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U.ro:cZys{,ości obclhodu trzeciej roCZJIll·Cy ~yz\,:ol.enia Łodz'i będa .trwały 2~'ll1. Dz:en d2';isieiszy - trzecia
~o~znl!c.a spa'Ie:~ia R..a-dogoszcza poSWlęCOny będz e z!oż.e11.:u hołeLu pomordowan?m tam więźniom; jutro
o.d~ę-dą Silę główne
uroczystoiśd
zWIązane
z rocz'nicą wyzwo.lel1i.a
naszle:go miasta
Dziś,o god~. 11 rozpo-czną się
uroczystości' na Radog.oszczu. Przed
n:urami '. spalonego więz'ieui,a zostame odpraWiona msza polowa a po
kazaniu dele:gacie mi.eis'DOWy~h· ar-

*., ,.

CI

.!,..:

łH ~

idą-

ganizacii wojska
spokcz,eństwa
wie(lce na grobach.
Na'stępni'e z R.adogosz'cza uda slę
poc:hód na Plac W,olnośc.i, gdzie nastąpi poświęoeuie urny z p rD'cham i
pomordowa.ny.ch więźniów
O 'godz. 18 w dniu dzisiejszym,
o-dtbędzi,e się capstrzyk.
Jutro o godz. 10 z.o~ta'nie o,dprawione nahożeństwo w kościek katedralnym. po czym nastąpi składa
ni,e wień,ców na plYÓe N'eznanego
Żo!n·:erza. Stąd prz'edsta wkiele miejsct)wy,cih ,0r'ganizacH i spol.ec.zeństwa
udadzą ·się do Parku Poniatowski.ego 'celtem złożen;.a wiefl(;ÓW przed
p.om.n:kiem poległych żołnierzy ra-

Zarząd Rohotniczego Domu Kultury im. L. Waryńskiego zorganizuje
okoFcznośc'.ową akademię, która odbęQ.ze się w sali przy ul. Przędzal

złożą

i

Mija trzy lata od cbwi,1i. gdy
d.z,1e,ck ch.
ce jak taran naprzód wojska ra.O godzl,~ie 18 w sa~i: T~atru Wojdzieckie i polskie p,rzepędziły z te- ska Polskiego odbp,c1zce Się uroczyterenu Polski hi:tlerowskich oku_ ste po,sie-dz·eni'e MRN. , .
..
pantów.
P~za tymi. ur,oczyst~sc'lami 10iflqal hu bardziej odchodzą w przesz;' nyml, OrganiZoWanymI. w skaHołóść te cłlwile im wieksz,a jest per- gól.nej,
sze're.g organ'za,cjf uczci
spektywa cza;u tym bardziej trzeź~ ro'cznicę wyzwolenia akademia'tnii
wo i obiektyw";ie p,atrzymy na 'ów;' okol kz'11,o,s'C io wym i· imprezami.
czesne fakty i zjawiska.
, ** *
.
Szc~ególnie uwypukla się umiejęt. D~l'ś Kome,nda M. O. 'urządz'i akancść radzł,c'ckie}'o dowództwa, któ- demlę ,dla milicji w sali Domu Mire potrafiło. swietnie sharmonizo- lici anta przy ul Nawnot 27.
wać .działania poszczególnych
od~
.'
c,inków frontu o olbrzymiej długości
ok. 2 rozwIJała
tys. ~.iIome~rów,.tak,
~e ou."
fensywa.
SU~ dokładme
w
.
myśl planów. jakby nie w w~lce z
wrogiem a na manewrach.
ł

nianej 6'3'0 goJz. 10., Po częśc; 0Ecialnej nastąpią występy wokalnomuzyczne z udzjałemorkiestry i -'0listów.
Jutro o godz. 16 w sali CRDK
przy u1. Piofrkowskiej243 odbędz:e
s:ę akadema dla m!odz:eży. Na pr'ogram zrożą się Występy uczenie V.
Paiistw. Gł:mazjum i Litceu111 że{t
skego maz uczniów Ofi.cerskie}
Szkoły Pol.-Wyoh.
Ub)
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Prezydent ·m. Lodzi EUGE~'"IUSZ STAWlN'SKI

s" wg-at artystyczny
'

na rau·c····l·'.e.·· ku',

CZCI"

I

oskwy

.

deleg' aC]'l" polskI"e]"
.

MOSKWA, 17. l. (PAP.). - Min. I rankiewiczem na czeIe zostali pow~- zastępca - Krupikow, ambasador
Mołotow Wydruł w sobotę w godzi-! tani przez ministra Mołotowa z mał ~SRR w Polsce Lebi.ediew, marna ch po południowych :przyjęcie na żonką oraz wiceministr'a \Vyszyń- szałkowie li. generalicja, przewodni'cześć polskięj delegacji tządoW'aj.
sk~ego z ma;łżonką.
,

W pałacyku radzieckiego ministerZJe strony radzieckiej obecni byli czący Komitetu Słowi'ańskiego gen.
stwa spraw z,a;granicznych członko- na przyjęciu rówlliież; minister han- Gundurow, ULa Erenburg, oraz inW
vlrie rządu polskiego z premierem Cy- dlu zagranicznego - Th'l:i:kojan, jego prZ'cdstaWiciele radzieckiego świata
. ..
.
ł
ł\'
•
literackiego, senior kompozytorów
.
B .
radzieckich - Glier, wybitni prze dstawiciele teatru - Truirow i Bersezgromadzona publiczność obnaża gło'
.
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st~!~~a.;t~~~ns:.w:~ :::i~~c:ę~iS~; Z OZy a wc~oral .' to lea

~~iec~br€mulicami

p~ze Ul~: :t~:~

przyjęCiU

Warszawy
polskiej w
u"Wczoraj 'wiećz(,1remstolica zł6żyłi . Cały plac oświetlony jestpochod- ciągnął capstrzyk orkiestrwbjsko .. ! C!zestnicZ'"j1i':pr.eIDier CyraDldeWi~
si~ w ciągu paru dni na północ pa hołd żołnierzowi polskiemu, poległe'-'niami. Panuje majestatyczna cisza. . wych.
Bałtyk, na południe ~ poza Kar_ muza Ojczyznę. . .
wicepr'?mier Gomułka, min. Mine, wi
Dowódca 1 Warszawskiej
Dy'
pa ty .
Plf,łc Zwycięstwa zapełniły delega- wizji im. T.Kościuszki gen. Z. Du- Moniłe słocie
cemi? Grosfeld, amba.<lador R. P. w
Dla cał~j POlski nadeszła chwila 'cje ze sztandarami partii politycz- szyl'lskl, w asyście członków Rady
J
wyzwolenIa.
nych, związków zawodowych, oraz Narodowej i Zarządu Miejskiego m. Z okazj;I 3 rlllc~n\;cy
UI.YZWO'lIIlI!!l&"!'l.
Moskwie NaslZkiowski, dyrektor Ró-.
v &olU
W
WlI U".UIII!
,Wolność szła od mias~a do ttlia: o:ganiz~cji młodzieżowych ko:u pa - st. Warszawy, odebrał raport od dożańsld or'az inni członkowie delegasta. 17 wltroczyła do zburzoneJ me WOJska, KBW, MO oraz tySląCZ.
Trzec'ią. rocznIcę swego oswoboWarszawy, 19 do ł.,o(]z,i i Krakowa. I ne tłumy mieszkańców Warszawy~. ,wódcy kompanii honoroweJ.
dvenia Kraków ucz,e'l ni'ezwYłde u- cji polskiej, j1ak również personeł
_ Te mliasia na szczęście pozostały
Przed Grobem Nieznanego Zołnie:..
W czasie składania -hołdu Niezna- roczyści-e.
amba;sady.
całe. W następnycl:t dniach odebra- rza płoną po obu stronach znicze.! n~mu Zo}nierzow! ~om?anie prezen- ~a rynku odibylo się wielkie z.gro! W przyjęcliu wz.Jęli udział równiez
ne zosta.j,~ Niemcom zagłębie węgloM Żołnierze pełnią wartę honorową.
tUJą bron, pochYlaJą Slę sztandary, madzenie po czym olbrzymi po-chód ~
f FiJtelb
'
we Śląsko_Dąbrowskie -'- nieznisz..
PTzemalsz~rował uUcami m1,asta dOI' pro.·
erg i Eugenia Umińsl{a.

ś.rodk. ·PbdBaranowe.m rozszerzyła

.

I

CZ::~iero

możemy należYcie

Go'rnl1cy wybroili rody

zakłado'"

w Krakowie

we

l

Wśród gości
"

teraz
grobu Nieznanego Zolnl e.rza i p,obyli obecni wszyscy
ległych· w walce o oswo,bodz·eni'e' akredytowani przy r <Id .
dz"c
ocen[ć, jak olbrzymie znaczenie d l a · ' .
Krakowa ż,olnj1erzy radzie,ckiclh, gdzie
~~~ ZQe ra . r c·
l'OZwojllgospOt'larczego Polski miał
!l..
złożono li.czn.e wieńce.
! klm '. ambasadorowie i posłowie
U
ten fakt. Że dwa największe ośrod-:
n~[cu
i
ki przemysłowe kraju odZYSkaliśmy
II I'
. Jj
Miejską Rada l Nar.odowa uczciła i państw obcych, przedstawiciele bułprawie nietknięte działaniamli woKATOWICE, (PAP). - Na Sląsku
Wybrano 50 proc. nowych rad-It~, mczn 1 cę
uro-ciystym. PosiedZe-'I" garskiej dei1ega cji kulturalnej oraz
jerlri.ymi. Znaczyło to, że olbrzymia l odbyły się już wybory do rad zakła,:, 'nych, m. in. 112 kobiet; dotYChczas n:em.
.
.
rzesza ludzi mogła stanąć ll-o swoich dowych Związku Zawodowego Gór- kobiet - radnych było zaledwie kil-I Po częśc.i oHcialnei orkiestra z to i r'2prezentancl prasy radzieckiej i: za·
warsztatów pracy, mogła zacząć na~ ników. Wybory przejawiły zacieśnia- ka. .
warzyszenkmchóru wykonała arię /" graniC'zn.ej.
prawiać to, Co znds'zczyła wojna i jącą się z dnia \ na dzień współpracę
z op·e-ry "tIa'lka" Moniuszki.
okupacja.
.'
partii politycznych, co. znalazło wyDlatego, Że kOpalni.e nie zostały raz w zgłoszonej wspólnie liście
zalane wodą, Że ?uty. nie zostały PPR, PPS, SD, SL oraz" bezpartyjwysa~~o'łle w l?owłet~ze.
że przę- nych. -Harmonijnej współpracy obu
dzalllle' i tk~łnle mozna było pra. partii robotniczych należy również
wie natychmIast uruchom~, Polska zawdzięczać wysoką· frekwencję gło
mogła. tal;,: S'zybko . ~ozJ?ocząć odb"!l: .sujących.
99
dowę. l _tak skuteczn!e Ją Pl'oW!1dZiiC. , Wybory przeprowadzono w 81 ko.NaJWlęks~e ~oga~'''?0J naszeJ zie. palniach, 48 fabrykach i zakładach
mI -,węg'lel ł naJWIęKSze b~gac- ubocznych oraz w 21 zjednoczeniach
PARYŻ, 17.1. (PAP). p~rrelPodobnie jak Zagłębie Ruhry. zo· wi>edHwić negatywne stanowisko Iłtwo naszeg'o narodu ,- entuzJazm (u d ' )
H~ry~ na, łam~ch, .,Hum~nite'· za- stał :poddany kontro~li rni:ędzyn~ro- merykailskie w sprawie międzynapracy' stworzyły podstawę rozwoju
rzę m~y.,
rn'"escll odpowiedz na n1esłychane doweJ. Rzecz oczyw1sta, Ze polJty_ rodowej kontroLi Ruhry".
Polski. Odrodzonej. Jej ka.pltałem . Na ogolny stan załog, wynoszący w wystąpienie Bluma w sp:rawieŚlą_ c""!(, którzy występują jako zwolen..:
Artykuł Hervego,
no~zący tytuł
zakładowym stałQ się 140 milionów 81 kopalniach 149,612 osób, głoso~a- ska.
nl'~y rewizji wschodnich granic Nie- ,,,BIum, czyli wąż ukryty w ,kwiecie
to~ węgla wYdobytego w ciągu u~ lo w wyborach do rad 130,635 osob,
"BIum prop.onuje
pisze Herve m1ec, nie są adwokatami interesÓw retoryki": . kończy się następującą
biegłych 3 lat przez górników, dzie- co stanowi 87,3 proc. załóg. Pracow- --:- by traktowano Śląsk jako' tery- Francj.i, i Polski.
konkluzją: "Nikt.w rzeczy',vistości
si.~tld tysięcy ton żelaza i Itonstruk_ nicy zaś w urzędach Zjednoc~~ńgło- t?rium niem,ieckie.Występując naLeon BIum jest obrońcą polityki nie .hldz,i s-:'ę,ż~ na granicy wschodela most'owych. wykonanych prz.ez· sowali w 88,5 proc. Wysokosc frek- s'ępnie w roli "szlachetnego. apo_ T~u:na~a. PO.lit~ki nl.·emieckiegO re_j ni.ej. Nie~niec m.ożl~we są jakiekoL
~utników, miliony metrów tkanin, wencji ogólnej wynosi 87,3 proc..
stoła", BIuro proponuje. aby Śląsk, wJzJonzmu. W1e on dobrze, Że Po:- w:ek zmIany. Gramca polsko - nie~tarczonych przez włókniarzy.
l~cy. ::. wśród r;t;ich polscy socjaliści, ,rrJ.1ecka został~ us:talona w sposób oli~·e.~vspaniale perspektywy i mo~_ jerzy. Pl1trament
nIe paJdą na zaden' przetarg.
statec;zny. ZIem le Odzyskane są
'~e ()~.c'1. rozwojowe ofiarowano Pol,:,
BIumowi chodZi
to, aby uspra- polskIe".
w o. JUZ wtedy. przed trzema. laty,
Z:~ dlltl Wielkie~i Ofensywy.
.
WOlńoś ~11 • Piękny
pOdwójny dar:
narÓd ~~l~~ożIi~ości rozwoj?wy.ch
rzom POI' Sk.l .wdz~ęczny . jest zołn1eNa niebie ktoś .lak kwia.ty zrywa grabów pęki.
• szczęd'"
s llU.·l. 'ra d'
,
kt'orz.y
me
zllecklID.
l
Wypadły z ~asu chmul'ą" w huku rosły,
zw~'cięstwaZdł krWi dla osiąglliięcia
PARY! (PAP). - Dzi'ennik "Hu- ki ko.respondent dziennika "New York
z,adygotały głazy dróg, jęknęły, pękły.
wód:ztwu, , ittQ:dz~·ęczny jest do_
ma.n:it,e" donosi, że amerykański De- T,jmes" donosi na pods.fawie informa
A te pr'zed s@lebie w Meg, jak piorun prosty.
prowadzić wane .PiOtrafliło. ta~ po.
pa.~tament Stanu zaiąda.ł· od min.' Bi
siągnąć ZWYCię't ,aby nie tylko 0cH z kół dYPlomatycznych, że B'Którędy pęd'. ich przejdzaie, co Z:oM8!n!ie?
dauH naty-c'hmfastoweg'o wszczęc'a dault polecił rozPocząć śc:'śle ta ne
zaoszczędz.ić zn1.~o, .• a~e i krajo"vi
I oto bure bryły, ryje, grube garby,
najczujszych.
.zen 'w puń~tach
rozmów z gen. Fmnc-o wce1u wzno rozmoViry z rządem gen.. fr~nco w
niezgrabny pot!h-yg Vi.' górę, grom, ochrypłe granie,
W radosną roozn~ ę ,
,
wlienia. ~rancusko - hiszpańsldch sto- .;du przywróceu'ia normalnybh stożela;ilnych warg po ziemi rumor twardy.
We wszysfki.ch miejsco .'Y~zwolema
51U.nkó~ iha'ndlo,wych. Oprócz Prancji sunków dyplomatycznyc:!1 f otwarcia
. ski organizuje się uro,",Osc1ach PoL
ROQ;warte gardła armat, ryży żar i wybucb.
równi'eż inne kraje zacho,dni,o-'euro_ g!"fm:i.cy między Francją a Iiiszpa:..
dy. Na grobaCh ŻOll1Ji.er~Z;st:O~ChO:
DopaiUy oilliletmlałe.l :wsi, po.rwały, zżarły
pejs/kle będą muslaly wznowić si-o_
radzlecklIell składa S,jeWi~ }~klCh l
z drzew dl·zaz.gi, chaty w pro.ch' obuchem trybów.
sunki dyplomatyczne i gospo-darcze
IVUnister Bidault wybrał dla PJłIo
Obchod~l i te wiel'ice hie s:",e't l'Te
akt era o"cJad"l.y:m.
el • 1 ·
'f OwarzYSza
.."
Y ko
z gen., Franco, następnie ft.szpanfa wadzenia tycih pertrak-tacii hr. Pier_
Tam jemoze biel i z,ileleft, tutaj orkan czarny.
~m
zostah.j.e włączona do tzv,r.
planu re de. C.~~evigne~ k~órY ma Ud3Ć s'ę
gorące uczucia w. se~'cach pohtiIÓ~.
I już huraganową dzień odwrócił kartę,
.Ma rSlhalla.
.
w naJbhz,szy-c'h dnracb do Madrytu
K. 'G..
t:rll~o z tyłu mot{)cykl, szakal szosą załkał..•
NOWYJO-R.J5. 17. 1. (PAP). Pary;s- dla podjęcia' rozn"iów.
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No rozkaz USA Bidoultwzi1owio stosunki

mą.
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Franco

Warszawa·.po. t~zech latach ·odbudow~

.•

~rn~!ire!z!c~~~~:e~~~~ów

•

Z
kupy
grulow
powsłało tetnlace zycłem mlaStOI~:~r~~:r,-~r:~7a~"r~:::~~
11 teatrów, 6 kin, nowe arterie komlll1ika~y jn~, wielkie perspektywy
1:~rZ;;{~~~~rJ;~'':.,,::'~~a/·;:'~
rozwoju

a

W 3 roczniczę wyzwo,lenia storcy Polski sll-od okupacH -n~emieckiej
przez. Armię, Radzie'cką i Wojsko
Polslde w Teatrze Polsk:'ll1 w War-

za_I

1,100 łQżek szpi'tamych,
także lesie Bielm'lsk!:m i lVIłocińskim
wireprzBwodni<:!Zący SRN, Grodzicprzejęto szereg
zakładów leC;;;n!-, sa-dzono ponad 34 tys. dęhow.
ki. odczytuje zebr,al1ym telegra~n..>
czych poza Warśzaw'ą. na cele mleJ_ ,Komunikacja. mifejska. r02L'lOrzą- ot.rzymany od marsz. Rokossowsk1eskie. P'l'zeprowadzono akcję szcze- ~ dza obecnie 70 km. linii autobuso- J go k~óry przesyła serdeczne zYcl-e_'
pienia przeciwgruźlicz.ego:,
, . wyc~), 15.0 km. toró'W tran1wajo_ inf~ ~ imieniu wOłsk, k~óre oS'w~Z troską o zdrowotnosc ludnoSC\l wycn oraz 3 liniami trolleYbUSOWY-lbOdZJłY przed 3 laty sto1i cę PolskI:
Warszawy łączą się starania. Zarzą- mi.. Miejśkie Zakłady Komunik'aDługotrwarłe oklaski aln~eptują
du Mi:ejskiego o zieleń. W roku ub. cyjne mają w {oku ub. 56 proc. treść depesz. jakie Wysł.ano do Prep~sadzo. no, na tel'.enach miejsldch przyrc,sr;u p~'ze.jazdÓw .pusa,żerskich ZYd. entu Bc:er~ta .. preI?~E31:'a, Stalina
blIsko .13 tys .. drzewek oraz ponad w porównaniu z rokiem 1946.
oraz marsz. zym1erskrego 1 marsz.
22 tys. krzewów ozdobnych. zaś w
Na zakończenie części Oficjalnej, Rokossowskiego.

sza\'łi'e odbyło się uro'czyste posie-

dzelJ:,e Stot. Rady Narodowej.
l",Ja pos'edzenie
przybyli liczni
, przeclstawic'ele rządu, dyplomacji i
ge.neraHcii Wojska Polskf-ego oraz
organizacii spolecznycih i p,oHty'czJ1ych. Prezydrenta R.P, reprd:ento\vat w~cemarszatek Sejmu Barclkow
ski. Po przemówienia'c:h przewodn'cz~;;::ef(o S.R.K Sankowsklcgo i .gen.
...
Kliszko zabrał głos prezydent m:a-'
.•.•
..
.
.
sta ',nż; Tołwiński, który scharakte- ' .
'
'.'
ryzował
obecny Man odbudowy
I
vVr;rszawy.
.
Prezydent Tołwi6ski stw 1el'dza w
.. ; . .
,
, "
,
.
s\vvrn przemówieniu, iż rok ubiepJv
..
byf pod w:eloma względami orzclo- .. , NQVVY J0R:K 1.7. l. (PAP.). -:- Delegacja brytyjska do ONZ zło·
mowymdla odbudowy Wars,zaWy, z~a;.$pra,wozdal1ue, z którego wynIka, że od dnia ogłoszenia decyzji o po·
OGDk wkładu finansowego pa.ństwa d~la;leralestyny (30 lisi?pada 1?47) ogó1l1a liczba zabitych i rannych
do odbudowy przystą1)H c.~ynn.ik - ih:-1VSJ.tut~k\V'lllk ambsJw - zydowslnch wynosi: 123 Anglików, 1,069 Ara.
't
. bów,;7ł1pzydów.i 23 9sobyinnyc,h narodowości.'
cj2ryWy prywatnej otb~l~ sp.?eczneJ.
Llci~ba zabitych wynosi: Anglików 93 osoby ArabÓw 255, żydów
P:erwszy rok mo l, ~.zacJl maso- 262, osób. innych narodowości. 14.
.'
.
\v;~j akcii zbió,r~owej w ,cdalYlT! k~kJEROZOLIMA 11. I. (API).- Od 2 d111 brak wiadomości o oddziajuqal moinosc
zema ,'"
l Haga,na, c li; .Zł'
,,<>
d
l zzgroma
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iejskiego

,Łodzi

prezydenta miasta Kazimierza Ml-, - A jak z opieką społeczną?
f
jaJa, a na wiceprezydentów: Galla- To również dziedzi~a" w kt&-,
sa, puniaka i Ajnenkiela. Po odwo 1 rejmieliśn~y duż~ t~dnosc~ w zwi!ł
ła~'ll~ prez. Mijala do Warszawy I zku ze znlszcze~l~n:; wOJennynu.
ffi16Jsce jego .zajął' Eugeniusz Sta-I W 45 r. uruchom,l1Sm y, ?-1 zakła
w~ńskL Stanowisko jednego
3 dów opiekUilC~ych, a ~. m. pier'Ywlceprezydentów walmje lło śmier- !szy w Polsce,. a. drugI, w Europle
ci Gallasa. Organ;zacyjnie' Łódź zakład dla dZlec~ trud~y~h do wybyła przed wojną miastem wydzie- chowania. ,~ydZlał Ople~l Społec:z
lanym, podlegającym
Urzędowi nej prowadZi trzy kt;chme dla meWojewód'1Jdemu. Dekretem PKWN zamożnych, Wt.ylll Jedną dla aka_
ó Radach Narodowych Warszawa demików. UboglID ,wypłaca sIę zai Łódź stały się miastami.·' woje- pomogi w wysokosCl od 10100 do
w6dzkhni. ' W ten sposób Zarząd 2500 zt
.
.
Miejski pełni obecnie funkcje wla- Teraz koleJ na zdrowIe publidzy II instancji, mając pod, sobą czne..."
"
trzy starostwa grodzkie. W mię- SzpItala łodzkle, były w r. 45
dzyczasie powiększyła $ię 4-krotnie zdewaSi?wan.e .. -:-, MIasto przejęło
powierzchnia miasta. Zamiast daw vvszystkle ldlwkl l. s~,Ptale prywanych 5875 ha miasto liczy obecnie t,ne. Z, pocz~~ku mleLsmy. 8 szpita21.1.55 ha. Ta inkorporacja okoli cz· h <? ~?75 łó'zka~~. obecm~ zaś 12
nych terenów n:e była dyktowana szplt~h o 2G?O łożkach. MIasto pro
W ~iązku z trzecią, rocznicą wy wygórowaną ambicja lecz narzu- wadmenerglCzną walkę z gruźlicą
~olellla Łodzi, a zarazem istnie- con;:t przez praktykę,"' Dla "rq,zluź- za po~rednictwem przychodni, 1 sa,~a ~arządu .Miejskiego, zwróciliś- nienia" źle zabudowanego miasta natormm dla doroslycp. i 1 dla dzie
y Sl~ do wIceprezydenta miasta musimy mieć szersze zaplecze.
ci. prewentorium dla dz~eci itp. Eugemusza Ajnenkiela z prośbą o . ~ Jaki.e osi~gnięcia_s~, do zano-l ~Iecznictwo ~pnłec~n: ,zwa.lcza c~o
podsumowanie osiągnięć samorzf],- towania na odcinkuośwmty?
loby wene::yczne, J 3 i'5 hc ę Itp. Ople-,:
du.
',: __ W pierwszym okresie po woj- ka~ na~ dZIeckiem i m?odzieżą wy- W. jakim stanie przejęty zo- nie uruchomiliśmy z miejsca 100 r.~z~ Slę w p:owadzenm przychod~~ał m~J~te~ komunal~y przez Z::l,-, szkół! w których uczyło się ~7 tys. ~1, a~bulatorl:um den~y.st~czneg? ?
ąd MIeJskI w r. Hl45 .
dziecl~ Początkowo pracowahsmy w ,O. fotelach Itp. I~tmeJe 5 mleJ-,
- Majątek miejski objęli.?n;y ,p~ waronkachniezwyltle
ciężkich, "~lCh zakładów ~ąplelowy?h. DzięF::agme~t Wiilę:zienia w Radogos'Zczu, które Niem~y pł"ZOO
~ZWoleniu w stanie. częsc~OW~J dzieci siedmały w sz~ole na podło- k~ tr~sce pz~nml:ow, dhaJącycho I
wyjścilem . z miasta slpaliil wraz z uwlęziiDiIlymi.
ewastacji. ~ Szpitale; ochronkl, dze. Trudności zostały jednak po- z/arOWIe IDlasta, Ille 'ma w Lodzi e-.l.
SZlr?ł;V nie 'posiadały sprzęt~, który konane~ Dziś czynnych jest 145 pidemii.
.
.r Jest .~o zasługą' pracowników i dy- a na rok 1948 --.-:: preliminuje się 2
CZę~CIOWO. został . rozgrabIOny, a miej.skich szkół .. powszechnych, li- . - Jak przedstawia się sprawa rekCJI. Planowane inwestycje po- miliardy 99 milionów, przy czym
CZęsciowo wYwiezion:v prz~z .Nlem- czących, 58 tysięcy uczniów. Reali- Odbudowy komunIkacji?
\nogą do upowszechnienia gazu. - ni",dobór wzrósł do kwoty 100 miC6~. Elektrownia, g~zow~Ia 1 tramrzujemy stare hasło łódzkie: "Dla
- Na odbudowę, a zwłaszcza na "Kana1iza.cja i Wodociągi" z powo- Honów zł.
W~Je zd:oł3;ły z.ab:zu.eczyc· natvc:h- ka~deg~ dz.iecl~a - mie~sce w szko- re~onty. Zarz,ąd '. Miejski kła~zie du .0gralll~z?J?-ych śl:odków w cią- -:- ~o j~k~~.i linii jdsologicznd.
mIast swoJe·IDlem~. .
. le". Duzy naCisk kładZIemy naza-duzy naCisk, ale mestety ogramczo ~ ~lat, Jesh ~hodZl o rozbudowę dązy l dą,zyc będ-;:,ie Zarząd Miej, _ Jak zmieniła sIę' struktura or g-adnienie walki z powrotnym an.al ne dotąd środki finansowe uniemo ,slecI, dokonały tylko niewielkich ski w sviej działalności?
?ę.nizacyjna Zarz~du Miejskiego.~ fabetyzmem, prowad.ząc kursy wie- z~iwiły· szerszą 'akcję ~a.,tym od- ~rac ..Przyłtlczon?, do. sieci w.odoci:,! - Zarząd Miejski obrał w dziaJ~go. :omp etenc.1e na przestrZel'll c~orowe dla ~~rQsłych. Se~~~zflą. 0- cmku. Vj roku, ub. mIehsmy ,400 boy;eJ 500 posesJI, do .~anal~a.cYJ- lalno:3ci swej drogę m~że mn;ej ,e3 lecIa.. .
PIeką, otaczalismy od chwlh załoze- kata stroI budowlanych, w dOl:nach ne~ ponad .3.?OO 'p?S~SJl. , ~ze~a o fektowną, ale za to w warunkach
;~_ ~lrż~i trud tworzenia Zarzą- \lia Uniwersytet, Politechnikę i in- c~y~szowych, .ale z po~odu .zbyt o~:ągnęła JUz .dzllHaJ ubo.J wlęks~y łódzkich konieCl~]lą, bezpośredniej
.u\1:MleJ~k~e~opodję1i, na wstępie ue. wyżs.~e ,uczelnie, niosąc. im.· po- mskleg~ '. kom~I'11ego me. mo~em~ mz przed w?Jną· ZOM, .1~stytucJ;t pOmocy ludności zniszczonej. wojkI:edwo~enl11 samorządowcy pod morw formie przydzielania loka- w .sposobnalezyty przeclwdzlałac nowa, pra~uJe coraz:epaeJ. ·Jestes- ną·' Dlatego duży nacisk położono
N rowllictwem dyr. Gralińskiego. lów oraz finansowej. W trosce o teJ ~lęsce. Je~lic~?d~i.o komuni- llł Y obecme w t~akCl~ uruchomie- i kłaść się będzit> nadal na opiel!:?
W~t~::le Za.rządu st~nąl Kazimierz ro.zwój .cz~telnictwa ~iastó. urucho k~cJę~ to .z ogoIne,J l~OSCI, 1000 ~m. n;a z~kładu utyllzacYJnego.ZOOspo\eczną, Z?l':awie, oświa~ę i. kul"
obecn ewskl, ~ wIceprezydentem m:ło Blbhotekę iPubhczną l szereg ulIC: łodzkich,zaledWle 360 km Jest ~odzkle zostało ;rozbudows;ne .z .du- t~rę., WartosClą dla nas Jestczło_ . y naczelnik Wydz. Oświaty'- wypożyczalni książek, rozporządza- zabrukmyallych, a z tego, tylko ~7 zy~. .nakł.a~em funduszow l Jest wlek, jego zdrowie i szczęście. Waltratus.
_'.
jq.cych ogófem 67 tysiącami to- kI?; P?slad~ .g~adką nawlerzchnlę· dZISIaJ najWIększe w Po~sce.
Aby zapewnić !nu mQżliwe waruri7. 3. 1945 r. MRN wybrana na mów.
Do .dma dZ:'sleJsz~go zabrukowane . - Jak 1~ztał~owałysl~ sprawy ki, nie szczędzimy wydatków,na-została.11 km UllC.
."
• flnan~owe l budzetowe IDla~ta?
. wet kosztem i:t;n~ycb· spra~.. W 0~ Czego d0E;0nano w dZIedzime
,-:- Łódź ma· ogromne potrzeby be cnym preliminar;:ru budf,etowym
kultury ,i ,sztuln? .
•
. finansowe, do· których muszą być na dziedziny, .~ potrzebami cZłowie
. r - Na tym odcmku mamy rów~ dostosowane wpływy. :Zródł.em po- ka, przeznaczono 465 proc . kwot
nież spory dorobek.. Uruchomione datkowym dla miasta jestoczywiś'
O. '
zostały Muzea: Prehistoryczne, Et_ cie dochód społeczny. Rozdział te- - - - - - - -......- .......--=-""""'....;..nograficzne i Przyrodnicze. VV ma- go źródła bez wyczerpywania fisju rb. uruchomione zostanie Mu- kaInego, międży państwo. i 'miasto Je DOtlone Apteki Społeczne
zeurn Historii i Sztuki, jedyne w przypadły w udzia!e tzw. podatki
Zarządzeniem Ministra Zdrowia w
Polsce Muzeum o charakterze dy- sztywne, przynoszące stosunkowo porozumieniu z prezesem CUP i Min.
d~k~ycznym. B~ poprzeć kulturę i mniej docł1odu. Aby uzdrowić/' go- Skarbu, powołane zostało do życia
OSWlatę przydzielano' nagrody ar- spodarkę samorządów, Państwo przedSiębiorstwo państwowe "Zjedtystom i literatom, subwencje dla stworzyło . Fundusz Zapomogowo _ n6czone Aptek~ Społeczne" z· siedziteatr6witp. Duży wysn~k .skiero- !,ożyczkowy, z którego pokryWa' bą wW~rszawle, .
..
.
wany był na umuzykalnleme mło- Ich uzasadnione deficyty.' . Budżet
Zadan~em, nowego przed~iębior":~
dzieży i robotników. ,.
Lodzi na rok 1945/46 wyno~ił po Istwa panst.wowego jest zakładanie i
_ 'J aką .działalność przejawiały stronie wydatków 246 miIionówpro~adzellIe aptek na terenie całego '
przedsiębiorstwa miejskie?
zł. i· przyniósł niedobór w kwocie kr~J~. d' ł l ".
':.
- Gazownia w ciągu 3-lecia pod 15 mil. zł. Na 9 miesiocy 1946 r stw e ebmd . Zl~ at nOSCl . przedslę~lOr_
; ł'
. d k '-.
45
b d' t
'1 4"
.':' .
' . a. ę· Zle lU erwenoJa na OdClllku
mos a: . swą pro u cJę o .'. proc. ~ .ze wyn(1S1 .,7:, mdlOny zł. •.na dystrybucji leków,. nie godząca w
do !.rodzi·
przy tych samycp urządzenIach. - rok 1947 -:- 1miha,rd 163 miliony, istnienie aptek prywatnych.
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Bracia!
RzeczypoSpOntejRząd
wita' Tymcza~(}wy·
was na wOlnej
z:iemi odro'
r~czkowe . podnieceni:e. Niemiecki
. •• '.
dzonej Polski. Zjednoczymy nasze
~lt~m,anstadt. IJTzeżywał chwile PaI
wysiłki, razem, ofiarn~e będziemy.
nlkl, l tr:v0g.1" Wojska radzieck.ie
pracowaói walczyć. by przyspie-'
~b11~ały Się w. szybkim tempie,
szyć· dzień, w którym cała ziemia.
N:~mcy,
wlerzący
do ostatniej
, i
.
pol,ska oczYSzczolla b'·dz.ie od plu~
ChWl~h w "wunderwaffe", z toboł- żołnierzem SOJIl.szniCZ,ej A. r.mii C. z,er.1 t~c~negOZWY~ięSJ,tWa prowadzi Na- ł ~rzez.·Ywamr dz~ś
delk!e dni. gastwa hmerowSkiego.~.•
o
aml, i w~izami
opuszczal'
polskd wyzW - ro.w"lit R.rząd 1:ymczasowy R:re'czyPO'-, KaJd,any niewoli' hitlerowskieJ" spa- ." 21. ,s tyczn,l_a
'19
,
, '.
l 'L'do Z wonc'l mus,4.-""'derz'
l ",U'U<
. ,4.5 r. _'~o ŁodZI' przy,
Brynatne ~undury dygnitarzy par~ lió' j . uwolnić' od wroga, miliony u SPo. eJ.
. l.
dły '>Skruszone poteŻ11ymiuderzenia był p!rzedsi,alw~cuel 'l'ymc2las owego
tl~nyc~ ml~szały się z szaro' _ zie-. męczonych rodaków.· :ro jest -naWierne sztandarom niepodległoścli mi żołnie~za ~przy.nńerzo~ej ,.Armii Rządu R. p. p.łk, Loga - S,owl',n'skl'
' cYW1'lów szym nac"'elnym
zadanI.em. W.y~, . i demokracJ·i. wychowan'e w du,.vII
... u. Czerwone'J'. 10.1.sklego ZOłnlel'za i W cel u zorganIzowania władz samo
, yml
' WOJska
,
. , z flIt r a
rn:i
u
nIemleckich. ,Wszystkie szos wio- żymy wszystkie siły, a,~y te~u bratel'sLwabroni z Czerwoną, Ar- Pal·tyzanta.
.
"
rządovli'Ych: W związku z t
.:.
dąc~ na zachod były zatłocz:Ue au- zadaniu podołać. Walczyc .będZlle: Jtl;ią i ~ armiami, wszystkich pa,ńsi!w ~go.., oczekl~ahsmy t~gO dn~a. murach m;lasta ukaz ł "ym. ni:l
taml, .. motoCYklamil, furmalnkami, my Po obydwU stronach frontu. kto sprz~m~erzonych _. WOjsko PoIslde Walczyhsmy o Jego przyspieszellle. czenie:
a o SIę obwlesz
W nocy ?- 18 na 1~ S'tyczriia już 0- ry dzieli jeszcze nasz kraj.,
spe~i swój 0o.bOWiązek, W wojnie o l
OBWIESZ CZENIE
statni ~lemcy oPUszczali mi.asio.
D " W'k polskie sloi przed wy~~oIeniereszty kraju,.będzie po
!TYMCZASOWY RZĄD RZECZY POSPOLITEJ
..
'
.Ranklemdd19. stycznia wkroczyłt
'!d Z~'1 .OJS. o . najważniejszym wOJn~e
zbrOjnym ramienIem Wo.l- 'WAŁ. SWOJE PRZEDSTAWICIELS 'IWO NA
. POLSKIEJ MIANO ..
, pIerwsze ,O' Z1Hlły Armii Hadzie,c- na~ eros e~s~:m'kiedyltOIWiek 'przy ne j . N~epodległej i DemokratyCznej . ZWOLONE.
.
.
TERENY NOWO\VYkiej.ŁÓdz,. była wyz,w0ldna. Spadły z~~n em'f. ~e orężowi polskiemu: Polskł·~., ...
.
. Z RAMIENIA TEGO, PRZEDSTA WICIELS '
szyldy "LltZll1ansta~Lu" i . Łódź była ~es:ó;V zU :~~:t~rską Arll!ią, Cz~r- ·1, Tuż obokwrsiała .Odezwa. Rządu M. ŁO:qZl W DNIU D~rSIEJSZYM I' ~BETWA." PRZYBYŁEM DO
znów polską L?dzJi~. Narnuralch woną. wypędziĆ z naszej Zle~i n!~ fy;mczasowego Rzeczypospolitej Pel ,JAKO PE~NOMOCNIK RZĄDOW y NA Mtfff.!JĘ yR}Ę110WANIE
miasta ukazały: S"lę,.pIerwsze polskie mteckiego. Okupanta, ,urat~'Vac mIllo slnej do ludności na ~ere~ac~ '!l0- PODMIEJ~KIE. .
sro ŁODZ I TERENY
plakaty _ WYJąlk1 z eksppse Mini-ny PolakÓW, kt"rzy wo!ał~o rat~. wowY~y.rolonych S[pod roemted~'leJ 0- . LOKA~ PEŁNOMOCNIKA RZ~ DU ' .'
stra Obrony Nar.odowej Geh. ·Broni nek l wyzwole:q.ie, pO":lSC'lC, straszh. kup aCJ l: podpisąna przez Prezyden- WOJEWODZTWA PRZY ULICY bGRO~IES~I SIĘ W GMACHU
Mi'c,bała Roli -. z~miers~iego, wy_ w'e krzywdy, wyrza.~zone narodoWJ ta KraJ?wej Rady Narodowej ~o~e
. OWEJ.
.
_ '
głoszonego na poSledzenIu ~rajo- :polskiemu przez d.ZlCZ hUerowską, sławaBll'eruta i Prezesa Rady MlnlIGN~CYLOGA-SOWINSKI
wej Rady Narodowej. dnia 2 stycz- rozgromić odwiecznego wroga l slrów Tymczasowego Rządu RzeŁÓDŹ
,Pułkownik
ma 1945 r Czytało' SIę ,tam m. in,: wznieść zW)cięski S7itandal' bilalo- C;ZYP0ISP,o,1ited 'Edwattda 'Osóbki-Moi, drlIa 21 stycznia' 1945.
, . ,,_ QlbrzYl1ltezadania stoją dziś czerwony nad pokonanym BerJineJ~ rawsgiego. W .odezwie tej, nosząc~j
1'J:iedługo po tyrri do Ładz'
, ..
.
•.... ,
,PrZed Wojsl~i.em polslt:hn.' Wfększa . ~bOk 'okrytego sławą sztandaru,so
at. ę, 17, s.t,yc.zma 1945 '. r. ~ytało SIę '. i. -:7Jl~ witane . owacyjnie '~. wkro- ).kach . nie ~awili d.łUg.o w.'niies.' c.je.'.
ozęM PolSki zna.~duJe ~11>, jeszcze :wl~l\k~go ,iiillJlych' sojusz,,;kó~~
. "BraCIa! Rodac:rt. Wolm' obywa 10" J.,:iClły W<1:iska Polskiegr. T c~'7sze Poszl~ dal'eJ na zachód w pogonI'za.
POd okupacją niemiecką. Razem ,zł DQ tej zWycięskiej walłd, do os ta,- ~ele ltz,eC~YllQSVO!lteJ!
lcy z odami. piastowsltim'"
1 op- w~o?lem, ~ wraz z nimi poszła mlo
.
, ' - , . l na c~ap
dZl€7ŁodZl.
. .
. . (ibk) , '
Uliice. były za':łoczone, panowało go
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"Zakasać rękawy

i pracować"
os,iągniąciach

Wojewoda Piotr Szymanek o dotychczasowych

I
I

p'l.anac··h, prac'y w .w' oJ",

' .
W ~ązlm z trzecią room.icą

wyzwolenia Łodzi

j

województwa,

UdZielił .przedstalVicielQw1

naszego o
nisma
~nwiad
b
r
.• ~.
n, 1\1 kmrym . zo.:ra

zował
głowne
.•
k

dotychC7.'lSowe
łódzk"

oSIąg
•

o ręgu ..
lego l ZRma.JO.
lD1ł z pla.n.aminajpilniejRz.vcb prac
na naJ'bl;';''''
,,,,,,,zy o k resu 'czasu.

.

.

dz'kl' rn

.
ki ludności wiejskiej. O ile w roku
1945, a nawet i w początkach roku
.1946 - spora część ludności .wiejsklej odnosiła się z nieufnością do
.
. t OSCl
' .' po1
' " to
noweJ.rzeczywIs
skleJ,
obecrue stosunek tan uległ radykaI
.
,.
l
neJ. ZIDllaUle na epsze. Elementy
wywrotowe nie znajdują już. posłu~
.. '
'·1.u.dnOSCI,
' , k• to.ra
'
c.h
u 'u lDleJScoweJ
~)le~t.e co~z aktl~eJs~y udZIał w
zyClU poli~yc~ym : s~ecznym"
Popz:aWlła· SIę ~owmeż znacz~ll~
~}'~uaeJa matenalna ludn~scI,
sW1adcza o tym stale wzrhstaJące

lvoj.~oda ,łódzki Piotr Szyma.nek

m~

ło'

~

urządzenia
i meble. Należało je wyposażyć w przedmioty nawet naj-

- Jakie. są ogólne wytyczne
prac w wojewÓdztwie na okres

.'
prymityWniejsze jak ławki i stoły.
najbliższy?
tempo odbuddwy wsi. Wzrósł r6w- Na odbudowę szkolnictwa zwróco_ Wielki Wysił k l ' 'e~zcze
nież znacznie stan pogłowia, inwen no główny wysiłek w. drugim i trze . łoż ć w dals.z.ąr~zl~tad eZ Yę J~si _
tarza. Już latem br. w wojewódz- dm roku Niepodległości.
.'
I~ (
h ::trcela u. owh
d"me
twie mieliśmy około 170 tys. koni.
Obecnie jest czynnych w WOje-I' a berdenac ć p
dCYJnyc hę
4"'0
dla'·
ł •5' ,ys.
t
SIę U owa szagro
y wzorowe
na
;) tys. by'
.1Ipr7R-SZł o.300·'
tyg. wo'dzt'
Wle ok 00
szkół po- odstawie
ec 'alnie
o racowaP .. , ;
trzody chlewneJ,
wszechnych, do ktorych uczęszcza P,r h la' ~K JSI'my OZ·YWl
.
d t ..
zł 260 t'
d' . W
. . i,C p nowo LulI
C l po- .Tak SIę prze s aWla odbu- przes o
yS. ZleCI.
40 glIl1-' 'ęks Ć 6rodk' z wodoweg'o szko
dowa zniszczonych w czasie nazjach ogólnokształcących uczy W
l.
zy
1~~-'
Ip~a.
ks"
.
.
d 8000 '\d. ~le~l
,.. Chlopsk'Ich, lwydajności
ema ro.UJ..Ł\.Ow.
zeme
wOJnX
Szk'ł
o w. wOJ,.ewo'dz+"?'
,L.~e. SIę ponB: "
\p:'acyrzez
na Z\Vlę
wsi należy
- Poza, szkołamI, ktore nalezało do 35 hceow ogolnokształcą?~ch pOdn:eść' na znacznie' wytszyPOo~bu~owa.c,. w przeszło 60 proc. ?- uczęszc~ ponad 2.000 młodZle.zy. ziom upnwę roli. W roku. bieżągo~. istrueJącyc~ .szkół na teren~e Zor~,anl~OWan? ~za tym .39 g1m- c m rzeWidu 'e si również wzrnst
wo~ewód~twa zruszcz0!l? w czas:e nazJow l 16 hceow. do kto:ych u- ~chJ SPÓłdzi~lcze~ó na wsi' zwła
wOJny ruemal całkOWICIe wszelkIe Iczęszcza ponad 8.000 uczm6w.
Rzeza W, zakresie' rozbudowY spółdzielni mleczarskich. W dalszym
<

b·
·
'I·
'
d
k·'
.
Cozro ~Iono WpOWIeCI. e o z Im

ciągu będzie prowad~ona

II

futensyw

fin~:f~!~~
~~eO~~~9~:~ra ~~~
- ,gospodarczego
PI7ze
łecZlio

l,at·ac···h· 194'5 -l'9,47

należy

Mry'fikacji w 1947 r. włą,czono gmj- de wszystkim zm'~rzać do stabili:ny Lućmierz . Wiski.tno, Nowosolna, zacjt cen artykułów pierws17..ej pO::l
.
Gospodarz; • KMlszÓW
Broży,ca trzehy,
TrZYletni .b i1lans
praCY p·Q.w'atu 483. Zakład'ów .rzemidlni,czYcih w nr
r .. od cz'ego gło'WIll'e zalezy' po·
kl"
'l d
vvi-elka.
pr.awa.. bytu .ludzI' pracy, a to J'est
lód
. z k'lego,
Q ~'Za Slę'lia()i~Oł
odatni, 1945 r. byŁo 269, 1947 1":; - 363.
w głównej m1er:ze 'dzięki planowemu
WETERYNARIA
sprawa na..iważniejsza.
poocl1odzeniu
poszcze,gólnych zaOŚWIATA
Pm,vat łódzki podzie.Lony j!e,st na
O Ó
. ~adnień Życia. .osiągnięcia. te wIdzi- W zakI'eS~e01ŚW':aty znac,znie roz- 4 rejony rniejsk:e : 6 ~ejo,n6w, wiej- . - , -;: lpie biorąci ja.kkolwiek omY' w wY'konan'u Czy to' de'kretu o sz·erzył. swą działalność Inspektorat s,k';clh, w· któryc'h pr:a,cuje7 lekarzy Slągnlę~la są znaczne, mamy jeszreformie mlnej, czy na odcinku prz.e- Sz,kolny ohejmlljąc opiekę na,d' dzi·ec weterynarYinyc'h. Na tererpe pawla- cze duzo robotY,musimy więc za.
mysłowym, CZy wreszcie w d,z~e- kiem ~ młodzieżą od .lat 3 do tu zało~one zostały dw'e powiato- kasać rękawy i dalej pracowa..ć.
-- Jaki jest sąd pana, panie d;zinlespoł-eczno~kulturall1ej i o,świa- 18, łącznie z dOŻYWLa'nr.erri, opie- we leczni·ce wetery:ną.ryjne, 2 rejoRozmowę przeprowadził
'.. wojewodo, o minionym ol&reSie towei.
ką ,nad sile rotami i akcją kotonijną nOWl6 przyc'hodnie, 5 rzeźni publkz·
_Jan Gozda.wa
3 lat- niepodległości, w dziedziV'( Andrz~jow'e, Czan;oc:lnie, Tuszy- nycl~. 10 rz~źni prywatnYClh; 4 tar
nie prac, dokonanych na tere,.PARC~LACJA
Ul'e ;1 Zg,erzu ZOl'gamzowano 8 kI. g.OWl.s}c.a ~w"erzęce. .
nie wojewódżtwa nad .odhudo- Na tfre~ue ,po:Vlatu na ,cele . re!f~r- pu.hh~z'Ue szkoły podstawowe. Na P,qgłow~ bydra rog.atego w 1945
w zniszczeń wo 'enn'ch . u
my m.neJ przeJęt? 3? maJątkow terenIe powiatu czynnyc:h jest 71 r, wynOSIło 16.500, w 1947 r. ~
ą..
.. J
31. I grun sta-nOW'l,~cych ,n1eg,ays prywatna szkór. Szkół nk'czynnYClh z· POWOd11 19.600. Kon'i w 1945 r, było 4700,
to~anlem. nowy~h podsta,,: roz- wlasnosc -o o.golnym {)ibszarz,e 10764 braku .n-au'czycf.e>li nie było, natomtast w 1947. r. 7293. Swiń w 1945 r, ~ nostępny. proces papierniczy
wo~u .życlapohtvczne~o l go- h!i Z teg~ rozp.aroel0'Yaho 24 maj~t- nie Wszys>tk'le szkoły posladaią jesz- 5350, w 1947. r: - 13.700" Podd.a,uo
spodarczego? _
kl. ogólne! P.oWlerzc!hlll 3667 !ha. Z!e- cz·e przep:,sową· ilość nau.czycie'H. W ubojowi w rzeźnia,c:h pow',atu w
Jak się dowia,4ujemy, 2ł stycznia
- Czas tennazw&Ć możemy 0- mlą oibdzilelol1o. 182 .osoby z b. służ- pr.zedsz4:o1aoh zorganizowano p-omoc 1945 r. lUIOO,w 1947 r. - 40.104. [)J.'Zed WojskOJWYm Sądem. Rejonokresem' powszechnej stabilizacji.- 1?Y tfolware1;De ł i 12.3 bezwbotnych lekarską, akcję dO'żywiania i b~bl-itQ.PLAN
wym ro.zpoczni'e się .drugi z lrolei
·
ł'
t unk h Nadto uzupelmono 149gospodarS'tw tek;
.
. ....
.
Z a~nac~
a SIę ona w s o~
ac karlowatycl1,367 małorolnych i ISO
.
Proiekt planu 3-1e't?le~,O w .okres·e proces. Na ławie oskarżonych ?apolitycznych,.. spolecznychl gosP?- śr'ednio-r:oInveh.
. OP~EKĄ. ~POLECZ~A
19~7 - 194? przewldu.Je. odbudo~\,ę ,siiądzie dyr. Centrali Zbytu Prze_
darczych. O ile przed. trzema l a t y .
,Du'Z'c OSlągmęCI.a ma Opl,eka Spo- ,drog i mostow w pOWlleC!,e, za·leSl'e- myS!łu P~piernicze,go ~ Ajszczak,
dość często' .zdarzały się na tereSZKOLNICTWO ROLNE
lecZilla Przy Powi:atowei Radzie
ilie:użyŁków,. dalszą 'f\ozbu-dbwę
nie województwa zabójstwap0lity- Na' cele szkolnictwa. rolniczego Narodowej uruchomIono ak.cię za- Q:śwdków zdrowia i akCję zwal'cza-dyrektor Oddziału Barum Handloczne, a w lasach kryły się liczne przez,n~czOtl1o .4 maj ątk i_, Lućmie~z, silków ustawo~oh dla wdów i, sie- rri=a . chorób, za~.aźnych u. zwierząt wego w Poznaniu Adamczewsld, dy
bandy dywersyjne i rabUnkowe to 2e~n •. KruszówiSarnowo ()4g01::~ot.,.P.~)lC,Z~s:tUlka'c~ l't,l.Cihu P9dz.H~m- otazrozszerze:nle ~~d.owh ~w:l!e:r:ząt t:ektoOC' handlowy państwowej' fa.bry. at unki· . d k lni ' " ue], .powlił!tz~ni,·l536 ha. Na szkoly ~,gil::<>.riąr·t~~ro1'!l(1t!!1~p)"s~kleg,~, - O~to.w ,.naJ~ar~·~,el lapldarn~nn kl~i.~ '~iE&idOlI1ie ~ Grundke
0oo.cnl;e
OS
. ra y a ."~ .sę roln-1cze .•. JC.ffi!l1.[1e pr.ztewacz-o'llO, .·7 'M. . Hl. zorga.n:zowano, w. ~leksan- skrOCle 9s1ą.gnll'~cla i pęrspektyw:yr
.'
..
zmIemły. Ząpanował. ~Wk6J; usta- reszł.óweko ogólnej' powi>erzohni drówie ?owiato"wy Dom Starców, pow4t'tu ,łód.zk"eg·o
w okres1e oraz kierownik zbytu w teJze fabryły teiniemal całkoWlcle napady ra 125 .~a. Spółdzieln'om gminnym. ZSCh w Tuszynte-lesi,e - żł.()Ibek rejono- 1945 - 1947, (S)
ICe - Zachariasz. ~i)
bunkowe.·
przekazano 8. r:esztówek D ogólnej wy d,la 3Sdz:i,ecf do lat 3 z kM •
.:-.- CzymWYtłumaczy~ można po'Wierz.ohni 65 ha. ProOlektuje s'ę relgo korzystać będą dzieci' repab
fakt, że w stosunkowo tak krót oddan,he reszty t. j. 9 ośrodków i re- trlantów punkt op'ekuń,czy' na.d re
. kim okresie czasu działalnoś~ sztów:ek 'na O'Środki kultury rolnej. patriantami w Tuszyn;le-les'·e. W
laj
11
I'L
band vt wojewoo.ztwie łótizkim W .1947 r. sealono obiekt Kru~z?w,. o;g,an:izacj.i ,tych placó'Yek?zatf'U~- Wzrost ilości członków i zakresu procy organizacyjnej w. pow. łódzkim
niemal ·całkowicie. ustała?,
gdzJe utworzonoO wwr-ową W,es 1 n-{)~iQ", a 'WlęC .usa!ll'odzleImono pew
Zadanl:e zorgandzowaIiia "ŻYda na 'drzewa budul~~ego 1600 m 3 .szkł~
-S'T.Vbk!2 llti~ida; cJ"ę band rabun 7dstosowano p.Janową zahudowę.
ną ,],losć l"Ie;pa trrantow.
..
WSI' W nowyc·h warunkach' powo.J· en 2500 kg··gwozdzli 5000. k.g cynk, 0-.
,
-" .. ..n,
~
.
.
Enwesoły.cJe . na cele OPIekł, prz·ekowych przyplSac nalezy w pIerwPRZ~MYSL I HANDEL
. wi;dzja'ne w 3""letnimplan ie wyniosły nych i przygotowania. chłopa do wejblachl' na pokryC1e dach?w.
szym rzędzie sprawności. działania . Na . odclI1~ . przemysIowym tez łącznIe . z kredytami p.aństwowymi nowej roli rolnika - .obywatela ma W 10 . gmInach założono spółdZlel-:
organów bezpieczeństwa. Jeśli cho- ~t C()r~z lep,lel, gd~ w 194\5 r. 0- 13.992.000
sJ?e?i1ć Z'Y' SamoP.o1l1:.ocy .. Chłop- nie, ktqre, PO:t.azaopatrzeniem ludcizi ńatomiast' o· stabilwicJ'ę sto- golna.bc.ziba. zakladow D~Zemyslo-.
' kreJ. R.ozwpj tej organIzacJI na ~e- ności. w towary przemysłowe. za,..
..
'.
.
:wych wynosHa 130, to w 1947 r.
. ELEKRYFIKACJA
renie
poszczególnych
p.oWłatow jęły sillę·skupem artykułów wiej~nko~pO~.Ityc~~ch!. sto~mowe ~ podniosła' s'ędo 241. Progresywnie
Akcięe,loekryfkacii wsi' prowadzi przedstawia' się różnie. zwłaszcza skrCh.
.
~a~e .. dY.\Yęn;YJneJ d~ałalnośCl wzruta :ilość' 'za·trudn:ionYCih' ro:bot- WojewÓdzki Komitet Elektryflkacyj- ciekawe są dane z poWiatu łódiZarząd Pw. Zw. S Chł. wszedł
w:ro~l(;h PolsCE; ,LudoweJ elemen· lliik6w - w 1945 - 1100' w'1947 - ny. W akcj,i tej wspóMziałają z,a- k i e g o . '
jako reprezentant interesów chłops
.Łów, to nie bez Zllaczeąi& jest tu 3646. I,lość 'zakładów hand-lowyc'h r.z,ądygtninne, które p,owołały 27 gr,o Jakkolwiek na ogó1ną ilość o~oło kich. ~~ P.R.N., Komisji ZiemSkiej,
, fakt ,olbrzymięj,prZemiariy psychi- \V 1945 r. wY'nosila208, w 1947 r.- ma,dzk~clh komitetów. Dl) planu ele- 50 tys. ludności wi'ejskiej w ~.owie- ,KomIsJI Kredytowej, Kom. Podatcie, Zw. S, Chł. Z'l'zesza dotychczas k.o~, K~m. Budow1anej~ Odbudo- - - - -.........- - - - - - - - - - -.....--Iw swych szeregach zaledwie ,około wy l Przeoudowy wsd.
.
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Z pu:~likacji, wyszłych ostatnio przez odrzucenie ni'ektórych, przy- I nik" kilka 'książek z dziedziny ponakładem Spółdzielni Wydawniczej pisów autorskich jak np.\ w trzecim pularno :. naukowej,
Wśród nich,
"Czytelnik"warto zwrócić u.wagę tomi'e na temat powst~a górnodoń najważni>ejszą pozycją jest ',\Wszech
na kilka cennych pozycji. Plerw- sldego w roku 1919., Takimż samym świat" James Jeans'a· w tłum,aczeszą' z nich jest n.owa powieść PoU wznowlenięmz. ~atury radziec- .niu Władysława Kapuścińskiego.
Gojawiczyńskiej p. t. "Do~ ,na skar kiej są s~e ·"Bajki"
~orńieja Jest to ·zwięzła historia najnowszej
'pie". Następnie nowa kSiążka dla Czukowskiego. w tł.umac~enI\l Wła- wiedzy o ws~echświecie począwszy
dzi'ecl Hanny Januszewskiej p. t. dysława Bron1ewsklie'go l z llustra- od atomu .poprzez gwtazdy, aż do
",Jawor, jawor..... bogato ilustrowa-' cjami Olgi Siemaszkowej.
najdalszy~h mgławic. . .
na przez J. M. Szancera i A. Bier-! POza beletrystyką wydał ,pzytel
.
. MarJan Piechal

myś1ny rozwój tef .orgąnlzacji.

I tak na przykład wciągu ~945

Chł. zorganiz.ował

•

.

,

"

n}: rkCjężeS::~~ni~~::in~~;aniz~j:~
lIczne ursu rolnicze.
Rok Hl47 zaznaczył

się dalszym

d21ia!alności orgąniZ8J>'!yj-

roku"Zw.
S.
na nej.
wz;rostem
tęrende
powiatu
łódzkiego .15 zarzą
,Przybyło nowych 47 kół grodów gminnych i 64 kcl:a .gromadz- madildch, pows~ały 3 no:we spół
kie Q łącznej ilości J567członkó\v. dzielnie. Przy Zarzą,dzie 'PowiatoW roku następnym po~stały nowe" wym powołano do życia referaty:
33 koła gJ.~omaJp.zJ!;i(:;. a Ilość ezłon- Organizacyjny, Spółdzielczy,,' Ogrod
ków wzrosła o' 2081. Rok ten zazna niczy, Pszcz",:'arskd". Gospod,arS\k1L;.
czył się poza tym wzmożoną I dzia- WytwÓI1Cz~ci' R(Jln~z~ •.. V{~lwór~
łalnośdi'ą '. gospodrczą
Zwruą,zku. czości Zwierzęcej,.H~~W.Ifbrobiu,
Rozprowadzono wśród rolników kil OchronY'IRo~Uł1 d,~Przysposobienia
kadziesiąt koni i krów. po.chodzą- Rolniczo l \Vo]skowego.Referaty
cych z darów UNRRA i dem:obilu.' pracują Y' t~enie. organizując kul'Przyd~felono równde~ odbudowują-. .sy {u~z+e1aJ?c rolnikom fa-chowych
cym sIę gospodarstwom 3600 m 3 po?ad mdyW~~ualnych.
. Ob;
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TAJEMNICE PRODUKCJI

Pasternak

A BRODA ROŚNIE •••

czyli mój' pierwszy

Z dnia Da.' d7ień coś'· się w świecie zmienia
i z kaidyni rankiem żyć radośnieJ,
a ja, gdy siadam do golenia,
jakZJwykle czuję się ·:mem.ośme.
I .patrząc w lustro, ze roumiernia:

I

a broda. rośnie...

PYR .

P0ki.wa głową ktoś żałośnie•••
Smat w słonca nurza. się. promi,eniaeb .

'- a broda :nio
a brGda rośnie...
Tornado, burze,' zliem trzęsienia.
w tym ·życiu m~ ddeje coś się.
Geniu9Ze giną z p:rzejeMenia!
A:moJa, br~ ja.kna. złoM nie!
~ :fazem bIisk!1' wnet zemdlema,

Berzradny, wołam już
Tomado, burze. ziem

trzęsienla

Romoszne mndld, posiedzenia,
gdy cały prę~ się niił~nle,
gdde :w nesle dłubiOO'Z od' mechcen:la
i'
wtedy' rośnie sp!ośnłe•••
w dded biały i w czas zaci6mnienia,
l w ostrą Dmę i w przedwioŚnie!
~e nmdJii, posiedzelda •
~ a broda. mo
l; broda rośnie...

nawet

Umarłeś WresZCie' zeznudzenJa.,

z

piekła.

w

dół ukośnie,

naciele.twoim,bezzmę~

w tNy. dni po śmieroi!Jes7Je"M' :roś:Me!
Tu' nawet męczą clęwspomniema,
gdy w smole smażysz się' :rodrosznie...
Umarłeś wresZCie ze znudzenia..·
,.:.... a broda. n:i$ .
a broda rośnie.••
Fryzjerów

przejdą

pok«enia.,

(złe myśli męCzą dDsiaj CQŚ mni~)"

zarost kłujeb~ wytebnienia
i nie przestaje kłuć, psiakość! Nie!
Od czoła łysy do ciemieirla.,.
zapytam wszystkich was zazdrośnie f
Dlaczego' głowa do łysienia
I
- 'a. broda nic
a broda rośnie? ...
8

'-

f

....

-=-..
I .-:

po-I -

Ja

'I

..
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I

Na dwor.cu

I

donośnie:

a broda.· mc
broda. rośnie...

IJpOglądą.sz

na-I -

I·

Swiat w słol\ea nurzaS!ię plC)rilieniac~
WYgaJam gębę bfYMitośme,
na.za.ju~ szerSć' mi,
oclenia
l' znów się slmrżę OOrMi głośniej.
Ktoś PGwie - 7JWylda. ne'Q.ra.st;enła.,

-

Za~ęcona ukazującymi się w jednak. darł, się tyl!ko' jah."'iś pas i ch~łahł"m. się, .tyłko dowiedzie6
p\-a.sie reportażami faprycznymi,.· po transmisyjny, i· obsluguj'ący go ro- Il?ewnych .sz~ze~ołow: N;a prz!klad stanowifła:n. i ~:a zl'ohićtaki repoTtaż.' botnJik· . z.atrzymał maszynę,. aby;: ale pTodukuJecle llnesaęcznle?
Nie byłoby chyba sensu pisanie o I kląc, założyć nowy. Oczy moje
Od stu do srtu piędziesiięciu ty-.
j.al~iiś . dr?hi~zg3:ch. - myślałam
P?tykaJły tylko ja~~ieś szt~by i sztal~- się~y. Zale.mie od'z:apotrz,ebo:vania.
trzeba OplS.3,C cos gliganty-cznego. Na-I ki, wałce, koła,. kołka, kołeczka',N1e, -':Impcmujace!.:- szepnęłam i zapTzykład - . f3Jbrykę .traktocr:ów! I zm.żona . ty~ je~ak pi~łam ,~~lej'!!notowałam tę' cyfrę. ~ Przy takiej
WY'staTałam;Slę ~ adres 1 zaopatł'2l0- 1 bO~'ąc Się, ze, uc1leikną ml mysli. .
produikcó\i pewnie wkiótce wszys*ie
:r:a w notes 1 o·ławek wyrusz.yłam w
" ...zzarysow. k!eszczo"{o WYJ~~::I gos.podarst.wa będą. zaopatrzone?
m·ogę·
wanyoo. po.~zcze~olnych Jego <:..,E,~C~
~. No· tak' i powinno być. A pani
l WIdzę· w '. wyobrazm! ~użma? Mogę służyć jednym na pa'1'0 zdaje SILę·, tu! Minąwszy bramę odg:aduJę
kształt.
ostate~y,
glgantyczny, ! ~iątkę.
.
Iahryk:i zaczęłam z zapałem .noto- wspamaily ksz.tałt . ..
.'.
:ku'
. 'kł' .
.
•..
wać 00 następuje:
. W tej chwi[q wszedł. do hali jakiś
- 'DZ1.ę Ję ~za <;portałam Się.
",Brnąc po czarnym, jak .reakcyj- mężczyzna. . Je,go. purpurowo -~na.. 1 Ale,t<> pewnIe dośc kosztowny
nesumd.enie dawnych ~aścic1eli, twarz zdała mi się 'j'aik była odia;na I J?Tezent ... ' '
.
\
błOC:i.e. ' podwórza m.bry,cznego., . do.. z brązu.
.
."
~lupstw~. . Ja dostałem dzdś
cieram doha11, WZI\iO!SZącej $tę nad
-- Pani- co tu'uwa$a?
I wi'aśDte premię w to.warze.
tym błotem niby dumny symbol
- Ja z pralsy --':wyJalŚn1łam
Ale... j.akże
go .zabimę?
zvlYoięstwa. TU. zapewne rod7Ji się śpiesznie.
..
., '.
" '..
_ Zwyczaj'rde~W torebce. Nieęhtraktoir...."'.
- Z pracy? - zamwJł Sll·ę. To JUZ, no paninrzymierzyci:y nie za duży.
';';"';e
W"'a';'''''''{a
mQbe z faJ'
P~"'l'
r·ob·!·?
I . rzeczyw
.
."''''~~'.
'~. <=.......:
J
e,ran·t?
. :.' A" ,g'~-:e
'-U"l
:C!u. ..' . " ,
Przy ty,ehs.łQw,ach . wyjął z Icie..
tego powodu sfonnułorwałam tak:
- Nle.,z pracy,. a z pifasy.~ ga. kill naparstków;
,,$wilst kół i pasów tr.ansmisyj zety przyszłam, zelby zoba,ezyc W8- I szenU.
.Gl . '
.".
..
nych, ,jest jak boilesny krzyk matki. szą . fabrykę i napilsać o niej arty~
PrzytUl~rzyłam pleJ:'WSZy. z nIch.
Płomienie buchające są jak' krew. kuł.
'Okazał SIę aobry.
.
Z koła tryska para niczym pot po- A bó to pani się zna :da tym?
(A fabryka trak~ów. była oczy.
łożni'cy. Ręoe rohotników, jak eRo;, sipytał sceptycznie,
'wiJście po p.rzeciwn.ejstronieuiliJcy.
nie akuszerek, wyj'n1Uiją coś Olstro,ż- No cóż widzę przecież,· jak to Ale' już tam tego dnia ·n:łe.pois:zil:am).
nie z gaiI'dziełi maszyn. To pr,zy.. się tu wszystko wtSpani.ale odbyWa.
I. Tomska.
chodzi na śVl'iat bohater nowyd1 Myślę, że 'mój' artykuł przekoona pa_
czasów".
na, że ino~ po rarli pierwszy coś
Wrciżenie, pod jakim znajdowałsm widz1i:eć. a jednocześ[lIi!e nie 'po[pełSlę, było tąk s1łne; i(i usłYszałam niać błędów. .ra pojęłam już nieźle
nawet jak drze się -nOworOdek. To tajemnice waszej' produk'Cj!i; Jeszcze

-I

wyrażam podziw swój b~głośnie: .
z, dnia na dzień coś się w' śWIief'Jie' mrlWia
- a' br'oda nic

a.

rąportaz

,

.'

AIII.

I

- Czy mogę przenieść tę wailiZikę· lPo~być - głos:i1 łysy' pa<n.
Mój
na drugą półkę?niebtO~,c,zyk stryS, jaik raz na śvvięta
Nikt nie odpoM7iedzia~ na pytarnie do domu jechał, to też jedną za,..
nowego współtoJwalrZys,Zapooróźy.
pomnianą walizkę z wagonu zabrał.
-Proszę
państwa; czymo,gę... No;i wyoba:-aźde robie' molipa,ństwo.
Czyja to walizka? - zapytał po:.- że. trupa w niej znailazł.. NaJtura1nie
wtórnie.
'.'
do poli:cji musiał. zameldować iz pół
I znowu cisza była odpowiedzią.
roku go po śledztwach ciągali.
Pals:ażeJ:"ow.iespoglądali.. na s:Lebie
Panienka w porP,ielica,Gh pobladła.
zdmpielli. Łysy pan ~ roii,ejsca pod - Eoo trup, to by się· chyba: w ta_
ok;nemo'd1iQ~ł' gazetę.
,
kiej małeo' wailizioe 'me' zmieśoi1..•.
- Wygląda na to, że waJd2ka jeslt
- Co ś:i~. ma D!ie rlm'iieśClić, jalk się
bezpańska. ktoś ją widać :rostarv.riił porąbie,to 'się i zmieśc:i.. Ja tam
przez Zalpomruien;ie - określił głOśno zreSZltą nie t'1.lV1ierdzę, że to milISIi by~
sytuację. - No, aJle przenieść na ~!p. A mori;e jakie zakaZane. papie..
drugą półkę pan może.
'ry? Albo f~szywe ,JlieniądZe? 'Też
- Ciężka? zapy,tailpo .chwili.
moina soibie za toładriie .posi~eć
. ~ Owśzem, dosyć.
.-:- mą,gnąłniooł>łag.anie.. ł.y5y."
,
~ . ' -Oczy·wszy..srtikidl, ~~6W· slt~ ··poclą.g'ijbll±ał' Się. ··cfu·ko.'•. fioo;
.... •We.··.".'j
.t'owały. się na opu'SzcZlOnY'przedinIi.ó
.. ,Ł. B.yła to mewwIam,; alezręĆ2'lna stacji Pasażerowie powol!l .zbier8J.i
. ' .
.
SiWoj e .manatki, .nikt się· j~ ja.-.
wa~a, pa:-awie.·nowa,· z dosiko'. naii.~~ śWińskiej skóry.
.
koś nie sPieszył) do wyj$cia;,
.'
- Eleg,a.ncka, w. sam )r~ na . -:-WyS:i..adać, .pańSltWo;w,ysiJadać!
week:;.end. - pomyślaŁa. pandenka w - przyspieszał łysy pan..
opieJicach.
. 'Wszyscy pa(tl'zyl1 na wa3Jizkę.·
- Wal'ta niezły kawałek grosza
- Ja ją chybaod:'ilros~ do dyżux~
- '. westchnął w duchu pan z wąsi- negoruchu' - powted:z:iru: pan z 'W'ą.
kamiL
.,.
.
s1kami, z:dejmującw:a~~ę .z pół!k1.
' - A co w środku? ·Ho~ ho! Kogo
- 0,00 to, to n:ie!-wyk!zynmąl
stać na taką walizikę, to, i. nie byle grubas; to jm do' mnie naI1eży.~
co w Illiej wiezie. Ndechby chociaż usiłował wysZ3rynąć rączkę wailizki.
jakiś garniturek i parę porz.ądnych
- 'Jeśli ktoś się ma zająć tą wa.. kiQIsz;ul, 'pnydaJ:o.by się, oj. przyda- lizką, totylkio ja, bo jeśtem rntlejło- maa:-zył przysadzisty blondyn soowy - o.rzekł kategOirY'cznle przy_
,v., wytait'tej jes,ionce.
sadzisty blondyn. .
.'
I tak każdy z pasaźea:-ów coś BO- . W' tej cbw1ili c;iało się. ~
biJe. :rp.yś1M,więc w wagome pano- głośne ziewnięcie 1 zza po!\vieszo;ne.
waJa nadal ni.c:z,err.l niiezmącona ci- go w. ro,gu płaS'lJC2')a wOjskówego
Sża.Przerwał ją łysy pan s![JiQd okna. ,wyj'r'Zała· twati młodego oficera.
- Coś. w tym ~'est! - oświadczył
- 00 to za s,ta<:;la?, - zalpytał
ponuro.
młodzIeniec. - Co? Już Łódź? To ja
. .....; A, że jest, to jest, nikt nie jeź- całą drogę prze~a:łem - roześmd:ał
d:z4 z pus.tą wa[izką --- roześmiał się.
.
Się pan z wąsdikami.
. 'Po czym. szybko dopl'ął na sobie
-Wiadomo, wiiadomo, ale kto pas, ~ahrał walizkę ze świńsikiej
taką
walizkę w· wa'gonie zo,s,tawia skóry i wyszedł na peron.
widocznie ma powody, żebys:ię jej
J. WH•.

I

~Ptoszę o bUet,
-- A:do~d!,
. ' ...
" . ' ..
~ Cóż to. pana odchodzi dokąd .ta
(lheę .jeeh~ć!. Oiekawość· zupehtie . nie
na . Jniejścu!

. ...:..

~.Nie.

spacer.
;trupie!

pOjedziecie beze mnie na
Nie pozwalam! Po moim
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GZ~SI:1 ~o czasu ł1;sJlep si '!' !lich wy- suk.cesy ?ak1ch pozazdroścIć mu i Ślaska, Spotkanie to interesuje
J.ezd~a,~ą zaranlCę, :ayluJą c ~pre. 11-:oze kazdy z pozostałych olITę-, 'l,.iaS ,ty~e, że w. przyszłą uiedz;elę'

. 1 ans U
łl

I

ło" d'zkl'e'go

...

impre~y

Bokserz,y łódzcy s'toeządzisiaj "fi
Poztja:rui'u spotkanie :ril1iędzym,łąs~Q"

?

.Sp~l owo e PoLk '. czy te.z t: ę Igo~v.
" .
'.
pl'e~;cntt:Jąc zespoly swo,lch organl.
Ze Lo~z x:n~lSl

.będZ.Jemy W. czylI w Łod4i z boksa
teraz ~al;zyc. o nimi Warszawy,
'
.
za;:~',...
,
p~zyznau':e, Je] pr~vya ?rgalllZowa:-\ Kosz karze' łódzkiej YMCA ba.
. Ną czulo w'yb~JaJ~ Sl!2 leklwatle- Inil'a z!lwodo,w o mls1rzo::;two PolskI, wh VI YYV:3,l'SZawi e.
et, Eo~~ser?y, ~naJdu?ą Sl~ \V :repre~ Imeczow ?1,l~dz;yn~rodowych.
hali "Whp.y" o godz. II odb~;'
Z~nl<1eJlpanstW,oweJ. ' ~tł1{~rze,. tez
Tel!- krotKI o}<::res trzech ,lat ~n1Y_11 dzie si. s otkal1ie o mistrzostwo
11 Je' dn;'a. o sO"le z"'pomtn""c Kola- l'a Sle dodatnIm saldem l mozem.'y
ę mIedzy
p.
..
• ---S
.
UJ,
'LI.u
...
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. .
.
B" kl"sv
)'ZC q"cie'("1 triumfy n'" "'im~ach i to-I z prawdzivl't
satvsfakcją stwder-I:'
' .. 'v..
".' ~ l'ez"rwDr~'
'" 'c- ••- .I_H'"
I " .. ",. ""-,
, u .,.
1 Conc()lt'dn
pIerwsza pr~s ąpl a o pracy or.ga
,,'pe~\'ll),:n
sn:~l ~::rem,
I,nuslmy I l';:I,e1l. S<:ereg naszych zawod;n.ików dzić :t,e sportowcy Łodzi nie pozo-,
.,
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' ; . ' . .0.. .
n&zacyjnej w sporcie
Pamiętamy przyznac, ze ł,ót1z Jakos Hle staJa l ,'. , ••. ,.
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I co' l'
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,ś i'
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J
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Ją. atu J~wl~,,>O
Z\\ lązku
.ndZl'IYl·"'e sta... t.owall' v'
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d ' czynn k w SIę • ,~euz.J
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,c'
".
. ..• .
,.Ł,
'
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rO,le
.. Jscowych o. było Slę w naszym pans wo'\vego,
\.\'YC10 zący w na-, D'lbl;nie 0"'10 Geteborgu Pri'tdze
Niech
wiec ten bilans sportowy
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..,..
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b
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, ".
l)" l d S
t t •• \
Ponad to odbeda Sle zawo-cly płyl'l~.I3CI.e J.1Ilerws. ze
VIa e ze.'
TanIe ' szym .,mws.c1e
por •ovy Bllda.""'''''L'r'le Blll<al'''''''ZC1C
l\tIorawz t"zech
n:;'e'I'1XNz'y(~h lat powo'en. ~',L \V' grac
"h" spo"'owych
,.
t
"
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ł
. d "tzegą
UT'
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waCl-'e
()
P. o.s
l k lego
1.ązku LeYJ.{O-A~le ycz- przer~s., SJę
t } PI"TvCZyn' l' """ę a'o J'eszcze. wlęk~
ZW:
o
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SI.iCi Osi";·~T,·ic
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7;naczenlU
t:).:~o.: JaK zacz~llSln! ~a.dawa,'C po_- I z ,pl.e1;WS;;Y.C 1 1n,~~J<?, o,:,?W r~~l:tyv:"O IL.odzi pl';';\'jeż.c1ż,a·Jy drużyny zagra- sZY, c~ W!Siłk. ÓV~T, a, fllewątpll~le , .
", "
Ludz grac bedzle nadal. powazną
, wazLy ton całemu zyCH.l spnr!owe Iwanta PZI:.A, pih" B. .. um \\:'iJedL ł l nu'Cz,nc,
m~l ~v Pols~e, U .?::ts.. a ni: gdzIe d'n- do :oznan~1a, , . ' . '
! C,lwdnż sport ,łódzki stracIł sv-:e i'olę w życiu'spo::towym." ~ól~loi..
płatka
elz,le]. od~ył'Y SIę plerw~ze mecze I Lod-ź zacz.ęła ZY,C, właSIl;vmj klo-'I \''''Y;lątk~y:7e w. pl,erwszy:m okl·eSIC
Są pewne brakl~ a~e ,gaZle l~h ll:ę
ł
~l.~Z.?"ln,if'stow.e w. bl,łksJe i u. nas polaltlt ~portowym. l il ;x.r~tęz.onąpl;.a-II 7.[l2.~Zel.11'e, to 1. ed!la,k pod. względem ma:', Pl"ZY~Owie. ~OW.l. ze t;11. ~!ę me. CZ
.Ko.młSJI ł
włl',lsnle z~rgęnlzowane zostały plenv cą 'IN kIerunku podmeSlenia pOZ1 0- poz!omu zawodnIkow
Ulemal we, myl1 ktory mc me robI. lrzeba
D o PZB
łyn ł
;
AlBA
!'?~
powoJenne mlistnostwa Polski mu swouch zawodniko.'w, mvślac je- r1),J.szystkJk~h f!ałęziach sportu. J'Uk" V\,d"0C' l)raCO~vać a nabyte doświad- !>·to·r
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. e lej a e yce
w plę~Clar- dnoc,~esn!e • bardzo "DQWO,Znte o. ko- 'I leldwaiJetyka
(zwłaszcza
kobIeca).
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ze c. zego , 'W p'rzys.ZłOŚCl
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.l'~onu
W'Y k~ona\vczy d o 'k~oSuWle, '.
. •
,
niecZtlych mwestyc,Iach, . '
l plIka n07J1a, boks,. koszykowka, ko- nalezy umkac, a 00 Jest dobre.
misii odwoła.
... łim iipI ich 'oz
W tym okreSIe Łodź potraf.lla zdo
Wojewódzki Urząd WF i PW. jak 1ar~:t\Vo .- reprezentuje bard;r..o wy
Wierzymy, że następne lata przy O'ry~ek b k WC~~J o' P-.u {
l
.
być bardzo po).'jiłŻne sukcesy nd'e Ii Rada WF kreślą plany bndowy so]~i poziom, Najlepszym tego do- niosą nam jeszcze większe SUkCeSY! ~ Do l'o~li:~:s t l~h·.oł
'
tylko organizaCYJne, ale d. sporto- nO\'!ej haU S'portov.rej, ' pr"cu]o się,' wodna jest fakt~ Że Łódź jest mi- sportowe,' a nasi organi;>:atorzy będą ,:r'.d7'Mf~·
dfJ POWd' ano m, 1~1..,
we'
.
t·
d
bl
. t
" ,
,
d'
b'
l
,.
,.'c" <.I··~b'
"He ;zynaro O\vcgo ,Ov.
'..
,•
:..
. .ei!: ~a ,'pro~m~ml u \vorzęn~a sze i s,rzcm l'uzynov.'Y;ffi
ok~lle..
że mog ,l być dumni z po,?,rSCan~a no- I Zapłatkę. ,
-'
.
. ~ainte!,esowante SPl,łrte~ ~yło ..k? ~e.',gu.. .bo"S]; d~Jelnlcq.";IlYCh: Kluby na I koSzyka~7.;e na~i. sl~gal~ obc.,C'n1e p~ v~e.i ,hali:i szeregu ,bOl~k PlłkiirS-\
lo~a~e 1 trzeb,~ przyznac. ze Jyz ~,z~ ry\vahzuJą z' klubamI całej Pol ~ ty t !l1 mlf-;(l'za hgn, ze, piłkarze ł,odz;l ktch, I ze przyczyn J ą Slę oni wyŁód-i
;vowcza~ doszlismy do ~rz.eko:r-ama, s!:;:1, Z~w?dnic:;.,' ~J;o~zJ .. s;a.rtuJąwe ' :vY"'Takz:y1i ~o~je miejsce :v lidz~, d~t?:ie, ~o jeszcze większego 1'OZze za ~l.aSn? są. nasz~ stadIony Sopor wszystk.1cn POWuZ111ejF;zyr.h t,mpre-\ ze, leld::oat1"."Cl a lelek. oatlet.kl są .lTIl- WOJU za1·n.teresowan.ia sportem.
.
. ' . '.
.
t?yJe, Ze n~e potratią one pomieś- zaóh organIzowanych W kraju j. od strzami Polski i że kolarze ma;jq
.Ja. Nie,
DZJiś o godz, 10 w sali YIV1CA odc~c ,,?szystkrch zwolenhf.ków s p o r t u . .
będą fdę zawody w siatkówce :i: koChOCIaż przez cały czas okup~cji
szykówce żeńskiej i; męskiej pomie
Łodzi· odbywały się tu pOln'yjomu I
dzy drużynami Międz.y:s.zko.lriego
OOl'ganizowane zawody sportowe. jed'
."
.
.
'
,
Klubu Sportowego z Lublina iŁódz
n~k pu.b~icznoś~.pra'Y.je nie brał, y'
"..
...'
.. •
' l d . e g o IvnędzysrJmlnego Klllbu Spor
nich tldzl~łu .. :NIC dZl'WnegO więc, ze.
.
'.
~I'
ir. II'
ŁKS'
cieczek - 1.1:J1 km - żeton III s. tO'we~o,
.
.
po wyzwolelllU głód iInpręz' $POl"too~·~rzy·
Jest to pierwsze mIędzymiastowe
wy.ch wyrdżał się ostromnym zai'n-'
',~
'. B U ,
.
V1I -:- Stamsław !{ołodziLej ~&był Ispotkanie na terenie sp,ortu szkolteresowand€m tą dz.iedzlpą w~6d
13 wyc1e?zek - 1.0,,5 km - zeton negQ.
'
mł~i'eż~. MQ~lent t~n słusznie wy
. ,
. N,...
,
.•..
•
stopUla, .'
' . Me'cz,e ża.powia~ają się l}iezwylde
k~~z~stal~ .naSl orgamzat.orz.y. Inne
. OdbY.},o gię .. :Walne !.nOSJłu. 13:10 klm., najkl'ó.,tSV.8.' - 1. 4 , I v~rr. - Stefan Borucz OdbY
. ł. 6 C.'~ekaw. re. z uw. ag1. ~a
ysoki p~'I?last"! 'nIe ~yły p~~g~t?Wan~ do
~ Zebr~l1le ,sekc.li ko,~ km.
. wycieczek - 1.006 km -,- żeton III Zlom sportowy, Jaki reprezentuJą
orgas"llZ.owanlQ powamteJ~ch frolamlej I"odzk1ego KL . Trzy vlycieczki trzydniowe odby stopnia.
" o b a , mIędzyszkolne Jduby.
p~'ez sp?rtowyc~•. Łódf w;ęc stała
j
Sportowego, na ki.ó- t to ,do hliejscoVlośct: Cz~tochowa,
IX - Jan Piebrzak odbył 13 wy'
SIlę t naJPow~ieJS'Zym osroi;lkliem
. ~ rym doltona3- 0 '\V'i.:7bo - Radom, Warszawa - GróJec.
cieczek -- 969 km - żeton III st.opSJ;>or ovvym ,w .Polsce.
.
. '.
' ~ n~ powe{So ~nTz·ąuu.
Dwle . w;y-cleczJd d'wu.dniowe do nfa.
'
.
.
lot
. '
R~aĘ:tywO\V'ane kluby l zwIązkI
Na p 1envszym po- ! miejscowości:
Spru'a"":'" Teofilów
. t. '. ~
I ' . . . . · SekCJa kolarska
przy nowoposporoowe rozpoczęły normalną pra-I
sl..edzeniu kon.::lt.;ytueyj- I K.alJgz..
..
.
, 's ~~zos alt k()l~ze. n:,,~ ~Ostall.. zkla-' W.' stałyn;. klt.~qię SPOl'.tow Yl1
. l, "Odzież"
cę.
'.
\
nym . dokonano PO'H"
, .." .
~ owan. pon ewaz 'tLe OtHągnęlt pozostaJącym pod opjeką Zw. Za\v.
". Jednak. 'na sanlynl. poczatku teJ'
.
działu
man..:lat
"w
Poza tym kolar"~e bu.Ll UdZIał VI. 7;,0 km.,
Pl'acy Prz"lll'i Kan./! Od '.e: ' , , ·i '
<.
• . I
,.
.'
"'.. 0' ,
zjeździe do L()wtcza ' O g 6 l n o p o l - '
.'~'
.J..
Zl Z,, IOZW l
a
y
sPołeczn
.• o -: liPortowej pracy ctz:. -.
. '.."
.' .' przc.:v:aQ?lcząc . '.' - I f;i~.'m. Zjeżdzie Kolarskim do J'ele.. . ?i~~lwid1f~ie. w Ok.I.:e$> e l(,.d4iklin ~.ęlaoż~.N. t.o. n. ą, d.zJta.ł.aU.l0ŚĆ.... skupi a.łaczł" łodzk:,lChll,potkał.ClOs.. ?deb;a- Stefan Matutliak, WU'CCPl'ZC:WOdl1.1CU1!niei 06 .1
'
zaJęli Im1c]sca. ' . .
; Jąc w·swo'~{)h stera,ach, ":'lelu vry-,
~o lm <ll?lą _,halę, sportO'.'<ą . p~zy cy ~ Fl'nn.cfs~tl'k: KO:lut, gekrEl'.tl.\l'Z. O", O' 'ł"1"Y. , i '. h ' .1;" 90')4 km. wkoJ?kurencjj .. żęńskiej - 'Hali,..~~t,n":y('h. kOI!'łrz.Y.' p. o~kich, J;~k. Je~:zy
ul: Łąk0'Y'eJ, l\.t6rą oddan~ ,.Fll~o-, ..:..::';Tadeusz Nejroa.u, kupit~m w'yści"'o en: ptz~"c::c ~nol., ..
. na Łow1ckę.,'
i:;lsk1ew1cz,
LudWl1t
L1l!klewłC~z; .
:V'l .Polsk1emu"',B:;rł to, w1eJki Cl~S !góW -'- Jan Hofsznajder. kap,HuJ:1 zdobywaJąc trlle]Ses.
I
_ '. ,'.
Henryk Grzelak. ?l"azGabrycb, kt6
l~le pl'ę~ko sporl.· !ódzlm .będzIe tu:rystyt'2lOY -.., Edward Czyi.
' .. I - Edward Ozyz o~b~ł 30 wyw konl~:-nencJI męskiej
~d- ry. 'prawdopo~obl1le zjaWi się w naj
mo~ł.o nIm zapo~nieq. . . 1 Biorąc pod uwagę wielolętnie do CIeczek ~ 4,422 km - ze"ton I stop. ward Czyz.
bllzsz~n czasl'e w Lodl;i.
Pierwsze mecze . plłkW!'S~e l'OZ:-1 świadczenie tych ltl~i f offarność
II..:- Konstant" Ole'llcewicz od·
S'n:'wane. były na ~~ ZJedno.m:o
p'raby dla rozwoju S'portu kolar- był f.6 wyci'eczek ~' 2,275 km .......
Ł
l'1yeh tn'~y ut ~.i~!nsk1eg01 a mecze sldego. nalezy prz'ypuszczać, Ze pra żeton I stop.
~
~{~{se~SkIe ,.,W Sal~ l~~.Yef~,!o?e. cn. fe. I ca ~ .Zarządzie sekc}i ,da włlłśch,,~e' III""':" Józef Gałec1doc1.b Ył 18. wy
•
.
.. '.
....
" ęczs,' '. w sal lI' eaWlr.l..\~~J przy '!VJY!l1:k l W roku 40-lecfa {stnlenIa cieczek - 1760 km - żeton I st
u.l J amcza l W1R l " '!my' przy Ł6c!zkig ,1(11]
S' t w·g
. "
.
.'
CZYN"~
ul. Rokicińskiej.'
e o - clOU por (} ;;"0,
IV __ ZdZIsław ,MarcJ.niak odbył
•
•. II
'
Nie pozostał~ w tyle YMCA, ,kt6-,·
.
~:~
1~ wyci~czek - 1,::174 km - żeton ~ Klub Sportowy ,;Czyn." ::!;aang:\żo wać sił bed'ldwa
tygodniom:
ra natychmiast przystąpiła do pra-I W sezonie 1947 r.-zorganizowano 11 stopnia,
'.
wał w charakterze trenera sekeji śrOdy 1 pią,tkJ, VI godzi.nach od. 18~
c~ twórczej • ., oddając swoje urządze II M wyc:i1eczelt turyS'1.ycznych, W ldó
V - Halina Łowicka odbyła 14 piłkarskiej znanego na terenie ca.- 20 w s.ali Giro. przy ul. Sienki:ewi111.a .,lo. . użytku. szerszych mas' mło- rych, bra.IO udz.iał 3 turystki i 19 tu l WYl'..ieC'zek -, 1.319 k. m żeton II łe:ip.olsk;t. dOSkOnałe~o. dnstruktora cza 46.
dztety.
,
'.
rystow.
stopnia,
~
.
p. AntonIegO Gałecklego,
. Pierwszy ,t!1'enfn~ ,nastąpi 21 bm.
Z biegiem ciasu sportowe zna.cze I Najdłuisza trasa \vycieczki wyVI -Henryk Czyż odbył 12 wyTren.ingi piłkarzy "Czyn"
odbyed tr

<'kH.t.aC.l C

t
t l'
.. 1'z
zema'la
y na yc 1ll'llast po nie Lodz,i zaczęło się zmnIejszać, na
WyZ\.rv.olemu ". Łódź przystąpiła do Cp wpłynęła roz'v.rijąjąca się bardzo
o}:'ganizowania sportu. Zaczęły PQ~ poważnie rywa}i,:acj'a nie tylko
wstawać kluby, Z'iviązki oltl'ęgo\il€ Isportowa, ale t organizacyjna, sta-.., słowem zaczęło w Łodzi tętndć n~li.śr~lY <,<1N "r~1}mym,,..1~z~~1z':e z \Va:'"
życię
".lącJnelTI.
'T sportowe.
b
l'
'Lód' szav;<'!.<,
.
, G' , k' Kral.,J\\em, P07.l. xo.G.11S 10m"t'l .
'
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t 'ł żed W:. aSll'ie' . z nanlem
z'
,.
p

J

, '

.

al.

I W

l

u

C

,

Cc,)

.

la

i.

.Y

I' .'

<,"

<

'

.'

C lo.'L"

'.'"
'..

,

.

•

.,

I

.

'L

",

< '

.C

"

",'.

•.

u

'

•

Za : , . . ...
Onk.iem.

C"

•

"',

•

•

'

ABA

•

et'

!

.

11

'.v

L'u blin

...

lO

D V r S t' M a 1: u S l. a k
na If'ze o k

Bilans se-:lronu

! _,

tUf ystycznego

..

'

.,

lIII.

I

w.

Gabry"h W

tO'dz",

!I

pi.

I

'A GA E'C K' I

IW

'

l

:

ren'ere m K. 'S. .

razy

I

4

4.

'''i..............,._;.......

!a" ..............................~. .......,.........., .....'':~~...............~.......

ich pcga!1"d1iwyd~ min, ich wtrogości i styderstwa. ! kt6rych wszakże nie dało si~ spr~Vv'dz:i~, bą 8ptek.1{,z ra~
Nie wszyscy jednak o,g.ranict:i;l:1i 'się do ni~mego demon- 'doliiski~ paln Niemira, do g~datliwych nie należał, a ze'
,
strmwi:J:1a nieprzyjnzni i potępienia. I otopeWi!)egó dnia starym Mosterdziejem był w p.t.zyjaĘni.
Otóż ten. Zenon ,W~Jdyłło któregos' dnia przechodz,ac
zdar-zył się taki wY,padf-:-k. kt6ry m~ałza sobą pociąlgnąć
kolo sklepu pani S:z.'~OiPkowej w towarzystwie kiJ.ku mł~
ba,rdzo przy krc następ.stwa.
4 7)
W Radolrszka,ch od lat mieslzkała słynna na cały dzieńców.w1'S§ni,ę w Ć'h~1i., gd!' Marysią sklepZ'~mykała"
I powiat rodz'il!1,s, ryma,rzy
\Vojdyłłó\v,
Woj d yłł:owi e
za,trzy;ma~ s.ię i pozorrue naJP1"zyjaźnie.iszym tonem ją
~;"',
-~
~
wywodziE s{ę z za,:f;ciank.O'wej sz.l?Jc~1.ty i to, był ich pierw- Zla:gadnął:
"
,
, - Dobry. wieczór, panno MarysiU, co dobrego sI)""
- Kocham, kochalrn, kocham - poi\vtarzala sobie szy tytuł do szacunku 1 pClW9Z81:11 9 w ffiIasteczh."U, d~u·
po ty:s.iąc .razy dziennie, a było w tym i zdzillh':ienle, i ra- glim zaś bvlo to, że z dZ1ada pradziada słynęH jako naj- chać?
dość, i lę:k, i'sz'cz~ście, i podzlJ\v dla wielkiego odkrycia ~epsi rYl11~rze, Siodlo, trenzla czy uprząż od vVojdyl1y .' .- Dobry wiecz,or - odPQiWiedzHilJa ~ uśmie.:llem. _
,
.
'we własnej duszy, która dotąd nle wiedziała, że ~ak bez- z Rado1i<;,zekcie:,zy3ysię ogromnym popytem. chociaż Dziękuję·
- .Ale z,awsze ma panna Marysi,a. niewygodę.
cccny .kiej;nlOt w sobienos:i.
kOlSiztowaly lniC 1"az drożej ·od wiJ eńslki ch. Głową tej za- Jalką n1ew"yigodę? --r z~ziwiła się.: ,
.
.
Było to tym ba.rdz~ej zdumiewające, że w gruncie rno.ŻIt1ej' i cenionejrodzih.y w owych ctalSr:łlch' był Pankra- No, ,przed,e! Pani S:ZlkO{t>kowa'n~by dOibra kobieta,;
rzeczy, nie dzia~o się ni:c nowego. Gdyby je.cYś obcy, cy Wojdylło, zwanyl/ powszechnie od . swego 111ubiol:,'1,ego
świadkowie zechcieli i mQ,g1ip()dsłuch~c rozmowy dwaj- przymóW!isika IVloslterdzieje\n, jego na'stępca"fl1i w war- ,a o ta1ciej rzeczY,I!l11e pomyśli - mówił współczująco.
- O jaikiej rzeczy?
.
gą ml;):dy,ch W sklepie p roi SZllwpkowej. dozJ'.aljiby roz·ciJa· sztad'e mieli· byc sY!fl:owie J ćzef :, KaHbt, trzec1 źas s:>in
- Ą o kana1pie. '
rowarua. Czyń~i pl"zyjeźdiał,całował MajfyJS,i~ w rękę, M ÓiSlterrdziej a, Zenon., uważalny~ by? zarówno 'przez rodzi- O kana:pie? --śzeroko otworzyła oczy.
a oót'!l~p.l orpowiada-ł jej o swoich :pod'1'6~adl 1 'l-.fzylgO- ~ę, jaik f l)!'zezcale ,miRlsteczko za: latorośl ch;rbloną,
- Pewno, że o kanapie., Toż 'W sklepie lada,v.'ąska.
u:acl1, albb czytali sobie książki, które teraz ~a1e przyOJde,c kSrt>;llcil go na księdza. Z trudem: przepchnął'
wozil.Były to przewalżnie wier,sze. .czasami i Marysia o' leniwego w na:11kach chłopca przez ~ześć ldaisg~tnna!zjum no i ,tw-ad'rla. We. dw6j,kę, zwłasl'cz,a z panem C,zyń~ki1łlł
. '.
powiadała Q, swoim dzie~iństwie, o matce, o p:iezisz'czo- i umieścił \~ sC111ingriurm duchownym. Wsżystkie ~mar . tl'1,.H.:!tl'O się na, nieJ . wygo~dn:ie ułożyć.
1~lod2i liUdriewYbu~hnę1i głośn.ym śm~,ethem,
nych, lt1i>eStety, jej planach. Zmierui~ się może tylko to. hvienia i wydatki nie zdały się jednak <!1IG oc. Nfł prÓŻn.o
Mar~1il j~cze, hl'e' zro~zumiala:, lecz prze ..~zu\VIaj.ąc
że ona n.a:zyWała go panem Leszkiem, a o.n ją po proSitu radowalos;ię ~e.i1'ce stal!'ego~tIo.!;;terdzieja, gdy syn ku po'
Marysią· Oczywiście, gdy -ich ni:kt n1.e słyszał.
dziwowi. mlesteczka pbwicchał w Sut8nn10 . .iako kleryk. jakąś podłość, wZr<Jlszyla ramiQ1n'~mi.
, - Nie Wien'l. o czym pan, m6Wi ..
. Zm~enił(j>y się może wi,ęcej, gdyby ,Marysia chciała
Nie upłynął wk" fl Zcno',il: 7. seminariul'n WyI·ZltciE.
-'O czym .m:6w~ę. to...llie wie, c;atliwa Zuzanna _
śie na toz:gooZ\ić. Pl:1,nLeszek nie T8Z próbDwa,1 ja poca- Sam Zenon oiOGwladal wprawdzie, iewystąpił dobrowolz\;vródł
się Zen'QItl. do towa4'ZYSZów. ':- Ale wie, j'ak się
ło~ać. one wsookźe protestowa~a z t~ka stan'ow~zościąl nie, !I1~e maląc pov\,"ola,nt8. leez ·lud;~ie opowiadaJi. że 'po:"
'
i' z taką obawą, że nue pozOstawa.iIo, mu "nl'c mnego, jak\ noć uj:a,wnione przezeń zamiłowania do,w~dki i kobiet to robi,
NQwy
.Wybuch
śmiechu
był
na
to
odp'owiedzią.
cierpliwosć."
• '
"
..
były priyczyną WY1'z,'l1cenia go z grÓlnln przyszłych pa~
Potemoil1' odjeZdźał, a ona prz,e~ resztę di:l,ia myślała sterzy. ducho'?'-'11ych. Za słusznością tychplotekz:da\vało ,.. Ma,rysia ~żfl.c ~ała,wyciąinęM klucz z tamku, zbie ..
tylko o m1monyclt godzmach i o tyoh, które przyjdą się przemawia~~ późniejsze po.stępowa'n1ę kAeryka.·· Czę- , gla ze schodo'\1\! 1 memął b.i~ąc, skierowała si~ do' dO'"
jutro.
. '.
.."
.'.
ściej prze8ia~d~1"wa,ł w szynku. nuż w, kościele, il li j,a;1dch mu. ,Kolana ug~nla'ły si~ przed ,nią, 'w głoi\vie huczał9,
.
Wracała po za!lt'lJknlę'ciu sklepu do domu,pełna sku- kobiet bywał na Kramnej ulicy częstym gościem" lepiej serce tłt1iklo się w piersi.
J
eS2'cze
nikt
nigdy'
niemzywdził
jej tak. brutalnie
pieroa iradosńej kontemplacji . swego sZiczę~c1a, pęłna i riie wspominać.
,
życzliwości dla . tych małych d~k6w; dla zielony'ch
Jaiko znającY'. ładn'ę, nadaw~ł się jeszcze do pra~y w i tak plugawie. Ni~QmUn1e wyrządziła' mdmn~e;~1.
,drzew, cllil. błękitnego nieba, dla całego świa'ta, dla \\('sży- aptece. Talk p:rzynaimniej myślał ojciec. I n~ tym się Ęła, uikomuzlego słowa nic po,wledt:ialr"t. O nikim zle
. ,
stkich ludzi, któryoh witab SZ,CZ:ery!!l'l uśmiechem,.
.i jednak zinviódł, ZenCJl, w bardzo pr~dkim r:zasie pracę narwet illtie pomyślała., I i!la.gle .. :
(c.d.n~)
Dlatego 'WIldnie nie dostrz.egałaich nieC'hętn~,lch spoj- w ~ptece /porzucił. Różne i o tym kursowały' gawędy,

TADEUSZ

OOŁĘGA

'''!IlIó

I rzeń,

.. MOSTOWICZ

'Q
R
ZNAC H

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

1

i

8 DZqINNIli .Ł6DZKI

Nr -"8

(9U?

NIEDZI~LA

18

,fUTRO:

SntlNiA

Henryka

WMiNIJ;

!otrzymaJą dzieci łódzkie z Międzynarodowego Fundąszu

I

"
przltprowadza OpIeka Spo·
inia rozpocznie <się w Łodzi I akcja ~eczlla lącznię z wydziałem Z(!rQiMiędzynarodowego FuildusZ'U Dzje~ w'a oraz Kuratorinm dla dzieci star~
.... e " . i o:f,;cego.·
szyoh,
Rozdawn:otwo
bę~zie
'~ ~i!,61ł I Akcja ta be,dzle trwała 6 miesię·cy. się odbywało. \vg. następującego
i?4:<141 W :llaj1bUższy:ch dniach ro~dfule. ZO~ rozdzielni,ka,.
Dla 'dzIeci od 0' ...-·1 roku ż~/c'a
_ tel. 1~!}5Istan.<1 przydz 1 ały z.a .grudzl'en i .sty~
l

'r~l!t;~VN'Y

u,.

~om. Miej~k.
Q.
Ppgot. Rąt. t.lieJ$\tie

Pogol. Rat. UŁ!e~:p.
POgot. lekarskie pf~.K·
Straż pożarna

[Mleko, tl uszcze i konserwy

UZIS;

W

IHlczątkach

.
.
przyszlego

ty:god~

l

Akcję

.. i'

: t:l:

_ tet."'(

iQZ·ęU'.

.po 1.300 gr. n!lęka pęl:nQtłus'te~o. w

Przepiękne

loki

nieograniczenie trwa.le także 'W wilg4>tnym
powietrzy i przy po'cenin' się osiąga. się
,pl'zy pomocy eliksiru

Wydawnktwo 'Ksiqiek i' Pomocy Szkolnych

",AłMA"

,~z'
sP 'Zt~
ul. fl..1JJ\.

MATERIAIAiW TECHNICZNO - BUDOWLANYCH
i STOLARNIA l\llECHANICZNA

.

Sp. z o. o.

,
LÓDŹ. ul.

Telefon, lM~04.

ZGIERSKA Nr. 41. -

DOSTARCZA:

'

dzięki ktÓl'emn ondu·
lacja ,jest zbyteczna.
Zaraz po użyciu:wspa
niale fale ondulowanych włosów, pełua
powabu fryzura. Ce_.
na loco skład: 150 zł,
trzy flaszki 300 zł. Zama.wia.icie zaraz dzi.
siaj, adl'esując: W. Penchak, Wal'SZ1Wa,
ul. Nowogro(lzka, skr. poeztowa 68. Uw't. ga: Płaci się przy odbiorze.
(1121)

li

j

I,.PE'·
t..6dź, ul. Poznańska 51, tel. 153-97'

.

'

I
I

WARSZAWSKA

OEROWNIA,

WIF.C'ZNE

Sprzedaż włóczki

wł.

i drobny skupweln y

I

PIóRA

.... Mechaniczny warsztat
Sklep, SpeCjalny
n ~praw. Za:miejsco....'ym na. poczekanju.
lii:lJPNO
SPRZEDA:;;;
- NAPRAWA
. STALINA 6 (dawn. Główna).
(1114)

OPONY 150: 20
ó

PóŁCIĘ1IARóWKI .,Chevrolet"
no~ne, z DOCZEPKAMI

lub bez.

leI. 13G-ta

ZACHoti~ 43

TEATR ,,0 S A"

"HAG E TU

Pi~trkowska

L ó D :t•. u,l.
Nr
Telefon: 107-33.

181'1

. Telefon ·140-09
o.ds. lI,H -

Godz. 16,39

DZlSD'WA PBZEDSTAWlEm

W IE L,KIHEC Z
H. GROSSóWNA - A. DYMSZA H. BRZEZIŃ'SKA.
J. PICHELSKI - J. PARSKI- M.D~ImO;WSKI - B; HALMIRsKA.
Z. LUCZAK- ST. PIASECKA H. SZóW'AJGER' DlJET SUTT.
Przedspr2loo8.iŻ

w godz. 10--13 i Qd H. '

,T,elefon 140-09.

TEATR KAMERALNY DOMU ltOLNIERZA -

N CJ d, e sx ł y:

J. GAJDA

[ód i, ul. Piotrkowska 147

POSZUKU.JE

(1113)

l\fierzejewskii S-n, Piotrkowska .w.7,
re]efon 168-77 - CERUJE garderobę,
OD NA WIA krawaty, kapelusze. (2105)

~~

KJI«

ZJEDNOCZENIE PRZEMYSl,U <?,lJMOWEGO l TWORZYW; SZTUCZ:SYCn

Warunki do omówien,i'a. Zgłaszać się do Wydziału Personalnego Z. P. G., Łódź, And:rn:eJa Struga. 26.
(1113)

do OkIEN, DRZWIIWYSTAW.

WSZELKIE ROBOTY STOLARSKIE oraz SIrnZYNIE
ił OPAn.bWANIA DRE\VNIANEZ ~lATERIALóW
WŁASNYCH i POWIERZONYCH.
'
(1177)

»11'

(1175)

ze znajomością księgowośclJ finansowej i nIchomej"
INSPEKTORA FINANSOWO - ADMI~'"ISTRACYJNEGO
oraz samQdzielnego KALKULATORA PRZEl\IYSLOWEGO.

ZA'LUZJE
Fabryka Z a l z i drewnianych

WYKONUJE:

"

Telr-foD lStL22.

GLóWNEGO KSIĘGoWEGO

DRF.WNQ STOLARSKIE, BUDOWLANE i OPALOWE,
CEMENT, WAPNO, .GIPS, PAPĘ, SMOLĘ i lin.

.

Łód:ź, Sienkiewiczą 1 8

nI.D~zyńsldeg~ •

DZIS DWA PRZEDSTAWIENIA' O GODZ.

,ui

I 19.1lS

SZTUKI J. B, PRIESTLEY'A

INSPEKTOR
Ka~

PRZYSZEDŁ
Telefon 12&-0%.

czynna: ~ .. goWi:iny U.

(G44)
TR~UGUTTA

TEATR ltSYRENA«

'E

99·

SKŁADY
. ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

KOMPLETY
TYGODNIKóW

w łODZI ut ,NARUTOWICZA

z ro" .. '946 ' 47

~1

TelefOilly: ,DYR.
HANDL.
FIN.
SPED.·

w ŁODZI:

SKŁADY

Zainówienia zamiejscowe są
po, nadesłaniu gotówki
na ltónto P. K. O.,Nr VII - 567.
Cena kompletów wynosnączttie
z' kosztami przesyłki ;,Szpilki"
zł 500,-, MKuźnica" zł ,600,-.

w TERENIE:

~ZĘSTOCHOWA,GI,OWNO,

SREBRZYlQ'SKA
2/4, Tel. 268-48
ł'IOTRKOWSKA
44, Tel. 216-83
AR1\UI CZERWONEJ
7, Tel. 104-59
,ŁAGIEWNICKA
31, Tel. 137~56
1 MAJA
.
82, Tel. 191-84
żER6~SKIEGO '
92, Tel. 162-52

DO NABYCIA w Administracji
Wydawnictw "CZYTELNIKA" Protrkowska 96, prawa' oficyna,
I piętro, pokój 155; VI godz. 9-15.

177-SS
269-04
167-07
Zl7-86

KOLUSZKI:, KUTNO,·, PABlANICE, ł'IOTRK6W-TRY_
BUNALSiH, RADOMSKO,
R.,\WA - MAZOWIEC,KA,
SKIERNIEWICE.

I:ROWADZI S P R Z E D A 1; WSZELKICH l\IATERIAŁ6W DRZEWNYCH
,
. ł'RODUKCJI LASóW PAl'\óS1.\WOWYCH.
.
WYKONUJE CZYNNOśCI ZLECONE.:.... OpBi6R BRAKARSKI i Sł'EDYCJĘ.'
REALIZUJE ,ZEZWOLENIA· NA ZAKUł' TARCICY "Akcji Odbudowy Wsi".
. ,
.
(1176)

I

"SZPILKI" ł "KUŻNICA"

Sp. z o. o. w WARSZAWIE

'POLSKA AGENCJA DRZEWNA -

ODDZIAŁ

Dziś 2 przedstawienia o godz.

załatwiane

ł
I

Już ukazała się

w druku

Ac"\TATOLA

Przemysłu

ODDZIAŁ WOJEWóDZKI w ł,.ODZI -

POGONI~6

Do nabycia ,
We wszystkich

ul. lilL~SIilEGO Nr 70

kSięgarn:i:a'ch.

Telefon: 131-60, 127-32, 10L72.

S~AD w. PIOTRKOWIE -

MIKUŁKl

p. t.

H'

Centrolo ,Zbytu

polVieść

,~'II'GL"DIIIJ

RZ,t1D64

Udział biorą: Jadwiga Andrzejewska, Maria Bieliolm, Stefcia Górska. Stefania
Grodzieńska, Irena MaUdewicz. K8lZimierz DejułlOWież, Edward Dziewoński.
Wacław' Janl{QIwsk~, Kazimierz .Pawłowski, Kaz,ilinierz,Rud~i, Leopold Sa. durski, Igor śmiałowski i Stefaon WitaB ..
Przy fortepianach: . 1. Alek.sandrow i ~ Markiew.i:oz.

Uprzejmie pt'4)I\'iiImy o

w07Jeśniejsze zam~wiani:e

biietów.

, OBYWATELE!, UBEZPIECZENIE CHRONI WAS OD ŃIEPRZE
WIDZIANYCH STRAT SPOWODOWANYCH PRZJljZ OGlElQ',KRA.
. DZIEZ, ·NIESZCZĘ.ŚLlWE WVPADKI'I INNE KL1l!SKI·LOSO\VE.

POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ IZAIE,MIłYCH
,

.

poza przymusowym' ubelzpieczeniem budJOlwli i m~e:nmruehomego
w gospodarstwach roJnych oraz z:ilemiopłodów od gradobiCia
prowadzi dobro'wolne (umowne) ube.zpilecżenaa od:.
OGNIA
KRADZIE*Y Z

WŁAMANIEM

ODPOWIEDZIA'tNOSCI CYWILNEJ' (O.
NIESZCZĘśLIWYCH Wl.'ł'ADKóW

ul. SLOWACKIE,GO Nr 84

1

16 i 19.30 programu satyry poliItycznej p. t.:

(N.

c.)

w.)

ROZBICIA SAMOCHODóW, (Auto casca>

Telefon 1L68.

ROZBICIA SZYB

ZAOPATRurn SEKTORY:

TRANSPORTU

PAŃSTWOWY, SPóinZ~IELCZY i PRYWATNY
wagonowo di· ze

we WSZELKIE

PADNIĘCIA

.

składu

ARTYKUŁY wchodzące w

MA"rERIAŁÓW B~DOWLANYOH.

'NIEDZIELA, 18 STYCZNIA

zakres
(1185)

P~STWOWE ZAKŁADY TEt~~

i RADIOTECI-INICZNE

PRZYJM4 NATYCHMUAST:

technika budowlanego
NA STANOWISKO

KIEROWNIKA

ODDZIAŁU

GOSPODARCZEGO.

Podani!e, z ży.ciorysem składać osobiście w
Łódi, Skrzywan:a 9.
.

BiurzePersonal~

, nyro,

Łódzkie

(1174)

Towarz;ystwo Elektryczne S.
(ELEKTROWNIA

A~
NA PODWORZU

I

,2
l
2
l
l

TECHNm:óW - MECHAN.IKóW
T{l}CHNIKA - ELEKTRYKA
KRESLARZY
WYKWALIFIKOWANEJ MASZYNISTKI
KSIĘiGOWEGO.
.

Refiektuje

się

PRZERWY W RUCHU PRZEDSIJllBIORSTW'WSKUTEK POtARV
USZIWDZE& SIECI

wODoCIa~OWO -

KANALIZACYJNEJ.

Informacje w OddzJale Wojewódzkim w Łodr.ri" Al. KościJuSdti 57,
telefO!D. Nr 166-76 oraz W. .lI}.sPeldoratach Powiatowych we wS''ZY:
. stk;ch miast-ach powmtowyeh.
(23'37)',
OGŁOSZENIE .
Ńa podstawie artykułu 30 rozporząd~enłaPrezydenta.R. P:
z .dnia 27.10. 193,2 r. prawa o Stowarzyszenia,cil CQ:Z.,U. R.,P ..
Nr 94, paz. 808 .art. 2'6. pkt. 4 i art., 27)
•.
•.. .
.
podaję do· wiadomości fakt
.,
:LIKWIDACJI TOWARZYSTWAp. n., "PATRONAT
NAD MŁODZ1EŻ~.PltŹEDM:IES(J mo ZGIERZA"
.
.
z .medzi'bą 'wZgierm . '
,
WzyWa się wszystkie osoby zainteI'"esowatte do ogłoszenia swych
pr~tensji i uregulowania zobowiązań w,terminie jednomiesięcznym'
od, daty ogło~zeni~ W Sekretariacie R~D w Zgierzu, ut 'Długa
Nr 34 (w torkl,1 Pl'ąt;;ki od godz. 6~ 'Wlecz.) ą ob·M. B:til~oza.
Zgier,ą, dnia 15 stycznia 1948
'. 'fYmc~wy Kurator:
(:h13)
(-) .MiOOZysła,w HuI~

r.

-

.

ŁóDZKA)

POS;ZUKUJE
NATYClIMIAsT:

na ..siły:r'utyn:owane.

Zgłoszenia wraz z podaniem; :życiorysem, odpisami świadectw

i zaostatniego .mi"ejsca pracy kierować do kierownika Wy.
Personalnego,. ul. Da1!lzyilsWego 58, pokój Nr 25.
(1187)

świadczeniem
dzi'8.łu

'7.05 Muzyka, ,8.00 Dziennik, 8.30 Muzyka
8.50 Pogadapka Związlcu Rodzin Radiowych, 9.00 Transm. Nabożeńst:vva.10.00
Audycja regionalna, 11.03 "Na widowni
tygodnia" ,. 11.13 Nowe' nagrania płyt, 11.35
"Łódź w literaturze", 12.03 Poranek symfoniczny, 13.30 "Między dawnymi i nowYn;li·. laty", '13.40" "Niedziela na wsi",
14.25 Chwila Biura Studiów, 14.30 Zagadka rad, iowa, 14.40 "Szwedzka, zapałka". - /
słuchowisl<::o,
15_25 Z" zagadnień wiejskich", 15.45 "Antoni CzeChow" - najWif'l,,!,:>:Y .nowe]j,,<lta rosyjski'- - , felieton,
15.55 Koncert Orkiestry P. R. rw Krakowie.
16.35 1';łuChowis,ko dla dzieCi,tS.55 AUdycja qla kobiet, 17.00 "Podwieczorek PrZY
mikrofonie", 18.15 Aktualhoiicidźwięko,'we, 18.35 Intermediumpleliejskie, 18.55
- MUZYka, 19.05 "Nowe kSiążki", .felieton,
'1.11.20 ,Pleśni pOl"l<ich' kolin1ozytorów 19AO
..,Zą.gadka literackia", 19.50 Ki':6tki ko~cert
z płyt, 20.00.D7.iennik, 2!).50Wiadom. spor
hwe. 21.1)0 .. U n'l"zych rJ1"?yiaciół" 21.30
"Na muzycznej fali", 22.00. Mu'Zyk~ t;ł.
neczna, 22.50' W,1adomości sportowe, 23.00
Ostatnie wiadOl!ł., 23.20 Muzyka taneczna,
23,55 Wia'tlom. z ostat. chwili, 24'.00 Koncert źyczeń,

ZWIERZ,&T

USZKODZENIA MASZYN

========~~~~~._~--_.~._~-----~--------------------8 J)Z;IENNlK ŁóDZKI Nr :!.S (92łł

..-:-- Wie p~ni; pani Bąhalska kochana,. że wc~o,raj' odbyła się rOzprawa sądowa przOciwko . Mac.iup-'
sldej o to, że' pobiła swoją SIUIblokatorkę.
.
.
.'
- I'~$łt się sku6czYło~?
- Sędzia za.I;'roził, że Jeśli- to zdarzy się j'esz~ze raz, to Madupska
zapiad pięć tysięcy złotych kaiI'Y,
- No 1 co?
~a11~a od ~ .. za~ęła zbdera~ ple)ł, .'
'

:--

,GIEŁDA ZBoioWO-TOWAROWAw I.ODZI

~ogł9lSZaKONK.lJ~.s

na stanowiSko.

KIEROWNIKA (eZKI)
LABORATO~IUM: BADAW<JZEGO.

.

Od kan?ydatów ~a,g~e ·sąn'astępujące. kwalifikacje:
a) ukonczone studla ,W2"ZSze chemiczne lub farinaceu'tyczne
. ' b) co najmniej jednoroczna: praktyka wdi7.ialebadaft .żb'ota
przetworów zbożowych ipieczy\va, ' , '
,
.' ,Po?'anie
z odpiSami. ś~adectw, żYciorysem 'o1'~' p9daniem
ządaneJ WYSo1;ości wynagro~~la, "należy składać. do EilUra Giełdy,
Lódź. ·ul. Gdanska 38, w termallIie do dnia 25 stycznia .19481'.. (23'35).

wraz

I

I

'-'t

PRZEMYSŁU

Zwią~ekZrzeszei1 Prywatnego Przemyisłu W,łóki'enniczego
,

ZJEDNOCZENIE
"
BUDOWY
MASZYN WŁóIiIENNICZYCH

,

z siedzibą w Łodzi, 'ul. Naruto,wicza 2, łelefon 209-90
,

,

jako naczelna organizacja branżowa, prywatnego przemysłu włókienniczego w Polsce 'podjął akcję zdobywania
l'ynków ~agranicznych poprzez ekspol"tto\'varów wyprodukowanych przez polski przemysł włókienniczy prywatny.

ZAKUPI:

W chwili obecnej Związek nawiązał kontakty z wszystkimi większymi plac:rówkami handlu zagranicznego na świecie. Związek .jest w stanie nastawić
produkcię

,. miesięczną na e k s P,o r t do

W

z

prodUkcji

PAN'STWOWEJ FABRYIH SZTUCZNEOO WŁóKNA Nr 1
\V 'rOlUA8Z0WIE MAZOWIECKIM

,II

do wszelkich ópa kowań wfabrykach

SKLEPACH, BIURACH, SZKOLACH oraz do ,domowego

użytku

EFEKTOWNY
MOCNIEJSZY o

flUlmmllmmmmlHailłillll!!~lłllln '

Nowy zorzqd 'sekcji bokserskiej DKS-u

(papier bezbarwny)

się

o ~I E'T R Y
(najcJtętniej "FACIT").
.
(2~'24)

(1182)

TOMOFAN
Nodaje

DO PISANIA

długim wałkiem,

2~f',R YT 1':4

l
ar t o śe i 500 milionów zł.

'\

I

MASZYNĘ

1

30o-~/1I

i

Do nabycia:

Odbyłó się Doroczne W,aLl1e Zgro Stanisław Tl'llsińsid, Kapitan
madzenie Sekcji Kolarski~j - Włó- Sekcji - Stdan Sik, :Ę(apitanowie
kienniczego Z"viązkowego Dziewtiar tuóTstyczni: -- Włudysław Lajer.
skiego ,Klubu Sportowego.
,WoźnIak FeHks i Wacław Królikow
Po złożeniu spr~,vozdań i dysku- ski, Sekretarz -- Władysław Kersji, udzielono absolutorium ,ust~pu- men, 7~'l.stępca - MY$zkowska Lują?em~ Zarządo,'wI Sekcji. PodkI;eś-1 hOn1.ir,a, Skarbnik - J'ulian z,emłaJąc Jego 'wybItne zasługi cHa Ko- ler, Gospooru:ze: Aleksander Balarshva Polskiego.
.'
.
nasiak i WładySław Myszkowsk~,
Sekcja została odzna.czona w u- Pomoc, sanitarna - Piotr Leonow,
biegłym sezonie, przez Polski Okr'J- Członek be,z .:r,nandatu:- Aleksangowy Związek Kolarski" a lJ'czni der TCłr~zYll~R'l. ' "
". ' ' '
członkowie otrzymali odznaki złote,
W , ~,€IOramur. wZIęlI ,udZ:la} przed;srebrne i brązowe, za propagowanie stawIC'lele ŁOZK . .Ja.n Wroblewsld,
sportu kolarskiego i. czynny w n:im I~lemes UrbanowIcz l Stefan Maro
udz;i,ał.
W komunika~ie turystycz- slk.
.
,
nym z grudnia ubiegłego roku,Pol- - Prez~s Okręgu, ~\'r?blewslq, ~~
ski
Zwiazek
Kolarski
\vvraził w SWOIm pl'zemow1emupodkreslił
DKS uz~nie za pełne zrozumie- wybitn~ zasług~ . Sekcjj Kolarskiej
nie .idei turystyki kolc:.rskiej i wzo- D,KS, zycząc ,JeJ. dalsz~ch ~ukce
row~ opracowanie sprawozdania tu SOVJ, spor.towych l ol"?amzacYJn~·ch.
rystycznego.
ZebranIU przewodl1lczył ,członek
Do władz Sekcji na rok 1948 zo- h()n?l;~WY Se~cji prezes Jan Garstali Nj7brani: Prezes - po raz trze ...
CZ
....3""I_e...
,," ...._ _ _ _ _ _ _ _ __
ci z rzędu, t. j. bez zmian od czasu
. ,
założenia Sekcji lVI'ieczysław, Kar
piilSki. zastępca ~ Kazimierz Tarczyf...ski, wdceprezes administr. - Pa
weł Kermen. ' wiceprez,es sportowy

:FO CENACH HURTOWYCH we Wszystkich hurtowni'ach Centrali

~ lUa~la.łów piślllliJemlych,

W"ROCŁAW,

(23<36)

I

Telefon: 276-19 ~ 186-95

óDnZIAL:
,PULASKIEGO :81.

D,O S T A R C Z A
wszelkich typów,
A R M AT li R Y,
PRZEPRO\'fADZA
:
".:

\

Pozarniclego

Sp. z o. o.

LODź, ROOSEVELTA 5.

PO CENACH DETALICZNYCH we ws<zystkilch sklepach sprzedaży

papieru

Sprzętu'

Centrala,

Tekst:yJnej l, w prywatnych hurtowniach pa'PLIe1'U,

"

"

Telefon 25-64

GAśNICE

i ŁADUNKI do oflASNIC
HYDRONETKI, WĘżE; DRABINY,
:t'ASY BOJOWEj TOPOIUiI i t., p.
RElI'IONT
i KONSi\;:aWACJĘ·
G"iŚNIC;·
'.
.
.
-

",',.

,

~

Centralny

",--

,"

ZABEZPIECZA' OBIEKTY PRZEMYSI,OWE WZAn:RESIE POZił.BNICTWA

t

la,'rzą,d Przemysłu Papierni~zelo

.

• , , '(1:154) ,

GAlWANIIE N.lA

Ł6dź, ul. Więekowakiego 33

PĄlQSTWOWEtJ

FURYKIAPARA'EÓW; ELEKTRYCZNYCH

w LODZI, przy ul., Przędzałniane,i

Pos~ukuie

7ł

PRZYJMUJE

wszelkie roboty' do masowego polrrywa,ni2i.· galwanicznego, jal.:

* dat.
wyk~alifikowCl1nychin*ynier6w i i.łechników

CYNliOWANI.'E, N I li l~ O W A N I E,
SREBRZE'NIE, MIEDZIOWANIE,
MOSI~DZOWANIE .oraz galwanillezne
póll:rywanie drutów, od 0,09 do l mm.

papierników,

ini yn ier6w i łechn~ków mechaników,
Zamówiem

iniyni erów i techników energetył,ów,

należy

zgłaszać

'l'el<€;fon 140-86,

w WYdziale

Sprżedaty

140::'87"wewnętrzny

(1195)

wykwalifikowanyehksięgowych,or'a:

'ednego ekon.omi5ły

%

wyiszym ~vk5dałcgniem.

1&

~i'

F

POLSK.A HURTOWNIA GALANTERYJNA

Hi,.

'CZESŁAJ'iT SKRZY'PEK i S_ka,

3 ("" podwórzu). ~ ·.t,elefOin 27~~32
D li ż y
WYBóR B I E L I Z ,N, Y
DAMSKIEJ, MĘSKIEJ, DZIECINNEJ
i DROBNE., G,ALANTERI~.
SPRZEDA':!; TYLKO RUR T O W A.
Prowincja za 'za;liczeniem.
\ Cen:ników nie wysyłamy,

I\

I,óDz,

Zgłaszać się doCIPPWydlłoł Personalny Łódź, Więc.kowskiego 33 w~odz. ?-13

,

l
I
r-=:==========::;:============::;:=:::~:-::-:'"===::7::=:============::'"
(2339)

Do

rl.

sali

.Ob~Ob. ',Ubezpleczol1y.ch

{l)

z

; "na,WychO'~J4TIle,J.ak róv,rIuez paslerbow l wnu,1ww.'
w większych. z.akładach pracy
bedą" Jących składki na podstawię dekl,ar·acj:i), zasdłk;i wypla-cać
, .,Dl'ącodawcv
'
' "

Wiadomość

({)~~ZtlieczQ,nym, zatrudnionym
"

.

"

(O'Pw~~~Pdeczonym, za.trudriJony~

Jal .1!bezPi~czalrii.a~'ypła,caćbętlz:i~'ZiłS.iłld rorclz:inrie' ~ Centrali
l1~{ hl Od~lałachwkolejnośCi alfabetycznej nazwisk ubez,pi€<:zo. c "a :rn1anowicie:,
,"
od 'Ido '3.nautęry A"R c, Cz, D, E, F; G;' H,
.od .4do,~· 6n:a. ~ite.:r,Y I"J, K,L, ł...,
ł
" od7 d.q, '9' ł'1a"lite;r#M; N,O, P,
, od. 10' d;:) 12, na·litery ;R,S, T,' "
od 13 do 15 na lite.ry.:tJ. W. Z,~.
,
__ (US4);
. , . :- UBEZPlECZA,~fA SPOŁECZNiVVl LOD?:I
\

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

DZIĘNNIllóDZli'i'N;-iS- (924) ~

.'

na

siłę

(2333)

.

PRACUJE. WEliYLASNYM ZAK~ADZIEFRYZJERSKIl\I

z

. . " ,

.

podać,

.

BYliY PRACÓWNIK NAJLEPSZYCH
FI1f~I W PARYźU i W, WARSZAWIE

'ptzY~,II··ę
\Sierpnia 10
, " SYSTEM PRACY,;.ANTOINE"

(1193)

.

I

. P I·E S E K

I

długowłosy, śl'~dniej wielkości. l{olql'u rudaweg'0 ZAG1Nt).Ł. -,-Zna'
lazcę' pros'imy o z\vrot za wyna-,
gro dz eni'cm. -- Dem 1'4odelowy,
ul. Piotrkowska 45 (sklep). (1198)

I

\"SPOŁEM" 'ZAKŁADY NAPRAWCZE
ŁóDź -' RADOGOSZpZ -

inż.

j

I

'. (2322)

Ofeo:-ty sub
.

śródmieściu.

"Lernlc~i

PILNE.

6"

ul. LIŚCIASTA Nr 17

.

·ZATRUDN~

i POS~U~~:li "·bm.... '11I
mozliwie . w

',I

I"~"";~-------~------_"""_-_"';=;"..l

\

w dm~nycl}' za,kładach pr~c~
wypła Ją?ych . składki na podstaWIe nakazow, pratmczych), ZH'S;lłkl
na P'O~ac b~dzie bezpo,średn~o, U?ezPlie;zalniaSpqłec;Zlna w Łódzi,
d.."Uk' s~':"le prZ/edłożol1ychosWl.?dczen przez Ube,zplęCZOl1ych. Po
T,liecz!t:CWiadcz,eń, ' ubezpieczeni winni zgłosić się do Centrali Ubcz~
n' 'I?~' ul. Wólcz.ańska.Nr 225,wz gI.do Oddziałów Ubezpieczal:
.1 W .uglerzU,..AleksandrowieL Konstantynowił,,~,
"I
,

-.....

NOWO~'HEJSKA Ńl'

EUJa,.q§~§ZI:'MJłŃS«'

~f~~r~~a~d~c~en~ię~~'ż~.el~~t:.
tel. 134 _ 56.

.ię:" na Swym UJtr.1:~luzon~,. dz,le~l' l ,dZl~'::ł,. obal: wOJny, przy- ,

,

instalacją elektryczną

,

!!l.

I L-_ _ _ _ _·-.-_ _ _......._-~~-_ _ó_(_11_9..,;4)--"

obiekt o~óło 150 no 200 mtl' •. kw.

ródz:L!,111~ .ube~lpi~Gz.~nym, l?o,siadaj'ą

z.as;il;ki

POSZUKUJĘ

• fabrycznej
na parterze

lJbe.zp,i,eczaln:ia Społeciua"w Lodzi, podaje do wia:do,m,ości, że
dniel;'fi ,l stycznia 1948 r.' wesz.ło w ży'ci.e ubezpieczenie I'odz.inne
,eltl"ęt z dnia 28.10.1947 r. Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 414).
X' ,WzWi;ązku Z Pc:WY ższym , pocz~tWSZY 'od'miestąea lutego 1948 (

ć~ku" b~dą wypłacCłne

PFAE,

02.

•

, _ __

chemika

.ZE SPECJALNOś()~
l\łETALOZNIA
WSTWA.
.
.
.
\

,

W

cllaralrterze IHEROwNIKA. I;ABOR~T()~~U~.i
Wa~'unklli

"

"

;

do omówienia.
Zgłoszenia osobiste w L:.'aldadach w godz. 9-14.

(1186)

- - - - - - - - . . . ,....- ....- - - . POKOST malarski (lniany), podLEKARZE
łogowy, sztuczny, lakier kopalowy (bezbarwny), sykatywa, poleca WytwóJ.1nia Chemiczna "ULTRON" Łódź, Południowa. 78/80, tel.
Dr RÓ:ł:YCKI, specjalista chorób 138-19.
(4041./
kobiecych, akuszerii, przeprowa. - - - - - . -...-.
dził się. . Obecnie Piotrkowska 33, PRAWIDLA, prawidełka, kopyta
przyjmuje 2-6.
(269) Warszawskie Pro-Mil hurt-detal.
Sklep z dodatkami szewskimi(551)
Dr Ił.NATOL JlUIHJLKU, "pecJ"- Łódź 11 Listopada 20. .
lista chorób kobiecych~ przyjmu- PIANINO ~ pierwsz~~d~;;-~-;;_
,e od ~ po poło Bandurskiego 8
Pl. 2. (Róg KośClUS.i;kl 96).
{rJ ki kupię iląraz. Oferyt: "Dobra
Marka".
(628)
,

W sp6łczucie
Ze dotyka
Kryzys
I

GARAZU poszuk~ję na samochód KRAW.cOWA domowa <;zuka praosobowy tel. 162-01.
(672) c."Y. Oferty do Administracji pod
- - - ,,267".
(267)
Potoki toczą.
POI':OJU sublOkatorskIego pOszu-I---------__
kuje kulturalne bezdzietne mall;eństwo w nowoczesnYm domu w
WYKWALIFIKOVl/ANA siła biurocenuum miasta mozllwle z telefo-! wa, znaJomość maszyny i księgo
nem. Cena obojętna. Oferty Cen-' wośCi przyjmie pracę na dobrych
,:rum" Prasa Piotrko'wska 55:'
warunkach. Łaskawe zgłoszenia do
(231'7) Dziennika Łódzkiego pod "HaliPOTRZEBNA pnicowmca domowa
-------'---.-,-----_~
na"
Piotrkowska 96.,
(655)
umiejąca gotować.
Referen,~je
Strzelców Kani"ows~ich 18-3. (61:5) WYDZIim:tA WI~Y lokal fabryczny c powlerzchm 357 m kw. z h.!- GOSPOSIA starsza szuka pracy do
komcbi1ą na 8 ~tmosf~r nadający dwóch osób świadectwa.
Oferty
POTRZEBNA zdolna pomoc do- się na cirukarmę PabIanice·, Wc'r- "Samotna".
(634)
mowa, Piotrkowska 15 m. 10. (2320) FZ2wska 82.
1~321)
.
' - - . - - .,--~,.. ~,---.~~ . ._."< ..~ ........~.~_I'.~ "'"
STENOTYPISTKA
wykwalifikoKIEROWNIKA finansowego oraz
referenta wydziału ogólnego zna- DOBRZE sytuowana, pOSZU~uje po wana z językiem angielskim. rosyjskim przyjmie pracę. Oferty
jącego całokształt 'prac biurowych koju przy kulturalneJ rodZlnie .. (690) pod "Stenotypistka"
"Prasa"przyjmie instytucja pa(1.stwowa. Oferty "Amehu".
Piotrkowska 55.
(2313)
Oferty ż odpisami świadectw skłą
dać; PRASA, Łódź Piotrkowska ~5 SPRZEDAM sldep z pokOjem
pod "Kwalifikac'je".
(2325i kuchni~. Wiadomość. Wschodnia RUTYNOWANA buchalterka przyj
17 m. 7. .
(2330) mie prowadzeni.e księgowości, sekretariatu godzinowo. Oferty sub.
POTRZEBNA dziewczynka do nauki krawiectwa damskiego Wscho- ODSTĄPIĘ. duży sklep na hurto"':-I "W.S.H.".
(687)
nię
telefon":'"
punkt
lub
przYJ,
- - -_ _ _...._ _....._ _ _ __
dnia 69 "czesława".
(2323)
,,_ mę spólnika tel. 103-34.
(233,!>
Róż N E

I

o

POTRZEBNY
tkacz na krosna
rc,czne ze znajomością snucia. Wia:lomość Narutowicza 56 :m. 9. (438)
PAlIl"5TWOWA Fabryka poszukuje
btlChalterów na urlopie do wyro:>&enia zaległości. Oferty pod: 6843
"PRASA" Piotrkowska 55.
(2281)
POTRZEBNA pomoc domowa gotowrun'1e.
Rcf:)ren~jc
po~ądane.
się IłiJedzi:e1a pbnie-l:lliaIek' gowzin8, 2-6, ŹelrO>ffi.ski,e5'0 31/12.
(640)

1:gła.szać

Dr OLĘDZKI 'skórno - wenerycz- KUPIĘ budynki fabryczne nieune 3-6 Zeromskiego 41;
(1129) żytkowane ltlb plac budowlany o POTRZEBNA pomoc sklepowa powierzchni panad 2,000 m. Pośred Plac WOlności 6 I. Ciembroniewicz
.
(665)
Dr. SKONECZKA - lekarz szpi- nicy wykluczeni. Oferty pod .:BUdowa~'.
(620)
tala Kochanówka,
choroby nerwowe. 'Piotrkowska 16.
Elektro- --------_._----- .•.
Epidiaskopy
POWAżNA
iI1JStytucja bankowa
wstrząsy, teJ.. 276-43..
(486) MIKROSKOPY Projektory 16 mim - Sztopery
poszukuje maszynistek,
księgoPowiekszalniki -'- Fotoaparaty
wych oraz praco\vników z' pralctyDr LOBZOW A Choroby wewnętrz Cyrkle kupuje, sprzedaje Jan pU j - ką biurową. Oferty do Adminine. reumatyczne. Piotrkowska 109 dak i Ska Łódź piotrkowska 83.) stracji ,;Dziennika Łódzkiego" 6-8 tel. 224-57 (prócz soboty).
(2208 pod ,;Bank".
(642)
(1170)
---------------- 1
MASZYNĘ Singera, obrazy, sprze-\
Dr PROCHACKI specjalista, skór- dam Zeromskiego ~5/11a od 19('66
MASZYNHhrKI! Kursy stenQgni.Iil
n~ werieryczne 3-6 Legionów 17.
9) 'll3s'Zynopisania, księgowośe<i. Cen.
(680)
tralnego Zwiazku StenografÓW. HARMONIA 120, bas Hohnera do z. apisy: Kiliiiskiego .50.
(658)
Dr CZYZYKOWSKI Choroby serca sprzedania, Zachodnia 32-14. (447)
i reumatyczne. Gdańska 65a, 4-6,
tel. 160-98.
(1188) OLEJARNIĘ w ruchu sprzedam. POMOC d{)mowa potrzehna - NaOferty Dziennik Łódzki "Olej ar- rutowlcza 42 m. 1.
(633)
Dr
CZERNIELEWSKI
choroby nia".
(270)
skórno _. weneryczne, Piotrlwwska
B8 (3-6). .
(1197)
KROSNA angi,elski'e S'zelI'o'ki1e
WYCHOWAWCZYNI kwalifikowadwa kupię. Oferty sub. "Angiel- na (jezyki, muzyka) potrzebna zaLEKARZE DENTYśCI
skie".
(662) raz -':dwoje dzieCi; 6, '3. Warunki
_ _ _....._ _..._ _....._ .............."""'_...
_ . - dobre. zgłoszenia sub. "freblanDENTYSTA Wodnickl Stanisław, CALOSC lub cześć dochodowego ka".
.
(694)
speCjalność: korony. mostki por- domu centr1l.ffi Piotrkowski'ej -

I

T~~~~~~

praktyką,

R€-łdamowe oczy

Z żalu łez

I

Andrzeja 11.
sprzedaJ?1' :;::_::6-32_._ _ _ _ (pd.
---------------..
lil_r'RZEDAM pianino. Oferty pod
LEKARZ stomatolog Alicja Bura- ,Pi,a.nilno" PraJS'a Piotrkowska 55.
kowska, choroby dziąseł, labora. (2318
torium techniczne Andrzeja 2.
(185) SPRZEDAM tokarnię .krótką pre_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cyzyjną 70 'cm ;;między kłami, mo
GABINET dentystyczny
Maksy., stek wybierany 11 Listopada.'rel.
ml1iana Pregiera ze Lwowa. Spe- llO-4().
(2328)
cjalność:
Nowoczesna protet-"I~a
zębów. Gdańs!,a 26a.
(2239) DO SPRZEDANIA angielski biały
koc. M0stówa 30 m. 1 od 17-19.
(2331

równi13ż

optyka.
Wówczaś

!r

$TUDENTKA-buchalterka przYjmie prowadzenie ksiąg na godziny. Oferty "Fachowa siła" do Administracji.
(667)

SZOFER mechanil{ z długJ1.etnią
PoszukuJe pra.c.y. ZgłOc
s'zenia pod "Szofer" Biuro OgroZAMIE!NIĘ willę 4-pokojową z wy szeń PAP Lódź, PiotrkoWBka 133.
, (1191)
gOd,a:r::t I V! ,ogrodzie na 4-5 pokoi
w srodmlesclU.· Oferty pod "okolica Radiostacji".
(684) BUCHALTER -"bilansista b. skar'D"\VIE oSO~y po's'zukują pokojU na bowiec pierwszorzędna siła przyjprzecIąg pot roku. Zgłoszenia tel. mie pracę pozabiurową tel. 178-66
212-19. f
(1155) po pOło
(677)

Bywa e,zasem,

Dr. HEYKO -.' Porębski Jan, ChO-,' D.. ZIEWIARSKIE ,maszyny kupię·
rOby skórno - weneryczne Brzeź- Oferty pod "M. N.".
(630)
'la 6, tel. 158-19, 5-7.
(1119)
' . _ .
_ _ _ _ _ _'--_ _ _ _ _ _ _-'-._ SETTER Irlandzki - szczeniaki czystej rasy do sprzedania, PiotrDr LIBO ALEK!SANDER, choroby kowska 91 m. 17.
(264)
U$zu, gardła, nosa. DaszyilSkwgc
Nr 6. 8-10, 4-6. Tel. 101-fiO SZAFY _ wielki wybór. "Meblo\ (2061) styl", Stalina 69. Luksusowe sy- - - - - - - - - - - - - - . . : - - pialnie od 95,000.
(2142)
Dr. MIRSKI akusz~ria
choroby
SILNIKI
elektryczne,
wiertarki,
kobiec~.
Zeromskiego 37,
tel
257-23.
(2066) druty nawojowe - dUźy wybór,
kupno - sprzedaż. Sklep fabrycztel.
Dl'
DOBROWOLSKI SpecjalIsta ny liV.T.E. Piotrkowska 83,
117-24.
,
(472)
chorób nerwowych I sel{sualnych
3-5. Kopernika 6/8, tel. 186-00.
,WYTWORNIA bielizny "Troja" PO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(2"'-0_6_7) leca konfekcję damslrą jedwabną,
Dr VOGEL, specJaUsta ch0rób <1:0 ciepłą. Więckowskiego (Sródmiejbiecych, akuszeria. Narutowicza 4, 3ka 48 tel. 256-33.
(2103)
telefon 260-D2.
(2072) SAMOCHOD Chevrolet 3-tonowy z
.'
.
_
napędem przednim i tylnym, typ
Dr ZAlJRMAN speCJalista. skurne 1044 w dobrym stanie sprzedam.
weneryczllP ~-10. fr-7. Nawrnl " l v . , ••
•
8
Telefon 129-39.
(2064) Armn Czerwone] 43, tel. 179-~6i7)

15~a_l~~e.

MAM sklep .Zielonym Rynku oczepropozycji. Ofer:'1 ,.,Centrum".
(668)
-_._._.... _._DUZY pokój 'kuchnia słoneczne
balkon wygody zamienię na 3 wygody dopłacę. ferty ,,679".
(679)
kuję poważn:ych

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

PIELĘGNIARH;Ę do dziecka 4 mie
f>ięcznego wykwalifikowaną poszu-

NAUKA I WYCHOWANIE Z~JĘCIA legitymacyjne, amatorod zaraz. Zgłoszenia kioeskl.e, Wykonuję w ciągu jednego
(2198)
rować:. Piotrkowska 123 m. 5. Tel. ZAPISY naktirsy administi"'lcyj- dma, Legionów 1.
128-78. Referencje wymagane; (688) no .:. handlowe, księgowości, stenografii i maszynopis ania przyj· B~~CZES~ i SPodnie sz;vje sp ecJahsta, . PiotrkOWska 59.
uwaga'
"
muje lcancelaria, Andrzeja 4.
(2175)
POMOC domowa z gotowaniem
(l111J, poprzeczna Oficyna.
potrzebna. Referencje.
Warunki _ _ _ _ _ _ _ _-'G~-----dobre, Kilińskiego 114 m. 4
(685)
PEECISIOUS - RADIOl. S'ietikie.
KURSY KROJU t MODELOWA- wicza: 2, naprawa w"zelkiego typU
NIA 6 tygodniowe przy Instytucie radioaparatów. - Wzmacniacze do
PAŃ"STWOWE przedsięblorstwo - Przemysłowo - Rzemieślniczym. świetlic i lokali.
Szybko, tanio
poszukuje wykwalifikowanych Dział· krawiectwa damskiego, bie- fachowo.
(3063)
księgowych i referentów finansc- lizny i dziecinnych ubiorów. Zawych celem zatrudnienia na m~ej- pIsy od 15 stycznia, Piotrkowska IIlEZ WZHU!mn na dlu!? oś ... wło.
SCli, warunki płaey b. dobre ofer- 24/7 w godz. 9-11 i 16-18.
(2261)
tł"
ty sub. "Zjedno.czenie" do Dziensów rwa: ą Olidulację gwarantują
nika ŁÓdzkiego.
, (11&2)
. ! Wileńscy FrYZJerzy. 6awa,dz,,'" ,I.
KURSY kroju, szycia, modelowa-l
"
(2102)
nia pół rączne i trzy miesięczne \
przy Instytucie PrzemysłowO-Rze-j WSPÓLNIKA do obrotu poszukU'
LOKALE
mieślniczym. Zapisy do dnia lO.II l :ię, "kapitał jeden do półtora. (272)
Zgierska 30a.
(648) I Szwalnia Kośoius'zki 93.
3 POKOJE kuchnia, łazienka, ład- ._~.. _"
......
kuję

--------------7--1

··-l

8! fe?:e·s~Os~!::wtz~OS_p~~b~~~~g~n:

rreÓd~łi:~fezn~a~ie~i:t~~ pt~~e:~::~ '(~RESPg~DENt

POTRZEBNA natychmiast dobra
Kk..
CYJNA". na'\1k
f
1
pomoc domowa gotowabniem , P(i 0 t r) (ro'z'nicę dopłace.) lub mniejsze
SlęgOWOSCI, senogra ll, aUgJH]· , f. ódmi 'c'
k .
'l 'k
kowska 176 - sklep za awe k-. 6.9 5 w 'Warszawie. Oferty pod "propo- likiego, Lódź 1, s'krytka 57. (446)
~r gotó~~~~ &~~~~ ~~spÓt~~c~l, •.~
zycje" "Czytelnik", Piotrkowska
(271
! 9S.
.
(598) KURSY
Step:ografii ,(biurowej)
POMOCNIK. po~rzeb.nY wekh2~?O
•
'lla:szynopiJsania, księgowości Cen· MISTRZ krawiecki damsko - me'
Wytwórnia cukIerkow,
SC o (~~) ODSTĄPTĘ
lllbwyd~ier:7."'wi~ 10
Łralnego
Zwią,zku
StelIlografów.
ski wykwalifikowany, jako wspóf
nik 'do prącowni przystąpi. Ofert~
32.'
)~at handlowy w śródmieściu tel.1:iSJpiSly: KiHńs,ldego 50. , I (657)
do
"Dziennika Łódzkieg.\:)" - sub
255.~15..
~~~
,'o ' . 1
"Wsp6lr.lik". .
'(268
SLUSARZY poszukujemy. WarszDO EGZAl\I[INÓ'W~ różnych przytat mechaniczny ul. Wójtowska 2 POKO.JU przy rodzinie. poszukUje. gotowywanie. Sanocka 34 m. 87
SZEWCOWI warszawiakowi, nl
(Chojn:y).
(660) Oferty pod ,,647".
(647) klatka "j".
(261) damską robotę, powodu chorobywydzierźawię, dopuszcżę do spół
HNlaktor naczelny: i\Nll1'l)l.• M HHI ł'. [{O
LEKCJI, konwersacji angielskiej, ki, bez kapitału '- warsztat szew·
CENYOGŁOSZEtirTzamitfm-etr szpalty poza .teksi-em-d":""0'-:::7":"OiiI'--m-= francuskiej, niemieckiej, łaciny u- ski, m8isżyny. Poflądany ~onaty.
Wiadomość: Piotrkowska 5/4 godz,
35,~ zł; za 1 mm szpalty, od 71 do 120 mm - 50,- zł; za 1 mm szpaldziela filolog, Łódź' 1, skrytka' 98 .. 11-14, 17-18.
.
(653:
ty, od 121 do 200 mm _ 70,-zł; za 1 mm szpalty, od 201 do 300 mm
____~/____________ ._______(2_~)
_ 90,":" zł; za 1 mm szpalty,· ponad 300 mm - 120,- zł. W tekście:
OKULARY;
,mikroskopy,
lornetki
do 70 mm - 60,- zł za 1 tr.mszpalty, oli 71 do 120 mm - 75,':"" zł
MATEMATYKI 'ka~dy zakres, f,i- foto - radio - 'aparaty' naprawia fa.
za lmm.s.zpalty ,od 121 dD .. 200mm. - lOO'-Eł za 1mm szpalty, od
~Y'kJi, chemii, udzi,e-la .student. chowo H; Grzeszczyk optyk-me.
201 do 300 mm.- 140,- zł 7.a 1 mm szpalty. ponad 300 mm - 180.- zł
Jferty do "Dz>j'eIlinika" pod "Machanik Jaracza 1.
(2326;
(262)
OGŁOSZENIA DROBNE: za 3~~~łs~~lal~l'az, poszukiwania ,prac.y :emat}'k".
h
ś
.
t
ł
15,- zł za v./lTyraz (najmnIej 10 wyraz0w). W numerac
WIll, ecznyc l
i niedzielnyćh 30'1. drożej. ,
.
Z(iUBYI UNIEWAżNIENIA
KURSY Piotrkowska 83' - zapisy
NEKROLOOI: Do 7D mm _ 30,-' zł ~a 1- mm szpalty, oa 71 do 120 mm
na
maszynopisanie, .stenografię, ZGUB~.EM w okolicach PlaCl
-c' 40,- zł za 1 mm szpalty.
od 121 do 200.mm - 85,- zł za l mm
księgowość początkową, przebitkO- W?!nosclbrązowy portfel. Zawarszpalty. od 200' do 300 mm - 110,- zł z.a l rom szpalty, ponad 300 mm
wą, plan kont.
(670) t~sc portfelu ZdjęCia, kwity, pie_ 150,- zł za 1 m"Il szpalty.
'
. :..:::.:;:.....:;,;:::.:::.~----------mądze. Uczciwego znalazcę proRerlake.ia' I Admtnl;;~racja: ;Lódż. ł"iotrkowska Ił!>. tel. L23-33 l 1.23-31
DLA DZIEWCZYNKI poszukuję szę ~ zwrot za· wysokim wynagroRedaktor nacze!ny p!'2y]muje codzlCnme Da godz. 13-14. tel. 207":~:
kompletu lub korepetytora.z III dze~llem. Zgłoszenia Biuro Ogło
odd~iału tel. 178-40 (3-4)
. (655) szen 1"AP PiotrkOWSka 133 pod
125.64:
"De MU.
(1190)
.kierown~k działu rniei~kiego Od '10-12, telefon 208.95.
!'''J~'?f: ;~nw Al\'IE· PR.\CY
Etedakcj'8 rękopisów nie zwraca, za treść \ terminy ogłoszefl
RUTliNOWANA bmrallstka ze zna UNIEWAZNIAl\>I skradziony w Ło~
nie'biene OdpoW1edzlalIl-Q$Cl.
jomością księgowości (amerykan- dzl dnia 17 listopada 1947r. Stanika)
koresponqencji oraz maszyno- sławie Trosce paszport pOlSki wyWyd!lwca: SF'Ol,l>Zn<::I.NIA WYDAWNICZA .,UZV'~I~l:.NIK··.
pisania przyjmie odpowiednią pra staWiony przez Konsulat RP. w
cę. Oferty pod "Energiczna "Pra- Lille i POZWOlenie na pobyt we
sa ", Piotrkowska 55.
(2329) Francji ,,(carte d'identite).
Odbito w drukarni Sl). Wyd.••()zytelnik'· '<ir 4 - l.ódi ',1. Zwirki i;
(2334)

I

&"""".-,

KUPNO I SPRZEDA:t

SKÓRKI sttrowe z zajęcy, króliZAOFIAROWANiE PRA.CY
ków, piźmowc6w i inne kupi pracownia futer M. Sabat, Łódź, Na- ..
rutowicza L
(108:'~ POTRZEBNA pomoc domowa.
Zgłosić się Zawadzka 37 m. 19.
ZEGAREK -, srebro- złoto ku(230Sll
pUje "Omega" Piotrkowska 4. Po- --._ _ _ _ _ _ _-,._ _- - - , leca: gwarantowane wyroby zło
te - srebrne.
(2101) }łUCHALTER(KA). ze zn'<tjomOśCioą
P isania na maszyme potr~ebny d d.
prywatnej hurtowni. ,Oferty PO)
KUPIĘ krosna mechaniczne i rę "Ładny- charakter pisma". . (651
czne. Oferty Dziennik Łódzki pod
.
"Krosno".
(243) POTRZEBNY tkacz na ręczrie kro-l
~-----_._-------_ .._.
sna :i:akardowe. Ruda Pabianicka,
(>J,llJ
MEBLE najtaniej gotowe i na za. uL Żwawa 15.
mówienie w firmie Izdebski, Piotr.
KSIĘGOW'EGO
_
BILANSISTĘ
na
kowska 31 w podwórzu.
(2220)

_b_

-,--,-----------,-

I.

-------------------------- ~~~~?:n1~ibean:~~yO:i~k.a~azwpo:~- ~tępcas::~e~~~I'~e~:lr~1°~~~z;e~~i~klO:'1(~~~t :~f~~ -~r)~:~~~

MEBL~, sprzedaż kupno, .Zamó
wienia - zamiany - Piotrkowska
Nr 275 (sklep Galar" i BiernackiJ.
•
(2115)

MEBLE

nO'fe,

używane

kupno
sprzedaż-zamiana Kilińskiego 145,
tel. 155-31.
2231)

kuje "paged". Zgł!J.szać się: sekre
tariat "Paged" NarutowIcza 47,
godz. 9-12.
(586

-

DO CZYTELNI, potrzebną inteli
gentna panienka. '-:- Zgłaszać się
z "ofertą Piotrkowska 61.
(621)

e

Przy jednej z głównych ulic W
mieścieK. znajdowalsif( piękny,
biały budynek. Zapewne malo 'kto
z przeclwdniów zdawał sobie spra
wę z tego, że właśnie w tym gruathu sztab młodych uczonych sta'-

rał się zgłębić zagadnienie taje;m-·
oicze i niecodzien'Tle.

10 DZIENNIK ŁODZIU Nr ~8 (924)

I

ie

W wielkim laboraforitlm,o/śród
licznych asystentów profesora Jaromma Dowbirda,
pracowali:
mIody, dobr~ezapowiadający się
chemik, Wiktor .Trz,eśniar or,az
Zagad17denie,
. Piotr Klonowiec.
które Wiktor z kolegami o (1'ZYmaI do o-r ''''c0wania, nie należało do łatwych.
.

eli

Wydawało się Wiktorowi,
że
jest jU$ / biiski odkrycia, że pO·
siadł sekfet fantastycznego wyrw-'
lazku, lecz pech prześladowa.ł
młodego uczonego: pożi"dany e- liksir wymagał gotowania w b.
wysclde:} 'temperaturze,
często
więc pf!kaly kolby i probówki .•

l)

l'fiejednokrotnie og~rniaio Trze
śniara ogromne zniechęcenie, Go"
tÓW'l?Yl,iprzerwać .pra.ćę na zawI

sze . Jedhiik prof. Dowbird

umiał

z~clł(;ci15; Wiktora .do da.1szychba~

dal2. A poza tym· ~ ironiczny .u§mieszek Piotra KZónowca" był
również bodźcem;
nie pozwalał
11a .tak la~wą reżygnac}ę.c.
c. d .. n.
D-023152;

