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LONDYN, 1. Q (PAP). - Wytm.- prrz;(xf. te zxez~ ~ Je
crone 'l'a 1{}OO1edziale.k pooiedZM1e da,lszyclt Si)O'łlkań.
k.()/I]lferenoJj m:oilSltr6w spraw za.grani- Na.Sltę<p!!łe pooioo.zenie pra_~
cZII1'Y\Cih W~e~k:~j Czwórki zo:stało od- bnie odbędzie sie {XI p.oiW'l'OOf,e do
wolaIne
Pama radz:eckiego ministra, S!P«'®W
p.tzYW'l'ÓĆl11y!Wyt11
Odwołalnie posiedzenia jest Numa- zalgTaiIl!\:zlnYCn Mołotowa, kt&y W'

f'rtzypada'jąca dziJś rQiC.Zll11ca pozwa- !ooYlWaif:eIJ. w dzieJ.e odbudowy stolicy Iski emu miasta"
la nam z per.spek1:ywy 1-rn~'U lat SiPOi-l"będZie od~lowiedzia na wszelkie
wysiłkiem i ofirurą g,epc ws.pan:a4'ość crone w ten sposób. że przedstawi- I/SOhotę udar się do Moskwy. W Paneć traz jesz'Cze "na ów dzień" w któ- kwsy n.a cało,ść i n,.iepodleglość nalS. zej i śwjel1ność nalS.zej stoHcy
c:eJ.e 4 mocarstw na Qlstatn:rn pO'sie- fY;~l1., spodz}ewają się jego pO~<*'ti
~h~ro~~ ~~y ~~na~~y~~~~~~~~&ąM~~~_~(~D.a~~~z~y~c.~;g~n.a_~.r•.•2.~~j~)_ _~d~z~e~n~~~p~~~.~n~ę~n~p~m~c~e~1a.k_d.~.k.k.o_n.~_z.a.k.e"~.a_d.n.l._ _ _ • _ _ _ __

za-I

ców tyclt. którzy z,gilnęU w bojach 1111
00 tych partyzanckich. na baurkadach \Var- I
drwm tym iaśnie.j i pełniej poj- szawy, w wru!kach 1>00 Le.nl'Ilo, Warmujemy grozę, jalka ni6sł nam l)OItOJP szawa. Kołobrzegiem, Berlimem. Tobg.enmańsko-hHle'Towskk-.,go lanperiaHz.- ruk:'OOl czy MOIllte Cas:s:no.
mu. Widz:my. że przez SiZere;g lait siaWspólny wysiłek robotnika z Łodzi
iJśmy na skraju przepaści. że gro Śląska. cbł()<pa z Lubelszczyzny. czy
zH!() nam u.nieestwiellie jlUi nie tylko Pomorza. osadnika z Ziem Odzyskapaństwa. lecz <:alego narod,u bro- nycb. wysiłek mtel~ta i uczonego
log:czna zagłada. która zam:erza~ i - wzniesie Warszawę, która będz:e
;realizował wróg.
s'ti(J1:eą wsz}"Stkich, której każdy Po·
Sa nauki z tycb ciężkicb i krwa. lak odda część swego serCa. .
'W}'ch inf. kt6r~dt nam mgdN Z~1' ~. Tev.WYlS,i{.ek ~(}U .,z'ewrze l-e;~~~e
.
pomnieć nie wolno. Nie" WIDno nam sooie.j nasz,e szeregi, szeregi f),lldów"
nigdy ~ajPomnieć. ż~ polilt::\:ka n::U;,za,nicz~dt POil<Sik.i,lepsze i i s:o.c:~ęŚI:;wsZej
D'~LyI8" Olę"
wobec lU'llych !Ila'wdo.w mUSl być zgco- bt,,"Iizle 0!l1 w~e1ka nauka, 1Z n •. e m a I I D . . I I
dna z 'Ilajglęhiej rozllmi.amym ill1tere- trnd,uyclt i 'I1iewy'konaJnycn zadail d'la
,
~e:m pań$Jtwa i 1!a rod'u, Żie . soJUSZU}- n<llroo:u. SiP{)ljoo'Cgo mljJ~l:ną \:'ol~.
LONDYN. L 9. (PAPl. _ Agenoja
lww .szukać m~slmr tylko tam, gdzlC ..Ob:y·wrutel~l \Vars.za:"a, h{;ha,ers,\.a'j Re<utera dOllll{)lSi, że w dn:u plebi&cyru
widZImy wspolnosć o·brony przed Ołtlarna st'O'bca PO~Skl. bt:{!ąc~ wZ~-1 w Grec"70 tys: ~y urzed1lvków pańgro.żącym narodowi niebezpleczeń- r~~ J1~szeg,o hartu. ~:vmb{}lcm Jedno:;- I stw{}wyJ~h i 6 t~~::ęcy t»l:cja,ntów i
stwom. ',~ '.
CI l dumy natrooowe! - ~cz~ku!e dz:ś ża'llda.rme:mrica glo<;owalo na specj~lN.~bez;p ~'I,;z'eustw~l} tym była d~a n~szei p~m?cy. NlechaJ iLe }::dz.e 1nych ka!rtka'oo.
.
n~s l. bGdz;:e gr~,b;ew:a e;k:$lpansg nikogo wsm,d '!las. k,to by ..takIeJ. PO-/
' .
.
..
.
.
N}Clntec., N:e c!J,clat:r SIę· tą zasad-ł mocy OO'l110Wl'ł, WypełUlJmy la}<o
Zotmer~el. pol:qa oo.dz!alaml pod
~:ero,,'ac . rZ'ldy przedwrze*nlowe. wierni synowie narodu nasz obowią- ,:,ooza Ot'hcemw uda wall s:.ę do loka~
Sp~O'\\::auzltf na Po·Iskę Mraszhwa ka- zek względem nałdrotsze~o sercu pol low wyoorczydl, Slkladall gtOlSY 1
tr.s.rorę. Pierwsze bomby. jakie spadły na \V,!rs7:,awę w 1939 roku, nio1I11I1II
•
sły zapOWiedz tego, czego dokonało
I11III
bestłalstwo Niemiec na naszej stolicy
w czasie powstania i po jeg() upad~
ku. ę!lrZ<lC Warszawę, us'~o~vallO u-l
gooZIC w,serce na'fodu polskle,gO, n:-,
sz,czoo~ me ty~ko matenalny dorobek
III
pokolen - uSlto\va,no ztamać ducha.
"ąey
nasz kraj.
1m bardz.i,ei oddalaJl11Y
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:> LO~YN. 1:. 9." (PAP). :-~gencja
I\euter,,; ~(~nOSl, ze w. ą..:oo~.e~ę na
Pl'ze:drpescm Aten K~laru:uimł )eden
z mi.f'Jscowydł przywódców 1{Ql:~stycznyc~ z~st~ł zamoroowamy W
swym m.e~~ka~!U;. , . _
I I I ; Po, za k~:,:,"()m.~ !~lCJ den~
~
h,scyi; w Gre1cp, Jak W:Y'l1ilka ;-. na.d

postrac hADI POW'llIatu ry bnicksego
Skazanl
na karę s'm-lercl- 1
111
długoleinIIle ·Więzllłlonllll.
e
I
, ~,'
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ofiar

wra,cali do kos.zalr. Ag.eooja prasO'Wa I j.e.chal na m:alę. 5 osÓlb ~o
grecka Sltwieroza. że licZ!ba glosuJą- śmierć. 7 odniosło rany. W p<)1t'Cłe
cyah przekracza. być może, lkzbę YQilOlS zaarra:kowano lolkail wyborczy.
,głosująCYC~l w wyborach marcowY'cll, Strat w ludziach nie było.
kiedy to w glosowaniu w,z:ęlo udz;al, W Kefalooii d()lOOiSza o. sŁareiadh
60 proc. wyborców.
POtmię<1zy grupa<mi zwolen!n!ków mo. narc:.!, a lewicowcami. 3 00001" Ci"'''
LONDYN, 1.. 9.. (PAP~. - .AgencJa wil'1e zog,tały ra,n,ne. W poludnio.wed
Reu-tera ~,OInQiSI, z~. na !e~!lel z SZilS l\la.ced.onii miary m:eiooe dmbne zalW Tessal11 samochod Clęzarowy :ła- ścia w },nkalaClh wyht::Prczyc'h.
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cho~z.<lcych w~adomo'ścł, ma Jakoby

flrZ(:tJ:~,g
sP.okom~.
.
.
W. Jedne]
z t;'I;e!S'~OWOŚC1

źaJłld&T-

pokaizu}e je świ'altu iako symbOl łtar~1!'er'a rozpro<:!-Yła g~o.n:a<dę ludzi, zło
tu i n}ezn:szczaJillości nUlT{x!u. W tru·
RYBNIK 1. 9. {PAP}.
Re'jc};]l;)- gO zrabowali 2.5 miliona złotych.
I śmierci. Stanisław Szymura, Jan Pi<l- i zo,nr {. J40 ~~ob. ~sj;lUJą.C:llctt oo.()aść
d~fe 1 mozole, na cmem:tarz;\t'sku. ja- wy sad wojskowy w KatowIcach na ł',uPc-ll1 ,tym ba:ndyci rozdzielFli się tek, RO'illHlI1 Nietło,becki, Albi<l1 Ku'), na o rr W} orcZ:J.
k!'ill by ta. \\:a:rs.zawa. półtora Toku te- sesji wyjazdow.ej w Ryhniku o~łosj m:ęd7.Y s·oba. przyczym przywód,cy Wjiktor Niooz;ela i Ernes.t Tendera- LONDYN, 1. 9. (PAP). _ A~ia
mu, rodZI S.łę n~,,:e. zycie.
• wyrok w rozprawle przech-vkn 34 wz'ę1i sob:e od 100 do 150 tys. zło- otrzymali po 10 Jat więzienia, _ re-'j Reutera donos:. że w 2 lokabch wył Słuszna l~S~ tnlcla~Y'Ya, abf m.H~- czlol1:k.o,m nielegalnej orgamizacii pod- tyc'h, zaś resz;(a otrzvmata po' 5 tys. ~zta zaś OSkarżonych została, skaz.a-j borczyoh w jt:;dnej z górz:y"S'ty.c:h okos, ąc . wrzeSl~e~ - . m·eSHl'C. roczn:cy ziemne,j, <1ziałającej pod przewo<}n;c- z!otych.
na na kary od 3 do 5 łat wlI~zieI1la. lic na pofndll'u Peloponezu zostały
f1es~1 wrz~smoweJ: rocz'll~cy ząlewu t\vem J6z.efa \VawrzYl1:cz~'ka pS~l1d. Bamda ma rówll[eż <na s>um',eniu 4 oskarżonych sąd ul1iiewinnił z
~.pa1one .listy wy'borców i kartki wY.
zl'!JSz.czellla Polski przez hordy 2'er- "PCpi,k".
::2ereg napadów na dziaJaczy sp-olecz wodu braku dowodów winy.
. hnr<:ze, przygotowane dla plcl>iocybU.
mans.kle - stal się miesi,fjcem odbuBanda ta przez dłuższy czas terro- nych. Iunkcjonariuszy bez,pi.ecz~ii~
dowy Warszawy. Wa'fSza'wa mus: ryzowała okoliczną lmlnDsć i dokona- stwa i znl1.
::::::::::m:mm:::m:mmmm::::::m::::m::mmmmmm::::m:::m::::::=
bl1ć odbudowana wysiłkiem całego la szeregu grabieh' li \vieś:liaków po Po przeprOWadZeltl1u rozprawy i uW GA nz1l'Jl'lUf'll'~Ś" -leT';
nar?Uu. po~:e,,'aż burząe Warszawę, wiału ry{)nicklC,l"ll, Ponudtn bandvci' down'linlen:iU wi'l1Y, sąd ogłosU wyrok D.A
'" Jr.\lIWJl!l~• .' bR
;
wr~ ~O·JZlt w cala Polske.
dokonali napadu rahlmkoweg;o tm ka- tuoca któn';!go oskarźeni: Józef WaZjednoczenie wysHków wszjT'St.kkh sjera kopalni "Debicnsko", 11 które,: wrzy,ńkzy'lk, Wla'liyslaw Grad, Antosię już lir 2 dWltYlodllka
ni Fo,jciik,l\hksymiJia.n Mlka. Ema- W sprzedaży kios~oweJ
nuel Ni.edz.ie.la, "Ryszard Kuczera, Mi8
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Demonstracje w Brazylii
- - - Z powodu drożyzny·

PARYŻ,

1. 9. (API). - Dzis~,eJsza 'nych ob dziennika,rzy frtb!lCllSkich i
LONDYN, 1. 9. (APJ). _ W dniu
niedziela była dla dele-gatów koofe- zl:\lgrankz,nych.
wczorajszym w sfolłcy Brazylii do.
rencj.i pa/ryskiej pra\vdzhvYll1 dniem
szło do , poważnych rozruchów. Cała
7
odpoczym:ku. Nie odbyło się ża,dne'oIIhldn03Ć Rio de Janeiro urządziła ~,c;
&,
moltstracJe
na znak
protestu
przeCJWticja,l:ne spo,tkani·t> ani prz·fjęcie.
ł
II
~
ko wielkiemu
wzrostowi
celt.
InterM:J1:lster Byrnes slpę,dziJ calły dzień no OD erenc ę OKO ową weniowała policia. Kilkadziesiat osób
w swym hotelu, miuister Bevi!u w LONDYN.!. 9. (API). - Rznd Ira-l przewieZiono do szpitali. UHo.e są
amba<>adz;e br"'fVJ'skiei, m:'~lj,&ter Mo~ ku otrzyma,1 w sobotę za,prosze41ie do 11lokr yte szkłem z wybitych wystaw
.J'.
wzięcia udziału w kmlferc:tlcH parys-' słdelJOwych.
łmow - ,iak w:adomo - wyjechal kiei. W najbJiższych dn!ach uda s',ę 'Rząd brazylijski udzielił komendan
do M()skwy.
do Paryża mWłster spraw za~ralIl:.cz- towi miasta 'Rio de Janeiro gencranyc:h Iraku D~ahe:mali. Mry przedsta- łOwi ,Zenobio da Costa specjalnych
N'ektórzv d elegaic i wzię:l~ udział w \Vi poglądy sw·Ctgo rządu na temat ko- !Jtelnomocniclw celem utrzymania po.
przyjęc:'l.I. lo,rgani,zowaITIym przez sze lon i ,i wlQiSlkich. NaSltęp.n:e będz1e o}1 r~ąd.lu.t. ~o,Hela dokonała szereg:~
fa wydzJatu p:ratSowe.rro we fra.ncu- rep:rezCll11towal IrelIk pod'czas londyn- al esztowan wśród działaczy partlI
słdm mi:nJst,erS'twie sp~aw z.a!g:r.a:nJilCz- 1sikPeij łronJI\erenc:ii oIkrąJglego Slf:{)~tu.
dCDIDkraiycznych.
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Il1o~c,~i #j~te~ łJftea~ę

- Prlyczyn~ ~ata~trofy
WrZ@SiUOWtł!

całym kraju wielką akcję pod ha~

"Wa:rs:.:awę

Sfem:
budujemy wyaUIdem całego narodu!'.
.,
Wszyscy Polacy, robotmcy. 1 ch~O-~
ID pi nueszc2;ańshvó i intehgenc]a,iI:j

(I

w~jSkowi
i księża, ~szys~~ b:z. "h:VY:
jąth-u pO'.\inni W miarę Sh 8;\'01C.... l

mozności dostarczyć środlww na
odbudowę St.olicy państwa. .Im prę-,

"Glos Ludu" p i s z e : .
"Kiedy
ostatnich lat przedwojenn.ych, kie<ly l1a.ił Poisk~ z1Jicreła rdę coraz
• -

~n:1lizlljemyprZ0bleg

~vyraźniej
groźna
ldego najazdu -

clm.l1ll'U

.?:erm~c:

to mtJvurd ZleJ
iJmlaj r~l1ca się w oczy dziwna. na
pOZÓI' ślepota ówc:?;csnej polskiej

dzej odbudujemy Warszawę - tym ci
. . nastapi odbudowa n~szego
liDlii:ylii zag-r:lulczn€:j.'4
ZY b. CleJ
Sk
'to zesta\\+ictlie ówczesnej polityki
(.Doko:ńczenie ze' str. l-ej)
isania li: człowieczeństwem, moraln'o·r Wolą oałego narodu ~a ukocha- raJu
w o go'le".
. .
Dzień 1. września 1939 r. pamiętn.y /' ścią i kulturą. lV tej wojnie na:l'ó~l na stolica O:Ewlga się z gruzów i z
Na stolicy wzoruje się .zwyld.e Ż~tl:':pols1dej według "Glosu Ludu" wyru.na zawsze W historii świata i histo- polski· nie szczędził mienia i krwi. l czasem stanie się jednym z najpięk- cie reszty Rraj~ i .ze stoll.Cy głOW:ll~l~kt.łO G. tąd., Ż.8; p.o. Pier.Vlsze:
rii naszego narodu, jako pierwszy Wystarczy przypomnieć \Vestarpiat-! niejszych, . najlepiej
. urz. ą,dzonych. płynie na pr<?wl~C]ę. p'odmeta do zy
'JSo1ida :n:.oŚć
:międ.z.ymn'odoWfł
dzień najbardziej krwawej i llajbar- te, bitwę pod }Ilatnem, obronę \Var- miast w świecie. Odbudujemy \VaI'~ cia le,pszego l pIęknieJszego.
• . ..•..~... ,_ "'dl ł " ł· z
dziej bezlitosnej w dziejach ludzko- szawy, RlodUna, Helu, epopeję okrę- szawę jako miasto przyszłości, w. Wszyscy bierzmy przylda<l z ~J.eszi~ ~m!':hJ~v fa.s""j;:,t.,,;l''''.. c l ączy
ści wojny.
tu podwodnego "Orzeł4 ', waU-d lotni- którj'ln każda rodzina, każdy czło~ kańców Górnego @ląska,
ktorych~ Trzec!ą Rzeszą reznn sanacYJny
Nigdy. jeszcze, nawet za czasów ków poIsldch w bitwie o Londyn, wiek pracy będzie posiadał. własne pracą i ofial"nośc~ą zosta! już od~;!-e i sprzyiniel'zone z uha gl'Upy ONR
na~bardziĘ;;j barbarzyńskich, rozbe- Tolu"Uk, Monte Cassino, boje naszej wygodne mieszkanie. Zbudujemy na- dowany :i'\:'Icst Pomatowslm:go na ,,,
i hitlerowskiego sIu'zydla sanacji."
stwi€lnie li:ad:nego plenrlerua czy nu- marynarki wcjennej, trudy marynar szą. stolicę według najlepszych wzo- śle.
.
.
t'
rodu nie dorównało rozbestwieniu ki handlowej, waUd 'Vojska Polskie- r6w curopejsldch i amerykańsltlch,
Odbudowa, a właściwie budov.ru ;iIKI w ore:
nal'o<lu niemieckiego. Niemcy nie go po(l Lenino, przy z!lobywaniu War gdzi0 dla z.adnego ~ziecka. nie złl;- Warszawy sta:no,,:vi tylko. część tej ~
.,Niem'wiifić do ~uwh;tów, ch~
tylko lubowałi się W okrucieństwach, szawy. pod Królewcem. Kołobrze- braknie slonca, pO\Vletrza l zielem, wielkiej pracy, ktorą. mUSImy "''Ylw-~ wojny z Sowietnml :[Jchały P'<JIskę
nie tylko wsławili się masowymi giem, Gdynią, Szczecinem i Berli- gdzie dzieci robotników i wyrobn~- nać w najbli'~5Zych lata::h, a ~tórai!ł
.. m;::,nowce polityki prohitlero'Wmordami dzieci i kobiet, ale tak po- nem. a taliże walki Armii Ludowej ków nie będą chorowały na krzYWl- będzie przebudowa całe] PolskI na~ na..
_
. _
."
deptali godność ludzką, jak tego do- i Armii Krajowej oraz postawę ca- cę i gruźlicę i gdzie radość i we~ele zasadach sprawiedliwości .sPołeCZnej.~ słneJ. _p.rky 1.--uwaIy Ją do l'Jdwanll
tychczas nikt uczYnić nie potrafił.
lego społeczeństwa wobec niemiec- W"ypełnią ś?iany :mieszkań oraz 11czMusi~y ~ak najry~~lej Polskę t~k~ TrzeCiej Rzeszy."
Wiele milion()w ludzi zostało po- ldego olmpanb - wszystko to sta~ ne ogrody l parkI.
urzą.dzic, azeby w meJ nie było obf~b:BO trzecie:
hańbionych w swym człowieczeń- nowi nasz wielki wkład do wojny. I żeby ten wielki i piękny plan zrea- wateli pierw.szej i drugiej kiasy" Z0-6i.~t
u..... l
~
....
.
'
.:1_'
,~
,,!\.~ean.c::rJna rJaza spo..eczna, ouS t WleJ
a uczucia dalszych
milionów
Siódma rocznica wojny zastaje nas HZ!lnvać, potrzeb a p..3m do tego UL>leby wszyscy mieli pracę l• d os t a t eK,tJ
zostały tak zatrute i zdeprawowane wszystkich w pe~nl pracy nad 00- la powo!ać cały naród. Tak, jak wal- 'I wszyscy mogli kształcić swoje dzi'J-~ szm'n~ctwo i wicHd kapitał, które
oparami hitleryzmu, że wiele lat u- budową krft,ju i st~liey, naszej nicR ka i opór 'Warszawy był dolronywa- ci i 'pełnymi garściami czerpać z:~,l miały dec;rdują,cy wpływ na poIi.
płynie - nim zdołają te miliony lu- śmiortelnej i zawsze buntowniczej w ny w imieniu całego narodu, tak wspólnych dobrodziejstw oświaty 1~ tyli:ę rządów sanacyjnych _ pchadzi wrócić do normalnego zdrowia. stosunku do naj-cźaiey Warsza- szybka odbudowa naszej stolicy le-, kultury.
ta
Wojna roku 1939 była zatem woj- 'Q'Y, której ocr-#icczn;<T \Vl:óg zaprzy-I 'Ży równie'Ż. w jnt.ereSie całego naro-I A. więc od dnia (lzisie.isze.~o st2je-~.~.· ły te rządy w ldcl'unku w9półpl'a
nf:} niemieckiego bestialstwa i rozpa- siągł zgubę. Zniszc.zyl' ją w 85%, ale duo
. my wszyscy na froncie odbt1{!o\.yy~ cy z Trz~cią. Rzeszą, w kiertmkU
-IIlIIIIIIlIIIIIIB!IIIiIiII_ _ _ _!IlIIi'ill!!iliil_ _ _ _ _ 1celu swego nie ooiągn~ł.
W dniu dzisiejszym rozpoczynamy naszej. st.olicy "Warszawy 1
~J podporządkowania się Trzeciej
.t]
Rzeszy."
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Na tle rocznicy klęski wrześniowej
Szalał
~~;j '1939 r.) "P..zeczpospolita" zaatana3 zabitych i przeszło 50 rannych. 2401
nad
ówczesnej
rodzin pozostało bez dachu nad gło
~
m.iędzynarodowej
polityki wobec
wą. Prawie wszystkie winnice zostały zniszczone.
W miejscowościach.
agresywnych posunięć Hitlera
i'
nawiedzonych przez cyklon, zostało
fjtwierdza, że Polska pietwsza stawiuszkodzonych 15 tys. budynków.
ła zdecydowany opór najeźdźcy.
Franz Unsteter, oskar,źony o
O stanowisku narodu polSkiegO
zamordowanie wraz z innymi 6 lot"Rzeczpospolita" pisze:
ników ~erykańskich - został Sk~Nikomu chyba Warszawa i jej tra stytucje, wojsko będzie budować
Warsz:::.wę musi odbudować cah
"Polf.!Im. została poko;!ana na pozany na śmierć przez trybunał wOJ- gedia nie zaciążyły tak na sercu, swój wielki dom Wojska Polskiego, PolsIm i cały naród. 1'rzeba ztnobtlach bitwy, ale moralnego oporu
skowy w Dachau.
•.
jak żołnierzowi polskiemu.
jakie mają inne armie świata. Ofi- .lizować do tego wszystkie wysilki i
~ąd włoski ~oin1?rmo~ał Kon Warszawa była miastem, które, cerowie ~ ~oł?ie:~ę zł~źą. na tę .bUdo- 1 poruszyć wszystkie serca, aby odbu- Polski najazd nierniecld nig'tly nie
ferencJę ~aryską, ze. me moze zre- nie daJo się sterroryzować Niemcom Iwę składkI pleru.ęzne, zeby wspolnym dowa stolicy entuzjazmowaJa cały
pokonał. Zwycięski pOChód faszyzzygnowac ze swego ządania zwrotu i odpowiedziało na terror odwetem. II wysiłkiem państwa i. obywateli. dać kraj i .była akCją.. stałą. OdbudowumUl rozpoczęty w :roku 1934-tym,
zł?ta, ~abranego we -Włoszech prz~z r\Varszawa, jak zadne miasto pOlsyje ~F~ ~dalszej~qli ~bUdowy ,Wftr- Jl;l.C ~to:ncę.kaidy .{)dblUlo je: swój
zał1Qnał się na Polsce. Zbl~ojnemu
Nlem~ow, gdybl złoto to. zostało od- -.::.. umiłowała wolnośćkrajtt i stoli:' s~WYljako 'StbIiCY:~:';2
.. ..'... . dom." ' . ~
'.
.. ,
oporowi Polski towarzyszył zryw
nalezlo;ne u ktoregokolWlek z Naro- cy. O wolność tę bił. się żołnierz. we
Na odbudowęWarsza'wy, w ktore]
Społeczensl.wo polskie Jest ofiarne
dów Zjednoczonych,
wrześniu 1939 r., żołnierz podziemny naród weźmie szerako udziaJt, będzie i dowiodło, że rozumie s:(lrawę odbusympatii· wszystkich demokratycz+ Były węgierski minister. obro- w. ok.upacji. i ŻOłnier.z Wojska Pol- my patrzyli jako na póle twór.czejl dOWY. kraju.
.
.
nych ludów ś\viata. Za przykładem
ny narodowej Instvan Antał skazany skie.go gdy wyzwalał Warszawę w walki.
\Vierzę głęboko, 1:e naród polski
Polski jedn& pańsnvo IW drugim
został przez trybunał lu~owy w Bu- styczniu 1945 r. Widział wtedy I Miesi~c wrzes~eń, w którym Nie~ odb~~u~e Wa:szaw~, jak? najnowowstępowało do walki z agre$j~ fadapeszc~e na karę śmierCl przez roz- straszliwe zniszczenia, które wstrzą-; ey . ~okon!1U. p~erw:.:~szego zb?I'zema czesmeJ~zą l .naJPięI:meJszą , ~e
strzelame.
snęły nim.
naszeJ stolicy, mech przYPon:ma Po- rws.zystldCh. s~lieę. W~ . wrzesmu,
szystowską. Upadek Polski nie poW niedzielę rozpoczęło się wyNiemcy zniszczyli Warszawę z lilkom i światu,czfID był hltler:yzm/ktOry bę~le SI..ałym mlt:uącem od- ,i \vstl'zymał juź biegu dziejów. W
siedlanie Niemców z Węgier do ame zemsty i 'livyracho\vania. Było to w i Co . uczynił on z Warszawy, mech bu~owy W!1rsza~y, narod przy:stę-~ pięknych słowach ujął to wszystko
rykańSkieJ.' strefy okupacyjnej w p.lanaCh Hitlel'a, niemieckiego illŻy- będzle ~rzestr,!gą.. prze. d poch?pnym pUJe dotwul'czeJ o.fenzywy, a WOJSkOI"
prezydent Roosevelt:
Niemczech.
niera, czy hitlerowslriego żołnierza,' ~w:lg~Ie~ N~emi:c, 1;tór~ J.eszcze razem z nar~dem :- bo wola całego
Na granicy portugalsko - hlsz.. który niszczył Warszawę z sadyz- nie znue:n:iły wilczeJ skory l me wy- narodu poIsluego Jest, aby Wa1"Sza..
Polska stała się natchnieniem napańskiej zostały wydane spoojalne mem. Niemcy mieli nadzieję _ i roo- rzekły SIę nadziei na odwet.
. .. w&. była odbud9wana...
rodów".
zarządzenia na. wypadek; gdyby przy że do dzisiejszego dnia kryją ją W
.
,
wódca rexistów belgijskich Leon De~ sobie, że Warszawy nie uda się pogreHe zamierzał udać się z HLszpa- dźwignąć z ruin i że tym samym
nil do Portugalii. We wszystkich Polska pozostanie bez stolicy. Nie
.
portach portugalskich równiez za- można było do tego dopuścić.
,
ostrzona zost~ła, kont:ola. ~tatek
Warszawa musiała być dalej sto"Monte ~yala, ~a ktorym Jakoby licą, a rząd przebywać w Warszaf t BI\Ii
\1'1)11
n
łD ~
miał znajdować SIę Degrelle, został wie. Odbudowa ·Warszawy była naU llłB
U
9.
'iB At
starannie przeszukany w Lizbonie. kazem serca i rozumu politycznego
W dm' d'"
1
Pol.icja oświadczyła że Degrella nie Gd b '
t ł'
N."
K
l)11
ZllSlleJlSZYllIl WZ!pOIczy.na w
945--46.1'. illWSltępUj'l;CO; pszentca - / Pozwoli to na osią)grr1Jlęde przedwOli.
znaleziono.'
. y. y. me po~.~ ~ ~um
le~= 'openhaldze swe d?J:1oof nt: lIl.ara.dy 31 proc., żyto -:- 41 proc., ięczm~eń- malIliu [){l!gt~()!Wła 1i1ier,oljradZillY w clą+ Marszałel{ Tito odmówił pltzy" CY'tZYJąc~ J?o f lS. li~e na ZleJą.
~NZ dla SlPraw )WyzyVt~łellua l R?l- 49 proc•• ,z~mntaki - 46 proc.
;g1U 2-<C!h lart, a by.dła 'W ciągu 5-7 la't.
. i l
i
F·
. N l B k
we u num owa y.
motwa
A. O.. Na lwlllferellclę,
LflUjOOOISiCrami. hamującymi ,szytbiką Mimo ~ed poPrawy !Z !lHllsz~j P>10Jęc, a {RP ta~ ranc!s. oe~. a era, WojSkO Polskie zrozumiało to llie- która p rzec kj;glnie się <10 9 bm. przy- o:dbuid{)~ę TolLn::cza. są m. m.; brak ,c1'ilJkoJi ma :będzie moż,na zapewnić
ktory w .czasuJ SW~ POflro~ prz~z bezpieczeństwo i odbudowa Warsza- ,by:!o Gik,olo 200 delez,rutó1w, f'etp!rezen- s~y POOlągOlW~, l'nwentarza, :t1aJWO- 'w:ięceJj :illż ·1.121 ka~orili na g't,oMTę
J~gosławl~ do.Grec~ starał Się usil- wy nie odbywa się bez niego. 2:oł~ Itu;ją:cY'dh 24 'Pań!srtwa. Po;lslldej dede- zaw, sZJtl:uOZ!llY1Cih, ma'S'zY1l1 i iI1'aTzędzi d.zj,ennie. Rząrl dąży i'e:dm,aJk do tego,
m~ o au~hencJf;! u pre:mi~a .Jugosk- nierz polski jeszcze tego samego Igruaj~, kitóra już pliZyibY'la dlO Ko.nen- r.0ll C ih.
d
oib
ł
Wll. ~apltan :Francis Noel Bakar \'I'- dnia, w któl';Y'ID wyzwalał Warsza- IltaJgli 1JIrz~wOtC1..tjJi.cZY W]oelp!rem~er 'PMi- "m ZyJCI .
alby kaiŻ, y
ywa:te oi;flz:vmywa:ł
dał SIę samochodem p~~z Saloniki wę, zabrał się do ratowania jej ze :k!oladczylk, będąJcy S1ta,tym cZ~onikiem
\V rollru 1946-47 watrtmki ŻytWUlO- 2.011 kallom, hrrukUijące kOllłtYil1;gem.'ty
do A.ten dla obs.e.rwaCJl przebiegu zniszczel'i i pożarów, rozminowując Drody F AtO.
śC!{)lWe ~,PO!}.slki p'ozwo~ą; prz.eznaozyc ŻYlWlOOIŚIC'i będZIemy więc mlUiSie:li Sjp>r.o
t
G
J.\.
i11a g>lrOwęmtesZlkaiLca. mąki żytniej _ \vrudzać z zagraru;llcy.
,tysiące d0m.~w, budują? pierwsze
Pr.zernów.iemfa pow1truune w""o-loohli: 613 k ( ib
113 6 1~.
)
p l e b lSCy u w recJl. •
+ Rząd franctłSki powiadomił
mosty na WIsIe, usuwając gruz z ki .<.~ O.t. .
..:l.:' k'
.
J&
_
'
:~ wo e:c
.' J\!g'. w 1935 1".,
W cz001e koofer:emaH mtu. Sz.fanik wnik Andre de Wavr~ szefa uli
. b
.
b ł
imi
'ś * ' ruu. . H,r1:Sl~lI3Jl1, w~lTlJS l mm. Sil;J,r. zarg,l. 9.ł 17 'k.,.. mięsa worowego (21,6 kg. w ,oheliSIki ,O!11ówi:l, w olCtpow1edz l·. na zap
~ du gaen de Gaulle(a z· czasów· c, z~ y ... ~oznda yo ndz . Pl'zpeJ1 c Rmslll1iU'sell1 i gem. dYfiet~or Mię-c1zyula- 1938 r) 33 kg tłuszczu (88 3, ....
v:ryWIa.
1 p:rzeJOOJW:6<j,
oprowa aJąc
ac 'wdow.e'j O:n.gan-!lizaJC.ji ZyWiI}'O'.sc;OWeiJ·
.
....) ' . "
'.A<b.~ dawMle pj7ltalThia, wllę g.iel,d Q:;Ibo.żowojny, że została l?owołana komisja, Zwycięstwa i Grób Nieznanego żoł- 'BOY1d.'
"
'.
. "1
,ip,r~ed. WOliTIl1.. 5J?.o:zY;C;1e ~UikJ1iU rQtw~ wytClh. SlIml!wę z!nJe:s,ileni.a świacLc.zeń
która ma zbadać Jego sprawę· Na nierza do normalnego wyglądu.
.
.
...
~~~ Slę będ~le ~l;e.:l WlęC~J ip,!Z'etdrwo- rzeczowy:ciJJ. oraz !l1ruscze PifDipOzycj:e
czele komisji stanął gen. Fortin·.Wojsko Polskie pokazało, ile w ,+ ,~~e1~aCl ~'~:zaraJą s:.lę .m. 1'11. z sy- JerutJi~, ZJ<~a.kOiW' za~ 251,.5 kg. eJkispo'morwe, sltawialIle Am,grvi>i. P,Otl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _U!lIIBiiliilnim przywiązania do stolicy i zrozu. ,.UaJ?J<\ ZY~'lI10Si~lOWą: S\~,F~t~ ~,raz. z ,nflg:t<o<wę w oc 342,8 kig. w 1938 r. sika g'Ortorwa j,es,: ,e:k:stportować jaoja
mienia dla jej odbudowy. Dziś War- IPrOl!ekltaml umo:w z lt11S.t:y,tuCJaml filę:
W naddh:ot(lza~yrn r~u ~sp~ar- (10 - 15 mH. sz!tuk), niewielJikite mO'ś-'
zawa po roku Wysiłków państwa j ,dz:Y~a;rodowy!llI. P.oza tym. ~akon!e cz~n ~ząd z:ail1!ile1rza z.nalCZll1e zWlęk- ci s!ZY!llelk ;i droib,i\ubite.g.o, \vzrumia;n
Co dzreń fraszka
społeczeństwa - jest stolicą, którEj ~~nCl omaWl-;ne będ!l P!::>~(~xty ~łę- I SZYC Oihsza,ry SlI~e. Na OIddmkiU hOo- za atl"tykuly żY\V1!lościorwe pO'W1S2,eclbodbudowa. postępuje stale naprzód.' ,!zynar~~Owel orgam.zaC ll r?,zdZ~~lu Idolwiamym l11JU'li'1ffiY, nrudal prO'Wa:dzić n~g1() u,ży:tku i łaltwe do tro.zd'z,iału. faik
lił",.
N,' zabraknie woj-ska 1 w dalszej od- zyW:tlOSCł Ołra'Z. W ZWlą ziktt. ,z illkW1da- z:naJ.,ce;m.e Ol.IS.'z.czę<d!,tJlOISIC]" t8J.k ż.e pro. c~nt mlęsiO, ttusZlcze, ry1by i'td. DOItydlicza'S
~~J' •• ł'{u
b~ . .
c:Ją. dO!s!taw UNRR:A z kOi1cem bileż. uhoju
będz~ większy uiZ 7 pr()o. !la nalSzą ofertę nie o,trzymalliśmy od
Z 'powodu "plebiscytu" w Grecii.
, Ww;.;:,~ji wrześniowej, która odby- rOI~u sposoby ,d6pom()i~nia w 19·17 f. 1"krów, 35 proc. cieląt, i 80 proc•. świń. Ang:lii odlPowi,edzi. (r.)
'.'
b""a k·
d
panstwom. ktore z tych dostaw ko_ .
Dużo w Greeji.
wac SIę
\,'UZle 00 ro n I po czas rzystały
;;;;;;:.
j
całe
społeczeństwo polskie
.'
ł.
Ś t
pardon, cudów
udować będzie w stolicy swoje in- S'!lTUACJA ~ls~i"'IZPlCYJNA
.III!!
II!
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.
p.
z wyrażeniem
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W sobotę w okolicy Wenecji
cyklon, którego ofiarą padło I
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czy monorchi

Ro.nub.

me

T E,

woli ludu.

Bo cói np.
z takich

pytań ł

monarchia
czy republika '1

Nic. plebiscyt
nie poradzi:

Dem i

tak
krma wsadzi.

W Zi\v iąZ!1utt z komxe.tetHC:ją ŻYWiUOŚW f(oąJenilul:dze, wal,to zwrÓtc'ić
i
iuwagę na kooferoocję pras,owa z
.
l dz,errm:karrzalilli zWg;r:aJI1ICZlIlymi, ia,ka
dmówR l.ul~iJiIU VI o1r'i' ,,"' się fJ;{/,by!la w Mm:. A,prfYWllzalCji i Handnli okfq~le" slolu d,1u w War&Zawie.
. Z d~ilSied's,zą. syrt'11alCja źywlnościową
LONiDYN. 1. 9. (ArPI). - Wysoki Pol'Siki oraz pilaiuami RZa!frtl w tej.
ko.miltert arafbS!ki w Pa;letS·ty:nie odmó- sp.raw1e na inajhH,ższą. przyszłość zawj;j: . wzięcia wdzia:tu w konrereIlicii 0- [1X>z.nai dziennilkarz:v
za;gran.iczmy,d! l
krą!g-tego SltOlhl wSIprawie palle,tyń- I DYlr. DClIJ. I was·vIóewlcz.
.
il()'j, CZY!l1i on rÓ<':-Vllli'eż Slta·rania alby! p!Otl!:·L_''l C7;',emiOlPJodó\y \Y WH"ÓW"-

Arabsk

i

! c~ową

I

Liga A1'\albSlka z3lJęla p,oo'{)looestano' t ~,tJmu do i'. 1938 ma,CZillle ",! P'ols.,;:e
JSlro.
Zlmada<ta. bo p,rzetdtstawiala si.ę w

E C.Z

Eyły dyrel.."tor i za102:yeiel gimn. "Lisa Kuli" w Warszawie.
~zynny członek, straż.~ Obywatelskiej w r. 1919, założyciel
L. prezes tow. EdukaCjI
Narodowej, członek i założyciel
.,Z~ąz~u Nauczycieli", założyciel kooperatywy dla nauczycleh w r. 1920, ostatnio, profesor matematy!rl w gimn.
miejskich w Warszawie.
Zmarł podczas nalotu bomby na Jego mieszkanie dn.
1.2 maja 1943 r.
.
Za· spokój .Jego ćzystej duszy odbędzie się nabożeństwo
1:ałóbne dn. 6 września (w piątek) o g-odz. 8.30 w kościele
.;.atedralnym przy ul. Piotrkowskiej,
.
:tona i ni~obecni córka zięć i wnuczek.
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TWOją StolicąU

pełne światła.

'pozbawionych słońca i niehygie'"
nicznvch domów
dzielnice
mieszkalne ".."śród ogrodów. Zamiast anarchii ruchu - prawi"
dłowa i nowoczesna komunikacja.
..
.
.•
Tzw
gruzu.
. ~. Wal'SZv.wSKl
.
1 700Zespoł
k ~ Mael_
49,3° 0 KW mocy w turbozespo- S~1.0. ]ffiUJ,ąCy .' d
'di. roz
łach elektrowni.
~lągaJący Się z~ 1zy k ? pme~
3.54l: posesji pod napięciem e-. Czersk~~m! a. 1~ an. ą l ~Sd
lekttycznym.
I owem? alu~ S!ę ~d4mim 'by o _
4 2 6 km. nawodnionej sieci wo_\ne&k,mleSzmma, l ::dny~ wa
dociągQwej.
Iron OW pracy, swo
ue o wy-

otwarta w Łodzi

' .
. " 1{:t'ory w zy.
N
"
.
"
M leSląc
wrzeSlen,
astępU:Ie przemaWIał zastę.pca /rzecznego ze stoczm Gdań9ka; bu
ciu Warszawy zapisał się dwa ra- kierownika Biura Odbudowy Sto- dulca z Mazurów; wyrobów wł6zy na początku j u schyłku licy, mjr. Segalin, kt6ry WSPOmi-/kienniczych z Łodzi i Białegostowojny - tragicznymi zgłoskami, nając dzieje męczeństwa i boha- ku; mebli z Bydgoszczy, materiapoświęcony. .zost~ł - jak wiado-1terstwa Warszawy stwierdził:
/łów budowlanych z nad Odry; 10mo - wzmozoneJ pracy nad od"Przestaliśmy już gloryfikowac1komotyw, wagonów i tramv:.raj6w
budową Stolicy. W pracy tej u- koronę cierniową.
z Wrocławia; szkła z Piotrkowa;
k
dział ~eźn;ie .ni~ tylko zniszczona,. Gloryfikujemy obecnie kielnię druków z Krakowa; żelaza, węgla 6.000 przyłączonych nierucho-IPOcCZAy~Yu·KRAJ ODBUDUJE
ale WIeczme ZYjąca \Ąf arszawa, jej
i miot.
i cementu ze Śląska; zboża z Lu~ mości do sieci wodnej.
:u
wierni mieszkańcy, lecz i cala Pol gloryfikujemy bohaterstwo pracy belskiego; energii elektrycznej z :143 km. sieci fazowej w eks-I
SWOJ Ą STOLICĘ
ska, jak długa i szeroka.
szarego człowieka. Wa1cz Y1iśmY !ROŹQOwa.
ploatacji.
Łódź l polski Manchester przy
Dźwignięcie Stolicy z ruin
i ginęliśmy bezimiennie, teraz praWarszawa wchłonie w odbudo- l75 km. wyremontowanego to- czyni się do odbudQwy zakładów
i zgliszcz
cujmy i ponośmy bezimienne ofia-Iwę dobra wyprodukowane przez 1"\1 tramwajowego.
przemysłowych. składów i chło~
i stworzenie z :niej wspaniałego no- ry".
naró(~ na sumę 240 miliardów zlo- 25 uruchomionych linii tram- dni ""/ Zc'ł"hodniej dzielnicy za"
woczesnego miasta - jest sprawą. Na zakończenie uroczystośd ,tYCh! Odbudowa stolicy leży więc wajowych, trolleybusowych i au· opatrzcn:a.
każdego Polaka, sprawą bliską Iprzemawia,ł prezydent Łodzi ob. w interesie każdego obywatela.
tobusowych.
X
sercu zar6wno Ślązaka, Pomorza- Mijał, który przypomniał raz
Straty Wllrszawy
...ale ;'ycie w Warszawie jest I Wystawa, która otwarta hę·
nina, Łodzianina jak mieszkańca szcze Warszawę w okresie walki z 800.000 poległych i zamordowatrudne.
dzie w Łodzi do końca września
ziemi lubelskiej lub poznańskiej. okupantem, gdy stolica była Źi"ó- nych.
Wystarczy przyjrzeć się tym kil jest ze wszechmiar godna obej'"
Nikt nie uchyla się od pomocy na dłem siły i bohterstwa dla całej II 82°/0 zbU'rzonych budynków. .kunastt1 zdjęciom z życia warsza- rzema. Czynna jest w dni porzecz zniszczonej Warszawy - Polski. .
900 zniszczo~ych objekt6w za-lwilłków vrśr6d gruzów.
Iwszednie w godzinach: 10-13 i
jesteśmy świadomi swego 000-1 uPraca naó odbudowę \Varsza- bytkO\vych.
l
W gru'Mch także leży gmach ,15-18. w niedziele w godz.
wiąz1ru wobec niej.
IWY, w kt6rej weźmie udział cała! lOOo/f! unieruchomionych tttzą-I Sejmu polskiego, sala zaś fłRo~ '110-19.
Jak dalece z odbudoW0 Vlarsza-IPolska, będzie właśnie
Idzeń miejskich.
Imy" nie jest <odpowiednim miej-Wstęp bezpłatny.
wy łączy się dobrobyt całego kra- isplaceniem naszego długu wobec
Ciekawe wobec tyeh cyfr są cem dla obrad KRN i zjazdów I
Ł. lopalewska.
ju, a co zatem idzie i każdego PO-l
bohaterstwa Stolicy",
17,djęcin ilustrujące
delegatów krajowych i zagranicz
laka - ilustruje piękna
Przeoięcia wstęgi dokonał wice- Ifragment}".. odbudowanej Warsza- nych. Biura ministerstw miesz·l r'-"'""""'--~-----""""'---~
wystawa propagandowa pod naz- :Jrez. Duniak.
wy
czą się w domach czynszowych,
wą ,,~arszawa - Twoją stolicą"
~ystawa ilustruje cztery zasa- ~ więr.,: ?lold mieszkalne Żo~iborza:~ bara~i .zastępuj~ ~otele .dla
zorgamzowana przez Naczelną Ra dmczcmomenty: Warszawę przed 'l'] Sasl::'1CJ Kępy, Teatr Polski, Tym1aelegatow l uczesfmkow zJaz- i
dę Odbudowy Stolicy, kt6ra od/WOjenną. Warszawę
gruzów i czasowy Dworzec Gł6wny, PlacIdów.
ł
Łódź, Piotrkowska 88 tel. 208-58
Łodzi rozpocz~ła swój objazd po jzgliszcz, dotychczasowe osiągnię-IZ"'"vycięstwa, Elektrownia i wresz-I
A TERAZ WARSZAWA
pOleca
Polsce.
lcia w dziedzinie odbudowy oraz
most im. ks. Poniatowskiego. i
PRZYSZŁOŚCI...
wszelkiego rodzaju czapki
Otwarcia wystawy, która mle-IWarszawę przyszłości.
I wymowne cyfry:
i Zamiast chaosu parcel - jasna. sezon jesienny.
ści się w Miejskiej Galerii Sztuk: Wystawa zorganizowana jest 3.038 .000 m sześc. odbudowa-I ny plan zabudowy. Zamiast ciem
(PAP lGl6)
1
p
Plastycznych w parku Sienkiewi-l omysło ,-.ro, barwnie i cieka\vie·lnych domów
: nych warsztatów pracy - hale
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mitetu Odbudowy Stolicy, wice-I Do najciekawszych należy plan-Iszknlnych.
I ..
prezydent miasta ob. DU'l1iak.
sza druga pt. ,,\Varszawa - Two-! 48 zabezpieczony~h budowli za- f
Na uroczystość przybyli: pre- ją stolicą", kt6ra całym szere-jbytkowych.
zydent Warszawy inż. Tołwiński, giem fotografii przedstawia
3·495·000 m. sześc. rozebranych ~
przedstawiciele BOS-u z inż, Cha
Warszawę jako odbiorcę:
b udy nk6w grożących zawaleniem.
bielskim i mgr. Segalinem na cze- towarów. importowalt1ych; taboru. 4 6.7. 000. m. sześc. wywiezionego
le, prezydent m. Łodzi. Mijal, wi-

I
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~~:~~~i~~:k: :ó:::J:W::,Z dzlałalnoś,i
dziale Łodzi w dziele odbudowy
Stolicy, nawiązał do po~tania
Łódzkiego Miejskiego Komitetu
Odbudowy Stolicy który zawia.
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zał SIę w maJu I945. a WIęC w kllka miesięcy po oswobodzeniu mia
sta, a zaledwie w kilka dni po zakończeniu działań wojenny"
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pracy w odbudowę stohcy Polski.
Na ten wkład nie możemy jednak
liczyc. Warszawę odbudowac musimy sami".
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TOKARKĘ
długoścI

l.

2

1,5 mu -

..

wysokości

w

kłach

I

250-350 mm.

2. WJ:ER.TARKĘ: - świder do 30 mm.
~
3. FREZARKĘ - większego typu
~l ~ 4. HEBLAR~Ę lub CZOMWKĘ - 1,5 mtr. średnIcy
~l ~ Maszyny wmny być w dobrym stanie na napęd elektryczny.
~l ~ OfHty do Administracji Dziennika L6dzkiego pod "Ślusarnia".
~12
(8466-p)
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Rys. przedstawia Agapita
jak w ogrodzie JJSzpilkiC< czyta.
Czyta pi/me i wytrwale,
chcąc w tym piśmie humor znaleź6.
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Idzie Krupka zagapiony~
a tymczasem z drugiej Strolry
na wzór pana Agapita
jakiś facet lIP.rzekrói." 9Zr..ta.
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ZJAZD IN~YNIERóW i TECHNIKóW PRZEM. ClłEl\U(''ZNEGO
ODBĘDZIE SIĘ: W GLIWICACH

recaprt:.· .

~""'-""""'~"""""""~~""""''''\1

swym przemówieniu:

hasło między:narodoweg? w~ad,?

WARUNKI DO OMóWIENIA NA MIEJSCU (Kr 1657)

U<:Z!ba U!De~piepZOdlych w Uhe~p~e·'!, . W. zru1dad'aoh d~Q,ll:am9. 24.720 za-/
S-kłosowo
Szkoła
clallni. 5Jroł~C!z.neJ w ŁodZi WY1}0'slła! if.[,gOW (o 3.506 W;ięoel :n:z w czerW-I,
Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w dmu l hp.ca hr. 194.707 osob (o l CIU) - w tym~ w zakhdzle przyrodo5.203 wię.cej uLi w miooiąou POP"fZed- Ie,cz.nl·czYlJ:n 14.799, w za'ktadz:e den.- i
przyjmuje zapisy codziennie w godz. 10-14
n:m). Osób pohFe;rająJC~rdl Tenty w tY,sJtY1Ciznym 5.075 i w rent'genowskim i
ul. Jara.cza 26.
dniu 1 lipca bylo 7.355.
1.846.
I
(Kr. 323l~)
\V' rama·ch. POll11OCY • pi~n!ę;i)nei wyW p.racowniaclt ~ruk,terj{)ilog1c:wy',clI' ił rilmr.ii!i!iIl1llm:lmrnh~f!Hl!m!'l!ilW!il!E;i:,':i:;'ii!!,iiriin!j!iiliitmmi!miim!lIllii!:iHl~!iffil~!!lflillllfi!!IIITnm;,~ii~:ri:::::imlli;l!ii!!llnr:mr,~1!~!lii\i!1: •i:.r,H:i::!l':;;,i.k~1l!!;j!f!!Jijji~Lii:Jiim!iJi,~~.

czerwou).

"Rdbotnicza
rzuca
'; Warszawa - twoją stolicą· TwaJą Prz=r:
nym ośrodkiem życia międzynarodowego, dlatego rzucone zostało

FORMIERZY DO ODLEWNI ~ELIWA
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stolicy z ruin.
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Wystawa o Warszawie będzie pun zl. (o 1~~0.489 W1ęoeIJ 1lll'Z W pi{)'J)Tze- chorobowe UldzieUlo pOllTIOCY w 646
ktem zwrotnym w szlachetnym dmm mleSLaou).
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. . .
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Śledząc pilnie
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prasy glosy

sobie nosy.
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I Przekonani, że

to szkodzi
gdY się przy czytaniu chodzI,
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swój szczery ohowiązek obejrze- bm. nie tylko oaniesie szereg t.olw~H: Wa1jsÓ\Vina, Staiuiszewsiki i pera~Jh na~zyoh cza~ R!utko;;,slOlesg'.)
.. h
k'
d
•
. •
l'
-...
,l '
:by,} z.uaDZln:le lc!pszy l Wy.nOS"i - > •
N a mOJe
ClC e pu anIe} o po· me przedtem ruin Warszawy, a wspamałych ZWyCIęstw, a e l uzy 'RUitk.0:w'~ln.
,t
'
.
' ,._ R!uLk.owsll"' zadą! \'; p,r.zedhie~u 1'fzewiada ~trwożony ~los ...,nie wcho-- dopiero po złożeniu h Id
l - k b
d b
'k'
\-Vu'jsowma za'Jęi,a IlJlerwsze mteil
~,'t t
kIT'
y
, d
. . -<1
'L h i
. o ubPo:" s a ~rzof oBreJ w nl lp' 1 t . S'ce w fZluc;l'e d ytSikiem, uzy.skl1'j1'c ,Gi'e miderl'sIC",~ l_TIi e z,ol: ~-d ~'a""bw"ad' lz;1rr):?=
dzić.", .al~ ja ue~yll!m
fZWl t s ym 00 a er?~ ~oznB
~zle .. nIą ~le. a tyk u.
Ize. ~ Ulą 39.18. D.-rrugie mi~jsce za,jęta DOlhrz~,n- ,~any, . ~ il'!lna~U, vv ~,aL; Yl~n
""0-,'
ZJ1lJ.]dUJl~ SIę w salt
planować gdzIe r lC1edy zotgamzo-, nad nanl1 bzale mewy~ zb1IzamYska która rZi\l!C~ta 36.46., Na trz,ev-Iffi ZJe ble,gl 0Ih, w S\\ ?"l11, ,~I.zedDl':'b,dLl z
I 'JUZ• GdymEl,
.
.. "
l 1 :. ~zwe(Jka Rtuth "RmZY'nem veY'ley i rOZ11Uca mH~ zy
· do H
W 1ewym rogu pokoju na żal.. wane b ęd ą d El1sze starty w P oZ- szę
e uJ a potem
tillle1JSCU zna,'a'z a Się....,·
.!
'p-',! 'li-'l' ll'e b--ia h+ wielka ia:k wyka'k'"
, '. • .
Lód r W . S d'
W' k !rZlultem .36,04, a [la Clwa,ptym tCClnI r, 'l: l .
Y
u\. "
. ' ;L ;_+',
'
nrers 1m lozku Wa~aS1eW1CZOW~? sce.
,.
ZI.
ar~zawa, ta 101'1. OlS a (W~o:c:hy) 35.77. Wajsówua za pief\~- zaty sf'top~ry ,SędZl?W SZ\H,~L'.',,!c11.;
odpoczywa po masazu. W ChWIlI,
- Słyszałam - wtrąca Wala .. PolskIego 1 w perspektYWIe Kra- 'sz.e rni.elirsce, a Doibrza(iiska za df;U(gre StanrS~,e\vsk} w ~J1eg~ In~ ~UO In l:n;c
Ady pukałem do drzwi, musial si~wiczównE!, że jesteśmy W prze" kó-w, te mistrzostwa Polski z u· oltrzY\li1a,!y !11agw~ly w postruci dysku i o~e;~,r!ł za:c1ne! roh, za'jmu!ą~ o'sta'.me
wła.śnie ten zabieg dobiegać korl- dedn. iu mistrzostw. Polski w Kra" dzia1em VIalasiewicz6wny!
i tsac,V p:l~tero~~e].
.d' b.t ·d.,.iall.f~~J~~~~;'e d..",k'em z,mrciężyt W,bell
..
. . k
.
Zł' d
1_' L.
Ż
'
"b
ensa'Cla tY'C'1l zavv"Oi ow Y u
·1' .', J'- l '- ";Ę ,
·
•
ell. W Iiam S.1 ę z mą rUflJserde.czme J• OWIe.
g oszl? S1ę. o wSZYSt.KICu
egnamy S1ę serdeczn,ze
ez in ['zyna' BAyle.Ya k,fóry t8.iftOiwal w, CG\US's;~imi rZiutel.ll 51.3':) .przed .mda-,
W czasie trwania mistrzostw Elłlmożliwych konkurencji.Zapowia" sł6w. Mam nadzieję, że będę mial b~81ch A~~lii .;, bie~u na 100 m. klem swo'm TOiSf :- 48,?1, a ~v b,i~g~
'd • ł'
dl _!dam że mam zamiar uzyskać ja .. niebawem okazje napisać sążnisty Uzyskał .oln. w fi:na'le fa.ln. t?Js'tyczny na,110 m zwy;c':ęzyI TIl:s'kz l re1kor~
ropy .W1, Z1a e~ ?ą ~awsze :; o ~
. )
. •.
.
~
.
_. .
10 3 s'Cfk Jes!t to 'l1ajlepSizy czas dZISIta :E.Uf{]'!JY, Szwed L;:clmaln. woza
r:l0ŚCl ]nlkudzleszp clU metrow Nte 1kz § lepszy. czas, c'hocrllzby z tego artykuł pełen ,zachwytu 1 entu-czrusl,"
.,
~ . ople· T1i
"{'e 147 Pfo,t,lral-'z Li r1 \11a"1 J'p,,;+ b·l!Ź-;
5
<:"
UZY,>:IIiCliny 'po ,\YOIJnle '\v UUlr •• r 'rzy ~,
,..
'"
..
rozmawialiśmy ze sobą. Nie chcia- wzgl?du, 7e breznUł ktakowsktego ~Jazmu o zawodnt~~ce, kt6r~ przy (Pon~i!na:my;, żer~eilwrd świwt'a w t~j :il1<tcZQ p.oc1ol~,n~ ~o b:y!e'!4 0 ,na~:fnel~o
lem pytać dlaczego była w tak stadIonu Jest stosunkowołwarda, Jechal.a z Amerykt 1.1 kt6ra Jest W!komkllflenCiJl nall e;zyd O Siłynnego OvellI blle!gfll~za. vVo!]tka 1IO!a.nDI,~S',\.~I~O.
/';lI b ' f '
.t
t
h la jednocześnie elastyczna.
dalszym ciąóu chlubą sportu pól. sa 1 wYlnos:i 10,2 sek. Murzyn Beyley NO'St,l!de.l1lty.czneOlkuilarYl ma 'Le. saltn~
~ a ej ormle na mts rzos wac W
.• •
.
•
o
.
iest młodym, dO'sikoll1a:le z;hudowanym ma'1J.llery ,sPOIPt!)\Ve, co Wt'sz b;c2'a,cz
Oslo.
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Nie mialem odwagi ° tym m6- bie. VI aIasiewiczówna wyciąga z
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sunków sportowych w Ameryce.
- A co pani powie o.naszych
W drugim meczu o mi.§tl'Zostwolniem z powodu nadwagi mistrza jU-lten młody talent musi jegzcze wiiele
- Należf? do klubu Polskich zawodniczkach?
drużynowe w boksie łódzkim pię-j morów łódzkich, ROgalSkiegO" ze się nam:~zyć. ShTobiramlo nic wycza,Olimpijek w Cleveland. Klub nasz - Wolałabym na to 'pytanie ściarze Geyera wygrali ze Zjednoczo~ ~ Zjednoczonych. W spotkanIu towa- wa dystur.su i przez i'l m!.l~! sel'1.ę
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ba wiedzieć powiada - pani Sta~ już rzucone.> to odpowiem na nie kowało zaprawy· kondycyjnej. Geyer; nić, że rruwodnik ten, kt6rego widzie- zostać wleHrą rewelacją. ringów łódz
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ZMIANA NAZWISK
JA~N (milczy).
ł Z
Z{L łttm "
d l
J P
złotych z zamianą w razie nieścirv
~
. ..
ZUZA OOOc'ną p~kq, bijl! w Iltól,i PRZYJA.CIóŁK,;1 (tez).
anem.
'"
.
et' lno,sci na 4 tygodnie aresztu.
Nu pOdstawie art. 9 p. 2 Dekrebl
~, J A,4N
(
.,.
1J wpeh;, pod. Mż1944 Ostateczna
lIkWIdacJa
me; (!>fl. - •
z dnia 10. XI. 1945 T • .,O 2:ntlanle d'i'Ugą OGiera flJillgoó w okolicy no/w, i
'i·
Z 'l'lh..'jXJ,CZ u
..
mieckiego oporu we FrancjI. PODA.,~ O PU,ZYDZIAŁ WYPRA\VEKl i ustalaniu inlion i nazwisk'" (Dz, tUs (num jej sif! nie zamllka,).
i ko).,. •
3t--~...,1 %3
NIE PRZYJMUJE SIĘ
.
R. P. Nr M, poz. 310} Ur~d
JAN (milczl/ ()rd~rnie).
ONE (Wll~.14 Uf)
,rm~
Ze wzglę'du na wyczerpani@przy-WojewódzkiLtSdzkipodaje do pu~
~
~. ~.
i ktńi~nę &l1tlJ.).•
dzielonego
kontyngentu Wydzlał bUcznej wiadomości, iż następują.ce
• JAN (
; ga,rkilttmi WUloJe uAprowizacji i Handlu w Łodzi nie lOSOby uzyskały zezwolenie na zmiaTEATR ,.BAGA1'ELA.,
wlf11l'ł.t a
WAtNE TEl.EFONT
przyjmuje jut nowych podań o przy- nę nazwisk rodov;rych:
Piotrkow'$ka 94
wCO$i$'ł'/,ie).
Woj. Urząd B ; - - - tel. 252 .. '12 dział vv:::' -'~k d~a noworodków.
1) Goldbaum Stanl$ła,w, Sa.tn. 'VI .Już 35.891 osób (nie IicZftc wct&o.
ZUZA (azczebif1c%tJ b6z 1Jd1'Zf!;'nlJ'f,
- tel. 130 ... 01. ,v. l'
.orstwle AproWiza.cji 1 Tomaszowie Mazowieckim na
<t;
źe trzeba, ie ktmi.c~iet ~ bez tłi(!o
Pow. Urząd Bezp.
tel 2&3-60 \. Hand,-- f'óczynlcmo ju:f; starania o nazwisko "Drzewińskl".
rajszej publiczności) oglą.da:ło prze- an: nt8,%)~
Kom. Miejsk. M, O. - t l' 1S8 0'1 zwolrlitnle dalszych wyprawek. Poza.bawnę. komedię Inuzyc:mą Z. 00•
Kom. Pow. M. O.
e. 1 4otrzymaniu
przydziału
Wydział 2) Winer Jan Henryk, zam. w zda.\Vy 1 W. Stępnia p. t. »Blitnmk«.
JAN (trą{;(J ZU$f trzykrotnie paliPogot. Rat.. Miejsk. - tel. O -4_1 wznowi przyjmowanie podań, powia~ :Piotrkowie TrybunatsktIn przy ul.
Znakomita obsada Z A. Dymszą 8f1.1ulrawllm kredetUJem).
Pogot. Rnt. tJbezp.
- tte1l' ~i47:i~ I camia.jąe o tym zainteresowanych. logrOdowej Nr 2 vr.~az z toną Eleo- na czele zespołu: A. Gór.eckie.1. 1.
ZUZA (partr:rll Bif ze zd%iwie!ni~
Pogot. lekarskie PCK - e.
I
norą. z LeszczyńsklCh - na nazwi~ GÓrskiej, J. Kurankowciza. i S. ŁaS:ra~ po~arn~
- tel
8 !.,,~-_~"-~_-""'iT~ sko "LeszczyńskL"
(PAP 1620) pi:dakiego w r~serii K. Rudzkiego al~ IJUl,re8zcie~ milJcn.je}.
BlUro nUrtlerow
- teL H}9-00!~
KSlĘGARNL4 POLSKA
~l
jest wystarczającym usprawiedUPRZYJAOIóŁKA (pla".:lCn.a flJ poH 11:1 'R \ AP'l'EK
ST. JAMIOŁKOWSKI
l
wianiem dla. każdego do ZWiękl!lze- pl,(JtJku,).
•
,l
Łódt, ul. Piotrkowl'lka 193, l Tylko jeszcze tydz1eti gra. Teatr nla wspomnianej liczby statystyczDzisiejszej nocy. dyżurUJą apt~k;: ~
tel. 163...a8.
iKameralny ul. DaszyńSk1ego 34 we,.. Rej. Pocz. przedl:!t. o godz. 19.80. GŁOSY ZA SCENĄ. : Bru.ia'u
Danieleckiego (PlOtrkowska 1 ...7),
pOleca na "lezon szkolny
Ił sołą komedię ameryk~ aonner~ Rasa czynna cały dzień. tel. 272~70. NędZ'1tik! Pat>w6rl Bydlę _'" (płus
Zają.czklewicza (Zie~ony Rynek 37~,
J>ł)dręcmIId
-.I sa "ROXYtr w śwletlly:tn wykonajessczI lSD podobn!J!t!>h tjpltilt.6w).
Gorczyckiego (Przejazd 59), , Karh~ I
ł :małerlał:v piśmienne
I .. niu Lukowskiej, Ordyńskiejj Paw
OFIARY
T
NV<J
_1
•
na (Piłsudskiego 54), AntomeWiCZaj_ I11III łIII!I! ..... _ ..:.. . . . . . . . . . . . . . . . . ~ sławskiej, Meliny, :M1kołajewskiego
KUR YNA '1tW 0'1IUĄ.<4. łU~ raiOze,
(Pabianicka 58), Steclda (Limanow- .. lIiIII . . lIIIł .-1IIIr1illll . . . . -~g) i Tatarskiego.
Dla uczczenia Imienin p. klerow- ~ podnoSi si~ razem: z cenami na (1!ł'tyskiego 37).
nika Stefana ~OŹniaka prze~naczajf}i kUfy ulł6kiennic.ze i prze4:sławiema
fEATRt
400,- zł na sleroty po więtxuach po_.
- - - -!
ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU
litycznych uczniowie klasy VII-ej w' teatralne.
Teatr W P
(Cegiehliana
27) I
t
k l
7/1<
e z 'l? Ił
" .•
1 k'
B l t
Oddział Dro"'owv Kolei Państwowych w Lodzi og-łasza prze arg
!Oz o e pow. ,.I>
.,.
Występy goscmne .. Po s lego u e U! nieo2Tanlczony ~a remont biur Oddtiału Mechanicznego i domu Nr 9
parnella·'.
a
Teatr Powszechny TUR (11 Li- na st. Lódź-Kal.
. . ,
_
stopada 21) - nieczynny.
Otw~rcie ofert. ~dbędzle SIę w OddZIale Drogowym na at. Lódź
Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo - budowlany w Łodzi, ul. Na.Teatr Kameraln:\' Domu Żołnierza Fabr. dma 9 wrzesma ~b. o godz. 10 rano. .
ż wpł 1ć rutowicza
Nr 1'1 - ogłll.SZtL pr~eta.rg na. roboty:
(Przejazd 34) - o godz. 19,15 "Ro~
Wadium w w~kosci 1% od oferowaneJ sumy, naJe y
ac
ul. Pryncypalna 94: - remont da.eh6w - roboty dekarskie.
xy".
pn:ed przetargiem do kM~ stacyjne.j Łódź - Fabr.
_
ul. Senatorska Nr '640 - rob. szklarskie i dekarskie,
T atr Letni
Bagatela'" (PiotrKwit o wpłaceniu wadlUm należy załączyć do oferty. Ślepe kosz
ko;'Ska 94), god~. 19,30 "Bliźniak". tOl'ysy, warunki składanIa ofert i ws~e~kie informacje mo~a otrzyskie. ul. Jer~ego 10f12 ....... rob. ma1arskłe, murarskie, ciesielsko dekal'Teatr Kom'~dii Mnzvczoe! .. l..olnla'" mać w Oddziale Drogowym dworzec. Lodz~Fabr. ~ Piętro p~k~j bN~!
ul. żeligowskiego 89 - rob. murarskie i ciesielskie,
( t p' t ko ska 243ł
godz. 19
Oddział Drogowy zastrzega SobIe prawo wy oro o er
u
ul. Slenkie.wicza 21 - rob. malarskie, murarskie i stolarskie•
•~iktb~i~ i jej huzar"
ważnienia przetargu bez podania powodu.
Oddział I Drogowy.
ul. Daszyńskiego 61 rob. malarskie, murarskie ! stolarskie.
T_b oo~ (~~dn~wa lU~
.~A;P~1~6~0~2~)_ _ _~_~_~~~_ _ _~_ _ _ _~_~_ _~
ul. l?iotrkowaka 2J4 - rob. malarskie, murarskie i kanal.-wodoc.
_ nieezrnny.
III
w:
RUda Pabianicka, ul. l~go Maja 4°/42 - rob. elektrotechniczne.
-óz powodu remontu "Listy z polnbitwytli
.,Gdynia'· ślepe kosztorysy otrzymać można za zwrotem kosztów w Rejono<lf,ę1'1Id Zoologiez.ny na Zdrowiu (du. nieczynne.
.. Zachęta" (ul. Zgierska 26)
wym Zarzą.dzie Kwat. - Bud. W.P. w Łodzi, ul. Narutowicza 17, pokój
lud tramw,!jt'rn Nr iiI -. olwat1:r co-124)
- "Meksykańskie noce".
..StylOWy"
fKilińskie.go
Nr 'I. - Oferty należy składa.ć w zalakowanych kopertach be2i znaku
dż'ienn;e od ~0<l1 'B reno do Lm ro,lm .,Czterech na posterunku".
"SwU'· ( Bałuaki Rynek 5)
firmy, oddzielnie na każdy obiekt z podaniem na ltopercie na jaki
"Dzieciństwo Gorkiego' •
.. Włókn!IlM!"
,Zawadzka
161
obiekt. Oferty składać do dnia 7. 9. 1946 r. - Otwarcie ofert nastąpi
KINA
(Ruda Pabianicka)
• Muza"
••Konflikt'·
dnia 7.9.1946 r. o godz. lO-ej w R. Z.K.B. Lódt. ul. Narutowicza Nr 17•
B. C. miłości"
pokój Nr 7. - Do oferty musi być dołączony kwit o opłaceniu pożyczki
.. Robotnik" (Riliński-ego Nr 178)
,.Polonia"
IPi<)frkoW3ke 67)
..Oświatowy OM TUR4ł (Koper- na odbudowę Państwa, względnie zaświadczenie o zwolnieniu od opłaty•
.,Beztroskie lata"
"Wielki walc'
• Przedwiośnie (Żeromskiego 74-76) nika 8) - Torpedo - Reprezenta ..
Wadium w wysokości 2% od sumy oferowanej w gotówce lub pa.•TC(·'la" (1-'iOtrI<:O\vska Nr lOS)
cja Ł<Jdzi (reportaż meczu) i _.Zwy- pierach wartościowych należy składać w kasie RZKB, Lódź ul. Nam.:Skłamałam ł' ,
"Zwycięstwo pustyni".
cięstwo
na
pustyni"
.
..Rekord" (ul. R?gowska 2)
. towicza Nr 1'1, pokój Nr 4 - kwit zaś dołączyć do składanej oferty.
"Wisła"
(Przejazd 1), "Adria"
Początek seansów. w dni powszed
Rejonowy Zarząd Rwat.-Bud. zastrzega sobie prawo v.'Yłą.czenia
.,Płomień nic zgasł".
(Główna 2) "Szczęśliwa 13",
nie o godz. 16, 18, 20. - W niedzie~ niektórych robót, prawo unlewatnienia przetargu bez podania przy_
"Bałtyk"
(Narutowicza 20)
•• BaJka" (Franciszkańska 31)
1e i święta o godz. 14, 16. 18, 20. ,
czyn, prawo wyboru oferenta. bez ~ględu na wynik przetargu, bez
"Tatry" (Sienkiewicza 40) - "Zyg .. Powr6t'A.
.. WOlńol'i(ł" !Na.P.i6rkowskiegó 16.1;
Kina .,Hel''. "Adria". "p:zedwioś" zobowiązania poniesienia jakichkolwiek odszkodowań z t~go powodU.
munt Kłosowski"
nie" i ,.Roma" rozpoczynaJą, seanse
B.ejono~-y Zarząd Kwat.-BwL
"Iłel"
(Legion6w 2/4) "Śluby .,Uwodziciel".
(PAP 1(21).
..Rottm" (uL Rzgowska 84) -- o pół godziny p6źniej .
W Łodzi
kawalerskie" •
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aby spieniężać stare rzeczy po kilka razy. W Łodzi,
a ty w Warszawie, na prowincji, dla radia, na scen~. Tylko
. N'
. P
. d
tek
k ~ ..........
jesteś, zda je się, amatorką słodyczy.
rue za tamo. le za tamo. arę Je nos
za a..........,.,\u
Owszem, proszę cię· Albo - nie. Postanowiłam się razem musi być.
odchudzac - Ewa pomyślała, że gdyby naprawdę miała
- Jakto - jednostek?
grać w filmie, powinna być tak szczupła, jak wszystkie
- No, to zależy. Dla mnie naprzykbd. jednostka zagwiazdy. Czytała gdzieś. że przeciętna waga amerykań- czyna się od pi~u tysięcy. Ale przepraszam. muszę tu
skich "star's" nie przekracza 50-ciu kilo" a ona waZy jeszcze przysiąść się do jednego typa. _ Podniósł się
już 55.
oclę:iale i ruszył w głąb kawiarni.
- Jak chcesz. Czekas.z na kogoś?
Zresztą, jak zaobserwowała Ewa takie Hwędrówki"
. - Na Szylinga.
były uprawiane przez wszystkich. Literaci, malarze, akPrzechodzący obok stolika Janusz1pew.icz, ów lłryczny torzy, kt6rzy schodzili się tu w południe. nie umieli dłupoeta, który ją niedawno odprowadzał pod parasolem go siedzieć na jednym miejscu. Lączy1i się w coraz to
do dorożki, przystanąl, posłyszawszy te słowa.
inne grupy i grupki, stawali w przejściu, wdając się w
.Co? Na .S.z~Hnga? Panno E~o, ni~chże. się pani ożywione rozmowy, znikali na krótki czas w barze, znów
opamlętal Pam 1 filmowcy. Czy pam zdaje sobIe sprawę pojawiali się na widowni. Tylko poważna i godna grupa
co to za ludzie?
literat6w z miesięcznika uMyśl" siedziała nieruchomym
- Owszem. Bardzo przeważn.ie
kręgiem dokała swego stohI. Rozmawiali stosunkowo
- Ale nieroby. Czy nakręcili choćby jeden film?
niewiele, przeglądali czasopisma, przysłuchiwali się z
- No, podobno tak.
życzliwą pobłażliwością jakiejś młodej, energicznej ko_ Blaga. Ja ta pani m6wię. Fikcja. Efemeryda. Cała biecie opowiad.ają-cej im co§ szybko, z żywą gestyku1aPolska pracuje. Wy§cig pracy. Taki literat naprzykład cją.
_ uśmiechnął się z udanym zażenowaniem - po noWskaz6wka zegara, która, minąwszy godzinę 13-tą,
cach nie śpi, pisząc i pisząc, - a opi fikają sobie ko~ zaczęła n,agie .niepokojąca się śpieszyc ("już przecież poz10OO. Wstyd i hańba!'
winien nadejść"), denerwowała Ewę coraz bardziej.
Januszkiewicz pokiwał z dezaprobatę głową i, zapo- A moźe Szyling zapomniał o spotkaniu?
mi.nając o Ewie, usiadł przy sąsiednim stoliku, gdzie
Ale nie. Wszedł właśrlie przez oszklone roatowo drzwi
wdał się w rozmowę z młodym dziennikarzem, ubrar;ym kawiarni. SkłQnił się z powagą kilku najbHżej siedzącym
w podniszcżony, "przydzialo-wY" garnitur. Do dZiew.. osobom i zakląsł się znak zapytania w wygodnym fotelu
czy;ny ,dolatywały urywki zdań:
. .
.. .
obok Ewy..
- M arnuj e. ~lę pan'. Jato panu mowlę..
To ładnie, że pani pamiętała i przyszła. Napije się
_ D1 aczego!"
.
.~?
....... Bo :nie umie pan wzięc się odpowiednio do rzeczy. panI cze~os. . . .
Pisze pan dobrze, ale co z tego. Nie potrafi pan sprzeda~
- DZ1~kuJę, .1UZ p1łam kaw~.
wac swoich artykułów. Męczy się pan za parę nędznych
Zam6wił soble szklankę kefIru
przystąpił bez dłuź~
groszy. I po co, pytam, Bierz pan pr.eykład ze mnie. Jak szych rozm6w do sedna sprawy.
fiaP.1szę COŚ now~o raz na p'ół l'oku to już dobrze. GrUifllt j
(D. c, n.)
-

·· amienicy
W. peWnej· k
12)
POVVIE:;Ć
Nieprawdopodohnie wolno posuwają się wskaz~ki
Legara, gdy się przyszło do kawiarni przed um6WIoną
porą· Ewa popędza je oczyma. Jest lekko zdenerwowana, tym prz}r"jemnym rodzajem emocji, znanyu: wszyst*
kim, którzy czekali choe raz na ważny i decydUjący moment w życiu.
Poprzedniego wieczora jeden ze stałych bywalców restauracji, w której pracowała, major Szyl.ing, r~żyser fil·
mowy, zaproponował jej aby spotkała SIę z mm nazajutrz w kawiarni ,.Oda". Nie powiedział wyraźnie o co
chodzi, jednakże z pewnych jego uwag, zwłaszcza zaś ze
sposobu w jaki przyglądał się jej twarzy i ruchom, wywnioskowała, że myśli o zaangażowaniu jej do filmu.
Spojrzen;e miał lekko przymglone (no cóż, wypił, przecie p011ad pół litra) ale była w nim jakaś ~ chłodna 1 uwa~
ma kalkulacja. Mogła się wprawdzie mylić lecz dłuższa
praktyka kelnerska dała jej pewne doświadczenie. Gdyby chodziło o zwykłe nawiązanie flirtu, to Szyling miał
przecie o wiele lepszą okazję w nocnym lokalu. A on ani
nie prosił jej do tańca, .a~i ni~ namawiał, jak"niek~ó:z~
natarczywi goście do plcla ....NIe, tu sz~o o cos ~az:ll~r
szego od flirtu. To magł byc tylko - mteres. A 'Jaki lUteres może mieć do niej reżyser filmowy?
..
. ł
Przełkneła nerwowo ślinę 1 raz jeszcze spOJfza a na zegar. Za d;iesieć dwunasta. To właściwie śmieszne, że
przyszła tak ~cześnie, nie mogła jednak poprostu usie~
dzieć w domu.
- Dzień dobry Ewo - przywitała ją pracująca tu
koleżanka. ~ Raz przecie zjawiłaś się u nas. Można ci

coś pod.ać?

Daj

małą czarną.

_ Może

chcesz kaJ'maka?

Dziś

ciastkowy

dzień,
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wiat na n:tZW. KowalsIu "V~adys!av.:,
UlU. D_nosin pow. BrzezlD -'~os;n
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"
!:>
(5380~a)
ny_

11
Z6-UBIONO palcówkęn~ nazwisko
szlwlne i, używane kupu- OPTYKA na okulary zatrudni od
Franci3zkowskiej
Stamsławy, Naje i sprzedaje księgarnia Wola.'1ska. zaraz Warsztat Optyczny, Łódź.
POSZUKIWANIE PRACY
piórkowskiego 95.
(3458-p)
Piłsudskiego 62.
(3425-p) Nowomiejska 3.
(Ag)
SKRADZIONO 2 karty żY.w~ościo- - - ._-.
.
I k'11 t (sleruień, wrzeslen) kar
ROWERY, części, baterie, żarówki, TECHNIK - kreślarz, oraz maszy- FOTOKOP1ST, Przejazd _15.. kOplU- we
_u_\.._ - • aIcówkę, zaświadceny zniżone hurtowo p.oleca
nistka biegła poszukiwani do fabry- je wszelkie dokumenty, svnadectwatę o~zlezo~~, • P 6wiadectwo szcze_._~---- "CYI-(LOSPORT" Piotrko'\rvska 15.
ki włókienniczej . Oferty z życiory- sZ~Qlne) plany ,rysunlri, skale do ra- c~en;e na J..on, dl~'łO\:vi brzusznemu,
Dr Jerzy KOWALCZYK. choroby
. (Ag. 8) s.em, odpisami· świadectw kierować: dla itp.
(PAP 1(28) plerua ~rz~C1w '7ę o zwrot dokumen5kór'1t' i wenervc:we Żemm<;k:ego.
~ _
,;:;. ,_,.':;~_ Biuro Ogłoszeń PAP, Piotrkowska
1ge. Z . '. ros&<
er
tniak
CieNr 41, 3-6, tel. 150-53.
(931-p) LEJKI GmUOWE do WC, grzybki, 133 dla Nr 3941.
(PAP 1624) NAUCZYCiEL historii (pełne kwa- tów Stamsław Auous Y "
( )
bu[orki, poleca Skład Wyrobów Gu _
Ufikacje) przyjmie godziny popołu- sielska 30 m. 6.
gr
Dl' med, SIENKO KSAWERY z mowych "Szczeliwo" Warszawa, STOLARZE potrzebni do fabryki dniowe. Łaskawe oferty do Admi- SKRADZIONp dowód kolejowy Nr
Warszawy, specjalista chorób Sl;::ór- Al. Jerozolimskie 19.
(Kr 164<1:) mebli, Łódź, Jaracza 42. (3459-p) nistracji Dziennika Ł6dZkie o3710~ 5l19D34 na nazw. Jurkowska Leokanych i wenerycznych, pęcherza . .
,,375898".
5
-a dla. Piotrków, Słowackiego 54,
przyjmuje, Łódź, ul. Kilińskiego ~A ROI{ SZ~OL~ry polecam chło- PRZEDSTA\VICIELA na teren mia
5318)
Nr. 132 w godz. 12-2 i 4-fi, I plęce koszulkI sportowe vł. dosko- sta Łodzi i okolic, obeznanego w SZOFER- mechanik poszukuje pratel. 205-55.
(4956) nałym wykona~iu. Sprzeclaz .tylko sprzedaży art. spożywczych, poszu- cy. Myś1iborski, Zawadzka 17/~i69) PROSZE o zwrot dokumentów i fohurtowa. Antom Łukowski, Wlelh:o- kuje f-ma Trzy korony" Katowitografii ~ skradzionych 28 sierpnbi' W
'D ' d L T 'TOlll<7TT.'CKI JERZY
'polska' Wytwórnia Bielizny. Bank" 6
('K 1638) ..
r. me, lU
V~JLJCJ /
,
durskie o 11
(53731 ce, Opols a .
r., "
l\iŁODA inteligentna przYJmle po- tramwaju Nr 1, Piłsudskiego 57 m.
choroby skórne l weneryczne. Leg.
,---,,"';.;;.-,
.
d
z]wła handlowa. Oferty do 7. Komarnicka.
(3478)
gionów 9, tel. 156-10. Przyjmuje od
MAJSTER DO WYROBU MYDŁA ~d ę,_ \traCji Inteligentna".
3-:-6.
Ag. IiUPIĘ1 materiały impregnowane, pilnie poszukiwany na dobre wanum"
(3463-p) SKRADZIONO kartę rozpozna\\rczą
gumę· i brezent. ,śródmiejska 28-7. runId. Zgłoszenia do wytwórni pai kartki żywnościowe na nazW. CyDł' MIECZYSŁAW KOWALSKII sp e(3443-p) sty do obuwia tel. 103-01.
WYKWALIFIKOWANA
kierowni- gańska Irena, zam. Andrżeja 3
(sklep spożywczy),
(3468-p)
cjalista chQlrób s,kórnych i wenery-----. --.
.
(PAP 1612) czka domów wypoczynkowych eznych. Al. Lgo Maia 3. Przyjmu;e MEBLE wszelkiego rodzaju sprze- _._ _~_._----__:---:---- pensjonatów z długoletnią. praktyZGUBIONO
kartę
rejestracyjną
8-10 i 4-7.
daje! kupuje stolarnia, Krasińskie- MONTEROW hydrauIL1r6w
pomocgo 3 przy Rzgowskiej.
(5539-p) nUrów oraz chłopców na praktykę ką., poszukuje posady. Oferty do RKU Łódź (pow. Brzeziny) na nazAdministracji.
pod
,,3725",
Dr LIBO ALEKSANDER. choroby
przyjmie biuro instalacyjne "Tech(3464-p) wisko Cichecki Tadeusz, zam. "yą
uszu. ~ardła, D{)Sa - przyjmuje 8-10 ORULARY, termometry lekarskie, nika Sanitarna", Piotrkowska 154.
gry, pow. brzeziński.
(3471-p)
L~.=-O _~_~~lazd 6 Jel 101~_5_0~__ fagJ laboratoryj:ne inne. Warsztat opty(Ag) PANI zajmie się pół dnia samoZGUBiONo-kartę
rejestracyjną
Dr JERZY SURKONT choroby ko- czny, Łódź, Nowomiejska 3.
dzielnym gospodarstwem jednej 2
RKU Kutno na nazW. Marciniak
biece i akuszeria. Piotrkowska 109,
'
.osób. Wiadomość: Trębacka 18-16. Marian zam. w Długołękach pow.
tel. 177-76 ordynuje 10-11 i 15-17 KOMPOZYCJĘ samochodową (biaOmyłk'
IDo 12-ej.
(5413) Kutno.
(3474-p)
godz.
•
(ag) ły metal ło~sk?wy _8~%) dost~rc:a
z gwarancJą. JakosCl, Wytworma
PRZEDSTAWICIELSTWO na artyZAGUBIONO książeczkę
rejestraI>' med. B, TOŁCZ'\'~SKI, starszy "Biały Met~l/l, Łó~ LiP?,,;a 54, tel.
kuły codziennego użytku na rachu- cyjną motocyklu Nr M. 40768, asystent Un.:wersytetu Łódzkiego, spt'.- 155-04. Oferty -na zą.dallle.
( A g ) n e l > . własny lub fabryki, na te.ren DKW 350 na nazw. Maj(3wski Mie.
- - - '._--, ... Dolno - śIHski obejmie rutynowany
,
.
"Łód1.
eJalist.a ~horób uszu. no~a i g,.,.srdła MOTOOYKL "zunndap" na kardan
.
czysław. Klub "TramwaJarz.
,"
Sien~ewlCza 37. OrdynUJe, 3-( pp. stan dobry sprzedam, telef. 186-46
kupiec. Obszerny lokal handlowy we
.
(3475-p)
Telefon 269-01.
(ag) godz. 1-3.
(PAP 1618)
Wrocławiu na I piętrze, w śródmie
ściu do dyspozycjI.
Łaskawe zgło SIffiADZIONO palcówkę, dowód ~a
szenia do PAP; Biuro Ogłoszeń
Dr med. KUDREWICZ ZYGl\roNT, GASNICE przeciwpożarowe iNszelrentę Pędzickiej Stefanii, Targowa
Wrocław, R.. Traugutta 35. (Kr 1641) Nr 47.
(3481.,p)
specjalista chorób skórnych i wene- kich typów używane oraz ładunki
rycznych. Piotrkowslm 106. Przyj- kupimy. Tel. 125-73.
(5371)
k.u;gJiAit
.... Ii
~---~
_, -- - .-•
mujeod 7-10 i od 3-7.
(Ag)
,
.
ZGUBIONO kartę rejestracYJną. wy
' - - - - - - PASY transportowe gumowane oraz,
L O K AL E
daną. przez RKU SkiernieWice.
Dr PIWEClH ALEKSANDER, cho- wszelkie pasy pędne kupuje sklep· (r\nSUJTIe!k z fralncusk~ego "R:i(o et Rac'"
vVnu!.{ Władysław. Nowozarzewska
roby·' wewnętrzne, Piotrkowslm 35, techniczny 11 Listopada 32 telefon
J
1937)
ZLUC
#'tE II
MM·
&&1ici\ii!iii&
21
(5401)
przyjmuje 3-fj,
l,'i57 152-73.
(5370)
'UCZE~'NICA Liceum pOSZUkuje po-\7 m___.___
. _ _ _ _ _ _ _:-_:--:-:
Mknie za damą
koju. Zgłoszenia do AcL>ninistracji l wu:m:o::-Jo dokumenty: kennkartę
Dr medye. BRZOZOWSKI KAZI- SPRZEDAM pół domu Al. 1 Maja
facet rączo,
Dziennika Łódzkiego pod "Wypła-j i dowód na rentę poinwalidzką.. Ag-'
L\UERZ choroby kobiece, KUińskie- 38. Wiadomość: Piotrkowska 38.
calna".
(5411) nicszka Urbań::ka, śródmiejska 1.
go 78 powrócił.
(3485-p) Dom Modelowy. Orbach.
(5362)
a tu drugi
(Ag)
_., _____ .__
_
slę przyłącza.
ODSTAPIE mieszkanie 2 pokoje z
Profesor dr KA.PUŚCIŃSKI STA- TACZKI piaskowe do 1% metr.
kuchnią, za zwrotem remontu. Ofer- ""O.TTn.ONO kartę WOJ'SliOWą na naNISLAW, choroby skóry i wene- wyroby żelazne, narzędzia, art. teTo-pierwszemu·
ty do Administracji pod ,,3~~79;p". ~i~;; ~olda Stanisława. Franciszryczne, Al. Kościuszki 97. telefon chniczne, naczynia' kuchenne
K.
jest uiemiłe:
(,)4. 9-p) I Irańska 9 m. 1.
(5395)
206-65, przyjmuje 4-6.
(4723) Madej, Łódź, Piotrkowska 181" tel.
J' .
----------272-08 i 260-19.
,
'.
(Ag)
aJąp'Ierws,zy
81iLEP w dobrym punkcie do od- SKRADZIONO książkę wtljskową.
D.. Ł. RÓZYCKL specJalista chorób
zobaczyłem,
stąpienia. Wiadomość:
Na1.Ji5rkow- lig, nazw. Białous Mieczysłmv. Wól"""lOICERNIA sprzedaJ'e ło'z'ka "')'0
f:ilrieE'o
39 (zakład krawiecki).·
(3482-p)
kobiecvch i akuszerili ul. Lpgionó,v.:Li;1C·,
'.
-<~ ~
(54.09) czań:::ka 135 m. 3.
Nr 9 t l 166-29'
. 1-6
we, tapczany, kanapy, oraz, V -JOałwal więc
e.
'). • przVlInllJe
tlOl60 muje wsze~kie zamówienia 'tapicerorl tej kobiety!
jI!mi
ZGUBIONO kartę rozpoznawczą. na
- - - - - . -_.__.'--, . - - - - -.,-- skie. Okazyjnie kredens, stół .. 'l'api- ...
Na to ·drou_~i
li
hl
" " M n8.Zw. Lasluei. J.ań:iń:y,
świadectwo
Dr med. WiKTOR PlESKOW. choro- cernia, Piotrkowska 112.
(5398)
~
pOSZUKIWANIE RODZIN
ukończenia pracy Cd,bUdOWY ·m?Ętu
bv nen'.'owe i wpwnętrzne. ordvnu ie
rzeId: niestety,
.
i kartę rozpoznawczą na LaskIego
w godz. 3-5. Leczenie e!e!drowstrz1!' ]\fOTORKI elektryczne,
mi~dziany
r i l
',Kazimierza zam. Stoki świętokrzy80Wt' w godz_ 5-7. Zawadzka 6. m_ 7, drut nawojowy i inne materiały tej.akło zrobić,
POSZUKUJĘ
Romualny z szum-\Skie.
(M57-p)
tel. 138-8L
chniczne kupujemy. Najlepsze ceny.
kiedy ona
,skich Fedorowiczowej, zgłoszenia: ,
"
Kopczyński 1 S-ka. Zamenhofa 30.
to akurat
:Zjednoczenie Młyńskie, Wrocław, Le ;.ZGUBIONO
kartę
reJe~tr~cYJn~
......... Tel. 201-45.
(5400)
lewela 2, Fedorowicz Stanisław.
I RKU Kutno na nazw .. woJtaslk Je
DENTYśCI
------------moja żona?
(Kr 1618); t'zy, Z3.m. w KamienneJ pow. Kutno.
IrUPIĘ trobmaszynę; szpulmaszynę,
ł
(3473-p)
_ _ _ _ _lIIi!IJIii!i!l!lII!lIIIiSBl!IiII!lI!!i'lIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiIlIlllll!lB_ snowadło, fotczówki (fejfry) na j e - ' "
UIIiM_
Dl' med~ E. MUHJUeZ ze Lwowa, dwab, nicielnicy na jedwab. Oferty MONTER na elektryczne przyrzą.NllUT.t'A I u1YCHOW 1ł Nn:'
ZGUBIONO kartę rejestracyjną.
lekarz-d"ntvsta, sllecjalisfa w lecze~ pod "Maszyny".
(5402) dy pomiarowe potrzebny. L.aborai'i. n
n
Hl. lI-C
RI:U Kutno na nazw. Tarnacho~!llll'!'#t!i.
&efrjMfi! wicz Feliks zam. w Długołę~e pow.
nin c.horób dziąseł
'amy ustne' KUPIE
. 1
~
t
l torium Elektryczne, teL 129-01.
)
.lo
if \'Vle,{sze
gospoLiars tcm ro (PAP 1622) ,KRA\VIECTWA i KroJ'u Koed1.Jka- Kutno,
(3472-p
Zawadzka li. tel 144-45
,agI ne, Oferty· do Administracji pod
'
WARSZAWSKIE LABORATORIUM "Woda".
(3461-p)
cY~n..e ~ursy Instytutu. ~rz~~. RZ~-IZ{H:rm:ONO kartę rozpoznawczą,
DENTYSTYCZNE uzupełnia 'precy- - - . - - - - - - - - - ---:- WYKOŃCZALNIA vi Zgierzu poszu- nueslmczeg <:._ . pod klelOv, lllctwe.n kartę meldunkową. na nazw. SokoZY.J'nie wszelkie braki w uzębieniu, MAGIEL ręczny sprzedam. Legio- kuje inżyniera - mechanika względ- Ll::~;doWskIego. Jaracza 14 -( ~!l). łOvv8ka Helena, Zgierz, . Sienl<::i:ewi-"
nów 23.
(3462) Inie mechanika z długoletnią prak-.
~ b
cza 31.
(5373 ..a)
Piotrkowska 25 m. 41.
(624)
tyka i reIeI:enta do spraw planowa- KORESPONDENCYJNIE nauczam--'-,
.
. ..
1IIIIIIIII:Ii:e~===:::::::=,!I!!i -:::liO:b~?=:!::·::l·!ĘIEI~~.::::::::::e-=:::,jli:, S~RZEDAl\~ sl]:lep , ~elazno - tech- nia.- Oferty składać w Redakcji pod
.
"
..
IRTAl'ITSLA'W \VOL,t"._!{ mIGszk'Cnl!'C
lllczny w, srónmiesclU. Oferty do F'l " .
matematylH. fIZykI, chemll. OpoCZ-1 - . CO' b'l
(1 <',ód leonia :r-,Tr
AdministracJ'i pod "śpiesznie"..
" 1 ne .
no Limanowskiego 34. 1vlae-istrant I WSI lOsny Z:"U l AJ,
. ' " .• '
KUPNO I SPRZEDAż
A'
o:> (
19 ),3216, wydany przez P.T:llue IJlp~nv
(3460-p)
._łpatow.
5 7 'na naz:v. Ambrozia~a Stanisła\vaz
- - - -......-------~---, POSZUJ{UJlj1 gospodyni do gospo KROJU, szycia, modelowania, no- Moskwl pow. B!'zezmy.
(_5377-b)
ASFALT w bębnach, piecyki żeliw- PIśMIENNE materiały wszelkiego darstwa domowego Legionów 25 m
ne i rury większe ilości sprzeda rodzaju poleca:
"Składnica Biuro- 39 od godz. 9-12.
(PAP 1629) I woczesnym sposobem wyuczają. kur
? A
iiiQJl~li"Wosta", .Katowice, Moniuszki 12.
watt Łódź, Piotrkowska 69. Telefon
sy pod kier. Antoniny Franl'i:e, Łódź,
Róż N E
(Kr. 1631) 116-60. Ceny hurtowe. Prowincja. zaNawrot 32/3.
(5601)
-~Iii@
liczenie,
.
(Kr 3Z1/M) DZIEWCZYNKA do bufetu pOLrze
..;. '
bna. Orla 9/5, od 19-20.(5377-aliURSY stenografii i maszynopis a- WY'I'\VóRNM bielizny
trykotażoKAUCZUK-n-a-t-u-r-a-ln-y-,-b-u-n-ę-,-k~U-p-u-jemy "Reklama", Piotrkowska 46. ROLWAGA sztywna (5 kół) do
nia. Grupy pocz"1t kowe, 'INyższe_ z~ wej "Kimono" przyjmuje zamówie(R) sprzedania. Pomorska 80-3S-POTRZEBNA dziewczynka do pra pisy: Kilińskiego 50 m. 7. (5646) Inia i poleca własne. Łódź, Piotl'kow
_____.._ _ _ _. .
(5406)
ska 24 m, 7. .
(PAP 1607)
OKULARY STRZYKAWKI "Rekord" _
__ cy domowej. śródmiejska 12 m. 13, ROCZNE żeńskie Kursy Kroju Szy-,.______
_ __
' '_'_' ,__
termometry lekarskie, laboratoryj- MASZYNY do pisania, liczenia {lml- I piętro pr. oficyna;
(5378·a cia i Modelowania przy Instytucie W8póL:N:uLL\. do sklepu bławat6w,
ne, i inne. Warsztat optyczny. Łódź, kulacyjne - automaty -- zapisujące)
Przemysłowo - Rzemieślniczym
w względnie kupno za zwrotem' koszNowomiejska 3.
(ag) szycia - kupno - sprzedaż - na- POTRZEBNE zdolne panny 00 szy Łodzi ul. Piotrkowskiej 24 pod kie- tów remontu .. Najlepszy punkt ul.
prawa. POłudniowa 1. .
(Ag .28)' .c~a dobrze płatne. Zgłaszać się Ki rownictwem Eugenii "Vziątelr przyj Piotrkowskiej.
Oferty. biuro "ReLEżAKI. łóżka polowe, łóżka-ramy, • _ _ _ _mIllill!DJI!!II!II!!I!I!Ill!EII.'!Il!!!I!IIII!!lI!l!ll!l_1'I! lińskiego 67-7.
(5408 mują., zapisy na roczny i 6-miesię- kluma", Piotrkowska 46, pod
.
kleszczyny, styliska, krzesła, szczot um
=:LL2L2U.E· ----._.-_ .___ .
.~ __.
czny kurs oraz przygotowawczv do "Sklep".
'
,(R. ·107)
kI poleca "Sprzęt Kuchenny" Połud
ZAOFIAROWANIE PRACY
POTRZEENA pomoc domowa z u. egzaminów mistrzowskich.
Wyko~
,
niowa 6 - ceny hurtowe.
(1887)
miejętnym
gotowaniem.
Zgłaszać nuje się modele dla pracowni.
TOliAR,SKIE
ślusarskie
roboty,
się Gdańska 66/6.
(5373)
(PAP l60G) nawijanie motorów, Szybiw' i soliSUKNO granatowe stale
kupuję.
dnie. Kopczyńskt i S-ka, ZamenhoWytwórnia czapek, Łódź, Zawadz- EKSPEDIENT-lm z wyrobioną. kHen --~----------_. _1'mII1IlI1I!I1iIIIl!lml!!fI!I'6El1l'!III\\i;;;:r!iI!Lim!lll_D§!l'i!lIiIllill~!IlIlll~fl::l!l.!\'!!.zlll..,...:Rl fa 30. TeL 201-54.
(5400)
AP 1570)! telą potrzebni do wytwórni wód ga GDINAZJTJM w OzorkoWie poszu
'
ka 1.
(P
i
K'l'
k
.
.
'
.
l'
'l
'
Z
G
U
D Y
zowych. Zgłoszen a l ms iego kUJe naUCZyCIe l: po onisty, geogralU
J.iOSTIUMY, płaszcze, pelisy, wykolUAS7,YNY d{) pisania. liezema (kalk.l_ Nr 238.
(2328-p) fa, biologa, fizyko -chemika. ZgłOi • nuje szybko, tanio i solidnie pracowlacvjne - automaty - zapisujące) i . . ; . . . . - - - - . - - - - - - - - - - - szenia kiero'wać, Ozorków, k!Łodzi
" n i a krawiecka
żeromskiego 85
szycia Kupno - sp,rzedaż- nap-rawa POTRZEBNE panienki do robót na średnia 30. Gimnazjum.
(3489-p)' SRRADZIONO legi~ymację służbo· (sklen parter).
(5559-p)
P{)łudlIllowa 1
(agI drutach. Wiad. F-ma "Non Tricot'·
wą Nr 32 wystaw:oną przez Bankr ___
"_'.
Piotrlrowska 39.
(PAP 1601) POTRZEBNA
wychowawczyni do Gosp~dar~t:va Krajowego w Lod~i IBRTJLI.'ONY. żeszyty. -p_apier, ma~~GRUSZKI do odciągaczy. pokarmo- PRY\VATNE przedszkole POSZUkll:' dziecka 5 mies. Adres: inż. Adam- na nc.zwlsl~o Tadeusza
SZ\V[>.hoWl-llatura oraz reperv_cJa wIecznych pLOT
wych i gruszki do rozpylaczy, pole- J;e "rvkwalifikowanej nauczycielki- ski, Zawadzka 25 m. 6. Tel. 175-63 cza.
(5:1-1 ~ j jJ,ódź. Piotrkowska 96. Sklep Pomocy
ca Skład Wyrobów Gumowych - " o l
t k'
.
(54 1 0}
- - - - - - I S'7ko 1nycll '
.
.
. (wł)
"Szczeliwo", Warszawa, Al. Jero~ wychowawczyni, sekre ar l z umIe~
IZGUBIONO kartę
rozpoznawcza I .,::,,_,__ ~_.____ •
.•
zoIimskie 19.
(Kr 1643) jętnością. pisania na maszynie, oraz
= ... _ _ I,wystawiollą. przez Sąd Grodzki Cz~! SZ\YM..,NIA
biej.izny przyjmuje do
panienki do pomocy w przedszkolu KRAWIECKI cze1adnik samodzielny s~ochowa ksią.żl~ę
s. ,na ~a, zw. Ja!SZYcia hurtowo .!...de_talicznie. PoleRADIO-aparat kupię prY'-vatnie te- \Viadomość: Piotrkm'lska 'l}O, god?. potrzebny. Piotrkowslm8 m. 17.. Inma Sawczuk. Lcaz, OK:!'zel n.
ca w"yroby własl}e. Łodź, KościuEzld
lef. 1~6-46. godz. 1-3. (Pap 1617) 10-13.
(5379)!
(Si6n-pll
(5Z72-a) Nr 93[23, Stawl.sk"'.. ·Tel. 189-10. (Ag)

Dr med. M. GLAZER, choroby skór-

ne

w~neryczne. O!,d~nuje

5-8 pp.
AndrzeJa 28, tel. 1/9_10.
(Ag)
Dr ·med. GUSTAW MARKIEWICZ, specjabta choróh wenerycznych i S'kó r·
nych - Piotrlmwska 109, m. 6. (ag)
i
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. R P~()ktOT naczelny

Anatol Miliułko

Adres' ReQakcji I Adm i n'tsfra'cH : Łórlż·.

Piótrkowska' 96. tel 1l3-34D-01825
Wydawca:' Spółdzielnia' .• Czytelnlk"
13-14-te; tel iQ7 -18
Selneta.rt RedakcH od tO-tei do HHfli
tel 123-33 RepRkcla rek.oD'sÓW ni€' ~W~'łC!!.
Za treść i terminvogłoszeń nie bierze .')clPQW1SdzlalnoścL·
ł>ZIAŁ oGŁOSZE~: Plotrkowsk~6f m--P-l-'ę-t-ro-,-c-z-y-nn-y-,od 9.do 15. - CENY - Ó<U.OSZEN: za milimetr szpalty poza t-;kste~- zł. 20. Nekrologi zł 15.'- za milimetr szpalt,.
Drobne . zł. 10.- za wyraz (najmniej) 100.- zł. Poszukiwanie prac;v i rodzin za wyraz; z~. 5.- (najmniej zł. 50.----). W numerach niedzielnych i świątecznych 50% drożej,
l(,acltunek czekowy: P. K. O. oddział w z.;odzi N-vn 567. OdbIto w drukarniSpółdzielili Wyd. :,Czytelnik" Nr 4 _ Łódź, zw1rki 2.
Rf'rl"ktnr orzvfmufe cod7.'ennfe 0d . qodz

