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Telegramy z Francji
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ŁODZ,

Debata, która obecnie odbywa się
na naradzie ekonomicznej w sprawie
płac I cen wzbudza we Francji naJżyw
sze zainteresowanie. W komenta·rzach
do tej debaty prawie cała prasa pary·
ska stwierdza, że obecnie sytuacja
ekonomiczna we Francji jest równie
skomplikowana I trudna, jak sytuacja
polityczna. Obietnice rządu dane zwlą:z
kom zawodowym I radzie ekonomlcz·
nej, w sprawie przeprowadzenia efe·
ktywnej zniżki cen, zawiodły całkowi·
cie.
„Figaro' pisze, że w ciągu naJbliż·
szych dwóch, trzech ·miesięcy nastąpi
nowa zwyżka cen, szczególnie na ar·
tykuły żywnościowe, co w dalszym clą
gu pogorszy sytuację w kraju. W ob·
liczu tych trudności oczekują, że żąda·
nła robotników, które stają się coraz
bardziej uzasadnione, przybiorą na
sile. 24-godzlnny strajk generalny w
kopalniach departamentu Nord I Pas
de Cala!s, ł częśclowo strajki w prze·
samochodowym w Paryżu są
myśle
przedmiotem komentarzy całej prasy.
W kołach politycznych w Paryżu krą
żą uporczywe pogłoski o zaznaczają·
cym się zbliżeniu między „trzecią siłą"
Bluma a RPF de Gaulle'a. Mówi się, że .
wysunięta przed wakacjami parlamen·
tarnyml propozycja Rene- Plevena 0
porozumieniu m.tędzy partią socjalisty-
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est-si~ cz g ws ydzić.„
Grobowe Illilcze11ie -w spra-wie Niellliec

zachodnich partnerów. - 6 państw
obraduje v1 Londynie ,,systemem bezszmerowym" .

Różnice zdań wśród

' Obrady konferencji 6 państw w spra- 1 nie chcą słyszeć o projektowwej nacjo· 1 zdania i nie zastosuje się do żądań amewie Niemiec zachodnich otoczone Sf! j nalizacji. Wladw amerykańskie nie chcą rykańskich· różnice zdań pomiędzy Angłęboką tajemnicą. Według z~powiedzi, żadnej nacjonalizacji przemysłu Zagłę· \glią a Stanami , Zjednoczonymi w spraForeign Office, opinia publiczna ma bJ'c ~ bia Ruhry. a· dążą jedynie do zwiększe- wie produkcji stali w Niemczech, będą
się zaostrzać bardziej - koflczy „FinanInformowana o przebiegu konferencji nia produkcji stali w Niemczech.
cial Times".
swego
zmieni
nie
Jeżeli rząd brytyjski
tylko za pośrednictwem oficjalnych ko-

~:~~"~~~~~ ~i:t~~~~~. jednak ża!lnego r
ko~ó;:~af~a~~~:k'!;ńs;óin~~rap~~~d_

dzy poglądami Francji, a Angloscisów
na sprawę polifJrkl państw zachodnich
w stosunku do Niemiec, obecnie zachowuje dyskretne milczeni~.
Według pogłosek ze źródeł półofl·
cjalnych głównym tematem dyskus1'i jest
.
kwest1a zakresu udziału Niemiec zachodnich w planle Marshalla, przynłego
rozwoju stosunkó\V gospodarczych mię·
dzy Niemcami zachodnimi a paiistwami
... ~hodniej E~ropy oraz zagMJni nie
Ruhry.
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-p ~ „-t-·~p r zy1· ~a-~,,,z;~ ; -., pomocy ;~n~~~~:~e~i:~~sj~t::~7a~l=n~~t~~~=
wygło
że
cają uwagę
a I\

zawarły

Ili

na 20 hl Czec hos ł owac ~a
·

w ostatnio
na to,
szonych przemowach Schumana ł de
Gaulle'a było wiele punktów stycz·

·
u garła

· BI
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,
pośrednio lub bezpośrednio związane-N nych.
~ W kołach parlamen~nych mówi stę,
go z Niemcami.
Traktat przewiduje również wzajemną' że po wznowieniu ses)I parlamentarkonsultację w ważnych sprawach mlę· nej niektórzy posło~ie z MRP I frakcji
socjalistycznej przejdą do ugrupowadzynarodowych. Układ podp·lsall pre- nia de gaulllstów.
mierzy Gottwald i Dymltrow.

Wczoraj został podpisany w Pradze
traktat przyjaźni, współpracy I wzajemnej pomocy między Bułgarią i Czechosłowacją. Układ został zawarty na lat
20 . I przewiduje wzajemną pomoc obu
państw na wypadek agresji ze strony
Niemiec lub jakiegoś Innego państwa,
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Wycieczka do Kra·u

Y ~o~sk!cb
w
w ramach

otrzymamy ze Sz ecji
•
I • t
wym anie cwarowe1
umowy

Prasa anglosaska w ogromnej W..ęk·
szości stosuje się posłusznie do rozka·
0
7.ÓW nieporuszania kwestii spornych mię·
węgla,
Za część eksportowanego
Onegdaj zakończyły się w Warsza·
dzy zachodnimi partnerami w sprawie
Niemiec, Jednym z nielicznych wyjąt- i wie rokowan::.a handlowe polsko-szwedz Szwecja zapfaci Polsce wolnymi dewi·
zami. Wartość eksportu szwedzkiego
l·ów jest tu „F'inanc1a:l Times", który 1 kie.
przypomina o róinicy zdań w sprawie l Osiągnięte porazumienie przewiduje os.':.ągnie 150 milionów koron szwedz·
organizacji przemysłu Zagłębia Ruhry. \ożywioną wymianę towarową i obejmu- kich i obejmować będzie celulozę, rudę
żelazną, maszyny, narzctdzia, makulatu.,Po zakończeniu wojny _ pisze „Fi· je okres jednoroczny.
Zgodnie z ustalonymi kontyngentami rę, łożyska kulkowe, konie, śledzie itp.
nancial Times" - rządy brytyjski i ame
Rokowan'.:.a prowadził ze strony pol·
rykański uzgodniły, że wielkie niemiec- de wszystkim nas~ępujące ar~_Ykuły:
kie koncerny stalowe zostaną zlikwido- Polska wyeksportu1e do SzwecJ1 prze· sk'ej doradca traktatowy min Przemy·
.
· .
wane i że magnaci przemysłowi z Za· 4.000.000 ton węgla i koksu oraz żelazo,
gębia Ruhry zostaną wywłaszczeni. Nie- stal, cynk, bici cynkowa, sól, cukier, ja· 1słu 1 Ha~dlu, mm. pelnom~c~y ~r. A.
które kola brytyjskie pragnęłyby pójść ja i artykuły tekstylne na ogólną kwo· Rose, zas ze strony szwedzkieJ mm. E.
Modig.
jeszcze ::!:alej i upaństwowić niemiecki tę ok. 280.000.000 koron szwedzkich.

;;~;;;lo;~;;;~;eZA;;;;;

I

Przy?7~ający działacze rob~tniczy
będą goscm1 KCZZ. Na wybrzezu wy·
cieczka zwiedz::. porty i stocznie oraz in·
stytucje: Ligę Kobiet, RTPD i PCK, któ
re otrzymały od amerykańskich Pola·
ków dużą pomoc.

Jednos"' c' - pot. a"I z• n:tl,,f br·o·n•1 "':a

Komitet Obchodu 1 Maja w Berlin::.e I
zaW:adomił, że z polecenia władz amery
n
kańskich plak~ty 1 majowe wolnych
.
db ł
.
W
~
W
ame·
sektorze
w
związków zawodowych
czoraJ w arszaw1e o yo się porykańskim Berlina n~e mogą zawierać
żadnego zwrotu, mówiącego 0 jedności , siedzenie Rady Naczelnej ·pps, na którym sekretarz generalny PPS Cyrankie·
Niemiec.
~~anie: ·P~~nonstruj~ie na rzecz jed- wicz wygłosił referat polityczny.
.
.
. .
zostanie na plakatach, Omaw1a1ąc
nosc1 N':.em1ec
szereg problemow zw1ą:.c:aklejone.
zanych z obecnym okresem PPS na drodze do jedności organicznej, premier
~
-Jak donoszą z Londynu, rząd Wiel· - - -

w re k ach

' ·
• dnosc1
•
„
1.,.1 asy ro bot nu;zeJ.
- PPS na dro dze do Je

I

Il

. k.
rr es pod z1an
I

dzia!aczy nb1tuiczych w USA

Dnia 30 kwietn.:a r.b. przybędzie do
Gdyni polskim transatlantykiem „Batory" wycieczka 90-ciu przedstawic!:.eli
stowarzyszenia „Polonia", związku ro·
botniczego w Ameryce i Kanadzt.e. Na
czele wycieczki przybywa zasłużony
działacz Polonii amerykańskiej Kazi·
mierz Niemyjski i przewodnicząca demo
kratycznego stowarzyszenia kobiet pol·
skich w Ameryce - Katarzyna Glu·
szek. ·

· o przys1 łyc h 1wycIęstwac h klasy ronie
botniczej w skali krajowej ł międzynarodowej.
Koncepcja polskiej drogi do socjaliz
j
b t !
J d • i
·
·
mu opiera się na e nosc ro o n cze.
Pierwszym jej etapem był jednoHty
front a w perspektywie zawsze jedność
organiczna.

· •, ·1 ka· uwagi· posw1ęc1
d uzo
·
Cyran k"1ew1cz
pitulanctwu prawicy w PPS, która stara
się wywołać nastroje panik·i l przygnęb ienia w partii, przedstawiając jedność
·
.
.
Jako kap1tu 1acJę.
w rzeczywistości jest wręcz przeciwnie . Otrzymujemy broń, która rozstrzyg-

cieklos• prznchodz•1 wszal

Obecnie, gdy dojrzały warunki obiek;a
~~j;:j~~a~\~~~~zr~i;~~ar;d~of~i:;o~lws•
tywne, e masy dojrzały subiektywnie,
tli
"
i
mośc ta dotarła do Rzymu wywołuJąc
ta jedność jest nie tylko możliwa, lecz
·
wielkie rozczarowanie ludności wło·
-·. Za ~l'.qski zadawane m:a przez MitrCDS3, Soful's „odgry- stała się nakazem chwili.
.
.
skiej.
1 kl j kl
J Int
J
\'/
• k~ j. W Grec•1·
·1
b
b
• u
Okazało s1ę, ze prem::.er de Gasper1
; ymaga e eres po s e asy rona ez fOUDOj mnte; SZOSC. rumun 5 .e
wiedział już o tym od dawna, ale uwahł \Va Się
„

•

'

•

do j Jak donoszą z Bukaresztu, z rozparzą- skie były niszczone i palone.
w związku z tym w nocie protestacyjateńskiego zamknięto
dzenia rządu
.
wszystkie szkoły rumuńskie na terenie nej wysła~ej. ~o rządu ateńskieg~ - .
W ą
Zwycięstwo
. rząd rumunsk1 ząda, by rząd grecki za.
,
. .
.
t h . t ś dk"
ł
Walki w Hinfle zostały zakonczone GrecJ'i i aresztowano nauczycieli. Miej· t
ro i, ce 1em
na yc m1as
s o sowa
d .
d.
. t
. .
. .
.
,1 d
.
y ow. y z1 qpanowa i sc wo 'ci za mies kałe przez Rumunów
zwycięs wem
przerwania przes a owan mnie1szosc1
z
s
o
p rawie całe miasto. Obecnie toczą się
kt'· j podlegały na1·azdom ekspedycJ'i kar- rumuńskiej· w Grec1'i i odbudował szko·„ · b ·
.
, ·
. .
.
,
.
.
o
r ozmowy o zaw1e„zeme rom, w
r y ch pośredniczą Brytyjczycy„ w bit- nych władz greckich. Setki Rur;iunow z.a ły 1 kosc1oły rum:msk1e. zniszczone
wie o Haifę zginęło przeszło 100 ludzi, bito lub poddano torturom. Wsie rumun- przez władze greckie.
za stosowne .ukrywać tę
,
czasu v;:yborow. •

wiadomość

ZVdOW
z
z
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botnlczej I międzynarodowego ruchu ro
botnlczego.
Po ożywionej dyskusji premier Cyd
·t
łk
rank1"ew1'cz podkr ·1·11
ca owi ą zgo es
'kó
h
tk·
d,
ść
pog 1ą ow wszys 1c uczestni w
no
.
. .
k ·,·
dys USJI z linią pol1tycziną CKW, który
·
d ·
·
k
k
ons~ wentnie pro.wa z1 partie ku jednośc1 ruchu robotniczego.
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Powst alą

P. L.: Niestety, n!-e mamy adresu firmy
gdzie mogłaby Pani kupić na raty wózek dla
swych qliźniąt. Może Pani riwródl. rię do insty
tucji w której Pani pracuje z prośbą o }>Ofycz
kę na ten cel. Spłacałaby Pan! pożyczkę e<>
m'.esiąc tak jak raty. życzymy Pani wiele ra•

g h e tt a w
o d ZI• Pit1kna inicjatywa Za ządu Miejskiego
·

li

11

·

Nie z ależnie od tego Zarząd M:ejsk.i
Miejskie.go w .Ło~il .1apa- nosi się z zamiarem wybudowania przy
dła uchwała w sprawie zac1ągmęc1a pn: 1ul. Zawiszy 33 nowego budv-nku, który
1
ez mias1o 25~milionowej pożyczki ban· będ:le przylegał d.o dwóch odbudowa·
lcowej na wykończenie 9 domów w pół
„
nocnej dzielnicy miasta, pr;:eznaczonych ny~h, ~orz~c jedną. estet~ctną całosc.
na mieszkania dla pracowników samorz Oupowiednia decyzja w tej spravv•e za
ądowych.
padnie w najbliższym czasie.
Domy te z naidują się na teren'e b get •

pod

nu~erami. 28~

dości i poci~hy z :a 1:ńst:.

Przykład Zarządu Miejskiego jest c;;odny po c hwały i„. naśladownictwa. Na
terenie Łodzi znajduje się jeszcze sze•
reg zniszczonych obiektów, którymi dotąd nikt się nie zainteresował. A orzecież w Łodzi jes.t wiele instytucji, k:óre borykają się z trudnościami lokalciwymil
(·d:i)

Na wczorajszym posiedzeniu Koleg

łum Zarządu

~ao_f;zbra~·3;~~~'.szy,

Ł

JUANITA: Powinna Pani skontaktować się
z mężem w celu przeprowadzenia nieebęd~
nych formalności rozwodowych, względnie od
razu wystąpić do sądu o rozwód. Jeżeli nie
ma Pani dokumentów, musi Pani przedstawić
świadków, k:tórzy potwierdzą Pani zeznanta.
Należy skończyć rat: z tą pnwą i nie wl€e
jej za sobą latami. Jest. pani młoda, na pewno
spotka Pani na swej drodze człowieka, który
okaże się godny Pani uczuci.a i zaufania.
Współczujemy Pani bardzo. przeżyła Pani isto

Dzi •. „ o·. twarc1ae Targ o' W
·~~ies;~:Jemn;~~~ś~~~~t:a:~~:~i~J: fe~
i

Do odbudowy tych zniszczonych przez
okupanta obiektów miasto przystąpiło
!l'lft[. ~n•, ~
1/.1
~ t"U "ł!~
U
P rzed kilku miesiącami, J'akkolwiek nie
Dziś nastąpi uroczyste otwarcie Mię dzynarodoWych Targów w Poznaniu
dysponowano żadnymi specjalnymi kre- w obecności naJ'wyższych dostoJ'ników państwowych oraz licznie przybyłych
dytami na ten cel
·
gości zza granicy.
Dzięki staraniom Prez. Stawii'lskiego,
który osobiście doglądał prac, jak ró.vuwagi na wielkie znaczenie tej im· godz. 9.45, odlot :ii Lodzi godz. 10.15.
prezy,. naczelne władze postanowiły przylot do Poznania godz. 11.15, odlot z
nież d z ięki wielkiej ofiarności roqotni- umożtwić obP]·rzenie Targów J'ak naJ·- Poznania godz. 14.30, przylot do Łodzi
k'
kt'
· a· z na a· en'em · ycia
ow~ . orzy nie.r z .. r .z 1 .
z
szerszym rzeszom ludności i w tym ce- godz. 15.30, odlot z Łodzi godz. 16.00.
mus1el1 zakładac belki I w1ązan : ~ - pr~ lu uruchomiono specjalne podąRi oraz przylot do Warszawy godz. 16.30.
ce postępowały szybko naprzod .. luz 1 komunikację lotniczą do Poznania.
BUet na samolot z Łodzi do Poznania
w niaju, względnie w czerwcu rb. pierw
DOKP Łódź uruchomiła na razie dwa kosztuje 2.000 zł., z Łodzi do Warszawy
30 · :ka• dda
b d · d u
'
sze
mies-z n O
ne ę Ile 0 • dodatkowe pociąg.:. Jeden z nich od- 1.000 zł.
żylku!
·
.
chodzi do Poznania w dniu dzisiejszym.
Frekwencja na nowouruchomionej liSą to mieszkania przeważnie 2-poko- drngi w dniu 2 maja. Obydwa pociągt. nii lotniczej jest olbrzymia. Już wczojowe z kuchnią i oddzielnymi łazienka- ' odjeżdżają z Łodzi Kal. o godz. 1.10.
raj pierwszy samolot, który wystarto·
kan1a
· są je
· d no~o.<oio' ·
N'ieza1ezme
· · o d tego, wczoraj uruc h o· wa ł na tej
m1.. Tylko 4 m1esz
trasie, b y ł przepeł'rl!ony.
we, posiadają jednak również wszelkie miono stałą komunikacj~ lotniczą na ca- Dzisiaj z Warszawy wyruszy do Poznawygody a lokatorzy ich korzystać będą ły okres trwania T1u:gów.
nia wycieczka dziennikarzy zagraniczz wspólnych łaz•ienek, znajdujących ~ię Samoloty na trasie Warszawa - ' nvch Maszyna zatrzyma się w Łod:zl:.1
na każdym piętrze.
Łódź - P. oznań i z. powrotem. będą kur
J
•
dla zabrania tylko 7 pasażerów, bo wi4
Dzięki uchwalonej obecnie pożyczce sowa ł Y az d o 9 maJa w ł ączme. Odl ot ~
"'
można będzie nadal kontynuować pm- Warszawy godz. 9.15, przylot do Łodzi cej miejsc nie ma.
(k)
ce. Pozostało do odbudowania jeszcze

nodatkowa

z

samol"'ty do Poznania

.

dnak płynie dalej droga Pan,i, traeba J,e wypeł
pracą zawodową i społeaną, trzeba s!ę
zmobilizować wewnętrznie, aby ten cios Panią nie załamał. Mąż Pan! jest człowiekiem
·
· d
· d-'
5 ł a b ym, tc hó rz 1iwym
i meo powie "'a1nym lepiej dla Pani, że przekonała się Pani o tym
wcześniej, kiedy ma Pani jeszcq;e całą pmy·
szłość przed sobą. Dzi!}kujemy Pani za sł<>w&
sympatii i uznania, przesyłamy naj,lepsze ży·
czenia 1 pozd'l'Owienia.

nić

*

*

*

W. M. ZE ZGIERZA: Na ogół nie ma radyikal.
nego środka któryby usunął piegi. Dość skute
azne jest robienie okładów z boraksu, oraz
wywar z liści kaczeńca.

•

*

*

L. W. Wszystkie wątpliwości

rozs·t rzygnie

Pa.n w sekretariacie u. Ł. ul. Narutowicza 65,
gdzie poinformują Pana 0 egzaminach, warnn-

kach itp Jeśli ktoś studiuje na wydziaJe huma
nistycznym, nie musi bynajmniej zostać nauczycielem. Kwestia o:rganizacj~ natlki i pracy
będą;ie zależała od Pana. Większość mlodzieży
studiującej na wyższych uczelniach jednocześ1_lie pracuj-e zarobkowo. OczyW'iś".:ie może Pan

I

7 bloków miesZikalnych, z czego 5 odda
nych będzie do użytku jeszcze w rb.
W 5-ciu blokach znajduje się og:1łem
·

k ń

d

·
·
59 m1esz a w tym wupo kOJOWych
26
i jednopokojowych 33. Mieszkania te
br;dą gotowe w ciągu trz1Jch - cz!erech
I
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Piotruś
Thotruś miał
ciemne włoski

W miaTę możnośc*i zawsze ch*ętnie odpowiemy.

NINKA z PL. NIEPon!EGŁOSCI: z listu Pa
ni wynika, że mąż j,e11t dobry, kocha Panią 1
córec:z'kę, dba o Was i<> dom,.ale nliestety czę
sto wraca do domu pij,any i nie pomagają ani
prośby ani groźby, Wódka sprowftidrza tyle nie
.
·
szoięść, jest powodem roz:bicla tylu małżeństw
i ognil;k rodzinnyeh, te słu5'L'll.ie uważa się J2'
'Za wroga nr. 1 Ponieważ mąż pije nałog<>WO
Iii
dop1er0 o(j niedawna, latwfej 1 szybcie} ~'Il
W najbliższym czasie nadejdzie do; nowe kupony.
to zwakzyć, o ile 7.9 ·od'Zi się pójść :z: Panią do
Łodzi nowy transport obuw':..a czeskiego,
Kupony te, poza nazwiskiem wyszcze lekarza i poddać kuracji. Niech Pani wytłuma
k-tore
'
· wydawane go·1 mą
· d okł a d me
· ro d zaJ• o b uwia,
• ternun
• czy mu serdecznie, że nałóg ten b~~..<e
ta k- jak i poprzednie
~ "'pav
.
"
•
•
nowywał go coraz bardziej, że unieszczęśliwia
b~dz1e w ~klepa:h.. „Bata na kupony waznośc1 k'?ponu, oraz. adres sklepu w Panią, dziecko 1 siebie same~ t niech
0Kręgow~J Kom1sJ1 Związków Zawodo- 1 którym maJą być zreahwwane.
uda sifl :i nim do lekarLa -neurologa prywawych.
W ten sposób akcja rozdZ::.elnictwa od tnie lub przez UbezpieczaMę albo też do P<>·w związku z tym odbyła się wczoraj będzie się znacznie sprawniej.
radni Pmeclwa1koholowej ul. 11-go Listopada
w OKZZ konferencja przy udZ::.ale dyNa razie nie wiadomo jeszcze ile par 76. Leczenie w Poradni nie wyma1Jłl. pL7:erwy

· I
m:es
ęcy.
pozos
ta 1e d wa O b .ie kt Y d oprowa d zorie będą do stanu użtwalności dop:ero
wiosną 1949 r., a to dlatego, że jest w
. h .
, kt.
t b
,
I
nir -:V 11goc, k?rą. rze a usunąc.
Ogołem blo I m1eszk~ln.e,. odrernontc!"ane przez Zarząd .Miejski n~. ul. Z~- rekcji „Bata", celem usprawnienia sywi,szy, dadzą W sumie 109 ~llf~szlum, stemu sprzedaży obuwia.
ktore przyznane b.ędą najbardziej potrze
Postanowiono, że wszystkie kupony
bującym prac~wmk~m s~morządowym, wydane dotąd tracą swą ważność z
obarczonym hcznym1 rodzmaml j miesz- dniem 26 bm. i że od dnia 29 bm. wza·
kającym w trudnych warunkach.
mian uniel1vażnionyc.h wydawane będą

Codzienna nowelka

f1'Spay~agoo n;!zyt~i~z~~~wyja!t~::sumJ·ą~~~1:~~
-„

czarne, błyszczące oczki,
Zauważył też, że ojciec który z::iwsze
i różowe, tłuściutkie po- śmiał się wesoło, patrzy czasem na nieliczki. Uwielbiany przez ojca, adoro- go jakoś inaczej, smutno i poważn::e.
wany przez matkę, byłby pewn::e. nie- Spostrzegł wreszcie, że gdy dawniej, w
:tnośnie rozpieszczonym i rozkapryszo- każde świ~to i niedzielę, gdy nie byli z
nym dzieckiem, gdyby nie to, że rodzi- nim, wychodzili zawsze we dwoje do
ce pract1wali prawie cały dZ:eń, a wy- miasta, teraz, od jakiegoś czasu, prawie
cho,vaniem Piotrusia zajmowała się bab ze sobą nie rozmawial':.. ·ojciec często
da.
zostawał w domu . a mat.ki nie było i mu
Babcia znala dobrze usposobicn~e i "iala wrac;ić dopiero wtedy, gdy Piocharakter malca, wi2c1ziała jak z nim truś .iu~ spąl, gdyż nie mówila mu dopostępować, gdy był uparty i niepo- branoc.
słuszny.
z nią chodził na spacery ~ ja
Pewnej mwy, czerwcriwej. gorącej.
zasypywał tysiącznymi pytaniami, od
Piotruś obudził się nagle. Barnzo mu
niej uczył się jak należy się zachowyS::ę chcialo pić i już miał zawołać - bab
wać przy jedzen,;,u, przy zabawie z incJ:u! - gdy usł yszał· nrzez ścianę stłv
n:\Tmj d7::ećmi i wobec starszych. Toteż
minny wprawdzie, ale wyraźny gtos
nip m::t :qię co dziwić, że b::ibcia zaimo·
rnatkl.
,~·::ila p:i erwsze miejsce •.v jego małym
- J11k będziesz mi tPk zatruwał ży
SPrduszku. W cz;c1sie najczulszych pies7:
cie, wyprowadzę się stąd!
czot z matką i wbawv z ojcem, Piotruś
A po ch~li glos ojca.
pybł nagle, nie widząc swojej opiekunki:
- C7.:y nawet dziecka już nie ko- A l;!'dzie babc;a?
chasz?
Gdy jednak skończyl cztery lata. zaczął widzieć wokoło siebie rozmaite rze- Piotrmiia z::ibiorę ze i::obą! - clocz.y, z których przedtem zupełnie nie bie.rtly ~ri słowa, pierwsze które dobrze
zdawał sobie sprawy. Zauważył na 7.rnztpniaJ.
przykla<l , 7.e math jest inna, nii te koNie zd ą 7,ył n~c potny ~leć, gdyż uslyhiPty, które przeważnie widywał n. a~czał.ciche krnki i ktoś sh1nąl przy jego
ulicach i w pflrkach. Byla młoda, ele- . ·-eczku. Zabłys1o światło malej lam. gancka, tak ładnie pachn~Ałv jej wloPW· 13Jti 11a li(H"nym stoli.ku, w którego niegdy przytulala go do siebie!
~/. ~ „ wyraźnym bla_sku zobaczył przymrużo-

P«m

I

butów otrzyma nasze miasto. W każdym
razie, po wymianie kuponów zostant.e
jeszcze pewna ilość obuwia, które otrzy
mają członkowie związków zawodowych, nie obJ'ęci dotychczasowym rozdZ:-.elnictwem.
(s)

I

I

nymi oczkamt.
twarz ojca.

pochyloną

nad

sobą

:uP:Zin!~~.~~a:i!~~s~ePJ~~t!b;'- 11~
ło się Pan.i przeikoHć męża, że stałe itkie wód

ki l upijan.ie się, nie jest niewinną rozrywką
towarzyską. lecz strasznym nałogiem, który w
miarę czasu staje się roraz silniejszy i eorau
trudniejszy do opanowania Proszę napisać do
n.as wkrótce .
Jedząc śniadanie, ~
pytał, patrząc poważnt.e na babkę.

jasne, zamglone.

Piotruś był małym chłopczyki.em i nie
- Czy ty kochasz dziecko?
wiedział
nic o sprawach ludzi doroSpojrzała zdziwiona i zaczęła
słych, jednak teraz spostrzegł coś,
co śmiać.
napełn!:.ło głębokim żalem jego czułą du
- Jakie dz!ecko? - zapytała.
szyczkę.
Tatuś,

był też mężczyzną tak
jak on, Piotruś, minł wyraźnie łzy w
C'czach... Trwało to króciutką chwilę.
gdyż światło zaraz zgasło i ojciec wyszedł.
Ale wtedy Piotruś nie wytrzymał. Usiadł na łóżeczku i krzyknął głoś

który

no, rozpaczliwie:
- Tatus::u!
Rozległ się stuk pantofelków, do pokoju wbiegła matka i chwyciła go na rę
ce.
- Co się stało syneczku?
Chłopczyk spojrzał
na nią uwazrue.
przypomniał sobie zasłyszany urywek
rozmowy ~ nie powstrzymując płaczu,
wyrywając się z obji;-ć matki, załkał.
- JiJ. nie chcę bez tatusia i bez
babci!...
- Co ci się ·przyśn~ło kochanie? usiłowała go uspokoić,
~ Nle śniło się! <1dzie chcesz zabrać
Piotrusia? - płakał dalej żałośnie, aż
poczuł, że ramiona
matki zwalniają
uścisk i usłyszał cichy głos babc.':.
- Obudziliście dziecko! Wyjdźcie
... tąd oboje.„

*

*

*

Rano Piotruś obudi:.ł ~ię nieco póź 
niej niż 2'VY1<1€'. ale nie zapn mniał nocnych przeżyć. Były tylko jakiefa nie-

si~

Ale malec konsekwentnie pytał dalej.
- Mamusia nie kocha dziecka, prawda?
Babcia rozgniewała się.
- Pleciesz głupstwa! Jedz prędzej,
"dziemy po zakupy.
Piotruś nie słyszał juz więce) roz·
mów jakie toczyły się tego wieczora
między jego rodzicami l'. babcią. Nie
słyszał pełnych oburzenia słów starej
kobiety, która surowo i stanowczo potępiła córkę,· walcząc o ognisko rodzinne ukochanego wnuka. N.:.e wiedział też,
że matka długo, długo w nocy płakała
i pisała jakiś list, który rano dała mę·
żowi do przeczytania.
Piotruś widział tylko, że ojd:ec znowu bawi się z nim wesoło, że matka sie
dzi wieczorami:_ przy jego łóżeczku i trzy
ma małą rączkę w swojej ręce i był zadowolny. C:.ef1 dramatu, który musnął
jego szczęśliwe dzieciństwo - znikł.
Czy dlatego, że ojciec tak mocno kochał matkę, czy dlatego, że matka zrozum::.ała w owa króciutką chwilę nocy,
że nie skrzywdzi swe~o synka, a mote
dlatego, że czuwał nad nim dobry, mą·
dry duch opiekuńczy w postact b~bci?
Mały,
żył.

ciemnowłosy Piotruś

zwycię-:
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CKA i WACKA

SZABERSKI: - Czy aby zdrów mój
WICEK: - Jajo zmajstrowałeś? PrzeWICEK: - Panie Szabruś, uszy do
SZABERSKI: - Oho!„. Zaraz coś si41
strusia? Co porabia?
cie już dawno po świętach!
góry! Mamy coś. dla pana!
wykluje, bo się tak wierci„. Struś! Oj
DOZORCA: - Pieje! Jeszcze mego
WACEK: - Nic nie szkod:ztl To jest
WACEK: - No z takiego jaja co naj- nie! ... A psik, a psik. To mnie łobu:zJ!
nauczył! To zwykły kogut!
prezent dla Szabrusia.
mniej słoń się wylęgn~el
nabrali! ..•

ieslychany skandall

ył
•

I...

•
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lu susowym, przez nikogo niezamieszkały• lokalu, urządzano wystawne przyjęcia
ywolywano duchy! - Inżynier · łódzki ukarany przez sąd za ciężkie wykroczenia

N i ebywały proces toczył się wczoraj w l:Jodzi: na ławie obwinionych xas l<i dł człowiek, który w okresie srożące
go si~ głodu mieszkaniowego, przez cale trzy Iata, ukrywał przed wład:lamJ 3pokojowe mieszkanie z wszelkłfftl WY·
l, Ul'Iądza)ąc W komfortowo umeb lowanym I pnez nłtogo niezamieszkałym lokalu ••• seanse splrytystycznel
Jeś~ do tego dodamy jeszcze, te
c?łowieklem tym jest %11any na terenie
miasta Inżynier - architekt I że iifera dokonam! rostoła pod płaszczykiem k'ontul~tc jedn go z państw --- śmiało moł·
na Hryzytowa~ twłerd?enle, że tak sen
acyJneJ sprawy nie było w Łodil od
n amlę1nych lat.

Hitlerowiec wykal\cza

willę

Przed wojnę inżynier Stanltłew Ja.
nlec przystąpił do budowy domkt1 mieszkaloego przy ul. Tkackiej 11 a. Dzlała
rtJa wojenne zmusiły go do ?fzerwania
budowy. lflżynler zdążył wznieść tylk'O
mury i ułożyć dach.
Obiektem tym zalnt&resowl!ł się dygnitan hltlerowskł w Łodzi nłejatd
Wolff, serdecmy przy)aciel gauleitera
Forstera. Wolff wystarał się szybko o po
triebny materiał budul-cowy oraz o bry
gadę robo1nik6w i w kfótkim cz~le do
pr )Wadziił do końca rozpoczętą przez
Jańca budowę.
-Hilla unądiona ~tała z niebywałym rounachem I przepychem. Do 11-tu
pokoi dygnitarz hHle.row~ki zwiózł najpiękniejsze meble, dywany I obrazy, rra
bowane z mieszkań najuimożniejszych

przemysłowców

łódzkich. Sciany polce wyłożono specjalnym gatunkiem
d r ewa, drzwi oszklono kryształowymi
taflaml.
Do stycznia 1945 r. hltlerowfec mlesz
kał tu, jak udzielny książę, w pełni kortystając 1 k.lksusu f komfortu.
Gdy Niemcy w popłochu opuszcze-11 mia
sto, Wolff, choć z bólem serca, przyłączył się do ogólnej rejterady.

lftŻVRlef

Wr3CI dO m~8$f3

Komfortowa willa rostała bez lokatora. Nie trwało to jednak długo. W kil·
ka dni po ucieczce okupanta lnż. Janiec
przybywa do Lodzi I pierwsze swe kro~i kieruje ociyw\ścle na ul. Tkacką 11 a.
Zastaje tam prawdziwe skarby - stylowe, drogocenne meble, wzorzyste ko
b ierce wschodnie, obrazy pędzla najlep
szych malarzy, a nawet elektryczny magie l, gdyi I o tym pamiętał poprzedni
lokator w\111.
Janie c zoawał sobie sprawę, że legalnie nie b~zie mógł zatrzymać dla
siebie I sw ej rodziny tak dużego obiek-

!li. ZachłaMy Inżynier postanawia jed-,wspaniałomyślnie odstępuje

2 pokoje. nie•" - zakomunikował konsulat ofl·
Sytuacja wygląda więc w ten spo- cjalnle władzom kwaterunkowym.
niej boga- sób, że 11-poko}ową willę zajmuje ogóWypadki rozgrywają słę 1 błyskawl·
ctwamf..
łem 5 osób, a mianowicie: Inż. Janiec z cmą szybkością. Władze wsledlają do
W tym celu sprowadza do siebie zna żoną I dzieddem, oraz prof. Gravler z włłli roctzłnę urzędniC'lłł, a przeciwko
)omego profesora Gravler, któremu żoną.
łniynierowł · Jańcowi wszaęte zostaje
postępowanie karno • administracyjne.
Inżynier nie daje jednak jesv:ze za
wygraną. Z jego polecenia prof. GraAle M horyzoncie zbierają s1lę chmu pojawla si~ następująca „obwleszcze- vier biegnie do konsula, prost go o inry. Na mieście U'kazują się pierwsze ko nie":
terwencję,
a gdy ten oburzony odmamisje kontrolne, które zaczynają lntere- ------------~ wia - inżynier zgłasza się do włajz
sować &lę, gdzie ~ Jak kto mieszka. Już
BUDYNEK ZAJĘTY
uniwersyteckich, proponując, aby w
kliku „natrętów"" zakołatało do drzv..; luk
przez PolHechnłkę Łóchkąl
mieszkaniu jego urządzono biuro planosusowej will!. Cóż zrobić? Jak usłrlec
wania budowy „Miasteczka Unłwersytcc
ten pn:ybytek luksusu przed nlepożądaPrze klika mles.ięcy Inżynier ma spo- kiego'" w Łodzi. Jednocześnie Inżyn i er
nyml pnybyszaml?
kój. Widząc tego rodzaju „obwieszcze- oferuje swe usługi jako kierownik tego
W je<:lflym z lcomk>rtowych gablootów nie", ludzie skrzętnie omija]!\ budynek. biura. Jak widać jeszcze I w tym mowltłi odbywa się gorączkowa narada. Ale wreszcie bomba pęka . Ołtazuje się, mencie nie chce się pogodzić z faktern
Inżynier długo
kooferuje z profeso- że wlllia wcale nie figuruje w ewlden· utraty części willi.
rem. Wreszcie wpada na kapitalny po- cjl Połltechnlłd. Trzeba więc wymyśleć
Wywoływali
mysł. Na drugi dzień na drzwiach willi soś nowego.
Tymczasem właaze ustalają rewelacyjne szczegóły, dotyczące inż. Jańca
ł zajmowa'llej przez niego nieruchomoNiewyczerpany w pomysłach Inżynier wym Uriędtle Likwidacyjnym składa
ści. Jeden ze świadków zeznaje, że w
sprowadza nowego lokatora, ale ten po wniosek na wszystkie znajdujące się w
3-ch pokojach willi przy ul. Tkackie)
krtku tygodniach wyjeżdża. Wówczas po poniemieckiej willi meble, jak również
przez trzy ·1ata nikt nie mieszJc::ał, że od·
stanawla wykorzystać znajomości profe na umeblowanie owych trzech pokoi, za
bywały się tam często wystawne przy·
sora Gravier z konsulatem jednego z jętych rzekomo przez placówkę dyplojęcia, że lla:nle zjeżdżający słę goście
państw I profesor w lmieniu konsulatu matyczną. Meble, przedstawiające warspędzali czas na grze w karty I że urzą·
składa do Zarządu Miejskiego wniosek tość kfltc:u milionów złotych, wykupuje
dzano tam ••• seanse splrytystycz.nel
o priydzlelenfe -na pierwszym piętrze za .•. 327.000 zł.
·
Nie pomogły jednak arii protekcje,
przy ul. TkackieJ 11 a 3-pokojowego loIlekroć na ul. Tkackiej 11 a zjawia się
ani tupet, ani duchy. Wcioraj Im. Janiec
kalu na... urządzenie tam biura konsula- kom isja władz kwaterunkowycn, czy
stanął przed Sądem Starościńskim, obtu!
NKM, - inżynier okazuje decyzję z 1946 winiony o ukryWanle pned władzami
Podstęp udaje się . W lutym 1946 roku roku, oświadczając z niebywałym tupekwaterunkowymi przez trIY lata 3-pokospółka Janiec Gravier otrzymuje u- tem urzędnikom, że obiekt ten Jako sle· jowego wolnego
mieszkania, oraz o
pragnioną decyzję i dokumentem tym in dziba konsulatu Jest eksterytorialny I
wprowadzenie w błąd władzy w celu
żynier Janiec legitymuje się przez 2 ra- nie podlega wobec tego przepisom pra
obejścia dekretu o pubffanej lgospo.
ta do 3-go lutego rb.
wnym, obowląrującym w Polsce!
darce lokalamL
Ws1ędobylski i obrotny Inżynier dzieZdezorientowani kontrolerzy odchoła datej. Nie zasypia gruszek w popie- dzą z kwitkiem, nie decydując się na
Przykładna
te i korzystając z bałaganu w Okręgo- wk· oczenie do willi.
Przewód sądowy udowoonił całkowJ.
cle jego winę I po zbadaniu szeregu
świadków ogłosił wyrok, ska.zujący Inż.
Wreszcie jednak - powinęła się no teresowany konsulat złożył na piśmie Stanisława Jańca
NA 2 MIESIĄCE ·BEZWZGLĘDNEGO
Qi'! pomysłowemu inżynierowi. Dnia 3 oświadczenie, że nigdy nie zabiegał o
ARESZTU, ORAZ NA 30.000 ZŁ.
lutego 194S r. do willi przybył energi- obiekt na ul. Tkackiej l że żaden konGRZYWNY.
czny kontroler, który nie pozwolił za- sui ani nawet pracownik konsulatu nigdy
mydlić sobie oczu I przeprowadził deW uzasadnieniu wyroku sąd podkref.
kładny wywiad, stwierdzając, że 11 po· pod tym adresem nie mlMzkałl „.>rofa- lił, że wykroczenia inż. Jańca uważa i:a
kol zaJmuje s osób ·I że cała ta ltistorla sor Gravłer wprowadził nas w błąd, szczególnie Sikodlłwe ze sp0łecznego
? konsulatem jest flkcJą. Zresztą, zaln- twlermąc, te to chodzi o Jego mlesua- punktu widzenia, gdyż dokonane zostały
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . ; . . . . . , ; . ._ _ _-= one w okresie dotkliwego braku mleSI•
Nino' „.ll'ISLAH Początek seansów: W dni powszednie: 16, 18,30, 21.
kań.
·
w niedz. I święta: 13,3o, 16, 18,30, U.
Jak się dowiadujemy, sensaC'yjna ta
DZIS PREMIERA!
afera nie została na tym zakończona.
Film r11cblecJd s łycfa gentaln,gn pf!;Ar zn MAKSYMA GORKIEGO, p. t.:
Bo niezależnie oo wyroku, władze pro·
wadzą nadal energiczne dochodzenie
w roli gł6wnej : WALBERT
Wytwórnia : somznmTFILM
~
w celu wytcrycla I pociągnięcia do odpo
Reeyser: DORSKI
Eksploatacja : P: P. Film Polski
N
Wlodzialnoścf Jeszcze Innych osób, któNadprogram dodatek polski: reporta~ z meczu POLSKA-CZECHOSŁOWACJA ~
re brały udtlał w tej niesamowitej uta.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - rie młeszkaniowejl
- A.O.wszetką cenę zają~
YRB'l %9 7)1ajilującyml się w

nak 1a

całą wlllę

Pi er sze oszustwo

1

duchy!

Podst~

z konsulatem

kara

Bomba pe,ka I
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Od 1-go czerwca

nowe stawki .komornego dla sklep6w
· ·

i

zakład6•

' DonieIDmly wczoraj, te Zarząd M::.ejlki, celem zrównoważenia budżetu Zarządu Nieruchomości, opracował wniosek w sprawie podwyższenia komornego dla sklepów, zakładów przemysłowych i rzemieślniczych oraz innych Io·
kali utytkowych.
Wniosek ten został zatwierdzony na
~czorajszym posiedzen!u Kolegium Zarządu Miejskiego.
Postanowiono, ze wyzsze stawki będą
obowiązywały od dnia 1-go czerwca rb.
Miasto podzielone będi:e na 2 strefy,
przy czym przy utrzymaniu dotychczasowych stawek od metra powierzchni,
~astosowany będzie mnożnik 50 dla stre.
fy pierwszej oraz 40 dla strefy drugiej.
J eżel! chodzi o lokale użytkowe, :taj·
:rnowane przez urzędy, instytucje pań·
rstwowe, samorządowe, polityczne i spo·
łeczne obowiązywać dla nich będzie
niższa opła~
(s)

0br ady rzemiosta

Cw'.ert mmona złotych na organizaclę
Święta 1-ro Ma;a

~

W <inłu 22 b.m. odbyło się w gmacłiu
Izby Rzemeślniczej zebranie przedsta.
:Wicie1i wszystkich cechów z terenu m.
1LJOdzi, na którym rozpatrywano aktu·
nlne sprawy dotyczą· ce rzemiosła.
Omawiano nową liste: rzemiosł, dekret o wprowadzeniu przymusu cecho:Wego, plan produkcji rzemiosła na rok
0.949 - ze szczególnym uwzględn!e.lrlem planu ;r>rodukcjl wiązanej.
_
I Zebrani doceniając znaczenie wyda'tiycn ostatnio dekretów i rozporządzeń
fila rozwoju 1 utrwalecla bytu rzemiosła, wyrazi]! fywe zadowolenie z dokona
nycn reform.Przedstawiciele cech6w zaaeklarowali
':w imien!u członków swych organizacji
łączną kwot~ 200.000.- zł., jako udział
i
rzemiosł a łód zki ego w wy d a tk ach. zwą,_.
- 1
~.
Ob
h
d
Swi
ta
~anycn z orgalUzacJ-ą
c o u
ę
1
1 Maja w Łodz1 - nt.ezależnie od sumy
50.000.- :tł., wpłaconej już na ten cel
przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi z jej
funduszów własnych.
Postanowiono równief, ±e rzemi osło
łódzlde weźmie masowy ud:zfał w uro-1
czystościach Obchodu Swięta 1 Maja.
"'

Letni rozkład,
jazdy
P.
K.
P.
w~~~!!~:·:.~k~!:n~:~m
uzyskuje szereg dogodnych
Łódź

Z dniem 9-ym maja wchodit w życie
nowy letni rozkład jazdy na PKP, wpro
wadzający szereg zmian w ruchu pasażerskim.
Połączenie Lodzi z Warszawą utrzymywane będzie nadal przez 2 pary po„
ciągów pośpiesznych z tym, że trasa jea
nej pary poctągów przedłużona b~dzie
do Wrocławia i Jeleniej Góry.
Poc!:.ąg popołudniowy do stolicy, odchodzący dotąd z Łodzi Fabr„ odchodzić będzie z ł. . odzi Kaliskiej o godz.
18.12, przyjazd do Warszawy o godz.
21.03.

Łódź otrzyma bezpośrednie połączenie
z Zakopanem. Pociąg sezonowy odcho·
di:ć b~dzie z Łodzi Fabr. w poniedział·
ki, środy i piątki o godz. 20.50, przyjazd
do Zakopanego o godz. 7.25. Natomiast
z Zakopanego można będzie wracać do
Łodzi we wtorki,
czwartki e. soboty
(od.i. 21.55, przyjazd 8.45).
Nowy pociąg pośpieszny wprowadzo·
ny zostanie w kierunku Katowice - By
tom. Odjazd z Łodzi Fabr. godz. 16.12,

Wiele fabryk włókienniczych podjęło
lub podejmuje uchwały o przedter mino
we wykonanie planu produkcyjnego na
kreślonego na rok 1948.
Załogi zakładów uchwalając wcze§niejsze wykonan!e planu, jednocześnie
wzywają do współzawodnictwa załogi
innych fabryk.
Między innymi załoga PZPB Nr. 2 VI
Łodzi, która uchwaliła wykonać plan
tegoroczny do 15 grudn!a rb„ wzywa
robotników i pracowników PZPB Nr. ~
do współzawodnicwa. A PZPB Nr. 22,
które podjęły uchwałę o wykonanie pla
nu do 10 grudnia rb. wzywają do współ
zawodnictwa PZPB Nr. 7.

Młodzież

iednoczy się!

Utworzono lol. Komitet Jedności
Wczoraj dokonano wyboru Wojew'6dz
kiego Komitetu Jedności organizacji
młodzieżowych, w skład którego weszło
6 przedstawicieli ZWM, 6 - „~ci", 4
-OMTUR i 1-ZMD·.
.
Po wysłucnaniu referatu: ołtolicznó-

Bez prawni e za1· ą I wi 11 ę ! !Ki!~r::~J.~~~~ri:.t:u;::
Wypadki samowoli muszą wreszcie ustat
Jak wiadomo jedną z afer skazanego
onegdaj Dowbora było swego czasu usiłowan1"e odebran1"a Zn"ązkow1· L1'terato'w
wi'll1" pon1'em1'eck1'e3" w Grotn1'kach pod
Łodz1'ą,
g..:1z1'e
od dwo'ch lat m1"es'ci „1·
n
" ...
dom wypoczynkowy dla pisarzy. Usiłowania te - rzecz jasna - spal::ły na panewce.
Jak si~ dowiadujemy od prezydium
Związku Literatów, willa w Grotnikach
~~~~~~ę obecn!e po raz drugi celem zaZwiązek Literatów Jest w posiai1aniu
prawnie zawartej na s lata umowy
dzierżawnej na dwie wille w GroW·
kach, tymczasem wójt gminy Chocfrzew
pow. ł~czycklego przed kilkoma tygod.·
niami, prawem kaduka, wynajął tę samą pechową willę. którą usiłował zabraf.
Związkowi Dowb6r, niejakiemu ob. Ju·
lianowi Daczewsklemu • ł..odzł.
Jak się to mogło stać? Pan ..rnjt tłu·
maczy si~ niezawiadomieniem go przez
OUL o zawartej r;e Związktem Literatów umowie dzierżawnej. Nawet jeśli
· 'wi
tak było, n i e usprawiedh
a to czupurttego Daszewskiego, który nie zważając
na protest dozorczyni i na tablicę Związ
ni

0

124)

Chciała rzucić się w bok, ale, skamieniała ze zgrozy, nie mogła postąpić
nawet jednego kroku. Wreszcie udało
jej się zetrzeć z rzęs śnieg i łzy i oprzytomniała.
Nie, to nie był trup Polizeirata Koeniga, ale na pół złamany pień grubego
drzewa.
Raz J'eszcze przetarła ręką oczy.
Ale panika jej trwa. Chce zawrócić
Pę dem - 1• znów si<>" zawahała, bo powstrzymała J'ą myśl, że tam w Łodzi
wp adnie w re.ce gestapo.„
Jest jak gdyby w pułapce bez wyj~cia: przed nią upiorny las, pełen niesamowitych cieni - za nią wizja jeszcze okrutniejszych potworów w czarny eh mundurach ze srebrnymi, trupimi czaszkami, połyskującymi na kolnie
rzach i czapkach„.
_ Wolę raczej zgtnąć. niż wpaść w
ich ręce! - zabójczyni Karla Koeniga
poderwała się do nowego wysiłku i ruszyła przez milczący las.
Nie wiedziała jak długo trwała jej]
wędrówka: kwadranse,
czy godziny.
Nigdy nie myślała. że noc może być aż
tak niemiłosiernie długa!
· ,

połączeń

przyjazd Bytom godz. 21.32.
Poza tym, Łódź otrzymuje nowe po·
łączen!:.e ze Szczecinem. Pociąg pospiesz
ny odchodzić będzie z Łodzi Kal. o
godz. 19.45, przyjazd do Szczecina 0
godz. 7.14.
Niezależnie od tego trasa Clotychcza·
sowego pociągu pospiesznego Lublin Poznań przez Łódź Kal. przedłużona
zostaje aż do Szcze(.łna, tak samo do
Szczecina skierowany będzie pociąg oso
bowy Łódź 'Kal. - Poznań, który od 9
maja będzie odchodził z naszego miasta
o godz. 7.38.
Otrzymamy r'6wnież nowy pocią~ oso
bowy Łódź Kal. - Gdynia przez Zduń·
ską Wolę Bydgoszcz (odj. Łódź Kal.
godz: 1.30, przyj. Gdynia god:t. 12.37),
oraz nowy pociąg ł,ódź Kal. - Toruń,
odj. z Łodzt. godz. 1.55, przyjazd do To·
runia godz. 7.15.
Pewne zmiany zajdą rownież w ruchu podmiejskim. Szczegółowych infor
macj\ udzielają placówki na stacjach
kolejov.rych oraz „Orlt.s".
(k:)

Ledwie wlokąc za sobą nogi doszła
do skraju lasu, a w tej samej niemal
chwili ciszę przerwało jakieś makabryczne dudnienie i zaraz potem niedafeko
_ niby jakiś apokaliptyczny potwór _
przeleciał wśród huku i dudnienia wąż
światełek i blasków.
·
Pocią~! - Ołęcka zorientowała się, że
'd .
.
d
.
znaJ uJe się opo a1 k o1eJowego
nasypu.
Z trudem wspięła się na jego strome
zb ocze, a potem f ormalni e zsunęł a s i E:
d 'ł
po śniegu w 0 ·
- Zgierz po·winien być niedaleko! usiłowała przebić oczyma zasłonę drobnych, wirujących płatków śniegu.
Chociaż opadała ze sił ruszyła naprzód, jednakże znacznie już wolniej.
rozumiała bowiem, że jeśli iść będzie
dalej w tym samym tempie, musi paść!
W szczerym polu zauważyła znów jeden murowany domek. Chciała zapukać i zapytać się, czy idzie w właściwym kierunku, nie będąc jednak pewna, czy przypadkiem nie mieszkają tu
osiedleni w tych stronach Niemcy, zre-1
zygnowala ze S'We1to zamiaru i niewy-

ku Literatów, nie tylko zerwał z willi
zamki i założył swoje, ale nadto po wy·
• • • · mu sprawy przez Z wiąze
· k L"I3asmeruu
terato'w I· okazan1"u odpowi"edn1"ch doku•
mento'w' ośW1°adczył cyn1"czn1'e wobec
świadków:

- Możecie _slę ze mną procesowa~, a
ja tymczasem Iato w Grotnikach pl"Ze'"
mieszkam.
Poczem sprowaC!zł! 'ćło łwłe!o o~
montowanej przez Z'Wfązek włlli swoi cli
malarzy 1 osadził w willi jakąś „proku·
ratorową", kt.óra W' st~ do przeds_tawiclell Związku zachowuje si~ w spo
sób ordynarny.
Po e.nterwencj{ wyfszycn ceynnłk3"w
ob. Daszewski proponuje oddanie Związ
kowi Uteratów klucza od wflll„. ale do·
piero po -ko--tanlu
jef -" ' cł•gu
Iata
··J
~-J~
"
i nvrocle koszt6•emontu".
.... •
Mamy na<hłejt:, fie (!alsza fnłerwenc~a
władz wybije mu ~głowy te pomysły
i zmusi do ustąpienia • włlłi w Grotni·
kach.~ bez stawiania niedon:ecznych wa
k
.
run ów. Z bezprawiem musrmy
skoń·
oyć, a ci którzy je usiłują uprawiać, niej
kończą dobrze!
ramie rysującą si~ dróżką polną w~dro
wała dalej.
Straciła już poczucie czasu, a co gorsza i poczucie przestrzeni.
Nogi podcinało nieludzkie zmęc:tenie.
- Jeśli usiądę bodaj na chwilę, zasnt:
natychmiast i zmarznę na śmierć! ostrzegał ją instynkt i zmuszał do nowego wysiłku.
Wreszcie, po długim błądzeniu, doszła do jakiegoś skrzyżowania dróg.
Teraz już nie wiedziała dokąd skręcić, a równocześnie uczuła, że wyczerpały się jej ostatnie siły.
- Nie sposób brnąć dalej w n1ewiadome! - na chwilę skupiła się, ażeby
myśleć logicznie. - Do świtu jest już
chyba niedaleko, wtedy też może odnajdę drogę.
Raz jeszcze jakiś wewnętrzny głos po
· d
·
j ·
· ·
wie ział jej, że nie wo1no eJ us1ąsć.
· d k k
1t ·
~~~
ona Je na • omp e me, zrezygnow<U.a z
dalszej walki z przeznaczeniem.
u s1a
· dl
ł
i
1
·
· ·ń
d a i opar a s ę p ecam1 o pie
,.przy rożnego drzewa.
- Byle nie zasnąć! - pomyslała„. i
po chwili już spała.
Ale był to sen nie dający odpoczynku zmficzonej gorączką głowie.
Majaczyły jej się jakieś włóczęgi po
bezkresnych wertepach, olbrzymie zaspy śniegu, upiorne lasy pełne wilków i ognistych wężów - aż wreszcie
z tego chaosu złych zwidów wynurzył
się znów Koenig„.
.
Radca Karl Koenig - podczas gdy
chichoczą szyderczo saxofony i zawodza
11.armonie, przytrzymuje ją za brzeżek
białego fartuszka i powiada:
_
- Przyniesiesz mi kufel piwa: tylko

„Zjednoczona organłzacJa l)ęłlzh
wspólnym naszym (lzłełem i konsekwen
tnym etapem rozwojowym dla każdej . z
naszych organizacji. Będzie ona wsp61
ną podstawą dla wychowania całej mło·
dzieży polskiej, oraz doprowadzi do pomnożenia wys1"łk 6w mło d zl eży w odb u•
do'\vie kraju".
Jednocześnie na terenie całego woje.;
wództwa odbędą !ię w dnłacn od 6 00 12
maja 'W'Ybory do lokalnycłi Komitet.6"\lf'.
Jedn~cl
'( kl)
. .. .
- ~- .---.· 1 ~ .

Wfos en na rewia
h
t
16d k•

arcers wa
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Mdzikłe Ru1!ce ~ 1 heersr ....,...

cyJin"rm :nryc-.Jem ~ w ttn!11 U 1lla.
twłęto łwtCAJllłlll„"'
o go&z. O o&ędde dit pCJIO'Wtł M9n h.

„Wiosenne

orm po§w(ęcenfe łomlm lt~egQ, wyllGdowaneg• atanm.łea 20-ej MDH 1
tawłlir
Czamege I 12-eJ fiDB fin.
Pl&łel
al Targ

ogods~, 1~'_ n ,..__...

Clratya • 111.

Targowej 1 derłladla ~ ....-....1 pa&twowymi l harcenJdmi ,.,. AL K~, poczym
0 godz. 12 ts finały Wielkiego Konllmrsu
Swłetlłcowego Drutyn Łódzkkh w tall CRDK
Piotrkowska 243

Wieczorem

ska

~~ ~ ~owe

llglll

un.ądza:ne przea ckuływy.

pamiętaj. niecłl 6ędzf• C!u!G J;Jf1mył
Nieszczęśliwa

dziewczynP.

chce rmt

si~ wyrwać i ucieo, on jednak porywa
ją

w pół i potrząsa ~ całej siły.
- Cóż to? Bunt? Sabota!? Dlaczegt;
nie chcecz przynfetć piwa t'!la n'lnie,
Karla Koeniga, Polizeirata in Litzmann·
stadt!?
Krzycząc glo!no z przerafetila usllowała usunąć go od S::ebie.„ i nagle zbu·
dziła się.

Ale ktO~ w c.fa1Szyn1 clągu b-zymał · y,
za ramiona i potrząsał mocno.
- Boże! - powtóu:yła nieprzyfom·
nie.
- Niecn się panf uspoK'oH "'-' kto!
mówi do niej cicho i miękko _. niech
pani wstanie, inaczej pani zamarznie!
Ona jeszcze przez chwilkę błądzi na
pograniczu pomiędzy półsnem, a pół·
p
Jawą.
otem zwolna przytomnieje.
- Więc to był tylko sen! - oddycna
z ulgą i usiłuje spojrzeć w twarz sweb
muN z awcy.·
•::
:._.- _.
iezna1omy ma wysc>KO
r>ourue:nony
k ołn'Ierz palta. H e1ena wi d zi tylko jego
oczy dobre i mądre.
- Skąd się pani fu wzięła? •.- obcy
mężczyzna w dalszym ciągu trzyma ja
w ramionacłi.
- Szłam z Loazi do Zgierza.ot.~ r.C!ar
je się, że zbłądziłam.
- Tak, zbłądziła pani! Ale nie ma
błędu, którego nie możnaby naprawić!
- odparł ze znaczącym naciskiem wędrowiec.
- O jakim błędzie on m3'wi? Co on
ma na myśli? - przez jej zgorączko
wany mózg przewalają się niepewne
myśli. A nieznajomy ciągnie dalej~
-
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Bokserzy leż

przełaj

Narodowymi biegami na p.rzelia.J załmtereso
wał się Polsiki Związek llokse•rski, apelując do
wszystkich ()3{ręgów I klubów, by spowodowały wzięcie udziału na.jwiększej ilości zawodnl.k6W pięściarskich w tak doniosłej imprezie.
Pięściarze powinni biegać w swoich norma!
uych strojach sportowych, ażeby w ten sposó-b
zademostrować swą &becność, . przygotowainie
~ednie t kondytję. W biegach tych nie
pO'Wlimlo !'i)Jbraknąć żadnego pięściarza.
Z<llI'Ząd PZB ufund'6'Wał nagrodę dla okręgu,
który wylrn.Ze się największą ilością startują
cych pięściarzy w Narod'°wym biegu na prz.ełaj.
I

Piłkarze Bratysławy

O!łwiedzą

m~iu łMi

w

Reprezentację PiNtarską

Zag'ęb'e

Bra1ysławy

StI>rowa
Meez BRATYSŁA
W A - ŁODZ odbędzie się w Łodzi dn. 6 maJa. Będiz1e to s.p<>tkanie, do którego Łótlź przy
gmowuje się starannie, pragnąc tlikwid-0wać
wraienie przykrej pornżki doz:nanej w roku
ubiegłym w Słowacji.
Szereg rozegranych spotkań sparringowych
l dobra forma wykazana przez reprezentaciję
Łodz) pozwala spodziewać się, że tym razem
wynik meczu będzie konystniejszy dla niej.
Bratysława rozegra w Polsce dwa mecze DllUGJ ŁODS ODSTĄPIŁA ZAGŁĘBIU, które
aJrzy Słowaków dn. 9 maJa.
dza do Polski

t

startują

w larodowyci B'egatJ1 .na

okręg łódzki.

Pierwsze m ~jsce 'i m~strzostwo lub hmszowe zdobył SuJeł C0111~sko)". prze1 horni ,,Wicka i Wacl~a" przypadł drużyn e O. K. S.
Po prawie dwutygodniowych bojach
o palmę piervvszeństwa w Turnieju Jubileuszowym ŁOZTS-u wyłon~ono wreszcie mistrza turnieju, którym został zasłu
żenie SUPEŁ (Ognisko).
Jai< podawaliśmy, turniej rozgrywano
systemem 11 każdy z każdym" w grupach i z grupy dwóch pierwszych kwali
fikowało się do dalszych gier.

Słabe

Do finału zakwalifikowali się: KRZYSll<
GUZIK (DKS) i SUPEŁ, KRYGIER (Ognisko).
W sali ZKS Elektrownia odbyły się
1
spotkania finałowe systemem pięciosetowym t. zn. że zawodnik musiał mieć
trzy sety wygrane.
Spotkania były na bardzo wysokim po
ziomie i przynosiły widzom wiele emo-

punkty ligo

Na treninnu
•

CÓ

Puchar

cji. Decydujące spotkanie o mistrzostwo zostało rozegrane pomiędzy zawodnikami KRZYS!t< - SUPEŁ, które po
zażartej walce zakończyło się zwycię
stwem Supła 3:0. Poszczególne wyniki.
Krzys 'k - Guzik 21-19, 21-14, 19-21,
21-18 (3:1).
Krygier - Supeł 15-21, 21-16, 14-21,
21-17, 17-21 (2-3).
Supeł Guzik 21-15, 21-12, 21-13 -

ŁKS ::~(Ygier -

Krzysik 1211, 14-11, 14-21,

dobrze, ale "iak to
na .meczu z AKS.

poszło

Guzik - Krygier 11-21, 21-13, 1s,21,
21-18,.13-21 (2:3).
bGłdZie
K.rzysik Supeł 11-21, 14-21, 19-21
Otwarty trening ligowe.] drużyny ŁKS zgro- że jest to możliwe ~ przep:rowadzenia.
(0:3).
.
madził tylu· wi.drzl>w, oo dobry mecz.
Gorzej przedstawia się 1ewa strona. Sitl<>r
Ostateczna tabela przedstawia się n<:>

ZZZ (Koluszki) spełnił doskonale rolę spM- ro.radza. wyraźne brarkl treningu, _nie ma wy- stępująca:
:ring-partne·r a.
mag-ane1 Oil s.k;rzYdłow(l9o _szyb~osci, często gu
_ n-groda
preze1• Supeł (Oani"kO)
Tej miary przedwnłk W}"llłarczył., aieby ob- bi sl~ l nie wie co pO<CZą.c z pliką. Dla Łącza
;:; "
. 0• .
~
1
nażyć słabe punkty ligowców. A było ich je- współpraca z takim partnerem jest dosć t.ru-, sa ŁOZTS ob. Orszulaka (wieczne ;:ll'Jdnaik kilka. Przede wszystkim pomoc Karolek dna, a w .niedzielę będzie jeszcze trudniejsza, ro).
i Soł1y~ewski dobrze, słabszy Łuć, a już na:j bo na prawej o:m~.nie w AKS gra przeci~ż Jan2. lfrzvsik (DKS) _ nag:·oda f-my Pagorzej pn.edstawiał się Kopera Dolej Pietrzak duda. O zalatw1an1u ty-eh słabych punktow po,
, ,1
,
.
••
,
na praw·ym łączniku, fo wyrama luka11 zna- winie-n ŁKS poważnie pomyśleć.
WWWSK1 -T. (wieczne p1oroJ.
czm.ie lepiej funkcjonował atak gdy po przeKo.11dycyjnle drużyna przygotowana jest do3. ł\rygjer ·(Ogn.) - nagroda KS Tram
rwie zagrał Barran, który wr<12: z Janec.likiem brze, bo o to postairał się Patko.Io, prowadząc wajarzy (ryngraf).
wy.kazał wielki ciąg na bramkę. Przy nich treningt to też ŁKS powin.ien do ostatniej miG ·
I
4· UZlk (DKS)- nagroda f-my Place"k
rozruszał si~ też i Hogendoń. Gdyby ta trój- nuty wytrzymać tempo. ZZK (Koluszki) po
ka zechciala w niedzieię tak ws;pól!pr<M:owac przerwie opadł nieco z sił, nic dziwnego w~ęc (statuetka).
:r.i! s<>b!l jak na tretringu, o wynik meczu mo4.:- te n~pad ŁKS z łatw?śdą przedo~tawał się
5. Placek (DKS) nagroda f-my Pujna byc do pewnego stopnia sipokojl}ym.
pod br~ę. Cl~cłelibysm.y bardzo azeby w ~en dak (paia pantofli soortmvvch).
opłaci s:q
Ale AKS to nie koluszk<>'W'Skd. ZZK l w !Jfę sam sposob opor AKS przełamany był w nie~
,
•
t
/
Mistrzyni EUl'Oipy, świata ł OJimpfady, w je- ze Sl\zakam1 na pewno trzeba będ2ie włożyć dzielę. Czas n.ajwyzszy na zdobycie plerwsZ)nch
6. W1kt?rows!o (Elektr.) nagroda
dnej osobie słynna kanadyjska łyżwiarka Bar maczm.ie więcej wysiłku, bardziej wysilić do- punkt~w„ ~two można się bowiem 1,naleźć nal f-my Pujdak (para pantofli sportoviych)
bara SCOTT, miała pójść śladami Sonii Henie wdp by nawtą.zać wspólipra:c~. Wiemy Jednak, 0statn1m miejscu tabeli.
7. Kom:isiewicz (Elektr.) _
nagroda
J przejść na zawodowstwo.
·
:
·
"
'
·
.
......
-......-lf-my
Kowal"ki
(oara
aum
do
rakiet'/
:eWiele się na ten temat mówiło I wersje te
Czyniąc z~ość ży~:zeniom Czytel?lków, Redakc:Ja „Expressu llustr~WTl~e- nisa stołowego,).
~
n!.e odb!egły Oil prawdy. Pr<>wadtzOO<> długi
go postanowiła ~ zw1ązk~ I ~as1lem~m sezonu sportowego r?zsterzyc. dz1?ł
8. Nieczkowski (Elektr) _ nagro·ja
c:r.as pertraktacje, ale słynna Barbara SCOTT
nie maże się Jakoś zd-ecydować na porzucenie
sportowy. W najbllzszy pomedz1~łek dział sp~rtowy na~zego pisma ~kaze ~1ę ŁOZTS (rak:eta do tenisa stołowego).
Heregów amatorskich. Nte dla.tego, że tego
w m~nle rozsze~onych rozmiarach f :zawierać będzie sprawozdania 1. wia- Nagrody pocieszenia otrzymali: Gorznie chce, ale z te} p.r<>S1ej przyczyny, tie TO
dome>scl 1 wszystkich imprez sportQwych, odbytych na terenie ca!er:l kraiu.
klewicz (Oratorium) jako najmłodszy za
SIĘ JEJ. NIE OPŁACI.
Bo pomyśleć tylko, te władze skarbowe mawodnik turnieju (lat 13), Szapszowicz
ją chęć ściągnięcia z nfoJ podatek w wysoI
(~i~stw) jako. najstarszy zawodni~ tYr·
kości 4000 dolarów tygodniowo z sumy 7500
., meju (lat 45) l o:earczyk (niestw.) jal<o
dolarów ofiarowanej Barbarze Scott p~-ez menaigerów.
najlepszy zawodnik wśród niestowarzy1
Dla mistrzyni jazdy figurowej )X>'lOSłałyby
szonych. Nagrody pocieszen;a były d:iza.ledwie „bagatelka" 3.500 dQlarów. Czy dla
i
ne w formie pamiątkowych znaczków
takiej „l!J.amej" kwoty jest sens strade praI ŁOZTS i dyplomów. Poza tym wręczono
~- ~ amatorskie1 Barbara Scott wid·ocznle posta
nowlła się DROGO SPRZEDAC.
również pamiątkowe drplomy pierwszym ośmiu zawodn'kom. Jednocześnie
wyjaśniamy, że
nagroda przechodnia

Za

dolarów...

mało

Barbarze Scott nie

zawotfowstwo

I

„

Na hoi.sku Arko

gra(ą

dz' ś p Jk2rze-h11elusz1f cy

Dzisiaj na boisku ARCO przy ul. Woł-OweJ
zawody p·iłkankie między drużyna
mi fabrycznymi: Państw. Fabryki Kapeluszy
Nr 2. (dawniej Goeppert), a ·Państw Fillbryką
Kapeluszy Nr 1 (dawniej Schl'*l· Z uwagi na
wyrównamy poziom przedrników zawody zapowiadają się ciekawie. Mecz rozpocmie się
o godz. 15-ej.

,odbędą się

:i:,

Zctr~

l wofu:e ie

zebr~nia ...

z~ ytr i

Partyzant

W związku z uroczystościami 1-Majowyrni
ZaHąd Klubu Sportowego ZWM „Zryw", wzywa wszystkich zawodników Klubu do natychmiastowego zgłoszenia się u swoich kierowników sekcji.

.

*

ków Klubu.
wszystkich

obowiązkowa. ,

KUPON ULGOWY
do Cyrku
Za okazaniem n;nieiszego
kuponu kasa Cvrku wyda

2 bilety ze

Ważny

na Mądzyna odowych Targach· Poznańikich 'i948 r.
l

prowadzi sprzedaż towar6w włókienniczych w 3-ch działach:

I. Pawilon eksportowy

·•

Zarząd Wojewódzki KS „Partyzant" w Łodzi
zwołuje na dzień 24.4 48 godz. 18.00 w lokalu
Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Niepo
dległość i Demokrację w Łodzi przy ul. p;o~
kowskiej 49, ogólne zebranie wszystkich człon
Obecność

Centrala ·y

zniżka

50 'Proc.

wdni powszedn ·e

SprzMaż

na eksport przez Biuro Eksportowe Centrali Tekstylnej

CETEBE
li. Pawilon branżowych sklepów wzorcowych
Normalna sprzedaż detaliczna wysoko gatunkowych towarów dla wszystkich odwiedzających Targi.

Ili. Pawilon "°'przedaży targowej
Hurtowa wyprzedaż targowa to~arów wełnianych i konfekcji oraz arty-

kułów dziewiarskich jJa kupców detalistów całej Poiski.

Kiosk informacyiny Centrali Tek;Stylnej
na Międzynarodowych 1argach l'oznaóskich udziela szcze~ółowych infDr·
macji wszystkim zainteresowanym.
4627k

{~u~har) DKS-u została z obecnego tur·
me;u wycofana na skutek niejasnego re
'I gulaminu. Nagroda ta będzie rozgrywana w przyszłym turnieju.
Bezpośrednio po zakm1czeniu rozgry
wek prezes ŁOZTS-u dyr. Orszulak wrę
czał kolejno nagrody zawodnikom.
W
1
I imien:u ,;EXPRESSU !LUSTROWANEGO''
wręczył również puchar przechodni .:.i•użynie DKS, ż~1 cząc jej, by w przyszłym
· roku broniła tego pucharn, a innym klu·
bom, by us'.~'.H':rały zdobyć g 0 dla siebie.
Zawodnicy 11 Elektrowni'' w czasie
tr\.van ia ~ó~finalów. wycofali się i tym s:i
mym za1ęl1 ostat111e trzy miejsca. za:nteresowanie turniejem duże.

I

1

j

·

*

~c. ząd. ŁOZTS tą drogą dziękuje wszy

stk1m ofiarodawcom nagród na powyż
szy turniej, a w szczególności Redakcji
„Expressu Ilustrowanego" i Włókienni
czemu Związkowemu DKS za puchary
przechodnie, a Zarządowi Głćiwn'3mu
Zw. Robotn. i Pr.ac. Przem. Włókn. w
Polsce oddział w Łodzi - Referat Sp:ir
tówy, za ofiarowanie 30 szt. piłeczek r.a
I powyższy turniej.

I
I
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W poniedzia!Pk dnia 26 kwie~nia
'PREMIERA filmu radzieckiego

>>PIROGO

J

Str 6

Mł~a~la ~=~• n~~,!i~1

•

,,D. D. T. APEX

skuteczniejszy od amerykańskiego
klor.y prowadzi rozwięzły tryb życia, chce się_'
Niszczy owady i robactwo,
z nim rozwiesć. Malka odwodzi ją od tego za
Tępi radykalnie m 0 1 e
mlaru, a qdy wszelkie perswazje nie odnoszą
Do nabycia wszędzie
•
skutku, odzywa się:
•
- Pomyśl o dziecku. Jakiego mniemania hę
Wytwórnia Chemiczna „Apex'' Sp. z
dzie twój syn 0 swym ojcuL
Łódź, ul, Piotrkowska 171
- O swym ojcu?„ szlocha rozżalona córka
------'
Sk<!;rl ja wiem, c~y on jest jego ojcem, przy
tak!m prowadzeniu się?„

"

*

•

Trzej młodzi malarze opowiadają soble niestworzone historie o swych obra?:ach.
Namalowalem tak wie~te kawalek muru
- mówi jeden - że qdy wrzuciłem obraz do
wody, od razu poszedł na dno ..
- To n'c - odpowiada drugi malarz - kłe
dy clo mojego peizażu zimowego przyłohłem
tcrn1~metr, rti;ć od razu spadła poniżej zera.
- Wszv5tko t" nic - wtrąca trzeci. - NamaJm,•a!em rortret zn:tjomego i czy wiecie że
j<>sl nn tal{ wi rny, iż obecnie muszę go' co
drugi dzień golić!..
0

0

• * •

Pan' Bąbelek krzyczy na męża:
- Cóż to za znak zrobiłeś nad swym łóż
klern?
- A Io bardw ważna sprawa - odpowiada
1
rn- ·im1c'{. - Jl.1"1szll jutro wstać o ósme!, więc
zrr.hił:-m zr.a!<, aby nie 7.apomnieć się obudzić..

*

-

* *

Czy pan nie wie, kim jest ów
w hr:: 7 owym kaoeluszu.
- To
prawdziwy unikat.
V!l!' jakim wirrledem?

lllllllllllllllllllllllllllllln

bo

każdemu

•

~~=:r::w:m

D:>:iś
kulką".

TEATR POWSZECHNY
o g'Jdz. 19,15 „GMpoda pod

Wesołą

Ku

TEATR KA.MEP.i\LNY DOMU ZOŁNIERZA
ul. Daszyń•kiego 34.
Dziś r
aorlzinie 19 min 15 farsa Noela
Coc•varda ,.SEANS''.
·
Teatr „SYRENA". Traugutta 1
Dziś o godz. 19.30 „AMBASADOR"
TE.'\TR ROMEDil MUZ1'CZNEJ „LUTNIA''
PidrkQwsl~a 243
()',lntnie dol .. ZEMSTA NIETOPERZA" opeTPilrn w 3-ch aktach J. Straussa w premierowej obsadzie, codziennie, a w niedzielę 2
przcd$tawienia o gdoz. 15,30 l 19,15.
Teatr „OSA". Zachodnia 43. tel. 140-09
Dziś i codziennie „WIOSENNY BIEG".
UW A GA DZIECII
Teatr Lalek ,.Faramuszka", - Plotrkowska 65 czynny w soboty o ~odz. 16.00, - niedzi e! e i święta o godz. 12,00 i 14,000.
Repr, CYRK Nr 1, Plac Leonarda
Codziennie o q. 19,15 wielki program atrakcyjny pod dyr. Din-Dona
W soboty i niedz. pocz: 16,15 1 19,15,

I
.!<

o.o.:?:

~

Dr KOWALSKI MIECZYSŁAW, s pecja lista skórno-weneryczne 1 Maja 3, 8 - 10;
4 - 7.
2334k
Dr PIWECKl wewnę
lr?ne (płuca, serce).
P10tr kowska 35 3-6.
DOKTOR
GLAZER,
skórne - weneryczne.
5 - 8 Andrzeja 28.
3546k
Dr HEYKO-PORĘB·
SKI Jan choroby skór
no.weneryczne Brzeźna 6, tel. 158-19. 5-7.
3474k
Dr PIESKOW _ ner-

„ Dr

BASS ZYGl\IUNT
choroby kobiece. Narutowicza 6, tel 208-76
3H4g
Dr LENCZEWSKI cho
roby kobiece, akuszeria, przyjmuje 3 - 7
Sienkiewicza 51.
3653k
Dr MAJEWSKI charo
by kobiece, wewnętrz
ne, Legionów 1-3 - 1
Tel.: 216-82
3652k
Dr JERZY ŁUSZKIE
WICZ. Kobiece. Legio
nów 3 - 6 od 9 - 11
- 16 - 18.
3732g
DR VOGEL specjalis
ta chorób kobiecych
akuszeria. Narutowicza 4, tel.: 260-92.
360!lk
DR DOBROWOLSKI
spe...-jalista chorób ner
wowych I sek~""'lnych
Kopernika 6 - 5, tel.:
186-00.
3610k
DR MARKIEWICZ
GUSTAW weneryczne, skórne Piotrkowska 109-6, tel. 138-52.
LECZNICA lekarzy
speCJalistów
gabinet
dentystyczny, Piotrkawska 3, Tel. 216-48
Dr BILIRSKI choroby
serca 11 - 14, Legionów 3.
Dr. CZERNIELEWSKJ
choroby skórno-weneryczne, Piotrkowsl{a 88
czwarta _ siódma.
4308k

dziurkarkę

Akuszer!< i
AKUSZERKA Wft.JTA
SIEWICZ. Abiturientka Warszawskiej
Kliniki Profesora Gro
madzkiego przyjmuje
Pomorska 43
ll2R:'I!?
AKUSZERKA t.AGO·
WSKA lren·i przyjmu
je Zachodnia 52, tel.
t51-76.
3333g

bieliźni.a:i.ą

„Singer"
Warszawa
Pańs-ka 9 m. 32.
'
4606g

K--U-P~IĘ~-dz-i-ur-karkę męs

ką, Z!Jłosić się

Andrv.e
ia 24-5 Gwiazda. 460Rg
SPRZEDAM maszynę i
konserwator do lodów.
Wiadomość w godzinach rannych Bednarska 24 m. 9. Tomankiewicz.
4616 g
SPRZEDAM samochód
Opel Adam 4 drzwioIUOftO - SDrzedaż wy
nadający się na ta
AKUMULATOR Łódź, ksę. Wiadomość Łódź
Andrzeja 29 poleca a- Suwalska 13, Dresler
46Wq
kumulatory do każde Antoni.
go samochodu, moto- ROWERY dwa męskie,
ADRIA - „Skarb Tarzana''.
cyklu ł telefonu. Spe- lodówka pokojowa do
BAŁTYK ,,Dusze Czarnych"'
sjalnie dla motoru sprzedanl.a. PiotrkowBAJKA - .• Dziewczę e: półno:y"
„Diesela'• I samach. ska 122 -9 od 15-ei.
4580g
GDYNIA „Program Aktualnośd Kraj.
amerykańskich, gwaZagr. Nr, 8."
rancja od roku do SAMOCHÓD sportowy
GDYNIA - „Mściwy Jastrząb"
dwóch lat. Kupujemy D.K,W. „mei-.ster'.klase•·
HEL - „Zielona Dolina"
stare akumulatory sprzedam Chojny, Pryn
MUZA-„Mr Smith jedzie do Was'Zyngtonu"
(~krzynki) tel. 165-25. !:~~~2:_
4582g
poranek „Przygody Nasredfna'•
AKUMULATOROWY DO SPRZEDANIA moPOLONIA - .. Ostatni Etap".
marki „Ziindap"
D:-r-F""A-:-::-L""'K""'o:-:w~==s==KI==-""c"""h".,-i- warsztat, bud o~ a, na tor
PRZEDWIOSNIE - „Na tropie zbrodni"
rurą-urolog spe:jalista prawa ładowame aku 750 kubików, terenoROBOTNIK - ,;Guwernant.ka"
nerek, pęcherza, dróg .• 1ulatorów wszi:Jk1ch wy w bardzo dobrym
ROMA - „U progu tajemnicy"
moczowych. Piotrkow- typów, wykoname l.l- stanie. Wiadomość.
ska 159
4 --Q
j chowe, solidne, gwa- Łódź, ul. Piotrkowslka
REKORD - ,,Pan: Miniver"
.
STYLOWY - „Mall Detektyw!''.
2340 k rancja, Łódź, ul. Za- 154, tel. 192-68 - 12
4 l 70:C Kuzański.
4.5839
-D_r_Ł_O_Z_A-specjahsta wadzka 13
poranek „Ozapajew"
ŚWIT - ,,Niebo czy piekło''
chorób włosów, skóry POPl!LARNY
Skład KUPIMY Iiksze towa1 wenerycznych, pierw Mebli S. Gab~ła Pa rową w dobrym stanie
TA TRY - 1_,Dwullcowa kobieta"
sza _ druga, czwarta wełczyk~nŁódz, ul. Dr „Elkaro" Zachodnia 22.
TĘCZA „Mali Detektywi''.
4584q
- siódma S\enkieWl- Próchn I. 1 (Zawadzporanek „Nauczycielka wiejska"
cz.;1, 34. tel'eron 179-56. ka) tel. 175-75. Pole- SPRZEDAM samochód
WISŁA „Moje Uniwersyteti'·
Dr MIRSKI akuszeria ca najtaniej, sypial- marki „Gaz" nośność
nie, stołowe, gabinety, 1.5 tony Bogusław ZaWŁÓKNIARZ ,,Wśród ludzi''
choroby kobiece. Że
kuchnie, tapczany, sto lewski. Łódź Sosnowa
romskiego
37.
tel.
WOLNOśC - .. n~tatni Etap".
ly, krzesła, fotele I 13 tel. 170-65
4302g
257-23
llk
ZACHĘTA - „Bitwa o szyny" poran. „G•1l"
łóżka. Wkonanie solid
46000
Dr JAN SOSIN rent- ne I punktualne. 3692k SPRZEDAM mały dogenoloJ, zdjęcia. orze- ELEKTRYCZNE przyTeatr „OSA", Zachodnia 43
mek Lipowa 46 m. 11.
świetlenia, terapia
rządy pomiarowe kupu
4602Q
Dziś o godzinie 19.30
rentgenologiczna,
je Laboratorium, Lipo- SREBRO w każde] poGdańska
74.,
15
18,
BJ E G"
„W I OS EN NY
wa 23.
staCi kupuje-M. Wel
t<>l !Rl-14.
36tflg
Dowcip polityczny - satyra - humor
RADIOAPARATY, fo- ner i S-ka. Łódź. Piotr
DOKTOR
REICHER
toaparaty, kinoapara- kowska 112, tel 120-66
- piosenka - taniec.
specjalista wen-.:rycz- ty, telefony, motorki
38150
Udział biorą: H. Grossówna, A. Dyms1.a.
ne, skórne, płciowe każdą radiową lampę,
J. Gosławska. A. Jaksztas, H. GrochowTAPETY! Tapety! Po(za burzenia) Poludf'!0
różne przyrządy i na- siadam na składzie duska. M. Łukjai'lska, B. Halmirska. St.
wa 26 druga - sl.~d- rzędzia kupuję-sprze
Piasecka. J. Darskl, M. Dąbrow5k1.
ży wybór pięknyt:h ta
lOa.
··t;-~•~t{
daję
zamieniam net i wie~nych piór
1
Z. Łuczak, W. Zwoliń>ki I ciuet Suit
Dr ROŻYCKI spe:::ja- Gdańska 17. Ksieiniak f.ódź, Piotrkowska 118
Przy pianinach: z. Wiehler l W. Syn3849k Mnriił Cha in
lista chorób kobiecych
4341g
der Reżyseria: A. Dymsza. Dekoracje:
akuszerii
przeprowa- KAPELUSZE damskie. KAPHUSZE damskie i
St. Frasiak. Przed<;przedaż w kasie te- ;„ dz'ł się. Ohecnie: Piotr
atru, telefon 140-09, w godz. lll-13 i od ;;; kowska 33, przyjmuje: męskie od 600 zł Du- meskie duży wvbór po
ży
wybór. „Manru" leca sklep Potrkovrska
16-tej. W niPdziele od 10-13 i oc'I 14-ei ..,. 2 - 6
3519k Głowna 30.
3643k 190
4450g

K i n a

I

I

R.edak1nr N'lczelny: :::. Kl:10NIEW1CZ

D.-.019757

.•
J>renum.

.I
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Dr TEMPSKI specja-1 ŁOZKA polowe, klesz
lista weneryczne, skór czyny, styliska, parawa
ne, włosy., maczo- ny, krzesła, sklep Popłciowe .
Piotrkowska łuc'lniowa 6.
3595k
114
3476k GALANTERIA hurt.Dr OLĘDZKI charo- detal poleca Pyt1och
by skórno-wenerycz- I S-ka Łódź, Piotrne. Żeromskiego 41-1 kow~ka !il
3569k
3__ __
6.__
1t46k
HURTOWNIA WłóDr PROCHACKI spe- kiennic:i:o - Galanteryj
<'jalista, skórne wene- na „MTR" -Stanisław
ryczne przvimuje 3-fi Trawiński, l'..ódź. Piotr
tegfonów 17
3486k kawska 49, tel. 102-03
Dr-TADEUSZ-CHĘ: poleca towary wełnia
CIRSKI choroby skór- ne, bawełniane, dzieno-wenervczne Piotr- wiarskie, różne tkaniny obiciowP., or::iz dro
kowska 157, 3-6
3574g bną galanterie. Wysyłamy
za pobraniem
pocztowym. Cenników
fe'czer~v
niP wv~vhim:v. 4004k
SPRZEDAŻ
hurtowa
STARSZY felczer Ga- kapeluszy l beretów
lu ba długoletni prak- dam~kirh duży ~rvbńr
tyk s·zp;tala skórno-we - cen:v niskie f,ńc'l7.
nerycrnego.
Główna Kopernika 47-12 ~ An
62 - 76. 18 - 20.
tnnnw~lrn
~!11 Ro
4506g 5 OPON z r!etkami
17x750 std·1 p!P.rws;·r·rzędny do snrzedania.
LEKARZ DENTYSTA Kośchmzki 58, KL1' ~v
Zofia Balicka, Labara Samochodowe. 4352k
torium sztucznych zę SPRZEDAM place: iebów. Moniuszki 11. den nlac zabudowi'nY
w Revmontow:e. WiaIl p., tel. 151-15.
3977k domośr. Balnc1q Rynek
LECZ. ZĘBOW. Nowo 3. paszteciarnia.
czesna pracownla zę MOTOCYKf _N_SU--2-50
bów sztucznych Piotr ostatni model, sprzekow!lka 8.
347!ik dam. Piotr<kowsk11 1)3,
45650
GABINET dentystycz- tel. 257-62.
sprzedam
ny Maksymiliana Pre- UWAGA!
dziurkarkę
giera ze' Lwowa. Spe- mas11:ynę.
cjalność
nowo<:Zesna Wiadomość Piotrkow4603g
protetyka zębów Gdań ska 23-15.
ska 26a
4510k SPRZEDAM maszynę

lekarze

wowe, wewnętrzne, elektrowstrząsy. 3 - 5.
wlnleu zawadzka 6.
35llk
VR DOLINSKA, Choroby dzieci. Narntowi
Malv Janek cały <1:deń nlalrnł. Bolał !l'l bar- cza 6, tel. 208-76.
dz0 ząb_ Malka naszła z nim do dentysty, któ
:'396!{
ry Jl<:l•T'<i-ł korzeń.
.
Dr LIBO ALEKSANNa•ajulrz Janek jest w szkl'le lak zwykle
wesnlv. Kole-:łzy o!ar?ają go kołem.
DER choroby uszu,
- Nn, boli ie~zcze?
gardła, nosa, 8 - 10,
·
.
4 - 6. Daszyńskiego
- Nie w> 0 m .. - odpowiada chłopiec 3608k
6 tel.: 101-50.
- llnil<;i 7najomych,
Jest ricniailze...

Teatr „SYRENA'', Traugutta 1
Ostartnie 2 dni barwnej grotesk.i dyplomatycz
no-satyrycznej
„AMBASADOR"
Z. Gozdawy i W. Stępnia.
udział bierze cały e:espół „SYRENY", balet i or
kiestra. Pocz. przedst. o godz. 19.30. Kasa czyn
na od godz. 10 - 13 I od 16 -ej tel. 272-70.
Wkrótce premiera komedii pt. „Dobrze skrojo
:: ny frak".

O<ilOSZENIA DROBNE

I

Jegomość

11

llllllllllllllllllllllllllllllll

UWAGA NADESZŁY
z importu
Opony amerykańskie 550x18 l 800xlł
szellak (shellak) „Lemon" dla przemysłu i zakładów stolarskich.
Sledzie „matiasy" w beczkach a 100 kg
i w beczułkach a 10 l!:g.
Dom Handlowy „MARKOwł. KOKOT MARIAN I 8-ka
'
Łódź, ul. Nawrot 28, tel. 159-49.
4597g

KAPELUSZE damskie i
Teatr Komedii Muzycznej „LUTNIA"
męskie duży wybór po
Piotrkowska 243
leca sklep Piotrkowska
OSTATNIE DNI
223
4449g
RADIO „Gross-super"
ZEMSTA
NIETOPERZA
Telefunken, klawiatuaktach J. Straussa
Operetka
w
3-ch
ra sprzedam. Nawrot
w premierowej obsadzie
44 -19.
4574g
Codziennie o godz. 19,15, a w niedzieZUNDAPP-kardan stan
lę dwa przedstawienia: o godz 15,30 i
dobry 200 cm sprzedam. Rzgowska 153 oo I
19,15.
~P_<?dan_.__
45759
Bilety· wcześniej do nabycia
ul.
RADIO super sprzePiotrkowska 102, a od godz. 17-tej w
dam. Łódź, Jaracza 6
kasie teatru. w niedzielę kasa czynna
- 28.
4.577q
od godz. 11-tej.
SPRZTIDAM samochód
W próbach: „Rose-1\larle".
.C632k
Fiat polski 518 6 osohowy na no•vym ogumieniu stan b. dobrv
IJll'AGA!
Annii Ludowej 21-24
tnkale
4578g SKUPUJEMY WEŁNĘ
OWCZĄ, surową. ;..o- ZAMIENIĘ pokój, kutną, praną. w Kl\Zchnię, na dwa trzy ku
DEJ ILOSCI, .,ME- chnię, Żeroms'klego 85
4604g
OKULARY oraz na- RYN OS KRAJOWY" -1.
prawa okularów war Łódź, Rzgowska 4. Fi- ZAMIENIĘ poikój z ku
3293k chnią nadające się na
s:i:tat opt:vcrny . ł .6d7., Ila Rybna 17.
CL WS
i
sklep na jedno. NajNowomieiska 3 357lk m:zu
TRWAŁ;\ Ondiilację l>A~STWOWE Za'kła- chętniej RadogoszczC2ęstoGwarantowaną ! fardy Wyrobów Drzew- Julianów bowanie włosów we nych nr 1 Łódź, ul. eh.owska 14 m. 3. 4581
wszvstkich odcieniach Kopernika nr 17 poszu ZAMIENIĘpokój z ku
wykonują specjaliści kują wykwalifikowane chnią 'Z wygodami na
11-go Listopada IO.
go plan·isty Zgłoszenia parterze, na pokój %
4054k kierować z podaniem kuchnią lub większe.
ZIOLA lecznicze M życiorysu w god'Z, urzę Lipowa 1-16. 4586g
Szydłowski farmaceu.
dowych.
461 k ZAMIENIĘ-sklep, pokój z kuchnią na 2 lub
ta - zielarz, 40 lat pra
llilłll:
1 pokój z kuchnią.
cy zawodowej . NaruPOTRZEBNA
towir7::i , nrnl?eria.
pomoc Wólc:zańs'ka 156 -1.
BRYCZESY specjal- domowa z gotowaniem
nie wykonuje krawiec Nawrot 2 - 22. 4614g ~ ał!ohione dołmmentv
z Warszawy, Piotrkow POTRZEBNA pracowni
ska 176 - 12.
3601k ca domowa na przycho ZGUBIONO kartę reje
ZGINĄŁ pies, wilk od dne od zaraz. Zgłaszać siracyjną
RKU-Sk'ierWierzbowa 34-5 niewice,
pr·owatlzić za wynagro się
Kowalczyk
1622k Antoni, Budziszewice,
dzeniem, Chojny ul. rano.
RETUSZERKĘ
dobrą pow. Rawa-MaoZowiecMakzewskleqo 30.
4551q poszukuje Foto H. Smi ka.
4605q
ZGUBIONO- palców .ę
DZIEWCZYNA z Gło ( gaaz Piotrkowska 6.
4626·k Szulc Genowefy i downa, która. była. u do1
porno: wód repatriacyjny Kowrcy Limanowskiego POTRZEBNA
56 pros'Zona jest o zqło domowa zaraz Gdań- guta Stanisława, Zam4628g kn1ęta 9,
s'Zenie się.
4609q ska 18 m. 1
461~
PRZYBŁĄKAŁ się pies POMOCNICA domowa ZGUBIONO
książeczwyżeł. Ogon ob::iętv potrzebna z gotowa- kę Ubezpieczal.
Spał.
Wólczańska 252 30 . niem, referencje Na- Kucińska Janina, Wa4613q wrot 15 -7
4612g
45799 lińskiego 14.
ZAGINĄŁ pies
rasy POTRZEBNA dziewczy SKRADZIONO piecząt
ald-arterler cuimobrą na z gotowaniem, re- kę na n~wisko Z. Rzą
konieczne. drińska, Sprzeda! gazowy nT. 130. Uczc'iwe feren~je
go znalazce proszę od- Próchnika 10-11. 4588q lanłerii,
Ł6df,
Plac
prowadzić Piotrkowslrn. POTRZEBl\'1
na
do- Z~<:'ięstwa Str. 264
159 - 5 tel. 137-39 brych warunkach pła- SKRADZIONO
legit.
Zwrot wynagrodze.
cy: odpowiede:ialna si- tramwajową dowód <>4535q ła fachowa w chara!k- sobisty Krauze Daniela
PIĘKNA trwała otidula terze ekspedienta, kie Nowo - Zarzewska 2
cję wykonujemy z gwa rownika oraz księgowa ZAGUBIONO
dowód
rancia 11-go List.cip"l- bilansistka na amery- osobisty wydany przez
kankę. Zgłoszenia z ży Urząd Gminy Planów
da 75 Trojanowslki..
45900 ciorysem. referencjam1 pow, Konecki, kartę re
BROSZKĘ zqubion-0 22 • pod „Rutynowani"
jestracyjną RKU- Koń
459tg sk<ie na nazw. Sobczyk
kwiet. o'k.olica PiotrPOTRZEBNA
starsza Balesław, zamieS'Zkały
kows!kiej. Narntowicza,
Zaw11dzkiej. Nagrod11. pomoc domowa z refe- wieś Wólka.
45089
Gdańska 3.5 6. 4601a rencjami Legionów 33. ZGUBIONO dowód oso
4594.g bisty Briikiert Felicja
WYDZIERŻAWIĘ za- .!TI· 9
kład fotograficzny, po- POMOC domowa z go Letniskowa
22. Ruda
potrzebna, Pabianicka.
slana1acemu uprawnte- towaniem
4585tJ
nfa. Wlad w Red11k-ji Referencje obowiązko- ZGUBIONO !kartę roz
1
.
4576g we. Zgłaszać się od 4-5 poznawczą kartę rejeŁódź, Zacisze 4 m. 8
stracyjną
RKU-Sk'ier4468g niew'ice Redlicki Józef
Nowy Dwór
powiat
Skierniewice !Jllll. DaPOTRZEBNA prasowaleck.
45879
czka na chemiczne, od DYLSKIEGO Mariana i ZGUBIONO dowód zazaraz. Pralnia róg 6-o Stanisława, oraz Mil- meldowania
Romana
szteina Dawida ze
Sierpnia i Lipowej.
Gajderowicza, Łódź Ry
Lwowa,
poszukują
45250
bna 13.
45899
POTRZEBNY pracow- M'lscy Łód~, Al. Ko- ZAGUBIONO legi-tyma
ściuszkl 39 m. 4 4529
nik do maszyny sanecz
cję tramwai.ową na mle
kowej Łowicz ul. Brosiąi:: kwiecień Stęp'kow
l!auka
warna 9 m 4.
4.564q
ska Maria. SierakowGOSPOSI do dwojqa KURSY kroju męskie- skiego 26
4592q
osób. Referencje poża go 1 damskiego (syst. ZAGUBIONO
dowód
dane. Radwańs'ka 25-4 angielski)
Instytutu dozorowy
Grabows'ki
4568k Przemysłowo
Rze- Jan Przetwórcza 4
POTRZEBNA
pomoc mieślnlczego
Zapisy, ZAGUBIONO
kartę
domowa z gotowaniem Łódź, Stalina 7.
RKU Rakowski Ka'ZlSienkievti :za 26-8
4469q mierz Wichrowa 24
46070 KURSY SAMOCHO4596q
POTRZEBNA
pomoc DOWE Związku Tran ZGUBIONO ks'iążec'Zkę
domowa do skromneqo sportowców Andrzeja Ubezpie ::zalni Społecz.,
qospodarstwa. Wscho- 6 przyjmują na nowy odcinki zameldowania,
dnia 22 m 14.
461tq kurs zawodowy i arna kartę
rozpoznawczą,
POTRZEBNY
mais.ter torski nauka jazdy na legit. zw. e:aw. dozorintroliqatorski. Wiado- samochodach osobo- ców, kartę odzieżową
wych, ciężarowych i Daszyńskiego 50 Iwani
mość Piotrkowska 109
m. 5 tel. 177-76. 4620k motocyklach_
~281g eka Anna.
4598g
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