tena

~-zł

•.

~plai.tl

p_oc:ziowa uiszc:zQna ryc:zanem.

''
(H. Or.) W ~zasie sobotnie; in;,pekcji ·
cen, dokonywanej w Łodzi przez tz~.
:>połeczne trójjd kontrolne, zdarzyła Ilf '
wśród innych, taka historyjka.
Gdy w jednym ze sklepów zakwestio·
nowano cenę kiełbasy i przystąpiono do
spisania protokółu, gorąco prote.stują::'
właściciel, widząc. że jego sprzeciwy i11t
nie pomagają, uderzył w„. serce i sen·
tyme11t: „nrzecież ja także chce h1 ć. ~o
.
Nr
lS
_
..
(
SSJ.
można jakoś załatwić!! Panowie, . bądz·
1lOK n
3 4
Ł6dz, wtorek, 17 czerwca 1947 roku
my ludźmi!!!"
\
---- ---------------------------------Otóż to. Można powiedzieć, że ten

I

. trwa 1·1 c·.
Jaku
1

'

".

~~~if~~~j~t~J;g~ry";~~~=to~~.r::dt:tas~~:
wa z ust milionów ci~żko i uczciwie pra-

~·ujących ludzi w Polsce. Ałbowie'.n,
szanowna inicjatywo JTrywatna (z me·
licznymi niestety wyjątkami), to właśnie
my, ludzie pracy, a nie pośrednictwa,
handlu, kalkulacji !.„ spekulacji - chcemv żvć chcemy to jakoś z wami zafa.t·
wić. To my, wołamy do was - jak do·
1ad bez w.iększego rezultatu: obvwatdc
Z New Yorku. donoszą, że przew . )- (lub jeśli wam ten dumny tytuł „citoy~:i"
Były wiceprezydent USA Henry Wal-I która wys.tąpi w wyborach w roku 1948.
face wygłosił ptzemówienie, w którym
Kończąc, Walace krytykował stano- niczący „komis.ii do badania działalności nie odpowiada - panowieO bądzcie
zaapelował do prezydenta. Trumana i do wisko USA wobec Socjalistycznej Euro- anty~erykal)skiej" Thomas,
zaniepo- wreszcie ludźmi! Zrozumcie, że w na·
sekretarza stanu Marshalla, by zapro- py oraz mówiąc o ingerencjach w pew· ko jny powodzeniem odczytów Wałlace'a szym ustroju, jednym z na~ze!nych prz)
sili generalissimusa Stalina i ministra ne sprawy europejskie, wspomniał o sto- wygłaszanvch podczas jego podróży po kazań jest równy, spraw1edhwy, p~o·
Mołotowa
na konferencję w Berlinie. sunkach panujących w niektórych sta- .miastach USA, zapowiedział, ie na naj- porcjonalny do wysiłku i pracy, rozdział
Jego zdaniem, konferencja ta, byłaby nach USA i oświadczył: „Gdy w połud bliższy odczyt wydeleguje swego przec.i dochodu społecznego i - na dłuższą
pierwszym krokiem w polityce, zmiepa- niowej Karolinie uniewinnia sie notory- sta wiciela.
mete - żadne złodziejstwo, żaden wyjącej do dania pierwszeństwa
Gazeta P. M., która zamieściła tę zysk, żadna granda, :i;adna nawalanka
cz11yd1 morderców. świąt nie kwapi się
wiadomość, twicrrlzi, że zapowiedź ta
POROZUMIENIU USA I ZSRR
do szan.owania I
się nie ostoi. Im prędzej to po.im'.ecie,
przed załatwieniem problemu Niemiec i TRAKTOWANIA NA SE~IO DEMO- ma na celu ods!ras1.cnie amerylłańskich t:vm lepie.i dla nas, ale i - -zrozumcie urzędników pańsLwowych od udziału W
Austrii. Oznajmił on, że Stany ZjednoKRACJl AMERYKANSKIEJ.
dla was.
odczytach.
czone powinny w sposób możliwie naj* • *
Wiemy, ie nie wszystko jest jesz~z~
ba~dtjkomp~w~y uregu~wać osad~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tak, jak chcemy. by było~ Ale t1eraz .nu·
rlujemy tworzymy. I jeśli my musimy
1e~az znosir braki i niedostatki, to wy
gły osiągnąć porozumienia w sprawie
11msicie także og-raniczyć się i pocier:
•iieć z nami. Niema w Polsce obywateli
~iemiec.
ł
•ł
W:t/lace dał do zrozumienia, że jeśli
YSfęCy
pOiZUCI 0 pracę.
0• I-ej i 11-e.i klasy. I nie bedzie.
obie istniejące dzi a.i w Stanach ZjednoEuropą
[ nie próbu icie takieg-o podziału robić.
czonych partie będą uprawiały swą zgub
Po<b:iału. w którym jedni muszą żyć ~
ną politykę, powstanie pod jego kierowW nioozielP o pół11-0cy roz.poczał sie strajk 200 tysięcy marynarzv, fltórzy
, 5.. S tysięcy ipie~i.ęczpię. drugich za 5
3
11ictwPrn
unicrnełtontiH 1000 &tatk<iw. PffiVOOełll' strajku · jest iTfetf-O}~cie do P-Orozumienia <;fać na irarnitury po 60.000.- zł., futra
NOWA TRZECIA.PARTIA.
Pomiędzy armatorami a zwi>lJ.zkamj zawodowymi 111ary11arzy, Zwi<i.zek żąda 40- oo. 20 0.000.-, pomidory po 1.400.- zl.
godzinnego tyJ?odnia Pracy, wdniesieuia Płac i dłuźsz:vch urlopów.
tąr i melbe i ananasy.
wolności!
w strajku hierze . udział 5 związków: Dwa z nici-! renrezentu.ii.ł. zwi„zck pra· Ro n;iród te{!n tolerowilr nie he:l:de I
portowych i zwia1-ek mcchanil«nv. które unr1"·h1io. za\ ·arłv um vwc .., ,,d Polsk• demnl<ratycznej cło te~o ni<.~
Am"rykanie g1itowali się iUi nad nim eowników
z armatorami. ale chciały być s-olidarne wobe<: pm-ostałych 2-ch zwi <zków ma· · ''riouści. Spekulantów. 11a<>oiytów. złoAssociated Press donosl z Frankfurtu, rynarzv i centrali zwiazków zawo<lowych.
.
· ,,„i i wv·n-<·'•h· .„, 7 ,. wvrluo;;:„," orcie skazanv na 8 lat pracy przymusowej
Międzv statkami. zatrzymnnyml przez strajk - znaitlu:le się 1uksus4Jrwv sta- d 7 ei, czv później. Bez wtQ"lędu na t?.
przez trybunał denazyfikacyjny Schacht, tek ameryknńskich linii i>asaźerskich o Po-jemno~ci 27.000 ton. l<łl·ry minł ,.,,-1,*'· · G"dzie się usadowią i w jakie pi~r~;i " 1 ę
został czasowo
zwolniony z więzienia
t o ·a
Jrzez amerykańskie dowództwo wojsko- nąć w środ<} do Europy z tysiącem pasażeirów na nnkładz~e.
s \Ji~c nie tylko my, ale wy - „b<!d:.:-

.

Wallace wskazuje ·drog~ Stanom Zjednoczonym. - Czy
konferencja Stalin - Truman doJdzie do skutku?

f!~:~ki~.z~~:;zoe~c~O\~fe;~,!z~:~ !~~

c·is za w porta ch sA.
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•
marynarzy
munikacja z

przerwana

- K

Schacht na

;~:,:;da~~ór~o .;~~:.::~.':y t~·~ic~~ Dalsze ustępstwo
~

a a i ra '",h;;;~·erst;o pracv .

TI h ? Robo~nicv fr~ncu~cv ~trzymają premie za wy~a~ ną prac.~ Pomoc
An.~lików. ~ o~budowie Jugosł~~h
uZY roman us UC a. w ciągu ostatnich dwodL dm toczyły pracy Daniel Mayer poinformował,
z Anglii Wyjezdza do ~ugos!aw11 20
Amerykanie ostrzegaia swego prezydenta się w Paryżu rozmowy czynników rzą- wysokość poszczegóinych premii będzie młodych ludzi, aby inicjaty:vy_
0

-

IZ

Wa<:zyngton donoszą
że prezv.
~
uo1rzymał ' przeszło pól
J
dent Truman
·1·
1· t,
I , h d
to
m11ona 1s ow, doryc na awcy pro _stui·ą przeciw ustawom antyrobiotniczym

z

c4.t0wych z przywódcami Związków Za·
· · 1amt.
· pracowo d°'':'YC h 1· Pr\ z~ ds t awicie_
dawcow. · W wymku tych rozmow usta.
d .
t t
.
1ono, ze
zgo me z pos u 1a am 1 zw1ąz·
·
.
.
,
ków zawodowych
robotnicy otrzymy1 domagaJą się od prezydenta, aby sko.' d ·
d
d · · ·
rzystał z p awa
t pr
·w t m usta- wac, bę d ą od powie
rne
o wy aJnosc1
,
, r
ve a ze.ci
Y
.pracy premie.
,
vom.
W przemówieniu radiowym, wyg!oszonym w niedzielę wieczór, minister

Anglia.i Czechosłowacja
zacieśniają wsu6łpracę kalturaln1
W poniedziałek został podpisany układ
c wymianie kulturalnej między Wielk~
Brytan.iq a ·Czechosłowacją. Układ p~ze
widuje utworzenie dodatkowych katedr
na uniwersy•tetach obu krajów, wymianę
słuchaczów i
profesorów wyższych
uczelni, wyjazdy na wakacje oraz pokazy filmowe.
-o-

Jeszcze Helgoland.
Po wysadzeniu -

bombardowanie

·Kwatera główna marynarki brytyjskiej

w Hamburgu podała w 1xmiedzia<łek do

wiadomo·ści,

ie lotnictwo brytyjskie ma
wkrótce zbombardować niemi·ecka ufortyfikowaną wyspe1 łielgoland, która już
w kwietniu była widowni·ai olbrzymiego
wybuchu.
Bombowce będą działały dniem i noc~.
Na tydzień przed roz:Poczęciem te·i operacji zostanie onnihlikowane ostrzeże
nie dla żezluzi.

I

ustalona w każde]· o-a!ęzi przemysłu na
"'
specjalnych konferenciach
przedstawi. .
.
,
'
c1ch Zw1ązkow Zawr0dowych
pracod . ,
awcow.
Dzt"ennt'k·1 okres'laj':i to nowe ustęp
·
·i
stwo • Ramadicra jako wielki sukces robotników, którzy od począku domagali
się przyznania premii za wydajną pracę.

z.

t~wa-

rzystwa brytyjsko - ~ugosło"':'ian~k1ego
·· · udzta
· ł .w budowie kolei. w Jucrowzią~
.b •
slaw11. Kolej ta budowana jest p1 zez
d . . .. ~t · , k~ która uważa
m 1o zi.ez; Jugo~ ow1ans 'u
.
tę pracę za swój wkład w dz1elo odbu<l
1:- ·
·
owy l\faJU.
Podobne ekipy ochotnicze mają wysiać do Jugosławii również Dania; Fran·
cja, Austria i inne.
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Stanowisko ZS

yjaśni sprawę

Plan Marshcilla budzi nieufność i zastrzeżenia. - .
Bevin ·k onferuje z rzqdem francuskim
Donosza z Londynu, że rząd brytyjski
ma sie zwrócić do rz,ądu radzieckiego w
sprawie amerykańskiego 'Planu IJOmocy
d'la Europy. Kon takt zostanie na wia za ny
w drodze dy•p.Joma tycznej, aby zbadać
stanowisko Związku Radzieckiego WOlbec
amerykańs:kiego planu pomocy dla Euro·
py. W ten sam posób ma wysondować
<>Pinię francuskich sfer miarodajnych minister spraw zagranicznych Bevin, który
udał sie w tym celu do Paryża.
Min. Bevin pozostanie w Paryżu do
środy wieczór luib czwartku rano. pon ieważ w czwartek musi wziąć udział w de
ba.cie zagrał!iczniej w Izbie Gmin.
Knmr.nt11i~ ·r nrzviazd min. Bevina do

Paryża d·zieri;: k
Humanite" stwierdz.a, nazywają·c go mieszaniem się w
i ż zjawienie sic Bevina w stolicy Francji wn~trzne sprawy innych państw.

nadaie zachodni charakter całemu plan·o·
wi Marshalla. "Pian ten może sic okaże
korzystny dla Europy - pisze dziennik,
ale ocenić g-0 be,dzie rimżna clo·piero wów
czas, gdy be,:d.ą znane klauzule i zastrze.
żemia, zwi~.zane z udzieleniem
(}(}111-0CY
kraj(}m europ'ejskim.
Cała prasa: francuska
przywiązuje
szczególną wagę do tego, jak Zwi:izek
Radziecki ustosunlode się do nro~n•'du
Marshalla.

*

*

*

Moskiewska ,.Prawda" atak u.;.' »stro
amerykański plan oomocv dla EurolJY

weZdaniem •. Prawdy", projekt Marshalla jesf
P-O•wtórze11Jem „doktryny Trumana", za~
oba projekty mają na celu wywarcie pre·
sji politycznej za pomocą dolara.
„Prawda" wa;~pi, czy słowa o pomoc~
dla całej Euror>y łącznie ze ZwiB;zkiem
Radzie·ckim sa, szczere, g.dy1ż 'Przeczyłoby
to całej dotychczasowej polityce USA.
„Pra wda" wyraża przypuszcz.enie, że w
tym wypadku chodzi o zachowanie 1)0zo·
rów. bowiem Pań.stwa Europy wschod
niej uchylą si-e same od tej IJomocy, •1Jo
nieważ warunki id ~edą. dla nich nie de
przyjęcia.

•
•

ł
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·J~k długo · człow. iek żyje?

luzej. niż dawniej. - . Przedłuża życie nie obżar
stw:o ~ lenistwo. lecz praca i umiar· we wszystkim
.W. n.a1rozmarts~ych epoka~h i w aa): pewniają długie życie - a właśnie syste
rożme1szych kra1a~h ucz.em pr-0wad~1l~ matyczna pracą, normalne pożycie ro·
'· p~owadzą. badania ~a tema! ~H1:1gosc1 dzinne, umiarkowanie w· jedzeniu i pl·
··
·
d ·
·
zyct4i ludzkiego. Jaka 1est własc1w1e gra ·
na uz~wanu~ przy1emnoś.cł, (eo
nica wieku przeciętnego mieszkańca na- cm,.

cudr0wnie do dziś młodzieńczego, niespożytego, wielkiego Ludwika Solskiego,
o którym opowiadają, że jedyny kłopot,
jaki sprawia swej ma!żonc.e jest ten, że
nie umie inaczej cho.dził po schodach,
jak wbiegając IX> dwa stopnJe. Oczywlście, zachowa11ie w wieku go:ciu lat i
więcej, nie tylko nieumniejszonego talerntu, pamięci , ale i pełni sił fizyczny::h
jest darem nielkznych. W każdym razie d nieliczni są reprezentantami naszej
epoki, wynosi w naszym spo.Je-cz~'l
stwach i z tego rnożemy być dumni.
Jest to także dowodem, że właścfwle
„wiemy, że nic nie wiemy". Ze organizm ludzki i istota ludzka pełne· są tajemnic, które usiłują pm~niknąć badacze i uczeni - z niewielkim, jak dotąd,
(a)
skU·tkiem.
małżeńskie;

n!e

szego globu? _ Instytut Czarneggiego
w Stanaoh Zjednoczonych ogłasza co
pewien czas wynikl swych badań; oistatnie z nich wykazują, że najwyżej jedna
~ub dwie osoby na milion mogą doiyć
~tu lat. Inni uczeni dochodzą w swych
rozważaniach do cyfry ... 180 łat.
Do wręcz prz.ed~nych wn.iosków dochodzą zwo11ennicy teorii, kt'óra głosili. że
śmierć zbiega się u człowieka z momentern utracenia zdolności do rozmna zanla się (jak u wszystkkh ssaków). Jest
to nonsens, z którego wynika, że granica wieku kobiety wynosiłaby - ' olrnłÓ
50-u lat.
Jedino w tym wszystkim jes.t słuszne.
W przeciwieństwie ~o utartych poglą1ów, że ludzie dawniej byli tacy „dlug·owłeczni", sp.raw,a przę<lstąwia się z11peł
ni·e odwrotni~. Sm!ertelnoś"ć w czasach
nasz ych prad:>:ia<lków i prababek, a n,1wet dziadków i oabek - była znacznie
większa niż jest obecnie. Zrozumiałe,
jeśli weźmie się pod uwagę po..stępy me
dycyny, udoskonalenfa w dziedzirnie
chirurgii, wynala:oki szczepień ochronnych, ·IX>P'rawę stanu sanitarnego o Vilkas.e·t procent, jeśli nile jeszcze W1iięcej.
Nie tak dawno przecież st.opieli .$miertel~1ości ni~m~wląt V: kra !a~h europejsk1ch budził Jak naJiezarnbie1sze obawy
wśród statystyków. Dziś siłan ten potakże n.a skutek
prawił się O<Yromnie
,.,
coraz większego uśtviadomienła spaleczeństwa , jakri' powinien być racjonalny
system żywienia i piefęj!nowania niemowląt, oraz jakie warunki życiowe poma·

własn1 e u ludzi bogatych powodu1e prze
~y~,. zblazowanie, n~dę I ?r.ak chęci! ~o
zyc1a) .. Do długow1.ecznosc1 przyczyma
się t~kze w dużym stopniu klf~at w.~
~Im zyje~1y, częste przeby~anie na sw1e
z~m pow1etr~u, wpływ natury I cz~ste z
mą obcowanie.
Przez ostatnie t?O lat, żyde czfo11,1;e.
kp wstało przedłuzone przeciętnie o 20
lat, dzięki zdobyczom nauki, cywiłi-iacji
i kultury.
Francuz,i pysznią się stale swoją „ wie·
cz.nie mlodą" Mistinguett (od dawna już
wiek jej okryty joest tajemnicą); Angli<:y
mają Bernarda Shaw, który po ukot'iczeniu 90-u lat zamierz.at wśtąpić w związki

my, mamy

naprawdę

S·zCzury nil-si--wytęPiOnl
Akcia odszczurzania n·e dała właściwyęb wyn·ków
Któż z mieszka~ców Lcdzi nie powt-, bo.wiem ."' t~kim tylko. wypadku akcja
,
tał z radośdą wiadomości o wydaniu miała widok~ p<>wo<lzema.

wojny szcrurom, o tym, że w ciągu czterech <lni t. j. od 17 do 21 maja Łódź,
'
zmobiljzowana do walki, przystąpi do
akłji odszczurzania. Mieliśmy siię pozbyć
·nareszde plagi gryzoniów, które zas1.ę·
powały ~am drogę na podwórkach, kla·tkach s.chodowych i w najbardziej nieh
h . .
1„
m1·e1scac "
ocze«iwanyc
Nadzieje trwały krótko - złudzenia
wnet prysły. Akcja nie dała oczekiwanego rezultatu, a gryzonie, jak hasały,
tak hasają.

Zakład Deratyzacyjny, ~tóre~u powie
rwne w~tało. odszczurz.a me _miasta; .t_Iumaczy się, ze szereg domow zawiódł,
nfo usunięto bowiem na czas śmieci. W
tych wypadka-ch żadna trucizna nie po-może. Poza tym niektórzy w nieumiejętny sposób posługiwali się trucizną,
gdyż dawali ją do substancji płynnych,
a· n·1e tnają
11a kto'r szczt1ry zazw
yc7. 1
,
apetytu„e

rgają człowiekowi dorosłemu zachować
z.drowie i siły. I zdziwi to
najdłużej

Dlaczego? Pr z ecież przed okresem
mieliśmy „tydzień czystoodszczurzania
pewnie wielu, że- nie dobrobyt, poleg-ają
każdy dom był obowią
którym
w
ści",
cy na „nic nie robienlu~' nie możność leswojego terenu.
odśmiecania
do
zany
czenia się w najdroższych kurortach za1

-Ekscel)lryk

ni uczucia.

Codzienna nowelka ,,Expressu"
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Toż to fałsz wierutny!

'

Od

tylko o pani. Widzę się
w roli męża pani. Widzę panią u
swego boku w nocy, gdy pani sldernwuje rewolwer w moją ' skroń. To mnie
p<>dnieca i u.paja. Chcę być mężem morderczyni, ~yż leży w tym największy
urok świata. Dlatego proszę, by pani
zechciała jak najrychlej zos~ać baronową Winterswy.k.
- AJ.eż, panie, pan jest nie.spełna rozu
mu! Nie zabiłam nigdy swego męża
Jestem tylko ofiarą nieporozumienia.
- Tak. tak mówią, ale ia w to nie
Kocham pani rączki. gdyż są
wierzę!
solamione krwia i oel ać hędą nlecierpliw1e na o_dpowie<li!
Wy:zedł. · A Simona dług. o siedziała
nderuchomp, nie · zdając sobie- popro~tu
'
sprnwv co zasito.
- Wari'at? Dziwa•k'? Któż to jest 11·a
miły Bóg? - nie mogoła poprostu ochton;ić z wrażenia. Ale podolJał się jej.
Byłaby nieszczera wobee sieble, gdyby
myślała przeciwnie„.
miesiąca myślę

już

Baron von Winteswyk podniósł się
Sala sę<lowa była przepełniona. Wszyelegancki, gu townie
stkie oczy zwrócone były na piękną błon z krzesła. Był
gentleman, ·z sympatycznvrni
dynkę, siedzącą z zapł;ikanymi oczyma ubrany
na ławie oskarżonych. Obrońca kończył oczyma i miłym uśmiechem na us.Łach.
- Pani pozwoli, że się przędstawię.
właśnie swą mowę .
- Pano.Wliie przysięgl!i, spój.rztcite na Jetsrtem Ho1endrem, mam 42 lata, posianią i powiedzcie, czy faktycznie zabiła dam w pobliżu Rotterdamu fabirvkę . Za·
swego męża! N;awet pan prokurator rabiam rocznie 200.000 guldenów„.
Zdumiona patrzyła nań Sim<Jna. Ponie mógł stanowczo stwierdz.ic jej winy.
'
A gdybyśmy naweł przyjęli, że ona za- cóż opowiada jej to wszystko'?
Simony.
mvśli
ZP."a<lujac
gdvby
jak
·I,
usprawie
dostatecznym
jest
nie
czy
biła,
dliwieni·em jej czynu bruta.!ność i zle holendcrczyk zakończył szybko:
- Opowiadam fo wszystko, gdyż
obchodzenie się z nią męża? Czy mogła
tu, by prosić o pani rękę.
przybyłem
inaczej o:bronić się? Proszę o zupełne
Simona roześmiała się głośno . Uw„!1uniewinniertie oskarżonej!
Simona Lecastor, z domu Jaguol zo- żała to WS•Zystko_za ochry żart. Nie wiestała uniewinniona. I podczas gdy ura- działa czv gniewać się , dy też śmictC:
dowana publiczność manifestował.a go· serdecznie.
- Czy mógłby mi pan pr0wied:zie;ć,
rąco, Simona szybko opuściła wraz ze
czemu mam przypi$ać. że pan mi się
swym obrońcą gmach sądu.
Na ulicy przywołała taksówkę i kaza- oświadczył?
ła zawieźć się do domu. Nie mogła opa- Ależ chętnie. Będę zupełnie szqenować swego wzruszenia i łkała cichut- ry. Oto dla tego, że pani zabiła sw~o
ko przez całą drogę. W domu uspokoiła męża.
się nieco. - Położyła ' się na kozetce w
- Ach!
swvrn buduarze i zdrzemnęła się.
- Ja rozumiem, . że adworkat pant
Obudził ją lekki stuk w drzwi. Weszła
pokojówka podając na srebrnej tacy zrobił wszysitko, by dowieść publicznit!
jej niewinności. Ale przecież tu nie oowi·zytówkę.
„Baron von Winterswyk Paryż, rue trzehujemy się krępować.
·
Ależ panie...
Foche".
- W tej chwm skończę. Otóż i<o- Jakiś pan czeka już o<l' godziny w
salonie ~ rzekła pokojówka. - Bardzo cham panią i pragnę ja poślubić jedynie
dla tego, że pani zabiła swego męża.
ełegancki' pan.
Po krótkim namyśle Simona posta- Przecież to b~zie najwię.kszyrn czarem
niezn!li.n.ms-qo i "<iata naszego małzeńs.twa. Mówią, ie my.
nowiła przyjąć
· Holendrzv. jesteśmv zuoełnie oozbawie·
61ie do salonu

to

w~dług głosów' dochodzących nas z
licznych domów, skąd własnie śmieci zostały wywiezione na czas, szczury urzę
·
dują· nadal.
Z nakładem duż ych kosztów przystą
pic no do akcji, która zamiast oczekiwanych rezultatów dała fiasco.
P.
Kto zawinił?

IJ
STALA CZYTELNICZKA N . •• Do wytępi••
nia karaluohów należy u.iy6 pro11ku „Tano•
tol".

* "' . *

„KARO" Z t.ODIL Pragnie Pau po uićoi'i·
czeniu szkoły wybrać zawód, w którym najpożyteczniej będzie Pan mógł pracować dla
Państwa. Niema zawodów mntej lub więcef
potytecznych, sq tylko ludzie mniej lub wię
cej odpowiedni w zaleiż.nośct od ich dobrej
woli, pracowitości t uczciwego stosunku do
pracy. ~a każdym odcinku
wykonywanej
mo.tna pracować z pożytkiem dla kraju, tr~e·
ba tylko, chcieć. OczyiWiście należy kierowa6
się swym zamiłowaniem i zdolnośctam!. Jeśli
interesują ?'anta zagadnienia prawne i ma
Pan w tym kierunku zdolności , najlepiej i;aptaać się na Wyd'ział prawno-ekonomiczny U~
ulica Narutowtcza 68.

* *

*

HANIA. Majqc 15 lat, nie ńależy my~leO
o „nurzeczonych", tylko o dobrym wywiqza:·
niu się ze swoich obowiqzków w szkole. Myślimy, ie gdybyś, Haniu, dobrze się uczyła,
czytała kstqżki, należała do jakiejś organizacji sportowej, chodziła z kolerżankami na
spacer t do teatru, zajęcia te zupeł.nie wystarczyłyby na ,wypełnienie cl czasu. Szko·
da, ż e sobie zawracau główkę myślami na
tematy zupełnie w Twotm wieku niewłaściwe.

* * *

H. PODGÓRSKA. Ci. eżkte warunki mieazkcr·
nlowe w jakich Pani stę znajduje, sq niestety
udziałem wielu z nas . Powoli I to się zmieni
na lepsze.
.'I-

•

,,.

STAJ.A CZTTELNICZKA Z CZF;STOCHOWl .
Zniszczyly się Pani zamszowe pi:rntofte, ń.ie
wie Pani czym czyścić , a nie inoŻ'e Pani kupić sobie nowych. Zamsz czyści się bardz~
dobrae chlebem i skórkq od chleba„ O.ci czasu do czasu można zczyszczać lak zw. szmer·
glero pozatym istniejq specjalne komtenie w
ró.żnych kolorach do odświeżanta zamsze·
wyeh bucików.
Nie wiemy . jaki będzie koniec powieśol
„Wróć, gdy będzie ci źle". Musi Pani poi•
kromtć swojq ciekawość t czytać!
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Kupon lłr. 25
Wyciąt

i zachowatl

„Epilog dramatu rodzinnego.
Czytelnicy przyp<>minają sobie za~w ·
ne dramat rodzinny z ubiegłego rok11,
któr.ego bohaterką była pani ~imona
Leca stor. Sąd uwolnił panią Lec as tor
' od zarzutu zbrodni i obecnie dopiero
okazuje się, jaką niesprawiedliW<JŚdl
b y łoby jej skazanie.
Oto jak donosi nasz genewski :..o
respondent, policja szwaj-carska aresz
towała pewnego ooobnika, który w
ogniu krzyżowych pytań przyznał i;ię
do mordu popełnionego na osobie bankiera Lecastora. Pani Lecastor tedy~
obecnie baronowa von Mrnterswy.k,
je.st zupełnie zrehabilitowana".
Niezliczoną ilość razy czytała ; odcz y tywała Simona tę wiadomość. Była
szczerze zmartwiona, że nie może podz,ielić się radosną wieścią z ukochanym
mężem, który od tygodnia przebywa}
interesownie w RoHerdamie.
A więc zrobi mu niespodziankę! Wy· ,
cięła notat1kę z pi'sma, włożyła d{) koper-' .
ty i własnoręcznie wrzuciła do skrzynkl
·
pocztowej.

J

Simona wyszła za barona von Wi1Po upływie 24 godzin, na<l.eszła deoe·
terswyk. Była szczęśliwą przy jego boTrochę podni-e-clQna i zdenerwowa_.
sza.
ku, jak i on wydawał się sz.cześlivy.
Pokochała go nawet. Był dla ni.ej tak n21 otworrzy.ła Ją Simona. Treść depesiy
dobry. Trochę d-ziwa k, arie szczera du- brzmiała jak nasitępuje:
sza. T cóż, powiecie? Baron też wyda„Baronowa Wfoforswyk.
wał się za!«>chany. Obsypywał ją podaNiestety wi·adomość z Genew)
mnkamil. Spełniał każde fei życzenie,
wszystko zmieniła stop pani mnie
Szczęśliwe, dobrane mał~eństwo.
stop wszczynam na-tych·
oszukała
Simona zapomniała zupełnie o swym
miast kroki rozwo<lowe st-0p żegnam
dramaci_e. I nagle po rl"lku w pismaóh
Albert stoo".
paryskici' ~zała sie nastepufo::" noM.
tatk2 ·
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Milicjant poszedł sproWICEK:
-,. Gzy patrzą na n.as?
pomoc, a piekan właśni-e ukrywadz1i:ć 1
Przez dziurę w płocie ...
PiEkA:•RZ: - To wa.I jesi<:ze jeden wa wory z mąką w studni...
WAGEK: - A tutaj bdegnie pie<>!„.
w(!_r _P.~~~u oo studnłl
.ę~\§.KAIRZ:
K:OOA~ -

hiote

I

prz~z
sąsiaaówr- Nie ~rncając uwagi' na proś I Młodzież
by ł upiornnienia, Wilicki Aleksander
wych.
(Czackleg? 1'5) dio późne.i no~y, przy

otwartych oknach, słuchał radia nastawionego „na pełny regulafor". Wreszde
s_ąs!ed:zi mieli tego dość, oddali sprawę
Qi; sądu, który ukarał Wilickiego 2~ma
~. zł. gr.zyWny. •
Równie~

oo

*

iii

*

niespokojnych du\:hóW
nocnych należy Janina Urbanialc (Lipowa 61'), która „upatrzyła" sobie na rąbanie dTzewa godzinę 12-tą w nocy. Po kil
tru tafoich nocaich, gdy zwracan€l uwagi
nie skutkowały, wręcz przeciwnie, Urba
niak wywoływała awanturę „na całą
ulicę", sąsiedzi zwrócili się do wia<lz.
Z-a zakłócenie spokoju publicznego, ska-zana została na 2 tys. zl. grzywny.

Uwaga, piekarze
Wydiz..i'ał Aprowiizacji Zarządu Miejskiego w Lcdzi komunikuje, że w środę
i cz,wartek t. i. w dniach 18 i 19 czerwca nb. Okręgowy Od<lział Spożywczy
„SPOŁEM" w Łodzi przy ul. Naftowej
Nr 3 będzie wydawał piek.arzom na zle~eni€l w.ydziału, drożdże, prz.eznaczone
1 wypieku chleba ])SZe.nnego z mąki 96
,_ro.cenrtowej.

Nazwiska pijaków

będą ogłaszane w prasie
Administracyjny Zarządu
Miejskiego w . Łodzil podaje oo wiadomo'
~ci:
W oS!tatnich czasach· daJe się za<>bsenvowa'ć wzmożony objaw pija!'istwa
·wśród szerokich rzesz ludoośd. Zjawisko powyższe szerzy się nagminnie niemal wśród robotników i rzemieślników
i przenika oo inteHgencji, a nawet de
Wydział

In łod.zii.eż.y..

Wyniki roi.praw karno-administra·
tyjnych w Łódzikich Sądach Starościń
&kich w sprawach o opiletWl(J nasuwają
bardzo smutne refleksje i każą z troską
patrzeć w przyszłość. O ile apele i przestrogi zamieszczane w pr.asie nie odniosą
pożądanego skutku, władze administracyjne roiuszone będą sfooo\~ać wobec
plja1ków surowsze sankcje oraz w celach
pedagogicznych - ogłaszać w dziennikach miejscowych - imiona, nazwiska i
adresy ich, tudzież kary na nich nało

i Prenumeratorzy!

WIC::EK: -

<'.:iekaw jestem, jaki?...

WICEK: - Nie rozumiem!... €zy ta
ma być latawcem·?
WAC::EI\: - Nie! To jest sposób na
psa: złowimy go na wędkę!
kiełbasa

zawodu!

I

zawodowinna wstępować ~o . szkól
h
I
- Polsce potrzebne ·s q si y fac owe

Prnerzedwne szereaj fa<::howców wydon.i:>łnienia
i·ak na1·ivch!e"'1.szeao
macrai·a
'
.P""
b
...
...
<::>
gdyż na tysiące wykwalifikowanych rąk
czekają wszystkie niemal dziedziny n'a ·
6Zego gospodarstwa narodowego.
Szkolnidwo •zawodowe zdaje chlubni·e
egzamin, a chooiaż ilość kształcących
się \\7Sz.kolach zawodowych nie daje w
tej chwili jeszcze rękojmi. że powstałe
luki będą mogły być już w niedługim cza
sie wy.równane, stopniowo jednak, napły
~a_ią nowe zastępy wyszkolonych w najrozmaitszych zawodach.
Obecnie do eg.zaminów kotkowych w
szkolnictwie zawodo\vym przystępuje na
terenie Lodzi 500 osób. W liceach zawodowych egzaminom podlegają szkoły:
technkzno-prh :m115fow,e, handlowe, ad-

ministracyjne, spółdziekze oraz drogis- l wodem i 3) egzamin z przedmiotów ści·
·
śle zawodowych.- ·
tyczne.
WARUNKI PRZY.TĘ.CIA DO SZKOL
Jeżeli chodzi o kszt~kącyc~ .się poza
ZAWODOWYCH
szkołą, to zarządzeniem M1rnsterstwa
·
Oświaty osoby, które ukońcizyły 18 lat i
Do klas pierwszych gimnazjów zawóo<libyły prakitykę zawodową, odpo•wie<l:
nią dla danego typu szkoły, mogą byc dowych będą przyjmowani. absolwenci
dopuszczone do egzaminów końcowych 7-io klasowych szkół powszechnych do
w charakterze eksternów z zakresu na- 18 lat. Dla kandydatów, którzy nie ukoń
uczania gimnazjów i liceów zawodo- czyli 7 klas szkoły powszechnej, a nie
przekwczyli 16 lat żyda, będą organiwych.
Eksternr mogą składać egzamin w ca- izowane klasy wstępne do gimnazjum.
ości lub uzyskać od 1komisji egzamina- Kandydaci, którzy przekroczyli 16 lał
-cyjnej zezwolenie na składanie egzami- życia, a nie ukończyli 7 klas szkoły po·
nów częściowo w 3-ch grupach z wszechnej, mogą być przyjęci do klasy I
uwzględnieniem następującej kolejności: gimnazjum do· specjalnej grupy.
Dla kandydatów, mających ukończoną
1) egzamin praktyczny z zawodu, 2) egzamin \z grupy przedmiotów pomocni- 8-klasową szkołę podstawową, będą or·
czych, związanych i niezwiązanych z za- ganizowane klasy pierwszej nowego
lice11m zawodowego.
Do liceów dawnego usitroiu będą
przyjmowanij akndydaci, którzy ukoń
czyli g.imnazjum ogólnoksz:tałcące lub za
wodowe. Egzaminy wstępne - zależ·
zagrażają mieszkańcom
Władze nie <Jd typu liceum.
AbsQJwenci średnich sz.koł zawodowych mogą być przyjmQwani: do liceów
Na biurku redaktcra „Expressu" leży f ne były w tym miejscu prace nad wysa- dawnego ustroju na podstawie egzaminu
nowy masowy przycisk NA PAPIERY. dzaniem niewypałów i również ludność sprawdzającego z języka polskiego i ma
Jest to trzykilogramowy odłamek bom- czuła się zagrożona, mimo, że dotych- tematyki oraz dowodu, stwierdzającego
by lotniczej, która rozerwała się w ubie- czas na szczęście nic było wypadków ukończenie pra,ktycznej nauki zawod~
lub conajmniej dwuletniej prakty.ki1 zawo
gły piątek 13 b. m. w pobliżu Justynowa śmiertelnych.
dowej.
władze
odpowiednie
że
si~,
Wydaje
'
pod Łodzią.
Przy licea.eh dawnego ustroju będą
Jeden z czytelników naszego pisma, winny albo przenieść miejsce likwidoktóry na<lesłał odłamek piiSz.e w załączo wania . niewypałów w okolice niezamiesz lworwne klasy wstępne dla młodzieży.
nym liście, źc pomiędzy Gałkówkiem i kałe, albo obmyśleć sposoby zabezpie- która nie ma odpowiedniego przygoto·
Justynowem pod Łodzią są usuwane nie czające ludność cywilną przed zranie- wania, a ma powyże.f 17 łat.
Absolwenci szkół przysposobienia za·
wypały lotnicze i artyleryjskie. W ubit· niem lub zniszczeniem mienia. Warto
pierwszego stopnia mogą być
wodowego
gły piątek wybuchy następowały w od- nadmienić, że na przykład 1\' Warszawie
do drug-iej klasy Sredniej
J}rzyjmowani
bunponiemieckich
lub
ruin
wysadzanie
pow
2-ej
l
godziny
od
minut
IO
stępach
lu<lnie do godz. 20 wieczorem. Odłamki krów praktyko·,vane jest zwykle o wczes Szkoły Za.wodowej (dawnej dokształca
padały w pobliżu terenów zamieszka- nych godzinach porannych, g<ly na uli· jącej).
W najbliższym czasie będą uruchołych. Ludność: tamtejsza z obawy przed cach ni·e ma przechodniów i ludność polęqcymi z nieba o·dtamkami bomb oba- zC6tajc jesz<:ze w mieszkaniach . Mamy mione szkoly dla dorosłych.
Nadmiienić należy, ż.e szereg szkół powia się wypędzać bydło na pastwisko i nadzieję, że władze sprawą tą się zain(p)
internaty i bursy.
siada
czytelniudawać się do pracy w potu. Dodać na- terewj~ ku radoŚ{:i naszych
(e)
leży, że już w roku ubiegłym prowadza- ków w Justynowie i Gałkówku.

o

Justynowa. -
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winny temu zapobiec
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Fry, ,e ,.,.
';J.

ft

Stanisław spekulował
Sąd skazał go na 4 tys. zł.

Król

pr~eciw

nad1:Ik~r

pobieraniu
Akcja
nycl1 cen za chleb, spo~kała się' z,e zdecy·
dowanym sprzeciwem i dezap.robatą Sta
nisława Króla (zam. przv ul. Strzeków
m
111
ale. nie przewidywała urlopów. Obecnie Kaniowskich 12). Sprz,edawał on chleb
pracownicy zyskali urklpy, a praco<law- na Zidonym Rynku i denerwowała go
cy większe zyski. Obie strony są zada· w 1>0bliż11 stojąca i tak samo handlująca
woiorH~ i zarówno związki Zawodowe chlebem para małżc11ska Małeckich.
jak i ce<:hy razem współpracują nad roz- Sprzedawali oni, jak na 'jego wymag21nia, z.byt tanio (po cenach urzędowych)
wiązaniem szeregu trudności.
Fryzjerzy twierdzą, że dotychczasowy i robili mu „nieuczciwą" ik'°'nkurencję.
cennik nie wytrzymuJe kalkulacji. Jak· Widząc że klienci odpływają„ l(rót rzu&ię obecnie dowiadujemy opracowanie cił . się na Małeckiego i pobił go przy
nowego cennika dla zakładów fryzjer- wtórze steku wymysłów.
skich jest na warsztacie Cechu. Dotych- 1 Na rozprawie w Sądzie Starośc.iński:n,
czasowy cennik z października jest jak za zakłócenie spokoju publicznego !: potwierdzą obecnie „niierealny" i niebawem bieranie wyższych cen za chlreb - ukafryzjerzy wystąpią o podwyżsicn,ie obo rany został 4 tys. zł. grzywny. Czeka go
ieszcze drul!a sora w:o o nobici(>,.
wiązujących obecnie cen.

~
C ą IJO WYZSZ

Jak już donosiliśmy trwające od szeregu tygodni ro.zmowy pomiędzy przedstawioielami Zw. Zaw. Prac. Fryzjerskkh i Cechami Fryzjer.skimi wstaly
uwi,eńczone po.myślnym skutkiem. Na
zjeździe w Warszawie zaorani repre.zenżone.
tujący fryzjerów z 14 wojewód·~tw
uchwalili nową ramową umowę zbiorową w zawodzie fryzjerskim. U:nowa ta
przewiduje dla praco·vników 50 .Procent
C·bytełflicy
zysków oraz urlopy, których i:zas trwaRedakoja i Admiinistracja „Expressu nia jest okreslony ilością lat pracy.
ilustrowanego" kQmunikuje, że wszelkie
Dotychczas obowiązująca umowa eks
wpłaty za prenumeratę pisma, kierowa·ć perymentalna prz·ewidywała dla pracow
należy na 11asize konto PKO Nt VII-1331. ników fryzjernkich w Łodzi 55 orocent,

Uwaga

Musimy koniecznie od-\
tego diabła!

•

ludziom spać I

Nie wszystkim przemawiają do przekonania i rozumu nawoływania w prasle
radio „Szanujde spokój nocny
i

WA<'.:EK: -

czeplfć się radykalnie od
Obmyśiiłem już sposób...
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Zwolnieni będq lylko chorzy na gruźlicę, , ·aere
· .
:nerki ora kobi ly cl«tżarn
· .
1

;i{! od I-go ltl]my z Wy~r-!l!ł~m Zdrow.la, który cz~·
.styc~nia 47 r. w toozl zdarzyły Ei!ę tytl<o tAto narnioiw jest na tei, że z powo·dlJ 1~lie
2 WVJHHlkl tej cl~iklę,f I nłebeipleęin~j t1ostartec2!ne~f) :zroiJ.Jmięnią ~J"z~~ na~

w

roku upległym akcja ,,nrlśmltH;ąaia ' flfilf>Z•eg(J mla 'lta dala nao1f:\'ól
$lą~tl \V)"fłlkL Przyezynll ~ie do tęg·ri i
mały tą 1br:i.r ja1kfm dy::;,pQinfł h~ Z.O.Nl i
tru-QnQś\'.I: t~hnleznie I nieRtetv w r1 1 1źe~
mi-el'ze - sami miesilrnńcv loclzl. Wv~łarc1y przajA6 ul~an1I nasze~o miast~.
- Ile ru1 nich (szr.iególn!e w o\<0l·fir.:11<:h
przystanków tramwaj.awy<>.h) Idy nit'Po'<'ljęta

't

1

tramPllfll~rn~ńw,
dopał~ów odpapierów
3ar<lzo rzę:.;to
I t.p, '!bilcitów
wajowych,
kosz na śmieel jest o dwri l<rof"i, ale wy-

ulgą d0Wi'Plfl111.ffłmy S.i 1ę

ehoroby,
W tę-J „wąlca nauiki ~e ~rn[Ncl~" __,. wla$nyc.h n~~zyeh li1 ~~ui~fiw . . . ., rnu.~1
nle ;q:1ch11wiijmy ~lę opornlfl, WS!lóldlia- „usiez~śUwl1te nu, w.brew 1111oej woli'',

"H~~-·---~~·--~·~-q~•q4-~~~·--•m•~1~·~~-c~·~·-~·~~~~A~~-·~%~•~~.~,~~·~~~
fz:ite!nicJJ pis~lf a inJ.erwep~i~
--"'

BoI

ą

czk I
·

.

w.1dzew
_

~~~n-~:~eJin~~ęo?~i~ ~~~~<l~ 1~1~~~·h:~ ~ji~~ Stnzątnąć iwłokl Hlemc6w,-Co s~ę dz~eJe na ul. Edwarda?
1

1

Do~tAllśmy z_nów listy od mlesi:lcrii1·
że z ty·ch przez nas 1 1ekk,omvślnle wyr?:u~d
W
pap·!ie.rneów tworzą się w sumłfl
idzewa, w których piszą; „G y
tr:rny śmieci. ~tóre trneha wywmi·f. 1118 _ ców
czei ziginęliby$my wkr0t.ee pod śrn;t'- 19-go _stycznia 45 ro.ku, Armia Ra<lzieckfl wyzwalała tódi na podwórzu 1fo:i1u
·
cląml,
Zaepatrunle Vidz! w \rn<lę flCll<;\.tępu _:r przy 11!. Rok!clńskl~j 120, zabitych zot11· ki~ baro~e powrill. stan sanitarnv _tar- I Rtaki przei żełnierzv sowlocklch 11 -u
fZCJ\Vtstkk ,,uhez.nych \~ola 0 gruntowil<J Niem'(:ów. Zc~~ta11 oni pośpieszr.'e po•
.ł
.
h
„czyi;; . ę .
MlRlsforstwo Zdrowia wv<lalo w ma :11' c o wani na tym sąniym P<kJWOnti,
,~kólnik w :sprawie orz-0prowa1c11il•tm'i11 ni1nriejw)c;·c•ej w p6łrrrntrowej fllęhokośd
ak(:ii saniitarn() - p,orzą<l:kowel na tt"x'- groble.
Nl·emcv cf Joeża tam diotydKzas. mlmo
nach. po1Sz.cze,gc5lnyd1 woi~w6dzhv. '.V
.· .
'
,
. ··
Lod·z1, akqa ta m:;;tała nqrl 1ęta z enr;·(r1 i1 .
1
dornu p1sah podanle w
orrnz Wvdz'iał z,c-J.r{)w.ia Zarzą<l11 Minj- i ze 1111f'S7,.\3llCY
~ki·ego. Jako czvnnl·k riajbflr<lziei fac 11-1- t-ej sprawie. Mote !is,t był adresowany
wy - Wy<lzif.lł Sanitarny - origani!zuJ<: do niewłaściwych czynn.iików ! dlatego.
\\•'ą!J(ę z ząf<mlec-eniC'm i brndrm, (ja r:o został bez odpowiedzi? Lat.o jest w pe1rozs,adnHrnmi charób 7-1ilrn 7 n~irh), ora 7 n:i i grób ten może się stać sie<lfo;J-;iem
.
.
.
,
l}CHlnosl stan z<ltrowartnv Jo.fi71;:rn, l}r?:'f'7
s+ns.ow<lnfiP · 1111 i;zrrnk~ slrnlę szcz~lliei1 ep1de1111L Prosimy bardz() o poruszeme
rirflronnych przymusowych i dobrownl• tej sprawy na lamach „Exp-ressu" gdyż
nk~ wj-emy do kogo się zwrócić".
·
11vrh.
I drugi Il.st także od mi<'..sz!.:;uk6.w WiDo sz-czepie1i r>rZymt1::\Qł\Vv,·h nn~eiża
• 'H'7/ ' "'"'li a przei'lw tvf111;owi brzuszne·
cąnyeh

l

I

~~;:·ok~ot~~O~t~~~i~~ł~~l::i~b~i;;~~z:~~:

k;i twh, · l«tórzv 111wm1 hyć l'\zcze!>i"ni
wvnosi ... 380 tvsfocv! Termin upływn

:. :rl~~);~c~i~ ~.~~~;~t~~:;:fni~i. ~~~~~s~~~
~~;~~::i;j~,~~k~,;'\~~il<~·ch.g~\~~ra,~~ł 1~~

rjzewą, i ul. ~dwąrda. (Je111 t<0 ultea, któ·
ra łączy Stoki z Chojnami). W\jlzyscy
mi~z1rnńcy tej ulicy cierpią z powodti
JeJ 11ioonśwle1!enia, Gdv i\toś mnsl wrneać w nocy do donin, a w każdym ra,
z.ie po IO-t6j gdy je1;t ciemM łatwo moie stać sil"' ofiarą Jah;iejś nal.)aśd, fil.·
,,.
buinku i t.p., z powodu „egl~kleh'f "-!~11.
noś.ci, jakk tam P"11U_ią. Drugą bolą 
czką jep.t nieiabruk!>wanle c'flQdników.
Chodniki J }ezdnla stano\via równą,
ł
kló
t d
.
p1aszczys ą rogę, ' ra w Ct.:%1@ b oita
l roztopów jest nie dQ przeby<:la nie
tylko dla przechodniów, ale i dla wozów
z końmi (bylo kilka wypadków zhma- 1
nia dyszli u wozów, gdyż nie m>0gly .&i·~

ZnRkomlta

ilrtystką

dramatyczna,

zelip!.lle Teatru W.P.

grająca w

wy.dostać z biot.a). Mieszkańcy ul. Edwania pragnęliby tą (]irogą zwródć uwn w roll „Celestyny'' - wspanfaleł kreacji,
cl d kt6rycd1 zabrukowanie która wywołała podziw dla J•~i w'lelklego
gę władz,
chodników l j-eu1oi jest uza\eżntone. {a)
·
talentu.
1

Stal1 s·1e cud pewnego razu
. -•fi
-

1

.

M

Tanio, dobry towar, uprzejma obsługa - prawie. nie do wiary

Gdy pr:zie•raiieinri fantastycznymi ce·
n;:i o1'tnlnla chwilr, nar:ii::t s.iflhi~ na zna·
'""nie wł~l<"la stratę czasu a 1:1ersonel nami niektórych a.rty1kulów zapytujemy.
"'vdziilłu l;;anftarnego na .przysłowiowe tego, lub owego ob. kupca _ dlaczego
tak Si•ę dzi·eje?, WÓWCZaS ob. kupiec Wy•
• l1t'WilOiC fl'łOWy".
NIE SZCZEPIĄ ST!;: (zwoh1te.ni prz.:z cirąga ołów-ck i zaczyna rachować.
A wię s-zal'One ' wydatki, pożyczki,
lpkarzy), chorzy 1rn ~erce, nerki, przy
P"ru ź lky <'Zynne i (7.\va lnh1 wtedy Sekcja persa.n el, lokal i t.<l. i t.d.
z rachunków wypada, iź ob. kupiec
Walki z GrnźHra. przv ul. Monius,zki),
matki karmiące <lzieci. kobiety w drugiej właśdwle ·do interesu dokłada„.
Miaidż€ni magją cyfr i ich logic·i.ną,
oołowif ciąży. MUSZĄ }e<lnal< przy wykaz::wh na kartki żywnościowe na ster· mat•ematyczną wymową pr~e.;;tajremy a.rgt:1mernt01Wać„ ..
p1ień zalą'\.'zyć zwoln1ireni,e ~ekars·ki€„
Naj.l-ep1s.zym dnworlem, iak dale<\'e si\.11·
A proipoB złye:h interes.ów, pr\~ypQ·
l~czn·e są sz·cz.epii1enia przy zwa 1czaniu miri'a nam sJP. stary, ale dobry kawal:
e<l
~'
rluru grzusznl'go i·erst fakt, że no szcznpi<rniach zen!mo,czn\.'oeh - ilo~e z.11chn- „P•eWl1en kupl<'!ć iallł s,ię gon1<o prz
przyjariel-em, ż€'mu si~ He· powodz.i, ż.e
rowań w r<J<k11 bieżą.cym jest o połowe dokłada d(l interestr.
_ Wobec tego zamknij sklep - domniejsza niż w roku uhieJfłym, (13-o. jak
wspornnieliśmy wyżej. stan czystości
radzi·! przyjaciel. ..
ul<'J:rl tvlk'° nieznacznej poprav.rie).
- A z cziego będę żył?„,
LĄ:!cz żarty na bok
Każrly r nat~ musi poz;:i1vnt P<lmiętać o
Okazuje, si,ę, iż mimo ws-zy.su,0 1 uożna
MYCIU RAI< Pfi·C'Q KAŻDYM .ie<lze·
n!~rn. o nl11k1mi'11 surowych owoców, 0 \V dzislejszydi czasach sp1rz·edawać W't•
teni~·niu MirCH, ktńr0 rnz11n1sza z;ną~ki. ględnie 1anft~1 , względnie d!Clbry towar.
Przykład:
W maju , hyl(J w f ,orlzl za 1l<l"dwi.e 9 \i'fiY
pa<l.kńw zachorowań na tvfus brwsrn;r
Współpracownik pisma naszego po•
_ a j~st to oikres najwiek 8 zecr'° nr-ici~t>'1ia choi<% za·kafovch. iak zwvk1':1 H , ,:i st~nowll kupić ·sobie.„ chustk~ do nosa.
Przy'Padkowo zakzymal się przed
'.-'od WZJglę<l€m więc P.nchiiri;;i<'niil 7 d.ro1voitnośei - miieszkańców l<irlz.i. akcja ;i"() P'ięknl 1 e i boga·to udekorowaną wystawą
fi!aktvem::i Wwl71 8 tll Srrniitame-go od· przv ul. Pio:trkowski,ej 80.
Na szyldzie figurowała skromna,
·
niri,:;;Ja' o·elnv sukces. .
1
·Nie ·tylko zr•eszta n(! Q'dcinfo walki' z -ecz wiel<e mówiąca nazwa „Solidar·
ność".
durem brzusznvm. Niepiorńwnanrlie mnil'j
M~ mi() onieśmit11 enia, 1Spowodo\Vane·
stroinie pn;e-rlsti:nyia sie także svitu1:1 ··:a
:uiclrnrnwań na tyftts pląmlstv. S'.l'>czeo,le" go f'h•g;rnie.ją witryny skl·ep.ow·ei. kolega
nią sa bardzo Jwi;ztowne, wlęe przvnrn- nasz zr1P~yd1ował się wrejść d.o ~kle12u.
prac"'wnirr.v: Obsfużono ~c szyb~o i !rfZ€cznle. Za duRl"lW(')' p<irl'lt'!gają im tylko
s~!'l·itali, Jrnoidlsk, pralni, pers·onel hn." ią i ladną chustkę lzapłaeH 50 zł. Za ta·
teH, fryzjerzy, praeownky przem\r;;lu ką s;:irną zaplaeiłby gdzietn<lz!ej 80 clo
. .
,
spożywczego, ci Jednym słowem, którzy 100 zł.
M~le .zdziwiony począł ~waz me pr~y·
pracują i pnebvwa ią w większych .sLu_l')i~kaeh ludzkkh . Poza F.zcz·@p\enia rrn, ~ląclac się innym ŁraM:rnke,_Jiom. Zdz!Wlłl·
watka z wsuwką jest rliwrii~ż wallq z nie jegn ro~lo . .
Pl!\\Vit!l'l róbfJ tnik za bsrcli? pr:zyiwo·
Łyft.t.5ern pfam\stym. i;t<lyi ehie.ir\'.lb(! t~
!ty ola$tCz sportowy zapłacił 3.446 zł.
· l)t1~r1~i zardona w~sz.

I

1

Taki sam plaszcz

koszhtj~

w

innych

sklepach około 8.000 zł.

Ininy k!Jjent zapl.acJł za p.r~yzwoity,
uszyty garnitur z biełski1eg-o
,(30 proe. W<!łny) 5.800 zł. 'Nów

pórządnie
materiału

czas gdy gdzieindziej za takie samo ubrani~ zapłaciłby od 8 do 1O ty,s;ięcy zło

tych.
Sportowe, bi1.1l-e k•oS!Zuloe sprzedawane
są po 380 zł. Gdzi,eindziej za tarką samą
koszulę zapl~ilibyśmy coinajmniej l .OOt'l
zł. C~ny i nnych arrtylmł.ów rsą równie-z o
wiiel1e tańsze rl'iż w innych skl'epac:h.
Z ustalonych cen, klijenci na -podstawie okaianych ,Je~itymacji Zw. Zawodowych, otrzymują 10 pr-o.c, wliki. Mało
tego. Gdy kJ.ije-nt, wchodząc do sklepu,
fl'le dost.rlzoega przez nieuwagę, znaj<lują
ceg{l się na wysfawie napi.su o ulrgach
ii.la czlonkó\\I Zw. Zawodowych i opiuszicza j ąc sklep dostrzegą powyższy napis, rn,a prawo wr6oić do sklepu i zażą
1

dać z.wrotu nadpła<:onie j sumy, czyM, że
styn.na „serntencja 1' kupl1ed<a, głosząca,
iż „Po odejściu od kasy, ża'<i:nie reklama·
cje uwzględniane nie będą" (~hoćby kH-

Opu.sz.czamy sklep w

towarzyst\\ ,

P_racown'·
Spółdzielni
ków Leśnych pod hasłem ,;La,s".
Otóż ów „chłopiec z lasu" opowiada
nam ciekawą his.tmię: „Niedawno zamó,vil w Spół-dzielni' "SoM<larność 600 ko·
szui w cenie 650 zł. za koszulę. G<ly po
pewnym oz.{lsie z.głosił się Q() spółdzielni,
przoostawidiela

uregulowania
mu, że zaszło
„r1i.eporoz.umienie". Nioeporntumienle po
!egalo na tym. że wst~pne oblkzenie
okazało slę nieśdsl·e, albowiem według
następnej kalkulacji, cenp z.a k-0szulę po
\Vli1na wynłeść nie 650 zł~ lecz 612 .izł.„
Taka „pr'ze<l;poto,powa" solidność w
dzłsJ.ej•cZy\'.h nioeso1idnych czasae.h, budzi
napra\wl-ę respekt i uznanie.
Oczywiśde - p<0pyt jest du~y. Szko
da tylko, że możliwości prn<lukcyjne
Spóklzielnl „SoHClarność" nie zawsl'ze
p·okryv.rajq się z coraz bard'Ziej rosn~.·
cym popytem sz•ernkikh rzesz pracowni·
ciych na tani i dobry towar.

celem Qldbioru towaru

i

należności, oświadczono

Drzew.
1111111111111tJ!llllłllllllllllUll!ll!l!llliłllllllllłll!llllllllllllllllllllllllllllllU

Poradnia

jent przez ro!zitargni,enie, czy nieuwag~
zostaw.il w kasie majątek babki) nie znalazła zasto&"Jwania w sklepie „Solidar·
, ,,.

psychoteraupetyczna

Nie wszysey mieszkańcy naszego n „ ~
nosc .
Kierownik spóldzielnri tluma-czy nam sta . wiedzą, ie przy Wydzialę Zdrowia
ta jemnkę wzglę<lnlie niskkh ce-n, w kilku Zarządu Miejskiego w Łodzi czynrta }t>.st

prd!Stych slowa.ch:„.J&!'.teśmy spól~zielnią.
Prag.n1!emy by kupno ubrania. palta, czy
k10&.zUtl. p·n7.e1Sltalo być „marzeniem" czJo.
wieka pracy, lecz stelo slę riealną tnożliwośdą. Nie polUJemy na „grubego
zwle.ria" z wypchanym portfelem, lecz
staramy się · zdobyć sobie licznych, choć
skromnie zarabiających klijentów. Zyski
z przedsiębiorstwa obracamy w 'pierw-

Lekarska Porad·nia Psychoteraupetyczna
dla nerwowo c.horych, ma_jąca swą siedzibę przy ul. Piotrkowski-ej 113 TV p 1 ę·
tro, piok6j 425.

Do Poradni

tej

mflg~

wszys\;y ci, którzy d@rpią
rodzaju nerwice, de•presje,
neurastenie, stany lękowe i inne za·burze
nia równowagi psychicznej, powstałe "1a
skutek ciężkkh przeżyć osobistych lub
ogólnych,
słusznych
szym ritdzie na zaspoko.ięnie
Przyjęcia d>0konywane przez lekarzy
potrzeh naszych pracowników. nastf pnie
na rozsnrnnie warsiitatu ptacy, kon· sp.eejalistów odby·waJą ~ię we wszystki~
owsżednle w e:odzinach od 9-~l d(')
s~rwac,ię i kupno l'la.rztdzi pracy ~ t p. dni
12·@
Bpgadć si~ r1le r.hcemy!„.
zglaszać się
na różnego

f

Itr 6

Nr 16:l

Dokąd · dziś

póidziemy

PAŃS?WOWY·

TEATR WOJSKA POLSKIEGO
punktualnie o godzinie 19-ej gł ośna
tragikomedia his~pańska F. ·de Rojasa „CE.'LESTYNA" w reżyserii L. Schillera.
Dziś

•

TEATR KAMERALNY D. %.
ul. Daszyńskiego 34.
Dziś o godz.
19.30 najweselsza ko11ledia
G. l'.l. SHA W'a „ŻOŁNIERZ I BOHATER" z udziałem Hanny Bielickiej.
Reżyseria: J. Wyszomirskt Dekoracje: K.
Mackiewicz. Kosa czynna 10 - 12 i od 15.
DZIS PASSE-PARTOUT - nieważnel
TEATR TUR
Dziś o godzinie 19
tin. 15 arcydzieło pul 31t1ej komedit Al. Fredry, „SLUBY .PANIE.'f.ISK!E,

vr

reżyserii

St.

Daczyńskiego.

TEATR „SYRENA" Traugutta 1
Ostatni tydzień „ARTYSCI'' z piosenkami
Z. G'ozdawy i W. Stępnta, z udziałem - DYM·
SZY w roli głównej na czele zespołu „SYRENY"
pocz. przedstaw. o godzinie 19,30.
Kasa czynn·a od godz. 10 - 13 t od 16-tej.
Telefon 272-70.
llllłlłllllllllłlfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

?RZYPOMHIENIE DLA KUPCÓW BRANŻY
SPOŻYWCZO-OWOCOWO-WARZYWNICZEJ

Przypomtna się, l.ż . zgodnie z wydanymi
tarządzeniaml, kupcy branży spożywczo-owo,
cowo-warzywniczej winni posiadać w skle.
pie umieszczony
na widocznym miejscu cennik sporządzony przez siebie z uwzględnlem
zac'hodza.cych zmian w cenach na artykuły
~anej branży.

ZGROMADZENIE KUPCÓW
m. Łodzi
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Program radiowy na d~iś
14.00 (Ł.) Z twórczości Bizeta (pl.). 14.30
(Ł)· " O wyb orz e zawo d u " - pog.
•
14 ·40 (Ł)·
Kron. i kom. 14.45 (Ł.) Koncert reklam. 15.00
· ·
W
·
'k
Pog. dl a .d z1ec1
"
cierm.
owym domku"
15.20 Arie operowe w wyk. A. Majaka basa. 15.40 Goedicke - Sonata op. 10 w wyk.
K. Halpona - skrzypce. 16.00 Dziennik. 16.12
(Ł.) Pog. M. Zagajnego p. t. „PCH reorganimje handel detl'liczny". 16.22 Aud. rozrywko. .
p
wa. 16 .55 A ud. dl a m ł o d z1ezy. 1710
.
.otg. ógo~podarcza;. 17.20 „Utwory starych mt1s rz w .
17.45 Porad. język. 18.00 Muzyka aneczna.
18.30 „Nauka przy głośniku". 18.55 Aud. literac_ka - „Za górami za lasami". 19.15 (Ł.)
.,Zwiedzamy ziemię Łaską" - pog. W Jędrt:iewicza. 19.25 (Ł.)
Fel. sportowy Red. L.
5zumlewsk~ego. 19.30 (Ł. ) Recital fortep. T.
:Cernera. 20.02 Dziennik. 20.30 (Ł.) Recital fortep. T. Kernera. 20.02 Dziennik. 20.30 KonCert Syfon. 21.25 RecenzJ·a z ks1"ąz'k1' ,,Jarosław
Dąbrowski". 21.30 Piosenki w wyk. M . .Zimińskiej. 21.50 Wywiad z rektorem Akademii
. Sztuk Pięknych. 22.00 „Popioły" S Żeromskiego. 22.15 Aud. rozrywk. 23.00 Ostat. wiad.
dziennika. 23.25 (Ł.) Progr. lok. na jutro.

KI N A
wi

POLONIA (Piotrkowska 67 ) - „Maria Luiza!!
WISŁĄ (Przejazd' 1) - „Nauczycielka basię".

ADRIA (Stalina) - „Nasz okręt".
TATRY (Sienkiewicza 40) - „Historia jedli.ego fraka",
GDYNIA (Daszyi'iskiego 2) wypada".
HEL (Legionów 2/4) -

,,Ado to nie

„Skandal"

ZACHl';TA (Zgierska 28) -

„Biały

STYLOWY (Kiltńskiego 123) ttiewypada".

murzyn''.
„Ada to

PBZEDWIOSNIE (Żeromskiego 76) torta jednego fraka".

WŁÓKNIARZ (Próchnika 16) -

telmen".

ROBOTNIK (Kilińskiego 178) szeni".
ROMA

(Rzgęwska

B·AJKA

(Franciszkańska

11111111111111111111111111111111

B4a) -

H!s'

Mały dżen„Nieustra-

Doktór Murek"
31) -

N a u k a

„Cyrk".
1111111111111111111111111111111

KORESPONDENCYJNIE nauczam: matematyki,
fizyki, Znaczek 10. Opoczno. Skrzynka 26.
17616
KURSY maszynoptsania, stenografii, księgo
wośct Centralnego Zwiqzku Stenografów I
Maszynistek Rzeczypospolitej Polskiej - zapisy Piotrkowska 83, KiHńskiego 50.
20278

1
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KURS SAM.OCHODOWO-MOTOCYllLOWY

Zaofiarowa~ie

p r a c y 1111111111,

ZAKŁAD

FOTOGRAFICZNY poszukuje pracownika do zdjęć filmowych na stałe , ew en.
tualnie dorywczo. Narutowicza 30.
ZĄWODOWY - AMATORSKI
2070(
GONIEC energiczny potrzebny. WłaSiiOfęCZru
którg rozpoczijna się w dniu 24. 6. 47 r. godz. 19
_oferty do redakcji pod ,,aoniec".
2070~
dla pragnącgch uzijskać pramo jazdij przgjmuje
GOSPOSIA s'\modzielna z dobrym gotowaniem
Ośrodka
~ódż,
fłiotrkowska
od zaraz potrzebna, świadectwa pożądan e .
Zgłaszać się Legionów 45a m. 13 od 7 do 9
codziennie od godz. 9 - 12 i od godll. 15 :._ 19
wieczorem.
.
20701
...„.........„„...„ ...„ ......„„...................
POTRZEBNA pomoc domowa. Wiadomoś6
Sierakowsk iego 89, (Julianów) .
20702
POTRZEBNA dziewczyna do pomocy domo ·
.wej. Piotrokwska 59 - 44.
20681
SZLIFIERZA, dobrego fachowca, zatrudni „Bil
ły Metal", Łódź, Kilińskiego 29.
2069:-i
POTRZEBNY pracownik na roboty rowerowe
Rzgowska 30 .
2065C
·POTRZEBNI są dwaj chłopcy do zakładu ma
wzywa rzemieślnikó w zarejestrowanych w Izbie Rz e mi e śl n i c zej w · Łodzi , w roku 1947
_!orskiego. Wólczańska 139 - 33.
2065 1
do dokonania przedpłaty na przędzę jedwabną, zgrzebną, wigoniową 11 bawełnianą
POTRZEBHA dziewczyna do 13 m!esięczneg1
w sumie zł. 15.000.- &d każdej urrejestrowanej maszyny.
2065~
' Wpłaty winny b y ć dokonane natychmiast najpóź ni e j do dnia 21.VI-47 r. na kon to Nr.
.dziecka. Piotrkowska 58 - 3.
POTRZEBNI chłopcy do warsztatu blachar' 232 w Banku Gospodarstwa Spółdzielczego ul. Al. Kościuszki 47 lub ul. Piotrkowska 57
oraz na konto w P. K. O. Al. Kościuszki 15, Nr. VII ~ 4324.
_skiego. Wschodnta 67 - 2.
20653
Wydawanie prz ę dz y odbywać się będzie w kolejności dokonanych przedpłat.
PRACOWNICA domowa potrzebna od zara2
Zgodnie z uchwałą Walnego Zqromadzęnia z dnia 12.V. 47 r. udziały winny być wpła
.Armii Ludowej 42 - 3, Trojanowski.
20654·
cone całkowicie zł. 5.000.- od każdej maszyny.
KORESPONDENTKA - m·a szyntstka siła wy--~~~~~~~~~~·~~~~~~------------------------------------- kwalifikowana oraz siła biurowa potrzebne
--~~~~~~~~--~.-.~~~~~~-------~------------~--------------- natychmiast. Oferty Biuro Ogłoszeń „PAP",
20655
1111111111111111u11111111111111
11111111111111111111111111111111 Piotrkowska 133 sub. „Poważna".

Sekretariat

P.W. Mot.

ul.

53, tel. 155-12 i 118-82

„ ..........„ ...................„ ...

TKACZE, DllEWIARZE i PONCZOSZNICY
SPÓŁDZIELNIA

„WŁÓKNO••

W LODZI, UL. PIOTRKOWSKA Nr. 73,

OG:iOSZENI A DROBNE
---------------------------------------------1
reczną
Lekarze
'
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LpE· CZ. ZĘBÓW. Pracownia zębów sztucznych.
iotrkowska Nr 8. Telefon 264-21.
12504
GABINET DE~TYSTYCZNY Maksymiliana Pre
g1· era ze Lwo;va. s p~cia
· 1nosc:
• • nowoczesna
protetyka zębow . Gdanska 26a. (róg Zawadz·
kiej) tel 169-00
10591
· R
D~ JE ZY ŁUSZKIEWICZ choroby kobiece

a uszerla, przyjmuje od 4 -

6 Legionów 3
m 6, tel. 203-78.
157
Dr. PROCHACKI specjalista skórno-weneryczny. Leg,i onów 17. 3 - 6.
20578
Dr. med. BILIŃSKI choroby serca. Legionów 3;
li - 14 · .
20602
Dr. med. GUSTAW MARKIEWICZ choroby
skórne i weneryczne, Piotrkowska 109 m 6.
Tel. 138-52.
16773
Dr MIECZYSŁAW JESIOTR choroby płuc i serca, odma sztuczna, Żeromskiego lb. tel.
216-27, 4 _ 6.
14798
. .
sko"rDr med. M ZAURMAN spec1ahsta cho•
nych i wenerycznych, przyjmuje 8 _ 10
1 5 _ ? . Nawrot 8 . Tel. 129 _39 _
13202
Dr A. KOWALSKI specjalista chorób skórnowenerycznych przyjmuje Piotrkowska 26 g,o·
12249
dziny 3 - 7·
Dr t. RÓŻYCKI specjal!sla cbcrób kobie·
cych I akus zerii ul. Legionów 9 tel. 166-29.
przyjmuje 2 - 6.
18605
AKUSZERKA Wojtasiewicz, abilurlen,lka Warszawsklei' Kliniki profesora Gromadzklego
orzvimuie - Pomorska 43 .
18853
AKUSZERKA ŁAGOWSKA IRENA abiturientka
Warszawskiej Klinlkl prof. Gromadzkiego
przyjmuje Zachodnlo 52 tel. 151-76
10843
STARSZY FELCZER Stefan :;:aJuba, długoletni
prakty~ szpitala skórno-wenerycznego, Głów
na 62 - 76. 6 - 8.
10844
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Kupno -

sprzedaż
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NATYCHMIAST kupimy dom, plac, lub wtllę
4; godz. li - 13
16 - 18.
20520
SILNIKI elektryczne, łożyska kulkowe, narzędzia, obra_biarki. artykuły techniczne, kupi.
sprzeda Biuro Techn!czno-Handlowe, Kośclusz
kl 32, tel. 219-18.
18471
PAPIER maszynowy, szybkoschnący, przebitkowy, kre~larski, szktcowy, wszelkte arlyku·
ły · biurowe poleca po cenach hurtowych:
„Sklc.dnica Biurowa", Łódź, Piolrkow<ika 69.
telefon 116-60.
19509
KUPUJĘ drut miwojowy ul. M. Stalina 11, telafon 151-34.
20234
UWAGA FILATELISCI! Znaczki pocztowe do
zbiorów najkorzystniej sprzedacie: Legionów
14 - 5, w godz. 18 - 20 w soboty od 16.
18656
GAZĘ jedwabną i przybory młyńskie poleca
M. Wiktorowie.z, Poiudnio:wa 21: 212-19. 19966
LEŻAKI, łóżka krzesło ogrodowe, styliska sklep. Poludniowa 6.
18878
-SPORT - wszystko dla piłki nożnej, siatkówki,
koszykówki, boksu dostarcza Dom Sportowy,
Jon Pujdak i Sko, Łódź, Piotr~owska 83 telefon, 126-62.
18627
POPULARNY Skład Mebli S. Gabo!a • Paweł·
czyk, Łódź, ul. Dr. Próchnika I (Zawadzka).
tel. 175-75, poleca najtaniej m"'ble oiurowe, sy
pialnie, stołowe, gabinety, kuchnie, tapczany,
stoły krzesła, fotele t łóżka, wykonanie solidne i punktualnie.
18885

Ł6Jź, Plac Wolności 6 -

SPRZEDAM magiel
w ' dobrym stanie.
Radomska 3 _ front..
20707
SPRZEDAM ketel-maszyne i motor na 1,5 konia. Jaracza 14 _ 48 , "· d- . 14 _ 18 .
206„u 2
SPRZEDAM
t lk
ZŁ t b
"
w·
d
syp a e „ o a rzeza .
10 omość Brzezińska ll9 _ 6.
206 53
-SANECZKOWĄ maszynę 10 _ 6-0cm. okazyf'.
.
d
S
t
k 23
26
20664
.::::__:prze am. ena ors a
·•
SPRZEDAM rózne szł a nce excentryki i balansowe. Zamenhofa 17 . Wytwórnia drobnej golanterti.
20665
SPRZEDAM rocznego psa doga. -Wiadomość:
Gdańska 28 _ 3.
20666
KASĘ pancerną sprzedam, ·tel. 108 _9 1. od 13
do 17 .
20667
KUPIĘ piec amerykański, tel. 140-48.
20668
KUPIĘ
t
kl BMW
k
I
mo ocy
z przyczep ą w s anie pierwszorzędnym,
dz w onić tel. 173·59.
20669
MOTOCYKL „Triumpf" 200 cm. na chodzie
z dokumentami sprzedam Nowrot 49 _ 7,
qodz. 16 _ _ 20 .
20670

OPONĘ

550xl5 sprzedam. Nawrot 49 16 do 20 .

7, od
20671

RADIO super z oczkiem okazyjnte sprzedam
20672
Daszyńskiego 16 - 23 ·
WENTYLATOR i szlifierkę elektryczną sprzedam. Adres w redakcj i.
?O~~
SPRZEDAM samochód ,.Peugeaut" 1,5 to nn .
Wiadomość „EXPRESS".
20674
SPRŻEDAM dorożkę . Wiadomość - Jaracza-i)
ni. 37.
2069 4
WÓZEK głęboki limuzyna firmy Bojera do
sprzedania, Kilińskieqo 115 - 6.
20632
SPRZEDAM maqiel. Radomska 3.
20633
KUPIĘ futro karakułowe brajtszwancowe w
dobrym stanie, sub ...Futro".
20634
SPRZEDAM 2 smokingi, stan dobry. Szymań·
ska, Daszyńskiego 68.
20635
SPRZEDAM 2 łóżka jasne, tapczan. Sie!'kie wicza 3 - 2.
20636
TANIO sprzedam łóżka nocne i szafki orzechowe. Wodna 19, stolarnia.
20637
WÓZEK dziecinny głęboki kryty, sprzedam.
Mon'nszki I - 10. tel. 169-92.
20638
MOTOCYKL 350 cm. „Ariel" górnozaworowy
stan dobry, z papierami sprzedam. Rzgowska
_ l l.
20639
50
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Różne
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Zdjęcia

legitymacyjne - reprodukcje wyko·
nuje naiszybctel Legionów 1.
15741
ARTYSTYCZNE tkanie garderoby. Podnoszenie oczek. Szolinowa Jadwtga, Piotrkowska 30.
18918
OSIEM zdjęć w ciqgu 8 minut za ISO zł.
4 zdjęcia zł. 80 - do wszelkich dowodów
otrzymać można w jedn,
w Łodzi Fotoautomacie, Piotrkowska 199
19842
GWARANTOWANA trwała ondulacja i farbowanie włosów poleca Fryzjer „Czesław" Kilińsktego 199.
1822 2
.::.:,::.:=~.::....,.;;.:;__ _ _ _ ___,,--..,.----:-FOTOGRAFIE Grtystyczne, · ~egilymacyjne.
techniczne i t p. wykonuje SOLIDNIE. Fc,toAtelier „Pro-Arte". Potrkowska 117.
20644
PRZYBŁĄKAŁA się suczka wilczyca czarna
z obrożą. Do odebrania: Ogrodnik, Wodna 3.
~
20690
ZAGINĄŁ pies wilk · (owczarek) jasny tęgi.
Odprowadzić za wynagrodzeniem; Narutowicza 12 spółdzielnia.
20645
PRZYBŁĄKAŁ się pies wilk. Strz. Kaniowskich
51 - 26 . •
20646

11111111

Zagubione dokumentv 11111111.

1 ·

ZAGUBIONO dowód osobisty na nazwisko
Sadowski Jan, Jurkowskiego 81.
20704
SKRADZIOŃO legii. tramw. i kartę rozpoznm•rczą. Milosz Jan.
206'."~
ZAGUBIONO pac
1 6 w k·ę,
k arę
t
·
·RKU Ł o· d z.
Szcześniak Stanisław. Południowa 24. 20678
ZAGUIHONO legii. Ub. Społ. W a siak Tadeusz
Czartoryskiego 36.
20677
SKRADZIONO palcówkę, kartę rejestracyjną
RKU Łódź, legit. służibową, tramwajo.wq.ł Kow olski Bolesław. Mtelczarskiego 30.
20678
ZAGUBIONO wszelkie dokumenty na nazwisko
Jakubowski Jan. Krochmalna 7 - 4. Pr o sz ę
odnieść za wynagrodzeniem.
' 20679
UNIEWAŻNIAM zagubioną legtt. szk o lną.
J t 1 J d ·
'
4
20680
us yc m a wiga. C zac.k iego
.
.
ZAGUBIONO palcówkę na na zwisko - Maria
Grudzińska, Wodny Rynek 12 - 3.
20681
~
~ -SKRADZIONO
- Kurnosie aowód osobisty ,
kartą rejestracyjnq RKU Pabianice. legitym.
zw. Kupców, potw. zgłoszenia karty rejestra,
cyjnej . SkrobiszeV:1ski Boles1aw. Zna1azcę proszę o z wrot za wynagrodzeniem.
20682
ZAGINĘŁA ksiąźka wozu Nr rej . C. 35172 wy·
dana WUS, na nazwlsko Kołodziejski. Glow·
no. Znalazcę proszę o zwrot za wynagrod ze·
niem Plac Barlickiego 8.
20683
ZAGUBIONO legii. PPR na nazwisko Wygoda Władys ław. Limanowskiego 28 .
20684
UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę RKU Łódź,
na 11 az.wisko Kociołek ..n.ntoni.
20685
UNIEWA ż NiAM zgubioną kartę rejestracyjna:
RKU Łódź. Kiiew ski Michał. Czarnocin. 20686
UNIEWAŻNIAMzgub!oną kartę RKiJ-tódź, na
nazwisko Kopka StanTslaw. Srednia 9. 2068'Z
ZAGUBIONO portfel z legitymo cjq uczniowską
i filmową na nazwisko
Zdłęczny Ryszard.
Ma rsz. Stalina 6 _ 20.
20688
ZAGUBIONO książeczkę wojsk „ legit-:-m;:
strzowską i różne rachunki. Maurer Feliks
Aleksandrów, Łęczycka 23. Znalazcę proszę
/
20695
0 zwrot za wvnaqrodzeniem.
UNIEWAŻNIAM ieqit. tramw. na m-c cze ;.
wiec na nazwisko Bartoszek Aleksander. Pabianice, Komiszewska 4.
20696

w
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ODSTĄPIĘ lokal (warsztat szews ki) z cał
kowitym urządzeniem, maszyna, prasy za
zwrotem kosztów. Wiadomość: 'Napiórkowskiego 55 .
20691
GARAŻ-okolica Zielonego Rynku potrzebny
Koszta remontu, pośrednictwa zwró c ę . Ofe rty
„Cena 0bojętna"
20692
ZAMIENIĘ pokój z kuchnią na większe, dzi el".
nica obojętna . Mochnackiego 21 - 31. 20657
POSZUKUJĘ 2 pokoi z kuchnią ,wygodami za
zwrotem kosztów, pilne, tel. 140-48, godz.
3 - 5.
20658
ODSTĄPIĘ lokal sklepowy przy Kościele N.
Marii Panny, nie drogo, zgłaszać się Kościelna 4 - 1.
20659
ODSTĄPIĘ skllp z urządzeniem i 3 pokoje
za zwrotem kosztów. Tel. 256-64.
20660
FILIĘ

rzeźniczą

każdy

11111111111

ineteres

z pokojem nadającą
Zgierska 191.

si ę

odstqpię.

Poszukiwanie rodzin

na
20661
111111111n

KTOBY wiedział o losie zaginionej 14. 6. 6letniej Matusiewicz, proszony jest powiado·
mić ojca; Matusiewicz Aleksandrów, Wojska
Polskiego 15.
20656

REDAKTOR NACZELNY: K. BO GUSŁA WSKI

D-017295

Adres Redakcji i Administracj!: Łódź, ul. Piotrkowska 102a. Telefon: 137·47.
Wydawca
Telefony Redakcji: Kronika - 129-13, Sport - 137-47, Redaktor Naczelny - 112-60.
„EXPRESS JL OSTRO WANY"
Drobne za słowo: poszukiwanie rodzin zł 20; handlowe (lekarze, kuzmo - sprzedaż zł 25: zauby: zł 20; poszukiwanie pracy: zł 10; W tekście za 1 mm: do 100 mm zł SO, od 101 do
200 mm zł 60, powvżei - zł 70. Poza tekstem zł 35. 45 i 60
W numerach niedzielnych i świątecznych 30 proc. droże'
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