Opłat.a

pocztowa uiszczona

rycmłtem

Socj a l t ś ci wę
buduią

ierscy

rednonty fnm t

.Jeden z przywódców węgierskie)
partii socjaldemokratycznej - hlarossan Gyo-rgyi oświadczył, że lewicowi działacze węg l ei· skiej socjal demokracli wybrali należytą drogę,
op o wiadając się za przyjaźnią narodów uaddunaJsklcl!.

Or g a n Polskiej Partii Socjalistycznej
Rok IV Nr. 4 (789)

lódź,

Tworząc w basenie naddnnafsklm
Jednolity front, socjaliści - ·wedłu g
dowiedli. że partie
słów Gyorgyj socJallsłyczne mogą owocnie współ·
pracować 1t komunistami w interesie
demokracJI I klasy robotnlcz_ej.

CE•A 3 ZL

niedziela 4 stycznia 1948 r.

bez proqran1u

Rząd

\Vłochy ·arzeżywalą ciężki
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I>U~liczn~, nie l'OZ\liązują problemu
bezrobocia.

Najgroźniejszym biczem dla luduości włoskiej jest stale postępująca naprzód inflacja. Ceny, które

··--··-•--

~L<1• __-._·_·.,::,,_\"~-~..::..:_or'__.!:_>- , „

kraj

1 drożyzna gnębią
I

Pollcja strzcla do rob·ołnIliÓw
Prasa l~wi
RZYM ~pA~J.
cowa podkreśla, IZ Włochy przezywają w chwili obecnej jeden z
najcięższych kryzysów gospodarczych. Liczba bezrobotnych przekro
czyła cyfrę 2 m lionów. Rząd nie
posiada żadnego konkretnego planu

- --

kryzy_s

czasie utarczki ja.ka się wywiąza·
la, k!ilku agent.(nv policji
rannych.
W miejscow~ Campobello di
Licosa, C'donek partii demo-chrze·
w Ca.nicatti (Sycylia.) JM?~c~a dała ścijańskiej .zasypał strLałami _z
stńały do tłumu, zab1J&Jąc na wolwern prz~hodzących ulicami
miejseu 3 robotników i ra.nią-0 10 manifestantów zabijając jednego
innych: !lanifestanci gwałtowniejrobotnika. Wzburzony tłum doko·
zareagowali na ~ prowokację. W nał samosądu nad zabójcą.

zostało

re:

W Modenie, Veronie, Carrarze I
w Barcelon!? (Sycy.lia)
demonst1'9'•J1 robotmczych na ~a~
p;ot~tl!/ pl'7A.'ciwlco ~roboom 1
CJężlum warun?mm matenaln~?n. W
demonstr~jach wzięli udZIBł .b.
_•
partyzanei1 włosc~·.
W Barcelone di Sicilia poli?Ja.
otworzyła ogień do man'festant.ów,
raniąc kilku robotni!ców.

doszło d~

I

we wrześn'u roku ub. osiągnęły
punkt szczytowy, przekraczając 78- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - odbudo~y gospod~czej kraj~. krott~ie ceny.z i:o~u 1938, ~e ~ Prznqodq polskieqo kuriera
''
_
~
Kasy panstwowe świecą pustkami. 1'aZUJ~ bynaJmmeJ tendencJ1 Zl1lZ-

metody
Dyplomatyczne
•
·
li

że główną
~t- ko~:r~nnikipodkreślają.
na drodze odbudowy

ciężka

syt:iacja
.s.zczególni;
nieJe na odcink.u budowructwa mieszkaniowego. W chwili orecnej w
samrm Rzyn:ie co n~jmniej 50 tys.
ludzi pozbawionych Jest dachu nad
g!ową. Budują wyłącznie spekulan~i, przy ~zym k?morne za 3 pokoJowe i_meszkaru~ w nowy~ domu
p7zewyzsza przeciętną penSJę urzęd

przeszkodą

gospodarczej kraju jest brak jakiegokolwiek ko~retnego p~gram1;1.
Odbudowa kraJu - ogramcza się
je.dynie do improw~cji w poszczegoh:1y<:h wypadkach i to _tylk~ pod
nacisldem pewnych okolicznoset.
KRWAWE MANIFESTACJE
•
••
' .l:.
ruczą.
. Opieka s_połe.czu~ istnieje jedy- W ~ie ma.nilesta~Jl ludoweJ
me na pap1e1·ze. N1eznaezne sumy,
jakie rząd wyasygnował po ostat1tlm strajku generalnym na r oboty

•
baza
Afrykanska
p od biegunem
LONDY'll. (PAP). - Wt!dlug d-0n\es.eti Agencji Reute ~ a. odd·~: alv ~r:
mii Uni i Poludniowo - AfrykańskieJ
zajęły wyspę Ks. Ed warJa, po!o7oną
na Ocea,nie Tndyi~ki :n iV odl-eglośc:i
l.4-00 mil na południowv - ws~:hó;J od
Uc1'i Polud11iowo - Afrykatisk.ej, w
Na
p(IJ[)Ji,żu b'eguna polu<lri;owego
wyspie tej rząd Un ii zbu<l„wa6 za·
m;er'za hazę lottiiczą.
''
, ,

żandarmerii -. a merykańskiej

Polski kurier · dyplomatyczny, lrię wojskową. Następnie ameryMaria Borkowicz w <'.7 sie pQdróży kańska żandarmeria. wojskowa wyz Berna do Warsza\}'Y 1egifylllowa- prowadziła Borkówicz do oaobnego
na była w nocy na dworcu w Karls- przedziału, gdiie zażądano od niej
z ame kańską żandarme okazania zawartości pakietu poczty
h
dyplomatycznej. Ponieważ Borkory
ru e prze
wicz odmówiła zagrożono jej bih·11łerowska ciem.
Na dworcu w ~tuttgareie zaproa
wadzono Borkowicz na posterunek
..
żandarmerii, gdzie - stosując po·
do
...:....
R~ch, urzędnik hryty}skieg.o WY- okazania zawartości pakietu.
Gdy Borkowicz ponownie odmóai· zl ink·t
dział~ cerizury.
zagroSpi~ko~.cy zaopa TY.W 1 c: -0 • 0 Y' wiła a ~darmeria znowu
_
.
or,gamzac11 w dolmmenty brytyis!k1e . '. . . .
i_ w ogóle wyikor~l:otywa1li s;-re -s.to· ziła JeJ biciem, Borkowicz zarea
~unkj z przecLst.aw1·CJelami wg..eliskoh
wla1dz Qk;upa.cjnJnyah.

• ornan1•zac1·a
Ta1na
li

wykryta w Austrii
.
W Austrii do..

została

WIEDE~ (PAP). k.anano lic~Y·ch aresztowań w związ
ku z wykrriem tai:nei or~ain.iz.acj.i
hltlerowskiei w Karyntii. 51Jiseik namdowo - socjadistyczny dziafat pad
osi!oną ruchu harcer&kiego. który zresztą nie był uz..nan.y na terenie mię.dzynarodo.\1<Ym. Człookow ie o;ngam1zacii byli uzbrojeni..
Wśród aresztowa~1yc.b ma'i:dują się

m. iin· by4y hitJ.erows!ki pr.ezy<le:nt mia
sta Lwowa d.r. Ulrkfu oraz h1'31bi.a
Straahwitz, b. oficer Wehrmaohtiu i
kawaler _żelaZ11:e~o Krz~fa. Był o~ 06
tatnio k1emwmk1ern rereratu b. ieńIców wojoonych ~wstriackiej partii_ lu"
'0\\iY JORK, (PAP). - Ja:< fono- d?'w-ei w .Gr~ 11 ?r~~se.rn au-str~e
. o 'l Worker" cenz.~ra amery- kiego Związku Al1tnrustow. o:. Ul~>e;h
k~ń.~kf~hy władz ok~pacyjny~.ii w To- by.I zatmdDiony w Zarzą.dz~~. M~~J~
wolila na opublikowanie sk 1m Grazia. Podczas 01kupa"i1 me
,
k'
i0 r"·e1 poz 'ś . 'anni· okupacyj- m'eckiei Ulrioh, iaiko pre1zy-doot Lwow .o lsCJta •ivm dp Smt l~pes"wl 1'adom'os'ci wa, odznacz.ał się WYiątkowym ok,m
~· . ~YV: 'ihl ~l.·
-'- . 1il.Id•nv:.CJ
. .
• cienstw-em
'
nzamierza kan<lyd-Oa'1
.. ra<Wallace
uei
Wvuec
j.ż Heriry
wać na prezy·d·enta Sta.nów Zjed1noczo , Wś_ród are:5z~wamych ;z~a1duie się
11 ych.
rowmeż isociahista austr ..a„ki. Otto

Wolnosc Pra sy

łłiepodlegla
jednocześnie

usiłowano zmusić ją

gowała k;zy~i~m, żą~ając . skontakto;vama JeJ z polskim oficerem
.
łącznikowym.
Po ltilkugodzin~ym przetrzY;naniu - dyżurny of:cer amerykanski
wydał polskiemu kurierowi dypl~:
matycznemu pismo do żandarmeru
amerykańsk:ejl zabezpieczające Ma,
rii B?.rkowicz niezakłóconą dalszą
podroz.
Naruszenie zwyczajów międzyna
_wystosorodowych
wanie przez polskie Mm1sterstwo
Spraw Zagranicznych noty pr~te~t~
cyjnej do ambasady amerykansk1eJ
.
W
arszawie.
w

spowo~mvał?

· Brat Dullesa

ombosodorem Francji ?

WA5ZYNOTON, (PAP). - Tyg-od·
ri'.k „News W·~c~" dou06'.. łe 'AJ.len
Dul:r.~, mlo·dszy brat <lorad<.:y Mar·
sihalfa - Postera Dulle.:a ma b) ć mia
nowa:11y ambasadorem USA \\e PranCii na miejsce J,effensooa Caf!ery.

• grozi•
Bezro bocie
Ston om Z1'ednoczonym

Znauy
NOWY JORK. (PAP) . amerykański ekonomista R()\>ert Nat·
bam oświadczył w czasie konferencji
prz,emY6łowców. że Stauv Ziedno- Laka! włoskiej partU neofaszystowskieJ-.zdemolowa.ny przez robotników.
- czone będą mialy w tym rolw 6 do
8 mil'onów bezrobotnycib. Podkreślił
Ol!l rów:nież, że życie goo.podarcze na·
potyka na powafoe trudności w
pierwszym rzę.dz'e na sk•utek 2)1Tl!lieidługotermino- szooycll zdoln0;ś~i na•bywczyoh w sipo

Hurma

LONDYN (PAP). - Dnia 4 bm reg innych
Burma oficjalnie uzyskuje niepo- wych.
dległość, występując

gróżlti

h

W ODRUCHU SAMOOBRONY

zrywa wi-=zy Imperium

z Brytyjskiej Wspólnoty Narodów.
Od roku 1. 776, tj. od chwili oglo·
szenia deklaracji o utworzeniu Sta
nów Zjednoczonych Ameryki Północnej, jest to pierwszy wypadek
usamodzielnienia się . kraju, web~dz~c;go w skład wspolnoty brytYJ·
skieJ.
Na podstawie po ozumienia, zawartego z Burmą, Witlka Brytania
zapewniła sobie jednak cały szereg
przywilejów w tym knju. M. in.
w Burmie przebywać ~dzie brytyjska misja wojskowa.
Wielka Brytania zawrze 'I.: Bur·
mą układ handlowy oraz cał) sze-

w okupowanych N1emczec

umów

Wolność

łeczeństwie.

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

Walki na
ł

rozgorza Y

Z

Jawi~
·•

nową

SI

ą

HAGA (PAP). - Według ostat- 1 środkowej. oddziały republika:ńskie
nich doniesień . dowództ:-v-a. holen- odi·zucił~ nacieraj~?e w_~j~ka ho·
derskiego i mdonezyJsk1ego, na lendersk1e do pozycJ1 WYJSciowych.
Zac:ekłe walki toczą się w pobliwszystkich odcinkach front~ na
Jawie i Sumatrze w dalszym ciągu żu T~ngerang, oddal<?nego o 24 km
od Dzakarty. W okohcach Lenbang
toczą się walki.
, Komunikat indonezyjski P_Odkre· Holena:zy ~okonują m~s.owyc~ ar~
sla _że samoloty holenderskie wy- sztowan wsród ludnosc1 cyw1lneJ.
ka~ją ożyw:oną działalność we W rejonie Kravang wywiązały się
wschodniej i środkowej części Ja- walki między oddziałam; hnl1>nd1>rwy. W niektórych rejonach Jawy skinti. a partyzantami.

i planowanie

Przemówienie premiera Attlee

LONDYN„ (SAIP)., ·pewi11ione prnez brytyjsiki.cih koo.ser- W cyikilu radio- watyistów Ju1b liberatów.
Mówiąc o r-oli Amery~i. prem:er
wyoh przemówień
przywódców Par- bryty.j·Ski podlkreś.l.il, że ekooomia Sta
tii Pracy - pre- nów Zied.noczoriyob zasą.dza l'>ię na
mfer brytyjsk' Cle kapita1iźmie z krańcową n '-er&wnoś
ment Attlee wy- cią ooga.c'twa obywateli.
gło~~I w so~otę W. Brytan'a - twierdzi Attlee ma
dr~zą mowę 1·de· za zadan ie wYIJ}racować nowy sy. stem, który r-olączy~by zasa<lę wolo;ogiczną.. .
. Attlee tW1eroz:r. ności i'ndywidua:.nei z zas.a„dą p!aiio,
z.e W. Brytama wania
Mięki Partii. Pr~- Kon~erwatyści hcyty jscy nie mają
cy przev.odz1 śwta programu. który mo.g'. :by przeciwtu w zachowamu s·puśclzny euroipej: stawić rzą<low' Partii Pracy, maią
ce.mu za sobą p01parcie ludu brytyj~k i e,j cywilizacji..
Przywództwo to mp mo.że być ~a- skiego - zaikończytł prern;e.r Attlee

/
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lozmowy wsprawie „Trizonii''?

Reduhcja "l!JO tg • urzędfllhów

D

Londyn dementuje doniesien.e

pras Paryskl.81.

gra?i~zn~ch,

planu

celem ost~tcc~ego
omow1erua problemu ,,Tnzonu" o•
1az sprawy przyszłego ustroju pańPARYŻ (PAP). W sobotę
p ARYż (PAP) _
Dob
stwa zachodnio-niemiecldego.
.
rze na
D .
'k " ·~ d "
. . dz t
ogół poinformowany dzienmk „Li. z1en~. „mon
e pOcWler a ę otwarta została sesja nadzwyczaj· N ar odowego • ce. " d onos;,
· za agencJą
. ame- w..adomosc.
na Zgroma dzema
be ra t ion
•
·
·
1
em
omow1ema nowego r zado
„ w ego
rykańską „United Press", że w
LONDYN. - Rzecznik Foreign
· ·k t
·
drowi"eru·a fi' Londynie rozpoczęły się na dro- Office oświadczył w sobotę wieczo- proJe u w sprawie uz
'
dze dyplomatycznej rozmowy mię rem, że w tutejszych koł a ch urzę nansów państ~owych.
Zgromadzeruu P:;,zedsta_w.ono dzy Stanami Zjednoczonymi, An- dowych nic nie wiadomo o „rokoglią i Francją w sprawie 8'!alenia waniach na drodze dyplomatycz- „Pla;n _Mayera nr 2 P!'ZYJęt~ przez
f~ancuskiej strefy okupacyjnej ze nej" w sprawie fuzji trzech zachod l;o.mlsJę f}nansową, nikłą _<.v1ększoZJednoczoną strefą
anglo-amery- nich stref Niem!ec, o których to scią głosow: 22 :--- prze?iwko 19,
kańską.
. rokowaniach
przy 2. wstrzymuJących się od głodoniosła prasa pary.
. „
Francja miała zaproponować ze- ska, jako o rzekomo rozpoczętych sowarua. .
N a pos1edzemu komlSJi upadł
branie trzech ministrów spraw za- w Londynie.
wn'. osek rządowy o odrzucenie en
bloc wszystkich poprawek.
Nowy projekt rządowy niewiele
różni się od planu Mayera w brzmie
niu uchwalonym przez Radę Republiki. Najistotniejsza zmiana polezostało włączone
ga na tym, że o ile p:erwotny prop ARYż (PAP). W gmachu I W imieniu rządu fran ....'llskiego jekt przewidywał wpływy z daniny
Ministerstwa spraw zagranicznych układ podpisał minister Bidault i nadzwyczajnej w wysokości 150
podpisany został w dniu dzisiej- sekretarz stanu do spraw niemie- miliardów franków, to drugi plan
szym Układ międ:r.y Francją a Za- cltich - Schneiter. W imieniu Za- redukuje je do 125 miliardów.
głębiem Saary. Układ ten pozosta- głębia Saary - przewodniczący
Nowy projekt przewiduje ponad
je w związku z uprzednio wyda- Rady Ministrów - Johannes Hof- to drobne ulgi w spłacie daniny
nym zarządzeniem, wprowadzają- man, przewodniczący Landtagu - przez osoby poszkodowane wojną
cym franka jako walutę obiegową dr. Zllńmer i minister sprawiedli- oraz 10 proc. redukcję wydatków
w Zagłębiu Saary.
wości - dr Braun.
budżetowych z dn'.em 31 marca rb.

Zadlt;

fJ naszqch

ł!

do Francji

sąsiadóUJ

realizuje
PRAGA (PAP). - Sekretarz generalny komisji planowania dr.
Outrata zakomunikował, że w pierwszym roku realizacji 2-letniego
planu gospodarczego najważniejsze
gałęzie przemysłu czechosłowackie

go wykonały plan produkcyjny w
100 proc.
Zbyt towarów przemysłowych w
ciągu ostatniego kwartału roku ubiegłego wzrósł w porównaniu z
tym samym okresem roku 1946 o 19 miliardów koron. Produkcja
przemysłowa w ostatnich miesią
cach 1947 roku, osiągnęła 95 proc.
poziomu z roku 1937.
Jeśli wziąć pod uwagę podkreślił dr Outrata że po pierwszej wojnie światowej dla osiągnię
cia przedwojennego poziomu produkcji przemysłowej, P-Otrzeba było
10 lat, to fakt, że po drugiej wojnie światowej poziom przedwojenny osiągnięto już po 2 i · pół roku
- uznać należy bezwątpienia za po
ważny sukces.
W rolnictwie - oświadczył dalej

czcchoslowacjl
w
pełni

plan 2-letni

dr Outrata - w związku z posuchą _plan wykonano jedynie w
65 proc. Nie wykonano również pla
nu w dziedzinie handlu zagranńcz..
nego, głównie z powodu dużych
trudności, związanych z importem
surowców i brak:em walut.
W dziedzinie transportu plan
k u 1947 wyk onano z na dwyżk ą
ro
14 proc
·

Wyścig

pracy

Powołanie
przy

Rady fi mowc1

przedsiębiorstwie

,,Film Polski

WARSZAWA (PAP). -· Nada· 1 Nadto do Rady wchodzą powony przez Ministerstwo Kultury i łani przez ministra _znawcy zagadSztuki. tymczasowy statut przedś. nień filmowych z hsty kandydapaństw. „~'ibn Polski" przewiduje tów przedstawionych przez nacz..
m. in. powołanie Rady Filmowej. dyrektora „Filmu Polsltiego", spoDo za.kresu działania Rady nale- śród kandydatów, przedstawionych
ży m. in.
ustala.nie wytycznych przez instytucje lub organizacje
programowych, czuwanie nad do- kulturalne i na1.rkowe, wojskowe
b?rem !ilmów za~~niczn~ch, _opi- instytucje naukowe, organizacje
n:owan1e tematyki i. db!lrue o ~o- społeczno-wychowawcze, wydziały
ZJ.om artystyczny filmow kraJo- oświatowo-wychowawcze
orgamwych.
.
.
.
zacji zawodowych, zarządv miast,
KadencJa Ra~y FilmoweJ trw11: 3 stronnictwa polityczne i Samopolata. Przewodmczącego Rady mia- moc Chłopską.
nuje Minister kultury i sztuki, któ·
ry też powołuje członków Rady
'Uchwaly Rady Filmowej są wiąspośród przedstawicieli nauki, lite- ż~ce dla nac~. dyr. „Filmu Polra.tury i sztuki oraz organizacji fil- skiego".
mowy eh.

80 zbrod •

• VCh
W01"!1D

I ki w dro11ze eks r11"'d YCI
przy b d • d pos

w Rolnictwie

Premie dla mierniczych

ITow

I

32 i

s~ecg

8 zbi•orow· a

Umowa

i U. S. A.

Cześć .lego Pamlęcil

Redulccja ta pociągnie za sobą inne wyjścia z sytuacji: albo ustą
zwolnienie 150 tysięcy unędników. pienie ministra Mayera, albo też
Wycofanie pierwotne!!"o proJ'ektu postawienie prze7. rząd „votum za~
rządowego i zastąpienie go nowym ufania" z chw]ą złożenia pierwotprojektem spotkało się z surową nego proJ'ektu. Zd:miem dz;ennika
krytyką prasy paryskiej, która pod post:ępowanie l'Z!?du z1n:e1~i;a do
kreśla zbędną stratę 15 dni czasu zdyskredyt-0wimia ustroju pa.rla·
na dyskusję w 2-ch izbach nad ml'ntarnego.
pierwotnym planem Mayera.
„Humanite" oskarża rz'cld o ule„Franc Tireur" zaznaeza, że do- głość wobec Stanów Zjednoczo ·
tychczasowa praktyka parlamen· 111ych.
tarna nakazywałaby raczej dwa

Dr Outrata podkreślił na zakończenie, iż plan produkcyjny we
n1~rzy
wszystkich dziedzinach gospodarki "
·
U
'1
narodowej w roku 1948 będzie zna.r
ł
•"I
cznie wyższy, n'ż w roku 1947. w
ę Zie
o
roku 1948 szczególną uw-agę zwróW grupie 80 niemieckich zbrod bezpośredlUO winny wymordowania
ci się na podniesienie jakości towa- .
·
h kt,
'bhl kilkudziesięciu tysięcy ż,, dów, obyrów oraz zniżenie kosztów wła- marzy woJteennk yc ' . or_zy "'!' naJt
J
„
szy
czwar
przewieziem
zos
aną wateli polsk:ch,
znajdujących się
snych pro d uk CJL
d o p oIsk'i - naJ'b ard zieJ
· · ob c1ązone
· ·
tć'
b'
ł
t
k"
w ge ie ia os oc !m.
konto w stosunku do Polaków ma
Najsurowsza kara czeka również
Herman Altman, były szef gestapo
w Piotrkowie, odpowiedzialny za znajdującego się w transporcie Otcały szereg łapanek, aresztowań i tona von Malottke, szefa gestapo
tarnowakiego i Herberta Buscha, zsyłek do obozów zniszczenia.
land.rata Kartuz, mianowanego na
Nie ma również powodów do ra- to stanowisko bezpośrednio prcz
dości z tej przymusowej wycieczki Foerstera. Busch odpowi?d:>:ć 1-ę
lenia - 150 ha; ' parcelacja - 800 do Polski i Hans Barman, były szef dzie za okrutne tralrtowan'e PC'laha, regulacja - 600 ha.
Selbschutzu na Pomorzu, który ków podczas okupacji na tycb tePrace wykonane powyżej tych „wsławił się" męczeniem i skazy- renach.
norm są premiowane, przy czym waniem na śmi-arć Polaków już na
prelnie wynoszą 150-200 zł , za 1 samym początku wojny. Borman Zbrodniarze ci w •dani wst~Ji
ha przy parcelacji, a przy scala- słynął z tego, iż zwykł dop]nowy- nam z bryytjskiej sh:efy okupac,·jniu i regulacji - 800 zł za 1 ha.
wać osobiście wydanych przez sie- nej, z której ekstradycj!l zhrod"'11vlierniczy prywatni podlegają bie wyroków ślnierci i wyrpków, rzy odbywała s·ę i odbvwa b~z
tym samym normom, co mierniczy które za jego pośrednictwem doty- przeszkód - w przeriwir:ństwie do
państwow; .
strefy . amerykańskiej.
kały mieszkańców Pomorza.
Dla ustalenia wyników pracy
Zbrodniarze już zost I" pr-cv•ienajlepszego mierniczego w danym
Z „najwybitniejszych" należy je- zieni z obozu zhiorov;~~o z F'isnJ1kwartale, ut~orzo~a będzie kom~ szcze wymienić w transporc:e Fri- beck koło Hamburg-a i 7l"''"jd:1j r 0 ·~
sja, składaJąca się z przedstawi- tza Friedela, byłego komendanta w tej chwili w Berlinie w oczekhn,
cieli Min. Rolnictwa, Głównego U- getta w Białymstoku. Friedel jest niu na transport.
rzędu Pomiarów Kraju i Prezesa
Zw. M:erniczych RP. Wyróżniony
przez tę komisję mierniczy otrzyma nagrodę Min. Rolnictwa i Reform Rolnych.
/

Zarząd Główny Zw. Mierniczych
RP w porozumieniu z Min. Rolnictwa postanowił propagować współ
zawodnictwo pracy pomiędzy mierniczymi, zatrudnionymi w tym m inisteistwie, jak również mierniczymi prywatnymi.
Ustalenie WJ'dajności pracy i
prem:owanie najlepszego wyniku
odbywać się będzie co kwartał na
terenie każdego województwa, na
.---------------!podstawie sprawozdań miesięczWładysław Chyliński'' nych, . składanych przez mierni•
czych.
Wydajnoi;ć na poszczególnych
Tow. Władysław Chyliński za- odcinkach pracy, jak scalenie, rekończył swe życie I styczn!a 1948 gulacja, parcelacja itp. obliczana
roku. Mllicjancl stracili w zmarłym będzie przez stosowanie współczynzawsze życzlhv.ago kolegę,
ników, przyjętych przez Min. RolTow. Chyliński dzielnie przysłu- nictwa. Do ustalania mvników pożył s!ę klasie robotniczej,
Już w
•• J
nalmtodszych lafach. bo w 1909 r. wołane zostaną 3·osobowe wojewówstąpił do PPS i przez całe swe dzkie kolnisje, w skład których
życie wysoko
dzierżył jej sztan- wchodzą: przedstawiciel Zw. Mierdar. Jest wszędzie. gdzl.11 toczy się niczych, delegat Min. Rolnictwa
walka o Polskę i Socfaliim, w Le- oraz delegat Wojewódzkiego Wyimigr~ntów ży~owskich
gionach. Milicji Ludowej 1918 r. na działu Pomiarów.
na Cy ~rze
barykadach Warszawy, w r. ' 1939
Mierniczym,
pracującym
dla
PARYŻ. (PAP). - Jak donos i Ag~1
- w batafonacb tow. N i edziałkow- Min. Rolnictwa, wyznaczono n~
c'. a fra nc e Pres·se, w różn y,ch
sk~g~bozu dla Jeńców wofennych~ stępują ce normy roczne: dla sc:f.' zach na Cyprze przeby wa obecnieobo32
wraca w 1943 r., chory i wyczertvs. im i~rnntów żydow sk 1ch. ooz.eikuiących p ot wo~en ' a na '" iazd do Papany fizycznie. M!mo
wamogiła
runków podtrzymuje cfężk;ch
nadal
swą
lestym·
li
myśl o Polsce i Soclallźmie,
b·
19 styczn'a 19cts r
znów zacząć
w Bergen Belsen
działać.
HAMBURG (SAP). -- Jak inW ·dniu wyzwoLenia obejmuje
· b
· k
b
·
kierownlcitwo 5 Komisariatu Millcli :formuJe rytyJS i szta WOJSkowy, pożyczkowa międ~y
Obywntelsklei w Łodzi. Zabezpiecza na terenie byłego obozu zagłady w
Austrią
m'en'e państwowe I
prywatne. Bergen-Belsen, jeden z robotników:
Wśród milicjantów szerzy
zasady odkrył nowy masowy grób, w któ'il/IEDEI'ł (PAP). Kanclerz
uczciwości. Przyczynia się do uni- rym spoczywają zwłoki co najmniej Fiegl ora z wysoki komisarz amerychom'en'a szeregu fabryk na tere- 2000 ofiar.
kański
Keyes podpisali w dniu
nie swego komisariatu. a przede
Jest to 8 z rzędu bratnia mogiła wczorajszym porozumienie w sprawszystk1m firmy . .I<. T. Buble''na terenie Belsen, a nie wykluczo- wie tymczasowej pomocy ameryPracuie w kofl1 itecie
dz'elnlcy ne. że jes?.cze nie ostatnia.
k;ińsk'.ej dlA Austrii.
.,Rałuty" . PPS, kłóre! - po woj·
·
n'.e - był jednym ~ orirn11:zato16w. ,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••'
Zakłada Kola PPS-owskie przy ko- • WQJI::"W o'DZKI KOM/1 r::-r pp s
•
m's~r!atach MO l w komendzie MO •
LL•
• •
•
m l odzł. Bv' wszedz'e. gdzłe cho- •
SKŁADA
:
f:17iło o <lobro PPS, Oi:tatnie 3 lała :
PODZIĘ:KOWANIE WSZYSTKIM ORGANIZACJOM, •
JlO~w'Pcil służbie
niJ1cyjnej, obo- •
L"N"STYTUCJOM i OSOBOM ZA PRZESŁANE, BĄDZ :
1
W :>7ld
«We
S'l!)r„;~•:tc
rzetehl"t"'!
~LOżONE ŻYCZENIA NOVIOROCZNE.
•
nczc",v'G,

l'lag~ra

Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Narodowego

Saa g

P-rzcmysł

l

Nr 4 (789)

KURIER POPULARNY.

·=
l\.. .
•
.11•••••••••••••••••••• ••••••111••••••••••„••••'

piffW§Zf m .. t-iC=e

trwa walka przodowników pracy

W PZPB Nr 1 wśród tkaczek pracu j ą- przed ził mistr z G rzelak (143.6 proc.I Bog-

cych na sześciu krosna. eh najlepsze re-, dansklego (136.2 proc .), a Mc.!'1.kut tlSti.7
zultaty o~l ągnęły: Marla Pyzlak (176,3 proc.) Pacholaka (133.2 p roc.I.
proc .). Janina Jurek (171,4 proc.), Józefa
W PZPB Nr 7 w.y ró~nity się w p r zGKrzyżanowska (162,4 proc.). Józefa se- dzalni (780 wrzecion)
Ko r ne li a Now :;k
wet yniuk (160.6 proc:). Genowefa Korze- (1G2.6 proc.) i Włady s ła wa Jncl !m ( i o' .9
niowska (156 ,1 proc.l, Kazimier a oo- proc.), a w tkaln i Maria Grębow~l'a (łUJ
maf1ska 050 ,8 proc.) i Władysława Jaro- proc.) i Mlchalhrn oworowska (]38 .7
sik (1 50,1 proc.). Na „czwórkach" wyróż- proc.).
nily się: Anna Drahvlcka (150 ,1 proc .),
lV PZPB Nr 8 na c zoło wysun c:ły sle w
Stan isława Kocjasz (140.9 proc.) i Genop rzędzalni (920 wrzecion)
Anna Sałac'll
w efa Wożniak (143,2 pr oc.).
ska (142 proc .) i Aniela Majewska 038
, We ws9ółzawodnlctwle zespołowym wy proc.). a w tkalni (4 krosna): Ja:iina
p rzedzlł St olarz Stefan (118 proc .>. Stola- ,Bartczak (178 pro(',) I Ma r la
Sz~·man s ka
rza Zygmunta (107,9 p r oc .) a Engel (109,3 075 p roc.).
proc .) Kiblera (108.1 proc.). W przędzal
'V PZPB Nr 9 odznaczyły się w przę
ni odpadkowe j uzyskał Ignacy Nowarki
dzalni: Antonina Sypn'ew;;ka 1147.8 proc.)
160 pr oc. normy.
We ronika Milewska (H3.S proc .). Helena
W PZPB Nr 2 w przędzalni obsługu Pawłowska (142 proc.l i Zofia Kulczniska
jąc cztery strony osiągnęły:
Genowefa 038 proc .). a w tkalni (6 lcr o ,ien Fellk~a
Sm ulik ( 144.6 proc.), Marta Adam 'JS!ak Pakulska (163 .7 proc.) i T.:i n cl")zja Dzię
(146.l proc.), Stanisława Włodawska (142,7 cielska (15j.4 proc.). S.t an •, law Kub ik wyproc.) i Genowefa Cichocka (138,4 proc .), l<onal normę w 160.6 Ol"OC .
a wśród obsługujących trzy strony: AnaW PZPB Nr 16 w yró·;n11>· ,1ę: Wan1a
stazj a Kozłowska (lł5 ,4 proc.) i .Tóze fa
Cy1·an, Jadwiga Majch1·owlcz. Janina
Marche wka 043,1 proc.).
W tkalni na ., cżwórkach" wyróżniły Kordas a w PZPB w Pabian•cach St anisława Osieja , Marla Nowicka: v.;tadyslasię: Melania Siwińska (132 .1 proc.>. Wła
wa Raszewk~a i Helena Swiątek .
dysława Maj (127,9 proc.) i Halina Sobie.
ra.1 (122.4 proc.), a na „ ~zóstkach " Maria
We ws półza1~odnictw ie tkaczy pracują
Drelich (122.9 proc .) .
cych na dwoch kr osnach kot'towych
W PZPB Nr 6 w pl'zędzalni pierwsze w PZPW Nr 2 pie rwsze miej~ca uzy•l{ali:
m iej sca zdobyły: Genowefa Olejniczak Stefan Andrzejczak 1160 pr oc.). Tadeusz
(114,2 proc.). Irena Dubel (152,3 proc.), Karliński 1159.6 p roc.) i Jl'r anci>Tek PiKazimiera Pazik (147,6 proc. I Stan. Szy- larski (153.8 pr oc.J.
dł:>wska (149 proc.).
W PZPW Nr. 3 wyróż nil i s i ę: Zdzisław
W
tkalni odznaczyły się: Bronisława Tomczyk (148 .3 proc.!. Józef Mazur (144.3
W'ojtrzak (6 krosien - 151.7 proc.) i Sta- proc.) i Zygmunt Morga (142.3 proc.).
r.isława Hajduk (4 krosna - 147.6 proc.)./
W PZPW Nr 3G na!lep.' ze rezullaty uzy
r.dward Cholewa (4 krosn a) wykonał swą ., ltall: Rem!gtusz Wójcick i (J.>6 proc.I, Mln ni· mę w 148,5 proc.
chal Gab ry" 'nk Cl41 prnc. 1 Józef Bąc~ W'i!, współzawodnictwle teovołuwym wy kowskl 1137 v1·oc.).
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Pu łt~lwo1 ze111u demok1·atycznego 1~ządu w G1·ecji

ALKI

tł3jpotężniejszą bronią jlst ideologia wolności i sprawiedliwości
społecznej
„

Grecja je~t krajem, któ~ od
czasu usunięcia okupacji ·.:iiemiec·
k ieJ żyje nieustannie w ogniu woj
n-y domowej. Dla narodu grec·
kiego wyparcie Wlroga hitlerow·
skiego nie stworzyło warunków
pokojowej odbudowy i stB!biili<acji. Kraj ten st8111owi w Europie
teren, na którym podżegacze wo·
jenni dokonują krwawych eksperymentów, -na który liczą jako na
ośrodek nowej pożogi wojennej.
I dlatego właśnie sytuacja w Grecji ŻY\VO obchodzi dziś każdego
człowieka , bez względu na odległość, jaka go dzieli od górzystego kraju Greków.

w

Nowe decyzie

AŻ'NYM _

bodad

czy nie

ce domowej w Grecji -

jest po-

:150 milionów funtów szterlingów.
Ponieważ władze angielś:ie posia·
dają dużo kłopotów gospodar·
czych we własnym kraju, z cza·
sem główną rolę finansisty, do·
sitawcy uzbrojenia i oficerów sztabowych przejęły Stany Zjedinoczo
ne. Mocarstwo to ma ponadto
wydatkować w Grecji 9 o milionów funtów.
MateriaiL.-ie możliwości działania reak:yjno . faszysit:owskiego
rządu greckiego _ kierowanego
przez Anglosasów _ były w tych
warunikach 111fiewspóhnfornie większe
od zasobów pair~ainckich
ośrodlkó~ demokratycznych, wal·
czących 0 suwerenność kraju. A
jednak..

decydującym etapem w wal

wołanie rządu

demokratycznego

przywódcą partyzanitów gen.
Markosem na czele i ogłoszenie
z

programu tego rządu„ Wydarzenie to odbiło się t;>m:dzo ~
echem w całym świecle. W prasie
reakcyjnej państw ~osaSkich
pojawiły sie liczine komentairze
które przc~dują następstwa no~

_

· .

.

wego posumęCla taktyoznego sil
demok:ratyczn
'Ch w
·.
, . h
h ~b · , , wyipowie
aZ1ac tyc • o· o:k grozb pod adre
sem gen. Markosa i wezwań do

o

Defetyzm

pisze na ten temat
korespondent angielski, wrogo ustosunkowany do demokratów: Sytuacja w Grecji jest gorsza ciż kiedykolwiek. Grecy (tzn.
reakcjoniści gTeccy) mają dziś uczucie że ziemia usurw;a im się
spod ' ,
p
.
. pod .
.
n;~·
esyn:nzm 1
h e~rzerua 0 e etyzm, rozpowszec ru~~
są nawet w „gora:ch rządowy„h ·
Oddziały. part"'zanokie
gen. Mar. J·
•
kosa dzttiałauą na całlym prawie
TO,

pełni oc~ o-

becną syituac~ w Ckecji m~
leży prizyipomnieć cele, jalkie sta·
wiały sobie Angilia i Stany Zje-

m6gł uzyskać poprzez oieśnli.n~
Dardanelską.
Dlaitego politycy
anglosascy siłą mi.ierza!li do zwycięstl.va w Grecji karpitail.istycznego pojęcia demolkracji i deklamo-

wali o trosce w stosunku do niarociu. kt6ry odn:ióst pierwszy 'l:W'Y·
ci>~<;two nad wojskami osi w czasie minionc1 v..-o jny.
Ta troska spro wadzała się
przede wszystkim do wspierania
reakcyj.no - fa1;zystowskich ośrod·
ków dzia:lalności w tym kraoju, do
ciągłego podsycania waliki dostawami wojsikowymi. Tl:\ troska to wyraz największej obłudy politycznej, jaiką znały dzieje.

Churchill w

czołgu

NTERWENCJĘ zbrojną roz·
poczęli
w Grecji Angli'Cy
słynnym urzędowaniem Churchilla w czołgu na ulicach Aten. Dru

I

gim partnerem An<?li! w tei akcji
są Stany Zjedno:::::o-.e. W ciągu
ubi egłych trzech lat W . B rytania
: Stany Zj ed:: oczonć wysła ły dol
Grecji towarów i ek\\oipunku za

Generałny szta1b grecki lubi powtarzać, że ludziie gen. Mairkosa,
to zwyczajni :złodzieje i mordercy. Tak nie jesit - oświadcza
dzieruniikairz angielski. Powstańcy
są dzis w doskonałej formie. Są to

I

zmarł

cały

„cywilizowany" Miat, mężowie stanu
deklamujący codziennie obłudnie o prawa~h
tJ:łowieka, ludzie, którzy
dzierżą w swoich rękach teki minio;łet"ialne i rządy wielkich mocarstw, w perfidny, judaszowski sposób, milcząc
dawali ~awną zgodę i pełnomocnictwa. krwawemu tyranowi, ktiJry Qkuł w kajda.ny niewoli
swój naród. Obozy śmierci i krematoria dymiące
w czasach wojny, odżywa.ją w całej swej grozie
na. bnhate1·skiej ziemi hiszpańskiej. Kra.j rzą<lzony J)n:ez spadkobiercę najpotworniejszej zbr1><lni jest świadkiem masowych mordów i sti-aceń.
Cyniczny tyran pragnący uchodzić w oczach ~po
łecznego wstecznictwa
iako rzecznik i obrońca
etyki chrześcijańskiej , dopuszcza się, dzisiaj,
w trzy lata po rozgromieniu faszyzmu. potwor:iego deptania. godności ludzkiej i poniewierania
l'Złowicczf'ńf•twa.

Pr:i:r rn.'.1iwl! j '.!~t 111ilczenle
i;ą <1o wyra.ż en·a swego
na jest cisza ll"d zwłokami

JAK

I

w

ft.
i~t."z
· ~
&;JD 1a

więzieniu

d sa dem R. p.

kat Warszawy

•
brygady, złożoneJ z
przestępców kryminalnych. . któ~a
w besti::ls.ki sposób obchodziła się
z ludnosc1ą warszawską w czasie
Powstania.. ·
Był on w swoim czasie przesłuchlwany przez prokuratora NTN,
Jerzego Sawickiego, w Norymber·

wymiaru sprawiedliwo- j liczący 52 lata, zmarł na udar serści francuskiej strefy okupacyjnej ca w więzieniu w Althausen. kiedy
Niemiec
zawiadomiły oficjalnie się dowiedział, że ma być wydany
Prokuraturę Najwyższego Trybu- sądom Rzplitej.
· IZ
·· Oskar DU'.lewanger bvł
znanym
n ał u N arodowego w w arszawie,
J
generał SS, dr Oskar Dirlewanger, zbrochriarzem wojennym, dowódcą
'

pańskiego prolełat"iatu.

tyc.b. którzy powoprotestu. Wymowpomordowanych o·
fiar faszyzmu. Nie zabrzmiał głos Watykanu,
protestujacy przeciwko pohańbieniu uczuć ludzkich, przeciw jawnemu łamaniu zasad religijnych. Nie próbowane. pn:eciwdzia.łać 7.br'Jdni,
która jest WYZWANIEM RZUCONl'.'M MIĘłani

że zapewnić narodowi właściwe
warunki rozwoju.
Interwencja imperialistów anglosaskich oparła się w Grecji na
reaikcjonistach i na materialnych
zasobacll, umożliwiających prozamierzeń. . .
wadzeniie walki. Nilkt nie neguje
znaczenia w każdej wojme ilości
· Oręż ideologiczny
wojska i s.ta1I11U j·e go eikwipuniku.
PISZE dziennikarz ain- Ale nairody walczące w czasie
gielski, wrogo ustosunkowa- rn.1:aitniej wojny z faszyzmem wieny do demokratów greddch. Nie dzą, jaik potężną brocią jest Mepotrafi on. jednak, czy ńie chce 'Jlogia wolności, spra:i,vie.dliwości
wskazać na nadważniejszic pr~y- społe~znej i suwerenności pań
czyny klęski interwencji a'Ilglo· stwowej. Ten właśnie oręż Meolosaskiej w Grecji. Tkwią one >V giczny w pierwszej mierze decydojrzałej świadomości mas pracu- duje o :zwycięstwach demo/krających lrnżdego. najmniejszego na tów gredkich i o nieuchronnej
1wet narodu, że tyilko suweren:11y klęsce
imperialistów
anglosabyt państwowy w oparciu o po· 1skich.
sit:ępowe przemi·atny ustrojowe mo·
ANTONI POKORSKI

Władze

W ubiegłym tygodniu stracono w Hiszpanii
dwóch bohaterów walki o wolność i sprawiedliwość społeczną. Z rozkazu faszystowskiego wieikorządcy przy wymownym i przeraźliwym milc,-zeniu rządów zacbmątlch mocarstw, dokonano
'"--'-bnei„ zbrodni" u.rz"dowego
mo~d\1
....,..,..,
-.
• na dwo'ch
ludziach Zoroa i Nunez, których jedyną winą byIs"' +•sknota.
do wolnos"ci .1· ru"ezłomna. wola walki·
"'<
o p-·~a
do -'"-•ci·~
prnnuJ"ąnego
człowieka. Zwyro·--.
J
-.
""'
~
dniała sprawiedliwość faszystowskich sędziów,
wykonUJ·"-cyeh
s'lepo rozkazy zbrodniczego ,+-->.
„
•;r • „
n"... ..,...ta---'•.,.,... u.vw..... m·e dopus'cic' do poz"eg"~"1"n
• ...... „ skazańca ze starą qiatką. Nie pogrzeba.no ciał>. bobaterów. W sposób wykluczający normalną wyobraźnię ludzką, rzucono zmasakrowane ciała na
śmietnJk więzienny. Nienawiść oprawców faszystowskich do ludzi, którzy z narażeniem swego
życia, w ciężkiej, rewolucyjnej, bohaterskiej walee zmagali się z tyranią i barbarzyństwem. nie
za.trzy!na.ła się ani na. chwilę prżed majestatem
śmierci. BtruzeSzczono zwłoki skazańców, odmówiono im na.wet kawałka ziemi na grób, ziemi
zroszonej zresztą obficie krwią walczącego. hisz-

A

doświadczeni partyzanci, a teren ,
na którym działają do partyzantki nadaje się idealnie. W takich
warunkadl Anglia i Stany Zjednoczone mcgą liczyć w Grecji tyl·
ko na klęskę swych poczynań i

ze strachu·

_

Cele imperialistów

dnoczone w momencie podejmowarn:ia w tym kraju iiniterwenoji.
Najważniejszy ~ nich zmierzał
do UJt:rzymania
niepodzielnych
wpływów na Morzu Sród:ziemnym
ł do odcięcia ZwiązłlroW!i Radzieckiemu łączności ze śvviait:em, jaką

00

m5w.

zo Ro A

,dals~ wałki

z lromuni>zmem
greckim'', kryje się
rówrueż troska o losy iinlterwencjj anglosa·
<;k:iej w Grecji.
Zmieniona bowiem sytuacja
pra'Wl!la walcząc"ao obozu demo...,,,
krart:ycznego w Grecji stwacza bar
dzo korz~tne dła niego moZ'liwo.
ści zwycięskiego zaiJrońcoonia wojny. Rząd gen. Markosa może 0 becnie nawiązywać z ilnnymi państwami !llOrmaillne stosunki dyplomatycz.tte, może ubiegać się O pomoc, przedsiębrać W skali międzyna1"cxiowej
r6ż:ne korzystne dla
. w
•steuie a<Kcje.

ABY MÓC w

niewiaro

terenie Grecji.
Prze.prowadzone
w roku 1946 i 1947 wielkie ofen·
sywy wojsk rządowych przeciwko
partyzantom 1111ie daly rezultatów.
Obecnie słyszy się opinie, wyraża
jące niewiatrę w tego rodzaju
przedsięwzięcia millitame. W jaki
sposób - zapytuje z żailem ko·
resipor:.dent angielsiki - powstań·
cy w liczbie akoło 30 tysię~y u·
zbrojnych mężczy.zin i kohiet są
w sta~e utrzymać w ciągłyn1 za·
miesz2.niu kraij, broniony przez
150 tysięcy żomierzy i
żandar·

osławionej

I N uN Ez

dze.
Wskutek śmierci Dirlewangera,
w wielkim procesie generałów niemieckich, winnycl1 zburzenia. Wars zawy, jaki za kilka mies:ęcy odbędzie się w Warszawie, na ławie
k ··
·edu
oskarżonych zabra. me J
ego z
·
k
t
·
·
h
na.Jo ru meJszyc opra.wc'ow.

nzyNARCDOWEJ KLASIE ROBOTNICZEJ i
POSTĘPOWEMU śW"IATU.

Zamilkli niesławnie
szefowie rza.dów zachodnich, uginaj„... si„ przed
~
-.
.!:ilą pienią,cha. pochodzącego z mennicy kraju, w
kt-Orym prze!l la.ty zginęli na krześle elektrycz· ·
•·
nym mewmni
rouotnicy
włoscy S aceo i Vanzetti.
Nad zwłokami straconych robotników hiszpań· złeJ· woli, niewolni~-ki eh milc'llą ws-iy~y ludzie
· · d za, oo
•I•t d ni· f aryzeusze, ktorzy
•
cy p1en1ą
postanowili służyć mO'~Uym tego świata, entuzja.ści siły.
przemocy 1- terroru, m1·1czą kar łyduchowe i kreatury lurfakie bez kręgosłupów.
Głębokie wrażenie wywołała natomiast zbrodnia. faszystowska. w całym postępo~ świecie.
Proletariat wszystkich państw I narodów rozumie ZNACZENIE I WYMOWĘ tego niesłycha.ne
go faktu. Powiązany nicią głębokiej solidarności i międzynarodowego braterstwa., robotnrk na.
całej kuli ziemskiej, d:ije wyra.z swego protestu prz;eciwko zbrodni madryckiej. Wybitni uczeni wszystkich kra;iów, prawdziwi szerzyciele wiedzy, oświ.a.ty i kultury, &wia.tłe umysły naszej
epoki, działacze rewolucyjni f socjalistyczni ca.lego świata, zakładają płomienny protest przechvko SMIERCI BOHATEROW, PRZECIW
ZBRODNICZEMlT MILCZENIU i PRZECIW
SZTUCZNEMU UTRZYi\tYWANIU PRZY ŻY
CIU BASTIONU FASZYSTOWSKIBGO W mSZP ANTI. Solidarne siły pracujących całego
świata odniosą zwycięstwo
nad ciemnotą scementowaną amerykań.;klmi dolarami.
Polska klasa roboł.JliC7.a, która skJadała. najpię
kniejsze dowody swej solidarności z Walczącą
Hiszpanią w latach wojny domowej, proletariat
polski, który wysyłał tysiące swoich najlepszych
synów do walki z faszyzmem między11arodowm
prowadzącym wstępne

ziemi przed

manewry na

wywołaniem

rzezi

"

w Niemczech
LONDYN, (PAP).

-

Jruk doMs i

Algoocja Reutera, wfa.dze okupacyj-

ne str.e1 scalony®

zamierz aj ą

udzie-

li ć

I

hiszpańskiej

światowej, składa

sprawy proletariackiej, bojownikom o wolność i sprawiedliwość.
Do protestu całego postępowego świata, dolą
czarny nasz głos. głos kraju, który w walce o
wolność dożył miliony ofiar i strumienie krwi.
głęboki hołd męczennikom

Zbrodnia madrycka jeszcze mocniej zespoli
wszystkie rewolucyjne siły walczącego proletariatu, który zniesie z powierzchni ziemi ociekają-0e krwią trony pomazai1ców i fotele tyrań
iokich satrapów.
ARTUR KARACZEWSKJ

Anglosasi
poszukują ropy

-.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„„„„„„„_.

kilku firmOIIll ame ny1kań sik Lm i bry·
tyjS'kim z,ezwOIJ.enia na prowadzenie
tPoszukiwań ropy naftowej na tere:nle
Ni·emiee zachodnidh m. in. towarzy.stw.u naftowemu „SiheLl Oil Company'' i „Stan;da.rt Oil G01mpany".
Baidani.a wstępne mają r o.zp \)'cząć
się na wios n ę ; potrwa j ą ok oło miesią
ca. B ę dą one wowadzone w Bawarij
od Ulm na granicy strefy kancuskiei
do Pas.sruu 111ad Duna.iem oraz do
Monachium aiż po g.ranicę aiustrja·C::ką..

Poo a tym wier.cenia próbne pc:dj ęt-e
ina teirenie strefy hry ty.jski•ei
w pdb!iż.u Hamlbiurga i Harm oweru

zostaną

orai w S1Jl<ezwi1g. Holszty:nie,

~dz i e

niedawno Wlrikryto r01P ę 111aftową..

Park Narodowy
w

Białowieży

W dniu 16 stycznia rb. wchodzi
w życie Rozporządzenie Rady Ministrów o utworzeniu Białowieskie
go Parku Narodowego. Park obejmie obszar 4.716 ha oraz rezerwat
żubrów i rezerwat tarpanów.
Od chwili utworzenia Białowie
skiiego Parku Narodowego lasy,
gleba, wody · płynące i stojące, rośliny i zwierzęta podlegają ścisłej
ochronie. Ruch turystyczny na ob·
szarze Parku będzie dozwolony wy
łącznie na trasach, wyznaczonych
przez Dyrekcję Parku, a zbieranie
roślin i łowienie lub zabijanie zwie
rząt będzie dozwolone jedyiiie dla
celów naukowych i to za uprzednim.
zezwoleniem Dyrekcji Parku.
Dyrektora Białowieskiego Parku
Narodowego, jak również jego organ doradczy :i opiniodawczy Radę Naukową - zamianuje mini
ster Leśnictwa w porozumieniu z
ministrem Oświaty.
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c cw·e uwsłużbie oświaty robotn·cze1
Z przeszłości T. U. R.

Gdy 1wzrbiegam myślą wielki
szmat cza<;u, któr~· mnie dzieli od
ch~ll, gdy stanąłem do pracy par~'Jnej po przyjeździe z zagranicy,
okres wyuoszt}cy prawie pół wieku,
t~ do1)lero wic!zr tę olbrzymią 1·óż.
umysłowego
mcę · prz~·gotowunia
masy robotnicze.i wtedy i dziś. Wtedy Kongresówl<a nie miała żadn_ycb ~_zkół. Pr ca pa1·ty,ina łączyła
się ścisłe z elt"rnentarnym kształceniem. I jedno i drugie - i uświadomienie polityczno-społeczne i wiedzę podstawową należało zdoby.
wać nielegalnie.
W kółkach robotniczych mówiono o Marksie i o astr~momii, 0
związkach zawodowych i 0 Mickie.
wiczu.

wiem. Bezbrzeiua ciemnota szerokich mas wołała o ratunek. Wówczas z inicjatywy Ignacego Daszyń
skiego PPS p<nvołała do życia Tow.
Uniw. Robotnie7.ego. Akcja oświa
towa part.1i otrzymała trwałą pod•
stawę organizac;dną.

TUR

pamiętał

o

młodzieży

Skromniut!de były środki materialne, a jakże szeroki zasięg dzia.
łania. Zarząd Główny w Wa.r sza·
wie rozwinął gorąezkową działal
ność. Ma,iąe prelegentów wśród po
słów i senatorów partii, rozp<>czął
odczyty publiczne w całym kraju.
TUR bowiem był organizacją partyjną, a1e dnałatnością swą chciał
objąć najszersze masy ludowe. Na.mV'.tSka takie, .iRk Czapiński PoWiedzo fundamentem
sner, Próchnik, Krzesławski-C~arsk; przrcią.gały tłumy. Organl;;acją
SOCjolizmu
To ścisłe zespolf'nie propagand · odczytow zajmowały się oddziały
miejscowe, które poza· tym w miał oświaty było potrzebą czasu.
ło się ono prawem zwyczajowym _rę sił i środków _pro"'.lldziły akcję
na. długo przed tym, zanim pojawi- odczytową w związkach mwodowych i w organizacjach partyjły się programy i statuty
Socjal<izm o~erał drog~ do me- nych, urządzając wykłady, kursY,,
dzy - wiedza była fundamentem prowadząc biblioteczki i tp.
Ważnym działem pracy zarówno
ro~ostem organizasocjallzmu.
oJt zaczęła !>ię specjalizacja pracy. w oontrum jak na pPOwincji było
młodzieży, która
Pierwszymi oświatowcami b li organizowanie
młodzi studenci, stawiający pie~v- tworzyła swe w!asne koł~. za.jmowała się sportem, prowadzHa chó
S7'e kroki w życiu partyjii:vm. Rok 1905 był okresem gwałtowne- ry i orkiestry, urządzała zaba;wy,
go wzrostu za.interes.owań wiedzą ale jednocześnie była ognisl<iiem my
- nie tylko w Warszawie, ale w śli socjali!'ltycmej wśród młodego
całej Kongresówce. Radykalne na- pokolenia. Ubóstwianym wodzem
uczycielstwo obficie zasiliło sze.re- był Stanisław Dubois. Praca wśród
gi partyjne. W walce o szkołę poi- najmłodszych w Czerwonym HarTUR
· t k.
rstwi
- k
ta
k PPS · I
ZftJf a czynne S llOWlS O. ~e i e opi~ra1a się a ~e o
S Ił
1 rmała domosłe ~ezerue wycho.
wawm:e.

si:-

z

Of

PPS

.

przeCIW
enzywa
Ciemnocie

, _
.
.
•
•
W.oJna. 1 zdobycie ruepodległosca
·
·yt
nily
·
radvkaJni.e
s uacJę. znue
.
"
:pra.wdZ!et!~~ny. Rztid~Lgdo,;eg:
~-s ~~.r ~ę :Ub r .z~ br~
n~Jl częi ~· : bme , I a JUZt Y ~
roe ega me z o y\vac e emen arneJ
l\Viedzy. Przed zjecln007.A>ną PPS na
terenie całej Polski stanął taki ogrom zadań politycznych i organiza.cyjuych, że pochłonęły one całko
wicie energię partii, odsmrnjąc na
dalszy plan zagadnienia oświatowe.
Ale zaciekła walka o włacl7,ę, rozpętana przez endeków, ujawniła
przerażającą bezbronność szerokich mas wobec najbardzieJ absurdalnych poozyna.ń demagogii.
Punktem kulminacyjnym stały
si" brutalne burdy uliczne, w dniu,
gdy Zgromadzenie Narodowe miało
wybra-0 pierwszego prezydenta. Potem przyszło zabójstwo Narut.o-

Oma

należy o prelegenci, będący jednocześnie wiwydawniczej, która zytatorami oddziałów. W okresie
w obliczu narasta,ięcej
zwłaszcza. w ostatnich latach rozwi- sanacji fali faszy.miu-zaczęły się ograni·
nęła się bardzo szeroko.
. . · Tę wielostronną dzfołalność TUR czen'a pracy TUR-u i p1-ześladowa.
cjalłsty~ej. Wywodzi się z meJ prowadził przy pomoc;\' niezmiernie nia członków oraz sympatyków. dz~<iiaj wielu czołowych dział~y, skrotn.JtYch środltów. Cały Sztab za Tym \\iększe jest znac~enie TUR
którzy ~zli cało z pogromu hit- rządu Głównego stanowił sekretarz jako jedynej 1tlemal placówki, buki h m:is
ś'
' · d o~o.c
lerowskiego• •
sz~ro _c
generalny (tow. Kopciński, potem dz ą~- s~.
•
t•w. Piotrowski) i jego seI.retarka wo~ec zbliz:-Jąeego Slf nwbezp1eTeatry I wydawnictwo
_
Wielką zasługą Zarządu Główne- (tow. Rapacka) z pomocą maszy- czenstwa wo~ny.
go TUR-u było zorganizowanie tea- nlstki i gońca. Biuro mieii1•iło się Nową '?racę powoJenną. ro~c!ął
-tru w Ateneum w Warszawie, l<tó- na IV piętrze w gmachu Ateneum TU~ w J.?~ych .warw1lrncb 1 z mry dzięki kierownictwu Jaracza stał Jw 2 pokoikach jednookiennych. - nymi mozllwościami.
Prof. dr Z. Szymanowsłd
Łączność z terenem utrzymywali-I
się płenvszorzędną sceną polską.

Wresmie

wspomnieć

działa.lnośc-i

Akcia odczytowa TUR w Łodzi

Zasadnie.ze przeszkody .zostały ·pokonane
brak należycie zorganizowanego
Sp.rowo młodzieży
z rozpoczęciem w ro-

w związku
ku bieżącym akcji odczytowej Towarzystwa Uniwersytetu Robotni~
czego w Lodzi, wydaje się rzeczą
sł~zn~, aby P?dsumować wyniki
os1ągmęte w ub1e~!Y~ roku.o~czy~owym, ~stanowic s11;i .gł~b1eJ _nad
J..S.t~tnym1 pr~czy~anu ,me~~c1ągruęc, oraz brakow, J~ i:owroez y;Ysnuc z tych rozwazan nalezyte
. .. , ,
.
wnioski.
. Zdawało by się J?Ozorme, lZ łf>dz
Jak? stolica polskiego ~roletanatu
maJ~cą za ~obą !ra~ycJę walk. robotruczych, J~ rowmeż owocne~ ro
boty. pr~dwoJe~ego TUR - Jest
specJalrue wdzięczi;i~ polem dla
prac kulturalno - oswiato~ch pro
wadz~mych w ramach ~CJl odczy_
, . .
.
. , .
toweJ.

Koła Prelegentów. W tym miejscu

Jeśli chodzi o młodzież, to po- należy podkreślić, iż kierownictwo

stawa jej może często wzbudzaćnaszym zda~em - głę'tokie o~~wy napawac t~oską o pr~yszłosc.
Jes~ ona bowiei;n nastaw1on~ raczeJ na za?awy i ~o wylączme tanec~e, ~torych niezbędnym aks~sormm Jes~ bufet. Odczyt trak~uJe
ona na~miast na~b~t często Jako
zło .. komeczne, a JeJ, s~osune~ . do
~CJ1 kulturaln? - oswiatoweJ Jest
.
.
ruemal le~cewaząc~. .
Jasną J~t r~e;zą, ~e .me da s1~
tego . ~owi~dziec. ogolme o, całeJ
~lo~ezy, Jednak.ze wypa~ow takich Jes.t stanowczo za duzo. .

Trzec~ ~omen~m. h~~~cym

akcji odczytowej zdawało sobie doz ważności powyższego mankamentu, jednakże usuniącie jego było prawie niemożli
we skutkiem wielotorowości w prowadzeniu akcji odczytowej (Kuratorium Okręgu Szkolnego · Zwiatld
Zawodowe, Wydział Ośw'iatv ZaOrganirządu Miejsk:eao TUR
'
zacje Młodzieżo~v~).
.
.
..
.
W obecneJ chwili sytuacJa zm1eniła się radykalnie na lepsze, gdyż
w ostatnich dniach w wyniku dh1gotrwałych pertraktacji,,. zostało
powołane do życia Kolo Prelegentów TUR, którego zadauicm. mię
dzy :nnymi będzie synchrcnizacja
akcji odczytowej . jej usprawnienie.

kładnie sprawę

CJ~ 0 c„J •0 :Vą
w pe~~J m.e~ze
Rzeczywistosć Jednakże, ~ SWiet~ w swie!licach Jest .P~awie ca~k?witu
zeszł~roc:ZI1y~h .dośWI~dczen ab~enc~ p:c?wn~owkfd;mJStrale
cyJnyc ~ osnyc ~ . a ?W praprzedstawia się rueco maczeJ.
na rmprezach S\VJ.ethcowych.
. . W rOkU Ub'leg łym cy
Tru d00SCI
Chcą.c bliżej wysondować zainteTego rodzaju sytuacja stwarza
·
·
·
· d
t d
b tnik ·
, •d
słucha.czy, kierownictwo
res~wama
o
.e~cJę
e:i
ro. o , .ow.
Podstawową trudnością, o którą ~sro
rozbijały się twórcze wysiłki SkO- l~Orowarua SWiathcy I JeJ poczy- akCJ~ odc~tov.:eJ ~OSZlo . na ko;n• •
•
cepcJę rozp1sama wsród mch anlnet
. .
ordynowanej pracy _ był brak za- nan. .
Kursy I wyc1eczk1
~alezi;lo by, zd~n~em naszym, op~rtych na tematyce proponowaorozumienia między
sadnicze 0
•
_
.
wc1ągnąc pracownikow umysło- neJ przez Zarząd Główny TUR.
d
. z
g zp. k
Duże znaczeme rmały kursy o TUR
·
h
· · tr
h d
.em a wiąz am.i awo owyh
charakterze partyo ,prac.. s'Y1e, icowyc ' za!Il- Ankiety tego rodzaju przeprowawyc
po. Jno - wyc owa~- mi, które niechętnie otwierały
.
~zymt;'"edne z mc~ połączone ~ m- dwoje swych świetlic dla TURu.' tereso~ac blizei ich , f?rm~ a dzono jui w kilku świetlicach
o~a- rozpoczynając w bieżącym roku akJ r:a. m,M p~wa l zone p~ełyz o7i. Dzh~ ta kwestia - na sz.częście - przez. o na ii.as.i:czyzn1e
rzyshk1ego ~s~ zlycia ohraz w~p 1- cję odczytową. Dały one bogaty,
.
~o. - nalezy do przeszłości.
mg~b ; r <>~'Nd. tąl-: a
nyc prac SWiet icowyc naw1ąza- niezmiernie interesujący materiał
. , ._ ,
.
•
..
u owę 1 eo ogiczną me.Jeą po
·
dnemu z dzisiejszych działaczy. In- . D!ll~J D;alezy stwierdzic,. lZ łód7- ło by się serdeczniejszą więź mięKończąc należy stwierdzić, że
1'e prowadził tow. Czapiński, zapo- kie s'Yietlice. fab~czne maJą pe~so- dzy ludźmi pracy umysłowej i fi_
ubiegły rok odczytowy dał nam duznając młodzież robotniczą z nau- nel kiero~?zy me .zawsze stoJący 'zycznej.
Takby w wielkim skrócie wyglą- żo doświadczeń i spostrzeżeń, oraz
na wysokosci zadarua.
~owymi zasadami socjalizmu.
charakterystyka cennego wkładu na przyszłość. JeDrugim momentem nastręczają- dała pobieżnie
Czapiński był równiei kierowniltlem akcji krajoznawC'T..o - wycie- cym zasadnicze trudności w akcji środowiska, na którym bazowana steśmy przekonani, że p:erwsze zasadnicze przeszkody zostały już
jest w Lodzi akcja odczytowa.
czkow„j, k;tóra w sezonie letnim odczytowej są - słuchacze.
gromadziła liczne zast.ępy młodzie- Zmęczeni długotrwałą wojną i I Z kolei uważamy, że nie od rze- pokonane, że tak bardzo pożądana
TURu ze Związkami
ży. Wycieczlti nie tylko po kraju, okupacją, łiorykający się z trud- czy będzie jezeli zobrazujemy po- współpraca
wielkie
ale i zagranicę, zapoznały uczestni- nościami natury materialnej okre- krótce ·omawiane zagadniena od Zawodowymi otworzyła
możliwości dla roboty kulturalnoków z „C:zerwonym Wiedniem", z 1su powojennego, goniący za dodat- strony prelegentów.
oświatowej w służbie polskiej klasy
demokratyczną 'Szwecją, Danią i kowym zarobkiem, często .kosztem
robotniczej.
Usunięto przeszkody
własnego odpoczynku - nieraz miFinlandią.
. Wybitną rolę w akcji TUR-owej mo dobrej woli i szczerych chęci
Otóż zasadniczym mankamentem
Zygmunt Makarczuk
odegrała młodzież zrzeszona w nie mogą kol'ZY,stać z dobrze naZwiązku Niezależnej IDodzieży So wet prowadzonej akcji odczytowej. w tej d.2Jiedzinie był dotychczas\
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r
n l'I WF1.lhanmon1·1·
n hon1entq
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::op:;:a.:~=~~e~=~ :~:s':ą.dzłł~i~ ~t!i~;~l:e 4:; r::~::n~~:r=ł~!e~~c~~:
o tym można by długo 1 szeroko po- koncercie, ale dramatu z tego robić rego bez przesady nazwać można u0

dyskutować.

NiemĄiej

usiłowanie

nie

należy.

Wypadki takie

trafiały

rodzonym

pianistą,

ma poza warto-

Od Beethovena do Prokofiewa Koncert fortepianowy Prokofiewa wypłynięcia na czystY się i najwybitniejszym wirtuozom. I ściami czysto pianistycznej na.tury,
nurt klasycyzmu muzycznego jest Przytomność umysłu dyr. Górzyń. które wszyscy dobrze znamy, nieWYc-moll Rachmaninowa. Pianista Karol Klein
zjawiskiem nie tylko znamiennym skiego i sprawność naszej orkiestry 1 czerpany zasób sił i energii, które
dla. ducha czasu, ale i budzącym częściowo uratowały sytuacje, a pozwalają mu po wykonaniu do.>ć
Uśmiech Mozarta. Jeszcze raz: Prokofiew.
, forsowncg1> i długiego utworu konna.dzieję, że twórczość muzyczna, po choć poi~towany akompaniament 1
Koncert fortepianowy Ludomira Różyckiego.
przejściu rozmaitych „izmów'', okrę- mścił się poniekąd nad solistą. glu- · certowego, grać bez końca na bis,
żną dr1>gą wraba do punktu WYJścia. sząc go nieco w finale. to jednak i bez zmęczenia, z precyzją i niezam:tWładysław Kędra. „Polonia" Ryszarda Wagnera

Drugi koncert symfoniczny Filhar- li na koniec i najwybitniejsi nowa- Czy to jest źle, czy dobrze, nad tym „viribus unitis" dobrnięto jakoś do coną świeżością (bis1>wał 5 razy!).
· tor'""
„ ł
•· przynms
......., wspo'łczes'ni·, w tej chwili zastanawiać się nie bę- szczęśliwego końca. Publicznośe na- Jest to pianista typu Lisztowskiego,
_„ 1• rewolucJ"o";"'ci·
nam w programie
monn
sza nie dała się tym incydentem od- kt-Ory moim zdaniem, marnuje !!ię,
- h kl a- k'o'r·"'
· · d woc
·
· t eresuJące
• _„ zor"ientowa11· 51·„.., rychło, z·e dziemy.
zes t.a.wieme
m
K1>ncert fortepianowy, drugi, c- straszyć i wyklaskała jeszcze parę borykając się z trudnościami życia.,
si·ę w
··
._„
sycuiych sym f onn:
1-szej, c - dur, bez konstrukcJ·i· ni·e stwo,.....,.
Beetnovena _ i Symfonii „klasycz. muzyce nic trwałego i wartościowe- moll Sergiusza Rachmanin1>wa ma w razy pianistę na estradę, zmu<'zając podczas gdy miejsce jego jest na szep rok or·1ewa. 1-sza go, z-e chWJ-lowo przynaJ"mni·eJ· ni·e literaturze fortepianowej zdawna u- go do naddatków i dając mu '>ię w rokim świecie. Ale to nie wszystko.
neJ·u Serg1usza
__ _. to, co staloną sławę, a wśród miłośników ten sposób zrehabiUtowa.ć. Był toi Kędra posiada p.adto tę rasową mu.......
~...51·ę ni-c 1......,.,.ego
„ „ _,
rozpoczyna "'"'"'yśli
Beethovena
szymfonia.
do pono:ądku zykancką ciekawość do utworów m'lform mu- muzyki_ liczy_. og_ romny _zastę.n tkszcze- znak, że nie przeszła
rozw·oJ·u
o::raniczonym
w
f
dzi
kl
t
·
,
·
:::
e1 sym omczniesrn1er e1ny cy
z:vcznych stworzyła wielka trójca rych Wielb~CJi:I!. I~tot~1e, WJe a J~- dzieDJlego nad istotnymi zalef;ami ło granych, do walki o nozycje nienych, które nietylko jak opoka le- klasyczna Mozart _ Haydn _ Bee- go !1lelc;>d!Jn1>sc, UJJDUJąca h;irmom- artysty 1 to je.i przynosi zaszczyt. I słusznie zanieclbywane. ;, tych wzglę
Koncert rozpoczęto ~wietn:vm wy- diiw wykonanie Koncertu Różyckiegly u podstaw muzyki wieku 19-go. thoven, próbuJ-ą więc budować da- , zacJa. sw1etna _robota ~chmczna, a
przede wszystkim - mezaprzef'zonv konaniem uwertury do op_ „'\Vf'sele' go, który w interpret:icji U:ędry naale jednocz•~śnie, dzięki geniuszowi
poetyczny polot, zapewniają, t~m~ Figara" Mozarta, która jak uśmiech I biera szans przyszłości, poczytać mu
·
swego twórcy, wznoszą się łańcu- lej na klasycznej Podstawie.
Z wybitnych symfonistów nowo- utworowi na długo jeszcze miejsce słoneczny, wybornie usposabiała do I należy za . specjalną zasługę.
chcm niebosiężnych szczytów, ku
Zakońcwn1> koncert kirzem Wagne
którym nie przestają spoglądać Po ·czesnych, którzy dość wcześnie i poczesne wśród najwybitnieiszych wysłuchania całego programu.
DJ-ci wielki koncert symfoniczny ra pt. „P1>Ionia". Utwór ten, ma;ią
dziś dzień z podziwem wszyscy przed świadomie złączyli swą twórczóść z dzieł wielkiego koncertowego reperFilharmonii d:ił nam ponowm; prób- cy dla nas pQsmak ·sem:1.cyjności, na
stawicicle tak zwanego kierunku nurtem klasycznym, u nas szczytowe tuaru.
„absolutnego" w twórczo 'ci muzy- I mlejsce zajął Karol Szymanowski, w 1 V\':vkonal ten koncert krakowski kę twórczości Prokofiewa., w postaci leży do pierwocin póżnif',iszego twó.r
cznej. Szczyty te p~·zeslaniała przcj- muzyce rosyjskiej - dołączyć się do pianista Karol Klein. Trudno co.S pe· fragmenti1w z suity baletowej .• Ro- <'Y ,.Tristana 1 17.oldy" Z braku miej
ściowo mgła fantastyki twórczej ro- niego próbują Igor Strawiński i Ser- wnego napisać o istotnych zalet::J.rh mf"o i Julia" tegoż kompozytora. ke- s:ca. omówię go innym r:l'!:em. Dyry
mantyków. Przesunęła się nad nimi 1.dusz Prokofiew. I dlatego zestawie- pianisty, który posiada niewątpliwie •\·elacją dla melomanów tutejszych gował Zdzisia"- Górzyń«l<i, któr:v oburza reform;ttorskich poczynali Wa nie Symfonii klasycznej Prokofie- i dobrą szkołę (jec;t uczniem nieza- łlył natomiast Koncert fort~pianowy hecnie pracuje usilnie nad u7upclniegnera wra~ z WS:6Ysłkimi zjawiska- wa z I symfonią Beethovena na pro- pomnianego Ignacego Friedmanna) i op. 43 Ludomira Różyckiego, 7.wła- niem braków orkicstl'y, s1>0wodowami pochodnymi. Lecz szczyty pozo- gramie Drugiego koncertu Filharmo- muzykalność i dobre wyczucie stylu szczz, że grał go ulubieniec łódzkiej nych przez zbyt dh1gą przPrwę. Ori kiestr.\ przyl<łada si" d~ t".i pra":v
stały s'lczvtami. Łańcu ch ich pomna- nii było tak pouczające. Słuchając neor1>mantyków rosyjskich, co i;>rze- publiczności Władyslaw Kędra symfonii Prokofiewa ..ia.w!ło się w oad•latka<'h (utwory powiedzmy to od razu z góry, zagrał ze zrozumieniem. to tei i na wyni'd
iał si:> t~·'ko z czasem, niezależnie od wykonania
w~?f"lkid1 „pro~ramo' •ych" su~~stii smakowaliśmy świeżość inwencji, 1 '~l<>dtnera i Skriabina). bowiem na· i;;o -świetnie Znamy zalety kompozy- nie b-:dziem:i.· niewątpliwi" cz"k"ll
i wzbogadł się o dz i eła S c hu b :!rta , ,staranną i ku?sz~owną robotę kom- l~zyte wykona~ie k~ni:-t;r!u Rach1:na.·· icji. fo „~ep~ai:owych_ Róż~ckiego - ·~byt dl~1g_o. ze.„.1ól ~ra"a do forr.~:v
Menddsso'hna, Brahmsa, Brucknera , pozytora 1·osyJskiego, efektowną 1 nmowa utrudmła p1amscie Qadm1~.-- barwnosc, sp1ewnośc I duze uwzglę- 1 to co JUZ w teJ chwili n.pr"zentuje,
Dworzaka, Czajkowskiego. Ku for- świadomą tego efektu instrumenta- na nerwowość, która Po prostu obez- dnienie pierwiastka wirtuozowskie- godne jest uwagi i pochwały.
ST. WOYNA-GWJA~Jl'7.f1Q'~~r
mom klasycznym skłaniać się zaczę- cję, ale czy udało się przewy!szy6 1władniała mu palce, a.w końcu do- go. Wszystke te cechy posiada w sto-
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Praw;e godzinę czekaliśmy w Ost~ndzie. za11iiln nasz DOCi:tg pr.zygotowano ·do drogi. Be.zipośrednLO do Ko·
!oni.i s~e·dl tytko jeden wrugoo, w
przedz:1ale było zaiś -0 czterech podró~Y:ch w:ecej, n',ż miejsc.
~·LC J·e:di:iak Q tym lilie Wiedząc, nie
ś~ieszyl:~y s·i~ .z ·Zajt;ciem miej c,
kiedy zas poiko.;1i:e skończyHśmy pić
~.we. _okazało ~ię, że wszystkie byly
tam
Nlil za~ęte . .T~t leżal.ą wa!',z.ka.
Pled, tam. znow - parasol ikl... Co
prawda, JJ•ko;:o '" w.a~oo.;e nie było,
ale też i wolnych mi•eisc n-ie by:!<>!

( -łr1 :eje nie pisane. obowiązujqce
1edua1k w.szys~K!ch poLlróżnyclh, prawo, ż.e Jakikolwiek prz,edm:ot, poloiŻOllY w <!anim m!ejscu, zahezipiecza
J·e , •k1ścic!c.owi przedmiotu. To iest
dobre .siu we prawo i k!-edy.ndziel
6am b} 111 'a n!m gar<lfowat
AJe o godzinie trzec'ei nad rwem
od1czuc1a czło\vieka S<\ 1ak1by uśpi-0·
ne. Su.rn:en'.·e przec't:t11ego czlow·eka
zacz~ n::i przemawiać gdzieś ok. 8-mej
lub 9-tei i to doviero PO śniadaniu.
Natomiast o trzeciej .z ra11a ~zł0iwiek
gotów Jest do takich rz.eczy, ? .których sama myśl gdzjeś1 o 3-ci:_ita~.no
dopro\\'adzila by do ' ··•
poi!utlniu

przerażenia.

,
1pfacz niemowlęcia: g>dyiby wi~ katarynka lub .niemowlę zin.ajd-Owal-0 się
wówczas w Ostendzie, p.rawdop.o<lob
nie ani ia ani mój 1Przyjaoi.el B. nie
pope1!11-ilibyś.my zibrodni.
Ponie~iż je.Qnalk nic się nie odezW.a!lO, wskoczyliśmy do wiaigcmu., J>OUsthw.aliśmy cudze rzeczy i siedl-'~y
,sobie nai·spokoini.ei, udając niewi111ątka.
Po upl}'Wie Miku .$ekund zjawP! ~lę
j.,a,k.« pan. rÓ\\l1ież usunął rzeczy i
usiadł.
_ TG miej ce ie t zajęte _ odezW!ll'I sie B., rozhviony bezczel:nością
,przy1bvsza. - Właściwie wszystilńe
1111:.ei·sca są za'ięte...
__.: Malo mnie to olbchodzi - od·
pa~ !bezczelnie ów i~omość. _Muiszę dzi:ś być w K!Hooii i nie wildzę inneg-0 ~obu. by siię do niej dostać.
. . . .
,-:- T<:k.. ale. ~1~zec1ez i ~1 •. ~ wcz~~
tH~J :'8'1ęh miei&ca, TÓ\Wl!eż <:lh<:~Je
A
chać. -: .zawolalem .z?"w-szooy.
.
pan my-śih tylko o so.l>ie... .
Za czę.Io. się. we n_1n e. budzić poczucle spraw1ed"1'W"OŚc1 i w ogóle - byle~ oibu~zon1:. {eszcze przed di~c_iana
~utruni za1ęc.e cu~zel?o mieisca
rne wzibud~ał? we mn>e zatlnego protestu, teraz Jednak u:ważatem to ~a
rzecz beziw:sty~ną. ~1c. chwaL.ic się,
musze iPOw.1e.d7:1eć. ze iedcta·~ leps~
cząsbka mo•;e;i istoty nlgd~ me moz~
spa~ 7!byt d~1i;?: zostawiona. sa;meJ
?be, 2:1budz.1 się n~vev..'11.o. Niebiosa
'bio~(} fla świadka: 1ż c.h~iem grz~zny 1 taby cZ'lowiek, to J~dn.ak ~aturę mam dobrą ... Ten cyniczny 1eirom~ć targnął 11aj:szlachelllieiszymi
strunami mou·ei istoty: zrowmiatem
całą ohyidę zajmowania cu<lze~-0 miel
ca w ~-~ooie i cz,ując, że muszę
dać ja'kieś zadośćuczYITTien'e spr.awieprzeze
dliwości za zilo IPOpetnione
nmie i przez mego przyjaciela, siliIem &Le na najiba.T'tl'zdej przelkonywując.e .at1g1U1menty.
. Ale l!OOi,a ret-Oryłka nie wywofala
zadnego &ku.tku...
Na ioięć minut przed odejści001 po·cią.gu, naip.fynęli do wagonu prawowi·
ci wlaścici.ele m'ejsc. Wid,zą.c tyd·ko
pięć wolny.eh - a było •klh ·::.ied.miu!
- zaczęli się wykłócać między so-

MeJednokrotnie czytałem o nagle
s'.e lepszej cząstce istoty
ludz;k!ej, Przy'-zs 1ą tero przcbudzenia jest zwykle gloo k<it.arynki. r.zęlub bą.
melodię,
poiącej w-uu zaiącą
budzącej

Spółdzielnia

Wydawnicza

„WIEDZA"
POLECA

jako najmilszy PODARUNEK
BAJIU

Bajki

uzbecki~

KSIĄŻKI

dla

l\U.ODZJEżY:

! tadżyckie. Opracowała E. Sło.

bodnikowa. Ilustr. I. Wiitz. Str. 113

280,-

My sami. (Według powieści Jerome K. Jerome'a. Okł. i ilustr. prof. S. Hiszpańsk:!. Str. 105
CERVANTES M. - Don Kichot z La Ma.n<:zy. Opracował
dla młodzieży J. Wittlin. Zdobił I. Wttz. Str. 367,

220,-

nd.eopraW.:one
oprawi.one
COLLODI C . ._ PJnokio.

500,650,-

BEYLIN K. -

~

Str. 5

KURIER POPULARNY

Przygody drew.niainej kukiełki.
J. WittLln. Ilustr. I. Wi'b:.

włoskiego opracował

Wyd. 2. Str. 205
DYGASffiSKI A. - Z&ją<:. PoWl!eść. Wstęp i objaśnienia
Fr. Bielaka. Str. 217
GĄ.SIOROWSKI W. (Wiesław Sclavus> - Huraga.n. POW'lteśd
h!.<itoryczna z epoki napoleo6.skfiej. W przeróbce dla

dokonanej prz~ autora. Wyd. 9. Tom I.
Str. 288. T 2. Str. 307
GóRSKA H. - O księciu Gotfrydzie, ryce1·zu gwiirazdy w1igilljnej. Zdobiła M. Hlszpańska. Str. 144
Kamienie na. llZ~. Wyda
KAl\HŃSKI A. (J. G6reck!) nie 3, krajowe. Ilustr. W. Cza.rnecki. Str. 206
KINGSLEY CH. - Na podbój śwl'ata. Pr21dł. Z. Popławska.
, str. 279
KIPLL'1G R. - Kim. Przekład autoryzowany J. Bilrkenma..
jera. Wyd. 3. Str. 340
Księga dżungli. Przekład autorY7J0wany
KIPLING R.
J. Bh'ke.nmajera. Wyd. 4. Str. 201
1\IICHAELIS K. - Dzieci z Nyhavn. Z 60 !lUiStr. M. Hjuler.
AUt01')7..0WMly przekład T. Zabłudowskiego. Str. 201
0RZESZKOW A E. - Nad Niemnem. T. 1-3. Wetępe.rn opatrzył J, Krzyża.nowski. T. 1. Str. 208. T. 2. Str. 225.
Str. 289
/
PETERSOWA ~·. - Liczy.rzepa duch gór. Bajki dla mło
dzieży. (Okł. I !Iw tr. \\-yk. M. Hiszpańska). Str. 129
PROCHNIK A. - Demokracja Kościusz.kowska. Z \.;stę
pem B. Ltmanow: kiego. Str. 206
Droga wfodia prze-z Narvik. Powi ć
PRUS~'Y?'l'SKI K.
Wyd. 3. Str. 237
oż.
Wyspa karbów. Powil!Śó. P
STEVENSON R. L.
3
Wvd. 3. S • 295
z ang. ;f. Birkc-nmaj
nt. ,\tstępem opatrzył c;.r. Gdu·
:1z;
Lud.:.cSTRl G
I . Pi ma pod red. H. 5zypern, t. 1). Str. 214
rrn!e lta. Pr.z.ełoż. I. Tuwim. Z !lu tr.
1'RA VEF: S P. L.
1\f. Shepard Z wyd. Przeworskiego. StT. l7J
Na srebrnym globie. Rękopis z księżyżUt.A SKI T.
ca. Str. 35„_
ŻUŁAWSKI J. -- Zwycięzca. Str. 336
Sbara Zltemfa. Str. 280.
żULA WSKI J. -

350,300,-

młodzieży,

800.350,;--

300,400,-

B„ ja ~ teJl trneci, siedzący w ką- JA
cie, usiłowalilimy ich usJł(ltk-oic, ale
p<>dniecone,
inamiętności były zbyt
gloso · r<>Z6ąd
żeby mogtly UStl!J>'
ku. Tworzy~y s1ę rozmaite kombrnac·
ie z iplędu, którzy flapadali na dwó~
i>Odstępem "
.pozostałych, hi jakrnby
zidobylj mlejsca, a każdy z osobna
że wszyscy
dawał .do zrozumienia,
1pozostali sa klaimcarrni.
Bardzo mi s.<ę nie l))Odo1bailo t-0, re
klóci<li się po aa:11gieilsku. Każid:y prze·
cież z nk:h miar swój języik oiciysty,
było tam bow!em cztereah Belgów.
dwóah fra11auz.ów i Chińczyik, aJe
w1s.zy.scy zgodnie uważali, że do wymy<ślań najbardziej nada'i·e Si~ języlk
an·g-ielski.
Kiedy zrozumieli, że nie potrafią
sie pogodz'ć, z.wróci-li się do :nas o
Bez v;~hania
rou;ądzenie ·~rawy.
stanęliśmy po stronie szcz.u.plej.szy·ch,
a ci wważając kwe.stię za wyczerpaną, zaję'li miejsca. pr-OQ:Jonując oty-

N CZ A R N Y

FRASZKI
MAUE~STWO DOSKONAŁł~

Złota

I

NIEBOSZCZYI\OWI ·
w życiu szukałeś, toś się

też
dorobił:

Pięć złoconych aniosłków

twój
karawan zdobi ..•

SKLEPIKARZ
By Polskę 'wzwyż podciągnął
Stwórcę z rana prosi,
potem idzie do sklepu i„. ceny
podnosi.

Jym, żeby się wyilliieśt.
Otyli - francuz i jeden Belg oświ.adc~r!i, że nie maią zamiaru u·

KLOPOT

s~~pować i ~awezw.ą n~ic.zelinilka sta·c11. _Naczelmk st~cj.1 an1 .~yśliat siucli.a~ tego, co Otn1 ~ówiJ.1, tyLk10 z

Znam jedną bardzo Sł~:wia,s4-~,
i-v

m1·~·1sca na:padł na n1clt, d1aczeg-0 w

drugiej, pulchnej wciąż trapią
mię sny...

0

ogole włazili do wa,goou. - to w.stYKI.
foprawdy _ mówił .- ,paiko;vać s~ę
Cóż z tego? Wczoraj był dzień bez
do zajętego ,przedz:iafo i mepoko:ć
ciastek,
'
siedzącycli tam pasażerów...
a dzisiaj znowu jest dzień
M6wi1 'l>O angiel&ku. a tamci - już
bezmięsny!
z peronu _ odiJ><>!Wiaidali również ,po
anglelsk'U. Jak a tego wynika. angiel- - - • - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - h d dk
sk: stal się popularny w któtnia~h
zia ÓW
między cudzoz!.emcami. W1'd-Ocznie Humor naszyc
uwa>żai;.J, że iest na·i·d·obitni.eiszy.
Patrzyliśmv przez okno na tłoczą·
PAMl·ĘTNIKOW
cyicih się, ha\vifo to na.s bowiem i zaimowato. W czasie najgorętszej utarcz
ki uadszedl tandarm i, oczywiście,
.stanął l)() stronie inaczeln!lka stacji.
(Kartka znaleziona w ' rupieciach rekwizytorni)
Muutl1u.r:v zawsze tr.zymają się solido miasteczka
Ja tylko jeden stałem w posta·
Przyjechaliśmy
...
darnie bez wz.ględiu na to, 0 co ludzie
'
wie wyzywającej, przejęty swą
Pyzdr6w.
zopę, rolą ...
Dyrektor 111asz wynajął
w której mieliśmy przedstawiać
Wtem, spojrzałem w stojlice na
·
„najnowsze komedie, dramaty i stole lustro i...
preferansowe
melodramaty", jalk opiewał afisz.
marki
Cztery
Na inaugurncyjnym przedsta· utkwiły w mo:im .1alepionym no·
wieniu dawałiśmy sztukę, której sie.
tytułu dobrze nie pamiętam, pewKua-tynę spuszczono.
ny jestem jed1ne.lcie, że grałem w
Skandal!
niej ja1dego§ dramatycznego bo- (Z tyg. „Kolc.e'', Warszaws, 1885)
hatera
Wieczorem nastała straszna ule
Zreformowane
· wa z grzmotami i błyskawicami.
Owego to przedstawienia zda·
przysłowia
rzył mi się komiczny epizod, któ·
rego nigdy w życiu nie zapomn~. Wszędzie dobrze, a najlepiej
Byłem na scerue i mówiłem mo· intendanturze.
. nolog pełen tra"!ricznych . fraze·
.
,
.
*
Gzem chata bogata,
„
się ik1łocą i kto ma .racją. To rch me ,
*
. .
.
.
ohahodzi. Takie jilllŻ ie.st utarte mię- sow.
Rzecz działa się w lesie 1 poddzy mun1durami vrzeikonanie. ie mund·u1r n'.gdy źle nie IPOStępuje. Jcż.eli czas mego monologu, aktor, gra· Mądrej głowie
zl<?<lziej włoży .m~11dur,. t~ pol.icj;a bę- jący cygana, miał właśnie wpro· nia na wywóz.
*
dzie mu w ka·ż<lei chwhh sluzyc po- wadzić na scenę iMedźwiedzio.
astat· jaką· miarką mierzysz,
tr
·...........:1
I
.mocą ' zabierze do wJęzieni_a tydh, co
.
będą zlodziej.owj utrudniać wykona- . . w l~L"" e, pa. :zę'. z za
n.ie zawodu. Żandarm pomaigal wymy rue1 kulisy ukaru1e się straszhwy kasz.
zwierz.
ślać rów.nfoż po a'!lgielsku.
*
Wtem, niebiosa rozdarła stra· Cudze chwalicie, swego nie znłt·
PJóU flie tworzone r.zeczy. Gdyby
aż światło jej cie :--- sami nie wiecie, co rozkramówii! po frandusik'U, z peiwnością le· szna bl:ysikaJWica,
piej by wyra.zill swe ucz.ucia, ale ie- wdarło się przez sz;pacy szosy na dacie.
*
mu c.hodz·il<> o to - iiadc ka.żdemu zre- l!l[edooc oświetloną scenę, a strasztą oudzozlemoowj - by uc'b..odzić szlirwy grom zahiuczał nad Py· Czego się ] aś nie nauczył - tego
jako szef sekcji, nie będzie umiał.
za &kończonego krzykacza angi.elskie- zd„amt·.
•
gi&. Korzysta.f więc ze spooobności i
*
W tej chwili, o zgrozo! niedźwprawiał się.
za Gdzie kucharek sześć, tam
wła"--11"e
-•a~em
·ed"z, kt~ego
.s; 1
'1
•
Ul
PrzY'łącZl"r slę do tej klótni rów·
nietż ia'kiś urizędn'1k od rewizji. Bro~ bi1ac, poclnOSt się na zadnie łapy rzy dwanaście.
nil pasai?,_erów, a wymyślał naczelni- i żegnając się prawą przednią, wo*
Dwa razy traci, kto prędko sprze·
kowi ~t<ł'cii i źandarmowi - także ła:
W imię Ojca i Syna i Ducha daje dolary.
_ . .
.
po a:1:giel k~. .
Moi .1prz:nac1el _B. rnezm'e.rme. ci~- świętego.. Pod Twoja obronę
•
k
•
· .
.
sz}'·I się z tego, ze na obce1 z1em1,
Nie wszyst o z1oto, co is1ę
.
z-dala od oiCZY""l.OY. trafil na taką ty· uciekamy Się·:·
Byił to bo~.wem wynai1ęty start:y· gluje.
,pową kłótnię angielską_
*
sta, _prz~brainry w niedźwiedzi ..
Ilustr. Karol Baraniecki.
Kto rano wstaje, ten jedzie prz~
„kostmm .

,

Z
AKTORA PROWINCJONALNEGO

I

·:u

W:.

pelnionym tramwajem.

*

680,-

Jeszcze jedno zdarzenie.
W sztuce pt. „Gracz czyli dzie·
cię stawione na kartę" grałem rolę „czamego charalktcru".
Miałem nalepiony w:ielki nos z
maści zwanej diachilum.
W jednym z aktów"rzecz dziie·
je s.ię w sali gry. Na stole leżały
sporo marek
rozrzucone karty

380,-

350,-

850,270.300.-

zastępujących

preferansowych,

350. -

złote

O. -

z aktor6w. grajacvch

260.

-

monety ...

- Nędzrdkul -

450.-

480.480.400.-

Do nabycia we wszystki<'h księgarniach w Pol:;ce.
SPół,DZIELNIA WYDAWNICZA ,,WIEDZ A"
\Varszawa, Ul. Lnuwska a
\V;ydzłaJ Księgarski

że jedzą

chleb
z jednego pieca:
On zarabia na boku, ona zaś na
plooach.

.Nic dziwnego,

Rysunek beź podpisu

'

o

•kał

krzyiknął jeden

s mnie!

rolę

gmczy

I rzucił garść marek w moja
twarz. tak ,bowiem wypadało ?
roli.
Aczkolwiek scena była na·
wskroś tragiczna, jednak.le pomię
dzy public7.nościa powstał okrop·
.
ny ~miech, a nawet i aiktorzy, znał
- Poco dla takiego głupstwa prze.
.
.
·
d · ~
UJ9;-Y się na cenie'. me u~h w płacać tapicera! Ja sam założę ci
stame p~wstrzymać się od tncrego •. firanki •••
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KURIER. POPULARNY

5-letnią dyskwalifikacją
zostali ukarani przez PZPN

18 stqcznia 1948 r.

Sejmik piłkarży łódzkich

działacze poznańscy

Na ostatn•im posiedze- ciąg lat 5...ciu: viceprezesa klubu KKS
n:iu zarządu PZPN p.osta- o-raz p:.tstu,jącego godl[}ość viceq,rezezalatę
nov.iono definitywnie od sa Pozn. Okr. Zw. P.N. złooOlly Stefana cz•t<>:1i:ka zarządu KKS i jed·
r.z.ucić iPWtest
i7 po zaikończeaiu rozigry- .nocze~nie sekretarza POZPN - Ja:o1• wek o '\V'ejście do Ugi szy1i.skiego, 11-go vf•ceJJJrezesa KKS Szy,r11af1S1kiego Mariana.
.przez 1>oznańS1ki KKS.
PZPN .postiaonow;l zwrócić się do
, P<ina•dto · zarząd P7JPN, po dokilad1nym z.a1Poz.nan'1u sie z treścią zarzu- Ziwiąz·ku Zwi:izków o r-0zciągl';<;>cie
tów, dostarczo11ydh przez speciaJi1ie pow~rr.l15zej dyskwalifi:kacji na w3zystdo tego celu powO'lanq komisję - u- be galęzie s1>ortu.
Wyeciki wrm'ar kar uiech bęJz;e
znal, i.ż tego r01dz:aiu <lziafalność
w.sz.vslki::h„
·członk ów ,z·arządu 1clu1bu KKS przy- ostrzeż·en'em dla tyd1
llOSi j.edynie 'llimę sportowi pilkarskie ktf>rzy nie p<itrafią uszanować. u.!ysmu Palski ; w zw'ązlku z tym vosta-1 hnego wyiniku Ila bo;s.k·U i - oskar·
na.wił.\". 5't-0S>u~ku <!~ .wirmycl1 za.s to-, t<.1Jąc niewi.nu!: '.n.1;ych - pr.ób •wać
z1elJaym
sowac iak naibardz1e1 sur-0we ka.ry. zechca „szczęsc":a przy
Zidy$kwz!i~ukow1ano więc .na pme- stoJ.~ku.
1

at
O D

Usta1lon-0 już term'n walnego zebra tana Związkowe.go i Komi.si.i RewiWolne WllioskL
nia Łódzkiego Okn;gowego Zw. Piłki zyuuej.
Deleigaci na Wailne Zgromaidze(Jie
Nożnej.
1
Dysl!!usia llaid spra\Hizdaniami ora t wi·nui być zaoPatrrell.i w płsemne pe.I
Seim:k piLkarzy tód.,,kiah zib'erze udzieJe,nie abso,Jutorium ustępUJiącyun 1.10moc:nictwa, w lłctóryoh ma być
się w dniu 18 .stycz.ni,a o g<Jdz'ciie 9,30 władzom.
w~kaz.ame, który z delegatów jest uw p1.erwszym te.nninie ,i o godz. IO w
Uchwalet1i>e preliminarza budżeto .poważ.niony do .glosowain.ioa. i jaik ułor
drugim w sali Miejs.kiej Ra<ly Naro· wego na rok 1948.
i:ona jest kolejność jego za.6tępców.
dowej przy ul. Nowotki 16.
ZarząrcJ:u
Wn',oski
Człank-Ow W.nioSlki Członków na WaLne ZgromaW ciągu roku nie spotlkaliś.my się ŁOZPN.
dzenie Wi•nny być dostarczone do sez poważuymi ze strony ldoUJbów ziarzu
Wybory uzu,pe•l1niające 1/3 człon betariatu ŁOZiPN-<11 do dn;a 12 stypo.d adresem 'Ustępujących ków Zarzą-du. 1/3 czt<J•n.ków W.O ·i D .;rnia 1948 r.
tarni
w!a.dz związku i to <laj.e mam 1>ew11ą oraz Komisji Rewizyjnej.
gwarancję, że zebrani_e będzie mialo
przeb'eg svoko.jny .i rzeczowy. .
kl·ubów
Delegaci poszczególnych
zechcą niewąl!pl:tWie w fonmie dezyK-0meuda Gl6w- pierwsze.g·o startu o miistrzo~two w
deratów na,rzudć plau pracy 11a ro.k
Mili.cii Obywa- siwy-dh ~)kręogac;h.
na
z.ai
oznaczooą
samo
taik
kopertą
ną
rioku!
1948
Latem
przyszły.
• 1 ·tellS!kiej R.P. dąż:ic
odibędą się w Anglii wierającą imię, 'll.·azwisko 1i a·dres uZa najważniejszy pmblem uważa
do scr>CJ1Pularyzmvaigrzyska olimp:·illkie., ctestnilka należy !Przysłać pod ad remy. w pierwszym rzędzie akc;ję .' zkonia S:POritu narc:ar
W reiruJam'nie ich I ~em: Zarzd Główny Związku ZawoJ.ema młodego nary·bku. W roku b·estkiego w szere·
jest doweg.o Literatów P-0lskic'll., Wa-rszaprzewidziany
podporą hokeja
wszystko.
zącym spra we tę, m'imo
gach milli.cii orgal!JJJ. Sniadecikicłt Nr. 10 z z.a.znawa
literaciki.
konkurs
:r.otraktowano trochę po maco~zemu.
szwajcarskiego
n.izuie w roku b1eKomitet czeniem „kon1ku.rs -OJi!mpi,jsiki".
J(raiowy
. Pofladto ua zeb~a&1'.u tym wy·ply!Pisma szwajoearnki·e doooszą, oma·
żącym ogólno.pol·
być ztCJIŻ.OOe do dnia
winny
.Prace
u
poro.z•
w
ki
Oli•IT11Pii
me nie.wątpliwie sprawa ustosunkoski, 3-rni·esięczny wiając wynjki oobywa.jąc'ych się w
mie~1iu z 71arząidem 15 Jutego 1948 r. w ikonkn.t1\5ie mogą
war~ia się Łodzi o<lnośr!ie proj.ektn or
Davos ·r<>zigrywek ih-01kejC1wycl1. o pu„
w ZakO!Pa•oorn.
nardarski
ffirurs
zw:ąz•k•u za- wziąć udział wszyscy.
g!ówuy.m
ganrzacji dmg'ej I.igi ipil1karo,kiej w
Z te.renu miasta Łooz~ iz0:5tanie wy ·~hair S1>e111 glera, że w barwadh jedwodoiwego ll.teratów
Polsce.
s<lana .d:<> .zak,OIJ)llllleg? dOSĆ !J.CZII!a gru- 1neg-O z llajlej)S-Zyah k!ubów szwaijoar
polsokidh o,gfasza niJest to proiblem o.gól1n,01po:lski i wyntow, ktorzy pod fa.aho- srkioh „Zurc.her S. C." wystą,pil m. iu.
pa m1lolc1a1
'Is
111eJszrun eliminacyjmaga PO\\'ażne.go i wszechstrcnneo-·o
trenerów - Polak - Urwń.
kierowniictw;em
wym
7:6
hokei·u
W
Cracovio
Jiteracild:
'konkurs
ny
przedyskutowania. gdyż gtos Łoct"zi
W czas;·e mecz.u przegraoe;g.o ,pr.zez
pow'nlli w ter.minie tr.zy:mlesięc211ym
'f
· Na utwory lirycz~1e,
w tej. sprawie może przceJbylić szalę
KRAKóW. - W opa11.ow:~ć s.ztu:kę .swob~o poru- Sz.wa•!carów z najlepszym <lz,i,ś klu·
pieśni,
1a :przytklad:
liu;b
zwycięstwa na jed,na (za li·gą)
, bem hokejowym w Europie L.T.C.
roze- szan.ia s ię na deskach w gorach.
Krakowie
fryll1fly, balla·dy, prodrugą stronę.
(Pralha). , hokeista 1>0iski był jedmym
per
wyjeżdtżają.cy na
Kandy·daci
pierwsze
grano
lisz.lc"oe
\.iryczna,
r,a
Porządek dzlenuy zebrania jest nas
zawody hokejowe szczególne kursy otrzymają, I[, Ko- 1z uaileii>szycih na lodmvi<Sku.
tera·ckie, przow'dziatępujący:
„Craco· mendy M.O. w Łodzi .niez.będ:ny j Na;Leży ;prz"YlPomnieć, że U.rs.o.ń iui
między
no 6 111agród 1-sza na
Zaig-ajenie.
sprzęt 5,portowy. Rówuheiż w c.mtsie . pr.zed wojną byl czlonk•;em :narod·ovią" a „Wisłą".
zł„
75,000
g.roda
W:rMr Komisji Weryfikacyj.ll'ej dfa
„Cracovia" wzmo od 15 do 29 marca rdk!Ui bieiżąoeego wej <iroużyny re.p.rezer.tacyjnei. P-0
pięć aiarg,ród dmgich
stw'erdze.nia li.sty t1poważ11ionyoC!l1 do
została trwać będzie w Za:ko.pallem special- wroi:nie Ursoń 1Prz.oz jedeu sewn graf
cniona
p.o 25,000 zł. każ.da,
glosowania.
1
z L. ny •k!urs !kondycyjny dla wszystkich w Crncoiv.li i byl ipod.porą tego zespo_
Starzewsk•im
trzecich
llag.ród
pięć
~roWa.J.nego
Prezydi1wm
Wybór
K. S. i Lewackim drużyn piłikar.ski.ch .M..O. Zes!l>oly te lu. a następnie wyje1ch•at do SZ'\vaipo 10,000 kaiż.da.
madzenia.
do carii, g.d1ziie orenit sh: i .zaimieszikail „
szyikować sJę
będą w górae'h
Odczytanie proto:kótu z ipo;pl'.zedni,eNa utw-0ry <l'~~tyczue (tr~die, z K. T. A. oraz świeżo pozyska.
go Walnego Zgr01111adzenia.
dramaoty,. koime:d·te. farsy.. ~tu!lu te- nym Burdą. „Wisła" wystąpiła bez Dzial oficja/ny ŁOLP N
Sprawozdania: Zanząd.u,, WG i iD atr:a1ne na wolnym n:iowi.etrzy. sztu- Pal
1-·
usa. zakończył się zwycięstwem
Kolegium Sędziów, Ska.t1bni1ka, Ka'Pi'.. J\JI
dl a .raid.·1a.. d"ia1oigi') 1-sza na•
Mecz
tPIBooe
grąda wynosi 200,000 z.I., 2·ga na- i.Wisły" 7 :6 (3 :1, 2 :3, 1 :2).
Najważniejsze
B ramki dla „ w·ISły" s t rze fili'.. _ Podaje się weryfikację zawodów o mi· Konfekcyjny - Płomień 6:6 i 1 pkt. dla
groda - 100,000 zl., 3..oCJa 50,000 z!.
Podgórze - Polonia
każdej z drużyn.
strzostwo kl. C grupa I 1947 r.
- 3, Bromer, Jasiński,
Skarzyński
opc>wia-Oa(llp.
26.4.47. °Płomień - Czółenko 4:0 1 2 pkty 0:8 i 2 pkty dla Polonii. 29.6.47. Naprzód
e:picz.ne
Na utwory
pkty dl.a Czółenka.
2
i
1:6
Czółenko
Naprzód
Polonia
27.4.47.
Płomlenia.
dla
nia, nowele, eI>OPeie, poematy nar.ra- Sokołowski i jedna samobójcza.
Czółenko 5:0 i 2 pkty
5.7.ł7. Podgórze 2:3 I 2 pkty dla Naprzodu. Pocztowiec Dla „Cracovii": Starzewski - 2, Podgórze 2:12 i 2 pkty dla Podgórza. dla Podgórza. Konfekcyjny - r·aprzód
Polski Związek cyj11e): 1-sza nagroda - 100,000 zl.,
4.5.47. Polonia - Płomień 1:5 i 2 pkty dla 3:3 i 1 pkt dla każdej z drużyn. PocztoKolars'ki przewid'U" trzy drug-ie uaig.rody pG 50,000 z!. karż Kapczyński, Lewacki i Więcek.
Konfekcyjny 8:0 wlec - Płomień 0:4' i :! pkty dla Płomie·
Płomienia. Podgórze Sędzi.owali MichaLskii i mgr Prze- i 2 pkty dla Podgórza. Pocztowiec - Na- nia. 12.7.47. Pocztowiec - Polonia 1:1 i 1
je następujące waż da.
10.5.47. pkt dla k!l±dej z drużyn. 13.7.47. l\'aprzód
Naprzodu.
dla
pkty
2
1
1:3
przód
Prace ®atrZ-OrJe goid•lem z oolączo_ 1więda.
niejsze imprezy w
Konfekcyjny 6:3 i 2 pkty dla - PłOlllli-el'i 2:11 i 2 pkty ·dla. Płomi:mbia.
Płomień 194 r.
Podgórze 2:6 1 2 Kon!ekcyjm• - Czólenko 1:6 i 2 pkty dla
Płomienia. Polonia 29.4. - 1.5.
Naprzód
pkty dla Podgórza. 11.5.47. Cz6łenko - Czółenka. 19.7.47. Podgórze 3-etapowy wyścig
Naprzód 7:2 i 2 pkty dla . czółenka. 15.5.47. 10:0 i 2 pkty dla Podgórza. Polonia Naprzód - Konfekcyjny 3:0 i 2 pkty dla Czółenko 1:4 i 2 pl:ty dla Czółenka. Pocz
szosowy z okaozji
Naprzodu. Czółenko - Podgórze 1:2 i 2 towiec - Konfekcyjny o:3 i 2 pkty dla
Targów Powań
Mistrz świata przyznano wygraną na PUD kt y.
NOWY JORK. pkty dla Podgórza. Płomień- Pocztowiec Konfekcyjnego. 26.7.47. Konfekcyjny Pos.kich na terenie w. ciężkiej Joo Louis postanowił os·
Poza tym Walcott jest jednym z 7:0 t 2 pkty dla Płomienia. 17.5.47. Pło- lonia 1:4 i 2 pkty dla Polonii. czółenko
woj. poznańskie- tatecznie, że przeciwnikiem jego w niewielu pięściarzy, który potrafił mle - Naprzód 3:0 i 2 pkty dla Płomie- - Pocztowiec 4:2 i 2 pkty dla Czółenka.
Czółenko - Konfekcyjny G:o 1 2 Płomień - Podgórze (v.o.) s:o i 2 pkty
groźnym przeclwJdkiem dla czar nia.
być
przyszłej walce mistrzowskie) będzie
go;
pitty dla Czółenka. Polonia - Poczto· dla Płomienia.
Tabela:
nego bombardier.a w ciągu jego dłu- wlec 3:2 1 2 pkty dla Polonii. 2ł.5.47. czó23.5. w Kalisz.u torowe draży.nowe Joe W.alcott.
1. RKS P!omle1i Ł. - gier 12, pkt. 21:3,
łenko - Polonia 5:1 i 2 pkty dla czółenS1>0tk-ani.e to rozegrane zostanie la giej kariery mistrzowskiej.
mistrzostwo i?<>lski.
-'u I t buf tylko 3-cb ka. Naprzód - Podgórze 3:6 1 2 pkty dla bram. 57:18, wygr. 10, rem. l, przegr. 1.
W Clą"•u 10•..,.,
20.6. w KraJ!rowiie lkirótkodystamso- tern tego roku, prawdopodobnie w
2. KS Podgórze Ł. - gier 12, pkt. 18:6,
Konfekcyjny - Pocztowiec
Podgórza.
a "O
czerwcu i ma być zarazem ostatnim p:lęści.arzy, któorzy potr.afW wytrzy- 1:0 i 2 pkty dla Konfekcyjnego. 31.6.!7. bram. 64:24, wygr. 9, rem. -, przerg. 3.
we m;strzo-stwa Polski na torze.
Czółenko Ł. - gier 12, piet. 15:9,
25.6, - 4,7, - wyściig dokoła Pol- meczem Louisa, bez wz~'ędu n.a wy- mać 15-rundowe walid z Lonisem. Polonia - Konfekcyjny 3:0 1 2 pkty dla 3. KKS
O Polonu. Pocztowiec - czółenko 1:1 1 1 bram. 42:24, wygr. 7, rem. 1, przegr. 4,
Arth
p
T
u t
B •.yoa!t
nik tego 1>0Jedynku.
·ski;
uro o· pkt dla każdej z drużyn. 8.6.47. Podgórze 4. KS Polonia Ł. - gier 12, pkt. 11:13,
:o: ommy an-,
- Płomień 2:4 1 2 pkty dla Płomienia. bram. 30:32, wxgr. 5, rem. 1, pn:egr. 6,
Tym samym odpada, wysuwana u- doy I Joe Walcntt.
18.7. - szosowe mi.strzosbwa Pols. RKS Naprz8d R.P.-gJ.er 12, pkt. 9:15,
Zupełnie zrouuniałe więc jest wiei 14.6.47. czółenko - P!omień 2:ł 1 2 pkty
ski .na autostnudzie pod Wrocławiem prz~io kandydatura mistrza świata
dla Płomienia. Podgorze - Pocztowiec bram. 27:54, wYgr. 4, rem. 1, przegr. 7.
re"\\o'°3J1Żem
tym
za.interesowanie
kie
w. p.ółciężkiej - Lesnewłcha.
Ila 180 kim.
6. KS Konfekcyjny - gier 12, pkt. 6:18,
9:0 i 2 piety dla Podgórza. Naprzód '
•
•
•
O organtzaeję tego s1>0tkarua uble- Polonia 5:2 i 2 pkty dla. Naprzodu. 21.6.47. bram. 24:49, wygr. 2, rem. 2, przegi" s.
słusznie
Rewanż ten Walcottowi
1.9. - 5.9. - wyścig Warszawa KS Pocztowiec - gier 12, pkt. 4:20,
7.
Polodla
pitty
2
i
0:.2
Polonia
P~?mień
Jork,
Nowy
in.
m.
miast,
kilka
się należy, gdyż w rozegranym ostał- ga się
Praga czeska.
nu. 22 · 6·47 • KonfekcYJny - Podgórze l:ł l>ram. 12 : 55 , wygr. 1 • rem. 2• przegr .. 9.
P.iladełfia.
i
był właśtt'- moraI-j Los Angeles • Chicacro
on
19.9: - górskte mistrzostwa Polskr nio snotkaniu
C. Mistrzem grupy I została druzy·
KI.
Poczto
i .2 pkty dla Podgórza. Naprzód „
•
• . 14' •
•
•
....
w1ec !!:3 i 2 pkty dla. Pocztowct.. 28.6.47, na RKS Płomień Łó<li.
Inym zwycięzcą, mm10, ze LouJSOw!
w Wiśle.

W Zakopanem

Olimpijski konkurs literacki

szkolić się będq

sportowcy M. O.

LJ RS Q N

w1·s1a zwyci• az•a

I

fiomunikai W.fi.iD„Nr. fil

imprezy
kolarskie w 1948 r.

Walcott

pr~eciwnikiem

·Louisa
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Frederic Boutet
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CZŁOWIEK, KTÓRY POŚLUBIŁ
WŁASNĄ ŻONĘ

Obszerny przedpokój, o szarych rowana na biało i skrzynia, której
ścianach'. fryz z czerwonej p~wonµ pokrywa tworzyła ławeczkę.

:::
,
(efekt nieco banalny, Langl~1s me
Właśnie na tej skrzyni Józef
°?Ył zado:volony), ~tał tam wieszak
l skrzyma dr:wma~~· potem b:ył Langlois usiadł zaniepokojony. kolosalny długi pokoJ (dwa pokoJe Pan Maksymilian Duthil, który

połączone), ściany chabrowe, z ozdobami z matowego złota i owalne
lustra bez ram, kilka sztuk mebli;
bardzo niskie łóżko - kanapa. Rozmieszczone po obu stronach· szafki,
tworzyły bibliotekę i stół, wielkie
blurko z egzotycznego drzewa, trój
kątny stolik i nader praktyczna sza
fa, u góry miejsce na książki i artystyczne drobiazgi, niżej szuflady
jak w komodzie, po obu stronach
wysokie drzwi: dwa duże fotele,
ehabrowe jak ściany, kanapa, na
której leżało białe futro; całość nie
pretensolnalna i harmonijna. Ostat
ni pokój, szeroka kuchnia, przerobiona na łazienkę, cała z mozaiki
niebieskiej i białej, była zaopatrzona w instalacje hydropatyczne,
zlew był przerobiony na toaletę,
stała tam także mała szafka la.kie-

mieszkania, był
razem z nim w kuchni i artysta
bał się, aby ten człowiek wpływewy, bezceremonialny i ciekawy nie
zajr~ do skrzyni, do której rano
Zuzi.a włożyła marchewkę i .kartofle, co mogło ·,by wywołać najgorsze wrażenie.
- Tu jest uroczo - oświadczył
pan Duthil, gdy wszystko dokładnie obejrzał.-Tu jest uroczo, praktycznie, pięknie„. Co do dużego po·
koju, ten jest wspaniały...
Wyszli z kuchni i weszli do
wspomnianego pokoju.Józef Langlois poczęstował gościa wschodnimi papierosami. Pan Duthil wgłębiony w fotel palił z zadowoleniem,
urząd.zen:e było ładne, malarz był
mu sympatyczny.
- Jestem zachwycony„. Stwo-

kończył przegląd

rzył

pan

piękne wnętrze...

To jest

kapelusz i dziwy talent... Przyszłość do pana
mi pan wierzy.. Do
pierosa. Wstał prędko, aby na żą- zobaczenia w poniedziałek.
- Ladnie wyglądałam, Z'.uku,
danie Langlois podać porto. W dal
szym clą.gu milcząc nalała do kie- prawda? - zapytała Zuzia męża,
liszków złocisty płyn, potem znowu głosem dziecka, które ·czeka na pousiadła na kanapie, nie wtrącając chwałę.
Po pewnym czasie dekorator Jósię do rozmowy obu mężczyzn, wyzef Langlois zaczął zdobywa.ć sła„
jęła różę z wawnu i wąchała.
- Lubię róże - powiedziała do wę. Zaprojektowane meble dla papana Duthil, który jej się z tajo- na Duthil i baronowej Dosiga, ścią
nym zainteresowaniem przyglądał. gnęły jeszcz.e inne zamówienia, ale
Było to jedyne zdanie, które pa- nie była to jeszcze sława i majątek,
o którym marzył.
dło z jej ust.
Srodk.i nie wystarczały mu, aby
- To pana przyjaciółka ?-szepnął pan Duthil Józefowi Langlois, wykonać swoje wielkie projekty i
gdy go odprowadzał do przedpoko- zdobyć nimi świat. Pokładał nadzie
ję w panu Duthil, którego widywał
ju.
- Tak, dobra dziewceyna, bar- często. albo u ni~go lub też u siedzo przywiązana, rozsądna... nieco bie.„ Pan Duthil chętińe odw:edzał
'
milcząca i dziwaczka, ale szczera.. artystę„.
- Wszystko w porządku - po- Jest zachwyeająca, linia, szyk.
Musi pana ubóstwiać.„ Ach, mój wiedział Józef - popiera mnie. Po
kochany, urządzenie pańskie jest obiedzie poszliśmy razem do gabikompletne„. Widzę, że pan należy netu i powiedział mi, że jest zadodo tych, którzy potrafią łapać wolony.
Zuzia blada ze wzruszenia, rzuszczęście„. Jestem zachwycony, że
miałem przyjemność poznać pana, cila się mężowi na szyję„.
- Mój kochany, mój kochany,
będę szczęśliwy, gdy poznam pana
bliżej ... W poniedziałek zechce pan co za szczęście ...
- Poczekaj. rzecz się kompliknprzyjść do mnie na obiad.„ Omówimy meble„. Siostra moja także je... Tak, z twojego powodu„.
(C. d. n.) ,
chciałaby zamówić••• Pan ma prawzrobła

Zuzanna.

Zdjęła

naprawdę wymarzone, kawalerskie palto. Usiadła i milcząc zapaliła pa- należy, niech

mieszkanie.
- Na pled - a terre, na kawalerskie mieszkanie, tak, to jest wypowiedział niedbale
starczające ózef. Wygodnie mi jest tutaj pracować... Z biurka jestem obecnie
zadowolony... sporo mnie to trudu
kosztowało, aby wybrnąć, ale...
- Szafa także jest świetna, zachwyca oko swoją harmonią linii„.
Drzwi na prawo i lewo?...
- Ubrania... środek, bielizna,
krawaty... Przeważnie tutaj mieszkam, mam wszystko, co mi jest po
trzebne, książki, projekty, telefon„.
- Aeh, jest pan szczęśliwy, wolny od w.sz.elkieh zmartwień, może
pan poświęcić się swoim pięknym
pracom„.

:r

Dał się słyszeć dźwięk przekręca-

nego klucza w zatrzasku, drzwi się
otworzyły. Weszła Zuzia w kostiumie i kapeluszu. Langlois zrobił mi
nę zdziwioną i omal że niezadowoloną.

- Ach to ty, maleńka„.
dziewałem się„.
Przedstawił „Pan Duthil

Nie spo

- panna Zyta".
Pan Duthil ukłonił się, podziwiając urocze zjawisko, ja.kie z siebie
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DzL~ej8zej nocy d~=°iuruja apteki:
Głu
CIHiu~} lloklcj lPiotdwwska 165),
chow<>k ,ego (i'l\atuto„.,..lcza 61. Kowa.lsk.ieao
(Rzgowska J ;;1, l\falczew3kieao (śródmi~1ska 211_. Sanickiej (Karole"·~ka 48). Sto.
kl<?w;;k1ega ,<Limanowskiego 80), Wójcickiego (Napiórkowskiego 41).

Na lawie

f z1

oskarżonych zasiądzie

W maju 1947 roku wykryta zo·- brykach pap:eru. Papier ten osza- czoncgo do planowej rozsprzedaży dzibą w Lodzi, podjął on z kasy
na wolnJ m rynku. Papier ten sprze bankowej 24 mil. zł bez należyte-

WOJSKA POL;;KmGo
T1':ATB
v godz. 15 emocju, 1 c1ją..:y Lltwór
Dzis
Wybnnego awangardysty francuskiego A. Salacrou - „NOCE G l':IEWU" z: s.
K. WllaLudwiżanką, Z. życzkowsltą,
mowskmi, w. Haficzą, A. Łl[l.pickim, A.
Possartem, z. Salaburskim i z. Szymanskim na czele zespołu. Re.i;yserla J. Wyszom!rskiego. Deko1·acje o. Axera.
o godz. 19 opera narodowa „Krakowia-cy ! Górale" W. Bogusławskiego w !nsce
nizacJi L. Schillera z udz.: Miedzińs.dcJ,
B~nackiej, Krawc;i:ykównej, Rzuchowsk1ej, Hrynie"."tckiej, Fijewskiej, Laskowsk_lej, Hanczy, Bolkowsltlego, Boro.\\·sk1ego, Sr?d~, Kosteckiego, szalawsk1ego, Szymausk1ego, Szonerta, Dejmek;,.
i Radka.
Orkiestra Fllha1·monti Łódzkiej pod dyrekcią W. Raczkowskiego. Tańce układu
J. Hryniewickiej. Nowe dekoracje 1 ko•tlumy Wł. Daszewskiego.
DzH o ~~:z~~6 r~:~~7dE~all~edstawienia najmilszej t njaweselszej komedii Al.
- „Damy 1 Huzary'' w wykonal'redry
ruu B. Bronowskiej, H. Puchniewskiej,
H. TaborskieJ, l\I. Seroczyńskiej, s. Domańsk!ej, M. Ko~ierskiej, K. Salabur-

stała wielka afera papiernicza, któ cowali oni przy tym poniżej rzera wstrząsnęła opin!ą całego kra- czywistej wartości.
Za udział i pomoc w przeprowaju. Okazało się, że zamieszani są w
nią czołowi kierownicy takich in · dzeniu tego oszustwa Dolewski wy
t l Zb t p rze- płacił swym wspólnikom kilkaset
Ce
stytUCJ"1 J'ak
. n ra a ~, Y U
:
mys!u Papiermczego, Faoryka Pa- tys' ęcy złotych. Poza tym Dolewp"eru w Fordonie B"nk Handlowy ski nakłonił wyższego urzędnika
.
. . .' '·
Kilkunastu Centrali Zbytu Przemysłu PapierW Warsżawie 1 mne.
ludzi zajmujących poważne stano- niczego w Lodzi Romana Ro·
·
·
' ·
· k
do przydzielenia mu
WIS a, dopusc1ło się machmacJi na mańczuka -

dał on hurtownikom i detalistom, go zabezp'.eczenia.
Za oczywisty ten sabotaż gobiorąc od 100 do 500 proc. drożej

spodarczy, który naraził Skarb Pań
stwa na wielomilionowe straty,
Dolewski )Wraz z sześcioma główny
mi wspólnikami będzie w dniu jupotrzebował kilkudziesięciu milio- trzejszym odpow:adać przed Są
nów złotych. W tym celu więc, za dem. Rozprawa odbędzie się w Rezgodą naczelnego dyrektora Ban- jonowym Sądzie Wojskowym przy
Handlowego w Warszawie z sie- luL 11 Listopada 88. (b)
przezna-

Skarb Pań większej ilości papieru,
'· 1 ']' ·
t
wa na wie om.i .onowe straty.
Efektem afery był niepomierny
wzrost cen papieru na runk•J kra•
J
.
JOWym.
·
d h d
d
P•·
oc o zeme u«zeprowa zone
jawniło cały ogrom demoralizacji
Mi
t'
h af
t
ędzy
erzys ow.
~resz owanyc
Jak wiadomo, zawsze ustalame są
z nich,
jeden
mnym okazało się. że
\"".łaśo:ciel hurtowego składu pa- dokladniie 'Z góry tiermmy wydawania
p1eru W Poznaniu, główny wino- kart żywnośailowych dla robotników
łer
wajca . Stanisław Dolewski - z i .pracown 'ków' W. okroślonyoh
·
·
.
osiągm~tych drog4 oszustwa sum, mmach odbywa się także re.1estrac1a
złożył w swoim czasie na ręce zbie- tych kartek w sklep.act! m1ieiskie) sle?.1~!1a!°~kl~~~~~~k~~~:n~~Je~~~"';~~f~~ głego prezesca PSL Mikołajczyka c! rozdziiel-crei. I tak np. k~rtki stycz
•Ińskiego I L. Ordona. Reżyseria z. Mo- kilkanaście milionów złotych prze mowe pow:i~ny być zare1esitriowrurre
' d do 24 grudma 1947 roku. Ze wz.ględrzewsklej. Dekoracje ! kostiumy pro- znacza. c 'e na cele
propagan Y du jednak na przypadające w tym
.
J~ J.
Jektu J, Rybkowskiego.
czas'e święta Bożego Narodzenia.
•
prze~ws?oiczeJ.
TEATR KAMERALNY
Histori.a. afery w og~lnych zar~- w uh'eg!ym m ' esiącu w drodze wyDOi\l~ ZOLNmnzA ul. Daszyńskiego 3t.
Dzt~ o godz. 19,15 współczesna sz.tuke sach wygląda. następuJąco: Stam- jątku sprolongowane zostały prz.e.z
1 · B. Priestley•a „Inspektor Przyszedł". sław Dolewski, członek powolaneJ· \Vydziat Aprowizacji Zarządu M"ej·
Udział biorą: Stcnisław Bugajski StaBarbara Draplnska w 1945 roku Komisji Szacunkowej sk:ego term'ny refe_tracii kart.
nisław Daczyńskt,
\V noworocznych gazetach donie·
Irena Górecka, Adam Mikołajewski, Ew~ do pr?..eprowadzenia remanentów w
poniemieckich fabrykach przemysłu ,;iono. że karty na ~tyczeń mogą być
szumilec"z·syka I Ldud wikj Tatarski.
1
do 5
· ł ~cwane
.
nna o z-e . Telefon 123-0%· pap1erru;czego, przydzielił sobie i re1es
l{asa
s t yczn ·.a rb .
gdyporządku.
w
byłoby
Wszyst~o
Kuchowkomisj~:
członkom
innym
NOWY PROGRAM ART1:STYCZNY
•• by me Jedno „ale".
. R
j skiemu Biedrz 'l'tsk'
w · ·t"' ,_,Klubie P1·acowmczym"
Okazuje się obecnie że n;emal we
iemu 1 oman
J
'
y, ępuie codziennie w Klubie Praco' , · '· · · ·
, ·
wyrobów
wruczym przy ul. Narutowicza 20 (dawn czukowi - ponad 60°'0
1
wszystk cli_ sklepach. m1eJ~k,1e1 ie.::
·
.
.
Tabarln) nowy zespót artystyczny w bo~I
~atym programie pieśni. humoru t tańcalpapiermczych, pozostałych ~tych roz~z: el:::ze1 odbywaią s:ę po No·
przy dzwlękach znakomitego remanentów w 31 dolnoslą.skich fa I wym Roku remanenty i sklepy te
1 ancing
·
pod batutą Bolesława Krochmal.azzu
sklego. Początek o godz. 21. zespół artystyczny wykonuje 2 różne programy)
wielką skalę narażając

od cen ustalonych przez Centralę
Zbytu Przemysłu Papierniczego.
Aby móc przeprowadzić wszystkie
te oszukańcze transakcje, Dolewski

\ku

S

Przedłużenie

terminu rejestracji

styczniowych kart aprowizacyjnych
faktycznie są od 2 sty~n'a Tb. nie
czynne Ka:rtk:ow.i.cze naprótno wędrują z iedhego sklepu do drugiego,
n:e mogąc w terminie dopeMić oibowrlązku z.arejestrowan'a kart żywno-

jak i wszystkim zainteresowanym,
których w Łodzi jest tysiące, ze
wfadze ustosunkowary się pozytywnie do wysun' ętog-0 postulatu i oblecały wydać ·n iezwtoczn'e zarządzenfe w sprawie sprolongowania tennlściowydh,
Po-niewa'Ż za<;>hodzi olb.awa, żie z~- nu reJ. kart styczniowych do 10 J>.m,
• 11
czna ~zęść m1es.zkańców ne z<ląizy

załatwnć

te.I

wawel

fuonna'1ności,

szczególnie, że dzień dzti:siejszy (nie-dzieła 4bm.) dla rejestracji odpada,
do redakcjf Kur'era Popularnego
zwróc' la się dclegacfa czytelników
z prośbą o interwencję w sprawrl e
dalszego przedluian;a terminu reje·
straci' styczniowyoh kart żywoQśc :owy.eh, aby nrzydzialy n'e przepa<lty.
• ł{ ~
\"
••"my s •• ę
'• k wes t<:11 t eJł porozum1e
w dn fu w.czoraJszym z res_o.i:tem a·
prow zacy)l1ym Zarządu M eisklego,
wyiaśn'aiąc wytworzo·ną sytuacię
· ·
· ·
·
·· · · "
l\'\ozemy .dziś domeśc. zarówpo
tym Czyteln kom. którzy inter.wemowali u nas w powyźSzeJ spraw·e
'
•

I

H

Niespodzianki

Przedsiębiorstwo

„Film

Połski"

zgntowało całe! Polsce na gwlazdk<:

dwie niespodzianki. Wiadomą rzeczą
jest, że bywają niespodzianki prnI ·
d
iemne, wywołui:ice za owo e111e cz~·
wdzięczność - I są nie podzlanki
niemiłe, od których maluie się na
~ne•
t warzy a:rymas. N'ie t rze b a b Yć "'"'
ciało.ie złośliwym, aby domyśleć s.ię
do jakiei:o rodzaju nles odzianek zaklasyf:kować można te. które nam
podsunięto w charakterze podarków
noworocznych ze strony ,,f.P.''.
Nie c!tcę i nie mogę rozp:sywać
się <> nowym długometrażowcu i:()lskim „Jasne Lany", który wyp11sz-

PORAD li R WN PRZY OHZZ ~~?;~l~~~~hi~o:.~d~l!e!i ~:~~:t;I:~;

:~~~·~e~~!~~5~;:~~ny na stołówkę zw.I

[

1
'J'.EĄTR ,,SYJłE. 'A" Trangutta 1
Dz18 1 codziennie· 0 godz. 19 .30 program I
•
„
polityC7.Jlej p, t.: „wnLAD
l!at:u·~·
w :!ł~~~" 7 uJzialem całego Z<?ilpołu „SY
Rf,: 'I: • I!!L:" czynna od· godz. 10=11! l od
.
. ..
. K
Ok
p
16 to.I 2.;; .o. - Uprzejmie Jll'O<!lmy 0
om1SJ1 Związ- przed odnośnymi instancjami wyręgoweJ
, rzy
wc."Leśniejszo 7.amawianie biletów.
ktowł Zda~odowych w .ł'.odzi pow- miaru sprawiedliwości.
_
reatr „OSA", zacllodnta 43 tet
140 09
Poradnia udzielać będzie również
Codziennie o godz. 19, 30 . w ~ledziele•1s _a a z mem styczma rb. porad·
t , <wtet~ 0 2 'tl7 16.~o i 19.30. Rewia hu- ma prawna dla członków wszvst- porad w kwestiach niedotyczących
h ;..
d
· zk ·
morii. satvry politycznej piosenki i ta.ń l · h
ca pt. „WTELKI MECZ:'. Udział bJorą": nc ?m.ą. ow zaw? owyc .. 1:>..aż: pracy, jak w. spraw~ch ro7wod?H. Grosówna. A. Dymsza, H. Brzezlń- dy pracuJący, nalezący do JedneJ wych, komornianych itd. Tylko, ze
zrzeszonych w w tych wypadkach adwokat związ:~· ~: ~~~~~~~ Jz Di~skl.k Mst Dąbrow- z organizacji,
ka. H. szwaJc~r. ·du~t s~~f, ' · Plasec- OKZZ-cie, może zwrócić się po po- kowy prowadzić będzie sprawy za
Pnrdzeyr. fortepianach: z. Wiehler 1 w. radę prawna. we wszelkich snra- pewną., ·skromną opłatą.
SY
· "
h
d
h
zawo owyc , materialnych · Po!'adma' prawna powstała na
KaEa cz~·nna w godz. 10 _ -13 1 od 16 . ~vae
14
9
J'akie w
mu .poda: skutek próśb .i wniosków
napiszą
itp. Wk poradni
Tel. o-To E.· ATR „L u T N A"
'
.
d
d
.
1
me, s argę o są u, względme na- tym przedmiocie wpływały do
Piotrkowska m
codziennie NTTOUCHE operetka w 4-chlwet, jeśli chodzi o istotny spór z władz związkowych. Wychodząc z
·
·
·
· ·
·
d ·
kł d
1
aktacll. Początek o godz 19 15
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prowadzenia
Bilety dp nabycia w Spółdzielni Plas- płatnego
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się pracownikowi stale fachowa rada i pomoc - OKZZ zdecydowała
na jednym z ostatnich swych posiedzeń, zre'll):ować postulat uhvorzenia poradni prawnej. Zaangażowano adwokata, odpowiedni persanowa instytucja zaczęła
nel i pracować.
t
d ·
p
ora nta pows a 1a przez rozszerzenie dotychczas istniejącego przy
OKZZ r6feratu prawnego. Utworzenie jej było pilną potrzebą.
Uruchom.'.enie poradni prawnej
przy OKZZ przyjęte zostanie niewątpliwie przez klasę robotniczą z
uznaniem. (t)

ypadki samochodowe ~~~~~~~;:t~~.Ef~~}1~~

kciw Zarz'łdu ż·e pos!dzen e Zarz ądu
Zw'ązku otlbęd1, e ~ię w dn ~·u 5.1.4~ r. · Przy Zib 'eitu uJ. Pa1bianiie.Jcej i Zied- taksówki
o i;od7:. 16-tej. Obecność. wsz~ stk oh noczenia m'al miej ce wczoraj WY'Pa· Bet:ec1m.
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w sw1e tli cac h ro bot n1czyc
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nie jest wyznacz<>ny dzień jego wai•

Stefanię Gannyt> dQ sz,pitala noścl, kiuo do którego trzeba pójść,

.Jadący u'1. Armit Czerwooej samode1k sa:mochoidowy, spowodowa'Tly nie
chód oso·bowy nrowadzony "'rlez szo
"
,.
ootrożną jazdą sz.ofei;a. Prowadzący
fera Mar 1ana Duszy1iis,kie~o, uaiech.ał
36
10·1.etllią
ua
Kazim'erz Barań .ki w dn:•u ,\„czorajszym
Nr
taksówkę
rozw'n<>I
„ ,ztb,, t dużą SZY.11Jkość i na dz'ewczynkę - lieleuę Kl•uczl:>erg.
skuteik tego straci<! pauowa.nie nad Dzieck-0 nie zważa'iąc na 5ygnaJ trąb
n'espo·
k i erown icą w momencie, gdy mijając ki samochodowei· w'·bieglo
NIEDZrEI,A ' 4 STYCZNIA
J
7.os Muzyka. a.oo Dziennik, a.20 Prog- .skrzyżo1 wanie ulic zobaczył 11a iezd· dziewanie na iezduię i wpad.o pod
ram dnia, 8.30 Muzyka poważna. 9.oo Na- 1tl i r O \\· erzyiStę Samochód calym roz- kola samochodu. Dzięki szybk,iemu za
przez szo.·fera. d 1.1·eh1an1 ~." \1·ani.t1 "'OZU
n
· e lektr'
·j.er ;f \,""'I
. Jo.oo Audycja re- P"de
Gdat'lska
boteństwo
"
:\<CZ y-.
"Up
ll1 Il · Z~
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Sącza. 11.00 Pr0" r am
glonalna z zNowego
na dziś, 11.03 „Na widowni tygodnl~" - nieg.ając rozbkiu.. . Wezwany lekarz wczyrika n'e pon iosła c i ęż, zych o.bra·
felieton„ H. Eile, •11,13 No~ve płyty mar~! Po,gotow'a Rahrnkowego przewiózł żeń.. PotlucZ-011ą przew'ezi·ono do szpi
M ·
A
1
„ k
.
f
, 11.40 .. Zapommany Jubileusz , · „ k
ark
felieton lllerackt B. Busiaklewlcza, ~ 1 ęi o rannego szo era l pasazer ę ta.a .!lny _„Odeon
11.50 Wiadom. dla radioweztów wygłosi
·dyr. okr. P. R. A. SmieJan, 12.03 Poranek symfoniczny w wyk. Ork. Filh. WarIł
łJ
szawskieJ. w programie; Kolędy. w
przerwie - Radiokronlka, 13.30 „Między
O
e
'li
dawnymi J nowymi tai.-··, 13.40 „Niedz le•a na wsi", 14.25 ChwOa Biura studińw.
•
•
14.30 „Trzy karty'· - zagadka radiowa,
oparte na powiesluchowiska
14.40B Dwa
I I 1
D. I T It
t
d. ,
ścl
zo o ter a p. . „ '7'.te. e r s ana
Dula 4.1. 48 r. godz. li-ta Świetlica Krns~he' i Ender w Pabianicach
~~" J;tJei'z ,~f:i~s~~~~ń_ w~~1~:;;~:" . i~·~;
Koncert Orkle~try Krakowskiej P . R., „Co to lcst filozofia'' - dr. Wyrzykowsld.
Dnia 4.t. 48 r. Dom Kultury M:liclauta - Nawrot 27 „Ustrój feudalny"
Królowie'• - słuchowisko
16.35 „J'rzei
tow C'chock"
dla dzi1!ci 16.55 Audycja dla kobiet 17.00
1 Leon '
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,.Podwieczorek przy mikroton ie'' . Wyk.: Samorzadowców. Wólcza1iska ;:;
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- .J · GOdlewsl;a I J. Sztatler - piosenki,·
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Le<zczyńska - f'.1rtep., Ork D·cl Lopa,,
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· ·
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. .. .
towskfch. :'.!. Melma - monolog. n . Ble- IS
- 9rof. Makarczulc
IO\\ lanszczyzny z l\1emca110
I icka _ monolog 1 konrer „ z suwa Isk•Dnia 7.1. 48 r. godz. 17-ta Zwią:r.el< Samorządowców. Wólclatiska 5
konrcr. 18.15 Al<tualnoścl diwiękowr.'
tow. Szczesna I<rvstvna.
B.85 „Meloman w Piel<le". - skecz. :a.:;s ,.lag·•dnienia oświaty robotniczej" O .' ·I ·•
ł('ll' kl
p
·Fl
D .
Muzyka, 19.05 „Nowe k'lą7kl" - fel!e.on,
ma erum, 1 ns ego. I 21 ,, zelaz e .
. ma 8· · 48 r.
19.20 utwory rosyJ•kich kom pozy to1•ów
Dttla 8.l, 48 r. l!Odz. 18 ta PZPR Nr. 6, „Zagad11lenia wychowawcze"
w wyk. B. Matulewicz . 19.40 n.r-cla zaprof. Makarczuk .
gadka literacka. 19.50 Chwila muzykl,
.
,
"O f b k Pł h . NI ,
d
D . 10 1 , 8
20.00 Dziennik, 20 ao Mt1zyka. 20 ;,11 Wiad.
c1eln1c. Strz. Kan:ow·
l
OC
a ry a
n.a · • „ r. ~o z. 13,,,
<port. lok , 20.58 omów. progr. lok. na
prof.
społeczer1!'two"
I
Jednostkę
na
literatury
jutro. 2i.oo u na•zi:ch pr1.;;-ith'l"1 · 21.30 s!dch t;:;, •.'Wpływ
·
K
ej ra11 ·· oo oo 1\1 z k t
n z
N
t PZPB
d
~„:zna"\~cz~yk. Ork . ·Tan P .u a 22.~~ l'leDmi;tis k a ·
Nr. 21, „Historia starożytna"- tow.
ma 10·1· 48 r. go z. 13- a
Wiadom. sportowe. 23.55 Wiadom. z ostat.
Weychert - Szymanowska.
chwili, 24.00 Koncert życzeń.
członkow Zarządu obow i ązkowa.

propagować skrnmnie i kulturatn:e,
'
• t
·
• k'
Ja ims ar,ys ycznrm umiarem,
Pl'zemiany, !akie zaszły w życiu
z gruntu
chłopa, wpaja On w'dzowj
'
iałszywy obraz naszej wsi, który mo.
że u obcych wywołać przeświadczenle, że nie dorośHśmy do 11aszyc.h historycznycb osiągnięć S-Ocjalny..:h, że
w!eś p0lska to symbol zacofauia, de·
t k
"
generacJt i wys ep. u.
Druga niespodzianka - to zmiany
w systemie sprzedaży biletów ulgowych. Sam, projekt zwiększenia
liczby miejsc na widowniach dla mas
robotn.iczych, przez skasowanie lóź
l balkonów _ jest inowacją przeciw·
ko której nie można m!eć żadnych za
rzutów. Sprawa ta, iak już pisaliśun,
była zresztą uzgodn'ona między naczelną dyrekcją •• Filmu P{}lsklego'', a
KCZZ. Natomiast wiele zastrleżeri
budzi sama koncepcja rozprowadzaz

seans itd. Nie każdy czło-wiel1 pracy
może z góry powiedzieć, czy w trm
a w tym <fniu będzie miał czas czy
chęć pójśt na film, zwłaszcza, :i:e nie
wie z góry, Jaki obraz będzie wyświe
tlany.
Ale, gdyby prnląć, że wszystko to
nie jest żadną przeszkodą, a powiedzmy ułatwien;em, to I tak przy
zaopatrzeniu się w bilet kinowy pra
n1us'1ał
cownlk I robotr11'k będzr'e
•
przejść tę samą gehennę, jaką pnechodz.ił dotychczas w ogonkach przed
l z
k
różnicą. że dotą chyba
asam.
tychczas stał w ogonku tylko raz. gdy
wybierał się do kina, adv. odtąd musi
"

PO ten sam bilet dwa raz.y stać w
ogonku - raz w OKZZ i drugi raz
k'
W
d k
arun iem bowiem reaasą.
prze
lizac}i k11po1111 Jest, aby widz. przydo ka.s Y eona.I mn IeJ. na po'ł
chodził
d :
seansu,
go z11ty przed f·'.JCZątlcieltl
gdyż w ooeciwuym wypadku. dyrck
l!)a kina ma orawo sprzedać zarezcrWilwanc m'e.tsce po cenie oormalneJ'·
•
~ przy tym wszystkim .,Film" tir
· za Otrzy
•
da . 3 In r OKZZ. z t!Ol'y
płacił
mane kupo!!~ t1!J.:O'\\ e i odpowiadał
'
d
I . .
I
la .
me, n eza ez111e o łel!o czy zo·
staną rozdane między pracowników
•
czy nie.
Ten S\.•stem 1~~t ek~pc•r.:.·nieiitnm,
'"
·'
'
"·
Wjlrfl\~adzon ·111 CZ<l"OWo tvtułcm pró
b_y. K.llkudniowa prallłyka OKZZ tu
!ód ,,
'"'Cito :\v~·k:izata iednal1, że pr61la
ta fest wvrainie clP flinna. I iu1 teraz
i
podobno
c~yn one sa stara11a o„.
•H7.Ywrócen't> starc~o sy~ter1u. Z
•lwoh!:a złel!"o lepsze Jest mniejsze.
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KURIER POPULARNY

Na ziniowe te1natq

lecz

Hłopo1y małe,

ł:fntrala Zaopairzfnia
l'latłriałowłt!O
Przemysłu Włókienniczego w Łodzi

ważne

Po ~esie ciepła i suszy znów' więc można siedzieć spokojnie pod
,fl,>adł .smeg i zrobiło się zimno. Po- dozoocową miotłą i czekać na wielm~waz ten;iperatur!ł spadła do 3 sto- kie śniegi, kiedy to wyciągną czło
?z:u, na ul~cach miasta jest szalenie wieka z ciepłego mieszkania i każą
sli~lrn. Przechodnie co chwila wyko- usuwać góry śniegu i rąbać lód.

ki. węglern, pomyśleć o ciepłym odzieniu itd. itd.
Oddzielny rozdział stanowią wcza
sy zimowe. Przyzwyczailiśmy się do
tego że tak jak w okresie letnim,
wyjeżdżamy też zimą na wczasy. W
tym roku, dzięki staraniom komisji
Na ulicy zbiegowisko. Co się sta- wczasów przy Związkach Zawodoro? N.i'C, zwykła _rzecz: przewrócił wych, otwa.rto szeroko podwoje do·
się koń. Przed chwilą przynaglane mów .wypoczy~owych dla pracoVI'.~
jeszcze przez woźni<:ę batem, usiło- ków i robotmkow: Z ~ego dob.rodzje.1
wał.o biedne zwierzę ruszyć cięiilti 1 stwa korzysta)'~, .Jak ~ormuJą koi_n
wóz z miejsca. żle podkute kopyta , p~tentne czynniki" tysiące p;acowm~
nie znajdowały jednak opareia i po'. kow. Wła~e koleJowe. czyruą powaz
Ptł[U bezskutecznych próbach koń · ne starania, aby przeJazdY te'. choć
zwwł się całym ciężarem na jezd-; ~ą bez~atne,_ ?yły wygodne 1 aby
nię. Teraz Jeży bezwładnie i trze- J~ naJszy?c1eJ przerz:icać wczasoba będzie pomocy kilku ludzi, aby I w1cz?w z JCdl).ego kranca kraJ\l na
.
.
.
.
· dn~g1.
go podnieść na nogi.
Kto j'est w taikim wypadku winien? · ~a marginesie ~. wyJazdow war
Woźnica odpowie bez namysłu, ż~ I to Jeszcze raz. zwrocie. uwagę ~a pa.
ślizgawica. Ni:e przyzna na pewno nuJące w ~ągach ;iemnoś:1. Muracji temu, kto zaprzeczy i stwier- szą nareszcie za~o.nąc lampki w Vl'.a
dz.i, re koń musiał być źle podkuty. gonach, aby przeJazdY odbywały się
w atmosferze bezpieczeństwa. Zagadnienie to nabiera większego zna.
czeniia, zwłaszcza wobec zdarmdą
Zima przynosi zawsze szereg na- cych się w pociągach kradzieży.
pozór drobnych, ale bardzo istot(bd)
O tym txreba pomyśleć.
nych kłopotów. Trzeba zaopatrzyć
dobne mieSZkania, nepełnić k o m ó r - - - - - - - - - - - - - - - - " "

*

nuJą

najdziwaczi:iejsze ruchy, aby
utrzymać rownowagę i nie upaść. Wiele jest wypadl{ów złama
nia nói;: i rąk. Chodniki łódzkie bowiem jak dotychczas nie zostały ani rRzu posypane piaskiem czy
Na si dowrcv widocz.'l.ie
popiołem.
uwafaJ'ą, że skoro co drugi dzień
jest inna pogoda, nie warto się wysilać. Może i słusznie. Cóż znaczy
parę siticów i połc1manych nóg wobec- wysiłku, jaki jest potrzebny do
upon.ądkowania chodnika przed domem. N~kt tymczasem nie przynaglał, bi.r jeszcze za to nie p;szą,
tylko

Porażenie prądem
· W PZPB Nr. 3 przy ul. Prz.ędzaln'a

Pompę

Teatr „LUTNIA"

w tramwaju

Początek

I

·-------------------

Do prz,eprowa•dzenia .spi.su wstali
\vyz.na1czen i ikomiisarze S1Pisowi z,a.opa
Wykwalifilrnwane MASZYNISTKI trzeni w legitymacje i o:dipQIW'e·dnie
STENOTYPISTKĘ
i'll strukcje.
oraz niewykwalifllkowan:rch
!·użyć będzie
Wymieniony sipis
ROBOT?l.TJKóW.
G!ównemu Urzę,dowi Statystyczrnemu
wylączui'.e dla celów statystycwyc'h
Zgłoszenia od zaraz przyjmuje
i obej1nmie .swym Ull5'ęg'em cale Pań
(PAP)
Wydział Personalny.
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UWAGA!!!
:przedst. pop. o godz. 18, wiecz. 19,30
UWAGA!!!
Dz 1 s 2 l'RZEDSTAWIENIA l'ROGRAl\IU SATYRY l'OLITYCZ:l'll'EJ. p. t.
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Ullzial biorlł:
JadWiga ANDRZEJEWSKA. Maria BIELICKA. Stefcia GóRSKA. Stefania
GRODZIEŃSKA, Irena MALKIEWICZ. Kazimierz DEJUNOWICZ. Edward
DZIEW01,ę8Kl, Wacław JANKOWSKI, Kazimierz PAWLOWSKl, Kazimierz
RUDZKI. Leopold SADURS~, Igor śMIALOWSKl 1 Stefan WITAS,

-

~

Kin. art. - lit.:

'

JERZY SURANDOT.

ł'lott'kow"k"

sięczn:~
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I
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~
Pi-zy fortepianach: I. ALEKSANDROW i A. MARKIEWICZ.
~
~
Ke.96 Teeitru „SYRENA" czynna ca.ly dzień. - Telef001 272,70.
~
~
Uprzejmie prosimy o wcześni.ejsze zamawianie biletów.
~
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POWSZECHNY DOM TOWAROWY w ŁODZI - POSZUKl:JJE:
JiIEROWNIKOW DZIAŁU Sl'OżYWCZEGO,
SZKŁA i l'OBCELANY,
"
"„
60Sl'ODARSTWA DOMOWEGO,
"
l'Al'IERNICZEGO,
"„
"
l\IEBLOWEGO
"„
SKORZANEGO,
„
„ KONFEKCJI DAMSKIEJ,
„
RADIOWEGO i ELEKTBOTECHJll'ICZ~"EGO,
„
„
„ ZAOPATRZENIA l'R7)EMYSLOWEGO,
, „
l'ERFUMERYJl'l'EGO,
„
„
!. EKSl'EDIENTOW do powyżstyeh działów,
3. KASJERKI,
4. l'AKOWACZKI,
5. DEKORATORA.
ZJgłoszenia osobiste z Poda.niem wraz z życiorysem przyjmuje
Dział Personalny P. D. T. Pfottkowska 60, prawa oficyna, m piętro,
(Pr. 5)
w godzinach od 9 do 12.
L

księgowość

TEATR KAMERALNY DOMU ZOŁNIERZA ul. Daszyńskiego Sł

ó

ż

n e

------ -- ·------Noiwego Roku dla S1lllka-

DZIS DWA PRZEDSTAWIENIA O GODZINIE 16 i 19,15
SZTUKI J. B. PRIESTLEY'A

INSPEKTOR

PRZYSZEDŁ

SZCZĘSLIWEGO
jących szczęścia

Kasa czynna. od godz. 12. - Tul. 128-02.
w Poznańskiiej Agencji
Matrymonialnej, znanej w całej P o l s c e - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :
z olbrzymiego wyboru najprzeróżniejszych partyj, Wysyłamy biuletyny „Ma----------------------- Załączyć trzy znaczki
trymonialny".
-12 : - - - - - - - Poznań I, Skrytka 226.
PAM

OSTRZEGA!\lY przed kupnem maszyny
do mnożenia (2 działania) F-my „Tryumnhator" Nr 44077, skradzionej w dniu 30.
12. 1947 z Biura Dyrekcji Dz'.ału Fabry
kac.11 Przedsiębiorstwa Państwowego „Film Pol.ski'' ul. M. Nowotkl 41.

Redaktor naczelny:

AR'l'UB KARACZEWSKJ - przyjmuje oil godziny 12-tej do lS·tef
SEKR. RED. - od godziny lO·tej do ll·tej.
Wł'DAWOA: Sp6łdzielnla Wydawnicza

Z ~gubione dokumenty

NASZE TELEFONY:

PPS Nr
28346 Sawko Bazyli . Tomaszów Mazowlec-10
l~i Polna 3.
UNIEWAŻNIAM

legitymację

centrala telefoniczna Rectakcjt I AdmlnIBtraejj 136-91. 257-94

IUNIEWAŻNIA!\1

skradziony dowód oso·
bisty, kartę rejestracyjną RKU Chorzów,
odcinek wymeldowania, metrykę urodze.
nia, świ~dectwa prac Kalwoda Włodzi
-11
mierz.

--·-------- ------ZGUBIONO legitymacje PPS na nil.zw!-

.,WIEDZA".

l-tectab:tor Naczelny
~tępca Red. Nacz.
:!eltretarz Redakcji
·vt'. Admtnl.StracyjnJ

Lao..4t
u~

144-1~

136•• 1

I

I

IJyr. IJelegatury „
Wydztał

w1~aza„

Czasopism

Dział Ogłoszetl

lllkspeCIYCJ8
RO'tdzlelrus

268-~b

~7-9~

2ó;;.a·1

1u·:
21H·il~

:172-ó'•
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ZAPISY na kursy Administracyjno-Han·
dlowe, stenografii, księgowości, maszy·
nopisan!a - przyjmuje sekretariat Szko10076
ły Andrzeja 4.

•

i

•

n do lllll mm , •
oo 121 do l!llll mm , 1
O<I :!UJ do 800 mm 1 1
, 1
oowvte1 800 mm
« zł za
OgłOSl'Pnls ilrohnl'
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tekście
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Lekarze

początkową,

•

•

~
~

-------- ------or med !Ufo;NKO KSAWERY ~Pf'P.l•h
sta chorób skórnych, pęcherza, wenerycznych pl'zyjmuje ul. Kilińskiego 132 w
ingodz. 12-2 ' ł-8. TeL 285-55.
oR MtKOt,AJ BORNSTEIN - choroby
.oblece, ul. Traugutta 9, m p. powrócił.
GABINET DENTYSTYCZNY l\lakS!Vmł·
liana Pregera ze Lwowa. Specjalność:
nowoczesna protetyka ~ębOw Gdań~ka
26-a (róg Zawadzklej). tel. 159-00.

maszynopisanie,

CENI" OGLOSZE N
1

I

N au ka i wychowanie

no Pomoc Zimowq
1

I

_ z;•BRZEJZrnsiu.
- B. HALM.IRSK.A.,
z. LUCZA.K - ST. PIASECKA - H. SZWAJCER - DUET SUTT.
ł
Przedsprzeda.t iw godz. 1~13 ł od 14. ;-• Teletem 140-09.
UWAGA: w sobocy i święta passe-partout ( .ulgowe Stt nieważne.
ł
~"'""'-"...................,,.,........................................................................................................................................................." .....................

--------- -----KURSY Piotrkowska 83 - zapisy na

Bllt•b. ~~.
tekstem
eto llJ mm , , • • J
od n do 120 mm t '
,.oa 121 do :!OO mm , 1
od 201 do 800 mm , 1
powyaej aoo mm
, a

DZIS DWA l'RZEDSTAWJENIA

Godz. 16,30

I

1

Godz. 19,30

Ir-------..--.. . .,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „.
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LóD2', uL WIERZBOWA Nr 20.

Pranci.s~ek Pietrusiak będąc w .sta
Instytucja Handlowa POSZUKUJE
nie nietrzeźwyrrn u.si/oiw.ał prz.ejść
L o KAL u
przez jezdnię przy z1bi•e:gu ul. Pi<0trkowskiej i Na•piórk<iwslkieg-0 w mozłożoneg·o.. z TRZECH IZB - jalrn
mencie, g.dy ;z ul. Na,piórkowskiiego
pomieszczenie na biura.
Prowa•dzący
tramwaj,
wyjeżdżał
Najchętniej w śródmieściu.
tr:.11m'1łaj motorniczy Oh.u<dzik 1IJie zd-0
Zwrot kosztów remontu za}J'CW·
ta•! w po·rę zatrzymać wozu i if..jak
niony. - Zgłoszenia: Wólczańska
d·ostal sie pod d,esikę ochronną, oiduoNr 143, względnie telefonicznie
Zarząd Z\\'. Zaw. Prac. Sam. Teryt . .sząc 01gólne O'brażenia ciala. Wevwa·
( 2055)
Nr 22 0·24.
H Użrt. Pu:bl. - Oddz!al 1-szy w Ło ny leikarz Pogotowia pr.zewióZJł nie,
przytomnego Pietmsiaka do .szipitala •
1
<lzi zawiadamia. iiż dnia 7 stycznha
w Ra·do.go.szczu.
I'. D. T. Składnica l'rzerzutowa Nr. 2
1948 r. o godz. 17-tej odlbęd•zie się z.ew~~
GosWydzk1lu
brarlie pra.cowników
ZATRUDl'H:
pogłowia
podarczego, w lokalu Zw'ązk•u, przy
2 KSIĘGO'WYCH do księgowo§el
trzody chlewnej i kur
'
ul. \Vólczań.s:k i•ej Nr. 5.
materiałowej.
Zgodnie z :iarz<tdzen.iem Ministra
Obecno'ć °'bov, iązkowa !
1 BRAKARZA branży sk6rzanej.
2 l'O!llOCNICZE SIŁY BIUROWE,
- - - - - - - - - - - - - - - - Actmi.niistra·cii Pu:bl-icznej oraz Ziem
10 listopada
Zgłoszenia: ul. Wólczańska Nr 143
Pafistwowa Fabryka Obrabiarek Odzyskauych z d11 ia
1947 roku, Wydz'al Rolnłctwa Zarzą
u Referenta Personalnego.
im. J. J. Strzelczyka
du Miejskiego w Łodzi przystąpił do
w LODZI, ul. PIOTRKOWSKA 21'7 przeprowad:reni•a sPisu pogłowia. trzo
dy chle\\,llej i kur, który trwać bę- OQŁOSZENlA DROBNE
zatrudni:
dzie do din'a 10 styczn'•a r.b. ·

I

.......... .................................................................... .....,............................." ................,.,,.................................' -.........
Tulefon 140-09
ZACHODNIA 43
TEATR „o SA"

i„

Wojskowe Przedsiębiorstwo
Budowlane

tramwaju

kołami

Pod

Centrala zastrz\'!ga sobie prawo dowolnego wyboru oferenta
bez względu na proponowane warunki 1 ceny, oraz uniewa.Znienie
przeta.rgu bez podania przyczyn i ponoszenia z t~go tytułu jakiejkolwiek od:powledzlalnoocl materi'amej.
Informatj udziela Bimo Węglowe CZMPWł. tel. 206-02.

I

kup i

operetka w 4 aktach.
o godzinie 19,15.
Przedsprzedaż bi'letów w Spółdzielni
Plastyków, ul. Piotrkowska Nr 102.
W niedziele i święta w kasie teatru
(Czyt. 3)
od godziny 11.

1

ł;a

WLOKIENNICZYOH W f,ODZI.

Oferty w zalakowanych kopertach ll'ez żadnych Żnaków firmo·
wych należy składać do godz. 12, dnia 20 stycznia 48 r. w Biurze
Węglowym CZMPWL. - Lódf, Pl. Zwycięstwa 2. po czym nastą.pi
otwarcie ofert.
Do oferty należy dołączyć kwit na \.\'płacone do Narodowego
Banku Polskiego Oddział w Lodzi konto Nr 95 wadlum przetar·
gowe w wysokości 50.000.- złotych.
Oferentami mogą być tytko firmy hurtowe koncesjonowane.

wirowq

OD 8 DO 10 ATM.

NITOVCHE

Przy ut 11-go Li-stopa<la mi.al miei~ce 011egdaj n'ezwykiry wypaide.k. Oto
ja dący tram\Yaiem l'nii Nr. 15 ·J>M·aże
rowie poczuli gryzący swąd i u.jrzeli
wydobywające sie z bo•cznych ścia.n
przyczepki plom'en·e. Tramwaj natyoelhmiast zatrzY'!'11a•no i wezwano
Stra.ż Ogu'.cjwą. Na szczęście WY'Pa·
dek zdażyl się w iwbJ.i~u straiżnicy.
Bezzwłoczna pmn<-;.. u.ratowat•a palą·CY
się \Vag.o.n przeid z.niszcooni·e.m. Przyoz:r.ua po.ża.nu lwło uszkodzenie kabli
hamulcowych w przyczepce.

Złoż ofiarę

NA SKLADANIE WĘGLA PRZEZNACZONEGO bLA FABRYK

~-...

5 styc2'lllia 1948 r.
premiera

pon:!edziałek,

w

KSIĘGO\VEGO
POMOCNIKA KSIĘGOWEGO

I przetarg nieograniczony

*

nej 35 wlegt Wl"Padko1w1 11>rzy pracy
robotnik Tad. ChmieJ.ew.ski. Podczas
wvrawfa.nia w ruch maszylly dot!lcnął
Oil zie <JJPatrwnego ·kaibla ele&trycz_
nego i d-O~na~ porażenia prądem. We·
zwany lekarz Pogotowia. :Ratunkowego po udl!ieJ.ooiu pierwszej ;pomocy
przewiózł Ohmielewsllcie.go do dOlttlu„

Pożar

ogłasza

29.

-13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - u~

• '1011t11wą. ,10 ticmu - -1 90. prenumerata gb1orowa lod 20 ep - r..i 60. f>renumuata 1 odbtor
DruJtarnta Nt ł. Spół<llletn.1 WydawnlczeJ „Czytelntk", Lóel1, "1. twtr1t2 I.
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