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I a (I ,. a I nowy i)król ielegr. auencji 
prasowei nPo!press" . 

WARSZAWA (PAP). Rada rnin,i<str6w na 
K' ' posiedzeniu w dniu 18" p'aździe~nika 1.945 
rótką, lecz, jakże doniosłą wiadomość' p,le muszą być zHkwid~wane, gdyż istnie~ zy przemysł-oweJ. dla odbudowy potęgi mi~ Toku uchwaliła, dekret b Polskiąj A,gencji 

:O.WZgłqSiły pr~ed. paru dniami ,depesze. nie ich ,stanowi,łoby st,'ale niebezpieczeń- litamej, jaką stanówił Śląsk. Prasowej PAP (dawniej' Po,lpress), Wobec 
aszy gt },. b' k I t d powyższego podaje się do wiaciorn9ści pu gł ,n onu po·ca.ym swieCle: w u le- stwo kata, !izmu wOjennego - Cif wa, Wytępienie ognisk faszyzmu i przyję~ blicznejr, że od dnia dzisiejsze-go depesze vl wto~ek minister spraw zagranicz,nych Jesł rzeczą oczywistą, że granic~) której cle najszerzej pojętej demokraCji za pod~ i wiadomości Polskiej Agencji Prasowej 

,}>~d ~ymOwski' ,złorżył i~ieni.~m. Poł:ld ni~narusialnoŚć. po~kreśła ' oświa~czenie stawę ustroju państw e~ropefskich - to będą sygn.owane skrótem telegraficznym 
z· f, "na statucIe OrganIZaCJI Narodow mln" Rzymowsklego-, Jest naszągramca za- drugi warunek utrzymania pokoju na na- PAP. ' 
s:~łanoc~Onych, P'rzez akt .te~ usunięta: zo- cRodnia, granica na Odrze ~,N~sie, Nam 'szym kontynencie, Jest ,"On gł'ęboko, uzasa- 1i~ ~ I 1\)' ft ~,' i'!1' 8"; I· 
n" krzywdząca sytuaCja l napraWIoną PO'lakom, przywraca ona Ziemie naszychdniony, Bo jedynie p'aństwa, W których na- B U I~ UJ§. V-M I&i ~ M 
dles~rawiedliwość, faką- wyrządzono l'.)Af' n- pradziadów, Europie -'- zwiększa szanse I ródy mają wpływ na losy kraju szczerze 'do neneraUssimusa Stalina /Wl., P.olskiemu przez niedopuszqe.nie trwałego p.' okoju przez to, . że . eliminuje I dążyć będą do usunięcia wojny l do trw(l~ ~ \ 
,.~gOprzedstawicieli dO' wzięcia._ udziału podstawę gospodarczą, na której opierała łego pokoJ·u, . OSLO (PAP)':""- Prasa norweska donosi. 
w obrad h l f S ' że król norweski' Ha,akon VII wysłał depeszę "O ac ron ercncH w an Francisco. się warstwa junkrów, wielkich O'bszarni- . ". d ' P 1- do przewodniczącego Rady Nahv,yższej ZSRR 
rn . rg~n~zacja Narodów Zjednoczonych ków· niemieckich, którzy właśnie w Pru~. Wraz ze. złozenier ~o PlS~ przez z :_ KaHnina w związku z wycofaniem wojsk ra;' 
na słuzyc sprawie pokoju, sprawie zorga~ sa ch W'schodnich, na Zachodnim Pomorzu, skę wsz.ystkle forn:a noscł zWI~zane, dzieckich z Norwegii. 
dtzowania trwałego pokOjU, Któryż naród na Śląsku' posiąd.aH' olbrzymie majątki tw,orzemem, Orgamza, cjl N~rodow ZJedn~ Król wyraził wdzięczność ł podziw całe-
'." o. ~nał więcej nieszczęść i klęsk z powodu zIemskie, Jest rzeczą ogólnie wiadomą, czotnych 'lzośsćtałY6 d?PtwełniOł,ne'k-ówymagatna go 'narodu norweskiego dla Związku Radzłec· 
WOjny .. N 'dPI '1 K' .. l_l j,~ ł . sła utem 10 l pans -cz o(n w - s a- kiego i Armii Czerwonej, która odegrała tak, d'" ' Dłz . aro o Ski, ,toryz z naro~ I że właśnie z warstwy tej reMUlUwa a SIę " f'k ~ , d ~.' wielka rolę w wyzwoleniu Norwegii. 'Obee-
hOW' Swiata nauczył się cenić bardZiej do~ kasta oficerska Ńiemiec;że wa:r~łwa ta by~ tut lUZ ,raty ~ ował,a, za szesć "yg~ n - ność Armii Czerwonej w północnej Norwegii 
\ rOd~iejstwa pok-otu, niż Naród Polski? la ostoją reakcji i inspiratorem wszelkicp 4 grud?la zb}erze su~ w, Londyme pIerwsze i jej w~półpraca • z wojskami 1!0rwe~klmi 

.
.... Wła. śnie my., Polacy, bardziej ni. ż i. nne. pocz .. ynań antYv. olskich i .. antY-P'OkO,jOWYc, h'l ~ebrame~ef Org,anlzacJi. Tym razem we~ I w;c;mocmła z':,laczme węzły przyjazni między 

narO() . -" , . d ~ zrnie w mm udZIał l Polska. • obu nar?damt. , 
'l'" y rozumIemy, ze wOjny to smierć, to Gramca ,na Odrze l Nysie - ,to je nocze , PremIer norweski w:tsłał równie~ depeszę 
,ndiSz<:zęQie, to nędza, Rozumiemy też, że śnie pozbawienie Niemiec tak ważnej Ha- PA WEŁ ZASADNY do Generalissimusa Stalina. 
Je, Ynie wspólnYIn ,wysiłkiem wszystkich II!!! ' , E lIIlI NłIiI 19# , ... "TWE)! h 

,ÓarodÓW świata, dZiałających w ramach Przed procesem VI NoryrrdJę",dze 
k ;~anizacji Narodów Zjednoczony€h, po~ 1--..... -----------

!Or 111o:że być na długIe lata ugruntowany, 
~Min, Rzymowski po podpisaniu ,statu~ 
}>\\7 obecn-ości sekretarza stanu Byrne1s'a, 
nt,zedstawicieli amerykańskiego. Departa~ , , 

s:,entu .5tanu i dziennikarzy, określił jasno :!tI,' billfrowskit:h' pod alatz ś 
'k a~Ow,lsko~PolskI wobec zagadnienia, p'o- , 
hQJU, Było ~o potrzebne, gdyż w czasie o~ BERUN (PAP). Punk. pierwszy aktu OSkar-I W dniu 22 czerwca 1941 roku g'pislwJey bit., W uSłępie,,zabóJsrtwa i Qkrl1tiIe obchodzenie 
,~rad w 'San Francfsco "polska, myśl ni'e ,l;enia ShVrel'rl. za że 'w.s:;;YSCY osku,rżeni; przy Ie.!'OwScy, ,.zła. ,m3JWSi, Z! pakt Q nieagr.es,ili, zawarty 'si~ z jeńcami. i innymi woJsk&wymi krajó'W,z 
'l~~~tałą •. uwzglę. dniona we wspólnym,dzie- współudziah\ innycb osób w przeciągu kilku lał. mu~dzy Niemcami I ZSRR, napadlI, bez WYIJOu którymi Niemcy zTIa.idow2:1i s1~ w stanic woj-
"pó'przedz,ającycb dzień 8, maja 1945 r.; byli I wiedzenia wo,iny na terytorium Związku Ra- ny" wyka.zano, że os];;al'żenl 'zabHali i obcho-

,opracow\f\:vallia s'tafutU'kieJl'oWfji;lcami, 6rga,ll'izatQl.',ami, łjod;;eg,~ez~m~i,4zh~ekiegcIJ, YW..:;-:::{)ez~'l)aj!~ tym EHll'1r,,:' Tl'fijl'!~ 'c.~:r.m Si<;:\sIR&;Ye z \~1'J~m~~t pr.\7.bm~;iają~ ie'h ku, 
tlT;zy ~o~~enty wysuwają się· w 'oś,;iad- w!ip'ółuczestnikami spisku maljącego na celu agres~wuą przeciwko ZSRR, .gdzie spiskowcy I niecznego w~;~ywJe'n.lia, daćlm nad głową, odzie-. 
&i enlU mm, RzymO'wskiego na plan plerw~ tlokonani.e prze,stęllsłwpl'zeeiwko pol{OJow~, .zgo~n.le z o~ł!l~wan'ym szczeg,ołowopla'llcm ~a: ży.opieki lekarskiej, przymusz:l,iąc do pl'Uł!y 
,,,y, Są to: '1) 'zasada .równych praw z 'l;II'zest~?~twwoJc:nl1ycb i przesiępS!hv pr~eclwlw, e~~h. b~trzyc mlast~ ~ste" nIszcząC fahr~lu l w ~~imbłdc!~ w.al'Ull~aC~ .hiJąc;. iH}{I~ając nie~ 
WSly tk ludzkQSCl. ~ zakłady przemysłowe, kołchozy, sowchozy, ;c!ek ludZKim ponlzemom l usmu,reuJąc ich •. 
( .. s imi. narodami, .2) 'oświ:adczenie go- Akt oskarżenia llodaje daleJ ogólne cele i b'Ownie, kol~e żelazne, zaczęli grabić i nisz. . '. . ' • . 
n:~doŚCi l współpracy z innymi narodami mełod~T organizacji hitlerowskiego ,spisku ,prze~ czlVć/~w sposób barbarzyński inS'ty~ucje kultuM Akt oskarz.ema, ~da,l~ sz~ze~o!owt: ~ane ~ 
hr'o utrzymaniem pokoju i odbudową do- ciwko, m~~odom mHuj~!cym pokój, a w~~c m. i. l'ałne. charakf~,;ze l rozm.a~acn ~rab.ezy ~?konan~J 
, byt f ł PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ ponno.m przez .:r~hemeówwe Francp", Norwegh" ~elgd, :nr- ' u, wreszcie 3) wyraźne s ormu owa- AuslI'ii, CzechosłowacJi, POLSKI. W ten sposób Spiskowcy' przygoto'w~1i 'liriemiecko-włosko- HOJandd.i I:u(:emburgH. Nlemcy WyWOZIlI stąd 
nl,ee:eaplnYCh warunków, od jakich Lo zd~- WOJNA AGRESY,WNA ,,' pI'Zy!!otowana prtez .ialpoński sojusz wojskQwo-gospodarezy, zawar- u •. rządze1ll3 ~abryezne~ s"u.r, OW. ~,e, .pro. dukty. rol.ne 

'll l kI' k - ~ ty na 10 lat. Wykorzystując sukcesy wQjny ł W iI' ł' l d ,;~. ,o s i - 'za eźy 'utrzymanie po. oju sp' iskowww nazistowskich ROZPOCZ. Ę< LA SIĘ I przem~s owe. ,~woz ~ La {ze l m.szez.y l Zle,. 
w Eu agresywnej, którą w tym czasie prowadzili s'pi- la S"tUkl Na ",menIe Z .. I R;J _,1_ et • rOPie. NAJAZDEM NA POL.SKĘ, eo naruszało w,aruu- II • h,~ • ' Wl<~ZIUl ' a .. ZH~.:iJite",Q SPI-N 8 P . skowcy nazistowscy, Japonia 7 grudnia 1941 r. ~kowcy nazistQwscy zńiszezyIi całkowieie lub ': aród ,polski' chce i będzie współpra- ki paktu Brial1d-Kellog z roku 192. o za.lI~-1 d'- . ł ' to... 'S'l Z' ł o..,on· a n,81paści nil, Stany, ZJ·eduQcwne A. P. mocno MZlwdzih,' 171-0 J;Diast i ·przeszłó 70, .. 000 
'w. ać W dZI·.ele .utrzym,anl'a pokoJ'u, ale cill l>olski, N.i,cmicck.,ie ,I y ~brojDe otrZ'YIV, a,Y ~ ... , 

h fi W P l H b i Fil·· h t k' wsi, "'onad 6 milion, ów budynkó,w i pozostawi_ \(\\'aża " .....; roz'kaz w dum 9 kW'lctma 194" dO' włargwt:c1ą ear - ar our na IpUGłC , a a' ze na .. 
ledy / ze wspołpraca ta będZie skuteczna na lel'ytorium Daum i Norwegii, 'lO maja 19-10 brytyjską, wspólnotę nall,'Odową, na francuskie li ':~ dachu nad głową ~koło 25 milionow 
\lii nIe wówczas, gdy "będzie on posta- roku na terywJ,'hlm Belgii, Holandii, Luksem- Indochiny i na kolonie holenders.kle. OSO. . ' , "" 
d ?~y na równi z innymi narodami w burgu, 6 kwietuja 1941 r. naterytor;nmn 'Jugo- .oskarżeni usiłowali wynarodowić okupowane 

'.1' ll~le budowy, nowego porządku rzeczy sławU.d Grec.ii. .' Wsozystkrie te 'najazdy były Niemcy wy~owiediiały woj~ę StanomZjedno~tereny, usuw.ali siłą ludność mieJscową izalud-
IltrWalen'" k· ~ , t"" ~n'zedtem dokładnie' opracowane, czónym 11 grudn~a 19!i1 roku.' uiali je kolonistami niemiee~hn1.. ' , ' . . la po oJu SWla a , 

war~~~Umiejąc znaczenie pokoju i Jęgo ( nieCZne' ' Iwr CllIle i 5' I a n' eme' mi-e,' kllllle kO~i:;o:!t~~j!' :i~:P;:~:i;:;a ::::!~:J~::: 
CYd ł Osc dla narodu, Rząd' Polski .stoi zoe- " ,'. . ", ~ .: " . , ' . ', . ,kQnali przestępstw przeciwko łudzikości ,w okre-
W ~~anie na stanowisku współpracy ze I~ ",ie 'do 8 .maja 1945 r. w· Niemcz·ech i we wszyst-
't::~stkimi ńarodami w ramach Organi~ Ustęp. HI-ci alktu Oskll'l'''lenia wyt'icza ,jakie mieekie dOWó(btwo Dlłćzelne depor,towały n. kich krajach, które były okupowane przez nie.' 
WisH Na,rodów Zjednocz6nych, To stąpo- pl'zest~psłwa wojenne zostały dokonane przez zyezniezdrowyeh obywateLi z okupowauych te- mieekie siły zbrojne. ' 
ko ko. naszego rządu odzwierciedla :prze~ oskarżonych między ~. września 1939 r. i 8 ma- renów' do Niemiec j dOi innych krajów okupo- W' obQzie koucentracyjnymw O§więcimło 
św~adnta wszystkich Polaków, Sm. utne do~ ja 1945 r. ' wanych,zmus~ając wywietlonych, ludzi do nie- Niemcy wymordowali 4 miliony IUdzi,'w Maj_ 
~'c.Q cz, enia okresu przedwojennego' na~· Wciągu całego czasilokupac,ji' zagrabionych wolnicżej pracy, przeważnie w fabrykach prze- danku 1,5 miliona. W akcie oskal'Żt:niapodaoo 
\( zYł terenów, oskarżeni w. celu systematycznegote'r- mysłu wojennego j ,doinnyeb prac, zwiąZ8nycbtakże, że Niemcy wymordowali 5, milionów .700 
chOd~' na~,;,że wszelkie pakty i bloki - za- ~ryzowail:ia mies,~kańców, zabijan, i męczyli z. wysiłkami wÓjoonymi Niemiec.', .'. tysięcy Żydów.' \ . , 
~,. le, czy jak inaczej się będą, nazywać ObYw3ltcli, obcbodzili się z nimi sur~wo i wif; , 
dZi;' ?s~atec~nym., wyniku powo,d~Ij(l po- zili iehbez· przewidz.ial1ego prawem' procesu s~!- . , ", 

Ogn' S:"lata na obozy, wzmącm8Ją za~ dQwego. ZabóJstwa i.pI'ześladowauiJa prrzepro- 'Oli""f·OM·" pOlS",' Dos I 
'._, ',lenl~ i zamiast usuwać przeCiwieństwa wa'llzane były różnorodnymi. sposobami, a więc ,"."", . '. . 't",' , ." ,". - z przez rozstrzcliwa'llie,w-ieszunic" za,tru,vaUłe . 
1~ dWi,~kszają je, przyczyniając się przez gfłzc~n, ska~walłie na śmierć głodową, syste., ,~hljJIi.AJ· a 4ft. pomFA,. eIł. ft Olo,"Z'ZO" 
Jed o POwstawania nastrojów wojennyc~, matyczuc głodzcnie~ sysłcmaclzne zmuszan~c 110 &011." li Ul V "Vi liv " 3 
rolną gwarancją pokoju jest jedność Na~ pracy jlooadsiły, bra,k ,obsługi sanitarneJ i l~- ,,' .', .,' , " . , 

, ow Sp , - h' . karskie,l, bicie,Qlu'ucil'ńshva i tortury wszl~ł~ On~,er~wJt .p.oISCy,. p~z~bywaJący 'W daw- IJ~cz' tak [ue Jest. tę~kmm:\:" za, nas,zą . d~.()-
h~, Aby P~r:J' 1:,.rz~~~6p·ie l1'ló,g-ł być trwa- Id~gorodz,aju .1ak np, pl'zypiekul?ie roZptllol~yni .;1~~ !1Jer:ł;~cK~m Olbo~l,e ~er:cow, w Do0ss~l prze ga. O']czyz.ną., ,z.a nas'zyml r:od~1naml,za udZla-

" 111 żelazem, wyrywun,iepaznokc,i, -,Jl'aIZ ,przeprowa- sb,h, w 1'lnJ e1-llU SWOIm 1 .. lnny,ch ,Oif~c~ro~ do lem w ,~u.dowle nowe,g~ ZY'CJa, ~H~ i est~śmy , 
W k. uszą być stworzone takie \:Varunkh dz,alOlie doś"iadlCzeń ~a ludziach żywyeh, przez dowo~cy 21 grupy armil, o ryty>] Sikle] pIsmo, wro~aml nowego! ustro:l1!. le~z Wl-ernytl11 synil ,torYchbestia 'niemiecka nie mogłaby stosowanie operac,ii, i innymi sposobami. -Na w ktorym ~zytamy: TIamI naro-du, chcącym1 lP'OImOC narodowi w 
d·' . n'Owo zebrać się 'do skO'ku na sasra~ niektórych 1erenach 'okupowanych os'karźeni ,- Młia ' jut. piąty mie,siąc óii zakończenia ~ego ciężkim po!oźeniu,. W zwiazku ztY!ll 

ow, Min. Riymow§ki sformułował' te lłh'l1dniati , wykon~wanie ,ob~ządkó~T relig~ł" wOjny w :E u f'Oipie, a my nie tylk-o nie rozipO- Jest ,:zecza, 'llatura1lna. z~ dalJz~e oQdklad~me 
Warunki" . . ., ,. nych, przesladowah duchowiensłwo i zakonm- częliśmy podróży do domów, le'cz oIrzyma- naszego powro-tuWYW<:ll,ule ~~srod nas .";'j,elu 
łąk i k '.Jak, Je. rozumIe l, czurekazdy . ~O-J'kÓW OR'uzdokoriywali el{spriopriacji własno~ci liśr.ny infQlrma.cle; że mamy bycprzyg,o,towani rosną-cą slta.Ie nerwowosc. ktoTa prowadZI do 

, Sl>tu.a' c,azdy r,ozum, ny i fr. ~ez.:w. o oC,eniafąc. y, koście,lny.eh, ' 1l,m~,'ślnic i ._sys.' terna. ty" c,znie _ ~ępm do przezimowal'1ia' tuta,]· Nl"e znamy priyczy- r,ozvac~y, clą braku kontroh lJ1<lJd sobą, do 
;y Ję " " - -, , . . smutneJ' samowolo : d 'd·· d ·k" ' ,dar .. ' POhtyczną, słrategIczną l .gospo·' .oskarzcm 113I'ody, ł. zu. USmJCI'Cllh ludnQs~ cy. ny tego stm1U rzeczy. być może. źe wla,dze ewakua,cji do org'J l. ~~' 'P?llec1a. ' Zl l-e] 

gr c~ąswej części świata Europejczyk:wHi~ą olmpowaiIych !irajów, a~e~~T, w'Y't~pić .Q~ brytviskie są tllylni,e poinformbwa'ue, jako,by , '" antzacl ,o gO ge~o "marszu 
l~n,ce PolsI' 't l P d 'e' kręslrme rasy i warstwy ludnoscI, lak rowmcz więl~szość z 11as 'wo'lala tu Dozostac. Być' mo- do W~r~zav.:Y.' do sk!adama' Ska'lig do władz 
; l"lOskwi ,{IJ us. a o~e w ocz 81Ul ,g1!'Upy n/nodowościow(', rnsowe i I·eHgijnc. ż,e również, że ,st;fl.o się to z bra~u. ~r~nspo~- b~~lS~l~h lta, . r " ..' I ". 

rqt;,· e me mogą byc naruszone - to W' ciągu całej okupacji uiemi('ekiej w l.rajach tow, lecz przecl,ez 'mne naro-dowosCl lUZ wro- di I •• ' VI ąz::l •. p z t~ m ,pr~sllnY ,pa.na o lHZ1e
~zYstkie ośrodki faszyzmu w Euro- zachodnich i wschodnich ,rząd Jliemiee'k{. i Ilie- cny do swyc:h k'raiów. a nawet Niemcy za- {T ozeme; raportu w spraWlre ~aS~eigo. obecne-r ,'''-'' __ 'P~l _iii",_~m.-.'>''-1Wl?l'%"Ill'J-~czynają już ściagać z. powrotem, Gzy więc ~~eżP~ozeU1a~tadzom ,brytflSbn;.Jak rów-') ął'1 - - . ł nie wchodza tu w grę llme przyczyny dla nas . . asza ~ro;:,bę 0, PIZYSp!eszeme powmtu, " HSzerzn PI e OBł" .Rdzy slrazaoł- na s j@erc nie'zrozumiale? Z\~Iacamy Sl~ o umlesz:cze'll1e obo'zu ·.w rzę-
.' ' 

-.. ", ~ \11] ,. 11' ,"Ul!" Ill~ II" (; '.,... dZłe tych, ktore będą Pl,erwsz.e r'epatrlOWa'l1'e. 
v ..." - ~ li#. 'lJI>.!ll Rząd nasz w Warszawie: :orz,edstawi~ie-le Prosimy o p,owiadomienie nas o wVida'l1iu ta. 

,t:RA,kó . ' . It. ' tel!;o T,ządu za gra1picą. 'nasi koledzy, przeby,. kIe.go 'zarz'ą,dzenia za 'Pośreidni'ctw·em,' szefa 
łt\'~ {) f.W:lPAP). W ,pr?cesi~ 8 osltar~o-I 9',0, kolporfel'a'f,fałszywyci~.b,i\~~kn01Ów 500~ wa;jący. już w domu. na,sze rodziny' - slo'\vemnaszeg.o obozu, z kt®r,eg-o apwbatą przedkta-
.~tt 18 h ałszowame. plenn,dzy ;?.ap:acH W : z~at~wych, W lłhelma KubrclU1h na 5 lat wszyscy. wzywaja nas do natychmiastowego damy" tenwni,ósek, , . 
~l' 'l'a'dl\:l. Wyrok. slta:'.l'l.'i.jący' bG'3:..iGW ba,n !wiEtz,1.e."ua, V?~ady:Jława, Pawe~c;;:yka i Cz~- PO\VI'otu; aby im w odbudowie ruin i znrsz- Pod pismem tym po.dp'sali sie putkowni
~itłU,SZk eus~a Kuch~ll'skiego ifcrdynundn ~ dnw~. I.HupC'lckq :na. 3 latu' Or~EZ Jen:ego ~zeń ;pomóc, Tymcza~e,m szerzą .sie wieści, że ,cy: dr ~a,rol RL~dolf. Henrvk Pomazarlski, Ste-
Iłl\a ~ \a na karę śmierci, ich wi:ip61nlka li Ob:1:aJczyl~a I ni:'!. 2 lala więzielnia. Sta,nL. !est~'smy w '~lęksZO'SCl wrogamI olbec-n-e',IW U-l fal~', Mahszewskl .. Anastazy Makowski ~. pblk, 
, u'r - n,a 10 la~ więzienia, główne- ,sława Pawlikmfn.kiego .sąd unięwinnił. \ stroi]u, rzadu l ~ar~oldu~ , WllUc'enty RU.dOWICZ_ ,.' , (Pap) 



Str. % DZIENNIK ŁóDZKI Nr 101 (t1tJ.,.. -
pier si kroczyli do Ant erpU I tło~t4~i ,~:?;e~J3~'~~ ~- .. du O s:gucunek dlm ~r~nV'u I arze, . 

Ku~m-
WARSZAWA (PAp) - DYPllomatyczny!- ale ża,dne chyba kraje ha śwkc'le nie tlcier-l -- Okoto 50 tyS, rybvwateli f:JOIlsbch, g?ów- Z dosk01~ale redagowa"fl~ch. nd~t ~ "oałości. 

korespondent PAP ()dwieldzil char.ze d'affaires piajy tak silnie w okresie okupacji. jalk Pol-' nie uc!wdźc6w wojennych. Belgijski komisa- cH" pragntcmYP1'zyioczyc Je tlą " 

"d. in. Belgii w 'vVarszawie P. Andre vVende~ I ska i Belgia. Ojczyzna moia o.dczu!a ,boltśn:e riat repatriadrjnv udziela Polakbm pomoq' Tytuł "noty" jak -wyżej: , enie 
len,. ce:em omów;enia stosunków < Dolsko-bel- po raz dnu;-} czym Sa i czym potra1:ą by6 materialnej 3'by ulżyć im w trudnej sytuacji. Strasz~li:vy spadek .okuP~C.i~ - .S.ChOIZzbyt 
gijskich, znienawidzeni Drzez' nas Nie;mcy. Pragnę Sprawy, powrotu do kraiu zaimnia się a.11ec- m, oralnoscl spo,ieczneJ -n. le Je,st. 'llg~YTr"e" 

- Stosunki hehdisko:,poiskie zawsze, ukta- ,przy tej okazii zazna,czve. że armia polska nie mlcjscowi działacze polscy. 'yV Belgii l ej " 

dały się bardzo przyjaźni'e. Giha kraje malją cieszy się w Bcl.g-ij dużą pO'iJularnością, g.dyż przebywa charge d'affaires Am iD. Ivlaksymi- cbzęsto ?rZ?~mlOt:~ uwagl. PU~:l~Z~t;~szlhvY 
wiele wspóinych cech, wiele stYCZJ1ych i wza· u' boku n1aszvch dzie1nvch a,liantów brata u· lian'Barfz. Ocz'ekuiemy jednak ciagle przyia- a cZUJnOSCI w eJ spraWIe. - d czY" 
jemnych iriteresów - mówi Andre \Vandelen dział w Qswoibodzeniu kra ~1.1. " zdu do Belgii polskiej m:sli repatriacyinej, spadek trzeb,a mieć przed oczyn1a, g y n1.U 

Półacy' pierwsi oswobodzili i' wKroczyli r' Zarząd be,lg-ijslki nie bedzie stawia! żadnych ta się o zbrodniach niedobitków !aszy~ 1111 

Fabryhf ti.lKr6w i Czekolady./ Antwerpii. dlatego cieszą sl.ę u nas tak dużą przeszkód powrotowi do kraju Polaków. któ- polskieg?, gdy m~śli się \'-'reszcIe a°Z'v~ia 
~ povularnnścia. 'rzy wvra,żaia chęć w tym kierunku. gdyby wszystkIm co publICystyka nasz~ 11 , 

~ln!illl~tti!ii'Nll''W.l1' ~ft1~tIłI.n~" Jeżeli chodzi o ,s !o<s unki gOSDolcta,rcze, to nawet cłwdzHo o zatrud-niónvchorzed wojną 
~mlM!oliou;m!:u.& IliW r:l:Ju,ft"n •. "~",,'!ll1,K przed wojna Belgia 'eksportowała ,do Polski w kopalnia'ch hdg;i:iskich wykwali1fik,owa:llych "potęgą ciemnoty". ni epokO" 
Centralny Skład Oddział szklo, lustra. ceramikę. cement, rnaszyny i apa górników polskich. Trzeba jedn,ak z nienmi~js~ym .' gar· 

Łódź, Sieradzka l, Łódź~ Zgierslr;a 1, raty. Nasza' WSpó1PTuca gospodarcza, szcz'e- \V Polsce bawi belgijska misia repatri.a- jem śledzić in1fe'-dntike~ą.~phvllezmsl1p·~~~czeń. 
łeI.10~-fl2 tel. 104-93 gólni'e IPfzemvstowa i ·.ekonomiczna. ukhdata cYina,' która wlasnymi samochodami zbiera z !:>ze - a przeCIez o. ",'llwIe prze .. I ka-

'---'---'--------=--=-=-------==--=-=-----'! się przed woIna kOl'zyst'nie dla obu stTo'n. Ma-naiodlegleisz:vch zakątków ci!: ościn n e i POllski stwo odczuwane fakty. Zbyt często ~ty 'e-

I I· 0-'··'1. T ~.11 D lU I II Ił my zamia,robecni,e zawrzeć tra,ktatha'udlo- naszych obywateli. oraz s:Disuie dalie dotyczą . 1 t' b ta'no6ci samowOrI, nI .-, Eiv li HI . n li . P my Sl'ę 7.; i'tLCaml ru .•• " , . tranS' 
wy 'Z Polską, aIe to zaill:cudnienie wiC]że się z ce zmarłych lub zamordowanych w ,olsce J'ednokrbtl!~e 'wprost prze:mocy zle ,.5. ."" 

: .. . aparaty j artykuły fo-cafoksztaHem stosunków' gos,po.darczych po1- przezhitlero\VIców obywateli b el.e:H skich. . dur S,y'" 
. . . ,tograficzne. - Kupno. sko-,belgi'iskic'h i uzakż.ni.o'ne iest od wizyty Pragnąłbym wyrazić 'Rządo,wi Je,dnolści osobników, ",Vlwrzystujący,rh, n:~no 11~duiY-

., Sprzedaż. ·misji gOSiPodarczo..,przemyslowei w Warsza- Narodowej DOIdziękowa'nia za oka,za,ną illam bol władzy. Nie można tu mOW1C ,... yj-
wie. ' p'omoci ula,twienia w lJ)owr,oc. I,e do Belgii na-I ciu' władz~. ~o prostu jak w dobi~ sa~lacpa. 

, . LOnt, UL. PRZEJAZD Nr 36 ,-.:.. nu Polaków przebywa obec'nIe w Belgii? szych lkzny~h o:hywateIi.' ; ,nej osobmk ummldurowany czuJe, s~ę pre .. 

. I~~~~~. E;~,'!:::' ,~. ~--,~,G-'~O~-~N~G~~~:~~~~~~~~~~~-~~~;~~R~--~Em.~"""""'''''1:OWE~~R-"!'t-k-"'i&.~!~ł-!~~'!I~~I ::. ]~~~~l~.~~?~~~:~.~·~:·f; 
§ ,\~ I' .. I".: ważenie~, pOIiiżcniem, dyskredytowan pa-

J A D W I G A E L' SN E B ~. ~ T dl k. h '~ godności urzędu i władzy pallstwowej·t_..łrt" 
.' nI. Główna 20, teł. 157~66 ' ~' ~ eK~ińS~i:;~Y;i4 1C W sobotę ~O.X e ~ noszenie się munduru w pociągach, f11S Ył~ 

~W· d· ~ ·II D11 )'(; Dlt"ICA SlGRC l I ~~~:.:a<p~~~::;:~n!:~~u~1d~: la omosci ze ś wi ata !I, ,,'. t ",". ,L,' ,Ił L ' l-l,' I~ ,;ani~ w :en s~osób bk~rZy~d ~;oł:~e::stV1O , I~, . ' I~ as e ne as wmno y prh~kz. 1" """'petentne 
- Nor:.tmberga. Prz;ew<i<! sa:dowY fOZ!l)OCZ- 1': ';1 piętnowane, a przez czynm. l COu. ścią' 

ni:e się- na;jlPóźnj.ej ;po u:pływie 30 Idni 00 chwHi I~ widowisko ~uzyczne W 16 obrazach ,pióra Tadeusza ChrlanO!łsk~ego i~1 ścigane: ł karane ze szcz~gólną, suroVl~. 1'0" 
doręczenia oska.r!tonyma[du oskarżenia. Na l,~ I:~J Idzie bowiem o leczenie organizmu z JO :li 
roz.prawi,e w Norymberdze bedzie vfz·ewodmi- 'I!::' Poczalek o godz. 20-ej satyra: - humor - ~! wego ze skutków zdzic7"enia wo.ienIle~~, ltu' 
La;"re:~:.e saWl'Cle le Kl'ei I"yta:nii lord hitlerowskie,ichOl;obyhrutalnośd '1'a" l d t .. l W' 1" B p. Niedziela " 17 i 2, O-ej sentyment - wystawa ,,~I i j\.\l 

p~s~. Aby~~~ę n~c~li ua~~~.~~ 
- Zawieszenie pisma katolickiego w BelgU.j wo -I- nawet v.'brew doraźnej OSOblSt 'nasi 

Za Z'go;da senatu PTe111ter beldis'ki Van Ack'er Rud'a Pab81~'I' &llcka przyłączona' do Łod'z·1 lpy§ci. Bo szacunek dla pra,wa przY'~tg/ zawiesił pismo 'katolick~e .. OnotiJdten" za 0- " , [.'~" III ' ' . ' . '," " ł k Vf 0" strą napaść na rzad. - III każaej zbiorowośd i jeJ cz on -OlP. . ~ • 

I tecznym' rachunku największe korzY' ~l~O' 
, - Samolotymłędzy USA a Wielką Bry ta- Miasto Ruda Pabianicka od~lawna całym i obecnie zostały w pełni uw:zgl~nione. Zgo- Sądzimy, iż każdy pod tymi iWj(J,{farrt~ 'śtle, 
nIą. Od 23 paM,iztemika zosta,nle p"odjeta re- kom~lek~em swego Zycia oraz mterEłSów go. i dnie z peleeeniem Władz Centralnych w celu że si~ podpisać z zadowoleniem. OtJz1J1ff/' a: . 
gu'~arnakomuTIiikacja samolot·owa między spodarczych, ciążyła do ;t>odzi. Pozostające usprawnienia czynności,~iązanychze epra- każdy, prócz tych, kt6rych dotyczą. !~..:. fil 
.Wl~1ką iBrYltanią a Stanami Zjednoczonymi. ,niegdyś bez skutku starania, w tym kierunku wowaniem, władzy administracyjnej ogólnej ~~~ ___ fI1JłIIf .. 

;-':Pow~t~ńc.r ~~'wais~y •. Urzedni~ hoIender-lze str01!~"" mieszkańców Rudy Pabianickiej, i samorządowej I instancji, w dniu 17 bm. ~ T E A T R. _Jlt'IOI,.~M!,_ .. Uz,,~e, ... i .. A,_'};,z',.:J, .. O_3·.~ N I~,< lł~:~' . 
. 8'k~el, a,dmlm~tracll cYW]lne~l w IndIach ~scho. mmmmmmmmmmnHmmmummmmm Ruda Pabianicka została przylączona do . _ • _ v..... "t, ~ ~_ . 

dmch, Jaw~lczyk !pulkow~lk Abdul R~,bJr, od-I;' ' :: miasta Łodzi. Przejęcie' Rudy Pabianickiej 
był 3-godzmna konf,erencJe z przvwodc?t na· :: fl3y'nmuft l l:zdel~&r!klll - ...,'. b . ' 'DZIŚ PREMIERA' , 11 -
cJo;nalis'tów iawaisld0h d~em Soe 'Kamo. PnI" :: 6 '6Jj . n l!.Jii3 :: p.rzez. ~arząd MIeJskI. v: ~OdZl od yl0.SIę w wielki montaż muzyki, humoru l tanC 

~~~~mf::~al~cJr~ia~di~r n~O~~~:t:~i~r;::~: § • ,"'KRAWIEC' §~~:!~~i:j. Zar~ądu MIeJskIego w RudZIe Pa- "BABIE LATO" 
znania J~~v~~ t~kich samYch praw, jaki'e. wY- = ,:: z. rąk burmistrza Rudy Pabianickiej ob. w 20 obl'aza~h 
sP()mblliPms~l!tn zostały z3J,trwaraintowane I';: poleca się szanownei klienieH ~ mowackiego urzędowanie przejął starosta Początek o godz; 20, w niedziele 
przez Sta:ny' Zletdnocz·one. 'j§ L6c1ź. TARGOWA 32. M. 23 oiicyna :: grodzki Południowo - Łódzki ob. St. Górniak. o god,z. 17 i 20. ~' ,; 

- ~on.fts~ata kłe~not6w w .Japoni.i. Władze 1= =1 W ten spoSób wszystkie . agendy dotychczaso-· Kasa czynna od .gOdZ. 15.· .. , . , 
ameryKa~S~le s'ko,?,!lskowalv w, TokJ.o, bn~lan- :: (po rozwiązaniu sV6tki Z. tzdeibSiki = wego Zarządu Miejskiego w Rudzie pabia. ....._~~ 
ty. wartoscl 30 ml!lonów dolarow,. ktor. e był ,Y 1= i A Tomaszews.ki, Piotrkowska 85) = i l·' j' . te "t ł,' 'St t~~"""-B~~. I wtasno'ścią 'z"dowego urze,du kont:r:oH Klel-::· .:: n clne przeJę zos a y przez aros wo <><>0<>0<><><><><>00000000<><><> .' , 
noty :ni aty .P;C:hodzi,Ć . z,e zbiórki ?rz,ei>rowa"','ITIlllllmmnmmlmmmmmmmlmmmnmTI Grodzkie. Po~uaniowo - Łódzkie. 'V! związku W' 8;I!!!W.ft ') Dnra 
dzo.neJ wsrod ludnoscl l!1a iPokrvcle ko'szt6wl===a:::::;=::D==:I====:i===III- z ~ym sle~z;ba .Starostwa. G~odzkIego Połu- ~ ... ii13 ul '-II' 

wOJennych.., ' l" I dmowo - !JodzkH~go przemesIOna zost~ła do 'I rodz2n" OnLnul'I'lyńakICh. 
- Gabinet francuski przed wyborami. Na . Tel.: 1.16 .. 98 Rudy Pabianicldej, ul. Piłsudskieto 7, tele- I mu Zl&i~,n~ ... ~ ,IIi\D 

ostatnim posied.zeniu lR"a~inetu , fTancu~kj'e:go 'I Fabryka Kartonaży _ ul. Piotrkowska 135 fon 215~76. Na Chojriach pozostaje' ekspo- ,z KutlJ,a i Lodzli proszeni są.o sko~l1U~;:;' 
przed wy;bo!aml p,ostan?WIO'no utworzyc blU- N A .Y'T A N I EJ ,zytura Starostwa Grodzkiego' Południowo- kowanie się z Drem H. Domano W1C•Z 

rodla badan nad energIa atomowa. . I . ," 'd' 'd' l k l l R k I D d P O C l " lU Indla. . . .' I", RólNE PUDELI{~ TE'{.'J'UROW, E Ło zklego yv awnym o a u, u. .zgows a warban , . . ac lal', n.ssa~, - Sprawa Palestyny. W Izbie Gmm na ln-' ~"ca_, _< _______ " __ .I: _ ___ Nr 146 • 
teI1J)ela.cję posta konserwatywnego Donnera, l;===iJ=III:==III=rł=e=El· / oo<><>O<>OO<>o<>Oo<>o<>~o<> 
w sprawie Palestynv,prermi<er Attleeodpowie " ., *lłI. 
dzia!" te. oostar~ się. ~dzielić sz~,",g6!oviycll lI!. y' f' «O ' ' '\' m; (J' 
w::.as~;::i~Wr~~!~~li~S:: :;;~S;~;~1. w WieI- O' I~~.. '.; I~ r "al"a, .. "l'; "~~; li' , 

klej Brytanii. Roz,poczefy się pertrak1acie 1:1.." .. " tDU Ił fil ' 
między. ptalCOldawcami i 'Przedstawidelami ' ", . v:Y'isZe• ' 
straikuia:cychtołlotników portowych ,w Wie1- ~oto 8.0f}{)i11iżynierów i techników oraz1 wo - Transportową. Za:dani,em s,ekcii 'orgalni-, bi,e i ra.dzin. oraz pensie o SD proc. ' " 
kiei Brytanii. Strajkujący. którycn lkz'ba tr:zedh tysięcy rz'ermieśl:ników przebywa jes,z-l zacy:jnej jest ustalanie miejsc, gd,z,je repa- 11iIŻ w Polsce centr.a:lnei. !lni1(Óv'" 
przekroczyła 40.DOO żadaia 40-,go..dziimego t y- Cle oIbeicn:ie na etńj,gr3Jcji. W iwiązku ze stale tria'tlcitechnicy mogEby być zatliU'dniellL Sek- Na terenie Łndzli zn,ajduie się d~~ ,tecw prze" 
godnia pracy i p.odwvższenia zarobków do 20 wz,rasia,jącą falą repa'triadi naszych rodaków 'da tlllfon~a'cy,jna zajmuje s:ę- usta.1ani,em wdre- repatriantów kilImset \volnych mleJs.c (l.) 
szylingów dzi'ennie. 'z zachodu, Stowarzyszen:e TectJ,ników J?:0'1- sów rodz,i;n, ,powracającYiC'h techników i 'l1a- myśi1e. ~ 
- Prezes włoskiej .Akademii przed sądcm~ Znany skich w WieLkiej Bryitamii' zainicio'wało w po- wią.zywaniem korr1taktu między l:epatr;,antami W' • . ~~l' y l\1eskiej .... ' 

f '1 ,. f· G'·' t D U' ki" cł d' . h d' . S k' K t J T - y.W03'nHI BJllC łzn, . l lł ~ ~e~.gra . w oS'lO~~;Pł' rOk~s.orA'k Idolt' ,o.. Nane 'l l, !to~y rozumieniu z ,'ambasal~ą polską w Lon y'l11e a l'C ro 'zmaml. e :'l a wa ert1JEOWO
k
- rans K A Z I ~l ł. F R Z, B A J ... I:'). 

, y. 'Pte~~sem vv o.s, ,le,] a emm l aur, sltallle l . Ogó1:nopOllskimTowarzystwemTe,chn'lcz- portowa przygoto\vuJe tymczasowe watery , ,.', r. 111.4 

w naJblu;szych dmach przed sądem, oskarżony nym -.:.. Komitet Repatriadi Techników z Za- ,dla repatria:ntów o,mz orgaill'zuje transp,orty ~ Łódź, IlIłotrkowska 1~.. n~<c!l 
o zdra,dę s:tanu . . ..., . .' S' . O)owle. Zo • , 

, " •• • T • granicy, za,daniem którego jest z·orga:nlzowa· zza gran.1CY'l. . •... . ~~' zYJe. na m,t::trę z 'l' pyj~IIlY 
- ,:':lc~~scyt w .S.i~.młe. AgenCJa Umte·d .Pre~s nie powrotu .do kraju i rozmiesz.czen:e w \V ZWIązku zdzlała.Jll'osclą l~o:11'1tetu,oddzla . 1"8 .~,. materIałów: koszule, 'jnJl'lY' 

dOill~Sl, • ze w .na.Jb. hZS~ym, c, zas,I:.odb~dzIe ~lę prz.',e,mYŚle po;1skim technlików i rzerhieŚllników.,IY, O,lkrę, gowe OTT :na,deslaly lUZ do ~,~'l'ządu '. L ~, i dam~kie bluzki or!!~ 
w SJalille rplełllscyt, l{..I?r?go V\'1'Ill~l:l~I zaac~ydu.J::j: Komitet ten, P.O i\.lzgodnienIu s\vego stan;owi- gló,,;nego wykaz wa'~uiący~h posad vi p'rze-. _... . -:-"" ~""'""'~~ 
~zy parlament ma byc Jedno- czy ~'\Vu-Izhol.w~ I s,ka z Min. Przemysłu I NU,n. AdministracjI Pu- mysle na terenie całego kraJU, . '/~"'':''~'''''-'''~ , ., 
1.CZY połowa deputowanych ma byc tak, Jak I b'l' . "I .' d . ~ l " t· I T h'"" t" d 'ący s'ę na tere- \ " JjZ d t d '. . d . . lCZlnej, p'O~ SWO,]ą Z.j.ala nolSC, ZWOU]ąc ec !mcy .. repa .. namYJ. u aj 'J ,I . " .", • Ił J ~ 

o ą, 'O~ll~n'0\van~ przez rzą .. " l na dzień 2Z bm. pierwsze posie'dzenie ple- ny za,cho;d~nie: mają ,z.apewni,one cał'~owitep?- 2 ' ' k ro 2· 
- s\\ mdcZ'tm? pr~zydenta Truman? Pl ~~ narme. ' . , l krycie kosztów po,dr6ży, zarprowlantowame ~ ,S . fi 

zydent !r~lmaTI oS\":ladczvl .na. komerenql Jednocześnie Komitet ut o J t· , sekcie: na cala -ctmgę,lla miejscu {)Itr:zyma.ją urzą.d:zo- ~, ., ' . ~ 
prasowej, ze St:my Z]edno-cz,ooe me mO'gą na- . '. .. \':, rz? rzy. . ~ _ . "_ ~,' .,' .j dl : _ ~B ' tA 
dal same ponosić kosztów zwiazanvch z ni.e- Orgal1lZaCY]flą, InformaCYll1& 1 Kwaterun.ko ne mleszka'11i.la, calkm.vJt-e u.:'::yman.e a s,C ~, W O D Y M I N E.Ił A L N ·;vE 2 
s~e.rf;~m pomocy glo~ujacei ~udności "'VI Eu~o- iHlmmmmmmmmmmł!H.iHHmmmumm I~ KOMUNU<:ACJA AUTOBUSOWA ~ KĄP I E L E SIARCi~NO-SOI,AN~O' ,.~ 
me .l odbudo,wa panstv.:' Z;'lJszszonvch 'Prz~z ' ,,' .. i··. , ŁÓDŹ.,--GDYNIA· '2, KĄP I E L E 1\1 U Ł O W .B2 
wOj!?ę. Wo~ec te,g-o,~dz1atalnoś~ UN~RA' l11;e e O' l> 'Od dnia' 15.1.0.45 o~chodza codzie~1l1i,e au- ~SEZON KĄPIELOWY TRWA, ... ~ 
powll1na byc przedłuzOIna na okres meogral11- , . , tOlbusy o ,Q;odz. 7-e1 ra,no z ŁodZI przez .'i: ,.". " aidziefUtl .... a 
czony, ., ,Wioclawek, TórllJl. Bydg,os.zcz, Tczew, ~ od dma lo mala do dn)a 31 P : f;: a 
,- Umiędzynarodowienie Zagłębia Ruhry. Gdańsk. Odiazd' - Orbis - ul. Piotr- . ~ WSKAZANIA L E C Z N I C Z we ' 2 
Sekret.~rz stanu .Byrn~s, oświadczył na.lml,l~ i»h.'iJIf~ i~dP~~IA .~ kowska, róg- Tra'u~utta 12 l'eumat?,zm i' a.r~retyzm t w~ a 
fere-nCJl pr.asO'weJ. ze legO zastęipc,!- udaJ~ Się i1dUI JI ~H~i.lJ.! *-a!§ł Ai'łVJ.t1~V ~.ł. ."=, ... ,.,..=::.,....~'''''''"''''''':~--- .. = '"" ~ w3zclklCh postaCiach, zesZ Y .0- ~ 
do ZagłębIa Ruhrv. celem zbadama WTIlosk,u poszukuje lo-1mlu 'na biuro 5 - 6 pokoi . KSIĄŻKI, NUTY, KUFU.JE 'KSIĘGARNIA 12 nłenie . stawów pozapalne! p Ił 2 
Francii w' s'Prawieumiedzvnarodowie!nia Za- w centrum miasLa, mnże byćczęśGiowo Spółdz.Wyd, • C Z Y.T E L N I K"'2 urazow~ gruźlica chh'urgIC~_' fJ 
glebla Ru,hrv. z urządzeniem. Łódź, Piotrko,,:ska 14: I~ p~zewlekłe choroby skórne~'dO: '2 

,,,.. 2~ Ut! 7 Załatwia czynnosc'l kSIęgarskIe szybko. ~ bH~ce, i uldadu lHll'WO,".C!!, 'lI . -; 2 
Co dzień traszka Zgł6sze-ula: Łódź, te!. 170-14 solidnie puuktu~.lnie, .wysyła pocztą i Z9 2 ischias, ~er~vobóle, pOl.'llZe

ll1
, . fJi 

. ili=ił'l=::=:::~;S~~:::~~===1lI zallczemem. ~. ł Illcdowłady.· ją \vY" 2 
Czasy się zmieniajq 1- 'f'!. ~ , 2 Dojazd koleją do Kielc, skąd kUI'I~~;.Zi:1/')'2 

(W ,ŁO'dzi ldno nazywa ,się "Wis,la") Klej kamaszniczy· JJuo.icitu Po ~ godne autobusy pocztowe do Bus 1 wfaZ, ~ 
Nl'e ch"l"ała' '11 I> ..... ""zo .... iemcarni w!:hod"i;l: mI 2 ju. - CeM przej~zdu autul>uise~1. . ~ ... ~ "... '" ., .. lI~ei, do ~um\l, uB\er" ' 2 z baga.żem około 200.-, zło ;Yliz~ , ~ 

Vi związek ścisły ,,;'- ~ ::;'1 1 rr4 Należy przywieźć ze sobą bl~()C., . ~ 
Wand,a i poszła ongiś w zimne m:~rły Wisły. mazura, czernidło.' prostldatramentowe 2' Qę pościelową, pOd"szl{ęi zakład Z 
Dźis~al Wanda w$;ród obcych ceuiącswoje 'najlepszej jakości firmY .,Fan'., tylko-2 Informacyj udzi,cla pańs~wOWY ... Bi LIl:O, Z 

, ." ,szanse w centrali dodatków szewskich i ry- 2 Zdrojowy 'Y Busku - ZdroJ.U . oraI~jeICllGl1, B 
, ' . n' 1 '.c:, eda"skór I zatrudni naty,chmiast I .InfOr!nac?,jn~ BUSka. ; ZdrOJU. Wk. ~ d";OC1Cll , 'Poszła do. ;.Wi~ly" z Francuzem ai na dwa I ' mars (jC 1. ~,prz,.''',. . 2 ul. SIenkIeWIcza 79 (napr7.ecl\v. . ' . . s~~m;~.I' ,l\iUcczYsław LOPACINSKI, Gło,wna 40 I 4 STOLARZY i 4 LłKIERNlKOW ~. ; kolejowegoł· . ~ 

W. L. Brudztnskt ~B===!!I===Ił====IIl::':=:::::IfI~BZgroszeni~: Łódź. tel. 170-14. ~"""""''-'-'-,'-'''''''-'-''' .... ~ 
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" . 
Wydatki .reprezentacyjne 

lnu Si i h y Ć 11 r ze s I (I Vi i o n n, c z Ił ś Ć I ri h IV)' ł li li! k i c h Dr~~S1~~f!~~~~i{;~r~~~~Yh~~~~let~w:t~va;~:~:~:' 
W SI:,~ .l~'b' " • - niest~h'; nle mam dostępu, A szkoda. Bardzo 

~Od prz;·UL.l l'~ ZWląZ~OVI zawodowych brym gatunku, koniecznego do ich uru-I elektro'i'Tl11e zakładów: ł-Ioraka, Kru,:;che bovliem interesl.llaco i efektownie mogłybY 
negO Z, ~VC?Dlct;v~m ,6ekret~rza general- chomi'enila. , ! l En.cJ.er oraz inne. wyglądać cyfr:', oviewaj~ce t. 'ZW. wydat~i 
Skiego W\ąZKU V~ł()lkn:clr~y 0")', Wltaszcw- \V ten sposób do prlacująC}li,ch obecnie "vV ten \Sposób prace ele,ktrowni doznają reprezentac:dnę. N~eDoślednie one mieisce zal· 
tencja, {.Qb'y~a, Ellę- VI d~llU 1,8. nm. k')nfe- równollegle elektrown: łódzkiej, zq:er- znacznego odciążenia przez: 1) włączen~e muja w różnych budżetach. 
CZem.l'a EZ. U.QZlalem prze{istawJcleli Zjedno- ..ski'ej. płockiej, \,vłocław.skiej, przybyła SIę wymienionych elektTo'Jwn.i fabryct-' Oto mam dość ilstosul1kowane~o kolegę, któ 

l~erget Ol T' , k' I . re go p1/3wie codziclmvm zdęctem iest udział 
l1a któr ~ yc:mego :;:i:ęgU _,O'QZ. 'lego, elektrowmia ScheJhlpra i Grohmana, a roz- nych do wytwarzania prądu, 2) p~zez prze- w różnych bankietadt bankiecHt3ch. czarnych 
Ś!Odkó ej po~U~zO~lO sprawę znalezLenia I poczynają już pralCe elektrownie zakła.- rzucenie części dl.lżyC'h fabryk na -pracę hawach i heroRtk:ich towarzyskich, Qrganizo" 
e1ektroW QdcląZlen~a 7. n6.~lmjer:n~j P!3.cy dów: Pazncp':!.sbego, \tVid;r..ewsbej Manu- nocną, B~dz,e mazna wówczas p,omyśleć wanych za pien:p,dze. poc~odzace z publicznej 
a~~zi ~l pr~:z p~~cmy.s~ włok,'en;:llczy. f~ktury, Allart, ROl~1S6eau' i S-ki. vV lrak- w: elelkt'~a',l:liach a remonce i C'zy6zcze- kie;;;zeni. 
cZ:Uw-' to,. z~ eleKerowme, na ogol od- Cle przylgotowywamCl od} uruchOJuienia t3ą mu kotłow, (Z) ,Jesteśmy narodem strasznie łubiacymrepre 
li 1., aJące .,Je,szcze bok:'śnia G.""wactac}e ' 7el1ta~ię. Rozl.imiem reprezentację nazewl1ątrz 
~~~h~e ~uz O~Plli~; ;~~j; ~Ż(B~~~ ~w~s~~ repreu~a~e~bue ~myMu~ 
:moc ez rezerw, dając \Swą maksymalną fabryl{a :, fi:: Sobczok ~ Ale przed kim, kogo i co reprezentuje· byle 

:t\. ' docho<:lzącą we dnie do 44.200 kIw. _ ~ Cu.krów ·;JE " ~ inst: ,Łucja urządzaiaca przyjęcie w byle Pj~ 
vZ'W ~ t - p>; p;d6w.:e. BogIem a prawda. jest to po prostu 

o:n~ d o,nkiem alarmowym był'J pęknięcie ~ i ód i ~ inaczcj nazywai~ca się okazia do wypitki nie kol aj ZW elektrowni łódzkiej jednego z ~ C d Centralny skład: ~ za swoje pieniaGze. , 
Wy O'W; .e1ty zapobiec dalszym podobnym ~ ze,kola y ~ Gó.z!eś ktoś tam zbudo .... vał dl'e'wniany mo~ 
tYlkPadK:om l dać możl),')ŚĆ ,zysLania nie ~ O.hb;!ah Sieradzka 1 ~ stek przez rzeczułkę. lJ;dzie indziei' pokryto 

o pe''" ' l ~ ~ dach nowa blacha. albo 'oszklmio okna - i już 
<Y~'an' ,'v,n, ej rezerwy a'~e i prz1eprowa- ~ Zgiel'ska 1. :.t. " la ik <4 t l 104 9'... I': uroczystość, połaczona koniecznie z bankte-ch.o . orn:ecznego- remontu kotłów, za- ~ łelef. 104-93 e. - ~ ~ 
d:zl'; ~ tem. 

d-:Jt Potrzeba uruchomienia nieczynnych ~ Poleca nowy gafu- • k ~ Zapominamy. że Jesteśmy biedni. ,że mamy 
ptzYChcza.s elektrowni fabrytznych oraz '- --------- "'lIr ~ ,,\- śr.DJ.etan "owe - ~ mnóstwo potrzeb istotnie doma~aiących się 
cYC~rzu~'en!'a części zakładów, zużywa,ją- ~ nek, cuklerk6w-p~n. ~ ~ "/ ~ luksusowe" ~ zaspokojenia. Zapominamy. że sumy; przezna-

'Wle'lką ;108\C' prcrl rlu na nr" ce nocn"a ~ Z U .. ~ czo"'e na .,w· "d",tl..'i reprezentac~,r 'Jne" o. 'dpowie-
,h,...., . .:!. • '. l ."- ./:', u t .' ~~ atw. przez rząd Lek,( Składniki: pełnotłuste mleko. "'łod 1.v-a f::.:(TI.l'etanka.:.I~ H " '" •.• , • ...... ""Us. Z - ~ "'.'" ~ i': dnio t!ż~ (te mogłyby przynieść realną korzyść. ' 

h.,..." uaWICloe e ]e-dnoc2ema E:n.erge- <l masło śmietan,kQwe i czysty cukier) . ~ 
\ h, .. ,ne go dł'" "d ~ ~ I': Jakby prz'yjemn!.ebvło np. czytać: 

'6kUSJ'i d Po. ugIe] l \~'Yc~.erpuJąceJ. y-~, - Do nabycia we \'t'szys~kic:h sklepach ) OOJ'ekl' N· a"d' Czter·dzi'est.r.;la-
Pr . 06zlt do uzqodn::..el1ld pogłądow z' \ '"T·owarzystwo . - 'V_ 

Z~~aW1~~ami Z~'rk ~ł'k " ~~ &ami z oka~j puyiecia 2~~o cclooki Z~ 
R " • l l [, U o. TIllMZy, . mlast hank,j.etu skla.da 15.000 'zł na dożywia-

lllJc:zOZ~lJ,ający się 6iale prz1emylSlł wfókien- P~'uusl~lI'"hn~ t'~~]łd~ip,hli .. ~,~,' C. n. t ~l" U~u.rO" \,11, '!l.'. Łodzi nie" dzj,eci..." 
tz }" zamŁereso:la~~'lY jest, w pi,erwlS2:ym UW"J ,i'!;~~~ Wił .J~~IiiU«r.~"" !Il~~",U tt!f~U 'N 'Wit.. 'fi 'Ifi!I I Albo: 

llO~ ZJ~ <burym l meprzerwa.nym funkcjo-I ll!:hł1l3r~,?hl ph~l'wszq kfili''łiW~ml1'lnią s~j6hlzielczq "Zaklady .. Pobtyszcz" z tfo\vodu wyp;odu~ 
ora am,em Elektrowni Okręgu Łódzkiego, kowania lp'erwsze,go pndełka tlastv do obu-
J~ . .ż ZZWię~sz,ani,~m ;przez nie swej, mo,cy. Dnia 14 paidz:.eriJ:ka o ~,Q,'odz. 11. PPS w:to-\ wła,ścidela - właścicielem stal sie taty ogól wia zamiast poniia'\v.v sk!a.cl:oia 10.000 zł na 
\\rz obecl1lie dale SH~ 0'hserv1To·vra.c stały cizi ot\vorzyła kawia,rl:ic SlPóldzi:lczą, ... pr~C!Jw,nik~:.vspółdzią·lchYch: ~splanada Zcnik- stypendia dla niez:tmożneimiodzieżv ... " 
ltiercs.t Zużycia prądu przez lj)rzemylSl włó- N~, tym samym nue~s·cu. gdzle prywatny i nęll~ o,ędz:'e' ty!~o ws!pommeme~ d.1.l speku- Nie wiem. hlk i\omn. ale mnie takie podej-
do,lJinJczy o ca 4 tytS. kIw. Z tych wzg'lę- ~g?:'sLyczny wyz?sk, ,C.ągl~ą,t za>vrob'.j~e ~orzy- I Ianto. w ~, geS!efClarZy -narodzlJ~ ~le ,.,Pow: ście do sprawy bardz:eibv odpowiadało. 

'W il'\ .-1 SC1, pows,tą'lo zaCIsze 1 1111·eJSCe iRodzl\veJ roz- szechna • ktora otworz'lla, swe gooSC1Jme progi A tak? 
ęW ~rzQUsta'Widele rob')tników wyrarz.ili rY\v'ki dla categlf ,,~wjata pracy". Prywat'ue, dla wszystkicp, - d,la tyc.h od mIota i si-ekie- Nawet dzieci chcą iut mieĆ swoJe fundusze 
p'raą ~godę przerzucenia pewnyich fabryk kapitaHsty'cz'ne 'Pfze<dsięhi,orstw'o przedzierz- ry, d,la tych od pluga i' oskarda. dla tych o,d l1a wydatki reprezentacyjne. ' 
ll.o~UJ'ący.~h na dwie zmi:a,ny na, pra,cę gnęl<o się w ihstytucję Sipo!eczno-gospódarczą. po z,ilOjach i trurfnei cjężki·ei pracy' mo:że spę- Przychodzi niedawno dziesieciolatek ze 
:mi . ą. ZJe<:ltnoczenie Bn eJ.'1g,e tyczne , nato- w fi.lię kuItura\.llo~rozrywkolwą dla ,,1Jrolet3.- dzić chwile przyjemnie ol za tanie :pj.eniadze. szkoły i do matki: 
e.laa.kst 'Wy,r. azHo ,gotowość dostairczania I ria.ckiej Łodzi", Wa1rtości życia kl1'lturalne igo. ducho\vego I - 'Mamusiu. dal ml sto ~totYcłt na ciastka. 

\; tr'Q I . . Imaterialne.g,o sa .wytwor·Bm wszystkich, dla - Z Dowodu? 
. wm'Jn1 fabrycznym wE'4Jla w do- Slawet,na, 'błyszcząca Esplaill<!lda zmt:nHa \'Irszysthch też l1owi!nny być dostępne, a nie _ Urz~dz<lm przyjęcie dla kolegów. Otrzy-

PRZE!!J3! ... fjKj;;ORS=--.T,, WÓ TRA. 'N;;ÓRi:'{Y~VO:EiSpr,;D.YC'ij, NĘ tylko dL:t· tych o kroci'::l\vych dochodach, małem dziś d:desiata z kolei dwójkę z rachun-
b ~ El ~;a l Milo i swojsko bcdz:e sie czu! w ,.Powsze- l((hv ... Ta![3 okazianieza .... vsze się ,zdarza ... H ... HA.~~: ~E"~ Ki , . i l.. AtlaBILf'llO'A'SKI I chncj" każdy. bo bedzie wśród swoich. wśród A mnie 2:dy. czasem nieco niepewniei zbyt 

robociarzy, wśród ludzi pracy -'- nikt go t".m 
. . " Łódź, ul. Kiilitiskiego 83 - Tel. 120-31 . nleoszllka i nie o,bJ,erze z cieżko zapracowa- późno zamelduie' sIę. żona wita: 
p , - er), w6w >Jakieś obowiązki reprezenta~ 

rz()Wozy, rnagazynow:mie, przeprowadzki, transporty samoeilouHwe, przesyłki kolejowe, A neg·o grosza. cyjne peinHeś? .. 
~ •• ,.' wagony zbi.orowe. .' . e.Jlll Kicrowni'Ctwo .. Powszechnej" doloży wszel- N' d' d k . ił 
ł:-.:"'-;_. , .. """""",_~",,,,,,,,,,,,,,_&"""_"""" 'TW""",~~w~ .... J. k;.ch stalral1, bv, UPFZkY,icmnić życie szal'ego' za-;'ła~~e' Pieril:~;:;lr arn 5 rDffiUle -:- p ero 
~ 1I~~ ••• ::::~:=~::::~~~:::::~~~::~:~::~:.:~~~:::g:~:~:::::::~::~:~:::::=::~::::::~::::~~::~~:~:::~~:;::::~~~~:~~::::~= ,1) r zeciętn ego eZlO \Vl'ę' a, na k tó re;g'o bark l·ch 

.~ jll.lI'r~.'8u.~'n!a ... " ~~,'.": .. ~.,~In~·". ij~. '. ~ ... '~, ~,i ,~,'.... . ~'.r",,,, . Q. '~.~ Adl1§' . U ,P~~~;~~yC~~V .. ~~l~I~~e,~~~~~~~t~~~~Vi\ma~ d~,t~)J!i~~;O~{::~~i~iS~~ ~~:r~~i~~h pienię· 
"" ~U 'i 11~'1J.;j;a 1lL!I"filiJU~.!.,llUilU !"'~ ()l LVU~i czne cia.s,tka, na przyjemna chvrilę pogawędki Talul już z poczuciem obywatelskim. i::: przy czarnej.' NORKUS Całkowicie muszę lei przyzriać rację. ii uls Roosevelta 1 ... 3 (dawniej I'ierackiego) ;~ Out :L' ZĄl{tJp I SPRZEDAŻ; b a,rwniki do tkanin, chemikalia do fabryk, cht."I~ikaUa dCl E~ "9 Rozwój kad h .. 'Y.r, cn:~rope~si(iej:' ::~m::::m~;:::::::::::~~m::::::::~:::::::::m:::::::! 
\~ użytku domowego\), 'Świece, . świeczki nagł'Obkowe, pasty do ohuwia i pod!óg 'E: Cykl odczytów pod ogólną nazwą ,.Rozwó5:: Dr7łe ka O~J\iO'O e' !5 
l.!" ' , bl~ }' li E . !I •• " l S 'Id III. !'i>:~~rm f: ::::.:::.M:=::~_ , ... II •• =:::= ....... I! ....... SI .. IlIMIIII:; •• lI=.H~;lIl.!lDm~.tł~.I!lZ[ m!'lanlr.głl!li1I:;'II.II'I!J1J!1I1H1~tnlillllilł •• lJtił&lIIliłUPIi."!!iHlIl!!l!lI!'lIlU.l'tt:lJUl!Ii'!,u'Cfln!.'l?JIttIl!Ui'':I!!ftllli'l:lIIat)(l1~lInll.I!!'.Il:: \.11 'ury .:;..urope.1S:1<'leJ '., urzą( zonY' przez 10.. pO' lo,:: "~ ,;;&; ., ~ _ _$}'''~ di > be I .. 

\9, . · ....... IIIIIII •• ~allł'il allll.a •.•••. o U,". ", ••• BI1UI.Il3 •• lnl~.D • .IIIdg •• r:!IIł1~lIi1:1 •• m •• III!.IilIl.Ii;,xllil.e".Il:'IID,. "1:a'1l1i1fU'll.j1.A1~ł?iH!UjUUiiłi1 GllmIiUIłlł.llł1tti"4łiC- v~T ~,(.la \YJ1.1GZ n ~,CZy\t.c lnl,k ". z,a p'O C~ą.t'kO.'V'l1.J e n.d... :: 

INA 1:V'lij)~~n. ~~\V1'f,!l Ij' WARSZAWSFI .GAB~m;;~Z:~1 c;-yt p, 1.: "Z życia ludzi Pierw~t.nycl~'" \\~ygb-.IISi w wielkim wyb(}p~e Ilolecają 
,'il>fŁU,.Il~ iUI (j11 .EY ."'1\. . . l •.• t 'I SI go prof. U. ł;, Konrad .JazdzewsIo, dma 21 :. OGRODY "WmZEWSKIE 

, _ . l~(: AGNA~8ICZłlE I lA. ~-? "11' f, El, paidziernika 19-15 r. o gnoz, 11 min. 30 w sali:: 
)JO[e . .., ~"... ":i\I P6,wtJ. I,. -- . t t G" l F']" l' 12' •• Doiazd tramwaiem Pahiallick:m eają , h ' .. , . ~ . ~ i ' ,. . . .., ea~u " ong ,.prz,Y ,U, ALlTJS{Jego "t. T Ig:. - , ." ~ .. ,;' :: 
ll~O'1:nl{ urtoVio T wył4ezm Jhzed~"l!aWlc.e_el~ ł,or.!:ł:, Al. K~ścmszlH 9 .. , m. 16 BIlety wceme ~r D. DJa,.c~ło:vk6w Sp, WYd'I:: prz.'lsTanek \\~ldzew-Zdzary. :: 

..... " ,,0. '.V.S .. RIE. ZAKŁADY.. CH.El\IICZ.N. E, I~ F,a.rb.owanie. brwi .rz, ,~s i "'!()sÓw. p.ielę .. "oa, \vst<,p bezpłalnv. Szkoły 1. sWletllce proszone są ~: ...... " ........... " .. g ... o ... o •••• o ..................... :: t ' "''''1:'' "-''' ~.. v •• , li.f,j15l.ilIilHUI,lllit.1a •• ilaiJ~gtlll!llil.an'I'CU5ro.eH::li'dm\liJl;a.łll8.II •• II •••• IIn.m.aSII •• 

~j ó.dź, Śródmiejska 22, lokal 33 . cja cery:, usuwanie wągr6w, brodawek, ku~ ~ '\vcze~męJsze za:kupywal1lc. blleio,:. Prz'cd-, " . 
11b'~~~-~ <, ~,~ .~ ,~c. rzajek, piegów. łup i e'żu, śiadów po ospie I sprzedaz w sklepIe "Czytehllka", PlOtrkO\vska. fnb k'a tkf'!01l'ln 

, ·-6-'~V~~<:1'Ąo-P§",~og0'~~ Oraz zbytcczneoo owłosienia, INr 96. / 'l.I ry UOl 

'Z'Y't1',!ÓR.NIA ~UKH~W' i CZEKOLADY ~ Obrqczki _ wyroby ~ŁOTE -;;;ctl"ki :- Prof1hdn~hl ~rzem,słn,DD!IOweqO i ogrodzeń drucianych 
, ~ Ble.QOllSkl. d. uE. 'fJagneru~ .. kup. icie ko:r~ystnie w ii:r~ie ' Kopalnictwo i.przemysł .'naftowy wykonaly l' MATEU ... S. Z 

· tÓdź I\- . .', '!t J~I!BJ. B&e Ł O D Z. w 'J24% pJal? prac 'pr~ewi~zi~ny '~a wrzesi,eń 1115''';' k 
' ' ' lazurska 28, ,Od R~gowskiej ~,' '~~illI ~'U, ul. Piotrkowska 46 b:'. Na t~leme. pow:atow: ]a~lel:ke<go, gorh:::- hd)10tCIV· 

POleca po cenach kO, ntmrenCY.iIJ1YCh. ~~' P1'9CY:Z;Y. jna praco'wn.ia -----------, .lo,eg-o, sanodce.go 1 kws~llellsbego, wydoby- i:.-L 
. z h a n e ze swej jakości wyt'oby. \zegarmiC!trzowska i I jubilerslta to 9.000 tO:TI,rQ!PY naftowe), przewbJoo'no 11.400 Ł Ó d ź 
~~. } . . I.) _ . ',. tCln proc!uktow naftowych oraz 214 ton gaZQ-

· ~ ~d~,c;-o"j0~~cii~0'Jd-O~( na m l e J s c U liny; ul. W ólczcu1.ska'151 
te=2!P" !iM iW r.J1t!Pillll ~~Ą W_jJ5fl- ;Z&Z a.MW ~11i!IIII __ SI6.iJFl _______ ... _1II 

zarrtilklct w '1d11:l:iJ, G-go w'r,ześnia 193.9 roku. I bez tego nie można ma1'zy6 o'radiofonizaoji 
Oc.z-ywiście, 1'ozglośnia ?'ozglośnią, ale kr'aju. 

przy,i1'zlljmy' się sytu.acji łódzkiego 1"adiO-1 . Owszem, ma jeszcze na składzie. Rozgłoś
sluohacca. . I nia Łódzka ,nie~o radiodbiorników, ale grubo 

. reI . V!iQc 1noże na,jp'ienu, niestety, kilka cy/,r zclckom.pletowanych. Najwigksią. bol.ączką: 
· 4;;ie -~ paŹdziernika, tzn. 10 niedzielę, odbę-I Czy zyska sobie uznanie tych slu,chaczy, (W Polsce lzl.dc.:ie na ogól cyfr nię lubią, a to I brak larnp tzw. nadawczych.' .-
kiej. ,ę uroczyste otwarde Rozgłośni Łódz- t to już oczywi.ści6 zależy od d1Jrokcji progr~t-źle.l, cyrry mają, t:cw. swoją wll'Ynowę! Szlcoda I A~e. zn~1~m, -n:ó1.Omy ' o tym, co Jest dostępne 

O r d' ' 'I mowej i od lej u'Sp'Ólp1'wJOwniTcuw. Sytuacj'a np., że tL 1WS .taJcichoćby "Mały Ror:znik I chwth ,b~.eząceJ' , . 
CZęS,toa z tu m,ówi się niekiedu bar'dzo źle. obecna. każe raczej nastroić się optymi- Statystyczny" 1rigdy nie był zbyt popularną' ~mbw.1e . wydzwłu. p'rogrumowepo są, uJ1{-

· kOPii} k' racją, często 'bez racji. Nasz f1'asz- stycznze. • litera.turą.!). Oióż cyfry! W Łodzi zu1'eje- solne. Radw.stara Stę wykonystac te wtelkte 
. tedyś np. napisał taki dwuwiersz.' Urządzenia. mdiostacji 'P'i'zy ul. N a:.mto- st1'owano dotąd 10 tysięcy, odbio?'ników. Być z~ls?b.1J arty;':tyc'Zr:o - in:el~ktu~ln,e jakie po 

:.Dwa albo trzy głośniki ". wicza 130 bylycallwwicie· z;/iszczoneprzez m.o:Z:e,:iest poża tym trochę odbiorników nie- wOJrne zgrornadz~ła u s~ebte Łodz. 
Jest ,Idtrochę z płyt. muzyki..."· wysadzenie w powietrze, Z1'obili to N iera.cy I za'rejestrowanych, tzw. If'adiopafęciarskich, Kierunek radiostacii: świat pracy. Łó# 

rlob"ze lI} nak ok,azja, by ~ radiu pomowu: lS-go stycznia, na d1l.Jie goazitzy· przed 'W!.;ra- ale to' też nie wplyn·iena stosunlc.owe ubó- y'est p1·zecież największy'm' miastem polskiego 
ll'/'zyz :. Dlaczego się więc nie wyłamać z czeniem wojsk· ., radziećkich do naszeJ:70' siwo cyfry zasadniczef. Nieco odbiorników świata' pracy fizy'(J'znej. i wrnyslowej. By6 
i 'n.ie1.VYcZajeń ludzi zawodowo psioczących miasta. otrzymały świetlice q'obotnicze. Np. ostatnio wyrazem potrzel) i za.intM'csowań tego SUIta-
'Otól°rn,ówić,wlaśnie dob1'ze?! . Do odbudowy ,p1;zystąpiono 2S-go lni:6go - 20:;. Istnieią poza tym głośniki uliczne I ta, to nm,bitne ale i trudne zadanie . .Już obec-

'ta te' Roz[J~o,śnia Łódzka będzie pracowała skutecznie kończąc,ją w tych wla,śnie dniach i a,'o'm01ce, włączone do tzw. radi01uęzła (1n6źe I.n. ie rozbuąow1.ctje się sieć' 'i.VSPÓlPmcowni.k6w 
:'0 je~t ~~m,e:J, co i przed wojną, fali 2~ m, po.d kiero~onictwG1n inż. Ga1.Orońskiego, da1/)- lepiej -' 1'adio8uIAa?). Tych je::;t ok. sao. z "terenu". Mamy na myśli prncowników 
1)1' ""azne rrd' 'k" t' l l negoi obecnego. lód, zkiego dyrektm.'n· tech- nu słuchacz?! może przec:iętnie mieć odbior- twietlicowych; chó?'1.Y 1'0 bo t nicie,· teatry lu-ze<;zlró(J; ,,,,yz um 'me tnę e'W~n ua nyc t J I . iMał; UJ eterze Z. powodu. zmiany fali. nicznego (.,ego ... ego ... ego, przepraszam za te nik CZJI głośnik? Licząc bardzo optymistycz- dow.e itd. . . 
'hti'akt. . te.qo: Rozglośnin już teraz, będzie aż 5 "ego" zgrotn(J-dzone w 'jednym zcl(Lniu nie: clz'iesięciu ',słuchaczU, czyli że "namy UJ . A. no, będziemy życzliwie obserwować ])~acę 
~tenie'Przedwo,ienną moc 10-ciu kilowatow w pobocznym, (de cÓ.ż robić!). lei.C.hWi!i ?,lUS .. ;'tinus .. st.o t?!s'ięcy słuchaczy. li Ra.zglokni łJ.ódZkiej, Życzą.; jej S.Ukcesów.· ' 
'»t'iejsce) 'co daje fef dyngie po Raszynie W rezultacie' RozgłoB'lia Łódzka ma znowu Z 'tego ~lD3141i' słuchaczy ulwznych z powodu W razie potrzeby za,ś nie poskapim-y i h'a-
&o kilo tv :olsce. Raszyn ,bowiem ma obecnie n~wocześnie u1:zq.dzony gma.ch rad'iowy ze nadchodzą.cej z~1ny p'rawie 'musi być z oQli~ szok w rodta.ju tych, co na wstQpie. 
. Z 'UJa.tow. studiami, ampl-if1,:katornią·, wzmacn,ia. cz,Conl 't czeń 'W1feliminowana. 'Dlcttego należy szcze- I B t f' 1 l 'l d' . 

. ·C 'UJ" l 'l' c ,. l " , • j o cy owana 1'asz,ca na eza.a o ??t?tte. 
);geo.9'lo"~f~ ędu na to, iż z'mieniła się położenie sześćdziesięciomet-r'owe} wysokości' masztem go me porrnagac 'W tnsta o1.Oamu aparatow Te' .,. , d k l' '. ,., l' 'AT' ,. 

b ,' .... , lC~ne" Ł d . 1 . ( ,. • . l świetlicorm, t.·n8t,ytucJoom." stowar~"")}SZeniMn'l.t ;r~" Jedna. cneet" 1laP
J. sac zycz twq. np. 'J ,·'~Q.'Pę... ~.. - O z~ 1)) Po"sce SjJ01rZC1,e n.a CI,ntenowym na .. cze e. Ln1np'Y na.dawcze Sp1'O- ,.'1:1 alctm ·'0 ""a"u os '1'''''(Wawc''''o . 

... '<OWeJ p l ł' 0RR Z:,eb7! pM,~_·.·y'na,1·mnieJ· c,t.of. c·y!"'. a st" tys;{).~y . I ~ l, N:;7'" J' 
i I-'raJ1.{)ie • o ski!) i Lód( 'znalaz .a stę wadzono z Z':J' , ~, c v 'i , tv '''~ 
Ol. UJ ~r dl ... b l f 'f, , " . ,. Niech J1am f. aia 
Q~ekty ., o ,~u, Wię0 ju.ż· prżez te· dane. W. niedzielę . w'tęc, o.11-ej 'min. 1,.5 znowu, me 'l/,a 1,:CJq. . 1-

'lti~, kie~ne ;tas~a. ,Roz!J~o,<Jm·(.L b,f}dziecelni~i, .ll uslysz~m.Y rw, f~l~ch,e~eru, Z1~a!o .. mJt, S?!,(f'iGa,l . Możliwości innych nawzie ~,ie ma. Zresztą, I nie Dawala!! l 
'r4dióBl~~'I.ndz~el domera.la do apamtow ~oz.~losn'/, ł~dzlcteJ' teJ'. r.u~!llo~nl, która - są.dzę,. ~ŻWSZY8cy zdal]ą sobie z tego 8prawę,I'A wtedy zawsze będzie zgoda ... 

zy ca,lego pań8twa~. 1eśl1. chodZt o 'wspo??~mente h'/.Storyczne - Potrzebny jest przemysł radiotechniczny, OU'P, . 



:D.Z I E N N i K ,Ł ó D Z K I 

KAlE~JDARlYK HI STORYClNY' y z 
80RO-A I nŻIS: . 

,D I. I Jana Kluftego, i Ireny; Dziś urumy' Z Czechami iajnik~ kunsztu p~ę$darskieg~ 
.., ~ s~ow. Budzislawy. . 
~ i ,JUTRO:. Dzilś o LI?: O dz. 105 mi:n. 30 odhedzie się pi,erw-

PAinZitRNi!{A' l.h·szuli i Hilariona; szy meczpiikarsld z doskona.la drużylna cze-
... """"= ...... ==-' sło\v. Daromiły. ską, Mora;ws:ką Ostrawa . .Przeciwnikiem d'ru-

. . . . sersk.l 
Kolejarzy. Jak wiemy, ko,leiarve zdobyli pi er- Z trwogi na to, że na: D1~CZ ~ b?~omje" 
wsze mieisce w rozgr,vwka,ch o :puchalr wice- przychod~q c~ęs~o ludzlC I1leUSWW 1r.obje~ 
woiewody Szudzińs'k:,e!g'o i w tei .chwi~li u,c'ho- 11'1 (ostatnJO iNidzwJem na zawodach. '. dla 
dz~ za. naisi'lniejsza oruż?:ne ,:pH~a.rstką w. Ło- 'tę z oseskIem na ręku), pozwolę so.b1e 'a~ 
dZl,. N1e t~}eba ~rZYiPOml:~ac, z.e ~olleJ~T~~ nich ,skreWIć. kilka elementarnych iW~Ó. 
naSI potra:hll z:remJsować 2.~ z Wlsl.a l ~,dmes~ ,śnień na podstawie kt6rych będą S,.ę _ 
sz:er.eg wsrpamalvch sukc'esow z drUZynaml l' ' b . t ' w taJ'nikach -"LIn 

1733, Urodzi! się znakomHy historyk i poeta żyny za~ranj,cznei bedzie zes!pól tJKS, który 
AdMm NaruszewIcz. ni'ewątpliwie po:stara sie uzyskać iak J)ailbar-

1883 Urodził sie w Wiedniu filozof porski _ dziej hOlno1"'Owy wynik" 
Kazimierz TW3rodowski. t.KS wystąjpi w nast$puią'cym skła~zie: Sty-

1871 Urodził się w· V.'ielogórze pod Radomiem czyński, I(isarski. Oro:chowsld. W,ordnicki, P.e
zasIuiony a'ktor i reżvser Karol Adwento_ gza, Krawczyk, OsLecki,' StoIa.rsiki. W~olda:r
wIcz" " czyk, Królewiecki." KHtil'czak. Lauihe, Bilarski, 

1905 Proklamacja na terenie' carskiej Rosji \Vardvulski. Kró1. Podaiemy skta,d ra'zem z r,e-
s!ii'aj~m PO)vsz('crmego; z'erwowymi, którzy w razie p'otrzeiby mogą 

Ś1aska;· 'g 1 Z gru sza zonen owac . . 
Dzisieiszy mecz z ŁKS bedziejak ~dyby sztu pięściarskieao. '. <. ". jaWi-

wstępem drugielgo meczu z koleia'f.zami. Cj'e- 1) Mecz - optyczno-dzv.f1ęko~e z kÓW 
kawi jesteśmy, która :z naszY'ch drużyn l' sko, złożone z walenia w,mordę 1 pory 
~.ka l~.pszy wynik. l):zeha. ho~vi'ep~ ?ri:ed'z!e~, publiczności. . . sta~ 

:H:l83 Uznal1ie Sowietów "de iure" przez Stany byĆ zawsze wytko-rzystani. . 
ZieilnocZOll1l '. Pi!karz'e nasi powinni ,pamiętać o tym, że 

z,e mlędzYOlb.u druZy.naml łorlzk1ml 1,stmele 2) BokFer - ozłowiek poslada~ącYd "'e~ '1 . r .. ' I.~ tLI ,tl " 
Sli na ryv.:a Izacl.a. . lowe mięśńie, "rozkwaszony" nOS, '. 

1931; lfmarl' w Londynie polityk angiels'IDi _ mecze wygrywa linia ataku i d'lateg1o \V'Y'nik 
przewodniczący Konferencji Rozbrojenin- W duż'ei mierzez.aleiy od dyspozycji strza,lo
wej Ai'fiml' Henderson. wej naszych nalpas'tników, ,kt6rzy powinni wy 

korzystywać wszystki,e bez wyją<tku sytuacj,e 
p'odbramkowe i iak n-aihvierce:j strzela.ć. Bram
karz, o:bróna i pomo'c - to że'l'beton dpuźYJTIY; 
Pewllo'ść siehie,sPolkói i OIpa,TIow.atUie tedhltli
cz.ne p,oszczególnyc:h graczy g\varail1to,wać 
może powodz,enie i utrzymanie wvsd1(j,elgo po
zimnu gry. Wymalgamv odgnłiczy ambicji i Q
fia:rTIości. zna.j(j!czaś drużyne ŁKS jesteśmy 
pewni, że tych wało,rów lei nile zabraknie. 

Od dwo'ch dm na ŁKS czymone są przyg,o- . " . ' .. 
towania techni,c~ne. Or~anizatorzy staralja się uszy, zWI~dłe od uae~zen. . . . nora" 
przede ws'zystkiim 'zwiększyć ilo'śćmieisc si'e- 3) Sędz1a - ~sbbr:lk l~a]ba!dzIe: ·omi" 
dzących, ustawiadac zarpasowe ławki. TrzClba zony na uderzema ręlwwlCamJ ora.Pnośł' 
bo'wiein liczyć s-ie z tym, że dzis'iedszy jak i dorami przez zdenerwowaną publ1lCZtwÓT1 

WAŻNE TELEFONY 

Wojew. Urząd Bezpieczeństwa _ tel. 252-72 
Miejski Urząil Be;~pieczeństwa '- tel. 119-61 
Powiatowy Urząd RezpieczeTIstwa _ tel. IBO-Gl 
Pogotowie Ratunkowe Miejskie - tel. 104--44-
Straż pożarna I _ .. _ tel. 8 
Biuro numerów _ teil. 199-00 

DYŻURY APTEK 

jutrz~jszy ~ecz ścią~l1ie na ŁKS rekordowe 4) Publiczność wielo.głowy J' eX,' 
tłumy wldzow. tęs.kn,j' do widoku krwi i krzyCZY: f'OZ . 

J'Olro zDwody I1lyws:u:Jde J zabij go!" . " mW 
-5) Trening - wzmacnianie mllęŚnl, 'doj(' 

Jutro O godz. 17 W ,iptyw.a~ńi YMCA przy ut 
Monius·z.ki Q>(f,bGda sie' zawody plywRckj'e z u
diiałem zawad'ników AZS i Zledno:c.zO'nY'ch, 

W zawodElch- tv,ch Uid'zi-a1 brać bedą' między 
innymi; Idz1kowska, Opols!ki; Przylhorowski, 
Ma.rty:nka, ~eśni,ews!kJi oiinmL 

dzy inn'ymi-- biegi po ulicach, na WI , "IZyctq· których spokojni' miesicza.nie l\. \ 

"Trzymać wariata" . tai W Spotkanie dzisiejsze POIprze!dz.o'ne zosta/nie 
tak zwanącześcia oifilc;ia,lna. Stadi,ou ŁKS u,de
kOl'owa-uy zostaniie fJa\g:ami o barwach na:ro
dowy,ch Polski i. Czech. Ork:iestr.a nde'gra hy
mny narodowe. a orzedstawiciele właidz po-

Dzisiejszej nocy dyżurują apteki: Cyu'tera witi\ją na boi$!ku sporto'wych ).';ości, wręcza-
(Wó1cźańska 37),' Bojarskiego (Przejazd 19\, iac 'im pami;:ttkowy uiPominek. . (. . 

Pr,ogram przewiduJe slZereg bieigów, oraz 
skoki i me·czpUki wodn,ei miedzy Zjlednoczo-
nY111i a AZS. . 

6) Utrzymalnie przepisowej wagI :ÓWM,I 
ścisłym zwiqzku z racjonalną gł~wa tUŻ 
lub wchłe,nięciem kilku litróW· pl 5L~ 
przed' ważeniem; waga mu~za.. tym ior 
różni od koguciej,' czym koguc.l1a od p 

Uni:szOiwskid (Dąbrowska 24b), Epsztajna (piotr ·Na zawody te zarproszo.ny zosta:l konsul 
kowslka 22i)), Trawko'wslkiej {Brzez,ińska 561, 'czeski p. Vesslely, ktÓry ma przyi})yć na. m,ecz 

IlUI'O wręczenie pucholu 
koleimrzom 

kowej. .,. . .. ' , i 'liliJ" 
7) Rękawice - keJmbinacja ~kOrytt:Yrfl:' 

sLa końskiego, kulturalna namwstk~ prato 
skich pasków z kolcami, któryJ1H. . •.. 

Pawlu!kiewicza (Pomorska 12). z Krakowa. . , 
TEATRY Orga:n.izat.orzy zawodów, chca,c na,dać uro- Jutro na stadionie ŁKS. rplrzed., meczem k,o-
-----~ czystsza j,oJ."lme tej i:mprezi,e., utwOTZYili komi- lejarzy.z Morawska Ostrawa. nasła!Di urOGZY-
. Tea!1l" 'YfI (Ct;gieln:ana 27) godz. 19.15 "La'lo tet hOTIQ'ro,vlY, za:tyras,zaia'c międżY'innymi: ste wrecze~lie drużynie :riUkarski'ei ko,leiarzy" oblfiaze prteciwni;ka. . bWie'" 

8) Ring - miejsee tak zmyślme Od JriB, w Nohant". ' prezydenta Miiala. plk Logę-SD'wińskiego, pucharu wicewoiewody S:z;uazi.ńsldelgo. 
dzione. linami, aby bokser st~mtq. '. Teatr Pcwsxedmy :TUR (11' Listopada 21), woiew. Dab-Kociota. \vliCewoieWDde Szudziń- Rozgrywki te o pudlar jalk wiemy, byty 

godz. HUS "Skiz". skie'go. rprez'esa Bórskiego l·ju'llY'cł1.. pi'erwszą rewia drużY!11 'Oliłlkars·kiiCl1 Ł,61dzi i za:- mógł uciec.' ..,', VlJdZ~, 
Teatr Domu ~łnierz:i (Prze ·aZd. 34) odz. 20.1. . w. . nieldzH:lę druży:na cz . .e,ska grać będzie o. kończyły s'ie z:\\rycię-stwe!lt1 KSZ.Z Koleiarzy, 

"Bamie lilto". J g godz. 15 z z'es-potem Klubu S'Po,rt. ZW.Zaw. przed ŁKS. 

T~3tl' ,~Syrena" (Traugutta 1) godz'. 20 "Pra· lłJ 'l -O lllfi-' _lIIiltIllllllllIllllO· ... ·SIll!llllIlll!lll!lZ-·f--.-rl!lll!ll!,--Jł-
vlo do śmiechu".' . D r'ł 1"1 

. 9 ) Groggy .-:- stan, w ktorym S1E~]t oJ 
wszy:stkie gwiazdy na niebie; k~?" na 
dzi e.si ęc i osekrmdo,wego "odpoc~xnI\.U 
de.skach,· ' .. . roJ,e-

Tea~RozmaHu§cl (Naw~t~n~ ~~ 1~15 ~~~~~~~~~~~~~~~~ __ ~~~~~~~~~~~~~~~ __ ~~~_~~~~ 
kwartet rewelersów ,,4 Asy". 

lO) K. O. - stan.s.łodkiego ~,a:rnktórB 
niUinastępuje tuż po ,uderzen!11U1 . 'Cz 
mogłoby uśmiercić przeciętnego li~nVJI;I" 

_11) qrga!!1izatorz,y meczu - mą i~tJ(tel 
dzie, zarabia~ą9Y grubq forsę na c'C'lS. 
naiwności. t ~ 

Teatr Gong (KiIińskiego 124) godz. 20-ta 
.,10. deka. ser-ca". . . 

L.e ka.rz e ~,ZABA WKA", A. Grzelecki i N. Malanowski _ 
Katilwice, Mieleckiego 12, tel. 342-17. Hurtow-

D~ EDWAłłD REICHER, specJalista chorób Wl"- nia zabawek Wysyłka %a zaliczeniem. D.OIS,taw-

Polslde Radio -' tódi 

cy pożądm1i.' 
Cyrk l\'I' 3 (AL Kościuszki 5/7) dzi~.ś dwa przed_lnerycZnYCh i skÓlrny<;h, powrócił. Połudrni'o,wa -- - ___ . __ 

. . Nr 26. Przyjmuje 4-6. ' ARTYKUŁY ż·ela zne. ,naczynia kuchelT1:n'e, la,m-staWJ'ellla o godz. 16.30 i 20-tej.. . -
KINA Dr ADmKONDRACKI specjalista chmób żQ- py k;rbi~'we pO' cenach najniższych poleca fir-
-- . ' .. I lądka, . kiszek, wąt'ro'by powrócił. Nam'łowicza ma " ani orows;ki, Łódź, PiO'tl'lkowska 16, tele-

,;Polonia" (Piotrkowska {m. "Tęcza" (P'io,fr· Nr 35. 3--6 .. Telefon 206 99. t~~~-92. _ 
kowska 108) "Rozwiedźmy się". "Włókniarz" :MDBLE '-k---~-·---"""-------_·"" 

Program na d,zleń dz.is-iejs# - . -;.... t!ł ... ' 
prog,~ 

6;45. Tran:smi~.ia z \Va,rszav,ry. 8,00.. . ,1()\S1:e' 
(Zawadzka lo}, "Hel" (Legionów. 2--4) _ DT;-;~. Ś. ŻURAKOWSKI, specj,alista chorób '"'" . Ii.. po rycia meblowe kupię· Sprzedaż, 

zamów'ienia i . z,amiany. Berna~k·i. Piot.rkowska 
"Trzewiczki". , "Stylowy'" (Kilińskiego 123) ~. skórnych, weneryczny'ch i moczo-płciowych . 27" k 

na dzień !bieżący. 8,05. Komunikaty l :og 8,30.' 
nia~ 8,10. Skrzynka poszuldw3.!Illi'R rodztiiciil1' 
Pr,z'e'rwa., 11,55. Komunikat ''I1let~Q,ro () dllll" B rt c' t }" fi Ił k" (N . po\"r.o·cl·ł. Pl' ot". k~wska 33. ~.,. __ {)_,_s_·_I_e_p_._, _________ . __ -:-..;.. __ 

,. l' wa o "ewas ·opo. ., a y arUltowl- IY LI '" .., 

.eza 20), .,Gdynia" (przejazd 2) - "Studentka". 
"Zachęta" 'rZgi'c:rska 26) - "Spm,tolwiec mimo 
'Woli". "Robotnik" (J~il'ińskiBgo 178) "UClieczlka 
\Y nieznanp", ,,\Volność" (Naipiórkowskiego 16\, 
~,Roma" (nL Rzgowska Nr., 84) "Gunga 
Din". .,Przedwiośnie" (ul. Zeromskiego Nr 74-
76), "Tafry" (Sienkiewicza 40) - "Mądrala .... 

, ' 05 po,ga t 11,57. Transmisja w Warszawy. 13, , . ..--.' ar· 

Początek seansó{v w dni \ powszednie o godz. 
16. lR, 20. w niedziele i święta o godz. 14, l6, 
18. i 20, Kina "Polonia", "Hel", "Bałtyk", "Wj~ 
siu", "Roma" i ,~Przedwiośnie.. rozpoczynają 
seanse pół godziny późnieJ. 

"LATO W NOHANT" w TEATRZE WOJ. POL. 

C/dziennie pełna wdzięku komedia Jar'Os9:awa 
Iwaszkiewicza pl.: "Lato w Nohanł", wystawio
na ,;v prze,dedniu rOlipo'częcia właściwego sez·J
nu tego teatru, z ultalentowaną aktorką Ireną 
Horecką w roli George Sand na czele. 

"S-InZ" W TEATRZE POWSZECHNYM 
(ul. 11 Ustopada 21) 

Komedia Zapolskiej ;,Skiz" granaje,st w Tea
trze Powszechnym z niesłahną:cy:nipowod'ze~ 
niem dzir;:kidoskonalej obsadzie z G'wiiklińs,ką, 
Biegańskim i \Vesołmvsrkim .na, ez,ele. Jutro w 
niedzielę sztuka la w wyn;tienionym" skł'adzie 
aktorskim święcić będzi'e nowy swój dość nie
zwykły jubileusz '250 przedstawień licząc od 
prerpierykrakowskicj w r. biGiącym, w czwar~ 
1e:k zaś najbIiż.szy go,śóna. teg'o znakomitego ze
społu osiągnie cyfrę 25 przedsta,~ień w Ł?,dzi. 

Zaofiarowanie pracy k 1 t l . 13 1"'0 ". ę iP,rawa .• <'11' 'a ai ua na. . , :). rerorm W l,\~$~W)' 
.Jalna Kotta. 13,30. Transmisja z Oa W,jaM" 

SEKRET ARKA WY'kwaltfiikowa,na potrze'bna. N~A-P-R-.A-W~A-· -r-al-di~-a-,p-ar~a-t-ó-w-d-'l-a-o-só-,b-p-n-r""w-a-t--' 13,50. Muzylka taneczna z płyt. 14,3 CZytaJll~ 
YX' k d ,., P d' . mości z miasla i nr,owinc.J·i. 14,35 .. 1'1''''' --:. c,VI'arun i ,Q omOWłema. .Q< ame z zyclOry- nych i fi.rm radiowych •. SoHdnLe, szybko, ta- " s IV 

sem do Instvtutu Doskonalenia Rzemi.cjsła Wnj,o. Pomorska 55. gazelty. 14,4'5., O Bolesławie LiJI):alJlOWOO~ Jtec1-
Łodzi, {'orudniowa U, 1') ok.ó i 9. \ 1---------------------- szlk.ic liileraoki ,Mariana Piechala .. 15, sriij...-:' 

FOTOGENICZNI :;ą wszyscy, gdy. się fotogra- lal śpiewaczy Marii Pri,cholczYlk-SzCZę . 15,20• 
RUTYNOWANĄ maszynistkę za:trudnimy'·na- fllją w Foto-Atelier H. SMIQACZ. FotograJ sopran, ailmmp. Wandy Klimo\~icZ'~W!~~ Ję~td 
tychmiast. Zgłoszenia do Zjednoczenia: Przemy- ~ilmowy, Piotrkowska 6. Przegląd wydawnictw w .opr. \VllUcent -;<,> 16.0(}· 
sIu Materiałów Budowlanych, ul. Zaw·adzka 5'. . ' . ,. .. ki-ewi.cza.15,30. Audycja {lla świet~f~IlŚP'" 

,TANCÓ'V nowoczesnych, narodowYl1h - ,do~ Tr,ansmisJa z vVarlszawy. 19,15. :Kwa 21,4:5~ 
POTRZEBNA ,z,dolna, wytkwa~ifikowa'l1a panna skonałe samouczki wysyłam. Po.znan 2, skry~ etylCld. 19,30. Transmisja ,z Walrsz~~~·.t W~~· 
do szycia; Andrzeja 2, Hrma _,,~rynolina". tka 1065. K'oIliCel't rO'zryv.~kO'wy. 22,15. T,ran~'nl1S.Jd:t. 23,w' 

.,..r.....,_ ... _ .... K!ei· ... ~IIlI· p=n""'o--i-"'s.lIIi!pilllll. l'iIi;ia:>.~aI~m"""";d""'"·'''''';'''''z''''~ ---I NAJLEPSZE esencie do lemoniad. lodów, 00- !Szawy i zakończenie programu .0. go I .. 

. kierków, Ciast, wódek i lilkite'rów. ba,rwniki R' fl. h~str!l. "&2. ' .r. '«-."ir:ał .,Wtllli." e.nn.Y. C,, b, 
FABRYKA CUKIERKÓW, caekolady i drażetek 
Jerzy Karczewski, Łódź, Marii Skłodowskiej 
Nr 26 (dawniej. Podleśna), tel. 106-28, poleca 
naiwieksr:Y wvbó'r cukrów. 

niesz.kod:liwe dosta.1"Icza Doona,!;"allsiki i S~ka. IfO;Jj~ In.JjM oJ~ 'UL ' Uj 
fClibryka es eltlJcy l , owocowych, Poznań, Oam- da 

. 8' t l 24 60 . " pl'lzedłużo-ua do dnia 15 lis,toplJi . to:' carSKa , et. ". . . ''yeb lll', • 

KAPELUSZE. damskie, męskie fal9ónuje, odśWie
"KRAKUS" polec'a znane ze swej dol;lroci ole.i- ża, pr'zerabia - pracownia kapelus,zy A. Steg
ki do c,iast, budynie, pro-szk,i 'do pie~zenia, cu- ner i Ska, Łódź, Pomorska 4 (przy Pl. Wolno
kierwanilinowy, kisiel i t. p. Na prowinc.ięV','Y~ ści). 
syJamy towar za zaliczeniem poczltowyin. Wy. ---------. --:---__ ..;.... ________ _ 

Oddział RcjeSltl'acji SzkódWOje.nn 'd wOJer. 
dzi komuniku.J·e żere!·es'tta'cja szko ·d>oioI1\l. 

, .1 ... nrz'" 'te-' 
ny;ch na terenie m. Łodzi zosltała !r t ~rplldtL . 
d 1- ł' t d 19"5 W d 'l'U 15115! o' f'o o O' IS opal a .. Ck ~:. n. . !{Ol1ctOIlll: :'0--
]e,stracja zo:stame dehmltywme za. rtYJIJl 
upływie tego terminu Biura nie będą p .' 
wać żadnych' z,głoszeil. ' .. ';. . ~ 

wtóczKiipiii;oZ6· 
twórnia Spożywcza "Krakus" Łódź, Żwirki 22, INSTYTUT Do~konalenia Zawodowego Rzemio
.tc::efon 164-20. slaw Łodzi I zawiadamia, że kurs do>slkonalenia 
Ś,WIECZKI nagrobkowe W· każdej ilo,ści po- zawodowego dJ'ain,troligatorów rozpocznie się 
leca nowootwarta Gentralladols,podar.cza, Zo- 30.X.45 r. Zrupisy i informacje w Sekretariacie, 
f.lia Szuchiewkzów:na, Łódź, Piot'rko'Wska-9. ,PołudniO\va 11, 'pok 8. . w d u ż y ID wyborze 

KUPIĘ większą ilość skór foko\vych i innych N,AJ~TARSi~ firma radiowa "Elektirola" .inż. p91eca . J{I 
gatunków futer. Skład futer Jan Kawiol'Ski, ul. Krzyzanowsllu. Reperaeje 'radia na poczekaniu. Janusz SEMSEREC . 

Ostatnie dni .. PRAWO DO ~'MJ;ECHU", w _P_io"'J~r-k-o'\\-'-s_k-a __ 16-0-.. - _____________ \_ sprawdzanie lump. Kupno częŚCI:radiowv.ch. Łódź, .Pio1rlkows~a 16~.. ..~. . . 
Teatrze '"SYRENA" ---' Trau,gutta 1. pocz'it,ek jPiotrkO"lyska 149/6, tel. '166-00. ,. __ ~,., _____ . -r:o:!:.!:.1~71. , ~'e' 11011{nO,li.1I11. 

FABRYKA, mydła "LOTN!K", Ł6dt, Limanow- =::------~.---------_._--- -~~.~.,,~~. !' 

o godz. 20-e,i; koniecprż·e'dstawienia O g'o<dz. skie!!o 101, tel. ,113~94, is,tnieJ' a.ca od I'OIku .1888 K~RS. BlB. LIOTEKARSKI. • Z.,a'p·, .isy. łTIWaJią od ,25 PRZEDS'rA WICIEL fahry:k p05:t~~!]{~J w, ceW 
2') "o ł' ~ -d '. . I'SC,[e:lll. dO "'.v 'poleca: mydła do prania i szare -'- znane ze paz, zleirlllka. Info~ma~Je: BlibllO'teka Publiczna, re!prezentacyjnefJo z osoonym we. zeIli:l 

AEOOKLt{B ŁODZKI sw~.i jakości. Andrzeja 14.· , Itl'UID miasta, ZO ~tr'Zymaniet~. !,gło S 

k L b· t d' 20 l.' "D<zienni:ka' ŁÓldzlkie'go" po:d W.' S. .... . 
i omunil\uje, że' w so<. 'o e ma um. o go- MASZYNY do pisania, ·licze~ia szvcia radio, ~IALCZEWSI{I. Wycz ól'kowski , .Si,emira,dzki, ____ ' _________ . . _....... ,. 
dzhlie 17 w pierwszym i 17.30 W d<Tugim ter- Kupno _ Slprzedaż. - napraw;. Południowa' 1.' I ~V.OJcieC? Kos'sa.k,. EysJłIlOOJid, WłastimfJ Hofman Pk· I. ' odz1..... '. 
minile, W saH PLL Lot przy ul. Pi,o,trł\owskj,e1 -"- , ____ .. __ ,- l wlelu mnych mlstrzów !polskich. Dom Sz'vuki, ' .. oszu "'iwanie :r ~. 
Nr 106 odbedzie sie ze:brani·e Ofiga'nj~acyiile I WORKI, SIENNIKI, POSTRONKI, liny, sznu- Piotrkowska 84. /. -------------~(»p.rze'd,Ill ,gó" 
Kofa Mlo,dzieży przy Aeroklubie Łódzkim. ry·, szpaaaty poleca f.irma .JAN FILnt:;K.", Piotr- "'P~~======~~e::::======~~ Ob. ZOFIĘ Dąbrow~ką· zaUl. p. szete. ~. 

1 ./. . • ,,- '. . da-Jacą~~o 
Młodzież interesuja:ca sie 'OL'n1'ctwem l kowska 37. W.arszawa. Tynie,cka 9-7, IJ)OSI~ ro:dzillao aJc1t 

przedstawic;,eli organi'zacH młOidziJei,owy.ch -'-------~--..--_---....:..--...... - Lokale ły .z.,gOIlU Jana Rudzkiego.pro·SI, J{aIlioVlS , 

prosimy "O licZ'll'e przvbvde. • GRZEJNIKI do ceniraJnego ogrz'cwania Spl"le- mllnikowanie' się. Łódź, Strzełr.ow , . ~ 
dam. Bandul's'kiego 15. PO~ZU·KU!..Ę .'. k . 2 <t, ,1. • k Nr .18, ·Ifrze,mi~,.,jnwska. . _:---.~ .. ll"e •• . nlUlllllllllllllllml!tlHl!!llllllllllllllllllllll1!1111l11111111111111111111111111111l1ll111[I I IHlIlllllllllml I . ___ --'-o· __ ,___.. ____ ........ _______ o. " • mresz, '~ma --:--oiPOAO~O'wego" Om· _____ ~~'-'~'-v~---_;_.lat '·2;;, :vc"l:l 
KSIĄ~K' I NUT"" 1 k ' fortowego z ku.chnią. E,ventualnie zwrócę kosz_ ' '. ŁAW fi> <1111 SERWETY pallr1lierowe, bibułka kolorowa, L" I ... s-ta.e upu,ie i w dużym wy- - PIETRUSZKÓWNA BnONIS " :. taro;:._ 

'J:" b KSIĘGARNI ty remontu .. Zgłoszenia .pod "DYreMor". I' ock 9 , dlll JV 
~bibułka biała.' tOl'by glausoWJJe kolorowe, orze poleca . A NAUKO'\VA, Piołr_I ___ -.... __________ .;....;, _____ sz,k,anka wsi Talczyn, . k(ilo. ". I-iej. Z;'-'r;;oó-

tv _ko_w_._sk_~a_l~_7_.~· _~ ....... -..._-~. __ ------- ODSTĄPIĘ SKLEP, ul. Cegielnia1na 28. .9 październi:ka w Rudzię P!lb;anlC~b\.v,'Wl ioi.-by pa.pierowe, zeszyły'j wszelkie materia. ___ na nie posiada żadnych do'ktl.rn efl
Z

· ~ 
, piśmienne poleca . fOTOGRAfICZNE a,paraty i, artykuły kupię OFICER pnybyły z niewoli.' małerialnj'e nieza- mo>~,ć: Ruda Pahianicka, Stasz~~_~~-r-klll1 . ",' 

tr _ P iii. 'IlrL. y. !ftW;,.... . I W każde~ ilości, Przejazd· 36, fototechnika. leżny, poszukuje umeblowanego pokojn w cen- - ....... ----."..-. --~·""~--"'~zaJl1iesZŃ 3S-b 
J... ... li\ 6 lł'u 'Ul .!&UAJ6 'trum. Zgłoszenia ,,154:30". :lYLIŃSKI LUCJAN. Z W:Jl1Hl'Maia • r, lot .. 

. ŁÓDZ,,6-g'o SIERPNIA 28 .. I :lELAZKA, ku clwnk:: , czajniki ;f,eperuję, przn- Wałczu(De~isch Krone) uL 1-'1?' ;ki~go OC l 

I rabiam" 220 n!l 120 v. KupuJę materiały elek- SPRZEDA.M, RESTAURACJE dOIbrze prospe- POSZUkl!je syna Sylwe"tra . ty JIl' ., .... 
IiHilanIlHUiHIi!IPiiil:nmmlHiI!lIl1ll1lHiilIlIHllllllllilllllIlIlIlIlIlII1!IIIIHllnlllllllllllt1111111 tryczne. Kowalcz';1k, Łódź, Południowa' 18. ruiąq z powodu wyja'Zdu. Cegiefni,alria lO, nibWojislka Polskiego. -,',' ..... ~ 

! . _~l1'lil'" 
Komitet Redakcyjny ,Adre~ Redakcji I Administracji: Łódź, Piotrkowska 96, tel. 1'23-34 D~()3885 . , 'Wydawca: 5półdzielnJ8 " 

. Redaktor Naczelny przyjmuie 90dziennie od godz., 13-l4-tej. tel. 207-18. SekIet!l'r~ Redakcji I,ód - ID-tej do 12-tej, feL 123-33; Redakcja rękopisów nie zwraca, .... ~ 
. Za lr6~ć i terminy ogłoszeń nie bierze odpowiedzialności. ·_----~6ZEr 

, ----------'--.-. , •.. ~l . • .. ł Inne o~ 
Piotrkowska 96, III P iętro, czynny od' 9 .- 12 i od 14 .,... ,15. Ceny ogłos~en,: Dro,bITe - za wyrAz pet ltowy poza tekstem '-- 5. z . . ' 

nia:za milimetr 67,lPaUy poza tekstem - zł 14, w tekście zł 21. W'numera'ch nie dzielnych j swiątecznych - 50 proc. dIożeł. 
Odbito w drukami StJóldzieln~ •• Czy1;e\nilk~· Nr 4. Łódź. Zwirr'lk'i 2 

DZIAŁ OGŁOSZEŃ', 


