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LONDYN, 26.n. (rAP). - Na 2) przygot'o;wanle niemieckiego l.sprawie postawienia na czoło za-
drugim posiedzeniu rady rr?ni- traktatu pokojowego (grani~ i I gadnień niemiecldch problemów, 
strów spraw zagranicznych ?Sląg- procedura). związanych z przygotowaniem nie-
nięto porozumienie w spra;Wle kw 3) ekonom-iC'l.iIJe zasady Niemiec mieckiego trakta;tu pokojowego. 

Inwalida wojenny J. Szy:maiński przy swoim. kiosku z gazetam.\ 
p~ uIl. Piotrkowskiej ;w Łodzi. (Fot. J. DmOchowski) 

lejności, w jakiej' mają bycrozpa- I w przyszłości, . 
trywaneproblemy, 7.najdując~ się 4) forma i kompetencja przyszłe N -1· -I h 
na porządku dz.iellny~.~oleJność go rządu tymczasowe,go Niemiec" ·a·] .ep·. SI Z na] 'e,p' szyC' problemów przedstawm SIę nastę- 5) dyskusja na,d problem~ ·w 
pująco: '. ... ja,kim stopniu wykonane został-y 

1) spra.wo~dalt'1e komISJl, POW?- decyzje. powzięte na konferencji...... k I k· h ' · k' . 
lanej do żyma. dla opr~owama czterech ministrów w l\'Ioskwie, w lII~owe SU cesy pO S . IC, gornl OW 
,1~l:::Z tl;aktatu pokoJowe.go z sP~)W!~~~~7::ł!s~!e:u~ Pstrowski znowu -na pierwszym miejSCU I Uruc-h-o-m-;"""""e-n-•• -e-k-o-Ie-•• --

kańsldego w sprawie układu 4 mo- II 'G' . b carstw o ro~brojeniu i <lemilita.ry- KATOWICE, 26. 11. (PAP). -- E.uch współzawoaDJictwa, pracy w ko- S • Od . ra arze palniach polsldell ozataeza CO~ SZeI"Size kręgi, czego dowodem jest liczha zczecln - ra 
zacjiNiemioo. 2192 'GóRNU"óW w przemyśle węglowym, którzy w październiku rol..:u SZCZECIN (P A:P). Dnia 23b. m. 

zwycięstwa * bieżącego WYKONALI PONAD 180% NORMY. odbyło się uroczyste otwarcie mostu 
. ' W kołach politycznych podkreś- Spośtród licznej rzeszy przodowników na czoło wysunęło się w tym kolejowego na rzece Dziwnej, która 

Przemawiając na komisji' spraw la się, ż~ ministrowie doszli do po- okresie dZliesięciu najlepszych górników, osiągająiC szereg re'kordowych dzieli wyspę Wolin od lądu stałego. 
z~raniczll~ch ~ejmu. m~ll. ,MQ'!ze- rozumienia w sprawie, która była wyników. . .. . '. " Otwarcie' mostu było połączone z 

.lewski stwlel'dz~ł ~. in:, ze przecl~t. przedmiotem długotrwały'ch dys- . Pr~odU!Je 'po~ow1Ille Wllncenty Pstr,owski ~ kopalni .. ~adwlga wz.a:br- przejęciem 'przez SlZczecińskie wła-
na dochodu niemleckIegO wyno&lła l' . k' f . -.. . st " !'lk:mZJeooocz;emu Przemysłu ,Węglowego, ktory zdoŁał n8i~dzo powazni-e dze kolejowe nowowy1budowanej ~i-
w 1946 roku 200 dolarów ~a głow~ . '-~S~Jt ~a on. erenCll . ~a ęPhCOW poprawić swój dotychczasowy wynik, ustalając nowy r·ekord prziamysłu nil Szczecin _ Or'l;ra. na '-\TYspie 
ludności, podczas gdy dochod polskI mm1S row sp~aw ;-al'!>ram~~yc '. I węglowego 358,2% normy. Wolin. r 
W tym sam:ym okreSie wyrażał się Zaznacza sIę rownoczesme, ze Na drugim nliiejslcu znajtduj1e się rekordzista kopalni "Mysłowice" w Stacja Odra znajduje się w bezpo-
cyfrą zaledwie 60 dolarów. Dyspro- porozumienie w sprawie kolejno.ś- Katowick'..m Zjednoczeniu Węglowym. Saternus Alojzy, który osiągnął średnim sąsiedztwie od miejsca~ 
porcja ,ta najdob,itniej świadczy, j~- ci problemów,. znajdujących się na 340,2~ n?rmy. . 'gdzie będzie zawijał od. drugiej: poło 
k~ ,g~o~bę dla s:Wla~a przedsta':"la porządku dziennym konferencji, . GornIcy Janus MLec.zysław z kOP:=t1ni "Gen. Zawadzki" w DąJbrowskim wy grudnia prom kolejowy, kursują 
WC.Jąz Jeszcze nlcmilecka machma stanowi kompromis Dele<>"acja ra- ZJedn. Przem. Węglowego oraz Macloł Herman" czołowy górnik kopalni cy między Trelleborgiem a. Wa:rszo~ 
pr2l:ęlllysłowa. .... dzi k "d 'ł . ".. .' t> • t". "W11Ilenty-::-Wawel" w Rudzkim~lednoczeniu:_-:::.~ąg:nęliM8% normy •.. wem. . 
", :Wie~y.~o\łr;reJ .ze ,n~~rQ''l!ń9~~:rny.~ e.c, ~zgo Zl a: .S;l~ .. 1l:~ ... P?S, ~~le~ ....• , ... :N'?\,na:s.t~pn.YJ~1;i._)~Ji'ejs~~h*ro~:;<Pt~~dow;n~ :;B:pp,alni. ,~ntrUJ1l!I: W:- .. .' .', " - . 
ro~6J"wtęgi gospodarczej Nlem1ec" me ns; -pIerwszym, ~:eJscu ~orz~~- Zjed:n: ;Bytoł):1JSkim nańtoch,Kar-()l-':' ~20,8%; :Musioł,ptzddowhik'ko-pami Dzieki '·p··racy· młodzieży 
p~ygniatającYc.łl ,swym' ciężarem k~ dZlenn~g.o kwestll a~strlackl~J" "Zabrze-:-Wschód" w Zj.e.dn. GliWick:m- 319% normy; Apl'lias FrM1d- _ 
w~stklch 'f'ą8ia~ow,· bYł. jednym ~ R?wnoczesme . d~~ega.CI. Stano~ szek z kopalni "Brzeszcz·e" - 292%; Pioozonkaz kopami i,Katowi(:e" - Albania otrzymała' pierwszq linię 
głownych p<nyodow wybuchu II-eJ ZJednoczonych 1 VvreHneJ Brytann 256,3%; Cią.gwa z kopalni ,.Mi:chał" - 242,5% oraz Orszulik Jan z ko_ koleJ·owq . . 

, wOjny światowet Klęska, trzeclliego przyjęli propO!lycje Mołotowa w palni "Rymel''' - 205,6%. 
Reichu stworzyła warunkiPo-zwaIa- BELGRAD. 26.11 (-PAP). W Alba-
jąoo na Pl'zYWfQCenie Ellropie rów- W Jałcie p d .' nil zakollczono budowę pierwSzej ];i-
nowagi zwichnięt-ej jeszcze przez ·Bi~ OCZ a m le . nii kolejowej na trasie Dracz-El-
smarck~, a w ten, sposó~ założenie Ił. b asan. ' Linia została zbudowana' 

PP,:oOdk. ·owaJ'U1•1n • p.ra\\'dZlWego . l trwałego. U·S... ',0. n' a z sała a granIca przez młodzież albańską'z pomocą. "al techników jugosło\viański'Ch: 
.;ra właSl}le perspektywa, bardzieJ ' Z oknzji uruchomienia pierwszego 

~iłZ cokOlWiek, nie daje spOkoju pod- . e d p B k· N lit • k:ego traktaJtiu pokojowego. pociągu; wysłano na ręce marszałka 
zegaczoUl wojennym i finansjerze z mię z.y OgS ą a lemcaml M;,n. Beyin i milU. B~dau!]t poparli Tito telegram, podkreślający, ·że 
Wall Street ~oraz ich adherentom z O'" d . . Mł' K" stano\visko Marslhalla. lI/bn. Bevin wspólna praca przy budowie tej li-
te~ strony Atlantyk~. W tym tkwi - SWIO czeme mm. o otowo noonferenql Londyńskiej zwrócil! s;.ę d,Q m!l1. Mototo'wa z a.pe nii. j~s~ jeszc~e jednym' dowodem 
głowna przesłanka toku myślenia . lem. a:by Zlgo:dzi'l Silę na pOlStawiein'e prz~Jazni pomiędzy Jugosławią i Al· 
polityczno ~ gOsPOdarczego snutego LONDYN 26.11 (PAP), - W pi'erw mi,eckiego ułatwi po.roz:umie.nie w sprawy Aust,ri.i na pi,erwszY'ID mlej- bamą. 
przez Dępadament Stallll za którym szym didu konierellcH, ministrów sprawie Au.s·tri·i. .scn z.e względu l1a to, że trzy itIue l 
kryje się widmo .prezYdenta z tych spraw za,grankZlnych czterech mo- M:ł1. MoIO'to;w rówinlo:cz,~,śillie za- d I eGT· • ł 
czasów - Herberta. Hoovera cafs·tw UJz,go·dni'Ono m. in,. ż·e siprawa waczył, ż·e [Jlrzy omaWl.ałJ."u ~5P'raw eIe~.acje ży,cza sobie t~.go.. . I nie przysęa 

Zagralliczna po}!ttYka Stauó~ Zjed- gra:nic tlremiec,k1ch będzie wniesłOiUa .niemile'okk:.h naJleży na pierwszym M:l1. ~o1o,to~v,ocLpolwladlaJąJc mn· propOzYCYl' prem Schumana 
. noczonych jest zdumiewająco n.ieo- uaporządek obrad. miejscu po·rządku d~i.e,nillegO posta- Bevmowl, os\vla,d-czył: • 

bHczalna i jako talta, u.SatnYch zało- Zabierając glos J;.odczas dyskusji \VlC PUl!1Jklt, dotylczą:c'y procedury Zd ' . . t b PARYŻ,. 26.11 (PAP), Prem. Schu· 
,;en' nl'ezdolna do llakreślen"~ pi"'O_ t . . . 'k· l '.' . ~rza Sl~ę czasem. ze rzy (l'~O .Y man vJ przemówieniu . zapowiedział 
'" b'~ .& W tejspraw.le, .min. Mołot{}w' o~ :VfZygO 'Olwanla. n1'eJ1ueCi'e'go traidatu oS'ąlgaJą .m1ędz~ sobą P'OtrOZ!Umle,n:e podwyżkę płac dla robotników w 
gramu pozyty·wncgo,. ez Względu na świadczył: ,pcikojoweg,().. kos1zt.em. CZ~T.alfiteJ o~o:by, a 8.1 atS tępne Paryżu o 1.500 fr.. dla urzędników 
to. w czyim interesaebYłby Itształ" .,W Jałcie i POCzdam1ęza,padłY ! .1VUn. Ma,r-shaU. wy~tC\lI?il . z prO\Pozy dom,. a!gCl'.Ją Sle o.d meJ.. a. by ,dostO'so. - o 1.150 fr. .-
towany. TQ też szu:flerzy l'Vaszyngto_ cla rozpa' . d l Rl -
nu trzymają się uporczywie zasady już decyzje co do' wschodnich gra-': .. -':,:rywan;a yv'P.Je!~sz?~ rzę wata g,i~ ,0 illl:C 1 •. LV IUSICIe p.~nOW1;e Schuman wezwał strajkujących 
negacJoi: w Grecji, W Niemczech. w nic niemięcki:ell. Decyzje te zostały d1z:e spr~w~ .aUt~trla~kIe}. J~zellJ ~h.~ przYZ(lac. ze, me Jest t? . naJlllelPls;za do' podjęcia jak najszybciejJlracy. 

ro'wlnl'",,,,,, ,"."op"rte p·I'ze··z 'rz"d irancu dZl O za'"a:dn'len·e TI;J.em1·eck, e, m ,t!. J metoda ~połpracy rmęd'zyua;rQtQo- G . Ko f d .. p , ONZ, w uj:ęciu planu M::u·shaUa. _ "'",..... .. .' . . . ",.' eneralna n e eracJa racy po 
Nie bez poWOdu prasa londYllSka, ski. Nie powzięto natomiast dc<;yzji 6It~r, ManSihal~ :z~znalc.zyt, ż·e t1adeży w~J. Na:1ezy sz'U'~ac taKllCih meto,d, stanowila odrzucić propozycje prem. 
zbliżOna do l.:ółkiero'Wlliczych La. w spr:awie granicy ni emieok.iej na t1laJIP1~rW Oil1~OWIC lSiPlra:~y. ~OsiP·o~ar- ktore b:v: odiP.ow'adaly nam wszyst- Schumana, zawa:rle w jego przemó- J 

bour Party, biła ostatnio na. alann, zachodzie", . cz.e 'l UiS'tw]ow'e •. a 'POznl~l d?plęro k,lm,a l1ile OX)lera~y SIę (la poro:wmie wi.enitt radiowym uznając je za nie-
że brak odpowiednio silnych zas1rzy- LONDYN Z6.11 (PAP). Na :pj,erw - proce,durę IlrzygO'towallla Ulle.m1ec mu trze·dh kooz·tem czwartego", zadowalające. 
ków dolarowych dla Europy Zachod \S:zyrn ,vtorlkor'i~-:ym posiedJz:0niu czie
niej . inoże doprowadzić do tego, iż rej rnirnistrow'e·sIP'raw. zalgra.ni,ce:nych 
w 1950 roku Europa, Wschodnia wy- Clli'e losią!gt1ięffii tpo'roz!Umi.ell1.ia W s:pra
gra wyścig odbudowy. \vie Ikoileilnoś<ci, W ja;k-ited prolbl1leiltly, 

o 15 procent mniei i w spóźnionyni terminie 
Utuczona na lt:ryzysach i wojnach. Z!nlalj\diująlc.e sile na p,onądlku dlzl,e.n" 

plutokracja USA niczego bardziej nym, mada być :fiOIzlPaitJr-y!wall1le. 
się nie boi, jak uzdrowienia. Europy, Min.' Mio,~oltOl\v IZ~,O. żył ()lświ.adic.ze-

Jeszcze' iedn() • rozczarOWanie 
czyli utrwalenia zwycięstwa nad fa
szYzmem. Od Poczdamu po dzleń dzi il1:ie. W kt6rym podikl!"'eśIi.f. ż,e z~gad 
slejszy toczy sifl walka z grabarzami łli,enj.e traktatu IPdkotiowego z· Au

dla. francuskich i . włoskich . amatorów dolarów· ta ; wynosić będzie :100 milj. dol. 
. ,Propozycj a włączenia Chin do pro· 

ZWycięshva; Odbywająca się w Lon- strią !pow·1nno być rb'z\pa1trywMle pO' WASZYNGTON, 26.11 (API). Ko 
dYnie konferencja Włelkiej Czwórki omówientu ~rolblemu ł1Ii emi:e,ck i ego. misja spr. zagr. Izbv Reprezentan 
~ to nowa bitwa w· tej ,,,stężonej Sprawa Niemj·ec ies1t horwjlem waiż- tów pestanowiła na wczorajszym~no 
walce. ' ni·ejlsza Indiż pfnb!em austr·ia:C!ld. Co (!nym posiedzeniu zmniejszyć sumę 
j A. S. więcej, rQ!zWiązalnie zalgaldlUJe1nia l1i·e tzw .• ,doraźnej pomocy" dla Francji, 

\. Włoch i Aus~~ii; ustaloną pierwotnte 

. . ... ' . i ';' jekt~ "doraźnej póm«:cy".. została 
PrOJekt ?-stawy.~om 8Jl. Iz~y_, Re- przYJęta' w Paryżu z wIelkim rozcza 

pr~~~nt~nto:w ,zaWl~'a rownl~z za- r0'Y'aniem. Paryskie koła polityczne 
s,I~~ze~le, ze FrancJa.'\Vłochy 1,Au-. tWlerdzą, Że propozycja Izby Repre_ 
str13 .I11e otrzymaj~ pomOC3'" , odrazu, zentantOw jest sprzeczna z uprzednio 
lecz ratami~ Przy czym pierwsza ra- przyjętą zasadą. 

WI na ,597 milionów dolarów o 48 milio . 

. amywacze zatopili· pancernik nó; ~~ostałej sumy 547 mill<>nów PrzYJ-a' z' n" l- SOJ·U· SZ 
.... Wypadek niebywały w dziejach fioły' dol. Izba Reprezentantów postano- .... . . . . 

l'ULO~, 26.11 (API). Francus~i ballda ,'Yłamywaczy. korzystając z :~~. przyznać 00 milj. dolaxówChi- międz', Bułgar-ią' i Jugosławią 
pa.ncerlllk "Strassburg~', dwukrotnIe cienmOScJ. ,nocy oraz "braku wa.rty, . ' . . . . 
storpedo,,:any w czasie· wojny i osta wkradła. SIę na· pokład. IJrzy rozmou. W ten' sposob FranCJa, ~Vłochy SOFIA, 26.11 (PAP). Ogłoszony! cjirządowej. 

,tnió wydObyty na pOwierzchnię· zł.)- towywa.niiu miedzianych komór P{)- l Austria otrzymały o 108 mIl. dol. tu komunikat. óficjalny donosi, że' . 
r>tał zatopiony po raz trzeci. Ty~ra wietrznYch zł~dzieje p?waźnie ,!-szko mniej, niż fo ,~rzewidrwałMarshal1. pakt o współpracy, przyjaZni i pomo Marsza~ekl TIto i członkowie dele
zem przez nocnych włamYwaczy dziU okret, ktory Po kIlku godZInach Ponadto kOmISJa zamIerZa przedsta- cy wzajemnej pomiędzy Bułgaria agacH jugosłowiańskiej zostali udeko

"Stl'assburg"~rzcznac~o:ny bYł na został całkowicie zal,any wodą i pO,: wić S~ój projekt formaln':e ~opiero Jugosławią b'ędziepodpisany w War ro,:a~i ~ysokilni o?-znauzeni~mib~ 
. rozbiórkę i· znaJdował Sl~ w Porcie szedł na dno po ·raz trzeCi w sweJ w: pOn1e~zlałek. co O?~c~. Ze Izba nie W dniu 27b. m. . gaIskll;ll .. ~ygłaszaJąc. Ż ~eJ ~kazJl 

Bregaillcn. Pewne CZęSCi . kadłuba historii. _. n1ebędZle mogła zaJąc SIę tą spra- . . . przem0v.;leme marszałek 'Tlto oswiad 
. pancern.ika. Pl'Zedstawia,~, znacz!lą Obecni.e nurkowie pracują )lad. wY.w:ą przed :r;>ołową przyszłego tyg?d- W imieniu .rządu ju~osłowiańskje- czył ~ .• lU.: "Utworzymy potężną 9pO 
wartość, gdYż były zrobIOne,!, mte.dobrciem "Strassbur,;a." na powllerz- :ua . Jak WIadom?, ~arshal1 uwazał Igc;> p~kt,pod~~sze p~emler, m~sz~łek łe~u:os~ połu~niqwy~h narodów sło-
dzi i brązu, rzad\dch obecm(> me- ('hRle.' . ze d~ta 1 grudma Jest ostat~cznymjJozef Broz-l1:0. ktorv w dmu 2:> b. wlansklch, ktorej nIe będZie zdolna 
tali ria zachodzie. KlIka dni temu .' . term1uem uchwalenia ustawy. m. przybył rloSofd[. na czele delega- złamać żadna burza dziejowa". 



Nie '!Ii~dz~~.n.ie pamiet~j~'k· ~~ nhll~~~!e~~tq~} ;;i;:~;~i~: 
W procesie katow OswlAclm«o zeznawało wczoraj 21 os arzon. ye . mrl{!ckiegu, .P? .czYm)?ra:~oWlał :v ,Bvd"łO ~ve wtorek w Warszawi~, SkOD: 

"t I " . ,;:;ns7.Czv w 1'llstylbttOjl me:ll1tec[.",eJ. \'\1 !CCUtxowało na sobie uwagę całeJ 
Pr ed' sław·.c·.ele USA na sal". sądoweJ· 9 f!.CWf'o:łanle, wy!ącznieodpow;cclll;";.h' (~.świę';);\m, . ,ilU początkl91\V'o :pełlu:it fUI1k: prasy poIsldej, Ko~r~s -:- ·ja,k ,~. Z . sWl'a;dkow.. . . Cle pliSa'fza. illaMeI-U'.e za,ś iPI1Zy;dz~~ dómo _. ma nakreslic gPółd~l~lczos.. 
G · II . I'" h t ł w"e oskarz' onych Na'stępny oskllir'Żony Aint~ Lecber JOlll'O/.?:!O do malgJa,zyll1'U s'PIn~et6w. W'lf~ Ci nowe mog:l. i przeprowadzIcdale. 

J. ermama . wywo Uje smlec nawe no o I . . ,nświlald!oz;a. iż do wi,nv. się 1ł1';e ~IQjCZilt- Źll1';{)\'\r Qs:kal',żoI1Y l1'iJgldy tni1e bill, 1~l-o ko idą.ce :anJia,ny struktura!n~. Co 
. ... wa, Pros'~ o Z'~iz,wolen'!le. złoz~m~ ~e- <tli1we jest .ied:nruk. ż'e niejed'nokrot:u!'O d{)o słuszności i ltoniecZllosc1 tyeh 

KRAKÓW. 26. 11. (PkP).~ Trzelcl Tiherese ~ra",H bę,dzle prezsfuc,m- znań d,oiPlero P'O p,rz,esł-uobaIIlJllu siwI ,ad .czY1n:il drol1iesi'ooi'a, TwierdJzi. u n11e zmia.n cała prasa jest zgodna. 
Q4ień procesnt czł,olJlików z.al,ogi obo- wana późn1'ei. . . 1!l'ÓW. to samo odnosi sir: do os\karzo· ;slkł;3Jd:ai! nlilg1dy PIlSemnych ,gmr,gna 
zu oświęcimsikie'g-o stal po-dznakiem ' T,rylYttnał wzywad<o skła:d,altl\a ~e- nego J6zefa Kulmeray. . wie,Źfni6w. ClO 1Jiocią,g!nę~'ohy. d'la. nic,h "Robotll,1k'< w artykule WS:ępllym 
rosnace'lI:O za,ilJllteresrowaula ze stro~ znań AHce Orłowską. J'elst:, to zamo-. OSlka,rż,oIlIY ZeHer ~Nebbe również da:leiko idac,e koosetkwencle. JelCZ pisze na ten temat: 
n~ 'pubł;o~no~ci krakows:ki1e.l i z,a-:l~a wt~:ś6clelk!a relstaur,alcli w !-1erH' I do wilny się l/1i,e IPOIC'Zll'Wa, O~d ~ut~'g'o skair:Żyt s:ie ustniiEl. 'l1,t}t~r'S1Clha'l1fll.!ell}re- Ubtiegle trzy lata spółdzielczcść 
mIeJSc'o\VIe,J~ . , ' . • !lIe. ktorą z amato'rstWa wstaiP'J;ła na 1941 r. 'prdini:ł w oboZ'i'e '()SWrlę~lm- rowj SClhll.l1dle}"o~l: ktOry. więzmom polska pracowała w oparelu ,0 

. Ro'z,praWl,e orzys.łu?hU.1'O sle .dzj,en .sf.użbc do O!hOZql. kOI~<celntra'cYJl!erg? Isklm fU11ik,c;j:e St3JbSlt,jhaI14fluetihere'ra. 'co dawat u:p9m11liettł'.lIl1. . ZapytalIry przez strukturę ustaloną na Kongl'eSH~ 
,me ponad 1.500 )l1dzl. którzy JUŻ o{h Wy:g.ln,~a z.u,pelm'e. ~.~,t ,1tO~IObl;e:?l,e oo;p'olW'iada starnowisku si:erżam'!a ,vrzew'9Icll!1;rcząJce~o. lak \';"Y~ląd~~o to Spółdzielczym w Lub~il1ie.. Do. 
V{czesil1Y'dh ltodzm ranny,ćlt .~ro~nadz~ Isym:bo,hcZitleJ "O~mnal?l'l : J,eS!t n[hlZY kompa'tlijneg1o. T'wi:ell1dzi, ż,e w r, 1939 1.1!pr()mmeillr~. Qls!kraJWOUV m1lczv. Na ·PY świadCzenie wykazało, ze nI,"zbęd 
SI'ę- przedgma,chem NaJ.wyzszego l111i'e,go WZr:OlSltu l .Wlt~]kl,e.J tU~IZY •. o IWSltal zwer!bo<wany d,o SS ora;z. ;l,e itall:1:ie PirGlk1;tra/to1ta. C'Z:v był ob~wa- ne są jednak zmiany struktura} , 
Trybu~atu Na'fo,d:owego, M:mo desz- ,twarz:.:, na:zll1ia'CZOIJ}el ~epQ,ta :! z,eizwle~ wręŹl11'i6w '1tilg.dy ini:e hit natomia's<t lleilellll. polSIbm •. czy stuZyt w. WOJ~ku ne. Zjazd .,Społem" ma wlasn.le 
czpweJ p.oll!:'ody 1.<cz,ne rzes'ze krako-, ;rzę,~e!1lem. OŚwlad;cz,a. t-ryhtllnało~N!. lużywa,t w st'oSlUil1k"11 do ,ni,th tl'leiecbo- :JlOlliSlkliln,. 'na. p'eryls~e ,..p~ul,nl'e {)'S'ka,r ?..a.iąć Sitanowiskow. sprawie 
Wian s+ioll,a p.rze,z całv, czas pro-celsu ~e J.est zupe~n:le ,nle",:mna.. choc.~: krotl1ile słóW oIbrazliwYCih. Na z,a'PY· zony. dUI}e Odlp;(}Wl,edz L wJre!rdzaca. na st!l'uktury l'uchu spółd?aelczego w 
1Jr2J~I~ za:l~staJ,owanYml na z,ewnatrz •• byc mOrże. ze ~{}edys ~d~:zyło S,ę it.alnh~ prokura:bora.kieąlv \Vlsts"pH do dn~gle zaś przeczaca. N~ dalls,z~ py. PolSCe i ucł].walić konl<::retny pro-
gtosmkalf!1J. '. d~1 kO!,g'o!ś u,dle'l'zyc W tW~ll'Z, • ,P::> r~:z NSDAP, os!karżoi11v o~wiadc'ZJa. i'ż w it"Hila prokuratora .oiSkar~orny. iIlle H~ jekt l~eo:rganizacji. 
, Na s~h rozpraw ptZ;ibvwam sta:l~rrHerW~IZY w t~m :P'roce-Sle Snllele ~l~ I,r. 1937, przy czym motywem :ie:go d,z,ie'la odpowiedzI, sIaIll'la Slę, md'f.e 
dele,~a'~Ja rald1;le,~ka. l"rancus,~a. ko 1, tYCI;l ZleZlUlt:t nawet lawa Oskarzo wstą,p1ieluia bYlo be'z'l'OI!:lo'(!:ie oraz ,j.e.] zo'sbaie oclp'i1ow<lid,zoltlY ij)r~e:z rnJ,- ~ Ludu" ogłasza wywiad 21 
rzvst:wJ,c ze SWlletn,'t) z'o'rS!:all1~ZOWla- flvch. ,g,dyż Orlolw:skaz,nama była z 'orz'ekioln,wnie iż pa.rtia td. llzdrlO'W;f rlioj,alnt6w na J,awe o'Slka:rżonYlCih. pr~zesem Zw .. Rewiz. Spółdz. !t. p~ 
n~i Shl~bv: przektadów. kt6ra Huma- wvia,tko'~~'lo .• okJrU'o:eńsihv:a w ~to,sLlin ;rIaI~ód n'ienlecki.. . O.s:ka~zon'y liu!!lIs Schum~c~~r 'p'~rzy Pos. E. pszczólkowsk~. _ Prez. 
czy przeble,g' procesu, ,. _ ku do \V11ęZ,l1lOW.. . Na'sitCiJ:mi oskarzelni Ji.erhe,rt Paweł ,zna'le .Slę. llZ pollcz:klQlwal 1 b~t klJ,em PszczółkowsIt' na pytame: Jakie ko-

D:z:ś rano osoh~v sto,' z;a'l~,ła dy~e Luise Helen,e f lilsahetl) Danz 0- li Alek,sla~1,d'e,r Bu)ow OoŚWhldczuJą. fż wieŹlUl'lYw, piTiZ:vdłLwy'talJycjb na k:ra,- rzyśei projektowane zmiany mogllJ 
gaqa o,b~erwa,~:o:ow ame'f:v~ańsklch. Iraz ~iJ,dega,rd Ma.l11:a Lu,ise. f:.a,che~t ,rtie 'po'czuwa'ia ,się. do t~d!n.ej wi,ny '! d~h~~v,. PrbeOZy. J:akoby zastrzelIł rzynieść rozwojowi spółd~elczOśQi? 
nf1;f"WOd~lCZY .l~J. p:ut1wwmk Jame~ ,ze'zlnal~. 2e o,gr,alnk~z~!ł;V ~iII<: .j~dr.tv,e lfltOSzn O ~elZwole'łl1~ ·~rOZe;!T!a dnpt,er(l "':lęZt1;\1, ,w c~f,sle WV;Illid(JtWy'\~a,~t~,!.. odpowiada: 
L. fIa,l'~oug:h. ktory jelst radc!l pmw !CI.osPOII"a!CI.YCZI!]If!Ig'O bicia Wlęzn10W, PlO p'rzesłillclh!;łllll'll sWl:ad'ko:w. ,zre'll1makQw. NIe wie n~c o egzeku , . 
nym g!.owno~'O'W'o'~za{;iego W~Jtk Sta-· , .. ale tYilk:o' ręka'.. . Osk.a:rżrOny Ar:ttl'r Jaiu . Breirt:w,i'eserciadl. lI:i:e składał 'też m,g1dy kuny.ch _ Chc~mr uzyskaĆ Wl!~ą e: 
n6\~ Z]ednov~ol~vch .':v EUI'Iop.e. oraz Naste'PlllY O'skarzo,ny _ Hans Hojf- ~ez<nale w języku p011s:!un!. Jaiko,~y meldu111k?w.. • lastycz.nosĆ l operatYWl}osc ap~ 
sze.rem . a:dm mIS tra C} l sa~own!c;%~ ,mali, le'slt Ni'cmcem. oby\vattlem lu- przY:U3J1<eiżnnść donarodowo,ści nl'e- Osk;3.rZ-eI!1rt. AdJoH Me4eitru! i rta~l1~ l':altu sp6łdzielc-teg~, .ktory będzl~ 
w~Js.kowe,go w !\treJle am~,! yka,nsK.--;J IgO!s,towiańslkim. W Ośw:ęeimi'u pni- ,mi e cki'e',i zrgfQ;sH w roku 1939. do na- ~(}~eIka~t lue 1)IQ,crow:alja sl~e d,o la zdolny do spra~vnleJszego . re8;l1. 
Nlemle'c. W· Skt3,d del:elg-a,cll w,cho,dzą Icowal w Ordd,zi<lJe. pcHtY'c:~illym. eSl'- mdiowolś,ci nie'l11ielcki.ej POlCz11wal. SIę ,heJko>lwJ,ek w!ln,Y. :p:r?'s\Z.~ rownocze- zowania ogólneJ planoweJ dZla-
poz!L tym: tmtkov.;n;k Rob:lrt M: Iłuje oln nadać swei 'Pr.acy ciharakter b0'\v!em o'd WC7Je-sneg<o dziedl'ts,twa. śni-e 'o zezwollelme zlo~'~~a ;ze~n~af1 do łalności gospodarczej. ChceI?Y 
Sprl!n!t'e,r. Drze,dstaw;c'le~ ?-ta:n?w Zje -Wyftj;ozin~.e biuwwv l J)'I1o'si trybunał ,[Jc,d·czas studiÓrw :na UniW'ersy't~ci,e 1P,~el'o!Po rprz'oo~IUiCihan:liu SW1.a:Oikow. uzyskać moZlirwość więk~ej ople .. 
cl!noc:r.onyIClh przy komIs,] 1. Na'md6~ . " Id nad dołowymi. sp6łdzleWatni, 
Zje~nO'cZQinyc!h do ba:dam13. zbrodm ściślejsze pow1ią,zanie central 7,e 

,,:oJ,erlll1y,clh w L9,udyme. po<dpulkow- ZmI1any'" .strukt· ur.alne spo'łdz'lle'lcz·os'C .. 11 s'vółMelniami lepsze zaopatrze~ mk ClliO F. Stra'l~ht, za'St~f)~a ra~,c: ni t ch spółdzie1,n.i, a co za tym, 
Draw:nego do spraw zhro'dm WOJe,n .~. y 'wnomiemiejszy rozwój 
ny,c:'h i sze\f trvib1.1Juału rd~,a ~!pra:w l le - ro ółdzlelczośct . dołowej 
zib1"o<dJni wo,ie:llinY1c:h w Dadl

l

au. Pf),lk. . h l"', · Z· d d I I'" W S' połem" ZJ'azd przYJ'ął. na,stę',.. ... l·e do wia· ~akax6~z:.o. sp dbudo"~' w postaci Bu'rtou E. ElUa. s,zef wydziału śkd~ IIIC aal~ I WCZOraj Jaz e e'lla o - łC"~' J" • l Je] na Y'.' 
czego dJla tropielnia .zbrod,ll': wole'l~ u glU ,I .& n domościplan prac na rok 1948, u~ ZWIązków. 
myoh P'qy' trybUinaJe w Da-crhau ora~ 31 spółdzielców. 'otrzymało odznaczenia c~walił s~ereg wnio~~ów p:zedsta- Drogą oocjafu.aCji ch~emy ~ 0;: 
Ben Sml1ih, s'z'ef wyd7.i'at~l zhrrOdn1

, wlOnych przez komISJę WnIoskową. sią~ąć zlikwidowanie .. ,łal1cuszk~ 
wOienrtYCih przy zarządzile wO'i'sko~ wymi odznaczonych zostało 310: ora~ wprowadził p. ewn.e . popraw~ Iw. ob.roCi.e tow .. a.ro;wym .. zm?Iej~zenJe 
\VYIm USA i Za'I1RZern p'fzewodn!c,zn.- Wczoraj Kqngres SgółdZielców statutowe i iZatwrerdzlł regulamlll marżY'zarobk~weJ. <ł; WIęC 'l po.all,ie-
ty komvsH ekstra,dycyj,nei IJi'ty Z3- obradował nad tezami w sprawie sób.· Rady Nadzorc,zeJ·. nie ~tów pool"ednie,twa. 
nzadzi·e wojskowYm Sta'!1ów Zjedin. zmian struktury spółdzielczo-ści w Po przerwie preze.s Zw. Rewizyj_ 

Przestuchalnia w PfO'cesi'epostep!U~ Polsce. nego Spółdzielni. - pos. Pszcz6ł-
'ta ~Izyibko naprz6d. mdyż wię:k~zość kowski' lZreferowal projektowane Ił -d ad .' 'k-
oskarżoItlY'C!h ·nr1olsli trylpu,na,t O zezwo· Pr~ed rozpo~zęciem obrad prze-, trukt l ół.:1 . l a eJ' ą' mas" z' y' n'y SZ' ew' s le 
letdt8 na s,kładalni:e ~e'zlnaf1 'doP'!ero w wOdnlczący wlcemarszał~k Szwal,,: zml~l~y s , ~rru ne w sp uZłe: -'. " ,.'. '., . _.' , 
toikru p,o'SlteoOW.11\11a dowoooweaz:o. be, powitał przybyłą na zj.ezd de- CZOSC1, "omaWl!ł~ąc tezY doręczone . 
R6\V1IlDeŻ '1 ci oskarżeni. k-t6.rzy 0'':0. legację bułgarską. uczest~kom ZJa;zdu: "","""",,",' 'S'" ką' d ....:.. Z Czechos'łowacji . 
s"za O.IIl'a'tyClhn,ni'aIMowe p'rzes,tu-c~an:.le. Charakter P9dsumowania "całej .",ProJektowane znllan~ stryllt~'l'!-":' .. ', .. '. ".' . ,,' ".' .':;"'''.' ·"k.":·!:, J' '"n,'~ 
ogr.alJl'lCzaJa S1e 'f re.g'u!v db~ krotkl'~~ d,yskusji posiadało wystąpienie po- rai,ne .dot~cłzd·ą;nlad1!~~Owy °1gatll

tr: . 'WARSZA\VA' (PAJh~ ·-POiSko~eZe.lsza prod1lkc;ia,Gbuwia. kt~ra'WynOŚI"-
WYi'a:śnleń odnosInie pJ,;z,e, 'lelgou ~w 'j ł O h b . ·x t . St' (łz"ł cYJ. neJ spo Złe CZ() CI oraz s ~, h _i:......~..3 'nk "b .... : 5 7 mil pal' l'OCZlue '" 1948 
ka,ri:e,rv słu.żr"QiW1eJ. rti-e Wldaja"c Sle w s.a .. c a a '2; • a OWl~. w:e~ l, tury spółd'zieIczości wiejskiej, c osłowacka l-ł'S,VV1ł,faCa na. .uuCI U u tWu .. e,· " fi I .' 

szc:z.e·g:6hr ,~I1Jk>rvlJtl'inOWattlych prze- on, iz w zasad~le w dZl'ałalnOSCl za~ Z' db d" .' przemysłu skórzanego 'zacieśriia się roku zwiększy się o .G75 łys, par. tj. 
~eJ)Stw. .' rządu "Społemu suma plusów jest . m~a~ly w p.a .. ~l OWie or~aIUZa- coraz bardztiej, W najbU~m ezasrie () 12 prOc. W 1949 roltU pla.nu~e si~ 

pf,erwszY dlz;i!ś z'ezm,ie Otto Latch. większa od sumy minusów. Jed- cYJneJ Idą po l1~Jl stworzeU!Ił, ~'Ze- mamy otrzymać z . Czećhosłowttcjl. 2wlekszenie produkcji O 1.710 Ws• 
Z · r' t t y- ., h regu odrebnych centra.l społdzlcl.. nowoczesne .m. 'aS2:ynys. ,;ews1de i. gal'- par, tj. ()3~ llroo. 

aipe\VlIl1'a trv.booa. ze ZOSI a PfZ nym z najpowaŻDleJszyc zar~- ._. -' , ~ . " barskie których Cżechosłowacja jest . Nle2:.a.let.11Ie od tych dostaw. rOZWa 
mU$o'W\() vroie~O!ny do SS i od!komeu- tów jęst zaniedbanie odcinka wiej- czy~h, bud,ow~ny~h w ZaSadZIe :vg• jedynY~ producentem, w El11'Opie. żana jest mbŻlhvośe wsp61nej bud~~ 
-dre~arrty do ma.~e~ ohO'z'll konc~k skiego. Poseł' Ochab apelował do tYiPo~ społdzrelm. Będą to Je(}- pierwsza partia o~;jmować będzie' wy I kombina.ntów dla· prOdukcJI 
tr:arcYJ111elg1() W Ghv.:-lca:ch. kt6rY' . .l,a

l przyszłych władz ~półdzielczych o nostklprawne o wł'asnym samorzą 43 obrabiarki oraz części wYmienne skór włerzclmich li podeszwo-wych, 
u.siłuie to Uidiov.:0dtj~l'~. byt pra.:vdzuW'6ą , k ., k' "',.,; d " dzie, rozwijające działalność gos_ do mas .... yn pro>'l'uk"~"'';''''''''h .' '""bu ... ..Ie• J'ak r6wni.eż o-.buwJa. p.rzewiduje się, slelWa dla wlęźmow. Tra,c'l sw J Ja naJWlę szą osz .... zę nosc, o , ., < • t k- E> CI.1 UJ"!''''''''... .....v~ , 
tulPet dioIoiet'lO pod 1100ils!ki1etn pytaJ\. zm~iejszenie koszt6\~ w.łasllych, o po~arc~ą, rew~zYJn~ orazJns}'{I . 453 maszyny rarbttrskie i 2929 Dla .. ~ ta!d kom'bmat bedzle zdOlny 'Wy,. 
prokmraiora. tame dostawy towarow l o Pt'zeprQ cYJno . o~g.aJ~.lzac~Jną.. ~oz W1 szynobuwJanych. ł .. on~ ókcrlo 15 mrłiJj. pal' obuwia 

Bdwa,rd torenz UlI!)ewlóia swrą<..o wadzenie· zmian w doborze ludzi. to spec.Jal}z~cJ~ dZJałalny'śCl ~ospo. W związku z tymi dostawami, na- rocznIc. 
o swe i niewimości Sz'cze""ółowo D k t t . l . d . ł darczeJ, sClśleJs'ze powIRzame ze I' k6 
pr~esfu(')lłr;iWanY betcłzf<e dop'i;ro I)O' ~s u an o.m O?,pO~lle ~Ia pre: spółdzielniami danego, typu oraz' D d tka, r'odzl-nne ·dla '10'.' tUI- W 
zez.nlarrti~l'C~h śWtadtków. zes ~erkowsk~, zaJmuJąc .Slę szeze większe :zharlno:nizowanie z odpa- O ił 

Firitz WHlhelm Buntrock O'ś~ialdq<Zla g?lrue wygUnIę~ą w czasIe dysku_ wiednimi ośrodkami dyspozycyj- LONDYN. 2!{Ul (PAP). Konsulat l dOdatków rod~lnnych Po otrzymaniu 
itnnbunarłowi. że Gin .• tylkob1:t WIC: SJl kr~yką duzych o,?rotów art y- nymi państwa w zakresie działaL G· 1. R P w Londynie komunt\śWiad. ectwQ ślubu uprawnionego do 
7mi?w'. Za te ~.a~,l'u?:': otnymąt krzy~ kułamI, monopolo~vyml, problemem ności gospodarczej i- wykonywanie e~~a 1)y . . d da.tku oraz zaświadczenia stwler;.. 
WrOJienn:J.y dmgłe'l klasy zm1e·cz.aml. wysokich kosztow handlowych 'l l .' 'd (y kUJe, o ...... • ... ' .' . 
DziałaiJttJ:()Ść swa ~o:zwHa,ł głów~'ie oraz obrotami z sektorem prywat- ogo neg~ p ~nu .naro o,,?el'>o. ! .. otnicy. którzy \v czasie' wojny dZnją,eego. 1'Z' ilona Je'go zyła w dn~u 
pr~ WYba;(}lowy'Warrt1'll trai!l,sit>ortO\~ nym. Pre'zes~erkowski podkreslil . Prze~ldl1:Je Slę r?wmeż po:voł~~ ~dbywali służbę w b. polsldch siłach 30. wl'ześnia 1947 r. lub też, w dmu 
}u,dx! Pfzezrn.aozOIl1vc!lt ada komk6r t $!a na zakoilCzenie iż współpraca me do zYCla w waznych dziedz:· powietrmych pod dow6d2'Jb-wem brY'" jego zwolnienia ze słUŻby. o Ile ta da 
iZawyc;h. Za te łl~ace ulntro-c o rzy p S. L'· . ł" ' . nach gospodarczych ceIltral pau-. .' .' , ~~'/I śild '. ' 
mywal slPecjail~n'e wyżvw~en'le dod,at-PPR, p 1 S Jest. g o.wnym. ka· stwowo _ sp6łdzielczych, zarówno tyjskim,ma,ją 'prawo UbLeganlas~ę te. b,y .. a w:z-e. eJsza.. . _ 
kow:e oraz wodke 1 pa,p11eTOSY, nonem dla ruchuspołdruelczego. w t ch W' ad."kaeh adzie istnie' . o dodattek rodZInny, o ile. w~le . UprawnI~l do doda.tku Wll'ls.'li po • 

. ArurJUlst Ra1ulIUnd Bogusch jest s<ta- Na wniosek pos. Kubickiego, z już ~pecjJ~etYiPY :g;ółdzielni (~: służby wpłacal], na .tzw .•• speol~l sa- na,~~o p~ac s'f63. 'Y0J~k;~V3" n\.l:rI . 
rym SłPecj,a11Si:a od oboz,u w BUCihen~ wygospodarowanych nadwyżek ok. .' . . '. " paration grant" i we wycofali do· ~w enCYJny, SI op;-en. S.UL: O'\A.ry', 1 ~ , 
wa~,d<zie w roku 1939 z wl,a,snei i!n~- ,.. ił' " ł ". . t' . ryb~ckle,l s~upu ~~c.a).! Jak l tam tychczas swych skl:ade1t. . zwolnienia 7<e sh:t:Gby oraz. na.dasłac 
ciaWWY W Oświedm:u ,BO!~us,~b p1- I m lOn?W z. I? .. zezna"zono nana~ gdZie sp.ołdzlelczosc nlewy1:wol"ZY· 'K',ort!:'JUlat Generalny. R. P. w Lon~ wtlir SWego podpisu w dwoch egzetn' 
S3ił dÓ' dowództwa obolZ!U raporty gr.ody ~ltera~klę, plastyczne, mu- la specjalnych typów spółdzielni,' dynjlE.', '5~/M Queen Alme Street W. pla:r~C'h. . 
kanne lIlIa widni ów. Bo'J,r-ttISCih za~e' zyczne l nau,kowe. '. jak handel zbożowy i materiałami 1 zajmie się realizacją . pqwyższych ' 
~~t~~~~~~Hn'~ . ~~~~ ~~~~~ .Mu~~0~~. " .••••••••••••••••••••••••••• ~' 
'j,aildego hlookfuehJ.'lel]'a BolIe. do któ- sprawozdama. Zarządu 1 bIlanse " ." . • tui 2 , 'I 
reg10 j'esrt: rzekomo bar,dz,q p.oldorhny. ZJazd przyjął jednogłośnie. , Logl.Cz.ną. .koll~ekwencJą pr?JeUo W tlnliu 25 l1!!topadtt 1941 r;., zł'lI:Brrl 

Z drulszY'Cih· zeizlnań WYnika. źe ra- •• ..... wanycn zmian JeSlt powołame Celi . 
bunek m;'eIll1:a \v'ięźniów Bo,gu's.c;h do- ,~astępl1Jm punkt.em JilOl ząd~u l t.·a.lnego Związku Spółdzielc;'l;ego, $~ 't 1>. 
prowadlZ\H do takich yozm;:arów. że. ~zlennegO br,ło :o:patrzell1e budze· którego celem byłaby koordynacja JAN' JANK' OWSKI . 
gels:tatporprz,e\pwwad.lZ,l,l,o nawet reWl tu. "Społem, !eLrowaneg? ~rzez całej spółdzielczości. I 
zje w i,e~ m1:esZikartllu prywartJnym w wlcep'rezesa NIemca. Prelun1narz nT ł' t 1 h l' _ ' CZŁONEK· MllDJSKlEJ BADl!' NARODOWEJ 
1)OIszukfwanil'l1 swradz:{),nyoh rzeczy. budżetowy na rok 1947 przewidu· .v, .nowyc l cen ra ~c na ęzy. ; ,1B~:r.,Y' PltltZYJ)ENT. 1\UASl"A l'AIUANIC 

Paul Oołze.! Paul Szczurek Zia'l?e~ je obroty zewnętrzne 135 mi1iar- UlapwIn m6wcy - tak zorg~ruzo-, \Vyprow~nie ~rok ~ d<m1U łatłoby pr,.;Y ul. Buga,JNr lO 
wni:aia . Zg1~dltrle o swej całkowl~e:J dów zł., dochodvw sumie 15,2 mi. wac pracę, by wykorzy-st::c dO_, do ,ko{ijoioła.Św; Mateusza w Pa.b~h, 1lMtąPd w czwfi.rtek, 
rr:'ewiooośCI •. k:tóta będz:e t>rz.edtnlo: Harda żł. 'wydatków _ 1435 mi. tychczasowy "'pa,rat ~półdzielCtzy, ' dnia 27 1ifłtopad;ll. r. b. ó~ellS mI.n~ 80. 
tem slzc:z.ego,towyC!h I"Orzwa~.afl·w to r d ł l. t· . d u';'f" , k a nawet uzyskacpowazne oszczęd- W dn~u następnym, t. j. w p.łQ;tek 4) godtJnie 10 po tmbof:eń-

. ku postęlOOWBJl11a dorworloweg:o. , l!lr a z. l. ~zys ą na W3~ę w ·WO ności w ludzia.ch. śtwie 2m"łok.i'ZoStnn~·prz~wi~nena Mleiltarzmłejseowy. . 
Rii~ha,l'd Alb~r~. Schroeder r6W1l1~ei; Cle 5~O mI11onó"v .zł. Bud~et został D 'k' owym f rmom uz .. łska~ , . MIEJSKA .1tAbA NARODOWA 

, sta,ra się o<CZYSC1C z zarzutu, clhąClat zatWIerdzony jednomyślme. ' .. Zl~ l n ~" ,.rh ..... ",.· i!ZABZ~D MlEJSK1 W PABIA..~IOAClł. 
~~p~~~k~~_~~ Z~cl~M~nm~ ~R~~~w~~ ~~~~ ?~~ 1~(.Mll.9.) •••••••••••••••••••• __ .~ 
dhotn\clZ!o. !'iależv.on do n,a'lmfod- udzielił głosu szefowi kanCelarii cZ:S;.t;lllk~ ~po ec~ego na Zła - , 
szyon bskaJzrJt!Vc~, l,. b~t wYclhl()iwai!1~ cywilnej Prezydelita RP _ Mija10. nosc społd~lelczo~cl. .. • " .............. . 

. w cłu..:,hu hAle;! ow.~,(lm, o,d ro.k~ .193.3., kt' 1. ik' ł' .. _ Należy Jak nalmocmeJ zameśnIc iI1 
na:letat do 1iltl~tmgend. PÓzmej do WI, ory zaKomun •. owa. IZ w U . , . . ~'. 
NSD!\.P o'taz SS. ' znaniu zaSług, położonych w pracy w.społ.pracę d,emokratycznyc~ d~la_ 
. - Ina polu sp6łdzielc~ClŚci ~ 'Prezy- łac~y spóldzlel~zych,. w.yelunm~ 

dent RP postanowił odzn. aczyć sze_ wac elemel1t~ men~ZClwe l reakcYJ-
FTaSżka reg czołowych pracowników ruchu ne" za?hoWac zaś zdrowy aktyw 
_~' / spółdzielczego .. Z uwagi ną. to, ze społdzlelCZY., :. . " 

"t p • 

WACŁAW lOŁĘDZIOWSKI 
\ B.'WIĘZ~1~ O:aOZlJ1\łATHAUSEN 

M ~,lI'len"I'-!!łI Schum' ana 1)rzeplsy konstytucyjne ogranicM· . Po rr,zemowler:lU prez: Pszc:zoL 
&Cli {'li. ;ą prawo nadawania odznaczen k:OWSkl~gO wY~l1ą~ał~ Slę dłuzs·za . pogrrteb odibędrzie ~ę z· ko.plicy ()lttoo'tJn,rnej. Starego Onumtarw. 

Premier Schtlman tWOl"'2lll,c nowy oaństwowych posłom 11a· Sejm, dyskt;sJa, wk~oreJ kl~kunastu de- dnh~ 28. XI. 47, o godzmie 15. 
rzą,d we Francji starał si~ ó to. 'Prezydent RP postanowił wręC'zyć legatow wyraZIło swóJ. pozytywny Na.boteiistwo żałObne odbędzie się dnia, ~8, XI. br. o. godz. 7.30 

_ a.by jak najmniej "narazić się" USA.. 'lItosowne dyplomy uZnania, działa- stosunek ' do prOJektowanych w kościele Na~więts:zego ZJ-~ na PoleSIill. 
:Ryc Jednym z punkt.ów. '. ;>zom spółdzielczym - posłom na zmian. Obrady tnvają·. O ~lltnych tych Qb~d8.ćh zawlBdam.laJą l)()grq,żeni w głębo'l 

w marsho,ll'ows.t<lch l)lanac ~;jm usta\vodawczy: . ;prezesowi Projelt.:t llchl~'ały 'Y s~l'a,wie ~a. ktim b61t\ . . • ' , 
otAJ "Marzenia (pl'enl'lera) "~"'r1"'o.~."I~'·lemu prez PS7..czółkow. ny struktury' społd7Jwl('izOŚCł, WI MA'l'KA, COBlO:, SIOSTRY, B.' RA.~A, TEśCI.OWA 

I Scbumana .. ~'" b ,'Y ,,,,~., • • , 4-~ 1. ł • .' W RKA 
'(~~~~,wk~~~ S~~~~i~~M~~~~~~~w_o~;i~ •••••• jBjRi~i~i~O~~'i,~SjZ~W.A~O~R.olw.'lm.ji,~S.~.A.G.m •.• : ••.• , .• 

~~~~~~==;=~~=: __ ~dy:r. Kacz,osze. Ord.erami państwo~' Jednogł08JUe. 
'! DZIENNIK ŁóDZKI NI' 32~ (875() 



ZIE,N ',K S ORTOWI" 

·Dliś mecz 
!List do, 'Redakcji 

IZarzqd Miejski zainteresował si'Q 
Poradniq Sportowo-Lekorskq 

VI związku z listem dr W. Mos- pl'iyszłym roku możliwe będzie 
kwy. zamieszczonym w "Dzienniku przenlesieme Poradni Spor:owe.l 

Trudno nrzewidzieć., która drużyna odniesie ZWYC"llls'two Ł6dzkim" z dnia 16 b. m;; dotyczą- do własnego lokalu". 

. bokserski tódź-Gdańsk 
t' " ,II ~ cym PQradm Sport9Wej w Łodzi, 

D
'" 1" h ., \ ., Wydział Zdrowia wyjaśnia, co na-, Cieszy nas bardzo, że Zarząd Miej 

Zls () godz.' .".~ ,a: pewne za,sadn1cze ~a?~ w tabel. llle utrudnIaĆ pracy naszym organi,. stepuje: ski postanowił otoczyć Pm:adnię 
li przy ul. RokI c1UslueJ kach naJlepszych' pIęscIarzy pol- zatorom..· Sportowo _ Lekarską nieco wlększą 
odbędzie się zapovnada- skich. bziś w godzinach rannych można "Poradnia SpoJ.'towa w Łodzi opieką, niż dotychczas. Może, rzeczy-
ny mecz pięścia:sl~ mię Mecz r~zpocznies}ę O' godz. 19.- będzie nabywać jeszcze bilety w podlega w chwili obecnej Wy- wiście po wprowadzeniu pewnych 
dzy !eprez~tacJami Ło Hala otwarta zostanIe już o godz. 17. przedsprzedaży w firmie Naglera dz~owi Wojskowemu Zarządu zasadniczych reform Poradnia speł-
d~l l Gdanska .. Spotka- Tym, lttó~zy zaopatrzyli. się wcześ- przy ulicy PJotrkowskiej 91. l\'Ete.iskiego. Według infor2llll;cyj, ni swoje zadania. Lokal Poradn.i po-
nIe to zap~lada się niej Vi' bIlety wstępu, radzimy zaj- Przypominamy, że to dzisiejsze o~rzyma~YCh z ~ego WydZIału, winien być otwarty nie dwa lub trzy 

',nadzwyczaj Interesują- mować :iniejsca pr~ynajmniej godzi- spotkanie jest drugim .z cyklu roz- kIerOWDl!' Poradni dr W.Moskwa razy w tygodniu ale codz'e'1Ille, a-
co. nę przed rozpoczęCIem zawodów, Ze- grywek z Gdańskiem. PIerwszy mecz otn3-·muJe za swą, pracę rycza~-1 by wszyscy spor7owcy na terenie ł..o 

~r ;?zaSie ~gO meczu by nie tworzyć niepotrzebnego tło- odbył się 26 stycznia 19lJ. 7 roku. _ ~w",e wynagrodzeDl~ W wysokos: \ dZ,i mogli przejść przez ob owiązko-
dOJdZIe do kIlku bardzo ku. Łodzianie walczyli wówczas w So- CI 4.800 zł., a dwaJ absolwen~l we badanie lekarskie. 

po~ażnych pojedynkÓW o zna~zeniu Zarząd. ŁOZB komunikuje nam, że pocie i odnieśli zasłUżone. zwycię- medycyny ob. ob. Igor KrycZYl1-~ .... ____ , ..... ";' .......... ll-_______ -
ogoln~polsklm. J~rzede .~s2ystklm i~- un~choml0ne będą dwa wejścia do stwo 9:7. Ciekawi więc ,jesteśmy, czy ski i Borys Baszkirow po 4.600 
teres1;lJe nas naJbrad~leJ. w~lka ~l- hali. Tr~eba WIęC całkowicie dosto,- tym razem uda się Łodzi wykazać zł. każdy. Ostateczny' skład łodzi' 
sarsk:eg~ z; SZYll?-an~leWlczem; Wle~ sowaĆSlę ?!'. wskaZÓwek porządko. swoją wyższość nad doskonałą ósem- Poradnia Sportowa korzysta. z ' . ' 
my. ze ;:;zymankiew1cz doczeJtał się wych i milICJi Obywatelskiej żeby ką Gdanska l~kalu. zna}du.iąc~go się ~ Ce!l- na dzisiejszy mecz 
koszulki reprezentacyjnej, ale czy .. tra.In~m Osrodku ZdrOWIa pr.zy OstatelCZl11Y skład Lodzi na dz.1-

~~~~~r~1e:~1~~tBokSerZU 6dafiska prZegrali fi: 10 Z Poznaniem i~;::i~:i~H:~r~~ ~=ią:~ przedst&WIa się n.-
ski po ,wspaniałym zwyci.ęsJcwie .n:::d szymonkiewicl i e'ołkow' ski _ pokonani" ,Mtl.niste~stwa Zdrowia doi}"cję ~ Kamiński-tKS 
KolczynskIm zechce u1ewątpliWle , g - wysokosci 200 000 zł ktora me 
~'az jes~cze udowodnić, że zwycięstwo Przed meczem Łódź _ Gdallsk skiego '(P). WOjnowski (P.) prze. została jesz(}z~:P1"'J.ez·' kiero'Wllika' Cz,arnedk1 - Zryw, 
Jego me b~-ło przypaą.kowe i że on, (!uecz odbędzie się dzisiaj) odbył Igrał na punkty i7,e, Skierką. Chychła Poradni wyzyskana. Guzowsiki - Tęcza, 
a nie, kto inny najbardziej zasJuguje SIę mecz Poznań - Wybrzeże. zwyciężył "''Ysoko 1130 punkty Adam- W preliminarzu budżetOwYm Grymi:n - Tęcza, 
na mlano .najlepszego boksera w wa . Spotkanie to zakończyło się zwy- skiego (P). Szymankiewicz (W) za- na rok 1948 Wydział Zdrowia Mazur _ Tęcza, 
dze srednLej. caęstwem Poznania 10:& ' służenie przegrał z Sobczakiem';"'; prze\l~zjał dla. poradni 3' leka- Pisarski _ tKS, 

; Nię wiemy ostateczne. czy. prze- . Wyniki techniczne przedstawiały Lick. który nieda.wno prz.egraf w 'Kra rzyz uposażeniem ryczałtowym Ż 11- . tKS 
Cl:-vn~iem Kamińskiego bęrl2:le, So- Się następująco: kowie ze Zbikiem przez k. o. dał się Po 7.200 zł., 1 masażystkę z upo. ~ JJ3 - • ' 

w:ńs~F~ czy te.~ Klein. 'Y,ole~lbyśmy Malak (P) otrzymuje punkty w.również znokautować Szymurze (P). sażeniem 5.000 zł. miesięcznie. _ NieWladv;Ił - tKS. 
w.u,dzlec oczy:wlscie Sowl?Sk:eg~. - o. z· powodu nadwagi Sowińskiego. Klimecki dowiódł swej wyższości Na wYda!ki rzecz~w~ Poradni ZaiWodJnd;cy Gdan:ska prZ)IIJechali 
WIemy, że Kamiński znaJdUJe SIę w W spotkaniu towarzyskim uzyskuje zwyciężają.c Biallkowskiego na punk~ SportoweJ. ,przeWldzu,no sumę wC,~01·a;ł ododz. 22 m. 20 i zatrzu-
bardzo d.obrej, formie i powinien od- remis. t ... •. 100 000 ł ~ e> , 

,nieś~zwyc!ęstwo.+,. . I ,Panko (P) zwyc;i:ężył na punkty oT SądZimy, że ci wszyscy pięściarze Co d: 'sprawy lokalowej Wy'- maili s,tę w Grand Hotelu. 
~lewadzlł' spo,ka. Slę z J?lałkow- Kudłacika Po emocjonującej walce. Wybrzeża, którzy walczYli w Poz:na- .dzial Zdro'\via wYf.łśnia, iż W'I ________________ I 

~klm;, ~valka ta t~z zap<;>'WIada się Antkiewicz wykazał, dobrą formę nlu, zechcą częściowo zrehabilitow~ć 
~teresuJąco. bo NIewadZlł ma sWO N zwycirżając przez techn. k. o. Adam się na ringu łó4zklm. ' 
Je porachunki z czołowymi boksera- ••• • 

m\Vwk:Ż~~~ ~:~~i~~zie wyniki d2i_ŁKS przygotoWUje SIQ do Jubileuszu 
st __ e.Js.z.e.g.o_,m,_, .. e, _cz_u_'m_o..;;g;.;:ą~..;wp.;,,;;r;;,.o;",wa;':';',;;;dz:;.i..;Ć EOm'iJtet:r, ub~l,eUJsw" wy 40N 1e, ,cm" LKS usta-Igo Zat01>k,a, Drużyna P, HkaTska LKs,',ro,re N 

1iJł na ostatnim posi.edzentu program 'UTo- gra mem: z 2lespot.em mgr=UClznym, naj~ 

W z'· " czY:tSltą.§ci w tygod!Joi'ł;l jubn-euszowym, który Pro.wdOP()dob~i'ej z Ifamro.te~ .(Sz!Vecjra,). 
n,le'rZU uruchoml'on ' trwać będzie ~d dme. ,23. ',5, -, 3(). 5, 1,948 .pp me9~ pl-łika.mkl!Ill r021poCZI!lLe l!'1ę tur· 
'l:lI y ! l'Oiku.· ' . , .'" n~eJ, pięscliarski na otwartYl1l pOWiI.eTZU z 

zostoł L " ,,' W sobotę 22',5. 1948 r. odbęd'Z1ę się apeljUdZlal,em wy,pitny>ch boklserr6w zagranicz-
Uosen ' 8elllOJ;6w ,dzi~aczy. LKS połączQny z wl:e_ ny>ch i poLsikich. . 

. cwnp'cę, l akać1emlą,.. . I Od czwa.rtku do nied?li,eli 30. 5. ,rozegl'a~ 
DOw1adujemy się, że naczelne wła Głownę uroczY/ltośm TOmpOClZ:fl:!l slę.23; 5. nr z'osltani'e tumie~ piłka:rSild o puchaJI' ju... 

dze sportowe i wychowania f,i'zycz,.. ~z~ p'ołową pr~e~ Katedrą l z~QZenIem ht1euswwy Prez,esa LKS Z' udJziałem cM-
et ',d" . .. '.,. WliffilC'a ,na. płycI,e N~e.zna.nego żoh1l'erza. 'IłOWYCh orużyn krajowych. Re'pl'e,zentowa.. 

nebo W Lo. Zl zamIerzaJ~. W naJbllZ- . Prennern Rzą.du R .. P., który objął n~d ne będą Okręg, i :"Warszawa, Kroków, ~lą.sk, 
szym czas1e uruchomI c basen w JUbllen>s:!!elll ,honorowr prot,edct.orat pOWIta PO'i'..nań i L6dź,. ' 
Zgierzu Pre1ze>s. Kollll·tetu :Tu1?lJ.,eus·ww:ego, po czym 30, 5. projektuje się wrgamilZOWSJnie szo-

K . '1' .' . nasta,Plll przem6WJlema: Preml'era J. Cyran. ISOW&glO WYŚcilgu koJarslk!iego na trasie 150 
, ąpl~ Isko W ,ZglerZU dotychczas ldewicza i przeds1:3lwicielli Mczelnych wł8ldz ikm, z udziałem. najlepszych kola.rzy kra
było nIeczynne l' wymagało pevvne- sportowych poI'SIki.. . !j'Qwych. Równocześni,e na boisko zjeMżać 
go remontu . " . DefiJooa ,fYNlflJ dekoraCJa odrma.cz,eniami I będą ,motocykliści biocący udJz,iw w ijeź, 

, ' 'tnl,nstw~wfilll. Z3Jkończy c.zęŚć ,of,icjalną! dzl,e gwiaździstym do Lódzi. -
0!Warc:.a Jubill,eUiszu~ W dmlU tym odbędą I Ponadto program całego tyg,odnla wy: 

PAŃSTWOWE ZAKlADYSAMOCHODOWE Nr 4 

poS!7JU:kują: 

oraz 
SZEFA IiONTROLI technicznej Wydziału SamOChodowego 

_ Mies,zlmnia zapewmGne. 
Zgłoszenia noale'Ży 'klero'\TVlać: 

. Lódź, Piotrkowslka l02aP. Z. S. 4: 
(8159 p) 

Głośniki no b O'ł'S ku· tKS SWZS!Wody leiJtlkootlet, yczne. z Uidzil3llem, za-lvełnUł. imprezy i lurniej k08zy'k6wki śiat: 
W'Odn~I.r6w zagmmJi.cznych, Prowad7lO:l'lle są k{)wki, Ulawody pływack~e, Z81paBy i f. p. 

N a boisku ŁKS zainstalOwane ma staranIa. o sprowoozente hOOglaiCza pzesilde_ ", ' 

~e b!e~eI~a ;~~vt~~ik~i:~~~;~ Idqc no" P' olowonie 
OGLOSZENI1!f, O PRZETARGU NIEOGRA...""ilCZONYM 

Państwowe Zakłady Przemysłu Bawelndanego w Rudlde Pa
bia.nickiej zakupią.- w drodze pr2Jeta.rgu nieog,rani'CZOineg'O 

~nformacH' organIzacyjnych. czy _ też ..' 
krótki~h p~ga~łmek aktualnych; do- Dlaczego 'Ole odbył się mecz 
tyczących zyclaSpOirtowego Łodzi. . .. . '.' 

Głośniki te włączane będą w cza- IS'tnleJ.e P?Wledzeme;. ze, Idąc n,a 
sie imprez sportowych, Uważamy. że po!owa:n1e mE; karmi s~ę ~sow. Trze
pomysł ten, jest szczęśliwy· ~ moż- ba o WszystkIm pomyslec zawczasu, 
ność przem~wianila' przez megafony a wówczas i polowanIe uda się i :psy 
do zgromadzonych tłumów ułatwi w będą syte. 
dużej mie:t:ze utrzYmywanie porząd- "Ten. mocał','. da. się częśCiowo za
ku w czaSIe poważniejszych zawo- stosować do n 1ektorych naszych or-
dów sportowych.' \.. ganizacj,i sportowych, jeżeli chodzi 

, o wynajmowanie sal, gimnasiycz-

PI-,karze II .. B'oruty" nych.-czy też. basenu pływackiego. 
lIIlf1 W zwiąZku z listem KS ,Filmo-

wygrali' snrRwl3 wiec" w sprawie odWołania' meczu 
ł" u "'2 pływackiego z W,artą z Poznania 0-

Pisaliśmy w swoim cz~e o kom~ tr"zymaliśmYwYczerpując:e wy jaśnie 
plikacjach, jakie nastąpIły w ,roz- 'nle ze strony YMCA. 
gl'ykąch pfłkarskich mIstrzostwa Okazuje się Ze ,.Filmowiec" 5 dni 
łÓdzkJiej ",A" klasy. Pokr~ywdzoną przed meczem: wrócił się z prośbą o 
miała zostać Boruta 7.e ZgIerza. , ' =-

Boruta jednak nie dała za wygr<ól
ną i, odwołała s~ę do pZPN. Proteg':." t O II V 
zosta~ uw:z;ględm;my i Boruta .znala·nrz •• p' u§Z.Czal 
zła SIę ostatecznIe w ,.A" klasle. II':' ". ." 

,.Pocztowiec" 
zwyciężył ~.Korpaty" 

ze ••• 
W roku I457 istniał w Szko~ji 

zakaz gry w golfa, motYWowany 
fa1(tem, iż ... "młodzi ludzie przez 
golf zan~edbitją wojenne zajęcia w 
strzelaniu z luku". 

Związkowy Klub Sportowy .,Po~z 
towiec" rozegrał ostatnio mecz pIł
karski z WKS "KmJ,)aty". Zwycię-
zyJ[ piłkarze ,;Pocztorwca" 3:0 (2:0). q, 

.Bramki dla zwycięzców zdobyli: M,iotacz kulą z roku I870 trzy~ 
bs, W-łodarski Antosik. ' maI łokieć aż do chwili wyrźutu 

Spotkanie to odbyło się w ramach przyciś:tUAty do boku. Ryciny ilu 
rOzgrYwek "C" klasowych. ' r 

nie karmi się psów 
pływacki l Wortq 
wynajęcfe basenu. YMCA natomiast 
miała wszystkie 'SWOje sale i basen 
pł,ywack.i. wynajęty Izbie RZemieśl-1 
niczej j1,lŻ znacznie wćześniej. ' 

Można uniknąć, szeregu całkiem 
n;iepotrzebtlych ,nieporozumień zgła
,szaj ąc się 'wcześniJej do właścicieli 
sal gimnastycznych w Łodzi i ,base
nu pływackiego. 

,Nie chcemy wnjJ{ać W sedno przy
Cyn nieporozumieoo "Fihnowoa" z 
YMCA. bo wiemy, że, YMCA jeżeli 
chodzi o zagadnienia wychowania fi
zycznego, to stara się uwzględniać 
potrzeby wszystkich organizaCji 
sportowYch na teJ."enie Lodzi. 

I KOMPLETl! 

.,SZ;, PILK~YI:ODNJKÓW 

. i "KUŻNI(A" 
z ro"u 1946 

do nabycia w Administracji Wy. 
,dawnietw "C z y t e l n 1,k a lO -

Piotrkowska. 96, prawa oficyna 
f f'ietro, pokój '1.55 w godz. 8-15. 

'Zamówienia zamIejscowe bęcl~ 
załatwiane po uprzedniin nade~ 
słaniu 'gotówkj na konto P. K. O. 
Nr vn.567, łącznie z kosztanU 
przesyłki w' s u ID i e zł 360,-. 

strujące takie rzuty można zna-
Grz!lok podzielił się węglem leźć W książce Shelirmana "Ath .. la-----....... --~.....,,'I 
% Pletroszewskim letics'C - Lonc1~; 19U

• BECZKI ki1:!~~~~~ k, 
ątz,eląk.'-::- j.ąko z,wydęz~a w punk- W IS-tym wieku znany był ,we litrów SPRZE~~j· "~ ~~~ 

~a!CJI 09:011111ej w wi:Ś,cig:tl ~O'la,rsik:m F' .. z... ,.." W 
dO'~~o!:a P01,ski.9trzYma,ł Gaik hti 1)i-· ranO}1 nl.łleg po scum1e. spo- liatoWlloo, ul. Moniuszki Nr 12. 
sa:hs~Y w SWOllrn Clzaś'ie) 5 ton węgl~ mina o nim nawet Rabelaia. Mi-\ (2415) 
'ja:ko lednaz C'BI\1'łlYah nagród. ' strZOW'te tego "spottu" wbiegali 

Grzelak we.R':reun ,illl1t1 p'o,dziielił sie po prostopadłej ścianie na wyso· i:------...;.----~--.ł 
z Pietra~.~le:wskllllJ.t;Drz,elak oka-z'ał· się 
;rZ1e,cZy"yl~cle stuPr.o1cehtowYm spo:r- kość I:/ stóp (340 cm). 
1:0WCeln l dobrym kole,g:ą. * 

Jesteśmv, p r.z ekonani. \ że jeżel; w W Is-tym wieku, w epoce zu-
przyszłym roku lm.~ta .sieod:wr6ci to 1 . 1 -
Pie,iras~ew\Ski b{>~z,l:e mial okruzję' do pe nego nzema zan.iedbania kul· 
iZ,rewanż'O'\Ma11i1a Slę Orzleilaikowi. Ą W ,tury ciala Szeroko ro~powszech· 
ł~azle zwyCięstwa Orz'e.1aka wejdzIe nioz:!y'byl sportprzeciągan,ia się 
to inż w tra,dvcie sp!Q·rtową wY'ści:gu za. pomocą zlożonego prześcieta-' 
zę Orze'lak dzielić się bę,dz;:e wę,gle~ 

Organizacjo rachunkowości 
przedsiębiorstw, bilans6w sporząlł'!:anie 
'i weryfikl.cja, konsultacje, ekspel'ty_ 

~, kontrole i nadzory wykonują za
przysiężeni rzeczoznawcy księgowości 
ł. O D 2, skrzynka pocztowa 192. 

~ (3438) 

z Piletr3.Jsz,ews1ldm.' dla. Sport ten uprawiany był 
Nj,e mamv j-elC1:nak p eWlllośd , C'ZY w drużynowo .. ~ ale tylko przez kO-1 o Z D O B Y C'R O I N li O w;

pnzyszłvm mIm Gentra'unv Zarząd biety '\ (llustrac,'e rstnie}'R' w r"'ko-
Przemyslu W ę~:Io'we,!!:o zechoe pod- • ~ ~ nim KUPISZ ~ łądaj naszego cenni~a 
tr:zwnać swoia tradvcie i raz., ie'sz·cze pIsachbiblfoteki Uniwersytetl1 w ,BAZAR KATOLICKI., Sienkiewicza 49 
,>()f;.arować tak ce'nma nazr'Odę, ,H eidelbergu). Telefon 157.99,1935) . --

'!' DZIENNIKI,óDZIU Nr 325 (87~ 

4: CIĘżKIE KONIE P~GOWE' 

, Pil'zetarg odbęd:z.ie się w duru 11 grudnia 1947 l'. o godz. 10 
rano w' siedzibie P.Z. P. B. w Rudzie PaJbiamickieg, uil. Paibi!8lltcka 
N:-. 184/186, dokąd należy, doprowadzić oferowane k9me. 

Doprowadoone konie winny pos.!.adać zaświadczenie lekarskie.. I 

P.~. P. B. w Rudzie P'8ibiani,ckitej zastrz.egaj'ą sobie pT'awo 
un1eważuienia przetM'gu bez podaJI1ia Pl'zy:czyn wzgl. wybór ofe~ 
renta bez względu na c,enę. 

Wszelki:ch :crrrorma;cji o przetargu UldIz:iell:i Wydz. Za.opałlrżenia 
P.~.P.B. 

W dniu 2,3 listopada b. r. w saliPol>l;k:!ej YMOA IW' ŁodZi odbył 
się pomnek artystyc:'2my z bezinteresownym udziałem axtysww scen 
łódzkich: ' 

Pp. Hamk.i Bielkkiej., ,Marii B~elicki:.e1 Karola H8.Il1usza, Ju": 
liana Sztatlera, Kazimierza PawłowskiJego, Wacława Jankow
'skieg,o, Henryk>a Szwajeera:, Zygmunta Lucz'aka, Bronisława 
Darskiego, Ma;r~i Leszczyńskiej" Mari'aua i Tad!cuisza Su
chocki,oh. 

, Artyści' dali bogaty L ur<W.maicony program, e,zego dowodem 
były burz,e oklasków z~dowolonej publiczności, - oraz zadokumen 
towaatswój życzliwy l ofiarny stosunek do aJkcji charybatYJW1llej, 
prowadzonej prz,ez polską. Y:MlCA. 

Całkowity dochód z poViylŻszej impl'iezy jest przeznaczony na 
,gwiaz.dkę dla: s.!erót m.ŁodZl!:. , : 

Komitet Gwiazdltowy i Dyrekcja Poh!k1le!J YMCA - sldadają 
Artystom serlleczne' podziękowame. 

(2410) 

,---------------------------------------------~~~ 

Tkacze, dziewiarze. pończosznlcy 
i nawiJal,Hienic::i 

Sp6łdziełnm "WŁóKNO" w Lod'Zi, ul. Pio.trkowslka '3, 
wzywa członków - udziałowców ,do wnieSienia w tennilride 

do dnia 2 grudnia 1947 ,r. po zł. 20.000.-
od maszyny tytułem przedpłaty na, PRZĘDZ~ zą. 

IV kwartaJ. 

Kto nie dokona. przedpłaty w Po~ wyżej, terminie 
uważany będzie za rezygnującęgo. z przydziału. 

, , (2420) 

POLSKA żAROWKA "OS B A Mit 

ogłaszając przetarg na MASZYNY BIlJ'B,OWE 
podaje do wi~domości, iż otwarc~e ofert 

, nastąpi 7' GRUD mA 
a nie jak pierwobli·ebył-o ,podane 27 grudUia. 

Zarząd Państwowy Polska Żarówka 

(3961) 
~,QSRAl\ł" Sp. Akc. Fabryka w Pabianicach., 



Wojewodowie i' sturostowiestudentami WSNAw lodzi ~n;'~~:~~!!t!!z~!!:: 
Po · t pl' kk· · I lak Id·· dej, rektor prof. Wilanowski - z dla mas" - film Polski wYdał wsZY~ ozy eezna acow a "au owa nie . moze u ee I WI aCJI ramieruaRadv NaukoweJ', wicewó- stkim \ członkom Zwiazków Zawodo-

" wych specjalne Iegiltymacl;ll. uP'łlwnia 
jewoda Stawiński z ramienia PPS, i:w.e do nabycia biłetów ulgowych. 

Mało zapewne osób, słysząc o dziej przykrych. Tak się złożyło, WSNA stoi przecie.ż P?d względem ob. Gajewski z PPR, pos. Słoń z Posunięcie to było słuszne i celow.e. 
Wyższej Szkole Nauk Administra- że pewne osobiste tarcia w łonie naukowym na pozlOmle b. wy;so- SL prof. Łukaszewicz z SD, ob. KinO' stało Sile rzeczywllśde dostępne 
cyjnych w Łodzi, zdaje sobie spra- kierownictwa szkoły spowodowały, kim. Rektorem jej jest dziekal'!-' Sp.Ychała z OKZZ i o:b. Włodarski dla ws,zystkich (w przl2ciwieństwic 
wę z charakteru tej uczelni. że Min. Oświaty wyr.obiło sobie o Wydz. Prawnego UL pr.of. dr Wl"" z Bratnie; Pomocy Studentów do teatrów. któ're sa jedynie dla wy-

WSNA pomyślana była w rooku WSNA ujemną .opinię. Komuś za- lanowski. Wykładowcy rek~tują WSNA. v·· branych). 
1945 jako uczelnia kształcąca u~ leża,ło~ żeby poziom, nauczania się głównie z profesorów uniwersy-. Częsio się jed:nak zdarza. że słusz-
rzędników państw.owych i samo- przedstawić w Warszawie jako ru- tetu. '\ . Zebrani wyrazili zdanie, że po- na illikjatywa ialdlchś czynników wyi; 
rządowych dla Zi~m Zachodnich. ski. 'z inicjatywy' studentów ;WSNA żyteczną uczelnię należy bronić. szych iest prze,z czynniiki niższe pa-
S .. . b k . kt' ' b . Nowy zarz d d . 'b d' d czona skutkiem czego chybia celu~ amo . zyc.le ~ pot~ze y -r~Ju prze- Po takiej relacji Ministerstwo na zebraniu na 'orym o ,ecm ą ązyc ę Zle o na-
obraZIły .J~ Jednak w pl?cowkę ~~- nie pozwoliło w tym roku na 0- byli przedst~wiciele czynnika ~po;.. leźy.tego naświetlenia sprawy. Tak iest ni eg,ł:etY. również z owy~ 
kształ~aJącą, urzę~mkow admml- twarcie pierws.zego kursu na któ- łecznego, a więc partii politycz- W:S:~A w Warszawie, do upaństwo ml1e1dtymacjami kinowymi. Zasadn!
stracYJny~h w c~~eJ Polsce. , ry wpłynęło już ponad 2000 zgł.o- nyc!I,. związków zaw?dowych itp., Wlema _ uczelni i do. uzyskania ze~ fó~ P:.~wgzł~~clr.a~~:\az~t;,~~W;aC~t~i;:: 

S~oł.a hczy dzIS 2?17 stucłentow. szelI z całej .P.olski. Szkole pozostał omOWlOno <!o~ładrue .. sprawę zwol~ma na otwarCIe I-go kursu. gO nazwis,ko leg:itymaclę wydano. 
Z teJ hczby zaledwIe 578 słucha- kurs 2-gi i 3-ciczyli ska'zana zo- ~SNA. Sposrod obecnych wyło~ W przyszłym tygodniu udaje się Wyabraźmy g,obiie jednak, że ów p'ra
czy mieszka w Łodzi i uczęszcza stała na wyma;cie w ciągu dwóch mono .no:wy ~arząq Tow~r~ygtwa, do Warszawy z ramienia zarządu cowlliilk p,racuiąc do 6 włeczór ma 
na wykłady. Reszta to studenci lat. ' K~zewl~ma ,WIedzy o.~łuzbl~ p~ ~-osobowa delegacj!l' Nic wątpimy, ochotę pó,jść na 7 do. ldna. Przedtem. 
korespondencyjni, rozsiani doslow~ bhczneJ~ ktory. stanoWIC będZIe or- z,e słuszna ta akcJa znajdzie u chce zjteść ob~\ad i od.począć. prosi 
nie po całe; Pols~e. OtrzymuJ'ą owi Tak być nie może. gan zWlerzchm na. d WSN-A. W w.ładz centralnyc'h pełne zrozumie- więc kogo,ś z rodrl1iny.,l aby postał w 

.J 'P .. ogollku"J ,wykup!ił hi'le,ty. Alb~ wy-
ze szkoły skrypty (wydano ich już Tu chodzi Q interes społeczny. skład zarządu weszlI: prezes Ma~ me. W. O. obraźmy solbie.że ów pra'cown~k lest 
19 w 2/:: tys. egzemplarzy) i wska- chory, a,tbo po prostu nie ma czasu. 
zówki, a dwa razy do roku przy- Z 15 l -1-' a ieden z czł.ouików rod2'Ji!uy pn,gnae 
jeżdżają dó Łodzi na egzaminy. . . a ' . a' \:t mI lon' wybrać sie do kallla. 

Słuchacze \VSNA są to w ogrom CZY w ta:kich wypadkach l'odzina 
nej większości urzędnicy, zatrud- . ) # , nie llla prawa dO' ulgowych biletów'? 
nieni w sł~żbie pańs~w.ow~j i sa~ Imponuincy przyrost naturalny· w naszym łnieSCle ŁodZi (z dnnych miast f wsi) nf:e zo- Bezwzględnie ma. 
morządoweJ. UrzędnIcy CI, ucząc • ~"I! •••. • •• stał jeszcze zahą.mowany, tak że 0- Innego zdania sa kasi;erki w fiiie,któ-
się, uzupełniają swe braki i POd-, Umiera - 500 osob mJes~ęczme rodZI Się 1200 becnie miesięczna nadwyżka urodzin Tych k[nach. Np, w kini'e .. RobOtnik" 
noszą poziom swych kwalifikacji. .., .' i p.rzyj~zd~w do, Łodzi nad liczbą dn, 25 o godz 17 kasi erka tiie chdała 
L' t . ~ t . ł'b . di I W latach przedwojennych Łodz Ten stały wzrost przyros,tunatu- v.:YJa~ow l zgonow wyraża się pC'ze sprzedać bUetu matce na legitymację 

ezy o. w ln ercsJe, s ,uz y l a-I pod względem przyrostu naturalne- ralnego zasługuje na szczególne pod cIętme cyfrą 3 tys. syna. W ldiJ.tie .. Muza" zda,rzył się 
tego wIele urz~?~w opłaca za go zajmowała jedno z ostatnich kreślenie wobec olbrzymich strrat Sa więc realne podstawy do przy- lJodo:bny wy,padek. Od syna, któr~ 
swyc~ pr~cowm.l:i:ow , , czesne. .~ miejsc. Roc~'y, przyro~t n~turahiy biolo~Lcznych, )~~e ~or;iósł ?c:Tód pu~iczeń, że Łódź, licząca przed podal Ie'g~,tymację oica. zażadano legł 
WSN1L Rob.ląto np. zarządy mIeJ- w naszym m1eSCle wyrazał SIę cyfrą I polskI w osta."nleJ wOJnIe. Zródło wOJna około 720 tys. mieszkańców, tymacj~ tramwa.jowei z fotografią. 
skie Krakowa i Poznania, l'óżne 3 - 4 tys .. mieszkańców. (Łódź U- tego tkwi głównie w stabilizaCji ży- już w niedalekiej przyszłośCi stanie Sa to wyp.adk,i, któ,re bynaimnk~,J 
urzędy skarbowe itp. . czyła wtedy 700 tys. osób.). dra powbjennego i w powolnej się' mOŻe miastem milionowym. ' Za nie przyczyniaja się do' udQstępu1ieu,ta 

/ 'I!rzeba jeszcze zaznaczyć, że stu- Natomiast PO wojnie, już w pierw wpraw~zie. ale, qtopniowo <:i.ągłej szybkim wzro,Stem ludnOŚCi Łodzi kina iak na,}s.z.e,rszym masom. CZY 
dentami "'. rSNA są urzędnicy naj~ szym :r:oku ilość .... urodzin w Ł?d.Z. i pO'Pr .. awle warunkow egzystenc.Jl . lud I pr2/emaWi~ ~ównież fakt zwiększe- wie () tym Okręgowy Zarzad Kin? 
różniejszych stopni sł,użbowych. znacz.nIe wzrosła: . P?czątJr0wo J~d- nosCl. , . " nla Po WOJnIe terenu miasta. f'Hm Polski? 
Lista słuchaczy obejmuje i refe- nak, .wskutek Cl~zkich warllnkoyr Jednoczesme przypływ ludnosci do . J. GozdaWaw im:i,e:niu .naszych CzytelnHców 
rendarzy i asesorów i nadleśni- P ?WOJennych. um!erało ba;-dzo ~uz? vros~my o wyiaśn'ienli:e tych faI·dów. 

h .' rm 1 ;1.' '. , I Ulemowląt. ObecnIe sytuaCja Od C!łu~' ., '., LUTECKI 

~~~~e;l:e!a~S~AOj~s~,~S;~j~~~;~ szego .czas:r stop~iowo popraWia, się. 'Wy'stępy Pl-anl-S'" ' 
k · l' 1.' 'ur' '}' I ' 'k . t . POCIeSZającym Jest zwłaszcza fakt, . al OW S A M O C H" Ó D 

le e~'~l n 18 lC~- \V~nczy, ,Jes WI- że zmn.iejszenic śmiertelnośCi wśtroo '. ... , 
c~'Y0J~w.oda łodz1n Wl?enty Sta~ \ dzieci nie idzie w parze ze spadkiem Mon'qu'e de lo Bruchollerie' i Lew Obofl'n w ŁodZI' 
wmSkl, Jest prezydent miasta Wał- IiIośCi narodzin. W roku ubiegłym .. I I ~ , '. sprzedam tanio natychmiast. 
brzycha. urodziło się około 12 tys. dzieci. do W zeszłym tygOdIlIU Łódź gościła nie Chopina. I tym razem nie za- STAN B A R D Z O DOBRY. 

Skład socj;,y słuchaczy WSNA s~erpnia br. przyszło na ś"Yj~t 8 t y- zuakomLtych pian.is,tów. W piątek wiódł naszych nadzi~. - Ballada WiadomoŚĆ: 
przedstawia się następująco,: 26;5 SJęcy n.iel!l0wląt, ,w~ w~zesnlu 1253, Wystąpiła w "Bałtyku" z. re<;italem g-moll Ma~urek i Etiudy zrol;>iły du- PIOTRKOWSKA Nr8.2 m.60 
proc. pochodzenia robotniczego, a V{ mleslącup~zdzlernIku za~eldo- ptanistka,franc1fsk.a. w! l1ledz::e~ę. w że ;w;r-ażen1e.Poza tym słysze~iśmy' (8101 p) 
375 proc. - chłopskieg.o 205 vv:ano w Ur~;e sta~uCywllneg~ sali K,?userwalor1um grał planista Sonatę ~eethovena. :JY,fussorgskiego'I· _______ ~----~;.;.;.;~:._· 

, . . ... . ~ 'az 1321 narodzin.' UmIera w ŁodZl radzieckI. , . ".obrazkl z wystawy'. Preludia .... _______________ _ 
proc. llltelIgen. CJI pracuJąceJ, resz- natomias·t około 500 osób miesfęcz- 'M ,. d l' B h 11' zed' IRachmani.n.owa Adagio i Toccatę I 
t d . l d'· .. , . , omque. e a ruc o erIe pl' .,.. Kupuie' 'my wy·Z· I ,aĘlrzy~a a lla wo ne zawo y l ~e, co st~nowi nl€całe 50 proc .. 110s- wojną ()Itrzymała w Warszawje IV Proko~ie.wa (bardzo CIekawą w wy~ ~ wo acze 
kupIectwo. ...• _ lel . zgonow t notow~n;vch w plerw- nagrodę na kookursiie chopinows~m. konanIU) o~az szereg, utwoców nad do wyłączni'ków oJlcjowych 
. A teraz przeJdzmy do spraw bar szych latach po wOJme. . Tym razem wystąpiła z szeregIem progam. ktory zakonczył pianista w y s o k i e g o n a p i ę ~ i a. 

utworów, których wykon<;tnie spot. Polonezem As-dur Chopina. 

W piątek w kinie "WŁóKNIARZ" (Za,';adzka 16) 

P~EMIERA FILMU PRODUIiCJI RADZIECKIEJ 

;8 Ł Y S K A W I C A~ 
KINO 

,,'VIS LA'~' 
nasz~nlskiego 1 

Począte'k goo:z. 17 

Produkcja,: 

(2391) 

DZIś PRE1\UERA! 
NOWY FIL},:]; PROD. ANGIELSKIEJ 

SPOTKA,NIE 
W rolach głównych: 

CELIA JOHNSON i TREVOR HOW ARD 
Reżyser: DAVID LEAN. . 

NOEL COW"4.RD - CINEGl7!LD PRODUc'TION 
DUCTION 

Własność: .J. ARTIIUR RANI\: 
FJksploatacja: .,FILM l'OV;;;IU'" I 

,Nadprogram: Doda.t.ek Sportowy ,.-., 
1\'IECZ :SOKSER,SKI HELSINKI - ŚL"~SK i, in. t;, 

Bilety j}ezpłaJtne i pw3Se - partout wllŹne od ponie,r:1ziału 1. grudnia 1947 I', ,~J 

Biuro Technicżn{) _ Handlowe 
ka?o si~, z entuzjazmem wśró.d pu- Przy tej okazji należy zaznaczyć, 
bl1Czn~CI. ~am . program. nIe był że w .,Bałtyku" podczaskonce'rtu Inż. H. URBANOWICZ i S-ka 
zbyt. CIekaWIe ułozony. gasło światło, fortepian w górnych I ul. Narutowicza 58 m. 12 

Do pozycjd interesujących należa- tonach był rozstrojony. pedał stukał. tel. 173-57. 
ła Sonata księżycowa Beethovena, Tadeusz Siwert (3514) 
oraz sonata h-moll: Chopina. Kompo- ' 

, zycje dobrane były dość kontraSlto~ 
W.o Co dało się również zauważyć w 
bisach .. Po nieciekawych "Funerail
les'" Lilszta nastąpiło szereg. walców 
Beethovena, Schuberta, ~ ]?rahmsa, 
Chopina. Artystka w grze swojej> 

łódź produkuje aporaty radiowe 
i elektryczne· gramofony 

I pełnej l?rawur~, operuje często. k~n- W akcjj radi'o.fom:zacii kraju zasad- to radia wYlllOS'i 11.766 Zł. 
trastaIl1;l, (pasaze i· ak~rdy w "KSI~ ni'cza role iQ'c1gry'Waia ohe'onie' grOśnl- NiezIaJeżnie od t-egO iP,olS'IDi P,rze-
życoweJ'), wydobywaJąc przy tym ki 'mdi:owe: ilJoł[\!ozon,e z .. węzłami" 
olbrzymie eiek.ty dźwiękowe. Panu- rnd!i'o""'. ·m;. GtolSl'uvk 'radiowy, ,l·e.s;t ~,a- :mvs.ł R'aldi:ot,eclhnic:zlTIv p'ródrukuie rów 

" .Y .~ rrLe'Ż lUK!SI1.lISIOWe aiPara'ty radihwe: O. 
je ona W niewIarygodny wprosit spo nf. a tYlnI sa:mymdolS1tępnv dla sze,m- statn:o państwowa fabrvk,a W D:óer-
~ób .nad in.s:rm11entem, łącząc. s~ kieg:o 91.g-ó1iU sv:oltecze.ńs:twa .. Ma i'ed'::' żenilowie WY1pUJścHa nowy typ Plęcllo
z:yw~ołowosc z fenomenalna t~chmJ;ą nakze.l zł·e. stfOlny. ~:a,dlO&ł:t~,~ha!cz 1amporwe'i slulPle11ihekro(]yny' - AGA 
p~anlsty;zną. Ar~y~!ki publlicznosc sam. l11~ moze ~I~~enac, au·dYlC:]l le'c:z 1763. 
me chCiała wypuscIci estrady, musI! s. lę zact,olwohc n:a'rZ!uC:QIllY\J:t] p,:m- Ob'k . ·t'. . d' . ' . '1' 

Z k 't i i t . t L O gramem' . Ol. alP'a,ra Q-w,m lOwvchpoIS1{1 
p.a om1: ym p. an s ą ]es ew -, . . ,iprZemy.si! e,lelktvote,chll'iiczny p'roduku. 

I bOrlIl;, laur~at pIerwszego k<;mkur!3U . W cel~u y,dols-tę;P;1I:=tCil1:1:a. zak'llpu ,r,acdio- ie kilka ty,pów pateiionów ,eh!ktrvcz
cJ;opmowsktego W Wars~~wle. ~la- odblor11lkov~ :ll\.l;d'Zl>OlU p~lacy p!lnSltwo- uydh. Patef'OIll tYi))U wojSlkowego ko
n1sta ten, łą?zy spra~?sc techlllCZ- wa Wvtwor.nia. Ra.dIO'te,c[1[n'cl~na w sziuie 13 tys. zł... tzw. "l:Up'llf". ,ozyH 
nąz głębIa l s~cz.ystosCląi tonu, two Łoclz,j przvsfaPlb do ma.SlO'we] pro- ipa:tefoll1 domorwy - 14 ,tys. zt. lPate~ 
rząc bardzQ du~eJ klasy kreację, ar- duk'cii pOipulame.g:o. tyPU ap,amt6w f{)il1 tyipU śiwterbłkowe(go kosztUje 17 
Itystyczną. Oborln zawsze grałpięk~ 1~ad11Q.wY,Clh. Cena talklegO' PODułame- tys. ~r. O'bk.) , 

. 
Z ŁodZi do Warszawy jest nieWie-\ L' t ' W I samochodach, to raz jeszcze na tym 

Je pona.d 14-0 km, a ilu ludzi w Lo- IS y Z arszawy miejscu należy zauważyć, że liczne 

~~~~;~h ~J~:;~d~~h ~\~ft6,hw ~ ~f~.· Prz· . ywra COJI q I ~~~o:: ~~~:!j:zJ:~t ;~ę~g~:~h dZlnI~ odbudowy? Prasa codzIenna. . mlostu utraconq" tw' 'arz lokalach' i teaJtrach, przed 'k'córymi 
podaje wprawdzie czasem' trochę . , . . . ... wystają godzinami dzierżąc na uwię 
cyfr i faktów o dźwiga11iU się War- \ Zi, ,służbowych" kierowców. Myśle 
sza~vy .. ale jes~ tego mało;i. n,otatki (Korespondencja wJasna) że jeżeli szef urzę,du i dnni mi:nis.tro~ 
takle InformUJą. zbyt poblezme. ~ . , wie' mogą,. }UP~Ie SPOkojnie cho- ' 
D1~e~o~ ;vydajem~ się. Że .do?:.fZ~ bę I pamiętale przywraca Warszaw.ie u-l acetylenowe, pło~1ą~e ~iem i nocą!najrozliczni,ejszymi 1?oSi~a~iam\ R~z dzie do teaJ-rtl .'Pleszo (w.i,ele razy 
dzle Je~h ~pro:buJ~ p~dzIe1ic Sl~ z traconą twarz. . IW rękach robo~nlkow. PISZąc o tym, są. to "cytryny ka!anskI~ , ktore me sam te,g~ c?-y Innego ministra per 
c:t;yte~l1.Ikamy nJ:ktorY~I. spostrz~ze- Korespondenci pism zagranicznych I myślę o rozmoweczkach. jakie sły- w1adomo skąd bIOrą Slę w rękach pedes Wldz1ałem). to i pOl'nniejsze 
nlamI, tyCZ~łcyml zmal' wychwstaJace pisZąC o odbudov..rującej się Warsza: szalo ,s.ię przedp~r~ miesiącami' z spr:-edawców ulicznych, :az .fzy 1'a,. osoby mogłyby brać przykład z gÓ-
go mIasta. ., wie. nie mogą wyjść z podziwu. dla I ust. rozny,c~ prz!g~C!nyc.h o~serv.:a- Cze] stale, naprawd~ genIalnIe .kom~ ry .. 

* przed~ .. wszys!k1m odbl1d,ował się zaciel.clości. 7..' jakąpra~uj.ą., POlaCY'lt?r9\~, lctorzY'plZygląd,aJ}'!c SIę me:- ~onowane . rachunk:t . w knaJP. aC~l, 
Nowy SWlat. Piękna ta. ulica gęsto Bardzo często bez nalezytego sprzę- lIcznym ,pr~cuJą~ym wsrod prawc.~z;- laz w.reszcIe czarna glełda walUt. .. Ll- W 
naszpiko\vana przed wOJną zabytko- tu. bez właściwych matel'iałów bu.! wrch gOl" 11, dolll'l e:x-~worca, złos11-, rzęduJąca 11a p~'adze w ~~bl1~u teat;'s:a:!C'kon~~=e ~p~~J:~~ 
wymi budowlarm - ~yje ZllOWU: - dowlanych polski inż;y-nier i robot-I ;vIe .mruczelI ;- oto d~mok;ratyczn.e Th.,v~rć~ .Wsch?dnIego. " T~ o~,atnIa, , . d' , 
Ilekroć idę w ostatnlch tygodnIach nik dokonują cudów tam, gdzie in_cmpO, b~dą SIę gl'zebac w tych rUl- bezhto~m~tęplon~, odzy-\vc1 mImo to sw:a <;z~ o Intelekcie. a nie zawsze 
Nowym światem, przez sel',~e y~'ze~ Iti. lepiej wyposażeni opuściliby rę- nach ~yslące lat. , . ,p,o kC;zdeJ obł'a\V1Ic i age:!d:y sp~'ze- ~:J~~PI~J ~ .. cena?h . ~iletów, które 
płyvh mi ciepła fala sZc~ęscla l ce.· . , 1". Ch.c1ałbym tych panow słyszec 0.- ~w~ow zł~ta, ."twarrd~ch 1 ,;m;ę~ ę o ywaJą. baxdzo słone. 
smut.ku jednocześnie. Bo tUl>aj już Oddzielną pozycje,! w odbudowie. becme. .'. kJJch funto .. ~ l' dolaro?,. wyras.'~Ją Wielka i ocalała sala "Romy" na 
patrzą na przechqdniów błys~cz2.ce stanowi rozbiórka byłego Dworca '.' w cor~z ~o mnych mIeJscach Jak N.owogrodzkiIej wypełn:iasięcodzien 
okna nowych domów. ale daleJ. do Głównego, początkowo powolna po- Warszawa jest dynamiczna w każ sl?od ZIemI. :r:1e Po brzegi. Przelewało się przez 
koła, . czernieje jeszcze wiele cm~n~ tem coraz szybsza, a obecnie. jeśH 'I dej gałęzi życila. Lud warszawski pe- *, te brzegi przed kilku dniami, g~y 
tarzysk czekających naolhczymJą. ~ak można powiedzieć:' wręcz wyści-, len jest zadz!wiającei in~ciRtywy. - Mieszkańcy Łodzi nie bardzo zda- salę zaludniała przez dwa dni zet. 
ciężka pracę j wielką ilość pienię· go,,:a.· Po końca g~'udnia znnmą.~P'i IIA~~ spr~wledliwoścl, '~;:ało Się. za- je się wiedzą. że zniSZCZ.O. na .Wa~sza- 'Y'uemows~a młodzież. Byłoniebies· 
dzy, kahptycznedo nIedawna zwab ska aose. nalezy tę ostatma pOChwałę 0- wa ma prawle dwa razy y.rIęceJ sa- 11:0 od koszul i czerwono od krawa-

Ale gdy smutek zbyt mocno ima betonu i żelaza. Nowy dworzec 1'oz- patrzeć niezbyt pochwalnym komen mochodów, niż przed wOJną Stąd tów. Późnym wieczorem, gdy młó
się serca: 'oczy biegną ku \vYsokhn ~eści V1S a vis ulicy Emili1. Pla- tm:zem. Ceny w sklepach warszawo. biorą. si~ częst~ zatO!l'Y: na g~ó:,~y(" •. dzież rozj:źdźała się n~ nocl~gi: Z!t 
rusztowaniom wokół Placu Trzech ter. Tak ostateczne zadecydowało SklCh podoibne są do bardzo nerwo- przecZl11'Cach, JakkolWIek mIlicJanCI: wozami bIegły w mrozne gWlazdzl~ 
Krzyży. na Mokotó:w. n~ Żc1'borz i wszechwładne w tY,ch sprawar.h B~u WYCI; pcheł, które I~igdy r:ie sk2;czą t~n .ruc:h. regulują t;apravv~ę spra~- 'Ste noce z duszy śpiewane pieśni. . 
wszedzie tam' gdz1e dnIem i nocą ro Odbudowy StolIcy. Rem: 1k 1 rum w dół. Talent handJowy WIelu miee;7- nIe l Bae dopuszczaJą do nleszczęsl1-
huczą, betoniarki, a tysiące ludzi za- staregodwol'ca rozJuuszaja palni:ld ka.ńców stolicy, \vyładowuje się pod wych wY,oadków,Sk:oro ju,ż mOWa o .Jerzy Bazarewski 
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OZlS: 

[ZWnRTEK 

27 
Leonarda i Walerianal; 
słow.: TOlllira. . 

·JU1'lłU;· 

'.lSTOPADA Rufinu; 
slow.: G-ościrada. 

1701 Urodził się w Upsali sła.wny a::ltronOlll 
Anders Celsius. 

1838 Umarł eeniony pisarz i tłumacz Lud
wik. Osiński; 

1876 Urodził się w .Poręb te IiV~eU"i'ej 'poeta 
Podha.la - Władysław Orltan .. 

1895 Umarł w P811'YŻU pisarz Aleksatlder 
Dumas (syn), 

KRONIKA 
"MoN}!; TELEFON'! 

bm. Mle,ll!\k. M. O. 
Pogot. Rat. K1ejllltie 
Poso:' Rat, Ubelllp. 
POg(lt. lekarskie PCK 
Itr&JI poł.8.rna 

DY~Ola APTEK: 

- tet. 25,3.60 
- tel. 104rM 
- tel.' 1.8'.1& 
- tel, U7-11 
- tel. • 

DziSlejSzeJ nocy (iy2urUją aptek.i: Cyme. 
t"a (WólCZa.ńska im. BOjarskiego (Ds.l:!'.tyń
skiego 19). Unleszowskiego. (Dą.bl'owska 
Nr 24 b). Epsztajna (Piotrkowska 22~). 
Trawkowskiej (Brzezińska 56), Pll:w~ukle. 
wicz-a (Nowotki 12). NiewiarOWskie) (ul. 
:t:iglerSka 146). 

z sądów' --_ .... --
W manca 

. .,. 
, sprawie nlewYJosnlonego 

I 

Kierownik spółdZielni oskarżony o przywłaszczenie 250 tys. zł 

Rejestracja rzem,losła 
Zebranie informacyjne 
no terenie wojt łódzkiego 

'\' związku z dekre+em6 rejestr~ 
cji rzemiosła. łódzka Izba Rzemieśl" 
n:icZa organizuje w· Łodzi ina tere
nie całego województwa łódzkiego 

Czesław Janiak w marcu 1947 r. Czesław Janiak. został areszl\Owa-1 dem Okręgowy~ w· trybie dor~ź- szereg zebrań dla rzemie~lników~ ma 
mianowany został kierownikiem ny, W najbliższym czasie sprawa je- nym, Akt oskarżenI. a zarzuca Jama- jących na celu żapoznanle rzemIosła 
sklepu nr 33 powszechnej Spółdziel- go będzie rozpatrywana przed Są- kOWi przywłaszczen1e 259.203 zł. z dekretem i omówienie rejestracji. 
ni Spożywców' w Łodzi przy ulicy . Zebranie te odbędą. się w Łodzi. 

Ogrodowej 74.. P' ł' r. It b ł' wieku 1. Dnia 30, 11. br. o godz. 9.30 w 
12 czer~ca. 19~7r. przeprowadza- '02no a SWOJ' garnl Uf' na o cym cz o I kinie "Włókniarz". Próchnika 16. 

na w Społdz1elm kontrola w"ykazała' . dla rzemiosł grupy skórzanej i włó-
manco· w wysolt:c~śCi 5~.407 zł.' Kie- Wacław Antosi:k. Władysław Wiś- zrabowali futro karakułowe, 3, gar~ kieIr 2. w sali Cechu Rzeźników, 
rownik sklepu nIedobor ten tłumn- uiewski oraz Bro:tłomiej Kuraś za- nitury męskie. bieliiJz:nę. 7 suk1enek Kop~rnika 4H dla członków Cechu 
czyI nieu:?Z"iwośoią współpracowni- mieszkali w Gł~ie, 30 sfe!pnia b.r. w~łnja~ych, 2 płaszcze, 8.par ob':l- Rzeźników i \vędlin; 3. w s.ali Ce-" 
ków· powszechna Spółdz. Spoż. nie dokonali włamanIa do lUleszkm.11a wla, kilka. kuponów materIałó?,. ble chu Piekarzy, pt'zy uL Curl,e-Skło
ustaliwszy faktycznych, winowajców Mani.anny Flis. zamieszkałej w Gło~ liznę pośCIelową oraz szereg :mny~h do\vskiej 1, dla Cechu piekarzy i Cu 
zgodziła się na pokryCIe niedoboru nie przy ulicy Bielańskiej, BandyCI rzeczy, ~krótce po tyn:: . złodzieJe kiel'll~ków; 4. w sali konferencyjnej 
przez kierownika sklepu w miesię- zakradli ~lę do ffileszkanla Bar~a~ Cechów, przy ul. Południowej 11, 
cznych ratach. 2-LETNIA. śREDNIA SZKOŁA BezradneJ, gdzie dokonali kradz1ezy dla Cechów Ślusarzy. Kowali i Ko-

29 lipca br. m,iała miejsce następ- RZEMIOSŁ BUDOWLANYCH dwóch wa1i~~. futra iltp. rze;c~y, ,0- tlarzy, Blacharzy i Instalatprów, Ze-
na kontrola magazynu .i ksiąg skle- przy Na.ukowym Instytucie Rze- gólnej, war,o"SCj około 2 mlU,onow garmisttzów i Mechaników oraz E~ 
powych, w czasie której 7-.l1Ów ujaw- m1e§Jniczym w Łodzi złotych. lektryków. 
niono manco. tym razem w wysok'l poszulmje: RabUSie ukryli skradzione rzeczy Dnia l. 12. br. o' godz. 18 w sa~i 
80.019 zł. W pail.'ę dl~i później 8 sierp od dnia 1 LISTOPADA 1947 r. w dole przysypując je grubą wars,t- konferencyjnej przy ul. PołuclniowEd 
nia kierownik Jalllak samowohtie, 1) .INSTRUKTORA wą ziemi. nr 11 dla członków Cechów Mura-
bez uprzedzenia.. OPuScił pracę. Po~ SLUSARSKlEGO rzy' i ~ Cieśli. Zdunów i 'Garncarzy, 

f -, .. t t nasuw ł Traf chciał. że jedna z poszkodo- St 
nieWR:2! ~ "en a· pewne po- (ślusa'rstwa budowla:ne) wanych wracaj ac na Wielkanoc z Malarzy i S~klajzy, Kominarzy, . ~ 
dejrzenia• wobec, czego 12 ~.ierpnia 2) INSTRUKTORA .'. kał d . 6ch ' ż' zn. larzy li. Tap1cerow -oraz Bednarzy 1 
przeprO"\~adżon~ Jes~cze j~dną ,kO!J.1- . KOWALSKIEGO kOŚCIOła spot a, w· mę czy Kołowe" w Izbie Rzemieślniczejw 

l '~tóra uJRwll1ła / l d bor w . ubranych w garg:utury zrabowane w . 1, . 'zł-' dla ł' nk'~' 
tra ę, w . n e o' 3) INSTRUKTORA 'e' domu Natychmiast powiadomiła ŁodZI, ul.,M.onius \..l 8" ~z o uW 
wysokOŚCi 120.777 zł. INSTALACYJNEGO J Jt . t l Hi'i Wszczęte Cechu Fil"'yzJerpw. Fotografow, Che-

(wodo:clo gi, kanalizalCja,' cen. 91 dym t pos e:~":l~~m 'IZ' CJ • obru'pv C:1' micznego Czyszczenia i Farhowania 
'l'EATH W. P (Cegielniana 24) - \ '-t' i ) S e z wo UJ a WUl3.V, «00 VJ Odz" I' t lig t ' • Dru 

() godz. 19 "Krakowiacy i Górale". ~.r I ')} J r tralne o'grzewam: e ." dokonali obydwóch kradzieży.. k,."rzy1ez. y oraz n '1'0 a orow l -

T"ATll 'l'UI<' - ,ul. 11 L,sto"'da:ltJ, '\S ~~ ... ~.-:--~l· ~rn' Warooki do omówienia . '" o godz. 19,15 "Fircyk w za;lotaćh". P' , W D Y B E K C J I S Z KOŁ Y Sąd .skazał Wacław, a . All1tO,. SIaka, ''"'-bI'aul'a obO"'rl'ązuJ'a tylko' sam"-'U1ATU l\.AMERAJ~N" UU&H, ~oz..- t k ed LItI,... \."., 
NI.EBZA (UL. Ptiejazd 34) - o godzinie ul. Łąkowa Nr 4 4·kro nIe aranego prz wOJl1;ą!"a d . 1 ch ' 'L.'1.ikó\v Wejście za 
19.15 "Amfitrion. 38". , codwe.nnie od godz. 11 do 12. kradzieże na półtora roku wlęZle- zle ny.. rzemlodes .'. t 
'J:EATJt .. snu<;NA·· _ 'l'RAtJOVT'IA Nr 1 I~;;;';;;;;;;;;;;;;;"';';;_~ __ ';';;_~~~~ nia Władysława W.iśniewskiego na ol~a~al1;lem rlow u samolS -nego rze~ 
() godz. 19.30 "Wgląd w Rzn.d". 140 09) (2398) 1 r'oku więzienia i Bartłomieja Ku- mleslnlka. 
TEATU .. USA" {Zachodma 48,;·tel.· CZWARTEK, 27 LISTOPADA 1~ _______________ ~lrasia na l rok·więzien,11a. (Bi) I 

o godz. 19,30 "Pierwsze ządła' (cl8.Wn . 'ra~ 12m. Wiadom. POłl1dn" 12.15' Muzyka, I: Komu bor.dzieJ" potrzebno 
"KLUB pnACO":NIC~r'o <>'odz: 22 i 12.20 "z miluofonexh po kraju", 12.30 Mu- ; 

barlIle) ul. Narut?WlCZa n '1 l\![1eczyshl.wa zylca lt.tdowa, 13.1~ "Przegląd kulturalny PRZETARG 11,,----------------.1 d ? 
24 występy 'vViely Gra }(rochnlalskiego. Wybrzeża", 15.00 Muzyka baletowa, 15.30 I iest czekola a. 
F~gga., Jazz Bolesła.wa ,0 listopadowym zeszycie "Twprczości"' na 4:.500sztu1t PODK.ŁADó\V CENTRALA ZBYTU , 

pog. L. Ł~towskiego, 15.37 "Nowe cie- EJOWYCH ZEGO Is-tln:e,ia' ka<l~tki tY\vnościówe dla 
kawewydawni.ctws", 16.00 Dziennik, 16.12 KOL PRZEMYSŁU PAPIERNIC .' I!li,e:mowlai i dzieci sta'~szvoh . 
. Tu mówi Wybrzezc", 16,35 Audyc;ia dla na.,d z le ń 12 l'istopada 1947 r. w LODZI OSltatfili:o dz!ieciom l1"l.'imłodszym wt 

dZieoi, 17.00 "Muzyka dla wsZ"Ystkich". • d'ano cukielt'lk,i ~ lalu>drvnklO'wo"lOW()-
18,00 RUL, 18.15 Koncert życzeń, 18A5.,N,\;i rozp' isał ul D wt ...... 1r skiego Nr 3S co'we za,'''. ;',n",le't'e ''" ·'oa,n'!·,e'r. Na.t.o'm· 'l· ... '.:-,t młodsze muzy" - fell.eton, 19.00 Audycja. w'· r. ~o\v· '. w' l vv.... a., 
dla ~wiata pI'acy, 1.9.10 AudYCja dla woj- Centr. Zarząd W;rtt mi .Mat. \cLzłedam starSzym pf'zydzAe,lono az:e-
ska, 19.40 "MelodIe, ŚWiata",' 20.00 Dzien- Bud. -.:.. Łódź, ul. Wschodp1a, 64 zaangażuje:, !kolado 
nik. 20.50 AudYCja TUR-u, 21.00 "dwiazda .. f,· tel. 204.50. • . \. "' . 

. \ OBU - ul. Marszałk~ ~.tll.lllia l: 830 wytrwałości" - słuchowisko,' 21.45 .;MU- (2411) Zda,ie Się. że zilualczrni~ leIJiei było" 
"Zajazd na rozdrozU <16.30, 1;. , zyka R,adziecka", 22.05 Koncert or~iestrYI,,: ____________ .. ' __ ""_ 2 GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH i by lJ'rzy.dz:el:ić TIlajmlodslzym'dzfeciom 
2030· niedzi.ela 14.30). TaneCZi'lej P.R., 22.45 Koncert zyczel'i.'· S WYKWALIFIKOWANYCH 1. 1 d t da~ 1~" 

BAŁT'YIi - Ul • .Naruto'wwza 20: 23.00 Ostat, wiad. r:l?:!ennika, 2:J.20Mnz;vj'a \'Oze1r..OI.a e. a s a']:lszym wy I; C1.h\!lel' 
;,Myszy t ludzie" (16, 18.30, 21 nie- pow,a~lla, 23.55 Wiadom. z ostatniej chwili. KROSNA. TK'ACKIE PLAN:ISTóW. 'k'i. za1Wun:ięte W palpi,el'lki. 
dziela 13.30). ., 

BAJ ł<" ~- ut. J.4'ranctszk, ańska. 31: Zł' H ł . 
Wiosna" (17, 19. 21 (medz. 15). mechaniczne angielskie szero- go oszema:: ur owe ceny 

''''D,','N'''' - ul. DaszytJsltlego 3:' HUfnol' ko'c' 90 cm' 180' ClU o l'nel" 
u .J._.n 'l' S. , , •• ~ .. .., Dzl"le Personahl,rnl od 9-13 • 6 "Sh'lr:tma zasłol1a" l17, Hl ..... 1, ntadzie- widualnym napędzie zaraz ",... J~& warzyw I owoc W 

la 16) Z ...... d , ;... pokój 33 wra'z z zyciorysem i za-
'HEL - ;11. LeglOnów!:l/4: ....".... SPRZEDAM. . d .. .. ',,, racv WARZYWA:', . 

K ius' ek" (17 19 21 nied... 15) . .POZNAN-......... ' •. M .... rcin 6t. Ul.,m, §WlaJ. azęll.1aml !P9P,m-leJ07ca Poj? BU""'k' ćwikłowe· 1(1..-;. 12 ~ł za ~-l\fCŻ'\ o~c·l{~~da Pabł~Picka:" .... " ." . Rzecz 'lrZi,eoje sie VI 'c:za:sie tl'kulpa!cit ,"''' 3"'540 UU, .' (2400) Oeb~l~ twal'da 3s---37 złm kg"6 
,:Wesółg pensjonat." (18.' 20, niedzi.e. p() p'e,wne~o lnt6d~~,o ·cz·łol\vi,eka przy Telef.on .• . Ka;laf.il():ry 50--75 zł za fJr.rtukę 
le 16, 18). chodz~ w no,cy~e,s'tiaiPO, Matka bła,g .• t (2,374) Kaipttst.a biała 3-5 zł za kg 

OQVnA'1'O\VJl. - Ul. ,f'10t1"ttOWSk:a 243: .l'f·.' 'I"a. t:['bv uiie za>bie'rał i-ei sy'na. I:..---------------... - 1 SAMOCHóD 5 tono,wy Kapusta. Włoska 10-20 zł za sztukę 
.. Cyrk" i dodatkl~ . • ( I{a.rtOll'l,e 6.51l-7 zł om kg . 

POLONlA - ul. P:ottkowska. 67. Oeuc:t'nowiec 'zas'tan:a\via sie dltwHę, I Laro.zia" jak nowy Ma.rch~w 9-10 zł kg 
.,CUI'le - 8kłodowska" (16. 18.aO, 111, a p:o-tem l1l6wi: " I '. \ . zamieitię· Pietrlls?11ca 28·-30 zł za kg 

n1edz. 13.30), .. k' 7"'~61 - l~~a'ln j',ed'no olko szkla'tle. je,śI1 S' PA·WANIE.. na os'obowy, w dohr""""" Pory ~5-28 zł za. kg PRZl<mWuHlN. Ul: -,. ul. ;c,eroms lego· .. , ~ : m '.r~" Selery 25-30 zł za kg 
Carl'io kłil.mi,e (16, 18,30, 21, n!ed"2l1c. palni Z'l!:adnie kt6ire.zns.tawle syna w stani',; ,,względnie OWOCE: 

ie 13,30). ",.. domu' .' . , C ed GrusIZIlm 81l-180 u za. kg 
ROł-lOT!\l'" - uL.~l11fisklelĘo 178:.. . _ Prawe _ o.drpowi'ada bez' waha- GŁOWI i BLOKóW SP~O,;~CZYK., POZN~ Jabłka 60-120 zł ta kg. 

. :,Szczę§ltwa 13" (17,19,,21, ni,edz.15). nia kobie>ta. sam~cłlodowych 
~O~~1d; ~1·toR;~~W~~~a.~"a: .. .:.... (17, 19, -RZC'C(lywiiści>e, ale iak to pa.ul Inz, H .. J A N I E O L6di ogrodowa. 11, tel. 92.2'7. 

21. nied.ziela. )5). ,.' z,~a(l1a. do(vClhczas jeszcze to niko- (2414) 
REIH.HUl -, tU. Rz~owska 2: . ..' l ł d' . .' of'c '1' Kilińsldego 127 tlel. 169-14. , U kresU drogi" (16.20, 1S.30, 20.ll0 mu Sl'~ 11\'e uca o - , I;IWI SIę 'j ,l:' , 

~ledzlela 14.3lJ) ... ,. ,. -- To zupe{,flile Pl1oste, To oko oa~ . (3517)' 

I Piżmowce surowe I 
l.-----------------------~ i $T1l"l UW\' ~- Ul. KI1In5Klego 123: l'zVlo l1a mnie z tnldm wS\JóJ.cizuclem. ·~ ________ ~ __ -_-...... II 

..1:Jalita tllf\CZY" (17. 19, 21. n\.edzlel.e 
15). . '" "'. 

SWl'.· - KIl.luciU, n.~neli.., .... 
AwantUra w zaswlIlttach (17, 19, 21, 

niec1ziele 15). 
1!A'r Rl' - ul. dlCnKIe"W1CZa 'lO}. . 

"Granica" <16.30, 18.30. 20.30, meClZlil 

la 14.80l. 
Wll:>łn-\ ut. DtJ.!Szyl'lSkHlgO 1; " , 

.Spotkanie" . i doda.Ł. me e)'; l.1Ok.':Iel$!ki 
HelsinJd~śląsk (1.7, 19, 21, n\,edz. 15), 

WLOI\;\jIAJ{1, - ul. .Ga\vadzKa 16: 
.. Zenobia" (1'1. 19. 21. l;lied2.. 15). • 

WOLNo;;t ~ tlI. Napll'll'ltÓWl'lltlllg,,? lii. 1~) 
"Pepita :fi<mentlz" (17, 19, :u, , li..]li!ull. o 

1AOUĘ'l't\ - Ul. zgl\~rs!{n :l8: .' 
"CżłO\viek z lmt'abiIH~m" (16, 18,30, 21, 
hteCIJz,iela 13,30). 

'Ell?A." .ul. 1~I\Hrk()Wilktt IW:!: " 
.. .8f.llita titilCity" (17,30. 19.30, 21.30. 
hiedziele 15,::l()). 

·Zebrania odczyty 
DZIś ' 

- W sali konferencyjnej Zarlillldu Miej. 
skIego, :Piotrkowska 104, o godZ. 15,30 plo· 
narne posiedzenie KOńtIt\3tu uczczenia Pa_ 
ntięci dra Stanisława Więckowskiego.· 

- W.Wojew, SzkQle Zw. Zaw. żel'0:tr!-
skiego 74f1:i. Q godz. 9 rozpoczęcie seml .. 
narium kierQ'V"ntk6w śwł-etlic. ~ 

- W audytąril;lm politechniki, GdańSlkil. 
155, O gódz .. HlPoot.etlzenie łódźkitJgo Od~ 
działU p{Jlslnego 'row. Che.m.iclłnego. 

_ W szpitalu Atll1y Marii, Rokicińska 
Nr 15, o godt. UJ. tebran~e naUKowe Od~ 
dZiału Lódzldego ;Folli:lkiego Tow. pe.qan-. 
tryczne.go. 

JUTIW (28.11.11147') 
- W sali pI·itY ul. ~oW(J!tki 16, Q gQdz. 

10 ple'D.al'lH~ llosledzeme Woj. :Rady NarO. 
dowej. , .' ''hB' N' ' _ VI ŚWi,?tllcy PZr J r 3, l'l()trkowS,kil. 
Nr 272 a, o godz. 10 zef:roo,Il.i>e. k1terowrtł ... 
ków ISWietlic prż.emYSłu łJAiWe.łh1dinego. 

_ W lokalu Nacz. O~g. 'Dechntcznej; ul. 
Piotrkowska 102, o godz. 18 ~~br~fite inłor 
maCyjhó·dyskusyjne v.; sprlllWłe egzath.ińU 
na stótllEiń źaW. in~ytt1>era. .. 

- '\V' sali borntt KultUrY' Ml11<ljanta, uJ.. 
Na'\V'1'ot :17, o godz. 19 wJ,do\V'iskló tnuzyoo. 
ne p, t. "SuitA. Cygat'iska". , ,. 
. ~ W lÓkaltl W-ła,f',rtyIil, wólcZa11~'l\.~ 15., 
o goaz. 17 ple.mu·M pos:icedzenie deI~ga~ów 
Zw. Zaw. PI'aC'. Samol'lZ!?,du Tel'yt. l Uzyt. 
Publicznej. 

Prognozo pogody no. dziś 
Zachml1r~enie zmienńe. w d2ii·elnica,ch pół 

u-ocnych du~e <: pl"..ielotIlYm.! oPltdami' śni,e, 
gu i deszczit, .• . . . 

Nocą. temperrHuI'a w pob1!zu' 0, w ciągu 
dnia od 2 do4 I.ltopllL. 
Słabe lub umiarkowane wf!xtry z ki-eru1J.. 

ków zachodnich. 

PANSTWOWA CENTRALA· HANDLOWA 
IłORTOWNIA SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWA 

f.,ÓOZ, ul. U:'IUN'SIHEGO 88 •. Telefon 143.61. 

ZRZE8Z:JUNIA PRACOWNIOZE OTRZYMUJ~ AR'.rYKUŁY 

NA s P E Q J A L N Y (l 'H . WARUNl\.AOH. 

Uwaga I 

W(ielki wybór słodyczy i pier

świqteczne ników na paczki 

dla dzieci 
(300:;) 

Centrala, Zaopatrzenia Przemysłu Papjerniczego 
iW Łodzi, ul. Piotrkowsko 111 

OGLASZA 

przetarg. na dostawtI 
SD ton krochmalu pszennego 

loco waigOjl I'Itac.ja, l'.ódt· Fa,brycmia , , 
, , 

O{erty w zapieczęto\va:nyCh' bezfirmow;yeh podwójnych kope1'. 
i tach z napisem: "Oferta na dO!!ltl1Wę kl'oohmaluH

, nl11e:ty pl'·ze.slać 
do' 9 grUd:ni'a b. r" pod adresem Central:. Za:opatrZe11.1a Przemysłu 
PaprcCJ:miczego ~- Łódź, ul, Piotrkow,ska 171. 

Otwarcie kopert nastąpi Chlia 9 -gruć!lnia1947 r. o godzinie 10. 

Centrala' .t::aopa-trzenia z.astrz.ega sobie pł'awo .wyboru oferen 
ta, podział dostawy między poszczeg6lne, :firmy, jak również prawo 
unlleważnienia p,rz,etargu ,beż podania powodu. 

(2408) 

Cegłę, żwir, piasek, gruz itp • wszelkie skórki futerkowe 
kupuję kazdą iloŚĆ i płacę 

najVl;'ytsze cen;y przewozi: 
ZAKŁAD P:aZEWOZOWY W. W I ś N I E W S K I 

POZNA:&, . 27 Grudnia 9. Złota 4, tel. 172-55 
, (8182 p) (2852) 

TRANSPORTY· SAMOCHODOWE' 
WYKONUJE PO CENACH PRZYSTEPNll'CH 

Łódzka Spółka Transportowa 
z o. o. 

LóD~. ul. PIOTRKO\VSKA Nr ~4. - Tele:i'o~ 260.18 • 
(3800) 

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadruniamy Sz. f{Uentelę, te od dtrla 19 b. m, SPRZEDAż 
(letaliczną prowad7)imy również przy ul. PIOTRKOWSKIEJ Nr 117 
(sklep), telefon 172-45. 

(1859) 

POLSKA RACHUNKOWOśli PRZEBITKOWA 
;,Z E N I T" 

wł. Władysław Poździej 
ł..OD.'Z, ul. PIOTRKOWSKA 73· Telefon 173-97. 

M EOLE 
róttle TAN100ddaJe 

Sp. "BUDOWA" uJl. PIOTRKOWSKA 154 
(W pod\V6i1u). Telefon 202-84, 209-76 

. . jak l'ównieł wYltonuje. wszelld·e rObo.tY BUDOWLt\.NE. 
Dla kl1pująeych na prowincję -

. odstawa. wła.łlna; faChOWa. i punktu'al:'tia. (2332) 

I Nt, Y N I E R A R U C H U 
lub technika 

o BOGATYM D08WIADCZENIU FABRYCZNDI 

poszQlmją 

PANSTWOWE 7'JEDNOCZONE ZAKŁADY PRZEMYSŁU 
, PASMANTEUYJNEGO ...... ł.lODt· OOŁlrONIE 

ul. Iioperllika1/3. 

I 

(2395) ----------"------_.:::. ==========:::~ 
DZIE.NNIK 'ŁóDZKl Nr ~25 (875\) i 



-------------- LmtAltZ - stomatolog' AUcja Bil"' LEKARZE I rakowska .. Choroby dziąseł, Labo-_____________ .... __ ratorium techniczne Andrzeja 2. 

Dl' KUDRE\VICZ, specjalista we_ (8161 p) 
neryczne, skórne. 7-10. 3-l;. Piotr
kowska 106. (3699) . AKUSZERKI 
Dr CHĘCINSKI - skórno_wene- A.KUSZERKAWOJTASIEWICZ, _ 
ryczne. Piotrkowska 157, 3-6. Abiturientka Warszawskiej KUnt-

(7617 p) \tl PrOfesora Gromadzkiego. pr~yj. 
-------------- muje Pomorska 43. (8028 p) 
Dr. ŁOBZOWA choroby wewnę-
trzne, reumatyczne. Piotr;;;:owska fELCZERZY \09, 17 -19, tel. 224-57. (3909) I ___ .... _____ ~---

GALUBA - starszy f~lczer sżpi
Dr VOGEL, specjalLc;ta ch'Jrób "'0 tal a skórno- wenerycznego, ,G~6w
biecych, akuszeria. Narutowicza 4, na 62-76, 18-20 codziennie •. (7905 p) 
te!. 260-92. (1(107) 

Dr ZAURMAN specjalista: skórrie 
wenerycżne. ~10. 6-7. Nawrot 1:1. 
Tel. 129-39 (1812 P) 

Dr DOBROWOLSKI specjalista 
chorób nerwo"wych I sel~sualnych 
3-5. Kopernika 6/8. tęl. 186""00. 

<1813J 

KUPNO I SPRZEDAź 

SMOCZKX,odciągacze pokar~nowe; 
gruszki' lewatywowe, . za:kraplf\ICze 
po najniższych cenach· poleca DO~ 
Handlowy Kraków 'Gołębia 6. 

" (2351) 

TAYLORIX" urządzenia' księgo';' 
t:vości przebitkowej dostal,'cza. 

LECZNICA lekarzy specjalistów. przedstawiciel: Łódź, Zgiersk;.1 41, 

Niespodzian.ka 

Sadzić facet 
Chciał kapustę 

(A lnia.łzi~mie 
Bardzo . tłustą). 

. Widły w ziemię 
Wbił. I ot~ 
Z ·ziemitryska. 
Czyste złoto. 

'T~k to można 
W. mlnut dwie 
B'Yćbogatym. 

Ale ,&'dzle?!ó •. 

PRACÓWN1CAd-ó1ftowa zarat pe-' DNIA 28 bm. lilgtMł Wnćz~k o~:rttt~ 
trzebna Zeromskiego 11/30. 7 wie- tygodniowy, z blizną na grzb1r:,"ie. 
czór.· . . (2397) Odprowadzić za wynagrodzenlem. 

Sródmn~jska . 86. (2398) 

POTRZEBNA zdolna. pomoc· domo 
wa. Referencje ko~czne Sienildte

wicza 34 m. 5' od god't. 15. (8175 p) ---- .. --------~--~ 
POTRZEBNI graficy, rysownicy, 
kreślarze do pracy' stałej Studio 
.Filmów Rysunkowych Łódź Kiliil
skiego ~10 I Po (8169 p) 

UNIEWAZNIAM zagubion~ legit, 
służbową na nazwisko. ŁagoC'ka 
Paulina zam .. Strzegocin, gm •. Wi
tonia, pow. Łęczyca, Wyst. przez 
Inspektorat Szkolny w Łęczycy. 

. (2396) ----------_ ....... -
PRZYBŁĄKAŁA' się suka (Wyż~ł) 

POTRZEBNA gosposia samo dziel- czarna od szczeniąt. Więckowskre
nie gotująca. Referencje konieczne. go 84m. 2. (2402) 
Zgłaszać się Piotrkowska 177 lewa _-----. ~_'. 
of. I p~ętro m. 1. do 12. (8167 p) 

POSZUKUjE się wykwa1ifiko:wa
nYCJh te·chruatów i iJnżynLerów bu_ 
dOWLanych, mechaników i elektry
ków. Zgłoszenia kierować Wydział 
Personalny Biuro BUdowy Zakła
dów Włókienniczych . Łódź Sien
kiewicza '47. (8164 p) 

NIANIA do półrocznego dziecka z 
dobrą znajomością· kuchni dziecię
ce Qd zaraz potrzebna, tel. 166-93, 
Fliferencje. (8171 p) 

ZGUBIONO kartę rozpozn:1.' ..... CZą. 
od:dnek zamelduwańia i metryk~ 
ur-odzenia na nazwisk.o Walezińska 
Katarzyna Nowotki 18. (2404) 

ZAGUBIłJAM dnia 23. 11. 47 r. vi 
teatrze "Domu .Zołnierza" czarną 
lakierowaną saklewkę wraz z . do
wodami. f~askawego znalazcę pro
szę uprzejmie o z~vrot za wyna": 
grodzeniem. ul. Głowna 22. (sklep 
z obuwiem) Kowalczyk. (2417) 

Piotrkowska 3, tel. 216-48. 10--19 tel. 154-04.' . (2274) 

~2~~~) FIRMA"Aromat" poleca aromaty SNOWADŁO konusowe na jedwab. ~~TRZ:B~~ r::tY~rni~~st .dzie""{;; 
Dl' Med. SIENKO KSAWERY spe- FU'rRO rn:eskie tchÓrze, 'koh'lt(!tz owocowe, barwniki jadalne oraz bawełnę i. wełnę sprzedam'. Ł6d~ my~a o z ec a en lew~~~:4 p) 

SKRADZIONO legitymację PPR, 
legitymację Zw. Zaw. i czło~kOW
ską spóldzielczą Józefa BOCIan -
Sw. AntonIego 11. '(8177 p) 

wydra, nowe; 'sprzedam, Nowotki dodatki do wyrobów cukiefniczych .Taracza 7. front II p. Kacprzak •• '.' ••• _. ___________ _ 
cjalista chorób skótno wenerycz. (2355) Karpacka 10 tel. 126-78. (8179 p) gOdz. 17~19. (8163 p) 
nych. Kilińskiego 132. godz. 4-6. 25-30. ~)OSZUKIWAN{E PRACl UNIEW AZNIAM zgubiony bilet (1801) " ---.... ------------1 tramwajowy rodzinny wydany MASZYNY do ·liczenia. do pisa- NOZYCEblaqharskie k:UPię natych .SMIOCHóD Wanderer ~. 6 'ey_, 'przez b.KW:K.D. Tadeusz Dudkie~ 
Dl' ŁUKIEWICZ, snecJ'alista śkór- nia - dłul!owalkowe spr'led,~m miast. RzgoWsk.a 33a m. 12. (3260)lindrowy tanio .'sprzedam Sienkte~ GOSrODYNI samoc:izielna z dob- wiCz Warszawska 22 Marysin III. 

I~ ~ wicza 26, tel. 155-34; (3181 p) rym' gotowaniem pOSZUkuje pra- (8. 174 .. p) nych, wenerycznych; 9-11, 3-6 - .. suprema",·Poł~dnlowa t. (236 p) , cy, dzwonić od 11-16, 260-87. (3530) 
Wólczańska 4, (375'1) _____ ,._._._ .... _:._ . .,..._~ ..• - •... -.... --. _ 2 opony '17 x '750 tarcze dętki" Zie-

I lony Rynek 7 róg Małej Dozorca. POWOZ i brycżkęsprzedam -.Zło. '---o -- - WIECZNE .. pióra, sprzedaż - kup- (818~ ) 
Dr PIE1'RASZKIEWICZ speGia,11 no - napraw~, ~uto~anle złotych (2394) ta 4, tel. 172-55. .... . . ., p 

sta cllOr6b uszu .. nosa. gardła ... S~ I sta.lówek. GazlC. k. 1, . PlotrkO. w. S.ka 9, ~'!"'""---------------
Sienkiewicza 73. (1833) oodwórze.· (37()O) ZAKUPIMY.kilkanaście łożysk lwi 

. . '. kowych o śrei:'lnicYSo--40 mim. 0-
--------,..----. --,.-- . ferty pod ;,Łó~yska':. do Księgarni 
Dr. FALKOWSKI - chirurg - CELOFANOWE . torebki wróźnych ,;Wiedza" Łódz; Piob'kowska 70. 

BREITSZW ANCE czarne, luźne, 
nieduże sprzedam, stanbardzodo~ 
Bry, te~; 158-~1. (2390) 

urolog. special!st3 nere":. 'Jecl1e- rozmiarach do CUKROW, poń· .-.. .... . (2~09) 
rza,' dróg moczowych. Piotrkow~. czoch' itp. . Ceny konkurencyjne, ZAOFIAROWANmPRACY ska 159; tel. 105-16, 3-5, (3877, Wytwórnia bibułek, Łódz, Piotr- SPRZEDĄM futro łapki karakuło-

kowska 49. we modneżgłoszenia Piotrkow-
Dr ł.USZKIEWICZ Jerzy. kooie
oe, Legionów 3, m. 6. 4-6, (7757 P) 

(7352 p) ------_._._-_ .. , '.-

Dr R01;YCRI, specjalista chor6b 
kobiecych, akuszerii. l-rzyjmuje 
2-6. Legion6w 9. tele!ol1 166-29 

(3527) 

Dr pnVECKI - wewnętrzne or
dynUje :l·-6. Piotrkowska 35. 1797 

Dr BERDER, skórne, wene'ryczne 
3-6; Gdańska 46. (8138 p) 

1819 ska 46 m. 25;' (2412) 
------------~~~~ 

POWAZNEGO przedstawiciela na 
,woj .. łódzkie, poszukuje firma 

MEBLE. nowe, uzywane • ..<:upno- PIŁIU gumowe w różnych kolo- . branzy 'farmaceutycznej. Oierty 
sprzedaż-zamiana. Kilińskiego(2·01.34-35), rach. _i .wielJ.~o~cia.ch gwarantowanej "PAR'" poznań, Ratajczaka ·1 pod 
tel. 155_31. I jakoscl - mSkl>8 ceny na s,€zQn .. 11,770"." . (2345) 
----------------- 'gwiazdkOWY poleca Wytwórnia Pi
('UPULARNY Skład Mebli S Ga I {",k gumowych Czesław Wendland 
tlała - Pawełcżyk. l.6<l.z •. ul; Pr Bydgoszcz, ŚW. Trójcy 25.(2416) 
Próchnika ~Zawadzka) teL __ ~ __ •. _____ _ 

'POTRZEBNA WYChoWaWczyni.do 
dziecka, . V[arunkidobre. Oferty 
Nr S153. .. (8153 p) 

175-75. Poleca najtanle.l męble Ł d k k' .. b' . 
biurowe. ilyplal.nle. stołowe., gal:}l PEDAru ars l moze yc. me- • '.~ . - .-.---.-----------
nety. kUchnIa, tapczany. .stoły. kąmpletny, zakupię natychmiast I ROM. I. '."OJ. A~ERA. -'--. agent. a d. o 
Krzesła. fotele ~ 'Mka. Wykona, tel. ,166-85. . . (2418) sprzedaży" zabawek i galanterii 
'1.i:e solidnie i punktualnie. (1870) ,.. -- drzewnej. - poszukUje Wojllkowe 

MASZYNĘ do pIsanIa wahzkową PrzedsIębiorstwo Budowlane w 
Olim. pia sprz. edam Piotrkowska J 63 .1.ŁodZi; UI •... Wierzb. o.wa 20. (3.9.46). - 19, poprzeczna oficyna. (8170 p)., .. ____ . _____ . ______ _ 

ABSOLWENTKA SGH. z praktyką 
pr:zyjmie prowadzenie księgowo
ŚCI' po południu .. Zgłoszenia "Pra
sa" . Piotrkowska 55 pod "Absol
wen tka" . (2403) 

ZAJMĘ się gospodarstwem u sa
motnej OSOby. Oferty pod "Go~ 
spodarstwo'.·. ' (3172 p) 

ZGUBIONO metrykę urodzenia. 
kartę RKU - Ldź Miasto na. naz 
wisko Ptak Edward Lutomier 
ska 11. (3531) 

ZGUBIONO w dniu 11 listopada 
rb. w Łowiczu wsiadając .do auto 
busu . w k1erunku do Wars!Zawy, 
portfel skórzany krokodylowy. wr,tZ 
z dokumentami. Upraszam łaska 

MŁOnv. energiczny, z czterolet- we9"O znalazcę o z\vrot dokumen 
nią praktyką handlową, poprowa- tó; za wyna:grodz.eni,em, pod' ad 
.dzi sklep. lub. magazyn· w prywat- resem: Łódź, ul. Piotrlcowska 243 
neJ' lub spółdZielczej instytUCJ·i. Teatr' .Lutnia" dla Władysława .' . . . I " (2389) Oferty. proszę .klerować. do DZie.n- Szczawińskiego. . 
nika Łodzkiego pod: "Były ku-
piec". . . ·(8165 p) 

RóżNE 
I1ANDLOWIEC _z ~O-letnią prakty-I· ____ !"'"-__ .......... __ ---

ką, znawca nowoczesne~ r<;t~hu~lm- Z D l Ę C I A LEGITYMACYJ"".:!':, 
wości oczek:Uje .. propozycJI. 8'fs~ad. amatorskie wykonu;€' n'l i''','' ':)-
sub. "bilanSIsta . ( p) ciej, najtaniej, Legionów 1. :1·:' Pl 

PRZYJMĘ sporządzeliia· listy płac --.-.--------"'.--: .. -~ ........ ~-"' 
Ubezp. Społeczno i przepi.sywanie BRYCZESY, spodnie ~zyje ~p·.'cja" 
na maszynie. Dz. Ł. dla· H,B. (3532) lista Piotrkowska 59. Uwaga' "'G-

przeczna oficyna. ,'2,'i321 
. WYTWóRNIA włosianki "Pro
DB 2URAKOWSKI specjalista mień" kupuje włoś koński· (ogonY') 
weneryczne, skórne moczopłcio_ Sienkiewicza 63. (2095) ----"----,---_ ... -we, Piotrkowska 33. 12-:-6. nie
dziela 12-1. . 1796 

. . . ,,-,~ I POTRZEBNA gosposia z dOb~ym 
SPI\ZEDAM6-cio miesięcznego wy gotowaniem, referencje kohi·eczne. LOKAL~ 

' ........ - -- źła, Kilińskiego 160 m. 7. (8168 p) Sienkiewicza. 53 m. 6.. (8122 p) WYTWóR~'1A PUDELES l't;Ji 
WYTWORNIA bielizny "Troja" po •. , . . . rUROWYCB- Lód'. l{i':M.kie,s0 
leca konfekcję damską jedwabną, SPRZEDAM śtołowy szary. jawor J;>OTRZEBNY ślusarz ul. Zeligow- ODSTĄPIĘ Sklep 2 pokoje nowe Nr 55. tel. 166-85. wykOTll1t.= ":"7.,", Dl' LIBO ALEKSANDER, choroby 

uszu, gardła. nosa. DaszyfJ.skiegc 
Nr 6, 8-10. 4-6. Tel. 101-50 -
powrócił. '. (180;3> 

~i,epłą, Więckowskiego (śródmiej_ ul. Morska 30-1 godz. 1-5. (8175 p) skiego 3.2. (8180.1') urządzen.ie, telefon 164-11. (2381) kiego rodzaju 'kartonaże. i2!l:l P) sk-a) 48, tel. 2,;6-33 (225 F) 

----------_.,-----------MASZYN~ do' ~wiec choinkowych . . .... 
karbowanych,' 8000 sztuk dziennej P.QTR::::EBNE· wykwalifik9wane· ,za ST.ARSZA pa.~: po::!zukuje pokoju WARSZAWSKA. eel'O\'rni8Z. l4ie_ 
wYdajnoŚci, 'normalnych dwtina~- wijaczki'. '-'38 WytwóJ!nia . cU~io~~ umeblowanęgo cena .Obojętna; tel. rzejewski t S-ka:. , Piotrkowska. ~17, SPRZEDAZ i kupno mebli St .• Mi

DR RATAJ·ZURAKOWSKA,. we
neryczne. skórne,. kobiet, . kosme 

chalski ŁÓdź, Zgierska 16. (2387) te).i:"szesna6:!;~,.dwu,d2;iestel~ .. ,1.0\)., 1;~(), M~ja '. o!.. 177_00· •. Bie1ew$kaC., (3945) tel. 168-77 ceruje 'garderobe -~>\1;. 
150' k:'1ogran:lówwyd.ajności, p.l.'as~· , .' ..... ' . -'--'--.-~--'. l1awia krawaty,~apelusze. (2303IP~ 

tyka. Piotrkowska 33. 12-6. 1795 MEBLE po cenaeh przystępnych . __ ~' _-o ___ poleca F. STUS - Zeromskie-
- pMałówlti i:lOinydeł, wiórkarki, POTRZJi:::bNAPracowhlCa'ila:.W go POSZtJKUJĘ mieszkańia dwupoko 
S?:tance, tąbletkarki,Inż. Bogusław dziny dyźUl~U 4.3 gOdzin wolne. j.owego. Koszty zwracam. Oferty 

Dr BASS choroby kobiece. Naru- go 39, tel. 272-55. (2388) 
towicza 6 m. 3. (1758) 

ski, Warszawa, Sienna 41~2L Dzwonić tel. 113-08 godz. lO-p.ra- "Krystyna". (8156 p) ZAPAMIĘTAJ FOTOfl,.UTOMAT! 
. (8136 p) 1'0. (2393) Narutowicza 8, wykonUje na.Ha

Dl' REICHER - ;pecjalista. we 
Deryczne. skórne, owiowe (zabu
rzenia). PołUdniowa Z,:. druga· -
siódma wieczorem. (1836 P) 

Dr. LENCZEWSKI chorobby ko
biece, Sienkiewicza 51. 3-7 (3SB1) 

telefon 164_1~. '(2380) 
Updnl.for naczelny: ANt\TUl.. i\UIiUŁliO 

SPRZEDAM futro' karakułowe, mę

Ski,e. p.iŹm{).w.ce., kO. łn.ierz wydra, I 
~-;;C~K,Ę; pu~;ore~ -~~'j~z~O~~- i Iledakr,.ia Administracja: l.,ódż! Piot.rkowska \f6 •. tel •. ,123.33, i 123-34. 

motor elektrycz/1Y sprz8dam~ Tel Redaktor nacze!ny przyjmuję codzlennię od .godż. 13-:-14. tel. 207.l8; 
262-77. (8137 p) ~astepca redaktora we wtorkI 1 plf))tk1 od gOdZ. 13-14; telefon 125-64; 

sekretarz redakcji COd:l}lenmC Od lU-l~. V31efon :W\ł-02: 

SPRZEDAM okazJ7jnie sypialnię 
Dr BILI&SKI - choroby serca. "Grusza zagl·aniczna". Wiadomość: 
Godz. 11-14, Legionów 3. (2400) Lipowa 9/15. (8148 p) 

k:ierown;k dZ'.ału miejskIego 00 llJ-.l:l. telefon 2U8.95 .. ' 
Redakcja rękopisów nie zwraca. za treM l term my ogłoszetJ . 

nie bieJ'2e ()dpowledzl~11()ŚC1. 

, .1 .. 
JiZIAŁ . OGtOSZE~: piotrkowska 96, In piętro. tel. ,123,33 i 123-34. 

MEBLOSTYL Stalina 69 ceny re- . cŁynny .od g.odz. 8-15. Punkty przyjmowania ogłoszeń: Piotrkow-
LEKARZE DENTYśCI 

welacyjne!!!, Luksusowe 'iypialaie' ska 96, Piotrlwwska 53 i 1'1. Niepodległości (hala).' 
DENTYSTA Wodnic ki Stanisław, >d95.000. (2112) CEN\' OGŁOSZE~: za milimetr sżpaltYza tekstcm' do 100 nim -'-, 
speCjalność: korony, mostki por- ~ł 35.- zal miJl. szpalty, . Od lUl do 2UU mm -zI4ó.-·za l mm 
celanowe. Andrzeja 11. Telefon OGROD~ICZO-r{)lne gospodart"JIVO Bzpalty, 'powyżej 200 mm zł 60,- .za 1.mm sZPalty, W tekście do 100 mm 
154-12. (l806) pOdmiejslde _ llpl".2edamy. Plac I d 50;-- za l mm . szpalty. od 101 do 200 mm - zł '60.-za 1 mm 

GABINET dentystyczny MaKSY. 
miliana Pregiera ze Lwowa. f;pe
cjalność: Nowoczesna prote,vka 
zębów. Gdańslta 26 a. (3431) 

Wolności 6-4. (8112 P) I szpalty, powy~cJ 200 mm - zj 10.- za 1 mm·szpalty. 
. . .' NEKROLOGI: do 50 mm zł 30.- za 1 mm Szpalty, od 51 dO. 190 mUl' --

SUKNIA balowa czarna k.-ryno.li:na z1.41>;- za lmm szpalty. od 101 do 150 mm- zł 60.- za l mm szpalty; 
oraz krótkie futerko białe i. buci- powyżeJ 150 mm zł S:i.- za 1 mm szpalty. 
ki sprzedam. Wschodnia 45 m. 19'1 O(i-i08ZENIA DROBNE: os. obiste I POSZUK:I.wa.I1.1a rodZin. :!U.- Zł za (8155 P) 

LEKARZ - dentysta Zofia B.~LIC.. _ ....... _~--_ .. ". -.-" -~-.~ .. 
KA - Moniuszki NI '1. 11 pIętro. 5ZPILKI DREWNI.<\NE do li7.aków 
Tel. 151-15. (3694 P) dostarcza "BOS" - ł~ódź Radwań-

wyraz, ha!,dlmv€' 25.- zł ~a wyraz. zguby 2U.- .zł >za wyraz, 
POSŻUKI\Vanla praey 10.- zł za .wyraz. InaJmnie) W. ~yrazów}. 

. w numerach świą.tecznych l ·łlIeclZlelnych 30~!G drozeJ. 

ska 53 - telefon 151l-96. (8158 p) R a e 3 u n e k oz-e"{{Ow y: P.K.O; Od.dZiał 'łR LodzlNr, VU-5Ó'7. 

WARSZAWSKIE Laboratorium . ..... . . 
Dentystyczne. Piotrkowska 25 wy- RADIOAPARAT super sprzedam .. Wydawcil: ~p()r.DZ.ELNIA \VVJMWNic':ZA •• CZYTF.)"NIK'·. 
Konuje naj nowocześniejsze uzę' Okazyjnie. Nowotki 41a m. 45 od . . 
bienie. Tel. 260_13. (1804) .6-8. (8157p) 'Udbito w 'drul<arni Sp. Wyd ... t:zytelni~" Nr 4 - I,'dz. ZwiTk, 

POSIADAM Sklep front Nowomiej 
ska. Oczekuję Pl'oPQzycji. Oferty 

niej zdjęcia legitymacyjne. n8GO) 

pod "Witold". . ,(24~1) FOTOKOP1ST, Daszyńskiego lS 
kopiuje wsz-alkle dokumenty. pl a
o.;V. rysulllci itp. powielanie: ZAMIENIĘ ~ pokoje z kuchnią -

Tomaszów na jed€jllpOkój Łódź 
śródmieście .. PoIitowski.. Tomaszów 
Marsz. PiłSUdskiego 2. (8162 p) 
_._. _ .. _-'-~._.--:-----
SKLEP. r~eźnic·kiz urządzeniem 

. punkt dobry odstąpię, Oferty 817-8. 
(8178 p) 

• ,3627) 

PRECISIOUS BADIO - Sienkiewi. 
cza 2 .. ~ Remont radio aparatów: 
wszelkich typów. Budowa nowych. 
V'.rzmac~iacze, szyl;>k;o - tanio'
fachowo. . . (2156) 

~ 

NAUKA I WYCHOWANIE· . ENERGICZNY, posiada trzysta ty
sięcy, wykształcenie handlowe. 
praktykę w handlu oczekuje pro
pozycji. Oferty pod "Zgodny".' SEKRETARIAT Rocznej S~k.oły 

P.rzysposobienia Administracyjno
Handloweg.o Insty.tutu Przemy-
Słow.o-Rzemieślniczego ulica. 

A.ndrzeja 4 wznowił . zapisy na 
nowe trzymieS~Elcz~eKursy Księ
gowości . KupIeckIej, przebitki, 
maszYJ1opisania, angielskiego za
awansowanego. (~130) 

ZGUBY I UNIEWA:iNIENJA 

. . (3518) 

WYTWORNIA Pudełek Tektur'Q" 
wych Piotrko\vska' 135 telef. 116:-98 
przyjmuje wszelkie </;smówienia. 

. ,'.1796) 

WYTWORNIA Pudełek Tekturo-
wych, Zachodnia 68, przy:i:nLl.le. 
..,;szelkie zamówienia. (801)2 p) 

UNIEWAZNIA~ zgUbioną kartę re WYTWORNIA . perfum, wód k·w:<.1-
jestracyj:r;tą WOJskową na nazwisko I towych, Łódź, śr6dmi,ejska 22. tel. 
Stąp orek Tadeusz, wydanąpr~eu; I 200-32 •. - PrzYjmuJemy świa.tecz-

1R.K.u. Kielce. (8154 p) 'ne zamóv\,-i~nia. '(3;)65). 

TesłamenłHeliodora. '. .. , Van Hook'a 

JANUSZ: Słuchaj - no. czy 
wiesz, dokąd pojechało auto sa~ 
nitarne? 

ARAB: Tak. Pójdźcie za tnt2q. 

I DZIENNIK ŁóDZKI N~ 325 (87~ 

ARAB: Tutajwesz1i sanftari1.1-
sze, kt6rych szuk,acie.' 

AGAPIT: Niemożliwe! Tu. do 
ter tancbudy; 

ARAB; POCzekajcie. Spra"vdżę, 
. Czy ,$ą lV drugiri1 pókoju.· 
.: AOAPIT:· ]itnuszti, jakaś brą
. zowa dżiewczynkawyrainie robi 
do. mnie ,oko . . Nic dziwnego, 
wszak jestem dia.bloprzysfojny,. 

AGA.PIT: Podobam CI się, ma-
hi? . 

FADINA;O,tak, panie. 
JANUSZ .. Skończ. Agapicie, te 

bałwaństwa. Nasz Arab coś nie 
wraca. 

D ~ 018324 




