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LONDYN, 5..10 (PAP) _ SoflanQ'zandarmerii 1 policji oraz wśród ele
polus, b.minister spraw zagranicz-1ment6w faszystowskich i quislingow
nych Grecji w gabinecie Vulgarisa skich. Po dokonaniu czystki rząd
i Soful1sa, a obecnie przyw6dca. la- musIałby przeprowadzić nowe· 1 dewicowej uniI republikańskiej przy* mokl'atyoon.e wybory.
był do Londynu z ost~zeżenlem i. .T~eU chodzi o plebfsoyt grecld,
apelem do. rządu brytYJskiego.
Sotianopolus oświadczył, te odbył
"W sprawozda:uu z konfererencji aię on w warunkach terroru i fał
prasovy-ej z Soflanopulusem kores- szerstwa. Obecnie rząd wypoWIepon~ent P ~ przyt~cz8;; następują.c,e dział bezwzględną i brutalną. walkę
ośwladczen~e r~publikanskiego pol!- wszystkim elementom demokratycztykagrecI?ego...
.
nym i pod pretekstem obrony Gre,!SytuacJ~ w ~recJl p0ą-arsza się z j eji przed rzekomym niebezpieczeńka~d~ drnem i zanOSI SIę na to, że stwem komunizmu wprowadził do.
dOJdzle do otwarteg? konfliktu. mię kraju :faszyzm W fonnie daleko gor
Ten przemiły pekińczyk luhi pieszczotę. l\\ałepieskl cieszą sięnajol
dzy wojskami brytyJskhni i ludnoś~ szej aniteIl za czasów Metaxasa.
w\nkszYm powodzeniem wśród płci pięknej.
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W tym celu Sotlanopulos stara.
się o poparcIe, rzą.du brytyjskiego
dla swego programu kt6ry wzywa
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króla re~ji do Btworzenla nowego
rządu, obeJmującego wszystkich przy
w6dc6w ruchu postępowego.
Zdaniem Soflanopulosa, rząd ten
musiałby przeprowadzić ,gruntowną,
czystkę w' całej administracji pa.ńs
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budownictwo praktycznie zaezęło się
LONDYN, 5.10 (API) ~ . Na
.
dopiero w latach 1926-28,włdzimY Morza Sródziemnypt w po.bliżu
LONDYN,5,10 (PAP) - W pią gracji żydowskiej do Palestyny.
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, duje niemałe trudności na odcinku LONDYN, 5.10.. (PAP) _
Na podczas wojny stosunki. przyjazne mienia dla. "aktów dobrowolnej ab- sytuac~e, k~o~a1.1wytwm!'llJI.la. SIę. po.'
odbudo~.
kongresie partii konserwatywnej w ze Związkiem Radzieckim, o ile zw.dykacji" w Indiach. Również pewne ostatn!-m oSW1auczem;u T~a W'
,!reszCle istotn!~ ~le~entem. is~_ Blackpool w.ygłosiłWinston Chur-Radziecki zgodzi się na to i położy elementy w Stanach Zjednoczonych sp~~Wle Palestyny Jako "delikat..
nieJąc:;ych trudnosm ~st uposazenIe chill przemówienie, w którym m. in. kres' wojnie nerwów.podżielają. ten sam pogląd i twier- ną •
Churchill zaatakował ostro' polity dzą., że Wielka Bryta,niLa jest im:pe;.
Sek;retarz p~as?wy prezydenta
technIczne . i te'Ch~llka. ~kona~- podkre~1ił, 'że par~ia k{)nserwatywstw~; W teJ dzied?nie nIg~y me ~a'poplera zr:sadn:cze wytyczne po- kę wewnętrzną Labour Party i pro- rialistycznym
mocarSl..wem, dą.zą.- Charles Ross oswladczył: "Sytuastahsmy na wYsok~ pozionne. l\f~ lityki zagramczneJ ,Labour Party, gram nacjonalizacji pewnych gałę- cym do ekspansji.
cja jest delikatna; nie chcę powiemy. ogromne ~adanIa. do wY!t0nallla c~oć obecny ~ząd me zdo!ał - zda- zi .przemysłu, Zdaniem mówcy obec
Churchill polemizuje z tym stano dzieć niczego, co mogło by spawoł ~ate:o Jllusnn~ d;:to;owac się do mem Church;ll~ - rozWlązaĆ szere ny rząd brytyjski przyczynił się do wiskiem l wyraża zdurnienie,' że tej dawać kontrowersję"
~orz~ masohw~J o. l! owY! cOl ,na- gu zagadnien Imperium brytyjskie- tego, że wpływy brytyjskie za grani akcji propagandowed nie przeciwsta
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LONDYN, 5.10 (API) - W ka- wnił treści memorandum brytyj- raźa zgodę na przeprowadrenieretrolleybusów i sprzętu ,budowlanełach zbliżonych do brytyjskiego skiego do Turcji, londyńskie. koła wizji konwencji w Montr@ux - u'"
go z przeznaczeni.em dla odbudowY
ministerstwa spraw zagranicznych wyrażają przekonanie, iż w meino- waża, iż rewizja ta winna być dO:WarszawY.
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Surz.ę! zagt'aniCZDY zastosowany
komunikują, że w dniu wczorar ran dum ty omqW1one zos a y na- onana na drodze zwołania kGnfe~
w akcji odbudowY stanowi istotny
, szym ~ęczone zostało ambasado- stępujące punkty:
' r e n c j i międzynarodowej.
warunek transplantacji techniki za.
rowi angielskiemu w Turcji me1) W. Brytania nie podziela 503) W. Brytania domaga się, by
chodniej .n anasze tereny i warunmorandum, wyrażające opinię rzą- wieckiego punktu widzenia, iż przy na tego rodzaju konferencjach
kuje racjonalizację pracy w budowdu londyńskiego w sprawie noty szła kontrola Dardaneli miała' być przeprowadzone były bezpośrednie
niciwie. Poza tympomooy udzielają
sowieckiej do Turcji. Ambasador pozostawiona państwom, których rokowania między dwoma zaintęna.m .zagr,:tniczni doradcy. Niedaw_ Ten m~Lec. wybrał się pierws~y. raz przekaże je rządowi tureckiemu.
granice sięgają, Morza Czarnego i resDwanymi stronami, uwaźa jed'"
no urbanIstyc~t . neczoznawcy ra ~amo~zlelnIe na. spac:~. ZdZł.Wlr:~
~::YN, 5.10 .(API) - Mimo, że ZSRR miał by współuczestni- nak, iż przeprowadzenie: obecnych
dzieccy bawll1 w Polsce, a w naj- Jest, ze. ujrzał na· zWl.IzOnym les. _ ze rzecznik· brytyjskiego, minister- C7.yć z Turcją w . ich' obronie •.,
rokowań . winno być zairl:v7~•.mwooliZszym czasie przybędą. fzeczo_ nym. deszczem asfalCIe swoJą foto
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l'U v"J.......
CQwników polowych.
ł',. b
d
caąga\;
z1a..,)' mI1eJ1 wOJS a
'!n
. ł
.
b
D 011
4
., 1
ł': .' .
~łChcielibySllł1Y.
~el. y ,gl y
KBW'"
. .., bo~·
h ' Cywl e złozy y Wlence na grQ ach 11' ~ 19 ? - przymos. U·WG :melve Efekt teJ usilneJ pracy x:a ? p<?dza wk ZTIiO'WU ,d'Owte~y .. SI~e O
J ()rga:uz~cJ1 ro, ,.
ICZ,!C ze poległych milicjantów na starym całego ,pal1lshvla',:a w zWlą':tk1;lz tyun niesieniem fachowości mllicJ~ntow
os,ią'giThiędach Ipra,cy MlhcH
sztandaramI 1 z WleIlCam1. Plac cmentarzu .
s,zy1hki ·rtoiXro:s!t Joi:oz'hy M.O. Nrc dZ1W- i usuwania jednostek nie stoJących
nie Ibyt.o< w ,tej 'statystyce .tak
przed pOll1iDi11óem zapełnił się d o '
()
nego, że 'W tych '\wt!'UllJ!1m'clh. do ~,ze- na odpowiednim moralnym poziomie
str.aszliwej 1i'czlby kl1lku tySIęcy
ostataiego miejsca,
o
regów M,O, przeddStta'ly ~ię ''': 'Pierw jest wido~~my. Zaufanie społeczeńz.a,'!...;,t'y,c;'ll l' raf'!ln'"c.~. I n:.edh 0,
' ,
.
s,zyJch wy,paid'kaclt ludzie .11eod!po:- stwa do M.O. wzrosło. Dzisiejszy
Ul.
OkOło godz, l?-eJ przyb!ł ko..
."
wiedlnl, kt-órey prawn~ wyJrorzy- milicjant nie jest już milicjantem
iy,c!h fysi'~ctł!dh zaoi·tych i r~JB~t MO ttUasta ŁodZI, ppłk.
Młt)la d~ Lata od clliW'iill,WYid'ru;u;a &t.ać lS<'Wą 'I)Ir,zyoo,lkt.ino<ść 00 M.O. jqt_ :l4 pierwszych miesięcy po wojnie.
nyo'h 'Pomyśią wszys.cy. ,Z~Jlłll
J6zef Marchwiński, kt-6ry dokonał d~kireIłat PlKWlN, ? 'Ufl;wo~emll M1~1-k() itliS'trumell't dla pokrytcia r6ż,nYlQh Nabrał doświadczenia 1 umiejętnośODWOI1Zą 1l'sta, by opow.:,eldz.loe'Ć
lustła .. oddział6w M O Nast eJU Ob~ateIlskieJ. ~QlCZtl:l~tę w ca- ~thrów" :i 1t.1P. Było :to ~Po l1.:eUłIli:k- ci pełnienia swych trudnych i odpo
.zto:śliwą
plo<t!kę 'o p!ra.cując'ym
.' ~ C'J1 " .
'.
~ l!ym .k:ra]lU M.O. Qbcho1(]z! bal"d'z.o UITO- .mant). '\v;px:aw.d!4i,e. •
tłJllQ, .kttofie Wiedf4ialny<:h obowiązków.
nieraz ,og~O'If.zie ,i ,chrlodz,;'e., a aź
pm,e chor. GrGczyk odczytał roz czyścIe.
, .wśród lSIPotooz.eństwa CZ,ę.stQ!KflOĆ iplGdjednocześnie efekty pracy M. O.
nazbyt często w śmi<erlelillYIlTI ~e
h:z . kom~an.ta głównego MO Dwa ~oata Ilła· 6,traży bf2d)iec.z.eństwa ryw.al,o >dobre imię mi[i'Cil
są coraz więks2ie. Gdy w r. 1945 wy
hezpi1eczeństwte, j.e·dnym IZ 001·
gea. dyw. Witolda.
Vi' iklraju- td'tugi to ~ cię;ż;ld byt ·okWładze M. O. prrlieciwsta.Wiły alę kryto 48 proc. przestępstw, w
r.
ofiami>ejlszyc'h .pracowników R.~e~
Zebraai uczcili minutą ciszy pa" r-es. Z~,ew.n~ć obyW.atebn lSIPokoJtIlą tym niedociągnięciom ,swego ~pa.l'a- 1946 już 57 proc.
cZYPO'S'Jl0.]ittej - polskim mJfl..
~po~~
~~~w~:z~~~
::"
~"'.Y~
m ~~~~n~~p~ę~b~~~~~0b~~w,~M®,
J
?, .?:. M"O. !l:leIad-a wysl~ku 1 rrnem'a:t.e:] obar - _________
, ______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~J~k_'_ _ _C~j~~~~~i_~_~_ _ _ _- - - - -l,
I.
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pnIe
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p'a' ra d'o ksa Ina syt u

orkiestra Elektrowru L6dzkieJ urości. 4,000 miI4cioo:t6w odd.allo w
marsza
pogrzebowego tym ozaJS:1e !Swe życie lub lPonloslo r,a

odegrała

Chopina. W

niebo

wystrzeliły, l11yw.wa1'kal~h ~eilem~iOltamiJ}l1Zest.ęlP-

krzyżując się różnobarwne rakie-?Z3'lItll, z;at]dQCaJ~CYml SlP'O'~OJ w ik.ra,
j'U. KfWiawY to l IhoQ~y Ib.i!lans. M.O,
ty.
•
lZatś wlikwiidowaJIa w t'YlJ!l' emsie ·86
Na trybunę wstąpIł ppłk. Ma:r- Iha.nd i 'ldęł.a 'Pot1lad 2,000 lmOOy!tów.
chwiński, który wygłosi! dłuźsze Sz:cz.egó!lnle ciężki..e były począltki

prżemówienie, charakteryzujące 1'0
l~, jaką w dziesiejszej rzeczywisto.. '. od
M'li' Ob
t ,l k
SCl
f!l:'YVV.a
l CJa
.Yi1fa e s a.
Następme przemaWIah repre-

..

a

..

' , '"

I

,IIII]II!IIIII

tP'ra.cy,
,
~O~YMBBR<GA. 5.10 (PAP). TJ\Z~j
ZaOZą.tkletn M.O. bYlta bry,gada par unmeW!JiTImeJlli .:prvez TlJ:Ylh1.HlIM w No·
tyzmcka A.iL. pQd powództwem :pr~. tł'Y!I'ł1lh~ 1tLtl~r.oWfCY; Sc:h:ruCiM. V<O.tl
KorczyńSlkiego. A& w l~ 1944 r. P~en i f'riltstCihle ~ru1eźdJ she w sy.ł2u"
ill'tviO'rzy.ł,a ~ ~~rwStr;~lkIomelIl1dę aJCłJll pa·l1atd'OlKJsaiJIne!. Do dwóoh sh1ef

zwykła

fei policii

brułainość i

cJa

.

uniewinnionych' zbrodnlllo"rzy

Wszyscy

obl'ftcu~a
~
i &: W~m

stryczek
, • ' •

Olk'UJPalCyilllYicih w NiemcooClh ()Idanów~o IPfZleds:ta:wIci!ellolln }}nl!SY aze'SiklietJ, ze
,1):0 jJ~ .'PliaIWa Wij.a!~dtut ;u.darrułeSli:ę do b. p!'o't,elktOlr Cz'ed~ i Mo'r.a~. Kon:
tr.ztelQi:eJ bY1!'olby mew1Slk:aozalf1e wobec s'tauty Nellw3Ib'h - me ZOtSlt3ltllte p!liUJW
vofnlm Siea>atJ:iatUum sędz1ego ,ratdzil;l\c- dOij)odotbttLe Wy,dWl1Y wt'atd:z,Ottn CIZ~·
kireg-o. a w CłZ'WlaJlited grozi mu P'J.'IOiC'OS kLm. ]}CIl1li,C!\va'Ż, wedtu% prta'W, OlboWlą:,p.rted sąIde'lll niemiteclkilm.

zU!ąJcy,Cih

PrrOlk:u:rart:-otr ZIÓ'\V1IWg;O salÓJU .baJWlarSlk:1egO doo S1Pr:a'\v dooaJZliii1lmcH P·llZy-.
był do NOtrymbetl1gi w oetlU otrzymania od władz .aiIllery:kańSlkitClll' p'O!ZWO·
lema na wytk(){J]amie ,ro'zokaz,u ~,fieSz,to·
Wlrunila Scfłtrudl:1'ta, :rTiltSlClhe~o. ~ PalP'e:na.
.
Pmokur.aroOltośWWatdczyt, iż k!a.deks

ył zamierzony napad

nTo nie
tylko

.

brak dyscypliny"

oświadczył poseł Pułramenł

[la zaJCihO!dZli,€',

'łlłnkt

ULe

mo·

że być d\VIukfOlDn~e S!l!dZlOllY za to sa"
mo p'rz;ets-tęptS;two.
FRANK ODWOŁUJE Sl~ DO

PArlEtA

NORYM1JE~GA, 5.10 (API;. Były

",gJuberm.rutolr' POIIski H3ItIIs :Fmruk slkaza'ny na śmlletrĆ w ,PTolce'Slfe lfbO!fym-

beflslk:~m

WlU-iÓISI!

pro®bę

o

:!n'tenvelncję

,
,
:D()Slh~p.olwatWa' ik'rumego dalie pod'Slttawy d·o pą\pi'eża.
•
' .,' !Osl)u!diU~ podaje:
" "
.M':IBiSCOW.,O,ś,'ai ZWliesel na, 1()000"temnek!W Zw,i,mel okiazato, 'sfi~, ~'ioot, to re" _ vr.at'Wllle,
(}ojja~
a,'
f
.e1S/Z.tvrwall,1lt
·,~.~dYŻ,'
"pJ'alsa
Il1d.e;m1etClka.
pd:dkIie!Ś~.a,
. ile
, . """'''~!ł<.1:I''l'~' 'z ooft-..1-:k<' 'l'~~~;" '11',kaza~ .h.O}J",H W""J,,,,q-·nmr,e J I... .l.rl'f.~ .... as +-~a~ ",••n.arJlla 1""~'Ill_ta.
. '\V1szyooy ~~ m~ąbrć $ólIa:atttt ,zą f\amt~ ;~ta,t Slrę kattolh~lem dO:P!'C'liO w
""' .... '.l'."...1\Ot1
\.W~ "" ~
łI' " ~""J~
v "JS.'v~' J. SIUlTJ.1't7 ..~
"l'~J~u
""UI,I
, " " ' ......lVI
.'
'.
P'fvelSltęPoSItWO -POIdZłetgoam.lIa do IZlb.rcidrn Wlęz~e;n.1lJ.l n.{)łrYIl1lihel1Sk~m.
ta &h~ W pm&i<e ameryjkiU11S11dej o na- !J1!O Qk{)ro~dZil!llY. Obecłl1 :pnzy tym O~em 1\V1l1aZlellUe - dOtdaolJeo po~ i tlJctz:;-e'tem:]aonn()I" r ., w :kG.
~e ;DoOOj~ ąmerylkańJSI1dei na prz.ed ·Ol-mc.e:rrawl1,e lIlie, o~rotowa'1i: ~ię Zttipe<t~ Soet P!ultramoolt., .że iI1lie !byJ.~o z8Jl.'nie- na:ul'll:
1J..,y 1> 'GY lej
y,
NO~YM:BE~GA, 5.10
\~e:
staWiciela RzeC?z;ypospolitej w Szwaj lnie w 'P'r;'5yw1loel'ap'h
dY'PtOu."'lll(l'tyicz- r~onYB!ta'!r~:a IPTZOOS!taWlOlella R~e,~RZie!cznd:k aJl1m1i :iimerykańlSlJde1j we ,dlu~ ~:Ie DOltwj.el'cl~Citr,~~ch, wladQ31l!9'~~!
catli. Jerze:go PuriiramooIl:a, kmzy\śta.· {llytCh. DOJl1e'ro 'ka:prtan o:dda;l(]am do- CZYtPo,sQJlo1liteJ,. ~ylil({) z,wykła 'Il J>obc} I f'r.ruuClji. o<św1aJd,'ClI-Ył ż,e, wła:dze bry- 50h,u:Au,t, P~;P01~ l r~let,:,che oIJu;'' IC/l,la
my z te,g{O, ~e ooset .zatrzyma! .sdę w kU;WJet~ t'~~ :?:tWelJ)l1as'z.aj~c nCl!S it;d~ aJillIer~aóoS!kdel bmta:l?ość ,i ibra:k td,y- rj;ytjlslkioe O'd!ffiówi~y, SchaJcihltowi i frilt- pał'Glic SijJtrawuęd'h\V01SCl w NOiITmbe:r
W'ansza.wle 4 ptosi'l11Y go () ,gzczegó- naK 'W.ca1le l me 'Humaoząc 1JOw()ldow Slc~lhl1Y. o czym ~wt1adczy .c!hoóby Siohemu 'Po<zwooeu1tita 00 wjaz.d do bry- dz<e.
.
l{)we ilni·QtM}aoje:
lH1IPad~.
to. ze ten, .kt&~ r:rus oZa:ti.'~y~al, krzy- tyjosk~etj stl'erry O~UipalCyj.nej. Oś"v:~rud· ~O~Y1\4l?'r:~qA, 5.1,O,\APO. f'.rl'tSlClb
.,..~ ,września opo,wi!aaa mm.
Z V'oczątku. na cbrOldw !pod R.e'gm, cz,al na 'OIf!cerow 1 pQ.glalThlał ~,C1h or.dY-ozyJ 001. że artnta aunerY'k.ańS!ka za- probo\v:alt GZ:IS,Nlj O:P,l.lSCIC donn swego
Putramoot. tIOO:P'OCZęliŚ!1lY podroż ze - mówi poseł iP:utramoot. Zldaw.a~o naumie.
pewmli boe:zp'~ecZd1Y pl1Z,eja z,d W'S'zys-t- ~l!dwoikalta, ,s.;:dz',e slpędzi.t noc. by udać
Szwaj-ca,r,}i PT'Z'elZ NJ:emcy i CZ'echo- mi sIę, iŻe w:pa,cHem w rę,ce Niemców. Pr,zy'rol'O< to .stw.ie'rdzić, aLe na:ilbar- ldim trzetm ttrrllew,lootomy'111, jalk tylko się do Pp·;:Jeil\!va poił1ci i. Polic'}a niesłow.a.cję do Po1iskti. Pas.z!pOlrly i wizy prz,ebr.al1yeih ~'l pol:i,cję amerykań~kąt dziej przY1ZwoIdi,e. oza~'()~ał się ttf.u- będzi,e wircudol111o. ddkąid tn()1ga sie n-', miiecka pl'ze;puści:la ~o, ,lecz, war.ta a~
mieli'śmy oczywiście w porzl:1idku, na ,pQlt·eiill w ]eS'l'e z,or:emroowatem SIe z m'acz na IP'ooteronku, NleJtIr16C w mLUrJ- dać.
lTheryhllstka &przl:ic:iwlła S/:ę opt~l<SZ~
wozie· ~zc.ro~ę. byly li,t~ry CIł.. ich a~9C!l1l~1l i. zacoow.a:t1li'a, tŻeto ~ą durz'e n~'em1ecl&m". .
. NfURATH NIĘ BĘDZIE WYDANY czen:'u domu przez fr;its,c1hege.
(,,?or.ps DiIP&amatl9:Ut1)~ aproc.z tego Anne~atllte .1 IPrZWlIS,ZCtZal.eun, Złe
Jak SIę dO!Wia.r1ul'emy w SlPraWl'e
CZfCHOSLOWACJI
Wedr-u-g o:s,taJt:nkh w.ia;do!Uo<ści pi(]łi~
~. iP~y ooble 1lSlt 04. g;6ITherala iZltla'j,dltfl·eJ!!lr ,Się 'Wa,-ękach dezerte00, w lltapoa,d,u tlla poOlsota. iPu'tramoortoa. Z'ootal'o
PRAGA., 5,.10 (PA,P). Pr1Zy!byJV do cia nielrl1'~elC~a, z,aw'l,"a,dlom~la o',til<;.jallli;e
Legg ,a wOJ~O'Wie'gto a1ttac'he .ameay- 2met"ykarusklch. kt6J:1ZY ohcą. mas po v.:ts'Zlczęte od!pOWledłJue
pO'stęfpow.a- Pr;afgi z N()IrYlllliber,g'ńi ;sędzia 3lIDelry- Scha,chita i fr::JVsCihCig;o, ż,e maga s:ię
kań&tie.glo w Berłlie lSJZ!wajcarJStkiru, vros'tl! <)b:rabowac. Me [la pQ,s-te'runku me dYlPlo'l11latyozne.
kań:S!)m rra1llCiiJs B~d!d;Ie o.świlat'd:czył llw~ać zoa ludzi w.O'lnY'oh i z po;loce~
1J)00}eca4ąlCei nas s'Zicz,ególnej k u r t u a z i i '
---~---~
ni,a' hawal:f\siki;ej lZiby deillaZyrrilk,i,cyj"
amen-ykańSkidt v.~tadz W'Ois:ko<wy·dh w
ł
:n,elj !I1ite Ołhawiać sltę 2!fielS,vtowa,n:i,a,

~

(Ayn.
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P
·
roces przecIw przemys owcom niemieckim

NlW::L.~;,
g~y oz_i pod ~e·
~ z,at:liZY'n:ai nas anneryk:ansk.l s a - ,
m9~hó'd 'WIo~kO'wy.
dwo~~ ,,MiP

Vi"

k!t~~ym był,Q

czeka na zgodę Waszyngtonu

(MIlitary p()ll'lće~. 'Po
~J.P~dJ dQ ~.ąs 9..let'lll.t ~L?= NOWY JORK, 5.10 (PAP) -lgdYŻ inne mocarstwa nawet
~ le:~iad~,n ;:Ziied::l~Y a:a Korespondent d1J.ennika. "P. M. I • Anglia ~ zgadzają aię na taki
• ' ,
d·
N (}r~"lll",lJergl,
'b
•
• e kilkuset
Sz,ybk-o i z:aż. ą!dal dOtknttmel1itów. ..,MiP", onaSI ,z
~
. ,.
prnees Znaczenie międzynarodowe
PC) prz,ej'rzookl naszych dv:Irnlll1ent6w specjalistów zbiera materiały do·
.
1_ _,
,,t
. ' t I.~
.
h
ó
. k
zalt~.'Um'UlIlIjIl\!O:":ru i illam.. ze las e~lllYlna.stępnyc
proces w przeOlW o
<

aret:;ztoW~iJll IJ ,k~załi J1e·chać. 2m oo~ą. hitlerowcom.
Kl1~a kllometrow dalej, 'kIedy Wl,eDotychczas SPQl"~ąazono listę 72

Komum'kot
D'lura Prezy
, d·10Inego KRN
,

a

K .. K.O. Komunalna Kasa Oszczędności
DOROBEK

ZAUFANIA:

UDZIAŁ W ODBUDOWIE:

"
2,100 milionów kredytów .zł wkładów.

1,200 milionów .złotych k;edytów dla
70.000 średnich i małych ~adów gospodarczych. .
2a.ECENl4. i PRZEKAZY: .
,
35Q p l a c ó wek. dQciera. dQ wszystki~h
miejscowości Polski.
(kr.1830)

K~~e~~~~w.~~~~&~

2

D ZI S NN JK

f. ó D Z K I

Nr 275 (462)

I

Kto

będzie o,skariot

kulaw Warszowy

Os,kariy-cielarni w pro;,:ę.sie f.iStcheLe' ,+- • T'l"'H'me 'kt'
,'.

r~,. !.S.a 1 '-:'<4>-:. go.., o~y ,TOZlPOCZnie SIę w nalbtz'S·zyc:h ffi Lt7Sulcach w

1

tąd są WOll'11~ i że n1e

W,al"SZąw:e, będą; Problrator Są-d'U
Naj.wy\żs:zełg.O tfJiw, liemyk Gacki'l
P"'o'''''',''ał.r.r S"d.u N" '~""l,~",,,,.O S;.e.
'. I\!U, , '''": . . . .
" . ,. ,"
',·6
'

inn i.uż

a·

I1EliS'ZItowlCll!li:le

tleryzmu.

bef\g;L

Dnia 8 paidziernikat o godz. O-tej rano odbędzie się w KoSciele
Przemienienia Pańskiego Msza Sw. Za spokój duszy

s. t

P.

tADYStA A SINIEC lEGO

Dr farmacji, adiunkta, Uniwersytetu Poznańskiego,
nego w Katyniu. Na mtbożeństwQ żałobne zaprasza

zamordowa·

!tON.A~ CóRKI, SIOSTRY i RODZINA.

s. t

:P.

ANDA .KOTARBlfłSKA
zona profesora
przeży~szy łat 59. zmarła dni.a 4: paidzj,ernika 1946 r.
Wyprowadzem? ~włok Le Szpi!aIa Ubezpieczalni Społecznej
przy ul. Kopcińskiego 20 (ZagaJnikQwej, róg NaJ.'utowieza) i po~
grzeb na omentarzu przy ul. Rejtana 10 (dojaZd ulioami: Czer.
woną, Ką.iną, Rótaną, Felsz~skiego) odbędzie się w poniedziałek,
~al.;l b'hm ., o godz. lO-teJ. o ozym zawiadamiają wszystkich
2Iycz wyC
.
-,

I
IN~~~,;L;I;.;S;L~___:

POZQstali w głęboltim smutro.l

~k~l~k~~rR~N,&-I.I(.4IHI71~.P.)• • • • • • • • • • • • • •

WICt.

g,r-QlZ,i

na P'OlcUsltawile :rJiakruz:u ba.
takiego procesu polega na tym, waJr!sildeg'o l:l,nzęćLu de!l1'llizyfi'1mcyj'l1ego.
że Niemcy odczułyby jednomyśl- ~O~Y:~B~RqtA,
5.10 (PAP), Szef
1 ICii'l !I111ellTI'lelcilGl'ei w NOIl'Y'mthe-rdZiP dr
' , ze, st rony WIe
. lki h
nQSC
c mocarst w po'ł
5t Utf
,,~'
,": ł S h clł.ut . ,P ':ł-.
w żądaniu, aby pr2ięmysł niemiec- Slc20>moPoz,~ 0wrnno'?n'Woa. , CI jaJ , a 1.- f'l~~
'Hu..,',,,
Ij,
lil11 po:n1!s<zac SIlę
kI. oczyszczony został z duch a h'1- swo:boidinlile
w obręiMe mDmS'ta NorY!in~

dbaltsmy w Jast srumoohody zatra;y~ przemysłowców hitlerowskich i fi1t!aly się, kaza:t1{)<, nam '?'Ysią'Ść i iplod~ na.nsisrow. :którzy powinni znaleźć
:teść .ręce, d~~~. :~j:Q~~ą= się pned sądem. Są to przedsta~ Biul'O Prezydialne Kraj(}wl;j Ba·
IZ~(=chtutat1n:e w r~ię. Na 'wi~ wicięle. zakła~óvy . ~r:'-ppa, l. G. dy. Na~odowej za,wiadą:mią•• że po~
dOJk reWQlrwenu W i,ego Tiece podlbi'eg~ Farbenmdustrle l Clęwego prze~ siedzema poselsłdch kOmiSjI K. R.
ta tona. aby mnie pr2le.kon.ać, że OtP,ór mysłu. Jedyną przeszkodą w wyto· N, od~ędą się w sa1ac!t Domu
sie nie ~da na llic :i na'leży hyć "po· czemu spraw:; jest sprzeciw Wa· PoselskIego przy ul. Wlejsldej 4
sms.z.'l1:yrn". Zamta rÓWinież !brutalnie szyngtonu..
według następującego planu: we
odtrącona ;na hok. ,
.
Bolesną stroną całej tej sprawy czwartek, dnia 10, p:lźt1zlernika
W lesie zre:wldowam,o uas, p'ohlle~~ _ pisze korespondent - jest to, 1946 r. 1) komis.ja kultury i sztuld
nle pr71egl'l!daJą c rZeczy w 'P'()IS'W'kl- że o ile nie dojdzie do międzyna- o godz. 10, 2) komiSJa organha
wą'l1;U brool."
' ,k'
rodowego procesu przeciwkofinan cyjllo-samorzą(!owa o godz. 10, 3)
M'alem v.: :tec~ce rewo~wer. torewsistom hitlerowskim to winę pono Komisja wyznaniowa i llarodowogo nawet mld ru>f zauwą:zyt.
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Następnie zoslali'śmy zawi·ezieni do szą Je yme
tany. Z ednoczone, SClowa o go , .
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pa_lbliczny W budownictwie

był w

peL l'aIi

i ra jullWyjaśnienie'
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się shvol'zyć
wygodne żródłoł
materiałów budowlanych

~arki widzia,.. ni respektowany. Temu celo~Ti sm-lzakuPu

~,

Centrali
Skór Surowych

eJ!, ~zweCJ1 ~ ~Z~Jcat;I ..celem orno ~un Ile. tam. SIę budUJe. zwłaszcza ży planowanie urbanistyczne i '\Vła ,przez zorganiozowanie pomocy t.ech
\~ ZWląZK?Z 'W~JaS~l«:Ulem D=!"
WJen~ i wYla;:ema opmu ~ temat lllil'onuJąca Jest praca chłopa.
śeiwa polityka terenowa.
lnicznej i wykonavv-si>'I'a. '\Vspomne rektora Rzezl1I ł...mlzkIC;J Ob. Kazplanow urb~mstycznych stolIC!,
i
Wystarczy
również
zobaczyć I Każdy budujący. zgodnie z pla.1 jeszcze,' że dekret o remonfQ~h tła: m!erczaka i lwmelltarzem Redakcji
Czy WIZy,tU '1'"ze~zoz.1!'aiwc:o~ za- pmiszczone tereny przy~ółków nad-lnem
urbanistycznym względnie z!;ie budUjącemu z własnych śror!- 'i," nat.abe
"Dziennika Łódzkiego"
graniClZnJfch ozn<wzmJą, :.:e PU:}1,stwa'IWiślańsldCh lub szereg. nasZYCli!ZałOŻeniami planu zą,gospooarowa_lkÓw pełną dyspozycję nad odbudo,·1l'!,r. ~72 z dnia 3.10. br. p, t. "Zbior_
przez m'Glz r.e;:q:rezent.owmne g{)ltowe miast. a zobaczymy jak wiele do_ niaI osiedli, t. zn. wsi i miast, będzie wanymi lokalami.
~ ,1icf' skór suro"""ych i rozpiętość
są nam przYJsc z pomocą w oitbudo-!mów prywanych jest odbudowa- korzystać z naszej opieki a w miarę
Rozmo)\"e przeprowadził
~ cen" wyjaśniamy. że Centrala Skór
wiJe?
~,
I nych. Dbamy oto, by interes pu- możności i z pomocy. Będziemy sta I
St. Sokołowski ~ Surowych przeprowadza
zbiórkę
...:~'t-.~my dbPrdzYl'z.eczWenie WSpół-j
't'!
ill"l!Ię_ l1li" 'MII:>~->"_~""",,...w.......u.,.
.~u:,,=~'
,424ZC;;'" , ~ skór surOWYC]l nie tylko '\<v miastach
u "'J.M.U W ~o u oWle
arszawy ze
ZIOtIłA « CII OL' EKI Ił Al Ał) ",tosuje się przy chorobach wą.troby, katarze żołą.dka i kiszek, uporczy· i'" WOjewódZk,iCh.
ale również i na pro
strony Związku Radzieckiego. re
wincji. 'IV konkretnym wypadku
strony Jnnych państwo!rzymaliś_l
wych .zaparciach, złej przemianie, materii i artretyźmie. Sprzed. w apt. ~ poza Oddziałem Wojewódzkim w
u
my wyposażenie' pewnych elemenH. NIEMOJEWSKIEGO
i skI. apt. Lab. FizjoL-Ohem. ,.Cholekinaza , Warszawa Mokotowska 50
~ mieście Łodzi. skup skór surowych
tów użyteczności' publicznej jak: (Kr.1838)
~ na nrowincjjprowadzi 15 S\lółdziel
szpitali, przytułków i zakładów bani Rolniczo - Handlowych (w kat..
dawczych. Jednak dotychczas bez_
I
dym pnwiecie jedna) oraz w samym
pośredniej pomocy budowlanej 'zzapowiecie łódzkim 10 zbieraczy. Wo':"
granicy nie UZYSKliUśmy;
hec powyzszego zarzut, że zakup
- Jakie są wytyczne w 'Prr'UC1f nad
. , '
skór na pI'owincji ni~ jest prowaodbuwową?
• ' •
,
«zony, jest nierzeczowy .
- t Odbudowa J~t. j.st°wtnym frag- PIELipGNACJA NIEMOWLĄ. T nych nóżek. Lekarz-mrówka nielczynnego udziału w życiu mrowiCzy skóry surowe zostaną, ujęte
men
em połozyliśmy
naszego ZYCla.
,ob ecnym
Zycie rodzinne
' k Jes
. t w po t rzebuje
' za
. dnych'ms t rumen't'ow s k a. N a. url
' ruro, w k"l mają czas w l'zeZl1l.
- . czy t ez. d osta ~~ SIę
. d ? me
•
okl'esie
siln akcent
na.
"
rurowe
ople
budownictwo wiejslde. ~ miasta.eh duzym stopnIU podobne do ludz- do dokonania tej operacji: używa,na przestrzeganie etykiety. Są bar- legalnego b.andlu, zalezy.w plcrwjak np. w Warszawie odbudowaIiś- kiego. Mrówcze l1iemovIlęta pie- do tego swych ostro zakończonych dzo uprzejme wzgledem siebie~ po- ~zym,'J rz~dz~e Gd~ ~tanoN'YIsktat zarz~11
• t
b e ' tni
1·~
,. lk
kI'
~ .
nU ounosneJ rzezn!.
les -e Y, nIe
~y g~ac y pans ',,:owe,
z' 18 e._ ęsnowane są z wle, ą tros lWOS- szczęk. Gdy nie ma żadnych wido- zdrawiają się przyjacielsko przez '\vszystkie rzeznie zatrzymują skóry
ma. ktorych funkCJonowanie adm.l- cią przez ich mr' k'
.
.
W
k'
l'
1 .
"
.
. h
t
.
nistracji -byłoby niemożliwe. Ponad
. ' ?W I : - manI~.
OW, na wy.ecze;ue uwa ma ona potarCIe nawzajem SWOIC .an e~ su~?we. choe mogłyby p~zc:p=owato odbudowaliśmy zakłady użytecz- p~g~dne dnze zazywaJą dowoll ką- SWOIch paCjentow od dalszych mę- nek. Jeden z uczonych twIerdZI dzlCto bez. tl'U~U, uzalezn?,Ją c ,6ności publicznej. W dalszej kole;ł_ pIelI slonecznych na wolnym po- czarni przez zabijanie ich.
nawet, że zgodnie ze sposirzeże- stemplowame ml~sa od zdama skol'.
ności odbudowujemy, gmachy wyż- wieitzu. By nie przeziębiły się MRÓWCZA GIMNASTYKA niami Pliniusza, co do słuszności N!1 tom}ast, prz~dsta.wk.iele. Censzych uczelni a następnie zajmiemy bo trzeba wiedzieć że mrówki są
Zń d .
t
'ki' h
k al .
b'"
trab., Skol' Sm'Qwy,ch bez wSlwłnrll,
me probIem~m mieszkanioWym.
b d
, . ' .',
6° nIe , z , rap'0r em ~c~on:go
o~yQ . prze on
SIę on oso Iscle, cy zarządu rzezni nie są w stanie

d
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CZa

e o e

_ Jak.ie są. persrpe'U,tywy wykona- ar zo czul~ ~a zmlan,y atm~sfe- H.u';er,a :- m:OW~1 upraWIają TOW- .z;z:owkz ?bchc:azą bardzo uroczy~ d~pilnować ws~ystki~h rzeźni![ów,
'iVia, planu' tTzyle;f;nieg,o? "
ryczne -n1anIe ~a kazdą zmlaną nzez. CWIczema CIelesne, Jednego SCle swoJe dm targowe.
aze.by prze~azah skor~T surowe ze

- , Re~łi~acja ~Ianu ,trzyletniego
niewątplIWIe będzIe zaIezała od akcji budowlanej. ale dopiero trzeci

pogod! odnoszą Je z p~wrotem C:}0
mrOWIska. Dorosła mrowka POSlad d t' k
. .
a a, a. wyso?e tOz~ml~ty zmys~
czucla) ze - Jak tW1erdzą uczem
- żadna zmiana W nasyceniu powietrza parą wodną nie uchodzi
ich uwagi

dnia mrówki zbierają się przed MRÓWCZY MILITARYZM z'Ylerząt bItych ": rze~i do skł::_
'
• k'
nd' ,,'
t k'
M' k' d "
t
' d «uw, c, S. S,. gdyz ubOJe odbywaJą
~roWls , Ie~, .15 Z1e ~1~as y , ~Ją . . row.l osc częs O p:owa zą się niereg-ularnie oraz b~rdzo czę
role planu
przyniesie natężenie
SIę, hus taJą 1 zabaw1aJą w rozne WOJnę. Zjednoczone mroWIska wy- sto w nocy, a dyżur przez ca.łą. dobę
przedwojelll1cgo ruchu budowlane_
gry.
sylają swe ekspedycyjne sily zbroj- w rzeźni jest praktycznie nie do
go. Już w roku przyszłym położyOCHRONA PRACY
ne~ złożone z żołnierzy i oficerów. przeprO'\Y'adzen~. ~i~zal~ini~ od temy nacisk na !,udO'\\'llictwo mieszU MRÓWEK
Długie na setki metrów ciągnące gO, ualezy s~w.lerd,Zlc., ze me t!lko
kaniowe. BędZIe ono podporządko'
,.
.
.'
,.
skora skłama rzeznikow do unikawane potrzebom rozrastającego się
.,
?~ok pszc~ol ~rowkl są najbar: SIę ~olum.ny opUSZczają mr.ow~ska, n!a kont~oli "i~ rzeźni. !rzy . omija_
prz~mysłu. Będzie~y budowali.tam,
MROWKA-LEKARZ
IdzzeJ pracowItymI. ,stw,c:rzon.kamz, ud~J~C SIę W celu zdobyc:a zrw- mI! zarząuzen? ograUlczelllach
gdZie trzeba będ.zIe dachu nad ,głoMrówki posiadają również leka-Iale postęp w cywl1tzao11 robI swo- nOSCI. Kolumny te składaJą SIę z bo~u by~ła. rzeznicy .z regub: um::to~~c:;:::vwaJąCYCh nowych mas rzy, ktorych za~aniem j~st ~ je. W T?mach, zorgani~owa~ej o- ~a?ch <;ddzia!ów~ liczących po ::!;g~~~:h ~::;~~r u::;~~yc;'
Takie zadania stawiamy naszym pierwszymrzędzte wyszukIwame chronymieresow mas praCUjących p1ęC mrowek z oitcerem na czele
Niezdawanie skór surowych jest
architektom. Wymagamy od nich i izolowanie chorych osobników każda mrówka ma prawo wyko- (oficer to mrówka o wybitnie przez Centrale Skór Surowych ści
?ardzo dużo,. ~ją,c .sobie sprawę, od reszty otoczenia. Lekarze ci da- rzysta6 swój urlop miesięczny. szerokiej głowie). Mrówcze woj:- gane P?1icyjllie i o~tatnio udało si::
~ rozstl'~ygm,ęCl~ takiego problemu konują również amputacji z1ama- Wtedy nie pracuje i nie bierze sko dokonuje dość często inwazjel UZStYSkRtC. w WYł?dZlall~ Weteryndarn
me będZIe dla mch p r o s t e . '
d'
'h
aros wa pow. o Z nego zarzą ze _
_ A, Jtwi/1,
"_l.'
•
t udrtwr,
"_,l
• • • ,t '
'
na 'dnasze
W nlC
rzeźniom nrzeproJM
~nUJJa; 1/wy
. . omy, ,mszcząc.
. nie zabl'ania;'<>ce
<''1'
",.
prry'l1J1rotnej w adbuila.wie i, jaJ.o.re są
-I
rkę
kaz ą zy]ącą opcocz nas 1StOtę nre wadzania ,ubojów nocnych.
jej WJYraW%venia.?
oszczędzając
szczurów, myszy,
Relasumując: twierdzenie Dyrek- W naszym gospodarstwie \Vspół ,
prusaków karaluchów stonóg i tora Rzeźni Łódzkiej, że winę
Żyj~ trzy elementy: publiczny spo-I
k
. :
Z b
"
,
zmniejszonych ubojów w tej rzeźni
łeczny i indywidualny.
•
I
S .o:pl.onow. ao ser~~wano ro~- ponosi Centrala Skór Surowych,
Nie l1ależy nie doceniać wagi ~
ntez, ze mrówcze WOJSKa potrafily jest niesłuszne i dowodzi bardzo po
czynnika indywidualnego, tym bar_
wziąć do niewoli i uśmiercić cale wierzchownego
zapoznania się, z
dziej, że pracu;re on w gospodargniazdo kretów. Wojska mrów- tym zaga.ii.nieniem.
stwie wiejs~im i że jest reprezentoczych szczepów podzwrotniko
'''1-

Na

:.t-

roz,b o'

I

wany '\v mIastach: W' handlu, rze_
iliiosle i drobnych zakładach przemysłowych. W lllic,jatywie prywat-
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wych w Ameryce składaJą mk ro- w mron..-isku. Porozumie'wają, się
cznie ,wizyty mieszkańcom odleg- one przy pomocy sygnałów, dałych dzikich okolic. Są one mile wanych swoimi antenkami. Mrówwidziane przez nich, ponieważ na ka z gatunku Eciton Hamata
drodze swojego marszu niszczą przez nieszczęśliwy zbieg okoltczl'vszystkie ~ szkOdniki."
ności została uwięziona pod ma,"
MROliYCZA, INWAZJA
lym kamykiem. TowaLzyszlra jej
I OKUPACJA
,
,zauważyła fo,' ale w żaden sposób
l'tfrówki organizują również Wy-lnie mogla jej pomóc. 'Wiadomość
prawy bojowe. na wielką ska.lę. o tym wypadku dotacla do innych
'Wyspa Hlspamola została podbIta mrówek, ktQre przybyły na pomoc
Ten drewniany domek. nie znajduje się ani w Psiej Wólce, an1 też w in- ii byla okupowana przez I?rÓ'~ki w i polączonym wysiłkiem przewt6nei Pipidówce,. 1e~z w~odzi przł" u!.~iotrko:vs~iej 185.
.
.Il~~ach I5 IB - I520• Po ?ch mwa- cily kamyk, uwalniając w ten spaNie UrodZIł SIę w nIm ani lYl1(1kl e WICZ, anI nte zatrz.rmywał, Się tl!ta! ZJl ogrody warzywne, ktoce stano- sób swo}ą towarzyszkę.
Napoleon. T~ze!>a czym PJ;ęd,ze! ten "zabytkowy gmach usunąc z głOW-IWilY wówczas jedyne źródlo utrzy1}1RÓlVKA TEST
ne] uUCy nalWJJększego mrasta w Po lsce.
..
. k"
t·
.
mama mIeSZ ancow eJ wyspy, za- STWORZENIEM GŁUCHYM
o,częjy rJ.awać o wiele obfitsze plony.
Po przeprowadzeniu tysię~y
U
l u wolr:lOne. warzyw~ wy~a~taly d.o eksperymentów uczony angielski~
Ł'
zdum1ewaJących wlelkosCl. Tak1e John Luhbook wykazal że mrówna o I ec nice o z lei
same wypadki miały miejsce i na ki nie posiadaja zm.yslu sluchu ale
W gm.alohu P.()łlitech~i (Gdań'l g.łos.zeruiem Sp!l"8'\VlO'za8lJ.1Ja prlZez innych wyspach - na przykład w posiadają one ~ tak wysoce ro~i
ska, 155,) od'hyt~ Soię 5 październi- Rekltora pr1of. dr B. ~ef,~O,WISI~ie- mieście s,evil1a Nuova .na Jamaice;lnięty zmysł węchu, że pozwala im
ka \lroIczysła maugufl8Icja rolru go. NalStępnle zebram bylI św1ad· na wyspIe Barbados 1 na Marty~ to na odnalezienie tego wszysfkie1946/41 pJ'lzy udztale prez. Mdja,la" J kamlipromocj.i aOlktorski,ej, Ima· nice.
'_
l go czego potrzehuJą.
w'a1ceWOlj·ew. 5z.uJdiińs!kiego, pr:zed--I try1k!ularoj.i oraz wysłuchali wykła-I W J AKl SPOSÓB MROWKI
lVIRÓlf7KA JEST
Soiawldeli, p~zemy~~ . i licznie d~ Dzi'eikana pr<:f. St., KoQń~ylww'l
SIl! p'0~ozr:~r~w.AJĄ.? . IREKORDO~VYM PIECHUREM
Z?T,oma<d'zoQiUych g05Cl l studen- I sklego. Na za!konc~eme ,ZWIedzono I. Mrowkl ?!~ m~»Vlą 1 me wy~aJąl Odd.'?ialy wojowniczych podtow.
,.
'
.
wy'.si,a1wę prac .kJreslail"slneh. ('c)
Izad:lYch dzwlękow - wyob;azm y zwrotnikowyc!z mrówek lV AmeryU:rIo:ozystosc I"oz,poozęła SIę wysobze, co za hałas byłby wowczas
(Dalszy CIąg na str. 4-ej,)
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Jak dziadek zaopiekował sle Krupką
II

e

Ponoć

duszki,' skrzaty, gnomy
Ochraniali! ludzkie do!p'l..
'

Krupka duchów nie posiada
Lecz ma za to portret dziada.

Do wieszania się zabiera
Gdy w tem sąsiad drzwi otwiera.
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do biegu "Dziennika Łódzkiego" o nagrody ce przebywaJą CIiienrlie tak :vieI- jej anienek wyrazBJą. ~WOJ~'::ot~. ":ówki lezą nieru~ome.1:aez k!l. D bK · ł
Ide przestrzenie} że gdyby pOS1ada- wolenie z powo;Iu leJ :ści :mro- ka dni. Trudno stwierd;:~c ~zy B}a"
WOI.
q.. OCIO a
ly wzrost człowieka, to równoważ'· Nawet gdy mrowka op
. ko to spowodowane Jest za~'
Odhyło s!-ę specfalne

doskonały biegacz zechc~ st<!nąt nik wynooilby 4.977 km. Niosą one wisko w formie !arwy, to br~r ~ ~~m czy też

ZWyczajnym przeJeprzy tym na sobie cif?żat', 1rłóry w wEocie' jako dOjrzaly oso t z~ dzediem się.
'nIziennłka UJdzlde- proporcji do naszych rozmiar6w staje r~zpoznana przez swoJe ow lEC MRÓWCZEJ EPOPEI
1M
,,-u
ó'
koł
Tzyszki
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.pravoJt z«~and::owa..n,a ~~e6u .en. p.o" dbając: Q populami)§~ SpG'rtn r wny Jest I35 et'
. '
6
CHODZI
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koałłełycznego ,,DZIenmka ł,t\dz- lekłoaiyełycmego
nosh:':lOWih Mr6wka ~pi 0!t0lo trzech ~odzzn
CZY MR WKA
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1'6 Id
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ldegotl O nagrody wofew. Dąb-Ki3- -:.
'. . ,
.-}I. na dobę.
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DO FRYZ]
.'
•
podobnze JaK my - 111 W
dola.
ofiarow~t nagrodę dla .kb bu;t'~:.
HODOWLE KRÓW
Uczesanie włosków me 8ptaWl~ grzebią swoic11 zmarłych, tl. nawet
Bieg odbędzie się na tt4uie
~y .:~~Sl id::jwi:i:o~ą zdO;;'c'" °r.ę_
MLECZNYCH
mrówce tyle klopotu co nam .1~ zachowują przy tym pewne cerclo § km W niedzielę, 13 hm. Starł ~n: o ' . zy 'eli z ~e"nej
Mrówki zajmują się równie dQ- dziom. Uwlosion~ na calYn;, Cle e monie pogrzebowe.
D.ałłą.pł l) godz. 10 min. 30. Meta -~::;nY. Wldę c .m
l l
J
z;""'oo:ników
,brze
pasterstwem jak i rolnictwem. stworzonka mus:alY bY,ch)" a!y:
Pani Lewis z ttuasta Sydney w
'L""';","
"'_!1I_
w. us-e l:n YWld na ną
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A.'
d .
.t
•
,
10.1 j...ł
ł-..lI
h k' Dl
. h .
. d'
nm u.nl·a C,Q z l enneg.o
cien1utkle pończoszki, zawa'Uj~c- Jej groll1e ~nafuu e l)lł~. f i uu~ pan- c;wnyc . l\tl:
a ?lC Jes~~e rue- ae się n-a jeszcze ",jednego". . P<l'WIra'CB diO sw ch obo\'ljl!~'1lkÓIW,
kie kapelusiki na Ś\vleżej, niedZJ.el na , na obledzie będZIe także na- d;uela sIę nIe sk-onczyła! Pojdą te- Na uUcy O!d d.cllW'na już p,a:lą sltg
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ZOFIA DROŻDŻ

KRYSTY
Tadek uie wI'ócił ze zwiadów,
przynieśli jego automat, przezwyciężają.e, ,nie wiadomo ból, czy wściekłość, prO'sili, byśmy powiadomiły Krystyuę, i poszli do sztabu~
· Powiadomić Krystynę!...
KolHdzy

- Myślisz, że jat .Ja jego bę- Trzeba powiadQn:tić Kxysty ta. Wstaje tylko n dwie godzi- Wtedy z.jawia się Helena, Mów
dę kO'chała nawet i po śmieJ> nę - mówi. Powiadomić i ny wfześniej. Ohwilami na twa- wią, że i ona p,rz.ecierpiała wie--

pilnować.·Nieszcze~del chce; że.- rzy jej zauważam dziwlIlY wy- leo Przeżycia p-r,zyprószyły~ jaj,
Co 'ty mówisz, po p~-' 'rd'~ hy zawsze "\TY takim wypadku by raz, ....'yraz jak gdyby przestra- włosy przedwczesną siwizn~ ..,
Po czyjej śmier'Ci 1
la narzeczona, lub ?Aona.. Czy p~- "'hul jakby jej C'OŚ od wewnątrz W oczach ma tyle smutku, że
- .Takto po czyjeH Po sw 0- ni potrafi ją powiadomić'
. mówiło. że stało się nieszczęście. wszyscy przechodzimy koł6mej
jej. GdYbym ja nawet umarła. - Nie potrafię - powiadam Ale Krystyna to .cOś przezwycię iakoś ostrożnie i cicho. Czy
to. kochać go 'będę i potem. Ty - ale skoro trzeba, to. będę się za. Miłość SWQlj'ą ocenia Dna ~heiała., czy nie' umiala od nie..
Lecz .iak i kto1
nie wierzysz w 'te rzeczy,a ja. musiała nauc.zyć. 'Vielu rz{}crzy bardzo wysoko, wierzy, ze jest gO' uciec, panią Helenę jak mag:Sta.~ia, pomachawszy rękoma, wierzę.•Ja pTze'Cież jestem tylk'O uczymy się od pocz.ątku.
ona silniejsza od wojny i śmier- nes przyciąga ,niesz,części~. Juj.
!&ostawia nas samy,ch.Lndwisia taka sobie Kry>Srtyna, śmie'!" się, Przy, wyjśl(!iu obejmuje mnie 1Ci. A według niej tylko jej mi- siada obok KTystyny, obeJIIWlde
Zaś prosi:
w. miłość wierzę i.w Boga.
Helena, która prac'uje w szta- łiość rozporządza ogabą Tadzika. ją. kołyazejak dziecko i wazep.Wszelki los jest wobele tej mi- tuje w uchO', niby wojennfł 'ko· """'":' ,Chyba już ty, Marysiu. ,Przechodzę ode drżwi do okna. bie, i szepce:
Serop. mam do t.ego słabe. Pójdę opieram się o nie i znów Atoję -.Ja .przyjdę, a,le () samej ł'Ości bezsilny. Więc Z'll6w siada łysankę, coś ze: swojej prm.szto..
~a ciebie w bój, tylk(j nie to. O nieruchoma.
,
śmie1'lci nie'ch ja,koś pani pO'Wie. i s-zyje, Lecz około południa nie- ści, choć nig,dy li pr~złości sifl
Boże, i to właśnie K,rys,tyna.!
- Kiedy oni wregzeie p'O-wr6· -GO' to będzie, 'nie mDgę pojąć,
spDdzianie zrywa się, p:o,dchO'd~i nie spowiada.
, 1 Lndwisia. także ucieka. Pozo cą.1 - pyta Krys,tyna.
Dwa dni Krystyna jest sama. ~D mnie~ patrzy prostO' w oczy _ Rozeszliśmy się wtedy W
gtaję ja.
- Kt~ oni'
MiA'Szlmnie, w: którym 'szyje, l pyt~:
pooltl:1'e t s[otne dni. grudniowe.
PtY\vhlldomić Krystynę, to po- -Zw~aclowcy..
. •
omijają :wszy.~cy. "\VSZYSIf!Y - Dlaczego już, tJrzed dzie,ń On wyjechał z grupą parrtyZ!8.in..
nad wszelkje 'siły, ale powiadD- - Z,wladow.cy JUz wrÓCIlI.
oprócz ninie .. Ja. zaś wchodzę. nie dyżurujes:zp'rzy chorych, tów, ja poprzez las,bag.tia·l wÓ~
mić ją "trzejja; 'Chodzę po szer{)- , - Wró~ili, ~ Ta.d~il~t , .. staję J}Neddrzwiami', alboc pod tylko ciągłe jesteś przy mniet
dę, w g1:udrniową slotEr ~wędro-:
kiej nHcyiro~mYślam naa spo- , - Tadzlk, nIe Wl'OCl!, posze,(ł'ł olmem i 'słu,cham, ~akKryst:yOczy otwieram szeroko, roz- w~łąm do rni~sta,aby' ~~
sóbami 'PTz-ekonariia jej, ie -wprzebranm do garnu.onu.. na 'Zwierza się. ~ miłoscL Czasa- krzyżowam.ymirękoma szukam ~zleck(), Od N'lemc6wm~tni1 się
Ślil'ierć 'narze:czonego nie jest . Kr~styna' odrywa. na chWIlę mi, zdaje mi się, że patrzy ona opaTcia Q ścianę. MIilczę. Wte,dy Jes,zcw był,'o ukry6, ale nles~_
rzecz!t:·str· a' szn~, z'e' J'e""t' to kó- (}czy l pa,trzy. na.m:rlle.·
.
na mnie podej·rzUwie i serce h i - ·
ś
h ..1_ 1mna w śl :.:ł -Je
~
"".::>
Om I t r ·
Krystyna pada na małYt niski Cle c O~UZlIhO ~a : "'Y . . 8i,-.iu."U:ni~Cin{}M w imię spraw innych - ' , .•~ Sl~ : l1e przes 8SJ.,Y- je mi tak mocno, iż wiem, ~e sŁołek, znaj-d'11jący się wpobli- ods~ę~e lWIarnIe. Tam ~~
i ważkich; Ale wszygtkiea~:U.- łam. {)~h, ta wOJna! •
gdyby zaskoczyła mJ]je . gwał- żu. Nie myczy.. RAce i nogi mnIe wIa~omość, łe partyzanci,
menty' wyda-iń mi sic. tak bezna- PodbIegłam do.dr~l wyc~O, townym pytaniem:
~
"-tó
i
dl ój mai bvH
d •••1e hła hJ"ł i -:"Jł~...
t
dze, Mam UJOOUC1e, Jakbym SIę
00· T d~v
f
jej stają'się bezt~adne,całe cia'" z ,l\! :-ym. 'P~,sze.m .. "ł ','"
-ł 7il6)!llk , . 'd e • dVVU'le, ;(,e zosó',Jt..I.a: dllsHa. Mówię do Ludwlbi.,. te
-.,..
z 8J z,-!,Il\-lem
ID jak loohman rzuoony nie- nlemlEJ;~kim'l. Sz.pIegamI.. R8.Ill-:"e. t y o .Je no Je yne - p J~ 1 •.
'.
ił
.
"K!
Odpowiedziałabym~
dbaie.
'
' kiem, 'Wstawiwszy d'Liecko: ;'3'powiedzieć:
,
.
-r::. s y rozmaW1Rc z Ty: . •. . . • . '.
TI1Szyłam W d.rugę,. Na mIeJSCU
Kr
.'
"11..
~ie tyje!
LudzIe s11m Clel'111ą k:rzJ1ic.ząc, nie dowiedziałam się nic wię-.- 'yatyno, T~k nI~ żyje!
- Ty nie masz 'i ja nie mam
Ale onanie pyta. Za,cho'Wuje- przeklinając, wołając o POIl1- 'ee;, P.->szedł nie wiad.I()'IDO z'kim.
(lJ'() jllŻPQtem będzie - t:rllJd~ -mówi zgnębiona ;Ludwika; my się, jak dW3!:iw.rogowie, któ- atę. ~~dzie s!a,hi.ciel'Jpifł właSn~el Miesiąc tam czekałam na niego,
no;
, ciekawe, ·po .cośmym. rmz:YS2łj rży 'mają rzuciń się . sobie .do ,y takI sposob. Z nas dwóch Ja Skurczona napr,zee1w ma.łeg{)
Sama mam uczucie, że PDwiu- wtaldm razie. '
, ,
oczu i.oby.dwaj w~ćzekują ua z l'ozkrzyżowan.ymi· rękoma i okienka wpatrywałam. się wd:ró
no'śię cośgtać,' ale nic się nie Wzywadą'mnie.dosztabjI, Do- najodp'owiediJliejszymoment~
o_~,zaani ',otwart~ przeraże- gę, któIą odszedł,giną;cł.\ w~a..
dzieje. Z,e sztabu wypada tylko wódca jest'takz.dene;fwo1\V,amy,· Tr:ec~eg6 'dnl,a . K,~y~ty,?a .nwm,,:yg~ądam Ja~s:ym~ol roz· łę:ziach, poiJ.crytych7r'Wałami ś-pie
HenrYk;:rą.ąż Heleny i chwyta" ~eaż ide pod;Thos.i 'S:ię."na ~oje ,.w~.taJe Jak, z~Wsz~, , mYJe, . SIę, paczy. Krystyna nIe 1'001 nawet gu; p'rzez iJrzydzie'ści dłu.g1eh,
ł~(l:ą1nie 7.a rękę, mówi:
wejś.eie.
, ': ,,'
ubIera., ezysclbuty i ~al~lJe us- ,łzy.
sty.ezniowych dni,w męcz~eym
; ;,.:,~;'POJą.ć; tegO' ni.emogę.Ja,k
półśnie. z którego budzooomnl&
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OPOWiAiJ'AN1AI.OtNIEl<SK IE . ::!~~nJąeym;, chłopskimi
:.- Pani,

lJ.;hót~liwej, b<>iaźliwej Krysf;y· W' ,.I!ibli(Jt~ceZ(Jrn.ima":uk,,: Ub, 'Ycijnęwygrat..;··; CZ~ kapr.allby/a. wieś obsadzona 'przez szko',Iohrze.
lllę,... .
'.
. . zal szę. zbzo,rek. "Opowzadan Mq~l(1ta, ·~tory'dostalsu{ w sa- pow. Szczątki rOkbilye.h· chałup,

"w chQ'dzę

900'

'co wy, 3eszczeB6g da

Zolnierskich .Ada~ Ulricha, 1J1,0c.entrum. ,!ieTf1~eckfch.~d.zici- parę 'drew.nianych stodół. KrzaNoce zapadały ciemne! Ben
wydanyp,Tzez OddzziIl . Pro1?a-tow: .b~ c.hclal,. S!ę napze. pzwa, ki i ~adybyly zielone, drzewa się nie zjawiaŁ Kiedy zasypiagandy Glow~t!go Zarządu POlI!·-lfa~~~ ma Jak!~~.,w~sol~ prz,!'" tr~ymaly ,się i żyły, pomimo łt8m wsDół~drre.twiala ze -zmeczeWych., WP~ '. . ;;
, ,zycze do opowzedzenza, , '" wojT1-Y·~. . _
. nia, przychodzi[ do mnie'we
n~lo .poły.sku ~P?malow~ne u~-Są to 'wesołe gar:uęiYt 'opo- - W . mily'm f",bra~k.u;'t~n.ajper: Dużo cie,kawych . po,,!,yslów, śnie i S-PUŚCl,wszy głowę, jakbl'
ta.' NuCI .sobIe Jakąś .pt1osenk:ę , • d"
."
" . ,d'"
k' ,z .ChłopskIego Bałabonu ' gro.~a lak. o . 'Ispekulancze", . który W pocmmu winy za wszystko;:
'd
'
..
. , . . . . 6 wIe Zlane POLoczyscze,· zzars o'wo/'n .' . d t '-,
.' t . k
;~.
.
co ·oep·ę
ptał'
'
na ; les
P',()ł ,n'Osęr:n·,SerCe nI C)8;J nle.ID - b"
' . W.'; ." < . d .' :. ' " .')' ~~z,e s
, la. upzJ' -Slę wraz ze swoim . koniem,
CI r l , ~e ' :
~." ,Prze~iwnie,· mówijej,coś o razowo~ . °lna prze stawl~na by
mec~ceh~a, ~. ale raz, poteTllPó ,uka:zywanej akcji, bez- _ Zabili nas wszystkich.
wręczo,d"tV'l'ot.nego; , : .
l~st n.a. wes,olo., Przygody. ~ol-ITaZleukaz~les~~la~p, tlC) dla troski nastrój .sprawiają, mimo'
,.
.
." '
~.Marys:iu -- uśmiecha -się do mers~le~"..ane~dtotr,. wo]enn:, we~elkszyckh 'wb~1J0TT;l~z,en. l "N ad braku, większyc!z wartości. że b Idd~c za ~lm płakałam, 1
,', :,'"
ł
d'" pr~ezycza są. resczągawęu. musz ą . ara mu ,·tanczy a roz- Opowiadania. Zolnierskie l ' są uzrłymma.
mśm'
n;e .- ~e~ł ml,a. ~m . ,zlSla'J które nie mają jakichś więksżych grzq.na smuga' pówietrza. N a- ~abawną' lekturą'
',' . . ł . .'. . '.,'
Ie~ny Dlnl Q IDIl 'SIę mOJe we.
Z't'
k'zc ht t• Y"lk'0-. ch'
• k'0. nas.
. o 300
.
kk"
.'
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Rano. ogarnIa O' mnIe UCZUJcl6
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.
asp1racIl
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przeczw
ro
ów,
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Ludwik
Awieżawski.
'
.
' .' •
• '.' ~
,sel e .~ . .- a· :Z\ lem.., ~~yscy pa;- zabaWienia żołnierza-czytelnika,
. .' .'"
... '.. ' . .
'
.'
ze przeżyć teg,o,
nl.e ~{)I~D:a~, '.' .
tyza.nC1 bylI na nm).., . Takle k
'_. 'Z'
." k
'.
.
.'
.
jeżeli nie wróci, zwarIuJę, •ALe
. d' • . . , t·
k'
u azama, (ew najWIę szym ,TADEUSZ ŁOPALEWSKI"
•
.
.'.
p:raWZlwe,pa-r yzanc 1e wese- t d .',
. ' ' . t· swobod:"
'... , . . .. ,
' ..
,
bylo przecież (l~Zlecko l ZyCIe nH'~
le·....· .R.'ś'
ó.7.n.e .pa.ni.enlki.
·.1l1{':łJ chciały
rU.hzl~.l. ra
Wdo!..osnyc
~nnymh .momen
Jes.
f'
nalBŻał'o. domni~ ..CbWYtałru
g.i~
'·1 Y','
nyc
owo ..
O . ' Z. l ' C
. '
'. . fu.'N'
przYJ c,, b'o D?-0~l
,Le t, a r
o."
,
.
,...
: ".
.
za głowę,ehc1ał.a m nck
nąc.
16
gd,zie, 'jest. tylu partyzantów 7ia,d 'UżyciepotoczneJ1ożolnierskie.
. ,
miałam p1rawa. umiera~. Ze
g2ia.*u,jącasi~kobięta.:c,l1od7iić gą . języka, podkreśla' je~zci.e
lUalutki, urodzony g4Y pułap śWi~ta ,dt:żał!
wschodu napłynęły ogromne si.
nię powin,na.,' ,
realiżmopowi-adań, branych na
. ZIemia SJę,kołysała,
ły partyzantów, zaj.ęto pobliskie
~. Ładn:e świadectwo moral- gorąco' z .życia. Jednak przy
t ' . d '
garńi2ony, mówiono, że to '4:0,
.d
.
'
t
ys Je en .,wtedy cS]lał. c
'
B y];o t o dJ; a 'mnl,e
.• .
. no§,ei ~Il16wię ponuro":'- stając wp'1'.owa,zanzu zwr? ow ,z .Cfr ,
nie~ wOJny.
-przv drz.wiach.'
,dzienne] gwary konozeczna 'lest
'OboJętne. Splatałam ręce nakó·
,k . '
.
. d' . . b" duża ostro,żn~ść, aby !Zie~aSpiewał~ s~by w oIm~lu
lana.ch, siedziałąm riiert'N?'~Qtma
~' oś n~:wl~~ ~ me, .so .1~. chwaszczac Fizyka, Wzadomo,
całymi dniami. patrząc w Jeden
tna;.e'Źć. ą . Ph,oWle I!-lde dmU7J~Ce .1 że. dużo ludzi -używa takich
"luIi, 'człowieczku, hili, ••"
punkt na podłodze, A Wie.dy
,stoJę merne omo DO . rZWIa'ffi1. l '
. kl' u
.
l
s ow, /a . .,a].Tl,o, "na g anc ,
Dzwoniło cienko szkło,
crz;y]lg głoSI, Jakby przes.tras'OOny,
z,Y' ,ty l'oz1?-mi~z, <l~t'Iar!,siu., ~ecz niew,ątplizpie.~ ~est to 'ż!e,
ciente diamentem kuli.
cicho: aby mnie nie sttt}VOIZyć.
co to .znaczy mrłośct pyta ze tak mOWlą. Kszązka pqwznzawołał:
Krystyna, _dziwnie .llŚmiechnię- na m: in: . równieżkszlalcić . spo- .
- Pani, pan wrócił!
ta,; - ' M:Hość to' jest wszyęrbko. sób wyrażania' się i oczyszczać
~Ialutki! Twoje zycie jałt krópla mleka z pIersI
Gdyby nie 'był>()lm~łnŚ>ei. samo mowę,' .
. :'
Krystyna pa,iJrzy na Helen~
Spadło na ręce czasu
.' .życie
'W'ze l e . Te
. d nak w,.
'O. powza
. .. d'cz,..
.':' nie..bvłoby'
~.
" w:. '.ogóle
l ' 'po: .
wielkimi
załzawionymi oezyma.
trzebne.
mme,
. h tł'
•. t. h'arak .,.
t:ełne ognia i śmierci.
- " '.' PrzynaJmmeJ
',d.a .
. mac,
,o nzers k'ze h'" lesc
Teraz dDPiero, za.łamaws~ 1;'ęce
- Kr!cdyno- ~z~c:zę,. ze- terystycznych .zwr.ofów, poprawkrzyczy głQsem stl'a&znym:
,'\):Nł'W;~ŻY odwagę - a' Jeze~l.... nych, wesołych, . które dobrze
Dziś. kiedy uszom i oczom
..-- Twój wrócił,~ a mojego '. nie
. Krystyna- spogląda 'na rome. oddają !lo i typy, "morusów"
świat się zaczyna od nowa, .
mat
, '-"': Co jeżeli t Jeżeli niiłość żołnierskich. Czy to bąclzię Ka~dra;d~H Tak,myślisz' ~nie mi- sperek;. który W raporcie' pisze,
gdy jak skowronki świergocąc
łość nie zdradzi.Wielll ja; Tze- ~e zabral jęńcowi~utv na miejlecą twe pierwsze słowa
.) :rragnnent z !J(mąŻ'ki 'P.t .NiewY·
e-zy nie wiem na 'świede~ ale tę sce swoic!z.. straconych w' ptze;.
deptanie śdeż:ki" Z. Dr'ÓŻd.ż. ~sJa,ż<ka
jedną jedyną wiem. 'radzik nie prawie, , ,dak.o. że boso wojny
do kwiatów, do słońca i Iudzł 1;)-rześhmie .m:nie kocha~.
robić nil! będęn.. czy to kapral
ta uikaże się wkrótce na.ikbd'en1 IItl's'ty"
malutki. witam twe przyjście,
, - Tadzik ;nie p.r,zestWuie cię Bączek. kt6ry mówi o Nfemr.ach:
t'l1'ttt WydavlIllicz.ego '"PaJlrteoo'" VI'
H

do mies'Z'kania, ' w
lrtó<rYD1 onaszy;ie.•Jest,jak'Z8!wiI~~ starannie ucżesa.na,rtbtana,
~tlty,ma WYCZYSZCiZone do k~al-
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Pendant
Pani Paskarska pokazuje jednemu
swoich gości świata, artystycznego figurę z bronzn, kupioną niedawno za 'łiVysoką cenę.
Go% cłJ.wali dzieło sztnki i opowlac1a, rre widział pendant. u handlarza,
którego adres podaje. Radzi też pani
P., by je nabyła.
Następnego dnia. udaje się pani Pa$karska do 'poleconego jej sklepu,
poczem międty nią. a właścicielem
odbywa się następujący diałog:
- Ozem mogę służyć '/
- Chciałabyin mieć pendant.
- Do czego, proszę pani?
.:.... A co to pana obclrodzi'l .

t

•

l

ile

•

z r

l

Temat tego felietonu Jest pa dzielnego kapitana, dowódcę stat.. się do wzywającej ratunku narze .. dały się na nic. Kilka poruszenia..
prostu nadzwyczajny. Gdyby znał ku i jego ubóstwianą Izabellę. czonej, pojawił się nagle rekin. Za .. mi olbrzymich pJetw dopędził go
go np. znakomity Claude Farrere, Właśnie narzeczeni po raz stuty- rum dzielny oficer zdążył krzyk- straszliwy potwór. Już błysnęły
napisałby z pewnością wspaniałą sięczny i. któryś tulili się w roz- nąć, obrzydliwy potwór jednym groźne zęby nad głową nieszczęś
powieść. Z jej kart padałyby naj- kosznym pocalunku bez końca) klapnięciem straszliwego pyska nlka, już widziallakierowany panwy~orniejsze obelgi, ciskane wy.. gdy okręt najechał na minę i wy- połknął omdlewające ciałko złoto.. tofelek swej ubóstwianej, tkwią
kwzntnym gestem do stóp przed- leciał w powietrze. Byla to pozo- w/osej dziewicy.
cy między trzonowym a przednim
stawicielek pIci pięknej całego stała z czasów wojny jeszcze strap Młody marynarz oszalałby nie- kłem bestii, gdy na wszystko zdeświata. Polski powieściopisarz szna mina niemiecka, nie gorsza wątpliwie z rozpaczy, gdyby na /cydowany pochwycił nóż, który
miałby zeń niewiele pożytku, gdyż zresztą od tej,· jaką zrobił redak- szczęście nie przypomniał sobie w mu pozostał za pasem, przenosząc
historia odbyWa się wybitnie na tor nSportu", po zwycięstwie Pol· tej chwili historii Jonasza z biblii, śmierć wspólną nad kompromitamorzu, co ludziom podróżującymlska-8zwecja. Po kilku. sekundach którego) jak wiadomo, podobny cję. Właśnie przygotowywał śmier
wyłącznie w dziedzinach fantazji, pozo8talo z okrętu tylko parę pły- rekin wypluł po trzech dniach teJny cios, gdy nagle ...
Nasze dzieci
ił znającym faktycznie i prakty- wających desek, które kurczowo zdrowego na brzeg. Spokojny więc
To, co się teraz stalo, jest fi'O
cznie jedynie Morskie Oko; j:tzdy chwytali narzeczeni. Cała zaloga o los narzeczonej, odważny oficer prostu niesłychane. Coś, czemu..
- Czy dziadzio pali 'l
- Nie, moja dziecko!
do Rygi, znacznie utrudnia wyła- zginęla.
pomyślał o własnym ratunku. Ja- bym nigdy nie uwierzył, gdyby
- A czy dziadzio pije 'l
dowanie
energii
twórczej~
NieGdybym
w
tym
miejscu umie- ko gentleman zdal sobie w jednej nie przysięgi weterana i łzy poety.
- Także nie, moje dziecko t
- zręczne ujęcie mogłoby tu zresz- ści! wyspę, wytoczyliby mi z pa.. chwili sprawę z opłakanych na- Oto rekin, który trzymał już pra- No, to może dziadzio gra
na tą spowodować zbytnią wodni- wnością proces 8padkooiercy sżla stępstw dwuznacznej sytuacji, na wie głowę oficera w straszliwej
wyścigach Z
- Ależ có>i znowu?
stość ?zieła. Cala rzecz nadaje się chatnej pamięci Daniela Defoe, wypadek gdyby jeszcze przed śJu- paszczy, rzucił się w tył, niesły·
- To, co właściwie dZiadzio robi właŚCIwie na scenariusz kinemato" autora Robinsona. Dlatego wyspy bem znalazł się przez parę dni z chanie zdumiony. Jego małe oczy
na tym bożym świecie?
graficzny i odpowiednio wyzyska- nie ma. W ogóle nie ma nic. Bez- narzeczoną sarn na sarn i vis a vis wyrażały niemal ludzkie nieopisana przy.niosl-aby autorowi niewąt.. miar morski trzy deski i tych w żołądku olbrzymiej ryby. Ucie- ne zdziwienie, IJdy nagle przem6Przed pomnikiem pliwie sławę, pieniądze i miłość dwoje.
'
kał więc ostatnim wysiłkiem mlo- wił najczystszą polszczyzną:
- Widzisz, mężusiu, to jest ten wykonawczyni roli głównej.
Kiedy młody kapitan, walcząc dych sił, gotowy raczej zabić re- - Jak to ... panie kapitanie! Rysławny Beethoven, którego utwory ja
W ogóle - jeśli mnie· pamięć bohatersko z wirem, który powstali kina niż przejść mu przez gardlo.1 bę nożem???
tak często grywam.
temat ten, a raczej wskittek zatonięcia okrętu, zbliża! Niestety, usiłowania jego' nie przy·
HENRYK KACZYŃSKI
- I za to takiemu człowiekowi nie myli stavvia się poEnDiki!
pomysł, nie jest moim oryginalnym pomysłem, chociaż z drugiej
Myśli
strony mija się z prawdą twierdzeMiłość .wszystko wybacza,· a na nie, jakobym go nabył za dwa
jeszcze więcej pozwaia.
.większe kieliszki "wzmoenionej".
(Kartka z psychologii doświadczalnej)
Uwierzyć w to mógłby tylko ktoś
Miłość, która jest tylko pożądaniem b d
.
.
dł'
W bezmiarze stworzęń ludzkich, altruizmu. Praca tego rodzaju jest ciemiężonego przez warcholizm na..
piękności, ginie prędko z przesytu. ar .zo n~lwny, me z arzy? ~lę wałęsających się po tym padole dla bardzo wydatna jeśli chodzi o flirt rodu i jego pochwały godną inklina
bOWIem Jeszcze, aby prZYJaczel urozmaicenia
ogólno _ ludzkiego a przy tym przynosi znaczne do- cję do tworzenia historii t. j. rzeprzyjacielowi sprzedał dobry po- pseudobytu, poczesną rolę' odgrywa chody, które po strąceniu efektyw- czy przeszłych.
Nawet dobre pożycie małżeńskie mysI za najwięlcsze skarby świa- twór _ zwany pospolicie kobietą~ nych i nieefektywnych kOSztów ad~
"Kobieta z przeszłością' I posiada
jęst dopustem Bożym.
ta nawet za dwa kieliszki wódki. Tworów tych jest bar?zo wiele .i ~tracji, "o/Yllos.zą .dwa lub wię- gruntO\Vlle :wiadomości.v: ~ielu Ide
~
.
rozpadają się na rOzmalte gatunki. ceJzer bez zadneJ mnej cyfry na runkach WIedzy ludzkIeJ l dlatego
. Sprytny zamienia sobie życie w kar Hzstor1ę tę słyszałem po prostu w Do jednego z nich zalicza się tak przodzie. W ostatnich czasach z ta- jest poszukiwana przez młodzież. 0nawał, niedołęga w such~ dni.
knajpie. Opowiadał ją siwy wete- zwana kobieta z towarzystwa". kich bUans6w zostały absolutnie wY bojga rodzajów - naturalnie w ceran tnlodemu poecie. Weteran pil "Kobiet~ z towarzystwa" odzn~cza łączone dwaze:a, j.ako nie licują- lach ped~~ogic~ych.
. •
przytem dużo poeta znacznie wiA. się rjIIl, że jej wszyskowoJno (Jedy ce Z przy~01tOŚClą ~owarzysk,ą. PO::lętmeJsza Jednak zn~czrueJ .~.

K O B I ET

I

Gieidą" po łacinie "bursa", znaczy.
"
•
.
:- ny niedwuznaczny przepis konsty- Z uzyskanymI w powyzszy sposoh "kobIety z przeszłością'" Jest "koble
. ceJ. Na koncu płak?lt obaJ. SW01~ tue On) b le tylko za<:howała się dochodami cieszą się niezmiernie ta z przyszłością". Kobieta tej ka_

dosłownie "złupiona skora".

Idrogą cala sprawa Jest bardzo dzz-

Najłatwiejsza jest sława lekar:za, Iwna.

Niemal nieprawdopodobna.
Bam we uwierzyłbym nigdy te-

za";;z{ ~e ~ajomością rzeczy i o- wszyscy, którzy żyją apetytem i do tegorii jest zazwyczaj młoda i ład~
stromością nabytą nie bez ilrudu na brym słowem ludzkim. a dla któ_ na i ma. nieprz~z:vyciężony wstręt
śliskich frot&owan~h pos~dzk~ch. rych doch?~y te b~ły. przezna~z~- do na~nuaru o~zlezy. Z p~wodu t~

bo pacjenci, kt6rzy wyzdrowieli, wiel-l Ja
bią. go
a ci których zabił muszą. ..
. d .'
<'Id b '
W razie wykroczenia pTZec1W Jed- ne. Radośc "a zreSztą Jest korzysclą go WSo:rętu ubieru chętnIe suknie
cicho ~iedzieÓ w grobie.'
"!,U .0poW1a amu, 6 y Y me przy- (nej z tych zasad kobieta z towarzy nielada, przyczyniając
się bardzo wycięte od pasa i do pasa, CO umoSlęgt weterana i łzy poety.
stwall je&.1: surow'~ karana; wydany wYdatnie do tra'\'Vlenia nie zawsze żliwia patrzącym szybkie zapoznaJest w tym w8zystlcim jeszcze na nią wyrok potępiający. równa świeżego powietrza, . zja<;lanego w nie .się z anatomią atłasowe~o ciała
Tylko akuszer pomaga do życia: ;edna rzecz zgola niesamowita. się banicji. a cała afera noSI nazwę nieprawdopodOlbnych IlOŚCiach p.rzez k?bl:cego. . oraz ze skomplikowaną
Ws-zyscy inni lekarze pomagają do W
k
db
. b
d' 1 skandalu.
tych ludzi i wiary w humamtar- merownOSClą, terenu.
śmierci. .
k SbZ!Stt OpD . ywa. SIę eZ kU... zta lf Ten gatunek kobiecy cieszy się w ność.·
.
I
Takie lekCje poglądowe w najści
I
o te y. omewaz W po s 1m pl" ogóle rozmaitymi przywilejami.
.
.,.
.
ślejszym tego słowa znaczeniu są
Kobieta, im mniejsze ma. nóżki, sarstwie wydaje mi się to nie do- . Kobieta z towarzystwa" w chwi
NI.e mnieJ sympatycznym Jest wyrazem
naj nowszych wymagań
tym większe robi kroki.
puszczalne, pozwalam sobi; na la~i1 wolnych od ubierania się, tru- drug~ gatunek koblet!" podG ~w~ pedagogii i skutkiem tego są wyso..
.,
'
.. dni się misją humanitarno _ ,spo- "koblety z przeszłOŚCią .
a . e ko cenione w kołach fachowców.
Są ludzie, którzy nawet pociąg do Wfp~owadz~ndle . Je~nel Jedynej a~ łeczną a to w f01'lIlie balów. rau-1ten W czasach w01e?TIYCtwh.rozmn.0_ "Kobieta z przyszłością" ma zakobiety spóźniają.
~n~yczne,
ZU:W1CJ'. W r~~y m- t6w, festynóW, loterii i innYcl,1 ana- ż:rł się ?ardz~ obflCle, s" Ierd zaJą: ~wyczaj wybitny tal~nt . z;talarski,
L'
:riJ.eJszego opowzadama. ZginIe ona logicznych, ni~oce!l1ianych obJawów nleprzeclętną zyWotność naszego li Jednak dla tym pewnlejszeJ poP'4a
Czyste sumienie jest najlepszą., aro zresztą wkrótce, pożarła przez re...
. . "
~.tEcji
tv:orzonych przez siebIe
'--"- .
.
"'" zk
k"ma.
Ił"... ~ ł
dZIełwp~ost
s..ztuki. nie ma1u;le na płótnie,
L\7L. l "'::lUrozszą pOuus ą·
. Ił.. A tł ~ Ił·
II
lałe
na sobie. •.
.
~le ... nie uprzedzajmy fakt6w.
pi Mi :P ~
.,.,
"Kobieta Z przyszłosClą,4 pOŚW1ę..
. Czas ucieka, bo tylu ludzi go za..
.
.. ca wiele czasu zawiłej nauce tizycz
bija!
W Tung-Czou !2Iył cb\op ubogi. Rtwi
- Dobrze! prZYJ~ę prZYJdę na we nej _ optyce, doskonaląc się w tyxn
zaarzyło mu się, że miał towar na zwanie przYJaciela.
kierunk-u W sposób zgoła niecoDzisiejsi małżonkowie badają tySię
W cudowny majowy poranek, sprzedaż. Ale .m·e tmiał osła, łnała ~:: Jing kochał- na:e w:zystkO s~kóJ.; dzienny.
przez S dni, kochają się przez 3
- d
. k '
l t
rym. by przewl z owar, wys
Wl.......
. '
•
&
.
'"
godnie, potem nienawidzą się przez g ~ mes. onc~or:e ~s ro . m?rz~ list do przyjaciela, zbogaconego A :miał z Jednej strony ~ą.smda n-. Zwyczajrue rue~Iasta tego rO<Wl.
wala, z drugiej - kotlarza. l rzekł JU albo wyclrodzi szybko za mąt
8 miesiace, kłócą się przez 3 lata. i lśmlo naJcudmeJszyml OOC1f:mIaml chłopa
.....,
.
'1' . rl• t
k . '
Jing: "Wyprawię każdemu z was (złośliwi a według mnie flegmatynareszcie, "cierpłą." się tylko pr!Zez szafi;u, a n,aJ zeJszy WIe czy. me
Zbogacony chłop przyjmował wła~ ucztę, gdy się WYPl'owadzicle!lł
cy, niezbyt życzliWie na ten PóŚ30 lat.
mąci1 pow1~wem 1azuroweJ po.. śnie gości. Wstydził się przyznać, że Przychodzą obaj sąsiedzi: kowaJ. I piech się zapatrują) albo w równie
,
.
wierzchni, pruł ciszę oceanu mały nie umie czyta6 przebiegłszy więc kotlarz i mąwią Jingowi: "Wypl"Owa.- szybkim tempie przeistacza się w
Wydobyć łz! kobie~ rooznab ~ parowiec wiozący prócz kilku lu- oczyma rzadkie pismo, rzekł do goń.. dmamy się!" Ucieszył się Jing, który ,,kobietę z przeszłością".
głupstem, otrzeć dają SIę tylko a - d .
l' ~i parA narzeczonych ca:
kochał nadewszystko spokój, te są- Galeria kobiet jest tak obfita. te
llotem.·
ZI
za 0 6 ~
~,
siedzi jego znaleźli nowe mieszkanie bez znudzenia czytelnika wyczerpać
...
w ciasnocie Pekinu.
. ją byłoby rzeczą niemożliwą. woNiech żyje cnota!
Suta była uczta. Po uczcie pyta się bec tego ograniczę się tylko do tych
Ba, ale z czego?
II
niesmiało uprzejmy gospodarz:
sylwetek, nie mogąc jednak poJ. J. J.
_ Gdzie się wyprowadzasz, drogi wstrzymać się od wyliczenia innych
Kosztowanie ust kobiecych - kokowalu 'l
gatunków zasługujących na uwagę.
tlztnje.
Płodzą dzisiaj fraszki
- Na miejsce kotlarza.
Są, więc ,jkobiety głupie" (bardzo
- A ty, trilly kotlarzu li
sympatyczny i szczodrze po świecie
.
Różni
grafomani
Niejeden uścisk dłoni równa się
- Na miejsce kowala.
rozpowszechniony gatunek). KobickopnięCiu nogą.
Propagując dowcip,
.
oli
'"
'"'
ty mądre. względnie ,.uczone", w
Sędzia LI był przekupny~ Przyszedł których towarzystwie mę±czyfni ma
'Ale bardzo ,tani.
Ludzkaśó się mnoży, ale l u d 21raz doń skarżący i wsunął mu mona- ją się pobożni, powtarzając szczegól
koś ć wymiera.
tę w dloń. Ale oskarzony wsunął mu nie uparcie słowa przezornej modli
dwie monety.
twy "od wszelkiego złego zachO'Waj
ZnaleźiS m&nil spo~ob
Wołają obu, skarżącego i oskal'Żo- nas Panie".
(1:81 żebracy
nego
przed
sąd.
Sędzia
Li
odrazu
ka. '
,
o wiele łatwiejszy
- Jak wam nie wstyd iebrać, czy
zał siepaczom smagać skar2lącego na . Bardz.o mił~, dla ~erwow .są "kopokaz, że powoda oddala.
b~ety blU~owe
t. J. pracUJące w
to me macie rąk do pracy?
Aby humor szerzyć.
Skarżący podniósł palec niby gro- bIUl'?-ch 1 urzędach, ~właszcza w
- Kiedy, proszę pana, jak tylko
Poz,iomu
nie
ztnnł~jszyć:
. żąey. a właściwie przypominający cz,aSIe swego ~z~d(}warua. ;tu Pqm
puszczę ręce w ruch, to mnie zaraz
złoty i 2:awołał tr!Zykrotnie:
wiodą telefo~~st1ti•. ogro:tlll1Ie lubla"
wsadzają. do kozy.
_ Jest. sprawiedli:wość!
ne przez ludZI maJących mało cza~
Otóż zamia·st fraszki
A sędzia Li podniósł 2 palce do su.
Wśród przyjaciółek
przysięgi, a właściwie chcąc zaznaPrócz tych jest jeszcze wiele inCztery słowa tłuste:
- An<}a., jali: ci się podoba mój noczyć, że tamten dał aż 2 !Złote i nych,
jak np. ,.Kobieta, która. za"Tu miała być' fraszka"
rzekł:
biła'" "Kobieta bez skazy" itp. Ale
'Wy .kapelusz?
Jest spl'awiedlwiość tamtej o tych już llIDym razem.
- Mam być szczera?
I 2;ostaw:tć... puste!
_ No, me posądzam cię o taką
Z &.t.
stronie l .
~1rlll:nn. ~LlJAWJd
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Na ~zer:W0l1ych murach zamku problemy mazurskie. Huczało nam ców licząca wieś, pozoawionacał___
W S~r:klew~c~ach ~ółknie już i brą- potem w skroniach! trawiła nas go- kowicie od kilkunastu miesięcy in- t--....J....e....g...o......M
......u...g...n...ił....i....c...e...
n...cj....·ź...· ...R......
ek-tQ....,...O...w.......
,. --:U~n-iw-e'...s....y...t...e...t ...
u.......~Łódzkieg()
zOWIeJ: ~zIkle wlD:0 ' ~nad mato- rączka tysiąca myśli i szybciej bi- wentarza żywego i martwego.
Proł. Dr Tadeuszowi Kotarbińskiemu wyrazy głębokiego ·sn-utwego JeZIora rozłazą SIę po parku ły. nasze serca. Ale uparcie, boha":
Bo przecież dla Was Sadowo l;U~kro-chłodne mgły. Łąki dawno tersko walczyliśmy z toksynami, to synonim pracy społecznej. Tu ku i współczucia z powodu śmierci Jego Małżonki, w imie{liu
:lUZ poszarzały.
I dawno już za- którymi Kłobuk chciał zatruć na- właśnie zetknęliście się
na młodzieży akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego
marły stokrotnie przedrzeźniające, sze młode dusze....
wspólnym z wojewodą olsztyiiskłada
nadwodne echa...
Prawie zawsze wtedy odkrywa- skim wypadzie teren9wynl - z
Zarząd Bratni~j Pomocy Studentów
vV pięknym halru i w wielkiej liśmy w pewnej chwili jakąś nową lu.dnością mazurską i odtąd .przeUniwersytetu Łódzkiego
kominkowej sali stoją teraz rzęda- prawdę, nagle spGtykała nas jakaś znaczeniem Waszym stały się cią·I'--....................--_......_ ...................._ ....._ _......- - - - -.............._ ....,,"..................mi, wzdłuż ścian pękate worki, peł- miła niespodzianka albo zwątlała głe wędrówki od wsi do wsi, wszę
ne grubego ziarna. W pomiesza- już wiara w słuszność naszej spra- dzie tam, gdzie Was potrzebowano.
nym zapachu zbóż i kasz wyczuwa wy wybuchała żywym płomieniem.
Lekarstwa, mydło, mleko, czaZ POC~TKIEM ROKU. pragrnąc"t SEKCJA NAUKOWO-WYDAWNIsię nowe przeznaczenie zamku...
Oto wracamy myślą do Mrongo- sem cukierki dla dziecL a przy tym
zreasumować całoroczne osiągnięcia' CZA B. P. komunikuje, że są do naDo drzwi obozowego ambulato- wa. Je~teśm,Y w prywatnej biblio- za~vsze dobr~ sło?,? .i, ~rawdę o pol- oraz wzmocnić więź organizacyjną hycia następujące skrypty:. 1. Prof.
rium nie puka dziś żaden głodny i tece ,o~ledl~nca:
.
, . sklm na::odZle meshscle odtąd pod członków B. P. i zainteresować wszy- 1i1;abicki: Prawo gospodarcze, 150 zł.
obolały człowiek. Tylko w niedzie- ,Wsrod pIętrz~cych SIę na g~rne~ ~azurskIe strzechy..
,
stkich sprawami stowarzyszenia, 2. Prof. Żabicki: Prawo handlowe,
lę, krocząc do kościoła po parko- połce l~ksykonow; b~ockhauso~.l
Waszych wszystkich .CZyl!O~·, ·1,\:a Zarząd Bratniej. Pomocy projektuje 150 zł. 3. Prof. Jamontt: Prawo
4.
wej drodze, niejeden Mazur powta- kodeksow praw lezy. clekawa .kSIą~- szy?h o~ozowych, os~ągnlęc me zwołanie na dzień 20. 10 br. o godz. karne· (część ogólna), 200 zł. rza sobie w "gadce" czyjeś dobre ka: !,U~sere Masunsche. Helm~t . n:ozna zbllansowac ~u Jedn.~m zda- 9,30 w sali kina "Bałtyk" - zebrania Prof. Jamontt: Prawo karne (część
imię. I tylko w szkole, pochylone P:-OSl s~~ ~prost o konfIskatę· A mem. Daleko łatwieJ móW1c. o wy- sprawozdawczo-informacyjnego. Prze szczegółowa). - 5. Frof. Fabierkiejest nMtępująey porządek wiez: Teoria ekonomii politycznej,
nad nowymi, od studentów z Łodzi m~co mzeJ,. op:a~y w czerwone konanym. przez. was zadamu spo- widywany
dzienny:
'
170 zł. - 6. Prof. Bornstein: Logika,
otrzymanymi zeszytami, piszą ma- pło~n~ -,nIemleckl przekład "Quo łecznym l patrlOty~zn~. W tym
l. Odśpiewanie hymnu akademie- 30 zł. - 6. Prof. Bornstein: Teoria
zurskie dzieci, jak umieją najle- vadiS .
•
'2
celu wystarczy. poroWflac m?m~nt kiego. "Gaudeamus".
J?ozna~ia, 20 z~. -. 8. Pr~f. Modrzepiej, długie, zapraszające na zimoZ ,sam~go sRodu z~s, z pod v-ch ~as~e!50 prZYJazdu do .Sarklewlcz
U Jewslu: ChemIa meorgaruczna, v-ta
, i . J "II./f R kt
2
P
.
rzemoweme
.
"Y4·
e
,Ol'~
•
Grupa, 40 zł. _ 9. Prof. dr Secomwe wakacje i pełne wdzięczności tomow historn sztukI, wydoby'lla- l dZl~n .odJazdu do ŁO~Zl:
.
listy do swych opiekunów: " ... za my ,~Nowo. vrydany Kan~yonał
J~z~h ~azurzy prZYJęh Wa~ n~e Ł. Prof. dr Tadeusza Kotarbins~e~o ski: Polityka gospodarcza, 120 zł. _
to wszystko my Wam sto razy PruskI; zaWIeraJący w sobIe wy- ufnIe l ZImno, to Jednak po nueslą- i Kuratora BP. Prof. dr B. LaplCkle- 10. Prof. dr Dobrowolski: ćwiczenia
z chemii nieorganicznej, 10 zł. - 11.
dziękujemy
"
bór Pieśni Starych i N owych w cu waszej pracy kulturalno-oświa- go.
3. Referat sprawozdawczy Zarządu Prof. Fabierkiewicz: Dodatek do ekoList
'l't',
h ł
.
_ Ziemi !ruskiej i Brandenburskiej towej, .;'3~nitarnej i. ~po~ecznej po· Bratniej
Pomocy.
nomi! politycznej, 10 zł.
y, W r oryc p acę 1m ser zvvyczaJnych ... "
.
zyskahscle całkowlCle Ich sympa4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjcem za serce.
Pełny tytuł obejmuje jeszcze tię i uznanie. W ramach tak szeronej.
POW.AżN~ LUKĘ w całoI:::ształcie
Niemiec August Ambrassat pisał dalszych kilkadziesiąt słów.
ko zakreślonych zadań zorganizo5. Odpowiedzi na interpelacje.
l zycia i spraw studenckich, stanowi
przed 35 laty w swej książce "Die
Napis na drugiej stronie głosi: wa1iście dla ludności szereg ognisk
6. Wyświetlenie filmu naukowego. na terenie Łodzi brak ośrodka ,któProvinz Ostpreussen": "Obsz.ar, na .•. A gdyż teraźniejszego czasu i kominków, r<lztoczyliście opiekę
7. Zakończenie.
ryby zaspakajał potrzeby kulturalnoktórym w Prusach \Vschodnich 0- jak Papier, tak też i drugie insze nad półkolonią dzieci mazurskich
rozrywkowe stugentów. Aby lu..1{ę tę
ZARZ~ POMOOY LEKARSKIEJ wypełnić, przystą.piła Sekcja kult.siedli Mazurzy ... w r. 1918 obej- różne potrzeby drukowania prz-g przy szkole w Sarkiewiczach, któmował tereny o powierzchni ponad tych trudnych czasach w większej rej osz..1denie waszym jest także dla Młodzieży Akademickiej w Łodzi imprez B. P. do akcji, mającej na cepodaje dQ wiadomości, że Akademi- lu zorganizowanie świetlicy - na
12.195 km. kw. Liczbę ludności ob- cenie stoją, tedy łaskawemu czy- dziełem.
licza się obecnie na 295.000 dusz, telnikowi do wiadomości podaie
Co dzień mądrze przemyślaną i cka Poradnia Przeciwgruźlicza czyn- razie w ".Gęsim Piórze".
Program wieczorów świetlicowych
z czego jednak najwyżej 260.000 się, że teraz każdy Eksemplarz za dobrze pojętą pracą utrwalaliście na jest codziennie w godz. 17-20 ,-,rypełnią
poga1ianki, odczyty naukoprzy ul. Moniuszki 7.
rozmawia po mazursku ... Obszar trzydzieści sześć groszy nieopra- polskość ziemi mazurskiej.
we, produltcje artystyczne itp.
Przyjęcia:
językowy Mazurów maleje z roku wiony, w Królewcu, przedawany
Stąd pewność dziś, że raz nawi:r
W ramach Sekcji powstaje zespół
Dr med: Kuczborski -,.. poniedział teatralny,
na rok. Ten swojego rodzaju "od- będzie ...H
zany kontakt ze szkołą polską na
chór, orkiestra, zespół reki, godz. 18-20.
cytatorski itp. Sekcja zamierza też
wrót" daje się zauważyć szczególDat
d ' . 1738
tII;:ururach będzie trwał lata całe.
Dl' med. Podejma --,. środy, godz. nawiązać
kontakt ze świetlicami ronie od połowy zeszłego stuleA a WY05 ama. .
r.
I dlatego nie wojewoda, dziękują- 18-20.
botniczymi,
w celu zbliżenia i macia ... H
~a 8. st~onle ... raze~ z ~o- cy serdecznie uczestnikom obozu,
Dr med. Zierski - czwartki, go~
jemnego poznania się ze światem ro..
. , . . kolemaml, ktore przeszły l ktore nie kurator nie lekarz PCK i· nie dzina 18-20.
y
W tym celu organizuje
I daleJ. "Mazu.:z . są n~Jczęscleł przyjdą, ~ałJ77ll swym poetyckim ksiądz sprawili wam największą
Roentgen - wtorki i piątki, godzi- botniczym.
Sekcja szereg wycieczek do łódzkich
:nali, , rz~fko prhekra?zaJ~ wzrost. sercem wlelbl Pana Jan Kocha- satysfakcję, ale przede wszystkim na 18-20.
pracy. Obecnie Sekcja za.js~edm . . .
. : • WytęzoneJ pracy nowski: " .•. Kto się w opiekę po- poczucie suełnionego obowiazku 0Studenci, pr8.0oną.cy uzyskać pora- zakładów
się ifrzygotowaniern programu
me są w stame długo. wytrzyma?, da Panu swemu, a całem prawIe raz świad~mość~ że zrozumiał was dę w Akademickiej Poradni Przeciw- muje
na inaugurację roku akademickiego,
: to z tego ~,owodu, ze męczą Slę sercem ufa iemu ..•H
i ocenił· człowiek prosty i biedny, gruźliczej mogił zgłaszać się w po,: oraz organizacją balu.
ader szybko • .
ten, który u was znalazł życzliwe uiedziałki, środy i czwartki .w wyżej
M<tźliwościpracy iro2woju ma
podanych godzinach, bez skierowa- Sekcja
wielkie, trzeba jednak więk
"Męczą się nader szybko!"
,!*
serce.
nia z Sekretariatu PLM.A.
szego zainteresOwania !Za strony KoA myśmy tam widzieli MazuOglądając w stołówce
k
.
A zamek, przez was własnoręczStudenci, którzy dotychczas nie leżanek i Kolegów, gdyż· grupka chęt
rów - tytanów pracy. Niedaleko, ne zdjęcia, twierdzicie, żew:~al~~;= nie d~p:cowad~o~y do, stanu. u~Y- poddali się masowemu badaniu roent- nych, która zgłosiła się do, współ
genowsko-internistycznemu,· jak rów- pracy nie zdoła wypełnić planu. Dla.w .Geloncie
oni łopatami. d zo u ~dane. SIyszę t·
. j,.. mI'1 o walnoscI,
. ~. skopali
,
ez, Jan
.
, mUSI
dk' Slę stac
1 k prOffilemu' .,
nież i nowo przyjęci studenci winni tego też apelujemy gorąco do wszydZl~s~ąt1tl m?rg. pola.
całeJ wspominacie
obozowe imprezy, JąCy-m osra ""lem po_s OScl.
zgłaszać się we wtorki 1 piątki w stkich chętnych nie koniecznie uzdolgmlll;e ~arklewlcze "zoralI w ten spacery i wycieczki. Wiem więc na
Inni już będą mieli łatwiejsze za- wyżej
podanych godżinach na bada- nionych artystycznie. Zapisujcie ąię
sposob .:>24 ha!
pewno że pamiętacie o Sadowej danie ...
nia bez skierowania z Sekretariatu Koleżanki i Koledzy na członkóW
. Myśmy podziwiali ich trud i G l 'i
• J d
h :. P s.L .~
•
l
ę ryc ow~e,
u l.m
Jeśli tflkże przeJ'mą się trosk~" o PL:M:A.
Sekcji kult. - imprez.
hart. I nasza ocena charakteru lu- k e onc~e
h M ara~ce
t
. K'
Jan o - polskosc
,,'-"i dob-~obyt Mazurow
, 1;-z 0·
.
Kierownik Sekcji przyjmuje We
l'
•
t
1
.
•
ac,
l
amlOnce,
dU mazurSKiego Jes d a mego nar- '>;Arie Koszczewie i Laskach. . .
.., ,
-:
.
. ,
SEKCJA ZDROWIA podaje do vvi.a- wtorkd., czwartki i soboty w lokalu
t k' . t
.
d b W
sled1encow, to l dla ruch dZlen wy- domości,
dzo korzystna Mazur bowiem jest ,. W'·
że od poniedziałku, dnia Bratniej Pomocy,
uL Jaracza 7, od
. t lk
'.:
O'
'
lem a ze l o, ~e g y y
as jazdu z Sarkiewicz zamknie w 80me y o UCZCIWY, skromny, ."os- ktoś przypadkiem zapytał o Sado- .
,
7. 10. br. urzędować będzie codzien- godz. 11 do 12. O zebraniach inforcinny i wesoły, a.w pracy p~ln~ i wo, powiedzielibyście mu prawdę: ble ~oc wz~szen~.,..
. . nie, w godz. 13,15-14,15.
muje się ogłoszeniami.
zaradny, lecz. takze twa::dy. 1 me- to talra sobie najzwyklejsza na MaNIe .Spodzl~wahsCle SIę , przeCl~Z
zwy~le prZyWIązany do ZIemI. .
zurach wioska ... A potem prędko tego,. ze okollczna lud~osc ·będz;e
PIsał Ambr~ssat.: " ... W .~a: zmienilibyście temat rozmowy i ,wa~ zegnała
~zą ~ ?KU ••• ze
,
•••
stach· słyszy SIę Język polskl. J~z niespodziewanie zaczęlibyście chwa I ma~~, zdrowe JUZ dZIeCI Z. POf~OPolska posiada obecnie 29 uczel- szkoły wyższe wyniosły ponad 1&
tylko barć!zo l'~adko. Na wsi zam- lić sobie lepszą teraz o niebo il~llil obrzucą was naręCZamI kwm- nł wyższych wobec 27 przed wojną. tysięcy zł na jednego studenta.
ka p~lsko~'Ć, ~Imo zdecydowa~ego kuchnię w stołówce ... Bo i cóż ... \tow. : .
. ilość studentów (55.000) przewyź"
-oprzeCIwdzIałama temu prądowI ze SadQwo _ to ludzie chorzy na
~,Kledy Wy do nas znowu przy- sza stan przedwojenny o 7.000.
W czasie wojny personel profest:rony polskiej":
.
.
świerzb, czyraki i żołądek, to nie- jedziecie 7"
_.
_• .
~
sorski szkół wYższych ztnnieisżył
Te słowa' maJ~ swoJą sJ?ecJalną dożywiane i nie mówiąc.a po polsku
WIesław KOZillSki, \ W ubiegłym roku akademickim się prawie o 40 proc.
wymowę! RzucaJą one ~wIatło na dzieci to po prostu 200 mieszkaństud. med.
wydatki Ministerstwa Oświaty na
faktyczny stan rzeczy hlstoryczne'
go wczoraj i przedwczoraj na Ma- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.....- - - - - - Przed wojną 48 proc. studentów
zurach, gdzie kilkadziesiąt tysięcy
medycyny kończyło uniwersytet po
ludzi musiało w ciągu niewielu lat
8 i więcej latach studi6w. Ten sam
zapomnieć ojczystej mowy.
odsetek dla studentów politechnild.
wYnosił 54,7 proc. Na wydziale stOA jednak ktoś· świadomy szedł
matologicznym '72 proc. końcty'ło
"pod prąd", ktoś się buntował,
kt?ś 'Ya~czy~ o zachowanie polskoWARSZAWA (PA/P). Rok akade-Idzieży robo~czej i cI:łopskiej n::~-Ii Szt~i, jak. równ;teź :instytucje SpD studia DO 3 lub 4 latach nauki.
Za kilka lat przekonany się,' czy
ŚCl tej Zlenll.
micki 1945/46 charakteryzuje
na ~c~~ach~ :połozony~h moz~- łeczne l partIe pobtyczne.
studenci potrafi!:l, lepiej
Dzisiaj ulice w 0.lsztynie. nos~ą brzymi wysiłek organiz~cyj~y świa ~le. :r:a;Jbl1zeJ IDleJsca zamIeszkanIa Mimo ogr~U zniszczeń wojen- powojenni
pracować od tych dawnych.
nazwy= Ml'ongowiusza, Pienięźne- ta nauko~e~o. st~dentow l I?erso- l mIeJsca pracy.
n~ch. urucho~ono '72 domyak.a~e
go, Kajki. . .
n~u admim.stracYJnE7go, ~społpra:
Zrealizowane zostały w roku aka Imaku:, W których ~a~o pOIDlecu)ących z wł~d-:aml .ośW1atow~ demickim podstawowe zasady Ma- szcz~ 42 % .ogólneJ liczby
alta..
Trzeba pamiętać, że w ostatnich n~d urushoID1:mem. 1 wyposaze- llifestu Lipcowego dotyczące demo- dem~ów. K~sztr budowy W wysoW 'Szwecji studia na wYdziale lekilkunastu latach tempo naszego nIem szkół Wyzszych.
kratyzacji studiów. w rezultacie kOŚCI 218 ~onow złotych pokt-yłykarskim trwają 9 lat.
"odwrotu" wzmogło się niesłychaW rezultacie tej ofiarnej pracy po czego doszliśmy dziś do liczby - władze panstwowe.
nie.
wstał cały szereg nowych uczelni, 55.000 studentów.
W ·trosce o zdrowie student6w
Dlatego właśnie tak mało dzieci odpowiadającycl;
potrzebom. po_ Dla za ewnienia od owiednich u~chomiono 2 sanatoria akademiemazurskich mówi dziś po polsku. szczeg6lnych reJonow geograflczn~- warunkówp materialn ch pstudentom kie, szereg poradni lekarskich ,we . Pierwsze stowarzyszenia studencAle uczą się chętnie, są pilne i dość g?spo~arczy~h. Taka roz~udowa Sle Ministerstwo Oświat; przeznaczyło w,szystkich ośr~ch
akad~c- ki~ powstały w Anglii już w XII
zdolne. Należy tylko dać im moż- CI szkół ~~szych pOdyk,?w:ma by- w roku akademickim 1945/46 _ 10 kich oraz, zapewnIOno wyżywienie WIeku.
ność przyswojenia sobie wiedzy i ła pragruenIem zapewmema mło- milionów złotych miesięcznie na w 36 ~t~owkach.
.
kultury polskiej. Tę rolę kultural-I.,......................................--......_ ....._ .....""""'''''''''x;.lstypendia. Biorąc pod uwagę, że o- W .blezącym . roku fund~ sty_
no _ wychowawczą może spełnić
prócz stypendiów miesięcznych - p.:ndi~y, POW1ę~zo~y z?stanie. do
ZARZ~D· BRATNIEJ POl\10CY studenci mieli zagwarantowane W'Y 10 mihouow zł mle51ęczme. ZWlękLiczba studentów. zrzeszanych w
tylko rozbudowane i specjalną 0SEKCJA FOSREDNICTWA FRACY żywienie w stołówkach oraz przy- szone kw:0ty przrzna.."'le zostaną na Międzynarodowej
Organizacji Stu-,
Pieką otoczone szkolnictwo polprosi o llgłaszanle korepetycji i wol- działy odzieżowe•. pomoc pan- utrzymanIe
.
" stołowek' na
. wyd:wa
a - dent6w wynosi w poszczego'Inych
skie.
nych posad dla koleżanek i kOleg6w. stwa wynosiła w ub. roku akade- me skryp~ow l po~ę~6w or~ krajach: USA 654.000. ZSRR - '
Ale nie tylko stan oświaty jest
mickim około 3 tys. zł. miesięcznie na ośrodki. ~dr0w:a l ambulatona. 612.000, :Francja - 120.000•.,Brazybolączką ziemi mazurskiej. Tu właZgłoszenia przyjmnje Sekretariat B. F., na jednego studenta.
stałe stYP~:r:dla _oflarowały ponadto lia- 100.000. Anglia 84.000,
ściwie w każdej dziedzinie życia
Sekcja Po§redn~ctwn. Fracy w ponieIW roku blez, Mm. Obrony Narodo- ,Chiny - 79.000, Meksyk - 65.000,
działki. body i pilłtki, godz. 13-14.S0
Poza tym wiele stypendiów Wl wej • Komunikacji, Przemysłu, Skar CzechosłowaCja - 6O.()OO Polskapotrzeba wielu ludzi dObrej woli.
Z,ódt _ ul. J'aracoz:a Nr '1, tel. 268-66. v:ysokoŚCi od 1..000 do 2.0~O. zł mie_ bu, ub~pieczahiie· oraz rady nro.:0'" 55.000, Kanada oo..OOÓ, Rumunia
Nieraz w długich dyskusjach
slęcznie ofiarowały
Mmlsterstwa dowe l Towarzystwo Przyjaolół - 30.000 Jugosławia _ 83.000 Au
poruszaliśmy, najbard~iej ~kty.ąlPę
Pl.:~ęmy'~łu. ;I:łolni<ltwa o:i:az· ~vltuJY !IJ1.~oflzieży Akademickiej.
atria - 30.000. .
•
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BA B I E LATO
J~ idZie jesień -. i po polu
WIetrzyk powiewa białą szałą~ Nad rozoraną, rudą rolą
Płynie cichutko babie lato.
,

. ,rf

Na krzaku derni Zhwiesrona,

Błyszuy tłrgająca sie~ pajęcza;
Już idzie jeSlień wyzłocoll'a,
Barwna jak najpięłmiejua tęcza.
Gołują skrzydła do odlotu
Roje wędrOwnej dziatwy płaszeJ,
Tylko się tłuką koło płotów'
KłółIiwe~ Szare wróble nasze.

Gromady bydła chodzą wszędzie,
Bo już sprzątnięte wszystko. zboże,
A pastuszkowie w dymu swędtie.
Ziemniaki pieką na ugorze.
Płomienie

ognisk Iskry

=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::=::::::::::::::::::;:::::::::::::.::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::>.

.Jak krasnoludki m low

slefą,

las

nic w lesie nie może się ukryć snoludk6w z wiaderkami w rękach
przed jego wzrokiem, N a wszystko gramoliło się na słoneczne promY'"
też umie znaleźć
radę.
Dlatego ki i unosiło się na nich do słońca.
krasnoludki nazwały go Mądralą - A słoneczko właśnie szykowało
i bardzo go słuchały. Wojtek ata- się do snu. Znalazło sobie ślicmy
nął na pniu zrąbanej sosny, kras- biały obłoczek na poduszeczkę, anoludki uciszyły się i czekały, co drugi na pierzynkę i już, już waim powie.
lo zasnąć, kiedy nagle otoczył je
"Wiecie już" - zaczął Mądra- tłum małych ludków w czerwonych
la - "że znalazłem. dziś nić babie- czapeczkach.
go lata. Znaczy to, ze zaczęła się Ale słoneczko jest bardzo dobre,
jesień. A jak zaczyna się nowa po- nie pogniewało się wcale.
ra roku, to my, krasnoludki mamy - zapytało.
~~o, .bardz~ dużo pracy. Teraz, w
.:..... Czego chcecie, kransnoludldt
Jeslem, mUSImy przemalować cały A one jeden przez drugiego Mlas, a to trudna sprawa. Trzeba częły wołać, że zaraz, zaraz, musZIł
~aleźó farbę czenyoną i złotą} mieć dużo farby czerwonej 1 .złotel
Wleczorem zabral5 SIę do roboty. do malowania lasu.
_ Dobrze, -dam wam, mam ...
- Ale skąd wziąó farbę t
-Jak malować?!
cistą, bo co dzień wyzłacam na no_
Cicho! Zaraz wam powiem. wo moje promyczki. Mam i czer-Wołały krasnoludki jeden przez woną, bo ostatnie promyczki przęd
drugiego.'
samym. zachodem maluję, na czer
.•
.f. .. f:J..v..
wiaderka.,
.
•
I
Na lIcznleJs.z~
z O<>q:
arU'2,m!L s,o- wono.
bierzcie Dajcie,
farbę - ludki,
i wracajcie
na
neczko. Mus1CIe prędko WZIąC Wla· z'emię
.
' .
,.
. i i d"
k derka, łapać wracające do nieba I ,
,
'ły'
J.
Antoś jest już dużym chłopcem, Nie mógł w to chłopiec uwierzyc. WInnO SIę własc w e Z1eClom po a- słoneczne promyki i na nich lecieć
KrasnoludkI napełni Wlader.li.a,
skończył przeci,:ż niedawno sze~6 Ja~ to moźna, i~ć z wizytą do samej ZYWz,c.
.
.~.
Ido dalekiego słońca. Tam dostanie- pięknie słonku podziękowały i chcą
łat. Do szkoły Jeszcze wprawdZIe Krolewny Slllezki.
Wreszcie pIękny krol~~cz obu_, . f b
" ł te'
t wracać. Ale jak? - wszystkie pro ..
nie chodzi, ale w domu mamusia Nie jednak.. nie powiedział ma- dził królewnę i zabr3;ł . Ją ze sobą, Cle a; y. czerwoneJ ~ z o l, my ~ mienie słońca już poszły spać slozk
kl'
ł
d' pi·
pokazuje mu literki żeby na przy- musi i cierpliwie czekał na obieca.- zostawiwszy karzełkI" zwierzątka. na ZIemI przygotuJemy pędzelkI
.
.....""'.
. , k'lorO
d
b oty.
nec ko Js kry o SIę' .,cade dpo • eszły rok coś umiał. ,
ną przyjemność.'. ,
w l esie. Na sal'I zrob'ł
lOSi ę zn..,.."
.... Z plOre
Zna również Antoś wszystkie bajWieczorem tatuśprzyn.iósł mamuwidno i zabrano An~sia. do. domu. Porwały się krasnoludki. Pod rzy'11 ą. a tu wroClC o omuki, jakie znała jego mamusia, gdy si jakieś di-ukowane małe Ka-riecz.
~ardzo tę. ~ntosloWl łWlZyta tu. dębem znalazły miseczki - świet- Biedne' krasnoludki wędrują po
była w jego wieku, jakie znały je_ ki.
. krole~y niez~l 1?odo~a: ~ ą ne kubełki do farby i za chwilę du- niebie, noszą swoje ciężkie wiader:~bci~ : :a~et prab:bcie. A:le Mamusia ubrała. Antosia ł poszli, ~~~:!O i m:ie:~ia :e ka:~łkami : żo, bardzo dużo - może sto, mo- ka, zmęczone, przerażone. .Az tu
gdy by~a ~u'tka~' J:~id:'~~'::~ -To tu - powiedziała mamusia.. głębokim lesie.
:l. S. że tysiąc, może jeszcze więcej kra- illa!51,e z~a obłoczk:; wych~la. Bię
ki, tak jak ją widział Antoś. Nic wchodząc z Antosiem do jakiejś
. k.SIęZ'yC l rzuca garsó pronuem na
dziwnego wtedy jes;wze nie było bramy na. Piotrkowskiej. W bramie
ZIemIę.
kina. ' . ,
.'
było ba.rdzo dużo dzieci z' rodzica"Księżyciu, księżycu kochany!
W sobote mamusia z tajemniczą mi, a w dużej sali było łch jeszcze
.
.'
.
Poratuj nas, pozwól na swoich prominą owiedziała do Antosia:
więcej, Usiadł Ant~ grze~e na
.
.
_ _
.••
. "
ImyczkaCh zjechać do lasulI.
.
p. . .
. .
. krzesełku i czeka.. Mmkę ma coraz
'Sl/ kasetce n1"l1Karskie} leza- płaczlIWIe odwrocona - czwórka. ' . .
J?~lS~,J synku. za~ast ddr C.lO- smutniejszą. Dziwna. to wizyta., u ły ~yfry Rzuoone niedbale rę- _ Ty? Aha! P.oczekaj ... Wy- KSIęZYC popatrzył, tal mu sIł
ei, .poJdz1(~my. z WIZY. ą g z e .TI?-- cioci dostałby napewno dosko:Dałe•
dł
h .b.'ł t
l d
• k k
łk
\zrobiło krasnoludków - i rzucił
dzieJ. OdwIedzuny Krolewnę Śmez_ go kak~o.z. ciastkiem! a tu a.D! kró_ ~~ zecera, p.a y na c 1 1 r~- g ą asz Ja
rzese .• O".
snop promieni prosto na krasno ..
ke.
JewnY' smezki,. ani Cla~t~a i ~~e f1L J~dna wszerz, druga wzdłuz,
Nagle rozlega SIę śIll1ech: ludkową polanę. Krasnoludki zje_ _ _ _....._ ..........._ ............_ ......._I!:~~ba. grzeczme siedZlOO ,na mIeJ- trzeCIa ~ poprzek, cz~arta najCha, cha, ~~!
cha:~.po nich wspaniale i za chwi..
ukos, pIąta głową w dał...
- Kto śmieje Slę tak rubasz- lę JUZ były w mchu leśnym, jut
tamlgłow
(I
.~e właśnie w tej chwlli usłyszał _ O la Boga! Co się tu zda- .? _
t j
yfry i do trze- sw:oje skarby usta~łypr~ ~ojt. , dźwIęk gongu i na sali zrobiło się
h ł
• d· n1~
py a ą c
~
kiem Mądralą, ktory SIę me na .
rzyło? westc nę a r~ na. gają wnet: zero zatacza SIę od żarty niepokoił że tak długo nie
Z następujących sylab ułozyc ciemno.
~O wyrazów, których po~zątkowe ",Przed sobą, na płótnie. zobaczył Straciłyśmy w zupełnośCl nasz śmiechu.
wracają.
'
_ Co to za
hocki-klocki? Zaczęła się teraz praca. Jedne
lItery, czytane. z .góry l!-a dał, utwo- jakichś pan?w.któ~ "się bardzo przyrodzony wygląd,
rzą nazwę naJWlększeJ wyspy na denerwowalI, potem Jakieś konie,
A' k'
1 d?i
••
, . '
.
.
świecie:
fabrykę, parę domów i znowu paJa
Ja wy~ ą am., ~burz~Ją SIę cyfry. Coż Clę tak ~llles~ały farbę, mne pr~ą~a·
, nów. Wcale to nie było zabawne, - zagadnęła cyfra sąSIadkę.
wzśmlesza?
l.y Wladerka do g~łązek, .:u:;ne Już
Sylaby: nu, el, an, part, .roJ ~r, ani interesujące. Wtedy mamusia
W 151 dasz rueztłorze' 'ak
zaczynały malowac. O śWICIe duto
gul pływ, sja, go, nil, a, gha, sJa, powiedziała. że to jest dodatek i że - , y 6 ą
. 6
]t J
- Zobaczcie no, j ak wyglą~ drzew miały listki kolorowe, śliczba, bja, ka, ryl.
Śnieżka będzie później.
.
na szostkę przystOI,
dacie. Zmieniłyście się nie do ne, .a krasnoludki spały smacznie
Rzeczywiście, konie przestały bie
- Oj, r,ety, coś powiedziała? '·'oznania.
w swoich kryjówkach.
Znaczenie wyrazów:
, 1. Gatunek. małpy.
Igać, na sali zrobiło Się. znowu wid. Nie jestem przecież
szóstką,
I d d'
d.
Słoneczko wyjrzało spad. pie2. Państwo w Europie.
n~ i znowu ci~mno. i. wt.edY . dOP.iero jestem dziewiątką!
o aJe z umą=
rzynki. Spojrzało na las .i s.zeroko
3. Rzeka w Europie ~.achodniej. zouaczył Antos Śmeozke.
p dł ś
k
_ Ale J' a zachowałam swóJ' otworzyło oczy ze ZdumIenIa.: las
- a a pewno na opa,
b ł 'k b 'k'
4. Rzeka w Afryce.
To wszystko" co ba.bcia i mamu- d 1ł6
Ił' B d'
dowo- !li-erwotny wygląd. Pozostałam y Ja z aJ l.
5. Zwierzę drapieżne.
sia. opowiadały meczora.mi, zoba.. o 6
nO.saI?l1. ą
za
. ~ob
Co wieczór krasnoludki zabieraczyI ~toś na ?k.ra~ie. Była tam ca: i lona, ze s.traclłaś ~y. o trz-e:C1ą. ą....
•
ły się do roboty. Co dzien więcej
6. Części świata.
7. Skalista pustynia Afryki. _
la baJka o Smezce. zła.. macocha, ] część swej wartoscl. Zawsze Cyfry zamIlkły, Wtem Jedna drzew przybierało jesienną sza~
8" Rzeka wpadająca do drugli:
~~~~i:)r~e:~k~y n::~~z.ehy- jednak ,?"gIądasz jak .cyfra.... :Ddezwała się:
w: ko~<:u cały las mi~nił się naj~
9. Zwierzę drapieżne,
l
Ta.k, to było naprawdę pię,kne,
- A Ja? Czy mozna mme _ Prawdać to, Masz rację. pIęk:~l1eJszymI b8:rwanu. A krasno",.
10. Państwo w ;Europie.
tylko nie zawsze patrzył Antoś na W ogólności rozpoznać? - spy- Z
..td . ki 1 . k b '
ludkI w poplamIOnych ubrankach,
obraz. Niekiedy prosił mamusię, tała leżąca ósemka'
;ro, 151 zle IQ' Wlde k dYk lSl~ konb o z kolorowymi kropkami. na· rącz"
ł
'główki aby mu zakrywała oczy. Słyszał
. •
• me ~na az o,
.o ą: . o Wle
y kach, na noskach, na bródkach -::OZWIQIOme orni
,
wtedy tylko straszny głos czarow- Masz kształt okularow, go me rzucono - przystosowu- czekały na dalsze rozkazy Wojtka
Rozwiązanie łamigłówki sylabo- nicy, płacz małYCh wystrf1sZ0DYcll si'o·strzyczko...
je się wnet do otoczenia i czu- Mądrali.
wej z poprzedniego numeru: ~ ?Zi~C~,\n~~~~~~:~ :;,;::; :;.!u:::~
A ja?! - wykrztusiła je się dobrze.
Anna Rożnowsk& '
MIKOŁAJ KOPERNIK
ze a le
, '.
W pogodny jesienny wieczór zeStrzelają drzazgi coraz glosn(eh
brały się krasnoludki na leśnej poDzieci nad ogniem ręce grzeją lanie i zaczęły wielką naradę. SloI tak im dobrze, tak radosnie!
neczko rzucało złote· promienie na.
ich schylone główki i aż dziwne
Słychać wesoły głos w leszezynłe,
było, że tak ~cześnie dziś krasnalTrzeszczą orzechy w zdrowych zębach.
ki wygramoliły się z mchu leśnego. Wiadomo - krasnoludki· cały
I gdzieś, daleko, piosnka płynie
dzien siedzą w swoich kryjówkach
Po sosnach, grabach, wiązach, dębach ....
- pod grzybkami, w mchu, w wysokiej trawie, a dopiero wieczorem
Zmęczone słońce jui nie piecze,
spacerują po leśnym królestwie.
Tylko przel»ęknie lasy złoci;
Ale dziś miały ważną, bardzo
I deszczyk często ostro siecze,
wa~ną sprawę. "Dziś naj starszy
I ziemia mokra but)· bloci...
krasnoludek, Wojtek Mądrala,
, " ~alazł srebr;ną nitkę babiego lata.
Po lesie stąpa chłodna Jesień,
. Nikt inny jeJ niezauwaźył, bo nikt
Wrzosamł 'ciele się włród polan,
nie ma takich ogromnych, wspaNici babiego lała mesie
niałych okula:ów i nikt ?ie umie
I rzuca nowy siew na pola.
tak patrzeć, Jak on. WOJtek zaw~
ZDZIStAW JEGL1A'SIQ sze wszystko wypatrzy, zauważy l
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Ubi6rchlopca.. Spodenki
koniecznie wełniane, koszulka ze
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przez wytworn.e pame. Gor~11 dc:.1 aureolI męcz~~stwa, 1 mozemy od
zdobi motyw ap1zKaCjl. razu w tym tac do slubu.
Można go także wykonać w ten Rys. 3· Sukienka wełniana lub
sposób: - obtany wzór wytysmva- jedwabna, lekko wyrzucana w tany na paPierz.e (.n.p. kwiaty, '!ście, Iii. ~Olnie~Z.Yk szalowy. ~ękaw od
winogrona i t. d.) nakłada SIę go łokCIa ObclS1y. Pasek zaprę ty z tyna materiał, pÓdkłada. się od wew" lu na dwa guziki. Spódniczka raz·
tlątrz kawałek podszewki i razem kloszowana. Po bokach dwie kon-

że w loki i bardzo szeroki dol rękawa
w przegubie
w
wąziutki mankiecik. Kieszenie _
V1 stebnówka na nich _
guziczki _ perelki na gorsie wygll!!dają jak rozsypany śrut. Mina też
wojownicza,. ale nam strżelać nie
kazano. Nawet okiem.

w

w.

-o'

Rys. 8.

urzoru.
wa- wypycha SIę watą. Powst:łly
w ten sposób w7pukt:y wzó; oajf
znakomity efekt.
Jeżeli powyższy kostium zrobi"
my w białym kolorze i przyczepimy do kapelusza wel~~ imitujący
dwa snopy słomy - JaK na rysun-

wełniany

. .

się 1Ia maszynie po liniach
Gdy ste~n.ówka jest go te;-

trym karczkiem _ po obu sironach zaprasowane kontry:
rzyk ~ mały szal. GuzIczki pC!
dwa w
np. przy jasno.
popielatej bluzce - drobne guziczki koralowe.
Druga i ostatnia bluzka to _
dwa,loki nad czołem, lekko nacięty karczek, przy nim materiał na-

doskonale ula!,wa
,?ullo
veT, który kazda matka mo;:e synowi zrobić własno - ręcznre.
Rys. 3. Nieślubny kostium, może być jednak od ślubnego męża,
Z lekkiej jasnej vlelny (mowa
'ciąż o kostiumie): Pię~ny rękaw..
kimonowo wszyty 1 ObC1S1y od lok-

J~...

-o
..o,

\J.

sportowym kołnierzykiem, .rękaw
wszyty w rnanJciet. Brak krawatu stebnuje

r;l'

.

I.

żakietu

K~lnie-

odstępach,

ujęty

dłoni
Vł~

trafalr1y.
..
Rys. 6. Zawadiacki płaszczyk o
I znowu apl1kaC}a. Tym razem.
. , . 1'"
• od . t
~ -3: ~
ju.ż nie do ślubu, ale na jakieś we- naiJ:;-.odmepSaZeJa,nU, me elę ~1 w
~[ ~ ~
. np. na aramat,,~sta- ta 11, k'
z przo
uK'opasowany.
\\,...
selesze okaZJe,
ki
.•
nkiOtt
.;;. ..;.
r Wzorek" do teatru. Tylko już szefa 1 osz. leszeme 1 ma e y
f .... \ *"
Y
•
k d ć k grubo stebnowane. Przez całą dlU!.' v u
za wczasu nze trzeba s la a rą
"" t lu
Je t aj Id ~ bka
~ ~>..;?
do oklasków ...:.- jak na rysunku _ gosc y on t a,. a. o:e
I
SV
. "l'l sz tuka me
. b ęd"
a le Jes
Zle SIę 1'0- naładowana Iooo-zloiowkam1..
._
......""
dobała, w10żyó je w przecięte mię- ,Rys. 7. SukIenka z dwóch mate-• \.
~dZY aplikacją kieszenie, by zade- L1ałó~ - doskon;Jy fa~on na prze~
• : 4'
...
monstcować ich oryginalność.
róbkt. Pr~ez przod dWl~ kont:afal4 ~ : ~ ,.. 4!"'::"'~
Rys. 4 i S. Dwie bluzki, jedna in- dy. Ugory !.'Tytych kleszem ~y"/Io~:
~.
na od drugiej, druga od pierwszej w!nięte k!a!,ki, zapięte na ObCIąg~
ładniejsza, jedna sporto~aJ druga męte guzIkI..
,
•
I..
?.....
_
nie każda inna - razem dwie Rys. 8. .Tez przerobka. Vide
0\'./,
"
bluzki Jedna ... To już było. Jed- Rys. 7 z modyfikacjami jak na
I,. ,,;
~
dnak jedna wełniana, jasna. bo ste- Rys. 8. Rękawiczka w ~loni l!TZYbnówki w taJdch najlepiej wycho- Aofowana
Iz:ucerua
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Rys. 5.

Rys. 6

Rys. 'l.
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sądów.,

DZIS;

Róiiańcowej;
słow.: Rosławy

eg n em
II

III

i dramaturg hiszpailski Cervall-

1'%45 Urodził sie w Warszawie ceniony ma-

larz Franciszek Smuglewicz.

1.765 Urodził się w Guzowie kompozytor

l

hipopotamem

W strząśnięty do głębi .nie~klą

Wt::!°r;;:Ś~;d~ ~.~~:Z:~o:::;r:
t P

II:

..........

•

da1em się do niego z WIZy ą: rzy.'ą1 mnie w swym ,luksusowym
więzienIa
~partamencie IozpartY WNy~odnió~
W basenie z cieplą wod ą· ta m .l
ID d
_.1:
.
.n , d Ił ie Wi3JfroltiJlO
.
l kka, ćU
-1e me'
,pOCz.a1S
~U'P3JCn w.e 'WSlh :\Vi:o.rJr. nycn przez Kraa,ewskl'eg.o dorm'l'ch.
t WY'wi:ezu:ooy. IJJiQ'Cą '. 1 . '
• widok stropił Slę z e
CZym pold Ł'O'cWi-ą. miesz'k!arł w dOłllliU
Silostry iDoma.gallSkre .ot-rzymaly od '00 is'ię oz m1m srta;lo.
.' h
• ki
sióstr [)O!tl1<lig.al'S:kii-dh, ,ni:ejaki Stmi'- u'krywaj<roe&'O się Góndzii ili~st Kra-' Sta n1!sliaw. ~raj,ews~i, vo'~k;s'~eutJs.c. ttC1_e S·zano.:r7ny zwierzu _ zacz'-

Sk azany na 5 lat,
,"

Urodził się w AlcaIa de Hendres pi-

t:~

II

k'
'C,

Rozmowa

popularnych polonezów Michał
1
Kleofas Ogiński.
1892 Umarł w Aldworth angielski poeta staw J(jmj.e,wslki. NiikJt !J1ie IPtzyp1.t.SZ~ . jiewfSlki dJOwJedz1.3J\v,s,ZY się I() liiśde IV ka.tegnrh l 'Urz.ędJThl~ !J1IemIeckIeJ
yy
~
n!:!;e:o~~~S~~n~:ul.c;,.~:-.. ~n, zna· ozal, że. ;}(Irajew.s;ki jest ruunkocj.o!llaIiIu- WYS:~et(H Z Idomu. a !pO ldlku godzll- pfO-liaili kryauiuru1nc;J, JktOlf,e~ iUdo~~ lem uroczyście - jak zwierzaka·
1989 Uformowanie przez gen. Władysława g,z,em niemiecki,ej pof!i;cjli krymil11a\:nej. nach lŻ.a!l1'dantnt:lria In.iei11!łeclka, ZiaŻą;d,a nion·o \udvIall W aIies.zto:walll'111 Zaglll10 wi podobało się nasze mias~o?, .•
,Sikor~kiego, nowop~~sta.łego Rzą.du Dopiero dlwlicZIl'()śoi ·to.warozyszące 't18: od J)lo'illaga~ski.dh w3i'ldania Hstu.
ne,g'o Nikodema Gom;dZil't ,otrz.y~a:t., rL
_
Owszem. Od razu WIdac, z&
:PoIsklego we FrancJl'3il1els'Zi:OVll3i1,llU 'krewnego Doma'gai.
N-a ;poćLSltawie stempll.a IP'oczJto\ve· art. 1 & 2 kar.ę 5-lel'U lat 'W'lęZ1l6'ITl ab
'
d hi
t
'
skicih, !N~kiodema GOOdZłj 'fZ1udt<y na ·g.o z lPiQtrlwwa. .Nte1mcy lZarząd:z:H 3-'ch lrut IP07Jb<tw1i,etlia p'ra:w .oraz J.('O~- dbacie tu o wyga ę
popo amow.
WMNE TELEFONY
Kla}ews'ki,e,g'o powaŻone !podelrun:'e. 'tam 1j){)ISz,uk>iwan1oa, .."," 'WY11.iJku któ- fi:sika:ty mi.enia na ł"z,eloz slka·rtau Pan- Co krok to basen. Poza tym
Woj. Urząd Bezp.
...... tel. 252-72
Gospodarz Nio~odem 00 000,i a, po- rych iN,tk!odenn GOa1ld.zi:a mo>sIt<tł uJęty Sitwa.
imponuje mi tempo rozbudowy
Pow. Urzą.d Bezp.
..... te!. 130-01 S0u!kiwaillY prz,ez żandarmerię !IlIiemiasta, czego wymownym dowoKom. Miejsk. M, O.
i - tel. 253-60 mi·edk:ą za Ito, że w j,elgo ,dOliU ! Z Q ! S ! t a l ,
• 'enl'e mo~o -nnot
'M'
o
t
l
18502
h
b
l
'
d
e
m
J'est wznleS1
v.s
• ~~
Kom. Pow. ~Y.L. •
e.
zal ilty !llrzy. y: y Illa r~wizję ploliClaatt
'
~~~~t ~t ~~~~:ie
i~tt:noiermiedld IUci'ekl 1ie Vi~t'i! ~krywa!6,ię.
.
mieszczenia i - matnwrazeme....;...
:Pogot. lekarskie :PCK
;- tel. 117-11 Oskarżony [(r,ajlewski 'lJoowkltdomil,
calego szeregu gmachów dla mas
Straź Pożarna
- tel.
8 WÓWC<Za!S 2la!llda~rme-rię 'lJ::lOOThi,eJdk:ą c I
Id·
tył
wnłczego
h
.
Biuro numerów
- tel. 199-00 mie'li.·'SlCU polb"T,tu rocliz'in"<f !Zbie:cy.te:O'IonOJS
ł
'.
pracu]ącyc
" l
'.
.l'
J
Q
'"
_
Khem!... _ zak
rztusl
em SIę
DY2URY Al'TEK:
GomLz:i, (lia sk:UJtetk ,cZlego Nie:mlcy IPrze
WIOdlSrkowy I!llISłf:ytUJt NatUllHJiWOHWY-\ 0aJ.r6oz kSli:ąlŻeik ualk!ł;aictem Wo.jsko
Skre~~ie~~Z:~i~~~ka d~:~r~:r~~~~~kr::' p'rowClIdzilii szereg i1ewii.zJi we ;w!stka.z.a da:\WJ!;lczy p:Ql\VlolaJllY zO'slvaif do żyda weg:o LIliSltyrt!urlm NauiłiJOIWo - WY~w' nagle.
(PiotrkowSka 95), Rowiliskiej - Koprow:W p.a:źdz'iemiku 1944 r. W Luilr1imie.I[J!»CZ'eJg'o
ukaJZIudą się oz.aiS,O\l>llsma - Co? - spytal tlustygosPo·
skiej (Pl. Wolności 2) Stanielewicza (PoOd Tej c!hwi:1i m~ja dwa la\ua; W dą- w.QIjlsikmve: "Bel1ooa" GII1aiZ pr.ziegJą- darz.
morska 91) Sinickiej (Rzgowska 51) DanŁ
I
łigIU ttego CzaISU V.,r. L N. W. stWl(lif'Zyt tfy:
p'1elC1hOtty. a:l.1tyJeTlJ, br-ooi pan_ Nic ważnego. Chcialem się do
cerowej (Zgierska 61).
.zruró'WilłO iJedhni.oZllle ba'zy PlrOidukcjlii cenmej. ł~ZI1]OiŚ!di, lp'ra'WJlticzy. wmery- wl'edzieć, ile lat' liczy szanowna
TEATR"E
OttlazW:y1druł SlZleI"ie(g
wyldJa;wu,iICltw z nrul"yljlllY i 'Wo1j!s:IDOWY. ,
~
TEATR W. p, (Cegielniana Nr. 27) -- na wdowy i sieroty po po- ,dloilectzDllY 1ntemrury wojskowej.
ZrusdlU!ga W.IJN.W. Jest 7Jahez'P ie: bestia.
gO~iAi~3~J.J:i~CH~t;1~~~C~~_gO Liległych part~zanłąch
Obleonli.e W.I.N.W. posiada vaikł1a- cz,eI11re PI11z.eld Zit111:sZ!czemliem g,ma'Cihu 1
Koń rzeczny skromnie spuścił
stopada 21) godz. 15.30 i 19.15 "Stary
dy IglralMc!ZI!l!e W bOlc1zi,Wroda:wllu, Je- eikiSlp·Olnaltów MU'ZJ(!ll.tifi1 Woij·Sika" OI~- oczki i zapłoną! czy.mś w rodzaju
dworek".
OIb. mlJr Ed. prolbt.kiOlW>StkL slklalda lenilej Górze i Spoikoljnej Gótlz:e ()!~ruz slZluik.rul1lie POI1sdi::i'elglo Amahrilwruill Wo(]:J•
TEATR KAMERALNY DOMU żOŁNIE- 1000 zł i wzyw;a !pulik. M. Stenlllww- kisitęlgla!l1I1iJe ,i :p:fZlelćLSttawidelllsrwa W silmwego,. wY\V'iezcine!go 1)rz,e,z ,oIku- rumieńcem .
.RZA (Przejazd 34) godz, 16 i 19 "Ma- sk!telgl(), m}r MOiliU!SIa, lP. St. ,Matc1ei~ więlk!s'ZYClh miastruch P.oilJski
panita ldo OJDwy a taikże f,hvorzel1ii.~
Rozmmva urwała się·
jOTE~~iiar~~YRENA" (Traugutta 1)
'P. J. Nowak.a, p. J. RJa;jSkietgo, pOT.
Do:rotblek wYlda'\V1Ilr:'Czy W.IJN.W. De P'O'd's:tMV oligaifli'zalcy,llny.Cih Cent mI n:::]
_ Jak l1ipopotam ,,znajduje"
godz. 16.30 i 19.30 "Bez źelaznej kurty· K. KOUlC:eJWlilcz,a.
!p.ooz;enrtl1:je 229 ty:fiułów Z z,akresiU BiibHoitelki W'OIj's!kolWlelj.
nową. posa.dę w Zoo? _ zapytalem
ny".
Kjplt Jam PtalliUJsilalk - 1000 ·zl-wzy· śds,telj wi,e:d,zy wodskowej, moŁonrvaŻyc.zyĆ ni a1eiźy W.I.N.W, dia,];Slzed
TEATR KOMEDn MUZYCZNEJ "LUT~ \\~a llaJCZ, W. ZalzlU1cil1i:e'Wilc.z!a, nrucz. 'cH i iSIP'OIl1Uu. Wy.d.aWiTIl~otw:a te mz- Q;\voiCirteli 1P'r:aICY dla dobra wo.i'ska, po chwili.
l\"IA" (ul. :Piotrkowska 243) - godz. 16 M. Ku1e1szę, Mer. Br.1:'. KUlbe.SlZę,
1JI1iŻ.
el~ze;m,nlaspOIleJClz,eńsitwa ~ p'ańsihva.
_ L~
Th7icze"'o.
Jakoś SiA
żyje ...
i 19.30 ..Wesoła wd6wka",
J
b d JruK dh:oldz"\SI!4>
.• '-" w hr<S!ł"'call::ih
<,y.....
b'
'l'
Ej
r
mEAm'D
TE'I>KU (Traugutt".... 1) .ti!uiSlZle(\V1słk!~eg1Oi,
jjn:ż.
~t. K ańca,.
Ul • : • rzy.
jk.
A. JaKą
. • maCIe
. pensJ'ę::>. - Z'"u........&10 NA ...........
LJU;4.....
tT
~,~n.·
h
d
J
1"'V
- godz. 16,30 i 19,30 .. Po co daleko szu- J.,'I)IZlU:J!~A;łegQ.UJ. .o!ZJU)~.tt!;elgo, ,p,
l
kać" z L. Wysocka, i Z. Sawanem.
J. Jrug:UJSlua.
gadnąłem zbyt poufale i ma o zręNr 1. 2 przedKipi:
TI'Olkiki - 100U
cznie.
staWlema () godz. 16.30 l 19.30.
'\VlZyJWa prolk. J. LelW1ilń'Stk~ego. p<utk.
Hipopotam ziewnął tak szero.ko,
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a ncu c h o I ar

CY:"R~

'Dziś ~statnie

Bp~oolalW

OGRóD ZOOLOGror-NY na Zdrowiu (do·
jazd tramwajem Nr 9) - otwarty codzien~
nie od gOdz. 9-ej rano do zmroku.
KINA
POLONIA '(Piotrkowska. Im ;...o "KrO·
1ewna anieżka....
.TE4?~A (Piotrko;,:"ska. 108) "Dzieli

zł--

pa pi e rosy a mery k'a ń,s kie

na

ka rt ki

I

,MaJl1dhwitńlSlkd'(!fgo

kom. M. O. Ł?dź,
Wydz.i·ał ApOOlWilZaofli i Handlu począ.wszy od a do 31 p'aź.dz.ierJli- że 'ptżejrzalem go na. wylot.
:p. BOIg; Katnrt:ot:a. ~'w., J. Za:tęs'k:J.etg'o Z
d 'luf, *,1.
':t
..l,
k b
ł
PAPIEROSY AME
~,t KOIPYldi!{)!W.s;k!l 1000 vI arzą U I'h1ejl:liKiego W ł.•pu:zi pO-I a r. ~W ąc-znfie
~ •
Ech) cóż tam ... - rzekI nie"
wZ'.}ll\va mj:r St. iK!allwui:dkltego, kvt. da1e do wiadomości, że na karly R'YKAŃSKIB.
chętbie, - ' A obywatel?
.
dr Miik. Cz:kwi.am!i!a!ll!C:a, dylr. BoI. Źy- ŻYWIllro50iowe Z miesią'ca p aiQz'i er·
Kat. 1 na odCli'llE~jk Nr ;U po .100
_ Też tyle.
'

.z:a'11i()l\vskiletgo.. por. J. St-QllatrSkie.go,
l.
b
_1_1
h P
h
...J...Ap
4 _:lo •
""··k
P. Czlkwilarrill!aillCa, ppor. St. n~l!\!a r. w ;:'1.l1,ae!p<a:c
owszec uej S.GI~un. w cenie po
u fl1a1 'SZil'Ul ę·
- Ileż?
'WJ.~~'iAPr(ttz~~~d l}; ADRIA ,(Głów_W6jla~Cik;1ego. IPlP'OIf.. J. fiemałll'a, ppor. SpóMzieiLl1ii Spożywców, PraC'owniNa ~arty żywJ.1'Ol5oiowe MK (Mi- Uhm.
na) - "Nieba jest dla was".
EUJg. Malty;c.zynsik~e!~.
krn.:v Zaa:ządu Mi'ejSik1ego, Spół- illi,stemfJwa Komuill!i1lmClj.i) Z miesiąKicbnąlem niespodziewanie trży
BAŁTYK (Narutowicza 20) - "jesse
KiPtt Si~a -:- 1000:zł - Yf'Zy,,,!,a dzielni Spoży.wców. w Rudxiie Pa- ca pa,źdtiemitka br.
james".
ip:puł1k. lez:1el1sbe:go "SzYl1110na , mJiT. b' 'eIk"
S 'C
.
razy po trzy i jeszcze siedmiokroTATRY (S!enkiewicza 40) - "l3~tal". Zlalkweswsikitelgo dy,r. U;S. Nr 4 pOT.
l~~'l' leJ,
amopom.OIcy
hłop- K'aif. MK pTa'COWmcz,a na odd.- tnie (ach, ten katar), co przeraziło
~L ,~LeglOnÓW 2/4 )- "Zwanowane M. M.amncz:a:ka. dy.r. BliOfWa!lill Nr 1 skier w Radog;olSZcz.u włącZ'o,nych ·nelk Nr 1 po 100 smuk papfforoJ"
l
.
lotnisko.
S
• Jp'
d
B
N 2 d' _,;",,,,..11.1:' i '
_..l, i 1
. . ,
~~ , 1~ h
. ' 4 czworonoga.
uz mla zamtar
GDYNIA (Przejazd 2) - "Zwiarlowa.ne Z"S-'ltI1aJTI1S1n.łeg:o,
y:r. 'fIO/WIamu - tt
o 'JlJJluJ,='er S ecli TQlZIU!Z, ellcz.e!f l 0- SOW '8lIlleryt~anlSil'Jilc WCelme 1>0
la' . .
d
d 1
~rodzi
lotnisko".
iK():W'aI~c:zylk:a,.
"
,z.nalcz;Qinyeh wy'Wiesikami "P. M. .zł.
1 2Jhlik
' s yc Slę po . wo . ą, ecz zas'
.STYLOWY (Kilińskiego 124) - "KonPal11tyZai!lJOl F1l1l:Y "Bootoopołl •.-;; T l t oraz 82 budkach inwa 1;Jdz:kich
z,a. s
~'..
.•
lem mu dl'Oge gradem pytań.
flikt".
2000 Z'ł - wZ'tM1na>"': f-rrnę .,Je.dtnosć·
.
.l'.
,I
Termmn' wa:l!l1!05C'I odcmkow uC
'1'
";J
J"
....
• . . wywieszk a- p1ywa
l,.""..
•
k
l
o mys 1 o ....
WŁ(i~NIARZ (Zaw:~dzk.a 16) - . "Ba- Na'l1UJtc.xw:iJoZla 40,
Fi111ę
"Reca!l1d' , oz:na:czonych ["Qlwmez
W nl€ipirze 'ralcza nylll'lo
ter•.•
'?
talia meustraszon~~~ '.
. '
ŚrÓldnntesjiSlka 1.
mJ. "iP.M.T. l I, sinrzedawane hp,d,ą,
.' i dl 31
Źldz""k b
Jak1 Jest Jego stosunek do. ...
ROBOTNIK (Kilmsklego 178) .- ••Dolln'r K
tTl.nIn.".....,...ll....". __ , '1000 z. _
'~
"t::nun e !ll a
pa
ler.nl.a:r.
C
,.
d' l
?
!PP'OIr.

0-

ro~ Nr 1S".

' ,

PRZEDWIOśNIE· (żeromskiego

~-'Uł.
74-76) wZyWa

•

!.l.'<IJIl1'I-lVVYIJ1........

-:-

•

'1

Nowy rOI ad Jazdy autob'
usow

R:.a!d.'lJa p, Ploltnrwkł
..Więzień Nr 4328".
lSlkliieiglo .z Ż.ClIną, mi'r. J. Milclozams1ciler
Rbl.EwKOnRoDcy,~R.zgowska 2} - Co m6j mąż .go, Pl1.dlk:. ~a:p. !--WWl.rynOWiPc~a. " kpt,
. '
roBAJKA (Franciszkańska 31) _ "Szc~- B. P,alt'ylgę, J'3lWItJJiika KllJlltU!ry I Szltukl
~ . "

sliwa 13".
WOLNO M CNapi6rkOwskiegO 16)
Szyrmet Chan".
.. RO)łA (Rzgow;;ka 84) - "jezebel".
ZACHĘTA (Zg1erska 26) .. Delegat
floty".
śWIT (.Bałucki Rynek 5) - ".:papa się
zeni".
. .
MUZA (Ruda PabIanIcka) i - "Zygmunt
K~~;T;~~WY OM TUR" (Kopernika. 8)
'- nieczynny z powodu remontu.
c

.

dyr. Po({,

WZyWa

;~em.

Sk<lllrow.sikitego.,

irom..

Wir6!b'ltetWiSlk!i,ego. IIlJ3JCIZ.

NIEDZIELA 4) PA2DZ~RNIKA
,H. WięckOWlslkii~ mjr W1!senlber~
Kraków: 7,00 Pieśń "Kl.edy ranne.... Albc1amowilc:z.a. mjr d~ Do/hrowOiISlcie7.05 Kalend. ~ist. 7.10 Aud. poranna.!lW, mj;r iB<YdhetrJikla, k\pIt Z~eJg{)
W-wa: 8.00 dzIennik. Ł6dź: 8.20 Progr.
I,.
..:I,_~""
na dziś. W-wa: 8.25 Muzyka z płyt L6<U "BolrYiSa • ikJpd; '!IefUJl:Ul\:Lor,a
w progr. ogÓlnopolskim. 9.00 nabo~eńst- :g1O, ob. Szttnildlla rz "MQOCla;'.
wo, 1~.00 a?ą· regionaln~: 10.40 Z cyklu
Mw. J. ZałędkJi - 1000 71ł - WZY'
.. Co. SIę dzIeJe w Lodzi 10.~0 repo~tM; WIa ppu.tk. W.' Leja, a;dlw. T. RJeder.a"
diwlękowy 11.05 Aud. dla. ~Wletlic Wlsj- ~,.t
A n.~~~nI1A,~~~ d
N·~,"':·nd A..l,
skich. 11.15 2. Pog. społeczna. ,11.20 S..dlUW. • .riV1V'~V. 'YT. ,~SIlUe-Muzyka z płyt. 11.35 Listy i programy ,go(] lZ PiP.T.. dl]:' Wł. Szerem~ p.
11.45 Muzyka z płyt. 11.57 Sygn. czasu Br. NOJWIilcłkilego. '1>, BOIgIUJC\k:teJg1O PilOtr
i ~ejnał. 12.06 ~<?r~nek s~fon. 13.30;k()fW',slkJa 6.
..Niemcy po WOJDle . W-wa. 13.40 aud.
n.e.,
W,t M..,.......,Zl""''''''J'~
1000 4..,.twojskowa. 13.55 naj ciekawsze aud. przyJ:"vr.
'1..
Ul'"" v""""nll szłego tygodnia. 14.00 aud. dla świetlic w!ZyWa ,k:prt: JrunlCZ1a1m. lmJit BO'stnruna
wiejskich 14.35 chwilkĄł' biura stUdiów: NOl\vruk:a.
Kraków: 14.40 SlUChOW •. 15.20 Lódzkl
St. Jaqawiedkti _ 1000 zł _ wzyprzegląd teatralny. W-wa. 15.30, Koncert
d
J K i\)'1aft{1 d
L Silfl!JJk:i"'16.00, aud. słowno • muzyczna 16.20 au- w,~ Yir. • lU 1 ,a.,.
l
'u
dycja dla młodzieży. 16.35 Kwadrans Ku- WJlC,za~ dyr. St. NJld.zl1llSlkiletg.o. dyr.
źnicy. 16.50 Kronika kultury, 17.00 .. Pod Kooot. GaUew.slkileuro.
dYir. W, K.oo:o·
w~eczorek l!.~Y mikroofnie", .18.15 !,5 {],zteij'azYka. dyr. J. AmhIlo:zialka, dyr.
mmut poeZJI., 18,.20 . :Prze gl. tygOdma':M. SZlC'ZJelPa.ńJslklii~Q. dY'l" R()jg.Q.'Ws'kille18.30 Tygodmk dZWlękowy. 18.45 "UŚZ·;I~··
'nr"':l'
miech i piosenka". W-wa: 19.10 Mozaika gO J'etUll~OIcZlenlile vvtt:J1lllltallle.
muzyczna, 20.00 dziennik, 20.30 ReporJlaJn S!'OtCZyń,Slki - 1000 zł - W2Y·
taź. 25,50 Ciekawostki literackie, 21.00 wa prpłik. Ma!ndl1wdń.slki:ego KOIl11. M.O.
aud. 21.45 Kwadrans prozy. Łódź w pro
K;pri; ,NOfwak Botsiluam" 1 000 zł _
gr. ogólnopolsko 22.00 Aud. rozryWkowa
• k,l. ]'i;''' K~,'n...1·' :sfk'"
22.15 Muzyka taneczna Lódź: 22.45 Kon- wyzywa [h. J...lU!g. U\t'IJIUmeJ]' lego.
cert !2;ycze:ń. (część I-sza). W-wa: 23.00
Pułk. MOICzaT - 1000 ~l - wzyOsta~n .. wiad. ?ziennika. ~3.20 Program '\v:a dyr. B.ayera. gjeI11. ZaoraikolW'sikJi:ena Jutro. Lódz:. 23.30 Wlad. sportowe. :l?io. prez. Miuia>la.. PiUllk. Sa1Jl1cina dyr.
23.35 Progr. na Jutro. 23.40 Koncert ży- W'd: ~: . M 'f k.w
•
Z
~ Z , !lei]
mu aJ Iry, ptf'ez. .
czeli (część II-ga) , 0.30 - Zakolicz. aud.
i hymn do 0.32.
S. Oh. kQ:J<t PoilaJPoz'alka.
Boil. SZYllUańlsik.i - 1000 z.t - wzyw:a dw. Zjedn. BrolWall.'lslko-sło.dowilaKONCERT KObiPOZYTORSKI
ill~O .~ •• La~CJhe:rga, MOikorzYCllcietg.o,
WITOLDA RUDZIŃSKIEGO
CzefW1t1l'sikrego, dy,r. Browaru Nr 3
W RADIO
M$etSZiaJISikiego. dy..r. BrolW.arn Nr 4
W p OitliedZita!tek, 7. lO, 1946 r. O Kl\lia!WIa.
gtOldz. 19,30 w Tlamac:h "Sylwet,ek
PlImłlk. Mru!1Cih~Iń'Silci -::- .~ooq zł i1mmpozy.torów pOllskilClh" :na>dany :ro- wzywa p. Wł. l H. Zliel~mSlkllclI stanie w aiUdyci'i ogóluoPOILs:nej koo- G~aJl1Jd-Bolte!l, do. słklalcLa:nlla drulSlZY:oo
ce,rrt kOOlllP'OIZ'yItOtrski Witolda Ri\.ldziń- ofLrur na talk wzm1JOO~y cel.
Ai1~'
W,
:
• ..l-.-..~
OfiJa.try mle.ży 'W1}}lrucać do se!kreta.:>IA:1eIgO.
P,l"ogl'!a'ill"e Ll'L w'Ul!'Y, po _'Ił... Z . zIktu U esrt·k. ' W iliIci
v,1lSItaJte W oz,wsiie wod!llY (pfe'lutdllia, l.II~U. ~lą) , o z , n~?w
'ali,
parrttilta kwamtierI:). StOlWiO wstęfl)ne dr Zbf\OlJil1lfIJ o NJle!P'od!leg;tośc l DemQkraSt. t..oibaJC.reWlSkieL
C·ję, ul. Pklltrk()'W'Sik)a 49.

rooror.s!kiler

r!· .' ..

DZIENNIK

ŁÓDZKI

Nr 275 (462)

żtmSlk:iłeti.

. '
'.
_
~,a 14.00, oz Gą!bllIl1a 6.00 i 6,20, Z Tm-

samo-I 'itu 13.0q, z

J. WilkJtOI1a., iD. Z. P.eterlS, Ik·ller. B.O.S.
PaTIiSltwlOiW!a ~onn'1.tmkalCiJ·a
J. Sa>1a:ci'ńslk1ego,: p'. J. OlolWlruc1detgo. cn~Oido()lw~. OdJcLZ;li3!t Nr ,8 w ,ł::0d~i zaK'l}lt Da!S'z'ew.sIk.1 Ju<liItaUl - 1000 ztl - w~rudamua P. T. Pulbhloz!nosc. ze z
wzYWa mJr J. Silk:o:rtslk:itelgto, mjlr L. :dinileun 7 październrka 1946 r. zUSltruje
ReI1~SlZlko a!.Id!w fi NoiwlotgirodzildelgiO, \VlPI!iO:wwcLZiOillY zimOWY ro.Z'łdrud j,wz'
7• •
.;1,
•
t
'. .
I ' ,
, 'aJd)V•.L. A>damsikńl~o, aJd'\V.• J. Bol·ar- IUY. af1:1 tOlb'll!SQW !l ISl~OIcihOldo:w kO~l;liD.1
itynsllcilag,o, aldw. M. Mru§hcun.;m. dyr. ikruc:y'~i!l'yldh na iletTierrJite lC~e~ P·()ł}srol.
,M. P.ry'Wie'r, <Jłb. A. Cz,oreldlóelgoQ.
W 1ll0/WYi!ll lI'ozikitald:me ].aJZidy ZlO.Ob. B. l(;aJI]~~! - ~OO U - wzy- st!l!ly CZ~QDoiW!? mnilenrone ~OIdz:jttJ.!
wa dw. J. :~:aąlema P1OtI1kowsika 143,~dIłaJZidsu. II Pl'ZY1pll~diu aW()Ihuww Illa
dY,f.. T. ,Mbl:ll'sIlci!~ PIilotJrik(}ws:k.a 154. łm,ll9.1dh lm ~~ąc'yldh (J:~IZ ~ClhoM]'r BT. Mlalroz.aIk 1000 zł - illnOl!1e nQlwe i'iinli1e Iromwn:ilkiruoJl Ij)rusa-

l11l~alSlba pPfU!łk.
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I,l1'owło:dza 10,30 i .18,30,
z Źy:c>hhna 6,00 i 7,00 z Zeaowa 530
i 11,40, 'z BeklhaJtofw; 6.,30 li 12.40:
'Il'o.m·k'
A' i k·
...". um aCla poumte s a
Łódź '- Łowicz .6,10. 7,10., 14:10 i

15,10.

zy wezm.re u Zla W ....
Co go łączy z? ..
Czy zastanawiał się nad? ..
Czy kiedykolwiek wpadł?...
Jak ubezpieczył się? .. ·
J te de ...
B·l fe
1.• 'j
b l
l
,<
::a.al:" s_~am~em: wy a uszy
!Jlepla, ryknal dZIko '1 zemdlał..;
~
- Hm?,
.
CZYS
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r---........................................................_ ...._-

Z Ł.owilcz,a 830 930 1630 . 17"'0
8:10:
9,10. 10.10~ 13.10, 14.10, 15.10, 11.10, POCIĄ.G

Łódź -Piotnkó~

18,10.
Z PiQtrkowa

6.lO.' 7,10.

'
.,'
6 307 30 8 30 9 30'
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SANITARNY PCK PO..
WRóCIŁ DO ŁODZtI
p'
S·t
PCK Okr

. .' . , ; OCIąg am amy
. ęgu
1., 1.8.?O ~o.dzkiego. który dnia 18-go ;wrze~ZYSl e,~
,y:,Thtezal~zm: sma ~ruszył w B_mą podroż do
:
przYlr~ow ). m~;§CEe ••.• wY'OOO FranCJI po chorych Polaków, wr6ą. Z, u.
l-gury.. ,a m1JeI]SICl1 0- cił do Łodzi W piątek dnia 4 'pafglJ\ZIewaJOO. JP!QłCIzeJkalłtniJJa., PiI'zec!h.owrul- d'
ik
~odz 1
4
1Il~ ~ i !kaIsta 1J:ilIeWwIa.
\ Z1err: a o '"
• O_eJ.

~ozldad jazdy P.K.S. Oddział Nr S l0\t0. 13-: 14~30. 17.~

W:ałŻlny
.. .(.A,A.

Luux. -

Łódź

o,d Mila. '1. 10. 1946

Odjazd Z Łodzi:
J~d'

06
Ł.(":1.I.
ra 6,30. uruz- W!aIłlbr.zyoh 1.
Pamałi 8,00. Lódź - War'Oletnllla

iKl".alkÓ'W 1.,30.
Ł6Idt

f'.

Ł6cLź

szawa (Przez Lowicz,) chodzą bez.
mi
'l>ódź
'Ul'!
T
Z :łUJ. L
vvi3lIlSlZalWa J)TZ/ezomam6w - Ml$12'lcz()lt1ów 7,00. Łódź KońlSłkie 16,00, Łódź - WiJe1uń" lo6.00,
Ł6dź - Klodawa _ Koł.o 6.00, ŁÓdź

J

'

Nawy' roz

d lotaw
PLL ,.LOT
,
kł

,

I '

CI,

POCIąg prZyWiózł

559. Polaków,
repatriantów z Francji. Rozładowanie pociagu nastąpiło na dworcu.
Klik' "(' b"
'
a's lm ze erko pocztowe). "

IW

ŁKS

ZRYW 1O: 6'

OddJział P.olskicll Linii Lotniczych
-16' 40 ~ 1140 'Ł' d'
T u- ,iD,OT."
Zł,'," podaje
.. ninieJ·szv.n1
. .'
~UIj;11
.'.
'L
.,
~ z d
d W Łod.
ś
.,-.•
re\k 8;00, Ł6dz - Toma!szow - lno- O '?lIS;- tOJllO CI, ~'Z '! 'Z'Wlą.zlkU z [lrzeRozegrany wczoraj mecz bokwtÓtd'z 6,45 i 14,45, Ł6dź _ Ży;C!hIHI11 sunIęClem godzun 1 wprowadzeniem
•
15,00 d 16,00. Łódź _ Ze1ów 8.40. i czast! zimowego wstaje ~stalony serskl o drużynowe mistrzostwo
1540
Ł' d'
B ldh t'
940' nowy rozkład lotów ważny od dnia l' d '
. d
L K S
Z
'. '
O Z e I al OW
,
1; 7.10.46 r. vo dnia 28.2.1947 'r a mia- ,,-,o Zl mIę zy
.
. • a
rywem
16.30.
nOWI' "l'e '.
.
zakończył si';' ZWYC1" f>s"-Uem L.K.S.
Przyjazd do Łodzi:"
. ~
~ l.W
Z j,eGeniielj Góry - 7,00, z Krruk.oOdlo.t Warszawa: 9.40,
przylot IQ :6.
wa 8,00. fI.. Walibrwchu 7,00 z Po- Łódź 10.20,
StaSl'ak po'konał
Gumulaka,
.
8 00
W
_
-z:na.'l'Hla. • Z
taJ1"SIZawy 16,00. z
Odlot Łódź 10.a5, prZ)7ilot Gd . k
. Ko.ńlS!kilc!h 6,00. Z Wi'elLu. 6.00, Z Ko- 12.05.
anS· Stolecki
przegrał z Czarneckim"
Odl-ot Gdańsk 12 ..20, przylot "" .!.. .J~, Par.'/illak poddał Sl'ę po ·pl'erwsz6I,',·
1350
:LIU'U.u
IJ
TEATR KAMERALNY D.1.;.
"
,
d ' ''l!T ~'
'
Daszyńskiego 34.
Odlo,t Łódź 14.05 przylot W . . . Tun Zle v'Iozniakiewiczowi. RożycDziś. w niedzielę. dwa. przestaWienia lwa f..4.45,
'
.arszu ki oddał punkty walkowerem Kok0n;-,ediI G: B, !Shawa "MAJ'ąR .BARBA-, Ochazd autobusów 950 d '
•
~ . ,udZIał bIOra:. A Chromckl, K. Del ...1 __ '1320 d W
'
o Gdań- walsklemu wobec nadwagi a W
lunOWlCZ, B. DrapIliska, H. Drohoclta, ó:lil\.a,
•
()
airszawy.
"
L. Dunin,. j. Duszyński, .T. H<!rec~a,
'
, spotkaniu towarzyskim zwycięzy'ł
w . .Takublńska, .T. .Taran. S. J'aśklewlcz.
A. Mikołajewski, Z. Mrozowska. L. TaKowalski, Kowalski wypunktotarski, If· !2;ukowski. Re~seria E. ber.
llf
-D~~~::f:k jiJU!':f:x~~::kl~ godz. 15.30 i
wał Pietrasika, Olejnik pokonał
o 19. Kasa czynna od godz. lO-ej. Tele~amiast kwiatów z racji Imienin Untona. Pisarski zwyciężył Bed~
fon 123-02.
WlceJ?rezes~ W:a~ław~ Kluski pra.
TEATR NA l'IĘTERKU _ Traugutta. 1 co~<:y ŁodzH;leJ Spółdzielni Ogro- narza, Zy1is zdobył punkty walkoTelefon 176-82.
dmczeJ składaJą zł 1350.- na od- werem wobec braku Kłodasa,
Dziś ostatnie 2 przedstawienia kome- budowę Warszawy.
W·
d .
dii B. Shaw'a "Po co daleko szukać" w
nngu sę zlował E. Sierota, a
wykonaniu Lidii WYSOCkiej i Zbigniewa
punkty obliczali 8tetnpień, Gola.ńSawana..
PODZIĘKOWANIE
w poniedziałek wznowienie 3 aktowej
ski i Malos
k
komedii CWojdziliskiego "Freuda. teoria
Patl1i, która odn1oLSJta mOlje Zlg'Ubi.ozezy.
snów" w. 'WY'konaniu Lidii Wysockiej i lie d?ilrumellity. składam sel1'łd!ecZIlle
Szczegółowe sprawozdanie zaQ",jk:L

Of a
rY

~~iewa Sawaoa~

(J·o!dJzruęJroJWallliile. Edward .C,s,ato~.

'eś .

IDL

ClglY;.

w n'lUnerze

,

Jutrzejsz~Jll.

Taksówka
Nr
1
ulicach
łodzi
na
Grótna konkurentka "dryndyU -- 40.
Pionier

(lÓ!IA ISI~GARIIA'OJSKOWA

zł kilomełrtaksówkarzy :łódzkich

I-

ODRĘCZNIK.
rzełożony ze

,i.sy ja2fdy,
t pojazdów

C1.ar Tadeusz: SILNIKI POJAZDóW MEOHANICZNYCH
podręcznik dla mechaników pojazdów mewszelkich typów, bogato ilustrowany, opracowany wenajoowszej techniki. - Str. 3B6. llustracji350. Cena zł 400.-

~hanicznych

dług

-;0:-

DO

NABYCIA

ZI E
M~KĘ

KAWĘ PRAWDZIW~

k:~ki,

jedyną, kowa. 4, Tel. 192-~8.

do1ycnczalS

jest

fi: Ul" UlĘ

wy.

o

W N "1 A

SZANWĘBER i

JARCZYŃSIH

-fi U B T-

SPOŻYWCZO ~KOL()NIALNA

PONIEDZ1AŁlllK.

Łódź,

Łódź,

Rzgowska l, - Telefon 1.30-30
Poleca po cenl'Alh fabrycznych:
Drożdże, budynie, olejki, proszki do
pieczenią., kawy," korzenie, wina, gilzy,

włącznie

.

II

snym transportem.

TEATR ,.SYRENA"

Łódź,

ul.

Jan

żelazowski

Daszyńskiego

n a dawny

In

m ie j s c u

tel. 153-19

38

'

PAP)

/

God~.

Godz. 15,80

kościelne,

domowe,

ŁódźJS~en!d~~fł: ela

49

INTROLIGATORSKO .. PUDEl..KARSKI

dn.

6

Adama

przebitkowej - finansów -płac
i IDngazynu mark~ "Z E ;N I T"
nabyć można w firmie
J. LezOD, DaszyńSkiego NI' 4.

października

II'

tel.
oraz w fIrm le

Ważyka

__________________

uL

~

21~-70,

mchunkow~~ls~~:Ge'bitkowa

FiotrJro~~I~~

teI, 178-9'1.
ł~j

I'

..U·s. :··liBI·oui·o. . na......au......u··il

• • IJ • • • • • 1Il'ł • • • • • • • • • • 1łl!a • • • RII.!I • • • • • • nlllla:lnISl • • ~II!'I'RII • • •• • • • • MI2I1l." •••••••••••••••• a •••••••••• I8 • • • • •

ei '

S I E N fi: I E W I C Z A 2
ił
kierownictwem zagranicznYCh sił fachowych.
=
es Tanio' - szybko - fachowo, remont, przeróbka RADIOAPARATOW im
:: wszelkich typów - badanie emisji lamp. ~ REWELAOJAI Dora.. II
l:ł bianie fal kr6tkich. - - Nowocześnie urządzone laboratorium. =a
'5S
KUPNO - SPRZEI?Aż - ZAMIANA.
(116/ a g.) iD
::lłod

I

==:::=:::::=::=:;:;::::::;:;:;:::;:::::::::~:=::;:::=:::::::;;;;;;:=;::;::=:::::;:;:;;:;:::::::;

Międzymiostowy
Gd4ń.ska,

przewóz towarów -

Ładunki

zbiorowe

Warszawy, C~ętochoW'ł7. BydR~.
Gdym • .Jeleniej Góry. Katowłe. Krakmva. WN)dawłla, POImania

samochodamj i

wagonami

~

, Szczectna

t.

MIĘDZYNARODOWI

EKf:PEDyTORZY

'R T

,I

S.A.

ZłU'~ąił Przymusowy, ODDZIAŁ w ŁODZI, ul. KILnę-SKIEGO 61.
~el.: 102-11 i 272-81. Magazynowanie, przeprowadzki, inkaso.

URZĄDZENIA

DO KSIĘGOWOŚCI

6~go Sierpńia

ifsp·ifE··cńius··jPO

ozdobne

Piotrkowska Nr 84, - Tel. 163-56
otwarty 9 - 16. l?osiada pełny asortyment materiałów i ur.2iądzeń dla
pp, lekaxzy i technik6w, po cenach przystępnych.
(pap 1790)

ul. ll-IJstopada 21

(6219)

tuzin - lampki nagrobkowe, świece,
lmrpusy, dewocjonalia i ozdoby choinkowe

złotych

uJ.
2/4.
Wykonywuje: artykuły bimowe, . s~kołne, pndełka maszynowe
ł szyte z własnego 1 powlel'zonego surowca.
(Ag)

\1

DENTYSTYCZNYCH
M. LUBACl EWS KI

19,00

o godz. 19 min. 15

~

42.-

krzyże,

III WYL~ ZAŁ EK. -

SKŁAD MATERIAŁÓW

TE;LEFON Nr 123"{]2.

w .niedzielę,

~Qd<.
LKAll Oci
____ •____________

SPROWADZA TR'i."KOTY DO WYROBU BIELIZNY.
Zainteresowani, posiadacze kart rejestracyjnych l'zemieśJ.niczych
~głoszą zapotr2'ebowanie do dnia 8 b. m.
(ag.16S)

ZAKŁAD

l' 6 ż n y c h gatunkach.
SWIEOE NAGROBKOWE.
~
Pasty do obuwiaJ podłóg, ~
tarbkę do bielizny.
~
Prowincja za 2faliczeniem.

. TEATJl.
TUR

W NOCY

PIOTRKOWSKA Nr 78

(przy kościele św. Krzyża). Tel. 157·99.
Zalmpujemy stale: parafinę, stearynę, wosk, celuloid i skóry introligatorskie.
(ag. 158)

W

(7 ';[')

~
PBZEDS'l'AWJJilN"1A
O godz. 15 min. 30

-

II AZ.A R KA10 LI CKI -

"PRl ILIN"
"A R6 .O"

świece

nMaior Barbara"
dn. Ii października

ŁóDź

ZNICZE

I

4. aktowej ko:medii.G. B. SHAW'A

\

ll"'------.. . . . . . . . . . . - . . . . - . . . . . . .- . . . .--.. . . ."". . ---.. .

Chemiczna

PIERWSZA MDZKA FABRYKA,
SWIEC
KONRADA ADLĘRA
Lódź, Piotrkowska. 85, tel. 105-91~
.
Poleca

DZIS DWA :PRZEDSTAWIENIA

i

c

i

t.

TEATR KAMERALNY D. Ż. Daszyńskiego 34

lO-tej. -

In i a
Szan. Klientelę o zmianie, nazwy firmy, pole:·
wszelkie grzejniki elektryczne oraz materiały instalacyjne
i elektrotechniczne.
(pap 1805)

cając

P A S T\' 00 OBUWIA:

Maria Bielicka, StefCia Górska, Stefania, Grorlzieńska, ReginaGra~
.bowska, Irena. :Malktewi.cz, Henryka Stankiewicz, Zygmunt Chmielewslti,Edwa.rd Dzlewoński, WacłaW Jankowski. Wacław Kucharski
Józef Matuszewski, Ka7.ilmier2; :Pawłowski, Jerzy :Pichelski,
i Stefan Witas.
~ooz. przedst. 6 godz. 15,80 1 19,30. Kasa czynna cały dzień.
Telefon Nr 272-70.

GOD~lNY

skórki

za wi a da

' p{)leca

(6187)

Udział biorą.:

wiE

właściciel

Lódź, Nawrot 43, teł, 22l)~52

»UII HWNIJ HUBIDND«

Q

spożywc2fo-kolonia1ne.

"E N E R G E T Y K Au

TI:OfJ,
L PAłCIVN'
SKI
i!.;
I
J.

Traugutta 1

DZIS 2 PRZEDSTAWIENIA p.

~~~

oraz wszelkie art.

dawniej "AERO" obecnie

futrzane
PIzM:OWOOWE
i K ~ (J"L- 10 Z "El-'
płacę naJwytsze ceny
Piotrkowska 99, J. .ł1oper,

Wyłwó.rnia

Po cenach kOnkurencyjnych.
Cukier, grocny, kasze. mą.ka żytnia
i pszenna z własnego młyna.
Na. żq,Mnie dOfltll.~zaroy towar wła-

(lwojdzińskiego

Zbigniewem SAWANEM

WILKI

CUKIER.

WARSZAWSKA WYTWÓRMIA GRZEJNIKÓW ElEITRYCIIYCII

II:......-"":"'"-.............,-_......- -.....-~I

świece, lampki nagrobkowe. mydła.,
pa.pier pakowy, torebki i t. p.

I
~____________________. d

niedzielę,

-

--KASZĘ,

(ag.)

którą wydał Wydz,f.ał P\l",zemysł1J-Ir-----........--""'!"!"'---d

••FreudaTeorja' Snów"

W

KARTOFLAN4

FASOLĘ

GROCH -

'U:stai1li:li miięd:zy wbą doroż- BY: U~1'lpełni~j!j,ce: dla introligator6w (bar~
•
WlanIe papIer6w, brzeg6w oraz zdobnikiilJ."1ze, tne Je..~ to dtr:olg.o.
ctwa, złotnictwo), dla fryzjerów (peru..;
Klnrn. ",~,"a 1...L'
"
,1~ ł' b" P
karstwo i cha,rakteryzacja).
""",-,,C .......J • ~lo:rą uzYS..t\.a 0-. ' 6"
Zapisy pr~jmuje sekretariat: m. Łll\-

komedia w 3 aktach G. B. Shaw'n. .

PA8STWOWY 'I'EA:TR
WOJSKA POLSKIEGO
ul. St. J'~aczo. 27

'~YTNI4;

PSZENN4,

ktÓ\rą

-"PO CO. daleko szukać"

.KASA CZYNNA OD

DETAL

Poleca:

I

16 n1.. 15 119 m. 30

z Lidią; WYSOCK,ś, i

nI. Nowomiejska 5, tel. 259-57

HURT

Opłwta WIęC za3 lmn wynOSI 160 uczniowie mogą.osiągn!}ć kompletną, wie-

2 przedstawienia

w 3 aktach A.

Y

uL SIeradzka 1, tel. 201-88

zł za 6 km ~ 280 zł itd. Przymać dzę za'V!0dową, WYmaganą, przy egzaminie.
czeladl'llczym, Instytut Doskonalenia Za.
trzeba, że w pOlI'ÓIWi!1atIl~u z taryfą, 'Wodowego Rzemiosła w Lodzi otwiera kur

DZIS OSTATNIE

kOU1.ł:ldia

IO
ŁóD2i,

Po:niewa~

do czwartku

KSIĘGARNIACH.

MIECZYSŁAW WOŁOSKI

Dzi poi eI naIne
przedstawienia

w

WE WSZYS TRI CH

(1798/pap)

CYK rl

g~d~nie

Moc i zuzycle materiałów pędnyCh

.znaJd drogowe.

Poszukiwany fachowy

REPREZEIł TA CYJIł Y

,()

MECHANICZNYCH

źródeł

mechanicznych.
Urządzenia dla sprawdzania pracy
Hników. Droga hamowania, oporu l'ucl1u, tablice liczbowe.
)bsluga motocykla. - Str. 336. Ilustracji 450 wraz z tablicami
.'1ielobarwnymi.
Oena zł 400.-:0:-

l

Traugutta 1. --- Tel. 176-82

POJfo....zDóW

KIEROWCY

obcych i uzupełniony przez: Ppłk. art;
). W. Enoch, ppłk. 'dypl. K. Surdykowski, mjr. inż. Cz. Wójtowicz,
7yczerpującypodręcznik z dziedziny samOChodowej, nauka, i prze-

l

TEATR 'na P I Ę T ER K U

Piotrkowska 41

OSTATNIE NOWOśCI WOJSHOW:tlGO INSTYTUTU
N A U K O W O - W Y D A W N I C Z E G O 'W LODZI

Hało kto je$zczew.ildzlal za:pe~
KłJ() z :lł8IS' bę,d.zie mógł po-l WYlOl'8ga'lllia jaJcie sta!Wiane są
w.ne pie:rw!izą powojenną ta.l<..'Sów-zwOllU: sobie na tę PJlzy:jemność? I taks.ÓWIkIOJm. 'Ods:i1raszałą jed.nak
kę Lo,.ciZi,', Trudno wśród oJbrzy- Jaką, cenę ,,zaśpJewa" szofer iego j,pil"ZeW8.żlnie chętnych. ,KażdY bomiej ,i101ŚCi pOj;&z,dów na ul!lcach &zyblkii'egQi wygodnego środka 1:0- wiem podpisać mrusi deklaT·&C'ję,
m1asia dosh-zoc ją, tym nienmiej imrrnooji. jesli właściciele dor'oż- w kitoo-ej m.alIl. zolbowiązuje się
jeździ już i budz.i sensalcję.
karskich szkappTlześdgarrą Slię w i qo poGii.adani'a spr~e:go lbozNk dzdiwnegro. pOjaJWi.enie się żą.d'an:iu wy,gó:row:anych cen.
n:1ka, Z'a.trnkmięte.g:o pl!O!IDbą. Br'alk
taJksówki -- to jeszcze jeden' doTe ohawy i w nas wywołał wj~ Uczn;itków jelSlt tu boda; n~'większą
wód, że powojCll1!l1e ty·cle norma- dok pierwszej ł6dzkiej taksówki. I pr~e~~k-QIdą.
l~e się. Zl'Iozumiała jest więc Z'W!l"óClHiŚltny się więc do WydziaPogrramulQ1W'ać możemy więc ob.
radość, którą ten faiki wywołuje. lu P<rzemysłorwego Zarządu. Mttej- Padrulskiemll.l, który te wszystkie
M,alo kto widział taksówkę, a '~iego z ,prośbą o garść SiZ'-cze~ó- !J.)r.ze~ody przezrw-ydężyl l stał się
na pewno mniej jeszcze obywateli tow. dot)IICzących ~ego zapomnla- Jl''Ploni-erem''. Mi'e;my "nacbieję, że
na1SlZeg€> mia.sła może się pochwa- n~g,o przez 1 lat srOldlka łolkomo- z;najdą się niedługo ilnni i Wlkrótllić, że nią jecharo. Wiadomość erl .
...
"
.
ce kCiID.:uni:kacja miejska zostanie
n8JSiZa wywoła .zresztą Z1apewne
Wł&SOlaelem. taikJsówki m." 1 JelSIł znalcznie uSipT'awnion.a. (ł)
pytanie:
oh. J~f PoJkulś:ld, poiSii-ad-a'jący _'- - - " - - - - -_ _ _ __
.
jelSZloze przedWio~mne }mooelSje,
długoletni, wyił!'al\ViIlY nofer. Sa- UWAGA! INWALIDZI WOJENNI
Inochód jego, to wygodny, 6"05'0Z I-EJ ~YWIlJI IM. T.
,
bowY Citrlo·eIll. Ob. Paku:bslki wbrrelW
I(QSC!USlKH
PIrzewidywanii:om pesymthi<tów nie' W d.niiat~ 1~., 13.. d 14 paMzi-e:m :i ..l.~.:
~....."
b' d" ił ka tlb. {}ldlhę.dz1'e S!l;ę w WaTrSlZa,wJoe
b ęil.l1Lil'e
"SlPleWa'1
<;eI1'l
al!' ,zl·e1 ZjlWd
ilfiwadM6:w woieumy.clli It l-.eti
słlOll)11Ch niż dorr:o,żk·all"z,e. SpratVia DY'W]Z'j~ m. TaJd. KoOOiluwki
taryfy W.5ttała już ure.$t,II()'Wan'a.
Z'bió'l'lka .imrw.at1i!dów woUlOOlllyoh ' z
..1. •
f"
b'
I"':eJj Dyw. T. Koocr'.JUsz!k:·i WY'Zll'l:aiCZo-naiSalUlnlllQZ-o tarrya 'Wilnna yc u- 'lla .OOISilialta w lokaJh! Zruflządu Główst8i1ona przez Mie;$.ą Radę Narto- n(;jg;o .zwią~ Inwlł>1:tdów WOńe.runy;cih
(KOSCWSmI- 5/"1)
dową. p'rocedJwra ta trwa jednak RP w W.a!]:\StZa~e (P~% ut .Es.!{lń
dość dlbu00, podczal5 (jdy w ilntere- ska Nt 8) w. OOnl1.i. 12 p~emnnlka r'b.
' . oJ.
l'
b
. o gOłd·z. Hl-ej w 'P'Q:t.wrume.
.
sle całego ffiHll:J\ra .,ezy. a' Y me UC!z,oobnLcy Zj,azruu IDlł'ją z!ap~ś
wstrzYlJl1YlW'ać
\WIrebomdenia ta- 'ile Illia m~ej!SCIU UirzYIDiłlI1lbe 1 OItrzymaks6wclc. WyidJz.ia~ PmemYiSłowy u-' ja zwmt kOSJZ.iów tyOlGróży.
.•
zySik.ał 'WIięc ZezlW\o!eme od l>re-\ ZaJtząd POIW. Koła Zw. I'l1waUd~w
.
W(J1. RP w Łoozi wZyWa tyclt m~
~enta mial5ła ·na ust~Jlern·e tym- w,a:llildów do \vz-ięclia iak n3Jj~iIowtejPoc%ąfek przedstawień
cza~QlWetj taa-yfy..
&Zle1glO ud2li!arlu w Z'}e~dzile;
PiWedJs~a'Wiia się ona na'Słępułą- ,
.
Zarząd.
,o ledz. 16,30 i 19,30
co: . za p:ie:MVlSlZY kl10metr - 80
KOMUNIKAT
zł.
za kaliidy
nMtępny ~ 40 zł.
INTROLIG...!TORZY ~ FBl:ZJERZY
_ ......-.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.. !
.'
'
•
uie we wszystkich zaJ.dadach
r

VI ŁODZI

poleca

J

a je.

dla w y g <> d Y P. T. Publiczności Administracja
:l Dziennika Łódzkiego« rozpoczęła przyjmowanie
OGŁOSZEN i PRENUMERATY
.
z dostarczeniem do dom.Ów
w lISKLEPIE POMOCY SZKOLNYf:.HI
ul. PiotrkQwslm, Nr 96, parter, front.

~ Telef-ou Nr 212~7.

DR OB NE OGŁOSZENIA

LEI(ARZE
LECZNIC
ZA -l'RZYC HODNIA l'iotrkow ska
3. _ Porady ambulatoryjne i domowe lekarz s ec'a
listów.
10-19.
_ - - - - - - - - _ _ _ ._ _ _
Dl' Henryk
choroby
skórne i wenerycz ne. _ Legion6w
Nr 17, godz. 12-1 i 3-6.
(5810)

przyjęcia

Y(10l/a~.)

PROCłIACKI.

Dr med. SIENnO KSAWER Y z
Warszaw y, specjalist a. chorób skór
llych i wenerycz nych, pęcherza przyjmu je: Łódź. ul. Kilińskiego
Nr 132 w godz. 12-2 i 4-6. telefon 205-55.
(4956)
Dr LIRO· ALEKSA NDER, choroby
uszu, gardła, nosa przyjmuj e
8-10 i 4-6. Przejazd 6. tel. 101-50.
(ag)
Dl"

DOnnOW OLSKI, specjalis ta
chor6b nerwowy ch i seksualn ych
powrócił.
Przyjmuję od 3-5,
Kopernik a 6J3. Tel. 186-00.
(ag)
Dl" :med. S. tURAKO WSKI JI Wsr-

"UA
RADIOA l'ARATY , fotoapara ty, kib
ż włó..
..
's
ran y
noaparat y, telefony, motorki.
ZAOFIAROWANIE PRACY. IEKSPED IENT.n
potrw
zeb
radiowll lampę.
nkn
8.
różne
przy
rząd
6
Y·
i
J Sp łd;zaelm
_
W
"-'V
_
1.
.
ul. Plotrkow ska. ł73. o
.(a.g 168)
zamienia m.
17.
FOTO-LA BOBANT A' tylko dobrego
iJ·
(ag) fachowca przyjmie
PA:&STW OWA
Tea
Piotrkow ska 6.
(ag.152) pianist6w
tralna poszukUJ
akompam
.
ator6w, bieglee czytaJąc
ych
nuty
DOM MEBLOW Y _
Piotr_I.'----,-- --.;... ..;,.-- --.- - prima. vista,
ewentual nie
k0!Vsk~ 154., tel. 20?-S4. _ Poleca :POTRZE BNY
czeladnIk kra cychharmonizować motywy noton~l.Jtamej: Meble biUrowe, sypiał- wiecki. AntonizdOlny
Samsel.
Zawadzk
a
wane
na.
5
liniach.
- Zgłoszenia w
me. stołowe. gabinety , kuchnie, Nr 29~.
(6123) sekretari acie P.W$.T .,' Gdańska
tapczany , kozetki, pOlowe łóżka, _
Nr 32, godz. 4-6.
(43~-P)
fotele. krzesła i stoliki POd radio. TKALNIA
zna poszukuj e - - - - .- . - - - Wybór duzy .Obsługa pupktual na. 2 tkaczy .namechanic
jedwab, 2-ch na ba- POSZUK UJE człowieka obeznane
(ag) wełnę, 1 majstra na krosna angiel- go z hodowlą,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ akie.
i pielęgnacją,
Zgłaszać się; ul. Piekar::<ka ps6w rasowYcn . jak
Oferty wYczerp uOLEJKI perfumer yjne,
surowce Nr 27/29.
(4289-1') jące. Skrzynka~Pocztowa 186.
kosmetyc zne. Zakupi każdą, ilość
(4337-p)
..ENOLA" - Lódź, Napiórko wskie
KruRarAkWl'CmY gą
pozSa• ę ~
go 24, tel. 177-QO.
rOTRzE BNE pracowni ce do kuci(pap 1746)
U
L~
o
1
Konfekc yjny
Bandursh legO 9/11. ni w stołówce. Zgłaszać się: R oose..
(przedruk ) velta 17.
.
.(wł,)
SPORTO WY SPRZĘT .....pilki ,
dętki,
siatki. koszulki, spOdenki
piłkarski
e,
rękawice boksersk ie' _
.
kupno _ sprzedaż,
FABRYK
jan Pujdak i :PIE~ĘGNlARKA do. dZH;cka po- wólcza.ńs A Wyrobów Wełnianych,
ka. Nr 215 poszukuj e majS-ka, Łód2:, Piotrkow ska 83
(ag) szuklwan a. Zgłoszema: PlOtrkow - sttów: przędza.l
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._.:...::.:,
niczeg o , wykońska 20. Sklep galantery jny. (6160) czalnicze go i tkackiego
.
.(6177)
ltYLETK I zutyte
TOKARZ Y i glusarzy poszukuj elPOTRZ EBNA osoba
Piotrkow ska 48 Dl. '1, godz.
do16-1,8, co dzień. '
d t h. L gi
,(5687) Senators
fabryka ka
ma.'lzyn.
Mdł,) kładnie
7/9. St. Weigi,
eo,(1804/pap
nów 11 robot~
(skiep).na ru ae .(43'1l-P)
B'BULIO NY, HSzyty, papier, ma~ - . ..........................~~
................................~.....- .....................
kulatura. oraz reperacja . wiecznyc h
pi6r. - lAdź, Piotrkow ska 96. Sklep Pomocy Szkolnyc h telefon
N 212 4 7 '
....
r
-.
l(wl)

narzędzia kupuję

Gdańska

Dr BATAtT- :tURAKO WSKA • Wft~
-IIIZa.wy, specjalis tka chorób skórnych. wenerycz nych u kobiet, kosmetyka lekarska. Piotrkow ska S3.
. godz. 12-1 i 3--5,30.
(kf.116)

kie6nni~zej.

Księżniak.

Foto-śmigacz.

.wyższa Sz~oła

umieją-

domłioZsdl,,,,olnpe_SePmoydS~ł

kupi~

każdą

znają.ca

-''II'''.................................-

Siła głosu

KRAWA ':rY' t szale. stale nowe
wzory. Wytwórn ia ..Wł6kno"
Dr PIETRAS ZKIECZ z
(War- Łódź. 6 - Sierpnia 2, telefon 171-03:
szawy),
specjalis ta chorób uszu. Ceny fabryczn e.
.
(ag)
nosa. gardła - Sienkiew icza 73.
Przyjmu je 3-4, 6-7. Tel. 195-00, :PERGAM IN roślinny do
tłuszczów
wewnętrzny 19.
(2162fp) gatunek pierwszorzędny po cenie
hurtowej poleca "Składnica Biurowa". Udź, Piotrkow ska 69. teDr med. HERDER STANISŁAW, lefon 116-60.
(kr. mfMJ
choroby skóry i wenerycz ne przyjmu je od 8-6.
Gdańska 46,
lU. 7. tel. 212--62.
(5300) NUTY f ~KI u!ywane ku- .
puje ksiegarnł& Sp. WYd. ..Czytelnik" Piotrkow ska 147. (la' 865/m
Dr med. M. ZAURMA N, speoja.lista ohorób sk6rnych i wenery- KNOTY do łwiec, Pa:ra.fłno,
cznych.
przyjmu je 8-10 i 5-7. rynę 1 Cerarlnę. Kobyłka - I!IteaChoNawrot 8.
(ag) rz6w I. G.-śląsk. p. Matejki Nr l,
tel. 407..()2. .
(4236-p)
Dr Z~FIA SKONIE CZKA, lekarz
szpitala Kochan6 wka, specjalis ta KUJ.>~ zimowe palto
damskie lub
chor6b n~rwowych - przyjmu je futro. - Wiadomo
4--6 ul. Piotrkow ska. 16. Leczenie m. 6, godz. 5-7. M: Nawrot 45,
(4821-p)
elektrowstrząsowe.
(248-p}

rOMOCN ICA domowa ilo~rzebna.
Narutow icza 41.
dobre.
.
(T)
_ ....._ _- - - - - - - - - - ) KROJU, szycia. i
.
odzieIna panna ubrafl damskich l dZlecmny ch.. no·
POTRZE BNA
Za.wadzk a 15.
do
i
(4347-P) tucie Przemysł
m. pracown
M.
W.1~ owo-Rzemie","'IruczYn1
.
Nawrot S2-3.
. (6108)
TKACZE lub tkaczki na'jedwa b do
tkalni mechani cznej' Nawrot 92 - ROCZNA Szkoła Kosmety
ki. Masapotrzebn i.
(4355-p) żu Lecznicz ego Dr Ireny Rud?w"kiej Piotrkow ska 175[5. ZapISY:
i-odz: 10-19, tel. 109-0l~ (pap 1744)
KRAWC OWA domowa potrzebn a
natychm iast. BrZeIDla 6, m. 4.
PA:RSTW OWA Szkoła Przemysło_
(4338-P) wo-Hand lowa żeńska, ul. Pomor_ _ _ _ _ _ _ _ _-~---Iska 46 uruchomiła w tym roku

m?delowani~

s~~n.

wFrOaCnzekSen~'C:ij~t~~~~f p~t~:i~

~ie

MONTE R na centralne ogrzewa.
liceum krawieck
ie przyjęcia
i liceum: modK l ń niarskie.
Warunki
mara.
l l - matura lub świadectwo ukoliczen~
skiego 12?
(4353-p) średniej szkoły zawodow ej. Zaplsy trwają. Dyrekcja .
(6209)

i hydrauli k potrzebn i zaraz.

rOTRZE BNE natyclun iast do szy-I _ _ _- - - - - -----cia szlafrok6 w. Zgłoszenia osobi- KU 1D SY ZAWOD OWE
przY Pań..
ste: "Gałganek". Piotrkow ska 72.
....
Grand Hotel. I piętro.
(4346-p) stwowej S~kole Przemysłowo-BanPOTRZE BNA pomocni ca domowa
2l gotowe.n iem. Piotrkow ska si~i'
Dl. 5.
(
)

dlowej'żeńskiej
Kurliłkr

oju

w Lodzi.pr zyjmuj"
zapisy na.:
i. modelawania
oraz
Kurs modlllars
ki......
Ka.ncelar
ia. na
Kursów
czynna w
10.
kalu przy ul. St. ;raracza Nr 8. m'
w godzinac h od lG-12.
J4361-P)

pOSZtJ KIWANIE PRACY

KURSY Centraln ego ZWillZku StenografÓW i Maszyni stek Rz. Polskiej,
Piotrkow ska 88 - zapisy nIL
BUCHAL TER bilansist a. długolet
nIa. praktyka przyjmu je wszęlkie stenografię. maszyno pisanie, ksleprace . w zakresie buchalte rii do gowoŚć. korespondencję.
(6197)
wYkonan ia w godz. popołudnio-I ............... .....- -.....- - - -.....wych. Zgłoszenia pod "Buchal ter".
R Oz N E
-(6125) 1_ _ _......................- - - - KA:PELU SZE damskie, męskie fa,..
RUTYNO WANA samodzie lna ko- sonuje. odświeża, przerabi a - prarespond9 ntka angielsk a (pobyt An- cownia kapelUSZY A. Stegner ł S-b
glia) oraz do~wiadczona nauczyci el lAdł. Pomorsk a 4 (prQ' Pl. Wolka przyjmie prac~ popołudniową nQści), tel. 166-08.
(ag)
względnie lekoje .anglelsk iego grupowe lub szkolne w'kaMy m za.la'eą
sie. Oferty do Dzienn1k a. Lódl!'.lde- DAMSCY fryzjer&Y III
Władysła
go "Experłence".
(4342-p) Wacław .w, Mleozysła.w. Witold ł
- Z,ód.ł, Zamenho fa t polecają. trwałą. ondulacj o ns.jnowocześniejszymi aparatam i.
FarLOKALE
bowanie i rozjaśnianie włosów -'
_ _ _.............. ......_ ....- - -...... 1 szypkie
suszenie.
(ag)
MAM lokal he.ndlow y w ~ródmie- ._~.. ~.~.. ~-------
§ciu. Chętnie przyjmę wspólnik a,
czekam propozyc ji. Oferty: Biuro WYTWó RNIA Bielizny
damskiej
Ogłoszeń "PAP" Piotrkow ska -13S G. Troczytis
kiej poleca bieliznę je;.
"C S".
(pap 1786) dwabną. najwyższej jakości. Łódź
śródmiejska 48.
(4099-p)

wnna

1----- -:---- --....; .-:..:. :

KUCHN IE szamotow e, gazowe, !eDr ZIOMKO WSKI _ choroby we- liwne, rury po cenach
przystępnych
neryczne , sk6rne. _ S-Sierpni a 2 poleca Sklep Art. ~elaznych
. F-ma
9-12 i 5-7.
C3526(P) W. Waliszew ski i S-ka, Gdailska
Nr 97 (r6g Andrzeja ).
(4263-p)
Dl' KO:mJRA CKI specjalis ta chorób żołądka. kiszek. wątroby, Na- KRAWA TY w du2ym "'""borze po
.. "
rutowicz a 35. przyjmu je 3-6, tele- leca Wytwórn ia Krawa
tów;ion 206-99.
(pap 1673) "Atom", Narutow icza 41. (3769-p)

NAUKA i WYCHOWANIE.

I\.URSY Kilińskiego 5ll, m. 7. Złl",
pisY: Stenogra fia, maszynopisanie~
korespon dencja, księgowość. (6136)

.~d zar~~? wa~unki.
m. •

lO

Łódź,

moczopłciowych. ilość.

szawy, specjalis ta chor6b skórnych ,
wenerycz nych i
Piotrkow ska 83. g. 12--.1 1 3-5.30.
&r-ll6)
_____....._ _ _ _ _ _ _

każdą,.
sprzedaję

I

I

Sąsiad

scp1atla.

Pyta tdumio ny:

"Czemu sąsiedzie

W górę się wznosi,
Wzlata w obłoki?,.
Cóż to za ~1..-""
Co za m'oki',..

KSI4żKI szkolne, nowe i używane
Twój dach szalony
Dr PRUSAK LEON z Warszaw Y, kupuje i zamienia księgarnI
specjalis ta chorób nerwowy ch - Płacę dobre ceny. Wolańslna. A ten mu na lo
~ Pił
przyjmu je 4-6.
Południowa 23. sudskieg o 62.
Z spokOjną miną:
(4238-p)
m. 6, telefon 219-38.
<1441/p)
"To nic, to krzyczy
KurUJĘ. sprzedaję I l!:amlenla m
różne meble, nowe i używane.
Moja dziecina".
Dr ZOFIA KOLSUT z Warszaw y. Skład
mebli. Kilińskiego 145. tele,.
choroby kobiece,
powr6ciła
i fon 155-31.
(3928/P) ......~.....~.,............- .............- .....- -................................................._ ...............
przyjmu je obecnie, L6d~. Piotr- - -...........................
kowska 70 m. 8 tel. 212-22 godz.
3-6
pp.
(4014-p) KUPTĘ maszynę pończoszniCZą. '- POTRZE BNY
dziewie.rz (ka.) WY- PO':rRZE BNA eks,pedi entu StmloAmeryka nke 3.3/4 Nr 7 stopkową kwalifiko wany na ręczną.
ewentual nie inny typ stopkowy . -.:. swetrową oraz pracowni maszynę dzielna. do sprzedaży losów loteca na
Dl' SWIECIL O ADAM choroby ko Ł6d~. Zacisze
4/16.
(pap/1798 ) 'lock. Kililiskie go 141. Dozorca.over ryjnych. Tel.
257-58.
(4366-p)
biece i akuszeria . Zawadzk a 38 go
(61S!)
nina 4--6.
(6026) FUTRO męskie
do sprzedan ia. _
Wiadomość: ul. Narutow icza 11S a. POTRZE BNI natychm iast mecha- POSZUK IWANA gospodyn i do
Szkoły
czej ·llod Lodzi~ z
(B207) lniCY do montowa nia maszyn dzle- dobrym Spółdziel
Profesor dr KAPU~CI:RSKI STA- m. 9.
gotowani em. Warunki do
wiarskic h w Warsztac ie Reparacj i omówieni a..
NISŁAW - choroby sk6ry i weneOferty
do ..Dziennik a
OLEJKI
ETERYC
ZNE i esencje Maszyn Dziewiar skich w LOdzi, L6dzkieg
ryczne, Al. Kościuszki 97, telefon
o" pod .. Gospody ni".
Nr 206-65, przyjmu je 4-6. (4153-p) dla przemysłu cukiernic zego. ko- ul. Pogonow skiego 34.
(163/p)
(4365-p)
smety:zn ego i mYdlarsk iego.
czynmki laborator yjne. Barwnik i
.
'
Dr MAZURE K TADEUS Z, urolog,
oraz wszelkie chemi- POTRZE BNY od zaraz pracown ik
KWIAOI ARKI WYkwali fikowane j
chorOby nerek. pęcherza. Radwań kalia do fabryk dostarcza firma b~~wy
ze zn!l-jomością. buc~~lte- poszukuję. Lipowa l, m. 9. od
ska 4 od 4-6.
1-3
(6188) .. Chemika ", Łódź, Piotrkow ska 28, ru do Sp6łdzIel
ni "Włókno
_ ......_ _............____--............_ .. 1tel. 145-01. Zakupuje wszelkie
(4370-p)
par- Łódź, ul. Piotrkow ska 73. (164/P)
tre 0lejk6W.
(pap 1789)

POKOJU mąłego, wygodam I po- FOTOGR
wieczne na porce..
szukuje wypłacalna, pracująca. - lanie do AFni:
nagrobkó w 'WYkony wujll
:reI. 224-07. godz. 15-18. (4234-p) artystycz
nie "EI-Cha- Film", Warszawa, ;rerozolim skie 2:1. Prowin«
cję informuj emy listownie . Ckr 93~)
SOLIDŃE ma.łźelisŁwo poszukuj e
niekrępującego pokoju z wYgodami z używalno§cią, kuchni przy in- l\."YTWó RNIA PUDELE K TEKteligentn ej rodzinie. Oferty pisem- TUROW YCH - R. Pluskow ski. ne składać do Adminis tracji Dzien Łódź, Kililiskie go 55, tel. 166-85,
nika L6dzkieg o pod "Wypłacalni" wykonuj e wszelkie go rodzaju kar(4318-p) tónaże.
(5099)
WILEŃSCY FRYZJE RZY ~ lA~,
Zawadzk a 11. - Znani ze swej fa.~

1-2 POKOJE . z kuchnią.. okolica
LCldzi bUsko linii tramwajo wej poszukiwan e. Oferty "PAP", Biuro
Ogłoszeń,' L6dź. Piotrkow ska 133
"Nr 3403".
(pap 1791>

chowości w Wilnie,

dają.

pełnił

gwarancję na trwałą, ondulację na'
każdą długość włosów, oraz wszel~
kie
prace wchodzące 1!1' zakres

fryzjerst wa.
(ag)
POKOJU w gródmleściu poszukuje wypłacalna urzędniczka. Tele- SZWALN IA bielizny
damskiej .;S".
fon 174-49.
(6162) renka" MirosławY Stawiski ej. .;.;;.
Bielizna eleganck a i zimowa. L6d!
Al. Ko§ciusz ki 98 (przy Bandur(ag (69)
DOKTóR na stanowis ku. poszuku- skiego). '
je pokoju z wygodam i, możliwie
telefon, w §ródmleściu. południe.
Piotrkow ska. tel. 222-76 od 9-:-12'1' FOTOGE NICZNI są
wszyscy. gdy
(6184) się fotografuj~ w
Foto-Ate lier
H. Smigac2i, Fotograf fUmowy. Piotrkow ska 6,
tel. 171-84.
Z :POWOD U wyjazdU
dob
(ag)
rze prosperujący sklep galanteri i
z całym urządzeniem 1 towarem PORTRE TY :II każdej fotografi
wykonuj e artystycz nie "EL-CHA
wraz z przyległym mieszI{an iem w FILM", Warszaw a•. ;rerozolim skie
śródmieściu, ~ pobIi2u Wodnego Nr 27. - Prowincję informuj emy
W WiU
Rynku. Zgłoszenia. do Adminis tra- listownie .
KINO-AP ARA':r i B. M.
(kr.931)
AKUSZE RKA Wojtasie wicz, abitu- nej marki mało-litra~owy
ćji pod "Galante ria".
(6179) - - - - - - - - - - - - - nowy lub
rtentka Warszav,rsk:iej Kliniki pro- '; bardzo dO~~ stanie
KAPELU SZE męskie, damskie od
poszukuj e
fasom Gromadz kiego przyjmuj e _ Iryna "ZEW • Łódź.
świeżam, przerabia m, fasony mod:
Pl. Wolno_ _ _ _ _ _ _ _..;..._ _ _ _ _ IDO odsŁ4pienla sklep
Pomarsk a 43.
w dobrym ne, robota solidna. Cz. Adamski
(448/p) ŚCI Nr 8, tel. 144-56.
(6:180) :POSZUK UJE aięelektromechanika
f
z wieloletnią praktyką, na stanowi- BUCHALTERA~bilansistę na sta- punkcie, przy Wodnym Rynku. - Piotrkow
ska 26, podwórz e. (3832(p)
KUPPJE M:Y materiały wełniane. s~o Referent~ w Wydz.
nowiska
samodzie
Zaopatrz
lne oraz sekre- Wiadomość: Piramow icza 9/12.
esuknIOwe i płaszczowe. Pracown ia ma. Zgłoszem
LEKARZE DENTYśCI
P:zem .. Wełn. tarkę-maszynistkę. obeznaną z orga
CEROW NIA artystycz na przyjmu okryć damskich , Łódź, Zawadzk a Wydz. Pers., a:Al.Dyr.
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'lej, zęby sztuczne. Południowa 46 '. ""
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