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Dziennik włoski „Unita" ogłasza
sze szczegóły spisku fa.szystowskleg •. ,
którego celem miało być przekreśle
nie wyniku wyborów i wprowadzenie
'
we Włoszech dylćtatury.
Spisek zorganizowany został przez
„narodowy front an1ybolszewlcki" oraz
„włoską armię wyzwolenia", na czele
której stoi marszałek Messo.
Bojówki faszystows!de miały być w
pogotowiu począwszy od ·dnia 17~go
kwietnia, tj. na dzień przed wyborami.
Oddziały te miały sJę ' skoncentrować
w pobliżu lokali wyborczych, .· by móc
przystąpić do natychmiastowego dzi~·
łania „zależnie . od rozwoju sytua~ji''.
Elementy przeznaczone do prowoka~}!
mia1y być wyposażone w legitymacje
partii lewicowych, by· w ten sncsób
dać rządowi pretekst do represji prze
ciwko stronnictwom demokraty.anym
do uniew.ażnien~-1 wyborów . oraz eto
zrzucenia odpo·1riedzialności · za , ten
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W okólniku ujawnionym przez dzle11nik „unita", kierownicy spisku powołują się na poprzednio Wydane rozporządzenia, . co świadczy o. tvm, ·Że spi·
sek, przygotowywany od dawna, to.rgartizowany był na zasadach ściśle w;;
skowych.
Burmistrz Turynu · Negarville, k!{
Wykrył spisek, złożył odpowiedni t•a
port na ręce prpkuratora republiki.

•1

wczoraj rano ustawa o pomocy dla państw europejskich w wysokości 5,3
mi!iarda dolarów uzyskała aprobatę obu Izb Kongresu amerykańskiego. Obecnie ustawa podlega jeszcze zatwierdzeniu przez prezydenta Trumana.
Ustawa zezwala powołanym instytucjom na natychmiastowe wyasygnowanie kwoty 1QO mil. dolarów na zapoczątkowanie reali.zacji planu.

na front

tych
nowi funkcję i prerogatywę
państw, które już program ten przyj~ły. .Tak widać, USA gorąco pragnie po·
móc również „biednemu" pupilkowi gen. 1franco, .~le b~zmię kompromitacji

praame zrzucie na mnych.
Korespondenci waszyngtońscy twier- 1
* * *
"'
„GTGANTYCZN Ą AFERĄ".
'dzą zgodnie, że przyczyną gwałtowne
Specjalny wysłannik prezydenta TruW związku z anulowaniem poprawki
go pośpiechu, z jakim uchwalono usta· Izby Reprezentantów o włączeniu Hisz- mana Taylor, który w czwartek przybył~••••••••••••••••
"''ę o pomocy, jest bliski termin wybo- panii cło prol!ramu pomocy europejskiej do Madrytu, odbył godzinną rozmowę z .
rów- powszechnych we 'Vłoszech.
!>enator Vandenberg powied;dał, że przyj generałem Fi;anco. Taylor opuszcza Ma,
R.;;i;qd amerykański łudzi się, że grub- jęcie Hiszpanii do planu odbudowy sta· dryt w dniu dzisiejszym.
ową j
hę
szy zastrzyk clolarowy zdoła zwiększyć 111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllltlllłllllllllllłllllllllłllllllllllllllłllłlllllllllllllllllllllll:llllllllll
popularność de Gasperi'ego i przechylić
SZ;ilę zwycięstwa na stro'lę sfaszyzowaJak donosi agencja CTK, profesor
tematyki na uniwersytecie lonctyńf"'
.
.
nych „chrześcijańskich demokratów".
Hyman Lovy . oświadczył studentom . pr·
.·
„
·
· ·
•
.
Swiadczy o tym fakt, że ambasador Sta
sk.lm, źe ~wiązek ~advecki nie .ly!~
11ów Zjednoczonych w Rzymie wi·ęczył ~la
amery~anska.
w włoskim ministerstwie skarbu
lwie, Jak. produkow.ac bc:imb" atomow
'
lecz posrada już takie bomby.
•
.
'
.
CZEK NA 4,5 MILIONA DOL.,
uczona francuska p. Joliot w środkach kampanię prowadzoną prze
Słynna
jako „część clługu USA wobec Włoch Curie wygłosiła na btłnkiecie, wydan:m ,ciwk~ pa~~twom E~tropy śro~koweł; .
ł
:;;, p rn <'ę n-ykonj'\'\ an11 prz(.':z jeń(;4W na jej cześć przez antyfaszystowski ~::o~ęrS,
,
fil
Tv-1.erch,1ła ona, ,ze przemiany, _Jakiej •
wloskich".
zaszły ''l tych panstw_a?h, nastąpiły w narztdzfem walki wyłtorC78i J(Dm!
kt,.
• · ·
h d· •
·t· t
0
· •· •
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,
drodze demokratyczne] 1 były wyrazem 1
m1 e uc o zcow przemowierue, W
* * •
Amerykan~ki m1mster Clark z~
zamiesz.kujących je ludów.
woli
Europy
narody
że
podl~reś-liła„
rym
Uchwalona cyfra 5,3 miliarda dola·
Pani Joliot Curie powiedziała r6w- rza '':'Ytoczyc proces byłym wspołp
rów przeznacZOl)a jest na „pomgc" dla pragną pokoju i uważają odbudowę ich
że powodem jej aresżtowania był cowmkom zm~rłego prezy~~nta Roo.
nież,
.
najważni~jszą.
rzecz
.za
gospodarki
Europy w ciągu pierwszego roku. Ta
fakt, iż celem przyby- velta, . za~ru~ 1.0 i:~m w mm1sters.t'\\
prawdopodobnie
reakcyjną
ostro
ona
Skcytykową.ła
sama ustawa ohejmnje
politykę kół imperialistycznych w Sta· cia do USA było udzielenie pomocy an- spraw~e~l.1wosc1 1 m~ych, ora~ prze1'
12 ~aJbhzszym wspołpracowmkom „
nach Zjednoc.z onych i nie przebierającą I tyfaszystom.
POMOC WOJSKOWĄ
1ace a.
dla Chin w \vysokości 590 mil. dol. oraz
Zarzuty stawiane tym ludziom są
rlla Turc.ii i Grecji 275 mil. dol. W ,ten
kowicie bezpodstawne, ale chod.
rnosób do ustawy o pomocy · clla odbu·
zdyskredytowanie ich w przededniu
dowy europejskiej włączono pomoc woj
borów, aby w ten sposób osłabić s:--,
skową dla Chin, Turcji i Grecji. Czło
se wyborcze postępowego kandydat·
nek Izby Renrezentantów, republikanin
prezydenta - \Vallace'a.
Read nazwał tę ustawę
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Dlaczego aresztowano p Joliot-Cune
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Bizonii

źrtrn1ca w oku Anglc-Amerykan
Dzienniki w sektorze radzieckim Ber·
lina o:{łosiły komunikat agencji A.DN o
7arządzeniach władz radzieckich w spra
wie ochrony gospodai·ki llcrlina. Komunikat stwic1·dza. że wywożenie urzą
d'le ń przemysłowyt;>h i towarów z Ber~
Jim1 do zachod~1iei strefy Niemiec pr'lyhrało w ostatnich dniach ,zastraszające
rozmiary.
radzieckie zastosowały ze
Władze
swej strony pewne środki, zapobiega·
ją('. P dlłl szej ·wysyłce urzą'dżeń przemyslo •-'ych i wyd a łv szereg dyrektyw,
)dól'ych wykonanie powierzyły burmistr:imm rejonowym i oddziałom polidi.

pr-zeciwny j·est zwięllszeni-u _wydatków na zbrojenia. ,_;_ Nowa porażka prez. Trum·ana

PrezydenJ T.ruman użył pr~w.a veta przeciw projektowi ustawy o zmniejsze.
niu podatków o kwotę 4,8 miliardów dolarów. Stanowisko swoje Truman umotywował tym, że „nie można redukować wydatków państwowych w chwili, kiedy
poi<ój światowy zależy od potęgi Stanów Zjednoczonych"(?). Truman domagał
się funduszów na cele wojskowe I wydatki, związane z wprowadzeniem pow, , ,. · ·
szechnej . służby wojskowej.
Na popołudniowym posiedzeniu piątkowym Izba Reprezentantów odrzuciła veto prezydenta 311 głosami przec:iwko 88. Jak wiadomo, dla odrzucenia.
veta prezyd,e nta konieczna jest - w myśl konstytucji amerykańskiej - kwa·
lifikowana większość dwóch trzecich głosów.
W kołach politycznych przypuszczają, ie również w Senacie veto prezy·
d~nta zostanie odrzucone w~rmaganą kwalifikowaną większością • głosów i u·
chwa ła obu Izb , o zmniejszeniu wpływów podatkowych ty1n samym uprawomocni
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propagandy •.• HknJu we Franch ,
trwały

pokój i demokr ·
zakazr.me we Frcm
Jak donosi „Humanite", delegacja
ma ~siłowała otąymać wyjaśnlenie
do · powodów tego zakazu w min is
stwie, lecz bezskutecznie.
„Humani~e" podkreśla, że w repu.
kańskiel Francji coraz bardziej gwą
si~ swobod~' demokratyczne.
Pismo „O

ludową" zostało

W sprawie Palestv
Nowe decvzie

Ra~y Beniecieństw

· 1·1czy••• dz~n~ucz~~~~o;~~e~~e~:t,~~~y~rf;;
Gdy trzeba·, Marshall m
Konferencja
.
w. lk q B ler enem
k
h
I
l

dwa wnioski amerykańskie w spra
Palestyny.
Wniosek, wzywający Arabów i"'
panamerykańska
.
• * •
dów w Palestynie do zawieszenia bro
r
llfgodni!{ ,.Nowo je Wremia" donosi.
został uchwalony jednogłośnie.
rylan1ę
18
OSlryC ala OW Da
że na terenie Bizonii powstają związki
Wniosek o zwołanie nadzwyczaj
Konferencja w Bogocie (Columbia), pejskich na terenie Ameryki. Na czele
przemysłowców niemieckich na wzór
organiza.c:H hitlerowsldch. W samej S~k- gd ti e obraduje 21 państw amerykań- ko.misji stoi minister spraw zagranicz- sesji zgromadzenia w sprawie Pales
ny przyjęto 9 gł~sami,*
sonii pows!afo 50 zwla7.ków pn~ds 1 ę- s kich, stała się ·widownią gwałtownych nych republiki San Domingo .
. .
*
JJk donoszą korespondenci, s tanowiPiorc6w, zaś na terenie całei Bizcmii ataków na W. Brytanię. Minister spraw
Członek Izby Reprezentantow 'E
znajduJą się 193 związki. Potęiłio zw~a- zc gr anic znych Argentyny wystąpil prze- sko państw amerykańskich wywoła lo
ncza są rwfozki przemvsHi ciężkieg·o, ciwko ko loniom na lądzie amerykańskim, wielką konsternację w L9nr.łynie, gdzie 1~~elwCelle~, demo~rat~ z Nnwego .Jr
' ystąpił z wmo~kiem, l~y prez
któ.re, jego zdaniem, winny bezwzgl~d- spodziewano się ie Marshall w imieniu
ch~micznego i enerQietyczne?o.
swe
natychmiast
wysłał
Truman
dent
· t vnv na zn
d o P a 1es
..
rzeds+a
obro· ....
stame w
Zwilł?ki przemysłowców nk~miecl<ich ni e vlec likv;idac~i. yVi ększość państw Stanow Zjednoczonych
• wicie1a
i.
•
•
•
,
•
cieszą slę npięką i poparciem wJadz o- arnerykańsk1_cl1 . poparła o ~ w i adczenie nu: panst';' kolonra!nych. Jci)c w;adomo, uznania pal1.stwa ż:vdowsk.i.ego. Ce
lmi:iilcvjnyl':h. ~„qaofihi'"' i;N~'' ii"łh :il<tv mini stra ar9 e11tyf1sk ie.go Wyłoniono spe głow,nvr:i Kolon1-za~orem na la.dzie ame- podkreśla. ze posuni~cie to przecięło
; ;:iiejasną sytuae!ję, wytworzoną ostat
wizacji tyeh hit 1"HQWSkich orcanjz.acji ~!alną korni~ie, która zajmie si~ zbada- ry·~:insk1 m 1est W1 ~ lk a Srytania.
oświadczeni em prezydenta Trumana
,, .
., niem zaciadnlen!a . kolonii państw euro~ Stany ZjednQ,qone.
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Ziemie za·chod n1

JOANNA: Przesadne stosowanie kosmetyków wywołuje efekt wręcz przeciwny niż za.mierzony. Przede wszystltim należy pamię
tać, że puder i róż można nakładać na twarz
dokładnie oczyszczoną i gdy cera jest zdro-

Za QO SP Od aro wan@ przez ,nas w rekordowo szybkim czasie
i pokoju światowego
bezpieczeftstwa
sa\gwarancja\ naszego
•
.
· ·
·
l

Począwszy od przyszłej n~edzi€ i, t. :i·
od ll-go kwietnia obchodzić będziemy

w całym kraju Tydzień Ziem Odzyska·
nych, którego jakby zakończeniem i
uzupełnieniem będzie Wystawa Ziem
Odzyskanyclt we Wrocławiu, otwarta
dla uczczenia trzeciej rocznicy powrotu
tych ziem do Polski.
Od ubiegłego roku wiele się na Ziemiach .Zachodnich zmieniło: wysiłek
·
i. praca naszego robotnika, chłopa, inteH;ttencji, naszych naukowców, pisarzy
i utystów sprawiły, że Ziemie Zachod·nic stały się potężnym ośrodkiem naszych sił ekonomicznych i kulturalnych, ,
ze stały się one znowu najrdzenniej pol I
. :c:kie.
.
. .
.
MicdszkaJą fa ~eh. Pol::ic~, kto~~ ~~0
08 ~' 0 • arowa 1 wsie 1, mias a,
u .wah l -w dals~ym ciągu. odbudowu~ą I
przemysł, rolmctwo, rzemmsło, szkolni- I •
1
ctwo polskie i życie kulturalne

I

strony Niemiec, a co na3mmej przyl
ich udziale.
Jeszcze przez długie dziesiątki
lat warunkiem pokoju w Europie
i na całym świecie będzie słabość
Niemiec. Dlatego też to wszystko,
co. dzisiaj
· do osłah N' się
k przyczynia
·
b tema po onanyc
1em1ec, wzma· dz
k •
· tr ł • •
cma wa osc po OJU mię ynarod owego.
włączyła z powrotem do
Polska
-d t • .
. i
.
h
ziem e '. wy ar e JeJ
oranie
swyc
•
••
e
·
·c krzyzacką N zie
a
•
pi;zez ~"'aborczo8 • • •„ bardzo
po
mlach tych ZnalduJe SI
wazny przemysł, ktory pomnazał
S~Ę WO~EN~Ą NIEMIEC. Włąc~a3ąc te 7;Iem1e} powrotem d'? gra
me naszego Panstwa naprawiamy
nie tylko krzywdę, wyrządzoną
nam przez Niemcy na przestrzeni
wieków, lecz równocześnie osłabia-
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· . . IJa k z kam1en\a
·· repolomzacJą
-w pracy- nad ponowną
0
1
:'~_i!~llcd~~1:0a~ł~fccazł~ye~nchatyro~hdi· zw1s~z~:,_bcieyi~rm;f::1_~1 f OC S Ur zę
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Związki Zawodowe organi-

zakładają. świetlice, domy kultu-

ry. kluby robotnicze dla 5.250.000 miesz
na Ziemiach Zachodnich Po·
-aj~cych
ka ow.
Tydz!eń Ziem Zlfchodnicb ot~an~zo:
·any Je~t pod • hasłem . po~łę~ienia 1
· ~J'walema pokoJU: gdyz_ widzm;y. w
mch symbol zwyclięstwa 1 slusznosc1 na
~zej polit~· ki, bo wiemy, że granica na
Odrze i Nysie jest gwarancją naszego
'l:'zpieczeństwa i pokoju światowego.
W .1945 roku, w sier. pniu, wice.01-mer Gomułka
. •
J
. d .znaczerne
k. omawaJąc;
d
c11wał pocz am.s ic11 pow1c zia m. m..
„.Tc&Ji kiedykolwiek w przyszłości
ludzkość, a szezególnie naród pol1 ski, stanąłby wobec grozy nowej
wojny, to nie może ulegać vvątpli
wości, że niebezpieczeństwo' takie
może zagrażać przede wszystkim ze

1

Z

dodatnie cechy twarzy, a umiejętnie zmniejszać wady, to jest przecież sens wszelkich za.
biegów kosmetycznych. Proszę jednak zachować duży umiar --, lepiej i korzystniej wygląda kobieta nieumalowana, niż umalowana
zbyt jaskrawo.
K. R.
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Proces przeciwko. jedenastu b. urzędnikom Brygady Ochrony Skarbowej
obfituje od początku w wiele niespodzia
nek. Wznowiono go wczoraj po 8dniowej przerwie, spowodowanej konie
dodatkowych
eznością przesłuchania
. .
_
.
•
. .
swiadkow, ale tuz przed zamknięciem
przewodu sądowego został on... znowu
1>rzerwany, tym razem na 2 tygodnie.
Przyczyni'ły 51.ę 0 tego wykrętne tłu
. kt'orych-· oskarz·onych', ni'e
. rue
maczema
, 1t
• łapowe
. d o b rama
h się
.
przyznaJącyc
nawet wtedy, gdy obciążają ich świad-

U ~;c~~,

·a

kowie, gdy obciążają silę nawzajem.
Wypierają się i starają zagmatwać
.

sprawę, pomimo obciążających zeznań,
złożonych przez świadków Szreibera,
Pruskiego, Klątkowskiego i in. Padają
zas~rasze-

• h d ·
lb
•
t
·
oIDJamem zas osowarua o rzym1c
rów podatkowych .P~dsądni wymuszali

• ~„

tak:

społecz

~~:~ep~~:::bi:~ra 7~;;:;~-~::

;:
rbimy też Panu skłonić go aby udał się do
lekarza, gdyż źródłem tych zmian może być
jakaś nurtująca organizm choroba.

z Głównej Insp. Ochrony Skarbowej i
Kmiecik ...:.. przedstawiciel ' Izby Przemysł0wo-Handlowej w Łodzi. Podtrzymują swoje pierwotne oświadczenie,
że działalność oskadonych godziła w
interes Skarbu Państwa. Biegły Kmiecik dodaje ponadto, że praktyki, sto~owane przez oskarżonych, rujnowały kupiectwo.
Sąd udał się na krótką naradę. Miast
d
mk · ·
.
ekiwanego
męcia przewo u sąza
ocz
b
k
d
owego, zabiera głos os arżyciel pu liczny, major Auster.
wobec tego z·e ni'ekto'rzy oskarz·eru·
'
twierdzą iż pieruądze wpłacili do Urzę
,•
h d . k .
b'
d
u Skar owe?o - ~ac 0 ZI om.ecznosc
skontrolowama ksiąg przez biegłych.
Wprawdzie nie zmienia to w niczym
kwalifik~ji czynu oskarżonych, ale hędzie to miało znaczenie dla wymiaru
.
kary. W tym celu prokurator wnosi o
przerwanie rozprawy.

*

WARSZAWY: Nie możemv. p,..,.,..-

smutne doświadczenia. Może się zda,......•ć że
·~_,
człowiek o bardzo pięknych cechach charak~
teru, jasnym umyśle i żywej inteligencJ·i · tak:
się jakoś zagubi, tak się da przytłoc""Ć ,...,..,ez
-_, F•~
małe,. cod. zie_nne, nieistotne wydarzenia czy
tr
osln, ze trudno mu samemu, uporać się ze
stanem apatii i zniechęcenia. R.olą preyjaciela w takim wypadku będzie wskazanie mu:
w"laściwej hierarchii spraw i pomoc w oiTząśnięciu się ze stanu bierności i duchowej
m;rh~o~y.b Bardzo ciężko jest patrzeć, jak
liski 1 drogi oddal~ się od nas coc owie
raz bardziej, ale nie powinniśmy patrzeć obojętnie i wyczekująco, gdy możemy temu prŻeciwdziałać. Jesteśmy pewni, że Pan potrafi
wpłynąć na przyjaciela, obudzić znów jego 2'.a...
interesowanie dla spraw ogólnych,

0

Bo s

z

znać Panu słuszności, mimo że miał Pan

nOWU przerwany' na -2 f yg Odn·e
I

słowa ciężkiego oskarżenia:
W poniedziałek, dnia 5-go kwietnia
PREl\UERA filmu produkcji francuskie.i

::·sk~~!lin~~i=:i~~~y~r~~~~;:··p==
~~ż~:d~i~ :u:~~~:;k, -:~~~ i:~1 ~~d~~:;

· my Niemcy, czyli DZIAŁAMY W
POKOJU
IMIĘ UTRWALENIA
co jest
MIĘDZYNARODOWEGO,
wszystkich pokojowych
dążeniem
narodów świata".
To, czego dokonaliśmy przez trzy la• •
-i-, •
t a w warunk ac h t a k t ru d nyc,.._,
1 c1ęzł
kich, że niejednemu z nas zdarza o się
na widok już dokonanej pracy krzyknąć ze zdumieniem: - to po prostu nie
jest najlepszą odpowiedzią
możliwe! dla tych wszystkich, którzy pragnęliby
zakwestionować nasze granice zachodnie.
Nie zmienią tu nic wszelkie nagonki
podżegaczy wojennych. Utrwalenie pokoju jest sprawą najważniejszą zarówno dla nas, jak i dla mas ·ludowych
wszystkich krajów, a siły obrońców po(a)'
koju rosną!
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Człowiek czę•

st.o wierzy w to, w co chce wierzyć, panno
Gleniu, Wydaje nam się, te tak jest i w Pani sytuacji. Ponieważ Pani jest zakochan~
wmawia sobie Pani, że „on" jest nieszczęśliwy, że należy mu stworzyć inne życie <prz11
boku ani), że nie moee Pani patrzeć na jego!
cierpienia itp. A przecież „on" nie jest małym dzieckiem tylko dorosłym m~żczyzną i
sam powinien wiedzieć czego pragnie w ży.c iu, jakie są jego uczucia i wobec kogo. Nie"h
Pani nie popełnia tego wielkiego, tak częstegłi
u kobiet błędu i nie przypi·suJ·e dru<tl•mu
„...,

człowiekowi cech, których on wcale nie posiada. To tylko Pani chciłaby aby tak było.
aby potrzebna mu była Pani opieka, troskliwość i czułość. On zaś lna swoje tycie, ju:i;
ustabilizowane i nie po-winna Pani w to tycie wkraczać, gdyż spotkać Panią może wiele
goryczy, rozczarowań i przykrości. Radzim:'I'
Pani serdecznie nie angażować się dłużej i nie
łudzić .. Ni~ chce Pani chyba po~iększać
na zaw1edZi!onych, porzuconych i nieszczęśhwych kobiet? Rtanowczo lepiej zrezygnować
•
i odejść samej,

I

gri<:
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Ministe.rstwa Skarbu,

Sołłohub
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nowelka „Expressu"

Naszyjnik
.Tubiler. mr. B1ack miał tej nocy bo. Przed tym posmakuje on tego!
To mówiąc podrzucił lekko swój - re·
iszne powody do denerwowania się,
:łyż przyniósł dziś do mieszkania bar= wolwer.
- Jednak :radziłbym panu, mieć się
zo kosztowny naszyjnik, który :jutro
ano · miał zostać odwieziony samolotem na baczności! Widziałem go niedawno
blisko tego domu.
o San ł,rancisco.
_ No, no! _ mr. Black zmarszczył
eleionicznie połączył się z biurem
'?
~tektywów prosząc, ażeby przysłano
czo ło. - T u t aJ.
. d
d
·
·I • '
T k o
u z o1nego wywia owcę.
n .~us1• muc cos przecr~
·W.idocznie uczyniono zadość jego proś ! ~- a ·
ie i kiedy teraz zatrzymał się przy ok-/ p'."nu! - Na~z7Jmk Jest chyba w bez
e zobaczył jakiegoś me:zczyznę który , ini:;cznym r?IeJSCU? Czy t?- a go P.an tutaJ?. Ra~z:łby~ sprawdz1c, czy Jest na
'
ł mu ręką znak.
,
mieJscu.
swmm
Jubiler otworzył okno.
- Chciałbym pogadać z panem w ; _ -.: 1\lf~gę zob~czyc - rzekł. mr. 1:la~k
WydaJ; m1 s1e
ewnej ważnej sprawi.e - rzekł mu 1 dosc m~ch~tn:e. Ay przyciszonym głosem detektyw. ! W_Praw?z1e sm1~szną .rr:yśl, ze m~~łby
_ Czy nie zechciałby mnie pan wpu- 1 me by~ na sv:01m m1e;iscu, ale c?z .to
i szkodzi? Chodzrny wobec tego do b1bhoJć?
- Co się stało? - spytał mr. Black. , teki!
We dwójkę udali się do biblioteki.
~ Proszę pana - zaczął tajemniczo
etektyw - widziałem w pobliżu nieja Wszystko znajdowało się tam w najlep
iego Slinky, jednego z najzręcz•tiej-. szym porządku, a safes w kącie był nie
ych kasiarzy! Tó bardzo niebezpiecz- _nru.--uszony. Wywiadowca przypatrywał
' się z zaciekawieniem jak mr. Black
·
y i sprytny rzezimieszek!
- Gadanie! Nie wierze w tych prze- otwierał swój safes.
Wewnątrz leżała mała szkatułka J-damowanych kasiarzy! Ma pan zbyt
ujna wyobraźnie! Jeżeli pan myśli, że Mr. Black otw13rzył ją i wyjął ze środ•
kiemukolwiek opryszkowi uda się wy ka wspaniały sznur pereł.
- Widzi pan, tutaj Jeży cały i bezpie~
ść mói nao.izynik.-to mvU się pan gm

I

I

1

(p)

insp. b. m.

cznyl Robi pan dużo hałasu o nic. Zdaje
mi się...
- Słuchaj pan! - zawołał nagle detektyw:
Obaj poczęli nasłuchiwać.
Z gabinetu dochodziły. jakieś podej1-zane szmery. Twarz wywiadowcy stała
się nagle sprytna i czujna.
- To musi być on, Slinky! Wiedziałem, że ten ptaszek chce pana odwiedzić. Może mi go pan zostawić, już ja
się nim zajmę.
szepnął mr.
- Idę z panem!
Black, przekonany, że detektyw, pozostawiony sam sobie, popsuje wszystko.
Włożył perły z -p~rJrotem do szkatuł
ki, zamknął safes, po czym na palcach
poszedł w stronę swego gabinetu. Trzymając rewolwer w pogotowiu, odkręcił
światło ...•
Za biurkiem stał pochylony jakiś czło
wiek. Jednym susem rzuoiJ się teraz
ku oknu, ale gdy mr. Black wystrzelił,
zatrzymał się i podniósł ręce do góry.
rzekł zduszonym gło
Poddaję się sem.
- Nie ruszać się ani na krok - roz·
kazał mr. Black. Nałóż mu pan kajdan
ki _:.. zwrócił się do detektywa.
- Dzielnie się pan "spisał - rzekł ten
z uznaniern, nakładając opryszkowi kaj·
danki. - To jest rzeczywiście Slinky,
tak jak przypuszczał~m. ! Zatelefonuj~.
zaraz do komisariatu!

I

przy ul. 1-go Maja Nr 6.

- Oczywiście!
- Ja... - tu detektyw przerwał na•
gle. - Druty telefoniczne są poprzery;
wane!
- To łotcy! - rzekł mr. Black, oglą
dając znisz<'.!zoną instalację i dodał:
- Ale to nic, idź pan do biblioteki,
tam jest drugi aparat! Ja tymczasem
będę uważał na naszego przyjaciela.
Detektyw udał się do biblioteki, skąd
wrócił po kilku minutach.
- Dobranoc panu. Odprowadzę na.szego ptaszka do komisariatu!
To mówiąc, ujął jeńca za ramię i ski~
rował się z nim ku drzwiom.
- Dobranoc! - zawołał mr. Black.
- Mam nadzieję, że nie pozwoli mu
pan uciec.
Dwaj ludzie szli w milczeniu przez
ogród. Wkrótce doszli do małego spol'towego samochodu, który stał ze zgasza
nymi światłami tuż przy szosie.
Detektyw szybkim ruchem zdjął t
rąk swego więznia kajdanki.
Wsiedli do auta i ruszyli.
Po chwili jeniec zapytał:
- Czy masz perły, Slinky?
Twarz detektywa rozjaśniła się usmie
chem. Pseudo. \\rywiadowca sięgnął rę~
ką do kieszeni i wyciągnął stamtąd
f1yszny sznur pereł Oczy jego były
ski~rpwane na '-YSkazówkę szybkom.is~
„.,.,,,- i.+,o;.~„ ~i..H.;.„}„ „],,, dn setki.. ..
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PRZY& ODY WICKA i WACKA

I
I

WACEK: - Nie wyn1ien1aJą żaró
WICEK: - Przecież to był kawał!
WICEK: - Panie Szabruś, nie szaWICEK: - Co tu się stało?
wek! Skąd wiesz, że to kawal?
Nie czytał pan sprostowania?
OB: - Pan Szaberski wlazł na dach 11eć! Czego męczysz kota?
WICEK: - Bo sam go wymyśli
SZABERSKI: - Owszem, czytałem,
SZABERSKI: - Chcę go odnieść tei nie może zejść„.
łem, łamago zapowietrzona!
ale nie uwierzyłem.
mu Amerykaninowi...
WICEK: - Idę mu pomóc!.„

SI

żba

Polsce

REJESTRACJA
w • .ibot~ rozpoczynają się ]Jl"ace korni
~ji rejestracyjna - lekarsk;ch w związku z powo!an·em rnłod,.:eżv do szeregów P0wszechn€J Organizacji ,,Slużba Pol-sce".
W Łodzi powołano trzv komisje. V.lszyscy,
którzy otrzymali imienne w<'zWania, obowiąza
ni są stawić się w dniu, godziillie i lokalu, ozaczonym w "•"waniu. Pra.ce komisji rozpoez 'ni~Ć się będą punktualnie o qodz. 8.15.
W lok :.:u przy ul. Swiętokrzy-skiej 13-15
Ilość wypadków na jezdni nie maleodbywać się będzie rejestracja r. 1929 i 1930,
z ś przy ul'--y Ogrodowej 34 w lokalu T-wa je. Często winę ponoszą szoferzy, zdaSp'ewaczego im. Moniuszki - r. 1931.
rza się jednak, że przechodnie padają
Powalani winni również zabrać ewenhial- ofiarą własnej nieuwagi i lekkomyślno
ni. µ.:-siadane legitymacje PW i legitymacje ści.
a.lon\owskie organizacji mlodz.ie:żowych.
Najwięcej wypadków notują kroniki
Wszy;;<;y ochotnky i ka:ndydaci do 6'lltól
cylxnv<:owych zgł?.s7.ają ~ię wyłącznie w ko- Pogotowia w śródmieściu, zwłaszcza na
mhj1 Nr. 1 - ul. Swiętokrzyska Nr. 13-15 bez ul. Piotrkowskiej, na której panuje oży
.,,·zg!1>du na wskazan€ mi€jsce stawiennictwa
woiny ruch kołowy i pieszy.
w wezwan.iu.

odz

!)ziś,

•

odbedzie sie niebawem na terenie Łodzi. - MHic· CH
i' studenci udzielać będa, wskazówek przechodniom
poucza•

.„!WIEC
O godz. 5.30 po południu odbędzie
się zapowiedziany wiec młod 7 ieży, która wysłucha przemówień okolicznościo
wych, urozmaiconych atrakcyjhymi popisami lotniczymi.

zostaną

ny uliczne

wreszcie zasypane I

się zachować na ulicy, aby nie powodo- rożkarzy, którzy również będą
ni w ciągu całego tygodnia o obowiązuwać zamieszania.
N auka potrwa cały tydzień. W ciągu jących· przepisach drogowych.
Na marginesie tej akcji należy stwie:r.
tego czasu nie będą nakładane mandaty
karne, natomiast po upływie tygodnia dzić, że publiczność łódzka jest niesfor·
oporni przechodnie, nie stosujący się do ua. Był okres, gdy w mieście naszym
pociągani panował na ulicach względny porządek
obowiązujących przepisów
będą do odpowiedzialności w trybie kar i pod tym względem zdystansowaliśmy

I
l

·
·
nawet Warszawę.
no-administracyjnym.
p~ze~no·d
zarówno,
~ednak,
Os~atn~o
.
cliodze„nauki
szczegóły
Techniczne
do
grodzkiego
to
Skłoniło
podjęcia odpowiedniej akcji zapobiegaw nia" omówione będą na specjalnej kon- me, Jak 1 kierowcy, oraz wozmce 1 do•
ferencji, jaka odbędzie się w tych rożkarze poczęli omijać przepisy, zacho
czej.
Jeszcze w bieżącym miesiącu, ewen- dniach w Starostwie Grodzkim Sród- wując się często w sposób karygodny,
tualnie w początkach maja odbędzie się miejsko - Łódzkim przy udziale przed-' nie zwracając żadnej uwagi na znaki
w śródmieściu na szeroką skalę zakrojo stawicieli partii, Milicji Obywatelskiej, milicjanta, regulującego ruch uliczny.
A w konsekwencji mamy częste wyna „nauka chodzenia", w której jako organizacji młodzieżowych it.d,
Organizatorom tej pożytecznej akcji ~a~ki, .kończące się kalectwem a nawet
instruktorzy wezmą udział zarówno
(s)
aka
młodzież
i
o to, aby miała ona jak najszer- smiercią.
jak
MO,
chodzi
funkcjonariusze
szy charakter i tym samyin odniosła lllllllifl~;·11m•i:i111mnrl'lllf"l•·rl'rr:1:, ., ' ' ''' ,„rn:i::m!!lillJl!ł::tm1"rrr:r1-rTn
demicka.
Milicjanci i studenci będą udzielali jak najlepsze rezultaty.
Po „nauce chodzenia" Starostwo
wskazówek przechodniom, jak należy
przechodzić przez jezdnie, aby uniknąć Grodzkie przystąpi do przeszkolenia szo
rozkoszował s~ę poźarem,
nieszczęśliwego wypadku i jak należy ferów, motocyklistów, woźniców i dostarostę

Jak Ne on

Baseny poniemieckie, które pochło
i o których już tyle
wreszcie zlikwidowane.
pozwalając gasić ogn~a
Starosta grodzki wydał odpov.riednie
Za niecodzienne wykroczenie odpourodzajną glebę
polecenie w sprawie zasypania istnieją
wiadał wczoraj przed Sądem Starościń
cych jeszcze w śródmieściu zbiorników
skim ślusarz Bolesław Chodak, zamiesz
'vody.
kały przy ul. Jadwigi 10.
I tak zasypany będzie basen przy
Dnia 15 marca rb. o gooz. 16.40 zapa·
zbiegu ulic Sanockiej i Tuszyńskiej,
łódzkim
się
rozpoczęły
lił się samochód osobowy przy zbiegu
przy Alei Kościuszki 7, przy OgrodoPod siewy wiosenne przeznaczono w Pl. Zwycięstwa i ul. Wodnej. PrzechodDnia 30-go marca rozpoczęły się siewej 28 oraz wszystkie inne. Do lipca
nie rzucili się na ratunek. Nie podol>ało
rb. nie będzie już na terenie śródmie wy wiosenne na terenie województwa województwie łódzkim ponad pół milio- się to ob. Chodakowi, który niczym Nenajwięcej,
czego
z
ziemi,
hektarów
na
ścia ani jednego basenu.
łódzkiego.
bo 200 tysięcy ha przypada na ziemnia- ron, rozkoszował się widokiem buszują·
. Pożądane byłoby, aby podobne zarzą
Tegoroczna akcja siewna tym różni
96.200 ha na owies, 28.750 ha na cych płomieni.
ki,
dzenia wydane zostały rÓ'\.vnież na tere- się od poprzednich, że zastosowano w
Gdy wreszcie Chodak począł odcią
8.320 ha na pszenicę jarą,
jęczmień,
nie Starostwa Południowego i Północ- niej znaczną ilość siewników, a mianogać ratujących od palącego się samocho
7.500 ha na mieszanki zbożowe it.d.
(k)
ne.go.
wicie aż 2.800 sztuk. Obsiewanie ziemi
Akcja siewna zakończy się pod ko- du - milicjant uznał za konieczne dosystemem mechanicznym daje podwój- niec kwietnia. W lipcu rolnicy wyjdą prowadzić go do komisariatu.
ne korzyści, gdyż zaoszcządza wiele w pole, by zebrać plony zbóż ozimych,
Wczoraj sędzia starościński skazał go
czasu rolnikowi, a poza tym pozwala a w sierpniu - zbóż jarych.
na 7 dni bezwzględnego aresztu. (s)
~emne
zaoszczędzić znaczne ilości ziarna.
Urodzaj tegoroczny zapowiada się wy
W okresie przedświątecznym sprorozpoczęto jak zwy- jątkowo dobrze. Na większy zbiór plowiosenny
Siew
mięsa
dorożkarzy
wadzono do Łodzi znaczne ilości
nów wpłynie również fakt, że w roku
i przetworów masarskich z potajemne- kle od owsa, grochu i pszenicy jarej.
dnia 4-go bm. w
niedzielę,
w
Jutro,
wię
proc.
15
10
o
obsiano
bieżącym
go uboju. Mięso to uległo konfiskacie Potem pójdzie jęczmień, mieszanki zbo cej ziemi, niż w roku ubiegłym.
150 odbędzie
Zgierskiej
ul.
przy
lokalu
(s)
żowe i ziemniaki.
a winnych ukarał Sąd Starościński.
się walne zebranie dorożkarzy.
Sylweriuszowi Kankiewiczowi, rzeź
Zebranie zapowiedziane zostafo na
nikowi ze wsi Waliszew pod Łodzią, wy
godz. 9-tą rano w '„pierwszym tenrJmierzono 10.000 zł. grzywny, Jadwidze
nie", a na godz. 10-tą w „drugim termi·
2.000 zł„ MieWoźniak (Jaracza 96) nie".
(Obornicka 5)
czysławowi Pawlako,_:vi
Jutro jest niedziela, wiele osób bęazie'
areszc~e
m~es ią ce
- 1.000 zł„ Marianowi Dygudze (Mielpojechać dorożką za
eh.ciało zapewne
Sąd Sforościil.ski surowo ukarał wczo ra w latach wojny i okupacji budowała miasto,
czarskiego 7) - 1.000 zł„ Zdzisławowi
czy na spacer. Prosimy wi~c
Wieruckiemu (Sterlinga 14) - 5.000 raj ob. Eugeniusza Gołębiowskiego, za- umocnienia na l~niach fro~tow~clt. .
ob. dorożkarzy, aby przybyli na swe zc(i)
zł. grzywny.
1
mieszkałego przy ul. Napiórkowskie- . Po _v.ry,~wolemu, Gołębio~sk. „zmie- branie w „pierwszym" terminie i... a:i:e-i
ruł skorę - począł podawac się za Po- by możliwie jak najkróceJ· obradowali„
_
..,.
0 50
DZ ańczv
laka.
t"
Jako Polak zameldował się też w doOdpowiadał on za '·pro\vadzenie wła
Zarząd 7.wi::pku 7.awndowego DzienINŻYNIER _ ARCHITEKT
nikarzy RP. (oddział w Łodzi) komuni- dzy w błąd. Tło i okoliczności tego wy- mu przy ul. Napiórkowskiego 56. Wyzupełnie
przypadkowo
to
kroczenie
wygłęboką
swoją
posiadają
kroczenia
ogłosze
akwizytor
kujr:> raz jeszcze, że
przyjmuje do wYkonania
ujawnił dzielnicowy MO, sprawdzając
niov.ry Maksymilian Serwiński nie ma mowę.
prawa używać tytułu redaktora.
Gołębiowski podpisał volkslistę, słu- książkę meldunkową, w której Gołę- I WSZELKIE RYSUNKI Z DZIEDZINY Jl
ARCHITEKTURY i BUDOW1'1'ICTWA
biowski, w rubryce narodowość, podał I
Zarząd Związku Zawodowego Dziennawet , polska".
nikarzy R.P. oddział w Łodzi skierow::\ł żył w wojsku niemieckim i był
f
Wiadomość: telefon J.28-17
Sąd Starościński skazał renesrata na 3 1
przeciw Serwi.ńskiemu doniesienie do dwa razy ranny, a potem zaciągnął się
1
nęły już tyle ofiar
pisaliśmy, zostaną
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Tramw

ł

powietrzn

Nowe linie lotnicze p łącza Łódź z szeregiem miast. sam lot n Miedzynarodowe Targi w Poznaniu
Special

Przestrzeń odgrywa coraz mnieJS%ą rolę. Podróż samolotem % Łodtł do wą a Wrocławiem przelatują nad naWarszawy trwa zaledwie 30 minut, a Więc tak długo, jak jazda tramwajem z Ba szym miastem, wydaje się więc, że nic
nie stoi na przeszkodzie, aby lądowały
ł~t na Chojny. .
Samoloty - tramwaje powietrzne - coraz skuteczniej konkurują z pocią· w Łodzi i zabierały stąd pasażerów do
gam! i innymi środkami lokomocji, skracając drogę i oszczędzając drogocenny Wrocławia. Miałoby to jeszcze tę dodatnią stronę, że miasto nasze zyskałoczas.
Znaczenie komunikacji lotniczej dla żYcia przemysłowego, handlowego 1 by równocześnie komunikację tranzytokulturalnego jest olbrzymie. Rola naszego młasta, jako centrum przemysłu Y1łó- wą z Warszawą, wobec czego nie zacho
kienniczego, doceniona została przez czynniki państwowe. Łódź otrzymuje dziłaby już potrzeba uruchamiania na
'eJ· tras·1e odd ielneJ· 1·1nii
szereg nowych poJąaeń lotniczych.
·
Z
'
('W.D.) Na krótko przed wojną modna była
letni rozkład lotów wchodzi w życie
Po zakończeniu imprezy w Poznaniu
t,„ rdzo spłewana t tańczona powszechnie pio- ! Obecnie posiadamy stałe połączenie
lotnicze z Gdańskiem i Katowicami. W linia ta zostanie skasowana. Łódź nie z dniem 18 kwie nia. Wprowadza on pe•.:Jtka ,,zakochany złodziej".
Cezmu tak się przyjęła - doprawdy nie- najbliższym czasie otrzymamy nowe po ma ;zbyt wiele interesów z Poznaniem, v ·ne zmiany w godzinach przylotu i odwladomo. l\~ełodia jej b?wiem Jest dość ba- łączenie lotnicze WARSZAWA - LODZ toteż Polskie Linie lotnicze „lot" zde- lotu samolotów na istniejącej już linii
Ka tow·1ce .
'"'i..
· t stała Gda n~!'.
t rze b na Jes
·
· mepo
· cy d owa ł y, ze
POZNAŃ , kl'or':' wpr~wa d zone b ę d zie
a łreśc - wcale me budująca.
nalna,
- Łód'z Sądzimy, że żadna kradzież nie powinna Od dnia tego odlot z Gdańska będzie
clerzyć się pobłażaniem; nawet taka.„ „1 mi- I na okres trwania Międzynarodowych komunikacja lotnicza z tym miastem. Na
tomiast istnieje możliwość, że utrzyma- następował codziennie o godz. 7,20, hlścl". Złodziej Jest złodziejem i często się Targów w Poznaniu.
Pierwszy samolot wystartuje w dniu ne będzie połączenie między Łodzią a pl"lylot do Lodzi - o 8.50, odlot z Ło~arza, że symulując kradzież serca, skradnie
dzi - o 9.20, przylot do, Katowic - o
kwietnia z lotniska warszawskiego o Warszawą.
22
ąutnerce - torebkę!
10.15, odlot z Katowic - o 15.30, przy.
ożyw.i-one
natomiast
utrzymuje
Łódź
Z
9.45.
o
ł...odzi
do
Przylot
9.15.
godz.
.
Jod
~ n-• ....... h
· o dl ot nastąpi· o 1O15
ł:,od z1· d o P 01nama
zi-eJ,
any zz gwiazd
""""ocniebo
~r•
stosunki handlowe z Wrocławiem. W lot do Lodzi - 16.25, odlot z Łodzi .
Okrad.al
;>rzylot do Poznania - 11.15, odlot z związku z tym, łódzki oddział „lotu" wy o 16.55, przylot do Gdańska - o 18.25.
Ra.OOwaJ sl.oiicu złoto '
Rozkład ten J·est dla łodzian o tyle do
o
I t .
b
. k'
Poznania - o 14.30, przylot do Łodii- t 'ł
I k.siężyce>wi blask.
w e nim r z-.
z ł„odzi _ 0 16 _e j przy- s ąp1 . z w~1os iem, a
A ws.z:}'.atko robił JXJ to,
0 15 _301 odlot
kładzie lotow uwzględnione zostały te godny, że po przybyciu do Katowic bę·
'
lot do Wars awy _
Bo ch<!1ał 1!a pon:ysł wpaść,
0 16 ·30 ·
dą mieli pięć godzin czasu na załatwie·
·
z
Jak pewne1 małe/ pani
Samoloty na tych trasach będą kurso- potrzeby naszego miasta pr:ez zapro- nie swych spraw, aby móc powrócić
Jej małe serce &kraść.
wały codz(ennie, „,e wyłączając nie- w~dzenu~ :!alej ko~unlka~~· z Wrocł.a- tym samym samolotem.
Był zakochany złochiej,
dziel i świąt aż do dnia 9-go maja tj. do wiem, a Jesh to będzie mozhwe - takze
Okradał niebo z gwiazd,
Przelot do Gdańska kosztuje 2.400 zł.·
zakończenia Targów.· Podróż powietrz-, i z Jelenią Górą.
Nie lękał się niczego
do Katowic - 1 •400 zł. Jak z tego wypowadze
szanse
duże
ma
ten
Projekt
2.000
będzie
kosztować
Poznania
de.
na
I śmioło szedł przez świat.
nika, podróż samolotem nie kosztuje o
Aż potknął się o miłość
nia. Samoloty kursujące między Warsza- wiele drożej, niż podróż sleepingiem,
ił., zaś do Warszawy - 1.000 zł.

y

biedak wpajć,
ż-e chciał jedno
Mtt!eńkie seree $kraść„.
I

musiał

wyniki
lepsze
Coraz
pracy
dafe

Dkxtego,

współzawodnictwo

Współzawodnictwo pracy w IV kwar
tale 47 r. między przemysłami: wełnia
nym i bawełnianym, oraz jedwabniczym i włókien sztucznyl'h, zakończyło
się zwycięstwem pracowników przemysłu wełnianego oraz przemysłu włókien
sztucznych.
W przemyśle wełnianym współzawod
nictwo pracy objęło wszystkich pracowników łącznie z najmniejszymi komórkami pracy zespołowej na fabrykach.
Wzrosła wydajność pracy robotnika i

'

włókniarzy

maszyny, sprawność organizacyjna oraz
przygotowane były na czas kadry nowych pracowników dla wypełnienia
stale wzrastającego planu produkcji.
jedwabniJeśli chodzi o przemysł czy i włókien sztucznych, wysiłki obu
współzawodniczących zespołów w kierunku przekroczenia planu produkcji i
podniesienia wydajności pracy były jed
nakowo ambitne i wielkie.
Zwycięskie zespoły otrzymają dyplomy honorowe obrazujące wyniki współ
(1)
zawodnictwa.

nia, byli tak apatyczni, że - zmechanizowani zupełnie - nie zwracali na nic
103) uwagi, pochłonięci jedyną tylko myślą:
kiedy wreszcie skończy się ta męka
przebiegania kłusem niezliczonej ilości
więziennych schodów!
Olbrzycki stał nieruchomo za swoją
zbawczą zasłoną.

Tu praca była ciężka. Prócz prania komenderującego akcją „Saperka".
Olbrzycki wieszał przyniesioną przez
bielizny trzeba było obsługiwać „wachmanów", jednakże Olbrzycki wolał tę siebie bieliznę w pobliżu komina.
Komin był potężny rozmiarami 1
harówkę, niż tępą bezczynność w maprawdopodobnie kuchenny
łej dusznej celi.
Nagle szalona myśl strzeliła mu do
Tuż po Świętach Bożego Narodzenia
miał wraz ze swoimi kolegami wieszać głov.;y.„
się szybko po strychu, a
Rozejrzał
na strychu bieliznę. Równocześnie na
dwa wzrok jego zatrzymał się na sporym
więzienne podwórze wjechały
auta, naładowane kocami. Ponieważ żelaznym haku, do którego przywiąza
koce były mocno wilgotne, intendent ne były sznury.
Nie miał czasu na dalsze medytacje,
polecił je przesuszyć.
Zmobilizowano wszystkich w1ęzmow bo zaraz potem przegnał go „Saperek".
pracujących w kartoflarni, w pralni i Kiedy jednak, dźwigając koce, wrócił
- miał już obmyślony w głowie cały
.w arsztatach. .
plan.
Zrobił się ruch.
Plan był desperacki i wariacki po pro
Dźwigając bieliznę i koce więźniowie
biegali na góre i znowu z powrotem stu, ale Olbrzycki należał cl.o tych tyN aturalnie kłusem, bo na każdym pię- pów, które wolą zginąć, niż zgnić w wię
trze stał uzbrojony w bykowiec straż- zieniu!
Praca na strychu miała się już ku
nik, poganiając bardziej opieszałych.
- Prędzej! Prędzej! - wyżywał się końcowi: cała góra obwieszona była bia
w swoich sadystycznych skłonnościach łymi i szarymi draperiami - niby kupolicjant, podczas gdy dźwigające tłu- lisy na bardzo ekscentrycznej scenie.
Olbrzycki uskoczył w bok i schował
moki cienie pędziły tam i z powrotem
się za rozwieszonym w mrocznym kącie
po kamiennych schodach.
Na strychu panował największy ruch. 1kocem.
Nikt rrie zauważył tego manewru.
Tam na długich sznurach ~eszano koce
i bieliznę. Zadyszani więźniowie za- Oczy „Saperka" zwrócone były w inną
trzymywali ~i~ na chwilę, łapiąc dech, stronę. Zmęczeni kończącą się pracą
&&10i:rn nie soędzi ich z oowrotem krzyk .więźniowie, ciężko dysząc ze zmęcze-

- Uda się, czy się nie uda? - stukało mu serce do wtóru głuchego odgłosu
kroków biegnących towarzyszy.
Minęło jeszcze parę wlokących się w
zanim usłyszał
nieskończoność chwil,
wreszcie słowa, które zaparły mu w
piersiach oddech.
- To już ostatnie koce: wnieśliśmy
wszystko!
- A teraz wynosić się! Wracać do
swojej roboty! - zakomenderował „Saperek" i metalicznie zabrzęczały klucze.
Tupot kilku par nóg, potem zgrzyt
klucza, zamykającego żelazne drzwi, a
potem wielka cisza.
Olbrzycki stoi dalej nieruchomo za
swoją zasłonę, a mózg jego pracuje
ostro i precyzyjnie.
Znał dobrze więzienne zwyczaje.
Gdyby do przenoszenia koców wzięto
teraz,
więźniów z poszczególnych cel,
po powrocie, przeliczonoby ich bardzo
dokładnie i sprawdzonoby, czy ilość ich
zgadza się z faktycznym stanem. Jasne
jest, że przy takim obliczaniu wykrytoby natychmiast jego nieobecność. Jednakże więźniowie przydzieleni do kuchni, kartoflarni, czy pralni mieli większe
możliwości poruszania się tu i tam. Cza
sem któregoś z nich wzywano do sprzą
tania kancelarii, do magazynu żywno
gdzie zaściowego lub odzieżowego,
trz;:mywano ich nawet przez czas dłuż
szy - tak, że nieobecność ich nie zwracafa niczyjej uwag)..

chodzi o oszczędność czasu
jest ona olbrzymia.

jeżeli zaś

-

Polskie linie

lotnicze „LOT"

wpro-

wadziły obecnie bardzo pożyteczną ino
wację w dziedzinie przesyłek towarowych. Przyjmowane są mianowicie prze
syłkl za zallaeniem, oraz przesyłki poś

piesme do wagi nieograniczonej, co po
witane zostało przez kupiectwo z wielkim zadowoleniem. Ruch przy nadawaniu przesyłek drogą powietrzną jest tak
wielki, że często trzeba zgłaszać zamówienia na dzień - dwa naprzód.
Polskie Linie Lotnicze „LOT" notują
wzrost frekwencji: komunikacja s.1.
molotowa rozwija się coraz pomyślniej.
stały

(o)

w tej chwili nie zwrócono uwa·
że go nie ma, wyjdzie to na jaw
dopiero podczas wieczornego apelu, kiedy komendanci poszczególnych cel za·
Jeśli

gi na to,

meldują ilość więźniów,

przyjmujące

mu raport zastępcy Wegnera.
A zatem nie należy tracić czasu napróżno!

Na strychu panowała ciemność, jedoczy oswojonego z nią Olbrzy·
ckiego odszukały wbity w ścianę hak.
Podszedł po cichu i szarpnął nim z
całych sił, jednakże hak nawet nie

nakże

drgnął!
Podwoił

swój wysiłek, ale, niestety,
i tym razem bez skutku.
- Pierwsze niepowodzenie! - mruk
więzień
przez zacisnięte zęby
nął
nr. 312, który za kawał żelaza oddałby
teraz królestwo, od tego bowiem zależał
cały jego dalszy plan działania.
Idąc w ciemności wzdłuż sznura, dotarł do przeciwległej ściany i ods7Jtkał
hak drugi.
Sprężył się cały w sobie i szarpnął:
żelazo
Czyżby mu się zdawało, że
drgnęło lekko w jego ręce?
jesz•
Szarpnął jeszcze rozpaczliwiej,
cze potężniej - i o mało nie upadł na
ziemię wraz z„. celem swoich pożądań!
Hak miał ostry koniec. Olbrzycki
podchodzi teraz do komina i zaczyna w
półmroku obmacywać jego ścianki.
N areszcie znalazł to czego szukał:
drobną lukę!
Teraz zagłębił w nią koniec swego na
rzędzia, krusząc powoli wapno i cegłę.
Pracował z wysiłkiem, ostrożnie, bo·
jąc się, aby tam, na dole, nie usłyszano
podejrzanych odgłosów, toteż i - choć
rezultat jego wyminęło sporo czasu siłków był bardzo nikły.

CD. c. n.)

•

•
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KSIĘ~OW ~ samodzlel KURSY l'amochodowe
na (b1lans1stkal na a- Andrzeja 6, zapisy n1
mery~ankę. J?Otrzebn~ kurs zawodowy i am'I
TEATR POWSZECHNY. - Dziś o godz.
OWCZĄ, surową, po- ul. !~n. Da!:zyń~kieeo do większe] mstytuc31 torski nau!rn jazdy n;oi
1
osoboHl,15 „Omyłka" Bo 1 ~slawa Prusa - opowieść
tną, praną, w KAŻ- Nr 35. Telefon 140-02 na . dobrych w~run- samochodach
z czasów Powst~n·a Sfyczniowe.~o.
3297-k kach ~łacy. Sto~owka, wych, cieżaro·w'Ych i
.MEDEJ ILOSCI
338!)~
maszyn przydziały, wZęłg1el z~- motocvklach .
RYNOS KR~.JOlVY" NAPRAWA
TEATR KAMERALNY DOMU ŻOŁNIERZA
g oszema SEKif"ETAR!ATJ0~
,,,., ~~vrin W!"7.elk!e~o pewnione.
poszukiwany do przedsięblo:-stwa
ul. D~sz3•ńskier,o 31.
Łódź, Rzgow~ka 4. Fi- rodzaju szybko i przy pisemne, życio;:ysem, sów Adm. - Handlohandlowego
Dziś i cod7.iennie o p;o<l.l. 1!1 ,15 komedi<t
4
Andr7,.,_\a
3293k coteonie pol"rA Glo- referencjAmi pod „S:-i wych
lia Rybna 17.
Molierc'a „SZKOr,A ZON''.
Oferty kierować do Biura O~łoszeń
3566g przy.im11ie zapis" n<t
modzielna".
winkow"ki, żerom„Prasa" - ul. Piotrkowska 55 sub. „De3169k szon:~ debry z dłu trzymiesięczne Kursy
sl{lego 40.
Teatr „SY:::rn?'IA", Trau~utta t
WÓZEK limuzynkę POSIADAM sklep ga- goletnia praktyką z Ksi'"!gowości kupiec3439h
legatura".
Dziś o godz. 1(),30 „AD.'IBASADOR''.
sprzedam, stan dobry, lanteryjny punkt do- referencjami potrzeb- ldej przebitkowej oraz
37_._ _
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ „LUTNIA" :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Lipowa 44 - __
rozbry, przyjmę wspólni ny do osnbowego wo- ma.szynopisania
maszynę
SPRZEDAJ\I
kn lub inne oropoz:v- zu, firma prywatna. poczynające się 5-ito
OS.Z'lf~
Piotrkowska 243
łJ
ff#.
I:. /V, /"l
Il
Codziennie o god7.. 19,15: w nied7.ielę o godz.
do swetrów 8-ke i ga- rif'. tel. 1!16-64. ~520 Oferty pod „Prywat- kwietni'!.
33011,'
361lk KURSY---c;„ntra l nE>c;:o
nv".
zomierz, Padogoszcz,
15,30 - ,.ZEMSTA NTETÓPERZA", operetka
Dr 1\'IA.JEWSICI ch0ro ul. Prawa 36. Piechoc- POSJADAM lokal w l'O:l'RZF:BNI\ nr::icow- 7wiązku ~t0r-ngrafóv1
w 3-ch aktach J. Strau<:sa w pre111lerowej obI
3636g śrócmidciu wr:ir. z u- nica domowa . :r. refe- Piotrkowska f\3, zcic- iby l::obi 0 ce, we..,vr-~frz k!.
!.~karl"'
'Sadzie.
P::idzen!em, nadający
ne. L 0 ą;ionów 1-3 - 1 KAPELUSZE damskie, się na restauracje. rcnc.iami ŁórJź, LP<!:in- !'.Y na ma~z;,·no is~n i e,
TP.atr L:1lel: „Faramuszka". - Piotrkow- Dr PROCHACKI spe- Tel.: 216-82
36521~ męskie od 600 zł. Du- Przyjmę wspólniki\. O nów !ł- 3 .
3612 g ksiąl!owość poc~ą tk01<k;i 65 czynny w sobob• o godz. 16.00, - nie- cjalista, skórne wene.
DR DOBROWOLSKI ż;; wybór. „Manr11" ferty „Czytelnik'' Piotr POTRZEJ ! Ą. pomoc wą, przebit~ową.
dziele o 12,00 i 14,00. ,.Nowy program z we- ryczne przyjmuje ~-6 spe~aliM:i rhorób ner Główna 30.
3643k
359llk
3486k wowych i SC'1'i'i„~Jn,„-h WAFSZTAT ślusar kowska 96 pod „łte- domowa. starsr.a osoLegionów 17
sołą świnką".
3572k ba. Kamienna 16 rn. :\O
stavracia".
Dr-TEMPSKI specja3 ~1 ?.~
KoD0-nika 6 - 5. tel.: ski front sprzedam DNIA 21.mz-GINĘs. 1
lista weneryczne. skór 186-00.
3646k I:,A suka brązowa ""łu- POTRZE, B-'A pomoc R 31e
~6l0k Zamr>nhofa 14.
Teatr Komedii Mtt'Zyczne.f „I,UTNIA"
„.. , - w. moc1.onC'3'~
SAMOCHÓD-Opel
LIBO'°ALEKSA-N-:
Dl'
f!o-włosa rasy ,.Grv- domowa z frotowa- ----~----~
Piotrkowska 243 - tel.: 107-25.
p!ciowe. Piotrkow~ka
DER choroby US7.11, Blitz 7. przednim na- fon'' włos dlu~i I fa- niem. Al. lgo M'li"- 4
LOKAL handl-OWY
3476k
114.
Codziennie o godz. 19,15, a w niedzie10, pędem trz:v tonoV-ry w li~ty. Nr re.ie~trac:vjny (sklep).
gardła . M~a. 8 3til!'.lg Piotrkowska w nod'v"'>
lekarzy
.LECZNICA
4 - 6. Dac7.yń~ki"(!0 bardm dobrym sta:nie 718. Odprowadzić za GORPODP!l.TJ pnfr?"h- rzu odstąpie propozyle o godz. 15,30 i 19,15
snecjalistów oraz ga. 6. tel.: 101-GO.
3608k sprzedam Łódź, Żerom wvsokim ''ryna~rod7.e na. Refe!'(>ncie k0'1.iecz cje tel. 104-75. 3560g
„ZEMSTA NIETOPERZA''
binet dentystyczny DR-VOGEI; snecjalis skiego 66-6.
3552g niem. Traugutta 21 ne. Dr Sbin. Srńd- ZAi\IIENIĘ 6 pokoi
0 iotrkowska 3, 10-19
Operetka w 3-ch aktach J. Straussa
t:i. chorób kobiecych SPRZEDAM----maśzynę dzwonić telefon 142-80 ~i~i_ska_2_m. E.:26::'4g z kuchnią z wygoc!aTelef.: 216-48. 3516k
w premierowej obsadz!e
r"towi- saneczkowa 7-80 cm.
kuso:eri ~.
:1570k POTRZEBNA wykwa mi w śródmieściu na
Dr BEYKO-PORE~ acza
Bilety wcześniej do nabycia .w Spół
Wiadomość. Nowo-Za- POSZUKUJĘ wspólni lifikowana podręczna 3 Inb 2 pokoje z ku4, tel.: 260-92.
skór
choroby
Jan
SKI
31 pralnia ka do tkalni na cho- do konfekcji męskiei chnią. Tel.: 18.5-32 od
dzielni Artystów-Plastyków, ul. Piotr360!łk r7.ewska
no-weneryc7ne Brzeź
365Ig dzie. Warunki do omó Łódź, PiotrkowSkl'\ ?.4 9-11-ej.
chemiczna.
kowska 102, a od godz. 17~j w kasie
na 6, tel. 158-19 fi-7.
BAZARl\tEBLI kupu wienia.
Baranowski, w podwó"."zu:..__1.6:-l2~ ZAMIEN:!Ę domek z
teatru.
M74'<
i". ~iY'""7°"~ "ł ~ r'.'> ~A-:.. t"'"' mP Władysław. Wólczań- SZOFERA poszukuje trzema pokojami i ku
Uwaga: Kasa teatru nie przyjmuJe
Dr PIWECKI wPwnf'- STARSZY felczer Ga- ' bl0, Lóclź, Starv Ryska 91 od 13-15 !!odz. z gotówką spółk'I nie chnią, ogrodem samozamówień przez telefon.
trznt:> (płuca, se1·ce). luha <lł„~ol<>tni T'rak- nek 8, tel. 188-31.
3556!'! wykluczona. Oferty dzielne, na dwa pokood
W niedzielę kasa teatru czynna
Piotrkowska 35. 3-6. tyk szpitallł sl<ńfoo
3242g
ie z kuchnia lub po~
sie pod „Wspólnik".
PRzyBŁĄKAŁ
2197-k
~o<lz. · 11-tej.
3472<! "'eri0„yczri<><!o Głó"r
OICAZJA sprzedam pies żółty. Odebrać Li _________3_58_3.,..~ kój z kuchnia obszerDr. CZERNIELEWSKI ria 62 - 76. 18 - ?O. dom. Wiadomość tel. teracka 43 za z·wTo- POTRZEBNI! Czelad- ny. Choiny Zagadkochoroby skórno-wene31011( 192-61 od 9-19-e.f.
rcatr „OSA", Zachodnia 43, tel. 140--09
3633g
3613~ nik na robote angi.el- wa 25-27.
tem lrnsztów.
ryczne. Piotrkowska 88
3510k O'STROWŁOSY fo'tte- ską i czeladnik-(ka) SKLEP z poko'"m za
Dziś o godz. 19,30
czwarta - siódma.
Denłvści
SPN.ZEDAJ\f samochód rier „Tomas?:" bialv na robote fantazyjną mienię na mieszk<inie
327lk
A_+r:~~ . . . \· cieżarO\V\"
- „cos SIĘ ZACZYNA"
crnrn<> siodełko za~- B. Li!\ie<'ki Piotrko'"'- amenhofa 14-5. 3645k
Dr U•~llDER, skórni'. LECZ. ZĘBÓW. Nowo „Hans" Levd" w bar- nął. Odprowadzić du- ska 88-12.
3!'i94g 'POKOJU ~ublokator
oraz skecz
4-6 C7esna oracownla ze- d7.o dobrym stanie po ża migroda Zam„nho- POTRZEBNY woźny i !'kiego pe>~7.t:lrnię. 0weneryczne,
.,lVIELKI MECZ" z A. Dymszą
">'łQn-v bów ~ztncznych Piotr gruntownym remoncie
f'!,i..,,;~i,„ 41l
domowa, ferty pod „Nah•r:hpomocnica
fa 23, teJefon 21!1-0l.
zamiast produkcji muzycznych B-ci Ło
3475k motoru i podwozia.
DR KOWALSKI Ana- kawska 8.
3620~
Fryzjerski, miast".
Zakład
3581 <!
patowskich.
Sienkiewi
Wiadomość
tol. Specjalista skórno
3596g PANIENKA poszukuj(!
FOTOGRAFIE legity Stalina 55.
Um\ga: Czwartek. 8 bm. premiera
cza . 153, II piętro.
weneryczne. Piotrkow
„WIOSEN!li'Y BIEG"
36T5g macvjne, nortretowe, POTRZEB-SA pomoc Pokoju r;1blok;:itr;r."ka 175. 2 -7. 3471g
szvbko 'IVVko~mie Za- domowa z "oto'l'·a- skie~o n:.:1icłięin'r>i n
kasie teatru w godz.
rrzed~przedaż
DOKTÓR REICHER A'R:USZl!:RKA LAGO- KUPIĘ trak nowoc:o:e- kl.ad Wlle.ński Nawrot
"' kC'niE' ··~t ar s ZE>)· pant· Of!'>rt Y
niem referencje
specjali~ta wenervcz- WSKA IrPn9 przyjm11 sn:v szybko bieżny 0
2195-k
16-tej.
od
i
10-13
4()-3. pod „Uc..:t!.11.'c::i" ,.P~·a
Sierpnia
_
6
czne
3599k
l.
ne, skórne, płciowe iE> Zachodnia 52. t<>l. rozpiętości od 60 do ·BRYCZESY-gpecjal3606 g sa" Pi-0trkowska ""·
~'ł'ł'ł~ 80 cm. S -::wicki Zduń
(zaburzenia) Połudr.io rn•-7n.
3621g
---nie wykonuje krawiec
wa 26 druga - si.\d- AR:USZll'rtKA WO.lTA ~ka-Wola O~moli„ I :r. Warszawy. Piotrlrnw ZATRUDNIMY od za
NACZELNA DYREKCJA \'\<'IDOWISK
3622g ~Im 17(! - 12.
Abitu- Dom nr 2.
~'l'.W>: SIEWICZ:. ma.
rutynowaneqo
raz
360lk
IWZRYWKOWYCB W. ŁODZI
Or. L\11R~ICI aklJSZPria riPntki\ W:irsz;iw$kiej F.~<'!'.KLO?EDTĘ wie! WSPOI.NIKA do owo pracownika· do eksp<? 'a~uhi2ne 11o!mmentv
i:· 1-i-..,.,, ... .., i ~;..,_ rarni posn1 1 mję :r...r~·lź dv~ji i pa rnwania to
chorobv kohfe!'e. Ze- Kliniki Profrsora Gro l
::awiadamla
tel.
<lło spr;:ecfam,
tPl l'J1adzkiepo nrzvim•1!e
rom~kl i::o 37,
3585'1 waru 7P vnajomośda ZGUBIONO leg. tr.im
.hrn<:Zi! 6-'2R
kwietnia. br.
3625~
ze c!nil\
3283g 1 ?l\~-1'1.
1 lłt Pomorska 43.
257-23
ODDAM--chlooczvka kartoteki. Referencje y.;ajową żółtą na nazSPRZI~DAM pSR ow- '.!-letn iego
DR RÓŻYCKI specia ,_
tta placu przy ul. Zgierskiej 113 otwarte
na · wla- Zitłaszać. !'ię llłb. Ch?- wi~ko Tomczyk .Jerzy
31):l7~
czarka ;il:>:c:.-lriel{o. Da- sność. ·wiadomo~ć w mlcznP A. Kmlowski
li!'lta chorób kob'~cych 10000 s;;yńskiego 3!'i m. 3.
zostanie
akuszeri! Pr?:eprowaZAGUBIONO dowód
3588g Narutowicza 18.
Expresie.
'ł62~rt
KWIATKOWSKI
dził sie. Ohec::iie: Pio
3592g osobisty, metrykę 11rod1enia. Lubiatowtrkowska 33. Dr7.vimu Snawadzki Łódź, Ko. SPRZEDAM kredens
ska H. Żydowska 22.
pracy
'-~'ł 1 k ściuszki 36, tel. 147-45 stołow:v. Srebnyńska
iP· 2 - 11
nracll ZGUBIONO leg. trarn
DR~ K OW AL!'!KI MTE noleca doborowe wina 95 m. 58.
3630i::
Wielka ilość atrakcyjnych imprez
wajową ·;.ól!ą i nie3106k RADIO Telefunken z GRAFIKA - ARTYSCzYSŁAW. ~oecfails- i miody.
rozrywkm:vych dla dorosłych I ·dzieci.
AKUMULATORÓW oczkiem sprzec'łam Li- TĘ - LITERNIKA ota tkórne - w'enery~=prac:v, bieska Deh$k\e1rn St;i
POSZUKUJĘ
3584g
raz foto - laboranta specjalista 1odi1w. O- nisła~~a. Próchnika fl.
Dojazd tramwajami Nr 5 I 11.
nt 1 Maja 3. 8 - 10: warsztat, budowa, na powa 27 m. 13.
SKRADZ-')!11'0 cl.O'IYĆd
:'158".!! <laborantke) zatrudni fe11y pod „I .ody".
aku
ładowanie
prawa
23:14k
7.
4
„
Dr KUDREWICZ spe- mulatorów wszE>lkich SPRZEDAM s:imochód Ct>ntralna S7koła PPR
3629g osobisty, ]Pi_?. zw. :r.aw.
i dwie lramwajo\•·e
rialis!a weneryc?nC'- tvpów, wy1,0n::inie f1- osobowy Opel Adam Al: Kościuszki 65 zgła
PARK „RELENOW" ul. Pólnocna 36
$kórne. !1-10. 3-7 chowe, Mli0ne, gwa- Daszyfo;kiE>go 34, Po~-1 szać się w godzinad1 PIEI,ĘGNIARKA do Stefarla H@ro:cg 1\-:iDojazd tramwajem 6.
3362k niemowlat poszukuie ru}o\'Jicza 7~c1. ::l62:ig.
p:es:>:yński godz. R-4. 9 - 16:
rancja, J',ńdź. ul Z'I
Piotrkowska 106.
Dnia 4 bm. otwarcie sezonu letniego
3589:;: ELEKTRYK pomiaro- prac" Kopernik:i 61 ZGUBIONO kartę re.:.
2935k
3544k wadzka 1:1.
3G05g iestracvihą RT<U odbędzie się wilka zabawa taneczna poDr OLĘDZKI choro- SPRZEDAŻ- hurtowa WÓZEK, głebokC~zie wy poszukiwany, La- m. 26.
Orkiestra doborowa.
czątk o godz. 14.
Skierniewice. Piątko,„
Lipoby !;kórno-wenervc7.- kapeluszy I beretóvv rinny "przedam. Sllln boratorium. ski Boleslaw, Kilii13541g
3650g
ne. ŻE>romskiego 41-1 damskich duży wybór dobry, Lipowa !'n-:>. wa 23.
Bufot obficie zaopatrzony.
3'.'27~
skiego 86.
REFERENTA staty35!łl!(
1146k - ceny nicki" LóM
3 - 6.
IlR-TADETJSZ CHĘ: Kopernika 47-12 S. An SPRZEl>AM-y:adlOZ stycznego poszukuje - - - - - - - - - - ZGUBIONO pakówk€:
KURSY SAMOCHODOWE
Wigury 7.
3248r, okiem. metalowe lam PKS CINSKI choroby ~kór toniewska.
modelowa- i lE>I'!. tr<>mw;:ijow'l nil'>
KROJU.
L. GERHARDA
3568k nia, szvcia ubrań dam biesl\:ą, Pokora .Józef,
no-wener<·czne Piotr- AICTJM:ULA'l'O!t LÓcH, py, Wschodnia 4!>-ll.
w Lodzi. Al. Kościnszki 68
:?l. ;><:?P~
35!ł3P, POTRZEBNA pomoc ~kich, ·az:eciecych. bie Ryntowr
Andrzeja 29 poleca a
kowska 157, 3-6.
W dniu 19 kwietnia otwarcie specjal[pracownia liźniarstwa, e:orseciar- -z'Gusrorm kar' ę
_ _..;3.;;.5_74_k kumulatory do każde Ł6żKA r>olowe, klesz domowa,
nego 4-o tygodniowego kursu dla MODrBILINSKI - cho- go samochodu, moto- czynv, stylisk". narawa obuwia) Piotr~owska stwa (opateniowanym RKU i r,aic•;w!;:c. :-ygmunt Wojtcz"lk.
TOCYKLISTÓW i kierowców AMATOsystemem Eugeniusza
rob:v serca. 11 - 14 cvklu i · telefonu. Spe- ny. krzesła. sklen Po- 59-21, w podworzu.
'.łR<l1~
35491;( Wiśniewskiego)
:-l!'i!ł!lk
~ry. Zmi('n'1<i 1'>
3574~ s·ialnie dla motoru łnrlniow'I Il.
LP~'nnów 3.
RÓW. Nauka jazdy na motocyklach z
rrn-OOLffjSKA. er.o- „Diese1a" I Mmoch. '>PT<ZFllAJ'\I !'arnochód POTRZEBNA pon-~oc 11czai::i kur~v rn~tvtu SirnADZTONO d0wM
koszem i solo oraz na samochodach or<•bv dzieci Nar11towi amervkańcldch. 1tw11- rl<>ż:>rowy thRrki „Re- I d?mowa, referen.cJe tu Przemvslowo-Rze- o~ol:list", k:irl" IF:rJ
rnbowych i ciężarowych.
rancj.::i od roku clo nolt" z zooasnwym poządane. warunki clo mie~lni<'zego. Prórhni- SkiP'"nle,-:ic~ Sn11och'i
c:r.;:; · 6. tE>l 208-7S
Dla kierov.'ców ZAWODOWYCH wy
3:ł!17-l? Ski Włcir]vołnw. Tn„;n.
ka 2!'>
brP., śródmiejska 19
llłt. Kunuicmv motor<>m w ~t~nie udwóch
"3911k
wedł1,1g
kład:v i praktyka warsztatowa
~577"!
7~l701"1T!:k;:\ 12.
Nrrwotld mnga7.yn kapeluszy.
7vlko,vvrn.
stare akumul::itorv
nerDrPIESKOl'V
3609g
nowego programu.
3550~ SZKOŁA SAl\!Of:HO· Zt\GUBJONO~tę
wowe. wewnętrme, e- (skrzynki) tel. l fi!1-2?i. 60 oP,lądać od 1n cln
DOWO - MOTOCY3'i!ł7~ MODYSTI;:J (i;!arniE>r KLOWA. prz:vimuie RKU-Łór.ź. nowńd ko
33!'>1k 13-ei.
---------------~---,.i lc;ktrowstrzasy. 3 - 5
OKAZYJNIE sprze- i:.PRZEDAM chomon- kil poszu!tiwane do
35llk
leiowy, Nr 8'!8183._bi7."IW:l.d7ka 6.
7.apisy do rlnilł 10
lct heznłntrw 1rnle.1oDOKTóRZATJRMAN dam samochód m1rki to ant'!i„lsi,.;„, fJ!'.'f)nv clobrze ołatnei prac~;. kwietnia br
Łódź.
''ITV Nr 1!11"5. Snbczak
sn°ci~lista~ skórne we „Adler Junior„ W h. HJy~'io. 19x?35. A nrh'?" S'.ly tylko wykW'11ifi- Wólcr.;ińska 27.
.
.
'łfln7"( kowan". 7.ełaszać się
Li:icjan, Radwań;k"' 45
„„~vcznf". f!-10: !'i-7 dohrvm ~t1>nil". wiado jl'l 47-!'i
ul. Piotrkowska 82
S»RZI:f\A.1\·f ri'di;:;-f;.-;-_
3579~
3644~ mość tel. 2flt-1?
l\T'>~Jrot R.
KURSY kroi11 dam3493k per 7 nkiom. l'hH .T;i m. 26, prawa oficyna i'kie~o i modelow<'lnia. ZAGUJHONO metryiirŁoźAEmil.~pecja
FORD TAUNUS osobowy na chodzie
3.5Rnrr dru~if' wejście. parter, Zapisy: Tn~t:vtut Prze k„ urocl7oni~ i or ci n- .
rn~ 7 „ R-?ll
n~ta chorób włosów, KAPELUl!IZF. dMnskii>
11-12-ej i od mv11ł0wo RzemiC'ś!ni ki ''"'TnPlrlot„„:::i„iri F,ni"'
Ą.rniec'nr 7 ne ttogz.
~Jró1-v i wenE>ryc:mvch mę$kir> duż~· ~.7yhńr po WILKA
OPEL ADAM na chodzre
orzvjmuie w godzi- leca cl{lep Piotrkow- 00 ~JJr·7 Pdam. '"-'i.9 dn- ~oclz. 17-18-ei. 'łll3R"( czy S>ienkiew!C7ll P.9 ma Franemann f<'llhry
PENGOT nie n:i chodzie
3434g czna 9.
:-l:'\81 ~
~4R~k mość: Stalin;i 40 rri . 16 POMOCNICA domonach nie~wsza - dru- ~ka l!łO
!\ 7a wa (uc7ciwa} potrzeh""· ""'wa~i„ - ~iór1ma SPRZEDAM chłodnię
35
WILLIS nie na chodzie
l
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2204-k
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Sienk!ewirza !'il
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POKOJU
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centrum
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z
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I

niekrepuiacvm

wejściem w domu komfortowym Dobrze zapłacę. Zgłoszenia te 1efoniczne
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pod Nr 115-14 w godz. od 9-13-ej.
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E. KRONlEWICZ
Preoum. mle$l~a
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365?,k
Dr JAN SOSIN rentg?'1olo!. 7f1iprh "'"7eświetleni:i. terania
rent"ennloiticzna.
lR.
Grl<'ń"l.:a 71. 15 ~flHi~
tel. 161-14.
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~Pr?0r'.<1 J \Vol;,
k1m~llP.Kr;i~1r~1~
?za1u
J.P !'tolRrn1;:i

1 1 14
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n<t m
7. ~scioAS 44
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„

·'
· ··
go 3 przyk R7'!owskieJ
Pia!';P,.,„na !ló7110
pr:::ystane
:l!'i:l7"
SPRZEDAM wilk „Ku ZIOŁA IE'cmicze M.
ter" na tr:insrnisiP. Szvdtriw~ki f'łrm'.3ceu.
szpryce 15 litrową. Li ta·~ zielarz. 40 !>li pra
c:v zawodowej . N'łrumanowskiego 100-1 .
3fi:l4e towiC7,'ł 1. Drog"ria.

7 1r!'.1
Zaw„rl
3'.150o

T'O'T"l7EBNA za11fana
o~obA. dn 5~c;o miesię<'7n""" 1b:ie<+ll . "'"r1m
ki dnbre. '!łeferencie
{;,via.d ectwa konieczne
7g<2• 7 AĆ: •klep. Pinfr1.-m.- sk'ł !))„ racic„,,;„
31ll r:
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