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polska na kOlI1lr'erencię w s;pfa:\.vie trak
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Sa'kramwtan1i

pO długlcll ł olętkioh eim'pieniaeh Qpatl:~Qny Sw.
zarm.ąl w l"anu ~ 10. l. 47 r. pn:etywgzy lat 61.
Wyprowadzeniedrogicll nam lm'łok naątą.pt· we wtorel(
14. I.b. r. z lUlplicy Starego Cmentątz& przy ul. Ogrodowej

an.

Konkursu

godz. 14-eJ. ........ :Nabo*eAstwo żałobno odbęd%oie się o golU. lQ..6j
rano. w koŚa. św. JÓi\eta, przy ul. Ogrodowej.
.
Na lIDlutne te ob~y za{ll'MZa Krewnych, przyja,ciół i fi1llłr
jO:Ql;Yol1 po~~na w głębokim· smutku
(179)
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'ZONA, (JóRID: i RODZINA
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-- lamach bombowy w Hailie
~ONDYN, 18. 1. (API) ......- Wczo~ mundurowanego s~otera.,
który naraj w Haifie dokonano zamaóhu bom s-tępnie opuścił
samooh6d i. zln:i\kłl
bowego na okręgowy urząd policji, Postel'UIlkowy obszedł -samochód i
w wyniku którego 2 brytyjslkich i 2 znalazł w nim bo-mby w wyniku cze
arabakich policjantów
poniosło, go
zarządzo!nQ
natychmiastowy
śmierć, zaś 12 bryt~k1ch i 50 arabl alarm 1 ·ęwakuacj~ gmachu.
_
'
skich policjantów zostało. ·rannyQh.· .Je<lnak było JUŻ' za. późno. Był.& to
Przebieg wypadku był następują.- największa eksplozja od WYbUChU!
cy: Na podwórze Ul'!2;ęcru policji wje· w hotel," 'lIUól8, Daw!dą.łt W l1pc.u

Na strojk VI Rotterdamie
Gdzie fest wyzysk
Rohotnika,
Strajk w eftk~e
Tam wynika. '
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długoletni pl1Wowuik· firmy "Gayer" ostatm;o
"L6dz.kie ZlędDo~enle·l'rzemy&lu WębUanego U•
.Znmrł dn. 11 stycznia b. r. przeżyWszy lat G6
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Dozorcy i listy lokulorów
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12 sltY'OZa1la oobył-a się w gma~łw.1 "
.
. ...
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po·dikll,eJŚ1.aJa:C, że od C1h'Wi~1 oo'zyska na sobotę, dJrula 18 bm.
c;ji i C&:llstyłuojli., :majdUlją,cych s.ię ministratorów.
l11ii,a l11lie;p1o,dJ1eg<t{)'ści, .ll,a:iTW,iękSlZa mro- Uroczystości odbędą się w
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Kounilslla Ko,dyfiika'cYln<El,' kil:óUieij lJira- ,poczty 4~ła,ndMowe, delegacje za- ściołach i śiW'iątyniateh' w~ystklch Rady Narodowej i płk W:róbłew- bramie wisi owa lista. Zadajmy soca .~Ib:1i:Clwn.a był~a n~ 5-10 lat J~- kładów pracy,' organizacji społecz- wymań odpraw~'One zost.aną na" ski komendanł miasta z ramie- bie nieco trudu, i obejrzyjmy kilka.
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Druga fa.za obchodu no'S'ić hęblakle od słońca, papier wyplamiony,
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Gdzieindziej nieczytelny jest JlUra't Sęd<z!'·eg,o 'Sąd!U Nairwyżs:zegt), m:i'ejlSca,eh pracy i ŚW'ietlH:'8C!n o .
pełnie charakter pisma. Zdarza się,
WiJbeClk,ie\lro. P.o~lSka OdlrodlwiIlia sta- będą się okolicz.nosciowe afkadeKomiJtet Wyborczy przy Nar.od()-I·~-'kiaJrtbO'W1,roh w Ł-od!z:l i Wl()ijewód:Z1twa ze' lista została pięknie wy-kaligra!Iletta 1)lnred POlWaŻlUym d:ylemruł-em m:le. W godZlinachWlieczomych wyro Banlku Polskim. zaprasza wszy Ł6c1zJkli:l;igo Oldlbyl.() Slię w s,ali koole- fowaml, umieszczona za szkłem, ale •.•
rl.jedmoClzerui'a pod wz,g:lędem pll"aw·
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W'- stkie instytucje bankowe do WiZię-l rem'Cyjm!eJ! I'z'bv Ska'rhowej w Ł()id:z:: odczytać jej nie można, umieszczona
~Y1m dJzsiellT1C.c, w kitó:rYldh dOlty>Clll- wall
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01 cia udrlał!U w zebraniu przedwybor-! zebralTlliie PJ"Zl ed:wyhOO1ClZlc" zoI1gani,zo- bowiem została w takim miejseu, że
ozas obofWliąlzywaly ielSlZ'CZlO prawa ska Pollskie.go Qdhędz,ie się U'l"O- czym, :kltóre oobędzie się w
walne p.rzez Komirt'et Wyibolf.ozy Pra nawet ktoś bardzo ·wysoki i cbda\Z.aboroz.e.
Moooa było r.oiZ'ąiagnąć czys;ta sesja M[ejskiej Rady Naro- 15.1.1947 1'. (środa) .0 godz. 15.30'1 Cl()iwnJi.kÓ'W Ska,Iib~Clh w Ł-odtzt
rzony dobrym wzrokiem nie jest w
'P,r~w.a ,~,edll1ej <hz,id~i~y, na W&Z~Slt: dOl\Ve~. Prezydent m:iaSM Kazi- w s~l:i. man~U'l.acyjnej NBP p~~~1 F:o WY'sIiUClhalJli~ aikltmait:nyo1? r;efe- stanie dojrzeć napisu. A cóż dopiero
k.te~ albo PflZYSłtą'P11C do wy;p,raco mierz M~tal wygłosi sp.rawozdanie ul.. M. KOŚIClIllsziki Nr 14 (6-€0 Sler ra~O'W O !Za'SiaJdin'tozy<dh O&lą.gn'lęcladh mówić o niskim' ltrótkoV'Jidzu? I ta.WID ,a noweglO wla,slUe-go s'Y's<temu p'ra.
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Wll1ego. Wyibra'l1 O ,t~. druga QiHelf!Il.~t~ I z dWul ...t'!lle1dluałaln.lO~'C~ ~arzą u
Prelekeję wygłosi P!1'ezydent mia!m()IWe~o. w1ctw,rez,es·a Zalrzaldll Głów Tak więc.. panowie administratowe. .PraJce K.,~mr.IS:)l KO'~Yf.!Jk~CY. l!l';j\.lr M~e~k!ieg. o I władz mile}sklCh, ·po. sta Kazimi.:erz Mijal.,
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. rutki. Łódzik!:·ej p.nzy ul'ilcy Gdański:e;j' nraz ICh zaw6d.
_ Dz.ień t>eirtjes!l; uwelwfuem kf,e, WClZ'OIl'aJl.w. llOlCY.W ,gt~1WItly~ s:ld~ Ima :na ?le.rwę:rmP.lętwe,~~~ Nr 151"'153'.odlbędzie sięzebran,je'pro ". Debrze ~yłoby,gdyby przy numedybu sadowuDU. illrep.ytt:u, ··k:tÓlr~ Są.. da~ Cl.ZęŚOl.l zaopa,t,l'lOOlJ.lta Pa~stwo maJg,ruzY!l1(}W zaPaJS())VY.dh .czes<C!l_, ,sa... fesorów. i p.raOOI\Vll1!i:kÓ.W. n.auko, WYC,:h ,rze. mi~zkanie o.~a~zono dokładnie.
ooWll1ictwo htlŻ ClZęŚClo\V10 SlPt.a>Clllo l' we1 Cootrailll Zbytu 5annoohodow w moobod-o~ih; Z,a.,,~all1I11()<waJl1y dl U~l Wyż;szY.cih udZellThi w f.,()id!zi· na ldó- gruile SIę ono znaJdUJe, a więc np.
w4eT'Z:.vm;v~ że ca&uwide SiPlaed - bo~i })my <W: 5klJ,~yW~ ~ wybu~ v.;illlI1tC?wmn::. ozef Mty,na.rczVv,n:: teLer? l r:vm vlYl.dooi ref'era1t M'il!1l.j,srj:~r ~'wią[- .,front", lub "oficyna pr;;iwa, drugie
po.'W'il{'J(l!mI mflrllislter Cha,jn., Usta od, ptozail', k:ltmy ]ooYl.ln,e dzi~: p~ytOl/l~. !l1'l~e ~OłIllOlSt. o wy.'P,aJdku.I ~001'-1 k(JfWski.
piętro". KażdakIatka schodowa boZIl1a>C'Zleń nre· wY'Wef'l)lltje Q'C'Zyw!:§cue \ noś'Cli 'UIlllY1Słu watr1t-oI\V'11l~O~ l akcn :Slatrnai{)IWl MO 1 Strazy PorLame:l.
wiem zawiera. najczęŚCiej zupełnie
v."S'ZY1s~lkicll zas~uż{myd;' Jesi paf',)Ze! lód~óeJ S1J:il"atiy PIOOameJil1!1!e ~o.,ZS'Ze
W międ;zyc:zasi;e ,SkUlPińslci OOll'dz~lt
niep:rawdopodobną kombinację nutylk-o ,symboll.em ulŻnaiJ".da 11la wyŁężo- '11Z~ się i nUle S!P()'W1OId:{)!wa~ milhoo!()- mreS'Z1IDają,>CyOO na teren:e skla.dn.icy
W czwartek 16' hm o godz. 17 w merów .mieszkań, nad wejŚCiem zaś
111 ej pra>cy p.oosact.ah p'!.a1c.OW\lliików (ula wYdl Sltrat.
vracownilków d dy;rekt'ora Bo,.gus'litw- s.a;li Tea,tl1u W,o'i'ska PolSlk:'Glgo ul. Ja na schody bra.k odpowiednich. l taod:budOl\VY państwa.
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. _
_ Naooo'hodlZąlCY okr:eJS stalYiłilza'CI~i od dYlOOktOtIia slktatdJn~lcy. Bo-gU'Sllaw- na PlęWo. WY'Worulono <Lrzw", mes~e _ wyborcze Zwi~7Jk!u Uczestni;ków \\T.al
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_ cf.agną:' d<aJ}ej Wioerruiul'S'Velr Ohaj>n· slkile1ro w d!n'W 13 bm. () ~0d;z.2.45 ty .k!~y z;~ęs;wz,o.neg.o dymu u~e ki Zhr.o'!iTIej ZW11ąJZKU Irnwail'i!dów oraz tego ObO~lązku sJ!3'sc powmna na
_ OOipl1\O:W3JdzJi do ?;mba!ll nl3. terenie warrltolW!l1lilk Crz:e:slalW SkTht)lJ,IlSk:j. . za- mo~!ty .doortę!P do W1Ilęrora;~.,.,
Z'Wia'ZjkiU b. W1if~ź;l1j.&w hn,tle11oWsikui::Ih poszczeg~lne Komltety Domowe. Bo
libaru SlPraW1.edltiwO!Ści kltó.ry· w 'lrW'atżyt bucl1a.jp kłęby dymu z o~rotce. ~yl'O. 6 od:dz.1atow W!iętz.Ień i. ObÓlZÓW kiC/!l1lOoo:iJraeyjnydh. o~t~teczDle - dlaczego mamy utrudWYil1 ,
"
St~ p~ju'\nlCl IZ .k00men.da1l1!tell.1 płk. Pmemawiać będą pJiZledlstawi!Cliele Za mac sobie Zycie? A obecny stan
Ka[vnIOIWlS~llITl 'l1Ia~J.e. PI>oq~ł1emiJ!e, 'PO I1Ząldów tJ71Ch of!gamóz:aojd.
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PJi.z.eJ!)aIlem·llU . ~e:w!'talIlego ~pu. wy~
eów do udzielania informacji jest
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~Jta.w.a~y SIę l'llZ na dll1u!g1e pIętro, Po częśoi of.iJcj,all'llej . - stztuka Ni,em jednak utrudnieniem
gidy &tr.arba>cy w ruparataloh iJlen{)fWY'c:h cewilCJZ,a - ••Powrót P:olS'ta".
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Komitet Odbudowy Bałut ~ądza się następująco: o~~. -teJ z r- Wl11eQ ak.c:j5 51hra~alków w>żaT ud,aro du Ub~leCZeń Wrzajenmw-h na yre~t9ra wOJewodzkiego
15 bm. uroczystość przekazama 17 ka zaproszo~ych gosOl W o,dbudo:v~- s6.e ZlllO!kaJlilzować i w P!1zooia~ p61~
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domów odbudowanych na teren!e DYl1} domu przy. ul. Podrz?czneJ 1::1, to~re,j g.odlZl'11Y ug'3sić.
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~góllIJym Przedwyborczym Zebra- O liC li
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dawnego "ghetta" na Balutach Pan- gdzIe przewodmczący K?mltetu Od- 'Wir.aJZlie prZlerVUOelU!.a się pożant na mu w dJniu 11 stycznia 1947 roiku oś Na stanowIsku dyrektora i' jego
stwowYm Zakładom Przemysłu W!-ó- budowy, i~. B~ KapItaniak, zda śąJSiedB1de ma,galZ:vnv·! r>rzy!egl'c plę-: wlaoozają, że w akcji wyoor'Ciej do zastępcy. w oddziale wojew6dzkim
kienniczego. W domach tych znaJdą sprawozdame z dokonanych pra;. tra Slhl'lalty byłyby ko:lO'salllTl'e.
.
S'
Rz
.
lit j SIta.. . j
PUR zaszły ostatnio zmiany. Dotychmieszkania robotnicy i ich rodziny. Następnie odbędzie się zwiedzame
Sllol.ax:Lnd1Ć1a U'b~Plie,cwna j.e®t w Po- eJmt1
eczypospo e
Ją wedczasowy dyrektor oddziału, ob. KuyUroczysty akt przekazania domów odbudowanych' .obiektów. UroczY- w.sltelcJhm:Ym~~:Z.aiktaldlzle Uhezpieczeń nym sze-regu z całym światem.
dowicz ustąpił, miejsce jego objął
będzie punktem zw~otnymw. odb~- st.oŚć zakończona zosŁanie przek~a- \V;zaj'emny.dlf na kwotę 90 mjlUonów cy w Polsce j zgłaszają, 'swój ak- dyr. ~a(~ld, pełniący poprzeednio
dowie Balut, dzielmcy, która. naJ- mem kluczy w do~l.U przy ul. PIe- złOfyclh.
ces do Bloku Wybor~ego Sh-<>n_jObOWlą Zk1 z~stępcy.
.
dotkliwiej odczuła na sobie niSZCZY-Iprzowej 22/24.
. P!l'IZJ71Ctzyny poża'J:1u sa na raz~e nie nict Dem()krat~Tczn ch . r7nrł :zIJ. '
Zastępca dyr. Hładkiego został ob.
cieL1{ą działalność o k u p a n t a . . ·
(o.) iIl:sltrul>ome. DOdhod!ze1l1i'e P!owa.d7:; VI
w
"
Y l LlW'Lą {Ow j Lipko.
Program uroczystości przedstawia '
RefIe,rat ~le'd·czy.
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Mało jest
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14. 4cfy pooiągpęd1/iw d{JJl,
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a nami kobiety

Chool'flż Krupka żaden tMg\alrz..
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I
r adz·
przemysłu gastronomicznego
będzie
kan118
ni
ter~nie~dlowe. posiadające
~~:~~~~~g~~l

l\andyrJacl Bloku Demokratyczneqo

Słan(sla
unlak
(kandyduje w okręgu Nr G-Wielka Ł6dź)

Przel?rowadzan: stale, w
uprawnienia na
przepis6w
lustracje prz~dSl~biGrst-,;yh~n~o-l s~epy spożywcze, owocarnie itp" Ministerstwo Je~<;ze raz ostrzega"
.'
"
.
'
_
00!r00' W,U&MwY a od ra:J.U O(f
:
j
wszystkich zainteresowanych,\
:OWlr()c:.:
do
d
L
"
Wla]ącyc
onsum ę, na nuejscu, a we wlasnym dobrze Zl'ózumiałym lll- k'
t ' .
GZ: 1
ui}.i:CY i .soorecime:J Pie:l1WlSZą j~ ,ozyun;on 0%rcząCYC~ przedsięr~:~W g~O-lw~ęc stohlików, krz:sel, n~czyń. ku- teresie W!st:rzegall się nielegaJ.neeo ~Y'h~ jled.~~~g~ ;zeCi~~~a i S}}f'Ze: ści'a' j,~Słtz<a!bez:preczenTe ma,latku par
o cznyc, szereg
tl
prz H~-I c ennyc • talerzy ltci Posladrulle te- prowadzenła przemysłu gastrono- od
"!OIS'Ó
Koł-ó tyJltlle!,g'oO
'
biorstw, jak ~l~ysI?0żywcze, 0Yl?-! go rodza?u urządzeń, nawet w wy.. micznego i l,1llikali, w ten sposób 00- 'afWIc~, naa»eu'1 . ~~ iIJ'Oalnrez Siłał (
T 'OOY 'ak Cllzru zWid, J)~
carnie, S?dOWlarnle ltd. upraWlalą:p~~U mes~ierdze!'lia konsumcji ~alważnych grożących skutJ,r6w kat- Mloo~ei~, ;W3~=~~t.af~"'Za. Qesit~.p'~enasi się z miejsca ltla
nielegalme ten przemysl.
,lm~Jscu pO'Cląga za sobą karanaelnych.
W:~ ~~2K = c lalZ4, jeSt!: ju~mPetjtSCe, ~QśJ;l!wiIęunl8t.a ~~tO'"
Równocześnie daj~ się stwierdzić,
sekretrurzem
ćbzieln,ilcy ;,GóTnej" wanta i tltrez caly I)i~,r~ W'0IJ Y l~
;:e częstokroć w l?rz~siębiorstwach
, P P S . a w il1!iedfv.,grJIIl ozashe - cz.lQn~ cZ}'lllIllY W ik<onsmra~YJU'ym mo N1 00"',
gastronomicznych, posjadających uII
lctem Ok;r~wego Komi<tetu PPS. cla'li'Sitv'C\z:l1y:m Zffif()\~O "'? rob1)CQe
prawnienia na pewne ro~aje tego
Na~eźy. rÓ\Vlnll,e! do p.ilo!lllier6w SOOtrtuIJIo~VQroei iaok i tedhlT;t~l~;t.?r.az~,
pr~emysłu} uprawiany on Jest w za- ł
,
~
roocllb!1-JlCze>go.
"
WQll~QlWy.O~ -$lZerega<:,,u ... ~eJ
kresie. nie odpowiadającym Posiada-j"
'~kt
ł
W o&trotn~dh latl\JClh PliZOO woiną mU LuI(\-QJWe1J.,
'
nym uprawnieniom. Tak naprzykład:
jest wóC:eij)rz.etwoÓn~ćzącYm TO'Warzy:
NartY'.ohm-la-Slt
[lO
oow~
W cukierniach podawane bywaj
stwa UIlli\\'Ie!t\$-ytI;etu RO'bOlbntciz,egQ d: rz:YibY"Vr~ d~ Łod!4i.
'
,
wbr€5V p9siadanym uprawnieniom, W Nr 68 "Dziennika ystaw R. P." jewćdztwa oraz do zbytu produktów l(obotn,iJCzewo
K:l-ubu. Spo.r1;ow-eg? P' ,
,.'"
dani~ gorące, napoje wyskoko'\ve itd. Z dnia 15.12.1946 r. ukazało się roz- przemiału. Jeśli chodzi o młYny gQ- TU,:R. ,CZilOOkiem Zrurz<\!dtu RÓbofml Z ram!'eU1lla p?s '{J'l8!RI$ł,tt]ied ~pau,dda~
•
.
. Ip'orządzenie Ministra Aprowizacji i spodarcze·do 10 ton przemiam na do- ,c~ego Tow.amiY,<;jIt\V1aT'Urysrtyczrrrego; DO'se1:sdd do KralO\V'e'l ~ y .,,&TO Il-'
Z~odnie z, obowiąz!-1JąCYIDl przepl- Handlu z 11 listopada 1946 r. w spra- b~to posiadacze ich winni dopełnić będac na tym stta'lIowi'Sllro ()\rga!l1deuj~ t w>et!. jest ,wicept'eZytden.t~_ m. f~ti.
ss,nu dek;etu C~o listcpad~ 1.945 r';wie unorm,awania obrotu zbożem i I rejestracji: młyny spółdzielcze we obOtZy SIPOI,'I1bow!).. - Wflloozmowe llpr.ze~dmczac~, WwewódZikie~
° koncesJonoWa.nlu przedslęblOfstw;produktami przemia.łu.
.
IWłaściwYm Okręgu Związku Rewi- WCzak'<Y robotn;]~.
, I K'(')I1111t,~tu PPS 'l czJooad'Wl Radv Na
prz.::mysłu gastronpmlczne~, ~e~-I, W myśl tego rozporządzenia na zyjnego Spółdzielni R. P., samorządo- We wrzeŚ'nrilu 1939 r. bberze udz.rall ow}nw PPS.
s1ęblorstwo prowa~ące melegalnle. prowadzenie hurtowego handlu ~bo- we w Urzędach Wojewódzkich l u b '
.
, .
przemł'sł gastronomlczn~ ~lega na- i1żem lilb produktami przemiału wy- Zarządach Miejskich, a pryWatne w
tychmiastowemu zamkmętlu.
magane będzie zezwolenie. Zez;wole- Izbach Przemysłowo - Handlowych.
Za nielegalne uprawianie przemY-ima takie byWają dwóch rodzajów: Przedsiębiorstwa
przetwarzające
'.
'
,
sIu S{astronomicznego uważane Jestt"A" upoważniające do handlu hur- zboże lub produkty przemiału. jak:
II
Łó d ")
podawanie do konsumcji na miejscu;towego tymi a-rtykularni na terentełbrowa:ry, palarnie kawYt pie.~arnie,
nie tylko dań gorących lub zimnych, 'całego kraju.i .,B", uprawniające ,dO'ICukiernie itp., mogą nabyWać hurlecz i wszelkich przekl:!,sek, a nawęt'skupu i sprzedaży wymienionych at'· towo zboże w:zglęooie mąkę tylko w Irena Piwowa:r.s.'ka jest dlZliecld~ śmo. Jej WKolą by~o .życlle. w:v.k-"'ZItal
artykUłÓW takich jak chleh. bUłka, itykułów na terenie określonego wo- łPrzedsiębiorstwaeh posiadających ze-/ r()bOlttIJvare-i ŁodJZli. z O'jea bk.a>QZ.ll, oendOO1 j·ej byty kJgqąz;ki. ~ytal)Je naszynka. kiełbasa oraz wszelkich na-'ljeWództwa. Zezwolenia są wYstawia-jzWQlenia "A" i "BU.
,maJtki tkaczlci. DzioolńSltwo jei nie mierbni't} i zffiClh!a,11itl1e:
.
poi
ne na okres jednego roku dla spół- Ws~stkie przedsiębiorstwa hurto- 'było ani rrudosne. 81m lalb\ve. Była
WKltóiicc. Sltrula Sile c~mt."la .d2Z1a.
i
dzielni lub przedsiębiorstw prywat-twego handlu zbożem oraz młyny ie..~z.c.z.e ba,rdIro mtQdą d:z.iewczy'uą, ta,c'Zl~ą zWJa'zlko'V!a. Za, JnerOWlbt'~tWQ
Poza tym przedsilib~orstwa han-1nych, poleconych przez nadrzędne !hand1owe winny w terminie aO-dnio- g'dy patnzą:c !La w®anaa:be a'Parlamen" s:tr.aJbem o polepszooi!e W81l"UI!1l~6w
instytucje zawodowe, przY czym ze-!wym, t. j. do dnia 15.1.47 r. uzyskać ty: które zatmował j,ed.e:t4 iedYil1Y ~ytu swyc:h tOtwa;rzySiZ,Y. zwadmają
----IZWOlęń "A" udziela Minister APrO-jOd właściwycb władz zezwolenia, c:lIfowielk _ wł.aścOOrel fałbrY'ld. w Ja IZ pracy.
II'
~
wizacji i Handu, a ,.B" właściwy wo- natomiast młyny gospodarskie w tymlk!l:Ótrei oroootrala - myśta~a O tWl,
P::-.zbaw:ona Plrzez 2 IaJta ,p·r3~V.
jewoda.
, s a m y m \Qkrec:>ie dopełnić obowiązkU a'llv tanu, w tym domu STWOIl1ZYĆ 0- będa:c ma,tka. Irena PLW'Q\W~\'l"'Slka he1f
Zezwolenia powYisze nakładają rejestracji.,
~r()ldek kSlZJtakC),cy tyslą;ce J~J rówioe~ prZlerwY dąży z p.O'W'rotem do fabry'Polside Unie
Lat>nfiCze ,,LOT" na posiadaczy obowiązki dDkO!lyWa-1
.
' k i Ody tQ ~1e jej 'Udaje, ~,<tie ~te ie-'Wzbo,gaci~ dę w ikrÓ'tikl.m srosun- nia zakupów zboża i produktów prze
II
II
ł II
II
da
dna z ~ajPOwa.ż:n~e}slZYQh tód-z.ki~
kawo cz.asie
w 30 samoJnt6w mar 'I mi,
na zl,e,cenie i rachunek,
W Ok!, es,
ki Doug:las. Większośt z nl,C'h. to utrzymyWania na k.oszt Panstwa od-I
, W O l I I l Y ~ Qlk'llpaC1'l vra"uje w mabl
sa-molo-typasa;zersJQ1e.
tak iZ'Wa'ne powiedni,ch rezerw tych produktów
'
,
fa>bnr.ce ooń.czo~. WS'Zlczep.ia OItuohę
fotelowe. Są jednak j'emczes.amoIo ?r~ inn~ch oboyviązk?w, jakienałoi Wli:M"ę W ~Yv.:iootwo ..
:ty typu tr.aus1}Jo-rtoweg:o.,
zyc na Olch moze Ministerstwo A - '
Wot1'ność Pl:wowa1rsbej 'P'rz~rp;om"
1 ł...
ł.
'~.:f, :r~ pl'owizacji i Handlu.
Zgodnie z ,rozporz8.lrnzen'tettn ~nnli~ tu. OdańlSka~ dJo Gdy;ną i po'.v1'a~ nj,ała o nonNYch (}bowiH:~ka-Cih. Zabez"
Sa,moJ.o~y ;h.',ansp.Qr~~~ są ,l,c-un:al\. Ministerstwo Aprowizacji i Ha;n- iStra K-omttJffika,ojd staW!k~ ry.azaltowe rtu morski,ago i na teren .Z.~rn Ową-piecza malał'ek fabrykI i w oafl}ś::J.
s~stematYO~nr~b wym;,emandena !Q;- dIu może zobowiązać posiadaczy ZE!- dla ,p'ralColwlIldl.l(ów PKP u~egaJa z,na- $.runy-cth do di'e'l; do~i~a Sl:e 50 l.ł ,Ptnzelka'Z:l1~e fabrY1kę p,ańSttw'U.· Qrgate o~e. .L
, . a (} Wy~,O y SWQllcn zwoleń do dokonywania skupu na 'cznej ,pad!wyŻiSlZlCe. Wymo&za -one· o-. td~oonJe. Za k.rużldą 1110C węO.zolną w l1Ówj,e Związek J)z~,~wi:all".sko-PQń-\..'tZO,.
:tJia\azer~~. NIebawem WIęC na WS'i.: określonych terenach kraju, okreso- becll·e ()Id 1500-3~OO. oodczalS rody mte!soow.o~ra~ będącY'Oh ce:~enn Pó S'ZI!l,iiOZY. keóreg,o ?beon,le iems::'~eM
stk.~h J.!lmaoh Jmrsow.ać będą WyJą· wego składania sprawozdań z doko- dotycahcza;s WYlJ!O'sllły 300-1500 zł.
~·rózr s:tuzbQwet! l'U~ dclegacjl ,natle: I ta,rka. JeSitaz~Oll'klt~. Zamządu .mQW~
czme, s.amo10'ty foteLowe.
nanych obrotów i posiadanych zapa~OZIJ)OOtzaJÓi:Zemfe to wcllodz.i w zy- Zy. SIle. 1JIr:a~wniil{low. rvczatt ",?" wy ! nago ,ZwJą:z'~ Wt~lm1łl>arzY. dZHl,ta,~z·
1.L'Ot" ,prócz UifUchomienl.a Iii'ni:i łDt sów. otwierania filii ora7,; należeniacie z waiinoś'C'ia 00 1 glllooia 1946 r. ,~l\'?ŚOl 50- z:ł ~a n~c. Z~ca S:L~ ro,w ka. ~iIgi I<;CI~ert:. Jt16lrZ,e a,Myw.ny u..
Il1liczych w kraju <l\b.s!u,guie :równ{ei do giełd zbożowo - towarowych.
RóWttllOcześniE; 'Wydan.e z'ostał.o roz :~~e p~~n~~~~gd~:SJt r;;cl~~ I d~lał w ZY~tf1l SlP,afe'OZ-llYl11.
i łi'llie zagTani:cz;n::; iak z Warsl-a- Na prowadzenie m~a handlowe- iP'O'l1Zarl'Zef\1ie o lIla~e.żi!Fośc~b pm'OO\V~ .kiem gthoied.~WYlIl' 'kOOZ/t :Qd~ do
Odlroa.czona jest I{tnzyiJem Zas1fug!.
'Wy ,do Pragi; ParyŻa, SztO'kholmu igo o zooL'1.ości przemlałow.::j ponad 11~&w I;'KP w 'raoz,ie petn'iem,ta cz~'O ~.g,ołkoś'Cti 120 '~t za 'll!0lC.
'
Do.tYidhazasowa jej pra-oa jest do~
Ber.lti:na.
10 ton. na do?~ wymagane J.est. ze: ŚCll :SIt'l1z,~owycl1 poza Sltalym
Zarrzrudzletllie. dotyczące Slt.oS'ol\va- wodoou'że ~lusvIllbe umieszcz,o'ua zo·
,
,
zwoleme MinIstra AprOWIZacJi 1 -s'oem sluz,horwym d. w w~'1Patdku P'l"Ze ' .
h .M-,~ _L. ..1.:,~ •
'i'
• , ,:,
"
f<~idy samolot po, przY~YCll1 .clo Handlu kat. ."C", kt6re jednocześnie 'ni~enia słUŻ:Imwego.
'. '
:J:1,.JJa.U'Ow:y'O l)/""iW~ Wl'g~ lrY'~al
sbalt~ na.hśOle oos-e'lS:~lej" !3l!()'ku De·
mreJ51Cla s\\'eg.o .<;;talego })ostQ]U w bia'. i d
k
b ża
'., _'
' . , ' . " ,', '"
\ oratz betZ1Z!W~oozny:cfu regtttlalC3'1 ro~ mokorałY'Ozne,gJO. Koh.'(;lty Jej ufają,
zie- zostaje oddany tłO przegIąodu fP<Jwazn t;ał;uo za llpU z o. nab ce,.~wIk! -d"cl .~alY .'UlS,tal00.e w w.y me za czwsuibJegly (oid 1 glrud!n:a W1edzą. że przyszły pooet -- It1oo,a
l1echnj,czneg<> 1 ~prawdtzel1!i.a' ~otoru, ;0 Pp~~ału' :a~:=:~~eg: ;~~ ~<>.J~ a50
~ł dzfemu~:~rrz~ oo<J.~Ó: 1~ r.) zootaty iuż p'rt.z.ez DY'r(ek)cję i Phy.04WSJrSika - to ,loh ododaltly przy''I;.
• t ' .
"
'
zavu 1.lJ() W a~wY, mra,sq,a ł POWla Wy "",aiWan,e.
w
I jaJCU)}
,
. '
'
•
W t00 sp'osau 1'8 meJe pC1'M<a gwairanc.ja
L-ezpieczeństwa,
Zmieniają,
----.;..-----
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·Wecl.hlg danych Wydziału Ewidencji Zarządu Miejskiego m. Ło-.
'
•
r /
dzi podział narodowościowy ludno.
sd n~~ego, miasta przedstawia się. . Doktór MUton, T.ruebl?od, znany lkuacn wojsk amerykańskich z Chin. i prawdopodobnie zamordowany
W poczekalniach portów lotniczych I~ ~zlen 1 stycznia b. f. następu- :f~lozof ameI'!kanskił ktory po~ó: ,Francis N. Russel, wysoki Ul'Z~- przez grupę talangistów. Ten sam
"_
Jąco.
, eR, d? St. ZJednoc~ych. z dłu~zęJ .nik Departamentu Stanu stwierdZIł los spotkał przeWodniczącego Ligi
Prz~d kffiru dni;ami Wysz.f'O tZ;aTZąPo:tacy
507.721
podroży P? E,urop~e 'ośwIadczył: -IW odp0:VlE:~: "Obc;cność .arm~ a- Demokratycznej, Luis Taruca.
dzenie z.a:brran:mjące
sprzed:awania
Rosjanie
1.966
uV(i~kszośc Nlemcow. z cał~ otwa~# mery~anskleJ w Chmacl1 Jest Jesz- J"
Lan'eH
d
...
'W bufeŁ<łJch poczekalIJli dwor;cówlot
Ukr . ,.
384
toścl'!t}ęslmi do trzecIej WOJny, śWla cze ruezbędna, a to w celu utworzęk' 1 • .prF ~nt. FlhP
z
Y
25.989
ni-cz,y.clt ntapo!ó'W wyskokoWych.·
Nl"e::
towel •
nia Chin potężnych i opartych na gC~po'dp~ ::~~~:rmęnS,!ti~~1.1ark a~J~i
, , " J
mocnych fundamentachl' , W da1~
. . . . . . . _Al, , I
0l?sfu g,a samo~otu ma p,r,awo w
Zydzi
14:.152
szym ciągu F. N. Russel stwierdza wypowiadaJąceJ wOJnę ~tanom ZJe
czasre lotu k:OfZy.stać tytko z g.o~ąinni
1.441
że jeśli tylko warunki na to pozw~ dnoczonym został' ostatnio wyp~szcel herb.a:~y l z ~wocow:Wlie1k:n:
11 członków Elas zostało skaza- l~ i w kraju ~ nastąpi stabiliza-. ;zony na ,,?,oln6!ć. Były ~in:ter
'J)owodze:mem
cieszy Sloę .róWtheZ
Razem 551.653
nych na śmierć przez sąd wojsko- eJa - AmerykanIe Chiny opuszczą, Jego rządu .J_~st ,~b~~Y?l p!ez:(u:encz·ekoLada.
wy w Patras (Grecja), Oskarżono Czekajmy cierpliwie...
tern republiki fIlIpIńskiej.
Jeśli chodzi <O i:otnis.1ro w bOOzi
ich
ząatakowanle żandarmów.któ
.~
to wYbmlowany. jut z.ostał w pobij:
r~ Vf czasiew?j~y oddawali usłu-"
...
żu lą,dow.anta
samolotów hangar.
gt N1emcom.
SW1adkowie , o b r o n y .
,.Komisja defaszyzae3d" wolnych
gdzie m<ioeŚiCić sfę łJędziepoc:zeka~nie byli W <>g61e dopuszczeni na roz tulPo ..
~:!~SZYodb odły ~wm kap!,. zawOd6
Tr' r •
ł ił li t
it1li.a i kaalceJ.aria ki<er-ow,nict:wa LO;
IJI
prawę.
aCJl ~avvu.u
y. SIę na wysw w
lescle og o.s a
sę
TU łódiz'kieglO. Do1Y1C1hcz~s bowiem
f
pach Nlpp.onu antyalian Je ;na.mfe- ludzi skompromitowanych wspMJ.~k
'
"'A1_ t . i l _ ' ,
' .....
stacje. Kilka tysięcy Japonczyków nr"'''a 4a
' N UL' t j :fi
'~ pas.azer?W'le, J'.a.J\. e.z, n.:lerowZ szatni Uniwersytetu Lodz1de">!'
demonstrowało ,przed pałacem kr6- &.' "",.: '" J. szyzmem. a ;:;CIe e
~lctW'dd l;otllU.5lk,a ~orzysta rL 1bu~~~: go przy ul. Undleya 3, skradziono fu Jean Khallia premier grecki ,z lewskim I
.
gllrUJe m. in. nazwisko Giorgio Be.
, i:o,Q '3aO!;OO· neg'o o sda~e~O'. otmsl\.& tro, będące własnością stl1denta Ze- czasów okupach niemieckiej skaŻa Depesza INS podająca tę wiado- ari, obecnie :redaktora prowłoskiego
01:\: 1'0'
m, co W ttzeJ ill!erZe u- nona Kowalskiego
.
..1"
' .
' : ,
d'
.
'
' ,
trudniła .IDOillUU1il,i:owlan:e sd'ę z"'l,otni~
•
ny na WIeczystą banICJę. zmarł nl?- mość ni; sygnalizu~e. aby ~ła~ze zlenmka w Trieście "Vita Nuova"•
skiz.m. , "
,
lło
daWl?-0 i został pochowany w grObl:;: olrup,acy]ne. przedslęwzięły Ja~:eś AigO'10 Becechi ł Italo SL1'llonini z
,
..
11,~,
rodzmnym na cmentarzu w Ate krokl przeclwko tej demonstraCJI.
La Voce L'b
,~' ,T·t·
T
Dy:rekcl'aLotu'" t6d",,1..!e a ,o dokt"_
.
nach
"
l exa,
'l OrlO
,rano'
~ , .. n.or " " . ,
N kr dz'~y
podczocb Jedwab"
'lli
l
da również wszeFkich sta.l'iań, żeby ,au
~ b
ul NA otkI'''~ Trumna jego pokryta b-.rła sztangUl , naczeJnego redaktora anglo,
k ,.. d
..
k' ' l nyc w la ryce przy • vW
UiI".
"
"
,
runexyk'
. f
IS< rO,?IC. D mm:,m';lill
wy-cze !Wania schwytany został roootnik tejże ~_ daranu greckimi. Na pogrzebie bY'li
_ans.k'lego b'lU1e t ynu ID
orma•
.pasazer.::>wna l?tnu'sik~l 'l1a przybyci,e bryki Zygmunt BOintŚ. zamieszkałY obecni członkowie partii populistów Na-Shu-Ling.
przywódca chiń- cyjnegó ;,Giornele Alleato".
samD}.QtLl~ 1ermm Odl,a:zdou, ;;amocho- przy ul. Legion6w 46.
i liczne osoby znane ze swych pra- skiej Ligi Demokratycznej w Szang
.'~
du ~ Łod~l .do portu. l.ot-n1cz:ego ~I-.
wicowYC\I. przekonań. Mowę nad haju wezwał naród chiński do syłegme zn:llarlle. Lotnl!oCY ~asl dązą Włamanie
groben: zmarłego l;o}la.boracjorusty stematy<:znego bojk?tu. towarów po
,
<lp tego, z.e~Y po. iprZybYC1U m lot:, ' . , '
wYgłosił Tourk?VaSSlli, poseł do par ch~zeńla ameryk~nsk!ego, tak dłu
NIeporożumienia pomiędzy Kanmsko p.asaz.erowne ,od 'I'azu :nOg!J, W nocy z 9 1!a 10 bm. Hleznani lamentu greckiego.
go, Jak Amerykame me zaprzestaną gresem Hinduskim a robotniczymi
'W~:adac do s;amO'lotu. C.z as a'lli I lJ.o- sprawcy włamalt, się do sklepu sp6łpomagać Kuomintangowi w walce
•
'
•.
.
'wtem wY'Czek1w.a'l1;la w Łodzi jak idziełDi ,.Bławat" przy ,ul. Limanow~:~
przeciwko organizacjom ludowym. zwląik~ zawodowymI nIe ustaJe
na ·lom'isku trwają dłużeJ n:ilż sama sldego H5 -I skradli większą ilość toMa-Shu-Ling chce poprzeć bojkot w Indiach. Ostatnio zastrajkowało
iP'lJ'aróż s.amo~oliem.
wa,ru. Wysokość strat leszcze· trie~ ,Nowy wyn~lazek zastD$owany z?," kampanią anŁyamerykańską, podob ,35.000 tragaxzy kompanii South Inustalona.
, ( o ) sta~ na UkraInie przy odbud.OWI, ejną dO, tei1 która poprZed,ziła re,wo-clian Pacific D
k'
1 li: , .
.-_ _ _......______...._ _ _..-;. ł II!ilIilllllillBliIllllliil_ilIIlIIlIIII!I!i:IR_ _ _IIIIIIIII_ _- wsi i miast 2lllszczonych przez Niem łucję chińską w roku 1911. Oświad reszt
'. YJ;e cJa po ec. a a.
W d'Odaltku me~ie'lnym Ihi~ ~6w. Jes.t to maszyna,~tó~ zdolna,czył on: ;Nie posiadamy co prawda
. ~ać. 10 l~adęr6w, ZWlą,zkop , '1"""'> Nr 5 .. 1~"''''at st.i Jest produkować przecIętnie 1800 bomby atolliowej, ale tn,amy 450 wych l kilka -tySIęcy, strajkuj~cych.
·
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Łód
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. nu "?~;V ouywa
' rzy pragną K ongres poparł te polecenia, opieraoolg1era 44 , nod ~ÓlrYm, J)łTIZ'eJZ nJile:
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rając się na 44 paragrafie jndyjDD
d{)lpatrze.n~e techml'cZ1ne nnezam,esz
...
skiego k k
który b
. strajozoTlloźródla p-oohOOaemńa tegTa a,tlty~.
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za rama , .
Konto PKO -9 03 kuru.
WYlPus<ZC!Wl1Y P>f.zy łamaniu
"Komltet Obrony PokOJU w sta
k6w, zgromadzeń pod wolnym 'nIeKKO m.Łodzi - 100 wi,ers:Z;,brzrrnial: (Z p:i!Slma 1ite.ra-cki~ nach Zjednoczon!ch ~stos?wał do ,Juan F~l~e~ prE''7.es zwiw,ku rolni bem i innych form walki organ~.
0:0....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..:1 .. OcLr.a )
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Bokserzy ŁKS odnieśli trzecie z szym ciągu, ale sędzia ringowy ~
kolei zwYcięstwo w drużynowych względu na silne krwaWienie, PC?mistrzostwach Polski. Po zwycię~ stanowił przerwać walkę. SędzioVf1e
stwie walkowerem nad Rzeszowem i punktowi przymali t;Wycięstwo Nlerozgromieniu zawodników Często:, wadziłowi.
chowy· odnieśli oni ostatnio wspaniale zwYcięstwo w Poznaniu. bijąc - Jakie są ogólne wrażenia po meHCP 11 :5. Na

~emat' te~ osta~~ago cm?

~~%yro:~:;:= Ma:~~ l~

_

:Publi~ść poznańska

jest

nie-

korskim.
,
sforna. Natomiast s.ala, a raczej ha,
III
Z wYniku jestem zadowolony, la - pierwszorzędna. Mieści co ~w
hU fi
Ł"dz&
choc~a;& mogłoby być j~cze lepiej, da tylko 3 tYBl:ące widzów. ale poSla"
. UJ 9
U
la
' - Pytamy prezesa stępnia o skład Strunak bYl, wYraznie pooenęrwowa- da cudowny rmg.
PZB
i d
.
.
,
teprezentacjiPQlski
ny. Zostawll w Łodzi chorą żon~.
.
,
po~ 3: duzo ~opotow z będą k6sztow.aćokoło 300 zl., a naj- _ Postaramy Się' żeby była ona Źle się czuł psychicznie i tym trzeba - A sędziowie?
,
przep~owa eD;lem za'yodow z Cze- tańsze - 100 zł. Jesteśmy przekQua- naj silniejsza W P~znaniu rozważa- tłumaczyć uzyskanie jedynie wyniku
• dn ch
chami. Ostatn;o ~aWl~ w Poznaniu ni, że prezes E. Stępień i dyr. Czup- no kwestię'
aczenia. Pisaa:-skie o remisowego z Frączlwwiakiem, któ- - Nie mam tym razem za y
p:e~eskbóOkserow ~O~ZklCh p. E. Stę- 'CY,u post~rają się)ak najl~piej wl- aie jak mi :omQ oświadczył ~n: ry sposobe:n walki przypomina nieco zastrzeżeń co do ogloB2'onych ~i
Pdzl:łn, łt ry na mIeJscu, przeprowa--Wlązać SH~ ze swoIch ObOWIązków or-Iże nie zamierza występować W me- Strychalsklego.
-.
k6w - kończy rQzmow~ p.SikorI
ca y szereg deCYdUjących roz- ganizacy'
h
h
. dz
. .
'
mów. UZSJ'odniono sta.nowisl-o co do S tk l~YC . Łodzi
i ' .czac - J?IEt . ypaństwowych, gdyz .Jest - A co się stało Z lVlarcinkow- ski. .
"",
Cz h
,",
po an e w
rozpoczn e Slę,znacznle Więcej młodszych od nlego skim?
dwóch
m~czow z
ec aml.
zape~e 'O go~z.18. P;rzed :yvejściem'!l:!istrzów~ W każdym razie postaramy
.'.
'.
1-------------Mecz głowuy odbędzie się w War- do hah ustawwue maJą byc reflek-!slę zmontować obie reprezentacje - Przecrwnik jego - Rozek ~a.
szawie 2 lutego, a spotkanie między tory świetlne oświetlając wejście do Itak, żeby nie było żadnych zast.:rze- stosował fatalny d~a, Mc:rcinkowskleJsk~'
Polską Południową a Czechosłowacją' hali.
.
żeń.
go gys!em walkI. NIemal .przez U'
:n lO
odbędzie się 5 lutego w Łodzi. Ło-I
~szystk1~ trzy :rundy do~łn,,:"Dle le- W locb:a
dzianie p~zystąpm już do prac przy
za!: na mm! Marcinkowskl me potragotowaw;zych. Przede wszystki~
fił .r~związać i~aczej walki,i ~ate~o Polski Związek BO.kserski postahrua przy ul. Rokicińskiej ulegnie
':eruckl!ł
uemls~wał. Rozek. umie bic, ale me nowił spotkanie rewanżowe fłolskagr~:mto~~j . przeróbce. ŁOZB udzieli
I
umie Slę boksowa~
Sz-\vecja rozegrać w Łodzi. Spotkanie
WldzewsAl~J, Manuf~durze kredytu
. . . .
- Jak było 2; Plsarskim?
to PZB zamierza przeprowadzić VI'
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Ten
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zachw,ycem Jeoo f~nn~. W ~gleJ
WailrIe Zeblrall1llte Ł6d~. Okręgowe TY>SiŁ}""OZluegD - Ma.Jewski Stariislaw rundZIe przecowruk Jego Wlęcław
g10 ZWlia'zk'll Kola:rskioe-g.o
z,a'slzczyc.iH (PTS t;\VlLt'~) ....,omo'" s"-Ml'tarna _ usunął się na kolana i zrezygnował
wego rmgu metalowe<:<o o nowocze. ~h.·
•
p, Z v
.
łI
•
,.ł'
""
""uw.
• p'.
ki
.d j
snych urządzen'a h W .~ ku t
SiWą vuoon.ośaJ.ą me.zes . '.
.l\:oł. LeooOlW PLOlhr (DKS). KomiSja Re z walkl. mars znaJ u e się rzeczyY
I
mi p
. d l Cc'
ZWI, qZ d z d - inż. GOlę!b.iOW.sikii.· ,FeL.i1\js O'f.az P1rz. ed- V.7fJZYjll.a: K tl1m.'en Paweł (DKS) , Kra- wiście w re. WelaCYjnej. formie.
.
racamI 'yr. ;rupryn za ecy ~- &ta!Wlcd,eł vVOijtmrOOJz Ur.zędu W. :F. i cn'l.l:1ec Z:,w~ll11unt (tKS) Hemze Ste.
.
Je, czy zdązy Slę przeprowadZIĆ P. W. pm. St.a:h1., •
fall1 (RKS. TUR).
' ,
. ; -z~;k ~ontuzJowany został Nle"
komplen:y rerr:ont ~ali ~~ 5 lutego. P,re!ZteS P. Z. Koa w SfWY1m
De!!lCigaltamr na Wame Ze;bra.nie Poij w d .
f~~ C2y ~n~c~eJ Wl~~~~_{ta lN~~U-wil.enn,l1 &t1Vłliefi.dz:i-l:. że OJ~)r.e~ Łódzld sIklielg'O Zw. Kodaa1Slk. wybra'OIi ~ostaH: - Przeciwnik jego' Cwojdziński
a ~ ura ? ozy wsze le s .aran, ze- Z'Rjął p1!e'T"WlSIZ'e miejs.ce w POtlsoe po,d W~eo:m'Clki SŁtela:n (ŁKS). JóŹ\v.iak łPrzeCiął mu powiekę. W drugiej run"
b~ ułat,,?,ic naszym bokserom zorga- -wozg.lędem ()!fI.gall1~'ZaCy;ji!1Jlm i chociaż W'atolruw (KS. "T.r.aanwa,jaJr.zy").
dzIe Niewadził chciał walczyć w dalb:yły lP'el\Vlne niled.ooiągndęiC!la. to p . r z y '
.
,
ruzowame tego meczu.
Dziś możemy już powiedzieć że [}liSa.Ć je lI1,aa'eży temu, i,żrok 1946 był
ceny biletów wstępu tym razezr{ bę- je.s'ZCIZ'e 1,"(J'kJem <lłrlgailll,za,cy!:nym i
dą nieco wyższe. Nadroższe bilety dtZ6ałamość
6iPOrt-ol\Via w ko-larshv.ie
ł
dOlj)qen-o Sile ikrys;l:ali:zowata.
R.óWIIlfuei w rLhi6rce ,na e.kJS!huma.cję
.

ułożenia drewnianej podłoSJ'i Pon'ad
t . t . -;
. k .C· •
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o 18 m.eJe. propozycJa UpIenI a no
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1500 członków w tKS
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kJ~~; ni!~ia,!e°md~:ut.s~k~~7~ O ml$trzostwo hokejowe Polski?
k,uz'ały lIlajw,ię;k'SlZą of.itarność.

,

Przypominamy, ze w Sztokholmie Polska zremisowała 8:tJ z re~
./._.
Ó
k S· . "jf
prezenuucYJną sem ą zwe...,
Dla Łodzi jest to wielki zaszC$Ytł
PZB. zd

d

al'

....
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ecy ow o SIę wyznaczy
u nas to interesujące spotkanie. Organizatorzy nasi odnieśli wielki sukces sportowy
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PZHL dotOOiat 10S'0wrunia mistrro.stw hOtkejoW'.{dł PQ1.sk!i, które

{}~~~eŁ:S ~;:a SQe z Wista, a

."
• •
. •
"
Do t.O.Z. Kol. n.a:leży 11 ktl1bow
Zakonczone :wstały ]UZ rozgrywkilmorzanma", a "WlSła"
wygrała Lechta z CracovIą.
bów SijJo:rt:JiwY'Cih w PollSce. Pows,tat tT, o:lm.fo 80 zawo,~nikarni.
eliminacy~ne o mistrzostwo. ~okej~-Ipierwszy mecz z ..Siam~anowicz':ll~ bm. Wista gTrac b~d..ZIi,e z Lechią
'On w 1908 roiku. W 1948 r()lku ŁKS
Wad!ne Ze.bra.il1~'ewy:bra!o !lOWY Iwe Polskl. Trz~ba prz:rznac,. ze ml-óką" (Śląsk), a w spotkaruu rewanzo- a Cl1a'oovia z ŁKS,
ubahO:Qvić będzlite '07Aif,rd:zi~to16cie Zail"'Ząd Ł,O.Z,~ot. M6ry .na pOlSiied,ze ,strzostwa w ple:rwszeJ fazIe były;wym zremisowała 4:4. "Wisła" wy•

ŁKS j!Mt 1ednYllu ziJ1.ajSltars.zy.ch kin

swego ts-tnien:ia. .
n'Du UlH).n'Sltł"'llUow~t sie't1Jrustę'P~iąl~: l.bardzQ interesu.)ące. Wykazały one szła ZWYcięS.ko.os~ateczn!e w mi8 lutellW oclbedzl'e Slie wal!ne doro- prez()lS- Wleru~CIlcl. Stefrun (ŁKS), W,J,- p;zede wszystkim wyrównany po- strzostwach PolskI udzIał wezmą

czne zehnanrne ŁKS. l!1a którym doko" oe-prezes - WrÓlbltewsiki Jam (K.$ ZlOm wszystkich drużyn.
.
:natnie zO'stail1a wybo,[y i!1.o'WY'oh wład'Z...Tram\vala,rzy"), se!lo:ietalrz Józ-/ ŁKS pokonał dwukrotnie LeZarząod wybrany na roik 1947 będz;;'e \v'ia,k Waclaw . (K.S. uTra.mwaj,a-\gię"
. .
."
musiał mię.dzY i.nnymi z·a:s.ta!flof'W'ić Sięl r.zy"), II sekretart'lz- - CZYŻ Bdlwalrd
•
nad ustalen~em progr;amu uroCZysto· (ŁKS). skairhn.:1k - MalroSltk Stefan "Lechia" VI Po maniu, jak donosiści jubii1eun.qw-ych.
<~
(K.:s~...~,i--Ma"). g()lS.~TZ .- . R'~~- ,liśmy \Vcz~.al wyeliminOwała "Po-

następujące kluby;

ŁKS,

~6 bm. ŁKS - Lecihda, Cxa.oov,:a-

W~lSla.

"Lechia"

(poznań),
.,Wisła" <Kraków) ,i "CralC

, która bronić
będz.ie tytułu
mistrza zeszłorocznego.
Mistrzostwa rozpoczną ··sie 24 bm..
w Łodzi. Będą . one triy~ły trzy dni.
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Trl't>ab CI

płnel'C' skł-itdk;
u
U
I

'
. przypo.,m.ina. się ws~ystkim .kItt...
ŁKS Uazy obecnie vrze!nlo 1500 PeOO Bouoe:s!aw (K.P...ZJ~d,rr?awne ),
bom ~ok.eJowym o k?D.1~Ośc~ na~
CZłOTIlk6w Sikual'i'Olnycl1 w 10 sekcja.clJ.. II 9:QSpOO2;T'Z - K'T.zYW.an<S!kd ~teffln
I
CI e
tycbmiastowego rozli~en.:uł. SIę z
,.
. (I~.K.S. TUR) ,ref. S!l)ra'W Sf:;d,z. 1 kstęŁ.o.Z.H.L. z wszystkich zawodów,
BJ1e:oosem zarzald'11 CibeC1.1,;'e l:oot W!-- gQ1\l.7. - Demy:s Be-z:na:rd (K.S. "Na'A
przeprowadzanych przez kluby. Każ
oewmewoda Stef-aill SzudJ:mnskl. a Wl- prnód l). kap.1!t wYŚC1'l{O'WY - UrlJa- .
.
dy. klub natychmiast po skończoceprezesami: Ll.lbaWiSki. CY'l i Ko- llo:wffoz Klemem;s (P.TC) , . ka'Olilt.. ~ryzftst~nie
nych. ~w:odach, winien eporz~dzić
lno[J!ka.
styczny -- .. Tarc,zyńS!k.t . Ka,Z'lln1erz
ty
U
li
.
iii
,
zestaWlenIe wpływów 1 wydatków
(DKS). z:ast. k~!plit. wvścr.gtOIWegO .
.
.
.
przesłać odpis zestawienia r.nanso-!
SuszczVński
Gareclci Józ.e[, (ŁKS), 2Mt. ka,pitt. tu- Wczoraj podaliśmy wi~d?moś~, że ze mistrzostwa Polski w hokeju ro:-twego na ręce .skarbnika Ł.O.Z.H.L.
:i
po meczu ŁKS - ,,,~eg.Ia złozony grY\vanezostaną na lodzie a me ob. Niebrzydowskiego oraz wpłacić
•co1nqł det'fzję dymisji
został ,przez "Legię. protest . do przy ~elonym stoliku. .
sumę stanowiącą l()11Jo cd dochodu
D
PZHL,· zę spotkanie rozpoczęło si~ z
brntt Z
t . ŁOZ'tlT' 4DO!W:i'ald~.demv Slę, ve k'ail1:1ł:ao:t SiPlOropóźnieniem
. ŁKS. w sobotę wIeczorem, chcąc -. o.
~Y. eJ.
.I;U-I ~I..l:zy..
-tOlWY PZB P. SUS1Z'CZyllSki. ktÓry no-·
• •
. ..'
dowiedzieć się. o której godzinie mUJe d1;t siebIe 401ft, p~ekazuJą,c na
%
sit się z zaml'a'rem zlrezYRTIowania ze: zdyskvlCl h'a kowany
Dow~adujemy się od kierownictwa ostatecznie ma się odbyć ten mecz, rz~cz ..P.~.H.L. 3 , na Fundusz
~tmn'OrW'iiska k,a'Pd:tania sp·o:rtow,ego
Z '
' . il
P .~ l' d-rl r
ŁKS, ze klub ten nie otrzymał przeglądał całą .. prasę warszawską. OlImpIJskI 'JfJ/n oraz na Związek
a
H1
Ci
PZJB cofnał swoje j}OStanoWiJem1e i w s _~!11~
. eren~e Dp" 1ł3 "Legii" żadnego oficjalnego zawiado- Niestety w żadnej z gazet stołecz- stowarzyszeJ.l Sportowych l~/o.
dailiSlzym dą.gu będ'zie iplrowadzn ,pra;~ . Ol. elOOłeJgIO P. p1\V' O'W'S'. ~ mienia, o której godzinie mialo się nych nie było wzmianki o meczu z
:
.
cę w ustala!fllilU 5'klad6w 1"e'Pr'elZe1!1tta-"'1~ ~a lZi()lSt~t Ij;}VZle'Z Z,tlL zod,y. rozpo'czą6 to spotkanie, a po drugie wyjątkiem wywiadu udz.ielon~go Kluby, kt6r~ d~t~ pory nie ure
cyjny.cJh P()Ilsk'i.'
~ r:oal~fI!kp!~~~5~c;,m P'ls,~rltśmy w nie . został odgwizdany walkower. przez mjr. Czernika"Robotni:B.pwi". :m~W,:ły, ro:;czen l ~e na?-esłały
ZaJPeJWl1e Wk'r6bC'e daw:!'emv 5lię o zwną.'1Jk1t ze spm~ą CzyŻerv.>:sk:e;go li Oba] sędziowie wyznaczei przez Ale iw tym wypadku nie podano es wl~nb'
ansc;'Y h z" imprez
.JI-la,.l'lzJ,e P.O~I'''~I- i m" me,""z ,~ Oz· ",~t.'''mł. Do1""''IS'Jl en<
.
'
.
,.'
PZHL traktowali to spotkanie jako godziny rozpoczęcia zawodów.
pZrzez SIe le urząZOl'lyc Cia Ł. O.
IM\.
Ul l
'J",!l\.
""
,'"
",'-'11",
v VV' 'łW ",IQ.
,mecz
o mistrzostwo Polski
-..
I ' . H. L., uczynią to w c:i,ągu 3 d..'1i
PZH !fIwe .zamiewa jednaik OI1g:atttiz.o"
P. Pawt'OlWlS'k!i !Zostal ~dY'skwaJl[]i..
.
I=9otest "Legii" nie posiada więc: od ukazania się powYższego komuwać oibOlZu 1Jremimgow'eogo.
!lrowalUV dl{)lŻywOfŁtni-o. .
. . . Sędzia Wa~ek Kuchar oświadczył, absolutnie szans uwzględnienia.
Inikatu vi· prasie.
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uwzgl nmony
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StanIsław

SoleckI I Słefan ..~łefański

-- W gaZ1e&cil o tym cicho - skąd mamwł~d'z~eć? ••
-Kto?
- Rzeczywiście., w g6~etach ciCho - a1e j'a coś nn.eco§ . ~,~ ta dziewczyna, s 1rt6tą przed chwilą rttm1:asił~ZIa~ Nie hra1d:by do wojska ty1u l!udizi.
w.i!akś•••
Pa'Wcl sipojt,zał ł11a. SiZU1ca" aile n,'iJe wiooz,iał, c.zy oIkIruzać
- Koleż.al11lKa ,Zawodowa, rulC wIęcej - zarumlenu się
mu swoje z-alnteresowanie s:pmwą ewentuaJn.ej Wf01jny lilia z1~a Pa'VVcl - :ałe żeś ,to od razu 51)oSitr'zegł?
- Laooa....
wsohodizi.e,'C2':y też ud.'ac, że go to niew1ele obchodzi.
Po nramyśle w.ybraltQ ostaJtnie.
- Nie z;auwa'.iyłem .••
2) ~,~:p!rawdde:to dobry ZłIlatjomy, ten A!ntfdnti,- kolega . - Czyżby?
Powieść
- Jeżeli na ko'bietę paJtrzy się przez dz{esfręc godJzfu
Antoni Szulc, mi;eszk.ana'ec Łodzi od rurodlzena":aJ . ktÓl'ly z JtednoeJ ławy gZlroIn-ej, ałe... dziś nic cie wiadomo. t::re'
\
dlzie:jJme - rzekł z nie~hęcią Paweł -:- nie widlzi się na"
tn-iedawno dopiero podiPisał foltkslistę i od razu zas'tiał szttą···
Szu1iOa odwołtSno, Paweł zaczytał SRę w JtęIkopis~e•. W ·;wet najwięks:z;ej urod~. Ot - towamrySz pi"a;cy.
wciągnięty na listę konfidentów gestapo, otrzymał pnz:ypewnej
chwi1ti pOCIZIUl na sobie czyjs wzo:,ok. Odw.r6cU si~.
'7" Ladria, -.. powtórzył Szu.1c - ale nie mg~t się, rue
.·dza:ał do drukMi!li przy ul .... Z zawodu b~l zeserem, ale
nie wsadzono go przy linotypie. Powiemono mu funik To. wsp6łtow&,zys<zka pr,acy pr'zy j,oonym 2i linotypów będę ci wchodzftł· w drogę. '
- Mówiłem . ci już, że nic mnie ooa nIe o'bchocllz'i.i.
cję zastępcy kierownika dłrukal1'lnli,by dać mu możność dawała mu maki, żebry podS'zedł do Unly\vami. Spotkali
zaglądania w ka:Ż'dy kąt i obsetwlOwama ~1~lCh prs- się pod kralIl!em, odlkręciffi wodę i myjąc zawtZięcie p<r
Po tych ;:OOwach Paweł zac'zru aie z,astalll.a.'mać dla.cze·
cowruków drukal;nL ZSlZ'ed~zy 010 zooerni, S'ZU1lc stanął· sma:r'awa.ne farbą ręce, a'ozmawS,ali.
go w ten wlaśnie sposób poiiQf~m~wał. Szulca o SWO[ffi
- Ty znasz tego lIlowego?
zdumiony przy je-dnym linotypie:
.
Sf:OOUlllku,do Krystyny. M6gł przecież powiedzieć rupeł·
- Zm;m! ' - odfizekł Ptllwel
nie Có i\fi'llego. Na !»"zy1dad, 'rejię§it Jego naifzeczoną, co nie
..... Paweł! Co ty tu robisz?
- Polak?
byłoby dużą :p!1'ze.'1:a.dą, VI całej" drukru-m bowiem' vie•
-Jak widzisz, pracuję!
- Proa:kł Ko1ega' sz1rolnyt
dziano, PJe Pawł-a łączy z Krr~tyną głębslZe niż z.wyhl;a
- Ptrzeciez ty nigdy ru.te b y1eś 'zecerem. Ó i1e pamię- No - tomln~e Uspokoiłeś.
sympatia, uczucie.
1Jam, ukończyłeś umwersytet?
.
- Byl!aJS piespokoj~?
- - .Dlaczegd :nIe ~edlZli'8łem mu wp.rosIt?
- Wielu ludzi zmieniło w CiZ!asie wojny zawód. T.m:e- Z .poozątku tak. Wiesz, że n'lam dobrt! ilituicJę.
Na topy'tani!e d:e zrna~3JZł od,powledzi. Zły był na si~'
ba zarobić m chleb.
. - N~e przesadzaj KT;ysiu iZ tą intuicją. Tym ra,z~m
";j ę z'SlWJ,odłaś. ~
,
.
bie.
Czuł, że po~n.il błąd. Ozuł jednocześnie, że ~
- Zapewne, zapev.m.e. No, kawał OZIaSU nile wi&zi~liś- Tym lepiej.
'
tein pope1nJił bez' wyT.a,źnej chęci. Stało 9ię jakoś tak, jak
my się. Bodaj od szóstej lclasy?..
.
- Zdaje się, Ale ty - jakiegO'ż to dbt:łJia!pa1I~ się - RozeWl-i się,. każde do s\Vego 1iit~~typu, posyłaJąc sobie gdyby nie on, lecz ktoś za niego gadał.
stauO'\vilS'ka?·
.
~·1 'Cz~doC'za'Su"u~miech, lub z.naczące spoj'l."ze'nie.
Po rozmaw1fe z Szu1cem oa'C:ZUW',81·· Przykry ni.esmak.
AntO'tlil. Szulc wrocił do Pawła i s,tf.łlnął obok MOtypU! To też z ndecierpliwoscią ocze'kiw'ał wieQZocH .
- Teraz Polalrom łat<Ntej,. bo Nj)emc6w bl~ dla woJ.,.....:., )
....... S~mp'atia?,
( J.J. C. n.
ska. Wieszl i,ę si_~ ~,~~ ~;~ ąW~Q~~~~ l1ia ~chqti~i~6
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Droga wiedzie. do Ojcz,~n,
Doniosła działalność ,Pol.

I

Iw. Zachodniego

"N
~ D 'u' hl d"d . .
r· '
• ••
"
.
.
.
Poza. wszechstronnądziałalno~cią!przez swÓj Wydział Zag~aniczny t.y~
m" ;:ues ' ~ lSC [~'n
.O!llO()!l v:. llU- i ram są,dy: dla de:na~if,~ka:OJti O'kr~slane! ka WWttooow:ah Org"Jl1i:izoo!a' SlżWHJb-1 zwi zan z Ziemiami Odzyskanymi \ wo zajmuje się P~lak~:nu P!ZebyW~ ..
t?f'Zo.:; ~~?~ ~:yczn.at.. rt~.. "ROIZSL~Y- I sa przez }uc1uośc.. Jatko .t'Z,gromadz,~- ·1' SikQ - aNemanska, ktora zawIera żą-' stałyąm !trzymaniem czujności . spo-l jącYnll poza granICamI kraJu, NaJg aJ(lCa
fi. w'tSuHl W {)!vTaiU.R:Cih tmos.bel\V! nie
brClJci mHoSliemVClh
pon:eważ d"
"
• •
,
ada.me upatruje tu w

l . ,. .

"
r
sMch na teill1arl: N'etn,1't!c bndz.ie stan I ' h '
. ',1_' . J
1-.. ! ' . _I~ i ·at'l\l.e lltwOtr Lierr1!ta TIo1epo:dl.,etgte g o ;pan- Jeczeństwa
odnośni.e tego,co SIę pIlnIeJSze Sll\~e zk . 't 'kt
e skupi
•
'.
""
, I Ci rOłllla one '\-"lSZIeIfl\!1Jl11l1 SłPł05'Olulli.'1l1 ti-I t
;t..
•
kl' ! ~~. •
.
h 'd d Odry . Nysy Łu utrzymywa.:nm on a u z
. '-:.1. •. .
d ~'ilatzn;i'l\.aoQl'1.
PO'Sitruno~vd,enrl.a odnoś': I' tyw;nYJCIh lhIt~erQIwców, Den,azmkac.ja SI W13. . na. (}IiJs'zarzeJ zamle'.SZ:.!l- Y!lli~IeJ~!la zac 0. o,,
1
. -:
•
'
olskimi na całym świecie,
Gl'le do p·tlz:Y-SZłO'ŚCd ~~em:ec 7.ah~iŻeĆ w Sltl"efie a.mm'yfkański-ej j.e;si t.akże przez naifO'd s0'Waiblsko - alI,emanskl.. IzyckleJ, Polski. ZWIązek ZachodnI S~!:~ł~nie im ińformacji o życiu
b~eda W .~~Z~.?'toIP11.1U.GId. O~Y~ZCZle zaJhrurno~wątna p!I'Zez elemelllty PI'O .
~olski Odrodzonej, wymhnie czasoma ft'ct:mJlli:lSlt:r:a....lI orraJZ zyo:'a· PO!'lfyC:Z faSlZy;S!toWlslkile, 'kt6:r:e .z,agtIli<eźdIZti~y sdę
III.
a nade wszystko w, dokła.da.·
llJ:~O. II ~OSI!JIOI~aI',~ze.go. od mill.1~a.ry~ W k~ilsda?h iDowotal11Yoh do TJ!I'ze;'
ł
:1~m~szelkich starań, by ludzi p~zo:Si OW, .. a;Jl:;tyw:Jst.ow . h~tlerowsk1Cih. 1 Pl-:ow;<itdlzoola ClzY'Sd;ek 4l0H'tv'CZilIyc,h,
. .
.
-ac ch na obczyźnie - nieraz JeM
z[bm~lThIta11ZY. WOll.ennYClh. W O'St'a:tlHltn N~;edawno W 'ĄTi.~1Jk;ierl . .tI~)i 1l:Sta,Lo~.
....
.
staJ ~ Yrzed pierwszej wojny świat1:l~za,sr.le tn;l1'o:za ~lę pr;zykła~y, .że !e~ no na;zwiska a5-ciu lhiiltile'roiWcórw, 1!tó
c~e. z ~ sprowadzić z pQwrotem do
zaca wmteJP;:!Sle narod\u mem:ecbo' rzv znalleź:1~ Stcl1mn:!enle._ wjedn1ed z
. '
.
.
\\~J
.
g~ K11!.nto'''Vlna de.mo~k~tYlZaoia w ~a' ta,'kIiJclh -·kOim'ils.jiF.
W okresie świątecznym bawili w suisse) i węgierskiej misji handlo- O~ezyzny.
•
,.
k'
OllOldlmcth Sltpefaah· il1"ie JelSt w żadny.m
* '" *
Zakopanem . członkowie
poselstwa. w e j . . ·
. ' . '.
Doniosła ta dzla!alnośc, PoIs lego
wYPa4Ilru ,P':rzetp'r~waICłWlna :Ił ,na!ieIŻY- J e:qm,a z PTZecl~trlycll hib1i{)lf.elk jak szwajcarski~go, ambasady francu-' Ponadto spędzili święta w Zakopa-I Związku ZachmI~łego zosbła ostatt~ ~~lecyrdQl\Vatt!,em. W s,tref~e btrjT- u,Th1weTsYieIfm w J'en'i,e 'Pols6ada 760 ty skiej, angielskiej, Stanów Zjednoczo- nem minister zdrowia dr; Litwin z'nio ukoronowa plerwsz~ zna:c::.ny;u.
tyl~,kleJ~leme!1ty Jas~~11S't()lwSlk:e i nr s,ięcy tOlIIJÓ'W. z .azego akot,o 650 ty- nych. Przybyli również prz.edstawi- małżonką,' wiceminister. dr.. Troja-'Sl.lkcesem. Od 20 gr,:uma u,b~e~łe,:,o
!eJ10'\V!S~e ZajillUJa. JeSl7)cze C'ZQl101We siecv d!zf!eił'il1<aJtl.kowYcl1' reSiZ<ta to ciele. frattcuskich organizacyj ,mło- nowski, wiceminister dr. Dietrich'r.oku b3WEą w polsce Jako go.~CIetZZ
a'lll~\~;!SI a w przell1!yś.łe n;a. ~~ut,e:k dzid,a lj}(]tlilj;:\Iiozne.'
dzieżowych o.raz SZW,edzki~g? Czer" oraz dyrektor protokółu dyploma-. deIeg::-c~ -,!ohkóW z 'Yestfalu, ~ orzy
'Prz:yJ.fl!zńe~o SłLaThO~VllSika komIS!!! de* * *
Wonego Krzyza, szwaJcarSkIe] orga- tycznego dr Gubrynowicz z małżon-~odbyli lUZ konferenCJę zasadnmzą,z
IPa;zl1[lik.acvlJl11v-ch. N~e lepiej p'~edsta,M:il'bt 1b
js.dh Z 1fu:ti . "d
.
nizacji pomocy dla Polski (La donne ką.
Za~'~dem Głównym PZZ w Po~n~.
W'~a Sll'ę. SlPrawa C'~ylStt'ki 'polttY'cznej . • "..' et, ay.r,.
te _e". ng . '?0'S,1. z
niu i po zwiedzeniu Śląska ud~h SIę
W Sltr:ef,ne a;mer:YikaIJi91de!j. J.s.tnf:ejące PO,Wl:a.~~ l SUi~h~~h .RO~~tIJ~H!I. g, ze
w towarzystwie przedstawicielI PZZ·
W1caS'Cl!Cl<el
u'WOC'11 mIieSlZ'fian,
1utory
dzie w danej chwili
- ......- - - - - - -....................--1 .(u,enooun
wz,~ranta;t 1snę, pr~ekazać jle p<rZ;elSledo Wa~s~awY, ~ 'w' z'sz i władzami .
1l1I emp""'k.,... ze ·w-_'\..O,A •• zonzgadmaJą
z
n
..
J
Y ym ret'mlO"raCJ
.'.
'l
•
'u,", ','Ul
,~\;JIUIU,
, tw
. sprawę
WŚl'6d CZaSOpl'sm
SIta:!
mteszkam,1Q\vy
Slka~zeJ·
pa~s
owyml
.
z.am.y'prZlelZ
'na fi ur~Cl'4
m'le5ilęcy
kamretgto pOIbytu
J li)
u1 .
. ".nlllerUJ-l!łeJII.
J
'III!!
tysIącznych
rzesz '.Polonii 'we~tfai-

CZl O O e r·z du
I

.

dyplomaCI W· Zakopanem
I

#

No'wy

O':t war· c· .1· e

W .Szezec·ln-.e

Szkft1y luz·

luz·

nUm6f
-Kuz'
n;,. ,.
'. ~
ID
H: ""y

W (rhoo.l,e dla 'P'I1zesi"d1eń,ców W wa'.
. I
• .
skiej do Kraju. Po roz~owach przef"nlk n[J.,.
• 1_'· h
.
. k·
Dn. 2 lutego uruchomlona zostame,go 75/3, wzywa szystkich pp Profe- prowad,;-onycb z. PZZ I dokła.dny:m
,ul
a!UlIi,
iW TatlV''C1 ;mu,SlZa ttllesZl ac w Szczecińie PaństWowa Szkoła In
'
A t' t''.
I'
~ ':
k . i·' . i
Bież cy S-c'
ty.
N:emcy, "vY'sd.ectaen:iZle wsdhCl'du Wo'I. . .
..'
- sorow" sys en ow, Inżynierów, La-lzapoznan~n się z waru~ ~m .ZYCla
SPołec!o _ n: ll,ll!D-er KgO,~~ no mu będz.i~ ;a'hrać 50 kig ~eozy zyn~erYJna. 1!cz~lm~ poslad,: pra~a boran~ow itp., mogących wykładać pracy w Polsce (jest W,srod mcb .d~dświ
. \ _raCKl~go ~, uzn~7a o'S'obllisil:YlClh.
.
, ~koł ak~derm<:kl.ch 1 m~, by~ .zaląz- na tej uczelni o składanie podań' zo górników i hutnikow), wyrazaJą
?
ęca. WIe e publikaCYJ ,zbliża.. " "*
Idem Pohtechmk! SzczecmskIeJ.
wraz z życiorysami i odpisami doku- ch"'c jak najszybszego powrotu, by
Jącym SIę
Wyborom. OtwIera go
. •
, .
t' . 'i .,.
~ dl
dartykuł K. Grzybowskiego o sytua."Sethwa,'blSldhe Zeit1.lug' -p.:rtżYI101s:i
Dla wykładowcow przybyWaJą- men owo
(R) {na OJczyste~ zle:r:n pranowac a
o
eji politycznej społeczeństwa pol-l wla:dOl111ość':z Si'ngJen {1- r:walucjoi. j,a- cy~h do ~zczecina przygot?wane ~ą
bra swego l panstwa.
skiego po pierwszej i drugiej woj~leszkam~. Wynagrodzeme! zalezPodobną wolą ożYWioną była deIenie światowej.
ru~ od zaJ~owanego stanOWIska bę- Remont budynk6w
gacja Polaków z Francji, zrze.szo~y~h
. Paw~ Hertz w artykule pt. ,.SnoZ .1\1 I L lON E 1\1
dz.le .wyn?siło od. 11.0~~ d? 17.000
W
Organiza?ji P?mocy OJczyzme,
blzm l postęp" analizuje postawę . ~~~~m~ do tw
l mItdreSlęc:zntle: .W teJ chV?hbWIdzele
kcha- szkolnych
która po zw:.edzenm wa~szakWY'· !-o· a~zy :inteligencji polskiej wobec zbliżaj _ nI~ n.LW'-'] SIę p11Zet o 1 Ty ~ iecz e
Jes Jesz?Ze ';lleo sa ony. .
'"
. .
., dzi. Dolnego i Górnego aląs a row·
cych się wyborów.
ą Sl:n~z do kol~ktm:Y po 10's ~9-tej 10-, Wy~adowcy poządani s~ na wydzia- ~Y'dżlał Ośw~atyZattądu ~;eJ-inie~ zjeuha~a do Poznania. w celu ~aInteresujf!cą pozycję stanowi ar- tern klasowe], ktora przynIesie gra ,łach., mechamcznym (I;~I ~ok..wy- sklego m.ŁodZI przeprowadził Wjcieśnienia sw~go kontaktuz.Pol~ki?l
tykuł Kazhnierza Brandysa o dzia- c~om :- w/g nowego pIaniU gry - kłaclow), elekh7cznYn:-, mzymerll l<!- ubiegłym roku gruntowny remcnt;Z1':lll1tzldem Zachodnim. Nale?,y sl~lI
łaJIności faszyzmu W dziejaCh postę- az 4 głow.ne wygrane po 1.000.000.- dowo - .wo~~J, arc~lltektury, rolm- 87 bUdynków szkoln ch eob '. !czYĆ, że przy czynnym udzl3.le PZ,Z
powej inteligencji i.' mchu robotni-. m., to jest
.'
czo - lesnym l chemlCZnym..
. 1..'
.'
.
y , . o . eJ . przybędzie ,w r. bieżącym z wycbodzczego.
I Mi}i~n. ~ ka1;d.ej klasie. Komitet Organizacyjny politechni! mu~e ~raWle5?0f0 wszy~~ch szkół, twa franc~sk~e~o 17.000 rodzin, z cze
"Apolityczni"- taki tytuł nosi! .' Rowmez ilość .. dalszych, wy~a- ki Szczecip..skiej, Al. Wojska Polskie- zn~JduJący:~h SIę na te:-eme naszego ł'I go 8.000 gornikow.,
.
artykuł pióra E.. Csató na temat nych. ~ega powaznemu zWlększenIU,.
.
:nnasta. ktore podl~gaJą kompetenakcji polskiego podziemia wzwiąz-; będzIe wh bowiem: 16 po 500.000.cji tegoż Wydziału~
tYm pro-I

I

-I' .

. '.

~p~n~~~~~~-~f:e:=~rze ,,~uź-! :O·~nc?o~~~.,";~~~O~ l:'OOO~O ~~ Zu~ycieł.gazu .W,lodzi ::dzo~:ojes!

poza

d~lszym ~u:ak-IPierwszy ,k?nb'rs nter~~~i

w
znaJduJemy artykuł Juliusza' 1.3S0.po. 5.000. zł., l ,t, d:
WOlnn
J ,
: p~ rywarua .
publLznych.dlo czyte.mkow ..Odrodlen~o .
Żuławskiego pt Czy istniej a wady I Dzięki tean'll, przeclętnleco M-ty
' . a 'lo!
szkół łodzlnch w nowy sprzęt Szkoli
narodowe?" or;d" Stanisława - Ehrli-I numer czeka wygra.na w sumie co Jak wynika ze sprawozdaniaGa- ny. Tak !Op w ciągu grudnia ub r' NB;jnowS'zy,.2 (111) n?mer "Odrocha pt. Głos Ziliiacusa c~li per- najmniej 10.000.- zł" a co 23-ci ilU-I zowni Miejskiej w Łodzi na m-c gro d t
. d
szkół 976' ł" k"" dzema" podaJe warunkI Konku'l'Su
.
~J.
• •
"
5000
d"
. . gazu na .t
· os arczono·
o.
spektywy" pokoju"
mer - ~ smme
co naJmnIeJ.
zren 1946 r. ZUzyCle
ereme
.
. '. . awe
.
. pt.
.
Bieżący numer . pisma przynosi złoty~h.
•
. naszego . m~asta wynoo.iło w ubfe- d:,uos~bowych l 340 krzeseł ucz- . Którą. kffiązkę dwulecia 1945ponadto rys monograficzny o radyOgoma il()só ~grany<!h WynOSI g~ym .n;lesJ.ącU 1.263.~90 mS. W.po- nlowskich.
. [
1946. uważam za najlepszą'!
kalnym Clziałaczu inteligenckim----, 35.000 na sumę 86,800.000.- zł.
Irownamu. z, konsumcJą przedwoJen:·
Pomiędzy uczesbiikówromooowaWładysławie Bieńkowskim. AutoCią.gnienie. I-ej klasy - l~-go ną (~u~len 1938) ozna~ało to zwyz
nych zostanie .
rem monografii jest Stefan ~ół- stycznia 47 .r. .
. '.. t~ę ;zuzyc:ta gazu wŁodzio 38.9 proc. .
Ii
100 KSL~żEK OGóLNEJ WARTOkiewski..
..
' . Cena losu 1/1 - 400 2it., - i/f. .::.:.
oświetla Radogoszćz .
.
SCI40.000 zł.
ft
W·· . .dZIale hterackim
prozę
- zł•
m'e~s
P
'
..
b
' energh.
. . poza t
'
. o-,:!:'o"'"
t
·
-.'
Jrepre-,I100
. '
V
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1
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..
~
oruewaz
zapotrze
bwame
ym '
za naj;t':raf n ieJ:sze
zen t Uje fragme-n
povnescl. e-rzego
(K 21)
l ktr
.
t"
.
'00"
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Puttr.amenta pt. . Rzeczy\vistość".
'.
W ostatnich dniach )Vykończono l e e yczneJ na e:reme naszego mla' ~2Zil ~o .o~owane zos aną."
naCiekawą pozyćją jest dWugłos.
•
' . . ro}:>~ty. murarskie ~a. ~~gowis~u jsta stal~ wzrasta; ~ pr~e:rasta w da~- l dL o~y IHBlllęzne
Adama Ważyka i Ryszarda Matu-IStrolk
mleJ~kim ?r,zy ~. ~~er~~eJ. 6, gdz~~ jszym CIągU ~OZ:lWO~C.lprod~kcYJ-ł PIerwsza -: 10.000 zł.
szewskiego o nowelach Iwaszkiewi•
..
.
.
załozono JU.z rowme:z Siec InstalaCJI !ne Elektrowru ŁodzkieJ, ·24 U~lCt;~! Druga - 6.000 zł.
cza zawartych w tomie pt. Nowa Prasa brytYjska w dalszym CIągu elektryczne]. W Hali przy uL Ogro_I,RadogoszCzu na terenach. SWleZOj T
. .
4: 000 ł
mił~ść"
,
t'
komentuje strajk kierowców samo-: dowej 4 przeprowadzono. takźe kil- włączonych do Wielkiej Łodzi ZO-j
r7~Cla •
, ~.
•
'Bieża:cy numer· pisma nrzynosi.chodowych w Londynie, który sPO-jka niezbędnych inwestycyj, Poza,stały oświetlone przez Elektrownię'
~rzy ty"IIl ~edake~a zape~l~ druk
dalszą "cześć pra"Y Andrzeja sta-Iwodował duże trudności aprowiza- tym Dział Techn.icznyZarządu Miej,w Zgierzu, która zainstalowała tam, n2..Jlep~z~n<:~ l
naJorygl~alll1eJszych
wara o Boyu _ ieleńskim. Zwykłe(c~j~e. ·~ąd brytyjsl~i .pos~anowił:s~iego m. Łodzi spC;rzą<lz!ł,jUż sz~zelna m~cy zawarteg~ P?rozumienia z, odpOWle~l w .,~~ro-c1z~mu".
.
działy kronik felietony przegląd uzyc WOJska do rozwozema zywnO-lgOłOWY wykaz robot, ktore naleza- WydZIałem PrzedsiębIorstw Zarzą- i . Szczegoły i bllZB. z.e informacJe w
p;~sy oraz n'oty dopefu.iają treści Iści., Zapowiedź t:'l spo~ała się z łoby jeszcze wykonać w ,Hali Geye- du Miejskiego m.' Łodzi 152, najtn ?W5zym nUTI?-erze "Odrodzenia"
nowego numeru .~UźniCY".
grozbą rozszerzema straJku.
ra.
..' .
lampy..
I Z dnia 12 stycZIlla 1947 r.
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W padła mi w ręce ilIl,terre&,1jąca
I
I
ny rolnicze wyjeżdżają . na polej
książka. Na.s~ ona tytu1: "Deut
z Niemiec przybywają "Zehntausehes Vorfeld im .Osten Bild. ..'
. '
se-nda Ferker' (dzie~fątki tysięcy'
buch iiber dM G e n e r a l g a u v e t n e - .
prosiąt), ro!Zd1zAalanyoh' chlQpOtrl'
memt
'J.~r!edpole niemie~kie _ poprzeJZ Gubernię, ddz1n.awall wym zaiste wzroldem, z pySznym wi8Jl'1lii1., w której .,,sog"elnaftl!ll'te polskim, aby us~1ac.hetni6. ~l~e_
na Wschodz\iie. ]oot to ,)c~ęga coraz
wi~ks:zego
rlara-stania wydęciem warg gubernator polni'SChe Gesellschait" _. tak tr~~y;
Nr~lec odJezdzaJą
pamiątkowa", wyd.arna w "Kra- swych uczuć niemieckJdh. i zamy· generalny i szef rządu Gt.rbernii _ zwane towamy'li'tko polSlkie _ US1rJJ.eclvnlęG1 roffnlicy polscy, aby
kau" przez "Hattptabtd'.lung Pro,. kał księgę z tą krzepiącą świado- cóż si~ z nim staJo? Od jego portIe- przy pól~arnej i ciJ.stkach za- eakOSlztow8IĆ rozkoszy .kąpiel1 i·
paganda~' w. d-rugą roceni:cę. utWo- mością, że gdziekolwrek no~ nie- tu i portretu fuehrere wraz' ze zdo bawia się wys.tępa.mi IPzewacz1ci, natrysków,' Arbeitsamey. pracują;:
rzeni-: Guoorm..i GeneraJ.n~ej, w mo miectka stanie,tam ziemia roz- b}'lwcą Pols!ci --..c, ielc1marazalldem wyglądającej na kokotę; jeszcvre wy~h~lzą gazety; Goralern skła
matiJoze,ądy NIemcy by~y ł! szczy- kwita i obraca się na wieki w nie- Brauchit.scJhem.
rozpoczy:na się O krok dalej -.,;, szturm ludnolŚdi dają ~oldy na J:Vawelu gubern~.,
tu potęg1, gdy za:ohodnra t polud- miecką.·· Dziś, gdy się tę księgę podróż w czasie, który' pt'zele~ polskiej do sklepu wódozaize.go a tOTOWl; na stra!~y porządku stoją
mowa Europa leża.ła u ich stóp, a pr~eglącia, można odbyć podróż cial...·
.
pod tym podpis:"Myś1icilem~, dzi'elnk rozkradzeni ż8JtldalTm1 z'
na wschodzie armie ich poouwaly W czasie, a czas... Czas historii N asamp11zód snują się' "cienie że tęn tlum. czeka ,na żywność? blach8.ttni na Ple.rS1kh - i tam,
sili daleko za Dniepr, . kędyś po o, dwie najmędrsre tna!ksymy ulo- przeszłości". To - Polska przted- Nie, to jestckień "WodkaaUJSgabe da!ej, i tam d/31ej: ZI1 C1:ryna się
Wo1gę i Kauk'!bz,
. żyło mm ten mezwyk1y naród wrześniowa, o ktciJI'.ej fotografie i (wydawane-j wódki), którą tak nnorm:ąles Lehen iiberall" - poKsięga joot zbiorem :mnóstwa staJI'ożytny, który' był i zdobywcą podpisy mówią z ~ wY'r.woslą ironią lubią Polacy({.
' wszędy rIOTma1ne żyCie..
,
umiejętnie dobranych i upOrrząd- wice<lkim, i polityldein,i rzooZlyw.t- i z niezmierzoną ,pogardą. Jest
Tym spoSlQlbem owe "cł'elt1~ę Nad Zamkiem Krakowskim pakowanych wedlug działów ilustra stym krzewiclalem kultury, i ·[J8.1'"·,pperetten - Marschal"
Rydz- przeszloOOiH wymierzały Polak0- wiewa sztat,,'dar niemiecki; gubercy;, zaopatrzonych w krótla1e, leaz cyfistą na olbrzymią mialt'ę. To- Śmigły; jest wyś:rpiane je~ ha.. wii>oJiczek za policzkiem. Z kolei natoT pTzyjmu}edzie~nikarzy tu~
wymowne i propagandowo spre- Rzymianie. Mawiali 'oni: ntem- slo: ,..swego nie damy, napa3i1rHka ukazal!re są! obrazy ~~kraju w za.. dzież biskupów ukraińskich; ksżę
parowane podpis'Y. Oto, dla przy- pus edl1iX rerom" - citas jest po:. zwyciężymy'; ukazany jest Si- męcie", który. to Z'a1l1lęt ~tawil ża polscy uczą w' szkołaoh religii;
kładu, tytuły niektórych d'iiaJów: żeraCiZ'em wszystk!e40 i: "tem- korski .:..... Minisiarpraesidellt (w nowych gospodarzy wobec ,,trud.. otwarty zostaje w KraJrowie InCienie przeszlooci; Kraj w zarnę- pus omnia revelat" - czas wSlZyst cudzysłowie) onne Land - ..,bez nego zadam.i.a" utrwalernia W kra- styrol Niemiecki, a w"wyzwolo.:.
cie; Trudne zair}arue; Porządek ko odslanna, wszystkt;> ukazuje we z~emi"; i Mościcki - w jasnym) ;u. "porządku i bezpreozeństwa": nej" Galicji wznoszone są bramy
i bezpieaz.eństwo; Nremłeccy "bar właściwym
świetle,
wszystko welnian:ym,miękkim garniturze, widzimy
zn1szazenie wojetnneJ tryumfalne z napisem "Heil Hit.
"barzyńcy"; Gospodarka rolna. w przed sądem Historii porządkuje. wiodący "sln geruhsames l.Jeben zburzone tn1a'8ta, wsie, moety i fa~ ler!" ..•
Gubernii; Lasy i drzewo; Dy.rek- Te dwie maksymy wciąż przY'"
den teuers~en Bod tJrten des bryki; nędzę ludności, Szmugiel, l cóż? Fugit temp'; .,:.,..
oja .Monopoli; Na roboty do Nifr ,chodzą na myśl; gdy się prz13g1ą- Ausland3s" - Mościcki) który do handel poką~y, wszy' ity/us; Ży- ucieka _ 'i' ucieka ~
. czkas
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G be .' t h
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i11Ó
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l
ląC, za.my ił
.
mrec; al u. ~a 1.· WY'dG OlrŻ'V~e<! Ga lm~~lą:~_. .slęgbęk
u M:11 yc . naj IhOZSZYC . Plz l'OW1S zba:- ..:r0W •l Y,kgta , w; o ,(l"Opne po skib kS'iMę pamiątko'!vą i rzuca'ją w
Norm· ne ZyCIe ?,OWSzę y; yuZl y • ene~i:U.ne): lacK~e szy . . c: .czcJS PO" gra<I)-1cznyc " UWl~Z ._ . ze .510,. ą arogl, W
orych l5~zęzną m~o- o!chlań historii. PooO'staje iilozby kolelD- ba nad nretrwal1o~ci'ą rzechy, zbf.1.'/"
Górale,. r:kramqy,. .' Cyg~e!. zc:rl . lUZ tych, .00 rządztlt Guger.- "Staać1Jt~geld - polsIne plemą- chody; pozr!'Wane ..
Fol~;doJCiZ"podre, ~zwol€m1e GaliCJI, mą l:ur,?pą:t'~ SJZybk~ od8t;ul dZ'a pans~?W: ... 'lAl:x:)~em PCf~~- ;e···f~t0fanf1.;V0 ~ka ~~~t- dowanych na rueln'awiści i prze1 ym
. o e.
PfIr~wt. ~. mea! y O pr~ede Sąd· &~ ~e. &ą z J~~laJtl1~~.':t~!ąae "le o: 'dbr~_ .yn:::!'tpoc.tą g1 M. ~ą mocy. PClZoS'taje refleksja: veritas
h polICja semper vnn Ct9ns _
,OdwracaJąc
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lS 01'11,
. e na~vet prz
są am:l l-'v~mscha . .tv.! en a w' ~1
umy· po o . uuvwanyuu orac,
. d
.. t
~tuditii,ąc koJtej1)opiękr:e fatJogra- lud:ckimi: oto. ch~ćby tet' które- slowość po~s~ą: na jedr;ym 4romalrogr.:,luie n;cp,"mi8iSta TOIZ~ają ka:- o::awS'.zJe zwycięska.
praw a· }eS
fiaczyta/nik niemieckt orN:wwał.go (JOrtt'et z,aJmuJe calą "'''rCt''1 ę ;1 d?-.!nęr[>.,.a.r7.vsród aT1J.ZOVJ lifTf l r " ; f f ty zy1.Vn08Clnwe; lekBJTze SZczepIą .
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W sprawie

Za 92 KaŹrr11\ell'iSlki ut AlbJramOlWB,kn.... 26,
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do 62 JiaI!1iÓ.W1s.ikti ul.• ~gIO.. wab45 J M No
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W budYtt1l.1w WYldizhatu Z1ir'&WIl.fl {""LI ts
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TlaJSlterni·e, Sitall1Y lękowe itp, zabu,rz'e- c~uw.amy t.V tJ!ie sW: .....w ...J' r
tle źród1a. kredytu zawadłZą, trzeba
K R, O N ł K A ~. t Zgodn.ie
z \vnilo\SIkJiem DY'rteokcjli tIo~ ni-a rÓ/WI110Wa~i iVSY'Cih:lCiznejlta siku;. pzenlędzy.
'
. ogc2-~m i z u.sJug lichwiarza skaWA2..NE TBLBFON1l
:f)ell(i 1'.~il;)il5ktlCih
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.
Np. Urząd SkEttbowy•. Jruwy rzyatać. Qll\ yJO' WIł:! w.
::,~:g~z!~~:~~:-i~~:M lP()ldwY'żs~eni'e ta!fY.ry pię::;il\1 dwu· - ~rzyjQi~a p':rzez betkrurza &peojal,st~ przez zloślhvo§ć przysy1a .nam W ten spasób ~ pnłeze
Kom.. Miejsk. M. O.
- tel: 253-60 {)lSO!b0iWY'Ck1 ,poP,..~o.i W Hot6'Iu ..Po'!o,nia'" odbY'wad.a sd{: W g'ooz!tn:ad1. l'IaiIlltlYlQh wymiar podatkowy zwykle w me) ~ Czytelniku ~~ już !'a.
KOm. Pow. M. O.
- tel. 186-02 ip'Ml1i',esltem1etelIl za ooik'Olie NrNr 110 cd 9........12.
•
d
ki·.
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',.. J •
k' W
pogot. Rat. Miejskie
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d·all11~a. że w r,amtH~1h akcji. ()świaio- la. ci Się że musi mieć na Popi.:J- 1'7 lIa t'tJ!)B będZ'le. ekdz:.J.al w luy- ~
(Rokićitiska. 8), zundeleWioza (PiotrkowN.a 'WlllibO'sek-taiWInbkl1 alb. Jagodz.ift- v.~o .. lrulliurraID~i orowoozooej pr"tł!iZ.
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.
ska .25),. Sz~indenbt!cha (Srebrzyftska (7), slkjf,e&'10 KOIleg.ilum Za:r.z~dlu Mi~jS'kiego SpóM'Zii,em'ię. orgm!iz.OtWM1& sa ()/belc- na nowe pop. • ce, a Ul.J!(M SJąca.
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~~~~~::c~8~z~e::f:o~~j ~~~~~:~l: m. Ł>(}Idz:i poota~ol\v:Ho l)tiZYZlnać To- rro'~ k~·r.epetvcl'eg'rtu'PoVle z PQls'kl:~o, e6rka domaAa. srę
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fótcJgr8fa, bo ehCl! SłoM zrobić
zdjęcie en It:tee ~yli lflJSł.fay O"
.
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I
.
raz z profrlu, czylI prołtlaktyozm. A u ciebie akUlVilt ktuchoz
KOllnp~,eły 'P'O'WYZ<łrZeO!rgałtwow:a~ flotą"
.sa, ~rz'ede w.g!Z~tlWJI11 dIla uczni6w'.
•
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!,t\tOl'nY. mattmLllt:vikri. fiz:v:k1 i cl1fb111i'ł~
Z kaexle.go {I'I1Zl00m~ p'ttteW':dua"
I/le są 3' iOO'Zń!11Y modl!lllowo -wykladów (2 falZy 1"0 l i pół ('Oldz.), z chemi!i- 2 glO4Z. iy;g.odnI~O"\V'O. •
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17, lS. 19 stycznia
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godt. 1.9.15 - .. Powrót posła.
ZstOldme
Z WYdailn/lm r:olZlPolt'Z~d~e- t'łM"'''.... Ó • f,i\t"""';m...l' w'~·1t1l1aIra 07.,..tO$zeó rozpadZ. Jest ,iBdnt:l!k wyjście z sy
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Listopada 21) .;... godZt19,15 komedia. BU- i :nl'e1t1 !Ile WlOII'11U "7U!l.,[e 1 'UlZlI'-'J!J~l 511'o.1e ...... ~akże <Ha ~tlnydh klla$.
.' .
r..r.ililCl 1• . yJSCte.
~ot'e P'OZWtuS
ziiiskiego ..Pan Damazy".
..
I'P'0Ill1 1 zak,t'acd'oiJl1 ,galSltflonOlmlCz,nym NO(lttnru1.1ta g)MJ,pa nezy 10 osObo nam z/~od21ł6 ktzywą ~ej kreTEATR KA~lllRAJ"NY DOMU. ~OŁ" I'SP'I1zedalWać
rualIXlQÓ'w aH~:cod1'OaOfWYlclh
wYlnos! 30 a'Jl. za. 1 gtooz.;nfJ !... ,.,. 111 • 'ak. to'
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NIEBZA· (PrzeJazd 84) - godz. 19,15 .ko~l'od 17-19 sty:cilnia wlactll!b{.6.
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erę at WIJ ,zwzązac
media J. Anouilh'a "Spotka.nie".:
.
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TEATR
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.
.
ft
19.00 .,Hrabia Lnxemburg".
'.. .
VI OBROCIE ZAGRANICZNYM
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TEATR GONG (Południowa 1;1.) -W loka,lU, Pcludniowa 11. o godz.
W o:br,o?:e za,&,raml!Joznym z. Pol~kI W 'Q~watt'lbelk. 16 stytcz,ttia 1947 r. o łów. Trzebzaby spróbować w U..
godz. 19.30 Cocta.!l S~lwegtrQwy.
18 ej zebrame . przedwyborcze ZarU'J,du 'l'l!O tZagrann1cy nada.n.o Wł'a.tdz.J,~rn'k'll gOIdlz 18'eł. W sailii OOiC'Z:vt,OiWej Sp.
d ~. Sk baw'
~ •
DZIECIECY . TEATR
KUKmŁ~K CMIlU Fryzjerów.
rh. 3.264 'tY'S. !Z'WYktsnCin prZlesylek Wy.d. u02 y1:elnt.łk·,. Pi,OiUl'\k'O'\V'SIka 96 rzę Z1e
a:r
ym ~ mowlą.
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- W sali Nr 14, Llndleya 3, o ~OdZ.l tym 'C'za,sie 4.014 tys. z\vyldyc:h p'rz,e lewski
ma J . e
rouneJ
mttll
a.
lo-ej ogólne zebranie Koła Polomstów Sytelk !Ii,"Łmvy;cb 420 łys p'rzesylek
•
kupienia blan1a~ttJ. wekslowego
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., .'.:
.
. Ceny bi~\eltóW: If1l tmna.ltfY· zł 40. dla.
• •.
•
- W. hali tkalni, (Da~iej Grohman), I i.o~econ;1ndh, 201 tys. paczek., 24 tys. mt'Qldz;~'ei;y zl. 30. dla tzlook6w SP. -Czy to :tnoz1twe? -- spyta.ae.t
Targowa 46, o godZ. lO-eJ zlot ORMO cta!SOl.• P'.~..
Wy1d Cz:v't,ebn.:k ' i mto.d?iieżV W W ~ ~~ ,
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I.JUUZ1} rtUe~:ioie O cm. t~t!ieuę- W lOkalU., p<ldrze.czna 15 •. o godz. e~dh rLa.OlbSleTWO<\vanlo· z N~ecmca~ grn'PaJcth Dooad 10 OiSó:b 7Jt 20.
Zlony. ch int~reS18.ch?
9.45 uroczysty akt przekaZyVł:.Ulll?- 17 od mil., USA, A1ll!g}ją. ZSRR, Ka:nada D
ADlłL-\. ((:}ł6wna) Romans pajaca" bu'!owanych domów na .. ter~n~e. I!alut fralł1.cJą..
-fi'ł\r u
A Jednak mozlrwe.
część ""Ulicy złoczyńców":" ...,:~nstw. Zakła:dom-.Pr.$lU.<Włoki~ - . "
.
._:Ji:~J1.
W~ŁAD~
BAŁ'l'1."K :(Narutowicza 20) "Za.ka... ' \ '
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.
... 'IU"I!tIR~i\..t'TC!I.M'W1' .iI.'brA'TtN'1!o1'1'r
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nuYL~W·!!.~.·.··l.'!/_i::').illl.Jn"- ~n.A:JI:~"""'.I.
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GDY1'i'IA (Pr.:ejazćl 2) - .. Nowe poko- I dZJnle
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CRDK,
Pi.ottkOwska
24?, o ~d
go-,I d
ścI6 będzie
Filharmonia
'W'..,.".,"
Yb.itn2 g0j
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12-ej
konferencja.
wSZystkIch
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k _I Zaldadowych całej ~l..odzi.
yrygen a amerykańs4.ę:.ego Jj} ,n.AN· .
HEL' (L 1 Ó 2/4} _
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eg on w
" e po o I
CO AUTOlU oraz pianistę N'ORMAN
MUZA {Ruda Pabianicka} - ,,15w letn1
BlIlLLI JOlO. Artyści arnel'Y'kfiasoy
kapltan",
' . ,
odbywają. tourm.ee po PoLs<:e. Na kon
POLONIA .~r!otrkow8ka 67) - .,Zakacei'cte symfonicznym w
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ne zamteresowan1e konoertem Dyrek<:ja Filhm-mónłi p~osl O WOZemł&j
i sza rezerwowanie blIet6wwstęPU. .

.RE~OBD (Rzgow,ska. 2) - "Elwlra
6.00 Sygnał czasu. "Kiedy ranne .. ",
dlgan .
,.
•
kalend. histol:'., 6.05 Dziennilr. 6.20 Giro(2SjM:)
S'l'YL!łW"f (KI1l'fts'luego 123) "Korsarze t nastyka, 6.S0 Muzyka.. 6.57 Sygnał czaSu,
p6łnocy. .
.
aud. na .. Dzien dobry", 7.05
Muzyka.
m'im lA .....b
"O"'-DD 'l\Al"'ł"rZ' yr1~'II'
SWIT (Bałucki Rynek 5) - "Gdy Ma- 7.15 Wiadomości' poranne oraz przeglą,d
... .I'.l.ff.L ...lI o. m ..IU
lU.LI' V.lUJ."'!J(J
Clelon",
.
prasy. 7.35 Program na dziś. 7.40 Mu..LUTNiA"
TATRY (SienkieWicza 40) .- ,,:teh stu I zyka. 8.80 Informacje ogólnopolskie, 8.40;
Dziś I dni następnych piękna. kar
1 ona jedna....
Skrzynka PCK, B.50 Aud. Szkolna 9.35 1 na.wa'o'W'
tk
H
L n.
TĘOZA (Piótrl~owska 108) ~ "Podrzu- ,Przerwa,. 11,57 SygnaŁ czasu i hejnał ~".
,~
a. opere a " r ,
U'.h..se~tek"..
IWieży Mariackiej w Krakowie. 12.01>; burg llluzyka. Lehal'a. - UdzIał
WISLA (pr.z ejazd 1) - .,Romans pa~ j Aud. dla śWietlic
r~bOtnicz!lych. 12.35; bim'a' J Kenda
St Piasecka J
jaca" II część .. 'Ulicy złoczyńców".
Pleś1Jl w wyk R.
Zambrzyckiej, 12.55 - G
~l k·
. "
• .
WŁÓKNUnZ .Zawadzka 16)
"Za
10 Inlnut poezji". 13.05 MuzyI{u, obia-l ry~'" an a, . D.
Lubowska;
H.
kazane piosenki'"
l, dowa, 14.00 (z Lodzi)
Skrzynka ofiar I \Vasllewska, M. ŚlaskiJ Wł. Szcza"
WOLNOsć
(Napiól'kowskiego 16) - L.R. R. 14.10 (z Lodzi) Fel. sportowy; wiński, K. Koszała, K. ChOl"Z!Bwski,
"Zakazane piosenld".
'
"[ red. L
Szumlewskiego. 14.15 (z Lodzl); T Ślązak Ii LabuMki 1 inln!i
ZACHĘTA.
(Zgierska 26) "Zamieć Muzyka rozrywlwwa na organach, 14.3°
'
, .L •
•
1
śn~::~'.OŚWUTOWE (Ul Rzgowske. 94> ~~a~~!~. zi?:a.Mf!r:iF~at~~:wiec~e:~1 Reżyseria: B. Fotygo-jJ"olański. .
DZieci kpt Granta". '
,.14.40 (z Lodz!) "zyclorysy kandydatów
Choreografia: J. Ci~sielski.
" .
do sejmu ustawodawczego". 14.50 (z Lo l .
•
•
-0-.
dzi) Koncert reklamowy, i (kronika Lo l
Kapelmistrz: Z. Wlehler.
Kino Wisła rozpoozyna. seanSE! o godz. dzi) 15 00 .. światło zaklf;lte w kamień"
16. 18 2.(1 - w niedz.iele t ~więta od go- - Pog.· słowno'; muzyczn., dla dzieci, . Oprawa scemczna: E, Gra]ewski
dziny'14.
15.20 uW zimowY wiecz6r przy .k?ło- i J. Galewski. W balecie występują:
Kino "Bałtyk począ.tek sbans6W: godz. wrotku" - aUd•. s~. muz. 15.~O ~I.esm '\V primaba.lerina. M. Martówna 1 zuako

~~_~

ŁÓDŹ, Kllłńsldego 10

~
Tel. 127..32

~

.....

..

I

.

..

KOMU NI KAT
KMńiitłja. Obywe.teItslka. DłUDJłny Narodbwej nt. Ło&i l'Iln1ejszym p1'Zypćm1na.,iż zbliZa. się 15styC1lnia. 1947 r., ostateczny tM'~
mim. wpła.<:aniadaJ:liny na.rodowej z 250/0 bonl'llkabl,' dla ~o!.tnik6w
podę.tku gruntowego, od nieruchomości, obrot'Owego na. zasadach
og6l:nyoh ora.z opła.eającyeh podatek ()~otJOwy w formie ryczałtu.

13ir.r:~gO,
see.ne6w: 13, rece~ ~';;:~kl~u;jI~~~ fs~~5nA~d.16di~;I·
tatlIaerz J. Ba.r~nc]s.
Prawo do porwyśszej bonifika.ty przysłUguje wyzej Wyfi1ienio15.30. 18: 20.80,
. mł.()dzie~y. 17.05 ,,11 nas~ych yr~yjaci6.ł". Bilety wcześniej do nabycia w Księ
nym POclatn,tk01'l.1, o Ue subs-krybowa.U Premiową P~ę Odbu~
17-20 Muzyka rozrywkowa, 1!,50 z. zY-i ga.rni przy ul. Piotrkowskiej 102a
Kino "Włókniarz" pocz. sean.
dowy K~aju 1946 r. w \1"ysókośd odpówia.dają,cej zaleceniom właści..
15 1780 20
CIa kultul'alnego. 18.00 AudYCJa WOJSkO-\
'
Kfnó ·.Woinoś~" pocz,
sea.nsów: 14. wa, 18.07 MUZYka, 18.30 "Nauka przy gło a od godz. 17-ej W kasie teatru. Po
wego Komitetu i wpłacili całfl. subakJrybow~ sumę .oraz pmedłoq
18 18 20
.śniku" • 19.00 Koncert symfoniczny. 19.57 cząteik p1IDktua.1n1e O go~. 19.
dyplom spełnienia ob()!Wią2'l'ku obywatelskiego subskryp~ji P. P. O. K.
• • •
Sygnał czasu. 20.00 Dzielll1ik, 20.25 Audy
211
rozrywkowa. 21.00
Łodzi) "Trybu
Ol_ _ _ _....................-.;1
lub w braku takiego -dyplomu zaświadć:rerue rrliej;8COwego Kcm.f.'tetu
TAKA
DZIś POGODA?
na LUdów" - reportaż historyczny T. 1
•
•
Ob)·vvate1a'kie~o.
.
.. n..
Łopalewskiego, VI re~. T. Markowskiego'
Towarzyst\'lÓ I'rzYJafm Polw
Przewa.żnlie pochInu!'Il'o. Mięj!sw 21.25 Recital fortep. et. SZPinalSkiego.\ ska - Radziecltiej w Łodzi, ul.
Łódt,. dnia. 13 ~rmnla 1947 roku.
oami •mg:;""
i opady. 'UmiM.'lkowa
2j'.45 RadiowY Uniwersytet LudoWY. - . PIotrkowska
212~b
przyjmuje
(J? 12)
"".
lU"" •
22.00 Kwadrans prozy, 22.15 Pr-ogram na.'
•
ne Wlarl:xy W kIerun1m po IilllO- jl1tro. 22.25 (z LodzD Koncert 21yczeń,
prenmneratę na CZMOplsflla Jitewym.
23.10 OstAtn. wiad. ddennika radiowego ~e f naUkowe oritZ dZłennłld.
'l'emperawra na północy. k1'S,j1,23.80 (z
dzi) Program. na dzi~ń ju- mdzleckie.
(22 M)
.....- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _......olroło - 6 stopni, w połUdn. ~;~lrl·B:~! (Z Łodzi) ZakońC'l<eme . au- im._ _....._ _ _ _ _ _..........._ _... 1
W ldnach które wyświetlają. fUm f,ZAltAZAN:m l>lOSENKI'4

J!io;Pa}P'poazMek

mity

12.30'1

leja

(z

w

: : " " " ' - - -_ _ _

=-_________. . . ____...........________.'____

..
...._ _ _ _•...·, _ _ _.......""""'_ _......_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'11
Lo.

O stopni.

..~.

Remont lokalu dla Muzeum

I K O nI ł r-u Kro·w
1- ł O ' ł k' res' ..IAr9y
"" ...

W ZIW'.i~lru z Pl'lZY'1A1m1em l{)!kalu
ul dr
Wił~owki!~ 36 M'.we<n1l11 HfJSto'rH 1

J}a.11I:~OIWieIg>o w hudYlll1w proZY

smn.mm .K()I!e,gium Zamz~cW.

Miejskie\\r,Q

orax .kalkulatora rutynowanego
na

d .b

o ryc

h

- k h"

Warun ae

odbywać się będą ~od!dennłe

JImo BAlll'YK

P. p. FI LM P.O
. LSKI DZ ia ł Fa bry kac ji }. i

m•.!'xJoh;; 1>OO!an>owilo l>QVlierzyć wY'
H
N
.
kOIIlialfllile r{)ibót zwiazalIlYcl! fZ remon~
toem tep:oż lokalu. fi1m1d'e P.Z.B. "zaZgłoszenia osobiste; Łódź, Plac Wolności 2
;2;
b1td~JWi.·1 "l1Z:V ul, M~traJCk~ea 7.
t _______iIIII"_mllllw·....· ~-----"""""'_-_ _- - -_ _.............

poc2ą;telt sea.n~6w

sea.n:~e~

ó godz.
13.00 15.30 lS.00 20.30

Kino

POLO~"lA początek

Kino

WŁóKNl'AJł,Z począ.t-ek seansóW ()

runo

WOLNO~ć po~·l!;ł:ek s~anoow

sea'l1!SÓw o gllih!.
18.00 15.80 18,0{) 21l.ao

·

,taangażule

4.

......

godz.
12;SO 15,00 17,30 20.00'

------_

() gó&.

__ __ _----

14,00 16.00 1S.00 20.00

............................""'..........,,_.......

:Nr 13 (559) D l l

~

.......

N NI K

......

ł, ó

(29 M:)

,/;,;-

...

D Z Kl

7

PRZET ARG NIEOG RANIO ZONY

Pati?tw owa Wyt:wór.nia P~ier6w Wartościowych "Ił' Łodzi, ut. Dowborcz;Ykow. Nr' 18

'Ogłasza przetar g nioogq'an.:Lczo.ny na. wykona nie robót
illm~eyjn~ch w budynik u OśrQdkaZdrowia przy P. W. P. W.
w Lodzd.,
a nuan0w.iCle: mstalac ji wody zimnej, wody ciepłej, gazu,
centra.ln ego
OgT.Z.ewarua, kauali.z acji, od-emglan/ja. i wentyla cji.
.
Powyższe instalac je nalezy wykO'nać w/g projekt ów które mo2infl
przejrzeć w Biu;me Budowy P. W. P. W. W ŁodzI, Ul. DO~borc
zyików 18
,od 9 do 1.2, godz. oraz tamże otmymać podkładki kosztor
ysowe.
.
.
Ofer~y 'w zala~owanych kOp€rta ch z napi3e m"Ofe rta
,na roboty
mstalac YJne W OsrocUm Zdrowia P. W.P. W. w Łodzi" należy
składać
w Sekreta riacieP . W. P. W. w Lodzi, 'ul. Dow'/Jo:rozyków 18 do dnia
23.1
1947 r. do godziny 11-ej. '
.
Do oferty należy dołączyć kwit na w.płacone w KasieP
. W.
Dowbor czyków Nr 18 wadium ,w wysoko ooi 10/0 SumY ofertow P. W. m.
ej. ' "
'otwarc ie ofert w obecności zaintere sowany ch ooób nastą.pl
W dniu
23. 1. 1947 r. o godz. 12-ej w sali Konfere nCyjnej . P. W;
P. W. zastrze ga
sobie prawo uniewaŻlnierua przetar gu bezpod ama przyczy
n oraz wybór
oferent a hez wzglęcru na cenę.
P.63

KC

MU N IK A T

Izba Skarbow a podaje do wiadomości, iż celem 1lm{):żliwi~nia
wszystk im płatnikom wywiązania ąię. z obowiążkuwpłacenia
daniny narodow ej Kasy Urzędqw Skarbow ych W dniach 13;
14 i 15
syczalia r. b~ będą czylllIle bez przerwy od godziny 8 do 19.
" Łódź, dnia 13 styczni a 194J r. ,

I

I::::==::==::===:===:=::==== l

I

LEKARZE

DYREKCJA BUDOWY

(

~Ol\IPLETY

BUO HAL TER II
P R Z E BJ T KO W E J

!'

poSZU!kuje do natychm iastowe go kupna trzy samoch ody osob~we
',
dobrze ogumio ne, w stapie gotowy m do ruchu, o litrażu
ponad
2.000 cmz:

poltma

Z. li U LIG' O W S.K I
Pi-otrk-o wska 109, m. 8. TeL 276-11

Zgło,szenia nal€ży kierować

do S:kreta ria:u· ~jednoczenia
tyczneg o Okręgu Łódzkiego, Łódz, Daszyn skiego ,58 (teL Energe100-15) . .

,J'

"'.1

(Kr.28)

I. WYS;I~~ :~R~ł~~w
przyj mie

II

'SEKRETARKĘ
. ze

LlNłI "220'T1i,,_

ŚLĄSK-ŁÓDŹ

i

finansow ej - liśty. płacy ~.ina-;
gazynow ej skrzynk i do kartote k

znajomośoią

stenogr afii

,i maszyn opisania .

WartlJł1ki

dobre. Zgłoszeniapr.zyj-:
muje:
Wydział Surowc ów, ul.
Pi'Otrko ws.ka 40, n piętro frant.

IZBA SKAAB OWA

(P. 73)

C.W

(P. 56)

DYREKCJA.} BUDOVVY LINII 220 kV
ŚLA'SK "- ŁÓDŹ

I

zaangażuje:

(
,
a) 2idolnyćh i energic znych inżynierów elektryk ów i technikó
w
elektryk ów;
,
b) rysoWU1ilków (kreślarzy);
c) księgowego;
d) personeJ. . biurowy ;
e) ma:szyn i;stki.
.
Wysokość wy:nagl'<ldzenia do omówie nia.
Zgłoszenia osobiste z podania mi przyjmu je Sekreta
riat ZjednMz.e-:ma. Energet ycznego Okrę~" Łódzkiego, Łóuz, Daszyfl
skiego 58.
.
(Kr.27)

LdL.~OLEUl\I"

lustra! ; !konsolam i
l.2 m. fotele i batier o pojemno -

PA:&STW OWE WARSZT ATY SA-IPOS IADAM sklep. dwU'wyst
,:woMOCHO DOWE pos..,uku ja: Tech- WY. przyległe pokOJe
tamże m~eszDr med.' M. ZAURMA N. specja- i sprzedan ia. Sienkiew icza,
!lika mech. na stahowis ko kre- kanie, centrum . handlowe
52
m.
7
.
Usta chorób skórnych l wenery-I Od 8-mej do II-tej
(PIotrś1arza
kontrole ra do' Oddziału kowska) oczekuJę· ~~ecydowanych
i od 1~21-szej,
cznych,
przyjmu je s.:-101 6-7.
Motorow ego, kontrole ra do Oddzia poważnych propozyc
(143 p)
JI. Oferty pod
Nawrot 8
.
CA'
lu
Montażow
ego.
monterów sa- "Centrum ".
.
. ,
(140)
• . • 'KUPlĘ nieruchomość najchętndej
mochodo wych. Reflektu je się tyl- - - _....
.
_ . .
Dt med. GUSTA,W MARIUE WlCZ, do odremon towania.
ko na pierwszorzędne siły fach!),- PRACOWNI<;:ZKA S:połdzl~
Wiildomo§Ć
lm Spospecjalis ta chorób' wenerycz nyeh Administ racja. pod /,remont
we. Zgłoszenia kierować do Re- lem poszukUJ e pokOJU.
",
Wmdomość
dakcji pod "Silnik".
ł skórnYCh. Piotrkow ska 109. m. 6.
(199), Jaracza 7. czytelnia .
(155 p)
<,136)
Telefon 138-52.
(A.) DLA NIEMOWL~T waga do sprze
E
lA
- - - - .. - - CENTRA
I
dan··
LA Handlow a Przemysłu ZGUBY i UN!EWAzNI N
T
Pu'dall: ' ka
'Dr med. 'XUrmE WlCZ ZYG:MUNT 'p- ~ak w kF'1 .e "an
Elektro-t echniczn ego
J (~s40)
Oddział w
JlpecjaIis ta chorób'
wenerycz nych 10 r ows a.
Łodzi
poszukuj e 2-6ch. technikó w UNIEWA 2NIAM skradzio ny
.
.. Pert, 'skórnyc h. Piotrkow ska 106. - LEICA m C;. projekto
elektryk6 w. na stanowis ka refe-son alauswe
is" Nr. VII U2 na naPrzYjmu je od 7-10 l od 3-7. (ag) sprzeda. okazyjni e Firma.r 6 mm.
rentów sprzeda~ i l-go technika zwisko ;Tan Uszałowicz.
.Tan Puj' (140)
dak'
k Pi trk
elektryka do wydziału planowan ia - - - - - - - - - k 83 (A 41)
Dr LIRO ALEKSA NDER, choroby
.-- -l s a,
o ows a . .
i statystyk i.
.'
Zgłoszenia osobiste. UNIEWM ;NIAM wszystki e .
dokuuszu, gardła, nosa Łódź.
ul. Piotrkow ska 105 Wydział menty zgubione dn. 30. XII.
przyjmu je KARAKUŁOWY płaśzcz w' dobrym MOTOCY KL
46 r.
w dobrym stanie. na
8-10 i 4-6. Przejazd 6. tel. 101-50. stanie okazyjni e sprzedam
. Personal ny w gDdz. 8-'-16. (136 p) na nazwisko Marii
. śr6d- chodzie .. B. M. W:" nakorda n do ZAOFIAROWA
Sosnows kiej.
g
NIE
PRACY
<a__} miejska 3. sklep galantery jny.
Łódź. ' żeromskiego 99.
sprzedan ia. Ogrodow a 12j14 w :po(184)
Dr. ANATOL MIKUŁKO. specja.
. POTRZE BNI:
maszynis tka _ biu- SKRADZ IONO legitym. służbową
'
(169) dwórzu (.garaż) od 8 do 15-ej.·
PRZYJM IEMY od zaraz: kslęgO- ralistka. goniec. sprzątacz
lista chorób kobiecyc h. przy.imu ka. Zgło Sądu, Okręgowego, legitym. tram•
(178) wego,
kalltu!a tora,.. kreśl~rz~ szenia Sekretar iat,
j e od ll-6' po poł.
{~HU1LIOJ\'Y. zeszyty, papier. ma - . Piotrkow ska wajową na nazwisko Knothe. Cze---------.
Al. Kościuszki kulatura
elelq.ryk a. . Panstwow lI; :YVytworrua- 272-b.
reparacja Wiecznyc h KUPIĘ nansuk
.
deseniow
y
96. ·m. 2, (róg Bandursk iego, 8) ~r) piór. _ leraz
pracow(231M.) sława, Piotrkow ska 10. Hipoteka .
RadlOtec
hmczna.
Łomzyns
ka 8/12.
..ódź. Piotrkow ska 96. _ ma bielizny KUińskiego 61 m.
.____ _ _ _ _ _ _ _
_____.
4.
(159 p)
(K. 19) POTRZE BNA ekspedie ntka \Vy_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Sklep
Pomocy
Szkolnyc
h.
tt'lefon
Dr. RATAJ·- :tURAKO WSKA, ,spe- Nr 212-47
(69
p)
'
.
(wł)
. . G~SPODYNI -'-' ku~arka -'- chęt- kwalifiko wana do składu wędlin
cialistka chorób skórnych . w e n e - '
TR'
Y"'~ON"
AL'NE
A. Kotecki. Łódź, Kilińskiego 100.
. 1\IEBLE w dobrym l złym stame me samotna . repatrian
MA
L'I.
1 li
tycznych li kobiet. kosmetY ka le MASZYNY do pisanl~.
tka - po- wiadomość na miejscu.
Uczenia 1 kupuje sŁolarnta Krasicki ego 3, trzebna
(131 p) I ~....._....,,...,....._ .....'"""'......._ .....--:do'
karska Piotrkow ska 33, godz. 12 szycia. Naprawa _ sprzedaż.
małego hotelu na Dol- ____ ____ _ ,.
STARSZ Y zamożny pozna panią,
oraz PS're zy RzgowS'ltiej, ):;rzysta nek Pia~!n~ ~ląsku. Zgł.o~zenil
dO.1 i 3 do 5.30.
l, ..pod "S~- KRAWIE CKI czeladnik po.trzebn y posiadającą, ha~del.
(kl116) kupno _
nawet uszkOdzo nych.
C Z I t a . . ( l 8 1 ) .koJna do AdmInlst racJI.
~r~emys~. ,U8i)/na duże sztuki. Narutowl Cza 27, Oferty •.sp6łka'
(A. 456)
Administ raCJa. .
Dr med. 8. żURAKOl7VSKI. spec- Południowa 1.
'
.
Sklep Frankow ski.
:..................................." ............................................................................................., ..................
(150
p)
jalista chorób skórnych . wenerycz
(157 p)
.........: i ---~_. - - - --.'
.
nych i moczopłciowych. Piotrkow - OKULAR Y,
. KSIĘGOWEGO młodego !ll1ergicz- PANI na stanowi$
termome
try
wagi
ku
pozna
Pana.
ska 33. g. 12--1 i ~.5,30. (r 11ąJ chemiczn o - techniczn e,
nego i KOREKTORA(KĘ) do .Drul z . akademc kim wykształ
labomtoceniem do
ryjne,
geodezja i mikrosko py.
kam. iPosz.uk Ujemy. Zgłoszenia do 45 . lat. Oferty do Dziennik
Dr ZOFIA SKoNIEC ZKA, lekan Łódź. NowDmi ejska
a Łódz'V
Państwowych Zakładów Wydaw- kiego .. Sklep".
3.
(Ag. 18)
nictw Szkolnyc h. Łódz, Piotrkow - .....;.;.... .;,;--- -----...'(132 p)
~~~~~a n~~!~~c~ka.:.. ~~~~~i: SZOFER ZY I MOTOC YXLIiC- I,--..- ....
4:-6 Ul. Piotrkow ska 16. Telefon kombine zon ciepły,
ska 123.
skórzany sprze
(P. 70)
NAUKA i· WYCHOWANIE
276-43. Leczenie elelrlrowptrZąsowe. da: Firma Jan Pujdak
ZA.:KŁADY przemysłowe St. Weigtl ..._
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _...._ _
i s-ka - .
ul. Senators ka Nr 7 j9 zatrudnią Ii:ORESP ONDENC YJNIE
(A 42)
(248-p) Piotrkow ska 83.
nauczam
biegłą maszynistkę. Zgłaszać się u matemat yki.
fizyki, chemii, OpaSzafa. Adminis tracji.
Dr pmTRAS ZKmWI CZ. specjall- FUTRO męskie na nutrietac
(P ~ 66) czno, Limanow skiego ;,li.
,Magih ----- .sta chor6b 'l1szu;no sa. gardła. _ wzrost· średni sprzeda
strant Ałpatow.
(7575)
Okazyjni e
ZAWIJACZ KI
wykwali fikowane
Sienkiew icza 73. PrzYjmu je 3-4. Firma Jan Pujdak
i s-ka Piotr(ll;rów.k. i i irysy? potrzebn e natyc~-I LEKCJE ' angielski~gb,
6-7. Tel. 195-00. wewnętrzny 19. kowska 83.
francusk
ie(A. 43)
tmast. Zgłoszema tel. 107-01. (l6~) "'0 rosyjski ego,' czeskiego
, włos.
~2162-p) DZIANINĘ jedwabną i bawełnia..
..
I ki~go, hiszpańskiego, niemieck iego.
l'OTnZ~
BN~
słuz~ca
o umIeJąca 'I Daszyńskiego .61 m.
Dr med. J. VOGEL. specjalis ta ną, koronki kaMą iloŚĆ kupię. 6.
(113 p)
.gotowac . Pwtrkow ska. lilO,
Sklep
chorób
kobiecyc h i aKuszeri a. Tel. 204-42.
(P. 38)
galantery jny.
(154 p) S:l1m:RET1\RIAT Szkoły Przyspo -.
przyjmu je ...:.... ul. Narutow icza 4.
-"-'-telefon Nr 260-92.
TKACZE na krosna angielSk ie sobienia . Adm. Handlow
(A.) UWAGA . Kupimy za każdą cenę
ego. Anopony
rozm.
{jedwab) potrzebn i. Gdańska 118, drzeja4. przyjmu je zapisY
6OO:X 1:6. lub
na noDl' DOBRO WOLSK I.' spećjalista 575 X 16, lub 550
Mintz.
(156 p) we Kursy Adminis tracyjno - HanX.lo
5
szt.
chor6b nerwowy ch j seksualnY Ch Piotrkow ska 238 C. A.
dlowe, księgowości (wyższy i poP. P.
Przyjmu je od 3-5 Kopernik a 6/3~
(128 p)
POSZUIOWANIE PRACY czątkOWY). stenogra fii, maszyno pi.
tel. 186-00.
sania, rachunkowości i korespon (A.) :NaRCiA RZEl: smary, kijki,' ko ...
"-~I
...
Ł
..
O
...D
....
Y....-zn,.a
..J...ą..c-y.....,.p=e...r~fe...c~t~j.....a...n..._1 dencji.
stiumy i narty sprzedaj e: . Firma
(6286-p)
Dr Henryk PROCHA CKI. Choroby .Tan Pujdak
gielski
i
S-ka·
oraz pracę biurową poszuPiotrkow ska 83
sk6rne i wenerycz ne. - Legion6w
•
kuje
(A.
posady.
39)
Zgłoszeni
pod
j.
a
S.
do
Dz.
Ł. _ _ _ _.....
Nr 17. godz. 3-6.
Ił_
(166)1
ó_
~N
.....B
(6810>
_ _ _ __
- - -....." " " ' -............... ...........-- f

ści 200 litrów z kotłem CaminQ do

83

____ ____ _-=-___

N.leuc zclw
'. y d
' d
o.rc;
r'''''''a

_-o_____

Dr MARIA śWIDERSKA _ ŁOMOKA 'choroby skórne i weneryczne,· kosmetyk a- lekarska
Piotrkow ska 224 tel. 141-72. (84 p)
Dr MIRSKI IGNACY
akuszeria .
choroby kobiece, żeromslde.l!o 3!7
257-23.
(60 p)
D:r ANNA RACHWAŁOlVA charOby .kobiece. wewnętrzne. ~laki
przYJmu je od 1-2, 3-5 Sienldew i
ĆZ8. 37 'm. 15 tel. 141-40.

te;.

~ELAZA okrągłego 53 ID tm SOOO
kg. Nitów ró:lmych nostarcz y (.:acuda. tel. 117-36.
(K. 31)

ZEGARK I,
KINOKA MERY, FOTOAPAR ATY, znaczki filatelist yczne,' najtaniej .. poleca "Okazja ":
Kilińskiego 47.
(Ag 14)

(rys. z "DaMy Expr.ess")

KALEND ARZE wszelkie go rodzaju,
księgi handlowe , dziennik i podawcze. asygnari usze poleca: "Składni
ca Biurowa " Ł6dź. 'Piotrkow ska 69,
tel. 116-60. Ceny hurtowe. Prowincja zaliczeni e.
(K, -8-M)
____ ___....._ _ _........._ _ IFOTOA PARAT.
projekAKUSZE RKA Woitasie wfcz. abitu- tor. BRYLAN T, znaczki
FILATE W
i
r
'kl
p
LISTYCZ
NE,
złom. ZŁOTY
tlentka
j
arsz/tW'sk ej K mI . ro., SREBRN Y.
zegarki. kupuJ'e płacąc
fe$01'a Gromadz
kiego. przyjmuj e,
PomOl'Ska 43. •
(53S8-p) najlepiej "Okazja" Kilińskiego 47.
.
.
(Ag 13)

------

BEZRl!;KA'\VJlrrKI, łl1eżery, reforSREBRO , złoto - złom ,kamieni e my wełniane
poleca Dziewiar nia
szlachetn e kUpuje, płaci najWyż- Nawrot 32 m~ 3,.
tel. 127-09.
(182)
sze ceny Zakład Zegarmis trzowI:łki "Omega" Piotrkow ska 4.
. 'l'ABLET KARlUl lub talerzowl l
.
(44 pJ prasę na tabletki kupię zawiado-mić ,Froman . Łódź, Narutowi cza.
BRUBY 5/8-3/4 . Nit6w kotł'?- 24/9.
(142 p)
wych, mDstowy ch, kl,'atov.rych róznych dl;ugości. większą, ilość do- !Hll'~ pr~yrz~d elektrycz
do
starcZy
TEBAKO "
Warszaw a. szwe]sow ama pIł taśmowych,ny
W61~
Hoża' 27. ..
fS;. 32) m~ańska 41 m. 27.
(116)

D Z I ~ N N l K.. Ł

Ó

1) ~ K l Nr

13 las9)

zn~jąca ws;~kie WYTWó RNIA ~udełek . Tekturoprace biurowe _ maszyno pisanie wy~h - Pr;e?slęb
. PapIer!1 Przeszuka Odpowie dniej posady. Zgło- tworcze, Łodz,
Na-:utow lcza. 42,
szenia pod "obowiązkowa" .do tel. 1~3-15
wykonUj
e wszelkie go
Dziennik a Łódzkiego.
(114 p) rodzajU Pudełka.
(. p)
....
SZOFER - mechanik posiadający PRACOW NIA futer
St.
Augusty
czerwone prawo jaZdy, poszukuj e nowiez. Pomorsk a (Nowotki
) 23.
posady od zaraz. Ofcrty pros-zęltel. 209-26.
"
.
(99)kierować
dD Dz. Ł. pod "Lwo- -_. __..
"
,wiak".
(183) BRYCZE SY gotowe i na zamówie . nie z własnego oraz powierzo neTECHN IKdenty styczny z 10-1et-1 go materiału wykonuj
e mistrz kra
n~ą praktyką, WY.k{)nUjac y wszel-11wiecki.
ska 220. (95 p)
kle prace wchodzące w zakres --'-'" Piotrkow
-,-..
'
---'-teehniki dentysty cznej przyjmie N'l\PRA WIAM bez śladu--_." .-.
wszelpracę na 5 godzin dziennie. Ofer- kiego
rOdzaju uszkodzoną gardety składać pod 192.
(192) robę. Łódź, śródmiejska 23 m. 2.
(7625)

Kłófuia'pny

----- ----- -,_.-

Wydarz~'c s!ę

Zawsze mote.

l

Jakąś pani
Ruga pana:'
,,NiIitzem.niem ja
Ostukana!

Skład

Nam6w Umn!e
fan na sławkę.
i mej prz~granej
Masz

•

BIUR...'\LISTKĄI

Tołaizałorze

lornetkę,

SODY środek zastępczy.
LEKARZE· DENTYśCI
Farby,
_ _ _ _ _ _ _ _ _..............._ _ lakiery.
wka. nitrocel. -Olejki doązpachló
ciast. Poleca
Farb
(125)
Dentysta WODNIC Kl STANISŁAW 11 Listopad a 32.
specjalnoŚĆ: korony 1 mostki l\ffiDAL mI, ŁAŃCUSZ
porcelan owe. Andrzeja 11. telefon kle WYl'oby ZŁOTE i KI, wszelsrebrne najNr 154-12.
(573B taniej pOleca: "Okazja" Kilińskie
go 47.
(Ag. 15)
,Lekarz- dentysta TADłmSZ MINTZ
leczenie chorób zębów. jamy ust: HOCKEY , ubrania i
sprzęt
kom.
4H pletny dDstarcz a: F-a ;Tan pujdak
nej, zębY sztuczne . P o ł u d mowa
łele(on 268-91.'
(7233). i Ska, Piotrkow ska 83. tel. 126-62.
(P. 71)
WARSZ AWSKm LABDRA TORIUM
"
5
DENTYSTYC ZNE uzupełnia pra SAMOCH OD ciężarowy o:- t onoWY w dobrym stanie zakl)pi3 Pań
cyzyjnie wszelkie braki w U2~ębie-• stwowe
Zakłady Przemysłu Bawel
Diu. Piotrkow ska 25. m, 41. (624) nianego Nr 17., LódZ,
Rzgowsk a
26/28.
(P. (7)
Lekarz-d entysta ZOFIAB ALICKA
przyjmu je od 10--13 i od 16-19 ROLWAGĘ og:umloną,
Moniuszk i 11. II pietro tel. 151-15 kim koniem zakupią 'Wl'8.Z !li cię!!
Państwowe
___.............._ _............_ _........... Zakłady Przemysłu Bawełnia
nego
..
Nr. 17, Lódź. Rzgows-k a 26/28.
KUPNO I 'SPRZEDA~
(P. 68)

8

FOTOHE NICZNJ są wszyscy. gdy
PROPAG ANDY gospodar czej . spe- się fotografu
w ,Foto-Ate lier
cjalfsta szuka pola pracy. Oferty H. Smigacz, ją
Fotograf fUmo"Merku!" 50" do Administ racji.
wy"
Piotrkow
sita
6. tel. 171-84.
,
(gr)
..
.
ZDJJ.l,;CIA
do legitymacji oraz roB~CHALTljiR - bIlanSIst a
przYł- boty amatorsk ie
ę w clą
mie ws,zelki.e prac":.~z zakres.u ks!ęjgujeanego dnia. 'WYll:onuj
Legionów 1.
gOWOŚCI. WIadOmOSl~ S-go SIerpma
(A ,3Si)
18. I piętro front m. 4.
(137 p)' ,_.. _,

_L...O~KJ.
........~...E_""""....._~:-Il\j{AG!STER praw tłumacz przyPOKOJÓ W subIokat orskich um e- si~gły.: łaciny;. rosY~$kie
go. l!ieblowany ch z niekrępującym wejtj- m,:.eclnego, .. fr~ncuski
ego, ang'lelciem poszulmj e P. p. "Film ,POl_\skl ego. Klhńsklego 36.
(126)
ski". Zgłoszeni kierować: ob. Ta
"?"
deusz Matysek,a Łódź,
uL TargO-ł ,'I R'r\'.'1'
S 'lU. ·1\;11<) ,,";Uię
w~?;elką
wa 61 w godz. od S-mej do 15-ej ! garderobę, Dr S. ,WlęckoW'
skJego 6
____ ___--._ _ _ _ _(142)' ($róQ,mie jslm). front. I p •• m. 5.
(A. Zl4)
......_I1m!'.....

~.abawkę !'I

1'....'~...............................................................__
. .........................................__.................... .................... ................

~

Beda.1dor naczelny ANATOL

PRZEl\IYSŁOW4

MIKUŁKO

Adres Redakcji 1 Administ racji:
96, telefon 123-34...,... Redaktor przyjmuJ e eodziennie od godz. 18-14, tel. 207-18. Sekretarz RedakcjI
dG U-ej. telefonl~-33. ~ :Redakcja. rękopis6w nie od 16-ej
zwraca.
Za tret§~ l terminy osło$zeA nia bierze odpowiećlzia1nojOf
.

. lIłdł,

Piołl'kowsh

DZUŁ 06ŁOSZElł: Piotrkow ska 96. m pietro.
cZYnny Od t do 15.
CENY OGI.OSZElł: za milimetr szpalty poza. tekstem
Nekrológ i zł. 15.- za milimetr szpalty. Drobne zł~ 10.- zazł. 20.
wyraz
(n&jmńi.ej 100.- d). Poszukiw anie prac~ 1 rodzin
!Ił. 5.(najmnie j zł. 50). W numerac h niedzieln ych zai ·wyraz
świą,teeznycn
50 ;proc. dJ'Qłej.Rachunek.czekowy: P.K.O. odl1zial w Locbi
N-VII 587.

W:Vdawea: SPóŁDZIELNIA WYDAWNICZA ..CzYTEL NIK"
,)dbHó ." drukarnI Sp. Wyd. ...Czytelnik " 1& ł -

-

l.o6dł, ilwłdd :l.

salę

śr6funie- T

--:--;;
ście oddam. Mogę zostać wspólni- . ŁUnł ACZPRZrSIll1.GI'
.;~: PlO kiem. Oferty Dziennik Fezój"
kowska 84. :AngIelSkI. HIszpański.,
"
(211)
Rosyjski
. Francusk
_ _ _ _ _ _ _'
Niemieck(7551)
i.
, i,.
MAM sklep w dobrym :punkcie,
.
.
czekam' prDpozyc ji .. O.ferty AdIDi-IS POJ,Dzm IANIA Elektryk
ów "Elek
nistracja "Sul~p".
(132 p) tra-Siłą"
ul. Dowborc zyków 3.
'.- Tel.
264-97 przyjmu
SAl\IODZ IELl\-Y pokój ,w 'centrum elelttr. do przewija'l 1ia. je motoryinstala~Je
ze .wszelkim i wygodam i Zam!eni~, siły ŚWia.tła oraz wszelkie
na pokój z kuchnią na przedmie - ,~chOdzącę w zakres elektroteprac:e
chmściu. Oferty do Adminis tracji pod kl.
.
. (189)
,,20".
. (185)
.
' , - liRAWeO WA.
mistr~yni
cechu
POSZlJX UJ:® sklepu z mieszka- -w:arszaw skiego przyjmu
je wszelniem, koszty zwrócę. Wiadomość' kle zamówie
nia z powierzo nych
kierować Rzgowsk a 20. Moneta materiałów.
Strzr>Jców Kaniows kich
sklep dodatki krawieck ie.
(186) 15 m. 10, (przy Legionów );
(137)
POSZlrn :um pokl?ju. ~ll1";'l,?wa~e- 200.(}l!iJ. współpracę wniesie
solidny
go. Oferty CI? DZlenmR'a Ł·,"ł:;r,kle- do T'>ntOWl1cj produkc.U
.' Oferty
go ~Qd vl42& •
,(153 p) I,SamOti'Y'" AClminis tracja. (158 p)

0-0978 1

