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eR .DO WYBORCZE
dwóch kandydatów na prezydentaUS A
przemysłu Niemiec
i utrzymania zacolania UJ Chinach
-- ",fIlI lace - UJ pro§t odwrotnie

-Talt pragnie odbudowy

Co 40 minut odjeżdża trannvaj z LodZi do Pabi!anic.

Sa fes, kto'ry oskarze

'NOWY JORK 23.2 (PAP). W ra- dują sięibezustannle na chińskich
mach' kampanii
przedwyborczej, wodach terytorialnych.
kandydat
na,,przemówieprezydenta na od Kongresu
przez dodatkowej
prezydenta TrumaUSA, wygłosił w Detroit
pomocy
nie, senatar Robre Taft.
dla Czang-Kai-Szekaw wysokoScI
Mówca stwierdził, iż większa część 570 milionów dolarów stanowi. jesz...
obecnych trudności spowodowana zocze jeden dowód finansowego i 'woj';;;;"slowacłde-o 'm·'··ikoł!:llJ·czMka
stała polityką, Roosevelta, który do-jskowego interwencjonizmu USA we
S
I
II
'f
magał się bezwarunkowej kapitula- wschodniej Azji.
spiskował
cji Niemiec. Polityka ta, która znisz-, Obecna sytuacja w Chinach - poCI
'
czyła państwo nii:!mieckie, zmierza~a ,kreślił Wallace- stanowi tragiczny.
. PRAGA, 23.2. (PAP.). - Wł,adz.e bezpieczeństwa opubHkowały kodo przekształcenia Niemiec w kraj dowód nieuchronnego, załamania Sl~ muniikat o SlZpiegowskiej działalności poSła Zgromadzenia Noarodowtego
rolniczy i obecnie ',USA muszą płacić obecnej, polityki z'agranicznej 'Wa- z ra'Il1;i,~ia ~łow<aek;1ejPartii Demokratycznej ,,- UrsiJny'ego..
800 milionów dolarów rocznie, by. od szyngtonu, której .częŚć składową sta
Ursmy Jest, oskarżony' o pr'żlek!azani'e tajemlnicwójsk~ i ,pań,budować przemysł niemieckI.
nowi plan M&'shalla.
stwowy~ byłrmu 1ninism-oW'ispraw zagranicznych "rządu słowackiego"
,Taft skrytykował również polityw okreS1e wOJny- Durczańsk;emu, który znajduje się za gramlcą. M1akę Roosevelta wobec Związk~ RanOWICle dostarcz;ał on Durczańskiem u wiadomości z tajnych posiedzeń ga_
dZieckiego i podkreślił, że zmian,3 j e J ·
.
biuetu za pośrednictwem j,ednego z podl'egłYch"mu wyższych urrzędilliza czasów prezydentury Trumana na fJlJ
ków --.:. Obucha.'
"'.
,
V1
stąpI'la w duz'eJ' mI'erze podw·pływem
Obucha,
usunął
.
ZURYCH, 23.2. "(PAP) . ..,.- N.a. ,po.- sek Poaresztowaniu
tar
Sł
,~'.
S·t' UI'siny
. t
. - wspólnie z ge'l1era1nJ -n
sena.tora republikańskiego
Vandenł d·
.
b
·
"
h · ' re . ~e.m
OW>3JCJAl.ego
.
ronrucwaDemókratycz.nego
<lir.
Hodża ~
. u mowym ·rzegu JeZIOra Zurycl - w
lk'e 'lad:·
,
. k·' . d i ł 1n
.
berga.··
. ,
skiego doszło' do n'aj'więksżej katasze, ~~ - s ymplegows leJ 'z a a . . OŚCi i konta:któw Obucha z· 'DUTPopierając w zasadzie plan Mar- strofy k61ejowejna przestrzeniszere ~zań:sklm. l\IIa'tJel'io~łyte zostałyj~~akż~zJ1alezlmie
safes'ie Urs1ny'ego.
shalla,senator Taft wypowiedział 'Się~u latwSiwajcai'ii.
W!a<lz,e bez,pIeczeństwa zwroclły SIę do· Zgromadzenia Narodowego
z ,p~oS,bą
'ee Ur-siny'ego'
. nietykaLności poselskie;.
Sprawę
Przeciwko. z. byt hojne1n:uszafowaniu Pocią.g lokalny, który łączy ·mieJ·- Ursmy
eg o pozbaWieIll.
,,.':'
".
oJ
dolarami. Stany Zjedn. nie mogą· po- scowośći Bibersbru-ecke L Waedens...
o przeJA"a.za:n.o, prOln..UifatJlll'Ze ,państwowej.
ItryWaćdeficytu handlowego pań.stw will,jadąc ze'znaczną szybkośCią z
~:RATI~:t:~WA, 23,. ,2. (PAP.? --:-. Odbyło ~iętu posi~d~ie komisji
europejskich. 'Państwa te powinny góry, wyskoczył z ,szyn. Według os- kool.dynacy]rreJwszy~stklch orgamzacJl słowadnego1"UchuQ.po~u. '
~rzede wszystkim starać się opano- tatnich wiadomości, na skutek roz- " W uc~'Wa:le~, zwraco.n? ;si~ d~ prez~dent~ Benesza z apelem o przywać trudności własnymi siłami, usta- bicia się kilku wagonów, zginęło 21
J~l~. rez~gna~.fi. 12 ~trow l,poWlierzel11e premioecrowi Gottwaldowi
bilizować swą walutę i stworzyć do- osób, ,zaś. kil.kadziesiąt. p.rzewieziono m"sJ~ uzupemlema gl;lbm~ przez ludzi dają,cych gwarancję stania na.
godne warunki. dlla inicj,atyWY pry'- w ciężkim stanie do ,szpitala. '
.str~y za.sa§ lu9()Wo.- derno~ratyc:?:nych.
".
-.~ej~.iJ..9westyCf:yi., ',~J;\g;\'!l,l,11~~nycł}.,
, "... ' "'~~~< ' .
~",!, .. _
~~~."",',,,,,;:,,,,,,,,,;-,!'''-'-"""""_~",,,W końcu . senator Taft zaą:takow,ał
'
sekret'arza stanu Marshalla za jegp,
osl;atnleJ' chwili
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nie niż Europa.
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polItykę, zagramczną rządu

Nie Konferencja
lecz "dyskusie" S-ch
LpNDYN, 23. 2. (PAP). -

w

po-

n1edzialek rozpoczęły się obrady
USA; W. Brytanii i Frai'lcji w 9P:oo.wie Niemiec Zwchodnich.
Obserwatorzy politycZil1i podkrcśla
oficjalnym
komunikacie
mowa o "dyskusji',. an:i<e o "konfe_
rencji" trzech krajów. Or'ganizatorzy
narad. lond'rll.sldch
pragną w ten
ją, że w

,)

sposób obejść postanowienia obowią.zujących uchwał poczclramskich, prze
widujących j'ruk wiadomo - 1'02:_
wi:ą.za:n:ie probl'emów niemieCikich na
zasadzie porozumienia czt'crech mocar.stw.
<."

Fakt, że kom.ereIliCję· l'ondyńsklj
nazwano .,dy.skusją", - . nie zmienia
pkoliczności.

ż,en~ra~y lo:q.dyńBkie

tbczą .się' w·sp-osołf spEzec2nyz uth.
wałami pocz.ctanlski:ni:i i dlatego za-

pewne nie .'OOstaną uznane przez sze.
r'eg iPaństw.

Wieniec

W~~!y~~~~ł 2~;w~A:j~e~:~: przygoto~.ywali. cz~scy nar~dO~i - s~,cjaU$cj
n. ie, w

ył

wdzięczności

wARSZA W A,

I" .

23.2~ (PAP).
Dn~
23 om, w związku z obchodem trzy
dziestolecia
Armii
RadzieckieJ',
premier Józef Cyrankiewicz w to'wlarzytwie podsek~eta,rza stanu w
Prezydium R<ady Mini:strów. Jakuba
Bermana złożył u stóp "Pomnika
Wdzięczności" na Pradze V"ieniec o
. narodowych ~z '.barwach
napisem:
B h t sk' . Ar ., R ~ d' i V·
'
",. ~ la ~r~ ~eJ
.
,z~,e.c ue] ~,~v;oh?~z~'C[~l~; kraJll - Prezes Ra
ay Mlnl.strów.
Przy uroczystości składania wienoa asystował;a kompania hono['owa
wojskaz.e S2ltandaremi ()['kiestrą. :.

cze,CIlOSłOW8,CJI powstają kOli.1.lt8.ty
0. brony .reP.Ubli.lU'
lUd. owe)
.. ' .
.

TWORZENIE KOMITETÓW
FRONTU NARODOWEGO.
drobniejszych s~czegółow.W.ykonaPRAGA, ,23.2. (P AP). Rzucone
'. .
:.
.,
.
..
nie planu miało nastąpić za pomocą
MOWlą .? mIlItarneJ ~te~wencJl
tzw. narodowo - socjali~ycznych ko przez prem~eraGottwalda wezwanie
USA.w Ch1!lach, Walla~e oswladczYł,
misji zbrojnych, które bezpośrednio do tworzema t. zw. komitetów wyże of.IcerO~l(~, amerykanscy. szk9 1ą 0Pg dymisji ministrów Opozycyjnych konawczychFrontu Narodowego z lu
, . . d emobecme WOJska Czang-K31-Szeka, a
stronniCtw'politycznych dQkonać mia dzi postęp
, , owych.. l. prawazI.wle
ponadto Amerykanie buduJą .wta.łyprzewrotu i ująć <lal,kowitą wła kra tycznych znalazło zywy oddźwięk w szerokich masach społejemnicy bazy militarne w prowincji
dzę w swe ręce.
Szang-Tung oraz na 'wyspieFor~oW nocy z 22 na 23, b.l;n~.wojskowe czeństwa czechOSłowackiego.
za.
,
'cjaJistyczną.
i,cywilne władze bezpieczeństwa wy . W licznych rniastacp· i wsiach w
. 'Jednostki floty amerykańskitejznaj
Plan· ten był opracowany do naj- kryły plan zamachu i skonfiskowały ~ze~hach, na Morawach, na Śląsku
l w ;Słowacji utworzono już takie ko.
obfity materiał dowodowy.'
----------W związku z tym.. w·Prądze ·areSz· mitety.
tbwanQ, kapitana sztabu g.eneralnego
Teichmana i J,rapitana sz'tabu gene11\
'
..
b'
•
ralnego
J.
Nemeoeka,
niektórych.
•.
cZłonków Czeski,ej Partii Nrurodowo .
,
Socj;al1Mycznej oraz szereg innych
O~LO, 23.2 (API). Do stolicy NOT
Sprawą Karty Halndlu Międ~y- osób cywilnych.·
.
"Sw.ięto
Arn'l~i"
wegil przybYli d:zdś. tn.iJnt4Strowie narodowego która omawiana jest
.
. .
2
Ił i
spraw zagranicznych Szwei"'l."i i'Da- oibeeniie w H 'aw,anie
" P R A G Ar 23.2. (PAP). "'"-. ~apowieMOSKWA,
23.2~
(PAP).
W
całym
rzy.
łyżwiarzy~
kawalerzystów
ł
"
t
U
-J ,
dziane na wtore.k 24 b.m. plenarne
nl:l, Oes en nde'l i Gustaw,Rasmu . KoJ!'espondent Reutera donosi na posiedzenie czech()słowackiego Zgro- Związku Radzieckim odbyły się w strzelców.
Na ulicach Moskwy rozklejono pla
ssen celem. prze:pr?,wad:zema.murady podstawie qpilniid kół dobrze poinfor madzeniaNarodowegozostało odwo-" dniu 23 b. m. uroczyste obchody
30~lecia Ą.rmii Radzieckiej.
,katy, poświęcone 30-leciu ArmiiRazooil.'Weskun mllmstr~m spm:w m- m.owa.nych, że lronferencja
t~ech lane.
gr,aIIlicznych, Langem.
"
"mńlnistrów skanrlynawskich, nie bę,W teatrz~ Wielkim w.Moskwie od- 'dzieckiej. Szczególną uwagę, zwracał
plakat, przedstawiający wujaszka
RoZll110~1r..1. skalIl.d.. Yllawskich. PD.,ltty d:zie si~ ·za..jmować,. s.p['l3~.ą propoKOMUNIKAT KANC~LARil
pył
a się wielkaakademia,zorganizo- Sama z bombą atomową w jednejrę.. J.
naWIaneJ przez BeV1!Il
1ft
oh d
' PREZYDEHTA, BENEszA.
wana
przę:z
Ministerstwo
Sił
Zbrojcel
żagwią wojny "w drugiej, któreków 'dotyczyć będą mgadruieIlia . . .
. a un za Q PRAGA, 23,2.' (PAP). ~,J{artcela~
,wSPÓłpracy goo,podaI'czejw bardzo nIleJ·
da prezydenta Bęrtesza ()gł9siła: ~o- nych;Radę Moskiewską i organy par mu. żołnierz radziecki grozi palcem.
,"
Inny plakat przedstawiał podżega
szerokim: zakresde. Obszerny porząW obradach weźmie również u- muntkat, zapowiadaj.ący.,,,przem6wie,... tyjne.,
W parkaCh Mos~wy trwały w dniu czy, w?jem?-ych z ,Churchillem, de
dek,dzienriy' obejmuje, roW!Il)też dy- d1lałprzedstawiciel Islandii, Bene- nie prezydenta w.. ciągbnajbliższych
22 o.m; do 'późnego wiaczora zabawy Gaulle em l Amerykanami: napis na
skusj'ę· nad planem Marshalla, ora~ diktson
,kilku dni. '
ludowe" pokazy ;;;portowe, .. koncętty' plaka~ie przypomina, że czeka ich
pod~ołym niebem, capstrzyki. W par los H~tl~ra .. Wl.eczo:em Moskwa bysłowach

amerykańSkiego

'

..
.
PRAGA, 23.2. (PAP). -.. Czechosłowackie
Min, Spraw Wewnętrznych ogłosiło w poniedziałek komuni
kat. urzędowy, w· którym donosi,że
dzięki czujności organów bezpieczeństwa i organów 'Min. Obrony Narodowej. ullaremniony został plan zbroj
nego 'zamachu stanu, przygotowany
przez Czeską Partię Narodowo -So...
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·do cyw,-Ia ~~.sg~~~~~~,wwc~~:r:~nY4m;~~~Iłas~f~il~~~~r~~~l1~~~~~:~
skirn ,. i innych ' ogrodach

30-lecia
J,VIoskwY Armll ~adzIeckiej były oddane tak w

!~~~ą~~s~~~ę~:s;s~;ts~~:vn~~~f~~~~;ll~~:~~:y~~~YCh stolicach re
-8 OZ·k az IMI nI st r aO'b r 0.0 y" Ił ar od'owel. Korpl1S~eBeżĘ)ieczeństwa:WewriętrzD . ~O·· .~, o'.flcerow a. nnielskiob ?
nego'
.
:;;,;Z:;,:.J(;;;;J;",;;.,.";';:".;.;..;..;~~-~~'~-----w sprawie lWO nie~ Z'. wojsko.,podąficerów ,i szeregowych sz~ręgowy~;', 'przeriiesionym ,ona P', .:,'. ,', '., ,'·k's'"
ł·
••

związku
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tego;roz~ęzud0r.ezerwy.

,OęZl10

· werozo
J
'·
e '. p1'0IJU,
I mle

W
z..,dalszYm. przeniesie- nienie szeregowych w' jednostkach posta'Yiloi
i
niem do re~erwY szefegovyych ,star- Wojska Polskiego przeprowadzić z z~olIi~onyt? z ~I)Js'ka:- nIe ~aletY ., ..... '. ,." " '.
, .
.
szych ro~nlków WOJska 'Pols:\dego, dniem 28'lutegó' 1948 r. '
., .. ,. . SIę: 'za ,?Jątkie'h;l nalezI?eg() '. z~łdu, 'łerozoiima,23:2. PAP); W centrum
minister obrony narodowej. marsz~ , . . '
. ,
. anI Odprawa, a111, ubran1e cyw~lIlT" zydówsk~ej dzielniCY Jerozolimy naŹym.ierski wydał rozkaz,w,którym
Zwoblieni:u ,nie podl~gają:
p0l!ieważ nie Il,ełąili "S.łuźby ~ <i~aSle stąpila:vnpcy z ~ob.ot~ na niedzielę
poleca:
. ..
• . , . ,.
'
wo~ny;, a
Qdb.~ama '.' z~sadnl~ze3, ,~ksplozJa (). ogromneJ SIle.
• "
.!.
. • ,.
\ l'
a) podQflcerowie l
szeregowcy. słuzby,wo)skoweJ ZOStalI powołam W
Bezpośrednio po ek~ploz" db ł
l. przemesc 00. rez~rw:y l zwo mc, którzy złożą prOśbę o przyjęcie do <!zasiepbkoju.
' ".. . ., '. '
; ' J ' 'l' . . d" k JI o ya
z wojsla podoflcer~w l s~eregow- Służby 'nadtermińowej;
.'.'
.'
.
. '.'
:,... . , SH~ W; erozo ImIe. ZY, ows, a demonców służby czynnej :- bez względu •
. .,
'....
. " .'.'
Rozkaz obowl~zuJe -ReJonowe ~o- ~t~acJa a.ntybrytYJ.ska, gdyz w kołach
na rok urodzenia, którym okrel:jdw~ , , b) podchorąz0:Vle szkół OflCer?Kl~h mendy Uzupełmen,. ~by z?pewmły zydOWSI:ICh panUje przekonanie, ze
letnie' służby wojskowej końCzy siędla oo~ra .słuzby mogą hyc, za- szeregowym;· przemeSIonym do,rez~r eksplozJ~została w~wołana przy podo d
151 maja 1948 roku włącznie; !r~ymam . -- .czasowo do ,dnia .·1. :wr?:e wy i zwolnionym z .wOJ'ska :')trzym,a-I mocy ofIcerów angIelskich.
n a
.
. . . SOla 1948r. - p.odoficerowie i szere-/nie od,powipnniej pracy w miejscu
JERQLęOL1MA 23. 2. (API). _
2. przeniesienie dore~erwY l zwoIgowcy w Marynarce. Wojennej .i w zamieszkania.
, '
W śW'lietle reflektorów, lamp łuka-

90

l

I

I

'

wych i pochodni pOlllad l()OO· osób
pracowało wczo,raj prz.ez całą iloc,
u.su·wając gruzy i ,wyCiągając zabitych z POd zawalonych·. budynków•
Straty. w ludziach wynoszą!>1. za.bitych' i 132' rannych. Szkodyw;yrz,ą
dzoneO'bliczane'są na:,milion dola.rów.Siła eksplozji ,byłfi i talk wielka;
że 5..,piętr:owe ·budyllki zamieniły
.się w klipę ·gr';lZów . wyS:oką na 6
mtr. Olbrzymi'e budQwle pokładły
8i~ j.edna.-.Dia. *drugą. ,
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angiel
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Os ald osie"'
utytu"low'a' ny' faszysta'
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1043, kiedy opinia publi- rykański urząd słW2.by techniCZfi'<lj
II;;;';ośmill
CŻl1tl zajęta była innymi problema- opublikował czechosłowacki patent

y"

mi. l\-losleya zwolniono. Pie.rw8ze na wyrób 8.cyli!lldl'oweg,o samochodu
·
O
Id
M
1
h
k
.
•
,
,
dk'
i
h'
b"
.
,
k
mic~31ą('c zużył nu "odpoczynek". Nie t· u Tatra" i ośWIadczył z.e llate.nt
S II'
swa
lOS ey, Vlyc owane· Jec;~ym ze SWla ~ow .C< onorowyc. UJ?::,~w,iał, BO le WIęZIenny O~r?de 'angażował śi~. publicznie. Ale
już I~P '"
"
..'.' .
arystokratycznych akademii wojsko· goscl był ,ID. er Fuehrer.
r::!:'fWleZl.ono 1:nu.1:neb!e, kS.i.ąZkl, n.o. po ldlh:u rniei!llącach rozPoczą. ł jaw- itle będzie ('h~(jnio.ny 11& terelllc sta\vych "łtoyal Military College" VI
I~TO tJ.. &..8 l:"W A 8t....
sih wł~sne ubtań1a, zona got-ow,ała ną działalnQść. W prasie poczęły u.. llÓW Zjednoc,wnych.
SandhUl'st i "Mnttary College" w
. . .. ~
mu obmdy z przynoszonych naJle- he;;ywać Się wzmianki o Mosleyu '
1 '1 t ni t-· ,
Winchester, wybrał karierę polity.
ZA. MOSLll1Y~w.r ~.
pszych potraw i rtapojów,' a Więź.. '~r"~ 'll'tii- Rząd zat. -nabrał . J.
Urząd amery taUs i:
O ywuJc swą
czną. .
.
Fmansowah Mosleya. wIelcy t>r~e- nioWie czyścili mu mieszJianie i bu- ~.~ .pc 'it' " . < l
wo- decyZję tym, że samochody "TaUa,l'
R07począł ją oczywiście od partii mysło\Vcy: fs.brykancl samolotow, h
J w u" a . .
'ł
d'
,"ny wyrabiane prz
kons;rwatystów l1iebawem' zostal samochodów, broni i amutlicji, naf- 'J' "
,.
•
,
.'
Rządziła j,uż vytedy ~artia Pracy- oy y pocz:as ,\,oJ
. ,
E'tZ
członkiem partii .,Niezlłleznycll", któ ciarze i królowie prusy, właściciele
Vhadomo5c o zwo111lemu. 1'.1081ey2. Attlee, Bevma l Mornsona.
NietncóW w Negseldorf.te w Sudeta..ch
rą porzucił na rżecz libera-ł6w aby wielkich towarzystw,. eksploatują- sPowodowałll. burzę protestowo RZ4d
Obecl1ie lVIossley stał się bardzo i ze patent znaleziono w Niemcz.ech.
osiąść wreszcie W l'ządzie' socj~listy c~ch kolonie, i wielcy posIadacze ctrzymał tysIące dep:~z. z fabryk 1 ważną figurą. ll:a . po1ity~znej . szacho- Ambasada c:zechosłowacka. w Wa.
cznytn Mac Donalda w 1931.
Po Ziemscy o arystokratycznych tytu- naWet z frontu. 112 o... g~nizacji wy- wnicy angielskleJ. Załozył ponownie
siedmitl miesiącach opuścił rząd: i łach..
'. ... '.
.. . .
słało d~pesze ~r~testaCYJ~e.
partię faszystowską.
szyngtonle złożyła: w tej 5prswie pr()_
Partię Pracy i stworzył swoją "New
Koncern prasowy L()r~a RdtherPo l<::llku lmeslącach Jednak we
Ernest Korwin
t,est,
. Party" - Nową Partię.
1nel'e . b;ył. pieI'ws~ytn,. ktury otwarTak powstała angielska partia fa- cle. popwrał partIę Mo~leya. .Tr!'y
szystowska.
'
dzi~~1~lki. tego ko~cerh~1. jiDmly
llIl . •
iI
Ił
Następny
etap był szybki: po 1'0- ,,~1111, ,,~;mday, l)ispath. l "Evey'
cznej propagandzie powstała orga- l11ng News . pubhkow~ły CZę.sto. . wst~
'. .
'
..
nizacja podObna do legionó\v Hit1e~ ~l11e artYfruły~ chwaląc Fuehrera l
.
.
.
ra i MUssoliniego i oparta na ich fa~ Jego anglelsklego kolegę, lVlosleya.
.
".
. ....
.
;."
II..
"
sz~.stowS!tich p'rogramac? MosIey WIĘZIENIE ... CZTEROPOKOJOWE r:aL.~ał Ją ,~Bt1tish ~hl~n ot Fas,z OGRÓDKIEM
Ja
,
tI~is. Tet;ze rok 1.932 l. następny W czasie wojny Mosley został uą
się dowódca zdecydowilł si~ nil pro:"
były latam!, w, czasle. ktorych. ~am wi zion .
.
bę rozpaczliwą' _ ucieCzki poprze~
~O,~ley uzupełn1ł sW?Je, "kwaliflkawIęzieniu, iN łtdl1oway, Wib- Było to w czasie zaciętych walk 'W NiemieCka' dywizja. pancerna .zn~- jezioro,Zimapyła mrOŹ!1a, lód wy~Je n~ ,w?d~a brytYJskIch. czarn;ych dlo mu się wspaniale. Mieszkał tam Prusach Wsc~odnich gdy wielka 0- lazłszy. się w 1?otrzIlElk,? .w reJome dawał się gruby i mocny. Wszyscy
.,oszul. ]ezdz;ł do .Rzym~. l, Berlma, z żona
fertsywa radZIecka wstrząsnęła hitle~ Ffornborlm(woJ. olaztynslne) gorącz- chcieli. uciekać na raz. I to ich :tgU.a p~. powrOCIe ~now zmlen:! .nazwę w osobnym czteropoko30WY1'l1 mie- l'OWSkim,frontem Wschodnim i p01'- kówo szukała dróg ucieczki. Po kil- biło. Gdy samochody i cały sprMt
U
sztutnitt, z łazienką il,uchni<\.
p~rtll fna jaspte l PdroNstett"BtlttIssh i •
wała go w strępy,
.
ku nieudanych próbach ptzedarcia dywizjiznalaz.l Się na środku jeziOF
m~~. o asClS san.. a. on.a o.c. aIra, ló?nie wytrz~mał clężaru,. p. ótrża
, . .
.. .
'
ska:!" l załamał Sw
Mosley l Jego legiony ćWIczyły Sięl
y
w terrd1'ze.
i
wzorowo
an . m
O'
°l
Jezioro
grtJbem
dyna
oddżi~łach
szturmowych
Hitlera.
ZorganIzowany przeciw Mosłeyo-.
WIZJI.
Wi opór przyszedł stamtąd, gdzie
Obednie tnjemnica została. już Wy·
go
leg.iO~y
były
najbardziej czynW'
świetlana.
Specjalna ekspedycja wy
ne: ~ dZl~lnic portowych. We wrze ...
v
Slę.OSlą.gnąc. J0sli będZI~ on odpo. słana przez Min. F. i. H Ol'az prz&~
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.
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D wl,zJa p'anc r a'.w Je".•.·Io···.r.z·e
TraglcZbY'
konllC panicznej
uCieczki nlemcow
d
C
prze ,...r..,
z.erJ/llonq -----lO

W

S'"
.z' k·· .·

C..en tra I··
na.

sadyźtrtie

sI',nObiUotnl1~k3o~wrOrkoUz·.bI·SłtautYzSeieb,crzann·BI'e

' '-",

. ·P·ro.w n cz. al

ła.

.'

. .

stało się

całej

je-I'·
a.r·- sza'WI·."'.· ru: . . .. , . "
p OWS'"
. ta''n"li.e. w..
mMasoa_ Z· ·wyd"Z-lala. m-I
prawa cywl"'lne"o
i· ka· rnelro
W: <> .skrócony
p;rzez zledU1kowa~ Mln.Obr. Narodowej .ustaliła; że na
li
ii
me
wykł'/ldow o cha'takterze dnie. jeziOl'a; na głęb, 8 - 10 metrów
1edńi

sieya w Hyde Parku.
.
Następna
wielka
demonstracja
miała m;iejsce w październiku 1936
roku, w czasie wojny domowej w
Hiszpanii, kiedy to masy londyńskie
manifestujące pod hasłem hiszpańskich rewolucjonistów "Nie przejdą!" - rozpędziły legiony MosIeya.

godz.Ul
c.zys~~ histor?cz:nym.,
.
znajduje się wielka ilość sprzętu
Departament Szkolenia Zawodów kierownicze.
.Jeshc~odZI 0, l{andyda~Qw,,~ ob~~ wojenrtego, samochodów, itp. Sa.. '
Prawniczych Min, SprawiedliwośCi
Centcl'a:l11a Szkoła Prawnicza będz·ie Wlązywac będZIe ZasootllCZo si"a,dh12 rnvc h samochodów cieźarowych na-

zf;Lmierza uTU('.homić w najbUŻB7lych
mie.siącach Centralną Szkołę Pta'W'Iliczą w Warszawie.
Będzie miała za 'zadamioe dost&rczy..s
t
. k' a
ludzi, mog'ftcycl1 'zając• sanOlWISI

uCz.'eln:ią. wytsze~o tyPU;, łą.czą~ą pro
g.ram. UIllJiwe.rsy;tecki· z tymi! wiado_
mościami pra'ktycznymi j jakie daje
apUkacja sądowa, Program sz,koły
bl'"
,. t,l.,
1
l t
Ó ,licza mll1!bS ers ...wo na (Wa a a, co

wyk~ztałcen!e .. B~~ matul?'. ~t'zy]ttl(}. dajacychsię do uzytku naliczono
wam. będą Jedyme zdołD!leJ:~l a'Qsol- kitkaset.
wenci dotychczasowych szkoł praw~
ni-czych, Mi'!'liisteratwo lkzy się rów- . Czynione są przygotowania do wy
njez z możliwoścj.'"'fi przeJ'ęcia pewneJ'dobycia zatopioneJ' dywizJ'i.'
B.odzie
't
części studentów wyd~iałów prawa. to opłacać się, gdyż np. wartoś.ć je-'
łłI'l'LEIt ~Ył.. MU DRUZBĄ .
.. .
. ii
.
S1>k6m. będzie k;sżtałcić zarównQ dnej ciężarówki wynosi kilkaset t yMosley pOSiada tytuł szlachecln
zą"'du
cywHistów, jak j,kair:nBtóW, Szczcgó sięcy zł, a koszt WYdobycia oceniany,
od wielu pokoleń wstecz, należąc do .
.
łbwy program szkoły opracuje komL jest na 3Q - 85 tys. zł. Nad jeziojednego Z riajstarszych todów f e t i - ·
' . ' .
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m... z.?1. o.a. . n...do wydobywam
. zo.s.
. . ec. . J.'.a.. ne
szterlingów odziedziczonych po oj- na a
emil
u _Z\oi>
r II
Z.luw lei
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Jego pierwszą żoną była Cynthia HIU
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Zeigl~r Leitet, córka milionera z Chi akademIę przyb.;yl1 : przeds.tawliC.lele
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Cynthii był słynny Lord Cu:rzon, członko,wle rządu z pt€!tn1el'E!m Cy.
.
. '
angielski mąż stanu z.czasów pierw- :r.ankiewiczertl li wic~rt!mi~t'etn Go
z'm-Iał
szej wojny światOWej. l"ortunę żo- mułkąi Korzyck1m, generallicja i Ct'I
..
ny Mosley ulokował w ziemi i dwo- oficero~lie W.P, ~ m~n. Q,?fOOyna- dżUlI.k.",'· nłUZV.
.'l!łtrza
l'ach. . .
.
rodoweJ marsz, ZymIerskiin1, C2łart....,.'
Jak naydtuzsze zycie pomys1111e
\V Hl36 roku Mosley rozwiódl się kowie korpusu
dyplomatycznego.
W ub, niedzielę Polskie .Radio zgotowało radiosłuchaczom prawpęddła".
z laqr C~rzon; a w l'?k p6zrtieJ aże.. Zebrani serdecznie i ow:etc-y'jnie
dziwą ucztę duchoWą - h'aMlbisją tedt1łlu Raoula KoczaIskiego
:-- czytamy ~\'Yp"isatle .. wi~l!dmł,
nU SIę jUZ w MonachIUtn Z mLs Dia . ·t li . rzyby:tego na ak,iłdemię
z 13elwed~tu. .
(lzu~cłnnymi 1ltel~1111 łUt laur~e dla
nąGuiilnefil, cór1tąangielskie~u .kró PO~l (t d ~ ZSRR Lebiediewa oraz
P1'oł. Raoul Koc~alski W 138 rocznicę urodt'>in :l!'ryderyka Ch op i- matki l)rzez 7-letniego Fr~tł~ryka.
ta ph\Ta i siostrą miss Unity Mi1forll, am ·daSłłt. o~all
A ',i' Radzieckiej'
na wykonał przed Ptezydenteh1<R•. P. i zaproszonymi gośćmi szeObolt . powłtlS~t)\valtie imieninowe
notorycznie znaną w Afiglii z wieI... prze s,awJ:C>{~l a
rm_'l. .
"M~
rag tit\vo:t'ów Chopina, jedneg(J z najWiększych geniuszów muzYcZ~ . dla o;jcn:,list du obujga rodziców oraz
kiej przyjaźni, łączącej ją z Hitle.. attache wOjs"wwego ZSRR gen,
113'ch ludzkości.
pl·z~zab~\,\·t1e nUmery
"Kurierów
rem.
. .
sł~"va...,. ". . I •
Koncert został wykonany na fortepianie,. który służył Chopi- Szaf!it!!lkich".:..... llłsemka redalJuwa.-Slub Mosleya z DUmą Guinl1es od- Na, zaikon·czenie ~zę~~ ofiCJt1ł~ej
noWi w cza~ie jego pobytu w Szkocji w r. 1848.
n~g() i pisal1ego Wła.sntłręcznie prze21
był się w samym llFuehl'erhaus", a zebranl przez aklt11fiae",~ uchwalili
Poniżej zamieSZ(!Zamy reportaż tej wzruszającej uroczystośCi. .
14;'letl1tego Chopina.. .
.
W p6łkólistej wt1ęce s~ll POl11pe-.
..
.
...
,1Jruga gruplt eksPunat6w. Na, tę ..
jn-ńskleJ, na tle pasteltlwych gobeli.. WICZOWIe z zywym zalllteresowall1cm CZO\VO barwnym pasie slucltim leźą
IłÓw, ustawiono rUłgrft1tow,fUttepła. .. poohyla,ją się nad szklanym blatem. dwie puśtnlertnc Itlaski ł odlew wy ..
nik z różailego drzew~, ()rlldobłoity ar Wyjaśnień udziela p. Sydow, członek l smukłej nerwowej ręld ...
tystycznyttii inkrUstacja.ml.· lnstru- zarządu I.F.C.
.
Koniec uroczystości. Jutro w Cllo ..
yv .' związku z zapowied~ianym Na przyjęcie Pola;ków,&>; W2s.tfalii ment ten, matki Pleyel'a. ~Ośtał .spe- "Imienin dziś Twoich Ma:mo <;1 dakowie Stanisław Kędra wyczaruje
pa)Vrotem Pola.ków z Westfalii :........ przygotowano jt& 2 punkty etapd- da.tuJe wykonauy dłtt. uczettł1łćy Cho
.
'..
..
W1U~ZUJę tony chopinowskiej poezji dla robot ..
We niezaleźnie od akcji. pTtlep1'óWa:' Pitia. ł jełJo· gotącej ehtuzjazstld -NIech Uiszczą NIeba, co W mym.
lliltówpanstwowcj Fabtyki Jedwa.b"
Państw: Urzą.d Rep. w Szczecinie dzanej .prz.ez władze osiedlenc.ze, Sz1(otkł,missJane W. Stil'Jiłt~. Gry. ,
sercu e:l!~JQ, niczej. Rok Chopinowski l'ÓZpocz~ty.
wespół z władzami lwl'0jowymi przy- kt6re pr.zygotowują. rrcieszkaJl1:ia
wał na nim stale Chopin, b~aąc goObys zawsze zdrowa, wraz szczę.
stąpił do zorganizoWal1iapi'zyjęcia I ewentu1a1lie 1l1iejooa Ztl.tt'Udi1i'eni-a,
scicm rodziny stirIingów od maja do
śliwi\była,
A. Godlewska..
..
,
li~topada 1848. Pad wiekłem fÓl'tepia
. ree:rllIgrantdw,
nu widnIeje prtyklejOłty tJa.mlątkoWY
Dnlm, 23 lutego 1948 r. Zl:nal'ł nani 1>0 kr6tliicll cierpi'elUach,
V/az-"stkie ttansporty Ze strefy
• I.
'.'
...
.
.
d[tlnłe wykonIlny dla l1czenrti<iY Cho~
opatrzOfiy' Sw. Sllkratnentami d ..ogl· Mąż, OjciJec, SYll, llrat
br;tyj;kiej
przez
dywanu o ran
ł Dzia.d~,k
8 .. 't P.
Stczecin; przy czym przewóz będzie
D y,rek cJa DOKP Ł6<lź tttJo,czjtna i.asty-cZllym deseniu - stoją 11rzygoprzeprowadzol1y ll::olej;ami polskimi.!z: dniem 1 marca b. r. wi;pólz.ri. to\vane fotele dla. p. J»r~,aenta,
I d' t
DOKP Oda' "k
.... członków ttlłdu i pr~ed!'ltawic!e1i kor
Poetą "'l te będą zaopatrżone
WaA IWO .n1C wo z
. , .. ' 11"". W QSZ·1 l . atYdZh g c:. .. i~n· i ..
'"
.. •
.
. od
1 zużycIU . p.B.,~iwa na t;)M-O- pu~u t yp OlU.
..
e o. oąs cułl saKLTPl:1JjO
~onykuche.nne; żywnoseoiowe i sah1~ ("'s n~n: ObI' . one . ~yniki }"'wai'hl1- lo" ' lJrze~naczollo dla repre2'lel1titł1~
WO
tu.rne.i
"bU:C1 , .. 1CZt'T~rni'! hr~~~ k(Hh1- t6w artystycznych i ttaulcowych ~rer
przeżywszy lat' 50. '.
.
.. ' .
.
jlle
ę d ą lOZPU I) . et
~......j
stuHcv.
tI<
=II
'"
.
Mśza żalo,bua za dusżę ~.p. Zll1aru~g() odpmWlo11a będzie w ko.
I !'tję do 'któr€\j wchodza przedstaWI'"
•
.
ś('.icle św. Anny dnia 25 lutego o godz, 8 rano..
,
Każdy pociąg' będzie posiadał oko~ I "', i n'
. t mehtu M"'ćh~lI1i~ego' Wszyscy wstaJą. Na sale \vchlJd~~
Wyprow11Idzeniłe' drogich nam· zwłok o(lbęllzle ~tę ta.ld;8 dni!ll
to 40 wagonów przE!zna;cMny,eh ć:la CM1~ ~ t,ol?J?ara "''''0'.rnttnik;cj> i' Cen.. P ' Prczydc!1t '! towarzystwfe premie,
•
, , ' .
I
mIS:- SI,Wtl .. .n. ...• ",.
":
.-.
ra CYl"ankleWlcza.
25 b. m. o godz. 16 z kaplicy Cmentarza .Zarzew.
pasazerow l na bagaze, CZ.M tiI'wa- 1tr3:1n.eJ Sek::]l Ma,sz)mst6w Za1"t. ą du! . Prof. kaoul Koczaiski jed
lta.j- •
Z
.
~o7..ost9tl~ Wg'łębo:Jdtn żalu
nta każdi01j podróży przewidywanY'IGłÓwnego
Związku Z:tcl'tvodof\,vego IleP!JŻYCh W.YkO.ttawłl6W.'łnu-t;id c.hURO])ZlNA.
1
jest na 6 dnt
.
KoloJa,rzy.
pbtowskłe.j i jej n"jg"r.tttsżYPt~Pa.~
.
gator, za/mula do fort~tlIanu, ~włatła
Nadejście pierwszego
transportu
~
I w salonie Pl'z~gasają~..
•
spodziewane jest w pierwszej dekalą
SzczUllł:v, lNJZ SZ(Jz~gUwle t1obt'an~'
Dnia 22 lutego iMa. r., zmarł }lo dhlgtch i' ctęth:Lch {li01'l'r:el1Mlch
clzte marca,
repertuar wywołał u słUChaczy całą
opatrzony św. Sakramenta-tni
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Czekamy na Westlalaków
będą przechodziły

Kto mme, . todz czy Gdańsk' pł~~ środku wielld~go

ROMAM G.RZI.LAK;

w.
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UOCZ YCY szeze P
l k· d
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pO S le
Zł eCl

l

igalllę artysty(~zn;ych wzruszeń,po-,
W Łodzi widUje Się od szeregu ty~pl"Zez ~olesne to~YPrełudi~tl1 C-i\\ol,
,rodni biała. karetkę samochodryr,vą I)Orywlsty Mazurek B-dur, pe111~ ztt
Duńskiego'
Czerwonego. Krzy~a. .Teąt dl~m':."aKI·l0tłayl·Ssiaen~ęl:...~orOPmertllst?~b Pla . ~ut O, dUllS
' k'·'
...
R'
.. '
! sazy ~
......
P Ul "Ul'Z t •
t;:>
lej mISJI, p~z~pr()w.a:- I , • Ballady G-tllol
czaJącoJ masowe sZdzepfemal przeCiW! \\ e J .
...
sruź1icze głównie wśród. młodZieży
I}: . 'lo . .,.
. .
.• J
. i dziatwy $zkolnej. K::tretka Di.t~l-,Grzmu~ długo niemilkn.~ce oklaskI. I
(W J.Jodzi ćoraz cZ~flciej wyćlar7.a_
skiegtl C, K. objeżdża w tym eelu' Pan Prezydent z uśmiechem śćłska
ją, się lmta.stl'o.fy tramwajowe),
kole'm(l szkoły łódżkIe.
,(Hoń znalw:mitego. pianIsty. WSZYS(lY.
Choć to wcale nie igrłł8żld.
Zaznaczyć naleźy,. że tuka· Sarria pr~ecllodzĄ (lo slłsiedniej sali,gdzit I
Choć nie tentat to' do fr-as'l>ki,
. karetka duńska nu' terenie PiotrItowa ~ostAła zorganizowano, mała Wy~tawłl !
Jednak drnżł1~ć mnie zaczyna
t'ównk'7 dokonuje ma.flowych 8ZC.z('!~ pamiątek chopinowskich..
.
~ Gdzie katastrof tych prz;rcz ylln? pień. (O.,
Prezydent Bierut i pp, Cyr"nkie~
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IZYDOR przeływszy
ANTONI
llPlłlsKI
lat 69.
. Nabożeństwoż&lobne odbędzi:C s.łę WŚI'Odłl' tlnla ~5 l~tego b. r.,
o godZinie 8,30 rano, w li:ościele Matki Bosld7ej Zwycięskiej.
WyprOWa(lWllie zwlołr na!'!t~l)i tegoż dnia o godzlni~ 15, z domu
żałoby prz~ ul. IAr!}owej 20, na Stnry Cmenta1"1; Iia.toUclrl. o .czym
:{,a,wiiadamiają pozosta:li w żalu
(1869 p)
CóRKA, SYN l zn~ć

Burza w szklance wody

DZIENNI" SPORTO KI'
•

Czy Widzew

rIngu
Reflektorem
po
Po niedzielnym meczu w hall "Wimy" Przed s"atkaniem
-

drużyn łódzkich

z

-

Do

wn;Losel~

.-' _ -

utr~ym(J się

PZPN

w Lidze?

WiPłynął
PowyiJs:re sprawa rOZJsfu:'z,ygniętą
nad" .2lOSltanie
niebawem i tym

zwołałtia

razęm

~wycza.jnego zebrania ze zgodnie z obQ;wiązującymi przepi-

p,a to, żę 00- sarni.
roczne walne· z;ebranrie Widzew jest wJęc zą,groż.ony czy
by~o
pit'zepTOw-adz,op,ę ostatecznie będziJe nMetał Q,Q li1~:.
SZOil'zęd)ny m-wQ!dnik.
je~e1i nię ilacyjnych. "ryn-ików, jeieJ,t chódzi
,\ęformą1nie.
czY 'też; nie, Wychodzimy z mł,qzmarnuje się )'ak wielu dinnych mlQ o posZCZególne pojedynki.
Wniosek ten 2;głosz.o~ Żeni.a, że jeżeli nawet J}Qpełil1:ione
cI h
,',
C' k
' , t'
ny Z. o s. t a ł pr~ez z)OS,taly l:aikleś ''Przeoczenia fo~.ah
y'C
pu'ęslC1l al1:'zy.
1.eaWl Jęsesmy 44.
G;A.~J.~~-, . k·t&"". '.·lak wie ue, to eh'v'b-ania z.ebDan1U w czal'i.te
jak wypądn~e on w niedzielę na, tle
ł
,,4<UL~
- '.1
.1
- ol . ,
_.
.
w.pJki z \ntkiewh::z-em.
my reprezeI.uje mniejszość Q~uę- g])Os,ow.an:i,a nad wn1'oskiem, ~mle'"
Mazur raz jest w rewela:cyjn,eJ'
gów pro,wncjonalnych
rzającym do powięks.zenia ligii- d,Q
formie, to znów reprezentuje 1'0lVfistl-zoEtwa boksel'sQ{ię rlo&ik6w PZPN ma. sltanąć 'na fo.rm-alnym ilości 14; dJ.·u~yn ~ wszyscy delę..
ziorn przeciętny. W k,aMym razie Łodzi odbędą się 26 bm. () goclrt. 19 pun~cie wi&eni,a, i z·amierw. r~eczy ga,ci na· sali obrad pyH pł'zytomn1.
iPozos1tacte podporą S'Wego klubu. . w sali K.S. Tęcza" prz,y 'uJ. Pio.tr- w:iście zwołać n~d.zwyczaj;ne ze~ra.'..
j., '
" .,
.,
Ule, ale zwołanIe .. :!branla .koilldo~~wl:,dlrusmy Slę itlaBoo::-kowski~: kowskliej. ZblOrka zawod!nJikow o wało9Y ezęściowo z rozplanJO\\T'anym
"'Ywzehsmy go W le~sze,J k?ndy c .J 1 godz. 17,30.
kalendarzykiem spD1tkań ligowych.
fl?,,!'CzIIWJ:. Ml;łmy v.:~azen1e, ze Bo,
Do mistrzQstw ~łos:ił() Slię sze- !sinieje pTojekt. żeby drużyny, kMnilkowskl ~ wadl.twą p?slta~ę , reg zllan"t;h zawodników na czele re zostały dookoptDwane do Ligi,
Jesteśmy w przedednil,l zim~wych
złą 'pr~cę .no.g... Odno<s~ ~ę :lleraz
',..
w.pierwszych mecza.ch udzdał'll nie
wra.zeme, ~e rOll :p~ze~z ,a.~J~ :mu z B~mkowskun. . ,
. , ' Ibrsł Y , a dopiero PO załact\lJ'iendu nie mistrzostw Polski w lekkiej atlętyc.e.
w ;tl~ ~e la ,.~ c Wl a pa. ~1Jle J;'~
1'!I1strzo·s,twa sen~<:1iJ,'OW ~~bę~ą slę~będnych ,,:foif1ualno$Cti" prqstąpi- Mistrzostwa odbędą się w hali w
d~s
łooe w.~r? go ,,~,l'ZeS! ~:v 'prawdopodobnie 12 ma,rca,.
' ły do walki o punkty.
Olsztynie z udziałem ws;>;ystl~kh na ...
N10ch g OlS w eJ sprR~rle .z,a ,~erze
szych najwybitniejs:I;ych zi;lwQdnią
trener ~ogda~ ROiWialskl. ~[ewyk~u,~
ków.
C2Jone, ze myl~'my się W "O;uł,gnOzJe
.' B
,tk:k!i
'
.
pOls~a'V1:olfliJ
,on
ows ~u" atl
e c~s
Dotychczas z;awodnicy zgromad~~"
z nllm, Je~" me w porzą t!. l rze a .
,.....
'
.
.
.. .'
ni na obozie przedoU.mpijskim. nie

Wartą

i MKS .

ł'"

względ'il

"W każdym razie narjbltiższa nięd.dala prz,ynttElse nam st.ęreg wewę-

I

Wynik n 1edzel....., , ' I
",
l1e~o meczu o dru
.
m':srtrmst
zynorwe
• " d I
wo Polski filIę zy
ŁKS ·a. "Tęczą"
14:;2 niĘolgo n~
W;!;iwtił.
ByNśmy
przygotowanli na
tA?, ie ŁKS odnie~'l(i! wy,s;okocyfr,o_
wezWYcięs.two.
COO~i~.Q :nam jedYIl'liie () stwierdzenie formy najleps::ych pięśC:1arzy
łódzkich dw6ch naji4Hniejszychklubów ,.Tęczy" i IJKS.
perbY bokserskie Łodz.i wypadły
pierw~~JW.zędnie
z
<:.a.tvsfakcją
stwiel"dzamy, że podom spolrtowy
na,$.7:Y'cJ,. repreZCl1ta'l1tów znacznie
$ie po.d::nJósł.
'
Q An!"""lłv' ,..,to w'
: '1'
•
,_ .....to"'''''.meczI!i~",
~ęC dobrornych.
'wrn.4e'n e, par
~e
jes:t
a{)hrze
d dlatego właśnie zaw()dy były bar&0 c,iekawe.
to' Z111.'lenl(.!..
.,.
b l"
d 'al
d ~\"
-DLa Tęcz"
~ 1
raI anI razu u .ZI· U w zawo. a'-'A.
,;,~, t g
k
",y.tS
S!>l1aW'lł:
przy., en:W10 sc . me s·potka.,.I,,",ą
~
"
y
"I'Iora~a 'es
Otrz
ą +.~u~ ..
·l
't'."
·id·
Ci""kawl'
J·estes'my
czy
obo'z
ten
trw"'pi<1ułką ale t. b
. t Jt · łk- L.r ~n.o naan, a e wszys, i~tm vv"l1 zom,
""
' . - .",.
l1ąbC'~ T'.
rze a ~es ę y J,ą po
SzybkOIŚĆ i Snny CiOiS -- to katęZ tv~,-' ń b d~emv mięli ".. e"
"Tę""'''''' ""_'' ' ,4-_"""~'''s,t wVJ'ed.zie q.,o jący już czas dłuższy wpłynął doda...
' ".ęcza bpaJ 'czyn~.a bwY;,azr:e po~
ch izm Żyl1s:a. Zobac,zy·my zres~tą t.. k\l sk"~HLd"'~~n-''':w~ mi~tl'7.:'~'ltw""Zo Gdan's"'k"'-a "'a"""'mwe'uc~z" z MKS'';", S""otka- tnio na poprawę formy sportoweów.
step
"Y".' a,e
Q>:serom. r.a~( Jeszcł1z : J'~k- '-ry'padnie on w niedziel'" w ru'\_ \;101 ser . 1 o .Lu,4;;.J ........
.
"Llvą.
.
''''
1:'
1 -ser'lr;e
"byc;.
a
....
"'g
g
B
~te
hn
"1
lc'''
bo·ił'>.
Po'
Ski' m;ędzy
Wa
...tą" m'e. to' w ri,,,,,~,
bę"'"'''·'e
spdri"wał
Mistr10stwa odbędą si'"'< w 11aJ'bH';'09
~
~
~", OVJe,. 0,,
1'I~'1'>. .'
c
~IL). l )'ed<1'1"\ku z Szymurą. .Teżeli 1'\il'lltraf i
• ,,+
. ~ -,
,"
"
,~
...,s<.<
WL",<
v>
. .
..
l-tora
pl" O~VHd·Z1. do Z:WYC!l~St·wa".
J"
1:'
Z Poznan;a a ŁKS
Kowalskl' z. 'O,oznanda.
'szą sobot'"
l' nl·edzl'el"'.
:\".
powtórzyć swój benef,is, to kto wie,
,.'~.
J;"
.
...
'<
,Naszym zda11Iem .za.znac;zył SIę.pC czy nie będz;iemy. mieH Jakiejś wie]
W rama'ch tego se~sacyjnle zaWlen &pa~ek formy l i Trzęso'WsklE:- kiej sens.ac~i sportowej n.a mi.art: powi'C\JJiającego się spo!tka:nia odbę.,
władz'
go, A mo·~e. tak tylko wyclaw,alo Sl~ ogólno~lsiką. Nie uprz.edzaomy je cIzie s!ię pojedynek Niewa<tz:iła z
.
.
.
W' ĘQ,;ntrMc1e z doskonałą ro·rmą Pl dnak faktów. W k,a!ldym ra-z:ie 'l.y
m~$trzem Klimeckim. Chyba tym
.
..
...
"
.
sarrkl;€go, W kia"idym ra:!;ię T["~ęsow l,is wkl'oc.::ył na wl,aśc'iwą d!.~Mę i razem nd.~ n.astąpi j~ żadne prze...
Odbyto si~ Wal~e Zgromadzenie
Na w:s:zys,ude pytan~a wyczer:pu.
ski :nae był al'R Pisa,rsk'lego rowno~ p02nał swoje możLiwo'ści.
sunięcie w w,agach,:J. dyva~' rywale KS.Z,W.M. ~,ZRYW"~.
ją<:y'oh odpowiedZi. udzielIii ~ezes
rzędnym przeciwnikiem. Trudno sa·
. . . ,
będą mogli Slę z1U'lerzyc.
W zebraniu WZi~lO udział oikoło klubu KaŹIniercz.ak.
bie wyobrazić, że Trzęsolwskli mógł
?ah13emy, .że .nle mogl:J.sm.y spraw
Pisarskii spotka. się ~ SQb,~klem, 200 członków. Wi~kszość na Siali
Po załatwieniu sprq'W o,l'gooiz,a.,.
odnieść dw·a zW}~clęstwa nad p:i_ dzlĆ fo,nny Nlewa.Mła. Dyktował Olejn~k tibędzJie walc,zył, z Adam-lstaJl10Wiili .czynni członk.-przedsta- cyjnych na wniosek us.tępującem
sa<rslkim.
on z· l'Olgu ringu ZyUso:wi, jaik ma $:im.,
w1ciele po:s~czególnych sekcjL Po Zarządu ~ Wa'lne
Zgromadzenie
'l'rzęsO'W'ski ma zbyt skąpy reper- $i,ę bi'~ z J.a,skółą, a,le sam ni~ste~y
Obsada
komisji
sędziowskiej Iwniosek Komisji Rewizyjnej udzle- burzą oklasków
nadało godnoćć
i
tu.arr ciosów, Musi pdlniie pil"iaCiOWać 'Olle rmał godneg:o $leb e przecJ.wr,.1- przędstawia się następująco: SnQ- 1i1:i ustępującemu Zarządowi absoilu czo~nka honorowego Klubu: Ob. Ob.
waoki (Pozr:a~1) \'~ ringu, a na 'Punk sprawozdaniu Zarządu, zehra'ni na mlin. KazimierzOWi MiJa,low1, prezy.
na-d sobą, a niewątpliwie na mil- ka.
strzostwach indywidualnych PoJ ski
Pis.arsk:i jeszcze l'łlZ. z.ademoll'ltsw' ty: Markows.ki (Sląsk), l"auken<lrey torj,tliln.
dento'IMi E. Stawińskiemu, Ladze ..
oQ.egr·a pOó\?Ja·i;ną T'olę.
'
wał wy,ją:t~mwo wysoki POQ';iol)'l WiOI.l (Szczecin), OiI"az PrendJO:\vslki z War
W dyskusji zabierało głos wielu Sowińskiemu,
gen. Moczarowi i
Poqohał nam 5 iię MMęd!ci były 1cl. Wydaje nam się, że był to na)'- szawy.
2Jawodników.
przewodnd~zącemu Z. W. M. J. Jabokser "Filmowca".
lepszy rrLe~z P.isaTskiego po wojnie.
błońskiemu.
. 1\!I''''rclnkowsiki wraca nare:;;zClię 'do Nie wiemy, c::zy Pisarski będzie waJ.~~6
~'~
.
.cz~rĆ Q mistrzols:two Łodzi i CZ.y List do Redakc;;
W wyn'~U wyb.or w
dokonano.
:fOJ:'lUY. Zacz·ął zdaje Się wierzyć W . J
i
r . d 'd
h'
Wyboru n.owego Zarządu, k1:ól:Y uskuteczność swokh ciosów. 'r.aikty- zgłQls[ s ę
lU, YWl ,ualnyc'
ml~
~onstytuował się nas1tępucjąco: Pre~
cmie l;'o.zw 1 ązyw"ił walkę dobrze.
strzost;w p{),lsa~i. Wiemy, że trudno , p , iłkarze Ł
zes Z. Każmd·el'Czak, W!kaprezesl _
Uznanie należy s,ię Grym:nowi. mu jeslt utrzymać s:ię w .sz,czyłowej
Dołiowy i Saganowski, sekretarz _
Mamy sentvU1""t
do. tego pięścia- formie
ki1l{,a dni
spo-tkań 1 że
i
ŁKS
"
, -s t >yler
. d'"
b I ŚmiałowsIki
.
nie jestpnez
to 'bokser
pierwsz.ejmlo-·
Omnv.nając szanse
. . .-u: w .t e.., \pOZlomte,
trltfSlmy
.ZlC, ze o "I"'.
..', skarbnik
. '.'. - Pawlak
. . I •.•
rza.
.
dośai, ale nr-lleżaJioby' się mu zdo- gOlrocz:ny(!h rozgrywkach ligOowych, sada bramkarza przedstawia się, gO:SiPodarz - Olęcikl Oł'lalZ. człOiI1lroCenimy u niego przede wszystkim
.
. J
l' doszliśmy do pl'zekoltlania że rn.u- _
..' . , . . . Z '.
I wie bez "Uandatu - Durka, Kule.
ambLcję i wzytomn:ość umysłu. Bok bycle tytułu milstrza polska. eżel,
. , d.
Red' kt
. wręcz. kataSL~:'{xf·alllle. adna z no- Isza ·GłaŻew""l'a KowaJev·ski. Szku1S
aC
Pis,a,r:sk,i za.r'JZYku:)·e, t, stanie na. ring SllIn~.r.. naJ?l t
. {) • p.
.. a,. ora 1 wo...kreowanych drużyn ligowych niedlal-ek No~;c' i Raclięcki '
ser ten ma opanOW<3;ne nerwy i nie by walczyć .o m istn..QiSiw o, tó' w pros1o,; o tn erwenc]ęw pra::ne.
.
'I"
.
wąt::'lHwie wyrośn:ie z niego pierw- ,..
.'
. ..l '.:I~' d
. g
·Jako patriotom" lokalnego spor- ma tak słabych bramkarzy Jak: Ł,K,S.
_
WarS2laWle u:oJlJ.41.e . o senSS!C:YJue o
.".
'.
p------""""'-------.Ispotkania z R;o,lCzyńskim.
tu, z~leży nam na tYm, by t"K.S, . W, z~szłym .roku prz;yz~yczailiś~y
KTO DORADZI?
W . 'bli' zą nied2Ji.elę ŁKS b0 ,odegrał jak największą rolę w te-SIę lUZ praw1e do te~o, ze. na kazZię
nB.)
zS'.
"
dym m(>~zu L,K.S traclł z w;ny bram I
".
KTO POCIESZY?
d~ie walcz~ł z "W~rtą z Po,zna- gorocznych rozgrywkach. Tym.cza-Ikarza najmniej l lub 2 bramki. W
Bo~se~zy. "Zrywu .nades.łah nam
KTO ZABAVV
nI'a. ,ostatnI. mecz n:lędzy tymi klu- sem zdaje się nam, że przy obecnym tym roku nie można do tego dopuś- P?Z"dI,owIc.ll1a z KatOWIC Z mIstrzostw
l? .
hamI zak~nczył SIę wysok~cyf~() składzie drużyny jest to niemożłi- fcić. Kierownik sekcji musi postarać Pli-Jclarsklc~. ZRSS,. ,.
'.'
Il'.~
-wym zv.rycIęstwem, ŁKS ~da,~e Slę i
się o pełnowartościowego zawodni-.
a. pocz~~w~e wIdmeJą między
.
.
~.
#
że i tym r.azem Ule będzae zadne: .we.
.
k kt'
•
t .
,.
Ill'~nyml POdpISY. Taborka, Czarne cE'~ ni esp odztan.ki.
Pomijając już słabsze punkty w a, ory zagla na eJ POZyCJI.
kiego, Bersztejna, Wojnowskiego, tre
.
B,oJ-ge"'.......... "Tęczy" wybieraJ"" sd - pOlnocy gdyż atak i obrona będą
Pozostajemy z poważaniem \ ner~ KonarzeV:'ski~go i kierownika
'L u_Y
" " , . .
,
•
•
•
druzyny - RacIęcl{lego.
"-_ _ _ _ _ _......_ _ _ _~(2...7...
34_)..: do Gdańska,
stały prawaopodobme na mezł~ m
Grupa klbwow
Za pamięć serdecznie dziękUjemy.

MIstrzostwa m od.. ZI.kOW
OJ

Zimowe : mistrzostwo Polski
w lekkoatletyce
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Termin sprawy był wyznalczolly nla konłe:c listopada
zapowiada,c nie~le, gdy Marysia
nagi~ zac~~rQW~!~. Wyd~1ikacony przez długie przebyW8ttlle w łozku Jej orgamz.m, lamo poddał slię chQ1"obie.
Sprzątając w chłod:1ejsiooce, zaziębiła się. Bańki i zioła
na poty nje wi·ele pomogły..Mu:siala leżeć. w łóżku.

3 'WSzystko zdawało się

chocstwa.

Dane te stwierdzały,

że

-

o,lbrzy:rni odsetek
śm&efitelnośc;' wś.r6d ludności wiejski,ej Jest s1rntki.em leczenia znachorskiego. Dalej Pf2;ytOC:zył wiele przykła
dów metod "leczniczych'" stooowanych przez ZIl1achor6w,. a p!'zykłady te wywołały u słuchaczy ZlgrOZę., wstręt
i OIburzenie.
Świadkowie wezwalIli pt'zez obronę, wszystko chorzy

wy1ecz,eni przez Ar.:toni,ego Kos~bę, w pokaźnej ·1kzbie
dwudziestu kilku, ZIrlOWU pr-zychylili swymi zeznaniami
sza1ę nieco na. stronę ookal1"Żonego.

\Ważenia

po piOfU!!lując-ej

mo'W:ie proikU!1"atolI'a. -Nawet

n~e próbował odpierać jego a!fgumootów, a cbronę oparl

na samej osobie oskarżcnego, człowieka bezintelf'esowne"'l
go, który wprawdzi'e przywłaslzczył narzedzia chirur~
giczne, lecz wyłęczlIlie w celu ra:tOwal.nfr,a ~ umierającej
diziewczyny.
- Nie poka,zano runam nikogo - zak~czył - ko..;
mu by pomoc le!karska Antoniego Kosiiby zasZ'koqziła,
nie wymieniono altlli. jedJn1ego' nazwiska pacjenta, kt6ry by
z Jego winy stracił życie. Na1tomiast wid.rieliśmy cały
korowód ludzi wdzi~cz.nych, wyleczonych prnez niego.
Dlatego prOiSzę o uniewinnienie.

I zapewne inaczej skończyła by się sprawa, gdyby
,o6e to, że w procesie tym oskarżał inłody, po r·~ pierw"
J eźeli w tej chwili odżyły w ĄllIt.orum p.adzieje, żgasszy występujący podprokura,to1", dokt6r praw Zgierski.
1y one bardzo szyqkQ pod ciosami repliki prokuratora.
O }ej wyjeździe na sprawę lt1u.e było co myśleć i An_ Z $um1mnością i z pasją nowicjuszia prokuratocr:" Zgier$ki
przy~otował
owe
ookalfżenie.
Ujął
1"Z'ecz
ze
Slpołecz~
'toni Kosiba pojechał sam.
.
- Zdurni·ewa mnie - zaCzął .:- zdumiewa i z'aiWlS:ty~
nego i presti~.owego stal::1Owi,gka.
d~a stanowisko zajęte prz'ez pana .obrońcę· ZawSltydzf8;~
Zaraz
przyjeździe zgłosił się do adwokata Ma~
kłąja. Adwokat pc rozejrzeniu się w SlPTawie, omślił
- Jak długo ..,,- wołał - będziemy pozwalać. by gdyż usłYSlZał,em w jego obTani,e zarzut, iż rozpatrując
sw.0j~ n1eWielkie. na szczęs.de honorarium, lecz powie- gnieździły się w naszym kraju potw.orne zabobony sred- winę cskarżOnego, zająłem si'~zagadnieni,em., a Zlaipomd.Zl~ od razu, że unl'ewinui,elnaa slpodz--iewać się nie niowiecza? Jak długo pozwolimy krzewić się ciemnocie nia~em o człowieku. Istotni,e, Wysoki Sądzie, powa'Żlne
:moznfl·
i bezmyśLnej z:brodmn. praktyk zna'chocskich?.. Wyrok to przeoczenne ze' strciny oskarżyciela pu!blicz\nego. Ale
zdurni'ewa mnie, że wła§ni'e z ust pana obrońcy pada to
~ Postaram się uzyskać dla was j.flJk najlagodniej- dzisiejszy powinien być odpowiedzią na pytani,e, czy
0
szy wyrok.
.
Jesteśmy państwem ,cywili'zcwaItlYID, ozy nie tylko ge" p1'zypomnienie. Tak! !3 czy~. po prz~j["zeniu się mo..
ra~~ej sylwetoe Antomego KOSlby, mozemy :z czystym
,\I
ul
In
przyszedł dz.j~ń rozprawy. Już wchodząc dc gmachu og:r.aHcZlnie, lecz i k 'rura: ie nałeżymy do Europy, czy SUm1enOOffi nie uznać jego przewi:nli,eń, tym bardziej zasądo:weg.o, A?ltom. zoh~czył doktora Pawlickiego. i to na. też tolerowac c:ncemy nadal ~baiI'zyństwo..
sługujący;c~. nasurówą karę?: .. Ten rzekomy dobro.czyń..
pell11110 go medobryml. przeczuciami.
Mówił jesZlcze dużo o tragicznej ciemmocl'e ludu, o . ea lud~koSC1, s~rzyks.zy~ soble pe.wnego dnia Ulczdwą
Istotnie, zeznaj~c jako świadek, dr, Pa~licki, cho- tysią,cznych z:astępadl. młodych lekarzy, gotOwYch nieść pracę fllz~cz.ną 1 zat.ęskmł do ~ekklego chleba. "z parobka
cisi' mówił szczerą praw~·ę)·obciążył cskall'Żone.go bar- pomoc cierpiącym, a skazanych na bez['obocie, o euge- ~łynarS'k1ego ..stał SIłę sza~latanem. Niewątpl1wie, łatwiej
dzo poważnymi zarzutamI; Mówił o. brudzie panującym nice i podnoszeniu rasy, o wojsku potrzebującym nowe- J:st wygł9i~ac ,nad ogłupIałym chłOipem bzdurm.e za:klę-'
w jego izbie, o zad~chu; otyn:> że osobiście ostrzegał go rekruta, a W!'eSZlc1e o pedagogicZIl1ych celaoh wyfO- Cla, czy POl~ go odwarem z ziół, ni'ż dźwig"at wocki z mą
go przed prowadzeme;n. tego .mebezpiecznego procede- kówsądowych i o tym, ż·e ten wyrok wil11lien si~ stać ką· I ~kail"zor:Y to. wybrał. Legendę zaś Jego be.zinterer~, a wre~cie o krad.zl'ez y ,:,,~hzki z. ~:z~dziami chiruT- ostrzeżeniem dla innych hien, żerujących na. ciemnocie SOwn05Cl ,roZ:V'lewaJ~. śv:.riad~owie, którzy zeznali, że
wprawdzle me płacIh za porady, ale przynosili ... doProglcznymi. Przyznał, ze ~oslb1eudałc S1ękilkaoperacyj mas ..
wolne
prezenty. Sam Kosiba na pytaf1~lie żądane. Przez
nawet trudnych, lec~ złozył to na karb pr-zypadku.
Mecenas Makła.j. ani w dziesiątej części" nie rozpopana przewcdnicząoeg-Q oś\V'iadczył, że zyk dostatnio.
Drugi świadek oskail'żenia, delegat Izby Lekarskiej rządz!ał darem krasoni6wczym przeciwnika. Toteż jego
p.czedstawił sąd.owi dane statystycZU1je, .d:o~cz.ącezna- 'p1'ze1tl6wlemi,e, aicz:kolwie{k rzeczowe. nie zdołało zatrzeć
,(D. c. n.), .

po
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Alak~,czarnego

Po prostu
I-~-------------Śn'eq

. rynku"

Łodzi

na Dorn.Towarowy w

Spekulanci opuścili plac boju bez
trofeów, zwalniając miejsce. dla
tych, dla których PDT został stwo
rzony: t. Zll •. w8zystkich, oprócz
właśnie spekulantów.
cZYniła,się z miejsca' dQ utraty po- broną konsumenta, wywołała kontr
Już do· godziny 13 obroty PDT
pularllości . PDT~wśród spekulan- akcję typk6w, zajmujących się przy ulicy Piotrkowskliej 60 szacotów, ilość tkaniny z czystej wełny sprzedażą .;Z ręki". Rozpowiadali wane były na 3 miliony zł. Należy
i cały olbrzymi as9rtyment wszel- orii po wyj!ściu wśród tłumnie zgro jednak zaznaczyć. że większość 0kiego "'ro<izaju . towarów pierwszej madzonych interesantów, że - P. brotów Domów TowarowYch odpo. trzeb
..y.. sp. rzedawan.y. był' bez ,.o-ID... T. nie m. a towarów. Zapomnieli Ibywa ię w go~zinach popołudnio
graniczeń.
. . tylko dodać, że nie ma towarów - wych, po. za,konczeniu zajęć w faSam06brolla PDT; ·która' jest 0- dla nich. ;
.
brykach l bmrach. , (x)

Spekull nCi .. z"tafJ, sow.hwejścle,. d•. PDT, ., le nie zdobyli trofeów

W dniu wczorajszym ~owszech
ny Dom Towarowy w LodziŁoczył
sw6j pierwszy "bój" z powaznymi
liczbowo siłami, . które .·zmobili,zowały "Bazary" i Wodny, Rynek.' ~
We wczesnych godzinach raniwch
stworzył się
przed wejściem do
PDT przy ulicy Piotrkowski::;;j .niesą.mowity tłok. Licząca kilkaset·. osób "czołówka" soekulacji zatara,

s.

~~:::,~~j~.·~!aiJ~\~kj:l:::;:.;!:!W·I-Q'Ce··J-·
d::~:ł komunikacji tramwajowej..

..
....

Dyrekcja PDT. była. oczvwiści~

p~ygoto:wan,a na ten at~k.; Pr~wi-

. .
•.. ..

k· ·a··.·r ...

N·ietrzetwis·zo.ferz
y
~
. . . , ' .... .
•.
~

wypadko· w

m'·' n-I·e··)-

przestaną szaleć·

na
•

•

ulicach

dZIano, ze lodzcy. s:pryclar~e. z ul.
..
Lutoritierskiej i Wodnego .' Rynk~
Adm~11 stracJI
zaostrzyło
nie pominą okazji zaopa.trzenia się
.
.
w atrakcyjne towary po ruskich ce, Dość częSlto ostatnio w~p,acInti s~-: s~ę w Łocl7li niemal C? d:zl~ń Po- czać nlależy. że z,a:o,strzenie k,ar wpły
nach w celu odsprzedan.l.· a ich ',:,z m.·oc:hodo.we były prze.wazn1e "7"1;1- IC,lą.,gały one za SQbą wIele rueszczę nie na zmn<Iejszenie się w naszym
...
1
...... ńeś'cie II·C~."by katastrof samochQrękP'.· Dyrekcja' PDTnl'zeprowa- k lem
mep:rzeSLrzegarn
a. przeplsow Is l.1WYCh wy~:; dl'
WW, na co WJ'elok"'ot
...
dziła wobec tego pewnego. rodzaju, drogowyc~ przez ~ferow. PO zd~- i me zwracal1smy uwagę. Przypusz- dowych.
(jb)
selekcję wśród swoich klientów'lcYdowarJ,eJ\yalkl z i;e~o. rodz,aJu
Oczywiś~ie WPUSZCZO?O -.::. k,11ejno ~~str~~~:~r~Y~i~·li~~.n~ec~!~
UJzęce.l, OszcZędnIel
ę Złe

M'n.

dotychczosowy wymiar kor

.PJlbhcz"el

jeqo złe s'ro..",
.Wielokrotnie
poruszaliśmy
jut
sprawę zaniedbywania. przez dozorców obowiązku posypywania chodników piaskiem lub popiolem. .NIestety, ob. dozorcy pozosiają w więk
szej' części głusi na wszelkie ' apele.
Albo. nie pOSypują chodników wog6le, albo, czekają, at śnieg przestanie
padać, bo inaczej się nie opłaci. A
ludzie w międzyczasie łamią ręce
i nogi.
Dla potwierdzenia tych słów wystarczy zajrzeć do kroniki wypadków. Ledwo w niedzielę spadł śnieg,
a już wezwano Pogotowie Miejskie
na ul. Sanocką,' gdzie Maria Antoniak, zam. przy ul. MYŚliwskiej la,
poślizgnęła się i upadła, doznając
':damania kości ramieniowej. Takich
wypadków, niestety" można -by cytować więcej.
.
To nie jest· wytłumaczenie, źe śnie&'
nie przestaje padać. Snieg moźe paia13 bez przerwy i tydzień, a chodni~
ki powinny być posypywane.

;

SŁAW.

. P. S. Na streptomycynę dla p. Ed~

Ival'da Wójcika z Lublina wływają
dalsze ofiary. "Ciocia Lena" wpłaci.ła_5_o.o_z_,ł.,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

!.

mJ.

I'

:~~~~~~~'
Ar:t~r;~S~~zet;6f~::~!&ł,~7~Z~O~~dZ!;i~aWi!~!~:~i :'a~
ał~. s~rzed. 'łzy ~z:kało sp.~- ;ostrzeją,ce ~ do,t~'c~c.zajSowy.
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l lepieJ

b d ,.

vrodukował

Akty' lstk·1 ło"dz·k·I·(·h Iw Zawodo'wych
d
. d'
d
D· K b' t
w· 8

ch.
. '.
. ;. wymiar
.
.
.
.
.
'.
kul.antow rOL.czarQwame, np. ma - . ka.r za narusze'11e przepl.SOW droI
tenały bawełniane, które PDTpo~ g.owych()l"RZ za wszelk,i.ego r.odzaJu ' .
siada w wielkich ilościąch i W wiel- wykroczenia, popełnione w. s.tanic przygotoWUją się
o Mię zynaro
nla· o
kim asortymencie po niskiCh ce- niettzeźwym.
' .
nach -sprzedaje się na talony
...,
..,...
Przemysł łódzlki zatrudni'a Jw. po- Włókienniczego odbyła się ppd ha-Ikli :postanowiły zaapelować do Ligi
Zw. Zawodowych, jedwabie za 0Ro.z.porządzeme io w ')szlo w zyCle nad 60 tys. :obie~ .. W ~amych tyl- slem uma,oow,ieni:a ruchu współza- Kobiet OrganiZ?a.c,H Z,awodowych i
.
l't
.. ' Z"
..
już w ubiegłym tygodniu. Kary za ,ko fabMrka-·l. wloklennLcz'-ch T'lra w.odni:ctwa
',,"acy wśród kobiet. Spolecznych Q rOlZbu.do:wę
sieci
k azamem
egl ymacJI .i.',~. Zawod., J'azdę z nadm;erną
"""'yb·lrn[.'CI·ą l' za I .
'~J
Ul
'Y
l!'
.t"'k . .
,
'1..."",
ou~e około 46 tys. robotnic.
Szczególnie,viele
uwagi poświęco- Żlłobków li przedszkoli w Łodzi OTaz
:aż t~rejodnoto\\'uje $ię datę sprze inne .UCh~pienia przePl~som. d.rogo= Jak. j',lż nie);dnokmtlJ1ie podawa- no w re:ferata,ch i dyskusai koniec? o ulepszenIe warunków higieniczy
.....
. . . . . , . . . I \~. wrn· 1erza,ją o.b~C~l1e sąd~ sta Ilśmy wlęks.zosc tkaczek li prządek nośC:i' r02ltoczenia trosldliwszE'j opie- nych w tych Iinstytucj.ach.
Taka l podobn:l ostroz:nosc pr7-:y- . rosC'.n~il.e :w trybIe, dru:a~nym. :obslugu.)'e z\\niększoną iloś'ć krosien ki nad przodowg-lczk'ami pracy, .0SZJCzególnie dużo uwagi poświę_ _ _ _...._ _ _ _ _ _ _..;.____ Fl;mk~Jonarusze JVI.O:. ~t~ymah pO-Ii wrzedon oraz z pomyślnymi wy- barczolIlymi licznym potoms,twem. oono przygortpwa:niu do zorg<m1zo~ecerue dopro.wad.zama WlUnych, u- inika.ini bierze udz:ia,ł ,'" wsP6łz:a- Kobiety te mają kOJ'zystać z pierw- wania w Łodzli 8 marc.a "MiędżyJętych .na g~<rącY1?,UCZyl1~u.,pr-~e-I,NOdnictwie pracy. Ostat.nia konfe- szeństwa przy lokowa,niu dzieCi w narodowego Dn:~a Kobiet".
_
stęps,twa,. do s~dpw s,ta,roscllJ.sk1~h rencja aktywu k.obiecego przy Zw. żłobkach i ~J.rzedszkolach.
Aktywistkti, powz;ięły rezoluC,l'ę, w
celem natydl1m<łJS,towego kaTall;.a. :Zawad
Pracowniików Przemysłu
W dalszym ciągu obrad akJtywisi- której' wz.y,\~7ają pra,cowrnice wszysf:
O·
OW
Skrócony wo:;tałróVllllież term:n, I
'.
kich fabryk
włókiennir7.YCh 110
ZarządGłÓW~YZw.· Zaw. Włók_ip::-zysJiuguyąc~ skażanYm. do złoże~współzawodnLctwa pracy i wstąniarzy podjął uchwałę nagradżania1ma odwoł~nl,a ,od .wyrok1.l~ądu z
U
plenia w ślady tkaczek PZPB Nr l,'
pracowników. za szczególnie Wydat-j 'l' do 3 dnI. Bez względu na to -które .postanov"iły uC7..c;ić "Międzyną pracę nad podniesieniem produk czy skBlZany sk:)l':ZY5rt.a z ~raiW"a odskłodonl-o
r
natl:odowy Dzień :K!objet" WZill1JI)ŻOcji..
. ,
. wol.ffilii.a, czy me. - mUSl na,tyc?-I
!rl.ym wysdłkiem pracy, przystępu.
.
.
"
mt<łJSttuiśc<ić v.ryln,ieI'ZO<tlą karę pile.
'A1.
d . tw
.
. P rzewo d mczący pracy, ktorzy •. uzy . . .....
.
dku Zaśskazan~'3
Jąc masowo c.o. wspU\l.zawo ·me
a
skaja trzykrotnie pierwsze miejsce me?Jną, w WY;pa
.',
O docl.odzie i o.rocie
pracy pód hasłem - "kto więcej,
współzawodnictwie. pracy' otrzyma-' na,are~7J.tLtS~dzl~.e~u"TPy.nr'OYkStlł~gury~genie<r.rri '. Dnia. 29 lute.' go r. b'.uiJłYwa ·.terminniac.h
g oraz kto. lepiej, ~to .000"Izczędniej będzie
.',
d
d' b
ł t"
2 wo. za.opa ,rzem,a, '\v
..'. l·.··
.
, . ...faktu
. ..prowa'dzeniakSią"
..
pl'rdukował';
.
Ją prawo' ospę zaTIla ...ezpa me
. t.. h .' .,t;· ..
. .
składania' zeznań
podatkowych
O. dołaczama 'tYChll:Sląg do zezi1ań'd~" .J .' . . •
..•
tygodni?w~go urlopu ·Wc dowolnie na ,yc. m~a".,mlVYm,
.
.
losiągniętym w rolm ubiegłym do- wymiaru podatku obrotowego. Porda-, Konferenc.l~ł aktywu, kobJ;et Zw.
przez SIebIe wY.branym d. 0. m.u Wyp.
Sądy Okręgowe zostały. z,obowią-I Cho.dzie (WZ g l ę d. llie stracie) i obrocie danie takiego .dOWOdU prze.z władzę ZaJW., Pmc. Prz~m. WłO.k. dała. p.Oczynkowym. Opłat~ za ,k~rzys~ame zane 'hfezwołcznie rozpatrywać od - o ile chodzi o osoby fizyczne, podatkową ułatwia jego skontrolo- cząt~~ sze~'egow:J. t?0~~bnych ko~e
z ?omuwypoczynkowego .I?.okrYJew wał,ani.a -najpóźn1ejw ciągu' 7 a takie spadki nieobjęte.
wanie zarówno co do prawdZiWOŚci.lre~JI1. ~uz w na.1bh~zych dnIach
ty~ .w'ypadku Zarząd GłownyZw,. dni .od da,ty oirzymąni,a akt z SąNależy IJrzy tym zaznaczyć, że 7.awartych w ksh;dze podatkowej zbIerze SIę aktyw kob1et?y Zw. ~w.
Włokmarzy,
.
Idu StaroŚdń<1ki.ego.. ..
przepis dekretu' o postępowani~ ~o- poszczegól.nych z~pis?w, jak. równie~ Pl'a1c .. ~rze~. ~o.rnfekcYJx;.ego, który
Przodownicv pracy. którzy zdo'-! . .
' . '..
datkowym nakłada na podatmkow, co do .stwlerdzema, ze w kSIędze teJ LpodeJffile rowurez ~chwa'l.ę, wzy:wa będą
w wyścigu pracy pierwsze! . Wykro.ci:enia .ń;a tle rtiepllsz:anc,,;a pro~adzących .ksi~gi ~()datkowe, 0- poda~hik nie pominął ,żadne.i tran- jącą wszystkie ,kobIety 2Jat,l'Udl1'lO~e
miejsce jeden lub dwa razy otrzy- niaprzepisów drogowych zda.rza.y bOWlązek stwIerdzanIa w zezna- sake.u.
w .tym przemysIe - d? uczcz~nla
mają również prawo wyb0ru miej":
"Mlędzynar.odowego. Dma Kohiet"
SCOW.ości kul'acyjnej. za pobyt jed-,
zwiększoną wyda'jnośclią pracy.
nak w domu wypoczynkowy,mbędą
I
I"
O.ddzi.

owego

.u.

!

P 'r e' m "'1'•. e'

dl przodown·

te
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orocy
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I

ostatnl-' dzi'en'

zezna n
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I

I
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Kb'
·
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~yJ~s:\:,:~~~!:t.~o!;;!:%~~~O lety wleJs le orgonllUJq
' d k·
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Się

przodowników pracy, oprócz nagród
ł
i przywilejów jak na przykład praKół Gospodyń isłnieie W woi.
O Z Im chwastów", Do akcji, w myłl zarząwo do wybpru terminu urlopu itd.,
dzenia Min. Rolnictwa i RefQrm Rol-»
. .
'.
które zdobywają oni w myśl statllRok bieżący rozpoczął się w Pol- ci produkcji rolnej.· Do pracy nad re nych wezwane będ~ wszystki~ orgaWydanaostatroo bros2iUJra pod po
tu Q przodownikach pracy.
(jb)' sce pod hasłem wzmożenia wydaj noś alizacjątego hasła przystąpiły rów- nizacje młodzieżowe zarówno wiej- "Y·yżs2iymtytułel!1zawiera mnóstwo
nież kobiety. - .gospodynie wiejskie,
. .
t
prz-episów produkcji lJJaj,rozmaitszyer.
Ostatnio instruktorki Kół Gospo- skie, jak. i ~iejSk~e.
wa~ną
dla
~~I
Jest
aka,rtykułów, zwykłym domowym. sy_
.
NlezmIert:lle
DZI8
PR:mn:ERA!
",POLON'.4.&.&
dYl'! Wiejskich przystąpiły do współ
Począt ... k seansów:
zawodnictwa w akcji organizowania c~a orga~lzowama dziec::mc6w let- stemem, co umożliwi każdemu zaro.
w dnipowszf~dnie: 15,17,19,21:
i uaktywniania Kół Gospodyń Wiej- mch, "':' ~torych g~spod~nIe mogły?~ bienie kilku tysięcy złotych dzietn.
w ni·eilz. i święta: 13. 15, 17. 19. 21.
zostawIac ~ okreSIe naJmtensywrueJ nie. Dlatego tą naukowo opracowaną
skich.
KOMED~A l\fUZYCZN A PltODUKOJI RADZIECKIEJ
Na terenie woj. łódZkiego jest obec sz~c~ rozbot . P?lnych. swe. drobne ksi'ą,żeczkę należy UIZ.naća wi/ale
z
e
nie ok. 200 takich Kół Staną się one dZIeCI pod trosklIwą opIeką. W roku pożyteczną'
bież. instruktorki Kół Gospodyń poW d
'.
tk
t l
w~rótce' jedną z najWiększych orga- stanowiły
zorganizować na terenie
y awca ma w.szys ~ego y. ko
nizacji wiejskich.
woj. łódzkiego okóło 200 takich dzie- 10.000 egzemplarzy. To też wszyscy.
"STAROAWIECKI WODEWlLU
.
.
Z nastaniem Wiosny Koła Gospo- cińców. (j.b.),
którym zależy :na otrzymaniu jej,.
W rolach głównych: MAKSYM STRAlJCH, HELENA SZWECOWA,
,
proszeni są o zamówienie za!"&?: d.zidyń Wiejskich. przystąpią do masoMIKOŁAJ GRYCENKO, SERGIU8ZSTOLAROW.
Sl'a:j jeszcze. Cena 'zł. 360.- (J:ącznle
wej akcji zakładania wzorowych
z przesyłką). Rysza.rd Wlodarezyk,
Muzyka: SERGIl'SZ POTONInJ.
ogródków warzywnych. Instruktorzy ZŁ Z OEIARĘ
Re~y.ser: lGon SA WCZI'':·:SKO.
Warszawa, slir. poczt. ~7. Wysyłka
Io'l.:splcmŁacja: P. P. FIDM POLSKI..
rolni Zw: S. Chł. w woj. łódzkim poProdu!"c.ia.: .. MOSF'lIJM··
. (3625)
stanowilI zorganizować na wiosnę NA POMOC ZIMOWĄ natychmiastowa odwrotną' pocztą.:
I _ _ _ _ _ _ _ _...;.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _....;,..;._~---.L "Tydzień
POwszechnego
tępienia 1 _ _ _- - - - - - - - - - - - - - (Płaci się przy odbiorze).
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skiego. Na tym polu prowadzi .r6wnież 1;>ad~n~a prof. Antoni Wojtysiak
Zakłady mi.eszcząsię w uroczym
w dZIedZInIe uprawy roślin' rolniparku Prymasow$kim, b .. rezydencji
akła ,Y doś~iadczalne
W Skierniewicach
czych.
.
"cesarskiej" i zarządu dóbr księstwa
- Kiedy studenci S.a..v.W. kształłOWickiego, zajmuj t1C pa:łacorazófi- wywieżliśmy do Warszawy. Faktycz- twierdzić na zasadzie badań nad ku-- uwagi poświęca się problemotV1 prze cą się w zakładach?
cyny.
..
"
nie wysłaliśmy skrzynie z cegłami kurydzą. Jeżeli chodzi o praki;yczne chowywania warzyw. Skiern'ew'ce
~
okresie zimowym pracują w
b Jestem ~ ~abmecle f!:?f, ~. Chro~ i kamieniem. Dziś w Zakładacp Do- zagadnienia prof. Malinowskj zaj·· pns'adają doświadczalnię do bad~l) ~kler.l1lewicach studenci 4 rok~,. ,~y
~oczka. MOWlę mu, w tHtl~cłe space świadczalnych młodzież akademicka muje się hodowlą ziemniaków Jesf n.~id prze-'howywaniem owoców i wa konuJąc tu prace dyplomowe' I lllZy~u :i~1:;k~. że ?próc~ piękna nat~- może p~ac~wać normalnie.
on na drodze do otrzymania ~dult~n l'zyw, k"nrR będzie rozbudowana w n~e~s~i~. Od l marca do 15 virześnia
r~~h i "; .. ZImy zauwazyłem WszędZIe
_ Jakieoo rodzaju zakłady filiesz-I ziemniaków Odpornych na przymro7' ,n-l .mim zamraż~nia produktó'N 0- zJ~zdza]ą tu n~ cały. sez.on weg~ta... racę·
.
b
•
•
•
• ki?
ki
'rodniezych Konczy się równit ',cY;lny studencI 3 roku WydZlg,łu
- Af trzeba
panu wiedzi~'ć - mó- czą Slę na terenIe sklermewic .n1.
.
."
t·'
t' .
/, O"rodniczego
Tu słuchaJ'ą
wy1pła'
.
E Ch'~'
. .
mOll az pr.le wornI owncowo-wa" v~
..
.
fi.
WJ pro. . . ro?O{;:zek - ze wszy~t--:- Jest lC~ czt~r'y. Zakład G:netyZakła? SactoW;llctwa pozostaJe p.o i ',V. leJ, któr.\ ma służyć badanom naj dow, odrabiają .ćwiczema w laborako to, C? pan Wl~zlał. dokoła, a WlęC kI l HodowlI. Roslm. pr?WadZl prof )(l~:unklem pro~. dr Szczepana PIe- \» z,;(~atnoścją owoców i ' WdJ"7 VI} toriach, a oprócz tego przez pięć i 1/2
budynkl szkolne. l ofI~~ny ~ałacowe Edmu.n~ MalmowskJ. dZ.I~kan '!'ydz. mązka. Prof, Pleniąż~k po/B, la~acl1 cna' przemysłu ,przetwórcze o. Mi~'- dniówek V( tygodniu odbywają prakbyły. w znaczneJ CZęSCl zmszczon~. Og.rodmcze~o. ~:~f. Malmows~J pr~- pObytu w Ameryce Połnocne] przy- scowy ogród pomologiezn g
i
tykę· ogrodową .. Urząd~one są tu dla
Wsz"S stko trzeba było Qdbudowac, cUJe nad ZJaWISlnem heterOZJI (buJ- \11 ozł nowe metody pracy nad roz "etki różnych odmian d y I?o~ a a nich bursy z własną swietlicą czyalłY wykłady t~oretyczne i prąktycz- ność mieszańców), u roślin,. Dokonał ,pojem sadownictwa. Zakład U;)rawy _·w OWOC.oW ch kt' rzew l rze: telnią pism itp. .
'
n: dla stud;,nto.w .mogły si~ normal- on wielkiego ~aukowego odkrycia na l Hodowli Warzywnictwa orąz '7.a-/ ~o mogły b~ć' ba~~YCh p!?ny bę
Oto przekrój działalności Zakła
me ~dby.wac NIe Jedno PO' ~~as Qku- podstawie swoich bfldań nad hetero- kłCld Praktyk Ogrodniczych OIl'~IJ
ą 'howaniu w sta ,n,: zfI.owno w dów Doświadczalnych w Skierniepacjl trzeba było ukrywac. przed zją fasoli. a mianowicie, że ')UlnOŚĆ ~mje pod moim ki.erunkiem W Za' pr~ .... ~ n
z l d . me swezym, Z"a- wicach gdzie zdobywa wiedzę przyNiemc~mi. Tak oC:llala )~bUotekn m:~szanca może się utrzymywd l ' i w hhd21e Wan;vwn;('iwR Pl'f)w'l17,i ciĘ ::11 ,':za ~' ~~
me konserwowanf> szła rz~sza uczonych rolników. któ. zakładQw T cala apu' ·-".ur~ n~x:zędzi Ict!'l18ZYCh pd~()leniach, a nie k(H1'e_z- rl():wiarlc7(~n'::l n8 warz:v'_v'l" \~1:E ,) pu:;;?: ::l.
SUS7.0ne.
IrYGh Polska potrzebuie jak najw!ęi pomocy naukowych, ktorą Jakoby nie zanika. jak to zwyk~o się było gruntowym i pod szkłem a du;':;o
Kierownictwo nad ogólnym polem cej,
Zbignie\v Morsiti
i nie
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KALENDARZYK

CHLUBNY. BILANS

DZI8:

WTOREK

l\lacieja.

24

WAt.NE '1·"M~.lł;ONt
Kom. MleJSk.. M. O.

Pogol. Rat. Mle,lSkie

...... tel. 25:HJU
_ tel. 1(14-41
- tel. 134-15

J?ogot. Lekal"$kJEI pr)K

-

PogOt. Het. Ubezp,

t:StrIU PotaJ"na

działalności

dwuletniej

JUTRO:
Wiktora

LUTEGO

Z ·u,kosa

tel. U7·
te1.
~

Dvżury aptek

Ilona by1a prawdziwą chlubą
swoich rodzic6w. Bo teź lnieli z
a w noc'Y z so"
. 11
B J ../
A s~

Mineło
dwa lata od powołania ona wydatUlie do całkowitego 0- ~ godz-inne śwkzenia,
Orhotnl·,n
...- ze'·J Rezerwy
M·J·.- c2yszczen,i,a terenu z ban.
d Za
- po- boty na nie
. d z:ie.l'ę ci10'
dz'ą wraz z m1·
.
d,o Z'\TC'l',a
J
_
.•
licji ObywateIs.kiej. ORMO jest· wl- moc w walce ze spekuJa:cją otl"zy· licją na patrole prewencyjne. Czydomym \vy~azem współpracy spo- mała łód:z1m ORMO [:>odziękowante niane sa st.arani,a o otwarcie "Dołe'cze{lstwn. 7. organami Mo li. UB, Delegatury Komisji Specjalne;)', a za mu Kultury ORMO". 05tatńio zorktórej celem jest ostateczne zai}Jew Cldś'11Iieżanie Wic ł10dzi - lu~t dzięk- gani'zow,ano orkiestl;ę i klub SpOl'nien!ie bezpJeczel.1.stwa i prawożąd- czynny prez. st<liwińskiego.
ł towy. Na czele ł6dżkie)' ORMO stoi
1110ŚC~ kr,aj~.
ł
"Ormowcy"
rezygnują z odpo- [kpi. Kopczyk, zastępcą jego jest
Zwalcza)ąc hand} wakcYJne sto- czynku niedzielnego, odbyWając 3 -lpo<1". Witczak.
czyła ORMO 1477 potyczek, w kt6ry'ch zgtnęło
300 "ormO'\vców", a
.ząbttych zostało 600 bandytóW. 900
bamdytów ujęto w walce. W walce
y

Dzislejszej nocy dy:wru)i'J.. aPtck~:, .
Antoniewiczlt (8z. pablańlcka <l 6) , Danieleckiego (Piotrkowska 127), . Go~e'l:yc4
kiego (I'rzeja'Zd 59), Kar~1l1a. (Plłsudskie_
go 54). ZnjtJ,cżkieWicZ!l. (ZIelony Rynek 37).
Zagórowskiej (LimM()tWsltlego S7},

ORMO

z

p

przesltępcZOŚC1ą

poCIeC ę·
Y Gl ml a, 5° t"v·
.
datna, porządna, oszczędna i file
zwykle zdolna. Tak, zdolna. Nie
tylko bowiem wyręczała matkę w
gotowaniu, spriątaniu, cerowa.
niu, w zakupach, ale także zdra.
d
t k
dzala duże zamtłowanie o 5Z u .

'l7.U:]

"

I,

wyktyto

O·

Z·. 'a' r y

pięknych.
Nic więc dziwnego, że rodzice
posłali ją po skończeniu szkoły

do akademii sztuk

I

400

spraw, areSz,towallo wespół z MO
800 przestępc6\-v, .schwytano 600 },łusowników i.złodz;iei leśnych, zJJk·
wklowano 200 nti'elegalnych garbaQ'ui, 200 po.tajemnych rzeźni i po
nad 1000 nb1mbro'wni". W rejonach
pogralUi,cznych ORMO Ujęło ok. 2000
przemytndUl:ów.
Spokodny przehieg głosoi\vania ludowego i WybOirÓW w duże.)' mierze
zawdzięczać należy ORMO. 15 t y. , " b
SIęCy "o,!'mo'Wcow
l'ało udział w
ii:1:kcj:i przedwlpiowodziowej. Wydatną
pomoc -nios,ła l'óv/Ild'eż ORMO stra2ióm ognd,oi\vY'm W g,aszen'iu pożarów

pamiQć

Dobra

pięknych.

Od-

przy ul. Reytaha Nr 33. Zanim za~ tą~ matka Ilony, mi~la sfalypoalarmowana straż pożarna zdążyła wDd do szczycema SIę przed swy·
przybyć na mh::jsc,e wypadku spalił mi sąsiadkami osiągnięciami arsię nie:nal, dLlSzc,zętnie drewniany tystycznymi córki.
bud~neK c.leplarn.l wr~z. z hodowa.-Mówia o niej - szeptała
nyrrll w meJ RWlataml 1 warzywa"
~ _ '
'
'I'EAT1ł w. P. (ul. Jaracza Nr 27) mi, a płomienie przerzuciły się na dobztme akcetdl1]{fc slowaJ do pa·
?L~Od1~z~rclr:n;~~~~~~W.ki J. P. Sartl'e'a
zl1ajdujący się obok dom mieszkal- ni KOlasińskiej z przeciwka - że
"l'EA'J~n 'l'UB - (Ul. i1 L1stopada 21)
n~. Dzięki energicznej akcji straża· ona będzie .drugi Rubens. Maluje
() l~~7rJ9'ift\~1~~Zita~'f pr~il~~HJ zur,,kaw dom zdołano uratować.
tak pięk:nie akty kobiece. Ale ty1'
~lERZA (ul. Daszyilf,kiego 34) - godz.
OD ZAPROSZENIA. .
ko j'?obiec'" - dodała s'(>r>6l~daJ'~~
19.15 "Szkoła zon"
SPALIŁA SIĘ CIEPLARNIA WRAZ
N'
t·
b h d
"""
F~t!s· '7<
"r"'
'l'EA1'11 .. Si' RłiJNAu _ '.tRAUOfJT1'A 1
Z WARZYWAMI
. leos rozne o. C o zenie się z "
dk"'- g , . __ N
ś
0. godz: 19.30 "Wg'll}d 'w Rząd" _ ostnt"
.
ogniem stało się przyczyną wybu- n~ sąsIa );:' rozn~e . . ' . a szczę
me 0 . 1 1 1 . ' "
Wskutek zbyt mtensywnego ogrze chu aż 3 pożarów.
Cle nasza llonka Jest Jeszcze bat'..
'l'l:;A'l'lł •• OSA" (Zachodnia 43. tel. 140-09)
wania wybuchł pożar w cieplarni l Wskutek zaprószenia ognia na dzo młoda i mężczyźnimo,ą dla
o godz. 19.30 "Coś się zaczyna".
b hł'
.
TEA"I'lt "J~U~NIA" (PiotrkOwska 243) l a s ó w . '
POd. aszu wy ue
pozar w d. ~upię
vrie. j nie istnieć. Ta dziewczyna.
o godzin,ie 19,15 operetka "Nitouchc" Uzmanle
urladz ""an'st
n"""'h·
trowym
dornu
przy
ul.
Daszynskie.
k
ś .
o,srutn! d~i€ń,
' .'
vv'
p"
'WOi'Y. J ,,'
t
go 68. :Natychmiast zaalarmOwana Jest wzorem s wmno Ct.
•
l'IllA'.rn '.IALEK "FAUAMUSZKA" (tA;, SPo{i:)czeńs:twa. dl,a ?zia~aJności OR
stl'az pOŻar stłumiła usm,7V.a]·a.c część:
Razu pewnego Ilona wbieśla
PlOtr!tcl'WsIH). 65) czynny tyllw Vi niedr.. MO wy1'8Zia SH:; w lIczbIe 400 krzyi święta o godz. 12 i 14.
ŻÓ\~T i meda,ló\v cna J'eJ' członków, DZH:
płonącego dachu..
do mieszkania rozpromieniona.,
l'
d
-- W sali XVIII U. L., Nai'utowicza. 65, Również wsku1 el- zaprószenia og
I o.,ln.<lid. 13,00 p,relY. .lM p,ieuie.,żn",-ch
za
l
l
P
T
t
.
\-,..
WO
ając
J
o godz. 18 zebran e 11a11 !Owe olsk; OWo nla wybuchł pożar w komórce, znaj
Mo ' ptogu:
J.
•
'.
' '.~
1
.wy>;;ryte
!przestępstwa,
oik. 5000 FizjologicZl}.BgO i odczyt pro.!'. dr. Mi- dUJ'ą'ceJ' "l'ę w "uterenie dWUPl' "'tro~
amo,
taka Jestem szczęs.·]z
chnla Korc:tewskiego 11. Wa,l'$zawy pt.;
iO>
'"
h
ł
lPoiC wa za służbę.
"z zagadnieil fizjologii komórki fOślln- wej kamienicy przy ul. Świerczew- war
ORMO bierze .udzIał we wszelkich !lej". W I{lubie litet·acko~społec:znym. sldego 8. Szybka illterwencJ'a straCóż si~
8tal0, mOJ'e dro..s:~
" 5.....'
przejawach ży>Cla, prowadzi akclję ,,'\Vid", PIotrkowska 133, o godz. 20 od- 'Ży pOżarnej i tu nie dopuściła do dziecko?
kultural.no~aświiatową (m. dn. zało- czy t Wiesława Jażdżyńskiego pt.: "O rozszerzenia się płomieni na wyżr
d . ' . Konkurs
żono 300 świetlic, 127 bib1i:oltek wieJ' EO\Vej szkole".
.
8t.e piętra budynku.
1 1e lsmy
ZIS1a!
-- W świetlicy PZPJG, Tkalnia Nr. 3,
d
t
d t'
.'
zdob.:rt'am·
ADRIA,:" ul. Mar.~z~.II(!l ,!::!tllLlna 1: ' l '
.skich, 41 klubów sportowych itp.). :Miljonowa 25;27, o godz. 15 odczyt /011.
O pozostawionej nieopatrznie Vl prac s u e11 ow l Ja
J1 •
•,~IW!ra /'o'fadigc;,n <16,30.18.30, ,,0,80, \V szeregach ORMO znajduje si.", Krystyny Szcz~5nej pt.: "życj'e lwbiety". komórce na parterze domu przy ul. pierwszą nagrodę.
.
nIedZIele 14,30).
.
I".
W sali f~my Gt'a.bskl, ~og()nowllktfl', A bram
ki g 36 ł
.,.
8AŁ'l'~I\ ':-' Ul. Nar~t()~ICZli 20:
z gorą 100 ty~, aRab (w tym pr~esz- go 61;G3, o godz. 16 odczyt uroi. BD~IIY-. ow~ e o
,p on~ceJ sWlecy
jakze aie cieszę llonko
"lP W:I.ll c.0)",.a lwbJetl1
(16,.17, 19. 21, :ło B,tys. kobIet).
_.
kO\V,Sldeg.o Pt.,: "OdzWim"cie.dle.trle alt- zapahłoslę drzewo. węglel i szma-' . .
"1· ~ . t ~ t· ł'
'
n ed 1 3
I
..
t 1.
d
fi.
1 ki
1
ty. Zaalarmowana straz pożar uga- za~sze O.W1 am._ ze y }eses tam
~lA,}.h1\ - Ul,. FZ'anuisllkafiska lU:. ' . '. I Jesli chodZi {} dzi:alalno,sc ORMO tt:~;6'k2':~~ej:~ze 'IV po s eJ ltE!rAtut'że siła.
na!zdolnte]sza. 'A za którą pracę.

OD ISKRY w "WILKU" PZPW
Nr a3
Wskutek zapalenia Się weh'lj' w
szatpacz~, zwanym "w!lkiem"
wybuchł pozar w PZPW Nr 33 przy ul.
Magistrackiej' Nr 17/19. Zaalarmo"
wane 2 oddZiały straży pożar zlikwi
dowały, nie dopuszczając do prze·
l'zucenia się płomieni I-:a inne, będą
ce W pobliżu urządzema fabryczne.

I"d

'Zebrania

I

l

odczy' ty

l.p

lO

M' r

r.

" . "
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Lo

nA
. S ,WYWia.. du"

(16,30,

l:m\:,l~;~zl::a J~,33agzYńSklegO

18.g0, 20,30, VI woj. łódZikdm
l,!;

,

NMtCZyclelka bawi slę'" (17, 19, 21.
i5>
.'
, łłl';L .:..... tit. i.,egloM~'" 214 ~
"I{ulisy Wielkiej Rewii"
(16, 1.8,30,
~iecl'il

Muik :'1!e~tj~1~ ~~~~ir1icka:
,,:Męzczyźni
d~iele 16).

to pTzy<:z.y:nił,a się I'~_ V/ ś'wieW·.cy f.my Pixin" 6-Sierpni4
15/11, O ~odż: 13 odczyt PI:?f.' E. :Brod~\V PRACOWNI 8TOLARSK1EJ
uzyskałaś nagrodę: za "Trzy
1dego pt" "Wiosna L~d6w :
W pracowrti stolarSkieJ' przy Ull'- cje", cZy za "Wenus w kąpiel?'?
- 'tV wytw6rni meblI "Splecke.rmann",
l2igier~ka 69/71, o gad;;., 16. odc:.yt ob, ey Pryncypalnej 25 zapaliły się od
Pokaż mi zaraz ten nOwy
'1'!z8cJttka pt.: ,.WioMa ~tlć1ow".
'silnie rozgtzlłn~go ~ieca narzędzia i obraz kochan.ie, Taka j~stem de

gr.a.

c}\;k@~~ ~r:l€~lC:ol~P1~.3~r O~cz~t1~;~~~

rIagl'oma?zone w

WIększej ilości

wió kawa'

,

jej hCitl" (18, 20, n i c _ : \ f a l ; a r c z u k a pt.. "WiOS'1l!l Lud6w".
ry. . Zwnffi przybyła strażpożarna
l'
.'.
k' 16t
'
.'
. .
;{pal1ły się niemal całkOWicie Ul'ząlon a wycIągnęła z tecz 1 Pt' ·' ~\
'\"11'''[;''''''''
I'
p'
t
l"'·
1
",OJ,
JvrIto
Gm.
2.
1948)
Ci·"
'.
P
'a"
ł"
'1'
l
-.
M
tk'
ńI'I'
..
O
,~ ,. ,t"; tl.
10.r tvWs \:1 "'''''.
__ iN lćfkalu z, .... Z..,c,·v. PI'a n." ~p·ó'r:1~l"'lzenlc1 r. cowm oraz. p. om~el1le .prze no l toz.,.w nę a Je.
a łl S!-"'Jtza.
powodu remontu nlectyr,n8.
-w
rl"
. - l r.." ! dostał
POLONIA _ Ul. Piotrk()wSka 6'1:
czych, Si,eri.ltići,Vic:żiL 26, o gad·:>:. 18 odczyt I
. Y S1ę d O p0n11eSZCzen. mleSZ- łai radosny . uśmiech zamatl na
,;Dwaj pailowie F" <15, 17, 19, :.łL nie'"
prof. l!i •. Jo.ckuwsldego pt. "DyskU'S'ja, nM kalnych,
.
. . obrc~u .
..:.4tiele.13.·.· . _.. _. . . .
,c.
ZawadA:wyll'łh
Żerom131w~~'; . - .
.................
._Pożar,ugaszono.- straty znaczne, leJ
l
•
.
.
łłlłZ~HWJ(JŚNI.ft _ Ul. teromsklego74/76:
n.-· viIU" , , ' .
'.
-:-'Y sw,lethcy Z'w~ SamorzadowoijW,
. '"
"
. .
.
(jb)
...:.- Ilonko rzekła ....... przecież
"Symf(mi.a pastora.lna"
(17. 19, 21.
'
Wo1czatis,ka. 5, ogC'd~. 16 zebM11:ie p r u · ,
k'
.
UlMz. 15).
W świetlicy Zw. Zawodowego Pra ~()Wl1ikóW' Wyd:/!. :mwide~cjl i. od~yt pt'{jf.
to Jest a t męskI;
1łonU'l'NIR - ul, ~.Hlńsklet!:o 178!
cowników Prz'''mysłu Bua.'owlaneg'o Z. Makal'czttYJl. pt, "Zna:cżeme hllstoryczml·Il·c.VJ'n"'"
- Tak l coż z teAo?
;,Niepotl':tebn,i mogą otLeJi3ć" (16, 18,30,
co
;
•
.
ne klasy robotniczej".
" " .
Si •
21, niedzIele 13,30),
pl'zy ul. NaVlrot 23 odbędzie SIę WI - W śWietllcy Pltlistw. Browaru Nr 2,
WŁA""" "NI'11';< DO S'ltTL.....PtJ
- I to ty go malowałaś?
ROMA .... Ul. łtzgO'wSM g4:
dniu 25 bm. o godz. 16 konferencja Orla 25, o godz. 12ooc'zyt prof. Z. l\łAltal"~l'.I.4.E.o
n. JIJJ
c' ni
t
d?
P
t
'1'
. A'
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Patrol ptewencyny MO schwytał 1 . e s y • ,. a rzy as na nal!f)1eniedz. 14,30.
rz d 'w Oddiałów Zw Zawod
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.,Serenada w dolinie s!o(lca" (16.30, wych.
mgr'.ą świetliflgk-i-cj. pt. "l1o1a kobiety OWS iego,
ez stałego miejsca Zti- wala s takl l11eprzyzwoity, wy. 18.ao, 20.80, niet'l'zi<Jle 14,30).
prog.tam konfel'en.. cji prz.ewiduje:! P OlS.'kI,e,.J f'j!l 'bPrZY.:J?ło§Cl~'.
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TATR\' -

111. Sienk.lewlCza 4U:
.
,:M.lodOŚć Tom.astia PJdll.>ona" (17, 19 '
21, niedż., 13).
."
Wt81.,.\ - ul. VaszyflSldego 1:
"Pygmalion" (Hi. 17, 19 .. 21. niMz. Hl).
emow1il'lt
Wf.OIi, '\iL>\Ił:l- ul. ~aWadzRa tli:
l..
"Dziewczę z PÓl110CY" (j.5, 17, HI, 21
niedz. 13).
.
W myśl uchwaly Komitetu EkDWOLNWIl) - .lll. Napjćr~~wek1()QgO 1G:, . nomicznego Rady Ministtów z dni'a
.,~a tr:Opl€ zhJodm
ue ..Jo, 18.30, 17 lutego b. r. Z'aldad Ubez,pieczel'l
20.,,0, med2':. 14.,)0).
ł
ZAUIII!l'l'A ~ Ul. ~glerSltEi_ :l!$!
SpolłeCzl1ych przeją
l'o",dtlrw:niotwo
"Trzech ;Panów. Ludwlkt'iw"
(16,30, \vypra,;vel\: niemowlęcych, ortfZY1i1y18.30. 20:30. niedziele H.30).
\-vanych dotąd na karty z",opatrze-

ntow€! wszelkich kategorii.
Matl{)i upraiwnione do otrzymywania wyprawek niemoi\vlęcych,
będą je otrzymYVlały wposzczegól'1l1.YCh Ub. zpieczalniach Spoleczny'h
w formie gotowych \vyprawek,
lub materiału.
WYPDfMbi będą wydawane matkom już ,w.7 miesiącu ciąży.
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W\;nA W NI~;~ .... (lzYTi~m::-.-'-.. ---.~ i

! Redakc.i~· iAdministrac~a:iójjł.~j;iO'l'ko-;,sim!jiJ7 t~l. l2iJ.3H I y~l:I"S4.

·
I

Rt!. dak.tor. naczelny przYJmuJe cod2:Jel:me
zastępca redaIdora we wtOl'Jti l plątltt
sekrett.ttż redal{(:ji codziennie od
kierÓ'\vnik działll mie.isklego od
Redakcja rękopisów nie zwraca, za tY'cM

.Od godz. U1.-14, te.!. :ll17~18i
Od godz. HI - 11, tel. 126-M j
]()-12, telefon 209-02;·
10-12, telefon 208-95.
"
i terminy ogłoszeń nie bierze

odpowiedZialności.
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Heda.ktor llaC!telllY: ANATOL MIl\t1ŁKO

I

BIURO om~.O~ZE~:...:. IJódt, Pio<łrkowśka 06. - Punkty przyjmowania
ogłoszeń: Piotrltowska 96, PiotrkO\Vf!lm 53.
Plac Leonarda
(hale)
'"NY OGŁO"'Z'
PiotrkowsI{s Ulg.
C.EJ
'" ~E~: Za mllih1etr szpalty 11M:. f,('I,gtem do 70 mm - 35.- zł;
1 mm szpalty. oeJ 71 .do 120 mm _ 5u,- 'l.!; za 1 mm szpalty, od 121
'II za
do 200 mm - 70.-- zł: Za 1 mm szpalty, od 201 do 300 mlll -90.~· zł:
i za 1 mm szpalty, POl1ad 300 mm - 120.= zł; W teltścle: do 70 111m '"7'
I 60.-' zł z ~'olonm sZPI:t!ty. od 71 do 120 mm - 75.- zł za 1 mn} szpalty,
od 121 do '"
mm.- 1UO,- zł za 1 mm szpalty, od :'.01 do ano mm
140.- d za l ..mm szpo.1ty, pon.tld :JUU mm _ 180.- 7.1 za 1 mm szpalty.
RAMKOWE "'8RóD DROB~YCn: Do GO mm. 1 szpalty 50°/0 dro~e;j,· Ponad
.
50
l dWuszPDltowe 1000/1/ drożej.'
.
OQl',OSZENIA, J)R~B:NE: 30.- zł za wyraz, poszukiwania pracy 15.- zł
za. \vyraz (naJlrmleJ 10 wyrazów). W numerach świiJ,tecznych i medz'iel
t;YCh 130u/. drożej.
.
NEI\:ROL'OGI: Do 70 mm - "O:-.Zł zal mm szpaltv, od 71 (')0 12U mm 40.- zł za 1 m.m szpalty, od 121 do :.lUU mm - 85.':'" zł za 1 mm szpalty,
od 200 do 300 mm - 110.- zł za 1 nun. SzPalty, ponad 800 mm - 150.- zł
za 1 mm !'!zpalty.
DZIAJJ PHE:stJlUElłA'I':, ,PiOtrltoW~~!l. tł3.tel. 180·74. czynny tv gOdzln,ach
8-18 1 Piotrkowska \)6, OJ?ł!J-ta mtelłlęczna zł. 90. z Odbiorem na
mIeJscu zł. 75.-.
{to.nto p.!e O, Vn~567· oGlazla.ł w Lodzi.
'W Drukarni 'Nr. 4. Sp. Wyd. "Czyteinik",
ul.
_2..
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Z pamięci ..•

______________
do

Szwajcarskie

DRUKI

POSZUKUJE

]{S1:i:-;(lOWO~Cl

I'UZEBITKOWEJ.
I" I N A NS O W E J
i MATł]llIAf~OWEJ

po!cca

PRZEDSTAWICIELA

NOlVOCZESNA
ORG.~NIZACJA

SPRZEDAŻY

. KSIĘGOWOSCI

'
pierwszej klasy. PoszukuJe
99 S'L4"'S '''I
się osoby dobrze obzna,ł'
l,tjDZ, 'id. PIOTR1WWSli.A 142
lllione,i z 7..awodem, o dQTELEFON 157-01.
bryd. ·lmntald:ach z kUeill~ II !._ _ _ _ _ _ _ _ _.....(.18.4.9..:p.)_.

========.:-=========

telą
przemYSłową;
i. okolicy
dla w ŁODZI II
11 ______________
sprzedaży

WEŁNY,
BLUZ, resztek
WELNY, JEDWABIU i JE.
KOMPLETY
DWABIU SZ'fUCZNEGO,
fabrykantom 'mrejscowym.·
I
Pisać pod szyfr:
A 8103 Q do Publłici- .
z rolnI 194.6/47
, tas 8. A. Bille.
.
(Szwajcaria) / J)~ NA~YCIA w i\dllllnistl'acji
'(2710)
'~ytll\wnJCtw .. CZYl'EI"NIJ{!\"

'1
·
I .,SlPlOO~OiN~uiNICA"

';;...i.;.;;';;~ _ _ _ _......_---~
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40 lat pl'ncy zawodowej.
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Nnrlltowi(:z!\
1. Ol'og().ria
____________
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l'Hltl'l{I)~vsłm 9ll, l)\'awu oficy91~1t. piętro, pokój 155. w goc1z.,

ZamÓWienia zamiejscowe są
zalat.~iane po nadesłaniu got?l\rl~15G~~kon'to .P. K. O. Nr.
. Cena kompletów wynosi łącz
Z ko~tnmi przesy.nr.1 .. ~zpil*
zl__________________
,,00.-,. "Kuzmca
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fORMULARZE BILANSOWE '. ,1.','.

DO Z E Z N AŃ, PODA'l'IiO'WYc;JH
I" ó D Ź, ul. NARUTOWICZA Nr 57

p.otviedzieć Oj'

.Mac e dOl\Sh:i l11'?
-Same superlatywy, panie prol fes.orze!

ne

~.
"

•

lowalas obraz ..
...... 1Vla/owalam

__

WTOREK, 'UIJt1Tl<.:GO
12.03 WiadorI:\.. pOiudn., 12.0ll Przegląd
pr~sy stoł., 12.13 ,,2: mi'ct'ofonem po kraJU' , 12.25 Konc0rt rozrywl~owy. 12.50
.. v.T~p117\Vfil'lle .gleb" - pogadllnkn ~nż,
A. Szufiety, 13.00 D. c, k-oncet'tu rozt'li'Wk~wego, 13.20 Przerwa, H.OO Edwtn' F'i5::,:,.e1' -- _?:'.;tygent i pianista (płyt~y). [.: so
..11Osenkl iudovle" _ audycja dla d7:ic~i,
1<L51 Al'ic i Pieśni w wyk. 'D. Paw1ow!\k;ej. pr/-:lT fc,rtep. Ó, Ólgina, 15,10 P:Jga~tłl1k;" J". BUr>t:lerOwej. p. t. "J8bJlta
1 mI .'d "I or!7}wi,miu". 15.20 V/ladom. 10ltalnc. 15.25 .Ji'€!lJeton sportowy. lli.W 1"0g~dQnka L:t=t.R. PIóra Inż. M. 'K1·ył.)WiCC'
kiego, 15,40 ROzmaitoEci, IS,OO Dzie'1>1ilt,~
16.20 Reze1'\va, 16.25 Kt\t;ik szachiot0w,
1630' "Gawęda rYbacka", 16.40 Skrzvnka
techhtc~na, 16.50 ,Ze śWiata radia", '1o_55
.. 'El.lge~lla Grahdet" - ,słUCho\visll.O '.Vig
powiesci Balzaka, 17.35 :MuzYka porn<lHr.
na. 17,45 RUL ~ ,.Obl'ona masżVny Ź:Vdil"
'\vyldad Doc. Dr B. Skar~yflEkiego, 18,00
"Mozaika ~ttzyczna", lil.45 "Szalon3 • _
VII rozdz. POWieŚCi :T. t. I{r,'l~~('w$kiego.

ZlJczcr.wieniła ,"iię

Nie portretowałam źad11880 mod 1
e u,.
"
,
- WIęC Hl lakz śposob nams-

--~=============~_m~

HUn101'
-H' .fJzhole
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::w::/::nU::ę Zn::to~

lekko.
.
.
.
.
.
- v;cale
~41ez, mamo, ten obraz rue
malowany
natury
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~
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1lonka

Z~ po.sr,e~i.C wem r~ ;: Cjl "DzicnWOI110SCl
mka ŁodzKlego" złozono: '
"IV
l) Gajewlcz 'reofila zł. 1000 __ dla
blbhote~ch pOlskioh.
d' . i.t.·
"O"
. '
- c '\V s ....ietlicy przy ul. Na.wrót 23, o gO_ZleCI,:"' ~L.mOW pOlt. 'W.
SWlE;CnUlU,
dzinie 16, zebmni,e zar~uów Związków
2) CiOCia Lena zł. 500 na streptoZawOd. z terenu t.o,dzi.
mycynę dla chorego E. Wójcika,
3) W rocznicę śmierci żony zł 1500
h
k '
na Oc ron ę Irs. Ławrynowicza skła
da dr. Cz. Kudzinowski.

19.00 :Beethoven - Sonata c~moll op. 111
w wyk. Artystywęgicl'sklego S <\nthalll.
19.!':O Koncert.. Kl'akó\vsktej OrJ<!ćstty P
R.. ~O,(lO DZIennik, 20.30 :J:l.eŻ('rw.1, 2040
,,'iViosna I.,uc1Ó c,v" w P.o.\i;!c-e, odczyt prof.
Dl" H, WCI'Cszyckiego, 20.50 R~ 'T·.Vi" 2:J CO
Koncert symfoniczny w wyk. Ork. :-;~llnf.
P. R. p/d W,' Rowickiego, 22,00 Koncert
Sekstetu P. R., 22.45 koncl"l't życzell, 22.53
Omów. progi'. lok. nil jutro. 23,00 Ostat.
WiadomOści.
23.30 Koncert życzt!ń, . 23:59
Zalcol'lCzenie audycji i Hymn.

a

I

SkI ego

kie JJ;~~:l;:'

do dy- bie.

O,'".ary ' .

.
\
Wydawnictwo wyprawek I'WycIi".
~ 'V: ~okalU Archi'wum lHiejsldego, 1'1.
1: o godz,,1S, odczyt ob. Heleny
dla' n*,'
'ya.1terOWeJ pL .. Mat~l'ia.ły h1~tOr"yózl1e

II .~~~·:8Fó1~])ZmL~IA

Narutowi'~Z<l

1V

sldepowej przy ul.
61'3.7. oln5wien;.e najaktualnie;iszych dż!cc~leJ, . PlOt1'l~OWS~" ~!2-b;1 0. g?dz. 18
Koto\~skiego zatrzymano
z~gadnl'en'
zWl'a"an ch
""woj
odczyt piof. Dl Hcmyl,a daszyna pt. SPOZ"-'CJ'l pl'ol<:uratol'a (O)
A.t"
': . • '~
y.
Z 10" . em "W$'c1lOdl1ie gtaniM Polski".
.
.
"..
,...
współzawodniCtwa pracy i szeregi' - \Y lokalu przy ul. Plotrk{,,~ki'ej :1.02,·
prac organizacyjl1ych.
(b) o ~odz. 18,30'O~czrt }l1ż. ,Ttl.deUs~a 816M!'-

20,30.

,Admirał Nachimow" - (16,30. 18.30
20,30 nir.dz. H30,
TĘVZ1\ _ Ul. PJOtrkowslm W!!!:
"Skradziona sława" (Hi, 17, 19, 21,
uiedz. 13).
•

fi • •

. (2i33)
DZIENNIK

ŁóDZIU

Nr 5-1 (960) ;)

OPRAWA OBRAZÓ\V
Wytwórnia dewocjonaIii'

"BAZAR KATOLICKI"
. ŁóD:Z, Sienldewicza 49.

(1551)

II

I
-

APRETURA'
BIELSKA
IiRAU:ó
w, ul. PŁASZOWSU:A
12
. .
wylwnuje'
WSZEL1UJi] rUACE w zakresie

PANSTWOWA FABRYKA.

I
'

WIOSENNE wytworne drewniacż
ki wysyła hurtowo zaliczeniowo,
"Botina", Kraków, Stradom 5.
LI~
DOHROWOLSKI specJallsta
(2653)
chorób nerwowych t seksualnych
3-;--5. Kopernika 6/8, tel. 186-00.
TAPCZANY, otomany, leżanki, fo(1486) tele, krzesła, robota solidna ceny
--~-----------umiarkowane poleca Przeździecki,
Dl' PROCHACKI specjalista, skór_ Kilińskiego 163.
(1508)
ne, weneryczne, 2--6, Legionów 17.
(1530) MEBLE n'owe, używane,
kupno
sprzedaż zamiana. Kllińskiego
LECZNICA lekarzy speCjalistów. 145, tel. 155-31.
(1558)
Gabinet dentystyczny. Piotrkowska 3, tel. 216-48.
(1501) ZEGAREK - srebro - złoto kupuje "Omega" Piotrkowska 4. PoDr REICHER - specjallsta. we- leca: gwarantowane wyroby zło
(1532)
ftery~e.
skorne. płCIowe (zabu- te - srebrne.
rzenia). Południowa 211, druga siódma wieczorem.
(1491) POPULi\Um Slctacl M~bll S. Ga
f)ała - Pawełczyk,
l..Ódź.
ul. Dr
l
(Zawadzka)
tel.
D. PU;'I'RASZ'KIEWICZ SPPCJ811 PrÓChnika
1~5-75.
Pote,?_ najtaniej
meble
sta chorób uszu, nosa, gardła tnurowe.
sypIalnIe.
stołowe.
e:abi
Sienkiewicza 73.
(1496)
nety.
kuchnie, tapczany, stał».
Dr 'ULAZER
skórne
wenerycz- Krzesła. fotele l' łóżka. Wykona(1542)
ne 5-8 Andrzeja 28.
(1489) nie solidne i punktualne.

t \-

Dr Z!\URMAN specjalista· skOrile
wene;yczne &-10 &:-7· Na~ot 8
' 129· - 3'9 .
•
.
(1485)
Telefon
Dr. MIR SKi akusżerla
choroby
kobleceZeromskiego 37.
tel
257-23,
(1484)
Dr. CZY2:YKOWSKI Choroby serca i reumatyczne. Gdańska 65-a,
4-6, telefon 160-98.
(2599)
Dr KUDREWJCZ specjaiista weneryczne. skórne 8-10, 3-7, Piotrkowska 106.
(14922,

LEKARZE
DENTYSTA

·,S Ił EB RO -

DENTYśCI

Wodnickl St.anisław.

speCjaln~ść: korony. mostki porcelanowe.
154-12.

Andrzeja

11.

Telefon
(l~93)

GABINET dentystyczny Mieczy
Tuchsznejdera , - dawnl·~J·
sława
..
Franciszkańska 30, obecnie Piotrkawska 25141. tel. 260-13.
(1502)
LEKARZ-deIlt'ysta Zofia BAI.ICK\
-MQniuszki Nr. 11, II piętro. Tel.
HiL15.
(1500>
GABINET dentystyczny Maksymiliana Pregiera ze Lwowa. SpeCjalność;
nowoczesna protetyka zę
bów. Gdańska 26-a.
(3601)

KUPNO I

SPRZEDAż

MASZYNY do pIsania, Uczenla,
szycia, naprawa - sprzedaż. Ku')ujemy m~yny uszkodzone Su.
9rema•. Jaracza 40.
(1692)

...

R§IĘGOWEGO obeznaneraohunkowością kosztów własnych.

LABORA NTA
(1695 g)

Warunki· sp.ecjaJlne.
R.ACffinSTRZA KOSZTóW
WŁASNYCH zez'najomo_
ścią. pracy W prZ'cmyśle
metalowym.
zgłoszenia

. "'zeń
;ka

--

do Eittlira OgłoPra:sa", uL Pio,trkow":
5,5, pod "Meta.!" ..
(3'630)

:&1'

POSZUKUJĘ

patrząc

Orzekło

jedno
I to samo:

poszukuje

go z

z papierami z

Dwóch' panów
.Na tę damę

MŁYN .,IWIWNA" w LODZI
ul. CIESZYŃSRA 20, tel. 115-6:3

I

,

wspólnika krojczego
niewielką gotówką·

Zawadzka 29 m. 20.

(1861 p)

..

/
~-,."

....

WYł,~CZNIE

I

H'fiIECZI''&r{E PIÓIflIł

II

ISKLEP SI'F:CJAI,Ni'
r{upno -..., Sprzedaż - Naprawa
ST.'\L!NJ\ (j (dawniej GłQwna)
:.; E N Y. KONKUHENCY.JNB; f
(2701)

l

POTRZEBNY zdolny ·czeladnik - '
(sztukowiec) tylko dobra siła Pracownia Krawiecka, Zeromsklego
85.
(1697 g)

Jednomyślność

RESTAURACJĘ z urzadzf'niem odWiadomość : Plac WOlności 7 m. 6 Adamczyk, godz_ 15-17.
(1847 p)

stąpię za zwrotem koszt6w.

ZGUBY I UNIEWAźNIENIA

POTRZEBNA pomoc
Referencje konieczne.
ska 87/7.

przed kupnem psa
porwanego
i
uprow8dz;pnego
przez 3 uczkowska 73 m. 31 Oficyna III piętro.
n~ów
gimnazjum,
z
parku
Ponia(1855
p)
To orzeka:
towskiego w dniu 23 lutego 1948.
"Nie każda suknia
POTRZEBNA zdolna ekspedientka, Adam Zarczuk, ŁódŹ;, Zamenhofa
modystka pensja 4.000 obiady. No- 6 - 21a.
(1698 g)
Zdobi człeka".
womiejska 3 m. 17 gOdzina 8-10
i 5-8.
(1844 p) ZGUBIONO książecz~ę wojskową,
kwity podatkowe, kWlt. Tow. Ubez
DO WYTWORNI Odzieży "Spo- pieczeń, dowód konia na nazwisko
łem" ul. Zeromskiego 98 potrzebny Antoni Stys, zam. wieś Prądzev.,
zaraz prasowacz do konfekcji.
gm. Topola pow. Łęczyca. (l862.P)
EKSPEDYTOR kolejOWY przYJmle
(3615)
posadę w prze"'tlyśle lub handlu.
ZGUBIONO książeczl<:ę Ubezpie_
Oferty do Dziennika pOd "Ener- FACHOWIEC na krosna angielskie czalni Społecznej Strzałkowski Angiczny".
(1853 P) w charakterze pomocnika majstra toni, Zeligowskiego 47-3.
(1858 p)
może się zgłosić. ŁÓdŹ, Lipowa 45.
BUCHALTER bilansista przyjmie
,
(1848 pl SKRADZIONO legitymację ~,zlwl
Odpowiednią pracę, naj chętniej -~-----~------- ną .Jankowskiej Elżbiety uc.!enniprzemysł
prywatny. Prócz tego PO~CZOSZNIK ręczny potrzebny cy Liceum Szczaniecldej.
(1734 S)
prowadzi księgi mniejszym przed- natychmiast, wschodnia 22/11.
siębiOrstwom na godziny.
Przyj(1693 g) ZAGUBIONO legitymację tramwana nazwisko PomUje bilance. Oferty pod "Facho- _ _ _ _ _ _ _ _...._ _ _ _ _ _
wiec".
(1694 g)
dynca Edmund. Łódź, Błońska 3l.
LOKALE
(1783 s)
KSIĘGOWY bilansIsta.'przyjmie pOI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'_...,..._..,...____________
Za godzinami biurOwYmi sp orzą- SKJ~EP z pokoj~m zamieniE: na po ZGl]BI'JNO książkE: UbezpieczalnI
dzanie .w.szelkich biJanosów. Of.e. rty kó'J Z'. ku C hIllą.
'
Oier t Y ....
. l"'"
SpołeczneJ' na nazwl'''ko
So snow",11 •
"
.
!Ae.rOW~~,lłQP.'.,:~lilanse'·7
(150~,p)·
.
(1604 P} ski Stanisław. 6 Sierpnia 1. (1852 Pl

-

STREPTOMECYNĘ sprzedam tel.
118-44 godz. 9-3 prosić Orłowską.
OKUJjARY oraz naprawa okula(1697 g)
rów. Warsztat optyczny Łódź, NoWOmiejslca 3.
(3510) SPR.ZEDAM samochód cię:~'lrowY
2 ton. Oferty do admini6tl'~cji "MEBLOSTYL" Główna 69. Naj- "Peugeot".
(1785 s)
popularniejszy _ naj tańszy skład
mebli. Poleca: wielki wybór szaf, SPRZEDAM futrO łapki karakułokomplety - stołowe, sypialnie luk- we Przędzalniana 67 m. 1. (1860 p)
susowe od 95,000, szafyuniwersa}ne, kuchnie. Dogodne warunki.
KOCIOŁ mydlarski specjalny na
(1679) oliwę nowy sprzedam. ·Telefon
-------------187-76.
1863 p)
:{LAi~~6 dla papugi kupię,· teleon
-.
(1499 p) SPRZEDAM . DKW
ZUndappa
600
c. z
350 c.'t~lefqn
i%~~~~P~1'f + ........ ", .. "(275lJ)
DOM SZTUKI obrazy najprzedniejszych mistrzów polSkich dy- SZPICA młodego sprzedam. Piotrwany perskie, PiotrkOwska 84.
kowska 7 sklep zegarmistrzowski.
(1787)
(2746)
--------------KUPIMY BĘBEN do przesiewania MIKROSKOPY - Epidiaskopy proszku z sitem, 'Laboratorium Projektory 16 mim - Sztopery Ch.em.-Farm. A. Kozłowski w Ło
Powiększalniki - Fotoaparaty dzi, Narutowicza 18, tel. 159-17.
Cyrkle kupuje-sprzedaje Jan puj(1789) dak i S-ka Łódź, PiotrkOWSka 83.
(2527)

II -----------

I

. przyjmiJe od za,raz:
Gł..<!i>WNEGO

"SPOŁEM"
GOSPODARCZY
S P ó f, D Z I E L N I R. P.

ZWI"~ZE!;;:

ŁODZI

~

Komitet Budowy Publicznej średniej Szkoły Zawodowej w Pabianicach ogłasza przeharg nieograniczony
na wykonarn\e instalacji ka.n.anza:eyjno-wodoeiągowej.
Termin, ukończ'enia zamówienia ·15 sl'erpnta 1948 T.
Szczeg;ółowe wart,lnki przetaJ!'gu,' drukiofelt'towe
i in!for:macJe można otrzymać w Dyrekcji Szkoły w PabianIcach, ul. Armii Czerwonej Nr .6.
Oferty w należy,cie z'a'bezpi'2czonych kopertach, bez
znaku firmowego, z napisem: "Oferta na wykonant~
instalacj'i kanalizacyjno-wodociągowej" składać ;rualezy
w Dyr. Szkoły w terminie do dn. 8, 3. 1948 r., godz. 16.
Do oferty naLeży. dołączyć kwit na wpłacone wadium w wyso'kości 1 1 / 2.% (półto;ra proc,ent) sumy oferowanej. Otwarcie ofertna.~tq;pi w dniu. 8 marca 1948 r.,
o godz:inie 16 min. '30.
(1690 g)

LEKARZE

k

w

PRZETARG NIEOGRANICZONY

_W'KONCZENIA TKANIN

Dr SmERGAL choroby skOrne,
weneryczne 4--6. Piotrkowska 134_
(1535)
"'D~R~A~N-C-E=R"'E"'W=I"'C"'Z~--"-h"'"
1 -u-g:"'-g'"""':"
kl'
k
::09 1'~
ne o og, Plo';r ows a
,e.
162-09.
'(1686)
Dr ŁUKIEWICZ, specjalista skór.
nych. wenerycznych, 9-11, 4-7 _
W61czańska 4.
(1487)

O fe r t y: Biu~o Ogłoszeń "PAR" Kmków Rynek
46, dla ,.503". .
(2739)

Główny

_

,MAGAZYNU RAMPOWEGO, BUDKI DLA
\VARTOWNIKA maz NADBUDOWĘ 2 i 3 PIJj;TRA
BUJ)YNKU NAWIJALL"'I na terenie Fabryki M - 3,
przy ul. Ki)perhlka Nr 56/58.
Informa:cje i ślepe kosztorysy otrzymać, mOŻ1;lJa w
biurze Fabryki, Wydział Gospodarczy.
Ofl2rty w zamkniętychkope!I'tach nrależys'kładać
do dnia 3 marca1948 r .., godz. 12.
Do ofert należy dołączyć pokwitowanie na wpła:
cone do B. G. K. Oddział w Łodzi, Nr konta 782, wadium w wysokOŚCi 1% Od sumy kosztorysowej.
Otwa:::,cie kopert nastąpi dnia 3 marca 1948 lr., godzina 14, w bturze Fabryki.
Dyrekcjra zastrzega sobie prawo do wolnego -wyboru oferty, or'az unieważni,enia: przetargu bez podiania
powodów i ponosZ'enia jakichkolWiel{ kosztów z tego
tytułu.
(2751)

ODDA wprowadzona

WYTWóRNIA ARTYRULóW SPOżYWCZYCH (namiastki>
i CHEMICZNO - GOSPODARCZYCH.

~

Przetarg nieograniczony
budi)wę

i skład na WARSZAWĘ -

-

Olgłasza

na

WYŁĄCZNE ZASTĘPSTWO

NAUKOWY INSTYTUT RZEMIESLNICZY
uruchomi wkrótC'a KURSY doskonalenia. d'l,a kaudy'
datów na czeladników w zawodach
KRAWIECKIM CHOLEWKARSKIM, FRYZJERSK.IIvI
kur:s dokształc~jący dla: lmndydatów, na c'zeladniików
We wszystkich zawodach, kurs doskonalenia <Ha kandy:datów na
MISTRZOW - ELEKTRYKóW.
Bliższe informacje i zapisy w kancelarii szkoły
ul. Łąkowa 4, tel. 192-58.
(2728)

,

ZJEDNOCZENIE P.RZEl\łYSŁU
l\fASZYNELEKTRYCZNYCH, FABRYKA M-S LODZ
dawniej .,ElektrOlbudowa" - KOPERNIKA Nr 56/58

Słusznie przysłowie

POTRZEBNA

Zgłoszenia

pomoc do dziecka. OSTRZEG.AM

z referencjami, Piotr-

żółtego vlllka. 13 miesięcy,

jową

BUCHALTER -

bi1ans~sta z wyż- ZAMIENIĘ

uczniowską

4 polmje z wygOdami ZGUBIONO

indeks Uniwersytetu.

szym wykształceniem długOletnią w Sopocie przy molo na podobne Zwrot wynagrodzę Drymer Jerzy,
praktyką zakłada, prowadzi, nad- lub 3 w ŁOdzi. Oferty pod "Sopot" Sędziowska 7.
(1688 g)

zoruje księgi handlowe, sporządza Piotrkowska 55 "Prasa".

(3627)
----~----------_ ZGU~rONO legitymację tramwa(1685 g) ODSTĄPIĘ Sklep z pOkojem nada- jową niebieską, kartkę ż,ywnościo
jący się równieź na pracownię lub wą kat. I RCA luty, walczak Bro(gr)
- - - - - - - - - - - - - - - lokal przemysłowy. Wiadomość _ nisława, Rybna 3.
(3632) ___
_
ZAOFIAROWANI. E PRACY/ tel. 155-10.
bila~e, tel. 198-10 Kierownik księgowości.

ODDAM sklep warsztat rzeźnictwo
POTRZEBNA
pomoc domowa z za zwrotem kosztów remontu _
dobrym gotowaniem. Refer~ncje Zgierska 57
(1873 )
WYTWORNIA bielizny L. Wo1niak konieczne. Warunki dobre. rGliń-'
p
'
ku u'em
Łódź, PiotrkOWSka 231 poleca: ko- ski'ego 83, godz. 17~19.
(1512 p)
PRZYJMĘ ucznia lub studenta do
P J
Y
szule męskie w dużym wyborze.
wspólnego pokoju. _ Ofei-ty pod
WARYS ul. Piotrkowska 37
(2729) PANIENKA do dwulEitniego dziec- "Student".
(1870 p)
(26W - - - - - - - - - - - - - ka 'zaraz potrzebna. Narutowicza .-.
NAJTA~SZE źródło zakupu meb- FABRYCZKĘ branźy metalowej - 57 m. 1.
(3633) LOKAL. fabryczny, światło odstą' s38
pr
zedam
plę· .Zgłosić się Gdańska 26-2.
li, pOleca .Janaczek.
Gdanska
. Plac Wolnos'c·1 6- 4'
.
(weJ·ście Sródmiejska).
(2723)
(2650)
fi
(1859 p)
RYSOWNIKA litogra . cznego i gisera na stereotypię płaską zatrudnią
Zakłady' Graficzne w Łodzi.
MOTOCYKL 350 N. ~ U. oka::rsi)Oferty Biuro ogłosZei'l PAP Piotrnie sprzedam teł. 11 -43.
(3
kowska133 pod ,,239''0
(1802)
GOSPOSIA do iednej dwóch osób
MASZYNĘ dziewiarską. saneczko- przyjmie pracę. Oferty "Kresy".
wą 8-70. na chodzie, sprzedam . (3628) KOBIETA do dwojga dzieci (2 i 6
Pabianice, ul. Kościuszki 8 m. ~O.
lat) 'potrzebna, MoniUSZki 5/18.
LOKAL do wynajęcia Zamenhofa
(1875 p)
(1871 p) 6 suteryna 50 m kw., woda, śWia
B. DŁUGOLETNI dyr. poważn. - - - - - - - " " : " ' - - - - - - _ tło, gaz siła za zwrotem kosztów.
(2748)
MOTOR BMw z przyc.zepką sprze- przedsięb. branźy włókiennicz., la'c POTRZEBNA pomoc domowa tel. Zeromskiego 9 m. 44.
50 dobry. organizat~r obznajm.iony 203-31.
(1868 p)
dam po remoncie, tel. '187-76.
.
(1864 p) z wszelklego rodzaJU pracą b I u r o - .
ZAMIENIĘ
2 izbowe mieszkanie
wą i księgowością, przyjmie odPO-1
.
wiednią posadę. Oferty do Dzien- POSZUKUJĘ piekarza speCjalisty ładne, okolica Parku PoniatowRADIO na stały prąd sprzedam, nika Łódzkiego pod "Włókien- do pieczenia wafli. Telefon 220-21. Skiego nI!! takie lub większe. Ofer
(l865 p)
t1856 p) ty ,,1850 pUl
(1854 P) nictwo".
Malczewskiego 32/34.

złom

NAUKA I WYCHOWANIE
....""""---.....- - - - - - _...._
KORESPONDENCYJNE
KURSY
KSIĘGOWOŚCI. Informacje Ltlblin skr. poczt. 105
(2593)

ROżNE
•
'"
FOT_ O.KOPIST., Daszyn'skl'ego l"v
!l:oplUJe wS'zell.ie dokumenty, .pla.
~y, rysunki itp.
<:(342)

BRYCZESY,
spOdnie szyje specjalista, Wojciechowski, Piotrkow_
ska 59, poprzeczna oficyna.
(619)

---'-----

50 proc. UDZIAŁOW
b. dourze
prosperującego'
przedsiebiorstwa
fabrycznego przemysłu metalowego z dużymi zamówieniami' p<:>ń
stwowymi odstąpię. I!')ferty kierować: ł,ódź, "Czytelnik" Piotriw,\vska 96, pod ,,5 miL".
1510 p)

Toje ... niczg elik§ir

Już zapadł mrol;:. ~a,rk opustoszał
tyłki) ścieżką zdążał. jeden spóźnio
ny przechodzień. Ponieważ nieprzyjemnie
było iść samotnie,
raz
po raz przyśpieszał krQlm.

i

mu

6 DZIENNIK ŁóDZKI Nr 54 (960).

Nagle

tuż przed'.nimwyrosła

ja-

kaśpostac, która wyszła z cienia.

"Panieszanowny" - zabrzmiał gru
by głos - "która godzina~<?· Przechodzień sięgnął

po zegarek,

Podejrzane indyWiduum tylko nit
Szybkim ruchem wykrę
ciłorękę właścicielowi zegarka i u·
siłowMo .wydrzeć mu go· z ręki. Po.tocz~kało~

częli .szamotać śię.

Nagle z ziemi podniósł się kij- i
sam, nieporuszany przez . llikogo.
wyrżnął

w

głowęnapastnil~a.Ban

dyata J;"zuclł. się do ucieczki, a wś1ad
za nim leciał kij, zadając mu raz ·PQ
., razie.
D-024262

