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J. ~ &QJi" - bsia WęzłyllJOWl'otnej przeszłości przedwelenncj~ n.ym. Istośnie, nic nie pozostało w ac:w w ..,~ro 5.U l n w~c.
ibllZt
~ I ~ at to jak jakim jest sdmibalk pok. łwiato- nim ~ okresu wojny.. Przestał
IłY p~IsL'~a
O prze~l~z naJ
SZY
-:Z ł:m W..DE ą· Łidzkim"1 wego Nr L WiDston GhmchiJl, aby.mieĄ ze świat łakmepokoju i żel~a::.~~ ~hL' tr~dy~~~nee:~gOs:..
- '1IPęIIF~. i:aikł. i _ zmienić pchać dlisi:ejszą I'raeję w Objęcia tna.rszałek Montgomery z pewnością ).Jus.
o.... " eglOno" z
. . .__ me JIIIIIDile. SI! la ~ t1wu stró- dzisiejszych Niemiec i obu panstwom nie po to jeździł do Moskwy, aby j lecIa po "r~;h .opo:u .u~ahnama Sll~
1

t

MIe . . . . a ~ itD;r;

.-

Ijkr.ef P;W:ielll?-Cg:.

rozu-I

l

I

'!li pęt

agreSJI menueckieJ, Ta nowa
Polska właśnie chce, aby przygoto:.
wany w Londyni~ ustalony w Moskwie a pOdpisany w obliczu ruin·
jej stolicy POKÓJ WARSZAWSKI

.

zeznalia

.

A•••
szCzegiły zbroiliicze j
I .. eld,

ljaw

=:

oskarżonye
działalleści ferowa~

stał się decYdującym momentem odwrotu od churchillowsldch intryg ł

zjeżdzi~

=~~ ;~!:~y~r :::;:p~=t· ~::

na
OOOZ8J1'ÓW: Po
dya1tuBj1, która. tr<w"ała 5 milltUJt, z.a,- m.entami państw anglosaskich, któpaMa decyzja o całkoWitym zakazie re stopniowo C@l'l:lZ wyraźniej zaryDa.isze ~e protokóły daty ~ół;pracy z UPA. Decyzje te os~ar sowu,ią się .na. hm.·yzoll()ie P?lityc~
,..,. lM ~ ~ ~ł~ dniu pra::WIDIlU sEdowego CZI} .szerogtt akcji r4abójstw ~_ żony zakomuniilro:waI z. końcem l:i!st~ nym 1947 roku,
przyczyniły Slł~
- adt ~ ~.~ ~ swe .......nta oSk. G<>,:- f%Y
d~atycznych. dokone.n.yc.h pada Gołęblowakiem~. GałębioW\S'kl ~sezcie do WY~RANIA. POKOJU,
.szen:fu poda1Jku od, UiPooazeń. Za.- ł~~ odlPo.m.a.<Iają-e na pytania. ~ ba"D.~ ~wy" Ol'U napa~ oświadczył, wÓ'Wczas. nPa:nu łakwo który wygrany Jeszcze nIe jest. W
rJlIII. ~ ~ źe ~CJ p:a. pLtIe\Wodlńc~.
da bandy ~'na Un:ąd Be'zpi.e- ~~. ale myśmy na{JłataJi w tym nowym dhórze pokojowych wy~ ~ 'III.W~ ~~. ~dniczą>cy: proozęOlPleać ja czeńSbwa ;. B~
terenłel brudno t'eraz roZipłą.tać. "Ry sUków P!zyj~ francusko· polska.
!l'ldywi'duaJnie s~ ;piiIIIiaJlllllla." PO.
'ały t .
my'
,
Moki Z&l'eiplilkował: ttTrod:no, lito na. stal10wie powmna. głos i stary i noDO'Wne przyję~ie. 8 osób ·wśród rObo klełyoć.ł&i
i el'~ .• czne ." opero- Odd • ł
I L.
ważył plwa, mU!Si je wypić". Dodał wy wiel'nego losowo - sojuszniczego
tn!ików zOStało. al'eSYJt;manyeh..
wa na eren e
. ~1'Z{){Iłego.
_
zla y e;tne
j~~ argument,· »e j~ll Qołębi()I\Vl współdziałania..
+ Władze amerykalięIde we Frank -os'ka:rZ~ GMębl~ ?po!'Ri~ Qskarżon rzecbodzi.. do OIUlÓwi.e- Ski llle ~-erzy w sł!usznosć tego zaka
furcie podały do 'Wiadomości, że da o~. ze ~ ~blesZOIW"~ dfZla. llia spraWY~~ałów leśnycb.cświad zu, ho mech pogada z UPA, doWie
STANISŁAW BARYCZ.
wSZ(f~ .NiSllCYA ~ s ,ame- bll. o.ddział ~,OiW;a ~ za.mo~
I czaa'lłĄ że ro*a:z pik. R2Jepeclkiego sięWóW~as 2e UPA chce mieć nie
b ••
ry~~ o~ i wlęzień, podłe ~l ,.podlItowy' • :»Wiru. ,$go o ~ę.zaniu tych OOdzit:i.łów nie tylko Lwów, .ale Chemts~zyznę·
.
fil
ga.lą ~. ~yjD.ym. . dy'
.
znalam przycl1ylne..,a'O ;przyjęcia
w Po tym spotkaniu z ·GołębiO'WlS'kim
.Jrl§1'!f1 rn~ZIHlIC"
+ .Brwtw"jsD ~,. ~ W .P?źlllej<S'o/~ okresie mej ~- tere'Ilłe. Twierdzi że o całej ~·Dlc otrzymał jesmze drugi meldunek cd
_lit .~~ ~ . :c~ 11111 Ilf
opału 8Jdnw.elł oo~Qł, w W)'Wia łalnOSCl - . lll1),,": ~~
nie wiedział, a akta. w tej ą;>l8JWie niego d.oty~cy patrolU,. mającego wyzwofenł(l ŁodZI
<Ime ~J'ft koa84JG1lDldelilłlawi l!I.- .Uowałem SIę mmeJ "V!J:ęe~. 2e.
,8. otr.zyrrnał w
kODeu pa~dmernalk:a..f udać się -doZWiąmu RaCLmecikiego D r .
gencji Reutera., .że .-d'@ŻY .QJł do pt'ą_ ły ?yły ~,~ ~jewództwie 1 me PrzyI\Viozła, IDU je }ąmmlm:ka
Przy pomooy UPA, oraz Ułatwień rfogram UrotlystOSCI
wrócenia ~ węgla oz W-~j ~re z :nieb.. doebridziły dO
zjazd łó~ki. .Akta. pr2eczyta.ł i 2.Te- dla lmriera UPAdo Loooynu.
W dniu 18 stycznia
BrytamU .d!) ~,. .'IW łIIk;alt ~ed- kifJ.kueet lud&.· Ta.'kkn był ••
GOIdz. 9-ł.a Nrubo,żefiS!fwo Vl KQoś~'ie
w.~.
"Zenona, ,.za'POl'Y', "USk.oka 1 "Orle Katedralnym oZ tUdlz,:atrem przl!d.s;tawicieL wtaidJz. U:rzę.dów,i wojska.; g •
. 10,30 zto,z'OOi'e 'wi'eńc6w plr,zy p:omniLeannemon c~OO:'aczki. lv.ta:ttika i llieł ~ .z p1'"«o1kóila. zezn,a.ń ~
.
..
.
Hm pOiletg"ly;C!h o WY'zwo}ienie Ł~~ w
;P~rkJ1j Poiniart{)łW'ls:kliego;g,o:dlz. 13'1t,a
1n~a ~ ~e,
..
. =~:!e:":!e~on: lo$łępcy lIinistrÓW
<W·
,ogÓ'1noJódzka lnat11({e:sltalCi:a ~. zhlÓlr..,
go bojówek ~-iU oraz dolkooywa. LONDYN. 16.1 (pAP). Specj'alni wym dla AUSltrli
ka na Plrucm W,OlI'tl1ości~ .gad'!. 17,300
'~I· .11
~ "PTZC'Z me alłreji terrorystycz.1r•• l1li
nycll..
za&tępcy mini&1lrów spraw zagraniDo zastępców m:inI:stl'ów Slpraw <uro,azYSite ploiSl,etdzenj.e M~e'jskiie:j Ra,dy Nrumldcrw,ei w sal! te<t!tm Woi'Ska
ołkłrewBje toncesje B8 BOftę ~R - WymieniQne a:kcje terr~Bty<lme .cmych wieio1ej (2wÓł'kldo . spraw zagramcznych n.rueiy "decY$ja czy PoOOlkielgo. !Ul. J ara.'eza 27.
LQ,l\TT'\~T 6 ro Ą n.)
obejmują zabójstwa ~zy poIi.'.. a.'UlSb:!l.a'ckkh - Lord Hood z ra- z Austrią ma być zawarty łrakta1
. l.n..... ..I..I.;II .. .I.Z \.... .ru-I A-. ~h i społecznych ()(1'"8:z funk,njo •.
W: eId
Ikyt l
pO!ko10w}r jako z jednym ż p-aństw IJB~~IB'~~1l!!'lml!_~!UJ!~m:f.
gencja. Reutera. poda!je, że pre-' n~»ów UB i MD.
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t ż
. k t d
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Małolepszemu za serpomoc okazanll- mi pO śmier-

mę3a

s. t p.
WICŁAWA mOYCKiEGO

!ts,

pułk,

ł'.Ja·w!'ynówiczowi.

ks.

kpt. SItupieniowi ora~ dr. HenI'y~
kowi Lipiecowi, który tak Sefdeczną i troskliwą,
śp. męża mego do

li -

slda.da

Serdeczne

opieką

otaczał

ostatniej ehwi·
"Bóg zapłat! ~.
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l\URIA JUDYOKA
um,iaru w Obra-\I
dach jako pełll'OIpra.w.ny członek. . iiIa.{2E6ij9)1!ł'5lifi1!l.milj!!i!'i~1!li!!l';!IIIlII~III1!2._I!i_ _ _
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prneciJwiko ruie!k:tórym WIl.1
1~~~ ~nm:>wac~! h kC;:J
1aDnia 15 stycznia 1947 :r. po długich i ciężkich cierpIeniach opaparui, którą rep.rezmtu~ aJJlJ.'V:)~ e~acy'J~Y~
~ f :asz~s
trzony Sw. Sakramentami, prze~zy lat M zmarł
- - -.....................- - - -......- ... \ 'e
:
tows-kioh, ktore usihl)ą opt11ZeC: S1ę
$. t }l.
J '.
. . , . na swych podziemnych organiza"
.
.
Jedlnak r;ota całkOWiCie :Ign~uJe cjaich W Polsce, biorąc ~i:aszoza
PmnłO\Vu
Ku.nlrUISU poWS'ZleC'h.me znane fakty UdZlału pod uwagę kontakt pomi~y tyJ
DI!fU
lin
~ch ~ ~ p. ~. mi .orgarnza.cjami podziemnymi a
prob. par. Kurowice. były dziekan stl'yltowski, były rektor
koścrom Dobrego Pastel'za.
kołaJiCZY1m, w dZiałalłnoSoi orgtatlil- bandydkimi elementami, uciekają:
Wyprowa.c1zenie drDgich naDl zwłok z domu żałoby, przy ul.
zacjipod!ziemnycbj kitńre uciekają cymi się do wszemdego rodzaju
Nawrot 38 b, odbędzie się 117 stycrnla. o godz. 5-ej p. p. do k~cl'.oła
się do 'llllSZellkiego rod!zaju pogI'Ó- gwałtów a ':nawet do mo.rdo.wania
Sw. Krzyża. W sobotę zaś o godz. 11 rano po nabo4leńsrtwie wypro·
żek, gwaftów, moroersflw ażeby przedJstaWlicie1i władz polsikich i
wadzenie zwłok na Stary Omentarz Katolicki.
.
przeszkodzić ~ pmepro działaczY stronnictw
'demokI"aNa. smutny ten. obrzęd prosimy Kapłandh'V, Zakony, Parafian.
Krewnych, h'zyjaciół, Znajomych i wszystkich życzliwych.
wadlze.niu kampanii wybooczej do tyczInych.
Pozostają w nieutulonym talu,
sejmu. Tymc:za~ zrume ~,licz.. .Pismo stwierd'z1a dalej, ze .rząd
(~3 p)
'SIOSTRY, SZWAGl'lim. i SIOSTmEIQ"CY
ne fakty napadow band~dJ. na polski jest callkowicie uprawniony
10lkale wyborcZ1e. a straszeme wy- do wydawania z.arządlZeń z.m1etZ'afS
f
---iborc6w . ~ami ~ stooun/ku db jąeych do zapev.nnienia wolności
ZlWoi1enJn5k6W rządu 1 błom demo- wyborów a 111'3 zakończenie oSMad
Po długich i ciężkich cierpieIilitch, opstrzony Siw. Sakrattlenta.-kratycmego, a nawet całego sZe'" cza:
ml, przeżywszy lat 65, zmarł dn. 16 stycznia 1947 r.
regu ~i6w {;Z!onk6w komisjl
",Wo.bec powyższego rząd 1'aS. t P.
pałaca
wyborczYch".
driecki nie widzi podstaw ku te'
c.z.tJOIl1Ik!o'w;j,e łaJSlZ:v1SItowskitej
Jak wiadomoPa1&"kla Pf'zeżyła mu by jak to proponuje l'z,ąd Sta·
WACŁAW
O!1gwuzaJcH f'l.lJgolS.!owi.ańsikietj ciężkie łata okupacji niemitecki~j, nó.w Zjednoczonych'podjąć jaikie~
b. pracownik Izb Skarbowych wKarowiM~h 1 Łodzi
..Ustaszd" h'1lid:n,jilli Się f'<lil.szoktórej następstwa ujawni;ajją się kolwiek kroki wo'OOc 1'\ządu polb, .szef biura i prokurent b. f-my S. Rpll.enblatt w Łodzi
WaJl1łM1 p:lenięc1zy.
jeszcze
dZisiaj
talk
pod
pootacią
skiego
w
z,wią'z'ku
z
:nadchodzący·
PoWiem o tym
b. więzień· Pawiaka.
ciężilrlch wa1'l..IDlk.ów g~aif;czych mi wyborami _·w Polooe i "iN ten
Wyprowa.thenie zwłok odbęd1.ie się w ilnin 18 stycznia 1941 r.
Niewiele
o godz. l2-ej z kapUcy Sta.rego Cmentarza na Ogl'odowe.fj O c~ym
jaJk i w for.mie trudnych do wy- ąpospb dOproWEH:1lzić do j:ngeren.cji
Fałszywe pieniądze
zawiadamiają
1 cele.
kOl'zemema reszOOk baruiytyzmu, w sPrawy wewnętrzne POllSki 2'e
WBT. który uodz:ifł się W dkceslf 0<kupa- strony mocarstw, które podpk··'\ły
(23'21P)
żo~u~~:!\ ~Tn~~'
zez układy. w Ja~de i Poczdamiel("
.........._ _ _ _......_ _ _ _ _ _ _ Icji terytorium polskiego
i_lIlii11111I1l.IIIIIRIIIII.$IIIII,JI,IIIII.III.·~1~1"111{liilli'llji"nzll!llI·II~·.iIllril!iiiliRlil1ZIl"li11i&
.... 1I11"'1!IlI1l11I.
WW8!Iliyoh.

członkom

la IJPON

Ks. Kanonik. Mikołaj -Bondaren·ko·

Drnoienn

Dziennika ·lódzkiego
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ALEKSANDER DZIUBANi

I

w

za IV

trz mo .przzi t-t

kwartał ubiegłego

.. w,czomj w Wydziale Aprow.1zaHandlu Zarządu Miejskiego
w Łodzi odbyła się konferencja
~·
... ł
p~asowa ~n.a kt
.,",_oreJ .zosLa a om~WlOna akCja p ... zydzilału ttY'kotazy
za
kwartał .46 r,
Mmlstemtv.ro Aprow~za:cji i Ran
~'l~ ze~omo na wydar:ie ludno'
SCl ŁodZI za IV l\":w.artał ub~ r. w
Ol ~ • 8 mI,·1'"
4-r_
l: OSCl
lOnow 200 ".Y"'~ pUll;
któw artykułów dzianych, Są to
koszule sportowe, kaftan:y, kale. kIty d
ki
ci
SSWO!ileYtr,y om'I? e 'h ams"k,e, r ....,~rmby'
, ' ponczoc y, s 81"1peUlU awełniane i wełniane, Artykuły te
. są s t and aryzowane, cech 'lIj,e je
"
me
CJl 1

.I'

ry.

różnorodność gatunlk:ów, wartości

. kI"
1 o orow.
.
Jako :przykład mogą posmzyć
&wetry, których jest lcilij{anaście
gamników,
•

ro

li pektowane
w,w.YPadlku
,' , zagubieni~ karty .res- Ha Mars, załkowskiej

'k
c' ',,

były

zaświadozema o

.'

. '
. przrepraJCowaniu danego miesią- płonqlotorme. ~ •
każdym sklepie w wioocmym jPUn:ldnm i wydawany będzie w. ca, wydawane przez 'milej~ 'prn.- Z niemałym w2iruszeniem przeczy"
miejscu będ;zie wywieszony wy- komplecie tym
pmcO'Wlllilkom, cy. Wlnł'OSek ten ma być rozjpar tanśmy kiedyś na szpalta.ch naszego
kaz prz'edmiotów w pOszczególnym którzy w IV kwartale ub. r. ~- tr,z'ony:przez Wydział A'ProwiZa~i. 's,ma felieton Tad.ellsza Łty0~aul:e':.
'"0..._'
' .
•
• ',_,~.
sklego pod pOwyzSzym
s~a~'Zle 1.d9;k:ł~~ny DeIl1l'lk. r!l.Ze- pracowa1'l 3.m1es1ęce, W ~I~~U
.'0
,,'~,
. , , ' . '.
b.l". Wzruszeniem bowiem '.mus~e!iśmy
~dzlane jest, 1Z purJkt~ spr,zooa- z tym kupUjący będą mus:e~ S1ę • Kt w ostatnim kvl~~~Uh
zareagować. na fa~_t> że w stohcy. na
z.y w liczbie 81 zała.f:wiac będą wykazać poza kartą odziezową D.U.; .przepracował wsz.Y~c
3 jej główneJ. a:t~l'lJ zapłonęły lamP:
dziennl'e po stu i:ntffi1esantów. Po- z których będą odcinane odpowie- m1~ę~y otrzyma ?sor,i:ymetn;S ułi~zne•• za.las~l1.a~ n~ony" r:z~!:_
za .tymi sldepami norm~ej :~rze- doje. i~osci punJktów,rowpież ~ar zmm:~!Sz~ne, 7 ~zyd~la~ PUnk~: ~:!~~ń::!r~n~!~ ,~o:~e~~~Jąa . ~ak
dazy otworzone będą w 110sCl od tam1 zywn:ościowymi zapaZdzder za p eP aC°ed~a.'"le ~es.ląoe w
'wówczas w porze nocnej wątpliwe.
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kwarta1'e prz stawaa IDę
następu' notowali§my
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.
8 do 10. punJrtow
' a qpo2!m.O- nl' , , 1!Stopad 1 grudZllell.
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I dalej
coraz mne
nychi majią one obsługa.wa.c r6w- tych wycięte zostaną oddnIk1 Nr. J,ąco:kto pr.zepracował I mlteS'iąc, i coraz to nowe .c~emcn.o/ odłn1:uowY.
pracownl!ków, kt&:-zy prze- 4. Ponieważ przy wydawoolu to- otrzym~ ~6 pkt. za prze~.acowa- My tu w. ,ŁOdzi CIeszyl1~my SIę ,.,.!la
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,,
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,
ne 2 ID1~ące - 3 1 punktow. Przy wiadomosc o oczyszczemu z grlhcOW
nkwleśli S!! dbO' Ł~Zl w do~€S~e
w Rr~~.I według b~egł °ksyste~ ~- p.1""Zepraoowaniu pclnych 3' mi=esię- choćby najmniejszego ~krawk~, nn, arta:l:u. u: • r. tj. po mu I paz' b y, .n.:1.Qt\e zagu 1 y alty zywnos-:
6
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r
~
_ cy warszawskiej; nawiadomosc 0dzie:rtn.ika.
.
ciowe z prz.ewidzianych miesięcy cy - 4 putll
czy 1 pe n-y a twarcia. nowej linii tramwajowej; ~a.
. d omosc.
~ ~ Wl'~S~cle
. "dremontowau"a
Każdy z wymienionych:- asorty- byłyby .PQsZlkodowaifl!e)
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bawełmanych do lUISSUSOwych czy
sto, wełnianych.' Komplety damł
U...
'Ł
skie będą l'óV\lni!eż bawełnism.e i j:e- Są
agą
YrI
I cukierkii śmietankowe, Najtrudd1\vabne. Utrudnia to zn'8Jcznie akn.iejszym do zdobycia sÓl"ow-cem
Stosunkowa łatwość nauczeni'a przed~iębior5twa opłacaJą podatki
cj,~ rozdZiielcz,ą,
.
.
•
•
~
,
jes.t kwa;s.ek cytrynowy. 'PirodukoSIę W)Ill'obu CU.kleTkow, Jak row- i świadczenia .oraz podlegają nadł
'd
ł
kI d
h
,,
, ·k· ' . .
.C ; lem um ll.:ęCJ.a n1~OCOiZU- ,nież mo.ź.ność z.ałożen.i'a wytwórni zorowi sanlif:a'l'nemu.
wa y go' prze. wOjną z·a a' y c emlen przy roz:dzlale tow~r<:w ros- w warun'ka'ch prymitywnych, bez
mlcz.ne "Ra·docha" w SOsnowcu,
tały one- podzl'e1one na pl.ęC grup,
.
'.
.
Odpow.i,ed~ie czyn,?,iki ~szczęn: które zostały zdewastow~ne -, i naczyli składów. Asortymenrt: pierw sP~·cjałnych
urządzen, s.~an()IW.I obecnie akCję tę.ptlema takich Jldzl skutek tego przemysł cukIermczy w
szeg.o składu zawierać hedzie::r głow~ą PTzy~zy.n.ę powst~ma na kich" wyłwóI1ni.
Polsce zmuszony jest ten surowiec
k ft
k 1
btereme ŁodZI i mnych mIast Polhi
k
a a,il·, I . a esony, I s,we , I pa, ,...,
A!kcja ta je~t niezmiernie trudna ?l~ę~y ~rzy. wyrO' 'e wię sza:
rę pończoch i 2 pary skarpet ba~
zn'ackznefl ,ll~~i ::~lega~ny~h ze w,zględu na to, ze nfwDry:ki" nie sel c~'I{}eI'kU~w l'mpodrtowacodz lz~.
wełnianych męskic'h. Asortyment a rycze' . CU' G-:f OW,. ore me. ę
ł' d, h
d ' Pok tny gramcy.
zywany
o pr u {ClI
~''''·''''l·,ego
.~lS..:I.
. i1-"adu .1TIa zla~T"';·""'a'~·
....
cląc za["eJestro~wane nie :płacą z·ad- ma.
ą za nyc o1rafi
urzą, pQP'ularlJle
~en.
· ił cu- cu"'ieTI"o'w
s'Vorflln
ka"'t'oflany
pro<.q;
'v ......... \,;
...
fa~jka11lł.,
"J:\!' '.I\.
.1"V'P
',..
koszulę SiPocrową,:r' kalesony, I nych pO'da1{ików ani świadczeń. klerki Śtmie1~nokowe, wyproduko- dulrują jJUż z-aklad>: ,,~uboń" we
swetr, I parę ?ończoch i 2 pary Fał>rycZLld te Pi"odukują towar z> wać przy użyciu miski do mycia Wronkach w pozn,anskl!m i w ZłDskarpet bawełm.anych. Asortyment lichszych surowc6w i, bez nadz.oru rąk, kuchennego stołu i noża tym, Pot?ku (pod Częstochową).
składu trzeciego będz1.'e ~Mad8ł się sanitarnego, sprzedają go w bez' Przedmio.ty zaś te o ile są czysto
Ostaml~została zawarta. un;~'Wa
z kos'zuli soortowej,
kompletu firmowych op'akowaniach ,na jar· umyt,e 'lo pr-...Iuk~J·'I·" rt,Ay, zostaną ze SzwecJą, na mocy· kto,re1 za.
'
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vu
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b
~.ll
,~
d -amSi1(liego
1 I pary poncrzoc,
a markach a czesto nawet w mni ej- znalezion,e p.rzy rew,j.zJ'i, nie przed~ l e :spo " owane wyro· y WOlI' OWS.l!i.'!.e
t hl d
;rt
ło
tr
PIk kw k yt
rty
aso
men Si a u czwa ,ego Z' - szych sklepac.h,·
sław,iają dowodu rzeczowego,
o zyma o SI a
ase c rynowy
żą się: kalesony, komplet damsIki,
l ze Szwecji. Import większych Ho..
h·1:r para W)l'vwa,rza
.......
.
t
•f i '
W Ł'Od:zł "zarejestr.owanych jest· lIści tego a:rł)"kułu przyczyni się nie
swetr. :r para ponczoc:
SIę w . en sposO' me'.

pI

przemys II CUauernu:zego
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głową mieszłmńcom ·stolicy,. którzy
przeszło rok czekali w zaimprowizowanych ,,mieszkaniae~" w . piWni~y
l Wlerme pragnęli w teJ st91Icy
za-

~zy.gru::ach

aI~ ktl)r~ m~złomrue

mieszkać na s1ia!e.
Jest jasne" że w warunkach tak

wzmożonych Vlrysiłków szybkie,j (}!:lbudowY Warszawy, miasto nawoluje
..
d.J
•
doogranicz~ń zU;:YCla. 'p~ą u. fI,s~e l
z:rozumL.l,łe Jest. ze dn"l Jeszcze m!8SZ
kańcy stolicy, muszą zrezYgllowar. z
. stalowania el~Ittl'yeznych pi~cykij'\y,

grzejników, kuchenek, z uzyw~ma.
'arówek .kilk~setświ~c0wsr.(\h i h~ks:u-

soweg~ il~.ow~m:: ~rue~~k~:. ~a

na. talne

obClązeme SIeCI dz~s JC9",c~e

Warszawa pozwolić sobie nie Innz2.
Elektrownia warszawska zwra~:l!;t
się niejednokrotnie z apelem do
ml'eszka.ńców stolicy, by J'ak uajdi:l-xe.iogratt!cza!i zużycie ~rą~u, które w

:!~e~r!I~~WY~~t.r:i:::c~ !~~!.'z~~~

że obciążenie może przerosnąć moz·
liwościprodukcji i nadmierne zuiycie energii elelt{rye:m.1>.j pod~gaw
konsekwencji straty dla samych
•
k - ~
mxesz ancow.
Trudno nie przyznaĆ słuszności i

celowości takiego apelu i nie n&zwaó
arnotra.wstwem pn:esll,dnego iIuskarpet we1nia:nyrn. Do asor1:y- zdrową koołru'l'encJę między
prywa1nych wytwórni cukier- l zawodnie do wzrostu· }l1'odukcji minowania. mieszkań oraz ogrzewamentu składu .piątego wejdą: 1: twórnia~i nielegalnymi i legalny- jków. Ptrodukują one karmelk~ na-lprzemysłU cukierniczego vi Polsce. ma go przy pomocy prądu elel;;;t:rycz.komplet.,dam.slki, I reformy,. 2 pa- mł,. łclore z ,'tytułU ,pr.owadzen,ia dzieWmIe, ~~,;'~rY'ny~ lry8Y,' .. " ,_ "
B.,., nego - dziś. gdy'nie tylko nie odry pończoch, I para słkarpet babudowaliśmy 'jeszcze
koniecznych
, ł· ' ch·
k '
et
)
. urządzeń i turbo zespołów, ale
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ile kiatŻdy z , ,
cowac.
ruch odpCYWlada 46 pu.nktom. Ce-·
Jeśli jednak poruszamy tu sprawę
elektrowni warszawskiej, to nie tylna reglamentowana asortymentu
ł,
k dl t
b
~ .. ~
wyniesie od 400 do 600 zł., rynko:,
sręgorm JJ
II zwyczaić ~i~ do tego. Ale z cza a:ele,aa~!°drafeg~o}::::z:.eJ żeSr.~~:
wa ~a.s wartość towar~ z po~zObsługujemy sami siebie· -gl0- samodzielnego obsługiwania. się sem...
sprawą wiąże się inna.
c:e:olnych a~~~entow ~wym.o- si napis na dużej tablicy w księ- klientów wypływały z braku . Eksperyment ~} Wiedzy" zasłuM Iic~az:~r:::P ~r:::i~dO~e:!~!je; ~:;
s a y w.prz'Jl 'l'Z'e!nIJ.U 20?0. "
Barm Sp. Wyd. I,Wiiedza u na 11'0- wzajemnego zaufania. Trzeba by- guje na podkreślenie i uznanie. wszystkich bez względu na to, gdzie
KupUJący będą mUSIeli SIę de- gu ulicy Piotrkowskie; i Tra.u~t- 10 raz przeprowadzić eksperyment Wart jest też naśladowania. Są- mieszkamy: w Warszawie, Łodzi,
cydować na wybór asortymentów ta.
i przekonać się.. czy i my potrali- ozimy} że za przyk1a:dem tej czy na naj dalszym skrawku Polski.
.t,Y1ko. W ramach pos'Zlc'Zegó1n.yoh Klienci ksipńarn!i zatrzymUj';ł siA my stanąć ,na wysokości zadania. p.ierwszej księga~ni pójdzie wleJe Z jednakowym pietyzmem witam\'
hl d ~ (
)
k
r5
~ r
każde osiągnięcie naszej stolicy i jed
g; aow grU(p
przy o~ Ja! - przed 8tolem z gazetami i pi5ma- o.
.•..
t ' y . Innych. Z czasem samoG.zieme ob~ nakowo bolą nas jej mankamenty'.
kolwiek niektóre sikiład,y ma,ją zna- mi zdumieni. Jedni przyńlądaJ'~ na tczywzscre,mbet za~a TUl'Jtm ~1(; slugiwame się klientóv.rzacZ'nie .się
czn
e g:P a ........ ,.kuł6w dam5
~
ę sprawę z y
mea 1S yczme.·
.
h _..1 ~_1_ h
I tylko dlatego chcę z tegO mieją prz wa ,r
'HJ'
.
'się z niedowierzaniem
wyra- W k . d
' .
..
. 1 na mnyc uuCl~ll(aC handlu.
sca zapytać dyrekcję Elekirm,vni
skich lub męskich, wybÓif składu • .
.
W k"· d
.
az ym r.az.ce przyjrzyjmy SIę
ŁUG
W~rszawskicj:
",
d
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~
.311- kolb'
Zetlą uznarne,
az ym rClZ1e eksperymenłowiWiedzy" bez
.
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Jest owo ny zal'owno l..IIll:t
let wszyscy zgadzają .się na jedno'
k.
.'1.
.
.
'
I - Dla9zego na Mai'szałkows~i~ej,
j,aJk i mę~czy.zn.
. .
'
~p"J'cyzm~ l, poozekć1.]my CIerplI"
~AI. ~erozolimskich i innych juź od
H'Uil't, i będ
za aJtrywał
- ,T~go Jeszcze u ne..s me było.. , W1e il1'a wyniki.
•
l~gOdzm~ 15.30 palą się latarnie, kw.' . ,o~e.
~
op.
.1~ R~ec?ywi8cieJ me było.
~'".,
Worszowo-Zakopane
ryeh swia.tło o tej porze wyraźnie
sklepy detalitCztllej ~zedaży PUli C tal"'
'j~d Jer, tnie
liStO! Polski obsługIwany przez
• L
'
kł6ci się z jasnym blaskiem slo:necznowo, co udostępni jednakowe
zy lsmy rueJP.no. o
o P? samych kupujących ustawiony znow 1\!lrsuJe
nYDl? Dla.czego tak się dzieje wów·mo·;ifl·W''''~_!
"'"711---- dJla 1--nUJ'ądobnych
w dSzweCJI
~dZlata
. J k • Jak uO
..1 t d
Z umem
..:1,.
16 1.-..
' .
czas~ dgdy
<;o'J.
v~l wwJ'UUl-U
KU.,t-",. D
... urządzem.ach
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-" . zost-,
,=- __
... 1"""'''''"'
ą
UUI.. -w.z·nowron'O KUIl"SO- ł
• wYstarczy
" . • • je zapalić o "a,"
'cych .mrowno w pierwszym jak i 1 amt 1 f!łY,S e. [>:i.my z zaz 1'O:Sct.ą., _ reiu1.tafy .,.VI dobre. Ludzie .'Y.runie w.::. Nr 112 WaJImaj./WIa _ Za'" ą go zwę pozmeJ l zaoszczędził! w
'-Jv't
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ten spos6b ogromny zapas tak poostatn~m dniuspmedla'ŹY..
-. S ą nasw~e. 1u d.zl~ tlCZC1W1, .,obslu~ją się' z pewnym lękiem
ilI~.aIr~~WY VU]: 18,39 we trzebnej energii?
••
.,
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Gdzreby to mozna u nas .• :
_.
d
.
h'
\vtorkI. ozrwanbkil l soboty. Z Za.tro, PonO'WneJ reJestracJl karl U\.UIle-.,
,...
t>,
przy wy ,awamu so",e ;-eszty P~lle..!;!{) od'!. 79.40 w śrooy, p>'ią,t'ki i
Trudno, ale w tym wYpadku musioowych nie będzie, wyda.wanie to- Ale oka..z8,10 SIę! z.e r;re potrab-l proszą 4 ~ogos z f,::..;<J1:sonelu, aby med~l~le..
'. .
, my zareagowaf in.!lego l'i:'Uzaju \l'Z!'Uwarów 1"'oz;poClzn,~e sie dn. 27 styClZ~ my docemac samz SIebie. ObaWy!spraw,aZ11. Ja.k do każdej nowo- _ \\a",mlOw be.z:posroomeJ komum-, szeniem: - wzruszeniem ramion.
~
-, • danynu. wynr' k
'
trudno Jeszcze
'
.
k"'CII Wa,!'szawa '"'- Że-gies1:ów Zd .:
. ma i ma trwać' 25 dni
roboczych. Iprzed mepozą.
arru SC1 -;na razIe. przy ni~' upuc'hamlasię na 'l."aIZ'ie.
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Pal1l'i:cl1yba wie :najlepiej, o co ma. dlodZł - Nlekł w
końcu wymijaj,ąco ,Szulc, patrząc na Krystynę. z czulloś
clą, poza którą ukrył podę.jtDiliWOŚ ć , jaJka poczęła go !tUf'"
towac od peVV'!llegO czasu.
Krystyna przyj~ tę niewyraźną odpowiecU M dys"
kretne "odsłonięcie przyfuiC~'1 dy.&kre1ne, boć w stosunku dJo świeżo pomanych ooeb bywa zechowywmm daleko idę-c8 ostrożność. Mimo itrtukji, którą lubiła CZ!ęSto
się !WCZ'Ycić, nie wyczułla, ~ż gtcs Sru1ca mial ;podwójnie
brzmienie, 'aksamit c2JUłego 1rod1anb ł pr,zyi:an oh.ytro"
ści, człowieka który wie, że dowie się czegoś ci~.
Ja'k się 1'Zekło, K~ słyst:clla,tyr1!k:.o ,;.zz:nii.enie ptel'W'"
-

SZle.

Skutkiem czego dalszą Ta.ml~ prt)Wadiziła w to-

nacji .. , porozumienila.
. .
.
- Byłam pewna takiej odpowledm- ~ pod:'ł}ąe
Szulcowi 1:ękę.
- Pr-awda? Między p.rzyUaci6hnl pr~ looy pryslmją powiedii~ llliooo lllQCflIi.ęj SzulC; ~jąc palce
podanej dłoni.

- Więc przyjiaźń? Zatem t-eraz już mi pan. nie od1nówi
pomocy w rtzyslkaniu zwdłmenia z drt1.kaml?
-

Przeciwnae! Vlła§ni;eteraJ; UŹYj.ę'waze1iJ9,oh środ'"

li;6w, Ż'e:by tem~ :2:J,'zes~~od\zićł

Łodzi?

Poktk, ma tu wieJJkie wpływy l ~ mi Pom6c. WlleS'Z
również i o tym, 2Je już m 'kll'ka dni m'USZ"ę dlrukamię1
~puścić. ~Ie'rsk:.i liczy na to. A i ten CzamYł wydaje mi
SIę. ~le zad~ny.. j-eśli wyjidęstąd jatk oo.iprę.dzej.
- Wl'ęc dla'czego się. me zwalnirasz-? - spytał z pe'W'"
ny:m m:i.eciapliwieniem, a zarazem ~. Wronią w głosie
Paw~.

. '

- Bo ~aWe Szulc stanowi główną iP1"~le.
- Hm ...;... a taki mały - zadtwl! subtelnie PaMd.
- ~usisz ty z nim pogadac. Poza tym Szu1~ jest cie"
kawy laka to ta nowa posada, Może, gdyby mu ':Lekko
napomko.ęć, zmię1dby. Niezawodnie - 2mięklby _ ;es--

tern tego P:WOO-: Nad'to -, to prrec1eż tW6j kolega. Twój

głos tu moze nneC decydUjące znaczenie.
• - OWSZe.lr4 porozmawiać mo.m N'ie z.aszkodzł też.
ze zobaozy nas razem...
'
- ~j, ~ zazdrośniku. Co ci przychodzi do gtowY•.
P~wiedZlała. to tak $z,azerze, że Paweł ro:cldeił si'ę zu·
pe~. wwel~ przykre myśli, dręczące go jlUŻ od paru
dni; cofnęły mę gdzieśda1eko za próg świ1adomości.
- To chyba były przywidzend.a - WYtłumaczyły so·
bie w duszy.
.,
Ustalono, że spotkaJą się z Szulcem tego j~ze wjeczora. Ustalono r6wnJ:eź, iż będą usiłowali wyrr:t!I.'ic na
Sru1cu, by tlaIjda1ej w ciągu tygodnia ~awa' zwolmett1la
Krystyny mała się faktem..
.
O tym pomyślnym toku sprawy. zakomunikowali
przypadkowo s;p.otktane,rou na ulicy Ki~u.
- Za tydzień? - rzekł Kierskif -..... to za pófno.
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Kandydaci Bloku Demokratycznego

azimierz

Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego wŁodzi Pioolików, Skailim1erzyo~KroŚID!ewi~ kandyduje z
będq głosować na Blo,k Sir Demokrntvcznych
Ct? K.{)!100z:ki. J3iata<cz~w., Koń~kie,

•
'Ul
N}eJdan, So!~y1kow. Bhzyn, ZgIerz,
W wiet1lMej sali repreWi1ltacyjnejborozynn dwie gw.rura.ncję ;petnetgo Krul~. KęPlliO, Wile:luń i ioo.e. ,
. '
Urzęd~ WOi'i!wódzkie,gooobyło się zwY?Ięmw,a t.egO ,Motku i Mta,bm.zo- Zoora'llla gr<).!TI,adzą ,s~\,: koile!aZebraJllle p'fze,dwYi!JOtraz,e Zwiaz'~u Za wama
1M k
rzy, a na st1ł!Cla-oh Osthmw WL1(p"
W'otdO'Wego P'raoowulków Ur.zOOu Wo grad~:'j rp~Jri: weWlllętnzil1ej i za- Częstochowa ,brato w nj,ch udział
je,wódzMego.
Z
.. "
.
POtna<l 1000 'osób.
Po zalJtajoo1:u zebrania przez preze hl< am.l:
SL p.nremaWllat l1!aczel~
W j-eda1og!(}śnie uclhwa'l:o,nyc.h l~e:ZOs.a ZWl:CiJZiku W,!telZenbe rga gtos za- n
I"YiSl
•
ltwCiiacll kOdejarze wyrażają SIWe p.obraI wic.ewoj.ew1oda Szudziński., ktć Po m:z.em6wIDemrlaoh zoora;n1 uclhwa z:vtywne ustoSlullkowaJnie się do
TY nalS!Z1kl'Oowal hasła soc:jaJli~mu po.I- Mi rez<odu'cie. w łclórej stwierl"l.hają, Bl(}l~u Demokraty c.z.negoi pebe zro'
Slk!tClglo i pro:gramu 1'Oh reałi.za;cjd w że wd'11oo wYDo;rów OOdaJdza swe gIo zmn.:euhe ided demQlkraiy'Cznyc:h.
ramadh poU:v.ki :pańlS!hva demobaty- sy za Blolkiem SiToollldctw,DeJtnok,ra(u)
OZlneg;o.
ł'Y'OZIl1yclh.
pps. i,dzie do wyhorów w Bloku Zelbr.am1le zakońoron'O
OIdśpiewałódzcy
S!tTDłll1!'lJC'\:w Demokraty?Wy,*. ,g'dyż niem ~otY.
B.
to dale pełna gwa.raJ:liClę dO'lścia do
głosujq na listę Nr 3
władzy w PQllsce elemea:Btom pośf.ę'Po~ - d~~ratyc7mYm i WijJrDwaOkręgowa rZ!ba AptekarsK:a w łJod~e?1a w zy:c~e S!Zozymyoh haseł &0 głosuJ'Q na Nr 3
dozi wzywa wStZy~tkicl1 członków [zcJahzmu 1J>oII'S!k,j,etgQ.
' h y do, wzle-cia CZy.IIIUetgO udziału w
Z ramieni',a PPR przemawiał wice- Zebr3ll1i il1la WliIOOU OO'zedwyOOroz:Yl111 wY'borctdh do Seim'U Us:tawodawczeg-o
wOjewoda OÓl1l1taik. Omów!t obecną w dniu 15 bm. w NaTOO{)lWylJ11 Banku kttÓlrc odibęda się w dJiłilU 19 styczsyuua.cję mraiu i SlZlereg ?ia'ga.da1ień SiO Po:lS1k!:m w Łodzi PtooOWll!lcy baJniko- ,ma })IrvelZ mm:festacyjrue głos.owa
cJ.aWnydh na t'lO'ZISltrzy.gnięcie których wC kas' oozazęooościi ubezpheczen10 ili:ie na 11!Stę Bloku SltrO'n:nk;nw Deooze:1ruttt: J}()llsilct ŚWl'<łJt i[)'l"a'CY•• ~upo~ wi o'Ś\Vi3!d>C!ZyUli jednogłośnie. że ~;t.o- moij\TałycznlYClh..
(m,Qij)
wanne Sl:ę WSlzySlbklcih SltronmoVw d,e-I sować będą na lisrte Bloku D e m o k i r a - .
mO'loraiy1clznYlm.w jednym bloku wy- 'ty1az,ne~o Nr 3.

K

Aptekarze

p

.'

.

racownlcy bankowI

okręgu

lias

Nr O-Pabianice
I

Kazimierz Gallas juź jako uczeń ktDrej jest faktyc2ll1ym, choctBż mo
gimnazjum w Tarnowie. przebywał że już dzisiaj 'zapomnianym twórcą.
w środO'Wisku poważnych i mYślą-l' Nie ma w ooisiejszej Ubezpiecza!
cych rówieśników i wraz z :riimi. po ni w Ło-dzi działu, którego podstawy
wołał do życia tajną organizaCję! nie zo&tały .stworzO'ne za jego kierospołecznO' - polityczną. I1PrOmieniJ, wnictwa.
stych". Było to jeszcze przed pierwW ostatnich latach przed wybuszą, WO'jną światową, w b. . zaborze! chem ostatniej wojny był wspólzało
austriacikim.
'I życielem Kl~b-u DemokratYC'ZJ1:ego, a
Pracę zawodową zoozął Kazimierz w rolru 1939 -prezesem Zarzą.<iu
Gallas .w roku 1907' w Kasie Cho~ Wojewódzkiego' Stronnictwa Dem()-o
rych, w Kirakowi(f, a następnie nal kratycznego. Postawę demokraty ido
śląsku;
n8Jeżał do śląskiej Rady bregO' Polaka zachował
przez całą
Narodowej.
O'k!Upację.
Najowocniej rozwinął' swoją praKazimierz Gallas jest obecnie wilce
cę w Łodzi, gdzie, położył podwaliny prezydentem miasta Łodzi 1 stanopod śyvietnie rozwijają.cą. się pod je-I wisk? to piastuje od pierws~~ch' ~ygO' kl>erownictwem· Kasę Chorych, godm po odzyskamu WOLllOSCl.
.

arian' Min r

kandyduje z

okręgu

Nr l . . Piotrków

Rodzina Mino.rówod' trzech poko-' od bojów pod Lenino poprzez
fabryce! Warszawę - Bydgoszcz _ aż do
Pozna.ńBkiego. Dziad obecnegO' kan~1 Berlina'I-0trzymuje szereg wysokich
p"zemysłu konfekcyjne-odzieżowego dydata dO' Sejmu UstaWOdawczego! O'dznacz.eń za walecznO'ŚĆ.
za Blokiem DemokratlIcznym
R. P. Mar1a;M- MinDra - na Mas-!
,d
,bll'
','
Mi
,
'I
nych barkach nO'sił cegły na mury
Po.z emo lzowaD:lU mJr..
nor
Zrurnad OkIręgO;WY ZZK m:tz Za- rktóI'Yldh Dll'IZemawia:ia dzl]a~acz,e zwią
Pracownicy i robotnicy przemysłu najwięks~ej w Łodzi fabryki włó-l ~,:acuJe p,;>czątkow~ J~O':I!-gl ,sekre
.zady vOtsZiozegulJl1ycih k6ł ZZK w zkorwi i partYiJf1i. W obrębie węzła konfe1royjno - odzieżowego wypowie kie.nniczej. Ojciec jegO' od wczesnej i tc.:z. Ko~~~etu WOJ~wc~legO ,Pol..
?b;rębilt6 c~lej DY1"e~cji OKP, roz:wi- lódzIkJ:ego odlbyly się z;elbraTIla 'W Ło- d2lieli się za blokiem demokratycz- młodości pracował w dwznych ha- SkI e) P~rtI.l Ro:botnlczeJ w ŁO'dzi, ~
],a:la. OOel'1g11ICZllla alli:,Clę WY1p~rcz!l. ~OT dz;i KaailSlki'ej, W ŁodZ1i Pahr., W!dz·e- nym i w dniu 10. I. 47 głosują na li- IG.ch PO'znańskiego _ sam mjr. Mi- ~astę;pn~ Jako I-s~y selm-etarz W?J.
gai]]:1'Z~an1o SlZ·er'f~ 0elbran l WIecow, W1i;e. Kffii-O!levne i Olecl1owie. poza stę Nr 3.
' n o r od dziecka jest zżyty, fabryką Kom. p~ R. na ktorym to stanoWlSna kJt0!Y'C!h oma:wl~'l1e były aiktuaJ'11le Łodzia zebl1alli.a oozeawybo.r.c.oo od~
z łlJrlzikim światem pracy~,
" ku czynny jest do chwili obecnej.
z~g.aJdllllleu:ua w Z.WllaJZłklll z \VYbOlra- były się W 1illcmY'dh mi'ejSlcowoŚ!ciaw
•
nu.
"
, ..
ma Sltacia'cth ikJOilejffiVl"Ch Dy.rekcYin'ez wybuchem wO'jny Marian Minor
W ceniflr:ruh DWeHJClJil w Łod,zi 7JWO- go ~ręmŁódlzildeg>()jlalk: CzestŁo- f' k'
. . D..'O
rusza na Brzeziny i Warszawę, by
tY'W, me są koiI'(;l.ine zehrM1ia PTalCOW- ohQIWa., Porrarj,
Kłrnnn~ca.· Stradom. un Cjonanuszy lVI
z .bronią, w ręku walcz~ć ze zn.iena- Ośw;adcxenie
;t. . . ~..rI
t6
wklZO'nym faszystowsikim najeźdź.
..
n:roze p'QlSlz,CIZ>egOl1nyc:u W.Y'Uzia1 w, na Ostrów. Wliklp.. K_o, KaI!Slz,nic'e,
W sali Domu KulttlTy Milicjanta cą,.
" ..
.
od'byłO'Się dlnia 14 bm. zebranie
Niestety _ sch"N-ytany przez Niem t,}a.. TIIzelj Po!dp.lisaIIlY. ob. Wa:s"Z!c~~:k
przedwybO'rcze funkCjO'nariuszy MO. ców węd'I"Uj.e razem z tYSiacanul \vnrJtce'~I~y, ~3lm ,eszkały w 1!,ęd~J.l'Jte
m. Łodzi. Przemawiali prezydent ~ółbraci do niemieckiego obozu ~m. l\it~otaJow P'~IW. ~,rzez.:l1skf.t!I~Q
miasta MiJa.l 1 sekretarz WK PPS w Alitgrabow kąd u . k
r t la.ko .w:ce'J}r. PowIatowego Zarzadtu
W ,Stawiński
obra7JUjąc sytuację p dzi 1939 • s.
~~1era
a w. l.S O-I Po,lskle'sw StroTItniotwa Ludow~.rro na
kraju i rolę Milicji Ba e ,:,....: r. l p:ze 'ak:
Slbętn~aIP'OI~V. BrzeZl:IIlY oświa·dczaun CO nas·tęP~eillt'"~bor~
"""J
•..
\.lig, gu=e pracuJe J o ro o lik. PUle:
Obywa,tels-kleJ w teJ tak przełomo~
Na wieść o tworzeniu Pierwszej D'
"k
1.., ł
PIk' St ...
e' chwili
. ..
"
roga, Jal ą Out alO o s: e" rQ,n
w J
'.
.
. DYWliZJI im.. Ta~eusza ~OSCiUtSZkll nilOtwo Ludowe jes.t drogą szlmd:ldNa ~akO', ń'CZ,.anle ~ebran: U'C~Wa:llli Zgłas,'Za si~ Jak? ~eden z Pl~rwszych wą dla ro.z~,~O,jU i odbudowy pat1,Sh,,;Va
'I rezolu'CJę, s!wlerd:zaJ~ą, ze milic~anl dO' szere,gow .WO'Jska ,pom,
..kłego. P,O'-, P,ollsk~eg.o i, jest ,wyrazem Iini~ j}(}1,ligłosuje na listę
ci m. ŁO'dzi głosowac będą mamfe- czątkowo sluzy W arlyleru - potem tycz,ne'j ma.gona,teril' i reakcjicZlego
I stacyjnie na Blok Stronnictw Demo- prze~esio.ny zostaje do trzeciego pUl: dowOtdem sa Hcz,ne fakty. ż.e 'Pólskie
Bloku Demokratycznego
kratycznych.
.
ku plechoty, w którego szeregach St!wmnkJtwo Ludowe wiazało się. z
Oddzia~ POW. Zwią,Z'ku Natuiozydel(o.) odbywa całą kallltPamępoczynając bandami które udz.:eIaJy i!fllormacjlj
SWa Polskiego
Ł~,czycy z,()l~3f1i~ Opłotel.
~'
państwo,tn o,śo'enny.m szkodlirwvm dla
2l0IWa,): 14 s,tYOZlrJ.la ZJazd nall'Czyo eld
I.
Państwa POi]Slkiel.~o i mordowatona.J
z całeJgo powłrutu. Na lZiaz.d pl1ZY'by!-o W Zrzeszeniu Kupców PabianickiCh,
lelPJS'Zyohi najofiarniejs'zY'ch synów
280 QlsóJb;'
,
' . ~.,
'
"
"
.'~
klasy rotbotl1l;,ozeJ; . wobec., powyżPrezes Pow. Z. W. P.. ob. Jan
W IokaJlIu wlats:nYlll1 P.f.zy ut Legitfr
",
fili
szytClh tezyg1l1iuję 'ze S'htnO'wk"ka wice..:
Kapa ot'\Y0!'Zył zj.a.zd ualS'tęp'iJ.,.e. zaś nów Nr 1 m.zewe:n1le K<UlllCÓW m"zą-'
prezoes·a PZPSL Brzez1ny i wzywam
VfZlemawialr: {)Ib. Ja'11 Pawlak. klBfO- d'zf~o cbla swYIClh członków tr.ady~cyjFASZYSCI FASZYSTOM.
PAJ~K _ INżYNIER.
w'szystkfcłh Ciz!onlków PSL. by n1·e
W!liJk SZlkoły Powwe.CIbin.eJ' w Leś- ,ny o",ta,.!,<>ik.
'
dali się otumanić
oswkiw.a:ć
..
i ;t:....
Od
killlku
miesięcy, portug,aJski
N'''I7.!lXnlOlrhr t·.... 'b
'
.
nort..i· p
t· li dalej
l
. l
m~e11ZlU, plik. Ś cjtb~or, jako prz·~c1stta", .
"'~ .. ,,:.u.:I "":I.
zyCla y~ a- prz,ez M"k
1: {} a lt:zy ca, ecz' l?:!'emta'w:.ciel WOrJslka Polski eg:o , l:t1speiktor ,~a wmo:sek lJi!'e.z~ P. Kil1'e;hloóW- OZ'erwony Krnyż wysyła funie1lil1e jąik wodn.y (ArgyroneUl, aquatica). Iliie wystąpili Z PSL-tu i stanęli w Wy
s,z:ko:1ny. ()Ib. Wtkto,r WadawSlki i ob. ~:kletgrO urzą;c1zon:o- l'lJ1JlOtrkę na slero:ty paC7Jk,l austriackim rodizinO'm, któ- Przeiie \VBZYstki!Inbuduj,e sobie pod borach po stmn:e Bloku Demoklrafyhn PrY'liń:SikJi!, jako przewo'dnlc.zący l, ~ilo~ po za'1!l(Jlfdorwal!l~ch Wlę-' TY:ch ~~7' CZhł~owie przebywają, w wodą, niepl"Zemakalny d~ z pa- owego i g-tO'so'wali ma-nifes,bcvi:1ie
Pow. KomiieiJu WybOlflClZ!!!Igo Bloku Zln!a1dh ,łliE,t1erO\vsikiClh, w wYcrJl,lkJu lct6- alian'Ul:l.llC
oboza.ch kon?entracyj~ jęozyllly w formie d'ZlWOnu, po czym na li.ste Nr 3.
DemoikratYClZIllieg-o.
.
n~llzebrCłl11to 16,600 d.
ny;ch, ze wzglę~ na SWO'Ją C!MllI'ną rńiędizy o·włosione nogi i odwłok
ZHtz,d 'zakończyla
j.eu:1norny,91nue
Zmzesvenf.e ilrup:eów :na ter.! sann 001 Feszłość. Paczki te na wagę ogól- chwyta poWlietrze i podipłyną.wszYI~~.
; f f '
przyjęta 1"elZolu.cia, w kttórej n.auClZY- od'ia:11O'Wa10 jako podar''''Ik gwiazdko' n~ 9 .ton są wprost luksusowe. Za- pO'd dlzwon wypuszcm je tam swo-I""OWł,; J1S:!.y JJC!e
ci>e1e WYrPowiatd.aja SI:e za gl'Og.(}wa- wy Q"!nne UtPomil1!ki wa·l"to.ści 100 tys. w;.eraJą one k~ao, herbatę,. sardyn- bO'dnie. Powtónzywszy tę czyumość opieki społecznej
niem na 1iJS.1ę Nr 3.
(I) zł., Za takie oibywaIteLskue SltanO'WiS'ko ki, czeko1aq.ę l now~ ubrama.
wielokrotnie, napełnia wreszcie po,
:
'naJeży Slie peŁne UlZ!Thal!li:~ ;]{!1.lipcom Da~rawa Jednak n.I:e ..po.scla t3:k ła- wie.trzem Wwon,kt6ry od tej chwil! Wydział Opieki SpO'łecznej Zarzą.........- - -...........- ....- . . - - - - - hil.ctllii'rJkim.
two. Dowódcy ~Ill1l S1P~6I'zo~. staje sIę :jego domem.
, d u MiejskiegQ m. Łodzi prz. "v:d\lje
Wśród czasopism
nych,. pl'\Zeb~aJą,cY'c.h .~beorue na
Gdy chce zmienić zepsute powie~ ~ krótkim czasie uruchomienie
tereme ~U1Strn, ~rzeCl'W,1li się temu trze, robi u górydZlwoIllU mały 0- Złobka Dzielnicowego przy ul. NaI odesłallJ. pacZlki z pow~O'tem. p{)t~. twór, aby moglo ono ulecieć, po czym wrot 93, zorganizowanie Bursy dla
li
p. Horodyńs'ki, ttQ!WY SltaroStta 110- ~ga1slrl, Czerwon~ K~z uparł Sl~ zalepia otwór i znosi pod dzwin no- dziewcząt przy u1. Karolewskiej' 51
,.Przyjaciela Rzemieślnika"
~u taJSikiego. obją.~ urzędowa!lłie. Jednak l chce kO'rueCZ'Dfle, by paooki wy zapas świeżego powietrza. Zno- oraz zreorganizowanie Bursy im. Kite d~one zostały adlr~atom. - szą jajeczka, więsza je u sufitu .!.'We_jliński ego przez zamienienie jej na
DwutygOOnik "Przyjaciel Rzemier I
Zorga.Dill2lowano nawet specJ'aI;ne kon gO' podwodnego domku. Małe, gdy pełnowychowawczy zakład dla mloślnika", który roz,począ,ł drugi rok
oorty, by zeb~ać f1llIlldlus~e na lot~ tylko się wylęgną, przebijają otwory dzieży, zaniedbanej pod względem
istnienia - przynosi w ostatnim nu
P b' . h
nlcze przesyłki tych paooek. -Ta sa- i 'WY!Pływają, na poWllernc~.
szkolnym.
merze (2) z 15 stycznia rb. wiele W (I IOmcac
ma histOtria miała miejsce' z paczNajdekawszy jednak jest ,spos6b.I ..............................- -......----_ _.....:.....
artykułów interesują,cych rzemiosło,
Na dJzień 15 stycwia br. iość mle~ kami dla ex-hitlerowców memdecw jaki radiz1 sobie pająk ,przy nur~
Oczywiście, i W tym piśmie spra- s~ańców mhalSlta Pwblao:tic wvnOStita lclch.
Złii
, kowamdu w d6ł z ba4\iką powietrza,
wa wyborów wysuwa się na czoło- 40,391.
we miejsc~. Czapismo zamieBZICza na
NAJLEPSZY NUREK WSRóD
00 oozyw!ścłe wymaga
Większego
pi~rwszej strO'nie odezwę ogólnopol
SSAKóW
wysdłiku. Otóż pły'llą.c w, górę nacią
,sklegO' KO'mitetu WybOl"Czego' RzeKaż.de
10 meków zanUa'Zenia
Konło PKO -9 03
mioała, W artykule .,IdziemydoWy
W Stobotl~ 8, lułego IIb., w pięknej 2lW>iękJsza. cdśrI;rl.enieo jedną, aof:mosfe- ga łączącą, go z dzwonem liJnę paKKO m. Łodzi - 100
bo'rów" - amor rejestruje pozyty- sruli gl:irrmatZj'l1il11 meclha:nroz,n~o w Pa- rę. Na powieTZClmi wody ciśnienie jęozą., która go następn;ie śdą.ga w
.wny stosun~ rzemiosła do wyoo- biantca:cJh prZy tll1. T'llszyń'Skt~i 21, wynosi okoł:O jed:nego kilograma na dół, gdy nabierze POVi'lbetrza. .
raw. flRzemlo~ło - czytamy - w ca db dJzr,
•
',b ' t
• centymetr kwadratowy. Ozłowieko~
łej rO'zciągłości popiera program go o- 'ę ,.e sle .z,a, awa atllOOZl.Il.a, llifZą wi juź przy kilku.n.astu metra<:h głę
spodarczy Rządu. i w realizacji 3- dzolTl,a SltalfarrlN:IDl Za'rządu b. Whę- bokości pękają, bębenk!i w uszach
MATEMATYCZNE UJĘCIE
żołnierze
le,tniegO' planu gospodarczego prag- źniów Polirl:ycZltlY'CJh. Dochód J)lrre- o ile oczywiście nie chroni go skaCZYSZCZENIA ZĘBóW.
na Daninę NorodowQ
me odegrać poważną, rolę. Pragnie Z.'llaCIZ-OIllO llIa Uiruz::'eI1an1e pomOCy sitf- fander.
Amerykańskie stowarzyszem·e den
wprO'~adzić swych
przedStawicieli rOitOOl ł wdJOtwOl1ll po zamoroowanych
mmo to, stosując kulę O'd:pO'wied- tystów zWróciłós1ę z apele;m do lud Kilka dni temu Pcl;n'Omocnik
diJ SeJ~u UstaWOdawczegO' i dlatego priez hitlerowców kolegaclt
Wl~j- niej konslJroukcji, mógł Ameiykanin nośCIi stanów, by każdy obywatel Rządu do S!pTaw Daniny N
do~~unę o własnych kandydat6w na ~ .
'
"..'
Be-ebe opuBdć się w niej aż na czyścił swe zęby co najmniej trzy
.
•
.
aro
11sme StrO'ru;uctwa Demokratycznego ~Cle tY'lko za Zapif·()lS\Z'eltlii'aam.
923 m. w głą,b' morza.
:n:tiJnuty. Z oświadozenia, wydanego W~J otrzyma~. od zołmerza 1)01oraz Stronnwtwa Pracy.
Istnieją jednak ssaki zdolne nur- przez to towaJrzystwo, wyMka,' że Slklego z AngIn, HrankowSlkiego.
W innych artykułach redakcja za
kO'W-B:Ć na głębokość p~zes.złQ półto- dopiero. tak~7 c~yszc,zen.ie, jest 00'- wzruszaJący ,list oraz 2 dołary
. mieszcza obszerne życiorysy CZO'!Ora ki1;ometra. Są to wlel~by. I'Ch bre, i, me mIJa ,IDę z ~elem. W, witęk- na Daninę Narodową.
wych kandydatów rzemiosła a Wlęc
Oil'gannzm posiada widOCZlDlJ:e włas- szosm wypadikow kaZdy z nas nie
.
.
'
prezesa Zw. 12';b Rzemieślniczych Ju
ność wyrównywama obu ciśnień -,czyści dłużej zębów, a.:ndźelti S{}-....;70
Obecme podohruej treści HSlt. z
liana Sadłowskiego i dyr. Izby Rze
•
'
zev."n;ętrznego i wewnętrznego, ztna~ seląmd, ~tatY'styka m6w.l dalej, że dołącz'en1em 2 dolarów nadszedł
mieślniczej w Łodzi St. Dobosza.
ne 'ZJ.aJWilSko osmozy, czyli przenika-:- w 67-mu,u . sektmdech przec:Lętny ró·.\-'lli.eżod·
,
• Łni
Z inn ch art kułów na odkreśla
.,'
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Kmo "Bałtyk początek s"ansow: godz.
13. ~5.80, 18, ~.ao.
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.

K1DO "Poloma " poczlj,tek sean13ów; 1.3,
15,30; 18. 20,30,
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15. 17.30;' 20.
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"Wonoś...
l

16, 18, 20.
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Ó
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stanu zdrowotnego w Łodzi
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ks. niiS'la'W. 48łalt Ja&kóllk·owoSlka Helema,
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ZBIOROWE

Przewozy lokalne, magazynowanie, inkaso

(P. 58)

p O LS K A
RACHUNKOWOŚĆ

PRZ EBI TKO WA

wf. Włada POŹDZIEJ

tódi, Piotrkowska 73

teL 178-97
poleca wprost ze składu:
Najleps ze urządzenia do księgowości przebitk owej, dostosoW8.lle

do nowoczesneJ Ql'gamzacjl pracy l wymogów

Skład

racbunkowoAeł.

I
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. ~ę9ierska
k'w J śl1 weimiem'17 pad uwag~ iż (płyty), 19.10 (I LotaD RozmaIto
o ,e
sm. 19.2~
.,.;:.
, ń Koncert sYmfoniczny. 21.45 Radiowy
Um
w grodniu 1945 r. ilośc zach~ro.w8:
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na.
jutro.
cyfrą 549 prz.epad k. ów a w paź- j 22.2li (z !.QdzD .Koncert zyczen.
~.50 '.
,
Montaż poetycki pt. "W~wa.
as.10
dzierniku ub. r. 404 przypad kow.
:mo Ostatn. wiad. dziennika radioweg
o, 23,30
żerny stwlerdz1ć, iż przep.rowadzan~ (z ,,!.oWP) Program
na ~i~ń jutrzejsz y,
na terenię Łodzi akCja ElZCZepien 23.,,3 Za.ko~ezeniG a.UdyCJl
l Rymn.

Bielieka.

(:tnóuologFoDflia S&-III

SPECJALłłY

do

ochronnych dała dodatnie rezulta-;·, - - - - - -......- - - ty
<y'
•. ,
h
JAKA DZlI POGOD A?
O~olna hczl;>a. c?Q:rych, letm?ny<:
Dość pogodni M~ejscaml n~o
W szpitala ch m.~eJskich wynosIła. w:""b . i "'.:. . . e. ł"""""~
~ ~ -1.od~
ub. miesiącu 3.699 osób, stQpi-eń wy-l $:"" e .W a,l,.Iy po~o
k<Jfzystania łM,ek szpitaln ych wyno- Ime .. Temper atura do wo .... ..,u. ,
+
10
stGpru..
tił wi~c
•

<

72,S proc.

1_ _......- -_ _ _ _ _ _ __

"A

WARSZTAT HAPRAWY MASZYN
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Dla P. T.l\fl:st'riów 1tamasznik6~
szewcó"v! :Kauczuk to tyl~1)
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Inżyniera

-mechanika lub elektryka

zatrudnią

od
~

zaraz

L.

Zakłady Przemysłu BawełnłaPaństwowe
,

Wyłą;czna
ROżNIECI{!.

-

Łódź,

ul. Piotrkowska 31, tel. 216-57

(P:821:
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.
.OP".'
I,CYKL
.sprzedaz:
GAŚNICE"

".

nmt''''lów 'atwopalny'"

starcza

d~

!t. p.
.

FABRYCZNA
CENTRALA ZBYTU F. P. P.
Ł ó D ź, ul. riotrkowska 46
(P. 87)

negow Pa,bianlcach.

I

"\

hydronetki płynowe; pianowe. oraz
gaśni.ce proszkowe dl<l, 'samochodów,

~

Zgłuszenia
-

-

..

-~.....--.~_

...

'

.......-

przyjmuje Biuro Personalne

P.Z.P. B~ w Pabianicach
.

Tkacze dziewiarze i
dokonają

przedpłaty

po:ń.czosznicy
na przędzę

we "Włókliie". - Przędza ta wydawana będzie od dn. 20. I. br.
W

Spółdzielni

"WŁóKNO"

ul

Piotrkowska 73.
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(237)
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--------------a-==~-----f~TlVóRNIA

B~
damUNIEWAżNIAM
dowód wydany
•
przez władze amerykańSkie Maria SKI,.EP z mieszkaniem do odstą
skiej G. Troczyńskiej poleca konnowi
SmyloW!,
Kl<:>nowa
41.
(248)
pienia.
Dowiedzieć
się od 14-18
- _.............................................._ .....--1 fekcję jedwabną - najlepszych ga_ _ _..........._______ .. _._._
Lipowa 11.
(198 p)
Dr JEllZl' KOWALCZYK, choroby tunk6w. Lódź; śr6dmiejska 48.
skórne t weneryczne. żeromsTde?,o
(A._376)
UNIEWAżNIAM zagubione dnia
'
Nr 41. 3-6. tel. 150-53.
(S31/p).
"
.
.
12. stycznia legitymację tramwa-\'
...
_ _ _ _ _ _ _.__.. _. __
. ____ ,OLEJKI perfumerYJne,
mentol,
jawą na stYC2eń, 2 kartki źywno-IDWJIE 1}czenmc;:e p.o~zU~UJ~.,pokoDr med. B. TOŁCZYlQ'SKI spe- olejek miętowy, glicerynę, surowśćiowe l kat. 2 "Odzieżowe", l,ę- :ju. Ofe~LY ."DZIC!1mk Lodzkl pod
cjalista chorób uszu, nosa i gar- ce kosmetyczne. ZakUpi każdą, ilość
gitymację SłuŻbOWą,. Filmu pot",! "SpokoJne: lub telefon 11.4-32" do
dla. Sieflkiewicza 37. _ Ordynuje "ENOLA" Lódź, Napiórkowskiego
skiego na nazwisko Janlwwska godz. 3-eJ.
.
(190 p)
codzjennie, godz. 1-3,4-6. Taie- Nr 24, tel. 177-00.
P/Z2
Hanna Zachodnia 21. Znalazcę _ _.............,.-"""'.........""""".,.,,""""....fon 269-01.
(AJ
proszę.. o zwrot dokumentów i foIMATDvMONIALNE
CZĘSCI samochodowe, opony kutografn.
(207
Ci!
lil.l!. li
Dr ANATOL łUKUŁKO, spacja. pujemy. Najlepsze ceny. Zamenlista chorób kobiecych. przyjmu- hofa 30 - Warsztaty.
(85)
RANO dnia 15. l. 47 oddalił się WDOWA lat 38 pozna. pana na
je od 3-6 po· poło Al. Kościuszki
..,,-_.,,z d-omu przy ul. Piotrkowskiej 91 stanowisku. Posiada um/Oblowane
m 20 pies owczarek szkocki (Wł- I mieszkanie w centrU?1' Oferty z
96, . m. 2, (róg Bandurskiego 8) (r) MEBLE pojedyńc.ze i komplety
poleca. przyjmuje ~6wienia Zato·-biały). Odprowadzić za wyna- fotografią. do. I?~iennil{;1 Łó,*,kieDl' medycyny A~TONI MAJEW- kład ~eblowy W. HaJda. i "1. pa-j KSIĘGOWEGO
na lderownicze TKACZY I TKACZKI na krosna grodzeniem lub ~iadomość 165-51\gO pod "Marla.
(u01 p)
SKI choroby kob~ece i wewnętrz- ~:l~r' L6dź, ul. ll-go LI(slt.{:fa)- stanowisko, techni1m _ mechani- angielskie,
bawełniane. gładkie, wewn. 7 w godzmach rannych.
.,_ _ _ _ _ _ _ __
ne, od 3-5. LegIon6w 1/3 m. L '
__ ...:. __~ 11m i wykwalifikowaną. s.eJtretarkę, przyjmą Państwowe Zakłady Prze
_
(204 p).
relefon 216-82.
(3514) !.'ROLIONY zeszyty papler ma. przyjmie Fabryka Wyrobów Gu- mysłU Bawełnianego Nr. 9 w L o - .
IKTóRY z pan6w kulturalnych,
---------------.I~l t
'
'j"
h mowych F W. Schweikert w/m. dzi. Zgłos!l.:entie: ul. Ląkowa 23/25 UNlEWA~NIA'\r 1egitymację służ-!pragnący mieć spokojne ognisko
Dr PlWECKI ALEKSANDER _.~.ur.a ~~~r~la~~a ~ec:yc W61c!l.:ańsb 223.
(266) Wydział Personalny.
(P.85) bowl!. Filmu Po:skiego Nr. 000560 domowe, serdeczną. opiekę o maChoroby wewnętrzne, Piotrkowska RlOL. oJ
•
o
ows:a
• . nazwisko
Karasińska.
Janina, -Iximum szczęścia OS01)i stego, praNr 35. przyjmuje 3-6.
<15571 ~kleIfu.2P2zmocy Szkolnych. tel(efołn
'.
.
.
POS'Fl"n.łTR7 2. 1I.TTr OD "'CY
Lódź.·
(259) l gnie poznać inteligcnbą przyst~j_
r
-r •
w.) SAMODZIELNEGO ~lęgoWegO l
Lł.JIU W n.J"'~ rn.a
' - - ' - - -.. '-_.--.'- Iną. panią, o łagodnym usposobleDr JERZY HORECKI specialista
rutynowaną masZynIstkę zaa:oga..
ZGUBIONO
kartę
reJestracYJną niu w celu matrymonialnym. Tylchorób żołądka, kiszek, wątroby.ISP~D.Al\r. m~sz~y dO. WYI'?bU1zuje C!,!ntrala Odlew?w. P1;tnkt POSZUKU~ p.racy Jako.. po~.OC
dOW.6d toz.·samości konia. legi- ko poważne oferty panów od lat
Narutowicza 35 _ przyjmuje 4-6 ~zeblem sruu;.zu 1 tresy. WIad. Sprzedazy John- ~eIgt, PIOtr- buchalterYJP.a. Oferty do Bmra t)""'ację wspólnej pracy na naz-142-52 do administracji "Dziennitel 206-99
Pf4 PIOtrkowska 2,8 tel. 206-15.
kowska 21a (II weJście). zgłPsze-logłOSzeń :Ę'AP .. PlOtrkowska 133 w'iSiio
Osmolak Michał, Gmina 'ka L6dz!de""o' pod "Wspólnymi
•
. _ _~_...
..
(189 p) nia osobiste w godz. 9-16; . (267) pad "Buchaltena".
(P.84) Wajszyce, wieś Wajszyce.
(258) :siłami".
b
Dl'
N·I>.RCIARZ··E-:,-sm·-ary,·-ki·'·;-:k·
..'"",,,,"""""~,,,,,,,,,,,,,~,,,,,""''''''''''''''''''''''''''''''''-''''''''''
__''''''''''''''''''''''''''''''''''__
--~------_._-~--l-I
ób Ł.
k b'R6żYCKI,
h ' kspecjalista
.. ul choL
L1
J l,·-k·0- .:-a.-~-..'W
._.'-"-'
Ur.'IEW
M~"IAM
zagubioną,
pa - - - - -___ ._ _~_ _ _ .~-._-r.
o lecyc l a usz~rll,
'. e- stiumy i narty sprzedaje: Firma
c6wkę na nazwisko Minin Leopol.
.
glOnów Nr 9. tel. 166-29. przYJmu- .Tan Pujdak i s-ka,
Piotrkowska
da zam. Legionów 63/22.
(263) ,'STARSZY, zamozny pozna P~llł
je 1,-6.
(1016) Nr 83.
(A 39)
,
.
__. __ . -- posiadającą. dochodowe przedsIęSKRADZIONO legitymację człon- biorstwo. Oferty . "Spółka" Adml)Dr .med. WI-gTOR PIESKOW - FOTOAPARAT, lornetkę, projekkowsltą Bratniej Pomocy Studen- nistracja.
(213
chorob~ nerwowe I wev.rnetrzne, tor, BRYLANT, znaczki FILATEtów na nazwisko Matysiak Jadwi-I.".-....................._ _ _..............."""'.ordynUJe w godz. 3-5. Leezen'ie LISTYCZNE,
złom
ZLOTY
i
ga, Radogoszcz ul. Sasanek 16.
elektrowstrząsowe.
Zawadzka 6, SE.EBRNY, zegarki, kupuje płacąc
.
{2511
NAUKA i WYCHOWANIE
m. 7. Telefon 138-81.
najlepiej "Okazja" Kilińskiego 47.
(Ag 13)
U:NIEWAżNIAM kartę rej. RKUDr JERZY SURKONT - choroby
Opoczu! na nazwisko Pawłowski KURSY kierowców Sambchodokobiece· l akuszeria. Piotrkowska li1EBLE w dobrym i złym stanie
Feliks Wójcin, gm. Wielka hvych. Zap.isy przyjmuje sekretaNr 109, tel. 177-76. ordynuje 10--11 kupuje stolarnia, KraSickiego 3
<Wola
pow. o.poczno.
(260) ul.
riat W61czanska
coc1zie?Jlie od
_ _ _ _ ~_._._ .. __ 27. 10-12, 16-~8
(250)
i 15-17 godz.
(A.) przy Rzgowskiej (przystanek PiaZGUBIONO kartę RKU-,-l'.....ódź na
Dl' med. GUSTAW MARKIEWICZ. ~_.~ __ ....::._ _ _ _ _ __
nazwisko Paluszek Wacław, wieś
epecjalista chor6b wenerycznych MEDALIKI, LA:&CUSZKI, wszelNowosolna ul. StrykoW'ska 8.
R O Z NE
t skórnych. Piotrkowska 109, m l) kie wyroby ZŁOTE i srebrne naj(197 p)
Telefon 138-52.
(A.) taniej poleca: "Okazja" Kilitiskie
go 47.
(Ag. 15)
1l'i' a1f E
ZDJĘCIA do Legitymacji oraz ro~
Dr REICPER -' speCjalista cho·
. .
L0
_ _........._
_u.....
F.UJ
....._ _ _ _ _ _ botv ama.torsl.ie wykonuję w cią
rób wenerycznych •.:... powrócił. _ I PLAC do.. sprzedama w Zl?lerz,!!
..
1 gu • jednego dnia. Legionó1,v 1.
Południowa 26 tel. 191-23 prZVj·IPrz y staCJI l bocznicy koleJoweJ,
POSZUKUJĘ sklepu z mieszka(A. 381)
muje 2-5.
•.
' ( A . ) obsadzony. 15-lej:nimi . drzewami
_ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _
.
OWOCOwymI, powlerzchm 3800 m.
niem, koszty zwrócę. Wiadomość .
. _ __
kierować
Rzgowska 20. Moneta I
Dr med. M. GLAZER _ choroby k>y.. ,po. 200 zł. WiadomoŚĆ; Łódź,
sldep dodatki krawieckie.
(186) TŁUMACZ PRZ~SIĘGŁY: Piotr
skórne 1 weneryczne.
Ordynui& \ KlllllskIego 115 m. 30.
(206 p)
.
.
kowska 84. Angielski, Hiszpailski.
(Z
arrJlg".
iPi:sma
.,Datly
Mao;:l")
6-8 pp., Andrzeja 28, tel. 179-10.
.
-~.'._'----'"''
SPOKOJNA. studeJ?.tka I~ rOkulROSYjSki Francuski, Niemiecki.
(A J PRZEDSIĘBIORSTWO
przemyWódz plemienia Swan
medycyny poszukUJe pokOJU. 9~t
(7551)
_____
.
. słowe. handlowe, dom, will-plac.
na obojętna. Oferty do AdmmIDr med. RERDER STANISŁAW, ogrodnictwo, . gospodarstwo. rolne
Puścił się raz w łan,. .
stracji
pod
"Cena
obojętna",
chorOby Skóry i weneryczne _,kupimy -sprzeq~y. Pośre~i
(196) jlUAGISTER praw
tłumacz przy
W taD po~oju, rozbrojenia
przyjmuje od 8-6. . Gdańska 46, ctwo. Plac Wolnoscl 6/4. gOdzmy
.
. .
. \sięgły; łaciny, rosyjskiego. nie
DL 7. tel. 212-62.
(530m .11-1, 4-6.
(201)
Puścił Stię ten wódz plemienia,
POSZUKUJĘ 2 ~kOl z kuchn.Ią:mieckiego.
francuskiego, angiel
za zwrotem wszelklch kosztów re-l ski ego: KiIińskiego 36.
(126)
UWAGA Warsztaty Samochodowe.
W ó~ piemienlia· Swan.
montu.Pośrednictwo
pożą,dane. j
.
Dr med. STANISŁAW RIBERGAL, Wypukłe szkła specjalne do reOferty pO.d "Krawiec".
(219) I ... . '-.- - - - specjalista chor6b sk6rnych i we- flektorów 'wyrabiam i wysyłam
"Wojny dosye już,
I ,~nTYs'}''''!~cr",~NTJ1] r-,o"łrftie wS'leJks
nerycżnych PiQt~kowska 134. za zaliczeniem. Piotr Kret, Gzę
ZA~NIĘ dwup?kojowe ~iesz- r garderobę, Dl' S. Więc.kowsldego 6
Niechaj spłonie nóU"
Przyjmuje od 4-6. Telef.. 269--96. sto chowa, św. Rocha 99. Cennik
kamez wygodaml WSOPOCH:I - , (i3ródmiejska) front, I p .• m. 5.
{61l1l na żądanie. '
(R. 44)
Aż tu biegme inny murzYlit
śródmieście. na mieszkanie w LO-l·
.
'.
(A. 274)
~--------------------.~
duży.
dzi. Zgłoszenia Staszica 1/3 (DoDl'- med. WIELICZAN'SKI Henryk, SAltWCHóD trzytonowy, chodzi,
Krzycząc: "Ciągn~e oddział
ły) dozorca.
(210)
chorOby weW!'-ętrzne, spec. c~oIo-1 dobre ogumienie. Marki "BORCK._
I bić nas chce Już'
_ •.-:_. .JEDYNY w Łodzi FOTO-AUTOby płuc (gruzhca) 1 serca. .rlO~r- WARD" z papierami.
Sprzedam
BEZDZIETł.I"E. kulturalne małźefi.;lVIA~. wyko?uje zdjęc.ia do Iegitykowska
152, m .• 8, . - . telefon l telefon 216-57.
.
(P. 80)
Rot;gnłewał się negr,.
stwo poszu'kuje pokojU umeblowa-.macJl VI CIągu 1 d~a. Operatora
Nr 183-16 - przYJmuJe. Godzmy i ___
. -.-......:.....
nego przy rodzinie
w centrum:n~ ::abawy, .w~sela l t. p.zama-·
przyjęć: 3-5 po poło
(4846) SAMOCHóD osobowy "SteyerNawel troszkę wściekł.
miasta. Wiadomość "Foto Van _jWlaC wcześllleJ. NarutOWicza 8.
z ws-zelkimi dokument aDyck"
Piotrkowska
65.
(264) I __. _._________~._. (Ag. 47)
Dl' MIECZYSŁAW KOWALSKI - Daimler"
Wścieldy
krzyczy
wódz'
plemienią,
do sprzedania, Spółdzielnia
specjalista chorób sk6rnych i we- mi
"I/as", Zielona Góra, ul. Walki
Że do. cllrzoou rodlrojenia
nerycznych. Al. l-go Maja S. - Młodych
LEKCJE
gra
na
fortepianie,
ewen\Z:"WJA~;1MIAl\I!
.S~. P. Hur~ow·
1.
(24;ł)
Przyjmuje 8-10 i 4-7.
tualnie 'korepetycje za pokój. ,- lllków, IZ przedslęblOrst:vO. FIrmy
Ma dwutb:ics.iy wiek!
Oferty do administracji pod "Na-I ,,~OBOT" ,zostało przemesIOne na.
n
FUTRO karakułowe duZe kilim _________-...................."-............."'........................., .............................................................................".; uczycielka".·
(202 p) !PlO.tr~ow.ską 31, tel. 216-57 Leon
Dr W . STEIN , choro>.ly
'-'
erwowe, Kosowski do sprzedania Jaraczfł. - - - - - - - - - - Rozmeckl.
.
(P 81)
J§r6dmiejska 7. tel. ;1.92~55, przyj- 67 _ 12'.
(252) M:ŁODAinteligentna panienka po
..'no.
mUje 4 - 6 . ·
C5644-p)
trzeb na na kilka godzin dziennie. ZGUBY i UP4IEWAżNIENIA MIESZKANIE 3-2 pokoje z ku- - - - - - - - - - - - - - - Zgłoszenia
administracja
pod 1................._ ....__...._ ..........._ ......ch nią., wygodami potrzebne rtaDr ZIOMKOWSKI - choroby we- MASZYNY do piSania. lic.zeni!l l "Kartoteka",
(:(lOO p)
•
_
tychmiast. Wszelkie koszta zwró- KRAWIECTWO DAMSKIE LEKneryczne, skórne. - 6-Sierpnla 2. szycia. Naprawa _ sprzedaż, oraz
Sn::R...'\D~ION~ kartę TOZpozn~W- cę. DobrJje wynagrodze. - Oferty IKlE, zorganizowane w Łódzldej
9-12 t 5-7.
<B526{p) kunno _
nawet uszkadzanych.
czą, sł~bo:wą, kartę pra<:y, l:!llet snb "Kupiec S"· do administra-\IZi:lie Rzemieślniczej, otrzyma do·
""-- med. L .... TO~C-.rT. "", .... .....,. _ Poludpjowa 1.
(A. 456) WYTW6RNIA ZABAWEK poszu- tbramwaJOAW1Yksrocdrznćy,
l1iIparłuladn~ICh- cji "Dz. L!'
(198 p) datkowe
przydziały materiałóW
nr
.. '
VlI'll"" A ...... U.l!UWJJ<
kuje zdolnego przedsta'Jiclela. _ 2:uer • . e an
w,
o
(~;)
. !'W:łókiennicz..y~h. do. dnin.)n ~~yezcł}oroby sk6rneJ weneryczne. Le- MOTOCYKL 250-500 cm3 tylkO Ewent. odda wyłą.croosć. Oferty _.
LOK.'!..L
przemysłowy' nadający nJ;!. w SpołazlClm "Włokno, glOn6w 9, tel. 156-10. Przyjmuje w dobrym stanie kupię. 6 Sier;>- ptsemne "PAR" po~ań, Retaj- DNIA 11. I. w sobotę po połUdniU si.ę na fabrY!tę c?kierk6w .poszu- PlOtrkowska 73.
(A. 55)
od 3-6.
(A.) nia 1 zakład fryZjerski.
(226) czaka 7 pod "L. 281
(R. 39) róg Piotrkowskiej i Andrzeja za.- klWany.
POl;1redmctwo pOZ13,dane.
,
ginął foksterier ostrowłosy
(su- Koszta zwr6<nmy. Oferty pod ,.Cu- - - - .
.
~~) z obróżką., cały biały,. duźe kierki" do "Dz. L."
(199 p) 200.00U, ,vspółpracę włoży solidny
ZAOF!AROWANlE PRACY POTRZEBNA BTI1RALISTKA
KUPNO ł 5PRZEDA.ż
ze zołtawe plamy na. ?czach. ~edna
.'
do rentov;nego przedsiębiorstwa.
- ...........................................- - -.......... PRZYJl\IIEMY od zaraz: księgo- znajomością maszynopisania. Pań- czarna. na przed~leJ praweJ lo- P9SZUKUJE sklepu Piotrkowska I Oferty "Samotny" Administracja. ,
1
g
SREBRO, złoto - złom ,kamienie wego,
k:allrnlatora,
. kreślarza- stwowe
Zakłady
WYdaWnictwlpatce~ Odprowadzlć .za wyna . ro- mIędzy Pl.. Wolności Legion{iw.
(213)
,
szlachetne kupuje, nłaci najwyz- elelctryka. Państwowa Wytw6rnia Szkolnych. PilOtrkowska 123, godz. dzeniem Piotrkowska 85 m. 5.
1>'fam możność nabywania towaru
SZ(l ceny Zakład
Zegarmistrzow- Radiotechniczna, LomŻyI1ska 8/12. 16--17.
{P. 86)
(208 p) pierwszego źródła. Ewent. wsp6łski "Omega" Piotrk{)wska 4.
(K. 19)
praca. Oferty do Administracji
.
(44 p,
._~
pod "Handel",
(20a p)
ZlUIANA NAZWISK.
---------CENTRALA Tekstylna, Biuro Wzo
:Redaktor naezelny ANATOL MIn:ULKO
Na podstaWie art. ·9 p. 2 dekreZEGARKI,
KINOKAMERY, FO- r?w i ModY PI:zemysłU Włók~enSKLEP ()ko~ica Piotrk'Owskiejmięrtu z dnia 10 listopada 1945 r. "o
TOAPARATY, z...'1aczki filate1isty~ nIczego w.LodzI, ul. Narutov:'lczal
Adres Redakcji i Administraeji:
dzy PołUdnIOWą a Przejazd Wy-\Zmianie i ustalaniu imion i nuc:z.ne najfa.niej poleca
Okazja": 24 zaŁrudm rutynowanego ~lęgOi.ódt, I'it;llrkowiJka 96, telefon 123'-34, -Redaktor przyjm.Uje.· co-. dzierża.wię z· ewent...zwrotem ko- zWisk" (Dz. U. R, P.Nr. 56, poz.
roMskiego 4 7 . " (Ag 14) :oewngol:kÓ~seOnawytorb61yrtnytkchacl~all·f~kary:.
"14 t l 207 18 n kr t
R d k'l d 1" _j sztów remontu. WIadomość teL 310) Urząd Wojcwóchld Łódzki po
OJ"
LIT
dziennie od godz. lu-, , e.
- . oe e arz
e a eJ o
v-t:!
109-04.
.'.
(261) daje do pUblic:i:nej w.iadomO€.ci,. iż
cjach.
(30 ID
do 12-ej. telefon 128-88. Redakcja. rękopisów nie zwraca.
.
następu:iące osobv
u.zyskałY z.eSAl1łOCHóD ciężarowy 10 ton{)wy - - - . - - -..•. .
Za treM i terminy ogłoszeń nie bierze odpowiedzialności.
P~SZUKUJĘ. niekrępującego
zwolenia. na zmianę nazwisk ro·
przyczepka na ropę. zapasowy mo PRAl:iTllK~~ l prak,tYkanta
kOJU z wygodami bez mebli w dowych;
tor, 2 koła, stan pierwszorzędnY. IdO bmra prZYJmIe .. Techmka SaDZIAŁ O.QŁOSZElIt: Piotrkowska 96, m piętro,czynny od 9 do 15. śr6dprleściu. Ewentualnie zapłacę, 1) KOZA J5zef, Zf1m. we wsi Ba.
Dzwonić 9-10. Tel, 186-18.
(T) nitarna", PiQtrkowska 154. godz. [
.
z l;0ry: Ofe!ty ~ub "Paszko"
ków Dolny, gm. Beków. pow. lo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _".. _~ __... - 4-5.
(Ag; 52)
CENY OGŁOSZER: za milimetr szpalty poza tekstem d. 20. DZIennIk Łodzkl.
(255) wickiego wraz z żoną. Franciszlrą,
;KALENDAB$E wszelkiego rodzaju,"
Nekrologi zł. 15.- za milimetr szpa.lty. Drobne zł. 10.- Za wyr32
-_..
.
-"- ,i dziećmi: Lucja-Franciszlw.. Staksięgi handlowe, dzienniki podaw- POTRZEBNA pomoc domowa, ul.
(najmniej 100.- zł). PosZUlrhvanfe praey i rodzin za wyraz zł. 5.- ~IUR~IST! - k!!-waler pos;mku! nisławem.Tanem, . JJl.1cyn~, Halin.(l.cze. asygnariusze po1eca: .. Składni- Zawadzka 25 In. 10a, tel. 175-63..
(najmniej zł. 50). W numerach niedzielnych 'i świątecznych Je. po!'oJu mekręp.uJą-cego w sr6d-t.T?7!iną na nazwisko "KOZANECca Biurowa" Łódź, Piotrkowska ?9.
(2::)
fiG proc. drożej. Rachunek czekowy: P$.O. oddział w Łodzi N-VII 667.
mwśclu. Zgłoszema tel. 111-28.
!KI";
tel. 116-60. Ceny hurtowe. ProW1l1.
.
~
(254)
21 WR6BEL Józef, zam. w pa•
(K 8 M) STUDENT dobry głos tenor Jaz
Wydawca: SPóŁDZIELNIA WYDAWNlCZA.;.CZY.TEL~"
,
bianicach, ul. 7.cromskiego Nr. 12
cja zaUc!l.:eme.·
.-Q
- w y poszukiwany,·
do' ·cb6
.S.K
. J3.E. P k
SP9źywC2Y
z urz:J..dz.eniem,wr.az
z żon"'" J,'[arI'ann"<# i dzip.ć.mi:
__ ..____. _ . _ Z
.. ru,. re·
d
'
:KAUCZUK naturalny, bunę kupu- vele;;,,"ów. ~nne, Kilitiskiego 96~
Odbito W fuonka.-mi Sp. Wyd. "O:r.y1;c.lnik" NI"
_ l,óM, ~wir!d %.
lWn;l~SZ al}Ćemp o odst(}pleTIl9.. - WItoldem.
Włod?imierzem-.Toze~
jemy
Reklama" Piotrkowska 46 m. I. CodZlenme do 11 rano l)·
la omos:
l'z~dzalnianl.\ 42-..!l1.fem, St:3fpn"m-.Tii:o:Mem
na nat-eI. 17S-ó9.
(R) 3-5 pp.
(210 p)
(257) zwisJ~o "WIRSKI".
{P. 83)
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