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ybory

przedmiotem żqdoó członków Lobour Party
Spr'awa wyboró w w Polsce była Attlee i Morrison
usiłujq' rotować sytuację
w
ostatnie go roku przedm iotem wielu
ciągu

dyskusj i, plotek, a nawet
LONDYN, 14.11 (PAP). W środę póź,nym w~e;czorem nządbryt
Y'i,gt,i
pewne koła zagrani czne próbowały Slta'lląl w orb1tczupowa,ż'n
ej "rewolt y" w fO!l1ie wlasnelj Paofiti'i.
. ważny. momen t 'w 'życiu wsi. Bydlęce "neją. wykorzystać, jako punkt zaczeJak donosi korespoo-cIel1t PAP, 44 azlOU1'kÓW l~a,rhlJmer!ltu z cen<tornm
pienia dla ingerow ania w sprawy Pa1rtH Prrucy \vYPowiie:d:zu;alo
się zde cydowacrIie pnzec:ilW%o JJ1011i!Łyce za!graregiU przerzedzłly się znaczni e' w· czasie· wojny.· Musimy
wewnętrzne naszego państwa.
jeszcze
niomej mmis,tra B eV'in a. Rozłam w 1 anie P:':l'flbiii P.raicy !l1a!StąrrJilI:
!l1Ja
S«C'utek
wniesienia popu-awki prz.ez tyC~ p.oSIl ów d-o mOI\vy 'broulQIwei. wY'gtolS'
. dość długo czekM zanim. pogłowie osią.gnle smn przedwo jenny.
z'olnej
Przeprowadzić wYbory
zobowią- na otwaTc'1u nowei s-es'ji pa'J.11amentu. ___
___ ___ ___ ___ ___ _-..:--....:...-..;.-~--.
zał się obóz polskie j demokr acji nie POIPratw
...:..-----------.-----ka ta k;ry:hr.k·u1e OlStro oQelClną
. wobec wielkic h mocars tw, ale prze- t})O!l'iltykę z,aigram/io'Z!!la Bevitua
~ wzyde wszystk im wobec Narodu Pol- wa rząd bI"Y'tyjskli 'd'o ta!ki-ej
II
-znni:a:ny
skiego w r. 1944 w Manifeście Lip- p!oUIlSiki z,agrammc.znej,
by OiParr'ta się
cowym. a więc jeszcze przed konfe- ooa lua zalsarlalClh s0I6j!aJ'i!s
iy;ciVny;cb, urencjam i w Jałcie, l\'Ioskwie i pocz- możl'it\V),aljClJcy,c!h pełną wSJpóttpif
a'cę z
damie.
im!!lyu:ni kra.jami slo.cjaHstyc:zillY'!lni.. Po"
~ ,
prawka miala lbyć wni.eJS;iooa w toku
• I,
'Yi~domo było kazdem~
ł
, kto u- de;b alt y pę;r.lam
oota:mei n'ad przemó~
waznIe - i bez tendencYJl1ego za- wi!~~ern kró~a.
Już uprzed nio od 3 I października
mykani a na ~wne sprawY 0CZ11- . .
zawiadomiliśmy rząd brytyjs ki, że
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obserw uje życie polskie, że obóz )V~J.ś~:!e
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demokr acji program owi Manifes tu mO;.'-I1J'ema k!ola, z tOIna paJ.1tlll pr.zenie
mamy zastf'ze zen co d o o d
mlrzą.do- N. JORK, :q. H. (API). ,-,-' ka.torską.,
jest wierny i dane w nim. przyrze - w,el sItrunoWIl \vypa;dek
nawani
a obszaró w morski ch, poza
z prece:den- Rząd -albański w piśmie
. . d .
wystos od'
IQ listopa da SIU. W pra!kty;ce rowna' SH~ t,O v>olj:um .
stwierd za pm- albańskimi wodam i tery'bof la1nyczenIa Je !lo
.
po l'Uglm .wy~e.In:~ ndeu.fl!1o,
.'.
"
ści, MÓtrz moglobYPolc.ią'gą1ąć wanym.
.
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P d 1,,- "1'
do sekreta rza generaL nego mo - rząd brytyjs
.
ł'· '
DIabtego nIeP lbyłO .:ątpbWOSCl, ze za soba dvmilSię gab:!!llebu
G;d1nbv alU- ONZ .Trygve L!:e zaprotestował nasz rząd' o decyżji ki z.awladomlł m.t. o fiJ.es amy, ze. wp Y'męcle
wy ary w osce ęuą
przepro
wał.ń
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i.. .Ioczyszc
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. . , '.
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.
•
od . ' d'
przez Bry od ml!rl1
1b ~
kanału Kodu, zgodrl!l•.
e z de rytorla1ne be·
ch.ętv"
i dopingi czynnik ów ob~ych s.tt~~~~:l·:~ll.~taSlY.t.u~:cJata~~la
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bry.
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ów
ka'nału
Kórtu,o
Y1~ ''''»'V '" ,a Silę
kreS.la
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.mi
'1\. p{Ywaz:na. z·e •
..
powzię
tymi
przez
są zbędne.
k.OID
.
.. itet skiego będzie uważane.za akt po.'.
na velhrrurui!l1 g:rn'PY :p.a,rlann eTIiar.ne( par Jąc akc'J'~
. •
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.
brytYjską Jako prowo- central ny .
,. Alb"
do spraw. odmmo wama, .'
. Wybory zostały zarządzone. Ter- tM pfzyQ)ył saun premier A1lHee
gwacen la•.suwer.~ru:osC1
anll•
w
tomin wYborów ust.alony. Jest to ten wwrzy:s.twie. sw-e.go
ze
Przez wy l wynuemoną notę rząd
~as;t~PCY Morriił
Sam termin. który sygnaIizowaUm;ns oo,na•. Rreaullffi' ~'gJrol;lł. 1,z .w
brYtYjs ki stara się pOstaw ie Alba..
wY'P~{jnię w09ec faktu dokona nego i z te~
'Parę- ~ui temu. jak-o '~wa()'
~
~łe
~
~T'a;1ł\r-"
'k:l.:P1"Zez ~0J
dobny 19-9o st cznia przyszłego ITIl!C!ałO'mw. zmumo oy będZIe
wYklurz'ąd albańs
roku pójdzie my d~ um.
kiskłada
czyc iIclh z ~1J1ti'l aby :rI'e d<Jpuś~;'Ć d.o
g p
.'
nCJacJę
1
prot~t
na
ręce
narodó w zJednoo zo
gab1nmOlWel'.').
S
'
SytuaCJa w przeae dnIU wYboro w kr1'1ZYlS!11
,
W dług
la"
nych •
'. R t
.
enSQCVllty proce s w B erJ'lnie
jest taka.: ':II jednej strony- blok m{)
e . . re
.. ::genc Jl. e~, era'j
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BERL
IN.
14. II. (API). - W Prusac h Wschod m.clI. Goesde ler komisj
.
, .
mterwe ncJl Attlee 41 pos'łow B [' .
i
dla
..
okr
..
eślenia
zakresu
PSL ~ wSPOiedrrajbące gOt,gru~!:_~Olski~j·po
.
ł'
t ł "...,
Izby Gmin i' postano wiono j~o,... er.~~. rQ~ą
.'
S h .
.
SIę ł p:ro- ZtOlS atrpozr:I;Jpowlod'eszH,ottLtt:y
pra~lCY.
. ę ne. s anowm,l\.O zaJ- ,myś1nie stać mocno na zajetym
· c :var
nieterytorialr:Yc~ w· kanale.
sta- ces kvvleŁy, ~l-Vla otrzym a a oso- e o·. zymcua
.
1 era w jego' PIsmo rządu a1!bans kiego protest
mbu,Je tstro~ntlCtwo ~roda~:~ ktore chce nowisk u orazzłozyć w~pomn
uiana biście od HrJera milion marek za głównej kwater
ze w nagrodę za je Z,BJl'azem przeciw ko żądaniu mi~
yc s ·ronnlO wem. sr .~.'
popra:vkę n~ piśl"rl:ie. zaopatrując. ją wydatn ie bU1ll'ni
strza lipskieg o dr swój czyn milion znarek. Została sji
Wyznac zenie terminu wYborów swym1, n~zwlskaml. Był to
amerykańskiej w Albanii o
momen t Hansa Goesde lera jednego z głó- ona schwyt ana
jest· nie tylko WYJlełńieniem zapowe francus kim sek wpus.zczeni edonnr ru· DUl1'azzo 2
szczegolme dramatv"czn
gd'
..'. '.
>
wielbi .1\'Ianife~tu Lipcowe~o._ Wy- kiIluaracłipoprzednIo ~Ówio~:
•
• •
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~ ~ wny.ch s~rawc6w zamac,:lU n:a HI:- torze Berltna
w sty~zmu 1946 r.
zn~zeme tel'-?Illlu ~borow o~a- .,rebelanci'( poddali, się surowe
o~r-ę~6v: ~m~y~~ński,eh.. vy:ael,: wy
j kry tler~w Upc~I944r. J"st n'ą 44BERLI N, . !4. H. (PAP). - \VleZ!lerua oz}~r:'kow ~lSJl,
~z:t' rozkPoCZęClekwt,aIkI wYbotrczeJ, a tyce i,po~anowili wycofać posłusz- lbetn.h:
ktorzy
·alHt~~
~~w~rt
el,.z
,vlęC o res, w
Ztawodu Sąd
orym z na ury rze- .
niemiec ki skazał .Helenę bPr~gn~ OPUS~lC ~Iba'Ulę. Rząd
'
.
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następu
o
je wzrost
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anski zgodz1ł SlP na wpuszc zenie
•
Tymcza
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k zgłoszo
ł
. ny . wnIosek
te . t
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· sem. t o, ze
erZe1
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nm. .Jest rzeczą wazną,
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if1'h'ów
a
a
wrę...
h'
aby okres o aza o SIę. ze·
.
..
op YlnIstyczne
o ęt
a-oolow ych 1 samolo t6W
. ~~,~, ~"'1
przedw-yborczy nie spowodował. za- przewid ywania nie odpowia
k
cjacji bunni:s trza Lipska dra G o
e r · , ."
dają pra ceg~~~:- era, kt'ory :rry
.•
hamowan~. ~ozpoczę:yCh i tak pię~ w d z i e . ·
•
.•...
.
lecz,
s?T,zecI
Wlł SIę WpływęclU okrę
wał IDę w Bedkl1 e a następrue w gelera, na 1S lat WIęzIen1a.
kn1e rozwIJaJących' SIę prac nad 'odt6w
WOJenn
ych.
.
.
.
.. '
budową kraju, aby przeszedł w wa~
. '
W kuluara ch słychać, że w Srooę
.
runkach spokoju . Zwłaszcza ci,' któ- wieczOl:em .,Rebelanci"
zebrani w
II
I
rzy tak lubią stawiać Polsce jakolpOkOjU ko~syjnym. omawia
I
li wy~
I
przykład demokr.acje zachodn ie po- tworzoną . sytuację
przez
.
d.
łtiższy
,'Vinni zadbać, aby W walce przed- czas, Zastana wiali się oni
wyborc zej stosować metody zacho- tern, że ich stanow isko' nad fakwywołało
dnie. a nie metody roozime go pod_nie zadowo lenie premier
ziemia, polegające jak wiadom o, na. przywó dców partyjn ych.a i ln..TJ.ych
Tych, któnaJ;Jada~h, biciu, terrorze i mor- rzy podpisa li
obrażliwedla rządu
dach.
Ameryc e .{y1ko' do teatrów . Wide
popraw ki (istnieje bov..'iem jeszcze
b
'
r.e.sta:uracji· jest d.la lJi,ohnl e.dostw jedna popraw ka w .tymże sensie NOWY JO~;f4.11. GPAP).
SherwO
od'a.
Ag"e,nPrzedsta:wiIenie "Jeac- nych. Nawet j-edl!1o z mini·sten
ory. zadecyd owac ma.~ o t~. podpisa na przez 15 posłów) nazy·
stw w
cia
Remem
~O:śi
.
ne
Waszyn
<te
Lorrain
gtou,u,
e" miało się odlbyć
:a~ będzIe. przyszły ostrO) PolskI, wano nawet "zdrajc ami"
oskarżono że z,agadn:eniefi.y.skryminacH murzy ICJg;ridą Bergram w rol'J ty·tuloW z WaszYJ1lg,tonie posiada 2- kawiarni,e:
~k~ y tzostame utrw~Iony mode! ~oI- o "cios sztylete m w
iei.
i:edna
.(jila urzędl!1ików bii!tych; druga
własnego nó\v w $tanaci r Zj-ednD:cz-onych sta,to Jednakże w dmiu pfiemiery
, s ~~rzony wspolny m WYSIłkIem rzadu" itp· Niektór zyplecy
przed dtla mur.zymów. Syiuacj a tawlj)·rowaz rebelan tów się ceiłitf!Ull'l1 uwa~ op:nii publicznej wejściem -cIo teatru stały pik~·ety
robotm kow
'n'
. ' t lig
..
.
.
.
mu~
r
.
,"' ~hlO-",OW
dza w zrukIQvo'rau;,e W:elll1 cudzo;zi,ettn
l. m ~. enOJl tłumaczyli
gorąco swe postępowa- . w Wasz~ieł . Ol'
W zw:ązlm z akcją rZYl1ów i z.demobWzowal1Y;ch' źol.if1i:e
p. acuJące} ktorzy uru,Ch?mlh labry nie, zdemen towano jednak
ców i naJe.ży pr.zymać, także wiealu
pogłoski. Dodiętą j}hez waąlą aktorkę filmową my a'111eTY,kańskich, niedopUl
kl •.wa.rsz~ty, ~aprawlah ~o~uni- jakoby na posiedz eniu
Sz·czaiąc Ame ryk a.nów. kitórzy
twierdzą,
ż·e
partyjn
ym
I,ng;ride
Bergra:m
i
pubHc,zn
2
znanyr;h
ości<lo
dramakaiS
na Zittak·pr:Órte.s" n.a-.sta wfedJe '. ;,p'ohid-niowców"
kacJe I t" orzyh nowe wartośCI kul- uchwalo na była rezoluc
. wyja
zakazl.lturgóW
ameryka
tu
ńskich
prz'e,ciw
ko
Roherta
zakaz'owi wstępu . dla mFera VI Stana.ch
turalne, tworzyl i Z1'ę!>! pod !ową jąca posłom' Partii Pracy'
Zj·ednoczoTIycb, a-le
podpisi - Sherwo o4ai Maxwe,Ha Andersona.
mu,rzYli1ów.
"
.
:O!~~ę, czy ma ~a.Stą~llC !l~wrot do wania jakichkf>lwiek popraw
2Jbyt IPowOlli. W Waszyn gtollie mieszdo
Robert Sherwoo.d, autor
kilku Naile:ży S'twie'!idiić~ te' zakazy wstępu ka '4{){)' tysięcy murzYinóW,
,p~edwoJe~eJ z JeJ beznaM mowy króla podczas pełnieniaekobo'"
przewa,ż;~
sztuk. który z"'skaf sławę jako p:- dla mmzy.nów nie ,ograniczają się w ni·e
zIe1nOSClą"
brakIem perspek tywy . zk6
ib
Wie wtaSltlej dzi-eru:,ey.
dla najszers zych warstw
.'I
narodu, z Wlą
•
w przez o ecny rząd .
sarz
przyg{}{OWUlltCV przemóv~ie!l!a
jej widmem kryzysó w i beŹrobocia.
Wysunięto natomia st
wniose k d'la p,r-ezy,denta Rooseve lta i rl:tory
stall
na
czeile ame,rykal1Skiego urzęWybory zadecydują jednocz-eŚTIie wyrażający ubolew anie z
powodu du infwinacH w Londymie w czasi:e
też w b. wysokim stopniu , o tym incyden tu i
potępiającym jego spra WOlIlY. opU'b'!ikowat oie:1a\v:n
o list ?czy pl~n popraw y bytu. plan odbu- wców. Podczas głosowania
wniosek twarty w dzi-e!ltlikach ameryka~~;v~l~nr~~::=~:o=::nfea::ao: ten .zoo.tał przy.jęty. podobn o 130, ~ło
z8cbądniei:
sk'ch,. w któryc.b ostro protes,tuJ;e
Iizo'uan
y.
przec'w
ko
zakazow
i
wstępu
d-d te.asamI, Jednakże k 1lku uczest nL~OW
LONDYN, 14.11. (PAP). - ' Pod- wolenie z sytuacji prz.ed~u
n
k
.J'
k'-le, dY czas
who,rczel
trów dla mUrZYl1 Ó\v. W ulEU
debatyna'dmowątronową k.ró~ w I(munit Następn.
Realiza cja planu _ to podnies ie- zeb~ania' sprz.eci~iło siętej
.. .Y oś-w'iad
~e cytując
~ch:vale, list ten Uikazał się w dzienn:kaoh. 1.n- la zabralI glos
b. miitllis,Jfer ~raw za:c·zen :'e przed:stawici'e1la Bulgari~ że
nie stopy życiowej, zatrzym anie się a .mekt6r zy lUm wstrzym
alI SIę od g6d Bergram przybyła do Waszy~g- gra:n:cz'l1yah E'den.
na. pół drogi _ to wiJsza. ·wegeta cja. udziału w. głosowaniu,
który ,przenIDwie- wYbo'ryodbyły się w tym krajlu spo
W każdym tonu. by wz:ąc udz1af ~v p,~zedstawle: nle swe
p oświ f}cil wglóWl I1eimie rze koin-i-e, oświadcz.y'ł: "Spokój
K. G.
razie okazało się. że frakcja parla- niu •.Jeann-e de Lorram e
przy WY
- nowej sprawie Niemiec. Porłkresjil 0ł1 ko............................_ _......_ _ _ _....._ _'.
t
w.ca~e nie dowodzi, ze wybo..
sztuk: o Jo':mn:e
p;óra Max- n.eczność równejw spótpra ,cy'wSZ Y- bOTach
men ama Partii Pracy krytyko wa- weBa Andersona. d'Arc
rybyly
wolne. "Wybory mogą i tlOSz.tulm miała być stkich
....._ ..........._ - _......_ - _..................-"IIj·na vi niektór ych kolach
w, celem ·dopr-owaidze· W100y si.e w .ten sam w·osób od,byza stoso- \vystaw:1'8a w t:eatrze. który ole. do- nia do mocarst
J,ednÓ'ścig-ospoda.rc-ze.j Nj·e- wać. jak na Węgrzech".
wanie metod autokra tycznyc h. nie puszczał murzYll1ów na
sce,nę l na mie.c. Mówca d·omagats!ę wykooa "
Konlcurs~
Z kolei 'E'd'en oś:wia·(f,czyl, że ~o·
może stłumić krytyki rządu wsze- w:downlę•
uia
umowypoczdamśklej . przez dzieJ.a pO'glląd Be-vina
D"
ak tód kna zach:o!a.u!e
U
regach swych członków.
Aktorka
zwołała konrę.rencie pra· wszystkich
łł Zlenn i CI
% lego
granie'e Pol.ski. Kończąc \Swe przemó
sową, na której wY1Jowle-dziata się
Nastę.j}n
ie
zlo-żyf
Eden
dobie ga końca
oświa<lc
zewienie,
. Eden wyraził życzeni,e. aby
LONDYN, 14.11 (PAP), W l)rzec~'wko dyskrym inacjom
ms{)- n:e, że partia konserw aiywna n;e ma W,:elka Brytalli a za'Cieśmil
czwartek liczba posłów Partii Pra- i wym, stosowa nym prz~l.
a: swe
teatry
w~za:st!uż
eń wobec.'·pó1i.ty1d.·· brityj- surik,i gO~iPodar-c~e .i IDu1tUir.a~(1e, ~04
~zczegóły na sir. 3 CYt którzy "zrewol towali się" prze-. ·~Ynl;tDń
z lłl~
skie.
JeduO'c
zesne
o-dbył
SJę
sk:·fl!Jwe WlSChod'luel Eu'ronN.
....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•. ciwko' polityce rządu wzrosła. do 72
.. w:ec. prote6tacy~ny na s~u'tek listu Złtoo porzy tej ok.az.il swe \ Wyra- nYI1111 Jlans.tWa!Il1.1, a w Sz.ozegol!n-oścf
nieza4'O-' z krajami Bwropy zaClbodnieJ.
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Wybory do' sejmu
w zwiąrk."U z rozpisaniem wybprów "Rzeczpospolita" pisze;
Obóz demojcratyczny :t2Uł Z
cz;m· stanąć przed wyborcami.
Odzyskanych lub .p()tzostał~
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Pre

Osób
Daninie Narado

r-olnictwu, którego w:lzi.f!>l zostqJ
mtach
kreŚ'lonJr na 23 proc. Św~at 'Pracy na] PO Tepatriautach, którzY v.:.yjechal 1
Może wskaza.ć na reformę rol11ą
mniei weźmie udział w świadcze- do ZSRR będą takie korzystały z
i na uruchomienie przemysłu, na
niach Tha ,rzecz daniny Rlłrodowej w ulg. Natom:.ast g.osP'Qdarstwa ogrodza,sospodarowanie Ziem Odzyskromniejszych rozrwaraoh, [lie p.rze l11;cze ł' poloż<me w ,pObliżu dużyd1
sk:nych, na dokouaną już.od:
WARSZAWA, 14.11 (PAP). - W!Kong.resie
Polacy. byli o..hywatel~ kr.a-c:zających 9 p'roc. gJIQba1nej sumy milast bę.dą obciążone dan.mą w pod'niu 14·11 1946 r. D go-dz. 21 pre- Rzeszy Niemieckiej zal1!amfesto~ah danin~·. Odradzaiąca się spóldz:ieI: dwólnym rozmiarze.
buwę i na opracawany wUJlkt
mi er :Rządu
Jedności Nar.odowei swoją
wolę
utr,zyma.t1da granIcy, czość hedzie ucz,estnkzyla w <lam..
.'
. .,
;
plan dalszej odbudowy, na r.oz o
>C1.b. Edw.a:rd Osóbka-Morawska wy- wzdłuż Odry j Nisy. tak jak w ro- nie mnie,j wię.cei IV hrch samych .roz Pr.zeodslęb 1 ors.tw.0I!l ha.JJ.dJ~w:ym .wój naszego handlu zagranzcz*
g;loSli~przed mikrofonem PoaskiegQ ku 1938 ,na. I-szym wielkilm kongre- milanach' co ś.wiat p-racy: 1 ,pr>oc.· 0.- PfzemysIO'wym ::I~'1l~a4 tę.d~e .~ryml~
no, na wzrost produkcji, n.:-: staRadi.a n,astępujące przemówjenie:
sie . w BerJinie oświadc~yli całemu «ólnei ~l1!lTIY oo'll1.nyp:rZYD.a-d!liie . na rzo}la w wyso O'sc
- ro. ej SUlmt
bilizację pieniądza, wreSZCle na
Nasze osiągnIęcia na Zi;;-miacb Od- świ.atu., że są Polakami l że polska ~vJ;aścicleli nieruchomości miejskich. z~l1cze~ n~ ?O~atek .o?r.?t~wyp za ~.
zyskanychb'l.lr:Vzą coraz więcej' po- iestich matką·
.
Rohotnicy i pracowl11'kcY państwowi, p~ec! sil'erplen l wrzeS'len y.. rze .
nieustanny wzrost prestiżu Poldziwu wśród Cud1zoz1i emców, Os,adze .T e raz, 'P'O tej większ.ej manl'festa- s.rumorzą'ti.o.\vi l prywatni {}'faz zatn~d ~ęblorst:::a prowadząc~l' ~S~~l h.~n~
ski w świecie"o
nie w ciągu p'óftora r{llro 3.500.000 Cjl odzyskany.ch Polakow, cały Na: nieni· w spółdzlelczo-ści będą placIIi rl~owek ll;ua'ne p~zez 'W,.'~:cl~ve ,w '~n
"R~botnik" stwierdza:
pou.aków z Certtr.alnej P01skL co ra- r6d Polski musi dać
wyraz swej w dą:2:l! trzech m~esi'ęcy 1;" % 1.L'łJ{)- 1.Ii46 S a.r DWie. za .prawI' r OW e, m~l"
zem rJ, Polakami
b. nbywatelami \voli utrzymania Ziem Odzyskanych sażeni~ miesięcznego dJ1a najn1iżs.zych p~awo do. U!f:1 2D proc. ~ 'Przedslę
nDzień I9 stycznia będzie W
Rz.eszy Niemieck,iej czyni luci oko- i u,twier'dzenia raz 11:a zawsze grani- kategorj.j piKlCJ 19~ d~a zarabilającycll b~.orstwa, ktore, za!ptacą 70 proc. <l,~.
życiu polskim zamknięciem jed..
~o 5-ei'll wilionr.w }urdności p-o!lskiej, cy po1sko-niemiec~;i;ej wzd!lulż Odr~ od 3-6 tysięcy zlotych. NaSit-ępnie n~ttnT przed lkon~em br., będą n\:Jl.·
nego okresu: budowy, w.nieur.eocL'bwdow,a komunikacji i wielu zni- i Nisy.W .oiąil5'U pMf.ora roku zrobi- ob0:a:ż~nie "Wzrasta 00 15 % !PTZy wy- mone od _ObOWlą.z.ku duptaty 1}OZ'ogulmvanych warunkach p?wp·
szczonych warsztatów pracy, wr,!!,- Hśmy na ZLemiach
Odzyskanych na'grodzeniach naj \'\ry'Żs zY ch.
~tałych 2~ proc.
jennych, zasadniczych zrębow
chomien,i~ . kop.a:lń., . a~c.ia. siewna. i wje1~. ale musimy~ ~~Q!by~ • si,ę '11~
"Vis~ystkiminnym. :lro.tegoriom ObYM SpecjalR8 ulgi
mw:orzen1le w,lellneJ SIeCI g,zlmJne] z wyslł=k jeszcze w.tęk:>zy flak naJ. watell oraz przedSlWlirTstwom " \ \ r y _ ' . .
.
nowego ustroju odrodzonej Poluniwersytetem, polite,chnikami i aka- rycn'leij
sokość iednorazowej dan~ny narado:-- przewidzianO' dia subskrybentów preski i otwarciem następnego eta~emiam!, . -:-. wsz~stiko t~ .św,i.adczy zaorać WIZ".
odłom
wej ok;eślac będą gminne F dzielni- mrowej p-QżYc:ziki odobThdowy kr,aju,
pu umacniania> udoskonalania
lak nailepłelo zywotnosCI narodu
B
6~
cowe
którzy świadczyli
we-illug wl.aścii ujęcia w normy prawa wielkich
polskiego· i .zrDzi1.1imi:~niu pr'zez caly i odblldow,ać
wszystkie w~rsztaty k •.
la
teł
wych ,rozmi.arów. UIigj: z teg-o tytułu
i rewolucyjnych przemian, zan.ar;6dw,ag'i Ziem Odzyskanych dla pr.acy, ażeby :baden wróg ,nie mógł
\Vy"11Eosą 25' proc-·
.
początkoj,yanycp. ręformą rolną'
pr.zys,Z/!ej PoLski:
.
kwestionować
naszych pr.aw d? a w mtastach wydziel:onych miejBrzyfo-czylem fiłaiw:aż'n4ejs'OO post,a.,.
1
i nacjonalizacją kluczowych oW sobotę ;t n1 edz,le lę, dma 9 i 10 Zi.em Odzyskanych 'Pod p()lzorem me ski'e komisje obywatelskie. PQwOit~- oowienia dekretu, a,bww}ifazI:LĆ, że
listopad.a :l1ia swoim IiI-g im w,ielkim u,mieię!n.ości. czy niemożności,. z~~o- 11e z pośt:ód przedstawicie~i org,ani- rząd przy układał1Jiu dęk;reŁu .() dą
środków puemyslu.
_ ......_ ......_ _............._~""""''''''''''......._ .... IS:pod.a:rowan>1a zIem nad Odr.a. l Nl'Sa.. z,acii politycznych,. SJ,}{literClilly!Ch, za- ninie narod.qwej
łderowwl się ia~
Dla urzeczywistnienia olbrzy·
Miarą te~o wysHku ,i :zdecydowa- wodowych. wyzn~:'ovlYcl1. j wioj- ulakI.alej Jdącą. DstWŹIJlo-śóą w s-zamich zadań, słojącycp. przed na
tleii wo1i utr:zymanila Zi;em Od!zyska- ska. postawa Wym'l6.DllI ~1łimy przezcow.aniu zdoimości ponoszenia .ei;ę.'iaszym pokoleniem potrzeba Polnych będz'ie
gmtnne komi,~je o~Y;Watel$1e .diI.a rol- w d.a:n:i>ny przez 'iJ'OSZcz~ grUD'
ące przetje wszystkim spokoju
la
D· Ił.l
nictwa będZIe Wjeł!k~. go~r- gospodarcze ludnośd, Wymiar dIawewnętx$.negp i prawpziwej jedpowszeCldł3
&twa I.Q!lnego. ObcLą000.1 e WYłl1eS~e u$ny bę.d'Zi~ dokonamy przez Jromi&jIe
uclIwa.lona przez Rząd J ednO'Śó Na- nla ka~d:y hek!ar. <;d. 2.5 diO' 500 zt obywGl!tels1kie, składające .silę z ob;~
ności, opatiej .0 twótcze wsp61mdowę1 i z,atw>ef.{:1!zona przez pre- ~leż.nłe od. w,:e1okosól g~arstw.a. wat.eli miejscowych, zorioofuw.aonyclI
dxiaJanie wszystkich sil demazyd'i-rnm Krajowej Rady Narodowej NIe będą ob c1 ą zOll1e. ru:umą gf111l1ta w .położeniu gospodarCZym miejsca,.
kracji i postępu".
.
na historycznym
po~jed'zeniu. \V nie uvrawioane na .ztemtaeh Ziachod- wei ludności. M:mo to płatnikom .dac
Belwed.erze w śr,od·ę dnia 13 jlsto- nich oraz
zwolmone od podatku niny ,przysługuje !prawo' odwlo!ani~f--~.......--~~"""","...,~,,~!"!!sl"',"!"""......"'!"'I''!'"'"'"'''''''!'''
parna. Danina na:rodawa będzie gad- gruntowego·
od wymianli dokonanego przez gm:·n
'ć
+ W czwartek rozpoczął się tu ną -odp.o.wie~zią mi~Todup.olskiego n,a .
stGs'UlUku <iD. g~os~arstw .00- ne i &ziełnicawe komisje Qbywlatel- .
~go
proces niejakiego Georga Krausa, w:szyst1o,c mepnzY,jame nam wystą- tkll1ętY,,?h kłęsk.a.mr ZYwJiOt{)W~mł ?- skie do .powiatowych komisji o'hvwa
oskarżonego o to, że był najpierw pienia w s:prawie Zi~m O?-zyska- raz. zU1sz.czonymi prze.z :dz:aflal!,.~ teiSkich, .a ,w miasia-ch wyd'z,-iero- W
Jt "ł
członkiem czechosłowackiego ru- nych. N.a.iW 1 ęk.9ZY udzIał da'lłlllY na- w()!jenne ponad. 50 proc,: }ak. rowmez nvch do woi&wódZlkich kJomislii oby- Z k " d .
ehu oporu, następnie agentem Ge- rodowej, ho około 30 'PnJcent przy-w -s,toounkll d:o. g-osp?~tw slab: ~a,telski-cl1. .
.
. P ~ZJ1 ~y am,? 50.o-g~, nurp.estapo, a jeszcze później należał do pa.dnie prze·ds.ilębforstw·om l1aństwo- S'ZyclI, jtak HP. [lle pOSIa:QaJacyclI a m '
. .
ru "DZl~lka Łódzkieg.o VI 10brytyjskiej smżby wywiadowczej. wyro. Inl<cjatyw,a ;p.rYwama będzie kQ1lia ani krpowY, będa silosowane .. y.f c,elu zaP:ewmema iPo\V-:-zecll1l1O- kalu Redakcji odbyło się skromne
Akt oskarżenia głosi m. in., 'że obcią,Ż'ona w wy~okośCi 28 .proco.C?- daleko idące U'~i Gos~~rstw3L P?~ SCI śWlad<cz~n".a, na TZ~Z.. ZI~m Od: prXYlJęcie, . które za'Szc~ycili swą
Kraus. zorganizował cz.echosł.owac- o-ólnej sumy dan1ny TrzeCIe nueJ- stałe z reformy r-oJnet, laik r-owl!uez zyskrunych
diJa zarob,liezenua nad
b
....
.
. od· G" . k
~~. w dat1;~nie namd~wej przypadnie gO:SJPod.arshva zniszćzone na Zie- .l1IŻyc i om 'Ze strony tych. kfói"zy no- o ecnosclą WlCeWOjew a .orma
ką grupę ruchu oporu jedynie. po
totycznie uchl'llafu się od wSlzelkilch prezes Zwządu Głównego "Czytelto, by wydać ją w...,ręce gestapo.
świadczeń na -tZJecz P.a-ństwa, Prezy- nilka" Boa-ejsza oraz prze~taw:ir
+ \V pobliżu. Seulu w Korei wy. . .
d:um Kr.~j()wej Ra~l~ N-awdowej po- ci}!l~ PolslkięgoRąciiaWyą.z.lni.
koleB 'się pociąg· Zginęło 31 kore-.
wo!a. ,głQw~ ikO~ISję .5bY'Wabfs1n", i .Pm~,O",f:llldlT Urzpdu Kontroli
ańczyków, 46 odniosło rany. W
.
...
ma:Ją.cą ,za za.diaTh)e -czuwać J1la.d c.a. '$'~
~'..' ~.'
.
~
środę rano na wschód od Seulu
m,ł' ftAv,,,"n,...1I!.~..
.
'
.
·.h.·
J.
łości:ą akCiii. Sekretaorz.em gener,ai- ~ra~y, 1... reą~ktoczy muych dZIenn. ftlł'le~u.zyłl·
spalony został most. Obie ką,ta.stro 't 'lo! v\t .'HUf". ~~,.,\n \lUV'H J~
...
nym g!l1ó\\t.nej 'komIsji obYw.<J.teJl~ki'ej nlkow łódzklJch.
f Y przypisywaJ.1.e są działalności
L.
J'ł8Z"
jest. PernomoClll'ik Rządu do S'poraw
p. ' .
... ~,..A.~T'
_
h k'
.
n. ..
lI\.
u
. ~. .
Oan'nvNa:rod'owei
rZYJęcle USW... cWl,11 swy.rm wy
l ·
grup eWlcowyc , s lerowaneJ prze
.
.
' - '.
"
stępami artyśCi "Lutni" Stałł~laciwko zarządowi wojskowemu. W
W druillaJOh 9 i 10 ~ br. w SitWiO<W.e\j.
K~21roo~ja n,~~~hw~~~ ~a1frowity wpl!YW ~ da:niny nar?- wa Piasecka i Michał Ślaskio
.
strefie amerykańSkiej - w połud- BOll'lillOOl.OO,t!h odbyła 6l'ę ~lędtz~'!-- wbne"o/.~&~~~del}ejg.aJ':'Jl 'PQJ.S;k.~e:l dowe'iPrZez,naczQlny Jest wyfączme
.
.
• ...
.
niowej Korei doszło do zaburzeń. mtdG!wa !<:()[lle,ren;oja l?a;Ii~lłil. Soo]~l- z;atpI'~C NteijUCow 'l1,,!- TI'als,tę,pną ~(on- na za.gospocLar,owanie Zi€lm OdzY&k:aReportaz dZWlękowy z tej Ufo+ Na posiedzeniu komisji euro- 'Sity:czny;
WzięH W Illl!-~ :tlJ,qplaJfe.;r,eIl1JC\lę tyttn~. laik? {)lbse~3Jt~ nych, Mtnister sk.anhu ogtaS'Zać hęM czystości nadany został wczoraj o
pejskiej UNRRA w Londynie po- ~nz~di~~ W:l ':l-.Wp.'~aJl1l1C'ł, I\.runruAd!~ ~~;;'eT~.1~
~~~er~~~rm·o!~·;;"r~~
dz:e okresowe sprawlI}zdanl.e
o spo- godz, 22,I5 przez RozgłoŚ11ię Łód'z
•.
•
ł d
ki nJUiS'vrat~ll,
'tOh;.IJ.h
;OUJ<)!J.).'.o,. ZleC'~l.
"'·Ift1IUW
~1' ......,..._",",,,~
Y\.i!~'
- . o;:"''hie "'u7.ycl·a
~,,·.n.ryW!O'w z da in. . '
'.,'
. d
d
d
ano o Wla omosCl, ze ,a un
Sltr.i!i, SZWlaJjcami'i, D:amii. SVW1ooii, Nor- ,c1zIilę'ki wQtt.eiI.roii ~li:ków mOiga 'POl" -Vet. '" "'o
... y
",
.!I1.Y kę Polskiego Radia~ .
.
UNRRA do Eul'opy wynlosły do wt;gvi Flitn[md:ii Pade®tytny. Be!!:?Jim, tŚJtq:wic PDęifWSlZy\kirolk. [la {]]rrodz;e do nar.Ou,owe1. Dekret o d~nlime n~n)(io30 września 150723. tys. ton,
Ho!lwridi,i R.mnwiui i Chie. Deleg;a;cja rq.W1l1!<mPI1a;wtn~elMIiJa Z mymi illru11O'da- ~:j Jest ,wyrazem IłLaIgllęh.s~ej trof . ... ł al . ,La
+ Sąd denazifilmcyjny w Da- LS.(JiCij:all1;s.tów trmnauoSikiJCh nhe mrQgta roL . ' .
s10 całego ~arO'd~.o iJJaW~yte .z.a- . (UIDIS raCje r II 81C.dl
ch~u nakazał aresztowanie swego 'Or.zylbyc z,e w:Zgilęd:u n,a {):dlhY'wa~ace
W~ się od d{}l~OIwruruia ~d go~~odarowa:Ule ziem, z.achod;'nI~h, "
b .oskarżyciela public~ego Jo- Isrl:ę W\łiaJśmfue wYibou"Y.
WlUi'OiSlkJiie!m . ~8łtarwIDdcle Czecn, Danma bęQ.Zlep'owsz,echna, $raWle- +
D
zlm do ł d
ii~Q.nesa Ranka Jest on oskarżony PPIS fe[J!r.elvOl1lfmvruli: '!l.iB. 1ronf.elit$łcji Wę.~te.rl Szwaij1crorllt. RumunH, A'llstrii dl·i,wa. ~zymtl'St0!V.a, ~zybikO' zreali.. d ama& o, sz dO 06 ma,
d " ' · t"
k 193'8 KiUiry!O'WR.ICIZ i H()łCifufe~d oratz trZ'edh li Pail!estyu:Iy.
zow.an.a 1 wy.d.ajJme zliZYtkow.anoa.
so~eJ emonstr.acJl s~u ent w Vi!
o wy ame ges apo w ro u
ił>.
aJto' f : J w .
7_
. '~,ł
• nd.·
•
ta
..
3Wlazku z wprowadzemem n.owego
księdza katoIlekiego w Ramersdor- o serw l r . .
L..Il:olZ'1ill111JJ;dI1ą l.eł,){~nz,elcz!'6 ze po. NIe wąf:pi.ę, ~'7 sp:oIeozeńSltwo :pol- . ~
k' W
'.
'"
.
.': .
Na sepiCljaITna 'Uw.a\g~ ~u~1e &,tą.- 'l\iiJrn ~. gt{)lS!o<w.allJl1a de~C!ga!cja sk'ie.odJpo-wie na wezwanie ~ąoo zpr?gramu nau l.
"VVJ?lJ~U s.tar~
ile Georga Klesmg~ra.
!ni(}wI1!SJloo, j.aik1e K'otr1IfeTooc:ja Zlaij~r.a ~~a <?pusc.1!ta saJ1ę OIhrrud., ,DO'zO'Slta- ta· ieónomyśln!oŚóą i· em'twz,jaz:mem, ~gąu~ł je!'lenstu.4~~t 1Z~S k1llru, stll:- Generał Ennle Bet.ho~art! 'wioihe:c sJ)!a"\vy odOp'!1S;Z}ClZeIlUa sQlCJa!- w!aiJą& ]edJ7lil1e {}/bser:v~mQ!row. St~- laki' CeChfH\'1<1t!ZaJWsze naród Pfr~&ill:i dt1nto:v. \ 25' policła:j:1~ow Q~n~OSłD
gkłO~O~WOdz~CY f.~anCAuSklt~: wOJ ld!enn~~ra~~1':': nrennOOki.cl1 00
. KioIn,.,'.ig- w~,PO ,~1f,'16lj: J::tł!uwcrk.'lemdz~Y~a!ljlJ w wieJkich .ohwiJ.aci1 Msto.ry.cz:ny-c.h, IPOwa2m1~Jąze obrazema. Mimster
s anu? upaCYJnyml w . us ru, .zo- ,ren:Cł!,l 111Jl~~01diol\vydh. 1 ~. T~- mlJlMJW''lI'). 'Ul.'.
'P'l'~e S'IA.WrCll~J!l « ' rl
d.'!)' ia1 . si .10iSY państiwa .o~aty .zarząd~. zamknięcie
stał mmnowan! . wysokim kOl1l1SB;- zetn· ~clę:zyl . CJamo:ZllTI . hnnrn.'ski, PPS w {lT'ZY'SIrlrtClh mltę.d~!'I1a:<:d,?- fa y
i'fl' .. Y
ę
. ..
wą-wl3tkich szkół do ponIedziałku. '
rze:m francu.skieJ strefy okupacYJ- Mory, dą:zy "\~e!lkr..nnl 'SiJ?oo~am~, a- "w'Yiclh kQll1lOOr:€ll1'ClJ.a!d.h VaJrlll SiO'ClJM'l- . n.ar u.
.
nej. Generał' Bethouart był ofice- iby wY®fY\va~ ,~'PT~JWę ~Ii~łJlefcika dla rSlhnazinyJdh.
rem łącznikowym przy głównodo_~eJl6w brytYJskie] poQ]tyk!i p1()!(;.ą1r
ik.
Dnia; 13 listopada. ~adą,
wodzącym wojskami .sojuszniczy-,..-_ _ _,..-_-c:-'---:-~
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mi przy wylądowaniu ich w Euro-

pie, a :później był dowódcą I armii
francuskiej.
. + Agencja Ueuter~ donosi z
ĄIexico City. że w pobli*ll miejscowości Pe:rote w stanie Veracruz
samolot paSażerski tvpu "Douglas~'
uległ katastr~fie. ~2 pa~a~er~w i
3 osoby !::2!o",! n~mlOąło SIlll.erc.

+

W wyJtilm

prowadzonego w

związku z niedawnym .. ząmachem

na ~·.basadę brytyjską . śledztwa,
pOlicja włoska aresztowała' dalsze
3 osoby. Nazwiska i pochodzenie
ich trzymane są w ścisłej· tajemnicy.

. + Do ture,ekiego portu w Smyrnie zawinęły amerykańskie
okręty
H
bojowe "Randolph i "Fargo" w
towarzystwię lżejszych jednostek.
Następnie okręty udadzą się do
portu w :Marmarze, znajdującego
si naprzeciwko wyępy Rodos.
.
. +\Vy§ok ikomisarz bi-ytyjski
W In,.. ma. ch. S.hone,opuścil Lond,Yll,
.
.
udaia,c się sHIDolQtem do New DellU, Shone jest pierwszym przedsta:Włqielem Wielkiej Brytanii pr.lilY ill~~M~~~~m~u~~
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n~ wieś"

z iniCj~tywy Sp6tdz. Wyd. "Czy- jach~olejowycl1 i autObusowych, c)
teJnik'( ogłoszony został konkurs pt. w jaki ępooobmieazakńcy wsi kw"Jak d08tarc~ć ~łowo drwlwwane rzy p~z dłuf;szy <Jkres czasu jej
na wieś ·r'.
nie DPUSZCząją, mogą stale otrzym.yProtektorat nad konkursem Objął wać :i. ~ać wydawnictwa, d) madr Józef Putelt. mini'ster Poczt i Te- ne ogó1łlle i stosowane obecnie apolegrafów.
.
.
..
soby kolpP1!t~Ilie mogą być przed
Celem konkursu jest wzmożenie miotem Jłl'a~ konltul-'sowych. Chodzi
czytelnictwa na wsi przez stworzeM Q POlllyą!y. nOWe.
ni,e waru:nk6w docierania słowa dTu
Za. ·najlepsze pomysły, które prak
kowane'go· - w p~ci pism co- tyc~ie hądawą,p' aię będą do WYkodziennych i czasopism - do ludnoś- nania W tKoer~et będą przyznane
ci Wiej~lriej.
przez Sąd .1J..!.)c.Ul.':;I0WY następujące
E:onkura' pol.ega, na
znal~eniu nagrq(i.y: I~a. ll,agroda -z3:. 20.()QO
realnych sposobów, które byu.moż- 1I-g~ ną.grod.ą -.,.. zł. lp.OOO. UI~ia.
Uwiały. praktycznie - szybltie~ ma- nagrod..a ~ ~ł 10.90'0, IV-ta n4grołe i pun1rtualile - .·dócieranie na da zł IWog,,.wieś wszelkich wydawnictw ż ty-oh
Termin n;:Ldsyłanią prac konkurso
miast, w których są one drukowane. wY-ch upłyWa z dn;ieIll ~l gruąlrta
Prace konikursowe . powinny być 1946 r. Mią.rodajną jest data stemopra-cowane b.' zwtę~le· i napisane pla. pOC:$?wego;
.
bar~o czytelnie lub
maszynie.
:rrojekty nagrpdzonestają si~ wła
Nadsyłane :pomy~ły
konkursowe s:Q.Ośeią. ogółu.
powinny uwzględniać m. in. nasf:ęPraeekonkursow:e należy namypUjaee mO'lllienty: al nie. WSZY,stkie \ łać pod. adresęm: Komitet K-onlm!:'wsie Posiadają urząd pocztowy, hl sowy,· Warszawa, U;1; Daszy?S'kiego
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W głębokim ż·alu

Msza św; ocIprawiqna zostanie dnia 15 b. r. W KQście1.e św.
Kl"zyOO. o godz. 8 ra!J.o. WY'Prowadzenie zwło:ij: nastąpi z tegoż
kościoła lla. cmentarz katolicki :na Doły W sobotę t. j. 16-go
o godz. 13--tej.

czym

zawlf!:dP,Il'li~jij PQgrlłŻeni
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MA~A

i ROllZINA

Zawiadamiamy

kre~ych, przyjaciół i

$.

znajomyen

t 'P~

AIIOII.EOO HARASZA
zmarł~go . \liT WarS2il:l.wie~.
zostały

l?rzewie2';ione l1a

11 stY'cznia 1942 r.~ że zwłoki .Tego
w Łodzi przy ul. Ogro-

~melłte~ ątoll-cki

dowej.
Pogr~bodP~~ si~ W soipot~. !fil.. . ~.

z
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na
.pierwszym
mie]ISCUianustawiaCZi.K.l'
Y
szek
Odznaczeni
25 procownl'ko·w PKP.
.'
Krzyżem Zasługł

~ożyce odezwały

Wlany-

sie

sław - st. straZJ:Uk.
Praca !eUetonisty nie jest wcale
Foza odznaczonymi IQ-ciu pra- taka miła j eiektowna, iakby się to
zwrouuczy, Stefanik Antoni - cowników za wydajlIlą prac", otrzy mogło komuś' zdawać. Szczegó!nie
Aleksander Bonchet.
instru~"""or mech <">I'k
~
nraca felietonisty. którego zadame~
Zł ty Krz . Z
'lIo.L
ew..
Ziółkowski mało 'nagrody pieniężne.'"
l
k•
o
yz . asługi otrzymali: Józef _ manewrowy'
Zapaśnik
B
fest poznawanie t. zw. "bo ącze ••
im. Badera Aleksander _ w 1 . c e - '
. C
Prawda. że wielką satysfakcję sprawia wałka - nawet na tak wąskim
dyrektor łódzkiej D. O. K. P.
odcNt,ku i w tak małym zakresie _ o
Kubica Stanisław - zastępca na~
. jakąś prawdę.
'
Brak sprZljętu kolejarSkiego i od- cze1nika Wydziału Ruchu,
BIl
II
,
złota
JIII
Ale rezultaty. ten tzw. oddźwięk. h
1 d"
d
ł
nie zawsze należy do przyjemności ..
P?W:. edm.c.
u ZI spowo Dwa
Srebrny Kr~yż Zasługi otI'zyNapisałam przed kilku dniami ;,Po
merownomlerny rozkład dóbr wy- mali: inż. Gajczak Kazimierz
.
prostu" na temat ni~ul)rzelmości kon-\
tw6rcz~c~ i sliro;wców w :kraju. nacze1nJik warsztatów, Grzęda
w~
~l
enUl
la gramcę
duktorów tramwajowych. OperowaSzczegolme brakI w zana.ssch wę
łam konkretnymi taktami. Powołałam .
. .'
"
ił"
'
• - Franciszek starszy nastawni- Wiele osób u.daiącY'Cih sięz.a gra'l1&'"
Bo!sj,a.daJcz p,lłISZjpo.11bu za.~ramc.z,lH!;go się na Hist czytełni:ka, który był świad
gla mo~ły ~lę stac.
unle- Czy, Grochowski Tadeusz - za- cę v.: g;r~njcz,nyodh urzęd~dh oeliUY'.ch ma prawo wywi1elZiiooia za gran,jl~ę kiem wypadku.
ruchon:lerua
naJpowaZiD.l~JS'zyC'h st~pca zaw. stacji L6dź .KaliS'ka,nair~za. ~l~ ~a P.r,zY'~f\OŚ01 wz;e;z. ll!e- wyż·ej wSlP1omn}anej kwOll;y 2000 z:l.,
Sumienie mam więc zupełnie· CZ'Yzakładow przemysłowych 1 ener- H
d
. k L dwik
d'
znall?IDosc oibQl\Vlaz,uJą,cvdh prveJ)1.S0W aJ-e musi być ooa o,d<n!Qtowana w pa- ste. Skrzywdzić nikogo nie chciałam, .
en rySffl
u· yzumy dewl'zowy,c.h.
sZi~o!'C~e. prz,eIZ NClIro~owy B~nk Pol- wychodziłam zresztą Z2 słusznego zagetycznych,
.
rocllu, Janowski Józef - kO'llrtro- PCJld tym wwgledem ~SlbrŃ'e!ją OtgTa- s;}q lUlb Je~en. z !Jrun'k;ow d<:~wltZoWY<ch. łożenia, że parszyw.ą owcę nalezy uW listopadzie I94S roku Dyrek- leI' Wydz. Mechanicznego, inż. ni'o~.enli!~ pod·ohni~e .laik p!1'z~ wo-i.m~
Na Wv~ez,lem.',e· wlęk.szych kwot p:o sunąć z gromady, aby nie zaraziła
cja Ł6dzka P. K. P. p1'Zetta'!lSpoc- jesionowski Franciszek _ Nacz. NarwyzSlza l~V>01ta .. laka ID?izna ml,e: trze:~I~ Jest ~atZdo~a'z'OiWe zezwolemq!e ~innych. Dlatego właśnie takie sprawy
towała 49 0 tys ton węgla w grud
.
ze soba prze~raczaJątc g.rallUlCę, wymo K{)iIlll!S]1 Dewwowej.
~należy poruszać
.
. .
, ' . . Oddz. Drogowego. Kozlowskl Ste- sd ()Ibe:c.nd·e 200'0 zł, nrreza1d.nie od teJ.g'I)
ZalJyrooiooy jest róWl!l~eż w'!nvóz z-a ~ Nie będzie cofnięcLem się na pozymu 680 tys. t. węgla, w stycZnIU fan - zastępca zarw. stacji, Mo. czy clhOidzi .0 złote po~s~ie. czY .0 wa- gr:a,ndlcę. bez ze~woil>e1J11a ~omrllS'i1
e obronne, ieśUdodam, że dla tram
89 0 tys. t., a w lUtym-I.07 0 tys,. t.. rawski ~toni _ st. ustawiiflcZ, lurtę zmg:rail1l'c,ZTIa liUb tez. o ~l.• prze WJJz'ol\veJ .złota. l Dlmty;ny. 1 ,wY:robow waiarz.Y, jako dla ludzi ciężko pracnUsprawnienie tralDSportu nastązp!1ło Prz 'emski Antona _
toro' ~aJZY. a1k're:dYlb.iIWY. poleOemlEe Wy,p!arl: z tyoh m.~aJow OIra~ ka,ttllle:m ~z,ta- jącycb. mam' wielki szacunek i uwa-'
rue wskutek zwiększenia tabocu
J:;J
..
~ wy, 1 t. P.
'\
c.hefmycJh l llI1'l1yon MelH1JOItow.
]k.
żarn, że w wypadkach SCysji niejedt . r b
1
d"
TroJanowskl MIeczysław - z'ast.
i
nokrotnie winę ponosza pasażerowie.
~zy ez 1·CZ: y t.~cown., eaz K z~ę* nacz. pa:rowO'Zowni, Wiśniowski
I
.
I
N.ap'isałam zresztą w swym felieto-'
. nowym me
om pracy.
o e- Szczepan - kier ekspedyc'i tD~nIt~:..
jarze zro~ieIi zn~cz~e .nałoźo- warowej, Wojciechowski Ad;m _
.
.
.. Zachow,anie . ~ię .P?s~czegól~y~h
nych na Olch OboW1ązkow 1 w wyt
m'k odd' ł
WARSZAWA 1411. (PAP) _ WI i postulatów świata pracy oraz u~ kondukt~r~w psug~ opsm~ l do,?re lIDIę.
Je •
•
.'
•
zas . nacze 1 a
Z1a u.
pracowmkow. ktorym słuszme nalel:fClgu pracy zaJęh w Polsce plerwdniach 25 26 i 27 listopada rb
zawodowy.ch w .zbh-..
. za •ICn1.. pracę " .
. .
B " "
. . od- dZiał
.. .związkow
h s'ę wyborach
zy SIę uznanIe
sze Ill.leJsce.
rązowym K:rzyzem
ZasługI będzie się w Warszawie plenarne po zaJącyc
l
,
I oto "nożyce odezwały się". Udesiedzenie KCZZ z udziałem przerzyłam w kondnktorkę, które} nle
W dniu wo.zorajszym w saH kon udekorowano: Badera Jan
ferencyjnej Urzędu Wojew6dz- zwrotniczy Bednazz Julian _ za- wodniczącyc~ i se:rr-etarzy . gene-:al.
ł
,cbciała1!1 kompromi.to.wać i dlatego
,..!
L d'
bł'
. d
'
'"
. b
nych zarzą.dow głO\vuych, Jak. row- Czechosłowacki m'lnast.:lf
tylko nle podałam lei numeru, odeziUego w. o Z1 od· ya SIę ill'OCzy- Wda. magazynow zaso owych, nież przewodniczących i sekretarzy
I ~
• wat się zaś iei ·kolega. konduktor. I'
sta d~ko.racja Krzyżem Zasługa Krogulski
kier. robót war- OKZZ. Na ~orządkl\ ?zieru;.ym, poza przemysłu
to, jak..si~ o~~~waiHI.
.
zasłuzonych w pracach oruad u- sztatowych,
Kupczyk Jan
spra\~ozdan:em orgamzacYJnym ~raz
Poml~a!ącJuzkwest!ę dobrego wysprawnieniem transportu 2S-ciu zwrotniczy, Pęczek Wacław _ ~atWler.dzemem uchwał prezydIUm
KATOWICE, 14. 11. (PAP) - W ~łl?wamat które p~~nn-"o ,cechować
.
ł"
.
.
.
l wydZIału wykonawczego za okres d'
14 bm r b ł z Warsza
na IIkazdego z nas, ale·.o sądZIĆ o czło
k o 1eJat'zy
ódz'lcieJ D. O. K. P.
zaw. od>cmka drogowego. Pletru· 22.m. _ 28.x. br. znajduje się spra mu
. - p zy y
wy
li\vieku, który oświadcza, że gdy i~st
W uroczystości wzięli udział De siak StefalIl - robotnik wykwali- wa trzyletnie.go planu gospodarcze- śląsk mimster przemysłu Czechosło- na służbe i pasażer nEe zachowuje się
legaci NadzwyczajiUej Komisji dla fikowany, Rzetelski Ign!S.cy - go, omówienie sytua·cji gospodarc:oej wacji p. La,:szman w towarzystwie .tak ja~ trz-eba., to nie waha' się go u·
. .
szefa prezydialnego czechosłowac- der,·j.'c.
.,
uspr~wmelIl1a tra~:m' wł.adze
kiego min. przemysłu p. Millera 0- . Taki człrJwlel, obuna :;ię na słowa
kolt:iJowe oraz ZWIązki Zawodowe.
raz urzędników ministerstwa pp. dr "I..zy tylko n~ollprzcimi"; grozi w naj-.
Po przemówieniach inż. Józefa
zespoły
Piskaeza i dr Bergera. Gościom to- o'royina,nni;elszy sposób dz~ien.nikarz{)Banasia-zastepcy delegata Nadwarzyszy wiceminister przemysłu w i • },eś1i tYCih slÓ'~ TI':'e odwola.,
~...
•
dr inż. Salcewicz. Na dworcu w KaN1Je oldwol'am ~Ich z tegT pw;sltegO
• •
zwyczaJ~eJ ,KOm1S>Jl Rządowej dla przyg.otOWUj-ą się'
towieach witali gości przedstawicie- wZlg,lędu. że wozonljsza awa:nturaw
usprawme11l'a transportu, sekretale władz państwowych z wicewoje- Pe!da,kcii prz·ellmrnwla mnie. że miałam
IWa Generalnego Z. Z. K. -:ZWiązki'
wodą Zientkiem na czele i przedsta- słUSV110ŚĆ.
Edmunda
Bw:e i d ektora
l»
.
wiciele centralnych zarządów prze·
~11ll!1n j~d!naik: nu.d-~ie.j~, że ~iprnwa tą
,
..
yr
Na terenie Łodzi iJstni.ei,e pr.reszto gotowall11la do wY'.stę:pów elimina1cyj- mysłowych. Mm. Lauszman zwie- zaJ;nue ~Ję DyreJkqa !CEŁ. J1!ko hezłodZ'kieJ D. O. K. P. :- Aleksan- 300 feJbryc:Zil1ycn świet& r{)oo:tni- ny.c:h 001001 wzięai:a ud,ziaJ'U w ogól- dził wraz z otoczeniem śląskie huty posr::<c1111la wta,dza zw:erzc.hll'l;8.,
dra Boncheta odbył S1ę ąkt deko- ezy.e'h. Z~y alf'ł1.~~ azY'J1i11e ,~sik:inn konkui"Sl.e ama.t-(}trs;l~;;!f;;h ze- i kop,alnie..
L. Lopalewska.
M>eji, której dolkonal,dyrektor tJrr.zy tych świe1,ijj!calCth rozpoczęły przy spolów artystyOZlrtydt ótJm~~ZQw.a""
R
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d
OZWls'Oki~OW1 ~Cla g~POł arczego Po
grozl1.
uuiLeg
.
. ' .°bew .
,ym roku powazne me zpleczenstwo z
.
ki
ard1 «
uwagI na t. zw. "wąs e g
o)
jakie
stanov.riła komunikacja.
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Robotnl1cze
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oreaD_zowanego przez
Zawo owe

Kto naiłepiei czesze
wykaże konkurs fryzierów w Łodzi

Jatk się dow.iatdujemy w związku nią m. in.: 4 tomy dzieł A. Fledlez Ogólnóp·o!skJim Zjatzdem .FryZje-lra, 3 łomy "Popiołów" Żeromskie
rów, który się odbędzie w Lod·zi w go, "Noc AndrzejewSlIciego i "Mudn. 15, 16 i 17 b. m., Z!Oil'ganiz,owa-ry Jerycha" Brezy.
ny będzie w lokalu TUR. przy ul.
Honorowy pr.otektora1 nad konZal;:hodniej 43, konkurs rzemiosła kUTsem objęli: Burski Aleksander
il

fryzjerskiego.
W konkursie wezmą udział najlepsi w kraju pracownicy fryzjerscy. Najpiękniejsze fryzury o·łrzymają na,grody, ufundowane pnez
s~ereg i,nstyłucji i osobisłośclz pTezesem Rady Ministrów Osóhką-Mo

rawskim na czele.
Nagrodę przechodnią w postad
kryształowego puh8i1'U z herbem

miasta Łodzi ufundował Związek
Zawodowy Pracowników Fryzjerskich w Łodzi, Red&kcja zaś "Przyjaciela Rzemieślnikątt przeznaczyła
na nagrodę biblioteczkę, składającą się z 11 tomów. Składają się na

- przewodniczący OKZZ., Kanoza
Sf,anisław - prezes Izby Rzemieśl
ni,czej, Natpieralski Antoni - sekre
tall"Z OKZZ, Stowiński EugenJusz -

generalny sekretarz Zw. Zaw. Prac.
PT'zem. Włókienniczego, Jałowiec
ki Stooi>Sła<w - prezes Zw. Zaw.
Proc. Przem. Włókienniczego, Lęcki Marian. - prezes Cechu Fryzjerów w Łodzi i Brudzyński - prezes Cechu Fryzjerów w Warszawie,
OrgaIllizow&ny Konkurs jest pierwszą tego rodzału imprezą w PoI~
sce, przyczynli .się ona niezawodnie
do podniesienia poziQiffiu zawodu
fryzjerskiego.
B.

tl~c

z

c;.rruz soell reJÓOlla,],oo-obyczajoW'ych. . wydajnej
WVSl1:ę:py eliminacyjne będą się od-

byWać 'P'UMiczm.n.e. a ' ....'Yróżll:,oll1e zes,poty zootamą. OOł,grod>zoae na .WSZystkich sz.cztfulach eH'ITli'il:lcyjllvch przJez

*
**
Z~Y. które prz'ojdą elim~inalcj·e
Redakcja i Administracja
p.own.a:f.ow.e i wOłewód:>;kie wezma U-f
D'
'k Ł/d k
'
dziaJ w lronlkumie ogóino-polsikim, któ
" zlenru a o z iego'
ry oohęcł..zme S1ę w ostain:m tygnd;niu
Z okazji SOO-go numeru skladaja serdeczne żvczenia
m~esiaca kwiemml947 r.
.
d l
'l
.
WdnlliJl zaś l .mata 1947 r. na.stąrpi
a szego pomys nego rozwoju pisma
uroczysty, P'Uhlicin:r po;kaz cnrohku 1
Dyrekcja i Pracownicy
na;grodz·onvoh zespolów.
ł
D
k
. C
l
B,
l'U arnz " zyte nika" NT 2 10 Łodzi .

Krupka zrobił .wy

Krupka z wielką mknie ochot.,
wywiad Z Tita-Rot~.

pracy w szeregach następnych "pięćsetek H •
Z .d B t . . p
S d
'
arzą
ra nzeJ omocy tu entow
.
-Uniwersytetu Łódzkie:gB .

S~dy K~UTsowe.

.

Zrobić

Depes.ze g'r.a.tulaCu'1.Etne

w kierowlllky
\Va:T'szawie. świelub zeSlDO'łów aNystycz.ny~h wilnni dlo dn. 15 g1"ll<łma b. r. z;głos:ić w
3"'CllJ egzetrliPlarza;<ft w Okręgo-wej Ko
Redakcja "Dziennika L0flzkiego"
.M.ISIj1 Zw. ZawooiQf\vycih swo]-e z,ew miejscu
s.pOiły Qr:aZ :P1V'~e!ldQwany repertua·r.
Piotrkowska 96
W ikQIl!koum1ę \'IIleZma udzirul: ell Óiry,
zeSIjJo1y' wOlkalline jak diJlety. tercety i
yczenż'il dalszej owocnej pracy'
kWLł'Ńety. ool~śoi zarówllO 111struśle
mtmtall1śc1 .jant 1. v,,101kaUśoi, zes,poly ta
nOOZl11e, w tym tańoe zbiorowe i solo~,G"łos Robotniczy".
we, zeSlPrny mrnmemaJne (oprócz
.,.
orkiestr dętych), grupy 1'nscei!1:i'za:cyj**
ne., obe;jmująoo pieśni i w;'erSze, ms.ce
Do RedakcJ'i "Dziennika Łódzkiego""
niJzatcje m1e1SZa!ne. deklamac.je. recy'.
'
W fi i e j s c u •
tacje i rnelooalclamRcJ.e zbiof1O'\ve i indyWi'<luadne,wreSlZcie p{lkazy teatrałZ
okazji wydania pięćsetnego numerz.t pisma składamy
ne. w Sld3ld których wejdą. wi'dowis.ka..
,
.
, ,
op..aJ1t.e na t~artyue P"falCY z.awcdo:we3 zyczenza dalszego, rownze swzetnego rozwoju i równie

illjl1l11
KCZZ
W prrez
Zwną;Z>K1U
z tym

"Gwiazda" (o rozczazowanie!)
:To niemloda, brzydka
- pani.
,

•

I

d z "gwiazd "

Lecz nądrabia miną Krupka~
Starsza wdzięczy" się osóbka:

nNiech mnie ładnie pan opisze
l ze zdjęcia zrobi kliszę!"
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r~aliz
acią
urodo
ego
łanu
ospodarczego
obrodowac
w Katowicach Kongres Techni ' w P kich
będ ~ie

.

ciągu

Ost;:}t~:czn~ uzgodnienie oprt\cowanych. jeśli można je tak nazwać planów hra.nżowych.
podsu'
d
i
k
d
:tnOwan e ys w.ji i ut! anie szcte~
góiom planu . ostatecz.nych form
nastąpi· na Kongre~ie Technik·ów
Polskich, kiMy pod proiektoratem

wyżej

z;mięrza

do Sctworzenia cen

poziomu przedwojennego. go ~atu produkcyjnego, do
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1t01'mo'W!'-nl(J. Jnf
s,tosunkcw ~ powrotu z w03skCli a'1'ty
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'Il'JOOeZP1oozenstwLe•. lakl1e grOZI. g"QS* a.a. ohow:ą.zek l1atYOhm., las1toWe;go (w
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światowego

szq. pozyciCJ; produkcJi. radid.eckiej'
. .
jest fam "Przysi~gat'j ocltwa.rt(t,ia~y
fi. G. \VeJJs jeszcze na ])rzeł~e I jest <llla cUiQiWl'eka. a 'tllie czIowiek dla człowiek nie tl:loże być zmuszany do
hiBto'r-i1} Zw. Radttiec.k.iego od śm.ie.'tci 19 i 20·&'0 w~u przeq)owia,dat, jak I pien>iadza. \Vię\(szość długów wyni- pracy. Jeśli nie pracuje, p.o'z(},S-iaie
Na koogres zgłoszono 150 refe~ Lenina. do Z'W'b~oit1stwa. nad Niem- sw~at bę;d:zie wygl1)dal w roku 2000.] lda za spoloomycl!, p.MyWłasLczen Pvd ochmną jak n:J{ll!etnL Ah: s;połe
ccmti
.
~a ~e..i'l toemat na'!J<l!sa~ scen~rJ:usz do l przesz!ości. Ca~roiem PD pro:s<tu trze- r.neflstwo musi za.ne\Vin.iĆ mu roP{)rart:ów.
W rJ'M«l.ntu, oowirtck,a pr.0(l~ja fil- rrlm'u,-;w k~~r~m rozvlmM WlIZJe przy Iha ~~ skFeślać .z bi'1alnis!u •• Cz!ov..-ł,e(k nie \vnedm:ą. t>mcę. jeżeli lej zażąua. Jest
Ocio'lne ",,,,,.1.0'~"""1'·e pl"'''''u fl·.na .... "'o~ mo'w?, ukończy. nakrl}. can~e.. p'~El'Yi;l'6ze-1 siZtoŚC.~ .1 .. te.g{), Uitwor:v:._,mane. Sął;I}O'ze ,.bY.ć ZłOffOOY w oldetrzę na oHa- to prawo każdego cdo'\vwka.
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go fLlm,u pla.stucznegQ _ troJwym.ia- szerOlło,'!l r.z.es·zom czyttetlmkow na ca- l"ZlU plem<lidza •
wanla i strukturalno - organiUlcyj- rctve{Jo i rówr1;ocześnie bu.d<n!'.ę sall tym ŚWleC'1e.
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ZdaJlliem Wel1:s',a przesztość czl>OlW1ie
ROLA PIENIĄDZA
nego lanorwania odbudOi ' . _ ~Zys~oso~van(J1 do p1·od~(;ko31,. tego. Mniei natoi11da'Slt z,nany ieM ~Ve}ls ~a. -:- t~~stulecia niedo'Sltatku, a -teraQrygtila:lne są po.glądy WeUs'a na
p
iW} gasI odta'J1.L {llmów. Pitm tr63W1/'11'Warowy lakI{) .refoJmaJto.r gQiSlpodaT'Sltwa SWla- zmejStzosc to tra!geidia pomyJ'ek CzIo [olę pie,niądz~. Uważa ol}- ~e .'v <l1Jl;upoda:rczej kra1u w planie 3-letnim 8tan~:Ci eploJ~ę I?H, ~1.st?rii . kinemato- t0'\'f~ 1. ~'ll'k~w m!ęd!z yh.tdz kich. Wkik posia;da dz;iJś pełnię sit i' śmd- r;.owo zorga'Hl!Zowanvrn S\V;"::cCle roWprzedstalWi
K
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. . . .ąra/1t Q dC'l'1;lOSlos{}ł rowneJ 1.vynalaz- DZ1~kl 'Ulkruz.rumu Slię broozmy Jucr.o ków dla zap'ewruenia PO\VSz echnej nlOśct może i:S!tnieć tylko jooen rodzaj
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o~..gresow
prezes k?VJi fil~.u d!'UJigkowego. Pierwsz]! 1:u~~.oOOl.'; tWyda\V1l1ictwo "P~łigra- (jJhfi'toścl i dobrobytu: przekraczaJą- p;enlądza i jeden system misr i w~.g
C.U.P. BobrowskI.
fIlrn troJwiflnrz,arou"y osnuty będZIe hka • Łódz 1946) mamy moż,ność tro" ce·g·o marzenia darwn2,eJszych sMtleci dla cel&w \v'1'1uiaJlY. \Vobe.c teg{). że
'. .
nc: tle n,ieśm.ie'rtelnej hsiążki pod'róż.. ztta~ ~ wybJtrteg,'Q pl!Sa>p:z;a i z tej i a traci to WStzystkQ dla celów z,.r»sz: pieniBiiz jest po to, aby gO wydaMLn, Przemysłu Minc nawietli o- i mczej "Robinson Cruz o e".
$lirwy, BJ:IOISzura ta. - to wyją;teik z i czenia.
wać, Be nie by go (}~czędzać, powibeony stan up.Tzemystowienia
r.
Z prawclzi'fu'q, radością d,()1.!JMduje- k~!ążikJ1 W.e1Jlsa 1,Sfinks", Sltanowlącej
Samo
. r' t
. et
t n:\'m być r.c.b:Qny z materialu. n:e pokrct- 'lny się, że zgodnie z urnoVJą ha'/'l.lllo"j SWe',g'O roozruju fewe'lacię. Zawiera C'zerishva
ZW:liJl~V,? Je. n.g,gok sI?O e- ',S;'adającego ,vaPl:ośCli właS\1lleL po\"il
'U)f!t polsko - franc1J..81ilą 'Wśr6d 'lVielUlona Ogromne bogactwo myśli i trzeź 4 'lic..:
o !la,
:,glrn ~ me ~:, ~nczy I n:en być darbowany, a 'PU Uipływue 15
- _............._ ................_ _............- -... Iinnych towarów, k~tóre otrzymwrny z wy sad {) 'fZcetCZa-c'h, które miały się ;nr~::n!-:deśi:ad~··Plzez'\l"::lęzy.Inh F~ZY 2{) lat tra'Cllt<by moc praW:llego
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Fra'ncji . za, nc: sz U'ę!?iel, pr~ybędą ~o ~kooy\:,ać dlu:is~y czas PO nal)isa- nam" p,r~ez p;zes,~rJ~A pnze AZa'11YC śrook~ platni~z;egg.
nas takze ŚWIetne /limy j ran.c;u.s km. mu Prz.e'z aJł1ftora le'go p.racy.
\,;.
Jeśh chod'Zi1 o pra"'v'l() do za'rOtbk<u,
W kó'fiCiU listo}Jada lub w począt.'.
. ..
,Co się Wiiooo zakofkczyć. a co To,z- t.o \VeUs !esŁ zda'llia. że c:dowkk m{)rocznicę
kach g1f"Udnia odbędzie' się IlLi Łodzi
JEDENAŚCiORO PRZYKAZA~
począć, jeśli nadzieja nama ma sdę że za.rwbł.ac swa if}liaC:=J. tyle, il,e ta
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\premieraPir;knego fil:r(1-u francu.skie.WELLS'A
ttrneczY\\istnić?
p-rac.a joot. wwJ:'lta dla SiPoł'·~e~twa.
W
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MQlŻe ońirzymyWać WY11l;agJ1o:(tze111le za
św~~!ll!CY barce:r~k.leJ J1l1ZY tlI. SkD· rzymy monumentalnry filrn Ma/reda, ~ JM~we ~Illt dtu.go tr,~ed. zaJ~ońTC'ze* l\\ONOPOLE ŚWIATOWE DLAWIA l"eVf"lll1{l POll11YS;1y, ieid!nalk lrnpno, mal"tllPikli: 1~ odbyta ~H~ zbmrlka :iJnstrukto- C01'net, tWÓ'f&J! n,ieza.pommtiarwah n;ett.i il~.~li;'Vi03it1Y Wll~t;QWel \\ e}lSSWOBODNĄ INICJATYWĘ
gruzYlOO\Vame t S;Pnzed.a7 dla zysku
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Charakterystycznym' budynkiem
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UlU w-czomiszytH. zakouczO'uę
zostały międzyuczelniane rozgrywki
gier sport"Owyeh w ramach tygoonia
propagandowego AZS. W pUce ii!~tzaCl<?ta.

kowej mlstrzos~wo

przez

zdobrte zostało
PoUtoohndu~, natommst w JJtł~e

kOSzykowej mistrZem została WgOW. '

prZted politechniką ł nmwerslrtetem.
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gdzieś
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mu się zapodział.

Chcdził z gołą głową,
.słońce nadało jego włosom

Ostro przypiekające
rudy odcień.
- Gdyby Hanlia mnie teraz zobaczyła? - pewnIcby nie poznalar IllOże przeraziłaby się nawet?

Nię rozpakował swej walizki, jedna mu pozostała, drugą wsŁawił w którymś z pociągów, po prostu
nie miał siły dźwigać .

Nawet się nie przebrał. Pobiegł do hotelu..
~órze dyżurny portier otworzył mu drzWl do
mieszkania
Redutowskiej. Widział przed tym stale
Właściwie stawało się mu to obcjętne.
przycłlodzą'Cego
tu Andrzeja i pomyślał. że czegoś
Powieść
27)
A jednak chciał ją. odnaleźć. Od dnia wyjazdu nie
zapomniał.
Pociąg posuwał się bar~ powoli. Długo sŁał na wiedział, co się Z\ nią d~ieje. Może zbomhardowan;o
Hanki ni~ było, wviechała. Dwa poJioje które zajposzczególnych stacjach, gdzie wymijały go tran- pociąg, któtym lł1iała jechać i została zabH~.1 l\1:oże mowała, były puste. Na podłodze lezała zmięta karl~
sporty wojska i broni, idące na front,
w ogóle nie wyjechała z l\-ioskwy?
ka, strzęp porwanych nuL
,
Ch!]ć wyj al!d do Moskwv bvł tc!'az zakazanyAndrzei podszedł do f-ortepianll. U elenył w kla~
Nuda wyczekiwania była jednak szczęściem w po- Andrzej uparcie tam zmierzał.
wiaŁurę.
Zamiast dźwięku ~legł się jakiś jęk~
równaniu z nalotami bombowców.
Ścichł dener- Jak tu pusto - pomyśla.1.
'
wujący warkot samolctów. Tu nie dolatywały.
\II końcu dnu~iego tvdodnia Dr?e",~~,dania się z poW pokoju utrzymał się tylko słaby zapaCh p2ifum!
Andrzej owi udało się wyjść cało z opresji. Jed- ciągu do pociągu - udało mu się dotrzeć do celu.
nak nie potrafił z tego się, cieszyć, był przyonębio- N a pozór w Moskwię nic się w tym czasie nie zmle- ReduŁowskiei.
Tliło.
"Kolor i dźwięk umieraj ął kolor i dźwięk umiera~
ny i przybity psychicznie, Może dlatego, ze w ciąją, czy jest coś trwałego na świecie?H przypomga już tydzień trwającej podró,iy prawie nic nie jadł
Tylko puls miasta był szyb~zy.
~iało
mu
się,
jak
to
mówiła!
gdy
spacerowali
fesie- zmizerniał i schudł. Jego twarz przybrała szarawy
\Vdniu. w któt)~m przv1~chał Andrzej, ewak'uowa!1ią w parku,
odciel1. Nie golił ,się od wyjazdu z Moskwy. Był no część k6biet i 'd'll';~L Za Darę dni miała nastąpić
Wszystko umiera .••
oberwany, gdyż f'odczas wielokrotnego wyskakiwa- ewalmadR ludnoś~? r'!t?: pracującej' i nie mizszkaiącej
A więc śmierć? ...
ma z pocią1!U i ukryvnmia się przed bombami1 zni- 1dale w M.oskwie, "'\!h,7.VSCV przyjezdni szykowali się
szczyl zupełnie swoje ubranie,
dO,opuszc:zenia miasta,' . Nie wiad-omo dlaczego zaczął zastanavliić się nao.
Z, niedawnej elegancji nie pozostałO' ani śladu. ł
And-rzej 7ajechL'.ł f;lksówką l1a ul. \Vorow~kiego ł tym"
:'\Vygli4dał teraz jak oherv~'aniec, włócz.ęga. KaP;elusz tak jak wtedy, - niedawno, aie jakże inaczej·,.
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wych, czyli t. zw. popularnie kon- głoścfl i to główl!lie na koncie rol- Piotr Opłatek przyszedł na Ś~lat Ja~ach. OmeWBZhJ 'ak
dziecko
, eza - Alhertus Magnus.
1630 Umarł Vi R8_tysbonie sławny astro- tyngentu, było dla wsi _ można nik6w zamożnych. Długi te miały w okresie~ gdy nauka o bakterIach mIal postępowy?, J
o., O8p1'e
, ,nom .Jan Kepier.
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1670 Umarł w A.!I1sterdamie głośny swego rzec ruespodzlan:ką. Jeszcze w byc po zblOrac Jal
naJszy CleJ oraz s osowanle szczepIen pro 1- z
.
c,zasu !eolog protestancki Jan Amos czasie wojny chłopi byli przeko- uisz-czone. Wyjątek stanowiły go,- lak tycznych były jeszcze w pawi.. i dyfterytow~,.
d
Umil "nlUS.
1787 Umarł w Wiedniu znakomity kompo- nam, że
świadc.zenia
.na ,rzecz ~po.dars~a, zn~szczon: ~:}1·ze.z dziaJ.V miarę; .~ak P!o~r Oplat~kb;
zytor Krzysztof \Villibald Gluck.
odczyty
ras tal, roZWIjała ~lę l na?ka
1915 Otwarcie Uniwersytetu i Politechni- Państwa będą ŚCiągane 1 po odzy- :lama WOjenne 1 k1ęskiZyw1Ołowe: Zebrania
ki Warszawskiej.
.
skaniu wolności.
tym umorzono wszystkie zaległo- DZIS~
feriach. PrzezornI rodzIce zapr?1916 Umal'l w Vercy (Szwajcaria) naj znaW,ieś rozumiała: ten system re- Śel. Z grubsza biorąc, właściciele - w lokalu przy ul. Andrzeja Struga 12 wadzili go. 'l'więc. dok sz?Zeplem~
komitszy i naj popularniejszy powieZ kole!
ściopisarz polski kOllCa XIX j począt
ku XX wieku - Henryk Sienkie- gulacji rozdziału dóbr konsum- gospodarstw powyżej 10 ha w na- o godzinie 18-ej zebranie członk6w Koła przeciw gruz lcy 1 ra OWI.
wicz. Pochowany 25. 10. 1924 w pod- cYj'uych gwarantuj' e równomierną, s'zym województwie winni są Pań- Grodzkiego Stronnictwa Ludowego. W ze· pelY'ien węgierski uczony odkryl
braniu tym wezmą udział przedstawiciele
O 1 t k d tal
ziemiach katedry św. Jana w Warplanową aprowizację kraju i sto- stwu 6 tys. ton zbóż i 6 tys. tO!!l Naczelnego Komitetu Wykonawczego Str. bakcyla opilstwa.
a e
os
szawie.
scwany musi być także do mo- ziemniaków. Gospodarstwa poni- Lud.
z Warszawy. ObecnoŚĆ wszystkich więc i zastrzyk przec1w nałogowe
członków Koła GrOdzkiego S. L. obowiązKRONIKA
mentu odzyskania równowagi go- żej 10 ha miały przekazac swe za- kowa.
mu pijaństwu,
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Piotrkowska 193).
"CARITAS" WZYWA CIĘ.
czasowa ez. arnosc jes.
J~~"'"
_. W
lokalu Towarzystwa. Przyjaźni'
} · , t · b'
ń
Pomóż biednym _ spędzając be'i:tros- kiem, wprowadzającym niezado- Polsko _ Radzieckiej, PiotrkOWSka 272-b, heksenszusowI} bo OWI zę ow, Z5 ako noc na Balu w "Grand Cafe" Piotr- Wolenie
My oddaliśmy konty· _ redaktor K. Brandys w~głosi O godz. 1S-ej dze, zapaleniu wyrostka robaczkowska 72. Na czele atrakcyjnego pro. "
n odczyt p. t. "Szkoła PIłsudczyzny",
1
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t -k .
gramu wystąpią ulubieńcy publiczności: O'ent _ mówią chłopi _ ponieśli_ W sali. Ogólnopolskiego' Towarzystwa l{Owego, lC1U serca, s rzy anIu W
Maria Bielicka, Wacław .Jankowski, Zna- t;
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p "
Technicznego, Piotrkowska 102. o godzi- uszach i odciskom.
lwmita orkiestra Stanisława Dobrowolskie smy c1ęzary na rzecz
anstwa, a nie 19-ej Odczyt dra .Jana. Kwiecińskiego
go. :t::'amietaj: 16.11.1946 r. od $odz. 21-ej tamci nie dali nic i kpią teraz z na temat .,Synteza żYciowa - to narodoNa ciele Piotra Opłatka nie bydl:! bIałego. rana, Wstęp. zł. 9;).- Całko"
'
wa i wszechludzka harmonia społeczna",
WIty dochod przeznaczony na pomoc dla i nas .. , .
Zainten~sowani ,proszeni o liczne przyby- lo miejsca, naklutego lekarską
TEATR W. P. (Cegielniana Nr 27) - najbiedniejszych. Grand Cafe. codzip.!lnie I Władze a-dnn'nistr' ""'YJ'1"ł'e w po- de.
stT_zvkaTT1ką.
W z'y1acl1 zamiast
godz. 19.15 "Powrót posła".
o godz. la-ej koncert, o 20-ej dancing.
""...
W lokalu Zgromadzenia. Kupców. ul.
J'~
TEATR POWSZECH~ TUR Ul-go W niedzie~ę i święta ranki muzyczne. o rozumieniu z Kom. Spec. postano Piotrkowska 40 w sali I-szej o godz, 19,30 krwi krążyła mu jakaś slwmplikoListopada 21) godz. 19.15 komedia Bli- godz. 12-eJ.
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TE=TR GON~ (Połud~lOwa ~~) - godz. POWE, przygotowujące uczni(n,'t
szkół ł rzę U
oJew Z ego wspo me r,. gO~. 10-tlf rano li;o~erencJę ":SZyst- gu, Ale chłopak m1al SZczęSCle.
1~.30 ,!Prz.ez dZIUrkę od Klncza , Dymsza średnich do małej i dużej matury obv- Z delegatami Komisji Specjalnej k:ch klerow2uk6w śWIetllc oraz kIerow- Ak
t
J,- , k'
GIer~slńskl..
, , dwu typów. Przewidziane są następujące
~
mk6w. sekcJl . dramatyczny:~ w lokalu ~ ura uczony a~ery .. ans. 1 wyT~~TR .K,Ol\fEIHI n-WZYCZNEJ "LUI- przedmioty: język polski, matematyka. wykrył szereg szczegolme opor- świet~lcy Elektrowni L?dzkie). ul.. Da- nalaz1 serum przeclW rozmlękcze~rrA
(PlOtrkow~~a 243) I:;odz. 19-ta ładna, fizyka i chemia. Cena za. l godz. nych rolników któr
'mes ka- szyskiego 54. Stawiennlctwo oboWlązko-.
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"Wesoła wdówka.
zł. 30.-. Zgłoszenia na pierwsze komplety
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ą
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.
mu mozgu. Plotr OpłateK był ocaTE.ATR NA PIĘlTEltKiJ (Traugu,tta 1) przyjmowane będą do dnia 21 bm. przez rę za swe aspołeczne stanowisko.
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dla szkół powszechno o godz. S-ej i 11-ej.
cJalneJ następujących rolmków: pf?Wa'U~{)IneJ przez ()lu • • R!1Q.!l ~lZ;t ~
mI mc me orOZI. a az·
W niedzielę i świeta godz. 12 przedstaWIECZORY DYSKUSYJNE
M;szczuka Jana p o
.. 't
sbe,g 0, l M. Ron-ke.g:o Jaik rD\vmez 1 dą chorobę jestem uodporniony.
. . otwarte
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N
r
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-oweg10 w Łodzi z'Mizaltl!j,zowąlfo "\we• ę .. lCe z~ ru~ OW1ąZKOWOSC l c.bywa,te}slk-'e I· siI)olecz.ne S1aif1tOw;tsko
a u lCy spa a mu na
owę
gła
j::~:a!!~~~O~;C9~'N! :~:~:;>~~J~~= Cl)ory dy~ktUsyj'l1e, ~a któI"Y'C!h \vY.g1a- n:~c~ę~. przejaWIaną podczas ak- w .ofr~~ remontu ~gY~il!ko\,~r ~rz~- c: ,; zabijając go na miejscu.
nie od godz. 9-ej rano do zmro1.-u.
szane Są ref,eraiy na a;1.i"tuaJ1Jne zag:a- CJl sWIadczen rzeczowych w gmi- nZle'IOI(y",.h nam w W:!!Snrow~J Gorz~. ,rzeC!iV cegłom ni.e by1 szczepiod;l1i,enoi:a polity:czne, gaS}}oda!l'lC'ze i nie OT.a·z za znaczne zaległości kon- .; Zar:Ztil'd }ObWafZys.nya. s,tw~e~'dzda, ,ze ny.
SłpolelC!Zirue '
.
, t!'l"im:\;e no< rze zaSIUZYiY SiLę ,Z1'eWŁAD<
. .
' tyngentowe, dotyczące jego 2I C::\()łm rołJotnicz'eiŁ,od'zi.
WiliecZiory dy&kusyjne odbywaJą hekta1"owego gospodarstwa'
się w kirużdy iJIh~melk o ~n:dz. 18 p r : z y .
. .: .
.
-ul. A'lllcLmeia Stmg;a 12 (II p.).
Koczaka Leopolda (Wles l gml\MSitęp dla syrnva1tyków i wp.rowa- na RogOŻllO)
za nieoddawanie
POWSZECHNA SPOtDIIELNłA SPOŻVWCOW
dZOIllY1dh gOŚCi! wolrl1Y.
świad~zeń z gospodarstwa I4 ha,
wyposa:żooego w 2 krowy, 2 konie
POLONIA Piotrkowska 67) - "Wielki
przełom".
i '6 świń.
WISŁA (Przejazd 1) "Nasz okręt".
W powiecie piotrkowskim poADRIA (Główna) - .,1S-letni kapitan".
TATRY (Sienkiewicza 40) "Skarb
, niosą odpowiedzialność z-a niezrerodziny Goupi" •
a'lizowa!!llie świadczeń:
Łód!, ul. Piotrkowska Nr 1 00
GD YNIA (Przejazd 2) - "Samotny ~agiel".
6,00 Sygnał czasu, ..Kiedy
ranne ..... ,
Szymczak Grzegorz z KamociTĘCZA <Piotrkowska 108) - ..Tyran".
6.05 Dziennik, 6.20 Gimnastyka, 6.30 Mu. BAŁTYK (Narutowicza 20) "Nasz zyka. 6.57 Sygnał czasu i aud. na "Dzień na, gm, Bogusławice,
okręt".
dobry". 7.05 Muzyka, 7.15 Powt. najw.
Kopeć Ignacy z Latosławic, gm.
HEL (Legionów 2/4) - "Samotny m- wiad. dziennika oraz przegl. prasy. 7.35
1280 Umarł sławny scholastyk średniowie
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DOM TOWARowyr

Program na dziś. 7.40 Muzyka popular"Gdy na. 8.40 Przerwa. U.57 Sygnał czasu i hej
nał .. 12.05 Aud. dla świetlic robotn. 12.35
"Ciche .. 5 minut poezji". 12.40 Koncert. 14.00
Pog. sp6łdz. pt. "Działalność Społem na
"Dzień rynku Włókienniczym". 14.10 Wiadomości sportowe. 14.15 Koncert Z płyt. 14.40
PRZEDWiOśNIE
(żeromskiego 74-76J Kronika i Komunikaty. 14.45 Koncert re
,,15-letni kapitan".
klamowy. 15.00 "Pieśni i tańce różnych
REKORD
(Rzgowska 2)
"Nie- narodów". 15.37 Sygnał Lodzi. 15.40 II-ga
UChwytny Smith".
aud. z cyklu "Zagadki muzyczne". 16.00
BAJKA (Franciszkańska 31) "Nie- Muzyka, 16.05 Dziennik, 16.30 Aud. 81.bD jest dla was".
muzyczna dla chorych. 16.45 pog. ..PolWOLNO~C
(NapIÓrkowsklego 16)
ska Rodzina Radiowa... 16.55 Z· życia
"U kresu drogi".
kulturalnego, 17.00 Aud. dla młodzieży,
RO~IA (Rzgowska 84)
"Dzisiaj
17.10 Koncert Małej
Orkiestry P. R.
zawsze"'.
17.40 Na Ziemiach Odzyskanych
18.00
ZACHĘTA - (Zgierska 26) - "Doroż- Aud. wojskowa. 18.30 'Słuchowo pt. "śląkarz Nr. 13",
ski Król Lear'· według G. Morcinka. _
śWIT {Bałuc1d Rynek 5) "Zwariowane 18.45 Poradnik językowy. 19.00 Ze świalotnisko".
ta pracy "życje i praca włó!U1iarzy
}\'lUZA (Ruda Pabianicka) .,Srebrna na Ziemiach Odzyskanych". 19.05 "Adam
flota".
, ' A s n y k jako poeta polskiego pozywitywiOśWIATOWY OM TUR" (Kopernika 8) zmu". 19.20 Wesoły felieton "Alicja przed
_ nieczynny z pOWOdu remontu.
mikrofonem", 19.30 Koncert Polskiej Orkiestry Kameralnej. 21.45 Kwadrans pro
Z KOLA ŁÓDZKIEGO ZW.
ZY, 22.00 Radiowy Uniwersytet Ludowy
' NIÓW POLITYCZ,N'
YCH 22.15
Koncert ~yczeń, 22.50 "Rozmowa ~
_
Papem. Brzozą . 23.00
Ostatnie wiad.
fi •
dZIenmka, 23.20 Program. na jutro. 23.80
Zarząd Ko!a Łódz. Pol. Związku (z Łndzi). Zakończenie audycji i Hymn
by!:vch więźniów
politycznych hi- do 23.35.

giel" ,
STYLOWY Kilińskiego 124} Madelon".
WŁóKNIARZ (Zawadzka 16) wesele"
ROBOTNIK (Kilińskiego 178) wielkiej przygody".

WIĘZ

ti&cw~kh wk~~

i

skradać

w Sekretariacie
ulica .laracza Nr 3.

Zw'ązku

Niez2J.eżn:e od
POWYżSiltego Zarząd Kota Łódzkiego wzywa swych

członków. posiadaiącyc,h

lokale hanzarejestrowali się w

dlowe. aby
Sekretariacie
gdyż j'stnieią moillwaści odpowiedniego
wykor,zysian'a sklep6w i s:kladów.

6

Lis Piotr z Botysowa, gm. Grabka.
.K~l"Y~ kt6re poniosą wyżeij wy_
mIemem ro1tt:ticy, niech będa

DZIENNIK

Ł

,

W~ienniczy:

1llfótn~

porcelany, faj.ansu,

Kurs $lYbOWcow y

śmiennycłt.

z.I

_

zabawek,

najwyższej 'lakości ameryk.ańsk:e

dta.

300.

nożyki.

W sekreta,riaai!e A.Ł..
od 11·o.l·
do
""
13-ej i od 15-ed· do l8-ej ('{)'dzie,n-n':,e
W loka·hu A.Ł. utl. 6. SOOl'lpnl,a 1/3 ID. 9
II piętro.

Narutowicza 20.

matertal6w pidrogerii, pa-

POLECA

im formaiCj e

____

sz.kła.

smanterj,i~

Aer·~·1_,1nt.. Ło'dzkI' ,., dn,;;u 25 ',1:"'/-'0U\l\illWU
'"
-"'~
pada br. CYtvviera n'Owy Kurs Teoretyozny Szy:ba.woowy. Wykłady pndzie100e ma dwfe. gru,py będą sie 00b
ł
.:I,"";
t..
yWalf.Y W gOUlVl'tLct!Clu prze,dpoJu&niowyclJ i wmoororowyoh. Optruta za 3tygOWlQwY kurs WY1ll0si
Z apńsY i spcveg6!owe

ba wetny,

knnfekcji, arty1ru-

Mw gosp. dumo w ego, emalii,

maszynki i

golenia,

pastę

my-

pędzle

do

do obuwia, proszek do

:zębów~
wieczne pi6ra w
wYborze. zeszyty szwe·dz.kie, u[ówki,

~

patefQny. 19lydo patefonów.

Telefon 150-66.

sz.y~ igły

W sobotę dnia 16 listopada br. od godziny Z2-ej na rzecz
Towarzystwa Przyjaciół żo;,ulcrza

igły

dużym

do

do maszyn, nici i wiele

Innych.

"

"

W artystycznej częf'ci programu wystąpIą gościnnie:
ZBIGNIEW RAWICZ
LUCYN4 RAWSKA
'g::et taneczny
DZIEWIECKA
IL'\DEK
KRYSTYN lI!. KORNESTl
WSTĘP: 100.- zł.
STOLIĘI P:aOSL\lIY REZERWOWAć!

ó D Z K l Nr 315

wełny.

. jedwabie,

rze.

KLUB ~RACOWNICZY (dawniej IITABARIN")
Łodź, ul.

p RO WAD Z I D Z I A Ł Y:

estrz~żeniem
~Ia
POZOfltałych:
trwających w merOZumnym upo-

~o~w ~oo-~-----------------~~---------

centracyjnyoh . komunikUje
s.woim
członkom ' podopiecznym, że na terenie Związku są jeszcze wolne P'Osady dla urzę·dt!J:ków (czek) ze znajomością p,isania na maszynie, or.az
dl.a ekspedientów (tek) w sklepach
prcwadzonych przez Związek. Po,da,nia wraz z życiorysem
należy

-----

Grabica,

(502) .

Duży-' wybór
I

umiarkowane ceny!
g .298)

, ,__________________________________
(a

~

W,ItECZORNJCA TA~.ECZNA

JWMJTJ:1ÓW DDMOWVCH

połączona

taneczna,

spodzi,ankami,
Wstęp
członków

różnymi

L ó.D", NOWO~IIEJ'S~ 3 (W 'PODWÓRZU). TEL ~77~B2
POLEC/1. NA 3EpDN ZDM:OWY: '.

nie-

~~

SRLADZIE

!l"fi, ! !&'!'.!g i! ! ~"_~.!'! !',
,...~.--

-o godz. 20.

L .=1!I!'!I"lI2=1!I!'.
Z

tylko za zaprosz·eniami dla

. Komitetów

." •
n:QJLIZNlll (lJĘPU p J!.. łl S K ~
,oraz DZIECINNł-. - WIELJU WY-

,

{)faz wyborem kr'ó1:o-

Początek

wej balu.

z

KA IIUR~!!}IJ!~Go~}AlnRłJ"A

.,.

'\V sobotę, dnia 16 lisiop,a,da, w safi Stowarzyszenia Śpiew.aczego Moniuszki, przy ul. Ogrodow~j 34 staraniem zarz.ądu Centrali Komi'tetów
DOmDWy~h przy Ł:ód?lóej R.Qdzinie
Fad.jowei, odibędzie' się w,i,eezornica

Domowy~h

. ....

.
.:

I

B6~RóŻWVCH 11'0
SZALI.
OZDOBYcaOIN!rOWE
ĆENACH

HU_R"",.T
....O
....WY
........~CH;;.;.;;.'!'!."'!'!!!I
..•.~.!!'!'.""'.,X'=_ _~(P;;,..;,~20;;8;;0.:..)--'ł
.. ",. .. .",

II!I!!!XlI!"
..............._ _

urzą~ w dniu .16 }~topą.M p.; r; .Q Sodz. J,f).ttii
w.::?aU ••~yteInl}).B..
Ul. Piotrkowska 96 I p.

Całkowity zysk przezH.ą~ZOOY na
pomoc dla. sierot Pod opi~ą Łódz
k·lej RodzlD:V Radiowej, O liczne pj)parcie imprezy ttrOSi Zarząd.

PIERWSZY

z

:Primadonny o.pery
oraz

Zamł;lSt kwtatw na grób śp.' Hęary'"
ka Lędzewicza, - Zarząd K p. ,.~ję

ł,'łr.frt.

1. Stoolru ort,olP,etdYlcznego.
2. Lattn,rpy hez,cieni'Owei na salę liiPer.;wywa.

.',

. . _.... --, . "
(SCtfW13in)

Poznańskiej

T. Samujłło
Chopin oraz najpięk~js:zei1rjf! opęrQWe .
.' DaOOód przeznaczony'na, tu.n!lus~ ~eądiąłny
13i1ety W ~me 11)(). l{}O i 50 zł. na naby<:ia w "Czy1;.elniku pokój ~
m·ą.~ w ~ł.6wee "Gęsie Pióro" w go(lzi'lla"ch od 12,;-:1.4:

W

R~ipwąl.0I)Q.-,- zł.

Vu

pł'o,gral1lie

46

Cęll1trafhny

Zal11Zą!q,

Przemy:s&u.

Wlólill~g.o
zattmdm1~rnYICih

WYJ4-TKOWO TANI BUFET.
. • DOB.ORO.W Ą. OR!aESTRA
SALE
OGRZANE.
(7004) ,
kg;g,~~_"..,.,-",_-..--

~"_

dY'WliduaJlnrycll

,ZąJrząJ4

J;1r?:J;mlysł,u

zapo!tnz'eibowa:ń' na

wt~~elg'O ~ą'Wlilatd:amia.

wror,a:wllri

'łJli:e

~

w

Refe'ralt~

po wimtQ!Wyldh

Ą,Ppol\y1'2iaJcjii

i Ha'Pt<t<lu.

Kir.455!M

.2

W~SOkO~Ć~grQ~;"'::.;,:'O:...·1)-Il~·c...,z~on.....'a-:·}.....·'....., - "-._,........:-r-.""',.:':"',""':4=S-·twJ
.....
, -"a""'-'p-l'o-c-en-,=io~w-a

~0

wynagrodzenia

;

W

3
4:
5
6
7
8

o~nczać

110.0.0.0
120.000

130.000,
140.000
150.00.0

35.0.000

4.0.0.000
450 •.0.00

Stopień

Wysokość

wyna.grodzenia nblicl?;ona

w stosunku rocznym w

ponad

1
2
"3

4

'12.000
80.000
90.000

złotych

<lo

.druki zapasowe, aparaty, sltl'zynki i t. p.
. Przedstawiciele:
BYDGOSZCZ - Grajnert Franciszek, ul. Osada 24.
(iDA1łSK ~-akłau Papieru Ryszard Cupryn, ul. Libennana 46 c.
fmansów.mą.gazJl17 u

'W~SZAWA

płac,

i

...... Biurozbyt, ul.

MarszałkOW8k~

112.

KURSY SA

E

INSTYTUTU PRZEMYSi,oWO - RZEMIEśLNICZJllGD w ŁODZI.
Zapisy kandydatów przyjmuje codzietmie od 10-12 i od 16-18
lmncelaria:W,qlczańska ~7.
(5398-p)

iII

Dla w y g o d y P. T. Pub1i~zności
Administracja "Dziennika Łódzkiego
przyjmuje
OGLOSZENIA I PRENUlvIERATY
. z dostarczeniem do domów
w ;,SKLEPIE POMOCY SZKOLNYCH"
Piotrkowska 96, parter front. - tel. 212-47
H

PODHALAŃSKA SPOŁDZłElłllA OGRODNICZA

TY

K
YSI A A OGRODNI(Z A

11

'J

ŻEBOMSKIEGO

13
15

93

17
19

21
600 ..000
5.0.0.00.0
\ 2), Przy wynagrodzeniach' przekraczającycr,. w st~un1m rocZ1iym ~o~ 600.00(} ru., a nie prZ'e~
szających 1,2.00 ..0.0.0 zł., 'ppdatek wynosi 21% od 6.0.0.000 zł. i oprocz te~() 4:.0% kwoty \vynagrodzenia stanowiącego nadwyżkę ponad 600 ..000 zł.
(3). Przy wynagrodzeniach prze~r.aczających w stosunku rocznym kwotę 1,200.000 zł. podatek wy.
nosi 2i% Q(i '600 ..000 zł. i oprócz tego 5.0 % kwoty wynagrod~nia stanowią.eego nadwyżkę ponad .600.000 zł.
'
(4). Podstawę do ustal~mia stopy procentowej podatku Btanowi wynagrodzenie obliczone w stosunku
rocznym.
(5). Dla ustalenia stopy procentowej i obliczenia podatku wynagr~ KPkrl'ł.g1a się ~ do
pełnych dziesiątków złotych W dół, sumę podatkU zaś do pełnych złotych,· o.Gl'2i'u:Caląc końcow'kl
wyrażone w grosza<lh.
.
2. Kwoty dopłat, przypadają~e do z&płaty przez pracodawoow, na. który:cl1 ten obOWiązek. ciąży,
na.leży wg. poniższej skali:

wynagrodzenia

ŁOm. ul. PIOTRKOWSKA 73. - ' Telęfon 173-97
pełne komplety. urządzeń (lo ~ięgowośei przebitkowej

p .o l.e c a!

7
8
9
1.0

25.0 •.0.00
3.00.000
35.0.0.0.0
400.000
450.00.0
5.0.0.00.0

MO.DOO

RACHUNKOWOŚĆ
PRZ~EBłTKOWA

5
6

17.0.000
19.0 ..00.0
210 ..0.00
23.0.000

2JJ).{}00
230.000
25.0.000

14
15
16
17

1
1,5
2
2,5
3
3;5
4

1.0.0.000

19.0.000

13

%

80.0.0.0
90.000

17Q.000

10
11
12

podatku

&

13.0.000
14.0.00.0
150.000

9

19

rommym W złotych

'12.006
80.000
9.0 ..000
100.00.0'
1:1..0 ..0.0.0
12.0.000

1
2

i8

stos~u
~~,

POLSKA

:mJ.rutwtt.

Plr.3lcmVllliJCY iPlrz,errny$',u . Wftókielll nfuc,z.ej~ whi!pgl4iiąJC mą o wyprawka
nim1:G'Włęce d!1a diZ'tooi 'ilirQ~y~h międizy l, 1. 4(ja 1. 5~ 4{i r. W.ina1i
'dożyć zaJPotrzehol\vania 00 Wyd.zi:aJu Aip,rOlWll!zaJcjj i' tla'l1!dllu Za;J.'!ządu, Miejwzględmil1 e

R!r. 2009

in-

1

sMelgo,

Służby Zdrmvia K,B,W. za'Sibrzega sobie p.raw() wyQVa.z wni,.eważ-n:iooia pr.z;etaJrtgu bez 4Joo,al!11a p;rzy<c<zyn.

Sz,emD!Sltwo

0!f.eQ1et!:łlta

Pań!S't~· Za,-

Na zasadzie zarządzenia' Ministerstwa Skarbu z ~a. 26: X. 1946 1'. L., "I?: V: 4-7/22/46, Izba
Skarbowa' podaje do publicznej wiadomości, że Dekret Rady MInIstrow, który.w naJbl1zs~m cząaie zostanie
ogłośzony W pzienniku Ustaw ~. P. wprowa4za zmją'!1yzasad opodatkową.ma~ wyp.ikaJ~cy~h g; Dekretu
z dp.ia :1.8 sierpnią 1945 r. o podatku od wynagrodz~ń [Dz. U.'&. P. z r. 19405, Nr. &S. ~o~. 220) Graz z Dekretu z dnia 12 czerwca 1946 r. (Dz. U. R. F.z l". 194(), Ii'r. 29 poz. 187), a mianQW1cle<,
,
1. Podatek' wymierza się w/g następują.cej skali:
Stopień

T.

po;dade do. ~~
W

O!tr.zymaw W:v<łzii:ą!e SoojlBym CZ PWt flIl.OO€IIlle zbil(}pO'WlJ; lilią ~ięcie
wyn:Jtra.w,e!k, WY11}].·@:~rfts:iiq-:O!Z;dzidi mię d'Zy wPra'Wl!11i.'Olny'ltl~ ])It'~i zakf,aJd .PT.aiC'Y.
C@JJur,ąJ1ny

PflZ6l1:OŚru::g o.

Rentgena

, 6. 1J.r;z~ g~tu dootYlSty CZ<ł1(3\gQ.
7. U rg;ą.g.g;fJ!Pla J~~Q 9'ł wtorAA1.l }s:}i::nj CZIll!D widemiDJl'D groznego do bauiamIa
p:r:OQ'UJk1;ów żywm,ośCiłowy<ch ~t d.
.

b6iJm
ścd ~ea-fJSl()\v:a'l1ydI pflą,JooWi11lilkó,\,',

Ą.p.wraJt;u

4. LampYR'ffilItg'ffiO\vSlMei i 0000 ogmskmve;j, pólOiooJ1Olunej 6 k'\V'. w
'6lC$l:~ze:ni,n żeher,!wiWYl11 ewe ntuailnde w,o,d!nym "Meta'Hx" 3 stzt.
B. Urzą.d~a ~lJ}lt.ec7A1e (moot.e i 'OOezyniiaJ.

Nr 2, polkó:j 39~
W tYl1lż,e 1oika1lru odbędzie' smę
Pif,Zlelta,T!g w <mitu 23. H. 46 r. o god,z· ~O-.ei.
Oferty, kł6Jre WfllYlł1ą '1)0 2(Hyn1 H., będą zrea\ł~'Ow<}Jl1le do ?O. l~.

k~ Pp.wmYlSluWWkj.emnk:z,eg'o, że WYPlia'W'ki
;niilerrn(}wU~e mo,gą
Koe.zad.sik!i, któFY' wykooa f\OOi):::.rl ollmZ'Ymać d;J,a dZl:eC1, urodz,o!l1:ych po 1.5.1946 r. JZa po:śr~fJm Od~"1noll CJJQłPiro.a. W vr-i:)gramie VI d&ilów Zw. 'l;a!w. Rob. i P-r:ruc. p1rzem. W~ó!k. ~biorow, ~ ff; 0il$:G1SYmfooia aeetJ:wlVOOa ().yaz uwerlu.rq. ni'kiem czPWt N1l"l40. "
.
..Genowefa'" Sohumanna. Dl-'TYg]lj,ę
Tomas.z Klesew@f:ror.
Cel1em ot.rżymamia w}lPnlW1ki. na l~y .lZIWIrQ:pi~ się ;POiP~e~ ~ŚIrl.ą·
Kr. 4521M ~arlę ZaUcl'arlo'1.va WJigl. DdLelgąta Zw'iwz1km. d~ Qti:diIDaifu $.eJr~et,g'Q
Zw. Zruw.· WtÓlkll1liarzY. ktÓ'n7 'PO u'z~u UtP:O!Wam~ w Zaifzą
dzie g?ówmym Zw. Zaw.gQlb. i Prac. P.wem.Włólk. (Łódź, ~1eeika 2),
c

W' SALACH DOMU żOLNIERZA
UL. DASZY~SKIEGO Nr. 84
Dnia 16 b. m. - Początek o 20-e,

3·

8. SiJer>eil:JJz.a.toIY. p'lJSZ!Kidv sfe'ryli:z,a;cH. p:ei:v!l~'eltr F.oerSltere., kascl,
s.tohr :Qa saJę operacyJną i,tp.
9. 8 SIZd;. ka!bdm gab1n.etu fiozY11wt erepeUityezru.ego wyooikolŚć Po 2.2 Ul.
Of.eł!\tym.al1,eQ;y sJda1d.a;Ć do(Luja .20 liJs,tO/llada hr. W godz. (ld 9-eij d{)
ł5-.ai w W'Ydz~~ 8t'l1ż!by ·ZdmiW4a K ..B.W. ut Pmła\'\ViSka Nr 6. Budyne'k

.

JóZEFA śMIDOlVlCZA (fortepian)

,,Alq>m:paniąment

d"oczone'· składa na Łódzka Ro!1~in§

ZABAWA TANECZIIA

OOLOSZEl.'Ifl:f O PRZI!TARfiU

S~~ S~ż;by Zdrowia KO'j)Pustł~})'i;er...$eńs:twa We\\nnę:wooegl()
(},g,ł-aw;a p:r.zet8Jl1g :n:ieo'gl"!ami'czony na dQlstalWę:

,l

lELKI KOICERT

udziałem

JUlUiINY DUDICZ-LATOSZ~WSIDEJ

OfiARY

i
W.ELKA

----------~--~~~~--------------~------------~
'
'.

BRA~ POMOC 1STUDEN'l'óWIOOWEBS~ETU Ł6~O

oraz Symp,atyków z11oo. Orkiestra,
Aoborowa· Bufet tani. smaczny i obfity.

KONCERT SYMfQNłCZNY
. fILHARMONII ŁÓDZKmfl
W piąt~ dni@ 15 n:stQPada 91'. p
t.Q~. '1~M5 w' ~.aa:i jQn~ ..~altyk ł, . (Na ..
rntowi.ę.pa 20) odbę{{2:lIe. SH~ yII Koo.oert S:VIJnfoo)cZiłiY, Jako SO!l@ta wy"
s4:a'Piznamy i oeniQny szopenista Ram

.

I

sprzeda

K lOS K D R E W N I A· N Y
w stylu
SPRZEDAŻ

WIN.

SOKóW

zakopiańskim
NATUaALNYCH,

DŻm.nr DO DNIA "16. XI.

MARME14ADY,

OD GODZ. 12---4.

Roczna BUl1l.8.
dodatkowej opłaty

w

złotych

72.000

~.400

80.000
90.000
.100.000

1.500
900
. 240

p'

F
z

pr1iY cZym dla ustalenia kwoty należnej dodatkowej' oplaty wynagrodzenie ~aokrą,glą.· $ię do pełnych ~e..
w górę, sumę Zaś dodatkowej opłaty do pełnY'Ph 2;łQtycp.. odrzucąjąc kOMówki. wyrazone
w groszaeh.
3. Odnośnie
stosowaTIia zniżek i zwyżek rodziD.lly<:łl., górna gra.nJ.~ pobo1'Ów, obliczonych w stosunku rocznym. zostę1a podniesiona odpoWiednió do kwoty. zł 24.0.000 przy stosowaniu zniżek. oraz do
kwoty zł. 12Q.{}OO względnie 160.pOO zł przy ~toSQwaP.iu zwyżek.
4. Podstawę obIlczenia kwoty należnego pod atku stanowi wynagro~e'lliel p~9YPadające do wwłaty
~a dany okres (tydzień, 2 tygodnie, m1esią-c li:. p.) podniesione do stosunku roc~go. System obliczania
podatku od wynagrodzeń periody~znych zmiennych, przewidziany w doty~hcza8owyeh ustępach (4), (li)
i (6) art. 12 powołanych dekretów zostął ~el3iQny.
5. Przepisy znowelizowanego dekretu wche dzą w *yeie z dniem ogłosze'1l1a z mocą. obowi;v;ującą
ptj dnia 1 listopada 1946 roku.
.
Jednocześnie Izba Skarbowa. nadmienia, ze bliższych szczegółów, dQtyczą.cych zasad opodatkowania udzielą zainteresowanym praco(l:'.Vlcon1 w'łaściwe terytorialne Urzędy Skarbowe.
Łódź, dnia 1Z listopada 1946 roku."
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Dziennik a.
BATJilR n w
(6994) ZGUBIO NO bilet służbowy
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MŁODY, energicz ny rolnik-ha ndloKrzemińs
ki
klientel~,
azamieszkały
Choroby nerwowe i wewnętrzne paratem sprzedaży,
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Maria
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8-10 i 4-6. Przejazd 6. tel. 101-50. Elektrote chniczny
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•
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SKLEP hurtowo- -detalicz ny dobrze
(5207-13)
'-~
~
~,. proSPeruj&CY.
Vi najlepsz ym PunkNAUKA. i WYCHOWA",n
l"'~
Dr ANATOL lMIKUL KO. specja- f,O~YSKA kulkowe
ł
cie Lodzi. b11mty mal8J'Sk o-my•. rolkowe. nolista chorób kobiecyc h. przyjmu - we i użYwane IrupuJe
dlarskiej sprzedam z towarem MAGIST ER praw.
tłumacz przyje od 3-6 po pOło Al. Kościuszld sa~ski. Matuszew ski, Z&;kład }luwzględnie przyjmę wsp6lnik a fa- sięgly: łaciny. rosyjskie
Kil~ńskIego ł
nie96. m. 2, {róg Bandursk iego 8} ~r) 12::1. tel. 181-36.
Chowca
z kapitałem. Powód~ wy- miecldeg o. francusk iego, go,angiel,ag 2361
jazd na stałe do warszaw y., wia- skiego. Kilil'iski ego
RADIOA PARATY , fotoapar aty, ki36.
(6950)
Dl' med. WIELICZ Al'iSKI Henryk, noaparat y, telefony. motorki.
dom?ść: Udź, Traugut ta 2 (~)
kaM!!.
- -------...,...chorOby wewnętrzne, spec. choro- radiową.
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różne przyrzą.dy
(P.
KURSY Centraln ego Związku Steby· płuc (gruźlica) i serca. Piotr- i narzędzilampę.
a kupuję -sprzedaję _
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i. Maszyni stek Rzeczpókowska 152, m. a, telefon zamienia m. Gdańska 17. Księtniak.
ltUTlNO WAN"A' korepety torka. 3 spolitej Polskiej
KUińskie
Nr 183-16 wznowił przyjęcia.
matemat yki poszukU je pokojll przy kierowni ctwem Wojnara go 50 pod
(ag)
Godz. przyjęć:
po pOło (4846)
kulturaln ej rodzinie. Wiadomość: kowska 83 pod kieroWni - Plotrctwem B. etel. 13941 d{) godz. 15.
(5495-p) lewskieg o przyjmują. zapisy na steCIEPŁE bambosz e
najrozma itsze
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(ag) WYKWI NTNA bielizna damska.
____ _ _
rek). Odebrać, Ruda. Rudzka .5
Dl' med:LUToWiEcKI-~JimZY
m!~n4zowa. Ceny hurtowe. NaZAMIEN Ili} czYSte 2 pokoje z da.wn. piłsudskiego.
(697.1)
cJ:loroby sl,órnei wenerycz ne. Le_IW t
kuchnią,
i
ką.pielow
m. 8.
Y1n. Dopłacę.
(5a73-p)
glonów 9. teł. 156-10. Przyjmu je
Tel. 2135-20 do 4 p.
(5484o-p) BIURO BucMlte ryjne .. Renoma" ,
od 3-6.
(ag) KOSZlJL E męskie, sprzed~ hurŁódź. ~rki 3. tel. l:ij)-52. OrganiFOSZlJK UJE pokoju umeblow ane- zuje i nadzoruj
towa. Piotrkow ska 84/6. (5190-p)
ść. '3poDr medycyn y ANTO!'.'! MA.JEW go, niaDmeb lowanego , dzielnica o- rządza bilanse ef księgowo
analizy. OprllcoSKI choroby kobiece i wewnętrz- PRECYZ Y,JNE przvrzad
bo;iętna, blisko linii tramwajo wej, wuje plany kont.
y
elektrv·
ne. od 13-5. Legionów 1 la m. 1. czne kupię. Tel. 129-01.
bez użYwalności kuchni, dobra za- ~:.....:.....-----~-- (p. 2033)
(69131
---
TelHon 216-82_
płata. Tel. 155-11 godz. 10-13 i TŁUMACZ ·PRZYSIĘ
(3514)
G1',~:
r()s~lj16-19 ..
ł
(5482)
Na
ski,
wystaw
angielski
WYTWc
ęchry~
.
francusk
lllNIA
ntemy
KONFEK
i.
hiszpańCJI DAM·
L ~C Z,NICA - PRZYCH ODNIA
- SKlEJ" G. Troczyńskiej ski
niemieck
i.
Korespon
śród
denCje,
Niosą dwaj panowie.
Plot!,kow ska 9. - Porady ambula-l miejSka 48 - poleca
Z.A.1\IIENIĘ dwa pokoje ?11 Siera- podania, _ Piotrkow
bieliznę jedska 84,. ~ront.
torYJne i domowe lekarzy specja- wabną, najlepszy
dzu na takiet w ŁOdzi. Wiadomość pierwsze piętro ch gatunków .
od trzeCIeJ.
Jeden mó\1Y;: - "Bardzo proszę,
L6dź. Gda.ilska 8 lU. 50.
Iist6w. Przyjęcia 10-19.
(lOl/a g.)·
(6989)
(510S-p)
(6782)
NiechZe mi pan powie.
małego z: niekrępującym
fu W STf<!iN specjalis ta chorób ODSTAPIĘ budkę
z towarem _
wejściem na okres zimy bez UŻy PRZYST~I]l do spÓłki do
nprwowv ch. śródmię:iska 7. tel. Zgierska 6. - Wiadomo
Jak połmiił pan o,siągnąt
dobrze
W8lności kuchni poszukuj e dojeż prosperującego sklepu z
ść: Zgier1-92-1)5. Przyjmu je 4-6.
kosmety ·
(4121-p) ska 8. dozorca.
Rezuł:łała -takie ,?u
dżający kUpiec. Zapłaeę dobrze g~ ką lub branży
(5459-p)
pokrewn ej, w centó-wką. _węglem .. lub prod:ukta ml. trum.Poważne
oferty do Dzienni
Dl' med. KTTDRE WICZ ZYGMUN T.
Tamten zaS: - ,,żywiłem kwiatek
·DzwoniĆ 189-2Og' odz. 15-17.
ka Łódzkiego pod .,Serio".
specjalis ta chorób skórnYCh I we- FOTOAP ARAT. zegarek,
brylanty
,
(5480-p)
Wyłączn
ie
.
szpinakiem'·.
(5a60-p)
T
l
biżuterię. złom
h
P• t k
srebrny,
~%;i~i\~Od
~~rO ~w~Ja3-:'6. (a;' znaczld
filat~1istyczne, .kupiszzłoty.
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sI?!,~e.
SKLEP
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naJko1"'ZY
przy
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•.
StnfeJ
Nawrot
w
odstąpię
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OkaMASZ-u"A..TISTK"" .",""""",~. ,;. . fiko~.~ '"
.
ZJ!
ag 282)
zazWrcft em koszMw- remontu. Tel. SZWALN IA BIELIZN -.~-.-._~.Dr REICP"E
-u.,
....
YY;YA""<~"~'" POTRZE BNA samodzie lna krawco~ 1łl'i...92
- speCjalis ta c h o - ' Klhńsklego 47•
Y damskie t
rób weneryczRnych
oraz samodzie lnych elektrom
weW.
_ powrócił. _
<
(5494-p) "Syrenk a".
ontea W' d
nTytwórn i"
006 6
bielizn"
Si
ó
ta
t dni
1
8
d
·
S
P
B
w.
10
Ja om
-go
erpn. I
..
r w za ru
,
er
o zaraz • .
Poł?dniO\V8 26. tel.' 191-23. przyj- OKULAR Y.
. m..
trykotow ej 1 zimowej.
.
.
(5471-p)
ł'..ódź, Al.
strzykaw
:o.ATBZ
ki.
h,rmome
EBH
mUle 2-5.
_pokój
•.
Piotrkow
na.
trzy
ska
.
doby. Kościuszki 93~25.
Nr· 1tt
. (ag) try lekarskie i inne. L6dź. Nowe,. (6996)
tel.
189-10.
x
v
. ...
.
li
5"
INTELIG
ENTNA
;;;;~
poszukt_
Oferly AdminiS tracja "Nr. 47 • Przyjmu jemy do szycia
miejska 3.
(Ag. 285\
na HURT
wana do jadłOdajni ul. Narutow iDl' KONDRA ClU speCjalis ta cho(5475-p) z pOwierzo nych materiałów. KupuPOSZUK UJEMY od z~ 2 bi8=- cza 75
róh żoładka. kiszek. wątroby. Na(
'
1
9
12)'
glych rutynow anych.
jemy trykoty. przędzę.
yyistek'
(ag 206)
rutw"l"" " 35. prZY1'muje 3-n. h'lp- TRYKOT bawełniany.
- . ' , FBANlrUZKA ,rodoWita . dyplomo jedwabn y do r~da.ltcji na godzin~
fon 206-99.
ołudnia
(p 20110) i flanelę kupię. Tel. 204-42
wana,
:poszukUje pokoju w zamian
l
Wleczorn
e
oraz
igentnej
POSZU
KIWAN
(p. 2058) we
siły biurowej , znając~l.~Inaszynopi- _ _ _
fRACY
- za
lekcje. Pl. Dąbrowskiego 4 FOTOGE NICZNI są. wszysCY. gdy
_ _ _ _ _ IE
__
____
m., 18.
Dl' f,. RótYCK I, specjalis ta cho(6990) się fotografu
ją
6b k bi
w
sanie i orienŁującejśię -w zalatFoto-Ate lier
wianiu
spraw
H. Smigacz, adm.i:rfis tracyjno - RUTYNOW~ buchalte r-bllansi - FOKOm
r
o ecych i akuszerii . ul. Le- gREBRO . złoto _ złom kupuje
Fotograf filmo7J utrzyma niem lub bez wy, Piotrkow
kaź- gospodar czych. Referejic je koniecz- S? I-rzędna
glonów Nr 9. teL 166-29. przyjmu- de, ilość Zegarmis trz.
ska
siła. obeznan y dokład- poszu'Jtu je właściciel wytwórn
6,
tel. 171-84.
Łódź, Piotr- ne, godz. 10-13 PO.1s1ta: Agencja me
i, tel.
:fe 1-6.
z całokształtem księgowbścl 140-00 godZ. 14-17.
(204/ag.)
(1016l kowska 4. tel. 141-64.
(7002)
.
(6966) Prasowa PAP; sekretad at afunihi- przebitko wej
oraz
biurow0ś
d4'
_
_
........
'------·
. :przyjmie posadę kierowniczą. Dr med. HERDER STANTS1 ,AW. H.\FTY artystycz ne. sztandar y, stracji. ul. Piotrkow s$<13S.
. , .. -~' k ł' 12x8
ch
ZDJĘCIA do legityma cji oraz
"
(1?2083) Poważne zgłoszenia pod .,Z. 26", J.>ÓŁ8lIT
chor,?by . sk6ry i wenerycz ne - nronorcz yki sukniowe
EB..:~...Q
a o
su ą, boty amatorsk ie wykonuję w ro.
.
. bieliźniane.
(6451-p) betonową., światło,o woda,
przyjmUJ e od 3-6.
odstąpię.
Gdańska 46. Zofia Pytel. Kilil'iskie go 61 m.
gu
jednego dnia. Legionów l. c!1I
-4.
zwrot-ko sztów. Wiadomość. Gdańm 7. tel. 212-62_
(5300) Główna 12. Sklep.
(ag. 252)
(5434-p) SAl\IOD ZmLNA gos~o~ia.l'l dobI'Yffi ,SZUKA n posady w laborato rium ska101{6. 5-7.
(5496-p)
gotowan iem potrzebn a natychm iast. ! kosmetyc znym. Oferty
Dl' ZOFIA KOl',SlIT . chorOby kodo AdminiZgłoszeni
a: ul. śr6dmiejska Nr 58, jstracji "Wykwa lifikowa na".
bie<;e. akuszeria . powr6ciła i przyj KUrlIJĘ
gazę
młyńską,
KTO :tamien! się. Oddam caly WYTW6 RNIA . PUDEŁEK TEKpasy m. 24.
mu]e obecnie. J'Jódź. Piotrkow ska transmis yjne oraz wszelkie
.
(6983)
(1i486-p) domek 4 pokoje z kuchnią poz~ TUROW YCH - R. Pluskow ski. _
artYku70 m. 8. tp-l. 212-22. godz. 3-6 pp. ły techniczn e. Skład
Technicz ny,
miastem , ogród, blisko tramWSJ L6dź, Kilińskiego 55, tel. 166-85.
(5372-p) Południowa 21, tel. 212-19. (P. 2081)
na 2-3 pokoje w Lodzi albo na wykonUj e wszelkie go rodzaju kar'(S3M-p)
1 pokój z kUchnią Vi centrum. tonaże.
OKRĘTKĘ
męską.,
AKUSZERKI
dziurkarkę,
Tel. 179-09 do 18, pr6cz świąt.
bieliźniarkę sprzedam .
Narutow iAdres Reilakcji l Administ :raeji:
(7014) Gl:!M0W E O~UWIE kalosze repa
POl'.O-tNA Sabina Fl'ankow ska _ cza 22/9; godz. od
______________
H-ej. Grocho_ _ TUJe. WUlkanIZ acja. Legionów 13.
ŁóiU, Piatrkow ska '!J!;,.tełefon _123-34. przyjmu je zam6wie nia. udziela po- wiecki.
Redaktor przyjmuj e c0(5478'-:p)
dziennie od godz, 1~14, .tel. 207-18. Sekretarz Redakcji
rad. Lódź. Zawadzk a 23 m. 20_
OD:QAM.
do 12-ej. telefon .. 128-33•. ~ Redakcja rękopisów nie od 10-ej miastem pokpj li; kuchnią poza
uczciwej , sa.motne j lub RADIOO DBIORN IKI - naprawy
zwraca.
(5135-p) SREBRO w każdej postaci kupuje
Za treść i terminy; oe;łoszeń nie bi.erze OdpOwiedzialności.
z dzieckiem za pomoc w domu, szybko. tanio!
f-ma B. Kantor i
Porady, sprawdzanl~
AKUSZE RKA Woitasie wicz. abitu- :I',ńdź. Grand-H otel. H. Zielifiska .
potą,dana
umiejętnośą szycia na. radioodb iorników bezpłatni
Piotrkow ska
e. Fir.
rientkaW arszaws ldej Klinik! Pro- 72.
DZIAŁ OGl.Osn: :'R:' PiotrkoW Ua 96. m piętro. czynny
maszynie
.
Oferty
pod
"Pomoc"
. ma S. Koralczy k. Piotrkow ska 228
(5465-p)
ad· 9 do 15fesora Gromadz kiego. przyjmu je.
.
(7014) teL 208~14.
CENY OGLOSZ Elt: ,za··· milimetr szpalty poza tekstem
(5004-p)
Pomorsk a 43.
'
(53G8-p)
Nekrolog i zl. 15.- za milimetr szpalty. Drobne .zł. 10.- :al 20
SYPIAL NIA orzechow a i pojedyń
(najmnie j ·100.- zł).· poszukiw anie pracy i' rodzin za· ~za ~
cze przedmio ty do sprzedan ia. ZGUBY
zł l) ~
IUNlE
W'
MNlEN
lA
. SAMOCH ODY ciężarowe do stałej
(najmnie j zł. 50)~. VI numerach .. niedzieln ych i· świl1-tee
KUPNO i SPRZEDA~
6/1 dojazd
..
_______
~~ch.
.. . .
na Do...._ _ _ _ _ _ _ ~ródłowa
współpracy w mieście i· na wyjazod
liO proc. drożej. Rachune k czekowy: P,K.O•.oddZiał
drugi1 1.15
przystan
ek.
w ŁodZi N-VII 15G7
pry
.
. ,
IdY. POSZuku jemy. Oferty z kaIkuMASZYN Y do pisania.
ZAGINJ.i
liczenia.
}ŁA
decyzja.
Głównego
·
lacJą.
składać pOd "Natych miast",
(5466-p)
Wydawc a: SP6LDZIELN~ WYDAW NIOZA "OmTELNłX"
(lralkula cyjne -< automaty - zaUrzędu
Kwa.teF1 lnkowego . Ud'i
. ------- (5469-p)
PIsują.ce) f szycia Kupno Sllrze WEZMĘ w dziel'Źawę lub odkupię
przy~!lleniafinl:rle ]Jlektroptt~owa.. .
.
daz _ naprawa- Południowa 1_ warsztat rzeżniczy. Al.
~_
Kopernik a. 58 blłd~. ffil:eB!a'kttI... .J?RZYJ MUJl; haft
1 Maja 9114' OdbitO W dntkarnl Sp. Wyd. ..(lz,.teln ik". Nr ł. - Ł6di. twi:rId t.
.
i
a
.
(ag)
(6995)
nego :ul.< PogQj1IłWklegO 85..<
.Tancza 15 m. 44 ~da-:,h~:~I;:in?i:
.
~{)489p) na).
(5477-p)
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