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SZTO_KH~L;tW. 4. 2, (APi). - g,zwecja odmówiła k3jtegoryczme p~e'L
usm ~w~f50 mm.:~stl'a spraw za,graRic zuych, wzięcia ud~łu w "U:niiZac~OOnieJ , .Z3;l'l'O'13OlHlwanej p,rzed kiUru dniami w.Izbie Ćtmiin. prz~ 00mstra ,~cv.!ina. Szwecja pra.gnie zach ować w daiszym cilągu poLiitylfę IlieUtraJuoscl.
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Nowy manewr przedwy orczy.

------~----------~----------nie prwgnie P.ołą;cZenia się'z ź'ad:nyan
Azorach
b10ikiem beż względu na tOj, IOzy przypozę obrońcy
.
WASZYNGTON 4, n. (PAP), De"
brwło'by to tormy pal1du, s{).ju.s~u, taj
W.A,;SZYNGTOiN'" 4. 2. (PAP). ,- Wc<zorej Trum8J1l .skterowal do Kon- palr,tament Sta:n:u podal: ,do wiadO!ITlollego poroz.u:mi'enia, czy też Z.oho'wif}Unden, wygłosił Qfi.cja:tne e:kspos'e, zań 1Il'8. wypa:dek koDJfIiktu. Je~eU gr,esu orędz,ie nadlzwy0C2ajlne, zaWie~ające p.ro.g'ram prow obywate!lskicfu., śd. ż·e rządportuga,l,skI zlgodviil sic
W którym odrzUiCtl: sugestie Be'Vina Nrurody Zjlednoczone dz:ia:łać będą. których il'ealizację pr~dent z.ail.eca K<mg'resowi. Jest 000. l.ogiozn.ym IU'ZlU- na pnetdluże,uie prawa urbrzymywa·
na temat utworzenia "Unii Zruclhod!- zg.odnie z p,l'o.gramem wyrażonym w peJmteniem j€'go orędzia. nowaro.ezn·.;g'O i nie'W~tpEwile aaiIszytIll cią.gi<em 'll'ia prz'ez Sba:ny Zi'edn. ha,zy łoił.'l1,i·
niej".
Karci:e, to srt:,anow.i:sko SzwecjtJ. będZ1'e kampanii prz,edwY'borczej przecIwko nie~eCt7IDemu utworzendu w USA cze,j Lagens 11a Az'Oralch.
'BoprvcdniUkIad.. dotycząCY baJ
Mtn1ster oświadczył', zawsze {)kt+i'Jśl~The jej ~()'bowią.'ZMl'ia.:mi trzeciej p'artii.
.
wobec ONz.''' .
Orędzi'tl Trumana zal,eoa m, i!t~. utworztm1e specjalnego dlepa:rtam~ntu J'otnlltc:~yoh na Azoradh, wygas'l 31
Mindster [>odkI'e'Ślił dalej, :be t'<NO- praw obywatelskich w ministeorstwie sprawiedliwości 1 O'drx>wledin.1!ch ata- gr~d,ma 1~47 roku. N~wy ul~latd b~
•,Rzą.d jest )?rr-z,ekon~, te ()Jlb~_
mia wlększosc narodu sz:wtcdlztk1oegO ,rzenie bloków podważa autorytet. łych k.omisji jpTzy pl'ezynencle' ~k(mgr.este, wydanie fedwa:lnej Ulstawy dZ:L(') wkrótce
p'otdP"sa,n:; 1 ?ędzle
OrgaJIli:z:acji N. Z. i stwierdzi~, że antYlynClhoWlćlj,. zapolbie*enle dyskrym.ina.cjl w drziedzi.iIlie ~tru;d:ntie:nia pfZiew,dywa.l p.rawo ~talnow ZJed:nQ- -............- - - -......- - - - - - . Szwecja pmguie lwnty:nuować poli- i pła,e, zniesien:ie dyskryminacji res()wej w pO'oiągooh i 1nny>clh środkach czonY:Clh 'UltrzymywaJIJI(l tych ha,z na
Iti/I
tykę neutraJności '
kornum1k!acyjn)i1Ch,. przymanie prą,w wy'bOJ."0Zyclt J.uooości kolorowej stanu tlr.~P'C'l~g GId 3 do 5 la:t.
Jednym z za'sa'dniczych pootulaŁów W3!S'ZyngtO:l oraz!!,ada:nie Alasce i wyspom Hawajski:mstatwllusta.noweg.o.
szwe'dzkiej poUtyki zagratliicznej jest
. Orędzi.e ~umana oparte jest na ogłoszonYiffi ni'edaw.no ra"pOll'cie spe.
LONDYN 4. 2. (PAP). - DzieJ1..
Przez długie miesiące brytyjski'e j?,k podkr·.;<śIił minister Unden,
clU
nik egilPski' "Al My.sz.ri" donosi z
\Vfadz~ okupacyjne, WY;;.l;llw ając naj,:, w7..Inoc.niem.ile wlięzów przyjatui z Da- cj'al[)je~ ~omisji praw, obywateIsk.icĄ, ~i~ uwz:ględni!a ~~dn,ak
.ny.ch JeJ ~al~c~iń; M. m. w spr8iW1e ~nleSlenia segreg,a:C!Jl! rasoweg warIIDl Nowego Jonku, że rzl}d Sta:nów ~~'ed
rozma,.tsl~ motywy,s~a:Jiaity' się od- nią. i Norwegią.. We współpracy kJra_
. wlec reemigrację dz'tesiątk6w tysi'ę- jówska.ndynawski'ch powiedział ame'IJnkanskleJ,
noczonyCih odnosi się przychylnie do
cy ludzi. których praca w dobie 0- on- leży' cel ~ za.s1ęg llfasz1ej. polityki
W tutejszych kołach P.olitycznych podkireśla się, 1i. program praw pr.ojektu ustanowienia powierni.ctwa
becnej jest. niezbędna o,jczyźn1ie.·
z81gra.nicznej".
obywatelskiich, ogłoszony przez Trumallla,. ~ m.ażadnych szans uchwa- Egiptu nad Li:bią, Jednakże wz-amian.
Ba. uciekano się nawet .do tego
Szw.edz,kie k.oła P.olit)"c!ZIne podkre- lenia go przez obecn.y Kongres i podymtowany został wyłą,CZ!I.lie wzgłęda:- za poparcie kandydatury Egiptu.
rodzaju niepoważnycb argumentów, ślają z wielkim naciSikiem znaczenie mi W)"b(),1'czyrn.L Koalicja demolkrat6w Jiporudnia. 1 lIepublika:nów z p6ł- rząd ame.ryikański będzie d.omagał
Jak' kWlestlionowanrle pols,koścri na- deldarrocji ·1]indena. Panu1e t.u porw- nocy, z:ailntere'sowanych w utrzy-m'8Jniu sp.ołecznego i. ekonomicznego eta- się od Egiptu zgody n~ utwo.rzenie
5zych •• Westfahtków". elementu, kM S'zeC'hne przeikona.nte, że przedwygło tus quo nmiejszo;ścio"WY'Ch grup USA z Murzynami na. czele, potor.a.fi nie w j.€dnym z Po.rtów 'bazy dla swej
rago nie zdołał złam.ać nalbardz.ie.j s'z,eniem swego olświtaJd<:'Zleń~a,min. dqmścić do. r'ćl'a:liza.cji tego programu.
marynarki wojennej.
,bezwzględny, stoso,wany przez nie- Unden porozumieWał się li!; t'ząaami
maI pół wieku, nacisk geirman,1zacYi- NQl'twegiJi i Dami, których stanowisko
lUt
' .
w zwiąZiku z propo[tlowruną. przez Be_

Prezydent Trum.an

1?Ziś o g.odz. 10 rano, w rwyp~łtIlii..o_
n~J po brzegi sali par}an.ncTIJtJu szwedz
klego, w której zebrali się pOisł'o.wie
l senatoroW'li'e obu izb slzw'cdzki mi~ter sprow zagrant~zIUYIC!J:l, Oelsten

przybiera

Bazy amerykailskie

na

Murzynów

I

O.CZeKUJemy ,powrotu

Business
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waa::

O··laneao

Jest')n~~zwykle ~!!~:T~~!!~~i;~~~~;~{:~j~~~~~::'
adu, 'ffontll' . JelYŻO
prosta. Nie powinna ona budz,ić w P.on,dencizaigrattlił:czni wyrażają p r z e . '
mlcim
I'ozsądny.m
p·remler
. .yml-tr'ow - przewodnl·czącym
wątpliiwo.ści.
D~ieie naimnieJszyc·h
sku:pis.ka OnalllH\ ż e oczle lwać na: ezy w
....
•
czasie Oficjallnyc:h

- T.ynJciiii.em sJmnv'a

tego

emIgraCyjnego dowiodły aż nadto
wystarczaJ'ąco, że polskośc' tego n'le
h
~
Ył:-- n 1gdy zdawkowym fraze'sem,
t\e ~Wliła głębo,liO W serca,ch tego
Iuu.'
który potrafił na .obczyźnie
. 'tworzyć własne, buine. narodowE'
i sPołeczne życ'ie,
.
, ~Iah;'go też opi:niapolska z prawC.t~l~ą radośC'ia przyjęła do włado~
mosei fakt,
że SoluszU'i'cza Rada
~ontroH w Berlinfe ustosunlwwała
SIle PozYfywrrle do całej sprawy, ż.e

.,Westfalą,~o'm" ułatwi slę wyjazdy
do Poł~kt.Prz.esta.ją oni wreszdc
by~ "NIemcami polskiego pochodze-

ula, według użYWanej do,tychczas
przez brytyjskie władlA). okupacyjne.
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d'
czen prze· ~ aWl'Cle . iI'zą ow orwe_
SOFIA 4.2.. (PAIP). W ponliedz!:agi i Danii na ten temat.
' lek i wt~rek w stolicy Bułgarii trwa
W koła:ch I3'ztokholmsldch :prz~o- ły obrady II Kongresu Frontu Ojmi;na się, .żeSzwecj>a 'OdnIosła się l czyźnianego z udziałem delegatów

swegocza:S'1li b, nieprzychylnie do u- z całego kraju 'Oraz licznych gości
kładu ha:ndl:owego 'ZJ~ Stanami Zjedn zagrariicznych m. in. z Jugosławii,
który mocno ogr3JD.ic:załjejniezale:ż- Polski, Czechosł.owacji,
Rumunii.
ność. Korespondenci! po.d1kreś1aj,ą tak- Węg:i:er i demokratycznej ,Grecji:
że, iż najważIlliiejszym bodaj pmvo- Obrady toczyły się wVJ1l.elk1tej sall
dem odmowy· Szwecji wzięcia. udzia.. Teatru Narodowego,
łu w plan'3-ch ".Unii Zachodniej" są SOFIA, 4.2. (P.AlP), i We wtorek
,1e,jżywe stosunki handlowe z kraja- p.o południu uchwa~ony został ~a
mi Europy Wscho~J, a m.in. z Kongresie bułgarskIego Frontu 03Polską, .od któr,ej Szwecja .otrzymuje czyźnianego no-wy statUi; Front'l;!. •
ni'e'zbędny dJ,a; j'ej gosP.oda.rki naTO- Statut stwierdza, że Fro~t OJczyz
dowej węgtel.
ni'any będzie w dalszym CIągu pro-

'

li

B I ..

W ,II lia-8"II'

raw oraż czŁonkowie

delegacji zagr.., .... icznycl.. p"'zybyli na obrad'"
~..
oZ
wadził nieubła':"..L1Ą walkę przeciw· Kongresu
ko niedobitkoln faszyzm.u i l"eakcjL _ ...._ _..
· _ _ _ _ _ _ _ _.....__
1
Front będzie dążył do konsolidacji
ni'epodległości i suwerenności Repub
tiki Bułgarsk~j, Q podnii:esienie . pod T b ł D 'f'k .
ziomu życia narodu 0IrM: poziomu ,prze , ry uno em enO!I! aCYJnym
k1fIturalnego i do W'YZW.olen~ szem
BERLIN, 4.2. (PAP). Przed Try.
klch r::esz narodu bułgarskiego od. bunałem Denazyfikacyjnym w Mowszelk~go wYZYSku.
nachium odbędzie si.ę wkróta za. Premier rządu bułgarskiego, Dy- oczny proces przeciWko Hitlero-Wi l
mitrowo został ~rzez aklamację wy- jego żonie Ew.i.e Braun.
'
brru::-y , przevtodnlczącym' F!rontu Oj- . Proces ma na celu ulegalizowanie
C'zyzmane~o.
konfiskaty ich ma~tku, który, pO
W c~:e obrad .Kon%l"esu ~ uld... przejęciu go przez państwo, zostanie
ca~h Sofl'!. odb~ł ~ę wle~i Wlec, ~o zużyty na pokrYcie roszczeń soj~.
ktorego przemowili preml1er Dymilt- ników z tytułu reparacji.
.
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H·I.ter
I .I• Ewa Braun

k ba' J·ce O I-ISle'
.. I b
· ' · i:~~c~~iG~~~g:rz;:!::~Wst~i:
d~n~:1~nZb~~~:~6~a~~::że:iena!t~~~ J'a . W
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nomenIdatury.
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brYtyjskil~h,że
mianowiclie
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orzek:nlle

jednocześnie

majątku innych czoło-

0'1 W·"st-.
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chera, F UDk a., S·
. eyss Inquar ta, H'
esa ac~ wrocą, "którzy nie są zaS h'
ha ,....- t·
Bor
trl~~D'lęn~ na J's,to,tnych odoinkach pra
sa, von c Ilfac
i .,:w-r ma
'"
cy. Wlem~!. te tamteisłrobotnicy
ą alą
parłnerow
\praw.
Ni,es1tety. badan n'lle móg} nmna.
polscy są nanrawd .1 k ·
sW~TIf1'l długim d'zi,oihem :ZIeibr.ac o:klI1u
ch~w~a.mi I v że. :yj~:do~~~m~~:; nowego tra łału włosko~amerykańs iego
~z;~"z tah~lrm. To ~amo 'g!(mi wro" Nowa grupa ,dzieci po s IC
przejscłowo odczuć ten cz' •
.
cihom
. d rt
' c"
.
zak!i;ld pra~:v w BizoDił. jednak t;~~':i~
RZYM 4. II. ~PA.p). - Dnia ~ l'U.- Unieglo w roku 1937, Umowa ~~,st.a-:
Kraj ten niie będz'j'e mÓIg:1 wyko- wy O O germomzo JI
.'
tłO Jest u~lerzyć,by nie mOżna b
tego br. podpilSarny z?,stal mIędzy ła zawarta ,na 10 lat od chWilI' jej "zyg,tać .p,raw, jaklilchudzi.eililła 1ll1l NORYMBERGA 4. II. (PAP) .. Dr.
lozastąptć odjeżdżaią·cYch POłak! Wlooham1 ;. Stallami Zjedn.. układ o r:atYfika'cji prze?, Ko:ngr,es atnerykań- i\meryk~ gdyż przletkracZiaJą o.n'e je- Hraber p 11OtWa!d:zą'CY z 'r:aillil'enia
przez NIemców wysiedlonyc,h z\. p()~ ~,P'tzy:jaź'!l!t, łttaridlu ,; żegludze". Za- "ki i przyszły pa'I~]ame:nt włoski.
,gO możliwoś'ci Natom1:ast StaJny Zje- władz' p,O\J.s:klclh p<c)s,zukii,wa:nl a d21ie,cl,
sld, okłórych angielscy mężowie 'ostąs.ru.d'ITi;c;z'e postanowienia układu . zo~
W kióladh politY'cz.uyah .miLe ukry- dnocz()lne w pełni wykO!tz-y5ł:ają przy p(}llski'ch na te'ren'~6 N1em'ea, zdołał
nu tak się troszczą,
.
s:t:aly p,rzy,~o,towane przez Depa,rta-: wa się. że ,ukta,d wlo sko.-amen ikati- willejle wflt1':kająco ~ ukladu.
ostalVnio odna'leźć 19't'lU,Pęcrzi.e.ci., 1"0Nie można wymagać od Polaków. mernrt ~tainu i p:~zyięte prz'e!- rząd d',~ S~i 0I?:'~ir~~ię na fikcji ,:~wny.clh' mo. Stany Ziedn. 'Ils:ittuią pr.zebztatd'lĆch?dzą!CYCi~ z 'różuYlc:h ISrh;otn, PO~.skii;.
aby wysUkiem swojego robotnika a:SlPer'l bez ,wlęks'zY'Clhzm'laln. .
:bLwosc.J :r~ ro",llyoh p,~a~ . Obvwa,tele WłodJą w swą kOllonię".
. , ....kiJ:ó.lle Dą!dlZ zo,~tały. ~YW~e'~;l,oln,e. ~~
budowaliuiemlecki poł.encjał pi1'ze~ We'q!liUJg' wez:rs'jiorficJa;l:n.ej, nowy obu halow. będą l1'!ld! J)rawo s~o- Do artyklltu dOtI,ą.ozorna Jest ob- N1iC'tll.tec Wl1:ł;Z :Zr:OdZll c:a!ll1!li l pozn::'el]
mYsłowy. podct.as gdy w zóiszczo- układ ma za'sltąpi ć umowę. handloW:l b01runrgo pr,ze'byw,an1ana .~errbolrl'Utm szerna 'llia'lla mor.za Sródzjemnego, Ofdelbt:an~'l'/)~z.llc~m. hą.d~ ,te·ż 'POZO-nYntprzez tYchże'. Niemców' kraiu ~, rok,u IS71,z'erwaną prz'ez Mu:sso· dnug'l'eĘ'o pa.ńs'~wa. ~o~w1:J<lima t~~ nad' którą widnrl,ele n:aph
,..morze ~tal:v po śm " e,rCll ro(b::~ow w olboodczuwany 'Jest chude ·brak rąk do
tk~'
wsz:ell~llej~Zila~-alnoSCl ,ha:nd!loweJ, Ame,rykański'e".
zaiCłh,
pracy.
'.
.
zwr~c"'A S ~
I prz'emysłowe.J, fllualn.so'weJ.' ku1turalD
lf,8 ~
9 ! n e i . prOipagaluc1owe'i. n.abyw,a,ui.a ni,e- S"
.
'.'
1.I~tegoteż zas.tr~ezenie bryłY.isk!e otrzymane od USA
l'uC\homości i ruclhIOlrno,ści, pr:owadzena ,f,ZY tr~ktowac Jako Z3tStrzeZel1.le
, n i a hrud:ań g;e!(~l()lgkz,nyc'h. i e:ksploa~~tury rac~.ei iorma,lneJ. Qłatwiające na warunkach lend·leaseu
towanli'a hoga>Otw na1ura,lny~h. Rze·cz
"p' .0' Z.',.ą
r'~
li adzom i Okupacyjnym
wycolanie
MOSKWA 4. II. (PAPl _ Agen- iasl1,a. żez p·raw· tych będ.óe m o , g t a '
.
u
"ii:
. z niellrzeiednanego dotychc'las cJ':a TASS donosi. te ariibacsad,o:r ra- korzystać
tylko jedna sko,na, a mia- 6 SeS.-I". 'R··o: y< G·.OSP·.' ,-.
ł.
'\IV tej sprawie' stanoW1is,ka.
.
'p;ziiie:ckli w W~szyngtoi!1i,e. panlusz- "ow],cie strona amerykańska.
Zasada•. któtą w tYm W"ypadl{t, kin zawlilJd!omLf "rzą}d USA,iiż w cią- }VtO'.ska p:ra'sa deTI1O:kraltyczua, aNOWY JORK 4. Il (PAP). - vy ~oolcja () lUdobÓjstwie; 4) 'Omówił"wyznaJę ~tr:onąp()łska, Jest iasna. :g.u uajbH'ższy,ch '2 mies:ęcy Zw:ązek t~kuje rząd de Gasperi za podpi1sa- Lake SUccess 3 h.m. ~olzpoczęł,a SIę ~l'e lZa,sad akcji na fZle,cz Mi,ędzyna'"
WS~YScy Pola,cy bez wz,ględuua I{ClJdz!~edcipirZek<l!źe władzom ame- 'lli/ll tego układu,
6se'sja Rady:EwonomllcziI1o-5pole,cz;- l1odlQwego Funduszu Dz:ecka; 5) 'WY",osla~a:~~ Ob:vwat~lstw1), kt6rzy cbcą rykanskim 7. sb:Łk6w - cystem 1 PARYZ 4. n. (API). - Prasa fra,n l1'ę,j ONZ, która. pntrwa
!Y1~0IC11~:1. bór trzech
u'ffi1Dlia,lnyc!h czlanków
powrocIe do kra~u. ntoga to uczy- j.e'den siMek tr.ansportloiWY. otrzyma' cuska, k{}me'utuią,c zawa'rc;'e traJda:- .Bo~zą:d~k. dZJ.e~nny s-e'S]1 OD~Jm1.1]e, 9 - IOsOIoowejM'i'es,z.atnej
KomJ,slji
nić ber, pueszk.od. Zwłaszcza. że ne w swoim .czas'ie ()Id Starnów Zie,d~ tu wl,()lsko _ amery:kansikiego stwl1er- 40 punk toW. m. 1/n.: 1) dysli'usJę n~d GOIsip.Qldarc,'zei ,ala Pale~ltynyora.z 6)
posiad?"?, llyzez nkb·. 1!as~port .obcy nocz:o'uych w 'rama:ah dos.taw lelud d,za. ~tŻ traktat l'en i est wyraz,em po-: przygotow:a~y:m. p,r.~ez s:;kretan~t ~prawę zaltr:zymania PfZ'el, USA zfonaJczęsCICl ~ęst wynikIem w i ektnvei l:eas~'u (u:sltawy o POlźy'c·zcer d:de!r !l\tYkl li'ol.onizaCyjnei U~A..
sprawozdal1'lr~m o SWla1tow:e] syrtua,cJi ta ju;gos,lowiańskiego.
niewoli narodu polskle,go, która t1h.~: z,awre).
"Wszysr\:'k'0 wyg14da PH~,I~I~;:e na pa gOSpod:a'vczel. Qtnł'Z il1~d sprawo2d:a- Na~i,e'rwszY'm po'sied:z'enriiu rady
Jednokrotni.e zmuszała nas do Szu- Spr:awa ZW1'1Ot'Il ty;oh. 8 stCIJtków lli,erz!e _ P:SZB .Jluma:w:te . - W nian1i kOtlt.JySij~ ekOnQlt~llCz,nei d\la Eu- ~PDleczno_ eJwnomilcziI1,ej d:Okollla'll·o
kania zarohku PQza gran.icami Pol- wys'ulnięta 2iosŁała prz,ez rząd USA rzeczywrsŁości ie1dnak ~ytuił:CJa przd r'opy, AZJ!l. 1. Da!·ek~ego WSclhod'u: wybnru p r:z,e,wodnicząc ego, któoryJ11
ski.
,'l>orucz:a.s perbrakta'cjr! ratdzlęoko-a:me- ~taW'bł się ni,eco ,jil1a'CiZeJ·
.,
,) powotame do zycila kom,i!s'j:j eko- wstał delegat UbalTIll dr. MaIi:k crr:az
Nie sądzimY, aby znalazł SIę ktu~, nrkańs'ki.ch.w spra.wi!e uregUliOWan'a
Pamiętamy ba,,lkę La fontalne a o tlomi.czl}ych dla Ame:ryki Łaciiń'sk'iej wIcevrze,wo,d,Dif!cza'Cego. kitÓTyl11 zokto zdołałby
podwał.yć słuszność nruleż<ności
za dOlSltaowY~, tyrtutu Fsie i boda:nh~ .. którzY zasie.d'H ra- i BHskego WSdllQ du; 3) IwltJitYllUa-(stał o'elega,t Bj.at~ms1 Leonid im.isteg,Q poglądu.
l,ettld-le:rus'e'u,
zem do sto~u ;,korzy;sta,Li z r,ówl1ych cję pra,c na,d międzyna,rodową koo-Ikt
. ' .
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się ha
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i lo i ryyC'

Nożvcami

Sieć

przez prasq

szptiegowska USA

ostatni nluner "KU1~iera Cod:nlen·
nego" przynosi wspmn.lllc111C' h~ndus,
Obe';nJie ' dziennik - w!a .. Idego dziennikarza R. K. Kal'an~ja z
.
,
, I
dze brytyjski,c,
wz,lIiawiiając s:t,iJrc jego pQbytu w Niemczech. Rzucają
ł
ił
baśniie o prz'ek:sztatcen!iu Kihm;li \Y one Clickawe świaHo na dZtałalność
Się
ZIĆ !,ort, hal.1dlo\yv, oŚrGIde;l~ TYI~O!Ó~,tv.:a sieci wywiadowcze.i USA. l~i~ze on:
r
. '
:Iip.w iistoCI:a ~ezerWttl!l dla S'<{,lh'~
'Miałem udać się z wykładami
MąSKWA. 4. II,. (PAP), - Na.. 0- la z.demmiitanrzowam, a lej stoczn:~edos'kj o przeksz,ta.lceniiU K1-1onii w tę plo.tęż,ną hazę morską. Toteż ,Z1'Odo Stan. Zjednoczonych i w ,tym
statnvm. I)lOiS'I,e42en:'u ,kOllTIjte,~u kQlor- 1 z,a,kladv zbI1oieu1io\ve ();mz urzą- p,ol~oio(}wY POfit 'handlowy, , rna;z.iśc:i zmni,a.le jest -- pIsze
.,Kra.s:naja
celu zmuszony byłem zwrócić się
dYin~cYmeJro de}egaCla 'r~'dzj'eak,a, rza dZleiuiap'o'rtowe
określone lZol~taty 11O'zlbudowalH Igo jako oś~odek, swej Zwi,ezda", dlalczclKO Ang15cy wespól
do konsulatu amerYkańsk!iIego w
Pli.OIPolnowata.. bf wfS:P?h}!e Oirg,wy lalk,Q .,Oibj~kty J)lrz:emys[,oI\Vo-l11lrudJn- m3Jry,z1.'llr!{ii wojennej, Tam budowali ze swymi amc1 rykańsklill11JI kole:ganrl
LondYl1!:e.
M, 1.ęclzy~jusZ'n:czeJ, KrulUiS].l ~l(Jll1'tflOl-1 we", OIIJoili,ezność ta - p,jiSze "Kras- krążo'N'Uiki, torpedowce, lOldz'i'e P,Gld" usLluia za Vi,~szd:ką c,Citl ę , Un,iel11o<żH
Amerykanie potrzebowali 14
n"eJ w Jak D:aJszY1bsz?"ffi. cz~s::;e Z!ba- U,a;ja Zwti ez,d a" ~ wytko,rzytS.,tam ZO-j wood!ue. a poza ty,m srtwo,rzy1i olbrzy- wić ~w:'edze'llile KilloniJi i linnych por.
dni, by zbadać moje obe!2't1e i
dały sytuacj(~ w iIl'le:I!1I!e.dln~n por- ,s~ara iako Wygorul1Y, lP~rawaln lPr.z,e·Zmli:ą bazę dla :hyd'11oplamów WOjSklo-jtów wojennYlch w Bi:zol!]:<i przez ko·
przeszłe życie,
Policzyli mi 10
tach., alby ~a;decy:dowa.c, la]{IJle urzą- Ir,tler.owc6w. ROZPOI\V1S'ZlC,c!hn['a,ją;c po-wydh.
mr'slję kOIll~,rolWl 4, mooarstw.
clzema w ty:ch p,ol'lta,d!l iI1.a,l~ży ~nis!z.
....
funtów szterlingów Za swe po'"
szuki'wan~a,
przesłUChali mnie
czyc.a jakie wylWirzY'SJtać dla 1)'0----------------..:...-----------------------trzykrotnie wzięli PO 4 odciski z
koiO'WYdh celów Ih<lllJidlowy.Cih. Wl!tfokażdego p~lca. by oświadczy,ć w
s'ck 'l'la-dz!eoki z·ostał prze'z strone
kortell, że nie mogą zezwol1c na
bry!tyj.ską .iammykaflską odrzucomy.
wjazd do Stanów Zjednoczo,~Kra'snaia Zwi,e,z.da'" om:awi,ają' c tę
nych.
sprawę, twiel'd:d, ilź wladze a;nglospółdzielczości
decydowana i wejdzi'e w stadium
ame1rykallskte sotarają 61ię ukryć aistot
W czasie :icdnego. z pl'Zcsluchii..
,praktycznej realizacji.
tlą sy!tuaeję w tl)i,emled~ioh !portach Fuzjo central gospodarczych spółdzielni pracy - dokonana
waii przedłożono 1'.0;1 dokument,
Warszawska Centrala Spółdz. Pra
wojeinnyc:h i, lIH';lCmoJż.~twić również
który usunął wszelkie moje wąt
Pl'zed kilku dnli:ami obradował w
,\Vczoraj podobną. uchwałę po- cy Wytw. zrzesza przC'$zJ:o 400 sp6ł
na t~'1ll1 odoiihl~u dem:,lita:ry,z.acię Nie- ł... odzi zjazd pehlomocników Centr. wZiął zjazd delegatów spółdzieln~ dzielni. Łód7Jde centr. ZjednocZ€plh.voścl Co do tego, Że AmerykamJ~e:c, DzJ:e:n11!ik cytlll'le jako przy- Zjedn. Sprudz. Przemysłowych; zjaw. zrzeszonych w Centrali Gospodar- nie Spółdz. Przem. jednoczy ok. 350
nie w każdym. kra:iu Europy
kład p:ollit lci1onski.
Wschodniej i Zachodniej, gdzie
powziął - jak wiadomo - uchwałę czej SptS-łdz. Pracy Wy t w6rczej w sp óM zielni. Gl'ó"vnym terenem dzia
tylko przebywałem, utrzY1utdą
. W 'f. 1871 KiloJ1iia p'rze'ksz:takona połączenia Sfę z powołanym niedaw: \Varszavvie.
.
łanGa centrali warszawskiej był osi,eć szpiegowską. która przewyż
została w głóWlt1y ośriOldek ft1!iemie:c- no do żyda Związkiilem Sp&łdzieJul
W ten $pos6b akcja połączen1 owa kręg \Verszawa :- Biały~tok, KTasza h!i1tlerowskfe gesiapo. Każde
k~ej
ma·ry,na:rk::i vrojeumej.
Całe Wytwórczy, ch ,1 Pracy, kt.6ry zgo obu central zostaJia de,fin!itY'Wl'li'e za- ków - Zakopane. Pomań" Łódź,
poselstwo" każdy konsulat amewSdhodtrie wylbrzere zatoki K'Hoń dnie z wytycznymi przebudowy
lO..
Katowice. Centrala ł6dzka koncenrykański utu.'zym.uje służbę wysktc,j ,z,abu:dowan.e zos-balo iSlłioczniami stnlktury spółdzielczości - ma bYc"
tro\yała "swą dział:alność - poza 0wiadowczą,
śledzącq wszystkie.
woj'ęitlUy;mi.
centralą branżową dla wszystJdch
.
kręgiem łódzkIm na Pomorzu,
oS0}Jy podejrzane o sympatie do
Pa klęsce Nf;emtfleio w pi'eI'\V'szeJ iStniejących w kraju spółdzielnJ.! O~~arQle \:melu na odcinku Z~- D,olnym ~ląs1\.U t . Pomorzu Zachoc}ZWlązku· Rad~i'eckicg{),
nawet
wojlIlie śW'~atQlwej, Ki:looi,a lnIilO .7.IolSIta- przemysłowych 1 spóhlzielni pracy. giestow -- K~ynica i. t1rt~chomieme mm, Nowo pOW::;ltały _ przez :l'U7..Ję
gd~ chodZi o osoby tnnel narodo ...
bezpośredniej komumkac]i z War- tych central __ Zwi'ązek Spółdzielni
\.vosci. nliż amerykm'iska.
szawą bez. pI'tesI.udanla wpłynęło na Wytw6rczych:t Pracy obejmie więc
A oto przYkła,d. W sierpniu
znaczne. ozywteme sezonu ZImowego tE;l:en całej Polski.
II
D
w Kryn.lCY;
.
.,
Do związku tego wejdą r6wnd'ez.
1947. ~oku zaproszony zostałem
na obUadw .. Grovenor House"
węgla
VI U?l~g:e dn~ ŚWl~te~ZI?-e zaWItało spóldzieln:fe. które dotychCzas me
W akc ·J·. oszc'7t:lodzan-la
4óo"'t
do Kr)mc:y SpOl:O ~łodzleZY. z nartc:- nale:i',;ały do 1;adnej z "Wyn1.iellil:onych
w Londynie. Jakiś dztennikarz a~
.
,
mt Pogoda wspamała. StokI górskIe centra!'
Ok)
mel'ykarlslm, v(rypow;i'ed'ZJijał sie na
Mln. KornlIDikacji ogłosiło dane okręgów kolejowych. Dodać należy, w śniegu roją się od narciarzy. Mróz .
.- ,
wiasem na temat jugosławjj;:Roz
CyfrOWe o wynikach akcji oszczę- że miernik: zuży~ węgla w Dyitek- ostatnio - 5 stop.
wi.nęła się dyskusja, w Mórej ja
dzania paliwa przez Polsklię Koleje cH Łódzkiej ~osi1 w ub. roku
Sezon zimowy' potrwa w Krynicy
oczywiście wziąłem udZi:a-ł. Usta"
Pal'lstwowe. W tabeli tej Dyrekcja średnio M,8 kg węgla na 1000 ton do 15 marca.
,
liłem PÓŹl1J~j, że sama roz.mowa:
Łódzlia zajmuje pierwsze miejsce. wobec 66,2 kg w 1946 r.Miernd'ki te
W tym tygodniu miłośnicy atrakcji CI nie jedności Niemiec
została przekazana władzom ame
. Kolej arze łódzcy zaoszczędzili 'W są bardzo zbliżone do norm, OSi:ąga-l· będą mieli w Krynicy raid Autorykańsldm za pośrednictwem dy
C,lągU 1~4,.7 r. ~82. ty~. 933 tony,węg- nych
p~zez kolejnictwo
polskie mob~lklu~u. Odbędą się też zawody BE~'I:IN~. ą. (PAP), - Gen...Clay
rektora londyńsJriej 1'il1u N atiollal
la. to Jest naJWlęceJ ze wsz.ystkIch przed woJną.
,narclarskle.
\yYVOI\vl'ednuaJ ·S}i(~ na ~olnfelrelnan pI1a
,slowej za u,two.r,zen'jiemw Ni1e:Jnc.ze{'ih
City z Nowego Jorku, który sied~iał obok mnie.
rząd>u fed'e,rahl'e'go, na w.zór l1ząd.u
Stanów Zjednoc2)ony<e;h. Gen. Olay
Kara.nija tak Objaśnia Pl"Lyczyny
H"adoftlo.ści
zainteresowania się
llIi,eOikJl"eśllił komp,ete.ncH '!~ząld'll oełfl~ szczególnego
tra,Jnego or:a:z IPo!Sz!CZ!e:góQn'Y'Oh .rzą Alnerykanów jego osobą:
Ta/e/onem od
korespondenta
dów kr:a!jowydh.
.
",Powód: posiadałem Wlrze roe •
e
Ornawla,ją;c spr:aJWY, doty;czą:ce BJ
syjską t jugoSłOWiallSką, pis'"ałem
ZOl1!ili, gen. Glay po,druł do \v:j'aidomo,..
pros.owieckie artykuły w taldch
,
ści, ż,e w Óq!JW lIl,a'Sltępnego tyzodni'a
pismach jak .,Action", albo "Ru- .
wsiaini,e powołana.. d,o żyda ,.,Rada
de Pravo" w Pradze, przybywa- . . . .
('
d
B'"''
'.
Woźni, którzy przybyli na stadion Wskutek kradzieży sztandaru. odby
Korespondent nasz donosi. że ~O'Spo a'r·cza
liZOłfl.ll.
łem z IndiL"
.

-

Ij')is;~e

iWl!

• czy t a k·lesl -Istotnie
..
, I,ecz na skon ro IowanIe
nie c hcq

zgo d·

Dalszy krok ku realizacji
nowej struktury

I

Krynica azyla

<

'. dzcy
l,,O

koleJ'orle no p;erws'zym mieJlscu

CiaO' chce federacji

_ _ _ _ _ _. . . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . . . . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(
_ _ _ _a '_ _ _ _ _ _

St. lHoritz

Własnego

k
Ukradli sztan ar O Ilmpl) S l
I

~~~~~j~~~~~.~~~~~~~~lj~fu~~~~~~
gotov/ać do rc~grywek, spojrzeli na nięc,ia na maszt nowego sztandaru l sztandaru. )
.

maszt i stanęli jak wryci. Sztandar l olimpijskiego.
Q!impijskitktóry wczoraj wieczorem I Sztandar ukradziony był tym sapowiewał nad stadLonem, mniJ w mym, który znajdową.ł srę w Berlinie
ciągu nocy bez śladu.
w 1936 r. Odnaleziono gQ w pewW parę sekund później wied~ial0 nym banku berlih1skl'm w 194-7 r.
już o zdaJ.'zel1!iu
całe
St. M:oritz,

~~~ędniCY

szwajcarsCy potracili

gło

Dzlęn."1.ikarze powyskakiwali z ł6-

POLSKA _

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

Pienvszy mial miejsce w Los PUl";
gelos w 1924 r., gdy Polak Jurek
Skolimowski, sternik osadywJio.ślar
Skiiej zabrał sobie sztandall" na pa-

W

BOLESN.~

ROCZNICĘ

CÓREK NASZYCH

miątkę.

6.

13 • 7

WŁOCHY

PIERWlSZ4.

t

p.

HANKI i 151

•
Po Jednodniowej przerwde hOkeja I strzostwo świata w S~vajcal·iJ, sPot
DNIA 6 b. m. ZOSTANIE ODPRAWIONA lvLSZA śW,
kiłDIU sztpndaru: Na wszy~tktch us- Wa reprezentacja Polski, biorąca u·lltała sie z naislabszym zespołem
W KO~OIIDLE 00. JEZUITóW PRL"..'Y Ul. SIENKIE~ch zaWIsło to Jedno zdame: "GdzIe dzjał w turnieju hokejo\VY'm o mi-!lwjowym spośród t'lC7.es1.nMrów tur~
WICZA 60, O GODZ. 7 RANO.
Jest szt~ndar?"
I nieju.
W chwili, gdy kore~ondent nasz,.
Spotkanie to za,kOllczyło się zdecy
ElJG. K1JKULlU{OwtlE
telefonował rano do redakcji, po- II'
t
.
'l
~~~~a~~w~~~ci~.·RrlenOWS.!
~w~~~~~~m~QQ~
i-•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • • • • • • • • • •~
PoliCja szwajcarska, która zajęła
' L ~ł
_.
slHc.i w stosuulm 13:7 (3:1, 6:2, 4:'4). się tą. sprawą, nie umiała podać żad UZySK(I
nC'Jepszy czas
w pierwszych dwóch tercja clI Po,:
nej IinfO!l'macji na ten temat.
W czaBie biegu sztafetowego 4X 10 Jacy mieli zdecydowal1ą przewagę a
Dnia. S lutego 1948 ~'. po długich fi cllężldclt cilerpieuiaoh
stadion nie jest speejah1ie strze- km Polacy osiągnęli następujące wy zwłaszcza w drugiej, gdZie atalt Pozmarła pl'zeżyw.s:zy Jat 51.
iony i prócz dwóch d0zorców ni:e niki: _ Kl"Zeptowslq 43,03. Bukow- Jaków bardzo czesto gościł pod
e. t P.
ma tam nikogo. '
ski 44,12, Kwapień 43,09, DziedZllC bramI~ą nieprzyjaCiela. W t.r7,eele,j
pozorcy a'twieruzają jednak, że 44.32
tercji gra bYła wyrównana. a PoIanic:lego podejrzanego 'nie zauważyli.
lJePSZY cza;; ~ieH wszyscy z~woą
mając pewn~ zwycdęstwo llle wy,
nicy z WYJątKiem przedstaWIcieli silalJ się zbytn o.
. Pogrzeb odbędzie sIę :J lutego br. (} godz. H u; domu żałoby
łprzy ul. Limanorwsldego 128, na cmentarz rzym.sko liato~liicki
Ul
'
w Radogog2'~ o CfllY1ll Z'MVIilada:m\aJą
~<
J i'ł
u
"
N a trzeciel zmIanIe udało się 1'0.
kosztowała podróż hokeistów AAU lIconać .lugOs~awię Kordesa. RównIeż Rozegramy wcumd mecz !hO!ke<JI~"
(1583)
"
&~~~~~pgy.~M~~&,~p~~~~re~~ą~w~
i~_
• • • • • • • • • • •~• • • • • • • • • • • • • •~r
1.
F!
Ame,ryksl1sict zespół hokc.j?(-.vy ~AV go 1'tzeci'vmika na tym odcin.ka Czecad ,i 'reprezentacJi AtTI:glid zal){oń•
®M"" d~ EMD~U~J~Sle 1 ~a?~~~ N~~~ ~S~~dl~~ ~ę ~e~~~~n z~d~~ R~• •I• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
powl'Qtem do Amerytld. DI"ll;~yna a- s~oWlan, uzyskał Jugosło'Wi:an.1n Ra- wem rep:re·zen1:aoj i Szw,adca!'lili 'W SitO..
merykatiska przy:Je:Clhata do EUI!1oiPY zmger - 4116. ,Test to znany zavJ'od S'l1'nkJU 12:3 (5:2, 5:1, 2:0).
8. t P.
przed paroma tygoumiUtilll płacąc z.a nik w Polsce. startował on w roku!
'l)Mlróż W jledną stro1oę lROOO dala- 1933.
!Czechosłowacja
LNŻVNlE,R ~ TECHNOLOG
r6w 11'i'e ro~grywając 'Przy tym. all1
jednę,go meczu w ,St. ~odtz,
zł
CZ1e·c.ho's'łow<ticjn ~Igoidlfl!ie z, o,c;zeld. DYn.E'K'I'QR D7.JA'LU REALIZACJI BIlJR,A BUQOWY
Zespół ten udaje $'ę samolotem.
d .. • 0.- • d wrunia:miodnvoslo .zWy!cięst~VQ nad
ZAlIl',ADóW Wf... OK1łlJNNIOZYCH
bez'P{}średnio z Zu:r'i·chu do AmwrykL ZCI og~q anie
ImplG y :A'1lISt~lą 17:3.: ~zecho~t()W:~QJa w ~~ .
za!mńcz,yl pracowite 1;yclte w dniu 31. styczllro.'l, Hl48 r.
C-n 1 bilet6wwstępu n Igr k bec:n:'l'm Wr,nleJ~ o mlstrz1J·Sltlwo ś.wa '
W, Zmarłym traciimy wlelldeg'o spee.lalist.ę, wybitnego organiOli~p1jslde są n1ezwyĘlea Wy~;ld:' ta. lUTe zlrJstala Jelszcze POkO[IUlIlIia ,l. uzutm'a II ntepo~zlakowanej prawośCl~ lwIegę.
wygrała
Na mecz hokejowy, na konkuren- 'Q1wd!zri.za p.o\\'alŹn,euro kandydata n~
Oz~ść pam4.ęd ,.siłlrlldzonego .c7jo~"llelka prucy.
cję narciarską. lub na v.rystęp łyź- .ZldoIb'~C'JIe mlstr.zos~wa..Czes~ bYł]
kombinaeię ałpeiską
V. Z. P. W7".
iar.S1d najtailszy bilet kosztuje SI\S7,Y!b?l., o~ w, 'li,na1e.meJ. m'l~rze przyBIURO BUDOWY ZAIU... ADOW WLÓIUENNICZYCH.
W konkurencH żeńsk!Jej alpejskiej franków. Miejsca s\ledzące od 10 do ,c:~ycr1J!o S:lę- do tak Wy<sokle'gO '[.'wymęstwa:: 17:3 (4:1,5:1,8:2).
nl• • • • • • • • •
(slalom i zjazd) zwyciężyła Beiser 20 franków.
(Austria) 6,58, 2) Frazer (stany
stały bilet, uprawniający do wstę'
•
q
~
Zjednoczone) 6,955, 3) ,Mahrineer pu na WSzYstkie igrzyska kosztuje
(Austria) 7.,04. 4) Saghi (Włochy)) od 150 do 200 franków.
PROFESOROM INżYNIERO\VI JERZEMU ntlWRONTrrOWI
7,46, 5) GlgIlOUX (Francja) 8,14, ()
Kurs franka wynosi ponad 100. zdofoył .drugi medal. złoty
Z POWODU ZGONU ,u:OGO O,JOA
BLeuer (SzwajcarIa) 8.80.
i
złotych.
W k0!lk~lrencH męskiej kombina9.' tP.
żak •. starając się pomóc przy. odszu-

hQ-1

I,

't

k"

WP

"

'.

c:

-1'·8· t~,siecy d~la'ror

HELENA MILEWSKA
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Zobaczymy, co los da
Ł. JL S. t U. s. A.
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w S-boju
b~~~rt!~ ,;;
.
II~~~ż~p~~~~lz:si~~
C1ęZca w b 1egu zJ'azdovvym w ubJeg-

:V

s~ały prze? zawodników szwed71'C1ch StępUJące.
1) Hen~'3r ~rel1~er' 3.27,
a mianowICle: n Gustaw L1ndh 2) 2) CiCllit lVfol1tor (SzwaJcarIa) 6,44,
William Crute,
Bertil Haase: 4)3), Jame~ COlltte.~ (Francja) (i.n~: 4~
Vi:nzenco Somma7..z1 (Szwajcaria), Edi Mall (AustrIa) 8,54, f)) SllvOi
5) Rumpf (Szwajcaria) (j.) Lerekj Alvera (Włochy) 8,71, 5) Hans

3)

==~====~~~~~(~~.)~M~Sa,(~cl~~~~~~
3 J)~m.:~

Ł~lI~~) ~~ 8~ ,(9~1l

ANDRZEJA DOWKONTTA

W dniu ~isiejszymzakończcmy ły poniedz~nłek), ZdObył on tym saIł został pięC'i,obój wojskowY.
mym 120 raz ~~ugi złoty medal dla
•••
,Pierwsze trzy fuiejsca zajęte ~o- Ffan<;J~. ymki techn1cZ'"ne, były na-

(Lódzkl Klub Sporto:vY ot!'Tylll1ll
zs.pro::w:enie do Amery\k:i).

Szwedzi lwyci 4'ł żyli

=

. ~n9~(&~~~~L
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INŻ~NIERA' TECHNOJ... OGA, IiANDYDATA NAun
l\iA'D.EM.t\l'YCZNYCH, ABSOL\vENTA MEDYCYNY,
KO:M.<\NDORA ORDERU "POLSIU ODRODZOJ'l."EJ",
B. DYR,EliTORA DłJ:J,EGATURY ZJEDNOOZE:N1A
~R.ZE1\'f. RtTD. MASZ. WJ. .óKIENNICZYCH
"
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Po prostu
1---------------Dziecko i gruźlica

Nie sprawa, lecz skandal
Szewc: uleczy" dolej

- Zo

Starostwo milczy

słaba

interwencjo Izby Lekarskiej

W Sipr~wie uprawiaruia nie!l~a~ .Czy Izba LekarSka .uwau, .fe na swOją ~ruterwencję otrzytn8u w
nej praktyki lekall"skiej w śródmie przez to pozbyła s]ę·.odpowied'zia,l odpowiJedzi od. Starostwa trwająśóu Lodz'i prz'ez' niejakiego Kry- ności za prowadzende tej sprawy, ce już 6 miesięcy milcze.pie.
Jeśli starostwo się nie odezwalo~,
ma, opUblikowaliśmy a!1"tykuły, 0- jęś1i Stlu"Ostwo, nie odpowiada?
ś\viadczają:c, że Zlarówno "Dzien- ( - 1tlD.'e odpow:1ada'nawet po dwu- odezwie się Prezydent miasta, 0n~k Lódziki" jak Izba Lekarska są krotnympUblic~ym wezwalIilU w dezwie 'się 1lfinisterstwo Zdrowia
w posiadanill1 dowodów, z któ- "Dzienniku Lódzkim"). Izba Le- - i prokurator.
~
rych wynik-a, że:
karska nie wyczerpąła wszelkich
Ni,e może u·~ść uwar.ze ProkuraSzewc tlae posiadaJący żad możUwościzwalczenia 'ąźkbdliwej tury Łódzkiej, że Izba Lekarska
nych kV:alilikacji le,ka1'skich, przyj ciemnoty. Nie chodzi tu już o p. cświadcza, iż ma dowody upra~uje pa~jentów, stawia diagnozy, KTyma: Chodzi tu o interes pu- wiaci.a .praktyki lekarskiej przez
·'NI·."" może uJ'ś~~ . uwadze
określa sposób i środki leczenia, blicz,n'Y,którY:lTIsię nie chce za- S·"""":''''''''a.'
~"-w....
'jednym słowem - "leczy".
ProkiuTaJtmy
Lódzkiej, że ta prak
ją'ć czynnik admi:nistra.cyjny,
a
\VszY,SltJko to dzieje się przed o- którym musi slęzająć bezwzględ ty'ka odIbywa się W ok~Hcznoś.
h
d
czyma wJiadzi, j,alk się zda~'e, SZlewC nie i konsekwentnie Izba Lekar ci.ach, komprom1 tu
hJąCYC ur~ę jest tolerowan:v przez pewnych ~ka, kt6rej interes' w danym wy- mków, powołanyc. do dbanrl!ł o
,ludzi, którzy silą swojego urzędu pad~u pokrywa się z interesem nowoozesny porządek imł odcinku
mogliby raz na zawsze położyć publicznym. JeżeH Izba Lekarska zdro'wia.
kres tej szewskie} "medycynie".

Nie chodzi o zioła, które szewc
sprzedaje. ohOOzi o uprawianie
prze: mego nde1.egaJ.nej praktyln
lekamkiej, maslrovłanej patentem
•
•.
,_..:I'
'.>\!:1.
L
kupieckim Jl..a

sprZeuBZ ZlVJ... "ekall"z" z, dyplomem szewskim jest
taik zajęty, ż,e przyjmuje z'a1P~:SY
, .
. . . .

rlCpleTO

od Wlellikle) Nocy.

UwalŻ'amy, że

Iziba Leik:arska nie

powinna tak drugo czekać. IntereSU)'ąica b11erność Starostwa Śród-

mieszczQ się w jednym pokoiu
gruźlicą, a ,zwłaszcza z
wśród dzlieci i młOdzieży

Walka z
gruźlicą

należy dZiś

do za.gadn[eń dnia. Katdy człoW'.iek wyrwany tej sttasnej chorobie. kaŻde dzłec'ko ocaloe przed z:"'ażenie~, - to zwYcńęstwo w zaza.rte'J wO;tDf~" jaką naród
nasz WYPOWiedział gruźbcy.
Nie trzeba chyba dodawać, że
walczyć należy na każdym odcinku
i że walc.zyć powinn;iś!11Y WSzYscy.
A
propos powyzszych
uwag
chciałbym opisać w skrócie dzieje
pewnej rodziny, zamieszkałej w 1..0dzi •. Rodzina ta składa się z fi dorosłych osób i dziecka - niemowlęcia. Jedna z kobiet chora jest na
gruźlicę.

Cała

~odzana

(oczYwiŚ(lie

miejskiego nie pmesądza spraWY, niemowlędia jeszcze nlie było na
ktoca naJbrMa talkich rozmiaifów, świeci,e) została w cza..<;ie Okupacji
ySiedlona z ŁodZi przez Niemców.
że n~e JeSIt Już sprawą, a sikSlnda- Po wojnie pomlimo wYsiłków. rolem.
dzina ta nie znalazła dla siebie 041powiednll.ego mieszkania ł do dziś
(x)
dnia gniJeźdzj się w jednym pokoikU
przy ul. PiO'trkowskiej 18/37.
6 osób, dzieckO' i gruźldca w jed
nym pokoiku, to stanowczO' za wiele. To! urąga naJe'lementarnfejszym
pO'trzebom ludzkim.
:Matka z' niemowlęciem, w obataik:lm srtOp:!lm., Zie SlkloI1lIli jesteświe o jegO' zdrowe, sypia kątem u
znajomych; codzienniie gdzi.e indziej.
my ~dej~zewa. Ć'. ż~ istni:!e f~k,.,OIJlJOĆ
banknotu u&łyszałem odpoWiedź:
ty~zme cos W rodzaju maftt, k J l . r a , '
..-.,. '
_ Takie p'i!eni'ądze dostaję i takie WkrótCe nie będzie miała w ogóle
gdzie się podziać. Czy w takich wadZIała na korzyść zi6łkowego'hoB>anlmoty jedno- ~ dwuzłoJ.owe'l Konduktorzy ~'l'e~al z reguły od- wydaję.
runkach moie się chować dziecko?
lrus-pokus.
b~dące przedmiotem stałego obrotu, mawiaj:';.
pr~~ę~a'. . zn(S!ZIC~onych.uważaI?-Y.' Że ~ekcja. MZK poApelujemy do wszystkich tzw.
mszczą się bardzo szybko i przybie- bankno,ow, a Jeze}l)UZ przYJ~ą. to WInna z-aJąc w teJ spraWie stanowtczynników do Wydzlaht
Czy doszliśmy j;uż do talk:iego... rają często wygląd opłakany.
sjarają się pozbyc Ech. przy pIerw- sko :i pouczyć konduktm6w. żeby Odnośnych
Kwaterunkowego, do Komiietu do
stanu wi,edzy medycznej, cywiłlNarodowemu Bankowi Polskiemu szej Wydawanej "ręs~cle", wprowa- roe wymywali się podaI'ltych. pieWalki z Gruźlicą itd. itd. i wresozcie
zacji i oświaty, że będziemy z zależy,. oczywiście, na WYCOfaniu' zudz~jąc je w ten sposob ponownie W niędzy~ lecz przekazywa!i, je co- do wszystkich ll&dzi dobrego serca:
żytych ban1moMw z obi'egu. Każdy obl:eg.
dZIl'ennle dą kasy TramwaJow.
. pokój dla ma,tki z naemowlęciem
szewcem dyskutować o zastoso- z nas, może w zasadzie wymienić -Nie oolej jak w ubiegłą sobotę PublicznOść Zaś ze swej strony mUSi się w Łodzti zl1aleźć!
waniu ziól w celach A-uracyjnych? podarte złotówki W banku na no- konduktorka nr. 46 wręczyła mi powinna z uwagi: na oszczędność Podajemy adres: Stanisława WyJest to Sip!1a1W8 lekarzy, a nn,e s'zew we, niezn~szczone.,
schowany między innymi barukno- (druk i papier przecież Państwo soeka, ul. piotrkowska 16/37.
c6w . (których
Zrozuml'ałą z drugiej strony rze- t;łami sirzęypapieru, w którym z l\"1osztuj'e) starannie przedhowywa/Ć
SŁAW.
tego .jednego)
przepralS!zatffiy, za czą jest, ż.e· ~rud~o .wyma~ać. bl" t.rudem rozpoznać. można było .zło- pieniądze .i przedłużyć żywot bankkazdy wymJenJał pilen I ądze lndywl- ~ówkę Na żadan1e moje, zamiany notów.
W. O.
Dziwi nas tylkoohojętnlOŚć Za- dualnie, bo przysporzyłoby to pracy
.
"
.
o

s

:I;1~t~=~~'::~~~~iKlopoty Z podartymi' banknotami
Kto '",o .,. e -rz••,·

?

o

o

~~~~kr=j ~:y.~=~ ~~~l~:~~~:':lHr~!28

tyS. łodzian otrzymuje meble. na własność

Lp!~,:~=!~1 O~::!Zł,~:r:~.~~~: ściąg.aniu
~a~~J=;'li .wyc'ofywaniu
powinien pomóc. w akcJ-a sprzedaży opuszczoneao
z obIegu
.
..,&

'J:-'

zyż.ytych,,' p·.J.:en,,~ędz.
y, . a mian. owicie
' U T . " '-"'Zl'
po w'oJn,l~ "".o7,ost"ła
'ln
t t
.v :uvu
...,
:tJ. ~
a;
k.asy. ,poszcz.e,go ych ms y UCJ~'lroiz- zn'aczna l'lośc' meb.]i be'zp,an'skI'ch w
l
NBP' k h
l:CzaJące, Slę . z, .... ~ Wlec mieszkaniach opuszczonych.
.
kwotach. Wszysi,k1e memal kasy
pomagają w ten sposób bankowi
Po zinwent.aryzowaniu tego m1eza 'wyjątkiem jedl}ej.
ntia ,Okręgowy Urząd .Likwi?acyjny
Mam tu .na. mys.li kasę, Tramw.a- przystąpIł do sprzedazy. która po,
.
..
.
"k
l'k
t
jó"Z Milejskl~h. ~est to. kas~, przYJ- mJ'Illo d<?sc s. °'?1P l,owanego .gys emUlą~c,codZl.enmesetk'tJy?ęcy.zio,. m;:, d?b1ega JUZ, _ko~ca. Jak SIę <'!-Gtych wpła.t od konduktorow ,tram,:, w.aduJemy "\". Lo.dzi. zgłosily vnuo;vajowych. Każdy więc .konduktor ski na kupnomllen~a <?puszczonego
;Jest ~ego rodzajU kasjerem czy 23.984. osoby. SpecJalnIe powoł~~~
mkasen,em....
.
KomiSja ąpołeczna rozpatrzyła JUZ
qodzinie J!!ł
'fru,dno chyba znaleźć. lepsze .na~ 2~.23~ wnl~skó~.. 26.502 OSOby. uteż
chodzić dl
rzędZIe do. wycofywanIa' z obIegu btegaJące SIę SIę o kupno mebli 0Dostanie si~ do ki:na, zwłaszcza zniszconych bankno'UJw, . jak właś- t:r:zymało już rachunki: i nak~zy płat
!la dobry film, w dalszym ciągu nie n'l'e ,aparat ko~duktOrski. A tym_ Ui1>cze, z czego 16.475 opłaCIło już
oałkiowicie, należlloślć i clrZlyma!<o
Jest .łatwe! Długie kolejki przed ki- czasem.;.'
n~ml, tłok, ścisk. ·Gdy wreszcie czło
DZIS PREMIERA!
.
WŁek dostani~ się do kasy. tak jest
.,POLONIA"
.,WŁóKNIARZ"
zmęczony, że już nie ma ochoty na
Początek seansów:
Początek searu;6w:
oglądanie nawet najlep,szego :fltlmu.
w dni powszed.; 15, 17,19.21.
w dni powgzed.: 115.30, 17.30,
•. "yszy~cy głowimy się nad tym, w
w n~oedz. i świ>ęta: 13. 16" 17,
" nl!:" l~~ęta: lUO, 15.80,
Jakobl sposób' rozwiązać ten trudny
19, 2 1 . ,
17.30, 19.30, 21..30.
PI" lem kinowy: I wpr,owadza się
wtośnłalna DEANNA DURBIN
bar~iej lub mniej. udane reorganiGenialny
OHARLES LAUGBTON
zacJe SPOSobu rozprzedaży biletów
w
m.ak~tej
Komedłł.
muzycmleJ produkcji ameryka:iisldej
~~r{':VCh, ~apoblega się' spekUlacji
Al EH'·)Ił 4i4i
l e amio NIestety wysiłki te ni~ 00'/'11
/'11
no~zą skutku. Ki'nomanów jest w1ę
Reme.r: HENRY KOSTER Wytwórnia: UNIVEBSAL INTERNATIONAl..
~h. niż miej se w salach ld'n łódzprzez owego Kryma z ul. Piramo.
. l
l"
~-t k' 1 k
W:Lcza me ęga oeJ pral.K.' Y. l e a,r1skiej i że wystosowalla w tej spra. l' d W d . '\,.. K
Ad
Wle 1St
o
y ~Z:1~b:uarno·
minlS1tmcyjnego Starrootwa Śród·
miejsko - Grodzkiego, list, który
pozos'tał W 1Xzeciąlgu 6 miesięcy bez'ói'i~XT1:edzt'''<"·
- .
.t'~...

o

mozna

kina

'9 H"
.

ostt

e oto Pewne kina wprowad~iły
3 nLo swego rOdzaju inowację'
y wl tlają zamiJiast. trzech se~:
7
~~~,Jak to jest ogólnie przyjęte,
ry ~~e. pierwszy seans roz-

w. Ś

poczynaJąc.JUżo godzinie 15

~~~O'm~e~~~~=~=
c~e~ w Łodzi znaczna' Część mieSz.-,
I

sru-

ł

dob-lega k·
onea

przed- n:ł warunkach dpglOdn"tTch, po Cbf +.::
'"
m oLU~.
nach znacznie niższych ni'ż rynkoPomImo. te meble są "'"TZedawane we, -dla wi'elu rodzdl... J-edn,orazowe
~...,
'H
wydanie większej ilości gotówki
Pożary
było zbyt trudne i dlatego też wpro
__
wadzono system spłat ratalnych.
Dotychczas wpłynęło do OUL 7.442
W SKŁADNIC'Y CENTRAU
podania o rozłożenie należności na
TEKSTYLNEJ
rat
W ma,gazyr1ach Centrali TekstylY,.
.
nej przy ul. Pi:otrkowskiej 175a wy_
PodkreśHć. ;t<l:leży, . że Komisją
buchł pożar. Od silnie rozgr:oanego S~ołec~a op1muJe wn.lOski w t~m
pteca zapaliłn Sd'ę podlłoga
pile W'yJątkowo szybklm (przeC'JętDzięki s.zybkiej i energicznej ak- nie 80 wniosków dziennie) i wobec
cjti. straży Pożarnej udał się ogień tego pozostało jeszcze do rozpatrzestłumić i uniknąć więIcizYCh strat nla tylko 754 wniosków.
' "
....
OD LAMPY NAF'TOWEJ
. ';V zwrllązku z .zmlerzaJąc~ JU~ k~
W ,oficynie, przy ul. PiotTkowskiej koncow'i ~~zedazą w ŁodZI ffi1e~Ia
186 wybuchł pożal' Od lampy nafto !rlUchom?Scl). opus~.czone~~, podiJęwej zapalil: się sufit grożąc przerzu- "0 energI'czn~ krokI. przecI:vko obyceniem się płomieni. na wyżsZe pi _ watelom. kto~zy nIe zareJestrowali
t
b dynk
Z larm
. St ę. W swoim czaSIe mebli opuszczonvch
~~ar Unga~.
aa
owana
raz i nie podjęli odpo;mednich krok~w,
.
zm1erzających do [Ich nabycia. MIeSCIANY I SKLEPIENIA DOMÓW
to jest własnośc:ilą państwa i
GROf:Ą. ZAW ALEN1iEM
.
pragnący. je przywłaszczyć będą suMieszkańcy domu przy ul. ~ rowo karani.
ski ej 14. utalarmowall1 wczoraj pogo Posiadacze WIęc młeni'a op~
towie budowlane, ,albowiem Ś'oiana negO !I. dotąd nie zainwentiryzowablldynku grozJilła zawaleniem. Ścl'a- neg.o pow1nnl we. własnym dobrze
Wła;sn:ość: ~lrEA
Eksploata.cj&: P. P. FILM POLSKI
nę. 7Jab~ieczono.
·zroz.umiałym hl~
ie z,głoo1'ć je jak
. Fil~ po z:ej~lUzekMmu kiń "PO'lom.1M' 11 ",Wł6kinla:rz<1 będzl'e wyI.
W posesji przy ul. Okrzef 16 po-/najsZYbcie j celem'uniknięC'ia odpoświetlany w. kinie "WOLNOŚĆI'.
(1586)
gotowte
budowlane pods+emplowało wiedzialnoścl sądowej.
' -________________________________
zarysowane
(j. b.)
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~~~;'
;:~zn~o'i~zi~y~oi~ikówKoleiarze ,łódzcy przoduiq we wsp6łzawodnictwie pracy
13.30. Poza tym na seanse.' te
lUK.>
CZy

ucz.ęszczaĆ. 'nfT'.zedstawiciele
.w.0'.·,..,.,gąh, 'Os t a t n i ego 8t yezni a .upłynpło
~~
'...n.,~.
. ~ ,trzy
zawodów,
osoby
rozpOC~ające rata odchwilizorganizowama łod~pracę dopiero W godZJi:nach wi~_ .kiego okręgu .dyrekcyjnego z siedzlnych lub nocnych, ,oraz młodzież
bą w Łodzi. . . ' .
W związku z tym uważamy•. iż. Pried wojną Dyrekcja Łódzka nie
ws~stk1e kina powiltmy wyświetlać istniała, zorgariizowanie jej w truddz~~"''''~ry e
seanse.
Przez
wy"
w
a
rnych
u nkach
. .pook upacy jnych '"na
•...."czte'
śwJ.etla...
:i'e
dodat·k""xrvch
seans6w potykał o nl,l p,owaz'ne 'tru d no ści. W~ł~~
~".1
.•
POPołu!dnd'owych, Wiećzorne ZQSIta- sztaty
1 parowozoWnie były zupełnie
4nowane parowo
ną odcil<>żone
(BO)
zru
i
t
b
l
ole
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I
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zy
a or ( jawy zniko""'y'i'
'ł
cl'e
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lU
w· ma
ym procen
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d atny do u· tk
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z
y
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pozrywane M'
t
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1'~45
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trasach.' .
.' ,
,. ,.... . ' '." '(':§..,' ::s ej' .. ' '. U progu czwartego .roku' istn.enia
dI"~"';'
.
DOKP ŁÓdź trzeba stwierdzić, że do..
'"
h~ ~
~~"",,_~/11.... ' - , ' , ,konania kolejarzy łódzkich są nie
łl ~.
!~
przeciętne i mają znaczenie ogólnotAI\:
państwowe, bow;iem-kolejowy okręg
'.., ~dnA;"'A,1-"'. '~~","
,-.':,.','''.'~' ':\.~
łódzki jest· okręgiem tranzytu, .ześrod
,,~ exIf\.~ '1/,
kowującym połączenia kolejowe ze
wschodu na. zachód kraju t z wy-

wzros ły o 80 proc., za przew6z towa- naj nowocześniejsze w kraju urządza
rów O 300 proc., w stosunku do r. nia elektryczne rozrządu wagonów.
1946.
Nad bezpieczeństwem transportu
czuwa' Służba Ochrony Kolei, która
Powa:ineosiągnlęcia ma za sobą w ro 1947.ma za sobą b. poważne oSłużba Drogowa. W ciągu stosunko- siągnięcia, m. in. SOK odebrał więkwokrótklego czasu odbudowano 59 sze Ho ś CI. węgl
a 'l za t rzymał 903 węmostów żelbetonowych, 'odremonto-. glo k ra d6W. P rzeprowa d zono 5,287
wano 11 mostów stałych, wymienio- obław. W walce ze spekUlaCją i nieno 2,200 mostownic, dokonano 52 l egal nym' h an dlem oraz za inne przekm. wymiany szyn, gruntownie odre~
. za t rzymano 2,500 oso'b.
ó k roczema
montowano 3,715,000 m. budynk w
t
W
ofiarneJ'
walce o bez'pl'ec;zen'kolejOWYCh. Najwaz.·niejszą inwes Y-o
440,330 wagony
jest
k
linii kolejowej
\lgOSCl
m.. k
9 t
k
.. Służba Zasobów kierowała wszyst- odcinku Tomaszów Maz. - Drzewl- leJ s razm ow, 8 zostało rannych.
k.le swe wysiłki celem przeprowadze ca. W bieżącym roku ljnia zostanie . O::ganizacja bezpieczeństwa pracy
n~atdkostaw materiałów i inwentarza dociągnięta óo .R.ad~mJa.. f~s.~ kto I oPl~kka zdrowotna nad funkcjonariu
UZY owego
dla eksploatacji PKP. pierwsza po wOJnIe u owa mu 0- szaml .oleileży w kompetencji Służ
Wartość zakupionych materiałów w lejo.wej w kraju.
~Y S~n~tarnej. '!f. r: 1947 20,000 prar 1947 wyniosła sumę zł. 838,800,000.
Również Służba Mechaniczna osiąg owmkow . KoleI l lch rodzin korzyPlan zakupów dotrzymany został w njęciami swymi w f. 1947 stanęła na stało.z opIeki lekarSkiej. W warszta100 proc.
wysokości zadan%a, przyczyniając się tach l parowoz(')wniach zorganizowa~~~Nfpr:~~'1~'f'~~;i
brieŻa.do zagłębia .śląskiego.
W Służbie Halidlowo- Taryfowej do wykonania planu produkcji paro- no 15 komiSji bezpieczeństwa i higiewypi.elęgnowana jej cera W7II,lu<lzłl ogólny
ŁÓdź, będąc si.edzibą okręgI l kolę- zanotowano znaczne wzmożenie prze wozów.
n:>: pracy. Jednym z najważniejszvch
zl}Chwyt J l'nyspaifZ~ z k.ai:dy.m duiem nO
jowego zyskała dla siebie,. swego wozu osób i towarów w .łódzkim
.'
.
OSIągnięć Służby Sanitarnej bvło 0WTCh IItaraj/tCych Się o leil'ęk1LprzemYsluiSwycb potrzeb truMpor- okręgu.. Przewieziono
ogółem Słuzbaelektrotechniczna dokonała twarcie w Aleksandrowie K"i"w.. A . I
~
towych bą.rdzo wiele. Kolejarze ł6dZ- 1 1))319,290 os60, co dało sumę wpłr- szeregu pr~c z zakresu. elektryfikacjt skim sanatorium .dla rewn"(vków.
~;-?
ey zyskalt miano przodown;ków w, ,vów1.R!:H~.611,470 zł. Pr7ewozy oso b : " '::v?,ch ol;>Iek~ów koleJOWYCh. Szcze-I W ub. sezonie w sanatorium pl'zeby. .~ ~ _ .., \ . '
wyścigv. pracy, na ,odcinku . ltolejo· I ',i'J1 ,~ly się o 20 ·prn ('. tow~r6w, Oj ·,'lnle wazna J~st odbudowa nastaw-j .\':110 554 osoby.'
.
wym.
.
250 proc., wpływy za przewoz oso b Ul elektryczneJ ~a st. Kutno. Są t o '
'j. w.

~
Ił
~
..'

..

We ws' zystkich d zi a ł ach .pracy w
DOKP - Ł6df zaznacza się ciągły po
stęp i usprawnienie pracy. Swiadczą
o. ty~ ~ajlepiej cyfry, ilustrujące 0slągnIęcla łódzkiego węzła w r. 1947.
Jeśli chodz.i o Służb" Ruchu:'
..
W roku 1947 wykonano
po"... km,
w ruchu towarowym 10,614,858 (WIJbec 3,273,314 wykonanych w r. 19' ,1.5)
W ruchu pasaz'erskI'm .w r. 1947., _
7,150,018 (2,772919. w r. 1945). Naładowano 215,264 wagony (69,371 w r.

ru;zyły PO~iąg:~~a~~e~a ~~~stkich g~~10W~ł.~~~~~n).o
ważniejszych

cją

Ukończendiłe b~d?W3~ now;~ ~~.~.fer~~~~.c~.rt~. ~r. riy94r7ekZcgJ.il.nęŁłoo'dnz:

..
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DZIENNI. JiPORTOWY

Tego jeszcze nie było
Wojna spaC~Yłaideę olimpijską

~ . YI?

1~;~ar7~o z~=~ :::~/~I

.

'Wilado~ośd z ISkie pozostawd!ają po. sobie pewien karetką pogotowila na st6ł opera. -\
st. MOrL-z smu- niesmak. Ta ,.z?aga lO męczyć nas, bę cyjny. .
cą
~as bardzo. ~zie przez dłuzszy czas,
~uslmy
Zdarzają
się nieraz .wypadki.

I

rmuClmy s 1 ę Jednak wl~rzyć, Że letni,/'l. Ollmpiada
~'.
że sportow- stać będZ1 e pod względem moralna;I prz~g:rywaJą l przede wszyst nym znacznie wyżej.
~~
Ze spa~zona została szla- l Wid.zJimY,:Zle . zaczynaJją wygasać
C e ~a dea S!?()[""1;l;. ,
szumne hasła ideologii w sporcie.
IgIzyska Ol!lmpIJskle organizowa- Jest to moment bardzo niEfuezpi~czŚ;~f poto, 'ł żeby młtodzież caJego ny dla sportu i jeżeli demora1izacj~
a mog a zbra ać się z sobą i tej nIe uda Się zahamować to gannawiązać ser~eczne sto-sun.ki. Olim- grena, zeżre cały organizm' 1 po~op i ada , ma.. byc wyrazem szlachetnej staną jedynIe suche wyni'kft na ta-

Tru~no je -:V'Yelhninować. Nie ma
bOWIem ogma bez dymu ale w cmsie żadnych Igrzysk OJJlJmp!lljslraJch
nie mieliśmy tylu wypadków CO VI
tvm roku VI st, Morlltz.

? Y1f'

o~~l::ay \~~d bi=b~~
v

.
.a
".
cając,?, Olimpiada nie jest jeszcze
zakonczona. Mogą v:fęc jeszcze wyrywa~zacJ\ ,a ~ymc~asem. przysięgę bUcach rekordów.
darzyć si~ inne jakieś przykre nlena
w1emosc ldeałow
sportowych
Nde m 'ożna tu"'-';
......
.x.
.•
spodziankl, ale lepiej już o nich nie
kł
.
.
"i:I!J B"osowac poWle- . '
s. ad~ zawo~owlec,. który za:O' ż~ dzenia. że cel uśwłęcać ma środki. mowmy.
~a w hokeJa. pobIera pilemądze 1 W sporcie celem jest nie tylko zdoJest zwykłym rzem1ieśln11dem
bycle rekortlu za wszelką cene Od
POza tym. nie mieliśmy n~ taJ~- r~kord2liS'ty - olfmpł-jczyk a ~aga
••
•
ny.cih boda:J Igrzyskach OlImpilJ- SIę czegoś zn,acznJi'e więcej. Sport KSl ft
Skl~h tyle aWarl;tur. co teraz.
nie polega wyłącznie na kopaniu
'''fi
,
10 chy~a wOJna tak z~emorali'Zo- piłki, czy też rozbijanlu szczęk na
wał~ ludZI. To chyba WOJna tak fa- ringu, albo pastwieniu się nad słab
~
,
~alnie , wyłynęła ~a upad.e~ moralno sz.ym przeciwnikiem.
Wobe~ często powtar~aJących slJę
sai wsro~ n~sze] !nłodzlez7. ' , .
To, co działo się na lodowUsku w wypa~kow braku ksliązeczek zaZapalaJą Się zn1lCZ~ olllnplJslo.e. st. Mor'.irl;z urąga przyzwoitym zasa- wodn~czych n? zawodach - zarząd
Wyg~as2lane są PJ;omI~e :prze~ó- d~m kultury fiZycznej i musimy PolskI~gO. ZWIązku Bokserskiego uw~enla. ~ zaW~dnIcy bll1ją ,Slę kiJa- Wierzyć, Że naczelne władze sportu ch:valH , ze od 1. lutego karać bęBokisemy polsqy, ~bywaJ.ący DI3 Węgrzech, przysłaJl
ml hOkeJOwymI, a przy soł,ach 0- światowego wyciągną ~ak naidalej dZ1e grzywną zł. 200 za kaMą niezdroWilen:ł
Buda~
któ
dIzi kUJ
b~ad kłócą'~ działacze sport?wi i Mące konsekwencje i ~ przyszłości dośtlarc;z<;ną diele'gatov;r.i sportowe- 1_ _ _ _......_p..o_ _ _ _9._z......_ _ _ _~m---:re--ę-'-·-em:-1-.----!!!!
DJe chcą dOJSć do porozumtenla.
nigdy czegoś podobnego nie będzie. mu kslązeczkę zawodn1czą.
,'f~.
Cały skandal wyn.t'kl a: powodu Wspominamy kulbl'r
Greków
POza tym postanowliiono od 1 maTIił L1iI II
II
konflikt.u "amerykańskiego". Jak Mówimy
trndycJ'ach" clę
h
i~ kl
c. ~ 1948 ~0J<:u nie dopuS'zcza~ do wal
.
b ł d
" ć d t
. aVł-nyc m
zawoQ'mk6w
]{tuÓrzy nIe mag';:!
li
II
roozna . y o opus CI
o ego. żeby stnów oUmp,ijskrCh. Or"!'aniztriemy,
1
Ć
ksi' ~
0d01
w ~t. Morit~ znalazły się aż dwie nawet; sztafety z Oti'm.pu 'c10 m;~jsca Slę wyKaza
'ązec" zaw
zawod~ch zapaś
druzyny z. Jed:r~ego państwa? Czy zawodów. przenos!iimy pochodnię ze czą.
U
II...
U&
II
rzecz.y,i,t.I.śd1e Mlilędzynarodmvy Ko- zniczem Btaran'ly się' utrzymać ntio•
•
mlitet OlimpIjski ni~ wiedział nIc o dzież całego świata w· p:rzekonanlu,
5elooja zaP~ Klubu M.S.S. IB1Jldzyńg.lcl (PlQ.ZIn!ań). rJJWYo!ęłytł Bu=
tym poprzedno ~ nIe m6gł interwe- że jednak sport ,jest wylcladnilrJem
..
,~~ w Pomaml1tt odmIP()lsl.a. suk- c1!zyń'5lct.
niować wykorzystując swój auto- kultury fizycznej
Jak donos111iśmy, odbyło si'ę w CCIS. W p!'prwszYM Id!n:i':u z,awOId6w
Waga płórk-owa ....... - zrwycl*l
rytet sportowy?
Zbagatelizowano Ndech f
:r • b dzie kła
la ubiegłym tygodniu towa.rzys:kie spot pm:·ecl'WlltLkdJem ~1Ju,bu Mis..S. byt K.S. IIg\naszews~ (Łódź).
konf1~~t ~mery~ańSkj i 'Y koosek.- ! obłud :WJ~e~ eok :że si za że ~iro- kanie. ."bokserskie , :między,. ZKS Unli:~ WOitkanli:e powyżSJZ.e za;~'oI1czyWaga lekJka, ""- ~7,ciIę!Y'ł Kar
wenCJl oble druzyny prZYJechały do mu ni/ud Sil o anow ęĆ
t
':1 .,Odzlez a KP "ZJednoczenl '.
to Stlę ~de'CY'dowanym ZWY;ClęSltwenn wat (Łódź),
~ .
~zwajca:t'id.. Ni~ było d'rlnego wyjśc~a to· bardzo apm:azJe za a OŻ~;l~la~~~ ,.,..Mecz zakończył się ~dęstwe:n ~iW[lCjalnt6w w Sltlolsu:nku 6:2. WYlni)Waga półśredn~a. Mwtws:hllk (ŁMź)
J'a!t rozpa~rzyc tę ,~pr:;twę f .wyelI - staną przyszłe Igrzyska grO.i\m.pijskle ';'J~dll0cZlonych ~6:0 .. ~o~ażka ta ~lJ.e kit.•P{)I~,cz,eg61nYd~ walk prxedsJta- -:~ K'ubi,ak (PoZ'llalń), Zwyciężył Maltu
mInować Jedną z aruzyn. NIestety, i kto wie. czy . będą . gói
sv.:ladczy bynaJmnIeJ zle o deblu- WI,aAJą S1'ę n:astępu]ij'OO:.
S~3Jk klad<1'c pI1Z'e!dilvViu i,ka na topafkc'i.
komtet nie stanął na wysokości za- kont u .....".
w o
e one tUJących boks,erach 1,0.dzieży".
. '
dania i zdecydował. że drużyny
yn vvv~e.
..,
Chłopcy spjsywali się dzielnie. u- W~'ga musza ~etd,nare~ .(f.6d1t);- Waga ś'rerntia RaiSlala (Łódź) - Wi
grać mogą prywatnie i że turnJiej Na lI'l:8r-pnesł:e, tych ,Przykrycn le~ając przewadze dośwllia.dc2'JOn~ch SQ1l!el<d:er (~ZlIlian). ZwylCllęlzyl itl,a pun ci1aJk (Poznań). ZWy,C'iętyLRaiS,aJla kta
w ramach olimpijskich nie odbędzie spostrzezen mUSImy. zwrOClć uwar- bokserów.
.
kty Bedna,rek.
dąc prz·e.oi!\vni,ka l!larolP,alt'l{l~
się. Przeciez ktOś mu~ za to ponieść gę" na ~eszcze jeden mankament, a Do naj ciekawszych walk naleWo
"
Waga półciętka., Le:tl'<t.rl (Ł6dt) odpowl.edzialność.
mlanowIcie na niezbyt fortunne wy- spotkanie Morawski _ Kałumy w . Waga łrogncla t:!tm!~kf (ttMi~)
Jalsli,aik (P.oz,naM, ~ciężyt Jaslłak
Młodzi~ wierzy w M~ oU:mpfjską bCran!te trasy w biegu zjazdowym.. wadze piórkowej. Wynik tej walki
kla.dąo pr.z,tlCliwnlfk,ana lopat.kJi.
f nie za~ chce wnikać w kulisy ały szereg .zawodnfk6w odniosło z!lskoczył' widzów, którzy przyzna.Waga ciężka, Jatkiewkz (Ł6M) sportu al od czasu d czasu ta bardzo powazne. kontuzje- Cóż to l1by zwycięstwo raczej Kałumemu. UW3 ft ;
pływa"y Z,""IIIIUD lalI1lCz~ ~pl(),roafl). ~ręiyt Jalkia.
jemni~e.,~rudnej . roboty" wypły: a sport. jeżeli zawoclnicy stają., siCJ
~I?b:i'tna walka .zawodników ,.0t; ,
\II
I ' li1 w:~cz k,l,aJdąc pt:zetdW1Illka IM liOttJrut1d.
wają jak oli1wa na wierzch 1 zakłó- . nwalidacri. ~orłe:oń~ s:J.ę wow- dZ1ezy" pozwala t.rwić nad:z1e~ę, te DZlilś o ~d:zdrn1ie 1700dlbędzłe się .W dI1U~jlm ,d1nł!U zarWlod6w PTUloitwcają spok6j
~, g f c cryvowr zaczyna za- następne
spotkarue, przynilesle j;m
'.
.,
'niJkilem Łodz'i by,! ,clio;sktlltlaJy Z Z K.
t
t'
1 p~awd~ve, te te- !Oi1e
~ać
mehezpleczeństwo
i dlate~o lepsze v.ryn:iki.Zeł1)l1aimewm,-yostk!lldh ~t·onk6w Sek- ~ t1 M,i"" .'.~; 1'"
..
~ą,1J'lL
"1':
wolno
było puszczać zawooru..,
..
.
na,1.. . , . I,CtjaUJC!" m.;;~cy wylSł
S mu ne o. a e
goroczne zimowe Igrzyska Olimpij- ków po stoks.ch ,śm1ercli!" nall"ażaiCi!~ PfywalCkłeJ w lo-'kahl wl:a,SI1'Iym w~e~l"wOtwym skr~:dz,!e. z'Powod'U
k(}tl+1r~n Ka\"ala l R~
~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _... IJąc iclt na złamanIe nog czy rąk.
willJt
pi pr.zy ,ttlL Ro'0'0IIliOfWiS1kve!g1O 82 Om a- <o!dlnll,esllo~lych
. , ' . ' ... " .:' 1 . ,<l'"
Ofiarą tego padł również jeden z
I t i · UB
"1I'·
!sa,fy., w p"er'w,:,zym dJmll zawold6w.
. ~."'..'
b
WSZYSTKO
naszych narciarzy. który leży teraz
% Sł. Morifz
W!'ama ęd'z!l,e ;slp;r,arwa l\l!dIZ'liał1u 'W' mL'-,WY1Illlfk: ,~:4..
•
w szpitalu. Narty są spoo-t€m bezsttZ'OiSltwaclt Okręgm,.
Orlgamz:a.OJia .zawodow srD·rav.'1l1!~e
O <EYM KOBIETA
pfecznym, ale trzeba zachowywać
na str. 2
.
.
PfZle[)lroJWald:wna.
frekwoociia ,,~
pewne granice umiaru li. ze sportu
. Obean'o:§ć obo'WTąIZilrowa.
d'Zów 1 Za; l'l1teire'Siolwanfte b<ar:d!zo dulŻe.
PRAGNIE WIED~

zeczkl zawodnicze
bokserow

I
tO
mllC)an

SUkces

°

łódzkich
..niczy·"'' n w pn"nan1u

na

Konfeiu:Ja na

I

fln1YD

I
I

r

<
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ZNAJDZIE W OZASOPIśMIE

MODA i hCIE
RAK I YCZ NE«

))p
~

'.,

··i

domos'

OstatniA

teby

zw1'ększała ~ ilOSĆ
duło.

8p0W0dowała

ZNACHOR

'

dnia 7 lutego o godz. 22
' w salach _ Wojew6dztwa Ogrodowa (1228).
15

.

Woj

nieszczę~ć

-

TADEUSZ DOŁĘGA - MOSTOWICZ

Niech mlnde pani

nąuccZlj\ J~

-

upierała się

Ma-

ryisdlS.

--:- Więc muczę clę!-zamknęła dys!ku~Ję pMi Szkopkowa., pOiSltanalW11ająlc w duchu udać się po radę&> kslę
dz:a pro.bOSlZc:za~

64)

*

Tymozasem m.i:j:a!ły dm, a
mmął ład,en, by m10dy
ilnJ!ytrui1e!r •
przyjechał bad!atł na pa godzinki do Ma,..
rym. J edInIO ~111m, że mad~ w skllepi1e kr6ceJ n'iJł dsiW'"
clejlt a -k:r6cej d1la,tego, łł malto teru mia~ czasu. Ku %et"
dawo'1milu rodIZk6w, zabraił si~ do pracy w fabryce. Kolejno zBlPOztnialW'a~ się z klsireovvo~Cllą. z adlmirust:ralC'j~,
z pr.oo'U'kJcją, z ~o!bY'W1amem. SU!1'owca i ze sprzeda,żą.
ObHczał, l101bilł notaitki, od nl:fichooni'a, -a w rozmowie z
rodzkarrni rrucił projekt reOł"gaillnlZalC;ji, zupełnie trafnych
i l'o,Z!sądnych.
Ojciec chwaH~ go. głośno, ma'tJka zaś mi1czala" co u
mej było jeszcze wymOiW'1liejs:zą po,chwalą. Pewnego po-

No, tak. Lud~, czy i łat1ta. pan{ ltrOlPidł~
w &łdej rzeczy dQpSitruję ~ C'%egoł .tego. A tu dego
nie ma. Paru bardzo niesprawiedliwie osądza palna
Cz;yńskiego. On żadn<yICh ta'kich zamiM'6w fIlie źywi. To
Jest balfdzo sZl1~lchetfu.lY i balt"dzo uczciwy człowiek..,
_ Z kieszeni nilkomu nie wyciągnie - gniewnie przerwała pani SzlkOtpkowa., - allejalk o dziewczynę chodzi,
to każdy męż.czyzna }edna'ka świlnna...
_ Wraśnie, że wca~e nie. I:nru może. Nie wi.em, f tle
połuw'a Z1alPy:ta~a:
.
'on nie ta~.
, ' .
- Czy maslz iZ·annar ud'zielie nam, Lesztku, w prowa.
_ Mleko maISz ]ies.reze pOd nosem, ot co! A Je ci m.ód,zenłlU faibrYhl system.atyczn~ i slta~ej pomoicy?
WI~: Wyprasz:aj palIliJCza za drzwi, jeżeli ci do~e imię
- Talk, m2lmo., - skinął głową. - Ale pod pe;vnytni!e. Dobre imię i moja opieka - dodała z naC1skie~. mi warunk2lmi.
_ Jalkźe j,g mam go wyp1"asza~? Mam mu J>O'W!e- J a!kież to są warunki? ,
&ie6, ~e nie życzę sobie, by on do sklepu przychOOizlł?
- Chcę, mamo., ustalbiliZiowac si'ę.
- To w1:aśoae. I
- J,alk te rozumies'z?
_ On wówczas ma prawo odpowiedziec mi, ~e to
- ZW'Y!cZ18.jillfiie,· Ohcę miec ,oomy swoj:ej ,p1"acy, swoJe

mle

nie m6j sklep, że do sklepu każdy ma wstęp..
. - W stęp, ale nie mi.lejsce Iflla pOlg'awędiki.
_ Chyba, że mu powiem, że to pani sOIbie nie życzy.
- Możesz i tak mu powiedzieć.
- A co będzi>ę, joeśli się obrazi? J eś1i państwo Czyńscy przestaną u na,s kupowac, tak, jak przestali u Mo,

lm mpetencj,e, ~owem, SlWoje sdśle okl'eślOłnestall1owislko.
Pani Eleooorra spoj:fiz-ała .nań nie bez zd:zl:wi:enia: /
- J estes naszym synem.
- CZ!uję się sZlCZęśliwy z tego powodu - ukłonił si~
z \.1:śmieche:m,. - alle to nie precyruje mego sta:n~i'Slka.
Widzi mama, lubię sytualcje wyra~ne. Bardzo. 'YVYraźne.
sterdzieja?
Pod względem pr<awnym r6Wlnueż. Ot6ź, dotychcz,as czerPani Szkop!kowa zachmUl1'zyla się. Tej okolkzl11ośd pałem z WalSizej kieszeru tyle, na ile na pewno nie zail"Oobawiała s5.ę sama i argument,· choda:ż niezbyt sZ!Czf.'1'y, . biŁem~ Ohecni,e choę pralcOIwać i chcę mieć peM~ę. Sta~ą
pe'IllSję· Ni'e propolIliuję wam, byście mi oddali całkowity
lecz w' porę przez Marysię podsoo;ięty., zrobił SlWoje:
_ No - mruikmęła. - Tak nie można. Ale co.. maslZ I zalfz'ąd. Al~, pOIVv1edzmYł powierzciie mi kierOlWructwo
produkcji.
mi oczy mydlić. Już ty potrafisz pozby-ć g,i~ go!

I
I

DZIEN~IK ŁóDZKI

Nr 35

(941~

.....

:.;;;~~.g;:~.;;~ICenynlllle~SUłlll~n.~stroJIIUna
BALU MŁODEJ. PLASTYKI
U U
'
1

I~~~Ó~

mamy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(2516)
_ _ _ naInwttl1tlów 1 tak szereg

4

.

rnle

PrlzeJciiez i OIbecnie illruC ci
stoi tt1la prz>eS'Zikodzie VI •••
Owszem.. MOIźleclte mnie u'WIalżać za dziwalka, a~e
Ja nre potralfi~, nie clIJcę, no L. mle będ~ pl'a.cował inaaztej. Wi,em doskonla!e. '00 mi poiW'iiesZ', mamo.. Powi.esz,
że· jielSltem. wasztylm spardlkOlbietcą. że· ~o ki!edy§
-

będ'zi'e moją ~amo~ci~ ł

be by~by śmieszne branie po~

sady w p.t'1ZIed'si!ębiorshvie wtaSI11Y,ch rod'z~c6w. Ale, wi~

.d:zacle. do

~, lWPOkoju dlud1a~ r do md()WQ1enła
~ potrzebnie md. j~ OISobh9t8i meza1ełno§t. M.usz-ę
m~e6 .. pr~ swoj'ą, ~n~ ~ ł pieniądze swoje.

If:

I to jiest m6j warunek.
Pan Cyńs~bi~ nlieol1n-eS1ony' rooll :ręką:
- Walr'U!neik tro:chę dzilwny, a~e oSlbitecmrue i1'1~e widzę
povrodu., -by uznać go za ruedoT:zetczI!10ść.
- Po co. ci to? - kr6tlko Zl8p.yt11aiła pana E1eon'Ora)
paitrZ'ąc badawczo w oozy synowi.
- Czy nie wyslfJarozy ci, mame, )e1zeH po,viiet11., że to
pragnt1etlitie samodzi<elno~ci?
_ SamodLZ!iellnlOść mo~a ba,rdzo źle :rużyt!ko~J'all5.
- Zapewne. Ale p1'21eClie mozecie oibwail"owa.,t się Z'8*
Sltrzeżeni,a,mj.. .Na pif'zyhlad, }e<zell ~rn:alt1ie SłtW'i,erdlZone~
Żie spclndIam tle 6\VOje OOOwilązild, źe prodtuikcjra j;alko§clo-WC) 1JuIb. i~o§ciO'W'O ~padal, ,ile orgal!l'ilZ!8ICja: ps'Uje~.
łe
z mojej' 'W1itntv porwstadą straty, malcie prawo tl'l:IMie USI'I.ltlę~.
Pan Czyt1s!ki z.a,śmiał się:
-, M6w:i!Slz tak, \ jakbyśmy midi z,awllea'al~ i'om1a[d;ą
umowę?

l,

A dlaczelgóiby nł'e? - uaa,ł zdzlwOC,en5ie Leszek. -Wyra,ź,ue S:yItn.1,a:cje ułatwl.adią sltosunki. Chcę być z~~
lrtym pr:aIOOIWl11';'[dem., takll111 , jak pan Gawlidci, czy Słu
pek. Oni madą kOll1treikty. Maja w tydi kontrakta:ch znoi
strzeżone pobory, mieszkalIl,ie i < pil"emk. Nie W'idzę racji,
dla 'ktOCej mieHbyści'e odmaJWiać mi taikiegO'z k1OO1traktu.
ZalPai!1!orWa~a ciJ~za. LeSlz·e:k ciZw, ż,e za. chwHe rz ust
ma!tki ZlnowU padn~e Z2Ipyltan1c: - Po co. 'Ci to? ... Chrząknął więc i dodał:
'
-

L

{d.

c. nJ

CZWARTEK

PZUs

5

Gey·Chłopskiej hoduje jedwabniki ~.'U~os~

Zw. Samopo

KALENDARZYK

1964 kg. kokonów -- 3.000 m. jedwabiu

18

orze

Zrzeszenie Hodowców i Producen
Prace Inspektoratu JedWabnictwal zawiązane 24 sierpnIa 1917 r. za- tów. Jedwabpictwa .w przyszłym s~
Bardzo się zawsze peszę, spaty·
.
z0l1:le , zamIerza ~a całym. tereni:e k . c zna 'ome"o (przeważnie ta ..
Tytusa, Do:rQty
LUTEGO
na terenie woj . .łódzkkgo w sezonie prosiło do współpraCy ZWiązek Jed wo]ewodzh\7a dalsze
zWIększame -?Ją
J
5,
. '
u~iegl:ym polegały na zorganizowa- wabniczy. Pracę swą rozpoczęło ilości wychowalil i w tym celu zor- k1ego dalszego), ktory zadaJe mt
KRONIKA
nilu jak najwi~kszej ilOŚCi ~środków wspólnymi siłalni pd zał02:en'ia sa~u g~mizowało 12-dniowy kurs teore- z braku lepszego tematu do roz·
WA:tNĘ 'fELEJl'ONt
hodowlanych l propagow~mą cha- monv:owe~o w· osrodk~ Jed~aJ:m.l- tyczny dla początkujących hodow- mowy pytanie "co słychać"? Nie
Kom, Miejsk. M-. 0.
..... tel. 253·6U łupnictwa. Dzieki zrozumlenIu spo- czym, gdzIe ma pows!ac staCja do- CÓ\v·. Praktykę słuchacza będą od.
.
d .. ' d _ ,
PogOl. Rat. M.lejskie
;- tel.· 104-44 łeczeńst'Y<1: l'ozprc:wadzon<?_ 785 gr~m śv.:iadczaln:ia j~dw:abnlczs:,
przewi-, byvvać w \vychowalni jedwabniczej. WIedząc co n:u n~ to
pov:: e fl~C
Pogot. ttat. Ubezp.
- tel. 13'l·1f:l
greny <JaJeczka Jedwabn11ka). kt?'l:'a dZIana w planJe trzyletn1m.
prowadzonej przez instruktora Zrze bąkam: "dzIękuJę, dobrze >"lul)
Pogot. lekarsk.1e E'I;H,
- tel, 117tj w wyniku ,dała 1.9G4. I::g kokOl~OW, I
.... te!.
Str&Ż Pożarna
szenia - ob. Tamiaka Jana.
.
jako tako"
albo też "niezgo'
Co w przerobce przynOSI W zalezno..,...
Zrzeszenia
zamierzają rÓW11lez"
."
~'
•
,'u'e sie
D\'zun~ .U-'TEK:
ści od rOdzaju. i gatunku. ponadlZ kroniki mlllcVJne,
. jak i w roku ubiegłym rozwinąć rzeJ, . CZa.sem tez rewa,nz)~ .~
Dzisiejs~ej nocy dy;l;uruja apteki:
Groszkow$k!ego (ll Listopada 15), Ja.. 3.000 m. jedwabIU. POrÓV'lTllIJąC lata
'
I chałupnictwo celem zwtek~eni8 pro podstępnym - ..,a u pan,a ...
r8ebQwsl,iego (Pabianicka. 212), Krasil'i.
194() -:- 1947 dał znaczniej
CHŁOPIEC POD KOŁAMI
dukcj,! jedwabiu naturalnego sp osop."
. d k t k' . tereSklej (Jaracza 32). Kona (Pl. KOścielny 8), 1945 ! 'Na ul. Piotrl~owskiej przy posesji bem ·domowym.
. rzew~zt11e !e na
a I, Ul
.
Luszez6'wskiej (Główna 50). Raczyl'iskie. lepsze wynild.
gO (I{ątna 54), Rytla (Kopernika 26),
vVysi[tld-oeffi Inspektoratu Je,dwab- Nr 33 samochod .osobo-..vy marki
sU]ący SIę mOJą osobą facet,
me
:VVagnera (Piotrkowska (7).
nictwa było zorgan1'Zowanie Zrzesze "Diesel" prowa~z01~:V przez szo~era
ustępuje i następnie jego pytanie
nia H?dowc6w, któl:e, ma nat cellU k~em?ka '!3-o2)tCZyns~~~f p (ulb'. Sl~nbrzmi: "No, ale tak w ogóle? Prze
krzeWienie jedwabnlc.wa na ura eVl cza:J
po._ . :'
rze Jega]ą"
l
.
'd' ,"
.
cego przez jezdulę chłopoa SławoClez ty e czasu me Wf z1e.lsmy SI..ę,
·ls
g
ue.o w P o ce.
,
.
l '
l B
W związku z moim lis.lem, który . l '
."
Nowopowstałe Zrzeszenie Hodow- nura TopoiSloego'd. zam. u / . aro- l,kazał sie._ w 31 nmTIcrZe "Dzienni- mee 1Ze pa'n opot~rle co SIę z pa·
ców d. Producent6w Jedwabn:i'ctwa wa 4. Po ~ypa. k,; .~aczynsln zanem działo?".
hałDOwał woz,
poolllosł chłopca f ka Łódzkiego" z dnia 31.1. 1H48 r.
'l'l!IA1'H \V. p. (Cegjelnlana Z4) _
przewiózł go do szpi1ala św . .Jana, pt. "Dzieje pewnej nagrody", z 1'aOczywiście
móglbym lnU zao ,C?d~: 19, f,Noce gnh3I IVU".
odczyty
gd7..1e stwierdzono pęknięcie pods1:a- dością, wyjaśniam, że nagrodę tę
J:ll)AI H_l Ult lUl. n LtstO~H,-dll 21)
wy czaszki
wreszcie otrzymałem. otrzymałem cząć wyliczac wszystkie moje koo godz. 10,30 "Damy i Huzary" pl'zed"ta DZIS;
.
D CI d ' , .
.'
-'
·równ1eź .oficialne zawiadomienie z lejne czynności od czasu 1u~szego
wieni.e sprzedane' o gOd:z 19 15 ri "': -- \"1 Klubie Literatów, Traugutta
6, o
OC 10 zenIe w p owyzsze,l sprar. .;.
t - d
l-Iuz~rf:'"
•
. , , , arl!Y 1 l godz .. 20, KarD l lVfackiewi.r~z. w~<:czór c~~;- wie prowadzi Kompania Ruchu przy Min1stel's wa Z rowia, o przyznanej ostatniego spotkania, jak np.:
'UJA,l R KAl\flJRAl.N'Y
OO;\Ul 201,. I skusYJny,: ."K~·yzy.s.•sztukl W~pol?~esnel • Komendzie M.O.
mi nagrodz:e i wysyłce p,i€niędzy.
NIElłZA (ul. I'rz("jazd (H) _ Dziś teatr
W swwUwy flImy "Ferrum , o ",0Rączkowskj ą.Utnisław
"Gdyśmy się pożegnali poszellieczynny.
_. . ,
. . dzi.nie l~.4u Ocl~ZY,t; prof. Makarczuka pt.
SKUTKI SPRZECZK~
Ag"ty

JUTRO:

°

W sprawie pewneJ' nogrody

Zebra nia

I

I-

TEATR "SYRENA" _

TRAUGUTTA 1

O godz. 19,30 .. Wgląd W Rząd"
'l' ĘA'rR. ..O~A" <Zachodn!a 4i$.
140~09)
o 'rrr~~z';'R19.30 .. Wielki mecz".
.<;J;.....
"LUTNIA" (Piotrkowska 243)
O godz. 19.15 operetka Nitouche"
TEATR LALEK .. Jj~A:i"AMU8Z«A·· CU1.
P~otrkO~I{a 65) czynny w soboty o gOd...

tel.

16. W mecz, i święta o "Od:;!:. 12 I 14.
...

Ąl)l'UA -

ul. Marszałka Stalina 1 ~
"PoQ,ejrzelli'c" (16.30, 18,30, 20,30, ule.
14,30).
.
BA.ŁTYK .- Ul. Naruto-wlcza 20:
"Nieootrzebni mogą odejść" (16, 18,80.
21, n~edl"l. 1330).
DĄ.,) h" - ul. l/ra/lC1SzIHI.t'lsl<;a 3l:
.. RYWal" Jego K1'61,ew--.skj,cj n'!:ośd" 16,30, 18,30, 20.30, nied'-4. 14,30).,
GDl!.NI.l\ - Ul. UM7.yń$!.tlęgO "!:
"Jasne łany" (17, 19.2l, med'1J. 15),
uNa. tropie zpl'odni" <15, 17. lO; 21.
IłI!lL - Ul, .i.łegj'onow 2/\\;
•,Znachor" (17. 19, :41. nied:l:1ela 15).
IqJźA - Ruda Pa,pt$.n!eka;

I' -;

"Cykl hlstorYCZllY .
W Składnicy Mundurowej, pr Y1l
. palna 94,. o gOdZ.~. ode~yt ob. Stefallczylm P~~T ",IfĄ°e~ID:C~aII1f'otłwaaD'1"'" I{olejowej o
,- 'v BW! Ll.> '-, _ "'.
.
,'l
godz. 18 odczyt Dr ~uk(:rwsklego pt."Cz o
wiek...na tl~ o:t.-'l.CZrlJ/',::;-;~ ?rzyrod Y".
-"IN śv:!etllcy ~z: 1J r\Jr 6, o g~d~. 1~.
odczyt p,of. M3.h_ar~z.~ll>a pt •. ::Za:dama
wychownwcz," w ChWlh Ind;ąceJ .
--- W sali Elektrowni: Da.szyflsldego 56,
o godz. 17 wa~rll.'~ zebranie Łódzkiego OkI'.
Zw. :M:otocvlchstow.
_ W sdi przy ul. Piotrkowskiej 49, .0
godz. 18 ze·branie Siekeji Miej:p;kiego Komrteiu Pomocy Zimowej.
..
- "\V lokalu Str. DemokmtY'cz;nego. ul.
Pi,otrlRClwska 89. o godz. Hl odczyt pror.
Jana Namitki,"wif'?'n. pt. "O równOŚCI w
ustroju demokracji".

ol!:i:ęle

.. G()~r;la t;w.iątll(lzna"

(:18,

Q-ziele 16. 18).

za,

. .
.
ey-1 2) Antonlna
Szosta (ul. Inzyn 1erSka Kurs
Po spr-zeczce ~rodz;irtnej skoczyła

.JUTRO (6. 2, 191Wl:
W lokalu Zw. Samo!"z'ldmvc6w. ul.
W61czańslw. 5. o godz. 16 od?zyt pl'?f:
Szvrnczyldewicza· pt.
"Ho'zwó.J polsklej
m";;:§!i delIwkratyezl'łej".
:... W śwj,etlicy Pań,<;tw.- Zakł. Pl'zem.
Dziewi-al'llldcgo Nr 3, o godz. 19 odczyt
kpt. Bebergula pt. "Choro·b~ weneryczne".
- W lokalu własnym,. PlOtrko·\v--.sł~a 67.
o gogz. 20 walne zebrrunte gekcji piłki
ręcznej LKS.

l

~"""-_J'

o

6' ..... '

n:!;e*

OSWUTOWE - ul. Pjotrl~owska243:
Z powodu remontu nieczynne.

I

POLONIA ' - 0 ul, Piotrkowska 67:
I
"W1eczl1!8.. Ewa" (15, H, 19, niedz. 131,
PllZm)\VJU~Nm - ul. :ł:erQmskiego ·/4t/ti:
.. Skarb Tarzana" (17, 19, 21, nJedzie-

l

le 15).

lU)BOT~n;:

ul. !tHlńskle~o 178:
,~
•• '~ 'WYWhidu" (17, 19, 21, niedz. 15).
ROSłA - ul•. l'tzf;O'W$k$ tI4:
"Nieuchwytny Smith" (17, 19, 21, nledziele 1 5 ) . ·
ltłJKORll ul. Rzgowska 2:
"Znak Zorro" (16,30, 18,80, 20,30, n1edziele 14,30),
STYL.OWY - Ul. ~llIt!sklego 123:
.
Na tropie zbrodni" (1530 18 20 30
ii.iedz. 1 3 ) ·
.".

-

.

SWIT - Ba~uckl Ryn~~ li:
,,~Z'Częślrwa 13_tka

(16,30, 18,30, 20,30,

med:l;!ęle 14,30).
.PI01:r~Ow$k4

Tl!JOZ4 ,..,. lll.

108:

.l.

I

I

ma

FABRYKA IGIEL DZ1E\\lJARSKIOH
ul. Dow"borCrLy'lióW Nr .. 87.

Ogłasm

wraz z budow~~URZ~DZfi-;N SANITAR~-YCH.

wa.runki prZietargu, oraz ślepe koszltory.sy otrzymać rYlOż-na w sekretHI'iaci'0 fahryl{iPrzy
ul. Dowbor,,,zyków Nr. 37, w godz. 12-15.
Termin składania ofert 'W zalaJkorwanych bez.fiaimowych kopelrtach, upływa w dniu 16. n. 48 r. o god.7j. 11.
Tegoż <linia o god.z. 11,30 nastąpi komisyjne otwarcie koper1t. F3Jbr}llka Igieł Dzlewiars'kiich zastrzega, sobie prawo wyboru ofer.ent!a. bez względu na cenę oraz
uni'2ważnienie P 1'Z et ait'gu, bez podania przY'C'zyny 1 po..
ifio8zenia z tego tytułu jakichkolwiek odS'zJ{Qdowań.
Do oferty naJeży dołączyć dowód na wpłacone wadium 'IN wysokości 1% oferowanej sumy, na konto 1429
w Banku Gospodarstwa Krajowego oddz. w Lodzi.
(1585)

Wydawca: SPÓLDZIEJ.. XIA \V vnA W NICZA "CZYTEI,NIK".
Redakeja i il.t1minlsiracja: Łódź, Piotrkowska \16. tel. 123-33 i
Redal,tor naczelny przyjmuje. codziennie od godz. 13 - 14. tel.
zastępca redaktora we wtorłu I piątki od godz. 13 -14. tel.
sekl'etan redakcji codziennie od lO-l:.!, telefon 209-02'
kiero\vnik d,ziatu miejskiego Od lU-12. telefon 208.95:
Redakcja- rękopis6w nie zwraca, za trpM i terminy ogłoszeń nie
,
Odpowiedzialności •

Humor

DZUJoQeh

I

NITRO

1.000.000 sztul{ (,jeden milllOO1)
WJ!,NTYLI ROWEROWYCH w jg. wzoru
z matel'illału dostawcy.

!tpki 2Q/ o•

biurze

Admir. do
wY'So-

.

Otwa,r<l1"-~ ofert na.stą:pi tego sa:mego dlnta o go-

clztro:1.ę

11.

n azc~eg6łowe Warurn!kl. piV2Jertargowe i inf'Ormacje mci.ż
p~ze~ZYInać w Wydziale Handlowym Zjednoczenia
~. ·t>Słu Gumowego i Tworzyw Sztucznych.
.JtJe 10C.zenie . Pł'ze'm~rsłu Gumowep'o i· Tworzyw
Sz uczn-ych
J"
o
f . t
.. ~U8tr21ega sobte prawo dowol,n'cgo VY--yboru
o ~~~ó~ ~r~.z 1Ulieważnienioa p:rzetaa,rgu be'z podania
po
.
ez zwrotu kO,SIźj;.ów.
I
,

IARSZTATTOKARSKI
przyjmuJ8
różne t o Je: a r iii k i e roboty
J A N O W S li I i S-Im.'
Ul ...JARACZA Nr. 41
•
.
(2513)

H

Szpachlówkę

l!ozpnszcl/lu,lllik

FACHOWE HAPRAWY

ws'zelkicł'

typów. Szybkie wykonanie.
RVN-KIEWICZ, Jaracza 22

I

I
i

!

KAŻOA ONDULACJA

JEST ZBYTECZN4

MAGICZNE OZIAlANIE
EliksiruilALMA"

z l'olcu 1946/47

DO ~ABYCIA w Administracji
Wy<1:twnictw .• CZYTELNnr,:A"

~I ~~~T;~j\;~;~~ ;~i,ór\~'i';{~w ~~~~~
zCim,iejBcC'.\v€l Sił
I za1atWI3.nc. po
go-

n 'I

AR U

l! !)-i~';H?WielliLl.

".

I

b!ei1"Ze

"KUŹNICA"

"SZPilKI"

i'

l
DOCUEMIlA"
l' AS'l'Ę do po.

KLEKS

123.34.
20-7-18;
125,64;

ROTh1PLETY
TYGODNIKóW

tówld na

nauesłanm

konto

P. K. O.

~-~~' 'I

Nr.

LóDź, ul. Nal'utowicza, 24 I vn - 567.
•
i
C'e-na kompletów wynosi ląc1-Telefon 214~30.
l nie z kosztami przesyłl,i "Szpil-

r . :1(1
... M
,.;. i~i

'I

PRZEO

UŻYCIEM

EliKSIRU

,

ZARAZ PO UŻYCIU PRZEP!~KN~
LOKI, Nl80GRANIGZ8NI8 TRWflH:.
WSPANIAlE.: PALE ONDULOWANYCI--ł'
WŁOSÓW; PEŁNA POWABU PRVZURA,
2 PO
~ą~;) PO
UŻYCIU
\ . ' UCZESANIU
EUKSU:W \.~) VRYZURV

AlMA
j.,~
ki" 1,ł 500.--, "Kuźnica" zł
ALMA
, ...._ _ _ _ _ _......_ _ _ _.........; .....tl...
OO...·...
-""'·"""'.-.,....._ _ _ _ _ _ _ _... Cena 150 zł. 3 fla.szki 300 r,ł. Jlo~~ tow!,-rD jc.st o~raniczona, zamawiajcie zara~ dzhiia.l jellzczl'I. AdresujCIe:. W •. PlpNCHAK &: Co,
\VARSZAWA, su:n. POCZT. 68. - Uwaga. PłaCI SIę przy odbiorze.
(1566)
(1578)

1

----_._------------------l
PRZY

wiązek

PARAFII
urządza

"C A R I T A S

śW.

KRZYżA

lO

'"V

f .. ODZI

W restauracji

I
.

TŁU

UWAGA OGRODNICY!
POWL'\TO\VY ~ZEK OGRODNICZY W
na powJJat łÓflzki ~ WicU{ą, Lódź

w diliu 5 LU'l'EGO 1948 r.
"

Telefon 155-11.
(1524)

f

l=

!

(1582)

radioodbiorników

wc
lw-

POLECA:

lUt dostawę

OfEu'ty w zalakowa.nych kopertach s:kładać w
przy ul. AJtdrzeja. Struga Nr. 26 w WydziaJe
nIstra,eyjnytm, pokój Nr. 7 do dn. 14. 2. 1948
. go<iz. 10 wraz z dO'Wodrami wpłaty wadium. W

LARTERY
wszystldch
lorach

lerowania

PRZETARG l\TJEOGRANICZONY

me

Szczegółowe.

I

,

PRZETARG łoi""lEOGR1-'\NICZONY

na v\Tykonamjie przebudo.wy BUnYNliU SZEDOWEGO

5 I,IJ'fEtJO 1948. R. ,
połuc1n. 13.08 Pt'.wg!.
prasy stol. 12,lG l\1uzyka. 12.:30 "Z llnkrofonem po ki'aju". j:;.30 l'iluzyka Ludowa;.
13.15 J'l'zegląd kulturalny. 13.35 Pl'iWrY{a. 15.00 Koncert rozrywkowy (płyty).
15.20 Pog. i[)formacyjna -p. t. "Pamięlnilk Warszawiaka". 15.25 Pogadc.l1ka }'"
R. R. 15.36 Wiadom. lo1mlne. 15.40 Ron.
maitości. 16.00 Dzi:ennHc 16.12 "Tu mówi
Wvbrzeże". 16.25 Rezerwa. 16.35
,,1"0rozmawiajmy" audycja ćHa dz.i,eci. .16.55
"Z zye.ia WyŻBZych. up;~elni'·. 17.<X!. 'i~':-zykit dla wSZyStkiCh. 18.00 .,St"LL,.CHl
W·trony Lud6w". 18.15 Muzyka. kameml:
na w wV'k. Kwartetu Krrl lww:;,ln.e go. 18.40
.. Wiec,,6r liter~c~d, .T~rz~go· Zag61'~~iego".
19.00 "Z zagacU1wll nV!f\ta pt·itcy . 19_~0
!~udvcja (\Ja woiBJm. 19AO "Melod';-e
switlta:". 20.00 Dziennik. 20.30 "Zwveię·
Bty;o Sokralc;lll," -- ."luehoWil3ko,. 21.4~
Muzvka tiJnec?:na. 22.45 Koncept zyel'·en
Icz. 'l). :;'2.58. Om?w. pro};;'. ~~k'l nll~ jut!·~_
23.!JO pSLatmr wl,:-~O}E1OSCl: ,",1.2.l hOilCc;Jt
;',ycz,en (cz. Hl. 2;l.nll WHldcl.l1,. z. ostat.
chwili. 24.. 00 Zako]1cz. audYCJI I Hymn.

- \1

- Niedobrze - potwierdzilem
z pOnurym naciskiem. .
- Ale rnechżepćln powie.
- Nie mogę. Nie chcę wzbudzać pa!nikl:
- Błagam pana ... Nikomu
powiem -- zaczął skamleć. - Pan
mnie naprawpę zaniepokoił. Gdzie
niedobrze? W polityce? But61,71
kartkowych nie wydadzą?
- Nic me mogę powiedz;e~.
- Boże, .Boże! - jęknął i po.
żeAn~wszy mnie krótkitl1- ski,nieniem Ałowy popędził w świat.
A po dwóch dniach, odbite sto"
krotnym echem, wróciło do mnie
słowo "niedobrze!".
Mme jednak bylo już zupełnie
dobrze i przyjemnie. MianOWIcie
przestał mnie wreszcie boleć zab.

Ł (') D 2,

(jZWiU~TIL!\
Vvi9~ćlom.

ogłasD

dlem do domu. U myłem sobie rę
ce, zasiadłem do obiadu, potent

rosYI'skiego

L •

. . . . Na tropie zbJlodni" <15, 17, 1\), 21,
niedz. 13). ,
TATJ~'i - 1l.1. Sienkiewicza 40:
.. "Noe gl'Udniowa" (17 19,31, n!edz'ic
le 15).
.,
.
f1SJ," - u..I l)a.szYll$l,tego 1:
.
. "Męzczyźni w jej żYCill" (15, 17, 19,
21, nj.edz. 13).
\VZ.OJiN'lAfn - ul. Za.wlłl~zka 1S:
. "Wieazl~a Ewa" (15.30,17.30, 19,30,
21,30, nIedz. 13,30),
WQLNOSll -: ul • .Naplórko~skiego 16:
_. Dlaczego Kasia
nie otwiera
.. Symf()i~la pastoralna" \ (16,30, 18,30, d ',""l'? Pr'zecież lotos' d
.
.2030. medz. 14,30).·
I
I,.vv •
' .- '>
. • zwon.l.
ZACHĘTA -- ul. Zgierske. 28:
- To U mn;1e w
uchu. proszę
"KulisY Wielki,ej Rewii" (17, 19, 21). pani.

\

J'ęzyko

Z I pietra doznając pęknięcia trze~
fu
zdrzemnąłem się· godzinkę, nast'r
1l d'wi
d
W Towarzysllwie PrzJyja r iPolc1ego tręgu ę Z . o~eba.
sko-Hadz!ecklej W l,odzi. ul. Piotr- pnie przeczyta1em rozdzial poDenatkę przeWIezIono do szpitala kawska 272-b w lokalu własnynl WleSCl pt."Z grzechem w dal'.
\ ŚW. Józefa.
l
z dnIem 15 lutego 1~48 r. otwarty Za'mknąwszy książkę, udalem się
i
. zostanie kurs języka rosyjskiego.
:
PRZYGNIECIONA PŁOTEM
doka:wiarni .•." itd. itd.
I Rozalia Pankolli. (Piasta Hl) pod- Zapisy przyjmuje się codziennie·
Jednakże tyle razy już różni feploh
ZOSi ł
cząs .naprawy
-a.a przyZJEDNOCZENIE 'TOWARZYSTW Jietoniici Inadużywali tej pointy
gnIecIona walącym SIę płotem. do0l!ield llad Zwierzętami R. P. Od-: post nowiłem wy-myś1ić BObi;
znając ogólnych obrażell ciała.
.a
,
•
. Ofi ...h'ę wypadku opaJtrr-ZYł lekarz dZllał w Łom Ul'ządza w dn. 7. II, ze
""'- .,
•
. " 48 r. Ost·atnią Noc Ka-rn-awałową zupełme nowy sposob rozpraWIapogotowIa.
z dużym programem pioBenk~ i tansię z natrętami. -[ oto co mi
WYPADŁA Z TRAThfWAJU
ca w sali Klubu Pra{!oWllli<c~ego iprzy wpadło do glonT.
Na rogu Kilińskiego ti Dąbl'ow- ~L., Namtowic'Za, te!. 1?O-66: WS'tęp
Pierwszego znaiomka, ldóTY
skiej VJYpadła z .tramwaju dozna- scrsle za zapl'oszemaml, ktore p:ro. .,,~.
..'
jąc ogólnych obrażell Kujan Adela simy nabywać w Zarządzie Towa- !"zagatl,,, roz :no~ę p~ tal11e:? . "CO
(ul. Kołowa 9). Lekarz pogotowia rzy.stwa przy ul. Piotrkowskilej 49, slychac zalatwll~m Jak mzeJ .
przewiózł ją po opatrzeniu do do- 'tel. 277-50 od dnia 4. II. 48 r,
"Niedobrzej" .;.,.., rzekłem ~ro~
mu.
(O.)
(1581) bowym glosem.
; - -......- - - - - - -....- - -......- - - - - -.......- .
- CQ niedobrego? - spytal z
Zjedn. Przem.. Bud. .Maszyn WłókienllJiCzych
niepokojem .

12.03

ZJEDNOCZENIE PRZEl\łYSLU Gm'lOWEGO
l TWORZYW· SZTUCZ~YCIł
W Ł O D Z l, ul. Andrzeja 8tnlga Nr. 26

_

"TIYOI,I" ...:- Da§z3i!isk:ego Nr 1

S T Y (: Z W A Ił TE K

z u d z i a ł e 111: ARTYSTóW DUETU SUTT
i Kazimierza PAWLOWSIHEGO
Początek o godzinie .20.
Dochód przeznac'zony dla n a j b i e d n i ej sz yc h.

(1185)

'~:::;;::;;;;::;~;:;::::;~~;:~:::;~::::;::::::;~~~~--~----~--m.--=---~mR.g-::~'~~~_~~~~::~

LODZI

za.prasza na

Tradycyjna Zabawę Taneczną
która odbędzie smę w dniu 7 LUTEGO o godz. 21

w lokalu Towarzys.twa Spiewaezcgo "E O H O"
ul. Nawrot 31.

Wstęp tyUro za zaproszeniami, Irtóre są <10 odebranL't
\y s·Cllueta1~laeie Zwilązku - Lódź, ul. Pi{ltl'lWWSka 80.

(2521)
DZIE1~II{ ŁóDZKI

Nr 35 <OH) 5

ZIOtA
LECZNICZE
1\'1.

OGŁOSZENIE

Z dniem 1 lutego 1948

T.,

SZYDŁOWSKI

dotychc'zasowa nazwa

.,CENTRALA ODLEWóW"

FARMACEUTA - ZIELARZ
40 lat pracy zawodowej.
L6D~, Narutowicza 1. Drogeria

zmi,eniona zostaje na:
"CENTRALA
HANDLOWA PRZEMYSŁU METALOWEGO
BIURO SPRZEDAZY ODLEWóW"
Zarząd i siedzvba bez zmiany:
Warszawą, ul. Mokotowska 12, teI: 8-50-21 i 8-50-22.

(1533)

I

WARSZAWSKA
z. '1V!;erzejewskiCEROWNIA
i S-ka

PIOTRliOWSKA 117. Tel. 168-77
CERIJJE garderobę, ODNAWiA
krawaty, kapelusze.
(1630)

(2522)

LEKARZE
........_ _ _ _

łI'~ECZNE PIÓRIł

sprzedaż,
naprawa,
kupne
u:l<Nwanych
M. GAZICKI ul. Piotrkowska 9
(w pOdwórzu).
(1536)

I

Ił

Koncesjonowany
elcktrotechnicznv
C. ,KOWALCZUK,
ul. połurlniow'l 18
Załatwia:, Uysullki i protokóły
elektrowni. Instalacje, siły i
światła.
(1210)

Zgłaszać:

Dr
wes Ilon.ltl ,
(JICWWi! {za burzenla). Południowa Zf:, druga _
siódma wieczorem.
(1491)

Sp.
elek.""techLot'"
mcz~ych poleca Elektrosprzęt, And~~~~_ _ _ .
(1418)

l~ElVHER'":-;peCjalista,

Telefon 161-42.

RZEDAż artykułów

Ql!rycz1l6.

śWIECIŁ
'
r.
:,
O choroby kobiece.
Zawadzka 38 godz. 4-6.
(1305)

~OTOCYKL - 100 sprzedam t;mo. Wiadomość Spodenkiewicz,
Pio.trko.wska 128 (sklep).
(1158)

D

KUPIĘ kijarkę.

Dr. Ml\RIUEWICZ GUSTAW weneryczne, skórne. - PIotrkowska
109-6, tel. 138-52.
(1488)

Henryka 13,

~-:-t.
(1175)

TAPCZANY, otomany, leżanki, fotele, krzesła, robota solidna l!eny
umiarkowane poleca Przeźdzlecki
Kilińskiego 163.
(1508)

D

LI
r ,BO ALEKSANDER, chorOby
WlZU, gardła.. nosa. DaszyńskieO'c
Nr 6, 8-10. 4-6. Tel. 101-50 ':.
(1494)

Dr. MIRSKI akuszeria
MEBLE kuchenne pojedyńcze i cach
kobiece.
Zeromskiego 37 or~bl' Je komplety własnej wytwórni.
257-23.
'
e
Napiórkowskiego 54 '(róg Ki1ińskie____________
<1_48_4) go) Stus.
(1507)
'LECZNICA lekarzy specjalistów. MEB.LE najtaniej gotowe i na za.
Gabinet dentystyczny, Piotrkow- mÓWienie w firmie Izdebski, Piotrska 3, tel. 216-48.
(1501) kowska 31 w podwórzu.
(2220)
Dl'. IIERDER skórne,' weneryczn~
4-6, Gdańska 46.
(1439)

STANIOL _ CYNFOLIE zakupi w
każdej ilo.ści "ENOLA" Łódź, Napiórkowskiego 24, tel. 177-00. (1522)

Dr MARKIEWICZ choroby ŻOłąd·
ka. ielit, wątroby,Piotrkowska 145 POPULARm Sldad MebIt S. Ga
8-5.
!
(1497) bała - Pawełczyk. Lódt. ql. Dr
Próchnika
l
(Zawadzka)
tel.
Dr MIECZYSŁAW
KOWALSKI 1?5-75. Poleca najtaniej
meble
specjalista - weneryczne. skórne. olUrowe, sypialnIe. stołowe. ",ab1
Al. 1 Maja 3, 8-10 i 4-7. (1492) nety,
kuchnIe. tapczany, Itoł7.
Krzesła, fotele l łótka. Wykona.
(1542)
Dr ZAURMAN specjalista: skOrne nie solidne i punktualne.
weneryczne. 8-10. 6--7. Nawrot H
Telefon 12~-39.
(1485) SPRZEDAM aparat radiowy "Hor-'
nyphon" pięciolampowy oraz anDr
DoiROWOLSKl specjalista gielski 'patefon koncertowy i szafchorób nerwowych I seksualnych kę do płyt pate~onowych. Telefo3-5. Kopernika 6/8, tel. 18S-00.
nować: 160-54.
(1169)
(1486)
8YPIAI,NIA nowoczesna mahoń,
Dr l\iAJEWSKt - choroby kobie- Okazyjnie do sprzedania. - Telece, wewnętrzne. Legionów 1/3 m. 1 fon 172-57, od 13--13.
«1l79)
Telefon 216-82.
(1426)
OKAZYJNIE do sprzedania muDr. BASS ZyąMUNT choroby ko- szelk;a-mero i dwurigłowa "Union_
bi;ece, Naruto.wicza 6, tel. 208-76.
Speclal" • 11 LiBtOopada 74/23. (1196)
, (1506)
SAMOCHOD D.K.W. kupię zaraz,
(351)
Dr PIWECKl - wewnętrzne (płu tel. 102-35, godz. 9-15.
ca, serc,e), Piotrkowska 35. 3-6.
SPRZEDAM szafę trzydrzwiowa w
(58!)
dObrym stanie. Wiadomość ul :Kaliska 7, II p.
(1226)

1------------...;..--:..,

--------------DENTYśCI

RĘCZNĄ maszynę skarpetkową z
Wodnickl St.antsław, dwoma wzorami, sprzedain. Łódź,
korony. mostki por- Al. 1 Maja 73, m. 4.
(1223)
celanowe. Andrzeja 11.
Telefon
PEKn\rCZYKI
S-tygodniowe
do
154-12.
(1493)
sprzedania.,.... Łódź, Przędzalniana
Nr.
42,
m.
S.
(1224)
LEKARZ-dentysta Zofia BALICK.'\
-Monhlszki Nr. 11. II piętro. Tel.
151.15.
(1500) MEBLE - ant.yki stylowe sprzedam. Główna 20, sklep 4.
(2517)
WARSZA WSKIE
Laboratorium TOREBKI damskie z imitaCji w
Dentystyczne. PiotrkOWSka 25 wydużym wyborze. kupisz najkorzykonUje
nainowocześniejsze
tlZę·
bienie. Telefon 260-13.
(2099) stniej, wytwórnia galanterii skórzanej firmy Szwed. Łódź, Piotrkowska 15. Hut}' _ Detal.
(2518)
LEKARZ stomatolog AliCja BIlrakowsIka. Choroby d7:iąseł. Labo.ra- POWIELACZ bębenkowy
marki
torium
techniczne
Andrzeja 2. "Briico-Solido" prawie nowy ,do
4-8.
«1182) sprzedama, tel. 153-68.
(2519)

DENTYSTA

speCjalność:

KUPNO I SPRZEDA2
IUASZYNY do pisania, Uczenia,
szycia, naprawa - sprzedaż. Kupujemy maszyny uszkodzone Su_
prema.. Południowa 1.
(1538) ,
MEBLE, sprzeda~ - kupno. Zamó
wierna - zamiany - Piotrkowska
Nr 275 (sklep Galar 1 BiernackiL
[(2115)

poLeca własne wyroby
Oll"az kupUje

SZCZECINĘ li.

znała tylkO'
z llil~wyraźny~h
zdjęć ama t\ .• ł sldch, serce jej zabilo
żywiej,
gdy 'któreg';;ś dnia niewi.,.
działny wciąż Wikio!' llrzynit,sł jej

bukiet rói,

6

DZIĘNNIK

LO;oZKl Nr

~5

(9411

WLóS

adres: '
WAWRZYNIEC GORTAT
'ŁóDŹ, UL, N3IWrot Nr 1,'a.

I

i S. PIĘTOWSKI
L ó D '1:., ul. OfP."oilowa 10.

(2514)

(1373)

Żył

na świece
Raz myśliwy,
Co nadmiernie
By) leniwy, '

'POTRZEBNA ekspedientka do skle'
pu rzeźniczego, ul. Składowa 11.
(1186)
_ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
WYTWORNIA krawatów poszukuje sprzedawców na wszystkie mias
ta Polslti. Of~rty pOd ,,792". (1594)

(1170)

' .
POKOJU z nle~r~puJącym prze)ściem przy rOdZInIe poszukUJe mm
de małżeństwo - dZWonić 129-37 od
godz. 13-15.
(1157)

I ASYSTENT

Uniwersytetu poszu~
kuje przyzwoitego polmju, może
Robił czasem
ZGUBY I UNIEWAżNIENIA być nieumeblowany, naj chętniej
w okoHcach uL Narutowicza. \ViaPrlowanie,
(1579)
ZGUBIONO świadectwo. małej ma~ domość telefo.n 134-64.
Sam nie jeżdżąc
tury,
świadectwo. dOjrzało.ści, do.Nigdy na nie.
wody
akademickie na, nazwiEko.
Różalska Maria, Gdańska 40-13.
FABRYCZNĄ salę,
ładną, dużą,
(1181) dwustronne światło, śródmieście Lecz wybuchy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
oddam. Oferty Dziennilc: "Fabry·
UI·ządzając.
(1216)
SKRADZIONO książeczkę Ubezpie czna".
By ni.ejeden
czalni Spo.łecznej, dowód osobisty
Zg'inął zając.
na nazwisko Maria Piotro.wska,
Ł9dź, Rzgowska 39.
(1177) OD STĄPIĘ z powodU choroby pra
co.wnię i sklep na wyroby drewPRZYBŁĄKAŁ się pies rasy ow- ni~~e i szablony zabawkarskie. Na
c'zarek, ulica Krakowska 12. zdro-I mieJscu maszyny motorowe. Tel.
SPRZEDAM samochód Clęzarowy I N T E L I G E N T N A, energiczna wie.
(1176) 264-71.'
,
(1207)
.Ford Kanadyjski z doczepką dwu- przyjmie pracę kasjerki,
ekspekołową na dobrym ogumieniu i w dientki, bufetowej Oferty do Adm. ZGUBIONO
bardzo dobrym stanie. Wiad. tel. "Poważne referencje".
(1191) Artystów Plastyków na nazwisko I 3 LUB 2 POKOJE z kuchnią z wy170-79.
(1190)
Rudnicka Apolo.nia. 11 Listopada gOdami paszu,;:uję VI Okolicy KateSEKRETARJi,A
ze
stenografią, 32
(1225), dry za zwrotem ko.sztów lub zamie
MŁOT pneumatyczny do 5 ton i biegle pisząca na maszynie, szuka
nię· Oferty do. Administracji pod
sztance kupię zaraz. Oferty do Po.sady prywatnej.
Oferty
pod
(354)
Administracji pod "Młot".
(353) "Sekretarka" Prasa, Piotrkowska ZGUBIONO. Pani w towarzystwie "Katedra".
pana, która 2 lutego o 12 w pol"ud,
55.
(1589)
nie
przed
Grand
Hotelem
podnio,
PIŹMOWCE, tchórze, llsy, kuny
kupujemy, dobrze płacimy. "Occa- MONTER samochodowy, wykwali- sla z chodnika zgUbioną drogocen- ZAMIENIĘ li pokoje kuchnia, 3 pię
sion" Warszawa, Chmielna 15.
fiko.wany poszukuje pracy. Zgło ną pamiątkową broszkę, proszona tro, śródmieście, na podo.bne, wy'(1516) szema Prasa" Piotrkowska 55, pod jest o' zwrot za wynagrOdzeniem. gody, przedmieście. Wszelkie koszta poniosę.
Zgłoszenia, Admlni- - - - - - - - - - - - - - , . . . ,,144".
(1592) PaWłOWSCY, Radwańska 25, m. 3.
WARSZTAT mechaniczny z prasa-I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(1211) stracja pod "pilne".
(1595)
mi mimośrodowymi natychmiast
dn. 28.1. 48. międZY
ZAOFIAROWANIE PRACY ZAGUBIONO
kupię. Oferty 'sub ,,1166".
(1587)
NAUKA I WYCHOWANIE
god'Z. 17 8., 20 dmvody osobiste, le_
gitymac.1ę
partyjną
i nominację na
SKRĘCARKĘ ,na. wełnę, baw€łnę
POTRZEBNA pomoc domowa (2 nazwisko Gałęcki Alfons, Ozorków,
sprzedam. Oferty: Biuro Ogłos2ień osoby, dziecko). Referencje wyMATEMATYKI każdY ~akre:;: uListopado.wa 39. Znalazcę proszę o dzielam. Kopernilka 74 m. 6, godrz.
Łódź, PiotrkoW'5lk:a. 55, pod ".JeWiadomość: "Dziennik zwrot za wynagrodzeniem.
(1204)
leń" .
(t58€}) magane.
14-15.
(326)
Łódzki" , Piotrkowska 96, III piE;SPRZEDAM, hurtownię spożywczą ·tro. pOkój 314, od go.dziny 3.
P~ZYBŁĄKAŁ się pies wilk. Odeb S Z KOŁ A Krawiecka Inst tutu
w dobrym punkcie, dobrze zapl'O- NIANI do 5-mies. dziecka poszu- rac - Zeromskiego 3, m. 7, Od1"~5J Przem. - Rzemieśln. przyjmuj~ zawadzo.ną, lokal obszerny, nadający ltujemy. Warunki dobre. Legionów 10 rano.
(~
pisy na kursy kroju męskiegosię na wszystko. Oferty pod "Hur61-10. Tel. 160-29.
(344) SKRADZIONO le~tymację dojaz- damskiego - Jaracza 14.
(1520)
townia", Prasa, Piotrkowska 55.
do.wą (Zgierz) i tramwajową mie j -\
.
. ..........(1590)
POTRZEBNA pończosznlczka
na ską. DobrOWOlska Krystyna. (1198) KURS~ st~nOgr~fb (biur?weJ) maręczne maszyny.
Dzwonić 100-64,
szynopisama, kSIęgOWOŚCI CentralgodZ. 9 - 15.
' (1192) SKRADZIONO dowody osobIste i nego Z:",:iąz~u Stenografów. ZapiPOSZlWlW ANIE PRACY
ksią1:eczkę wojskową na nazwisko sy: Kilmskiego 50.
(1005)
U
WYKWALIFIKOWANA potrzebna r.arstka Michał, Łód~, Rzgowska
B CHALTER - bilansista, wielo- do
robót artystycznYCh na dru- 73.
(35ą) MATEMATYKI wyższej udziela
branżowiec, skarbowiec, przyjmie tach. Nawrot 10.
(2515)
profesor, Sanocka 34, m. 87, klatposadę od zaraz. Rzgowska 56-a,
ZGUBIONO prawo jazdy czerwone ka "J".
(348)
m. 2.
(1180) POTRZEBNA
gosposia na przy- na nazwisko. Wiliński Lucjan. (1591)
chodne. Legionów 42, m. 39. (1227)
SKRADZIONO kartę rzemleŚlnJ.cząl _ _ _ _ _R_ó_t_N_E_____
BUCHALTER dłUgoletnia praca na,
kierowniczym stanowisku, szuka ST~R~ZA, kulturaln;l, samodziel- Nr. 394, lml".tę ewakuacyjną, świaDaszyńsIkiego 16
zajęcia na godziny.
Zgłoszenie n~, opl~k.a nad c~łopczYkiem 9-let- dTectwo, 4 klasy ~imna'Z.ium. kar- FOTOKOPIST,
"Wyższe wykształcenie".
(342) mm .. MleJsco:",?śc kuracyjna. zgłO~ ..tę rejelStracyjną".J-V~Urzed.u"S.k~,hQ_ JtQpiui~, 'Ws~elktę .dpJnlJ:p.enty:. pla.
szema ,-,ClOĆ1a. '
(794 we'gQ nt!. na'2lwisiko' S'imiński,O:J.'ny., rySn~,\itP.
, ", ,:
(1342)
BILANSISTA rewident sporządza
,Janusz.
'(1593)
pilanse, przyjmuje
prowadzenie APTEKA prowincjonalna poszukuZAPAMIĘTAJ
FOTOAUTOMAT!
k'
• i ' d ód'
h je młodego magistra z prawem,zaNarutowicza 8. wykonuje
naitaSlęgowosc i na z r, w go Zlnac
rządu. zgłoszenia tel. 165-91. (1212)
. j d' . l 't
popołudniowych .. Oferta 1914. (1210)
me z JęCIa egl ymacyjne. (ś531)
c

legitymację" Związ~u

-I

-------------------------------
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LOKALE

-'--

\\'IKTOR: W:mrl0, może t.o śmip.~z~
ne, że' za.nim u'nz<It swoje oh~i~~ze,
pragnę ci coś .Vy;;o;'lflĆ. Aie e'l.ll~ę. że
gdYbym był wiej chwH widZialny,
nie zdobyłbym się na. odwagę, by
powiedzieć, '~e lmch:Hł1 (It'};lie. Poko
chałem cię ni~m'łl
od llierws1,cgo
1l.O'mentu nasze.; zna;iomoi;ci. ..
WANDA: Ja sa.mt uie wjem, co
ci odpowiedzieć. Nie znam tw(ljrgo
wyglądu •••

1----,-----------I

·

c

.-.-

_.

WYDZIER~A WIMY
spółdzielni
branzy konfekcyjnej lub włókien PRZYSTĄPIĘ do spółki do zakła
niczej duży sklep 3 okna wystawo- du ślusarsko-mechanicznego. Mam
we, Piotrkowska.
Zgłoszenia do maszyny i rentowne' artykuły do
Dziennika Łódzkiego pod "Spół produkcji. Oferty pod ,,1171".
«1171)
dzielnia".
(1174)

POSIADAM lokal handlowo-przemysfowy 4 tzb()wy ea 100 m kw. FOTOGRAFIE legitymacyjne, roz telefonęm. Oczekuję propozycji. boty amatorskie, wykonuje jedne(2512)
Oferty "P AP" Biuro Ogłoszeń, go dnia, Nawrot 1.
Piotrkowska 113 sub. "Spólnik".
(1394)
FOTO-ATELIER Bielski Ludwik,
SKLEPU przy Głównej poszukUję Napió:t'kowskiego 39,
tel. 145-17.
(wytwÓrnia' mebLO.
Oferty pod Zdjęcia artystyczne i dowodowe.
,,1193".
(1193) Solidnie,' tanio, szybko.
(2520)
ZAMIENIĘ Sklep z pokojem w cen
trum, na mieszkanie 2 - 3 pokojo- NAPBAWIA bez śladu uszkodzoną
we z wygodami. Oferty - D7.ien~ garderobę. 'Tkalnia sztuczna Frannik Łódzki - pod ,,77".
11194) kowskiej. Sródmiejska 23-2. (1189)

Toje"'''iczq

tora

wylwilluje wszelkie roboty
tokal"Slkie, spa.wanie metati!
ora..z I"e..'Ilon!ty.
F-ma: J. MIERNIK

l ,,1170".

GOSPODYNI inteligentna, dobre
SZOFER mechanik czerwone pra- gotOWanie, referencje, do jednej
wOjazdy, praktyka warsztatowa, osoby - potrzebna. Oferty Dzienposzukuje pracy. Oferty "SzofeJ;". nik: ,,1215".
(1215)
.
(1206)
POTRZEBNE zdolne podręczne do
SAMODZIELNA korespondentka, sukien., długol81tlliia praktyka, zgło_
stenografka biegle pisząca na ma- szenia Piotrkowska 175/11, od 18 do
(1221)
szynie z powodu przykrych wa- 20.
KREDENS stołowy sprzedam tanio runków mieszkaniowych przyjmie
Dowborczyków, 23
(róg Nawrot), odpowiednią ~osadę na ziemiach MANICURZYSTKA potrzebna, !:a,.
stolarz.
'(1209) OdzyskanYCh. 'Oferty z podaniem raz, warunki dobre. Fryzjer, No(1222)
warunków, pod "Stenografka". , wotki 55 (Pomorska).
(1200)
SAMOCHOD "Bisyng" l) tonn do
POTRZEBNA samodoz;ii€'lna krruwcosprzedania po generalnym remon-I---....--------------~------- wa. Sienkiewicza 37, m. 11. (1208)
cie. Wiadomość Gdańska 74. Spół- RUTYNOWANA bllansistka człodzielnia Wojskowa.
(1203) nek StOlWarzyszenia Księgowych, SZWACZKI kwalifilmwane na kon
spo.rządza bilanse, popro.wadzi każ- fekcję chłopięcą system taśmo
(działkę) dą księgowość w godzinach popo- wy mogą się ,zgłosić.
Przemysł
KUPIĘ plac budowlany
w śródmieściu lub na krańcach. łUdniowych. ,Oferty sub "Stowa-I Konfekcyjny Bandurskiego 9/11.
(1184) rzyszenie".
.(352)
. ,(1202)
Oferty pod ,,1184".

Wanda mieszkała juź od tygodnia
u Agapita. Polubi'ła serdecznie poczciwegO' staruszka i Wiktot':ł. Tf!l,(~ś·
niarowi. bYła wdzie!lzn:t za l)omoc i
lubiła SblGhać jeg~ ni8ki,~~i), melo·
dyjnego głosn. I cboo wygląd Wik-

MECHANIOZ~Y

P~DZLI

SZCZOTEK i

POTRZEBNA zdolna
okryciarka I DO WYNAJĘCIA część składu 162
do krawca damskiego.' Piotrko.W-1 mtr. kw. (duze o.kna) l-sze piętro
ska 189, m~ 2.
(1199) i garaż, W centrum. Oferty pod

(1162)

Dr KUDREWICZ speCjalista we- MEBLE nowe, używane,
kupno
neryczne, skórne 7-10, 3-7, Pio.tr- sprzedaż - zamiana, Kilińskiego
kowska 106.
(1490) 145, tel. 155-31.
(1558)

ZAKLAD SLUSARSKO

WYTWÓRNIA

Zakład

SNOWADŁO mechaniczne kupimy

_ _ _ _...

LEKARZE

I

AGAPIT: PrzcIH'aszam,

18)

że wam'

przeszkodzę,

ale C:lu.i~. że nie dade
sobie, buc mme r:\'ay. Wand,o, kocha cię najlepsz,y człowiek pod słoń
cem. Z drugiej 'strony 'rozumiem, ,że
nie możesz mu odwz:t.;emnlć uczucia", póki jest niewidzialny. Pójdz~e
my więc z Wiktorem dO' laho~ato
dum i za dwie godzillny wróci'rny.
,Wówczas zobaczysz, jak, wygląda
pan Tr'lf:"'niar. Tym"?':.'i!."l'm llrll,ygotuj dobrą kolację z wine~

GdyAgapi~, i ,Wiktor, zbliiy1i się
do l~bor!"torlum. zabiegł 'im· drogę

~tary wozny i krZYknął: "Ktoś doko~ał ~ł.amltnia i skradł eliksir pana
TrzeSnla~!" P~yja.ciełe udali się
nat:VC~nua8t na dużą' salę i P!'ZCltO'nalI SIę o prawdzie słów woźn,ego.
WIKTOR: ,Nieszczęście! Skradziono mi przepis na eliksir przywracając~ włc1:r.ialność. Nie wiem,
będę
UIlJ.l~ł go odtworzyć.

czy

D--018851

