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ONZ uwydatni się w sposób :dla wszystkic11
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rozJJ:roienia i traktatów pokoiowy.ch
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--:- ten jedyny wspólny autorytet o-r- Reuter~ podkreśla, że Polska l Czechosłowacja· są dotychczas Jegawzacyjno _ nadpaństwoIwy świa- dynyml krajami,ktore .oficjalnie wyznaczyły delegi\ltÓ.W na londyń
t:t1t~Pn:io,wo, ,l~cz systematycznie :ską konferencję ;zastępców
minI str'ów SiP,raw zagramcznych.
łi!'aIw dzwac 'laC.z:I1ie "porządek koloOgła:szając skł.ad swej delega e:fi złotonej z 20 O&ób Polska załU - Ul' , owo p.auowallle zd(}hywc:zo~.
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~
cywiItz-acyjne mocarstw żeglarski:cb znaczy: a wyo:azru.e, że zamierza wy's.tąpić z wnlloskiem o dop<usz~
z tego zucha będzie nie lada mistrz narcia.rslti. W Hoimcnkolcn
E!lropy w )Viekach ubiegłych. Zbroj czenie del~ga'Cljl bezpośrednio nie tylklona ~onferencję londyńską,
w Norwegii organizowane są często zawody narciarskie dla dziecl:.
niW BRON PALNĄ
lecz również t moskiewską.
I,
w słoneczne dni zimy.
i Hiszpanie,
łlolendr:zy i Anglicy
1a małych państw stOi na słano
ł'r.an.cuzi i Dl!ł~CZ.YCY, Wł~Sii i Bel- wis~u, że posiadają one prawa
gow~e utrwalIli
swe wIększe lub
•
.
.
mniejsze władanie Koloniame, uiarz- wyil)~ledzerua SH~ we wSZystkIch
.
mialąc pienvotne ludy k,ołmowe AI- sladi..ach pra:e nad traktatami porvkf.i Az?,i, Ameryki i Aus.tralii.·
kofowymi dla Niemiec l Austrilo..
....
;
.l\i11ato to w przeszłości swo.lą 10- Nie śpieszą się ''One do wyzna'Cze..
glkę odkrywczą i venetr.acyj,ną ~ nia swych n-rzeds.ławideli którzy
n··,lI
głąb tajemniczych . lądów. zwlązab' ~
d"
ł
.
Marszałek
nyclI z całością cer' b ,dz· j
- pr.zy o ecneJ proce ur.ze - spc III
nago świata na Ob!Z pó:ul~~h
niallby jedynie l'Qlę świadków rzejedzie do Szwajcarii
mi. 1\t~a,ło to Ęwói sens' zi'lamienn:v czoznawców. W Londyni.e nie siP o dla niektórych narodów pierwo!- dz.iewają sięprzYjaidun-iektórych
BELGRAD 12.1. (PAP) - Rząd jugosłowiański wystosował do ną- LONDYN; U.1 (PĄP).Marszanr~b tr~giczriy _ całk.owitego wy- .delegacji przed początkiem . lutego.
dów Wielldej Brytanii i Stanów Zjednoczonyclt noty, w których ener lek Monłoomery zamierza udać się
BrlSZCZema, dla innych~ błogo$ła-_, . . .•..• , . '
. . .... .'. _.
gi?znle protestuje przeciwko nie wylmnaniuprzez odnośne :rządy k 't t:> d '. 'd:'
d
wiony, gdyż POOllc:Ę;ZąCY. tych tub. . '.,-,
.. dYn~IqchJwłachm1.arodaJ" mJ.M,zynar~owycQ ~obowią~ń. w sprawie.\Vy(la.nia. włosldch. prze.stęp~ W roce na wutygo mowy o .po"
c6w zamorskich ku wlTżYOOrtlCY' nych spoozJew.ają $ię, ź~. jedn~ z \ . Có.w~wG-j{łwn:r.ch,ktOl';ty:"..d~Wi na. -ter-enie, JU.gQsławii.
.
-.
" r.zyn.ek.rle ~wajcar.ii~Hz~cji ikuI~y eur~~iski7i.· Ale \~ p'ierwszych .dec~Ji'zMtęp'ców miDfJtycllcZ~QWfr starania Jugosławii w tym kiierunku nie dały wyników.
toku. ewoI!1c1i . ~złel,owelł .. · którelnisłrów sp.raw zagranitznych hę- . Noty stwieydza.ją., ze w razie nieuwzględnieuia
zą.dań Jugos-ławia. bęprzYJBaźni
ch(}~by na~lbard!zler samaryCi~neroz' dzie zr;odana wysłuchan1e punktu' dzie zmuszona l\'ystą,pić ze skargą doOrgamzacjiNarodów ZjednO-!
wazenie prz(!kraczałoby ramy arly
.5.
. .
••
~zo.nych. D!uższ~ to!cl'owa.nie t~gO stanu. rzecz~ we Włoszech . stwa~ zawarło Turcja z Transjordaniq
kulu llinlejszego, wYtworzył,a się sy- wl?zerua są.d!U.~ustrI?Clk.lego. ~u- rza nlebe:qneczen§two dla pokoJU i rozwoJu mIędzynarodowych sto.
tuacia p.ar.adO'ksaIna, kłó'rei sprawie- $trla W)'ll'azlł.a JUZ ła1Be zyczente.
sunków w tej części Europy.
LONDYN. 12.1 (PAP). Jak dOlno~sz2\
:z AnkaJry p!fQ!Wadz-Oln1e 1i:am od newm~
diwa uporządk'owauie nastreczy jeszcze Dowołanym. CZYI1ni:kóm' ,tnie
gO Ctzalsru pomiędzy TUlIieią i Tra'l1,sc.zyuarodowym wiele kłopotów i tru
jOifidaluia roikol\variia dOlProwad'zihr d<>
duo
}J.Qld,pi;'s,aJli.a paktu ppzy<j,aźu[ pomil}d'zy
A iednak kiedyś, nawet iuż w nIe
o:bukratianni.
zbyt dalekiei przyszłości, uporządłw. W Turci:ibawiolbeoni'e z Q.fi~jaliflą.
w·i:z:xnta król Tran-siof!dainli,i AbduUa·h.
Przez cah~ dwa tygodnie brytyjwić na dalszą metę sytuację, w któI,·
ski
minister spraw zagranicznych
rei taki np· Aiganistan, Siam, Li1!10Srd8WS
Włosi emigrują
beria k{)rzysłałyby z pełni upr-a wBev·in wypełniał obrady gabinehl
nień człon!ców ONZ. repUblika za§
NOWY JORK, 12.1 (PAP). Lon- brytyjsko - radzieckich.
do .Argentyny
PQ!\Vołując się
na miarodajne szczegółowym przeglądem wypadburmańska, vietnamska cZy'jndone~ dyń'ski
korespondent dziennika
RZYM, 12.1 (PAP) .. W najibi1.i.ź.szy:M
zyjska pozostawać by miała nadał New York Times" BTOwne slwler źródła Browne utrzymuje, że dla ków, zaszłych. w Nowym Jorku dnitaCih opUŚCi Wtoc1hv pt:er\V'Slza par'
1
w zW ierzchf!im wład~nill angieJsk~eże widoki na powodzenie kon skonsolidowania tego p.ostępu w
podczas
konferencji
wielkiej Na O-S Gb. emilgrulą<cyoh. do Ar&1ill1tY"
go, francuSJkleg-o, czy holendersk 1e'..
. I'
'k·'
.d·
go. ~ubernatora? CZY coś istotneg{) ferenql mosKlewS' leJ są z aniem brytyjskiej polityce zagraniczneJ czwórki I. obra,dy te stanowiły wła~ ny. W pL{!1r\vslzvrn· tra~npOlrcie Wyjeróżni te dla nas jeszcze tak bardzo rządu brytyjskiego obecnie znacz- nastą'pi prawdopodobnIe sympto·
śme zwrot po-li1tyki hrytyj ski ej w dZiie 5 tvsie'cy \VtQC!hów~
egzotyczne zbiorowości nar·odowe? nie większe w wyniku. zauotowa- matyczny· zwro't' . w kierunku
kierun'ku
popra'YY stosunków - ze. Elllii,g-ra.nci wtOlSCY n;'e będą zatru""
Czy cywiIIDzacja techniczna lub kul- nej ostatnio poprawy stosunków Ws·chodu.
d\fi~ienll w Ar.g;et1itynie w rruma'ch l1mQ~
łuna ducbowa iednycbi drugich nie
Związkiem Radzieckim. Aczkol-' \\~. Żibicl<r()Iwej, . leoz pr.Rcować będą
wiek wyi1H{li obr.ad gahinet~wych. nawamnkaioh im,dywiduai1nych umów.
wątp~rwie: nanc.zyIi się władać ud4?. . .
.
'. I
VI Londynie otoczone są ścisłą ta', Opracowany plain. przewiduJe udzieskonaIoną bronIą
nowoczesną nIe
jemnicą- to jedna,k wi.a,domo jesf le'nie p1rze.z Arl!:eultVine P{]izVc.z,ki rzą"'i
gorzej od bla l.yclt "pa~ów" z~a
żildaJaą podwyżki
_ oś"\viadcza koresp'ondent,· że ga- c!:()iwi wfolSikhemu na optae,e1nie !}1"zy"!
morza i stwarzac zaczynaJą sytuacJe
..
•.
,
militarne zg?la odmienne od. bez: LONDYN, 12.1 (PAP). Jak dono- rlziThnego straJku w dokach w Rot- binet z nacisk.iem podkreślił po-. jal~dów emiR'tail1'tów.
powrotme m1nionych, gdy z ledneJ
. t d'
L.
t
'1
. d
strony Występ.owała w walce z gÓ- 51 a.genoja Reutera z Rotterdamu, er amIe, w 50<lJOilę s aWI a Się o prawę stosunków brytyjSlko-rad~ie
ry przesądzonej broń Ddna. ;a z dm pomimo. ostrzeżenia rządu' wysto- pracy jedynie połowa robotników. cldch, posłanawialącnie, s,zczędz.ić
giej łuki. dzidy lub toporkI.
d
. zku zawodoweNa wiecu protes,tacyjnym postapowstała we W!oszech
Ale nie tylko to się zmieniło.
sowanego. o ZWlą .
•
nowiono wysłać telegram do rzą' wysiłków w kierunku' ich skonsoRzni, 12.1. (PAP) - Jak ocze..
Ludy kolorowe ucywilizowały sle go 1"ohotników portoy,rych, by me du z żądaniem. 10 proc. podwyżkl lidowania i pogłębiellia.
kiwano na kongresie Włoskiej Paro!
stopniowo na s,p.Osób
europ ej s.ki. popierali projektowanego 24-go· płac.
Zdaniem Londynu, od cza&u ·za- tli Socjalisty<!z:nej doszło do rozła..
Malą swa inteligencję uniwersyte-.
mu. Secesjoniści utworzyli nową, par
kończenia w-ofny stnsun:ki między tię socjalistyczną na' której czele
cką, swe rzady i parlamenty o:az
iii.
~
. ~
~
stoi Saragata.
aspi.racie wolności?we, .kt?~m pro.cz
obu państwamI nigdy nie były tak
dawn~o prawa siły nIc lUZ przecIw
I
Decyzja w sprawie utworzenia nQ
stawIć nie .może europeiski "kotO"','
.'
. ' ",.
•
dobre, ja,k.w chwili obecnej. Ozna wej partii zapadła w kołach secesjonistów, gdy wniosiki ich w s~ra
nialn. y W.•ladca". ..
• .. "
.0' .'
PIerWSI
ustąJ)1h ze swl.atowe .... p
S
. l
K
'k f·· -'lit. k'--:-::-"#· d l ką tej pozytywnej atmosfery f~st wie zmiany programu politycznego
l HrS!Zpall'ie i Portug.aIczycy· Ma- LONDYN, 12.1 (PAP). pecJa ny
omum at ~ancus i 1110Wl o a
. M t
M k '& zostały większością. głosów od'rzuco
fąo '~ni jeszcze wprawdzce 'w swym wysłannik' agencji Reutera donosi s-zych a'lakach artyler.H fraJ!.cuskiej wizyta ,on gomerego .w os.'. '? ue. Sarageta, nie chcą,c się poddać
posi.adaniu ~olonie w Afry.ce. i wy- z Vietllamu, że należy. powaźnie przeciwko wojskom Vietnamu w i z,apówiedzlany przyjaz,d Wasilew- woli większości postanowił utwo..
rzyć nową. partię.
spy k,?ło Afryki., ale daw,na era 01- się. liczyć z oświadczeniem pó- rej;olliie Hanoi.
ski ego do Londynu.
br.z.ym'lch Otbszaruw. zd!}bytycb W not"
•• b d walczyć do owym -świecie dzięki śmiałym, Wy- WS ancow, lZ ę ą
t
Generałowie
prawom zamors~m. naJe.iY iuż do statka.,
.
bistorIi. Właściwie. p,o.~()staią '. na ob- W szeregu dzielnic Hanoi od.
'. I
na czele rządu w Peru
sza.ra,ch wał,ki o dawne prawa ko' działy powstańcze złamały z całą
LONDYN, 12.1 (PAP). Agencja
opór
Reutera donosi z Limy> . że po
;
.
Hol""ndrzy
Sytuacja
zywnosdowa
w
zamlesz
.....
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Francuz. l
PARYZ, 11.1 (PAP). Rzecznik ko 600 tys,ięcy osób, jeśli rząd Czung- trzech dniach kryzysu gabine1.oweJesteśmy świadkami, jak ",:ałka kałych przez ludnosc
tubylczą
. ta staje się coraztrt~d!1i~isza I. n.~ d2;:ielrricęch Z,mH;z,~te. sięp,ogorszy munistów chińskich OŚWiadczył, kińskL podtrzyma:d'ecyzje- zam:knię go admirał Alzara utworzył nowy
dalszą metę beznadzle]na. A!e na la Zan·asy są wyczer:pane a wła- te istnieje niebez.pieczeństwo zato- cia wielkiej zapory wodnej w pół rząd peruwiański.
•
T
~ily' b1a-emo
•
'.t"
nięcia względnie śmierci głodowe} lem skierowania rzeki' żółtei
razie .- trwa· r,!a, ,):P. z d' l
_ me francuskie nie dopuszczają do
do
Kluczowe teki .w nowym gaM·
czlow1 ekowł tdeZimlern1ę tru no po . .
..
nocnej
części
prowincji
Honan
ce
..
dawnego
koryt~
ł
necie _otrzymali generałowie.
(Dalszy ci~g na str. tJ)
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wei, jego praw do prulow,awiu nad
_
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lud-om kmoroWyfiI ustroju ł Mo<
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zbroro.woścl (narodzie,
państwie) znajdują ódbicle W *aII

światowej

w przechrieósfwach wol"
my poniżej:
dazelli.u do I~h 'iJ)l'!a" - Mimo. że w battdzo Wlidu punk~
wledJwego wyró~ wśtód wIeI tadt U1ite ~ stę z OOlSlZą obooną
kich, śroo'nich 1 mały-cht białyCh ł vo:J.iJtl'lk:a W!eIWttl~I1ZI11ą, głosować bę~
kolorowych ludów oał(lJj kuU ziem~ dQ za blokiem. 0)l06bym ClhaiaJ: naslC'ieJ.
wet. to nIe mogę ma.c!lZej. bo nńe ~...
me ihm~ Ól10ili dIla ~o glOtS;J)oda:r
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- LONDYN, 12.1. (PAP) - Na wieI LffiroYN, 12.1. (PAP) - Na BIk'll
+ W Irame roz~oczęły ',SIę wy- c>u delegatów 'l'ePl1'ezentu,J,'Q;Oy Ch 20 te,k !kontynUOIWam,. a strajk.u p1'iZ€lZ r e "
b?ry, które po~rwaJą do pIątku. W tymęcy robotników lQmy:iiskieg"o botników tr~trtowych w st'Oil:Lcy
.

.

d~u ,wyboró':" lokale prZiemy.słu tr.ansportOtWego posta.tl!O- W:l:&l!kiej Brytanii od ,poode&iałlk.u '
Spo- Wiono kontynuować! Sll;r.ajk.
od'dłł::1ały wo;iskow.e pr~~ na mełeezenstwo odniosło saę do wybo- .Ajpel sekr.eta.ma ZiW!ląaw ~awodo,. b.le dootal'Cz'anie zyw.oosm.
rr:w zupełnie obojętnie. W Tehera.. wegQ o pOWll'ót do pracy gpOltlkal sif!
Do Londynu przybyło m. in. 150

pIerwszym

wybo~cze swi~ p~tka:mI.
7

Łódź)
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PHoolęd1zy. WZ1JOOŹIe więc do r.ń~o UKazinlie:rz Witaszewski urodzilI W ciągu tych lat był WIelokrotnIe
u!M1ile. a Wltedy z.anSll1iUde' równ:ieź się w Łodzi w roku 19Of>' Oj cieć je-I aresztowany.
&1V.altto-wn-e pooryrwy dr<llŻyam.y, ja- go i 'matka byli robotnikami u W marcu l\t37 roku władz~ sanak1Ch bY'liś.my ś~ .oSltMlI1to. Z Scheiblera. Już od 9 roku życia i cyjne osadzają go w BereZIe KarOJrtlIg1iej Z'aiŚ sbroltl'Y przy IUltlOlrmo·wa- pomaga IDf,tce wdowie w utrzyrr~-:- tuskiej. Fala protestów ze strony
n\;!U iOOY1Cll} sp,raw. jak ilIP. !y.C\h,. M6- mu ~zworga młodszego rodzeńs:.wa,!' robotnikó:w ,zmusza rząd sanacyjny
re dOlo/aza !PTa~.a ":flrustnolSC!1 mMl- Oostaje "się wreszcie do f~brykl, w I do zwolmema go.
chOllIl!eJ, - .wzm~ Sle ruch budowla której pracowali je~o rodzIce - do! Bereza nie złamała Witaszew,:,
ny,. ikltonT • zaiSltOll lZ<aJWlS.lZ,e wYkil'UJC:ZJI.' Scheiblera.'
!skiego. Pracuje nadal jako aktywm:Y\9kaó ty6&ro drogą
iroJl:ooiJfJllaJcjii.MmJi1e zallJe'lY [La hm. ZełOY robOlbrriJk
,
l ny działacz związku włóknia.rzy a
ilJoliilty!cz.netj.
b'lllcIlowfuamy z~r~bii~, bo dOlP;~e:ro wtedy
Witaszewski znajduje szyb ~~ dro' nasiepnie jako radny miasta Łodzi.
JaJko k1t!p00c c'lllciałlhYttn. aby z han zaCZłl1ę ~rurahl1.ac la. a cd nas .obu.- gę nie tylko do klasowego zWlązku W czasia wojny bierze udział w
dil!u m!k:in.ęty diwa zd.arwlilslka: Z'asJtój ID 'Ul!lZClId ,slkrurIDo'WY.. co tl101Yi!li111~ 1Y~e: zawodowego, l~ i do poc1L,wmnego obronie Stalingradu. a gdy na zief.a:J.e Sip(JU'~e z;j,a,W!ilaljąlOO.j Slię<1ro nfl?,dJz. 1 w'q~6J [)6P&p,e;IDfyWl..e lik ruchurewolucyJnegv, V! ro~u 1928 mi Radzieckiej formuje się pierwźY\Zlt1Y. Te dwa z.jawilSlka bOlW'iean u· Wl!dJmife za.s[QI] d1;ugiQlfrulOlWlo.
poznaje go cała Łódź Jako Jednego .
d
•• im Tadeusza Kościusz
rrllietttożllilwdoada n'Ot11tl1adinyh'W!ldel. :kJtóP.:rIZY sltaJb'.ilI'iiZ-;łlcijli W'leWlllę<hr,z;nej łat- z czołOwych przywódców strajku I sk~a KYW.lZJ~
W· 't
ski ~_.
;dy ~em' p.nzecież 'Włlmiruta W .oz.a:s1:e li wdefł O- i1JeIWI11ęCI1ZIIl4. a W1ZY ;ZIe\V1l1ęft!r,z-,
e o włókniarzy, .
I. 1: aznlllerz l aszew i> t.i:lJ e. Y"
iPtWefSfJr2letlli. a me moile być jaką:!; nej - o hamdd, ~,gmam;'))C1Zil1Y. d.o k1ó powszeclm g
, aeJ. szeregac?, W~az z I~szą dywlZJą
i1tairilrollcmma eikwmłitłmr&tyfką" jak, przy reg.o tęsllmi ikalŻ1dy 'l>ra'Wld,z1wy ktuWybrany przewodniczącym Rady W1taszeVfs~{l dOCIera <!-o WarsZ3:'W!'
<1-t:O!Żyfuie. ,ami te\Ż SIII1ma weuretacją, tylec.
,Delegatów Scheiblera b~erze ak- W Lut>lmls. przystępUJe do orgamjak iP'f!ZY lZatSttQjIU.
DOIP6lki nI~ ma tei ISta1iil1lilza;aii - to tywny udział w
robotników zowal11a ZWIązków zawodowych.
Strubll!Jzruola ż:vo1a !P,ańJs.two-wet~O cM 'Z'a .wasna dUta wc~dt\1Jl"[go lmt!Pca przeciwko obniźkom płac i redukObecnie Witaszewslti jest Jl<>'Słem
SIJ'CYWIOId!uje 'POP'ratwe IW tym wz,gIęr;1z:ie ihaoolO\wć ktr.rudzlilottlymt rowM'ami? (}jam
do Krajowej Rady Narodowej, prze
•
wodniczącym Komisji
Centralłlej
II
Wraku 1933 w czasie krwawego ,Związk6wZ,awodowych, członkiem
,m-ajku powszechn,e~o Witaszewski"'. IKomitetu ~tra1nego PiPR. ',za
..
'siko wiceprzewodniczący główneJ swą walkę 1 pracę odznaczony Jest
"
, . "
kom,jgji strajkOWej wY~'asta na Krzyżem Grull'waldu i orderem Odzywność
przywi:/dcę robo.tnlczei Lodzi.
todzenia Polski.

"+ Agencja Reutera donosi 2: New
DelhiJ Ze Gąndhi kontynUUje rózpoczętą 1 stycmia pieszą wędrówkę
po ~lpakach wschodniego Bengalu.
Rz<td Bengalu przydzielił Ganhiemu
wbrew jego sprzeciwowi specjalną
ochronę. Gandhi odwiedził dotychczas -6 wiosek, głosząc wśród Hin..
dus6~ ~ Muz~~ów zasady bratersklego wspołżycJa.
•
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me zanotowano incydent. WyWołany się głoŚllymi o'krzykami pa»testu. ciężarówekma.ryna:rki woje1lJnej, k l t 6 .
• ,.
.
....•
}>rzez ~dentów, Jd6rzy 'YrmosiU Dec~ę
ko;ntyDlUlOWan1a, strajku r-e rozwiozą lZlmagazyn'Owane- artyku Prof. dr Jerzy JodłowskI od l7aJ-: z podzlemn!ID~ orga:llzacJanl1 dem~
o~ki: ,.precz z ,Ghavanem • Pre- pr,zyjęto przez a'klama<loję.
mler Ghavan Es Su1taneh zaapclował 2:i1 l?ośl'edfiictw-eIn radia, aby
nie. wybierano go na posła. gć!Yż
tnoze oddać .;większe usługi kraJo-'
'ł
'
\Vi' na stanowisku premiera".
_
,.

ły ~,~,ożącezepsu~ettn.

lat ~ył 'WYZ:llawcą IdeI ~atycznynu l zasIlał artykułamI
demokratycmej l czynme pracował welegalną prasę. przez całą, okupaI
' . IN szkolnych i akademickich zwią.z- cję brał czynny i intensywny udział
bch młod,
• zieży
saca,_jlistycznej. Był w akcji pomocy dla Żydów.
, '
, dwukrotnie aresztowany przez wła- TiV roku 1942 powołany został na
dze sanacyjne i dwukrotnie wszczę wykładowcę Wydziału Prawa Uni•
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" .' G
' ,
ZInOmo,f.
te byłypizeeiwko ,~iemu śledztwa wersytetu Warszawskiego,. i aż do
+ SOJusznłoza poBc)a, wo~kowa.,
_ . , ..
' . . . , ' '. "
' . [1, ,
,',. , , -, za ,działalność polityczną.
powstania prowadził wYkłady na
wykryła w śmietniku hotelu W
WARSZA~A, 3,2.1,. (PAP~ Powo ~ zamordoWal'ly~h.N~h ~z~ ,da,FPrzed wojną prowadził poradnię tajnych kompletach studenckich,
Rzymie, w którym mieści się kwa- łw::-:r Matnio do ~Cla kom'ltet ro- ki!!l.a. ten cel P~ Ja:k;~ajhoJn1eJ. prawną Okręgowej Rady Zw. Za- , Czynny uczestnik Powstania W8,X
tera RAF podłozoną botnbę. Poszu- ~
~e!l'!lX)l'lU =~:reee;o re ni~~~~yp~Wl=w!~a~~ wodowych w Warszawie~ był pre- szawskiego po jego upadku Zesłany
P1 . h od~~.'
ki,'wania nastąpiły po zawiadomie- ~..~ wy
,emvę
l nu ępu- °tk
....Tł1: h
'A...
z1- 'lesem Zrzeszenia Apli.~ant6w Adwo został do ~bozu kon' centraAYJ'nego
.
te!
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Zl1aJuq, poe e
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mu
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onlczn~ ze
U~, ZIJi:jI;d- '*" J '
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. ' wBt'
f , ód t , . ,
.
k:ackich
i ' człon~m ' Rady
Po oswobodzeniu
naty-1.._:-st
1'rl
. - dz·
, ' ,.etna:. O
Ó
c ęW\:oJem.e
eJ szerszeJ ro '.
. , Naczel"
,UllUU:l.
b e wys~ onpodYW.'j powl si . d Pl'.
"Rodacy! Od czasu l'02jpoczęcia dziny _ którą jes.t cała Polska.
)le~ Zw. MłOO3':ch Pr.awnikow R. P., wraca ,do kraJu! obe}m~e ka~ęę zama .u . eJrzewa
ę zy ow kampanii p1'ZedJWyboI"czej do Sejmu
ktore to funkCJe złozył na znak pro\na UmwersyteCle Łodzkim. staje
ską, ()rg~1ZRCJę. terrorystyczną Ir· zaostrzyła się w naszym SlPołoozeńz~eczyć rany, j~ie pozostaJWiła testu . pr~~ciwko sto~unI;owi ~c~ do pracy w szeregach .Stronnictwa
glin Zwel Leunu.
stwie w sposób natUJralny walika pa wśród nas ręka kam-owa, a s~ym orgamzacJl ~o kw:esh zy~owskieJ, Demokratypznego. zo~taJe powoł~y
+ WydaWCY tbiellników :pary- l:Lt,ycma. W nowym oikl'esie dZiejów nie Ul8tawać w WY,Siłlkach ku zJedno- \ oraz z UWagI na ICh wspołpracę z na posła do KRN, Jest członkiem
skich - zgodzili się zapłacić strajku~ Polski różni<Ja w programach i po- ćZ~u wszystkl:Ch. Pol~ÓW do~ej niemiecką ~?dzieżą prawniczą na- Okr.. Rady Adw~kackiej w War:
jącym drukarzom wszystkie należ.. lemNDa ideologiczna jest oibjaw€m WOlI - oto nas~a wsp?~a aroga. ~ rodowo-socJalistyc~ą,
.'
szawIe o~a:: członkle~ Zarządu Gło
nośCi za cały okres trwającego od zmawia i żywohlości
naj&zenrz;ych PQls'ce i spraWledUwosCl społeczneJ. _ Podczas okUpaCJI współpracował \vnego LIgI do WalkI z RaSIzmem.
czwartku strajku. Były to plerwsz~ warstw lllasiZego lIlarodu; k!tóre zdoby
posunięcia, które zrodziło nadzieje, wają sohie fialeZll1~ miejsce W życiu
"
że konflikt zostanie załatwiony po- p~ycznym. gos.p~ i kIui1Ibu- Sł
VIY.dfl'Y,CÓ,W
,kra,ju.bt\Zydz:ił
Ale, J,"ea't,
fooma,
nastąpilo w wyniku mterwencjl
pre TaJnym,
wamcl. !któ1'4
si~,jed!n8.
Z~
kat
','
miera Bluma, który p;rzyjąl na sie- dy prawy Polak. Walka. bNtobójclZ8.
. .
.
bie rolę mM.iatol'i1, VI
ejąeym sPot,ykała si~ u nas 1'liB.WlSZ6 ze fl.Igod4II •
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sporze.
+ ltzecznik francuskiego mini"
.rstWa spraw m~nlcsny~h zaprzeczył
wiadoInOŚClom, Jakoby
urządzeniaprzedsiębio:rstw niemiec

za anleIll
nau l
l'
I'
ZMV~ Irena I Fryderyk o lot
d '
Od' . . Od d • P I k-

nym potępieniem wszystlkioh waJrsltw
narodu.

MOIrd

sikrytobój~y był nam

sze oooy, ln1n1o błędów i llIPadIkóW,

które zaciążyły na. !I1a:S\:tcj

h~t~rid,

l esi

tego zadama jest możliwa jedynie
w warunikach, gdzie uczen'l nie
stanow.ią zamkn:ętej w sQhie tze-

. ,

O znaczeni r erami

ra zenla o s I

lO

kich w irancuskiejstrefie okup a- mimo la.t niewo'l!i, u:cJBIkJu i rn,ędlzy, na
"
,
'
.
cyjneJ, 0l:'8.Z W ,zagłębiu, ,&laI?" wy- święte ;pNI.Wo do ~, ze lta2x1em.u WAJRSZAW~ 12.1 (P.A:P). Pre-lwoju ~tosunlków mdędzy Polską a
wieziono do Francji. lheeznik ~a" należy je zabEl'2i>ieczyć bezWiZlg'lędu z...1i1um KTa1o~ej Rady NM'odowej Francją od- pogłęb1ema przyjaźnl
znaczył, 2e w lipcu ubiegłego roku na. je:go
wie1"2:en:la. 1 ~otl1ania. )'1\.&
"
, '
I ,
•
kły
przewieziono do .Francji J?8wne ma Niestety, dziś stw.1el'dZa.my, ,te w p'ostanmW~o odzna,~zY~Jrenę i Fry ~lę~zy obu narod>&nIJ. J od ua,
szyny i urządzenia, meldUJąc o tym oeta,tmGh miesiącach wm'asta IlIieu- deryka Jol'1>ot - CUrIe z,a 2:a'$lugina OiIema się sił postępu w obU na
Międzysojuszn.i~~j Komi9ji Kon- sf:a'lml.e .ii{)~ć ofiar wśród naszych połu nauki dla dobra całej ludzko szych krajach.
trOlnej. w Berlinie. i w sojuszniczym WBpółobyw.ateli :za.~on~h , przy ści oraz w dziele utrwalenia więW tej dzied2ńlIlle państw:o JoHoturzędzi~ do sp;aw odszkodO\?ań w wgatnizacj'd rwybo.row l SjpeWa..Jących :zA..,.., M"zył atn1 ,",olsko~frall1'CUiskiej Ctlil1e mają wrlellde 1lai5ługi...WręBrukseli, Przejęte urządzema po- odpO!Wi~all1e :etmlroje 'W apruracie uw .l"4' J
ki'
.
•
. ' .
, •
trzebne były do odbudowY Francji. wyb'Ol"CZ.y!1lt.
orderami Odrodzenia Pohkl l-eJ cza1ąc nasze wy60ikle odznaczenIe
.'
klasy.
'
pań<stwowe małżonkOm Joliot Cu-

w:

~~nt :hrę~ ~~6jCi$j,girną

_ _ _lO.

W sobotę, dn. 11 bm. Prezydent ri~1 któ:.czy jako uczestnicy fra~cu~

Rady Na'rodowej doko~ skllego ,ruchu, OlJ'oru mają tuz za
czeńsbwa,' nde mają'C jlIM; lOO.&rlei po nal w Belwederze aktu dekoracjL wałkę ze wspolnym wrogIem nasze
zyskani{\. gl~\I wybQl'C?'w.
W uro-czystości, która odbyła się odzn.aczenia bojowe.
.
", .' li'
t.
d t 'DZ1ękując za odznaczenia w
Ob;yrwate1e! Nie l'hozemy dopuścić w obecnosm cz.nycr. prze s aWl,
. • C
do tego, aby mord polityczny i tel'- oieli n&uki, ,kultury 1 sztukI wZię- lmienlupam J0110ł urle ł t swoIm
f<>r 'WYb~ ~eni~ ,13Ii~ :na na Ił udzttał: Z8Męt)oa Prezydenta Kra W~8ISn~ p'T.O:, Fryd:ryk. Jol..oł poszej ziemi. ~eclWBtawup.Y lm zd'1'Ol' e' 'Rad Narodowej ob Stani- WIedZIał m. m.: "ZGdametm nauki
wy odlrooh całej Polmti, ":potęp,iający ~~ J it
Ylbe cz1.onek Wl"~ydium test służba dla postępu. Reałlzacja
3brodinf.e m:.ato bójcze.
M8W JZ\Va;.
,1.'
kI~
,

dziej

~ 'wśr~Wła.t;n~c:ra:p!:: Krałowej
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Skończyć l hitleryzmem
Pra!sdel ~ ,,.RU!de Pravp"
UiiW:J,ttie w~lą!piern(ba httlerowco'W
w Sudetadh.

Wypada nam
Ktzyknąt "Rravo

.
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się

tą zabawą!

WET.
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N~e mozemy za.pomi:ąać o tych któ
rzy tragiCznie polegli z ręki bratob6j:ozej których Ś\Ill.1!eI1'ć
osieroetUa,
całe rodziny. pogrą.~a. wboleśći, :i
żałobie :r"()d!zicm.v:. żony i .~iecł, PO;
wszechne wolam.e o pOtkoj wewnętrnny i powszoołme potępienie t~h
zatwiarWJiałych zbrodniar~. __ znaj

Z ł~ude Pravo"
Czas Już skoiiczyć
Z

ob~ Wacław

członkowie

naszym kraJU pozostaJe nam do s.peł
nienia jeszcze jeden Ó'bow.iązek.
Na.rodowej.

praski dziennik
"Rude Pravo"!
Zgadzamy
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Premiowy Drugiego

~onkursu

~lienniko Łódzkiego

Nr 12

16 stycznia r.b. rozpoczyna

okol1c:tnośoiowym

,-aką przeżyły

pracujący.mi. Prawdziwa nauka tą~
da od uczonego spokojnego sumie
nil). A czyste 5UIl1ienie mazna
. • tyJik
t d
d
•
e
mJec
o w e Y, g Y ma 5lę pwność, ż~ w~niki badań,. że nowe
wynaJIazki me będą służyły złym
PO!ęgom , a Jedynie dla dobr.a ludz

0-

Rządu Jedności
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pr2!emÓWienlu ob. PrezY' ~t po
wiedZiał m. in. ,.Po WielkieJ trag e-
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k ' 'l·t
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'
l'
ornej e l y, S oJącej poza ma$am

w-szys.tkie niemal
narody Europy, w.lele ludż.izadaje
sobie pytanie j8lkimi d,rogami pój
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"
dizie ,w przyszło'sCi !wlali:. , Wierzę,
te ta przyszła droga będzIe ~alew
tała w niemał;ym stopniu od roz~

się

ciqgnienie

I KLASY 49 LOTERII
ruhl'e~ ,nabyć los w !ZIł1aJnej ze szczęi3lC!i'a wielkich wygranych

Kolekturze St. Bujaiskiego
Ł ó D fi, PIO'l'BKOWSKA 161 i BZGOWSKA lIS.
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go. IV11nęły już czasy, gdy !lC'ze.nn amlaSL ga \>
' .
w swych labol'atoriach Przed wieloma
posta'"
. W d k'
' .
ouska" mówił p. Jol~ot została je- i gabmetaJch pr'a'~ gfusi byli na Jlowiłem sobie świę?ie, ze me. będę
u ~ orow~eJ ,11Ia.~odowynl1 'bio!f'ą cZ)11n:n.y udJział w zibioco slz-cze balTd:z,ied wzmocniona w 0- Wszelkie p-:rzej'aw\y :Życia zlbioro- więcei ciskać g~mow. POkid adresem
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~,Odlb~ło saę ~czo~ 'byli do Po'lski,gdyż tu drogą re- pQl~ we Frtancji brali czy~'1.y
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tyle 'krwi. ądzegnywa!em
T:J . ~o:g~mZOW;alni~ pmez łodzki forms.poł~':no-gospoda1'ClZY'cb wy udzl1ał w frail1lcus:kim ruchu opO'
Rozw6J naukI.. 1 techruki, ..oolą_ się od tego tematu, p~lUeważ DOrus~
łódzki ~lat nauki. l pracy z J, kuwa s.ię nlQlW€ w.arnści. Prtz ',. : ru, a gocmcy po.1SIcy Clzyrun.ym u- dta,~y.~z:ez mo;vcę W ROSJi Ra nie bolączek ~amwa!owych przYl?o
M. Rekborem U Ł p!l"'Of ch: Tade- dasto' n Oh
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d21eckiej Jest na~1epszym dowo.- mina w efekcle skutek przysłoW10"
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1 y l gOSC1 ~'Z1te niezawod! 21 '
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L OW w dem 'ak w';e1kie można osi :lac wego rzucania grcchu o scianę.
uszem. ,ota.lfbms~l~ 1 pl'ezyden- nie bodźoem dla pol'Skiego świata 1941 r. z,aS'łużyli na wdzięczność d b J,
" ,. 1 '
"ląg. ,,: Mimo najlepszych chęci I?oprawf,
tern rruasta Kaz1lmertzem Mija' nauki do wzięd'a c'zynci,ej:slzego u- Fl"ancuzów.
z o ;ycze ~rzy ~'S ej \VlSpO :p1'a.,.y na odcinku .,życia tramwajowego
lem na czele zglIt)i!naclizenille gpołe- dziafu w 7.tTc1U ,(!lnioł Ci
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1st - oC
1 _ ' _ ludZl nauk1 ze <'WIatem pracy.
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~.t" e iZ'nlO-po'lhYCZr~Jla'zn po '.l'.O-l!"an:cus~a po
gołosło'\'łt1y
zens •a ,o 'Zl~leg'O diI~ UC'z'czenia nym.
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dyktowana jest geogr'afi<cznym po . W ramach od~eczlIle~ prz!jaźni Byłem n~. ostatnio kilka tygodni
prz:bY:lY'ch do ŁodzI państwa
.
łożeniem oht:!. lma:jów. Zaciesnie- polsko'f:r.a~oo.ski~J, stwierdz~ł~ ~r?, w ~ele~j !3órf:' Nieduże ,to m~~s~~
Johot.
"JESTEM SZCZEŚLIWA
nie się sto!SunkÓ'.v współpracy ideryk Joli'ot, Wloo.a OOStą.plC SCl- posIada d~vle lIme _tr~m~vaJ?,!e. k~o..
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Wyrazemem nadzlel, ze z,b tza- szarpaili,a nagłego hamowania. co
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NATCHNIENIEM FRANCJI
wy odłam społeazen&t:wa, z.akon·· llui.e zawsze ,.pogorln i zgoda''. 'Nikt
ro a •.ow na em1Jgtflac]'l we FrancJI.
P. Fryderyk J:aHot W'y'rlaJził po_
tĄ" zakończcr-:u swego prlem6 czył swe przemówiell'iie Fryderyk z niki1!i się nie kłóci. nikt nikomu nie
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w 'okresle GKW PPS - Mul ak, przewodn1cząprzedwyborc.zym akcJą terroru re.ak~ cy KCZZ
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dz'Y, cleslZy sIę z pil'Izy'byCla przcd,. l'
ki .c....
k"
P ." t
s aWlCle l 11laU llrancu:s lej. aLl
stwo Jo1i'Ot będęc chlubą nauki
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beralnych prąd~ pOilskrc'h,~ ?W- wad!zić sys'tematycZiną kla:u:pan,i:ę n.a mÓWIl1~gO 0.bywatels,ki:ei Ugi Koozesne stosunki we Fra1nlcJl Jest t'ama~h plf,asy. cel;eI? mohlihzaCJl. sp~ biet _ dr. Sztache'lska oj s,e-kretar'z
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Pr.eZ1ydent
Dziś po zakońm;eniu ferii zimoMijal ofiarował państwu Joliot w wych ~oZlOoczyna sięn.auka w łóózłódzkiego k~ah szkołach pO'W\$zechnych,
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wi~7a'!llk:ę :kwiatów. Kwiaty ofi.a-I nich, zawodowych l ogolnokS~a ą~
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rowały ro~ez o~gamZ'~cle. spo Onegdaj powr6c1ło 350., ~eci
teczne, po1ttycroe l młodZłezowe, sZkół powszechn~h z kloloruu. zimowyeh zorga.rnJiz,owanych w Ko-1JUnmie

koloDiii kO!rzystały. Sądz'ić jednak ~a
leży, że dobre rezultaty przełamią
lody niechęci i uprzedzenia do akcji
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orga'Ill2low~a ,WYWCZrul~W a '1eci w· oIkresle umowym 1 na przys.zły r'ok ,akcja ta p~bi~rze, r6W:Ilie
s;ponrt:aJllJCzny chara;kl.er Jak l kol~ni.e letnie,
i WiŚniowej Górze przez T.owarzysJ'~ informuje kierOWlIlictwo koło.,
W POLSCE TWORZ.Ą. SIĘ
twa Kolomi 1 Pó}!kolonit Ferie uda nii 27imowych miało ono sporo kłoNOWE WARTOŚCI
ły się świetnie ce.ego dowodem jem potów z zaopatrzeniem dzieci w ży~
wyglą!d dlzieci,' którym przybyło od wność a ~o z, powodu b;r~u zarówW imiemiu ł6d'z'kiej inteligenoji jednego do dlW'ÓCh i pół kg. na wa- no odpoWl~ch g.~bw~nICJl ze ,s-o:0postępowaj p!1'lz!emawiaq: prof. Zyg- me.
ny Mm. Os~iat~ Jak l pr.zyfuaałow
. M'
d
Tegor,oc'Z!lle kolonie zimowe d!z[e- Mim.. AproWJlZa>CJ11 i Handlu, Zasługu
mu~~ S:yma;rowSilci. ,owca po - ci były swego 'l:'odzaju próbą i po- . je natomiast :t;a podkreśle~e przyo
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we. Oczywiście. że wśród konGuktorów łódzkich wielu nie, ustępu!e
po!! tym wzg!ędem s~;vm le!cmogor
s~m! kolegom, ChOGZł iednak () spef
nt3l}ł: elementarn~ch ~ zasad uvrzejmosel wo~ec _pas~zerow••
Czy .kto~yl~oiwł~k z łodzkic~ k?"duktoro:w InformUje np. paSa:lierow•
przy Jakiej ulicy tramwai się za trzy
maI? A przecłe~ 'przez mia~to nasze
przepływa WCl~Z. oIbrz~nua .rzes~a
P!ze!ezdu~ch. kt~)i'~~ me ~rlentu~ą
sle. -:ul!'2łU!e w.nuescle. l w!.elka ra
dOsCIa usłyszeliby nazwyuhc orzy
pr~ys.talikach rÓWll~eż ,.rdleJ~ni" 10dZlame. udający Slę na n1eznane
pt:z~d!11ieście. A. wre~zcje, \" sr{}dmle~SC.l:U .na,!et me lmzdy tak łatwo
Z'Oflientule .Slf~ wohec tego, że szyby
w tramw3!ach (czę~to w dodatku ma
towe) pokryte sa grubą warstwą
lodu.
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.•
O - czy lllotoroWI reaO'Ulą na
sygnały zatrzymania się? Skor~ m..
szą z przystanku żadua siła (zuolna
nawet urwać dzwonek) nil~ iest w
stanie zmusić ich do zahamowania.
~ie chcę już wywlekać n.a ŚWi3tłO
dZIenne wszystkich .,grzechów" lódz
kiei

Dn:ia 17-go, bm, odbędzie g.i~ . w
Koś~ele Gan:z;onowim ::' dLO~, uro
czy~ a :msza sw
l . ~ DŁ·~?2, ~~gleJb
roCZIliJiCy wyZJWoenla
Ou'al • .l....sza
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OczYWiSCle, że te żarty i przyiacielskie pogawędki sa nadprogramo-
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',',;.':1, C7.V nie bYłoby korzystnieh;ze
wyróżnIame kondrrkim'ów i motoml.
uprzejmych? Wy..
rÓZfl.lattJe to polegałoby na oodawa*

cZł'c~ ~zczególnie

nIn do wiadomości dyrekcH KEŁ (be.z
pośrednio (uo za pośf<\dnictwem' naszeJ redakcji) wbro~wcln:vch faktów
szczególne! uprzehności obsługi tram
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sprawie uczczema rocznicy
oswobodzenia Łodzi
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sali konferencyjnej Zarządu
Miejskiego przy ul, Piotrkowskiej
104, front, I piętro, odbędzie się w
poniedziałek dnia 13 stycznia br. o
godz. ,W-ej zebranie, w sprawie po-

wai~wej. Wyróżnionym ki'~kakrotnie

"~Iezatcby przyznać speCJalne prem~e. •
PrOjekt ten oodailemy do przemyśle
nia dyre~cH I<EL i ~as~ym czyteJni
kreshł, ze panstwo JohDlt są, ~zed czfllł1kowo bux:lrziły zarówno ze. stro- ch~lne !'Itanowmko CentralI .Węglokom. Moze, P~ZYc.;.Zynl. SIę on troc.hę
stawicielami pos'tępowego SWl'ata, ny rod7lieów, jak i wye'howawcow pe weJ, rotora zaopatrzyła kolome w 0- wołarna Ob;y-watelsklego Komitetu?O Uzd~OWlerml. łodzklcn warunkow
na'Uki. któfizy nie zasklepiają Sięl wne zastrzeżenia. ~!.ię. tOk...~a pał.
B
u.czcŁzendzii~ 2-ej Rocznicy Oswobodze ,ramwalowych.
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Ciągnie

Kropka ArzOOZlrlą ma miJrurę
.Wi~ .P.Pl?l.cha wó,r ppd ·8.ór~

DopchaJ. W Taca domieszkania.
StrasZjt1!y widok się odsla'fl:1kt•
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80 md . ton 'Ilęglabędziemy wydobywać w 194'p wzrośnie

anda Babinitza

il

wyhi~ ukarana wj~zieniem .

podwójnie. Jeazcze
DaD. li bo
d t
Waj występują różnice na. korzyŚĆ
"
.. e "~ we (} yozące ~ks~lo-I noczesnej odbudowie resdy Europy przy prQdukeji pochodnych od węgatacJl węgn:- w. Polsce pr~ed wOJną:! - . brakowi węgla n.s. ten, cel, llS,gla, jak koks 1 brykiety węglowe.
przedstawiaJą SIę na~tęp':Jąco:
~gle także lata. otwiera. się moż..
'".
Rok 1928 - 41 Dli!ionow ton
nosć eksp0;tn naszych "bzn.rIl\Ych Rok 1938 brykiety 209 tys. tonRok 1934 - 29 ~onów ten
diamentów'. Już dzislaJ możemy po koks '2,3 .mU ,ton
Rok 1935 - »9 milionów ton
kryć co najmniej połowę ogóln:o-eu"1 .
_
.
Rok 1938 - 38 milionów ton
l'Opejskiego niedoboru węglowego.
,Rok l!l..S brykltoety 5!O tys. ton .
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D brow k! o"'ą
Wojskowy Sąd Rejonowy w ŁO-\rÓW1lle1:: ~~aw ą
S l -"
dzi, wydał wczoraj wyrok na 9-ciu Staszewski.
oskarżonych, stawionych pod za- Przewód sądówy ustalił, że ehorzutem należenia do zbrojnej orga- ciaź grupa konspiracyjna "Fogy"
nizacji podziemnej KWP.
•
kazała działalności dywer.
Głównym oskarżOll1ymbył Jacek ~ WJ
'ednak trwała w przyJ
Drożd± pseudonim Nikły" W koń SYJtne , ~o ~o teJ" działalności, makóks 8,6 mil. n
" , .
ł' k
t kt go owaruu
~..:I
cu 1945 r, Drożdż naWIąza on a
jąc charakter zorganizowanego vu.H
BDk 1947 btyIdety 1.500 tys. ton z "Babiniczem , od którego .otrzy- działu zbrojnego. świadczy o tym
- koks 4,8 mil. ton.
mał polecenie zorganizOWanIa o~- archiWum bandy. które przechowYdziału leśnego o char~terze ~;"'{oJ(: wał osk. Deszcz,
Rok 1948 brykiety 1.500 tys. ton skowym". Jedn~eśnie "Bab,illlCz Rewizja wykazała poza tym duży
- koks 5;1 mil .ton.
odebrał od Drozdża o~az d~szych zapas materiałów wybuchowych u
Bok 1949 brykiety 2.100 tys. ton oskarżonych Józefa Ple~ha / Wła- osk. Musiała (22 puszki trotylenu,
.
dysława M:mi ała•• (,..ZawIgzy ) .przy 3 laski materiał II wybuchowego. 2
- koks 5,1 miL ton.
sięgę na ,,?-e:n osc KWP.
.
kłębki lontu i 3 granaty), U osk.
Przez redukoję brykietów wyko~ G~y Drozd~ zwlekał z zorgamzo- zaś Kowalczykówny wykryto fastu p to 00 da.witlej było nie~ ~amem oddz!ału, członek KWP Sta diaaparat nadawczy.
1"ZY
jem;>t'
miałem. Qsrozę- m~ław Zatorua przynaglał go, pole- .Za udział w. organizacji KWP os..
:f:~ś:a: :ez:~ samym na do caJ~c uKtwWPorzyWćtedsamDr°dziżde~ą J;°nm - karżeni zostmli wrarani więzieniem:
""
" la t
kona.nie czegoś
w rodzaju ,td UblEl'tu·, pamę . '
B yb" O;L,
., 'd. nua'd0- D. roz'd'z I. MlUS1'ał· na przeCIąg
_ mpewnienie krajowi wysokowar~ wany p'rzez ". a .1eza,
owo ~ 7-iu, Łyczko. K~walczyk6wI?:a i
tośclowego opału bryldetowe i zwię- ~0I?-PanllJ F wy~;ęPUJące~P~~a~- Deszcz. na 5 lat kazdy, zaś Plech i
kszenie ilości sortowanego węgla na. 0nII?-em " ~ ,wyzna y
zk WolskI na 3 lata. Poza tym oskart.~ '"""
P mi ta zaś naJe~ nowlSko swoJego za~ępcy Lyc ę, żeni zostali na utratę praw: Drożdź
rzOOZ ę=>ponU., a ę c
_ szefem kompanii zam18nował Józe.
ty, te w myśl mtcncji twóroow pfu fa Leszcza, dowódcamiplutonów-!la 3 lata, LIczko, Deszczi Muslał
nu trzyletniego, w~giel nasz :ma 0- Stanisława 'Vdlskiego. ("Orlika':) 1 :Kow~l~k~w:na na 2 ,lata .ol:az
gromne z.nac~nde, Jako g!ó~y «7ZY1l oraz Władysława MUSIała (,lZaWl- PlEch l, Wf Ud na 1 r~k, V.o..,ec
n]k inwestycYJny. Dzięki Jego eks- S") R·1 kr ynk'
czt.
wszystklch tych oskar ~,myrh sąd
portowi ,bEl'Ł zaciągania ucląźliwych zę " o ę s, Z
l pO.' ?we] or~z zarządził
konfiskatę mienia na
zobowiązań dłużnyoh poza granica- łączn~sci mlę?zY prozdz~, "Nl- Tzecz Skarbu Państwa.
•
.'
ot:r:zebne walu- kłym a .,Bablczem
pełnIła osk .
mi. kraJU
OSIągamy p
. . . h dzesława Kowalczyk zaprotegowa- Dą~rowski i staszeWiiid kf,(lr~rm
ty oooena kupno ~~~mny~ na przez szefa wyWiadu . Warszy- wina nie została udowodniona, zośrodków lmves~j~yc. . w a 0- ca". uNikły" zaprzysiągł poza tym stali tUliewinnieni.
ryp uzyskane dzięki ek~P?rtowi w~ OSĘ • .róze:fa Plecha.
Frzewoddczył romrawie sędzia
glowemn, pozwolą. ~r~ysp1esz.yć od
Wśród oskarżonych znalezll się mjr L. n,,(:hberg.
(p).
budowę l unowoezesmć caJ<;śó prze:
.
"

~

' . j ,_ _

.

Aba · . 101"

mysłu w jego możliwośe4'\,ch produki
cyj'nyoh. Nie trzeba Pl'Zypomi~:
'P
.
A więc SQ:.czytoweuasilerue w r'l Możemy l nmmy wszellde dane POI jak ~~e ~~zenie ,ma ,dla. kraJUI"
A
1928, a następnie sp::tdek aż - do· temu, w latach przysz.lych elts}}{)rt· ten właśrue szczeg~ł. ~e8ll chodzi
chwili, gtly wzmużenie się produkcji! węgla. zwiększać I rozszermó. Bom- racjonaJnezas.pokoJen;e po)trzeb O~izeznaJe
Sądem
wywołane
było
przygotowaniami I nma polityka. gospoda.l"cza w :ramachl biorczych (kt}~umcYJD.y~h
.szero
wojennymi. Koniu..'lkroralne "zrY~1 t. zw. "Polskiego Systemu Gospodarl kłch :mas praClIJących z Jedn~J stroOliegdaj w Wojsk. Sądzie RejonO!! konania wielu napad6w rabUlJJikowy", wywołane strajkiem angielBIDel czego" pn.ewlddam to ł w miarę, ny - z drugiej (łorówa.nie zagl'amcz wyro. rozpoczęła Się ł'ozprawa prze wych, napad jednak na ril1yna.rza.
go górnictwa i następnie
ciężkie stabilizaoji warunków pokojowych,1 nym przemysłom pod wzgI~em mo :Ciwlko Kupiaowi (pseudonim "Aba.- Pelca nazy1va... oswobocrzeniem mły
lata" dla. górników polskich, gdYŻl dostosuje produkcję węglową do JlO-'I' żUwości ,konkm"encyjnyeh.
żur 101"), o·raz u-tu ~o!llkom je- na:za od najścia na ~ego młyn inniemieccy ,;I?arollowie węglowi" na, trzeb kraj?wych i za.gmniowych.
Przy rQ~aźamu szczegółówwlel go bandy.
neJ bandy rabunikoweJ.
.
SIąsJ;-n woleli ,,~e ryzykowne zwlęk
ProdukCJa węgl6wa. w P6Isoo itI ldej .odbudowy i rozbudowy przemyKupLs reznał, że polecenie zorgaZa tę przysługę twierdei KUszema produlmji •
przed r. 1939 uzaIetn10na była od sm w Polsce trzeba. zdać sobie gpra ~owania zbrojnej grupy dywersyj pis
młynarz
pożyczył
lm 30
Inaczej ta sprawa wYgląda w cllw! dyldanda Interesowi polskiemu WPłY wę ze znaczenia. pr0<1ukoji węglowej n.ej otrzymał 0<1 t@łk.Szpaka", pod',
~
liJ gdy Państwo Po15kie powra~ do wów obcych i obcego kapitału, tym jako przyezyuka bodaj najistotniej- czas konspi..ra.cji l>Jmji-. Piotra" z tys. zł, Następnie jednak prz::ja.Clel
swych praw w r. 1945. Na. czoło za przemysłem ~oogo. POCZynającl'szeg.'O w ustalaniu nalem"Cg6 miejs~ A. K.
--:młynarz zameldował o fak<:le "po
gadmeti ~ycia gospodarczego w Pol od stycznia. i lutego 1945 ..., p~ ca W śwloole dla przemysłu polsIde-.
. . . życ2lkiH W MO. JfZa to nałożyłem na.
soo. wybija się sprawa unonnoWa- mysł węglowy w ramach całości na- go. Miejsca takiego przed 1989 1'0· Działalność ba1lldy "Abazura 101 Diego 250 000 zł kontrybucji u _ oś-
ma produkcji węglowej w stosunku szego życia gospodarczego służy wy Idem me mieliśmy. Byliśmy za.led- - to ohydne pasmo napadów i m()!l".
t
do potrzeb wewnętrznych i ebpor- łącznie interesom narodowym. Skon wie tolerowam i uważani za orga- detlStw. Kupis do mordów dokona- Władczył "Abażur 101. ł
t-owych. Staje się jasne iż z JJlo:m61l1 ęzyłsię W gospodarce okres bazpla. niZIn gmspOOarem niedOl'O~<ę1ijr'1 nychną. ()S{)baoh l-a.paja. Mojslewi
Kllpis przyznał się,· że rQZlkaz
tam przejęcia. kopalni węglowych I nowej, a ~ c.zas pJ.antowanejza załamy OO-oboojpowocy. Za. tę PO"I cza, Ktepasa. Srody i Waezyńslm.e~ pJik. Szpaka" zamordowania Paprzez państwo i "\\-Taz z llll8.rQdoW'ie WC7JaSU produkcji węglowej. NasZ[ moc kaZaiJlO nam &łono płaci(} - gO' się nie przymaje, Zl'rucając od ~~łoskiego przesłał dalej Pawlowskia
niem kluczowego przemysłu innych plan tl"zyletni~ oparty na ściśle ~- krzywdą mas pracujących W POl/h pov."iedzlaIność za śmierć Srooy na
' "
branż, produkcja twardego paliwa llozonyoh możliwościach produkon-I ce zn.aezną część ich dorobku przez: człon1ka bandy "DIsa4l •
go zaś Tozs"..melał ."Cygan •
uniezależniła się od chwilowej ko- nych dla. wszelkich rodzajów pT',l;e- l m:czając na obce zyski.
ProceiI potrwa kiJka. dnł..
(p.)
niunktnry lub t. zw. "poliityki prze-- my~ j~ ohodzi o węg1el, p r z e - I .
Pl\zy'Znaje się natomiast do domysłQwej" prywatnych konOO1.'nów.! wilWal następujące n<trDly osiągał-I Węglel l przewl:ilzlana. produkcja
~""--"""'--"""------------"'l.
Nie tylko ko~eczność odbudo;vy ne.
•
jego w trzyletnim plame gospoda.r-I
kraju własnymI środkami lem row..
Rok 1946 - 46 miillon6w ton
c~ym pozwalają jednocześnie na wleli,
meż nieodzowność zastą.pienia opa,Rok 1947 - 60 mill611ÓW ton.
. '
lu drzewnego węglem kamiennym
Rok 1948 - 70 milion6w ton
ką. odbudowę ił wielką przebudo:wę!
Nołatka p. ł. "Premiera Zakazanych Piosenek" kt6ra uka(wobec trzebieży lasów 1}l'~Z ołruRok 1949 - 80. milionów ton.
·ustroju gospOO.arczego Pol~ z
zała się na str. 4-el we czorajszym numerze "Dziennika
panta), stabilizują. "dolrrą koniUJlktuI Ozyli, jak wynika z porównooła l ju rolniczego na pnemyslowo-rolnlŁódzkiego" dosłała się na szpalty naszego pisma omył:ręU w· najpe\vniejszym ~enJu.
I z produkcją węglową. w ,,n.a..jlep-! czy
Ponadto, dzięld warunkom I5pr~-1 szym" roku węglowym p~ wybU-l
•
kowo t przez n!edopcitrzenie łechnic%ne.
jającym nazew:ną.trz kraju, t.J. :r:6w chem ostatniej 'Wojny, wydobycie
..
l, P.
.
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WłOS

Powieść

- OazyWi§cle, leOZ! jaką ~fć będą m1a~ Wielkie
N1CJl1Cy z uśmrea-.oooia ki1ikudiziesięciu pr21esitWICón;:~r., kt6tztvł co jest peVv"ttllet b)4i tylko .wykon.awcami Clz\y'jegoś
Zl1ecenia?

D
1)

ROZDZIA l,
Osta tnia ulotka antyn:ie.nUooka, najlJ10iga t1sza w w!ado
mości, najzdjad1iwsza i najba!l"dziej ze WSlZymncl~ jakie
dotąd ukazały się "w Łodzi, oŚ>:n1ieSlZI8Jąca11ietn1ecklie wła
dze okupacyjne, stała się ptrłZysłowiową krro'Pką ma i,
ostatnią kil'oplą, która pt'Zebr!ałe. md;a~ nienlied1dej cierpliwości.
Komendla!i1t Geheimstaats Polizei, cz'łowi!ekz natu-

ry popędliwy,' wściekł się do reSlzty. Obracatiąc w palcach nieszczęsną ulotkę, klął jak pro!S'ty żanąann.
- Zamknąć drukarnie, w których pracują Polacy! ryknął w kierunku ustawionych pod śZnull"ek W'lzędni
ków, - Aresztować WlSIzysilich i pod ścianę bez sądu!
-

RozkalZ! -

w:yproSItował saę młbdy poruozni.k, jilr

-

Ską

mais1z

tę pewn"OŚĆ?

Pli2eczy:tal!em lotkę do1dac'lme. Wynlil'ka 2 m~j )aSn'O,że m6dto i!nfutttn:a'cji Leży Po'Z'at.odzią. Co kilka
wi-enszy pov.>tal1"za s~: "Jak donQlsiZ'ą z WalfSZawy" .•.
- To m'e !Zmienia postaci rzeczy - wiln:ni będą· w5:
-

.ć!

, .
- Będą wa'S1eć - powtórzył SlZef kalnJCelarl1 - memniej, !t1lależałoby "wpierw, moim zd'8cn.'iem, chwy"c'i.WS1JY

nitk~, spróbow9tc dlQłtrlZleć dQ kłębka. Spodziewam się 00'WIe'lacji. Oczyściłoby się za jednym za11"..achem nie tylko

L6dź,

ale i !"'eSiZ1tę kraJu wiecmyoh buntowndlk6w.
Komendant vllspad głowę na dłoni i po kir6tlkirn Jn'8'

myś1e, rzekł:

- Mażę i maSz rację. Pozamykamy ich i po s.zooeg6łowym śledztwie zrobimy z nimi porządek.
- I ta metoda wydaje mi się niezu.pełnie celu.wa z8'Czął S>Z1ef kancedaril.
-

C6ż·ty

świcie

me

.Nr

JZ

\.558)

żebym

do diJahla chcesz? -

kmyk'rnął

komoo.dam-

·i:ch zostawił na wolności?
- Tak byłaby najlepiej I
- Co? Czyś OlSlza1ał?
-M6j system wydaje ·ci się mo~e wariacki" uwatam
g.o jednak za .ceIowy. Przypton"1nij oobiez ddtyclrczaso"
wej pt"akyld, c$Yaceszowa,ni wydali kiedykohviek ~1nd;kóW( C~ zdradz:illi corkolwiek z tego na co c*ka1iś
my? Nigdyc I tym 1'1a,zem będzie to samo. N~e pomogą
żadne tortury.
- Ozego ty chcesz uad"eslzde?
ocią .szef kancelarii - z.nasz mlOlie i wmesz dohr'ze, że sam
- ŻebyśmYSCihow.ali na :razie ulotkę dio akt rudawali,
bpm chętnie własnymi :rękoma icll za1!!ukil, ale tu choże m<: o ni~j m.e wiemy. Druka1"wie niech funkcj'OllIuj<ą VI
dzi o,co innego. Z treściulbtki wynika .•.
- Z tr~Sci ulotki wynika -:- r'ąbnął pięścią w &tół ku' dótychc'zaS'owej 'Obsadzie. Polacy ni'e powinni się. domy
m.endant~ że te !otry nas Sli~
boją li dlrw1ą z nas ślec,·że ul'Otf::ka. 'WPadła w uaSlZle ręce.
j:awnie.
- "Zaczyn:asz mnie bawić. I 00 d~lej1.

rnerostaniepo nich ślaoo.
Komendafnt wziął SlpOCZlądz.ony w międizy<:!Z'asll~ przez
sekretarkę rozka'z na piśmie, połozył na nim swój pOdpis i podsunął do podp~niaSlZefowi kancelarii.
- Rozumiem, Ft'yc~ twoją wściekfuś6, liecz nie f'OiZ'Umiem pośpiechu - zaczął szef kance1ri ...
- J akta? Chcesz iZWlelkac z wy1rońC'zenilem tych IQ"
tirów? Chcesz ich bronić przed *yC'zkiem?
- Mylisz się, F1"Yc -.;. rzekł SIpOlrojnie, lecz z menawi-

tro o

FtoStiy SpO.Sób. Do każdej drukatni p!WydJzte1i~ n'OW'e~
go pracOWlllika. Zd:arza się prz·ecież w każdym zakładzIe
pr'acy~ że od czasu dlO dzlaw ptiztY;chod\zą tt1IdWi ludzie..•
- Rlrecz pros't!a...
,
- R!z.eezprosta tytmł nowymi lludźmi będą nasi agen~
ci, św5:etnie władający polskiim j.ęzykieml którzy po pewnym czasi.e za,pnzyjazmą się z rowar.zyszarni· piacy i
wydobędą 'z !1lich patr.z1ebne nam S1ZIdzegóły.
- Inuga droga -'- ciecierpliwił się komendant.
- Za to niezawrodna. Wal1"to .poC'Z'eka'c nawet i ki,1ka
tygodni, ,jeśli sukces jest pewny. Złapac wsZJ11Stkie nitki
i dlofu:1zeć do właściwego źródła. Ą potem d'o.piero wieszac! Powtarzam - sam to dhętnlle będę rOlbil
Gdy szef kancelarii skończył, komendant ~cit S1ę
do Ui!'zęd'Ilik6w:
- Co Q. tym myślicie?
- Wyd'aje mi się - ooezwał się ktoś iZ kę!ta gabinetu - że w prze4stawionej wyrŹlej metodzie jest dużo
sprytu. ZastanaWliam się, czy nie popeWaliśmy dotąd
za.S'adlniczeg,o błędu, ~a.pując pooej.t1zanych l1atycł1:
miast po uj.awnieniu pnz,eSltęp~twa:. ozym zamykaliśmy
sobie możliwość obsemvacJi. Li'klwidowafliśmY'WfP!1awdzie
2i!o na. mieJsou, lecz po nilledługim czasie hydlra wychylała łeb gdzie indziej. • Panow~e. głoruję za prtzyjęciem
po,mystu szefa ~an-celar!i'i. Nie1Jr1zymajmy się szoablolnlU.
....; Tego &am~go 2&.nia by~ jeszcze k:!i1!ku VJfSpółpra
oowników komendanta i chociaż odzywały się glosy
przeciw, komendant, zad'aJŹ1OOy op"!:Ymtzmem zwtO'len,I1ików n'OWej metod'y, zgodził się w 1rońcu.
- Zatem - zW!rócił się do· SlZ>efa mancelarli - w cią
gu najbliższych dni. wyślesz mi do W'SZ'ystkicib. drukatt'ń
nowych pra-c'OlWniki:Sw. Twój pomysł ....;.. ty go wykOfnagz.
-.;. .Z wielką chęcią - ·odparł szef kancelarii - zadawt}lon:y ogromnile, że po ·1"8:Z pierlwsz\y na odpraw!e u komendanta PTZIeSzedł aeg.<o wn~oiSek w' tak za:sadniczej

sPl1"awie.

,(D. c. n.)

ZZK 'arnoskie Góry

Contordia Piotrków 10 : fi

W Pl'Otrkowie ,cxtbyI sIę tOWlatzy nei rzWyóę:stwo

ski mecz bokslers.ki między dntżynfj ZZK 10:6.
ZZ[( z Tarnowskich Gór .a ConcorW poszczegó'lnych w:agacl1
dią z

P1o;rkc}\va. W .punktacji ()g61 l{lt byty

wy:n1~

wag·a papieroWla Adamus C) pokonaJ lIta. punkty
Cyfiro.de1'.a. \V \Viadze muszej d<osk.ana"ly Brzózka z Coooord;ij
;zQs,tat

m

i

11astępujące:

s1cr.zywdzony <H'JoszenImt wy:nJ1ru
r.emi.oowego ze Strzezlli1ą· W wadze

piÓTkowej ~iki'!'lg;er \\rygr.ał Pf~21
tecłmi.C}~y kQ w 1<1 :fWl'dz!'e z Km-

h k:ei 1ów łódzkich
Wyja2d ho'keisfów tKS do war-ldZli, by zap,alić umocz,oo
hsz~Wy na. meez o mistrzostwo Pol- Z)/'Ilie szmatę i VI ten ~:;h e: się do rozgrywek finałowych o miski z Ległą wyznaczony z:o!t,ał na Igrzać chłodnicę, kłóra5pżam ł str1Josfwo P,QIs.k1.
g?dz. 1 rano. Zdawało się, że nic j' gdYb" yśmy ~Hi herhatę w tO:::~'
nIe s~ame na przeszkodzie stawiePomoglo.
"
•
nia SIę o !l?dz. 11 no lodowisku 'Nareszcie ;edziemy. WSZ~5CY paw . .::a.rszawle. "
trzą na zegarId. Zdążymy Walko
\IV czesnym r,ankiem rozpoczął się WeTU nie będzie.
.
ruch. w lakCl!lu LI\.s. Pierwszy przy
był kieI'. La1uge. Wita:n:.y się z za- Nies.łety samochÓd słał e po ra.z
wodnikami: Królem, Czyiewskim, d r u g i , '
Makufynowiczem, Wernerem, StaOltazuje się, że chłodnica rozłu
niszewskim i innymi. Brak jest Me torwała się i cała woda wyciekła.
fernkha, Strażewskiego i rezer;v-oKierowca błaga o kilkanaście
wego bramkarza Styczy}iskiego.
gramów cementu, ale gdz,ież tu, na
Gra,cze \'1ync<szą walizeczki i ki~ s~o5ie można ZlnaIeźl: cemenł. Szko
Je. Samochód już czeka. Tym ra- da, że nie pomyś!ał o tym technik
zem bagaż jest znaczn.ie wl~kszy denłys<tyc.zny S.tan.i'5zewski.

dJlerem te). w wa>dze 1e'kl(le] (pierw
Jest tłok fmdny do ,api'santa. Ma- sze SJl'Obkarn$e) Macieiczyk {e) .wymy trzy kwadranse czasu..
gr.al Jl!f~ez
dYS1~'WaHfikaclę. M1Z:-a"
Samochód pędzi jak zwariowa- ~wra.ga le!dm. (d'rtU~e sPD'tlmtl1e~ K,!n.
<H er wygrał na punkty z. ffieW'Lany.
.
,iomskim (C)· W wadze ~6rśredn1ej
Na szosie p.rzy zep:sut~ samo- Dkru-szkiew:cz J)()'ko~;~t 'Pr:zez !,ec~
chodz-ie zostało kilku kibICÓW U{S llIlic.złl Y kG' W I
(ŁZIe PH:ltrU&1eW.lł dwie ż{)Il1Y' Czyżewskiego l Słani- cza (et w 'I'i"a<i.z~ śre{htt.el Kar.czn:a.r
kt
któ~·· ł b ć
. _ 'czy1c po}~ł Sc&bu1.a {C). \v :va-5zews<:. ego,
1 e mla y Y,u mM lo(ill.e ciężkiej Sian1'Slaw Stec ,z;remlSO ..
k ot.k am1 w czas e meczu w w arSZil l'\~~at z Knsowka. (ZZK).
wie.
•
Sędzłow.aJ K!;m,czak z Łodzi, pwnJa N1C. !~dy dMi'Cza.t Hubert

Na szczęście na hOn'zoncie sza5y uka2'JUje się jakiś samochód.
Trzeba zatrzymać i prosić Q zabranie graczy - pada decyzja.
Przed nami zał,rzymuje się malut
k·l łazik kanadytski •.
Chętnie poOwiez,iemy, ale wszyI
scy się me zmieszczą.
Siadają tylko zawodnicy.
Po włado'waniu walizek nie ma
miejsca dla graczy.
W KraJko'W'!e 15 hm. O'dbęd~l,e srę· v."!! przed u~taniffn1em s,ldadu rev:re'"
Jeden sIada na kolana drugiemu. p.::etI"WSzy eliminacY'iny mecz h.okeio-I z,oota(!ji Polsiki na wY1i\oodJo Prag<t·
---------Z t.OOzj do Krakowa wy.znnczenll
IŁIfS
I
li
(
)
z.oota'lii d'\Va~ mf,odzi glralClz·e tKS
1\
- - Leł!ea
Kclm ł 9tanewsk1l.
rtm.

1

I

Ke!m i

.

Storze\ilłski

Krokowo

jadq

arSl a CI

przy innych wyprmvach sporta
~
WeszlMŚlmV a~{I!:I!l':a1Ł w mom8ln'~.
wych. Czekamy na Meternicha bez
SytuacJe, słaJe SIę tNl.giczna. Do'
O~
!!tdv poor..es Lartl~e lroml.UlZtk,owat KeI
którego nie można pr7cdeż je- c~odZi !ł:1dz. 1!, Na st,a.di~on.ie Le-\ : .
:
JTIO!Wil o tym. żeby starwit SIę 15 hm;
t •
"'wy • N"'l;;~l~ '"gO n.e
f
gh zaczyna Juz chyba zhierać się
p o w,e.x.c
. ,'s h t.f.
t 1, h 1. ~.
~i
L"
h~.:I L·
t'" w Kra1rowie na eilmllM>Ctie.
ch "";' do nr-'1'. c!;SZcn
po publiczność
MCł}fJ, aCil u"'."'iscl Qą; ~r on1!
'l!:5!1 samoc uu Z
O{JZl nas '&
trafi zastą,pić.
' .
re~.z~ie d:}sfgn się dn "tYal'SZaWl'.
i pito ogólne odprężenie.
- N1ecli pan nam !ll1:e zrQlbii W'Styo
Co rohić?
OczywL':-~ie
przyjecl~2!i
oni ze zna, .... , """'rurszy!':L mi'nutach """'"••,"al' .... duo pa'Itie Amnoldz,ie. ~'\a pa11 sz.~<se
Z kI'lkud"'l''''~ieCi'oml'n'l{'
•
'" "''''
"
.' .iL. JJ~;.V'im
". l
P 'llr
.~ b
w ,,-'" n
_fi
",.. J
a... wejś'01R do )'Iepre.zemltacil P01Skl jest na"c<:"''''
Meołel"
Legia gotowa
cmym
o~uz;:nel1
em. :I' :CZE1GSc
""'c!eta
_..:I
• 1.'"'
.. 1
<:. •
'. - .J.,.,le .
"" , odgwizdać. , walkr.l fa
alec9
poodeuerwow2na.
ale Y-I
z l była,.,..
- i mniej więceJ" wyrów~ d:ooa,jF.mlv UlU
meJJ'1e.
P ó~nieniem
nich, który usiłuje ll~p!av.riooliwić Iwer I tym samym zakwah&!kować l chwila gdy ukazał sic w hiam;.e staw I mma. Potem przewagę zdobył ŁKS.
Ke1m SflIU~'C'Z'a gtO'We w dół i pMsię, ale nikt nie chce go słuchać, . /'1
II
a Czyzewsld strzelił pierwszą· bram- S.zefl)it~ j}~ada - iuie w!iiem.
bo. każdy ,:?l:ł. by~ już 'Wf samocho
Z'1~t~~f\;
~ns".czv!~~S· §e~t..'bno
ke. W drug~j tercli ŁKS grał zna- "
dZle.j otuhc SIę ciepłym kocem.
Uv~\t;iłll
Ił.l~ a.
II ..
fh~~
cznie iępiei. !(ról podwyżył wYnik. T·eralZ ~o Mzdv - do'cLaiie kro~ z
Z jednej z walizeczek zrohiono
do 2:0. W tereB tej Werner siauio- boku - bo lru1:enl to szanse do reI. l 1
b'd
M
l
K~pilta,n s~oot\')fWY Polskiego Zw, I wiię.c z..::t stosowne wysuwać ilni.e.n~ l Wul DoIecil:ieg~. Sędzia podyktovlllł (trelZemacii pll11kaJ'Skiie~ Pols.\i dla
StO iK
n geowy.
!jają szyb,{o ąoik'Setrs;l\)n~o P. SusiZ{;:;~yńiSl~i
~olSi ',Tlej kailld~Ydań:1Ury.
\ "I strzał karny. ~l~dmtyno~lc~ zdał du Kewa hedą mit'1~nalne.
m.inuty. Rozważamy szanse ŁKS w Sie z valtill·a.rem wy'Cof.an·ia ,9,ę z czyn i
•
skonale egzamHJ, Dołeckt nlLe zdo~ył
Warszawie w mecz.u z Legią. We- ne~o. Życii<3.. SI!)'Q/ltiQ1Wego. rezygnuj ac l
.J!
ł
lor.runki.". Poza tym J\.!~kutYtlO"!~CZ Zdaje się, że K.e!m d'iJ'Wloiq:, ten PI1"ZY
terani sPOIl"ru hokPiowego Polsk1 ze stai!Jlow.f!3ka va,Jm"Ql\V.aJllte!go w PZB.I
g'WO
mmf bardzo dużo szczęSCIa i w ",ar l'at gQrą'CO do serca i llUiC uohi nam
~J
~
• • _
' .
•
I
L_I. •
("; 1.'
szawre zasluży~ .na pochwałę. W cza- '
.
..
\
tacy jak: Król, Czyżewski, MeterCtekai\\1:I Jestesu:ny.k~{) z.a.s!ą:)J1 p. ,meczu m.i!loeJowego ze .liqsl'\lem
IS!,e trzeci.ei tercJi zaczął pada!! gęsty rreczY'W!i'ś:cde wstydiU w Kmkow·e.
. h G}
k' ł 1:'1:1
~ l'
Suswzyńskl~O. rJ.alIezaloby moż,e i.
.,
_ ~nieg utrudnł"";ąc gr~. Wynik w tel
Ule, .O'\'''6C l 'l werner Ulha aJq t-en ~a:w,c:zy1fmy mtel ; talk ,hardw od
~,r.()j<ext~va:nY na. 1~: bm. mecz r~?, tercji iest .r~~~!iowy.
J3®roZlO dohrze się Sltal'O, że PZHL
plan strategiczny walki. Trz,eba 'POW1H~c1zulCl:1ne sta!ll1J\Vlisko lZ<a,'jJ1fWI)I!1? lOOjowv .UlJiędzy ŚIa,S1klert1~ a ŁO~lą
~
oostwowU ptflZf\Prowa'dzić zawody
konieCznie spyi::llaćDbleviskiego wąc któremuś "Z naUwybi:t:nr.:ejSłZycil "prze~n~ęty . WSita.l Na·kOOv··~e.Tm:r.n. ~ecz skmicz~t się ostatecznie z!l- e1iwnacyjne dla zawootJ!i'ków. N)e
na bandę, a .. co nalwa,tn'iejsze·.....-.; &la,taCZy i '1J11a.w:cÓW sport,u w Ł'Odzi' , Łod!z,ilClme 11'OJ~da orzed1.eo.n do Kato- SłUzOllym ZWYCIęstwem ŁKS. Druzy trzeba boW'.e.tll xapomrJnać. że .głóW"
ozy też na ~la&k'll.
wic. g,(lt2J;le Z1 bm. ro'l':egraJa me·c;z t-o na łódzka dwa razy polwnafa Ległę:nvm o~em PZHL jest Dhxzoo:e o~
trzeba go stale p.ilno~""ać.
wamz:vs!ki z re.P'l'~emJtacią Śląska. a raz w Łodzi 4:3. a wczond w War- p1eka mł{)ct~yoh z-awoo.gików. Dla"
\Vjeżdżamy do Łowicza. SamoOZY kotJ!ieozllle.1 kamŁrun S[Jorro.wy u81sterrmie po m::m'rzostwa'Cih POilskl szawie 2:0. kwaUłlkując się ostatecz- nilch to ~·ani'e SDeoialnie ZOI1ga!lilZo
PZB
ma
mi~ać
w
Poouaniu?
.
<ł~ roz~ryw6,{
1 "_,,ł
. i W3'11Y w ClZeC.,lOS
1
1owaOJ;J
" O'IJOZ
1-.'
h
chód zatrz}'1nuje sIę tradycyjnie
ZCf:."ganmz<ywany
ZO:S,LaIDIe mecz r.... tnle uu
.l/.UaIOWYCh o m.;reprzed restauracją "Polonia". ChłoSZICZ1er~e mÓ'Wią,c marrny j:oonego ŻQ:I,VY w !:,.oazJL
strzostwQ Polski.
rnl!J1[{)iwy.
kandydata. Na raJz'i'e joonak P. Suszpcy pałasl-ują białą kiełbasę z ka- OZyń:Sikii nn'e z.rzekt się resroze of:iIC,jal
Pu.stą ~ specjdność Łowicza.
nie SWegO stanowiska n;e uważa.my
Okazuje się, że Mett'xnich pm;1a
da w pOTtfelu półlifl"'ową bllielczy 1'--""""'.......- -.......- - - - - - - a
ne;: WiśniówkI!'. M 8 !ą ofiaą,'0''';3Ć te- Pięściarze Łodzi
mu grac~(}w, . ~
s rzel~ rzy . f
• l!..
Po przykrym do§władczenlu z
Archadzkk~go. a my w dalszym cfą~ I weł.
nramk'l.
YU; c; ye uędq z Lublinicmkq
ozu boksersldego ze Szwecja w gU upieramy się przy NiewadzUe i
Mecz głóWDY ma s i ę odbyć 2 t fl t e
Ktoś dowcipkuje, że wiśniówkę
W meoza;cl'h bn'klS'ernld'Cth o d,mżY" Sztckholmie. tym razem PZH 111e f do tego czasu" ne prZlZsłanięmy do.. gO w Warszawie. 8. drug!ę spotkanie .
pU będzie Dolewski. To znów ktoś' nowe mfSltlT!Z{}stwID POilski na:sta.p;1' zechce zapewne· w dalszym ciągu magać się przeprowadzenia pojOOytI 5 lutego w Łodzi. Wczorai otrz}Tma~
inny powtada, że tym razem Jadą~ b&tk.'a J)TiZerwa, Sill'OIWOdOWiana 'W}'lho deku"'sperymentować z ustalen1em skia- ku m,łędzy NicwadzUem a KUmecldm, liśmy alarmującą pogfGs'lie Jakoby
mi
czy też Ardmdzkim, aż nie dowiemy ł.ódź miała uezygnowaó z zaszczytu
cy z nami Stanisław Baran będZlie 11a Ł.
.
Czesi są bardzo silnymi prz·eciw.. się jaki będzie ostatecznie Wyn.ikml organizowania tt~gO spotkania. Nie są
musiał nagrodzonego WiśnIówką
!?.~S PO .ifne~ z R:reSiZ'Ol.Wem, C~ę ulkami. Nie trzeha przypom!1lllć. że ringu.
""
"
ozimy jednak. żebY pogłoska ta od..
mistrza znieść z lodowiska na
~lJlUlLulawb~~J. Iiv~ z POOll1a~:a uda .SJ.ę po wyg~nrn: meczu w Poznani.n TalK czy inaczej trzeba Jednak prze powiadała prawdzie. lł'lamy h<)wi~m
(lO
; lina, g.C!z,1>e spotka Sile z mleJ- 10:6, pO<tueslismy w Pradzę poraz- prowad.zić eliminacje. Wynik meczu w tym s9zonie· tak mało poważn"rch
rana.
sClo'!'fa LublirrJd,ria. Natomi,ast &pot- hę 7:9.
~ędz:fP~ństwowwgO nie ie,p,t sprr.Wil i ck;kaW:~lcit Imprez, żeby!ohy ~()
hIoi~ wYdawać s:ie ko'mnś że aż l ednn st:!!J , a catlago spo~eczerlstwa rzeczywiście wiell<a lekkomy!>!no§clą
Opuszczamy Lo'\vicz w doskona kalITle z Batmym które j'fist wY'ZtlaoWIlIe w Łod:z.} na 2 łutego zootmr,'e uadt-o bogaty materiał pOi'ów~awczy spOrtowego."
wycofama się z roli gOsilodarza za·
łych humorach, zamawiają-c w Po· o~~al{)fwa.'1l1il1lęte.na tnny teil'łmirI ze d~starczaja nam oUI'}cnle toczf:ce się . Chcem:y !'. Czecbnmi wygrać i mu- wodów międ;rynarodowl'ch.
lonii obiad na godz. 15-16 w dro ",~..,kdu na prOJe.ktOlWatllY w t:VI1ll m1istrzo.stwa drużyoowe Poiski ale Simy odmesc zwycięstwo. ale trzeba I-............- -......""""'----......~
d'l1 I'u n;necz Podska - Oz.oohy w W'M trzeba wziąć pod uwagę, że cały szę. zachować nie tylko ostrożność. ale i
II
dze powrotnej.
sza'\\!lte.
reg zawodników i to czołowych za- całkowłta obIektywność oceny po"
..
PO' przejechaniU kHk:..u kilomewodników nie bierze udziału w tych szczególnych zawodurHÓW
mistrzostwa Polski
trów samochód nasz staje. Pomoc
mistrzostwach. Tak!ID ldasy~znym
N10 trzeba zanomlnać ~ tym. te
.. GZRan
"przykładem i~t ChociażbY Czarnec.. Czesi mają w Polsce rozegNĆ dwa ,Mret1mmY !bardZ'O ~QlvlaiŻ.!1e oh3:wy',
nik kierowcy wyskakułe z samo. W, Poznaniu bokserzy ŁKS od- ki i 'V!'0ź~hlklewricz. Zawodnicy ci s~ mecze. A więc tym samym lJlchodzl ż.et~orocme mi:Sitrzo'SiL'\v:a hok'ejo\\;e
dwdu.
mesli zdecydowane zwycięstwo hi- członkama. ~ry",u•. li Zryw nie wał konieczna D~trzehA ustalenia dwóch Po.lsld o<J!będa siębelZ ll dztialu ŁKS.
Chłodnica zamarzła.
jąc Hep 11:5.
czy przc~ez 0. mlstrzvstwo Polski. reprezentacjl państwowych, które fIS.. MliSltrzo'S't"\va stracrfy.oy p:rZE'Z to sr
. .
ZachodzI WięC konieczność prze- d~~~ ,bedą ln!1siahT cnocłaż częściowo mo barruzo wie1e, ale ~rytCięSiki me'.;?;
Zacz:Y'11B się moz'o.}na praca. Cza
.st~siak zre:rmsował z Frontko- prowadzenia szeregu spotlmń eUmł. roZt.HC sł~ mIędzy sobą. Jedna z ra' w Warrszurwie z Lema z8IPe\\rn1,ł usu stosunkowo jest 'mało. Mecz WIaklem, Pawlak wygrał, a Mar- nacyjnvch. Wiemy bardzo uGurze że pr~entacli sk~adać się b!lwiem bę- dział w f,.tnrui1e d;ruŻY1]ll!e. ŁKS.
ma się rozpocząć o godz. 12. Le- cinkowski zremisował z Różkiem. w nil~którYch wagach mamy stuvro- dZle z zawodmków PolskI PołudnIo- MiilS'tr.zoSltwa oclbeda SI1'e defim'ltY'W
gia co pral\Vlda n,ie zawiadomiła
Kieras przegrał z Zagórskim.
centoWYch re1Jrezentatltó~\', iak orej~
n_p
ni1e 24. 25 i Z6 stVOZ>llica W t,OdZl1.
Olejnik wygrał na punkty z Bo- nik. Kolczyński, SZYmura. czy tet
"'u u ftu
f
PltIL zasłrzęga ioonak. że w raz,le.
ŁKS o godzrlnie l"'OZp'o-częcia zawo
roWiczem.
SGwidski. ale w wadze· muszel tłą
.
zlY'Cih
W.jłjrufJi.~ÓW atmOSFerycznY;;!l
dów, .ale z przeprowadzonych roz
Pisarski pokonał przez t. KO. Wię przykład truooo jest zdecydować s}i? i,~ meczu hokejowym Lechia po~ nrlstrz'OStwa moga by,· JJir.zeJieSlic,n1e
mów p.rywatny;ch wynikało, że cława.
kto jest !evszy - czy powracając:\!" z:nansl~a pokonała Pomorzanina z do Kry.llky. czv tez Zak.ova!Ilego.
spotkanie odbędzie się w połud~ie.
źylis zremisował, a Niewadziła do formy Stasiak. czy też Bazar- Torunia }:o (0:0, 1:0, 0:0).
Tak czy iin,a·cz,ei ŁKS walc.zyć hę
"
DecydUjącą br:mtkę strzelił Sob- dzJe n!le o zachowa:ll1e tvtullu ",~;ce~
SZ!ofer podesz8, że zaraz poje~ spotkanie z Gwoźdzhlskim przer- ł nik.
wane zostało wobec kontuzji To- W wadze kogucie) też trzeba wy ja czak.
m',sDPZ.a P0<1sk'i., a o zd{]lh"'1c<e tytu!'!1
dziemy. Z pah!iskiej chaty znosImy chiawicza. Zwycięstwo przyznane śnić sprawewiędzy Czarll~c!dm a Lechia zakwalifLl{owała się tym mdiS!brz.a Po~:&"'ci na rok 1947.
Wia,drami wodę. linio Werner ra- zostało jednak Niew~klziłowi.
OrzyWoczem. Zawodnie}' ci o:st:łtoi sam;rm do rozgrywek finałowych
ŁKS prowadzi w grupie swojej raz spotkaU się mlędzy WDa w Łodzi o mlStrzpstwo Polski.
6 pkt. i stosunkiem zwycięstw w czasie utewn~o de5zczu. lwy cię"
łI
"
ł
43:5.
żył wówczas Czarnec~i. Dhecnię l~s;a nrftłft~t
WCZ'Oir.a:j w Pahiaruicacll odbył s,ję
O.
Orgia :
Grochów pokonał Wisłę 14:2.
lnfor~ttia nas, że Czamec'ki jest rze . '1I9fil1
t' IW tilill Uj
mecz hokejo.vlY o mistrzos.two "B"
,
.
MKS GdallSk wygrał z lU Wro~ czywl'ścle w rewelacYtneł fonn{ę.
Kierownict
ek ..
klasy ok're9;'U 16dr!;kicgO międ:w miejMecz Q mlstrz'Osvwo hokej.a okręgu ICław 13-3
Dlaczego więc nie warto wyznaczyć L .. zł . ł wo S eJ! hokejowej scowymi ~ruźynami PIC ł PKS.
lód!zkieg,C) m1ędzy \Wókniarz.em a
BatorY' rozgromił drużynę Rze- oficjalnie dnia w którym Gdbędzie się I w~g~dUozy o ~;otest do. PZ~ ze
Spotkan1,e odbyło sie W CizaS:e 2.aBorutą ·rozegmnym w ~·gi'erzu" za- szowa 14:2.
pojedY!lek między tymi dwoma mł" IŁK~
na ~ znienie SIę druzyny mied śnIe Ż::I ej. Lcil:ow!lSk{)
W PaKońozył się tym 'I"az,em 'l11eZnaCznym.
•
•
. . strzann.
~ do, ~arszawy. •
bianica.c'h }es1: nieVl'ze,p:1iSQIWIe, J;rOYŻ
zwycięstwem WłÓ'kn.iarz,a 2:1 (0:0, ZJednoczenI wygralI z Warlą 10.6. Należy równ~eż wyzn~czyć spot..
Jak OSWIadczył kapItan sportowy l1!ie po&,1da oo!p()wie,cf'n.}(l wysokicąt
2:1. 0:0). Bramki ~Ja .Wf.ók'1ri~rza W m~ tym ?zyskan~ 'szere~ kanie mic;.,~zy Leczk?wr,k;m. a Marcin IP?~L P'. w. _Ku eh ar, prote~t t.en ba[1<l. N:.e nn1ie'j jex:l'l1ak mif:.c:z bvl de
zdobyli SzymańSik' l. W.lt.kows.kl, .a sensacYJnych. \vynik6w.. , L1?ZkowSkI kowskim, względme WOŻlli<lkle Wi-,n;e ma zadn;ych S«ll1S uwzgLędn1e- Ic.alwv j ·za!c{}llczyt t:1ę zasf.!.lżOnym
dla BO'l'uty ze strzaŁu samobójcz:e- pokonał KOZlołk,a•. ~o\:mski wygrał, czern, '.
•
Ula.
'Z'\vycie'stwem PTC 6:1. W llosl'?:c~e.
.
z Polusetn, a Wik!mski p<?kona~ JaW ośwretll!nłU tych spraw wyłona
ŁKS sp6źnił się równo o 15 mi- góIny'c'h tercj,acn 2:0, 0:0, 4:1.
gPub4icznoŚai 500. Sedziiow.ał Kali- rec~iego. . Natom1ast KlImecki w się ,r~1'~ni9Ż kw~"t!a ~bsad7.t;\~?ii! w:ł::i I nut ;0 pr~y trudnościach komuni- PTC g:ras:wo.ją p'rz~i1lcm;·l!:1 PD~
'WQda IZ LodzJ.
. . . ~-eJ rungZJe gJlQ~~~to:w"~ GhyctJ~· ~ięz'kiel• .Prasa waf~~awsłi:a la~sule kacYJnych jE'st do miIJZglęclfJ.ienia.
ziom dJ1l1Źyn zg:ersld'c:h,
niż
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Zdani!a i zwroty pawtal~za.ne i kraju, ni~ we.uło w oAóh1ylnurt~ spę1ni:enia. perwnedJo arktit pdJ.itycrzslysza.lnfj zbyt cz~to "Z azasarn który d2Jiś domi11'Uj.e w ż}l'Oiu pań- nago - udzi'alu W wytYClZa!tliu
przestaje się rozumieć. N ajglęb8Z6 stwowym, nie uległo w swoim za- dróg, jakimi. ktoczy{5 ma rnaez
myśli po uslY&7e.niu ich po 'raz ty- kresie owym rewolucyj:nJ'lm wlJtrzą kraj W drodze historyczne;:
siączny - w umyśle sluchacza za:- som" jakim ZI08tało poddane daJe Nm chodzi ruo upt<iJ!Wianie ja.'!l
l'e' na' temat
ozynąją tracić sens. Słuchacz 12n- życie Polski.
kiejkolwiek agifacji. Chod'Zl tylko
pracowun
.'.
..
ptegnujesię niejako wobec pew- Jakim fałąz"JllWY1Jl anachraniz- o wskazanie~ Ze postawa naukonyoh. słów? które odtąd, ~plrwają mem staje się d.zia - r:oodne ongi wa każe liozyć się przede WSiZ'y.stspę
ił"
po mm, ąre będąc własruwle ra.z-lhaslo t. zw. ,~1ityaznośdiH nau- kim z .lronkoznościlatmi.życia. Po- w~ane. ,?y~aje się, że i ~ nas jfJSlt / c i ! .
. . stępo~ą • n8lZywa~y wlaśnie
Nie ma t8go zfe.go" co by na postanowiła w stu i,więoaj p'rcr
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,
'.
d kł't'
h'
alka:ch
partyjnych? tym fu1Idzinm ,le:>.! s';e CZlltec,e 0.
trick p 1 ń •
•
L
•
Zachę-camy d{) wstępow:a:rua
o C··o ma? }. "!l.
" h l!
bk. lalc'oem nie' ;'-n1'n() od-traeaĆ' Wyo:ąPoszulkIwana jest .sll.a biurowa ze
, o es 81ący na ruazrY~ihullU
pierwszego na terenl'e a-k.a·dem~ck;mzy nIe 'U;ZlSI.aJ POO U<C y en 11 rą .a .' . ' b" il" - . ..l,~ . ; . • Ie t ci -b
.
.'
. kartek z kaIenda.r9'a i . pewpego
Koła Czytelnika",
ta<lemnicy pOlityki przywooców AK gTI1ęteJ ,ra.nel'\.l }1l·d' ?a\\k .. g }. y z.najo<ffiośoią pi,s,ania
n.a maszynle dnia z bo'!em
"....,. ~, h" t , •
" . . . Ł
•
.•
.
. NSZ
I' . r b
kre're Ws.zyS't ta byLa WWgO k ,e, YS s lerowana
'.
"
(
sarva 1 mnyc
ozęsct
Zgloszema
vrz:LmThje Mb11Otekar- 1. ·naez.a'.(JI Y p~ze: .SI.
. " rk . (b i i.. ".
na 3 g·odzmy
d'z'len1.11e
:od 12-15eJ)'al
.. l
..
'.
ka KoJa Polonistów c'odZii,e-nni.e W 'kle ntefort?'nne., moz· e n:ek:ed~· ~,to- prZpe<Cll\\k o t o : : . d ś' l' b~ . ~ 211. mi'eslęcznie.
Ct~ mm~lt sz achetnyoh, Ieoz TO ...
r
godz. o.d 11-13-tej w
zakta·d!zie jące w kolizji ;z wasnym snmwmem . , 0 ' a 'PQ' rze u"e Je ~~'o CI
Z la'..
w . .. zma~ retowanych . z pIece.Teorii i Historii." Uteratury (Undle- poczynania rya r,ozik8iZ5.Wych pr:łe-:lta.~~. ..ca l~g-o SI}~ecZe:~:;. tw~" pot.r.ze.: ..7;gi'OSl.zenSa. w. Seikre.taria.oie. ZNMS kle. m na plecaG.h przyS?t-.:lpl1em do
ja Nr. 3 r piętro).
~ożonych, kto.rzy trz~aląc w mat?: hUl'C -wys'·!>k~1 P" ;'IW or~anllZml1 .p:an.,. W·
~6'
.eJ'
.
--7"1T;<f?:U
k·
ku d .
'Zarzad '[(ola Polonistów kt.amstwa sw:e szereg!
prowadzll- stwowego,. tym bar:tzbtleJ .w 'O~ll'.CZU 1'"
jg14U'fYt . 4
d .g"o t7,ll,n8.~h Od
-T"~ w 'fler:..r tl
• Worca.
StHd. U. I..
i'ch lla droFJi niewlaśc'we?
ta$. powaznego
illle eZj}.eczenstwa 2 .-- . -,el, Wz.g ę nIe e. 128-98.'
J empu& Uglts felIa1e breve3.
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-"'~"'2-1'. areszcie ustalono ile mamy cystern

K RbNłKA

::":'!~j?N!

i~::
~~1~k~ti~·O.
Kom. Pow. b?. o.

:_ i:i:
~g~ św':,.t!:cesi;~
~kdYI~~ta rzą~i go. Ponadto ok. 200 uszkonzonych
tel. 185-02'
sr e do JeJ przewoze~ cystern da się wy.remO'l1tować.

POgÓL P..aL, MjeJAkHl

_

>

t~1. 104-44 n~

- ,cysterna stała, się niezmier~~t ~.!r!i~:zf;CR
- tel. 134-15 me waznym elementem transportu.
Straż 'i=>oź!lJ'lls
U1-~ ~ar-ządzona W listopadzie ub. 1'.
Biun!J humerów
- teL 199-01) reJestracja wykazała, Ż~ posiadamy
DYlżURY APTEK:
5.314 cystern Zdatnych do użytku.
Dzisiejszej nocy d~rujll apteki' C dy.stern,y te Min. Komu:nikaeji po-

N

=i:i:

('Prz;:

.
PQdaje się do WladOnl,ośc1 1 ze

swo

&ielsku. M6wisz, oczywi$ie, po
angielsku?
Pan H~r~nim .PieprZYk, wl~i!al
_ Tak sobie. po.rozumieć się
swo.bodiJ11e Językl.em ~gle.'sK!m. od biedy mogę. Ale jeśli temu paPrzyrnajtn1lJ.:.ej tak. iwlerdr::tl. W i
.
k ' zależy na kontOWlttZ ostwie w kt6r:m b wal nu PIeprzy OWI
6

W • . ,y.
~
, . y:
Y ' , wersarcji angiels1dei, to mogę spronajh1liższym czasie Dyrekcja Okrę- mkt me znal telto Języka. Trudno wadzić znajomego Anglika, który
gu Poczt, i Teleg1l'af6w w Łodzi było zatem oaenić umiejętności b ""wz· en"W1·.I"",,,0 w PO/.<ice.
przystąpi dl() drukowania spisu abo-·
•
.
1.
...
",h •• t l f '
h Ok
Ł 'd lt~Wtstyczne palna Pteprzy3:.a.
~ '.L'
ki
1
dl _
n~nlNVV e e Ollicznyc
ręg:u
o '.li
.,
',
•
•
i
SW18,m3 asnę a ~ . o
kiegoJla rok 1947.
NIkt Jedna.k nle wątpll tv Jego nie pani Alembili.. - PrzyjZCIe z
W ~~u z tym abonelliC1 telefo
A' I
~
W··
gl _
.
."
ni~i kt6rzy prag..nęUby być umie- a. n s!8 szczy; nę·
s.z'Y~y spo ą tym Ang111dem ~Z16 wIeczorem.
szczent w spisie obonetnów na rok da.lt na Preprzyka Z. 111.emym za-- ZaprmJzę pana. PIeprzyka.
1947, W ~ym br~nlenlu ndż są rs- chwytem} gdy' obojętnym ttAtl~m
Pan Pieprzyk prz~dl wieje-strowa:tn b~dź tez pragną. być u- rzuoa1 W c~a.S'1e rozmowy wyraze- czarem do prez!";r'JW'ej nieświadom
mieszczeni w spisie dwukl'oimie pod nia w rodzaju All right" wzgle- . ~.
. -: ~.
.
t
_
l'~~ymt literami zechcą. ZWlI'Ócić się dnie O'key". "
~ ruesIJVv.Zla.nkl, !a1r.ą mu. zgo O',;;.r:a
n1e~rocznie pisemni~ do Vrz,ędu ~e
,~,
.
..,
no. Pre:m1Dr~!a przywItal~ go z
lefO!l1i1CZll.ego w ŁodZI, ul. Al. :KOS..
DZIękI zn8-JomOSC1 języka
Yla:r.icm (ale nie z wylamem za
o~'11S,2lki 12, a. VI innych mie~scol\'\7oś- gielskie~o, pam Pieprzyk T,vY:t'obi1drzwi):
elach. poło:oonych na tererue Ok;rę- sobie nlelad:a pozycję w l'l.War- \
h ..:1 •
'.,P
gu L6chkiego do utzędów pooz;towo-..
Nareszcie ęuzr8 pan mOs1
telekomuniikacyjnych, oelem podania
.tow.aNy~kle1. Wszyscy WlSoor poroznlłm:iać po angielsku, drogi
właśc:twy.ch nazw
czulI tez z mm SOO2Jerzoe, gdy skat.L
p'
k
wykrrrrrknl'>la
.
...,.
• h
l
pam'!ć: . zeprzy ~J.
r· •
J.
•
pl
ZYt SIę znrec ęoony.m li asem:
Jest u mnie ktoś kto wla.ćła biegle
OIRdl I O atek
. k'
V,y

-

l

us~al?UO następujący
rozdzielnik
dzierzawy:,
"
dla Min .. SkaIibu - 450 cystern,
~
dla Depart. Dróg Kołowych Min.
Komun. - 150,
TEAT.R W. P. (Cegielniana Nr 2:1) ~I dla drobnych odbiorców i dla pogodz. 19,~5 ;- opera, W. :BogusłaWSkiego trzeb własnych PKP _ 750 cy"Cll~} mnIemany czyh .. Krak.owia.cy i G6. -Isteru
rel~EATR POWSZECHNY TUB (lI-go dla' Centrali Produktów Nąfto~istópada 21) - godz. 19,15 komedia Bll. wych _ 2rOO
:&lńskiego "Pan Damazy".
. ~ •
TEATR KAlłiERALNY DOMU tOL- ~la Zj~dn. Pl'zero. Kokso - .CheNIE~A (Przejazd 84) - godz. 19,15 ko- mlCznego -- 800,
:med18. 3', Anouilh'a ..Spotkanie"
dl·
~"':h ...........'t.
547
TEATR
~OMEDn
].ffiŻYQZNEJ
a przem.r a ...... "J........owego ,
,,LUTNIA (PlOtrkoWB'ka 243) - godz.
dla przemysłu chemicznego-ll'1
1S.00 "Hrabia Luxemburg" •
W k b'· fi" . st
t .

.

II

go~~Ar~o·~~l:Nt~a('1:.~~~~t:,.,l)

b'
.onentow

(8

telefonicznych na rok 1041

mera (W6lczańska 87). Bojat'Sltie"'o
stanowiło wydzierżawić Użytkowni..
jazd 19), Unieszowsltiego (l)'ą,broVlska kóm (dotychczas uważali je zą
Nr 24 oJ, !l.:psztajna (Piotrkowslm 225}·
'!>
,.- •
D:
•
'rrawkowskiej n-srzezlnska om, Pawlulde: Ją Vf1 asnosc l woz l bez zadnych
Wl~~ (Pomorska 12), Apteka. Pocztowa opłat.).
(Plotrkowsl:a 46),
' N k nf"
.
l a
o el"el'-CJI w grudniu ub. r.

-I

.

GWy SpiS

lingwisła

..»

cml

Ch •

-

WSpółd.zi~lni

-

Sp~iy.w(zej

Cóż Z

tego

że

zna

się

ten

ję"

Języ lem.

tym

zyk? Do nik()l~ ust.nie mogę o- - Hrom> w/ada? BiefJle? ~I:30
(Połuduiowa 11) Pracowmkow Miejskich
tworzyć. Nie mam możliwości rz.ek1 pan Piepr~yk bez anłuzjazronzDlCUCY c ~E~:estroINKmŁEK ma dostarczyć UN?=tRA. a 200~OO
Z inicjatywy Zarządu Spółdzielni robienia 6wlbaM
1«mwersa.dyj- mu. _ Właściwie to ja. tylko na
R~P» (Ul. Nawrot :7•. Dom Kultury. Mi~ otrzymamy Z dennbillu francuskie- i Rady Zakładowej przy finanso- nych.
ohwiJę... Złożyć uszanow8.t1.!ie paIiCJIl;~ta) () godz. L.,..eJ "Cztery mile za
wym .poparciu Rady Nadzorczej, od
• . d :1... __ ...>1_,.
J'
piec.
była się w Spółdzielni Spożywczej
Najbardziej żalowala. patia Pie" m PteZ'e~eJć our<X,JJ:tJ.'eJoo.
uz
Prac~nik6w Miejskich choinka przyka prezesowa Alembik. Była muszę ~C1e ~ •
'
v,," ';1l
\II
dla dzIeci.
t . . ta . kk' go
- N1(~1 nie, panie Pieprzyk}
Dyr.e1reja OkJręg.u POO'llt i Telegra.- Dzi~tw~ w :yrleku ~ ~ ~at. d~ 12 o mewl~
mzę re serca, pr~' musi pan choć troszkę porozma.fów w Lodzi zatl'l1ldnii pracownillk6w w liczbIe około plęćdZleslę C1oX:0 gnę!a WIęc, by wszysNdm wokol wiać
anltielsku. SpecjaJnie za.
flrzycmych 1 umysłowych zgłoazeJprzy wspólnYCh zabawach i podme nie1 było dobrze.
po
d
•
nia kaDidydaJtów wraz IZ d~kume.nta- czorku z białą kawą i ciastkami
. ..
. aranżowałam. la pama tęruespom'l pt'IZyjImuj S
dzi In.· OdldZd. ł beztrosko spędziła całe popołudnie.
PeWltie~ razu zJawi1 SIę u paru dzia.nkę.
Almu (Główna) -- ..Romans pajaca" Osobowy D;ek!C;m~~
D~ ~~ ko~iec zabawy z8:witał też do Alem,bik
Do1ek;. który tx:
_ Pani je.st uosobieniem do'
nB~óriimlir~~:rc~ó~~) _ "Zaka-i ~~10 ?G w dni powszednie o godz. ~~~~ałSPj;ru;~ant'~ik~~~~- r;v~,!,:l wla~ z AngIn. Na rS;bl~ broci - rzekł Pkprzyk, zgrzyta"
bruni w~zea.l
z~~I:J~e~g~iIciszkadske. Si} - ..Wiel~eJ.
Przed kilku dniami odbył się tak·
1 ~(;nu Ut z na&zyw an11 iąc
saloniku,
ki przełom".
że ;,Opłate!t" dla Pracownik6w JJ o an •
w ktorym SIedZIał JUz kuzyn Dole!1~.~ (Przejazd 2) - ..Nowe poko- DWULETNIA SZKOŁA pmLĘG- Spółdzielni.
Gut.
_ Samo niebo cię chyba zsyła lek i ja:ldś pćm w tal:;aczkowym
HEL (Legionów 2/4) - ..Nowe poko..
MAREK PCK W ŁODZI
_ wykrzyknęła pani prezeSlO'WIa ge;,rnifurze. Było też kilka pań i
le~itiA CRuda Pabianicka) - ..15-1etni . Polski Czerwony Krzyż., Okręg l Panu profesorowi J. Rntkow- - nllTeszcte biedny Pieprzyk hę"' I' panów} stałych bywalców.
l;:apitan",
Łódzki podaje do wiadomości, że! skiemu. p. dr. B. Wróblewskiemu azie miał z· kim pomówić poanOczy zeb1'ć;mych 'spoazęly na
POLt;)NIA .~riotrkowska (7) - .. Zaka-l zapisy kandydatek do Szk<Jły PielęPieprzy};::t.t. .On zbliży1 si'" rtiepezane plOsenln .
k PCK
Łod'
od'
i
i p. dl', A. Kawalski~mn za do.
r
PRZED\VIOSNIE (~eromsktego 76rfg) -, gru~e
w . Zl c zxenn e
wnym krokiem do !'eAomościa W
..Podrzutek". '
przYJmuje kancelana szkoły w go- konanie n-admvyczaj trudlnej, a
5
ROBOTNIK
(Ki1ińskiego Nr 178) - dzinach od 8-12.
udanej operacji. ma'tiki moj.ej, Pe-tahaczlcowym garniturrze ł wy:R~~~.;::a~4) Gu~ga
Wymag~ wiek kandydatek ,od lagU Stępień, składam s(?rdeome Sk!~;==:j P:sj;;;.:lZt, r : krzyknął z determinacją:
.REKORD (Rzgowska 2) - "Elwira. Ma 18 do 30 lat. Zgłoszenia Z doku- pod'Zię1towMlie.
Piotrkowska 272-b przyjmuje
- Haudu,iudu!

0gN:!,

nie :~i~Z~~~. ~~yżCY 4~ c;~~~
wYkonają fabryki. w kraju, 300 -

an-\W
,. -

.....VJ·muJ·e pr""'ou.,nik"w
Poc.ta
&. p,&..,

J.

Ja;zrn

n;

zr

'l0

i

'I .

_ ..

..1:0::

dl§~~iowy (Kilińskiego

P6Aą~ir·(BałuCki

Din".1

Stanisława

123) ..Korsarzelmentami - tylko osobiste..
Ma_l Adres: sterlinga Nr 1/3 w Łodzi.

delon",

TATBY (Sienkiewicza 40) -

ZASIŁKI
DLA "RODZIN'
WOJSKOWYCH

"Iehstu

l Ona jedna··.
Tll!CZA (Piotrkowska' 108) - ,;Podrzutek",.
WISŁA (PrzeJazd 1) - "Roma.ns pajaca" II częśC "Ulicy złoczyiiców".
WŁóKNIARZ ,Zawadzka. 16) .. Za.kazane piosenki",
.
WOLNOM. (NB;piórkowskiego 16) "Zakazane plosenla",

/F.,-.
".lIl1UID1lV!K.Aa Dł'WIINÓ.W
_ _ 111 ra
W :li i e I () n e j Gór z e
na Dolnym SląsIm

Wydział Wojskowy Zarządu Miej
sk·
Ł dzi
dzi lił w ciąg"
lego m.o
u e.,
r. u
ubiegłego miesiąca zasiłkow ple-

I.

nięŻIlych 846 rodzinom WOjskowyCh,
mieszkaJ'ących na terenie naszego
• .
<> 8
(Zgierska 26) -:- "Zamieć miasta na ogolną sumę zł. 221.118 •

ZAmn:JTA

Śnl'ń.l-na"·

KINO 'OaWlATO\VE (ul. Rzgowska 94)
-

l

.

UWAGA -

"Dzieci kpt. Granta",

-o-

.

Meissner.

(P. 62)

Rynek 5) _ "Gdy

PIEKARZEt

ZATRUDNt:
klejarza na maszynę ,do klejenia
osnów ehocmtrkowych
tr
na m!\OO'l('tmę do
poe zygacm
~-,,strzyżenia chodników i dywanów,
l
t d
b" ll
f
t
l
p anis ę ,o O Jęc a re era u p
nawania.

a-I

Zgłoszenia

. \

przyjmuje

Wydział

Pe'l"-

prenumeratę na czasopisma literllckie i naukowe oraz dzienniki
l'Iadzieclde.

(22 M)

l

JeoouczeŚl1ien8ldmieniamy, że ,Zj URZĄDlENIA
l dniem 1 5styC0Dia br. UlPływa termmi

pocz, sean. 12.30,1

15. 17.30, 20.

"Wolność"

Kino
16, 18, 20.

DZI~

-;AKA,

!Łod21i,

POGODAIf

pochmurno, miejsca.mi mgły
i opady. Słabe wiatry połudln!iowo vy"Schodnie, Temperatura około -

wl

KSIĘGOWOŚCI

Obowi~~~e}

PRZEBITKOWEJ

skła.dania Sprawomań

Zbiorczych
l Wydziale AprowiZa.c.ji i Handlu w

seansów: U,!

pocz,

stawiennictwo

i DR U'K I

(152 p)

ZABZ4.DY

LUTNIA"
o godz.. 19-ej - ŚWi~tna.

MŁ ODA
RZECZPOSPOLITA

prasy codzien'

rzekł Pieprzyk.
brzmiaJlC! odpo·

A11 riAht!

Wkrótce n.J'1!n PierwzTTk, po.re A..
l"'~'
-r J'
6
naJ się i wyszed1.
Słucha,', _ rzekI 1... ·~n
Doy
lek do posi?tdaaza tabaczkowego
Igarnituru - czemu rozmawia.łeś

_

•

A ........

z facetem samymi póls1ówkami?
Nie chciałem speszyć tego
gentlemana.
W przedpokoju p. Pieprzyk
m6wił do pani Alembik:
_ Ależ ten jegon1.ość nie umi:e
wcale po, 8ngiels1ru.
Jakto? Przecież to. pan
Brown z ambafJady hrytyjskiej.,

-

WLAD.

(Kr.1740)

nej.
ł-

O, yes! -

A

Łach sprzedaży
'.ł

D2ll:ś
()pere,,~
S,OO Sygnał czasu...~ed:?: ra.nne" Q" i
...
h
hl
h
01
gi
m
m"'rtr
'talend
S.05 Dzienmk.
S.za czasu,
1mka w."c a, ac z pr o e ) '~~ł" ~astyka.. hist<)r.,
6,30 :Muzyka.
6.57 Sy~ł
ka F. Lehara ,,Hra.bia. LuxembDl'g • aud. na "Dzien dobry". 7.05 Muzyka.
Udział bie!rze cały zes.p6ł arlysty~ 7.16 Wiadomości' poranne o~az przeg~lłd
"-a • d "'''b~':- w pras" 7 S5 .program na. dziś. 7.40 Muny. - Bilety ~tA:WIl6J
0 ....... ,7 _Ul.
zY'ka.":· 880 Informacje ogólnopOlskie. 8.4.0
księgal"lii przy ul. PiotrkOWSkiej Skrzynka. PCK. 8.50 Przerwa.. 11.57 By"

O·1r.ey! -

_

'

TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ

-

-

od·

"Zarząd
Cechu Fryzjerów, oraz
5
Chemiczneg()
Czyszczenia
zapl'asza
_
Thank you!
swych członków na zebra.nie przed..
wyborcze, które odb~dzie się dnia 15
Wszyscy zebra.ni spoglądali na.
stycznia b. r. o godz, 18.BO w sali· tozmmviaJ·ąc~"""'t. z. naboŹ'eJ1stwem.
,,,,Domu Cechów" przy ul. Południoy 'U.! 1
wej Nr. 11 (front II-gi.e P.)
, - Co za świetny akoent - weZ uwa""; na. wa!lmość obl'ad przVb""1.
•
1 b
cie jest "'konieczne i obowiązkowe."
~tc.nnęla pam A.em ik.

Nowy' 31 numer tego najpo·
..
d 'k d
pularnieJszego tygo nI a o
nabycia we wszystkich punk"

5 stopm.

Haw do you do, sit -

wiedź,

KinO Wisła rozpoczyna seanse o godz.
W. dniu 16 st.ycmia 1947 r. o go-o soru:1ny Dyrekcji I;Tzemysłu ,Jedwa16
się .w' lokalu
a.n..... t.,.e...
ry...J...
n ...
eg...o.......L...Ó...dJZ(,!.'~U.JL5~
!II:-;;-;;'~;;:::_-:-:-:~~_~
d 'I 18 '1420 - w niedzielę ł święta od go- I d"
Z1Dle lS-eJ' . odbędz1'"
'
v
hl I~..!Jb~nl;!!Ci.Zo~-:.G..,;a!.;.1
Tra.ugutta 4. ...
•
zI2i~O :,Bałtyk począ,tek sbansów: godz.~ Cechu w LoCl:zi, przy .ul, Curie-S' ~-I",_""'__""""""'_______~II 1ŁODZIEZ redarłuje czyta
13. 15,30, 18. 20.30.
I dow6kiej 1 al Zebranl:e ImorntacYJ-,
li
Kino "Polonia" początek seansów: lS'!ne Plmed!wybol'OZe.
' I
nową gazetę

15~~~1018:,~~~iarz"

-

par1 zaIJadnięty.

dosta.rcza

Do ",··t
Nr
K . 192/'AG
~.
,m
'±
On w I E S Z CZE N l E
Komor.n1!k SąOiu Giroo2ik'iego W Łęczycy na zasadme art. 602 k. P .e.
ogJl.~:l-,
.... t;......
W ~ ••• 22 .,.j..,·-i'" 194'1
W1rt: OJ.Ul,
~.. pow, łę-.... a.ł om::
Ullll...
. . ..,)I ........... "
r. O go d'2l. 13'
-eJ w
Sp. Z o. o.
czycik'iego odlbęd!Zie s1ę publ1C'Z1la licytacja ruchomości, a mianow4cie:
gnał czasu i hejnał. 12.06 Aud. dla śW
maglarki ręcznej, szafy 2-drzwiowej do kaią,g, maszyny do szycia, lrustta
N r 102 a.; - a od godz. 17-ej w kuie tlie
ichie WARSZAWA, UL. J A. S N A 5 "clenneg
robotniczych
. 12.85
polsk
słlołu (YWa·Lnego, !:!IW
..J.-łu OllU-ąg
1_' łego, b'lUlrn..a,
-'If ()it el·u l_yt
teatr.u.
komp1)zyt.
12.55 ;,10
minutArie
poezji".
13.05
j;j.
0,
AL
ego p l Uw
.
.
Muzyka ol;liadowa. 14.00 Liga. K<lblet m~
BZem, leżEWiki na spręż;y"llach krytej ceratą, szafy oszikl{)nej do ksią.iek,
TEATR SY.&ENA" - Traugutta 1 głos - pOg. pt. "Kr6tki zarys historu
Skład Konsygnacyjny
słuo;>ka. do kwiatów, pól!1ti 00 lwiężEk krzesła-fotelu, zegara ś,eiennego,
kobiecego"
TA·
dwóch klrzeseł um7ścielany,ch
plUszem,' pi"'-ci"
Ostatni" tydzień k o.medii. m.uzyC:mleJ. ruchu
diotachniczna.
14.15 1410
Pieani Skrzynka
• 14.40 ,,!tycio..s.
L " ~ I 'Ul' b Ci! no A 4:1
.. J
~ .w lanszafcikó"', ~stolika nooZ. Goooawy 1 W. StępIllia p. t. ł,MoM rysy I{andyda.tów do Se)~u Ust8;w:odQw~, ;LóD"" U • .u u .&:1.&" ~.D.
n-ego, sza.fy dmuOirmvi-owej, S'Zafui..rk:re~€ttlsu oraz szafy-biUll'ka - o9Zacoja :bona. Penelopa" z udziałem całego cązego: K. Wite.sZewskl l H. 'i:~
wa.nyc.h na łąCl'.ln:lą surmę a4.2M zołtych, które mozna oglą,dać wdnJiU
:1}espołu t,SYł'eny". ??ocz. p:nzedsta- ru':."dli4;:ie~o~;~~;~~;!o::·troch?",
Prtz;ejściow.o zamóWienia
licytacji w meijscach ~:p.l·Z{!dDŻy, w czasie l.vyżej oznaczonym.
w.ienia o godz. 19-,eJ. Kasa czynma 15.20 Reportaż, 15.30. Skrzynka ~rch~~Ci5
przyjmUje się tele:fomcm1e
Łęczyca, dnia 11 stycznia 1947 r.
od 10--13 i od 16. Tel. 272-70.
wał 1?SO " l§:Pie~Jmy ~~ot8n
Kon
Nr l : n · 1 7 . '
Komornik: (-) GaWTyś d.
Wll;crótce pr.emiera komedii Henne-~:'~Yi!~łe11a.orii!~~et~. Rad:!a, 17.45
(147)
Sprawa SkM'bu Państwa. p-<ko Zygmuntowi i Józefie małż. Gaw~
q1Ma i Vebera w opra.co.w.anilu i ~ ..Na ZielIliach Odzysikanych". - 17.5~ •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"""""_..o....G cJd.:m.
P. G4
Jerzego Jura.ndota z mu· Z ~oia kulturalnego, 18,00 łRśeC::łku~' for, ......._ _ _ _ _ _........._ _ _ _ _.................__• _ _ _ _ _ _ _......_ _ _ _ _ _..."._......_ ......_ _ _ _........
piose"'rt.nm1
,I..IlA...
i te
18 30
Nauka przy g o 'm· . - ''!'Jl''-_
~ ~anciS2lki LeSQ2CZyńslkieJ . llóo Z' mfh.ofonem po śWietlicach rO:Miec.zy8ława Pcl'lWlita, . W reźyser.rh botniczych - w.ystęp Z,esPolu :MUZYC~:
""łs,wv PerzaJllOW~i:ej.
nego W<>jSkowego pOśv~wc(}ny rOłb°tró1
St.....
wulO.· "
100m. 19.15 "Czy polski przemys w - 1
kieuniczy jest rentowny". 19.25 Koneert,
soJJistów. 19.50 Sprawy bie:l;ące ~ ~Oga.-I
'I O czyły
d nka AktyW
ZwiQ.Zkowv bierze
lu'
u~ział w akcji wyborczej", 19.55 !{<>mu- j
.,.~
nikat:y. 19,57 Sygnał czasu. 20.00 J?rze w
•
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SPECJALNY WARSZTAT NAPRAWY ~1ASZYN
do księgowania i liczenia

d

D z."'!~

mówienie ministra, 20,1~}?zJenniw~i ~i:~
Rozmowę z gen Zawau=-lm,
.'
...
skim na temat: :,l!iląsk przed w;v:bórami"
przeprowadzi red. W. Ml!.dejski,
20.35
S l etki
współctesn~ch
kOropozyto- •
~ó: w l$kich" 21 00 Słuch<lwislm, 21.25 1 u;Reci& I:>krzypcowY I, Dubiskiej. 21.45 i ~
" RadioWY' Uniwersytet LudoWY ... :Japo I

al' Elektrowni
Dasli'.yft&kiego
w
s ~
, 15 30
ma
54 (li portierni:;t). o godz.
• d Z~ yt"':
dzenie praooy;rnik?W
Samorz4 u
er •
i Użyto pllbbczneJ.
.
- Wieczór dyskUSYJny, pt. "Państw!:!
1 ieh przedstawicielstw~. o ~~1f' St:~;;

urądza ~arząd Koła

aucZY
De~o:tt:L1~~~~~erencyjnej . ~M-:;:lJ,du . Miej

altłego, Pioti:kowska ,104:,

~:.a~~ :i~~!erl2ł~~zei:ogrffa~o ~si'at I ~

fI ont ~ ~~g! wiad, dziennika radiowego" 23,80 Fro- l
gOdz.KOl'ril~etu
10~aJ z~bruanre
VI, sp~aw~o(lznićY grlUn Il.ud. Rożglóśnft L6(1~lnej na ju!r~, J
łahla.
c.zc~E!nta
- --' l '>!I.83 Zakończęn!ę llli!ly:ojl ~ J;ym1łt
_ _ _ _ _ _-

·0

Oa~bQd~e!n~ ~!

LolklA

fi!Y.. . . _ -

Ił"

"A

r.l

ul. GajowI 4,·

_ _li\IIIIOI_ _ _ _ _ _ _ _......_ _r •. " ...,.
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Nr

12 l558J

'

-POZNAli
... tel. 75-28

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
~ekł:01:'a.t Politoohmki Lód2iktej ~j~ ogiasża

przetalrig me-

()gram.czony na pI'Zebudowę· Śl'Od!k'o<wej części partem Gmachiu. Głównego
Po1itec:hniki przy ul. Gdańskiej 149/161.
śle.pe kosmorysy są do nabycia w cenie po 150,- Zł W Bi'U!l'\Ze 13ud1otwy
przy ul. Gdańskiej 155, tel. 184-89, codziennie W godz. 10--12.0
.
S!OOzegółowe informacje ot'!'Zymać można w Biurze Budowy w d'l!lll:ach
20 i 21 sty-czrua.w godz. 11-12.
.
Oferty należy Składać W zalakowanych kopertach z napi1$em:. Of&'ta
na wykonanIe pl'Z€b'UrdolWy środ/kowej c.zęści Gmachu GłÓlWlnego P~l'iJtech
nilkd Łódzlkiej" do dnia 29 stycZInia, godz. 11,30· w Sekir,etruriacte POiI'LtOOhn'iki Łódzkiej, Plac Zwycięrt.wa 2.
otwarcie ofert nastąwi tegoż dind.a w Selm"etariacie Politeclmi!k:i o go~~~~

Wytw6roła

TEOFIL PAtCIYŃSKI
Lódź,

poo[eca

--'O--

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
l?ańst~(Jwy ~akład Z,Oiro~o'"7 w Ciechoc'iinfku !D'inlej~ym ogłaez.a.
przetarg rueogramczony na dzleiI'Zawę na czas sezonów letni'Ch W r 1947'
1. Kawia.rni i restauracji w gmachu "Europa";
"
2.. Kawiarnli na basen'i:e termalno-solankowym :między tęwniam1'
3. Kawiail'ni "Bristol" w parku Zdrojowym;
,
4. Kawiatmi "Podwieżą" w parlml· So.snowym.
.
Ofe.rty pisemne należy składać c~iell!llie do dm.ia· 31. 1. 1947 r. w
gCl'~ach .urzędowy~ 8-15 w Kancelarii Zakładu, z podrurui.em objektu,
lila ktory SIę reflektl,l]e. otvv-areie ofm nastą.pi w dniu 1. 2. 1947 r o goÓ21i!Ilie lO-ej.
.,
~li2lszytcm m:ormacji udziela Kan.celaria Zakm,w ZdroJowego W Ciechocinlku. - Państ1,\'I()WY Zakład Zd!rOJiOwy zastrzega SO'bie prawo wyboiru
oferema bez 'w'2lg1ędu na cenę, lub uniewa2m1e!Dd:a pm;etargu bez podamia
p<>wodu.
P. 29

Nawrot 43, tel. 220-52
PASTY DO OBUWIA~

~~

.

PRZETARG NIEOGRANICZOn

Ghemiezna

(PAP)

"PK ALIN"
,,1 BG O"

I c.

Z. P. Wł.

WYDZIAl.,

SUROWCóW

Pal'ir::Mvmva WybwQI'llia Pa,pierów Wartościowych w Łodrzń., ,,:1.. D().Vf.l
bOI"Czyków Nil' 18. ogłasza przeta;:r,g· nieogTaniCZ!Ouy na wyko:narue robót
łmtalacyjnych'w budynllru Ośrod'kaZdrowia prtzy P. W. P. W. w LodzI1,
a mia:now1cie: mstalacji wody zimnej, wedy ciepłej, gaz'U, centramego
og1melWania, kanalizacji, ode.mglrunda i wentylacji.
Powyższe instalacje na1eży wykonać W/5 pr-ojektów, które można
przejrzeć w Bhtr.ze BUJd-owy P. W. P. W. w Łodzi, ul. DowboI'Czyków 18
od 9 do 12 gOOiz. oraz tamrZe. otmzymać podkładlki kosztorysowe.
Oferty w za1aikOlWanych kopertach z napisem "Oferta na robot)
imtJalacyjne w Ośro<'Th:,u. Zdirowia P. W. P. W. w Łodzi" należy s'kł8idać
w Sek.retariadie P. W. P. W. w Łodzi, ui. DOl\vborezyków 18 do dnia 23.1~
1947 r. aogOdlzJIDy ll-ej.
Do oferty należy dołą.czyć kwit na V\.'lpł1acone w Kasie P. W. P. W. m.
'DowborezykÓ'W Nr 18 wadtium w wySokości 10/0. SU:..111y ofertowej.

I

przyjmie

SEKRETARKĘ
ze

znajomością

stenografii

i maszynopisania.

WarUlIlki dobre. Zgłoszenia pr.zyjmuje:
Wydział Surowców,. ul.
Pi'OtTkolWBka 40, II piętro front.
(P. 56)

ł l't~DALlKI, ŁAŃCUSZKI, ~elkie wyroby ZŁOTE i srebrnenaj-:
taniej poleca:. ~.Okazja'· ;Kilińskie
Dr REICREll - specjalista ChO-, go 47.
.(Ag. 15)
rób wenerycznych - powrócił. _
.
Południowa 26, tel. 191-23, przyj- MASZ'YNY
muje 2-5.
(A.)
do pisania. liczenia i
szycia. Naprawa - sprzedaż, oraz
Dr JERZY KOWALCZYK, Choroby kupno nawet uszkodzonycn.
skórne l weneryczne. żeromskiego Południowa 1.
.<A. 456)
Nr 41. 8-6. tel. 150-53.
(931/p)
"1 LEIC:~, bontaxa inne toto!kino apa
Dr med. LENCZEWSKI, chorOby raty kunię, Materiały fotograficzkobiece i. akuszeria. Obecnie: Łódź. ne. SprZedaż _ Foto-Oolor, 11 LiSienkieWIcza 51, godz. 3-7, t.ele-.! stopada 32.
.
.
<.125)
fon 181-47.
(5172)·
...___ ... _
.
I' I:!U' Ja

DZE

otwarcie ofert w obecności zatnteresowanych osób nastą.'Pi w dn1li
2'3. 1. 1947 t'. o godz. 12-ej w sali Konfe.reooyjnej. P. W. P. W. zastrzega
sobie prawo uniewaŻil1ienla p'I"zetargu bez podanda przyczyn oraz wybór
oferma bez wzg'lędlu na cenę.
P.63

ŁÓDZKA SPÓŁKA TRANSPORTOWA Z0.0 •
LÓD~,

PIOTRKOWSKA 24 -

TELEFON 260-18.

TRAHSPORTY SAMOCHODOWE. KOLEJOWE, WAGONY ZBIOROWE
Przewozy lokalne, magazynowanie, inkaso

(P. 58)

MECHANIK 'szofer z długoletniąlPOSZUKUJĘ sklepu 'ul. Piotrkow

~AlUU'

poszukuje pracy od za- i ska od Południowej do Głównej,
raz. Oferty do Administracji pod I względnie przystąpię
do spółki.
,,24"..
(171) Oferty Gqańska 31J17 godz. 2-4.
,(155)
MASZYNISTKA. pomukuje pracy.
Oferty proszę zgłaszać pod "Giza"
lub l-go Maja; 53-13.
(149) SKLEP galanteryjny (w okoUcy
IWodnego Rynku) prosperujący, z
PROPAGANDY gospodarczej spe_l~owar~m ~raz z p.rz~legają.cym.du
cjalista s'Z11ka pola pracy. Oferty. zym ~koJem z~mlen~ę na pokóJ, z
Merkur 50T do Administracji.
Ikuchlllą ll!b. a .poH;oJ,e a. kuChnIą
"
..
(gr) tylko w srodmleśclU. WIadomość
ISkładowa 13 Sodowiarnia. (126 p)

praktyką,

---o-

BUCHALTER-bilaJlSiis.ta
przyj- _ _ ~~ ...~._ _~_ _ _ _ __
mie ~s.zelki.e prace z zakres.u ks~ę POSIADAM sklep dwuwystawoDr ~IECZYSLAW. KOW.ALSKI -IZEGARKI,
KINOKAMERY, FOgOWQSC1: WIadomość 6-go· sIerpmalWY, przyległe pokoje tamże mieszSpeCjalista chorób skórny.ch i· we- TOAPARATY, znaczki filatelisty18, I PIętro front m. 4.
(137 p) kanie, oentrum handl<lwe (Piotrnerycznych. Al. l-go MaJa 8.
czne, naj taniej poleca "Okazja":
'
;
..
kowska) oczekuję zdecydowanych
Przyjmuje 8-10 i 4-7.
Kilińskiego 47.
(Ag 14) CENTRALA .HandlDwa. Pr:z~mysłu!~SZYNISTlIA-biura~:l\stke.
do MŁODY, znający
perfect j. an-IPoważnycl;, propozycj-i. Oferty pod
Dr KONAR WAULAW _ choro.IElek1;ro-techruc~egO
Oddzia~ wldzIału fak~: natychmi~t. llotrzeb gie!ski oraz pracę bil'~r<lwą poszu- "Centrum.
'.
(140)
.
.
. . Lodzl pos:liUkuJe 2-óch technIków na. WarunkI do omóW1erua. Ofer- kUJe posady Zgłoszerua do Dz 1,.1
by źo!ą.rłka. kIszek. wątroby~ NB;- ~~~NDARZE wsze}kie~o. rodzaJU, elektryków, na stanowiska refe-Ity: "Cetitrostal", Gdatisika 66.
Ipod J. S.
•
(i66):
rutoWlcza 56. telefon 119-59, przYJ- kSIęgI handl?we, dZJ.enrukl poda~-I rentów &przedażY i l-go technika I .
.
(153) ł
ł POKOJU z ll'iekrępującym wejmuje 3-6.
cze, !1sygnarlusze.pol~ca: "Składru-lelektryka do wydZiału planowania I
.
.~I
Iściem po~kuje samotny na staca Bmrowa" Łódz, PIOtrkowska 69, Ii s~tystyki:
Zgłoszenia osobiste. POTRZEBNA
starsza
kobieta FRYZJER pierwszorzędny męski I nowisku.
Zgłoszenia do AdminiDr med. WIKTOR PIESKOW - t~l. 11~-60. ~eny hurtowe. Prowin-I Ł6dz, ul. PIOtrkowska 105 Wydział; skromnych wymagań na przycho- przyjmie posadę
zaraz. Zgł. do: stracji Dziennika pod 2000. (140 p)
choroby nerwowe I wewnętrzne. CJa zaliczerue.
, ( K . -8-M) . Personalny w godz. 8..,...16. (136 p) I ~i~ i .dziewczYnka do sklepu ul.: Administracji pod ,,151".
(151 p)
ordynuje w godz. 3-5. Leczenie
---:~_.
IKllIńskiego 61 m. 4.
(69 p)l

I

I

I ---

~ki~o;:f::~~orB~_81.zawadZka

I

. -- -.---

6, ERULIONY, ze~zyty, pap!er. ma ~~~~:!!'~ ~~:~~:!kaw~~lpOMood;mowa przychodnia po-.-........................._ - -........._ MATRYMONIALNE
.
kulatura oraz re~aracja Wiecznych lA. Kotecki. Łódź, Kilińskiego 100, szukiwana. Zgłoszenia Lipowa 5sl ZGUBY lUNIEWAzNIENIA
Dl' JERZY SURKONT - choroby Piór. '- l ... ódź, Piotrkowska 9S. - wiadomość na miejscu.
(131p)!m.2.
(147p)' .................._ _ _ _ _ _ _ _...._i
"
j Sklep Pomocy Szkolnych. telefon
I
NAUCZYCIEL s2l' hetn go
ha
k o bi ecs t a k uszena..
PlOtrkow.ska Nr 212-47
.
(ł) I : . .............................................................................................................................................................................~..........................
•
!
ac.
~..
c w
Nr 109. tel. 177-76, ordynuje w - n '
w.
pNIA 3.1.1947 r. zagmęła kartka!rakteru pragnIe ożemć SIę z pani 15-17 godz.
(A.)
zaopat!,zeni?- inwaJ}dzkiego Zakładu mJ, od lat 1~ do 2;i. Od .kandydatki
- -.-----.
FOTOAPARAT. lornetkę, projekUbezpIeczen ~ Sporeczny?h. " Znalr;wymagana Jest meskazItelnaprz~Dr L. ROżYCEI, specjalista cho- tor, BRYLANT, znaczki FILATEI;
. . """. ..
49102?1 z .d. wrdana dm.a. 2:;,.2.1945\ szłość oraz s·zczera wola. zostama
rób kobiecych i akuszerii, ul. Le- LISTYCZNE,
złom
ZŁOTY
i
r .. KleszmewskIego MaCieJa, .Tęcz-! m~tką. Ofet.ty; z fo.~ograflą nads!.gionów Nr 9, tel. 166-29. przyjmu- SREBRNY, zegarki, kupuje płacąc
m.l.enna 1.1 m. 1.
. (141)/1ac do A.dnumsn-acJI pod "wr
je 1-6.
(1016) najlepiej "Okazja" Killńskiego 47.
-;--.~_.
(
)
(Ag 13)
UNlEWAżNIAM skradzioną kartę
Dr P1WF;CKI ALEKS~NDER - - - - - -_ _ _ _~_~
rejestracyjną.R.
K.. U. - Łódź i
POSZ'I'TU'TWANIE
RODZIN
choroby wewnętrzne. Piotrkowska
l ó k
~'k W'kt
~
lU.n.ll
Nr 35. przyjmuje 3-6.
(1557) DZIANINĘ jedwabną i. bawełnia~ ,?,W);) na naz,~rs C?
I ~r .bez- ............_ _............_ ........._ ........._
ną, koronki każdą iloŚĆ kupię. _
crelmski w ŁodZI, PIramoWI~z~
Dr med: B. TOŁCZY~SKI spe- Tel. 2040-42.
(P. 38)
(
p) ZOFIA Weber
pos~kuje Alekcjalista chorób USZU, nosa 1 garsandry Brażewiczowej
i .Jadwigi
dla. Sienkiewicza 37. - Ordynuje DO SPRZEDANIA sypialka okazyjZAGUBIONO ksią.żeczkę wojskową Kierztll1 z za Bugu. Mam wiadocodziennie, godz. l-S. 4-6. Talu- nie w dobrym stanie oraz kredens
Nr. 280 Czerwiński Wacław, Ł6dź l,mośCi o Wacławie i Maryni, adres
fon 269-01.
(AJ pokojowy 'orzech, Nowomiejska 28.
Piotrkowsk.a 290.
(129 p) Imó~~rzedbÓrz pow. ·Koński woj.
(49)
_ _ _ _.._ _ ~
Łó::.zkie.
(P. 53)
Dr TADEUSZ CHĘ'CI~SIU choroby
skórne 1 weneryczne, 4-6, OLE.TK! perfumeryjne, mentol,
Zgubiono dnia. 6. 1. portfel z do. .
'Piotrkowska 157, tel. 203-11.
olejek miętowy, glicerynę, surowkumentami; palcówkę, legitymację NAUKA. i WYCHOWANIE
(5299-p) ce kosmetyczne. Zalropi każdą ilość
"Polskie Radio", Zw. Zaw . .i tram! ______...._ _ _ _ _ _ __
- - - - - - - - - - - - - - - . "ENOLA" Łód7.. Napiórkowskiego
wajową na nazwisko Kalinowski I
.
Dr med. WIELICZA~SKI Henryk, Nr 24, tel. 177-00.
P/22.
Józef. Łódź, Kilińsikiego 14. Zna-l KORESPONDENCYJNIE naucz!l.ln
choroby wewnętrzne, spec. chorolJtzcę proszę o zwrot.
(125 p) matematyki, fizyki, chemii, Opoby płuc (gruźlica) i serca. Piotr- LINOLEUM, lustra z konsolami
I czno, LL.'llanowskiego 34.
M9.;tikowska
152, m. 3, telefon dl. 2 m. fotele i .bolier o pojemno8KRADZIONO~dokumenty: "Kartę1strant Alpatow.
(7575)
Nr 183-16 przyjmuje. Godziny .ści 200 litrów z kotłem ca.miIlD do
l'ejes!:!acyj~a R.~. U., kartę ewij _ _ _-:--_ _ _ _ _ _ _ _ __
przyjęć: 3-5 po poło
(4846) ; sprzedania. Sienkiewicza 52 m. 7
(z ang. p-isma uDaily Graphien)
dencJ.I, legItymaCJę Zw. ~aw. na:LEECJE angielskiego. francuskie.
lad 8-mej do 11-tej i od 19-21-szej.
nazWlslw Bednarek Longln. Tar-! go, rosyjSkiego, czeSkiego, włosDr med. M. GLAZEB - choroby
(143 p)
gowa 24.
(123 p) i kiego, hiszpańSkiego, niemieckiego.
sk6rne t weneryczne. Ordynuje
.
Niewygodną się wydaje
5-8 pp., Andrzeja 28, tel. 179-10.{SPRZED.UI dużą, wannę z grubej
U1!>."IEWAżNIA.c'\l skradzioną. kartę Daszyńskiego 61 m. 6.
(113 p)
(A.) I· blachy ocynkowanej z pOdwójnym
NajmJiębza kanapa,
ew:a.kuacyjną. zyty - Józefy świe- ___.--..~__- ___- - - - . . ; , - - dnem. Adres w Administracji.
Gdy W pobliżu nad gazetą
trzewSlkiej II Listopada 72-10.
Dr SWIĘClŁO ADAM choroby· 11:0
.
(118
St' ~~....! s-'<>ry pana,
(163)
R Ó Z N ]i
biece I akuszeria. Zawadzka 38 gO
~ł....
ł"dzina 4-6.
(6026) UWAGA. Kupimy za ._każdą cenę
ZGUBIONO zaświadczenie wojsko-i
opony
rozm.
600 X 16,
lub
L
_I· pl
'ł .s_I!
we, kartę rejestracyjną, kartę re-I
"
Di- medycyny ANTONI MAJEW- 57,5 X 16. lub 550 X 16 5 szt.
apma pAOon1C. AOJDą mSOUM.
patriacyjną Burakiego Edwarda ZDJĘCIA do ~egItymacJi. oraz roSKI choroby kobiece 1 wewnętrz- PIOtrkowska 238 C. A~ P. P.
nOnie się· troszkę kręci,
zam: we wsi Krasnołany gm. Da- boty. amatorskI: wykopUJę w ci,
ne. od 3-5. Legionów 1/3 fi. 1.
(128 p)
lUkóW pow .. ;t,ęczycki
oraz kartę gu Jednego dma. LegIonów 1.
relefon 216-82.
(3514)
Wkoiicu szepce "Jej" do ucha.:
rowerową Nr. 28 Burskiego A l o j - '
(A. 381)
NARCIARZE: smary, kijki, koZ ~b
JtrltJd
• ~ II
zego tejże miejSCOWOŚci, które
Dr med. LUTOWIECKI JERZY _ stiumy i narty sprzedaje: Firma
" ro my . o· e splęae •
unieważnia się.
(151) - - - - - - - - - - }horoby skórne 1 weneryczne. Le- Jan Pujdak i S-ka Piotrko~a 83
ITŁUMACZ PRZYSIĘGŁY: Piotrgion6w.9, tel. 151).;....10. Przyjmuje
(A. 39) ~.........................................................................................." .............................................'I!Il.............
. ,,'I!Il....................... UNIEWAżNIAM skrad2'li.ony "Per- kowska 84. Angielski. Hiszpański,
od 8-6.
(A.)
. - ZAWIJACZKI
wykwa.liftkowane
son{tlausweis" Nr. VII U2 na· na- Rosyjski. Francuski, Niemiecki.
l'tIAGIEL do sprz.eda.rni.a ul. Zgler-I (krówki i irysy) potrzebne natychPOSZUKIWANlliPRACY zwdsko Jan Uszalowi-cz.
(140)
(7551)
Dr med. STANISŁAW BmERGAL. ska 267 Kaczmarek.
(173) !miast. Zgłomenia tel. 107-01. (162)
specja.lista chorób . skórnych ł we- KARAKUŁOWY płaszcz w dObrym!
nery<:zny~h PIotrkowską 134. stanie okazyjnie sprzedam, śr6d- l\IASZYI\TJSTKE rutynowaną, zaan- KSIĘGOWOść zaprowadzam i pro UNIEWAżNIA się skradziony dogaźuje Państwowa Wytw6 rnia Czę wadzę w przedsiębiorstwach han- wód tożsamości wystawiony przez FOTO](OPIST
Daszyńskiego 15
PrzYJmuJe od 4-6. Telef. 269-96. miejska. B, sklep galanteryjny.
(613) .
(169) ści Lotniczych, Łódź, Kilińskie- dlowych i wytwórczych w tg obo- Starostwo. Gro?zkie w Katowicach (Przejazd) kopiUje wszelkie dokugo 222,
(170) wiązujących obecnie przepisów - dnia 15 SIerpma 1946 r., na naz}Vi- menty, świadectWa szkolne, plany,
-----.
~
Tel. 121-93 do godz. 12-tej.
(58) sko Ryszard Pakuła
ur. 6. II. rysunki, skale do radia itp P 23
Dr Henryk PROCHACKI, chorOby KUPIĘ nieruchomość ru),jchętndej, POTRZEB!U:
ma-szymstka - blU.
1895 r. Lódź, Składowa 33.
(185)
-'
•
skórne i weneryczne. - Legionów do odremontowania. Wiadomość
ralis~ka; goniec,. sprzq,ta.czka. Zglo SPECJALISTA
dział
zabawek
- Nr 17. godz. 3-6.
(5810) Administ:oocja pod ~,remont".
Piotrkowska wszelkiego T<ldzaju. Organiżator DNIA 6 s~ycznia. zginął pies dog
.
(136) szema Sekretanat,
372-b. _______._.,_ (23fM·) rutynowany produkcji artykułów płowy;, duzy, .obmęte uszy Vf sR;ó- CH~RONICZNY. kaszel, astmę, reuw
:Dr WJ..ADYSŁAW 8TEIN, specja~
,
masowych obejmie posadę. Oferty rzane]
obrozy, ktoby WIedZIał :nalYZm, choroby pęcherza. wą,lista chorób nerwowych, śródmiej- DO SPRZF..DANIA powóz na baloWspólnota Kraków, Plac Wszyst- gdzie się znajquje
lub przecho- l~ob);'. leczę ~rodknmi wypróbowa
ska 7. Tel. 192-00, przyjmuje 4-6. nach, kryty· skóra. Rzgowska 69, KR~~C~~!!zel~ndkt po.trzeb
aru OW1C(Zi50 )' kich Świętych 8 pod 680.
(K. 28) W;ał proszc;my Jest o zawiadomie- nY!lll na SObIe. Łódź, Abramoww
(139. p) na uzFre S:Zk l'k'
(lOS. p) sklep spożywczy.
sldep
aD owa 1.
p .
me Tkalm Nr. 14, Kopernika 55 sklego 29 m. 25. od 15-18. (gr)
_._telefon 167-42 za nagrodą.. OstrzeŚRUBY. 5 (8 - 3/4,
Nit6w kotło- LEKCYJ' francuskiego. nauc'Zycie- 'KIEROWNIK
działu
bul!onów gamy przed nabyciem.
(P. 60>
AKUSZERKI
wych, mostowych, kratowych róż- l a (ki) poszukuje dwoje zaawanso- obejmie posadę. Oferty Wspolnota
JEDYNY w Lodzi FOTO-AUTOn;1ch długości, większą, ilość do- wanych. Szczegółowe oferty pOd I Kraków,
Plac Wszystkich świę.
.
MAT czynny. Zdjęcia do legity
AKUSZERKA Wojtaslewicz, abltu- starczy "TEBAKO"
Warszawa, , ,Francuski",
(167) l tych 8 pod 679.
.(K.27J ZOSTAWIONO w tr~m'YaJu tec.zkę macji w ciągu 1 dnia. Narutowi
rientka Warszawskiej KUnikt Pro- Hoża 27.
(K. 32)
gum?wa z narzędzIamI te~~l1ilcz- cza 8.
(7416)
feaora Gromadzkiego. przyjmuje.
nynu. Znalazcę proszę zwrOCie za
Pomorska 48.
(53GB-p)
nagrOdą. Sienkiewicza 47, Szwalnia
,
żELAZA okrą.głego 53 mIm 6000
Sobczyński.·
(175)
Bedaktor naczelny ANATOL MIKULKO
·WYTlVóR.NIA Pudełek Tekturo
kg. Nitów różnych dostarczy Pawych - Przedsięb. Papieru przecuda,
tel.
117-36.
(K.
31)
KUPNO ISPR.ZEDA~
•
Adres Redakcji i Ad~inistraeji:
LOKP.l.E
twórcze, Łódź, . Narutowicza .42,
- -....._ _ _ _....._ _ _........_ ...... 1tel. 183-15
WYkonuje wszelkiego
Łódł. Piotrkowska '96, .telefon 123-S4. Redaktor przyjmuje coSREBRO, złoto "'- złom ,kamienie ZAOFIAROWANIE PRACY
rodzaju pudełka.
.\_ p)
dziennie od godz. 13-14, tel. .207-18. Selrretarz Redakcji od 10-ej
kupuje,
najwyżpłaci
szla.chetne
do 12-ej. telefon 12S-33. - Redakcja rękopisów nie zwraca. ODSTJ;).PIE sklep ze zwrotem kosze ceny Zakład Zegarmistrzowsztów
remontu..
Piłsudskiego
69
za treś~ i terminy ogłoszeń nie bierze odpowiedzialności.
ski ••Omega" Piotrkowska· 4.
PRZYJMIEMY od zaraz: . księgoróg
NarutOWIcza (Kwiaciarnia) BRYCZESY
. l i
k'l)
(44 Pl wego,
kalkulatora,
kreślarzaZgłoszenia między godz. 12-15. . Łódź, Piotrko\~~k~Jal~6e m~12~nUJ
DZIAŁ OGŁOSZE8': Pi.otrkowska 96. III piętro. czynny od 9 do 15.
elektryka. Patistwowa Wytwórnia
.<75 p).
(P. 49)
FOTO i kino aparaty, materiały Radiotechniczna, Lomżyńska 8112.
CENY OG'ł:.OSZE8': '1:8. milimetr szpa.lty poza tekstem zł. ·21),
klisze·, błony, pocztówki. papfery
(K. 19)
Nekrologi ,:ł, 15."':" za milimetr szpalty. Drobne zł. 10....:.. za wyraz
.
kupno sprzedaż. Daszyńskiego
(najmniej 100.- zł). PQszl,kiwanie P~CY i rodzin za wyraz zł. 5.- POSZUKUJE • pokoju niekrępują.(Przejazd) 86.· Fototechnika.
(najmniej zł.' 50). W nU)TIerach nierlzielnych i. świątecznych cego dwa razy w tygOdniu. Ofer- lUUZYCY AMERYKA88CY W ŁO
PAgSTW.
ZAKŁADY
PRZEM.
(A. 481.) WEł.N. Nr 1, Wólczańska 215 poty pod .. Zapłace dobrze'·.
(115) ,DZI. Flilharmonia Łódzka gościć
50 proe. drożej. Rachunek c:zekowy: P.K.O. oddział w Lodzi N-VII 567.
.
·1 będzie dwóch znakomitych al'ty
szukują. kalkulatora z praktyką, w
- - - - - - - - - - - - . . ; . . - - - . stów amerykańskich, dyrygenta
Wydawca: SPOŁDZIEJJNIA WYDAWNICZA "CZYTELNIK"
WWWORNIA BIELlZN"i damr""mYŚl' wolni"""", o,". buobal
LOKAL handlowy PlOtrkow- Franco Autori i pianistę Norman
sldej G. TrQczyńskiej poleca kon- tera do pracy na miejscu i na wy
,ska fr0l!t I J?ie.tro 7"'" (dotychczas r Be~li ,.JoJo,
którzy wystąpią l1a
fekcję.jedwabną. - najlepszych ga~ jazd na
Dolny - Slą,sk~ Podania
OdbIto " drakami· Sp. W7d. "Czytelnik" Nr ł - 1.6cH, !wirId %. l huyto~vll1a włokH'11l1lCza) oddmD. w InaJbhzszym koncercie symfonicz!.
tunk6w. Łódź, śródmiejSka 48.
należy składać do Wydz.
PerSo(1o:':",rza.W!i.
Tel
•.
129-80·
po
g"'lz.
nym
dnia
17
stycznia
bm. o godz.
,(A.376) nalnego.
. (148)
=. lS~
..{70 pJ t20-~ej.
(25 [M.)
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