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Konferenciaw Pradze
-. Trzej ministrowie już przybyli
w czoraj po połudn~u rozpoczęto obrady
Cz,echolSltowa,cią ~ JrUgosł~wją jest
PRAGA 17. n. (PAP). W'e wtlo- Rozpoczęcie obrad Konferencji
rek 17 lutelgo w godzinach ra,n,ny,c:h
W' p'oludni,e dnia 17 bm. odbyło wprost d:;i'eiową koniteiCZIIl'o:śdą.
.,W).tam PaJlIÓW - zakończy,I miln,
przY1hyf do Pragi na czel,e d'e,lega,cji silę w pałacu Czelmińs:ldm w P,raj.ugo;slnwi.~ńs:ki'ei. J:}ill1, sura .." z,W~'r. ,dz,e i,naugllra.:yi'ne pos,i,ed!Z<enie kon- MasaJf,Jnk - s'croeczine i Pf'O:szę, aby.liul!olsl~W1Il - SliID~'CZ. .' " , .' fer-e:ncji millliis.trów spraw zagrall1i,cz- śde nas cZGŚc,;ej odw~edlz.ali Ol'laZ
. Wkrot~e, P'? • IlrzY'l?YC~lll dele,gacJl illYc!h" PoJ\skit, Cze,Choslow<l!cjli i Ju- abY'ścte PQ'zwO'li~i i' TIaJm w waszy,c:h
Ostatn;il modeł kapelusza
kra,j:al(~h z,a'gnśdć".,
J'U,gOSI'Otw.llanskl'e,l, t1/a<dl eaha,l
godz. ,~o~ł<iw;ili,.
S~o POCl~g, Wl'OZąCY d,:le;ga,c'Ję, po~Na w.stępi'e wyg.~os:t przemówieską ~ .mm. ~1,'o,~zelewskijm na _ze:k mie min. Ma$la,l"Yk. podtkreśIadąc. ż,e
GaSCl p'owl'tah, na .d;'V:?TCU: m,u,s: 'rząd czeC:hoo'slowacki przyjąX z zaą·
t~r Masaryk, WlcemlllHs,~er Cierne n ,.ruowo,le:niem inicjatywę rządu pOItts. ~,ekretarz gemera.l;ny cze~h-I) ...,l()- sldego w spr.awte zwoJaln:la kot1lfewaclnego MSZ Hełd.l1'ch, sz'e·i il,~r)- l'Ielndi miniiSItrów sp,ra,.w ,za,gra,uicz"',',.~n
tQikół'U d;YlPlo'l~ia.~ycz,ne,gp dr Sk~h~' ny,ch PolSJki. Cz,eC:hoO'słowa,cii i Juut
ky, ~ koml'S~ldila ,p:-zygot0;VU?R gosławi~ dJla (}Imów;en'ia p!pohlennów
tr~lda.t~w I?oikOJ'OwYCih ,1 spraw l!IDe-, ąl i'emi,eckJch.
,
li
m!eck1oh mln. pełl1iomocnydr HaJdu, ' NaJS'tęptlliie min. Mals:aryk wyra,zlJ. " ,Na. kolllfeien*~tw Pradze min. Modzelewski wygłosił wczoraj prze_
y
~nl).,ister. p'e!llnlOlffiOCUY ~r cfern , g~,- przekonan~e. te lI,l!n,istrowie ił, kra: mówienie, w, którJf~t,?,śwfadczyq-: , '
_",'
"
'tler.alQW1lle Kum~ost. PIka, Dastycb, jów słowiańskich będą się spotykl}11
~,OstatJl!ie po~~~ia w sprawach, do.tyczących Njemi:ec wywołały
fłre,zy,d:ent PragI dr Vac.e~ ?'r~z człon częśch:ii porus~a'ią,c za,gadn~enle Nie głębokie~V9~Menie opinii' publicznej w Polsce; i sądzę, że równlież
kowi:e ambasa,dy PQlls~l'eJ 1. JttIlSOtS~O"'" m!'ec~ 'MLn. M'alS'a,ryk s-twierdz.ił, ' ż'e w Czecho.s~P\Vacji i Jugo.sław:id!, a także we wszystldch, krajach, którym
w.1,a'ń~kiej z. Clharg.e d .af,falte,s Sł a !, narody Polski, Cz~cho.sło.wacH i Ju- droglL jestpok6j. Takie są powody mego. przyjazdu do. stolicy bratruej
nl,eWJczem ",. ambasa'oo,rem Czerpe gosław~i, kUi ..e uCierpiały z poWOdu Czechosłowacji. Mam zamiar, odbyć w tych sprawach narady z delegacją
jem n:aezele.'
d
cIh r agresf,} h1tJerowsk,1ei. muszą czujniej rządu czechosło.wackiego i dełejgacją rządu jugo.słowiłańswlego.
p
• , Miilli6ter .M:a.s,a~k, w lSle: • 'e,clzmr.
'Obserw'Ować "rob.em niemiec~i. z
Jestem głęboko przeko.JUldlY, że zgodność interesów nas'zych 3 kra.
g c
sliOwalClh ,wiJta.t, obIe doe1e a
d bliska patrze~ na te zagadnieni'a i jów nmoZliwli nam powzięcie WSPóLNEJ uchwały ldóra by J·eszc·ze raz
'Mi1l1 MotdzeJewskf Wylgtosnll p.rz,e' " . ,
-,
, 'k ~;
d' kr6tlde1 prz,emóW'i:e dązyć do bezkompromsowego roz- pokazała światu NASZE D~ŻENIE DO TRWAŁEGO POKOJU W EURO.
~l' "t'U1onketT ra Dsatol~CY' b' ratn'j'e i Cz'e- wiązania tego problemu.
PIE. Nie wyobrażam S600e by takl~ trwały pokój można było. os;iJągnąć
'
tliIle, \V' orym I 11.1
" J " .
. ' d ,: ł
d I J DNO" O,.....n::. G
Cn()slowacji pl'zekaza'! serdeczne .Ży ~,Nle tracimy na~z:le1 :- ~Oi\Vl!ei. zJa w ro( ze E
8TR .."I ...' &:J O ROZWJ~ZANIA SPRAWY NIEMIEC
czeniaRządu i Nawd1u P{):lls,kiiel~o. mln. MasaJrY'k - ze wł~ł,k!le mocar-l
Sprawa ta obchodZi przede wszystkim kraje sąsiadujące z Niem
PRAGA 17.2. (PAP). W PradzE" stwa do'idą do porozuml~nia w spra cami oł".1Z te narody, ldóre WlUo.sły do dzieła rozgromienia hliItlerowsldch
ogłoszono' komunikat oficjalny .o Wlłe N~lli!iec. Chwilowo Jednak ~tl- Niemiec największy wkład. Pomijanie tej zasady (]oddaJa ,trwałą. stabliza_
fotpoczeciu obrad konferencji minisiJnl:' się Ucwć z, twardąrzeczywls- cję stosunków w Ewo,pie iii mogło. by. dopro.wadzić do zapl'zepaszczema te_
$trdw, spraw ,zagl~aniCzIl;Y~~,. ~g()lą~~~,~~~ą.;.,,)V;@'b.~i,~.łó.ret.~~~1!,~ś,mr za -, ,$'~, ~o ~iąg:tl~liśłlłY )vs:p'~ln~ W'3;Siłkie~. ' . . '
, . ' • ", '
Czechosłowacji i JugosłaWlI.
,jąć sta'ltowłsko, ta,k'i e,{al{ie natk~ztd~
':,Jestem przeJwlially,ze nasze obrady, pro\vadozone w głębdlqeJ tt~W dniu 11 lutego o godz. 10.15 n!lim n,aJbarddeJ
tywotny interes. sce G pO'kojov..y rozwój Europy. będą dla d~okratycznej ophli;, św:iatą.
t:ozpoczęłosię pierwsze pOSiedzenie Gdybyśmy ooojętn,ie przY'PatrywaH jeszcze jednytl1 bodźcem dla konso!Iiditc~ ws'zystldcl1 sił, ~ffl"Zają.cycoh
JCoIiferencji pod przewodnictwem Slię temu, co siłę dmeie w Ni'emczech, do ngru'lltowania powszechnego beJZpleczeństwa w !myśl zasady ~po,
~inistra spraw' zagranicznych Cze- ułatwilibyśmy Niemcom prO<'Ya,dzeni~ dzieln<tścj pok<tju która leży u podstaw Organizacji Narod~wZjednochosłowacji --- Masaryka.
3,kcitl
propagandowej. skierowanej n y c h . '
' ,
" ,
Po przemówieniach powit~lnycł; prze,ciwko na,nI".
Myślę, -Te GLOS NARODóW SLOWI~SKICH, których ud2)iał W,
rozpoczęły się obrady, w trakCie kto
..
.
"wycięstwie nad Niemcami był tak wyb.Ftny t których ofiary w tej walce
rych postanowiono pow, olać komi-M6'Woa zaiZua,czYł,:, ve g, ł~~ym b ły tak ,. 'n'
NIE' POWINIEN I NIE MOżE BYć POMIJANY
.
.'
k Li
.. p ra sk!l'e l S<>
y
,'Wle ue sję· W godzinach popołudmowycn tema,tem
'OlI eren>C].J
•• :"
'. przez nik()Jgo kto pragnie rozsądnego i zgodnego 2! interesami EUl'oPY
komisja p~zystąpiła ~o prac~.
. N~emcY, l~c~ .p~zy .oka'zu poru~z~e rOizwiązancila ~agadrJllień powojennych.
' .
, ~astęPme odbyło Się drugie posle zostaną r'O\'\U1e7:
llnne.za.gadn~en:a,
W t
ze 'dywaniu rozpoczynamy dzisiejsze obracly
•
dzenie konferencji ministrów spraw kt6ryc,h uZ:g'odJnaleni:e mIędzy PoJlSką.,
ym pr Wl
"
~
•
zagranicznych pod przewodnictwem
•
•
ministra Mo.dzelewskiego.
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Komis,ja Hertera
przeciwno budowie okrętów
W EU r O p ie, '
WASZYNGTON, 17.2. (PAP). Komisja Hertera Kongresu amerykańskiego, ponowiła żądania w spra
wie ograniczenia budowy, okr.ętów
w stoczniach brytyjskich i kraj!)ch •
objętych planem Marshalla., •
Stoczniom, tym ma być pozostawiona swoboda budowy tylko ,tankowców.
,
Ponadto w sprawozdaniu komisji
Hertera poparte są żądania' senackiej komisji, dla spraw zagranicz-'
nych, dotyczące sprzedawania amery~ańskich okrętów w ramach pla~
nu, Marshalla oraz ograniczenia
dZIerżawy ty6h 0krętów przez pań
stwa europejskie, 0.0 liczby 309.

W''y" k"'ry" .-'e
C"

międzynarodowej organizacji

przemytniczej

.

LONDYN 17. 2. (iPAP). Weld'ł,u,!g
,
,i!l1ifol1madi Z Amstel1damu
drz,ięld
'Współ'Pra,cy l)CYl!Lcji 'różn.ych krajÓW
z,doł·an!o wYkryć <Ylb11Zyrróią tni,ęidzy~la!l"Ocilową org.atn:tzację przemYltnlków
pap; erosóW; l'Stnieją p!rz~j)usz,:z,e:ui'a.
że fJrganizacj,a ta Ibyla fliJ<lUSJw.aJtla

t uJe
· Sc h u man
D
~i'~ ~;;~d ;~db;~e,~~~~i~~we~lS~
wie miary s 05
~e~~~~~ s;t~~n~~:~,~~~l.a.~~~k:~
nistra spraw zagranicznych Jugosla
wii - Simieza.
, PRAGA, 17.2. (PAP). Po konferen
cji min. Modzelewski w tOW(łrzystwie charge d'affaires ambasady
polskiej w Pradze dr. Staniewicza
oraz min. Simicz w towarzystwie
ambasadora dr:, Czerneja złożyli wi
zytę .przewodmczącem:u czechosłowa:cklego Zgromadzema' Narodowego J. Davidowi.
Bezpośrednio po tym obaj mini.
'.
strowle s~raw zagramcznych przyjęci zostalI
wraz ze swym otoczepiem przez prezesa Rądy Ministrów
Gottwalda.
' ,
Następnie . p:zewodn~c~ąc~ :deleg~
cji,polskiej l JUgosłowlanSkleJk~dah
sit!> do starego ratusza pras lego,
" ... .
. r . ńce na grobie Nieg?Zle złOZy ł~i::~a.
znanego o
'

d

• Alb

aft.1

W""

. "szrapne ł I•
ogniu
,.

K
'k' " ,. t ' k"
Z regu punktow zmSlczon,
omum oeJo armII a ens lei ,w s e
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LONDYN 17. II. (PAP). Wed:lug deli l:o<kaJl1:ycill.rad lud<owy,c:p.,w kto
uada.nycth przez, rardiQ-, rym brało ~,dz'llar 250 d~:le~ató\\,. Nr:
stClicie Wolnej, Ore,cH, odd:z!',aly ar-zgrolffila:d;zemu p'OISz,q.z,e,gOllll ~elegfr~l
mij
w zda:w.ah.
ak'CoiJ"
duilU demoikrwtY'CZin-ej
9 ,i 10 luteg'o z os'trzeliwaly,
artyJ,erii 8aloIrzaJą,ce.J tiprawozda,nJ.e
do odbudowyz uwoln:'o'nych
~l1tforma:cj.i,
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,,arab,sk,liII.
ustąpienie z gabinetu takich ludzi, Na \li;SJohód od Sallorritk: od,clzia'lY, a:r -~-~----------po
jak mim,'ster armii Royall, minister mili demokratY'c:zrrej .z~ris,zCZY, t,Y' w, 'T' rogl'c' Z
'I'
II
,.
"H I'· obrony
Forrestal min Harriman szerę;gu punktw!..h
L11!1,I~ kr,lelOw~
,
ny p on gruzdcy
H. Wallace na wiecu w aar emle zastapienie
ich 'l~dźmi' któ,rz y ch,cie fik oS,ty,
d!:og~, >u~;U1~nlaląCWI111UIl1II- ~ENEWA,_ 17.2. (PAP). Według
.
a ens ,leJ.
,k
Swiatowej
Organizacji
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':NOWY JOnK, 17.2. (API). Okoł.o ONZ w SP,rawie podziału Palestyny,
10.000 'Murzynów_'l;Vzięło wczoraj u- gdyby zażądał rezygnacji ministrow,
dział· w wielkim wiecu, zorganizowa którzy od pierwszej chwili starają
nym w murzyńskiej dzielnicy Np- się podminować te decyzje. Przez
J rku Haarlemie B
.
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PARYZ, 17.2. (PAP). Cała praSa\Jak 1 smlesznych .
paryska zamieszcza na widocznych
Przypomniawszy wystąpienie prze
. 'scach wiadomość ° złożeniu 'no- ciwko obywatelom radzieckim i roz
mIeJ.
'
.
.
ty protestacyjne] przez amba~adora więzanie, ' stowarzyszema "Wolne
Putrameota w związku z aresztowa Włochy" Herve kontynuuje: ..Pola.'
,
.
nlami obywateli polskich we Frao- cy znaleźli się :również w grupie a'
,
.
cji.
,.' r~sztowClrlych.
Jednych aresztUje
'Znany publicysta
Pierre lIerve SIę" bije i, transportuje do francuskomentując prześladowania cudzo- kiei strefy okupacyjnej w Niemziernców w tym kraju, pisze: "Po- czech, gdZie są internowani w obo. ' "
.
'
.
t.'·,
"k'
hcja <1opuszcza SIę na naszym tery- zle, S I,Zezonym przez naJemm ow ,
torium posunięć zarówno wrogich, Andersa, innych zaś prześladuje się -

.
.
.
d
k··
P
, :'r'ez. 1ru,man mowl "p,'O zY,' :OWS ,U
OŚWiadczył

'
'
l.
.,
i rewiduje na miejscu. Towarzystwo S ;:WIlg pap:l,erQ,Sow.
Przyjaźni Francul!lko
Polskiej 0oc
trzymuje o' 6 rano wizytę policyjną"
nie mającą nic, wspólnego z przyjaź przez sa moloty greckie
nią.
m'l GRAD 17. 2. (PAP), Wt-jtvg'
Ekipa: Sch'Umail, Moch, Mayer i~,fGrmacii Z AI:baniJi 3 lSaI1W',tI~V rZ.1i inni drwi sobie z naszych intere- duut'eiisldego lIl!aruSlzyły VI 06tatj}:,;'il
lb:
d
sów narodowy~h. Ludzie ci gotowi U!:;, CI~ granice A:I arr.it1. .Je'r~f!. ~ . sasą zrezygn,owac z węgla pOl.skieg,o, m(}l~J.tow przeleKc1a~ n.a'd e1. . . z,:crl. Kln,eallld>
z warunkow naszeo-o bezPleczen- dru(Y'l lecąc z Q,uU prz e{~laf
stw' .
t" F '" .. Ek'
. t S~in"'o ""rzeC'i zOista,ł z,all'wlażoIllY na,d
a I z pres IZU rancJl.
lpa Jes
.I!.'~
"na wysokości zadania".
m~ejs,co'W,Q'śdą Saram!da.
'

b·
h Polaków we Franc·li
O prze yWQlqcyc:
Francus
'. ka opinia
. . pu bl'Iczna oburzona

I
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li by wprowadzić w czyn słowa pre,.
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dyre'klora DULw Łodzi ::~:c!a"r~fu~ru;,~'"';:a,.ro~~~~

. , . ,
17 lutego br . .rozpoczną Się w Gev.~Tzw,ol~niu., "
"
,,
newie obrady komitetu ekspertów•
Dowbór WY,korzystywał Swe sta. który rozwazy sprawę natychrniasto
d
kt
Ob:ręgow~go wego zast-os0wania
odpowiednich
ł
nowisko
yre ora
"
. ci
Z
ZIO
Urzędu ~j~nvidaeyjl1ego, popeJni;ł.- środków dla opanowania tt'J lOrotora Okręgowego. Urzęd.u Likwida- J-ąc szereg mahyersacji i narl,użyć by.
',.
Prze'widuje się m. in. opracowacyjnego w Łodzi.
.
na szlmdę Skarbu Palistwa. Są to nie planu masowych szczepień 0Dowbór uprawia~ swą., wrogą sumy b. znaczne.
chronnych oraz wykl:,;:,jw w różił
k
-. - P l
L d
- d .
-l-.:J-t
- t
łn
~-ku
::)nnlo.. CJ1 l kO s~('J u owe~. .ZIa- ,s ~ wo Jes W pe
IM,'
nych krajach na temat walki z tą
!Wf. OSC l W o reSle ok upacJI l po
chorobą płuc.
'

r "

.
d· oczy SN

·le dnym'
d

obllczeń'

Na wyzwolonych te,rep.ac,h w o rę ZdroWl'a na k l' •
k'·
'era
J.
vJ:tad
d'e,
u l Zlems leJ, Ultll
zydenta, Truman
udowod- gaoh K~stol"t:a. i F or~lna1 ł z~ "
rocznie 4 do 5 milionów o.<tób na
nić, że istotnie wierzy w to, co mó-lmOkraJty.czne zarzą,dzilly ZWO ail1'lle ~e gruźlicę.
wi G wolnościach osobistvch". .
nera.Lnego zg'rollTIad,zema prz'edsrt:awllWobec tak olbrzymiej ilości śmier
teIny ch wypadków'tej. choroby, ar-

,
mogłby

::,:.;!ż~~ i~:d,::Y~;Yi~· ;r:,: ,=,1; Aresztowa'n-Ie

ta Henry Wallace, wystąpił na t y m ,
w~ecu z ostrą krytyką polityki ., rzą-" , '
.
. doweJ' wobec Murzynó7Y'
O UJ
O
, Nawiązując do poIftyki amerył·
kańskiej w sprawie Palestyny, Wal
,
Się
7
lutego Władze Bezpieczeństwa
la,ce' podk, reślił,. że.prezy~ent Trul
eszcze po
~an "przemawHl ~ląg e J
b k "aresztowały jednego z głównych
zYdowsku, ale dZiała po ara, s'aud' działaczy podziemnej organizacji
Prezydent
Truman - OSWl - SN
kM'
db d
b d
ez;ł Wallace _ mógłby udowodnić
ra ,lse~t Dna bU o.Wą an
SWe szczere poparc:;ie dla decyzji NI
- mgr. L. OW ora, yrek -

i

WnnLl
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ym

.
wrzesnla 1939
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Wypadki z

Wicepremier Kosygin

r•l

rministrem skarbu ZSRR

MOSKWA, 17.2, (PAP), Prezy...
dium Rady Najwyższej Związku Ra
rzeczy\vistnić się. Finlandia zosłała dzieckiego mianowało wicepremierozgromiona przez wojska radzieckie ra rządu Kosygina
ministrem
i musiała kapitulować. W ten sposób skarbu.
polepszyła
się
sytuacja obronna
ZSRR również i na północy w rejosz"kował
Ilall1;ctid, zl~'0iJ!atruj<lC ją w broń .•
nie Leningradu.
•
Jak oswliad,czyl Chatnlberlam 19
LONDYN, 17,2. (PAP). Na dzień
.MOSKWA 17. II. (PAP). Radziec- PIL ANI NA CHWILĘ ZE PRĘ- marc:a 1940 Toikll, W. Brytania {Jr?,~·
12 stycznia br. zanotowano w Anloe Bi'uro IfllfOrtlHlcyjne o])ubIik'owa~ DZEJ CZY PÓiNlEJ HITLER NI\- kaza;ł,a f'inlal!ildiii
101, s.amOi]OItów,
ł
glii 318.247 bezrobotnych.
łoczwatrtą i ostatnią część KO!ffi1.l- PADNIE NA ZSRR.
.
PTzeszf.o 200 dzi'a:l ora:z setki tysh:..
liczbie bezrobotnych znajduje
nika·tu ZiJ.itytulowanego "f'ulszerz,e
~łlateg:o też
pierwsze
z,ada.nie ,?y ~~tllk R!ill;ttriicji. bomb Iotn.i~CZYCih, Nie oznaczało to jednakże jęszcze sięW ok.
10 tys. zdemobilizowanych
hiSltQll"!'i". Omawia ona sprawę utwo Zw;ązku Ratdzi'elcki'ego polegało na 1 t1]'JII:) przecl~VcZOrgOWyICh: Ro~1l'~}~ zakollczenia tworzenia wschodnieO'o wojskowych, którzy nic zostali jesZ'
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rozdzielni listowej i g.ażetowe J I Nauczycielstwo pollsk:i:e -- mówil - jest IlaIJ1mn1:ej popłatny. .Jest tak wego zarządu kin sprawę przekaza- 19 kinach w Łodzi 50 proc, miejsc
,,,",,,,1 się również do przy- pr.elegen~ - ~~najmnie w o1brzy- Jednak nie tylko w Połsce, .a.}e i w n? do ustalenia KCZZ, i Dyrekcji sprzedawanych będzię po cenach ul
~~ytC~J:..
,.
mle)' wlilęksmsC1 było zawsze prze_ całym śwj'ee'i'e,
\
FIlmu PolSkiego w Warszawie.
gowych, VI tym 10% przeznaczono
spleszen~a doręc:zen poczty. "
konań SiZC'ze:rze demokratyczn.ych, Na popa1rcie tego twierdzenia pre- Jak się dowiaduj~my, postanowio dla wojska. 10 proc. dla uczącej się
Jednym z głownych zadan sto- Na'UlCZycielstwo bO'V.Tiem, po:chodząc legent przyt~czył iakt, 7;€ w Amery- n? znieść z dniem 1 marca br. mie- młodzieży (dystrybucją tych bile,_ _ _.____,
SlęCzny system rozprowadzania bi- tów zajmie się Kuratorium Szkolne)
letów i zanim nie zo~tanie opraco- i 30 proc. - dla pracownikówwany nowy tymf!zasowo wprowa- członków związków zawodowych.

Co

kwartał

- 18 biletów ulgowych do kino

Od 1 marca

system
11

I

I

o handlu . wymiennym - odpadkami
Za stare szmaty - 'no,wa porcelana

padków jest własnie szmaciarz. I
znów mUSimy się powoła(! na prasę
warsz~wską,~tóra ok:eśla zarobek
szmaclarz:r w~rszawsk~ch na 2 - ~
tys. z! dZlenme.. Czyz~y. W ŁodZI
szmacI~rze ~~rzeJ zarab:ah?
.
.
SądZImy, lZ p<?szcze~olne. z~lOrm
ce 0o:pako;v powmny s~ę zaJąc werb!-mklem 1 przeszkole~lem kandyda
t<?w do zawodu sz~aclarza, zawodu
~le gorsze~o ~ą. mnych, zaw!,du
mtratnego l pozytecznego.
(lbk)

O znaczeniu odpadków dla prze-Iw d.omu gospodyni będzie mogła 0mysłu tylekroć już się pisało, iż trzymać jakiś garnuszek czy talepowstarzanie tego po raz setny mi- rzyk, bardzo przydatny w gospodar
jałoby się z celem. Dziś, sądzimy, iż stwie.
os~b:r nie zdające sobie sprawy z
Sądzimy, iż uruchomienie tego ro
roll J~ką odgryw:ają odpadki Vi naj dzaju punktów wymiany w Łodzi
rozmaitszych dZIedzinach przemy- wybitnie przyczyniłoby się do wzro
sł~ należą do nielicznych wyjąt.., stu ilości odpadków,
otrzymywakow. Ale od uświadomienia społe- nych przez Cenlralę.odpadków~
czeństwa ? rl?l.i odpadków. w .gospo2 _ 3 TYS. ZŁ DZIENNIE
darce k~aJoweJ do na~o~lema tego Przypominamy sobie popularną
Sp?łeczenstw~, do brama z;vwego u- w okresie przedwojenym postać Na 16dzkicb ~kl'anacb
dZla!u wzbIOrce odpadkow dele- szmaciarza, który już. od rana choka Jest droga.
dził z olbrzymim workiem' po podSKRZYNKI ZNIKŁY
wórkach nawołując: Szmaty, $zma!' Łodzi poc~ynion~ swego czasu ty kupuję!
.'.
!Podozas całe~o seał!J.ISU rz:e zdrumieproby
,zorgamzowama
planowej
Dziś taki gzmaaclarz Jest rzadko-o
.
zbiórki Odpadków. W podwórkach ścią. Dlaczego? Przecież najlepszym !1i"e1n olbs'elr\Vowa!hśmy jak: dlo,~o,:nała
ustawiono specjalne skrzynki na od zbieraczem· odpadków, który docie- komedi;a- ShaWa przeK!slzta,tcilta si'ę
padki. Dozorcy domów mieli każde- ra bezpośrednio do. posiadaczy od- w. pl·aiSką., okiIliwą k<>med'Yjk~ :fdIlmogo wieczo;a skrzynki te opróżniać
•
.
I '
magazYD\~Jąe' odpadki, a następnie
wą.
dostarczaJąc je do zbiornic. Tak
. ..
Odebm~o
.,.'Pmmru1rOlIl'oV1łi"
caty
mi~ło być,' a, tymczasem, po kilku do dzieci łódzkich no Śłqsku
urok. a m;iiai!l'owfiIClile w:a,rtki i dlowdI?-lach 80 proe"sk::zynek - znikło.
Łódź zyskała nowe prewentorium c:ilP'tly ,cLi1a[og.
~pl~~~~~~~tw~~ 4~~~~y o naszym dla dzieci zagrożonych gruźlicą w A r'eszta?
s .
.
',.
..'.
Nikołowie na Górnym Sląsku. Zarząd
Res'zta to
PUNKTY WYMI~Y
Miejski uchwalił ostatnio przejęcie
, hiist'Ot:'ia &1burowaue!go'
pr~sa warsza,wska zamle~z~a 0- odpowiedniego budynku na ten cel.
uczonego, ktf'ry zaOCocllał się w hfstat~llo ,notatkI o uruchon:lemu W
N:owe prewentorium, które, obliczo- stery;cm1ej kwiaCliM"Ce.
stolIcy kllku punktów wyrruany od- ne Jest na 80 łóżek, przyczyni się do Inn nit stOI
•
'
fliilrrnl\l d
padków, a więc szmat, szkła, gu~y skuteczniejszego zwalczania gruźlIcy. I Y
.. ~ ..}worcy.
I()itp. __ na. porcelanę. Za stare zuzy- na tereni Łodzi, zwłaszcza wśród dzie kladnlile ,.zarznęh Py~malbQna"
te już. szmaty, zawadzające jedynie ci robotnico/ch. (O).
(ez)

"PYGMALION'&

Prew·e'ntorlum

17 'lutego przypada akurat 275' ro

c~ni~a śmierci największegó kome-

dlo~lsarza w literaturze światowej,
Mohere'a. Ku uczczeniu tej rocznicy Teatr Kameralny Dómu 2:ołnieua,wysta~ił jedną z'najlepszych'je
go komedn "Szkołę żon" w' znakomi
tym. przekł~dzie Boy'a 2eleńskiego.
Zanun prdeJ.d~ do .~pektaklu~ nie od
rzeczy bę Zle rzuClC wprzod zdań
kilka .0 samym autorze.
.
. Mohere - t? pseudonim. Właściwe jego naZWisko brzmiała Poquelin (imię: Jan Baptysta).· . Urodził
s~ę w Paryżu, w. r?ku 16~~ w rodzinie mieszczanskleJ. Skonczył. kolegium jezuickie, w. CI~rm,():nti .od

dzieciństwa ,zdradzał mepoh~()wa_

ną Sklonnośc do teatru. ZostaJe auto
. rem. Zakłada w rok';! 1643 włast;ly
teatr. w Paryżu, gdZIe bankr~t~Je~
wobec czego uciekę. p~zed dłuz,m~a
mi na prowincję, gdZl~ org~mzu~e
przedstawienia, 'będąc Jednocześme
podobnie . jak Szekspir dyrektore.m,
a~tor.emi 'autorem sztuk prz.ez. Sl~ble wystawianych prowad.. Zł ZYCIe.
pełne przygód i niezwykłych perypetii osobistych, aż wreszcie zwraca

Tea ł r Ka mera I·ny

Lepiej '. późno,

niż

nigdy

Filharmonio ·lódzka rozpoczyna sezon koncertowy
Przed kilkunastu dniami miasto I ści koncertów popularnYCh, posiaprowadzenie Filharmonii dających ogromne znaczenie dla
L.ódzI:~ej, ~tóra wskutek brak~ s.ub kr,z~~ienia
kultury
muzycznej
wencJI panstwowych była od Jesle- wsrod mas pracujących.
ni ub. r. nieczynna.
D
k"
F·lh
..
Obecnie Zarzad MieJ'ski uchwalił, yre corem ~ armonn pozosta"
, k·l.
budżet Filharmonii
wytyczne dla' Je dyryg'ent ZdZISl aw G'orzyns
przejęło

jej pracy.
Budżet przewiduje po
stronie wydatków 21.380,000 zł a po
stronie dochodów 16.250.000 zł. Pię
ciomilionowy niedobór budżetowy
pokryje miasto.
Powyższe
sumy pozwolą Filharmonii na pokrycie kosztów administracyjnych oraz na urządzenie w
ciągu
bież.
roku 40 normalnych
koncertów symfonicznych oraz 40
koncertów popularnych dla świata
pracy. Ponieważ uruchomienie sali
Filharmonii po remoncie nastąpi w
początkach marca, rachunkowo wy
nika, że co. tydzień, odbywać się bę
dzie jeden koncert symfoniczny nor
maIny (tradycyjne "piątki" i jeden popularny.
Zarząd MiejSki, akceptując glob al
nesumy budżetowe Filharmonii zalecił dyrekcji by ograniczyła wydat
ki administracyjne przez zrównanie
płac 'ze stawkami, przyjętymi w
przedSiębiorstwach
miejskich. Oszczędzone w ten sposób :fundusze
winne być użyte na podwojenie ilo-

jego znajomi i przyjaciele. Tymcza,sem mimo jego czujności i czujności
jego służby .• dzieje się coś wręcz
ł
przeciwnego: Anusia wchodzi zupeł
I nie świadomie w kontakt sercowy z
Horacym. Gdy wreszcie po Kilku za
~awnych p.erypetiach
okazuje się,
.
.
ze o~nalezlOny J?rzypadkiem ojciec
ila· n~ego u-w:agę "król - słOńCe"}Y' scenach Arnolfa ze. S,ług~mi. Re-chyba już nie 'jego wina, lecz la~ej AnUSl przyrzekł Ją Synowi przyj acie
Ludwik XIV 1 sprowad~a go wraz zyser, Bohdan Korzemewski, zredu- reżysera.
la 'Arnolfa, czyli Horacemu klęska
z całym zespołem do Wersalu. Pisze kował szczęśliwie i. te nieliczne
k
Arnolfa staje się zupełna.'
.
wtedy cały szereg arcydzieł, między wstręty prawie zupełnie i wydobył
T~. trz~, to gł~wne, ~osta:ie g?- Parę
nimi również Szkołę żon" Umiera z tej sztuki, że tak powiem ekstrakt medu, mIędzy ktoryml.;oZgrI':ffi tlę h
Sług, Grzelę i Agatkę, grali
jak przystało '~a komedi~pisarza i czystej komediowości. Dop~mógł mu it:aw~, ~nu~ia, t? fZ;ę°:Ods~:e;.?a~ ~ ~rakter~~ty.cznie Czesław Guzek
l
aktora na scenie, grając w swej. 0- w tym walnie kapitalny Jacek Wo-. ?rą as aWle. zaJą.
; ,ad'1 l . anna leh~ka. Mie~i jedną' jedystatniej sztuce "Chorym z urojenia" szczerowicz,; zmieniony jako Arnolf AInolf. aby ,Ją sO~le w CIągU at ną scenę .POpISOWą, kledy grali bez
dnia, 17 lutego 1673 roku.
w tłumal9zeniu polSkim przez Boy'a trzy!,-astu vyre~owac ~ k~,,!sz1;orze Arnolfa, I t~ zagrali najlepiej. Ta. ,Pierwsze, co' się rzuca w 'oczy, w n'l palla Rosochackiego. Godną anta n~ zonę, dos~ CIemną l dosc ~głU- de~sz. SchmIdt i ~dam Mikołaje,W:
przedstawieniu
łódzkim "Szkoły gonistką Woszczerowicza była urze- PI~:mą, . byc wzorową, a zwła...zcza SkI Ja1:0 ,EnrYk l Oront nie mleh
żon", to wyłącznie komediowe po- kająca Zofia Mrozowska, łącząca wlerąą zoną· Bo A~ol~ w sprzecz- Zbyt. WIelkIego pola .do popisu. Natr~towanie sztuki. Kaide z dzieł w . sobie
jako' Anusia, naiw- kach ze, s~ym przYJa~lelem C~ry- to:mast typ SIedemnastowiecznego
M.oIie!1e'aposiada
mniejszy lub n:lść, riieświadomej gąski klasztornej zaldem, ktorego gra MIchał Melma, reJenta doskonale od.tworzył w. jeWIększy (prze'o/ażilie więkSZY) nabój z czt:łością roznamiętnionej gołębi- ujavmia daleko posuniętą niewiarę dynym swym ~stęple Ludwik Tafarsowości; niektóre z nich są w ogócy. ,Jej partner; Jerzy Duszyń',*i, ja- w solidność żon swoich przyjaciół tars~i. W sumIe gra ak;tor.ów shar-:
le fa:s~mi, jak, chociażby "ćJ.eorges ko. zakochany w niej "od pierwsze- niewiarę· opartą na doświadczeni~ momzowana, przedsta:wreme udat;te,
Dar:dm lub !,Figle Skapena". "Szko go wejrzenia" Horacy, był przy ca- oczywiście cudzym. Właśnie spro- d.o c~ego bezprzeczme przYCzY~ll~
ła zon"'nalez.y d. o najbargziej ,czy- łej. s. w.''e:i . żywości i charakterze 7a-, wadził był Anusię z klasztoru aby. SIę ~l1e . mał2 stylowe de~oracJe .1
styc~ komedii Moliere'a, ale i w niej nadt,) może jednostajny. dość niedo- wziąć z nią ślub i nie doświ~~lcżyć kostIumy,TIesy Roszkowsklej.
są hczne ..wstr~ty fa~so~e, zwłaszcza myślny, a za· mało filuterny. Ale to jako mąż tego, czego doświadc:Gnją
.
Marian Piechal
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DZIENNIH. SPORTOII'Y
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Budujemy

_

halt:

sportową

Łodzi ławnik

w

Łodzi

Budowa hali sportowej -w
Heliodor KonoJ;>ka, naezel.
zaczyna przybierać realne formy. nik zygmunt Folt i przedstawiciel
•
.
. . .
.,
Pod przewodnictwem Prezydenta m. OKZZ Władysław Spychała. Na cze
tOdZI-lmezłe wyn~u l będą ~tanowl~. nasz Łodzi Eugeniusza Stawińskiego W le Komisji I!'inansowej stanął Dyr.
I
ffi,-?cny purud w replezentacJl Ło- sali konferencyjnej Zarządu Miej- Wacław Zatke a ponadto prezeS
I-szy dzień Mistrzo- kazał Krogulec (Zjednoczone) oraz d z l . . .
. . ski ego odbyło ~ię organizacyjne ze- Edward
Smoliński, Dyr. Karol
II,:
stw Okręgu w pływaniu miłą niespodziankę zrobił Nikodem
Nle?podzlanką dla pubh:znoś~l branie Komitetu Budowy Hali S.por Baye.r, Stanisław K. aucz i przedsta-.
' zgromadził na starcie 133 ski, który w finale uzyskał 3 miej_\bJ::ł.ble g na l~O t? st. ~ow. pa~, towej w Łodzi.
wiciel OKZZ i ~ł~~miarzy.
zawodników z 8 sekcji sce. Rozczarował natomiast Jawor- ga.zie 3 zawodmczkl przeI?łJn~ły d:v:
Ponieważ Zarząd Miejski nie jest J Na czele KomisJI Propagandowej
pływackich Łodzi.
ski z Filmowca do niedawna najlep stan~ .ła~nym. craw!e~ ~ ?sIągnęłJ w stanie pokryć całkowicie wydat- zaś kierownik Wacław Chyra, a paRano o godz. 10.00 na Szy "klasyk" Okręgu. W styiu do- wymkł JcdY!lle mImma me gorsz~ ków związanych z budową hali nadto poseł Jan Karbowiak, dyr. A.
_~ :5 na przedbiegach widow- wolnym dobry wynik uzyskał Bo- od przedwoJennego reko~du ~odzl. przeto powołano specjalny Komitet Nonas, dyr. Z. Gołaszewski i red.
nia była wypełniona po niecki (Film.) na 400 m st. dow. w
Całość jest dla J?-a~ pOCIeszaJącym Budowy Hali, który
winien zająć L. Szumlewski.
brzegi młodzieżą szkolną, która ko- czasie 5,50,2.
'
objawem, jeśli. weżmlem:y p~d uwa- się między innymi i. zbieraniem fun
Obie te' Komisje przystąpiły Z
rzys~ając z bezpłatnego wejścia wyBardzo dobrze spisali się Harce- gę, że
nadchod~ącą medzl~lę od- duszów na ten cel. Hala ta, jak już miejsca do opracowania planow pra
pełmła szczelnie pływalnię Polskiej rze oraz zawodnicy młodej sekcji będzie SIę sI?otkame pływac.kle War wspominaliśmy stanie przy zbiegu cy na cały rok 1948 . .
YMCA. Również finały, zgromadzi- YMCA, którzy w ~ wielu wypadkach ~zawa - Łodź na pływalm YMCA ul. Skorupki i Żeromskiego. Oprócz
ły ponad 1500 widów.
awansowali do wyższych klas pły- o godz. 16.
(T. L.)
sali do ćwiczeń o wymiarach 65x35
Obec:ni byli świadkami wzorowo wackich.
wybudowany będzie również basen
zorgamzowanej imprezy oraz mieli J eżeIi chodzi o panie to możemy
pływacki i pomieszczenia dla przymożność obserwowania ambitnych śmiało powiedzieć, że poczyniły zna
jeZdnYCh sportowców. Miejsc Siedzą
walk w wyniku których padło kilka czne postępy Uwagę zwracała spo.
.
20 l t
b
cych na trybunie w. nowej hali bęT b lk li
drużyn
·łk o k
powojennych rekordów Łodzi, oraz ra liczba dziewcząt, biorących udział
W pIątek <lI?-m,
u ego r. o dZiemy mieli około 3.500, a na s a e.a gowa
.
pl I Ojeden rekord . Okręgu uzyskany w mistrzostwach.. W stylu klasycz- godz. 18 odbędzle Slę w lokalu Klu- imprezy pięściarskie hala pomieści zYkoweJ. p~ ostatmc~ ~eczach
przez DobrowolSkiego na dystąnsie nym obsada była naj silniejsza a bu p~zy ul. 11 ~istopa~a Nr 30, ze- około 8.000 widzów.
przedstaWia Się następuJąco.
20 O m st. kI asyczn. w czasie
. 3,08,1. pIerwsze
.
, . na dystanSie
.200
'm. dbrame
) '
aWle
d t' wSZYStklCh
d S k .. zapIsanych
B kserskiej kanZK
Jak się dowiadujemy przy budo- 1
_ YMCA
Łodz
9 9 445:278
Z "klasyków poprawną formę wy Dawidowicz i Proniewicz OSiągnęły sy .; ow ~ e CJI0b~cni zawiado~ wie hali zatrudnieni będą również 2) Warta Poznań
. 11 9 418:402
'. r.amwaJk~łrzdY. 'e dni godzin i ter- członkowie "Służby Polsce". Plany 3) Z~K Poznań
10 7 434:364
mlenl o raz a Z l ,
b d
..
t
t k'
. 4) WIsła Kraków
11 5 539·438
minie rozpoczęcia treningów orga- u owy są JUZ go owe a , ze w Clą 5) AZS
.
.
. S k ..
gu najbliższych 6 tygodni Zarząd
Warszawa
7 4 255:234,
m~~~~le e z C~I. 29 statutu, Zarząd Miejski przystąpi do rozpoczęcia ~~ *~~ ~ó~~ów
10
~~::~~9
2-gi dżień ciągn:enia 2-gie; klasy
Z K S 'l'ramwajarzy zwołuje Wal- budowy tak bardzo potrzebnego Ło 8) YMCA
•
8
. 5
n~ Żgr~madzenie członków Klubu dzi zimowego ośrodka kultury fizy- 9) Z . . pGdansk
10 . 2 367:469
Wygrana 500.000 zł padła na Nr 629 721 73139 74398 491 771 75057 500 Odbędzie się ono w niedzielę dni~ cznej.
mcz ruszków
8 O 233:340
32843 w Poznaniu.
943 76592 787 795 77083 550 5V8 'l2iJ 29 lutego br. o godz. 9,30 w pierwPrezydium Komitetu Budowy Ha
Interesująco zapowiada się spotka
• Wygrane po 100.000 zł na Nr ~r 78032 048 793 79285 415 431.
szym, a o godz. 10 w drugim termi- li Sportowej stanowią:
nie rewanżowe między YMCA a
Prezydent Eugeniusz Stawiński, Wartą, która ma dwa punkty stra11748 29505 35248 58768 62255.
Dalszy ciąg wygranycb po 1.000 ~ł nie, sali ·świetlicy pracowników K.
E. Ł. przy ul. Tramwajowej Nr 11. wiceprezydent, Stanisław
Duniak, cone.
Wygrane po 50.000 zł na Nr Nr z l-ego dnia ciągnienia.
1019 9648 12995 14546 17193 26477 33013 131 235 4~ 545 46 58 633 768
2n 292.
883 99 34102 74 202 301 50 78 410 21
39 731 38 92 803 39 939 35014 56 62
Wygrane po 20.000 zł na Nr Nr 159 453 54 99 596 670 735 65 93 831
8725 9212 9515 15996 29333 35442 61 36053 162 259 402 7 59 508 42 45
35906 38958 40556 47789 48702 55338 50 92 ę9 815 91~ 64 37091 181230 363
Kierysz, Erlich, Krawczyk, Chojnac
62098 75306 75565 75672 76636.
ki, Dobrowolski. Skoki: Martynka
535 5~ 603 19 58 77 80 772 806 57 8 Łódź-W
Wygrane po 10.000 :::ł na Nr Nr 279 76 90 9 83 38010 127 ~1 337 504 26
W nadchodzącą niedzielę tj. 22 uzależnione od wystawienia skocz- AZS, PrzyborowSki (Zjednoczone)
4442 5152 5376 ~315 8534 9300 12393 692 700 891 901 39062 325 495 520 45 odbędą się na pływalni YMCA o ków przez Warszawę.
Witkowski (Film.).
14645 16156 16812 23347 29077 31761 605 23 62 808 905 9 78 40101 30 515 godz. 16 międzymiastowe zawody
Skład .-Łodzi będzie oparty na naPanie.
32893 32962 33909 34161 34379 34588. 31 671 809 27 66 982 41053100 73 226 pływackie Warszawa - Łódź.
stępujących zawodnikach,
którzy
W stylu· klasycznym Dawidowi40045 41137 43677 4379: 48135 49822 57 300 62 416 512 42 90 609 84 878 940
W poprzednich zawodach odbytych mają obowiązek. pozostawania do czówna Duninowska (AZS) Pronie52404 54966 55847 58355 59635 61654 53 42056 326 410 13 72 3 503 609 93 w Łodzi w październiku 46 r. Wal'- dyspozycji kapit~na sportowego:
wicz (HKS). W stylu do~olnyin:
62150 62949 64087 72166 72600 75063 822 80 43021 56 252 6 348 403 78 92 szawa wygrała minimalną różnicą 1
W stylu dowolnym pod uwagę są Kowalska (HKS) Szczepamak6wna
528 82 998 44042 77 119'84 38388 425 punktu. Rewanż rozegrany w War- brani:
75297 76840 77570 78732.
C~eślak,.
Jera, .. Bonieck~ i So?czakówna cyMC~) .. W stylu
547 612 697 750 4·63 8,804 23 45003 szawie w listopadzie Ubiegłego roku (WS!yscy F limowlec? :WoJc;echo~sk~ grz~letowym: M~slankle'Y;cz JaneWygrane po 4.000 z1 na Nr Nr 44 59 60 139 71 290 373 420 49 86 528 31 zakOflczył się zwycięstwem Warsza- (H~K), DaszkowskI 1 MrowczynskI czkowna (HK~). l LutX:0SI?sk;a.
287 451 1004 1358 388 1505 1823 2589 671 702 27 32 3·7 95 816 947 4601'6 79 'wy .wstosun~u 82:~8 przy czym JZgIerz): . W stylu ,.kla~ycznytn Do,,::.
'V!szy!'cy wyze~ ~;nle~Iem zaw.0 802 3202 739 805 4010 458 5211 270 233 305 12 59 69 400 404 40 561 604 Warszawianie odnieśli zwycięstwa brow?lskl! JaworSlp (F~lm.), Krogu- dnicy l ~a'Y0d~lcz1i:l maJą ObOWlą
449 890 6031 7030 044 069 164 746 744 68 827 928 47162 256 355 477 5~7 dzięki wygranym me~zom piłki wo- lec .1. ~lkodemski (ZJednoczone) 1 zek stawlema.slę W' ~rodę dn. 18 lu874 9271 10237 404 629792 894 11072, 634 73 90 721 842 80 8 950 48081 211 dnej, oraz niepuktowaniu' skoków z Rummskl (HKS).
. tego na tremng zWlązkowy ŁOZP,
401877 12422 941 13114 192 676 831 317 8Q 641 950 74 81 49060 90 161 224 trampoliny. Teraz Łodzianie będą
Y!
stylu grzbietowym . Chojnacki celem . przeprowadzenia ostatecz14113 287 824 863 15076 088 789 16397 338 54 63 409 541 50 633 715 82C 966. chcieli niewątpliwie rozstrzygnąć (Fum.). Witcz~k (Zjednoczone) Du- nych eliminacji, po których zostanie
17512 18584 889 985 19035 048 247 776 50023 78 107 43 64 281 351 89 549 727 mecz na swoją korzyść co z uwagi rys I l II. PIłka wodna: Jaworski, ustalona reprezentacja Łodzi.
20966 21170 174 22390 860 23209 24168 63 845 97 914 57 51128 249 62 72 89 na ostatnie postępy pływaków łódz229 854 25033 153 345 673 815 27258 439 500 79 88 777 805 32 981 93 52254
556 841' 28086 -379 446 29315 352 30535 67 355 94 636 63 723 803 77 913 38
Si! w
802 31175 493 631 32227 246 379 675 53043 91 116 34 203 21 304 38 60 411 renCJI pan I panów l wszystlue
bleI
676 767 34643 672 858 869 35043 071 12 514 700 812 49 79 931 74 86 54214 gi będą punktowane systemem 5, 3,
Odbyło się walne zebranie Łódz- sami zostali: dyr. Szułiziński, Cyt i
113 142 271 36036, ~73 P79 37033 24i 77 83 319 402 26 66 517 603 67 713 98 2, 1, - w sztafetach i piłce wodnej kiego Klubu Sportowego. Zebranie Klimczak Na sekretarza klubu wy_
264 900 920 38244 ~79 39686 40054 776 852 915 55005 52 125 89 203 46 57 309 podwójnie tj. lO, i 6. Program me- zagaił dyr. Stefan Szudziński, pro- b · N
k b ik
41577 807 43035 301 427 44302 45383 409 83 553 66 81 715 87 874 7 98 930 czu obejmuje następujące konkuren sząc na_ przewodniczacego dyr. An- rano p. eymana, a na s ar n a
46241 670 957 982 47205 253 852 48023 56063 104 8 74 5 94 240 54 307 24 440 cje:
drzejaka.
. .
p. Poczkowskiego.
281 603 717 49533 50002 439 51017 583 666 710 38 81 91 815 90 53 98 57008
Panie 100 m. w stylach dowolnym,
Sprawozdanie ustępującego zarzą
Preliminarz budżetowy ŁKS na
911 52491 568 573 793 908 976 53198 144 359 405 533 44 969 58239 50 311 klasycznym i grzebietowym, oraz du zdawał p. Cy!. Po udzieleniu' ab- rok 1948 wynosi 20 milionów zł.
656 54166 421 446 806 850 55145 316 83.508 10 20 629 38 97 787 802 62 915 sztafeta 3x100 m stylem zmiennym. solutorium ustępującemu zarządowi
..
. ,.
892 56064 827 965 57566 784 881 58031 19 75 9 59033 68 163 249 53 74 328 430
Panowie 100 i 200 m. stylem do- i po zatwierdzel1iu preliminarza
pc·stanowIono podmesc składki
772 59118 273 281 302 553 960 60346 50 545 51 728 870 911 53 60062 107 wolnym, 100 i 200 m stylem klasycz budżetowego, dokonano wyboru no człcpkowskie z 20 zł. na 50 zł.
347 375 824 866 62132 614 83 984 207 42 4 317 475 592 629 37 728 820 nym oraz 100 m. stylem grzbieto- wych władz jednego z' najstarszych,
W tym sezonie ŁKS obchodzi ju63011 373 721 981 64139 314 65420 39 56 9 68 88 9 61148 86 204 7~ 307
wyro,
sztafety:
3x100
m.
st.
zmiena
bezsprzecznie
najliczniejszego
klu
bDeusz
40-1ecia swego istnienia W
66293 497 520 634 763 916 R7047 ~76 26 47 400 38 65 86 770 3 859 987 62074
i 5x 50 m. st. dowolnym.
bu w Polsce. ŁKS ma przeszło 4 t y- zw~azku z tym odb<>d·
.. : Lo
68030 797 69631 70614 71620 839 72156 82 116 25 211· 355 .80 90 423 96 626 nym
Odbędzie się także mecz piłki wo- siące członków.
.~ ,
. ... Zle Się '"
dnej i skoki z trampOliny, przy
Prezescm klubu wybrany został d2:1 cały szereg lmprez o charaldeDalszy ciąg wygranych po 1000 zł podany będzie Jutro
l
czym punktowanie skoków będzie dyr. Heliodor Konopka. Wicepreze- rze międzynarodowym.

Po pierwszym dn-Iu mistrzostw
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pl'zytt1lOsi, tylko własne uczucia. I wystar
c~o, by pokocha! kogoś oałą dus:zą, a już' l{)s mu go

-

Zlabiera, wyu:ziet'a, ogtrabia...
Znowu, tak, jak wtedy-"- odezwało się 000 WnliIm

i przetarł czoło.
.
77)
I nagle uświadom:ił sobie, że jruź lcledys, mezmieti!1ii'e
dawno, j,alkby w poprz.ednim życiu, przeżył podobną stta
...;(....................-..................................................................... ~............-..._.................................,.; tę. 0, był tego pewien. Los odebmł mu kogoś, kogo lro-'- Co ty Co ty Antoni?! - zatrz'epała s.z}'Ibko. - Ja chał, bez kogo ni,e mógł istniec...
przecie nic ~łego..." Tylko z życzliwości dla ciebie... Jak
Załomotał puls w skronia'ch, pod czaszką w szaloBoga kocham. Śmie~ci nikomu nie życzę ... A ty zar-a'z... nym wirze załopotały myśli.
OL. Bóg wie co s,obie wyobrażasz. No, nie si,erdź się, ot,
_ Jak to było? .. Kiedy? .. Gdzie? .. Bo pl"zecie byto...
ja sama o północy tu pod okwem ku1"ę zarżnę. Bialutką Na pewno by~o...
.
..
k
"
.
wyblO1"ę, całki,em blalut ą···
Zacisinał zęby i paice, aż paznoklcie do bólu Wpl[y
_ Idź już ZonQa, idź, zostaw mnie samego ~ szep.
dł: \ . . "
.

chw.iłi

nie wiroziła! 00 się' S1:Ia~o. Dopiero po pewnynt ozasic zro·muniał:
- To Zooiia zatrlZyna kurę... Białą kurę ... To p61lruoc•••
P~ędko ztb1i:żył się do MarySi. Jak mógł talk. dfugo
z·ostaWic j;ą· .. Dotknął jej ręki, poHczbt, czoła ... Zbada,1
pcls, pTzysruchałł się oodechowi~ .
Nie ulegało wą"tlPli'WOści: gorączka spadała, spadala
gwałto'Wlllie. PoHcziki i cmOIllie były z'aJtedwie cieple.
- Onla ... stygilliie, to ju:~ koniec - 'pomym,ał.
Nie tracąc czasu, . . :o=:t;a~itl w pieou ~eń, do m~go
garnczka wsypał gatrsc Z11ó1:. Po ki'Lku ttUi11.utaoh na~o) na
w~oc~iende set'c'a ?ył got;>wy. W1:a1" d'o ust -chc:reJ. trzy
ł~zlecz~, ?? upływt.e ~OdZlny pułs wydał mu S!1ę J,akby

nl€CO siJ.ru-eJiSzy. Powtorzyt dawkę·
M· ł·
kwaocalIlS i Marysi
t\vi
ł
mą J,eSz.c~,e. .
.
a o OI"zy a oczy.
SIę W
oo.l1e.
...
• ~
_ Zamknęła pOiWllekl 1 Z\tlIOWU podruosła. Jej wal1!g:i porU."
nąl znac~?r.
A
An .
•
ł'"·· od- p.rzYlPomru.1ec ... pr-ZY'pottnnil!ec... Mus'zę przypoo:n
sZ1ały się bezgł'osnae i jlakby uśmiechały się Oc7'"(T n!:l!fJrzy"
- POJdę. Dobr:alfllOC.
ty,
tom, tez po oz Slę,
ciec
ł
t.
.
~J,t'.. Z f, bn·
~1":
A
d 1_._ bądź spo...
••
Y przy om~l1e.
PO:ZI!llIJ. e~ia'. lesZ Call1l.1em.
co o K.~y,
Umęczone nerwy Z'da!Wały się &gac w tlapręZ!en'tU·
ZnlSlchor- poooytlił snę nad I!1lią i s
"
kOjny. Zro~ę Jak owczarz. kazał. Dobr,an:oc.
Myśli. roz-bij.ały się w n1001chwytnle strzępki, w bezkształt
_ Go1!ąbeczilro ty mo· a SZiCZ śc~ął..
C
~
W~ła
1 zapanowala CIsza. Tylklo SiWlSZCZąCy oddech
ną
białą
pianę
;ak woda IlIa młyn'skim kołe i l!1li.euchrwyt- z"""a'·...,.,z ty ID"'.l·.""
Poz J., .... ę le ty mOJe... ry P"
M
....
•
...
Ik·
" . d· .
,J
u '-. •••
,najesz ,.
. alfY~ll ..s~adczył •. ze w tej C:SZY .l Sil?O 0Ju coo Sl~ ZleJe, mym mglistym obrazem za'Cz~ W'YIstępowac rysy... ŁaWa(l'lgi Mary!sn porus.z ł
h · ' ID nie
ze eos spłeszy, Śp1eszy, ku meumkmonemu z,akonczel!li1u. ........Any
ował 1;war-zy P6ł:uśmiech zdobi usta jlasne wło- dohna byto dosł'i~ ,. .Y Y. S-tę, a c łOCWJZ ~1.., W
~
VU
d
Pl' un"Jo t bo et
ł·
ł k . m
o brzeg ~tołu b
•••
,
d·
.,
I J'SZieC, WIle 'Z1a
pozna z ruciUJU warg ze
zys 'cp. SJ r , opar SIę 'O Cle
':!.
sy i wreszcie - oczy. Ciemne, głębokie nieodga mone... \\TymÓ""wil1a te s,a
si:ipw kt""
.
ła'
i vv"'P'atrywał sd.ę w b1adoni.ebieskie żył'ki na zamkn,iętych
Z
h·'- ." • t . krt . A t . 'K 'by wYrwa"
Strv"
;:e . a, Qrymt go nazywa zawsze:
powiekach dziewczyrny Zrobił wszystko, co dyktowała
suc ej, ~C1iSmę ej.
~m
?nl1~
os~.
:
_
. JIClU ntOl!1I ...
. go umie'JOA..-. ,...
k
ł rozs~dek
nawet ło się słOl'wo nreznalne 1 ifllajbardZ1eJ zmjome, l!lll1ę mesly
mu Je
.n:: .....~osc. co ws azywa
'2:' a
. d
·\br·.
. "Zaraz potem ooletchnęła głębiej, powieki, z;amknęły
.. . . się
wbrew rozsądkowi, wbrew przekon,atQjiiU to, ,eo podpowia- szane mg y, a naj' lzsze.
l rowny, rytmlcZlny oddech Zia,cząił por.uszac Jej pIerSI.
dała rozpacz i ukryty gdzaeś w zakamarkach duszy ln- 'B~ata.....
• .
• .•
d • •
Zaooęla.
. .
st nkt szukarua pomocy i l"a~nk:u w ntiezrorumi'ałych
p.owtorzył Je w ~du:menlU,. w pr~era:e:mu.l W n,a, Zlet
Z.r:a~hor upadł twa,rz'ą na zi,emię i w WldkDrn szlochu
. y.
·eistniejących potęgach czM6w '
jeszcze raz. Czuł, ze SIlę w ~~ cos dJZ'leJe, ze odkry.w'a sz'CZęscla powtarZ'ał:
1 m~fj; czas, za szybami noc gęstt1iał~. Antoni Kosiba
coś ~1:ezmienUe. do~iosł;go: ze Jes1~cze .se:ktllnda, a C>'t\\'-o- :Ozięk~
~że ... Dzięki Ci, Boźe...
.
.•
'1 ł
"1 ł o sobie o swoim losie o swoim /ż'Y'du rzy S1ę przed mm Jakas WIelIka ta)emmca...
ŚWitało JUZ. 1\1:1'es'zkań>cy młynq t>ows,tawah. WltallS
mys a , mys a , .
1..!
kw' ł
ed1 twa
..
t
ład W ·1 d
t·· A
tak pustvm dotychcz2s. tak joałowym i z niczym, ni z
Zwa:rł się w SOl.Jl~, S:
czy..." .
1_
k
.
PtaOS~ 01 o· kriZYC'f- zalS. awy, km h ~
aZ~l '. o s.eda.T~",. ga'" . ~.
światem nie związanym. Tak, nie związa-I
Nagle za oknaml ostry, p1"z.erazhwy ~lzy ptasl roz./ ' 1
ga
~ąta~y SIlę w ' ue m, a
OOilla SI Zla'19 n~
lu d zml,
Ili1 ze
.
.
. kuJb ł -. ł ~
.
nym. Bo wiąże tylko uczucie. Nie chleb, nie byt. rnie cu- le?'ł S!ię w ci~z~. Jeden, d~u\~, tr'z~:..:.
.
. ~u l S
a·a bla ą , ę·
_
clza dobro c i serdecznośĆ, nawet nie p.Tz,e~onanie, iż ko'
Antoni Kosapa zerwał Sl~ z, ffil,eJ.sca 1 w plerws:zeJ.,
(d. c.:no).
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KALENDA'RZYK
ŚRODA

JUTRO:
Marcelego :M.

lUTEGO

Trze(:i

KRONIKA
WAZNE 'l'I!:LEjWN~
Kom. Miejsk. M. U.
Pogot. Rat. t.uejskle
Pogot. Hat. l)be~I>.
Pogot. tel-tarskJe f"!K

Strlti

tel. 253-50

-

tel. 104.44

- tel. UM·l:;
- tel. 117· tl
- tel.

pożarna

Dyżur,

-

aptek

Dzisiejszej nOcy dyżurUją, apteki:
Antoniewieza. (Sz. Pabianicka 56), Da..
:nielecldego . CPlOtrkowska 127), Gol'c~yc~
kiego (Prz~Ja'Zd. 59>, Karlina (pnsudskie~
go 54), ZaJa~zlnewicza (Zielony Rynek 37),
Z/1.g6ro wskJe J (Llmanuwskiego 87).

Teatry
~EATn . \V. '.1', (ul. Jaracza Nr 27) "gouz. 19 "Noco gniewu".
'.
~IpArl'R 'fUn (ul. 11 Listopada 21)
DZ1S przedstawieni,," zl;l.\Vies'zone.
TEATR KMfERALN\r
OOMl)
ZOJ,..
NlEItZA 1.',
(liI • .'Daszy
; ..
.. sk'lego ...
3" ) - go d- z.
19 .,15 "zn,ola
S
zon".

Tf::ATR "i:)\:,lU!lNA" ..... TRAUGUTTA 1
o. g?c1z: 19,30 "Wgląd IW Rzad" - ó.stat~

me

dlll.

'l'ĘATR ..OSA" (Zachodnia 43. tel. 140-09)

godz. 19.80 "Coś się zaczyna!'.
TEATR .. I.UTNU" CP!ptrltowSl!i(ł :WU
l) gOdz. 19.15 operetka ;.Nitouche".
TEATR r~AJJEK .. ll'ABAMI,1~ZKił" (u~.
}'iotl'k<l'wska 65) czynny tyllw w nie dz.
l. święta O godz. 12i 14.
IIL'
Q

..,....

Ma.rszałka

aDRIA _ ul.

Stalina. H

.. Gospoda świą,teczna"
20.30, niecl:iliele H.aC).

(16.S0,

dzień

przemysłow(ów

niemieckich

W lokaju Z,,'. Sumorzą,dowców. 'Vól~
CiZUllska 5. o godz. 16. zebranie prac,'Vw,!
W trzecim dniu procesu przeciw- ku z tym właśnie dyrekcja fabryki Niemcy tral<towali poszczególnych ników Wydr.. Oj)iGki 'i:l!)ołeeznej.
ko kierownictwu pabianickiej filiistarala się o zam.ówienia wojskowe, Polaków w sposób lojalny, były to _·W lokalu Tow. Prz;.:jaźlli Polsko.
Lohman Wel'ke po przesłuchaniu bowiem prncownicy fb.'my wyltonu- jednakże tylko wy jatki Robotników Radzieckiej, P;oti'ko\":ska :372b, o go~z.
, l--k~' "
, f' b'
" '.,'
b't 18 odczyt ob. Józefa Siwlm pt.: .,ZWlą.oskarżonych Sąd przystąpił do ba- jący
produkcję
dla wOjska byli po:,. lcn w a l yce pOnlzano. l 0, 1,('1;: Rr.dziecki a wschodui-e granioe Poldania ~wiadltów.
zwalniani ze służby wojskowej.
karano grzywna lub osadzaniem w ski".
.Jako pierwszy
zeznawał świadek 01Następnie
zeznaje świadek inż. areszcie.
Wysokość kar
była uzalei.· piotrkow,ska
- ' W lokaju
Zgl'omUdZCl'lla K\lpców,
.
' .•
.
ł···
'd" . . . d
4.0, o godz. ;H\ lIebrame wy.
Wincenty Kamiński, były pracowCJUlli,
mona wy ączme oet Wl ZI 1111 Sl(~ .a- borcz'" członków sekcji ,włókiell.~galant.nik biura planowania zakładów· paSw. Olejnik charakteryzuje stosun nego NIemca.
IwnfekcyjllE'j i J'ybnej.
bianickich. Świadek mówi o al"esz- ki, panujące w zakładach "LohmanZeznania następnych świadków - W świetlicy Browaru :Nr. 2. Orla 25,
towaniu Karola Pietraszka, pracuj~~ Werke" w Pabianicach. Podkreśla potwierdzają zarzuty aktu oskm':};e- o gOdz. 12 oclczyt prof. ~. Makarczuka
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t.Wu ~;'" Ą

_

ul.

Zgiersl{l~

\J8'

-.

'.'.

"N,1ł tl'[;mi~ ~br()dnj" 07
d~l(llf!

1.5).

.,..,.,

.

H12l, nit;.

rtumQf1

POdohleń.tUJo

. ~ P:t'~eldad, czyli HUl11,aCZ;EH:lie jest
Jak kObIeta
"
,
. - Dla($Elgo?

,-- Bo je~li w1erny - to przeważ
me brzydkI. A jak ładny - to nie·
wiel.'ny.

~o~~~~~~l~UH~~ ~'I~=~~~~~-~-~~~-~-~~'=~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1-1"er"T
cenie

r'.'bnych w"<1 i a' A2"' . 25
""~.

Y\.J

1\

I ZIOtA lECZN!CIEI

I

[łAnMAClml',~

·Z ł E L A ł~ Z

,.

411 lat prlll)Y. ~aWf)jlowej.
l,óUt, NarutQW1Clza 1. f)l'l)g~ł'hł
•..

poleca "'I,

sTA'Ń(JZY]i

PlOTlł$OWSI\A

trwały

N.',..

do

I$kładaJlią Qfęl't

ydąwcl1; Sl'óLDZJł;I,NIA

~ ,produku,je f.
,.CHEMIDAR"

liÓPŹ

l

-

BIJOA

3~Iaja

IUiiMO'NT IflI!J'łlOW l Z:MlJiJKC2iAC~Y

The·(hambard
I
FRANcua.

'von}:".

HERBATA

In!QrH'HLCję ml7łiela; ~ię; GQdztennie od 9-11.

ot\wty nalęiy ,łj:!,kłądać w zamlu!,j~ty;ch kop@l:'taeh .
II. l,1'){Sr. goc}z; 12 w :pQlu.dnie.

111

(1647 p)

.la '

-

(2684)

~------------------~--~----~

PRZECZYSZCZAJĄCA

II ąJ-o~e~!l~ p!~~~ ~Ió~~ I.E
i

Apte.ki i clTogede.

ZGUB\' I

CQdzlę;;nie

UNIEWA~NłENIA
ln'lrtę RKU

PFlbl/mi.~

ce na nazwir;ko' I{l'zY!11ianm~l>J
l(()!'lIltanty, Now~ • Mjąsto, >;m!na
:..':1Ij)()lit;lę,

powiat Lask:.

(~6BO)

n;}ZW1~kO
Jędrzęjak
StaJ'iil1
!i'ldui1~k:1I - Wola M(')st(}wa 22. (26'10)

:;t'/GUJUONQ lwrtę
I'eję~tr"cyjną'
'wydaną llKtJ Łódź, na nllzwis~o
Jew~al'z Piotr, ur. 1914 w Tonir,;ch.

(1352)

Plót~'1~9W$1~a 115.

(1/jS7 p)

PA.~STWOWA

grn. Dabrowa Rusiecką,
,

Jastrz~blce,

POW, Łaslc
U613 p)

kll~'tę rejt!$ltrlll'yjnlj, wy
(laną, pnę~ RKU.1'.;6(]~, Zbigniew

ZGUBIONO

Augul!fyniak. ur. ,26.1. 25 r .•
powiereie 'P /Kołem.

ZUnl·

(128&)

ZGUJnQNQ ~r;ja;żeczl~ę tJbe;~pię
czalnl Społecznej na nlilzwi.o;;łl:Q '.t:,/..l'
cjafl Chodalw\\"ski,
Mal)fi!>tl'8C1.>'ł

4~!,l.

(11151 p)

ZGUBIONO lega. szkolna nanaz\'.'iqlW Marciniak Jerzy " J arnc~a
106,
,(3j72)

~

CZY

Pl'lWy f Płacy
KSI~GOWYCB

4. PLANISTóW.

ęrt y

PAP;

SPÓŁDZIELNIA.

WYDAWNICZA

l. TECHNIKA RUCHU
2. TECHNIKA. do WYdz.

0, f

I

FABRYKA

zara~.
wyl,wnUtłJkowanych

8.

_---

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

łl1'K1JMW

.....

przyjmie .od

Biu'ro,'

Plotrko'W;;~a.

Ogło,l!lbe.n

133 PQd

,,2:581".

SJUtA.DZIONO l<slążeczkę wojsl<o-

wies

ANATOL

W}tiO)

-

.

I ,T

E L

(1750)

wą. zaJ!windc:znią!1ą In'Zy~ 111'ązo
wy,
legitymację. odznak.~ GrQn-

Willd1\kięj n;:l n!lI\Wls~O WhH:lYIi~IlW

.

Juul!łpy:

ZGUIUONO k,sill:tlilczkę wojsko\'i'ij
WYdaną pl':u:z RKU • ŁódŹ, l1al:~ls
·k.o C!chm'l). WaCllaw. wid Zamo~ć,
gmina D~t:łkÓW, powiat Ilrllę~~nY·

ZGUBJONQ l'''H·t~ rtKUP~btąnil';('!

C:vbułka,zam.

ł~ł:,~;

Q,dpow!ędzialnoęcl.

Redllldor

)

~(lVłnONO

WVnAWSICZA .. tlZVl'ELNlK!I.

Redą.IUJJa i Adminl~trae~a: . toM';' •. f>lot!'J,owlika 00, tł!l. 1~333 i
Redaktol' naczelny prgYJUlI,l.JlO
od goo;(:. 18 -14, tel.
~a.stępca redal\to.ra we wt(Jrl~l 1 p!aO,j od god%. l:ł - 14. leI, 125·6~;
i5ęk,retarz reda.l~eji codl\i!lllllie od 10"';12, telefon lW9·02;
łnerQlwnilt działu miejskiego od lO-~12. telefon20!$-96.
ftea.akcja rl)l<op!~6\V nie ZWI·I'l.C~, za treM i terminy ogł0ł3zeń nie blen\e

SIUł/\nZIONO kal,'tę
rOzPQznaw~
Gzą na ną7łWllll<o cęcyliąĘg!ęrS!~;l,

Zlllalm,'vaIlila

W Ił O D Z l. ul, 1'ARGQ\V A Nr. 2. tel. 18'132

:h.

i

-,-,,-,--~,,~..~,.~-

w "-"".---.-. ------.-.. '-'

-

W~II(Ji

t k a n 1, ił

PAlQ"STW. ZJEDN. Z.AJiŁADV PRZJnl.\łYSŁU

FABRl'l(:A

207.

"S,fi,N'Ttiti

'(36 ~)

~10 dni.a

W'

nA

TAPCZANY H\GIEtUCZIIE,

'I

l'It;'

/!j

zł. 13 za 1 puszk~.
Kat. Ilłna. IltD7, 18Dj,2 IWA.
n,,2. ode in, eJ{ NI'. 2,1 P,0, "PU3~ce ,~on~
Set"W rybnych wagl li 425,25 gr. w

M. SZYDLOWSKI

I)

'"

l{?

OGLOSZENIE

pl'~sJ

~

cenie zł, 13 za 1 pu"zltt\
'" ..
se,r:w:o. E .C o wa 'ze'
gram Kat, lRD7. 18D12 i J{ąt. JIlD7.
k,azoo, W cęX').rte zł. 8 ~a l. puszkę·
JRD12 RCA '
lta.t. I RCA
,. ."..
O30 l
na odcinek Nr 25 PO 1 kg kaszy ,na ?dcmek ..Nr 26 po ,
c~7
jc,eZn'll":'fln.ej, w ęenie zł. ;J za l kqt l~JeJ'kow zawlJ,anych, w ~el1,~ ?L.
1(l1t 11
.
, I za 1 kg. albo 0,3 lq~. cul,uerk ow. n~ ..
n~ odcineI>: Nr 18 Pó 0,40 k~ cUJkru.1r.awij.anych w, ()ęnLa zł. 77 1~ l 1{1~'
w cenie zł. 17 za 1 k S . ·
I na od;ci!1el-t ~r 29 p~ 0,1 l,,? r:;czeko:n,a o.dc,i'llęl\' Nr HJ po 1,50 kg mąki lądy ]~f18.JoweJ w cenlC zł. 20,50 4a.
1'1'1,. 80% w ccnj,e zł. 3.50 ;za 1 t,>l'I.
l ta.bll-CZ!;ę. 100 g,.·fun~wą. ~
J(at , III.
Kat, HM. l, Ka.t: "M R~A. '" "
pa odcinek Nr 18 PO l kg 11Jilki
na 0!1cmek Nr 20 po O,~5 lq~ "uluu
r EZ , 80% w c"-nie zł. 3,50 za l kg. w cenIe" 2~. 17, za 1.. lHI,
:tlIJ, Q(:1ęinl;!{N'r 19 po l nU/ilzee lWJlm l{at. "c. J Kąt...C
RC~.
.,
812l.fW l'ył;l.pych wagi a ~2();25 gv W
,n;a ,!dcmel~ Nr. 10 po 0,2<> konserw
cęnd,e zł. 13 fiU l pusz1~G.
l\:o ns kJ.rc.h W ceme u 14 za 1 k~.
Kat. IR zWYkła.
TermIn reralizac-)'i wywołanycn po
n.a ordeineł~ Nr 20 po 1 kg mąki wyżl\lj odcin.k6w z kart żyWnośQ:io ..
psz. 80% w cenie zł. 3,50 za 1 i{g.
wych zwykłych i z nadr1.ą~iem ~A
Kat: la RCA:'
naO' m-Q luty upływa z dmem 28 luna ode,me}\: Nr HJ po 1 kg mąki teoo T.P,
PSIZ. 80% w cenie zł. 3,5D ZCl. l kg:,
Po tym termirnie żadne reklamacje
Kat. InD3~ IRD7. lłtDl~ i Kat. lRDi», nie będą J,.nvz~lę:dniane.

r.

IiĄ,PELliSZNl(JZEGO

_.

raz; ~ nac'irulmtm RCA •. SPJ'zedawanti
na odcinek Nr 22 1'.0 3 kg rnąkl <:"ert, *y,?r,~ti.. 22.r58 Omów. prołl'~', 10I{, nl3.
r._ W &.aU ;J;"ZPB Nr 6, nI. P~otj kO'\"l~'lm
będą w lutYn'l nast~'LtJące artylnlły psz. 80% w cenie zł. 3,50 ~ l kg.
~ntr-o ....~.OO O~tfl.~. :wlta.do!l'l~(ll. 28.30 Za. Nt" 194. Aj gOd<z. 19 odczyt l~TO!. Z, Mał1.V.
spożywcze:
Ka.t. laDa. IRD'7, 18D12 ZwYkli.
YWńe~ęlU!~ 8,udyej.t ~ Hymn..
I c~uka pt. "Reąlimujemy I11an tnyletrti",

'l'l'l~,'ekdazd.·1ili041.~0)"'.1a,wa." mUlO, 18.30, 20.IlO,
na od.dnel): Nl' 18 pD 0,5 kg cukru,
~
ł 1
iW.'11 _ l'1tl.łUI.l!ti RY'fl!!k, fi:
w cen~ ~. 7 za l kg.
.
,Ądll.l!l'ał NnGhi'!l'\!9w" - (l~laQ, 18.g{), l'ta odc:J.l'l,ek Nr ,19 po ~.--. lc~ mqk1
2(),30 njea~. Hap.
psz. 80.% "W,. cęn,le zł. ,3,;)0 za ,t lq~.
'l'EQZr\ _ tJl.1?!I'ltr·kownkll. lQą:
Ka.t. I z~yJdą.._
.
"Skradziona sława" (15. 17, 19. 21.
na odCInek,. Nr 20 po 2 pUSZ!l~l kon.
niedz la)
k- ń ki h
d
567

'I'ATni:'uJ:

J"

IH:

'

fo

, ,
PfO)', inv.. ~;. j\Jh:cha:J.~).i,~g-o pt. "Semimi~RODA 1S LUTEGO
1):1'O:Il,J:l.aWYC 7,ne ll){;"tOO)l w a.n(l.li~1c jlł'k.o~
12.03 Wiadom. 1l-Ołudu. H!.08 Pt'zeglą,d :oc!'I)we
!liMY Iltoł. 12.18 ,'Z mikrofonem po kr~
-;--,~ ]o»:llln pr~y ul AJ?-d~eja ·16: " gOP
,lu". 12.25 1tectlmja filmowa. 12.30 Kon., u:mH~ .18, 7.ebranw lWlmtet?~· d7,ięl1J,iOOH
cert dlA m.ł'od~!eży. 13.S0 Muzyka. 13,40 wyeh I ffl,bt·y(\zn~'C!l. OM 'lUn ~le1nic:
-'\udyC'ja Mit~i;ste'f#ltwl1 OŚiw'~llty. 14.00 Re- Cl'ill l"tvona, śr6dm~e:;cw~Prawa .
cltal organowy. Tratnsm. z kościQ!a ~L
- W 1()kalu włB$n~'ln, Nawrot (73/715, O
Z. w ,tJoqzi. 14.$0 ".Jal~ ~pi~wują dZ,ie. eo dz . 19 M)mmifl w:łonk&w s-tlkejt fl1{)toro,
Ci franCU$k.LI,\" ~ p-ud. a~QWrH)-Il1U;l;YC2W!. wej D:KS i ref0rn.t pt. ,,0 budowle l:1i1nl.
dla d~i!lci. 14.50 Muzyka. popular. (płyty). lm".
"
15,10 ReportiW 7, L6d:.:ldej Fabryki !liega- W loke.lu Zgl'omad:,:f)-l~1a, Kupców, uj,
rów pt.: .,Pl'zfrllraszam. l~tól'a god~in:3."; Piotrl<OWI>'ka 40, Q go4~. 19 ::;elwanie wy~
15.20 W l',(I.)llach atut ,,;R<;lł;Jotnicy m.ówil!" lv)rc~ę człon!Ww 2>ekcji $IH,ir:r.!l.n~j, OP tycz,
głol! 7..abi'(W»:ll Pl'/loC. P. Z. P ..T,.G. nr. 1 no~chkurgieznej.
.
ob. A. Ate~SOI.l.ndere·k. 15.25 RozmaltoścL
-- W lokaJu przy ul. Emilii 15, o godz.
IG.OO Dl':ienni!k. 16.20 RilJr.ęl'Wa. 16.30 .. Gioa 18 ze\)rn.n~f) komitetów dZ~illnlcQww;h i t..~
0\ 'f , d
I " ..1fll\O
l .
~'.o ycq
" .,tN"
aJ1WHulejsze
.opęry" hrY!'lznrch 0;\1 Ten qr.ię!nic; " C)h()Jny'~
au('. dlA młodzldy. 17.00 .,M,elodlC ppę. PMnoe. ChoJn~·,Po·udme. Ruda ]?ttl))(ł,111"
I'etkowe". 17.45 RliL ~ .. Grani!Cf! i tery~ c!{R, PZPB NI' L
torium"
-:- .wykład ,J,. B~I·bo.~a. -:-~ W &wietlicy ~fag. Mundur.-TaboTO'.
18 ()() .Lel,(utl Języka rOSYJskiego. 18.10 Wydl, Pryncypalna V'l, o g-odz, 8 o4CI:yt
~ndYCJ~
rozrY'o/ko)\'a..
18.45
..
S1:alQn~:·
~
ob.
\1 rOZQ7" l~WlęŚCI J. I. Krlł$!.eW/JKWg'O. RtW-oStefafIC7.yl.aJ)t.
flemo,Ju·atyc:;;ne". "W81'ólC~"rle pań~
lV.OO AutlycJIl dla woOjIJka. 19.30 "S!lrcmad~1
~~ W Sllli Tlm,lp,j pZP;JG. M'!.łiot~{)wa 21),
yllMi;l:Qł'nv:'. 20.00 D~iennik. 2O.SO lkhfW~ o ~orh. 16 odczyt ob. !<. Szczęsnej pt.
WE\.. 2(1.&0 "ltewolucja :pal'y~:ka" -~ p9ga· ,,~yę.ie kob!ety'!',
,
tJn,I1KI1. 21.00 Ąu4YCJ~. GI1Oł,!Jww$ka, 21,80
~ W
liwleU!cy firmy Fe-rr-l.Im, r(ili~ ...
"F
.110~lilYt!h,
W·wjwwf.",
21.50
Skrł~nlyt
"kf'l'lgo
121.
.()
godr..
HU.5
~yt
i~!"of.,
Z.
()gi5ll1li. 22.00 Mm;ykA ltzkko., 22.~5' J\,.on- NraJ\:~lI'c~llkl\ pL . ,'W·r.ll(.;l, z K'rz <rŻS,!Ulltl1 ",

I

Cl1lyl nam, it ?; rozporządzenia.
ka zabrania się na terenie fabrykI
Qiówleuia po pol"ku.
Pll\TEK
"
'
i
Charakteryzując
niemiecką zało~
Krzernienkcka Lucyna, Mikułlw
OS\VIA'l'OWE '-:'" ul, Plot~kowl!k& ~4g:
gą fabryki a zwłaszcza jej kierow~
, zpOWQaU remontu ntec\'.Iynn e•
' . d l t . d' ., Ni
Anatol, Pasternak Loon. Smolarski
. t
me 'WO SWI;;l
e l;: wtet''1 21, lzemCy
II
l'
h l" Mieczysław, S'l.m1;lp'lewsk.;;\ Sewery,~
POLONIA _ ..1. PIQtrk"' ....."', ka" 67,'.
, . . ,'Wieczna Ewa" (15, 17, 19, 21, nie. Za. wsze (ą. Cell(} USl owa l ue ~'le
'"
ó-t.:icle 13).
się od służby wojsI<owej. W związ- na.
, /'UZEJHVWSNtJlJ _ ę,L źęrQmsl!:!p-go 14ml: I

Q~ięlę H,SO),

o

przez autorów

.,

UĘ[. _

_

lli~.

cego w· tyrnże biurze w charakterze on wrogie nastawienie niemieckiego nia obciążąjąc osl):arżonych.
pt.: "W~ll~ll ~ KrzY!1:aka~ll".
kreŚlal'za. Aresztowanie to _ twi01' kierownictwa do pracowników polW dniu dzisiejszym Pl'zesłuchiwa~ W. ~n;letl!cy P~P ?:O:lęw.Galant. :"'1'.
Zd'
ł'
d
k
·
.
.
·
'
,
.
,
.
dl'
(']...1) 4. Gdallsk.1. 47. o bodz.- ,H odczyt plO!.
. h
dzi ~wiadek -nastąpiło na skutek s 1\:1C •
arza y SIę wypa l, 12 nI są aalSI SWla .<OWIe.
h,l t
Z. Makarczuka pt.: ,,\Viosna Ludów".
interwencji
oskarżonego Thalen..
------------- W sali Pa.(lstW. J)'a.bl'. I{onfeltc. QŚTO.
dek Nr. 2, Kopemika 36. O godz. 17 odh ors t a, kt
·ory w czaSIe reWIzji przeI
czy t ol>. l{, S:o:cz;ęSllej pt,: "Ziemia we
prowadzonej vvśród rzeczy pracow-'
wszechświecie".
ników polsldch znalu7.ł w teczce
.'.'",
' " , " '"
, ' . , '.""
__ W .sali Zw. Zaw. Prac. Sam. Tel'~i:.
P' t
l
l ł 3 l
l Wl "
.
i U~yt. Publ .. W61czal1s,ka 5, o godz. 16
1e -rasz m o co o
;:g węg a.
>:roc
odczyt pro!. W. LipińRkif:go pt.: "Ustl'ój
ce po rewizji Pietraszek został aresz książek
gospodl1rezy Polski WHpółczesncj".
towany, Po kilku dniach wrócił je- W lokaju Wtasn)'lll. Piotrkowska 21,
dnal>: do firmy. Po powrocie, PietraZwiązek
Zawodowy Literatów SOJlOl'A
o god;:/;. 18 z~branie Koła. OM TUR dziel..
szek udał sle d d"l'ck"ora
kła
dd·
r- •
.
•
11<iC!:
B(S,!uty Kózjn~; Zdl'owi-e, Cyganka.
<
OJ" L
za
- Polskich O Zlał ~odzki i Główna
H,',""X"tz ~"'w"'ł, Jastr, un lvIleczysław Ra,l 0'0 C T l' óW S ,óld?,;i-elc ' ' Z3-r ąd
dow OSK. Sudecka w celu za1,neldo~ _ "
,_ 'a nr, . ko.
"'d' ,."
'"
..~.. '"
- ' , I ""o U?",.,sz ;., :'u lan " l
,,' ~ ~
;>; ,
KSlęgar'n~
V\ OJS
wa....,Q
P
otr
J9Utl"N,
Z'
~
łk'
'k
::\:!:w]Bkl Lodz.
wania się; ten jednak nie wysłu-'
. "
'
.Z, l · , ~ MinJriewicz
......~
.0, lews a
- W lol,alll. pr7.Y \.11. PiQtrkowi':>·kiej 41.
ch,aws.
11<OWSka,
urządzat ty,.d,'Z,te n, sprzeda, Wanda.
" godz. Hi :<:ehranie komitet6w fa.bn'cz.
'b'ZY" go,. WY,TZ"\.,lCil,
.
N w1 ordynąrny
t k . t
. 47,'
,1_
l1ych i {!z!,elllioowychOM TUR dzielnie:
spaso za o.rZWl.
a s {ue - 111 'er- ży kSIążeJ.<.. przez au orow od dnia IQ
Zi'elony. Elektr',)wnia. Widzvw. śI'6dm~~
wencJ.i firmy Pietra~zek został po- do 22 lutego w godzina<;;h 14-18.
~k'ie-r~ewa.
nowme aresztowany l skazany przez
..
.~ ·W Szkole TeC-'hnk'l:!1o l?rz e211 :l'słowej,
sąd niemiecki na 3 mieSiace wiezie- Częsc do:chodu przeenacZJona na Toteromskie'go Illi, o godz. 9 sprawozda.-wnl'a.
"
"
warzystwo Przyjaciół Zołnierza.
czy zj.azd Okr. Zw. Nauc·"ycielstwa. Pol:p
slde,,;o .
- Po pewnym czasie dowiedzialem się. iź Pietrasze~ zmarł w więSprzedają:
.JU'l'JłO t19. 2. 1948):
zianiu - n;ówił świadek - Rodzina I ŚRODA
- W auli WYdz. l"at'maMutymmego U.
otrzymała JOgo rzeezy.
1-,.,
Litldlf\~'it 3, IIr p .. o godz. 18 z!'!ul'anie
Im-ukioWJ3 pf.)l~kiego Tow. Chem. 1 odczyt

tlI. marut!)w'c~ 20:
Z kolei świadeJt Kamiński mówi
Godawiczyńska ĄpOlollla,
Janu"NieDotrzebni fl1P~(l, odejffló" (16, 18,$0, o pobiciu, o$ad7!entu W bunkr~..e. a szewska Ha,nna, Pollak C'ewel'Yl1,
~1, nicaz. 13,30),
,
i
i
q
1~.Adl~ ,..,.. tlI. Ffa,nCi$~k~ń,a~1l111:
~fęą~C e odda» u w ręce
gestapo Rudntcki Adolf.
wTasne Lany" <l6.BO. 18.30, 20.30, pl'2lez kierownictwo firmy za drob"
.
ntedl'<. 14,30),
no pl'zewiulcnie pral,lQwników 1\'10- CZWAR'lEK
GDl'NU - ul. OM~yflikłcgo 2:
.,
iyszl{ą, i MOJ'awskiego.
Bran,d s
.';,
.'
.. GospodA ŚW!I~tflćzI1~" (17, 19. ~l.
Pewnego dnia. _ zeznaje świadek
y
KaZ1ll'h~l:Z, Bromewskl

... . . Ii>

'
_ W sali wykładowej P. Z. H" Wc.
dna 40, o gOdz. 19 zebranie c~łonków
L6dzkiego Nauk. Tow. LekarskIego.
_ W Klubie Literatów, Traugutta 6,
o godz. 20 wieczór autorski Edwarda.
Sr.ustra (fragment powieści i opowiada~

w więzieniu

węgla - zmarł
procesu

DZIś,:

j

18. 0,

B.u,'l'YJ~ -

..

odczyty

Zebrania

-

Za 3kg

Symeona

18

SądÓ1D

Z

DZI$:

RADIO· APARATY
z e l l\: i c h
typów
p!'zyjmuj'i:! clo naprawy.
w

Ilowootwarty 'WARSZTAT
RADIO - MEOHANIOZNl't. ó D:i, ul. Kllłńfild~go OB
. Te,le.fon 138·02.'

""'ECZNE "'ÓRIł
sprzedaż.

kupno
~l.

N I

S

naprawa,

informu·e,
kształci,

wychowuje

Ilż;ywanych

G.-\ZICIH ul. l'iotr]iOwska 9

P_Od_~_'ó~r_z.<_1)_.~____~{1:i)=3~=)~~~~~~~~~~~~~

__
(\_V__
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PRZETARG

I CENTRALA TEKSTYLNA

Uniwersytet Łódzki rozpisuje przetarg na:
1. Wykonanie nowej ilJlStallacji elekt rycznej w Zakła
dzie Chemii Fizjologicznej. mieszczącej się w gnlachu przy nI. Narutowicza 68. TeJrmm wykonania
instalacji me może przekroczyć okresu
2 miesięcy od daty otrzyma.nlila zmnówienm.
2. Budowa ponrlleszczenia. przerMIaCzonego na spala-

I

Pańshvowe Zakłady Dz:iewilarskie im. "Onar 10
września 1907" w Łodzi, ul. Piotrkowslm 242/250, wej-

ście

od ul.' Sienk,tewicza 167 -

.

w,

-::0::OFERTY NALEżY SKLADAC W

~ZIALE

GO_

SPODARCZYM CENTRALI T~STYLNEJ w LOD~,

PRZY UL. WIĘ}CKOWSKIEGO Nr 35. W GODZlNACH
OD 8 DO 1.16.

(1757)

(2606)

I c_en_
l

Ileryczne.

skOrne, Płciowe (zabu- ,..,- - - - - - - - - - - - - - rzenla). Południowa 21\, druga - LAKIER kopalowy (bezbarwny),
siódma wieczorem.
(1491) sykatywę, tinkturę, poleca Wytwórnia Chemiczna' "ULTRON",
·Dr PIWECKl - wewnętrzne (płu- Łódź. Południowa 78/80 tel. 138-19.
ca, serce). Piotrkowska 35. 3~.
(1396)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<_16_0_1_P_) ZEGAREK _ srebro _ złoto kuDr MARKIEWICZ Choroby :tołąd- puje .. Omega" Piotrkowska 4. Pokat Jelit. wątrOby. Piotrkowska U5 leca: gwarantowane wyroby zło
-;ł-5.
(1497) te - srebrne.
(1532)'

Po wzburzonym
Płynąc

Pani

"Mą.i mój! Boże!

nie chcesz

Mojej zguby,
Do tej, szafy

Dl' MiECZYSŁAW KOWALSKI KUPUJEMY kotły,warzelne. autospecjalista - weneryczne, skórne. klawy maszyny USzkodzone "Su'Al. 1 Maja 3, 8-10 i 4-7. (1492) prema" Jaracza 40.
(1680)

Skryj

DR HEYKO _ PORĘB SKI Jan _
choroby skórno _ weneryczne Brzeźna 6 tel. 158-19. &-7.
(1696)

"MEBLOSTYL" Główna 69. Najpopularniejszy - naj tańszy skład
mebli. Poleca: wielki wybór szaf,
komplety - stołowe, sypialnie lukDr. RÓ1;YCKI, specjalista chorób susowe od 95,000, szafy uniwersalkobiecych, akuszerii. prz,eprowa- ne, kuchnie. Dogodne warunki.pzH się. Obecni-e Piotrkowska 33,
(1679)
przyjmuje 2-6. Tel. 180-02. (269) ZABA WKI,
Hurtownia,
Łódź,
Dr VOGEL, specjalista chorób ~o Więckowskiego 5
(Sródmiejska),
biecych, akUszeria. Narutowicza 4, I piętro, poleca duży asortyment
telefon 260-92.
(1495) zabawek po cenach ściśle hurtowych.
(1233)
Dl' Lmo ALEKSANDER, ehorobY
WlZU. gardła. nosa. Daszyńskiego FORTEPIAN krótki, wiedeński w
Nr 6. 8-10.~. Tel. 101-50 - dobrym stanie do sprzedania. Wia(1494) domość telefon 209-54.

Dr. BASS ZYGMUNT choroby ko- SPRZEDAMY samochód cieżaro
Mece, Narutowicza. 6, tel. 208-76.
wy marki Peugot, samochód 050(1506) bowy marki Typ P 4 i samochód
- - - - - - - - - - - - - - - półciężarowy 3 ,kółowy marki TemDr PIESKOW - nerwowe, wewnę· po. Wiadomość tel., 160-58. (1641 pJ
trzne. elektrows1rztł,sy, 3-5. Za_
wadZIka. . 6.
(1498) SPRZEDAM 'meble,
Kopernika
DR MED. SIENKO KSAWERY _ 6-6. pilnie.
(1633 p
specjalista skórno - weneryczne, POŁ DOMKU z ogrodem sprze12-2, 4-6, Ki1ińskiego 132.
(2573) dam na Zdrowiu, Targowa 31-6.
Dr. MARKIEWICZ GUSTAW we- 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
U_63_8_P_)
neryczne, skórne. -- Piotrkowska DOM, willę, plac,
ogrodnictwo,
109--6, tel. 138-52.
(1488) przedsiębiorstwo kupimy _ sprzedamy. Plac Wolności 6-4.
(2646)
Rr. DOLI)'iij'SKA
Choroby dzieci,
Narutowicza 6, tel. 208-76.
(3543) WAZNE dla tapicerów i rymarzy!
LEKARZE
DENTYSCJ
Posiadamy na składzie do sprze._ .
dania w dużej ilości sierść sarnią
suchą, nadającą się do materacóW
GABINET dentystyczny Maksym:i i wyściółki, oraz zestrzyżone skórliana Pregiera ze Lwowa. Specjał- ki, baranie.
Obejrzeć można ul.
ność:
Nowoczesna protetyka zę- Daszyńskiego 83.
(1642 p)
bów. Gdańska 26-a.
(318)
SPRZEDAM
wózek
rowerowy.
Piotrkowska 39-25.
(1558)
KUPNO I SPRZEDM

---------------1

morzu

wQła:

Jeśli

się,

luby!"

WAGI uchylne nowe 33,000,
dO-I POTRZEBNY na kierownika kanstarcza Bos - Radwańska 53, tele celarii (mężczyzna). kwalifikacje
fon 150-96.
'(JJ~)
i życiorys składać do administraeji pod "Cech".
(1648 p),
SPRZEDAM tanio kredens kuchen
ny, Na\\-Tot 54, m. 4.
(3570) AGRONOM do majątkU 104 h. Podania składać do P.P. "Film PolZUNDAPP C'ZteTo - cylindrOlWY W ski". Oddział C.G.H. ul. Kilińskiebardzo
dobrym stanie z koszem go 210.
(1645 p)
oraz samochód
osobowy marki
Opel P. 4 na chodzie sprzedam MASZYNISTKA -wykwalifikowana
Stalina 29 kwiaciarnia, tel. 158-45. potrzebna do poważnej instyt~cji.
(3573) Oferty "DZiennik ,L." d.la "Maszyrustka" •
(1556)
SPRZEDAM samochód, ,;HORCH"
reklamówka na chodzie, lub za- DMUCHAL~l'IA szkła
pOSZUkUje
mienię. Tel"€fon 143_53.
(1652 p) pierwszorzędnego majstra,pomocników; do Szczecina,
Poznania.
MASZYNĘ
płaską
saneczkową, Mieszkaniezapewn1one. Oferty po
12/70 sprzedam.
Południowa 4(5, daniem warunków na "Czytelnik"
front.
(1656 p) Jelenia Góra, Kochanowskiego 2.
(2683)
ZAOFIAROWANIE PRACY P--R-Z-Y-J-M-Ę-P-O-m-O-C--d-Om-o-w-ą--na
przychodnie, referencje,' Zwirki
FABRYKA Urządzeń Termotech- 20/4.
(1650 p)
nicznych Łódź, ul. Targowa 57. Przyjmie 4 ślusarzy. 2 elektromon- WYKWALIFIKOWANA siła pomoc
terów, 1 blacharza.
(1482 p) nicza do buchalterii przebitkowej
ze zn'aj6mością maszynopisania po
Zgłoszenia Surowce
Z KAZDEJ miejscowości powia - trzebna.
tu Konin i Kołu poszukujemy a- Odpadkowe, Sienkiewicza 28, godz.
(3576)
gentów do zakupu
ziemniakÓW. 10-16.
Oferty "PAR" poznań, Ratajczaka 7 pOd ,,2,648".
(2681) BUCHALTER -:bilansista do hurtowni galanteryjnej potrzebny naPdTRZEBNA pomoc domowa. Ko- tychmlast. Wymagane referencje.
pernika 6-6.
(1632 p) Oferty do a-dministracji "PHG".
POTRZEBNA dziewczyna do pracowni sulden. Lipowa 1, m. 10.
(1634 p)
------.;.....-------MASZYNISTKI - biuraIistkU ·Zapisy na grupy P9Czątk0'IYe;
zaawansowane stenografii biurowej,
księgowości. maszynopisania Ceiltralnego -Związku Stenografów,
Kilińskiego 50/7.
(1544)

ę

•.-.__----------------'________________
(3_5.6.5.,)._

___
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POKOSTY: malarski (lniany), podłognwy, sztuczny poleca Wytwórnia Chemiczna "ULTRON" Łódź,
specja.llsta, we- Południowa 78/80 tel. 138-19. (1396)

U" II. D'7r
tE"J.i'U.~

·Dr BElCHER -

Oferty adr'esowane jak wyżej w zalakowauj7ch kop'ertach z napisem: .,Oferta na wykonanie inst-alacji
siły i światła", lub "Oferta na remont budynl{u Nr. 7",
·lub .. Oferta na wykonanie szafek roboczych" składać
na:leży w skrzynce ofertowej w w IW Zakładach tfu
-dnia 26. lutego 1948, godz. 9; o godz. lO, nastąpi otwarcie ofert w obecności zainteresowanych osób.
Do ,oferty należy dołączyć kwit na wpłacone do
Narodowego Banku Polski'ego w Łodzi Nr. 1182 wadium W wyso,kości 20/0 od' sumyoferowanej.,
Dokładnych informacji zasięgnąć można w sekre
tariacie w Iw Zakl-adów, jak również poh~ać podkładki
ofertowe W C'Cnie zł. 100,- z;a sztukę, od dnia 15 lutego r. b. godz. 9 do 15 do dnia - 25 lutego r_ b, godzina 9.
Państwowe .Zakłady, Dziewiarskie zastrzegaj,ą sobie .prawo unieważnienia przetargu, jak r6\vmeż przy- .
jęcia poszcze'gólnych 'ofert, lub odrzuceni-a bez podani'a przyezyny orazwyh6r ,oferenta b'ez względu na

Z bocznicą kolejową

•

l

1) INSTALACJĘ SILY i śWIAT LA,
2) REMONT BUDYNKU Nr. 7,
3) wykonanie 580 sztuli SZr\FEK ROBOCZYCH.

DUlEGO MAGAZYNU

Zamteresowane Firmy mogą otrzymać ślepe kosztorysy
Dziale OrganizacyjiIlJo-BudowlaiThy:m; przy
ul. Narutowkz,a 65, pokój nr. 3 w godz. od 9-1:3.
Wypełnione
cenami kOsZtorysy, na;leży ziorżyć
w zapieczętowanej koperci'e z napisem:
"Oferta na
wykonanie insta:lacji elektrycznej w Zakładzie Chemii" lub "Oferta na budowę pomiesz,czen.ia do spalania zwłok" lub ,.Oferta na wykonanie centra,llIlego
ogrzewania w, Z'8ikładzie Medy;cyny SądOiWe-j" naJeży
złożyć w pokoju Nr. 3 gmach Narutowicza: 60.najpóźniej de dlnia 24. II. 48 T. godz. 12.
Uniwersytet Łódzki zastrzega sobie ~awo ~
boru ofe'renta bez wz,g~lędu !!la cenę. unieważ:ll!iema
przetargu bez podani,a przyczyn. i ponoszeJ7:ia jaki.chkolwiek kOiIlsekwencji.

następujące roboty:

na

Łodzi

-poszukuje no terenie

nie zwłok. na tereruile posesji Uniwersytetu Łódz
Wego przy ul. Narutowicza 60. Terroin. wykona.nkt
6 nmesięcy od daty otrzymania zIlecenia..
8. WykonaJDlie nowego centralnego ogrzewania w Za.kładzie J\fedycyny Sądowej na terenie posesji UniIwersytetu ŁódzlciJego przy ul. Narutowicza 60.
T'ei"InCn wykOlllama 3 miesiące od daty otrzymanego zlecenia.

tel. 276-49 ogłaszają

PRZETARG NIEOGRANICZONY

powyższej

wygody,
EKSPEDIENTKA branży bieliźnia ZAMIENIĘ 3 pokoje,
nej zmieni posadę. Oferty "Dzien- śródmieście, śliczne, słoneczne II
piętro,
telefon,
Łódź,
na
podobne,
nik Łódzki" .,Wyspecjalizowalub
mniejsze
na".
(1613 p) różnicę dopłace,
Warszawie. Oferty pod "WarszaGOSPODYNI pOSZUkuje pracy do wa". Czytelnik, ' Łodź,Piottkow
(1625 p)
dobrego
domu,
z
samodziel- ska 96.
nym prowadzeniem gospOdarstwa.
Znam pracę wszeChstronnie; Cbęt
nie na wyjazd do Warszawy. Re- SAMOTNA poszukuje l-Pok'ljl1 z
ferencje
posiadam dobre. Tel. osobnym wejściem, z m'ebla'mi lUb
183-86.·
(1553) bez. zapłacę za rok z góry. zg~
szenia pod "Sytuowana-'.
(1655 Jlł
BUCHALTER - bilansista ma wolne gOdziny. Oferty pod Nr...16'l·.... LOKAL handlowo - przemysło-w:".
(165l p) sklep oraz 3 pomieszczenia przyleg
te, łącznie pow. 85 m. kw. Telefoll
POSZUKUJĘ pracy,
Qlogę złożyć przy Piotrkowskiej między Prze.
90,000 zł. kaucji. OfertY pod' "Na- jazd - Nawrot, odstąpię za zwrotychmiast".
(3574) tem kosztów
remontu.
Oferty
"PAP" B.O. Piotrkowska 133,
"Rad".
.
(1755)
B~ DYR. T-wa
Ekspedycyjnego
Emeryt. Radca Kolei obejmie zastępstwo właściciela firmy, dogląd,
NAUKA I WYCHOWANIE
kierownictwo. Oferty pod "Radca".
' (1649 p)
KORESPONDJj;N~YJNE
KUh'SY
LEKARKA..; dentystka szuka pra- KSIĘGOWOSCI. Informacje Lucy ltib może objąć gabinet W,ŁO blin skr.' poczt. 105,
. (2598)
dzi. okolicach. Oferty "Janina".
"
"
(1659 p)
KURSY Centralnl>g'o,Związku,Ste
nografów. Ęiotl"koWSlka,l83, - Za.pi...
sy na InamYJlopiSanie;. sten:o~..
'LOKALE .'
kSię!l'owoŚć." '"
(1610-pł
POSZUKUJĘ elegtnickiego umeblo
wanego pokoju w śródmieściu. Ce- A,NGIF!LSKlEGO nauczę prywat-.
na obojętna. Zgłoszenia tel. 181-16 me krotkim czasie. Oferty: .. t'ĘR..
w godzinach 3-16.
(3564) f-EeT" Piotrkowska ;;5 Prasa .. ;,J1i~
135m
ODSTĄPIĘ Sk'lEip z u,rządzeniem.f--------------......
Wiadomość Gdańska 4-49, godz.
R () NE
1-5. Szymczak.
(1628 P)
POSZUKUJĘ pilnie pokoju subla- PARl'~ANKA. Artystyczna cerow..
katorskiego.
Zgłoszenia telefon nia wszelkiej garderoby, . k:!Umó""
252-80, wewnętrzny 63.
(1282) śródmiejska 6/5.
(1537)

sub

t

ODSTĄPIĘ
przyległe z

sklep i" mieszkanie
urządzonym warsztatern krawieckim. ,11 Listopada 14,
m. 14 _ godz. 16-19.
(1636 p)
POSZUKUJE polwju ,sublokatorskiego' samotny,' stateczny
pan.
Dobra zapłata. Oferty sub. "Dobra
zapłata".
(1635 p)

(1'156) DUżA, sucha. piwnica: świat;o.
gaz, woda - do wynajęcia PiotrPOTRZEBNA pomoc domowa z re kowska 71. Wiadomość 'u adminiferencjami. Radwańska 16. m. 12, stratora domu.
(1463 p)
od godz~ 9-;-17,00.
(1657 p)
POSZUKUJĘ ' - dwupokojowego
PRARCOWNIA, drewniaków
po- mieszkania za zwrotem kosztów
szukuje fachowców. Zgłaszać się remontu. Zgłoszenia pod .,M 28".
Radwaiiska Nr. lO, m, 4.
(2686)
(1289)

OKULARY oraz naprawa okula- SPRZEDAM tkalnię mechaniczną
rów. Warsztat optyczny Łódź, No- uruchomioną, z maszynami pomoc
womiejska _3.
(3510) niczymi. Tel. 128-95, gOdz. 10-12,
(1644 p)
pOs~tnnw ĄME PR,\CY
MASZYNY do 'pisania, liczenia, - - - - - - -....- - - - - - - szycia, naprawa - sprzedaż. Ku- PIESKI rasowe spaniol 2 miesię- POTRZEBNA dziewczyna do po- KRAWCOWA PoszUkuje pracy z
pujemy maszyny uszkodzone Su- czne sprzeda}ll. Wólczanska 27/7.
mocy w dO,mu; -Sienkiewicza 53, mieSZkaniem.
Oferty "Sródr:nieśprema, Południowa 1.
(1538)
(2682) m. 6.
(1646 P . cie".
(1554)

POSZUKUJĘ krawcowej do zało,.
żenia magazynu ubrań dziecięcych.

Posiadam
mieszkanie,telefon.,
Oferty ,;Dzidzi".
'
(1639 p)
ZAGINĘŁA

córka,
głuchoniema.
bez dowodu, lat 18. -Wiadomości
adres Ałma Zahara
Nowa, poczta Pęcż';'
niew, pow. Turek.
(l2~8 s)

kierować pod
~ Jadwichna

BIELIZNĘ

damską

szkodzie koń upadł; ty ulegniesz niby to l;.:ontuzji i rzecz załatwiona.

Zrozumiałeś?

n20KEJ II: Tak. Ale pamiętaj o
aby mi p~padła w udziale

tym,

możliwie

przYZWOIta sumka.

G DZIENNIK ŁóDZKI Nr 4S (954)·

Wiktor

podsłuchał

Wiedział, że

tę

rozmowę·

ogier "Orkan"

był

fa-

worytem Wyścigów. Koń ten już wywiele gonitw. Namyślał się Trze
śniar przez chwilę, w jaki by tu spo
sób przeszkodzić kombinatorom w
ich machinacJacb. Opuścił stadion
i po chwili wrócił z b. mocnym klejem, którym zdołał wysmarować sio~
dło "Orka.na".
grał

Postarcle konie "wyciągnęły się"
w długiego tupoczącego węża."Or·
ka.n", ch();Ć przytrzymywany uzdą,
mknął W czołówce.
Pierwsza przeszko~ druga! Na trzeciej ,ba.rierze
"Orkan" potknął się i padł. Dżokej
pragnął, w tym, momencie zesk:0CZYĆ
z siodła - !klej jedna.k chwycił mocno i nie puścił.

.Koń poderwał się

szyhko z· 'demi

wra.z z

biegł

dalej.

mę~ką

OSOBNIKÓW, którzy dOkonali na
padu bandyckIego w sobotę 14 bru.
o godz. 10 wieczorem na ul. SienLOKAL. (restaurację)
urządzony kiewicza, rabując walizkę, uroszę
wraz z koncesją wódczaną lub bez, o zwrot teezki z dokumentami. sta.
do odstąpienia za zwrotem kosz- nowiącymi dowody wydatków teatów remontu. Zgłoszen:ia: ul. Piotr tru, do kancelarii Teatru Wojska
kowska 257.
(1287 s)
Polskie~o, ul. J'aracza 32.
:(2635)

Ta;e ..... iczq eli'k.'sir

DŻOKEJ I: Na twego koDIa posta\viono ogromne sumy. On, musi p,rzegrac. Postaraj się o to, aby na prze-

i

Chmielnicki, i S-ka Więck')'vski€'go 26, przyjmuje do szycia z
powierzonego materiału.
(.1;;-l7)

!;

jeźdźcem

i.

Po u~u

51 )

"Orli.ana"

na trybu~
_zdener·

Dąeh zapanowało ,zrozumiałe

~owanie." N~jgłośniej krzy~, pan

Ąga]pt.;, A

ki~y

faworyt '1JiLegu zaznów
WYStW,~~ię na czoło ",,;;,pan ~upka
szaIal:"'Wskoezył na ławkę. wYmaebi
czął iinija;ć,;PJ."zeciwn:ików' i

wał );i9ką, ,tarm,osil nie~jomego
WIidZa,' a gdy, "Orkan" ,p1lerwszy
w,padł na ,metę ~ z radości ~dep
tałwłasBf' melonik.

1)....,.024262

