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Prezydent

do młodzieży
W sali obrad Prezydium Rady Ministrów odbyło się dnia 10 bm. inauguracyjne posiedzenie Naczelnej Rady dla sp~w
młodzieży i kultury fizycznej.
Witając pierwsze po~ledzenle R1tdy, Pre
zydent R.P. Bolesław Bierut powiedział
m. in.:

Z chwilą, itdY naród zrzucił z siebie
Jarzmo niewoli - wraz z mozolna odbudową kraju ze zniszczeń wojennych,
kładzione b'yly jednocześnie fundamenty pod budowę Nowej Polsk'i, oparte.i o
ROK Ili
Nr 99 t753) nowe formy ustroju spoleczneito - · uŁODZ, NIEDZIELA, 11 KWIETNIA 1948 ROKU
stroju demokrac ił ·tudoweJ Nasz pierwszy 3-letnł plan odbudowy .fest równo·
cześnie planem wzmacniania fundamentów noweJ:!o demokratycznego ustroju ·
społecznego. Na tych trwałych i poteż
nych fundamentach młode, dorastaJa<"e
pokolenie wzniesie wspaniały
dziś
1tmach nowe i Polski - silne.i. szczęśli
we.i i sorawiedliw~i dla wszystkich
swych obywateli. Chodzi więc o sprabwfowniczvch nowel
wę wyrhowania
Polski. którei ~mach oorze sie na ftmdamentach nowej:?'o, sprawiedliwszego
ustroju.
W Paryżu rozpoczęły się obrady międzynarodowej konferencji w sprawie Amerykanie usiłują zasłonić faszyzm".
Musimy uzbroić kraj w nowocze~ną
politysię
pomocy dla Grecji Demokratycznej. W konferencji biorą udział delegacje: poi- W konkluzji mówca domaga
technikę, zhudowa'c nowe, potężne oska, czechosłowacka, francuska, duńska, hiszpańska, luxemburska, holender- ki konstruktywnej, któraby położyła
środki przemysłowe, u.lać rzeki betono·
ska, rumuńska, belgijska, ~zwajcarska, kanadyjska, Stanów Zjednoczonych, an· kres „odradzającej się interwencji".
wvmi Zi!porami, doprowadzić enerQ'ie
Z koleC zabrał głos przedstawiciel
glelska, boliwijska, chińska, albańska, irańska, jugosłowiańska, bułgarska oraz
elektryczną do każde.i wsi, podnieść i uamerykański Connoly, który oświadpn:edstawlciele Grecji Demokratyczne J.
nowocześnić 2'ospodarke rolną, ·zbwioczył, że mimo pozorów większa część na
wac tysiące fuieszkań dla robot11ikó V,
Po przemówieniach i odczytaniu de- wydawszy stosowne instrukcje gen. rodu amerykańskiego darzy sympatia
budować nowe wsie i nowe szkoły, za
pesz powitalnych, głos zabrał członek Scobie"„
ruch wyzwoleńczy narodu greckiego i
kłady na·u kowe i badawcze.
brytyjskiej Izby Gmin Zilliacus, który
Sofulisa określił mówca jako „zwię· potępia imperlialistyczną politykę TruDo wykonania tych wielkich, ws pa·
uwypuklił znaczenie interwencji anglo dły, przegniły listek figowy,
którym I mana w Grecji.
niałych planów roztiudowy kraju pow Grecji z punktu
amerykańskiej
trzebne sa setki tysięcy inżynierów, te~h
widzenia międzynarodowego. Mówca
nil<ilw. fachowych robotników w każdej
napiętnował metody imperialistycznej
dziedzlnie, avonomów, posługujących
sie na.inowszymi zdobyczami wiedzy rol
interwencji, tak charakterystycznej dla
niCTei, 1ekar7y, nauczycieli - żadne
imperializmu brytyjskiego„ której spad
zdolnośrl nie moi;rą sfe m1.1rnować .
kobiercą jest „Wuj Sam".
dostęp
Czechosłowacja
Wszystkie siły winny bvć włączone r:lo
Zdaniem Zilliacusa, celem rządów
i rnzbt1dowy kraJu w sposób
odbudowy
państw
współpraca
za·
jest
amerykań~kiego
i
angielskiego
.iak na igospodarniejszy.
chowanie i restauracja kapitalizmu w
W artykule na temat konferencji pol czyni się to nie tylko do zacieśnienia
Jest wiele ener1tii i ?:aoału wśród
Europie przy użyciu gwałtu. Taktyka sko-czechosłowackiej rady gospodar- współpracy gospodarczej pomiędzy Czemłodzieży polsldei. Młod7.ież dała dobrutalnej interwencji była przewidzia- czej, która odbyła się niedawno w Pra- dwsłowacją a Polską, ale także do
wody sweP'o bohater<:twa I oatriotvnr111
na oddawna w czasie wcjny przez dze, organ partii ludowej „Lidova De- wzmocnienia sojuszu, zmierzającego do
w walcl", dała tłowodv zan„łu I orzed~łe
Churchilla i byłaby zastosowana wszę mokracje". nawiązując do oświadczenia obrony wspólnvch interesów i bezpieh:orcmki w o~hw'ow'e. Nie wv~tarc7V
dzie, gd" by nie ludowe i 11t ~iy oporu, ministra Hilarego Minca, iż polski Bał- czeństwa granic".
Jednak sam choćby na !szlachetnie iszy
które rozwinęły się w czasie wojny tyk może stać się morzem czechosłoentuTiazm - tr1eba wle(łzv, umłeietnoś
Dziennik powołuje się także na
ci. Trzeba si" uczyć i zd 0 bywać kwalł-i sparaliżowa.ly te plany. Ale ta poli- wackim pisze:
oświadczenie, złożone przez wojewodę
fikacje zawodowe. Trzeba zapoznać
.
tyka churchillowska została w pełni
„Dzięki Polsce, Republika Czechosło- szczecińskiego Borkowicza, iż Czechosię z orodukcyjną praclJ I nowoczesną
urzeczywistniona w Grecji.
wacka prz~stanie być państwem lądo- słowacji przyznana zostanie strefa woltechniką.
„Gdy żołnierze greccy EAM-u - wo- wym i otrzyma dostęp do morza. Przy- nocłowa w porcie szczecińskim.
To t"d:tnl~ wypełni orr:ranlzac.f a
mówca - przyjmowali żołnierzy
ła
Polsce".
„Shd·h:t
angielskich w Atenach, płacząc z radoW Polsce po oltresie ~alki o wolność ,
ści i wiwatując na ich cześć, nie wiei niepodległość O.iczvwy - podnosimy
dzieli jeszcze o tym, że Churchill zadesztandar romantyzmu budowy - czycydował już o ich śmierci i zniszczeniu,
nu i pracy.
prezydenc~fch
kandydować \V
Bui:lujemv nową Polskę w oparciu o
człowieka, który stanie się ofiarnym
Oświadczenie Eisenhowera następuje
Po raz trzeci od początku bieżącego
buclowniczym i płomiennym patriotą od
wy!ożyc1one n•r'cns wo'ny SJnez UU r~ku generał Dwight Eisenhow~r, obec- w :związku z da:szymi próbami antytrurodzone.i ludowe i Polski.
A~encia TASS donosi, że Związek me rektor unl~~rsytetu ~olumb·a. w No- manowskich przywódców partii demoMłodzieży! ,.Służba Polsce" to dro.
.
.
Radziecki zwrócił Stanom Zjednoczo- wym Jorku, oswtadczył, ze pod zadnym
g-a do rozwoit1 Twyrh tałentćiw i 7.doldo
senhowera
E
skłonienia
kratyczneJ
na
nym 7 statków - cystern oraz 1 statek warunkiem nie przyjmie nominacji
ności, drol!a do wiedzy i nauki za wotransportowy - wydzierżawione pod- kandydata w wyborach prezydenta USA. kandydowania z ramienia tej partii.
du, do twórczej pracy dla kra iu.
czas wojny Związkowi Radzieckiemu.
Przekazanie tych statków nastąpiło w
okresie od 20 lutego do 27 marca br. w
portach Triest, Hongkong i Jokohama.
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Wvnlkl mistrzostw Poli:ki w bo'<sie
Wyniki trzeciego dnia Indywidualnych mlfltrzostw w boksie przedstawiają się następu.
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- Udaremniew Radzie Bezpieczeństw a

op·ekunów" narodu
amerykańskiego

z twarz

Kacpe„czalc (Poznań) p(lkona.ł zeszłoroczneW sobote Rada Bezpieczeństwa, na Wlorh iPst manewrem t:i'<tvr7„Vf11 celem powinny być traktowane po zawarciu
go mistrza Polski Gumow kiego (Pomorze).
Grzywocz (Sląsk) pokonał Szymonowicza wniosek USA, za ięła sie sprawą pono w- uzvskania głosów w wyborach włoskich traktatów pokoJowych na równe.i stopie.
W trakcie głosowania wniosek USA
(Gdańsk), i Ozarne<'ki et,), Szentagl.\ (Rzeszów). nego rozpatrzenia kandydatury Włoch do dnia 18 stvczriiq, dla ""rtlj prawicowvch.
na skutek sprzeciwu, założone
przepadł
Jakkolwiek Shriv Ziednr)r70f'IP usiłują
Antkiewicz (Gdańsk) pokonał Matlocba. ONZ.
Delei;rat USA Warren Austin wvwo- wyste~ować w roli nrzyjaciela Włoch, in- ~o przez stałego członka Rady - ZSRR.
(~ląsk), a Czortek cwars'7.l\wa) Ka.nowskie.go
* • *
(Wroclaw> przez dyskwalifikację tego ostat- dził, ie Włochv z;i-: 1 uaują na snecialne J:feruJą one w istocie rzeczy we włoskie
wzgledv i że nie wirl"i 0'1 ohernie przy- spr?wV wewnetrzne.
niego w n rundzie.
lak widc:ć, Stany Zjednoczone „trak·
Zwia7.f'k Radz•edd oopif'ra kandvda- tują poważnie" wybory we Włoszech.
Rarlemacber (Siąsk) pokonał Wesołowskie- ('7,Vn. J.-t0~nlw „~~~nA~:ni'7 n:iJc:.., . . """'0·
go (Poznań) przez k.o. w u rundzie. a Skierka stawanie Włoch poza obrębem ONZ. Je- tur,., '.'/!orli. niP m07P ;~Anal< zgodzić się
(Gdańsk) znokautował w III runlł:r:łe Szczer- r!nor7°.;n:,.. cL"'""'"t <im--v 1· !:> 1;.,,k; n0 1Prni- na to. by doouszczenif' 'Vłorli naraziło na Imperialiści wyłażą ze skóry, by prze·
zawał ze stannwiskiem Zwiazku Radziec- s1w;;ink dopuszczenie innych państw do chylić szalę :zwycięstwa na swoją stro·
bow1'kie1m (Kraków).
Chychła (Gdańsk) wszedł do fir1:iłu W. O. ';,,.u(), którv n!P „„r·n•dwi<> illr <;ię 71sa- ONZ.
nę. Różnorodność metod jest wyjątkowo
Trakt:itv onkoiow<> oorfoisano tak 7. wielka: począwszy od lnspirowal"ia mor
wskutt-k kontu-ijl s~to'ca fWrol'ław) a Olej- (!nic7o przvieci11 Włorft. hdalłąc7,neą-o z;i
nilt (Łódź) wyeliminował Ad mi;klego (Poz- łatwienia l<:łndyrl11tur WęJ!ier, numunii, W!nch;imi. frik i z B1tlf_Tari::i, Rumunią,
Weenrni i Finlandi.q. Ws 7 Vstkie te kraje dów politycznych, rozruchów i dostarcza
Buł,,.;i,rii i Finlandii.
·
nań).
;ą r6wnie uprawnione do członkostwa nia ogromnej Ilości broni dla fasr.ystó\-,
nodkreślil,
Gromvko
·Delegat ra<lziPcki
Zagórski (\Va z'lwa) :inol<antowa.I w U run
dzłe Matni~ (Kraków). a. Pl.aarskl (Ł) zwY- 7.e sprzeciwi sie clnnuszczeniu Włoch. ie- w ONZ.
włoskich, kończąc zaś na patetycznych
Uf am - stwierdził Gromvko - że
żeli rif> zostar"' don11-;zc7nre rńwno<'7e- clęzył Pall6skiego fPomorze).
Szymura fPoznań) pokonał l'leniążka (Kra- śnie Węgry, Rumunia, Bułgaria i Fin- Włosi zrozumieiił, iż sprawa dopuszcze- I fałszywych gestach W sprawie odda·
ni a ich kra iu ~o ONZ. i est wy korz vstywa- nła Triestu, przyjęcia do ONZ itp.
k6w), a Archacki (Warszawa) Kubickiego (Ozę lanni 'l.
Pomysłowość kupczyków nowoJor.grv po1ttvrzne1 orzez ,W.1elką !3ryNaród włoc::ki - mówił m. in . deleQ'at na
stocbowa).
. .
Klimeckl (Poznań) wvpunl1tował Grzrlaka J raoziecki - zr07UmlP. f"dT.ie sa ie~o oraw tantP I Am"rVkP. gw::iłcaCf' sw1adom1e U· 1 .
(Warszawa>. a Jaskóła (Ł) ookonał Białkow- dziwl pr7.yjaciele. Jest rzecza orzvwi· kład r0r7tJ::1rnski. J<tórv 110sfanowił, że skich na nic się nie zda. Maska obł~dy
•
sla ie ponowne wysunięcie kandydaturv wszystkie bvłe oaństwa nienrzv iacielskie raz Jeszcze :została zerwana.
aklego (Gdańsk).
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ZDZISŁAW T. Z
prowadz~nia

rozmowy jest niewątpliwie dużym atuiem w towarzystwie, należy jednak pamięta~. te mało
jest osób, które lubią f umie.;<\ słuchać, natomiast znakomita ich większość lubi sama mówić, opowiadać o swoich sprawach, wyobrazając sobie, że temat tf'n jest jednakowo dla
wszystkich <'iekawy. Dlatego też. szczególn~e
gdy zaprasza Pan gości do swego domu, nie
p<:fo•.-inien Pan wygłaszać monologów, ale db~ć
o to, by wszv-$cy brali mniej więcPj jednllkowy udział w rozmow;e. Gościnny gospodarz
i gospodyni muszą starać się, aby poruszane
były takie tematy, które interesują w~eyst
kich gości.

p koju !

I

RADOMIA: UmlejetnoM

interesującej, błyskotliwej

· W związku z obchodem Sw'<;ta Pracy 1 7dobycze
osiągnięcia pol„kięgo dziennych wysiłków po'skiego ro:::>otni1-go ł·0 aja odbyło się wctoraj w sali 1świata pracy jako rezultat walki i nie- ka chłopa i inteligenta.
obrad MRN posł~dzenie 1 ódzkiego komij st·L'monej pracy widz·my w ciągle na
~więto plerwszomaJo we to rozpoczę·
tetu organizacyjne~o, I ud1iałem Pfzed przi·d postępującej prodłlkc}i, w rosną cle nowego etapu o umocnienie na~ta ."lcieli pnrt:I p !ltvczn •cil. Zw. Zawo-1 cym z dnia na dz:eń potencjale gospo- szych sił, to dalsza walka o dobrobyt
dowych, organizacji
młodzieżowych, da;nym naszego młodego pa1istwa de- ludu pracującego, o współpracę po:<ojospolecznych i in.
mo~{ratyc1nego.
wą z innymi narodami, to święto lc 1asy
Po otwarciu obrad przez Prezydenta
Dzień 1 Maja to również przeg!<łd re>botniczej, manifestującej swą niezło·
Eugeniusza Stawińskiego gk:s ztibra,·: tych osiągni~ć i zdobyczy, przegląd co- mną wolę realizacji wysuniętych ha~el.
Wicewojewoda iódzkt - Wincenty Sla·
• • •
-------------------wiński, orar płk. loga . Sowiński.
.
lł
ZMA T\\'IO TY
Ąż: Nie możemy zupeł. Di:ień 1 ma.la, który masy robotnicze.
~
B. sto~unku
nie zrn?:nmieć Pana punktu widzenia i Pana
I
dll fony i dzieci. Przecież je~t Pan
Łodzi zawsze gromadził pod hasłem ;ei
odpowiedzia'ny za to, co się z nimi dzieje!
d1uśc1 - w tym roku obchodIO!'lY b~-'
nem.,;r
!!!!IDl"!PV
Czy zdaje Pan sobie sprawę, że chcąc lch opud:de w specjalnie radosnym nastroi•1: !
6
~G.ate.
lliłli!l!l'.1 AJil
."
Iii
śc;ć w tak trudnei svh1"c~i. t!dy żona jest
wchodzimy bowiem w nowv etup, któ·
chrira i nie może zajmować się domem, post11rym jest zjednoczenie obydwu partii ro-1 ur
.
,
.
.
,
•
.
piłby Pan nie jak ojciec i mąż, ale jak n~Jbctnlcz eh
n czoraJ zakonczone zostały obrady trow1, ze okreslono mdyw1dualne za· .gorszy wrilg?
Jeśli nawet nie jest Pan przyD · Y ·M .
ł"
k
t
•
ogólnopolskiej konferencji włókniarzy, dania racjonalizacyj ne dla wszystkich wfazan'' do żony, to chyba Ioi; dzieci Pan!l
1
1
1
~en • • aja ~ ,,. ~m ro u -:-_ tl re\i~o1UCYJ.ne swięto klc.;S~, r~botm~L.A}, .ktora poswięc?nej „n:ałej_ racjonalizacji" w fabryk wlókiennic~yc?, oprac~wan? za· obchodzi? Nie wyobrażamy sobie, aby mło
prZ<'mysle włókienniczym.
sady planowei;ro ·u3ęc1a „małeJ rac1ona· dy, zdrowy mężczyzna, zdolny do pracy mógł
s'<~piona_ w szer~gacn, J.edneJ partii. :oZebrani wysłali depesze do Prezy· lizacji", technikę planowania tego za- obojętni~ patrzeć na to, ze jego najblizsi cierbol~ICZeJ walc~yc. bGOZ e nadal 0 wy- denta Rzeczypospoli tej Bolesława Bie- gadnienia oraz technikę kontroH.
pią bier1ę - 0 ile ten rneżczyzna jest przySJn1ęte przez s1eb1e hasła.
ruta do Ministra Przemysłu . Handlu
J .
d .
.
b
tk' zwc.itym człowiekiem. Jeśli chwilowo nie ma
·
•
•,
1
·
ł
·
'
'
1
•
1
Tegoroczne Ś WIGtO 1 1;1aja uo_vn1e1• lłilar~o r1Ii11ca oraz do podse1-rdana f uz W łllU -ym tpca r · wszvs ie ran pracv ,,, s·rroim zawod„ie moze i mu~i Pan
b l " l'k'
·
t · d
.... '
~ '
.
pod znakiem wzmożen:a mobiliza~ij sił t
Mi'
n. '
'ł· . H·
E. - a. J"Y ~! w.o l~DillC'Ze prz~s ąp1ą o re· 1 pracow?.Ć gdz\e indziej. Rozpc~~ł
1
się ~uż Se·
,
,
.. · , . . .
. . ·
s ~u
•
izem~s u 1 an .u
,u ahzacu wys1.m1ętych zadari, przy czy1n zon budowl::iny na pewno łatwiei będzie
Panu
r:iemo1WKJ1 poi ll'.18J 1 całego sw1a•a w gE'l"Iusza Szvra.
d ołozone
. " ·be dą W"Ze
"
lk'te s t aran1a
•·
.h
7n"l"'z'c'
za
Poz~ tvm b~rd~~ . ·az·n.,. ;„„t
· ·
. . . of1t1!i3
. !I '.V depe~zy" do Głowv P&ństva
1·„r;e
.
a
v
~ '
·
·
•
·'
·
"
„
•
~
walco o umocnieni"', tuk C!ę;;lmnl
„..,
•·
zebrani
•
·
~
. ·
. '
·" to. że gdy Fm 1a{'znie pracc~vać, żcna 1 c"iecl
ml olrupi~nego, po!i.:i:•ju, o urr,ocnl~1!~ sU.!3d!3jt! wynz;v holdu i t;3pe nienia ~ami.erwne cele z.osfahr wykon<!. c. Ro·
~'l
m'1Ę1v
k"Jrr-<tać
z
01'°<"!ó
L·k'lnk'ei
uno.i;z~j łuwem11no:ci i r.:o.r-~d~er~ 1 o:c1, o 1 n:;ilncj r:rar:v nad uspra~11.11i .niem t eh- b~tmey ot:n:ytnaJą wsze(~:-;~ron:ią po· bezpieczalnl,
dostaną jakie8 środki wzmacn!a\'V::1·~t nciszych csląfłll' ć gnsf}~d<'J>·. ni"zn:r-~ poiskiego przemysłu włó!den· m?c .w pra.c ·. c? J?n;·cz:-:t;i1 ir1ę. ni~•„vąt:
jac"' it~. Pros~ę niP m'·ś!eć wiecei .0 tym. ;i.t>v
czych, kuiiura!nyr.::h i o'.;wiDtowvch.
'I nirzego.
.
phwu• do .podmes1en1 a s.opy zyc1owe3 ~os1~'':1ć ron?.mę wlamemu losowi. Pom1JaObóz .demokracj·i polskie.i wv<:.o.ro
Dziękując Mnistrowi Mincowi za 1 mas prantJących.
J~c Juz ~tronę .matt>r:a~ną., ~yłb?' to ogromny,
· ·
' I p1zcs,_a1:e
· l
·
·
·
'l
ł
1
·
•
cios dla zony 1 wielka krzywda
wznies:e swe sztanda.ry, na których · wy_zyczema.„ uczes t ~l:Y.
ogo_n?-_ 1 p o„doone
zaoewniema przes ł ano w mezasłuzony
dla dzieci.
p1sene są hasła ostrej, mocnej i zdeci- polskie] konferenc31 komumkuJą Mm1s depe..,zy do wic.eministra Szyra.
(s-ki) _______....._ _ _ _....,...__.....__.... _
dawanej walki z elementami, które
Teatr Raml'ralny Domo żotn:en:a
dzą w jedność polskiej k!asy 1 :ibot.11ul. Da~zyńsk!ego 34
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16 kwi<>tnia premiE·ra farsy Noela Cowarda p. tyt. „SEANS".

.~-1

przynosi 2 razy
heznlatne d0datki: „Moic Dziecko" i
sama" (wykroje i wzory). Cena numeru
2.t i.tron, 35
4049k
,.Kobieta" u!rn7.l1je się w każdv piąte'<.

Adr;g~r~~c~ ;.t~~~i;~~A

(odzipnnn nnn·pf hn

Dziś o godz. 19,15 ostatnie przedsfa-:enie komedii Molier~"a

II „„JK o B. E
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,,SOLlDNOSC"
S. KAŁUŻA
tóDż, Pictrkow6k.a 8, tel. 173-.(7
pole<:a:
konfekcję m~k!\. d11m5'k!!, dziednntt ora~
obuw'e po cenach niekich. Dla członl<ów

Zw. Zaw. rabat.
P!a;;zcze damskie
ocl 6400
i gabardinnv/e
od 18000
w

~-_,-_.,..._,,.,..,oq,..o

duż•

m wy"'.)r!f'.

4::l45k
p

=t

'9

zrobić. aby v-yr::ać z jej serca tego te-,
nora?
- Trzeb::i p-3!1i Lnrze w imierd11 bohatPrskiPgo tenora wrę"'.r·ć ~~iąike. \{tó
re.i t. 'tlił wvleczvłbv ją od wszelkiej
rchotv do dal~z~ch przvgód! - zawyro·
kowal po chv,nli namvsł~: detektyw.
•
-: Brawo zqw_ołał g:sc - mar;i prz-y
soh~e ka1·~]0~ ks1ęg21:rn l\fon~en : S·ka,
moze zna1dziemy cos 0dp0w1edn1cgo !
T rzer:7vwi;;cie r"' kilku min11taC'h zna
li:-żh: „Pnz'.:lsbń wie1 na E''verou rnezo'"'i", P!łinowsw p'1wie~ć niejakiegr,
Johna ShmeHngq.
- A gdvhv fol{ poi;:łaA 'i<>'\ wit>ksz~
ilość tei uowieści? - rzekł Pauh:en nozumiałabv wówr?.:15, że zerwanie to
iest niel)rlwołalne. Nie wiPm tvlb1 • czv
ksie~Clrnia posiada na składzie więcej
niż kiE·:mitście sztuk.
- świetnv pńmvsł! - z<nv0łi:!ł imnu1syv.mie det.ektvw! - poślemv jej
ty1e, ile ksi„garnia ma na skł;;rHe!
Po c7.vm werUug wskazóv1ek Paulsera. n:inicał nast<::p 1 1jacy list:

Alez nie rna za co! - '.-..-zbrani2ł
Holmes. odprov adzając gościa do
drz d. - Cie1:z~ się, że podczas me:;o
krótkiego p0bytu moglem spełnić dobry qc..:ynek!
_ H'll!o, Watson_ zwrócił się potem
do przvjqciela _ czy pan zauważył. że
ten mbdy człowiek iest sam zakochany po ll"~Y w pani L~irzP?
· . , ·
.
] .
.
KH"l' Ho 1mes n::istępnego cmia czy·
tal gazefP, wydłużyła m1.1 się nagle
twarz. Znal::Jz.ł tam \v'adomość o zło·
tych godc;ch \Ye~elnych pre f ernra I łutmana ze swo.ią małożnką Lorą. Właśrtie
chciał wezwać Watsona, kiedy chłopiec
hotelowy przyniósł mn pocztę. Ksi~~'1r
nia Mongen i S-ka pisała:
. -

się

O Sherlocku Holmesie wi.emy, że był wiedzieć. Najpierw on p0darował jej
genialnym detektywem i pisano na ten dzieło pod tytułem: „Jaką jetseś kobietemat sto jeden opov.n~ści. Bardzo inte- tą". Pani Lora zrozumiawszy jego inresująca jest jednak
jego sto dru!{a I encję. odwr1zi<::czyła mu się powie~cią:
przygoda, o które; s::im mistrz opowia- .. Niezrozumiana kobieta". Następnego
da ~ardzo ·niechętnie.
dnia nrzyniósł jei „nqmiętniki r~-3noKiedy pewnego dnia bawił w ie A'a- wv". To wvznanie skwitm''~lil c1 ''"''"'11
rz~_,stix.-ie S',:1·ego
pr;~\-iaciela v,r1;:1,>:on? „Pokrewi„·1s1w o z wvb,...ru".
Kie'lv
w l'·ie'w Yorku. zjawił s1e u niego mło· 1Jzgodn 11i w ten ~posób sv·oje ~ta11 0,,+
dy dżentelmen, który przedsta'-"l'''~>i'v "k!ł, "'n stał się ai;tre"l'"Vnv i pr7.vniósl
się jako Jan P::iulsen, rzekł bez dłuż- jej ,.Prawn młodości". W orfoov-i01·lzi na
szych wstępów:
fo przvsłał:i mn dwri dz1el;:i „Sokni1es
- Je<;tem urzn1'em l ;:isvsten'rm b;i· idhta" i .,żvv·.rv tr11n". na co on n'1po„ •
Il
.
, . ł k . ·1
N'
. "
7 i;:i
dacza filozofii grecl<lei HPtrflam1 i mam wieri
·~n~z -;:i „ IP D''"ZCZP cie.1
Szanowny Panie!
o każdej D')rze ws+e„ <lo jerrri d0n1u.
- Wspaniały pom:-{:::l! - vzcrwał
Z podziękow~niem potwierdzaJ:l].y
Profesor Hutman, któ"v ma dzi~ nięć- Holm"<:.
renne -:lerenie WPana. Oddali.śmy do
<lziesi.:it parę lat, o:;enił rię prze'l dwo·
- D 0 ' "1cdzi.:iwszv si" - ri::icmął dama laty z cudownie piękną, młodą ko- lej pal"\ Paulsen, że Gravi z;:nnawiał
dyspozycii pani profesorowej Hutma·
.
w~zvstlrie k8::iżki w k->i~garni .}vfongen
nowej 4567 egzemplarzy powieści
b ietą...
· ok "
_,
}
·
i •..,. ,::i . stą d
_ wiem. że naza iutr7. nrzv.Johna Shmelinga. Rachunek nasz n::i
- R':lzumiem.1 I wt011v
zaczę.a s1c
t
. .
.
.. .
. ~
tra"erlia! - przern.r::il Holmes.
6568 dolarów 7ostal przn B;:ink v..ry·
"ł~. :e1 znow'.J ~WIC' kSJ"71w .. Mi~r,zy
~
• ~'° . 1
~"
, ~·,..
_ rlz1ew1ąt"l ::i clz1esrntą." i „W Grand Horównany z oański2go konta. W or.ze·
Do księgarni M')rizen i S·ka
'\\ił.-„me" Orl fHl~ mie.,.,i;-cv ?ro telu". Ó"0.!Td.:ii otrzvrnaws:i:v Pnq::i12:e·
kiwaniu dalszych zleceó. WPana,
w miejscu.
fe:::orcr.>•a nawiazal::i.hl•Z
"' 7 P, :-n::i1o.mo:::ć_zl ment efo 1\Iediolanu. zamówił .. l'faaonn°
kreślimy się
1
Prn<;zę wysłać n::i mój rrichun~k
pe:"TI'\'M b o.h a t.0rs"'1.m t.P1:orer.1 .11azw1- w w~l!onie sypi::i.lnym" i .. Noc w.enec·"
Z poważaniem
~
G
...,
.J1
1.
t
,
wszv~tkie znajdujące się na skł"łdzie>
s.-1eni Tr.;ivi. . '-'e ie< I"l.-'l'\ maz ie: za : l<ą", licza.c sie widocznie z tvm. że oro.J
b
Mongen
i S·ka .
1
panów
0
ei:rzemplarze u0wit>~ri ,. Pozo7..>Arosny I cz.u3ny, ~ le norozm:mew~ 1 fc-sormva po1"edzie razem z ·nim' Tenor
I
l
stań
wierną
swemu
meżowi".
~_aę z ~:vr_a f mowamern t ::i.<·
Johna
R.ownoczesnie
· · za ł ączony b y ł gra t'
~"'n.1a ny~: dał w księ~arni
zlecenie, ażebv obie
iso1
Shme1inga. pani profesorowe1· Hut?e z:wwazy ł em t n 1v 11'.;i c17.1e.-:1
et
1arz k s1ąz
mo1P1 książki uosłano nani LorzP na .iego ra· ·1n.
· Ja
· k o po cl arune k
wo
e,.,zemp
. n
t
g
r
·
1
manowej.
w''-:R. !{OWO wyos rzonc]
spo~ rzc aw· chiin<>1· i w jego imieniu. Wł a foie ?n!.lj-· t.wa. N a o·
k1 a d_ce 'NJ'd ma
· 1 pnr.Proszę zqznac:;i;y_ ć że nrze- "'Yd
"'. awmc
c~OS"l
syłka pncho<'lzi orl pana „Gravi 'e12;0. tret autora. Rz€cz zadzh•ająca, że mło·"
· .„
dow8łem się w księg:m1i. kiedy
Należność wvpłari panu z moJ'esro cl
- Ho. ho! - mruknał po re.z drugi nirznie przvjęto z::imówienie, a telefo·
poniP~
Y autor hvł ud 0 rzająco podobny do pa·
u
.
·
konta
Bank
Zachodni.
na
Jana Paul-ena
d e t es.„yw.
waż mnie fa.m znai:ą, nroszorio, bym od·
.„
- Proszę sobie '-'"'Yohnić. ~I" ol-ioj~ l'łał P9htne'k nani Lorze. Ja hd11ak
Sh -~o~r?~rliem
„.Taka
była
stn
dl'l.!1.§:a przyr:roda Sher·
Zl1.C.ZG'1i w ocz eh rfl"'Ż'1 ,..,1.,,-1~n-,-. '"v•~ 1 ~r He 1.-:śia:Yl"k nie od"3;;i1em
al"' nrzyszeril"'m 1
1.1~i.oc_~ o.me:l'"'cka H0Jmesa
Aliści bvłv pe·•;ne po·
k(;iąik::irnl, których tvh1lv m<'>''!l~V ''-ri~· r]n p::i'la. bv :r.echci::ił prm l';Jł;Oweć dr)fa 1ci:e mam J"lmU ch·i~ko•,, ?oć' - I wody, ŻP slynnv kryminólo,g nie ópOc:~j, niż to t:"o oni sami mogli sobie po- mowe szczęścię profesora Hutmana. Co za,vołał Paulsen ze łżami
w oczach.
wiada! o niej nikomu.„
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PRZY&ODY WICKA
·~

r:t;~~
I

WACEK: WICEK: gołębie nie są
WACEK: -

Wiciu! Gołębie!...
Nie strugaj wariata!
w modzie!
Ale je kocham! ...

1·ęso

Dziś

-

,

J

I

WICEK: - To aż tu wlazłeś, bachu·
WACEK: - Wiciu ratuj! Zesadź
WACEK: - Fiufiu, fiufiuuu!...
sie stary? Wstyd i już!
WICEK: - Nic go już od tych gołębi mnie, bo nie zlezę...
WICEK: - Skąd mam zsadzać, kie·
WACEK: - Chcesz prawić kazanie,
nie odciągnie! Pójdę sobie sam i basta!
dy cię krugom nie widzę..•
to daj mi jakieś krzesło ...

kartkowe

-la

sprzedawane

będzie
we wszystkf e rln tygodnia

na kartki odbywała
się dotąd tylko trzy dni w tygodniu w t.
' rN. dni bezmięsne.
Obernie Minister Aprowizacji wydał
którego sprzedaż
zarządzenie, mocą
Wczoraj odbyło się posiedzenie Ko- . Czł?~ków Kolegium powiadomiono, skiej, l~ mil~onów ~a przedłużenie linii
mięsa kartkowego będzie się mogła od
Zarządu Miejskiego, na którym ze M1msterstwo Odbudowy przyznało tramwaJpWeJ do osiedla mieszkaniowelegium
bywać na terenie całego kraju we wszy·
1
omówiono i uzgodniono szereg spraw, Łodzi 3-letnie pożyczki na cele inwesty ! go na Stokach, 2 i pół miliona na inwe·
stkie dni tygodnia.
związanych z rozbudową i odbudową cyjne, a mianowicie: 15 mlionów zło- ) stycje w hotelach miejskich, 5.300.000
tych na dalszą rozbudowę Rzeźni Miej· zł. na powiększenie Miejskich Zakładów
Zarządzenie wydane rostało w związ obiektów miejskich.
- - - - - - - - - - - - - - - - - . . . ; ; ._ _ _ ___;_ _ _ _..;,______ Przemysłu Budowlanego, 4 miliony na
w
pogody,
ciepłej
się
k'u z ustaleniem
rozbudowę Zakładu Oczyszczania Miaczasie której przechowywanie mięsa
sta oraz 5 i pół miliona na nowe urzą·
r dzenia sportowe w Łodzi.
mogłoby spowodować zepsucie się teCs)
go artykułu.
uc~~I~o~ te Kolegium jednogłośnie
Głowno
Sprzedaż mięsa

na

rozbudowę

i odbudowę obiektów miejskich. - Przedłużenie linii

tramw ·owei do Stoków, budowa nowych boisk sportowych
I

•
S

oz· ś
B.

tOb UaSnaWY
AKatastrof
Wr ÓC11
- t.6df
linii

Poważna katastrofa autobusowa, któ·I
ra szczęśliwym tylko zbiegiem okollcznoścl nie pociągnęła za sobą większej
·ęin:6w Polflycznych
liczby ofiar, wydarzyła się onegdaj raDziś, w niedzielę, w sali kina „Polono na rogatce łódzkiej.
nia" przy ul. Piotrkowskiej 65 od·
Od strony Głowna podążał do Łodzi
będzie się o godz. 9.30 rano uroczysta autobus PKS-u wypełniony pasażera·
akademia, zorganizowana przez zarząd mi. Gdy maszyna znajdowała się na
koła ł6dzkiego Polskiego Zw. B. Więź ul. Strykowskiej, w odległości 750 merów od most~, nagi~ ur~ał się drążek
njów Politycznych.
~o~~ecz~y kiero"".11ic~ i auto~us, wyNiedziela dzisiejsza jest, jak wiadomo
uznana za Międzynarodowy Dzień
ność okoliczna, a w kilka minut potem
Więźnia Polityczne~.
na miejsce przybyły karetki Pogotowia
Na program akademii złożą się prze- Ratunkowego.
mówienia, oraz odczytanie rezolucji
Na szczęście liczba ofiar nie jest znaF.I.A.P.P. (Międzynarodowa Federacja czna. Obrażeniom ciała i to nie groźPolitycznych). Na
Byłych Więźniów
DIÓH/i
zakończenie wyświetlany będzie film
p.t. „Ostatni etap".
Karty wstępu wydaje sekretariat ko·
(s)
ła łódzkiego.

akademia

nym uległy trzy kobiety: Antonina Jam
roch ze wsi Mąkolin, pow. łowickiego,
Irena Kubicka ze wsi Niesułków pow.
brzezińskiego, oraz Maria Krzemińska
również z powiatu brzezińskiego.
Szofer autobusu Stefan Czech, zamieszkały w Łodzi przy ul. 11-go Lis·
topada 148, został . zatrzymany z pole·
cenia prokuratora 8-go rejonu s.O.
Okazuje się, że autobus ten kursuje
już na tej trasie od rzec'n lat, a ponie-

ż! ~n j!~~~kpj~~t ~;· s~~:~. ~~-te~~:

wr~c~0 :~1~:rz~:::~=J~~ś~~:::;f:'I~d· waż _stan_jego i:ozostawiał

- Tu

40 lat

Z kolei przyjęto do wiadomości, że
miasto przejmie w najbliższych dniach
dawny swój budyńek przy ul. Cmentar
nej 10-a, gdzie przed wojną znajdowała
się Zbiornia Miejska. Do tego czasu bu·
dynek zajmowało Wojsko Polskie, które
zwolniło go w dniu wczorajszym.
Postanowiono urządzić w nim Schro·
nisko dla samotnych kobiet. Obecnie
samotne kobiety, przeważnie wdowy po
żołnierzach i partyzantach, przebywają
1

wiele do
czema, kie,rowmcwo PKS-u postano~- korzystany będzie na powiększenie
ło wycofac go z ruchu. Kurs onegdar żłobka, a około 100 kobiet znajdzie sta·
szy miał być ostatnim. Nikt jednak nie łą pomoc i mieszkanie przy ul. Cmenprzypuszczał, że nasąpi to w tak drama tarnej lOa.
W południowej części miasta nie ma·
(t)
tycznych okolicznościach.
dotąd ani jednego boiska sportowego-.
.
Kolegium postanowiło więc urządzić

I

H'ar.szawa...

. w1·ące1· oso" b ~~;~ski~to~t~;;!. ~~zhę~~i~:!y:Jd~~;
Coraz
radioodbiorniki
osiada w
P

przede wszystkim do dyspozycji mło·
dzieży szkół średnich i powszechnych,
oraz oragnizacjom młodzieżowym.
Łódź zbogaci się o jeszcze jedno bo·
isko, dla młodzieży w parku 3-go Maja.
Poza tym w parku tym jeszcze w
ciągu rb. urządzone będą ogródki Jor( (s-ki)
danowskie dla dzieci.
---·-------------

.

Łodzi

Do września 1939 r. w Łodzi b.~ło za·1 Ostatnio wielkim powodzeniem cierejestrowanych 45.000 apartów radio- szą się odbiorniki marki „Aga", które
wych. Na zarządzenie władz okupacyj wypuszcza w świat fabryka w DzierżoW tych dniach obchodziła 40-letni nych ludność oddała aparaty radiowe. niowie na Sląsku.
]ubileusz pracy w szkolnictwie p. Ma· Kilkanaście tysięcy sztuk zagrabili
Z opracowanej obecnie satystyki wy
·
volksdeutsche, którym polecono kontro- nika że
ria W esołkó"'rna.
11
~
NA TERENIE
OBECNEJ
CHWILI
W
a
zarządzenia,
tego
wykonaniem
nad
lę
Dnia 1. 4. 1908 r. rozpoczęła ona pra·
za nadmierne ceny
30 tysięcy aparatów powędrowało ŁODZI ZNADUJE SIĘ 5S.OOO APARAcę w charakterze nauczycielki, następ
Jakkolwiek lichwa na terenie Łodzi
ó
w głąb Rzeszy.
nie założyła własną szkołę i dziś jeszjest już opanowana, to jednak od cza·
T W RADIOWYCH.
Po wyzwoleniu, w miarę rozwoju pol
cze niestrudzenie pracuje nad wycho- skiej radiofonizacji, ilość aparatów ra· Cyfry mają swoją wymowę. Przed woj su do czasu zdarzają s.ię jeszcze wydiowych poczęła szybko wzrastać. Po· ną jak łatwo obliczyć, na tysiąc miesz- padki pobierania nadmiernych cen
waniem młodego pokolenia.
·
' 'dłem zas1"laJ·ą - kańców wypadało w Łodzi 67 radio- przez nieuczciwych kupców.
,
czątk owo gł ownym zro
Życzymy jubilatce dalszej owocnej
każdy tysiąc
na
obecnie
odbiorników,
Zacho'd
ł
b
"k"
db"
'd'
Ł
HemY,k Muczyński (Zachodnia 68),
·
cym o z w o 10rm 1 Y .„
pracy w tym ciężkim zawodzie!
Masowo wówczas „szabrowano" te~ mieszkańców - wypada już 94 odbior· właściciel hurowni galanteryjnej przy
sprzedaży sznurowadeł stosował marżę
artykuł, cieszący się wielkim popyt~m. niki!
<?bjaw ten j.est bardzo pocies;ający., zarobkową 15 proc. zamiast obowiązu·
~o pew;iym cz~ie. „szaber". ustał. Pol
skie Radio ~otuJe Je~nak ruel!rzerw~· Swiadczy .bowiem o t~, ze radio zdo- jącej 12 proc. Komisja Specjalna uka·
ny wzrost b~zb~ rad1oabonentow, kto- bywa sobie. coraz większe rzesze siu: rała go za to grzywną ćwierć miliona
na dWOłCU Kalisk·m
.
Na stacji kolejowej Łódź _ Kaliska u- rzy zaopatruJą się w aparat~, wypro: ~hacz~, a n~e trze~~ ~hyba . tłumacz~c 1złotych.
50.000 zł. grzywny wyrmerzono Eu·
legł wczoraj nagle atakowi furii młody dukowane w naszych polskich fabry 3ak. ~elką Jest dz1sia3 rola 1 znaczenie
geniuszowi Malinowskiemu (Finansowa
(k)
radia.
mężczyzna, który począł się rzucać na kach.
110) za to, że sprzedawał kiełbasę po nad
ś'
bi"
miernych cenach, a Helenę Urbańską
I
pu iczno c.
(Nowotki 9) ukarano grzywną 50.000 zł.
Furiata po dłuższej walce obezwłaza to, że zbyt drogo liczyła za wino.
fI
dniono, nał~żo.no mu kafta~ bezpieczeńOb. Adam Nieniewski (Rzgowska 91)
.
stwa i odw1ez1ono do szpitala dla urnyrzeżnik, odmawiał niektórym klientom
najbardziej popularny t Y go dni k społeczno- polityczny
słowo chorych w Kochanówku.
sprzedaży !'i:!habu, mimo iż miał ten arprzynosi aktualne reportaże z kraju i zagranicy
Ma on lat 28, nazywa się Stefan Dolniw sklenie. Może grzywna 75 .000
tykuł
k
Nakład 350.000 egzemplarzy
c~ek, jest mie~zkańcem jednej z wsi pe
40411
zł. nauczy rzeźnika, >
(I}
w1atu radomsk iego.

pracy nauczyc elskiei

Uk„ran 1• kuncy
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Sedzia piłkarski, dyrektor fabryki w Łodzi, wysłany do '"•d kl:ua ty!~!!.eż!,k,. horv·
obozu pracy. - „Cicha spółka" z żonami... nie udała si~ ~=~\~~;«~;;.:n~e~~==~"=w~ ~::

Ktoż z bywalców spotkań piłkarskich
Interes szedł doskonale. Dyrektorzy
nie nia popularnej sylwetki Bronisława kradli mienie państwowe, sprzedając je
ROMANOWSKIEGO, który prowadził już po cenach sztywnych swym żonom, a te
iks meczów ligowych?
przerabiały surowiec w swej fabryace,
Dzisiaj miał on sędziować w Krako- i kierowały towar na wolny rynek, czerwi~ spotkanie między Cracovią a Ru- piąc z tego wiełkie dochd'dy i narażając
them, jednakże zwolenników jego kun Skarb Państwa na wielkie straty.
sztu sędziowskiego spotka przykry zaPóty dzban wodę nosi, póki się ucho
wfd: mecz wprawdzie odbędzie się, ale nie urwie - powiada mądre przysłoRomanowski nie będzie na nim gwizdał. wie. Delegatura Komisji Specjalnej do·
„Gwizdnął" bowiem coś innego i w re- wiedziała się o aferach, przeprowadzi1ultacie musiała się nim zaopiekoVJać ła dochodzenie, a ponieważ wina zoInne zupełnie instytucja, nie mająca nic stała wszystl<im udowodniona - szkodwspólnego ze sportem - Komisja Spe- ników aresztowano i skierowano do ocjalna.
bozu pracy przymusowej w Milencinie.
A było to tak. Bronisław Romanowski
Kłopoty były tylko z odszukaniem sęujmował stanowisko naczelnego dyre- dziego piłkarskiego. Romanowski przektora Państwowych Zakładów Włókien- prowadził się w międzyczasie I zmienił
niczych p. f. „Pattberg 1 Triebe". Miesz- miejsce prucy. Został dyrektorem b. tir
kał wówczas przy ul. Jaracza 19.
W fabryce znajdowały się remanenty
poniemieckie, które f4·1rektor sprzedał
po cenach sztywnych„. swojej żonie,
wspólwłaśclcielce prywatnej firmy p. n.
„Mewa".
Po~am ob. dyrektor i sędzia piłkar:oki
Głośna ":" swoim czasie sprawa zabójw jednej osobie skontaktował się I ob. stwa zawiadowcy st. kol. Koluszki, Tal d ik'
deusza Cywińskiego i Niemca Radkego,
(Gdańska
116),
c!J w
I iemd PECZEM
kt
p
. na- oraz kontuzJ·owani·a po d czas napa d u
p~:~!~er:jneeg~re~ rzedm~~ 1~·kZJ7dno- kancelisty Rożnowskiego - była wczo
·
·
. · porzą Z1 .' ' CYJ•1ą U · raj po raz trzeci przedmiotem rozprawy
mowę W Sjlra.w1e zakupu !mek !Jumo- w wojskowym Sądzie Kolejowym.
wych - rze~omo dla celow panst·NoNapadu dokonali w stanie opilstwa
wych. ~ecłnakze towar ten, jak I w po- dwaj bracia, Władysław Kos, b. maga~rzed~1m wypadku, powędrował za po- zynier Ekspedycji Towarowej, oraz Jói.;. rednictwe.m firmy „Mewa" na wolny zef Kos, b. maszynista Parowozowni w
rynek. Z ltnek wyprodukowano taśmy Koluszkach.
umowe, artykuł cien:ący się wielkim
Podczas rozprawy sądowej bracia nazl,ytem.
wzajem się obciążali i żaden z nich nie
Obaj panowie dyrektorzy obłowili się chciał wziąć na siebie, winY:.
solidnie. Zyski ich byłyby jeszcze wi~k- . Władysław Kos, kt?ry miał na sumie
sze gdyby nie fakt, że fabryczka Me- n~u ponadto ?oko_name szeregu napawa" miała kilka wspólniczek. Pozo;tały- dow na tereme. K1ele~czyzny, został skaj
mi WSpółwłaścicielkaml te 0 r:zedsi
zany n3c karę smierc1. Wyrok wykona·
biors~a były żony Innych g dyiektoró~- no. Brat_jego, Józef un.ikną~ te~o same-I
któn:y dopuścili się podobnych afer, c~ I go wynuaru kary, pomewaz biegły psy

my „Hirszberg 1 Wilczyński" I iamleszkał przy ul. Kopernika 3.
Urzędnicy Komisji Specjalnej śpieszyli się, szukając dyrektora. Wiedzieli bowiem, że ma'slę udać na dzisiejsze :zawody w Krakowie. Odnaleźli go jednak
i doprowadzili na ul. Gdańską 107, skąd
wraz z pozostałymi odtransportowano
go do Milencina.
Pobędzie tam dziesięć miesięcy. Najdłużej z dobranej czwórki zaaklimatyzuje
się w Milencinle ludwik Pecz, któremu
zaaplikowano pobyt 18-mlesięc.zny, potym Feliks Wrzesiński (15 miesięcy) J
wreszcie Piotr Martynik (12 miesięcy).
Sport jest rzeczą bardzo pięlmą i potrzebną. Niepotrzebni tylko są w nim
ludzie, którzy w pracy zachowują się
najzupełniej nie „fair"...
(O)
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chiatra orzekł, iż oskarżony posiada
częściowo ograniczoną zdolność kierowania swoimi czynami.
s ąd N aJwyzszy
· ·
· dna-,
k uznając opiJe
nię jednego biegłego za niedostateczną,
przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.
W tym stanie rzeczy dalsze losy J6zefa Kosa zależne były od opinii powołanych na wczorajszą rozprawę dwu
biegłych profesora Wilczowskiego f
dr. Jeżewskiego, rola bowiem oskarżonego podczas napadu nie budziła żadnej wątpliwości.
Opinia biegłych zgodna była z orzeczeniem wydanym na poprzedniej rozprawie.
Sąd, opierając się na tej opinii skazał
.Józefa Kosa na 14 lat więzienia, oraa:
pozbawienie praw publicznych i honorowych na lat 5.
(p)

dużycia na terenie Łodzi i Warszawy.

Jegomość · ów, znany ze swej pokaź
nej tuszy i pary pięknych psów rzadko
spotykanej u nas rasy - znany był ze
swego hulaszczego trybu żYcla, rozt>ijał się po nocnych lokalach, trwoniąc U!
wrotne sumy. Ostatnio ożenił się z kei·
nerką jednej z popularnych kawtan1l
łóczldch I za.miesL!<ał z nią w luksusowej willi w Reymontowie.
Nabrawszy jubilerów łódzkich, lekarzy, adwokatów i in. na kilkanaście rrilio
nów złotych, Dan la Roche uciekł z Ło
dzi, zabierając swej nowopośłubłonej
małżonce wszystkie klejnoty, za kt6re
zresztą nie zapłacił.
Na skutek złożonych zameldowań
władze bezpieczeństwa wszczęły poszukiwainia za aferzystą. Jak donosi prasa warszawska Amerykanin wpa.cll w ręce władz. Aresztowaoo go na Wybrzeżu, skąd przypus!czalnie zamierzał udać
się do swojej ojczyzny z zagrabionym
mieniem.
(s). "

KALAFONIĘ
JASNĄ W W zak'1pi

Wytwórnia Chemiczna „SANIT"
Łódt, Kilińskiego
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wyżej wspomniana dwójka..
I tak fabryczc:e

r~m~nsnty

„Mewa"

sprzedano

poniemieckie z Państwowej
Fabryki Tasiem I Ozdób Wojskowych,
której dyrektorem był Feliks WRZESIR·
SKI, zl.łmieszkały przy ul. Nowotki 25. W
„transakcjach" tych pomagał im Piotr
· MARTYNIK (Gdańska 46).
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najbardziej interesujący tygodnik dla młodzieży drukuje powieść J. Meissnera „SZKOŁA ORLĄT" i dwie powieści rysunkowe J. Szancera i M.
Walentynowicza „Przygody ziarnka" i „Sciśle tajne"
3947k

L 11)

- Otrzymałem komendę kompanii! - Po sprzątnięciu Huberta Guttkego
- targnęła nim radość. Zaraz jednak po zrobiliśmy małą pauzę, wkrótce jednak
tem spochmurniały jego rozjaśnione przystąpimy do nowej akcji!
oczy.
Olbrzycki od dobrej już chwili zapy- No dobrze. ale kto będzie odtąd fać chce o coś , co nie dawało mu społącznikiem między wami. a dancing- koju przez wiele. wiele tygodni. Krępu
barem „Erika"? Tyle włożyliśmy w tę je się jednak Bieruli i dopiero tera"'"
naszą ekspozyturę pra~y. tyle . związahś- unikając jego spojrzeń, zaczyna.
my z nią nadziei, że szkoda by1oby wy- A j;:i.k się sprawuje nasza nowa
cofać nam si~ stamtąd...
iączniczka Helena Ołęcka? Czy jesteście
Marek Bientla polożył mu dłoń na ra· z niej zadowoleni?
mieniu.
St;:i.rv konspirator spojrzał uważniej
- Wiemy o tym l nil? wycofamy sic; na sw~go towarzysza, a na czole jegó
:;tamtąrl! BHr „Erika" był i będzie nasz! ukazała slę pionowa zmarszczka.
Cele jakie nam przyświ<>cał>r zostaną te
- Ona!. .. - wybuchnął gwałtownie ,
same, chociaż zmienią się lud7ie. Na momentalnie jednak zmitygował się i do
miejscP. Zośki. Władki i wasze przyjdą kończył spokojniej:
inni, którzy pracować bc;dą dalej dla
- Z nią daliśmv sobie spckój! Ta
nas i dl~ naszej sprawy!
panna ni() nadaje si.ę stanowczo rlo fun- A \\Ti.rek? - pyta powoli Olbrzy- kcji, jaką chcielibyśmy ji:>j powierzyć!
cki.
Olbrzvcki nerwowym ruchem zapalił
- Wirek zajmuje po dawnemu swn5::i drugirgo papierosa.
kluczową pozycjię, a te11 nie zawiedzie
1 - Znam ja lepiej. niż. \,\'"f i jestem ó
nas 11igdy „.
niej zupelnie innego zdania!
- Pracuje intensywnie?
-! Po gwalto·wności, z jaką Zbigniew wy

powiedział te słowa. mądry Marek Bie- chetną dziewczynę! Zanim odjedę stąd,
rula domyślił się, że postąpił słusznie, chciałbym raz jeszcze zobaczyć się z
pragnąc zaoszczędzić swojemu przyja; nią, podziękować za to wszystko co dla
cielowi njepotrzebnych przykrości, kon mnie zrobiła i powiedzieć jej „do wiedze
nia "!
sekwentnie więc brnął dalej,
- Już raz pułkownik zwrócił wam
Bierula stał się niespokojny.
uwagę, że nie bardzo fortunnie dobie- Chcielibyście się z nią zobaczyć!?

racie sobie sztab swoich pomocnic! Metody, jakimi się posługujecie, byłyby
bardzo efektowne dla bohatera filmowe
go scenariusza, dla takiej jednak organizacji jak nasza, taktyka podobna wy·
twarzB często sytuacje kłopotliwe. „
- Co macie mi do zarzucenia? Olbrz,rcki wzruszył ramionami.
- Ze niepotrzebnie wprowadzacie w
spr;:i.wy naibardziej ważkie. romantyzm
l miłość! Rozkochujecie w sobie młode
dziewczęta i chcecie z nich poterp. uczynić bierne narzędzie dla swoich celów.
Ja podzielam zdanie pułkownika, że
wasze podkomendne służyć powinny
~prawie z pobudek czysto patriotycznych, a nte dlatf"go, że macie ładne
l'Jczy. Oto dlaczego w nsfatniej chwili
załamała się Zośka l:,Ąr~zyńska. oto dlaczego i Helena OJęcka nie zdała swego
egzaminu'
- A zatem twierdzicie że Ołęcka nie
nadaje się dla nas? - jeszcze chmurniejsza stała się twarz Olbrzyckiego.
- Niestety. musieliśmy z niej ~
zygnow::ić! stwardniał gols Bieruli.
Nastała chwila kłopotliwego milczenia. wreszcie mlody czło'-vi.ek zaczął zno
wu:
Uważam ją jednak za dzielną i szla·

Człowieku, czy nie rozumiecie, że szukają was po mieście? Nie możecie lekkomyślnie kręcić się po ulicach, gdzie
na każdym kroku czeka na was zguba!
Tę noc i jutrzejszy dzień spędzicie u
mnie, a jutro wieczorem w tym samym
mundurze tramwajarza odtransportujemy was pod Tuszyn, skąd Malik prze
prowadzi was dalej.
- Owszem - skinął głową Zbigniew, - uważam ten plan za doskonały,
nie ruszę się jednak z Łodzi, dopóki nie
pożegnam
się z panną Ołęcką! Wiem
jakimi ulicami wraca ona z prac>T, nietrudno mi więc przyjd:r.ie ja spotkać.
- Narażając przy tym swoją głowę
na niebezpieczeństwo! - Bieru1::1 staje
się wyraźnie zdenerwowany.
Olbrzycki ma ładne oczy, '" tPj jednak chwili oczy te stają się piękne:
rozmarzyło
je wspomnienie o tej, dla
której gotów był nieopacznie wleźć w
jaskini~ lwa!
- Pójdę do niej - rzekł z mocą .
- Czy warto dl11 jednei kobiety narażać życie? chce nstudzić jego desperacki zapal Ma1·Fk Bierul;:i.
Młody człowiek

zapatrzył :;ię gdzieś

w dal i powiedział miękko:

{D.c.n.)
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Udal się zwłaszcza jeden z kawałów. Oto
Punkt ciężkości zagranicznych kontak- Do części oficjalnej należą te, kt6re bępodczas walki Żurawskiego z Walugą., publicz któw naszego sportu skierowany będzie dą punktowane, a poza nimi przewidu·
ność podzieliła się na dwa obozy. Jedni do- \IV b,;ez·. roku na połudnl'owo - wscho' d,"Je Się szereg .mnyc h'Imprez, k"lO re po .
PIrIl:'Q vali "'alugę wołająe: ,.WlIluga. w
;'
. .
I'pc>łdzielnię go!" _ (Żurawski naleiy do SpóJ- dz,ękl. przystąpieniu Polski do Igrzysk służą narodom słowiańskim do nawiąza
o'!ielczcgo K.S.). a drudzy, symp~tyc:v Żuraw- Bałkanska - Srodkowo - Europejskich. nia ściślejszych i bardziej serdecznyct-,
sldcgo. nie .pozostając dh,żni. dopingowali swe N.le zn~czy to ażebyśmy całkowicie za- kontaktów sportowych.
go 18wodmka: - .. Ziutek. da.j mu przydział!" : niechali kontaktu z zachodem, wręcz odCzęść oficjalna
Igrzysk Bałkańskich
... J.~szcze }Mc.n. mazur d~isiaj" - z~nucił Il\trotnie będzie on nawet ożywiony (punktowana) obejmuje gimnastykę, siat
kt0r;'s z dZlenmk:ll'ZY w lo~y ~ras~wl'J. gdy I (Szwecja, Norwegia, Dania, jeśli chodzi kówkę I koszykówkę, lekką atletykę, kou ukazał SIę zawodmk łudzkiej Tęczy O p:łkę nożną), ale najciekawsze impre- larstwo torowe I szosowe, zapaśnictwo,
Ryś' po!wnal J(a~mal."l'zyka, który po pierw zy, Które przykują naszą uwagę rozgry- boks, piłkę nożną i narciarstwo. Program
s:o:ej rundzie musiał zdjąć lewy bueil, i wal- wane będą na stadionach Jugosławii, tych spotkań zostal ułożony jak nastę
l'zyt w sfa"ł)ełce. ale w trzeciej ro'llecial się WęgIer, Ałbanii, BuJ'gar:i, Czechosłowa- puje:
~lązakowi drugi pantofel. .. R~·ś. 'nlczvł j k cji .
Gimnastyka: 11 czerwca na W~grlech.
żbik" -.za.V\-yrokowu~no, ~dy og!oszo~o go
Igrzyska Ba.łkal'JSkie składają się z Obejmuje pelny program olimp:jski.
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ars;ue I zawo y nac'8rs , fe odbędą 'ę w Polsce. - Jedyn!e' d Alban~i trzeba będzie odbyć podróż

Na mistrzostwach ph::ciarrski<'h Polski w
Warszawie publiczność bawi się doskonale.
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Z okazji 20-lecia ŁOZTS, okręg łódzki organizuje wielki jubileuszowy turniej indywidualny tenisa stołowego, w
którym mogą brać udział zarówno zawodnicy zrzeszeni jak i niestoworzyszeni. Turniej ten rozpoczyna się już w
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"EXPRESS ILUSTROWANY" (na gro

garli. Ekipa każdego państwa skl~dać
się będzie

z 12 zawodników i tyleż Z~·
wodniczek.
Siatkówka: 5 września, również w Gulgarii, również męska i żeńska. W sKl~d
każde j drużyny wchodzić będzie po 10
zawodników i zawodniczek.
Lekka atletyka: 16 - 19 września odbędą się te zawody w Jugosławii. Teren
ŚCisły jeszcze nie jest ustalony.
Kolarstwo torowe i szosowe: obie te
imprezy zorganizowane zostaną na Wę
grzech. W ścig szosowy odbę~zie s ' ę
na t:asie 180 klm.
Zapaśnictwo. Zawody odbędą sl~ w
Serajewie - Jugosławia, przy czym bę
d2 ie to jedna z pierwszych konkurencji.
Termin 30 maja.
Boks. Tę imprezę organizuje lUbania.
ale tutaj porozumienia nie osiąg1ięto,
gdyż Polska nie zgodziła się ażeby w
turl1'ieju mogli brać udział również ci płę
ściarze, którzy kiedyś należeli do obozu
zawodowców. Jeśli postulat Polski hę
ozie uwzględniony, pięściarze nasi poznają kraj albański.
Piłka nożna. Tutaj kontakty będą ~5j
bardziej ożywione. Zaczęło się od meczu 'Z Bułgarią, w Sofii, skąd, jak wi:"ldomo, wywieźliśmy wynik remiso~· . . I~
stp,Dny mecz z Czechosłowacją 18 bm.
w Warszawie. Z Jugosławią mamy urrówicny termin na 22 sierpnia, I Węgrami
i Rumunią na 3 października, z Albanią
wreszcie W listopadzie, lub paździer:1i
KLI.

da ,;Wicka i "Tacka" - puchar). Najako przechodnią, zdobędzie
ko!=z',Uwke
'ch r 7rrVf ek
klub, którego zawodnicy najliczniej relIl{fll.ła się dosyć liga t"lS7;,'kówki mI:5kl~.1
prezentowani będą w ćwierćfinałach
Cza" !'ko . CZYĆ mistrzostwa I' 1'1\.1. Akt \ n
turnieju jubileuszowego.
b~rlrle mIał mleisc!' dz! iaj w K1"lłkowł , .fanadchodzący poniedziałek.
Zgłoszenia
Poza tym szereg innych nagród indyko ". ~'llnjm fi III rozgr'''w ~ mlsłrzl'lwsldch. są bardzo liczne, to też rozgrywki po- widualnych ofiarowali: prezes ŁOZTS.
Od !} I!SłOP3fh rnłno i I:"warno było na salach trwają co najmniej cały tydzień.
dyl'. Ors7.tdak (wieczne pióro) f-ma Pla
E!'~ko":l'a, Poznania, LoliTo!. Gdaftska I ~arW
turnieju
tym
rozegranych
będzie cek (statuetka). Spodziewane są rów
8z:n>\"3', które miały sWj'l'b renrezentanŁów w
lidze. ale Cln q:r.isiaj opustoszf'.ią i 'Zwolennicy szereg nagród indywidualnych i zespo- nież dalsze nagrody od firm sportopiłki ręcznej Jliebawem przeniosą się na boi- łowych. Nagrodv zE'spolowe ofiarOWali: wych i klubów sportowych.
DZIEWIARSKI K.,'. (nagroda przeTurniej lOZl:gran.v bl~dzie tylko w
ska.
W Krakowie gra 'YMCA (Lódź) z Wisłą I chodnia - puchar). Zdobędzie ją ten konkurencji męskiej. Uroczyste otwarAZS, w Poznaniu TUR (Łódź) z ZZ ł War- klub, którego najv.riększa ilość zawudni- sie tnrnieju nastąpi w poniedziałek w
Wszystkie te meCIe reprezentacJa
tl\, wreszcie w Warszawie YMCA (Gdańsk) ków zakwalifikuje si~ do półfinałów sali Elektrowni uf. Daszyńskiego 54
Polski
rozegra na własnym terenie, ~ Jeli: A lS i niczem.
(maksimum a-miu zawodników).
o godz. 17.30.
dyny wyjątek pod tym względem st~'10'//1 mecz z Albanią, wyznaczony do Tirany. Będzie to niewątpliwie bardzo cię
kkB wyprawa, bo Albania reprezentuJe
""'> soką klasę w piłce nożnej. A,lsC'lńczy:rzede.. p? . '~Tojn.ie mistr'1ostwa .Pol-,
zawstydzą
Cy nauczyli się wiele dzięki kontaktom
sIn w t'lę7bp] atl')t~'(' OQh~d:l S'~ w
0
P 7nanin W dniach 2 - 3 maja rh. TerPo obozie w Zakopanem i zwycię- W dals7y(;h pracach przeclolimnijskich z piłkarstwem włoskim.
Narciarstwo 20 - 27 lutego 1949 r.
min mi"jT70stw zbieg."ł sie z okres('m skim meczu z Czechosłowacją na fron- Polski Zw. Sz"rmierczy przewiduje zor
trwani;l. Targów Poznańskich i to za- cie szermierczym zapanowała cisza. Za- ganizowanie letniego obozu treningo- w Zakopanem. Program obejmuje nas tę
d/a mężczyzn
p'?wne przyczyni si~ co tego. że wszv- wodnicy odpoczywali należało im wego w jednej z miejscowości nad mo- pujące konkurencje:
i"cy najlep'ii cipżkoatled kraju wezmą ~ię to. Pracował jedynie Kraków, do rzem w miesiącach czerwcu i lipcu. Bę bieg na 50 klm. (maraton narciarski),
w mIstrzostwach udział.
którego z kolei zawitał trener Polskie- clzie to już ostateczne przygotowanie zjazd specjalny, kombinacja no.rweska
i komb:nacja alpejska, konkurs skoków
Mistrzostwa odbedą sit' w zan'łs~1('h l go Zw. Szermierczego, mjr. Kevey.
d,iny oliml)ijsklej.
i nodnoneniu ciężarów. Ponieważ zbliAle przerwa ta nie potrwa już długo,
Kto jak kto, ale szermierze mnią naj otwartych, sztafeta 4 razy 10 klm., bieg
ż~ją sie Igrzv~~ka Balkar.skie i Olimni~- bl) oto Kraków urządza w dniach 17 wicN'l ' ~zans na to. lJv 'wziąć udział w pa!roIO\~1 dla drużyn wojskowych; dla
d~ w Londynie.
mi<:trzo<:lwa te będa 1S bm. mistrzostwa i to na większą ska londyńskie.i Olimpiadzie.
Oclniesione kobiet - zjazd specjalny, slalom spejednQrzp~hie rlf\skon"lh
elimi".,('i~ za- 1ę bl) z ndzia}€',n czołowej klasy zawod- ostatnio zwycięstwo nad Czechosłowa- cjalny i kombinacja alpejska.
'por1nikó" 118 obóz tn"7"rlnli1"1nijski.
Hików śląskich, łódz~dch. a zapewnp i cją. roczna rzetelna praca nad sobą na
Poza tym, odbędzie siG, jak już wspoJUBUeu<:7<1vv'Y tnrnie; ŁCZTS
I '-vars7awskich. To też mistrzostwa Kra pe\vno zdołają przekonać Polski Komi- mnieliśmy,
szereg innych imprez n!epun
ktl'tva bt;dą p{)traktow~ne jako drw;!a tet Olimpijski, o konieczności wY!i'lania
ktowanycl1: pływanie, jeździectwo,
eliminaCja przcdolimnijska. Program <;zermierzv do Londynu. Szermierka to
sz.czY'Piorni~k, dźwiganie ciężarów, szer
mistrzostw obejml1ie [loret że11ski. oraz (h-isiai :jedyna dyscyplina sportowa, któ
mlerka, tenis stołowy, zawody motocyszablE", szpadę i floret męski. Okręg I'ą Polska bez obawy kompromitacji
klowe i automobilowe, wioślarstwo i
łódzki
na
mistrzostwach
Krakowa
reZl\rząd KS7WM "Zryw". pnvp"mina. ZE" w
moż(' zaprezentować na forum 7.agl'lłni ja~hting. Wszystkie państwa biorące uprezentować
b~dzi('
czołowa
plątkq
'szer
~'i~zku 7.e z;li1:!l.jąc-vm gie ~ vil)tpm rOhtltllimierzy ł6dzkich: Dajwlowski. Banaś, ('~'. Obecna forma szermierzy pozwala dZiał VI Igrzyskach Baikańskich, wezm~ł
C'1,VI11. WSZYSCV C71onkowil' 7<lhowilp:lini są do
mieć nadzieję, że drużyna nasza zajmie również udział w wyśc;gu kolarskim War
,,"zl!'''I!! "działu w hiep,-acb Narodowych VI' dn. inż. Bachman, raimierczak i R~'bicki.
Kraków - to ostatni etan pracy ob- w Londynie jedno z leoszych miejsc po- szawa - Praga i Praga - Warszawa,
2 P"'łJa rb.
Cl'l~m odpo""Nlnil'l:o Tlrzvgo{owan;a sl-: do jazdowej trenera Kevey'a. Fecl-ttmistrz 7.a rozumi.e
się
bezkonkurencyjnymi 11 '1,11.11 " ...1' 11,1'1 I ""1'1111.1111'"11.1'1 Hln 1111111 I
om"wianvch bhrów l';-;loJll;:owie winni UCZ'''!Z- wraca ?otem już na stale do W8rszawv. WC'~Tami i ·Włochami.
(,7.~(o nl\ treningi. ldórp i>rlhywa ia sip, we wtor--------lci i f'7.W:lrtki o gN1z. III,.;. '" nipd7.I .. le o godz.
•••
•
spltlkań
puc'lar
''' -!',j ll" h"lsku ~ł:tsnym tv Parku "ZI,ldS"VI_,ym

Z:~zd a.tletów

grodę tę.

kil
Na Ol mu;adz'e szef "erze

Zadźw·Qczą

nas .e

•

r

le

I

Zrvwhacv

Ił' In

zebr? n'!e

A ~dr ieJ wyb lna rowy url~~

'
U

ZISI

Rymet
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I

Zagłębia iedzl li ~
• Do
Przygo,o un a do
o
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Wdl8W na bo·sk,,·. AZS (W-a)

Uwaga! Uwaga! WśzYSCy członkowie
Dzisiaj odbl;d1.ie się VI' Łodzi szereg imprcz
"ympat.ycy AZS-u niech wiN17a o tym. ŻE' w· sportowych. a 7. nil'h na pierwszy plan wyrr"'vszlą niedzielę dn. 18 kwietnia w sali Miej suwają sil' zawodv piłltllrskie o mistrzostwo
!-kie.i Rady Narodowe.i odl>ędzi~ się o ~dz. ligi WIDZEW - RYMER. Mecz ten odbęl1-C'j walne zebranie AZS na ktńrvm p'" 7ło- dzie się nit .. t:-dionie [,KS o godz. 16-ej.
żpniu ~rr'lwozdań ustl)pllial'~'eh wład;, dokoW sali Y 1CA o Il'odz. tS-ej odłJędzie się
nany "e.bi" wybór nowPIHl zlIr'l:Jdu klu'm.
!lZet'fll: MWO<l.ów • iłki re('7nt>i z udv.i:t.łem 7!'ńCtł !1kn "la zwyczajni AZS będ" rulell pra- !iI!d~gO ZP. płllu ,4,ZS (Var~zawa) ora?: MKS,
\'t'o f ~1 t ... 1kn \V f'-m wypadku jeśli llit' za- Zr.y "11 I AZS !J~Ódź). Prf)~J'am przl'widuJe
I~g'l.,ią, 7: ophta sld,.'J~!, ('złonkow~ki('h Ijłu- s.potkanla: ''V .. j'd.kÓ w ('1' 7pń .. kki AZ!; (W-WAl
lej nIt je, Pll mlc,'he.. Ih'l:'t ..... '1 ,111' Jlra."'~ - HKS. W i3tkłll7"" mf'skki AZS (LÓO?'; - ,
bĘd~ trm"t!>m h~R.d ""II" .. ",,, z<'hrania t!}tI~l" HKS I ~ ko~z,' kówcet('ń~ki",.i AZS ('W-WA)
'WsZ"'SCy c::>:łonkov;.J.,
Ilowinnl obowiązk '1"0 - 71l1"V (f,ÓD?:).
wziąć w nim udzlal
W sali przy ul. Piotrkowskiej 295 o godz.

I

I

li

HKS

na sal

H-ej odbc:dą się zawody pięś('iarskie pomit~dzv drużynami: GTMN. Ml':CII"-NICZNE (PalJiitnicE') - PS'l'P (ł,ódź). W ringu wystąpili,
międz~' inn\'mi znani pit,śdar7e JóU1CY: B'))1iko ~-sl,;i (t,KS) l l\larłdewi('z (Tęe1.a).
Na boisku Wimy (1 go(lz. J -ej o mlstrzos wo kI. A graJą. W D1F.W I B - TUR.
W Toma!'lzowie " mistrzostwo kI. A grają,:
.I'S; I B -.:.. TUR (TOMASZOW).

Kałuży

Piłkarska
reprezentacja Łodzi pieczo.łowicie montowana przez kapitana
zWJązkowego rozegra w sezonie szereg
sp~tkań o pl~char im. J. Kałuży. W
ZWiązku z tym czynione są przygotowa

nia nad odpowiednim jej wyszkole- ·
niem.
Po pierwszym meczu w Zgi f']'ZU,
który miał charakter \vybitnie treningowy, następna próba będzie już dużo
Wykorzystując
,oIny
PQl'lI t"m ~ mj~trzost.wo kl:-1'V A gra.fą~ Z7,K poważnieis7.a.
(mec7. PnIska ..:... •
- [,rCH1>\ fi ~od .... 11-1'.1 nil hol~ku L'KS. termi.n 18 kwietnia
19!pr7.U; BO.IHjT \ - CO, CO DlA godz. Czpchosłowacj03) Lódź ryz~'kuje 'W;\'pratfi.30. W r<lhia!1karh: PTC - KP ZJED '0- wę do !"iosl10wca na mecz z reprezentaCZONE godz. 16,36
cją Zagłębia.
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Dok~d dziś p6jdziemy
Wafle do lodów i cukiemictwa
Ostrze!enie
m
500
fabryczny
Lokal
o godz.
TEATR POWSZECHNY. wzorów
.•

·' ·.\.~„ ... ,

-

Dz!~

19,15 ciekawa komedia R. Matuszewskiego l J. Rojewskiego pt. „Gospoda pod We!Oł1t Xukułką", osnuta na tle bohaterskich
walk polskiej Armil pod dowództwem gen.
Swterczewskiego.
TEATR KAMERALNY DOMU ZOŁNIEllZA
ul. Daszyńskiego 34.
DziA o godz. 19,15 ostatnie przedstawienie
komedii Moliere'a „SZKOŁA ŻON''.
W piątek 16 kwietnia premiera farsy Noela
Cowarda p. tyt. „SEANS''.
Teatr „SYRENA", Traugutta 1 •
Dziś o godz. 19,30 ,,AMBASADOR„.
TEATR KOMEDil MUZYCZNEJ "Lt1TNIA"
Piotrkowska 243
Codziennie o godz. 19,15; w niedzielę o godz.
!S,30 - „ZEMSTA NIETOPERZA'', operetka
w 3-ch aktach J. Straussa w premierowej obsadzie.
Teatr „OSA'', Zachodnia 43, tel; H0-09
Powtórzenie premiery pt. „WIOSENNY

BIEG".

różnych

;przed nabyciem futra ka·
(z tyłu odcimane, zapinane
na 2 guziki) skradzionego 6tudentce
w Szkole Głównej Handlowej w Łodz i ,
ul. Sterlinga. 24, w dniiu 9 k wietnia. Wszy>Stkie osoby, mogące udzielić ja·
kichkolwiek informacji w sprawie w.-w.
furtra proszone isą o zgłoszenie do Komendy Miejski-ej Milicji Obywatelskiej,
ul. Jarac-M 21 lub administracji Szkoły
GłóW111ej Handl(lwej, ul. Sterlinga 24.
4026g
Ositrzega

poleca

Łódzka

Wytwórnia Wafli

••DELKA••
LODŹ

ulica

Sli.ę

Południowa

27

(w podwórzu).

mo-ść:

P:

aktualne

z kra1u

1

ze sw1ata

391ak

'

OGJ;OSZENIA DROBNE

-----------------DENTYSTA WODNIC

MIEJSJCA GALERIA Sztuk PLASTYCZNYCH
(Park Sienkiewicza)
Wystawa Sztuki Ludowej w Polsce. Dr JAN SOSIN rent(rzeźba, malarstwo, grafika).
genoloJ, zdjęcia, przeOtwarta w dni powszednie w godzinach od
świetlenia, terapia
10-13 1 od 15-18, w niedziele I święta rentgenologiczna,
od godziny ł0-18.
Gdańska 74, 15 - 18,
3616~
tel. 161-14.
MUZEA MIEJSKIE
spePROCHACKI
Dr
Etnograficzne Plac Wolności 14.
cjalista, skórne wene.
Prehistoryczne, Plac Wolności 14.
ryczne przyjmuje 3-6
Przyrodnicze, Park Sienkiewicza.
3486k
Legionów 17
Otwarte w godzinach od 10 - 15 codzien- DR ROZYCKJ specja
nie, prócz ·poniedziałków i wielkich świąt.
lista chorób kob' 2cych
akuszerii pru!prowadził się. Obec:::iie: Pio
trkowska 33, przyimu
AD'.RIĄ - „Syrena''.
2331k
je: 2 - 6.
„Bitwa o szyny„.
BAŁTYK Dr. MIRSKI akuszerta
BAJKA - „Znachor''.
choroby kobiece. ŻeGDYNIA - ,,Program Aktualności Kraj. ł romskiego 3'1,
teł
~ lk
2!57-23.
Zagr. Nr 6''.
GDYNIA - ,,Niebo ~ piekło„.
DR DOBROWOLSKI
speejali!ta chorób ner
HEL - ,,Rodzina Fromant'',
wowych I seksuR.lnych
MUZA - „Dziewczę z północy„.
Kopernika 8 - S, tel.:
POLONIA - „Ostatni Etap".
3610k
PRZEDWIO.SNIE - „Dwulicowa Kobieta". 186-00.
DR VOGEL specjalis
ROBOTNIK - ,,Nlcholaua Nlcldeby".
ta chorób kobiecych
ROMA - „Pościg''.
akuszer.la. NarutowiREKORD - „Skarb Tarsana".
cza •, tel.: 260-92.
STYLOWY - „Mall Detektywi".
3609k
SWIT - .Zwycięzcy Stepów".
Dr ZOFIA KOŁSUT
TATRY - „Siódma zasłona„.
choroby kobiece, aku„Mall Detektywi„.
TĘCZA nerta, przyjmuje Łód~
Piotrkowska 70-3
WISŁA - „Nauczycielka Wiejska".
front II p., tel. 212-22
WŁÓKNIARZ - „Guwernantka''.
godzina 15-18. 3672k
WOLNO$C - „Ostatni Etap".
Dr KUDREWICZ speZACHĘTA - „Pani Młniwer".
cjalista weneryczne•
skórne, 8-10, 3-7.
Teatr „OSA", Zachodnia ł3
Piotrkowska 106.
Dziś 2 przedstawienia o g. 16.30 i 19.30
3544k
DOKTOR ZAURMAN
„W I O S E N N Y B I E G"
specjalista: skórne we
Dowcip polityczny - satyr~ - humor
neryczne. 8-10: 5-7
- piosenka - taDlec.
3644k
Nawrot 8.
Udział biorą: H. Gross6wna, A. Dymsza,
Dr BORECKI choroJ. Gosławska, A. Jaksztas, H. Grochow·
by żołądka, kiszek, wa
ska, M. Łukjańska, B. Halmirska., St.
trobv. Narutowicza 35
Piasecka. J. Darski, M. Dąbrowsk1,
3542k
tel. 206-99.
z. ł,uczak, W. Zwoliński ł duet Sutt.
Dr OLĘDZKI choroKonferansjer: A. Jaksztas. Przy pianinach: z. Wiehler i W. Synder. R~ty· ..1< by skórno-weneryczseria: A. Dymsza. Dekore.cje: St. Fras1ak. ::; ne. Żeromskiego 41-1
1146k
3 - 6.
Przedsprzedaż w kasie teatru tel. 140-09 o
,.. Dr ŁOZA specjalista
w godzinach 10-13 l od 16.
chorób wło!!ów, i:;kóry
ł wener:vcznych, pierw
Teatr Komedii Muzycznej „LUTNIA"
sza - druga, czwarta
Piotrkowska 243 - tel.: 107-25.
- siódma. Sienkiewicza 34, telefon 179-56.
Codziennie o godz. 19,15. w niedziele
3449k
I święta dwa przedstawienia o godz.
DR KOWALRK1 MlE
15,30 l 19,15.
CZYSł..AW. ~necialls
ta sk6rne - wenery•.· ne 1 Maja 3. 8 - 1O:
Operetka w 3-ch aktach J. Straussa
2334k
4 - 7.
Bilety wcześniej do nabycia w Spół
dzielni Artystów-Plastyków, uL Piotrkowska 102, a od godz. 17-ej w kasie
teatru.
STARSZY felczer GaW niedzielę kasa teatru czynna od
luba dłrn'!nletni oraktyk ~zpltala s1<"1,rno4006k
l!odz. 11-tej.
wen"rycznee:o Głów
na 62 - 76. 18 - 20
Teatr „SYREN A" Traugutta 1
3101t>

lekarze

KI n a

ZEMSTA NIETOPERZA

I

dwa razy o godz. 1.6 -tej i 19,30
„AMBASADOR"
barwna groteska dyplomatyczno - satyryczna Z. Gozdawy I W. Stępnia - dowcip aktualny, piosenka i taniec
Udział bierze cały zespół „SYRENY„
balet I orkiestra.
Kasa czynna przez cały dzień - tel
272-70.
W próbach komedia „DOBRZE SKRO__F_R_A_K_'_'._ _ _ _ _ _ _ _..._o_si;__
:....;..J.;,O.;,NY

Felczern

Dziś

I

LECZ. ZĘBÓW. Nowo
czesna pracownia zębów sztucznych Piotr
M7f\k
knwi:!f:i R.
GABINET dentyst.ycz
ny Maksymlllana Pregiera ze Lwowa. Specjalność. Nowoczesna
protetyka zębów Gdań
3543k
ska 26a

hurtowa
SPRZEDAŻ
specjal- kapeluszy i beretów
ność: korony, mostki damskich duży wybór
porcelanowe, Andrze- - ceny niskie Łódź,
Kopernika 47-12 S. An
ja 11, tel. 154-12.
3918g
3547k tonowska.
SREBRO w każdej po
staci kupuje-M. WelAkuszerki
ner i Ska, Łódź, Piotr
AKUSZERKA WOJTA kowska 112, tel. 120-66
3815k
SIEWICZ. - Abiturientka Warszawskiej --,,P~L-A~TF=~o-a''""MA---=do
Kliniki Profesora Gro sprzedanla lekka, pomadzkiego przyimuje jedyncza. Wiadomość
32831! Żeligowskiego 16 u ko
Pomorska 43.
3955g
AKUSZERKA ŁAGO· wala.
WSKA Iren'1 P1"'1.Vjm11 Z POWODU choroby
je Zachodnia 52. tel. sprzedam sklep w Lu3333g tomiersku z artykuła151-76.
mi żelaznym.i i kuj chennymi ,prowadzad
I DORO - surze a ny od 1924 r. Połączende z Łodzią tramwaAKUMULATQR Ł6dt, jowe. Klientela wyroAndrzeja 29 poleca a- biona. Dowiedzieć się
kumulatory do każde ul. 11 Lisoopada Nr 5
go samochodu, moto- w sklepie farb J. Zal4015g
cyklu I telefonu. Spe- fert.
sjaln!e dla motoru KREDENS kuchenny
„Dlesela'' I !amoch. stół orzechowy sprzeamerykańskich, gwa- dam tanio Dowborczy
rancja od roku d<> ków 23 stolarz. 4016g
dwóch lat. Kupujemy LÓD do sprzedania
11tare akumulatory
(sknynkll tel. 165-25. większa iloś~ (Sikawa) Hałublńskiego 26.
KAPELUSZE damskie,
4017 g
STREPTOMYCYNA
męskie od eoo zł. Duży wybór. „Manru„ d o sprzedania. 4018g
3643k
Gł6wna 30 ·
Skład DO SPRZEDANIA oPOPULARNY
Mebli s. Gabala _ Pti kazyjnie samochód w
dobrym stanie (Opel
wekzyk, Łódź, ul. Dr Adam) reklamówka.
Próchnik<> 1 <Zawadz- Pabianicka 208. 4020g
ka) tel. 175-'75. Pole· 1- OPEL Blic na chodzie
· · sypia
ca na1·tarueJ,
· st0 łowe • gab1'nety • z papierami do sprzeme,
dania, wiadomość
kuchnie, tapczany, sto
krzesła, fotele I Szczerców, pow. Łask
ły,
4021g
łóżka. Wkonan1e solid Rynek 2.
ne i ounktualne. 3692k SPRZEDAM harmonię
HURTOWNIA Papie- włoską na l'.lO basów,
• Napiórkowskiel!o
ru Kokoszko Ł6dź,
4028g
Piotrkowska 31, tel. 11-22.
256-92, poleca tapety, MOTOCYKi d 0
sprze
,
600
dania „TORNAX"
bibułki kolorowe,
3110k cm. Nawrot 43-6 od
szoal!at:v.
403lg
PŁYTY gramofonowe 17-ei.
w dużym wYborze po DO SPRZEDANIA ma
• ·•
l dl o,on
1eca „ M eo
szynka d o lodów i k on
Łódź. Piotrkowska 155
' - · · Aleksan "~e~at.or
________3_3_4B_k nrów, Woj. PolskiP<to
4039g
4.
MEBLE, sprzedaż kupno. Zamówienia- SPRZEDAM gll'lnc ma
zamiany - Ptotrkow- "zynę, motor 7.5 KM.
!':ka Nr 275 ff:klep Ga- Haspel. stojak, kocioł,
111„ • "RierT"l'!f'ld' ~~f\!łP Zl'lwadzka 18 ślt1q11r4o47 k
MEBLE sypialne, sza- nta.
MOTOCYKL sprzefy trzydrzwiowe, toalet:v, stoły, poleca sto dam 200 „Vlktoria'' w
lamia Napiórkow~lde ńowym stanie, piec
4005k l!aZoWY z piekarnil!o Nr 5.
KWl ATK O WS KJ _ kłem. Wl. AuirustySnawadzkl Łódź, Ko. nlak. l'.ódf, Piotrkow3928g
śC'iu~zki 36. tel. 147 _45 ska 189.
nolP<'~ doborowe wina
11.1.łnP.
I mlodv.
3106k 11
1
Kl

Stanisław

•

SPRZEDAM samochód
ciężarowy marki .. Peu
geot'' stan b. dobry,
na chodzie. Zgierz.
3928g
Revmont11 4l! .
ZEGAREK - srebro,
7.łoto kupu~e .,Omega"
Piotrkowska 4. Poleca: gwarantowane wy
roby złote - srebrne.
3681k
KUPIMY kamień pol0-r„rty
nv cln '"'
4011g
tel. 264-35.

ZIOŁA lecznicze M.
· Szydłowski t'armaceu.

ta - zielarz, 40 lat pra
cy zawodowej. Narutowicz:i 1. OroitPr!a.
BRYCZESY specjaiista wykonuje oraz
przyjmuje zamówienia
na długie spodnie, po
siadam !?otowe na skła
dzle Piotr Fronck
Piotrkowska 220.
4050k

n11111111111111111111m1111111

KRA WIEC przyjmuje
poprawki, reperacje i
przeróbki. Wojciechowski Piotrkowska
59 poprzeczna oficy.
3509k
na.
BEZ WZGLĘDU na
długość gatunek wło
sów Trwałą Ondulację
Amerkańskimi

płyna

tel. 224-76 od 9 -

1~

g<>dz. .ro40g

mulatory samochodowe
yklowe najwyższej jakości
Gwarancja fabryczna

,. ).>SPOR.T << I
wiadomości I
przyn~si. naj?a~dziej
I

Teatr Lalek „Faramuszka"„ - Piotrkow11ka 85 czynny w soboty o godz. Hl.OO, - niedziele i święta o godz. 12,00 i 14,00. Wesoły ~11111m1111111111n1111111n
3986g
program ze świnką.

Wyłączna

Krakowskiej

sprzedM
Wytw. Akumulatorów

FELDMAN EDMUND
~
samochodowe
Piotrkowska 114, tel. 158-96. ~

Artykuły
Łódź,

WEŁNĘ

...

· · J floszukiwan•e nracv

wło~, odpadki welnłane kupuje
._
„
..,
„vo1RO Rzgows" • 14.
3948k

STOLARZ ~eblo~obudowlany, _achow1ec
pr7.yjezdny, siła pierw
szorzędna

poszuku~~

pracy. Oferty do Expressu pod: „Facho4010g
wiec''.
IJH'AGA!
SAMOTNA !ltarsza
popro
SKUPUJEMY WEŁNĘ warszawianka
go~podar~two
wadzi
OWCZĄ, surową, pou samotnego lub 2 pa
tną, praną, w KAŻ· nów. Smacznie ~ot11ie
DEJ ILOSCI, „ME- lubiąca czysto~ć . MoRYNOS KRAJOW!" że być ·wyjazd. Jl'lrl'ł
4024g
cza 69 m. 11.
Łódź, Rzgowska 4. Fł
3293k
Ila Rybna 17.

„Wigwarantują
leńscy Fryzjerzy'" Zami

3682k POTRZEBNA hafciarwadzka 11.
MECHANICZNA sto- ka maszynowa warun
lamia Piotrkowska ki dobre, zgłaszać się
259. Przyjmie roboty od dnia 12.4 od godz.
Budowlane I repera- 10-11-ej. F-ma „Fe3808g mina'' Ł6dź, ul. Siencje.
Przedsiębiorstwo Elek kiewicza 78 w_ podwó3972g
trotechniczne BOLE. rzu.
natychSŁAW KOPER Łódź, TKACZKA
ul. Ign. Daszyńskiego miast potrzebna na
Nr 35. Telefon 140-02. wyjazd do Sopot mie3297-k szkani.e utrzymanie.
JEDYNY , FOTOAU- Oferty do redakcji
3839g
TOMAT Narutowicza „Z. K.".
PIBLĘGNIARKA
8 - najtańsze najszyb~ze zdjęcta le!!ih.'- względnie wykwallfi3817k kowan11 wychowawmacyjne!
'ZG.INĄł... pies - wilk, czyni do n;!'mowlęcia
ciemnobrązowy, cho- potrzebna nlł stałe.
ry, czerwona wy!rvpka 1 Warunki dobre. Refena podbrznszu. Odpro rencje koni„czne. Zgła
69
k
~ Pi trk
o ows a
wadz.ić za wysokim cza
wynagrodzeniem Ml- m. e Krużewskll. 4012g
lichtajch, ul. Nowot- POTRZEBNA pomoc
40QJg domowa referencje
ki 5-2.
162-16 flr Gdańska 2.6-33. 4013"""
DZWO-"""Cm
I"ma ,,Surowce Odpad- POTRZEBNA pomoc
A ..
. b
• 1d k
ar rmu
kowe'', Łódź. ·Sienkie-. o uchm
4023g
wicza 28 odbiera na· l Ludowej 38.
tychmiast wszelkie ilo 'i POSZUKUJE się pości odpadków - pła- mocy domowei z refe
. ższe ceny! Za rencJ·ami Armii Czerci naJ·wv
pami„tać i zanotować woneJ· 54-20 mjr Minc
"
4024P
telefon 162-16 „Surow
ce Odoadkowe" Łódź, POTRZEBNA pomoc
.
domowa z referencjaSienkiewicza 28 ·
387 8k mi Kilińskiego 46-28.
4025g
DLA brązowej .jamnicz~i P?Szukuję od- POTRZEBNE zdolne
powied~ieii:o towarzv-. prasowaczki na chesza. żwirki 3- 7 4019 ~ mJcznP od zaraz, Dud"k
ZAGINĄŁ pies C""'~tPi
"' 1· S-ka Lun" anow-"
4027g
rasy szpic biały. Od- slciel!o 13.
nrowadzic za.~vyn~gro POTRZEBNA pomoc
7
d „nlem . KilmskiP>W domowa zaraz Kiliń4032 1! ~k1'e"o 18-9.
4030"""
l90 m. 8·
" "
TRWA:t.Ą-OndulacJ·"
"
Gwarantowana I far- POTRZEBNA pomoc
bowanie włosów we domowa lubiaca dzie
wszvstkich odcieni~ch <'; Narutowicza 25 m.
4033~
SD<"ciaHści 11
wykonuią
POTRZEBNA pracow11-go Listopada 10.
4054k nica na okrągła ma-

I
I

I

3 POKOJE z kuchnią
i wygodami zamienię
na podobne w pobliżu
parku lub na krańcu
miasta. WiadomoM
Zachodnia 52 tn. 77
39761<
SKLEPU ob~ z Prne!;( O
poszukuję, Zglosić

Zgierska 38, stolarnia
3963g
stu
WYPŁACALNA
dentka po!rukuje nie
krepuj!lcego pokoju
Wiadomość Nawrot
4037~
47-2.
POSZUKU~ umeblowanego pokoiu, wyJ?cr
dy, okres kilku m!e
S.lE:CnlY opłata 7.J?"ry
Oferty „Pilnf''' •. Pre
•a' Piotrkowska 1111.
4038~

I

·
z80 f'!8f0W80!911f3CJ

szynę

pończoszniczą

SZKOŁA

SAJ\'!OCHO
DOWO - MOTOCYKLOWA. or~„im11i~
zapisy do dnia 15
f AM:
hr
kwietni~
Wólczańska 27 i Głów
3874g
na 7.
modelowa
KROJU,
nia, szycia ubrań dam
skich. dz!eclec:vch. bie
liźniarstwa. e:orsectar
stwa (opatentowanym
svstemem Eugeniusza
wy
Wiśniewskiego)
uczaią kurs:v rnstvtu
tu Przemyslowo-Rze
mie~lnlczego. Prńchnl
3~97-1!:
ka 25 .

l<ORES\>ONDENCY J
NA nauka kslęgowośc
stenMr::tfii, nnzjelskiP
go, Łódź 1, skrytk~ 57
4009.((
UDZIELAM lekcii ję,.
zyka francuskiego,
knnwN~acji. Oferty
pod „Francuski".
4041g

na roboty siatkowe,
Bałutv. Sm11?erowa 5-7
m. 1 Henryk Podlasin 7
4036g aauhlnne
POSZUKUJE się WYkwalifikowanego sa- POSZUlnWANA pa"':odzielnego kapelusz nienka do pomocy w SKRADZIONO pal
nika (modystkę) . Do-' bi11rze. Zl!łR.~za6 sle od cówkę i mett'ykę urobre warunki. Zgła.s~~ć , 16 _ 18 _ej ,.Prasa·•
dzenia Milewskiej
Henryki oraz akt ślub
się_ pod adres Kilm- Piotrkowska 55.
sk1ego 48 m. 6 w l!odz.
404 1B ny, kwit zapłaty za
4008k
od 14 - 16.
meble, decyzja na
nomocPOTRZEBNA
POTR.ZEBNA prasosklep, zaświadczenie
Radwań
domowa
nica
waczka na chemiczną
na potwierdzenie kon
robotę Gajew~ka Na- ska 9 m . 6 Jurczak.
4046k cesji ,legit. zw. kup
piórkowskiego 2!'ia.
ców, Pożyczka Naro3875g POTRZEBNA pracow- rodwa, świadectwo
PRACOWNICA domo nica domowa z goto- szkolne, Czyż Henryki
4035g
wa potrzebna, Miel- waniem, rE'fereneje ko
n ie<'7ne Piotrkow~l{a
czarsldego 4 m. 9.
405lk
3987g 81-22.
POTRZEBNY zdolny POTRZEBNA pomoc OGŁASZAJCIE 8"Q
podręczny od zaraz domowa. Referencje
W "EXPRESSU~
pożarlant'. Nawrot 23,
zakład krawiecki
27-2.
7-9wieczoWięckowskiego
m. 26 od
fLTISTROWANYM"
B
3957g rem.

lfatcamntv
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