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do samodzielnego decydowania o swym losie

Zagadka indyjska·

podkreślojq posłowie Lobour Party 00 posiedzeniu

Izby Gmin

stary Mahatma Gandhi przeżywa
dni wielkiego zadowolenia. WprawLONDYN, 28.2 (PAP) - Kocespondent PAP donOSI, ze podczas
~e daleko jesl/icze do zwycięstwa debaty nad expose min.. Bevina: zabrał m. in. głos pos. Laoour P~ty
pełnej niepodległości· indyjskiej, ale Big który podkreślił że Polska ma prawo ułożenia swych stostl!Ilk6w
po~a~y
krok • na~rzód uczyniono ~rrnil'"tT ~..,..l" ..aocItrle Z potrzebami kraJ'u i narodu. Zaznaczył OIn,
juz nIe.2:awodnIe l misja nowego W_"~~"I: Zfi)''W.J. -to
. . ,
Wice-króla admirała Mountbatten że nacisk, wywierany na Polskę przez Wlerką Brytaruę był mesl..oso&żeam Jak6biak, uczenmca szkoły baletowej p. Zofii DrobckieJ.
jest zasadniczo odmiennej natury, wny i nietmprawied1iwioo.y.
:wyk&lmje wi.elkle )7J(loluoki.
niźli zada.nia
wszystkich dotychPosłanka:z Labou1" Party I..eah Mammng, kt6ra n1edavroo wr6ciła
(!'oto; J1'Dm Po1.__
czasowych wielkorządców brytyj- _...A",ó·
. Polsce ......-I-!U"lRa 1"'I.'I"9'e __..,-_ _ _ _ _ _ _,;..-_ _ _ _-,-___________________: -_______
skich. oto "perła" korony Imperium Z ,J:IV'-ll zy ~
. "'y-'U;'
.I-'~~ _
. .
•
Brytyjskiego chce być wolna, ale to Ctwko pres.11 poll~ i e1rono .
zupełnie .wolna, bez "wspólnoty" miernej, jaą ~e~~ koła chcą
dominialnej i bez wojska angiel- ,;ilJywrZeC na Polskę, otazpr:zeciwko
]
skiego, ch~e zachow~6 ja,~ naj~ep-. anh~ls:kieJ' ;n.........ad.atl!dzic pn;t~ J
sze z AnglIą stDsunkl, ale Jako row-I ~.1 ~~ ,
!l:"1~~,.
,
ny z równym. To istotnie zgoła no~L1wej. "Clekawa Jestem, pOIWle.a
.
I
wa koncepcja, tak daleko od tra- działa mówczyni - dak zareagoę
dycyjnej polityki "kolonialnej" w wałahy nasza opozy'~ja, gdyby w
,
Ol
~tklwy
Indiach białych zdobywców za,mor- prz,eddzień wyborow w Wielkit:j
IJmą
Clę
Uli "
fi!
skich, ~e konserwatysta lord WaveU
.. d kr .
b
iii
Ił
ogłoszono
Brukseli
oczywiście nie mógł się na nią zgo- Bryt.an11 o. al~ naszego przy.
dzić' i
jako wice,:,król w duchu lo Wlelu dZlenl!l!lkarzy zagramcz
,
BRUKSELA. 28. 2 (API) w BrukChurchilla - m.usiał ustąpić.
. nych, kt6rzynje rozumieliby słowa
P ..A..RYŻ, 28. 2. (PAP). - Główne pootaoowienia t'l'aktabu p.myrmi'enza
Co teraz będZie? Władza; ~rytYJ- po al!1t.l"ielsku a mimo to pooyłali- f:ral}jCJU\Sl"ł\o-b;;,'yJ!:Y;""lkiego, który bęclliie podjpisruny 4 marca r. b. w DUIIl!kietrce seli ogłoo.zono stan wyjątl100wy Poliska w Indiach trzyma SIę Jeszcze.
'" •
'kuł
t .
k h są. n-am.ę;pującc:
cja otrzyma.ła S'Zelrokl!e peboomoon1na cienkiej nitce nieporozumień by długre a1f'tr,T w ·!l~-'?' s O'SB·Utnyt4 B'<;~
1) O'krep t.r";Vania traktatu okl'eśl00.o na lat 50.
ctwa. Na ulicooh i plaoo.ch nie wolno
hin<lnsko _. muzułma.ńskich i intryg we\V:nętrznych . le iKleJ
l' ..an1i.
y., F.rancja i Wielka Brytania p01N~:zmą, WiS!Pó1n1e od!pO"\1\riaćllnde ka'old VI
>
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Oba panstwa
po. ... wspo
na. H
a
d
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.
t
y: na wypa e agreSji ze s rony lenUIC

w

eg.oistycznych maha~ów. wych!~ Sądzę. że wy'W'olałoby towidkie

r"l.'Zi€,J;-ily'bcy ~~"'ru:y :caczęły,pr{łw.adzić PQ:liltykę &g1I'esyw.ną" lubpoJiiykę

j. " .

'tM.il","
com, dlmga S!t1"Q[la pt:z;,:r
~l~

zgr~adzać się,

i;:=~!ojska
~=s~i~c~!~~~n:iezadowd~~r~ .P;p~~1~ ,Man- I~~Y~;)=~~:~~~~
w wojnę ~lwko
"."porządek· Ptlbll'czn""" >w lnd.f cll. mng podikr.esh:18, ze.' OJJ::i~ ma pi'a
.
_._>...:40
..... ~
'~,_'
n

. , . . ...
h d..J.....
wobec groźby wojny domowej oc}- wo szukama swych wlasiuyc
l u~:

ll'1iennych religijnie grup tubylców:
ale, jeśli J.\<~ah.atma i. czo~owy IDąZ
stanu indYJskI Pandl~ ~ ehru~o.
prowadzą do porozum~ellla. ?bu w~eIomilionow'Ych odłamow nueszkanców Indii, to kilkowiekowa rola Adglii, zgodnie z. oś-yvia~czaliem preesu• ~ no
miera Attlee, doblegme

ru:

wy wice-król wyprowadzI WOjska
i zakończy urzędowanie.
Tymczasem India już dziś ujawdyplomatyczną.
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wysyłają własnych
amb1!'s~doro,:v.
Przygotowują własną admłrustt:aCJ.ę,

S

jednym słowem - w, porozumIem,u
z rządem labourzystow - sz~kują
się do .wielkiej, zasadnicze~ zmlal!Y'
. Niemniej istotna będZIe ZDlla• •
,
I
•
na i dla Anglii. W przełomie świaę
towym polowy xx stulecia giuą
•
t '"
podstawy kilkowiekowej
polity!d lO
lomat U na
rOJ
I
I
wielko ~brytyjskiej - od elżbietan. .
.
..
' .••
skiej do wiktoria.ńskiej. Cesarstwo
BUDAPESZT. 28.2 (PAP) -\demokratyczneJ armu węglerskieJ.
Indyjskie moze więc przestać ist- VI czwartek dnia 27 'bm. rozpoczął
Pr6cz kierowników ruchu wśród
nieć i "droga do Indii". które An~ c'
f"OOes 'ięrwwze;j gttlPY spi8- oskarżonych znajdują się: oficer
glia broniła poprzez lądY i mor~, ..lę p ów p . Ik ' tr' . . - 1 tui t:w M'
• a.'o. szt bu
może stracić swą racj~.bytu. ,KroI ~C:WC,. J?fzeClWl;o us ~10W1h repu o c]na
~oo: 1 m J1'
a
a.ngielski demonstracYJme jedzlC~ - olikan5'kiemu lIla Węgrzec ,
genera . ego Stl os.
po raz pierwszy do dominium
"'ch' • d l J ! '
ł dn'
_ afrykańskiego,
jako
Na łSWle oska'l"zony
zama o
Proces toczy SIę przed trybuna::ś~ ,,~~:nego Bura", ~arszał:~ta 13 os6b, w~6d kt6rych znaj~uje łem ludowym pod przew<XLnic~
Smutsa. To jeszcze angIn zo~taJe, się kierowll1ctwo ruchu, t. J. 6 twem Janko Peter. W skład sądu
jako nader - zre~ztą. "sym~~l1czne członków t. zw. "komitetu sied- wchodzą przewodniczący wszyst-

ReakCYjni przywodey podZIen1hl od"
pOWUldac' b dq
h
blOk ' k'
przygotowywame
us
repu ons

odbywać

tylkom z,wwolerniem ltlliln1-

departamentu poUcjl. Stan wyjąJt:!k:o-<
wy ogłoszono w obawie pmed nowymi demonstracjami byłych jeńców
wojenm.ych, których poprzednia ma-;

nifestacja

zakoń·c:zyła się

kl'lWawo.

Kandydaci
na stcmovnsko prezydenm USA
NOWY JORK, 28.2 (PAP)
Przeprowadzona ostatnio w całycn
Stanach Zejdnoczonych alukieta na
temat popularności ewentualnych
~:a'!Jdydatów na stanowisko prezY"
Jenta w wyborach w roku 1948
wykazała. że obecnie uważa się za
możliwych kandydat6w' następują
cych repubHkan6w:.

rządowej. W roli oskarżyciela wy'
stępuje zastępca naczeLnego pro-

kuratora Zaporecki Envin,
p ed od
.
k

k
czytamem a tu os ai-

rz

więlkmle od

stemflwa spraw wev.'!llętI'Zllljneh l!uib

rs

I

gn:"U{Py

osób.bęllą. rOiZpl!'asmn~.

WsooI1de zgromadzenl~ ~ . ,

WJt'lP adku agresji ni~c:ki~j. czy też w wypadlku wBtpÓlllej a1kcji, podjętej
Na\Stępnie podzieliła się mówc~~;ym:. na skutek decyzji R'RQ,y Bel'J.Pieczeństwe. ONZ
~mi wrażeniami z poby1:t1 w
4. FrallJCja. i Wielka Brytania pOl"Ozvmi'eją S!ię natychmiast w celu ;pQPolsce Oświadczyła ona, ze tnBr-ód \'Il'ZłęciaQdipQW1ednich kroków w wya?adlku, gdyby Nien'.JCy nIe wykoo.ywa.•. .
. •
.",' ł
ły nałQż{)nych na nie obowiązków.
polski dokonal: wspamałegoa ...1e a
5. Francja l Wielka Brytani'8. będą się stale porozumiewały we ~_
na ziemiach odzyskanych. Produk- kl~h mte..~suj4.cych oba kraje sprawach gospodarczych.
cja przemysłOIWa wzrosła znacznie,
s. Pootan.c·...,ie\l1ia traktatu będą stale uz.gadttl.[ane z rŁOoowlązrun'i'aIIli
(Dokończenie na str. a)
panstw. '\\')Il'ihjącymi z Karty NalI'odów ZjedJlloczony'Ch.

niają wybitną., samodzielną. dzi~łal~
ność

...

na;"'yC''''~lll~..

wYJ"

żenia, obrona zwr6ciła się do sądu
z prośbą o odroczenie procesu, aby
zapoznać się ze sprawą. Trybunał
d
'ł
. k b
. k
~ rz:uCl wmoJe o rony, J~ o P?Zt
~W1~ny po s aw, .. przy aczając
mezblte argumeu1ty, ze obrona byla w stanie zapoznać się z materia-

Vandenbe.rgs, gubernatora stanu

lem.

Nowy Jork Devey'a, b. guberna.
odczytano akt oo.kar- tora stanu Mirunesota Stassena,
żeniB, .kt?rY stwierdz.a, że spi~kow senatora Tarta i senatora Brickera
cy dązyh. do obalema ustrOjU re- z Ohio.
publikańskiego na Wegrzech i przy
do koalicji wr6cenia reżimu ad~irała.Horthy.
prGt~:stuJe
lilii ł!

!~~:~e~!:'~~:~~im!!"e~~~~~:

•

Następme

miu". Sioomy członek tego k?mi- kich partit należących
się spod dawnych. ~ływów. W~~: tetu ~. posel Sal~ta Kalman J;SZsUm dys~ pragmemem wolnoscl. cze me został uJęty. Proces Jego
kraje arabskie. 1;ydzi, Persja, In- odbędzie się zaocznie VI p6źniej! przeCiwko proPo.zyC!1
~e~ i kraj~z~al:::!.!:rle Tr:bao~: szym czasie.
.
.
. .
..
ptzyłqczenio jej do Si. Zjednoczonych
I o:::d ~~ourzYstów trze.zwieje..
Na ławie osk:EIDżonych znajduje W
LO:f:\ID'
os~~~;ni~za;:z~~~~YJSt~:o bę~~~ się także" wojskowy k,ier~.nik Sp1S- Prez. Alemun za na~iqzaniem szczerej przyjaźni
gencja R:u~~r:8·~o~:~P: ReYk~:
jeszcze nikt powiedziec nie m~ze. ku, J,~łownodowodzący, Lgen.era~ polsk. meksykańskieJ
.
.
vik, że Islandia wustqpiłn z protes.
Ale 'Symptomaty tego przeobraze- W stame spoczynku Veres ajOS 1
.J'
,
nia się świata. przez pcmowne • bu- iego współpracoWllllcy. Veres La- .~XICO CITY,,28.2 (PAP) -Iman potwierdził na konferencji tern wobec Stanów Zjednoczonych
dzenie
się Azji do . woln~go zy~ia ios nie został przyjęty do nowej Prezydent Meksyku Miąuel
Ale~ prasowej wiadomość
że Meksyk z powodu propozycji, wysuniętej
juZ są widoczne. OkiełznaJą one me: '
.
'
które megalomanie ~ocarstwa. l
weźmie udział w TaTgach Poznań~ w parlamencie, żeby Islandia Zow
chęć dyktowania. ram 1 wa~unk«;w
II
łd U
kłopotach ski ch.
stała zaproszona do przystąpienia
istnienia t. zw.państwo~ .~11? ~:rowniczym, "średmm 1 " : f; III..
. .
.
Aleman oświadczyl' koresponden do USA, jako 49-ty stan.
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Targach Poznansklch
lO

o. .

C·zorno gle· a

lym". Zyska na tym zmysł ~godneJ
współpracy międz~ar?d!,~eJ, powaga ONZ i co naJwazmeJSze - po
kój świata.
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Zniżka

kursu dolara,

-

.

tOM PAP: "StoSUIn!ki pomiędzy
Islaindzki minister spraw zagraW ostatnim czasie miała miejS ce sysłematyczna zniżka kursu do- 'larodami polskim i meksykań- nicznych Benedikkson oświad.
Jara na czarnej giełdzie". Spekulanci, którzy chcieliby wywindo' .~kim były zawsze serdeczne. Uwa- czył, że udzielił instrukcji posłowi
.
wac
dolara odczuli ten fakt bartJzo boldnie. - Spragniona żeru
islandzkiemu w Waszyngtome,
'
przYiQł umbosodofO Francji
spekulacja SZWl:il wi~c każdej (łka zji, ażeb3' się odbić. Ostatnio roz J:am, że udział Meksyku w taraby
po~nformcwał
deDartament
.
.
SZAWA 28.2. (PAP). Mitrli· powszechnione by\Yają fanłasły(:zne pogłoski na temat rzekomeJ wy zach ffilędzynarodnwych w Polsce t
. I 1 d'
. ,. . .
..
~ '"
~ sanu, ze sen la uVJ3zalaby za
st:~Taw Zaiv3.?iC?'ly-ch. Zygmuro.t _miany pieniędzy. Pogłoski te nit'! zame:ają .OczywlsCle ani ź~ibla
ModJzele"V'V'Ski przYJ"!:ł w d!nilu 28 b~. prawdy. Ci, którzy pójdą na lep spelollatYJn)'&h );llotek, odczuji) to ?aClesm l~~zcze~:'!:r~(ZleJ p:rzYJ~ź:l. ł ~iewłasciwe ~vysuni~cie tego rodzaambasadora FrancJi w Warszawi, dotkliwie na własnej kieszeni.
(Api).
polsko-m ezsyka/1sk~ •
JU propozycJi.
P. Rog& GarTeau.

'M.-n •. Modz.elewsk-'

kurt

I
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Polsce
podziemnych organizazcji wzrasta

~. twierają się

UJawnianie, się

pO'

og-łoszeniu

bramy

amnestii

więzień
Wyżej

wJcz Jan, ps. "Czerny", oraz !&Zef

~

wymienieni po po.wrocie

o amnesm i

stlę

mając na uwadze kwe

fa'k nll'jszybszego zreallzowa-

łąCZ'Ilośd w Po.w. Ga,rwoUn Pa:sml- na teren powiatu Garwo.lin poczy- nla jej postanowień, wOj!kowe .,,-

WARSZAWA, l8.l (PAP). - J'ew'd
a:
Urzęd u B ezp. P u hl ' czek GrzegQI"z, ps. ,,Jawor" w ce- nią przY!2oto.wania do. ujawnienia
Q Z k'leoo.
W dniu l7 bm. zgłosiU się do Wo~
dy I prokuratury bez:zwło.czn,te
na województwo. warszawslde ko.-IIU dokonani-a f.o.rmalnoścl utawnie- oko.łQ 50 członków WIN-u, POZQ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mend'ant podo.bwo.du WIN Piesie- .n!ia Się.
sta~ących PQd ich dQwództwem.
przystąpiły do. rozpoznalwa,llIia l se-

•

Amerykańskie

lekcji spraw, a wobec ogromu
Na terenie powiatu Ostrołęka w
.
dal'szym oiągu trwa plfoces ujaw- związanych z tym czynno.ści czas

misje wojskowe

majq być wysyłane
do poszczególnych kroiów

nialJl~a się członków nielegalnych pracy wojskowego. aparatu sądo

organ1zacji, o;raz składania broni. wego przedłużony z.o.stał do go.dz.

według

Dotychczas ujawniło się bli!tko. 90
. .
.
członków WIN i NSZ oraz zło.Żo.kraJów według uznanIa rządu.
,?becnie misje wojsko.we mog~ n~ powyzeJ 1~O. sztuk rozneJ brobyc wysyłal!l!e jedynie do AmerykI nI ora,z amuTIIlCJę.
Południowej i na Filipiny. Ich z a - '
k
d"
.
.
d
WARSZAWA, 18.l {PAP~
re~ Z1~łama ogramc~y. Jest." o W
ud zielem a "pomocy WOjskowej '
związku z ogło,s.zellliem ustawy

uznania USA

I

..

i-ej wieczór.

,..

WASZYNGTON, 28.2. (PAP)
W pierw:iZym rzędzie rQzPo.zna_ W czwartek dn. 27 bm. sekr~.+ Prasa cz~ka zw:ra'ca uwagę na tan stanu USA. Marshall Zrwr6Clł
wane są sprawy tych osób, osądzQ
coraz c~:ęś'Ciej wy~uchadaoe pożary w się do kongresu o udzielenie zgody
nych na pQdstawie prawomocnyoh
Slowac,jJ. Ostatmo znowu wybuchł
_1·
l ńSlci h ...
pożar w wie1ki'oh zak1a!dooh prz,enny na .wY:sdaJrue amery {a
.c mISJI
wyr o.ków, którym dobrQdziejstwQ
sł.o'Wych FOIcLbre:Wive•. wyrza'dzaiąc WOjskowych do
poszczegJÓ11111Ych
szIwdv na 6 miH.ooów koroo. DotYClh
amnestH Po.zwoli na bezzwl,Qczne
cZa!S nIe ud~to SJię SttW1ierd~;ć przy,.
opuszczenie więzienia.
CZY1I1 VOiŻalru. Kola rZa!dO'We przYlpu-,
ł
s~~?-a;ją. że clt()l~'Zi tutaj o S'ClIbotaż.
Równo.legle sądy rozpoznają
+ Agencja TA'SS donOSI z Teberanu o przy.bYrCru delegCł!cH Swia'towed
sprawy, w których nie było feszcze
Federacji Zwiazków Za,wodowyoh. najlepszą
W skład delegaci i WCJhOldzą.: prz'e;d- IBl
rancJą
Poseł ltberalIny Rob~rts wyr,aża opi- rozpraw sądo.wych i nie zapadły
nlę; że z.B.pobieD agresji n:iJemie'ckiej
stawiciel a:nlg;te~sklicl1 zwJazków ~awyroki. W wypadku, gdy ze stanu
wo!dówy-oh Halrri:s d franou'skkh związ
nie da się opracowaniem kQIlSJtytucji
k6w zaWQda\VY'Cfh Ma!lfaite. Rząd irań
dla Niemiec, a jedynie przelZ ściisłą
t
k -ł . d
takiej' sprawy wynika, Iż ewentu.1' l .
ski. !IT1e'ola!ljlie '\lISI 'osun OW<tJ1 sIę.· O
LONDYN, 28. 2. (PAP). _ W dal- WiOEly posiladać ten sam. statut, kM- konJtrołę nad pI'lodltlliJcją, pomysłami
d'elegacjli. myJn:le ilIlfo'rnwiąc. 1)rz'ed.
l.
śl"" tr 1.ta.t
_l iki
B
ł i zbrojeniami. Brygadi,er Rayro:er jes,t alnle wymicrzo..na k·a·r·a n'ie n.rzestawtth;li irańskiah zwiazków zawo- szym ciągu debaty w Izibie GmiJll. nad ry o.t\.re h
R.t\.
W~""'S' ose przeciwny wywieraniu presji dla
ł"~
dawy.clh o ternnnnie. i'e;j przybycia d,o expose Bevi!n.a poseł Yonger (Pawia BaV1erley Bax~eT (pa.fl'1tia koooerwa- T\'n7..~·eszenia obaleni'a reżimu gen. kraczałaby dranIcy kall', PQdlettap
t
b d
h l'
. . tyrwna) W)'1l"aZ1ł poglą,d, że Wielka .t'~~J'''Ił'~
" "
T ~.t.
~ueran'1l.
oza ym an a Ci .u ;16 a- Prooy) podkreślił, ze kOD:l!feireiIlcJa Brytailli.a, ZIOaJ·dIllJ·<>ca sIę pod wz;01lę- Fł'aIlJCo, co niewą.tpHwle pmyjdłzde
nów napa,dla na prz.edsŁaw1c:eI: Jrań"t'
l:>
samo przez się,
jących z mocy amnestii daTQwa1~'cIh
' moskIewska pOlWi.n!na przyczym.lć się dem geogr·aficznym li psychologiczS'1\.'l
zwiaz k6w zawo dowychl ·nie
Poseł
k.onserwatywny Piekthorrm
d stosownie do. art. 11 S. 1
. ś'
• h
1,..,,' k
do
...,."... ""l·e]·s"'enl·a
cl'ęz'aro'w'~.ł'
<IInIocz"TIW'a
nynn pomiędlzy ZW'i"11"""'"
.......1r iem RadJzilec- podJkreśla wie'lkie ofiary i ci·<>""'ieni'a, niu, są
l 10
Cha
na l<h;HJ>S
O.
. .............
'"
07'"
.~
d'()P-U
kim i stanami Zjedlnoczonymi mo~~
'+ Na wczoraiszym posiedzeniu ją,cych w zwiJą;2Jku z wyda.tkami w głaby ode:g.rać doniJOsłą rołę.
które w czasie ostatniej wojny stały ustawy Q amnesłH. uma,rza postęsądu b~lgradzklego Tozpahywano w Niemczech, na płatn:ikach podatikosię udlziałem Grecjli. ParlamemJtarny
C'.· "'D';11 s~ra""e hitle.rowsk:;f'h
Wielka E.i"ytanla powinna przyczy- po.d!sekretarz stanu w l1'l!iillstersrtwie Po.wanie.
dall,t-zvm
'"'
..,........
'v
vv
""
wych
pafultw
soj1li'3lmlJ~czych.
nl·c·
Sl·ę do obal .
d
k"'k..
PT1)estępców wojennych.
od:powi,e' . ema pl"zegro, y, "-Ull'a spraw zagraJlicznych Mayhow zdadzialnyołr za wrodnie po'p'etniane na
Gra!lllilce Niemiec według pa-.of-esora oddziela wschód od zachodu.
wał sprawę z pr.z.ebiegu py,ac nad uSavory (kcnserw"tysta) TW>IUT'i" .... y o
W ten sPo.sób wiele o.sób' yn.rewen
teren!Le Jw: 0iS1-awii. Oska'rżOIny Tur
<+'
.
.l"~'.~
P-oseł P.rIic,e (Partia Pracy), kltÓlI'y twol"zeniem aTm1i międzyna1'>odowej
ner. szef nieuni'ecki!ei komendy woi- bejmować stare Niemcy. Nad'l'einia ldlllka lat spędzi.lł w Zlw'iązGru Radzlec- przy ONZ.
cyjnie aresztowanych,
oczekufąs'~owej w Sarbili. oświa.dczył, te 'u:e: powkl!Ila być 2JOOutralizowana, obsza- ki'm aą.dzi, że kluclZem do polityki raZ iJJ.icja.tywy brytyjskiej zwrócono
pocZluwa s,ię do winy. Czyni o'n od-! ry leżące na lewym brzegu Renu po- dlzieckiej j,est spTawa odsZikodowań. się do komisji sztabów wojskowych, cych w więzieniu na termin rQZPO'\l,d-edz ra'!nym za Zlbr·ndnie pOlpelnio
by opracowała zasady 'na których sdne W SCl'lbH cerlt.m1ne władze nieły zbrojne ONZ mają być oparte. prawy sądo.wej, znajdzie się wkrót
m~ookie w BerYn,;'e
od których 0Rząd brytyjlSki pragnąłby ba.l'd'ZO jak ce na wQlności. W dniach l7 I l8
trzymywat rpz.kazy.
•
.oajszyb..."IZeg1Q zawarc1a. traktatu z Au
+ ..Danv Oravbłc·' pIsze. !,e
ta'j'e- .~
,
strią.. WielIka. Bryta.nia nie jest w kon lutego. rb. woJsko,wy sąd rejonomni:cze • b-ombv" wvr,~uco.nepriez
• 1._ b
I
k·
l ..
Z gł b
fllklcie z pa:iistwaml wschOdnilej EuW
.
mOTZ'e mi wY'1:>r~~<u Y?rk,~hire ~ka,z~ przeCIWMI
&emu ,stonow s..u W spręwle a li IQ ~U~ryl t'IOpy.
WY.WI
81"R8.Wle umm~~ł ,w poły sie ładunkaml ZaWlera]a~ym\ ](az
l
z~ 'WIZ~~.na 1n'u.dnoki ~O'We 'wytej Olplsa'nym-trybte~'$p~,
da 11>0 40 a.Jum~ni;o'wY'dh po,c;s~~6w w
PARYż, la.2 (PAP). W paryskich zgady obu krajów na :s.prawę nie- nawup:ame stOS.u~;kÓw handlolwych ze
kszt~,łde cyga,r. Po. w~wolan;ll eks: kołach po.llfycznych palnuje prze- miecką przesłał w dn'iu, w którym wscnodnii'}. Ęuropą jest jeszcze utrud- z których znaczna większość do.,łyp]OZll ,przekonano Sl\~. LZ sa one bar
.,
nione. Wszyscy dążą do ideału Eurodzo. niehez.pieczne. Eks.pe,rci wojskO""' konaOle, ze podczas ro.zmów fran- osiągnIęto. PQrozumienle w sprawie py zjednoczonej, jedna,kżc zda.niem czyła przestępstw przewidzianych
W'i iI1d'e do.sZili. n.a 'raz;'e d>?
iog.~u CUSkO. ~brYiyjS-kiCh., toczących się od układu francu$ko-bryty,~kiego pro- p~dselkretarza stanu projekty Stanów
d 1d k t
d'
~ jest to ·meznan,a dotych~zas n.'e- kilku tyg8dni w Londynie, nie 0.- test do rządu bryItyjskiego PfZe-\ ZJedlnoczonych. Europy Sł].. ~eszcze w roz z.
e re u z Ola 13 czerw
mlecka broń nrzecbwk,Q todz.Iom p o d - . . .
. ciwko brytYjskiemu planowi od. ~r!'~ćwc'~eSdiIl:e l mb?gi~ mb.ar{lzleJ P~ZY-I Ci} 1946 r. (pn:est~pstwa pueciwkQ
wO'd'nvm. CZY ~eż l'o,dzaj bomb lotn;- '!~~Ignl.ęto poro.2umien'la w sprawIe
.
..,
v2j,,~l SlęO ro:!) l'ca u['opy, aniżeCZyc'h. które c:hvbiłv celu,
f'.dcmlec.
n,oszącemu IU~ do ZllQłębi8 Ruhry. U do jej zjednoczel1lia.
bezpieczeństwu publ:icznemu).
+ Ks!aie I Ic'sldna Windsor mają· Należy stąd wnosić, że o.ba kraz.~~ia~~a t,rzv t~·:4odnie '.vYtechać d~~ je nie zaciągnęły wobec siebie ża·
'0 ,'elk;e] BrybnI: POl krotk.m p·oby dnych zo.hGwiązań w sn:rawie NieCle w Stainaclh ZJe,d nOiCz.oll1yCih.
'.
, l
+ fk5pedyc~a Byrda odnalazła m~lec, a w szczegoJ.~,o.~Ci nie. Zo.b?fut.&ral mledzialllv zaw:e,ra..in.cy op:'s I wIą~ały sIę popIera c Slę wz,ajemn lC
śmi'erci 3 ofar nieu·dane.i ekmedy;ji I na konfetencji mo.skiewskieJ.
a:ntB!rktyc~nel ShaQkmetoD'a. 'Ekspedv
Gd k
t
L d .
Iz.a,ntce·
tak
oia ta pracui<lca w latach 1914-1917
l .Y.
O?~S atQwano. w on yme
.
.
.
.
zwnną
"Narodową
Al"mlę
f,lrlnt~ńmusIała Tlcz-,sŁaw;!ć 10 cztQlnków w rozme.r.nosc poglądow o.bu kraB'lTma Jest Jedną .J. najważnict- dują ,ię w rękach kapitału ang!cl- ską", na. czele k.tóreJ $tamlł gen.
ba'fe. ~~a'c MUl"dS' Kiedy ;~kYęt e~<s-I jów :na sp,-aw ę . n:ieIn'iock:~1 Jfząd
:zych
po:d względem gospo.darczym skiego. Ten stan rzec~y wielakrot· Aung-San. Gdy NZ])o.c~eła się ofen
P'c. . 1 .. Aurom p,owro~J'po m·ch brytYjSki wystąJ)llł z. tezą, ze 2lagaW l~l 7 r. ;;.a'stat
przy ZYCIU ty,])w dnienie Niemiec do.tyczy nie tylko I strateglc%uym 1<iO:I~nH anQlelJkich. nlie .budzlł :protesty IUldnośol .mlej- sywa wojsk aHant6w, ~l'gGnilO
70sob.
Po!otona. całk.oW1Cle na górzy- scowej. Walka o .niepodległość w wał on jedna'k pow$ł(łflłe n-a lI8ple
+ Lotn;Skowlec ameryk~ńskl .. Phi Anglii i Francji, lecz równiei steJ
.złeau Az.jI Południowej, 5ir- Illrm:le trwała od ko.ńca XIX-go c~u Japończyków l pomógł w oata
lhmi!\e Sen" o wVDornośC,! 27 tysięcy Związku Raidzieckiego i Stanów
tcm V:' drodz'e powmtn.el z olbszarQ\V Zjedno,czonych o.J'·a.z Innych państw m.a Jest. olbrzYl11b~k,raj~m o ~(). wieku. Ale ta,lde okupaCja jn'Po.ń- łeeznym wypędzeniu ich , kraJu.
p·odb0:':1~nO\'!:vc,h ,zawmat do Riho·de !!Iojuszniczy·ch. W tym słanie rze- WH:lrchm 604,7 tYilf:CY. ~llometrow ska w. c~aite o~ecnej wOljny sJ)'ot- ObecnIe gen. Anug,iSan .ujmuje
Is1aiud. Lotnskow.'ec p.rzebvł bez za.
trzymania Slie 19 tVlsieov mil mor· czy zaproponował rząd brytYJskI kw~~,rat?wychj 11 ~dIOn(lch lud- kala Il(~ I encrilcznyPl oporem lud cl:o.łowe fnlef!IJce w łydu Po.myezsk~ch na morza,oh potud·niowvo'h,
pominięcie problemu niemiec1de'" n'OscI.B:lrma ma. ~ł()l~łl iłała, areb- ności. Zorgau'izowanp pod~lemJ'la nym ~irl1lY.
'+ Z wiado-mMcl. nadeszłvcb do go w. roko.waniach o układ· fran- ra: ~o.If~am~, mlewl, .cynku, oło- Liga Oswobodzeni~ Narodowego J'ftip,ońcxyków co prawda nie ma.
WIU 1 WIele Innych. Pod względem skupiła ponad ~Oo tys. partyza.n- Ale ucisk' lc!QIQnie,lny trwa
RZyn1lL wV'ni.ka. ~e' d'n:ia 27 lute'gQ cusko • brytyjswi.
M~ L
m:iat m:'cjsce wYD1l'cih nowe'lto krateJ
k'
k"
d f
k wydQlby;la wolframu Birma .zajmu tów. Dla pn:ec.fwdzlałanta partyru wulkanu Etna na wys.okoścl 10.800
a SIę o 8zu'Je, r.zą rancus l te d~ugle mlet!IJce w św.leele. Góry
stop :nad poziomem morza., llo'dl~za.s przyjął ił!} sllsesilię' brytły~ską" ~o wy!yny. S~an ()bfltU1~ w rubiny,
'~dy wVDuchy które wydarzyły się przyśpieszył,Q porozumienie w spra
sza,fłry, .1 S'zereg 'Innych gatun,k6w
dma 23 lut~~o \y sta.:V'm krat:erze 11- wie ~aw,arci8 układu.
4.
r.
drogo.cennych kamienI.
sp.oko!fy SIe. N~e Wiladomo leISZcz.e.
..
.
jaJk skiel"ltIe się strumi,eń lawy.
MInIster Bldault, pra.gnąc Po.dkre
Naljważniiejszą częścią Birmy w
+ W czwul't~k 'l7 luteao w po'bli ślić wQbec opinii świ,ąła.a przede d!iedzinie fł Ołpod'8r CZej Jełt cenPU~I{OWNIKA. L~~ZA, ORllYN.TOBA
żu \vvbr~~żv Pa:les~Y;nv d,Q,strz,C!,ż,pn? wszystki-m
wobec o.plnH francu4. UPITĄLA O:tmĘGOWEGOW L~I
s.tatel\. \\I""ozncv n.e,,'t!'p;a'lnych ImI· skleJ dla ktÓrej pro.hlem Niemiec trum kra1u. ałównym bogactwem
zm~'łeg? w Mryoo W llQt6nlm&ritt>blłł'gu, odbę~ .ę Muą Sw.
~rantów do Pa<1,eS'tY'ny.
't k .
k któreg,Q jest "c.w.rne zło.to" - nafta
ma a zywotne znaczenle, bra
willedzielę 2 ma.rf,a W kości.i}fe O. O, J_uitów, prly ul, It~
I wę~lel brun·ałny.
~iClla o godz. II 1'1UlO Pl-.Y GłównyIiJ OłtarłlU, o OIym za.w:la4Amla
~
1 An,tełscy kolonlzało.r~y dJiekl
ly~~Jhvyclł pamłęci. Zmn.l'łelO
~'
Rl~d
nafcie, złotiom minerałów i rolnic'i ~ . ' .
.,
_ _'1 d'
~~
m! - ~
~
twu B'il'my, p,rzede wszystkim ~aś
poprze zcchodn!egranJc:e .Polskl
dzł~kl bogactwu ryżu, cze1"J)lą nleI
WI~y~tkłln., Ictórr;y wdęli u(l~ \V oddałniu ~tu.1InWJ ~
(Dalszy ciąg ze str. I)
małe zyski z tego kr'aju.
mQjej na.jukocha.ńszej ŻGnie
niewdz;ęczność
a odbudowa kraju postępuje szybRoc~ny zbiór ryżu w Birmie wyR. P.
ko naprzód. Posłanka Mann.ing z:t,o'lli ponad 1 mił, ton. Ryż - to
Oórni,cy alli?:ielscy nie .zgadza- wyraziła następnie przeko!d'anie, iże "bIałe ~otoU BI,rmy. Za'Jmuje o.n
ja s:e na dopuszczenIe Po'la· rząd brytyjski il1ie odmówi swego pierwsze miejsce \\\ ekspo.rcie _
pr~~d6 WiZY!łtkim Komendą.nłowJ Gł6W1Wro S~pl"a. IOJa.toIne
ków do pra,cy \V kopa,ln.iac'h. ooparcia obecnej granky polsko- o.koło 45 pro.c. rocznie 3,5 mil. łon
w. P: P~k. dJo S~ajoow:łr ~ait,pay komrmdMlta ppłk. dr MarJQe:'
~iedy polak łba ną.dsławial,
~iemieckiej.
PoLska stanie się ryżp., \VYWo.z,1 się stąd do Indii.
~ZOWl, mJr dr Moniuszce i jeg() asystentom za trosldiwą opt~k. If.
Anglik mu nie szczędził brawa, ,·.vkrótce wielkim przewY2!mvym Drugie miejsce w eks.porcie Blr.iarską, St.. Sło~trze BorszczęwskleJ 1 SiQe.łrom SzpltnlnY1ll . . płe
czę pielęplłl.rską, kolegom Pl'olruratorom ł Ofloerom Shliby 8p:raswiat spod Marsa wyszedł znaku ~ 'I r1"ejem, z kt6rym Wielka Brytania my ,zajmuje nafta (w 1940 r. wy
wledIlwoAcł, ~yJa.clołom t Znajomym za wyra.zy współczucia
dla Polaków - sto kOpniakÓW.. ,,>owinna s·ię Hc.zyć i utrzymY\'i3C do'było 1087 tyS', ton),. tnecie
z głębi zbolałego Sel'M ~kłfl(lpm serdecme podzłękoW8lll1e
I
CZYS. ; ~ nim jak najlepsze stosunki gos-l ołów, cynk, wolfram j srebro.
(
~.
_ - - - - - - - - -......~.. ''''.,.,... ~sdarcze.
Oczywiście, bogactwa kraju znaj
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ulegnie znacznej poprawie
Z konferencJ'i Izby Przemysłowo-Handlowej w ŁodZI

do zatwierdzenia

::;;~.!e~~~n;t:;'i~~~~Q:~ Drogie

budżetu

Następnie

i niedobre

SIę ta.t~oraw~

czas otrzy~ywał 1500 zł.).
Ciastka jemy teraz. tYlk?
na rok
pr.zep'towaclzono do_ zy w tygodniu. GodzImy

trzy

og~eniami

kooptowanie dwóch
rad:q.ych
okresu ....owo .. ennego. GO,1'ZeJI że je..
towego i wyraził nadzieję, że zgi}d·1941.d'
b P
sł
H
.l.
j
dlIzby.
Iż....
Bu ;żet Izl y , rzemy owo
- A 40
a,n- Do sekcjikprzemy.:nowe
n,
na
nie z wypowiedzeniami min. Minca
.. ~~
d H dl WS1:e
t>oi
St my ciastka niedobre, pu~cmne
+~_lIl1lic2;..nvri
dl owej usta 'ono na sumę 2"".UJ'i:.
Drzewiec ,1, o
an OW'-J . niegwież-em tłuszezu z .....,,~'
Jsytuacja ta zostanie wkrótce ure- zł. M. in, uchwalono skasowanie Pieczyrak.
,
domieszkami. Jednym słowem
gulowana.
funduszu ['ATt.rez·entacwnego, zaś Na zak-ończenie odbył Idę Wyból dlug ::;tarego powiedzonka. "boskie
~..,
JJ
ciastka, bo tylko sam Bóg wie II
Poruszył łakie kwestię podwy!.., fundusz dyspo'zycyjny
ustalono na trzech wice-prezesów Izby. Wybra- czego zostały zrobione.
••
ł
ki komornego 7..(1 lokale użytko- ,sumę zł. 60.000 miesIęcznie. Pod.. ni zastal!: pp, Jabłoński, GniadA mimo to w sobotę, m~elę
we. Wedłu 6 .ostatniego zaifządze~ niesiony został fundusz -h .... endial- korwskl 1 Wcigt.
w poniedziałek w cukier~ach ł
6
J.;T..,
ciastkarniach
pełno, kupUJąCYCh.
nIa Władz Miejskich komorne w
Trudno, lnbimy ciastka. są one zre..
sztą ze ":tszystkieh słodYCZY naj..
między C.Z.P. Wł. a prywatnym stosun\k:u do, ceny przedwojennej
ł
przystępniejsze dla naszych kleszeprzemysłem włókienniczym całej ma być podwy.iszon(' 54-krotnie.
P.olski reprezentow,anym przez IzInterwencja w tej sprawie deleni.SpozYCie ciast ł cukrów w Polsce
bę Przemysłowo - Handlową w gacji Izhy p. H. łącznIe! przedłodzi
był? zawsze stosunkowo duże. b~Łodzi.
sławicIelami Izby Rzemieslnłczet 1
II
Inęhsmy z doskon~łyc~ wYTO
d
K
• u, resor t ~.
PolskIe
CULstka.
l ł Zgroma zenla upCOW
Dz:sliai spo:dziewany jest w Ł.odz~ I ,A,rtyści ra.~z.:eccy
~bdz,<!. w Ł_ 0'(t1 ' cukierniczych.
Cludel'ld
u('hodziły
za, cajoo.
Prezes hby ob. Bajer nakroi i wego Wiceprezyde?la MIasla Ole I przyj azd z W ,rszawy.
P
kon certo \v. na kto:yc",.
ne z nap'l""Q"ch w Europie•.
.zebranym przebieg zabiegów IlSta- odniosła skutku. Wlceprezydent de i Tańca ArmIi Marsza,łka RokOSSQW- z n~,,7'~ pm~Ial1~e:n ~kład~L~CY111 ~lę
Zrozumiałe, że nie mozemy na.
rań samorządu gospodarczego nad
ł Ib
t 'la sk1eO'Q
z pile'sm ,radZleckch 1 pol. r•.oh oraz
• d - \'nać nowej produkcji
ułrwałeniem pozycji sektora pry- lega.cjI nie przyją . z. li wys ąpl
Z~<;~ó~ l.:czy 75 {)s6b i składa się z z tańców kozaków dońskich. żotnier~ łraz~ ?l'o'\': Nie posiadamy jesz_
z iOdpowiednlm will'Oisklem -do chóru, ba·lehi i orki,estry. Kierowl1'i- sk:.ch i IUldo'Wyc,h. •
:~: d'::t::~~nej ilości tłuszczów,.
watnego w r,amach nowego mok.iem artys,tYCZ!Tym
Jest Eu- Program
,zes>P,olu ' dQ1)d
. cukru i innych dodatków. To nie
delu gospodarczego Państwa, przy
gen:ousz PorOlll'lin, k 'erowmkIe'fil mtt- cowa?~ przez WO'lew~dz k: O :: 81
w(,d 'e11nci.:że, ab~' za własne, Jalt
czym najwa,żniejszym zagadnie- ZgodnIe z porządkJiem dziennym zy.cznYm - ~'Y MY'Żrrikow. a halet- PrzYJaZnl Polsko-Ra.dzleckleL prz_d- :: I J 'wi ciężko zapracowane
niem była sprawa zaopatrzenia zebI'ian1,a przystąpIono następnie m:s'trzem - M: SmirnO'W.
staw:a się nastelJUtiaco:
Pie:iidzr;? m~b~wac miniatury cia.'
Asi
Ó '
DnIa l i 4 bm, o godz. 16.eJ. a 3 t k nie tyUm niesmaezne, ale częprywaw.ego przemy u w sur wce.
I
,
bm. o g-odz, 1gei
w 5 e wr cz 'szkodliwe dla zdrowia.
W pertraktac, jach z C.Z,P.Wł.
zakłady
s.ali,i teMru TUR (u1: l,l-g{), Listopada sto
ę
. h za.kłatrudniejszy do uzgodnienia był !1
21). Z.,gO bm. odlbędz1e s':ę {) godZi.
Prócz kilku renomowut!lk-i~ Ch
b
.
k'
t
•
Ł
L~-Ie'i
wystąpL
w teatrze Vvoiska Pol- dów w Łodzi we "''SzyI' c mnyc
punkt
ja I procen pro I
w o ZI
ski<ego (iUl. Jaracza 27). Oprócz tego )kaWiarniaeh, cukierniach i sklepach
dukcjl przemysł pryw.atny ma od,
, , {)Id,bedz':e się SljJecia~ny kon'cert dla nabywa się ciastlm po prostu obrzybliż
dać państwu w zamian za dostar- O projekta-ch ~ydziału . 0J?~eki rówruez tt:rnchomieme w .nai - OKZZ w saH ,świetlicy fabfY'~z~ej dliwa: ciągnące się jak. g~ma. pączczon
surowiec i w jaki sposób l Społecznej w ŁodZI na nUJbhzszą szym czasIe Bursy. ~la DZIewcząt, Państw. Zakla:dow Przemysłu Baweł~ .ki. zjełcza.łe babecz.ki smu~ta.nkowe
.y
. '
d I
kilkak.rot- przy ul. Karol€'WskieJ 53.
n:.a:nego m. 3 (dawn. Geyer) w :nie- i tym podobne
moznaby ,doSf?rC~yć Państwu e.. I nie. Obecnae dOWiadujemy się, że W Kochanówce pod Łodzią m-u- dizielę dnia 3-{go bm. c godz. lS-ej.
je spragnione słodyczy
Wizy na .zaikupwllle za granicą po- I wkrótce u~cho;nicne zostaną nOlWe chomiony zostanJie zak~ad wyc~o: W~stęp znaneg-o ,zespotu a.rtyst9\~ d ~upu~~ u'8o dorośli, dla których
łrzebnych dla przemysłu prywatne zakłady Otp'lekuncze,
.
waw.czy "ReymOllt6wka' dia dziecI r~dZl'eck!lc:h"wzbud~'II w TIa·szy.1!1 ml'f:'S C~~~~Q c~~to jest uzupełnieniem
go Sll['OWCÓW '1 maszyn.
p.rzy ul. N';ł:wrot 93 ,ZOI!'~anl1ZIO!1,va- psychopatycznych.
(lo)
CllC Zl'OZlUmlafe zamtereSOWal1.;!·eo fo,.) zb 7t skromnego -obiadu stołówkoweny będzie I żłobek dz:ielmcowy :ila
J
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.
tych,sma- Mogę w te:t chwili panom za-I dzieci matek zatrudnionych w tych
go. KUPU;!ą •• c oruJl} po
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komunikować - mówi prezes Ba. urzęda!!h, instytu!!jach i f~bryka?h,
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fer - że sprawy zostały uzgodnio-I które własnych żł~bk6w me POS1~mają
Spraw:ą tą. pownue!l . przed:
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• ł
.. P
at dają, Będzie to wJ.e1ką wy~ooą d l a , . ,
wszystkim zam~eres~wac ~lę cec
ne na lnncJ P~sz;zyz:l1e. ryw
kobiet pracujących, W sIad za!
•
cukierników. W Jego mteres!e i kom
ny pnemysł wlo1Q!enmc~ będzie I plel"\"l1SZym żłobkiem p:zejektowanemaJą
petencjach leży ~ont!ola fachowa
zaopatrywany w surOWIec przez jest uruchomiEnie d~~legO W loka.
nad pr~ukcją cnkiermczą.
Państwo, po .zaspokojeniu najpil- lu przy ul. Be:malt'skieJ ,15.
ta;.
Jak wia,d'omo. rozszerz,enie niem::!.} ki,e. Pl"zelmza'll.e pod
a:dministrację Ciastka kosztują 25 zł., a, w kaniejl<;lZych potrzeb przemysłu pańSprawa ta Jedm]~ r~e zos n?-e czterokrotne granic mtas-ta włączyło Władzom miejskim; sa to: Łagiewn i -. wiarni przy snożyciu na miejscu od
~. , N t, iast prywatne za- z:rea~izowana w naJb:lzszy~ ŚC~l~'j\V {)!bręb t, zw. ,.Wielkiej Łod:,,;" ca· ~i. Ghojny i Po'jezierze.
30 _ 40, mamy prawo żądać, aby za
d
wowego: abom
dcl
w l-okalu
c oharakterze
Ogólony obszar tyah
wY-.
do
ktore
awa
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Dz:ec
lm,
"a_ WYlbltme
'I1osi 604,84 !hektarów. Z
z
d!a podstwu swoją produkCję na eksport, cI;to.W1cza. Projektuje ,~lę, prz~n~~leO,bOk d~o'lJ1}y:ch ,gOSPOdarstw pry- telj prześ~,o 50 Pfi,OC. sta:oo,rw,'ia'riun-I;niebienia ł bez szkody dla zołądka.
otrzymają surowIec w p'ierwszyrn Ime tego. ?'0!ll!U. do WasruoweJ. r;:wą.tnYC!11 i:~tn"e]a 1 ,,:!ększ~ ,malatkil ty ome,. któfYie;h jest 327,95 ha. Sady .
.HA-HA.
t k i
żadanej ilości. W ten' a w opro~mom.yrn lokalu, 71)1l'gamz roJ~-e, z klOry'c,h cześc ,a~m~mstrowa- i o',[r.ody zaimuia ;przestnzeń 35.3S ha.
ga un u w ,..
,
Iwanie II złobka.
na Jest przez Za.nzad ~,e]:>k; w Łodzi a nieużYtki _ 42,17 ha Reszt teresposób ro~wląze SIę zagadnienie
W AtJ:-ur6wku pod ~dzią Wy- a ra'c'zej przez prZedSle?r,?,rs two ~o- nu stamowia pa'stwiska: lasv i ęwo,dy.
1
dewiz, ktore wpłyną do 'Banku dzi,ał Opieki ~połeczneJ . -o:trzym~ł 1Tl}u!lla!Ine ,po.d nazwa . .1V1H~']sk,e Malą'! W roku 1946-47za,siewY zajmują
I..·
Narodowego w zamIan za wyeks- budynek, w ktorym Otboorue zos~Je ID! Rolne.
131.61 h a . ,
'
u~CJa
\li
'"
u
portowane pnez prywatne zakła, ~rzepro'Wadzany. r~mft, ~erw1~~- yv. siklatd :R1ospoda,rstw I'Io.Inyoh. ~,d~ar!o n.a,qmiep.!'ć. że dyrekCja wzrosta W Łodzi
. ł'kiennicze.
Je SlE~. ~'Choml€lllle aro"
~u a 'T1!i1ifli!strowa:n:yoeh prz1ez ,11:0 przelds·::ę~ ~'e]sklch MaJ,ą;tkow ,R.o:lnyclh, pr;~e-I'
.
.dy towaru wo
,
chr:omczme chorych
2
WydZIer
PTZ.e'd kIlku dnIami S'WOJ9 b,ouprzed wOiJna przyul.
o" Warunek dosta.rczenla
części W planach ~ydziab; ,~piek.i Sp?-IŻa,w,ion,eO:d Woi~w6dz~ki,ego Urzędi~ ra do I?~~lu wfa;su:,go w ma,il1tl{U OgrDidowej 74 w Łn4zi, pal~fJl;ia ka~
produkojli przemysłu, prywatnego łeemej jak juz don'Oslhsmy - le~J ~,MI~J:skletgO. a 'l11lano:wlc:·e R~ze':v r. •• WenecJa - Łodz. ul. pab,a:!l;'~_ll wy z.os~ata przed, kolku ml'e<S!lącamL
d C, t r TekstylneJ - upadła.
Wl'dz·ew. oraz 3 maJąt1n pomenuec~ ka 47. teł. 136-18.
(o..)
!j)rzenl.esJO:na do wlększeg:o ,lokalu ,b.
prywatny
doI
'"
.•Siew", przy ul.
dew;izy potrzeh.ne
BAiU
.
II
/I •
•
g,ONowopowstata w ten svos6b palarw
poprzvz Kierownictwo
KurMIejskich
w
n,la kawy PSS
eksport SWOIch wyrobów.
su dla Kierowników i Wychowawpr:odukCi!ę. ktora w 0nwh o~e'C'!1'el
Ponadto dewizy.te mogą być do ów Domów Dziecka prosi o łaskaC:':kr!we winT
t110ltlie o3htn'e 'TIUŚ olhrzymie, Zważywszy jednak, za.spakaJa 'P,on~d 50 proc.
ol!1:o1ne~0
stall'czone po przez
przybycie na
silrawozda-ni'e Mieisk:cl1
nas,z tabor tramwajo'wy pozosta- za:potrzebo\vama na
w
hl k '
h kont repatriantów' 'czenia Kursu w dniu 2 marca " r: Komul1iikacyjnYdh. Dowia'duiemy-slQ wIa wciąż w;ele do życ,zen,f.a . .a re- Ostatrr'o PSS przejn1U.ie ,i uf"..t~ao
o godz. lO-tej, w,
PolskteJ
mia da\\r,na fabrYk, e , CykorJ.i w
zagranIcy 1 t.p.
YMCA - ul. MOnl1uszki 4~a,
7, nich miail1ow:c'c
fe WOZY Kf'L • perncfe i uZIlpe~!~.ellja
pOclhtawają rZ'll. Falbryka. lUZ w lnerwszydli
W dalszym ciągu swego referatu I Na program złożą się; oficjalne t WEKD '::lize~cchaly w ubielgtym ogr~)mne sumy. dochód M"eiskic:h Za dniacih 'PO .uruchomieniu będzie, mogla
prezes Bajer omówił sytuację pry- 'IZakońC;:Z~ie! wręczenie' śv.,.iadectw, m'es!ncu 1.467.482 km. cZY'li prawie kładów Kommtikacyjnych nie je~t pf,'0dukowa,ć ~O ~. cyko-fJi>i miesięczt
handlu deŁaliczneoo i hur przemOWletl1m.
4:-> tys. lml dz;,~nni,e. Cyifra imj)onu- wca,le taki dmpoTIiująCY"
Wnrost n.e. Pr;ze'.vI'~'U)e S,le dalszą rozh1!dowę
wa nego
t:>
.
' .
,.
•
• • ',
'.
celem
r
JaCD J
przeiClwme 'W1PtY\\'1 '\vcmz J'eszcz,e nIe k,ow:te'g"o zapo'trzehnwv.Jll,ja na kawę
Dnia 27 b.m. odbyło się w lokalu Izby Przemysłowo - Handlowej
w Łodzi plenarne posiedzenia radców I~by. na który;m omówiono
szereg żywotnych spraw, dotyczą
cych iniCjatywy prywatnej.
Punktem kulminacyjnYm ko-nfeirencji było pOWiadon1.ienie, że w
dn. 26 b.m. została zawarta umowa
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Tze właściwy pok6j i, urzędnika, któ urzędnika, tytuł slużbo\vy, oraz wy.

ry daną, sprawę moź? załatwić.. bie-Iraźnie zdefinio-\vane kategorie zała
gamy klIka razy z pIętra na :p1ętro, bvianych spraw.
przemierzamy długie korytarze. A ... W spra\vie korespondencji z lud
wres3cie, gdy już jesteśmy u źródła, noścją pisrno podkreśla konieczność
pan, czy pani referent każe nam jasnego, ZWięzłego podawania do
czekać, bo właśnie je drUgie śnia- wiadomości ludności odpowiedzi J
danie, telefonuje do znajomego, czy decyzji
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podania.
dyskutuje

firmę notatkę:'

iel- Pona·d 150 żebraków zYJe Jeszcze
óczęgodwa
na ł wolnej stopie". O umieszcze, - łecz,nej z,amier~a
~ajbliiszY~1
. .' h
.a,l.r'adach p;O-8Cy stara 51e
nIe lC • wWz ,d. . ,', ,
' >
.
ł n....ieki
Społecznej
obecilIIe yZla v } '
się
Obecnie znajduje się w Ło·dzi w Łodzi..
.
00 . b k 'w i wlóprzy Miejsldm Domu Rozdz~eljeszcze około l
ze 1'a o
54
uruchomiono ostatnio pra-(ł.)
częgów. Z liczby tej zaledwie
czym.
ch Lo,dzi coraz mmeJ.

ką 'CIę,

Iprze'ti'sleblOrsŁwa.

Łodzl.
ZJrre~

Należywładz
używać złożone
ję7.yka

o spodziewanych przy..
potoczne
działach. lVIó\vimy o tym, narzeka· go i podawać istotną przyczynę teprucia odpadków
my, lecz nic
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RYlITlru w
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me w nilm ok,ol~ 5q.~~ brani po- iałnego dziaJu sprzeda:zy ar,t:v.lmłow \\'pływy za hilety w tym okres:e
PSS. z tOWil'[,aml w~ "
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4.500 - 6.000 MIESIĘCZNIE
wodowym. Z zebranych sum ok.
Ten st:an rzeczy wywołuJe. roZĘ'o~ MUSU: n'estety na razie podcho-~
Nauczycieli jest obecnie w Polsce 25 proc. sZ'ło na ll:Zll1Pemienie pC'lllSji ryczffilie i z pewnośc]ą nl:e przyczym clz" d Y 1 ych spraw kompromi114.000.
pers<me~u, res~ta na doe:ywianLe, in- się do zahamowania iBtmiejąnego odIC. o P;wt;! .
a rz kład njepływu nauczycieli do innych zawo- ~o:,o. lTol~ll.l]e ~Ięw~jn~ :recedenp.g
Na poprawę warunków material- westycje, kioszty administracyjne.
nych cieTipliwie czekają oni ju!Ż od Na wniosek Zw. Zaw~dowych 00w, g:dzi.e za mniej U1Ciążliwą ~acę:~ o~y p:ze t Vlf'h kOlI'epetycJ.i
dawna
' .
otrzYlI1!U'ą wyżs 7l e wynagrodlzeme
u Ie ama p ... yw-a n.,
.'
.
....
składkI te z dl11em 1 luteg? b. r.
~".~:
. • . przez nauczycieli uczniom klas, w
"Ciągle Slę,s mowl, ze Jes.t nas za zostały skasowa.ne. Zachodm pyta- GłO\\-lIlie zagroZO'Ile s'ą. szkoły zawo- których udzielają tego samego przed
• •
mało, gdy z!ł d'Omagamy. S1ę popra- nie, skąd czerpać fundusze na ko- dawe. Pedag{lgów w tej d'z<tedz!Jnie miotu. A przecież takie pOIstępowa- Oczy W park.ecle
\vy. ~arunk~w .-:." wtedy Jest ~as ~.ai lliecmne
wydatki: r~pera.cję, }Y0- mamy,":, ogóle .niewi.elu: Jeś'li stan nie podrywa autorytet nauczyciela
.'
;
duzo
,mo~l
J~den z za.SłuzonYCh[ ~'oce ~,!uik0"Ye, ~pał It.d. Jedno z :nzeJ~'Z~ nIe Ule.gl111e ~manle, z nowymi i stawia pod maikiem zapytall1ua je- ~ata,rn;e U\.lc~ne słabo już rozśw:ew
•gImnazJOW łodzkl<:h ma na przy- ;rok~em s~'Olnym me stanle nauczy- go obiekt)"\\rizmu..·
tlaJa mrok..
.
pedagogo ., ł?dzklCh.
RZeczywlSCI~, w~kzący z ?grom-: kład do pokrycia rachunek w wyso- cielI na uI'llchomieme już i tak niJe.
Rl1C!h na ulIcy maleje.
~l trudnosciamI. w. okreSIe p?-'[ kości 18.000 zł. za wywóz śmieci. dostp,tecznej i1ośc! szkół zawodowych ,T~ze. prawa do.robkow<: nau~y- Jest noc.....
.
\VOJenn:Y!ll Rząd m~ Jest w sta~Ie Na cel ten otrzymało 3.000 zł. Ko- w Łodzi.
cleh w mn~ch zarwoda-ch Jest obJaSkrc.canw w mna ulIcę .. O. tu _
pop.raWlc
waru.nkow · nieczne będzie także skasowanie te- Je'l' t
. ulegnI'e ZI"I'a wem siZkodhwym.
~Z:lra'l. \v następ.
ny:m d·omu )·1;5t nocny
t . ln hradyk~lme
~~,1_
, .
san rzeczy.
nIe szkolnym ,1nie. Z ae h..1"':
n+'
b· wy-~~Iukal. RczJa'rzon'e
,
. ' kcaJ~n,; we,
,lś'c'e
ma erIa yc
LCIlł\. znacznej• grupy,llefonow
w szkołach, gdyz• sam ry.- nie S_l
z no,wym
rokiem
Guni PJ"a!lle: ~zy w~' ec:"
zaro~v
.. 1 •
'ObyWateli..
lo~ł~ wyn~ 390 zł,. a .fundusz ad-!stl4"1ie na.uczycieli na uruchomienie Jątko~ch t:u ano s CI .Pans~~, W~N~ zc\vnatrz Wyd·osta'le Silę p;rzyUuSkromny na raZIe b~chenek chle- i mmlsttacYJny przeWIdUje na, ten cel jm~ .1 tak niedostatecz.nej ilO. ŚCil ok're:;ne. ,Po~?~~n?ym n.!l,e na. 1.ezałOb~lmlQln,y g-~var..
.
ba w Polsce musi byc podzielony! tylko 250 zł.
szkół zawodoWych w Łodzi.
po~ollc pr-"eJ3clD,wO na pO~{J~ m~
ZaJf.zV)'li1V tam n~ Clhwple...
.
absolut?ie sprawiedliwie.
. I Podrwy:żika. którą ot'l1Z}'Imało nauc~ ROQeice w większości wypadków ter~alną społeczenstw.a ~ ko.sztacn, Orlc~stra wykolTIluJe m(JId'l1'~o CII!.Z ~lem 1 l~~ego b. r ... nast~piła cielstwo wynooi mniej niż Q:opłata ze w zrozumieniu sytuacji orpow.1edzie- ZWIązanych ze szkolmcW,; cm.
g-le SW1,mra.
,
~es"l!Cle podwyzka pensjI nauczy- skład'ek K()ła RO'dziCliielskiego.
li się za pła1 cell1iem skł'adek. Decyzja
~ Wllińsk:... -. Czelgo te~ pan sz.uka nat par
cielskich w wysokości 3.000 Z'ł. mie.
( k;.ecIe? z,tvytUJe na. raz na~za owa:
sięcznie. Efektywnie, po odliC2erzyszka. ktora przYJ:e:d?;ala ,tJ·r~e,~. kil
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.jako e k W I - I ·
M'llSiimy !eli wYJa'Sn1c.. z·e wteJu ta.,~.Walent za suchy prowiant. Za gocerzy. którzy ty,l~o co lI1.arU.czyH SIę
~y nadliczbowe otrzymuje stawkę obraduja W Łodzi inspektorowie
sztuki. swingowa:nna .. wdOba:Vl~ poód 20--25 zł.
'
~
dować ruę będzie pod kontrolą t. mJnlen:a p.as. czy tez na, epmęCJa l'l3
W tych warunkach ~auczyeiel, przemysłu włókienniczego
'Zw. rn-akarza, kwalifikującego ja- ~1CYg-e 'kswei Pda~łtJUer:ce - patrzy bezpracownik umys!OIWY, ktorego zak "" 6łf Ibry'i tu
"lstan u w o.
ód
v.: PDC!ąga za s~bą ~ie tylko k?- (b) Wczoraj rozpoczęła się w Ło- przemysłu me rozwiązując ostate- osc p a !ta .
_ O. a ten PRn oi.ą,g-Je co~ żuje _
ntecznośc odpOlWledmego ubrama, d . d ci'
k nf
."
k'
..
. , '.
B ..... 1_.
d,'" b-~'
d- wyrywa sie ~nowu :nas~a ;me zńaJąal tak · . t
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w~c: mez ;SLa. e wn o ę w ~en,_ ~ 1• . a~.. ~ei
Mało niemą.l doszczętnie w czasie mysIe włók1enruczym.
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DyrekcjI:! przemysłów branżo'.
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wało Slę dotychczas poblerame sk,a- sro włókiennicz.Poao wykazała iż w produkcjI pod wz~Jędem Jakośc.o
h
·'bl··
.
Brawo numer 427
d'
dzi . Isk h W . . ~.::"
"1 bet wyc w naj lZJszym czaS1.e zorgs.
ł;~n~d d~o~O r~ :~7.k~~nict:c;~=lchwi1i obecnej nie można wyobra- m . I ~~: w prien:rs ~ aw = nizują speojalne -kunsy doszkoie- Sp.raw,a kondl1ktorów pooprawia sit;
wsżeehnym, do '300 w średnim i za- zić soibie dalszego rozwoju tego n. anym,. ~ ~ W CIW1I ... zpock'ę niowe dla brakal'zy fabrycznych. z ~'l1ria :na. dzień. J,est' ~ r~'z.lep}~j.
oa -produkCjI e~J W'Y. 0 : . , .
.
WIelu z .IJ1fLDh vr.zJoiPomnGaJo lUZ sOO.le
~ał: 50 ~. ~6ltteJ prtxlttkc}~ , W d.als~'n:!: ciągu~ obr~ ~ło~ ?~s~~Oh 1~~~~~;~;'Je-"~;-'
f Y, O nie z d P O tri M
u p i ć' t~\\:a:y 2- g;> J 3-g0 . gatu:r~ ()' n~_ !ł~ono szeteg l'eferatow na temat K~~k~rzY nr.~ nr. 238. nr. 283.
klej . 'Jakośc1
dZJęki
wysIł
,..
336 . nr. '4?7
. dam.a:
.. ."
.
.
prac k on tro•.
II teCJ:,.mczneJ w pOS'z- nr.
_ I' nr 805
. zawlla·
'. :OIbecmc
kow1 komisJl kwabft:klą'cYJ:ny;ch 1 o r . .
.
'. ia już za\vsl'e swvc.h oasaierow o
ganów kontroli produkcji, wyko- czegoLn.ych branza.ch przemy~Jl, mi:janveh przyS'ta:nka'ch. Qelhlle w
"
nuje 70 proc. towarów I-go gatun- \\~óItiennicz,ego.
tym palJ1 kondukto'1' nr. 427. który
młodszych
".
kalMa ullicę 'WYWol'ule głośno i wYku. .
;'aź-uLe. Za ciclho robią to jes,z,cz,e panowLe nr. 76 i nr. 336. a zwłaszcza
Fabryki przemysłu konfekcyjneten Q.statnll. Tak jakby mówi/li, do 'siego, w których przed dwoma mie- Ziół ofi'~E'Q
b:'e.
Nie,stety. mus'imy też wSl])omn:ieć II
siącami zOl',ganiz.owan() siec brakao tvan. którzy nard a,1 nte respektt1ją
rzy kontro1erów fabrycznych, z11'a- na
za.rzadz·~ń. S4 to konduktorzy nr. 241.
nabycia W kioskach gazetowych
cZlIlle podJn~osły jakość swojej proKonto PKO -9 03 rr. 640 i 'tir. 909. Ale mamy nad,z.:·eję.
.
Z
~I dukcji. W przyszłości ka~dy
KKO m. Łodzi - 100 że i {)1J1'j się p,oprawi/ą.
__________.__C_e_n_a__ł""'1...........
0 _________~~ dział prodll'1{1cyjny w bbryce znaj- •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....: - - - -_ _ _ _ _ _ _ _n....

W8Zechnych i średnich
4500 -

6000. zł.

+

600 zł.

kontroli technicznej·

I

7

Mamusiu

Ik

iik

SWIERSZCZYKA"
Tygodnik dla
dzieci:

,~ŚWIERSZCZYK"

Do

od-I

'::':::::::::::::::::::'::::::::::::~-.::----:.-----:.-:'"

S!ąl!i~łą.

Pomoc Zimową

_.",',":.-:.- ----::- .. :-::-_ .. -::::-.::: ........ . .. :::::::._;;::._:._:::::::'::':::::;

z nimi rozmaV{iał i puścili go. To chyba nie 2;e nas nie tak łatw.o poskromić. NakTyli nas w jednym
miejscu, odżyliśmy w drugim. To napawa otuchą.
"Ciotka" ponal'zekała jesz·cze trochę, w końcu zara~a
KiersIki przypomniał sobie za:::Łrzeżenie Paczkowskiej.
entuzja'zmem Kierskiego j widziała przyszłość już tylko
- Co on taki roztargJn~ony?
w JaSin~ch barv.rach.
- J . No , miał kłopot z Schulzem.
Zapu~ano do drzwi. Do pokoju weszła młoda dziew-- A co z tym Schulzem? Jak to Paweł załatwił?
czYln:a.
- MOiŹle Schulz sprowadził ~8indarmów?
- Cóż tam Marysiu! Dawno u mn~e się nie pokazałaś!
- Ale Schulz nie miał adresu. - Talk przynajmniej
Moja siostrz.enica! - przedstawiła. dziewcżynkę Kierzapewniał Paweł.
skiemu.
- Co on taki roztaifgmO!l1Y? - powtórzył Kierski za-o
- Zabrałam wczoraj z ulicy młodzieńca, kt6ry przez
strzeżenie Pa;czkowskiej.
całą noc powtarżał pafiskie na'z'Wigko ...
Taiki prowadząc z sobą dialog, mały; siwy człowieczek
- Moje?
dotarł do mieszkania ;,Ciotki".
--- Tak! Kietski. To j'a go Wpakowałem! Mruczał przez
- Kącika li paru szukam. Niemcy byli u tnhie.
sert i przez wódkę. Czy parta spotkała ja1kaś przy:~?
- :Kącik się znajdzie. AI'e skąd Niemcy dowiedzieli
- Owsżem! Kto to ten młody człowiek?
się? .. ·
,
- Narzeczony mojej przyjaciółki, Krystyhy.
- Różne są drogi do gestapo. Nie wiem co o tym my-.:.. Paweł?
śleć!
- Paweł. Nh~. sobie nie tobiłam z jego bredzenie, ale
Na Ta'zie jrednalk to lnie jest najważniejsze. Jak rl1hotar? potem p~zekcjtiałl:im ~ię, że to nie był sk:titek aUlól'101u.
;.-..... Na ukończeniu. :Nowych komunikatów nie ma?
l'ra odchylonej klapie marynaTki zobaczyłam - b1: - ĆO.
- Są, ale coraz smutniejsze. Wprawd'zie niemieckie
Poka'zała Zinaczek konfidenta.
wiadomości są tak optymistycżnej że' wydaje się, iż za
. - Co Ja widzę! - Kierski zatoc:lył się, jak ttder.!tJll.y
tydżi€t'1 Rosja padnie, niemniej dużo VII nich prawdy. o- obuchem w głowę.
.
p&- fanatyczny, jednak Niemcy idą naprzód.
- A pani Paczkowska mówiła - wtrząciła "Ció1:1fAu •
- Smutna· będzie ta nasza gazetka.
- Pojąć nie mogę --- Paweł?
- l'rzeba dać obok lmrhUhi~katt1 artykUlik o wyprawie
Na obecnych padł jaki·§ ciężatf. Oddychać bodaj nie
Ngpoleona.
mogli.
.
Wiad'01l1!o czym się kończą wszelkie wyprawy na Ro- Tak się człowiek zawodzi. Gdzież ten Paweł teraz?
sję· ieren, proszę pani. Z.e strony tósyjskiej to manewr
- Jes'z.cze u irinie. śpi! Męczył się dfugo, a~ w kołeu
taktyczny rui wielką skalę. Wdą'gają wroga, by go pobić zasnął.
na swoim terenie.
- Prówadź mrue do iU€go.
-",Nas tymczasem wyłapią jak Szczury. Ciężko żyć!
- Niech się pan nie waży. To konfident! Ptteeieł on
JWszystkich nie wyniszczą. Nie wolno myśleć tak pana ...
czarno. No, weźmy się do gazetki.
- Ptowad~ t11JrtJie. Muszę się z nim zobaczyć.
Po kilku godziJnach pracy gazetka wyszła spod prasy.
Kierski udał się W towarzystwie dZli.ewCzyny do tym.
Był to pierws:Ey numer W'Jbity w nowej drukarence.
czasoWqlo miesz1kania Pawł,
- Ot, choóby ta gazetka. To jeden z wielu dowodc$w,
-

Soiec:ki i Stefan Stefar\sld

Paweł

był Paweł.

lATA BIl WIOSNO
48)
Powieść
o pozostĘtniu w domu nie było oczywiście mowy. Ki:erSki podszedł s'zybko do ściany, odchylił skrawek tapety
i z otworu po wyjętej cegle zabrał paczkę papierów, po
zs:e?ł ~a dół do dozorcy.
- GosC1 nuałem... . .
- A byli - rzekł dozorca - ze dwie godziny majstrowali.
_ MUndurowi, ozy cywiłe?
..... MUt11durowi. Ale prted tym był cyw1ł. On ótę9t{) do
pattli przychodził. Taki tm:od~, ~aWSże mnutuy.
- Nie może byc...
.
--... A tak. Rozmawiał nawet z Niemeam:i. W6dka od
niego jechała. Słyszałem jak na sćhoda'ch lllU powiedzie1i,
żeby sobie poszedł i nie pił tyle!
...... Paweł? -- Kierski nie mógł w to uwierzyĆ. - 1'0
chyba ktoś inny!
Nie zdba,czymy się prędko - rzekł do dottltay -- ale
sp6jrzcie cza·sami na mieszkanie.
,
_ Zrobi się! Czemu by. nie! Dla pana L.
Kierski udał się w kierunkumies'zkania "t:iotkiCl t magla. Po drOdze rozmyślał ngd tym, kto mogł go zadenuncjowae.
_ Co by w tym czasie robił Paweł w jego domu?
szem, mógł po prostu przybyć do Kie;sldeg,o w c~zlen:
nych apt(łwach. Ale wtedy Niemcy, ktor~y przYS'zh ar~z
towac Kierskiego, zabraliby i Pawła. Wystarczyło boWiem
znaleźć się w okolicy podejrzanego 111ies~kania, by poWędrować do więzienia.

czym
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Trzeba z 'ęlrami rozegrać
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i
jeszcze jedno spotkanie
w pi~. dniu P!'ZY.ia:zć.u tym razem z. re;prezantacją klubów
bokserów węgierskich do Łodzi. 1'0- ŁKS i "Zrywu", Jeżeli rzeezywiśoie

l

'\\1StUa calkiern iiłus.zna

kOll.cepcja, kon.cepcja ta dojdzie do skutku, to
przyszłym tygodniu b~emy
cze jednego meczu towarzyskiego, mogli jeszcze raz oglądać drużynę
"Csepel" w Łodzi.
ŁKS-Q\vi wystalrczy tllko dobrać
I dwóch bokserów ze "Zrywuu: CzarI neclclego l Woźniakiawicza, a ósem~
ka będzie rzeClZywmcie bardzo silna. Przedstawiałaby si~ ona. nastę~
pująoo: Stasiak, Czarneciki. Wo.źniaIdewicz, Mareinko'/J'Ski, 01e-jnik, PI~
gier. GOId!ny Padz:iWlU bYl· Bednarz. sarski, 2ylis i Niewadz1ł.
Uwe:żamy, że znacznie l®ieJ bep
kt~ry wykazM óuio hartu wo.li, sta\0 pr,zemów1eil.1ia,c.h oficjalnych, wy
DotYlCihczasmvy wynik 4:4.
P'U'lTktQ'W.VIClh i to zMl1teresowanY'Ch \~riłl!ia.c oroł!o dDskonałeml1 pięści{l,rzo dzie, jeżeli zamiast . spotkania w
gł,os.!~!l}Y~. na nngu .w hah przy ul. Waga oółśrednia: Ta:borek (Z) wał l bez'lx),średn!lo walc:taC'Yit11i drużYIla- W'i Węw.!'er - BeJ1!e. Mo:temy zary- Lesznie pięściarze "Csepelu P1'Zy:ja~ok':JDIt1~lei] w ŁodZI. fOi~P()CZl}t się l' czyl k Buuayem (W). Bokser Węg:'C'f l ml.
' . ,
zYkorwać twierozen're. te w walca z dą W cZ1vanek 5 matca jesz:cz& 1'1',7.
m~ mlędzykl1uvowy. o oh,aI'akterze ski waJczy z rewej pozycji. T.ahorek l Z druzYlny "Cs'epel" na'ileIP1ef wal- S:zymurą Ben,e odni6s,tbY dlYOO 'Cwy- do. Łodzi, po drodze do. Katowil.c na
tni!ędzY'naJrn~,o\(N'Yil.11 mIędzy ctr~lŻYl1aw l nie um'e takty.czneii rozwiązać "wal- CZyJ doskonaty Bo,ga,cs li Bene. który c· stw.o
mecz :niedzielny.
~~setPel Węgry) .• Zryw" ki. Pienv'sza rtmda dal'e przewaJgę w waJdz,e 'Pótciężki'e~i za.uemomtr()i\vall .l~kserzv Wep:,ier - to młoda stoJ eiiteśmy przekonani, ~e a!I1i :ze
ŁWz..j,
~1"t1,lpat:."Czncl11.lU z,awodnik,owl ..Cse- bardzo \Vys<lki !t>oz:i'om walki.
SUMOWO dJ.iU:!W11
o dniej armb!Dii strony ŁKS, ani też ze strony orga. p1lerwszej walce w wadze mu.. l IJetl". W drugI'eli rundzie Taborek zry
W drnżyn!e .. ZtY'W'u" wSIPaniale ~,lIDrt{)Welj i 'POOl'awnei twhnlc6. Szko nizatorów 72wodów z Węgram.i; w
fiZ'e] Gomulak (Z! sp'()t~al s,ię ~ :tior wa się do wa,lki j BmLaye idzie do, 6 wY'pald~ Wozniruki'ewicz. Dobrze wal da. te Sl!mtkan:e to fw,z{lstawito 'Przy d:mym wypadku "Zrywuu, nie bę
v.a~·em (W). Juz w :p'le,rws:ze.} run- na de:~kd, R!le ws.taie sZ:lf1hko : w na,d- czył Cza,meokt. k1:óry m:,at za przeosad.. SlPowodowanv ttlylnymi 0- dzie żadnego w tym wYPadku sprze
dZlle zaz:naaza s·ę \vyra.zna przewa-I zwyczaj ambirny sposób wa.1czv w ciw.nJi.ka nMlepsze.g{) zawoootka Wę- rz:eooonlianli sędt'6w Pttnkt.owych.
clwu.
ga. HOlfva:tiha. }\Jt6r.v do~ko'nale Punk-, dalszym c1ą~u. zU'l!;ra.żai<JIc PQlwatn!e

drużyną "Csepel" jesz-I w

!

I

1W:eg1"ani:n li!

U(

"

"TorWIo

przegrywa
l

I

I
I

(l..

'Ikrv

tule, .Zldo!bywa,~c wyraztla przewalgę. Taib{llrkowi. W osta,tn:ei rundzie TaV{ę:gfeT. ma pIerwszorzędna pra.et; i bo.tek ma wyraźna 'P rze'Wa,gę , choII
II
II
tlOig 1. 'Plelme lewe proste .. W ~l1lg;'e.J i dmi ncd komie,c nie wytrzymuje tem11Iru,.ctz,le iJ.)!'zewa,ga \.:VęJ-t"ra l'est leszcz~ Pa. 0. 100"JOSZOU.y zos, tal WYil.l, ik. rem. .SO~
wdększa . l Gom1.tlak kd:v~ s,;ę bron!, wY. Zryw:a się burza Protestów, PuP'!?,d ~~lec rundy zawo~Ulk .,ZryWU' bl,i'Cz:tlQiśĆ WZJIlos'i. okrzyki.
b1iJsik:l l'~SJ~ k. o. ,Osta'tuJa r.unda niie I Waga śred!łia: Unton (Z) w a l c z y · d
ŁKS
I}rZY.l1lOIS1 l~,dnak Ho:rva:t~o:\v: rozy,ri'1!z BkiS::tkiem (W). Dawno n:e wtdzie- prowa·· zq
W pun CIelI nagra y .
kutynowicz i Czyżewski są również
zalfii~ walkt prz'ez k.o. t11n:.sz<?,wa run i Fśmv na riui.!!'u Untona. W m~ędzy"
..
.'
pill:;:arzami i nie zamierzają bynajda lest stos~'~owo s'ia,ba. Gonmbk I eZ,asie . .vyro.' grV mu sum'as.te Wll.sy.
Płs~liśmy w swo~. czasIe. Q D.la.- l, wlęlmzą i1oś. Ć punktów. Na dal!.'zyc~ mniej pauzować w miesil:\Cacll letw.a.1czy' ambItnie. ,ale mestety prze-! W pierwszej rnndz,ie Unto!1 tra:ta gr.o&ńe przechodnieJ, .ofiarowanej miej~h znajdują się lekkoatlecl! nich.
grywa na P'Un~ty.
celnie swe!go przeciw:ntka, który na- przez :p,.. :Henryka Klimczaka dla (zimowe mistrzost\va. Polski w
Po waij,ce te] pro~vadzq vvęgrzy 2:0 biera res<pekhl przed sita clns;u UlltO~ tawodnika ŁKS, który' zdobędzie sztynie), ocaz bokserzy.
. Sądzimy, że ŁKS niebawem poda
Waga. kogucia: CZJFl1· ;;ki (Z) Will-I na j Stlnl się nie na'rażać.W drul:t"ej w sezonie. 19tt7 roku największą
Nie ulega najmniej~zej wątpli- \ do publicznej wiadomośCIi . oficjalne
czy zk:~lkakr:otnYm.m:'.suz~U1.Wę~ier 1.'Ull'Qz.i<e. Unton 'trafa illliżej pę.sa. vV~- i1?ŚĆ .punkt6:l. wedł'..lg ułożonej. spe- wości, że z chwilą nadejścia sezonul~e.stiiv"ienie punktó.w,. Warto co p~
B?!ga'~em .(vV). J\r1:?trz \\ęg;e,r Je:;t !;ler lJa'da na d'eski i wije SIę w bo- cJalnle tabelL
pilkax'skiego .zaczną po piętClch debl Wlc,n okres pothu:mowywaó VWIIZj'i9ll:Jt!e
OlIm'j)ilIJ'OZyk;!ell!. ktorv <lemo.l~s'truJe Ila,ch. W tV'11l momencie pada gOi1g,
DoWiadujemy się, że - jak do- ptać hokeistom tacy s.p~rtowcy jak i wyniki zawodników ŁKS, żeby móc
nal111 :dawno mes;pot'yka:na na fJ,Jl,tpch który ratuje B:c.saka vrzed prze,:;rra- tych czas na pie:rw~ym miejscu Baran, Hogendol'f. czy Łącz, które-! 12piej orientuwać się w Bytuf:l.'Cji, bo
POdskl'Clh fOlłue. Czarneck;i odDo\Vlada nnprz'ez k.o. Trzec:a runda to mato znajdujq się dwaj hOkeiści ŁKS! mu w maju minie okres zawlesze- tylko wówczn~ micć będzie juki:!:
11!1\l ś\vlei!nie. j wak~y i3!k Tówn~ .z ci,eka\va waeJka. I je,>zcze jednl wal- Makutyno.wicz i Czyżewski. Zdoby- i'...ia.
sem:
propagandowy
o1'laJI'owana
r,?wnY"1n. ma'J<\iC w p:erwsz;eJ r;.muzle ka kończy się rem;'sem. P.uiblkzność li oni dosyć dużo punkt6w przez
Nie trzeba jedlnak ~apominat'l. że Ma; ]Yrzez p. Klimczaka nagroda.
n,ezna-czna 1)l·ZeJ.W,ug;ę. Wę,~ler J~,st do pnzYZWYCzl:]a się .Zl'es.ztri luz do te- udzi.2ł \'fol mistrzostwa:C'h hokejowych
skOlua;tym te~hn::kl~m o sllnym ]edno- I 2:'0. Ponosza za to wine 'TI1'e tylko sę- Pol sld , a później w Pradze na micZle<śme ciosl·e. v" alka :prowadzOll~a Idziowie 'Punktow,]' .rule i s,ódZia r"ngn- strz:)stwach hokejowych świata.·. .
j~st ,na dystans przy Siili:~j wYlt1ian:e \vy, kltórv o~raIT!czYr s.ię ledynie do
Tabela przewiduje, że za uchiał
CIOSOW. Druga rnnda m;,!,; pod zna- stat:vstowania na r:ql~U.
w mistrzost.wach świata zawo.dnik
ki~m \v"Yraźl~ej przewa~,i. Bo;r::lc::;~a, Wa:::a Vółcie,ika: Bedna:rz (Z) w~l ot.rzyrimje 40 pkt. Nieste.ty w tabel- ~ (8
ktorY wSlpam:l,~e ll'lif!lduJe. zmuszając CZy! Bene (Wł, Od 8 lą:t Bene .me ce tej nic nie powiedziano, czy dow
Czar.~e~k;ego ~edyme dD nbrpny. \V [Jrzeg:ral au! ie!dm:l walik;, \Vę.!;ne,r. licza się 40 pkt. tylko za sa.m udział
:. ,
~
. ,t l i,
.
trzeCHleI] rundZie r.oz,grywa Slę mo. r- mai ą,'c przykre d.OŚW.iadcz-en:ię z kO'le,- w mi.~tx,7QStw.a-eh czy. też z.a każdy , J?o ID Ls,trz;o:stw. md:\w.dllalnyoh to
W. ~nl ..1l.0wszedn.e zawodv. rozpo
dercza wa.Ika. Publiczność okrzykami O'ami smrmi którzy zostali skrzyw.t; ~
do'ść ma j. ,
,<1~1 w boks'je t.dpszo'hYc;h zostało.()- czynac SI:ę b~dn {} godz. 18, W me..Czarfiecki... Czarne<:ki ..:' do,p,inguje dzeni pri,ez' sęldz:6w. druiv do k. -o. ~zektny mecz J
ef!2IDZe pa golem 80 bokserow.
.
. . J;z;el.e natom:ast' O R'odz. 11 o~'bę.dtl
zawodnika łódzkj'e1loto. .ale 11:estety Be'dnarz w drugi,ej rundzie ;dz'e do 6
P,'
..
M~strzo.stwa rCZPocz~a SIe w. ćz,,;,a,t ISJC .fmałY,
.'..
.
W~Ler w dalszym cia~u punktUje na d;eskl Bem~ świetnl,e a1takuie.. \'TV
TaJ.{ ~y ina~eJ . Czyzews~ z ~.. tek. a trwać be.d,a a:z dO' l1'l.'ooz::ell
.P'~r\Vsze'!t1? dnm mlstrz!)stw prze·
w.sp3!l1:La,le. Sędziowi'e ogłasz3.'ia Wy- d,row!eJ . rnnidZ!ie Bed!\1arz: tthvtt,:eź kutynoWlczem maJą obecme naJ- Ił marca.
wldzmnvch .1est około 20 sPotkal1.
n;1( remiiSJO·wy. Ni,c ,dzhvnc;~o, że tak idzj'e na deski PO s~lnvm c:'osie Wę- _·...ZEo!lBoil_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
s.ię staJo. bo PZB wyzna'czyI. tylko i v,ra. Bednarz walczy n.ad !poIdziw
dwóch
sę<~z);ćw ~tmkj.towyclb. Ze Ihitnie i, 'Oldwa'żnie,'W ost':lt:n,i:ei l!1.nrl.z~e
'!'Zł
strony Pdlskl P. Ra,c,eck'l, a ze stro.uy P() dwocll razaCih znałezlema s:ę Be~
lir
Ił dl'..
'"
Węg'ter ~. Sallay. ~tóry zry\~a si.ę z duana na deska·ch . walka zostaje dó łodzi hokeiści Czechosłowocji? !llf"'ytt1ndttaC.
• bBd'lll'e
ztłWiI\ d"'m· KO"tYiłll6.·nt-Angl,*1'Il
krzesla '1 pwtestuJe. zcupow,adalQc, tJrzerwana !przez se.d1z!e!!{). Zw:vclęza
IW &. ~5"ł uL
SIę
III( l!.
u li U
II In;
LI
ż,e ni,e dhce dCl!lej sęuziow~ć. Zap?,"" Il.rzez techniczn'e k. O. Bene.
DoWliadujemy się, 2le I'IOrQ<C<lvia"
wiada s:ię na. awanturę, 10czą SIę
Waga cłęzka:: Jaskóta wa'lc.zyl z zakontraiktowała jedną z drużyn. ~rlowcy Wielki~j Brytanii emo. kwietnia. Natomiast skład drutyny
p'ertrakta:cje. które l~kwi'Cluh? się po Var~a . (W). Wkem:strz P'OlsKi Ja- czeskich na mecz towa.rzyski w Kra ćjo.n.ujtl ~ię obecniQ przygotowania- Kontynentu ustalony .. zostanie w
k,Hlru m:nutac;h jedynie d·zl~ki Wys~- skóla ma za przedwnika mlo,df',~o ikowie. 1stnieje możliW'Ość };>otOlZU- mi do mając'ego się odbyć w maju Brukseli na zebraniu FIFA.
k;ej ImrtuazH Węg-rów.
. r.avfO!{J!nlika. ldóry ,nita w:'e:le umie. Ja· mienia si~ z "Cracovią", by SP!:'o_:meczu };>iłlta1"sldego między r~pre..
.. .
W wadze piórkowej. Woźnink:'e- s.kóła szylbk,o 00 ano Wlt i e s,ytuacJe fi !Wadzić Czechów na jeden rnecz zentacjami kontynentu i AngHi.
wicz (Z) wru1czy z 10rma I (\Y): w 1J);~rwszt:j nmdzie z,dobywa wyrai z ŁKS w Łodzi.
Spotkanie to odbędzie się na sta-Ilnrerm~pii!
;er~zlli
9kaz a ło się, że Torma - choS,Ja~ llą ,prz'ewa'g'e. J)r11l,r,;a nuni\la .n..a:lelŹy
Decyzja w tej sprawie zapadnie dionie Hru,.nPdenl?ru:-k, .któl'y potra-;
·dl~QJ""
~
II." ~
]'e'Sit bratem SłY!N1erW Tot!11Y z CZ'c. równie,* do Jaskóry. W trzeciej run- w n.a.jbH±Szym czasia.
fi zrnlGicia 140 tysiący widz6w.
Lokal Ł O Z Si': ·.ęŚ ł
ahoslow<ilCji - nos,j jedy,nie to samo cIzie \vrulka iest r:a·czeJ r(ywn(}rz~dna.
SzCZer-ze m6\v:ią<:, to dobrze było- Na&uwa się. cicltawy pro.blem, kto ul
Curie Skiodt}'~{::ej CI ~~ę J>~zr
nazwi~ko. WQzniak;ewicz i1~rzuca [ tym razem flem;S!- Pulbl.:1c>z!10Ść 'ą- by, żeby do Łodzi mogla przyjeehs.ó b~e s~dz:i0v.:aćto spotkanie. An- 211- 5 ·
l
.. ,
e,
sz~bk1e temp-o. Polak ata,kUle bez IPllSt:cza łHule. WOhl.HlC;' ..L'rpa... llw jaKM z d1'uAyIl zag.raniOlZnych j bo ghcy Pl'®OfiUJI:l czteQ"ech kandyda- G~d~iny U1"z~dowan'
. tk'
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walki o mistrzostwo
w

I

.•

,

'

I
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sZArm·

•

przerwy. maj{\!c, cały ~zas \V~raźn~
Drt~W~ge.W p1erwszCJI r.u~dZl,eza
11-0'$1, SH~ :na k.p,.. a'le .-Wc,gra ratuj~
gm11~. W drugl,e'l f!Un(~Zl~ pa,da O'n na
d~.sIDi d? 7, .a'le. wstaje 1 wa,~czy~da=
I~J. WDznaklewlcz demol1s!rul: w~pa
Ulała forI?ę. To~ma Tla;da lesz\,;ze f~~'Z
na desk: J ,zostaJe, \y:.vl~~zo.ny. ZWy ... lę

iaS~~e~~~~u "X~3~nl'akJ.eWICZ.

Waga lekka: Pietrasi.k (Z) s'1Jotku,t

stała mł6cka drużyn

miejscowych tów do wyboruj dwóch Szkotów, ' . _
la w czwur - l
jednego Ąnglika i, jednego Walij- DdvJ'~. l~dzk' U
d W F • P -r"tT
wać.
:zyka.~lwnym meco. się wydaje,
J~~O
l, rzą
. : l '.':
Szkoda, ~e PZHL nie uważał za ze Angllcy- nie uważają Z'!l stosow- ~izezno._zył~alęna trening l dla ~z:er
sto®'W1l.e porozumieć się ze Szwe- na zgłoaić chociazt]y dla przyzwo.i- kie~%z:4 Gl.mna:tjum Pl'zy ul. l~hendarni, którzy wra-ca:ją:c z Pragi do tości jednego przynajmniej sędziego· ~ 1 ' 1 6.. . J:I'
•.
..,
Sztokholmu mQiglJhy l;>il"1..b:!iei za- ~ Kontynentu.
ki ~rrn.ny. trfn:~",owe. poniedzmłwolno na zawody m:e,dz:vn:.trod,tJlwe trzymać się w Polsce, by l'oa:egrać Skład repl"ezentacji Angli v.yzna- ~n' rOdY l p-ąvki ,od godz. 1tt-lR
wyzna,czać tylko :dW6cJl sedz,iów kilka spotkań towarzyskich.
czony zostania· definitywnie 21:1 IAzs U: 1~2~e:na ~Jt-19 dla

pa .. :'

.

,Me'cz k~lkzv. ~ie zwycięshvem dru
ZY'l1Y \Vę~erSktel 9:7.
Trzeba przyznać. że Węl:t'rzy za·
stali skrzyw:dz,enli przez faia1n 1e dobranv kom1J'h~t sędziows-ki. W przr
s.ztnścj po,d ża.dnY111 'J).ozorem ;ni:,e

przestała jut lrogokolw:lek .interesq-

IPróba ·sprowności łyżwiarza

i

ecz·, S_" Batory"

sie z Za!horszkym (W). Spotkanie J1lie
. . '
za,pOiWi.atda się lluteresuiaco. W p'ie'rw- tl~rcers~u Klub ST1~rtoWY W Łudz:
ŁK
szej rundzie Wę.~',i'er maprz.ewa,.I;C; :na PO'\'\Iila'd~ml~ ws·zY51l:k,clh harct;rzy l
punkty dt.i~ki lepszei tecjhn!.c~ .i a'gre ha,rcerk~" ze wohe,c po.l'elPszfr11!l ..się ,
SYWl1ości. P,o,d kon:,ec 'd·r'Ugl'(~łJ r:undy wa'J'ltlllko)',. am.nosfery<cznYClh. pfoba
jetden z ciosów Za'hurszkego ścma z spra~v:nQ'~Cl na briwlarz,a I l. II ,ndnÓg Pidmlsika. ale pada gon.g i ra- l)ę~Z;Ie SIę W nadC'hodza~a 'il'edz: e1 9
Jutro Q 19'ou,zil1;e 11 VI hali przy tlI.
mh~ .go od s·romotnej t!rzegranelj. VI! UI1Jla 2 ma.rca O gDtdZ. B-ej na lod0"o/j- R'(),I\iici11~kie!j odbędzie s'lę d·ecydujątrzeCliej rnndzię Pl<t~trasJik ma tJrz'e,wa s~(U I~;P Zle~nOC~~'!le przy ul. Tymj,e- cy mecz bokserski o dtlJżynowe m; ..
g~, irafiruiao kiilka razy. l~wą pro~tą. nl,e.ckl~~O. rag K~ll]UskJel~o. Wszystkl: str~ostwo Polsk~ m:edzv ŁKS a .. Ba
W.rulka kotlczy się w.YlITl~le~ ret;l1s:o Irha.roer~~ .: harcer.z'~, ktorzy, .cUlca od torvm".
wytrn. Sędzia SaQlay lmmCZn!e USID.e- być pmb~. W'ly11l S:J.ę s'Ławlc punktual Pfqe.d 1;y~od\n'iJett1 w C!horz(Jwie to·
aha .sIię.
me ,z lYZWa1111.
dzialllie uzyskali wYnik remisowy 8:8.
w

J

Glodny Krupka wznosi

Ku

głowę

Qt.zęphoro kokp~QWlJJ]'·

Chciałby znaleźć
zerwa.ć

.. By" móc

sposób tllki

re PIzl..St)."la.ki.

nowac fl?Wopowstałe kluby

001.111na t'Zecz
ZWlą~. Sprzęt szernuerczy doebr-

ter~sownle

za

pewną o~łatą

czy ~Wlązek..

.

Ogoln,oPo!skle. mlstrzostwa Łodzi
ŁKS W:vstiW! w nastcmUląCYIl1 slda?la koblet l męzczY'Ztł, odbędf! sIę 15
uzi~: ~Sta'Silak. Pawlak. Mal"c.nkuwski 111 16 marca. Zgłoszenia do dni!> 10
metJl1.k, Pi 5!!.,rski. Ży.1iSj. NiewadzU. ,marca 19-17 r. Wpisowe zł. 300 od
W wvp.ad~u odąuesJ:,e1!la ZW:YCie-,IZaWOdnika..
stwa . lOOZ;al1l1e ~na.Jda SUit w fmale
wZyWa Slę kluby AZS. .WKS i
m1&trzolSltw P Oliskl.
~,ZryW' do uregulowania zaległych
składek do dnia &.3.1917 r.

tr

r

, ~. ? z. Sz. ~yspon?je pewn&j t:eilo"

SClą. 1f1struktorow, którzy będą

.,

ł y

ł

Wtes8'cie znalazł. W małp J4romad~
Kamien rzuca.. Małpy rade

Nr 59 l(05)

Z zenwty bombardują człeka.
Ma z kokos6w Krupka mleko.

DZIENNIK ŁÓDZKI

5

I

q~w-

łCI własne o mt:za ~
Y
a
Agentka gestapo przed
.

Albina;

słow.: Budzisława.

I

futro
Heleny;

MARCA

sądem

Eiffla.

•
Warszawie wIelokrotny
Premier Rządu, Minister Skarbu 1
Rolnictwa - Władysław Grabski.
1945 Wojska' IX-ej armii amerykańskii.ej
przerwały t. zw. Linię Zygfryda, zdo
bywając Mtinchen-Gladba.ch.
Umarł

w

K
Woj
Pow,

Urzą..ct I:lezp.Urząd Bezp.

;_
-

.,

..

,,::ec~~~:;;;;~a::a: .ood~~'"

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

i

v.:

Pa~ KICIa post~owlła. [XJJsc

mowie po polsku

N-le pOZ

252-72
130-01
253-60 od wydama W ręce filetnieck!ego swe
fCQm, Miejsk. M. O.
Kom. Pow. M. O.
185-02 go męża. Sp,Qlwo~dow.aI,~ olIla wysł,a:n:ie i
Pogol Rat MiejSkie
11'14-44 g.o pr,zez .•AI1b'~llts.amt na przymuso i
U
PogOl, Rat. Ubezp.
~:~: t~tł~ e ro!hQlty dlo t:J,iemiec. W6w:cz.a~ do
Pogot, lekarskie PCR
Strd Po~arna
- tel.
8 pI'em poc:zuta Slę WOi1na. Mąz J'e,! pr
r"'lnciszelk ł(lepczyns'kJi W cz,as~e
Biuro DIliDer6w
- tel. 199-00 pewnym oz·aslile dęż'kiej pra,cy na zle I "kuracH' c:.iemiecik,j,ei POldlpisat vlJlksn1i ni'em!j,elck~'ei zidollalf zlb;~,a. Po~ró: 'liste i jako N1emi,e,c praoowa,I na sta-'
OYZłlRY APTEK:3
•
Cl~ do Ł,OId!Z;, Do dOlillU nllle clh01at 11 cj.· \Y.daw,a. Na sta.Gij kolejowej byd~ru1J!)azPt~ki:kpa~ ..t11'e mj,a~ po co wracać. jednakże Zo- lo zatrudlui'oTIycih widu Po,lakó~N rollieDlzelcsklel'eJszeJ(pnOCtYk
go
10 r ows ...a .. ,
aJącz
leWi
f'
'.f.
:
dIOW'e'
' dz,.a.
; - botTIlikow
. ,
.
cza (Zielony Rynek 37), Gorczyc~iego. la r"
)llleICl)IUra .W;k'rlhCle
SI.ę
i POilllOc:ruc~~n~'h
SI,'ł b"11lr~(Przejazd 59), ~arlina (~ił~udskiego ~4;, ~a. ze ~ąJŻ l,e:l pr.z,elbywa w Łodzi!,. "vych. Tycih p,raloo,w:mkow KlepczYl1
AntollleWl,cza \Szo~a Pahlamcka 56), Me· ć~atYlOnm;:ast dOlllliQsta O tym władzom Ski. traktował laik n. ajlgOi!'1Zej. ~a każckela. (Lmanowsklego lm.
..'iemieckhn. Na skutek telg{) do'ni'esłe- dym boku p'odkreślalł Swą WyżSiZOIŚĆ - wszak bylI V olk'sldeutsClhcm.
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- Feliksie, idę do frYZjera J zyc!o frYZJera .. Jak to szę mÓWI, wzglę czę sobie byś mi towarzyszył.
2 iPH1.dz1e,rnika ub. roku na WOkan-/ nra mąlż jej 'zosbł .aireS'z.towany i .0-' dem wiecznej ondulacji. N a cóż?
_ H~ ..;.... mruknął młodzian
dzi.e Spec,fallue.go 5ąJdu Karnego w saidlwny w wi'ęz,:eITiliu. a p'o p.a,ru mie Wszystkie eleganokie palnie to ro- bez zach';ytu _ a długo 'to będzi'e
ŁJdzi znala,zia s,ię spraw,a Zob C:e- siąJca.cIh zoS'ta'f 'P,olliow.ni'e wYSilany do bią·
trwało?
CiVUrY. Ze wzglęi d:u na ltli'eloibpcno'śćkJil Niemilec.
T- 1• I ·
tk· ab'
.
'k
ku św.iadków Sad slprawę odrnczył.
Na'stępniie OiedlUr:a d,oniJosła NieJmaK, a e nz"! llSZyS
le z lerElJą_ Ach, momendk. KwadransI
W dniu d!z!isi,eisiZym sprawę Cie- com. ż,e n!i:eljalkJi J6źwiark lli:tgdz!i,c nie ze sobą narzeczonych. Natomiast najwyzej.
c;lury wzrpatrzy S~d Okręgowy w Ło P faJcude. W u<ziU",nilu .,'za,sllug" Zofia panna Kicia powiedziała do pana
_ NO toidzremv.
dz'i. Zofia Cieciura to nie zwykta Oieciura
została agentką gestapo Feliksa Ździe,bełko, który do niej
Na swoJ'ą koleJ'kę czekała panna
v,oilksdeubclhka czy nawelt kOln~i,de,nt- Nr 2349 (Uhk.)
ka. BOlwi!em na!wet ci. którzy zdra,
_ ,
Kicia dwie i póJ godziny. Pan FedZłil1ii
OjCZYZ;lIę.
IDIOZoslta:waJi wliemi
'alał
liks trochę"zmarkotnial, ale nie 0n,aljhI:\ź:szY!ll. Zofi!a ~lec~ura •. zaczęła
I
.'
kazywal niezadowolenia. Pocieszał

słow.: Radosława.
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się, że gdy tylko na'rzecZ'ona zaSlą-

dzie na fotelu fryzjerskim, samo
uozesanie nie zabierza już. wiele
Nie '1}O'zwa lalim
sobą
K d
.k
w biurze mów.ić po pOlIsku. n:ie mó-' czasu.
wa rans! ..•
k
wiac iuż {) tym. że mus1~H się wy~iWreszcie pan Feliks docze al
łać. zwra:ca,j'ąlc slie do melgo po llille- się. Dama jego zasiadł:a na fotelu,
mie,cku pod'c,zas gdv Kle.l!J<cizyńsk: ję- a fryzJ·e1" rozpoczął zręcznymi ru'l
'k'
• d k
l
- b. ,
ZyK
p~. s l znal . o's oua'e.
."
.
W dnc'u wczO'ra]'s,zym
Kle,p,c,zynsJo chami TO 1C swoJe.
s.'tanot VfWG Saldem Okręlgowym w
Pierwsze dwie godziny oczeki:
Łodzi. który wy:mi1e'rZy,ł mu karę wama spędził pan Ździebełko na
4. łat więz'lem1a. (i:bk.)
przemierzaniu wzdłuż i wszerz lo'
1

..
'l1iaJwet m:ęd,zy

I

I
I

żywnościowe
z lutego ważne nadoi

Kartki

kaZ';' fryzjerskiego. Przez następne
SO tyS. zł wydoł no hula~ nk-I w Zakopnnem
\"
godziny
tre-

. t spo łd zle
. I'
A'k d" de frauan
d tem
In kasen
ni" or I

l

nauczył się na pamięć

ści trzynastu pism

codziennych i
tygoanri.k6w, umieszczonych na
krzesłach w p'ocz€'kalni.
Przez dobre rtrzy kwadranse p.
Feliks nucił. znane piosenki, po
dł· Zb d ·1 ~
czym z rzemną SIę·
u Zl' ,0;;;0 u·
czeń fryzje,rski szarpaniem za rę-

TE-~,TR w. P. (Ceg~elniana 24) - o go- I mI'es
.WatŻnolŚć
kalrt tY~nolśc;i,owy~h z
.
b ł
k
ł " . t d da:wna . poszu
dzime 19,15 "Krakowiacy i G6rale".
. .1'ut,elg'O rb. zos',ta!e tJirzedtuzo:na
Cz,estaw Pruszk,owsk,j
y swego a alfa o. ze Jest (l oQI
TEATR KAMERALNY DOMU tOŁ- dio dOla 5 marca r:b. z wYjątkiem od- czasu iil1kalsentem ROlbotnkzei Spól- kJiwalny przez IMzbe organy be,zpieNIERZA (Pr~.ejazd 34) - o godz. 19,15 Clinkó'W na c!hłelb.
dzie:lniPracy . .Akord" w Łodz.i TJrzy I cz·eństwa C7.:e~taw Prruszkowsk:. ZaR:=~:ra"ss~~~!,t~:r::K~::'i,~j autora Wił
ul. Plotrkolwsikle.i. Telglo illlodelgo. bo pytany o os owych 50 tys. zł ~rzy:
TEATR roWSZECHNY TUR (11-ego
za1e1d'wie 20- letlTI'i,elgo ch!op'ca wszy- wbsz'C::ZO!ll"'~Cih z
kalsy Robotn.lczeJ
lAstopada Nr.21).- o godz. 16-ej Koo,cert
ChJłIOrpiec Madej Jerzy, 16 lat s'cy darizy!li 2luiPeł:ny:m zau,fani'em.
Spóldzielln' "J rac ,! ,.Akord" w todz:.
z.espołu radZIeckIego Marsrza~ka ROIkos-, zamieszkały w Loc1zi, ul. ~ród~wa
14 wrz'e:śn;a ulb. r. Pruszowski 0- Pruszkowski przyznał się, że Wydatkaw.
sowslciego - o godz. 19,15 "Ożenek" GO-I'
. '
d
,.., h
gola i "OŚwiadczyny" Czechowa.
20, wySlZed!ł z domru w dlnłiu 27. II. trzYtrnał polecl::!lriie wym::any 50 tys. je ,na ubrania. ·osta,tme zyc:.e l u·
_
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TEATR
KOMEDIl
MUZYCZNEJ '1
1'. 5. nie wróctilł. Ryso1?hs: WiZlrO'St I z,t{)ltYClh w 500-zJiOItowYclh banknota'Clll iartki.
'
'.
,niąc. _ Prosę pana! Ta pani pro"LUTNIA" . (Piotrkowska 243) - o godz. 1.67 cm.. szatyn" ni,e!bies'lde oczy, sfia:r:e'j ,em.:iSlj~ na baluknQity. n:ow.ei
Prusz~owsk~ zosta,t orze\'Y·,eZJ()lllY sila 'panu powiedzieć, że już ondu.
19,00 "HrabIa Luxemburg".
Ubrany w szary płaslZlC'Z 1 UJCJZll'iJOIW- elt1l~sd<i. Udał się w tY1m c'e,lu do ban- do Łodz,;, gdz,;e wkrotce Sltame przed
.
,
lacJa skonczo'l1a.
TEATR .,SYRENA" (Traugv.tta n -, ską. cza,pikę. Ktokolwiek wrłedz:jJałlby kU wY111l!:mił pi·eniiąidz'e d. .. wszelki S:>dem. (:b'K.)
godz. 19.30' KomedIa Hennequina 1 Vebe.,
'śl "d " . "
. .', t
'.
kł
ra .. Pani Prez~sowa".
.
o mliejlSlC'U pobytru, pI1OMony ja:lIt O a po ~lm zagl,n~ .
_ Acha; świetnie, _
rze p.
TEATR GONG (ul. Kopernika 16) godz. nat;ychmias<towe zameII~łe U roW kOl1'C'u .g;r:ldn;a uh. roku w Za' F e l i k s , zrywając się _ El więc wre19.30 .. Tylko dla dorosłych".
dziców pod W/IW alh',esem WZigIęidtIlle korpanem ifI1Ilhc.Ja zatrzY'malła mlode.DZIECIĘCY
TE.'\TR
KUKlRŁEK W .najlbliŻ'szym KomisartlJacie M. O.
iglO. dlObr.zre llbr.alneg,n,!I11ężezy~nę za
łI
szcie idziemy.
B~PD (ul. Na:~o~ 27. Do~ ~l1ltury l\:Ii(798) wywoła,n,ie 'a wanhuy. SprQiwadzono i
Eeee _ skrzywił się chłopiec
lic~anta).
C~dzle!lme
z
WYJ~tklem
pon~e~o
do
kvm
'U~::ltu
1.
tam
dopiero
się
,·esce
n'l·e. PanI· susy sobie włosy.
dZlałków WldOWlska zamkmęte dla dZle"
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Ma:rlialna P:JanoWSK!e'go,
ci
powsze.chnych o. g.:-dz. WIdOWISko
9. lub. 11.
OSlGlrŻ,)11elgO
o. wydarj;e
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'e ~<:_ Jak to dlutJ,o będzie trwalo?
w szkół
kaMą niedZIelę i ŚWIęto
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,
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s
otwarte o godz. 12-ej. Sztuka pióra. L.
czyły
sta'po c,al'ego Slere'gU Bnlakow. ktor,}
- Głupstwo! Kwadransik ...
Krzemienieckiej pt...Historia cała o niern'.ała być w dniu wczora,js:wm r·)Z_ Coś ty powiedział? Ja znam
bieskich migdałach".
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p'l+rzona przez Okregowy Sąd w Lo
WILE~SKI TEATR Ł4,TEK - W Tek
t·
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.
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"
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.• t k
'd ' '1·
atne Nowym - Kopernika 16 - gra baj
- W Klubie Literatów, Traugutta: 6,
zywn?SClowyc
WieCIe
dz: z0slała Cdltc.zona. est to lUZ po JUZ e wa ranS11(l ..•
kę Andersena .. Slowik,<" w przeróbce sce- o gQdz. 19-ej Recital skrzyPcowy Zygmun_
wtór:1e odro~·zeni,e te:j s,p·rawy. poTu pan Ździebelko, człowiek z
.
'H ~ y
Janus ewskieJ' i Ewy ta M.urawskiego. Przy fortepiMI.ie o. Waw
Z !Cl:n6em 1 mairea br. l'107m Orc:zyn:a . . '
t"
.
'
mczneJ
a,~n
.
z'.
rZYIl1llik6wna.
: " . . a '., 'k' t
. ,~y h
nl'~z p:erws·zy· er!ITI!llIl Je!J rOIZp!)illnama natury spokoJ·ny, przystąpił do
Totwen Z llust!aC?JIJJ muzyczną. St. Pr6~ W lokalu własnym, Pirohirowslka., m" S'1ę".W~,il.'I!WlaJll;1~ . arWymll~,~ny,C! na był wyznacz,qnyn.a dziień'27 wrze~~~~:i~ońie~:?t!i~~~:i&o~w:::ca~~~t: o.godz.l8-ej walne.zebranre~ekcjile1tko- kwa,ec!~,ell. kto.re tfWaćhe\d~ledoJQ śnia ub. 'rokU. (Lbk.),
SY8tętt1a~y~znęiP demolowania za12-'ej. Prż.edsprzelila:źbilet6w wksięgar-' at~t"'.'.~:~liL~~';ferenC~j1IlleJCżPWL. Al.' maJZroaa'111'·","~~~ok~~~·'wY1·'mi.el~,n'y: ch l1a rze
rM~t1/łiy~eł~D;b~ "
oJ .• Prasa," PiotrkO'wska 102a.
Koścms~l 4, D godz. 14-eJ odpt"EliW'9. Re•
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, . b d' l .. ""d 5 d
WŁAD.'
. TEATR LALEK "FARAl';lUSZKA" gra fer.entów Socjalnych III-gQ Kursu.
C'lywaste Ol ywac Sle I ę z.... li
'o
VI sali Zwi/l,zku Polskich Artystów Plas.ty_
115 malica rlb.
Re:esłpftC"IG
k6w ul. PiotrkDwska 65. II p., w kazdą.
•
fil u
sob~tę o godz. 16,00 i w niedzi~le o &,odz; JUTRO (3 ..3.47)
przy polbi,eralniIu ka,rt wvm;ennyclh
'I
-.::u.
Iedz1
12,00 i 14,00. W prOg~~mkI!!':j "SC
- W lokalu własnym przy ul. Ze.ehod- na leliv przedk!ad:ać aktuallu'8 zaświad niespornych pretensji do Niemców
sroczka na płocie" :T. PoraZl1ls. Hl , " zer- niej 20 Q god:z ll-ej walne zgroma.dzoole I
,.
t . d'
. 1 k
d
!lit;
wony Kapturek"L.•~iszniewskiego • .. Z8.~ 2.K.S. '"M:akkabi".
CZel!1l11~ pm'Cy. g. WleI1 Z~ląCe, Ja(a a-Itrwa wozi
czarowana S~rzy;nka wg. baśni lu~owej.
_ W l' U L N
towicu 68 o go_ te,g.OITla kart pr'z'Y'sl'UigUle danemu zaokręgowego
~~:g;:r~i~rrk~~~i~w102 :'P6łdzielm Pla-I drzinJil9 l~~ej. Od~Yt P~~. :Tulius'l;8,' Salo!lli kt~doiWi pra,cy ~ na iaJkiej podsta- Wła.dze milelj,skJie. a ś,d,ślej mów:i~c \'
p. t. ,.Polo~'iJSta. .
....
WIe.
Wydzlat Staltys~y:c,zny. Zarz<lidu łVl.:~lPOIIski Czerwo'ny Krzyż. Od,dział
N;-9:: OS~~tb,.Cir~ón~~zYt ~~:r~;r!;
sk ego (Al. ~O,SCIIUS,~kL, 0, .. pro.w~dz:: t6dzl~i. u~rzeimie d2)'ekui~ za złOlżeDuni:n~\i1ny. poświęco!llY twórcwścri pisaII"MIĘDZYśWlETLICOWY
w dalszym o,~~u relles,traaJę mespor I n:e o~la,r :na od'buGowe Szpitala Olifcskiiej Prusa, Orzes:zkowej i SieIlJkli:erwic~a. RADIOWY KONKURS RECYTA- nych pr~t,ellliSl1 . IIHywart,no-pr~"Ynych I ;l;owego PCl( W Łodzi.
~ W 10kJalu Centr. świeUicy Zw. Rob.
TORSKI
orbywate:h pOI}slkmclh do wla,dz l mst y -\
PCT.(
Z kI d ih OraficzBUOJOwlatnych, D godrzinie 10-ej Zlebrarn.ie
.
tucii b. R'z'eszy n!le:m:eckielj o'raz do
Kołu
. l przy a a, a,c,
CZ.łonków Sekcji Pileka:rzy Związku Sl:'o-1
Ze W1ZIgllędlu. na ołbrzymie ZigłosiZ,e- ,poSZlczególny:clh N;lemców.
nych WO<J.~ko,\"ego Imtytutu Na.~k?~
żywc6w. . . .
, iIlIia UlClZestlJ)ilków, ~0lnisja Kwalifilka.
.
. ;
_ we go ul. Gd.:mska Nr 130 - c'Ocnod
ADRIA <Główna) - .. Ojcowie 1 dzieci" .. - W hne!hcy fabrykI Nr 32, o godz.j cyjJlla Radi1owego Kon1munm Recyta- . W CląlgU u!blelg!e'g,o. mleSl.~ca Plfzy Il urzadzo.ne'J zalbawY - 20.000.- zI.
BAŁTYK (Narutowicza 20) - ,óLudzie ~;:~ ~b~~:1S. ~elegatów KlUbu Sporto- i torek:ieg,o" urtz,ędiuJe oodziemi!e od Jęto W ram,a,ch tel r;e'leS!raCl1 11 Ud?-I Kotu POI< i 'Pfa'coWlnikom fabryki
t manekiny".
W sali Z. W. M., Plac ~wycię$twa lS, I god!z. 1'0-18ej W CtmbrallIlry1l11 Robot- kum~!1t.Qwany~h w:n.ło~kow oraz udZIe ł',6dzkk~\!.o Zi ediTIlOIClZen ia Przemysłu
BAJKA (Francisekańslta
.31) - .. ZUch wodo
gO.d'Z.
10.-ej ~lne. J!'ryz]erskmh.
zeb~e .Zwi~Zlku za-I' ni'~.
Ku.a'b..ury _ T . TT
R • , hjno i!Jnforma'cJl 214 o~obom.
(o.) We'lniane,go
Nr 4•u,l
Nowotki Nr 83
dziewczyna".
'
Praoowmk6w
.. ' Domu
.
,<.
.
•
GDYNIA (Pmejazd 3) "PwlIte6J:"lral".
- W Świetlicy f-my KUblilk, Za.ehodni~ I 2/g'łOSZen:lia pr!Zy]mOWaJIle Są. W C.
zebrane ofiarY zł 7.300
HEL (LegloMW 2/4) "Symfonie Nr.7?! w:line zebrani~ d~legat6w SelkcJl t R. D. K. - TUR. uJl. Piort$o!W'Slka.
OS'I'ATNIE DNI
'młodOŚCI".
. DZJJewliaJrsko-Pończos~nlOzeJ.
243, tel. 11:2..57 t w Dziale Progra- [.list. do
edakc/l
MUZA (Ruda
- "Zakasane
ttiÓW'
Polrslkieg'o Radia ul.
Teatr ,Gong" gra ostatn:'e dni pepiosenki".·
Nal"Ulflowi~za 100 tel. 25,7-,97.
CO
ten humoru program ••Tylko dla doPOLONI,Ą. (Piotrkowska 8'l) - "lOatka
(176fM)
rosłych z Ola Obarską.Gierasińskhn.
słowicza".
l
Szanowny Panłe Redaldorze!
Janowska, Wilczyńska. Wolską. Dar
PBZEDWIOANIE (aerom&ktego 7fJ(18) - I
RECITAL WIOLONCZELOWY
' .. Nieustraszeni".
LEONA Ś~TK:mWICZA
Jakikolwiek zrozumiałym jelst, że "kim i Szwaicerem. Pocz. 19.3Q.
BOROTNIR . (ItiUMk1ego Nr 118)
. diz' [
10solwanie ~emii lIlie jest związane
..San Domin·go".
W nIe ·l!e ę, o godz, 19-ej W sali
ś' ad
.
,
Z POLSKIEJ YMCA
ROMA (RzpowSika U ) - ,,00 mój mąt
SOBOTA, 1 MARCA
Konserwato'l'iiUTIil (Al. 1 Maja 6) wy- ze 'Y~. ornym wy,roźnieniem porobi w nocy' .
6,00 Sygnał czasu. 6.05 Dziennik. 6.20 stą.pi wtale!IJJtowany w]olonrclZelista- s~cze~olinych osób,
tym niemtńiej
2makomity a.rtYlSta-<recytator HenBEKORD(Rzgowska 2) - ..Fodrzutek"l Giluna.styka. 6.30 .Muzyka.. 6.57 S~gnał, wVrtuoz Leon świ'''1:Jk~eJWicz. W pTO- sI«adam R~daikcji . pordzięlrowanie. ryk Szatkowsld wystąpi w "WiOO2O.
czasu. 7.05 Muzyka. 7.15 Wladomośctl po't:
Z :t łam """';1
dż'"
1_
STY~.OWY (Kiliński'ego 128) - .. Pan- ronne. 7.35. Program. 7.40 Koncert poran- gramie Frescobaldi:, Ha:y'ldln, Fran'os a
u"!' e
z ' lWllOlIla
zasll\.O- rw Ballad", p'rzy akompaniamenoie
tearral .
.
ny. 8.80 Informacje og6lnopolskie. 8AO coeur, Grieg, CZaj~owsld, Głazwnow, ooona.
forlep1anu, w lli'eQz-ielę, Olnia 2 maTea
SWIT (Bałucki Rynek 5) - .. A imię ich Skl1zynka PCK., 8.50 Audycja SiZlkolna. A 11b _I'l~ C""-p'lll M • zlk . , i
milion".
9.aS Przerwa. 11.57' Sygnał czasu i hejnał. =e~J1r""
UU! l ,
OfD'lUlS' O l 1IniIl.
J'edno tylko s1Jwier'ooam Z praw- r. b.,' o giooo. 18..tej, w saU Polskd'e1
.TATR" (Sienkiewioza. 4ID - ,..Kapryśna la.05 Aud. dla. świetlic robotniczy?h, 12.35 Bil'6ty SlPa'zedaje Seikretarria,t. 9--5 w dziwym smutkiem: że s~odki tort YMCA w Lodzi, w. Trauguta 17.
. ekspedientka".·
'
Utw.ory fortep.Ianowe, 12.55 ,,10 mInut poe dzi,eń kOlI]CeTtu 10--12 i od 5-ej. (761) nie posiada lnocy ,00słodz.enia" tak
Prz:edsprzedaż biletów w. Sekreta.
"
'1(8)
zj'i". 13.05 Muzyka obiadowa. 14.00 Pog.
,
TĘCZA ... (PIotrkowska
• - .. Nie- dla wsi p. t. "Jak ułożyć plan nawożenia':
obf.itelgo W kłopoty i ZIlllal'twienra !Iiacie Ogrrtiska ul. Moniuszlki 4-a.
ustraszeru .
14.10 Wiadomości r6żne. 14.15 Crocda .Tu- TEATR. KAMERALNY DOMU 1;01... żyda.
'
'
(175jM)
WISŁA (PrzejMd 1) - .. Zeznanie. szpie- la odpowiada dzieci Dm na liJsty. 14.30 P6. ul. Daszyńskiego 34
NI',e s,lęg.aJ·my J·eldrna',k za un's'oko!
•••
p".
'.
gadanka. p. t."Koścrius'l~lro i Pe.stalozm".
~iś, W S'obotę, dinJa 1 maxca plI'eH';'
WJ.óKNIARZ (Zawadzk& 16) - "Zeml&- 14.40 Kronika i komunikaty, 14.45 Ko~ert miera nie rnraneJ' d!otYCThC'zas na sce- Wszak w konkursie nie chodziło o I W piątek, dnia 28 IUJtego r. b. o go_
nie szpiega".
reklamowy, 15.00 ,.'L~genda północna b'
•
•
OŚ
, .
S l' K
tam łańcucha dzini'e 19-teJ w a l ominlkowej PolWOL NOSC {Naplórkowelrtego UD - słuchowo dla . d~lecl starszych,. 15.3~ nach polskich nOwej sżtwki amery- prze!'WMue CZYJeg
.
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technlJCzna.
15.40
AudyCJa
utwo'-ań
ik"
T
W"'l"
niepowodzeń.
.
"
skie]'
YMCA
w
Lodzi, ul. Mon:ttlSlZki
"ZaJazd na rozdrożu •
rów polif.oIl!lc~nych XVI i XVII wi.eku w ~ SI leJ
.
EL larru; a
"Szklana
ZACHĘTA (Zglerska 26) .. Elwira stylu a capella. 16.00 Dziennik, 16.30 Arie Menl:lżeria".
Janina Bergunder
Nr 4-a, Brof. Dr Wł. DZIWOMOwsIki
Madigan".
i pieśni. 16.45 Komentarz' wydar~eń kra"Szldana Menażeria" g1I"anabyła
wygłosi odczyt p. t.: "Wkład kultury
KINO OSWUTOWE (ul. Rzgowslta 94) jowych.16.55 Aud. dla m1MZlieźy, 17.20 bez p.merwy przez dwa Ja.ta w N'o- Ł6dź, 23. 2. 47 r.
polskiej w europejską".
(lUjM)
Z życia. kulturalnego. 17.25 "Przy sobocie
..,
- nieczynne.
po robocie". 18,36 "Nauka przy głośniku". wym Jorlku Z Il!iesła1:mącYIffi POWO-O.
19.00 Fel. p. t .•.Takpo~tała 'legenda o dlzeniem li U!Zl!1anaZ:ostała za naJ·'i.epKINO GDYNIA
-ino'
Bałtyk"
poczlI.tek seansów: Panu Twardows'lcim". 19.10 Chwila muzyk
KINO STYLOWY
'1530. i800'· 20.30· ~ nied~ielę 13.00 godz. ki z płyt. 19.15 POg.' prof. 1<. StrOmenge- SiZą S'~~UJ ę seZ(lIl1U teatralnego 1945-6
. ,
."
" B o a" ra do audycji "Tr,~ fortepianowe" p. t, przez' Jwry Kola Krytyków Teatral,
DZI9
rnEMlERA
Tęcza" ,
"Adria.
" 20.30;
ID
,
.. 19 .57 Sygnał cm_ n~ch, rotóire
'
Kino .'rozp"oczynaJ'ą:
Hi,30: 18.30:
" T'
no Szub.ert a B -dur.
przYlZlłlało awtor0'wi za
"Hel"
su. 20.00 Dzi.ennik, 20.25 "Ze słowikiem w S
M aż
FILMU FRANCUSKIEGO
w niedzielę - 14.30.
zawody". 21.00 Słuchowisko p. t. ,,~ł- "zkla,;ną
en e:r'ię" swoją dol"oc'zPozostałe kina rozPO'czyna.ją, s~ans~ dO nierz Samochwał" w/g' Plaut'a. 21.25 Li- ną. nagr0'dę.
.
godz.: 1600· 1800' 20.00 •. W nIedzIe e ryczne arie operowe. 21.45. Audycja roo,ALkJcję teg'O orygiITla,llnego widowi-,
400
.•
.•
rywlmwa p. t. "Główny lokator". 22.00 k
.
dan 00 rok Kwadrans prOlZY. 22.15 Program na jutro. S a -:. rozgrY:"~ę,. ~rze'zclztery OS0'1 ..
..
Passe_partout
dO'
kim wy . :~
22.2~
K!Dncert
Zyczeń.
23.10
Ostat.
wUla.d.
by
W
.rze'czYWm:lltOSCI
.1 uAcm.omnie,ni'ach
1946 ważne są. aż do odwołla.rna. •
u
23 30 P l l . " ~It"
dziennika radiDwego.
.
ro~m ~ U:Jr'zymy w W'yIkonailliu Jerzego
OPOWIEść O MĘ:STWIE I WIERNOśCI
d2lień jutrzejszy,
23.33 .. ~oncert zyczen, Dwszyński g:
I
' .
23.58 Zakońozenie audY<:J~ l Hymn.
.
e ?, . ren?,' Hor eckl e] , JaREż,YSERIA: JEAN DELANNEY
YBORCZE
I nUlSlz~ J M'0'ma l Zotflll Mroz:oWlSkiej.
ZEBRANIE W
JAKA DZlS POGODA?
R.ezyserria - Er'WiIll Axer'. KótmpoW, ROLACH GLOWNYCH: PIERRE BLANCHARD
sekCji dziewtarsk'O-pończlOSlZlDltclZej zoOhimumo miejscami opady. Wiatr zyc~a przestrz,eni scen.1!QzlIlej według
ANNIE DUSAUX
staje przeSll.11D.ięte na dlzaeń. 9. marc'a pO~ytWiiSty PołUdllli:oWO-'Wl8cnodlni. Tew ' proJelkitll .Jana K'osińsktego.
'
SUZy' CARRIER
b. T. w lokalu i w ć.zIasie podanym we pel'a'łmTa około -20.
.1 Ka"sa c'zymna od lO-ej, tel. 123-02.
(A 214)
wezOirajszymzaJW1iadoonielłlliu. (32fW) .

I
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szpitala

PCK

I

I10 -

I

R

Pabian~cka)

I

B~gloŚlll1!
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Nr 59

(605)

Gorzelnie

IT

Jedna z powa,żnyc,h szkód wyrzadzony·dh 'na:slZ'ej gospodarce kraj 0~v~i p.r,zez
tegoro,czna ostrą z:vmę
J~st f~kt zmmż·enia

OGŁOSlEłł

CENTRALNE BIURO

,SPOŁDZIELłłl WYDAWłłlGZEł

zna.cznetł. ilości

i REKLAMY

Ilzba S'kMbowa w Ł<>dzl. podaje do wiadomości. źe 2lgodn.ie z § 9
pklt. 1 d 2 R01.{Porz.ą,dzenia M'łnistra Skal'bu z dnia 1 grudnJ.a 1946 r. (~
U.R. P. NT. 5, poz.. 27 z 1947 r.), do składania zemafl. poda;t1;:owyeh
o osiągm1ętym w roku podatkowym. 19?8 c:ochodzie (-poniesionej stracie)

)) WI EDZA«(

są. OIbuw'ląrt;ane nMtępoują~e

ODDZIAł. VI ŁODZI, II.

Piotrkowska 10 i 130
Tel. 258... 31 Brał 138...81

z'Jem~:,a;ków. vr.zezna:czon:rch do kan
sumCll lub do wIosennyoh zasiewów.

. ?:u.I"2a ziemniaczana zawi·era śre
dUl~ 7n 'Proc .. wody, n1e dzhv więc,
ż'e J'e's;t wrażlIwa na dz;alanie tempe~,a11tr .p,o'l1ri~ej -2 stonn: C. Ziemmak, me oibumiera jeszcze, gdy zamaI'~llle lo--ZO PWC. :r.na'jdująceJ snę
W!lnUl wody.

:kJwootę wolną

przyjmuje

doo k,onS'1.1mcj~.
O ille niewiellktie iJo5·Cti lladmar
z.ly,cd1 ziemn:aków \V gospodars,tw:e
r·o,mym można spaść bydłem lub trzo
d~ <:lh,le~v~ą.,o tyle przechowywanie
w;ększ,eJ ało:scd taMch zi·emniaków pro
:vadz,i nieueth:mnnie do j,ch zepsuc;a
l stl'ia1. Strad:y stąd wyn.:kte s.ą, zbyt
ł

DO OFICJALNEGO

WtY1Ct'h-wy.pa:d:kach Pfzy.af1odzi r.QnddWiU z p<>llO·Cą,· przemysł rolny, a
w SlZtCzegolnośc.i g orzeln.:ctw a dla
któr.ego zmarzn:ęte względn:e z~psu
t~ zi'emrniakl . stanowią w p'elni przy·
drutny SlUr:OW'Jec do pfzewbu na spiqrlJUs .. Nateży pamiętać. że stpirytus
AKWIZYTORZY s~ ZAOPATRZEm w NASZE LEGIT1l'MACJE
ZiemtVla'DZail1Y (aJkohO'I etylowy) paI DRUKI, KTóRE UPRAWNIAJ~ DO Pn,ZYJi\10WANIA ZLE.
za ko.OOUIDI!·cja ·posi'ada dz'ś szerokie
CE~ l POBIERANIA WPŁAT.
za'stOlSoW;aiJ11e w przemyśle. Istnie('e
wiec możnośćwllikniec:ia duży oh strat
pnzez skii,erowail1ie zmmż.QTIych zi·enl"
n~aków do najbl1żs,ze'j gOł"ze1ni. która
zalPtaci za nie .godziwa cenę, zależną
{)Id srt:o]}TIli,a idh z·anieczyszcz,enia i
OGŁOSZENIA DO S P I S U A B O N E N '.l' O W OD INSTYTUCYJ
zeipsu,eia.
I ZAKŁADOW P .ANSTWOWYCH PRZYJMUJE
Wa0nym Jesit ptz:v tym. bv zdemW POROZU1o.UENIU Z NA...1\fl P. A. P.
.
'ni:aki z.ma,rvn.:ęI!:'e. były dos,tar·czone
C. B. O. 1 R. "WIEDZA" W ŁODZI.
g.o,rze1ni w stame nieodłajałYll1 (twar
de), gdyż takie sa łatwieisze do !Ofz'e •............- - - - - - . . . . . ".............- ......._ _........_ _............._ _ _ _.............111

SPISU ABO Ił EłłTÓWTELEfO HI Clił YCH
Dal rok 1941

wbu niż te same,a.le już miękkie 1

psują.ce sJę. Śr,edn:e dzi,enne zaipOtrZ,ełhO~Wati;:e. je. dnei ~oifZ~,lni. wYinosi
ok. Z.oOQ-6.qOO k;g zlemmakow.
Akcje zakupu ziemniaków dla go-

rz.elń

;p:mwaQ:zi na terenie na·szeg.o
Wooi'ewódiZtw.a Oddzia! Ziednoczenia
Gorzelń Raln;czycih w ŁodzI ul. P:o·tr
kawska 39, m. 22, tel}. 108-60. który
dl:a przesyl'ek wa:ganowyc,h dysopouu

MIM, dnia Z6 lutego 1947 r.

IZBA SKARBOWA W l.ODZI.
(P. 286)

K o M.I T E T P

ZAWIADA];ITA,

W

(

dn. 2 ma'f1ca 1947 roku
O J;o·dz. 11.30 w s.aU Spóldz. \Vyd.

.. Czyteln.ik". ul. P10trko·wska 96 OIdibędzie się
d·ru<g·j z rzędu odczyt
omawiający litera·ckie z.a,p;a·d'!rI.enia po
zY'tywizmu polskiego.
Odczyt. poświęcony tw6rczoś·ci !t)OwLeŚ'cli,owej Prusa.
Orz,eszikowe,j i
. Sienkiewrlcza JlusitroWaUY będzi'e.
odiczy.ta,ui'em f.ra,g:mentów z icih dz:et
J}r.z.ez świetna recyta10rkę prozy U.ie Kamińs,ka' oraz Andrzeia

II

DYPLOMO IITGH'
Techników:"Chemików
Techników - Mechaników '
wykwąlifikowanych tokan:;y~ ślu

sarzy i :maJ.arzy pokojowych. ..-.
Zgłoszenia

ld.etować:

I.GENTlEMAN"

Ł()D~,

LlMANOWS:KIElGO

Wydział

II

Powszechna

li

TEAT.J;t KA.i1lERALNY DOMU !tOŁNIEBZA ul. Daszyńsldego S4
PREMIERAt
..

SpMdd~nia

:

Spolywc6w

=
II

PODAJE DO

:II
li
II
II

WIADOMOśCI

:

III

III

SZ LA A EIł AZE RI A :
UDZIAŁ BIOR4:

(THE GLASa MANAGERJE)

ZAKUPIMY NATYCHMIAST:

do pisania
z

wałkiem długości

z

taśmQ

INSTYTUCJĘ

I

...

DNIONYCH

a nict

przyjmuje

KOMITET POMOCY ZIMOWEJ
zawiadamia,

I PR\ENUMERATY
z dostarczeniem do dom6w
"SKLEPIE POMOCY SZKOLNYCH"

teł. 212-47

że

w

sobotą

dn. l-go marca r. b.

o godz. 2l-ej w Klubie Pracowniczym.
pmy ul. NARUTOWIOZA 20. (OaWlll.

t (;

l

:li WYSTĘ:PA.MI A'RTYSTOW

Tłliba.rin)

urq.dm=

t NOf:N
ULUIUlltt~OóW

ŁODlU.

Orkiestra B-ci ŁOPATOWSKICH
DOCHóD PRZEZNAmONJ!' NA POl\IOC z.mlOW-ł.

(lS1M)
PRZETARG NIEOOR.t\NICZONY
,Ce!tIlbralny ,ZB.lt'Zę,d Przemysi:u Papiel:'tllk~eg{) ogla.fiza piI.":Ieta:rg n;tą~
o~amcro.ny na ~Sclową. :przebudowę d. remont domu ,P'lWy ulicy Płk.

WlęokO'wsldego 1IliI:'

11.

W~zelkie itn:fonnaeje t pod/kła,(Jki KoOszMl'yoow otmy.rnać momo.
w Ceo'bra.Inym Z~e Prz.emysłu Paplernic~6lg'o ul. Płk. Więekf:lW6kie-
g'O 33, w W;ydIziale Gol!l!J?odal'lCzym (potkój ll!I' 14) od dn, 8 :m~a do dn.. fi
lll'a;rca b. 1'. W godz. od 18-15.

Ofe:rty w zalakowanych kopertach bez znaków finnowy>Ch skła.

dać nalety w Wydzta.le Goepod8J.'lC,zytn C .21· P. P. Cło gocbz, 10

dtlia.

b. r.
Wadium w wyookoścd, 20.00Q d.ln.f.I.leży wpła.{lić do kMy C Z P P
a kwit wadialny załą.-czyć d<> koperty.
' . . .,
Przeta.rg od'będiz1,e si\') w tym silimym d'lliu o godz. 10.30.
Oferta obowlą,zuJe w ci~ 10 dni oOd dnia otwaa-cia.
C. Z. 1". :? zastrzega. ~obie wYbór oferwta i u:niewaw.i~nie ~e8

OGŁOSZENIA

Piotrkowskf'! 96, partpr hont. -

_!
"",
~III

l1li
ZARZ4-D. ~III
l1li
~
~
111111.11.111111111111111.11.1111111 • • 1111 • • • • • • • 11.11.1111.1111 • • 11 • • • • • •

58, pokój 53

Dla w y g o d y P. T. Publiczności
Administracja "Dziennika Ł6dzkiego"

w

MĘ2CZYZN.

64 cm.'

(P. 268)

LODS, ul. N~rutowiov;p, 58;16, ttl,l!69-00
poloCM
DRUKI i URZ~DZEN ,tA

NA

a .

158

BIURO OBGAHIZACn KSIĘGOWOSCI

REFLEKTUJ4,CE

!I I I l-sze P. W SEKRETARIACIE Z PODANIEM ILOśCI ZATRU-

Oferty prosimy składać w Elektrowni łódzkiej,
. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

EGIDAlI •

PRACY

l IIII
ZAPOTRZEBOWANIA W P. S. S. ln. PIOTRKOWSKA Nr. 31

obliczeń

Daszyńskiego

ZAKŁADY

II

kalkulacyjnych

ul.

I

= SKARPETY I UBRANIA" DLA SWYCH PRACOWNIKóW ZLOż4

papierowq addi:tion

aszyny .do

2

II

II

:

aszyny do liczenia

4

:

PO CENAC:a: KOMERCYJNYCH.

:

~I

_ _- - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

:

liII

JERZY DUSZY~SIU - IRENA HORECKA - JANUSZ JARO~ ZOFIA MROZOWSKA
REźYSE1RIA: ERWlN AXER
DEKORACJE: JAN KOS:mSlil
b-______________________________
,______________
KASA CZYNNA od lO-ej. - Tel.
123 ~ 02.

Personalny.

(1027-p)

=
II

= żE ROZPOCZ~LA SPRZEDAŻ
skarpet męskich oraz ubrań ochronnych
I:
drelichowych i płóciennych

NOWEJ SZTUKI .A1\1:ERYKA:e:TSKIEJ T. WILLIAMS 'A

łódź.

dQ KSIlJJGOWO$OI
MATEBIAl..Y lHU:aOWE
p:zy.jmuje zlecenia. w w;akresłe:
ORG.ANIZ.t\.CJl - NADZORU
ł PROWADZENIA KSIĘGOWO~CI

li

i
w Ł"dz
lU
II

III
II
III
III

DZIS
PREMIERA!

1()9~17

DETAL.

l

:
•
:

-----el :

dim,ał KONFEKCJI
potleca GOTOWE U B R A N I A
DAMSKO - l\~SKlE

Pr.zyJ!Illlie::my od za.raz.

: •••• IIII.IIII.IIII.IIII.IIIII111I1.III1I1I1 • • II.II~allll.II.II •• II.II ••• III1 •• II,
II

Ii""""""'------------.. . . . . .

WlPl"O\WadziI.ł

HURT -

lABA t

~N

N

urządza:

~~~~~~~~~~~~~(~~O~M~)~!:

BAZAR AM YKAŃSKI
kon~rencyjnyeh!

U

Wszystkie zamter.esowane instytuoje i przedsiębiorstwa mogą Iderowa.li swe zamówienia względnie ofert.,v, do Finny:
"FRANCOPOL" Paris l. 10, Place Yendome. (K. 240)

ARTYSTóW:

Wdęckowskij,~g.o.

Pr-e1l,egent - p.rof. tle.Iena DuninÓwJ:1a.
Ce:ny biletów: 'llmmalnvzt. 40.-,
dlla ml,odzieży :zl. 30.-. dola oCzlonków
Spół'd:z. Wyd. I.Czyt'emik" oraz mrod~ieży w grupa,C:h po,nad 10 osób zł. 20.-. PJ:lz!edsprzeldalŻ w księ·g:arni
.,OzY'łellnika". Pj,o.trko'Wska 96,

Ż

II

HANKI BIELICKIEJ
i WACŁAWA JANKOWSKIEGO
ORKIESTRA: ltAPA.OKIEGO
• •
DOCHóD PRZEZNACŻONY NA POMOC ZIMOW~.

.,Czytelnika"

Po c en a c h

----------""'""l!1

o M o C y Z I M o W EJ

dniu l-go marca !. b. o godz. 20-aJ
.w kawiarni »GRAND CAFE«

Niedzielne odczyty

:rvITĘDZY PqLSK.~

żE:

z 'WYSTĘPAMI

w ujedzi·ek

DLA WY.MIANll TOWAROWEJ
A FRANCJ4 POWSTAŁO W l' A B Y
FRANCUSKO ~ POLSKIE TOWARZYSTVłO
EKSPORTOWO
IMPORTOWE

IfI"""'----------.. . .-.. . . . . .

je HsŁami przewozow·ymi. (lb.)

1.0 tel.

12.000,-;

Wymleni'OI11e grupy podatników mają, obowią-aek akładama z~
pod.ad1kowycll o osdągttliętym w roku podatko\vym 1946 dochodzie (:ponie.sionej sbracie) ń. obr.oci-e właściwej miejscowej władzy poda.tkowej
pterwsz.ej :instant::jl w terminie - o Me chodi:li o ()Soby f.llz~ (ta1kte
spadki ndeobjęte) do dnia 31 marca 19-17 rokn, t. j. W terminie odroc:21O!l:lym decyzją Dya-ektO'I'a Izby Skal'bowej w Lcdzi na zasruc:lrzie up:I'SIWnienia zawartego w § 8 uat. 1 powy'ŻiSlZeg'o Roz.porzą.dzenia :Milr.:J.is.tra.
Skarbu, Q tle chodzi o pozostałychpodatlniJków - do koiioo. m1esIąca
kwietom 1947 roku.
!izba Slkal"bowa ~llu~ że w powyższych tel'n'llllrlach podatnicy
dbowią.zani są uiścić da!Jszą zaliczkę na podat.ek dochodowy w wysoikości
ró2micy pomiędzy kwotą podatku pT'zypadając.ego od :ireZll1anego dloćbodu.
a SUimą zaliczek W!J.)łaconych na ten podatek w cią.,gu roku 1946 00'8.Z
podanmJcy podlegający opodatkowaollllru według przepisów Działu m 00kretu o po'Óatlku doOchodlowym z dnia 8. I. 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr. 2
poz. 14) obowtią'zani flą. W myśl arl;' 30 powymzego deklrebI wpłacić
podateflt dochOdowy porzypada.jący wig przepisóW Działu m. Dru!ki zeznań
podatkowych wydają właściw-e terytorialnie Urzędy Skarbowe.

l

Wolności

zł.

roaru

ność

,Pl.

00 opooa.t!kowu;r.lia., t, j.

c) oSoby praW1l1e;
d) przed:siębiOll.'Stwa państ'\\1fOwe 1 samol"Zlądowe, niezależnie od tego; C"G1
mają odłrę<bną ooobowolŚĆ pramną oraz przedsiębiC'l'Stwa i mająt!kl
poiZOSltaję.ce podz.8Jt"Zą.d-em państwowym lub zwią.zlków sam0mą.4'U
ta:ryt'OmaJrllego.
.
Do . s!kładania zeznań podatkowych o obl'looi.e osią.gntęty,m w
podatkowym 1946 obowiązani są WB'Z:\,1Bcy podatnicy podatku oObrotoOWego
z wyjątlktem opłaeają.cy.ch podatek obrotowy w formie ryczałtU.

, ~g6~e ziJ?anYJ11 następstwem zmro.

Ł6D.t,

gl'1.lIpy pods.:tnlhl{Ó'W:

a) O$Oby fizycZ!Ile, także Slpadki ni eobjęte), któ1"ł: w roku podatkowym
1946 miały obowiązek prowadzenia kS'l.ą·g hanólowyeh;
ł
b) oS'Oby f1itzycme (taikże spadki nioobjęte), nie wyn'li;-'1ion-e pod pkt., alt
je~el1 W l"Oiku podatkowym 1946 oeią.gnęły dochód, przeklra<maJącY

zenla z:emmak6w jest Jeh n:,eQJrzydat

wid,oczne.

I

K

JF

przyjmujq zamarznięte ziemniaki

m~a

targu.

.

.

(17ELM:)

. Nr59-Q'-l605)

Ji"i-l-iN--N'i'K

t

O D~ i'~Kll

.t"RZETARQ NIEOGRANICZONY
na wykOllUm.le w terminie 2-tygodnlowym uchwytów do kopyt ze stall
prasowanej w ilości 3500 sztuk mały ch i 1500 sztuk uchwytów dużych.
. W~e1lkie informacje ot!'Zymać . można '\li" goWinactl od 9-14-ej
w Biumz.e Zaopatr<zenia Fabr. Wy.r. Gumowych F: W. SchweiJkert; Pod
Za.rz!łdem Państwowym w ŁoOZi, ul. W61czań'ska 223.
. Oferty w zalakowanych kopertach bez w!lJk6w firm<>WyCh skła.da6
naI,ezy w Dyrekcji do godz. lO-tej dnia 3 marc~ 1947 r.
Dyrekcja zastrzega s.obie wytb6r oferentóW.
(179 M)

---.......------ I_

OLEJIU PRZYFRAWY do ciast,
CUKIER
WANIL., BUDYNIE
produkuje

~~~R~AR
Warszawa,

Marszałkowska

33,

KSIĘGOWYCH

Z G Ł, O S Z E N I A:

Biuro Sprzedaży Produktów Organicznych
ŁOD2, ul. Sienkiewieza 55. Pokój Nr 1

Z

117,

... -

(P. 276)

geg:i11~~ TiYiOTiedwab;;-:b~y

Mieczysła";

Lódzka 1.

UNIEWAtNIAM .zgubion.e doku- t
OWANIE
menty - kaTtę reJ,estracYJną.
ł WYCH
P. P.RKU.
S .• · _NAUKA
_____
_ _ _ _ _ _ __
palcówkę,

---------,--"

,-,._,

OBCJAGACZKE 12 butelek do piwa. butelki 100 gr parę tysięcy
oraz korki SJ)rnedam. ~eromskiego
37 "Zdrowie" tel. 206-0l:.~

Dr HALINA GRUSZECKA choro- SPRZEDAM kredens z witIjl'!l~.
by kobiece I akuszeria. _ 'OOwróci- stylowe Chipendale, kanapę rogową. kombInowaną, łóżka polowe.
__________
(1280
__
p) 1Narutowicza 36, skład mebli.
(1268 p)

la. Przyjmuje: Andrzeja 38 3-5.

MANEKINY krawieckie

damskie.

- - - - - - - - - - - -...--'1 męskie oraz poduSliki do 'PrasowaDentysta WODNIeJU STANISł.A\\' nIa poleca Józef Sob erek , Zgier- specjalnoM: korony l mostki ska 17, Pracownia Manekinów.
porc!'!lanowe. Andrzeja U. telpfon
(1241 p)
I'Tr Hi4-12,
(57311
PASY sk6rzane 5 cm i 7 cm szerokości kupię. Wschodnia 26.
AKUsnRKI
(1293 p)

AKlISZt;H"'i\ WOJtaslewlcz. abttu·
rtentka Warszawskiej KUnikl ProfeMT8 G1'omadzklego.
przyjmuje.
Pnmnr!::kA 4:ł
(S!lR9-pl

FELCZERZY

NAKRYCIA
stołowe.
porcelanę,
faians, -wyroby emali,owane, alum.iniowe, blachy do ciast. tortownice, pralki, wyroby ze s~kła, SElrwisy, bańki do mleka, odcia,g1\c?;ki
i inne poleca F-ma B. Tyc i R-ka,
L6dź. Rzgows.ka 2.
(1284 'P)

STARSZY FELCZER Stefan Galu- ZAOFIAROWANIE PRACY
ba długOletni praktyk szpitala _ _ _.......~.~_ _ _~_~
sk6rno - wenerycznego przyjmuje KATECHETKA etatowa potrzebna
ul. Główna 62 m. 76, 6-8. (1271 p) do Szkoły Powszechnej S-klasowej
w Tuszynie pod Łodzią natychmiast. Zgłas'zać się na probostwo
KUPNO , SPRZEDA!
w Tuszynie.
(745)
_ _ _ _ _ __~~___
KUPUJEMY 1 zamieniany stare IJRZĘDNI]{ z praktyklł w sprzeakumulatory (nawet połamane), mo da~y stali względnie artykułÓW
tocyklowe i samochodowe wseelkiego typU. ..Akumulator" Andrze'ja techniczno - metalowych poozukina kierownicre stanowisko.
Nr. 29. tel. 165-25. Polecamy spe- wany.
znajomość
koresponcja.lne
akumulalory do Diesla Wyxń.agana
dencji,
dokładna i szybka orientawłasnej konstrukcji.
(A. 177) cja. Warunki
do omówienia. Wyczerpujące
oferty
"Centro stal' ,
IGŁY. do maszyD okrągłych i 8.lIle- Lódź, Gd~ska ~6.
(1230 p)
rykariek w kazdej' ilości· zakupią.
Państwowe
Zjednoczone Zakłady STOLARZE natyc1:lmiast potrzebnI.
Przemysłu Dziewiarskiego w Alek- Zgła~ć, sie Fabryka Mebli. Jasandrowie. Wydział ZaopatrzenIa, racza 42.
(1252 p)
UcU Kościuszki 39, tel. 172-84.
,
(P. 261) POTRZEBNA· ekspedientka
do
sklepu z obuwiem. WiadQll10śt uL
FOTOAPARATY aparaty filmowe Gł6wna 2 8 . ( 1 2 2 7 p)
16 mm,. projektory kinowe 16 mm,
lornetki
mikroskopy,niwelatory GI..6WNE60 ks1ęg<lwego na Ilrzeitd. źa.k'uje płaOfłc najwyższe . ce- bitkę imaszyt.1i~tki'-pos:tukuje fa:
ny. Dom Handlowy Jan PUJdak bryka trYkot~N" pod ~rzą.dem
Oferty ,kIerować
i S_ka, L6dz. Piotrkowska 83 tel. pańStwowym.
'
(1234 p)
126_68.
(A. 121) ,,69".
DOM .MEBLOWY. Poleca najtaniej
meble biurowe, sypialnie, stołowe.
gabinety. kuchnie. tapczany, lem. kl, .stoły t krzesła. du~ wybór. Obsługa facho9'a. . Dom Meblowy:
L6d~. Piotrkowska 154, tel. 202-84,
(A 113)

POTRZEBNA gosposia do prowadzenia gospodarstwa domowego,
referencje konieczne. Zgłoszenia
Piotrkowska 15 m. 4.
(P. 275)

.MASZYNISTKI,
kor.~sPoI}dentkil
sekretarki! Stenografu b:u~oweJ
poczetkową
rozpoczme?1 Y:
zaawansowane.
ZapIsy.
MEDALIKI, łańcuszki biżuterię. Gropy
Kursy
stenografii.
MaszvnopisaZEGARKI, FOTOAPARATY kinokame~,
znaczki
filateUsty~zne nia Centralnego Zwią.zku Stenogra
najtaniej poleca "OKAZJA" Kiliń- f6w i Maszyni;stek R. P. Kiliń
(p. d.)
8kiego 47, tel. U9-71.
{A. 192) ski ego 50.

8

grupę

DZIENNIK LóDZKI

Nr 59 (605)

legiltymację

z~świadc~enie Szk~~ Sztu~ Zdob- 1KURSY
ADMINISTRACYJNOn~OZych.l MalarskIeJ. POd~lękowa71 HANDLOWE przy Państwowym
me WOJ. Wydz. Kultury l ~ztukl Liceum Administracyjnym, Piotrw Lodz~ za ochronę przed ol:-uJan: kowska 125, przyjmują, zapisy na.
tern dZIeł ma.lar;:;twa polskl~"O I kursy adminLstracyjno-handlowy.
mistrzów zagramc~nych, .legltYI?a ksiegowości. Sekretaria.t czynny
cję Z. Z. Kultury I Sztuk), p~dz~ę- 1630--1830
(1189 p)
lwwanie Towarzystwa PrzYJac16ł·
..
referencje i §wiadectwa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
pracy scenicznej i malarskiej, recenzje premier teatralnych. Doku- KORESPOl\TDENCYJNE
KURSY
menty na nazwisko Władysław No- KSIĘGOW09CI.
Informa.cje LuMASZYNISTKA poszukuje pracy wakowski. Lódź. MarS'załka Stali- blin, skr. poczt. 105.
(K. 181)
od 4 po południu. Zgłosz,mia 6_go na 34.
(1279 p)
Sierpnia 63 m. 4.
(1257 p.)
ZGUBIONO dwie legitymacje tram. LEKCJE angielskiego, francuskie.
, ,.
, -. ~ wajowe (ŻÓłtą i niebies~ą) na !laz- go, rosyjskiego, czeSkiego, włos
rOSZUhUJJi; pracy hlUroweJ. Pi_ wisko Franciszek Derbl5'Zewskl - kiego, hiszpańskiego, niemieckiego.
szę
na maszyruie. Zgłoszenia do GdańSK:'.. 59.
(1301 p) Daszyńskiego 61 m. 6.
007 p)
Admin. DZlen. pod "Maszyni~tka" ..
(i84) • UNIEW A1;NIA się zagubioną. leg-ityma,cję ~tramwajowa na miesią
MATRYMONIALNE
BIEGJ.A stenografka i maszyni-. CP. r::.E'~arzyste, wydana na, n~,zwl
stka przyjmie stenografowanie na sko lllZ. Tadeusza Błeszynskeg-o.
kilka godzin dziennie. Zgłoszenia
'.
(781)
pod "Wykwalifikowana". (1297 p) TJNIEWA:i;NJAM skmdz,ione doku- LEKARZ 37-letni wdowiec z dzilew
menty na nazwisko Eugenii Szall- czvnkę. 4-1etnia. dobrze sytuowany
łowskiej. Bfl,rdzo proszę o zwrot hez nałogów przyjezdny. z braku
I{SIĘGOW090 fachowo organizu- teczki i zniżki kolejowej. wyd <l.n"j zna;omości pozna Odpowiednią poI.Al.s6w pn~ w?żnie myśląc!;1. Of~rty do Admi.
ję 1 prowadzę godzinowo. Oferty przez Mimdsterstwo
stwowych. Artres, Płock - RnoZl- nistr. pod "Chrześcijanin".
pod lOS, ewentualnie tel. 169_77.
(1249 p)
wie,
kiosk
kolejowy.
(gr)
(1276 p)
żołnierza.

-- - ---.---- _ _I
I
I

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

Metamorfoza

----

D., T~nETT!ó!Z CHĘCT~S'Kl choro.
by
sk6rne t weneryc~ne, 4-6.
Piotrkowska 157. tel. 203-11,
(5299-pl

kartę rejestracyjną jWYPŁACALNA urzędniczk~ popowiat na nazw~sko szukuje umeblowanego :pokOJU, Po
Chm'i'elewskIi, Zgierz, żądane w cen1~zr2 ml&St(i28~~j
130-71, go d Z.
•

ZGUBIONO
RKU-Lódź

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

_ _ _ _ kupuję. - Telefon 221-08. (1254-p)
LlWZN1('A . PRZYCHODNIA
PIotrkowska 3. - Porady ambula- KUPIĘ komplet 'porcelany dentytoryine t oomowe lekarzy specja. stycznej Vlta lub Prizma oraz Wił
12.
lIatów.· Przyjooia 10-19. tp.l. 216-4~. lec do. złota, Andrzeja S2 m.
(1115 p)
(lOlIAJ
OKULARY, geod~ja, mikroskopy,
Dl' med. KUDREWlCZ ZYGMUNT wagi i odwa~niki precyzyjne L6dź.
specjalista c~orńb
wenerycznych Nowomiejska 3.
(168 A)
i skórnych, Piotrkowska 106
_ _ _ _ ,..
__ . _ _ _ _
PrzYimuje od 7-10 t od 3-7. (ag) I:?OT06RAFICZNE aparaty przyhory. Kupno - sprzedaż, Rżewskl
D., JERZY RORECKl specjalista Ross, Piotrkowska 121.
(121 M)
choróh ~ołar1ka. kiszek. 'wątroby
Nantfowicza 35 - przyjmuje 4-6 ,.HIII.IUNl'. zeszyty. papIer. ma
tel 206·99
p 14 lrulatura oraz reparacJa wiecznych
piór. - l ..ódź, Piotrkowska 96. 0" "",,<I •., (H.,O\ZF,R
choroby Sklep Pomocy Szkolnych, tt>lefon
Nr
'Z12-47
(wU
'lk"'"",p ! wpnPTv('\,:no
Orr'lvnllip
DAl'tI5--8 pp.. Andrzeja 28, tel. 179-10, WYTWóRNIA BIELIZNY
(AJ SKlEJ HURT. BiE'lizna milanezowa i szalanzowa .. Syrenka" Łódź,
Dr F,\T.~OW!ó!KI. chirurg - uro- Kościuszki 93 tel. 189-10. (Ag 35)
log speC'lall$.ta chor6b nerek. pę MA8Zym do. pisania. Uczema I
cherza'. dróg moczowych. Piotr- szycia. Naprawa -" 8przeda~. oraz
kowska 23-4. 3--4. tel. 191-89.
kupno
nawet uszkodzonych.
Południowa 1~
(A 58)
Dr mEld .. SJENKO KSAWERY. - FOTOAP~l\AT, loo;net~e, dobry
!!~ia1ist~ chor6b sk6myeh ł' we- zeg-arek .,; kupi . 'Płacąc
najlepiej
nf'ry~znvch. pęcherza - przyjmu- .. ÓI,,3.zja"
Kilińskiego
47,
t€!.
fe' Vi"'?' tlt. Ki1ińsl,lego Nr 132 116-71.
(A 216)
w e-orlz 12-2 f 4-6. tel. 205-55 m.ł~,JKI perfumeryjne, mentol,
(4956) olejek mi~towy. glicerynę, surowce ko~metyczne. Zakupi każdą
Dr ZOFIA K01.SUT choroby ko- i10M "ENOLA" Lódź, Napi6rkowhlpC'p Akuszeria, powróciła i przyj skiego 24, tel. 177-00.
(P 279)
'muip C'odz!pT'miE.' godz. 3--6
pp.
L6d~
ul. Piotrkowska 70 m. 8. FISHARMONIA ameTY'kańska w
pterwszorzedn~rm
stanie
do
sprzeTel 212-22, z wyjątkiem sob6t.
dania, Lódź, Piotrkowska 86, m. 3.
niedziel I Awlą.t.
(1291
p)
(334 p)

PRAKT~.

(K. 125)

Dr REI CHER _ specjalista Chl'-/' MA8ZY~"Ę
do kręcenia lod~w
rób wenerycznych _ powrócIł. _ 15-2~ lItrów i konserwator k~plę.
Polu<1mowa 26. teł. 191-23, przYj' Tel. 257-09.
(12",7 p)
muje 2-5.
(A.) l\1A~ZYNRJ;:] do bicia kremu na
Dl' . ·~;~dYCYDY ANTOŃlMAJEW.1 prą.d kupię. 'Tel. 257.:..09:_ .(1238_p ;
SKI choroby kob~ece t wewnętrz· CELOFAN. zeszyty. papi"- piś
ne. od 3,·.-5, Leglonćw 1/3 m l. mienne, pakowe. karton} _ ceny
relefon 216-82.
(3514) hurtowe PiotrJ""vs'·· 128, teJ.
Witmar"
Dl' i\NATUL MIKUŁKO. specJa 128-79...
.__ ,_
_ _ _ _ . _ _ _• _166)
._
I1sta chorób kobiecych. przYjmu- ROLNE gospodarstwo z dobrą koJe od 3-6 po poł. Al. Kościuszki munikacj1l. sprzedam. Plac Wolno96. m, 2.. (r6g Bandurskiego 8) 'r) ści 6, in. 4. godziny 11-1, 4-6.
- - - ----- -- _.- - (717)
Dr LIBO AL.~KSANDER. specjalista chorób uszu. gardła, nosa _ OKAZJA: W dobrym sta' tr dwa LEKARZ-dentysta lub asystentka
przYjmuje codziennie 8-10 i 4-6. magle. Zgłaszać się Lód:" ul. Ki- do współpracy ewentualnie na goPrzejazd 6, telefon 101-50.
(ag.) lińskiego 151, m. ,(4.
(1185 p) dziny proszona jest o oferty do
- - _ ..-. - - - - administracji "Gabinet".
(752)
, ~
Dl' PIWECKI ALEKSANDER _ SZAFA citerodrzwiowa do sprze- - - - , - . - - - - - - - Choroby wewnętrzne. Piotrkowska dania. Również łóżko dziec~nne z· POTRZEBNI buchalterzY-(:K~n:to
Nr 85. przyimuje 3-6.
(1557) siatką, długość 145 cm.
Wiado- korent). Zgłas'Zać się Piotrko1,vska
mość Orla 11-11 od godz. 15-18. 96, III p. pok. 305.
. (wł.)
(1258 p)
Dr med. J. VOGEL. specjalista
RYB.4.K-pszczelarz jako wspÓlnik
chorób
kobtecych I akuszeria, ----,----.
przyjmuje - ul. Narutowicza 4, ~REnRO, złoto - złom, kamienie poszukiwany - Rawskie. Zgłosze
telpfon Nr 260-!l2.
(A.) szlachetne kupuje,
płaci naj wyż- nia: Kossowski, Wólcza(lska 116.
S:!ie ceny Zakład Zegarmistrzowski Łódź.
(1277 p)
Dl' A.
KOWALSKI. specjalista .. Omega". PiotrkowsIm 4. (175 A.)
choróh skórno - wenerycznych POTRZEBNA pomoc domowa. przyjmuje
Piotrkowska. 2S-10, KUPIĘ maszyny stolarskie. Wia- Zgłoszenia między godz. 17-21,
g~~ 3-7: __
(960 p) domoM, Lódź. Północna 9 (ll91 3~) ul. Koperu1ka 59-23.
(1283 p)
Dr RATAJ - tURAKOWSKA, BJ)e_._~.=:;.:.=c,:
,
cjalistka chorób skórnych, weM- GUMOW,E nici kuplę - Owocarnia PRACOWNIK fizyczny młody porycznych u kobiet, kosmetyka le- Kilińskiego 139.
(683) trzebny. Tel. 194-27.
(1269 p)
"~_

KILKU

BIURKO w dobrym stanie kupię.
Wiadomość tel. 118-72.
(1.232 p)

LEKARZE

~~rik~. 0~i~tr~g5s~t
.

A DOSC

ZATRUDNIMY NATYCHNUAST

zaU?YONO

karlę

deusz Gajek,

Wólezańska

rejestracyinlJ.
nR.zwi!!lko Ta- nZEMI'EAJ.~TfK samor'lzielny paz ..
184.
na przystojną szatynkę. wdowO
(1288 p) lub pannę do lat 35, chętnde kraw_ _ _ _ _ _--:-:----:--.--, cewą. Cel matrymonlialny. Oferty
UNTEWA~NlAM zg1.lhioną Ip,gity- T)TOSZę kie.t·ować do Administracji
mację Ube7.Pi~c7.II.In.! Społecznej na Pzienika Lódzklego pod "Prawo
nazw!sko MaT;~ Gałęzowska - do życia·'.
(1247)
Piotrkowska 88.
(1267 p)
RKU_1Jowi~

na

ZGUBIONO ksią:l:eczkę Ubezpie- POZNAM pana. lat ponad !l7, wykulturalnego.
POT<ra:l:ne,
czalni Społecznej, 2 karty odzioeżo soki>ego,
we. kartę emerytalna na nazwisko zgłoszeIJ'ia podawać pod "Z. 20".
(1243 p)
Zofia §witalslm - Granitowa 12. Znalazcę pros.zę O zwrot za T.agrodą,
(1265 p)
ZGUBIONO palc6wkę na nazwi~;m
Kazimierz Politowicz - Rzgow::;Jn\
31.
(775)

RO~NE
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

l'tIAGISTER praw. tłumacz przysi~
IJNIEWA~NIAM zgubiony dówód gły: łaciny. rosyjskiego. francuskiego.
angielskiego. niemieckiego.
osobisty z fotogrn,fią na nazwislm
rozwodoJan Nehring ur. 11. X. 1895 r, za- 'Tłumaczenie wyroków
mieszkały Lask. Zielona 4 i imne wych. karnych i dokumentów emigracyjnych.
Kilińskiego 36.
(550)
dokumenty. Proszę o zwrot (1296
za wynagrodzeniem.
p) . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
'.

ZGUBIONO 'kaIię ·rejest~cyjną WYTW6RNIA i>udełek Tekturo' RKU-L6d'Z-p(>w.iat.:,na; n~o.Aq'l~ych.';f:~oJ"ol!lzYŁÓ"\1ł', L6d~. Plac
.,2',i,~1.~
. ...Qfi. (l091-p)

".,.",~
II. ",$~
..
l!f..t02'.a:1:I'il"~.,,;.,B:
.od,:~'
łi'\ ~,,)c-t"'''':....
II1~lta~'?'~.·~ .
...

,.",,;',",.,.".-'~' •.

~

.

~'tr

Brzezi\!lY.· ,
..
"'!1:f98'p)" ~ cz 'TO· AA" • •
"
--..- .. -.. - - -_ _ _.. ___ ._ " YS
"U Łódź, Klhńskiego
96,
UNIEWA1:1I.TJAM skmd:dony do- tel. 138-02 wykonujemy cyklinowaw6d osobisty .metrykę urodzenia, nie, wiórkowanie posadzek parki ezaświadczenie R. G. O., wydane towych.
(A. 176)
w Znunaeh klLowicza na nazwisko Stanisław Wojczuk. Zwrot do- ZDJĘCIA LEGI~YMACYJNE, .
kument6w wynagrodzę. Zawadzka Prace AmatorskIe, ReprodukCyjne
rys. z :pi'sma, ang. ..N~ws Chron.i.cle"
5/7
(774) NAJTANIEJ I NAJSZYBCIEJ .
.. FOTOMATON" Narutowicza 8.
SKRADZIONOkS!iażeczkę wojsko(A. 156)
Gdy masz w urzędzc
wą.,
kartę rejestracyjną - galante----------Załatwiać sprawy
ryina. zezwolenie ze Starostwa _ LABORATORIUM Elektrotechniki
Władysław Lyska:wa Pabianfce. Precyzyjnej Inż. Stefan Nowicki
Proces zachodzi
PoniatOWSkiego 8.
(771) . Łódź, l'iotrkowska 132-4 Tel.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
.
129-01. Przyjmuje zamówienia na
W tobie ciekawy.'
ZGUBIONO kartę odzldową na r. elektryczne przyrządy pomiarowe,
1946, wystawiocmą przez Bratnią tablicowe i laboratoryjne. (P. 271)
Bo wzrok i mina
Pomoc Studentów U. L; n anazwisko Eugeniusz Sikorski - ~wirki WYTWORNIA PllDEI.EK TEK.
Ob. urzędnika
20.
' (1282 p) TUROWYCH - R. PluskowskI. Lód'Ź, KHitiskiego 65, ~el. 166-85,
Takim cię dziwnym
NA przystanku tramwttiowym dnia wykonUje wszf'lkiego rodzaju k:arLękiem przenika,
27. II. zostawiono ksil'żki szli;olne. ton~e.
(525-p)
Znalazcę· proszę odc1aćna adres
Pabianice, Pułaskiego 14-3. Ed- ZNANA warszawska artystyczna
ie w jednej chwili
ward Kolanek.
(1290 p) cerownia garderOby i odnawialnia
krawatów Z. Mierzejewski i S-ka
(Cóż to cuda??)
2!
Piotrkowska 117 w podwórzu, tel.
W małego zmieniasz się
168-77 naprawia ,wszelkie uszkodzenia w garderobie i odnawia
Uliputa.
- - - - - - - - - - - - - - krawaty.
(pd.)
:.............." ......................" ...."--""""""""~"""-""""............" " , ,....,,...-: POSZUKIJJĘ pokoju przy kuItu- ODDAM na własność 4 tygodni 0, '
ralnej. ,rodzinie: Płacę dobrze, od- wego zdrowego chłopca. ZgłoszeNAUCZYCIELA gry na harmoniJ! łCHOLEWKABZ
samodl1lielny po- s~ępu~ę, przydZiały spożywcze, ~ł6 nia pOd Dziecko"
(739)
p~ukują, dwie panienki; Oferty' szukuj,e pracy. Podać warunki. klenmcze
"Społem". Zgłoszema:
..
.
pod "Chętne".
(1274 p) Kostyński Jerzy. Kraków - Stra- tel. 256-50 dla "Zet";
(1222 p) ZDJĘCIA do legi-ty-m-ac-j-j-wYkOnu.
MASZYNISTKA z wYks~ic~ dom Nr 23 "Prima".
(k. 238) ZAMIENIĘ ,pięCiopokojowe kom- jemy w tym samym dniu - Za.
handlowym lub średnim potrzeb_ - - - - - - - - - - - - - - - I f o r t o w e mieszkanie w. centrum kład Fotograficzny, .Południowa S.
na. Oferty do Dz. Łódzk. POd ZGUBY i· UNlEW AtNlENlA Bydgoszczy na 3--4 pokoje w Ło(A. 105)
"Stała posada".
(773)
dzi. Koszty remont~, zwr6cę. Ofer": NALE1;Y zastanowić się gdzie zro
ty pod "Bydgoszcz .
(1251 p) bić "TRWAŁ4 ONDULACJĘ" i
GOSPOSIA do jednej osoby z do- ZGUBIONO dowód konia nazbrymi świadectwami może się zgło wisko właściciela Aleksandra Wło Z;4.KOPA"NE Pierwszorzędo,I;y p~n- ~~ar:;~j~Z~~ p'f~~~~w~kr~tł~Ok!t~
sić. Tel. :!-71-36.
.
(772) darczyk; wieś Franciszków, gm. s]onat
,,1;YCHONIóWKA:
ulIca dą. długość włosów bez podcinania
Puczniew, pow. Lódzki.
(794) Sienkiewicza Tel. 1320.
(P. 266) dają. "WILE~SCY FRYZJERZY"
POTRZEBNA pomoc domowa .
..
ul. Próchnika 11 (dawnie; ZaKiUńskiego 209--6,
Piesiakowski. SKRADZIONO oowody osobiste, W:I~JJĘ w Juhanowle,
WIllę pod- wadzka).
~
(A 134)
'"
(1287 p) 1pieniądze, kartę rej. RKU-Kutno mIeJską. wolną. sprzedamy Plac
na nazwisko Leon Wesołowski w Wolności 6-4 godz. 11-1, 4-6.
ARTYSTYe:i~NIF, C'"mię
w,szelką
- - - - - - - - - - - - - - - Ozorkowie, Nowe Miasto 6. (768)
(717) garderobę, Dr S. Więckowskiego ł
POSZUKIW ANIE PRACY
N-A-P-IO-T-R-K-O-W-S-K-IE-J'--p-r-Z-y-N-a-ru-- (śr6dmiejska), front, I p .• m. 6.
ZGUBIONO
dowód
_____________
RKU-Kutno
na osobisty.
nazw,iskokartę
Jan towiczaz powodU choroby odstą.(A 115)
Radke, Ozorków, średnia 56. (768) pię poważnej firmie duży sklep,
BIURALISTKA wykwalifikowana ~ - - , - - _ . ,
dwie wystawy. Oferty "pjotrkow- KAPELUSZE damskie, męskie .....
z kilkuletnią. praktyką., znająca 'UNIEWAżNIAM skradzioną, kartę 'ska" "Dziennik Lódzki". - Proszę fasonuje, odświeża,. przerabia PramaszY'Il<>pjsanie przyjmie odpowie- rozpoznawczą, na nazwjslko Maria podać telefO'!l.
(1266-1') cownia Kapeluszy A. Stegner 1 S-lm
dnia posadę. Oferty do·· administra Skonieczna.
zam~eszkała
UadoLódź, Pomorska 4 (przy PL Wolcji sub "Biuralistka".
,(1263 p) I goszcz, ul. św. Teresy 1-3. '(776) WYTWóRNIĘ wÓd. ga:rowych oraz ności). Tel. 166-03.
(A 112)
rozlewnię piwa i octu w śr6dmieściu odstą,pię. Tylko J)Oważne n1e- ZDJĘCIA do legitymacji oraz roanómmowe zgłoszenia do admini- boty. amatorskie wykonuję w ci,
Bedaktor naczelny ANATOL MIKUŁKO
stracji pod . "Wytwórnia".
(779) gu Jednego dnia. Leg:lonów 1.
'
(A. 104)
Adres Bedakcjł I Administracji:
LOKAL na pra~wnię~wa.I'SlZtat,
sklep z pokojem, kuchnła i przed- PANI, kt6ra zostawiła mufkę w
1..6dł, Piotrkowska 96, telefon 123-34. _
Redaktor przyjmuje codrllen.nie od godz. 13-14, tel. 207-18. Sekretarz Redakcji od lO-ej pok<>jem zami'enię na pokój, z kuch kawiarni "Syrena" proszona jest
lub, dozorcQ,Stwo. Targowa o ,zgłoszenie. się po odbiór do kie.. do 12-ej. telefon 123-'33. - Rede.kcje. rekopisów nie zwraca. nią,
12-6.
(1272 PI rowniczki kawiarni. Grand Hotel
Za tre!cS i terminy ogłoszeń nie bierze odpowiedzialności.
Dyrekcja.
' (1286 pl

z

LOIQ-LE

~,--Irej.

DZIAl.; OGŁOSZE~: Piotrkowska '9S. nI pietro, cz:vnnyod • dol&.
CENY. OGI.OSZE~: zamłlimetr szoaltv poza tekstem' Ił. '20.
NeI:rol?g~ zł. 15.- za .milin;etr szpalty. Drobne zł. 10.- za wyrIU
(naJmn~eJ. 100.- zł). PoszukIwanie pracy i rodzin za wyraz zł. 5.(najmnieJ zł. 50). W numerar,h niedzielnych i świą.tecznych
50 proc. dro:!ej. Rachunek czekowy; P.K.O. oddział tV Lodzi N-VU567
WYd~wca:

8P6l.DZlELNIA WYDAWNICZA "CZYTELNI'K"

Odbito w drukarni Sp. W7d. "Clyłelnlkff

Nr' . _

1..6cH, Swlrld J.

P~N na stanmyil'!Ku posZllil~uje poZMIANA NAZWISK
,koJu przy rodZIme. Dzwomć 189_30
Na podstawie art. 9 p. 2 dekretu
do godz. 15.
(1300 p) ,z dnia 10 listopada 1945 r. "o zmia
,nie i ustalaniu 'imion i nazwisk"
POKOIKU, niekr~pującegoposzu~ (Dz. U.R.P. Nr. 56, poz. SlO) Urząd
lkujesamotny. Dzwońić175-06· od Wojewódzki Łódzki pogaje do pu·
go.dz. 9,c-13:
(1291 p) blicznej wiadomości. ~ż:
1) Judasz StanU!ław, zam. w Gal
.
kowie, pow. brzezińSkiego wraz z
ZAMIEN~ 1 duzy pok6t z kuch~ żoną, Stefanią
icóTką. Henry'klł
nią" 'Wygodami na dwa. z wygoda- ,Teres~
uzyskali zezwoleni<3 na
mi. Wiad<ll'Jlnść; I'ołudmowa 18-'-571 zmianę n~~ka rodowego' Judasz
,
.(128~.p), na nazwisko "NotwińSCY".~
l

