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REDAKCJA

Zarząd Główny Spółdzielni

Wydawniczej "Czy~elnik"
składa najserdecznie;sze żyt?zenia noworoczne całe; naszei rodzinie ~zytelnikow8kiej-Członkom Rady Nadzorczej,
wszystkim Pracownikom Spółdzielni, pelnomocnikom
pow~atowymJ Członkom Udzialowcoln, wszystkim Sympatykom nllszego ruchu czytelnikowskiego o!az wszystkim
'Pracownikom kultury i oświaty Odrodzone; Polski.

W noc Sylwestrową, i§tnieje tradycyjny zwyczaj .oddawania sa1n.~
tów z dział. - Z\yyc;~aj ten przestrzegany jest również przez mae
rynarzy, którzy stnał~mi witają przybycie N llwego Roku. - Oczywiście

-

są.
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strzały
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nabojów.
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Wczoral zerwaliśmy 4?'statłdst kar-l r.lienar~sz~dn?ść grad,ic !1as~yeh ;na j}(}Iskiej w ubiegłym roku. było dą- ku 1946, czynione były próbyzna-! czone zostało ZllMlą umową mię"
:v!domY. zrUł~", ~d!~e l, N. YSle. G~a n~m!e.cklch przy l żenie do pokoju i g;lO.ko}n. '. Tylko lezienia w'SPólnej plat1itrn:v \vszvst- czy PP'R i Fr.s.~ l) ,,,,';;p:}iprac~.{~ .na~
ze r?k 1946 przeszedł lnz do. hlstOru. Jacu>f me Uda.la Sł. ę•
w .warunkac.b ogólnęg:.o ~(tiu w kich stroonictw P{}litYCz,łr,c.it by' - 'tąp:,'~j też <l.c'~śnlen~e' WS{t~n"'.a.cy
P~w!en oknes.w życiu osobistym Cdo-! Obecnie przyszedł czas, aby Zje.. świecie i sPokoju ł ładu w k r a j u "
k"
li., .J...
. s . •a,
~~~ "~ . ' - f.. ~ ~!,Jo'~'-. i
~.
~ rez~gnUląC. na fi res nali)hZs~y z ffilędzy,
pad.am)
rOUO ....fłiC1.ym§
wJeka i peWIen okres w życiu Na.. rm:e Odzyskane. ich bogactwa i w a r . , . .
1
rodu został zamknięty.
tości .naturalne odpowi0dtti{) wyzys- m~z~a .pr~,... ować skUt~człM~ I wy: rea!lmwa:ma własnych
partyjlJycb Str.onn ctwem Ludowym oraz Strontue
kać. Zemie Odzyskane w naikrót- Id:m
l nN~ • tylkt} wyrownać bralo. celow realizować te hasła i po~ n:ctwem Dem(}kra~ycz..l1ym.
fi,dy .obecnw z pe~spektywy cZł!su szym czasia musimy należycie zago.. 1a!e stworzyc dobrobyt.
stulaty, które są wspólne wszyst.
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t o'.CO b y ło t resc:~ zyc1a po l yczno- kapitał. Środków finansowych dostar ! nasza geil\}!'acja~ ma przecież praPróby całkowania, skttpiania, je· twC'zen1a .' ~rol)~U, . z::aE"<'llz-a .:~ .wy
spOłeCznego P~Is.K! W r. !946. to. n~ CZYĆ ma Danina Narodowa. Ostatnim wo, alw po tylu ciężkich przejściach dnoozenia catego Narodu, stan.owi- raz w w.l.eLcc!.. akel: r6patn~ ..y!nei.
: : spt:a\~; rad~S~l ł ~łopot~w co~zlei czynem obywatelskim w ostatnIm żyć i praco\,;rać w slIDkoju i iwo· Iy tę .czwartą nić przewodnią Ilb!eg-IOna Y!. s(pr~nvlJa, ze~? o]czyzny
gOdZY,. J!ł i"Y Ulą SIę cztery wlelk e Idniu Starego RO'ku było dla ~ wielu r.zyć warunki lepszego i przy!em- lego roku. W dz.edzinie polityczne? ~ow1'oclh Polacy .z rczn.yc~ krazaga• m~ma·
t·
'ł"
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•
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n'e'e!i.,.,·o,trrr.~<l"'·
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olaków, przed
.ermmowe
wp1aceme
mrelszegO
zycia~
w po1ity·
Ule doprowadziły one wprawdzie do., '0-""
•." E""'o"'v
.p;'
, J. <.:.u!,:" V.l ,..,
V"
P~ez:vsze - to :vprowadzeme ~ swej CZęSCI pamny Narodowej.
ce zagraniczne} jak i wewnętrznej, pocr.oIumienia wszys~kkh partyj _ w~e{ol~t!1ie'! t:łacz~e ~s.ród ob~~ch.
ż~cle. l ugru~towan!e ~owych za~ad i. T~ec!ą. Wielką spraw~ któ.ra prze- czynione byty bezustanne wysiłki, PSL nie chciało pMść tą drogą. _ 'P~wroclta . te~ duza ł~OS'Ć Polafi<:w,
u~tro!~'~YCh .1 wymkalącycb z nIch ll~wlała SIę we, wSZystkIch poczyna- aby J)O;kói. spo~ój i ład zapewnić.J nastą~JłQ jed1l:a:k zbliżenie" obu kt[jfZY ~1'u~~l1 w odt1Jz 1 ałąch po1.~kJch
kOnSt;KWenCY1.
. m ; a c h rządu l obMU de1l1Qkracji! Przez prawie trzy kwartały f,o- partyj ro.botniczycb, kHh,'e uwien- na Zacl1ol'lZi:ę.
~
• W m.i.astach: w prz-emysu:. w adi!Ii- ~
Rok obecny - 1941 - z:!czyna
mstra:;ll b~dzle to tworzeme zrębow
się pnd zna1d;;m wyborów i
poo
~:::11łzaCYH1YC~ przemysłu pan~two:
znakiem reanzac~i phmt 3-1ehlli-ego.
~o~ zastosvw~nle
gospot:!u:ki pIa
."
'edna.k·1 wIeikie proNemy
reku
ttO'\yel.
wz.magama WY.~aJllOSCl pracy,
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~'.'c
I" .'
k{~i',.~.
~ -. il1~
zWlększame produkCJI, dail..~ie do
1946. o
;~. ychmow -l)~y. S<l,W
pod.niesie~lia płac, do unormawania
daJs,:ym _c:'~JU prob!emam! cc~~ ;r~lwzajemnych stosunków między sekto
~k~ P~I ~kie··
AJD.
n?ml. ~ ,~Yjj.npl :mrlcc:~~d:Hą,W larami: państwowym, spółdzielczym i
'IfIl..JII'.3fI
'łU1fI
klm stOPfil;ll w PfZYSZ.tOSCI hęd3 one
prywatnym, walka ze spekulaCją, u..
•• .
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. .
mcgły być n'1i:Cl!l'lO'\"i'am!.
WicUde
1l0nnowan;e stosunków własnosclo-/ ~aczelne ~owodztwo WOJska Pol~J3-IetnIego; plaJ1u~dbudowy, p~el'w- ~ka. PolskIego dl~. ~obra. OJcz~zny Izadania, jati!e VI C~::"i"r,!m
C:l!l/:U
l\.'ych i t.V, N.a wsiach bujny rozwój jSklef.o. ogłosiło ~ozkaz nowor~CZ1lY JSZYlD ~ok~em -w:al~~ ~ to, b~ dac na- l ~~r~du.. Pogł~~!aJCle "'.aszą ule~-, stO i1ą P.T.:red Na,.oo. ~...:n .' P~.!:;k.im do
Samopomocy Cltłopskiei. spó!dz:el- Ido WOJska, .w kto~m ~zyta.m:r.
rodOWI .w~elką }13sc zela;;a. l.masz~n, wosc l wI~dzę ... ,,~ho~ą. dos~onałc:ell wykonarua.
WVm2.igf,~~ d~7.~ośd ł
czośd
wie1ka akCl'a h Przemysłu
dta dz·'
,'pozdrawIam
narzędzl
UCZCIe SIę władac WSPOłl!n.1n.~ł~.'!"ru$. l· k~
!.
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RWas
k s~rdeczme
. .w 1 ....
-. y l butów,
., ubran l Jedzema. wyszkoleme,
t h"k
.... _..
"'- _. lvU ,~t",,,,C
,erOWl1,Cllwa.
'h vmaga
wsi i in. No i odbudowa na WSZY-I len
owego
O u,
w plerwSZy,'J.T.wzem zapewnIe narou, ze l nas, czesną ec IU"ą uuJOwą, POuuOSCle.
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stkich odcinkach odbudo~a. której d~ień nowego o~e~u pracy i wysi~~ żołnierzy, .nie zabraknie w. wa.1ce o poziom dyscyplU:y. Pamiętajc~e o]~ te! w ,:r~ w Sł!!SZllOSC r~a ,zo~
rezultaty widoczne są dla każdego
nad umocmelllem I?-aszego \\:oJ_1 porządek l dobrobyt naszeJ OJczyz- p!acy nad sobą l o. rozszerz emu 0- li, atlebiO pr.,.g" amu·
na p~·erwszy już rzut o.ka. zwłaszcza ska, nad ~udoWą Pols~ LudoweJ.
golneg,o. wykształcema.
Owaranclę dągłoścl, iednniitMd
tam, gdzie zniszcz~ni były uaiwięk.. PozdraWIam ~erd.eczme, zwłas~cza.! l! _progu n~we~o. rok:, lezy akt . BądźCie za~sze tam,. gdzie jesteś- i entuz~a;znHl vmcy. da tylko rz~d
SZte - \v stolicy. Wyrazem woli Na- 1Was - star~~ zolme~ze fronto~lJ tOlpan§two~ wm~kieJ wagI - wYbo- Cle p~trz:bll1. narodo,!!, bo W~zą. demokr2tY'c~y, wy1(\:nic·I!Y
przeJl
ro~u HSI.!!11ec1:ł w flaj~rótszym czasie warzysze ~OJO~ o .mepOd.legtosc.
lfY do _Sejmu U.stawoda~czego. Ca- wzo!'owa I ofIarna słuzba dla Nar?- Blok S.trollnictw .DemG~[r::\.tvc.'l. . HYCłt.
Zp:iszc.zcn okre~u W?IllY bł'ł olbrzy- p.?zdra~am zołmerzy. nowego ro-!ły narod ~cz~ImJe od SeJmu. dalsz~- du Jest ~ods:alVoWym elementem 81- Nas!ep!ej też zre~r:mia 3-I~t~1: plan
m: sukces rOZIHSaneJ na WIOsnę Pre- cznika, ktorzy szkolą sn} z pełnytn1lgo umocmema władzy lUdU. l pokoJo ły naszeJ OJczyzny.
.
nr'h,tdo' ... k. fl ,.
~.
Ił
miowej Pożyczki Odbudowy Kraju zrozmnieniem i zapałem. by jak paj wej stabilizacji warunków pracy i
Naczelny Dowódca W. P. :," Le \\i{H('6~' :/J,ZY'l ~.~ O;-,f~CO,,;~
• prędzej stać się godnymi swych ibyru. Wiemy, że tylko zwYcięstwo
l'tIinister Obrony Narodowej l w f. .cd !l<40WO;~r.,~! ze um.elą
Drug;m wielkim procesem. iaki od Istarszych kolegów - żołnierzy fron .. \DemOkraCji zapewni nam ruenarul\'IICHAŁ ZYMIERSKI
praco.wać. w ramach p:am.l..
bywał. si~ w roIsce ~ r. 1946, .był!l u-towych.
. .
• . szalność granicy na Odrze i Nisie
Marszałek Polski
Ro.k 1941 ;.,-i(> , bvć 1, .•tJ", !' t,
sadawmme SIę Polakow na ZIemiach Rok 1946 był rokI(~m umocmemalŁuiyckiej. pozwoli nam poprowa- Z-ca Naczelnego Dowódcy W. P.
W .. L.!ł
••
nO ...... n .• a.o<Odzyskmwch. Ziem;e te. - prz~ jwładzy demokratycznej w Polsce, !dzi(] Ojczyznę do lepszej przyszło- I Wiceminister Obrony Narmlowej rem r,aku 1946-go.
wojną szerszemu Ogół~Wl. pra~Je 'był rokiem budowy silnego Wojskaiści. szybko r~aIizować plan dobroInż. l\L'lRIAN SPYCHALSKI
KAZli\HERZ mż:VŃSKI
n!eznant~ - w ciagu mewlel~ I}ue: IPolskiego. Szczególnie duże sukcesy '\ bytu oraz usunąĆ szkodników z asięcy stały sic nam tak blIskIe. 1 osiągnęliśmy w poprawie wyposaze- paratn. państwowego.
własne, jak ziemie. na którv",n IIf?: I nią. żołnierza. Dzięki pracy POlSkie-I Dlatego teź w pełnej odpowiewkrótce rozpoczniemy druk niezwykle
dzHiśmy się. Kto w.ie naWttlt, CZY dz~s ;go chłopa na roli i polskiego robot- dzialności za losy Państwa i Naro- Już
nie więcej Polaków, zna Wr0cław.lnika w przemyśle. zarówno. wyźy~ du wzywamy Was. abyście głosowali
Jelenią Górę. Szczlecin. niż Bialy- I wierne, jak i umundurowanie nasze- na. tych, któny budują jedność na- ciekawei i ałrakcyjnei powieści pfe
stok, Rzeszów. czy Gorlice.
go zołnierza. poprawia. się .stale.
rodn, którzy strzec będą dobrze praw
W tym wielkim dzieJe obejmowa- . W ciągu. u~ie~ącgo roku w dalSZym ludu. pracującego. z.dobytych w w~l
nia prze ludność polską Ziem Odzy.. cI.ągn pogłębntlli~y br~tersh~'o br~- cez faszyzmem, ktorzy pracą swl!.Ją
skanycb tile wiele pomogły Niem- lnI. WOJS? Po:Sl~lego. z m~ynll armIa dotychc~asową przy. budowie Pancom próby rozpetallia wojny ner-,llll słOWIańskimi. Z połęzną naszą stwa, numo przeszkod ze strony luw6w'. iuk~mi bYhr mo~Y angl0~-lso~usz:tiCZką - A;mią Zwiąku ~a.- dzi z!y{!h i g~pich, spr~wili. że PolSTANISŁAWA
skich męiów stanu: Byrnesa. Bevuta dzleckleg~ - w lne~.zym rzędZIe. . skaJeS: KraJe?'ł })1'ZoduJącym w odi Churchilla. Osadnika pols.kiego mo- l ~~k U~l~tr wreszCIe jes~~e ba.~. ~UdoWl~ sposrod wszyst~iCh}n"a
wami nle zdalano zniechęcić. Nar~d i dzIej zaclesmł. serdeczną WlęZ WOJ- JOW znIsz,fZ0nych przez Nlemcow.
POlski w referendum wyraził sw.ą ska z Narodem.
.
.zołnisrze!
.
aułorów drukowanej u nas
niezłomna wole utrz~'mania tych i
nowYBl- 1947 ~oktt - ~e~ająl
.
•
zIem,. a .mt;żOWie stanu lWląZk."
"'as no:ve trudne l odpoWledzIal-jZ No'ł\~ Ro~em Sk.ładam 'Yam
powieści:
MAJĄ
dz!eckiego - Stalin i Mołotow po .. ne zadama. • •
• ls:r~eczne zyczema no",,?c~ oSIąg
twierdzili w swych ośwJadczęniacb Rok 194.1 Jest pierwszym rokiem męc W pracy na.d tltllaCwaurem :Woj
~ke z kalendarza -
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I Uch~a1enie nowej konstytucji Fel 1() ~ Odroczenie konferencji 6 - Mowa min. Byrnesa w stutt 12 - ,!y:zn,.ac;;~e .w~bO~:~ ; Pol
U.Chw.alewe przez KRN u- IderacYJ
. -'nej Republlki Jugosłow.iań": Wielkiej Czwórki do 15. 6,. 46,
garde. .
SC~3rut ~e~ alenr:~:kretu o' Da.w: l) O przejęciu na wła.snośćjskiej,
. 17 _ Wybory w Holandii _ prze 8 _ Referend~ w ~prawi~ u- , . -; . c
~:ństwa pOdstawowych gałęzi gOS! Zołtan TIildy prezydentem Wę- wagę zdobywa katolicka partda lu- stroju w Bułgarll - WlęksZOŚC o- mm; ~~<;?ON~,. Partii Pracy Vi'
podarstwa nal'odowe~o, .2) o z~kła,-I gier.
dowa.
,powiedziała się ~a .rer:ubliką.,
" ;: e la w ome
daniu nOwYch przedsIębIorstw l JM)"; I 3-6 - 1; ogólnokrajowy i mię23 - 26 -Pobyt delegacji rzą-19 Przemowlerue
Wmstona Anglu. UT b .,
R
nii przyno
ID1dUo"renlU
pieraniu prywatn'lj inicjatywy w Idzynarodowy- kongres b. więZ:ni6w du polskiego w Moskwie.
Churchilla w Zurichu.
19 ul vv YbOlI ~ w. rtza
Przemy~'1e i ban.'!I
. 26 - Wybory w C
" 20-'~3 XI"sesJa
. Kr'
OKOWl
".
. \ilU.
politycznych
niemieckich .
obozów
zechosłowaC)1
aJowe:J' " R
.l..a,dy szą"4 S {ces
Zakonczerue obrad IX sesji Kra" koncentracyjnych (Warszawa),
najwięcej mandatów zdobywają Narodowej,
blik-:- W ybFOry <:.lektorÓw Rady Re
jQwej Rady Nar~owe:j,
..
14 - Nota Polslti do Anglli w komuniści.
..
21 - KRN przyjmuje jednogłoś- pU -=- ~~d ~~~~' miedzy PPS a
28 umow P o :iednogci działania.
~~ - O.twa;:cu.e lna!lgura~neJ sprawie Qddział6w polskich pod do Wybory samorządowe w Turc]l, nie 3-letni plan gospodarczy.
. PPR
sesJl OrgaruzaCJI Na;rodow ZJedno-/w6dz.twem brytyjskim,
!CZER\VmC
_,
22 _
Ordynaeia wyborcza do
" .~
Georues'a BidauIta
czooych w Westmmster Central , 14--1'1 _ HI spis ludności w
2 - Wybory we Francji - do II Sejmu Ustawodawczego uchwalona DY;lSJa, ~z~du
I::>
'
Hall (Londyn).
Polsce.
konstytua..l1.ty. .
'
przez KRN.
we rancJ~.
12 - Pol~ka wybrana. na 2 ll!'ta
15 - Dymiaja rządu Nekraszi Wybo<ry i referendum we Wło26 _ Gen. Anders i jego oilee- GRUDZIEN.
techników w KatoCZłonkiem mestałym. Rady Bezple~ Pasza w Egipcie. Sidky Pasza pre- szech.
. . ' .
rowie pozbawieni
obywatelstwa .1 - Kongres
~zeństwa ONZ.
mierem
11 - Ogłoszellle repUOhtl:l we
lski
I Vl1.cach.
1,3 - Rada Najwyższa ZSRR raZamknięcie I sesji Zgromadzenia Włoszech. De Gasperi ty;nczaso- po. ego,
12 _ ~~on BIum tworzy rząd
tyfikuje układ z 16.8, 1945 r. w spra 0'1
ONZ
\vyro prezydentem.
PaźDZIERNiK
.
,
we FranCJI.
wie granicy ~olsko .. r~dziecI?-ej.
f!:t7 n.=:°w y hor' w Belgii.
Dymisjarz~du Gouina .we Fran~i.l 10 _ Czang _ Ka! _ Szek pono- Zg~:romadzen~e OgoIne _ ~NZ !vzy~
Urzędow~ mauguracJa Unl\versy- 21 _ \V b ~ w Argentynie,
18 -:-' \Vruosek Polski. w ~adzle wnie .wybrany prezydentem rewla - wa aO' zerwallł~ stos~nko~~ dyp:oma
tetu Łódzkieą'Q. .
.
25 _ G~n:ralissimus stalin ko- Bezpieczeństwa w spraWie Ulszpa- ·blikl Chińskiej.
Ityczl1YC~ z Hlszpan:~ gen. F.r.~noo
18 - PodplSap.;€ w Bełlgra~Zle u- misarzem
ludo
sił zbrojn ch nli gen. Franco.
13 _ Referendum we Francji
Z',!Y.ClęS~WO ~aJ1o'vlSka, poIsiuego.
m?"YY ,handloweJ polsko - Jugosł0 ZSRR .
wym
Y
19 Benesz prezydentem Cze- naród zatwierdził nową konstytuUmfd:;acJa PUWaCywllnego w
Wlsnskiej..
.
.
chosłowacji. .
.
. cję,·
polsce.,
. ' . '.
23 - Feliks Goum - premIerem MARZEC
Georges Blda:ult (MRP) , premle14 _ lG _ Zjazd gospDdarczy we I 15 - Zakonczeme II seSJI ZgrotranC'lWkim.
4 - Ustąpienie prezydenta F~- rem Francji,
Wrocławiu.'
madzer>..ia Ogólnego ONZ w No24 - Uchwalenie przez Gen~:r:al. landU ma:rSZ. Gustawa Mannel'heI21 - Rozpoczęcie procesu Artu15 _ Zakończenie konferencji po wym Jorku,
..
ne Zgromadzenie ONZ rezOlucJI. o ma.
ra Greirera W' poznamu.
ko' o ej w P
żu
17 - Rząd Bluma we FranCjI zyw
utworzeniu, komisji do spraw ener5 - .Podpisanie polską czeskiej
28 - EnriC'O de Nicola prezydenskuje votum zaufania,
.
.
_ WYb:; ..:v 'Bułgarii.
gii atom.owej.
umowy kulturalnej,
h ..Ir . I t a l i i . '
Kat Warsza"vy _
LudWik FIPrzemówienie Ohurchilla w Ful30 - GłosGwanie Ludowe w Pol LISTOPAD
scher oraz Ludwik Leist i Józef
LUTY
ton (stan Missouri, USA).
see.
5 _ Wybory w Stanach Zjedno- Meisinger przed sądem.
1- Norweski minister spr. zagr.
9 - Juno Paasikivi prezydentem LlPIEC
/
,czonych AP _ zwycięstwo odnoszą
31 _
Rozwiązanie działalności
Trygve Lie sekretarzem generalFinla\ldii..
4 - No\\ry rząd czechosłowacki z republikanie.
IUNRRA.
nym ONZ.
. 12 - Otwarcie sesji Rady Naj-I premierem Klemensem GottwaJ."
3 -
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~~z~ Zffr~anOWanie

K~- d~ ~ A~~·'G~r

I'" Jak możno było dokonać

tylu rzeczy
,
, "

dla

odbudowy

Rady
sk!lza!ly na I!l
---.;misarzy' Ludowych na Radę Mini- śnuerć w prOCes'le poonans!t'.In.
1111111
str6w w ZSRR.
12-14 -.1 ~6lnop01sk! zj&~d Uznanie Amerykanina
19 -Marsz. Tito wŁodz.l
go.s.podarczy przemysłu włokienm•• •
•
•• •
'
stalin premierem ZSRR. Szwe:r:- czego w Łodzi.. .
oSlqgmęc
dZiedZInie
nik przewodnlczącym Rady Na]- 22 - OtwarCie mostu Poniatow~
,
życzenia
wyższej.
skiego w War~wie.
..
We Wrocławiu bawił przedstawi-I "Wprost trudno poją.ć - m~wi p.
215 - Inauguracja l sesji Rady 29 - O~v~r:Ie konferencJI poko ciel amerykańskiego komitetu mię- Metzger - zwieazaję.c wrodawsl~ą,
"By był lepszy
Bez;pieczeilStwa (SeC'U'l"ity Council) jowej na ~ Bikini.
dzykościelnego mgr. Thur[ Metzger, Fabrykę Wagonów - jak można
Niż poprzedni'·
Hunter College w Bronx (No\vy SIERPIEN
'
, .. '
._
Komitet ten JUŻ w 1941 r, roz.po- by~o ,dokonać, tylu :z.e~zy \~ tak
(żyay się od lat)
Jork).
,8 - Nowy rząd belglJski Camil c:zą,ł zbiórkę funduszów wśród reli- krotklITl czaSIe, w naJclęzszycn waGdyby ClO rok
28 - 31 - B, prezydent, USA lea Hnysmansa.
.
gi 'nych organizacji w Stanach Zjedn runkach, bez najlwnieczniejszych
Było lepiej,
erbert Hoover w "WarszaWIe.
12 - .Gustaw HlL<:ale prem:~rem ni zakup inwentarza zywego dla! nawet maszyn".
30 Wydanie Polsce przez wła- autono~llcznego rządu SłowaCJI.
ludności krajów .zniszczonych p r z e z ! - - - - - - -_ _......_ _...............
Gdzieżby zaszedł świał?
StAW. dze amerykańskie Greisera i Fi- .21 - Gen. dyr. UNRRA La Guar wojnę. Dotychczas, staraniem
IiI"
'/:, _
,
schera.
dIan w Po!sce.
mitetu Międzykościebego dostar<!zo
·SC! V e~m:nnscy
11........................................._ _......_ - _ . . .
31 - Wybory w Grecji,
. WRZESIEN . '
..
Polsce ponad 800 krów.
. : ..!
_ fI:~'"
b .
Georgiev! na czele nowegQ gabl1 - PlebIscyt w GrecJI w spra0"
']!m!erzn~q uD ZuWu; ""Ja
rom
. d R d k ..
tu
B ł
'1
wie formy ustrojowej naństwa zadeMgr. Metzl::>er zWledzI::!
tereny
_
,
List O e a Cli
ne. w
gan,
cydował o monarchii:
woj. :wrocławski,ego, celem zapo~aLO~~DYN ~PAP)~ - Z. Salgo~u
W
'ku
. f rmacjami poda- KWmCI
'.
.
tw
4 _
Rozpoc~<>""i,," konferencji nia Slę z potrzeoami w zakresie m- donOSI agencJa ReUlera, ze nacJoymi z;~~~ D~i:~~k Łódzki" w nu 4 - ~zp~..tYJny Pulltras
OTzy \V i elkiej Czwórki"';' -Paryżu.
wentarza. żywego.
,naliści vietuaL.'1.SCY przygotowują
m
n erze z dni~ 31 """udnia rb.) stwier- rZąsd w otreCJl;'.
t tui .4 """sj' Ll'o-i
5 - Kat Płaszowa-Arnon Gooth
W czasie swego pobytu we Wroc- grunt dla rozpoczęcia ewentual~
<::>~
d':l t
warCle os a ej ""- l
b~
k ę ~..
'ł'
M t
ił
1
t l t '.
'.
dzaro, że Kazimierz Gren anUle, es Narodów w Genewie.
5kazan~~ na k,ar
~~'::;~1.
. ! awm dn:gr 'dl e z~er .~raz "dszczel- ~yc l. per ra {ae]l o za WIesze mu
ani nigdy nie był docent em rower 10
'VV b
J"
Nota Pols Yl o .t'lllSl1l w s.praWIe ry po ZIW a pręZnOSCl narv u po - orom.
sYtetu ŁÓdzki!:lgo .1 w. ogóle w Uni- 17
Dy~~j~ ;bi:~~~ID-eckiego. 'zapiSó,:, ~o ~olskie~o Korp~su przy\ sldego i jego. osią~ięć w dz.iedzinie Większość dzienników w Saigo~7r~ecie ~odzlnm zadnych funk- 18 _ Monarchista Konstanty Tsal sposobaerua l RozmIeszczema.
odbudQWY zll1szczen wQjennych.
nie, wychodzących.w języku annaCJI me pełnił'..
t t ŁQ'dzkiet1o daris premierem greckim.
j
mickim, które dotychczas zajmoRektor Umwersy e u
""
. . Li' N od6
.
"t
. k
.
Prof. dr. T. Kotarbiński.
RozWlazame, ~ ~, 'Y' .
l
Dnia 31 grudnia 1946 roku, zmarła
w.a~ly S anOWIS '0 przYJazne dla naŁ'dź 31 grudnia 1946 r.
.2'5 - Kon~erencJa ~J.rustrow WieIS. t P.
ICJollalsitów vietnamskich, wzywa
o ,
klej Czw6rki w Paryzu.
Francuzów i wojska
MAJ.
.
ANNA MICHALAK
IdO powrotu na,pozycje, które zajSPROSTOWANIE
. 5 - Referetnytdun;: we FranCJi w
przei;ywszy lat 80.
mowali przed 31 października. Pi.
. o sprawie Kons UCJ1,
Ism t
"
'.
W'e wcz.oraijSizym lI1iumer:z-e na~e,~
Konserwatysta Osp:ina Perez wyWyprowadzenie Drogich Z,,'vłok nastąpi dnia 2-go st-ycznia
I ' a. e wysuwaJą pl oPOZYCJę. ::wy
p!IS111;a yr i~fO!r:mCJIaii o ar:esz,~(lIw~ma:c.h 'brany prezydentem Kolumbii.
f
1947 roku, o go<lzinie 14-ej z domu żałoby przy ul. Rzgowskiej
Imllllster ~~oulet prze~ 'po~rotem
ID,rzywód.cow WIN
tJOd1J1 wbadla
10......:. Abdykacja króla włoskiego I
Nr 39 na cmentarz I!;W, Franciszka.
,do FranCJI szukał mOłhwosci zat
SIlę
PQII11v ka , .Nl·apzSwLls1Ł"o.d-a.reSizp.-t°;:Vu~~t; IIWiktora Emanuela Ją Tron obej- i
(7651)
SYN, CóRKA, ZIĘć, SYNOWE i WNUCZKI.
iwarcia "porozumienia tymczasogo p.rezesa .k on z - {)!.·u
b
II
I
Iwego"
b:w:mi: Ka:dmiel'z Marłdew~cz.
jmu)e Hum e n .
ł
•
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Dnia 29 grudnia 1946

f.

rozsiał się ze św~atem

w wieku

łał
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W Zmarłym STraciliśmy długolełniegoDyrekłora

Opiekuna, którego niezmordowanej

pracy zawdzięczamy rozwój firmy.
Złożenie, zwłok do grobu rodzinnego odbędzie się w czwartek, dnia 2 stycznia 1947 r.
o godzinie 15-ei z kaplicy cmentarza nowego parafii' ew. ~ augsb. w Łodzi.
Dyrekcla, Rada Zakładowa i pracownicy
firmy

uWIEPOFANA" Wielkopolska Odlewnia, FabrykQ Nar:zęd:z
i Maszyn ~ pod :zarządem państwowym w Poznaniu

2

D Z1ENNI K

Ló DZ Kl

Nr 1 (547)

.

I i

"Noworoczny .i

--J

di i

apel prez, Mijala

Odpowtedzi Redakcll
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druku.
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Wiersz nie do
'
Antenor. - Pafl.ska "bajeczka" teł
zieje nienawiścią. A może Pan si,

Prezydent, wyraz1ł dalej nadzieję, 'poprawi?
że przez kontakt młodzieży z ludnoElbo" Łódt. - Jako doskonal)'
nosi miesięcznie zaledwie 20 zł. W I' instytucji), zgłaszania darmowych ś~ią, ~łodzież ta uspołe~z~ się i s~a. fa~howi;c - hodowca może Pan 0ten sposób będzie można przyciąg- obiadów dla studentów, pokojów me ~}ę produktywna JUZ w ~zasIe trzymać posadę na Ziemiach OmYli
nąć dużą część społeczeństwa.. Człon, sublokatorskich itp.
s~diow. oto np. studenci Poh~ec!t- anych. ,Prosz~ się zwrócić do odpooc
koma papierający mogą zadeklaro- I Z
tk' i iymi
i
nIki mogą opracowac projekty SW1e- wiedniej placówki PUR.
wae składkę dowolnl'b nie mnlejsząlleźy ;sZ:Słas~ do od~~~;';M:;V tlio robotniczych słuchacze ~a~eStanisław Gintowt. Łęczyca..
jednak niż. GO-kromą składkę człon- ul. Plok.:oWska 37 (teL' 148-96). Do- mU Sztuk Plastycznych zają6 Sl~ :c~ Informacji może Panu udzielić U ...
ka zwyczaJllego.
ta j
ł.l.'
k ~ dekoracją, medycyny mogą wyg a. rząd Bezpieczeństwa. Bardzo możli..
e e wp aCM< mozna na
on.o .. I. d "..h. d tycz""..... higieny i.......
,
'
'l'PMSW
KKO
l. dzł
gOl
SZ..,,, o CZ.,.".,., o
"1:""
".l'" we też że będzie mógł wYstawić poPrez. l.\fijal wezwał w imieniu Tow
m. o
:nr
•
"Najpierw Jednak - zakończył trzebn~ Panu zaświadczenie czy akt
warzrstwa wszystki?h mieszkańców ~a •zakończenie prez. Młja~ stwier prezydent - m}odziet musi odc:z:uc zgonu Pańskiej żony. Niech Pan spró
ŁodzI do zapisywama. się na. człon-dził, ze przez tę akcję młodzIez sm- pomoc spoleczenstwa.. Z tą młOdzlC- buje zwr6cić się także do Biura Eków zwyczajnych lub popierają- diująca..zbliźy się do ludności i zwią źą połączmy się myślą. w dniu No- widencji Ludności
cych, do deklarowania jednorazo- że z nią silnie. Studenci poczują się wego Roku. Ze swej strony składam. .
wYch dotacyj" fundowania styp en- w Łodzi jak u siebie w domu, ma~ akademikom jak najserdeczniejsze Zet-Zet. Pab!anice. - Pisaliśmy
diów (to ostatnie dotyczy głównie jąc opiekę społeczeństwa..
~czenła. lioworoczne".
W. O. na ten temat kIlkakrotnie.
"
J. Zawie3ska, Ł6M.-Termfn skła
dania podań w sprawie mebli ponieieckich zostal: przedłużony do <in.
1 lutego 1947 r. I
H. K-skł; Ł6dt. - .Jak wY±ej, Prze
,
widziane jest rozłożenie na 10 rat

I

O
k
.
I
n Urs re m I

_hDzj ennika Łódzki
I o .. b ego
b i

I

J. S.,

Skfermewłee.-Wy±Sza

Szko

1~~k~e~~en~~~z:onk0;,eWy_ ł~ ;.~~=:~:s~~~!roszę zyvró

II

dej, CIĆ rtSIę do
redaktora
Prezydent miasta Łodzi Kazimierz
pierwszy kupon
2). ił
P l W ołnOŚ'c:i 8. K. Ma
g naszego'
P
j
j
dzldZiału
nn'e
przedstawi- naszego nowego drugiego konkur~ H, Brzezińska, Wfgury 16,
Piotrkowska 1'81.
~~o 9o~~;..~j w ~d~~cjl ~z1e~~a
cieli pr~sy łó~zki~j i.zapoznał i<:,h z1su. Tym razem uyłelnicv nu
21) 6 zdjęć form. ~wkowego
Ogółem nagrodzonych zostanie 30 Łódzkiego" Piotrkowska
III p.
pracami WOJewodzkiego OddzIału
"
iW 2 pozach: - W. Mireck!. Piotr- czytelników Szanse zdobycia jednej
,
.
'
Towarzystwa Przyjaciół 1\iłodzieży' nagrodz,
. en,i ,zostaną premiami, IkOWSka 15.
z premii są' rzeczywiście dute.
L. star, Zgie~ -, Pi~m,o "InicjaSz'ro'l '!;lu"'';sz'''ch
n~n .........., ..,..._t fti1P7...... f'-y lódzlde.'
.
tywa Prywatna istotme wychodzi•
• A '·,7'" oJ
•
...ll.~ .....;:,:::--.T&llI& ł:'·-łrw-- ~·lIlb d • •
22) 1 wazon do kwiatów, 2 wyWydaje je Zrzeszenie Kupców.
Prezydent oświadczył, te gdy
nonn.w:s nan
,a.. ę me caay ciskacze do owoców _ K. Madej, h .............- ........................- - - -.......-.I
przed kiUm tygodniami w zastęp- miesiąc. Polega. on na systemałycz- Piotrkowska 131
~ fi
M: Strza~kowskłJ Łódź. - Jako re
stwie premiera Osóbld-Mor~wskiego
•
".".,
•
. . . lIlIJ i
patnantowI przysługuje Panu zwrot
wziął udział w konferencji ze stu- nym codZ1.~nym zbieraniU mmiest
23} 1 fi. wody kolońskiej, ~ p.
wpłaconych podatków. Proszę się
dentami, mial sPQsobność zetknię- czmych kUponów.
środka do tamowania krwi - Cenzwrócić do PUR, a następnie do Ucia się po raz pierwszy bezpośredUczestników konIrunu proO<s!my 4) i trala Zakupów, Piotrkowska 46, rzędu Skarbowego, który je Panu,
nio z ,młodzieżą łódzkich wyższych na~lefanie kuponów na arkusz pa- IK. Madej, Piotrkowska 181,
:po .przedstawieniu odpowiedniego za
uc:;;eł~I.
,
•
•
pieru W kolejności i~h wycinania. 24), bańki al:umini~we .dla roweI \.fi
I
sW1adczenia - wypłaci.
"MImo d~o~h meG~powledzia~- Po ukazaniu się ostatniego kupo- rzystów - K. MadeJ. PiOtrkowska
c. T. D., Łowicz. - Pismo skieronych wystąpIen studentow, -181
waliśmy do Centrali Poszukiwań Owił prez. l\lija.1 - z konferencji wy nu Nr 30 trzeba będzie je włozyc
'
sób w Łodzi.
niosłem zdecy(lowanie dodatnie wra do koperty celem przysłania do se25) 6 .szkl.anek do kompotużenie. l\lłodzież studiująca w Łodzi krclariału Dz.ienm"ka Łódzkiegotl. K. MadeJ, Plntrkowska 181,
,.-............- -.....- - -................- -.......- - - - -......- - - - - -.....- ...
w z~ccydo,,~an~j w1ęk~zoś~i robi .d<!: Przyosłamim kuponie zamieścimy
26) 2 popielniczki. 2 ~clskacze
lilii
dat-a16wrazeme. z.asięga~em opmu ku
-"_."
l
", i ido owoców - K. Madej. plOkkowI
ą
profesorów i do\",iedziałem się, że
pon ZłlsaunlU)7 ce em 'Wpl5an a ! ska 181
,
I
.
przejawia ona duże zainteresowa- nazwiska I adresu uczestnika.
nie nauką. uczęszcza skrupulatnie
Oto wykaz nadród ofiarowanych , 27) l miseczka do .golenia, 2 p. W
j
~h.,...,.ął ostatni dzień Nr 1 _ 1.8?_8.•.9/1!!, Polskie Tow, H,nn
kI I "'d'
....'
D
_
5
•
isrodka do tam<lWanla krwi - K.
czora. Uj,T....Y u
-i.'<.I'i.J
"'-'
na wy at y, :t. aJe egz ..mmy. osze przez poszczególne fumy:
d j p' trk sk 181
przedtermmowych wpłat na Dani- dlu "Włókienniczego,
Piotrkawska
dlem do wniosku, źe takiej młodzie
Ma e, 10 (JW a.
•
N od'
181 _ 1l!.383."'25, ~-,a
"
..
r
"
,
l"
' "
Id onk
nę
ar ową,
u
'"
.cJ..L.lU
"Hege- ,
zy na e~y . o:oPl)~oc:
Nagrody ofiarowali:
28) 2 grzebienie
esz. owe W ostatnich dn1ach wpłynęły np. Brzozowa 5/9 - 777.150, Spółdziel~ocemaJąc wl~lk,l~ ,znaczenie 9
1) Serwis kawowy na 12 osób _ 1 p. ś;odka do tamo,;,arua krwi - większe sumy na Daninę Narodo- ma .,Współpraca't, Wólczańska 29 -.~zszy?h u:::lm łon~rn<:,h, or~z ~da H. Brzezińska, Wigury 15,
1 'W;fCISkacz ~o oWO;-0W, -.- E. Wy_ wą:
143.260, ~er:tral~ lmportu. i EksporląC SObIe, ~Pl'.,::vę z :ego, ~~ !,gł?U Jest
2) 1 koszula męska _ "Deltad, s~.
-Wcf1noścl 8, K, Madej,
Po1ski Bank Komunaln~. ?io~- dlu WłokleT1n.lczego, PIotrkowska
zł~m dOlad.cą : ZarLąd l\:.ueJ~Ii.:~. w ~o Piotrkowska 58,
PIOtrkowska 181, d-to,
kowska 57·- 500.000, SpółdZIelnia 12BO - 1.219,164, A. Kozłowska, Sp..
dZi o~ plJC:ą~!~l szedł po hun ~a.J3) 1 tort _ Cukiernia Ziemiań29) 2 grzebienie kieszonkowe, _ Harcerska "Czuj-Czyn" 217.:503,l z 0.0., .Sienkiewicza ~9 -., 250.000,
ba.rdzIeJ l1L~Jcnyl:nej illa uezelru. i ska Zawadzka 2
1
ś odka do tamowania krwi ...l- Fabryka Kas Ogniotrwałych, Da- DyrekCJa Przemysłu Farb. i WYdla. stu~entow. Przede ~Szyst,Ii:lm
4) Piżama fl~nel. dziecięca _ E P\Vy~ck.i Pl. Wolności 8 K. Ma-\SZyńskiego 16 - 169.224, Zjecl~~ocze kończalnia. Sierakowskiego 21poprawtlOuo. bYtt~p~okfeS?row dzp:~~ ,.Delta", Piotrkowska 158,
Id~j Piotrk~wska 1~1,'
nie Przem. Jedwabniczego Ti . ..ilnia 15,1.880, Tkalnia Ręczna, Z,awadzka
zaopa rzeme s tho,"'\e l przy 1_.:r , 5)
b b omer
' ki- parce1., 1 fi .
'
16 •- 1\}')
150' li'abi""trka
Pap~r Dacho
włók'e n'"
o3m
łIł
,-,.,.-J
J
l n h:;ze.
\vody kolońskiej - H. Brzezińska, i
weJ, 11 LIStopada 113a -- 205.000,
"Jeżeli chodzi o budynki dla uczel! Wigury 15 Centrala Zakupów ul. !
Józef Kulisiewicz, ~8 pułku Strzele.
'
Kaniowskich - 296.300 Zjednocze~
ni) - ciągnął dalej prez. Mijał, - Piotrkowska !-6
~o zrobmśmy zara.".a~m bardzo dużo
6)" 1 p. ska~etek. 6 1usterek _
. '
nie Przemyshl Chłodniciego w Poll bar~zo mało. ,??-,zo, bo przy ~ra~m E. Wysocki, Pl. \Volności 8,
Wooec t~!?;o. Źle już po za:mknlięciu lkslą'Żek.
•
sce - 3.013.805, Film Polski
lokal,?w zllpe.:vmh:,:uY wsz~stlum!l7) i p, rękawic, 50 cygarniczek - termioo na{l<sył.an;,a i\QuPQlnów pi;erw"
,tabiamce:
, ' . 658,275, "Rolr:ik", 11 Listopada S5
czelmom Jakle-ta~.ne POffiltCSZCzeme. E Wysocki Pl Wo]noś"i 8
"
,•
r ,.
Z'OiJ'la Chodi!~ows:ka. ul. Narut{)lw'loCza 386.000 FIrma Smako!':z" 6-go
~ mało, ~dyż zda}em.y sob!e sprawę, '8) 1 szalik, ci lusterek ~ E, y,,"'y_ S'Ze!~ k~nku'l1su naldes~ O !'etS!ZCZ'! Z nr 9, m, 15.
.
Sierpnia 2' - 170.560, Sp6łd~ielnia
ze to tylKO 1?fOWlzonUI?' ze gmachy socki Pl. WoLl1.ości 8
ipl'O'W'liIllC]1 'Pf'Z·esz.ło
tvs,ąc kuvonów,
Wład. Dą:hJ101\vSlkl-. ul. Naru1oWl1caH "Remont",
Piotrkowska· 38
te są ~byt _Cl?-,sne i ;al~dostosowane
9) '1 krawat, 50 'cygarniczek _ ])'O!Stan1w,I\t.śmy ;pJl~eIDrowadzi~dodat- nr 19.
285, 287, Zarząd Gazowni Miejskiej
do celow. kti.lrym słu:Gą •
B • \'XTysocki
8,,
' 1. osow.am~e
- 1.354740
,y
" Pl TIro~-oś""
H
'lll
"".1
kowe
' , Przemysł KonfekCYJ'n,
.
, 'u'J
Przechodząc do sprawY
pomocy
10) 1 beret 3 szt. grzebieni Ide. ,
,Zgierz:
"Odzież" 163.500, Centrala Gosp,
młodzieży akademickiej, prez. l'łIijaI szon..1rowych, :..... E. Wysocki. Plac I Oto -wykmz os6!b na.,g,rooz<lny.clh,
Ireneu'S1Z ZamOij.ski:, DrQtg.a SO'kolt'Ow- Spół. Ogrod. - 500.000, Jakub Kopowiedział:
Wolności 8,
I irt6rc otr.zymaJa pr.emi~ w posiad ska TIIr 16.
chan, Żeromskiego 23.- 400.512,
"Chciałbym jak najbardziej dopo11) 1 fi. wody kolońskiej, S szt.
Firma "Tamara", Pomorska 40 móc studentom. Apeluję w tym ee- grzebieni kieszonkowych ___ CentraOZORKÓW:
827,234, Przemysł Budowlany, Wylu do społeczeństv..-a. Ładzl. by ma.- la Zakup6w Piotrkowska 416 _
JA_,.,I. M !
k
twÓrn.ia Pa.py 1 - 156.152, Przemysł
sowo wzięło udział w tej akcji",
E. Wysocki,
Wolności 8,
•
lJl.l'.lCll
a:z artz.. Zruzrujni, owa 35.
Budowla..llY, Wytwórnia Papy ~r2
Prez. ~Iijal jest, jak wiadomo,
1'2 13 14 15 16 i 17 po jednym Cmentarz bohater6w w Szczecinie
Piotrków Tryb •
1.50.036. Spółka Wydawnteza,
przewodniczącym
Wojewódzkiego kom' rreCie'
'obów
ODOL" _
W
SZCZecl-f
,.
Żwirki 17, - 413.892, P. S. S. Ogro
Oddziału Towarzystwa Przyjaciół L b P t . ~
f " . A. K
SZCZECIN
B·ron<llst.a,wa L~""O'W1S\'ka, Huta Ka.rat dO~la 74 9.71)(}'o91, Okręgowa
Mlodziezy Szkół Wyższych. W skład
or~ o~lUm c_ em. Narm:-c. .
me władze wajsKo()we
przystąpliły ul. TOIPoQilowa 1.
Społdzlelnia . Mleczarska. Gdańska

Mijał przyjął wc~ol'aj

~~
urukuJem.y
dziś

~~~

~..ł porcełanowe- 8v~
Al>1.-ł
om on eTJU
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Premiowy Drugiego Konkurs"
D,li'ennikl'll to'dzkiego

mo-I·

r 1.

.

i

a

'

n' n

a'r

::1.

r y

c·lesz
. I

Pl.

zt _

ats

zarządu wchodzą

re;;

m. in.: wojewoda
i 19~' z
~ :~ OW1cza k ' do organi'z.owama ~entra'lnego cmen N8J~rody IPrz.eSlła!De beda wzezrudml 1216 - 232.43'5, Kasa Emeryt.-iPODąb-Kocioł, wiceprez., Aj~tmkieIJ
czk8
POgi 1 kgm ~ :~6rnf- t
b 'to t 6
........le<rly-l. na
la- nilStra1c;ję Dzlemm;ilka Łódzkl!f\g'lO pOOZltą życzkowa Pracownik6w K.L.K.prorektor prof. SzymanOWSkI, prof. szy
u wa,
.
-! ",w
a arz.a O'ua er w 'ł'V .. Wl
SZ
"
i
~ 103.570 ,Łódzki
.
Tomaszewiez, prof. Szaff, prof. Do- cukrów i czekolady,
Blegańsld, oku Odra-iBe-rł-in.
~od WiSlka:z.a;nl1\m na ik!u;pooruah .adre
,
e Wąskotorowe KorabiaIski, inż. lleguJski. dyr. Schn~ Mazurska. 28.
um.
~je Dojazdowe - 2,.912.700, .lPn:Yler, ławnik Jagodziński, i nacz. Koszłość", Kopernika 44 4g2,800,
nopka. Łó~ź ~o~zielona ~z została
stosuje sIę przy chorobach wątroby, kamieniach Młciowych, katarze to- Firma ..Zabudowa"7 MagistraekS 7a
na okr~gi l v:'i:~otce młodz!e~ akad~
ZIOŁA« CHOl EKII AZA» łądka 1 kiszek; uporczywych zaparciach, zlej przemianie mate.1'll i artre-- _ 619 92, Spółdzielni Sztuki i Prz
micka. rozp3czme sama akCJę wertyźmie. - Sprzedaż w aptekach 1 składach aptecznych. _ Laboratorium'
a.
e
bunkową (;złonI{ów TPMSW.
H. NIEMOJEWSKIEGO
Fizjol.-Chem. "Choleldna.za", Warsz'awa, Mokot.owska 50,
(kl'.2iQ82) mysłu Ludowego, Protrkowska 89
Składka cz~~uka z\\'-yczajnego \\'-y- 112.865.
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Chot fryzjerem pan Agapit
Nie jest, lec<z się t>Jn nie trap}.

łania

m

Bo nie
yVi~c

święci lepIą

gam"ki.

klientce wloo w 8rajcarki.

d zaw du fr zierski

Pozakręca!

i dowodzi,
! na.im.lcdzlej.

Że' tak. pi~knie

Nr 1 t547J

Dama wnet wr&ila w~c1ekla"
"FryzjerdWi" robiąc piek1o.
DZI~NNIK

ŁÓJ)'/,KI

o

,

"~-

I

Ił
IUIIIII

.

jski w Łodzi

Pier szy zeg

wkr
ZasS:flJd!~s.z,y na., oorm.
.i~fWWISik!inn
kowa
8'tolou., e'lJ!eI"gdoznr..e !.la1braJ' się .itmć
Z . z wJęży mUts.7Ja wyziera:
Na imię mł damo: .".Dar .Ororko- pan cmarkowsklf d-o pra-cy. Zajf\!l sfi.ę
on w-vede W\Szystkim wmllCs~emmn
wa",
Qhrzesi " rąk Fryderyka. Shloe noweg'O ,rartns:za, iwreg<o bwdYOeik po
ssera..."
dmwia'lla Łódź j'll1Ż VI rokiu 1820, dnia
(Autor).
15 ,listńo;pa1da. Stanąd on Jla tym 1Sąm<y!1n mieiscu. Posiadał mi<e\Szkanie
burm'llstrm. lilresZJt policyjny 1 biltrro
M'agioS'tratu. Urzędnhmi jego() byd~'
,.Przesdośoi nI()JeJ historia

I

gajowY Alrutooi Mura.'W.!Slcl.sJ<UJga miej
sikli Łwwz Bar.a.noW1Sklt, SJtr6ż nocny
Jan We.mer, dhiruI'lK ArlJt'Omri DąIbrow
Siki d a'lruiSz.erka Klara Osboj's'k.a.
Nioetdhltgo ,j,ed:nalk mJoocił się w ,tym

Z~eT~.

Pod budowę rntusxa WYdz.jJellooQ p!:a,c przy zlliegJU cl.. Pio'trroowSok'Ji.ei .' Noweg,f) Mirusltla. BUldy,nek
ten z.achował.
s.l-ę do dm1a. .az:is1ij\s,u-,

go.

Kiedy
hudyn:km M~ilStratŁodZ'i. ZdooylCłoi
kf.€Id'Y
wanO' z cza'Stem ~enieść soLed:ztibę
wladz m~ejSlkj.QhdKl n{)t\Vie®O budynkIU łódzki'oh
na terenie NO'wego Miasta, dzli1s!:-ed- żyC7.lka,
SZie!glO FI'<lJcu
W,olntOŚcl.
O!g1ł'OSZ,OOl:O truć ją

\Vykończ,omiY 'ZlOIStał hwdyuex

wy.strz,e;}~l~ ponad d,adhy
dOQ11jkówSlkronnna j·e.g.o wretIJl(JlStal1·ow:Ho miastO' z·aopaw zegar wltwoWy. Powaz,ny
wÓ'W1ciz3J$: nurmisŁr.z Cariklowslktl, law prutang ,I. po-wier1iOlIlo IbotndO'Wię -JanQ~ to był wYda,tek, fi mlia.iSI1Jo nie !posiada
n'ilk: i11on;orowy Stani.w OozdQ'W'sIkJL. Wf LełbeltQwtl:, ipOOhO'dząoemu .re M cf101S'tarecmych na iben eeł1 ro11du-

n u

szÓ'm ZaJmteiresovi'al się SlPr,awą Je.;
dea1z iprz,errnYlS'lowców OzorkoVllll,
PryderYJk Schiloe'sser, ktÓry w,i~'suy
mi fund'UiSZIB.Il11!~ tSVTawtill m~a:stu Z1~gar•.
nalb-ywajq.c giO w BerlilIl':e w roknt
1827. Spf(}wad~z()ny do() Warsz.awy.
dokta-druie wYpróbowany, dos:tlał się
wre\SZic1e -do Łodlz:i. D~1l!go ieszcze ,cze .
kaJa Łódź, nim uder:zył p'.erwsZY'
gong mte'is!ki'e,go zegara.Wyłoł1l:,ta stę
nowa trudność. N1e pos:;rucllalo miasto
ZJeigannilSitrm, kttóry P'Otrnf,t~by oprlekować Slię nalbyfi..1dem, za!lOŻen1,em go
na wedy li .cmwać n-ad prawidJ,oWlOś
clą je,go biegu. Szukano z·egarm:s·trza.

nnal1eZ'iooo ~ d,op.iero w 'foku 18~

w ~oddęlbi<c.ad1. Zwał SIi'ę 00 Ka'l"olem
Lewandowsokrl:m. Z mil'5'trz,em tym za..
wad Ma,giJs.llrot UIillOWę. Zd'awa,to sI'ę,
itt \VISzys,tko potoczy .sffę gładko. tym·czaSlemz.aw:ótU ,ze,gapm"słrz, a z,egar
prz.e1eiŻal hez,czy;runi·e do ·wku 1834.
W tym cza,sJemia'sto zaan:gażO'w,a~o
noweg.O' !ll1li,st,rZ-a, Mii,dh!ata Sfr·a,n,gQ'Sa.
Dokona:r 00 mom:taŹlu z!e~ara i iWIOih:O'-

dtlategQ, że prlzlędtem.za ba,rdzo się na przys.zołO'sc cieszyi, może dJ.a1tego, że wszystko !po pewnym czasie ,popi~j &taeji, krt:6i-a
wszed!nł'eje? A może by1!o to tak 21W'ane pnzestaWietrlJie
nle:We, jak jeden mąt, .wYblegll z wagon6w. Ga~aml uaut.. WZll"oSl1la· bow1em j.ego tęsknota ,z.a !1odziną.
s,ypajli di() oh~ek, d:o k1eSzem z!lemi~... Tulilli ~ tfu
Na: Bitioousli i w państwalC!b. baa?tyc1ciich, wojs'k'a, :10dlnzew, ZI1'YWali' llścle łwtJ71kali je pod paski cz.apeik wi-edk'ie wyzwalały miasta jedJnl() po drugim w baroto
szytJldm tempie.
~ mundurów.
Powieść
59) N1ezwykłych przybyszów dlostrzegła PI'::vcujęca w po. Kredy ko.m'U!tl~kat z fTonku dO/niósł, że w obrębie miaAndlrzej nie potrafił ani
W!idząc źołni&!zy w ClZ'apkech oZ orzcllkaml, poIIska, ]u dz.f.ewczyna. Przyglądała się przez chwilę, po czym sta W. ju.ż· tomą się vv'18!llci ludlność me rwkrzyła własnym oozlom.NieroCY' w ciągu ZlaJCIzę1a b~ec' 00 sił do pociągu. Była już tylko o ki!llka- sdoedlz.ieć,aru chodzić, alnli s[)ać, ani myśleć spokojnie.
SZY'bko poVJIZiął decyrzję: jechać!
lat okupaąji w,paj1lfilJ'l'1Zekonalnie, źe źadlnJej Po!~'ki jut naście metrów, gdy TUSZył, Jakby się pOO.61Wa;J;a z ?iemi,
Był jui z,miertzch 1 kiedy A.."ldlrzej to. sobie postanowił.
tod.e będzie, ,Żezoo1Jaiła mz fl.8.1 zaWS'ze wy'kre'ś1orva 2 mapy jakby.m.ę wzlbijała do góry, jej ręce !l"o'zPO'St'af'te Jalk Slkrzy
EUI".qpy.
cliła, zcieruchomiały w powietflzu.
Nie chciał cze'kacani chwiH. Nazajut'r1z w kierUJIllkt.l m~a
A tupoJawł.a ~. wodsko pO[~ki~ dlQlbr!z,e wytpdsai10ne
Baffizi:ej s<:,eptyc:znlle nastf<tjen'i; nieklt6rzy ofk,ęrQWie sta W. wyros2lalł'B. maszyna, kt6rą jecha'ł jeden z pUibkowu::Ulków z wamym poleceniem.
ł uzbrojone i. Mje Niemca.
m6willi:
- Sta'!ll~ na głowie., a wyruszę z nim - pomysl'al Alrr
~ .Wiadomo co było 'Więks'ze - .zrdumime, czy ra- ZaozekJa<jde, to pl.tWw1sZe dm, fu pow.ibarueł~bar- oozej..
..
\
-.llll.
tych kt&'tali .
W
od~-tał
czymy 00 będzie p6Zn!iJej .•.
d UO:S\;
u· .',
,zy Wf ' plerwsze po e
'UI.f;'. y.
_ 00 1-...A zł.e 6iniej? pómłej hAAlzie je$21~e lepiej.
Nie :r;v.r-a,źadąć na lZS/padającą noc, udał się mofucyt:okńerzy dosłowod.e z'aif'zU'cono kw1a1f:amł. W mia~~z~'-"
~
kam na ~h ~ierad:y się tlumy, na spotJkame ma'" Z1najd$iemy się u siebIe, odszukamy rodzilny, 1ct6rydh ldem d-o odległ~o -o kii1!1mna!Ście kiI10metrów sl~ta'bu dyeZf)!l"Uih,'C. t."Ul płechu1"Oni wybiegały dz:t:eci, ndooą!G ('11" nd;e wid'ziel!i.OOly tyle lat br:mniała odpowied4 więk~ wi!zji, by wyjedlnac pozwol'en'ie i rozkaz wyjazdu.
J~ J
sz~i.
, yV s.zI't'a.bi'e p'OpatJ:.zono nra Andrzeja jak na !niebarkierkIi. Niejeden :ńwowWsY :sta11"zec płakał.
Batalionowi saclf;oo!lJełm.U wyma.<:!zooo 'cfłuZs~ypOS'tój clzo. iOlo.nna,lnego. człowieka.
Usta.wiQIla fi1Z!pałerami wzcUuź jezdniludlnbś6 wylg'tą- nileda1eko. Ulias:t>a X. Znnwuw lesie, gdyż HnliJa ft10rlW
Gdy zamelcilorwlall si-ę u dowódcy dywizji, tamten zada.ła, ozy wśr6d przechodlzącydh: żobnielr\zyo nie.2łnaUdlzie przebiegała w pobliżu.
pytał:
' sif kt~ maj orny, btiW, kr.ewny.
.
N1em-cy za wszelką ceIl/ę sta!r9!łi. s1ę u1;rfzymać swe po~ - - J ak~e chcecie Jechać do miaoSta W" kiedy ono jel9t
Zdumiie!ntie n~t6rych było tak Wf1:e!1ki~ ,że po,prooh1 zyoje. Wy\ZWo!:oo.y był dopiero niewidki Skrawek poil- j'CSZQZe zaJęte przez Niemc6w?
ni'f! wietlzyl1, ~ę 1:!opolakle woj~. My§1e1i, it to jacyś skiej z.lemi.
- Ale będzie 'W'Olne nim dbjarlę - odrzekł Anckzą).
p!Webraru. cudz·oziemcy. Dopiero gdy pQii100zyly się tIOz-1 WSłzyst'ko j'edJnak ws'ka:zywa~ lIla tOJ żei 'z tych poWidocmie odJpowiedź ta spodobała się dmv5dcy. Uś
mowy wojczysotymjęzykuł wą'tlpliwoścl .z'n.1knęły. Ko-, zyoji niepr.z.yił8lCiel będlz'ie wyparty.
miechnął się i ifłz,ekł:
bi:e.ty miały tak ~m()dll;oneoczYJ jakby pojoawi'Ol.1ie się
Po paru tygodniach radosć Andrzeja ~ powodu ~~
...... A nQ lem1 ta.k. to możecie jechac.. ~
pdlski~o żołnierza na polskiej ziemi uwSiŻały 1l.liema1 za kania si~ .z .rodakami Zttl1l1llJe.1.szy'}asię, zgl!atl9wi'ała. M-oz.e
{D. c. n....
cud.
Baifu1!om: /Salrlitarny
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przebył granicę w polciągru. Na
n~a polską na'ZlWę, wszyscy żbł
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RozpairZi;;nle llOstepu technicznego Ik
.
.
.
jak: się w ostatnich "Iatacb zaznacz i, ?nOPle ~lękkle i twarde, juta i jedwe wszystkich gałęziach WłÓkiem;i_I~ab•. Włokna jł~kowe. a. zwlaszcza
ctw3_ w o"'óle a w krótkim arh'Kufet n. me moga uz od',dłuzsZlego czaW sZC' 0":-:
,.. . .
LJ',
1 l Sil wytrzymać konkurencji z bawet. wa' dl~:;:~~nOtS~: me .~e~t rz~cza lat-I na z powodu wysokich kosztów prze..
sx';; 1 r':·~'::-, C,,: ~On!Zel ~os ~ną . za-1·robu.
zd~ta.~~~" ;l!le !}lti,yme nalwaznlels~e I Wszelkie próby zastąpienia bawet"
dzfn Sen"" w r-oostawowqch jego dZle ny surowcem naturalnym. produko, a .
wanym w Europie. czynione w N1.~m
Z nntury rz.cezy są one podane i c:iJech i Włoszech. a częściowo w
frngmełitarYCZ~łe i ni~ :vYcz~rpulą :r:ols,ce. Prancli i Rosji, lub kot-oninę
tem.atl!' 9gramczymy SIę Jeoyme do, me daty, iak do-i'ychczas. Wyników
omowlcma P?stępu w rozs~crzaruu I zadowalających. Nie rozwiązano dobazy surowcow naiuralnych J ~ztu,:z· tad ta~że w sposób definitywny pon:t'ch. ~ra~ rlOstęy~ w p~ędz!llUIctwIe, tan!ema kosztów otrzymywania włótkactwIe 1 wy!wnczalmctwle.
kna łykowego. Dekorłyzacja słomy
surow.ei, na która tak bardzo stawta.
no jeszcze przed WOlna, liie została
dotą~ ostatecznie opracowana. PoW dZLtldzinie tej nie zaszłv ostat- czymono tu iednak duże postępy i
nio żadne więk~ze zmiany. Surowca- wydaje się, że jedynie ona mogłahy
mi dominuiącymi pozostaja nadal ba- obniżyć o.enę wyrobów z włókie.n ływełna i wełna. prócz nich zaś len,- kowycb.
,
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,-TeChnologia p.rzędzenia PO'S~CZI~·IObrączniarkach silniki elektryczne o', PRZĘDZALNICTWO SUROWCÓW
golnych surowców Jllało się zmieniła regułacH szybkości, dozwalające na LYPKOWYCH uczyniło może ostatnio
od szeregu lat. ,Cały wysiłek był sk!e osiągnięcie wrzecionom 12.000 obr.lnaiwięoe1 usiłowań w kierunku iuż
rowany natomIas~ 113 udoskonalau!e mlD. i wyżlej; zwiększono też w·jel.. nie tylko ulepszenia p(}szczególnych
m~zYll przę~zalnlCZych. iUlej}~zema, kość uwoiw na cewkach. Do da1- maszyn. ale i w(}rowadzeniu zmian
te Idą zasadlilCZQ w czter~ch k1erun-I" szych lepszeń należy zastosowanie technologicznych samego procesu. Do
ka~h:
..
..
.
,.
na ciągarkach kó! zębatych z masy pró1! z lat. ostatnich•.}dóre zarówno
1) zmmelS7.ema m5Zczem~ włoklen plastycznej, użycie lekkich stopów na SIąsku lak w Anglu dały zadowa-PfZ":Z. pro~es. p~z~dzem.~;
na l!iektóre akcesoria dla zmniejsza- lające w!ni~t 1!aleźy zaliczyć, próby
2). zmme~szema lłosCl pne]sć przez nin łch ciężarów itp.'
przes~awH;~rua su~ na przed~~eme wł?:
, ma~zj ny.prz~ row.n0cz~S~y~ Przed sam.ą WOlną w Nl,emczech lmaz!e!onego. Pmces pow:y~sz~. kto
ZWlęKszeruu rown~młernosclo o zaczeto studm nad pfzędzemef!1, bez- ry.willitCn wP!yoa ć . na obmz:eme ko ..
trz;vmYW3!ICgO z !lIC~ !lroduktu: PGśrednio z taśmy z zupełnym wy- ~ztow w:yrobow 111!anych. nie został
3) zWlększanIU wydaJnoscl maszyn; eliminowaniem wrzecieniarek. Osjąg- ~esz-cze dostatlecz~le ro~pra:owallY
4) uproszc~niu o~sługi .n~aszyn ce- meto, wp~awdz!~ pewne wyni~j ••ale II na skutek tego n:1e przYll!ł SIę ~w:
lem zmmejsZlema lIosclobsługu- w obecneJ ChWIlI trudno przew1dzIeć, i sZlechnie. B~zsprzecznieduzym OSIąg
jących ich robotników.
czy system ten doJrzał już do zasto- niędem w przę,dzalnjc~wie s!1rowców
Rozpatrzymy ia.k stosowano te wy- sowania go, na skalę przemysłową. ł~kowych l?yło wPr~',:adw11te oorącz
tyczne dla przędzaln'ictwa bawełny.
Wysiłki PRZĘDZALNICTWA WEŁ marek zamIast. prząsu:c ~kr~ydełkoW
. NIANEGO. szły W podobnym ki~run- wYch. Obecllle stosuJe SIę le z pomaszynach P~'Ygotowawczy~h k·
t..
~. •
o W dług Town- wodzeniem nawet przy przędzenin'
SZ
czyszczących. w ktorych następuJe. u Co uaw, eł l1!aneg?. e
. I
-k .
U III
...
naiintensywnieisze mszczenie włók- nendaw pzasIe WOl!łY wprowad~o,no ,nawna m~ ro. .
, .
" t ' d' ' w Amdb na5tępu~ące ulellszema:
czaSłe WOlny wprawdzi1e itrmy
' !,"atzn~e Pdrztelawk10 Sle ~zet1le <>r'zekon" ..truowa.. o ma.c>zyny ·odUusz- kOl1siruaiace maszyny. PfzędzaJnićze
,
' kna, wY
W przeciwieństwie do. surowców sza równomierność, niż dla fedwa-ons t runorow o wy orzyst ama ce- ., '.""
u",
•
t ·'t
.Ją
d k •
'Mi:uralnycb. rozwój włókna' sztucz-, biu), właściwościach użytkowych iem rozluźniania włókna w możliwie CZ~Hl~. wprowadz~no w Stts~~r~ach, fP~':b aWl ~enswo
pro ,11 C]~ t n3 ~oI
nego postępuje naprzód z zawrotną (gorsze przewodnictwo 'cienła). a nade dużym stopniu powietrza przy rów.. zmIenny prąd powll~trza. dZlataląCY !'- y '!o] l1 e, .tym nle~n!eh o l e
szybkościa i to w dwóch kientnkacłt: wszystko w możliwościach W1-tkorzy
• . .•
. ' k dr
pro!':touadle . do kierunku posuwu WIemy. Ich oddzmły dos\vladczaltw
sztucznego Jedwabiu i włókna cię- stau:a istniejących przędzalni dla Je' :[:kt~s~:z~~~leRÓz'::~C::Ś~e ~';~;~ włÓ!ma. Przez zmian e lmnstrukcii ~a-I p:3-oowałv nad dalszym. udoskonale~
tego.
gO PfZl~robu, oraz różnorodności W y - ' . tu "1 :·t d hl
.,.b
. _ mbzasilacza zgrzeblarki zapewniono mem maszyn przędzalmczych. (zwłaIstniejące ooocnie włókna sztticz· glądu zewnętrznego tkanin. który la- ~~ieg;l~trż~;~c m:żU~iean;ó:'~oini!~ bardziej równomierne zasHani~włók- I szcza, dla surowc?w lrkowy~lt)•• Do..
ne można podzielić z punktu widze- two można tu (}siągnać.·
ne. Oprócz wielkich wyciagów uży- na,. przebudowano zgrz-:b!arkl oraz t~d nl~ zosta!o. ulawmon~. ]alne o:
ma chemiczuego na 2 grupy zasadn:i- , Z ~tók!en prnteinowych!). roz~- wanych na przą.<SnicacIt, zwiększono zWlęlrsz0!1 0 obr~ty prząsmc ,,!lrze~ za ISlagn~fY, wym~~.. ale I!l~~.na ~.czeki_
cze:
,
nęła SH~. na szers;zą skalę. JedYnie wyciągi na wrzecleniarkach. stosując stosoW~ille dłuzszych wrze!.:JOn l lI- 'yać ze nastąpI to w U<Ublizsz}mcza
l) surowce, otrzymyWane z rege- produkCja z kazemy. Włok no prOM początkowo 4 zamiast 3 par warków lepszen1e napędu.
. 51e.
l
nerówanych związków Ol'gani- teinowe iest używane i!OOYllie Jako wyciagowych. a nastęl)tUe przl~cho-.
""łwo
cznych, do których zaliczają domieszka do innych surowców i sta dząc nawet na klasyczne urządze. . u.... . .
się· włókna () poołożu celulozy nowi n!lIDiastke. wełny. Główną jego ma do wysokich wyciągów.
.
.
. i proteiny oraz
•
zaletą lest małe. przewodnictwo:! cieDla ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI
. .
' .
.'
,
2) su~owce .syntetyczna.z ,ktoryCh,llła oraz ce?a mzsza od wełny).",;", maszyn dążono do zwiększenia ilośCi
-Jak dotąd•. przeiśclle na KROSNA woduie ,to koniecznoM ulepszenia
młlbarozlel zn:me są włokna t y- . Z surowcow syntetycznych naJ- obrotów wrzeoion.wProwadzając lo·' AUTOMATYCZNE . pra.ktycznie o- maszYn przygotowawcz~/cb, a zwła
P!1 nylonu. wmionu, saranu, al-I większ1( rozgłos zyskały sobie bez lżYSka . kulkowe. Przede' wszystkim Isiągniętoiedynie w. Ameryce. gdz;i~ szeza przewijarek l cewiarek. W 0:gl11atu i szkła.
watpienia włókna typU NYLON"}. zaś wyeliminQwano z przędzalnictwa li w tkalniach bawełt1Y -ilość ich stano- bl~Cnej cbwili w tei dziedzinie przoZ snrowca o podłożu celulozy jest. Należy do nich między innymi PER- bawełny prawie zUP'2true samoprząś- wi 95 pmc. w sto~jmku do ogólne! duie Szwajcaria.
.
\\'yrabiany zarówno Ę;ZTUCZNY JE-fŁON. ~tóregoproqukcię świeźo ro_z-1nlce wózkowe. zastępując ie obrą~z"llilOŚci krosien. W Europlest>rawa
Ogólnie należv zauważyć. że wyDWAB, jak i WLO~NO. CIĘTe. I p~częltsmy w Polsce. Nylon z~tał nlarkami: stało się to możliwe 'na ]}rzledst<:twia sie znaczn!elgofzei. gdyż : raźl~a tendenchdest obecnie lWIEKW dalszym ciagu stosuJe SIę w tym IOO!rfvtv W Ameryce w roku 19i13. a skutek wielkIcb' postępów, Jakie po- w Anghi n-P~ W tkalnmch bawełny iSZENIE DOKŁADNOŚCI· WYKONAcelu m~todę wiskozową lnb miedzian p!ooukcja jego rozwinęła ~ię W cza- czyniono w bndowie tych. ostatnich. j ilość krosiOO automatycznych stano-! NIA maszyntkacłdch, oraz słosowa
kową, dające regenerowana celulozę, SIe ,,:ojny nab~rdz;!>_duża s:kalę. Był Jeszcze .prz~d 30 laty twierdzono. że wj iedynie 5 proc. ogólnel ilości. . lnie PRECYZYJNEJ ICH KONTROLI.
lu~ też octanowa. przy pomocy któ- 0!1 uzywany glowmte dla pQtrzeb lot przędzy pO'wyże} Nr 60 (angielskO I Trudności. które napotkano w zan~ W tym celu używa s;ę ostatnio urzą
reI otrzymuie się acetyl _ celulozę; 'lllctw~ (spadOChrony, na o~ony .sa- nie da się prząść na obrączniai'ce, a 'Itomatyzowaniu tkactwa.le'la nie ty.. jdzleń elektronowych dla osiągnięcia
W czasi.e wojny zaczęŁo na dużą mołotow lip.). Jes~ on obecme. cenio- dziś przędzie się z łatwościa POWY- 'Ile w samych krosnach. ile w. koniecz Ipewnosci diiał:lniai zwiększenia wyskalę produkować JEDWAB WISKO- ny~ zwłaszcza )a~o suro,!lee na żej Nr 100. Celem dalszego zWięksLe- noś ci stosowania dla nicb r.epszej dainości krosien.
ZOWY o wielkiei wytrzymałości. ponczochy, ~dyz Ule .u~t~puJe poo nia wydajności zastosowano przy przędzy, zwiększęnła cewek itp. Po.
przewyższającej znacznie wy trzyma- W~ględem wytrzymatosCl l zev;'nętrz:
8
9
tość uprzednio znanych jedwabi sztu n~...o wyglądu naturalnemu ledwa
cznych. W czasie wojny surowca bIom. a pa nad mil! ~~ p.rzewagę, ze
. .. Aria
.
..
łI
tego (..Temasco'l) nżywano w USA ..oo~ me puszc~ą •
:
.
..
..
.
..
.
.
.
.
vrzedte wszystkim do p.rodukcji kor- '1:~ka wada w.tokien s y ntt;tycz- 1 Jest to dziedzina tak (}bszerna. żelNIAĆ TKANINY~ŃA GNICIE. przezlW tym cetu wprowadzono urządze"
nów samochodowych, przy CZym ma ~fe.c ln~~ ~ WYSOkl~ pr~ewodm~o I Jesteśmy w stani~ załedwie z grUb-! stosowanie 'w tym celu różnych ma kontrolne elektronowe. Zapewniaon dawać przy stosowaniu sztucznej J>rz~j.einn~~~ CZynI j~n~lmnymi ł me s,za za.sygnaiizować niektóre osiągnię· związków miedzi. Uodpornianie -to ia one np. zautomatyzowanie proCtesu
gmny lepsze wyniki, nIż bawełna!)
_. .1 W nosz lU.
cia lat ostatnich. Metody wykańcza- ma duże znaczenie wylącz~ przy suszenia. co umożliwia pozostawienJe
dowolne] ilości wilgoą w suszonym
Produkcia tego surowca wAmery- . VINJON, l SA~Al\!. dal~ze dwa su- nia zostały rozszerzone prźez stoso- tkaninacb technicznych.
ce w f. 1945 miała osiągnąć 110.000 ro.wce syntetyczne, są !łzywane pra- warne Dowlekania włókien. bądź heż Rozwój maszyn i urządzeń· idzie, produkcie. Dla suszenia tkanin ",Ży
ton i przewidywano, że PO przesta- WIe V'Y~łącznle na tk~IHY . techmcz- przedzy żywica syntetyczna i masa- podobnie iak i w innych dziedzinach, wa się ostatnio również promieni ulwil'~niu jej ua stop e pokojową znai- ne" • ln10n o~nacza. SIę duzą odpor- mi plastycznymi.
'
w ,kierunku· zautomatyzowania ich trac~rwonycb.
dzie się ona na rynku nie tylko w po noscl~. chemlczn~. ~1~ traci WYtrzyW czasie wojny rozwinęły się spe- pr~cy i zapeWu~nia ścisłej kontroii.
staci sztucznego jedwabiu. ate rów- maloscl w ,wodZie ! l!eSt b~d~o. ela- ciałne metody. mające na celu
nieź i włókna cietego
styczny. Uzywa się go głOWllle na PRZECIWDZIAŁANIE KURCZENIU
Rozwój WŁÓKlEŃ CIĘTYCH o fmr~, s1~i ryba~kieJ rę.k~iczki łzo"
wyrobów z wełny.• Pozbawia się>
podłożu 'celulozy, w ostatnim 20=Ie-1 lacY'lne ~ do celo,! .taplc~kicb. Nie pri~z ~ wełnę właściwości pilśnienia
ciu je~t rzeczvwi~Cite wspan'iały W! 3dale łSlf~
odzlez, 4y: Jest b~ się. Metody te sprowadzaia się zasadużęj ~1ierze ,,'Yniv~a on z zalet sa. i 'fo .m.a o o pomy na.c e:J)IO i kur~zr dniczo do ,nakładania cienkiei war..
.
mego surowca ·Włókno to może być ! ~~ś~~s~;::u
sto~~Jacb C~ Wl'asCl- stWY związków chemicznych na po- Masy plastyczne ostatnio ściśle się jako wiązania dla wysoko wyrrzydostosowane do przerobu na dowol- gO do celów ta;'czbI~~i 1lZ~a się wlerzchnię włosa lub tez do częścio- zazębiaj3 z włókiennictwem. Za-czY:' małościowycb wyrobÓw z mas pIanego tyPU maszynach przędzalni..
WŁÓKNO ZE1 ~~KtA • r:k~Wl~ w~o zaatakow~j~ cbemic~ie łu- naia one odgrY"Y.a~ rolę nie tylko ia-~t~cZlnycb. Należy właśnie podkreskI włM~. W n:ruelSZY~ stov.mu ••aIta ko sur~wce WY1ScI~we. d!a sztuczn~- slic ciekawą metodę, która po.zwala
czycb. Przedza otrzymywana zma~ odznacza' . si od
szyn baw!'~!nianycb. cienkoprzędnych również ~i(}so\"an~O~01k~Sąt o~: s.!~uie Się tak~e 'WYkanc~anle row- ~o, włokna. łec~ rowm.ez .konkuruJą pn:duko,!ać tkaninę ze sztucznego
czy wi~onio.Wych. wełnianych czesan-I uic~ne (filtry
łzolac'e elek~ ec nl>CZ do. wyrobow. ba~ełruanych•. '\V lU~. Z gotOWY~1 wyrobamI. Ma. to włokl1a cIętego z OMINIĘ~IEM PRO"
]'t) wt~e, tYm wYDa~u dązy SIę p~ewazme mIejSCe przy płaszczach. przeClW- CESÓW, PRZĘDZE.NIA 1 TI~Al\1JA.
kowycb czv z~rzebnycb. lniarskicb. tkaniny ogn;l,odpo
lutowych względnie dla Jedwabiu Iszklane odznacza
d l p. km ~# ,!O do osadz-ema w~wnątrz wlokua "ba- deszczowych,serwetach lip. z mas W tym e.elu ze zmIeszanego włókna
cbanpe posiada odrębne cecby pod: i bardzo źle znosr:i cł!ą . o. sc~~ wd:.tny. pewnych ZYW1C, które P!z~i~ plastyczn~ch. któr~ .uŻyw~e sa w ~iskozowego i winiowego wytwarza
względem wygładu zewnetrzne {)
l t cz'e.
.
ę '. Wlę~ prn
ałala skurcz~nvi. OstatniorownH~z Am~ryce l. zach(funH~J. EuroPIe.• Po- ~ę cioo~a ,!arstwę. Po sprasowaniu
. Przewa~~;i t~o włókna nad s~t~cz-I c!Ió': :J~::~~h~O ~t:r~~s.t~: udalo Sile na WIelką skalę, UODPOR.-, nadto tkan'fUy baweł'maue stosuJe się ł !>~powledmm .. poagrzaniu włÓKno
nym h~d:vabiem naJeży szukać w niż- i się ie dlaprooukcjjt tkanin elektro..
W1mowe - jako mąsa plast~czna t~rszei _cenIe surowca (wymagana
mnieJ izolacyjnych.
moak!yWua - odk.sz.tałca s~ę, a
"
sfeull1e . ,tesŁala. WląZąC włokno Wl~·
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Podziękowanie

Surowce naturalne

Ministerstwa
.

a surowce sztuczne terminem
Wiadomoś6 o wykonaniu przed
i z nadwyżką przez Prze

'Valk.3, .kt?ra rOzPo~zęła się przed
ki!kudZlesleclU .laty między S1!rowcamI natl1ralnJ'!llL .3 s~tucznyml trwa
nadal. Wydal e SIę, ze w najbliższej
przyszłości włókna sztuczne nje będą
modv jednak zastąpić w zUPełności
włókna naturalnego. Stały się one
surowcem pełnowartośclów.ym ł nie
można uW:J:ać ich za namIastkę su·
rowców naturalnych. Tym.oniemnieJ
iaden z nich nie jest stuprocentowo
zbliżony do żadnego z surowCóW na.

I

taralnych. Pod niektórymi względami posi~daia cechy korzystniejsze od
surowcow naturalnych (np. pC\'łysk
dowoinie dobIerany, wielka równomIerność dowolnie dobieranej długosoi i grubości). ale z drugiej strony
i wady. których dotad n~ dało się
usunąć w zupełltośc~ (np. dlłfe p .....ewodnicłwo cieplne. powodujące w
stosunku do wełny niedostateczną
.

.

.L<

cieDłochronność).

POLSKA

RACHUNKOWOŚĆ'
PRZEBITKOWA

wf. Włnd. POŹDZIEJ
tet 173-9'1'

I

~_b~'
""
lld ll

.t O l.

.
.
:n::!.sl WłókIennlc~~ planu produkejl na. rok ,bIezący dot.arła do
wszystkich, ktorzy słuchali przemówienia wigilijnego ob. Prezydenta Rzeczypospolitej" Dla nas
•
h t dn"
··aki
'
znaJąey~ . ru. OSCI, J e pr~emysI kwłoki.enn.
lCZy pokona.
c mu.SI.al
b
dl
w ro u . leząc~ ~ OS1ągmęcIa
tego wyniku sukces Jest szezególnie cenny.
_,
PozWala on wierzyć, źe robotnicy i pracownicy' przemysłu włó~
kienniczego wykonają przed tarminem i z nadwyżką zadanie przewidziane w pierwszym narodowym
planie gospodarczym na najbliższa trzy lata. Mamy przekonanie,
I

I

PiotrkoW$ko 73' że

poleca wprost ze s1dadn:
Najlepsze urzą.dzenia. do księgowości przebitkowej, dostosowane
donowoozesnej organizacji pracy i wymogów rachunkowości.
Skład bogato .zaopat'.r'wny.
(Jeny najniźsze.
Przedstawicielstwa: BYDGOSZCZ - GD~S1I. - WARSZAWA.

.

wynikom ilościowym tQwarzy-

szyć 'będzie

dalsze podnoszenie ja-

kO,ści wyrobo'w l' wzrost 'rentowno-

ści zakładów.
Składam na ręce ob~ Dyrektora
dzj k
. dl
k'

po ę owarne
a robotni ow i
~:t~&Qw.nikó~ Centrąme~o ZarZ!łdll

SkT~~w:;ótffiiPr~eglad osiągnięć

tech..
nicznych we włókiennictwie pozwala
iuż stwierdzić, że tak l'ózszerzeni,e
Przemysłu Włókienniczego i ży. bazy surowcowej jak i sama tec1miczenia dalszych sukcesów na dro- ka ,prze-rO:bu surowca rozwija się w
db d
'
.
.
bardzo szybkim tempie. '
d
ze o li owy l rozwoJU. pols~ego
Stąd też wynika, że aby nie pozo~
pr~n;y~łu, na d!odze wlodą~eJ do sta,!ać w, tyle za tymi zdobyczami,
szczęSCIa człowleka pracy w De- mU&llt11y rownież w szybkim tempie
mąkratycznej Polsce Ludowej.
wytworzyć u nas odpoWIedni klimat
do ro~wijan:ja myśli technicznl~j i nau·
koweJ.
i
TRUDNO WSZYS'I'IilM DOGODZIć.
INŻ. Id. KUM.EK li
ę,le nikt nie zaprzeczy, że mowacje, _ _ __
wprowadzone do planu gry nadcho,
dzącej 49-tej loterii klasowej, spot1) (S;v:nthetic Fibres in Relation
kać się muszą. z uznaniem szero- to Amencan Cotton by M. R. Capkich rzesz graczy, bo teraz gra jest per and H. G.Poster Textile Recornaprawdę "świeczki warta".
' .der November 1945).
Do wYlosowania będą przede Wszy .2) Polska była jednym z pioniestkim 4 g łów n e w y g r a n e po row tego włókna przez załotenie fa1.000.000,- zł, tó jest
bryki Lanitalu.
..
M,I L lON W KAżDEJ KLASIE,
3) Na rynku światowym.
ał.dalej 16, wygranych po 500.000.-:- 'ł) W ostatnich miesiącach ogłoz 100 po. 100.000.-zł, 350 .pol szono w angielskiej· prasie facho20.00? tł.',1.;t?O po. lO.OOO.--:-Zł, ltd,! wsj (np. Textile Recorder.DecemOgolna 'llosc wygranych na suntę·h
1 )
'.
przeszło •86' MILIONóW,ZI.OTYCH
ęr. w946tymwladO!!t1oJScl
o \vynale'z'e. . . I nIU
kraJU nowego
włókna
~ nab:vc~-em .1Q~u lep~eJ nIe ~le- syntetycznego, którenazw'ano Tekac, bo mągnlellle I-eJ klasy Już rylenem Pod względem ch .
16-go stJ'cwmR 47 1'.
"
,nym ró±m się ono ,od dotlI,d zn':.;C:h
Cena losu: 111 - 400.- zł, 1./4
ale właściwościami ma nie ustępo1
lOO~- zł,
(Kr 2177) wać Nylonowi.
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I .'~,MU'S:iUlY mieć tkalhię't:-
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powiedziLiJagrupa rlib'ltnikó'N, wśród któ,
' <.iI'
Tych z.ną!j'dowaH się StaTY Goss, by"
, ,
Iysalowy konowsktej "Wilmy", lumna pod Laskiem we ·~3.'slnych kach w 0ł'a,ł"€-iu.o własne dwa boi- ~ltod~ qoss, dzielny; d? }!'l T~l~;Sie~
willach na 'kilkuln'?'stomortgowym ska, zaklacrowe. '
tKH'L, S z.ewczyk , rO,\v"lI:~i:, dz:'e;lay .,1
.
.'
.
T
'
g1 d
,j'Jbry ma:Jster. Lass l k.ozoy ich zl;ca
zalleslOttlyrn. tereme Zakłady po. ak polku:-otce.w';y'1 ą a pfla: etyl wszy.s,tidch? - WSZys>c-:/ debrzy
siadają osiedle wypoczynkowe Zakładow bawdnlanych w Pabla- i mOl.:l1i :udlZi·e pracy.
d[a pr'acow.rrilków.
nicach o scJ1yłku 1946 1.. Wytrliki Głucho l; ISlrUurt11'O bylo nawłelkich

Polsce pt",z,edlS!iębioc'
Życie kultm-abne pracoWników tej pracy są poważne, Zwła!~Z1C'za
d
1d
d'.n~ .. b '
,,,..,.
,
. """.
. •.
. k '.
,4-.. 'd. .T~U
S"wO po wzg ę. emp!'o 'Ulł!.iCJl a- si'kup'la S'W1etl1~ca, Mora SIę mleSCl po Z:\llYClęSIKlID po OnalTIlJ!U
u.
fO!I'lllie o!'gan:Jizacyjnej, ma się :na wełnianej, 'aJle są rÓ\Vlwież najle- w.da\wytn poeuderowski'tn pała- ności na tle.scala~nJia tamtejszego
myśdi tylko P~ńst\v()we Zakłady piej prowadzone tinansowo, cze- cu, w którym zdoła.iI.o za'Cł'LOwać pr'zemyslu bawełnianego iświadPd-zemysłu Bawełnianego, gdyż w go dowodem jest to, że korz'Y'sta- w dobrym s+'alnie wieksZ'ość daw. czą Q jaroo wy'bknietym celu i ko'!I W
t
k d
.
d' 1_ ., .
" .•
• "
. . ,
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VI'
•
tym to .1:"n,r:zedlS'iębiof"J-nń
e od l]'rn'C8
•
o·t:wv·~.
ll-'.
J~. sooun; u o sweJ p:rto: Ul\.CJl z nego 'ur'ządz€lll1a wnętrza. .
ordyna'CJl wY'sBkow .n.'leoorvyn1lC1'946 r. cElity pl',zemysl' bawelrrlamy najrm,uiejszych kredyrt6w oibrotoŻycie spor!IJowe, tak bUjlo.l1e roz- twa, Rady Z'aildadOlwej i pn-acoWttli'
W Pabialntlca,.ch. został sealo!ntY. wy,ch w NarodowY!ffi Bal1'lJku Pol- wijające się p!'ized W!Otjn~, cora'z le- k6w przeds'ię'biorrstwa.
.
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Państwowych Zakła-

,m,

'L<l!IB"

s~~a:h b~'l,eli tk~lr;i pełne llr~a,tów. Jb :

z l.ra.nSUl1Sjl,
la;;ji, rur
parGwyc.h, mototow. WBnty łl
P') ';\rlelu l11:;;si"cach z<1::lwdów,
prll'Kanywail. powoi:" alezGc:'YUt,\va
nIe, ~ro:;i1o za krO'Sltc'ili, P~'~~l.a z~
P ęUnI a. tl}O'tor ,za mOitO'rem. lal1\. $pOiU
ziemi wy,ra,sta'la i IfiozwUMa sie tkalnia. ,
. 1,
•
WHl)z,ew to s!e~oe "W'my • a ,~Wlma" 1:0 iS~rce W1dzewą. Kledv. N~emf

daI;tv

Z

P'!'2l'O" ~.Iw.. Z'!ti·kl~dy Prz
Dat!'!!Jftłl!l ~
gdy~ dawl1le),Schelbler Srohrnan,

Ł

d."

iikwklowali "Wimc" to ni·e t:rłko
li!nv.;,do'waH k.r·osmH i mas.zytny p.nzędZJJn:~C'ze - to lkkwl!dowaU tradycje
wierl1 i"ok·oLe·n'. z,"lll'klni"'t.. w 180 dom
.
,. •
'1'
" " -,
ka'óh
i dom[IJch. iJecz część w~dlZewlaków, co
'w
ta część, któramzbi,jala k~o'slla
'fla "szmeJc", ni,ektóre kro~na,ic!h czę

Cy

rpI"acowa'ła

Zelhrarni~

f;ll"
z".
lU, f ... U.J
IlHi
Obawiano ,się, że po scaleniu Ii~ UlI
g
In
tr.V!UII'!_ iii łV~ IUI. 11
• 'Iłif
O l~ nowe Z8.11dady będą pt"zyno'Sliły
..
przez
cZlas straty.
I
był się w ten spos6b, że do naj- da~n. Zakłady "K,:u~che i ~n. Jedną z najwięk'OzY'cn fabr~k. włóljak na te~, je~~n rl)k., Przeprowa-: ~.ąd \I1i~l~?'zlbilt,~: l{.ro~nar. ~YYw1ezl'(}no •.
'p.kszych .
p,o.. iLiZ~,
!3 .z.OO:1U
,do mChrkiCmniCZYCh '
w Polsce
',Sl't paustWO~, jdzono kapualne remonty' znaczneJ Ie ozeSCl k.r.OlSlen 'l, te Zit'Ch"ow.a.ifl.e kro
prorvVa. ,d 2'0.,d,er
' "I;'C
.
.
.
.
l'
194-·k
'"b'
Wi, ~.h Z kIl Wzorowo
" prz;yl11osząeych
z>mlC'Zlne ·~tralty :ilnr- We Zakłady Przemysłu Bawełni~nebiilości maszyn, budynków i urządzeń ~,na \V qJ01Qi',We
.::J ro.·u :poz' lera.11'?
ny~.
a ~dow "Kn:us.che l En~
. h f ob
';
. ' go Nr. 1 (dawniej Sclleibler i Groh~ lfa.brycznych, w szczególności wylmń l rO!Zl1J()łO~ęt? {)Id moh btldow~ tkalni.
der 'zo.g't~ło włącz.one 29 :fatbryk n~c . a ryk .,(np ., t~o fahI.yka mann) w ŁodzI. Nie wątpimy, że !I)zalui i urządzeń energety<'::zllych f'le ~VYWLezl,qne kl'O's:na odna]!dywalTho
mniejszych 'Z fabrykami Kind1era K:md1era w btlam.sle rua I hpca nasz żądny wiell~v. <to i bezpośre.dl1io l (rpffiout . ml>szyny 15a.rowej, ustar l z.n:lch!~zęsc uS1:aw!I?,,:q,
i Je<ITkowsk' ego . C! 1 . Stw.· _ 1946 1". wy:'kaz1 ała' olkoło 5 mil. rozwojem polskiego przemysłu włó~ l' wienie dwóch geneii,-atorów). Wy~ . Z w:Y's'J>liku \Voszystkłoil, grup JiU's'zyl.a
lo to ł
Z nk~ ~e e ... tru:-~y Sltrąt) mus:ia'ły obni'żyć Sową docho' kienniczego zainteresowany Czy tcl- szkolollQ! lllarwidualtrle 1.5730soby, pa,erwsza salta 106 krolSHm.
. . ,.!.c" ,Ule a· ta y, ~a
::tll;a~ dowbŚĆ Jednak rzecz't~7istość o~ llik (jakie bliska jest ciału koszu~ zespołowo 1.843 :rułodyeh Pl'acowni~ Po pierwsizei saH szturm .,WiomiaJąceoK<JJ!o 8.500 robotruków, prs"
...,
' .. ol .w·
•
la...), nie pominie okazji. aby się ków oraz 70 ma.jstrów (ogółem :ta- ków" z.o,rgarniz()Iwany!e:p:tej i szerzej
wie go.OOO wrzecidtl, 2.750 krosien kialZała ~ę le~'szą,. ruJ.!Z p'~zev~'ldy" choć pokrótce za.p
al rezultata.- k!ady zatrudniają prżeszło 8.000 0- PI'!ze!l1i6~t ~Lę -na dru~a .wie,łka sa,1t~:~i prodUkujące ponad 3 mirIiiony ;-ralfio, Zasady go~podruikl,. pa1nu- mi prac?, tego kol
w 1'ol':.u 1946. sob). Zorganizowano 3-1~tnią. Szko- Po 6.,m1IeISlacach. z:wvez}ollo. 1.1IS~aWlOmetró tk.·
. ~~, zi i .
]ące w ?:.akłada'Ch .,K:mrs.ohe ~ EIu.- . Za.cznijmy od trudności l oporu. tę 'fechniczną.
.
HO ~'rz,es:z'lo .ckobrY1ch.:lOO. kl'os~,ę~ _.
W • amn ~e~i~C' n",e.
dlel"", W za~osowaniu dla całe o jakie trzeba. był~ po!tl)nac 'w ciągu . Interwencja. Generalnej, Dyrekcji u.mlchoml!O~O. ~'onad 200: Ią,Clzme. z
Zakłady po:slada'Ją pOZt8 tym
. N', • i ·
" , , ,~_ '!ib,. r~kuJ oby. OSiągnąć te l'?Zlllta.ty,\ C. Z. P. Wł. uSllnę\a wreszoie braldCz,Y.n.nydh 11.liZ leS!t, 320, Jak ~ potd}z~ew Moszczenicy pod Piotrkowem, P7zed~l!ę?-?r~v~ ?aly taik dodaL Ja~lml dawn~ za~a.dy szaJb}eroW- zaopatrll'leniowe. Pracowano nieźle. mi. \v:yro~lt~
tkFJ1n,la, :ktora Jo~.z .dZłS13.'J
duży Orld iial fah . .
. tJrud rlil.e wymki, ze ;JUZ za III .klwa1rtal SklEI mogą Się· dzIŚ poszczycic.
A rezultaty? Oto podczas gdY l-go da/le mli eS.l ęClzncn . rp.rodukClj'l .[)olfl3!d
Z_
I rY1C~:ny, za ,- X946 r'. przeds:iębiOl1"lst1Wci wy.ka!ZuA trudnośCi były duże. Więc de-Istycznia 1946 r. czynnych było wrze ćwilerć miHona metrów towaru."
maJący.ok.;,700 lU?:n, Oł"~.z ume j'e w swej dzizhlnośdi z siki..
wastacja ~arktl~a,szynowego przez ciem 68.674. a!,r~sien 1.6~2, tona! T,ka,czre .."~iimY·', !1}aistro'wLe, monru~ho~lony rlla skut.ek WO'j:rry Od~
..
y .
:oltupal}ta.; l to za.~owno ma..s zyn pro-lal.XII. 1946 r. ilasll vn:zemon '\.vzro- tel'zy. f'olbotmcy. cz:e·sć W.lil1l i c;hw.adZllał w Bara'llowie SaIllct.omierAle me . tylko w z.akreS!H~ wy- IdukcYJnych ja.k l u:rządzen energe-\Sła do :U.5.161, a. krosIen do 2.3(1), , la!
',
skim świeżo przed wodną wyrbu. twórczym j finansowyt.In P8!biani- itycZnY<:,h; w.ięc br.ak ka~l' róbotni~ Toteż. i przędzy średnioprzędnej Wima pracuje. \y wY.j~~tko'W'o tr:ud'
.
, '.
. .• ".....;,." l'. D...I!·
.'
Iczych 1 maJstersluch, ·wIęe trudno \vyprodukowano:
,ny;cll wa(flUnka1oh fma·t1JSO\vY1Clh i 'tech-.
1945 r. - '1.918.6'71 kg
tti'CZllY1C1h. ..Wilma" się' rotdzi po nad owany. W skład t1}aJątlku WIcho- ce Sl~ !,'y",vzn:a~ą: . iI!.'le!Je Sl'ę to ści natury zaopatrzeniowej, brak ce
dtZą też nie!'uchoffio:'Śd w Lodzi i flÓWnioez w dZ1edz1'11J.e reg:u1!ow.ania wek, czółenek itp. Wreszcie· konie. 1946 r. ..... 4.458A:15 kg
prawde odoktaodnY1Clh Zlnis.~czooi'aioho.;
Gdańsku o.raz letnis:Jro.wy kilku- stownków społecznych. Ttrlzeba czność sta!?go przestawiania ma- A oto wyniki prodllkcji tkalni:
kupamta.
.
nam.'OimorgoIWY, zatles1tJny . teren z pcdkr,eś1ic, że iPJa 40.000 lUldlrro, śd \SZYl1 na. rozne rodzaje p~zędzy ~U.
.1945 r. - 11.704.582 mtr.
Pra?=l1iemy, by w Nowym Roku'
letni 'w'n .' . Kl·
,.. _..:I Palbianic tego· małe010 'fV'I.l'S\kiego N. R. R. ,A., bawęłna rOSYJska, eglp1946 f. - 22.549.563 mtr.
więcej uwa,gi zwrrucanona Jej wysi~ 1 a.ml,W . o utru:l1e. puu
..
,y~. ..... ska, ba. - nawet brazYlijska).
,Te cyfry mówią same za. siebie, tek, Qfruz \var.t,ó~ć w k:omplekslbe goŁaskwm..
Mancnesteru (d~~y~ Jest ~z), \ Co zrobiono? Du§:o, ba.rdzo duzo!A za. rok będzie jeszcze lepiej.
ś:podla,rczym Pol·slki L~ldo'W1eJ!
Zakłady pahia'I'.ioakie produkują oIkolo 2 5.000 ludh!est ZlWlą~a"'!
0Ii::&;;;;;:;;;====;;;;:;;;;==;;;;;;:;;;;====
W swej Cewtrali i 2 9 óddziałach nytch zlo:s.e~ Zakładow ~alWełn~a~
wszelkiego rodzaju wyrolby ha- mych. StaVl1?'
wobec ·k:ero;ro:t.c" \
lilii
IiI
a
tjkruniny twa
. .
bleliźmane, '4brattllowedamskie, dy Zalk'l.ad.'Q.wej w~!Zkie ObOWlązikil: \
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TOiWer.owe ora.z grodzeń Klerowm.iC'two Za1dadÓVVl

•

krajowYIII i zagranicznym

.
11k,,.anifl\Y na. ,tr'a'IT9P~l"tJery, p;rZędZęISltoSU,j~ staIWffci."
," WYZIli.a~zione umo.;\ .wałka.. o p1a?, o wzros,t._UrttCho- . pdzial przemysłu wełn~anego ,na ,Ul'ryskauro wybitny 8pa,d:k O,dpadna alf'tykuły technicZln:e i sieci ry- wą zblO'rową w opancllU o symem, mienia,. gzkole~!e no~vych kadr ia- m 1 ęd,zYl1'arooowei wystaWIe w Pa- kow własnYCh tak w tkalnIach. Hłk i
baockie, środki opatrunkowe 'alk ptemiowaJn:i'a-pracy. Beza tym chorw{!ow,. z.w~ę~SZelllle 1Wy?aanoścJ, ryżn i Ly.onie, jak również na tar- w przędzalniac~ (w niektórych okrę• .. :
••
. ' J . , 1'J\j'
'1 k .
ki
• p~)pra',:a lakOWI, refiitQ.\\,'11O>SĆ. p()·d~ gach poznańskicb pozwolił stwQ'cr- gach procent Oleużytków zmnIejszył
w~a, bandaoz.:, opa'skl l t. p. War- Wle la wyS1 e je~t ~ .. erowailly ku. nlesienle spra.wn~ś~
orgnniz.acyj.. dzić j ż~pols;kii przemysł wełniany się w omawianym czasokresle z 12
t{)/SC produkCJI po cenach sZltyw- SiP;-awom aproW1łZacJl.
Natych-: nej - to zagad:mema. na ktorych osiągnął poziom, który pOI:l,woIi mu do 5 proc.). Uzyskilwano w po.szczenych wynosi okolo IIS mi!l. żtl mIast po wszc'Zlęciu dzi~łal1no§d ~Cllcen:tro:wał swój wysiłek p~l§Jki na konkurencję Ola rynkach zagra~ góJnych miesiącach przeciętnie około.
miesięczni.ę.
WytwóiliCzej załnżOlnJo kuahn:i\~ fa- prlZe~y.sf wełniaJllY !W roku 1946.
niemYCh
8 proc. rentowności netto.
W czasieostatlniclh działań WQ- bryczną OfIalz powołano spegalny
P1et'W(}tny ll'lan pr:oQuk.cyi~y na
Przemysł wełniany .w roku 1946 Jednym z naczelnych zagadnietl w
j:etliflych zakłady doznały Sltr'alt W~dzia,iJ: aprowizacji, któr.egQlza- r~k 1946 - 18 m)l. m,tr •• t~anm weł .rozpo~ząłptodukcję niektórych ar- roku 1946 by!o również organizacyjdani:em jest grom:adzoooie ŚIrIodików ";atlych - 'Został ~dlwyzszony .w tykułow,przeznac21onycb na ~yn1d ne, z~;;~,?1enle!ldrębnych małych
ItllaJW1ęk~zych ~ ~o.S;ód
fatbryk ż.
' .
. 7e'lk'
, ?lągu.r.oku do 20 q,t.llonow metro w zagran~czne,U!zy~kując
konkretne przedSIębiOrstw W większe obiekty
pt"zemylsłu włokle'n1n.'H:!Zle'gO. spło- ywll10'SCl. w~ WtS~
1 S\PCJS6Ib: t. m. 1 wykiooany ;w ca 21·550·000
me- zamówienia. Tkannny wełnlane (tak przemysłowe. Wwyntku tego. o ile
nęły bowiem dwie tkail:nie w Pa- zP'T;yd1zlałow ur'zędhwyah l Z za~' trów, a :vięc w 107 proc.. Podobnie Z przędzy ClzesankHwej, j,a:k i zgrzeb na dzIeń 1 stycznia 1946 r. n;rekcji
bianicach (o1roło 2IOO ~oSiien), ~POW 11Ia w.oln~ Ifytnllru. Ozy\nll ~ l!al1wyzką wykonany .z~tał pod- nej) , kapelusze g;otowe i stożki do P!zemy~łu Weln!an~go podlegało o·
drukarnia., część faf1bi'arni i przę- SIę :w-zystk~ mOlZ'hwe, aby pOlep_o WYZSiZO.ny plan. prodl!Kc.d
prz!dzy k8iP~ł~szy, pr,zędm czes1linKowa. sta.. · golem. 2,,4 ?rZedsłęblHr'Stw~ w ~ym 1,0
d. 'od' dik
.
. odd' ł s.zyc sytu:a:qJę. aprdw'ilzacyjiną pra~ zgr:z;ebn-ej, gdyz: zmnmst 14·58..,.000 OIYW1C będą w roku 1947 poważną bezposrędnlO. a reszta za posrednl.zaru . pa ! :o~eJ ~ oraz, .. Zla co:wtników.
. ' kg. wykonanio ca. 14.900·000 kg t. ,j pozycję w eks,por:cie przemysłu włó etwem. 8. Zjednoc2ień. to dziś . Hema
mechamClZlIly 'l., kLlka oddZIałów
102 pro.c· p.lanu 'l przędzy;, ezeSlan· kiennic:zego.
.przedslębl!m::stw została zredukowana
mruejszych,
co
razem
stanowiło
Wy.ra1zem
zwalczaln.ia
trudillOlsd
k-owej, gdzie· zaJmt3ist 4·000.000 kg.
Zai.. tel"e"'''''w''''''.'''' w • • •
'
I
do 108, z których 26 pOldlega bewo.
.
. . " .
k
4 "00 oon k
t·
..
"'... "nm", ! YSCI·grem
pra- ~ edn; D
k"
•.
:Ok • 40 proc~ przedwoJenl!l1e.go stal- na tym polu dlfOgą . wSlpołdtiała'" wy, Q,tlaJnO
ca ."'.' '!
g... J. Cy, {l'rgau,izowa'llym w II .i HI kwar- sr · , 0 y~e ClI, a. S2 za pos~edm·
'11ltl Zakładów, To .zaś 00 zostało niiJa jest z.ałożenie SpółdZlie1ni Bra- 105 proc· planu...
- i a l e rokn 46~ w który'm to wyści~ etw,em 6 Zl~dnoczen (z c~ego ledno
Z pOŻOgI VJIoje11lnej, wymaga~OI upo- cowników Zakładów ktfua, opieT;kdnie: w stYC1.lnm br.
wzięło UdZ,iałt 11 z.ak~adów, ;.tw.Y;.
?Z~?iC]nZo-.".pOlS~I~
łZied. nocz;nle,n~~)pelU.:11_
" .
. , . " . .h k
.
r t d! '. gu
h"'z",r,o u'"
• .
e powsm o w fo..m _7~·". TiząU!1\.owa!l!1!a' l :remontu.
rając męna pom!Qcy Dyre1roja. Za~ eZY'l1nyc . rOS!elll.. w !S ·OIpa Złe .0'. ""
,:~y. P01~ ęp .na tym OuQln- W zwlazku z tą ',eJ 3 Z' d
. '
,,~
.
k:ł d6
.
."
5·l84; P.rodu1H~la mlesłęcz:na w stycz ku. \Vyrozn1 ły Sle _ Państw. Zak!.'
- l • . al. ą
§e nocze
DZl~ł~1n.losc produkCyjną rozpo , aw, ~zw:n~a SIę d? lrn;P0ITIJU- nlu 1.247.359 mtr., w list; 2.222.593 Przem. Wełnianego Nr. l im. L. Wa ma
~a
~.eml.aclt
Odzys!mny~łt.
zosiaczęto JUz w lutym I945 T.
Jących rozml'alroW', :plO!Slada'.Jąc 0- mtr.
rYtlsk~ęgo, Zakł. Przem. Wełmane= dły zhikv"do,,"'Vane. a n~ ich nlIeJ.sce -:.
koło 5 000 CZ'l0inlk:6w
ld
.
a
Na im 9 inU
U"..,
o czasu wykształcema samodZlelnf)sPods,tawą kalp'iItaru obrotowego
....
. ,szer~ s e-. P.rzędzalnie zgrzeb«e: w stY'cmiu pO. 1 ·r.
.
!,
l3, lak rownieżci utworzQ'nych Zakładów wydzielofabryki był ura:towalD.y wysiNriem ~~ 1 ~1'ąga1ąc ohr~. oko~ :IO czy~ych wmectt:on 179.333, w.lism- •. austw. lak!. Pyzam.. Wełnianego nych'-: powołane zostały Delegatury
dYifekcji i pracowników skład go~ mlhonow złortych mlesIęC'znre. .
p~dZłe 275.792; produkcja :v siyczł 41 oraz Panstlw. ~abr. Przem. \V Z{{)cieńcu, Jele!1iej Górze i Zielo·.
towych i półO'ótowyoh materiaPliZy Zakd:ada;ch ku' wygodzie mu .1.8896.732 kg"
W . listopadzie, He~; a~go~r'i 3s
~leISk:i) (dawn. nei Górze w bez pmówniania mn!ej-',
łąw, byc moź~ ·lIlaJjwięlmzy s.po- p:racownilków istnieje pracOWIllia 1,465·479 k~.
. . ł
'. e~c
rzy ows.
szym sktadzię per~onałnym.
śr6d mych fa'br k . włóki nJnii- g,zeVJlSlka, zakł1ad f:ryzJel1S'ki prru- ! Przędzalnie czesa.ł!łmwe: w styc;z N~~mlach QdzYsk~nych r?k: 1946 W. roku następnym wskutek łio-ma.
y
e.
."
'. _
' f i r l i cz.ynnych !WmeclOn 97.219, w h,,! prz~nlosł przemysłOWi wełn'lanemu sacit reszta zakładów dziś or antza~
ClZych, c.~ w. zllaC'~I1'Ym stopr~u ma 1 kąplele,
..
stQ.padi~ie 159.252; produkcj~ w~Yda~ny wzrost uruchomieni!ł p.rzycyjnie podległych Zi~dnoczeni~m.c uprzytc.zynrł:o S1ę do z:łagodzema
PO'za tym Zaikłady pI10wadzą Sb;-CZnlli br. 248.207 kg. w llsropa- lediHl\,z,esnych. sukcesąch ~ kierunku legnie bardzo poważnej redukcii
pąnuj'ącego w 1945 1". mu ry.n,ku wzorowe przedsZkole dlla dzieci dz1e br. 432·991 kg.
RE?«?LON1.lACJI tych ZIem. O ile J;.rzez połączenie w większe jeduQst':
głodu. t:malr'ów. Szybki ro'zwój prac.ownik6w i żł.obelk pod fa,cho- Sta;n zatfllUI~enia: ,w styczniu, ~u:::~!i 1c~s~op~a 1?4S r.było za- ki: Dn:datni r~zu~tat roku 1.946 zost~t
produkcj1 pozwailał na twQ\I'zenie wym kierown:i'Ctwem w zdirnr;xm:ch' ~7~Ol)2 nob., w listopadZie 43.481 rob.! "",rch y
a ·l-emla~h. Odzysk~- os!ągmęty dZIękI zesvolemn wysił~
•
. ,
.
V'Y..,
W 'k
. "l"
. I"
w prZ{;IDYS e ;wEhmanym O"'Q~ kowi i ",harmon~zowan .
'I·
Slię kapitału o;broto-~ego, Zailcl!ady warunkach i doibrym ooŻ'ywiannu.
1L -a i()
IOsctoWe
wykonanIe ~ęm 1.246 vrm::owil2KÓW. w tym 571 ron.f ~l'~ t ~ h ;'k . .. eJ w:'po pracy
sta.rrowrą obec'.alie nie tylko naj- W letniskowej miejscolWoiści Ko- p!an: .została przepro,wadzo-na zwy- Polaków. i _615 •~Tiemców (54 Pfnd: Sł;\~'~~~~' ec ni. a. t,raco\.'\'J1:ka umy-

samochodowe

I

.•

,

N.

.

"

.

2.5731

.1

W-'

ClęS:

o

.•

r

było

to nadzien l bsto}:'.3da 1946 r.

..

.'

zatrudn!onych w przemyśle wełnI aOSIągmęc1 a przemysłu wełnjanego
( . Z OKAZJI N O W EGO R Oli. U
' eona na jakościc-we' wykon21ni e vIa 'nym na tlemiach Odzyskanych 4.783 w roku ~ 9"46, uzyskane w warunkach
WSZYSi'KIM SWOIM STAŁYM:
nu. O· i1e na początku roku !?'o(l pracowników, w tym 4.719 pQlaków !rudnych, ,pozwalaią mieć nadzielę,
BYWA(ACOM
t~'lli .wz.ględem...... były pewne nie~o- 1 64 Niemców u,a proc.).
.
ze ~O'StawlOne temn .przemysłowi za.
SKŁADA
Cilągn.~ęcia, to st3iJ1 ten POla kon.1ec
w l . .',
dame na .rok 1947, pierwszy r<l<k pIaS E R D E C Z N E 1;YCZE:NIA
rOIKU uległ. znaczmej ·poprawie. StWo.j WB:tni!:::;n'ł~~n;~w~o.s.~ prze!D[słU nu 3-tetmego.. a mitanowicie wypro·
,
rlzenie organizacji technicznej kongo k;;;{.nku "'z~jększeni~ u:r:.na.:l~ w dukow(3me32 milionów tkanin weł!ti'a
ł:11'I"
tr.ol i, wzmocnie\11ie 'kiemwnictwai c· • W cI' ., •
1l1nosc. ~ra nych wzrost
60 proo. w stosunku
n
.. t,i'J
g
I
techniClroeg.o w zakładach, §!llKOle I':'l;st~p~~r:c l~~~el n.rosnoigorIz!l1y do planu roku 1946), przędzy zgrze·bfacbowc6w-ro- , ' , '"
- ~- wzros a w P21 ne} 21.400.000 kg (wzrost o 47 proc.),
nie nowych kadr
LóDz - PLAC WOLNOśCI Nr 4. - Telefon 133-11.
bO~n(lków l techników _
zwat~1 ~o,vnau,u ~e ~ty&~n.lCm 1946 r ..0 l, prz~dzy czesankowej 6AiOO,OOO kg.
(Ag. 557)
,,
. J mleć uadz~;>~e że rok 1947 po • "1 ,.r~c.; a Wlldamośc lednlJi wrzecJOTIO- (cyzrDst o 65 proc,) zo.stanie WVKO/'"
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ZiwrÓa

CukIernia'
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6

Nie mt11ejsza uwaga zootaia

Nr 1. (547)

."",L' • :

-

przynlf:~ i <>;!łuz,ny W przędzalniach czesanko' nane

·sle na tym ()dcmku dalszą poprawę, wych o 20 proC.
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DYR; A. JANOWSKI
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STYCZER

LUTY

1 S Nowy ~ok
2· C Makarego
3 P Genowefy
4 S Eugeniusza

1 S Ignacego

5' N TelesfOlla
6 P Trzech Króli

6 C

12
13
14
15
16
17
18

8 S Jana z Malty

9 N

N Arkadiusza,
P Weroniki
W Feliksa
ś

Pawła

fifięsop.,

Apblonil

10 P Scholastyki
11 W Objaw. N. M. P.
12 Ś Eulalii
'13 C Grzegorza·

14 P Walentego
15 S Faustyna

P Antoniego

S Kat: ŚW. Piotra

21 W Agnieszki

22 Ś Wincentego
23 C Zaślub. N. M. P.
24 P Tymoteusza

::: ::::ie
27 P Jana

śW. Pawm

Złoto

28 WPiotra

16
17
18
19
20
21
22

N Zapustna, JuIianny
P Donata
W Symeona
Ś

~opielec

C .Leona
P Feliksa
S Kat. św. Piotra

23 N

Wstępna, Piotra
24 P Macieja
25 W Cezarego
26 Ś Wiktora
27 C Aleksandra
28 P Teofila

Ś

Franciszka Sal.
30 C Martyny
31 P Jana Bosko
29

2 N Su~ha, Heleny
3 p Kunegundy
4 W -Kazimierza
fi Ś Euzebiusza
6 C Wiktora
7 P Tomasza
8 S Wincentego
9 N Głucba, Franciszki
10 P 4{) Męczenników

'11

W Konstantyna
12 ~ Grzegorza
13 C Krystyny ,
14 P Matyldy
15 S Klemensa

C Marcelego

19 N Henryka
20 P Fabiana

~

Tytusą.

7 P Romualda

Ś

Seweryna
9 C Juliana
10 P Agatona
11 S Honoraty
8

~

1 S Albina

2 N M. B. Gromn.
3 P Błażeja
4 W Andrzeja
5 Ś Agaty

7 W Lucjana

KWlECIE!\r

MARZEC

16 N Srodopost., Juliana
17 P Gertrudy
18 W Ed,warda

19

2S N Ozarna,
24 P

25 W
ś

27 C
28 P
29. S

P.elag:ił

Gabriela
Zwiast. N. M. P.
Teódora
Jana Dam.
Jana Kap.
Eustachego

80 N Palmowa, Anieli
31 P Balbiny

smRP~

LIPIEC

6 N Wiellmnoc

7 P Pon. Wielkanocny.
8 W Dionizego
9 ~ Marii Kleof.
10 C Ezechiela
11 P Leona
12 S M. B. Bolesnej
13 N Hermenegildy
14 P Justyna
15 W Bazylego
16 ś BeIledykta
17 C Aniceta
18 P Apolo.niusza
"19 S Tymona

Ś

Józefa. ObI.
20 C, Aleksandry
21 P Benedykta
22 S Katarzyny

26

1 W Tjodory
2 Ś Franciszka
_ 3 C Wielki, Ryszarda
4 'P Wielka,' ;IZydora
5 S Wielka, Wincent.

czERWIEC

MAJ

-

1 N Trójcy św.
2 P Marcelina

Swięto Pracy
Zygmunta
'
S S Konst. S Maja

1, C
2 P

SW Erazma
4 ś Franciszka
5 (I 'Boze Ciało
. 6 P Norberta
7 S Robe-rta.

4 N Floriana '
5 P Piusa
6 W Jana ap.
7 Ś Floriana
8 C
9P

8

Stanisława
Swięto

Zwycięstwa.

-_._------......
10 S Izydora

.......;-

11 N Franciszka
12 P Pankracego
13 W Serwacego
14 Ś Boinfacego
15 O Wniebowst., Zofii
16 P Andrzeja BoboU
17 S

PaschaliSł..

18 N Feliksa
19 P Celestyna

20 N Te,odora
21 P 1ulzelma
22 W Szymona
23 ś Wojciecha
24 C Fidelisa
25 P Marka Ew.
26 S Marceliny

20W Bernarda
21 ś Wiktora
22 C·, Heleny
23 P Dezyderiusza
24 S N. M. P ..Wsp.

27 -N Piotra, Zyty
28 P Pawła od Krz.
29W Piotra
30 Ś Katarzyny

25 N Zielone świątki
26 P Poruedz. Zieł. Św.
27 W J3edy
28 Ś Augusta
29 d Marii Magd.
30 P Juliana
31 S Anieli

15 N Jolanty
1S.P Benona

17
18
19
20
21

W Adolfa
Ś

Marka

C Juliana

P Filipa
S Alojzego

22 N PauIiny
23 P Zenona
24 W Jana Chrz.
,25 ś Prospera
26 C Jana i Pawła
27 p Władysława
28 S Ireneusza

29 N Piotra i
00 P Emilii

LISTOPAD

PlUDZIERNIK

WRZEsm~

N Merla.rrla.
9 P Alfreda
10 W Jakuba
llŚ Barnaby
12 C Jana
13 P Antoniego
14 S Bazylego

Pawła

GRUDZl~

I

1 W Teodoryka
2 Ś Naw. N. M. P.
3 C An:1tola
4 P Teodora
5 S Antoniego
6
7
8
9
10

N Dominika
p Cyryla i Met.
'IN Elżbiety
ś Weroniki
C 7 Braci śp.

llP Piusa
12 S Jana Gw.

13 N l\-'Iałgorzaty
14 p Bonawentury
li) W Henrylm
16 ś M. B. Szkaplerznej
17 C Aleksego
18 P Szymona
19 S Wincentego
!O
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

N Czesława'
P Praksedy
W Sw!ęło Państwowe
Ś Apolinarego
C Krystyny
P Jakuba
S Anny Matki N.MP.
N Natalii
P Wiktora
W:Marty
ś Julity
C Ignacego

1 P Piotra w ok.
2 S N. ł!' P. .Anielsk.

1P

10
11
12
13
14
15
16

Szczepana
Dominika
N.M. P. śnieżnej,
Przem: Paii.skie
Kajetana
Emiliana
Romana

N Wawrzyńca
P Zuzanny"
W Klary
Ś Hipolita
,C Euzebiusza.
P' Wnieb. N. M. P.
S Rocha

1'7 N Jacka
18 P Heleny
19 W Ludv<ika
20 ś Bernarda
21 C JOANNY
22 P Tymoteusza
23 S Filipa

24 N Bartlomieja
25 P

Ludwika

26 W M. B. Częstochowo
27 Ś Józefa Kal.
28 C Augustyna
29 p Ścięcie ŚW. Jana
30 S Róży

31 N Rajmunda.-

Izabeli

2 W Stefana

3

S N
4: P
5 W
6 ś
7 C
8 P
9 S

Bronisławy,

Ś

Bronisławy

4 C Rozalii

5 P

1 S Jana z D.
2 C Aniołów Str.
3'P Teresy
4 S Franciszka Ser.

Wawrzyńca

6 S Zacharia<3za

5 N PIa-eyda

6 P Brunona
'1 N
8 P
9 W
10 ~
11 'C
12 P
13 S
1(,

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Reginy
Narodz. N. M. P.
Piotra Klaw.
Mikołaja

Prota i Jacka
Imienia Marii
Filipa

N Podw. św. Krzyża
p M., B. BOlesnej
W Kornela
Ś Franciszka
C Józefa
P Januarego
S .Eustachego
N Mateusza
P Tomasza.
W Tekli
Ś N.1yI.P. od wyk. n.
C Ładysława
P Cypriana
S Kosmy i Damiana

28 N Wacława
29 P Michała ~
30 W Hieronima

7
8
9
10
11

W M.' B. R6żańc.
Ś Brygidy
C Dionizego
P Franciszka
S Placydy

12 N Maksymiliana
13 P
14' W
15 ~
16 ' C
17 ..P
18 S

19
20
21
22
23
24
25

Edwarda
Kaliksta
Jadwigf
Gerarda
Małgorzaty

Lukasza

Ęordull

C Seweryna
P Rafała
SKryspina

26 N
21 P
28 W
29 Ś
30 C
3lP

Ewarysta
Sabiny
Szymona
Narcyza
Alfonsa
Lucylii

2 N Huberta
3 P Dzień Zaduszny
4 W Karola Bor.
5 Ś Zachariasza
6 C Leonarda'
7 PNikandra
, 8 S Sewera
9
10
11
12
13
14

f5

N Piotra z Al.
P Jana K.
W Urszuli
ś

1 S Wszystkich Sw.

Tad.

N Teodora
P Andrzeja
W Marcina
~ Chrystiana
C Stanisława K.
P Józefata
S .Alberta

16 N
17 P
'18 W
19 ś
2O.C
, 21 P
22 S

23
24
25
26
27
28
29

Edmunda.
Grzegorza
Romana
Elżbiety

Feliksa
Ofiar N. M. P.
Cecylii
'

N IDemensa
p Jana 9d Krz.
W Katarzyny
ś Konrada
C Wal-eriana
P Zdzisława
S Saturnin-a.

30 N Andrzeja, ·1· Adw.

1 P Eligiusza
2 W Bibianny
3 Ś Franciszka K$.
4 C Barbary
5 P Krystyny
6 ,S Mikołaja

7
8
9
10
11
12
13

N Ambroźego, 2 Adw.
P Niep. Pocz.N.
W Wiesława
Ś N.M.P. Loret.
C Damazego
P Aleksandra
S Lucji

14, N - Spirydiona, S Adw.
- 15 P Waleriana
16 W Euzebiusza
17 Ś Łazarza
18 C Gracjana
19 P Urbana'
20 S Teofila
21
22
23
24
25
26
27

N Tomasza, 4 Adw.
P Zenóna
W Wiktorii
Ś Wig., Adama i Ewy
(I Boże., Narodzenie
P Szczepana m.
S Jana Ap.

28 N Młodzianków
29 P Tomasza
30 W Eugeniusza'
31 ś Sylwestra

.
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FABRYKA CUKROW i

CZEKOLA.DY
.

O

I

CENTRALA: Łódź, Sieradzka l, tel~ 104..92'

FILIA:, Ł6df,

Zgierska

A
1" tel. 104-93

. składa SWOIM STAŁYM ODBIORCOM i KON~UMENTOM znanych iel wyrobów

życzenia

NOWEGO RO'KU

Z okazji Nowego Roku serdeczne
życzenia
.
P.P. .Odbiorcom i. Palaczom gilz "BRlS10L'"
,

'

składa

Dyrekcia Fabrykt Gilz "BRIS'lOL{',

Łódź,

Pogonowskiegó ,40 iel. 215...38

~~MYŚLNEGO

iuż czas byś pomyślał
o nowym r~dioodbiornikuz firmy

Z Nowym Rokiem

f(l· 10D,

DOSIEGO ROKU
Swoim Odbloreom

•

'- ŁÓDŹ, SIENKIEWICZA 2

10"

Warsztaty. radiotechniczne pod kierownictwem %agra~ .
nicznyeh sił fachowych. Kupno-Sprzedai~Zamiana-Rerrionł
radioodbiorników wszelkich typów. Bogaty wybór lamp.
Nainowoczęśniei urządzone laboratorium.
Woiskowi i urzędnicy państwowi 10°10 zniżki

Tanio ~ -" - - Szybko -

-- - -- Solidnie

życzy

WYTWóRN'IĄ\;

CHEMICZNA

Teofil Palczyiski
Łódź, ~8.wrot

(2{P)

. . i .stenografia.
"
SOHMIDT - MAD~SKI"
Z~m.mhofa 2, tel. 108-77, ~
.
godz. 9-4.
.~

Powszech na Spółdziel nia Spożywców Wtod~i .
, RADA NADZORCZA i ZARZĄD~

z okazji

NOWEGO ROKU
sktad.ają serdeczne życzeJni9

P,S,S" ICH. RODZINOM. KOMITETOM
SKLEPOWYM, KONSUMENTOM,' PERSONELOWI
SPÓŁDZIELNI i WSZYSTKIM SPÓ{OZłElCOM w {ODZI

t%'ilh

n

(T.;- frr

t.

n E7l'UII'

.

'

d l

.

SEKRETARKĘ
z a a n g 8. żuj e st$'a. firma.
Maszyna, buchalte~ mereneje. Pożądana~.lJ]raktyka
przemysłowo - teehn1em&

t

CZŁONKOM

48.

il ns

e

Is

SI

rz mysłu

•

I

'konfekcYi

w roku 1 46

I

I.
.
Plan rerr:ontów budyn.~ów fa"
Poza produkcją wyżej przyto- na system pracy łańcuchowej, t. j. kowym. - Laboratorium KonfeK.Chcąc podsumować 'Wyniki pra- brycznych l maszyn zdewastowa- czoną zaplanowano do_wykonania rozłożonej na szereg technicznie cyjnego.
cy Prze~ysłu Konfekcyjnego C. !nyc~ l~a. rok 1~4~, ~!mo wielkich w . IV kwartale 1946-1'.680.000 powiązany.ch operacji. '
W ciągu 8 miesięcznej pracy
~. P. Wł. za mi~ony rok 1946 mu_ltrUClnOSCl . techrucznych, został szt:. r!>Żllych artykułów ko.nfek- Dalszym ogniwem usprawnienia Laboratorium opr~cowało. niodelet
~lmy z~b~azowac choCiażby w kil- przed te~~em wykonany.
cYJnY~11 na eksport" a ~ d;D.l;t 2~ pracy.tak.pod ~z~lędem. technicz- szabloIi~ irysunltl.. techm~Z11:? ~1~
T

~u

adIDlrustracYJnym, by- masoweJ produkcJI n:a.J~azmeJ.
szych artykułów: konfek~y]nych l
Dl prze~ysł włoklenniczy zostaje fekcyjny w minionym roku napo- .cmku eJ.{sporto~vymplan wyko~a:
. ....
•.
obeqnie. wszystkIe fabryki,1.tonfekg
scentrahzowany w rekach Pań- tykał· szczec-ólm'e na Dolnym S-!$ls- no przed tel'nunem. w WySOkoBCl dukCz?~owe za adn1en16 JfakkOSc~ pro cYJ'ne podle.g.le C.. Z
.• P. Wł. pracu...·
.
~.
I
""
",.
lll! I"ł
.
.
~CJl W przemy e
on e cyJnym·
.
.
b
...
s t wa l przechodzi na gospodarkę ku i w Szczecinie pokonaliśmy U,, procent.
" ,t
' b ' . ją na podstame la oratorYJnH~. o·
plan~\~f!.
. .
Idzi~ki planowej go'spodarce i ze- Ogólny plan "produkcji na rok :iZ~lą~J::! ':a k!t:~~S~e~hl~~tPracow~Yc~ wa~nkóty', oraz.n~
. J esh w marcu 1945 r. przy o· SpOi~wym wysiłkom naszych ro- 19,'!6 przemysł konfekcyjny C. Z. cz:a ZYw p fab~~ach _ sprawdza. P?dstaWle J~dnohtych l teC?;tllC;'
f~ar.nym wysiłku robotników 'i (ęch botników, techników i inżynierów. P. \\Tł. wykonał w 114~3 proc..
produkcję W każdej fazie, przez me ;tza;saddndlO!;!.chnOl'm ZUZY~I~
mkow Przemysłu Konfeek . '~
.
. '
.
.
tkamn l o a~.ti-OW, prze~ co OSIą
oza gnięto poważne oszczędności suudało się uru~chomić 2 167 cYJnei:>0 \V rozwiązaniu trudności na tak W pierwszej fazie planowej. gow cały techno~oglc~r· bleg.
i w;produl~owano w k' . t ~~9~~ ważnyll). odcinku, jak brak czę:ki spodarki niejednokrotnie spotyka~ tym zorgaru~owalls~y bKr ar~ l'owcowe.
.
"
Wle.,!l11u... wymiennych do maszyn, z pomocą liśmy się z twierdzeniem różnych fabry~znyc~ l O~działy
ont::oh
. '.
. .
:r., ~~?ło. 200.000 s~t. ~or:rekcJl, ~o pośpieszyło Zjednoczenie BudowY kierowników produkcji,ze plan TechruczneJ,
ktorych zadan1e~ P~~mysł kon~ekcYJny, ,CZęSCIO·
'li re>~ll(!mu 1946 r. ll?sc uruchonno Maszyn 'Włókienniczych w ŁOdzi.
fabryczny jest "nierealny", "nie- jest ścisłe kontrolowanie got?weJ wc lUZ przy~tąplł do, raC:J~nalnego
n)ch maszyn WyllOSl 7.8?4•• a wy.
.
yvykpnalny''t że "zamiary przera,- produk~ji, w opa;-ciu o ObOWląZU-iwykorzystama re~~te1t, k~ore. pr~~
produko,,:a~o w tym m~~sląeu o· Przemysł KonfekcYJny otrzymał stają mozIiwościH. Dopiero prakw jące OplSy techmczne. Poza tym masowej produkcJI są nleunikmo
koło .~ mUJ. szt. koufelmJI.
w roku 1946, szczyt.ne zadanie ~. tyka i życie wykazały, ze, ten lub systematyczne ~okształcanie za- ne,.
.
.
'.'
J~~h w roku 1~4~wypr?~ukQ- u~~r:durowae 'iVoJsko .. ~o~slne. ów kierownik produkcji nie znał :vodowe . ~obo~ll1k6wt polepszyło
Zdobyte ąośwu~.dczell1a ub~egł~';
wahsm~ około 9 !InlJ. szt. roznych ~~lCJę Obywatelsl;ą~ Kole~ruetwo Ijeszcze mozliwości produkcyjnych ICh k w a l i f i k a c J e . j g o ~oku, dają· peł~ą gwarancJ~, z~
artykuło,? .kon~ek.CyjnYCh wartości l.mne sekt,o:'Y pans\..wow; l zada- swojej fabryki,iri~L był ~orlento~ Powaznym. osiągnięciem W rOkuInowe zadania stoJące przed muru
ok. 11 lll1ha:rdow złotych, to w 1'0 me w całoscl przed ternllnem ~wy~ wany w technice planowania, nie 1946 było zorganizowanie przy w roku 1947 zostaną wykonane.
hli 1946 \\"yprodmmwano około 16 konał.
doceniał dynamiki, aktywności i Włók. Instytucie Badawczoo-Nau
A. Ol.
milj. szt. wartości ok. 30 'mi1iar
Ponadto. otrżymał również za- chęci robotników do zwiększeni:a.·
.'.
.
.
dów złotych.
danie wyprodukowania wielkich wydajności produkcji. Doś:wiadcze...
Jeśli w roku 1945 główny nacisk ilości różnych artykułów wartości nia 1946 r. nauczyły dytlektorów
O"
kładliśmy. na produkcję ilościową, ok. 11 miliardów dla sektora cy- fabryk ra~jonalnie 'wykorzystySWO~ BYWALcoM I KLIENTOM
to rok 1946 cechowała walka o wy wilnego, a szczególnie dla potrzeb wać' w produkcji technikę plano·
skł ada
konani~ planu jakościowego i i1o~ wsi; i' to zadanie 2f. naihvyżką zo- wania. .
ściowego.
stało w terminie wykonane,
Racjonalizacj'a, proces6w pro·
dukcyjnych.i specjalizacja robot
ników na określonych . odcinkach
Z NO\vnI ROKIEM.... NOWE SZCZĘśCIE ....
pracy, często deeydowałyo pomy·
ślnym wyniku. Ważnym momen':
Najszczęś1iwsza Kolektura Loterii Państwowej poleca swe losy
tem j który również decydował o
POD FILARAMI
wzroście - wydajności pracy, było
celowe i technologicme wykorzystanie w produkcji systemu taśmo·
ŁóDŹ, UL. PIO'l'RKOW8KA 68, TELEFON 257-58.
ŁóDź, PIOTRKOWS:KA 105
wego w. wielu fabrykaCh. Fabryki
Dotychczas wypłaciliśmy naszym graczom ponad 7.000.0000 zł.
tel. 172~27
nie pOSiadające urządzeń technicz·
(561/M)
(A.
496)
nych o bieżącej taśmie, przeszły
CyfI a"h

okres przełomowy, to

Trudnoscl przy uruchomieniu i ~rudma b. r. wykonanycn

JUZ

by nym Jak

l

J~st rok 1945, k!e~y wielki i śred- odbudowie, na jakie przei.aysł kon~ {? 793.~23 szt. A zatem i na od- ła komasacja fabryk.
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PRODUKUJE:

OBEJMUJE:

tkaniny bawełniane, wełniane, ie'dwabne,
d7iewiarsko - pończos:znicze, konłekcię,'

671 fabryk i zakładów włókienniczych
na terenie całego

kraiu

włókna łykowei ,włóknaszłuczne 1 arły

ZATRUDNIA:
246.000 pracowników

kuły. i tkaniny techniczne

·PR cO DU K C JA:
I

kwartał

1946

II kwarłał 1946

fo.

wg cen sztyvvnych

r .. wg cen sztywn'ych

III 'kvłarfał 1946 r . wg cen sztywnych

w
łIIli

Zl

tysiącach zł

3. 751.070,5
4. 707.724 6
10.496.079 4
1

7

18. 954.874,5

I

Ce Ze P. Wł. ...... zatrudni:
Zgłoszenia kierować na adres C. z. '11 Wł.. Ł6dź,
Al.. Kościuszki 4 (Wydział Personalny)

r

1·

I

II!I!!

specjalistów włókiennik6w
planistów
inżynierÓw

włókienników

inżynierów mechaników

-----_
..
J) z l E N N l li

t

(maszynowych)
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walczyć

Stasiak· ma

,z·

Do:viaduł~Y s1e, że na me~ boI\: z przyczyn

se.rslti o ffiIstr.Z:OSltwo Pols,ki

między

nie mógr

Częstochową
o,d ,ni,eg:o Ilii,e ~alaż.nyclI.,
Tym razem lednaik

walczyć.

ŁKS a OKS·~ Częstochówy kierow- istnIeje możlhva'ść, że Stasjak uzyni!Ci)\v:o t.KS zarrni:el"za wYŚta:wić do ska Slpec.jal.rue ve:zw'O!lenie na struwhlr
sk!aloo l1e,pf,elZeJllta,cy,j,TI,e'i drużyny mi-I n~e s.ię .na rLng ,d:r1u 5 SltY,czuta. ~
Sltrza PołSlkj~ Tadeusza Sta'siaJka. Jak
!ez~h rze'OZy"\V1sc:e .. Sta,slOllk ZIl1aJ]-

'v.

w~emy Stas~a:k od ,dł-uższego cza:su, dz:,e SH~ .w retpre,~errt~a!l ~KS, to

Noworoczne

SILan

s.e ŁodzI ZIla'C:Wle Sle zwrękS':i5ą. Stasia:k będz:e wakzyt ze Strycha'ISikim.
Będ::de to iedno z najciekaws>zych
sIPotkań. Pona,dto seU1saJcyjnie zad)Ow:Ja:da,ją srę mecze m'ędzy Ma,rcinl\!C'wsk:m a Ghud:y'1111 i P~saV&kim a
Berig:'eTI1.'
'
,

•

życzenia S P·O rt o"we
,"

Tradycyjnym zwyczajem pozwala zU stał si siln 'ak H k ' .
"
GzCŚ e . -;b:ileltó~v '': VI1zed~prze{}aiy
my: sobie ,w dniu dZisiejszym złozyć wny jak ę
{(J
"~yles! a sła .Sze:~lerzom 'ZZK, <by nie robiliiWybierająCYCh się do Łodzi na re- ZiOls,tala mz ro,zcnvłyLarna przez zwonaJse~deczniejsze ,żyezenia sportowi bokser);
a" OCZy\VlSCle Piłat - ~lęceJ za.dny~~ 3,kawał?w'" z ~u- wan~.
" .,
lenników ;Sl{JC"r1tu bokslensik!e,go. Po~opolsklemu, wŁadzom naczelnym 'VVFj Redakt
. K ..
.
zyn0;nYffil mlsLr~ostwa~ PolskI.
DZIałaczom sportowym l kibicom, stale b'Jety sa do mllbycia W f-mie
i PW. klubom sportowym działa- żewskiem~OWl
aZllmerz0'M; GryMJr M. Sz;naJderoW'l, by wYje lktórzy podają zapowiedź telefonem Nrugler :przy ul. Piol'likowsk:ej 91.
czom i kibicom tych klll'bó~:
. sport
' P~~ '.został k~pItane!llldnał w PZPN kupno jednoosobo-IPod Nr 186-82 o mających się od- Mecz cldJbędlzie s;,ę 5 'brno \V haH przy
.p~ i.PW ż1cz:ymy, by jak naj i
owym
l
obchodził swolelwego sarnolotu by móc' przerzucać;być imprezach by me zapomnieli ul. Rd(~ldńSikj,eij. POCZrtltteik (} gOldlz. 11.
WIęceJ.. miał "generałów", którzy I
podawać po tych zawodach ich wy- 0, 9JOIć!:Z. 9tit;il1. 30 wejścia do hali.
P?trafiliby opanować całokształt żyników. __
będa jUiż ol:wa!rte, \Vszy.stk;,e ml,e,is'Ca
CIa ~portowego w Polsce.
Zbigniewowi Skibiekiemu, by w bęida >1llUltllerOWail1e. Da.je to Pe\vną
NaJ lepszemu sę9ziemu hokejowe1947 r. zmienił barwy klubowe, wy zwaraill!oje p.o,rządkiu. ŁKS ahoe za:
lnu . W Polsce _ Wackowi Kucha...
stępując z ŁKS przechodząc z Mo- wsz'c,lka >cenę zB:beŻiJ):eCZyć
s;ę przed
i
rovill. _ by na okres mistrzostw
derówną do AZS.
ba.targane1ll, jaki sm 1't miei'Slce w Ol)a,ho~eJowych Polski pożyczył od
Jadwidze Wajsówme, by rzucała sie ,n'lBC:ZU ze Śla !k:ląm.
krola sędziów bokserskich d:y-r J'ózawsze lepiej od Dobrzańskiej, a nie I .
zefa ~apłatk;i kc;rony ~rólewskiej i
gorzej. od własnycl1 rek?rdów życio-' F;~S"O III
żeby SIę z mą 'augdy me rozstawał.
wych l razem z synanu mogła wytii U fA
Ił
ł;
. ŁKS _. by miał, tyl~ tak dobrych
b~ać ~ię na trzec1ą w swoim życiu (H~B.a;s· 1".1 "OStn1i Ul
pIłkarzy l bokserow ilu ma zagoolimpJadę.
v~h;c" 6. \dh
Ul
;rzałyC'~ kibiców.
..
Akademickiemu Związkowi Spor
J,e,ż,eli old,będz:le się I))fQljektowany
. ~tamsławowi Baranowi, by po
towemu w Łodzi, by cztery razy w turniei hokei'owy w KrJlntcy, to w
kazdym meczu wędrował do szatni
miesiącu organizowano tydzień pro każdym if.azie, bez udzial,u óruży.ny
.,na barana" i żeby zechciał go
pagandy AZS-u.
ŁKS. Starano się namazać laoz.ność
osobiście poznać kapitan sporto""y
"Władysławowi Królowi, by tyle te.le~QlThilCJz.ną z Krymlca, a4e ui1e,s.tety
P~N płk.. Reyman, a wówczas odmiał szczęścia w życiu ile strzelił vrezels hOK,eistów !6dzikLo'h p. Lan"',
Wledzi on nie tylko Szkocję, ale i
bramek' piłkarskich i goali.
nie lliÓgJ ;u.s,taftić ·ani ,dokltlJd!nelgo ter~
inne kraje Europy.
'
Firmie B. Kantor, by nie sprze-' m1nru ńu:rnie'iru. ani \uerż wrurunJków. OBokserom Waocty, by w ~istrz®-; _
dawała' więcej nagród sportowych sta:tefc\z.ni-e zrm:Vlgrr1lOlWaII1IO Ż wYja,z,oo
8~ach d~lŻynowych Polski potrab~ . i tak sporto~cy ~anią wszy- i iPostailloi\ViLooó 2J0I1g:arr1Z>OI\v.ać w św:i~
fili poikazac co są l'zeczywi.!ici~ warstkie nagrody bez pIeruędzy, zapo- to T,rz'eoh Króli dwa mecz.e IZ ...Leci. Bo jeżeli ,.Warta" nie będzie
minając Q podziękowaniu za hOjnec!hią" z PQlZiThall1iiia.
warta tytułu mistrza, to chętnie gO'
dary. .•
. 'Pr~YDO!miJnalliY, że ł:iKS 'W p'QIztla"przyswoi" ŁKS.
Polonu warszawskiej,~ która w mu Jeden melcz zalkońazył zwydęMgr. Stanisławowi Zakrzewskie1946 r. zdQbyła :rrUstrzostwo POlski" S'twem 3:2, a w ili11Ugilm sl[)O't;kruniru
mu, by przestał pisać wstępne arby w 1947 r. weszła do Ligi razem pI'fZ.e\gral 0:2.
tykuły do -świątecznych gazet sporze swymi trzema pozostałymi rywa
towych, a
jak naAKS i
leży trenować, by zostać mistrzem
~olskiemu Związkowi Piłki Neż-.
a
W skoku.c tyczce..
.
neJ, by na, ~a1nym z~bra.Tliu w luRoboul1czemu ZWIązkO'<,vl stowatym w ł'.JodZl dyskUSja nad wyboZakończone zostały
wczoraj W
rzyszeń . Sporto\vych, . by' rok 19-17·
ren: .pr::ewodnicz~cego nie t:w ała sali YlvICA mistrzostwa Lodzi - w
był. ro~em ''''''Y~?nanla wszystlucb
.• • •
•.
d;uzęJ J~' ostatńIO ;ta ze~ranlU W pilce śiatkowej pań. '
proJektow nakreS'!lonych w 1946 r.
"V; dnm dZlfi>leJsZYlll ZJawił się w Polsce młodzieniec który zapo .
\\ arszawle (2 godz. l 47 mmut.)
, W punktac]'i
'In j
-. ł
.
,
.
..
i
dz'l ł"
"
,Wl8Wszystkim tym kt'rzy
kl
ogo ę
wspama e
Klerowniko\ovl sekCJl lekkQa~lety-~ , ze _ 1917 ru ł{ l i "~rl'
""\lUZIe oudarzał naszych sporlGwc{iw pilkruni
~
, - o
w
a- zwycięstwo odniosła dr'lżyna H K
cznej DKS, Henrykowi Nowako'l:i,
. rakietami tenisowymi i innym sprzętem, którego brąk odczuliśm;
pach. marynarek :r;osz:ą emblematy S., która nie przegrała u ani je~e .~
by potrafił uzyskać do swego kluootlrlh'Vie w 1946 r.
Ł~~li bYt doc~ekaiU. SIę . u:oczy~t~~ spotkania wznaWiając piękne tr~.
bu . jeszcz~ z J?Ó~ • tuzina. "Jadź:',. ' "
.
ha~ ? wa;rcIa pr~ec1łuzerua linu dycje, przedwojennych sukcesów W
gdyz" JadZIa \';aJsowna". l .Jadzxa,llnIenmy me w dniu ,4 .marca, jak'się z boiska na boisko celem sę- Lini~~~~iJo bOIska. •
tej gałęzi sportu.
Słomczewska
me stanowlą JeszczejV: roku 1946 gdy na rmg sypały dziowania jednego dnia kilku
_
śl ły o zorga!llzo:wan:lU
C'ZY!? "LO.T' by po- Harcerki wy ły
sztafety.
!SIę
puste butelki od piwa (w cza_ l czy
me m~ a
specJal- S 2'0 (15-3
~a mecz z D. K.
.
. t . , . . sie r
1"
t
l' ł
••
ne:! eskadry lotniCZe:! na Igrzys.l-ach . ,
. , 15.12), a TUR pokonał
~olsklemu Koml ;toWl ąllmplłp z~wanyc>l. m~sLrzos w Po Skl~?1 Mleczys~awie
Moderównie, by Olimpijskich w- Hli 8 r. do Lo >'d _ Zjednoczonych Z~O, D. K. S. - TUR
sklemu, by nareSZCIe w dmu dzl-I a w .dnlU zW~c~ęsLwa r~pr~zentaCJll rok roczme organizowany był' na nu z t
ze codzi'
. n y 2:1, D. K. S. - Z'ednoczone 2'
siejszym
adres swo-IPolski w Dublinle na mlstrzostwachll trasie
- AZS maraton o pu- ma
d'
Ponadto odgwizdano J
9
alkO'
jej. siedziby i nr konta PKO, na Europy,. '. r
•
char przechodni jej imienia.
piwa" do Tivoli o,
na
u eI werów,
w
0które można byłoby wpłacać ofiary l POlskIe]. 'Y~CA w Ło~, by doba
Bokserom "Zrywu", by nie zryB/IlIec1z arod'
.
• - W sia
.
na fundusz naszych przyszłych Olimł'Składała SIę me z 24 godzin ale przy wali etykiet z butelek win wegi<>r- Ol' I ".. ~
owemu Komlte~'oWl k
ł Ztkówce męskIej L. K. S. popijczyków.
o
najmniej z 48 a wówcz:aś wszyscy skich przywiezionych w 1946 r-- a . lm!:ll~s. emu, by lfderzył s~ę w ona
. Z~ K. 2:0, Y1\IICA wygrała
Eugeniuszowi stępieni owi _ p~'e- ;~ogliby kOl~zystać zgodnie z sali tym samym winem mocrli p~~e- ~I~l l ;-az .na .~ws:ze 'zroz~nmał, .że ~ ~::m-e~. 2:1, a A. Z. S. pokonał
zesowi bokserów łódzkich zyczy_lglIn.'l1astyczneJ.,
stować w 194~ r. swoich pOkona- ,. l -en;,-9ffil nI . me będzie chCla' ruzynę Jednoczonych 2:0.
my, by PZB zechciał ocenić jegOllVfarianowi S.ikorskiemu _ kiero- nych
kolegów badapeszteńskich wa czyc w sporCle.
.
4 ?alszy ci~g mistrzostw męskich
zasługi przy wyznaczaniu kierow- wnikowi sekcji bokserskiej, by syn
•
Ja NIe.
l 5 styczrua.
nictwa drużyny
reprezentacyjnej. jego mógł czym prędzej stanąć na ---:.---:,---......- - - - - - - --:---::-----~-----------:~---~----..:..------Polski na wyjazd· za granicę.
rińgu, i rzucić rękawicę synkowi
..
Eugeniuszowi
by Henryka
zapomniał o fotelu wiceprezesa lek . ZByszkowi Kowalskiemu - byłe.,
koaj;letów. łódzkich, a swoją 1cilku- mu mistrzowi Polski w wadze lekTENIS·
miesięczną . c~reczkę . ~wę wYch~- ki,ej,. ~y. ~ obecnie posiada~ej. :rv~g~ Nie. od r~~c~ będzie pr~ypomnieć 'Skoki - l\1:arusarz Stanisław
'r ał nawo~fa~ 1 pO~Oblel1stwo stall1-IPółclę!~łeJ ,doszedł d~ luiW<;tgl' cIęzkl~J ~ ~lUpdzllSkl~JSZym naZV;"lska mi- komb. norweska - Marusarz Sta- Pojedyńcza - Skonec1d,
3 awy
a aSlewlCzowny.
l ,spo"lI.a Slę w specJa
e zorgaru- s rzow o s l w poszczegolnych ga- nisław - 4529
" Podwójna -, Skonecki, Olejniszyn
WłtadłYbsła~Owti N,ikey.radz.iłłowi, 'b,bY ;~~'Ylanym dz~eczu. ~u?ilekil1.;Szhowym, z łęzUwh sportu w 1946 r.
slalom - B~chleda - Curuś
P~je?yńcza pań-J. Jędrzejowska:.
'Przes a yc s ~asza l~m na ~TO lel.tU'o em sę lOW plęsclars c - Jo-."
LEKKA ATLETYKA
'
."
MIeszana-J', Jędrzejowska, Hebda
PZB, a przy pIerwszeJ lepszeJ oka- zefem Zapłatką. ..
'Panowie:
WIOŚLARSTWO
Drużynowo - . Legła.
10 m. - Rutkowski - 10,7, •
Panowie:
20 m. _ Rutkowski _ 22,3,
" Jedynki :.--. Versey - 7.15,
400 m. _ P4 zic _ 51,4,
'
• Dwójki podw.-AZS Kraków-6 23 5
SZERMIERKA
800 m. _ Staniszewski -:- 1:58,8, Dwójki ze stern.-:-KTW -'7:44"
Szabla - Zaczyk.
C;zwórki bez s,t.-KKW Bgd.-6~5Ó 8, Szpada - Banaś,
1.500 m. _ Staniszewski-4:09,8,
5.000 m:. _ Jurzak _ 16:02,0,
Osemki - KKW - 5:3,
;;
Floret - Banaś,
Niebawem rozpocznie 'się w polscejwy. piękne lodowisko z jeszcze pię- 10.000 m. - Piotkowiak-34:13,
Panie:
:Ę'loret pań - Skupieniówna.
w całej pełni sezon narciarski. Do-' kniejszą panoramą na Giewont.
110 m. pl. - Rapsel ~ 16.1,
Jedynki - Molska - 5:25,
Najbardziej cieszą nas wyniki w
tychczas naszych narciarzy prześla-I To są plusy, ale w Zakopanem są 40 m. pl. - Puzio - 59,1,
Czwórki - BTW - 5:07,6.
lekkoatletyce, które w porównaniu
dował wrrazny pec~, ~o choc~aż mai i minusy. Przede wszystkim ceny. 3.?00 z przesz~. _ Kłoda,-10:20,6,
z sez~mem 1945 uległy znacznej pomy od kilku tygOdnl ZImę, to Jednak'Sprawa uregulowania cen W pensjo BIeg na przełaJ-Kurpessa-20:52,4,
PIŁKA RĘCZNA
pr~wle. ~a specjalną uwagę zasmbrak śniegu.
lnatachjest kwestią niesłychanej wa rvlaraton- Przybyłko - 3:11,34,
Drużyny męskie:
gUJe Wymk Rutkowskiego ~ biegu
Na br"ak śniegu narzekają rów-:gi Zakopanego.. Jest to lekka prze-I Kula - GieruUo - 14,82,
'
Siatkówka - Społem .W-wa ,
na .100 mtr., który bliski jest przednież górale w Zakopanem. Do tej,sada, źe w Zakopanem pokój .z' u- Dysk - Gierutto - 41,00,
.
Koszykówka - KKS Poznań,
wOJe!!n~go rekordu Poiski Zasłony.
przedwojennej stolicysporiów zim0ltrzymaniem ,kosztuje 1600 zł dzien- Oszczep -:. Gienltto _ 55,98,
Szczypiorniak - KKS Poznań.
Na liSCle mistrzów Polski w konku..
wych ciągnęli zawsze co sezon naj-lnie, ale w każdym razie około tysią- Młot - Więckowski - 41,06,
Drużyny kobiece:
rencji pań widzimy dawne nazwislepsi nardarze z całego kraju, by ca· zł trzeba płacić.
"Wdal - Adamczyk - 691
Siatkówka ,- Wartą.,
ka: ~alasiewiczówny i· Wajsówny.
zmierzyć się z za.kopiańczykami. U- Jeżeli problem ten nie zostanie w Wzwyz - Nicolau - 175, ,
Koszykówka - OM TUR Łódź
Wsród wioślarzy niepokonany jest
chodzili oni bowiem za niepokona- sposób żYciowy i praktyczny rozwią! Trójskok -:- Hoffmąn M. - 13.62 Szczypiorniak - ZWM Zryw ŁÓdź Roger Versey - przedwojenny as
nych zawodników. :ą.óżnie jednak by zany - to Zakopane straci swoją Tyczka - Morończyk - 380,
,
' sportu polskiego.
,
wało• .ostatnio Zakopane W nal'ciar- popularność.,
5-bój - Adamczyk -'-- 2835 pkt.
. BOKS
W boksie mamy cały szereg nostwie zaczęło trochę tracić na popu- Brak śniegu daje się odczuć w spo lO-bój - Adamczyk - 5869 pkt. musza
Stasiak (Łódź),
?,ych nazwisk. Chociaż Kolczyński .
larności na korzyść Śląska, czy cho- sób niezmiernie dotkliw'Y wszyst- Chód 10 km - Rawicz - 1:04:03 k?%ucia - Grzyv.rocz (Śląsk),
Jest. starym zawod.l'likiem, to jednak"'"
ciażby tak zwa,uego narciarstwa ni- kim mieszkańcom Zak~panego. Naj- Panie:
' plOrkowa - ~omuda ,(Śląsk),
w 1946 r. po raz pierwszy został mlzinnego.
bardziej pokrzywdzeni są' oczywiście 60 m. - Walasiewiczówna _ 76, lekka - KOZIołek (poznań)
strzem Polski.
W tym sezonie w "Zakopanem ma narciarze. TrenUJ',.,'1' oni co prawda
,
na ',100 m.-Walasiewiczówna - 1,,',8'!
.:.,
półśrednia
'
d'
-K
Olejnik
I ' (Łódź),
p. iewszy raz w historii sportu polsię odbYĆ cały szereg, pierwszorzęd- GubaAówce na .północnych stokach, 200 m.-Walasiewiczówna - 2561 sre ma o czynski {W-wal
sklego mistrzem piłkarskim została
nych imprez, ale Zakopane po~in- ale trening jest bardzo skompliko- 800 m. - Mieszkowska ~ '2:27'9'1 P?ł~iężka -: SZYID;ura (Pczna6),
drużyna "Polonii" z Warszawy'.
no pamiętać; że o ile przed wojną wany. Rej wodzi Marian OrIewicz, 30 m. pł.-Walasiewiczówna-12'4' i cl~zka - NIewa~ził (Łódź).
W h k
niemialo tak wielkiej i poważnej który' zamierza nie tylko trenować Bieg na przełaj-Białkowska-6:2'4' l 1946
lVl:lstrz0.stwa
Polski w ~agę on~d
eju ws,
"Cracovia"
przer
t druzynowe
ły
zystkimi miała
drużynami,
konkurencji, to obecnie sytuacja swoi ch m odszych kolegów, ,ale i sam Kula - Jasieńska -:- 1118
. me zos a rozegrane,
bIorącymI udzlał w turnieju mIstrzo
zmieniła się pod wielu względami. startować.
.
~
ł Dysk - Wajsówn'a - 39:78'
w k'
N'
l
iemie od"""skane
posiadaj""">: nie tyl- Ze względu na brak śniegu w CZ~r Oszczep _ Kwaśniewska ~ 3902
NOZNA
s 1m.Ursoń
aJ popu
arniejszym graczem
~J
... .
,
Polonia PIŁKA
Warszawa
został
z "Cracovii".
Z
ko piękne "tereny, ale T doskonale sic świąt Bożego Narodzenia nie od-! Wzwyż --:- Wiśniewska- 1 4 0 '
.
urządzenia techniczne.
był się projeldowany k;onkurs Sim_Ił Wdal - Walasiewiczówna ,_' 542
. HOKEJ
W kolarstwie Kupczak z KrakoZakopane nie powinno tei: narze- ków na. Krokwi.
" Wdal z miejsca _ Walasiewiczów~ Cracovia.
:a uzyskał mistrzostwo po rozegra~
,
dz'
t w
'eśli Z k
'k
,,\.\
232
'
.
mu nadzwyczaj emocjonuJ"ącego po
. " a ·opane wycze uje jean,ak śnie- " -.. '
Mistrzem została drużyna ŁKS. jedynku z 'Bekiem z Łodzi.
k ac na. urzą erua SPOl' o e, J
rOzPorząi!Za takimi jak kolejka .lino- gu z godziny. na godzinę. wówczas[' 3-b?ł-Walas~ew~cz~wna-170 pkt.
S dz
wa. WYCiąg ~a KasprawY Wierch, dopiero ta stolica sportów zimo- 5-boJ-Walaslewlczowna.-237 pkt.
•.
KOLARSTWO
: imy, że ~ 1947 roku wyniki'
kolejk~ na Gnbałó:wkę, • wspaniała !fY~h w Polsce zakipi praw(hiwym
NARCIARSTWO'
~ WYSClg torowy spl'interów-Kup- ~ebną znacznej ~oprawie. Wszystskoczrua na KrokWI. stadion sporto- zYCleJn sportowym.
.
18 km
Cardal (C h) 11 _ c L a k , , '
, !Tl :,portowcom zyczymy, by znale. zec .-::-.: O:o3~ :Wyścig szos: 200 km. KluJ'-5"57 zh li~Ięf~ reko~dowej formie. wal..
•
ł czy "arr play ~

pił

!

Krynicy
"'li

vvydał broszurkę

łaxni: Wartą,

ŁKS.

domu)

Harcerk"I "ow.Iły
wzn
tradYCJe sportowe
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Reflektorem po tyłułach misłrzowskich 1946 r.
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ł

będZI~ ~o

I

l
t

Wardziilskięmu,

=

III

W Z\\'ią~u z nadchodzącym No~ n
wyro ROk,lem redakcja nasza prze- aroa.ow~ - socj~listyc~~ mogła
lC

prowadL;lła ankietę, wśród szeregu rOio~~cGswą działa1nosc •

I
-

Biurokracy Wypsik, urzędnik -

wą· Co to za sztuka? Ja też prze~

"R~cj?naliza~j8: st~~dartyzacji na cież ,umiem śpiewać zakazane pio-

czytelników polskich . 7.
•
_
li us
ałązka- ,lat 14, uczeń - szeJ mdustnahzacJl da.nam w
nych na temat· J k~ zagr;:c~ "Co mam zamiar robić? Przede 1947 r. możność efektywnej likwiplan~ ;amiary' "1~~~ są " ~J: wszrstkim zaraz po wakacjach to dacji pauperyzacji naszej .populaniżej' oda 'em n~z
ro. ,0_ nabiJę tego Kopytkiewicza. Bo cze cji".
CIzi: P
J Y
ereg wypoWle go on się bije i ~rzezywa mnie: .ffieronim Grządka, człon.ek .Ko·
"ty stary logarytmie" .
mItetu Domowego "W CIągu
, Eustachy Brzuszek! właścic.i~!
Cyganka o niewiadom
na- 1946 roku tośmy nie zdążyli,· ale
SKlepu - , "Mam za~lar poczymc zwisku _ ,,30 złotych P;:- daje W przyszłym roku, to już na pewno
pewne zmIany w mQlm sklepie i tylko? _ O
ły b dzi
k studnię zreperujemy".
w ogól
d ' ••
.
h dl
.
00, Z
ę
e ro .
_
Mignel Straehando, v.ryższy ue po mesc pO~lO~. an ~. Czarny brunet koło jasnej bIonZacznę ~hy~a .~d ~odmeSlema ~ • dynki. Niech Pan doda jeszcze kil- rzędnik hiszpański, .•Madryt Bazyli ,Pscmski, dyrektor kina ka złotych to się los polepszy i "Pragnął bym spędzic 1947 rok
- "MyślImy o likwidacji kolejek coś dobrego wywróżę".
gdzieś poza granicami Hiszpanii.
J?rzed kasan~.i ~owymi. Jes~ pro·
Miss Graham, lat 50, Angielka Aby tylko nie w Norymberdze".
Jekt, by wy~wIetlać.g?rsz,e filmy i - "Będę musiała w przyszłym ro
Walenty Konewka, ogrodnik _
W t~n sp?~ob z~eJs~yc napływ ku więcej się zająć losem tych bie "W przyszłym roku będę miał mapublic~nOSCl. W~tPlę Jeru:ak
dnych Niemców. Tam straszna nę- ło robo~y. Drzew J?;awie nie mam,
uda SIę ten prOJekt zrealizować. dza i podobno nawet nie wszyscy Jedna lipa została.
Antoni Cieć, dozorca - Ja to se ,NiemCY mogli mieć kurę na świę-I Mańka Wypidełko, lat 18 - 00
nijakich planów nie robie. Tyla ta.
za rok to ja będę gwiazdąfilmo~
tylko, że na Sylwestra planujem .
łliI
wypiwke z kolegą .Pietru8Zczakiem
11!1
11!1
U.l
z pod dwudziesteo-o czwartego.

I

b

Ir

d

r.

l'·

k

czr

sem.
Henry' DoUa.rman, . fabrykant,
d.
Kb'
Chicago.- "Oh, 19471 ~ Bardu> jOl
Igl O let
dobry rok, prosperity. Pn:ecież W niedzielę 15 bm. odbył się PQudał? nam ,się obniżyć pensje ro.- wiatowy zjazd Sp. qb, Ligi Kobiet,
l?otnikom".
w którym wzięło UdzIał przeszło 400
WaIeręia Kubełek, panna urodzou(!zestniczek. W~gtoszono intere~ująna w 1912 r. - W przyszłym ro- ce ref~r~ty m .. lU, s~~rosta ~o:v~ato:
ku mój ślub więc nareszcie skoń- wy mowlł o roll koble~y w dzlS~eJs.zeJ
. ~..
.
.
Polsce delegatka L. K. z Łod~l - o
czę tr.zydZlescl lat.
.
stano~isku kobiety w dobie obecnej
Mh()n . ~b?ma, były. mieszkaniec Ori,łZ o stosunku religii do obecnego
atolu .Bl~~l - "MOJa na Nowy ustroju. Po ożywionej dyskusji na
Rok me Jesć surowy człowiek. Mo- zakończenie zjazdu
wyświetlano
ja jego przed ~ym buch buch a- film.
tomową .bom?~.
.
' .
Władzio Misl.ore~, lat. 5 - n W
psys.lym l0lr~ J.~, Juz am lazu nie W Zelowie, pow. Łaskiego w godzizlobIe w maJtkI.
nach wieczornych uzbrojona w krót..
Ankietę przeprowadżił
ką broń masz.ynową; banda złożona
Janusz Fuks
z. 10-ciu osobników napadła na Kapuścińs~iego. ~ronisława, Jerszaka
Karola l. .PosPIeszyła, Pawła...
.
Bandycl tr~b0'Y"a;li ubranIe. to.
.
wary, obUWIe I bIeliznę oraz 25, tys.
zł. w ~otówce.

Trzy nopady· bandyckie

!

I

IS

Arcln"bald Gwieźilzikt jasnowidz'
-"Rok 1947. 1 + 9 + 4 + 7=21,
a 2
1
3. Czyli ,że trójka zwy
urzą
wszak dokładność i bezbłędność jest - - - -........- - - - " " " ' cięży w wyborach. H
nieodzownym warunkiem w wYkoXylofon Cblamides wyższy u- -:- W ciągu osta~ie?o roku na te- w~acniacze. Fabryka. zatrudnia~a naniu sprzętu ~adiQadbiO~ego.
.
. '
reme naszego wOJewodztwa urucho 'Wowczas zaledwie 70-ClU pracowm- - Nasz zespoł pracownICZy, ~ to
,
rzędnik g::ecki, Ateny -:- "W r~ku miliśmy przesZł:o sto radiowęzłów _ ków. W kwietniu 1946 r~ powstało ludzie odpowiedzialni i sumienni W M~ię W tdtrJm l. -t. 1~7 r.
1947 kraJ, nasz UCZylll powazny informują komunikaty prasowe.
Zjednoczenie Przemysiłu Radiotech- stwierdz~ przewodniczący Rady Za- r:oz;pc);cZlt1ll:e Slę k!l1l1S dO'mtał9A~ący
krok w kierunku odbudowy. Wy· W chwili obecnej gdy lampOwYch Inicznego które przejęło fabrykę. kładowej. Najwydatniej pracują na dla an~Ołth1c!h l'CI~a:flzy. Dla nQil'S'kl~ le~
budujemy 312 no.wych więzień", radioodbiornik6w j~st znikoma ilość, Dzisiaj Państw. W.ytw6rnia Radio- ogół kObl.·ety. .(Niewiasty w ze.spolelkalfZY llr~;:nVi!dlz.lanYldh. ,je;st 25. 3111e.j'SfC..
Ignacy DziubaIski pracownik a ich wygórowana cena jest na ogół techniczna zatrudnia około 230 pra- fabryki stano~ą ok. 40 proc:.). Część! UczesimllCY kur:.$'U?Jtrzym~Ja ~
d 'łu K
rt oh.' ." R d' _ niedostępna dla przeciętnego praco-. cowników. Wzrost ich liczby .łączy naszych robotruk6w wyrabia 130 proc. ID~atqlie 1.1:trzy.ma~~e. m~elSI21k,a'\11e. lecz;e.
a 10 wnika, radiowęzły umożliwiające a.. się z wzrostem produkcji: ,fabryka normy.
me l e-wemtJualnl1e stv1Pendlrum,
Zla.. ", on~e. u "'J'czen
staCJI LodzkleJ, - ,;V! :przyszł~ bonentom słuchanie rą~iia za pomocą otrzymuję bardzo. różnorodne i po- Zegnam sympatyczny zespół Pań- Podróż do M'Oskwy odbywać bę
roku radykalme zmle~~ pr~ [tanich urządzeń głośnikowych, są ważne zamówienia na sprzęt radio- stwowej Wytw6rni Radiotechn,icz- da na kOlS'z.t wla,S!IlY.
graD?- naszyc~ k?~certow zyczen. ipo~tawo;vym elementem radiofoni Y'Y' urządzenia głośnikowe dla -salinej, życząc mu dalszych sukces6w! .'" Kain. d,~~'alci •. vnugJ1q.cy. wYi,edhać;na
ZamIast grac naJPlerw "Czerwone zaCJl kraJu.
ttp.
które będą jednocześnie sukcesaml ~U.fIS rprowe,IH !Są 'O ~t,aJdaill~e wdaft
n:mki", a pote:m "Bukiecik twych Na urządzenie radiowęzła składa _ Ukończyliśmy ostatnio _ mówi przemysłowej Łodzi.
.
IdO. oIkrtl,.,01()I~h Iz:b L.eka'rskilClh liw~
fiołków", będziemy grać najpierw się między inńymi t2;w. wzmacniacz, dyr. nacz. mi;. Alfred Daum _ amHalina Paszko ~7.fPiQlŚredn'iQ do MmJlSlbeliStwa Uro
"Bukiecik twych fiołków", a na- kt6ry rozsyła audycję do 400, 500 a- plltikatornię dla stacji Warszawa II.
w-a.
stęp nie "Czerwone maki".
~onentów. By odbiór był do~ryJ ka- Amplifikatornia już jest czynna. Jest
.
zda grupa abonentów głośmkowych to tzw. amplifikatornia prowizoryOliver 'Waterpro~fł członek La- zaopatrzona jest w .transformator. czna. Montowaliśmy ją przez całe 6
ł
I11III
hour Party, Londyn - "W roku
tygodni; ze względu na konieczny
I
1947 partia nasza uczyni następ· FABRYKA JEDYNA W KRAJU pośpiech, pracowaliśmy nieraz i no.
l i . ·.
ny potężny krok w kierunku so- Te wzmacniacze i transformatory cą.
bAdą
cjalizacji Anglii. Nie bacząc na dla radiowęzł6w produkuje jedna Dowiaduję się, że fabryka 0"I
opór kół kapitalistycznych, mam~ tylko fabry~a w kraju, Mi~ści ~i~ Ł:zymałc: zam6wienie na stałe ampli Z dniem 31 grudnia 1946 r. zostaje[Z kł P
B
N 8
Ł dzi _
zamiar upaństwowić cały wielkllona w Łodzi, przy ul. ŁomżyńskIeJ fikatorme dla Warszawy II i dla
a • rzem. aw. r
w o. O
przemysł fabrykacji guzików i pę- SflO/12. Jest nią Państwowa Wy- Gdańska. Wkr6tce nadejdzie zamó- całkowiciezakończQna akcja tworze- bejmuje patronat nad P. Z. P. B. w
felek".·
.
twómia Radiotechniczna, . da,wniej. wi~~e na amp1i~ikatornię dla radio nla kombinatów przemysłu bawel- Dzierżoniowie; Państw. Zakł'. przem.
1D'!.&fk
dział
jald - sza Fabryka Sprzętu RadiowegOlstaCJl w KrakOWIe.
nlanego na Sląslru Dolnym.
Baw. Nr 1 w Łodzi obejmujepatrorost K I I e,
acz soc
e Ika"
.
.
.
E.
mokracji niemieckiej Hamburg _ .,
..
d
ku
- Na .l-go lutego śpieszymy z wyW związku z tym władze C. Z. P. nat nad P. Z. P. B, w Piotrolesiu;
kę
tam
Mam nadzieJ'ę że 'w przyszłym dPatnlb ę
f;łdbryz
dsprzep rds° . . ,końc.zemem urządzenia głośnikowe- Wt zarządziły wygaśnięcie z dniem Państw. Zakl. Przem. Baw. Nr l) w
"
,
g y, ę d ąc po
arzą ero
rze H~- go dla udźwiękowienia sali sejmo· 31
d i 1946
'
..
roku sytuacja polityczna dojrzeje biorstw Radiotechnicznych, produko waj _ informuje dyr D lł .
- . gro n a
r. nommaCJl na pa- Łodzi obejmuje patronat nad P. Z.
na tyle, by pokrewna nam partia wała dla Polskiego Radia jedynie,
d . . k tU1n· b' tronów, udzielonych zakładom prze- P. B. w Rankowie; Państw. Zald.
SeJm Ustawo awczy
ry z 1estu b ~n~~w
eł i
P o~~~Prze~B~~4w~~~~e
ls
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, - -_ _ ~~ww~~e~~~~~~

d
" ·ra d-10t·ec. hnlczne
.
zenla

W

+ =

Kurs din lekarzy w Moskwie
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atr at
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HUMOR
. .
JAI( SIĘ TO ROBI?
EGZMlłN W ROSZ~ACH
Ka.pral wyldada rekr.utom:
--' Szereg-owy Kopcia _ czym
_ Na rozkaz stójI" należy dosta-ltrzOOa być v. wojsku~
żeby mieć
wić :JJę nogę, iktÓ;a jest na !Ziemi, .do pogt,ueó z lromp.anią hon<>r.ową f wYte'J. która iesJt· w ~owietrz.u i stać strulami ll'rmamr~t?
bez "ruch1ll'
- NiebOSlZ-cz}'klem:, llanio wrumnik ul
.
NIED~Wdr:nZIA PR.~Y~LUOA I
.NI.E O ło CHnn~
. 'z~e!eJ . ·().urze :zawLa;nl panO',\Y" e
,;
1.IlL.I\W,
ZJaWIaJą SIę na stacjI., kIedy pocIąg - Pan,el Pańs1<ll. mes ugryz,l wczo
w?aśnle msz.a,. poon<>sz.ą ~trasz.ny raj moją teściową...·
ZI<Tlełlk, wooec
czego. UWHldowca ~ Barozo 'P'l"Ze.p.rrasza.m, t.o nleznoe~e.ligic.z.l1ym ~.UlcheIl! wrmca je,dneg? śne bydlę, a~e jeżeli pan sobie żyPO' dtnmgim
,ostatme otw.ar~e drzWl. czy - mogę .pokryć ~zk.pdY'"
.
Ud.ato mu Sl'ę W ten sposób za:tado- ~ Eee! nIe o sz.~odę mi chodZi,
wać tIrz.e'ch, ale POCiąog szeiN' j{lŹ tak ty'Mro.... czy pan by m~ nie SipfiZeda.l
szybko, że czwa:rty pijak wstał. u- tego :pieska?
siad~ i pil'acze.
NASZE DZ,IA11\ł
_ Czego pan p;łaGZe? -lpy'ta z.awiadowca.
Mama d'O 8-1etnie-go Jasia.:
_ Aho ... hykl to ja miałem wy,je.. _ W!i.ęo zj:ad!l~ tocmsik.o przed
ohać .. , hJ1jk! a oni mnie -tylko 00- 'Obiadem, chociaż ci mówi1~ .tebY'Ś
pflowadzaU.
nIe iadir!?
_ Ale tatuś m6wN. Ż.e gxl'y kobieta
TO SIĘ PANOWTf MYLITA... mĆ'Wi "nie" to my~1 "tak!"

l

C

i·

v:

lniyniewwie bun-u.jący k-01ej, wy-

kreślają
w:chod:zi
je mu"
właśnie

"

wanym gmachu
przedwojennym
przY ul. Wiejskiej będzie zaopatrzoUy w instalację głośnikową. Pozwoli
ona dokład..'1ie słyszeć głQS mówcy
we wszystkich punktach sali. Jest to
urządzenie, na kt6re nie mógł się
zdob:yć nasz sejm przedwojenn:»:. 0-:
becme zaszczYt z;aopatn:enia sab Se)
mu Ustawo~aw~ęgo w nowoczes~ą
aparaturę dźwiękową, przypada ŁO~

IorazZwiedzając·
razem z; dyrektorem
z przewodniczącym Rady Za-

tralnej, oraz wprowadzenie z dmem patronat nad P. Z. P. B. W GłuSZyd
1 stycznia 1947 r. no-wy podział pa- cacb; Państw. zakł, Przem. :Baw.
tronów, a mianowicie:
.
Nr 17 w Łodzi obejmuję patronat
.
N t'f. .
"
_ Pansm:. Zak~. P:-zem. Baw. r
nad P, Z. P. B. w Zakrzu;, Panstw:
w Łodzl obejmUJe patronat nadlzakl. Przem. Baw. Nr 16 w ~dzl
P. Z. P. B. w Lubaniu; Państw. Zakł. obejmuje patronat nad P. Z. P.
Przem. Baw. Nr 2 w ŁoCW obejmu- Lniarskiego "Odra" w Nowej Woli.
je patronat nad P. Z. P. B. w RychP a ństw. Zakł. P rzem. B aw. Nowy podzIał ·patron6w .2:.ostał
wał.:::l-1
UL. e;
Nr 18 w Łodzi obejmuje patrouat QPr~c::= pod ~ą~e: widz
d ~rua ś~anad P. Z. P. B. w Zarach; Państw, opa ... .r w
a. za a W
o no- ąZ kł P
.13
N 11
Łodz' skich puez patronat6w w surowce
a . .rzem. aw. r ... w.
l oraz udzielenia im jak naj dalej idą~
obejmUJe patronat nad P. Z. p, B. w .
t 'al. 1 dzk'
I.

kładowej p. stanisławem Baśko
działy f;bryki mechanicznej, trans~
formatorów
montażu
produkcji
wzmacniady, oraz la~ratorium, 0- Mi~dzylesiu; Państw. Zakl. Przem. ceJ pomocy· w ma en e u
nn.
glądam SkqmPlik.ow.ane ur~ądzenia. Baw. Nr 3 w ŁOdz.i obejmuje pa.tro.-, Zakłady patronujące jak i. patro..
;?:espoły cewek, kondensatorow, wty nadt nad P Z P B W Biela ie'
b .
czek, gniazd itp., które tworzą róż-.
. . . .. ' . '
. ... w 'Inov~ane zo oW1ąz,~ne zost~ły ~o sk:anego typu sprzęt radiowy lub dźwię Panstw. Zakl.~rzem. -Baw. Nr 21 dama do DyrekcJl bral1?:oweJ mlekowy.,
w Łodzi obejmUJe patronat nad P. Z. 1sięcznych sprawozdań o wzajemnej
Zostaję wtajemniczona w kon- P. B. w Dzierion1owię; Pa&itw,/wspólpracy.
strukeję urządzeń głośnikowYch prze
nośnych, przeznaczonych dla przemówień na wolnym powietrzu. Urzą
dzeń tych fabryka wykonała ostatnio 60.
Przy grupie 100 wattowych zespoDla w y g o d y P. T. Publiczności
ł6~ v:zm~cniakQw~ch inż. Daum
Administracja HDziennika Łódzkiego"
OSZCZĘDNOŚĆ
WYJaśma, z~ ~d maJa do cz?~ca fa
Ptan WitaU's spotyka iIUl dworou bryka przeJdZIe na produkCJę i:lOO-tu
przyjmuje
pana SiknerSkiego..
wattowych wzmacmaczy.
OGŁOSZENIA I PR\ENUMERATY
- DDkąd się pan Wy,bl~a?
. ROK' 1947 _ ROKIEM ROZWOJU
dostarczeniem do domów
- Jadę w podróż !pOślubną do p ODUKCJI RADIOTECHNICZNEJ

plany.
Nacze1ny inżynier
do gospodarza i komwniiklur
że kolej będzie przecho,dzić
1}rze.z jeg'o dom;.
_ Ano:,. wola ~~ska. Nl~clt se
przechodZI... Ino kle] pan.oWle my- I<:ra:kowa.
R.
ślita, że itD, aba moja
k"Obi.ta bę~ - A gdzie żona?
W ogóle, jak się dowiĘlduję, nowy
dziem cięgi,em drzwi oŁwirać, to si'ę _ ,ZostawilteI? i'l\ w domu, ho ona rok pozwoli fabryce na wydatne po
mJll1fta,..
.
Kr.akJów znawiększenie produkCji i na podniesieWSZYSTKIl\! PR,t\COWNlKOM
OKREGOWEGO ZARZ4.DU KIN
~
w LODzr

Życzenia Nowo.roczne
POMYśLiN'EJ

I

SZCZĘ$LIWEJ

PRACY
PRZESYŁA

UYREKCJA om
RADA ZAKŁADOWA OZK

(Kt.573fM)

iti

I

nie stopnia wydajności. Stanie się
to dzięki temu, że prawie wszystkie
surowce potrzebne do produkcjiradiotechnicznej, jak druty nawojowe,
specjalne gatunki blach, kondensatory elektrolityczne, kondensatory
tzw. papierowe itp., b<:dą wytwarzane w kraju już w drugim kwartale
1947 r. A więc trudności z terminowym dopływem niezbędnych surowców - ustaną.
Poza tym fabryka ma otrzymać
00 nowych maszyn na miejsce stałł
tych już zdezolowanych. .
Obserwuję ile trudu zadaje sobje
robc~nik, by na takiej starej m" -'7y_
nie wykonać pracę dokładną, bo l

a

z

w 11SKLEPIE POMOCY SZKOLNYCH tł
Piotrkowsko 96, parter front. - tel. 212-47

GONG
POLUDNIOWĄ
\V święta

I

nnlSZA

Nr li

1 GIERASIEIQ"SKl
. skłrulajl}
CO DZIE~ na czele zespołu PELNł

o g. 16,80 i 19,30.

I

U

_--".-< ---.. . . . . . . ----."'~-'._F_. . . ."'-_.,.,.
'.

--_............._...........................

ŚRUBA

1

CIEKAW

NOWY ROE
Blow~

Mieczysła.wa

•

I

STYCZKIA
KRONłKA

STKI

k I ndarza

I

Noworoczny list
od sl·ostrzen' ca

Przy r;chubie czasu. posiłkujemyrkie opóźnienie czasu kolidowa.ło z ludności, uważającej .przesunięc!e
WLUNE TELEFom
się z dawien dawna kalendarzem. postanowieniami soboru nicejski,ego czasu o 10 dni za naduzycie w dzIeWoj:tJrZąd'Beżp:~ tell' 25z...~21 Kalendarzem nazywamy reguły o obliczaniu rucbomych
świąt Wicldzinie opłat podatkowYch. komor, 'k
~
:Ę'ow. Urząd
- te . 1ao
4-_ Ó
"
•
h i &.. n...
WOJ U mam zmar.. Kom.
Miejsk,Bezp.
M, O.
;.... tel, 253-60 lIczema czasu. Okresy te. obeJmuJą kanocy. Skłomło IlU wczesnego pw- manyc
•Kohany
.
.
Kom, Pow. M. O.
;.... tel. 185-02 zwykle pewną ność dni, miesięcy, a pieża, Grzegorza, do powtórnego ue
Pwtwa bałka:dskie I Rosja wplO W'1erue bo pan nat1ooycie1 ks.zal
Pogot. Rat. Miejskie
o- tel.. 104-44 nawet i lat. Rzymianie na określe- formowa.nia kalendarza juliańskle- wadziły kalendarz gregoria-6.skl do- nam na.pi8oo wypraoowć1i1ie jak.
~~~~t ~~r~:zi;cx
:: ~:~: tlt~ nie pierwszego dnia miesiąca. 1lŻ?'- go. Zachował on regułę, że lata po- piero w XX wieku. .
spędziłem święta tamtym rokó,
straż Pożarna
.... teL
8 wali słowa łacińskiego CaIendae - dzielne pnez cztery są przestępne.,
Sprawa ostatecznej reformy ~a- to 'a tak lakalem i plakalem. Że
Biuro numerów
"- tel. 199-00 słąd powszechnie przyjęta nazwa Wyłączył zaś z tej reguły lała całko- lenda.rza pozostaje jeszcze zagadnIe.l
ś P '_'
.
d t l
DnVBY APTEK:
kalendarz..
witych setek. Te ostatnie ~ tylko niem otwartym. Poza nlewspółm.ier- tn1 t~tu n~p18cu
Ols al e?1
DZll;JiejszeJ nocy dyturują apteki: Cy. Wszystkie st:,roZytne ludy' za pod wtedy przestępne, gdy nosc setek noścłą czasu są i inne bolączki. jak dWUlę tawa to tak SIę tym zmemera
d (Wólczań~ka 37), .ęojarskiego (Prze- stawę mie.TZema czasu. przY·Jęły nor- dzieli się przez cztery. I tak np.: rozpoczynanie Nowego Roku w co- chencil że nie chce mi już pisacS
24 ~~!' ~~:a,jC:S1f;fot.k~~:':o,;;~)~ my okresowości zjawisk astronomi~ lata l~OO, 1760, 1800, 1900, 2100 są raz to .innym dniu, nierówność dni ~w r~wań. Jak ja spędz.e· te
Trawkowskiej (Brzezińska 56) Pawlukie- cznych.
zwyczaJne, zaś 1600, 2000, 2400, 28~O w miesiącacb, kwartałach, ruchomy , Y?,
.
••
1
wicza 12) Apteka Pocztpwa (:Piotrkowska Najbardziej znanym elementem - przestępne. W ten sposób w kaz- termin Wielkanocy l t. p~
swzenta to Jeszdze me w~em a e
Nr (6).
mierzenia czasu była doba, .'f.Y~ika- dym stuleciu opuszczono trz! ~ dni S
k l ndarza znalazła się jeśli tak jak zeszle to lepiej wcale
jąca z rucbu obrotowego ZIemI ~o-: przestępne. Kalendarz gr~~orl~nskł
Pdrawaj . a e
t ' e Li i Na- ich nie spędzać. Na Nowy Rok
.
okoła osI. Drugim z kolei był mle- (od papieża· Grzegorza) zblIza SIę po prz-; wo ną na warsz aCl
g.
k
.
siąc stanowiący okres czasu por do ideału gdyż przyśpieszenie rodow. przy kt6rej powstał specJał- ptzya~edl wtedy Pan tome mati\{;trze'bny na oltrążenie Ziemi' przez ;~~ego dnia ;aistnieje dopiero po ny komit~t do spra'Z ref~~Y kkale.,n ma zawsze muwi, że to jest wielki
I~
Księżyc.'
,
3333 latach, a więc w roku 4915.
darza. LIga Narod w Je z:\dn~~e
zyjaciel tatusi'ćll) leaz tatuś jest
Rok - to najpopularniejsza jed- Kalendarz gregoriańskI wProwa.- zdołała uporae się z tym. g - l .
t
R' k
'.f.
. ki .
Hi
niem Sprawa. ostateczneJ reformy Z' y l pa rzy na paltUt om a laK
TEATR W. P.(Cegielnłana Nr 27) - nostka czasu. Jest to o~e~, Ja zu- dzono już w r. 1582 w Polsce,
sz4-"
i
tr dn
j kawa
·lk T t
. R."'........ k
'..
o godz. 19.15 - opera W. Bogusławskle- żywa Ziemia na okrązeme Słońca. panU, Frahcji, Włoszech. Portugalii jes. rown e
u a,
a
sp~
Wl.
o en pan
vu_ue
pszy
go "Cu!l mniemany czyli, Krakowiacy Poza tym spotykamy się jeszcze z i katolickich państewkach nlemiec- świa&o~ego pokoju. Ciągle jest Jesz- wiózł mi czekolad1re i pawkc1tzial
i Górale".
.d .
kt6 ry nI'c OpI'era si"'" na ki Cb •
cze Jakieś ale...
•
..i
Z·'
TEATR POWSZECHNY TUB (11 go h.
WJ go mem,
.
ze
uros1em a po tem
zlaczę lsmy
Listopada 21) - o godz. 19.15 ko;e- okresowości zjaw~k. asłronomicz- Próba wprowadzenia kalendarza Pamiętajmy o tym w NOwYm Ro- jeść rybę a mi ość uwięzga w gard
dla Blizińsklego ..Pan Da.mazy".
nych~ leoz joot spUSClzną po staro- tego w Anglii napotkała na bunt lm.
dl'
. l'
,
l~'
."
TEATR' KAMERALNY DOMU tiOz... żytnych narodach - Zydach I Bae 1 mUSle t mnle wa' tC pfęSClą
NIER~A :r.(Przeja~d
godz. 19.15 - bilończykach•
IIIiIII
w plecy po rybce piło się wudke
komedIa
AnoUllh'a34).. Spotkanie".
TEATR
K~MEDn
MUZYCZNEJ Wszystkie ludy §wiatą,~ały nie
.
a mnie cherbaty dal1 ba Jestem
..LUTNIA" (PIOtrkowska 2(3) o godz,
. •
l
M'
tlru
19.00 Operetka Lehara "Cyga:O.ska mi- lada. orzech do zgrYZlema przy t?.
.
.'
za ma y.
amUSIa z pOCZ'on
łoM",
kreślaniu kalendarza•. Cała trudnosc Pokmtwie W!l1arS cią<g,I,o j1elS\Zicze myśl, WteC razu uży! me,go SlPOISIO!OO, Na maczała tylko dziobek w Jd,eHsz.
TEATR "SYRENAU(Traugut1:a:. 1) -- polegała na niewspółmierności do- że. Z'Wi,erzęta nie rQlZ'Umieda i dzfiala- 1J.raw~zy w .traibę ladu.ne!k bl~a. 1Jil~- k
d k'
b ' l ' tr .•
godz. 19.30 "Moja ~ona Penelopa.
. by, miesiąca I roku.
ja j.edym:ie p.ord wpływem 1rn'Dlu~s6w. nał mln w ~rnnku n,atrę1a. N:le traN r.: a po
QnIOO zto 1 a srę ~. alSz
go::Af:ao G~l::ina(:P~~~~:ya 11) '- Doba liczy się dwojako: rozróż- Szere'g ie.(!lllalk fruktów zadaje klam ·tel jedna.1r. Zlwlminy psifclik ulSlkoozył w po· me CZ81'wąna, i wo/ala Jeszcze
Dzmcu:CY
TEATR
KUxml.EK niamy dobę gwiazdową i słoneczną· temE. tak z/u!bożrujaooj w nalSzY<;lh o- re. TymezrasOO1 słoń rosta>l za'PTowa- jeszcze tatuś grubym głosem śpieRT!'D (ul. Nawrot 27, Dom Kultury Mi- Doba gwiazdowa. jest właściwym 0- czaoh 'J}sydrllkę zwjerzęrcą..
clowny do wooolP'OIiill. Prz.ed ()!dejśCliem wal kolędy a my z P8!Ti.l8m Romli~j~ta) godz. 12 .- "Cztery mile za kresem obrotu Ziemi dook?ła osi. Co możemy na przy.kła.d p'owH~dz1!eć d~ Ttlelki 1]3J?rat w trą:bę m~J'Il t ka- ki
alT'
H' Ii<: • r
iJc'
plec •
Wynosi ona 23 godziny 56 mmut. Po o slon.!Iu. kitÓry. oz,ują.c 'Urazę do p·sra- mIen'i i !l11iIjaaac w p'orwrotneJ d-rodze
en: Sf! 1 lsmy.
011111 ~ 1 lram 1
upływie teg~ czasu Ziemia. powraca ka .stah gryząoog>O g.o iJ}O '!l'()łga>ch, 'l111C niie IPI'Z'oozuwaljąC'et?:'O :p;sa. oihrz!Udł tatus S1ę zdenerwował i
pawledo łycb samych gwiazd na niebie. próbowM wi'el~' SlPOOroIbów :oomslty. igo~r,adem OOdskó"f. Trnd'!10 dooraiW dział stary bałwan pan Ra.mek
Poniewat Ziemia. nie zna}duJe się IP.rólbY mz.d.wtaif1/JJa rolCihiliwel9,'o prsa Ule l·dY !l!3JZWać to !D-rzelia:wem mSity;nlktu. ool'EłZil się i rozbiJ pustą butelkę
w stanie spoczynku, lecz bIegnie po 'd01Pww:adrily do nllazego. Pe.'W1ne!g't) .
• .
.'. •
orbicie dosłonecznej,. zużywa jeszcze
na tatusl'tl za co go wyzucIl za
około cztery minuty na "dOgOnienielPO
et
drzwi i ze schodów a mamusia
AD1UA (Główna) ......Ulica zoczyń- słońca".
wf
d t
krzyczała przenikliwie brutal l
c6w".
Ten okres, który stano
po s aH am na tatusia. Dlalin nie moBAŁTYK <Narutowicza 20) .......Dziew- wową jednostkę przy rachubie cza- NLezwykf.e 'll.z.doJ,nioo~e 'W p:luclnt wY
W ł'arzre tra,fłeniJa, .oorrep:lOny lepką órś
d
'k g
';/, ~ bo
~ęta z NowoliI!ek".
__
su, nazywa. się dobą słoneczną·
kaz.uia matTY11<1!fZe WSlZle!łkilCli narodo- ślina owad, sta:j.emę ibewbr:OIlllllY i gi'!li'e ." 1 my o nI o
po.",c,
p~
taB:;~z~:~Clszkaflska 31) - "ZaklfJ- Okres czasu mi~dzy ~wiema je- wości. Ohfirtym portoki.euTI śliny oelnie w Żalbi!eJj rpalSzazy. Trz.etha przYznać, Romek :raopowladał wszystkrm
GDYNIA (Przejazd 2) .......Nowe poko- dnako~~ fazamI księzyca.
tr;a~lada >Ordle.gle prz.erdmi.otv. WZlornjąc Żle u.żytde tej toohnik:i 51tawia żaJbę dio~ straszne zeazy o nas.
lenie".
. ' my nheslącem synodycznym. ZaWIe ~ie_ll1a '1l~c'h 'Clllop'Cy llT'zCJJdrzada za!W'o- SYĆ WYISiOłko w .gradruaJi u'ZldoltIlień i
Nie wiem jak to będzie tet'a~
JmL (Legion6w 2/4> .......Nowe poko ra on przeciętnie 29.5306 średnich dy .tero maro lru1tUi1~8'].nif:lgo spa:rbu W inteli~encH zwieTzątŁ. O lile nl:t·sza im 1
. 1 .• b
•
lenie"
'!"
. lIla'Wi€lt
.
t
'.
1
•
k,1
•
a e peWtmeeple)
o maomusl'oa
MUŻA (Ruda Pabianicka) -- 00 mój dni S łonecznych •
złości opluwaJJą lSUę
WZHIJ·emm_e.
ma j,esi: ])os'liUlgliw;an!le
Sle 1ami 1 pą- t -t
~
t5..:1 '1' ,
h z
m/p: robi w nocy".
"
Podobnie jak to się ma z dobą, O wiele więc'eIi rO'ZiSatctkJU wyka>ruje Z'Urami, co ma JIUŻ ciharakter warHd a ą Slę pO""OuZl1 1 razem c_ anPOLONIA (Piotrkowska 67) .... o.CU· rok również liczymy w dwoj;"Jd iJJewnaodmjiam.'a ż,alby. która z;dollnolŚć wręcz. TymczCł1Sern ża;ba stosuje dZba dlu;ą dywanami z jelenre;gury!
rodziej~~w~:~~ (żeromskiego 76[78) _ sposób,. a to ja.ko rok gwiazdowy i' pluci:aną duża .odległość wYkorzyst'll la,?~e naocUeglość. J?O'slt'Ug'Ując sfi.ę p.ry
Wulku ja piszę te list żebyś mi
tfu:r~ Madi an"
zwrotnikowY.
je przy {owa<:lh.na owa,dy. POd>DlynaWjmlłtywna aJPa;ra,hlira Jamy rtllstnej - po
la! - k' k' .'
.
.
), ROBOTNIK g (1{ilitlskiego Nr 178) .... Rok gwia.~dowr liczy 365 dni, 6 .SZY m.ożli\Vie hUStIDO pod liIŚć. n.a .kt~- ci~arrni j'8.ITI1Y .t~Js<tne:j _ fllorciskami wta orz:~,tob cu 1er 111 WY1Jrac~an!e
t,Skarb Rodziny Goupi".
. godzin, 9 mmut l 9.5' sekundy. 'ryle rym !S!edzi illllUlona. strzela do rnltełJ śh- OOe(J falhry{kaJcJ;~
ty fJUU no masz ep do plSC1!rua
1 :~t'1A (Rzgowska 84) - uW okowach cza.su potrzebuje Ziemia, by okrążyC; na.
bo mnie już chlopBJki wolają na
o ~KORD (Rzgowska 2) - .. Strachy". nasze. S~ońce. ~o !1pływie tego okre- łł
III
III
II
lud.
STYLOWY
(Kilińskiego
123) "Zamie6 su WIdzImY ZIemIę na tle tych sawesole,ęonoW'e~o
Roku
~nieżna".
mych gwiazd, co w roku ubiegłym.
5
5
śWIT (Bałucki Rynek 6) .... "Panna
Wszystko byłoby dobrze, gdybY
Jasio
bez posagu".
i '
l·
l
f·
. .
•
TATRY (Sienkiewicza 40)
.,ja:§nle n e prece~Ja, czr l pOWO ne co an~c
ZnaJ11Y maJlarz holenderskI Hans vrun ~tvoh mallarzy. Eks!pelt'ci wne!1Z~
CZYS
pan s z o f e r " . .
się punktow rownon.ocy. PrecesJa M·eelgere:n, który ZaPOibDt milUouruntów że uda im się z!dyskwanfilk.owaĆ va.n
.
,T~CZA;, (Piotrkowska 108) '-ói .. E1wira. sprawia,. że Słońce !>l'zechodzi przez kOlPiują,o stare a<l1cydz1ela mis.trz6w l\leelgerena.
~~l~~A' (Przejazd l) -- .. Ullca złoczyA- pun~t rovmonocy WIosennej (vernat h~etl11de~k!idh.sta'ł ~ę talk st~.nnYJ że
c6w".
equmox) co roku o 20 minut, 23 se- dziJś iI>osl~ada W'S'Z~lbe warunki do z,ro
ięzykoch
WŁóKNIARZ (Zawadzka 16) - ..Gunga kundy wcześniej. Rok ten, nazywa bienia 'llitmn.rnfeJSlzej f<>.rmuny pod SlWo.im
..
Din...·
ki
18)
ny zwrotnikOwYm, wYnosi 365 dni, wta!Slt1Yl1l1 ool27Wlisldenn NioedaVllIlio QN' ' j l cizi b daj~ t ń
Polonia - Po łaciine, włosku,-hisz"'·KwOLNOS~ó~~i:.orkows ego
- 5 godzin, 48 minut, 45,5 sek. (w u- trzyma;t zapI1oo.z.tm'ie ~e Stanów Zi~d- 1r1~~1en~lS:zto i1l'ż o~h~e ad~~g:'1 pańsku,
to ZX~;Ę~A (Zgie~ka 26) -- "Zna.ehor" mmka dnesłętnym 365,~422 (In).
n!Oicz'O!l1YJdh, bv nrama;l'OWać kilka POT- że słpollroi'1li pr.z.ed-staiWic'ele sttarezeg:o
Pologne _ po francusku.
KINO OSWI.ATOWE (Ul. Rzgowsu 94) Gdy starożytni Egipcjanie uzywali trełl:ów w S!tyfu 17.,g1O wi>e!k!u. Zatntere SiPoteczeI1srtwa' wy,s'Yllaj~ prośby do
..Bitwa o :Manany~
jako racbub~ czasu roku gwiazdo- spwa4' tp ~ ... }t; cdell z najpOw.a.ll' ~ I; władz, by odelbrać IJIOIZWOIlenra niclció
Poland - po angielsku.
Kino Wisła rozpoczyna seanse o godz. wego, zauwazyU, że początek roku szych nand1arzy .a.I1C~z~łami g;zlbuk~ rym sa[ooom tań~ Sard rowrairuja,Polen - po niemiecku.
16, 18, 20 - w nietUiel~ l 'wieta od go. przypadał CGraz wcześniej, przebie~ mrula:11Soci'!!l KiIl'ol<:Her, Van M,e.egeren cv tę :S1>rawę WYdaJ ~lemie Ulrzą
dziny 14,
gając przez wszystkie pory roku WInie m1Jże OibeClIlie iPt1'\ZyJać tei prolPO- rdzen::a 275 d;:ruai.rugórw w rm Nawet
Poma - po rosyjsku.
16~~~o18~:::'1~.~e~~:e i o6::::'; ciągu 1506 lai; kalendarzowych.
zycjL ~Oif1ieważ '!l,;e może on 1JIILIŚ ~~, W 'fla.jmnieJ~ed m'iajrscOlWoścl 'lrlandld
Pd1sko - po czesku,
od godz, 14.S0.
Ta nledogodno§ć zmusiła ludzi do Hoija'llIdl11.. dwókl we Zi~O:ńC'ZY ~le spotkać moma 47 salonów tańca, ktć
Lechistan _ po turecku .
.......;;;......- - - - - -...........- - - - - - posiłkowania I!!i~ rokiem zwrotniko- t~m lP()rSlt~'ow.arni~ sadowe IPt;z'etCliW r.e 1l'rządz.rują, OOOOOlle drunrctn,gl W Dtt
wym, który naginał się do pór ro- llI>O~iU.. Ntezadoetż.me Or~ toro dZl00 w hlini:e mlod.'zl!d ooerta4 .itslt;ny nał tańLengyel Orszagh - po węgiersku.
e ra n la I o czy Y
ku. Z czasem rok ten określili Egip- dzIen d'l1JTIY jego cdwledza~ją. porzerM ca, Na .estaJtnim posioozemif!u p.arla.men
Porando - po japo:ńsku.
cjanie na 365,25 dnia.
ne ik.omilslj,e e!kJspert6~, :p'OIIlIleważ 'S!PTa· tu sekreiam miln1lSlbell1Stwa zdrowia dl{)
JUTRO (3.z·47)
Kapłani rzymscy .nie tylko nIe u- wa J>est bardzo .zawIJa. .
. ma,gal się 'W1J)lr{)fW!aJd'z.ernia ustalWY. O- W gmachu L6dzk1ego Urzędu WOPola.nkuo - po chh'isku.
jewódzkiego, o godz. lO-ej Zjazd Staro. porali się z. obliczaniem kalendarza, Trudne test do {··<ldz~n:ia. ":;?;_f" ~zk .\tramrczadąc:elJ iIlooć drundngów. ze
PoUja - po łotewsku.
stów i Prezydentów :Miast.
lecz wprowadzili doń zupełny chaos. wLek, który bf'~tędiIlte 'Iliaśladowal ' witgjlęrdu na <to. te"W1l>fywa to na pOUtarło się dowcipne powiedzenie, ze w!ernl-e kO!P~o'Wa~ d.zieła Vermeera. gomzeniJJe sbam zdrowLa młodzieży.
Lenkija. - po litewsku.
wodzowie rzymscy zawsze zwycłę- Pra.T1S Hals:a, de fIoo(g1h l Oerarda Te~
żali, lecz nie wiedzieli, kt6rego dnia bo.rClh.a, może ~ttać S!ę n{)lWym m:1"".......- ......- -..........- - - - - - - - - - -.....
święcić wiktori~ nad 'Wrogiem. Do-. s1:rz,em ma!J.al'lSlklm. zruhc1lonym do klapiero w roku 46 przed Cbrystusem I
.Juliusz Cezar, za radą astronoma' ' - -......""-......----......_ - _..............._ - aleksandryjskiego Sozygwnesa,I
ŚRODA 1 STYCZNIA 1941 ROKU
zreformował kalendarz. Był to tak
7.57 Sygnał _czasu,
aud.:pa "Dzień zwany kalendarz juliański. Przyjęto
dobry" i ~alend. h~stor. 8.00 Muzyka - wówczas za zasadę, ze rok liczy
•
w przerwIe. muzykI; program na dzi~.
dn·i. T . l t
..
10.30 Suma z kazaniem.
12.0Q Sygnał, 365,25
rzy a a zaWieraJą po
a) zapowiedś wstępna, b) hymn, cl prze· 365 dni, a czwarty przestępny rok mówienie prezydenta, d) hymn, e) za.po- 366. Zasada była więc bardzo prowied* .końcowal :f) sygna\. 12.15' Poranek sta: la.ła niepodzielne przez cztery
symfoniczny - w przerw1.e: 15 minut 11•
teratury satyrycznej.. 13.40 (z Lodzi) były zwYczajne, podzIelne zaśPrzemówienia. 14.10 "Koledy 1 pastorał- przestępne.
ki. wielkopolskie". 14.35 Chwilka Biura
Kalendarz julia:dski słnoh.ł IuStudiów. 14.40 Teatr Wyobraśni - "Od•
• •_
"'J
ludki 1 poeta" wIg komedii A. Fredry. dzłOm przez 16 WIekowo
15.20 A,udycja rozrywko.w~.
16.00 Aud.
.Jak wiemy, długość roku zwrotsłowno-muzyczna dla dzIeCI p. t.: ..SzoP'k
• 365 2"<)2 .:1_,
ka na Starym Mieście", 16.25 (z LodzH rDl owego wYnOSI
.'.""'. ,:ula, wc:Kolędy' w wyk. 1.1:. pią,tK:ewic'l\ - śpiew dług kalendarza
Juhansklego zas
i W. Klimowiczowej akompan. 16•.45 rok liczył 365,25 dnia. Ta drobna
SKŁADA WSZYSTKIM CZŁONKOlt-l
Audycja Chopinowska. 17.00 "podWle- różnica wynosiła jeden dzień po uczorek przy mikrofonie", 18.15 ,,5 minut ł . 128 ł t W
k 1582 •
poezji". 18.20 Aud.· dla świetlic w;ej. p .ywIe
a .
ro u
Wlosna.
SPÓŁDZIELNI
skich. 19.00 Transmisja z Teatru WleI- me przypadała 21, lecz 11 ma.rca. Ta
•
kiego w Poznaniu M!lscagniegD "Ryc~r
skość Wieśniacza," i Leoncavallo ... PaJa.ŁODZI!
ce" 20.15 Dżiennik. 20,30 AUdycja literacka. 20.40 d. c. trarism. Opery "Rycer- DiUN
skość Wieśniacza" i "Pajace" z-Teatru
nu vCI
iępy
Wielkiego.
?1.55 Kalendarz' wydarzeń.
W pierwszych dniach stycznia
22.25 (z Łodzi.) Aud.
słowno_muzyczna.
.
.
r
IhnebYllr'"
p. t. "Idealny program" pióra l. Siki- 1947 r. wystąpI dwukrotme W Ło
RADA. NADZORCZA
61/11 wsz'Jsł*tch I!Jpteltilch. d~gel'''a~'''
"7ckiego w reż. T. :MarkOWSkiego. ...... dzi jedna z naj znakomitszych śpieI witeltsz1Jch sltlf.D8f!h błOn/allil/ch.
i ZARZĄD P. S.
2lł.OO Aud. słowno-pmzyczna - w prze~- waczek koloraturowycb
Ada Sari.
Nurtowo;
wie program na Jutro. 24.00 (z Lod:za)
k.
t·
F'lh
..
mlew.
ffUflT(JWttIA
IIR2~Mr9t"
CJłtmezlff/MI.
Koncert. życzeń. 1.00 (z Lodzi) Zakończe- Artyst a wys ąpl W
l armonu
nie audycji i Hymn.
Łódzkiej.
"'V.

•

•

•

•
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N-AJSERDECZNIEJSZE
-ZYCZENIA
z Okazji

NOWEGO

ROKU

POWSZECHNEJ
•
SPOZYWGOW W

gns" "nne wy
. s'

AdySon·

s.

12

D Z JE N N I K ł., Ó D Z K I

NI'

1

(547)

S

Ł

H
I

D

I
%

ODDZIAł..

CenIpali

!li!

I

ŁODZI -

w

Bauk Gqspodarst\ya, SpÓI{}z. 363
Banl\: Gospodarstwa Kraj.

878

Odn
..
wielki sukces. na rynkach
.
.
zagramcznych. WyrabIa ona wodoTytoń na Pomorzu uprawiany jest! mierze wszelkich rozmiarów i dla
w 9 powiatach województwa. W ~e- różnych przekrojów, Wodomierze tej
zonie bież. obszar uprawy wy~iósł fabryki, wysłane na wystawę do
842 ha, głównie machorki.
Sztokholmu w sierphlu br., )uż wów~
·
o
·
epa
T egoroczne zb l ry, rmmo
- czas
. wzbudziły· ogólne zainteresowa-

ęglomej

udział..

odpowe

ul. DASZy:tii"SKlEGO 20.

ni·

bieżące:

B-Id

Kron' a qO!iipodurcz&
Ty ton na Pomorzu· \ iosł.a

rELCZE

m.

Zarząd,
"'{sięgowośe Dział Kol.
Spożywczy ~

l\1ag3,zyny:
POŁUDNIOWA

PROWADZI
l. KOLONlA.LJ.~O - SPOż"l'WCZY

10

myślnych warunków pogody w maju
i czerwcu-w miesiącach tych panowała susza-są o połowę wyższe, niż
w roku ubiegłym; szacuje si~ je na
ok. 893 tys. kg machorki i 116 tys.
kg. tytoniu puławskiego.

Tel. 228-30
Tel. 171-08
Tel. 140-30

DZIAł...Y:

Sldep Nr 1, przy ul. KILIIQ"SKIEGO 86.

I

me.

.

W listopadzie br. odwiedził fabrykę przedstawiciel duńskiej wielkiej
firmy. handlowej Johansson, który
zamówił 5500 wodomierzy. Od tej
chwili cały szereg państw zgłasza

zam.ówienia na duże ilości wodomierzy. Szwedzi pragną zakupić 5000
wodomierzy,
na dużą partię ich rem. DZIAł.. PAPIERNICZY
Sldep Nr 3, przy m. SIENlUEWICZA 37.
~Q:łq do Danii i Szwecji
flektuje Bułgaria. Przyszły zarnóIV. DZIAŁ PRZETWóRCZY
Własna \Vytwórnia Książeczek Bibułki Papierosowej
Dużym. nakładem. pracy i pieni~-I wienia z Finlandii, Brazylii, Urugwapod nazwą "GóRNIK"~ przy ul. DASZY~SlilEGO 20.
dzy
odbudowana we WrOcła":llU ju. Chile, Norwegii, Grecji i Egiptu.
(A/K.)
Państwowa
Fabryka Wodomierzy
Dotychczasowe zgłoszenia przekro.
[......_ ........."""......_ _.............................- _......_ _..........................................--.....,1 czyły już 60 tys. wodomierzy i prze;"
wyższają obecnie zdolności produkTEATR liAl\IERALNY D. ż. ~ -. - UL. DASZYŃSKIEGO 34.
NAJLEPSZE żYCZENIA
cyjne fabryki. Aby im podołać faDZIS D\VA PRZEDSTAWIENIA
NOWOROCZNE
bryka wrocrawska nawiązała konwspółczesnej komedii J. Anouilh'a
takt z fabrykami w Toruniu i Po..
SKŁADA SWOIM KLIENTOM
znaniu celem zorganizowania wspólOUKIERNlA
nego eksportu.
. Godz. 16.
. Pertraktacje z odbiorcami zagraGodz. 19,15.
niCZ.llyrni w sprawie eksportu wodoID1sa czynna od lO-ej. - Telefon 123-02.
mierzy prowadzi dla fabryki Tow.
Eksportu Zagranicznego "Polimex".
n. WŁóKIENNICZO-KONFEKCYJNY Sklep Nr 2, przy ul. DASZY:&SKIEGO 20.

l

I

sp

T

IBIURO PO

,
"ZIEMIANSKAU

IE

B. WESOŁOWSKI S.. cy

IERNICIO-BU(HAlTERYJNE

·mgr. M. WDóWKA, L. KAUCZ, W. GóRSKI i mgr. Z. BmNER

m.

L Ó D 1:,

lDLlIliSKIEGO Nr 94.

(Ag. 560)

l) organizaeji

~------------~--------------------------.
POMPY ODŚRODKOWE (WIRNIKOWE)

Tel. 127 -15

~)

prowadzenia

księgowości,

3)

sporządzania

i :.lllaHzy bilansów

:;:::~~';jne

::
"

~

(do centralnego ogrzewania)
kwasoodporne, oraz specjalne na zam6wienia.
ł? o· l e c a
F ABln'KA POl\f.P ODSRODKOWYCH I· ODLEWNIA ll1ETALI
INż. Z. SUPADY - - ŁóD~, UL. SKORUPKI 17J19. TEL. 207-22
B 1 u r o: ul. :Piotrkowska 123 m. 5 Tel. 128·78.
(l/p)

___.................................._

PRZESYLA SWOIM: KLIENTOM

Z ESP

połączenia

Izb Rolniczych z ZSCH.
Dwa główne wydziały,Izby - Wydział Produkcji Roślinnej. iWydz.
Pro d, Zwierzęcej zostaną połączone
w jedną calość t. zw. Biuro Gospo...................................__......."":""...............- _......._ _ _.......,:I darstwa Wiejsk!ego.

ŁODZ,

Wszys im naszym Odbiorcom

t·

składamy życzenia

Papiernicze j

Pracownik6w

PIOTRK.OWSKA, 41, TEL. 179-15

Okręgowa Spółdzielnia

WYROBóW PAPIERNICZYCH
(Ą.

549)

I

ZAOPATRUJ~ SIĘ

w

OKRĘGOWEJ SPóLDZIELNI NAUCZYCIELSKIEJ
w ŁODZI
-

I

CUKIERNIA "CASINO"
L óD ź - ul. l'RZEJAZD Nr 1.

Józef Kosin.

Telefon 169-50.

M"llOŚĆ

BAftWNIKI

BAWELNĘl

I

WEŁNĘ),

SPożYWCZE

Plotl'lw,vska 248

.

K U P IĘ
Obligacje l'aństwowej l'ożyczld

KLIENTOM,

Telefon 14A:-56.

WSZYSTKIM SWYM: KLIENTOM
l2:YCZY
SZCZĘ]SLlWEGO

NOWEGO ROKU.

JUż S~

W SPRZEDAźY

Kosmetyki \~ r
prod.. G A BE & CO!!; Sp. z o. o. w Katowicach
SKLAP GŁO\.VNY:

żYCZY

PRzmf. HANDL. ZAID'.,. CBEl\fiCZNE

Zlii

D wgSOffil

Łódź, Pl. Wolności 8. -

I

lub POŻYCZĘl

.o:......_ _ _ _-t.....el·......~-·~~--t6_8)....,;

roku

DOSTAWCOM iWSZYSTIqM ZNAJOMl.'M

SKŁAD GALANTERII

SKI

SPRZEDAŻ· DODATKQW KRAWIECKICH
-0-

(6468-p)

Odbudowy Kraju

NAJ SERDECZNIEJ

ITK

(7639)

Kasa teatru czynna od godziny H-ej.

MOIM KLIE...1I\lTKO},{,

ITADEUSZ

Łódź, Killńskiego

operetka F. LEHARA w S-ch aktach.

:MIŁY.M

Precl:Zflous- Rodia

WARSZTATY RADIOTECHNICZNE
Łódź, Sienkiewicza 2.

;.CHEMARH
5S, tej. lM-S8

{} godz. t6-ej i Ul-ej

w 1947

NO\VEGO ROKU
ZASYLA SWEJ P.T. KLIENTELI

poleca

CYGAŃSKA

SzczęŚĆ!!1 Boże.

~YCZENIA.

TRAUGUTTA 7.

NA

DWA przedstawienia -

1(j9~50

SZCZĘSLlWEGO

(Ag. 242)

(Ag. 559)

TEATR KO~IEDn MUZYOZNEJ "LUT1>.'JA." -

SERDECZNE

ROKU"

żye.zy

materiały piśmienne
ul. PIOTRK.OWSK.A Nr 149. -

"NOWEGO

~

Łodzi

Nauczycielska. w

Piotl'kowska 140 tel.

SZANOWNYM
NASZY}.{ GOśCIOM
1 ODBIORCOM

BIURA

omyślnego

owe oR

.

l\IATERIALóW PISl\fiENNYCH

ARTYKULÓW UIUROWYCH I SZKOL..'lYCH

fD

z

NOWOROCZNE

żYOZENIA

I

niczej Związkowi Samop. Ch:ł. Na zebrani\! pracowników Izby prof. Górski przedstawił korzyści, wynikające

=

księgowośd

Chłopskiej

krakowskq Izbę Rolniczq

w dniu 21-ym grudnia nastąpiło
! przekazanie Krakowskiej Izby Rol-

DO PRZEMYSLU I INSTALACJI WODOoąGOWYCH
jak: pompy kotłowe (Hmax = 60 atm).
"
zasilające (Qmax
250 m 3 jgodz.)
"
hydroforowe

(7608)

Dziś

pfzejqł

,

4) konsultacyj i nadzorów.

ORAZ

Zw:qiek·

ul. PIOTRKOWSKA (róg Zawadzkiej).

.........- - - - - - - -........---------.....l!ISamopomocy

Przyjmuje zlecenia w zakresie:

S li Ł A D

Polskie wodomi erze

OliulQ

Po

(7605)

OC Zimową

Konto PKO -9 03
KKO m~ Łodzi .- 100

LUDWIK SPIESS i SYN
Ł

oD ~

-

"..

ul. PIOTRKOWSKA Nr 107

ORAZ \VE WSZYSTlUOH DROGEB:lACH i PERFUMERIACH.
(Ag 524)
_ _
.~__

' __-""".T~'_' ..,·_~·,......... _. __

•

.

R...-,.........."...'-.~_

Nr 1 (547) D l I li N N l. K L ó D ZK l

13

Szczęśliwego
żYCZY

Nowego Roku

Centrola Zaopatrzenia

SWOIM SZA.t.-";OWNYl\'l KONSUMENTOM ł ODBIOROOM

pOBżnkuje

a) fachowych sY biurowych do .
Wydziału PlanowanIa, •

SZANOWNEJ KLIENTELI

b) fachowych sił biurowych. do
WydZiału Paliw 1 Arty):ułÓ'W

ROKU

·Kwiaciarnia Zol i a·~
"

Ł Ó D Z - , ul. PIOTRKOWSKA Nr '170••

(7619)

l.. OD : t - ul. żEROl\ISKIEGO Nr 31.

.M.?.h

natyclnnlast:

28~ teł. ,162-00

'N O W E G O

U KRO W

(Ag. 552)'

(Ag. 513)

SZCZĘśLIWEGO
żYCZY
,;

(J

I,D E L I C J 'AG'

ul. Piotrkowska Nr 171
"'"

Wytwórnia Cukrów i Czekolady
Z.; ,B I EG Ił li S KI
MAZURSKA

-

*Yczy swoim
ODBIOROOM
F A B :R Y K A

Przemysłu' Papierniczego
;r.6~

ŁÓD:t,.lJL.·

DO S I ]!l GO- B O K U

Technicznych.
~łoszenia

Szy>bkie

reflektantów klerować

N AJ L E P S Z:m'

~YCZENIA

NOWEGO ROKU 1947
CZŁONKOM ~LD~

PltACOWNIKóWM!mJSKICH

pow~yc~

nalezydo

Centrali Zaopatrzenia.
P. P. w Lodzi, uL' Piotrkowska.
Nr 171.
(P/6l

RADA NADZORCZA ·i

Dyrekcji

SPożYWCZEJ

ZARZ~

Spół.tDZIELNI

Pracowników Miejskich w

ł.todzi.

(AJK)

.
XSIĘG:OWYbll&.nSista.. za.pr~wadzi i ...;..............._ - _......_ _......HUBTOWNIAGalanteryjna. Feliks
poprowadzi księgowość w przemyśle
LOKl..1J3
Aszyk, L6dź, NowomiejSka 6, Skr.
i ha.ndlu wg. obowiązujących metod
. . Pocztowa 73. Poleca wszelka drobw godzinach popołudniowych. Ofer
Dr
-:- specJaliSta..
galanterię,·
bieliznę,
ty' do Administra.cji p.o. d "Bilans". ZAKO-nANE.' Pr·erws:rot'zAdn
.. Y Pe. nrób REICHER
wenerycznych
- powróclł,ch\)- n/ł·
sztuczną"
kosmetykę.
Cenybiżuterię
niskie.
" 6 ).a:
"
Poł~dniowa 26, tel. 191-23, przYJ(P. 2254)
.. (u47 -p sjonat
"żYCHONlóWKA"
pod
!I1UJe.2-5.
(A,)
.
.
prywatnym zarz.ądem Sienkiewklza
FOTO i kino aparaty, materiały.
BUCHALTER-bilansista. sporządza tel. 1320. - ~ódź, wiadomość ~i
Dr JERZY KOWALCZYK, Cho.z:Oby klisze, błony, pocztówki, papiel<Y
bilanse, zaprowa.~za km~i. handlo- lefon 109-01.
,(P. 2
skórne l weneryczne. żeromskiego kupno - ' sprzeda::!. Daszynskiego
we, ul?foszezone, .po.datkowe. - Za- :PO'SiADA.~-duży Sklep centtum
Nr 41. 3-6. tel. 150~53.
(931jp) (Przejazd) 36. Fototechnika.
chodrua 80. In. J.
J6485-p) (handlowe) Piotrkowskiej •. Oeze-.
D:rmed. WIKTOR PIES.KOW (A. 481)
kuję . poważnych' zgłoszeń pod
choroby nerwowe l wewnętrzne, WYTWóRNIA BIELIZNY damCentrum", Piotrkowska 96.
ordynuje w godz. 3-5. Leczenie sklej G. Troczyńskiej poleca konZAOFIAROWANIE PRACY ..
(S4ll6-p)
eJektrowstl'ząsawe. ZawadlIka 6, fekcję jedwabną - najlepszych gaD-Wrn
ST'~E-NT'lTI poszukują :po.m. 7. Telefon 138-81.
tunKów. Lódź, ~r6dmiejska 48.
kI.........
n.
.
A
6
KURATORItmt Okr~gu Sz o n~g,? koju w śródmieściu. - ZgłOSZe-Ulą.:
D:r med. 1\1. ZAURI\łAN, specja( .37 )
Lódzkiego po~zukuJe. na~czycIeh Telefon 128-'78 w godz. 8-15. PfU
lista chorób skórnych i wenery- FOTOAPARAT l
tk'-~"T
(ek) psychologu, organIZaCjI gospocznych,
przyjmuje 8-10 t 5-7. '
. , orne ę. proJe rTECHloi'"IK-mechanik przyjmIe l!~- darstw zbiorowych. gospodarstwa I POKOJU z kuchnill za zwrotem
Nawrot 8.
(A.) tor, znaczki FILATELISTYCZNE
cę nB:~ychmias!: Ofert~ do Adml1ll- domowego, rachunkowości, towaro- kosztów remontu poszukuję. Oferty
złQm SREBRNY i ZŁOTY. zegar- POSZUKIWANIE PRACY stracJI "T. G.
(6479-1» znawstwa. chemii, ekonomii, higie- do Administracji pod ,,6441-p".
t tyl' 'ę yka polEkiego an
(6441 p)
D
d HERDEit ST t\NISl..A W k! ltUP!1~\} ~łacą.c najlcIliej "Okae{lOrr:;;;y' skóry t wen'eryczne ....: zJa" Kllmsklego 47.
(~. 544)
l'IELl!)GNACJlllnoworodk& .i. poł~ż ~is~ie~o r~~k zkierowniczki i'nter: _ _ ~
przyjmuje od 3-6.
Gdafiska 46,
_ SZEF buchalterii - bllansi~ta.. Or- nej w domu lub !p.inice, obeJmie s~~ natu do Państwowych . Zakładów SKLEPU małego z mieszkaniem po
Dl. 7. tel. 212-62.
(5300) ZEGARKI, KINOKAMERY, FOganizator .Plan. Kont. Prze~ltka. - la fachowa. Oferty "DyYlomowa,nĄ Kszta1eenm Społeczno-Gospodarcze- szukuję za zwrotem kosztów. Ofer- '
TOAPARATY wyroby: BI~UTE-; Długoletma. praktyka. na kicrowm(7618) go w Spale, _ Zgłosźenia do Wy- ty do Administracji pod .. 645p'.
Dr JERZ:f SURHONT - choroby Ry:n:m, znaczki fi1a.te~1f1tY~!le ~j .ezyc~ sta.n0:-nskach. obejmie pował_._- działu S-zkolliictwa Zawodoweg<J. ul.
(6456-p)
kobIeca I akuszeria. Piotrkowska tameJ poleca "Okazja. Kibńskie.. I ne .k.ierOWUl(:ze sta,nowlsko. Oferty /HANDLOWIEOS. G. H. }lrzyjmf6 .J.n.raeza 11, III piętro. (Kr. 571 / M )
Nr 109. tel. 177-76. ordynuje 1O·-11 go 47.
(A. MS) do PAP, Piotrkowska 138 Bub "E. pracę :nę.tychm1ast. Admini:stracJ8.) _ _ _ _ _ _ _ _ __
(A.)
---~----,.-.
konomista".·
PJll M. P.
(6478-p OKOLICE
Kołobrzegu
przyjmą POSZUKUJĘ lo~u o pow. od 70
l 15-17 godz.
DOM. wille, pla.c objelrt przemywspólniczkę do małego gospodar- do 100 m2 na teren~e Lodzi pod wyDr med. WIELICZA:&SKI Henryk, słowy handlo,?,~.w J.od~i,. cen- l'IIII............................................................................................................................................................................................................ stwa przy szkole. Poządana przed- tw6rnię. _ ~głos:zeni,:" kierowa~ do
choroby wewnętrzne. spec. choro- trUnI, prZedI~lleSClU
Pablarucae:h,
6zkolanka. Telefon 186-35, godzina AdministracJI DZlenn~ka Lódz~Iego
by płuc (gruźlica) i serca. Piotr- Aleksandrowie,
KonstantynowIe.
2-4
(7636) pod .. 4222". PośrednIctwo poządakowska
152. m. 3, telefon Rawie. Zgierzu, Kutn~e, Koluszmi.
(666/M)
Nr 183-16 - przyjmuje. Godziny kach. Głownie. Brzezmach. T o - '
FARMACEUTKA(ta.) potrzebna za- _. _ _ .
przyjęć: 3-5 popoł.
(4846) maszowi? sprze~amy. :Łódź,. Plac.
raz na stała posadę do apteki w Lo \'l'OSZUKUJĘ 2 pokoi z kuchnią. :c
WOlt;OŚCl 6/4. BIUro Pośredmctwa
cIzi. Tel. 213-44.
(7640) wygodami. Pośrednicy pożądani. _
Dr JERZY. HORECliI. specJahsta godzmy 11-1, 4-6.
(7512)
.
Zgłaszać się: Nowomiejska S, m. 12.
chor6b 'ŻOłądka, kiszek, wątroby. ,----.-.....
.
POTRZEBNA zdolna sklepowa
S/P
Narutowicza 35 - przyjmuje 4--S; ~PRZED~l\lY samochód CIężarowy
składu wędlin. Gł6wna 62.
.- P f7 "
..
tel. 206-99.
P f4 : z przydZlał~w U~'"RRA - . na cho.
. l POSZUKUJĘ pokoju iub dw6ch !II
d:;le. Obecme pOSIada pęknIętą. ~ło~.'" 11
KRAJACZY-introligatorów, mtrOh-lkUChnią., koszty zwrócę. SQbieraj,
Dr, med. LUTO"'''ECKI JERZY - WiCę. Oferta pod W:..._
.J._ _~~49~~p~
G'''";JI.gatorki wykwalifikowane posz~.kU- Piot.rkowska 156 (.Skle p ).
(6474-.)
P
chorOby skórne i weneryczne. LeJą Zakłady Graficzne "Spolem _ _ ........ _. _______ .. ~ .._.. _ .._ _
~i,",i:1ÓW 9. tel. 156-10. Przyjmu.ic PRASJjJ do wulkanizowania i walce
Lódź. Andrzeja Struga 63, Zgłosze- POSZUliUJĘ pokoju sublokatorskie
t 3-6
(A) do robienia mieszanki w dobrym
. 8-9
P/8
F
E W
I
•
•
stanl"e kupię. _ L6dź, Kiliiiskiego
ma
rano.
go. Wiadomość: Kasa -my . e_
' .cerowaczka... szwacz. - .. ~ deI, Piotrkowska 67.
(7600)
lj):r med. B. TOŁCZY~SKI epa- Nr 73, m. 33.
(7626)
POTRZEBNE:
~ali.ąta chorób uszu. nosa l gar- ...
.. .... .
._...
ka i pasowaczka do fabryki poń- SI{LEP i pok6j odstą.pię. Południo...
dla. ~ienki€'wicza 37. - Ordynuje FUTR!> męskie, kołnierz czarna ~
czoch kotQIlowych. Zgłaszać się do wa Nr 31. Pracownia Krawiecka•.
codzlennie. godz. 1-3, 4-6. Tein· dra, Wl~rzch marengo, sp6d prawdzl
(6487..,p)
firmy "Wiskoza" Lipowa 43. .
ton 269-01
(A) we fokl - sprzedam. ll-LIstopada
.
(6447-p) 1..........................................___......"""'.
Nr 20 fl.
(6495-p)
.
OG!'7T·TU'IW II Yt.Tn: RODZIN
Dl' PiWECKI ALEKSANDER ---.
7.:
Ł~DZKIE Zjednoczenie PaństwO-P l'IIL.UU . fi1"ll.11.i
Choroby wewnętrzne Piotrkowska KUPUJE,,!y czysty- miód pszllzelwych Przedsiębiors~ Budowla- LIDIA KOROTKAJA, Kriwoj Rog,"
Nr 35 przyjmuje
(1557) i ny i buteUd winne Wytwórnia
nych pos.zukuje.: techmków bUdoVi,r- Obł"'st Dnl·epro·pl·etro.ws'"~, Central~
•
Win, Łódź, Piramowicza 12, teIe1
h
t h k
h d
'"
""'"
.
6 72 )
anyc l . ec m. a ~oc o owe.go nyj Telegraf ZSRR poszukuje StaDr med. STANISŁAW BIBERGAL, fon 171-29.
(4 -p
na stanOWIsko kierowmka WydZI~- nisława Dominiaka. (CzyżeWSkiego),
specjalista chorób skórnYCh t welu T;anspo~to,?,ego. Zgłosze;ma!który był w B.-andimburgu (StahIneryeznych Piotrkowska 134. GOSPODARSTWO rolne !II budynka
osoblSte z zyc~orysem '?' WJ'dz~ale weTke). .
(gr,)
Przyjmuje od 4-6. Telef. 269--96. lmmi lub bez kupię. Najchętniej w
Personalnym ZJednoczema, ul. 81en-, ......._ _................____............_
(613) Łęczyckim. Oferty do Administra..;
kiewicza 61. m. 6.
(K. 565)"
"'D-r-l,-.-R-O":l;-Y-C-'l-\:-l,-s"p-e-CJ-'a-li-s-ta-.c-h-o- cji pod "Ziemia".
(7637)
RóżNE
POMOC domowtł z gotowaniem porob kobiecych i akuszerii. ul. Letrzebna zaraz. Warunki dobre.
gionów Nr 9, tel. 166-29. przyjmu- PIANINA i fortepiany kupuje sprze
Kościuszki 29, m. S.
(7629) ZDJEClA do legitymacji oraz roje 1-6.
(1016) daje zamienia, oraz reperuje, stroi
._._-- _...
boty amatorskie wykonuję w el/&
i poleruje finna - Łódź, PiotrkowPOSZUKIWANA
instruktorka
ma- gu jednego dnia. Legionów 1.
Dl' M!ECZYSl.A W KOWALSKI - ska 86, m. 3, front, I piętro. (7641)
szynopisania oraz wOŹlly(a) lub
(A. 381)
specjalista chorób skórnych i wechłopiec starszy. Szkoła Andrzenerycznych. Al. i-go Maja 3.
ja
4.
(7632)
.JEDYNY
w Łodzi FOTO-AUTOPrzyjmuje 8-10 i ~7.
l\-IOTOCYKL kupię 250-500, tylko w
- - - - - - : - - - - - - ._- .__ MAT czynny. ZdjęCia do Iegitydobrym stanie. Wiadomość: żerom
L.~TELIGENT:N'A panienka do pra-lmacjiw ciągu 1 dnia. NarutowiDr ZIOl\fHOWSKI - choroby we- ski ego 84,' sklep papierniczy. P /9
cy
biurowej w sklepie potrzebna. cza 8.
(7416)
neryczne, skórne. - S-Sierpnia· 2.
Referencje F-ma .,Galtex", Piotr(rysunek z "Daily MirorU)~
9-12 I 6-7.
(3526 (p) KUPIĘ motocykl z przyczepką. w
kowska 78.
(6457-p) WYTWóRNIA PUDEŁEK TEK.
dobrym stanie, marki Zindap 600 cm
'-----~-- - - - TUBOWYCH - R. Pluskowsk1.Dl' SWIJ;i:CIŁO ADAM choroby ko
B.M.W. 750. Zawiadomienia kieWidzieliście
DZIEWCZ!NA do pomocy w. go- Łódź. Kilińskiego' 55, tel. 166-85,
biece t akuszeria. Zawadzka 88 go lub
rować: Zakład Elektrotechniczny spodarstwle potrzebna. PołudnIowa wykonuje wszelkiego rodzaju ló:arhina l-6.
(Sł)2S)
Dziwoląga?
LtSdź,
Piotrkowska 41. tel. 113-41.
Nr 32, m. 13.
(7620) tonaże.
(6169-p)
(6469-p)
Magnes Freddiego
Dl' med. LENCZEWSKI, choroby
POTRZEBNA
inteligentna
panienka
WARSZAWIACY.
Załatwiamy
każ
kobiece ł akuszeria. Obecnie: lAd!!;
Przyciąga..
do prowadzenia, gsopodarstwa do- dą tranzakcję: Przyjmujemy zlece~
Sienkiewicza 51, godz. 3-7. teIe- SZKOŁY i URZĘDY zaopatrują się
mowego. Tel. 127-94.
(7617) nia sprzedaży domowo willi wypafon 181-47.
,(5172) w materiały piśmienne w Okręgo....... - - - - - --- - - - - lonych - załatwiamy szybko. sowej Spółdzielni Nauczycielskiej. Ójciec lapsus
POTRZEBNI
są
natychmiast:
ma.- lidnie,
fachowo.
Biuro
Zleceń
Sklepy: Zgierska 107, Pl. NiepodleTen spostrzega:
szynistka, buchatler. pom. buchał- Trych _ Gregot"owicz, \Varsza.wa,
Dr- KONAR ~ACl,AW - choro· . łośei (Hala Targowa). Centrala:
by łO!lJ.'ika, kIszek, wą,troby. Na· ~l. PiQtrkowska 149, tel. 169~50.
JtWin113 nowa
;~r~·s:~:'z~!~y ~mAJ!~~f:lr~~ji .Jerozolimskie 45"":' 6.
(Kr.2150)
rutoWlcza 56, tl>lefon 119-59 przyj
(444 A)
Twa Omega".
muje 3-6.
pod ..C. K. Biuro".
(6473-p) KAPELUSZE damskie, męskie _
GORSECIA.RKA
trz b
Z h d fasonuje, odświeża, przerabia Prania B4 .;warsza~~nk:•.n(~e!ś~i~ ; cow~ia Kapel,uszy A.Stegn~ I ;~
fu Henryk PROCHACKI, choroby SYI'IALKl!; (jasnl!,). stołowy cłem~
.
kaflowy przenośny radio I
f
t)
(6 83 ) Łódz, Porom ska 4 (przy
.
ó
skórne i wenery~zne.
Leglon6v:4 -p ności). - Tel. 166-03.
(405 A.)
Nr 17, godz. B-6.
(5810) n~el~~~ken" Super Mód I9łO łóż-I RUTYNOWANY buchalter-bilansl- DOśWIADCZONY BUCHALTER _ ron u •
ko żelazne składane. koń' na biegu-'1ne
sta (plap. kont. prze?itka~ ma wol- BILANS~STA z referencjami i świa
nach, duży. Wiadomość: Przed:mlgodzmy poobIednle. WIadomoŚĆ: dectw.ann,. dOluadńIe o.beznany z
NAUKA f WYCHOWANIE CI-lnONICZNY kaszel, astmę, reumatyzm, choroby pęcherza, wą,
niana 82j9.
(7023) Telefon 176-21.
(6445-p) pl'2!eplsaml pOd~tk0'WYlł?-l :- poszuAlWSZEiOO
troby, leczę środk.lU1li wypr6bowa
kUJe odpowIedmego zaJęC1a na go-..............-....._-_........................-1
. .
dziny lub na stałe. Pożądane .t mie- KORESPO~'!NC'!JNlE ~auczarn nymi na sobie. Łódź, Abramow~
AKUSZERKA Wojtas1ewlcz, abitu- MOTOCYKL 200 cm stan pierwsza-. B,!C~ALTER bilan:Hsta prowadzi szkaniem. Oferty nale::!y składać w matemai?kl, fizyki, chemn, Opo- ski ego 39 m. 25. od 15-18. (gr).
rlentka Warszawskiej KlinIki Pro- rzędny oraz motor stoją.ey 8 KM. ks~ęgl uproszczone .1 po~atkC)we, - Firmie "K. Bogusławski" skład pOr CZllO, Lunanowskiego,' 34.
M~~feMIra Gromadzkiego. przyjmuje. siły - sprzedam. L6dź-Chojny, ul. WiadomośĆ; 6-go SIerpma 18, sklep celany. - Łódź, ul. Piotrkowska strant Ałpatow.
(7070) TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY -Piotr.
Pomorska 43.
(1i368~p) Pryncypalna 38/3.
(6477-p) .spożywczy.
(6454-p) Nr 100 dla B. E.
(6460-p)
kowska· 84, front .• Rosyjski, AnHiszpański,. Francuski.
.
KURSY Centrn.lnego Związku Ste- gielski,
Niemiecki, Uwierzytelnianie odpi.
nograf6w
i
Maszynistek
Rzeczp.
HA.SZl!NY blacharskie. wiertarki Kt:!IĘGOWI zakładają,.l pro:wadzll
LEKA.RZE DENTYśCI
. tr
<ił
.szelkie narzędzia ksIęgOWOŚĆ, sporzą,dza.Ja bilanse. OGRODNm !Zakłada ogródki, kon- Polskiej, Piotrkowska 83 l Kiliń sów. Podania porady w sprawach
elek ., p y, w
.
1
I Godziny popołudniowe. Oferty: Ad- serwaeja, cięcia drzew owocowych ski ego 50 (7526)
przyjmuje zapisy na emigracyjnych.
warszta~owe j flamo~~IOdowe po ec~ iniśtracja 'pod "Księgowy",
i ozdobnych. L6dź. Rysownic2;8. 37. nowe grupy stenografii, maszynoWARSZAWSKIE LABORATORIUM .. Składnica Narzędzi lna. Abłamo ,m .
.
.
(Q501-p) Mroczek.
(6478-p) pisania, księgowości.
(7533) WILENSCY FRYZJERZY - :Łódź.
DENTYSTYCZNE uzupełnia pre· wicz, WarsmWll., ul. Bracka -4 (daw,.
Zawadzka U. - Znani ze swej facyzyjnie wszelkie braki w uzębie- mej Widok 3).
(6486-p)
KROJU, szycia modelowania no- chowości w Wilnie, dają pełną
mu. Piotrkowska 25. m.. 41. (624)
woczesnym systemem
Antoniny gwarancję na trwałą ondulację na
RedaktOl" naczeln3' ANATOL MIKULKO
BUT1t wysokie, przedwojenne, ;na
Franke wyuczają kursy przy In- kailldą długość włosów, oraz wszelkie prace wchodząco w zakres
maJę, nogę sprzedam. AbramowskIestytucie Przemysmwo - Rzemieśl fryzjerstwa.
Adl'CII Redakcji łAdministracji:
(A.)
go 39 (25. od godziny 2-9j.
(gr.)
KUPNO ł SPRZEDA.t
niczym. Nawrot S2.
(7526)
Łód:f; Piotrkowska 96, telefon 123-34. Redaktor przYjmUje c0.
·AR'T'V!>TYr\l7Nn~ ~"l'lJi<;
wszelka
dziennie od goQ.z. lB~14. tel. 207-1~. Sekretarz Redakcji od lO-ej
Sl"RZEDAM KnóTKOFAL6lV:KE SPRZEDAJĘ ł6~ka polowe. przyjSEK~TARIAT Szkoły PrzyspO- garderobę, Dr S. Więckowskiego 6
do 11-ej. telefon 123-88. ....;. Redakcja. rękopisów nU; zwraca.
[skiernikową.. z.6dZ, J'aram;a 4{6. muję wszelkie zam6wienia tapieel'Za tre§ó i terminy ogłoszeń nie bierze. odpowiedzialnośCi.
SObi. ~Dla Adm..• ~dlo,,:.ego. An.-. (śródmiejska), front, I p., m. 5.
Tel. 152-85.
.(6407-p) sltie Tapicernia. Piotrkowska. 112.
drzeJa 4, przyJmuJe zapwy na. no_
(A. 274)
•
. .(7607)
we Kursy Administracy;ino - HanDZIAŁ OGŁOSZE~! Piotrkowsll::a 96, m piętro. CZ"YllllY .od ł .do 15.
dlowe, , księgowOśoi (:wyższy i po. FOTOGEN1CZNl sa WSZysCy, gdy
MANEKINY krawieckie damskie,
CENY ·OGŁOSZE~: Za milimetr szpalty poza tekstem' zł. ~. czątkowy) , s~ografii, maszynopl_ si~ fotografują w . Foto-Atelier
tnęskie oraz pOduszki do prasowa- MEBLE w dobrym i złym stanie
Nekrologi zł. 15.-' za milimetr· szpalty. Drobne zł. 10.- za wYl'lU sania, rachunkowości i korespon~· n. Smigacz, Fotograf fUmo·
nia poleca .J6zef Sobczak,Zgier- kupUje stolarnia. Krasickiego N~ 3
~mniej 1.00.- zł). Poszukiwanie pracy i rodzin za wrroz zł. 5.dencji.
(62g6-p) wY. Piotrkowska 6, tel. 171-84.
lika. 17. PracoWllia Manekinów.
},łrzy ~gowskiej, przystanek PIS.(najmniej zł. 50>. W numerach niedzielnych j ś~tecznYch
(6328-p) seczna.
(6471/p)
50 ];Iroo. dro~ej. Rachunek czekowy: P.K.O.odd!riał w Lodzi N-vn 687
KROJU męskiego i damskiego no- UWAGA,FRYZJERZY! Kosmetycz..
woczesnym .udoskonalonym syste- ka. dypl. z krajową, i zagTanicZ-rnł
Wydawca:
SPclŁDZIELNtA
WYDAWNICZA
..
CnTELN1K"
mem Lewandowskiego _ nauczają praktyką, otworzy gabinet przy saBRm~IO.NY, zeszyty, papier,. ma1
_1 Y amery
Koedukacyjne Kursy .. Krawieckie Ilonie fryzjerskim kompletne urzą
irulatura oraz reparacja wiecznych prno nikloWY' .?n wers_n
S
piór. - Łódź, Piotrkowska 96. _ kaóski "Union sprzedam.
zosa
przy Ins..tyt.ucie przem.. -Rzemieśtni- dzenie posiadam. Z.głOSzenia teelfoOdbiło w drubrnł Sp. Wyd. .,CąWnłk" NI' 4. - Ł6i1J,łwMd ,.
czym - Łódź, Stef• .Jaraoza 14. -- niczne 179-25 od 9-tej do 12-tej.
Sklep Pomocy SzkOlnYCh, telefon zgierskB- 203 (Radogoszcz), (:a:~~)
Tel~ 1~t..,1~
'-' .~. ~'._ ,(ag. 80)
p /lQ
Nr 212-41.
(wł.) siak.
1I:!U' a. D'7~
L:liUIUUI.I1.i
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