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Rumuni.

Omawiając zwycięstwo demokrac
rumuńskie.i w wyborach pulamenta
nych, dziennik Trud" podkreśla, ż
wybory te miały charakter wyjątkO\.\

„

zorgani7owanv i na wskroś Jemokrat1
czny. Zwycięstwo frontu demokrac
ludowej jest wykhl'łnildem olhrzymieg,
zaufania jakie zdobył on u najsze
szych mas n;i ro<l11 rumuńskie{!'o jak~
órg-anizator odburlowv kra iu ora7. rrwa ~
rant iei:?"o niepodleg-lośd i bezpieczeń
stw:i.
ŁóDZ. CZWARTEK,

ROK 111

I
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Dziennik ws!otzuie na

Nr 89 17431

Dob-r aw ola ZSRR
do porozumienia 3-ch państw
natrafia na brak dażności
"""
propozycje · w sprawie Austrii
zachodnich. - Nowe

Po kilkudniowej przerwie świątecznej zastępcy ministrow spraw zagranicznych wznowili dyskusję nad traktatem pokojowym z Austrią.
Na posiedzeniu środowym delegacja
rad~ec~a, pragn~c jak !1ajs~y.bszego za
łatwiema kwestu austnack1eJ, poczy·
. d k
t t
.
ni1a nowe us ęps wa w sprawie o sz o
dowai1 w gotówce, należnych Związkowi Radzieckiemu od Austrii z tytułu
scedowanej na rzecz Austrii własności
poniemieckiej.
Delegat radziecki oświadczył miano-

wicie, że Związek Radziecki gotów jestł
obecnie zredukować o dalszych 25 milio
nów dolarów należną mu sumę i przy·.
jąc sumę 150 milionów dolarów, płatną
·
w ciągu 6 lat.
Jest to poważne ustępstwo na rzecz
. ..,otnych
'I
kt, „
A t „
us rn, .. .o„a,
.p1ervv ł „
h
d . w k'mys
propoz.Y.CJI , ra ziec ~c ' llll-~1a. ~ap a~ic
200 mihonow dolarow (pozmeJ Zwią·
zek Radziecki zredukował te roszczenia do 175 milionów) w ciągu 2 fot.
Pozostałe 3 delegacje państw zachod
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Slabszy~h

Tą zasadą kieruje sie USA
kańsklej. Plan Marshalla nr.
Prasa 3merykańska podaje, że skład
delegacji Stanów Zjednoczonych na
konferencje panamerykańską dobitnie
wyraża program rządu amerykańskie
go. Sekretarz stanu Marshall będzie
przede wszystkim dążył do podporząd·
kowania polityki zagranicznej krajów
Ameryki Południowej - polityce departamentu stanu. Licząc się z oporem
wewnątrz

państw

nich ·wyraziły swe uznanie dla pojed·
gestu radzieckiego, lecz ze
swej strony nie uczyniły żadnego kroku, któryby zdążał do kompromisu.
Nowa propozycja radziecka zaskoczy
ła delegatów państw zachodnich.
Rzecznik Foreign Office pnyznał, że
• t t o „pewne us t ęps two " ze s trony
Jes
Związku Radzieckiego, lecz oświadczył,
że propozycja radziecka operuje w dal
szym ciągu sumami ogólnymi, nie odnosi się bowiem do poszczególnych
obiektów własn~ści poniemieckiej.

I nawczego

południowo-amery

O
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J
na ,,konferencji"
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rioważnf' zd!'l

bycze {l'osnodar~i rumuńskie i która u·
wielu dziecl7iniłch orot111xcii osia1tneJ·
fui a nawef rr7ekMc7vl'\ poziom 11rr1
wofonnv. Svtuarh t3l{a umn71iwi
rzą~omi z„i„S:-f'"ie Y.[lrt"'< na chleb tt1
ke kul<urv<lz". tłu~.,.rze. mieso itn. Ce
nroilttf{tó.'u 7;vwnoś :iowych zmnie isz~ .
się pow117.nie.
„ Trurl" zaznacza. ie su'k:cesy na po·
lu !!osoodarczy111 o;;;i odpowiednikiem
zwvcięstw w cłziedzin!e politvcznei U·
zyskaml!·h dzi~ki ro:io:crromieniu reakci
rumuńskie i om z 7!'1i<>sleni11 monarchii.
D.-cyd1ti;1cvm r.7-vn"ik 1em który wzm
cnił równiP7 de1T1nl{r11.cie .bvło zjedm
czeni~ oartH soc.i<tl'«tvczne i i komunist
C7.nPi w jedną ro~otniczą partię Ru
mun li.
Nawia7Uiąc d" 05zcz<>rC7ei kam"'
nli pmw<1tlzone i nb~c"'e przez anP"lo s
sl<le koh oruch~rlrn R11muńskiei Re.
blice Ludowei. dziennik pisze: „Od~
wiedź narorl11 rumufi!"kie{!'o na wsz~
kie te wysiłki zbankrutowanych rea~\(
nistów stanowia ,ievo sukcesv gos,
fiarcze i i,;~o· wsoaniałe zwyciestwo v·y
borr.zP,. ·ohf'f·nie, kiedy demokrac.ia fil·
muńska za~ała szereg druzgocą.cyc
ciosów spis1<owcom i agentom zaj!r
nicznej reakc.ii, oraz wzmocniła s
miedzvnarodowa pozycje. stoi przed
· zadanie utrwalenia tych zwyciestw
stworzenia przesłanek dla dalszeJ?
marszu na drodze budowy socfalizmu
Dziennik stwierdza w zakończeni
ze temu celowi posłuży nowa Judo'~

~~~s~~~~-~a~~:i;i~:i~cl~,~~ za twi<

panamery-•-------·--·~~
3-go maia
wybory w Czecbosłowacii
Południowej

2 dla Ameryki'

Ciechosłowackle mtntsterstwo spra
W tym stanie rzeczy prasa amerykań
trolujące w coraz większym stopniu
życie gospodarcze krajów Europy Za- ska nie ukrywa wcale, że delegacje kra wewnętrxnyeh przygotowu}e w uybk?
chodniej, mogą bowiem zamknąć rynki jów południowo-amerykańskich żnajdu tempie cały aparat organizacyjny 1
zachodnio - europejskie dla krajów po- ją się na konferencji pod ogromnym
wyborów parlamentarnych", piizew:id 1
naciskiem Stanów Zjednoczonych.
łudniowo-ame:rykańskich.
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Po raz pierwszy w historii

Wall-Street zamarło

nych na dzif eń 3-go maJa br.
Opracowano już sza:egółowo regu
min wyborów, który będzie wkrót<
przedstawiony do zatwierdzenia na p'.
siedzeniu gabinetu.

kaflskich, Marshall wysunie postulat
„oczyszczenia" Ameryki Południowej ' z
SiD
elementów „komunistycznych". Prasa
~
amerykańska nie ukrywa wcale, że in·
Z New Yorku donoszą, że na zmia,
Okręg giełdy nowojorskiej w dzielnky Wall • Street był terenem utarczek
spirowana przez Waszyngton akcja an·
tykomunistycma ma w 'lasadzie objąć między policją a pikietami, dochodzącymi do 2 tysięcy osób. Rozpoczęty we stanowiska Stanów Zjednoczonych. _
nie tylko wszystkie żywioły postępowe, wtorek strajk · zjednoczonego związku pracowników finansowych AFL Jest sprawie Palestyny wpłynęła łapówka, '
dzielona podsekretarzowi stanu
lecz również wszystkie ugrupowania, pierwszym w historii strajkiem na giełdzie nowojorskiej.
AFL zapowiedziało pełne poparcie dla strajkujących, 'Z'aś związek maryna· spraw Afryki i Bliskiego Wschodu
zwalczające wpływy Stanów Zjednoczo
przedstawlc
Hendersonowi, pne:z
rzy handlowych udziela wydatnej pomocy w pikie.towanlu.
nych w PołudniowP-j Ameryce.
Powodem zaprzestania pracy Jest odrzucenie żądania unędników prtyTna· Arabian Oil Company.
Dzienniki pod;:tją, że w departamenObecnie departament
efo stanu opracowano plan Marshalla nla im podwyżki płac.
Wobec stanowczej odmowy władz giełdy przyznania podwyżki wynagro· z żądaniem powołania komisji >;ena
dla Ameryki Południowej . . Warunkiem
zasadniczym tego planu jest oh'-arcie dzeń w ilości zaledwie~ - 5 dolarów tygodniowo, szanse porozumienia są klej dla zbadania zarzutów stawiany
Hendersonowi.
krajów Ameryki Łacińskiej dla pene- chwilowo bardzo nikłe.
tracji wielkiego kapitału Stanów Zjed- 1111111111111111 r.11 ,111 1 1 11m1111111111 111111~111:11111111111111111m1111~1llll1n1fllll~1t111111r1 .1!lłl~nllit1~11rn111111ł'11111111111111111l!l111111li1n1l!l1!l11m1mmnmnmu11111111m11111l111m11111J19l1111l11i1J11111ll1Jl!l'1l'm11111111111111~111 11:m11 1111111111111a1u1111111111n11~111111n11J111m111111111nmnmn1111111111lllll1iiJ!ll1~11m
llT I
:noczonych.

Ruch straJ·kowy w USA rozszerza

amerykańskamawzana-Radosc

wiele środków nacisku, przy podrzu
Delegacja
mocy których usiłować będzie narzu-
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ropą. Reprezentanci Stanów Zjednoczo'.:."
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_

a ·polityka

krwawego zb1·r
·

·

na fala oburzeni·a w s'w1'ec1

Po uchwale Izby Reprezentantów USA o pomocy dla Franco

Uchwała Izby Reprezentantów w Stamusi być „reitulowany" przez Stany
Zjednoczone. Stany Zjednoczone, kon· nach Zjednoczonych o włączeniu Hiszpanii do planu odbudowy europejskiej,
wywołała oburzenie w całym świecie.
. W Waszyngtonie przeciwni tej uchv. 1ale
.
Ws~~~ek w~buc?u ~my ele~tryczneJ są zarówno republikanie jak demokraci,
na lm.11 koleJOWeJ ~air - !faifa padło twierdząc, że powzięta została pośpie40 zab1t~ch'. a 6~ osob zosta,o rannych. sznie że jest nieprzemyślana i wywo.
.
.
, ' .
Parowoz i 4 pierwsze wagony nległy
łac moze niepoządane konsekwencje.
p . g· m tym !echało
. .
,
h 1 1 b Reprezen
"
•
J 1
oc1ą 1e
wy~o1eJemu.
W~adomosc o uc wa.e. z .Y
40 Z'.ołni·erzy brytyJ'ski'ch.
Wśród śmiertelnych ofiar katastrofy tantow spa.wodował~ w1elk1.e poruszepociągu pośpiesznego przeważają po- ole w Pary~u. Jedynie prasa ko1;serwal bno członkowie tzw. „arabskiej armii tywna wyraza pewne zadowolenie, !ecz
pisma zarówno umiarkowane . lak lewico
, woleńczei"

/

Łap6wki

O ,.
4 O 13r

I,

we gwałtownie po1ępiają decyzję włą·
czenia Hiszpanii do planu Marshalla.
"Franc Tireur'' nazwał to „skandalicz·
nym i niebezpiecznym postanowieniem,
najgorętszych życzeń
idącym po linii
krwawego zbira Franco".
Poseł labourzystowski do brytyjskiej
Izby Gmin Richard Crossman oświadczył,
.
. . ..
ze Jesli pomoc amerykańska obejmie
k d · t b ez1·
· -p t
H1szpanię 1 or uga 1ę, zasz o z1 o
względnie całości planu odbudowy europejskiej.
Rząd republikański Hiszpanii wydał
odezwę, w której wzywa wszystkich de-

mokratów do zjednoczenia się dla w(
z taszyzmem. Komunikat emigracyjn6'
rządu hiszpańskiego potępia stanowi.
ko hiszpańskich ugrupowań prawic:
wych, które chociaż wrogo nastro
względem Franco i dążą do jeg
cia, jednak pragną go zastąpi·
dyktatorem.
. Hrspari/c;
Komuni'k'a t po dk'res.1a, ze

czy sob ie jedy nie rządu praw·ziw/e , .
me kra tycznego, pcwołanegt lll'J
dzie wyborów powszechny• ,
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UL. WOJSKA

I Dziękujemy Panu bardzo za

U

POLSKIEGO:

kartę

z

życzenia-

i mi.
Komenda Powszechnej Organizacjn „Służ
ba Polsce" mieści się przy ul. Curie-Skłodow-

I
I'

Dużym udogodnieniem dla niezamoż
Kobiety zbyt pochopnie występują ze wy zapłaty za godziny nadliczbowe itp. skiej 28. Tam może Pan poinformować się do
nej ludności są Biura Społecznej Pomo- sprawami rozwodowymi, podczas gdy co zwykle opiera się o Sąd Pracy.
kła~ie i sz~ze_gółowo .o wszystkim co Pana
cy Prawnej, utworzone przy każdej 0- należało by raczej wytoczyć proces o ali
Częste są też spory mieszkaniowe z
teJ sprawie mteresuJe. •
kr~gowej Radzie Adwokackiej.
Zada- menty, szczególnie w tych wypadkach, Urzędami Kwaterunkowymi.
niem ich j.est udostępnienie pomocy
ludność wiejska przeważnie ma kłoGIMNAZJALISTKA
TURKU:
Prl oszę
W kto'rych mąz' n1'e dba o utrzyman1'e ro.
•
J
·zwrócić się bezpośrednio do Z'Wiązku P astyprawnoj szerokim masom ludności mi~j dziny. .
poty związane z podziałem ma ątku, ze 1 ków, ul. Piotrkowska 65 .

z

skiej I wiejskiej, przy czym udzielanie
crad odbywa się za bardzo niską opła·
tą, lub też :zupełnie bezpłatnie.
Na terenie naszego miasta Biuro Społ.
?omocy Prawnej znajduje się przy ul.
~aru!owicza 49, gdzie interesantów
'.)rzyjmuje się codziennie w godzinach

.i~~~~: ~:~~ ~ 1'
50

1

sprawami spadkowymi Itp.
Popularność Biura ciągle wzrasta,
wy, dotyczące umowy o pracę. Robot- gdyż klienci wiedzą, że sprawy ich znaj
nicy często zwracają się o poradę w dą się w rękach specjalistów, którzy odwypadku nieuzasadnionego wypowie- da:lzą na ich usługi swe doświadczenie
dzenia pracy prze! chlebodawcę, odmo i talent.
---------------------------------i'Jie małą pozycję stanowią też spra-

Ml. es·1 ą c czystos· c·1 Ł odz.,

może

który nie
SO- I
bie pozwolić na przekazanie swej sprawy adwokatowi - w drodze prywatnej,
•
; ,....
. • .
- może zgłosić się do Biura.
rozpoczął S,Q
dz~Słe'SZYm
Zrzesza ono w swych szeregach oko
Dziś rozpoczyna się na terenie Łodzi
W związku z rozpoczynającym si~
~ 200 adwokatów łódzkich, którzy do- zapowiadany już od da~rna „Miesiąc „Miesiącem czystości" odbyła się wczo·
browolnie zgłosili chęć współpracy z czystości".
raj w Domu Kultury Milicjanta przy
Biurem. Adwokaci ci wymienieni są na -Na miasto v.-yruszy kilka komisji sa- ul. Nawrot odprawa, w której udział
liście z zachowaniem podziału na spe- nitarnych, kto're będą kontrolowały wzięli
·
b wa l as1·k, Iestarosta gro d z k'
-1 o .
r: :a,J•d
ności, jak: sprawy karne, cyWilne, stan domów łódzkich, targowisk itd
·
· karz grodzki, kierownicy dozorów sanilo •. z1elc:ze, administracyjne itd.
Początkowo komisje nie będą splsywa·
Klient zgłasza się wpierw do Biura, ły protokółów za ujawnione nieporząd- tarnych, kierownicy komisariatów MO„
óre po udzieleniu porady i przygoto-. ki, jeżeli jednak administratorzy do- ?i?r rejonow~~h Zarządu Ni~ruchomo
aniu wszelkich potrzebnych dokumen- mów nie zastosują się we właściwym sci oraz admmistratorzy. domow. .
1w poleca dalsze prowadzenie sprawy czasie do udzielonych im poleceń_ poW toku obrad uzgodniono techmczne
jed:iemu z ad ,vokatów, wybranemu ciągnie~i zostaną d'? ~dpowi~dzialności s:~eg~ły rozpoczynającej się dziś akp·zez prze•.vodi1iczącego Biura,
lub w trybie karno·ad1mmstrac~·Jn:'lo-m.
I CJi samtarno-porządkoweJ.
(t)
!"\"zez samego interesanta.
Opłata za udzieloną poradę wynosi o·
•.ło 200 złotych. Jeśli zachodzi koniecz
Po ciężkich i długich cierpieniach zmarł w dniu 29 marca 1948 r. przeży
ść wytoczenia procesu adwokat,
·wszy lat 76
c którego klienta skierowano, ustala
•. p.
;łatę według
obowiązującej taryfy,
óra za prowadzenie najbardziej skomikowanych spraw nie przewiduje wyż7e J ceny niż 3 tys. złotych.
Profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego ł b. Dziekan Wydziału Lekars
.i::iuro zał?'l 1 via niektóre sprawy we
•kiego
Unłwera,vt.etu St. Bator go w Wilnie oraz Kierownik i załobcłel Stacji
łcsnym zakresie, bez skierowania do
Chorób Gośćcowych Ubezpieczalni Społecznej w Łodrl.
dwokata, przy cnm opłata za udzieleW Zmarłym traci lnitytucja wybitnego lekarza specjalistę l wartościowego
:P. porady wraz z napisaniem· podania
pracownika.
Cześć Jego pamięci!
tp. nigdy nie przekracza 500 złotych.
3512k
UBEZPIECZALNIA SPOŁECZNA W ŁODZI
Troski i kłopoty zgłaszających się kli1tów mają różny charakter.
Częstymi wypadkami są sprawy rozdowe, wnoszone w lwiej części przez 111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
biety.
DZIS PREMIERA!
Kino » Wl.0KNIA RZ«
Ilość tych spraw tłumaczy się na ogół
Film amerykański
Początek seansów:
ezrozumleniem szerokie) publiczności
tencji nowego prawa. Prawo nasze
w dnie powszednie: 1a, is,3o, 21
W niedz. i święta: 13,30
~
·e ułatwi rozwodu - wprost praciWytwórnia: Warner Bros
W rolach głównych: CHARLES BOYER
nie: uzyskanie rozwodu jest bardzo
Własność: M. P. E. A.
BETTE DAVIS
~
"·dne I sąd. udziela go tylko w wypadEksploatacj
a:
P.
P.
Film
Polski
Reżyser:
ANATOLE
LITVAK
i;
tJ stwierdzenia, że dalsze pożycie mał

w dm u

I

Dr med. ZENON ORŁOWSKI

>> Guwernantka a:<

!ł1iskie stało się niemożliwe.
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Samobójca
płatamy

.

swoim wypuszczając Hurycha z rą..1.r, zawołał
1.i7.nim - starym obyczajem - naj- głośno:
zmaitsze figle i psikusy. Zdaje się jed
- Ten człowiek chciał rzucić się do
!k, że zeszłoroczny Prima Aprilis wy- rz.eki, ja jednak uratowałem mu życie!
', tał najzłośliwszy kawał StarusławoObaj milicjanci poczęli perswadować
Hurychowi w ojcowski sposób, że po1; Hurychowi.
\ wszystko zaczęło się od tego, że winien zrezygnować ze swoich samo·
ni.sław Hurych lubił bardzo ryby i bójczych zamiarów.
' viceprezesem Towarzystwa Węd·
Hurych zaskoczony sytuacją, w jarskiego.
kiej się znalazł, dostał ataku histerii i
Idąc w krytyczny pozny wieczór krzyczał:
.
zez m.ost, pochylił się nagle µrzez
Proszę nie wierzyć! to jest pon-ył•ręcz, ponieważ wydało mu się, że w ka!
·etle księżyca ujrzał niezwykłej wiel 1 Przy tych słowach wybuchnął ~mie1
·ci szczupaka.
chem i nie przestał powtarzać:
W tej samej chwili przechodził obok
- Mylicie się panowie! Nie miałem
.:zjer Biłek. Jeśli Hurych kochał ryby najmniejszego zamiaru odbierać sobie
rzece, Biłek cenił je również„. ale ja- życia!
> przystav1kę pod wódeczkę. Że zaś
- Uratowałem już życie nie,ied!lemu
nia tego był wierny swofej naturze człowiekowi - mówił fryzjer Biłek ·"Ydało mu się nagle, że Hurych w zbyt ale nikt jeszcze nie bronił się tak zaodejrzany sposób pochyla się nad wzięcie jak pan! Rozerwał mi pan w
~ierą.
, " kradł się

nie mają nic wspólnego. Choroba- Pana jest
uleczalna, nalefy tylko stosować się ściśle do
wskazówek Jekarza i przeprowadzić odpowiednią kuracj~.

•

bardzo z11
Trudno nam
odpowiedzieć Pani konkretnie jak należy postępować. gdyż list Pani jest zbyt ogólnikowy.
Wydaje nam się, że tylko sama Pani może
i powinna ocenić najlepiej sytuację. W każ
dym razie radzimy Pani zachowywać się z
rezerwą i nie poddawać się wrażeniu, które
może być zupełnie mylne.
M. ZE ZGIERZA: Dziękujemy

serdeczne

życzenia świąteczne.

*

JANKA K. Z OSTROWIA WLKP.:

Decy~

na małżeństwo z wdowcem, który
ma dwoje dzieci, musi Pani zdawać sobie spra
wę z tego, że powinna Pani tym dzieciom za.
stąpić matkę, kochać je i dbać o nie jak o wła
sne. Jeżeli dzieci są powodem nieporozumień
między Wami, to bardzo źle i nie wydaje nam
się aby Wasze pożycie mogło być szczęśliwe.
Niech Pani poważnie zastanowi !:ię nad tym.
kroki"m, gd'."ż nie chce Pani chvba St!łć llie
powodem rozdźwięku między ołcem a dziećmi.
Jeśli chodzi o narzPc1.onego Pani, są
dzimy, że wieloletnia tułaczka pogłębiła jei?o
pragnienie, aby stworzyć znów dzieciom i sobie dom, miłe ognisko rodzinne, znaleźć dla
córec1.ek kochającą opiekunkę, a dla Sabie
lojalną towarzyszkę życia. Jeśli zostanie Pani jego zon\.. nie wolno Pani !prawić im rozczarowania - o tym, pros'lę parni tać.
dując się

MATKA M. W.

*
Z KALISZA:
Droga

P&nł.,

z odzieżą t 500 uotych, które Zł.ożono v naszej redakcji. Ofia.
rodawca pragnie zostać bezimienny. "W par"i··
ce znajdują się dziecinne ubranka l bielizna.:
1 wełniana sukienka, 8 sztuk bielizny, spodenki, 2 sukienki letn:c, skarpetki, sweterek
i palto. Nie są to oczywiście rzeczy nowe,
ale na pewno się Pani przydadz(\. Poza tym,
zgłosiło się ki!ka osób, które prosiły o Pani
adres, chcąc się z Panią porozumieć. Prosimy o napisanie do nas wkrótce, pozdrawiamy
Panią serdecznie.
*

wysłaliśmy

II

T. K.

ż

Pani

pattkę

TOMASZOWA: Niestety, nie mo-

gliśmy wykorzystać nadesłanego przez Pan&
materiału, gdy~ sprawo~anie było. ~byt ob-

szerne.

Chętnie 21ato~1a~t

~amiescimy

od

~------------------~--------------~~1~~~~~
~~~~M
Waszego

nowelh.a ,,Expressu"

~a Prima Aprilis

*
z POZNANIA: Miarodajna dla Pana.
powinna być opinia lekarza, który Pana leczy, a nie zdanie ludzi, którzy z medycyn~
E. P.

kawałeczki kamizelkę.
Później przemówił do

cicho, jak kot i zciągnął
Hurycha drugi
roomentalnie z poręczy.
milicjant:
Hu.rych sądząc. że został napadr..ięty
- Mój Boże' Gdyby tak człowiek o
·e'Ł mryszka, z kolei porwał go za byle jaką drobnostkę miał się za każ·
rd.lo. Obaj dżentelmeni zaczęli się dym razem pozbawiać iycia! \Vszy·
;rnotać.. wzywejąc głośno policję
stko zmieni się na dobre! Nie wi.em co
tzrz:.!k ~n zaalarmował dwóch mili·: właściwie skłoniło pana do samobój·
ntóW, tórzy zaraz zjawrn się na· st '7a, ::tle proszę mi \'.l:"ierzyć, że na pew
'\\cu +o· ·awv. Wówczas fryzjer. nie I no będzie lepiej! Kiedy pan trochę wy-

pocznie i ujrzy przed sobą złote promie
nie wschodzącego słońca, to powie pan
sobie w duchu, że życie mimo wszystko, jest piękne.
- Tak, życie jest piękne! - powtarzał pierwszy milicjant, nie wypuszcza
jąc z rąk Hurycha.
Przy tych słowach fryzjer szarpnął
Hurycha za marynarkę i dodał:
- Jak się pan uspokoi, proszę sobie
zapamiętać, że nazywam się Biłek i posiadam w naszym mieście największy
zakład fryzjerski' Powinien pan przynajmniej wiedzieć, kto uratował panu

działalno!1ci

Związku.

dziękował swemu zbawcy
za uratowane życie!
Hurych próbował rzucić się na fryzjera, wówczas odprowadzono go do
komisariatu.
•
* •
Rano przybyły do komisariatu lekarz
policyjny powiedział:
- Wprowadzić samobójcę.
Wprowadzono niezwłocznie Hurycha.
Na jego bladej twarzy malował sie:
gniew, ręce drżały.
- Dlaczego chciał pan wskoc~ ć do
wody?
,
życie!
- Przysięg,am panie doktorze, że nie
Nieszczęsny wiceprezes Towarzystwa miałem najmniejszego zamiaru skakać
Wędkarskiego dostał nowego ataku his- do wody!
terii i zaczął krzyczeć:
- Proszę nie zaprzeczać! Fryzjer
- Proszę zostawić mnie wreszcie w Biłek i obaj milicjanci stwierdzają z ca"
spokoju! Nie myślałem nigdy o samo- łą pewnością, że tak właśnie byto. Gdy
bójstwie! Poch:vliłem się nad barierą uratowanp panu życie, bronił się pan
tylko dlatego, że wydawało mi się, iż jak szalony.
.
przepływa pode mna szczupak o hntas
- To jest straszne! - westchnął Hue
tycznei wielkości...
rych z taką miną, że lekarz postawił w
- Panie, co nam pan teraz zawra· duchu szybką diagnozę:
casz głowę szczupakami, skoro masz
- Ależ to jest wariat!
kiełbie we łbie! - zauważył fryzjer, a
- Proszę
powiedzieć dlaczego za·
wówczas rzekomy samobójca straciw- chodzi słońce? - spytał potem f~h·J
szy cierpliwość obrzucił go stekiem naj wo.
paskudniejszych słów.
- Na miłość boslTą. panie doktcrze!
Biłek z prawdziwym
żalem wysłu- Ile ,iest sześć razy dwanaściz'
chał skierowanych pod swoim adF - 1
W tej chwili Hurych, nie mogąc dłuepitetów. a pot~m zaczał się żalić przed żej nad soba panow'łć, zamiast powie•
milicjantami.
dzieć 72. rzucił sę na lekarza.
- Oto jest wdzięczność za moje doDopiero po kilku ~odzinach sprawa
hre serce! Wierzę jednak, że człn·dek, się wyjaśniła, ale HuryC"h nie zapomni
ten będzie się późniei wstvdził„ że w I niitdv te~o .• Prima Aprilis"-

taki sposób

mi

l
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SZABERSKI: - Dobre były chłopa•
WACEK: - No, pociąg zaraz ruszy...
WyWACEK: - Po jakiego diabła mam
ki! Pusto nam będzie ...
byle sam jak kołek siedzieć w tej Łodzi? Serwus, panie Sylwuś!
LITERAT: - Tak się skończyły pr;~y
LITERAT: - Serce mi się, kraje„.
Emigruję na amen i wyjeżdżam na Zagody Wicka i Wacka!
A pisz pan chociaż! ...
chód! ...
Moje uszanowanie!

WICEK: - Już mam cię dość!
jeżdżam natychmicu;t do Australii,
cię nie widzieć!
WACEK: -

Wiosna!

Cels ·usz poci

się

w 20-stopn. temperaturze

w słupkach termometrów pnie się
niezmordowanie w górę. Pogoda wczorajsza
przypominała już nie wiosnę, ale „najprawdziwsze" Iato!
Rano było w Łodzi 6 stopni ciepła, w po12-cie, a o godz. 2-ej po południu
łmlnie Termometry w słońcu
aż 16 stopni ciepła!
wskazywały o tej porze 24 stopnie powyżej
zera.
Jeszcze cieplej jest na Wybrzeżu. W Ustce
pocz<.>lwy Celsjusz pocił się w 20-stopnloWYm
upale, we Wrocławiu było tylko o dwa stopnie rn{liej, w Lęborku l'7 stopni.
Nawet na Snieżkę dotarła fala ciepła. Notowano tam dwa stopnie powyżej zera, a więc
temperaturę o tej porze nigdy niespotykaną.
Wiosna objęła cały kraj w swe wszechwładne panowanie. (k)
Rtęć

-a ,

z

Obniżka podatku od wynagrodzeń,
ograniczeń przez Ele klrownię - to

dodatki aprowizacyjne, zniesienie
realna poprawa bytu świata pracy !

w po datku (skala 21 proc.) - 178.500 zł. Zmia- Prócz tego od nadwyżki ponad 600.000
zł. tj. od 250.000 zł. aż 40 proc. czyli dal
sze 1OO.OOO zł., Łącznie więc 278.500
Przede wszystkim zaczyna obowiązy · I dzeń waha się w granicach od 2,5 do 5 zł. co stanowiło blisko jedną trzecią je·
wać od dziś dekret o obniżce podatku proc.
go zarobku. Obecnie zarobek jego obFaktycznie obniżka ta jest jeszcze wię ciążony będzie tylko normalną skalą po•
od wynagrodzeń. Podnosi on znacznie
górną granicę zarobków, wolnych od o- ksza. Uwzględnia ona bowiem szczególdatkową (22 proc.), co wyniesie 187000
podatkowania. Gdy dotychczas wolny nie zarobki przodowników pracy, którzy zł. ~yskuje więc prawie 90.000 zł. rocz
był od podatku zarobek nie przekracza- korzystają dodatkowo z dalszej obniżki nie.
, •
jący 6.000 zł. miesięcznie, obecnie nie 30 proc. kwoty przypadającej na podadopodatkowej
skali
nowej
Według
podlegają opodatkowaniu zarobki do tek.
zł.
900.000
ponad
wynagrodzenia
piero
Ważnym postanowieniem jest również
9.000 zł. miesięcznie. Ponieważ zaś w
podlegają uzupełnianiu opodatrocznie
tych właśnie granicach utrzymują się wy podniesienie górnej granicy zarobków
żyw noścrowe
nagrodzenia znacznej liczby pracowni- (z 600.000 zł. na 900.000 zł.) podlegają kowań i to w niższej, niż poprzedn io .
wysokości (30 proc.).
Od dnia dzisiejszego do 15-go bm. ków, przeto zwolnienie od podatku obej cych dodatkowemu opodatkowaniu. Oto
zarapracownik
Poprzednio
przykład.
sprzedawany będzie CHLEB na kartki muje pokaźną grupę najmniej zarabiabiający np. 850.000 zł. rocznie, musiał
kwietniowe zwykłe i RCA, na pierwszą jących.
Poważną korzyścią dla świata pracy
dekadę tego miesiąca.
Ogólna obniżka podatku od wynagro- opłacić od tej kwoty zasadniczego po- jest również wyłączenie z dniem 1-ym
Chleb wydawany jest według dotych
kwietnia niektórych artykułów pierwszej
zasowych norm t. zn. po 4 i pół kg. na
kartki kat. I, po 3 kg. na kat. II, po 2,5
kg. na kat. III, po 3 kg. na kat. I R, po
150 proc. ich wartości według cen wol·
2 kg. na kat. II R, po 3 kg. na kartki
dziecięce oraz dodatkowo po 2 kg. na
kartki „C".
Centrala Straży Ogniowej w Łodzi sprowadzać aż z Pl. Wolności, gdyż nie rozporządzała pewnym, dodatkowym
Jednocześnie do dnia dzisiejszego ·wy
została wczoraj rano wia było jej nawet w najbliższej strażni~y funduszem, za który będzie mogła nie
zaalarmowana
dawane będzie na kwietniowe kartki
tylko kupić w dowolnym czasie potrześwieże MLEKO po pół litra na każdy domością o groźnym pożarze, jaki wy- przy ul. Zgierskiej!
bne artykuły, ale pozostanie jej pewna
nieim
zagrażające
na
zważając
Nie
do
pasty
wytwórni
prywatnej
w
buchł
wywołany odcinek.
nadwyżka w gotówce, wynikająca z róusustrażacy
dzielni
bezpieczeństwo,
Wspól
ul.
przy
„Luna"
obuwia
i
podłóg
Natomiast od 5-go bm. rozpoczęte zonęli beczki z benzyną i w ten sposób żnicy cen i wysokości otrzymanego
stanie rozdzielnictwo WĘGLA na karty nej 12.
Na miejsce skierowano natychmiast uratowali sąsiednie budynki przed nic· ekwiwalentu gotówkowego.
opałowe. Węgiel otrzymają posiadacze
oddziałów Straży, które przystąpiły chybną zagładą.
5
kart „B" po 150 kg. na odcinek nr. 4. (k)
do akcji ratowniczej.
Poza tym z dniem dzisiejszym skaso·
Wytwórni jednak nie udało się uraSytuacja przedstawiała się barozo poważnie. Ogień, który powstał podczas tować - spłonęła doszczętnie wraz z wane zostają ograniczenia w zużyciu
prądu. Dla wszystkich pracujących obodolewania benzyny do gotującej się nagromadzonym w niej materiałem.
1
Właściciel wytwórni Józef Łuczewski wiązywać będzie jedna taryfa, wynoszą
pasty, rozszerzał się z błyskawiczną
zaw~śli
szybkością, wybuchając dużymi płomie oblicza swe straty na przeszło półtora ca 2 złote za każdą kilowatgodzinę bez
miliona złotych. Wytwórnia jego pali- względu na to, ile prądu zużyje odbior·
niami.
W drewnianej szopie wytwórni znaj ła .się wczoraj już po raz. drugi. , 'V! ca. Ponieważ dotychczas po przekrocze
ERICH CZARNULA i OTTO SEI- dawało się 5 dużych beczek pełnych u_b1egłym ,ro~ podczas poza;u własc1- niu wyznaczonego kontyngentu stosoFERT, skazani wyrokiem SąJu Okręgo benzyny. Gdyby ogień dostał się do ci;l wytworni .ule_gł ~o~ar~emu obydw~ wane były stawki po 15 złotych za każ·
wego w Łodzi na karę śmierci, zawiśli benzyny nastąpiłaby eksl>lozja, której nog. WczoraJ rowmez me obeszło się dą dodatkow k"I1
·
t d ·
ew.a go zinę - zmia-.
ą
ofiarą mogły paść sąsiadujące z palącą bez wypadku. Jeden z robotników Eu- j
w czoraj na szubienicy.
geniusz Iwasiewicz ze Zgierza doznał i na ta oznacza powazną ulgę w naszych
Obydwaj byli najbliższymi współpra się wytwórnią domki.
co ikami osławionegó oberkata ghetta
Grozę sytuacji powiększał katastro- ciężkiego poparzenia twarzy i obydwu I wydatkach.
łódzkiego, Hansa Biebowa. Brali udział falny brak wody, którą trzeba było rąk.
(t)
Przy o kazji należy jeszcze nadmienić,
w wyniszczeniu osadzonej przymusowo
w g h•tcie udności oraz w wywiezieniu
do obozu śmierci w Chełmnie ponad
panuje raczej tendencja zniżkowa. Czy300.000 osób, przyczyniając się do ich
A
(p)
zagłądy.
nione są również skuteczne starania w
kierunku obniżenia opłat za usługi. I ta!<
nową
stę
starą
każdą
~e gruźFcy
Trudnv nroblem żarówek doczekał się godnienia tego korzystali tylko członka już ·od dzisiaj obowiązuje nowy cen'lik
wśi' ód
wreszcie konkretnego ,ozwiązania. Oto wie Związków Zawodowych i Straży w zakładach fryzjerskich, wprowadzają
Srożąca się wśród rogacizny gruźlica przed kilku dniami sprowadzono do Miejskiej, ponieważ jednak głód farów cy pewną obniżkę cen, ostatnio obniżo~
powoduje konieczność przedsięwzięc~a Łodzi specjalne urządzenia umożliwia- kowy wszystkim daje się we znaki bez
ne zostały ceny w restauracjach, a W
żarówki
wymieniać
zdecydowano
żarówek.
wypa!onych
regenerację
jące
szybkiej akcji zapobiegawczej i leczru·
połowie kwietnia zaczną obowiązywać.
Proces ten jest zupełnie nieskompli- żadnych ogrllniczeń.
.
czej.
nowe stawki w zakładach krawiec '<ich.
żarówstarą
posiada
kto
więc
Każdy
odfarówki
zużytej
Naprawa
kowany.
Na terenie naszego WOJewodztwa
Wszystko to razem wziąwszy Je~t dalniech
przynosić!)
należy
nie
(zbitych
kę
nie
zre,ztą
co
poczekaniu,
na
się
bywa
ustalono 40-kilometrowy pas, obejmują
cy powiaty łódzki, brzeziński i część posiada nawet faktycznego znc;c·'.'"'nia, już dzisiejszego dnia zgłosi się na ul. szym krokiem w kierunku realnej pod·
· kli t dd · starą otrzymuj na \Yołową 8, obok Rzeźni Miejskiej, gdzie
powiatu łęczyckiego.
~ • w godz1'nach od 8-e3· rano do 3-eJ· po wyżki płac pr.acownic. zyc.h, w kien:!lku,
en ' o aJąc
g d yz
nową żarówkę takiej samej
tychmiast
W pasie tym odbędzie się tuberkulini
oo~mlniu odbywa się regeneracja zuźy- realnego zw1ęks„ema siły ~abywcz
mocy za dopłatą zaledwie 50 złotych!
zacja bydła, t. j. badania oraz ~zr.zeoie
~o)
· ~szvch zarobków.
(k'
tych żarówek.
udo
z
aby
projektowano,
Początkowo
nie przychówku szcreoionka BCG,

Chleb, mleko,

Z dniem dzisiejszym wchodzi w życie szereg doniosłych zmian, które
ważnym stopniu wpłyną na ogólną poprawę sytuacji rzesz pracowniczych.
ny te wprowadzają realną podwyżkę uposażeń l zarobków świata pracy.

węgiel

na kart!<i

•

a wy Iw o· rn·1 a pas ty ~~~::::ni: ~a~::~~:~: "'~ar!~o~;~~~
SPI On•I
'f
Pożar przy ul. Wspólnei 12, groził nieobliczalnymi skutkami no~~:~~::~ ludność pracująca będzie
*

Na szubienicy

rrmccn·cv Bebowa

Czarnula i Seilert

*

MO Z•na wym,. en,.t ~ c·. z·· aro·wk· ! ~~j:J~~~~ł:j n:s~~~~~o~:naje~t ~~~~~~!
~~~~~~~~

Lecze
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,nalazł kota?

Zrozpaczony Amerykanin wyznaczył 10.000 dolarów nagrody za sprowadzenie ulubieńca do ~ Grand-Hotelu

"(W. D.) Z dawnych lat, tak clęzkich dla
proletariatu łódzkiego pozosta.ło wiele piosenek „fabrycznych".
Opiewa.ją one przewaznle trudne warunki
hytowa.nia, lub opisują maszyny, czy też poszczególne rodzaje pracy zawodowej.
Niektóre z tych pieśni są wybitnie utworami ludowymi, inne zdradzają raczej pochodzenie literackie.
Zamieszczamy dz1~ jedną z nich w skró·
ceniu. Posiada ona śliczną oryginalną melodię, której niestety nie mamy moznoścl załączyć.

Robotnika dola twarda,
Pizyszł-O§cl wJerzym §wJt„„

tecz w

Turkot ma9zy:n gra nam pfełnł
W pler;;Jach - serca biją wt6r,
- I tak dźwięczy jed!bocześnie
Rytmem pracy zgrany chór.

Droga c.fężka I daleka.,

Co na szczyty ma nas

Złodziejska spOłka pod kluczem
Magazynierzy i
Na terenie

woźnica

Państwowych Zakładów

przy ul.
Bawełnianego
Przemysłu
Rzgowskiej 26 Komisja Specjalna wy·
kryła poważne wykroczenia.
Dopuścili się ich dwaj magazynierzy
wyżej wspomnian~j firmy Jan Sucha6

W suterynllCh I mansardach
Suchotniczy wledzlem byt.„
-

Wczoraj wydarzyła się tragedia: nie
Przed tygodniem zatrzymał się w Lodzi, w Grand - Hotelu, znany przemy- wiadomo jakim sposobem, czy zawiniła
słowiec amerykański, współwłaściciel i cz~ś zła wola, czy też może pod wpły
naczelny dyrektor koncernu mięsnego wem wiosennej pogody - kot zniknął
,,Baconia" w stanie Indiana - mister jak kamfora!
Pomimo postawienia na nogi całego
William Robertson.
Starszy, szpakowaty pan, przyjechał personelu hotelowego, oraz dyżurnych
do Łodzi w towarzystwie swego ulubien strażaków, całodniowe poszukiwania
ca, malegó kota, który mu zresztą asy- spełzły na niczym.
Rozpacz Yankesa nie ma granic. Stra
stuje zawsze i wszędzie. Przywiązanie
do „drapieżnego" czworonoga jest tak ta ulubieńca wstrząsnęła nim tak silwielkie, że Amerykanin zabiera go ze nie, że zrezygnował z ważnej konferen·
sobą stale nawet na posiedzenia zarzą· cji, która była celem jego przyjazdu.
Gdy do późnej nocy kota nie odnadu koncernu.

w!eść

Gdzie szacunek - dla. Człowieka.,
A dla Pracy będzle - cześć!

ski, zamieszkały prey ul. 28 P· Strz.
Kaniowskich 15 i Mieczysław Abram~
czyk z ul. Wysockiego 9, oraz woźnica
Bolesław Paluch (Płocka 47).
Jak stwierdzono, wszyscy trzej o'd
wrześniu ub. r. do połowy marca rb.
dokonywali systematycznych kradzieży
przędzy, którą sprzedawali na wolnYJI}.

z .fabryki

czerpiąc

z tego olbrzymie do·
"' .
chody~
W tym czasie skradli oni około 27
skrzyń przędzy ogólnej wagi 2.630 kg.
Część łupu udało się im odebrać osiem skrzyń wróciło z powrotem do
fabryki.
Magazynierzy i woźnica zostali z
miejsca aresztowani. Komisja Specjał
na sporządziła przeciwko nim akt oskar
żenia, który w tych dniach skierowany
zostanie do wydziału doraźnego przy
Sądzie Okręgowym w Łodzi.·
Złodziei mienia państwowego czeka
(o)
zasłużona kara.

mr.

Robertson

postanowił

wyznaczyć wysoką nagrodę
dzenie ulubieńca. Nagroda

za sprowawynosi 10
tys. dolarów i będzie wypłacona natych
miast w walucie amerykańskiej, na żą
danie w kruszcu.
Sytuację komplikuje fakt, że kot nłe
posiada żadnych cech charakterystycz·
nych. Wprawdzie miał on na szyi różową wstążeczkę ze złotą monetą jako
maskotkę, ale nie ulega wątpliwości, że
przypadkowy znalazca zdążył już „za·
uważyć" cenny wisiorek.
Kot wygląda więc tak samo jak tysiące innych, uganiających się po p-0d·
wórzach. Kto wie, może w tej chwili
wygrzewa się na któł.ymś z dachów
łódzkich, rozkoszując się ciepłem pol•
skiego słofica? ...
Poszukiwania są ufruClntone, ale Ct/
nie warto pofatygować się dla uzysk\::_
nia tak nęcącej premii?
Zgodnie z życzeniem: Ameryi{anlna,
zgubę nale-ży dostarczyć bez W'Zględu na
porę dnia i nocy do portierni GrandHotelu.
. Dla orientacji zamieszczamy obol
zdjęcie zaginionego kota wraz z dedy·
kacją zrozpaczonego Amerykanina. (~) •

~--------~~---

Echa katastrofy .kolejowej
Dyżurny

<US

•.

ruchu skazany na 3 i

Epilog głośnej katastrofy kolejowej
pod Kutnem rozegrał się przed Wojsko
wym Sądem Kolejowym.
Rozprawa toczyła się przeciwko dyżurnemu ruchu st. kol. Turzynów, Stanisławowi Witczakowi, oskarżonemu o
to, że nie mając telegraficżnego po·
twierdzenia ze st. Krzewie o przybyciu
wyprawionego uprzednio pociągu towa
rowego, wyprawił na zajęty szlak po·

..
.www-

-

jlii(QS&::XOA

. INŻYNIER - ARCHITEKT

przyjmuje do wykonania
WSZELKIE RYSUNKI Z DZIEDZINY
ARCIDTEKTURY I BUD9WNICTWA
Wiadomość:

przędzę

kradli

rynku,

leziono -

telefon 128-17
3511B

pół

roku

więzieni a

wych uległo rozbiciu, zaś 5 uszkodzeniu. Przerwa w ruchu trwała ponad 3
wynosz~
PK~
godziny, a straty
2.641.251

złotych.

Działo się

to 21 grudnia 1947 r.

Przewód sądowy ustalił, że tego!
Witczak objął służbę dy:iurnego

linia

nad·
zorczego na st. Turzynów o godzinie
9-ej. Po 12-godzinnej pracy, bez wy·
żaczął sprawowat służbę dypoczynku,
ciąg pośpieszny.którą miał pełnić przez
ruchu,
żurnego
Skutki tego okazały się tragiczne.
·
Przed semaforem wjazdowym na st. następne 12 godzin.
Krzewie podąg pośpieszny najechał na
tył pociągu towarowego, w wyniku cze
Zarówno fa okolicznosć jaIC i fakt do
go został zabity konduktor, 5 podróż tychczasowej niekaralności oskarżone
nych odniosło rany, parowóz pociągu go - wpłynęły na łagodny wymiar ka·
pośpiesznego się wykoleił i został uszko ry, bowiem Sąd skazał Witczaka na 3
dzony, a ponadto 6 wagonów towaro· lata i 6 miesięcy więzienia.
(p)

I

. "' .

Jej tragedia polegała własciwie na wet ten, kto nigdy nie miał i nie ma
_
tym, że nie posiadała tak bardzo kobie- Boga w sercu.
l OJ) tom właściwej intuicji. Ale tym razem
Dotychczas błądziła - łatwowi.erna,
jak gdyby w obło·
jakiś wewnętrzny głos ostrzegł ją, że ślepa, zrozpaczona znajduje się nad brzegiem przepaści. kach mgły. Ale upokorzenia, jakie
Baczniej przyjrzała się nibY dobro· przeszła i ogrom tragedii, jaką przeży
dusznej, a jednak chytrej i podstępnej ła, przeo~ały do głębi jej miękki cha•
rakter. Naiwna, prostolinijna, dojrzała
twarzy Koeniga.
·w ogniu swoich przeżyć i z sennagle
Skąd wzięła się u niego fa miodowa
dziewczątka zmieniła si~
tymentalnego
słodycz w głosie? Dlaczego tak bardzo
w doświadczonl\ koniespodziewanie
- jemu, który bagatelizował ją przez
·!ii·,.,,··~ .~'i.
·
bietę.
zależy teraz na tym,
całe tygodnie wreszcf&
si~
stała
oszultana
razy
Sto
Helena, wyrazme podekscytowana, ła ją z równowagi flegmatycznosć ażeby przyśpieszyć sprawę?
przezorna i podejrzliwa. Nie, teraz nie
z nerwowych: szeptów jak!e prówa- oczaruje ją już tak łatwo swoimi obiet·
nie dostrzega nic i nikogo. Gdyby Koeniga.
- I rzeczywiście nie jest stracone! dził Koenig z Friedenstabem i ze strzę nicami sprytny oszust Karl Koenig: ona
Koenig zażądał teraz od niej, ażeby
v.rypiła kielich trucizny, usłuchałaby go Musimy jednak zrobić parę nowych pów podsłuchanych rozmów dorozumia- przeżyła już za dużo zawodów. nżeby.
bez wahania, byleby tylko usłyszeć posunięć.„ Przedstawię ci kogoś bardzo ła się, że Koenig zabiega teraz 0 łaski wierzyć mu dalej! .
A' ·
h ł d
k ·
wpływowego z gestapo, mojego przyja- ·
tamte zbawcze słowa.
0f
- Niech mi pan wreszcie powie, co ciela, ten zaś załatwi ci to, co dla mnie 1 prote CJe wszec w a nego icera ges- · A radca, nie rozumfeJąc jeJ W'ewn~irz
nego psychicznego nastawienia, ciągnie
za upoma pan na myśli! - odstawiła szybko jest niemożliwością, .a dla niego baga- tapo. Acli', co za onycfa! ac'fi
dalej:
.
telą„.
·
opróżniony kieliszek.- Za parę O.ni urząCłza major_FrieKiedyś
się
wzdrygnęła
korzenie!
z
clo!Jrze
bardzo
zresztą
go
Znasz
Błyszczy szkło i świecą oczy O.ziewHans Welner usiłował rzucić mnie w denstab w swoicłi apartamentach małe
czyny. Polizeirat gęstym kłębem dymu \vidzenia! _dokończył poufale.
ramiona Koeniga, ażeby zyskać sobie przyjęcie dla najbliższych przyjaciół..
_Kto to taki?
swego cygara przyćmiewa ich błysk i
jego pro.t;kcię, ~eraz z. k?lei ~oenig Zaprowadzę cię tam. Ubierzesz się ład·
Friedensfao.·
Otto
Major
mówi intymnym głosem:
Helena wzdrygnęła się. Znała do1:irze . chce zro~1c ze mme :przy3ac1elsk1 poda- nie„. a reszta już będzie zależet od
Gdyby zwolnienie jego zależało tylko
twojego sprytu!
od policji, Winkler byłby już dawno na tego zbira w czarnym mundurze, o któ- ·. runek Fnedenstabowi.„
Figlarny niby, a. w rzeczywfsfosci
wolności, mając takiego protektora jak rego okrucieństwie krążyły po mieście I Nieszczęscie jej wyniKło nie tyllio z. obleśny
błysk jego oczu zdradził go do
swojewszystko
ponad
kochała
że
tego,
j:i! Zdarza się jednak, że najwyżsi na- całe legendy, aczkolwiek tu w dancingpodejrzenia Heleny stały
Teraz
reszty.
zawsze w roli go chłopca, ale i z głębokiej wiary w
występował
wet dygnitarze stają się bezradni, jeśli barze
się pewnością.
uprze się gestapo. Tak jest i w twoim uśmiecłiniętego i kocłiającego życie epi· uczciwość ludzi. Była pewna, że na'j - Ach, nikczemny oszust! _. zad.si gorszy nawet człowiek potrafi się zdo_
\ kurejczyka.
.
wypadku.
Dźwięk tego nazwisl,{a po~ziałał n·a być na szlachetniejszy odruch '-- że są nęła z~by: ~, svi~c t~k?,
- Sam pan jednak twierdził, że nie
.. il). ~ n.I „
.J "wystepki. wobec lt,tórych cofnie ~i!t na-_ ,_..···
:·wyg1·9~~ą.ąza ... ni.§\ otrzeźwiająco„ , --~~:wszystko i est stracone

ro

=
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do

Zyls zgos1ony
P'iStf!&Sł"' Po'sk
i"rlYll'łhfua~avch

1

ni; t~:~ ::~~~~zmp;:~ą~k~~~lte~:~

'

reprezentac1·i

na,;wyższy odi'-lodzić
Łodzi
porażka
miswodników do indywidualnych
trzostw Polski w boksie.
drużynę.
Okręg łódzki będzie reprezentowany
Ale z tym trzeba się było przecież !iSpotkanie z koszykarkami Pragi dla miarów takiej· klęski nie przewidywano.
przez pel~ ósemkę. chociaż miałb:-.· pra i
wo wysUi~ć nawl!t dziewięciu zawodbo cóż wystawiła Łódź przeciw-.
czyć,
wczowynikiem
końcowym
że
się,
ników. Do listy już uprzednio zgłoszo- Łodzi wypadło katastrofalnie. Wpraw- Zdaje
nych przez Łódź doszło jeszcze nazwi- dzie liczono s ię z porażką, bo wiadomo, rajszego meczu Praga - Łódź npjwię- ko p.rzeciwnikowi tej klasy jak Praga :i
jakie miała atuty.
sko Żylisa, który startować będzie w że Czeszki są stanowczo lepsze, ale roz cej zaskoczony jest ŁOZPR.
Niemal żadne!
przysłu
wadze półciężkiej. Olejnikowi

Katastrofalna

-

udziału

Czas
17: 85.
Koncertowa gra Czeszek

Zno·wu1·rzymy p1·ęs· c1·arzy MKS

w mistrzostwach z
guje prawo
posiadanego mistrzostwa Polski
w kategorii półśredniej, lecz Łódź nie
m~e;scu
ć
skorzvsta z prawa wystawienia w tej
kat~~' rii innego boksera. W watize
1
Tak się złożyło, że Tęcza dwa swe J Jak zwykle, tak i w tym wypadku
pió, wi>j sił swych spróbuje na mistrzostwach Polski młody pięściarz ŁKS, ostatnie mecze o drużynowe mistrzo- należy się liczyć z pewnymi przesuniE:
stwo Polski stoczy u siebie w domu. ciami, gdyż zapewne obie strony będą
.
Gałczyński.
Pięściarze Tęczy zmierzyć się jeszcze chciały wygrać wszystkie swe atuty,
"' * "'
, t k ·
· ·
·
· po:ivmno_
· t a 1e, t _o me
Ks · w ar t ą_ l· 1es
·1· ·
~mi:1e1szyc a ra cy). Łódź wypowiedziała się za zwoła-I muszą z. M i :cy)nym ... I
mem posiedzenia plenum zarządu PZB, _te _dla. mch ~ed.yn~ o~azJ.a zdobycia pun nosc1 z~w?~o~. M11IcyJn~ !<-:S. ma sł~co nie oznacza jednak ażeby w głoś-. ktow ~ wydz~~gmęc1a się ~ cz~artegu, b~ wag~ c1ęzk1e, ~o do dz.1s11:Jszego d!lta
nym_ soorze PZB _ kapitan spor1owy os~a~mego m1e3sca w tabeh m1strzow- me m?ze uzyskac zwolmema. dla Białkowsk1ego. Bokser ten, z ktorego mo. . .
zdPry(1owana już była na p;)p;.ircie sta- slue;i.
nowiska tej. lub drugiej st rony. oi~rf'g . z~v.:ody z M1hcyJnym. K.~. odhęrlą glib:vśmy się doczekać dobrej wagi cięż
łódzki nragnie pt Lez S\'-'YCh de1egMów s1e JU7. w n;:irkhndzącą mi>dzlPlę. Mecz k1~j .traci _bezczynnie czas, gdyż _for.ma~zapoznc.:. .>ie z obu stronną ;,rgum~nhi- ten J?~~;pad;:i. ~" ~ak Z\\'ai;y •:dobry nos~1 pap1er~o\vych okręg gdansk1 me .
cją i w miarę n::ibranta przekonań wy- .ternnn , gdyz medz1e1~ 4 kw1.etma Jes~ moze załatw1c.
Za to. w drużynie Wybrzeża l~:jsz:
po-wiedzieć się za jedną ze stron. vv· tym wolna o?- konkurencyJnych impr;~ i
wypadku Łódź qziałała w porozumie- z~olenmcy s~ortu,, z.właszcza P~~cia~- kategorie są bardzo dobre. Sowmsk1,
sk1ego, tłumrue pospieszą do hali Wi- Ant~ie~icz, Ski~r~a, Szymankiewicz i
niu z okręgiem warszawskim.
Iwanski to przec1ez bardzo mocne punmy.
Można też przypuszczać, że w swych kty; wywalczyli oni swej drużynie
przeła1· ŁOZLA
oczekiwaniach nie zawiodą się, gdyż po zwycięstwo nad Wartą.
•
. d . w . k" kł d . . .
Po1n~ll zaar sza f6dzkrch lekkoatletów szczególne walki rzeczywiście zapowiaJa im s. a zie_ UJrzymy w me. zie
lk'
':11 t
·
· · t
·
Ofie.fa!ne otw11rei" st>zonu ŁOZLA błera-1 rl aJą się m eresu1ąco. ·yys arczą wa 1:
mł na przełaj wyznac:ione na 21 marca tnt>- Mazur - Iwański, Trzęsowski - Szy- lę ~ęczę dow~emy ~lę, ~dy za~adme deha było ze względu na warunki atmosferycz- mankiewicz, którego już raz łodzianin c~zJa. ~a. posi_e~zeru_u _kierowmctwa ~ek
I pokonał Bednarek - Sowiński, ażeby CJ.1 -P 1 ~sciarsk~eJ poswięconemu spec1al.
ne o~w?lać.
Biegi LOZLA postanowi~o urząd?ć w nad. , mecz nie wypadł gorzej, niż pierwsze me teJ spraw~e .. Tęcza za ~szelką. c_enę
chodzącą niedzielę 4 kwietnia. Wszystkie zgło spotkanie tych drużyn które jak pamiP chce wydostac się z ostatmego mieJsca
szenfa zawodników są nadal obowiązujące. tamy \vywarło na Wybrzeżu jak naj: w t_abeli i_· P, rzy pewneJ· dozie szczęścia
tytułu

na 4-tym

lecza n•e chce tkw

tabeli

I

B·eg·1 na

. .
'
Trasa biegów ustalona będzie przez komisję
sportową i, Jak rokrocznie, poprowadzi ze sta lepsze wrazenie.

Skia d

moze dopiąc swego.

. . usta
IUZ

ne

dlonu ŁKS w klerunk~ Polesia KonstantyV
nowskiego i li! powrotem. Odbędą się biegł
• .
r
dla kobiet, juniorów I seniorów.
Mając skład przeciwnika, Tęcza zew niedzielę dn. 11 kwietnia Poznański O- Dowiadujemy się w ostatniej chwili,
kręgowy Zw. Lekkoatletyczny org~niznje wi~l iż śkłady drużyn są ustalone. Milicyjny stawiła też swą drużynę. Zdecydowakie biegł na rzełllJ dla senio~?w, mlodz1- K.S. zawiadąmił, że- wystąpi w składzie no, że walczyć będą:
BEDNARE
· b
·
• d
•• . .
ków, kobiet i „starszych panów o nagrodę
K Il, BEDNAREK I, JU- 1
„Głosu Wielkopolskiego". Bieg główny ro- na?sl 1meJszyi_n,. a łe yną i_nowacJą. ęi:egrany będzie na trasie długości 5000 mtr ie dz1e pr:esu.męcte ~1~ka, ktory ra~. Jes_z- REK, GRYMIN, MAZUR, TRZĘSOWstartem I m tą na boisku Ośrodka W"F l PW cze sprohuJe szczęsc1a w kategom poł~ SKI, MARKIEWICZ I JASKOŁA.
To wskazywało by, iż w niedzielę z
przy Drodz6 Dębińskiej. Zarząd ŁOZLA o- ciężkiej.
Ponieważ inn.i zawodnicy utrzymują
trzymał dla łódzkich lekkoatletów zaproszeciekawszych par ujrzymy: TRZĘSOW•
· w rmgu
· się
· MKS u k aze
·
swe k ategorie,
n i e do wzi ęci a u dzialu w tych biegach.

Zh'orą słę motorzyści
sekcli motocyktowei KS. Tramwaiarz
Zarząd

Sekcji Motocyklowej ZKS Tramdnia
że w czwartek.
1 kwietnia, o godz. 19 odbędzie się pierwsze
tygodniowe zebranie Sekcji, w lokalu włas
nym, przy ul. 11 Listnpada 30.
z~ względu na wiele ważnych 1 ciekawych
spraw, obecność wszystkich pożądana.
\njarzy zawiadamia,

·
-w skł a d zie:

GIGNAL ANTKIE
- SKI
SOWIN
'
'
WICZ, IWAŃSKI, SZYMANKIEWICZ,
LICK I MECHLIŃSKI.

wziąć

Jeśli

u<lział

udz

w biegu mnodowym,
obowiązkiem każdego uczestnika (czki) jest
cfęż'<~ei odbycie co najmniej 8-miu treningów.
pięściarski KP. Z!ednoczone-Wima
Werwszym warunkiem rozpoczęcia treninZawody pięściarskie między dru7.nami KP gu jest dobry stan zdrowia.
Z chwilą r.ozpoczęcia zaprawy należy ćwi
Zjednoczone a Wimą odbędą się w dniu dzi-1
siejszym w sali przy ul. Przędzalnianej 68 o czyć regularnie wg poniżej wskazanych wzogodz. 19. Program przewiquje spotkanie we rów.
wszystkich kategm·iach od papierowej do pół
Na treningach nie wYsilać się nigdy, nie
ciężkiej włącznie.
biegać na „cały gaz" z wszystkich sił. -BIEDrużyna KP Zjednoczone daje następują GAC WOLNO, LUŻNO, l\fiĘKKO, SWOBODcych zawodników: w papierowej - Rozpier- NIE.
ski, w muszej - Kargier, w koguciej Zwracać baczną uwagę na głęboki w:i·dech,
Zerzniczak, w piórkowej - Czarnecki. w lekwypychając przez usta zużyte powietrze płuc.
kiej, - Kaźmierczak, w półśredniej - Kijew
Przy temperaturze kilku stopni powyżej 'llera
ski, w średniej - Szczapiński i w średniej można śmiało wciągać powietrze nie tylko no·
Martynelis.
sem ale i ustami. Nie zatykać nigdy ust chuPoza tym drużyna pięściarska KP Zjednosteczką, nigdy tez w czystym powietrzu nie
czone walczyć będzie na wyjazdach w dwóch
Nie
zmuszać się do oddychania przez nos.
meczach, wykorzystując zaproszenie do Czę
Ciało nasze jest
obawiać się przeziębienia.
StQchowy przez CKS na -dzień 18 kwietnia
motorem zagrzewającym się w czasie pracy.
i do Jeleniej Góry na dzień 25 kwietnia rb~
Łatwiej jest przeziębić się stojąc w miejscu
w futrze, niż biegnąc po śniegu w spodenkach
i koszulce.
J!o kahl:vm treningu Vlniiąć gorąc!\ ką.piel
lu~ umyć się w ciepłej wodrle. Po kąpieli wytrzeć się szorstkim ręcznikiem i przebrać się.
a 6 Nie wkładać - :r:e względów higienicznych i
I zdrowotnych - na siebie tych samych rzeczy,
U§
1
w których się trenowało.
111 11i•·i,rn1111n11 n 11111 iul.ltl Hl'l''tt 1.1'"'"'""'

Od papierowei do p.

Mecz

Czqtajcie
'>•E•pre§s
t ro1t1anq
I

wziąć

łódzka osiągnęła

dziwić, gdyż wiek ma przecież swe pr?.t
wa . Polityka utrzymywania tych samych
zawodniczek, bez odmładzania drużyn·f,
dała wczoraj gorzkie owoce.
Od razu zaczęło się źle.' Pierwsza
piątka Pragi była przynajmniej o dwie
klasy lepsza i bez trudu podwyższała
wynik, nie dając naszym zawodn icz kom
dojść do głosu. Pewny chwyt p iłk i , _
przy szybkich i ostrych podaniach zn.:imianował dobre techniczne przygo towa
nie Czeszek a celności strzałów do ko.·
sza mogłaby się od nich nauczyć nie Je·
dna łódzka drużyna męska.
. ..
, .
Pracował cały ze.społ 1 co V.:~znieJSZe,
myślał w grze. Zmiany POZYCJI, solowe
wypa·dy, doskonałe kryc'1e przgc'1wnfie mogły
czek sprawiły, że łodzianki
formalnie dojść do strzału. Z pravvdz.iN.?
satysfakcją patrzało się na grę drużyny
Pragi, na tle której wszystkie rażące błę
dy naszej reprezentacji wystąpiły w całej okazałości.

·Czeszki od razu przejęły

inicjatyw~,

atakując całą piątką, lekko i ce1nie strze

Szybko więc W\/inik doszedł d
I „
22 :4 na ich korzyść. Widząc swą beza-

laj'ąc.

pelacyjną przewagę, zluzowały pierwszy skład i od tej chwili gra stała się
bardziej wyrównana, ale mimo tego
. d b ,
fł
Ł'd' .
o z me potra I a się z o yc na popra·
wienie wyniku.
Do pauzy brzmiał on 31 :6.
Po przerwie druga piątka Pragi rozegrała się .l epiej· i zdobyła dalszych 16
SZYMANKIEWICZ, MAZUR
SKI punktów. Przy stanie 47:9 wrócił piervv
- IWAŃSKI, MARKIEWICZ - LICK,
szy skład i od tej chwili zaczęło się nie·
SKIERKA - GRYMIN i SOWIŃSKI miłosierne duszenie. Zawodniczki Łod~·
- BEDNAREK II.
nie wytrzymały narzuconego tempa. Pa
dał kosz za koszem i ostatecznie me
zakończył się wygraną drużyny czeskie,
w stosunku 85 :17.
W drużynie Pragi najlepiej zagrały: ka
1
pitanka drużyny Szajnostova, Fragnero
Biegi przełajowe trenować indywidualnie va, Merhoutova i Tomaskova. Najwięce
albo w zespole, dobierając się pod względem jednak wyróżniały się Szajriostova (3r
wieku, siły i szybkości. Pot'zątkującemu nie Fragnerova (4), które zdobyły po 18-cie
wolno biegać z zaawansowanymi, nigdy nie punktów. Dalsze punkty uzyskały: Meo
należy z treningu urządzać zawodów.
hontova, - 8, Kopackova - 13, Markt.;
Gdy w czasie biegu odczuje się silne zmę va - 1 O, Mirovicka i Tomaskova czenie, brak oddechu - należy bieg przerwać po 6, Vagnerova - 4 i Bockowa - 2.
I przejść kilkadziesiąt lub nawet kilkaset meDla drużyny łódzkiej: Janicka - 6
trów, t.zn. do chwili powrotu do sił i chwy4, Głażewska, Nowako
cenia t.zw. „drugiego oddechu", po którym Zakrzewska odczuje ćwiczący pewną lekkość i chęć do wa i Gruszczyńska - po 2, Łukasik - 1.
dalszego biegu.
W reprezentacji Łodzi trudno kogoś
W wypadku silnego kłucia w boku bieg wyróżnić. Wszystkie zawodniczki grały
~::~ah pdrzder\'\h'~ć i_ wYk.łlco1~aćtk1ł·1ka. .bardz? głę ambitnie, starały slę jak najlepiej, ale
• „ • k
· · b ł · h
·
1c o ee ow 1 s onow u ow1a w dol. Po
na więcej. nie y o 1c stac ..Roz!'1~a 1'1·1·
ustąpieniu bólu biec dalej.
k sy była widoczna. Brak ruchhwosc1 - .t~"
;. .
. .
P-ed kaz· "ym t
.
.
Jł
ren1ng1em rozgrza„ się 1e -1
u
•~
kimi ćwiczeniami gimnastycznymi. Dopiero na s .absza strona, a pon1ewaz zgrani e
po rozgrzewce na.leży przejść do właściwego krycie przeciwn ika i celność ;zu t'.'>w
nie mówiąc już o technice, te~ pozos ta
programu treningowego.
Treningu nie należy kończyć raptownie, wiały wiele do życzenia, 'łl sumie przcgwałtownym wysiłkiem. Na zakończenie pro- grana przerastająca rozmiary porażki.
Czas najwyższy pomyśleć o solidn r·j
gramu dnia wykonać kilka ćwiczeń rozluźniapracy, przede wszystkim jedn a k o
jącycb oraz spokojny marsz.
Kobiety powinny ćwiczyć blt'g przede nalezieniu odpowiedniego mJo deg,

należy t en
Jak chcesz
;a1 w
Cl\cąc

Zeńska

koszykówka
powiedzmy, pewien poziom i od pewne
go czasu systematycznie słabnie. Jest ·
to zapewne ściśle związane z wiekiem
zawodniczek, które już dawno powiedziały swe ostatnie słowo. Czym starsze
_tym grają słabiej. Temu nie należy sfr:

wać

b egu narodowym

wszystkim w zesoole prowadzone przez instruktorkę (ra), której nie wolno wymijać.
Wyn1szać na trening w zwa.rt.ej grupie i w
takie.i sl!-mei grupie wral'ać. Natężenie i tern
\
po biegu dostosowywać do słabszych,

teriału, któryby rokował łódzk i ej kko s zykowej w i ęks z e nad zię je. W .
kierunk"u powinien r;we starania
wać ŁOZ,PR,
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OGŁOSZENIE

pójdziemy

Miejski w Łodzi - Wydział Przed- zawierające wysokość ciynszu dzierżawnego
PA'.&STWOWY TEATR W.P. - Dziś o godz.
ogłasza przetarg nie. za jeden rok składać należy w Wydziale Przed
si ębiorstw Miejskich
19,30 najgłośniejsza sztuka współczesnej lite- ograniczony na dzierżawę następujących za- siębiorstw Miejskich ul. Roosevelta 15, pokój nr 2, do dnia 10 kwietnia rb. do godziny
ratury francuskiej - „Ladacznica z zasada- kładów:
1. Wytwórni Wozów Konnych w Rudzie 12, gdzie w tymże dniu I o tej samej godzimi".
nie nastąpi komisyjne otwarcie ofert i wyPabianickiej-Marysin.
2. Wytwórni Trumien przy ul. Słowiań bór oferentów, z którymi zostaną zawarte uTEATR POWSZECHNY. - Dziś o godz.
mowy dzierżawne.
19,15 „Omyłka'' Bolesława Prusa - opowieść skiej 4-6.
3. Zakładu Pogrzebowego przy ul. SienkieWadium przetargowe w wysokości 2 proc.
z czasów Powstania Styczniowego.
wicza 89.
sumy oferowanej należy wpłacić do Głównej
Bliższych Informacji zasięgnąć można w Kasy Miejskiej, Łódź, ul. Roosevelta 15, a
Repr. CYRK Nr 1 Plac Leonarda
'
1Wydziale Przedsiębiorstw Mie3skich. ul. Roose kwit wpłaty dołączyć do oferty.
Codziennie o g. 19,15 wielki program atrak- velta 15, 1 piętro , pokój 2, tel. 172-46.
Zarząd Mieiski w J',onzi zastrzeqa sobie pra
Oferty w zalakowanych kopertach bez zna wo V1<-yboru oferentów bez względu na wyso-,.yjny pod dyr. Din-Dona.
ków firmowych, zaopatrzonych w napisy:
kość oferowanego czynszu dzierżawnego oraz
W niedziele i święta pocz. 18,ll5 i 19,15.
„Oferta na dzierżawę Wytwórni Wozów prawo uniewaźn!enla przetargu bez podania
Konnych w Rudzie Pabianickiej-Marysin''.
przyczyn.
„Oferta na dzierżawę Zakładu Pogrzebowego przy ul. S ienkiewicza 89''.
Łódź, dnia 31 marca 1948 roku.
ADRIA - „Symfonia pastoralna".
„Oferta na dzierżawę Wytwórni Trumien
ZARZĄD MIEJSKI W ŁODZI
przy ul. Słowiańskiej 4-6,
„Nicholaus Nickleby"
BAŁTYK Zarząd

Ki n a

BAJKA -

„Niepotrzebni

GDYNIA Zagr. Nr 5''.

„Program

rn11111111111111111111111111m

Kraj.

„Mr. Smith jedzie do Waszyng-

GDYNIA -

HEL -

mogą odejść''

Aktualności

sława"

„Skradziona

„Wieczna Ewa''.

MUZA -

„Ostatni etap"

POLONIA -

„Dwulicowa Kobieta".

PRZEDWIOS.N IE -

„Niebo czy p!ekJo''.

. 'ROBOTNIK -

„Dziewczę

ROMA -

z północy''.

REKORD. -

„Mężczyml w jej życiu"

STYI,OWY -

„Pod dachami Paryża''.

„U kresu drogi''.

SWIT TATRY -

„Skandal''.

TĘCZA -

„Pod dachami Paryża".

WISŁA -

„Zielona Dolina".

WŁÓKNIARZ -

„Guwernantka".

WOLNOSC -

„Rodzina Froment''

ZACHĘTA -

„U progu tajemnicy".

r·ogram radiowy na dziś
A CZWARTEK 1 KWIETNIA 1q48
12.04 Dxien.nik południowy. 12.25 „~nzyka
'1,dowa", 12.50 (ł.) „Książki dla uczniów, nau·
f:zycieli i miłośników wiedzy". 13.00 D. c. „Mu:tykt ludowej". 13.20 Przerwa. 14.00 Koncert
audycja

<l;Q]i.etów. 14.30 ,,Por.o-zmawiajmy" (ł.)

dla dzieci. 14.50
v. ikę muzyczną"

„Jak S-Ob<ie

wyobtrażam

mo-

audycja &!owno-anuzyczna.

-

1'i.10 (Ł) Pogadanka językowa pt. „Kachniczko

rr: a najmilejsza". 15.20

(Ł)

15 25 (L) Rozmaitości.

16.00 Dziennik.

'iezwykli goście"

„;

Wiadom. lokalne.
16.25

uzdrowliE<kach dolbno·

w

&askich". 16.30 Pogadanka. 16.35 Radiowy poradnik

językowy.

oiŚwiatnwa

Audycja

16.50

TUR-u. 17.00 Koncert popularny. 17.45 RUL Jaracz'',

wykład

18.00 „Dla

pmf. B. Korzenlow-

każdego co·ś miłego".

W

:>rzerwie ok. godz. 19.00 Opowiadanie A. Wil01'i.skiego ze zbioru „Ramoty i Ramotki". 20.00
ziennik. 20.35 „Druga pułapka miłości" cnriwisko wg. Marivaux. 21.15
cz~ń
~1

(C'Z.. !). 21.27

(Ł)

(Ł)

Koncert

słu
ży

Omów. progr. na jutro.

30 Koncert symfoniczny, 22.40 Muzy.ka ta-

Ptzna. 23.00 . Ostatnie

wiadomości.

II). 23.59

'ł. ' t •··l"ł l i t· 11 ł ·1·

t r:,

J ~ t· I f J I t I ' ł I f

I t

f I I

23.30

(Ł) Zakończenie

J f ' I ' l <:t l llHI ·t11r h l ll f ll ll ~ l. f l!•

WIELKA ZNIZKA CEN!
PŁASZCZE:

męskie

10.500,dobry gatunek
19.500,gabat'dinowe
6.000,nieprzemakalne
7.500,- do 9.000,11.500.modelowe
16.800,ze 100 proc. wełny
,„
11.500,kostiumy dobry gatunek
GARNITURY:
6.000,- do 10.500,f6.500.ze 100 proc. wełny
"
2.800,~ 1branka cbłopięce granatowe
Znłźka dla członków Związków Za·
wodowyeb.

„

„

J. STANKIEWICZ ul. Piotrkowska 18
WAGA: Sklep w

(Ł)

poł1w6rzo

na prawo

Firma egzystuje od r. 1922.

o G.EOSZENJA

DROBNE

11111111111111111111111111111111
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OGŁOSZENIE

POMOCNICA uczciwa
Wydział Gospo~
Zarząd Miejski w Łodzi dzona wytwórnia lo- samodzielna, z refeAkuszerki
dów „Pingwin'' odstą rencjami potrzebna
darczy - zakupi 1 uprząt na konia.
pię lub przyjmę wspól Narutowicza 6-3 Zgło
~--------------~
AKUSZERKA ŁAGO·
Zgłoszenia należy kierować do biura Wy•
szenia do 10-ej 19-21.
Dr PROCHACKI spe- WSKA Irena przyjmu nika of. „Pingwin''.
350lg działu Gospodarczego ul, Legionów nr 10.
3488g
cjalista, skórne wene. je Zachodnia 52, tel.
ryczne przyjmuje 3-6 1!'i1-7fl.
RADIO 2 lampowe POMOC domowa po- 3 piętro, w godzinach od 9-13.
~333g
3486k
Legionów 17
sprzedam Łęczycka trzebna natychmiast
AKUSZERKA WOJTA
Łódź, dnia 31 marca 1948 roku.
349lg Łódź, Gdańska 14 m. 6
Dr TEMPSKI specja- SJEWICZ. - Abitu- 76-5.
lista weneryczne, skór rientka Warszawskiej
3502g
Zarząd Miejski w Łodzi
OKAZYJNIE sprzene, wło" ·w, moczo- Kliniki Profesora Gro dam samochód marki
panienPOTRZEBNA
Piotrkowska madzkiego przyjmuje „Adler Junior" w b.
płciowe.
ka do mycia głów. Za
3476k Pomorska 43.
114.
3283g dobrym stanie, wiado kład Fryzjerski SKRADZIONO 2 leg.
UWAGA!
Dr. CZERNIELEWSKI
mość tel. 261-12.
Piotrkowska 39.
tramwajowe FilipowWEŁNĘ
SKUPUJEMY
3493k
choroby ~kórno-wene
3507k
ska Maria, Felsztyń
OWCZĄ, surową, po- skiego 24.
ryczne, Piotrkowska 88 ~u"no - surzedaż SPRZEDAM limuzynę,
3467g
GOSPOSIA do dwóch tną, praną, w KAŻ ZAGUBIONO książkę
czwarta - siódma.
„Wanderer" czterocy. osób poszukiwana.
3271k SPRZEDAŻ hurtowa
lindrowa, czterodrzwio Zgłaszać się od godz. DEJ ILOSCI. „ME- Ubezpieczalni. 2 leg.
Dr ffli'ą F.R, skórnP. kapeluszy i beretów wa. oglądać Okrzei 17 do 19 Nawrot 4 RYNOS KRAJOWY" tramwajowe. Smoczyń
Gra.
4--6 damskich duży wybór 28 {Koziny).
3494g m. 6.
weneryczne,
3508B Łódź, Rzgowska 4. Fi- ska Władysława
- ceny niskie Łódź,
3468g
bowa 22.
:ł:ł~0-1?
Gd„ńsk:l 4fl
Kopernika 47-12 S. An
3293k
POTRZEBNA pomoc lia Rybna 17.
ZAGUBIONO legit.
DOKTOR RETCBER toniewska.
3248g 86żne
domowa warunki dotramwajową, Kapituła
specjalista weneryczbre Legionów 7 m 16.
Ignacy. Krakusa 25.
ne, skórne, płciowe MEBLE, sprzedaż maszyn
NAPRAWA
3469g
.
3513k SZKOŁA SA!\.IOCBO·
(zaburzenia) Połudr.io kupno. Zamówienia- "Io szvcia wszelkiego
DOWO • MOTOCY - SKRAJ) ZIO NO legit.
wa 26 druga - si,~d zamiany - Piotrkowska Nr 275 (sklep Ga- rodzaju szybko i przy POTRZEBNA pomoc KLOWA, przyjmuje tramv.;;ajową
Gruda
~136k
ma.
lar i Biern;icki) 3359g stępnie poleca Gło- domowa od zaraz Kizapisy do dnia 1 O WładyUawa Krzywa 4
46-28.
lińskiego
Dr. PIESKOW - ner3470,q
kwietnia br. Łódź,
MOTOCYKL BMW winkowski, Żerom
3515g Wólczańska 27.
1 ~".,..A,...B=u"'s;.,,1„0-N'""o----m-e..;;;t..;;;ry..;,k;;.;ę
wowe. wewnęt nne, e3169k
skiego 40.
cm
250
DKW
cm
250
lektrowstrzasy. 3 - 5
POTRZEBNA pomoc KURSY krC1ju dam- ;urodze ia i zam ldo1212k nowego typu sprze. Przed11lębiorstwo Elek
z„w„rh:lrn fi.
Mielczarskiego trołPchniczne BOLE- domowa Piramowicza skiego i modelowania vanie ;r, PUR Stompur
dam
Dr. MIRSKI akuszeria 30 m: 50:
3466g Zapli:y: Instytut Prze J an S awa Rad7.lec.
3435g SŁAW KOPER Łódź, 5-8.
choroby kobiece. Żeul. Ign. Daszyńskiego PRASOWACZKA ko- mysłowo Rzemieślni- a 40.
1480g
młode
sprzedania
DO
tel
romskiego 37,
Nr 35. Telefon 140-02 szul męskich potrzeb- czy Sienkiewicza 89 . ZAGUJUONO
ka rtę
llk szpice. Zgierska 30a
257-23
3297-k
3454g RKU łask, dowód ko
m. 12a, front godz. 6
na. Moda Południowa
Je jOW)I bilet bezpłat
DR RÓŻYCKI specja - 9 wieczór.;..._ __
3473g
DNIA 27 marca zgl. 4.
ny kolejowy, ksiązecz
lista chorób kob: ' cycb
„Gryrasy
suka
nęła
Adler
SAMOCHÓD
wydaną
kę bi~tową
POTRZEBNE ekspeakuszerii przeprowawymagający remontu fon" czekoladowo-brą
ddentki do Kawiarni , - - - - - - - - - - DOKP Łódź, Szwejda
dził sie. Obec:iie: Pio
Numer „Sim", Plac Wolności
zgłoszenia zowej maści.
sprzedam
DUŻY pokój ~lonecz Edwaip.. Zduńska Wo
trkowska 33, przvimu tel. 112-09.
3505g kontrolny 718. Od- Zgłoszenie na miejsla, Torowa 16. 348lg
'23::\l k
ie· 2 - 6.
ny Piotrkowska 58
ZAGlBIONO prawo
KUPNO sprzedaż u- prowadzić za wyso- cu od godziny 3 p.p.
DR MARKIEWICZ żywanych mebli. Sien kim wyna.e:rodzenlPm
3478g front III piętro m. 7 jazdy zielone, bilet
3452g
GUSTAW wenerycz- kiewicza 3 Ancere- Traugutta 21.
zamienię na pokó:j z mtesiitzny
kolejowy,
ne. skórne Piotrkow- wicz.
pomoc
3506g ZAGINĄŁ pies Gry- POTRZEBNA
398g kartę llKU-ł... owicz od
Wschodnia kuchnią.
domowa.
ska 109-6, tel. 138-52
cinki zameldowania
OKAZJA sprzedam fon - żółty duży. Od 58 m. 30.
'2:ł64k
3479g
· Tadeusz, Stoki
Stau~
dom. Wiadomość tel. prowadzić za wyna.
DR KOWALSKI MIE 192-61 od 9-19-ej.
3485g
grodzeniem Radwań NIANIA wykwalifiko- Poslukiwanie rodzin Szczy wa la.
c;peciaiisCZYSŁAW,
kartę
ION-0
.
ZAG
3498g
3
m.
32-34
ska
rocznego
do
wana
3510k
ta skórne - weneryc~ .
dzie ka, stała. Zawadz AGNIESZKI Cwitliń RKU Łódź Kasprzak
ne 1 Maja 3. 8 - JO: KIQSK tanio sprze- KRA WIEC przyjmuje ka 44-7.
3483g skiej poszukuje Anna Stefai Zawadzka 36.
2334k dam. Punkt bardzo poprawki, reperacje i
4 - 7.
3498g
dobry. Wiadomość Ko przeróbki. Wojcie- POSZUKUJĘ ekspe- Kogut. Wólczańska 112
3504g ZGul10NO książecz
LECZNICA lekarzy śc:iuszki 22-73. 3522g chowski ·Piotrkowska dientki z kaucją 50.000 m. 16.
specja1istów oraz ga.
kę tjskową FKUAKUl\fULATOROW ~9 poprzeczna ofirv. zł, za zgodą mieszbinet dentystyczny
3509k kanie 1 całodzienne u- 7aeubione dol<umentv Lódź powia_t, leglt.
na.
na
budowa,
warsztat,
Piotrkowska 3, 10-19
w., leg1t. tramzw.
trzymanie, (Skład meTelef.: 216-48. 3516k prawa ładowanie aku ZIOŁA lecznicze M. bli) Sienkiewicza 3
waiovą żółtą, na naz
mulatorów wszelkich Si.ydłowski farmaceu.
ZGUBIONO leg. tram wisko Kuzański Bole3492g
DR DOLl~SKA, Cho- typów, wykonanie fa- ta - zielarz, 40 lat pra Ancerowicz.
wajową niebieską KoSłowik,
sław„ wieś
gwaroby dzieci. Narutowi chowe, solidne,
cy zawodowej. Naru- POTRZEBNA
pomoc cik Tadeusz, Napiór- l!Jn. Lućmierz, pow.
rancja, fJódŻ, ul Za- towicza 1, Drogeria.
cza 6, tel. 208-76
domowa z gotowa- kowskiego 112. 3499g Łódź
34()6g
2935k
'.'396k wadzka 13.
3490k nif'm i referencjami.
kartę
ZAGlJBJONO
m. 6
KWIATKOWSKI Skłacfowa 11
DR KOWALSKI AnaRKU
rejestracyjną
przy Dworcu Fabry- Łódz, Saletra Jerzy OGłASZA.JCIE
tol. Specjalista skórno Snawadzki Łódź, Ko.
147-45
tel.
36,
ściuszki
3495g Wałowa 8-11.
cznym.
weneryczne. Piotrkow
3523g
ska 175, 2 -7. 3471g poleca doborowe wina
W „EXPRESSJ'E
3106k GRAFIKA • ARTYSi miody.
SKRADZIONO leg.
Dr PIWECK1 wewne- RADIO-aparaty lam- TĘ - LITERNIKA o~zkolna
tramwajową
li.. ~TROW .\ NVJ\J"
trzne (płuca. serce). py szybko tanio !acho raz foto - laboranta
D~nuta,
Kułakowska
zatrudni
<laborantkę)
Piotrkowska 35. 3-6. wo naprawi'1my radio
g
3465
51.
Karolewska
3472.e; odbiorniki wszelkich Centralna Szkoła PPR REPATRIANTKA star
Kościuszki 65 zgła sza, uczciwa poszuku- 11111111111111111111111111111u.111111111111111111111111111111111111111111111mnn11111
Walczewska, Al: się w godzinach
Dr HEYKO-J>OREB- typów.
szać
je pracy domowej
SKI Jan choroby skór Łódź, J{iliń~ki P !'!(l 10 9 - 16:
3362k
DYŻURY
(róg Pomorskiej).
innej, M.
względnie
no-weneryc:me Brzeź
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