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Wczym się nie orientuje wsp~awie u~iędzynar~dowienia Zagłębia R~hry

Pan. Schuhmacher ..
"Jeśli są głosy,

chcą.

które

kwe-

Francja p!ogme s~worzyc realne .podstawy
dla rozmow moskiewskich
. .
,

ze

stionować przynależność ziem zaPARYŻ, 3 0 ,I. (PAP) - W kołach mIarodajnych sądzą,
:!l!~r
chodnich do Państwa Polskiego, to st~pna nota fr.ancuska do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytamy .w ramach naszego pl~nu trz!:
i Z . .v:iązku Radzieckiego zostau.'1Ji'e doręczona na zwy'lclej drodze
letnIego 1 planowanej dzlałalnoSCl d 1
t
.
_..t k '
b"
h ......od·
D
' "
na te głosy odpowiemy wzmożonym yP oma yc~ne! prz~ .oncem lez'''J 6 ma. otyczy ona umIę
potokiem ludzi na ziemie zachodnie, dzynorodOW1ema ZagłębIa Ruhry.
wzmożonym
potokiem .kapitałów
Komentarzy do tej noty udzielił fmncuski minister spraw zag1'.
i materiałów inwestycYJnych na Bidault na środawym posiedzeniu redy ministrów oraz ponownie na
ziemie zachodnie. potokiem towa.. dz . k
'..
'ch
d'
rów i ludzi który scali te ziemie posIe . eru.u omlsJl spmw zagraru.czny
zgroma zema narodowezachoduie z~ starym krajem i uczy- go. Rząd francuski przygotowuje dalsze noty w Slpf'awie Niemiec,

nu

ni z nitrh

po- z zamiarem

jednolitą gospodarczą

tęgę"·

ich

przedłożenia

Nasze dzieci ezęsto mgrzną, 11. tak wyglą{laj~ d2lłw
nlemieclde spacenłjące po nUc'ach BerUna w I!Itref1~
angielskiej.

,__________________..:...-_______________________

pań

stwom sojuszniczym przed koot

.

Tymi slowY odpowiedział minister .Prz«:mysłu ·Minc na p!lsiedzeniu
IiraJowe~ Ra;IY Narodowe,J na zakusy pobtykow anglosaskICh na na~
sze ziemie zachodnie.
Trzeba tez przyzna c, że jeżeli są
jeszcze ludzie~ którzy byli zdecydowani na trzede pytanie referendum
odpowiedzieć pttecząco, to 11ldzie ci, pu pierwsze nie zda.ją sobie
absolutnie 8pra\'iTY z tego, czYm są
dla nas ziemie zachodnie, po drugie

ferenoj.ą

moskiewską, a
czwartą notę
odszkodowań.

gólnosci
wie'

.

w szczew spra-
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Jak słychac, nota francuska ~
sprawie Zagłębia Ruhry dotyczy

głównie dwóch punkt6w: I) U
międzynarodowi·enia kopalń wę1 .
,
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.
g a l st~lowm o:-az 2) Mlędzyna-
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.
omlsJo mieSZanO .

rodowej kontroh na obsz.arze Z'l
.
d" d h d ·
głębia Ruhry.
Przypuszczalnie mo przeprawo ZłC oc o zenie
;!~hor!r~~J:. s;~~n;~i:~~ ~ r:~~:= proiedkt. f;Bl!'t'CllS· ~ ogranhk.za się do W sprawie zamordowania konsulu
. .'
. ~
'c mówiac już o zaga men echlllcznyc 1 Ule wy'
.
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W sro e ma 29 m. nuIUs ..~r
jung, donosi., że. nota jaJui- 111.V..lolO.tO. \1: poduisał. W
imien.iu
J.-

t~:;l1Zi.;m~ ~~p~~!teyP~~:~~i~'~~ ~~ia ~ Z~głę~ia R~~y'p~d '~zgr;=~a==;:~ ::!:=:~O~~:l:r:!:~~:jl~~:~~~:~~tzwią~k~ Rad"iecki~go
to r~~~cz::-Jm }"kodmc , PO~ltY(!Z1!l~
z I.~l'Yml ar"'dulmentowjaCrnu; mnmozo_
na.
, . 1.,0
. liprzeC7il,
t' a same
'd ' P zYJe
seJ, Ja·ą w ym znaJ UJą·
Niemcy, którzy jeśli chodzi o ob
rabowani{'~ terenów,_ -:- z. k!!irych
llst~powah pod nams:tnem armu P?l>

M

d~ pohtyc~n~m od reszty NIe
t;meC, podobme Jak sprawy ur~zu:.

1!k!ej i czerwGne.i- nltjwię!lej mleli CZ2S11 na ohrabow~nie ZIem za- r
cho(łnich i najwięcej też je obrabo- y
wali z maszyn, urządzeń, i suro~-

_

zdaniem Fran!CUzów
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g osam: p"z.ecrv~ O
ZleWlęClU
za nacl0nahzacl ą przemysłu sta
lo\vego i żelaznego.
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8vnqtos~one fab1'vki i podobnie zn;-:-z
('~ony In"~.j to nie daliby sobie

z l1'm .. ~[Iy..
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(Dalszy ciąg na str. 2)

rów nawet - f:wierGzą, z~ ~y me
J19tn.fimy za.gmmodal'owac ~Iem za- .
f'1Jf~n:nich. Twierdzą tR-k na tej zasaC';:,,'e. że gl!yby oni dostali podobnie

• Nie z!laU .s))bie ?ni

>

. .
lu .Zwu~zku RadZieckIego
w kon·
troli mi dz narodowe'
ę ~y
J......
?e1em. Tz,ądu franc?sklego Je;:.t
stworzeme konkvetnej platformy
do dyskusji nad projdktem, kt6

t;;kta..ty

sldego w.obo:uie El'boIi kolo Neapoln zawiera. następujące pięć punkt6w.lpokolowe z RumUnIą, Bułganą,
1) Rząd Jllgosłmviru'iski dontaga się powołania ItGmisji mieszanej, którai;\\lęg"rami i Finlandi~.
.1. i
d 'Jugos~o~'laus"l
~. ,e. k
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,?l'zeprOwa~L;
Szczegół owe d och od zenl e, 2) DAZą.
UUmaga!·
się natychmiastowego aresldowania. wszystkich osób, które doltoualy napadu i przekazania. ich wła{1zom jugosłowiańRkim. S) Rząd jUgOSIOlViań..l fi~~C,U]ln:i!ll!'17"~lr"iI"'Jł
sld u?maga się ?karaniu, wojskowy('lI ~r~'t:rJ~kich~ ~tÓl'ZY w llc,,:nym!
.: I
..
&tollmu ~l'all UUZIał "\' zbrmlni. 4) R'T..:;d Ju:;ćs!o\'.1:m&ln tlomaga się, aby\przemysłu l~lo;mego we FranCJI
wszy,,_cy l CZłOlllw1.\1e czetniko'wskich organizacji wo;iskow:ych zostali I PARYż 30 1 (P AP) _ KG"
umieszczeni w obozie jeńców pod strażą woJslmwą i by oficerowie byli , ;
" " .:
•
odili:i.elem. od szercgolYCÓW. 5) Rząd jligosIBwiański domaga się material- mISJa produkcJi
przemysłowej
nego odszkodowania dla rodzin ofiar nUlladu.
francuskiego Zgromadzenia Na.
rodowego ~;p ewiedziała się 12
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dyskutUją

nad radzieckim pianeiiI procedury Murphy oświadczył,
Opracowanie traktatu pOkojowego dla Hien1iec nla, nie fig~ruje na

że

Alba,liście 18
panstw, ktore W mysI uc~wały
nowojorskiej 'rady minIstrów
spraw zagran.icznych miały ot
'
.
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Delegat radziecki Gusiew po'

Areszłowanio
Vi Budapeszcie

n;~ mlSg' się w ogóle .,zaczeBUDAPESZT o I (PAP) _
\"'l:?re:C-'JViT'e wYruszył na, LONDYN, 30.1. (PAP) - stawie której teksty opracowaW
.. ku
" ~:
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;'af.'h;}(l. Nl~ zd.ali sc.~)ie. spr:lW;-Y' z
W środę Zastepcy Ministrów neprzez. Wielką Czw.órk ę roz"
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ze, sPłks.~l~m Pl~Z~ClW. o
p'n 7.<> ły"''iane ~en"triowanvch zza
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l
repu llce węglers lej po lCJa are'
:n'l~~.l~~'-: '~;i;gn];
zMhodzie ~!,a- rOk~pDcZę l, kYS. USJę nad ra. ~l~ pa. rykwafno. na~5pmke ~a p. e?arsztowała selkretarza gener81.nego
1",.,.l". O'lpowi~~nic ba lepsze lllZ u C lm proJe tern proce Uryf Ja neJ
.on enmc}1 po oJoweJ l 0ti' d h
h
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~ichi0 ;~~unki ~~~ystencji~
ka ma być zastosowana przy desłano z powrotem Wielkiej
par 1J ro ny,c 1_~"::~ aczy BIL
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kC'
d
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Al rago anosa 1 SefilJ.EI.al1Za genera A !}J:,zei«e wSzYsHdm Niemcy ~ie ?pracoWYlwanNl~ !a a u po 0- zworoe
o wy onczema,
61er.~ J'~ nad SI m~ zą ~me , * nego organizacji chłQPs}ciej FedoZ!'!lZUffi!eU tego, że czym dla nI?h Jowego d a
lemIe c,
Plan radziecki proponuje ró- anla owo ząc, ze sOJUSZnIcy
Z lt
'lrZU! uierwszą wojn~ .by~ ~o!onte,
Proponowana przez ZSRR wnież aby wśród mniejszych zgodzili się, aby Albania brała la o ana.
tym IlU3, nas po (l)'llg~eJ WO.lme stały procedura jest podobna do tej
• t'
.
.
h
'udział w pracach nad traktatem
sip. zj~~mte zachodnje: terenem eks- ; k
f pans w
sOJusznlczyc I zaproszo k'
dl Wł h
. f~łszuwy
p~n5,ji, terenem ng, którym dOllim'o ja ą z~sto~owano przy opraco- nych na konferencję pokojową, po oJowym .~.
oc I o:az ze
U
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ent
m<m~e się v,...ył~:l,d1lwa{j temperll!l1
wywamu pIerwszych 5 tra~ta: znajdowała się Albania.
na konf.er~ncJ:"..w spraWie od- terrorystów VI londynie
:rm.l'mlOWi" temnenment,
ktorego tów pokojowych z Włochaml 1
szkodowan .stwlerdzono pt:awo .
nam nigdy nie brakowało.
h, satelitami "osi", a na pod- Przedstawiciel amerykański Albanii do. otrzymania· odszko' LONDYN, 30,1 (PAP) - PoMyśmy zawsze mieli pewien prodowań od NiemIec. Stwierdził Ikji londyńskiej zakomu.nikowa"
cent Judzi, którzy w warunkach
on równiez j ze Rada Mirustrów no przez telefon, że w rezydencji
(Jawnei Pol'SId dusili się. 'YPr~s~, nh~
lłl
Spraw Zagranicznych nie zaprze króle\\."Skiej zostały umieszczone
znn 1 flH.iąC (!la siebie mozlIwosCl do
czyła prawa Danii, choć nie wal bomby, które mają wybuchnąć w
wyJll,doVlanEa . swego temperamentu
. . ,,
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żVciowel!"o. Ludzie ci emh';row?1i do uzosadma kcmecznosc przywrocema mepo eg
swego
cZ'ya ona cZy~n1: prz;ctw o SObOlę ma lutego.
Ameryki. a w n'tjgol'S'ł:ym raZie "na
,
•
NIemcom, d.o wZlęCIa udZIału w Policja angielska przeprowa·
~aksy;' c-..yli na roboty do Niemiec.
LONDYN, 3°,1 (PAP) - Na matyczne.l.
naradach nad traktatem poko- d '1·
t h . t
ół
~
,~, . to· d
-a- czwartkowym posiedzeniu konfe- Na tej podstawie Figl dodaje, jowym dla Niemiec gdy dama- Zl a ~~ yc .mla'\ szecz~ owe
Złapewne, ba:rdZa°ftli~:" że~yPo:~ok rencJ'i zastępców mini:str6w spraw że Austria po.siada prawo moral- gała się t-e.ęo Wielka Brytania Pkrrzesł ~dl\vaiknle .pa acdUJ . me W'Y.da o "nat'od OWI p~.... • .
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a tow~na Ja:
Del~~at fra~cuski poparł p~o
tatów POkOJOWyf>ll l~tm:do panstwo ki dr Leopold FIgI złozył oswlad- ko naród podbIty przez H1tlera 1 pozycJe radZIecką w sprawIe
gniotące się w graUlcacn, • ~zez~a- czenie w którym uzasadnił ko- wyzwolony w rezultacie zwycięs> Albanii j-ednakże· ośv.riadczył U~iP!i1.<l!",If!'U~.
czonvch d~ głosowania. Om Y' W e, ...
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'
d~ ch~tnie zgodzili się przyjąć w nie:~osć p:.zy\7J1' cen1a me po . e- :.ej wo~ny.
. .•.
ze, ];g~ z ~n;emł na ezy prze- robotników czeskich
swe granice pewien kontynge.n~ pol- głOSCl Austnl.
Zdaruem AUStriI nałezy dać te- kaz.ac Ją mIn1strom Spraw >Za'
sldego , r~bo.tnik~, boc p~że:le~atl~: Dłuższą cz·~śc Siwego oświ~d- mu wyraz ":" tr,B!~de pokojo ~l'anicznych. ,. . .
,P:RAGA: :0'1. (P AP) - W
całym .sw!c.eIe Wl~do~:k wydajnie czenia poswiecił Fig! przedstawle- wym. Druglm wa:znym celem Zastępcy Mlnlstrow Spraw Za lllICJSCOWOSCl Cheb Vi Czechach
robotnIk, n;:k :~!~i.
niu udziału Austrii VI akcji prze' trakta~będzie takie ustalenie granicznych Wielkiej Brytanii, robotnicy 5 fubryk rozpoczęli
pracowac,
.
d:l .' N' ·,w ciwko hitleryzmowi, Figldodał, odszkodowań, które pozwoli na Stanów Zjednoczonych i Fran' strajk, chcąc w. t.zn sposób zaNiestety Te czasy a lemCE>
~
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J t t o z d·a· CJ'.l. kryłt y.kowa l1nast ępndle
.
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Skończyły'się raz na zawsze. A k~o-że przyłączenie Austrll b o,
le> s:y ą . 01 I U '~wr" es
ra z;: Pdrol~::'IOVJac 'p:Z'2C1Wf" Ob zak:z ąby jeszcze z ic~ przyJa;ciół mla~ miec byk> nastę?stwem r,aKU re- men:t 19 a naJw~R!;~I~lwszym spo.~ ck1 p an procenury, są ząc, ~z! ~emu. moc~ ldore~~ ~ ry 1 te
wątpliwości - me~b. zaw;.ta na, n~ a.kcji militarne] ze strony mo-, sobem
uhwaaema
demokraCJl tlwzględma on medostatcczn:~~łm1ilh; ~~03tac przem.eSlone do
sze 'Ziemie zachc~me, gdzIe znaJdzIe ca.rstW i słabej działaln-ości dYQ10' austriackiej.. ~łosy mniejszych państw,
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KUPON
Premiowy Drugjego Konko

w
Łodzi
Dzisiaj .rflCZ' odzlaczllla milicjantom

Generał

Witold

o iłO'Qz, 12-ej odbęDziennika ' łódzkiego dz1eDzisiaj
się w gmaohu . Komendy
Wojewód.zkiej 'Milicji Obywa:
zastępczy
telskiej przy Al. KościuszkI
uroczystość dekorowania krzy....- - - - - - - - - - - - żami i medalami milicjantów i

---a

członków

ORMO,

u'służonych

w czasie akcji wyborczej na te
renie wojewód-zfwa łódzikiego.

we Medale na Polu Chwały, a
za sum,ienv.ą pracę w okresie
wyborczym - Srebrne i Brązo
we Krzyże Zasługi.
Ogółem odznaczonych ZQ.stanie 200 milicjantów 'i cżłonków
ORMO. M. in. Krzyże Walecz
nycb zawisną na piersiach 'ko'
mendanta wojewódzkiego MO
płk. Leya oraz zastępców jego
_ mj,r. Witkowskiego i ktp. Ko

s. t

P.

BOLESŁAW

KNAPSKI

NACZELNIK WYDZIAŁU BUD~ETOWEOO WOJEWóDZKIEGO
ZIEMSKIEGO. :ĘAWALE:ą ORDERU POLONIA
REST1TUTA 1 ZŁOTEGO KRZY~A ZASŁUGI.
zmar,ł nagle dnia 80 stycznia 1947 roku, przeżywszy lat 64.

URZJ,lłDU

Wyprowadzenie drogich nam. Zwłok na.stą.pł dnia. 1 lutego 194'7,
o godzinie 14--ej z kaplioy ppitaktej w RadogOlIzcm na. Stary Cmentarz Katoliclld do gxoobu I'od~iunego, o czym zawladam.laJą pogrątJenl
w głęboldm smutku
tiONA, DZIJIlOI l RODZINA.

N a U~o.czystoŚć przyb yw~ z
W dniu 29 styczmią, 1947 roku, opątl'fZony Sw. $akl'ament8.mł,
zmarł n~z ukoohany oJctec, dmadek i tełó
Warszawy kome.dant głowny złowskiego.
Mają .za dużo
s. t P.
MO gen. dyw, Witold. Obecni Srebrnymi Medalami na Polu
W Amery:oe z.a!llioJw;,edziooo zni- będą również wojewoda łódzlki Chwały odznaczeni zosta.n..ą m~
WŁADYSŁAW.
SZiczenie 20 m>iJlionów buszli me"b-Kocioł,
oraz przedstawi" in. szefowie wtdz~ałów ko~enmni1aków. u~na'Il'YlCh 'Zia ni(fo.=e. ciele partii p'olityczny.eh
dy: kpt. Jabłoń,s~ł kpt, Hmc,
llJMERY'i,
, Tam w USA niszczą
.
por. JaroszewskI l por. Aframo'
przeżywszy lat 80.
,,zbędne" ziemniaki.
J~k!n:fonnuje nas Komen~a wi~:
. .
_
l?ogneb od~zie się w dniu 1 lutego o godz. 14...teJ z domu
Głupstwo, ze inni
WOJewodz!:ta ,MO, odz~czema . La wyŁęzoną pracę . w okre
żałoby przy ul. Gra.bowej Nr 6 na cmentarz rzym.-katoUcki na Za.
OdczuwaJą braW.
będą dwoJakieg'Q rodzaJU: zal51e wyborczym otrzymają Srebr /. l'lOOwie, () czym zawiadamia pogrążona w smutkn
WET akcję bojową - Krzyże Wale- ne Krzyże Zashl~i m. in. kpt.
(445)
RODZINA.
____________.......... cznych, oraz Srebrne i Br~z.o·IPietrzak i kpt.· Szenfeld; (0.)1 hm ·. .073
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fi m! .I~r GW zł.otych w~nosz~
W lOlll1 ~tll drfj~a.
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łom

km. . . .

10d,,~gilDo00
1Lfi\S!~6 Po1ska

......

OZ'"l!,.'

WolnośC'

zamiast "Triumfu"

wym - Lr:21 km, WJIP'l'awiono re.Jak wiadomo - wstęp na. teren
IłUJa
wydawała na drQ~ o wJele monten! znc!1lJ.wawczYm 3-600 km. łódzkiego od&iału Polskiego 1\10Rozmowa z nm:z. Wydz. KOmlm!Kacyjnego łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego mnlejy gdy t zaledwie " d na głowę Drogowcy 1; te:teuu. wo!ewództwa nopolu Tytoniowago został dzienniW ś""ód szkód
d
h
mies:likiańca. podczas gdy kra4e takie łódlrklego. zrzeszeni w Związku Za- kanom wzbr~miony. Z c:;;y.i~go polep l
wy;rzą z?nyc lcza się staty wzrost sum PIIZemaczo ilł!K f.raooia. An.!l;lia, St. Złednoczone, wodowym Pracown:Ików Dróg I(.oło- cenia to się stało i co było powodem
• o sce prze~ dZla~at;t~ wOJ~nne, nych n:t ~.cele 2:oswdarkl drogowej. Szwa}oada, Szwecja.
Norwegia, wych RP, :zebrani w Urzędzie WIO- taJUego p(}Ęta.nowienia. trudno
Jedną z naJPowazll1eJszych po' PookrasUc należy, że w;z~ost wydał Niemcy, W~łły wydawały O'd 30- jewódz!kilm na konferencji tec-hnłC;t- dociec. Cent?&la PMT nIe da.ła nam
zycji zajmują zniszczenia dróó' k6w na. drogi .Da~stwowe świadczy 50 zł rocmłe M gł'owę mietszkańca. neJ w dmu 22 - 23 lłstoPada 194$ dotyc~ odpowiedzi na te PYtał mostów
/:) o tym, ze połm:en'ie finansowe s.anJ:i)
. J kie
d f..u h .
r" uchwaint re~ w myśl któ- nie..
CI"
,
rządów I!!e~o pewnej popm-awie, iak : - . a.
są
o",.c czasowe rei ZOBOWlAZUJA SIĘ ODBUDO~
Szkoda. je,dnak, Ze tak się stało. Po
• e ~m z~rlentowama czytdni-rówmei świadczy i o tym" że ~ad OSIągnięCIa.
WAĆ POZOSTAW ZNISZCZENIA pierwl'l'1:e dla.tego, ~e Czytelnicy nako,:" Ja~, SIę przedstawia na te menie drogowe jest n.ależYoie 0000- _ Na tereme wlO}tw6dztwalódz- ~OJENNE w zal«oesie r.owodark1 si stale interesują się spnwaml
reme wOJewództwa odbudowa w mane Przez PoW'!:arow~ Rady Naro- kiego na drleń 1.2.1945 r. zareiestro dr())tOwej Woiewództwa łódz.kiego w ~:viązan:vmi Il.Pl'Cdukcją papierotej dzi.odz!ni.e w ' ł
'k d{}lwe.
wano ~ds.zcronYch mostów drogo ciągu łat 1947 _ 1949,
sow. Po drugIe - zainteresowanie
... L ,
pracO~l
- Jak wielkie są zniszczenia wych dług, ponad 10 mb. _ sztuk
O ił fłn.anse ni bA"
do
• naszych czytelników pnej~wia. się
nasz przeprowadzll następuJą- dró,(?
78 oJ/:óme; dłu.O'(lQci 3.337 mb.' Obec- JJ ~"'" ;eO_i~tnit:>.fY ' n- ez ~~t1;~
['~ przeważnie w formie r&.lIlora.kieh
cą rozmowę
inż \YI l
k'
e'
,
.... ~
I Zln~J' i7 ł'i:l
~ ...o. dmu .lTliu.R we wla zarzutów na. ldtlre nie moż"'my nie
,
t'
z
, ._ '0 ans 1m. -InWeWMYZQoi1a tych zniszczeń me ,lposty te 2Jostały odbudowane tcłwym czas}e zmoblllz<lwane. posia teł;y f/owiethiet. Kto na.~ ~ na.3
zas ę~cą 1!aezelmka Wydz, wyk.azał~ że nawierzclmle dt'ogowe pra.\\ fe W H~O Pl"oc....
Wla praoownlków ~wYclł. ~ l'Il s. ' tr~';
Drog. Ładz,. Urz. ~Voj,
Zlootały 'zniszczone na droR:ach pań- Program 00 !etn!".orzewidzłaJł: , 00 rfłCyrmp.ał 1 enturziaz:m da.....tą gwara~ mÓ~ wC'.tor'aJ np. zwrócił się do nas
- He, kilomeirow wynoszą stwowycb w 30 proc·, uą woiewódlz to aż 11}
R(\w~~.z w zakresie na clę, że program odbudowY :mlsz:czen jeden z Czytelników pro~ o wYd:r:og1,' kołowe na terenie wojeJ kich w 40 proc· naoowl:Ńowycb w wierzchni drQgowych w latac~ 1915- woJe:nmrch. mOOęrn~zaclł dróg i bU~OłtłumaCZ'enie takiego dziwnego ,,zjawództwa łódzkiego?
50 DfO(>,.. Mosły :7JOstatv ~ 46/"ą do Uluotowanta w w(lle~6jz~ wy dróg samocleooowych
.rostanre wiskn,": ~lmpował na. Imrtki w budce
Wr;y s
'" ,
. , w 30 PTOC·
tw,c łódzkim poważne wvntki.
wy1[ooany w: zna.cznti.e krotsxYID przy koseiełe Sw. Krzyża (róg Prze194 ..' tanu ~ dzien ! kw~etl1la OgÓma wartcśt łYch znlszczeń!'la Zbuoowano nowych dTÓg .- 5.n eza.
.
jaZd i Sienkiewicza) paczkę papiedzk~p~~ na n~e:~e~le w.oiewodztwa łó;- terel1'ie WIOlewóozitwa łódl'!ttep:o. o· km. przebudowano dróg
.. 7 i4
Rozmowę przeJ;>rowadz'lł
rosów .,Triumf", Paczka była. jak
dr''''~ k ł z._",j hUle ,srę 18.946 km. blicz'IJ'!Uł w zlntyclt obicgowY.c1t, się km., odttowl(}oo bpitaJnie
19 ••S
JAN OOIDAWA
zwYkle, za.pioozętowama. Po otwo
ci~:
!) ?"Wd'YC • z
czego 5·976 ~m ga zaw~{}tł1.ej -Sl.lmy 6 młil",'rdów,
neniu lej Czytelnik nasz przekonał
rOg PO~l,,, a tW,2.!rda !1awterzChnitę"
_ Jak rozplanowa::lO odbusię lm swemu wio ełkiemu zdumieniu.
a ~o~oStałe - to óro~
~owe. dow ?
że ma.jdują się w niej tylko 3 pa.częsc:owo ldepszQue :Za pomocą żwi
ę
pierosY "Triumf« reszt~ zaś stanoru (1.209 km.)
N.ad tym pytaniem obraoow\iłł Koo
"..
Ul
..
I I . .
wiły ,;Wolności", Podobnie rzecz się
- Kto finansuje budowę i u' gres Techn~ków Polskicl1 w, ~atowimłal~ z dwoma następnymi pudełtrz~Tmanie d~óo?
ca<C'h w dm~cb ! - 3 g:!"tu'l;tua 1946 ~ III
II
lO
•
kaml.
~ N l it" d.:' /:)'. trtl
• .f,..' r· Na Koo~esic wYgłoszc,ny zostal
n~l'lełnn
arl~
Mi&ło tu miejsce niewątpliwie na,
! a ~ .•! il we I. U ,ym~rne Ul~glrererat, O1>ra~owany przez
Sekc,ię
,
.."
. ą.
dUŻYcie. Kto był więc nl.\ tyle niepanstwow}[ch l.·WOl~wodzklCh łozy Drólt Kołowycb Sti)wa.Tlzyszen~.a In- Po zakończellliu. bllansow rocz-l Struga 12 i Muzeum HIstorii i SZltu- uczciwY. że w normalnym opakoSk,arb: p~:.gtwa: nIelZ'b~~e k~e~yty żyu:.erów i Techni1iów Komun~ill nych przy<lhodzi rueZll.'ll1enm.e ko:lej l ki przy ul. W1ęekowskieg? 36. Do- waniu podsunął konsumentowi inne
prZe\Wd, Zla'1te. sa.,!, budzecle Mill';ster R-P. U,WZgłędniaiąC ogrom zadań w na nowoe plany i preliminarze bUld.że-lkończona zosta:n1e r6wniez w roku papierosy, niż te, które mu przyshlstwa K~~. u~!}mCI1' ~"a, budOowę 1 tJ- zabesie gosrpodarki drogo-wei,
towe..'
bie2:!}iCym budowa. .gnnachÓ\v szJkól-g!wały i za kt6re drożej 2'apła.cil.
trz~ma~< ..._ ~Og [){}Wl~to-W?ch ! gmm ny ~e-1.~l"atu pr-oJ)oouia wsZYStkie za
ostatnie . osiedzenie Kol e a-łum, nycll W OhoctllllOWlcach i Nowym.
Właściciel budki, który te papienycI! n,.(~ .... b",dne. kwo.y flgurru~ą
w 1f1ąru3~\iI.a 1: ~",1l:r~u gosoo·d~r!d
p ,
.
b~
Złotn.ie.
Il:'OSY sprzedltł? Czy po prostu PMT?
budzeta.c11 P{)wl'a·towych ZW11ązków ~owe.j rozwiazać w
ciągu Jat 39. Zarząd~.M~~~O .po~ę:,:e b~- Wszystkie ~ prace budo.wlrune Nie mo~emy wYświetlić tej spraSamo.rzą.dowycb. Poza tym dużą rolę KO'Sz1: i"ooót pla.nu 3i}-letnle,Oi'Q wy.no ło. ~ł~ le
e W1 wy. a: ow a; '-I wykona Wyd2;iał Odbudowy Zarz. "Ivy na mieJ-ecl!. P. M. T. nie życ~y
odgrywają ~wiadc,zenia. w nahn'ze si o:kJ1<ągło 13 mi1~,ardów złotyoh Wg.l~~~acyjn.ydłych ~T.~~7. ~ tłyej!MiejS'k,KOleg1ium postanowiło rów_escbie widzieć w swych fabrykach
na budowę i utrzyroa:l11e dró~; do cen z reku 1939
y.,r hm na ~km-ti () a.z:JL zaI?a
we, ucnwa '! nież polecić temu wydziałowi Oipra-lniezIDie:mie 'wszystkiego deka.'WYch
do
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tych świadczeń
TlO, dąga- Pańs. łwa n.r.:':Y:P<od3. 7, m1Hardów""1, n-d kt ;yc2lą;z·ce m;V~o/~jikii bUdOWlan~~1 cowante
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,
ł .!...
A t,t, ,
t
"'
,''o '"
•.
'-. vl"e
arząu ~'LleJ8
przeprow~J.
zikoln g
ct~
R k' .
t
'S _ .
•
•
t<> Z l
k
nI Są na~'LHcy Po.u3 nU grun owegO ł sam~:tIv;~dy terytoTia!tl~ 6 miliardów
• o' .
#3
e o ~ >,;JI-arym
o lC1U.
1) w.aSCIVJi.C ;i~S;
. ' . "ym za Ilzem
podfl.t~u .?d nieruchomośd, w!aścicie 'lłotY'ch.,w t. lezącym.
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tUi'lze Pl':.o;eznac,Zla sle. na budowę l ZaroaClZyć należy, że przed woina! teki Publicznej 1?l'ZY ul. Andrzeja waznych linwestycjl.
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One,gdaj
przodownik Mielenie'vski oraz c:rAon
W lI'lWiąz!kiU zczęsl;ymi zapytania- ł WIi'Cerrtonwłat frSJlcusld, znajd~je liO~a Ligi :Morskiej przy Straży I kowie :zarządu - p.rzod. JeZier9ld i
Na drogi państwowe ł woiewódz- mi czytelników d'Onos1my, że WY-l się przy uł. Piotrkowskiej 87. Re- MiejiSki.ej.
I st. pI'Zod. Stasiak.
z bud·żetu MinLsterstwa Komu-' dZliał ,.t\",d:rl"..iniBtTa'Cyjny ZarZi~u :Miej! ,!prezenl{;anItem Republiki F.raJliClliSlkiej Na. czele zamąóu sta.ną.ł komen:-! Koło L..'\f przy Straży Miejsikiej
nikac.]j wydano: w r~ku 1,945/46.
skie.go ma zarejestrowane 2 ;pl8JCÓW- l, na terenie Łodzi jest p. Marek MOT- dan.t Straży :Miejslkiej. mspektor Wła! plan
,!Uje
pn:eprowadza.nie zblóIik:i
126 mit :zł. w ;r. 1946 (od 1. 4,. - ki konsularne lIla.terente Lodzi. Jest, t i e r . '
.
Idysław Poszepczyń:ski. Dalszy składi:!.'unduszów na budowę floty, im(prez
31.12 - 143 mdł. zł, Na rok 1947 Zlał to konaułat WieJlkiej Brytanii i
]nnych pJacówe-k koDiSJU:larnychl zar,zą.c1u przedstawia się następują-! dochodowych :na ten cel, a także zapreliminowano _ 270 mi~. :d., Nal ce'kODJSUl,at francUISki.
'.'
zwyczajnych anl h?nor<JWych na t~·1 co: V::iceprezesi.- pOdmsp .. p.ielU±e1C! pomanlie człcn'!,-6w z naszym Wydrogi zaś powiatowe zaprellintnow,a
K0Ilffi11at angielSki miesol BJ:ę przy, renie naszego
IIllasta j~ze me I i pod'msp. jÓŹWla'k, skarbnlik - kO,! iyrzeżem, stanem floty i portów
100 na rok 1947 _
96,9 miL zł.
ul. Żwi~.d 8. Komttlem jest:p, Er-Ima..
(o,) ImilSarz szadzewieZ,SekTetarz-pod-IP~ez ol"gnmzowanie odczytóW l 'WY.
Jak z PO wyższego wynika, :ZIazna ne.9t Gubert.
Ikom. Gołęblawski, :z;..ca sekt'. - cleooek.
(o.)
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,:!:~:~~rcr;:;~!~;;~ =::::y~ Z pOWOdu wystawienia "Homerał Orchidei·' VI Łodzi
stawionej iObeC'Jnie w Łodzi., w TfT
atrze Ka.mera1lI1~m. Autorem j~
jest Tadeusz Ga(VCy, który - poId
konspiracyjnym nom de guerre Karola Toporniokiego - działal
czasu okupacji w Warsziawie, redagowaJ podziemne pismo Ipt. wyobraźni, a które m6glby retaz
"N arM i Sztuka" i zginął w pow- cx;enić, gdy na sce.rlie przybrały
staniu. Był mIody. N~e miał chr ksztlł1ty realne. Kt6ryś z recerr
ba. więcej niż dwadzieścia kilka :z.ent6w w Gdymi, gdzie Iwo Gall
lat. Wielu z nas pamięta tet:o nie' pietwszty in.so&ni.zowal ,,Homera i
kiego. młodzieńca, \O ciemnej cerze, Orchideę", pisząc o Gaycym, pona pół węgiel'skielJo pochOdzenia, sluźyl się odwiecznym ko.mtma'
'jak. zastanawiał Swoilm zapalem, lem: u1cochani przaz bo4P'w u'

r
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znać

teatr wszechstronnie; prócz
fe~ wiedzieć~ co zdziałali dla nie-

M einmgeńczycy . i Anłome,
Craig i Stani~lmvski, Reinńardt
czy Piscator itd. l potem pisać.
Lecz nie tak, by się popisywać
'kany; gdyby żart był .na miejscu, dział sofista-człowiek we wszyst' , swoją wiedzą, lecz aby ją było
powiedziałbym, .żIe czuję się w kim jest miarą r.z!eCZY, toteż i o czuć, jak. w bucie dobrze zrobionicn, jak Bqya "pitjane dziecko teatrze mO$ mówić dzM tak, jtr nym czuje się rzetelnego ~wca".
we mgle". Czytam stalej o ile ,;est tra inaczej, z tego ozy innego punCzytam więc ksi:ą2:kę Craita o
mi ło dostępne, większdść tego, ktu widzenia?
teatrze. Przeglądam ~, co o tettco się o rea.trze dziś w Polsce pi'
Rok przeszło temu gdy mialem trze pisał Wo1kD:l'lBkij, Zamy81am
SZ6~ przede wszystkim zasadnic;,e napi&ać rOOlmZję z ))Śzopki pality- się nad l'ozprmvą Ltmaczarskiego
artykuły w "KUŹniCY"1 w "Odro- cznej" Brzechwy i MiCl!ie"'ieza, pt. "Socjalizm a sztuka", po9w1f"
dziwnie skojarzcmym z dojrza1o- mJer;k młodo". Być tnD2:e, jest w d.zeniu'~, w krakowskic11"Listach dzieliłem sit już z Czytelnikami c~ teatt~wiJ w k!6rej Zil1BjdujlJ
kią myśli i roZ/wagą, Jego utwo- tym poglądzie trocJhę prawdy, je- z Teatru", w warszawskrm mie- "Dziennika ŁódzkieAd'
mymi takle osoblrwe. z?ame: "Spo1ea.ny
:Ty - to były idea1ne p<:AeJtyckk śH myślimy o Rafaelu, Loopllr si~zniku "Teatr". Zauważam, że wątp1f.wościami 00 do zooad.. na t:atr przY8z1o.<;~I powll~,en wznct
wizje 'bej sztuki polskiej~ kt6ra [XY diro Mozarcie czy SlowacImn; poglądy l1lI8. teatr} na jego zadania jakich powinien się opierać spl;a' s16 du~~.lu~zkte do ~~ e1csta'Winna przyj~ć po w.0j:nie; tr.rx:hę w ale ~rawdą bywa r6wrueż, te pO' czY$to sceniozne i na jego rolę wozdawca teatralny. Pisa1em tak: zy r~ltRIJ:reJ - . bu~zl~eJ ,albo ~r
duchu norwldawskim (~orw,td byl tęga tal'elnw dramatycznego roś- społeczno - artystyczną zmiiSitliają "Często w krytykach teatralnych 10zoflOz~'ue s~OJneJ; próbuJ~
,,modny" azasu okupaCjI ś;od WP- nie w artyście z wieJdem, czego się ustawicznie: ci sami na przy- stykamy się z tefia rodzaju wy- zrozu1111eć .m;:811. o teatrze ~t: Irr
je11ff1Jego pc'tolen~a po~tow~: "O dowodem Ajschylos, Sz.ek~pir al- kład krytycy, którzy udowadniali, powiedziami:
Iks ma dosko. ~ac~g~ ~/:;kl~W1CZ~lSn:,dl'UJt; w
sz.tuko!... CZ8l{3U burzy ty Sfę Ztf' bo Bernard Shaw, Kto z:resztą że "Elektra" jest sztuką !,elitar na le warunki, ale ich nie WYzyS" .>'c. :Stą~ Cle "pr em. akto~a
m}eni~sz. w to~, o.zeka~z w trybu- wie? Gdyby Gaycyżyl, możeby nć(, zrozumla!ą t~lko ~zoe.z "wy kala Il'8.1eżycie; pan Igrek wyka- 1 :ezy'ser~ ot~:ys:ęJ 1~.:;O~
me, az SIę sU!:tn1eme kształtem wy- mu tak. łatwo z wystawreni,em rafInowaną mteltgencJę", w6w- z81 duże możliwości wykonaw- w;:., ze ~ OW.1.. 'd~ ,,zro. 1. z
d ~ 'e czolo ~ tałsz
, , '
nQomera l rClt'f el arcyaZ1elo
mar1l1.Ufzy,
m~Sl
}p 1 l ' sztuki nie fV"L«.zlo: ni'eboozczykom Czas gdy przeznaozemem teatru czeJ' panz Zet mIała zabawne mo' wówcza~ ,ędy w Łod'
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S
norwl Oll.7 c,.J;nas ,. • ł że zmarli nic więcej me napiszą, czooo dla ~as,. twl~rdzilz, 2'e. ty1' nie moglem pojąć, o co autorowi zmienić w arcydzielo może J'R otrwaJ G81Ycy czasu wUjlny łt pIsa
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Gaycy po;ostarue na zawsze auc- sztukę zrozumieć. Jakież tedy za· dowiskiem albo zabawą. I nie jest sposobem 'albo ~J'lfl'ie§ć autora' a1W1JB,ąC
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od"
d" 'ak"
• ""
. ',
.•
.
J.
•
•
"""'r U:1
t
ki płacić musi oierpie- Chciałbym o "Homer:re r Orohr czego. ~ nt~~o zą ~c. ,J J~l SWOIste sposdby'I §rodkz wypowra- mOJe wątplnvośc! uporządkować
C::m.~;: doczekaJ Gaycy wysta- d~i" nafisa~ recenzję.; zastana: s~ta.wdz:al'lamt w. n.1e ~~gO ~1ę dania się? i jest. - jak k~żda s:tu~ w. osob~ym fe1ieton~e. . d.ziś bo,
••
•
J..~1_· W teatrze o.<lą- Wlanl SIę, Jak to zrob1ć~ Muszę ku;rowac? Czy lstmeJą h ogole ka - ZJawiskiem takze socJolo W1em me starcza mI mzersca.
'W1ema sweJ SZtUKI
, 5
••
d Z1S
.. W spra- T!1ewzruszone,
"
'o.b"1e.A
,1_t
A'
• f'l
f' , ...k'·
.
.
'
'1
ywne f'ą dy o ~1Cznym:
z r 070 ta SZł.U l 1 socJO'
aanta spo.t\.o,nyml oczami widza wyznać, ze Jestem
h
.",,.,1'
,t.1 • t
t
" " " . ' kb
'1'
L"
1 t
fc
tych .sWoich wizyJi,' ~kie ź,YJVil W wach teatralnr,.c zU1ff1'me zamą ea rza, czl b'V'Z - lal y paWle- ogra, wspar: .\ nts/orfą lm turoTl.
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Redal<cii

R. St"Owicz, Kutno. - \rV~eriSz
slaby. J eśii inne są takie same,
prosz~ me przysyłać. Co do proI.fł
W~UJg!m dl1Jiu obrad wygłosilt zy - nie możemy nic powied:zie~
,,&
referr8.ty o zaopaó1rzeniu i zbycle Izanim nie otrzymamy jej pr6bki.
towarów włókienniczych dyr. 'Mie-IN~ życz~e Ozyt~n~k6w nie ~
Vi Łodzi
spóM,tlelnt zamkniętych w których czyńs'kf z Łod.r:d. kier. Tkaczmk z !dajemy l'ch na2iłJ19k. r'!1'Cog'111:'to
• Onegda1 zakończył 5ię w Łodzi niet zreorrgant1zowa,ne. Huriown'ie pracownicy danych łnstytucti będą Wroda.wia i dyr ~ RychHński ,1; :&iel- ~:d~ zachow~ne..,
.
3-dnl?wy Ogóln,op'o!ski Zja~d kle- będą musIały d'OkładnieJ przestrze się moglI Z8oQ1P6Itrywać w towary ska. Tegoż dnl'8 uczmtnlcy Ztaz~ I Zoita Tussa.tC, Łódz. - N1esterOW'nlków działów wlókilennlczych. ga~ zarpotr'zebowanie ko'nsumen- po ś~śle kalkulowanych; a prze,z Idu zwiedz.ili fa:brykęKrusche f En~ Ity; artyk~u, o którym.:aru WSjpo:
oddziałów WOjewÓdl.!dch l rejono~ łów, 8sorlym-enty tOWMÓW winny to mzszych cenach. Cdonk.OWle I'der w Pabianicadl.
m~na '. we o tr.zymal:tsmy., Je'~l
wych ora~ składnic PaństwoweJ Iuwzględl1l1at da,ny sezon o,raz u~ ZWiązków Zawodowych i ln~~ytu~
Pani posiada kopię, proszę pn;yCenłrałl Han<Uowej. W l,.jet.dzle t!taloną klasę jako&d.
cli, kt6re nie mają u ~'iebie zo·rga ! W trzecim dnIu Q,birad omówJo~ słać. Tematin.teresuj;ą'cy, al:e nie
wzięli udział przedstnwiolele Młni~ Referent wystąpił !t,~n{)wczo nizow;anych kon~qmów, bąldi SlPół-! no technikę organ:tz'a,cji skła\dnic 1 wiemy jak z>OSltał ujęty. Nie wystenitwa Aprowizacji i Handlu przeciwko U/P'T'Zywttlie.towaf.'tiu po- dzl.elni zamknięlych będą mieU Idyst.rytbucji towa,rrów łeksły,lnych, daj,e się rowm.eż, by .się tak szyboraz Mini~fmitwa Przemysłu.
szczególny.ch kupców.
możnoU czyn:ienia zakup6w w za po cz~, d. yr.. P'8nasluk zreasumo- ~o. ~de~aktualiz'Ował. Za ,żfozenia
PrzewodnlC%ący obrad. dyrekłoł- Jednym z t:łwnycb zB.dt:lń. PCK ,:mlmlętyCh sklepach t zw.' CHD, wał w}nJkl Z>]azdu. B.
d,zlęKU)emy.
handlowy PCH z Waruawy L. Pa. n-a rok 1947 ma byt wzmocnlen!e kfóre również ma zaopatryWać
--_.nas,luk w obszernym refera,c1e O" współlpracy.z handlem u5}>ołeczn10 PCH.
.
hondlowe~
Z~~. rft.,:n;~q
mówił dotychczas.owe Wynlkt1 pra- nym. W zWliąllku z cofniędem z Po przemówieniu dyr. Pan-asIu-·!!
. .'
.'. ~
li
ij
~~ ił .\,ty l wykazał że doświndczenia z drJ·em l lutego karl żywno~eil(l- ka wygłosił obszerny refera:t o Z8- 10a.000 kom i bydło przysle Dama
roku
.za
dla
nłk6w
s.ze·regu 1
gadnteniach
ot~a.niznctl
z.bytu arty .W •
IZ'wioe,zklU
.z z.alk:oń,cz1en'em
dZ1la- go
C;Zle".
ChO'SlO
. 'I',
' .
od t ubIegłego
do d lwlnny słułyt
.
. twyth
tył
i .Lpracow.
__ .....·ol~,
PCH
.,'
' •
•..
J . ' •
\IV
',' wa-c:.Jl·
Z~lcU!pr,·on,o
· p s ewę
a, s'Zego pol~&zenJa n.& . ue,. ouuwlą.unJ1em
. &taje l\'ułow t€~kstyInych p,fzyhyły z War- t~1nOIS~l UNRIRA· Pol~ka lll2iwlązuje ,chmieJu za SIUlIDę 250 tys. dobr6w,
metod pracy i usuwa'nia lstnleJą- Slę zaopatrywande konsumów
Si'lawy m.gr SVli:s.tujoa.
·obeotllle cora.z to 11'OiWe stoslu~k""1! im oraz w Jug,osl.aw~:i a
30 tys. d~latych n1edodątłn~~ć.
portowC? -I h.an:dl1ow1e .z za.'gr,an!tą d1a rów.
Pl'
Id
t . "
...
z,a.pew1metllilaclą,gloś'C/l
:z,aoP,ai:rzenia: Jedln'a z powatrriejszye:h 'transalkzew Zilana fes w r. 1941 re- I
m
I ~ I
,lu,dln,o'ści w pewtM ;3:rtyklUJry sPO'żY-c1i hanldJ;owych .po w-omie iest za'Organizacja wewnętrznej struktury'
11
I il ' " I
"" " ,
wcze i ,artykwty co·ck~':en[1eg·o utytku }mtP w Danii 65,QOOs:ztuk koni f byPCH. Poszczególne jednos.tkl orga"
p
otr:zym~.wane
dQltyc,hc'~as
pr.zede dŁa. ktÓlr.e ma n.,,~dej.1·ć w .ztbJ'i2aiącym
. lllzacyJrt() _ bandllewe mafą ulec
łodlku~h
WI~ZY~tkJiffi
z.~ost~v.:7
UiNR!~A.
sj.ę sewn:.e wliQs'en!nym.
reorganiu.cjl i zesoleniu
od
' ,p0t:0 . lZ,awmt,o lUu tra!I1,~a~<cJ:l \V Na mocy ukl,aduz liola,nJd:ią PolI d
b
•
p
J d Piki l .. Kupel' łódtzey lubią naogół tajem- dziony Z'WY'kle ludzką. ciekawością, d.zl,edz'I1I1'e h~n.dUu, a;!,ykuŁ.aml sPolży- ska ma ·okzymać :ZlUa,czna. Ho'U kowzg ę em . r.an.z\:')lwym.
e, nos
nJ.o<;:zoś6. Mimo wielokrotnych, wy- wchod!z! nicfl'z'cz n klient'" do alde.
!f'olmczyml• .l-'OlZa. tym, z,aiku- rui ~ byd!.a zawdowego. Obecnie umo
tej samej bramy będą ~ta'Ill()wlły raznyoh ~eń, mimo upomni.eń . ,
'ilS Y
!I)!UI~ JU\Ż 1 P.oI'ska z.naczne 'l'lośoi su'ro· wa t1a iest zreal::z,Q>wana. Vl ma'rcu
oddzielne eałośc1 bren!owe.
i kar nie ~łt'1m} się z uja'Wl!l.ianJl.em pu, Biby. dOwie~~eć się o. cenę, . kt6-! wcow .cliuapotrzelbpuemy.słu kraj,o~ ma lliadlelj,~ć 40.0 koni ulży~l{(Jlwych za
rej "taJetnlli~czy kupiec lllie cnciał Iweg~...
.
. sumę 500 tys, florenów i oko,to 200
oen.
Pr:zede wszystldm ma byt wyodJest to pra'W'C1opod()1:m.i~ jeden ze ujawnić przed czasem.
i" O~tatl11o z,aIDtl.pI>OUO :z:n:a~Zillie łlQlś'~I&zt. hy,dl!.azarodo'wego Iz·a sumę 250
rębn:1ona branża włóklennt.cza. W sposobów ~lą;gnl!ęo1a khenrl:6lw do W '" ,A. 1 kl·i :.. A~ ....-1
, .... l wł!mlellll .dla p!l'Zetnystill J)!lwowa,rskl'e tys. f1.oren.6w·
,.
_
l 'S~terpu. Zach~ony pięknie ułożony- . C.I!OuZ • enJ" uv .,;'.1\. epu... a. IWU.-'
ramach PCH wyodrębmona te.i bę Im1 artyk.ułami l2I8. wystawie. i wIe-. piec nie wYPusfcZia tak, łatv'V'O ZlWiem
'..
dz1e nowa placówka pod nazwą I
rzyny z potrzm9ku.
.
. ' 'I
. ..
.
, .~
J ~"u li ft li'
Państwowa Centrala Handlu Włó·
CENTlD,n',..,...,. ""-:':-"'-:o:zsą..
m.~ .. , ~,J!nl~"ł,~'biTi
.
~WlU..J.L"RJ .o.l.U.iJ:"O
. '\ValIka z, nieu~awnia.n!iem cero. p'I'O·
a
iii
k samod zielna dykł, ennlCZe.go. tao
WYNAJMU Fnil\IOW
W8..d2lOna jiest.. jedna.k p,rzez Wła.dze! mll nftUł~a Itłrze
S!;1d~ł\WH'
~RItf!I,G~n;
rekcJa, ktOO'ej będą podlegały
ul, Slenldewlcza Nr S3.
al
i
D wod
i U ~U!lijlłti II
.
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Poszuku.,epracownik6w ~Ca !r:::~s:~ ~kl :~e:'r~! Przed łódzldm proceSdUłI

w

zostanie rów I

Jako POMOC

BUCHAL'rERYJN~ ścińb9k!ego

w Lod'ZL

h

I

8ibijwa

\ .
~ W~ad~e dmerylkaflskl~! Slt~fy Olku" I duje się m. ~,n. IJIJsJor K,leillldi.enst,
-Właściciel hu~tO'W:llli artJ'1kułÓW!pa.!~YlJUel] ~rzlekazał:v PNsce. 6~O Z1~ru: Iktó~y ma. na sumlle'n:'u knyawe przeperfumeryjnych przy u~. Pdotrlkow•. d~ka~z)~..~mo 1.ec!j{~~.!I.~:t ~d?~y.c~h}e~d ślaiUOWE'llla Po:Ja;ko.w 'na Wołyn.iru. Je-
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Przed
.

reforrdąadministracji ł6dzkiej
• '.
· d' I' .
Burmlstrzo~~,,.e Ile meowl zomlast starostow grodzkich

I

ufi{araJ~l:~'Wbila~a~ będtzN:·~al:~~dnNij~;żs,ZY~ ~~a,~~~~';;.30,b~i~im~ai~zt~~1.a:~db~~:

sklej 108, ob. Jan Grabowski
ny został g"l"zywną 10~OOOzł, za me;. l"Y',.iU1n1a'lem. aJrod'O'Wym. Reosz.ta z·o~ nat N,'l'I'odcwy. .
.
ujawnIenie cen w witTynie swe'go s~l!lJIe przetk:azaJna Sadom OkręguOe.n. von d,em Balcih - Z,e1le'l,vsiki. n!Prasa 9tołeczna podała. przed kiL! ohraŻOOCle w Zarzady Dzl.elnic. Miej- sklepu.
w~r:;' za1rofllC1ZemJiIU p,rlOci!lSu f"oohera S1zICJZrC1e~ W:ars:zawy. krt;ór:v oth~c;l1ie
ku ~ami ,wiadomość o retOrmiej Ma star~v g.r;~ki'Oh żaj1ną 00r_
.
W W.a'l1Sz,aw!,e rQ1Z;POCZ~ie sIę 1'1 ma'r ~a ,'wlla ,~'ZyĆ W p,roc,es:>e, prze'c!w'k~
· admIDl$tr~,cJi w .Wa,~szaw1e. połą- i mii:jtrzowie di:1tiehl:icow1.
.
Za podobne wytkroczenie ob. Ste- ca pro'oes ft.oles!sa. któr,ego a1kt. oskar' ~:C:hep~~ wd s,t~,hcY. bedz~e ~rlJ~~~
I:2Onej z Iikwidac)'ą starostw grodzP~e mn1any ezeka6 ln,'tU'SIZą fan SUIC-iński, właśdcieI drogeriiżenj~ mi,eśd s:ie -jak jtlit o tym do" l)rO;elSIU ni:ml~~i~~~ i~n.~;~ł6ncz~n,f1.1
l
kich, a. powołaniem do życia. Zarzą~ I
..
. .
. 1 GM· . j 69 . pl'. 'ł
. .nOI$'!J11Śmy -:- na 86 $t'rona,eh masz,... N
\b d
P
. - w
w
dów D'7ielruc W ZWif.!;zlkru ~ a.nalo-' jednn.k na u!Staw()IINe uregu10wanie przy u.
'\\Im,ę
Z8i aCl g:rzY"\"ł-nopislu Z·kod.ei odlbedzfle'Siew T· _. o!"Y'm 'elf! ~·e~. r,oces gen. v·on dem
giczną ...sytru.~cją., w jaktej znajduje i 9;dmiirlstracj'i Warszawy d LodzL nę w wysokoocl 2.000 zł.
ni:u' roiZ!D:rawa p1liueai'Wko f(»ers,t~:~~- Ba,~ha b~dzl,~ ]1e:~llJYm 'z .?sta.t~l,ah D'l"O
się adminiJStiraeja Łodzi, zwróeil1śmy!.rest to jednak tylko kwestia oza.'3U.
.
~.z.s '!A\,OJI;)'ltI{!aug A\l~dZJ(j lUIij,)Od 1l ",~\.\ ~esow me'1111eckldh 'Pl"Z·es,tei>Cow WOsię o. ittformacj-e 'W tej sprawie do I Lo'Ssta.roerbw ~lo;h nale'Ży za- '. Dwie te kary może staJną sIę o- fowi .rzarlu G. 0 . "' w Kraik.,olwi;e. ' J~!l)!~!?..t~.,~~:§I2~~",t~'!~l""..,_ _ _.,..."...:
dyrektora Zarządu Mi~jskieg~ GinL tern uważa.6 za przyplec2ętowany.
strzeżeniem d1'a nliedbałych kl1l;pOOw.
W Łod'zi oldibetdJzie s,ie prolces kal!.
berta..
,
Dla przypomnienia. podajemy, że, Bo w przys,złości grzywny nlewąt- ~6w miie>isoowei,gl() g1hetlta - B1ihowa (f,~ 02: ~u~rę
Dyr. GIMbert wyjaśnił, że ref()!1'-lobecnie :na czele poS'2iczeg6lnych! lil'.vi,e W'm'O
• Czas wr~ie
d- t tOWialfZVs,ZY.
•
ma acimin1stra.-cji łódZlkiej jest
starostw gro&kich w Łodzi stoją.: l PpoTZtodnrOWa;;ię zarzt\ dt.?:eniom, ~ó
Prz.ed.~ klraJ.~odfWSIIcitl11 ,S ąJdl 6m ~~r~~- n~
.nieź przasą,az.ona. Trzy starOBtwama1'oata. p6hl.ocno _ łódzki. _ ob.
.'1:'
•
'"
"1:~..
- wym, I');-tP'?\\';.e 'Ul (.w.e .' Yil1:rv~:c~ ).
."-a:
grod:l'J1de, a mianowicie półnOCltlO neCki,. śródlmiejlSko _ łómlki _ ob. re może me są 'V'1Ygod1ne dIla jedno. ~ŚW.'l:-lc,Imla - Ma,r1a Ma:nldel 1 Joa,nKcnh, PKO -9 03
. ł6chlk1e, śr6dmiejs!ko ~ łódzkie li po_, WalasL~ i połludinlJowo _ ł6d2lki ob. stek, ale .służyć mają wygodzie i m-;'\V/
11'
KKO m. Łodzi - 100
łUdn1owo - łódzk1ezoS'tanę ·Pl"Ze_ ł K:u'lawcZy'k.
(o.)
teres:owi og6hL.
(eł)'
- r I będą.
prze<::tf'epc)w,
w01Joen:wch:
•
ktorzy
Pl'fzelkaz.am Po1s.ce.
zna! ~_....._ ......._ _ _ _ _ _ _ _ _....!
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Stanisław· So~ecki

i

SWa" §tefar.ski

'IA
BE,Z·
WIOSNO
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§wiadectwo! Szulc po'Szed.~ .dO kal1'toteki (według .l'e1acj i
Pawła) hardzo z,gas.zony i przyniósł żądany świstek.

I

.

Powieść

19)

Toteż doznal 'ogromnego uCZlUcia ulga. gdy tego jeszcze dnia wieczorem Czarny .zjawił s:ięw jego mieszkaniu.
- Z nieba mi spadłeś!
- Co się stało?
- Zalbmno Bdbe.rową •••
- 'Psiakrew!
- OwSZeIn. spra.1W8 di~lde przykra..

-

Jak to

się stało?

historia. Pami~tMZ - f'ormu1arze?
~ Aprowizacyjne pamiętam..
- Wedtug wywiadu, ja,ki otrzymałem ze Sim-~twa,
rzecz prZ'elS& gładko, podeJrzany byt bowiem pewien
urzę:1ni.k - berlińczyk. Tymcza'S€mN5.~iec wykręcił
• się, a zaczęto szukać winnych w drukanli.
.- Krystyna.••
. -- C.zekad ....... jeszcze nie prędko. Rewizja w dru'k:ami
nie ewa wynilt6w. Przeciwnie Szule obronił dobrą opinię pracownik6w. Po prze.&Wcharuu ka:Zdego z nich, sprawa by silę zakończyła, gdyby jednemu idiocie z pplkJi
śledczej nie przyszedł do głowypomyS!1, by sp~zi~
listę obecnych. Brakowało oczywi~ Klrystyny. Szulc
usprawied1iwlił jej nieobecn~ chorobą_
- No to my ją przesłuchany w domu! - powiada.
-

Długa

ów śledczy.
- Nie ma jel - wyjechała do uzdrowigka Szulc.
-- Co? Polka na wywcz'a.sy?
- Mia1a świadectwo lekarskie!

odrzekł

- Kto Je wystawił?
- Lekarz - Niemiec!
- Bzd"W"a! Niem.cowi zr()lbi~ tego nie wo1no!

Pokazać

I
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~p.rr~~~~~:m~:~~'

podpisa~e'go

Niem.
Kpili z
lemrza:
Kornfrpntacj.a. Niemiec wypad się oczy,wiśc6.e, że to ni.e
je.:,O"IO podpis. Wystrurczyło, Tu (JaJk' opowiada Pa.weł)
Szulc pozieleni'ał. DOikt6r ni.e był podobny do ciebie.
Cale towarzystwo WlI'a,z z Szulcem udało się do mieszkania Krystyny. Co tam byl0, nie wiem, diOŚć, że zabrali Bdberową. Latw~ się je.drJia~{ domyśleć w jaktim celu dą za!braOl. Ona to przecież nlekrurzacc sprowadzała.
Matm W!1ażeni~, że nie. zdradzi skąd go wZ1ięła - a jeśli
Jed!nak zdradzI? - N 1e - rzekł stanowczo CZIBIt"ny .-..:..
poznałem ją dobrze, choć widziiiałem ją d'Wla ralży w życiu.
- Prrzyjmijmy, że talk będzie - nie możemy jednak
dopu§cić' do tego, by zgniła w więziMiu. Na!sl ludzie z.acZyt1lalją topnie~. SPrawa "Ciotki" z magla także, jak do'
tychcZla$, bezmdzi,ejna. Poza tym Paweł czuje się w
drukatrni nienrajJepiej. Trzeba go dyskretruie stsmtąd
usunąć.
.
Paweł od cz·asu a/WIantury o świadectwo lelk!alTskie,
wchodził do dru~ z duszą na plecaich. Wprawdzie
Sjpl"aW3 formUilarzy prze~z~a' gładko, aile - na złodz.ieju
cZaJpka gore. Nie to jednak było glównyrn powodem
obaw Pawła. \iVWciwę przyczyną jego zdenerwowaL'.J"a
był Szulc.
.
.
- Co SądZiSZ o tym... lekarzu? - zagadnął Szulc
wprOSpt swetgo ko~eg~ ztlławy sZ1kOI;tej ...!. •
•
oza ym, ze jes ern ogromme Z>uZ1WIOn\y. nie Wlem
c.o o. tym myśleć - _ odrzekł j1ak mÓgł na1.natll.ralniej
Paweł.
Zd .
.
. . . .
u1nlleVJla1ą'cy wypadek. I ty Sl{! tym me przeJlmujesz? PrzecielŻ wyjechała dziewczyna, kt6ra cię oIbc'hoozi?
N'
. ..
ó 'l
...
.
b
leraz Ol jUZ m WJ 'ern, z·e mcmme ona me o chodzi, w.szystlk:o in.ne to pozory.
Paweł za wszelką cenę chcilał się odżegnać od przykrego zdarzenia.
- Zaobs,erwowa!em co innego, aile może to fZ'eczywi§<;ie poz,ory, .n~emniej, jako jej towarzysze procy po winm§my: SIę o J;eJ 100 zakłopotać.

IcJa:lnie.

Słowa .,towarzysze pmcy" zaa:kcentowai

Szwc spe-

==c~~~j~t~~iŻ~ta~~;e:z=~'

zapalał się

Sz·U!le..
- Gdzie Jej szuka'ć? Chyba poprosić policj:ę?
- Policja ma inne kłopoty. Ją interesuje tylko fałszywy dokument, a to, Źle tam sdbie wyjechał ktoś do uzdrowiska nie obohodzi jej woal'e.
Pa,weł odetchnął dyskretnie. Wyimaginował już sdbie
bowiem, że za Krystyną wysłano ldsty gończe, że ją znajdą,. s!prowadzą i z.amkną za klraty.
Odetchrvął po raz d!rugi. I z tego talklże powodu, li! hę
dzie m6gł wreszcie oznajmić Kierskiemu, który domagał
sj,'ę 'wieści, że przyn:ajlmniej z ted strony krolków policji
Siporlziewae si~ me "trz.eba,. S'zu1cowi natomiast powiedział:'
'
- Nie wypada nam nic innego, tylko pocz.ekać a'ż
Krystyna wr6ci.
'
- Sądzisz, że wr6c1? - s;pojlrzał na Pawła Szulc.
- DlacZiego. by nie miała wr6cić? - udał zdziwientte
P'awe!..
.
- Oczy,w:iscie,
widzę powodu - odpad chlchocząc
w duchu Szulc.
.
-_.~1eJż 011 mnie ma za durnia - myślał - ałbo też
Siam l:dl!ota. ~o, ,nd.~y on orłem nie by!, lecz to już prz.ekl1acza g1raruce. CZYŻlby ostatnio zdurniał do reszty?
Nie, nie wydaje mi się. To wspólnń:k. Nie ulega wąt.,.

me

p1iwości.

Zatem
-,1
.fw..l·lWOSC'l,
~.
. .' co
. taJkź
, e me
u ega wą",p
mamy tu d o
czymenIa z taik zwalOJą ta.jemnicą. Oczywiście - znajdę
klucz do .. T'
.
. ł dn d'
.
wet f~.... ~tye.1. ajemnlCa 1 a'. a ztlewczyna - to nacme.
p . ł '"
.
.
,
og ~z1ł Się po brodzl.e w koncru rzekł do Pa~a:
- WIęC stanęło na tym, że pocziekamy~ - Szulc długo patrzał w oczy "kolegi".
- A rób sobie co chcesz -. PalWe[ stradł zrmna krew
- Nie irytuj ~,ę -to przecież nie ma seIliSui <
•
. . '
~D. c. n.)
VU.IlQlU

Produkcja przemysłu obuwianego
skład zarządu wct:todzą

dala w r. 1946 ponad 5 miliónów par obuwia

Wykładowcami. będą

nłmach plonu Zjednoczeń Przemysłu Skórzanego

. vV
p. p.: mej ·szkole.
te'lW
i Doledti (pxezydent miasta), Raszpla, same o:;oby.
1~ ,
Od'
.
to.~, : I , '
• ~.:,1
Pra~a, Kodwrowa,
TomczyM. J.
Do g,~elregJU prwmY'slów•.Altor:e w
y .z,aiS ~le,f1g1a rov{)1vnlit\.OW 1 ~~Iwwa, Janczykowa,
Maciejewski,
l ubiie,~tym roku :ztdały egz,amlln pllano- na
wola klerowlllClUwa lmz,e:zwYl.le!we:go wykO'nania swej 1J1~a,cy do,lącza Żyta czę§óowo te prze'Slzko,dy doproBigoszewski, Fruziń.silci, Łyżk!O:w~
Raszewski i przedstawiciele Zw.
'się pr~emys,ł oibuwilany. Mórv W'Y1P:ro wadiz'ajS)c zakłady do względnego sta
Zaw. Resu~y Rzemieślniczej, Ligi
dJuk,owa! w 1946 r. 5.103.000 par OIbu- ,nu u.żywa,Inolści - stan.tll ~rzennysł
Kobiet.
•
",,,i a, wytP,etilli,aiac plan prod1.11k'cii w' obuwiany. wobec za's'ad:nlczel tru.d~oW dniu 28 stycznia odbyło lilię mD TT.~ • • • R . . .
oł
1/'
n.'
106.5 proc. Wig wa'rlolŚci i w 111 pro';;. ŚCli, lalka je!s~ pO,walźnv ~rak skor,
kwidacyjne posiedzeme W{}jewódzo A,.,..,.mlSJl eWlZ"i"une.l pow ~
l utl~~.
IIWg i1ości.
zw{aGI~cza TI?-lęk!kl'?h. WY'nlszoCZD,nych
kiego Komite,tu Choinek Samopo- p.p. Hansa .B. Fon1lner, IJubowskleDo Łow;'cza nadszedł tracnsport
Jest to tym bardzi1e,i godne POd-lsltaln PC~gtO~l<a zWllle,rzęce~o, ~wła'S'z:
mocy Chlopskiej. Rezultat m.ie- go, wszystkIch ponownie.
.'" .
.
h IkreŚl1e11'ia że Plwemysł oIbuwi.any 0- cza zals męU,o's,talt'etOzny lmporrt. po
się~eJ' pracy· Komitetu przedstakom w ilośCl 47 sztuk zakuplOnyc •. •. ". 'd ., 37 f~1I.. l.
h '.
waLŻn',e zac1azyry na pralcv naszych
I
w Danii
belJ11UJą:CY
z lIS
aJurY'n. me'CI amcz . c ; , '
k " ' 't.
wia się następują'co:
,nY;c'h. pozoslta'ja'cy popl'Izez ter,elnowe galfDarn. ~o w. kOI!1ISe' wenCll ~IY
Na terenie województwa łódzkiePowołana
'przez
S~~opomoc! Zjed!no'ClZ)eln~a 'Plod
kierownilotwem nęl~ ne'gaL:(wme Dla za'Opatrzen ..e faga zorganizowano dla dzieci wiej.Trz~, aktowa opm-et:ka "Baron CI:łopską specJalna ~om1SJa, Roz-j Centrallliel~o Zalnza&..t Prz.emY1sltu Skó brYK ohuw / 3 . .
.
•
skich 28 choinek. OgÓłem obdaro- KimeJ.
ma powodzeme.. Muzy~a, dmelcza dokona rozdzIału kom.
rzanego rOlz,PoICIZą,ł swa prace w Wy-I, Zawarte Qlsta,tmo powazne tranza1c
wano pączkami świątecznymi 5.261 pod ~atutą p'. Lubowskle.go, ~e-! Konie zostan~ roz~ielone pomię- iatkOlwo' cięz~tch waru:n.l~adh. Z,dewa Icje im'P'o'rtowe, CI;Zęśoi.owo j~ż. zT'eaU'
dzieci. Zgromadzony fundusz na tern :owm~o ~y~.tyCZ?e ~. ~v,.vlat-I dzy tych rolnikow, ktorzy me po- .st.lo. wane. fa:bryki. Ł1.d,ek!OIlli~:d,ert'OIwanY Iz.QI\:.N'aiue, stwarza·Ja korZystmel~zeh('l
cel
przez
Wojewódzki Komitet KQ:"skle,?go l rez~sc:na p. Staf\'l;;SZew- siadają Biły pociągowej.
pa.rk ma,SiZynowy,. bralk ruJ1tyku~ów po rosikoUJv dlll p'rlz,eIlliylslu o,buwlan.~o.
Choinek wynosd ogółem 130.880 zł. SkI ego, ł ak rówmez cały z~iPół wY-;-' Ceny za konia. w zależności od!moóczn:,czyc.h Zll1iil~{)1lna i,}·ość .1ia1c!h9Iw ~tórY. S,PG<g\ąda w .'Pr:z~s'ztO'M 7.: WI,~!~ą
O'l:a.z 3,040 paczek. Liga Kobie,t przy' konawcow Domu Kultm-y 1 Sztuki, kate.gorii ustalono od 36.031 zł. do c6w _ CIto podSltawowe tlru'dIlJClŚCI, z lIŻ zd'e'cydowana.
wo!lą
wsz'Y'sltlHoo
gotowała 2.740 paczek iwydz. mro- nowe dekocr:acje i kostiumy zasługu- 58.031 zł.
jaJkimi wa~Clzyć musia,l prz'emysł 'o· swy"ch liJT<.t'c'ow:n:ików wWJe.tni zobn,
dzież0wY przy Zw. Zawodowym ją na uwagę·
'
J. H.buwlaillV,
w'a'Za'l1:a u1anu tr:zec'hilotnie&lo. 8S·M
pralcowników przemysłu włókienniczego 300 paczek. W 19 wsiach uroCZystości choinek odbyły się przy

"
,aron KBmeQ
B

współudziale

de~egacji

społe.czeń-

stwa łódzkiego, zorganizowanych
przez Sp. Ob. Ligę Kobiet Z. H. p"
,i R. T. P. D.
Omawiana wYżej akcja wzbudziła na wsi żywe zainteresowanie
oraz' dała możliwość nawiązania
bliższego kontaktu' miasta ze wsią.
Zarząd Woj. Zw. Sam.
Chłop. w
ŁodZli w imieniu wszystld:ch chropów a zwłaszcza w imieniu obdarowanej dziatwy wiejskiej składa tą
dro,gą
serdeczne
podziękovranie
członkom Komitetu za ich bezinteresowną pra·cę
i tym wszystkim
ofiarodawcom, którzy przyczynili
się swoimi datkami do sprawienia
radości dzieciom wiejskim.
J. B.

I

I\ome

f

.

Pomoc Zimowa

.

W piątek, dnia 30 styCZiIrla o
godz. 18.30 w sali. konfm-encyjnej
Zarządu
Miejskiego odbędzie się

I

I

I

D .. ,

I_

'

k
si
"in1
'I'onkursu

18

Z7br~nie ~,?ywatelskie. cel~ om6-\~rug;ego

WIerna akcJl pomo·cy Z1c."noweJ 'i po- l U
wołanie komitetu na rO'k bieżący.
M. J.
f'

•

•

~"

Dzienni.ka

Ł

d

prem;~wego

!

o ,zKiego
I

on

'j;

lmpon bez :num. Jest to kupon zastęp
CZy. J.eżeli k(',ffi'll;§ hrakować będzie
je:rnne:go z 30 kU,Po.nów to .moee wła

gU

s:l1'oręc,zt1i,e vlY'Pi,sać

na z.amie's'z.azo-

nvm k'l.lPOn~,e za:stoody'n brakujący
W druilu dz::s"ejs:zym Q]}u'kujemv o~ ie:szc:z,e s,pis ws,zysbk1Ch 11,alglr6d prze- i n:'imer.
AL.
ftdBm~~
v,-Uu
:!ly 't> 'u
sta,tni kupon DJ:Il.l'gj,elgO Konkursill Pfe- z<n.a,czoillY'dh <hla bj!/)~ra'cy;clh udział w
W d'il~u j:ntrz.ej5:zy:m zami.eścimy ku
W piątek, 24 stycznia przerz głów- miJowielglO J)z',e'!l!niika Ł6dzkkl?,"o. \V nu K:ol!lJlm.lrsi,e. /
lJ,on za,sa;d:n';lczy
oe,l,em wype,tniellia
ną ,ulicę
miasta, przy dźwiękach merz,e wczora:i's:zym pod<lJ}i,śmy ra.z . Obok k,uP'olnJU Nr 30. zamjes~cza!IYlY odpowtie:dn:ICi'h fi1.lIbryk. Zazna'CZl111Y.
OTkiestry przedefilował po'Cłl,ód, u•
ż,e kupon zas.tęp,czv może być użvty
dając się do domu Katołickii.ego D'od·.ełk.
II
iylko
f.aiZ. Nl,e wOiIno w.ie,e kU"
no,u()m je;c1en
za:srtęplc:ZYill1
po<stu'g::w.ać si~
przy ul. ks. Skarg!!. Nr 1.
dwa raQ:Y.
Nowo wybrani posłowie wygłosili
Od jutr,a w:ęc czyte;lnky TIa!Si bęprzemówienia, po czym odbyła się kart 'żywnościowych na miesiąc luty
da mog1li składać zebraille kupony.
część koncertowo - lokalna.
Na:dJsyl.s,ć j,e ;pros:imv w kOiTl'artaclt
WY'dz,iat Aprowiz.acjl! i Ha.ndliu za137; Nr 189- Nap.6rkowskii,,,go 114; p,od a'dre's,em Łódź Pi,oitrkowska 96
'r:zą,dn .M:~~jsik,eg:o
w Ł,odJzi po·d,a,j,e Nr 191 - ' Woj,Slka PolSIkieg:o 270;
R'eda1k'cia Dzi'enm'ka Ł6d~kliClgO. OSitat
O
eCZmCIG
de wradomo'śoi\ iż 11Ii:żej po.dane skIe
Sklepy
SpożYwoze
Spółdzielni
P,ra nI term]i;l1 na,diSyhnia lmponów minie
Chłopskiej
W ciągu roiku 1946 z przycho(L-u p'y wyzna·c·zone zostały dLa pr:zepifiO cown1ków MieJskicb.
nIeodwołalnie 15 lute~o. Czyt.eJ.'ll:kńw
w sali Zarządu Wojewódzkie,go leczni1cze.j P. C. K. korzystało 2.189 wadz,eUi1a <1odatknwej
rej.estracJi Sftdep Nr' 5 Moniuszki l,a; Nr n.a:s,zY'dhz prow:l\1oji pro's:my o nioe
kart żywno,śc!,owy.ch n.a mie-s'!:ą'c lu 7 - Grabo'wiR 27; Nr _3 - iTka·cka zw:·ebnt~ z wysfan;em kU'Ponów ~
Zw. Samopomocy Chłop~iej w Ło osób.
dzi odbył się zjazd prezesów Za~ą
Porady udzielała p. dr. Tymieniec ty 1947r.
Zo.a; Nr 15- Rzg,ow'ska 33a; Żeromc1z'ta.
dów PowiatowYch Zw. Sam. Chłop.', ka.
S~IeJPY Powszechnej
Sp6łdzielni ski.ego 93:
Na K«)IJ)eT'tacih p,rolS,imy za,zna'czyĆ
instruk'to['ów OTganizacyjnych i kieSpożYwców.
' .
Sklel'-Y St>ółd:zi,ełni ZarobkoweJ In .. X'omlfm,!('·'3 Aremi'o'Wy Dz~eill,nika Łódzrownik6w powiatowych biur roI..:
I~"
Nr sikI. 8 - un. L·o,kato'rska 11. Nr 9 w;a~id·ów. Wojennyc!h.
'.
h<;iel~-0"
.
nych.
AbiamOlwsikie'glQ 36; N[ 112 _ Na
8okIoo Nr 3 - 6"firo' Stenmi3 29;'
Zebramie zagaił prezes' Kulaka re- l.
'
R. ł! '~,rV6"h
pd,6rko,wskLeg.o 77; Nri6 K'Hń- Nr 4 - Wysoka 29.
......................- - - - - - - - feratem sprawozdawczym z dzia- utUrSow
OrtSZ ..(hCOJ'q'- ~ '"
skIego ISO; Nr 24 Pli.ękn.a 41; Sklepy Spó~~cl~l SpOŻYWCÓW w
I'
lalnośd
Zarządów
Powdaoorwych
Na jesieni przy szkole powszech- Nr 27 -R~b:i·eńslka 14; Nr 29 -- Rudzie Pajbiamckh~ł. .
•• Ormeii W sp'
mili
Zw. Sam. Chłop. Kilka powiatów ned Nr 9 zostały utworzone 3 tnie- l)q:ug·osZla 14; Nr 32 -- 11 Listop,ada ~ Nr;s:k1l. 19 -:-R.ttd1ik.'a 15; Nir 25 W 20batę dnia 1.2. 1947 r. o gootrzymało
naganę za niewywiązy
dI~inie ;1.9.15' odlilędzLe . $tę w 'ąali" Od.
wanie się ze swych. {lbowiązków w sięc2JUe kursy dokształcaj:ące ... dla 151;. Nr. 96 -:-,' L:wdw:ild 7; Nr .tOl - ~tas:z'1.ca 28.
m.łodziciy rzemieślniczej. D.~ięki' za- RZKowska ,53; Nr 106 - Piramovti 1 Reeesłracia
I czytowej Sp. Wyd. "Czytelnik" -.:.. ul.
r. ub.
I •
, • w
•
p' t l
k 96
t
..
:t
O
Ob. Kiljan omówił sprawy orga- b:ie"'1om kierownika szkoły p. Hen- az,a 10; Nr HO - Zagaj:niJ(,owa 3:5
~~~/~o;!SI!:~a,dzd:e'" rze~w;~:~e
nizacyjne. Nas7.kicował plan pracy ryk~ Kiei!:czewskJiego dobór w~kła- Nr p6 - I(li}!1ńskh!'go 40; Nr 116 - kort, zywnoscBowych no mięso.
z
trzem,a. inspekto1'ami NaPliJ?,rilwv.:'sk:e,go 237; Nr ,.1212 - Ra W~dJz;iat Apr'owLŻ,acjit i Umdlm za/CARMEN.
'
dla powiatowYch Zarządów Sal:~. dowców
Chłop. udzieEł wskazówek
ox'gani- szko.1nymi na czele składał się z naj- dw.anslk.a 19; Nr 123 -.PlOtrk'Owsk,a r.ządru Mi,ejski.e~o w Łc,dlz'i pooa'}e'
152; Nr 34 -- Wschodroia 70; Nr 3'5 do wi.,arlomośd Źle po-c:zynag ą.c odl 'Wykonawcy: Carmen - Lucjna
zowa.nia statutowych zebrań wy- wybitniejszych sił w mieście.
Wykłady stały na barwo wYOO- - Ślla,'s'bJa 39; Nr 42 .:- Ja:~zYll'owa dni'a 31.1.47r.' do 8.,2. 47 if. wJącz-\ CzajkoVl.7IS·ka, Don Jose - Sbnil9ław
borczych - władz Sam. Chł{lip. na
wszystkich sz:czeblach organizacyj- kim pozjomie, mc więc dzliwnego, że 31;, l';ir 48 -- Tar'g'ow.a IQ; Nr 53 .~ n:e odbywać Sli.ębędz:ie w '.ill\1U1kta'Ch! Lestan, Micaela - Maria Pią-tk'ieAd:ml'mlska 14; Nr 54 -M, • Nowotk!l sll'eci r,olzd'711'ell"'7lel' mięsa. rej'leska,c}ai wicz-Furmanik, Torreador - Stani- .,
nych. Specjalny nacisk kładł mów- wyniki wypadły dodatnio.
131 N 60
N t
25 N
~
""'"
I sław Romaii...ski. AkompaniarnenJt: .
ca na wyraźne oblicze polityczne,
; l T . '1' ' - .a,nw oWllcz.a. ; 1 r k.art żywnośdowYch I kat. z m-oCal prof. Tamara SamujUo i prof. KIlejWszyscy słuchacze w liczbie 88
poszczególnych Zarządów Zw. Sam. osób otrzymali świadectwa ukończe- 64. - :Emł~ll 52; Nr 65 - ,LImanow tu-te,go 1947 r.
st:ut BacewiC'Z.
Chłop.
nia kursów.
sk]eg,o 207; Nr 66. - GdJansrk,a 150;
Do rejestr,acH Il":a mięso ptlZHZiIlaNr 70- R:zlgowslkia 216;. Nr 74 - c,z,ony !Został III kUPol11 il"ej.estr.acy'j:ny
wstęp i libretto o~ Ja.nJu'SZ
Z kolei lIl1Z. Pa;jąk naświetlił
Osiem osób w tYm dwie kobiety I<Tesowa 31;, Nr 77 - Br,atersk,a 54; z karty ż}'lwnoślc1owe!j I kat :ż m . . oa ~ Gol~.
sprawy
gospodarcze
a
przede
rlb
wszystltim sprawę koni, węgla i na- otrzymały nagrody w postaci ksią- Nr 78 - Wo:lcz.aftslka 119; Nr 81 - 1 .
.
Ceny biletów: normalne m 180,- i
wozów sztu.cznych. Apelował jed- żek. ' Nagrody te ofiarowali Prezy- Daszyńslldeg.o 55; Nr 85 ~ Spółdzi,e,I utegQ
i 1310,-, dla c7JłOOJków Sp. Wyd. "Cry'
n6cześnie
do k1erownikówpow. dent i wiceprezydent miasta O1'az c;za 1; Nr ?fl _ tPiOitrkowskla 273; Stypend~"
au
t,ef1n;iIk" i wycieczek młodziety - Zł
Biur Rolnych, aby przygotowali prezes Rady Miejskiej. Pięć nagród Nr 8i8 _ Pl. Zwydlęstw.a 12; Nir 91
__ SOSItl,ow'a 20; Nr 92 _ Jarosillawa dla młodzieży akademickiej
i 60,-, d1a. młodzieży zł 80,-. ·Pr7..ed.
materiał do przekazania' Biur
Rol- zaofiarowały poS7Jczeg6lne cechy.
Db
S!k'
11 N 94
K tn
sprzedaż biletów W księgarni "Czynych Sam. Chłop.
W sohotę, 25 stycznia w sali szko-' ą. Imw leg:o 2 ; 'r
. ą ,a
Jak wiadomo Mllniisterstwo Pracy' tel:ndka" - Piotrkowska 96. Wyeiecz
ły powszechnej przy ul. Pułaskiego 84; N: 127 - Sta~rna 54; Nr l~ :-: i Opieki Społecmej UltWorzyło w ro-I ki {lTOtlzone E1ę.o wcześniejsze zeJna.zebrali się absolwenci Brltoły, któ- OmęI 18; Nr ~34 - KOTIlOpmckJ.e'j ku 'ubiegłym sto stypendiów dla: wianie biletów.
rym w .obecności przedstawiciela iz- 7; Nr 1.319. - Zg'l'ersk~ 107; Nr 142ksztalcącej się młodlzieły akadlemJ.... i.
by Rzemieślniczej p. Dobosza (posła r~llsztyńskl1'ego 211; Nr 1415 - 6-~:o C1ki' uStalając normę zasiłku mle......._ _..._...".,-_."..........
,........_--,.........".......na se.jm), p. Kaliszaka, dyrektora Iz- Sl'enmla 78; Nr 146 - Pr~ędlz.alli[]ll~a Si~egO na zł. 1.ISOO.Obeeme :Mm1, DZIa WIELKI KONCERT
by dokształcającej zawodowej przed na 62; NT 149 - Sw.T~resy· 3Oa; sterstwo zwięlmza wysokość stypenSnWON'ICZNY
stawiciela ZwiąUru Cechów władz Nr 151 - TUIsz;yń.sdca 117, Nr 153 - dlów do' 3 000 ~ miesięcznie na rok
łódzka
miejskich i :z;aprosmIIlych gości' po Ry:bna 8; 155 Te~,ef:o'n1IcZl!lla 39; 1947
.
DyryguJe Zdzizław G6rzyruski.
stosownych okoli~oścrowych prze- Nr 172 - Ks. Brroski 84; Nr 175 .
.'. .
.
.
Sol'iJSta' Stanisław SzpilnalBkl. W proW ubiegłą niedzielę w lokalu Ligi mówieniach WTęczooe zostały świa- Pl,owkows,ka 45; Nr 177 _
~i,lińSpecjalna kornWJa
a=~ gramiel: "Mendelssohn: "Sen nocy letKobiet odbyło się doroczne walne dectwa ukończenia lruł's6w na ogół s'}{Iilego 61; Nr 179 _ P.tk. W:ę,ckow w której 8~ad wchodzą pnz
niej", uwertura, Smetana: ,Wełtawa"
zgromadzenie
Pabianickiego Od- z'wynilciem dobrym.
Ski.,eg,o. 38; N.lr 1SO.- Dolna 29; Nr ciele poo~czeg.ólll1
.. ych deP.artam
.. entów, poemat symfonlezny, Ja.nacek.: Las.
dzialu Ł. R. R. Przewodniczył p.
185 _ Mary.niR'I'ska 55; Nr 186 _ dokonała częściowego pr~ału no- skie tańce, Chaczaturtan: KOIllCert
Dyla Czesław.
Dzięki uprzejmości i.nżyIl.iera p. P.odglóma 25' Nr 188 _ RZlgowska W)1'ch stypendiów na r. l .' przy. fortepianowy.
Ze sprawozdania wynika ze od- Klechty chór Gimnazjum Mechanicz
zoając je st'U:dentomwszystkl.~h wy~ I B
dział liczy 408 członków.
nego odśpiewał trzy pieśni.
,
s'zych UiCzelini POlSkiCh, uczelni.
ilety w kasie kma "Bałt~~;iM)
Od po'WStanis oddziału, to jest od
Uczeń _ gospodarz kursu a zara- PŁATY (ścierki)
PODŁOG razem w nowej grupiie stypendystów
dnia 26 maja do 31 grudnia 1946 r. zem prymus p. Gawrych Edwin w
pierwszeństwp ilościowe przypadło - .....- _ _ _ _ _ _ _ _ _............._
wpływy ze składek, ofiar i imprez gOO'ących słowa,ch podzięikował wy_ PROSZKI DO PRANIA
Uniwersytetowi . Wrocławskiem'll, z
PORANEK. SYMFONICZNY
wyniosły zł. 177.66876 - wydatki kładowoom za ich trudy i prace. Po MYDŁA
kolei Akademii Lekarskiej w Gdań·
w FILHAR1tIONll
zaś zł. 23.143.00.
zakończeniu uroczystości
zebrani
sk'll, wreszcie Uniw. Warsz., Po1i:tech
Pozostałość zł 154.525.76 przeka- wzięli udział we wspólnej herbacie.
WIĘKSZE PARTIE
nice Wars:z., ki.IDta zaś S'typendiówl W nie<lizielę 2 lutego, o godzinie
,zano l2:łównemu Zarządowi w Łodzi Cechy przystępują do utworzenia
K U P I M Y.
przypadło studentom UlIliwersytetu 12-ej w poł. odbędlztie się w FHharmo.
na utrzymanie internatów, sie1'O- nowego kursu. Wykłady rozpoczną
łódzkiego, poznańSlklego d klrakow· nH poranek symfonicZlIly z udztałem
cińców w Łod-z1.· Konstantynowie i się w dniu 12 lutego r. b. w tejże sa-I B U R T O W N I A "W! TA" ski ego.
znanej i cenionej śpiewaczki Natalii
Zdllń"kiei . Woli
gdzie, prze,bywa
S
.
kltó
165 sierot.
.
POZN~
'zczęsneJ,
ra odśpiewa szereg
u utworów z tow.· orkiestry. DyrygoO
Mimo usilnych zabiegów w PaZAMK WA 6. - Telefon 31-33.
N.,~A,~· l dlnia 2 2 1947 .
wać będzie Kazimle,rz Wl...,- om1·......ki.
bianicach nie mo.żna by,ło utworzyć Z
~ą-"O" ••,
(K. 93)
J!~le a, .,
..
f; o go.~
1il\.
.. ""
~
'lUr
....,
1...._ _ _ _ _ _ _ _- - -.................. dz'inie 11,30 w sali ooczytowej Sp6ł- " Bilety do nabycia w kaste kina
Siel'0ejńca dla braku odpowi8dniego dzielni Wyd. "Czytelnik", un. Piotr- "Bałtyk".
(8S/M)
na rok 1947 przewiduje w
p E N I C I LL I N A
kOWiSka 96
odczyt histo-I
ój Kultury EU.,
wplvwach zł. 173.500 - w wydat- la dokonanie lokoząnego zabiegu
'WSZE'LKIE L E KAR S T W A ryczny Zj~,y'kl'll t"ROZW
p
•
•
• •
, I
,ropejiSkie
p . . " os21li chłopcy w
TYLKO DLA DOROSŁYCH
kach 71'łS zł. 62.500 na slerocmce,
Sąd Okręgowy w Lodzi skazał poz A ID e ryk I w 10 d n i
bój bez broni" -<Rok 1863). Przeźroprz~Niduje sie z1 411 tysięcy. Za- lożną Marię Mmkner na 3 lata wię.
Poinformujcie· swych' krew_
'cza . _ Lektura _ Recytacja _ [ . Teatr "GONG" gra cod!zieDlllie
rz~d
nad?:ieię
zyskać
około. 200
. i a, pO:GIua
..rt.. wi
l 1I
nych i .zna)·omy'ch w U.S.A.
....pi"""••. _ Pr·ełe.geIl!11.... • Pr"'f.
Jan·I·n.".,. tryskający humorem i dowcipem
tv.,
gtecvmazłotv.
ch prze'Z
utworzenie
10- Złen
en1e praw ob ywat e·
v
ski ch na okres 5 lat i OO(pełne pO'Żiba- I
i w Kanadzie, aby prze_
Schoenbrenne<r.
.
i·pro-gram karnawałowy "Tylko dia
kalnvrh kn,nr'e.-to~ życzeń, nada- wienie prawa wykonywarnlia praktyki I~ :'· ;,.
.słali
.~,~.c_.
W.aro .przez
Ceny biletów: No.......... a'-y zł 40,-,! Dorosłych".' Udział r biorą:
OLA
w':;>inyr>h one?:' Hadl0.
1.
•
b'
ł d I
,.",
....,,,"' kaJ A d C
n u bU
I, OBAR SKA
Romual ' GIERASIE.....
Po ud'!.iele1'l1u absolutorium uc;tę_jza dOl\.OnanJ1.e 'p02l aWlen1.a po u re- rmerlcan 'U,Lnu ( l
ompany, dlla młodlzieży ~ 30~ dla członków
,
...l
"''\1.
Suit 1807 R.., .1':1
th. Avenue
r.l.pól.dl'z.
Wyd. "O.""'"'.
'eln'l·•.•
" l' mło,A'zl'e.
pni:>cvm wł:>woro. pQj\:vołano jedno- ny Kowalsk eJ . . ' .
Y . . , .
l'
..UJ'''
Ił\.
UJ
ISKi,
W lA. Janowska, Z. Wil~zyńska,
..n, t...JINew - York. CI,ty•. U.• S,. A.
z'y w grwpa"'h
10 o'".""ób ZA
_.1. 2.0,-.
' • oTska,
N a ~U
głośnie
na orezesa zasłużonego.
~l\. d ok onane g o zab legu I re. . . . . p. o·n~.A
<IlU
kst J. Darski, H. S'ZlWajcer 1
działnc7:a i dotvchczasO'W~go preze- na Kowalska zmarła z powodu ogóL JorespondencJa ~owmez w Języku Przedsprzedaż biletów w księgarni inm. e, y: Tad .. ChrzanOwskiego,
nego zakażenia org::mi:zm.u.
K.
polsk.lm.
(K. 80) "OzyteJJnika" PiotrkoWBka 96.
Krz€m1ńskiego, Gozdawy i Stm>nia.
sa p. Teodora Nowaka,

Ziozd Wojewódzki
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DZIENNIK ł.

o D Z K 130 Nr

(576

\JVY

..

C I .,.
zyte

PIĄTEK

Chleb na kartki

Dziś

iWyd:z.i~ Aprowiza.c,i:i

Marlyny i Macieja

słowo Dohroznicwa

li.

.M. . I<". rodzim!;~ odcień

Ha11Jd\l,u Za

rząd'U Ml!ejs!kie-go'w ŁodJzli. podaje
do wia-dlQmośc:i. że na karty Ż'Ywn.t)
.Jutro
śc·.
~:
1
""'7
Piotra :Nolat;ko
,::,[)we Z. mA,es,ąca utego 1",.. T. W
słowo Spito gniewa.
[J!!erWs:zel deka<fuie tęgoż m~,~s'ą.c.a
I t1: .od d~. 1 00 10.2.47 r. wl~
1612 U~ar~ w ~ra,kowie pisarz i poeta\!t!€, ptł{}ą !,t;ahz.owane n:a:siępujące 00
religiJny XVII stulecia Stanisław i C1TI1Cl ma Cihleb.
Grochowski. uczeń tluUlr.cza Bib1ii
Ct.leb'!' ~
• _~ ., 15
s

. Dla dobrego imienia
lasoo-

~eeki.
. !- - - . - ."-~-~ ~ ,- .
. .
'. - t mI
na {)d'C~nek Nr 5 po 2 kg chi1eba.
P"
•..._. "..
_, ..ą.·,
Al' I' zupC.Lr.,w o;,):;:;JF.ni.:· ~":.l'; liW 100 •
.
•
lSaC
moZJ1!a
o
V/S.;y.sL~dnl.
e
bo'..
:~t
...
<l ...., ..y...Wyd~l zazuRC.z'a, że wyż,ej wy.
. .
i o Jp.ny swo •., Y ~.....~ .... ..,....., ,..wolane odcinki n,a <lhlw musza byt za:ąszę przy tym kierować elę trze i Id nię powiniem nlle6 miejsca w
mrea1i.z.ow~e.do <lnIa 10 lutego 1947 ba zasadą: nC'est le tOJ."l qui fait orasiel a je1:i:m autol' właśnie si~
r. fW\bącmie.
la chanrsoo".
... 1"~ .~<>.
~,
t g
t .'
. d
Z
..
1",.A··
rOS w@iL.i J '-.
1.J~_~V'I;.YWiH~ eT Od ,ermm\} :'~A 'tle . apomrna},!c, wzg ~ru~ me zna
pod:'r~':; :my Owa obv.:atelka
Ja~b~ Wujka.
.
11
hYlIW W ~e LS. ",•.\
za,'/. ł'e1UW.llIl1e}e UWZ&'lę 'lltiane n 1e lJ'\?\lą.,'
tak"
. 1
L =,., S _
~ .. l _ " - J ' .
".:'
1882 eJrodZlł SIę w Iiydepark (stan New- kg.
ląC
• teJ Zl1s~ay... p.
l1C.l',-,n O tak oto wygIęaa w relacp p. SaJO:kn) f'.:.ezYd~nt ętan6w, Zjednoczo·
l(13,t. I ,na od:o!nek Nr
1:2, 13 D' ~....... L ó P oĆ._
'"'''
cha PISZę w medzIelnym doda.tku. cIty·
nyv. "l.U~erykl PołnocneJ - Fl'an- ,.,1~
"1 b
I Yl'Q\.ul& as w a1Wtwowy<ili Vilt.!'ę-' SI
-_1.' ~ " (
d
6')
•
I.Un DeJano Rcogeve!"/;.
"011 Agor ClJ!'e a~ ,
_I gu ~yńsktegQ _ posiada. zruwme' ?wa POl(>AleEP
z. n.;Z Dm.
" •• J~~H.'Jllrnłr, perlon;)', brylan;.(at. L. '~? oQiC,'llek Nr
12 [-'liI zapasy drewna opałowego i użytko-~nLlSt do obywate1ki kar::-:t.i,,!ceil t,,"T i
:złnto: na p:t1each, w
1 k,g.c.h1e'.J,a.
d
d ' hurto . l
l ~~
ki k
."
I
ot
•
K R O N I I( A
Klat. III ml {)ldcEm'ek Nr
12 po wi·ego o sp~e dru'iY
.
ł
Im S~yl, •a •ł}j,·2I.'U.e wszystl W6J 0:° ,.~tsa cu er anu •
WA.t~E TELEFON!
l kg. clI1eb.a.
~eWlll.e pa';.we re'Yna <X!O~.t 8.CJe ~-~ Jale sam tytul 'wska:m.i e -- alty- i
kim w oHn'Zyrn:eJ torke (00 m
od' k 'ł.,T
l? leJowe. Bliższych i!I1formacJl udziela:tkul .raa ten tama'" mó ń!
"" ...ryetj wzrok!
P"~~P '-~";~) z .naj
K.a'.t I D
WOl, Orzą,d Bezp.
_ tel. 2?2--72
.tv n,a
~mc 1~'f
Dyrekcja. Lasów Państwowych w Ol-l!.
. , , ! " ! a ~'-.c..~
•
-':'" ~"i1 '. ll~":~. .
:
i~:;. ~it!}~k~~~·O.
- loL ~J(j-ll1 ! kg. chleba.
.
l
•
l sztynie, ul. WojsIm Polslcteg.o Nr 18.'.z w1elu wzgl~6w pOWJnlti'!1 I'Wl ~lr.
ic~"f..ZOneJ sk~ ..'l ... ~on
-tel.
",SS-G? K..'lt. 1[... 1(,.. na oool!!1ek NT 1 l 12
(K. "-"'O
Al»~.ukazać
w prasie. AUł:Jl' .. :zre~ztn.~~ !.
ab.S.,rakCYJJm
Kom. PGW. M• O.
- tel. 1136-t12 1 kg chleba
"
"" l t
.
PogoL Rat. Miejskie
- tel. 104-44 •
.,'
•
'1
słusznie .krytykuje jak.ąfi zru:noiną:
:r; ;.to El ,owynll paPogot. Rat. Ubezp.
- tel. llJ4..16
K.at. ~rC na odlcmek Nr
12
ó
...
nigdy w *tein
1
Pogot. lekarskie PCK
__ teł. U7-11 1 ~g. ehl<e'ba.
•
*
obywatelkę, id ta COdZiennIe ku•
. l
.
~= ~=gw
~ tel. ~ Kat.,N na odci.ook Nr 1 i
zębow
je swemu psa :r14 kg nalepme ~""Y~n-obyw;;;~ P~y" z
- tel. l
1 k.g. cl1LtYba..
•
l,. dzieci szkolnych
!odzł
szych cukierków, podczas gdy ~~~~;~
DYUTBY APTER:
Na karty zyv.'l],~oc:~e "MIK Mljak. pi.sze _ ,,80 dzieci polskich
L*
o
•
. , , .
n1sterstWQ Komumk.a<cl'1) z m'~ lu
BaOOzo 2'J1y stan uzębienia :n.aazej
•
1 '.
..'
lUv]).
DztS~eJszeJ nocy dy:mrują aptekf: Oy. t<><ro 1947 [" realdz,ow.ane będ-ą na- A..łI_twy ........rI.]n j ~;1..ł _4~ W~łał na IOO zagrozonyc 1 ]001: .gru:m~
1 d'!J.k=:
meta ~WÓlC2a.ńska 87) BOjarskiego (Prze ' ' ' ' 0 ' ' '
u:aua.
D'UĄO e
<>A OJ.lJl1
Ju.<U
S ",..
,:t •
1
<
J
jazd '19).
Unieszowakiego <Dąbraws~ stęp!ud~ OOC:~ :na clJllf'h:
ZdroWia Pulbl1cznego Zarzą,dlu Mi.ej-l:ą 1 1m w p:erwszym rzęuz;,e m:;.e"Dobrze pmlk~n'1n1on0 małko,
~r 24 b>. ,~ps;;;tajnB:. (Pio1;.rkowska 22!»,
tyM. K:' pracownicza 'Odcień ,ioo- wago do waZlCZęcia masowej aJrojuzaloby prZYJść z pomocą· Kto ma
pulChU2 i rćiov:e, niczem u proTwiraWkOWSltieJ (Brzezmska :.>6). Pawluln9- no - • .
loozema. dentystycznego w szkołachito zrobić? Oczywiście ludz:e Zlr I siaezJ.-a obHcie snhrwało nn twej
oza. (Pomornka 12), Apteka. Poczt<Fwa.
,':!M_ k N
5 ci 6 .,.,.", 2 :t...... -chle :U' ........9'_'- T ~
••
•
•
'I
a
,
.
1l'-<i/"
• Jr:"~
(Piótrk1>WSka 12).
na J(}'i.I'':')J1Ję
r
'
il\>JJl,
, - I>.~. ........~en1e OOlbywać sl~ bę- .tl10Z1l1 dobtze sytuowani n:w.terialae:rodyuamicmej pMW1" •
l
boa.
dme całymi k1a.sa.ml w .A.Inbulato.
Coś się tu autorowi musiało ptf
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12jleaeme
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=m. f!
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~
'II

i.

_ przn;"

me.

\'liulm.

SIuszne.?
'
"'1norV d
• h . .SIę
. bo .
Odd!zital lhdzlkti N
łn . O anb:aw.
..
.
m;eszac.
~. y a';'78W_J
WIem,
.
ej! TeQhn.i'C'2JIltej Q~~je ~~ dlniu; Tak szeroko za:rrojona akcja da - Najzupelniej.
że jeśli komuś ciało "obficie spły
~
1 lutego r. b. w lokaJu Właatlyro( pew:nOŚOllą dodatnie wy:ojkl. (o.). ~zy ~ut~l', który. - ja!-: ~ ealej wa", to ~a pos~ł.ł6 W żadnym wy,
przy Ul. PiotrkoWSld.ej 102
I
SYN PUŁKU"
18 80 prsamny wY~1ill{a - me zna padl::u nie moz,~ być aerodynet
TEATR W. P. (Cegielniana Nr :m "KARN A WALOW 4tl
owej obywatelkiJ aby na pevmo miczna. Ale ruż rnni~j~a o to~ bo
..Odz. 19.1u - .,Krakowiacy j Górale".
N O C T E C :a: N I K ó W
W kinach ł6<Wkicll wyświetlany . •
.
.
. •
J..1
l'
l
'rEATJł. POWSZEllHN1l T1JR(ll.go
którą mprasz:a wszy.stildch ~- • at
fU produk'i dziecki j WIe, ze ona ml,omu me j:-'O:naga 1 l tc.k w tych Ul,VWOl.lłtC.l mezu.p8 OJ ra
e żadnej dzia.la111Q~ oharyt8.tywn~j nil'! wi~:iorno o co chodzi.
Listopada 21) - godz. 1~.15 komedia Bli~ ~ęrów 1 techn:lik6w c:zło.n!k.ów SWwa.- J~~O~<I
lII!ćsklego ,.Pan Damazy . ,
_A-.ł.
_...1'?
Al
•
t'
W~ ~ ~
. d .,1. d . t t.
TEATR r~l\mRALNlł DOMU ~oŁ.ll'Zysze:ft Branżowych wraz l$ .. ~
Jest to W"Zl'USZają.ca o.powieść o me .1?r o.Wcw.Zl.
et mnt~ w ej
.:;!c",~my Je tl~ o eJ' a •
NIEżA (PrzeJazd. 34) g. 19.15. sztuka· nami.
. .
prostych i szlachetnych
ltlld'z1a.Ch.1 chwzlI me o to chodzi. JamB mam
".4.'"'3,. ton. ą wbiegł w wesoło.yeh
Tadeusza. Gaycego: "Homer 1 Orchidea".
Zarząd
kt61'"11!'tJ' ~,'UI cię2ikieh mna.gań WO nt>a i nie znam ob
t 11 . Jrl-ó- llGdn· ....:>.d.:h o~hnvm: Jmnof'lł o
TEAT~
KOn.UlDI!
f\ornZ1łCZNEJ Pooząt~k o gcdz. 20.ao. - We:jście
._~ l:''''''~.
ł"".
•
. yWłi e .{l] o
\..
i::,.,,~.::;~
•• _.
.
.At'
'.
"LUTNIA" (Piotr!{Qws1ta :N3) _ godz.
ty1Ik
eniami
I jenn} ch zdołali zachowa6 a nawet: reJ p. Socha pisze. Losy Ich sa m: ,c,;~, ••e,.i 51.0"
.c, pod t\.(»~ pn:e
19-ta 0l?eretk!" ..IIrab!.a. Luxemburg".
o za zapl'Olm
. (440) I pogłębió swoje duchowp
wart:ośel,!
•
l~,v~ł ~;i~ otfil:,\e !}si f1malec (po'
go~~Ai9~O n::!!~a4 Re~~~':ił~~t1 .vel;; .
jest to olekawa h~t?rla z d zyei~&&
i;jQil2l.iIiii!:ZiikM"" 1
d,-::!)'G" b. s!""lJ~er;:ny na grnili1'a .. Pani Pre~esowa".,
.
fro:nJtu, ogrzana cl,eprem lu ~c ;
GWARANTOWANA
I·; cę}".
Tl':A'l'R GONO
(Południowa U)
sero.
I T o, ]f. ...,:·"t·
- .'" ..,
C ~J7 we godz. 19,15 .. Tylko dla doros1ych'"
7
e~
•
•
naJ!epBza - nietruJąoa i naJtań~.
, :1;6" ,,! .. a~N~,I.~ce.
Dzn~c:u;;e~
1'El~'fl;
ł.. mn:rnŁEH ~eOrOnla ł
czy!y
Bohaterem fll~u jest bezdomny sza pasta do podłóg T Y L K O d!e(: p. Sc'-:;11.;' t!;1!f'!!d:;;'1:W po~abi-
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Wanaa SołIIJ.cewł który.:.
Ucjan~a}.W.naJ~łlżezlc!ldn:a~hJlremie·i
.
przyga.rnięty przez
artylerzystów
~~1i!f1l
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___
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__._.__________ . _..___ N,ó. o wyda.jności 1.500 m3 powIe- ner S-cr, Lódź, DaszyńSkIego 10,
Obliczenia maszyn, proJekty urzą,- "
. (439)
Dr med. GUSTA \V MARK lEWICZ. trza Ig00.Z., sprężonego do 0,5 atm.!w godzmach 9-13.
(539-p)
dzeń, kODBerwacja, dozór, sz·kolspeCjalista chorób wenerycznych P. Z. P. Bawełnianego Nr 1, ul. - - - - - - - - - . - - - . -:
nictwo techniczne. Oferty do "Dz.
I skórnych Piotrkowska·t09. m. 6 Targowa 65.
(P. 138) ~O~OTN~C~E T<>wax:zy:s,two PrzY-lpOTRZEBNA pomoc domowa, g~ L " - "Elektryk".
(547-p)
Telefon 138-52.
(AJ -._-,--_.-.
. JacIół Dzl!eCI zaang~~mJe referent-,towanie samodzielne z referencj'ł. .. .
NAUKA f WYCHOWANIE
CEWIARKĘ wężową w d?b~ .kę do .spraw KolOnIii letnich oraz Piotrkowska 36 _
Brycwlrowska KUSNIEI,tZ ~nlleru poS~dę." Oferty! """
•
.
Dr med. KUDREWICZ ZYGMUNT' stanie kUP,ię.
Oferty ,.,DzIenmk pielęgnIarki do ŻłO~kÓ.w,. wycho- (Sklep)...
.
'(548·p) dO.
"DzIelIDilka LódrzJluegQ
pod ZAPISY na Kurs K j i Sz f
specjalista chorób
wenerycznych Łódzki" ,,495".
(495-p) wawczyme i świetlwzsnkl. O~erty
.
"Kuśnien." •
(523-p) 1
dn. 20 styczni! dd"°d~. 10 l~~e~
"ka lOS
'
__ c.,, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ składać nalef;y w biurze Oddziału
;J'
"----'
- - - - - go
I tyt .
P
ł
h P'otrko
i s I(Ó rnyc.
l
W'" •
BADTO Lorenza" piel"\V'SlZorzędne ul. Piotrkowska .165.
(431)
.
przy . ns UCle
rzemys owo
Przyjmuje. od 7-10 t od 3-7. (ag) i ci~la~~we magiCZIie olco _
-~. __.______ ---'-_ WYTWGRNLl bielizn,. mtsklej GORSECIARKA poszukuje pracy. Rzemieśl!l:lcz~
p.od
kierowni~ ~zedam. żwirki 8, m. "1. '(5M-p) POTRZEBNA gospOSia do małego przyjmie kilka pferwBZOnrleooych IWiadomoM: ul. Daszyflsklego 16, ctwelJ? Eugemi' WZIlitek w Lodzl,
Dl' .JERZY KOWALCZYK, cho~oby p
gospodarstwa z referenc.jami. WUi- 8zwaClZek. Plac Woln06cl 7, l, pięt- m •. 23.
(524-p) ul. PIotrkowska 24 m. 7.
(A 85)
skórne t wenerycz~e. :;':eromskH~go KUPIE ładnego srebrnego lub nie domość : Telefon. 214-80.
(P.148) 1'0.
(682-p)
KORESPONDENCYJNE-----·Nr 41. 8-6. tel. 1uO-58.
(931/p) bieskiego lisa. - Podać adresy do
KWALIFmOWAŃA
księgowa,
Kursy
- - - - . - _. _......
_._--~AdministracJ'i pod ,.Lis",.
(.4,80) _ ....................................""',,................................,.,.............................................-.................. przebitka, organizuje księgowość, Księgowości. Informaeje Lublin
poczt. 105.
(K_
49)
Dr r.. R6ZyeKI, specjalista cho,
.. -..
--_ .. _- .
przyjmie pracę w godz i nac h po- skr.
_ . __________
._ _ _
_

LEKARZE

II

o

I
I

I

-

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

I

10d

I

N a k arIk.l

rób kObiecych i akusze!"ii. ul. :Je· P.AS. PARCIANY 140 szeroki, 16 ~
.
66 9
i " I dmgl sprzedamy.
" Reklll.ma
glOnów Nr 9. teL t ·2. przy. m,,' I p' t k
k 46 tel 173-59 (R 14)
je 1-6.
(1016) I .10 r ows a
,.
.._
lnOM do sprzedania w AleksandroMAn:w
lwie.
WiadomoŚĆ:
Lódź,
Zawadzka
Dr medycyny ANTONI
SKI choroby lwbiece i wewl1etrz'INr 17/46, Unger, telefon 144-69.
ne. od H--5. Legionów 1/3 m 1
(529-p)
(3514) I c":"::.";';=--.-.-,.. --C:;:::--=~;:;::'"-=O::;=;;'.;
',.
relefon 216~82.
IOI{AZYJNIE do sprzedania :l:ela.z- - - - - - - - - - - - - - Ine łóżko. stół i męskie pantofle
Dr REICPER - specjalista Cho."1 czarne Nr 29, L6dź, Narutowicrza
rób wenerycznych - powrócił. -- Nr 46/8.
.
(526-p)
Połuoniof>!<1 26. tel: 191-23, przyj- _.--' -. " . _ ... _.', ,
Illuje 2-5
(A ) I ZEGARKI,
MEDALIKI,
LA~•
. CUSZKI, wllzelkie wyroby ZLOTE
i srebrne naj Łaniej poleca: "OkaDr mad WIELWZJ\~:SKI Henryk. zja" Kilińskiego 47.
(A. 98)
Choroby wewnętrzne, spec. choro- SPóŁDZIELNIA Zbytu Produkby płu\' (gruźliciOl) I serca. Piotr- tów Zwierzęcych z odpowiedział·
kowska
152. in
3. telefon, nością udziałami w Lodzi, ul. I11Nr 183-16 - przyjmuje. Godziny r ŻY1'lierska l, tel. 130-51 i 105-48 .poprzyjęć: 3-5 po poło
(;1846\ : :Jiada do sprzedania owce hodow....._____________ Ilane; kotne maciorki oraz macior. Dr ANATOL Mn{U~KO. specja- ki z jagniętami.
(537-p)
lista chorób kobiecych. przyjmu. ....~_.-.- ..-----~~:----je od 3-6 po poł. Al. Kościuszki BR~~ANT, złom .zło~y. ł srebx:nr..
96. m. 2 (róg Bandurskiego 8) 'r) k'~:uJe . .płacac naJlepleJ "Ok az Ja )
.
.
'
R"lńslnego 47.
( A• 99

południowych. Oferty pod "Kwaliiikowana",
. (404) KURS IiROJU 6 tygodniowy dla
zaawansowanych w szyciu pod kie
rown~ctwem Eugenii Wzi~tek w
ZGUBY ł. UNIEWAżNIENIA ŁodZI, .Piotrkowska 24 m. 7. Rozpoczęcie nauki 1 lutego br.
(A. 85)
W NIEDZIELĘ 26 stycznia w go-i ---.-----'---.---.--- ..... _.....
dzinach 1(\,40 do U-tej w przy-; m:J.\oINAZ;TIIM Administracyjpe Z.
czepce tramwaju linii Nr 2 na Odo! N. P: Lodz, PIOtrkowska 1..<1 urucinku Radiostacja _ Dworzec Fa-I cl:amul. od p6łrocza klasę przyśbryczny zgubiono zegarek kieszon- pleszoną dla dorosłYCh. Począt.ek
kowy niklowy "Omega" wraz z de-, wykładów 4 . lutego.
Sekretariat
wizką brelokową. Znalazca pros'w-, czynny 16-19.
(492-p)
ny jest o zwrot za wyna.grodze-·, - - - - - - -- :--::-.-.-.-;----.
niem pod adres: Fabr. I. K. Po- IUJRSY . AdmmlstracYJno - ~anznański _ Składnica Ceątrali Tek~ ?-lowe, . PIOtrkOWSka 125 pr:z~Jmustylnej Nr 9, Ogro,dowa 17, tele- i ~ą • zaPls Y na kursy admmIstrah
fon, 148-69. Bogowski. .
(542-p) I; !:~~~go";o~cfndIOfY' . ,
IUNIEWMNiAM·---;::;Ub.ion;-'d~6d. nach.' Poc~tekP ~~fad~~
.•.
osobisty, palcówkę,
legitymaCję 1150•
tr~tnwajQwą na. miesiąc styczeń, X":-:--::,=:=---,,;-,-.-:-.-----:---.-:.'.,
legItymację O;R.M.O., 'legityplację . ROJU rnęskl!!goi damskie
.
Z.Z., legitymację partyjną:, zaświad IN:O?? Komplety od 3 lutego. Zac~enie pracy na nazwisko Stefan ImS.iT. Stefana Jaracza 14, telefon
Marciniak, zam. Sokola 5. Znalaz- i Nr 184-12.
(A. 101)
cę proszę o zwrot za wynagrodze-l"";c----_ _ _ _ _ _ _ _ __
niem. .
(438),

.

I
I

I
,(rys.

Z

I

ang. pisma· "DaUy Mail")

)

Dr med
~hnrf)h~'

Z,~OflAROWANlE PRACY'

WIKTOR PTESKOW
n0r,.vO,\TP

,

\\"'A\.v'1ę1rzne,

ordynuje w godz. 3-5. Leczenie
elektrowstrz:}sowe.
ZawadzIm 6, STENOGRAFKI poczlOJ,tkujlOJ,ce, biem. 7. Telefon 138-81.
głe.
zgłaszajcie się!
Centralny
(490-p) Związek St8~lOgrafów i Mas'Zyni_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '..stek R. P. Kursy stenografii. księgOWOŚQi, ma.szynopisania. Kiliń-I
Dr MIECZYSl.A W KOWALSKI - skiego 50, Piotrkowska 83.
(318)
specjalista chorób skórnych i we· -~_.__.~------~.-"_;_-
nerycznych. Al. l-go Maja 3. _ GOSPOSIA
czystIl: samodzle~na,
Przyjmuje 8-10 i 4-7.
zdrowa, czysta pamenka do dZIeeka od zaraz potrzebne. Gdańska
Nr 33, m. 6.
(485-p)
Dr med. LUTOWIECKl JERZY choroby skórne i weneryczne. Le- POTRZEBNA samodzielna gospogionów 9. tel. 156-10. Przyjmuje dyni. Zgłoszenia możliwie ze świa
od 3-6.
(A.) d0ctwami. ul. Kilińskiego Nr 178
(sklep).
(549)

Po wojnie
(Sami wiecie)

Jest system
Taki w

te

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

Dr. FALKOWSJU, chirurg - urolog. specialista chorób nerek, pęcherza, dróg moczowych. Piotrkowska 23-4, 3-4, tel. 191-89.
(6359-p)

I

Na kartki
Chleb i mleko.
I tłuszczu
Dzie5ięc deko •.

Lecz

.....__.-

1ZGIN4.Łpies owczarz alz!l,Ckl. Odprowadzić za wynngrod.zeniem
Narutowicza '75 (jadłodajnia).
.
(437)
_ _ _ _ .__._. _ _ _ _ _ ._._.... __ ._
ZGUBIONO dokumenty: kartę ewa
kuacyjnę. Nr 10974. i inne, na nazwisko Zenon Roszczewsld,
Zawadżka 33 /1~ Znalazcę pros'zę o
zwrot dokumentów - dobrze wynagrodzę.
(435)

są

Naiwni ludzi('
Ot~ d·ama
Ta się łudzi,

ZAKŁADY
Chemiczne
przyjmą kasjera (-kę) (-kę) Wydziału Płacy i

•• Gama"
referenta
Pracy w
jec1nej osobie. Zgłoszenia osobiste:
D_r_e_w_n_Q_w.s ka 43.
(498-p)

,

są

Ograniczenia
W'ubraniu
I. jedzemu.

I

Dr JERZY. SURKONT - choroby
kobiece I al,mszeria. Piotrkowska POTRZEBNA pomoc domowa ze
Nt" 109. tel 177-76, ordynuje 10-.11 znajomościę. gotowania od zaraz.
i 15-17 godz.
(A.) Więckowskiego (śródmiejska) 2:7.
m. 3.
(477-p)

świecie

że

.

S

feJ

cd

I-~

l\1J\SZYNISTKA biurowa posZ1lkiprz awca m uu1
HORECKI specjalista wana od zaraz - Firma .. H"droD rzytlz·ał
chorób żołądka. kiszek, wątroby. technik" Lódź, Kmńskiego 103. .
a p
ł
Narutowicza 35 - przyjmuje 4-6
.
(420)
Samochodu.
tel. 206-99.
P/4 KSIĘGOWEGO-bilaru;;istę i kalku- :......." ................_,.,............................................_ ............................................................._ ..........,.;
latora poszukują Państwowe Za.
Dr ZIOMKOWSKI _ choroby we- kłll;dY Przet;nysłu ~ćawezłn.ianego1 w:SEKUETARl{Ę zaangażuje s~raIGONIECZ własnym rowerem poZgl~rzu. Wiadomo",.:
!perz, -go firma. Maszyna, buchalteria, refe- trzebny od zaraz. _ Zgłaszać się z
neryczne, skórne. - 6-Sierpnia 2. MaJa 4, lub Lódz, PlOtrkowska, reneje. Pożąda.na praktyka prze- ofertami - Zacht)dnia 52/2. (P;145)
9-12 ł 5-7.
(3526!pl 177, telefon 170-52.
(519-p) mysłowo,-techniczna i stenografia. ______' .._____ .. _ ....._ .. __ .
."'
Dobre wynagrodzenie. Zajęcie cie- WYKWALIFIKOWANA maszyni. natychl:mast .ru- kawe. Schmidt-Madaliński, Zp.men- stka potrzebna od zaraz. Zgłaszać
Dr W. STEIN. choroby nerwowe, tPOSZUKUJEMY
o an'" energIczną klerowmcz
2
9 '
. ".
.. .- hota ,tel. 108-77, godz. -4..
,Blę z ·ofertami:
Centrala ZaopaIIródmiejska. 7, tel. 192-55, przyj- yn w ... .
l{~ ~tołówkl ?bz:mJO!il1lo~ą z wszel(P. 144) f trzenia i Zbytu Zrzeszeń Prywatmuje 4-~.
(5644-p) klml.
pracamI blUrow~ml wchodzą•__ ._-_...... ..,-- nego Przemysłu, Zachodnia 52/2.
c~nll w zakres .powyzszego stano- POTRZEBNA
fryzjerka, ·fryzjer
(P. 146)
wIska. ZgłoBzema wraz z fotogra- damsko-męski i fryzjer męski od I - - - - - . - - . - -..- . - - - - AKUSZERKI
fil!.: Zakłady Przetw6rcze Owoców zaraz na bardzo dobrych warun-' POTP.zEBNA
wykwalifikowana
- - - -......- - - - - - - - - - i Warzyw ,,społem" Zduńska Wo- 'kach. "Lwowscy Fryzjerzy" Ja-· ekspedientlca do Składu Wędlin AKUSZERKA WOjtaslewicz, abitu- la, Przemysłowa. Nr 3.
(411) racza 34.
.
(432) [.Andrzeja 17.
(552..p)
rienŁka Warsza.w~kiej Kliniki Pro"
pomoc domowa z gOfesora Gromadzkiego. przyjmuje. towaIliem. Nowomiejska 3, m. 6. ,,!!!;g~~i!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!~~!!!!!!==~~&&~__..
~=~~.~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Iiill1!!!!1
Pomorska 43.
(5368-pl Warunki dobre.
(P. 133)
Redaktor naczelny ANATOL MIKUU{O
Dl' JERZY

I

PoTRZEBNA'

KUPNO. SPRZEDA!

POTRZEBNY natychmiast dziewiarz na. maszyny saneczkowe. - - - - - - - - - - - - - I Z a w a d z k a 21, godz. S-12. (P. 132)
OLEJKI
perfumeryjne, mentol,
olejek mięto~y. glicerynę, Burow- _ _
ee kosmetyczne. Zakupi każdą ilość! POMOCNICA domowa umieJ~ca .
"ENOLA" Lódź. Napiórkowskieg-o· gotować potrzebna od zaraz na.
Nr 24 tel 177-00.
P 122 ! dobrych warunkacJ1. Zawadzka 1.
•
.
sklep F-ma HOWIl.
(543-p) i

l

o

-

-

._.

•

---------.--- I

MASZYNY do pisania, liczenia I WYCHOWAWCZYNI do dwojga, i
szycia. Naprawa - sprzedaż. oraz dzieci potrzebna. Warunki dobre. i
kupno
nawet USZkOdz(oAnyc5hS)' KiIińskiego lU, m. 1.
(533-p)
Południowa 1.
'I

.

SREBRO

złoto

-

szlachetn~ kupuje,

złom,

I

FABRYKA Kwasu Mlekowego W!
kamienie Lodzi, ul. WY!lOka 9 - pos7mikuje

I

płaci najwy~- . laboranta względnie labora;ntkę ze

sze ceny Zaltład Zegarmistrzowskl·znaj~moś~ią analiizy jakościowej i.
"Omega" Piotrkowsk~ 4. (315-pl ilOŚCIoweJ.
(522-p) 1

.8

D Z I ~ N N-I K i. ó D Z K l

(\lr 30

l576)

Adres RedaJceji I AdministracJi:
r.litU, Piotrkowska 96, telefon 12B-3ł. - Redaktor pnyjmuje eo
dziennie (Sd go'dz. 13-14, tel. 207-18. Sekretarz Redakcji od 10-('
do la-ej. telefon 1'23-33. - Redakcja rękopisów nie zwracf'
Za tre§ć i terminy ogłoszeń nie bierze odpowiedzialności.
'DZIAŁ OGŁOSZEl.Q': Piotrkowska 96, m piętro, cz~ny od Ił do lf
CENY OGŁOSZEl.Q' : za milimetr szpalty po7..a tekstem .zł. 21
NekrOlogi zł. 15.- za milimetr szpalty. Drobne zł. 10....:.. za wyrn
Inajmniej 100.- zł). Poszukiwa.nie pracy i rodzin za 'l'ryraz zł. 6.[najmniej zł. 50). W numerach niedzielnych ł świątecznvr
:0 proc. drołoej. Racbunek czekowy: P.K.O.oddział w Lodzi N-VII 5S'

Wydawca: SP6ŁD,ZIELNIA WYDAWNICZA ."CZYTELNIK"

ROtNE

UNIEWAtNIAM skradziony dowód osobisty, karty żywnościowe i 1...- - - -.............- - - - - - odzieżowe na na~wisko ROg'Ozif..ska MAG
I{arylda - Czackiego 14, m. 18~
.. ..ISTER praw
tłumacz przy. '
(gr.) męgły; łaciny, rosyjskiego, nie__ ._ _ _ _ _ _ _.. __..... _ ._... _. mieckiego,
francuskiego, angietZAGUBIONO legitymację inwa- skiego. Ki1ińskiego 36.
(126)
lic1zką Nr 83-345, ~zerwiński Ste- WILE~Scf FRYt,JERZY _ L6d~
::~:~Oz~~~::'.: ...~:g~~~~."_~!~:."'~~~!. Zawadzka 11. - Znani ze swej fa~
B:EliOPISY zgubione Narutowi- chowoścl. w Wilnie. da.1~ pełnił
cz,a
(róg Piotrkowsldej) proszę g',:arancJę na trwał!) ondulacJe na
zwrócić za nagrodą.
PiotrkowSk.a k~zdą. długoŚĆ włosów. oraz wszel ...
Nr 96, pokój 201 "Czytelnik" do kle. prace wchodzą.ce w zakre"
2-ej.
..
!
(434) fryZJerstwa.
· ( A 4)

DNIA 23. 1. 47 w czasie napadu
rabunkowego skradiziono teczkę
skórkową brązową z 5.000 zł.
l
ksią~kami fabrycznymi na nazwi131m Jan Rosiak. zam .. Zamenhofa
Nr 1-7. Za' zwrot księ,~ek fabrycznych nagroda..
(528-p)

_

S~LON, J\.fODY ,EWA". Lódź _
PlOtrko~ska 175. :m. 10 tel. 123-23
wykonUje z powIerzonych
materi8;ł6w sulwie i .okrycia damskie j
dZIecinne. Ceny konkurencyjne.
(P. 94)

W~,!W6RNIA BmLIZNY damsIneJ. ~. Tl'Oczyńskiej poleca k6nrekCJę Jedwabną - najlepszychgatunków.. L6dź, śródmiejska 48.
(A. 8)

ZD,J1!lUIA do legitYmacji ora.z roboty amatorskie wykonuję w ci~
gu jednego dnia. Legionów 1.
.
(A. 5)
- - - - -_ _ _ _..;...._._
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY: Piotr.

UNIEWAlNlAM skradzioną.. księ,- ~ows~a.84. Angiel~ki. Hiszpański,
żeczkę wojskową, 5 legitYmacji na ,-OSYJSkl, FrancuskI, Niemiecki
odznaczenia, kwity podatlmwe n a '
(7551)
na.zw. Józef Jurcza.k,
za.m. wieś
Holendry, gm. ZapGlice, pow. Lask JEDYNY
(531-p) ,
w .LOdzi. ~OTO-AUTO'
..
MA~ wykopUJe zdJęCIa do legitymacJiw CIągu 1 dnia Operatora
ZAGINĘI,A karta odzieżowa kat I na zabawy, wesela i
p. zamanana~w. Wanda Mal(!zewska, Ban- Wiać wcześniej. Narutowicza 8.
dursklegO 33.
' (530-p)
(Ag. 47)
_ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _, _
ZNALEZIONO dOkumenty rut nazwislw Chmal Marta _
odebrać WYTWó'RNIA PUDEŁEK TEK.
można w Admin~stracji "Dzi.enni- TUROWYCH - R. Pluskowski _
Lódź, Kilińskiego 55. tel. 166-85
ka Lódzkiego" okienko 315.
wykonuje wszAlkiego rodzaju kar:
tonaże.
(525-p)

t.

LOIO.LE
POSIAD~.~ lokal 70 m! z piwnicą
z tra~m.lsJ~ do siły elektrycznej,
nt\daJ'łceJ SIę na warsztat z magazynem. Oczekuję propozycjli. Teteron 160-83, godz. 13 do 15. (481-p)
Z:\KOPANE _ Pensjonat "Splenchd", ul. Witkiewicza (obok ka-.
wiarni "Warta") _ uruchomiony.
. Przyjmuje zamówienia. Pełny kom
fort. Znakomita kuchnia Tel 11-29
.
·(.K 63).'
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...;........_
I'
.
.
POSZUKU~Ę. pokoju przy kultu,ralnej rOdzmIe. - Zapłacę dobrze.
Telefon 256-50 dla "Zet".
(484-p)o

~DJĘCIA do legitymacji wykonuJemy w tym samym dniu - Zakład Fotograficzny, Południowa 3.
(A. 105)
--_._--~--_ - -_ _ __
IiS~ĘDZA jadą.cego dnia 1. 9. 1946
POCIągiem. na lipii ~ódź-KaIiska do
~leksandI owa l. :VlOzl),cego swego
~lOstrzeńc!ł- do glmna.zju,? w AleKsandrowle: p'oszukuJe l prosi o
~~r~ pam Jadąca Wówczas do
lec {)ą~nka w ?elu UZYskania infonnacJI o zgome męża. - Adres:
Sława Barska, Rzeszów Szo
a}
Nr 15, I p., m. 2.
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