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prze~zień 4 rocznicy Święta Odrodzenia

rez enl Wystawy
RP Dolesła Bierut

dokonał

otwarcia

Ziem Odzyskanych

Wrocław przybrał niezwykle kowie

Dzień niepodległości

RIłZEjt

Wśr6d haseł któt'łł zdobię
transparenty w' dziel! !"iepodletlości jedno ma szezegolną WYmo

w~

i ZDlłCZeme,

to

rządu,

korpus
dyplo-'"
oraz zaproszeni
goście .zajęli miejsca na spe cj alnej trybunie, umieszczonej na
dziedzińcu głównym pod "Iglicą",
gdzie odbyło się oficjalne otwarcie
Wystawy Ziem Odzyskanych.
Na mównicę wchodzi generalny
komisarz wystawy wiceminister
Kościński który po powitaniu do
stojnych gości powiedział m. in.:
Przed trzema ' laty na Ziemie
Od~yskane, zroszone obficie przelaną we wspólnej walce krwią żoł
nierzy polskich i radzieckich, któ
(Dalszy ciąg na sir. 2,

odświętną, szatę. W tych dniach matyczny

hasło: Święto

odrodzenia - Swiętem jedności".
Nar6d polski był systematycz_
nie niszczony przez okupanta, ale
•

może niemniej grozne było toz-

bicie wewn~trzne,
niejedno torowość poczYna/!, rozczepienie dna

łania. $wiadczył4 o tym mnogość
'-'p które w czlUite ciem.nej hite· ... 'I
b'
letC1Ww"j nocy zskreśltrly tfQ fe
odr~ntł niepowiązaD". programy
dziallł1ności i welki. M~mo to, tJlI-

miało

miejsce uroczyste otv.rar
terenów wystawy "C" z
głównym stolakiem na placu
przy ul. Swidnickiej, w kt6rym uczestniczyli już pierwsi
goście Wrocławia - młodzież
akademicka, biorąca udział w
kongresie zjednoczeniowym.
Dziś Wrocław mieni się od
bieli j cz~rwieni flag nnodowych. UlIce, domy, place ~Nysta"7 sklepowe ~rzystrolO1l0
w. pI~kne de~ora.c.le.. WrocłaWlarue przeClskaJą Slę wśród
tłumów młodzieży, która z
cle

pieśnią na ustach maszeruje ulicami ciłlgnąC ku miasteczku
namiotów.

U waga

"
Sk
Upla

waeczorem, w SWjęto Odzyskama. NjeplWdległoŚCl wystrzelą lV lliebo
kolorowe ognie sztuczne.
(Fot. API)
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Polskl-
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WROCŁAW 21.'7. (PAP). W
ł
'
"
polskiego. Polski Komitet Wyzwa..
dniu 21 lipca 1948 r. w przed.dzień
Slę
lenia. Na~odowego ?ył Widomym
r6d polski w decydUJącym mo- 4 rocznicy lipcowego manifestu
• '"
•
,
znak1f>m, ze Polska Jest znow~ wol
mencie zdobyl sit} nil to, .by wsp61 PKWN.J prezydent RP.. Bolesław
nym i niepodległym państwem
w"'~zrć z kra- B
t d k
ł t
Wysta
Ale PKWN był nie tylko narzęnym wysil1dem .T~
leru.
o ona o warCla
:
dziem wyzwolenia narodowego.
ju zaborcę·
wy ZIem Odzyskanych we Wroc
Był również narzędziem wyzwoNtl8Z wkład w wojnie jest 01- ławiu.
WROCŁAW, .21.7 (PAP). Oby:'V~~o raz pi~rwszy w .dziej~ch Pol- lenia społeczne o polskic!1 ma.
brzymi. Te~ nie może nikt leweWystawa obrazuje 3-letni w~i telu !?rezydencle,. ob~a~ele mml- skl,.w wyniku ~clęskieJ -.y0jny IIudowyCh i. proklamuj a p
P""_
.
' J
dl
h""d ' łe całego narodu W qdbudowi i stroWIE:!. ~z?nC?wru gQScle,
Ludowawolność l demokraCJę, do wo narodu · polskiego do nicza~r...:1'Jlo.wac.
~,z.!)Ze .ug,., '""'. Zle
<t
'
••
_.
C~ "::l'Y. lat:, lem~, 22. lipca 1944 1'0 głosu dos:zl~ ,masy udowe. W'!ldzę wisłego bytu państwowego, prokla
oskarzać WZllleslonymr ku ruebu za",ospodarowamu ZIem Odzy ka ku czołowkl zwycIęskich wojsk ra z rąk naJezdzcy wydartą przeJmoł' .
- .
l l.
nvch
"
'"
-.
d ' " l l d mowa rownoczesme prawo po s {te
kikutami ruin Warszawa, jesz- - '
OZleckIch. l polskich wkr~czyły na wali .od razu prze staWICIe e u u: I go robotnika, pracownika i chłopa
dl,;s b d
k · ć aros/e
polską Zteffilę· Tam, gdZIe stanął Na pIerwszym skrawku wyzwolon 7J do ziemi fabryk kopalń i wszyst~z~
U ?
ę ą <?s ar~a ~ ki PRZYJAZD PREZYDENTA RP. żołnierz-oswobodziciel, natychmiast ziemi polsk;iej powstał Polski Korm- 'kich bog~ctw które się w naszym
JUz darnmą mo@ły zolmers e,
BOLESŁAWA BIERUTA
wyrosła polsk:a. v.:ładza państwow,a. t~t Wyzwo.le::Ua Narodowego, rze~z- kraju znajdują,
Aęsto rozrzucone po naszych (JOO godz. 10.30 przybył prezy- Ale była ~? Juz m!la władza pan-, nik pra:w. l mteresów. m.as pracu~ąW ślad za niewolą niemiecką, zni
lach.
dent Bolesław Bierut - witany stwowa, flIZ ta, ktora odeszła stąd cy~h, bl?rących na SIebIe Odp?Wle- Ida z ziemi polSkiej niewola kapi.,.
dzialnośc za losy narodu i panstwa talistyczna
P o1s k a o d zyskala N iepodle"ES
przed We]SClem
na .~....
.. .I1>.awę przez w roku 1939.
.
.i obszarnicza' znikły
.
1 •• d . ki bohaterstwu poświę- generalnego komisarza wystawy
WIęZy, tamuJ~ce swobodny ~o:wo~
ose Zlę.
,'M P
.
" t
K Ś 'ń k'
Ob
narodu poIsk;iego. Dlatego dZIen 2J
ceniu się ~wo~ch .•s~now.
Y 0- Wlc:nnrus ra
o CI s le~o. . ylipca jest w PolSce Ludowej ś\,,-ięlacy - WIęceJ lllZ mn" narody, - wa!;l~ Prezydenta oczekl\:,ah u
tem podwójnym _ rocznicą odzysa
m~y rozwinięte poczucie patrio we]s?I ~a wy~tawę: l?renner Cykania
niepodległości,
utraconej
l t nie przeszkadza r~nk~ewlcz, Wlcepremler Korzycprzez rządy k;apitalistYCZl -ob zartyzmu, . a e ~
'ć'
d _ kI, wlcemarszałek Zambrowski, wi
nicze i rocznica rewolUCji 1 dowej,
nam obJektywme ocew , z~ ~ J:: <;emarszałek Szwalbe marszałek
która nam tę niepodległośc przyby nie pomoc naszeA~ wsc o ni'; Zymierski, min. Minc, min. Dąbwró~iła
.
,
. '.,
.
go sojusznika - w zadnym wy- row, i, min, Dąb-Kocioł min. Rad
NIt) był Je<;lnait dZlen ~2. lJpc~
.
c"łaby pęt k'
..
.
R b
'ki
in
1944 roku druem wyzw(,lel1!:l caleJ
padku Polska me zr~ l.
.
h ..... __• IruIl:.
~ anows , m..
Polski, bo dzieło wyzwolenia P"lniewoli. Armie SOWIeckIe. m~Ją S~vrnan,:w5ki. mm. Sk:rzeszewski,
ski dopełniło się dopiero tu, na Zieczerwoną leAitymację krWI, ktorą nun.. Osobka-Morawskl, oraz szemiach Zachodnich, gdy ostatni żołtak obłi i przelał" na bitewnym reg mnych dostojników państwonierz ~emiecki odrzucon)ła został za
wvch
Odrę l Nysę. PKWN _ suwerence
polu od, Mo~kwy do Ber!ma.
W towarzy::;twle min. Dąb-Kona władza odrodzonej Pc.lski -. pro
I byc moze obserWUJąc, wi- doła znajdował się prz b ł z
klamował bowiem niez'.',locznie pra
dząc zawziętość, opór i jedno- Pragi _ czechosłow' cki .y. y. ~
wa narodu polskiego dl) fYl'h Zlem.
ślną wolę zwycięstwa tych l ' t
Julius D a . mlrus er
Prawa. te uz.nał natyc.łuni.a~t n~sz
my
.
'
.,
ro mc wa
. z Urts.
sprzynuerzemec _ ZWlą? 11: Rndzlec
~8!"~h zolmerzy. -:- nl!~'czyllsmy
Prei.vdent. ~Ieru~ przywitał się
ki i wojsk;o polskie w braterskim
lS:ę Jeszcze bardzteJ cen!ć to, CO z przedstawIClelal}'U korpusu dypsoj~szu z. annią r~?ziecJ:tą szło w
SIę ogólnie nazywa wspolnotą.
lomatycznego, ktorzy przybyli do
?gIDu . zaclętycJ: bOJO\\" az p~ Odrę
.,
. P
'k W
ł wia specjalnym pociagiem
1 dalej do Berlma, by zatknąc zw~'ZJednoczyhsmy Sl~. olska um roc a .
d 'ł . d
.'
cięskie sztandary ·sprzymierzonych
nęła wojny domowej. Ogromne, Ił następru~ u ~"SI; °d~!,~VI~on~
annii I:!ad ruinami zdobytej sto~icy
zasacir.ic~łr przemiany społeczne "C:>.terech . opu '~~k6 ę ac
Trzeciej Rzeszy. I wtedy dopIero
d Oń fanfar orkIestry g rm w.
cala Polska była wolna.
·
zostały ~ nas zr~~ l IZOwane r są
W tym ostatnim boju o n$szą
la~neJ rewolUCJ"
ZWIEDZANm WYSTAWY
wolność i o ost~ieczne zniweczenie
Czy bez wspólnego wysiłku poNastępnie Prezydent RP. w 0hitlerowskiego panowania, wyrąbytrafilibyśmy przeprowadzić refor 1.oczeniu członków rządu i korpuwał gran.ice na Odrze l Nysie na
me ustroju r 1 ń
'stwowle- su dyplomatycznego w ciągu 2 go
czele WOjska polskiego gen. Karol
."
o neEo, upan
Swierczewski i słusz.'1ą jest rzeczą.
we przemy, lu: pełną odbudowę dzin zwiedzał pawilony wystawobyśmy w tym dniu, w którym święwOJ_k
polSkiego, zaludnienie i we.
~łm~ wolność, złożyli hołd pamięCi
zago p:x1arowa nie Ziem OdzysOFICJALNE OTWARCIE
zołnlerza-rewolucjonisty, co bił sIę
k
h? OczYwiście'ze .
na tylu frontach walki z faszyzmem
anyC. może b .' a rue. .
Po świadan,iu o godzinie 14
i hitleryzmem, od Hiszpanii aż po
Polska
k {~. U1l1na, ze w Prezydent Rzeczpospolitej, czlon-I
Berlin.
stosunko lV".
~o. /121 czasie polliezyden.t R:,t;oozyp0!4poHteJ Bolesław Bterut
r:o~ta~ f:!en . $wierczewskiego najtrafiła dźv. 19nąc SIę z upadku, w
le~lleJ moze symbolizuje charakter
ldór"
stoczYł. bar.barzJ'ński ,leo· która lączy się we wspólną orga• • Ś"
tej nowej. odro~.zone.i . Polski i jej
'eźd~c~: My dZlałaJącY.WsPólnie,
nizację,
a na kt6rej barki spadNlepoeległoscl
~tr°~~neJh
~'l ktora narlok~ziła
rOZUmIemy .
.
. lk'
d'
b d
..
't
. uc a nar epszego . po s lego
rozem doskona le .
.' ze nie WIe 16 za anIe
u owan i;I
U
,.. . .
sk
ł 'kniarzy
patrlotyzmU, sprzęgniętego z duna'lepszą gwaranCJą .f}aszeJ Nie- przyszłej Po18ki!
~oczystOSCl dzls:eJ~ze ro~o~z- ~ Sportow;lw~ Pla~ ~c' chem szczerego internacjonalizmu
1 e ości jest to, IZ przynale_
Podobnie ma się sprawa z rut- ną Się ~ godz: 9 zlozeruem w!e?-co~ O godz.. ~ . ' tl
:tę- poczucia międzynarodowej solidarpod! g
'.
do Zlvartej ro- SZYm'
t"
. obotnicz
. ki' na płyCIe Nrezn:mego żołmeza l stwa będzIe wysWle sny p?d go- uości wszyskich uciskanvch i WSZj'me
y
'ży:n orgaJl',Cz
. ńskich któ- re to' ~ar ta1l!l ~
yr;tl, o przed pomnikiem Armii Czerwo- łym niebem fl~ a o .z~lllerzchu skich walczących o w lność.
dzmy l1ar odow s/owJt! d '. . . k rufą sobIe Jedno wspolne lo- !lej w Parku Poniatowskiego.
na Placu NlepodległoSCi pokaz 1 Tak traktowaliśmy tę naszą watre nie pozwol~ na odr.o zenIe SIę zys o J nurt.
•
O godz. 10 odbędzie Się dp.- ogni sztucznych.
kę o niepo~eg~ość, wi~:ni 5t~łl'emu
niemiec1degO lrrtperialJZmu.
. Dlatego wśr6d haseł, ktore zdo filada .sportowa, zorganizowana
W ramac~ programu uroczystoś I hasłu polsK:ic? msur,~kCJl - .,za ':va
Proces jedn?Czenia narodu pol- bIą tra~~parenty W .dzień Nie- przez Zw. Zawodowy Włókniarzy. ci Swięta NIepodl~głoś~r w sali Te-lsz~)}~lJh~bcz~:~sz~iĘc w WYZskieg-:J pogłębIą się. wymOwnym poc1~egloscz ~a szczegolną. wymoO godz. ~4 na boiskach sport~; at~ ,,~omu Żo~rue~za o godz. .19IWOLONEJ POLSCE CZWARTE Z
dowod m i prZYkładem tego są wę l z~aczeme haslo: ,,$~ęto od- wych: "ZJednoczone", "D.K.S., mm. 1;) {\dbędzle Się przedsta-Wle_ RZĘDU SWIĘTO NIEPODLEGŁOOBólno~/s1cie Obr~dy rrtlodzieży,lrodźewa - Swiętem jedności'. "W"nna" i "Arko" odbędą się igrzy_ nie dla c.~onk6w Zw. Zawodowych.
(Dalszy ciąg na str. 2)
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Przemowleme premIero Cyrankiewicza
no otworciu Wystawy Ziem Odzyskanych
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eClalnego kortlspondenta API dla "Dziennika ŁÓdzkiego""

Pam, w llpcu
14 llpca j st dniem tradycyjnym,
w którym lud tran ski obchodzi
rocznicę roobycia Bastylii w przede
dniu Rewolucji Francuskiej z roku
1789 Od lat organizacja demokrat~czne v'·!.Y\Vłlj % tej okazji szeflr
kle rzt;sze ludu, by manifestow~
sw, Wierność dla Instyucjl repubhkansklch ! gotow~ść wystąpie~a w
~c~ obrome przeClwko wszelkIm za
z~ altu rlgd~l ~ud~J :dnj~k: nie
ra z e c u ne
l\ yc
nn:
vet w ciągu ponurych lat okupacJi
atrloci trancusy obehodziU 14 UpW bieżącym rOnt manifestaCja 14
pcn miała wyjątkowe znaczenie.
igdy r.daje ię Republika, niepodgłość narodoWIl i wszystkie wal'ścl, drogie k idemu Francuzowi
aie malazły się w większym niebez
piecz: ństw1e.

RO~OY

0IB1ł D. OAtJLLB"A

I

który przybl~11l na an .
Tegoroczna manifestacja ludowa
14 lfpca odbyła sIę pod przewodnic
twem bojowników o wolność l pod
hasłami RuChu Oporu. Okoliczność,
że organizacje prawicy loejaUstycz
nej ni wzięły ud~ału w manit sta
ejt, oru, te rząd l je,o minister
apraw wewn~trznych uslłowali r6tnyml trodkam1 Itawlać prze zkody
nie wpłyn la bynajmniej w niczym
na to, te manI! tacja odniosla po'ważny /Jukces 1 at ła si, odbiciem
dążności ludu francuskleio.
Pl'z szło
OZTERY GODZINY TRWAŁ
POCBOD
zeroJtlch maI ludu francuskiego
od Placu Republiki do
Placu
BastylI.
O k l a • k ł w
n y
przez <hi l"tkl tya1~ widzów. Na

pa~ na tnsty~ demokr łyc:sn••
Od chwili, gd,. rozpoc::aął ~ kampanię

tucj! f

ero zmlany nowe, kon ty..
otył
parU, po11-

~,."v.1łU'I

W1'P..lD 11 NA. ZJIIZIOn.ZJD

OB.BN'O \

tyczną, grupująC1l
twych
---vnłUM
11 MD.JSKIJ!IG() OHUNIJroIlJII
gach wszystkich reak~onis ów l by
ZWŁO
GIOZNlll ZMA.1ł.LYOB BAltOERBK 1..6J)'IAIJ0It
łych kolaboracjonistów,
d GauU
ZO At.V mI RANO
WADZONE DO ŁODZI. W ~Z·
usiłuje wytworzyć atmosfer
woj11 Z Wcn:l!l
SZY.M PRZYBVOIEM ~a. J>l,UGlM
ny runowe}. przyjająeej wProw OZASU OD OMENTU WYPADKU ł PO~ ll1"A.dzeniu
czyn Iwych planów d~
ŁOW TJI'.m\-1IN OOlłZE U ZOSTAŁ W POROZU:MlENItT
byc! rządów dyktatorskich. Rlł\d
Z JtODZINAM . ZMAJll.,VOH, USTALONY NA MIA, NA. GOobecny ! mlast sprzeclwIć
ItaDZINĘ 10.
nowczo planom nowelO dykt Itora
MlN1STD
MJNI8TJłA.OJI PUBLI<rniEI ~
g.
kIeruje lwe ciosy w pierś klally r0Z!'DENTOWl MlA.
Wl'BAZlO RODZINOM ZMAltLYCłI
botniczej i wszystkich lulW zw1ąza
l SPOŁE~STWU l.óDZ.K.lEMU ~BOJU.lD W8POŁOZUOIE
nych % demokraeją. Minister spraw
~U JtZECZYl'OSl'OLlTEJ.
(13lS/~IH
wewnętrznych, osławiony .. socjalita" Jules Mach powiększył W Qnn r~mCll!2_ _a!Za_D__mlll_• • • • •" __.II!I.1fi
celu
stopniu w zeregll.""'I!!!.a
••••••••
policjiw a. poważnym
podczaa strajku
eler-II
mont Ferrand pokazał W jakt apoW dnIU D. m. 411 r· o ~ 10 raDO W Ką.pUoy Omenta.rs6b zamlerza bronić obecne o
..J DA Z ~e odb{ldzle lIłł naboteru.two t.alobae, 'PO Mym nn.stą.pl
żlmu. Równocześnie tenże !Jam miwyprowadzenie zwłok do grobów rodz}Dnyeh tragdcznie rmarłych
nister Jło~ł
komisji wyborczej
w wypadku ne. ~o
Korbllo.
Z omadzerua Narodowego proj kt
ustawy, kladąeej kres systemowi
ł 1'.
reprezentacjt proporcjonalnej w wy
bora ,h powszechnych. W ten sposób
koalicja ~o*ona • reakejonł~ów
gwałcą e
~sady, aprawiedllwoścl
mJoJa by otwarte pole do ~eI'I\l, 8.
rucll Gaul e'ist6w mógłby ueuną~
'\ zy tkie
dnoścl celem lo obycia
władzy.
•
Lud francuski zdaje lObIe eałko
wiele sprawę ~ grożącego nlebezple
cz ń lwa. Zdaje sobie Ipraw, t
przeciwko Jego intere om zjednoczyll się razem I Gaulle'tstatnł l 10
cJnli$ml prawicowYmi wsty!Jcy et,
którzy tworzą ~. Partię Amerykan ką we FrancjI celem pogwał·
cenia wolności ł niepodległośoi.
~• • •Ill!'.il_.!!!Z!!II!II• •m_• • • •__•••••••d
Robotnicy
wi~
skutki POUtykllllm• • • • •aIIl3. . . . . . . . . . . . . . .~• •
obecnl'go
rzl\du.
Widzą, te przemysł fi
francuski stał się ofiarą poUtyki, te
w s7;czególnoścl produkcja aamolo~
tów l motorów została wstrzymana
w fab ykach ~nacjona1łZQwanych
•
jako następstwo umowy dwustronnej z Al'neryką, wypływającej I. pla
nu Marshalla. To samo dcnyczy
przemy lu filmow gO i w zystkich
innych dziedzIn z tycia gospodarC2;ęł:0 1 politycznego.
Patrioci. francu ey '1\ głęboko ~
burz i z powodu podpisania umowy dwu tronpej z Ameryk" i tzw.
umowy londyi!skiej. Nie zsadzają
sI na to, by odbudowa NIemlec na
stąpiła przed
odbudową Francji i
ODZlCJII, DZlADKOWD!l l RODZINA.
ctl,lją lę dotknIęci t
no~ zdradą
(GT89 pl
int r u narodow go.
Oto elem nt y, które towarzyazyly
14 lipca w bl ż~cym roku. Leos n - ~_ _ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
leży j szcu dodać dwa szczegóły, f;
by zrozumieć i totę zaaadnieni . Z
OOWN10Y
j dn jony łtmosf ra pobłatanta
VTJ!lTV
w odnlesi nlu do bylych. zwolenników rządów Petaln'a 1 innych kola
boracjonist6w, pQdcza gdy ~ drugi j atronr władz stosują niegodziw tlrodk w .totunku do ni których członków Ruchu Oporu. Po
WYRAZY NAJ~nsr.Q!)Q() W l'OI.OZUCllA \II powomr
wt6re olbrzym! .trajk urzędników,
TRAGIOZNlU 8Mll1lRClX JW OORKl
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Wrocławiu

chodnłeh.
PrQWyldl~m,.

te Klemie n .,-wać
odlY/lkanyml, dla odr6t~
nienla Ich od. r I~ty kraju. Ale dziś
już ~emie te niczym III, nie rÓtnlą
od reszty Polski. Sil tak lamo pols1l;ie jak Warszawa, Kraków, Po,
tl,
Łódł. GdynIa, •
o)"ło lIFaw10dll m routr.".n1.ciem hIstorU, a1ednoczeŚnie było
równoznaczne z pozbawieniem jun~emiami

w

krów pruskich, kapitalistów l muttarYlItów niemiecldch. znakomItej
cz 'Ci Ich bazy Ipaleezn j.
Zbi g j_ al- Interesy wazystldch
. .. ..
i t h,
imperialistów, niemieckich
yc
co ich protegują. ,Ale zbiegaj" st,
te! Interesy wszystkich antylmpe.
riaUetów, Wlzystklch ludzi miłuj _
eych po!tój l wszYlltkich walczących
o pokój. Wf my. że
lachod:cle
Europy t za Atlantykiem czynne
.iły, podkopujące
się pod takim
trudem wywalczony i tyloma ofiarami okupiony pokój. Al wiemy
tal Ż ,t na gachodu. E.uropy l •
Atlantykiem CXYll1le 8<\ Siły ludaw •
które o ten pokój walczą 1 kt6re uczynIą wsr.yltko" by sparalItować
I:IIkuly podżegaczy wojennych. T k
zbiega się wi,c intera. P?ISki Ludo
wej z Interesem wszystklch sil po- .J~
.tępowych. sił ludowych całego świ na
1 ....
ta. Odzysl~all.my te!:lmkl~_.dzlęk"b
I stwu .rmtt ra_.c ""'_ n. .. zwyc t:
za,b.lIpleczen1em ,ilozna
'e ~~~~olSk1 Ludowej ze Zw emern
klem Raddecklm l krajami de
kracjl ludowej.

n.

II,

YLB

ŁAW

Adwo.b.t. p~ ~lb:kIeJ Delega.łi'ur7
Okru'oweJ Rad,. ..ł.dwokaoIaeJ W W&I'IItl&W
po iUu~ l olęł.k1ch cl.~aeh w Łoc'brIl, 4n.bI. 11. \'n.

zma.tł

1MB

•
......-_1

i

ał

(Doko!'l.cz nte ze str. 1)
• CI. OBCHODZIMY JE W CAŁYM
KRAJU. ALE OSaODKIEM TEGO
ROCZNEGO OBCHODU STAŁ SIĘ
WROClA W I NA WaoeM WIU
SKUPIA S"" DZrS UWAGA CAA..,
ŁEJ POLSKI. Tutaj .:Iokonuje się
przegląd. nuzego dorobku na. Złemiach OdzY/Jkanfch. Jak wielkl ~est
t.Q dorobek, potrllfi oceni6 kaMy,
kto p mięta to mialIto i te liemle
.prz d trz ch lat. Pamięt'1m dobrze
ÓW obrtll ruiny i znIszczenia ł beznadzIejny zdawałoby slQ WYlliłek
tych którzy stawiali pie~sze zręby polskIe~o ładu na wyswohodzonych wł.jnie obszarach liem la-
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~Pl ~ kapUcy pop bowoj p~ l o.cłde
Knwi!\
tary Omentft;r~ KąItoIdcld ~y ql, Ollrodł):J
8Obot tln.ID
1ml'•• ~ 18, o m;ym ł\Il.W1MIUnJu.j'ł

'\V.

epoezwIm
na

JWea

!ł

łON.

LO

I 810

•

I

I
~

w

CORKI

ze str. 1)

dów, . przybyłe nieliczne grupld
które z naciskiem pionierÓw,
którzy postanowili
domagały alę ochrony nlepod.le,łoScl przywrócić polskości ten kraj, po
narodowej.
~ostawiony przez barbarzyńcę hi.
Robotnicy faJlryk samolotów wo. tleroWEJltiego w 8tanl~ całkowItego
łali "Trzeb nam motorów trancus spustoszenia. Na prastare ziemie
kich", "Trzeba nam mInistrów !ran powrócili prawi gospodarze. W
cuskich". Robotnicy przemysłu f i l - .
j dn
ci
l dni
mowego wtórowali: "Wy6wieUajcie cIągu e ego trzechle a z~ u
filmy francuskie na ekranach !ran- ło Ziemie O~zyskane 5,5 tnl~iona
Cll klch".
PolakóW. DZIŚ tę~ni tu pokOJowa
Nale*y r6wnJ t podkreślić Ilezny praca. T~I co onglś 1I~~~yło w~jnle
udział uCZestnik6w zagranicznych, i stanoWl bazę agresJl jest dzIŚ te
a wIęc: demokrat6w angielskich, renem pracy ~a pokoju, dla odRumunów, Węgr6w i Polal~6w. 0- rodzenia Polskl, dla odbudowy
klaskiwany głośn.o prz 21 tłum Na. Europy
rodowy Komitet Polaków we Fran
•
.
cji defilował z transparentem ,.Ni ch
W zakończeniU ko~sar~ wysta
żyje przyjniń francusko _ polSka - wy wyraził prz~l{Onalue, ze. obok
występuj my prz clwko wakrzesze- miUonów polakow r6wnież l licz.
niu agresji niemlec!dej".
ni cudzoziemcy zwl~dzą naszą wy
Gdy manifestacja chyliła się ku staw." ucząc się cel11ć. naszą pracQ
końcowi nadszła wiadomość o zbrod i jej pozytywne wYll1ki.
niczym um obu na prZYWÓdcę
l ł
ł
Wlo$ldej PartLi Komunistycznej _
N&lstępnle przemaw
lirem er
Palm1ro Togllatti'ego. Wz.ruszenie i Cyrankiewicz (treść . przcłUówieoburzenie opanowały tłum.
ni. podajemy oddzletn1e).

NY

TERESY

łódzkiego"

JJnit I nazwiskO:

Adres:

Z RACJI UTRATY

(Dokończenie

ra scementowała w nieroz rwal
n. braterstwo broni wolnych naro

t.,

w.zystkim

czele pochodu kroczyli członkoWi_
Narodowej Rady Ruchu .Oporu 1 Na
rodowego Komitetu BOJowników o
Wolność: panowie Yves Farge, Jau
Cassou, Louis Saillant. Andre Tol~
let, płk. Manbes, Emanuel d'Astier,
Albert Bayet, Pierre Vlllon, Auguate Glllot ltd. Następni. Komitet
Centralny Franeuakiej PartU Komu
nistycznej JI Maurice Thorezem,
Jacqu II DuclOl, Andre M rty, Marcel Cachln na czele. Ruch Jedności
Socjalistycznej Jl Elle Blonciurt,
Jean Guiguebert, Marcel Fourrier
l inni. Generalna Konfederacja Pra
sy z Le Leap, Monmousseau i. innymi oraz w zystkie organizacje repu
blikańskie, których nie sposób wy.
liczyć. Co n l~ podkreślić to zapał ucze9tnIk6w t jego głębokie po
listyczne znaczenie. Spomiędzy hasel, które tłum grom.1dml ,lollaml
skandował zanotowa! nalety przede
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AdWokat. P:mModnlcqoy ~J Deleptury O
AldwoJlaCld,eJ w Warsm.w1e
odl.naow~ ~
sroarł po dłuAioh l ~łoh cłe~ w ~
I
1948 r.
NaboteJ\atwo *Mobile odbędzie 1IIl~ " piątek, dnła 23 l'~
19'8 r. o godz. 9 w kaplilcy Sw• .AlI/ton!ego W koSclelo Sw. K~
w ŁodZI przy ul. 8IJonkl ;wiem.
WyproW8.<l zente zwłok DA rul.ejsee w1oom~ .P()6~~
stąpi z kaplicy JlGgrZeboweJ przy kośclel
w. Rrl
'j, ).liIQl\
Omen1;H;ns K toJlc.k:l. pry;)' ul. OgrodowoJ, w .ob ;tę, duli"
1948 r., o rodz. 18:
~wym cha
Zmarłym traelmy azłowl<;k et ot.y8tynl, ~ olegę.
rakter:ll6, wybItnego prawnika l nJeodWowanego ~
Oześć Jego pamłęel.1
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Z mannesłu PHOJB
do

... Stawajcie

walki o wol-

noŚĆ Polski, o powrót do Matki

zawodnictwo pracy obejmuje z.resztą Ojczyzny starego polskiego Po.
ostatnio me tylko ilość, ale 1 jakośc.
.
wynvarzanych produktów.
morza l $ląska OpolskIego, o Pru
jak okropna

I

N~ełatwe zadania miał przed sobą I grał tu handel państwowy, kt6ry
Pamiętamy przecież,
PKWN, gdy wydawał sw6j manifest przez akcję interwencyjną wpływał fala inflacyjnego pieniądza zlewała
22 lipca lf)44 r. Je<i?~ z naj cięż- \ na te ceny, które n1~ały ~endencję Polskę po pierwszej woj~ie .świato
szych b~'ło przywrocenie krajowi Jednakże punkt kuhmnacYJny wzro wej. Nowy złoty był wymlemany na
równowagi gospodarczej i doprowa- I stu. Duży wpływ na stabilizaCję cen ] .8000.000 marek. Klęska ta na szczędzente ludności jeśli już nie do do-I wywarło również określanie marż ście się nie powtórzyła
.
brob,!j:u ,to przynaj mnlej do zno- zysku.
.
.
I
śnych warwlków, aby umożliwić dal!
W dziedzinie finansoweJ mamy do WSPÓŁZAWODNICTWO
PRACY
szą odbudowę kraju.
zanotoWl:'nia jeden z największych
Wypada tu wspomnieć o jeszcze
PKWN zapowiedział w Manifeście sukcesóW nasz~j p(;r~vojennej go po- ~ jednym czynniku, który się walni~
Li~cowym d'Yi~ z~adnicze. u~!awy, darki. Unik;nęllśmy. m~lac~i. S~kces ; przyczyni! do poprawy nasz'~g;o poło
ktore całkowlcle rruały ZlIllen'c do- jest tym WiękSZY, Jeśli z JedneJ stro żenia gospadarczego. ChodZi tu ()
tychczasową StruktUl'ę gospodarczą ny weźmiemy pod uwagę ogromn:l' współzawodnictwo pracy.
i społeC2Jllą naszego kraju. Były to: chaos, jaki nam w dziedzinie pienięPodczas, gdy w 1946 r, (paździer
reforma rolna i ullaństwowienie wie] żnej pozostawił okupant. a z drugiej nik) przeciętna wykonania normy w
kiego przemysłu. Zbytecmym było- strony por6:vnamy naszą sytuację z przemyśle węglowylń. wynosiła 126
by się rozwodzić nad znaczeniem innymi krajami europejskimi. Nie- proc., to już pod koniec 1947 roku
tych przemian i dObrOdziejstwami. wiele z lfich uniknęło tej powojen- wyniOSła 147 proc, Odpowiednie cyjakie wypłynęły stąd dla Polsld. nej klęski. Węgry i Grecja są tu naj-I fry dla przemysłu włókiennicz€g.o
Wspomnimy tu tylko, że z gospo- jaskrawszymi przykładami.
\\'ynoszą 125 proc. i 140 proc. · Wspol
darczego punktu widzenia przynoszą one Z<\sadnicze korzyści: Reforma rolna likwiduje zmorę przedwOJennej wsi polskiej; tzw. ukryte bezrobocie. a upaństwowiony przemy~ł,
Skupiając w jednym ręku kicrown1.
ct o gospodarcze umożliwia dal.ekoi
siężne planowanie, które z JtOl~1 UBU
wa kryzysy, męczące stale kraje kapitalistycznc.

I

sy Wschodnie, o szeroki dostęp
.
do morza, o polskIe
slupy grad Od '
W ten sposób, dzięki wytężonej i
skoordynowanej pracy żyjemy w tej, TUczne na
rą·
chwili na poziomie. który w porówStawajcie do walki o Pol",kę,
uaniu do roku 1945 .iest wyższym.
"d y lUZ me
' zagrozI
. . na'
. A kt'
- ore}. r.lg
mimo to nie jesteśmy zadowolem ,
jest to objaw bardzo dodatni, bo wala germansk~, o Polskę, któniezadowolenie to pop~cha nas .do rej zaDewniony bedzie rewaly po.
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STOPA ZYCIOWA

I.

jesfcze większych wys'łków w klenmku poprawy naszego bytu, a wysUki te są dźwignią postępu g~spodarczego Polski. Jeśli, musimy Slę
teraz wyrzekać niejednego, to wiemy, że jest konieczne ze względu na
inwestycje, kt6re umożliwia nam w
przysziości korzystanie z ' owocóW
naszej oszczędności. (rs)

sy
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twórczej

pracy,
rozkwit kraju!
H' t . . d ' . d
.
b
lS ona l
OSIV1B czeme o ecnej wojny dowodz8., że przed na-

kOJ I moznosc

porem

mu

,:

ochronić

wanie

.

. ,.

gerlllaTl~JO'ego lmpena
może

IZ-

tylko zbudo-

wielkiej, słowiańskiej

tli.

podstal"lą będzie

po-

my, któreJ

Irozumienie

polsko - radziecko'

.
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.
'czechosłowackIe.
bem. Pszenica, JE:czrmen i OWles prze
trwały w całym kraju okres de~z~
* * *
czów zupełnie dobrze, D<> rzadkoscl
ua-leży zległy łan pszenicy lub .jęcz- ... Trwaly soJu:,:/; z naszymi bez
mienia. Zbiory tych zbóż. zapoWladaPP.ACA OD PODSTAW
W całym kraju trw'ają żnlwa. Stil-- kach, zbiór żyta odbywa się lub już ją S'ię bardzo dobrze. Kłosy są pelne pośrednimi sąsiadami, ze Związ
'f"
cje obsługi maszyn rolniczych cze- się odbył normalnie. Te połacie kraju słoma urodziwa. To samo dotyczy
kiem Radzieckim i Czechosłowa
Po nakreśleniu w ]I;1am eSCle wy_ kały z przygotowanym sprzętem. nie zostały nawiedzone klęską desztyczn. 'ch rozwojow.ych. stanął ~~~~ Grupy robotników z poszczególnych czu i wiatrów. Zboża tam nie zległy. rzepaku, roślin strączkowych i oko. cją, brd:de podstawową zasadą
przcd konkretnyml~ bard,zo Clę~klr~l miast zaofiarowały pomoc przy zbio- z;al'no jest piękne. a zbiory bogate. pOViizn.
zadaniami.
Spra\~: urucho~l1lell1a rach. Minister rolnlctwa rozpoczął Według oceny specjalistów zbiory w
Wbrew przypuszczeniom deszcze zagramczr.ej polityki po!sJóej, repl'1:..:m ';:,lu za \Vsze~ką. cenę, ~ltwa o symboliczną kośbę - żniwa rozpo- wyzeJ
wymienionych wojewódz- nie zaszkodziły ziemniakom. ani też alizowanej przez Polski Komllet
transpo t. zagadmerue . zasledlen~a częły się.
twacn prze;uoczą od 30 do 50 proc. Qurakom cukrowym i pastewnym.
',·
. g
" prz eCl'w- - Wyzwolema Narodoweg-o.
Zie'n Odzysl,anych, zorgan1zowame
Długotrwały deszcz utrudniał do- zbiory zeszloroczne.
R oSfrny
o k"opowe me
rują.
z~ro.\·,e~o apara~u ~~dlowe~o, pod- konanie bogato zapowiadających się Najbardziej ucierpiały zboża chleb nie - pola zienmiaków pięknie kwitmeSlen:e Wyd~Jnoscl. pracy - o~o zbiorów
W n'iektórJrch wojevlódz- ne 1F\ ziemiach poludnim.vych i na ną, zapowiadając obfity plon. Czuły
• •
garść zagadniell, z ktorymi musiał Się tWolicn ~boże szcze"ólnie żyt'o ..",.; Podgórzu. Zwlaszcza to ostatnie. do- barometr - ~e~ - me .wróży ~c
' b
, ~'V>'
. PKWN a późn° . R d Tym
uporac
, .'
, leJ U!
- chrzone wi.atrem i przybite ulewą, tknięte niedawną powodzią, nękane złeg~. Ceny.:memmru-:6w me podnie.. ' Aby przyśpieszyć odbudowę.
cza<:~~~~T: Jesli w ~okonywamu trud- położyło się. Użycie w tych wartm- i teraz wy!c:v.rami rzek a strumieni sły IDę, "!. WIelU okolleach uległy na_
Kraju i zaspokoić odwieczny pęd
l,OŚCl OSlagnął duze sukcesy, to na- k
'. oraz
ciągłymi
opadami,
zos11ało
częwet
obmzce.
l ' t orzypisać
dużej mierze .ach sp~zętu me~hamcz?ego. ~kazało
polskiego do ziemi,
Nie grozi nrun brak cllleba. Opo' chłopstwa
ezy o.
.w . .
ś' Slę W WlelU okohcach ruemozll'we. W śeiowo pozbawione dostatnich zbioogro:nl1cmu poparcIU, J.aklego ':1 Wla pole trzeba było wejść z kosami i rów żyta. Na POd~Ól'ZU 7.niwa jeszcze wieści o klęsce żniwnej, o .znń.szczeniu Polski Komitet Wyzwolenia NadomlOn~ masy robotmcze udzlelaly . _
. Ten rodzai pracy opóźnił s:0. nie wcz;:l,v.
żyta przez deszcze należy trakto- rodowego przystąpił natychmiast
tk' n J'eg
.
SIeI panu.
,
DE~ZCZ NIE ZASZKODZIŁ
Iwać jako plotki ludzi nie orientują\'SzYS l
o poczynanlOm.
zbiory, zwła3zcza w zmechanizowaZBIOROM JARZYNcych się w sytuacji, lub goniących za do urzeczywistnienia na terenie
nych majątkach państwow~ch. Gl:Uwyzwolo'7y'm szerokiej reformy
CO OSIĄGNĘLIŚMY?
.
py robotnicze przybyłe z mIast 1l1l.a_1
I OKOPOWIZNY.
sensacją.
rolnej.
polska była przed v;ojną l<ra.J cm ,ty tam wdzięczne pOle do działama.
Ale ż.yjemy nie tylko żytl1im chle.
l. p.
przede wszystkim roJ.niczym. obec-I
"
nie dzięki przylączenlU Zwm Odz~NAJWIĘCEJ UCIER.PIAł..O
s!{~nych i za1<rojonyn~ na ~zel'o ą
PODGÓRZE.
,...
W"stycJom staJemy Się kra.
...
•
.
ęprzemyslowO-l'olniCzym. Krzy,,;
Nlemoznosc p~łnego wykoil.'zy::;~arua
'1 zej produkcji
stale podnosl sprzętu n:echul1lc:..nego przy zblOrze
wielu gałęziaCh przemysłu 71egłe~0 . zyta ZWJęk~zyla p~pyl: na
A
_zyła już poziom z 1938 r. kosy l SIerpy. Gmll1n~. spOl~zwlll;C:
tłum
a" OddH'm: ;:;lo.:! cyfrom.
Samopomocy
Chl<l'llclDf'J :r:1e by,y
...
. t:eciętne mies i ęc7.ne wydobycie przyootowane na tego rodzaJU masoLódź od dawna nIe l}runięta tal: wiell~egi) pogl'zebu. jak wezorajs'Z)'. żyła. że łódź nabiera wody. Wszczęła.
. .Jla kamiennego jest w r<?~U bie- w,e tl:ansakcje: W zwią.~u z tym w Ol,. 25 tysięcy mieszkailCÓW naszego miasta. uczestniczyło w chowaniu ona wliród dziewcząt poploch, akazącym o 62 proc:: w'yzsze, mz '!l 1'0- mektory~h r:Jonach WieJSCY l~owale z·,.tok harcerek łódz1.;ch, które poniosły straszną śmierć DA dll';e jeziora cząc do wody. WszY$tkie harcerki
ku 1938. Ener~l1 elektrycznej wy- zawal~ byli pracą,. przy. kU':1U no. Korbno. OboJ{ rodzin zmarłych, '7.a..'It{lp6w harcersl{jeh i młodzieży szkol- poszły Za jej przykładem. 17 harce.
twarzamy praw le dwa razy ~yle•. co wych !L o~t:z~UlU staTy~h Slerpow. Po nej obecni byli przedstawiciele władz nrlejsldcIl z ,,,iceprezyde.ntnmi rek uratowało od śmie~ 2 m~icjan.
przed wOjną, przędzy ba;velmaneJ o koS! WY.Je.zd~ały do rruast cale dele-llllia5ta Bugaj!oldm i Sohoł~ na czele, partii politycznych I orgaruzacji tów,
którzy kiłkakrotni'e przebij!
6 proc. v.'ięccj. Parowozow 10 razy gacJe w~eJskJch gromad. TcgoroC7..l1e spo!eczn~rch.
wpław odlegloś~ od brzegu do mle.ih!~, a wagoł1ó\v towarowych 27 zbiOl'V żyta stały pod znHkiC'!T1 kos\'
b
...
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również w szybltim temple nasz.
. .
dopuszczono rodziny do obejrzenia
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dowanie ze wszystkich stlono .Za)
z całego serca witamy. Cośmy się
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. .
sze kochane! Polskie Wojsko niech
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przydrozl1ą l \verów przy pasie, w buciskach z "Płomycżka"!
- Niech żyje! Niech żyje! _
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r e] .r~Szym~
na)mllszą, tyle lat UleWldJ:Janą·
wali swe lakoniczne, ale serdeczśnie po trosze pijanI, cho~ ml,t z c ac. "stępa" mIędzy szpalerem "pl~e.
Je~ne~o CyWl fi ,c~y z
ne przemówienie: .
nas 'nie powachał tego dUla faso,~ pU~hczności, gęsto zbitej na,wszy- t.akle). czy mneJ artystyczneJ pro- MY, TUTEJSI KOMINIARZE...
-:-, , .. Coś:ny to chcieli pO'wiewanych przy' świE:ci e ,,100 gram s~ll:1ch chodnikach. Najchętniejb;y resji.
Wtedy na ratunek przyszli ko- dZ.lec. Coby nie było, jako że daw emaliowanym, zielonym kuba- Sl.ę w~edy człowiek całkiem CyWl~
Rz~ciła się ku mnie jakaś nie- miniarże. Ubrani odświętnie w ja- leJ na wojnę jedziecie, Niemców
rozryczał 1 wiasta (właśnie na skutek infor- kieś tużurki i kolorowe koszule, łupić, da:i Bożę po sam Berlin ...
sie.
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bło- m~ l zWYczajnie
Mijały nam w pędZle, w o
WIerzchem dłoni roztarł po brud- macji zasięgniętych u naszego 01- bez zawodowych cylindrów i lin z
I dzialo się nam "szczęśliwie",
kach kurzu, kabiny bezzębne, to n~~h, zakurzonych policzkach łzy kalo przepychając przed sobą spo- ciężarkiem, ukrytym w sztywnej właśnie po sam Berlin.
roześmiane od uch:! do ucha, to pIeKące ~od powiekami. Ale jak- re lUZ pociechy. w nrzy1u ótkich miotle. przedarli sie ku naszej
Wilł''lmo. kominiarze szczęście
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ślące nad nami znak kr.lyza, dZIad z prawdZIwego zdarzenia wojsko, - Basiu, Jasiu, Kaziu! To prze-I kiem. Wyciągnęli do nas l'fice, p'
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ROFESOR

PPO-=WILCZUR

(115)

Kolski milczący i blady stał, opierając się o poręcz
krzesła, wpatrzony w lskrzące się nienawiścią oczy
Łucji. Nie słyszał tego,
jej obecność, upajał się

co mówiła. Chłonął w siebie
tym, że ją widzi.
- Niegodna jest pani, by przestąpić próg tego
domu. Każde pani dotknięcie jest brudem i obrazą.
Na próżno pani tu przyjechała, lf1 brzydzę się nawet
tym, że widzę panią upokorzoną. Nie zobaczy pani
profesora!...
- Jakże okrutnie pani się mści! - wyszeptała
Dobraniecka.
- To los się mści na was. Los, nie ja.
- Więc dlaczego pani nie chce umożliwić mi zobaczenia profesora? Czyż to nie .zemsta dyktuje pani
tę nieustępliwość?

Łucja zmierzyła ją pogardliwym spojrzeniem:
- Nie zemsta, bo wie pani, co wczoraj powiedział
profesor? Powiedział, że nie odmówiłby pomocy nawet największemu zbrodniarzowi.
- Więc czemu nam jej odmawia?
- Bo jej dać nie może. Nie obudzę profesora i nawet mu nie wspomnę o tym, że pani była. Nie chcę
mu zakłócać spokoju. Och, wy, z waszą chciwością
i zazdrością, nawet nie rozumiecie tych szlachetnych
wyżyn, tego bezmiaru dobroci, tego poświęcenia, których pełna jest dusza skrzywdzonego przez was człowieka. Poznaję panią już w tym, że pani tu przy je:h~ła. Bo. oczywiście, nie uwierzyła pani słowom moJej depeszy. Sądziła pani, że jest to tylko wymysł.
Co? .. Prawda? Myślała pani, że to kłamstwo. Ze prof,:sor Wilcz.ur chciał przez to dać do zrozumienia, że
me odmÓWIłby pomocy, pomimo doznanych krzywd,
gdyby tylko mogł. Otóż myli się pani. Wobec pani
nie ~estem ~obo~ązana do żadnych wyjaśnień, ale
poWIem p~m. NIedawno wściekły pies pogryzł rękę
profesora 1 od tego czasu, chociaż przeprowadzono
potrzebną kurację, lewa ręka znajduje się w nieustannym drżeniu. Czy teraz rozumie pani, że prbfesor naprawdę nie moze podjąć się operacji?
Pani Dobraniecka chciała coś powiedzieć, ale Łucja przerwała jej ruchem ręki:
- Nie. Niech pani nie mówi. Niech pani nic nie
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mówi. Boję się, że usłyszę jakieś plugawe podejrzenie. Bo z tych ust, w których rodziły się najgorsze
potwarze i oszczerstwa, niczego innego się nie spodziewam. Nie macie po co tu dłużej zostawać. Niech
pani jedzie. Niech pani jedzie zaraz i pozwoli nam
zapomnieć o sobie i o swoim mężu! ...
Dobraniecka niespodziewanie rzuciła się przed
nią na kolana:
- Litości... Litości... - jęczała i wybuchła kłaniem.
Lecz Łucja była niewzruszona.
- Niechże pani wstanie. To jest wstrętne!
I zwracając się do Kolskiego, powiedziała niemal
rozkazująco:
- Niechże pan podniesie tę panią.
Kolski pomógł wstać pani Ninie i usadowil ją na
krześle. Nie przestawała szlochać i przez kilka minut w pokoju rozlegało się jej klanie. Wśród płaczu
zaczęła mówić:

- Strasznie pani mnie slldzi... Strasznie... Może
zasłużyłam na to... Ale zniosę wszystkie upokorze-

Dobrzańska Warszawa.
OSZCZEP:
REKORD POLSKI 44,03
MINIM. OLIMP. 41.00
39,64 Sinoracka Pomorze.
38,46 Stachowiczówna Kraków.
35,17 Flakowicz Wrocław.
39,31

dr Bałowski
Ostatnia Zestawił
odprawa
.

ol;mpijczykÓW

W sa~b konferencyjnej Stadionu
:itó; ~ki:t ~~~~1~~~~j:'a U:~~~i
W niej UdZIał wszyscy członkowie
oprócz kajakowców, którzy z Poznania ja dą wprost do Gdyni oraz
bez pl' I>ściarzy (przebywa'
ru' je
"
Ją o
szcze w Dziekance). Stawił się nato
miast Kolczyński mający duże kłapoty paszportowe.
Odprawie. przewodniczył zastę~
ca szefa ekIpy ppłk. Szemberg, ktory w krótkim przemówieniu podkreślił ważność WYJ'azdu naszych
z~wodników d? Londynu. "M~m1
mepłonną nadZIeJę - za~om~nik~
wał z~st: dyr, GUKF, - ze me :t.wiedZIecIe naszych nadziei l będZIe
cle godnie reprezentować nasz kraj
na stadionie w Wembley.
W odprawie głos zabierali ppłk.
Czarnik, dyr. Foryś i inż. Przewol'skL

Skonecki •• wyeliminowany
Jak wiadomo tenisiści nasi J ę
Skonecki i BeMow-

drzejo~a, '

ski udali się do Sztokholmu, gdzie
biorą udział w międzynarodowych
mistrzostwach Szwecji. Ogółem w
mistrzostwach tych .bierze udział
13 narodowości.
Już w drugim dniu turnieju
mistrz Polski Skonecki uległ mało

znanemu Szwedowi Stockenbergo
wi w stosunku 6:4, 1:6, 4:6. Niestety poziom naszego tenisa powo
jennego jest tak słaby, że na terenie międzynarodowym nie odgrywamy poważniejszej roli. Tym
niemniej jesteśmy zdania, że musimy nasze rakiety wysyłać na
tUrnieje zagraniczne, gdzie nabę
dą obycia turniejowego 1 zapOZna
ją sie z. noWOCZ mym
SY1>.4;!melll
gry w tenisa.

skiem ---. tłumaczyć, że profesor nie kierował się iad..
nymi "innymi" względami?
W sieni skrzypnęły drzwi 1 rozległo się człapanie
pantofli. Wszyscy 'umilkli. Kroki wyraźnie kJ,erowały
się ku ambulatorium. Nic dziwnego. Smuga światła
spod drzwi wskazywała, że to stąd dobiegają odgłosy
rO?!IIlowy •
Drzwi się otworzyły i na progu ukazał się profesor Wilczur w szlafroku. Rozejrzał się i widocznie 0ślepiony światłem zapytał:
- Panno Łucjo, co takiego?
Zanim otrzymał odpowieGlź,

wzrok jego za~ZY
na twarzy Kolskiego. W chwilę późnieJ po.
znał Dobranieck~ i instynktownie się cofnllł·
Dobraniecka wyciągnęła doń ręce:
~ Panie profesorze! Rattmkul przYjechałam pro.
sić pana o ratunek I
Wilczur długo nie m6gł wydobyĆ li siebie gł~
Widok tej kobiety wstrząsnął nim do głębi. W jednej chwili w jego pamięci otyły ~.POmnienia tycll
"miesięcy, podczas których prowad~a ona przeciw
niemu najzawziętszą kampanię, kiedy szczuła nań'
opinię publiczną, kiedy nie przebierała w najgorszych oszczerstwach.
- Błagam pana o ratunek, profesorze. Tylko pan
jeden może go uratowaćl Litości... Litości...
Wilczur podniósł wzrok na Łucję:
_ Czy pani nie wysłała depeszy?
mał się

nia... Wszystkie... Tylko niech pani mi nie odmawia
tej łaski ... Ja się muszę widzieć .z profesorem...
- Po co? - krótko zapytała Łucja.
- Bo pan Kolski powiada, że niedowład ręki profesora nie jest nieprzezwyciężoną przeszkodą. Ze przy
pomocy asystentów, profesor mógłby dokonać operacji jedną ręką
_ owszem, wysłałam.
Łucja wzruszyła ramionami:
- OtrZYmaliśmy ją... - zaczęła Dobranie.cka.
, - Dowodzi to tylko tego, że pan Kolski jest złym
- Skoro :pani otrzymała _ przerwał Wilczur .....
chirurgiem.
- Przepraszam, panno Łucjo - odezwał s1~ po więc wie paru, źe nie mogę jej pomóc.
- Moze pan, Panie profesorze, może pan.
raz pierwszy. - Ale naprawdę to powiedziałem i o ile
Wilczur ni~erp1iwie się poruszył:
mnie pani zna, wie pani, że niczego nie mówię na
- Zdaję lobIe Sprawę z tego, że pani nerwy ni.
wiatr. Istotnie jest to zupełnie możliwe.
'
są. w. porząd~u. Ale niech się pani uspokoi i ~ZU_
Łucja przecząco potrząsnęła głową:
.n. Nie mogę panu przyznać racji, gdyż ~czoraj r~' ~e:ó~'pani do lekarza. Do uczciwego lekarza.
m WIłem pomocy, to widocznie wiedziałetn,
ust samego profesora usłyszałam zdanie, że me p<?d- , eze.
ze me jestem W stanie jej udzielić. Rozu11,lie Pani?
[jąłbY się tej operacji.
.
.
. - I ja bym się jej nie podjął - spokojrue ~po Nie. gra dla mnie żadnej roli to, Ide, o I1loJ~ pomoc
Wledział Kolski. - Ale przecież, gdybym był Jedy- zabIega. GdYby ktoś chcąc mnie zabić saI1l Sl~ skalenym człowiekiem, który może ją pr~eprowadzić, z.a- cz:ył, r~towałbym go tak samo, jak każdego m,neg?
ryzykowałbym. Jestem przekonany, ze pr?fesor WIl- ~lem, .ze pani nielatwo jest w to uwier~ć, gdyz róz.
czur, jeżeli jego odmowa nie była skutkiem innych rumy SIę biegunowo w poglądach etycznYc~. Ale sko..
ro pani nie wierzy moim słowom, Plech pani UWiewzględów, przyzna mi słuszność.
Łucja spiorunowała go wzroldem. Była do głębi rzy własnym oczom.
.
..
oburzona jego zjawieniem się· Zrozumiała, że wyzyWyciągnął lewą rękę, drgającą w teJ ChWIlI bar_
skał sposobność przyjazdu Dobranieckiej, by się tu dzo wyraźnie.
zjawić, chociaż nie miał na to pozwolenia.
- Widzi pani. Jestem kaleką·
d. c. n.
- Czyż musz~ i panu - p'odkreśliła to z naci-
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warto nad tym dyskutować, Zbyt nach domów łódzkich, to nie sposób
bowiem narazić się można pominąć p~zostałych z czasów okue~tuzjastom miasta dymiących komi- pacj! nap!só~ informacyjnych o
now, a zresztą, obok obszarpanych i schronach, DZIęki Bogu święcimy 4
brzydkiCh architektonicznie budyn- rocznicę odz:v-skanla niepodległości,
ków miasto nasze ma dużo ładnych ,schrony Zamieniono od dawna na
parków i .kwerów, które bezwzględ mieszkania lub piwnice. Z domów
nie dodają mu wiele uroku.
łódzkich nie znikły jedI).ak dotąd
Nie ulega natomiast najmniejszej charakterystyczne wskaźniki, a co
wątpliwości, te Łódź, nawet bez prze więcej, spotyka .ię jeszcze doŚĆ częprowadzania większych inwestycji by sto nawet w centrum miasta ni~łaby o wiele piękniejSza niż jest. gdy tarte napisy "Luftschutzraum".
by mieszkańcy, a zwłaszcza odnośne Dlaczego .dotąd nie usunięto tych
czynniki zatroszczyły się nieco w~- śladów minionej wojny 1 znienawicej o jej wdzięki. Z miastem bo- dzonej okupacji?
"
wiem, podobnie jak z kobietą - uPrzed WOjn" Łódź miala sporo:r,"emiejętnie użyty róż i s,zm1nk ,m~~ą klamOwych gablotek umieszczonych
na~a~ wdzięk bna~~O~~ ;;~Ó~~~~~~ na frontOWYch śc1an~ch kamienic ceJ S.IE~t urodką uZLru'ed""y a efekt
g ów s osun owo
~ ,
- nie mało Ich pozostało do dziś. W
łatwo

Najskut~czn!e'szym, a zarazem sto
sunkowo 1 najta~ zab1eglem kosmetyezllym miasta, to upor;>;ądkowa

N

a re Szcie pogoda

:::dF::~;;::~;:Z~::~ Kilko
Łódź

jest bodaj jedynYm miastem
w polsce, w którYm nie docenia się
absolutnie znaczenia szyldów jako
ol.doby miasta.
Na peryfe~iach, rÓŻnej wielkości I
koloru VlY'Vlellzki spełniające rolę
szyldów sklepowych rOją się od blędów .ortogr~ti~z.n"ych. I tak np. w
RkUldZle PabianIckiej możemy znaleźć
~ ep~ który w rą.yśl umieszczonej w
fa~e wywieszki "targ~je" "wengem. W Innej znowu dZIelnicy mla
sta
mOC
jest .klepów ,,kasz, monki
1
k Ó
'
rp'.
Zostawmy jednak peryferie w epo
koju, a przyjrzyjmy .Ię jak W!glądaj" s,""ldy przy ul. PiollrkoWl!:kiej.
Z.. o~grafią tu znacznie lepiej,
więksZOŚĆ jednak sklepów wcale
$ZI!dóW' me ma, a jeśli i ma, to
11lieazcza je w oknach wystawowych,
wobec czego po zamknięciu okien
przysłowiowymi łódzkimi "dechami"
Są one w ogole niewidoc:me. Co gorsze, przed wojną większość firm
przy ul. Piotrkowskiej miało okazałe
zyldy malowane nad sklepamI. Fir
my te dawno przestały istnieć, a nie
starannie zamalowane szyldy wpro_
wadzajll do dzisiejszego dnia W' błąd
PTzechodniów, I tak na przykład:
I!rzy rogu ul. Piotrkowsldej 1 Daszyń
skiego mieści cię ładnie urządzony
Sklep konfekcyjno-galanteryjny. Jak
głoszą liczne w oknach d na d'I'ZWiach
tłlbl1~1 sklep zakuwje towary w
CentraU'Tek.tylnej, jest dozorowany
1 chroniony przez Straż Miejskl\, jest
poza tym członkiem PCK. Do jakiej
zaś sklep nalaiy tinny, czyją jest
własnością - nie wiadomo.
Nad wejściem widnieją ślady po
d' tych last cznych literach szy1~JęMożni z latwOŚC!ą odczytać "D.
K~row" jest to jednak pozostałość
o szyldzie Jjlrzedwojennym, nowy
~ właśCiciel te~o lokalu dotąd swe
o nazw1aka ani firmy nie ujawnił.
, Wspomniany sklep nie nalety nieJtety do wyjątków.

uwag o

Zaludnił,

s·.-~ baseny .- k

Prawie eała lCuropa a w tym tak
~e Polska, objęta jest' zas1ęgiem wy
soki ego ciśnIenia. Niż barometryczny, który przed kilku dniami znajdowal ~i~ nad Atlanłyldem l nad
wyspamI brytyjskimi, przesuwa się
powoli
w
kierunku pol':locnowschodnim: Nie ~graża WlęC on
?sm zby1tnio ! nalezy przypus~czać,
ze ustall
się na jakiś CZa!! plękna
od
pog a.
Czu jut najWYUZY, gd~ od kr6t
kiego okresu upałów VI maju, nie
mieliśmy ani jednego prawdziwie
pogodnego l depłego dnia. Ciągły
deszCII dał 111~ jut wszystkim we
a zwłaszcza wczasowiczom,
którzy w czerwcu l pierwszej połowie lipca niewiele zaznali rozko!lzy
lata.
Obecnie jednak od paru dni panuje niemal w całym kraju pogoda
słoneczna. Wczoraj można już było
mówić w Łodzi o upale, termometr
wskazywał bowiem w cleniu do
30 stopni C.
W dni pogOdne _ baseny, kąpieliska i stawy, będące "namiastką"
rzeki, stają się ośrodkami zainteresowanJa zwolenników ,portu pływackiego.
Zgodnie z przedwojenn~ tradycją cieszą się w.1elldm powodZeniem
baseny na stadionach sportowYch
ŁKS przy ul. unU l KP "Zje<iI1OCZO
ne" na ul. Kil1ńskiego przy Emilii,
Na .basenie "Zjednoczonych" poza
1,t"ąplelą dla ws~y!itldch prowadzona
Jest bezpłatna nauka pływania V;>
ral~ach akcji zainicjowanej przez
Głowny Urząd Kultury FIzycznej.

u-Imaki,

,

, wodnistych"
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pozostałe napisY' po .zyldach przed

~7~~i~lcz~bl:ek&,~~~OI=~zeł

·Iepa dl eg o CI

formujący o wmystkim, co roou in-

Z oka1.jt
/Ii ta O 't'odzenia Polski Prezydent RP. przyznał najwybitniej~zym l. najbardziej zasłuzonym obywatelom WJ)solde odznaczenia państwowe. Przemysł WłókIenniczy nie zostal również pominięty.
Wczoraj nn uroczystej ak dem11 poświęconej Swiętu Niepodległości., a
zorganizowanej przez rady z.akladowe oraz dy~e c CZP Tł. ł Centrali
Za.opatl!'zeni Materiałowego Przemygłu Wł6ldennlczego odbyła się w
Łodzi dekoracja 7.lotymi Krzyżami
Zasługi najbardziej 'tasłużonych pra
cowników. Krzyże otrzymali: Józet Janowski, NaczelnY Dyrektor
przemYSłu Wełnianego, Henryk Pie-
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Ip:rudd Labo!'.
.... drolrerlach
l pcrfume.rill(·h
Wyrib:
"Lano'l'it",
Wars7.awn, lIfarszaJkowska
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l przy sowe. Tak, ery owak Łowicz z lud- ce _ dutym nakładem h-oc1ków fI-

ległe do niej nieruchomości. Nieza- nością 15-totysięczną zdobywa no- nansowych tOCZlł .Ią w NIeborowIe
leżnie od miasta powiat łowicki u- w~ gmaChy, o kt6re tak ciężko w i w podłowScklej Arkadl1.

kończył budow4ł 3-piętrowe!50 szpi- mIastach

tala, który będzie skanallzowany,
ogrzewany centralnie, a urządzenia
wewnętrzne sprowadzone zostały
ze SzwecjI. Będzie to nowoczesny
(w całym znaczeniu tego słowa) szpl
tal dla ludności miasta 1 powiatu.
St.
twa

c1ół ar~~~rzaTo:ar~~śPie;::~ja-

templ e
l ń
i 3 i tr
~
dynek wy {~ cza Zo1ni -p ę ~V?kl u
go".
- . . om
erza o s eZ sa!Dego wyliczenia tych większych IDw,estycji można przyjść do
p,rzekonanla! że Łodwicz, w zakreSle budowmctwa, pracuje dobrze,
nawet ponad swe możliwości finan-

może nawet lepiej zagospodarowanych , bardziej zamożnych.
Dot
.
n
YthCZ~s nIe zostalo uruch~~IO
,,~e w ks OWl~Zu lID.uzeum· ~ar~o ~oImfr~chPon~ y e~ą ~ s1a zy~a~k i
.
emon" omu za y 0wego" przy ul. Zduńskiej, w kt6rym ma być lIrządzone muzeum,
wynieść ma od 3-4 milj. złotych.
Miasto na to. fu?-du~zów ,ni<: ~oslada, a Custod! Zl.'ml łOWIckIeJ oraz
Wojewódzki Urząd Konserwatorski
nie kwapią się z przyznaniem mlastu kredytu'. R zultat: - stolica
ziemi łow·cJ.:iej nie posiada muzeuro. Główne koscrwntorskIe pra-

GDY ZASTOSUJESZ

zatwl<'Tdz. przez 1\fin. Zdrowia

ROZW 6·I msos
. ta - Upa d k przemys ł u Iudowego
zasilać będzie

•

OD 'I I CZ HENNINA

po WOlew

prze d d
OZ · ·I

kuracjusza..

DpI'lIcowana nauJro~ jest nleodzowi~t;~demeC'llm" dla l<>ka.rzy I kuraWCZASY

trzykOVOllk!, Dyrektor Produkcji w
W UZDROWISHAOH POL KI
DyrekCji Przem. Wełnianego, Alek-,
Prz wodnik Ilustrowany po zdrolosand er Łęgosz, Stani!ław ~aczek, I ,,-is':acn. stacjach klimatycznych i kllnacz. ,dyr. CZMPWł.
~~eil,;~;.c!~~~1~~~\ ~\~:!Cj!s1~
Srebrne Krzyże Zasługi otrzymu- ll1rtn dra. 3. Dol,:-zyńsklego
ją:
"o Lnem au KJ..Df.4.TYCZNDI"
ob. Fr. Hajduk, lrler Wydz.. Pracy
8. TADEUSZ KARCHOWSKl
1 Płacy w Dyrekcji Przem. Bawełn"
SI..OWNm POLSKICH
inż. Sto DrzewIflski, dyr. technlczROSLIN LEKARSHICH
ny Dyrekcji Przem. Wł. Srlucznych, e., I .. ]X>lsko-ła.clń.alat.. C!:. n. ła.clńs.kodr. Cz.. Klysiak. kier. Biura Współ- polFka. ~z. III S!0'W11:.Tł IIkrótów Mpracy Pr7..em. CZPWł., Inż, '!l. Ko- rwi.si,.k botaników.
moro-wski, IIzef działu w Służbie In- f~ara~c~v~~:B-:":P~~~~=-~h 'o(~lg~)
westycyjnej CZPWl.. Tadeusz KoID:eczny, nacz. dyr. PZPWł. Nr 14 w
Blels!ru, Korzec, kier. Wydz. Pro- humo,.
d!1kCJi w Dyrekcji Przemysłu Weln~anego, S. Markowj~ dyr. techruczny PZPB w Prudmku (DOlny
$ląsk), Szm1dt, nacz.. dyr.. PZPJG - JozIu, bój ~ Boga, dlaczego
Łód~ - Południe, W. J. Wohcki, na- rozbiłeś czoła Jaslowt i Stasiowi?!
czeln. Wydz.. Importu 1 Eksportu - A bo ja chciałem, ~eby się ont
CZPWl,.
(jb)
pocałoW'8J.l na. zgodę.

I
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SPołeczeństwo Łowicza ł pow. 10wIckiego utundowało sztandar dla
miejSCOWej jednosllkt WojskOWej.
Uroczystość wręczenia, która Da.tąplć mIała w czerwCU (w obecnoPreZYdenta R. P. 1 marS7.ałka
Zym1ersklego oraz innych przedlta
widell Wojska), przełożona została
na święto dotynek. które odbędzie
się VI pierwSzych dni ch 11
I
b
a
erpn a
r.·
się st ł
Dobrze do t:gO, ś b~ Łowicz nie
był gotóW
o W1ęta pułkoweao.
• ki
Plac KOŚCIUSZ , na którym odbę
dzie się WTęcz~nie sztandaru dopiero obecnie Jest por~ądkowany.
Otrzyma on noWą na~lel'zcI:nię z
kostki granitowej. Wykancza SIę też
kosrlem 3 mi1j. złotych nowa uUca
P?wstańców, która połączy stację
Zielkowice z miastem. Równocześnie wznosi się prawe skrzydło szko
'y podstawowPj przy ul. Kilińskie'0 Nr 4. Inwestycja ta kosztem 7
~ilj. złotych ukończona ~ost~nie w
~rwsZych d?iach paźdZIernika ~b,
'ieziono juz 80 proc. wszystklch
~\eriałów bUdowlanych pod wodo
C ą który na przestrzeni 1300 m.

teJ'eSOwać

SIWE WŁOSY

win 1wwódek".
- Napr6żno
je<!.nak
tym sklepie
szukalibyprze~
ŁOIn, ~ 22, tel. 164-20
chodnie
napojów
wyskok<1Wych.
- - - 101_ _ • •
_ r e ••
-----..
Sklep bowiem sprzedaje abażury,
l' O W A N I O D B lOR O Y P O t
D A N l.
lampy
elektryczne.
'1~
Skoroi plytki
jest mowa
o przedwoje.n-,
. • • •CI• • • • • • • • •BlitIIl!!:e!!!r:m2lI::::r:!:!!:!:i(K~.lili~4).DrJ'

i

Juche. Śwlatrolec-.m1ctwo;
•• V11!lkaZA0.1a 10(l'J;nlcze Krynicy; 5"pn;ewodnlk
po Krynicy i okoUcY', dol:laclnle in-

o

I~

~ kołoradl.

--

"Handel

ś

Przemysłu Włókienniczego

(~wUrz Pat.,

I tak np. przy ul. Piotrkowskiej 175

Udf-Powiat

ł

/I C IJ
"

pieliska na stawach to s2!: "Bałtyk"
przy ul. Rzgowskiej na wprost kościola Sw. Wojciecha oraz kąpiellHufca
sko w 'Parku Ludowym. W pIerwszym li) nich prowadzone są lekcje
Haroone Hufca l..6dź-Pow.la.t, ob&'
pływania, w drugim jedynie próby znj ey w Mieln1~ - WSzy!ICY WOln.
na sprawność pływackl\. P07..8.tym
kąpać mCY>.e sl~ każdy.
!\OWO~OI WYDAW!\"ICZE CENTRAT.l
Oto wła~elwie wszystkie miejsca
Wl'DAWNICZE.1 w POZ~A.-l1.T
w Łodzi, w których moźna ochłodzić
"KRYNIOA"
Si" kąpielą wekwarne dn.!e. ZrozulIfonogrMi.'l podaje: 1. histori., TOZmial".. J'est .,..,...,.,.'"
że to na 600-ty- elOWl;],
I\'oju Krynicy
nd r, 17()5--1948. rozhu._~ .... ,
Zakładu Zdrojow'go i unądzp.ń
I;lęczne miasto nie jes!!; dosyć. Dlaleczruczych; 2, kl.l!ll1llt KrynicY' i jego
tego ludzie korzystają tłumnie z wl:wno,;ci r:zjologkr.ne i klimatotf'ra.
tzw. dzi.Irlch pIat nad różnymi sta- peutyczne. 8. środki lecz:mcze Krvnicy
mi l
d
kam!'
Ill..<t1.onę odkryeia ~drojów, ich e.OaJlzY
wa
8Il zew
~:'Jczl~~~~~UI=~~, zwit
~u k.rynicki.ego;
w8kaza.n1a l.cznlcze

a s ugl

No ...o~(! t

F)lJ

.::::m•.

Zł.

r-----------------------"
K
I
I
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D.b,owsk!
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Podobne lekcje oraz próby sprawności pływacldej pr adzone są
przez całe lato na ltrytym basenie
Polskiej YMCA przy ul. MoniuszkI.
Od l lIku ty odn! czynny jest nowozbu~wa y baS€'n w Pollt~hnice
Łódzkiej przy ul GĄ~ń"klej. Basen
ten prz;7.Ilnczony j lit dla młodzieży
akademlc1d j i dla. niej prowadzi tu
AZS zbiorowe lekcje płmm'nJa.
J . •• Obok basenów posiada w tej chwill
Łódź 2 kąplellska. Trzecie w Rudzł- Pabiaruckie' 'est ~"!Z'cze niev
,- __ ,J,.. J
J'"
'k
stety, "w TO:.lVUe • Dwa czynne ~

NoH'o.~ f

wojennych cz~sto kolidują • charaktcem
prosperujących dz1.4 sklepów.
Widnieje olbrzymi szyld -

Panie Redaktorze!
W niedzielę, 18.'7. 1948 r. musiałem
P rzy'jechać z Gośtym.lIa do Łodzi,
nym wyglądem szyld6w sprawuje w
.
Łodzi Inspekcja Budowlana Zarządu gdyż nIe ma lekarza okul1Sty
w PłocMiasta.
kn (jest lIa urlopie bez zastępstwa).
są one obecnie stanie?
Zatwierdzanie- projektu szyldu po_ Zajechałem do Łodzi na godz. lO wie
Przy wejściu do wspaniałego, jak łączone jest to jednak z wielkimi.
.
na Łódź, gmachu przy ul. Piotrkow- trudnościami Petent bowiem jest czór, w nadziei, że będę mo,l tu za.
sklej 113 iStnieje rćvmież taka gablo obowiązany przedstawić Inspekcji kromną opła.tą gdzieś przcnocować.
ta, a w nlej barwny plakat, głoszący wykres frontu Sklepu i szczegółowy 'y)nczasem się zawiodłem. Nocleg w
piękne hasła - "Sh>ńce. powietrze? plan szyldu, nie mówiąc już o ko- G
d
H t l kosztuje P1)nad '700
woda i ruch s żródłem zdrowia I niec7lrlości załatwienia wielu innych ran - o e u
..
_
radości". Plakat wisi, bo umie zczo- formalności.
złotych, w hotelu "Savoy ł "Polo
no go w gablocie przed kilku, czy
Te to włamie formalnośol jak nia" ponad 600 zl.. na 00 nie stać pranawet kilkunastu mi lącaml, nikt twierdzi Zgromadzenie Kupc~ od- cownllta zara.biaJącego '7000 zL mie.
natomIast nIe zatro zezy 81ę nawet o straszaj" kupclM od zaopatry"z,ania si ' I 'I tak d 10 wle~r aż do S
oczyszczenIe go z k-urzu, jak rów- swych sklepów w szyldy.
ęczn p.
o
nleż ni~ przyjdzie nikomu na myśl Czyżby nie naletalo tych "formal- rano szukałem nadaremnie noclegu
przylepl~ na dawnym mil':jscu lite- nośct" w miarę momości uprościć,
mlnimalną opła.tą. AnI PUR, ani
ry wspo~1anego hasła, pomimo: że choc!a~by przez powołanie do ±yc!a t~ reK przenocować nie chciały.
kilka z nich odpadło już od plak~tu czegoś w rodzaju poradni, która by UR dlatego, ze obsługuje tylko re1 leży wraz ze stertami kurzu i pla- ułatwiła zainteresowanym projekto..
•
sku na dnie gabloty_
wanie szyldów estetycznych. Zy- patrWltow, PCK zas Jest tylko schro
Jak !n!ormuje Zgromadzenie Kup skałyby na tym placówki handlowe, niskiem dla d~iecl.
ców organizacja najbardziej zainte- a I wygląd Łodzi zmieniłby się nie Możeby tak czynniki kompetent_
resdwana kwestią szyldów, od dłUŻ-I do poznania.
ne zainteresowały się tą sprawą i wY
szego już czasu nadz6r nad estetycz
J. Gozda.wa.
taw il y W 1M....,1
... _.:1_' d
om nocl egowy dla.
i
. ch _hA_OZ
h Ini j t
n ezamoznypvu.oo ~c.
c a. r
wa taka spotka się nlewątpliWlle z
uznaniem podrÓ~l\jąCYch.

· 1· wo, d e k ,
WIn
lampy i grzeJ-nilciljakim

CI W S lepie - abażury,
.
Piękna, czy brzydka jest Łódź, nie nych szyldach i napisach na tronto

wspaniały

ra

dla podróinych

Nie ulega wątpliwości, te Nieborów 1 Arkadia to placówki muzealne o pierwszorzędnej wartości histo
rvczno _ dydaktycznej.
Niemniej
viażne jest muzeum w Łowiczt1,
Miasto powinno 1 to jak najrychlej
przy współudziale wojewódzkich
władz przystąpiĆ do jego uruchomienia. Chodzi o to, by stworzyć
muzeum olm istniejące eksponatv
zniszczeią lub zostaną
r;jedzon~
przez mole.
Również głucho jest w Łowiczu o
słynnym w swoim czasie ludowym
przemyśle tkackim. Zmieniła się
struktura ludności. DQ 60 procent
jej pracuje w handlu i zajmuje się
drobnym kupiectwem, 15 procent

I

'7%.

stanowią rolnicy, 10 proc. iabryczny proletariat, 7 proc. - rzemiosło.
Mimo to znalazłoby się jeszcze chęt
nych do uruchomienia ludowego
przemySłu tkackiego, który posiada

piękną tradycję.

Nie ma bowiem okollcy w Polsce,
gdZIe by p1"7..emysł tkacki był tak
rozwinięty, ja~ w b. księstwie łowIcklm. W kazdYm chol! najmniejszym gospodarstwie znajdował się
warsztat tkacki i w każdym siali
len I przędli go. Nawet wyrobnicy
po wsiach brali od gospodarzy na
"obrobck" parę zagonów, aby zasiać len.
Słynne były na całą Pol~kę welnlaki łowickie i kilimy
•
- A dziś - mówi do mnie burmistrz Łowicza p. E Konopacki mYśli ~ię. o wskrzes;.eniu tego prze
myslu, ~ ale stoi na przeszkodzie
brak farb surowca a nawet i rąk
Garstka' młodzieży kształci się ...;
Szkole Rolniczej sztuki stosowanej
(~dnar,ld z papiel'U i słomki),
Tkactwo w Łowiczu znalazło się
obecnIe w rękach 2mechanizowanej
fabryki "Leszc7.ków", ale ono pos:ada już całkiem odrębny i $w01sty charakter.
(FI
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"Kolejarze - to druga po wojsku tralnej Dyrekcji Łódzkiej.
.) ~lad)śła.w '!ldulmski - przo_
armia, która podejmowała i kont yKrzyże Zasługi za udział w walcE' dowmk rzemieśl.mk6w parowozowni
1\ R
NI K A
nuowała zwycięskie osi~gnięcia na- z okuJJantem otrzymali następujący Slotwiny.
.
.
1'tAZN~ n:unrONY:
szych żołnierzy. W ślaa za nią szli pracownicy okręgu:
Meda~e. ZWYClę~twa l W.o~~śCI 0KOInl.Rllr'at t.l1~Jgkl 111. O.
253·6u nasi kolejarze.. podejmowali ciężką
l) Feliks Jagusla.k _ rzemieślnik trzymali pracowmcy kole.:owl.
!'0b'otowle Ratur,;wwe hllejsk!e
lU4·H i niebezpieczną pracę, repero'JJali mo parowozowni głównej w CzęstochoAntoni Bodzal;:, Michał Borkowski.
PogoLO\Vle Ratunkowe UtJeZplecza.IOl 134·lf, sty i linie kolejowe, uruchamialI po- wic,
Jan Dolióski, Michał Glinkowski.
PO.;c.towle Ratun!iowe PCK
117-11 Ciągi. Nie trzeba chyba mówić, jak
2) Stanisław
Janicki elekro- Jan Gornowicz, Władysław Jóźwiak,
Etru POl:arna
8
wielkie to było zadanie, jak ogrom- monter ze stacji Łódź_Koliska.
Józef Kaczmarek Władysław Kemne było znaczenie tej Ilracy.
3) Józef Kamiński - torowy 00- pa Marian Knot' Władysław Kowa
y.z:urV apteiC
Polscy kolejarze pracowali i pra- cinka drogowego w Sieradzu.
lik, Wincenty Kujawa, Lu~w.ik Kur-:DZJSiejszej nocy d!'żuruj'l aptek!:
1 cują z zapałem i energią, a nagrodą
4) Sta.nisław Mikołajczyk - rze- landt, An~oni Lepka. Kazu:uerz MI!
Groszlww.;kl -:- 11 LI"topada 15,. Jarze-, za ich trudy sa piękne wyniki pra- mieślnik ze st. Kutno,
kowski, .Jozef Nowale, MlecZySł:1W
bO""skl - Po.blarucku 212, Krasl1lska - ,
.
f
d
p' t
JaracUl 32, Kon - Pl. Kościelny 8. Łu.s'-_ cy'.
5) Stefan Pfanger - re eren arz Rasiak Antoni Patyk Feliks 1<1 czewska - Gł6wn;a 50, Raczyński - Kąt_
Oto słowa J'a1-imi przemówił do KP z Częstochowy,
kowSki, Faustyn Popławski, Francina. M, .Rytel - Kopcrn·lm 26. Wagner .
,.~ .
S k Pu h ł
Ju!'
Pytasz Hen
Piotrkowska 67.
koleJarzy w dn. 21 lIpca rb. w przed_
ze
c a a,
luSZ
"
dziel} rocznicy Swięta Niepodległości Z~p ~q
ryk Rosiak, Bolesław Rutkiewicz,
członek zarzadu Okr. ZZK ob. Caba..
.."
JanRzęśny Tadeusz Sliwiński,Józef
"!I'
'
.
d
Szadkowski, Aleksy Taranow, Wała,
?a
uroczY,stości
wręczema
o.
zna_
Politechnikę
Łódzką
cław Wajda, Józef Zieliński.
TEATR W. P. - nI. Jnracza Nr 21
czen, dekretow awansowych l na- Z ·
P rt h Lk 16dzkll. na Wy·
Teatr nIeczynny.
gród dla przodowników pracy, zo~- dzi:&~y ~ch~i;~;'· ~1e.J~tryCz.ny. Che.
Wartościowe upominki w postaci
TEATB TUB - ul. 1.1 L\.tOPlld~ :n
ganizowanej przez Okr. 1?yrekcJę miC'LIlY i Wł6k!ennicz.y dla k~dyqat6,! zegarków i rowerów otrzymali przoTeatr lIieczynny.
Kolei Państwowych w ŁodZi.
n.a l rek sturuow rozpoczną. ~lę dma. 1 downicy pracy:
, .
.
.
Slerprua l trwać będą do dnia :l<: sierpma
TEATR KA!.JERALl\l1
W uroczystOSCl udZIał WZięli re- bież. roku.
.
.
.
Józef Kajzer,
Antoni
Żymalka,
DOMU tOl.Nll,HlIA - Oaszyńskiego 34
rezentanci
władz
kolejowych
przed
r:',~y zap!IM. kandy~, .składaJą.: po- Józef Płuciennik, Jan Wyka, StaniOsodz. 19,11> lntuka .MaxveUa Andel "o. P
dame
o
przYJęC'J(~ wypełruone na formula,
na "Joanna z Lotaryngii".
stawiciele
Zarządu
Okręgowego rzach otl'zymanvch ~v Sekretariacie Poli- sław Salanik i Maksymilian KonarZZK partii polit~cznych i prasy.
techniki w !iltiach ~apisów. oryginał Ś,,:ia ski.
TEATR LETNI "llAGAT~LA"
Ur~czystość
zagaił
dyrektor
OKP dectwa do~rzałoścl, m~tl'y:kę ul'odz.ema.
Podobne uroc-n'stości odbył.y się w
ul. l'iotrkowska 94
. . .
.
własnor~czl1lc napISany ",yclOrys. śWlade~J
W ŁodZI mz. Bader. Po przem6wJe- ctwo woiskowe, 3 fotografie pOdlJisane na więkSZYCh
ośrodkach kolejowych
o G'odz. 20 "l\lUlP.sZ być mOJ'l".
niu nastapiło wręczenie dekretów odwrocie·' oraz kwit kwestury Politechni,J,.-; całego okręgu DOKP. Ogółem w
~EATn LJ::TNl "OS,l", nI. Zachodnia 43
. h 110'
ilC~
'" W'1iesionych opłat na koszta munipuladd . . , . t PKW
t
ł
awansowyc
pracown ~om e.n- i !:;.'.ine. czza!niny i badanie lel.al'skic, a prze zlen SWlq a
N o rzyma o
O godz. 19.45 ."W Ogrodzie przy pogo- _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 któlTch ~\'ysokośĆ zostauie podana w 0- dekrety
a wansow{'! i nominacyjne
dzie'. - \V sobotę premiera "Rozkoszna
dz ewcz>'<DU'·. komedia muzyczna.
blos z eniu w Politechnice. (Pl. Zwycięstwa 3.188 pracowników kolejowych, dy.l.Tr 2),
kr
ł'd
1'ltATll "J.I'T.\IA" Piotrkow k.a 243
Zapisy będ/ł się odbY'lvały wedlug liter rekcyjnego O ęgu o zkiego. (W)
O godz. 19,1ó .. Bose-Marie".
alfabetu rozpoczynających nazwiska kanHUS:
dydatów:
MUZEA IUIEJSUm:
i~:
litery~: ~:
mężczyzn
'"
lokalu
Str.
Demokr.,
Piotrkow_
Muz"um Przy.rodnicze w Farku Sienkie89. o godz. II! akademia z okazji świę
1S . . G, H. I,
h
"il"7.a czynne od godz. 10-1i prócz po_ ska
ta
22
Lipcu,
święta Odrodz01ia Polski.
19.8. .T. K.
vrodzonyc w 1928 r.
ruedziałk6w.
W kinie .. Polonia, o godz. 10 aka·
20. 8S' ~1' Ł~
Mężczyźni o nazwiskach,. zaczYllająCrcll
Etnograticzne - Plac WolnoścI Nr B. demia z. ol.azji świ\)t..'l. PKWN.
::n. . •,l ,
się na liter\) J _ za mle:;-zkaJl na Ł,·_
W lokalu Zw. Zaw. PraC'. Samol'Zl1rueczynnc.
23. 8. O. P, R.
renie komisariatów M. O. Nr 6, 7. 8. 'l.
dowych. WóJczańska 5, o godz. 17 Akade~. ~.
~ 1:
]0, 15 winni się zgłosić jutro do KomIsj,
PI' Wstor7CDl. - Plac WolnoścJ Nr 14. mia z <łl;:azji święta Odrodzenia - Święta
..... meczynne.
8: _
::
Rejestra.cyjn~j L6dź-lIfia.;to l, uJ. !lWI'ltOJedności.
I:iLtuki - Wieckowskiego lI6, otwarte od
Badania lekarskie rozpOC'"l.Il!l się 16 s-ier krzYSka Nr ID.
.
- Na boisku DES, Nawrot 73, o go- pnia w Poradni Pomocy Le.lcarskiej dla l1HęZCzyźni o naozwiskach, zaozynaJącyC'h
10-17 pr6c:L poniedzIałków 1 pi'ltk6w.
dzinie 7,30 zbiórka moŁorz~l;low i cykli- lrrodz.i;e~ Akademioldej przy ul. Mo- siO na literę G, zamies-zkali na tererue
stów w beretach z ma.szynami.
Nr 7. po CZYlll zaświadm.enie Po. komisariat6w M. O. 1, 2, 3, 4, 5, 11, .1!??
\V lokalu Zarz'łdu Miejskiego, Pla~ niuszki
radni mU5i być złowne w Sekretariarie 13, 14 winni się zgłosić jutro do KomlsJ'
ZWYCięstwa 13, o godz. 7 zbiórka człon i doł"C'ZlOne do podania.
Rejestr. Łódz-Miasto II, ullcu Ogrodowa
k.6w ZWM, cel.~m w2ięr.ia udziahl w de·
&.DRJA - ul. Mana&łlta st.alilla 1:
·Nr 34.
1lIadz;t'.
nieczynne.
l'RZrm l'JlK:lUER,).
1
PracownIcy Zw. Zaw. BUllo.';\. «bicBAŁTY}, ul. NarQtowicu 31.:
"nOJmOSZl'jJo~.T D~ItJWeZY~"
OD~OWIENm l\fiSJ1 surn:;o'l'YCH
l'ajll sil,: przy ul. Traugutta 18, o godr.i.. Postrach l\I6n:"
V\f sol){lŁ t.l •
24 bOl.,
na scenę teab'u
... ~
nie 7.
(godz. 17, 19, 21, w ni~d'Z. 15.
,.0'11.'· \\.'hodzi sUllllp>!ils!;a komedia m 1_ I
PJELGRZYl\lKA
W lokalu przy u\. Piot.l'kow~kiej 73, zyczna .P.. Eel'3Cki~!;o pt. ..r:o,:ko;;Z!tJ.:l
00.
Bernardyni
w
Lodzi
na Dołuch
DAJK \ - ul. l<"rancl~zkailSka 31:
o god:t. 7 zolho,rka lIh;al:dó,v Y\~oj~nnych.
".
1l1'z'!dzaj'ł w dniach od 22 lipca do 1 si rp
"G. ną~v plomici,"
\V lol.nln przy ul. 'l'r"ugutla iM. o ,Iz:ev:czyn:,
\\"
,.
')];
trtuhJwf-,i
W).-.;t<~p: 11lłodziuP"a p.ia b. r. Odnowienie lUj~.i i :--;\\i.et,·ch~ Po
(godz. 17,30, :''0, niedz. 14.30).
godz. 7 'l.biitrka. czł m.1\.\J\v ~w. ha\\'. Prul.".
Apolinar)'
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l'rZC.ul ~5f lt

ul. HaszyilSkiego 2:

~ w~ ~'l.du..

\"ł61~j(\pnicl.ego.

,<-'C 'H

wal~";'/.: ... \, ,-\ ',C:l

11 I'!pna Ma' :-3koi'ie;!fJnYl'!l zat4 l\lisjuch w clniach od 3 dc)
H Sic11)n:a orgnnizp in rjc.·l~!;rzyml:l' do
lCalwul'il Zt:'iH'zydo w;-;kiej i Czt;'stochov y z

l::'O\v·.-!~n . I)ublkzno~ci hiu'łl;:tj ;,lako\vsk:t
'i,v ,uli Vrzy 111. l"otrkowskir· j 18. n fJanth~tna
jt·;-..l ~~ ~zer:.gu oper·cLek, gdzh
godz. "1,30 zbiórKa. czlonk6w AZ\,'!I1 "zy- l·o;rootzynala
l;\' 'Oj", l,al'ien·. jak r6wl1ie~
cie"'.
7.
'\\~~t"mów·
Pol<-!:im l~rulio. Od tego
'V lokulu przy ul. JUl'ucza 3, o go cz::l.'m UI'ocza '"
nrly.,tka.
W~'.~l\'jJlIjąc na sccdzinie 7 zhiótka. \\ "l:,"s tkicll c.ozłunJ\.u\\ ~\;~.
nip
Teatl'U
~O\\'~go
w \\'''1'';;7.11\\'1<>. 1'02wib. '\ h~źnl":'w Polit}TZn)Th.
~r 21
Prz,eu gtuachexu AL IZo..~ciu.":·.lki 'lG. w.la lJIll'd<o "wój ullenł. (·c'-elln.;(,.a. prof.
godz. 11. 12. 13, 14, w nlettz. 11, 12. o goiiz. 7.~0 zlJiórJ;:a człunk6w MlodZlC~, C()mt~ 'Vilt;0Ck.i~.i. ol"lWO1".'.on.a.1Clt:lociyjnynl
.Konik Ga buse:!;.:· (dla. młodzieży)
'Viejsl, eJ ,,\\·ic\··.
o l~~i~~~)j~~l,ll W ~l~gtl~n. ~~nl~~:
_
PłUCU gma<:1l m
hl,)' R...eml .'In!- ~~?~~n~
'god2. 16, lll.:l(}. :n,UO, illed.z. 14).
nnpliw;c z gOr:!cy:ru PI"') Jec· .om prze,;
czej ~'dolliusz.L.i 4, ztlló ka rze eślnLków
KUZA - .Ru!la Pablanlcka:
łódzl,,," pul.llic-zność.
wszy,,-tkiCh
Cechów.
_
.
.
Oprócz .lla.lw\\. .,skiej W)·~.t:<pilJ,. - znany
"GasabJanca."
_ W lokalu wlasnym, Kopernika. 46.
Uli, 20. nle~, 15).
o godz. 7 t;bi6rka członlc6w Cechu Węd!. plefuJiarz i aktor Wacław Brze-ziflSki, Ta.
densz Wo!o\V ki, Wł. Kwaskowski, B.
I'OLO?oiIA - ul. Piotrkowska 67:
Rzeźn.
..SDO-Iecie :Moskwy" i dodatek: Pne.
W lokaju wla!nym, Południowa 11, HaJmirska, St. P;81 ceka. 11". D~bwwskl,
L.
S!J.dursld i inni.
g ąd Sportowy Nr 8/48
o godz. 7 zbi6rka członków Cechu 'l'kaKOlJlc<.lia otrzymała atamnnlt. reźyseri~
'godz. 15. 17, 19, 21, w niedziele 13). czy, Dziewiarzy i Kapelu.~zników.
T. "~o ołoll'l'!.iego. O~kipstl"a pod batut" Z.
W świetlicy pIZy ul. Nawrot 23. o
rnZJ.Hn 1O~ 'JE - ~eroIlUlldeco 'rł/7S: godz. 7 zbiól'l;u członł,ów Zw. Za". P;'1c. Wiehlera. D ...kol'acje J. Galewsldego. 'l'mkl> L Sadnrsld.. g-o. "Roz';:oS'Z'na dziew.. Młodość ::Iiaksyma"
Budowlanych.
.
9czyna" pos:adn piekn- nou·'i oprawo i
(god",. lIl, 20 meclz. 16),
- "rr lokalu wJa~nym. ~arutow'cza. u L strojp.
~'g. o.qa.tn;ej nl/Jd o.
o
godz.
7
Z.tJiÓI
t,a
członkóW
Zw.
Za\V.
D~(lZb to lIlewąŁplh\ ic jedno To najJepROROT.·l
- ul. Killńsklego 1711:
Pracowilil,ów KolejO,vych RP.
~7.rc h ]l ';':f'd~tfrwiell ()hpcnego sez-ouu.
,.Dziewczęta z baletu"
- ,v lokalu wł' ·nym. Da""yi!.Skiego 56
(k. 1286)
(godz. 17, 19, 21, n!edz. 15'
o godz. 7 - zbiórka członk6w Zw. Za.,
El ektt'yk6w.
.
KOMA - Ul. Rzgowska 84:
- O godzinie 7.30 :Lbi6rka Wfz~'l!tklch
'" Wiosna. ~
u=tników. Ii og6luopolskleh Igrzysk
(godz. 18.~, nied'Z. 16)
sportowych
Wł6kniarzy w Parku im. PoBJ:hORll - Ul. P..zgow.ka J:
niatowsldego w głównej alei.
•
"życ'e Emila Zoli"
W
sali
Sądu Okr",g" Plac Dąbrow
(godz. 18, 20,30, medl:. 16,90)
skiego, o godz. 10,30 "ebrarue członk6w
ITn()~ ul. KUlfullńeso l23:
Zw. Zaw. Prac. S/łdowych, Prok. i Zl"Le"Wyspa Bezimienna"
szenia Prawnik6w Demokr.
CZWARTEK, %2 LII'CA 1M3 r.
(godz. 17, 19, 21, n1ecD. 15)
W sali y..wB Nr 3, o C0d2:. H od7.05 llIuzyka poranna. 8.00 Dziennik,
czyt ob. Nowaka pt. ..SojUSJli robotniczoWIT - Bułucki Rynek 6:
8.20
Rezruł\va. dziennika,
8.50 Program
chłop..~k1 w Polsce Ludowej' .
.. Ostatnia noc"
_
W świetlicy PZPW Nr 1 O go.dzinie dnia. 9.00 Tran.misja Nabożeństwa z Ko(18,30, 20,30, n1eds. 16,80),
ścioła
G'aMizonowego
w
Lodzi.
Kazanie
1Ó,SO odczyt ob. Gomolickiego pt. "WolTĘCZA - ul. Piotrkowska 108:
ność czlowi"ka pracy lit" d~mokracjj l przy wYJ;'O\S.i Ks. Pik. Wł. ł'Awrynowtcz. 10.00
Utwory
P.
Czajkowskiego
(płyty).
11.00
.. MonsIeur La Sauris"
8Ocjaliźm1e".
11.15 Koncert utworów Haendl.&
(god:il. 16, 18,30, 21, nieds. 13,90)
_ W śwletllcy PZPB Xr l, () gOd7.lnie Rcz.enm.
(pbŁy). 12.04 Poranek symfoniCzny. 13.15
TA~'R% Sienltlewicza łO ('1V ogroll2.1t): H odczyt ob. Szczyblelnial,a pr. "IGaso- Rezerwa, 13.4;; AudYCja dla wsi. 14.30
.. Wakacie"
wa treść JlailStwa demokracji ludowej".
Gtwory L. ,,_ Be·ethove.t:la (płyty). 16.45
(godz. i7, 19, 21, nled:il. 16)
_ W świetlicy fabryki Horak, o go<kl "Manifest PK\VN - odC7.;-t. 16.00 :MuzyWlSl•.o\ - ul. D8.S'Zyil.sk!ego L:
nie 13,15 odcozyt ob. Brynke pt. ,.So~z łm powa.i;na, 16.40 AudYCja dl.& dziec!.
':pecjalr,y program filmów krótkome_!l"Obotn1CZO-C!lłO P 9ki w Pojs,,: Ludow·e] .
17.00 ,,~rówi Wystawa Ziem Odzys..'clltra.źowych "Tour de Pologne"
W sali Pl\IT, ul. Kop_mika, o go- nych". 17.05 "Popularna muzyka pol.:ka".
(godz 16 30 18 19 30 21)
dzlrtie H odczyt ob. loItkołaJczyb. p. t. 18.35 Uontaż liter.acki.
18.55 RezerW3..
. "
'.,.~' "-ka 1,.K1a:sowa treść pIIl'l.stw& demokracji lu- 19.30 Koncert muzyki ezuildej (płyty). W
WŁOK :IA.RZ ul. uaoWl1......
v:
dowej'
progra..'1lie utwory A. DwonllLka. 21.00
"Melodia serc"
, _ W .łW!łetllcy czpp, • gO'ru.. 1lI od.- Dziennik. 22.00 Syrnfonicznll muzyka ho(15,30, 18, 20,30, n1e~. lS).
<:ZYt ob. Zaw!stowsklej pt. ..Partia _ czo lenderska. (płyty). 22.25 WladomO<!c! "PorWOLNO~C - ul. Nap!OrkowsktecO 1.:
łowy oddział kluy robotnlcz..j i narodu towe lokalne 22.33 Omów. progr. lok. 11&
"Postrach m6rz"
polsldego".
.intro. 22.3~ Po~k& muzyka aymfonicZ11&
(godz. 16, 18, 20, niedz. 14,).
- W sali PZPB Nr .. o «Odz. 14 Odczyt płyty). 2!l.00 Ostatnie wiadomo~ci. 23.10
ZACIIĘ'rA ul. ZJie1'8ka 28:
ob. S~eekiego p. t ... Sajlll'7. chłopsko- Wiadomości IIportow~. 23.20 Program na
N!eezynrul.
robotniCQ;y w POlBco Ludowej".
jutro. 23.30 Zaltońc=le Iludyej'l i Hymn,

Jeno n!ecz~'nn , na czas remontu.
Program aktualności przeniesiono do
\,; na .. Hel".
UEJ. - Ul. l.eglon6w 2/4:
Pro1ram Aktualno~ci Kraj. l Zagran.
J,.

rów"ocza.snym zwiedzeniem Zakopanego:
Krakowa. Koszt podr6ży 2.6;;0,- zl.
ZapiSY uskutec'Zniać należy do dniu 15
lipca w kancelaMi klasztornej przy ul.
Spornej 73. Doja'<rl tramwajem NI' 1 i l".
(K. 48. •

o

ul. R{)()S4welta Nr IS.

Do tarezn. wszelM sl)nęt gaśniCZy Uzbrojenie oso·
lliste Pr. downice uniwr.saJn typu "AJ.CO" \ lanej proollkcj' - Zaoozpkcza. obi('k~' przeci wpoźar4łwe
oraz przyjmuje 110 talej JtOnsenmcji gaśnico i sprzft.
l>orad~ w

sp"awneh J1r"w('m'ji

HANDLOWO·PR~IY. 1•• SPOLKA Wl..OKIENNICZA

99

-

T«,4N' '" ,466
Spółka.

z O. O.
L O D 2. ul. PIOTR1{OWSKA Nr t8 -

telefon 14/S·91

LOD,Z,
SKORUPKI N!, 19.

-

I

I'

I

Skład artykułów
młynarsko - technlc7.illych

ul.

~t

KALISZ,
..J'sz. Roll.Zymier.klego on

poleca:
:PASY, GURTY, TARKI
i _e

artykuły technłczne

dla mł..vnó\V.
•

(I<.

127Gl

~-------------~Y
we wszystkich

ITRO 5zpac hlóWlię
kojOTach

rozpUSZCzalnill

),M l Y N P O L«

"'"

(tn'lO . '

PASTĘ

do

pOlf'tT01VftniA

POleCa

)) FARBOCHEr~IA «
LÓDt, .NARUTOWICZA 24

1

Tc.lcl .... 214-30.
(K. llJ~1

:...

11111111111111111111 ł II11I1111111111 ł 1

•

ZBZES E I E KUPCOl
IłANDLUJ~CYCH

TRZODĄ,

BYDŁEM

i KOŃMI

WO,JEWóDZTWA ŁóDZKIEGO
CK.

1l6~)

1~óD2, uJ. INŻYr'IERSK-\. Nr ł. -

....

I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 niliII

PRZEMYSŁ MIĘSNY
T. STEFANlAK I Ska
LOD! ul. GEN. SWIERCZEWSKIEGO Nr 32/34
,

POLECA
TOWARY
7. CE TTRAI.I TEKSTYLNEJ
i Pl:ZK.\IT~Ll. PRYWATNEGO.

do egzaminu wst,;,pnego na
pierwszy roI, rozpoczyna sie
J SIERPNIA.
Z<q>lsy odbywają się w godzinach 10 - 11:;'15-17.

(K. 1274)

GOSPODARCZE

PA.8TY <10 OBU\l7JA. PODLOG,
KAL.-\FO. 'I f.! i TERPENTYNĘ.

prLl'ciwJlożarowej BEZPl.A~'NE.

(K. 1168)

mechaniczny

6/8

Xl'

Przygotowawczy

Nr !!3 •

S. DOM INI AK
uł, ]{a..

-

ul. Ks. SKORUPlil
Telefon 153-~O
KURS

ZAKŁAD

poleca
~,

.-1

p O Ł E C Z N E J T. U. R.

(I<. 1145)

ślusarsko -

I

w.
=_;:=====;====::=::;:---:
SZKOLA PR.A CY

ZGIERZ, uJ. DLUG.

że

Ssena 'V
22 LIPCA I948 R.
PIOTR: A ja wam mówię, że
wojna wisi na włosku. Zgadzam
się, że chleba jest dość i że przemy~l pracuje. Ale to, proszę pańtwa, tylko pogadanka. Wojna
~~ jSi na włosku!
PANI PIKUSIŃSKA: Idiota!
PAN GAWEŁKO: Ten człolviek bredzi!
PANI FIFKOWSKA
Moz'e
:
zawezwać doktora? ....

L• PROCHNIEh'SKI
fi

L NOWAKOWSI{I l W. BR~GOSZEWSKJ
I. ó D~, ul. PIOTRKOWSKA Nr SI - telefon 216-57

O.

Scena III
:n LIPCA I947 R.
PIOTR: A ja. wam mówię,
wOjna wisi ~a włosku ....
ZEBRANi: Ba! Hm!

,

I PRZEDSTAWICIELSTWO F-my "R OBOT-

Sp. z

Scena II
.n LIPCA I946 R.
PIOTR: A ja wam mówię, ze
wojna WISI na włosh'U ....
ZEBRANI: Ale kiedy, kiedy?

KOTLARSKO INSTAL
.

Telefony 276-19 i 136·93
Od(17~ł: WnOCLAW, ul. Pułaskiego 81. TelefoIl 2;)-64

ŁOD2

PRZĘTU

•

r·

POlAR ICZEGO

CE TRALA

Scena I
LIPCA R. I945
PIOTR: Manifest? To tyll<o
;lowa. Zobaqycie państwo, że
go podarka rolna upadnie, przemysł stanie i zapanuje
ogólny
chaos. Jeżeli oczywiście, przed
tym nie wybu~hnie wojna między
aliantami. Podobno.... Ale pssst!
T
.
. t
o taJemn-ca
za czerpnIę a z
• ,
pewnego źródła. Otóż podobr.o
. .
1 kri
wo·Jna WIS!
IJa w os .
PANI PIKUSIŃSKA' Ach,
. k
'.
:
Ja
prz;:Jemrue rozmawIa się z
panem PIOtrem!
PAN GAWELKO
•
. : To jest g!o
wat Jak on SIę zna na polityce i
konomii.
PANI FIFKOWSKA: $w;ęt
.,
sZowa
~~

ZAKŁAD

l

ARTYKULY

Pikusińslcich

'.__

I

•

U

TeletoJl 190-T!

T~efOll 149-50,
(6464 g)

11111111111111111111111 II" 11111 111111 ł 11111111111111111111111111111111111111111

•

Z

luzje

~~IPE~fł

FABRYKA ~UZYJ DREWNIANYCH
do okien, drzwi , wystaw nowoczesnych,
Zimowe, letnIe 1 słoneczne.
I

SA.1\fOCJZYNNE ROLETY SZWEDZKIE.

• ul. UARSZALKA JóZEFA STALINA Nr %6
Telefon 172-11

(K. 1163)

l.ODZ, POZN A1Q"SKA 51. Telefon 153-97.
(K. 1161)

(K. 1167)

MAXWJl1LL

ntuk&

Pracownika

łwlatowego,
Młodzież szkolną

ANDJIlR80NA

JOANNA Z LOTARYNGII

n

z IREN~ EICBLERoWN~ w roll tytułowej.
Kawa czyn:na oc. 12.
Telefon 123-02.

rEA'J'R LETN:J »BAGATELA.

Piotrkowska 94

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

,

uddałem KAZIMIERZA 8ZUJłERTA,

•
w pozostałych rolach' Jadwlga. BARONóWNA - H&ninB. BIE_
LICKA - Igor śMIALOWSKI - Kazimierz DEJUNOWICZ.
Pocz,.tek p1:zOldstawlenla o goddnle 18,90 ł 20.

K

KOMARY,
MOLE,
PLUSKWY,
, KARALUOBY.

NAJSOLIDNIEJ

to

AZOTOX

Łodzi

ut PIOTRKOWSKA 149. -

Telefon 169-150.

produkcJI

'<K. um

-'

Telefon 27;.70.

Państwowej

oS P ó , d z. ..L fi S"

~FEKCJA i GALANTERIA

I ~------------------

l

OI'M

Piotrkowska 100

PrlIJ AL. 1 MAJA Nr 81

opałow

(K.1JII1)

ELEKTBO'I'I!lOIOZNY "

ST. OBREDA I ST. lAPKOWSKI

~.1»S)

Auto-GUnia
Mm, STALINA 6!

AKU ULATORY
I

Z G I]!l R Z, ul. Dl..UGA Nr 89. -

oras

NAPRAWY.....udch aparatów ele1lltryumych.

składzie:

AKUMULATORY SAMOCHODOWE MCY1'OOYKLOwm .
RO~ AKCESORIA SA.."I\rOCHOOOWE oraz w du*ym
wyJbar.ze ARTYKULY GUMOWE jak WĘŻl!l CHODNna OPQNY, PASY 1 WALKI do WY1iYMACZEK.

NA.P1ł.A.WA

,

ant. l(utNIOKI

(k 119.)

(K.ilU)

ŁÓDZKA WYTWÓRNIA MYDŁA

,ROMANTYK«

,

ul· SJ:ENJU1DWICZA. NI' N
Telefon 159-44
'(IX.

GWOZDZIE, DRUTY

l*>

Telefon 18Z.

WYKONUJE IN8TALAOJE Su"Y I 8WIATLA

(~wnJeJ Główna)

Posllaid& stale na

Warsztaty Elektro Mechaniczne
ŁOD!,

ENERGIA"

:O~OJl:"O~0'i~

i paliki

TELEFON 136-es.

ŁAD OwANl1!I

.AzotU

w ..klepa.oh CentraJt Handlowej Przemysłu
Chem.1cmego. .llldadach &pteozn.ych, drogeriaoh, akladad1 goepodarczyeh. &kładach apółdz~clczych i t. p.
<K.12S6)

meble. jagody,t. p.grzyby, soki
drzewo

Fabryki Chemicznej
w Jaworzlfie

~jel~

ul. NARUTOWICZA Nr 56
Poleca:

Sklep Nr 2 -

KAR O L K .U J A T
Łódź,

NAJTANIE.J -

Okręgowa Sp6łdzielnia Oświatowa

» USISl BVe MOJĄ«

Kasa czynna cały dzień.

POIIl.Y,
wSZY,
MUOHY,

.ZAOPATRZY
w KS~, PODRĘOZNIKl
I l\IATI}RIALY PIAMlENNE

IlZI8 :I PRZJl:DSTAWIENIA najweselueJ komedii 'Monu
p. t. ,

•

na

progu nowego ' roku pracy

NAJLEPIEJ -

środek

Niezawodny

Nauczyciela,

DZIQ o god2'Jlinłe 19.15

'KŁAD

FABRYCZNY

l. O D~, uJ. NOWOMIEJSKA Nr 7. -

Telefon 126-S9

ARTYKUŁY

POLEOA WYROBY

plecowe I wodoclągow

llPRElU1I

ZNANEJ JAKOaOL
(K. 11110)

HURTOWO
POLEOA

(PLYTY IZOLAOYJNO BUDOWLA.Nlll)

8Kł..ADNIOA MATl!lRlA1.OW BIUROWYCH

»ZELART«

••
WSZELlUJ!l GRUBOSCI

ŁODZ,

ul. N.&RUTOWICTU. N1r 2!. -

"B -1 U R '0 M 'A T«
8p•• e. o.

reIt'lfoa 185-81.

produkuje

DOSTAWY, DLA. FABRYK, BIUR i URZĘDOW
TelełOlJl 118-'1
r.. O D !
Pl. Wolnołcl 8

(l[. 1184)

SPÓtDZIELNIA INWALIDÓW WOJENNYCH

(6463 p)

o D Z I - ul. PIOTRKOW
'Br 111
Tolelon 190.01 Telefon produkcJi 1015.J8

KAZIMIERZ MADEJ

Dla fpm budowlQyoh ł p6łcbd,ela.ych apecja.lny rabat.

Wyroby telozne. ArtykułV Techniczne

ODDZIAł.. w Z.

,

(1C.1165)
WYTWORNIA

81"RZEDAfl NA POLSKĘ

liR A

Sldad NIIJ'!~d l Artykułów TeoJanlorłlyab.
Ló1)~I UJ • PIOTRKOWSKA l'!r 240. - Telefon ,....
Ue-o.,
,..
(...... 1267)

DW IE ~AD~- BLtJZKOW E l H Y1(0
SUKNlOWJJ - UBRANlOWJr
TJmIOWl!l - l"l..A.SZOZOWll
poleM'

łłvRTOWNlA 'Yl'0HIENNIOZA
f,ODZ, Ul. PIOTRKOWSKA Nr 91. -

-

Telefon 22048.
(K.l~8)

~

~~

E L E K T R Y KN
Nr

Ił.

:ONSJJRW
uJ. G6rn.olłl~
N:f 80.
Te4efoa 11-00.

Telefon 200-501

PROD~UJE ł
rozpo~ta:

~H

•,7 1.';"

-------------....------.....-.-.-------....,.~
: 1 m~:s.!!.~ D~ G!!!wnie :
INSTYTUCJA PANSTWOWA zatrudni:

~

I Zgłoa~

Warunk:i do om6w:l.enla.
z tycx!oryl8ell1 t podanJiem

J"I.IDIA. BUP08'1'Un; WYBOBY WI.A8NJI.
(K.111l8)

HURTOWNIA ART. LNIANYCH

do

"

I

---

-~-----------~I-------------------~
Rok zarot&nla 1899

~ŁADY TOWAROWE

tódż.l.d.Piotrkowsko56

'

.W

Telefony: !!!-78, łOS-8I1J B08-98

z odpow. U<lzlia~8.ln,l

.,

Ą

Adte;'l t~legr.: I.WAltRANTB~"

R
R

ODnZlAJ.,Y,
w GDYNI l w SZOZlllOI:N:l:E.

A

w ŁODZI, ul. J)BNE~TO~:~ ~2 Nr GO, tdeton 259-91
ul. SE....

A~

9/31

N

PRZYJMUJE DO NAPRAwY WSZlaI..KIJD TYPY
SAMOCHODÓW 1 ZAMOWIlIlNU. N.A. l'"R.ZlDWOZ
TOWAROW SAMOCHODAMI CIĘZAROWYMI.

_-------------_~(1~264::)~

~

Telefon 100-64,

'nt.UIl'l)

(~.12l58)

•

/IIOCHÓ

PIK"

MD', aL flOTRKOWSKA Nr 114..

I

Jtwaljf'lka.c11

I B~ Reklamy ul. Plotrko\Wka, Nr 98 pod ,,.zdoln,y". I

SPOŁ~LNlA SA){OcQ:ODoWG-Tlł.AN8POJtTOWA

"tlROSNA"

ON8DWY WARZYWNE I OWOCOWE.
lAMY - SOJlI - X:ONFITURY.
P6ŁPRODUK~ O W O O O W ]!l•

BADIO'l'J!lLl!lFON WEWNJil1"KZNY Da GŁO NIKI, do- c
skonała łączność we fabrykach, tnlltytueJaClh l lnura.ch.~
r.
URZ~ZENlA
WZ ( ONI KOWJI.
WJ\RSZT.'\TY NAPRAW JtAJ)IOW1lOR.
_

I~

D N E T K A N I N Y"

IO

8Kl.,ADNIOA ZŁOMU
LOD~ ul. K:II.mSKIEGO Nr 6
Telet~ 184-48.

(1(.1161)

SPÓŁDZIELNIA PRACY

2f O. U.
W l.OD~ ul. WIĘlOKOWSKIEGO

I

,.Nt

BERNARD WALKOWlAK

(lIC.l.S)

A. OZIMOWSKI

-

Kl1PU.na

"ODl, ul. l"IOO'RROW\8KA Nr 181
Telefon 72·08 W200-19.

OOZI LNIC UNIWERSALNYCH
J. WBO~SKll . ~. KAROZl!lW
I
~ClZN

ZElAZIIY

PODSTAWOWY SUROWllllC
doODBUDOWY

Naczynia Kuchenne

I

•

ZŁOM

T
(K. 1166)

.

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

-

B17RO

tJBZł-DZIl1t

ELBKTRYOZNYClB

KAZIMIERZ BERN AT
ŁOD', ul.

N OWOM:Il!l J SKA Nr

ł

wykonuje

Instalacje siły.

~wiat~a. i

sygnalizacji

~ dysponuJe plerWPOrzędnymt s.Uam! facmowymł.
(K.ll~

K~JoDoWMy

ZAK.ŁAD

ELEKTROl'EOBNIOZNY

C.KOWALCZUK. PołudniOwa 18
wylmnQje I N 8 T A L A; o J E SJJ..Y t 8WIATŁA
w elektrowni protok6ły, pJany-rystmkL

ułatMa

(r<:. 1180)

DZIENNIK ŁODZKI Nr ZOO (1106) 'r

Tkacze, dziewiarze pończosznicy
i nawiialnie nici

STEMPLE METALOWE i KAUCZUKOWE
wYkonuje
ZAKłAD

M.

GRAWERSKo

. Ska

29. wykonuje:

TelefOD !'lZ-1I

PLANY 1 PROJEKTY BUDOWLANE, DRóG, MOSTOW, ]{ANALIZACY<Th'E ORAZ llIiiNE.
B11DOWLl!: MIESZKAL~""E, GOSPODA.RSKIE, PBZEMnlI.e1V.B.
REMONTY WSZELKIEGO RODZAJU.
ROBOTY Z TECHNIKI L4DOWEJ, ZIEMN.B, MELlORAOYIn, ODWODNIENIA, BUDOWA STAWOW, BEGULA- C1A RZEK. BunoWA DROG t MOSTOW.
INJ!JTALACJE ELEKTRYCZNE, SUY I AWIATŁA...
~
UDZIELA PORAD o..... INFOB.MACYI TECHNICZNYCH. ~

P~STWOWE ZA.Kl.ADY
PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO W

ZELOW'IB

ZAmUD~ od Z3lr'8II; W bhJ.rz;e za.kładów

1

ze

KSIĘGOWEGO

W

Łodd

na.

st&nowł

sko klLerownika wydz. kosztów własnych l kalkoIJacjI.

1

MASZ'YNIS'.l"KĘ.

Wa.nmk:! do omów1~a.
1'Ze Za:kładów l.6dt, uL
.(daw.mej R~).

SPRZEDAM samochód

Zgł~ w BtuGen. 8wte:rosewskiego a

(K: 13a.'O.

"Sa'llrer" KREDENS kuchenny

llJ()~

KopcińSkiego

33.

sprze-

z

ZAR~ SPOLDZIELNI.

--

buchalter -bilansista

TOKARKĘ metrÓWkę CiężJką o dużym przelocie (58 mm) p6ł-norton
sprzedam. DOtIll!niaJk. Łódź Sko-

POSZUKUJ~
~alnej

ę

RUTYNOW~

LOKALE

FOTOAPAIM.TY - lIlp:\lcS1alskopyPirojektiO!ry lS mm - Wag! anal1ty=e Pow.lęk_J,nj!ld. Mikroskopy - Cy;rk!e. .Tan PUj<!ak
t S-ka, Ł6dt. Piotrkowska 8.3 (k 56)

Z

p.rzydziału.

(K.1318)

(k 1323)

pdkoju PNY Jru1-tull'odzl:n1e. ot. HEM.".
(6767 p)

przyjm4e stałlą POSAD~ w WDZI, w powa.żnym
przedsiębiorstwie przemysłowym lub handlowym.

-

POKOJU nlekirępującego poszukuję. Tel. 189-1.0.
(6779 pl

oterty sUlb. "Rutyna"
BliUro Ogłoszeń.

L OKAL PrzemysłoWO ~ HancL10wy
ił> l275) mieszkanie odremotlltowallle do wy(k 13nS)
najęCia. Zgierska 56SPRZEDAM wrządzenile sklepowe.
Wiadomość SródmIejsk.a 14, m. 4. LO KAL prnemy&ło-WY na pracow(11764 p) ni ę 1110 metrów
kWadJratowych,
centrum miasta., pt~ poszu.k1wa.tel.
19JH8.
(k 1~
•
PŁASZCZE dziecięce poleca
wY- ny
twór.nla Próchn:!ka ł.
(6'1-12 p)
WARSZAW A - b1lslk1
Zoltbon..
MEBLE wszel1dego rodzaju IcupUoje li---':I pokojowe, luksusowe za re1 lIPlTledaje Stolalrndla, Xrasiclde- m ont. OfeMy pod ,,PIi.ękne", Biuro
go a przy RiZ'JO"WSkleJ. pr<zy5tanek O gOO!szeń P1ellraszek, Wa;rszawa',
Piaseczna.
(m4 p) ~ a 110.
(k 1266)

"WIars2lawa, ul. TaTgoW\a Nr 67,
(K.l293)

4nd.u BIl Idpca br.

.(136/Z)

Do Qlbej!rzanAa i oterty: Centrala Handlowa Ula.za.
l 8tlaJjj - Pr:Iied&ębiol'Stwo Państwowe Wyodrębln1one,
Skład sta.l.1 Sz1aohetooj, ł.6dź, Gdańska 66.
K. 1285)

PRACY
ELEKTRYCZNOŚĆ"

ŁODt,

PyoW maJan malarul
,,00 teR obm wyrała'"
Na to twórca obrAZ1l
Odrzekl: - MIal łIo był
,,sr&S1l.'

m.od!elb,
• p.,.,..bo'el4 do"

JNSTALAOJE
Pod

wtelb
][onłonłowM

Tylb ..,.by

slo

8WIATlA, SlLY.

muslał_".

OeIły

SZUKAM poiroju lIUblok,a:torsklego

"UnędJ'lic:zDł

Z".

~Y

8J..ABE.

8sybk0ł6 wyk~
(x. 1268)

pmystopM.

dla pojedyńae, QIKIby OfeMy pod

.. i e z ....

Telefon 178-28

nowym Jmerownictwem facllowyDL

olałem

(k U)

Nr 261. -

SPECJ ALNO 80:
UZWOJENIA uui.szyn elek1lry~ ~ typ6w.

plolauJ .J'ftIlT,
WJ1IoldeJ -'b7ł eeny

Saqdała

Wł~

um." PIOTRKOWSKA

wykonuje ~ roboty wchodzące w r.a.k:reS
ELEKTROTECIIN1KL

Porireł

x.-

GALANTERYJNO-KONFEKCY~EGO

SKLEPU

SPÓŁDZIELNIA

'.000

Podróż

W 2JWI4ZKU Z PRZEBUDOW4. - SPRZEDAMY
NATYClIMA.ST ładne ł 801!ldn.e urządzenie (dąb)

Port ret

(k ł99)
Wydawca: 8POz.nZIELNIA WYD AWNIOZA "CZYTELNIK"
Redakeja I Administracja; "6dł. I'iotrkow.ka 911. telefon 12S-SS
11%S-M
wmRZUCHOWSKl BPeCjal1s- MEBLE najtanlej, r;oypJ,alnie lukcł"<')rób wewnętrznYCh powróc12. susowe od 110,000. S>m1k1 pojcdyń Redaktor naezel.ny przyjmujl!l coQzl"nnle O<l sod.... 1_1" teL 2O'7-1lS
i-Iarutowicza 54. ~.
(4523 ,,;J cze gotowe 1 na zamówienie. urzą· Zastępca redaktora wo wtorki I plq,tk;. od goz. l.&--a4.. tel. l.!A5-11ł
Sekretarz redakcji codziennie o d gol1S. 10-12. telefon 209 ~
dzenia sklepowe, biurowe, Izdebod gods. 9-11. telefon 125-66
Kierownik działu miejskiego
skI, PIotrkowska :11. w podwórzu.
AKUSZERKI
Kierownik działu sportowego Od gods. 9-11, telefon 208-9f)
(k.243)
Redakcja rekopisów nie zwraca, za treść I terminy ogłosse1l
AKUSZERKA Chmielewska przyjnie bierze odpOWl.edzlalnoścl.
lluje, Piotrkowska 164.
(6?78 p) OWCZARKI aJrm'C!k:!e (l!I!lC!Zmęta) z
rodowooami IUIrzedaoje bodowla
Redaktor naczelny: AN ATOL m::KUŁKO.
,,Dollna K!Sl.~", ~ce
KUPNO I 5PRZEDA2
Gómy Sliąsk.
(k 7fYT) DZIAZ. PRENUMERAT: ul.l'iotrkow ska" 1 Piotrkowska 116 - .klep
czynny 'ViI godzinach od 8-18. TeletoD 180-74.
FIAT 500 .,s1mca" do r;przedan.1a, DO sPRZEDANIA !!O pil'OiCI. udz1azł 120.Opłata mle.!lieczna: z odbiorem na uuejscu
~. 112-73.
(674l1 p) bów óobrze prosperującej talbryk\
sł 135.s przesyłką, pocztOW/ł
lO dosta.rczan iem do domu si 170.......
c:zek!o1a(\y we W1rocław1u. ~cb
SILNIK dła oleja.rnl1 2~ KW, l.n:fortn8JCj!
Konto P. K. O. Nr VII _ Ci 67 Oddział w Lodz1.
udzlelia
"Cu.klrowln"
:211/380/600 Vo>tt, 102 obroty do Wrocław. SwIdn1cka 1.
Ck 1289)
'lPrzcdaJ'lia Łódt, m. Pio1rirowska
BIURO OGŁ08ZE8: Z,ódł, PiotrkOWI! ka 98. - Punkty pl""yjmowanl.a
68. Plao Niepodległości (bale),
';1.
(k 121.'1)
RADIO ~_ lIPrzed.am. ogłoszefl: Piotrkowska 96, Piotrkowska
Piotrkowska 198.
Zachodln1a
88, m. a1, od &Qdiz. ~. CENY OGl.OSZE8: Za milimetr szpalty poza tekstem do 70 mm .MEBLOSTYL" Stalina S9 - nad(6819 g) 35,- zł; za l mm szpalty. od 71 do 120 mm - 60.- zł; za l)l1lll /SZpalty
';!:ec:R ŚWieży transport: Kre<:lensy
od 121 do 200 mm - 70,- zł; za l mm ezpalty, od 201 do 800 mm 'nlchenne od 14.000, lóżka Ol'2echoI;e (paz-a)-19.500. szaty dwudrzwio SLUSABNIII 1 n:1Jkllatrn.1Ję asprrzedam 90.- zł; za 1 mm szpalty. ponad 300 mm - 120,-zł. W tek§cie: do
we _ 22.000. trzydrzwiowe _ 35.000 Wiadomość Łódź, Wól~ńska 63. '0 mm - 60,- zł za l mm szpalty. od 71 do 120 mm - 75.- sI za 1 mm
Nalromplety, Ilypialnie, Motowe, ga front.
(6784 p) Izpalty od 121 do 200 mm - 100.-zł za 1 mm szpalty, od 201 do 800 mm
l40.- zł za 1 mm szpalty. ponad 300 m m - 180.- zł za 1 mm szpalty.
li.nety do «I proc. kredytu. (k 920)
KUPIĘ moto<rek do łóc1dd. Oferty RAMKOWE WSROD DROBNYCH: D o 60 mm 1 szpalty 6oof, drotej.
pod
"Motorek".
(6783
'P)
Ponad 50 mm t dwuszpaltowe 100", drotej.
POPULARNY Skład Mebli S. GaL10l.08ZENIA DROBNE: 30.- zł za wyraz , poszukiwania pracy Hi,bała Pawełczyk, Ł~, ul. Dr
LINKS.
LlNKS
Grossera
Nr.
8/00.
~ł
za
wyraz
(najmniej 10 wyrazów). - W numeracb świą,tecznyeb
~róclullka
1
(Zawadzka) tele!.
l niedzielnych SOO" drotej.
175-75. Poleca najtanlej sypialnie SłoHe Nr. 10/100 oraz cęwlarkę na
Obejrzeć NEKROLOGI: Do 70 mm - 30.- zł za l mm szpalty, od n do 120 mm
atołowe, gabinety. kUchnie, t~p t2 wrzecion sprzedam.
f-ma
T.
Jenick1
1
S-k
..
ul.
11
LiW,zł
za
1
mm
szpalty.
od 121 do 200 mm - 85,- zł za l mm szpalty.
czany, stoły, krzesła, fotele 1 lotponad 300 mm ka. Wykonanie soli~. i punktu- stopada 26. Całość lub pojedyń- od 200 do 800 mm - 110.- zł za l mm szpalty.
ez:o.
(6786
p)
150.- zł za 1 mm szpalty.
alne.
•
Ck 166)
DOPŁATY: 1. Za ogloszerua wśród drobnych do wysoko§c! 60 mm
przez 1 łam 5OO/.. Ponad 50 mm I 2-łamowe 100'/,.
WAGI kIlpno - sprzedMl - napra.- STOLARSKIE
rn.aI!Zyny (części)
2. Za ogłoszenia tabelaryczne. bilanse i ogłoszenia komwa _ etlmlplowaJ'lie, wypożycza.- sprzedam, Narotow.lcza 58. WJadobinowane lO()ł/••
nie Dllll'nowlęcych. Piotrkowska 9. mość u dozorcy
(k 1320)
3. Za niedziele i święta 8()ł/••
(k 1036)
•. Za miejsca za.strzeżone 100'/••
SAMOCBOD clętaxo.wy 2 tonowy
SYPIALNIĘ, 'Illota br.zou spn:e- (Renault) stan ba:rdro dobry sprzedam. PabianiCe. LegionÓW 15.
dam lub zamienię na reldamówkę. Odbito w DrukarnI Nr ł Sp. Wyd...Czytelnlk" Mdł. al. Ih1.rkl NI' I.
(8112' p) tel. 3.25-25.
(k 1316)

"'tar

rezygnaC(ję

zoa

SZCZENIAKI rasowe Replnczerkl
pod\Pal<llIle,
miesJ.ęc:r:ne
MOTOCYKL "Zll.n~PP" 600 cm. z czarne
wózkiem .. Zilndapp" 200 1 /l8JIlG- 9pl'2edam. WiadomośĆ Allidmeja
(&'IM P)
chód Ford Eifel spnz:ed8m, DwIOr- 3l>-l4.
tika 20, tel. 178-9.5.
(k 1322)

FOTOGRUm nagrobkowe, porcelanowe, wykonuje "FotoceramIka'" Warrszawa, Si1rmskleeo 33
Dr ZAURMAN specjałIma : lIII:ór- lntormllCle listowne.
Ck ile)
ne, weneryc:n. 8-10, 6-7. Na.
MEBLE,
8pI'SedaS
kupno.
Zawrot 8. Telefon 129-89.
(k 36)
ro6w1e1rla - um1atl7 P1otrDr PXESXOW _ nc-_ _ w~... kowwka Nl'. m
(1Iki4lp Galar j
trzne, el~. 1-6. Za- BlernacJd.). 'l'eL lł6-1..
Ck łM)
wadzka a.
Ck 3~) MEBLK ~. .o rodzaolU, Garderoby od 3'7,000, łótka Od 1e.Mn.
Dr MlBSKI aku5ze:r1a. choroby stoWti radiowe od
poleca
kobiece - przeprowadził
na Mechaniczna Wytwórnia Mebli MiPiotrkowskli Ił, telefon 2117-23.
s=alt. Główna 12. Tel. 118-17.

si"

d

ę

Z

w/g rozdzie:mika Cechu z dmia 20 bm. L . <łz. 1471/10/48
Nie odebranie przędzy w term:ln:i.e uważane będzi''!

przyczepka autobusowa ewentualIla wymiana na ciągnik - oczeku- SKRZYNKI Pl'ÓŻne w dobrym staje innycłl propozycji. W.l.adan1OŚĆ nie BPl'2edamy, tel. 138-18. (k Wa)

nych do miejskiej sIeci roz,jzlelcze.j w ternUnie oetatec::mym do
dnia 81 Hpca b. r.
Wogiel wYda.wany będzLe " oeme .!:ł llS.- _ 100 kl!r.
Jednocześnie Wyd'Zlał r.a.znaczA, ie po
będą.

(tK.1292)

6 cylindrowy ropniak, 8 ton. prawIe dam tanio. Dowbarozyków 23, róg
nowy, 2 motory nowe zapasowe, Nawrot, stolarz.
(k 1321)

Stosawnłe do ~ Mimsterstwa Aprowmae:tt ....
~ Mlejaki w Łodm Wy-dz1Al: Aprcwi'Jlaeji - poda.j.e do wla
domośc!. że OBdby, które nie ~bTaly jesozcza wOgla 11& II kwa4-b!ł 1948 r .. mogą po>~ węgle1 w $kładaeh opałowych Włą.C20-

_dna reklamacje uwzgledniaJne nie

I

p r

Telefon 184-27.

rupki 19.

SAMODZIELNEGO,

znajomością księgowości przemysłowej.

l'lpca 1948 rOik!u

ŁASZCZE WSKI I

LOD2, ul. PIOTRKOWSKA Nr 89. -

ŁODź, ul. WOLCZ~SKA

Sp6łdzieInda. "WŁOKNO" w ŁODZI, ul. Piotrkowska 73
rozprłYW'adza. o.d dnia 23 liPoa: 1948 roku do dnia 29

- PIEOZ~T.ABSKI

(67~2

p)

I POSZVKIWANJE PRACY

SAMODZIELNY Ia!IięC<owY bllarudsLOKALE ~ poklojowe skle- ta pragnie zmienić pracę. Oterty
PY pokojam!h, przemysłowe. śród- pod .. 6718".
(6'718 pl
mieście,

Mo'k'Otów

ó6

(sklep).

-

Pra'ga. Bielany,

~~~~l~,c;DW~~~:,~s~~tt~~~~:
(k 104&)

ZAl\UENIlll dwa pOkOje z kuchnią z wygodami pl1Zy ul. Dowbarczyków, na cztero 'ewent. trzypokOjowe mieszkain:ie. Pośrednictwo pożądane. Zgłoszenia Dziennik
Łódzk!1 pod ,.K<l'm}"Stna zamiana".
(6716 pl
ZAMIENn: dwa poikoje z kuchnią
parter, centrum, woda <na pokój z
na piętrze, 2)głoszen1a tel.
(6768 p)
107-08.
\

kuclmdą

ZAOFIAROWANIE PRACY

KOtNE

JEDYNY FOTOAUTOl\IAT: Narutowicza 8 - naj tańsze najszybszlł
zdi/:cta legitymacyjnel
(k 120)
FOTOKOP1ST, DlL92'.yńsldego 15kopiuje wszelkie dokumenty pIany, rysunki itp.
(k l)

NAUKA I WYCROW ANI6
KROJU, modelowania. szycia ubrań d8JIlJ!lkich. dzieciecych, bielU.
niarstwa wYu~a.ią w okresie wakacyjnym kursy. Próchnika 25.
(6606 p)

POTRZEBNE dwie siły buchalteryjne natychmia.st
"Czytelnik"
Kol'Oortat, Plotrkawska 96 w godz. 100 ZŁOTYCH godzina. Arn: ielski•
9-l!.
.
(6730 J Nowoczesna meto.da tr-Zym ies1 ęCZna. ł.ód~ skrytka 163
(646'7 g)
POTRZEBNY tokatrz mecha:n1k olY~ny z praeami w warsztacie
elektromeohanicznym. Oferty do
A.dm.ln. Piotrkowska Nr. 96, sub
.. Warsaroat elektryczny".
(6781 p)
Z. l\lierzejewslQ i S-b
.PIOTRKowsltA 117. l'el.16lS-7,
BUCHALTER sRa bi'lll"owa, znająca
CERUJE ...... derobę. ODNAWIA
prace burowe jak 1 prowadzenie
(k 965)
krawat)"·
bucba1terli (amerykanka) w Wa!!'szta'Cie elektromecha.nlczl1ym potrzebna. Oferty sub. "FlTma pry- •••••• !'~,••••••••••••
wa1:nia " , adm. Dz. Piotrkowslta Nr. .~lV~NiO S~]{OU~ za';fa.trujfł.
1 S~LID
IE
(6782) .s'o
96.
.SJ'óŁDZIELNI WYD
CZ y •
:TELNIIi"
l'IO,"1ł.KO\VSKA
lNTELIGENTNY p.rakJt;yikant po- • WEJSCIE Z BRAMY. (k 125) •
tmebny do 'K!sWgarn! Pqpularl'lej.
11 LJsto:pada 4fI, od 9-1G.
(677 3 p)

WARSZAWSKA CEROWNIA

w.

96.•

•••••• •••••••••••••••

ne

1~1)

Cz1J1jIlC pogo~ tut _ pleea:md, dopacSł AgaKrupka. llle mie.ł j'UŻ Siły. Ujrzawszy pl'2leto
CZas ,naJ~zy. bo oto 7lbł!żala. sit pogoli.
Zadowolony z _bie, chCi.ał już iJ'laSz bohater
pit do laSku ollmptjski>ago. gdzie Wśród drzew pusty cokół, oczekujący doptero na statuę Tłum przebIegł jednaik obok Agapita, n1'a SIlo· ze&toczyć z cokołu. gdy ~le ;,j.rz!lł sęd2t.we
ustawioDe były rzetby zwycięiZc6w w penta- przyszłego zwycięzcy, wdrapał .s:lę nań i uj.~w- strzegając go, lub biorąc za. posąg'. Po chW1!li go człowieka kt6T.Y ~liżał SIę doń. Trzeba
tlaDie.
szy w dłoń pła.skL kamień, zamarł W. malow:ni- nie było j:1lIŻ ilikogo.
więc było nada.l puz ostać W bezruchu, a poza:
czej p'ozie dyakobola..
by:ła dla,j,10 itlie"v~odna..

l DZiENNIi LóDZKI Nr ZOO

(1106).

r

