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KC PPR i CKW PPS wydały wspólny
okólnik w sprawie kampanii pierwszomajowej.
dzień mobilizacji
„Swięto 1 maja,
klasy robotniczej i wszystkich sił de·
mokrac)I I postępu - czytamy na wstę
pie oł<ólnika - jest manifestacją mię
dzynarodowej solidarności mas pracu·
jących, walczących o pokój, wolność I
suwerenność narodów. W dniu tym ma
sy pracujące demonstrować będą swą
wolę i bojową gotowość wypełnienia
przed całym narozadań stojących
dem; w tym dniu masy ludowe Polski
dokonają bilansu swoich osiągnięć I
zwycięstw".

Na ruinach eo-goty

pod osłona kara bi nów maszynowych i drutu kol·czastego
Marshall kontynuuje obrady. - Pan minister obawia sie kpin ...
Ostatnie wypadki w Kolumbii były
wydarzeniem, które napsuło wiele krwi
rządowi amerykańskiemu. Przede wszystkim osobisty prestiż min. Marshalla do
znał poważnego szwanku. Rozbita zosta
la „konferencja", na której Stany Zjedno
czone zamierzały podyktować krajom
Ameryki Południowej warunki, na jakich opierać się miała ich „współpraca".
Ostatnia wreszcie kompromitacja nastąpiła wczoraj, kiedy to Departament
Stanu USA ogłosił „triumfalnie", :ie Kolumbia zerwała stosunki ze Związkiem
Radzieckim, co, jak donieśliśmy już, by·
najmn:ej nie odpowiada prawdzie.
Obecnie w Waszyngtonie podjęta zo'tała kampania mająca na celu ratowanie prestiżu USA i uniknięcie ośmiesze
nia na arenie międzynarodowej. - Tak
więc donoszą z Waszyngtonu, że rząd
Stanów Zjednoczonych przyznał 1 O mUlo
nów dolarów kredytów dla Kolumbii. Ml
nister skarbu Kolumbii Jose Maria Berno oświadczył, :ie suma ta przeznaczo-

na zostanie na odbudowę zniszczonych
dzielnic Bogoty.
Ponieważ w prasie zagranicznej poja
wiły się już wyraźne głosy pokpiwania,
mln. Marshall chcąc okazać się konsekwentnym, a jednocześnie podkreślić,
:ie ,,właściwie nic nie zaszło", uparł się
•
by konferencja panamerykanska konty·
nuowała swe obrady w Bogocie. Jak
wiadomo, ogromna większość delegatów była za przeniesieniem konferencji do Panamy.

Marshall postawił Jednak na swoim.
I oto jak donoszą z Nowego Jorku, konferencja podjęła w środę obrady, ale ...
pod osłoną drutów kolczastych. Wokół
siedziby konferencji pełnią straż silnie
uzbrojone oddziały gwardii prezydenta,
a w punktach strategicznych rozlokowa. •
no gniazda kar~bmow maszyno':"Ych.
W ten sposob Marshall. zamierzał unikn~ć dalszych kpin. Czy to mu się uda-

Okólnik stwierdza, że najistotniejszą
mas pracujących w Pol·
sce jest w roku bieżącym przygotciwa·
nie zjednoc1e11ia PPS i PPR w jedną par
tię klasy robotniczej. W dniu 1 Maja
klasa robotnicza demonstrować bę·
dzie dojrzewającą jedność szeregów
obu partii. Jedność klasy robotniczej
będzie naczelnym mobilizującym hasłem akcji pierwszomajowej.
Obchody pierwszomajowe winny ró

treścią święta

wnocześnie wykazać,

że zacieśniają·

ca się jedność robotnicza umacnia I
gruntufe sojusz robotniczo • chłopski ł
jedność całej demokracji polskiej. Te·
goroczne obchody pierwszomajowe
zjednocze·
zadokumentują dojrzałość
nia ideologicznego i organizacyjnego
młodzieży na platformie służby Polsce
Ludowej.
W dobie narastającej zaborczości
imperializmu amerykańskiego I nacls·
ło?.„
ku reakcji międzynarodowej przeciw
siłom wolności i postępu i suweren·
nym prawom narodu - demonstracje
pierwszomajowe odbywać się będą
pod hasłami: walki o utrwalenie poko·
ju, przeciw podżegaczom wojennym,
stron~e
Część
przeciw międzynarodowej reakcji i im
perializmowl, przeciw próbom odbuteż porzucają pracę
agresyWnych Niemiec.
dowy
W związku z pogarszającą się stale ganizowałi godzinny strajk ostrzegaw1 Maja masy pracujące Pol·
dniu
W
sytuacją pracowników francuskich oraz czy na znak solidarności ze strajkujący
zadokumentują glęboką
Ludowej
ski
' ol>ec niepom}' !fnych rezultatów rzą<ł • mi od 2 tygodni robotnikami w Hagonludowymi wszr·
masami
z
solidarność
dange.
niezadowolenie
cen,
wej akcji zniżki
wałczącymi o wyzwole·
krajów,
stkich
Akcję strajkową rozpoczęli nawet po·
wśród m~s robotnicz.yc_h stale '_"Zrasta.
nie społeczne I narodową solidarność
11111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111
t ~ tysięcy robotmkow. fabryki · sa~o- sterunkowl policji paryskiej. którzy wybohaterską walką ludów Grecji, Hisz·
z
chodow .Peu~eot przystąpiło do .st~aJkU. stąpi1i z iądaniem nowego zaszeregowa
panii, Włoch I Chin.
•
. .
domagając się 20 proc. podwyzk1 płac
i podwyższenia minimum egzystencji do nla. Prefe~t poI!cJi Leonard przyjął deleMasy pracujące demonstrować bę·
„tłrn·emy po szyię w taszyźm·e„
dą swą niezłomną wolę dalszego po,
12.900 franków miesięcznie. W fabryce gację p_ol~cjantow.
W Tums1e wybuchł strajk. w ktoryml głębienia serdecznej wspóJpracy ze
Zapowiedź rządu o przeprowadzeniu samochodów Renauld trwa strajk czę·
czystki antykomunistycznej w Wielkiej ściowy. Robotnicy wszystkich fabryk me wzięli udział policjanci, pocztowcy i ko- Związkiem Radzieckim i krajami demokracji ludowej.
Brytanii, wywołała najwy:iSte oburze- talowych w departamencie Moselle zor lejarze.
obywateli
postępowych
nie wszystkich
angielskich.
Między innymi dał temu wyraz BERNARD SHAW, jeden z najbardziej postę·
powych i krytycznych umysłów brytyjskich.
Na pytanie, co sądzi o nowym zarzą·
dzeniu rządowym o przeprowadzeniu
czystki, odpowiedział cm w sposób cię·
włoskiego
amerykański
ty i zgryźliwy, :ie obecnie w Wielkiej
Dzisiaj o północy zostaje z.akończona kampania wyborcza we Włoszech./ dniu wyborów. Eskadry startować bę·
Brytanii daje się zaobserwować zjawisko takiego pomieszania pojęć, takiej roz Dzień sobotni będzie dniem „wyborczego zawieszenia bro111I", zaś w niedzie- dą z Niemiec zachodnich i w dniu 18
kwietnia przelecą nad Rzymem. „Meslę, 18 kwietnia, odbędą się wybory.
bieżności między słowami a myślami,
tłumaczy tę demonstracie chesagero"
jakiej nie było od czasów wieży Babel.
Włoska opinia publiczna jest głęboko niósł, że eskadry amer:ykańskiej Cloty
ludu włoskiego od gl~
odstraszania
cią
Przykładem tego jest pojęcie „syste- wzburzona wiadomością, zamieszczoną powietrznej
dokonywać będą demonniemiłych im·
kandydatów,
na
sowania
mu policyjnego". Oficjalne czynniki bry- przez dziennik „Messagero", który do- stracyjnych lotów nad . Włochami w
perialistom z USA.
rzekomeprzeciw
się
tyjskie oburzają
Naród amerykański jednak nie solida
mu sys!em~wi policyjnemu w Innych pań
się ze swoimi kierownikami. Oto
ryzuje
stwach, w rzeczywistości jednak wproKomitet Koordynacyjny dla
Centralny
prawdziwy policyjny system
wadzają
wolnych wyborów w e
przeprowadzenia
na własnym podwórku.
\Vłoszech otrzymał pismo od III partii
„Nasi politycy - mówi Shaw - usiw USA, l'twierdzajace, iż partia ta uzna
młodz"eżowe1
łują przedstawić komunizm jal:o zbrod·
ogól~opolskie ·
je prawo narodu włoskiego do swobod·
nię. W rzeczywistości ustrój ten fest pod
·15 bm . odbyło 5ię w Warszawie ze- współpracę i zbliżenie jjeowe istnieją nego ujawnienia swei woli podczas
stawą rozwoju ludzkości. Nasi politycy branie zarządu głównego Związku Wal- cych
organizacji ideowo-wychowaw- wyborów i nawołuje lud włoski do nie·
przestrzc~ają nas delikatnie przed zbll· ki Młodych. poświęcone sprawie zjedno- czych młodzieży. do scalenia ideo~ego ulegania presji amerykańskiej.
f ismo
żającvm się niebezpieczeństwem faszy- czenia ruchu
organizacyjnego ruchu młodzieżo- trzeciej partii p8tępia jednocześnie stamłodzieżowego w Polsce. i
zmu. \V rzeczywistości brniemy po siyZebranie jednomyślnie zaakceptowało 1 vego".
nowisko rządu USA, który za „nie)ę w faszyźmie".
Również dn. 14 bm. obradował zarz ąd posbszeństwo" zapowiada rep:::-esje eko
jotychczasową działalność prezydium Za
rządu Głównego ZWM. zmierzającą -io główny ZMWRP. „Wici'' i rada związko nomi.czne i grozi pozbawieniem żywno·
zjednoczonej organizacji \va Związku Młodzieży Demokratyczutworzenia,
ści dzieci włoskich dlatego, że ich romłocfzieży polskiej oraz przejścia do no· nej.
dzice ~ie chcą się podporządkować woli
w katas~rof e samo'otow~i w. lrlani.i wych !orm w a~cji zjednocz~niowej w w piątek. dnia 16 bm. odbędzie się w Stanów
Zjednoczonych.
Wczorai rano nad Irlandią m1ala m1eJ postaci ~owołama .na "'.szystkich ~zc~e- Warszawie wspólne zebranie zarządu g-łó
1
partia zapewnia, że po dojTrzecia
sce lrntastrof a lotnicza. w której zginęło ?lach-, °,1 ędzyo~g?mzacy Jnych komitetow wnego ZWM. rady naczelnej OM TUR.,
.
„,
w·
ZM"'RP
ł'
d
nie będzie usiłowała inwładzy
młodztezy.
do
ściu
1ednosc1
. kl
. samo Iot pasazers
„ 1c1 1 ran
zarzą u g ownego
30 oso'b . Roz b"ł1 się
ZWM
d Gł.
. .
.
.
opar 1 s1ę na
owny
arzą
.
• .
. ..
!mu panamerykansk1ej. Urat~wała . się uchwałach zjazd.u krajowego ZWM z dy związkowej ZW~, na ktory.m. ma byt gerować w sprawy wewnętrzne innych
tylko jedna osoba. W samolocie zna1do-1 '!,ruinia ub. roku w których czytamy uc~~~lona deklaraCja młodz1ez~ P?T- państw. Pismo zostało podpiSane przez
'>klej 1 utworzony centralny komtfet ;e· Wallace'a i innych wybitnych przy·
wało się 19 Amervkanów. kilku Wło ..., . in.:
wódców postępowej Ameryki . .
.,ZWM dąży poprzez coraz ściślejszą dności młodzieży
chów, An!!lików i obywatel Pakistanu.

1

Fala strajków we Francji
poi cji po
w Tunisie

roboto k6w.

Robot1f cy

I

Shaw o Anglii

Nagonka z powietrz

ma przysporzyć głosów de Gasperi'e1nu. ,_. Na1•ód
po st1•onie ludu

I

iedności
chce
Frace przygotowawcze ZWM, TUR, ,, Wc " i ZMD w celu
Młodzież
utworzen a
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Obrady M. R. N.

i Wiceprezydenci /lodzi

ROBERT: Czasami zdar·za się, że Czytelnicy
do nas z tego rodzaju sprawami,
na które radę i lekarstwo znaleźć możnaby
tylko gdybyśmy byli obdarzenie jakąś czarodziejską mocą odmieniania ludzi I Ich uczuć.
I Pan także, z bardzo dla nas zresztą pochleb·
nym zaufaniem, prosi o radę. co zrobić aby
znajoma, która odnosi się do Pana zupełnie abo
jętnle, pokochała P;ma.
Przecież me możemy mieć na to
żadnegG
wpływu drogi Panie! A pan sam postąpi naj·
lepjej, gdy wyperswaduje sobie uczucie do
osoby, którei na Panu zupełnie nie zależy,
I radzimy Panu zrobić Lo jak najpręd;?:ej.
zwraca3ą s'.ę

Po wf ększono t!czbę. stypendió\v dla młodzieży szkół średnich i wyż
szych. - Miasto obniża opłaty sk~ rbowe .i adm; nistracyjne

Na czoło porządku dz'.ennego weto· I nym z pierwszych, które podjęło tę ce·
Oświadczono również, że na mocy de
rajszych o~rad Miejskiej Rady Narodo· Iową in'cjat~·wę i że da!eko idące osz· cyzji Min. Ske»bu opłat:v administracyjwej wysunęła s'.ę sprawa w~ boru 2-ch · cz.o;dności zastosowano na długo przed ne i s~arbowe za koncesje pob!erane
nowych witeprezydentów m. Łod-.:1.
otrzymaniem okóinika Naczelnej Rady od kupców przez Zarząd Miejski zosta·
Na miejsce zmarłego przed kilku mie-, Państwa.
ną w pewnym stopniu obniżone, wsku-

I

j

~iącami 3-go wiceprezydenta

Gallasa, j Uzysl<c:ne z lego tytułu su'Tly wynofrakcja SD. wysunęła kandrdaturę pos- · szą około 80 millonów złotych.
ła mgr. WACł„A\VA SOBCLA, dotychc~3-1 Z 1Nażn~ eh llchwał powz:etych przez
scwego wiceprezydenta m. Katowic.
MRN bvto powie!tszenie iło~d stvpenNa rnie jsce zaś przeniesionego na e- efów d'a sluchaczy szkół v1yiuych z 5
merylurę 2-go wiceprezydenta m. Łodzi l do 150-clu. lednoc7.eśnie wvsoko~ć styEugeniusra Ajnenk!a frakcja PPS posta- pendiów wynosi obecnie 3.000 zł. mies.
·11la kandydaturę EDMUNDA BUGAJSKIE
llo~ć stypendiów1dla ucz.niów stkół
GO radnego naszego miasta.
5rednicli została zwiększona z SO-ch.1 do
VI tajnym głosowaniu obydwaj kan- 100-tu, a w~1 sokofć stypendiów powięk·
łlydaci uzyskali bezwzgłedną większość! szono do 1.000 zł. mies:ęcznie.
I w ten sposób Łódź otrzymała dwóch J
nowych wieeprezydentów.
ł
U':ędowanie rozpoczną oni już, w naj-1
bli~szych dn'.ach po prze: jęciu odpowie
dn eh resortow.
1

* ..

*

l€k czego wpływy m'asta zmniejszą się J. B, Z UL, RZGOWSKIEJ. Niestety, nie wie
mv narazie o jakiejś odpowiedniej pracy dla
0 sumę 6-ciu milionów złotych.
Pana. O dawc:ach krwi pi;aliśmy n~edawno
Wczoraj podane zostały jednocześ- szczegółowo. Pro<;zę udać się bezpośrednio do
nie nazwiska p!ęciu nowych członków Stacji Przetaczbn 11. Krwi pnr.y ul. Armii Ludo
się

wej 26 i tam dowie

Pan,

czy odpowiada

MRN. Zostali nimi następujący ob. ob.: Pan wymaqanym warunkom zdrowotnym. Nie
z~leżnie od tego, czy zwracał się Pan do BraPo.korskl A., Sielk~wslca l., Niewiado~ niej
Pomocy swojej uczelni? Tam przede
ski, Balcerzak I Wieczorek. Zakomum- wszystk'm powinni Panu udzielić pomocy, jekowal'lo wreszcie o zwolnieniu z zajmo- śli nie meterialnej, to w ~nalezieniu zajęcia,

I

mógłby Pan wykonywać, Adres Pana za
wanego .stanowi ska starosty północno- k16re
cbowujemy. Jeśli dowiedzielibyśmy się o odpo
grodzkiego ob. Bonieckiego.
(b) w:edn'.ej pracy, zawiadomimy Pana.
·
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KRYSIA G. H.:

*

Nie dysponujemy woln 1mi

po~adami. Panno Krysiu. Byłoby ws](:a?ane aby
Pani poinformowała się w Urzędz:e Zatrudn:e

N
I dlle
• IR!QO narO dU 5ł 0 j 1WÓf (a f f0R ł U
Ożywioną dyskusję wywołało sprawo! a Cze e
Ida~ie przewo~niczącego Ko~isji KQn!
OJczyźn anego G@orgi Dymltrow
troh Sp0Jeczne1 prof. ż•1kowsk1ego. -1
.
.
.
.
.

nia ul. 28-go ~ułku

Strz.

Kaniowskich 56,
do poprzepracy z go•
dzinam'i nauki. Pros'lę się nie martwić, ale
energicznie zająć się tą sprawą i szkoły n;e
rzucać. Na pewno wiele rz Pani koleżanek i wie
lu kolegów maiduje się w takiej samej sytua
cji i radr.ą sobie, Jest Pani mlodidutka. zdrowa i chce Pani pracować. Nie zawsl!:e jed!'lak
odpowiednia praca sama „przy1dzie' do Pani
- nil.I ez;• takze .1 ykaza{: trcche inicjat) ,„ ~"
względnie postarała
się wrócić
dniej pracy uzgadn:a j ąc godziny

Podkreślił on olbrzymie znaczenie Ko-I
Na połw~sp1e B~łkansk1m od połnocy
misji, która reprezentuiąc czvnoik spo- 1 n;:id wo<ihm1 Duna3u, ~ od wschodu. nad
łcczny, miała prawo wglądiJ w wsiy- Morzem Czarnym. !ezy mał:; kra) za·
stkie sp;a "Y zwiazan~ z iy~iem nasze- nne.~zkany przez dzielny narod - Buł1
, ..,
gana.
go .sno.nc:benlhWa.
~ p
, ·
· ,_
·
ł
•/ · · ·
.
. d , 1 1
;·ze-1 szesc10ma R·1e«am1, po1ączy a
Om iSJa \'I' czas te swej
-,
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n'J„Ci ..,as z B• ł~ara 11
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n
'-\-„,.,o na wa a przed ~"0~1a?
::,e_ceg.J .inspe CJI 1 ontr~' 1 ; dw tureckiemu naje7dźcy - walka pod
M:~~-~'. 1nnym1 s~on.rolo':"a~o CZ'.\ nnosc~ \"Odzą polskiego króla Władysława
!"f•eJS~tego Komitetu Op·e!c1 S~~-leczneJ We>rneńczyka.
1 ~l:"'1erdrn~o pozytyv„me wyn1K1 pracy
Narórl bułgarski i dziś kocha ·wolno~ć
tej mst)'tUCJI.
i pokój, stojąc wraz z narodem pol·
\· 'skutek v1ielu z3żaleń \ spra rach skim na straży zachodnich i połudńiomieszkanio .~"eh, dokonano lnsp0kcji 'vych granic Słowiań~zczyzny.
Wydzia~u
Kwa1emnkov1 go
Zarządu
Bułgaria dopiero w 1879 roku, po woj
M1e jski qo. Ujawniła ona nercg niedo nie tur~cko-rosyjskie.i została wyzwolociąQnięe I przekroczc{1.
na z pirciowiekowej niewoli tureckiei.
W związku z okrada1 iem pac zek, ńad Ale pnd wpływem narzuconej dynastii
sylanych do Polski zza granicy zbada- niemieckiej popada znów w okres wono działalność ·urzędu Celnego w Lodzi. jen. i :-ależności od imperializmu ger·
Stwierdzono, że wroadki tego rodzaju mansk 1ego. .
,
nie mogły mieć m;ejsca w naszym mieś
Jedno z. Jnerwszych. powstan antyfa:
cie, lecz kradzieżv doko;iywano praw- s~ystowsk1ch ."!" Europie ~ybuchło wła~
dopodobnie odzieś w drodze.
111e w ~ułgarn, w roku 19-3 ..Gdy _zakon
Obecnie odbywa się kontrola działa! czylo SlE.' klęsk_ą, rozpoczął się wowc~as
no - · Ub
·
. S ł
.
Ł
okres tC"rroru l krwawych walk, ktore
~ci
ezpiecza 1ni po ':cznef w . 0 - trwały w tym kraju 21 lat z szczegół·
du./otr\:1a ona około 6~c1u tyqod~1.
nym nasile,niem ,;,, latach 'ub. wojny.
S:_łada1ąc s!'r~woz~anie o wymka=:h
W walce z faszyzmem zginęło bardzo
akCJI t.rnpr?il'~merm1
1 _r.rzeP.rowad:en:a wielu ~artościowych obywateli bułgar
1
oszcz~dno~cr w adm.nistraci1
samorzą- skich, zameczonych w obozach koncen·
dowe1. przew-odnkzflCY MRN Andrzelalr tracvjnych i ~ięzieniach.
oświadczył. że mia;to nas11~ bvło jedW ·1944 roku, wybuchło znów powsta

nad wykonaniem planu z olbrzymim
entuzjazmem i energią. Grupy młodzie
żowe ukończyły
prace nad przełęczą
Haimboaz i linią kolejową Pernik Wolujak, obecnie zaś pracują nad budo
wą nowego miasta Dymitrowgrad i nad
zaporą wodną Rosica.
W Bułgarii uchwalono nową konstytucję,
k~óra
zapewnia
obywatelom
ustrój demokratyczny i wo1nośc. Na
czele narodu bułgarskiego stoi twórca
Frontu Ojczyźnianego, od.dany cMyni
:Jm.~
sercem sprawie .Bułgłlrii i sprawie po4240k
koju świ.abwego - Georgi Dymitrow.

(odziPnn.n ntmJPl kn „ FxnrP ~su"

lazł się w gabinecie.
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Dziś zna.my stra$zna
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klęskę bezro-1

bocia tylko z opowie,jci: kto chce, ten
w Polsce Odrodzonej znajdzie kawał
chleba i pracę.
Tęsknie czekają ria pln"'. osadnika
szerokie zagony Ziem Zachodnich.
Huty śląskie i kopalniP. odbudowane
naszym wvsiłkiem, wołaja n oracowników. W biurach i urzędach brak

w~1kwalifilrnwanych sił.
Ale w tym czasie. kiPriv Bronislaw
znalazł się nagle he? P""."A.'1Y. svbJacja
przedstawiała się dla bezrobotnego o

wiele ta'{iczniei!
Bez celu wlóczył się po uhcach. Padał
dP"7.cz, bvło chłodno i .!:{łoclno.
Na widok Rtojąceg0 na rogu policj1nta, pomyślał:
- A gdybym tak zbliżvł -;:ie no policjanfa. powiedział mn „ dzień dobry",
a potem go obraził? W nastep<:twie zaprowF.ldzonoby mnie potem efo komirnriatu. gdzie, prawdopodobnie dostałb~1m talerz gorącej zupv...
Na pryncvpalnej ulicy Brnni<:ław
zgubił nbcas leweg0 trze•'..·ik?
a okoliczno.~ć ta nie mogła wplynąć dodatnio
ną szybc:zE> tempo so~t:""rtl
VT ·głowie hucz:;i(, 111'1 ; ~.1. "' mlvnif'
domy ta!iczvły. a llJ('.,,~ soacerovval!
do góry nog::;.mi.
·

c'

•
- Zwariowana ulica! - pomyślał
Broni!'>law.
Naprzeciwko przed ~leganchm domem stało luksusowe auto. Szofor zno·
5-ił w::ilizki i ukladal je ~bok siedzenia.
Gdy auto zniknęło na zakręcie ulicy,
Broni~law spojrzał na oknil.
- Mam szczf'.~liwą mvśJI - r7e1d do
siebie - kradzież!... To jest ciekli.we
zajecje i. rioclobno zvskowne!.„ Warf.o hv było spróbować!
Bronjsfaw 7.bliżył si~ do bramy i naci"'n'łł dzwonek.
Przvnuszczał, że nikt mu rie odpowiP. gdy:?, właściciele wyjechali.
Zdziwił się wi<;c, gdv naąle drzwi sie
otwor7.vlv i gruby jegomość wpadł na
niego j;:ik z procy.
Pan się b3rdzo spóźnił. panie!
krzyczał ów jegtnn0§ć w palcie i. kapeluc:;zu. - Powiedziałem przeciez panu
Wilskiemu. żeb:y konieczriie nrzysłał mi
kogo~ przed dwunastą! Niech pan wejdziP prędko!
Pan w palcie szybko wbiegł po scho·
da('h na górę. Bronisław nie \:viedr.iał
czy sprostować omyłkę, czy też 11driwać, że wszystko ie~t w porzadku. W
tei chwili mvślal tylko o tym, że jest
~l ·~~lny i 7rrH;cznnv.
· Przeszedł przez kilka pokojów i zna·

nie. Walczyli partyzanci, walczył cały
naród. Gdy wreszcie Armia Czerwona
zgniotła fanyzm i wyz, 1 oliła Bułgarów,
władz~ w kraju objął rząd Frontu Ojczvźniane;?;o.

Front Ojczvż.'1iany jest związkiem robotników, chłopów i inteligencji. .Jed·
nym z pierwszych jego czynów było
przeprowadzenie reformy rolnej, upań51 wowieni.e przemysłu ciężkiego, ko·
palń, banków oraz ogłoszenie
równouprawnienia kobiet.
Opracowano i uchwalono dwuletni
plan gospodarczy. który zrealizuje has·
ła unowocz~śnienia przemysłu i rolnictwa. który przyczyni się do podniesienia stopy życiowej wszystkich Buł
garów.
Dorośli

i
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Nadejdą wkrótce dnie najbardzi~j niebezpieczne dla naszej
urody. Miejmy się więc na. baczpćści, ochraniająe 1 pie.l~ują!:

nf!s7..a !:kórę. Wiosna to okres ust wicznych zmian temperatury.
Obok ciepłych promieni słoneci
nych - przymrozki. deszcz, wiatr.
Wszystko to działa ujemnie na
delikatną
skórę twarzy.
Pod
wpływem bowiem tych czynników, skóra sucha Mczyna p~ać,
łuszcząc się, a tłusta wydzielać
więcej tłuszcz:u, co w jednym
i drugim wypadku powoduje
przedwczesne starzenie się skóry.
'remu . jednak można za.pobiec
przez codzienną pielęgnację skóry matowym kremem „Anida",
s!oriecznym kremem
,.Anlda"
i ochronnym pudrem „Anida",

młodzież bułgarska pracują

~

-

Proszę!...

-

jegomość

w palcie
otworzył szuflad~ biurka. -- Tu pan
ma listy. a tu pieni11dze - niech pan
przeliczy! Ale ązybko! - za dzies1ęć
minut odchodzi pociąg. Zaraz wróci po
mnie auto... Przeliczył pan? Zgadza
się? Dobrze ... Niech pan mi powie„. zwrócił twarz w stronę włóczęgi - kto
pan wlaściwi.e jest?...
- Pan Wilski nie miał kogo przysłać. więc mnie wybrał ... - skłamał
Broni<:ław.

- Dobrze ... Dobrz!>. ... Dowidzenia„.
Po pięciu minutach auto zajechało
pr7.er:l dom.
W tej chwili wszerlł jakiś m<>żczyzna.
- Czego pan sobie życzv p3nie Gra·
bowski? - spytał zdenerwoVv--any gospodarz gotowy do wyjazdu.
- Pan Wilski przysłał mnie po pieniądze!...

I

znać wszystkich moich pracowników?
Wilski

bąknął coś

o policji i poszu·
Szef groził, że dostanie ataku serca, o ile nie znajdą oszusta.
W tej samej chwili zameldowano. że
pe.n Bronisław Wrzoski chce s1ę zobaczyć z szefem.
- Kto to jest? ... Nie znam takieg0 je·
gomościa. ale niech wejdzie!
Bt·on:sław wszedł do gabinetu.
Szef oniemiał ze zdumienia.,
- To pan?„. Pan który v.ryłudził ode
mni<> pientądze?
- Przyszedłem właśnie przeprosić pa
na... Zapomniałem zapytać, co mam
właściwie z tymi pieniędzmi uczy'1ić,
dokąd ie odnieść? ... Przyniosłem je z po
wrotem.... oczywiscie z p0trąceniem
kosztów na obiad. gdyż byłem głodny.
Ponieważ przyjął mnie pan za swego
pracowni"ka, ośmielam się zapytać-. w
jakim właściwie charakterze z".lst::iłem
zaangażowany'? ...

kiwanią.ch.

' "' *
Szef. zawezwawsŻy tEile!onicznie Wil
* * "*
skiego biegał zdenerwowany pn całym
W kinie prawdopodobnie historia popokoju,
przeklih:;ijąC'
niE>ztHdomego, wyższa zakończyłaby się ślubem Wrwktóry podstępem wyłudził od niego pie skiego z córką szefa. Ale nowy Z\vierz·
niądzP.
chnik Wrzoskiego b.vł na tyle ~ieprzezor
- Kogo pan przysłał, pani Wilski? ny, że nie postarał się o córkę w odpoKto to był?
wiednim wieku. Historia, zakończyła
- Nie wiem! - btonił si~ buchaltt=>r c:;if.' wi<'c mniej efektownie. Ale Broni·
posłałem pana Grabowsk1pgo„ .. Ale "ław Wr7o<:ld czuł cię naprawdę szczę
dla.cze[.!o oan wydał obcemu człow1eko- śliwy, Żi> zdał c:arn przed sobą egz~wi piit.l'lhd. te?
min n<'zri wt'J~ci i. otrzvm')wą;7v posedę
~ Dl~C'?'.E:j!'°'' .. f\l:>rreg"' .. q]\~,1 mri
mógl <:,~hie wre"ztie wyn'liąć pokój ·z
głE:rn wiedzieć, że to ó~zust? Czyż; rnogt. całod~iennym utrzymaniem.

I

•
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WICEK: - Widzisz? Pyskowałeś,
WACEK: - Wiciuniu! Dach się koń·
Ua! Postrzelił mnie! ...
WACEK:
sport jest do luftu! Dzisiaj przydał
czy, a Sobek już blisko!. ..
Zdaje się, że w serce ...
WICEK: - Głupstwo! Hulniemy na nam praktycznie!
WICEK: - Nie trajluj! Pukawkę ma
WACEK: - Ładna praktyka!„.
przędzę, co pod ścianą ...
tę
korkiem nabijaną!

Spri y

1-szł!ma·owe

na iu frze;sze; konferenc!i OK ll.

Jutro, w sobotę, dnia 17 bm. o godz.
U-ej odbędzie się w nowej sali OKZZ
przy ul. Traugutta 18 konferencja wszy
!ltkich zarządów okręgowych, zarządów
oddziałów oraz przewodniczących i sekretarzy powiatowych rad Zw. Zawodowych i Rad Zakładowych.
Na konferencji tej omówione będą
sprawy 1-szomajowe, przy czym specjalny referat na ten temat wygłosi
Centralnej
Komisji
przewodniczący
Związków Za\'l•odowych Kazfmierz Wi(k)
taszewski.

Hurtowe

targow~sko

warz w i

OWOCÓW
powstan:e przy Hali Geyera

że
się

WACEK: - Slepa uliczka! No teraz
da nam łaźnię! ...
WICEK: - Chyba żeby nie dał, bo
mamy jeszcze.„ boks!

mieszkania!
wszystkim
rzede
ruch tramwaAutobusy na Piotrkowskiej maja
odciążyć

jowy. - Zamierzenia inwestycyjne Łodzi na rok 1949

Do Łodzi przybyWa w sobotę specjalna komisja z Centralnego Urzędu Planowania, celem zapoznania się z zamierzeniami inwestycyjnymi miasta na rok
1949.
W związku z tym, wszystkie wydziały I przedsiębiorstwa mle}skle otrzymały polecenie przygotowania szkicowego planu projektowanych na przyszły
rok inwestycji.
Potrzeby Łodzi są wielkie, a tegoro- znanie specjalnych kredytów na reirionczny program inwestycyjny uwzględnia ty budynków mieszkalnych, których stan
pogarsza się z każdym dniem. Jeżeli reje tylko w minimalnym zakresie.
mont nie nastąpi w najbliższym cz.asie,
Na czoło wysuwają się
- los wielu domów będzie przypleczęSPRAWY MIESZKANIOWE.
.
będzie postulat w towany.
Toteż zgłoszony
Bardzo poważne zaległości mamy też
kierunku podjęcia na szeroką skalę akcjl budownictwa społeczńego, celem ra na odcinku
KOMUNIKACYJNYM.
dykalnego zwiększenia liczby mieszNa rok 1949 projektuje się szereg kakań. Jest to nakaz chwili.
Miasto z.głosi również żądanie o przy pitalnych Inwestycji. W rb. kilka autobu-

W najbliższych tygodniach oddane bę
ciI:e do 1iżytku hurtowe targowisko warzyw i owoców, urządzane przy wie!k:1m
nakładzie kosztów i wysiłków, przy Hali
Geyera (Piotrkowska 31 7).
Teren ten skanalizowano już i doprowadzono bieżącą wodę.
Targowisko przyczyni się do podniesienia jakości dowożonych do ł,odzi
bezpośrednio
dziś
warzyw i owoców, a jednocześnie do u
normowania cen tych artykułów.
właściwe
Na razie Łódź posiada tylko jedno
Centrala Wezwań Pogotowia Ratun- we, które posiadają następujące numetego rodzaju targowisko w północnej
,
nie zdała egzaminu i - jak już ry telefonów:
kowego
dzielnicy miasta, przy zbiegu ulic Łagie- tel. 104-44;
Miejskie
·
Pogotowie
wła·
czasu
swego
donieśliśmy
tym
o
(s)
wnickiej i Wojska Polskiego.
Pogotowie Ubezpieczalni Spoi. tel. 134-15;
dze postanowiły ją zli idować.
Pogotowie P.C.K. - tel. 117-11.
Placówka ta przestaje funkcjonować
Pogotowie Miejskie należy wzywać
dzisiejszym.
dniem
z
w oboz:e aracy
Do wczoraj w razie nieszczęśliwego do wszystkich wypadków ulicznych, Po
. Delegatura Komisji Specjalnej w Ło wypadku i konieczności wezwania Pogo gotowie Ubezpieczalni - do ubezpieczo
dzi skierowała wczoraj do obozu pracy
nych w wypadkach nagłych zachoro·
przymusowej na okres 6-ciu miesięcy towia łączyliśmy się telefonicznie z nu- wań w mieszkaniach, Pogotowie P.C.K.
Wincentego Szkudlarka, zam. w Łodzi merem 8, a dyżurny kierował na miej- - do podopiecznych P .C.K. i nieubezprzy ul. Piwnej 9.
pieczonych.
sce będącą do dyspozycji kartekę.
Szkudlarek dopuścił się poważnych
A więc pamiętajcie - od dziś nie
Od dziś, w razie nagłych wypadków
wykroczeń na stanowisku majstra w me i zachorowań należy wzywać
bezpo· dzwonić już pod „8", chyba, że... wychanicznej fabryce pończoch przy ul. &rednio właściwe Pogotowia Ratunko-\ buchnie ppżar.
(s)
dawn. Frankusa.
Narutowicza 125
Przywłaszczył sobie 1.500 igieł i około
500 blaszek do maszyn pończoszniczych,
sprzedając je na wolnym rynku.
Poza tym Komisja Specjalna ukarała
grzywną ćwierć miliona złotych Frandzfalalność
ciszka Pawelusa, właściciela sklepu
wyruszy następ
autobus
że władze posam
Tenże
niedawno,
Pisaliśmy
rzeźniczego w Piotrkowie przy ul. Pił
Łagiewni
Łodzi, chcąc przyjść z pomo- nie na róg Julianowskiej i
w
cztowe
sudskiego 79. Rzeźnik pobierał nadmier
postanowiły ckiej, gdzie będzie urzędował od godz.
przedmieść,
ludności
cą
(i)
ne ceny za kiełbasę.
wprowadzić ruchome urzędy pocztowe 11-ej do 14 ej stąd zaś na róg Srebrzyń
- autobusy, które przystosowane spe- skiej i Al. Unii, gdzie urzędowanie bę·
cjalnie do tego celu, stale będą wysyła dzie się odbywało od 15-ej do 18-ej.
w powrec·e łódzkim
ne do poszczególnych dzielnic, aby zaW tych samych godzinach i miejscach
będzie pracował urząd pocztowy na koNil ostatnim posiedzeniu Powiatowej łatwiać tam interesantów.
Pierwszy taki urząd na kołach roz- łach w ciągu następnych dni.
Rad} l'farodowej złożono sprawozdania
Wszystko to jest jednak prowizorium
z dotychczasowej działalności, którą pocznie pracę w nadchodzący wtorek,
które nie jest do pomyślenia na dalszą
powiat nasz może się poszczycić. Osiąg dnia 20 bm.
Zacznie on urzędować przy zbiegu metę. Jeżeli w zrujnowanej Warsża
nięcia na wszystkich odcinkach są poważne, a szczególnie w akcji pomocy ulic Wojska Polskiego i Przemysłowej wie znalazły się pomieszczenia dla 35
sąsiedzkiej, wpłacie zaliczek na poda- dokąd przybędzie punktualnie o godz. urzędów pocztowych, Łódź która ma
tek gruntowy i ofiarności na rzecz od- 7.30 rano. Do godz. 10.30 mieszkańcy ich zaledwie 17, musi uzyskać jeszcze
tej dzielnicy będą mogli nadać listy, kilka lokali.
budowującej się Waszawy.
Wymagania pod tym względem nie
W budżecie powiatu figurują dodat- paczki, przekazy pieniężne, kupić znakowe kredyty w sumie 1.200.000 zł. na czki pocztowe, a także przeprowadzić są duże. Wystarczy zlikwidować na
powiatowych rozmowy telefoniczne. Narazie z takie każdym przedmieściu tylko po jednej
budowę i remont dróg
i gminnych. Powiat uzyska dwie nowe go ruchomego urzędu można będzie roz knajpie. Dwie izby wystarczą w zudrogi Łódź - Wiskitno - Wola Rako- mawiać · tylko z miastem, lub z abonen- pełności na zaspokojenie b 1< pal 1C.Y eh
11
-'
potrzeb ludności!
wa ora7. Czarnocin ~ Osiedle Czarno- tami zamieszkałymi pod Łodzią
przez stację podmiejską.
(s)
cin.

I

łłie nakręcajcie
Od

„6semkiul

nalel:y wzywac
Pogotowia Ratunkowe

Szkodn'.k Szkudlarek

„Urząd przyjedzie we wtorek!"
Ruchoma placówka pocztowa rozpoczyna

Newe drogi
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sów połączy Chojny ze śródmieściem,
w r. 1949 ma być uruchomione kilka dal
szych linii autobu~ów z inn~mi prz~dm!e~
ciami Łodzi. Miasto zamierza rown1ez
skierować autobusy na ulicę Piotrkow·
ską, celem odciążenia ruchu tramwajowego.
Nową linię tramwajową otrzyma ulica
Zachodnia, zamierzony również jest ob
jazd tramwajowy ulicami Pabianicką I
Rzgowską •.
· BRUKI to również Jedna z naJpllnieJsxych po·
trzeb Łodzi. „Koele łby" przyśpieszają
żywot autobusów, które niszczą się dwa
razy szybciej na wyboistej drodze. Zgła ·
szając postulat w tej sprawie, miasto
stwierdza, że w r. 1949 podejmuje się
ułożyć nową nawierzchnię na szeregu
ulic kosztem 200 milionów złotych.
GAZOWNIA MIEJSKA
żąda kredytów na wykończenie dw6cl1
pieców komorowych, których budowa
podjęta będzie jeszcze w roku bleżą·
cym. Oddanie tych pieców do użytku
publicznego zwiększy moc dyspozycyj·
ną Gazowni do 75.000 metrów sześcięn
nych i wówczas nie trxeba będzie stoso
przeciwwac żadnych ograniczeń nie, można będzie· przyłączyć do sieci
szereg dalszych mieszkań łódzkich.
Przewidziana Jest również budowa
nowych studni głębinowych, rozbudowa
sieci kanalizacyjneJ I wodociągoweJ,
celem przyłączenia do niej szeregu do·
mów w śródmieściu.
Zakład Oczyszczania Miasta domaga
się powiększenia taboru. Miastu koniecz
ne są nowe wozy z bębnami dla bezpył·
nego wywożenia śmieci, oraz samocho~
dy z pompami ssącymi dla usuwania fekalii z dołów kloacznych bez narażania
mieszkańców na trujące wyziewy.
f,ódź posiada niedostateczną ilość I
POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH.
Po inwestycjach 1948 r., na rok 1949
zostanie deficyt, wyrażający się liczbą
300 klas. Konieczna jest budowa nowych szkół, a zwłaszcza szkoły powszechnej przy ul. Wólczańskiej.
Dalsze postulaty zmierzają w kierunku
uzyskania kredytów na kontynuowanie
budowy Hali Sportowej przy zbiegu ulic
Żeromskiego i Skorupki. Budowa tego
gmachu rozpocznie się w tym roku. Prze
widziana jest na kilka lat, z tym, że w
każdym roku poszczególna część Hall
będzie oddana do użytku.
Wszystkie te inwestycje są konieczne. Należy więc miec nadzieję, że czyn·
nlki nadzorcze wezmą Je pod uwagę
przy ustalaniu kredytów inwestycyjnych
na przyszły rok I zwiększą wydatnie pomoc dla naszego miasta, które wp;c..w·
dzie nie ll(:ier-iało podczas wojny w
tym stopn'.u co Inne, lecz ma ZB to ol•
brzymie zalealości z lat przedwojen„
\ ('1-ki) ''d
nych!

/
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icia wódki •••

działkowe
na teren;e Zgierza

Ogródki

wybryki - areszt
Benefis wypadł akurat na urima'iłprilis. Przyznać trzeba że ob. Jan
Zasina, handlarz rynko\~y, przygotowywał się do niego bardzo starannie.
Przez trzy dni bez przerwy opróżniał
butelki z eiykietą Państwowego Monopolu Spirytusowego i gdy nadszedł
wreszcie pierwszy dzień kwietnia był w iście szampańskim humorże.
„Przedstawienie" rozpoczęło się we
wczesnych godzinach rannvch. Chwyciwszy jakiś ciężki przedn~iot bohater
nasz począł demolować swe własne
n~ieszkanie przy ul. Krasickiego 1, a robił to tak dokładnie, że po upływie kił
ku ~inut pok6j jego wyg·Jądał jak istne

po~~~~;~~~~~~·zy się

Ob. Zygmunt Borkowski z ul. Sien-1
kiewicza 29 miał dobrze w czubie, gdy
wsiadł do tramwaju linii 1,7",
którym
chciał pojechać do swego
przyjaciela,
aby„. napić się jeszcze trochę wódki.
W wagoi:iie P.ano,~ał tło~. Na ~ażdy~
~uzystanku ws~adah nowi. pasazerowie
1 .ob. Borkowski, stosując s1ę <fo poleceu1a kokn.duktora, s!adle posuwał się krok
za 1n·o iem naprzo .
Gdy znalazł się już przy drzwiach
wyjściowych, stviierdził, że na tym
przystanku winien wysiąść. W tym
momencie podszedł doń konduktor i za
żądał biletu.

Pod przewodnictwem Prezydel111!ł
Zgierza ob. Milewskiego odbyła się kon
ferencja, poświęcona ogródkom dział
kowym.
Konferencję
zorganizowa:t
Okr. Związek Tow. Ogródków i Osiedli
Działkowych w Łodzi.
Zarząd miasta Zgierza, doce11iając zna
czenie ogródków działkowych, przeznaczył około 30 ha gruntu na ich
urzą
dzenie. Warunki dzierżawy są b. ko·
rzystne.
(t)

• grzywny

1

Bilet? A za co ja mam płacić? zdziwiony ób. Borkowski. P.1.·zecież ja całą drog~ szedłem pieszo?.~
Od slowa do słowa - awantura gotowa. Trzeba było wezwać milicjanta,
który doprowadził pijaka do komisariatu, a stąd już blisko droga do Sądu Sta-

odparł

łrea

a Eichlerówna

przybyła

do 1arszawy

Do Warszawy przybyła po 8-letnim pobycłe
w Brazylii wyhitna aTtystka sceny polskiej
mENA EICHLEROWNA.
Na lotnisku okęckim witali artystkę przedstawiciele świata teatralnego stolicy z dvrektorem Państw. Teatru Polskiego A. Szyfmanem na czele.
Eichlerówna została zaangażowana do Pań·
slw1>weg 0 Teatru Polskiego.

rościńskicgo.

Nauczony smutnym doświadczeniem
· .
· .
ob. Borows~1 odby~ Ją 'tym :azem d~
prawdy„ .. 'pieszo. Nic to mu .Jedncik me
pomogło I z pochyloną głową wysłu~
<'hał wyroku, skazującego go na 3 dm
bezwzg~lędnego aresztu.
(o)

Z~b~ł n~eumyśłn~e

wojow-·fotonrafow·1e przec·1w le1·karzom''

Sąd uniewlntfł Dvna~ursk:

go
z meblami,
niczy handlarz poturbował dotkliwie
Ó
7'
W noc wigilinją ktoś dobijał się ener
~wą żonę, a gdy ta rzuciła się do uciegicznie do mieszkania Franciszka Dyna
czki, gonił ją po ulicy, trzymając w rępar ac 1 ogro ac -ta , na u Jcac
burskiego, woźnicy, zamieszkałego przy
ku ~~ż~ kuchenn;r nóż.
Na rogu ruchliwej ulicy mężczyzna~ W memoriale Cech wskazuje, że nie ul. Składowej 17. Po dłuższym ociąga·
Noz, Ja!{~ dowo? . :zeczow:, z alazł prowadzi pod rękę piękną panią. Nagle/ wszyscy operujący na ulicach „leika- niu się drzwi otworzyła żona Dynabur
sł~, w:zoraJ na biurku ~qdz1ego star?- jak spod ziemi
wyrasta
uliczny rze" mają wymagane kwalifikacje zawo skiego. Do mieszkania wpadł Zenon
ścm~k:ego: a ob. Jan Zasma - na ławie fotograf. Słychać trzask ,,Leici" i za dowe i uprawnienia, a ponieważ c'lęsto Mikołajczyk, również woźnica, który be
obpw.1:i10 nych.
.
chwilę fotograf wręcza niewielką kar- zdjęć dokonywują w sposób dyletancki dac w star.ie nietrzeźwym, obrzucił k<>"
iptvka trwała trzv dm - nastep- , t
k .
· ·
,,
·
bl etę stekiem \vyzwisk.
.
„t„,a
dłl 1zeJ.
· :
p.t zez Sk
· "'dem
·
ecz ę.
- pubhcznosc bywa na raza na na stra.„
„ po" tr"'aJ·ą
••
d •
·
·,
Zareagował na to Dyn::iburski, wydni awantur~ik będzi~ rozmyślał w ci-:-, Za trzy ..m pro~zę się. ~gasi~ ~o ty, gdyż musi uiszczać z góry zadatek.
mierzaiac pięścią cios w głowę przyby·
chej kontemplacji nad z~ubnymi skut- odhrnr fotografn. 1 me zgubie kwitu.
Cech domaga -się zwołania konferen- sza. Mikołajczyk, padając uderzył się
kai~i nadużywania irunków 'wyskokoCo~az wię~ej „leikarzy" ~I?oty~~my cji z udziałem Wydziału Przemysłowe- tak nieszczęśliwie, że w parę godzin
'\vych.
na ulicach miasta. W Łodzi istmeJe 8
.
. .
. .
* * *
zakładów zatrudniających około 30 go, Wydziału Przeds1ęb10rstw MieJ- zakończył życie.
Pod zarzutem nieumyślnego zabójPickarza Józefa Wilińskiego z ul. osób, fot~grafujących „a la minute"', na skich, Milicji Obywatelskiej i przedstastwa zasiadł Dynaburski na ławie
Kilińskiego 39 zgubiła nie tylko wódka, ul.icy.
wicieli Cećhu, celem uregulowania tej cskarżonych w Sądzie Okręgowym.
ale„ i lustro.
Wojewódzki Cech Fotografów w Ło- sprawy. Jednocześnie Cech żąda, aby
Sąd, ptzyjmująe, iż Dynaburski ni~
A było to tak. Rozparłszy się wygod- d~i ~znał. fotografię :iliczną i naprasza- wszyscy „leikarze" otrzymali legityma- mógł przewidzieć, że uderzeniem spowo
nie w fotelu fryzjerskim podpity pje- me ~ię khe:itom za mego~e tego zawo- cje, nosili opaski na ramieniu z nume- duje śmierć człowieka, a zareagował je·
karz zauważył w zwierciadle zgrabną du i w związku z tym skierowano od.
„
•
• •
•
dynie na obelgi, rzucone jego żoniR r.~·lwctkę niewieścią, która wyraźnie ko powiedni memoriał do Wydziału Prze- rem ~egitym:cJl i prac,owah ~edyme na oskarżonego uniewinnił.
kictowała go nóżką i spojl'zcniem. Czu- mysłowego Zarządu Miejskiego.
terenie parkow, ogrodow, boisk sportol:v na wdzięki kobiece posłał jej zabój
\vych i innych miejsc rozrywkowych. lnstvtnc:e wyfaśn!2f ą
czy uśmiech z pokrytej gęstymi mydli(s)
grasu·ą
nami twarzy.
\Vśród 100 małżeństw było:
Sympatyczne vis a Vis zrewanżowało
nieszczęśliwych 48
Centrala Skór Surowych przy ul.
WŁOSY
mu się czarującym u§miechem, nat.oobojętnuch
Zgierskiej 73 przysłała nam wyjaśnie·
36
miast siedzący obok damy mężczyzna
odzyskujq naturalny kolor,
nie. Chodzi o wiadomość p.t. „Inwazja
pokazał piekarzowi - język.
szczęśliwych
15
szczurów na Zgierskiej".
stosując
Oburzony do żywego zerwał się z
platon'cznych
1
Z wyjaśnienia wynika, że winę za
miejsca, a gdy tamci, przerażeni, rzucili
,
gnicie
kopyt i rogów na pesesji przy
Z tajemnic statyst11cznych sztuki pożycia
si~ do ucieczki wybiegł· za nimi na
ul. Zgierskiej ponosi f-ma „Bacutil", do
małżeńskiego.„
ulicę, wywołując swym wyglądem i za~
której Centrala Skór Surowych już nie
chowaniem powszechne zbiegowisko i
jednokrotnie zwracała się o zabranie
„MODA
I
ŻYCIE
zatwierdz. przez Min. Zdrowia
sensację.
tych odpadków i oczyszczenie posesji.
Sprzedaż
Sqdzia starościński wymierzył ob.
PRAKTYCZNE"
Wobec tego - czekamy na wyjaśniew droger
h i perfumeriach
Wilińskiemu 6.000 zł. grzywny za opilnie f-my „Bacutil". Prosimy o pośpiech
Nr11
„L
Ą
N
O
V
IT",
WARSZAWA
stwo i zakłócenie spokoju publicznego.
bo„. szczury nadal hulaja, wyrządzając
324fik
* * *
(k)
1 w!elkie szkody!
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•

.•.a szczury nadal
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SIWE

ODSI
I
HE
N

ły na niego oczy kuchareczki Anielki l lg) śpiewał półgłosem:
R kł K ·
d. · dl
; e a J as~a, g y dsia a,
ratz z tasie.in P0 tgl_ ruszą:

..
Z twart~ pobladJą, z zapadniętym1
oczyma podchodzi do bufetu, gdzie
wśród lśniącego blasku kryształów i bu
telek napełnionych barwnymi płynami
uwija się śliczna Zenka.
-.-- Proszę o„. - zaczyna Ołęcka, ale
napróżno usiłuje sobie
przypomnieć
czego zażądali od niej goście, siedzący
przy stoliku nr. 5.
Ładna barmanka spogląda na nią nie
chętnie, a nadlatująca właśnie Maria
Jabłońska powiada fronicznie do Wieś
ki Gorkowskiej.
- Ta damulka jest znowu pijana!„.
Ale Wieśka jest mądra i posiada wię
cei serca, niż Maria.
Przyjrzała się baczniej swojej dawnej szkolnej koleżance i w nieprzytomnych, zapadniętych jej oczach dostrzegła taką tragedie i tyle bezbrzeż
l'lego smutku, że powiedziała cierpko
do Marii.
~ Daj jej spokój!
Potem (chociaż Helena była niby

„trędowata") dotknęła lekko jej ramienia i szepnęła:
- Wyglądasz coraz gorzej!.„ Chciala bym porozmawiać kiedy z tobą, dobrze?
0 jak bardzo potrzebowała Helena w
tej chwili takiego jednego cieplejszego
słowa!

- DziQkuję ci! - uśmiechnęła sie
blado i omal. że się nie rozpłakała, pod
czas gdy orkiestra ~rała wciąż dalej
tąmtą pamiętną, drogą melodię, wskrzeszając stare ziawy„.
Potem w kuchni, dokąd poszJa po
prozaiczny sznycel po wiedeńsku, w
obłokach gęstej pary dostrzegła twarz
Stefana Wirka: przyjaciela Zbigniewa'
Nie umi<lła oprzeć się pokusie, aby
nie zemienić z nim paru bodaj słów ó
tym, którego znali oboje.
W kuchni, jak zawsze, stukały tasaki. b1·zęczaly naczynia, a Adam Gałacz
- poiczas, gdy z zachwytem spo2ląda-

(

I

-

Słucham, panie radco.

Sprawa

twojego
Olbrzyckiego
mzybrała
nadspodziewanie
dobry
obrót: za parę dni wypuszcza go na
wolność! - ciągnął dalej Niem.iec, wle., J es em WOJa Ca1U - {a
·• •
•
b
.·
•
i n
I ciałem i duszą!"
'
~:nabJ.ącl wl mą ~czneh stpoJrzeme swo c
za ic 1, a e uwaznyc
eraz oczu.
Chcę - Jaś na to - by tobie.
Jednakże minęły czasy Jej szczerości
Też coś pozosta1o:
i łatwowierności. Helena Ołęcka stwarDuszę sobie zatrzymaj,
cJniała teraz. Już nie jest naiwną dziew
Mt1ie starczy„. twe ciało!"
czyną, ale kobietą orientującą się szybHelena Ołęcka nie słyszy nawet słów ko V: każdej syt~a.cji.
.
frywolnei piosenki ale pokornie spaNie drgnął am Jeden muskuł w je]
gląda na -Wirka.
'
h'."arzy, kiedy 9dparła niemal spokoj- Czy pan 5łyszał, że Zbigniew me.
. .
. .
,
uciekł z więzienia? - zacżeła wreszcie
- Znam JUZ na pami~c tę panską pio
bardzo cichutko.
·
senkę! Powtarzał mi pan . to zbyt częKucharz Wirek - tak, jak zresztą sto, żebym mogła uv.:ierzyć!
.
wszysc:v w dancig-barze unika Heleny
. Jeszcz~ przez chwilę sp~g~~daJą na
i pogardza nią. Ale w tej chwili _ po- mą uwazne. oczy radcY: poh.cJi..
_
dobnie jak Wieśka _ dostrzegł w jej
. - Ta dz1ewcz~na me wie J;-dnak. o
spojrzeniu coś takiego, że zmiękł.
m~zym! :---- pomyslał z ulgą i poWie_ Tak! _ }-uruknął, hałasując po- dział głosno:
krywką - To 8zielny. odważny chłop!
- Nie przeczę, że sprawa gmatwała
Zwiał szkopom przez dach„.
~ię, teraz jednak załatwiliśmy ją wresz·
- Nie złapią go z powrotem?
cie, a raczej (bądźmy ściśli) załatwił ją,
- Nie! Jest już w bezpiecznym mle]- major Friedenstab.
scu! - odparł Wirek. a zorientowawTo słowo Friedenstab powiedział z na
szy się. że i tak już powiedział zbyt ciskiem, a potem dodał szybko:
wiele, wrzucił je.i na talerz trochę ja- Chodzi jeszcze o jeden podpis, ale
rzynki i krz:\'lmąl szorstko:
; to jest już tylko formalność! Jutro wie
Od_iazd!
· czarem zobaczysz się zresztą sama z ma
Wkrótce potem Koenig przytrzymał jorem, a on ci wytłumaczy wszystko
ją ża btzf'g fath!~zka.
lepiej nii ja!
_ .
Sluci:aj no, n1ałti.I Mam dla ćłebie
-;- Gdzie tnam zobaczyć ~ię z panem:
dobrą nowm~l
n1aJo.remZ
(D. c. n.)
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Troski na ·boki
.w

JELENIOGORSKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE
w Jeleniej Górze ul. Kilińskiego 29
•

I

ogłaszają

podmędnym barze gość zamarwia por:jlę

kiełbasy z kap~stą! ~-że mu się bardrzo spie
t

deąnduje się

-

cle.

x]esc na stojąco, przy bufe

Właścidełka przedsiębiorstwa

dę

52ybko.

z~ąitnęła

- Ależ, proszę pani- odzywa się gość _
przecież pani wyciera talerz chustką od n-0sa?
- Tak1 - odpowiada nie spe.s zona kobieta
- Dla/Wet tego nłe ziłJUważyłam, a!le nic !lle
sZlk?<)1li. Chui;,teczka i tak już jest bf1,tdlll!a
i m1ała iść do pralliia...

* "' *

Letnik znalazł się podczas wy.cieczki n·a wsł,
:nawiedza!llej często powodzią. Na skalach
ł draewa'<;h ujrzał znaki, określające poziom
wody z róinych lat.
- _c_zy woda is~otnie sięgał~ ai do tej wysokosct1 - pyta Jedmego z m[eszikańców wsi.
- E, gdrleby tam ••• _ od'Powlada gospo
da!'l z uśmiechem. - Dzieci bawiąc się mra
J>UJą z.n aki dlatego umiesz·c zamy Je trochę wyżej, aby nie mogły Ich dosięgnąć„.

*

*

•

Noocxycleil zwraca się do małego Stasia.
- Dliaczeqoś się spóźniU
- Tatuś kazał, żebym ZiOS<ta:ł w domu.
- Nie mógł zostawić kogo Innego?
- Nlesteity nie ••• On chciał mn!ie zbłćl

*

* *

Spekulancki kupuje kilka rzeozy w sklepie
I Jl'łaci fałszywym baniknotem 500-złotowym.
KU!piec zwraca mu pienladze, oświadczając
- Fałszerstwo jest tak widoczne, iż drziwię
się, łż pan tego nie spo:strz.egł na pienvszy
nut oka„.
- Dobrze panu teraez mówić - 01b urza się
pan Kociołek - ale ja ban1~no1 dostałem po
po ciem1Jm!.
.

rziś

t-olf ad

nóidzlemv

, ~,.~,~~~~d~.mw~!~~.!i~,:~~1
Il. i O. „Prasa , Pwtrkomska 55.

""

OGŁOSZENIE

Zarząd Miejski w Łod,zi - Wydział Aprowizacji - podaje do publicznej- wiadomości, że
posiada na sprzedaż różne opakowania po towarnch UNRRA, które nabyć mogą nietylko
przedsiębiorstwa i instytui::je państwowe, lecz
również przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne.
Podania składać należy do dnia 20 kwietnia
1948 roku w Wydziale Aprowizacji, ul, Legio
nów 10. ·pokój 227, gdzie również mob.a easlę
gnąć bliższych informacji.
Łódź, dn. 14 kwietnia 1948 r
ZARZĄD MIEjSKI W ŁODZI

WEŁNĘ
włoś,

11111111111111111111111111111m
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SZENIA DROBNE

Dr PROCHACKI specjalista, skórne wene.
ryczne przyjmuje 3-6
Legionów 17
3486k
Dr TEMPSKI specjalista weneryczne, skór
ne, włosy„ moczopłciowe. Piotrkow!!ka
114.
3476k
nentvści

GABINET dentystycz
ny Maksymiliana Pre-

giera ze Lwowa. Specjalność. Nowoczesna
protetyka zębów Gdań
AA'.11 26a
3543k
DENTYSTA WODNIC
KI Stanisław specjalność: korony, mostki
porcelanowe. Andrzeja 11, tel. 154-12.
3547k
LECZ. ZĘBÓW. Nowo
C7.esna orac-ownla zebów sztucznych Piotr
kawska 8.
3475k

GALANTERIA hurtdetal poleca Pytlach
i S-ka Łódź, Piotrkowska 51.
3569k
RADIOAPARATY, fotoaparaty, kinoaparaty, telefony, motorki
każdą radiową lampę,
różne przyrządy i narzędzia kupuję-sprze

daję

-

zamieniam.

Gdańska 17. Księżniak

3849k
SREBRO w kazdej po
staci kupuje-M. Welner I Ska, Łódź, Piotr
kawska 112, tel. 120-66
3815k
SPRZEDAM wytwórnię
wafli. Więckowskiego
49. (dawniej Sródmiejska)
4131g
Wytwómta wafli poleca walfle do lodów.
Więckowskiego 49 (da
niej Sródmieiska)
SPRZEDAŻ hurtowa
kapeluszy I beretów
damskich duży wybór
- ceny niskie Ł6dż,
Kopernika 47-12 S. An
tonnw"ka.
3918!!
SPRZEDAM samochód
Ford-Taunus małolitra
żowy r>o qeneralnyni
remoncie. Piotrkowska
4206 q
115 (warse:tat1.
MOTOCYKL „Slarley"
w·ranowy sprze d am
domość
Piotrkowska
46 II podwódze tele·
fon 154-24.
4221q
SPRZEDAM akwarium
i ryby. Ogrodowa 28,
12-9. od godz. 7.
4;221q
OKAZYJNIE sprzedam
motocykl NSU
4-ro

~f~~e te~{Jon~ 0~~;~ ~~:c'l;~~ ~~· i~~~~~Yl

wełnia

KURSY SAMOCHO·
DOWE Gerharda
„Bolgo" Rzgowska 14. Łódź, Kościuszki 68,
3948k
19 kwietnia otwarcie
specjalnych
kursów
dla motocyklistów i
kierowców amatorów.
łJll'AGA!
KURSY kroju damSKUPUJEMY WEŁNĘ skiego i modelowania.
OWCZĄ, surową, po- Zapisy: Instytut Prze
tną,

DEJ

lllllllllllllll!lliillil!!!Olll

MOTOCYKL Victoria
200 cm do sprzedania.'
Łódź, Lipowa 55 m. 2.
4237!'.}
MOTOCYKL B.S.A 500
cm. z koszem sprzedam. Wschodnia 18-18
4243-g
SPRZEDAM samochó.d
,,GazH ciężarowy 1,5
tony, tel. 109-26 8-12.
4250g
SPRZEDAM motocykl
100 na starter,
stan
dobry, Wiadomość Suwalska 9 m. 30 4251g

praną,

w

KAŻ

ILOSCI,

„ME-

lia Rybna 17.

LOKAL ·handlowy 5 iz
bowy 150 m. kw. centrum Piotrkowskiej za
zwrotem kosztów wła
snych odstąpię telefonem. Zgłos·zenia pod
„Okazja".
4231g
ZAMIENIĘ pokój z ku
chnią, wygody
Kalis...:
na podobne lub jeden
pokój Łódź. Wiadomość Łódź, św. Jerzego 11-20 godz. 3-10.
4244k
STUDENT
pracujący
IVroku medycyny. Poszukuje 'Pokoju umablowanego.
Oferty
,,Student" „Prasa' Piotr
kawska 55.
4247q
ZAMIENIĘ pok0j małe wygody, na pokój z
kuchnią lub 2 z kuchnią.
Wólczańska
77.
m. 3a.
399lg

3293k
ondula

kowym. 11 Listopada
75, Trojanowski. 4222g
PRZYJMIEMY zgłosze
nia na natychmiasową
dostawę kilkuset kompletów piłek siatko:
wych dętek i pompek,
Zgłoszenia
Bezetha.
Gdynia 10 Lutego 13-15
4242k

Zaofiarowanie pracy

WZGLĘDU

Rzemieślni

czy Sienkiewicza 89.

Lokale

cję wykonujemy z gwa
rancją po cenńiku zniż

RótnP.

mysłowo

RYNos .KRAJOWY"
Łódź, Rzgowska 4. Fi-

PIĘKNĄ trwałą

--------DZWO~cm 162-16 fir
ma „Surowce Odpadkowe'', Łódź, Sienkiewicza 28 odbiera natychmiast wszelkie tlo
ści odpadków - płaci najwyższe ceny! Za
pamiętać i zanotować
telefon 162-16 ,,Surow
Akuszerki
ce Odpadkowe" Łódź,
Sienkiewicza 28.
AR:USZ'F.RKA WA.JTA
3878 k
SIEWICZ. AbituOKULARY . oraz narientka Warszawskie1
prawa okularów war ·
Kliniki Profesora Gro
sztat optyczny. Łódź,
madzkiego przyimuie
Nowomiejska 3 357lk
Pomor~ka 43
~2!l::!P.
H UR TOW NIA Wló AKUSZERKA t.AGOkienniczo - Galanteryj
a MIR" -St n'sław
WSKA Iren"I przvjmu
n „
a t
iP. Zachodnia
. tel.
Trawiński,
ł.ódź, Piotr
52
15 _ 1;.
g
kowska 49, tel. 102-03
3333
1 7
poleca t·o wary wełnia
ne, bawełniane, dziewiarskie, rózne tkaniAKUMULATOR Łódź,
ny obiciowe, oraz dro
bną galanterię. WysyAndrzeia 29 poleca ałamy
za pobraniem
kumulatory do każde
pocztowy.ro. Cenników
go samochodu, motoniP wvsvł~mv. 4004k
i
BEZ
na
długość gatunek wło„Diesela" t samoch. SPRZEDAM okazyjnie sów Trwałą Ondulację
amerykań~klch. gwa- reklamówkę
(Opel Amerkańskimi płyna
rancja od roku do Adam) w dobrym sta.
.
.
p
mi gwarantują . „Widwóch lat. Kupujemy nie. w 1adomosc:
a~tare akumulatorv bianicka 208
leńscy Fryzjerzy"3682
Za(~!~rz:vnki) tPl lfi5-25
42Z"g wadzka ll.
•
- j
p
TRWAŁĄ Ondulacjęk
HURTO\VNTA Papie- KAPELUSZE damskie i Gwarantowaną i farru Kokoszko Łódź, męskie duży "'.'ybór po bowanie włol'fów we
l l ca sklep Piotrkow
Pintrkowska 31, te . e
- wszvstkich odcieniach
256 92
I
t
t
ska 223
4229q
-, · PO PCa ape y.
·
·
wykonują spe~jci1iści
bibułki kolorowe.
KAPELUSZE damskie i 11-go Listopada 10.
swagaty
3110k męskie dużv wybór po
4054k
AT\UMULATOROWY leca sklep Piotrkowska ODNAWIAMY kapelu
4230g
wcirntat. bnr1owa, n11 190
•
sze d"mskie.
męskie
'lk
'"
prawa ładowanie aku SPRZEDAM
·
psa wi ·a szyiemv czapki z ponulatorów wszelkich tresowanego,
Wiado- wlerzonvc-h
T"lal<~riatvoów. w:vl"'"''<>nie f>- mość,
Rzqowska 74 łów NOWOŚC. St„lih
!:: 1'<1
Skko obuW'ia.
4235q n" ?O
d(lQt:~
C' nwe. · 0 1 ne. gwaran"ill, f.ńdź, ul 7.'l- 2 OSIOŁKT \ oślicę ·ko PRZYBł,;\KAŁ s;ę pi<>s
Wllrhk;i 13
4170k tną
· sprzedam,
t
z zamie1
k' wilk Odehrać Rvchliń
PLATYNY
oczkarko· me na s are. a ews i skiego 9 (Koziny).
we kupię każdą ilość Bronisław Rybna 21 - 23
4249<1
42 39k ZGINĄŁ pies duży żół
32-30 lub 28 fa in. Zał0
~7enia
telefon'czne MOTOCYKL ioo NSU tv. Targowa 17. r";ńr?64-44 od qodz. 9-15 na starter, na chodziP.. ska.
4227q
łód-7, Wvsoka 22. Fir- sprzedam . Wiadomość: PPZYlJŁĄKAŁA
się
mfł S. Wagner i S G0- Nowo - Zarzewska 53, wilczvc'l, orlebrać Nareck 1
4t44g godz. 8-18-ta, 4254g wrot 29 m. 6,
4232g

IDDftO - Sllrzelfaz

odpadki

Inauka

ne kupuje

SEANS

n a

P. e riakte>t "'"~zelny: E. KRONIEWICZ

poważny .dochód

I

0

D - 0197 40

dający

uru-

lekarze

Pro'r~m radiov1y na dziś

piętrowy

DOM 4-ro

natychmiast:

pr:i;.etil!l'g nie<>graniczony
ślusarzy na.rzętwiowyich
na gruntowną naprawę dwucylindrowej, blitokarzy
źniaczej_ zaworowej maszyny parowej
mocy
kontroler&w wMSztatowych
ok. 1000 KM.
·
kontrolera materiało1l:nawcę
Do naprawy należy spawanie pękniętej ratechników.
my (bagnetu) założenie nowej pokrywy cylinZgłaszać się: Łódź, M. Nowotki 41. Biudrowej, prnetoczenie czopa korbowego, przejro Pracy w godz. 9 - 12.
rzenie wszystkich części maszyny i jej
4246k
chamienie wraz z indykacją.
Oferty w bezfirmowych kopertach, przepisowo zalakowanych z napis"!m ,.Oferta na remont maszyny parowej" należy ~łożyć do
INŻYNIER - ARCHITEKT
dnia 26. 4, 48 godz. 11,-ta w Wydziale Techpr.zyjmuje do wykonania
nicznym Je!eniogórskie Zakłady Papiernicze.
tamże ślepe kosztorysy i bliższ!i'I Informacje.
WSZELKIE RYSUNKI Z DZIEDZINY
Komisyjne otwarcie kopert w obecności
ARCHITEKTURY l BUDOWNICTWA
przedstawicieli firm nastąpi tegoż dnia o godzinie 12-ej.
Wiadomość: telefon 128-17
Jeleniogórskie Zakłady Papiernicze zastre:e3511B
gają ·sobie prawo: zmiany :zakresu robót, dowolny wybór oferenta, ewentualny rozdział
robót ~iędzy dwóch. lub więcej oferentów,
OGŁOSZENIE
oraz unieważnienie. przetargu bez poda':lia przy
Zarząd Miejski w Łodzi Wydział GospO'ce:yny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowie
darczy - ogłasza publiczny ustny przetarg
dzialności za skutki wynilde dla oferentów.
D<? oferty należy dołączyć kwit na wpłacone (licytację) na sprzedaż.
7 samochodów oso:b owych
wadium w wysokości 2 proc. oferowanej sumy.
4 samochodów ciężarowych
4097k
Przetarg (licytacja) odbędriie się w dniu 19
kwietnia 1948 roku o godzinie 9 w Taborze
Teatr Kameralny Domu żołnierza
Miejskim przy Al. 1 Maja nr 124, gdilie rówul. Daszyńskiego 34
nież w godzinach urzędowych obejrzeć można
przeznaczone na spre:edaż samochody.
Dziś o godz. 19,15 premiera farsy
Wadium kaucyjne w wysokości 5 proc. ceNoela Cowarda
ny wywoł.awczej przyjmować będzie urzędnik
na miejscu w dniu sprzedaży od godz. 8 do 9.
Odczytanie warunków przetargu nastąpi na
Kasa czynna od 11-tej do 13-tej i od
miejscu prned rozpoczęciem przetargu.
15-tej.
IŁódź, dn. 14 kwietnia 1948 r.
4 24 rk
------------------..;;
ZARZĄD MIEJSKI W ŁODZI

PAN'STWOWY TEATR WOJSKA POLSKIEGO
Dziś o qodz. t'9.30 głośna sztuka J. P. Sartre'a ,,LADACZNICA Z ZASADAMI".
TEATR POWSZECHNY. - Dziś o godz Dr KOWALSKI MIE19,15 ciekawa komedia R. Matuszewskie- CZYSŁAW, specjalisgo i J. Rojewskiego pt. „Gospoda pod We- ta skórno-weneryczne 1 Maja 3, 8 - 10;
sołą Kukułką".
4 - 7.
2334k
TEATR KAMERALNY DOMU ZOŁNIERZA Dr Al LENIEWICZ chi
Dziś
o godzinie 19,15 premiera farsy rurg. Andrzeja 2, tel.:
Noela Cowarda ,,SEANS". Ud'l:iał biorą: Hanna 224-09 4 - 6.
Bielicka. Helena Buczyńska. Halina Głuszk6w ~---..,,__, _ _.:;.41:.:2=Rq
na, Wanda Jakubińska, Michał Melina Danu Dr BILmSKI choroby
ta Szaflarska i Ludwik Tatarski.
·
serca 11 - 14. LegioTeatr •.SYRENA'', Traugutta 1
nów 3,
Dziś o godz. 19,30 ,,AMBASADOR".
'A127o
'TEATR KOMEDD MUZYCZNEJ „LUTNIA'' Dr JERzy ŁUSZKIEWICZ. Kobiece. Legio
Piotrkowska 243
nów 3 - 6 od 9 - 11
Codziennie o godz. 19,15; w niedzielę o godz
- 16 - 18.
3732!!
15,30 - „ZEMSTA NIETOPERZA", operetka Dr MAJEWSKI choro
w 3-ch aktach J. Straussa w premierowej ob- by kobiece, wewnętrz!adzie.
ne, Legionów 1-3 - 1
Tel.: 216-82
3652k
Teatr „OSA'', Zachodnia 43. tel. 140-09
DOKTÓR
GLAZER,
Dziś i codziennie „WIOSENNY BIEG".
skórne • weneryczne.
Repr. CYRK Nr 1, Plac Leonarda
Codziennie o q. 19,15 wielki program a trak- 5 - s Andrzeja 28.
~-----·--3;..;:5...;;4..;...6k
cyiny p-od dyr. Din-Dona
Dr MARKIEWICZ cho
W soboty i niedz. pocz: 16,15 i 19,15.
roby żołądka, jelit, wą
troby. Piotrkowska 145
3 - 5.
354!5k
ADRIA - „Pani Miniver"
Dr HORECKI choroBAŁTYK „Bitwa o szyny".
by żołądka, kiszek, wa
troby, N_arutowicza 35
BAJKA - ,,Skarb Tarzana"
3542k
GDYNIA - ,,o szóstej wieczorem po woj- tel. 206-99.
nie".
Dr KUDREWICZ speHEL ...- „Rodzina Fromant'1,
cjalista weneryczneMUZA - „Zielona dolina".
skórne, 8-10, 3-7.
Piotrkowska 106.
POLONIA - •. Ostatni Etap".
3544k
PRZEDWIOŚNIE -· •.U progu Tajemnicy''
D""O_K_T_O..,_R_Z_A,_UR
__M_A_N
ROBOTNIK - „Knock-Out".
specjalista: skórne we
ROMA - ,,Dwulicowa kobieta"
neryczne. S-lO: 5 _7
REKORD - „Skradziona Sława". '
Nllwrnt R
M44k
STYLOWY - „Mall Detektywi'1•
DR TADEUSZ CRĘSWIT - , Znak Zorro"
TATRY - „Nicbolaus Nickleby"
CI~SKI choroby skór
no-wenervczne PiotrTĘCZA „Mali Detektywi".
WISŁA - „Nauczycielka Wiejska;'.
kowska 157. 3-6
k
3574
WŁóI?NIARZ - „Guwernantka''.
DOKTuR REICHER
WOT ,NnśC· - ,.l"~tatnl Etap".
spec.ialista wenervczZACHĘT.A: - „Pod dachami Paryża"
ne, skórne. płciowe
fzaburzenia) Połudric
wa 26 druga - sI.~d-'1~i>'r
12.04 Dziennik południowy. 12.25 Koncert ma.
solistów. 12.50 (Ł) Interludium z płyt. 13.00 Dr ŁOZA specjalista
Odbudowa wsi". 13.05 „Z naszych stron". r:!horób wło~ów, skór:v
·
fa.40 Audycja Ministerstwa Oświaty. 14.00 t wenervcznvch . pierw
C7.warta
Muizyka kameralna. 14.30 Koncert Zespołu sza - dru!!a.
·
k
Wokalnego P R. 15.00 (Ł) Muzyka francuska - si Ódma. Rien iewt(płyty). 15.10 · (Ł) ,.Poczatki krytyki t.e atralnej cza 34, telefon 179-5fl
w Polsce". 15.20 (L) Chwila muzyki. 15.23 -------~-4_4_llk
(Ł) Wiadomości sportowe 15. 28 (Ł) Chwila Dr MIRSKI akuSZPT'ia
muzyki. 15.30 (Ł) Wiadomości lokalne. 15.35 choro :V o iP~e. ,..
L.eb k b
(Ł) Rozmaitości. 16.00 Dziennik 16„25 .• Badarom!:kiego 37. tel
nie krwi - sprawdiian zdrowia - pogadan- 257-23
11k
ka. 16.30 Audycja dla chorych, 16.45 „Chło OR
OZ
R
YCKI
specia
piec z Salskich stepów". 17.00 Koncert dla
lista chorób kob' -~v. eh
przodowników świata pracy. 17.45 RUL ,Ro·zwój socializmu od utopi! do nauki'" od- akuszerii Pr'l:eprnW'l. czyt Dr. J. Sieradzkieqo, 18.00 (Ł) ,,Mozaika r:lził ~iP Ohei::'ie: Pio
muzyczna" _ 18.45 •. Zaklęty dwór". 19.05 ,;No- trkowska 33. ~ r?v;..,-„.
?'.1'>11>-'
wy numer „żołnierza Polskiego". 19.15 Kon- 'ie· 2 . - 6
cert symfoniczny. W przerwie ok. god. 20.00 Or Med_ SXENKO Ks'I
Dziennik 21.30 .. Węqry przemawiają do PoI~ wery_ specjalista skór
ski". 22 OO Muizyka taneczna. 22.45 (Ł) Kon- no-wen<>rnctne Kiliń
13-14 i
cert życzeń, 22.58 (Ł) Omówienie proqramu skierio 132:
16-18
4t73k
lokalne•go n_a j'l.ltro. 23.00 Osta-tniie wLadm,

K i

FABRYKA KINOTECHNICZNA
zaangażuje

Nr 104

POMOC domowa uczci
wa potrzebna. Wiadomość: Rzgowska 140-1
4251 g
POTRZEBNA biuralistka do pomocy w obliczeniach - Praca do
domu w godzinach po
południowych „Rachuba".
4228g
KETLARKI na patentki zatrudni prywatna
firma. Nowomiejsk" 10
m. 41.
4234g
POT
•
RZEBNA
pomoc
d~mowa od zaraz. Kami n
4
28
e na
m.
·
4249g
POTRZEBNA
pomoc
domowa na przychodnie. Piotrkowska
14
m 12.
4253g
POTRZEBNA
pomoc
domowa nadająca się
do dziecka Referencie
konieC'zne. Warunki do
bre. Zoloszenia. S:zter-

~~~~~~~~-

7arubione dOlmmentv
ZAGUBIONO dyplom
mistrzowski
szewski.
Marczyński
Walerlan

i~~~~~N~· k
kę

.

~ 9:

4 84

s1ązecz

Ubezp, Ciepłowska
Anna 11-go Listopada
42.
4224g

ZAGUBIONO legitym.
Z.U.W.Z. o Wolność
i· Demokrację Kulasek
Tadeusz.
Napiórkowskiego 31.
4231g
SKRADZIONO 25.III,48
legitymacje. Un. Łódzkiego, Bratniej Pomocy, na nazwisko HerL d
d
4236
man u qar a.
q
ZGUBIONO leg. L. Z.

~~~~~~;;a dop~m2-0eci ~~l~~~~~k26 ~tani1;~;g

ZGUBIONO d
•d k 0
domowa iz referencjaowo
i:nl. Nawrot 23 m 26 lejowy wydany na nalewa oficyna, I pfętr.o, zw'isko Kowalsl<a Bra· ł
s dk Bb
od 7-9 wiecz.
ms awa, za e • o o
wnia 10.
4255g
.
~onnlciwan:o. "racv SKRADZIONO pa1cow
kę, kontrakt zawodu
fryzierskieqo, książecz
ZEGARMJSTRZ z wła- kę Ubeznieczalni Sposnymi przyrządami do łecznej Alama Dańda
reperaci·i.
poso:ukuie Ar ·· · Cze won · 104
ma
r
ei
pracv.
O f., Zerr:1r4258q
mistrz"
4140 g ZGUBIONO
książkę
MALARZ l 1·
Cborvch Dabrow
·„ ,
·t <"• ·tqra f po- Kasv
ski Andrzej·, Rokic'.ń71 J ·
s· irn1e s .iJ,eJ pracv
V\Tiar:J.nm0ś~ Leb:ed-iiń- ska 11
4259g
sk'i Łódź, Szopena 33. ZGUBIONO przr ul.
4257g Różanej pantofel damski brortzowy pros·zę o
n
1.·
•
d • zwrot Strvkowska 87.
Majchrzak Teresa
4260
ZGINĄŁ
9-cin letni

ros1u,·wan·ero z•n

chłopczyk

I

Wiesław

Walczak. blondyn oC'ZY
niebieskie w szarym
ubranku. Prosi sie o od
prowad?.enle ul. S71'1'1na 15 Grzelak.
4252g
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