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\VARSZAWA, 3~3(PAP) .....,... Dnia 30, bm, . w gma~hu~re zydium .Rady. MiniSJtrow ' obra·
dowało trzecie plenarneposiedzeriieNaczelnej Rady Odoudowym. sto ;Wah;cZa-WY. Obradom
przewodniczył Prezydent.· RP Bolesław Bierut.
.
.
· Po powołaniu prezydium Prezydent Bi:erut złożył w o'świadczeniu hołd tragicznie
zmarłemu
gen. Świerczewskiemu, pc:> czym zebrani uczcili stojąc, minutą milczenia pamięć niezmordowanego bojowillka ibohat.era .demokracji.
'.',
.'
NastępniePrezydent Bierut wygłosił dłuiszeprzemówienieo odbudQwie stoHćy.,
· "Odbudo'\4(a War~zaWy wkracza w. nowy' okres .. Rozpoczynamy 3-1eth.i plan,odbttdóW-V I
będący; fr:agmentem wielk1egoge:neralnego, planu lodbudowy \Varsiaviy.:Ma:my już za sobą
dwa sezony budowlane, których wynikiem jest to:, że. Warsza wa. :tniaS~Of które dwa lata temu
z,dawałoby się, że jest nie do odbudowy ~przestała już być:martwyln "D:lias:Łem
. rUin i
zgliszcz, że z każdym dniem zyje coraz to bujniejszym tyciem. że przybiera coraz to
bardziij . charalkt.er wielkiego miasta -:;: stóli~y' n~szego kraiu.
.
Wtt<NJenne po:rządkL Spawacz z pa.Tnlldem a.eetylł'llllOwlm 11& ul.
Wysiłek, jaki
włozono, w'ciągu tych 'dwóch. sezonów 'z .uwagi na' olbrzymie trud~ości,' Plotrkovvskiej - przy pracy,
.
(~. J~P'ła.t~
w jakich odbudowa Warszawy w ciągu'. tego {)!kresu musiała ..:..--------'----.,---,się odbywać, jest dQprawdy ')lbr~ymi.
.
'111
Charakterystyczne było to, że .odbud'owa Warszawy w ' R
.'
tym okresie no!siła w wielkim. stopniu charakter
zywiółQwy,· •..
Z.....
·
.
mimo wysiłków budO'\vniczych, którzy starali się. wprowadzić
pierwiastek planowo~ci. T a zY!N'lołowośó wynikała z .potrz(:r.,
które narzucało żyele.. Brai{ koordynacji w poszczególnych
fi
ogniwaehbl1dujących.
oezyw1ściepowod.owałszereg'
trudne-'....
O."
. ·..
·,.·I,~.a.
ro·zmaw.-ał
śd d.odatkowych. Stąd też pe wne rozbiężJl~ŚCiwWyK,01Ilan~1l."
~
j€-dnych zadań przy pewnego r·odza j u zat+iedbaniu inn'ych.
. : GENERAŁOWIE, .. ADMIRAŁoWIE, OFICEROWIE, PODOFICERO- Bevin Z, marsz.' Stalinem
· \iTsfępujemy obecnie w· nowy okres, __ okres odbudo,,""V wlEi SzER:EGOWcY WOJSK L.'\DOWYCl!,LOTNICZYCH I MARYl
.
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NARKI WOJENNEJ!"
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LONDYN. 30.'3, (API). Redaktor
p.anowe1! sysema ycznel. w a Je li>CzyWlsCleroiZmłarac j.w I . Dzień 28 marca 1947r. Okrył !;lasze sztap.daryciężkążałobą~ bohater
taldm zakresie,. jak' to dyktu'iąnam obiektyi.vne .warunki. Jes l walk o.'wol!l1Oś~' Polski' i HisLJpOOu, . wiceministei' Obrony . Narodo>\v'ejf politycz.ny ,$unda.y Times" po.
ważną .. rzeczą, abyśuiy w' ~Ylll , nqwyrookresie' .-osiągq.'ę:li m{c b. dO:wooc:<l p!l';rnii W.P",. g~ł1e1Cał pro,niKal'o,l Świercz~wski zginął od tw.ierdza. wiadomosć, że w cza~Ie
ksymalną k.oord~-naciĘ'. :WvS~tkĆlV; P~Hlst.·.wowy,ch.· s.PO.·łecZnytih· sklwbójezycl1kt\l,;~l ukraiij:Skich zUPA 'Po:1egłna pooterunku rozmów·' między· ml-n. J}evil\em ..a
.
'H' . . .
t"
l
d . 1 db' ·ool'1ar.en§k1'~k"';:~i3""~'f'del.iI6k:ra~jL,. Polezł.C'z.ł:.Y\'JiŁ-:~,. mcttsZ'. Stalintfui poruszana···· byla
I 'Vy~l' {ÓW InICjatywy .prywa ne} {) ?gó ł1ym 'zle',e o' udo'lVy 'który, ok.l'ył 'im'ię,Po-lski . nięślnier't-e8.ną ;;ła:wą w. wa.lkach z faszyzme11f
sprawa :zwiększenia' :wymiany. hal'i~
. ~1{fa1"s'Zawy; . Chodzi' {) to;':aby ter.' :a.'pat-9,t. który I'rżejmie,ini' pod Madrytem:i. ,nad· Eh~ . FcleJgłdowód;ea, ktÓl'yma '\vickopomny
(,!afYWę kierowania dziełe::m o:ibuć!'owy \Varszawy, w szerszym wkład' w' dziele odbudowY .po.tęż..~ego Wo.jska·, Polskiego, w dziele wy- dlowej między Anglią i Związkiem
R,adzleckim.
j~szcz:e zakresie
niż dotyC:L':Z'JS, mógł zmobiHzować wy-lżwoleni-a:PO'lski z ja:rzrna niewoli.'
. .
. ,
'ł lr
ł
d
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To On był~współo-rganizfłlrorem I·ej armiiW. P. na Ziiemi.radziecDz!eI1!l1ik p.Oidaje,. że w przecią
Sl e .• ca ego naro u.
,
ldej. To Ou. w'na:jtil:ud.'1.i~j$ZY'Ch miesiącach jesie:t:Jcnych 1944 iI.". organiStąd powstała koncepcja, która zOIstanie
oddana pod row.a,ł i szkolił słar..vną II armięW. P. To On na czele II armi \\7. P. gu najbłlższych dni uda się do
nzwa;.;!ę szanownych obywateH,k.on~e';cja. reorl!anizacji Naczel~ sf.orsował Nysę' Łużycką i powiódł żołnierza polskiego dl) waLk pod MO!skWy min, handlu zamorskienej Rad), Odbudowy Warszawvw taki sposób,:ż'2by' zmnieJ' szyć Rothenpurgiem, Bttdziszynem,' Dreznem i Pragą. To jego armia, pod go Wilson.
· b
.
ł
k
d
ł
jego. dowódzhr:e i za. Jego osobistym pa-.zyldadem potrafiła \vykonać
l łez ę jej cż on ów () SZCZl1p -ego grona, którego głównym nic-słycnalni~ trudneza:d8!I1ie: osłonić lewe skrzydło. operacji berliński~j
zad,arrieID bę.dzie wnioskowanie' i
opiniowanie zasadniczych i w ten spósób walnie przyczynić się do ()statec:onego rozbicia :Niemiec.
Horoskopy
prac i zamierzeń w dzied.zinie realizacji planu odbudowy.
Fakt, że wojna żakońoczyła siępelnymzwycięstwem już w pierw. Na:.-tomiast zadanie mobilizacji środków ogóln!()~narodo szych dniach maja 1945 r. jest zasługą l'ównieżżołnierzy 11 armii W. P. Konferencji Moskiewskieł
i ich bOhaterskiego dowódcy generała'Xarola Śwlerczewskief,io. Generał
MOSh."'WA, 30.3. (API) We_
wych, które .dotyehczas wype ł niała Rada Odbudowy .. War broni Kaml Śwf&Czewski do,br.ze zasłużył się narodowi, dobrze za,~łt:żył
sz,awy, byłoby przekazanie instytucji społecznej ktMą wy. się sprawie Polski Ludowej. Pożost:mie On na zawsze w .pamięci narodu dług' doniesień moski~kiego ko.ree
łonimy,
a która pod. nązwą Obywatelskie; Ligi. Odbudowy i wojska polskiego jako niezłomny bojownik Eprawy ludu, jako znako- sponde.nt'a agencji "Fran-ce. Pr-esstl"
tydzień obrad będzie zamiasta Warszawy, objęłaby w swych szeregach
wszystkich mity oi'garnizator i \O.rychowawca. jako prawdziwy ojcie:! żołnierzy, jaJko najbliżS'Zy
pewne tygodniem decydującym kon
t,'ch, którzy chcą i m.0. ńą prak tyczni~ oddać usłu. "1' l'
wieiJn strateg ZWYCięstwa, jak? bohaterski żołnierz.
:
5
5
pomoc
Niech nad trumną gen.' Swierczewskiego pochylą się nalSZe· orły, ferencji.
dzi-ełu odbudowy nasżej .stolicy:
które On okrył nieśmiertelną chwałą. Niech. żo,1nierze II annii i cał~go
Dotychczas obiegały Moskwę od
Zanim przejdziemy do POszczególnych referatów, chciał- Wojska Polskiego pochylą czoła 'w hoJdzie bohaterowi Nysy Łużycki~ czasu do. czasu wiadomości orze.
komym wycofallliu się Marshalla,
bym złożyć gorące. podzięko wanie wszystkim tym, którzy i Budziszyna
!
L
db d
Na Jego krew, przelaną za Polskę Ludową, przysięgamyś'\.Viięcie wy- który w wielu sprawach zachowy.
.
h
dotyc czas w tym pIerwszym OKresie o ' u 'Owy Warszawy, pełnić testament, ktÓry nam zostawił: testament pracy i walki za POlskę, wał powściągliwe milczenie. Obec.
włożyli największy wysiłek w przekształcenie Warszawy wolność i lttd.
.
nie jednak koOła polityczil1e w Mos.
miasta ruin w żywą stolicę kraju".
.' .
RO:zkaz niniejSZy., przeczytać przed frontem wsżystldch kompanii.
kwiepl"Ze.wtdują, że konferencja zo.. Następnie Prezydent Bterutwręczył złotąi' odznakę obywate·
Wiceminist:rObrony Narodowej
MiniSter Obrnny .Narodowej stanie zapewne przedłuż'oua i :Mar.
Ił·
dl' odb d
t r'
ł
k
.'
(-) Inz. SPYCHALSKI
(.....:) !iYMIERSKI
shaH weźm.te w niej aktywilliejszy
om, zas uzonym a
. U?;;y s c l'CY z ca ego raju, po czym I
' gen.' ·dyw. .
,
MarsZa.łek Polski
udz.iał.·
wicemin. Skarbu Wikt,O'!'· Ko'smskl .
.
.
wygłosił refer~t o' koni~cz;n ')ści
II
Koła a.merY'klańskle zaps\\'!l1iają,'
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Naczelna Rada
War
szawy będzie się składała z około
30 osób i będzie dałem operaływ·

II

H

15 p, ania

fra.n'k Ist
.'

II

.

ny.m, naiom1·ast dla p:r.owadzenla .
dalszej,' wiell{iiej akcji społecznej
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powołana zOi~tał1Jie Obywatel~k() Wrażenia
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zpodróiy incognito po Hiszpanii
posla brylYI·skieao lIoel Bakera
, .

Liga Odbudowy Warszawy. Ll·ga
p:omyśłana J,esf jako zespół t n d y · .
.
6··
widualnych' osób fi.zycznych i pra· LONDYN, 30.3. (PAP) - Fren.
wnych . oraz organizacji społecz- cis Noel'C Ba'k-er, poseł do pa'I'lamen-

.' I~;ją, it~:~!:~Y::~~~a::~;'~~~
że

fakt
prZy\>yIy do MOSkWy Ba
his'z:pańskim. NoeJ Bakel' jl'old Stassen także prosił o aud'ieJ:1.

knaMm

' .

.'

,J·

przemieI"zył His'Zlpan!ię od Mo.rza cję. u Stalina.
śródziemnego do. Atlantyku, rozma..
wiał z Ucznyrrrl.pl"ZywódlCami puchu
oporu i

UC'z.estniczyłw

br~~~.
nęd'za

ludU

panuj~

tajnych

z.e-

rue<>pisana

i wyzysk. IstnieJe czarny

ry

nek, zaopatrywany prnBZ o.flicer6w
wolić, ~a t~ką. wojnę,.. .
i członków Falan,gi, których ra.cje
ArmlRhlSzpańska.1 poln:CJR są. tfl:k z:yw.nośdowe. zna:cznie piI'Zekraczają
. . h .' ł kg
Liga miałaby wy tu brytyjJSkiegoz rami·eni.a :t::arlii silne i dobrze uz~rOJo.ne ze w. raz~e racje !Udll0Ś{)i cywilnej. it'lI'2:edają
nyc I cz on w..
. . . . Pracy k1tóry ni.eidaWlUo odbył UlCO- wybuchu powstanm demokJram me więc nadmiar i bogacą się kosztem
łączne
prawo
orgamzowama gnito 'pod'rÓŹ po HiS2!panii i rozma. mieliby s~a1lB powoózenia. Noe1 Ba_ nędzy szerokich mas.
wszelkich zhiórek na odbudowę wiał z przYwódeami ruchu oporu, ker p o<'!kreślił, podobieństwo ruchu Falanga, •na której opiera się dyk
stolicy. Wszystkie J)ieniądze, jakie wy,głosił p!"Z>em?~e~.łe r/l;di~~e,. woport;.w HiszP~nii d'O,ruChów wyz~ tatorniki reżim F,ra~, ~eSltśdśle
b'
. Liga
Tzekazywane będą którym po~~ręshł, ze ludnosc flłSZ. wolenczych; kt6~e Wl1:1CZYły z fa. wzorowana na SS Hiltl·cra l czarnych
! lerze
P
..'
uiło. pandi pragpJe za wszelkące.uę P()Z- szyzmen: w. czas;e ~J.ny.
. JroS'2'iulach Mu\SSoliniego. T<errOT, mx)_
5toł~czn:mu Fu.nd~:sz?Wl ?d~
Ibyć się r:ządugen. F~a;nc'o,. a!e, oba ,Obec.m:e. h;1szipa~sikl ruch oporu ;rue sow~y pl'~e f~angist6w wobec
Wy. Sf.ohCY.. O .ZUZYClU PIe,ITlędZYIWil8.'Się pr.
.. zelewu krWi l~oJn~ damo otrzyffi'u.J'~ za.dnCJ ~~oO. cy z ~ew. Pl;Zec.•l\~~OW pohtycznych,}est ro_
decyd<>wałaby naczelna rada od- wej.· Zdaniem republikanow hlsz!pań- ną.tI"Z. NIe ma nadZIel, QY aruua z wniez sc~sle wzorowany na meto.
·
slcleh HislZlJ>a'ttia nie mo2Jeso.bie. p-oz zew.nątrzprzybyła . zpomoeą demo_ dach gestapo hitlerowskiej.
, .
. ,
.
bu dOW}'5to 1ICy.
J
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pOSI"'k"I hOIen dersk'lI10

płynq do Indonezji

BRUKSE1LLA, 3'0.3. (PAP) - J",k
donosi holenderska agencja praso\V1a, 28 marca z Roterdamu odpłynę_
ło do. Ind'Ouezji 15 tysięcy żo.łni.e1'2y
i oficerów holell{lens~d'ch.
'
Prasa holenderska' obszel'\nie ko.
menbuje dOlllies-ienia z lnodiOllCZji że
po zawarc.iu traktatu pomiędzy 'Ho.
landią a Ind:one.zją koła l'epublikań_
skie indonezyjskie, uważają dalsze
przebywanie wojsk hoLenderskich w
Indonezji za wys-oceniebezpieczne.·
Indonezyjczycy żądają ewakuacji
Wo.jsk holenderskich z terytorium re
pubUlLi.

Dział ogłoszeń. )}DziennikaŁódzkiego« przyjrnuj~ już ogłoszenia
,

';

Ił'

.

do zn-acznie z'wiEil<shon'egQ numeru sWlqiec.·znego

Przeqlf1Jd

'Po 23 lotach małzeństwa
1,.. amb. Covendish·Bentłnck rozwiódł'"

,.,it:;dzqnarodoltlg

·AL'
"Lenilgradskeje szosse Ir. 161 - KaIen d'arzy.k - Ga.barIleI WIęt\SZ8.CI··
Se=ie
towa:
parlamentarne. 'w
Belgii - Murzyn przewodnicz_cym Izby we Francji· - ~~~E~~Ę:=~~a~K'l";
ison?
Wit
Cl

M

l""dyJi.kich. sfer

Oaltol czy lorr

li} marca br~ w gmllĆn.u pr.te.mysłu 100t.n icz ego w Nl.oskw:e J nem. Jest to ,pll,envszy wy,padek we
przy ... ~,enmgra-d~,kIJJe SrosSle" nr 161 t~W'\ł.~o...t}fere.?ci~ ra- Yra'ncii. b~ Murzyn ~ta.ł p;rz·ewodym~II1'\iStrów wraw zagr~h .• Włelkan GzwO!rkJl. Vv' I'lnilczacvm Izbv.
tym wielkim. niedawno wYibti:.łow.a ny.m g.tnadl!u. oo'tie:hmwn Pasem
Dn:a '26 marca sprawOt.d~wGaJ)O"
z·i.elle,n.1 i drzew 00 ulicy j'oonei z \dówttY'Clh Q'rt.erN ktmrtl,"l~ka..::vjnych litYlC~I1Y dl:ienrłiika .. News Chro:1i'
Moskwy, mieści sie \tlub lotn'tkt'W rau1.t,er;kiclt. ma,jacv letlna t!1ił;jpię- ~ c:le,r o'}:dosH tewe'lacie o nf()lel(tow~lmieiszych w s.tolicv ZSRR ulI: kun certowl\.
.
nyoh zmia:n.ach w rządzie orytyr
W rej właśn:e .. Malłilł1owei Snłi I<QhłtnOOwej" tocza SH: obradv tak . sk!:m. Juk Wlado'ltlo, ~n.lbtnet f)r~fl1M~'
wa.żkie poftYoClmi-e, że ca·ł~ ś\V"at~}t pra'sa w'Śró.d depesz im naiwięceJ
r~ AtHe~. ws.ta,ł utwon,()iny PO ~uk':l:·
mieis'ca poświęca.
sle Paltti:~ Pracy \'1 wvib-ora,ch . z 5
Może właśnie tWatego cały ~zercg
Na'i1J!ier\V Bdgiil. któt"e,j naleri;v s.'ę hp·ca 194;, r-oku.
innych \VY1d.arzeń' przes:zoo.t l1,ieUtu· pierWSleństwo 'lalfahetycwie ~lInJ
Wedlu?:
sprawozdaw.c~'"
.News
ważony. maiac tylko .. dobra t)ras~" ttol(}lJ1;'tcz.nie.
Ohro:n;ck", w ary.ty! skllci l Iwła.:!h
we własnvm kraiu. Warto j{O jedW·e wtorek 11 marca. czter-cs.\l rtad':l'wyc.h krąl±a 1J~łns1<,l ..~I! h1ir.;~
nako ,ohoćJbv t>Obi.ein:e. przeirzeć;
I11hłi'str6wkOtlll'\mist:Y"'Czonych --- 'lc!ro- ster Bevin zamierza o;puścić in;'l:ster
Oto wamieJ.sze dały o:d cł.nia 0- \vi'a' Ma:rt.ea'ux, pralCY Botl"emans. a' stwo SDra w zal.ll:ran~;czll:vc:łi. PO potwarcta k()nferetlcji mOSokiewskiej:
prowlzacji La1hmanld i odlbudow'V me \VrOIci'ez ko.nfel'e.ncji moslk'lewsk:ei !
10 - Poopisa'tlle w Wa.rszawie (}ol rodowel T-erve - podało SI:ię do dy- l>O'Śwlęc'iĆ &~ 1J)01Hvee wewnętrznc;l.
s:kiO - azeohoołmwcldego ukta:d,u o mhsH, nie ~ltad,tajac sie 7. pol:tyką W'edłulr tego! StDrawo.z,da WCvpreprzyjabli i. VlZ{l.!-emne.!· pomocy.
mitni.strów Hbe.ra.łów VI spra wIe ko:n- ;rnier Attle,e 'f}ow.terz:v-tby Bev;.now!
12 - D:vmi~ja lita'bmetu Cam1,Ue'a troM cen. W śroo(' ra,u') vremier wykonan"e p.Ja;n'll gOSJ.po:da'rcz'e,go rząłIUYSi11Ułił1a w Be\g<iL
Huysmans wręowł re,S!entowi ks. duo a resort s!>.Mw ui)t,ra.I1.iCz.nyc!1
18 - Oa-sto.n MooervHle t~adykał) KarOIlowi dymisje catego rz~d'll koa- ocldalibv obe·cnemu mi.nistiowi skarw:\-1brall1Y przewod.nkząoevm Ra'dy Re liCYlj1tt ego , poto'Sta·jącC'RO tt wr~Hlty od \:lu. HU'~owj. Daltoh!(hv.i,
publ&kł we fta,ooii.
3 s!ieł1P,n,i.a l 946r. Reg--c!t1t d:vmll'3ję przy . Rew~1a'ci'e te SlPotkałY 'S'ię z zaprze
19 - Paul flemi Sp3aik utworzył tał. ,pOwierza';acmis,ję Ułwol'zenia

OD

l

2'7~01w~~~~s~~l1ifer~",C;ii
ws,ze·oh
w New Delin?
.

n0
aziatvcld:el

25 - Podvisan,ie w Btt'tawil układu o utworzen:u Sta'nów Zlednt'l,ezo>
nych IM.iOlmłl w ra·ruac!h k{)lronv hc~
lel1lderslcteJ.
Prócz tego' w OIk·res.ie tym miał

czerl'iem tak orfkialnvC:h kół londyilskic!h. ia:k li de,lega<:ii brytyjsk:ei w
Moskw.ie.
M:rtt() to tlra,s.a. brvty,jska 1l1dal Dod
trz~rtI:uje te'l1 te,mat.

Korespondent prz·emys,!owy .• News
Chroni'Cle" doniósł 27 mar,ca. że ,0,1(·rzvmi<.t większość \Vyższycn ufZę"
dników przy.Jmuje z za:d{)woleniem
pr.oPOzycje mianowani:a Bev·inl kle'
:rOWl1dkiem - n.aiwyższe~o ur,leda p,iatJ(}wan:a.
..
aho'c~aż Hn.l?:h Da·lto,]1 jest na,dal
\\':vmL'e,rthwv iako p'rawdo,podob:w na
stepca Be:vina, słyszy sie coraz więcei l?:łosów. że w razie U"sta.nie':I'a
Bevuna mi·ei'Sce .ie,~ zajmie przy·
wódca \Vllękśrośc~ parla.meutta,rll~j \V
1zible Gmiu......:.l1·tif'lb.ert MOflt'i~R~n~ ktÓ·
rY dOltyc!hcz,a,g z,tiimowat s,le Sipra:'
wami p! al1o.:vania.
.
Napyta:Tue: Bevin. DaHo1. czy
Nl.or6son'? od,p,owi,e naibl'ższa
DrzVszło:ść,

P-a'!I; K,to,ty'l;d.a Cavendlis,iI Bel1til\~k
Jes.t z rocihodz·e:nia Ameryf"mka. l)'
s,tatn:o za:żą.dała swar,aoli, ~dyż ,,"
wa,żata. że ma,lżonek )rl zdracl·u~. W
czasie 'przewodu sadowego Ll"kaz.alo
się. że pod'eirze-nia je) byly s~uszne,

OLD

gdyt 1>. Be,nti'nc;k przyznaŁ. iż m~
a kaohanki.· a poza tvm przynaj-

mni,ei 3 .a wan:tnrld ..
Sąd roz;wcrdowy pO l"oz,patrzen.iu
s·prawy ~lzn.ał StU'8ZI1(l'ŚĆ ta,dan'a P.
Kj'otYlldy i o.rz'Ckt separację na pl)d$lta,W'l,e dowodów w;~mH(j'mśtwa ze
strony llwia.

Jak -pol·e.gł s'p. gen. Karol. S',W·I'er.czewskl·

d:e.
Spa,a~k n.atrałlt jl'!{lna!k na pO'wai.n.e
tru:d,t1o>śo: w utWOftetł\\IU rtadu koall-

CI- oZ"
ku ranny do ko"ca'
'!
II

~pl'aw

i przewo·dnj,cz~
p()i.~'i'edl·el1ie

7.osta,ł,o odr.oczon.e s'lne

dOWQdzlł, obron~

w niedługihl azaslfJ Prztibyły po" s i l k i 1 bSJn<lI·'Uik.radńaka ~ła się

Dnia 28 bln, len. brom K.arołl t"OllSY1Pa~ się w ty:ralierę i otworzyć wyw.fywać. P~; _nią wrlJ&lliŚw.ierczewski udtlł s.i.ę·z Wanzawy ogień w kierunku pl'.z.eciWill.ikJ. Ko- wWał 34 pp. i odili:ia!ł KBW ż RzI!Ina ty':godrniową ~eję gM1ruw.nÓW htmna przelje~diała na trzech Samo- szowa. Oprócz gen. Swler.czewsklego
w woj. :rzeszowskim. Po pl'2E!Pl."'O'W'a- chodacl1. pOIl':&ądek kolunmy był na~ polegli 'W bohaters:1dej wał.ce ppOr.
d:zoollJ dOlkllaldnego przeglądu g.a.mi. st~jący: 1 samochód cl.ęŹ8rowy 2 Kry&ński, bomba.l'diet' StrZ~C2Y'k oZO!l1ów: w Rzeszowie, Jarosławiu, eskortą, gamochód D<:Jdge, w którym :-az ,r&nJni zomali chor. BltumdCi i 2'
Przemyślu i w Salnoku ~ gen, Swier jechali gen. ŚwierCZewski, gen. Prus zamIerzy;
l' dł' i dnl.A 28
b'
ki łk B' 1 k' ł'k G
W'
tl1a •
czews: t:.l U a s ę ., " IrM.rca ł'. WIęckoiW'S, p,. le eo l, p . er-I
ZWIązku z tą
ILCZną śntiercią
o godz. 6.30 rano- do .~aiHiglródu. Towa hard, ~pt; Cesat'ski 0l'El2! 5 podofice- lo.stał.a wydelegowana na mlej8ee zarzyszyli mu w p<Xlróży: dowódca 0- rów, następnde drugi samochód Z e· sarlzki 1 W1Mi1tł Kom1sjt1 MJnł8teir5twł
wraw z alg!r.ani:cznyc;h. Gabi,neł .t~n. k
W .~~~
Kr .l~'
k t W ·M",l.,·
~ik:
któr O
~T ......J....... ~
b
S
po dwudniowe; deba'O;'e w pa.ria:11~n- ~ręgu
oJ~~go
.all\..ow,\ gen. s 0.1' ą.
Y.Wil~ Sl:~ wa, a,
. a brony .I.'1a.. vuvvve,1 z gen. ryg. t.
c;'e ():trzvmat 27 marca votum zallfa- dyw. ~US-WIęckA'>lWskl, ~od~ 8 trwała ~kdło 2 god.zlitl. Jak wynika Zaiwadz:kim na ~ele, która pO .póIWTO
nia 148 glosami ,orz'c~;wko 13, przy tty;w. pI~hoty ~ płk. Billolecki, do· z. t:e-l:aCjl ~sttzelaltlY'Ch ofice:r6w, o~ cie do Warsza"",y złożyła pow:rZSze
22 wstrzymuiących sie od g-tosowa-\ w~ca 34 ~. plik. ~hal'd Gl'.az irutł gJ.en był k.Ierowany 'ze WlSZY5tk1Ch relacje.
.
nia.
.
. . .
.
?flCer~Nle 1. eskorta, hcząJCaokoło 50 str.c;-n. ota'C.Zające·go ~t.górza, z odJeOa1sze S1.!t!ZegółY i w~aśnl<miJI toWe franc·h 6 marca zmarł Cham- zo:ln1 e:r zy.,
głt15CI 230-400 metrowo
, steonll poda,ne do wia~nt
retier .cl~ Rlhes (MRPL wY'lJ.ral1~ 14
.uJro~czendJu iInsipek~l 34 ~. w Gen. Świe~wBdd, ~odzą~ wal~1- - - -....- -....- - - - - sty,cz-nla br. ·na P!"Zewodn!:;·z~cego BllilI,gr
.. odZIe -: ~en. Ś~.1~~kl ':1- ką., stał n. 8. stOSIe wYProst.CJlWany,
ł
RadvRe'PU!blilk,i.
dalSlę z wyżej wyffiIen!onyml ?~- cey:ażąc trlebezl)ieCtA'li.tstwo. WydaNa kalTl,dyda'tów na to s1anowisko c~!'.a1ni ~ eslkortą, o gom:. 9 do n:ue~- wał ro"kazy żomiert.om. Z :Po!;tawy
. .
.,
wYm:,enia:no
komun~s,te
He.nrYka l'JCOIWOŚCi ClS:l1a, Cetl.M1 ~lttv8trow~11l jego pr~htjlłł spokój i słynna je.go
Prac:ow:ucy
~łu
fab!1kac]l
Ma'rtela i Oas,t,oona Monerville'a z 37 Komendy odci.nka. Wojsk O~hro- odwaga którą żołnierze obse:rwo" przeds1ębIorstwa j.,Film PolskI" opn..
Wielotysięc.zne tłUmy obl!lerwo- grupy lewicy radv1talne,i. Ostate·oz· ny Pogrsmczlł. Na 6 km. szosy od waili ~d rzeką Ebro w Hiszlpanii, datkowaIi się jedn9'ra.zowo na l'r.ecz
cały s~r,e~ w.wnYCJh

P?

wab' .z !,iepokoSem, )a~

olbrzyn:ti
bombOWIec amerykanskl ,;t;> 3? ~
któr.y, odbyW!!.ł 161; prÓbny. ltrątył
nali lotniskiem Wot'th w Texas·i.e z
uszkodzonym sterem. 12 osób .zało..
li w7skoczyło ze spadochronamI, po'2:osŁawiając na pokładż.ie pilota i zastępcę dla uratowania. samolotu.
1....
• d
t'
k
B ,otnl%wIec
potu:'l a 6 m? orow, atdy o sile ~ ty.uęcy 1lP l ma zasięg

. 12 -tysięcy kilometrów, nawet przy
wielldn'l ładunku bomb. W ostatnlej

+ Terroryści żYdO.WSCY zaałako·
wa.U samochód policyjny Jeden poUejant został raimy. Wydarrenie to
obwieszczono za pomocą syren alar-

lek\Of'lary na
. powo dzon

11"~e l~ marc~ znst:tł wyprany. r,a-~~l:t~.~u kd1.U1'1'lln a ~Qc~~~a~l1.d .W.is.l~ ~. NiSą.' Łużycką. ~()'~~s l01nOćY. .. ],) . " ' , , , . '~'L:~J.l~~,
p.zeW'o,ctot1kza_e~o R31Jv R~'Publ.kt, ...... ~l.,~-4.,;~.~,~,~~~.,,~·~.~~l'łi:'P..,' ".,p.t'~"''''~''
.' .. ?,~. -".'
te'n. oMaty.,i.
. ' . " ?~",u=umun~ 'łfi~'t:~'-K1l1_ ~L~h. tlm; S'WI1m-~k1,
'
.r,t. , , '
. Na mar~óricsie trz.e:ba podkrcs!i6. i ::y. B~łato? Jak p6znie.1 ~stvlJer~ol11o, nadJ"l wydaje rozkazy. Spokojnym I Izba Rzemieślnicza ofiatowała na
że ~1,()inerli"V'lle. poseł t G.Uj;H1Y fra.n~ u~ramsl(a 'balllda UPA, .Stocha l ~ry g.łosem wyrzekł. ty!ko: "Jesten~ tra- pomoc powodzi:IDOlh 200 ty~. zł; J(!.
cu.sbe'J (Atnery;lca Polud:n::Gwa1. \y;·e hIa. Na ro2'Jkaz gen. śWlercle'W\~!k]egoflOny"" DowodzIł Jednak daJe], po- dnocześnie racowni
Izb oodatlokrctnv ~rzedstawi'C:.el t~i kolo11ii w zatt'z~(l'Ilo sarnoohody. ,Gęrrt SWier· mimo próśb i zaklinań oficru-óW, aby kowali się
WYSOk~C' 3 ~ro~ pO'"
par'lamc.ncle franG'uskJm. J'est M.urzy- cz€'WlSkl nailtla~ł ,wy.siąśc t marStyn, nie narażał się- i sch1'onił się prted bo 'w
pt"uv'j g' 3 ·tci.voiolO't' '. 1.1
.
O'tr
ł· ..L
d'
ro na
='-- ą
c;:, ..,,,,,
l
ognlem.
. zyma meoawem rugI zyśkaną w ten,spos6b sumę 50 tys.
postrzał,!, plecy.
..
zł. pootatiowi1i . prtektłZłlć 1'1:1 rzec7-

I

!

20 maJa'
· , ZIemien'
lit..'
le sI'
OAca .

chwili udało sie. naprawić ster i bombowiec wylądował bez uszkodzenia.
"

Amerykanie
zoboczq Jle przez odbiorniki. telewizYI'ne
"

Inia

. 13 Uozo,~y'ClI~ amerykal1sk i:?h udaje
zaómi'eni.a .w jOOO~,fer,z.e. fur(9;rt.tSIę 1 kWJ;e,tn:a do Braz'Vli'! cele,m fów.ana bedzle takze 'PoludtEowa
wzięcia udzialu \V ,eks;p-c,dY'c:ji \\(oj- CZę.5Ć dmg; mIeczłł'ei. Za pomocą
Slkowe,~o, Towar.zy-stwa A:stro~om:cz- spektr,oskoPll. uczell! ~ba:dają. o~rt,lste

rnowych. Zdłutiem obserwatorów, r.egp, kto'ra. w cLl1J'u 20 ~alJ.a (}b,Se~\l\T?- galz~, f),tacza'ace stonce. J"1etereolo~
był to J)ierwszy krok odwetowy ter- \Va~ bed:zń!e., ~ałko~vlte zac'!r:-len.le gow::e ustala \V1PryW zaćmIenia ~ro,ńrorystów po odrzuceniu przez Radę sf'onc.a. Prz~Jsc:le kS'H.~ż~-c3 mIędzy ea na P'o'g(J~de:
'..
_
Prywatna petycji w sprawie odwo-I st?ńcern. a ZIemia bedz,16 trwało.3 ,~o raz iJHe't\vszy w h:S.t?I'll ta
łani.'" :-"ł"
oku n"a terrorystę Gru- mJltłuty j 48 sek'u~,d..
'.
. _ cn-ne,me to .tt:adawane b.edzle prz.ez
'" . . . ~rze bry1;yiscy . powst.a- ObOl. ekSIPe,d'Vcl! został lUZ zalmw apa1ratv telewt7-~·ln.e Nat;'O:1.aL Broad
~~i" w Lioszarach. • ~
nv W p(JIbtki'll mi'astaBocav-uv il, ~1i: Castilltl! OoolUa,ny.
nt ItudoH Amelt1oxen, premIer n.ass ~reae'9 (tJ!k~Io 640 .. ~ na połno.~
p6btocneJ We8tfaIlt, porl11.1'eślłł, te~d .,Ri'~ de Ja~lelro). M~eJs.~e to zn~J _
ostatnie tna.n1festacje glodawe w
s·e
mtr ponaJd potl?_
Due.&tBeldorfle, w kUJtym brało udzIał me:m ~{).rza ,.I ~bra;~e zostało d]~ _,
'
.
.

+

a~le

~ta'W~le800

~
ineyden.tów

ad ć\Vi~rć mi1il)na lud'lo§C'i, mia· te~o~ zt;I m~!l. a bę,dZi,~ s!amtą'd ITI. a·]
............ j~' Kil/Ira dnrdaJdu 'elj wlldZlie~ za0111'l'ell,I'e. Sp·e""y.
(;jalnv sailllO!O!t obse~aoCy:in'Y będzie
~kl~"~h,~~iI"y'~h ~r7.p.clwko ,f'o,t()~ra~o'Wat za,ćmiervie nia Wyso.ko:eryt~y1tom PO}OZYĆ, nal(>z~' -: i~ śc:i 30 tys. s.łólP. W samolocie' um)ego ooandem - na karb huli~anó szczona będzie sDeCiiad:na k.amera.
jlikiOh nl!gUy nie brak "Y( tłumIe., któr.a 'l1trwa'li ocL1>Lc,i;e c!'e,n/ia ksIęży. + W okolicach P~~9U, pasma ca na powjerzclhlTl~ ziem!. Dru?:i saha ogół przebieg "'~()

=-::g:~J~~~::':OZ~
~~ ~O\~bo~~~~~:~~t~~r~rol;t;aii
działami rzęOOwyml, a otoczonynu sie brud:a'n'ia nad siła pmm'eai kus-

11& nagich szczytach

Od<blały

pal'ty.zantami. mi'CZI1VClh

zną,jdują się'

partyzanckie

j

notowa,l1Iia codo dZ'.ala

~łem~~bt'to°nisąn;p~.o~kł·,enaj.'ldo··:~w~~eaja~~s:~ovnobsl~W- Kondolen' cJ-e
CAlU<

V'I.V

rządowyclh. W Macedońii ~artyza!liOi·
prz.eszli do ofensywy, w czasie kt6"
rej zabity został

na zafhód od Sa_
loUIk dO'W'ódca partyzaJliC'kiej grupy
kapitan MQTawas.

i

w

,.

Z

część

Jest to
ogólnego
dostaw -radu dla Chin,

+.

programu

Jugosławii,

Czecho'słovvacji i Ukrailny.

że
Hi~znaJ1l1ri

w

Ma'1'cina B{)rmam,a.
M6w co chcesz, Jednak w Hisz·

panii
Fran~o azyl

ma dla dranI.
C-·s

D Z I E MN i k

I

do spraw

zaar.anl·cy
l;

denaziłikacii iW

.

BE~.LlN,

Pog.'rzeb Z·Or·n' .I-.e,rzV

bo:O:~!;w!~:~ (:~~:o;:~ poległych wraz z
don.osi.

No' pas'e;" no ml'nl's'tra b\aw'or'sk,'eg'o
.
Niemczech

ł

NOWY JORK, 80.3. (PAP) gwnlzacJa weteran6w brygady" tlił· Geri. Gandorow wygłosił rownież zgromadze~lU "ofIar przesIado· difał tę 'Przeciwlro zbyt łag-odne.;
A. Lłnoo1na wydała oświadczenie (lo przemówienie przez radio motlklew_
•
d
g
t r u" ba- mu wyrok'owi, wydanemu
. "
pra8y amerykallsltiej, w kt6~ w.Y skie, poświęcone pamięci zamordo wan ~aro ,owe o soc a Izm
przej
.J~&.
'
tata swe wsp6łczucie dla rodziny
śp. w a n e g o . ,
warsk i mi'riis t er d,o spraw d. ertazi- t,rybuna ł d ena'z1fi.k
a~yj11y na von

ne~o ostatnio KQtnltetn Słowiafiskie

A'zVI

'. *

, Ofiaer.oWie, podMi~e, st.eregoWi i pracowniCY koniraktow~· Cena1n
W"'+
tó
Reń1.0Il. U Sa·
OTTAWA, 29.3 (API), Instytut Rai Rad wstał dostarczony przez f.ir- trych,
ars:t..a;w
dOV'lY im. Matii CU1'Ile-Skłodowskiej mę "Canadas Eldorado Mintng andlmOChodow. ~elda.ruJą napmnDe lud..
w WaTSZawie, ~a.z Kanady Raflntng Ltd" i O!lroło 4 kwietnia wY' no~Ci dotknl~t~j k1tską p?w~i 31"'
' 'ruszy na pokładzie okrętu March.. \dnorazowo 8~roc. pdboroW' tmes10·
za pOŚJrednictwem UNRRA, rad war dale" do Gdańska.
"
cznych,.·
.'
.
tości 90.000 dolarowo
.
•
.

d' Alfr ed L't
30. 3. (PAP). Agen,cfa f i'k,actl,. ·r
on Z, ZOS ta na'
.
Dana d,ono$i z Monachium, że na padni~Y.,~ cżnsle. wyg~ałŻ~I'1,18
Or Komitetu Slowa.ńsklego
w !olsce.
..
.
p'x:zemoWlema,' w ktorym w~tmWłe

;::;.~:~!~z::.~kie~o ~:!!~a '::k

p~sa niemiecka
t;nÓ)V
widziano

SytuacJa by'ła wyjątkowo cIęzka. powoozian
Ogień ba:ndy kie1'O'WCłny był ze wzg6
.
t::
rza prunującego nad SZ08q, na Mórej
. ,
~tała :tals~oczoirla kolumna. ,Gen ; ~rzeds~awl.clc::L;) łódzkieso Cd~hU
SW1el"CZe~r81n nakazał osuzędzac a- ~)"~K.arz.y złozyli na ręce, ptezy .8.
municję i strz~lać do celów oik're.ślo- ffiułsta, Eug~nlus~'{l ~lnwm~kleg" Ja..
nych. Do ci~-o rannego generała ko d?brQwó1n!ł. oflur~ na pbn\OC pet'
podbie~ł kpt. ce5arsk~, który poo.-I WOd:lH1nOm kwotę, 100 ty~. Zł.
.
trzY~1fJą(' rannego ~slłował Wy~ro-.
łił. .
.
wadzIc. go ~o~ og~lla. Gen.. ŚWI~rWOJewódzki Zarząd LigI Ko"bJet ,w
CZ,~skl, ?łaruaaąc SIę, upadł n~ Zl€- Lodzio:llarował na rzecz powodżian
mIę· L~ą.cj WY!'Zek: sptoko1me do :ie~ samochód eit;~aroWy odti~ 1
goo: Wlęck?wskiego., j.~ener~~, ja bieh:zn.y.
un:1eram" nl~ ros~W1.aIJcle mIlile ,tu•
ta], zabierZ:CH:! mme stąd~'. Wkrotce
Młodzież zrzeszona w Zw. H. P.,
skonał.
OM:rUR i ZWM przystępuie do
żbiÓrki na rzecz tJoW'ddziM'l 'P~cieli.
.
odziety bielimy i garnk6W. .
'

Rad z Kanady dla P''olsk-I

.

___.~~:!n:.traty rządowi t. narodowi

.2

f!()k1I.

~~~,~e~~c)%~~~~~~~o~~~1~:~iŚCi;n~;~~~~;
z·agotankzt1yoh
oarlnmentu

cemu ONZ.

c~.H\elto. Ostate!Clz,ł1'te. z,,re,tY'!tl1ow.a-t
wy· WIęc 1. ud'1.laN w ~ablneole przedsta"
padków. który trudoo .ulać· w raJmy wicLeH komunl'~.t6w. ł IIlhe.ra.t6w . j
ch r-o:nologkz.ne. lak na przykład 19 mar.ca. PO tVgod:!DOWym krYZYSie,
szczęśl\V1;,e zakończo.ny k'fYZYS gabi- ?,~łosiH Hs,te nowe..II:o rza<du. większ?netowY we Francii i top ,
sci par!~'l11'en!arneJ. skt.adaJącego s!~
Niektóre ttyoh wypadków były Z 9 s.ooJa1hs.tow. 9 członkńw partu
w ...Dtienn:~~ti Łódzkim" ł)lmó\Vion~ chr.ześcl!ati·s!ko - Sipotl'.::zn'e! i 2 bez'
d'osta'tecznl'c. 'n". el.r to' rym' l' zal·mJ';~- rat'tvJt1V'ch. Dla sleb!le za,c:htJwat 0J·u.4
z
,,_
_
my się tu ponown:e.·
prócz funkcH 'H·emie;ra. tekę' mi,nistra

miejsce

+

W:a,fsz,awie P. Victora f',rederi-ca
lIiaiffia Cruvendl:sh Beuti11cka.
Państwo Ben1inc·k oOOie O'Slk'artylt
się wzaletnni,e 'Q, POr~UC0n!e j cudzo,
łóSltwo. przyCz\7.m ambasa<dor we"
zwał na świudka MMPat1sk-!·tgo ",.
p1om.atęP,rancts.co de Arat y T:lrres.
który ostatnio' m\a11oWa,ny zOłta.t
kOlns11'lem w Cau Francts,co.
Państwo Cavendish B~nt;:1ck $14
małżeństwem lUż od 23 lat I nt~ll\
dWOje dw.O'ic dzieci: syna i cól'k •.
P()brah się \V P~HY~U w l,utym 1924

_.

;....

-

~~p:n~'ie~:r~Z:~~~a::
n:r!t~:'
obr:onill mirtlsłre

stra. . Woźni

geh. $wierczewsklm ~;:o~~::as~ni'kanul
me

KRAKÓW, 30.3. (PAP) - Dnia
pomnik, na kt&'ym. bbok ria2W:l
go ZSRtł, przewodniczący komitetu 30-go rharca br. w Sanoku odlbył się rska gen. świerczewskiego będą. Wygen, Gundol'Owzakomu!dkował. o pogrzeql ppor. KrysiflSkie-go i oom- ryte równiez nl3.WI1ska poległych ~
Zliinoroowamu gen. 8włercy;ewśkłe~ bardie:~ stl'zelczyka, którzY. polegli mm żołnierzy. Ppo-r. K'i."'Ysiński i bom

których art-

Kil
"'Iedeza OIlZ
om- s a;)
8elIJladlle

go, .fJodkreś)a.jąc, te był on jednym wraz ~'. gen. ~więrc.z~W5kim pod Ba ba1'd'ier Strnelczy'k zost1ąU pośmiertnajwybiuliejszych -dtiałaczy 810- l!grodeljl'l. Odbyła się wielka mawe- nie odznac~eni krz~etri GI"UJnwald'U
wiańskich i bohaterem walk o Nysę atacja jżałO'bua z udziałem społeczeń a.. ej klasy. Ranny chO'!'. BIUlllSki B1'l1LGRAD PAP G·····, ..~ _
ŁUŻ. ycką. o.becni uczcili prze? pow- s'tJwa mie.jscowego, wojSl.ika, orga;ni- Krz. yźem .G.ralllwalc1u 3_ej kLasy, ran-l'.' .eJ. • .'. '1 d . . t"npa. cu~n~<:ta,nie pomięć Zmft;~łego.
zacji pl\1itycZfi~h i gpołec2!nych .
rui stn. Ś~I:\ i strz, Ni.edlbaJlsk1 - \.ow komISJI s e czeJ ONZ,. tłozo1 Plenum ~aJo depeą~e kom' Ikn.1
Posotal1owiono, te na miejScu wal. ,Krzyżem W/lIlecznyC'h.
na z 80 osob. przybyła eper.Jalnym
'~p, (10 Prezydenta Bieruta. i
(10 ki pod Balig;o.c1em wzniesiony zoSlta
P'ocillgiel!l z Sofii do Belgrad.!J •
7.
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48 SpOłeczens

II

WOJ

łe?syWn:a. Następnie .vr

wem

.

Praca

fmtenlu

się

znajdzie

m'llelscowego $połeczenstwa prze- "Jeden z naszyeh młodych Cz;ytelmarwdalH prezez TPZ l przewo- ników 17Jetni chłopiec pisze:
Marszałek
uroczystości.
Izemu szt8.lll~ar podłG-e.ślU, iż ma dnlczący PRN, którzy słwierdzilt ."J~tem ucznien;, :ą klasy giInna_
ł
on 5ymbohzl()wa~ nlerozerwa'lną Wielkie pr,zywlązanl-e miejscowej zJalneJ. J~o spo~m~ny w, na.uee
pOSWlęCenl3
ttaCZYC'IWIlęź
WiOłska
ze społeczeństwem ł ludności do sta~onO!Wanego w chciałbym Jeddn?ęzeskt~e Z<amicząe
'!
,..1,_ Ć
ł:k d
h l b t
tykę z zawo ue,
ory
naJWczoraj odibyła się W Lęczycy woJewoda ( gene.oołow1e popr~e- p'r~aUl:oli p'u
rogą c W8' e ne tęczyq pułłru.
dziej odpowiada, to znaczy jako
podniosła uroczystość p'oświęce dzeni przez bandertlę wodz.iezy służby d1la. O,tczyzny.
_ Następnie udano się do ratusza, uczeń elektro- :lnb radiumon~er.
.
nia i wręczenia' sztandaru jednosi wlejS'kiet udali lS!ę do Łęczycy.
Nasiępme marszałek Rola
gdZie MRN nadała marszałkowi
N~. mam. zF~h U ~~JO~o~
.k
.S t d
t t f
mierrski W 'Imieniu prezydenta file
ł b
l...
ł
zwxooiłem SIę w ęc o rz.v"u a:
ce wors 0'reJ z: an ar zos a u un
Na starym rynku łęczyckim ks.
d ki " ł zł t
K ' tytu onorowego oiVywate a mia~ dnienia z prnśbą o pracę· Zarejestro.
dawany p'rzez., Towa1l1ZY,~two Przy- kapelan W-arohrowski
odprawił nu.ta u..!...~. ,00000owha
O' ymi dIrzYdza: ~'ta Łęc.zy<:y.
walem ~ię. Kazana mi przyjść "za
jadół Żołnier,za w Łęczycy !lł'zy
~'
. . ' mi zasnl,zony.c w p,ra,cy
fi
-o
N t ni'
'ł k
to'
tydzien.
.
, r ~
ł
~mszę p,O't~wą i 'WYgłosił okohczno- bl'la powf.atu' staTlQstę WalłClki~
as ęp ,e marsza e w warzy- w dalszym ciągu chłopiec opi8u~
popa ClU ca egospołeczenshva. _ śclowe kazanłe. Po. od~iewa'niu i prezesaTPi Oiemaka oraz sre- stw1e W!:cewOljewerly, generałów: je swoje star~ia. B;rł peł?n wiary,
Przybyłych na _uroezystQść mar' Roty nastą.piło p'QŚWlęceme szłan- bmymł Krzyżami Zasługi _ czte- wyższych oficerów odebrał defUa ,że pr~a dla me~o Się zna!dzi~. Czy
szalka Rolę Źymierskkgo w' towa- ·daru i wbijcmie gwotd:zt po czym teoh miejscowych działaczy sp.o- dę. Po pr.zema'szel"owOO'lu WOjska Itał IDeJedno~otIDe w .praslde, !~~o
. .
.
. I
..
'7_
d T' - ,
'
.......zedefłl'non7 ły przed na'czelnym dzież ma dZIŚ za.pewmony OS"'I1P o
rZylifwle ge'nf"l"słow Popławsklego ,prezes mIeJSCOWego bł:t~zą u O łecznych.
l"'A'
~\J a
••
• ws2:elkłch zawodów. Cieszył się więc ,
i 'Romej.ki ara
.
"
d ~ war'zystwa Przyjaciół
żołnierzu W krótkich słlowach przemóWił WIO!dzem oddm:ały PW, Har~er lie zostanie umieszczony jakiejś fu_
·t ł z Wlc~WoJe\V'OI. ęlCleniak w aSY5c1e prezesa woje· n ........... eLny wo'dz do ml·o.łSCOWe~Q stwa, OM, TUR, ZW:M, Wici oraz mieJ gdzie n,~auczy się zawodu, i za,..
, .,.
Gom'l·a'l\.'a Wl a na ,granICY pOWW- ,
•
....-"
OJ
5 '
pCK"
~
'l
'l"ty
h
.. tr h
. Oc'
.Ii' t
W l· k· WódZktlCgO. Zarządu insp. Sasa i l społ.eczeńsłwa Nalstępnie' zwra.ca- '
1 o.tgan!1z,aC] pO' 1 c.z.nyc.. l"!)!}I ,OC ę·.
..
t 11 mh..fSCowy 5~aros a a lC I,
d t
l~
• •
_
. '
'
... ~łecmy h' ł ~da 'weh
Fu tygodniu ZgłOSIł SIę do Urzę
przewodniczący WRN i przedsta- prze :'i ,!\Wl·CleJ.:l mleJscow,egc spo jąc się do wojska. omówił naf.wa!· SjJ'V'o
c . . f5V""Y~' T·CJ:;'
du Zatrudnienia pełen najlt~pszych
wiciele orrganlza~oji społeczn' ch i łeczens~a wręczył sztandar mar"o·iejsze zadaima armiL
SZlcze;gólnf.e imp'omJdąco zapre· nadziei. o~po~ed'7ian9 ID,?, że, Jlra~
pony znych
y
5za~kowl. który przekazał go ,do_ Nicicl,e źołnieTze ten szłand:ar zenł-owały się orgMll1!acte młodtz:te f':!J JW, :raZie me ma, ale zeby zgło~
I c
•
wódcy pułku. płk ściblorowi.
wyrolro _ mówił marsz,ałek _ ! rowe w swych baTWnych htu.t8'Ch !!ti~. ~ę za. cztery dnfi' d Po . ezteroo~
ta' "
ł k'
PI1tte -;t..,.,
,h
'
'-' '
t 'd
Ull.U'\~~ a;n6w został o praWIony z ID
P o, pow'
,l mu marsza e ,Wlce." ~C'I'JJlor
prze k'"
'a;zu~ąc C' Oil"ą baczcJ.e,. by wypJ'sane na nim ha- Qraz' - SlI'1i81Zacy ze"sz 8Il1 a'rem .z, 3W fJJ..
sł.o: "Honor i Ojczyzna" było. tre~ 1675 r. ,
.
. "Takich jak ja jest więcej - pL
ścfą waszego życia.
'
Po defi1a.di~e ,nacze,lny dpiW6dc~ ~ze - wszyscy chcemy' uczy? si~
W'icewo~,ewoda Góm'iak po,d- ud'ał sIę na <lz.ledzln1ec starego l praco~ać. b y 'Y przyszłośCI byc
',,'

...

Ol'

. Zymie,
I rski
d' na

sz aD aro, pu kowego

P:::

w

l

t!

#,

...

!.

Z':,ba a, w
10cOOO

I

I

'"do towygrania
i Co"

'
l Wysawa
t
Tk·
'aoln ArtystycznyeII
. ."

kreshł,

.złotych

.

'

. ~e wspolpraca wOJska z,e
która znalazła Q.
masowym ud'zia·

l'

społeczeństwem,
stattni,o wyT8IZ w

"

ie wioł:5ika w akcji przeciwpowo· wych.
' .
c .
. •
dZlioweJ, Jest ooraz bardzieJ in-

Kupo,n Nr 9
...... ' • • • • • • • . 'ZXlobył w roku 1905 nag'rodę '.'. '•• '.
. , .. .. . za swoj'ą powieść . . . . . . . . . . ". • opisują.cą p1"z.e-'

(Kto?)

I

a.

~lowym11udZln:i. Ale co z tych
zamku kasZltelansktego, gdZiLe ode dobrych chęci .komu przyjdzie?
.
brał rap,or:t i dOlk,ona,! przeglądu
Jestem zniechęcony tym -nadareoddz1,ałóworga'Il'izacji młodz.ieżo- mnym po~w~?m i ty~o nau.
•

J.

' -

ka wstrz~uJe. mme od WYJazdu z
l..odzi na ZIenue Odzyskane, gdżie
na pewno otrzymałbym pra.cę. W ro

Gotda.wa

==ni~eś~ =~;o~ę p~~:!:

tei nie brak "
śladowMlle pierwgzych ,c'hrneścijan za czasÓW Nerun.a?·
'
,
List ten' ni~' powinien minąć bez
W Łódzkie"1
echa. Takich chl:<)pe6w jest więcej
(wypełnić, wyciąć, zachować i nadesłać z kuponem zasadniczym)
i takich właśme dziś w Polsce po.
.
Wd\ni'll wczoll"ajlSzym o godz. 12-ejł przez WłeŚlll!iaomcl 'pod! kd.el"Wllkiem trzeba. Nie wolno marnować zapa.
L-_____....._ _ _ _. -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-= od/było się ur-oczyste otwa..1."'cie WY_lartYSłJki pIast. Z. PJ.utyńsktlej.
fu il chęci do nauki i pracy, nie' wol

Galerii Sztuki

.stawy

KOMUNJKAT

Zarząd 'Główny RTPD (R~otnic'Zego Towa!t'zystwa' Plrzyja
. cióP Dzieci' (orgaIiizuje w Łodzi 3 mieSłięczny kurs dla pi,ęleg
niarek żł.obkowych.
Kurs rOZipoczyna się dnia '15 kwietni-a roku bfeżąc'ego i trwać
będzie trzy miesiące, to jest do d!nia 15 ltpoa rb.
Kurs 0bejmuj.e wykła{1y i zajęcia prak.rtyc!Żlle w SZipitaliU dzię_
,
t
cię<'ym i żłobkach dla niemowlą·
Nauka, internat i wyżywienie beZ!płatne.
Wymagane kwalifikacje: mała matura w wypadkach 8!Pec~
jalnyeh - azikoła. powsz-echna.- .
Wdek _ od lat 18.uk'Ończonyeh.
Podania należy kierować de R. T. P. D. Oddział w Łodz:l,
ul. Piowkowslka 165.
(324/M'.
L...._ _ _ _ _ _......_ _ _
_ _ _ _ _ _..' ____________

Tkanin. ,Artymyomycll

(łV

. Tkaa:my żaka1'dowe,wykooa.nę

w n<)

~lejs~ej. GaJe'l:'ii SztuatJi w Pa;iku spóJrlizie1ni "Ład" w W3Jl"S!Zlawle, pro
Sienlkl!ewJJ~a.
Wystalwę mrgamzo. je!lctowa.ne były pmez Zofię OzasznL
wało '. Blt.t;r~ Na.dIzoru Estet~i Pro_ c2lką., H. Bu!k~ą., i W.amrlę MandU!lroJl M1ll'lSt~a Kttltu:y l Sztu•. teU!ffe1 i AtIll!lę Sledlzii:ewsatą.. 'IlkanJiny
ki: oraz DyrekcJa .JedwabruClZO_Grulan zak!opiafuJkde
wykonane' zostały
teryjna CZPW1:.
,.
'
pme'Z górtaliki pQd kieruniki-em art.
~oD!ao/ vlY'Stawy ~OC'ho.cwą •.Z Krystyny Trebert.Szbzepan'OlWSlOej.
r6żn~ źrodeł: Na $~Jal!ne wyraz- Ba'l"dzo cle1kawe tika.ndny z
dreW!lla'

zrd~hęeać, młodzieży trudno~ia

mJ:, które przy odrobinie dobrej 'woli
mogą. być usunięte•
U.rząd Zatrudnienia w Łodzi,' nie
ponoM w tym wypadku bezpośrednio
winy. Po prostu nie dysponuje 'woL
nymi -miejscami
zawodtUe, o Ittó.
ry chłopiec pyta. Ale, czy nie nale_

w

żałoby zająć się tą· sprawą specjał.

m:eme z~Ją przeplękne, o ory_ oraz bWuif:teTie są. ~ełem architekta nie? Czy nie na1eźałoby się zamte..
g~aLn,ej t~atY'Ce l !Zadlkdm kulory_ J. Różys!kiego.
.
resować tymchłoJlOOm bliżej?
/
Cle, gobelmyHeleny i St.efana Gał.
Może w innym dziale znajdzie się
kowpkie~, . wyk0na.:t;e w fab!yoo - p~w.rowy K'\l.l"S Korooika~l ,w dla niego praca ? W każdym :razie
"Wanda w KrakiolWl<e.
l Z~pMlem
przesłał róVllD:iez sw.e praca znaleźć się musi.
I J,eśli chodzi o tka.niny loo()lW.,.2, eksponaty na wystawę·
, A może zainteresować 'ę tyJn po
Itl'zeb..<!.
mV1'ÓCić
atpecja1ną. UJWagęna
Cal10ŚĆ ciekawa' na.paoa'Wdę
warta
winna Izba Rzemieślni~
t'lro.niny
bia~osbockie,
wy <ł
,obejrzeJ1!ia.
(j.
wil.)
.
LUTECHI.
k nOOle
r"

•

"
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Ka r i e r a

DOtĘGA-MOSTOWICZ

.

k' d e m a D y z my
,O:

I

(K. 414)

Dzi'ewczyna ze. zdziwieniem przyglądała się pienią- I - Znalazł pan miejsce? - rzuciła obojętrrle.
dzom. Wiedziała przecie, re sublokator jeszcze w poludNagle opanawała Dyzmę I!la.€pohamowana chęć zaimnie,gl1"osza nie miał przy dusz? sk~di~e,.miałhy-ter~z 1:y11e . ponowania.Mańce.WydobYł żkieszeni wsz~kie'pieniąbanknotów? Chyba, chyba, ze gdZ1es u1«'adł. Moze dlą.- dze, i rozłozył na: stole.
'.

I tego właśnie nałożył kak. Zresztą -

9l

~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"""_ _ _ _ _ _ _"'I

do tego?

pomyślał'a - co mi

łNlikodem. wyciągnął do niej dwa papierki:

_

Proszę.

_

Mańka ZIl'obiła przeczący

, .
ruch

głową:

- Zobacz - powiedział z Uśmiechem.
M !fik od 6ciła ~
.
. .
ok'
f...
a a
'W'1" ," '. ~ owę l oczy lej SZe1" o Się rozwar:a.'y'
Dhlgo przyglądała S1ę rozrzuconym b.ankno~om..
, - : Tyle~orsy... tyle for~y.... A to plęćsetki. PsIa krew'

Pomimo wczesnej pory u· Icka był tłok. Doroż,kal:'ze,
szoferzY' taksometrów, keltn«zy. r.estauracyj jUIŻ Hm!miętych, sutenerzy, przepijający nocny doch6d awoich
"na'fzeczonych", męty podmiejskie, wracające z pom.~negożeru - wstystko to zapełniało niewielkie-dwa po-'
koiki przyciszonym gwarem rozm6w i brzękiem szkła.
Nikodem wypił dwie szklaneczki w6dlki, przekąsił :złmnym wieprzowym kotletem i kiszdruym ogórkiem. \Pl'zy8,?ło mu na myśl, że to niedzie1:aJ że Walenty
p6jd'Zie
do roboty.
_ Niech chamy znają inteligencję - -pomyślaŁ
Kazał sobie dać butelkę w6dki i kilo kie"fuasy, skropulatnie pT~e1iczył resztę i wyszedł. Zbliżał się :jużdo Luckiej, -gdy-nag1e spostrzegł Maffl,cę, Stala. oparta o mU'f i
patrzała przed siebie. Nie wiedział sam dlaczego, ale

- Nie chcę. Nie wezmę. I tak nie' będę miała z czego
Nilkod'em,.l1"ozkoS!Zował Się efektem.
odda6.
Dziewczyna chwyciła go za rękę:
- No tO i l!lIie trzeba oddawać.
- słuchaJ! Miałeś robotę? - zapytała z podziwem.
- Nie ch~ę, - zmarszczyła brwi. - Widzisz go, balnr
Dyzma roześmiał się i ot tak, dla kawału,' powiedział:
kier.
~ Aha!
.
Odwr6cila głowę i dod·ała cicho:
- Chyba, że... Za darmo nie chcę. Chyba, że pójdzie
Mańka ostrożnie dotknę}la kon'cami pa1c6w pieciędlZY:
pan ze mną.
! .
Powied'Z... powiedz... - wy'\Szeptała - chodziłeś ttlft
- Eee - bąknął Dyzma i zarumienił się.
"móklrą :robotę"?
"
Mańka spojrzała. mu w oczy?
Skinął głową.
- Nie podobam się panu?
Milczała, a w jej oczach malował się strach i podziW'.
- To nie, czemu?..
Nigdy nie przypuszczała, że ten cichy sublokator, ten
- Z pana' to tyż mę~zyztf.1,a - wybuchła niespodzie- niedora1da ...
warne ze złością. - Uuuu ... kalosz!
'
..:... Nożem? - zapytaił<a.
Za~ócila się na pięcie i rUszyła woll11;ym krokiem ku
- Nohem.
ucieszył się tym SiPOtkamem.
domowi.
'
,
- Ciężko było?
_ Dobry wieczór, panno Maniu! - zawalał wesoło.
-':"·PaJrut10 Maniu! - zawołał za nią. - Proszę za'czekać,
- Pi, - odparł - anI złipnął:
_ Dobry wiecz&-, - odpada, przyglądając mu się ze p6jdziemy,
PokręcNa głową:
zdziwieniem - c6ż topm po nocy się wł6czy?
Przystanęła, a gdy zr6wnał się z nią, powiedziała:
- Ni,e wiedziałam ...
_ A cz,emU to panna Mania spać nie idzie?
- Hotel też pięc złotych.
'
- Czegos cle wiedziała? - zapytał Dyzma zaczął
_ Chyba już pójdę - oo'Parłaz rezygnacją.
- Dobrze ~ odparł.
chować pieniądze.
Dyzma obrzuci~ ją uważnym spojrzeniem. Wydała mu
Szli wąskimi uliczkami w mikzeniu.
Nie widziałam, . ty taki...
się ładniejsza niż żwykle. W~tła była,. to }J1"awda,-ale Zaspany drab w pluszowej kamizelce otworzył im drzwi,
.- To ntby jaiki?
zgrabna. Cóż' ona może miee - pomyślał - najwyżej wprowadzil do małego brudnego pokoju i v.'Ydągnął rękę.
Nagle przytuliła się do niego:
siedetnJThaście lat.
..
Dyzma zapłacił.
- A ciebie me IOIakryją?
.
_ Czemuż to Pattlna Mania taka smufmla? - Z'Rlpytal.
* * *
- Nie b6j się, Ja dam sobie radę.
Wzruszyła ramionami:
.. '
Przez sz,are butwiejące firanki wpadał snop jaskrawego
..;.. Nikt nie widział?.. Może jakie ślady zostawiłeś?
Ja,kbypan tak trzy noce z rzędu warował, jak pies, na słońca. W pokoju było duszno. pamoi czuć było stęch- Trzeba bardzo uważać... Gliny" to wiesz. oni po śladach
ulicy i grosża nie widział, to teżlby pan z radości nie ska- liznę.
palc6w nawet znaodą·
kał.
. . - Możeby okno otworzyć? - zapytała Mańka.
- Mnie nie złapią·
I>yzmie zrobiło się przykro. Sięgnął do kieszeni i wy- :póŹlno już. Czas do domu. Pewno będzie dziesiąta
- A powiedz, miałeś "pietra!'?'
jął zwitek dziesięciozłotówek:
.
- powiedział D y z m a . '
Roześmiał się:
_ Ja pR!run.ie Mani poży~~. Czy dwadzieścia wystar- . Mańka przed małym lusterkiem rozczesywała gęste
- Nie ma o czym gadać. No, chodźmy do domu. A te
czy?
l czarne kłosy wyszczerbionym Grzebykiem.
masz dla ciebie na sukiel11lkę.
(D. c. n.)
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:i?dłkme ŁKS

rOzegrali

vrezdfaj

w Przemyślu pierwszy mecz piłkar

ski .0

wejśde

um..

do l€Iasy

p~ństwo;wej.

kdhiił dfużyrlij

ijaruwaj"

3:0, zć1óB;wając tym samYłn dwa

pierwsze punkt.y.

.

Karambol! Krupka

Wśród

wzburzonych w6d powodzi
f{ltifJkll ·j·łYWtJ/iieffl H1ći!yffl li' latiiii

tł O 'Z I E N N'l K I. ej D Z K I

'Na

§Wjłffl f10rriku szybko płyną..
WtemWyć!i~"a się i głębmy'

Nt'

89

,,635J

•
I

Włodek

Pień olDfiywi. Dom trafiOny
Zakóly'śił.} się ha strOIly'

w wod%ie

I pasa{.ewwle z

dachu

W wod~ Wpadli fi.eJni strachu.

-=

I

KONOER:,,~;~:'GtrNEJ KORKI i KAPSLE

.POHIEDIIAtEK .

31

Dlaczego?

Dziś
Kornelii i Balbiny
słowo

We śr:odę. dnil:a:' 2 -kwietnia 1934 'r.,
o go&' 19.15 w sali ąpóldz1eł!ni Wy~
da~ej nOzytel'I1:iiltH , Pi-otrkO'WSlka
Nr W. odibęd.zie się Koncert muzylrl
religijnej z udziałem Cecylii Izygrlpod- m6wny - Ś'piew, Wandy Wiłkomir-

Dobromiru.

,

.

•

N A. B U 'l' E :r.. K I
.
. .
ul

Zastrzegam się z góry, że mo -ruelnietównre zaslttzony zrmtrrl
.MARtA
H~fo~~ i.br::i~~'~: Imam przeciwko znaczkom poczto- czas wojny K~imietz. Przerwa-sklej - akr,'zypce ol'a'Z. Orkiestry
,
!wym z podobiznami uczonych, Tetmajer, Waclaw Berent, KftroJ Sm~owej :P:metW()W~gO K()ba~- f
Jr:96 U d ' l '
. .
•. L l '
'..
t'
h 'b
t'II ,'I.
.1.1
Wit".
r . wa.t<on1ll1U
Mwzycznego
pod
dyrekCJfl'
l,"
),'4 lIjl.
SIę,. w .. mleJSCQw<JSCl . a l1teratow 1 artys OW C OC Y nawa
po. .WOJnIe
T.
tłA
.Ak""':"""""~'ia· I
Hl!.ye ;m~komlty fIlozof francuskI -I '
.. .
. .. '. I rzy..n:ows.ru.n:acy,
:
.•
omnsm Ki~"
voewe era.
V~ ~....... !
Rene Descartes (Kartezjusz).
. IJeszcze ZYJqcych przeclwnre,polWaclaw S1eroszcwski, Marla Ro- rnem - Marlą.. Iwa.ńczy1ioW!J,., -- Wi
1683 ~~]~:k::z:~?a;t~dP!rn'~:l.~;:::i:; pieram ten pomysl jak naj~ręcej. dziewicówna, Maria PaWlikowska- PNgrami~ .Ba-ch, IIaen,q·el, M-o:zal,"\:, l
pomiędzy JallE;m III Sobieskim a Ows"'em cl1ętniebym rozpoznawał Jasnorzew8ka Jan. Lor(Jj1lJtowicz. Beethoven. •
.
l
cesarzem austrIackim Leopoldom.
"'."
. '
' . . _
Ceny b1łetow: nOf11Ulmy zł 100,-, I
urn u.nlarł. W .~ensi.ngton ~l1a.k{)mity ~n. na. ruch lube facI. a. ty np. Galc'zyk Paweł H.Ulka-Laskowski, a przea dla młodzieży -- zł 80,-~ dla czł{)n
gielski bzyk l astronom - Isaac S1:'
. ... •zebY t,yZkowymlem
"ć tyc,
h kó. w ".Czyt elUl'k. a .. l. g1'UlP ponad 10
Newton.
'{lego, B rzech wy, F"
1Ja58., H 1.18Z- WOJną
1732 Urodził się w. RO~lraus!aw-ny kom· czy SlobodniJ'a Wyki lub Tru· którzy,' jeszcze swych podobizn na 036b ~ 6Q.~.
Przedsprzedaż w
pozy tor -austrIackl - Jozef Haydn.'
• ;
.,
. . '
k:Sięgarn.i
C~elm!ka!{
PiQtr-lrowUmarł w ~4 r. życia jeden z najwy chanowskiego.l pluł na ich (nacz· znaczkach nie mieli Aleksander ska 96'
".
bItniejszych pOlskich 8krzypków - . '
'
l
'
1- A '
h
k'
A
1 k
.4
B
k
.
.
wirtuo~ów i k{)mpozytorów- Hen· kow) odwrotną stronę, przyk eJa~ ~WlętpcoWS l, ·Ię, Satll.let WC1885 B!a:i~ia-vi~~reanx PQeta epoki do list6w 1- wam w nie (Znacłki) ner, Karol Hubert Rostworowski. TEA.TR KAMER.ALNY DOMU ~OŁr{)mantycznej - Bohdan ZalesId.,
pięścią z":""wierzchu (t. zn. W fac- Curie~ Skłodowska, Bole~ląw Lęś- NIER,n.ZA. - ..,ul. ~zyńskteg0dzNr 84~
.
..
..
h) ul'
d . ~ bo
2Jiś 1 couzlellllll1e .- o go . . 19,1...
Jaty wyz. wymlen1Oi!1Yc • YV ręc m18:t? - no" moze JUz .osyv,
świetna sztuka, amerykrulska Wi'.
KRO N I K A
przeciwko, znaczkom i takimi po- dojechalbym jeszcze do Reymcm- liamS'8, ..Szkłana menazerIa" w Zlla,WAżNE TELElfON~
rJ.obiz,nami nic nie mam) nie! Cho·lm, Kasprowicza i teramskiego. Py ~omitym wyk'on!~.:niu: Pus~yńl!!k!. Ho
WQJ. Ul'SIłd Bezp.
- tel. 252-1.2 dzi mi tylko o hierarchię, to zna-! tMn więc d1aczego rozpoczęto wr !:,erwck:: ~~~~rń, MDerkozooraw;cS'.j~~· !!!tyKs;::li~:
Pow, Urzq.d B\:lZ1).
.... tel. 130-01
•
d' 1 k
rJ.'
"pod'_-t....ut
o. oJ.......
,,"" nItom. ~ej$k. M. o.
- tel. llli3~SO czy O chronolog1f:J O, la e tyczną awarue znaczkow z . VlJMlattu ski. Kasa czynna od l()..ej 00 12 ej i
Itcmt. ~w. 14. O.
- tel. 185-Oll. kolejność wyznaczania znaczków zasłużonych ludzi od Emila Z'8'" od 15-ej, tel. 123-02.
'
poggt. Rat. Miejskie
- tel. 1 0 4 - 4 4 .
•
dl'
-r...:
•
kl.
POIQt. Rv-t. [Jbe~p.
- tel. 134-15 z tyml. podobiznamI.
ga OW1CZB, I.JU SnI to o l'ątj a la.
.
.
=Lp~e:.~~e PCK
~:~: 1~7-1~ 80
teraz ukazał się znaczek kaś rocznica jego urodzin. czy zgó· i Telegrafów rozpócz~10 emisję
ąt...... numerów
- tel. 199~OO Z Dodcbizną .Emila Z'egadlowicza, nu, ani powsttlnia jakiego z wy" serii Z'tlaczków pocztowych z poDYłl1lł.Y ArTEK.
jednego z pootó,:v dwudziestolecia, bitnych jego dziel: l,zni~H, "Ko" dobiznami wybitnych pracownipzlsiejszej nocy dy~urują apteki: Da- zmarłego podczas v/orny. Dlaczego lędziolek" Czy "PoM1inogów bę~r ków kultury podłag ana1fabetu ta
llieleckiegO(Piotrkowslta 127> Zfljq.c~kiGWi
'd .
. t k'd k' h U ? '
_.:I
..
o~(Zielony Ryn~ lm, GOl'cz:vckiego rozpoczęto o
mego.~·O wązem, Jes
. t Z lC ,.
znaczy z ~wrotnelio
końca aba ..
(}'~'!i:ej~d p9l, Karlfna (Piłsudskiego 51), dość zfł6!uwny
ale
obok
niego i
A
,może Minisfoerstwo Poczt cadla?
M p
AtlŁonlewio2a' \8:1osa Pabianicka 56), Ste-,
.
",
.
.
•
•
Jutro

..

I

l.

I.

(pd.)
"
'

'N'--A.It,TU'
,':\'. WY';V,OW.ANIE
\,JDn

Zapis)". Łódź, STEFANA JABACieA
"rr 14, telefon Nr 184·12, (4.. ~4J)

IWRESPONDENCYJNE . B:UBS~

IISIĘGOWOSCI. Informacje: I,.ub,
lin,skr, poe~t. l05.
(B:. a~l

UNmWAtNXA

wód OS6biaty i

na.

J~"

~

WM

&~~

_______

~

___

~

__

~

__

~

_______

._~

nłl<ZW.

Pakuły,

ski~

sIę ISgtJb!9UY dometrykę' uro(Węntll

Jan W:;:ięcik,·~. wlflś
gm. Rad{)szyce, pow. Koń,

<atOl-p)

UNIElVAtNIAM zgubione legitr-

maeje h'amwa.1owa miajskQ. i pod.
miej$kłł na na•• T{)ma.sz Bednarek,
:KOlejowa 40.

(1204)

ZGUBIONO a.kt nadania. g<l&poda.rki, inne dokumenty na 'n~sko
Anćb'zej Rydygór. zam. ~~nek
gm. Gospodarz. pow. Mdł.

np.

~~ruD~o~~~om.

,.,u

IUUiJ /:l8.mSJc).i męski S)"lIteme~
l .. EWANDOWSKmGQ '-. nau9AAJ1l.
KURSY .lnśtytutu Przem. Rzem.

. ..

j

(2098,.p)

.ZAG1J1UONO legitymację Państwo"
wilgo Gimnujum Jl'!otograficznego
w Lod'ri na. nlYlW. Teresa ZaFębską.
a, _ _ _ ({55IW)
_Wyspiańskiego
_ _ _ _ _ _9_
_ _ _•

.. FE

Z

,

KUPIMV ,
Piramowlcza. 12.- tel. l1Y9.

•

l:U,.t1,A",.,

=

Na zasadzie art. 5 ustawy z dnialraz ~. 3 Rozporządzenia Ministra Rolchronę dr6g (Dz. URP .Nr &1 'poz'lna.terenJ.:em, Łod~!

'\

W I N N ~
"

.

tylko w niżej'

TJilATR W. P.
(Cegielniana .24) - 7 października 1921 r. o przepisach b6! Publicznych i MinlSltra Spraw 611) :z:arząćlzam. co następuie: •
wsk.."'..... vch punldnch "'......-ł.:łU· a na.
godz. 15,15 Przedstawieme zam·
"·dk
l
d
h' bl!
't1
t l"Z11ych z dnia
.
'1)
--'-6j' ,
.
.~'.
-,......
•
kniete, zalmpionę\ przez Kurat. Okr. Szlc POlZą owyc 1 nu _rogac
pu CZ~ Vvewnę
~ czerwCfi
Plm~
dorozek
saroochodo
.. kazdyrn
punkcie tylko ł"""UV"'
w lloAcipoŁódzk.
'
. I nych (Dz. 'GRp· Nr 89. poz. 636)
1924 r. regulującego używanie :I. o-lwych i konnych może ~ę odbywaćldanej
lioni~ wykute!
TEATlł
KAMERAf.N\' DO!\'HJ żOE.-,'
.
. .
!ilJ!l~A O?l'zeja.zd 34) - ' o g. 19.15:
.
sztuka. amerykatisl.a Williams'a: .. Szk1a I
Dopuszczalna ilość' pojazdów
na. Menazeria".
'l'lllATR POW8ZEUHNl:', TUR Ol-go, L. p.
IVricj~;c~; po;:..ioju
dorożek
L. p.
MiejSCe 'Postoju
I.iSt9pada Nr 21) o godz. 19,15 "Szczęśsamodorożek
dorotek
de Frania" Władz. Perzyilskiego.
konnych'
dorotek
Tl!JATn
KOM!<:O!l
MI\;:YCZN1~.'
chodowych
ehooowyeh konnye!\
..LUTNIA" (Pjotrlmwska. 243) - o g.

o

o-!

w

I

samo"

AL Kościuszki przy A. Strugi od strony
Zamenhóffu
.
2 Al. Unii przy Karolews1ciej
fil. "Pani Prezesowa",
3 Abr<:1mo\vsl{iego przy Kilińskiego
TEATR GONG (ul. KopernIka 16) A
Ar .. L d '
N
t·
d ~
(J godz. 19.30 .,Choć goło, lecz wesolo n . · "
mu iU owej przy arn OWlCza O ;:S~.l-.
OZrEcJJ,;)CV
TE/\TR
KUKIJlll'.En
Jal'acz.a
tr.. :rr> ful· Na'Wrnt 27, Dom Kultury .Mi· l) Al, Unii przy SrebrzY11skiej od F. perla
llr,iantal, ,- W kaMą niedzielę i fiwięto () Armii Czerwonej przy moście kOlejowo
wirlnwlsko otwarte o godz. 12 ej. .. Histo- 7 Bałucki H~1TIek przy Zgierskiej od stron'"
ria cała o niebieskich migdałach".
J
TEATR !\U,ODZIEżOWY i DZIEOlIf,Cl'
Ceglanej
..S7J!\ROTKA'· w' treatrz~· Nowym' llL-'Ko'~1' -8 . . Brz6':;n-a- l1l'zy Piotrkowskiei
pernika 16.. - Widowisko J. Warneckiego {) Blmdurśldcgo przy' Piotrkowskie~
..1)rogocenhy naszvjnik" w niedziele i 1 O . B d l '
,.
Awięta ł) godz. 11,80.
.,an ur:u,icgrJ przy Ż croms~.
od·t
s rony
WJl,F.ŃHKJ TEATU lil\TER - \'II ToGr1;nlskiej
&trllłl· Nowym - Kopernika 16 bajlm 11 D-worzec Lód:,!; - Fabrvczna
A.n4er$ena .• ,Słowik'· VI niedzielę o g9 l.') D
'rl '
.. l l'
q•.linie 14,30.
W01'1ec Ło .... z .. r.... a i.s ta
TEATR LALEK :.FARAl\-iUSZK!\" ul. 13 'Dowborczyk6w ,przy StOoli'ł1a
J1!iptrkowska 65. II p .. w Itażdlł sobotę 14 . Dąbro-Nska przy Kilińs1ciegn od strony
li rOdz. 16 1 tv niedzielę o gOdz. ·12 r 14
Krzy\vej
;,.Siedili araczka na płocia'" ,.Czerwony 11~ F
. 1 . k
k
P l 'ki
Kapturek". ..Zaczarowana Skrzynka".
. D
rallCISZwnS .a
przy UT"
YV oJs .a
o s ego
'loónZJU
TEATR
IWBOTNiCZ1' _ I
od strony Zawiszy
~4:l;, ul. Południowa 11. - o godz. 19.ej !lI} Gdmlska przy H-go Listopada od strony
. ólO~ przyśpiewki do Hołubca.", ..,Pije l
l(uba do Jakuba" i "Wojskowa· l,ura
Mielczal'skiego
ej",",
i 17 Gdańsku pr?y Zamenhofia od strony
"
Konernika
. 13 ' Hipofęczna przy Limanowskiego
\ 19 Julhmowska \ przy Zgien'kiej
i 20
Jaracza przy KiJh1skiego od strony Ar~
mU Ludowej
21 Jerzego przy Cmentarnej
22 Karpift. przy Rzgowskiej
')3 Kniaziewicza przy Zgierskiej
Aj)Jł,IĄ (Główna l) - "RyWal Jego Kró· 1
KopciJiskiego przy Narutowicza od strO"
lęWlJklej M'o~ci".
J
.
8.\ŁTTK (Narutowicza 20) - h]l,fal'Sy~
ny araczn'
,Uan)w.'·,
125 ,Kamienna przy Wschodniej
8A.J~ . (Francis-zkańakll 31) ,.K1at ' 2G Koncertowa przy Rzgowskiej
ualłl!'NIA
słowioza".
n7 ~.
.
(Przejazd 2) - .. Paweł l Ga;;
LeCznICza przy R zgowsk'
~leJ
wel".
28 Luiornierska przy Stodolnianej od stron1
:tlEli (Legi/mów 2/4) ~ "ElvIra 1\~adi~
Ślusarskiej
,~".
20 Lipowa przy A. Struga od str. M. Skłod.
tti':Nr.~ (ltuda. Pa.bianioka) - "Samotny 3Ó Lipo\va prl.y 6 Sierpnia od str. Legion,
POr.O~'lA (Piotrkowska 67) _ .,Kobie 31 Legionów' przy Al. Kościuszki (plSJC na19.01) opertka. Leha.ra "Kraina
ehu",
-.

l

mimie

TRATa .. SYREN A" (Traugutta II godz, 19,3~ kimledia Hennequina i Vp,be·
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Gdańskiej

_

64

~

8

2

&

s-ttona

Skorupki przy Stanisława od •• W61cz •.
Sterlinga przy Nowotki od, str. PóhtOO11.
Tamki przy Nowotki

62
tJ.3

&

;
4
'1

'2
2
3

2

Żeromskiego

pó~ocna

'2

55 Targowa przy M. stalina od str. Fabl'.
6tf Tatrzańska przy Napi6rkowskiestl od. str.
Milionowej
67 Targową przy Dasz,-ńsktego od
Nawrot
.
Trenknera przy ŁagieWlrlckiej
69 Tymienieckiego przy Piotrkowskiej
'I) Tymienięckiego przy Killiisktego od str,
Magazynowej .
71 Więckowskiej przy PiotrkOW$kie:i
72 Więckowskiego. przy Gd.ański~ od ~
ny ~eromsldego
13 Wysoka. Prt.Y Daszyńskiego od Ibrony

2

2

.

2

-

"
S
5

"3

10

2

"-opy

es

Ód

.

stary Rynek przy Nowomiejskiej

57
58

6

rożny)
Łąkowa

\Vl~it~L;ta) .._ ·

61

56

55

3

I.... " .

L8. -18. 20. łN niedziele 1~.

6-go Sierpni·a przy Odańs1dej od strOb)'

4
.5

przy Narutowicza od

60

54

2

Dąbrowskiego

59

5

-0--. 2) DOl'ożki kOllne i samOChOdOWe! ,4) t[rząd:z:anie, PO$~oju W nti.ekjl;.'ć.~Mh
POCZ~TKl SEANSóW!
.'
t'""
'Ił' g piel'Ww lll"'ob]"'tych
Tlow'tJ'zszym \vy azem
«:łM ...APlt1A" ... ROll-{A'" .. HEL" l!0 wml1y us aw:nc Ellę ,\Jl.ca U
. kt . ~
""b . '.k' " .
'.
al1Y
. •tek lleanll6w ... 16.80: 18.30: 20.30. me· szeństwa. Pl'ZYJH~ddU ~a dd
'll?un 'IJe,:~)w7.wrionnnloni ep·r ......,w ..".".' ".ec U1·" pr"'epi'"
dGliela 14,00.
:I
9 4~ . "ale"'nje od 1'0 Zi1]U oroz n
v
L..c'l\..LlA'L..
a.
L..
Chio :.GnVNlA" - tS: 17. O: l.:;) m~;),
godziny '~3~e:l c1:J gOdZi11Y,r 56W nin~ejs.zego zai"ządzen~a.•. będ~
'1# Jr!!~dz:.sWl~WY
godz,
15.30: fi-ej dorGż};:i sE\H,ochnrioVl? i konnej VI bl:Z!XUeU!u l:02iporzątl2iema :rrez'5
li: 20,30: nifldz. 13.tp. '.
..
Hl.!ln: II';"" na l),,;;'ćr,;·~,1;n.~r;-h 11;łiI1:[~'':'h mogą;
Lń!1?:,dma 2fl m~.rc!), 1\147, L .ot
, Kino "T1l10ZA" 1'\'0111: 16 ... 0:
.' ' , .
l"'b'.:I
r yJ"'1',l~ P"'''''7,,;-c'ł1.·,1j!Pl \I:,r'lr>l] I."wdfl
10.30: nif'd~If:1f.! 14,ilO
',:m:'!ilr,v.;;cc Slę 'IN lCZ- Je nVva r~7.
,.~ ,u,,"',...'
.
,. 'N 1
l!!)
PQ~fl!!tllł" 1\111 a rlil.l''''·f,ynają iSf:l!llllil'
' " , ",i,
.
lutę~Q 1928 l:. (Dz. tJ.
1: 8. poz.

.. -

S

stronY' Zachodniej
Pr~d2:aln1ana przy A. Czerwonej Od' str.
Miedzianej
.
. ,
ltentbieUńskiego przy InZyniel'ekiej
Reymohtna' przy Pabianickiej
Siąradzka. przy Piotrkowskiej
Struga pr~y Gdań~kiej od str. :2:ero-msk.
Sienkiewicza przyStallna od str. Orla
6-go Sim-pnia przy Wólczańskiej od str.

58

2

44

Pl.

52

2

43

10

50 Pogonówskiego przy A. Struga ód' strony 6 Sięrpnia,
.
51 Piwna przY ·lJmanowskiego

2

2,

przy Kopernika od str. parku
.. Jtobert ł BertrandIł.
Poniatowskiego
.
ItOB()TNm.
lKiUńskiego N'r 178)
133 Łę'czycka pny Napiórkowskiego od str.
"Zdradziecka. kula".
ROMA (RlI:~owąka 84) "Zakazane
Senatorski~j ,
. piQl>ęnld".
'
34 Łączna przy Rzgow~kiej (Czer\ilonym
ltil:KOltD ,CRltgowska 2) "':' "Ona broni
RYllk~t)
9j«v::ntt,.".
35 Moniuszki przy
Piotrkowskiej
. S'1l'fI.OWY (Kilińskiego 123) ,.Pa
.
t
·wel, i Gaweł".
3ó Moniuszki prz;,;' . Piotrkowskiej za PO& OP
IlVIT (Bałucki Rynek 5) - ,;Nieustra
j01U taksówek
l)I~enł".
.
37 Na-i.vrot przy K11h'iskiego od '~tr. Dow"
"Jł.'.rRY (Siel1kH~WlCza 40) - "W 011:0borczyków
•
wach lodu".
.
'
. • l
lJ'iIlO~A (Piotrkowska 108) ...... Robert 38 Nowo-Zarzewska przy I{!1ius dego
l 13erll'llJld". '.
39. Niecala przy Łagiewnicl>iej'
WISŁA (Prll:!lja,zd 1) -- "Rywal Jego 40 OgrQdowa przy C~ent(\rnej
od strony
I::rÓlewskfej :Mogeł".
d-dnńskieJ'
Wl4ItID..4RZ CZawadll:ka 16) - .. Robin
H004",
.
, ' 4 1 Orla przy KUil1s1deg o
..
WOLNOM
rNapl6rkOwsldego 161 ,- 4') Obwodowa przy Pabi::mickiej
.,tJud~ie i ma.nekiny",
póhlocna przy Nowomiejsltiej
J)i:!~TA (Zgiersim 26) - "Zakazane
Próchnih:a przy' Piotrkowskiej
kINO ÓSW'lATOWlll OlI. Ri(;gowska 94} 45 Próchnika przy Gdańskiej od strony Ze"
- błe@Ytln~.
romskiego
32

5

2

I24

Gdańskiej

47 Południowa przy Piotrkowskiej
48 Park Ludowy przy ZOO
49 Południowa przy R:i11ńskiego od
sterlinga

;)

4:

·
I

~--------~~------~------~
46 Próchnika. przy Wólc~l'Wk1ej Od

10

2
2

l.

~. s 8 , l t l a . . . ·
..~EDWl0$NDll.(!1Jel'Qimlklego 76n8) -

3-

4
-&

"

'2

10

"
2

Nawrot ,

'74 Wspólna przy Zgierskiej
'15. Wschodnia przy . Nowotki od str. P6łnoc~·
7ti wschodhia prz;9' Nat'tltowicza
'77 Zachodnia przy 11-go Listopada od, str.
Próchnika
78 Żeligowskiego przy 11..go IJstopad8.
79 żeromskIego przy l1-~o Listopada
80 żeromskiego przy Legi.onów od Itrony

ił

l)

10

Wi.ckowslt:i~go

2

131 $ero:m.sk1ego przy A. stl."Uga od 6 Sierp.
(j2 żeromskiego przy Kopernika od strony
M. Skłodowskiej ,

tS
4

Żwirki przy żeromskiego od sb~'. o.dańsk.

83
R4
85
86
87

'1

Zawiszy przy Łagiewnickfej
Zamrnhoffa l1rzY Piotrkowskiej
~wirki pr;y PiOltrkowskiej .
Sienkiewicza przy· Da~zytislnego od str.'
Moniuszki

la l)

karman
oci ::' d rodZc Wa~ejin!~ytyrma~:~
fi

10

8

3

w61"r,..~~'łzZ~ddnZ~ł~!: on]Uo!~!!t w;!t..~

rt. 21 .r Z "
n/llj na
"a
J.e"
,":J'-"''''
~ 52, ;o;r,tlIU... f.lv\.lillU
niomr' ustawy grzywną dó w-yso~ cżesl1ie tracą .moc .wszelkie do1ych"
kO«c!J10000 zł. lub aresztem do. 6 czasowe ~ai'ządtenia o punktach
~
i k
. ł'
sto· . d ." k
t~gOdnlj albo obu tym
ar-.anu ąc~ po Juoroze.
me~.
..' Ód'k . winni będą,
Za Pl'a!r.ydenta M~
• 1Nlez~1;Z!l11G l ... " w~~łldz"""e ........8..
(-) ,EUt6nłUSI AJltftkW.·
-, pOW1e1.lZ13.n ""<"
" ....,''1: "'... ,,~J;
,
t . k d
W1cepreźydent MiMUt
c;. .
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y

'
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LODZIel

ZARZ~DU

DELEGATURA

GŁO\V:N,EG'o

PRZETARG

SPóŁDZIELNI' WYDAWN. "CZYTELNIK"

OENTRALA

,W Lon~, PIOTRKOWSKA 96, POSIADA DO SPRZEDM:Y
li O M P L E T Y WSZYSTKICH NUME~OW ZA, ROK. 1946
i l'Y.GODNIKOW:

»SZ'PILKI« i »KUZII·ICA«
CENA
~

KOMPLETU

WYNOSI

Zł..

180.-

Sprzedaż
kompletów załatwia. Administracja Wydawnłctw,
. prawa Gficyna I piętro, pokój 155 w godz. od 8.-;..15.
Zamówienia zamiejscowe' będą załatlyla.n.e po uprzednim Da.
desłandu gotówki na konto w ,P. K. O: Nr. VU-567, IqcVLllle
z, kosztami pl'Zesyłki w sumie, zł. 200.-

lak zapreDumero~ać "DZIENNIK ŁÓDZKI"
zaprenumerować

"DZIENNIK LóDZKI"

motna w kaJ:dym
urzędzie pocztowym, wpłacając należD()ść na konto P.K. O. VU-567
II 'zaznaczeniem na odwrocie przekazu: Prenumerata "DZIENNIKA
f.óDZKlEGO" oraz podać' dokładny adres własny.
Premmierata łąeznle z pTZeS~Q. wynosi m1ęs1ęoznle zł 90,kw!l-rtaIn!le zł 270,- (dwl;eścte siedemdziesiąt).

Oddział

Lóc!zkl. -

. ogłasza prz.eJtarg
na PRACE REMONTOWE

piwnicach mles~cych się
przy ulicy Zachodniej Nr 6.
Prosimy ,p~'eds!.ębj,o.:rstwa budowo
lane do Wzięcia udziałU w przetargu :I: Składanie kosZltorys6w remom.tO'\VylCh 00 dnia lO. 4. 1947 r.
Otwareie ofert na'Stąrpi' dnia
IQ. 4. 1947 r., o godzinie l3-ej.
(P. 427) ,
Dyrekcja.
w

DYREKCJA KOMUNALNEGO
PRZEMYSł.U BUDOWLANEGO
w

Łodzi,

Al. Koliciuszki 1, tel. 257.11
ZAANGAżUJE'

GLOWNEGO

KSIĘGOWEGO

do prowadzenia. eentralneJ

PRZETARG NIEOGRANICZONY

z .brezentu.

Wszel!kie' i.nlf,onmacje i wzory można otrzymać w godzinach 10--13
w Dziale Z8lkupów D. P. M. S. w Warszawie, 111. LesznO Nr 1 (II piętro,
poIWj-Nr 212).
bterty w zalakow.a.n~ kopertach bez maków firmowych składać
nak!żyw KalDiCelarU Dyr~kcji (I' piętro, pokój Nr 111) do godz. lO-ej, dnia
lS'k!w'ietnda 1947 r o k u ; '
.
Przetarg ~e się w tym ~ym.dnłu. o gtO<Z 11~ •.
W ofercl-e nalety poda~:
1. S7Józegó1.toIwy opm ofero~uylClh drewniaków (roCi'iaj drzewa, 180'
koś6 br-ezenltU).
.
.
I. temUn wyloollJ8.llda całości Zam6w1ema.

a.. cena

jedn~tkowa 1000
Ul. ~a27 /31,

Centr&tny Maga.zyn\D. P. M. I.

W W8.l"-

oferty należy załączyć kwit wadialny na. kwotę zł 15.000,..-:'
Oferta oborwi.ą.2lUje w Cliągu 15 dn!I. od dnia. otwa.rcia.
l>y'Mlreja P. M. S. zast'rz'ega sobie wybóroferenlł:6w, uniewatn.l~Ild.e
. ~a1"g1U 1 podział zamówIenia na kt~u dosta'WICÓw.
(K. 410)

Do

.. '

LEKARzE

księgowoAci.

)Va.runki wyń.agrodzen~a do om6wienla.

(dzLewlęćOziesląt)~

Dyrekcja PaństWlOwego Mon'Opo1u Spiirytus:owego ogłasza przetarg
nfeogTani~ony na dostaWę 1.500 pal' trepów drewnlBnych (k1apatyny)

RYBNA
ul. Naftowa l

.

C E G I.. Ę,

(154fW)

SMOŁĘ 'POGAZOW~.
destylowaną

wapno, karbolineum, drzewo,
, .żelazo t wszelkie materiały
budowlane
dostarcza natychmiast
., WOSTA" Katowice, Moniusikl 12
(K. '4(6)

TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ

"LUTNIA'
J)zhś o godz. 19·ej tellOr· opery pozn.afl8kiej Witold Łue~ki wys!:ą..pl
w ,operetce Leh&l'a "Kram& UAndeMU". Udzialbieru cały. zespół artystyczny. BHeIty WlCześlii-ej do nabyeia. w iksięgarn~ pny UJl. PIQltrkoW
sklej 102 a, a od godz. 17,80 w kaste .teatru.

lODZKA SPOlKA TRANSPORTOWA
załatwia.

,

-oT E L E F O N- 260.18
wysyłkę towarów

(338/M)

Uną.d

WojewódzId Poqmański
Komunikacyjny w Pozn.a.niu.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Urząd Wojewódz.k1 Poznański ogłasza przetarg n'ieogramCZ9'ny nA
przebudowę nawlei2:cbni następują.cych odcinków' dróg:
1. Droga' państwowa. Nr 16 - Trakt Kalisld,
odcinek Od km W9,DOO do km 161,976.
Przew-1.dztane roboty: ZerwIWie :istniejącej nawierzchni tłQc:r.nto
weJ s podkładem ł wykouaułe nawierzchni betonowej na. pod.
sypce iwiroweJ.
2. Droga paJ'istWowa NI' 1'% Trakt PoznaA&ld,
odcinek od km 369,65() od km 378,300, o Oi'ó1nej '~1 po
uwzględlld:eniu ~erw 9,'113 km.
. Przewidziane roboty: Wykonanie nawlenelml bltumielllleJ Jaa
18tn!ejqceJ nawierzchni tłuczniowej.
Termin uko~c'zenLa robót pod 1) i 2): 80 p-at.dzłernika 1947.1'.
Oferować mWma wykollia.n!!:e robót ~ dow<l1nym jednym 'lub dwu
wymtenIOIOYch wytej odcd.nIka.cll ~ ·składaniEm}. osobnych 9fert na. kat4Y
z odciJ:lik6wlIla wykonand.e :nawieT7JChnl podaalr~ typu, a ew-entualD'le na.-

Wydział

wi~hnl. roWDlOI'.zęOInej, co do jakoŚO'ji iwyt'I"Zymałoścl.

.

.

. Oferty należy składać 'N' Urzędżie WQjewód2A{im Poznańskim, Wy;
dziale Komunikacyjnym, pokój Nr. 387, POŻ!nań, Plae KqlegtlaCtki' 17 do go.
dziny l()-ejd'nia ł1 kwietnia 1947 r. Otw~rcie'ofert OO!będtzie się tego dnia
w Urzędzi.e Wojewódzikim Pl)znańskim o godzinie 10·tej. Do ofert dO'łą·
czyć kwit Kasy I Urzędu Skarbowego w Poznaniu lIla wpłacone wa.dJi.um .
.w gotówce ~g~ędlnle w ikSlążec7lkach oszc7Jęd:nościmvych powojennych lub
w gwaranCJach ba.nllrowych, w wysooloości 1,0% sumy o.ferowanej. Poza
tym dołąozyć nal.eży zaświrukzenie o wysolmśel ogólnej sumy subekrypo:1i na PoP.O.K. oraz zaśowiadczenie urzędowe, jakim in'Welita.r.zem oferent
ro~ządza·

' .

W7JCYrY ofert, ,ślepe' koatorysy, WM'1llIlId t~1l1lC.211'le oraz bme pod·
kładk.l o.fel.'lt1owe motna. otrzymać w 'gocl2J!tnach przyję6w U~e Wojewóc!ddm Porzm:a.óSk:!tm za. cenę 100,- złotych od j~ego' komple'btf, któna.
to kwotę należy UP1"Zledn1o wpłacić do KI;U:iY I UrzędIu Skarbowego' w Po-

ma1llu.

.

Urząd Wojewóddd zaatrzega. Bobie pt'awo wybM"U "oferenta, jM
1'ÓW'lliet prawo. u:nlieważnli~nia przetargu bez podania p6\'1rodów l poDOI9Że.

ula jaIldegolrolwie'k odszkodowa:Ill1a.. .

.

Za

Wojęwodę:
Ka:r~l, Macklewlt'm)

(Inl.
Naczelnik

(K. 411)

Wydziału .

SPRZEDA.)E tapczany. lebnki; tta:_1 - - - - - - - - - - - - napy. łóżka polowe.
Tapicernia,
POSZUKIWANIE PRACY
Piotrkowska 112 (w podwórzu).
(2084_p) B. KIEROWNIK gnIPY magaiyn<Jwej na części silnikowe oraz b.
ZAOFIAROWANIE PRACY kierownik biura materiałowego. Zna się pierwszorzędnie na pr<l- - - - - - - - - - - - - ,-!I wadzehiu kartoteki mat. - poszu·
~A~Rl!DNIMY na st~le. zdolnych kuje odpowiedniej posady. Laska.
I mtelIgentnycl,1 graflków-.malarzy we of-erty pod .. Z. R." ,w Admi.ni_
do wykon~wama wysta;w . l 4p. - straeji .' Dzi,en LódZ."
(2104)
Zgłaszać Sle do WydZiału Perso
,... ,
.
nalnego Centralnej . Szkol:( PPR
.t
,
•. •
. pr?,:y ul. Al. Kościuszki 65 w godż. BmG~A
~aszymstka
przYl~l1e
9-12, 1-17.'
(33l/M) prze~)lsyWame. Oferty' .. Przeplsy~
I
,W~lle·'.·
,
(2106_p)

SREiułO; ,Złote -~ Złom. 'kamten1e
szlachetne kupUje, płaCi' najwyl!!ze oeny Zakład Zegarmistrzowski
.. O~ega", Piótrkowska4.. (A. 254) \

.-------

nr

O. O.

WAGONAMI I SAMOCHODAMI ZBIOROWYMI
w kienlnkach na
WARSZAWĘ, KRAKóW, KATOVl(lCE, POZNA:&, GDYNIĘ:

KUPNO • SPRZEDA!' .'

lłI' aaed.' LIJTOWIECJU. JElłZl/ choróby skórne i weneryczne. Leglon6w 9. tel. 156-10. Prżyjmuje
od 3-6.
(A.)

Z

I

LOD!, PIOTRKOWSKA 24:

samoch()dowe
·w
JERZy KOWALCZYK, choroby WARSZTATY
skórne ł wenerycżne. *eromskiego centrUm Lodzi, zaprowądzone . oka
zyjnie
s:\>rżedam.
,Telefon
221.80
Nr 41, od 8-6. tel. 150:'53~ (1699-p) godz. ~12.
(1190)
D-r cned. ,WIKTOB' PIESKOw-:..
eboro~y nerwowe l wewnetrzne, MASZYNY do pisania, Uczenła l
ordynUje w godz. 3-5. LeczeLie szycia. Naprawa - 8przeda~. oraz
.
.
nawet uszkodzonych.
.
,
eJektrow8łrz,sowe.
Zawadzka 6, kupno Połud.n1owa 1.. '. .', ',~. ,(A.:ml~
ID. 7. Telefon 1SS-81.
,
(A.)
OKAZJA.,
•.;y., ,,', ,
"
.
MOTOCYKL NSU 200 cm stan' dO:
.
.
'.
. '.' :WieniOWy.,,~piusz.
PogOllowsk.iego dZIale"
ersonaln~" Cer:tra n.ej,S8111()tna, UCZCl , ~m 13 mi8!~leCZ
,
bry do sprzedania, Orla 3 m 7 po ata Lodzl sp:z:eda m . wlaCLomoś~. Nr 25, m. la. parter. Od 14 do 20. Szkoły PPR. Al. KO§ClUszkl ~5, VI, neg~ chłopca, chętme wyjazd, ul.
U:CZ~CA - PRZYCHODNIA ~ goqz.
16. .
. (2050.!,> , Pl. W~lności' 10125.
(A. 321)
(1207) godz, 9-12, 1-17.
_. __(~O/~ I WSCHodnia 64/20. .
(gr.)
P.iotrk wska 8. - Porady ambuIatoryjne l domowe lekarzy specja.
nieklejony. dwustronnie SPRZEDAM
ogrodowy
MOTOCYIiL
200
NSU
czterotakt.
do.
I
list6w, analizy. - Przyjęcia 10-19, NATRON
mato~y, gramatura sześćdzieslat,
zamÓWIen. wzglę-I gOW,Y 'p,n,,yjmą procę w g'OdZine.c,h
2l~.
(~.) kupimy każdq, ilość. WskliMnie źró 15 Itr. na szelkach. Zgierz, Dąbrow górnozaworow, y do sprzedania - i pr::YJmowa~la
(1208) P<>łudniowa 28/20.
(2105.p) dme praCUJęc.ych na własny. ra- popołudniowych w przedsiębiordla Wynagrodzimy. 'Oferty:
- skiego 37~
.
chunelt; na teren w6jewództvla 1.ó·..
'.
ł
l b h dl
Dr BEICHEB . - specjalista cho- .:Wsp6Inota",' Kraków, Plac W . • " " " " " ,..............." ......__........., ,......_ ............_ ............__
. __..."-..................__
d ki
Oferty pl'semne ,proszę stw,e prz:emys owym u
an o_
z ego.
I wyill (prżebitka - plan kant). ~b wenerycmych PołUdniowa
kierować:
.. Wytw6rnia . Arty~u- Oferty do Administracji pod .. Ple.n.
Nr 26,·' tel. 191-23, przyjmuje 2-5. ~więtych 8 pod .. Natron". (K. 403)
łów
Chemicznych
MERKURY'~,
kont".
(1206)
(A.> OLEJKI
perfumeryjne. mentol ..
Krak6w. Stradom \ 10. tel. 566-1.5.
olejek miętowy, glicerynę, surow.'
(K.
382)
Dl' mecL B. . TOl.ozr~SKl spe- ce kosmetyczne. Zakupi kaMil
-~_._-----cjalfSta chorob uszu, Dosa l gar· ilość. ·.. ENOLA" L6d~. NapiórkowPOTRZEBNY elektryk.na uzwo
dła· Slenkiewicza,S7 m. 21. - Ordy- skiego 24, tel. 177-00.
:jenie silników i inśtalacje.· Siła ZDJĘCIA: legitymacyjne Wykonuje
(P 279)
nuje codziennie, godz. 1-3, 4-6.
fachowa.
Zgłaszać się Skłodow-' w tYlD samym dniu. oraz przyj_
Telefon 269-01.
.
(A., DOM MEBLO~. Poleca najtaruej
skiej 20.
(2079 p) mui), prace amatorskie. Ll'!gio..
_
_
nów 1.
.
(223·'&',
meble biurowe, sypialnie, stołowe,
Dr., Henryk PROCHAClU, choroby gabinety, kuchnie,tapcza.ny. letaGOSPOSIA z referencjami potrze·
skórne I weneryczne. - Legionów ki, stoły i krzesła. duty wybór. bna. Zgłoszenia. ul.
Piotrkows'ka NAPRAWA radioodbiorników ws:i:el
Nr ~7. godz. 3-;6.
, l472).
84' m. 6 front II p. w gOdz. od kich typ6w. monta~ nowych. DoObsługa fachowa.
Dom' Meblowy:
14-15.
. (2076 p) rabianie 'fal krótkich. Pod kierow';'
Dr mecL. WIE
, LIC~SKI ~nryk, L6~. . Piotrkowska 164. tel. 202-84 ..
---._-_._--,. rucŁwem żagranicznych sił (acho.
choroby wewnętrzne, spec. Choro-I
'
'.
(A. 238)
STEBNOWACZI{A na bieliznę .mę- wych. Sprawdzanie la~p. SzybkO
b,. płuc. (gnItllca) l serca. Piotr-"
.
ska trykotową, jedwabną potrzebna - taniQ - fachowo.
Kupujemy
kowska 152. m. 3. _
telefon ~Y;LETKI do gol~nIa, hurtowo
od ·zaraz. Zgłaszać się Pawlik{:iwski stale wszelki sprzęt radiowy. "Pre
Nr 183-16 Godziny przyjeć. 3-5 poleca .. Cykldsport , 'Piotrkowska
i Cegieła. PiotrkOWSka_22.O.~·~2~~ cisious Radio'· Sienkiewicza 2.
po poło •
• (937) Nr 15.
.
(A. 316)
(A. 258)
WOLNE POSADY w Sp61dzielni
Dl' RATAJ _ ~UBAKOWSKA 8pe~' FO"';OAPARA:i'Y . filmowe 16 m/rp.
Zarobkowej
Inwalid6w
Wojennych.
ZNANA
warszawska
artystyczna'
cja11stka chor6b skórnych, 'wene- ProJetktory kmowe 16 m~. LorSpółdzielnia Zarobkowa Inwalidów I rownia. . garderOby 1 odnawialnla
rycznych u kobiet. kosmetyka le- netki. . M~kroskopy.
~lwelatory.
Wojennych w Lodru. poszukuje pra krawat6w Z. Mierzejewski i S~ka,
• karska. Piotrkowska 33. godz. 12 T~dohty l in. zakupuJe., pł~c~~
cownik6w umysłowych i f,i-zycznych Piotrkowska 117 (w podwórzu), te.
do 1 I od 8 do 5 30
(R) naJwyższe ,ceny D/H .Tan PuJda.l~
7iarówno biurowych jak i sltlepo· lelon 168-77 _ naprawia 'Wszelkie
.
. . .
i Ska. Lódt, Piotrkowska 83, tel.
wych (~ozeg61nie w braI,lży wł6_
k d'
d
b' 1 d
I)i .JE~Y SURKO~T _ chor<lby Nr 126-~2. "
.
(A 262)
kien.niczęj) oraz piekarzY.l tkaczy. usz o zema w gar ero le
o naPie-rwszeństwo dO objęCIa posad wia krawaty..
' (1024)
kobiece i akuszeria; Piotrkowska MASZYNA ckiurkarka półautomat
przysługuje: inwalidom. w:drowom
Nr 109, tel. 177-76, ordynuje 10-1l oraz d8mska. i męska Singera do
i sierotom wojeJllllYm-.Pod,ama. wraz WYKONUJEMY różnych. rozmia.
I 15-1'1 godZ.
(A.) szyda.
okazyjnie do sprzedania.
z życiorysem naletY'skła!Q3ć w Be_ rów pudełka tekturowe, oraz skoB: Matusiak. Piotrkowska 189.
. kretariacie Sp6łdxżiel.nil' z.,robkowej rQszyty po cenach konkurencyj •
Dr Ł. M~YCKI, specjalista cho(A. 315)
Inwalidów Wojennyeb' VI Lod'Z!., ul. nych .. Plac Dą.browslti-ego Nr 2.
rob kobłecych I akuszerii. ul. Letelef~ ..265~95.
. : (W. 51)
Piotri!:owska 51 (m '·pietr09.
gionów Nr 9. tel. 166-29, przyjmu- UWAGA! Tylko hurto;wo skórgumy
(rys. !L piiSnl1· aUlg...Da.ily Sketch")
. . (S39/M)
1e 1"'-8.
"
(1016) 3 m Im, ·4 mim i 5 mim. kauczuk do
_ _ _ _ _ _......--:FILATELISTOM cenniki Wysyła
Słoń to CZYMY zwierz,
.
.,
.
kork6w t skór ,glazurę bezbarWną..
KRAWCOWE' na, s~dl1Ie, ~a Dom Filatelist)"CI:IlY,' Witkowski,
DrSWIĘClŁO ADAM chorobY ko~ proszki atramentowe i kleje do. dę·
Myć
się
lubi
też,
.
dom
Jnllgą.
aię
zgłosić
Przemysł
Poznań. AVI., Harcm&. 1'8. CK. 381)
~~ ... a.kuszeJ'la.. Zawadzka 38. go- tek kupiSZ naj taniej L. Ro~niecki.
Konfekcyjny, BAndurskiilgo. 9/11.
~u.oa f...;..6. tel. 185-71.
(902) L6dt., Piotrkows1ta 31, w podw6Więc: go myją s«zotką I~dzie,
~
rzu, tel. 216.57.
(193,/M)
. ,
.
,
,'.
(2109-p) znn;cIA', LEGITYMACYJNE, ,_
D r p~" .,.CKI ALEKSANDER Lecz, że zabieg ten go nudzi
.
SZWACZKI" podięczne na konfek. Prace AmatOl'Slltie. ~epr.odukcyjne
ehoroby' w~wnętrzne. Piotrkowska WŁOSIE· końskie kupuje Zglerska
Długą" trąbą swą
cję chłopięcą. pqszulruj,emyP~e_ NAJTANIEJ I NAJSZYBCIEJ Nil' 86, przyjmuje 3-6.'
(R.> Fabryka Szczotek, Zgien. Ewanmysi Konfekcyjny, Ba.ndu1"I\Ilciego .FOTOMATON"· Narutowicza ·8.
gelicka. 3; tel. 78.
. (2059 p)
Mydła sporo wziął
9/11.
'.
(2108 p)
.
(A 3(6)
Dr med•. KUDBEWlCZ ZYGMUN'r
I z schyloną naprzód głową
8pecjalista' chorob
wenerycznych OVERJ.oCK lrzyriitk:owY 00 sprzeI sk6rnych .. Piot.rkoWllka 106,
_ dania. Wia.domoM:· tel. 162-24.
Bańki puszcza kolorowe. '
Przyjmuje Od 7-10 t od 3-7. (ag)
(2052 p)
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KONAR ":ĄCŁAW - choro- BRULION'l', zeszyty, Papier, ma- PACI~RKI, ~O~ALE wszelk~egol SAM:0CHOD Opel 4-osobowy okaby tołą.dka. k1szek, wą.troby. Na'· kulatura oraz rep,aracja. wiecznych rodzaJU. w kazdeJ Ilości zakupamy zyjme sprzedam, stan dobry. In~
1'Ui;owieza 66. telefon .119-59. (R.) piór. _ Lód~, Piotrkowska 96. _ Bazar Katolicki Łódź, iSenkiewlCza f~rmacje: 1.ódź-Chojny, Antenowa
Sklep Pomocy Szkolnych, telefon Nr 48, tel. 157-99. (A. 222) Nr 9. m. 1.
(K. (08)
Dr med. GUSTAW MARKIEWICZ. Nr 212-47.
'.
(wł.)
specjaltsta chorób wenerycznych
BedaktOl' DAeseJny ANATOL MlKtJl.,KO
t skórnYCh Piotrkowska 109. m. 6 FOTOAPARAT,
lornetke.
złom,
Telefon 138-52.
<.A.) ZŁOTY. kupi. płacą.c . na.llępiej
.. OkAZ.JA". Kilińskiego 47. (326 A)
;Adre. Redakelł I Administraeji:
Dl' MIECZYSŁAW KOWALSKI Ułł, Piotrkowska !tJ, telefoD 128-3ł. - . Redaktor przyjmuje eo·
lpecjalisŁa chorób sk6rnych i ~e- MEDALIKI, łaMuszki. bi~terie,
Id&iennle od -goclz. 18--14. tel, 207-18. Sekretarz Redakcji dcl lO-ej
nerycznyct. Al. l-go . Maja S.
_ ZEGARKI. FOTOAPARATY .klno12-ej. telefon 123-33; - Redakcja rękopis6w nie 1IW1'&C8.
Przyjmuje 8--10 i 4-7
(A) kamery., znaczki
. filatelistyczne \40
1'",. . Za tre§Ć 1 terminy ogłoszeń nie bierze' odpowiedzialnoa1el.
najtanlej.poleca .. OKAZJA" Ki.
FELCZERZY
tlińskiegO 47.
(325 A)
IDZlAI..' OGI.OBąlt: Piotrkowska 96, m piętro. 'CzYDDY oc1 • ~ 16.
.
'
; PAlQ"STWOWE Zakłady Przemysłu ,CENY OOI..08ZE1t: za milimetr szpalty poza teDtQl Ił. 2),
S1'ARSZT FELCZER Stefan Galu· Wełniąl\ego Nr 1 zakupią. 1· konia
ba, . długoletni praktyk szpitala pociągowego I wóz ogumiony (płat ~NekrOłogf sł. 115.- za milimetr szpalty. Drobne zł. 10.- za WYl'fI.I
(najmniej 100.-' zł). Po~ldwani& pracy t rodzin za wyru Ił. li..sk6rnO. wenerycznego przyjmuje I formę). Oferty należY kierować' na
('najmniej zł.' 50). W numerach niedzielnych I a§wt.tecznych
. uL, .~6wna 62. m. 76, 6--8. (1271 P) adres :. Ló~, ul. W61czańska Nr
50
proc. drołej. Bac:hW1ek czekoWy: P.K.O. oddział 'IV l.odsl N-VII 1187.
I
a.IU"'IT Z
215, WydŻ'iał Zaopatrzenia.
KRuS E
(2096_p)
-Wydawca: SP67.DZIELNIAWYDAWN1(JZA "CZ'YTBLNIJ["
"IUJSZ~IU\A ; WOJtaslewlez, &b1tu· FOTOGJłAFIC~NE aparaty, powietk
nantka Warszawskiej Klłnikl Pro· szalnliki; k~piarlti. przybory - kUi
r.ora
Gromadzkiego,
przyjmuje,
~
ijp.
~7d.
lAcII,
.......
Pomorska'
43.
p) pi
Nrmy
121.Riewsld Boss., Piotrkowska
(240/M). _1IIIIi·. ._ ......
'.'·_ _
__
_ _;.CąłeIDIIr."
_ _ _ _ _1111"
- _-_ _
__
_ __I.

Pr

_____----·--_-·.1

I

RK)'

1JdtII ...

(~748

, I

6

poszukUJE Pdkoju subiokator~
skiego. dzielmca. obojetna. ZapIa
cę dQbrze. Tel. 147-80•. godz. 8-15
..
'
. ' (2078 p)
SAMOTNA ,urzędnicmka 'poszUku.. TŁUMACZ' PRZYSlĘGr.Y - Piotrje pokoju przy.rodzin-ie. Zgłoszenia kowska 84 rosyjSki, angielski,
do AdminiStracji pod .. 100".
hiszpański,
francuski. niemiecki.
.
(1201)
.
(l075)

------_.

KAWALER na dobrej' posadzie,
prawie ceły dzień poza dąl!lem,
wypłacalny, poszukuje po1."OJu z
wygodami. ,Dzwol1i~ 194..80, Talieusz.
'
(209l.p)

ZDJĘCIA do legitymacji wYkonu..
j~my w tYIll samym dniu Zakład Fotograf1czn~r,.l"~Jnduiowa

.

...'

Nr 89

(~51

s.

(218 A.)

POSZUKUJĘ'lokalu na sklep· przy W S:PńA~ WPł8C~nd6. lI'llmy na
ul. Piotrkowskiej na odcinku Plac PC~ celeJ;n ostateamego 11inansoWolności - Daszyńskiego. Wiado- w~go zał~tur.lenla pro~ę zgłosić
moŚĆ kierowM~ Lódź. 1l.Listopa- się',lli kwietnia, g()dz. 11-12 L6di,
da 40. m~ 16
(1210) Narutowicza 41, m. 14.
C.2018-~
4

,
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