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Zyczenin kierowników
_ Podczas powitania Nowego Rok~ ~ 8,alonach Prezydium Rady
l\Iimstrow, wygłosili przemówienie
Prezy.dent R. P. Bolesław Bierut i
1'
rem:er tow. JÓ'l.ef Cyrankiewicz.

Przemów· enie
.
Prezy denta BlerUłO

Obywatele!
Wra.z z milionami naszych współ
rodakow w kraju, wraz z zaprzyjaźnionymi narodami na całym
świede wi.tamy w tej chwili nadch odzący Nowy RoJ{ 1948.
Korzystają.c z gościnn,oś,ci obywatela Premiera, znalezlismy się
tu, w siedzibie Rządu Rzeczypospolitej - zarówno kierO\\'llicy władz
naczelnych naszego państwa, jak i
czołowi przedstawiciele świata pracy z najważniej.szych ośrodków
gospodarczycb naszego kraju~ przo
downicy przemysłu i -rol.nictwa,

~~;5:i~~ł~wto~~~~cjid~~~=
politycznego, zawonaszego
życia

dowego, kulturalnego 1. społecznego,· starzy i młodzi, kob:ety i męż-

pańslwa

narodami

CITA DEL VATICANO. - W
przemówieniu do dyplomatów, papież oznajmił, że więcej niż kiedykolwiek ws'zyscy ludzie d:tlek-0wzroczni są przekonani o niepodzielności pokoju.
Dodał on, że nie należy bynajmniej do tych, którzy przypuszczają, że Nowy Rok może być jednym
z najcięższych w dziejach.

rac

dla narodu polskieqo

serdeczniejsze śymJenia szczęścia i ludu 1 ~pu, myłl1 tw6rczej i rokiem umocnienia pokoju i twór- powiedział. Nie ~ miano<W'l
pomyślności w nadch~ym No- pracy, na której opiera się, rośnie czej pracy, niechaj będzie rokiem cie, jak spędził Noc Sylwestrową w

i potężnieje gmach naszej Odro.żegnaJ·ąc rok mftl.iony, składamy d:zone; v.~ .... ..v.a·politej.
" ~~,I:""'
h?łd wielkiej pracy, dokonanej w Witamy nowy, rozpoczynający
cią~ tego roku w całym kraju, na się rok z głęboką wiarą, te przyIą~e i na morzu,. na roli i 'I! ko- niesie on nam nowe, jeszcze wspapalni, w fabryce l w urzędzie, w nialsze sukcesy na wszystkich fron
szkole l· w labo ratorlum, skład
. amy taeh n'lłSzeJ· pracy n ad o dbu d ową
hołd pracy doko~anej pn.ez millo- i .rozbudową Polski, .~d. um~emem fundamentów JeJ siły l bezny prostych ludzi.
Był to rok wielkiego dorobku i pieczeństwa, że przyniesie on luwielkich sukcesów na wszystkich dziom pracy dalszą poprawę bytu,
. t ra.
-Lć JU
.
f rontach naszeJ. pracy ogólno-na- spok6.J 1. pewnvis
~~cy! ~~czę Wam wszystkim
ro.dowej ..B~ł t~ . rok dec.ydującego
tr.umfu idei ZJednoczerua narodu szczęshw.ego i radosnego Now.ego
- nad sobk ostwem i· zaprzań- IRok u, zyczę W am zad owol ema z
stwem ludzi dnia wczorajs7.ego. pracy. i pomyślności w życiu osoBył to rok utrwalenia zwycięstwa bistym. Niechaj rok 1948 będzie
wym Roku.
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dalszego rozkwitu i chwały naszej roku 1943-im, wówC7.laS, kiedy naród
w wałce z okupacją hitlerowską oOJ·ezyzny.
czekiwał od nadchodzącego roku dal
szych rozstrzygnięć i kiedy równoPrzemówienie
Iegle z rozstrzygnięciami, które goto
,
,
•
tow. Premiero Cyronk1ew1czo wały się na froncie - rodziła się w
Obvwatelu Prezydencie, Mili Go- kon::>piracyjnym mies7.kaniu w Warpod przewodnictwem Bo·lesła
szawie
"
wa Bieruta. kierov."Iliczka przyszłej
ście!
Moment, w którym odchodzi w walki 0 Polskę Ludową _ Krajowa
przeszłość stary, miniony rok, - mo Rada Narodowa, rodząc się z głębo·
ment, w którym r<YZ}>OCZYtllllly no- kiej tradycii minionych walk 0 wywyku, odkres,flskłaniks„·adzawszbe. d~arabcilhaunn· zwolenie ludu polskiego równocze. samym dni em pn..elomu st are- śrue
su. o re e Jl, o zro 1eru
Bilans osiągnięć _bilans vvalki i go roku na ll<Jł.1\TJ', w którym poV11Stawysiłku narodu polskiego zrobił ob. ła - symbolizowała to, że jest wy- i idących
nowych
razicielką
dla
nowego czaRoku,
_ Nowego
l'.rezydent w wigilijny wieczór - na sów
krawędzi starego roku. Jednego tyl- Polski historycznego okresu.
Już nie symbolem, ale rzeczywiko wówczas Obywatel Prezydent nie
stością jest teraz to, że naród pol~ki ze swoją bog'.ltą tradycją - pamiętny swoich ciężkkh i krwawych
tięiidch i tragczwalk i patnłę·

J.

I

spo1·1te1· ~~~iapię~=~~=ez\~\~:
Prezydent Rzec•ypo··
I.
All.fi!.

kszą wolą i konsekwencj'ą, z tym
większą - zdumiewającą nieraz in-

ne narody żywotnością - swoim wła
snym wysiłkiem, bo na sobie przede
wszystkim uczy się polegać, wsparty
czyźni.
Dnla 1 stycznia 1948 r. PreZydentl k6w kancelarii cywilnej Prezydent matycznych przyb~li rÓ'\~eż i.eh za: o ws.pólną siłę i wspólne beipieczeń
, Z~braliś:UY się, aby . w t~~
.. y attache wo)'skowi, morscy ~ stwo na.rod0w słowiańskich. ze Zw.
u~~rię~on:J pr~ez tra~ycJę. chwili I R. P. przyjmował w Belwederze ży- R. P. począwszy od. godziny 9 r~ stępc
Radzkclriim na <'..zele, i narodów miprzyjmował w Sali Pompejańsk:ieJ lotniczy.
p.;:;ekazac sob1e nawzaJem i wszy-, czenia nowo.roc.znę,
p 0 przyjęciu życzeń od pracowni- Belwederu, życzenia delegacji ~ W imi~u korp~ dyploma.tyez- łuiących pokój, kształtuje swoją
stkim rodakom najgorętsze i najpolitycznych, instytucji i orgamza- nego złozył żymema Prezydentowi przyszłośr
-Goscimy tu bohaterów dziS:cjszej
d~e~an-ambasado~ ZSRR_ W. z. Lecji spoleemych i kulturalnych.
o godzinie 12-eJ przybywają do b1~~·. wyglaszaJąc krotkie prze- Polski _ gościmy przedstawicieli
klasy robotniczej Warszawy 1 WOJ'.
Belwederu przedstawiciele Sejmu U- mow1eme.
warszawskiego - gościmy wreszcie
stawodawczego.
przyszłość narodu-polską młodzież;.
TOW PREMIER PRZYJMUJE
W Sali Pompejańskiej zebrali się
Zcoraliśmy się w tej ilości, na ja.przyjęły
ŻYCZENIA
wicernal'szałkowie Se)\nu Barcikowski i Zambrov..-ski oraz przedstawicie Dnia 1 bm. od godz. 10 tow. Pre- ką pozwoliły te mury.
dostarczany~h przez usA. <?d.Yty~- le klubów pooelsklch.
W imieniu nas wszystkich skła.mierowi ~ózefowi Cy:a:i1d~czowi
ko Stany ZJednoczone zawiadonuą
•
W .imieniu nieobecnego marszałka w PrezydiJUm Rady Miimstrow skła- da.m najlepsze życzenia ~łowie pań
że wysyłają tam
odnośny kraj,
•
Sejmu i wszyst!cich po.9łÓ'\v złożył dały ;ŻYCZenia n-0wo~e liezne de- stwa - obywatelowi Prezydentowi
• N.OWY JORK (PAP~. -:- Kore- transport na pewną sumę w dola- życzenia
Prezydentowi wicemarsz. legaCJe stow~zen. 1 mstytuc~i s~ Bolesławowi Bierutowi. Stąd w imie
n~ezwłoczmusi
ten
kraj
rach,
„N~w
~pi ~en.t ,;vaszyn~or;ski
łec:znych, wplSUJąC się do pamiątkO-" niu nas wszystkieh, przesyłam no·
BarcikowskL
' rs: Ti:nes d?nosi, .ze FrancJa, nie odłożyć do specjalnego fundu. worocme po7elrowienia polskiej kia.W podziękowaniu Prezydent R. P. wej księg! ~oworocznej: . .
\~ lochy i A1;1stna pr,zyJęły wszyst- szu równowartość tej 'sumy, we- życzył przedstawicielom Sejmu poO godzirue 11.45 zło:zyh ~eru~ sie 'robotniczej - aby Nasz wielki
k1e war11~1,. od kto:r:ych .Kongres dług kursu urzędowego. z gotóv.-ki wodzenia w pracy nad formowaniem d?Tektorzy biur Prezymum ~dy M; wysiłek podnosił R.7'eczpospolitą, poi
ustawodawstwa mstó~. O g~. 12.15 3W.1ZYtowali skim chłopom. - aby się wa.m da.USA uz'.1-1ezma, ~dZJ.elerue „tY?1: tej Stany Zjednoczone będą rów- demokratycznego
Prermera oba.J wi~remle:zy - Wł~ rzyły plony - wszystkim pracowniczaso'ń'.e~ ~mocy , w wysokosc1 niei miały prawo pokrywać swe Polski Ludowej.
o godz. 12.30 p9bywają do B.el;: dysław Gomułk~ ~ Ant<Xn.1 Ko:zyc~ kom ~m.·słowym, - aby tmd wasz
522 mihonow dolarow. Dwu~tro.n- wydatki administraeyjno _ osobowederu przedstawiciele generahcJ1 o:az w~yscy mlJ!UStrowie ! WJceITU- jeszcze więcej pO".iytku we w-;zystne 1;.lkładr z r~dem amer~k~?skun we w odnośnych krajach.
mstrowie, a. taikze szefoWle J>O?le· kich <lziedzimwh narodowi przynoWojsika Polskiego.
maJą byc podplSane w naJbhzszym
sił - polskiej młodzież:v, aby · coriiz
Składa życzenia w imieniu Woj'- głych Premierowi urzędów.
którykolwiek z rzą.dów,
Jeżeli
czasie.
dojrzalsza się stawała do re.alfzowawieemin. opierwszy
Polskiego
ska
Dziennik utrzjrmuje, ie głównym korzystających z „tymczasowej po- brony narodowej gen. SpychalskL
nia Wielkich zadań J)rzyszłO"~ci - i
warunkiem amerykańskim jest po- mocy", zechce użyć odłożonego
życzenia wszystkim ma.tk(\m, któr:v<'h m!ltczy
o godz. 13-ej przybyWają do Belstanowienie, iż wspomniane 3 kra- funduszu na cele inne niż te, ja- wederu witani dźwiękami Hymnu
na miłość - wil'l<s~rn była ni:i; hól w
'I
je muszą rezerwować środki pie- kie przewidziano w układzie, będzie Narodowego członkowie Rządu R. P. PRAGA (PAP). - Prezydent krwawych latach w:ilki o wolno~ii,
niężne w rozmiarach, odpowiada- on musiał prosić o zezwolenie Sta- z premierem J. Cyrankiewiczem i Republiki czechosłowacltiej dr Ed- aby w młodym. rosnącym Pokoleniu
ward Benesz przesłał na ręce pre- wi!fziały l\leśmiertelność na.rodu poi
jących pełnej wartości towarów, nów Zjednoczonych.
wicepremierami na czele.
Obywatelu Prezydencie - r~ zydenta Rzeczypospolitej - Eole- skiego.
CafP.mu narodowi życzymy, a.by
czyna t.ow. Cyrankiewicz, - w imie- sława Bieruta telegram gratulacyjni~ Rz~u R. P. akladam Cl Jako gło ny z okazji Nowego Roku. Również Nowy n.ok - r~k IMS - był r1>kiem
wie panstwa i jako towanyszowl co· premier czechosłowacki Clement ~trwalaJącego s1~ pokoju, - wzyWa1 Jącego bezpieczenstwa RzC<'ZVJlOSl>O·
.
.
dzlennych trosk I prac Rządu najserdeczniejsze życzenia osobistego SZC2ę Gott~ald przesłał telegra~1czn1~ ży litej - wzrastającego dobrobytu kaJugosławii
budują
czem.a ~oVl'.'oroc~e premierowi J. żdego obywatela, - Polski Ludowej.
ścła.
Z okaz1i że mimo pownycb nJepowodzeń, któBELGRAD. (PAP).
Rzeczpospolita Pałska niech żyje!?
Dziś w dnłn Nowego Roku - po- Cyrankiewiczowi.
t'owego Roku mar6zat.ek Tiito wy"l::>- re wyttikally z iprzeszikód obiektyw· wiedział premier Cyrankiewicz si.ł mowę rad i ową. w której przeds:a- nej natury, osiągnięcia pierw.szego ro
przyneka.m,żeW11&YSłkfeWYSilkiRzą
Zł
wił bila.as pierwszego roku wykor:a- ku są taik wielkie we wszysfildcb dz'e dn dla dobra narodu pomnożą się f
n1a p!ariu S-Ie1l!'l;ego. Podkreśli-t ()n, dalszY'C:h wy.sii!Mw na drodze do rea'Li: zwielokrotnią.
naw1·edz·1ła
zacil zasadnkzego celu - ltmSZ·ei I Dziękując za życzenia, Prezydent
uropę
nią
szczęśliwszej przyszołoścl narodów wyrazil i;>rzek~>nan!e, że rok 1~48
.
'
A y~ ( A
Ju.goslavri.i Osiągnięcia te stały .s'ę przebiegrue rownie pomyślnie Jak
P R ~ P P). - Wskutek po-!zerwała liczne mosty na rzck!!r::h.
. rok ubiegły, przynosząc nowe osią.
. .
;
· . ·'
możl11w~ ~ed~m~e ~zięki .nowe1 struktu gnięcia w wykonaniu koleinego eta- wodzi w Nancy - 16 tysięcy lu- Przybór wód na Renie jest tak
pu planu !{oopodarc:tego. ŻyC"Zę - po dzi straciło dach nad głową. Ekipy wielki, że pod mostami nie mogą
rze .socia ne1 kraiu.
Wzywając ma.sy :i.11iarojące Jlll.gosta wied;iał Prezydent - aby Rzad na- ratunkowe zaopatru~ą. powodzi_an przepływać nawet łodzie. żegluga
Według wił do wytężenia wszystkich sił oe- dał Jeszc_ze ~bsze tempo pracy t w Metzu, Strasburgu 1 mnych mla- uległa całkowitemu zahamowaniu
LONDYN (PAP). •
nadchodzących tu wiadomości. o Jem realincJJ zadań dmgiego roku P!'ZYC'lVn:ł się S'.va dr.!::ił:łlno4cią do stach.
BUDAPESZT. - Wskutek t
miasto Konitza w Grecji toczą się planu s-Jetn:ego, marszałek Ti·to dial dal~zego podniesienia dobrobytu i
rypoziomu kulturalnego całego
l ł '-~•-· . .
. k
lk" . dz
.
u d ono Iewu rze k"1 c·1sy, oko ł o 3 tys. ludzi
,
• -: z F r~ nkfurt
.
· spole- BERLIN
'~a .1 m ę y ~OJS ~ wyra~ .s'."eo. g ęilJ<J'"'1ei wierze w urze. czetistwa polskiego".
n ad a l zacięte
mi ~~u a~.ensk1ego. a WOJBlrnmi czywustn.1:erJ1e te&>~ planu I w real.Iza0 godz. 13 .30 w SaH Pompejań- s~, ze .ostatma pow~dz w Za~hod; pozo~t~lo bez d?chu nad głową.
greckie) armu IudoweJ. Dowodztwo \clę ustroJill .sociiahstycznego w Jugo- skiej pałacu belwederskiego zebrali n:c~ N1emczech nalezy do naJgroz Powodz wyrządziła znaczne szkody
się prze.dst.awJclele państw obcych. lrueJso/ch klęf'k tego rodzaju w materialne.
ateńskie stara się wpro~8:d2'.ić do stawf..
Z szefami przedstal\VJcielst.w dyplo przeciągu ubiegłych 50 lat. Woda
•
akcji" coraz to nowe posiłki.

przyJął

zyczenla noworoczne

Francja, Wiochy ·, AUSlf1•8

warunki ,,flnansnweJ pomocy"

St ZJ.ednoczonych

Sasiedzkie

Lepszq i szczęśliwszq

przyszłość

I

narody

HIClkft

POWO d

zachod .

· Honilza

w ogniu walki

I
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KURIER POPULARNY

Oś11Jladczenle

Dlll;

ł .fłl

MOSKWA, (SAP). -

Odqow adana
pytau .a
korespondentów
„Pra wdy" i 1 ,lzw1e.stil'', Jotyczącyc·h
ostatniej k c• nferen ~JJ m:11. spraw zagrankznych. m n. Mołoto\\ ośw1ad·
czyi m. 'n„ że rozw i1za111e z.a~adn e·
ma n.iemiecki·ego oz.naczałoby zakof1czenie ohewej nieiai;nei i nap ę t e i
sytuacjL
Jeże li pra.gtt!emy przyczya:ć s ! ę do
konMliidacH pokoju w Europie - mówił m'n. Mołotow musimy zacząć
przygotmvnvan re tra·kta tu poko iowe
go z Niemcami oraz rozw; i1z.ać z.agad
nienia, jak e s i ę w • ażą z tym t raikta·
tern.
Jest to wlaściwa droga do konsoli·
da.cii po•koiu powsze.-:hnego.' ' Stany
Zjednoczone - - ośw ; adczyl
min .
Mołotow - okazały jetl11a11 tJaJdaleJ
idą.;y opór wobec sprawy pokoju i
nie pragną przyśp ! eszen r a rotstrzyg·
c i ęć tego za ga.d111en ·a . W. Urytai1ia
i francia pootc:ipują w ten sam s.p~
s6b.
Jąc

0

Na konferenCJi lon-Oyń~ki~J -siw1er
dZJiJ dalei m!.n Mofoto'\\ - dokonano
rzeczywisteg.o postępu w sr1aw1e u·
zgodnietiia poglądó"· 1.z\e, 1,,ch mo·
c..::dw na tema :1 !l 1 cticu1.i1ne. ale
me d01prowaidzono do cahkowitej Z&'Od
Ponieważ

C:elega~.ja

ogromuym po'p ie·
chem przystąp i ła do oma w ama cafości zag:MLnień sto j ący ~~ t'! zed kon.
ferenclą.

Stariow ~ska Stanów

Zie·dnoczonyoh.

W. Bryta.n 1i i francN wykazalo

oświadczy! m'n. Mołotow - 'e dla
mocarstw
zachodnich sprawa Nie·
mlec Jest raczej sprawą zy.sków to·
warzys•w eks.p.ortu zagran icznego, za
Jntereso\\oanych
w
m 0>7-liwośc'ach
siprztdaży ioeh towa rów. w N'emczech .
Ta po5tawa mo~arstw zachodtii.:h
w.s·kamJe, że mocar5twa te prowadzą
poldtykę

rO·(>CZł·onkowama

N 1·emie~.

podyktowaną Oibawą. aby Niemcy nie
1.1iali· ł: e d.a n eh k onku r encją oa ry•,k.dch ~w atow:y eh. Uśw . ad.:zeu . e deie.
i11tów brytyjskich 1 amerv« :1 ń:;i- .~L
k tć r zy wypow ,a da li ,, ę za le fo J~C ·;;
N r11 „ec. stOJ<i \" 1.a.s adn czej so .-zccz·

P f Ił IJl l ł Zl'l IJ hitlerowskich przestepmw
woJenF1VJ;h
I
USA w Niemczech

D ciała : n ość .mperiaJ.zJJJu am.:rykań
ski·ego w Zachod nic h N'erni.:tec.11 siuiy także efo kGn<:> <Jl "daci · J e~u ""P'tv·
wów w inny ch pańs t wach europejk'ch . Roz wó 1 pewnych ital~z przemyslu w Zachodn :c.t "l' e rn. : l.~ 1. .1 rra
na celu wyko rzys ta11 ie Nie,n .e: Zach-0d.n eh ia1ko ba z) st ra te;{ .czne; w
a wanturniczych plana~h Rltr,' •1·waie·
«i imperializnm o l'l'lerY'kań~k e~o.
M'n. Mo'n to\\ zaprzeczy! w dalszym ci ągu . aby hrak P<J~to::-t w s·pra
w:e od"'r-k<'>d 1 ·.vań wywoł.i Il Z Pl'\ta~
hrak iem 'r1fo~:naci; z radz1eok e srreiv okupac yj1 ci , dodał ż e ~ :s. azek
:;i:.dt.ifi:k' ie . t gotów w i< a żrłe1 eh~ • ·
li udzir e li ć w11czPr„u 1: cyc'h 11r,J •;1 •,•)i n10 : a r~ i w im
tJ,hodnim
,eżeli
Dra.gną r„e rzeczywi~teg-o rnz~trz\ g-

n ię cia tego zagadn;en a.
Amęrykań s ki plari w spraw ~ :-.·1e·

rmec zu,pe :111 e pom.ja vnteresy 'f111y0h
paristw, które wa.Jczyly z agres1.i i1:tle:·nWl'lką. Im d luż e j n:e będt o;: Jem~k r atycwego rządu centralneg,J w
Niemczec h. tym dłużej Amerykan t:
maj ą wo:ne rę ce w rea·l izacf 6wych
pla1nów w tych częściach Niemre.: . do
który ch maia doSttW.
Stany Zjednoczone uzaletrtla1ą srra
wę powszechnego pokolu I Jellnot'-cl
Niemle;: od przyjęci· ameryka1htc 1e·
go planu dla Niemiec I Europy. Ta
polityka dvktatu nie m(}że bv~ flrl.Y Jęta przez Zwi:mik Rad7iecki I ~tafa
sie prz:vcz:vną niepowod1.enia konfe.
rencll londyńskiej - oświadczył min.

I

\V pierwszych dn'ach styc7..nia
Zdrojewski Ęq1pund ~oritował
przed sądem okn1gow~'!U w Kr~J;o. osobiścię w obo.z1e konc:ritr !;Y~·
wie stanie 18 niemieckich przestęp In~ .m w P~a zowie. ponad BUU wiez·
ców woJennych z '\rnoldem B1· ln iUW oboJga płac1.
scherem na czele.
Wszyscy o -;;karżeni należel; do
Przestępcy są różnych narodo- hitlerowsk'~h szlaf~t oc.hronnych i
wości. Najciężej oskarżonym jest I jako strażmcy bral'. udz1~l W otg!lAmold Bischer, który brał udział ' nizacji prr.estępczeJ, ~to rej ~el em
w selekcjach więźniów. wyznacza. jbyły morderstwa. wymst:czr.?lł' nie
jąc słahszych na stracenie, a w wolniczyi:ti pra~·r·n·. terror .' prte.
chwili wywożenia dzieci z Płaszo- śl adowame zarcwno ludnosc1 rywa do Oświęcimia w roku 1944, lwilnej, jAk jeńców _wojennych w
strzelał do ich rodziców.
.
obozach konrentracyJn:vch.

I

Ofiary nowej zbrodni ·

faszystowskiego dyktatora Hisz!lanll

PARYZ (PAP). Wykonanie rzeńca Hitlera i Mussolinie30 \f
wyroku śmierci na bohaterach hi· walr.e przeciwkll dF>mo~r:1cji".
Biuro konfederalne GOT ogło1i
szpańskiego ruchu oporu A u:_{U·
stynie Zoroa i Lucasie Nunez - ło komunikat. który glosi m. in.:
wywołało
falę oburzenia w całej ..Ofiara Amn1styna Zoroa i Lucasa
Nunez, boh:1terów i rnęcr.ennikó\V
Francj i.
Zgromadzenie
Narodowe, na ruchu oporu oraz demokracji w
wniosek swej wieeprzewodniczącej Hiszpanii. umocni francus~tą klasę
Madeleine Braun, uchwaliło rezo- robotniczą w zdecydowaniu prak.
.
JEROZOLIMA (PAP). - Póź· 11 zrabowało tysiąc funtów szterlin· l 111·ję , wzywającą rząd francuski tyeznego popieranin akcji Genenym w:eczorem, 31 gn.idnia nade- gów W Jerozolimie został zastrze. do złożenia protestu w Madrycie. ralnej Konfederacji Pr11.cy i Swia
ro~·arz„ "two przyjaźni francu- towej Federacji Zw. Zawndow:veh
szły wiadomości o atakach arab- lony chłop' ec żydowski, sprzedają.
.
.
sko-h1s·~p~1ńskil"j
potępiło
nową na rzecz obrony i wyzwolenia ludu
slnch w róznych okohcach Pale- cy gazety,
zbrorlnif' gen. l<'ranco „sprzymie· hiszpańskiego".
styny. Pociągnęły one za sobą no·
Organizacje eydowskie Irgun
we ofiary w ludziach.
Zwei
Leumi i „Haganah" grożą
.
4 uzbroJ-0nych Arabńw zaatakc· odwetem za zabójstwo 41 robotni·
wało jeden z banków żydowRkich ków żydo>"skich w Haifie. Oskar;?;ają one jednocześnie Anglików o
PARYt (PAP). - Dzienniki pa- sko-am.eryka11skiego
w Ś!Jra\fił
bezczynność.
ryskie
potwierdzają
możliwość „tymczasowej pomocy" dla Fraą·
l~
Na drodze między Tel Avivem a w1>rowadzellia dwóC'l1
rodzajów ej".
•
·
i wybory
Jerozolimą
patrol brytyjski za- franka: dla obrotów wew.nętrznych
„Humanite" cytuje wyjątki z trprzewożący i w ~to~1;1nkac~ z zagm~cą.
. tykułu
pisma
amerykh1)sl;Jego
LONDYN (PAP). - Z Dublina trzymał samochód,
.
.
.
.
„Pans1en Libre" wyraza zdame, „The export and import j rnrna1 of
donoszą, że premier irlandzki de k1erowmczkę wydziału pohtyczne- że reforma ta pociągnie za sobą w America".
Pismo to . zarnaczii. ~e
Valera zapowiedział na 4 lutego go
Agencji ~ydowskiej Golde istocie rzeczy dewaluację.
jakkolwiek „decy;'j1 w spr11.wie de·
br. wybory powszechne. Wybory te Heyerson, poszukując broni Jak
Tego samego zdania jest „Franc waluaeji franl{a nie zapadnie przetł
.
· .
twierdzą
w
kolach
żydowskich,
are
Tireur",
który pisze o „dewaluacji 1 stycznia 1948 r„ to jedt1ak \topozostają w związku z szyb'k1m roz
wojem nowego stronnictwa pod na- sztowano przy tym pewną dziew- która nie ś~e ujawnić swego rze· n'eczne· jest. by przenrowadr.ić d~czywistego imienia". Dziennik łą- waluację przed terminem pr~t"!<a·
zwą
„Partia republikańska", co cz.ynę żydowską, która miała przy czy ewentualność wprowadzenia zania' pierwsze.i sumv z tyt11h1 po.
zmienia układ sił politycznych w sobie 2 automaty.
podwójnego franka z mającyin na· mocy amerykańskiej".
stąpić podpisaniem układu francu- I
kraju.
Mołotow.

Terror arabski w Palestynie
trwa be1ustannie

Podwójna walu i.a
wprowadzona zostanie wa f ra11tji

.row ft parfia
w lrlqndii

__

rfg,#~·:\~~E;i~~~t!:!_;r~: -W--=--E-S_O_Ł_O_B_A_W IŁ-A SIĘ. Ł
lstnieJe. Jak widać zupełnie fa!'ny
f śclś :e okNślouy plan emervlrnri .„~ i
w tej dziedz nie i senatorowi.: ame·

~::o~~~~z~1:'~1ee:yp~::s~: t~~:e.~·~~!

ren!e z.acbodnkh Nie111lec, po 111ll)t'11ac
di) coraz g;ęb~1ei penetracii w t yc •e
przemysłowe 1 f1na115oowe tacliod11ic 11
Niemiec Zależność gtJ!'of.·lldar :ia :'\l•e
mlec Zachonnich od zag,·.in•cu:cl!o
kapitału będ7.1e jeszi..Le ro~n<t ·~ •H•ht:c
wyczcrpa'lia uospodarc:tego rnchodnlcb Niem ee, a Z'l'ł11~zcza wobe~ ' bra·
ku centralne~o rząclu niemie ... k1c.i:o.

w Sqlwesfrowg wiet:zór,
Otwierając poświąteczną gazetę,
każdy ciekaw
jest relacji o tym,
jak Łódź żegnała odchodzący, Stary Rok 1947 i, jak w: tała Nowy
Rok 1948? Każdy z setek tysięcy
mieszkańców
naszegu grodu za·
pewne mógłby wiele opowiedzieć o
swoim Sylwestrze, spędzonym w

gronie nltjbliższych.

Młrhał Hohenzollern
obywatel rummłski

Były król rumuński M : cbał opuścił Bukareszt we wtorek po południu, lecz znajduje się na terytorium Rumunii. Były monarcha,
który zachował obywatelstwo rumuńskie, nazywać się będzie odtąd
Michał Hohenzollern
Siegmarin-

DLACZEGO
DOPISAŁ N AS'l'RóJ'i'
Nie będziemy dalecy od prawdy,
jeśli powiemy, że w tym roku bawiono się w Lodzi o wiele lepiej i
weselej, niż w którymkolwiek z ubiegłych lat po wyzwoleniu. Było
po temu wiele powodów. Osiągńę·

;

-''' - ~

gen.

Konf erencJ a

działaczy ośwmtowych

PP S

w dniu 30 grudnia odbyła się w
sied:iibie CKW PPS konferencjo
soejalistycznych dz'alan,y oświato·
wych z ud1.il\łPm I< rr11wnll1ótl w:vdzialó" oświatow,c•h \\o.i. J{onutetów PPS orn.t pł'prsoweÓ\\' dzialac-.iy 'J'l1R.
Na konferencji omawiano całoA6
ZBJ{»dnit>ń oświat~' rohotnicz~J· R~ft>ratv na tf'n temat w~· głos1h: kie
rownił'
wydziału
oświatnwt"go
(;KW tow. Tułodzierki i wieł'prze·
TITR
t
Pł "t
wo d n•1"7.lł<'Y
• ow. poR "' ·
Dohrnwol<;ld
·
, terenu
Ze <;prannzdan
wynika.
ŻI' 1>ept>sowry ro7S7Pl'Z)Ji nadal "'
oiofatnim olHP'liP '!WÓ.i udział w
oma.wianvrh iłziNłr-in11rh i zwiek·
szyli wpt~· PPS. zwłaszcza na
tPrPni„ n•>iwz,•rirl„kim S7.l'lrolri wy
raz w dY"llm~ii znnla'1.ł11 nrohlt>matyka XXVIJ Kon!rł'P~11 Pnrłit
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Jeszcze jeden proces

,,.,.. uo1otowa

pragną stworzyć

ności poglądów,
amerykańska z

p

1iśmy w odbudowie kraju, na od
dnku
politycz·
nvm i gospodarczym po w 11 ż n e
Rukcesy , któr~' cb zazdrościć nam
może Europa. Wewnętrzne stosunki ustabilizowały
się, p:r-zemysł
nas~ kro~Z:'f od triumfu do t:iumfu 1 własnie wykonał z nawiązką
pierwszą częlić trzvletniel!o planu

~ospodarczego,

co

napełnia też

a" 1z11Radnianą nadzleJ'ą na dal
n • 1 •. •
,
d
b·
sze podniesienie ogolnego obro Y
.
h
1
tu, zw aszcza, z~ ~a arnowana wstała fala drożyzmana na artykuł~·
p'erwszej potneby i na artykuły
pT'Zemvsłowe. 'l'o ws7.ystko r11zem
W7jąwszy t_lastroilo
całą. ludność
naszego miasta dobrze, która w
noc sylwestrową z 31 grudnia 1947
na 1 stycznia 1948 oddała się ma-

witają.: Nolł g

O, O
z·

·· .. .

Rok 19'18

tradycyjnej za- papierowe i inne ,.sezonowe" akce- różnych salach. Wszędzie było p~ł
soria, bez których przecież Sylwe- no widzów.
# KONIECZNE AKCESORIA
ster obejść się nie może.„
Wesoło bawiono 11ię równiei W
W go.d zinach po~dnioWYc~ ~nia PRZED GODZINĄ DWUNASTA mieszkaniach, przy głośnikach raonegdaJszego zakonczono zaJęc1a w
Koło godz. 10 wiecz. na uli;e diowych, zwłaszcza, że Połsk:e Radio nadawało muzyk~ taneczną qt
wyległy tłumnie masy robotników
godz. 4 rano, a w przerwąch mię·
i pracowników. śpieszące do dzie- dzy muzyką jazzową - specjruny
siątek św:etlic na zabawy sylwesylwestrowy program.
strowe.
DO BlALEOO DNIA
Zapełniły się szybko
także re·
stauracje, dancingi, teatry i kina.
Na ulicac11 miasta panował )}rz\tg
Wszystkie .bufety cieszyły się nad- całą niemal noc aż do białego dnia
zwyczajnym powodzeniem. Dosko- niezwykle ożywiony ruch. Gdy zenale „szła" nasza polska Monopo- gary wy biły godzinę d•vunastą. olówka, wina krajowe.
znajmiając pnczątek No\l.· ego Ro~
W „droźszych" lokalach, nie by- - rozległa się w pow'etrzu istna
ło też dosłownie, ani jednego wo!· kanonada. s~rzelano na wiwat i .
nego miejsca.
doprawdv wielkie szczęście -- i:e
zakładach p~acy i w wielu biurach,
Ogółem urządzono w mieście _ obeszło się bez wrpadków. które w
0
w~ wszystkich u~dacb - wszę- koło 150 zabaw publicznych.
ta.kich okolicznościach sa możliwe.
dz1e szykowano się do Sylwestra.
.
Tramwaje kursowały cal~ noc: a 1e
żegnając się z towarzyszami pra·
Punktualme 0 g.odz. 1~ 'f .nocy mimo to w ciągłvm ruchu b;dy
cy, składano sobie wzajemne ży- po.gaszo~o w cał~J Lod~z1 swiatło. t nksówki i dnro:1ki. które przewBczenia wszelkiej pomyślności, zdro 1 Jak kaze tradyc~a, po 12 uderze- ziły lekko pndochnrnnvrh svlwawia i szczęścia.
".\-l-.
mach gon~, wy- strowiozów z jedne.i q-iJi 1.:ł"1-i1yo:
~J.
chylono pierwszy
We wszystk.ch do?1ach ~pano~
kieliszek
za po- wej na drugą. 111b i domów do re...
wał szalony ruch. Wprawdzie wymvślność w No- staunic,ii.
szły z !llody prz:dwoJ~nne sztywne
„ wym Roku 1948.
Pomimo simlrmego powodzenia,
~o~s:v 1. fraki, a zadneJ. z ~oh1et nie
""~ składając
sohie i~kim rfr<:7.vł się w noc s'·lwe!ttro.
~ 111!0 ~lę naw~t o włozemu powłó -t
żvczen·a w serde- wa p)l,..,hol. w r"ł"m m'~R"i" ń 1 ~
rz~·st eJ
Rukm z h.nmor\' st~ P znvm
~znvm, prz:v.i ariel - ~n 1{ 1 Ó nf)no nnr?pr11 n1 n11h 1i"7l'"<YO i
trenem, Cl':Y krynolmą. pomimo to. sklm nastroju. Wiwatom nie było . '.1iemal nigd~ 1 " „ie „h 0 - 10 r1!'1 J.., .
jed1rn.k bvło dużo roboty. Męzr.zyź końca.
. ki··h - · powiifniej~"'•'Ph
ni troszczyli się o czyste, wypra•
~ bńiPk. i"'< to mi~lt') nle
~owane .kosmle i spo~n'~· kobiety, TA~CE, HUl...A.N'KJ 1 ZABAWY
o
raz rrtie.i<>,..P nr„eci rr,rrli•
Jakby się zre;;ztą zmowiłv . posta·
p
d' . k h
k' t
b
/'
na. T 11r1.;t1 il'l\((')ft !1 1"
1
1
nowilv witać Nowv Ro { w s!rrom ·
rzy
_z,~ę ac
or ies r . u
V
nc:t„ti-ow<>li i n""'"Pt
1
n:vch . sukienkach 'w ieczorowvch, a rzy
U,
p_uszcz~no ~lę dw ___,/
bnw· ~ ~;':! l)::lll'"•'UJ; lnś
nler•n1dko w stroiu gportowvm
sny,
re przeciągnę Y się 0
fr,.,n1,„
!nilh1r"1„;~1 .
p.·
· . ·
·
świtu. Bllwiono się doskonale I ni·
'
rzvgotowar'l'l trwałv do ~<>me k
.
h
b
O ś~~l'iP mn"n'l hvło ii'r>l)..,·n-,·ć
1
.
·
.._
"
h
omu
me
z
ywa
o
na
umorze.
.
ś .
.
h
!?'o. w1er"'.ora. 01 •1rzvrn1 . nic ra 1o·
. .
'la mie rie wrrr<11"I'''<' pri•n""";• ;:
dzienny w Sklepa ch TllPCO oshihł .
w św1ethcach robotniczych wlel n::il"'1""n"'''ii !"~„1„,~"hv lr> •ln;"„ ·~~
pod wieczór. ale za to w iflkład:irh kim powod'leniem cieszvły się 1vy- nvr11 f'hwioinnn krnldom rl,.,
frvzjersk'ch pełno bvło. i<1k w ulu stępy zespołów fahrycznych. kt6· D.vłn rhlon110 hn wh1~ni" tw11 ł leiP:zed wii>~s?:ymi !mhmi ki~ ąwie re zbierał~; za.'lłużone brawa,. P'er- '•i nr7.vmrn„Plt.
the r0bot.mrzvr'h i nR rurhhw~"''f'h wszorzędme wyp'ldły proi?ramv w
'7,'llPr'~pnl i c:,.f'~ „„li„w„
rogach ulic !lt>r7edawano rMn<lko· teatrach i na ad h-0c zorganizowa. loińcv Lodzi udawali ei~ """" 1
lorowe baloniki, fantazyjne czapki nych imprezach artystycznych _ w 'lpoczyn~k..
( ti.)
sowo beztroskiej,
bawie.

•.i

:i:isni

l

"""''!:

"''fi'-...

„
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Plsar§h_i !!!e ~-!!;.olali pokonać Paep_a

ŁKS ·

BUDAPE . ZT p·1sars k'1, nIestety nle. zn.a Iazł re· j Było to wprawdze.
t tru dn e, b ow•em.
_..:
oepty na Par.in. Loduan1n był za , W ęgi er walczył meczysto, tym Ule
wolny. zbyt łatwo wpuszczał Węgra mniej Sla ~:a k nie wykatał tadneł tnl
na półd. ystaus, ::;dz'c Papp trafiał n'" - I ;-:jaty wy. A minimalna choćby prz)'"
bezp1e.zme.
· " · W dr111cm1. stare.u
. p 15~ ' n:o: łaby mu łatwe zwyci ęi> f wo.
ski przeżywał kryt}·czne chwile, na I l\fo=,z zQStał wwrowo zorganłzo·
było priemęczeme podr{1żami I wal - deski Jednak nie ros1edł.
Przegrał wany. Należy się petna pochwała
'·•ę1rz
·'
,y
'lła' tml!;:n1uną
'

•
kę l"'SI
po k·ona I1 osem
.".·
••
mazurem
w wa d ze p101'"
"o" ei I Komudą w lekklei. • Wygl'all
zaslu.ten:e. choć nieco za \\<nolw.
"'\
. l n z.
"e.:z
s t aI na sIa bszym poziome
dwa poprzednie. Na JCo~ciach zhać

:~m~ ";:z~~n~.-~~:!!t~itnr~;,~~r!~! dla
;~~~;;o~,:~!~~;i'~~~n~~
J;.ikog~~ż~~
\\ęgra. W m : arę ro zwolu walk,

przypom :nał pieściarza. który ~toczył
ipvą i em(lc·onuiącą walke z Baza rn klem
.leito walka 1e Sta1'i{ll(fe m
była bodaj najsłabszym poledynklem
dnla.

Peher nie był tak dokładny lak w
Antk iewiczem. Gubił się w
all:cladt. d1rekty rzadko trafiały do
celu. Vafdą Marlon i Papp u.t riymali
swą formę. Lany! w i:.l1łc . ężkłej Wj.··
padł o klasę lepiej niż jego kolega
Hofontay w ciężkiej, obaj j-ednak od·
biegali poziomem od potostałych
swycb kolegów
•
Z Łodzian najlepiej wypadł wypo tyczony Komuda. Jego walka z VaJ·
dlł st11ła na wysokim pozlom;e. Warsiawianin nlgdy jeszcze ch}'ba po
woJnle nie walczył tak dobrze. Zb~ t
pcźno
nieco, bo dopiero w dru1':el
rund.de rozp<>czął atak, a- w t; ~~' el
rundz'e za dł1111:0 czekał ua ilnf z.
T!·m n'enmiei Komuda został wyrai·
n~ pokrzywdzony przez sędziów. Nie
przegrał swej walki. Remisowy wynik zadowolił by oble strony.
~·alka~h i

Papp

zdohywał

coraz wiek5ra prze-

za
„aosn.-.darzom
vv

staranne przygoto•
wani„... I przepro~adzenie
imprezy,
"
tym bardzie) że l w Poznaniu i w
Warsz11wle strona organizacyjna była f a t a Ina.
•
1\focz sędzJowaH w rlt;tgu na zm 1a
nę mgr. Jacek l(owalskł z Poz.nanla

w

12 1'11NIJ1 \'

11:5
I Węgier· fgrY,
Jeiell
watki3
węgier
. to wpunringu
kto afo
prowadził
•
L 'dź I N w akow
0
Polal<ów Stęp1en ow
ski ~WarbszałwPa) • kl lcdepnutWiktęog~e:io g~:
w rmii;u
W Y·~ o aJeden Polak ("'Iowa·
dwt'. ki))ęgro 11 1•

1

ko~ s

•

Ił

I Nfi IJ
.

wiigę. Lodrlan'n w:il czył ledrą re ką
tylko - ani razu n'e uz~ł swej pra wej. choć okazli blło dość dużo. ·

Mecz r.aczyna się punktualnie o wytkazuiąc wielk'.ego zmęczenia. Run dz:e. Pola'k teraz b'i~e prostym~, skra.;
;;odz. 16-tej. Oośot powitał w imie11 lu da łodzi anina. "' sumie jedna,k walkę ca d1 stans. pop ra\via 6ierpam1. Wal·
ka jest bardzo z.aoieta. a:e czysta 1
wysoko !r dz a•n ła'\Vll ik łl. Konop
ka. Po krót- wygra! Bedt1a-1 i taki tet jest werdy•kt

Niewadzil wnunktował
H<>molaya. którr potwł~rd ził r<: z je·
s1!<cze, że le~t n'eprawdopodohn!e odr.9rny na ciosy .•
N 'b d • .
• · dł
li
któ
. a a~ ~' ~I zawio
Y s,
r_y
m~al ~a1w 1ę 11 s ze szanse na uzy~kau , e
zwycięstwa. Lanyi Jest słaby fJzycznie, ale szyb!<i, . ru cMlwy o ce!11y 1~,
ale słabym c·osic. W ydawało się, ze
r.rawa łodzi anina '' :nna 1demol ować
Węgra. Ani ruu lednak Ż)·Us nie potraiił lei w!· porwadzlć. Ustuw;a1 się
przez trzy rundy, sn:kowal. przygo·
towywał I tracił czas I punkty.

u r ocz ystości
zostaj ą muchy

k.ei

z

KAMIŃ'SKI

oł icj a lriej,

-

BEDNAI.

Węg i er. Lewym pros
tYm s i ę ga s z czę k i KamiitSo1\.1e-go, koot IU ją c ce łn'e ka.bdy a tak toJ~: a11 i11a.
K am'ńs.k1 ogran cza si ę d.> ata kowa.r;:a górn ej p ar tlń, cz.\'n • lo z resztą

Atak Laczy,na

zl'q nerw owo. chaotyczn·e.
Ru,,,da dla Wę.gra.

•

W na..st„,J·.eJ Bed11a1 w 1 mar11ia tem

ie6t jeJ nak oPa11ow.u :y I 03 ! dzo
dnk''atlny , v i<>SY jego niezbyt <;be
wp~awdzie. częs to jedna-t
t rafa'ą
IH 1,eci wn i.ka, Do!Jl:·e ro pod koo !e;: run
dr r<am'1iski w ko•ntrata k,u trafiia hatyczna, ciosy nie celne. Lodzian 'n nie :(·e m w io l ąde k . W ę.g· er ..:z:i-m wramógł przedn~tać oię przez rewr pros· ż o'e oszofom on ~go, t.:.: 11:ong przety Bednala.. kt.lrym Wegier, po· rn··a walk:. Run.JJ w na źn e dla
Mazur uzyskał zwycięstwo nad fe· wstrz\mrwal .~rzr1 dwa ~tarcia na- Be 'naia.
herem. Lod:r.ian:n ~ie zląkł się sła"'.y p~r. Nie moghsm~' pr~Y .tym z~ozu·. T rtec'e ~ :ar .:'e t f hura~a t.owy 3 pogromcy Antkrewicza. szedł odwaz- 1 mieć. dla cze~o Kam1~ski. uparc~ e a· t'!Jk K am'ń"il.:'ego. zaisypauy gradem
nie do f)rzodu, zwyciężył minimaln ie ta~ował ~zc!ekę 11rzec1w111ka. JCdr ten c iFów. Bedna' :p oczątkow o iU t hezale zasłużenie.
rmał odsłon. e : ~· korpus.
- r~dny, . doc,tofai _ie<ln~k ,, l\l Ótce d~
Oleinki. pamiętając dobrze potet·
Stasiak nie wlecli ial lak r.rry~tapić I .gl-0- u 1 dzi el1ni:e s: ę oil gryza lewy1m
ny cios M:irtona. który rzucił nim na do boksowanla. Bronił się unlkami nros tvm•. K am' (1 ~ ki id zie p r, prze ~ ga. r
deski w Warszawie. walczył b.' o- or 7.ed ch;ikimi, chaotvc:>nvml atalrnrni dę s ta ra:a c s' e rzuc'. ć prze.:.'\\· mka na
1trożnle. Przegrał nleznaczn!e.
Horvatha. ale sam nie kontratakował. z iemię. Bednai wytrwa! iedtia:k, •re
Kamiński dopiero w triecim starciu, gdy Be::lnai b y ł już trochę :r.m::·
czony. priysl;rpll do gcn~ralnego ataku. Była to ledoak ofensywa chao-

PC'.

I

I

Wśró·d

-widzów

„Dziesiątka'' wolno plynęla po przekonaliśmy się, ie nal!atwiei
S%ynach w kierunku Widzewa.
i wyglaszać przemówienia powita/·
Stloc?eni, i1Jk śledzie, pasażero- ne w spotkaniach międzynarodo
wie snuli swe przypuszczenia na wych Wczora; gości witał prezel!l
temat ewentualnego wyniku me- 1LKS - p. Konopka.
czu Budapeszt - ŁKS.
Mówił po polsku. Rozumiala
W lewym rogu ustawila się gru go cała widownia, tylko nie„. Wę·
pa dowcipnych pesymistów. Pierw grzy, a mimo to najuważniej siu·
gzy z nich na jednym z przystan- chali go RO.<cie, dziękuiąc za tak
ków zawoła/ głośno: - wysiadać serdeczne słowa powitania.
panowie, kto ma slahe serce, nie
Potem mówił Węgier. Po wę ·
prżeżyje naszej porażki.
piersku. Z ust jego płynęły tv m
Eeeee, głupstwa pan plecie - razem dla nas niezrozumiale sio·
zawoła/ ktoś oburzony. .fak Ka· wa.
miń1;ki pó_idzie na gaz, Stasiak oT zacni/ się wrec;zcie mecz.„
graniczy się do defensywv, Pi•arPoczątkowo nie ufano sędziom
sk; r~hnie kilka sierp6w, a Niewa· obu stron. Slvszało się g/o;1v, że
dzil ulokuie parę bomb na sardzie wówcu1s, Jidv b('dą punktowa~
przeciwnikR. - mecz możemy la· walki dwai WeRrzy i ieden .Cofak
1
two zremisować!
wvgra Madłiar. ' Rdv obsada
tle pan ohliczvl - zawn'81 irn- będzie odwrotna - zwycięży ,,el·
rticz'lie pesvmista. · - A Ż1·/ic; nie kae1>iak".
mofe rozlnżvć •we30 partnera?!
Nie bvlo iednak tak źle. Orłwro
A Ma.rrin 1·owd<i?.„
tnie dzieki nienorozumie„iu
M arcin/-owski nie walczy: cho- „międz1rnfłtodowemu'' /IY1 azur
ry.
pokond , P1>c11era. cf>nriai walkę tę
n; fo ;.,; dor?ei. No, "'" rPmi- Sf>rl'T inwalo dwńd1 W P '1rńw .
~il( rrin.;.„ hf1r •fwierdtil kon·
RIAd t"n k11rti ,„„v •n if' rAfv ch
d: ·•· for na PQ7.eńmmie .
mia«t na,.,raw ili d w R. i sęd 'T iowie
Prz'!IÓ wPiściem ni„rw~zR noraż· 1 nunkfowi pol«cv, 1'tńrz y len•?rmu
kf'! oonie~li <;orzedawcv h;'„tótiv. I Komttdzit' odnhrafi zw1 1 cie•tw o.
Spekufacia biletowa nie miala po·
jak wid~imv, na fvch p r7 er?;wrv1„l"-ia .
l nościowvrti l1•fl",..,sfwec11 "l<H <'nrz„;
Oo Hali nrzviPChnli orv•w<ł?:nie j tvvs?.N, iak 7l"Vkle, ci. fdórzv wal·
ci. k•ń•;rv miPli iu7 n " it> ń ivcześ- C?v1i w rinńu .
n;"j „„"„wnionv W"f"'IJ .
Z naitr.;~f(•7vm 7ainfprrcrnva·
p.~„ ... ~„, ""''Tf""- .,S(l•,..,n'łPr7ł' orf- niem oc.,.Pk1wRno na
fYi '"~ " ""k
,..;..,~r; rt)„.miP7 nr7p,./ "'";~„:„m. j p;„„rc;f.·i 6n 7 r>n.Srnmcn 'K nll;:i
p,.,." nn..., 0 cv 7111;Fcii flfr'T„MR'70 I Noworr>rznv „P r zp -< 1 ~rl Sr,(lrfn""'"r"""'""' 1ot•7n•no•m rYJr'( RrfPk w1•'' pol:wiec-il nfłWPf tPm" <:nnf kaT"'"o.4 ..,,,.;<;riPm rfn FłRli i w c:r.mei I 11i•1 1'1R.<:fPm1iacv wiPrs?.vk:
ff„1:
I P<'lnk. W~i5ier dwR bratanki
Przed rozpoczęciem zawodów
Ale w przypowieści.

Gdy na ringu się spotka;ą
Walą, co się zmieści.
Cy gan „Kolkę" wy!w!ow.al
Potem Trzęsowskiee;o
Chyba jednak w mieście
f,odzi
Pozna Pisarskiego.
A w;rc chociaż Papp, Pisarski,
Są jak dwa bratanki
Polak da mu chyba w czwartek
Mocne cięte „bańki''.

I

1-

I

I

0

Naiwi'ęcej

•

nerwów kosztowa}
pojedynek Żylisa. Ten wileński
tur ma silę w pięściach, ale nie u ·
mie ~wej przewagi wykorzystać
w rrngu.

Gdy Żylis miał na „muszce"
swe,!fo przeciwnika, zniecierpl1wio
na publiczność zacztila wołac: ·„n n~ooo ... biiiij bracie, czego czekac;;z" . A Żvli'I ciągle tylko s?.vkowal swą prawicę ; nie wiedział w
jakim momencie ią wypu~dć.
Słusznie zaUR,ażvl ieden ~ wi·
d;rÓw. „DlaczeRO dener1vi1iede !:ię.
„„ u s1cre
· · zna„"'- rnt~<era.
'- •
:•·1
/"" ,, 1''" " rzed
.
•
1.
fP.m n1U~t 7.Wrr1zac ąznr1r . f1f"m SWe·
•
!.!o przeC'iwnika, potem d,-,oiero
będ;rie mógł po celnie trafić!''
W hali znnlazl sie też jaki~ przy
.

I
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d '1

p

hardzo efel(towna. Runda lekko dla
Wegra.
STASIAY - RORVA.Tft.
w sum'e Komuda zremi'Sowall wr
W piier\V\Szej ruindzi'ł! zawoduLcy ba raź nie, to też oglosien!e zwyc' ęst~va
da j ą s i ę przez dłuższą c.hwilę. Sta· Va jdy publi czn ość ,przyjmu je gwz~ ia:k bardzo uwa:żny, .za s łon ięty szczel· dami.
n!e gar.Uą, wyczekule na m(}meu t do
Laataikowan:a. Horva tih cailą swą ofen WALKA OLEJNIKA Z MART~EM
sy\vę . ogra.n c~ do ~aidan,; a na Io~ I zaczyna si ę od u ~in ego badania.
d_zian'na i obe:imowan;a go w z\\'ar ' pr.: ec:w11 •cy wyczeku j ą ua ś1 oóku
Olu. Ru11da wyróW111a11a.
r ngu na okazie do atak u, ,\ hrton de
W Mugim starc':u ttorvabh w ' dząc mo11.st ruie p . ękną pra-::ę nóg. Sę-:lz a
obo•j ę mość sęJ z i ego
n'. edoz\lJolo11e WZP'-a obu zawc•dn :ków do M•k6 ci wac'. osy i chwyty, wa•!,czy b. 11 ecz%to, n a. po czym Marton trafa1 dwukrotct ęs to poma·g aoj ąc ~ob i e glo\vą. Sta.. u'e p :·o~ ty. Ru nda wyrówna t~ a.
s;ak u.n ~kami broni 6.' ę przed n·es.kow drugiej w dalszym ~iąg u 01bai
ordy111owat1yml atakami Horvatha, za\\'OJn '-:y wa l czą oi:,t ro.;n; e. ważąc
sam ty:k(I 2 razy tt1afiai ąc z kom try . kaii. dy ruch. każdy c o5. O'einl k pró·
Runda wyrc>wmana.
btl'.e si ęgnąć lewym prostym. wrraź\V t r ~e c'im starciu walka ma pne- n'e dąż ąc do utrzym ania wa lk' w
b'·eg itle11tycmy. Horva~h fest bar drs tansi e. Rt.t1 da wyrównana..
dz.ej agres~rwny. Łodzia11ón 11 ie może
w trzec!m stal'C·u Mart1>n µrzystę·
s i ę z<lecy-Oować ita przeJ~::.; e do DU e do ofensywy. T rafia te "az ..:e:k-0 nfr-0fe11c-y wy. Ru11da i walka WY- me. OleJn'k próbu je k ~ n t ratak o wa.:,
równana. Reim [,, łu~iny.
a e 11,' e mo że zb i ć ga rdv W~ g ra . R.11
ja W~'•aźn' e dla Węgra. który \\'ygry
MAZUR - FEHER.
wa też i wa ' kę .
Mazur odważ11i~ rusza na prz,ed1wr. lka. obS'ka1kuiie go, je~t zwmtrT ie<J·
PAPP ZWYCIĘŻYŁ.
szy. uda je mu 6 i ę •kul•ka ra.zy traKć w
P'tiarnki zaczyna wa.!ke z Pa.p·1,em
konrms. Feher o1braca się wo'1:10 na bar l ' o clch rz e. Pierw$lV ata,k W ę g
nogach. wyraźn ie wycze:k'lli·e o·lrn1zii ra koliczy s'ę cetna kfl nt~ą lewym
do zadan ia 1:1 !is.z,czące·go ciosu. Maz1U r pro, tnn w pcxlbrótl ek . Wt;.z'er nie uir ęcmi.e uceka. runda wyrównana.
'.rai tego Jako n 'ebe z p ' e cze ń.q \\· a. 'Va
W rlru,g1ej Ma:icur p.rzechodl'i 'Cl<J M- ~·c-inv atak 7. nfl w kn t\cz v $ i~ ;:.!! na
fe115ywy; teraz on kon trami zmusza km tra lnl\l z:'a.n.ria. A!e na ty.ni 1<ończy '
'Prz.eciwn'lka d·o respe1ktu. f'eher Jest s·e pnewna p ·~u•k'ego. Pa~p w
z.a wolny. ale walczy z wielką pew· 11 3 g'"m do<'-<"1\11 •ra•'a n'oehcl'1'e :z·
npsci ą s'ebie. Je.gu odwro t11a pozy. n'e lew\'m ~'e rpem dwukrot n'e CncJa w te! rut1ldz.l~ ~·ie f>,prn.w"a j_u i ~v te •r.1bia. w'. ło ~zre wrat en <? r a P1Mazurow1 tru-Ou 1 k.ilka razy łodz. a- <:'l~· '(•!ll . .J r'<C7 F> trzv a!::iki P 3 n · ~ !
11' n dolbrze koń·czy .zwarcia c-0sam i' '<on·~,; ru nd\'. \Vy l!;ryw a •a Par1p.
na sz~zę.kę.
· ·
· ·
.
.
\\1 n·1aS '. ·~pn e \ p :· ars k'1 rne
Jest 1uz
W tr~ee'lm ~.a.~i1t1 Maz.ur. skraca ta.k pe\\lty s Ćbi e, atakuj e, bez µ··z•;dystains. atalro!e ni~rzerw~me. Feher konau :a, lewym prns ty m staraJ:.ic 0 ,, ę
·Początk?wo ?dpow.ada. o. os~~n ual s ' ęgnąć przeciwo:ka, Prawa r~K.a tył
ka~d_y c100, ~le_ pod ~omec wa.kl wy~ l.; o grMi p ,,.p pvwi. w polow:c ru :· JY
razn_e .sła.bme ! ododaue punikty M .•zu , \\' , , -do- · a.:wi e do P i~ a k' e „ 1 1a·
rnw1. Runda n·1emaczn!e dla Mazura -! d·,7g.e; ,
t1
,; u ~·
p ·,.1 s' .; ·e··t
. . l
l r
e s I DY z c J r.• 1
·~· . ~
~
Zw yc .· ęs t wo mm
:ma Ile a e s u szne.
e o~to lom c~ l ~'. \Vp.d d w
KOMUDA ~ VAJDA.
k . in ~z .
.
.
Od pierw.szego do os ta;11 'ego gon- . ~{lg: chw ej ą 6 ' ę . pod łodl :a n r. ~m
&ltl p ' ękiny bl)kS. W pierw~zej ru.n '.l7i e ! 8 .1e. P:ipp n·e 11 01-,u, lego "f r<C•i tv·
w'eksza Inicjatywę wyk,a.::.u:e W ę - st.ac. I':.~« ro~ ,Prz et: \\ al ruu d1, , ,~ t11J·
giiet, Jest Jednaik barozo ostr61my, g:i.::.h 1e.,.t . ie:m k bar dzo 0 :; 1,io; ny.
tk'edv Komuda na jego .serie o:.f•p.ow ·3 • Rnnd·a d•a \\~ gra wy.- o!rn.
da 60czvstym• sierpamJ z ol>u r ąk·
W trzec 'ci PaJJ'p ma zJecyd o ,v aną
Serie VaJdy n'e rdhla wraiż cn ' a na pr z e wai~ę. \V pol owe P1.sar_, k rzu,a
wM.szaw'a1ku. Rewao;żuje s : ~ c'. ooa.mil s•i ę do k·l' n\ atak u. Pa:pp dl .e o„!.r)' w kO'rr>us.
·
:r. r Ó\\ n eź zd ra·! za wv .-~e,p··•~: e,
Runda wyrów11.a11a.
,,: e łodi 'a n ' n n·e ma si t li.i ,\}I rn waW dru~imstarciu Komuda z~l<R ku- 1 d7.·en e ~ :nc.;;o ci e-s u. Walki: \\ ygryie p•zeciwn 'ka skutec111Ytni d11ękno~•- wa Papp,
ml, w których bile natkami z o-hu rc1k.
pl\IT'lr"w'a Ol'Ol"tvm. 3 razv W t~ soo
ZNÓW Z11WłóDt„.
•t-11 K<lrnnd~ ?dr;hv\v~~ n1111'·t,r.
•-o.t> 'r11
~
~
\V p6 łc " '. k ej Ży L s s tr~7 \.· I IF.int<>i:ł..; i r.(łr1 n ' 7"~" ' " ~tak i p r 1el' ' v.·r:i, ~ .
'
i°'.·\'.\ .; !1.\' ;~;·~e.' j1 0 ' ecl· ri ~~ l l~t.l \ l.
l? ··nrl~ d ' ~ r<omudv.
·'
P
~
ze
z
trz
v
W trzec'm ~tarci11 Węg' er przw:•e·
· sta rc:a \'.a ;k a ma te11 l'al11
c rn i ąc y ~-e do
0111 1' do l?'E'fleralnel ofw~ywv_ Je•t b. ni e~.on!~<rn e obra z:
~n·hki. zwrotny, traifi.a cef„ ie <hih~ o- ~k o!<u i mord erczego uJe rzen ia ŻyW ~ " """; C;{}~ami .z oh.u rak. d.p,p'ern l'.s, raz po raz m !rn,~u : e pmqe p•ze·
c'wn '·l<a. N'e "ą one wop ra\11 dz e gro!')()d 1wt1;ec odfaie in'ciatywe Knmu- ne. a' e ll ~ l\ no~zą pu nkty.

w ringu s1,dziowt'1ki.

b

na

w:y;-a;,;;
I

I

.~1ęó v wr "' rewa zr a. an w u
· · Ch O1BW8m1• c1ąi;
· Al1'
fac h z dl ue1m1
kry frkowal wallcę Niewad~ila i - - - - - - - - - - - - - • •
twierdzil, Żt' cio~ popularnego boJ..-

sem nie ;est silny.
Zdenenvowalo to sąsilłda. f PMi
oan wątp i w silę dom N;ewa<fai·

la, idź Pfln na rin/.! i poproś en.
abv pana ra7 i1dPr?VI. fe~tt>m pe· 1
wien. ie oo t"m r;nsie wv~koczy
pan ze swoicll butów/
(wl)

Cz yta1' c1' e
''

PrzeaS Ią d
Sportowy••

Żyl:is przegrał

,
n.e\v wadze

wa 'ke zdecydnwa-

c'eżkiei

N'ewa dzil

r 'e

~n~~~a w PH~l~~1,'. ~~~·( !r~ ·~~~~~ ~~1 P;:~o:

I

rńwną s't<1

1

"'

jak w Pri wrn'ą1 <:;z1"1111 r.1.
Weg er hvl ie"Jn>.•k d ;~ he "r;e nJpo rny
na c'osv i m'mo w'el,kiE'gn w1·c l ~rn;1n'!I etaral •ie nawe t c1.~·- ~111· ~„,1t ~ r>w.ać pr7pcl" ·„ i,ka. Wygrał wy.so.ko ua
l>Unkty Niewia'<izi.!.
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Dzień w

30 kił PPZUSOOSObien1a Bnin.• Wojsk. l'llodziłż szkolna

Lodzi

Telefon: red. dyżurnego 144-18

działa

Jednym z najwa.ż.niejszY'oh za;gadnień podniesioo~ stanu kiwlburalneigo
Dz!Siejszej nocy dyżurują. aptek!:
i goopoda·rczego wsi jest wycltowaGroszkowskiego (11 Listopada 15>. Janie
kadr instruktorów Przyispooolbierzebowskiego (Pab ianicka 212), .Krasiń·
sltiej (Jaracza 82J, Kona (Pl. Kościelny
8J, Luszczewskiej (Główna 60), Raczyń
KONKURS
•kiego (Katna 64), Rytla (Kopernika 26J,
Zarzad Miejski w Lod:itl - Wydzie.ł
Wagnera (Piotrkowska 67),
Zdrowia ogła.sze. konkurs na stanowisko
ordyinaitora oddziału skórno-wenerycznego w szpi1le.lu miejskim Malrii - Magdaleny w lA>dzi.
Do konkursu mogą .zgłllS'UłĆ &lę kandydaci posiadający:
a) obywatelstwo polski~.
pA.ięSTWOWE
b) dyplom leka.rsJti, uznany przez MiTEATRY WOJSKA POL<;;KIEGO
nisterstwo Zdrowie.,
TEATR WO,JoKA POLSKIEGO
e) prawo wykonywa.n.ia. praktyki leDz!~ o godz. 19 aktualny utwór wybitka1'5lciej w Państwie PoLs.knn,
nego dramaturga fra.i1cuskiego - .ArmandJ Plecioletniq. pr81ktyke w tej speda Salacrou - „Noce gniewu". Reżyse
cjalności.
ria J. Wyszomlrskiego, dekoracje I ko
.stanowisk.a. przywfązaru! Sil pobory
stiumy O. Axera. Udział bio~: B. Lud- •W Do
/g VI grupy u~eniowej pracowni~
wlżanka, Z. życzkowska, K. W'ila.mowski,
k6w samorządowych ze wszystkimi doW, Hańcza, A. Lapiclti, A. La'Picki. A. da.tka.ml.
Poss.art, Z. Sale.burski i Z. Szymański.
Podania z uwierzytelnionymi odpisami
dokumentów, żyoiorysem oraz dowodem
TEATB POWSZECIINY
lojalności z C".OOSÓw okupacji niemieckiej
Dziś o godz. 19.15 pełne swo,lskiego
nadsyłać do drtia 1 lutego 1948 rouroku i komizmu - „DAMY i HUZARY" należy
do Zarzą.du Miejskiego w Lodzi Al. Fredry, jedna z najlepszych polskich ku
Wydział Zdrowia Oddział Szpitalnictwa.
komedii z udzialern:
B. Bronowskiej,
ul. Piotrkowska 113, pokój 309).
H. PuchnieWBkiej, H. Taborskiej, JIL Se- (Lódź,
Lódź, dnia 30 grud.n;a 1947 roku.
roczy1iskiej, S. Domańskiej, M. KozierZARZ4D MIEJSKI W LODZI.
skiej, K. Salaburskiej, J!'. żukowskiego,
K. Pagowskiego, J. Pilarskiego, J. Warmińskiego, J. Klosi'flskiego i L. Ordo.na..
ZARĄDZENIE
Reżyseria: Z. Modrrewskiej. Dekoracje i
Prezydenta m. ł.odzl z dnła %9 listopada
kostiumy projektu J. Rybkowsiltiego.
1947 roku
w sprawie urzędowego badania zwierząt
TEATR KAMERALNY
DOMU ŻOł.NIERZA ul. Daszylisklego Sł. I mięsa przeznaczonego do spotycla we
własnym gospodarstwie domowym.
Dziś o godz. 19,15 współczesna sztuka
W związku z niebezpieczeństwem zaJ. B. Priestley' a „Inspektor przyszedł".
chorób zwierzęcych oraz
Udział biorą: Stanisław Bugajski, Sta- raźliwych
ntsław Paczyński,
Barbara Drapińska, l!twlerdzenlem za.chorcYWati osób, które spo
Irena Górecka, Adam Mikołajewski, Ewa ~ywa!y mięso pochodzaoe od chorych
>.wle.-ząt na podstawie art. 6 I 15 ust.
Szwnilewska 1 Ludwik Tatarski.
(2) rozporządzenia Prezydenta Rz. P. z
Kasa czynna od l~-ej. Telelon 123·02.
dnia 22.3. 1928 roku o badaniu zwierząt
TEATR „SYRENA" Traugutta 1.
rzetnych i mięsa (Dz. URP Nr. 60 poz.
Dziś i codziennie o godz. 19.30 program
454) w. brzmieniu ustawy z dnia 1.3. 1938
satyry
pou.tycznej p. t.: „WGLĄD roku (Dz. URP Nr. 18 poz. 132) zarządzam
w RZĄD" z udziałem całego zespołu „SY. co następuje:
:RE.!\'Y". Kasa czynna od godz. 10-13 i od
§ 1.
16 tel. 272 70. - Uprzejmie pro.simy o
Na terenie m. Łodzi wprowadza się
wcześniejsze zamawianie biletów.
obowiązek poddawania urzędowemu badaniu zwierząt i mięsa przeznaczonego
do spożycia we własnym gospodarstwie
l i - domowym.
UYZUHY AP fl<..:.ll.

•

.

I Jim!I
•

"

II

§ 2.

przoduje w turystyce zespołow eJ

łódzkiego

na terenie pow.

nii.a RoLniczo - .Wo-islrowego i PrzyNa podstawie przeprowadzonej turystyką wśród pracowników i ro
s.posCJl!J;enia Wojskowego.
statystyki okazuje się, źe młodzież botników zrzeszonych .w zwi.ązk8:ch
.Mtodzież Wiej~ka, ks.ztalcąc się na szkolna zajmuje pierwsze miejsce zawodowych. W 'okresie letnun p1er
specjalnycti !kursach i prrecl:Jooząc w turyatyce zespołowej. 60 proc. w:>~ miejsce po~ względem_ zorgaod<powiedinie przeszkolenie, powraca wycieczek, które były przewiezio- ruzowa.nych wyc~eczek kraJo~aw
do rodzinnych wisi, by oświecać ma- ne koleją, to wycieczki 'młodzieżo- czych zajął Zw. Zaw. Kol~Jarzy.
sy htdowe i (J.racować na;d podlliesle- we.
Związek ten również zorganizował
niem ddbrobytu gospodarczego.
Wzrasta również zainteresowanie b. dużo kolonii dla dzieci.
W J>OWiecie l6d~kim czynny,ch Je1St
obearie 30 kót P.R.W. i P.W•• liczą
cych 600 ozlooków. W pllll!l.ie ich dzia
talnośCi przewii'<iywana jest budowa
bo.isk, oraz zaiktadanie świetlic w krl
dej gminie !>Owi.atu. ' jako placówek
stużącycih oświa!t?wemu i. ~izy~:WARSZAWA (SAP). Utwo-,gracji Polskiej podczas d_rugłej
mi~ .wychowywannu mtod.z:pezy w;e1- rzony
jesienią 1944 r. Instytut wojny światowej i dane, związane
skiei.
Pamięci Narodowej rozwinął w r. z masowym wywożeniem robotni1947 ożywioną działalność nauko· ków polskich do Rzeszy. Instytut
wą i wydawniczą.
Pamięci· Narodowej
przygotował

Roczny bilans pracy
· .I nstytutu Pamięci Narodowe)

Bezpłatne

bilety
kolejowe

Zadaniem Instytutu jest badanie
od r. 1864 do dni
dzi.si.ejszych.
pracach swych In. .
.
.
• .
Ministerstwo KomunikacJl·· za- s tytut naJw1ęceJ uwagi posw1ęca
·
opracowaniu historii Polski w lawiadamia, że bilety bezpłatnej ja· tach drucńeJ' woJ11·y światoweJ·.
my (z czerwoną ramką)' wydane
o•
z ważnością do dnia 31 grudnia roW roku bieżącym Instytut Paku 1947 dla pracowników instytu- mięci Narodowej opracował publicji niekolejowych,
na temat „Egzekucje masoważność do dnia 15 lutego 1948 r. we w Polsce w latach 1939-1945",
wydaną jako kolejny biuletyn Głównej Komisji
Badania Zbrodni
W dniach 1 i 6 styemia 1948 r. Niemiecki.eh w Polsce. Instytut wy
prace PKP w zakresie przyjmowa- daje ~artalnik p't. „Dzieje Najnia od nadawców przewozów i wy- n?wsze , a w 1:· 194~ opraieow~ł
d.awa.nfa odb'iorcom przesyłek to- l:nerwszy. tom w.ększeJ pracy '.'Dzi~
warowych oraz ·wszystkie połączo- Je Polski ~.dobie popowstamow~~
ne z tym czynności, będą wyko- 1ą6~~918 oraz p;erwszą c.zęsc
nywane jak w dnie powszednie.
Histor:1 G-OspodarczeJ. Instytut u,
zupełnil ponadto przygotowaną po
przednio do druku Bibliografię Pra
sy Konspiracyjnej i PrMy PowZJEDNOCZENIE
stania Warszawskiego oraz kontyPRZEMYSLU GUMOWEGO
nuował zbieranie materiałów do
1 TWORZYW $Z.TUCZNYCH
Słownika Biograficznego Działaczy
zatrudni u siebie
Ruchu Socjalistycznego w Polsce i
KSIĘGOWYCH - BILANSISTOW Informatora o Polsce Podziemnej
o.raz
w czasach okupacji niemieckiej.
wykwallfiko-wane MAS~TKI Instytut zgromadził dane, dotyczą
ce „Wiadomości Polskich" czasopisma wychodzącego we Francji w
podania Z życiorysamL i odp:Lsarrni roku
1940 oraz do Dziejów E1niświadectw nal'eży składa6 W Wy-

histońi Polski

w

zachowują swą kację

• ••

W związku z tym mięso przywożone na
teren m. Łodzi do spożycia we własnym
gospodarstwie domowym winno być zgło
~
szone na stacjach kontroli wyznaczonych
zarządzeniem moim z dnia 16.1. 1947 roku
4UIUA . u1 Marszał1<a sr1111na l:
(Dziennik urzędowy Zarządu Miejskiego
I
„Tnumf Dr. O'Conora". - godz. w Łodzi nr. 3/47), dla sprawdzenia czy
16.30, 18.30, 20.30, niedz. 14.30
zostało poza Łodzią urz„dowo
zbadane
BALl'\<h · U• Narutowicza :.11.1 . '
"
I oznakowane przez lekarza
weterynaryj•· J a.sne lAl.ny" - 13.30. 16, 18,80, lU nego.
w ruedz1ele 11.
§ 3.
BAJ h ·\ . ••
~· 1 ·anr1szkans1t& Jl
Wlnnl nleprzestrzegan!a przepisów par
„Cune Skłodowska" - J>?CZ. see.nsów 1 i 2 będą karani w drodze administracyj
llD 17, 19, 21, w niedz. i ~wieta 15
nej aresztem od 1 miesiąca lub grzywną
dziale Personalnym ul. Andrzeja
\:i.JA
ul. ua.:.zynslU~go <!.
do 10,000 zł. z mocy art. 8 § 1 przepi-1 Stru
26 I 1 t
k' 17
.,Ludzie bez 5krzydeł" pocz. seansów: sów wprowadzających kodeks karny 1
ga
'
p.ę ro po ój
.
17. 19, 21. w nledz. I święta 16,30, 18,30 1 prawa o wykroczeniach
(Dz. URP nr.
(PAP.17)
„ 20.30, W medz. I śwleta 14.30.
60/32 r. poz. 573). Mi"SO ule«nie
konfiska- - - - - - - - - - - - - - - - - - · · , \
0
~fl: 'l '
-' 11118 ł'a h11lTI1CkA •
•.
~
„Znachor" - 17.30, 20,' nledil. 15 30. cie. Za Prezydenta Miasta:
I
USWl.\TOWE - u1. f'1otrkowaka 343:
(-) Stanisław nunJak wtceprez. Miasta
Państwowa Wytw6rnla Aparatów
„samotny żagle!" I dodatki oświaRentgenowskich
to we .
.POI.li.., 1 .o\ -· ut. Plotrknwska 1>'7.
l Elektroinedycznych „Elektrosan"

~fe~:::: 1 ,;-~.y·· Ił- „ •Il:

PRt,I·

-

Lm.

;::n.::-A_T\_=f-=0.-=
·Jrl;
'U

rn.ao 1s. 18.30, 21. w
111

?:~rorr„k•Pl:O

14 711·

„l\Ioja. siostra Eillen'' - godz. 17, 19.
21, w niedz, i §więta. 15.
ROI <1f"h
u1 r.iJm.Juego 178:
.. Znak Zorro" pocz. seansów l7,
19. 21. w nlE'd7 I św'eta 15.
HEL - ul. Legioónw 2/4:
„Pepita. Jem.enez".

PROGIU1\I NA PIĄTEK % STYCZNI4.
12.03 Wiadom. poiudn. 12.08 Fzegl. pra.

sy stoł., 12.15 Muz-i,'1m. 12.20 „Z mikrofo.
nem po kraju'. 12.30 Audycja :ro<iryWk~
wa. 13.15 Przerwa. 15.00 F. Schubert Fragment~ z Kwintetu fortepianowego
ltO'l
. "
,{„.t! „IVSU 84·
A-dur op. 114 (płyty), 16.25 Will.dom, Io~
„Carr1e kłamie" - pocz. 17, 19, ~ w kalne. 16.30 Rozma.itości. 16.00 Dziennik
niedz I św 1:.
116.30 Audycja dla chorych. 16.55 Audycj~
RF.Kl' „,,
" l!ig;o-1<11 :&
dla młodzieży. 17.10 Audycja Komisji
„On. czy Ona." - 16.30, 18,30, 20.30, Ochrony Zabytków Przeszłości. 17.15
w ruedz. 14.30.
„Koncert dla prozodowników świata praSTl 1.0\\ \' - .... . o.<.111ń~lt!el!'O 12:1:
c~"'; 18.00 „Radiowy Uniwersytet Ludo„Podejrzenie" 16.30, 18.30, 20.30, nledz., wy' • 18.15 Koncert ~yczeń. 18.45 W ra14-ta.
mac:ii przegl,lłdu .~ulturaln<!g? pog. p. t.
„Ulica gramczna. . 18.55 W1adom. sporSWfT - 8ałllckl Rynek 5:
towe. 19.00 Skrzynka techniczna 1915
„Zenobia" - 17, 19, 21. niedZ. 15.
Koncert symfoniczny (płvtv). w prz~e
'.l:ATR\I - ul -,l!Pnk!ewlcza 40:
Dzienndk. 21.30 „U nl!S'ŻyCh przyjaciół".
„Srebrna. flota." - pocz. 17, 19. 21, w 21.50 „NowY numer „żołnierza Polskleniedz. I św. IS.
go" przynosi. •• 22.00 Audycja. rozrywtro\VISl..A _ al. IJa.llzytlSkiego 1 :
~· 22.45 KonePrt eyczeti, 23.00 Ostatnie
„Noc Grudniowa" - 17, 19, 21, niedz. wiadomości. 23.20 Muzr)ca taneczna. 23.55
_ta.
Wla.dom. z ostat. chwili.
15
WŁól' "llA R2.
• 111 <i:awadZka 16!
„Tajemniczy Nieznajomy" - 13. UUlO.
18. 20.30, w niedziele 15.

I

WOt." o..:t

f110NCERTY

Nap'1>rk11 1 • 1 qkJt>t?'O tR·

Ul.

„Spotka.nioe" nledz. 16.

pocz. 17, 19, 21 w

n

al. l.igt.el'llka llll:
„Moja Siostra E!Uen" - poez. 17. 19,
FILHARMONIA ŁóDZKA
_ ut. P1otr1<owska um:
J'.'ilharmonia Lódzka urzą.dza W:, pią.te~
Podejrzenie'• 17 19 21 nledz. 15-ta.,dma ~ st.yczn. ia 1918 r. o .godz. MO sv.:óJ
"
'
'
'
III WJelki koncert symfomczny z udz1aTEATR KAMERALNY
. łem utalentowanego p~nisty Władysł~DO!\IU żOLNIERZA ul. Daszyńskieco 3łJwa Kędry. W wykonaniu. tego znakorm,
tego art)n!ty usłyszymy pierwszy ·koncert
Dzts o godz. 19,15 współczesna sztuka',fortepia.nowy Ludomira Różyckiego. ProJ. B. Priestley•a „Inspektor przyszedł". gram orki~ zawiera: Wagnera.: .,Po
Udział biorą: Stanisław Bugajski, Sta , lonię", Prokofiewa: Suitę z baletu „Ro·
nislaw Daczyńskl,
Barbara Drapińska,· meo i Julta." oraz Berlioza: „Karna.wal
Irena Horecka, Adam Mikołajewski, Ewa I rzymski". Dyryguje Zdzisław Górzyński.
Szumańska I Ludwik Tatarski.
j Powstałe bilety do nabycia w kasie kina
Kasa czynna od 12-ej. Telefon 123-02. „Bałtyk" Narutowicza 20.

••U:łl t;'l'A -

'ĘUZA

CENI' OGLOSZE
Za· tekstem
<to 10
oo n
Od 121
Od 201

mm , • ,
do 120 mm
do 200 mm
do 800 mm
poW}ltej 800 mm

W

tekście

ao llJ mm • . •
Od n do 120 mm
od 121 do 200 mm
od 201 do 800 mm
powyte1 800 mm
'llekrologi
<10

10

oa n

mm

1
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,
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•

•
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i

1

•

'

1

1

• • • zł 85 za 1 mm szpalty
1 ij • Zł 60 za l mm szpal'y
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1ł ga wyT"M:,
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zł

•

1

I

Ił

•

, • • , • 1 , • • , 1 1 , •

do 120 mm
C>O L21 do 200 mm
ot! 2lll do 800 mm
oowytej llllO mm

<>irłos7rnla

•
•

N

1
·~

•

,

1
•

1

,

•
,
,

Zł

70 za 1 mm szpalty
90 za l mm szpalty
120 za l mm szpalty
za l mm SZpaJty
7f> za 1 mm szpalty

tiU

LOO za 1 mrn szpalty
d 140 118 1 mm szpalty
zł 160 za l mm szpalty
1lł

zł
zł

zł

tł

llO
łO

za 1 mm szpalty

u

l
'ió :ta l
UO Ut. l
160 za l

po.nuldwan1e pracy

l~ Zł

mm
mm
mm
mm

szpalty
szpalty
szpalty
szpalty

za wyraz.

l.ódt, u1.

Lóca, Plotrkowak.a .:Il, AdmJnlstnacja -

SPOŁDZIELNIA PRACY
,,~IETALOWIEC"
I.ODż, Pogonowskiego lS

Tel. 143-72
?rzyjmie

ELEKTR0:\10NTEROW
natycłun1ast.

-

Zarobki dobre.
(Czyt, 105414483)

po8Zukuje:
1

urzędnika

do

bitl.ł'a

rozdzłelcze;:-o

1 kontrolera na wydział mechaniczny
1 magazyniera-Jlllnędziow
4 ślusarzy
2 ślusarzy na narzedtla i sznyty
2 tokany
l frezera

. 6 robotników gospodarczych
1 kallmłaitora-chronometrażystę
2 kre,Jarzy ze lllnajomolici1& rlsunków

Zakład OczyszC'l.3nla Miasta w Łodzi
więkmą. ilość nawozu kompooto
wego oraz mą.czkl mięsno-ko.stnej, na.dają.cej się do tuczenia nierogacizny.
Bliższych
wiadomości udziela. Za.kład
OL'ZYSZCUln:la Mia.st.a, ul. La.giewn!cka 63

sprzeda

Itel.

159-72.

Lódź, dnia 18
ZAKŁAD

naJnym w godzinach

wrzędowych

(PAP13)

OQŁOSZENTA

DROBNE

ŁODZI

OczyszCZ&'lia Miasta. w Lodzi
40 robotników do

niezwłocznie

ładowania śmieci.

Zgłaszać

się

należy

do biura Z.0.M-u.

ul. Lagiewni<:ka 63.
Lód::!. dnia 16 grudnia 1947 roku.
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA l\IIASTA

W

skórne,

rzenia.. 8-10, 4-7.

płciowe

dla pracowników mieiskich
Zakońc!yl sie w gTUdn!u 1947 ?'MU.
zorganq·zowainy iprzez Za.rząd Miejski
w Łodzi kurs dos7Jkoleni<>WY dla pra·
cown'Mw m}ej,skkh. Kurs ten pOl[lrz.e
dz.ito kom'.iSyine ustalooie programu
wy1klaidów i żaięć przy udziale wszy_

stkiich wykladoweów.
. Przedmiotami wykfadów. prowadzonyCih w 3 grllij)acb, bY'lo: 1) Podstawowe pojęc'a prawne i prawo kon,
iStytucyjne, 2) Postępowan'e administracyjne. 3) Postęipowauie kam<> admini.stracyjue. Q:raz 4~ Postępowa·
n1e przymuiSowe.
Kurs zakończył się eg.z.ammam1 p;§.
m.ennyml i ll'Stn.rmi.

no podotek gruntowy
Splata podatku gruntowego '1a ub.
· rok iest w powiecie Mdzkim na UJkoń·
czen;u. Wymiar w~niósl 4 ; pól m'fo_
na złotych gotówką ; 1,750 ton w
7Jbożu.

Do 1 .styczn 'a
1948 r. wpłacono
95 vroc. gotówką or.az 1,4\JO
too w zboiu.
Na p'erwsze miejisce wysu.nę!y . :~
irm'.ny: Czamoci.n. Puc ·, „·ew i B:-ójce, które całko w' cie \\'J)la·:::.iłr poc.'a ·
tek, oraz gromady Bef.dów ; Krzvw:ec, regu'ujqc podatek w stu pro-

ZŁÓŻ OFIARĘ
NA POMOC ZIMOWĄ

PA.~STWOWE ZAKŁADY PRZEJUYSŁU

ZATRUDNIĄ

zabu-

następujących

ruttychnlfust, na. warunkach dobrych

fa<>howców:

-809::!

OOKTOIJ REICRER - speciausta: weneryczne. skórne, prc1owe l8burzenia
Potudnlowa 26, druga - <;iOdma wieczorem.
7811GABlNF.T DENTYSTYCZNY Maksvml·
liana Pregera ze Lwowa Specjalnoś~:
nowoczesna protetyka zębów Gdaftgka
26-a (róg zawadzkiej), tel. 189-00.

1 TECHNIKA ·ELEKTRYKA ze
instalacyjnych ł maszyn-0\Vych.
2 ELEKTROMONTEROW,
2 SLUSARZY l\IONTERóW.
Zgłoszenia

ma.jomością kreślcd

osobiste w godz. od 8-15 w Wydziale Personalnym

Ł6dż, ul. 2eroinsldego Nr 108.

Zaofiarowanie pracy
POTRZEBNY referent pracy l płacy,
energiczny Intendent, buchalter l urzęd·
niczka z maszynopisaniem. centrala Han
dlowa Przemysłu Elektrotechnicznego.
Piotrkowska 105. Wydział Personalny, od
godz. 8-13,
-10155

Zagubione dokumenty

Redaktor naczelny:
ARTUR KARACZEWSKJ - przyjmuje od godziny 12·tej do 18·teJ.
SEKB. RED. - od godziny 10-tej do ll·t.eJ.
WYDAWOA:

Spółdzle.bda

NASZE TELEFONY:

UNIEW AZNIAM zagubioną legitymac1ę
PPS na nazwisko Krysiak Roman.
UNIEWAŻNIAM
zgubioną
tramwajową (niebieską)

nia. Piotrkowska 255.

legitymację

Wojtas Apolo-

Różne
AKUl\JULATORY budowa - naprawa Łódt, Sienkiewicza 25,
tel .

WydawnJc:za „WIEDZA„.

Centmla telefomczna Reda.kc.ft 1 &dmtntall'aCj! 136-91.
tteda.lttor NaczelDY
~topce. Rect. Nacz.
Sekretarz RedakC'jJ
>yr. Adml111Stracyjny

25?-Sł

130-4ll

Llyr. L>eh:gatury „ Wiedza·

~tlls-llll

1..12-M

Wydział l-"zru;;op1sm

144-lll

Dział Ogłos:r.etJ

.!51·11<
.rJ:t. ~

tS6• .1

l!JklłpeaycJa

~bl·lll:

Roz<tz1elnta

11'1U'1

ładowanie,

2tib.a'i

10131

Lódt, PłotrkOW!lka 70. Redakcja bonoruje tylko artyk uzy u.mowtone I rękopUiów me 1.wra

dosta'Wlł

WEL1"-YANEGO '\"l' 2

im. NORBERTA BARLICKIEGO w LODZl

c:a
do domu - ::ł 90, prenumerata cbtorowa (od 20 egz. - r.a eo. Prenumerata • odblor tm
t>rubrn1a J>Tr ł, Sp6łdz1eln1 Wyd&wmczeJ .~. L6dł, at. twtdd I.

atecznie •

zboża

1400 ton

ŁODZI

Lekarze
or. KOWALSKI · MIECZYSł.AW specjalt-

sta: weneryczne -

Kurs szko'„·eniowy

OGŁOSZENIE

zatrudni

P.pda.nia wraz z Ż)"Ciorysem prosimy składać w Wydziale P~rso

grudnia 1947 roku.
OCZYSZCZ.\NIA ~IL\STA

W

ku 1944.

około

OGŁOSZENIJI:

Zakład

warsztatowych.

• · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· 159-44.

lledakcJa -

swtętoluzyska. Nr n11s

I

d~ d~u Bib!i~grafi~ N~jnowszej

Histon1 Polsk1eJ, obeJn;uJącą czasoiu;~s od 1864 do 19~4 1 .zebrał mi;tenał, dotyczący dziahm powstimh
nr li d 11
.
.
czyc na no o
sierprua ro-

111~

Wa.runk1 prtnun.r.rat):
„ A.dm.lnl.at.raett
- ·ei

mie

1&.

D--018809

