cena

zł..

„Łapaj

3

zlodziejat'•

(Kr.) .Znamy wszyscy doskonale me„
todę „łapaj złodzieja".

System ten

myślił sprytny złodzie j~szek,

wy~

któr~ ~ł·

cieka.ląc przed pościgiem, ty~ włas~1e
okrzykiem starał się odwrócić od .s1~~

bie uwagę goniących. Metodę tę, J~k.~
bardzo skuteczną, szybko przeJęh
wszelkiego rod.zaju kombinatorzy. 0bscnie, stosuje ją na szeroką skalę t.

zw. „wielka polityka" Stanów Zjedno·

ROK Ili

Godna

ŁÓDŹ,

czonych. ·
Doktryna Trumana i plan MarshaU~
to realizacja planów wielkiego kapitału amerykańskiego, który posta11owił
uczynić wszystko, by przeszkodzić par
tiom demokratycznym w dojśch.1 do
władzy w krajach Europy zach~dni<;~·
Ws:zvstko" to znaczy pozyczK1,
przek,upstwo, zastraszenie, konszachty
z hitlerowcami, wyzyskiwaczami i łaj·
dakami wszeikiego autoramentu, pro·
wokowan!e mordów działaczy lewko,
wych, a wreszcie nawet groźba in\er,
wencii zbrojnej.
.
Cały ten repertuar „oddziaływania'~
puszczono obecnie w ruch we Wlo~
szech, w przededniu wyborć>w, która
wedie ws1elkich danych mają dać zwy
cięstwo zjednoczonemu frontowi cle·
mokratycznemu. Imperialiści amerylrnń
scv wmost wyłażą ze skóry, aby zastra

I Nt 95 ,749;
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odpowiedź

ludu

na terror i przemoc we Włoszech. - Metody zastraszanii
osiągaja, wre.cz przeciwny skutek
-w

związku ze zbliżającym się tem,iinem wyborów powszechnych we Wło
szech, partia chrześcijańsko - demokratyczna zwiększyła swoją działa!no.~ć,
polegającą na uprawianiu terroru wobec
przedstawicieli stronn:ctw demokratycz
nych. Szereg faktów świadczy o wzmożeniu się tej swoisiej „kampanii wybo~
czej''.
Tak np. w Campo Reale dnia 1 kwietnia zabito sekretarza miejscowej orga nizacji związków zawodowych - Cardialesa oraz kilku jego współpracovV
ników. Ogółem z;g:nęło już z rą!< bojówek faszystowskich w kampanii przedwyborczej 34 kierowników związków za
wodowych. 2 kwietnia zabito pod Neapolem 7 osób powracających samochodem z zebrania przedwyborczego, wrganizowanego przez front demokratycz
no - ludowy. Reakcja włoska usiłuje
wytworzyć wśród ludności nastrój pani-

ki I terroru, aby w ten sposób przechy-

łić szalę na swoją stronę.
Oś·„r.;·"adczerti'G ·rrilnistrn

spraw Vvewnętrz.n~ch Sce~by o przestrzeqaniu
wolnosc1 wyborow jest czczym frazese1:i. Pod opieką rządu de Gasperiago
partia chrześcijańsko - demokratyczila
prowadzi śwoją reakcyjną politykę calkowicie bez maski.
Agencja „France Presse" donosi, że
rząd zmobilizował 180 tys. policjantów
do "ochrony lokali wyborćzych", zaś
dalsze 1 :;;.) tys. ma być w rezerwie i u. t
·
„
zy.e „w ra?1e potrzeby . Demokracia lu
dowa we WłosLech stanęła w oblicz;u
sbncentrowa,.,eao ataku reakcii, J :z

Raport K1mlsU OJZ

Plan Mars"aUa n:e noiro!e Europie

„

że

nómist" pisze,

anglosascy sojus znicy
partia chrżeści-j:ii1sk"' - demok:atyczna i jej zv-n1er ;cy
znaleźli się w trudnej sytuacji.
Na nfc wszelkie wysiłki real<cji i ter
ror bojówek faszystowskich. Nie uda im
się zerwać wyborów, ani wywołać wojny domowej. Naród włoski potrafi bro·
nić swoich praw i swej wolności.

naród włoski nie daj2 się zastraszyć .
Po powrocie z objazdu Kraju Togli'.3tti powiedział, że masy ludowe organizują się i z entuzjazmem wstępują w sze
regi frontu ludowo - demokratycznego
Jsst to, podkreślił Togliatti, nowy ·namienny zwrot w dziejach ludu włoskie
!.. - • Na to 'Zjawisko zwróciła uwagę 1awet prasa zagran iczna. Angielski 11 Eco-

muszą zrozumieć, iż

*

Nenni

szyć \vłochów. Posłuchajmy

Zjednoczonych - Wal!ace:
„Przedstawkiele nasz9go

-

-

-

życzą

ranny

'

.J il

·

_,

-

uczynili
C wczoraj
- k•
. zastępcv
• rlf1 W 'i- e„„ I k I ei
zwor I w sprawie Austr11

·

Zastępcy ministrów spraw zagranicznych, omawiający sprawę traktatu pokojowego dla Austrii, opracowali we
wtorek konkretny projekt w spraw:e
nafty austriackie].
Tekst projektu odczytany został na po
siedzeniu, któremu przewodniczył delegat brytyjski James Marjoribariks. Projekt przewiduje, że urządzenia rafinerii
naftowych, których produkcja wynos:Ia
w 1947 r. do 420 tysięcy ton roC'Z.nie, zo
staną przewiezione c;!o Związku.-Radziec·
kiego. Pr:zeniesione zostaną również do

Stany Zjednoczone, to otr1ynie tylko dolary i towary w
ramach planu Marshalla, ale hż
Triest, okręty wojenne, i kolonie v
Afryce. Przedstawiciele ameryki!
scy dają do zrozumienia, żę jei
Włosi będą głosować inac:ej Stany Zjednoczone uciekną się
interwencji zbrojnej".
Zapytacie niewątpliwie, Czytelnicy, ,
gdzie jest owa metoda „łapaj złodzie·
ja"? Zarar się dowiecie. Intryganci a·
mają

k [ ok ' nap [ zo" d
-

ZSRR urządzenia zakładów rozdziału naf

ty, znrjcfujące s!ę w radzfackiej strefie
olrnpacyjnej. Okres eksploil!acU źródeł
naftowych w Austrii przez Zwiąiek Ra· .
d~lecki określony został na 30 lat.
Poza tym Związek Radziecld ma pra-

merykańscy chcąc odwrócić uwagę od
s~~goJ wprost _
b ezprzyldadnego
h'
storii, wtrącania s!ę do najbard„iej wn·

w

wnętrznych

spraw innego pa11stv:a, -

w swojej przekupionej pr<1·
sie krzyk na cały świat, że w niedo
pusza:afny sposób wtrąca się do c

podnieśli

dzych spraw wewnętrznych... Z1niąze
~adr."ecki. Powtarza się 'metoda, stoso
wana przez klikę kapitalistyczną 'li
Grecji, w Turcji i w wielu innych wypadkach. Tym razem jest ona stosowa
;1a jednak już z niesłychanym - na·
wo poszukiwać na tarenie Aus~rii no·
wet jak na Amerykan - cyni.zmem.
wych źródeł naftowych przez 8 lat, i w
Ale metoda ta jest zbyt dobrze zna·
razie ich wykrycia eksploatować je
na I zbyt bruta!ńie zastosowana.
świat nie da się . nabrać na krzyk „ła·
przez 25 lat.
Da!sza dvsimsia nad tym- projektsml paj złodzieja" - system drobnych zło
dziejaszków i wielkich łajdaków.
odbędzie się dziś w środę.

I

Z.SeR.R. i Finla

Europejska Komisja
Gospodarcza
ONZ ogłosiła sprawozdanie o sytuacji
ekonomicznej Europy.
Autorzy sprawozdania doszli do wnio
sku; że plan Marshalla nie usunie podstawowych 'trudności gospodarczych, •.v
obliczu których znajdują się kraje euro
pejskie.
Przyjmując nawet, że plan Marshalla
We wtorek po południu podpisany został w Moskwie pakt przyjaźni i po·
zostanie zrealizowany tak, jak to przed mocy wzajemnej pomiędzy Związkiem Radzieckim a Republiką Fińską.
Tekst układu zostal ogłoszony jednocześnie w Moskwie i w He!sin!<ach.
stawiają zwolennicy tego planu, Europa w roku 1951 będzie zależna od StaPakt podkreśla na wstępie pr1:1Q"nienie sąsiedztwa i wspólpracy między ZSRR
nów Zjednoczonych, przy czym stopa ży obu krajów rozwoju wza.iemnych przy- a Finlandią odpowiada ich żvwotnym injaznych stosunków. Wyraża przekona- teresom oraz stwierdza, że Finlandia dą
ciowa ulegnie obniżeniu.
nie, że zacieśnienie stosunków dobreg'o ży do pozostania poza obrebem rozbież-

podpisały

paki

rz~Jhl

usiłują przekonać Włochów, że je·
żeli będą głosować tak, jak sobie

Przywódca socjalistów włoskich Petro Nenni uległ wczoraj wypadkowi samochodowemu na Sycylii, gdzie przcby wał w związku z ostatnimi napaściami
faszystów na działaczy demokratyczny eh. Nenniego odwieziono do szpitala.
N a razie brak wiadomości o stanie j.ego zdrowia, jak i o szczegółach i powodach wypadku.

oaIszy

co mówi

„ .tym kandydat na prezydenta Stan6w

przyjaźni

i

współpracy.

-

jemna pomoc na wypadek agresji

.~~~.~ r:ke~a~i!ah~!~~e

Coraz
Wi~cej
podatków
J k W B
i
t • ·
d · fi ·

Do Moskwy udała się samolotem
ł
przez Szwecję holenderska delegacja
11andlowa celem wszczęcia rokowań w
W dniu wczo:cajszym w brytyjskiej
sprawie wymiany handlowej między Izbie Gmin otworzył debatę budżetową
Holandią a ZSRR.
minister skarbu Stafford Cripps. W
---przemówieniu swoi1n Cripps omówił
~~~~~ą sytuację finansową Wielkiej Bry

a '

• ry an a ra Uje

/Str ai k w uSA trwa \

W Stanacb Zjednoczonych trwa nadal strajk górników, mimo wezwania
sądu federalnego do przerwania strajku.
Onegdaj doszło do starć mi,ędzy strajku
jącymi górnikami a łamistrajkami.

Najcięższymi problemami brytyjskiej
gospodarki finansowej jest sprawa bilan
su płatniczego . i groźba inflacji. Eksport
brytyjski nie dał spodziewanych wyników i przywóz trzeba było pokrywać z

Sił:

prze

in acu1

rezerw dolarowych i złotowych. W rezultacie ubytek tych rezęrw wyniósł
ponad miliard rocznie. Jeśli dalej Wielka Brytania .zmuszona b~dzie wydatkować swoje rezerwy vv- tym tempie, to w
roku 1949 zostaną one całkowicie wy·
czerpane.
Cripps zapowiedział zwięks'lenie podatków .od kapitałów inwestycyjnych,
zwiększone mają być również podatki
od piwa, alkohplu i tyloniu.

ności wielkich mocarstw i że oba kra.le
dążą niezachwianie do współpracy w in·

teresie utrzymania mifdzynarodoweqa
pokoju i bezpleczeństwa, zgodnie z celami i zasadami ONZ.
Następnie

pakt przewiduje,

że

w

wypadku jeżeli Związek Radziecki lub
Finlandia stanie się obiektem agresji ze
strony
Niemiec lub ktńref!okolwiek.
sprzymierzonego z nimi · p;iństwa to oba
kra.ie winne są udzielić sobie pomocy.
Obie strony zobowiązują się nie zawierać jakichkolwiek sojuszów, !'~.~uo
wanych przeciwko jednej ze stron.
~
ZSRR i Finlandia potwierdzają sw~
zdecydowanie działaoia w duchu współ
pracy i przy.jaźni, celem dalszef!o rozł\'o
ju i wzmocnienia więzów Q'osporlarczyd1
i kulturalnyeh między ZSRR a Finlandia
oraz przestrzeg'ania zasad wzajemnego re
spektowania swe.i suwerenności państwo
wej i niepodles:rłośd. Jak również nie mie
szania sie w sprawy wewnętrzńe dru 1
go państwa.
Pakt niniejszy realizowany
.zgodnie z zasadami ONZ.

·
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csób Czołówki Oper c

uratowały kilkzset
- Ilość <·horyc na

oczy

wzrosła

n

M n. Zdrowia.

inac

po

STALY czyTELNlK K. B. Każdy wstę-
w swregi Powszechnej Org;mizac.ii
„Służba Polsce'', podlega uprzednio badaniu
lekarskiemu. Przyjmowani są tylko kandydaci zupełnie zdrowi.

puiący

okuoacU

•

•

•

W ARS ZA WIANKA: Powinna Pani wystą
Przed wojn~ mieliśmy zbyt małą ilość j wanie i umieszczenie w szpitalach osób
Praca czołówek jest olbrzymia, a zna- pić do Sądu o uznanie męża za zmarłego . Dol~kar~y - s~ecjalistów chorób oczu, ohecf wymagającycb leczenia szpitalnego i ope czenie jej dla ludności mieszkającej zda kumenty, które Pani posiada są wystarczają
i:ue me rua ich w Polsce nawet 200, tak. I racyjnego. Opłata za poradę wynosi 50 la od miejsca pobyh lekarza-okulisty ce musi Pani tylko podać ostatni adres, wzglę
dnie :rpiejsce pob~tu męża.

ze przeciętnie ~ypad~ ~eden o.k:-1lista 1' ~ł., ale chorzy dla których i ta

suma i któr:i cz::.<:to nie może pozwolić sobie

•

• •
n~ 125.:ys. m1eszk~ncow . .. P~rne;-vaz Jest zbvt .wY;"oka, oraz ~horzy na j;igli- na c'ak~de w~·i 2zdy - nie wymaga do1
WICEK I WACEK dziękują ob. PROF. SOL
-w1ększosc ich p_rz:byv-•a w duzyc:1 ?srod i ce, zw~lm~m są zupełme od opłat. Tak j dn r- .„ , ';'··dt c:-;;:·:flw.
~ach (W-wa.' Łodz), ogromne. czę~ci .kra-! samo, Jeśh chorv um~eszczony w szuif-a;:d~ · me ~: scbie wyobrazić czym SKIEMU Z KIELC za nadesłaną, piękną kom
JU pozbav,?one są .fachow~) opie~1 !e-,· talu nie może płacić kosztów swego le- je~t świ?.c1'..1mofć 1·tratv wzroku i jakim pozycję melodii do „polki złodziejskiej" (nadmieniamy, że posiada ona również piękną
~<arzy chor_ob oczu 1 lu,dno~c mu~1 me- f'~enia, opłaty za niego wr.or;i Wydział 1fohro'~1'!t'jstwl'm elfa zagrożonPgo śleposwą starą meloqię sprzed lat 50ciu).
SerJe~nokrotm_e p_rzebywa~, v.J.ele_ .kilome- . OkuJistvki
Społecznej
Ministerstwa tą j<'<;t przy>..., óccnic mu zdol ości wi- deczne pod:r.iekowania zasyłają także HARtrow by moc się poradzie okulisty.
Zdrowia.
<izenia.
CE!1~0M Z XV Ł.ż.D.H. za artystyczną kar.
Aby zara<lzić złu, przynajmriiei w
'"' 19-:,6 rok1~ j~dna C'Zołówka zb!ldała
' 1: ?.akr~si~ leczen>a oc7'l o1bl"~yrn,ie .za tę sw1ąl .czną 'l'l·lasnego wyykonania, Ob. „Bu.
pewnej mierze, Wydział Chorób Spn· 1
i p~nad 1.)00 osob I wy~onała 117 opera- d:.m rn sto.ca :ieszcze przed "°'skun swia- SIOWI" za specjalnie miły list i - wobec bra
łecznych Ministerstwa Zdrowia wsnól- ł CJl. , W 194 7, roku ".7YJechało_ w teren fi tcm lck::irskim, gdyż ilość nsób chorych ku miejsca - hurt'Om WSZYSTKIM POZO·
nie z Sekcją Okulistyki Społecznej To- czołowek. ktore. w_ c1ą~u swe.1 )Jr~cy (od n~ oczy wzrosła znacznie podczas okupa STAł.YM CZYTELNIKOM za tak licme pozdrowienia, wyrazy uznania i zachęty.
warz:vstwa Okulistycznego, zorganizo- czervvca do pazdz1ermka) udzieliły P?- CJl: w obozach,
na przymusowych robo·
tach, w f~b~ykach i kopalniach i w bun-

wał Oddziały Oczne, pod nazwą Czołó- mocy 1 ~OOO ,osobom.

Wykryto ta.k~e
por:~d L.oo ci:-orych na J<:lg!ic~, w1ęt<szosc z m~h me zdawała sobie sptawy z
uowa
cri svjei dolegliwośd»
•
F.:: .....
.
Wśród ~50 poważnych operacji. 200
przywróciło wzrok osobom niewidomym, oraz taka sama ilość zabiegów chi
rurgicznych u osób chorych na jaglicę,
znacznie poprawiła im wzrok.

wek Operacyjnych.
,

•

,

1
k Czolowka
k 1·faga
1' skfa•la
... ·h· S'<~ ," dwQch le-j
arzy .- ,o u_.is -n-:-; I / .--1rurgow .z~~~~ze:m.
or'.3-z .p1e 1ł;gmar~I. Eiapa !a ;.vy.iezo,za na
nceSiąc w okolice szczęgolrue upos1.edzo
ne pod, względ~m zdrowot:iym. za~rz~muJe. się w szpitalach, gdzi: orgamzu.ie
Oddział Oczny na czas sweJ pracy oraz
przychodnię.
.
Bra\ł'JO,

powiat

łowick;

y

I

z
rad i ofonizowano 1Oo ws i
""ł.'(ld'i'' :"'W~~~~·;;;'""iPedniosłe uroczystości. Dąbkow
!::l~~~·::i~r :Y;.1~E:ri1r~~ 1

mb Górnych i Dolnych

w

Powiat łow i cki w województwie ló:nPrzełużenie lin\i wysol(eto Dłlłięc'a kim słynny był dotąd z barwnych, maloW roku ubiegłym oddano do użytku wniczych strojów ludowych, które zyskanajwi.ększą elektryczną Jinię wysokiego ły mu sławę nie tylko w całym kraju, ale
napięcia (220 tys. V), która połączyla i za granicą.
Lódz ri '.uegiem śląskim i która dostar·
Obecnie powiat ten znowu jest na ucza naszemu miastu tak bardzo potrzeb stach wszystkich : powiat łowicki pobił
n ... J energii elektrycznej.
rekord w dziedzinie radiofonizacji.
Obecnie podjęte zostaną prace, celem
We wszystkich innych powiatach licz
tedłu?:enia tej linii do Warszawy. w ba zradiofon i zow~ych wsi wyno:::i od
40 do 50-ciu . W powiecie ł6w ' c ~i m w
projekcie bowiem przewidziano, że Hnia ub.1eg1ą nie
· d z i elę zaInstalowano aparaty
Śląsk - Łódź.- yY~~szaw? będzie zasi- radiowe I głośniki w 99-ej I 100-ej ws-i!
lała w prąd rowmez 1 stolicę.
Dąbkowicom Dolnym zaofiarował tez
Końcowy etap prac obejmuje 150 płatnie radioaparat starosta tejże wsi,
k~m. odcinek li_nii: Za~o~.czenie t~Tch r~- z.~ś Dąbkowicom Gór~ym Po!sk:e ~abot 1 uruchorrueme hnn na teJ trasie 1o·o. Od razu do rad10węzła dołaczono
astąpi "'' 1949 roku.
(s-ki).
I kilkadzie si ąt głośników mieszk-31icv o-

.0 s'w1ad.czyny

•

•

•

•

•

•

TRAMWAJARZ: Chętnie pomoglibyśmy PalV nuare wzrostu liczby Iekarzv wzra n.u .w j:~o r.rnartwieniu, ale nie możemy prze~
"ta i W'll"a';;.•~<:>
bo-dz1'e
„„;,._zczen·;'
' • :i~z ffi"e<:: W'Plywu na oscbe, której nie mamy
,_
.• .... t.a. .
„, ~
c..n.?;.11~„"7
.• e s,ecl
lekarskiej w krajt1, pny (pn akcja Mi- i o której nic n:e w:~my. Nie ma też jak Pa.,
nisterstwa Ztlrow·a zmier~a do jak naj- nu wiadomo, 1 „recepty", która możnaby sto~o„
szybszego wz-rostu liczby czołówek, któ- wać w snra·ł. ach u.czuciowych. Powinien Pan
rozmów'ć s:ię ze swoją znajomą i albo niere objęłyby swą opieką wszystkie obsza porozumien:e Wyjaśnić, albo też zrezygnowa6
ry imzhawione stałej pomoc olmlisty. z dalszego utrzymywania kontaktu.

kra~n :v1ęz1ennych.

bydwu v·si

już

od ki lku dni z ni~ l< lama

ną radością słuchają audycji radiowyc'.l.

Duszą radiofonizacji
powiatu łowickiego jest ob. Henryk Soliński, którego
osobistym zasługom i energii zawdzię·
czać należy tak wielkie osiągnięcia na.
tym odcinku. Niezmordowany kierc-wnik miejscowego rad i owęzła zapowiada
że w najbliższym czasie cały szs„og dal
szych wsi otrzyma aparaty.
Należy pod k reślić równ eż ud z 13ł p1acowników rad i owęzła łowickiego, ·ktćrzy bezpłatnie wykonali prace instalacyjne dla ,99-ej i 100-ej wsi powiatu, oraz piękny dar Społecznego K')'!'i ; .~tu
Radiofonizacji Kraju, który ofiarov1ał cbydwu wsiom materiał instala::yjr.y. (k)

! -

Papo,-: _rzekła -

MIREK: Bierze Pan gorąco w obronę·
wszystkich t.zw. „biurokratów'', tłumacząe
nam, źe to S:'\ •• też ludzie'', którzy maia swoje
troski i kłopoty, swoje radości i 'lainte~so
wania, nie mogą w i ęc bez re~zty poświee&.ć
się interesantom . Tłu..-naczenie to jednak· nie
przemawia nam do przekonania. Oczyvviście,
że mogą być rozmaite powody dla których jeden urzędnik pełni swoje obowiązki z uśmie
chem ł odncsi się do interesantów uprzejmie,
drugi zaś, czy druga, nie mogą się na to zdobyć. Ale jeśli już mówi Pan, że to są „też
ludzie", to proszę wyobr~zić ;:obie, że usiłuj<' .
Pan bezskutecznie coś załatwić w urzędzie, a
odkładają to Panu z dnia na dzień tylko dlatt-go, że sprawa musi się „odleżeć", albo dlatego, że nie udzielono Panu od razu właściwej
informacji itp. itp. Interesant „też jest c:r.lowiekiem!". Byłoby bardzo dobrze. gdyby tak
jedna jak i druga strona chciały pamiętać,
że wszyscy mamy wypełnione życie. zbyt mało czasu, aby go tracić niepotrzebnie, no i nie
lul:;imy aby nas lekceważono. Na pewno wtedy intere~anci nie narzekaliby na biurokratyzm urzędników, a urzędnicy n'a niewyrozumiałość interesantów.
Trzeba na to dobr"'j
woli i zrozumienia nie tylko siebie, lecz i dru~
giego człowieka.

I-

Artur chciałby z
.A! - poprawił się Artur. _Wie.
rzę, ze mógłbym uczynić ją szczęśliwą.
Na co pan Dąbczyk odezwał s1e:
Kochamy się, mam niezłą posadę i m'1gę
-- Wejdź, Arturze, wejdż! Siadaj
jej zapewnić dostatnie utrzymanie.
- Posłuchaj, mój chłopcze - rzekła dziś wieczorem,
aby ofkjalm~ się
Pauli1'.a. _zamknęła drzwi i zostaynła
- Mój chłopcze - rzekł pan Dąboświadc ć.
o~u męzczyzn sa~ych. Artu~. us1a~ł. czyk, spoglądając na swoją kartkę Paulina - napiszę ci co trzeba, a ty się
zy
.
.
. .
B.~ł bar~z~ blady i ręce mu d1zały, me przyznam się, że nie jestem zb tnio
tego wyuczysz na pamięć. W ten spo- Będę się czuł Jak idiota - rzekł mogł byc Jednak bledszy od pana domu. zdziwiony. zauważyłem ... Czeka· !_ 110
sób wszystko pójdzie gładko. Wiem, co pan Dąbczyk zdenerwowany. - Dlaczę- J Odetchnął głęboko, a pan Dąbczyk chwilę' To nie to p
· d · ~ ,
·8
trzeba papie powiedzieć.
go on chce mówić akurat ze mną? Prze-I upewnił się, czy mu czasem nie wyfru· nJys'lisz. z·e zdołasz.
oi.v.iće
.zia
e!l,
.
~
1
· · · · ·
d
1 N'
·
ł k
,
uczyni Ją szczęs i- Och! - wykrzyknął Artur. - Mo- ciez wie'. ze .si~ zga zamy. re wiem co Inę a art~a.
,
wą. Nie powiedziałeś jednak·: „Chcemy
ja najdroższa!
mu powiedziec.
I - Pame DąbczyK - rzekł Artur tak się pobrać".
.
h
_
1
•
• _
Posłuchaj papo - rzekła Paulina ochrypłym głosem, że pan Dąbczyk led.
1
P au1ma yła se,. . r~tar.:.<ą, to+ez naza t
rnf
.
p t
. kt. „, 1·e go zrozumi'ał
na pe"'•no zauwa
• ,+
. ł
.
d
ryu a 1me
a rz. t u są zd ama.
o~ "
.
"'
- t - Ale
· my
· · chcemy
b" · tego! - ł rzekł Ar·
J~vrz rano wyp1sa. a na ~as~y;.1e z a- re powie Artur, a tu dodałam to, c0 ty żyłem, że pan kocha moją córkę Pauli- ur oc1eraJąc so ie pot 1. czo a.
me, które
Artur
.
. , , , 1 T o Jes
. t zupe1·- 1 nę ... "'"e ... . Pauli·nę
- Ale nie po\.viedziałeś· tego: Przezł
t , · rmał
· pow1edz1ec
z b"l t ·swemu,
k · mu mozesz
o d powieaz„ec.
.
...
przys emu . esc10.wi. .re La .ez op1ę nie proste czy nie?
_ Mój chłopcze _ rzekł pan Dąbczyk skoczyłeś jeden ustęp!-Powinieneś był
podk kalką ' Jako ze
' · wziął papier.
' · · ".Ch
· po b rac· 1· prag: była to . dziewczyna
Pan Dąbczyk
wpatrując się w swoją kartkę Przy- pow·
. ieazie~:
. cemy się
p~a tyczna. N~za1utrz dała Jeden egzem
- „Mój chłopcze - przeczytał
znam się, że nie jestem zbytnio ... Prze- ru~rr;Y pansk1e.~ zgody". s.ł~chaj'. P.1ło·
Parz Artur.owi.
.
.
. przyznam -się, że nie jestem zbytnio zdzi praszam cię. mów dalej...
dziencze, czy me masz SWOJeJ kopii?
- Pyszni:! - u~1eszył się chłopak 1 wiony. Zauważyłem., że podobacie się
- Eee.„ Paulinę.„ - rzekł Artur - Eee ... tak - rzekł Artur, obsw1rnzacząl' .c~.;tac: „Pai;ie D~bczyk, , pa~. z sobie nawzajem. ty z Pauliną. Moja żo- hmmm. Pragniemy pańskiego ... eee„.
jąc ki.2szefl. - co.„ nie, musiałem ją zopewno~c1ą zauw~z. ł, . ze ,.koci1am .„ na i ja mamy dla ciebie wiele sympatii
- .Jakkolwiek.„ podpowiedział pan stawić w palcie.
':vspamale to nap1sałas, Paunnko!
i myślę. że potrafisz uszczęśliwić Pa- Dąbczyk.
- Wiesz co, jesteś zbyt wrażli '-'Yl - ·
- Ale musisz uważać Arturze. Tu, ulinę. Daię wam moje zezwolenie".
- Jakkol'ń-iek.„ jakkolwie~ ... - po- rzekl pan Dąbczyk. - I w dodatku
gdzie jest linia z kropek musisz przer- Bardzo ładnie i rozsądnie - rzekła wtórzył Artur czerwony jak burak.
wszystko pomieszałeś! Ale to nic nie
wać, bo wtedy będzie papa mówił! Tu pani Dąbczykowa. - Potem gdy już to
- Jakkolwiek nie sądzę„. podsunął szkodzi, weź moją kopię i zacznij od
r.a przykład, kiedy powiesz: „I pragnie powiesz, uściśniesz mu rękę.
pan Dąbczyk.
początku: ,,Panie Dąbczyk, pan z pewmy pańskiego zezwolenia ... ", będziesz
- Naturalnie, że uścisnę mu rękę - I - A! - rzekł Artur. - Jakkolwiek nością zauważył ...
musiał zaczekać, aby ojciec odpowie- r7€kł pan Dąbczyk.
nie sądzę, abym był godny, aby ktokolArtur wziął papier. Ręka je~o drżafa
~ział._ Pot!'.::-.1.1 powie7~: . „Jester;i. pewien, ~rtu,r. wchodząc te?o wieczo:a do jad:.l wiek. mógł . być godny jej · miłości, wie- ta~ mocno, że papier sze lefi7ił jak listek
:ze będę mogł uczymc .ią szczęshwą. Ko- ni panstwa Dąbczykow był mimo wszy-. rzę, ze ... wierzę . ..
mrntanv burzą. Podrapał się dwa razy
chamy si~, mam niezłą posadę, mogę jej stko mocno onieśmielony, również i o pa
Że pan wierzy, że mógłby pan„. po gardle.
z.:ipewnić utrzymanie ... itd.
n~ . J?ą?czyku ?ie możn.a było. powie-,- podpowiedział raz jeszcze pan Dąb- Panie Dąbczyk - ro~p.oczął swą
- Doskonale, najdroższa! - rzekł dz1Pc. ze czuł się zupełnie pewme.
czyk.
przemowę pan z pewnoscią zauwa··
Artur wkładając papier do kieszeni.
Trzymał na kolanach dziennik ilu- Ze pan wierzy. że mógłby pan ... - żyl ...
Gdy nazajutrz µan Dabczyk zasiadł strowany, pomiędzy _kartki którego wsu I powtórzył A~tur ?ez przek~n~nia.
- Dość, prz estań! - '~krzykn_ął pan
do kolacji, mina jego byla niewesoła. nął maszynowy oapis, wręczony mu
Przerwał l spo]rzał uwazme na ?'3-na · Dąbczyk. - No chyba. ze zauwazyłem!
Paulina natural.rile uprzedziła matkę, że przez córkę, tak aby łatwiej było zaj· Dąbczyka. Nie wiedział jak wyplątać Slepy też by zauważył. I nie mam nic
rtur chce się z nia ożenić i że ona się , rzeć do niego.
się z tej gmatw~niny.
przeciwko temu. Dalej -•że żeńcie się,
na to zitadza, za~ · nani Dąb-::zvkcw!3 i Paulma ooiav.iła sie na progu z Artt'1-. Ni.el ,- rze!·d pan Dabczak. - Wi~- 1:1.i~ch was Bó~ błognshwi. ,! skończymy
unrzedziła męża, że Anu;:- orzyidz1e rerr
t>Zę ze mogłbym„.
· ~uz raz z tymi głupstwarn1 .

nowelhn ,.E:r;pressu"
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papą pomowic!
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PRZY&ODY WICKA i WACKA
~:BUJo1!
- - ~UM.,I
_~UM!

WACEK: - Ratujcie narody! Gdziel WACEK: -·Ale to nie sen! To na-, WICEK: - Co je~t.' p_o~a~am?
DOZORCA: - Dzią imienmy pana
O.N.Z.? O rany, te, Wicek, wstawaj! prawdę tak gdzieś tłuką„.
WICEK: - Chałupa się wali, czy Sobka i tak tam hałasują„.
Strasznv sen miałem!„.
WACEK: - To trza zapukać!
co?„. Trzeba zbadać!
WICEK: - A w łeb chcesz?

O trwały pokój

Manifestacy'ne zebraeie w PCK
Polski Czerwony Krzyż w Łodzi urzą
dza dnia 8-go kwietnia rb. o godz. 16-tej
w <;:entralnym Robotniczym Domu Kul
tury w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej
243, MANIFESTACYJNE ZEBRANIE,
potrzeby
zadokumentowanfa
celem
utrwalenia pokoju światowego przez
wzajemne współżycie narodów, poszano
wanie praw człowieka i zabezpieczenia
ludności cywilnej drogą wyeliminowania niehumanitarnego sposobu prowadzenia wojny.
W związku z tym Okręgowa Komisja
Związków Zawodowych w Łodzi wzywa wszystkie Związki Zawodowe do
poczt sztandarowych,
wysłania swych
oraz o powiadomienie wszystkich swych
członków, aby wzięli masowy udział w
tej manifestacji.

Burza wiosenna

przeciągnęła wczoraj nad Łodzią
- Kto miał jeszcze pewne wątpliwości,
że wiosna rozpoczęła się już na dobre,
pozbył się ich na pewno w dniu wczorajszym, słuchając pierwszych grz'Tiotów wiosennej burzy, która przeciągnęła
nad Łodzią.
W południe lunął rzęsisty deszcz i krót
ko potem rozległy się pierwsze w tym
roku odgłosy niebieskiej kanonady.
Deszcz jest potrzebny. Kilka dni · yło
ciepło i rośliny wymagają normalnej por
cji wody. A grzmoty, niezbyt zresztą do
nośne, bo słysza :J z oddali, nikomu nie
wyrządziły żadnej szkody.
Dobrze więc jest, jak jest - wiosna
(k)
zaczęła się „na całego".

Serenada
pod oknami

komisariatu M. O.
Któz z nas nie pamięta uciesznej komedfl filmowej, której bohater wszelkimi sposobami chciał się dostać do więzienia, lecz wszel
kie próby w tym kierunku uparcie nie dawały
rezultatu?
Bohater filmu usiłował popełnić samobójstwo, WYbił szybę w oknie urzędu, rzucił się
na policjanta - wszystko jednak bez skutku.
W życiu dzieje się nieraz podobnie jak na
filmowej. Stanisław Heleniak (Marytaśmie
sin III, u1. Zagłoby 31) upił się dnia 25 stycznia do nieprzytomności i obawiając się powrócić w takim stanie do domu, skierował
swe kroki na ul. Felsztyńskiego, spodziewającsię, że stamtąd szybko trafi do aresztu.
Przemierzył całą ulice wzdłuz i wszerz ł...
milicjanta nie spotkał Wówczas udał się na uIicę Różaną, gdzie mieści się komisariat MO i
zażądał zamknięcia go. Milicjant kazał mu iść
do domu. / Uparty pijak zaśpiewał tęskną serenadę pod oknami komisariatu. Widocznie
bardzo fałszował, bo dyŹurny zmuszony był
wreszcie uczynić zadość jego ządaniu.
Wczoraj ob. Heleniak „zaśpiewał'' c.i enkim
dyszkancikiem, bo st'dzla zaaplikował mu 2 .500
.
złotych grzywny. (s).

WICEK: - Ucisz pan gości!
SOBEK: - Jakich znów gości?
są Sobka imieniny, więc Sobek
tańczy i śpiewa!

Re· estracja mi z

urz~dy i stowarzyszenia. n i ewypełnienie zarządzenia władz

zajetych przez instytucje,

rowe kary za

Niejednokrotnie wskazywaliśmy, że
znaczna ilość mieszkań w Łodzi zakta
jest przez rozmaite instytucje 1 biura,
które ani myślą o wyprowadzce, mimo,
k •
ł'd ·
j
I
•
··
1z w m1eśc e panu e 9 o miesz amowy.
d
k
t
K
ł
•
Wy d z1a wa erun owy zarzą 11'ł o be•
cnie rejestrację wszystkich lokali mieszkalnych, które są zajęte przez „WSZEl·

KIEGO RODZAJU INSTYTUCJE I PRZEDZARÓWNO PAŃSTWOWE
(W TEJ LICZBIE URZĘDY) I SAMORZ1\DOWE, JAK I SPÓŁDZIELCZE ORAZ PRY·
WATNE, TUDZIEŻ WSZELKIEGO RODZAJU
STOWARZYSZENIA".
Wydział komunikuje, że rejestracji tej
nie podlegają jed'ynie części lokali mie-

SIĘBIORSTWA,

Dziś
piję,

su-

szkalnych, przeznaczone do wykonywa
nia zawodu przez mieszkające w tym Io·
kalu osoby, wykonywujące wolny zawód
oraz przez rzemieślników.
Do dnia 20-go kwietnia rb. kierownicy
wszystl<ich wyżej wskazanych Instytucji
przedsiębiorstw i stowarzyszeń winni
złożyć wykazy zajmowanych na cele nie
mieszkalne lokali w WYDZIALE KWATE·
RUNKOWYM PRZY AL KOScrusz~ 1,

OaISZe Zm1-any karI k0wepodając
~b~ !~!zl~~~ś~a~iZ~ i~~~~u~n'::;:~z:l:
kart li i Ili kat.

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

0

w nich: adres lokalu, cel na ja-

.

P.osiadacze

otrzymają większe przydziały nym lokalu pracowuików.

Instytucje, urzędy oraz zakłady pracy
w Łodzi przystąpiły już do wypłaty zaliczek tytułem ekwiwalentu pieniężnego
za wycofane z rozdzielnictwa kartkowego artykuły. W myśl zarządzenia władz
centralnych każdy właściciel kartki I-ej
kategorii, bez względu na to, ile zarabia
otrzymuje zaliczkowo po 650 złotych.

Zarząd Miejski zakończył już wypłatę.

W innych instytucjach personel otrzyma
ekwiwalenty óo końca bieżącego tygodnia.
W bm. wchodzą w życie jeszcze inne zmiany, wprowadzające również pewn -t poprawę bytu dla poszczególnych
grup ludności. Skasowane zostają mia-

nowicie kartki żywnościowe 11 J 111 kategorii, które otrzymywali dotąd Inwalidzi,
chorzy i niezdolni do pracy. Osoby te za
miast skasowanych kartek 11 i 111 katego
ril będą otrzymyWały kartki 1 R a rodzi·
ny Ich - IR i llR. Przydziały na te kartkl są znacznie większe.
Jednakże kartki kat. Il i Ili zostały już
wydane na kwiecień i częściowo także
na maj. Ażeby więc nie pozbawiać inwalidów, chorych i niezdolnych do pracy
przysługujących im od kwietnia większych przydziałów postanowiono, że już
w tym miesiącu osoby te (jest ich na te
renie samej tylko Łodzi ponad 5.000) otrzymają większe przydziały, takie same
(t)
jak inni, posiadający kartki IR i llR.

Za lokale mieszkalne uważa się te,
któro były używane jako mieszkania w
dniu 1 września 1939 r.
W składanych wykazach należy nadto
podać od kiedy lokal został zajęty na
cele niemieszkalne.
Za niewypełnienie tego zarządzenia
przewidziane są KARY ARESZTU DO 3-CH
MIESIĘCY ORAZ GRZYWNA DO 30.000

złotych.
Jesteśmy przekonani, że władze nie
poprzestaną na rejestracji i że przed-

sięwzięte będą odpowiednie kroki, ce·
Iem zagęszczenia biur i instytucji wzglę
dnie przeniesienie i<:h do innych pomie
szczeń.

Li ~ba mieszkań musi być zwiększo na!
(s·l<I).

Tilllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllll lll lll lllITlllllll lll llllllllllllllllllllTillllllllllllllllllll llllllllllll lll lllllllllllllll lll lll lllllllll lll lllllllll Jlmlllllllllllll lll lll lll llllll l!llll lll lll lll lll lll lll lll lllllllllllllllllllllllllllllHlllllll lll lll llllllllllllIT l lll llllll lll lll lll !ll lll lll lll lll lll lll lll lll llllll lll lll HIITlllflll l/11111111111111111111/llll lll lll lll l'l lll Ul !ll lll:J

Na tle sporu o mieszkanie

Lekarz oskarżył I arz

o prywalne konlakly z urzędniczkq kwaterunku.
Za oszczerstwo dr K. ukarano wysokq grzywnq

Apetyt przychodzi w miarę jedzenia już tylko 2-ch pokoi z używalnośdąl ko dr. Sz., oskarżając go o prywatne
- mówi przysłowie. Gdy lekarz łódz- kuchni i otrzymał na nie odpowiednią kontakty z jedną z urzędniczek k waterunku, dowodząc, że tylko dzięki temu
ki dr. Sz. wpuścił do swego 4-pokojo- decyzję z oddziału kwa~erunkowego.
wypadła przychylnie dla dr. Sz.
decyzja
oCiwołał
wyg::aną,
za
dał
nie
K.
Dr.
Piotrkowskiej
ul.
wego mieszkania przy
Skrupulatne dochodzenie obaliło cał~
275 kolegę po fachu dr. K., ten już po się do NKM, która anulowała decyzję
krótkim czasie począł przemyśliwać, kwaterunku, pozostawiając d,r. Sz. tylko kowicie te zarzuty: urzędniczka nie kon
taktowała się wcale z dr. Sz. i nie była
jakby tu ... pozbyć się właściciela miesz- jeden pokój, a dr. K. - trzy pokoje.
Na skutek odwołania dr. Sz. sprawa w jego mieszkaniu, jak podał w sw ym
kania.
Widząc na co się zanosi, dr. Sz. zło- trafiła do NKM przy Prezesie Rady Mi- doniesieniu dr. I{.
Wobec tego. władze ::idmi~istracyjne
żył wniosek na„. swoje mieszkanie, a w nistrów, stąd do Miejskiej Komisji Lo- d K d
uznały za kome
· ó
.c~ne poci~g~ąc r.
.
.
dwa dni późnieJ· taki sam wniosek wpły kalowej, która dnia 15 stycznia 1948 r. odpow1edz1alnosc1
za złoshwe wprowa•
d~enie władzy w błąd i spowodowan ie
.
przyznała dr. Sz. dwa p~ko~e.
nął od dr. K.
Uparty dr. K. odwołuJe się z kolei do ruepotrzebnych czynności ur7Jędowych.
Do dnia 3-go lutego 1947 roku obaj
S
·
W
t t
· ·
d ł
•
MRN, kt ora
wy a a JUZ os a eczną h ł czoraJ w ądzie Starościńskim odsporne r
lekarze wspólnie zajmowali
mieszkanie, przy czym sytuacja była o i prawomocną decyzję: dr. Sr. otrzymał Y a się sensacyjna rozprawa przeciwko
tyle paradoksalna, że faktyczny właści- dwa pokoje w swym mieszkaniu przed- dr. K., który ukarany został grzywną
7.000 zł., a niezależnie od tego S taro·
ciel dr. Sz. figurował jako.•. sublokator. , wojennym.
stwo posta„owiło wystąpić przeciwko
•
.
?
.
.
, .
„
,
.
.
Coz robi daleJ. dr. K .. KieruJe do Sta niemu na d rngę sądową 0 zniesławienie
Nie chcąc komplikowac sytuacJi dr.
(o)
Sz. zgłosił powtćrny wniosek, żądając rostwa Grodzkiego doniesienie przeciw- urzędniczki. ·

·
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„Dobry"

tlok w tramwajach

przykład!

Konduktor...
wskakule do tramwaju
Ł

dzi jeszcz w #tym ro u. - Pom e zeza
11

znacznie wie.c J P. s

ż

ró ,

niż

stare wozy

sprowadzenia do ŁodziJ Pierwszych kilkanaście w0lów mamy jednego przedsiębiorstwa p. n. „Mie)nowych wozów tramwajowych wywoła- otrzymać już w czwart~m kwartale n~. skie Zakłady Komunikacyjne", ws1ystkle
ła wśród ludności duże
zainteresowa- Będą to na razle wozy doczepnę, wmon istniejące obecnie warsztaty reperacyj·
nie.
towanie silnika nie przedstawia jednak ne przy ul. Tramwajowej, w Choclano·
Prace związane z budową nowych wa zbyt wielkich trudności, tot9ż zanim nie wicach, w Helenówku I w Brusie pr1enie
gonów postępują szybko naprzód. Wa- otrzymamy zamówionych w ~ychl i nie słone będą do centralnych warsztatów
gonów tych dostarczą nam Stoanle silników, nowe w0%.y będą kursowały ja· pr1y ul ..Tramwajowej, zaś po przepro·
Gdańskie, które pr.tystąpiły do maso· ko dociepki, co w poważnym stopniu wadzce tej, remizy tramwajowe bi;dą
wej produkcji wozów tramwaJowych Wpłynie na zmniejszenłe tłoku w tram· wydatnie powiększone i z ła''-''O~cią bę·
znormalizowanego typu, przeznacz.o- wajach łódzkich.
dą mogły pomieścić nowe wozy.
nych dla wąskich torów. f\!atomiast wozy
Już obecnie czynione są odpowiedMiasto nie poprzestanie jedniik n:i za
dla szerokich torów, a więc m. in. dla nie przygotowania w związku z zapo- kupieniu 30 nowych wagonów. z bieWarszawy, produkują Zakłady Chorzow wiedz.ianym otrzymaniem wozów tram- giem czasu sprowadzimy jesz.cze ki'.kaskie.
wajowych. Chodzi o to, Że;} w Lodzi dziesiąt, a w przyszłości cały !abor M.
Łódź zamówiła natazle 30 wagonów brak jest zajezdni. Te, które istnif'!ją z Z. K. składać się będzie tylko z nowych
tramwajowych nowego typu „N". Są to trudem mogą pomieścić obecny tabor. wagonów znormalizowanego typu „N".
wagony obliczone na jak najw iększą po . Trudności _te będą jednak szybk::> t1suWówczas miasto przystąpi do budowv
jemność. Umyślnie więc zrezygnowano nięte. Jak wiadomo, w końcu brn. nastą- olbrzymiej remizy tramwajowej, l<tóra
z miejsc siedzących (w kaźdym wago- pić ma ostateczna fuzja tramwajó·N rr.iejl stanie na wyznaczonym i uzgodn1onym
nie będzie ich tylko 16-cie), aby tym sa- skich z dojazdówkami. Po stworzeniu już terenie - przy ul. Limanowskiego.
.
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stac, byleby tylko mieć pewność,
że„. w ogóle pojedzie.
i
?bszerne
swobodnie pomleśc1c kilka11asc1e osob, zapo·
biegną „korko~" przy wejściu i WX~śćłu
z wago~u. Poziomy platform_ będą mzsze
od poziomu podłogi prze?z1ału.
Mocna stalowa karoseria .z p.owodz_e.
t
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~ier;i w::i- r~yma nawe. ta W'e ·re ~ cią
zenie,. Ja be obserwu3emy w J"_,od7,1. Ołbrzym 1e okna będą pnepuszc7.ały mak·
slmu".' światła I śwłezego powlefria w
okresie
letnim.
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Tramwaj linii „12" był w pełnym biegu. Mijał właśnie r6g ulic Narutowicza i
Sienkiewicza, gdy jakiś mężczyzna usiłował wskoczyć na tylny pcrnost pierw·
szej docz.ep~i. Skok się nie udał-:-- męż
czy:mu wpaca pod drugą doczepkę i gdy
by nie przytomność umysłu motorniczego, który natychmiast zatrzymał tramwaj
- straciłby życ:ie.
Uratowanym od śmierci okazał się
Władysław
Zab:01s1<i (Mostowskiego
26) .... konduktor K.E.Ł.!
Sędzia starościński wyszedł ze sruszn~g? założenia, że personel tramwajów
winien dawać przykład publiczności w
przestrzeganiu przepisów i dlatego teź
ukarał lekkomyślnego konduktora grzywną w wysokości 1.000 zł.
(t)

oo.

n banka

na kartki Ili kat.

. Do dnia 10 bm. odbywa się rejestra·
CJa kart żywnościowych III kat. na świe
że mięso (rąbankę).
Wszyscy posiadacze kart żywnościo
":ych z miesiąca kwietnia winni zgłosić
się w tym terminie do jednego ze sklePÓ:W rzeźnickich, włączonych do miejsk1ej sieci rozdzielczej, cel~m wyctęcia

III kuponu rejestracyjnego.

llieu zciwy listenosz
skazay

(s)

Ił 4 lala więzie1"a

W trybie doraźnym rozpoznawana
była w Sądzie Okręgowym sprawa Jó·
zefa Marczaka, oskarżonego o to, że ja·
ko funkcjonariusz Urzędu Pocztowego
Łódź
2, przywłaszczył s<>błe paczkę wy·
słaną z Warszawy Janinie Chodakówskiej. Paczka zawierała suknię, pantofle i inne drobiazgi.
W toku dochodzenia wyszło na jaw,
że Marczak podpisał na dowodzie dorę· nazw1s
· k o Ch od a k owskiej. Do kra
czema
dzeży paczki się nie przyznał, tłuma·
cząc, że poprosił woźnicę pocztowego,
którego zresztą przed tym nie znał, ażeby mu pomógł w doręczeniu paczek.
W drodze do urzędu zauważył brak pod
pisu Chodakowskiej „uzupełnił" go więc
sam.
Sąd nie dał wia:ry tym tłumacz niom
i skazał go na 4 lata więzienia.

przedstawiciele Milicji Obywatelskiej,
ZWM, OM TUR, „Wici", młodzieży aka
demickiej itd.
·
Jak już donieśliśmy, w organizowanej
obecnie „nauce chodzenia" wezmą czyn
ny udział jako instruktorzy akademicy
oraz członkowie organizacji młodzieżo·
wych.
(t)

Najaktualniejsze zagadnienia rzemio- Przemysłu i Handlu, przydziały surow·
sła omówione zostały na ogólnokrajo- ców mogą otrzymywać z Centrali Rze·
wym zJ'eździe prezesów 1• dyrektorów
.
mieśłniczej Zaopatrzenła I Zbytu tylko
Izb Rzemieślniczych, który odbył się o- te warsztaty, których właściciele są
statnio w Krakowie . Łódź na zjeździe członkami spółdzielni pomocniczych.
tym reprezentowali preies Kaucz I dyNa terenie Łodzi istnieje kilka dużych
rektor Dobon.
spółdzielni rzemieślniczych. Zaliczyć do
z·Jaz d uc hwa 1·11 rezouCJę,
1 ·
· h na Iezy
· spo'łd zie
· Inię
· „ Włók no " , d ow któ reJ· nic
Stwierdza, iż jednym Z najpilniejszych I Starczającą swym członkom SUrOWCÓW
zagadnień gospodarczych jest opraco- tekstylnych, spółdzielnię „Skóra", zaopawanie planu produkcji warsztatów rze- trującą warsztaty rzemieślnicze w skórę,
mleśłniczych, opartych o zamówienia spółdzielnię „Drewno" w artykuły
państwowe i spółdzielcze. Wykonanie stolarsko - tapicerskie, oraz spółdzjeltych planów stworzy rzemiosłu szersze ; nię „Zespół Rymriy"', dostarczającą skó
możliwości rozwojowe i zapewni szer-I ry galanteryjnej.
.
szy udnał rzemiosła w oclbudowie gos-, Cechy, które nie posiadają dotąd ta·
1 kich spółdzielni
podarczej państwa.
przystąpią obecnie do 1liłllM'!lrll!łll111F.~lli'łl""mflll·1-l'!ł'll:1"1111111\11l!-.i1111~
W związ·ku z tym, zjazd postanowił ich o;ganizowania.
PRZED PREMIERĄ w osrn
wezwać wszystkie cechy dó tworzenia
Na zjeździe przyjęto jeszcze uchwałę
W czwartek 1eatr „OSA" występuj.e z no·
spółdzielni pomocniczo - riemieślni· w sprawie wczasów odpoczynkowych wą pre.mi.erą humoru, dowcipu .a~tualneqo,
aych.
dla terminatorów. Przy Związku Izb Rze- piosenki, s-a•tyry i tańca pt. b~rosm:~}Y
'łd · I ·
·
. 'I .
BIEG"'. Gwoźidzi.em programu
'?'"•Je paTuuta
.S~ra:va spo Zl~ ni pomocn1~zo - rze mies niczych RP powstanie specjalny wyścigów ko•laTSokich war~miwa _ Praga _
mieslniczych posiada zasadrncze zna- wydział wczasów, który zajmie się kie- czeska., więi; satyry na sport. DymSJZa, Gros.sów
czenie dla rzemiosła. Od dnia 1 kwiet-, rowaniem do domów wypoczynkowych na, Go.sławska ·i _in.ni, wyet~?ią w skecz·ach onia rb., na zasadzie zarządzenia Ministra uczniów rzemieślniczych
(s-ki) I wau-z.1c
raz_,"".'. nbo"'2ch P1Ao&en_knch. 1Cc:mferansje.r>kę pro.
~zie
ntom Ja.k'9Z11as.

- No, udało się! - tym razem zawadiacko miał podkręcone wąsy - Szkopy byli tu, węszyli jak psy za zającem,
niczego jednak nie domyślili gfę i poszli
dalej!
- A drabina? Co zrobił pan z tnoją
arabinką? Olbrzycki wypowiedział
głośno myśl, dręczącą go od paru nieznośnie długich godzin.
- Drabinę sprzątnąłem w ostatniej
chwi!i i ukryłem ją w pralni. Teraz nie
ma już po niej śladu: porąbałem ją na
drobne kawałeczki i ugotowałem na
niej ten barszcz z ziemniakami. Jest
oan chvba głodny?
• - Owszem, jestem głodny, ale jeszcze więcej chce mi się pić.
- Więc napij się pan tego gorącego
barszczu! - stary wyciąga z pod płasz
cza sporą blaszankę, którą Olbrzycki
przykłada chciwie do ust - a i kawał
chleba przyniosło się także„. i zdziebko
kiełbasy.
·
- Czymże się panu odwdzięczę? -

Sprób:Xj no pan tej kiełbasy! Prawdzi-1 całą pewnością powiadomieni o mojej
l0 7) wa wieprzowa!
ucieczce i oczekują mnie!
i
Stary spogląda na chłopaka, któremu
- To dobrze.„ to bardzo dobrze! ocalił żvcie z miłością i podziwem i ani stary chrząknął i dokończył. Ale
nie pomyśli bodaj przez chwilę w po- dość już tej gawędy! Bezpieczniej będzie
kornym swoim sercu, że właściwie i je- dla pana i dla mnle jeśli już wyjdę„.
' go czyn należy do takich, o których
Głos jego stał się nagle
bardzo
„będą kiedyś dzieci czytały w książ- miękki.
kach".
- J u t ro będziesz już wolny, a teraz
Spod płaszcza wyjmuje ciepły koc synku pośpij sobie trochę! Dobranoc!
i ciągnie dalej:
- Dobranoc, ojcze! - Zbigniew uścis
- Tę noc musi pan jeszcze spędzić w nął mocno prawicę łódzkiego dozorcy.
Olbrzyckiego wzruszyła nagle niespo- piwnicy, ale jutro wieczorem ·wyprawię
Zaraz potem znikło światełko lektrydziewana troskliwość zupełnie obcego pana dalej. Jużem się zastanowił nad cznej latarki i w komórce zapadła gęsta
człowieka.
tym jak to zrobić.
ciemność.
· - E - machnął ręką dozorca - po
- Znajdzie pan dla mnie jakieś moOlbrzycki, pokrzepiony jedzeniem,
co tu gadać o wdzięczności cŹy niewdzię żliwe ubranie?
przykrył się kocem.
czności?... Jestem tylko prostym czło·
- M~m, mam takie: mundur po moOgarnęło go miłe ciepło.
wiekiem, który nie bardzo nawet umie im synie tramwajarzu! Tego, którego
- Jutro już będę wolny! - przedągsię podpisać, alem Polak, tak samo jak r.irzed rokjem uwięziono i wywieziono nął się.
pan, a wiadomo, że przyszły takie cza- ootem do Oświęcimia! O, chwat to był
W więzieniu życie było twarde 1 susy, że musimy sobie pomagać, bo ina- całą g~bą. Dzielny, odważny a miłują- rowe. Tam nie było czasu ani ochoty na
czej zginiemy marnie.
cy swój kraj jak wszyscy łódzcy tram- marzenia: nawet o kobiecie, którą się
Zniżył jeszcze głos choć już i przed wajarze 1 Szkoda mi go, szkoda mi go kocha!
' ·1 szep t em.
bardzo!
t ym mowi
Ale teraz po tylu godzinach drama- Skoro pan siedział na Szterlinga,
Wspomnienie o synu zasępiło go. tycznego napięcia, kiedy wszy~tko uspotoć widocznie jeden z tych, którzy jak Znów melancholijnie opuściły się jego koio się w nim wreszcie, zamajączyła
mój syn walczyli o naszą Polskę! A sko- siwe wąsiska. Pogładził je ręką i zmie- mu w myślach dziewczęca, uśrniechnięroś potrafił umknąć z więzienia toś nił ternat.
ta twarz ...
zuch nad zuchy! Takiemu jak pan do- Czy ma pan jakąś melinę, w kt6- I jutro już moźe zobaczę znowu
pomóc to prawdziwa radość ... bo o ta· rej byście się mogli zaszyć na jakiś czas? Helenę! - uśmiechnął się do dalekich
kich jak pan będą kiedy§ dzieci czytały bo rozumie pan chyba sam, że szkopy wspomnień. A kiedy zasypiał, wydawaw książkach jako o bohaterach .... Ale i-zukaią pana pilnie!
ło rnu się, że na dobranoc pocałowały go
ja tu głuptas jeden gadam zamiast pil- Dam sobie jakoś radę! Wiem do- jej gorące . .kochane usta ...
nować, żeby pan sobie troch~ podjadł... 1kąd póiść! Zresztą towarzysze s~ już z
c. n.)
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Na dziś tj. 7·go kwietnia zwołano
specj<ilną konferencję w związku z mającą się rozpocząć
na terenie Łodzi
,,nauką chodzenia".
Konferencja odbędzie się w starostwie grodzkim. Udział w piej wezmą

m.

Nr 95 .~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.'!!!!!!!!!!!!JEEX~P~llE~:§S"~:S ,,_V5 rn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' Str

lllluumui111m111m11u11111111111m11nm111111muu1111111111nmn1111m11mu1111u11111111n111111mm11nrnilill111111tt11111Hnmn11m11n11um11H1m11111mmm1111nm1111mm11m11mmnm1m11m111111111111111u111111111111111111111111111u11u1111111111111111111m1111111111111rn111111111n11n1111u11nuuimun111111m11111111111111111u111111111111111111n1111u111um1111m11m1111uu1111111111111111111111111111111111111111nn

i;~~~~~~'.~m~1:~~:~~~!~~!~! Ty Iko

gowy do bwgu

na przełaj na 1.000 m. prze-

~~~dz~~~~~lo ;'wi~:r~::i~B~~:ów
' I TRENTNG: marszobieg

n3

narodowych

lfi?O m.

~JP marszu przeh1e<: z pr7-erwam1

w

C?Ja·

2 razy po
200 m. na pól s iiy i szy1'koki laźno,

j

•

jawne

M'strzostwa in~ywidualne Polski
moz ~ uzdrow ć sttsunk" w połskfm boksie.
konferenc1" a sędziów
poprzedzi w Warszaw~e snecialna
t•

.Jak boks boksem żadnej drużyny w
100 swob<>d.ni e.
Polsce nie witano takimi przemówieniaII TRENING: mars.rnbieq M 1.500 m. W :Ui w ringu, ,iak zespół f,KS i żadne chy
cz.asi·e marsrn przebiec trzy - razy po 200 m. z ~a zawody nie miał:v hkie~o speakera,
kilkum 'nu towvmi prwrwami.
na jakie.Yo zdobył się Poznań na meczu
ITT TRENING: ma rszob.eą na I 51l0 rn. obejmu ią<v 2 lekkie biegi po ~OO m. ztmełnie ~wo- ŁKS - Warta.
bodn;e, wolno, na pół szvhko~d
Mniei"7a o przemówienia. Słucha sie
IV TRENING: trzy biegi po 100 m. z krót· terro g~ędzenia i oclpowiednio ocenia
ki mi przerwami na trzy czwar• e szvblco5ci i
mówcP.. Nie każdv orzecież mówi do
bi-e'l n.;i 500 m. na pól ·s'lv, jak naHu!.:iiej.
V TRENiNG: mar-;-zob:~ na 2000 m. obej- rzeczy, rhocfaż taki .,opatrzno.5ciowy
mu i~cy rlwa )1> ·1,:i" b;egi po 400 m. O. t"''n'e maż" ie<;t o sobie naileosze,go· mniPma100 ru. w k:tżdyrri biE'gu nal"ŻY priełl~e<: gzyi:J·

nia. A}P te sie

rania gościa, polecił ażeby GUl{F był o
tym powiadomiony.
Nauczka będzie chyba wystarczająca,
a kariera sportO\va pana przewodniczą
cego skończona.
Wynik meczu poznańskiego jest moc
no nae>iągnięty. Komplet sędziowski.
- chcemy wierzyć - uczynił to nie ze
złej woli. podarował przynajmniej dwa
punkty Warcie. Uczyniono to iednak w
sposób tak rażacv, i.ż mimo woli nasuwa
się pytanie jakie są kwalifikacje tych
punktowvch i czv nie należałoby się ni- .
mi bliici 7.ainterP.-.;ować, zwłaszcza dzi·
siaj w ohlic7:11 indvwidualn;n-h mis·
trzostw oięściarskich Polski. Bo tego
rodzaju niespodzianki trzeba raz na za·
wsze wyt>łiminować. Remis Bonikowskiego i Pisarskiego - to przecież tak
mocny akcent wątpliwej wartości kom·
µletu punktov,-ych. że nie wyma~a zbyt·
nich komr-ntarzy. Czy dlatego, że z War
tą było ;Tle, zdecvdow:rno się na odebra
nie zwvriP„fwa Pisarskiemu i słuszne[!o
remi"u ?:••lisowi, chociaż już przed tym
Ilonikow~ki, musiał złożyć ofiarę. Rzecz
oe\vna, że gdyby nie te usterki w sedzio
waniu, powtórzyłby się wynik łódzki.
Do czego to wszystko prowadzi? Dla·
czego sprawiedliwość sportowa jest odmierzana taką miarą 1

\,\rvb'ł.cza.

b0 tego rodzaiu
chvh..<i
Vf TREN' NG: trzv b'a.:ri "" 1no rn. n~ tr:zv
gdv
iedr:nk,
jPst
Gor7ej
niówcv.
samemi1
cz-.;.·„ ::ir+p ~-"' h\.l"llri i b;eo ;.~ c;n.:) "J~ n.a r. .... ~ih;,
VII TRENING: b'eg na 800 m. ·:ok· em lek· S))f'aker sili <:ię. i to z powodzf>niern, na
odegranie roli we<;ołka rin,gowego.
kim,
v:;r T::::"\JING: trzy b'eąi po 2oo·m. „ dh1ż
To już jf>"t powaznieJsza snrawa,
szymi przerwami do C'<Jłkowilf''10 un0rmowa- zwłas?.<'Za, gdv spełnia i~ ~'lor+()wiE"c, hn
ni11 od<lech11, krokiem lekkim, płyu.nym.
z;:; t:łkieg"1 trz<>l)a 11waż:.:ić k:mdydata na
sed7.;<>rrn oie<':.-i~r"lrie~,.. i osohe sorawuk'l

„m0wv" nikomu nii:> l"7.1<odz'ł -

ro hqdź b!'rd;~fl ważna w !'porfunl<rje - Jr?""wodnir„llcego '~'
d:r.hł11 sportowe~o Po„n::ift~kie::ro 07,R.
Te nif>wcze~ne wv<:koki w"h11dzić mu
;:iałv ogólny niesmllk i w cdp" ie<lnim
Ś\viPtJe przed~t.awić „<.iktora". Bvł to jc->go jedyny -\•rysteo i prawdopodobnie
ostatni, gdyż osobą przewodniczącego
·wydziału sportowe~o POZB. z;iinteresował się przPd„tawiciel G.U.K.F. obecny
na meczu. Żądając odnowiednie~o uka·

i~~ą ł>.<><lź

W 1.aw.W:irh t~nlsa ~t<>łf'..:et!n o midcrtt·
gh.-o ł..cdr.' kla;:.v B vadl:v nlt~ł""t lt „,-. W1!·
f1i''I: FilmowiM - Iskt'll !l:O, Oratftr!nm Il Iskra Il !!:fi. TFR - t"'1'ł'ol 11:1. TTlit U Fil·
Iskrą U 9:0 walkower, Tra.mwajal"Te mowiec 5:4.. Ostatni wynik jest 'fVif'lk'l niespodzianką.

lf olarze ,,P1 rt
w1hr~li

r.o,·e k er

Z:łDł~"

wn~ctwe

sttc•i

s~dziowanie

„{.,,

Kolarze zaczyna ·ą

SI.lad Zarządu Sekqi Kola.!"$ki.e] KS Pai
_rzant ukr. s-lytuował si~ n.i!StęqJuja('o: Kierow
Ro1of Zygmunt, 7.astę.pcv: Bienil< Sekcji gacz Józef i Kofodziejcryk Wadaw, sekretarz
-- OkraBiń-<ki , farian, za.stel)Ca - Ko!cdzif'jczyk HenrY'ka, kapita.n - Gór-ski Franc'.sze.k,
Łód1ki Okręgowy Zw Kolaro;ki rozponygo-spoda·rz - Sierociński Franciszek, członko
wie zarządu - Mar<:zewski Marian i Kin Bro- na ure<:zyśc.ie sezon kol<1rs.ki w niedzielę dni.a
ni-sław.
11 _.kwietni.a. W związk_u z ty": wyznacz_ono
K<:>1a r~lie j przyjm.u je ;.b ; orkę kolarzv wsyystk.1ch klubo':"' na boisku
Sekretaria.t Sekcji
kandvd·iłtów do l'ekcji turvstyczno - wyicig-0- DKS przv ul._ Nawrot rog_ \Vodne1 na qcdz•nę
we i. w poniedzi<1łk.i, środv i p'ątki w godz. od 7.:10, skad JUZ o godz. 8-e] ko.Jar?e wyruszą na
18 - 20-ej w <;;edzi'bie KS Parlyz.an•t priy ul. rowerach do Zgierza na nabożeństwo.
Piotr ko wskiej 49.
Po nabożetistwie n!!sląpi nil Krzywin start
do wyśdgów pro.płlJ:1a.ndowych na dystans ie
2.5 kim. dla p06iadany kart wyścigl)wy-ch i na

„kręciću

W n·edzielę uroczyste otwarc·e setonu w Ło~t

P1zy2nttwania do sezon,1

da:a s'ę lrnwaiyt wo~ezie motorzvstów
W czwartek dnia 8 bm, o godz. Hl-ej sie na<lz>1;)-'<"7ajne zehn~'l''e c7„fonkó".'
sekcji mo•orowej DKS. w związku z bli>Skim
otwarcem sezonu motocvkloweqo. Na z~bra
niu Zl)Slaną ro7.dane ko·mbi11'!:Z011v i nr01n-orrzy
ki klubowe, a na~tępnie in;i:. Wilc1yński wvgłos1 o-statn.i wykład z cyklu: przepisy o ruchu
drogowym i ana!izow8'n·e wvpad·''ÓW.
N.ntom;.a-st zanąd s€'kcii motorowei KS Par
tvrant zwolu je walne 'lf'bran:e swvcb człon
ków na dzień 10 kwi€'tnia na god?'.. 18-tą w lokal•1 klubowym (Piotrkowska 49). Równiei i
tnta i omawia11? będą <rnrawv 'ZWiąz.m~ z n' 0 •
rłalekim otwarciem sezonn motocyklow~qo w
Łr1<l:<:i i 1mi na s.kładn o<:ohow~90 7.arządu ~'"k
cji. \V zebraniu mogą wziąć ndział członko·
wie, kandyd'ld i sympatycy sekcji moto7owej
KS Partyza.nta. ·
odb~dz:e

Dożywotnia
Duże

zm any

zaszły

dw;!ansie 15 klm. dla wszysit:ki<:h <'hęt:nych,
lecz na rowerach turystycznvch.
VI związku z uroczystością otwarda sezonu zarząd sekcji kolarsk'ej DKS 7.wolał n<i ipią
\E'k dn. !l brn. go<lz. !!Ha nildzwyoa.ine zebra„ie nłnnków sr.J<.cji w loka.lu wiasnym (ul.
Nawrot 73 -75) Na zpbra.niu tym wydane z.o.
sta.n<i zawodni.kom licen-cje i karty wyśdgo
we, kos1ulki klubowe, oraz skierow;inia do
ł MiPiskiej Poradni Sportowo • Le.karskiej.

l

k;, ra Stefaniaka

w f ódzk·e· ekin·e

1f ęśc·arsk 1 el

Do czego doprowadza, widzimy to na
smutnym przykładzie Sowińskiego, kt6•
ry oficjalnit- zapowietlział V1.rycofanie się
z ringu i który już w Łodzi na meczu
MKS nie walczył, dalej do
Tęcza wielkiego rozgoryczenia szere~u innych
pięściarzy, do skandali wreszcie.
Jedyne ukrócenie tych machinacji sę·
dziowskich - to wprowadzenie jawne·
f!.O sęd-.dowania i p1·zeszkolenie kadr sę
dziowskich. Kt0 \Vie, może i bez tego
przeszkolenia się obejdzie, jeśli zniesiemy tajemnicę kart punktowych, nioże
samo wprowadzenie jawnego -s dz:' rnnia b-cdzie w:vsiarcnjącym lekar~twem
na uzdrowienie tych zabagnionych stoet
sunków.
Wiele obiecujemy sobie po konferendi sędziów pięściarskich, zwołanej do
Warszawy w przeddzień mistrzostw indywid1ialnych. Na niej to należy bez- ,
wz~lędnie wyi-aźilie postawić i \'l.'yczerpująco omówić \'i'szystkie holąez ·i bok·
su, ażeby raz na zawsze wyeli.minm>'ar.
Cm-. naj-~':iŻS7: 1
podobne wypadki.
przejść na jawne sędzio-wanie.

.................•.„ .....••„
Powitłnie

PlPlł

na zim o

nie docen;a sukcesu w tf'i

Powrotną podróż z Sofii do VV'arszav.y pol·
S<"Y p iłkar1e o<lby!i ró m"0 7 droqą prn•,if!trzną

Samolot wylądował n.a lotn'sku Oltęcie, ii 1<:>
&pot.kala ię z doość chłodnym 'PO'' .ta·
niPlti przez prz.ed6tawicieli PZPN, ktńrzv nie
o<lniesio.nego 6\TKC" u
doceni-ając widoc7.nie
jak'm _łe-st uzysikanv Wy"llik remisowy, n·e w
szli poza ramv szablonu.
Gracr.om było dość przykro z tego powo·
du, gdyż odczul! w ty.ro bra.k serd€1Cmości i uznania 7>'1 swą ofi.arną postawę. Zn<icznie bardzi-e i zadowoleni są zawodnicy z osiągniętego
wyniku, nqż PZPN, który zbyt szybko za.pol11·
11i.al o tym. że wysłał drużynę na mecz, ni<>
dając jej na.leiżytego przyqotow11n.'a i tym bar
dz;.ei n 'ę miał prawa wiele spo<lziewać się pi
lej ryzvkown~j wyprawie.
Ws1vscy ucie-s-tn'cy wyprawy podhPślaja
nieiw"kle serdecz.ne przyjęcie, j,:Jd go doznali w Bułgarii.
Terilz roz,poC?ęto przygotowan.ia rl0 me("Zu
Z C~e-cho•icwa<:;ą, B w'ęc 'z nr-z.t>dwni.k'.<>m 7.n •
czn\<> niehezpieczn'" jszym. v\I War;;·rnw· e zor·
gan.:zowano ,tuż obóz kondvcyiny, który prowad7-i !re.ner PZPN, - V/ada~v Kuch r. Są ·
d?ą<: z wvpowie<lzi kapitana sp<irtoweql) Alfusa, zmiany w składzie repre-zenla-cji będą niedrużyna

W półśredniej, poza Olejnikiem,
ni~j.
k ~órv bronić bedzie tytułu mistrza Polski. Łódź nie daje zawodnika. W War- lłlilll!llHlill!Hnlllllllll!lllHIRllllllllllllllllllllllllllllnll!liUlllll!lllH:J:!!!l 1 :!!!111!1!1\!IHl!lllll~I
szawie startować będq: Brzóska (Con·
cordia). Czarnecki rzryw), Borowski
CConcordia) Mazur (Tęcza). gdyż Bonikov.'ski rna trudności z robieniem wagi.
Oleinik (!:.KS), Pisar„ki (ŁKS). _Żylis
tf,K~ wreszcie Jaskóła (T<?cza).
Z dniż_vną v.1 yieżdżaią· trener Garncarek, kapitan ł,07.B. St. Sieroczews1d,
przewodniczący VlSS Ed. Sieroczcwski,
n:v dożywotnio.
również Gałczyó.~Vi w ;raz scdziowie: Sikorski, Twardowski i
pojedzie
Nie
tre,o~tonan y
wi:idze piórkowf>j. a to na prośb<> ŁKS. Stępień powalani do punktowania walk.
aby podobać się Stachowi. A nie
Mo\fych mi$łrz6w p'ę~c' 11t1 ZSRR
który uw;iża, iż dla pięściarza tego mis- Ekspedycja łó<lzka wyrusza w drogę w
wiem czy to prawda, że w pr7-egodziny można
niecałej
ciąg u
·
Boks radziecki \•;yprzedził nas nieco trzostwa Polski to· zbyt poważny tur- czwartek rano.
t;zyskać brzosk1.viniową lub alawcześniej przeprowadził indyw1du...il·
bastrową cerę, zależnie od gustu?
ne mistrzostwa. Odbyły się one w 'I~·fli
- Owezem tak, przy zasto~o
?<:ie, przv czym tylko w wagach piórko·
waniu szminki i kremu „Anida",
al<' pod jednym warunkiem: że
wej, lekklej, średniej i ciężkiej.
cera nasza jest idealnie czystą,
Mistrzami w tych lrntegoriach zosfa li
g!aclką l już poprzednio wypiesuotkań
znani z ,„-ystępów \V Polsce pięściarze
matowym kremem
lęgn_ow~ną
„Anida.
Drużyna piłkarska łódzkiego Zrywu - ;), Kreft - 2. żvn<ia - I i iedna saradzif:'C('V: ChanukaszVliili, Greiner, Ka·
W przeciwnym bowiem raziP
ba\Vl·1 a W· Uh. ni1>rl7in'p '" f O\'·jc·11~. fVrl·1il" mohóicza. dla Choinicz;inki honorowy
riste i Ko1olew.
r,abieg &ię nie uda. TrzetJ więc
Chanukasz ~'1-1i wakzył w Katowi- rozegnila zawodv z mieiscowvm TUR- punkt uzvskal PaszC'k. Dr11żrne Kaszucerę
wypielęgnować
najpierw
cach. Greinera zna zarówno Warszawa, em. SpQtlrnniE' to zakońr?Vlo !'i<' wyni- bii cC'chowafa silna wol;:i zwyci~st\\'a.
matowym kremem „Anida" aby
•
marzeniom swoim nadać realnej
jak Katowice i Gdaó.sk, gdyż był jed- ki~m nierozstrzvg:nietvm I: I. Były to
Na boisku miejskim* w Lutomiersku Zryw
po<lstawy i uczynić się piękn\
nym z najlepszych w reprezent;ic}i zawody propagandowe.
(Lutomiersk) rozpoczął frgoroc,zny sezon pił
nic tylko na jeden dzień - i nit
"'
•
Estońśredniej
wa~i
Mistrz
ZSRR
na jedną gorlunę.
karskim, grając z łód~kim Orłem. Po ładnej
SKS. Kasrnbia-*Chojni czank a (Choi- i ambitnej grze zwycięstwo oduieśli gośpoda
czyk Kariste, z?o?ył. plerw~z~ m1eisce
1
na V\ szi>chsłow1ans~nm Turn1e1u w Pra nice) tal\ i mecz odbvł sie w Kościerz vnie rze w stosunku 4:1 (1:1). Zryw w~·kaiał le·
dze. a do tyt~łu mistrz~ ZSRR dos.,,e~ł zakończony sensarvinvm zwycięstwem psza kondvc,ię i większą :r,espołowość w grze.
_~~int
Bramki uzyskali: Nowacki. Kacprzak, Wapopru:z zw':cięstwo w fmale n~d Syll-1K;:i1:1bii ~): '. (;"0). M"',.. 7 h. vl łow<ir7\'"'ld.
cze\'.l:em, ktory. trzeba to doda<', p'Jko· · ale tru·ba drv:lar, 7P f{::rwhia n:ileżv <h ~b:l<>wsld - po irdnPj, a jećlna bramka P."- S/98,k
O"""' '7.doh:vł punkt hmm<lłil !\arnohółf''I'-"··
nał uprzednio Ogunenkow'ł. t;>Oi;tromcę kl~sv B. or1~<'iwnik 7<1~ it:r.:o r!'l kla<:V A
1
Dla Kaszubii bramki uzyska:i: Sarnecki rowy z r:i:utu wolnego. St-d~iował Sta.cbnw1cz. Hm1m111111111mi11um111m11m11111111n11111111wrn1111m111111mm11111mimm1111~u~11:1111;;!1
Kolczyńskiego.

W składziP łódzkif>j ekspedycji pięś
ciarskiej na mistrzostwa Polski zaszły w
ostatniej niemal chwili dość duże zmia-.
ny.
Przede wszystkim nie he,łzje startował w Warszawie m;strz Łodzi w wadze
lekkil'.i ~tefatliak (Victoria). któreiro jui
wi·ęcej nie ujrzymy w ..-ingu. Stefa11iak
na mttzu Victoria - Bielarnia w ){aliszu rlopuścił się <'ZYllDt"J?'O zniewaienia
sędziep.o i zos1ał za to zd.} skwalifikowa-

zn~czne,

Kr role w

Na bOiskach

Wyn!ki propagandowy·ch

wokół. Łodzi
towarzys'.f ch
•

•

u4u~

,
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dziś

Dok-d

pójdziemy

' TEATR POWSZECHNY. - Dziś przedstawienie :r; powodu próby generalnej sztuki R.
Matuszewskiego i J. Rojewskiego pt. „Gospoda pod Wesołą Kukułką" - zawieszone.

TEATR KAMERALNY DOMU ŻOŁNIERZA
ul. Daszyńskiego 3ł.
t>z.łś 1 codziennie o godz. 19,15 komedia
„SZKOŁA ŻON".

Moliere'a

Teatr „SYRENA", Traugutta 1
Dziś o godz. 19,30 „AMBASADOR".
TEATB KOMEDll MUZYCZNEJ „LUTNIA"
Piotrkowska 243
O>dzi-ennle o go<;lz. 19,15; w niedzielę o godz.
lS,30 -

w

„ZEMSTA NIETOPERZA", operetka

ł-ch aktach J. Straussa w premierowej ob-

ladzłe.

Teatr „OSA", Zachodnia 43, tel. 140-09
Z powodu prób generalnych teatr nieczynny. W czwartek dn. 8 bm. premiera pt. „WIOSENNY BIEG".

KI n a
r

:ADRIA BAŁTYK

-

„Znachor''.

GDYNIA Zagr. Nr 6.
GDYNIA tonu".

Kraj .• l

„Mr. Smith jedzie do Waszyng-

„Niepotrzebni mogą odejść''.

HEL MUZA -

„Rodzina Froment".

POLONIA -

„Ostatni Etap".

J>RZEDWIOSNIE ROBOTNIK -

„Dwulicowa Kobieta".

„Niebo czy

piekło'"•

\:JI

„Pościg".

ROMA -

REKORD -

„Pod dachami Paryża''•

--

„Zwycięzcy

TATRY -

„Skandal''.

Stepów".

,,

TĘCZA -

„Pod dachami Paryża"•

WISŁA

„Zielona Dolina".

-

- -

„Skarb Tarzana''.

STYLOWY ŚWIT

Aktualności

„Program

WLÓKNIARZ WOLNOSC -

--.

„Guwernantka".

„Pani Miniwer".

Program radiowy na dziś
12.04 Dziennik południowy, 12.25 Pogadanka
filmowa. 12.30 Koncert <'la mlodziezy. 13.30
Muzyka. 13.40 Audycja M;nisterstwa Oświa
ty. 14.00 „Przygoda Mikołajka". słuchowisko
dzieci starszych. 14:50

{Ł)

Muzyka opero-

wa (płyty). 15,10 (Ł) „O małej racjonalizacji
pracy w przemyśle włókienniczym". 15.20 (Ł)
„Robotnicy mówą". 15.25 (Ł) Wiadomości lokalne. 15 30 (Ł) Rozmaitoś. i. 16.00 Dziennik:
16:25 Skrzynka PKO: 16:30 „Głos Młodych".
16.40 „Bitwa pod Racławicami" audycja
dla młodziezy. 17.00 „Ulubione melodie".
„Kraj i ludzie" wykład Mgr. J.

17.45 RUL Barbaga.

18:00 Lekcja

ję1yka

rosyjsk:ego.

18.15 Muzyka taneczna, 18.45 „Zaklęty dwór".
19.00 Audycja dla wojska. 19.30 ,,Wieczorna
serenada". 20.00 Dziennik: 21 :OO

(Ł)

Koncert

Chopinowski. 21.30 ,,Z zycia Bułgarii". 21.50
Pogadanka sportowa: 22:00 Muzyka lekka i po
pularna. 22.45 (Ł) Koncert życzeń. 22.58 (Ł,
Omówienie

programu

23.00 Ostatnie

lokalnego

wiadomości.

Miejski w Łodzi - Wydział Apropodaje do wiadomości zakładom
przemysłowym państwowym, względnie pozostającm pod zarządem państwowym, instytutucjom państwowm, samorządowym, wojsKo
lV'ym, spółdzielczym, zwiątzkom zawodowym,
iż posiada na spnedaż n.ais·tępujące oipakowania po towarach UNRRA:
Worki płócienne w stanie dobrym o pojem
ności 25 kg w cenie zł. 30 - u sztukę.
Worki płócienne us2'kodzone, lecz nadające
się do reperacji, o pojemno~ki 50 kg w cenie
Eł 36 za sztukę.
Worki jutowe w stanie dobrym o pojemności 50 kg w cenie zł 50 za sztukę,
Worki jutowe w stanie dobrym o pojemności 25 kg w cenie zł 2.5 za sztukę.
Wantuchy jutowe w cen!e zł 150 za sztukę.
Beczki dębowe po smalcu - pojemność 180
kg - w cenie zł 1.728 11:a sztukę,
Beczki dębowe po mydle - pojemność 180
kg - w cenie zł 1.728 za sztukę.
Beczki zwykłe po śledziach' o pojemnoścl
100 kg w cenifl zł 700 za sztukę.
Bec11:k! zwykłe po śledziach o pojemności
200 kg w cenie zł 1200 z.a sztukę.
Beczki po mleku spros7.kowanvm o pojemno
śd 90 kg w cenie 7.ł 120 za sztukę.

zł

Skrzynie po konsęrwach
25 za sztukę,

mięsnych

Skrzynki po czekoladzie w cenie

w cenie
zł

15 za

sztukę.

zł

Skre:ynk! po racjach dodatkowych w cenie
30 za sztukę.

Torebki po przyborach toaletowych w cenie zł 1 za sztukę.
Pudełka

na

jutro:

23.15 Program na

ddeń następny. 23:30 ·Zakończenie audycji I

l

kartonowe po przyborach toaleto·
ł
t k
w ceme z · 3 za sz u ę,
Złom drewniany w cenie 'li 4 za kilogram,
Podania o sprzedaz wyżej wymienionych
opakowań należy składać do dnia 12 kwietnta
r. b. w Wydziale Aprowizacji ul. Legionów 'I """ - .... ·
10, pokój 227, gdzi~ równiez można zasięgnąć
bliższych informacji,
h

wyc

I

Łódz, dnia 5 kwietnia 1948 roku,
ZARZĄD

MIEJSKI W

OGlOSZENIA DROBNE

€eny

ogłonefl

11111111111111111111111111111111

Dr OLĘDZKI choro-1
by skórno-weneryczne. Żeromskiego 41-1
3 - 6.
1146k
Dr ŁOZA specjalista
chorób włosów skóry
i wenerycznych', pierw
sza - druga. czwarta
- siódma, Sienkiewicza 34 telefon 179-56.
,
3449k

AKUMULATOR Łódź,, SAMOCHOD osobowy
Andrzeja 29 poleca a- małolitrażowy rok pro
kumulatory do kaide dukcji 46 jak nowy
Dr SKONIECZKA
go samochodu, moto- okazyjnie sprzeda Aulekarz Szpitala „Ko~kl~ i telefonu. Spe- to-Okazja Sienkiewichanówka". Choroby
SJalme dla motoru cza 26, tel. 115-43.
nerwowe, Piotrkowska
„Diesela" i samoch.
3806e:
16, tel. 276-43 Elekamerykańskich, gwa- SPRZEDAM parę łó
trowstrząsy.
3714k
rancja od roku do żek, wózek dziecinny
Dr PROCHACKI spedwóch lat. Kupujemy głęboki, patefon, zecjalista, skórne wene.
stare akumulatory
gar ścienny, rower mę
ryczne przyjmuje 3-6
(skrzynki) tPl. 165-25. ski
Abramowskiego
Legionów 17
34B6k
WYROB i sprzedaz 16-4 po szesnastej.
Dentyści
3794g
Dr TEMPSKI specjas'enników Nad Łódką
lista weneryczne, skór DENTYSTA WODNIC 12.
3719g Rót'1•
ne, ·--'- -N, moczo- KI Stanisław specjalWictoria - - - - - - - - płciowe.
Piotrkowska ność: korony, mostki MOTOCYKL
200 cm po kapitalnym Przedsiębiorstwo Elek
114.
3476k porcelanowe. Andrze- remoncie do
.
sprzeda- trote('hnlczne BOLE. STOLARNIA Frema
LECZNICA lekarzy ja 11, tel. 154-12.
ni a, wiadomość Kiliń- SŁA w KOPER Łódź Łódź, Dowborczyków
3547k skiego 236.
specjalistów oraz ga3763~ ul. lgn. Daszyńskiegdj 25, tel. 115-08 p~szubinet dentystyczny GABlNET dentystycz MASZYNĘ do liczenia Nr 35. Telefon 140-02. kupe stałego odbiorcę
Piotrkowska 3, 10-19 nv Maksymiliana Pre- „Facit" w dobrym sta
3297-k trocin i wiórów.
Telef.: 216-48. 3516k giera 2'.e Lwowa. Spe- nie kupię,' tel. 160-41. NA.PRAWA
3818k
maszyn
l}R DOLIRSKA, Cho- cjalność. Nowoc1esna
3809g \ dn szycia wszelkiego SZYJĘ z powierzonej
protetvka zębów Gdań
roby dzieci, Narutowi ska 26 a
3543k PLAC w Kochanówku rodza?u szybko I przy dzianiny bieliznę dam
k 0 ł Ł 0 d · 5 · t d stępme poleca Gło- ską męską Franas H;76
8
208
0
cza • tel.
"
LECZ. ZĘBÓW. Nowo
. ztd mi nu do j winkowski Zeromlena, Łódź, Rokicin?396k
t
czP<:na nra<'nwnla ze- ~amwa?u. o sprze a- . ski ego 40. ,
3169k ska 10 __!!!_:_18. 3796g
ni_a.
Wiadomość
KrRZGUBIOliro tcl'zke z
Dr MARKIEWICZ cho hów c:ztncznvch Piotr
rob:v zołądka, jelit, wą kow~ka 8.
347fik kow św. Tomasza 26 FOT?GRAFlE legity I nutami na ul. Kilińtrnbv. Piotrkowsk;:i J 45
m. 21.
3810k macy1ne, portretowe, • skiego 63 m. 2. 3782g
3 ....: 5,
:i545k
Akunerk•
SPRZEDAM maszynę szybko 'vykonuie Za-1
DOKTOR ZAURMAN AKUSZRRKA WOJTA swetrową Nr 5 na cho kład Wileński Nawrot Zaofiarowanie pracy
dzie, w dobrym sta- 1 ·
3599k
specjalista: skórne we SIEWICZ. Abituneryczne. 8-10: 5-7 riPntka War~zawskiej nie. Wiadomość l',órlź KRAWIEC przyjmuje j PRACOWNICA domo3B14k poprawki, reperacje i wa potrzebna WiadoNawrot 8.
3644k Kliniki Profesora Gro Sanocka 14-.
mość: Narutowicza 6
DR TADEUSZ CHĘ marlzkiego nrzyimoie SREBRO w ka~dei po przeróbkL Wojcie3753k
CIŃSKI choroby i;kór Pnmnr~ka 43
'.\2R3P staci k11puje-M. Wel- chowski P:otrkowska. m. 10.
no-v,renervczne Piotr- AJ<U~ZF,RK..\ LAGO- ner i Ska. f,6dź. Piotr 59 poprzeczna nfirv_ I POMOCNICA domokowska 112, tel. 120-66 na.
3509k I wa potrzebna, warunkowska 157, 3-6.
WSKA TrPn 1 pr?:vimn
3574k ie 7„chodnia 52 tpl -----.--.::.3B::.;1=5k PRACOWNIA swe-I ki dobr,e. Naruto~vicza
3333g SPRZYDAM motocykl trów Piotrkowska 22 32 m. 10 do 3-eJ.
DOKTÓR· REICHER 151-76.
NSU 500 cm, Abra- m. 34 p~leca w do3801 g
i;pecjalista W n<!rVf'7brym wykornmiu
POMOC domo.wa z go
ne, i;kórne, płciowe ~11nnn - s11r?.elła7 mowskiego 7 m. 26, od
3 do 6.
3779g wszelkiego rodzaju
towaniem, referencje.
lzabnr7.enia) Połud!"ici
.wvrobv trykot;:irskie.
Warunki dobre. PiraKWIATKOWSKI wa 26 druga - ~i.·d
SPRZEDAM radio ma.
....~ił~·.„
Snawadzki Łódź, Ko. 2 lampowe i patefon BEZ WZGLĘDU na '!lowi~za 8-3a. 3803g
ści11szki 36, tel. 147-45 Łęczycka 76-5.
3785g długość gat•.mek wło- P?TllZEBNY cz~lad
Or. MIRSKI akns7er1::i
sów Trwatą Ondulację nrn: d~ krawca,~ P10trooleca doborowe wina
chornbv kohf„ce. Że- i miody.
3106k SPRZEDAM dwa cho- Amerkańskimi płyna , kowska 28 m. :>O.
romskiego 37,
tt"I
mcmta w dobrym sta257-2:ł
11k GALANTERIA hurt- nie jedno angielskie i mi gwarantują „Wi-I - - - · - - _.380~
leń!=:f'V Fryzjerzy" Za- POTRZEBNY zdolny
detal poleca Pytloch
DR ROZYCKI specia i S-ka Łódź, Piotr- zwykłe Podróżnicza 54 wadzka il.
· 3682k podręczny lub podrecz
koło Retkini.
3791,g
- - - - -· na do szycia na metalista chorób kob' 'Cych kowska 51.
3569k
akuszerii przeprowa- SPRZEDAŻ- hurtowa MASZYNA do szycia MEC!fANI_CZNA sto- lowej maszynie plasz
larma ~1o~rkowl';ka
czy regl:lnc-wvl'h dził i;iP.. Ohec:iie: P:o
kapeluszy I beretów w dobrym stanie Sintrkowska 33, przvimn damsldch duży wybór gera. Sprzedam. Po- 259. Przy.im1.e roboty spodnie ,,Of. „Z:lolny''
Budowlane 1 renera3813"'
ie· 2 - 6.
?.:ł~llt
- ceny niskie Łódź, gonowskiego 41-18.
3808 g ) Samodzielnv rutyno~
3792g .cje.
DR KOWALSKI MIE Kopernika 47-12 S. An
BUCHALTER
ton owska.
3248g DKW 350 pierwszo- ZGUBIONO but dam- wa.ny
c::YSŁAW. ~peciadi;
LEKKA rolwaga i u- rzędny sprzedam. Ru- ski c1arny zwrot wy- RILANSIJTA poszuki
ta ::kórne - weneiJ,"'.':
nagrod1ę. Choiny Ra- wanv. Ze:lo~zenia pint 1 Maja 3, B - iO: przęż do sprzedania, da Pabianicka 6-4.
semne wraz z odpi~a4 - 7.
2334k tel. 160-09.
3B02g
3790g dosna 5, Piekarn:::i.
381 "'! mi św'adeclw przviJF:nYNY FOTOAU- muie Biuro rra~y P.P.
TOMAT Narutowkza „Film Pol~ki" 111. Sien
8 najtańsze na.ikicwicza Nr 33.
sz:vbs7e 7'1.ję~ia le«1 tv31ll6k
KAŻDA
macyine!
3B17k POTRZEBNA nodrecz
OSTROWŁOSA suci na' no szycia, Solna' 5
ka biała w czarne la- m. 21.
3319k
ty, le.bek braz.owv, o-'. POTRZF.BNA pracost:z:vzona, zagmę_ła 5; 4 wnica dnrnowa. Cztew1eczorem wabi s~~
rnosob0\·a rorlzina
ZARAZ PO UŻYCIU PRZE:PIE:KN&:
Kropka. Odnrowda7.lc
Strz„lr-' ,, Kaniowza nagroną 7.amenho- ~kich 18 m. ~
3788g
'['Jillf.ł"l'.'~r.1 LOKI, N180GRAN1CZE:NIE: TRWAl:.E:..
fa 2 m. 5, tel. 161-03. ----• WSPANIAŁE F'ALE ONDULOWANYrn
3795q PRACOWNICA nomn1, wa potrzebna Żwirki
'"""" _ WŁOSCW.PElNA PQW.ti.BU PRYZURA.
3-1 O, prawa :;ficvna
PRZED
~2 PO
~3
PO
łJ Ił' AG A !
IH-e_.l?.: _ _ _ _ 3?_~~
UŻYCIEM
U ŻVCI U
. , . UCZESANIU
SKUPUJEMY \\IEŁNĘ' PRZEDSTAWICIELI
Eli KS IRU
ELIKSIRU
rRYZURV
7aprowad7.0nych bran
ALMA
ALMA
OWCZĄ, surową, po-, żv chemiczno-1echni-
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--------KURSY SAMOCHODOWE Związku Tran
sportowców Andrzeja
6 przyjmują na nowy
kurs zawodowy i arna
torski nauka jazdy na
samochodach osooowych, ciężarowych i
motocyklach.
381 lk

lokate.

-------ZAMIENIĘ pokój du-

ży na pokój z kuchnią
koszty zwrócę. Of.
_.Pilne".
378lg
POSZUI<UJĘ--S...=-4

pokojowego mieszJ.-ania z wygodami w cc'1
trum. Po~r 0 dnic:v pożądani Lócl~. Kopcrnika 47 m. 1~.
379!lg

3!!H:Jifl'iP. CIOl<Um".!ftiV
ZGUBIONO leg. tram
wajową niebieską,

·wl!'J

łyńska

Kazimiera,
Piotrkowska 255.
3806~

ZGUBIONO kartę1:0Z
poznawczą dwa dowo
dy kolejowe Olga Antoni Skalski dwie leg.
zw. zaw., dwie tramwajowe źółte, dwie
legit. spółd;>:icln; Kole
jowej, Kazim!crza i Jó
zefa Skalskkh, Przę
dzalniana 4 m. 5.
3807g
ZAGUBIONO kartę
rejestracyjną
RKU
Marcin Przvhył, wieś
i ,gmina Czajków, pow.
Wieluń.
3783g
ZAGUBIONO dowód
tożsamości konia Smo
!arek S;:ymon, Modeje Stare, gm. Rnczn iew.
3784g
ZAGUBIONO
Pawlak Walentyna. Po
morska 23.
3786~

lcg-:-zz

·zA-GUBIDNO--ka~

RKU-Pablanice
P'óciennik Bolesław ·w1<"Ś
Siemionów p-ta V'ida
wa, pO\'" Łask. ~187g
ZGUBIONO ksiażecz
kę Ubeznieczalni Społecznej Przybycin Irena Poznańska 39.
tną. praną. w KAŻ- cznej, na woiewónz3789g
DEJ ILOSCI, „ME- two Poznań~kie, Gór- ZGUB'IONO książecz
Ubezpieczeniową
RYNOS KRAJOWY" n~ślas~ie, Pomorskie; kę
ł,odzk1e. Oferty ,.PAR
na nazwisko Budner
Łódź. Rzgowska 4. FI- Poznań, Ratajczyka 7 Mieczysław,
RzgowIla Rybna 17.
3293k pod „4,125".
37:J7g ska 6.
3800g

•w
_____„,_

W „EXPRESSIS lLUSTROW ANYM'"
'10 mm

„ • - • • . . . , _ , - ...,,,,.._

ŁODZI

..,__. . . . . . Eliksiru„ALMA''

Hymn.

~5

Tylko siedem dni!!! Ze
wszech stron codziennie
otrzymujemy tysiące podziękowań
od kobiet i
mężczyzn, którzy dzięki
użyciu
kremu „EROS"
. . uzysk<> i ; cerę
-''.·~~
O 20 LAT Ml.ODSZĄ
Siedem dni to zadziwiająco krótka kuracja
- zdawałoby się, że to cud, a jednak oparte
na naukowym uzasadnieniu. Krem „EROS"
usuwa szybko zmarszczki, wągry, pryszcze,
żółte- i brunalne plamy,
czerwoność
nosa
i piegi, nadaje cerze gładkość jedwabiu, mięk
kość aksamitu i różowo biały kolor. Cena 200
zł„ 3 słoiki 400 zł. Towar do rozdziału otrzymujemy w ilościach ograniczonych, Toteż
wszyscy, którym zależy na znalezieniu się w
.
tym szczęśliwym gronie, proszem są o zamawianie zaraz dzisiaj jeszcze. Załączając niniejszy .kupon - piszcie na adres: W. Penchak
Warszawa, ul. Nowogrodzka, skr. poczt. 68.
Uwaga: Płaci się przy odbiorze.
.

Beczki po kakao ó pojemności BO kg w cenie zł 120 za s.ztukę,
Skrzyn:e po amunicji w cenie zł od 100 do
180 za sztukę.
Skrzynie po rybach w cenie zł 30 za sztukę.
Skrzynie po smalcu w cenie e.ł 20 za sztukę.

I

„Ostatni Etap".

ZACHĘTA -

Zarząd

wizacji -

lekarze

„Bitwa o szynyN.

BAJKA -

OGŁOSZENIE

m1111111111111111111111u111n

„Syrena''.

I LVSTR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! Nr

zł

11!

30% drotej.

Redaktor N;;iczelny: E. KRONIEWICZ'

D-018893
- fienum. mlesieczpa

Cena 150 zł., 3 flaszki 3fl0 zł. no~ć towaru ies-t o~rankzona,
,_amawiaJcie zaraz dzisiaj jeszcze. Adresukie: W. Penchak
& Co, Warszawa, skr. poczt. 6l Uwaga: płaci się przy od·
bi<>m~.
1299b
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