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Deklaracja Generalissimsa Stlin
znalazło przychylny oddżwie.k w Paryżu i w londynie

p

PARYŻ, 25.9 (PAP). W tutejszych międzynarodowych kołach pra
sowych stwierdzaJą,· że słowa generalissimusa Stalina o jego wierze w
możliwość przyjaznej współpracy pomiędzy Związkiem Radzieckim a demokracjami zachodnim~ spotkały się
w Paryiu z' wi,eI~ przychylnym przy
jęciem i oceniane są jako
zwrotny
punkt w stosunkach międzynarodowych. '
'
Wywołały one uczucie ulgi w całej .francii. rozpraszając pewien niepokój, iaki panował w ostatnich tygodniach w związku· z truooościami
międzynarodowymi. FraucuSilde koła
miarodaine przyjęły z zadowoleniwt
fakt, że generalissimus Słalin nalega
na demłlitaryzach~ Niemiec.
Obserwatorzy francuscy podkreśl iti ą, że w podobną nutę, CO generalissimus StaliJu. uderzyli h. minister
spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Eden w przemówieniu. wygło-
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Dyslokacia

szonym w Watiord. iak i h. amery- świadcmrite Stalina stwarza nowe
kański milt1\ster handlu WaUace w mQ.iliwości w dziedzioie polityki mię
swoim oświadczeniu waszyngtońskim. dzynarodowei. co zostało poWi\tane
Prasa z radością przez mężów stanu UańsiW
, LONDYN. 25.9. (PAP). brytyjska w dalszym ciągu sZleroko soJuszniczych.
omawia wywiad udzielony przez ge~den wyraził pewno~ć, te rządy
neralissimusa Staliina korespondento- panst!"". sprz~mierzonych uiewątpliwie
wi ..Sunday Tilmes" i widzi w oswiad z mOzbwośct tych skorzystali!.
czeniu Stalina nad7..ieie na zniknięcie
nleuitiości~ która panowała ostatnio
w stosunkach międzynarodowych;
Dzienniik "Tim12s" podkreśla. że na
25
(PAP):Min'
'konferencji paryskiej zbyt mało było
LONDYN,
. 9. .
• B .~chęci do zgody i kompromisów.
ster spraw zagramcznych . eYł'D.
Obecnie nadarza się doskonała o. przybył we srodę. po :połudmu sa,kazia by wszystkie delegacie weszły molotem z Paryza dn Londynu.
na dr~gę kompromisu i osiągnęły po· Pobyt ministra Bevina w stolicy:
rozumienłe. Wielka Brytania we wła- będzie krótki.
'~
sDym interesfe powinna to uczynić.
LONDYN. 25.9. (PAP). - B. mi-Kiedy rOlpocznq się norady
nister spraw zagl.'an$cznych w rząc:t.de
ftftkftjllllWyllll
Churchilla, Antony Eden. \vygł(}sił w
II
.. "
" U lIII III
swym okręgu wyborczym przemóZ
men'łe, w którym podkreślił. że Q- LOND~N, 25.9. (PAP). Radio
londyńskie donosi, że prawdollo81
8
dobnie w d:rugiej połowie listopa'da odbędą się w Ne-wym Jorku
wstępne narady ministrów spraw
zagranicznych czterech mocarstw
w sprawie pokoju z Niemcami.
#
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nie będzie. ujawniona.
Wniosek radziecki
... nie przeszedł w głosowaniu .

XI sesję Krajowej Rady Narodowej
mamy Już poza sobą. Cechowało ją
rzeczow:.e podeJście do poruszonych
zagadnień. . W sprawach gospodarczych i w sprawach najistotnlejszych
dla naszego bytu państwowego -:-:

W LondymIlle
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Rad traktatem
IU,.mcami?

Wizyta

okrętów

.sowieckich

na Malcie
NOWY JORK; 25. 9. (PAP). Na wił debat~ w sprawie rezolucji ra- nosi odpOWiedZialnoŚĆ za utrzymanitl
Rady Be?PJeczeftstwa wązieclfIej, 'd~ś:gs,l;1ii;lej ąię sp11~wo~ międzynarodowego pokoju i bezpieLONDYN, 25.9. (API) Z Malty
~tar.o"Hska. !"SZystkl,,;,łI po~łow.
dyskusJl nad ~!:ll·awą. wn!esienia.na zda,ń ~,E,lile.,J.
~~S;j:u. -$i{; e;.eEatw.a.!'.·
.~. ,
do.JlO~ te. kilkastatlWW,.s6wieeTa Jednosc sta!!owlska o!(lłzata sIę P?rządek .dzle~y . wniosku .~adzi~c- zbrojnych patia .... : 'członk8...
, k i c h pod· dówóliztwem admirała
n~ pocz~tk!l sesJI. gdy ,~rezydent kiego o uJawmeniu dyslokaCjI WOjsk mi ONZ na terenaqh nie n1eprzyja~ PropozycJa radzIecka. została od- F d i · . ' ł. M d',' . d
_
. BlerU! ?swJadczy~ l~rOCZY~Cłe ~ob~cl narodów alianekich . na terytoriach cielskich.
.
'...
rzucona 7 głosami przeCIWko 2, przy- a J~wa WJl yn'i"-O ZłSłaJ. o por

,par~l~~łlt uiawnił .'pełn ą _ ~~o~psc' posiędż.:~~ą

Polski ł całego sWIata•. ze "ZIemIe nie nieprzyjacielskich, delegat Polski
.,.
qdzyskane . .n~d. Odra,. N!są. i Bał~Y-lambasador Lange wypowiedział się
Delegat StfmQW ZJednoczonych
l{1~m Sq. ~z~s HI~ p'0Iskle 1 ntg~l Wlę- ponownie . za wprowadzęni'em tego J oh~son o'pon?~aI przeciwI;o prop ?,cel polsiuml b~c me pr~estaną .• a c~- wniosku na porządek dzienny Rady. ZYCJ_I radzIeckIej '"w obecnej fo~le ..
la !zba z tYlU4!ego oswIadcz~mem Się
D l
t
I ki ś . d l '
. PO,dzieła on pogląd ~e~egata brytYlsohdarYzowała.
e ega P?,s. o WIa czy, ze ,me Skle.goże byłoby lepIe]; gdyby rząd
.• t
•
l
'k
.. • I wolno zgodZIe SIę na to, aby w~ęk- 1 radziecki postarał się załatWić upr
T a .Je d nosc
s annWIS la o aza1a Slę~ szość członków Rady mogla odmó.
ze•
w. zakończeni!~ sesji, gdr P~zydentl wić komukolwiek z członków ONZ dmo sprawę -drogą dyplomatyczną.
Bierut w _mOWie zamyk!llącel ohrady! prawa przedstawienia •swej skargi
Jeśli chodzi o wojska amerykań
za'przec~ył • komukolwIek. obcemuł przed Radą Bezpieczeństwa. Zajęcie skie za granicą, delegat USA wywomlesz3m3, Się w nas~ie wewnę:r~nea takiego stanowiska przez Radę pro- dzi, że "Stany Zjednoczone nie mają
sprawy. łi.R.t~~or~:zme podkresJa]ąc~ wadzić mogłoby bowiem do dalszego nic do ukrycia". Po dokładIi1ym zbasu!,,~reimo.sc poł~kł~ a cała. Izba owa- zmniejszenia zarówno uźyteczności, daniu informacji prasowjch można
cn me• t? !.~~O ~sWIa:tc~eUle ~oparł? jak i prestiżu Rady Bezpieczeństwa. zebrać ~sz:v:stkie fakty, dotyczące
Ta leGo.)" •.,.,.. st"nowm'kaolmzała 5łę
.
IamerykanskIch. sił zbrojnych za grawresz::ie w jednomyślnym uchwale- tNOkW-:r JORK, ,2 5. 9 •.~;ARP)d.· -BNa nicą".
d
nin ustaw zasadniczych dla gospodar w or owym pOSlezeU1~
,a y ezstwa narodowego: budżetu i 3-letnie- pieczeństwa delegat egipski MahDelegat radżiecki Gromyko oświad
go Narodoweo-o Planu GospodarczCa moud Bey Fawzi oświadczył, że je- czyl: "Czegoż żądamy? Domagamy
go....
śli nie powiodą się rokowania w spra się jedynie, aby Rada BezpieczeńCzym jest dla dalszej przyszłości wi~ wycof3;nia. wojsk brytyjskich. z stwa ~trzymała inform.:wje o wojPolski 3-letni 111angosporlarczy, okre- EgIptu,' p~~two. to nie zawaha SIę skach l bazach w obcych krajach.
ślił najtrcściw~\ej i najtrainicj w swym przedstaWlc swej sprawy' Radzie Rada Bezpieczeństwa ma prawo u.
czynić to na zasadzie rozdziału 7
kOlieowym przemówieniu Prezydent Bezpieczeństwa.
Bięi.'Ut:
.
W ten spos()b delegat egipski wzno art. 24, na mocy którego "Rada po;,Uchwała
zatwierdzająca
3-letni
plan inwestycyjny i wytwórczy sta- Marsz. Tito o .zacb.odnicb granicacb. Polski
nie się podstawowym drogowskazem
naszej p;acy nad odbudową góspo"
8
•

czym Francja i Egipt wstrzymały się tu Malty celem za?p~trze~a S1ę w
od głosowania. Za wnioskiem wypo- zapasy. Po .wyIDIame ~yt powiedZiały się Związek Radziecki 1 mIędzy admirałem FadiJewem a
Polska. Po głosowaniu obrady odro- admirałem brytyjskim statki opuczono bez wyznaczenia terminu no- ściły port powracając na wedy
wej sesji.
'
Morza Czarnego.

Zamiast nafty elektryczność we wsi

I

·
::§:~~f:i:::t~~~nie ~~sii IrRNW:~: " :IUSZnOSc· JC gramc Opiera SIę
na' fundamencie,' histofwcznym i etniczu"m"

SI

' 't h

lega na tym. że kończąc 3~letn! okres
swej d:liałr-lności ten drogowskaz
11
przed narodem lJolsldm wystawiła.
BELGR~?, 2 5.9. (:~P~ - szych narod6w jest. naj zupełniej
KraJowa ~lłada Narodo,va prowa- PrzedstaWlclel PAP zwroclł Slę do zgodny co do tego, ze sprawiedlidziła naród i ~mistwo przez t~ trzy premiera rządu Federacyjnej Lu- ~osc w rozwiązaniu kwestii tych
lata c!ro~a, ~ldora wska~ywał ,Mam- dowed Republiki Jugosłowiańskiej granic jest całkowicie po stronie
festP. R. '\11. N. ZaWIerał on cele
.
łk J
"... J' .t: B
b
"
p'
polityczne i gospodarcze. \Vszystlde marsza a, UgoSiSWll ozeJ.a 1;'OZ ratme) nam olskl.
one zost?cłybqdź w pełni zrcaUzowa;' Tito z prośbą o odpowiedź na naSłuszność tych granic oparta
ne~ b~di te~ posunęUśn.ły się da1ieKo stępujące, pytanie:
.
oparta jest na fundamencie histonaprwd. w !c~ reahzacu.
.
..
Jaki j'est stosunek rządu Fe- rycznym i etnicznym Wszystki h
W' dzwdzuue gospodarczeJ' sesJa
"
..
.
,.
_
. . .
.c
styczniowa KRN stworzyła podsta- deracyJneJ Ludowej Republikl J? nas zaskoczyło stanowlsko pana
wy prawne lwspod;lrki planowej, se- gosłowiańskiej do sprawy gramc Byrnesa w tej sprawie. ponieważ
sja ~~ec~a postawUa. wytyczne. rea- gra/nlc polskich na Odrze i Nisie stanowisko to wyrządza nie tylko
bzacjl t,~.J gospodarkJ pI~nowe] na Z li d . .
zwi~zku z mową
.
tt
''':J WIelką krzywdę .naroGowi polskieokres najbHższycb 3 łat. Wytyczne a?? mej, w
te umSZ1} być realizowane., Jest kOg mIms.tra Byrnesa w tu garcle ,
1
k'
.
"
nieczIHH~ćia, aby !ednomyślności przy
.,Mogę pana zapewnić, oświad- mu. a e ta ze wnOSl ono elementy
nchwaI9n!11~ pst.nvy ..od~pwiadała je- czył maTszałek.Tito, że pogląd nie nieporozumienia i utrudnia osiągdnomyg!nosc w czynach . .
.
.
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W 'dzIedzinie politycznej sesja 0- tylko naszego rzą u a ,e a ze na- męCIe praw zlwego po 0Ju.
Ot<!cna przynIosła ordynację wyborczą, ohviernJnc tym
samym okres
ł
nrżenwyhnr.czy.
Wiceprez. Szwafbe
.
zapYłallY
pn sesji przez przedstawi. b ł komun'lkow"'ny rządowi W. Brytanii
ciela s, A. P. o sprawę wyborów dał
nie· y
u
odflo,v~edi:
"Kalendarz wyborczy
WARSZA,"yA, 25.9.. W dniu nU.
.
..
wynitm z ustawy o ordvnacH wybor wczol'ajsz:!i'ID agencja' Reutera poRzeezmk mmlster.stwa spraw za
czej ..J{czniede" więc, jakie jest do dała że tekst ordynacji wybor- granicznycb. interpelowany w tej
dY~!JozycH. możlin obliczyć n~ dni w czej' uchwalonej na Xl sesji Kra- sprawie przez lmrespondentów prazWJ<,zlm np. z•• datą ogłos~ema 1t~ta-. ~~ Rady Narodowej
został 8y I{rajowej i zagranicznej oświad
wy n ordvnacu wyborczeJ w DZlen- JOW " .
~;'·I . .
.
'
.
• j. 1.1<:'
( o 'lest zaJeińe od pew· przez Rząd R. P. zakomm:blwwany czy, ze Jest to lllezgodne z pra~- .JuŻ 50-ta wle§ w powiecie łowIckim została zelekh'vfikowana po oJII_ _
mn.!! .. [~W c ,
•
d ' l/lH' Ik' . D t d
lm'
.
dl ł,e· Ot
t1
lUty
(Dalszy ciąg na sfr. z)
oficjałm~ rzą OWI n le lej Dl'y 'a- fł··
S ma mepo eg Ol!iCl.
o nowy tra nsfOl'mator w Gągolinie półnucnym.!
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Teks' ordynce·I-1 wy borcze-,
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Truman - Stalin?

wartości 2QO milion6w funtów pozostawia Anglia we Włos%ech

LONDYN. 25.9. (PAPi. - K()res~ cj,i dokOlna Wie1ka BrYItaJnia rÓWUlli'eż ko malnJ1iieSltaJoję poHtyki bnntYllSłk1eó
Wl.\SZYNOTON.25.9 (API). - Ko" łdby to mev.~~ któr~k;?t':
pondoot Reutera w Rzymie d,ono,si, źle z F:r.runCł}a, Nix(j1Il dod::uł. ze !I1ie 'sposóh wZ!gilę1dem W~Olcth, !D,ol'iltylki .• ręki po" r,eSlPol1ldeutt '.,New y oJlk ·Bv,elllittLg" do- "WIStally pO' kOO1lFer:eaJ,Cl)l t'.oczdams U~l.
IWheYm Bry1:ruma prz-emzu'joe rządorwi ~l'1eśHć w tejahw&H siwmy. jatką CliSIta,- IltlOiC:!.l4. W k,a0. r.alZiil6 hędz.ie .~o rń:OSii Z!) !l1: aUibl]żs!i doroocy ~df'1tl.. P{)Idikre§la,ją,. irt OlOOOnlie. ru!ldszedł
0
wlru:kiienmt przed ewakJUaoia swy.ch 'te:cz,niie WY1IJ1t,aJca vViieilkiei Bryltarttilil j,edwn"ie ttlomilllialtna suma. o wiele [l1;Z" tta t'rumam:a 'SltaJraJją się :n~ go O!~ ~ w ~Wl~zku
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s'za <li a-,zeozy!W:/JSI ei] wam·oset.,.",
~U,Tln!li"-~""-"'t .........:1< J.l. ............~....I..."...,..... niem nie' ~J.a ttife!b.e2lP'1lCfC0e~{)
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wOlj,eI.I1J11Yd!t.

Trwlls,rukcję tę iIlafbełŻV tr;aktować ja:-

'

Oibieic.nKie przeprowadza się selek.cdę
SIP'rzętl.1. oodziclaiją;c mat,eliia:Iy. jaki,e
zOSlta'l1ą p-rz'eslrune do WJelk! ~~ Br;-

I S I

e

przekaz,uje się
część ll1Eut·eti:a:?ów W,tOlcbOl!l1.
'ten zbędny dla W1e1k.1ej Bry;tanH

tall1l1! i

jednOlCzeŚlnie

matell'lFcul.
C2JQil~i,

b.roń
dhJell1~kall1a.
to

p,aflnf:t. alffilU!Ill~aja,
medykamenty.

śm(f;ki kiOOTIlUI1 Ekacj<i. MM~riall

k
"r
zW

kazal1Y'Clh ma~,er.i!ałów.

I

l)

iIleIll • ..J'~n

I

III

l)

t:UJU,;tit\U<t.

Vi..".

'J[h

st(l!uje wy;korzys'f1iJl1Y ptzez przetfi1:vs:t

wqjłI1'Y.

DotraldJcy p.rezYJden!ta. Trumana pod.-

kI1eśla!ia. ą;6Wlll1.iJett. ilŻ S«Jot$awe ta!lcie

P1iUId "Wj1ihor.aani łiSltoPaldowymi W'.I>ty·
nęldby OOdalt:trio na sytbwację w}'iborozą, ~aIŻ ad!etlśoi!e Wa:11a'Ce'a z

IiII

II

W sprawl';'e zakon"'" "zoniia
obrad KonferencJ"i P
'" .~

. ~ IDO!,g'łcmy Sjp'(1W!()!d0'Wł!'Ć kJlęske

owej

d'e;radm-a:t6w.
..
iK'OIrespoordMt d'Ołdaje" że prezydeuń
T
.eJStt 0SJ0ib1lści
.•
P!A·I(YŻ, 25.9. (PAP). - l\11niSltr{)~ I'tow By:nne;s i iBiidaiI.lllt, Past<łiIiiowJ!U stęQ)cy mtn!i:Strów s/pr,a;w ~r.a!i1lilCzw 11lłlInl~ f '
k:6ruf 'e '~W~'ili~
w:ie SłPrawzagr.am;i'~znYlc;h .cztC;l..e~h Iani ~óWl11j)eiŻ, że plenamne s~jle k'Oll1f.~ n~ dOiniielŚlli jej o tytm w Jbęttl SlI?D-""
D~·~·er~: 1~'
mo'car.stw postaill'O'wf1t we \Vń;()l11e;kwre ,r.eu1:c\ji 'Wl~I1TIY zalkońozyć SLę do dma soo. by mM:&. byto ,przed.5ięwzląĆ .-.112. czy ~ ~. 1, u"1a~Ją>c. Iż ~e.
<czorem W CiZ.aJSli;e 4'"lgodzi,ni11elgO pblSlie:- 15 lPaźd!zieinnilka.
,dallsze kro!lcl.
I/t,lLUllalma . \VYlllldIaalla po,g ąI. ow ~iPOOl1ę
dz,en:iia w hitur:ze frałnClUslk&elg'o miniW Z'\V'i:ą:~kiU Z tym mit1FS!trow&e Wite!
Uivgod:n:iooo!óWtniet. ile na 'Pl~r ~~~&ts:a~~IIa:IOOZIllYclI
S~':lrSltwa ~m:w zalg,r.runiczLl1ylClll'Y.y&tą- k]eJj ·CzwÓJ.1}(1il (pI~i~alnowiJ1u ~c:ypr:oo:o~ ny.dh .Sl~i.~lkiaJidy ltirakta1 ;pok.o,JO: ltlIi.!ć Si doO1U1eI [o!.an~~
!p:jIC ~ .WimtolSlkl1em .do KOlm,ereuC!J'l Pa.- 'filować ~otn;t~reruc]l, aby w.asc:~we J~J wY,ipOW~lJOO b~ć r{)JZlW~Y l-a.~'O ca
OiL~i
raJIlf!neL Ja
rYlSlkJl,eu, alby u,g,ta[jlłapl'o[glram, na p'od o:ngalny przY'jęly procedurę,ik1ora p,o- l'(jlśc. Mnm~l'!OIWl!e d<OlSzili ~ <1;0 p
z,ajg
1
1
s,tarwDe którego wszystkie kouutslje za- w]nrrlJa. 'o ilile z.atj:dz.ie kan/i ecZil1ość. 0- lP'Cxl'IQlZumie:nliaoo 00 teg04 ze rraJda l!'U
koń'czYlh'1by g.t,os.o:waIllie w spr,arwie ,gratni!czyć idoŚć. !p'l'1!e.m.ÓW1ie.ń w ke- 'l11mrów sJ)\!aw za,glr~Ycll POWiIIIlM
.Kron-łka pO'
W1SlzY$lUki:ch 1):l"\olPo1zy.ctli ~ !p·01pr.a'wek do wS1j,ruch. W 'WYlP'a!(Hru, ,gKi;ylby j.aika- l!1a zadać siJę rozwarienli:m! za1~cefl
ania 5 v·aŹld:zrelmlika.
kdlw'Delk koanilslj,a ll1ie-zruk~,la Kon~eirenClH Pot1wiow.ej" natv;dhttnlaM,
WARSZAWA
(piAn)
Ka:żd,e mOlC'atl'istwo nelPir.ezerutowaM ~\VYiclh fP'faiC p,wed 5 ;paźdz:ilemiika, gdy fyilko pilienarnna ses'ia. przrSli:~pru, 25·9·
nrIrk1c~rorw.n'iJcv de4.'e!,g,a1cj'i - :BeviJn. tM.>()~o- W.iJe!llka CZ\'w6nkla. zgadza Si1ę, alby:za- ją,lCa d@db,radwdnl1u 5 1>.a~ilernlilka. Nowoprzybyły poseł nadzwyczaj"!
zalCZ!Ilie z:aJl1tllCle!l1~a t-emdislyłać.
ny i młruster pełnomocny Repu8 1 .

ten zo·

""m.....~""""

1Y:6·ati

wlotSlkt

BrJllg.aldier bryltyjsmi Nixon poinfor-

mowart JWf\espcl'n'dent.a, ż;'e prz:etkazrune
madą być W!oat'Onl :matteriruty wojen-

n~ na sumę oIwlo 200 mUiOlnów funtO'W s~teriliIl1{gÓw.

• Nrul,ezy za.~naczyć, z.e cy·rra ta to cena sp,rzętll, {)\d,powtaid,ilIjąca jedvni;e 50-70 proc. cetnOlt11 'kosztu.
Wspominając, że podobnej transak~

Wiadomośc'i
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świata

więzienia. 39~letniego

berlińczyka

+ Sąd berliński ska.załna 6 lat

Rissinsa, który udusił swą żon/:l :za
'&'
to, że nie przygotowała mu obia~
duo
• •
~rzed dw~ma dniauu przebu~
dził SIę po dwoch latach bezczyn~
ności wulkan Stromboli. Jak dotąd, nie ma doniesień o ofiarach
lub pożarach I jednakże okoliczne
zb.iory, zasypa~e popiołem i mz1aD;n, zostały zmszc~one.
Katastrofa samolotu brytyj..
skiego "Dakota/l w Kowloon t ~a
wprost wyspy H~ng~Kong,. pomą~;;ła za. s,obą. śD:llerć 19 OBab sp~·
sród pasaze1'Ów l członk6w załOgI.
W Berlinie i VI innych miau
stach niemieckich pojawiły się ma...
··
kt'
h t ny
N'OledzmIec
, na h'. oryc . ' ereb
ZleJ?1
ysk anyc " za.znaczone . y~
ły JakO' polska strefa okupaCYJna.
Na skutek protestu polskiej misji
:wojskowej .'Vii BerlinieJ organy: .ra
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!l1liJo1S~a się dl() Ni>wego Jovktt tUa kOl11r tur BenedIkson -

został przYjęty

I/:wnuo:wruruila SIWeJ pmey iIl-ad tmlkła- w dniu dzisiejszym przez ministra

wydźwigną Amerykę z ciężkiego kryzysu
p
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'. rzemowlenie prze wy orcze rumana

tam~ [JQlH;OIjorw:vmi

pemomoon.ego w M. S. Z. J6zefa
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WASZYNGTON, 2 5.9. (PAP)- sprawach weWInętrznych. Truman s.trówStPraw 'za\glradliiCZJlYcl! 00 za" Bon złozy w tym tygodnlU listy uWe wtorek prezydent Truman podkreślił, że partia demokraty-cz- ko~czeniu' obrad KoofereucU Pokoło" wier~elniające prezydentowi Bie
ł 'l
B' ł
.'.. '
..
.. dod
• we] przen:iesłe się d<> Nowego Jorku, rutowL
wyg OSI. W la ym Domu. przed n~ repll:zent~Je ~stęp 1
al, z~ c.ży też nie...·
'. .
..
.audytori~ 39 członk6w kongresu, me moze POJ~~, Ja~ .wyborca. któ . iB}I'mę:~ ,był ~. 1idaJnlia, ~ WIIa'l'••
reprezentujących 17 stanów, prze- ry w ogóle cos my-Sli, m~by gło- ~a Czw~I1k-a . ~ ~1JfW'OO
Z okazji §włęta narodowego Da-<
m6wienie, ~:vażane za począ~ek je- scywac na Reece.Taftaczy Craw :-~i~~~ ~~~d:~~ nii prezydent KRN Olb. Bolesław
go kampanu przedwybOd'czeJ prze- forda.
kres ·CZa!SIU :na mam'Yffi ;pUlIlJkde.
Bierut, prezes Rady Ministrów
ciwko republikanom,
.
Truman oświadczył, że USA sę
.
ob. Osóbka-Morawski i w imieniu
l
obecnie w tak krytycznej sytuacji,
ł
II
I
Min. Spr. Z.agl'. ob. 01szewski~.
Jakiej tnie było od dnia \ZWycięstwa,
l·ełS
wysłali depesze do kr61a Chństiad'
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,
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•
aJąceJ Slę pórownac z o esem
przybywa jutro do Łodzi
na ,Kinuta Knstensena (prezesa
po Pead Hal'boor.
.
.
'. .
. .
.
Rady Ml;nistrów) t Gustawa
Stan ten będ'zie trwał dop6ty
W srodę 25-go przybył z Londynu wygłQsi Qdczyt p. t. ,,Problemy pod' ' k i '
t bT . . '.k ~ do warszawy. . żnany parlamen.ta.rzyw koju". Odcz.Yt wygłoszony.• będzie.w Rasmuss.ena (ministra spr. zagt".)
. 0t;>0. me ';ls. a l ~zuJe S1ę ~ o sta angielski, członek Labour Party, języku polskiin.
•
•
•
JU 1 me rOlZWlme SIę produkcJI, to K. Zilliacus. Poseł Zi1liacus, wybitllY Bilety wejścia wydaje sekretariat z zyczemami dla narodu duńskieteż program parm demokra~z- znawca zagadnień, E.uroJlY środko~~ C.R.D.K. T.U~R .. Plotr()WSka·~43~
. go•.
nąj __ to pok6j swiatowy 1 pro~ i 'YflchodlD.łej!przy ,tYlH 'Wlepri ~~zy..
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~~e~~n~~~~a~d~~h n!!;~ znlSZ~ du~cja,

kt?Ta pomoże ?dbud.~wa~ ~~~:!B;~!\~~:!~~:;e:;-;J;L~Prywatneumówy'<.,ćhondłowe
ałaeu guberna.. SWU;\~. Jeśh program ~eJ pa~1 zo dowyohT.U.R. celem WygłoszenIa
'.
S· .'
.' .
.
•.
-.
tora. wojSko~gO~kręgu Barcelow stanIe wylkonany ...... me będz1E! bez sze!e~ Qdc~tów.. Opl'~Cz Wars~awy
. . .zczeg6ły umowy handlowe) % Belglq
ny wybuchła. bomba, powodując
.
. ~';!~~~. szereg lniast m. in~ Łód~ i
WARSZAWA, 25.9. (PAP) - ską, regulu;je wymianę towarową.
znac~e szkody i ,pociągając za 80pre~yd~t wystąpił Do Łodzi pos. Zilliacua pr.zybędzie ~mow.a. ~aftdl~wa, zawarta w ~ ró'~achunek oraz transfer płatnobą oflary w ludmach.
• .
republikanom, ookarza- .jutro, t.j. w piątek i o godz, 17~ej w 1m czaSIe pOill1ęd.zy Polską, a urną gCl.
Oddziały wojska greckiego l jąc ich o taktykę destru:kcyjną, W 'sali C.R.D.K. T.U,R., Piotrowska 243 gospodarczą belgijsko - luxem.bur-Umowa - zawarta :ha okres I
źandarme~ii wzięły' d~ niewoli 100
roku, prze~duje wartogć obrotu
partyz~~tow albahS~~h, . podcz~~
li
.
ł
1111 III
towarowego w tym czasie na ok.
operaCJI
w za<thodmeJ
"1 ~tn. b. e1g.. (koł
..:'1
80
partyzantów
pOległo..:Macedollll.
.
2 6'
o m1.
o o 6 .mu.
Międzynarodowy trybunał w
dot).
'
.. '.
.
Norymberdze zbierze się pono w" W .umoWle z BelgIą nalezy pod~
nie w pO'niedziałek o godz. 10~ej
rażenia Uii Erenbursa
kr~§1i~ duże u6:micztkowa11ie lłS()f"!
rano. W dniu tym trybunał ma. do
tym.entu towar6w oraz brak wę-konać przeglądu całego procesu;
:M05roWiA. 25.9 (AP~) - Ilia ~ er~~; W~bDbt\Vie. że ,Z,ltMdltda S'~ę 'Przed po" nLe anruią, n'ic do 'IlikryQ1a.
gla po strome eksportu. Jest to
We wtorek zostanie ogłoszony wyw oo,]1g z&mtelśt;'I~ a,rtykuł w .,Izwrestld , tęz'nym trylbwna!l·em wsz:.edb:po,tę.ż,l1ied
WS[pOłll}'iłnialjąJO(j ~ TOZ1tlOłWoalOO więc paz Bułgarią ckuga juź uma..
rok przeciwko 21 oskarżonym i 7 w k.ltór:vm :tl1'sze:
A,!us,tr.aH:i. dy.sponującej [Qls.anni kOlnty~ z c:hIOl1?attrilL rr,runc?'stklilI11i. all.l.t\J\l' art yh dal
•
'duo .
ptt stępczym organizacjom hitle~ . lI.ądylby (lu/dem m~es~ks:ńCy j.akieti'ś nenrtów.. ' .
•.
. , kU'tu p!sze: ."mctzlle ci 'fozrflmieją., te wa en owa,. ,nIe przeWt lęca
e k'
,DooeJ 1P'la.net~ ~naileźLL Sl,ę Itlaj.wle, w Pa- _ vV:v.diłleSi!~ !ednaik, zie ~usitr~l.lt~ al~e gxly Rosd.am;ie mówią o !PO!kojlU ~ nile węgla po stronie eksportu, co
rows 1:-. k H teI"
S h'
rYfŻ!U. m~lo Jest 'Pr.aw.c'Lo,p,o,dobne,.a1by Jest {)dOS.o'b~lOil1a w s,~,:".o,li1l1" ciel1:nemll oibliczada go na dol.ary, l~ p:ra!gIttą świadczy o rozszerzeni·u w.achlarza
"ar
o
w e emngen, 'IlWl!e:rzy(l:l, te Z1naudiU1!ą S'lę l'ta kon~e~ .ma gorą,.czkEi al1l's{'l'rullllsiką.
pak'odu Pl'aWld'Ziilwego i w.rul<»;.ą {) 'ZId-o
l. ks'
h t
r6w
przed wojną ulubionae miejsce wywl)encjl., gdz-ie nar-o!dy.. wt6:r.a :i\'Ili:sz·c,zy- . NalSltęp.trie IU,a Erenbur.g P-CI'I'lus.za b:ytai'e gO".
.
na:sz'y~ e portowanyc . owa
•
poczynkowe członków korpusu dy- ły fa\SzY~l'r~,.p:QlroZlUrn:11Iewada. .g,iQ wce- SlJrawę :żądań. wy.runiętyC:h p'fiZlez W.
.
Dla sektora prywa~ego naszego
plomatycznego, został strawiony nu zarpe:WI!11Cil1':;a :pokojU dla :Europy", J31jrta,nię, alby dzi,enl1iiik.atrz,e2iOlsrt:aili u~
handlu na podkreśle:rue zasługuje
przez po*al'. Dwa. wy:ższe piętra Wylblilbny ),>l!S,aJTZ :i [)11blilCysŁa SOWl.';e- ,s\runieci.1Z Sialli IPOSilledz,en kOłJ:11~'slii. i
8 . afakt, ze w haru:lluz Belgią mogą
g
zawaliły się. Hotel ten, zamknięty dk~. WY'raialiąl<? Z1d~iw!\e,ni;e 2 p?wo'tlu "?0'ralŻa {):p·1nię,. że W. Brytana m~-r
byt1dop~011e kompensacje pry·
w pierwszych dniach wojny był z.a!łll.1lbereSlow:atUJłt1" J.akle <ltkaztue Au- Sit! tu ° StPr.aw.aJcih~ o ktOfie ołba'W~a Silę
. • 'd"
d' W
tn W .;
id . 'k b
kw.irow -' na użytek holana st.rall'ua ltliaqmn1e1jsz-ym S\Z.cz:egół,e<m t y- ·fOiZjglo:s;u. Dełl$3!,Ci ZSRR p'rzedwI11e pr%yta %Ie O
arszawy wa. e.. CiągU pa 21~ Ar.
~arek'e""e '!i1s::;.sterstwa opieki s:po- ~ Bu!Jlgarnill C,Zy RUil11łUln~r, Itll~zet ~e --: i1JJarl~ruH bez :przenyy, arby prze~ Znakomity pisarg radziecki :Uia obie strony. zar6wno polska, jak i
ł:::n~j~
-l
'illt.eSlz'kan,c'Y te.l 'Pla1nety myśI~hby !111le błelg lPosle'dz.eń !byt 'PUbhk;o\va!uy. g1dyt Erenburg, . kt6ry ostatnio bawił' w belgijska, ~odej:mą dodatko~e. rozW wielu miastach· Stanów
Kanadzi$, W· drodze powrotnej do mowy, mflllą: e Jeszcze bardZieJ :t?~
Zjednoczollych oczekiwane są ma
Moskwy :pr.z~j~db.cSbę&le przez sze:rzy(: wyrma.n ~spodal1"ozą mię
sowa demonstracje łydowskłego
Warszawę. Nt!. zaproszenie Towarzy.. dzy dwoma kraJamI.
~ata. pracy na. mak protestu. prze
iii
stwa. Przy-jatnt l?o~ko-Radmecklej
.
Clwko ~presjom brytyjskim w
m1a:rł'w dniu 24 wrzełnia 194.6 :1'. Pl'zetywft~ lat 69
rua Erenburg ~tt.mym8. .się kilka .dni
I II
PaleStYnIe.
'
.
l
. Pogrzeb odb ędzie się w dniu 26 "Września bt. z domu
w stolicy
PolBki i zetknie Się tu Z
_ .
~ałoby przy ul. 11 Listopada 31 na stary cmentarz l"tlyn:i.,"
polskllhi stera.mll1t~rll.Ckimi. I>okład~
.(DokońozenIe ze str. I)
kat. pmy ul. ągrodowej o godz. 14.30, o ezym. zaWiadainia
na data przyja.2du zriak<Hnitego pisa~
pogrążona w głębokim smutku
.' .
'.
I
tt:veh szczegółów technicznyCh) lub
(41'86~p)
l'za radzieckIegO' będzie 2l1ana za innych pO'dobny-cn wxględó'W". Pogło"
kilka dl1l.
ski o oołotemu WYbot6w wl'OOPrez.
~ ~atJ:slka. 'WY'sltrw.a ha. .
SzwaIhe określił Jako: "bezzasadne".
,ło: ttłI. W:alliLOOe - p.rezy.dentem w
l
I
I
Wobec nledo)ścia do skutku bloku
r. 1948 • (Z tmVSy).
ZEBRANIE
sześciu stroMietw w ()kresle 'Prze.d"
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Nic no tym
Nie

&tradł

JóI'I-------------..

WaJIaoo

(to oczywiste),
na tym, te przesłał
b1~ Juł mkałSbem.

Bo trzeba

te ta

W dmu 28 Wl'łteśma. br. o go<hl. \l rano W kościele
Piotra. !Pawm przy ul. Nawrot w Łodzi Qdbędzie się
'UROCZYSTE' NABOżE*S'rWO żlU,OBNE
m spok6j d'WI2IY w si6dmłłJ rocznicę śmierci

~at,

$.

dymisja

mu~oJ~

zapewnia. ddsłał:

Jego Ołoba
Jest wymnłęia

me na· ~łra,

ACŁA

t

św.
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A

A

oficera W. P.t pracownika Opieki Spolećznej Za:rządu
MieJskiego w Łodzi, poległego pod Sochool;ewem w 1939 r.
na które .ml.prasza rodzinę, przyjaciół, kolegów i znajomych
.
!tONA Z DZIEćMI

lecz - p1'e~denła.

OG6LNOl-OLSIOEGO ~U
, 'mzESZ~ KUPCóW

wYborczYm temperatura.

w kraju
PrzypadUile to na okres
n.albardzlei waz.ny dla przygotowania
do'startu planu 3-1etu\ego. Atmosfe..
ta waliki wyborc.ze) nle Sprzyja dzia..
fantom gospodarczym, wymagaJącym
skoordynowania wysiłkuwszystki.ch

.MAftRIAŁOW BlJDOWLANY(Jl{

w~roŚlli~.

l dEMl!rNTU
W pią.tek, chlla 27 września rb.
O go~. 17-ej W lokalu Zgromadzenia :Kupców m. Łodzi Piotrkowska 40, Odbędzie się OrganiZacyjne zebranie kupców br8!nŚY Materiałów Budowlanych i Celhentu. obyWatelJ.Dlatego źle się stało. te
Wszyscy kupcy braru:y Ma.teria_PoUtyCY; którzy potrafili uznać słusz
łów Budowlanych i Cementu zam. .o~ć założeii goSpodarczych s\U'"ch
na terenie m. Lodzi i WojeW6dz- przeciwników, nIe rmtrafiU znaleźć
twa. L6dzkiego, proszeni są o ko- platformy oorozumienia w dziedzinie
nieczne i punktualne. przybycie. .---:ł1'.J.yCzn"'"
(pal»
Kl)miiet O:rr~ni. IlpuIU
-Ą

-
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Walka z kape)uszamibeznad z:ieina ?

Właściwie to, eo powiem, t.,r't~z.tU\
Hipopotam wkrótce zamieszka w swojej rezydencji. "Człowieku nie do..... 'czone
jest "tylko
Pan". ']"y<,b
wszystkich
(od. mt
kuczaj nam!'ł-Malpi król rządzi sprawiedliwie
w
w.
lIa

t'óżnoletn!ch

nieskończoność)

ZbUiałąoa 5'ię wiellkimi krokami lOO kg mięsa dlZien.llie. Urzędowy chłopiec w cyrku "K,orona" nadma ruema~o kłopotu sprawia dy- przydz:ia,ł w wysokości t konia t y- stępnle 1 "aż do chwili obecnej re!kcj1 Łódzkiego ZOO. Wśród mi'e godniowo stareza drapieżcom "na pracu~e w ZOO. Kocha z,wierzęta,
szik.ańcówtego przemiłego zakąt. jeden ząb". ResZltę trzeba zalkupo- a najbar:dZ!i,ej te najgroźD'iejsze. kil znajdUją się pł"Ze'Ci.eż ".obywa- WB'Ć na wolnym rynku.
To taikże mój wychowanek - mó~
tele" CIi'epłych krajów,' szczególnie
Po wszystkich tych rzeczowych M, 'Wska.zując m!ieszkanca sąsied
wrażli!".vi na pO~'5k!ie chłody. Octpor info1.'1Il1:acja:ch udz:ielolJlY'ch nam u- ni'ej klatki, w~a<ni:ałego lwa-samność ich w JlIi'enaotm:alnych .bądź przej:mie przez j'nspeildoTa łódzkie- ca, 01"lphusa. 'Ortphus ma dwi,e żo
co bądź warUlnwaich ży,C!ila jest mt~ go ZOO - p. Krzymusldego i asy- ny. Jedna z nich - Ela spodziewa
nilmailna. Te r.z.a!dkl'e, cenne Zlwie- stenta, p. SlusaTskiego r'oz,poczyna się właśne'i potomstwa. Około 1S
:r~ęta 'trzeha OItam.ać wi elką tto- Slię naj1przY1emniefsza część naszej paźdz1ernika łódzkie ZOO wzbosklii'WOkt:ą.
W'lzytŁy: odwiedziny mleszkań,ców g'ad Soię o 3 małe lwiątka,. Zresztą
ZOO.
nnłod)'lch lokatorów ciągle przyby
BEZDOMNAMAtPA
Bo te~ l Jest n,a co popatrzeć. wa. W oiSlta<tnich miesIącach przyNi'eiste:fy, z powodu
trudności Oto arogancki LeOrn dostał od ko- był na świa't 1 daniel SZ8,ry, 1 bia&al11iS'Owych nIe możIll8 n..rueżycie go,ś cukierek. Zjada go 'powoli, ze ły, 2 jeleni,e, 1. lamy. 8 wilków, a
laibezpieczyć z'W'Ierząt. Bierline, za. s>rhal '~m, n1ie rozcnmurzając [m~ co najwaŻ:ni.ejsze - rooifer. Naro.
h~e małpkI. na1W1l"aŹU.wSize na n& <.twiłę sVlej wiecznie za..::,!sa-neJdz;Iny ren!1[eq"ka w naszych warunZ!imno ze wszystkich mles.z'k<ańców miny, n,8lstępnie długo i uważnie kach ~UmatycZ1l1ych są pr:a'W<ki~
roo a najiSł,aosze fizyczn1e, nie ma ogląda p8łplere!k. .,Spr'1wdza z fa" wym ewenementem.
Ale .oto nasz pogromca lwów ble
ją dotycnc'Z'as .zImowej rezydencji. kiej fii1"lmy pochodzą łakocie" .Mórwdł-o Się dużo <O wybudowaniu ŚIl11i(>je S'lę ktoś ze zwiedzających. gnie pośpiesznie wgłąb kla.tki, rzu~
całąc 'PO dir:od!Ze .niezobyt pochlebne
O!ba mch odpowiedni!'ego locum,
OKO W OKO ZE LWAMI
epifety, pod adresemswY'ch wy~le na r.a!z;ile brak .. na 110 tundu·
Icfz:lemy teraz do wielkich dra-, 'ChOlWi8Illków. Okazało się, że łrój
uÓW. PI"zebledu1ą 'Więc i tę zimę w
(!Lamet ptaszarni, względnie umie~ plcż:1ikó'W. Z d,a,leka "IŻ dochodzą ka 10.miesięczny,ch łobuziaków:
SZOZione zostaną w daiWllym budyn pomruki tych ws'!"'nniałych ZWIe-I Apollo, As,tor i Adiutant zwędzi
ku Moryca" n~'eszczęsnego S'zym. rząt. Mtmo całe; mojej do n1("11 la mu sZoCZOItkę i szarrnoce się teraz
l>alIl~, który pą przejścioach podC2'Jal5 Oihlę±eni'a Wrod8IWfa, przew1leziony następn'ie do Łodzi, mi.
mo staTa<nnej pIelęgnacji, z,akoń
czył StWój żywoł ku zmar'twienlu
ws!Zystkkh bYTWaków ZOO.
Słonica prze'zimuje w sąsi,edztwle
hipopotama, kłóry już wk'rótce
zJedz.ie z go'szcząceg'o go chwilo.
wo P(~z!Ua,n!ia do swej świeżo wy-,
budowanej, luksusowej rezydencji

w

Ło.dzi.

NIEDźWIEDZIE REZYG:NUJ.\

Z ZIMOWEGO SNU
NiekJióre zwierzęta po'Wiruny już
wkrótce pogrążyć się w sen zimowy. Jednaki.e Zlmiana warunków
ży,C!iQlwych spraIVlIiła,

że odwykły

Qne od tego przyzwycza,jenia. Prze
miłe brunatne misie, które tak zabawnie wyciąga~ą lapy po ła,kooie,
ucywiliz.Qwaly się do tego stopnia,
że sen zimowy uważają za przeży.
iek. Są WlPrawdzie w tym oikresie
bro.chę senne i ociężałe, aJ.e z dłuż
iZej drzemki zrezygnowały.
Borsuk n8iłomias,t jest bardziej
konserwaltywny. Wkrótce już uło
ży się do snu w swym małym dom
ku, zabe~pieczonym liśćmi przed
zimnem. "Oga-caJl się zresztą w tej
chwiU pra'WIie wszystkie pomiesz.
cz.en'[,a zwierząit. Jes.t to' jedyny nie"
kosz,towny sposób uchronienia Ich
nt'zed zimnem.

NA JEDEN Z.\B
Pod wz.giędem żywnościowym
s.prawa przedstawia się z,nacznie
'e:p1ej. Łódzki Ogród Zoolo.giczilY
otrzymał
od Zarządu MiersMeg o
t8-hekta.rowy teren, który już w
tej chwHi zalop.}rtruje ZOO zupeł.
nIe dosł,atecznie w jarzyny. Gorze}
fe~ ~ mięs,em. Ogród potrzebuje

H

"smarkul"

na krawędcZi i wyczynIa przekomt- żółtych pończoszkach (jałl powiada"
czne salła do tylu .. Wie szelmaI że ob. Magdalena Samozwaniec) i tych
w ten sposób wycygani przysma.ki. w perlonach i kajzerach z l:lVtrua
piętką. Mężczyźni nie ll{}'winni tego
MAŁPI ZAMACH STANU
czytać, aby front
.,antyniewieści",
.t
t """'_
lo-i
który z. takim zapałem zwalczaj~
.
•
GroomaiUlaa I.w()lrzy xupeUl e Z O T .
.
"" N
. niektore organy prasowe ,,rOWllOgafTI!lZowaną społeczność.
!a naJ~
.
h" l i bi t (
ł
wyższym kamiooiu siedz.! . duży, uprawmony~
o e
przez n~,,"
b acz.ni'e roo5
rl.l ą da większe ,,K ,) nie wzrastał na sdł!.
l
.
tłu:sty p8lW'l'8lIl
. d koł
W naszym mieście jest moda na
'SIę . 00, ,8.
łilmy kolor6we. Wybrałem się więą
- To. małptl 'król - 'lnfo.mm}e dO' kina, aby zobaczyć ,.JeS®.Janas !inspektor. ObJęc1e przez niego mes'a". Wszedłem na salę przsd
rządów ma charakterystyczną i samym rOZlHJczeciem seansu
ci~kawą lrbtorię. Poprzednim kró~ "światła już gasły. Szybko zająłem
lem gromady był ów ~olll'lC'Zny miejsce, aby stwierdzić z przeraże·
specjalista od k;aziołków. Odzna- niem, gdy rozpoczęło się wyświe_
czał się bai"ol}o oczydklml·cechami tlanie filmu, że naprzeciw m6jego
chaTakteru: egodzlInem li. zachłanno. .,pola widzenia" un'OSi się znad
śC'lą. Nie dopuszczał swych pod. główki czarującego
.,dzielwczęcia"
władnych dQ udzi:ału' w pOl5lłk8JCh. tzw. kapelusz w kształcie liścia kO"
MI8ł\py bały Silę go pan1ic znle i nIe pytn1ka (szukaj w lesie), rozrosł6*
o.dważały się przeciwstarwiać jego go do rozmiarów solidnego przetawo.I{ Ale oto plO dwóch mJlesiąc:ach ka. To nakrycie głowy, stanowiące
zjechał z WrodalW1i.a duży P8IWl00\ wspaniałe t1p dla wysokiego czoła.
z żoną. Choć zmęcz:on~ i chory po itd. - jak się później przy 'wyjściu
podróży, od razu Zioo:wa'Żył nIesto- przekonałem przeszkadzało
mi
sowne za'ch<o.wauie się niesP'l"awie~ nieco, ~nia.jąc ekran tylko do
d'lirwego monarchy. Zbił go do- poło'wy.
słownei po pysku w obecności pra
l\'li,:jscc: obok "wzmiankowane..
. ,
.
. go" ZJaWIska było w6lne, wychycowmkow ZOO, obJął panowame liwszy się nieco mógłbym od biedy
i wprowadził nowe pot'ząd!ki. Już obserwować akcję filmu, gdYby nie
tego samego dnia res,zta gromady, protesty, które na pierwszą moją
która wlot zorientowała się w sy- próbę '" tym 'względzie podniosły
tuacji śmiało wzięła udział w 'P 0 - się z mojego "z.aplec~". W połowie
.'
.
,
zresztą
tygodnIka fIlmowego i to
51łku. Nowy król Jada na koncu, miejsce zostało zajęte przez inną
~dy jego p,odwłani zaspoko'ją już damę, której wysoko utrefione wIo
głód. Rzucił<:lm mu cukierek. Po· sy przypominały peruki
prababek
czatkowo zrobił r
jakby chciał lt;b ~oś w rodzaju ol~rzymiego grze
,
Oc
' • ł . d bIenIa koguciego, umIeszczonego "w
go . pod"
mesc, nI
eagowa Je, - poprzek" głowy.
nak, gdy pupilek gromady - najTeraz uie było już ratunku. ani
rnło.dsze przekomiczne małpiątko nadziei.
'
ch'\\o'Yciło go w swe rączki.
Cieszyłem się bm.
czym mogłem. Na eltranie, nad przysłoną ka
pelusza tańczyły głowy aktorów,
SŁOŃ' - tO.OOO.OOO Zf.,
łby końskie,
"szumiały" wspaniałe
lasy... O przebiegu akcji informo·
Łódzkie ZOO jest na najlepszej wała
mnie widownia (czy ,;widrodze de dals.zego rozwo.ju. O- dzownia"), wybuchając entuzjazbecnie posiada już ok. 700 zwie- mem w rodzaju: "Ale mp dał w
Wśród· egzotycznych przybyszów z dalekich krain, żyje sobie także nasz
rząt.
Niestety zakupy w tej dZiie~ mordę!" ...
poczciwy, polski bocielr.
Nie widziałem Jesse James'a,
dzirde !ią m'ema'lruiemoi.liwe ze lecz dochodził mnie gl'Zecbot strzasympatii, zdttorwol )l~.v jeskt'l, że ł z nią w kącie, uszczęśliwiona roz- względu na brak obiektów i bajoń łów, brzęk tłuczonych szyb, znowu
dZ'i'elą nas grube, żelazne p,ręty.
rywką.
"skic ceny. (Słoń np. gdyby go mo- palba z. l)istoletów, tętent galopują
Ale oto otwieram szeroko. oczy
..
.
ina było nabyć, musiałby koszto- cych koni... Nie widziałem nieame.
r;ykańskiego
podobno za!~ońc7enia
ze . zdumienia. Do klatki lwów
PROSIMY O OWOCE
. wać 'O'k.. 10.000.000 zł).
filmu ..., którego treŚĆ opou,ie(lzieU
wchodzi nałspokojniej w świecie
Wzdłuż ścieżek o.grodu ustawio.
Ostatnio. jeden z asystentów łódz mi potem koledzy.
jakiś człowiek. Widziałam już ta~ nc są re.bJ;iczki z mile brzmiącymi
Wszakże z kina wyszedłem
podkiego ZOO PQ dług'ich zabiegach
niesiony na duchu: nie jest wcale
kie sceny na arenie cyrkowej, ale sloganami
(widocznie isłni'eją i
przywiózł z terenu dolnośląskiego tak źle z Imlturą naszej publicznomiejscowy po,g<romca nie nosi bo- takie). Oto na jednej z nich wi·
trochę zwierząt dla cyrków i bazy ści kinowej - nikt nie zdjął mojej
gało hafto.wanego kostiumu, a w dnieJe sympatyczny pysk psa-se"
zo.Oologiczriej. W tym: lO tresowa. vis li vis kapelusza. gwałem, gdy nie
ręku zami'a5't S'Zipicruty trzyma mio tera i napii,s: "Człowieku, nie do·
nych k001, 1 lamę, 1 osła, 1 zebu, reagowała na prośby moje i sąsia
dów. Nie rozwniem tylko jednego.
tlę. Trzej połęŻlnl mieszkańcy klat kuczalj nam". ~k-oda, że ten mą
,:} szopy pmcz,e (na'z.wane tak dla- W lecie, gdy prze'ważnie oz powodu
ki rzucają się gwałtownie ku nie. dry uaipi.s umieszczony jest tylko
tego, że każde pożywJenie płuczą upału damy nie noszą kapeluszy,
mu ł. .. z przymi,lnym pomrukiem w ZOO.
starannIe w wodzie), orla cesar- zrozumiałe jest, że przychodzą w
oderafą sdę pleszcZio:łUw1e o jego
Na i-dentycznet tabliczce, małpki
nich do kUla lub do teatru, aby
skiego 1 26 świnek morskf.ch.
nogi.
oswladczają wielbIcielom swoich
tam choć pokazaQ nam (lub przy..
Wizyta w ZOO nalSttęcz8 tyle jaciółkom: niech się wściekną z mTen mrody śmIałek - to p. Kro- figlów, że naJchęłntej przyjmują
m1łych i cie:ki81Wy:ch wrażeń, te nie zdrości!) swoje najnowsze kreacje.
wldci. Ma Po.d swą opieką cały owoce.
Lecz teraz jest coraz chłodniej, per
dzIał drep!ieżców. PracuJe już w
~zerkonufę się o tym na własne pomieszczą się one w n.ajdłuż,s,zym spekLywy na coraz dłuższe nieroznim OId'lat. R,oomawiamy po- oczy, sto.jąc przy ogrodzeniu mał nawcl reporlażu. Trzeba przeko. stawanie się z kapeluszami są z katprzez pręty kIaitki. Lwie towa'l'zy· piego "r:a~tt. Na dość wysokim pa nać się Q tym na własne oczy. dym dniem większe - czyż więo
stwo nie r,oh'i na nim na.jmniejsze- gÓ'l"ku z kamieni, otoczonym napeł Wario sJm-rzystać z tej niekos'z,łow nie możnaby ich zdejmować w kL
nie?
go wra,żeI1J{a. Opowiada o swym nionym wodą rowem, żyje grom,a- net, a t,alk mile odprężającej nerwy
Widocznie nie - i na to nie podebiiucle w tym orygina,lnym za. da parwi'8iI1ów. Dostrzegłszy zbliża r:o!Zrywtki.
radzi nawet.. Liga Kobiet.
J. Wił.
wodzie. Roz,począł go jako 11.-lehtl jących się gości, feden z nkh staje
ask.

Jak·· pies wiejski napadł rower, a p. Krupka rozbił głow~

Pan Krupkę chętka bierze,
by pojeździć na Towerze
nie po szosie, lecz. gdziś z boku,
•
Bdzie ruch mniejszy, większY,. - spok6,_

Spo.kój? Krupka już się wścielca
pies z wsi wybiegł, skacze, szczeka)
chce

tamować

i zt;,bami

Krupce

urwać noBę.

drogfł

w

I

ciężkich

. no, i

stąd

Krupka

był

opalach,

tragedia cala;
klucząc przed psem w prawo, IV lewo
całym p~dem wpadł na drzewo.

Potłukł

sobie

głowę całą,

kolo mu się połamało,
niesie rower i klnie srodze
jazdę na "spokojnej" drodze.
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Nowe tf/vdawnfctwa,

inek muzyczn

Dr. A.

•1
Zad. '!-'Ir 17. Autón;y: H. D. O'Ber-

ROll~.sbJ

't'JOWf:

~n WSZYiSt1dc1t d08t~pnyOh f!Nł1a.cJi,

nart~.,lhT. R. Dawson. I nagroda Brl- k~'l!tC1WY. ImtY,..tuaj5 Iro.ooerlo- mu.z.v~ 1&1- me
=
Chees Magazine 1945 f'
" ~,,-~tY
•
we rOtlWaiaj4 swoje dotychczB.6Cr żyć z pracą.

modli

Kodeks Polityclny 1946
Jako jeden z kolejnych tomów,

cie4~oM. WydaJe

a ci

b'ł7 midR- tylko j'a1cieś

l5"

Perełiatkowic1

"&

prowadzę

mu

się, że

przez

wydawanej

"Czytelnika."
Ustaw, uk8Zazaledwie I55

draf5ty'CZI28 środki do- Biblioteki Tekst6w
do pożądanych wyni- la się ta licząca

wynl1d l ukladają plany na Nie ma sensu przekonywa61 . że ków. Ktoś proponowal, żartem, o- stron ale pełna treści książeczka.
Dr.iW~iZk)!§ć. Niestety, nie są to pla- kultura muzycztUi jest rZflCzą po- cJlywiBcie, żeby wydawać kartki T ~. ,.
..' . .
t
Chwilami. odnosi się 'trzebną, że spo1eczeńsfwo; które żywnościowe tylko za okazB1Uem te 1ą JeJ ~naJWazmelsze us~1W1'ażIMti~ że polski ruch muzycz- wyprodukowało wielu, muzy- bilem koocertowego. Ktoś inny WYJ. stanoWIące podstawę ustroJU
W który muzycy wkładają tak ków poW1!ErlO się troszczyć o ich znowu chciał wkalkulować w cenę pol1tycznego, spolecznego i gospowysilJ:m, jest zawieszony w załrodnJ.enie, że w takiej syw:acji bilem kieliszek w6dki. Inni jesz- darczego Polski Demokratycznej.
jak obecna, weze1kie reformy szkol cze uważają, że kwestię da się ror
We wstępie autor - b. rektor
y
0
krótki. prz€fgląd syrua.cjf.nJctwa muzycznPB. ' ~ysilki w
wiązać tyl~o 1!rz ~~:x'y s~ja1- Uniwersytetu Poznańskiego - daP'ilharm,orua zam~rza uezygno- runku utr1.uzykę.lnzema. spoleczen- nycn oddzIa/ow rml1cJl.
. krótki
.
k'· t t
.
1z dwóch Koncertów tygodnia- stwa - wszystko to idzie na prożA może zabronić chodzić na Je •
uza.rys ons Y acYl po
ponkwał :niedzielne poranki no. Więcej nawet. Każdy nowy koncerty? W naszym spoleczeń- sklch XX WIeku". Szereg ustaw
przynoezą olbrzymi dyplom, to troska o to, w jaki spo- stwie zakaz często jeet bodźcem do rozpoczyna Konstytucja MarcodelMrt pwdyoh mef3el. P6lmilio- sób miody polski muzyk zabierze wykonywania jakiejś czynno§ci.. wa, po niej następują teksty uŁodzi n1~ Btaó na wypHnie- się do czynne'go Życia.
Może wlaame wtedy sale, kOflCt}r- staw i dekretów: o utworzeniu
.........nle tymąca miejsc dwa razy w ty.. MU1JYOY Mobili W8zystko, co do t?we się ZdfJ6.lnią, a .każdy b9dzi~ PKWN, o powalaniu Rządu Tym', ,ł • K '1. W..,e:
~~ Ot.,1
.ł"l CIA"- ~niu. OE1.'UiCm
nie nich należy. ZOrAan13rOwa1i pla- slęstaral11-le1egalTf1!3 pasłuchac
•. Obywa~
J.~1UIJ, 00,
VI, u.:i, VAU,
t kilku to,. że miasto
.
ki?
ozasow8sIło, o M'!'
110fl
B 1i8l1e. ra"
'g7, Pa2. b3, ,c4, d.5. ,eS, f4, M, gt5 (15 ma nawa
lyi1ęcy amatorOv" rowki, tfosZCZą się o podniesieraie muzy •
.
kre' R dach N
d
h K
filgiur).
•
,pr~tycznie biorąc jedy- ich poziomu. Teraz glos mm epo- ~art na. stronę .. W An:etyce na' s }~ ..a
aro owyc, omCzarne: Klid4, DoS, qali. saS, f2. nle mu:z.ykalnyoo ludzi, bo cói poleczeńsiwo. Co zrobić, żeby zapel- kazdy artykuł dyskUSYJnY odpo- petenc]1 Prezydenta KRN, wlaPai5, c7,e:7, f3,. g~ (.10 f1lg1Ur).
. takich, którzy może i mogliby stać nić sale koncertowe, żeby upo- wiadają jego czytelnicy. Znamy dzachadminisłracji ogólnej, 8.a, ~a't w 3 p.O!Slttrulęclaclh. Za Io-ZW1..ą- się melomanamI, ale ani muzyki wszechnienie muzyki przestało być nasz wstręt do pi6ra. Jest on chr morządzitJ terytorialnym
ReforlZalIUe 5 !J>U:l1iktw.
.upraWt8..Ją,
• • am' .me
. 1 . . . _ ~.
•
• .
•
b
d
.,.
ń.n
D
~n'J. I,
~
1.
k
nte
Cnoazą na marzentem, a sła10 Slę rzeczywlsto- a f o zonym synem 810mlanesv
i R l . R d h Zakl~ d
._L
",l\zeCZlllO'SipvJ!ha Qg1,ElSZa n.murs k nce ty T
J...~ • •
~L' ? • b
k 6
.
. ońrua p
t ć
'
Ił . , lub m e one}, 'fi ac
El owy~,
sz.aCUłOWY na za:daniie w 3 p-oSlUn1ę- o
t . a.sama sytUaCJa Jest w ;,'t;1ą. ze y muzycy, trzy powm- s
'. ;zoozy a sos~ zsantC
Ot
't - .t,(
cia'ch. Zruda!Thlaillalleży nardsylać .do KOt2serwaton'ttm, dta. którego wy- ni przecież grać i śpiewać i pisać pochWa11Ć~ słowem pogadać o tYąL 1 P'J 1 P'7 ogvlem 32 ustawy.
.
<1mia 31 gliU~ni,!-(, 1946 -r~ do T~a\koii pe1nien~ stu pięćdziesięciu miejsc muzykę, a nie troszczyć się o iloŚĆ - bardzo lubimy. Ale pomyśleć, Ponadtozamieszczot20 w tomi"Rz~el,czPokSlPQillt5e! w wa.r~z.awKle, l~ar na znakomite koncerty kameralne sprzedanych bilet6w, nie musieli rozważyć jakieś za.gadnienia, doJść ku tekst ukladu o przyjaźni nn-,
sza'r WW&. a.,- :Z- aldIJJOltalClJą ~,t Ołi1'I\!UrS t owi
b'
.".. .
d . k'
,
.
' 1:'':''
szaClhOlW>f. Nagrody 1500. 1000 i 500 s an _ pro lem 1. w "Czyteln11ru , UCiekać Sfę niemal do forteli dla ? Ja lego~ wnzosku. -. a następ- mocy i wsp61pracy powojennej
:ztotydh. Sędz.ia: T. Cz.a,lID~dk!
na kt6t~~o popuIa.t<nych i ba.rdEo ściągniecia publiczności? Nie.ma- me- utrwaltć .go na papIerze - to tn1'_,1 ZSRR' PIk
·St
BIBLIOGRAFIA
stMłłnnre orgamzowanych K()nCer- rzymy ~nBW6t tekkj popularno- juj chyba marzenie ściętej głowy. 'i"-'ZY • •• l O S ą ora~
łach rzadko widu~ Bl~ ~lnio- ścl, jaką ma spott; łeby to przy A jednak! Jestem optymistą. tut Ori1amzac]1 Narod6w ZJednaNr 5-6 .,SbruC1rRSty p'O!l:sk:iJe!&"o" pr.z.y- ną 88.1,. Raptem trzysta miejsc.
najmniej aorówna6 cyrkawf.
Myślę, że Zns.jdzif; się w Łodzi czonych. Ten ostatni jest bodaj
il1OS,i z,a;kończeule wwom'Iliień M. Wr6
A przecież I1dyby tylko jeden
Kochany Czyteln.iku! Do Ciebie ~arstka z.nilośników . muzyki, nie pierwszym tekstem opublikowa-Dla Ol mistr;z,u Przepi6rCi~ &Zere.g par:tii z zaJgirain;l;czny.ch tUliIlitej6w li. me- procent naszej ludności chodził nC2 się zwracam z pytaniem, 00 na to za~nych. tam entuzJastów: którzy nym w języku polskim.
czów, kwni!kę krajową i zrugranlcz- koncerty, toby zabrakło miejsc we poradzić. Bo muzyk chwilami tra" ~uzo ryczą?, mało muzyki sfuchaKodeks polił-yczn"
1'6'
!l1ą oraz dziaJt z,ardain}Qiwy, w którym
Ją, ale takIch rzetelnych meloma"
•
y zna ez S1{~
obok zadarl o1"Y'g'inal~nYlCih, nades-ł'a.
n6w. Nie są oni muzykami i dla- powinien nie tylko w bibliotece
iIly,ah na konkur,s, znajdujemy oIbsre,r
tego łatwiej niż muzyk zawodo- podręcznej każdego prawnika, .ale
'n,e Oimówie,n1e osrt:a!mioh arrllg1LełlsldClh
lmrrkursów.
wy wpaść mogą na. trafne rozwią· nleocenione usługi oddać może każ
Od siellP'll~:ar. łJ. wznOlWtcme wstaza.,nie :ego probler:zu, któremu za~ demu działaczowi społecznemu.
lo wyd.awnilctwo jfUgaS!tow~ańslłd~O
w11ośoą dor6wnuJe chyba tylko p
..
, ..
., k .
:vłisma 5'zadwwego "Sa!hQlvSlki Vjeskwadratura kola. Czekam na ich oWtn1en rownrez stanoWIC om e!tliilk" pod redakoją V. Vuk,Otvi-ca.
listy. i pragnę podjąć z nimi pu- czną pozy~ję każdej biblioteki
Płerwszy numer za wiem m. ID. a,rbliczną dyskusję. Ciekaw jestem, świetlicowej) czy kola samaksztaltyku l "Malit\vi i źywj/' () g,tr.att8.ieth po
;niesionych p,rzez sza'Cihy :pOid.aza1S woj i~--._B.I&_BIl.
ilu tei się ich znajarle?
cemowego.
It1Y. skąd· dowiadUjemy Silę ośm'itetroi
.
WITOLD RUDZl:hSKl
R;. Cb.m.
w 1944 r. pO'dczas hombaTdowalłl.~ia
Londynu !l1U!jz!nakorrnitsz.ej s.zaJdhisiki
świata Viery MenethiJk, re-ZlUltaty miej

0:0

kie;-

o

scowy,ch tum~eiów (w Senbd\i, Ohmw.a!cJi i Slowenii). dział PMltii.. dziaJ
zaldań orylg'rn,a!lnyclJ. OiTIa,Z 9 pierwszy'c'h ITIwgród z ostattni'Ch kOil'likilLtlSÓW
z-adanio\VY'C:h. Sbata gr.a!ficzil1a oza'SOpYsma - niemagatnna.

Ci, zginęli

WIADOMOŚCI
Pomiędzy 12 :a 15 wrz.eśnia

w Mo·
Slkwie glQŚcilta dl1~a s.z.aJChowaSltanów ZiedoocZ-0illYclh A. P. 1 rozie;glra-

z

w;ydeń~nht

a:

hausun
i

głodu w

szpiilalu. onomu koncentracyjnego

w MAUTHAUSEN zmruił:

la mooz na 10 ,szadhoW!Dli:caJOh oz NprerentalCiją Zw;iilZlkn
Radzieoktogo.
PQPfzted'flli ~ międ:Q- tymi ~
roolelgr:amy p,IWeZ a-a.dlo. pn-yiZwyoięsfwo ~Qh ~ł
~ w M'OSllUliku 15,5 :~5. W l'C'W'OO'"
ltWnł,.

1DIi00t

Ame~ ~
lPOlk~ ~ołW'idr po-

r$0IWl'1Il1 SlPOtkamim

U. ~Ównież

lepszyli >SlC"O!'ei.
Oto &iCzegóław:6

rewliJtarty: B1J!twilnn~k - ReszewStkli 1,5:0,5, KlereS'f'me 1,5 :0,5, Smys'łow - Denker 2:0,

BolleslaJ\vSiki- HOfO:wiriz 1:1, Kotow
- Ka:Slhdan 0,5: 1,5, Flothr - Stemer
1.,5:0,5, RogoZ'hn - Pi'Illk'U'S 2:0, Bo;n-

Kevitz 0,5:1,5, Lbl~~ThtbaJl
Dake 1:1, BJlo<nsz1:ej'1l - UV'esrIia.di
.bl. 'Ogólny wyrrnik brznti lZ,6:7,.5 p-lcl.

doll!reWSiki ~

Sędmą lll1leICZU

h'rl .~ ~

$a Max Buwe.

,W wywirudzie
CZ1U

udziel101llYltn P'O me-

przerlstawilcialom

p.ra,sy, Euwe

Qświadczył, że mecz ,raz iesZioze po·
twierdzilI wYsoką ik.1-alSę oowieokłclh

szaClhilstó:'\v:. sil:lUswa zatem byJa decy,zlj.a lVI:iędzY!ll~mdowej :BeideraJcjj
SzatCi'h!owej o dOIP!l1$z.c~emi't1 din me~
cZlu-'rumied'1l o mT&trzostwo .swj'alta 3
sza:Clhi!S~ów :te Zw:ią~ku RaJdz:DeClk1ego, Sam Euwe mia1 nieibawenn <l1ka,z.ję
do przekO'nam1a się o siJle prz-xię-tne
go sowi1eckLeIg,O sZaJC'hi!S!ty. d.aJjąc w
~(JImu Ofice:~a w Moskwie SleB..'nS g;ry
laInOCZeOOel na 30 łSzadhlOlW'J1!ilcaoh.
!3uwe wY'gmt 8 p.artIi. przegrał 15(!)
ll; 7 zp~i:sorwa.t

.
A.

ODPOWIEDZI REDAKCJI
Za'dania

RoihozińSi1d. Gliw1ce.

0-

t~zyma;tiśmy, l i ;3 wmieśc1mY, trzeCll'e (Kra8-Krf8) OOzo'S!tawlamy do

dy.sJpozYClji WPa'lla.
K U P UJ Ę

sk6rki

fu

t l' Z a n e

,PI~l\IOWCOWE

i K;ROLICZE

ceny
Piotrkovvska 99, J. Koper

płacę najwyższe

Łódź,

1~9
1616
UH
1512
1313
UH4

Bąk Stamsław

BiałkOWBki fug.
Gemełner OMtaw

11.4.06 WłlfSHwa
aS.12 91 Waruawa
8. 2.61 I(~w

Oreinert Wacfaw 28. 9:~8 Włocławek
Herschderier !zak 23. 8.09 Borysław

Hsar Sisal
5. 7.00 Rezendów
1515 Jaskułowski Mlecz. t8.. 6.10 Brolowo

1516
1517
lS13
1519
1520

Kaniewski Marcin :UO.01 Piaski
Kadmierczak Wł. 7.3.13 Paulinów
Klappholz SImon 24. 1.95 Ubnłc-a
Kotbiał Wł.
6. 4.13 Bo-roWiicHi

KmmM'CZyK Marian31. 1.26 Mazhc:f
1ÓZ! Kułłkowski ~esła'Wao. 1.91 Wan.zawa
1522 Lamer M.lchał
3.8.03 Brzo.zów

robotnik
6ydraulik

krawiec
szewc

9.t140
94660
84770
9M9/ł

cieśla

84987

szewc

84934
93509

rohotnik

urzędnik

100886
strazak
102821
rub-otn1ik
88494
śłunn
42753
terminator 1H809

mechanik
95369
bednarz
85252
1523 LoJszczyk Józef
20. 9.01 Warszawa
f(}botnik
9s.l52
1524 Madej Jan
15. 1.16 Klonowiec
roluik
107356
1525 M~aUsztawski Józef· l. ~M5 Płock
murarz
102960
1526 MarkiewIcz Józef
4. 9.00 Kalina
urzęd. bank. 95531
1527 Marszałek Franz 12.10.19 Wola Wadowska~wsPOdarz
98617
15Z8 Mikołaiewilcz Józef 15.12.14 6róiek
ntonosz
9.3819
1529 Openhajm Icek.
25. 3.00 Józefów
tapicer
85521
1530 Obsładacz
{OsIa-l3. 3.96 Grodzisk
ogrodnik
95692
dac·z Stanisław
lSąl PaŁyn:ows1d Roland 13. 5.23 Paryż
spawacz
94024
1532 Pietrzak Józef . 15. 9.22 Inonie
róbotniłi:
95774
1533 Ping(}t Ludwik.
18. 8.96 Kiełhonó\",'
rolnik
101657
1534 Posłrzygaćz G.
13.H.02 Skalał
szofer
94102
1535 Potulski
1.10.10 Rudno
rob.rol.
107460
1536 Przyby-Iski· Józef 16. 3.02 BoIin6w
fryzj~r
193081-1
1537 Reichert Abram
12.12.13 Ozorków
roootnik
103639
1538 Sokuiski Kazilmi~rz 5. 4.28 Warszawa
uczeti
95957
1539 Spira Józef
29. 4.02 Bochnia
szewc
QS814 ,
1540 Stroik Józef
12. 3.11 Jam.en
wf. ziem.
96178
1541 Słromiński Prano 28. 2.15 Łódź
ślusarz sam. Hl9925
1542 Świderski Antnnł
5. 6.8S Gai Zelecld
kelner
103160
1543 Szymczak 1(az.
24. 1.20 Warszawa
~ryz]er
96128
1544 W dowczyk Stan. 29. 8 04 Rozczechów
mbołnH,
92936
1545 Wiclński Eug.
1. 9.01 Łódź
ff'ootulk
1f'\9'HO
1546 Wolczuk Kaz.
24. 8.07 Warszawa
robotnik
96332
-1547 Ziemski ł'eHks
H. 3.15 Warszawa
ma~azynier .96H8

nn

CZEŚĆ

ICH PAMlF,C!!

z województwa'
Brzeziny
..
iasło

4:

D ~ III N N l K Ł

Ó 1)

ZKl

zol'ganizowano parę placówek krawieckich. Na wyróżnienie zasługu-

krawców kają: Kraw1.ecka,
Pie~,sza Mechani~~ Placów160
zatrudlllaJąca

PowIatowe miasto Brzeziny (od- krawc:ów, która wykonuje zamówie
ległe w 20 km. od Łodzi) przed nia "związku Przemy.słu Konfekcyjpierwszą wojną
światową
liczyło nego przeważnie, dla wojska;
i
17.000 miesźkańców. z których kil- Chrześcijańska Spółdzie~ Kraka tysięcy trudniło mę krawiec- wiecka, zatrudniająca około 100
twem. Wyprodukowane, gotowe u- krawoow, wyktJnuję,ca· prace dla.
blory l!ł~ na :rynki. rosyj&lde. :Etze- urzędów i f1rm łódzkich.
miosło
krawieckie rozwijało się
Wiele innych praeowru krawiecświetnie, przynosząc całemu miastu kich, a ~ chałupnicy brzeziń
.1 jego mieszkafieom pokaźne docho scy pracują dla Większych ~agazy.
' ,
nów ł6dzkich oraz wykonUj ą drobdy. Znikały drewniane domki. wzno ne obstalunki dla. potrzeb miejscaszo:lO.piętrowe kamienice.
Po l-ej wych.
K. F.
~ojme ludno~ć miasta zmniejszyła
SIę. do 13 tYSIęCY, a. c.o najważnlej~
SZ~ odpadł bogaty rynek rosyj.
II..
SkI. Przemysłowcy krawieccy ZUlU20 września rb. rozpoczęła się l'eszeni byli· gotowe ubiory rzucać na jes!racja poborowych rocznika 1926
'rynki europej$kie. głównie zaś do z poWIa.tu b~~hjsk!ego. Młodzież
Anglii i Holandii. Tand. brzł&iń;.. przybywa na punkt rejestracji 0ska wobec niskich cen .produkcji choczo i 21 muzyką. W świetlicy po-

'ReJ'estro"J'o poborowych

skutecmie

k~owała

z towara- borowi otrzymują bezpłainie śnis-

mi zagranicznymi do tego s-topnia7
że rząd angielski zmuszony był na_
łożyć do na i~portowane ubiory.
w czasie drugiej
wojny światawej Brzeziny
zostałY dotkliwie
zbombardowane i dużo. kamienic. a
w tym ległY w gruzach pracownie
i .. magarzyn.y krawieckie. Okupant
\V'jWiÓbł większą część krawców.
Ostatnie
zaś działania W'oj'enne
1945 1'. uczyniły z Brzezin punkt o~
poru wojsk niemieckich, dlatego też
centrum miasta zostało W 70 proc.
zrujnowane przez tanki i artylerię.

Obecnie Brzeziny Uczą zaledwie
tysięcy mieszkańców. Dawniejszy
p;~emysł, krawiecki z POW?du d?Ł

6

kllwego uby~ku ludności
~a poprze~n.1ego

dania i obiady,

W rocznice krwawej

środy

W dn'
1 •
.•.
,.,. lU 2i
wrz~snl~ - w 40-tą
l'OC~lCę • "Kr,,!,aweJ. Srody"- w
sali str~y POZa1'nelJ w Brzezinach
odbyła SIę a~ad~ia ku czci pole~
łyc~ rewol1fCJOlll~t?W, W akadettlll
WZIęły ,!dzlał lllieJS?OWe zespoły ama~rskle oraz orklestra strażacka.

!ygłoszone zostały

p!'Zem6wienia

temat walk pro1et~rIatu Z catF!~,
tern o wolność Polski.

Defraudont z· Koluszek·

urzędnik Powia

W .Koluszkach

l11e na~le- ~owego

rozmachu.

'
.

!C0mitetu Opieki SpOłeCZllf'

Mhno CzumakIeWicz

zdefraud-ował

OkOh

J;dnak znlS~Czejt i gruzów W Bne- pół lhiliona złotych i zbiegł w nie
. zmach zwrę1kim nakładem pracy wiadomym kierunku.

: •••••••••• B•••• B ••••••••••••• ~ ••••• ~~m •••••••• ~
III ZA..KLAD INTROLIGATORSKO - PUDEŁKARSKI
I

: Z,,. WYlĘŻAŁEK -

uJ. 6-goSierpnia 2/4.

II

.

WykouY\vuje:arlykuły biurowe,. szkolne, pudełka mas~ynowe
l szyte zwła.snego i poWierzonego surowca.
(39M.)

I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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1

nieudał-I

Płaca tubylców wynosi 10 proc. wynagrodzenia białego człowieKa. - Stroik
Cisza przed burzq
ZTz,adika tylko w pra:51e angiel~
skieł można było znaleźć na pl'ze_
Sltnzellli o<st&tnlkh tygodni włiadomości o Oigl'omnym s.tmjku czarnych tubylców w afrykaJ\sktrh ko

twoiwiernego murzyna, kt~rcmu za Low), uniemoi'iUwiającego murzY'"
głodowanIe w rodzinnej wios.ce ka nowi uczynlen1e kroku bez wiedzy
że się płacić l>odO!tki~ a jednocze- i zgooyt>rzoosiębiorcy. Memoriał
śnie obiecuje się wspaniałe tycie . d ł
dt 0Ipł ty
dg d i
k
1
zą la pona. Q
a:ta na, Ol z·
wopamiach zło,ta.
ny. pła1tnyeh urlo.pów. uznania ze
palni.ach złota i mied.r.L
Te .,kolo.nialne" metody rządzc" o01eń świąteczny 50żego Na;i'l()dze~
,Ą.ngielske p'oH,łyka .,ohwny lu- nfa po.z.woHły osiągnąć p'l"zemysło- nia irtp.
łeresów małych Oirganlz.mów pań- wi górnkzeo.nu w PQludnio,wef
Przedsięhim-ey uznali te iądanin
stwowych" j ,,'Popierania demo- Afryce olhrzymi dochód 50 miHo~ za niemożHwe do przyjęcia.
kra,cji" w Europie okazuje s-ię w nów funtów roczn'i'e ~rok 193&).
Związek Górników pr,zyrstąpił do
śWietle tyeh wypai(l,k6w Gigola p'ro z cze,go państwo otrzY'mało 27,5 wa,Iki. 12 sie:r.pnl,a proklamowano
blema1tyczna. Oto ogromne masy miliona, a 11 miliO!Ilów rozdz.ielo- strajk, ld:ól'Y mimo teu<m.l polieY.f
ludZI tr7.vmane są w ta~zmie nie_ no w po'staci dywidend między u-' ne,go - ogarnął od ra.zu ponad
ły:cha'l1ie ostrego systemu kolo:- działowców.
200.000 ozarnych robotników, zani~lne.go, . W. w:arunkach bytu urą~ald. był stan rzeczy. kiedy w trudn1'ooych w najWll~ych lwgaJących lUZ nIe tylko z8!§,adom po kwletn!l1U br. n1elegalnie działa,jący
~_ .h
W·,~.L ,. __ ,.:1 (Af,
litycznej demokr,acji, ale najpro- Związek Zalwodówy Górników Pil1ilu1ac, w
1.twwLer.stra<IJJU
rystszego human'i1taiI'yzmu - w bie- (Af.rlican M'ine Workers Union) ka PM.). Część Małych (trobotn1dzie, nędzy 1 demnocie.
P'l'zed~ożył Izbie Górniczej długo kÓIW W'Y'k!waUf.ilkowa.nych 'l maf.
,K'C)łpal!nie złota w Południowej iX'zy,gotowywaIl1Y ! łagoo'll1e sfor- sł:r6w) przyłączyła się" takie do
A.fryce zalt.~~nilalją ponad 360.00,0 mułowa~y memoriał. ~f!'l"dumo skajku.
c7J8rnych iJ. okoJo 40.00,0 Europej- w.nim, ze nominalne pł,a'Ce czarM'l
t
,. J d
" d ń J- ł
. nych gmm
" ' k ow
.
~
·
ł
mQ o ant e no z zą a SL'.la'j
czyków. Wtększość tubylców ŚCląme
p'od
WyziSZY
y
.
•
gama test znał. nd.ilf'!g,lejszych zakąt- Slię. ani Q jeden pens od 1914 rO,ku, Im!ących nle zostało urwzględm'One.
l{ÓW kOThlyne!Il!tu llfrykańskiego i pod~zas gdy kosz,ty utrzymania Oflcja;!ne czynniki przypisały wysi
t
1
. b
.. konFra,~do\V·IO" umip:~7.czana w sp'e wzr..o. y w ~ czas e przynaljmnieJ uch str~jJru "agitatorom komun1cjalnych osiedlach.
otaczającyeh ~zes.clokrotme. Memorilał podk:-e- stycznym"'. Lokale, gdzie zbierały
kopa,Inie Un'i'i P.oh\dni'Owo-Afry~ sIał niesłychaną nędzę tubylcow, się sir'·k
d
bOt i .
kańs:kiej. Z osiedłi Łvch pod suro- zawdnionych w kapalniach, i pro
. aJ .owe .Tal y ro
n C'u, za-

I

.
.
.
sił
od'k "",l
d 10
r mknIęto.'
prohy wciągnięcia do
wymi kfl'l",allTIl uie wolno się wyda" • o p. wy~ ę in,ac ,o
.szy'lU,',
"
•
lat hez zezwolenia.
gow dzIennie, cofnięcie hanh.iące- alkcrl rohotmków w ilI1nych gałę
~ e ' t
ł
tub l
o l go Prawa Pa'5Z:P'Orl'oiWego (Pas'S zla·ch przemysłu słłUtmi'OOo' 81re'SZZCl~ na P?ca
Y' 08 wyn '5
"
' I
l
26 pensow na Jedną zmianę l Slta~
II II
ł fi
"Ił

pr.zybli:żeniu

nowi w

c:v.

10 proc.

pła-

jaką oiłrzymuje za podobną pra
Eur:oiPej.czyk Z ZBlJ'obków tych
_,.
.'
p,Arąca SIę czarnym robotnIkom
i
. ks
'ć
ó
A
o lb rzyn"lq Wlę zos
na. r "nego
rod7.aoju opłaty (mleszka:nie. ubranie utrzymanie. Dq)ielkę lekail'ską
f~ ' ) . ,d ,tI' i .
,
HiV.,
l po a ~.
Wszy!;tkie te warunki pr.zyjmuje,
tubylec dobrowolnie" podrnisując I
1 1 1 - '
.
l
kontr,alM ze specJalny;m1' agentami:
I
werbunkowymi. .system werbunko-,
wy nie Zlmienił się chyba 00 50
lat Agentom ułaltwia prr-a:cę nie~
L,
fr

El tryczno,
' SC

W S UZ

ble ro nic a

Cif

•

li"

J'l!~J

•

J,~.

Nie

irudlno Jest "dobrowolmc na,kło~
nlić do podpiM!l1!.a
kontraktu ła~

pisze

w kOireSlpondenc:j1i z Afryki HiberaI.
.. '.
ny "Ohserver - panuje spokój.
Ale jest ro spokój pm:orny. Mie$zlreńcy POłudniowej Afryki, rOZUmieją,cy znaczenie prądów nurtu~
ją:cych sp,okojną powieróchnię ży·

da

~yków, iJwierdz.ą

cilSUl

test

zgodnie,

że

.z;wodni,cza.. SHn!iersUi i

znalczute barrdziej n!l.eibez,piecz.a hurza" nil;! ta, które1 gT'ZImoty dopiero

.

I

- .-..

A oto duma łódzkiego ZOO - naJum;h1kły, zbltża się meuni,knioołe. młodszy jego mieszkaniec reniferek

Szym.
Ił

Komunikat

ze

11

1i'Wąr matką.

kanioweJ

U·-

11

rd8S1

li

l
CZB1ne
J J
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••
Za'kła.dowej. W!.2
,Na mocy decyzji NadzwyczaJnej
110) R ud'
złe
ru.Z&W'"
'KomJ\!!.j,i. Mie:szkamiOiyej ~nan~ skiej .~lan~~a~ry oc.ldam.o do .d~
\na'stę,pu'.Jąc~o przydzlał.u ;nlloozka~. Pk·OZYoCJ.l .nlJe",z.k~: przy ul. P10ilr
1) Radzle Zaikład,oiWeJ f1l'1llY ZaJ- owslneJ 79 m. <±u •
bert oddano 00 dyspozy,cji mieszka11 R d· Zakł d
• W'd ' ..
nie przy ul. SUlWa1$iej. 12 :t;I.1.,
skie/ M:~f~ktu!ry a odd:ito d~
~) Zadz.ie Zaikład:orweJ Łódzklch 'Pozycji mieszkanie In,zy ul. PiOltrlklo'Zakładów, PII".zemYJS1u Ozesankowe~ v.skiej 79 m. 29.
odda:no Lolkal przy 'Ul Bednal'lskwJ
13, .z przsZlI1aiCZBniem go na żłil12) Radzie Zakład{)wet fh'\n:~.y Ge..
'bek.
ye.r oddaoo do <.'YS!POZ}'IeJl nl.le6.7Jk.:a.·
8) Zwi.ąlZ'leIkl N a~cieiliSibW:l.\ Pol- nie 'Przy ul. Piotrkowskiej 79 m. 44.
skiego otrzymał do swej dyspozycji
13) Do dyspozycji Związku Na.l1mies2lkanie przy ul. Pięknej 20 ID czy.eieliSltwa Polskiego w. iOOlu (lBie'B, Sklads,jąee się z 2-ch pokoi a; iku- dlen5a diWÓCh rodzin oddano miemr
ohm!ą.
kru:.':ie przy ul. PIDtr~ld&j 79
. 4) P.r~oo~ p~ . F1tY~ m. 68. Mieszik:~ie to skiada się Ił: "
z.nanil mte$z;kaarl~ przy uil. SHmikie pokOi z kuehnlą,.
wie~a 74 m. 4.
14) P ,I! , JOOł· ,- M •
'a_'
Z
d
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Prze<lrdawiciel powiatu łowickiego wręcza wiceprezydentowi KRN
ob. Szwalbemu przetak, pełen zboża, wYlnłóconego W Gą.gollnie
na elektrycznej młockarni.
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-'7) • Radzie
Zaikładowej
firmy
Di,etzel O<Jda:no do ,dyr::noZY,cJ'i
.miesz~.t',
kanie przy ul. śródmiejskiej 19 m.
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Rad'
f71 ik"'-'.l·j W'd
o
zle ha
n"lUIUwe
!. zewskiej Ma.nufaktury oddam.;Q do dygpozycji mieszkanie przy W. Jaracza
8 m. 21.
9) ,Dyre1cl;orÓiWi Teaj~ru Wo~ska
PolskIego ob. Szyller{)IWl p!lzydzlelonil miesz'katrJie przy uł, Daszyńtsikiegu
40 m. 12,

obeznanego
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obsług,
i napraWIł aparatów konirolujących
i regulując)'ch
ciśnienie
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temperatury na. stfl.h!. po.
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two w Poznanin. Pożąda
na znajomość automatów
zegarowych elektrycYiuych
Oferty Biuro Ogłos~~fl .. PAR" 1'0'1,\nań,

Ratajczaka. '1 pOd nr ,,9.658".
(kr. 1781)

Pan X. jest dzialaczem politycz-Icjatywa prywatna" i nic innego. - cych w ogóle. Obecne pokojówki
Z cv~lu:
nym. Od wielu lat służył idei re- Rozumie chyba, że pan, X. prze'· ),mego" (Jemsjonatu wydały mi się
~dzllllłem
wolucji. Nauczył się myleć sloga- prowadzil już swoją linię podzia~ 11li przykład wcale sympatyczne ...
~
nami, kt6re stanowilYl:lsencjonalną lu i gdyby siedział ze mną w Ku..
Jedno jest pewne: ta linia per
• •
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pilJulkę jeIJo doktryny. Marzył aby dowie w ,,Po1onii", oopowiedzial- działu nie przebiega wcale tak, jak
upaństwowić cały świat, a "inicja- by mi bez trudu na moje wątpli- to wyobraża sobie sympatyczny
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tYWIJ prywatną" ewa1ruowa6 do waści i klapoty.
, pan X., sakonspirowany antaBom....
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jej wlaściweAo miejsca - gdzieś na F
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sta wszelkiej inicjatywy prywatJest mnie] więcej godzina ooma sięczne. Skąd biorą P4eniądze? Nie krańcach piekla. Przyszła druga ń ~~ec~ W!a.,a.Jtfl.Cy
co. eCkzo~a nej. Raczej wydaje mi się -:- .na
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mIlkły na całą noc. l u~~} JapsnakJ c ~lWO l l J ~ sa a ~t' ,a
WW się tworzyć w Polsceustr6j demo- wsze. W sporej ilości wypadków ne Oh pOd ą kU - hna~ad Y~d elre~
prostokątna sala "Po onu.
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spantakich, ciemno-szatych plam. Par- czyna się linia podziału, którą po- zn;~uż tak bezwzńlednie zła jak sąln~ od
50 v:.aSl:::,sclądpr:rw~ ną - łej, bezcennej, mlekiem i miodem
.
.. .
..
K d'
d d'
8 •
,
na ezą o rozne15 tO zaJu Ins y u- 1
. . . .
klet, w nPoloml" Jest lepszy nIZ W zatem w u OWIe truno ostrzec. on mniemaJ do te~oczasu Że"
i
ch
ł·
"'h t P ynąceJ 1 JUZ znowu tak bardzo
'
..
,. J D . ,
. d
k t
r
5
"'J
CJf spoleczny , wysyaJącyc
u
1 k· . . . Al
t
~łlk.,mk?lwl?k lokalu lodzkllr~. e-· ;8zm:ca, knU~t emo ra yc;m;. t= może spełnić ważną rolę, pom6c w na urlop ludzi pracy. _ Przekup- po s ~e~.z~em~. e o ym w następzell zazyć ]es~cze do tego mlet~ą, m~w e:n0 ~a y;.znyn:; p~ns te. odbudowie kraju. Pan X. dodal stwo. czy jakie 1łcho~ Myślę, że n y;; e le. on~e .• lb
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JkUZ Jes 1e~1'kmy w "dO onu "d' urzyna melodyjnej falI walca. Naj e- ten sposo Wl Z1 ca y
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omu wczasow, "aj po Ii] u b at zo uwo zących
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pieJ właśme walca - na prze ar spos rze 5 a srę zapewne mczego ., N' ł t
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, y m '" ~ za rzyma ern, mu- t angach ·1 wart k'lCh f ox~trottach,
wszystkim "swingom", wysktlki- stykałem się sporo z tymi sprawa- tZ]U,ClC, le al w~ Jes ~r:l1emac na: siala w okresie kilkumiesięcznym, gra znowu dźwięczącego situmie.
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wanym W Łodz1.
Jestesmy
prze- mr.. Znam az• nazb y t d orze
senę ."
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wym6
WIC pracę szescm s uzący11'l. mamz wSZystkICh barw, unoszącecież na urlopie.
,
wymysłów, którymi należy gnęhić Jaz~ 1 wsp~ pracę·
lęc~.
• w~. Nie nadawały się. Jedna była leni- go na fali
kryształowych tonów,
oddech,
walca.
_ Skąd ci ludzie biorą pienią- "szabrowników, paskarzy, speku- znaJe ,g~~sno na ws:zy~tl{1ch , Wle- wal inna kradła ... Ale nie tylko slu- zapiera.iącego
dze? - pyta jedna z pań, żona lantów} aniołów utraconego rajuJ cac? ?woJ ~wy pewmk, a ~owno- żące zmieniają się często w Kudo- Wszystko wiruje. Za oknami drzedziennikarza, a więc człowieka, za- powojennych koniunkturalnych do czesme, t:0clc1mtkuJ W glę~l, serca wie. Już kilka razy wakowała po- wa też tańczą, wydłużając swoje
rabiającego zapewne nienajgorz~j robkiewiczów". Słyszałem coś o zachowuJ~ star~} rewol,ucnne z~~ s~da burmistrza. By! podobno ta- nieprawdopodobne cienie aż do
w porównaniu np. z urzędnikiem istnieniu różnych komisji, mają- sady "me~r;kJr~esoweJ geometl':l kI, co przyprawiał sobie kudłatą· granic mglistego chlodnego nieba
państwowym. - Zapewniam pana, cych zatruć im ich nieuczciwy a politycznej . ~lk~ g~ do tego n!e czarną brodę i jeździł na szaber. wczesnej jesieni. Ktoś Komuś s~ep..
że aby tu przyjechać i przeprowa- slodki żywot. Ale w Kudowie nie zmusza, prZeGIWme, l on sam WIe, Obecnie siedzi w kryminale. Inny ce tkliwe slowa, porywające jesz..
dzić kurację, musiałam zreznlno- miałem przecież obowiązku do- że powinno być inaczej. Ale nie robił iakieś brylantowe interesy z cze bardziej niż ten walc. Są chwi.
wać z zimowych paniof1i7 a m6j chowywania wiary żadnej "linii" po,trafi przezwyciężyć w sobie dtl- Niemką. córką dawnego "ojca fe, VI których takie słowa mogą umąż wyrzekl się palta.
ani nieotrfylności; żylem w spo- wnych nawyków i dlatego wyrazy miasta" i -- aby nie dzielić się z nieść niezmiernie, niezmiernie daNasz wspólny zdla}omy, miesz- sób; który nie mial nic wspólnego "szabrownik, paskarz, spekulant, nią w końcu zyskami - zaharatał leko ...
lcający w hotelu "Polonia", po- z żadnym artykułem wstępnym aniol utraconego raju. powojenny ią znienacka ostrym narr;ęaziem., ... Ta pcw; przyjechała do Kudo·
twierdza, że istotnie niekt6rzy z żadnej
gazety; nie widziałem koniu:nkturalny
dorobkiewicz" Ten roVTmieź, rzecz ptosta, siedzi w wy na kurację. bohardzo by chcla
tych ludzi przychodzą tu co wie- wszystkiego, moglem dostrzec je" brzmią mu w uchu najdodszą me- więzieniu, ale proszę was, nie ura- la mieć dziecko. Mam nadzieję, że
czora i bez drgnienia powiek placą dynie to, na co spolJlądaly moje Jodią, którą rozumie po prostu, po bia.icie !'lobie na tej podstawie zIeJ kuracja się uda..
'IV kilku rachunki kilku:nastotl: pczl.
Iswoie1l1U: oczywiście, to owa 1)1ni.. op'inii o burmistrzach ani o slużą-1
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WczOraj r.;'o przyjechala do \ poczucie.
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czują się d~

Łodzi bokserska drużyna "Vatusa- brze. Są 1ednak nieco przemęczeni
t k .. z WF'crierpodróżą ale powinno to minąć
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Turniej państw słowiańskich w Pra bardzo poważne obawy, Nie wiemy Pięściarze nasi w PradZte dokłada- o a ...
ro··
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I
dze nie przyniósł nam. ni.estety, 0- równiez dlaczego nie pojecbał do Pra- Ii niewątpliwie wszelkich starań. by
Goscle zatrzymah SIę w Gra.'łld- szybko..
.
.
czekiwailych sUKcesów.
gi tret1ler Sztam. a los padł na Szy- uzyskać jak najlepsze .rezultaty. Tym Hotelu i po spożyciu śniadania w
Dziś o godz. Ig-eJ w hall przy
N~~et K?lczy~ski, na ~tórego 1.1; dłę. 1\ioże ~uż bardziej c~towe b~łO- razem je~ak całk~Wltą winę pono- "Bachusie" położyli się do łóżek ul. Rokicińskiej staną oni do walczyhsmy. me mogł do Ronca spełnI\; by wysłame Konarzewsktego, ktory szą panOW1e· dygmtarze z P. Z. B.
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ki z do"konałą drużyną Zl'yVlU.
swego obo\\>iązku sportowego. POd mial w każdym razie aż trzech swo· Nie wolno w przyszłości lekceważyć na zas uzany
p.
,,ważna' kontuzja nie pozwoli{a mu ich wychowanków w reprezentacji poważnych imprez zagranlcznycb.
Ostatni swój mecz przed przyWczoraj podawaliśmy składy 0s!a?ąc na dugu w ostatnim dniu tur.. (Stasiak, O~jnik, Niewadzit), wÓw·
Jeżeli w p:rzyszło§ci mamy zamiar jazdem do Łodzi Węgrzy roze- bu drużyn. Informują :nas, że
mew...
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. ~z.as gdy Szydlo poszczycić się mógł organizować u siebie poważne zawo· grali na Śląsku, gdzie uzyskali prawdopodobnie w wadze muszej
SędZIOWIe popełmb cały szereg za- Jedynie GrzyWoczem.
dy mi~dzynarodowe i sami będziemy
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Odwiedzamy pięściarzy węgier- zwe.
po a SIę on z os onaszkodowany był Ole!nik, który miał P. Z. B." a ktn wie czy ta polityka Simy prz sm zapy a s
e, C Z y . .
; _ ł m technikiem Szigetim Interewygrante spotkanie, a z ringu musiał jest właściwa.
jesteśmy dostatecznie przygotowani. skich w Hotelu. Pytamy o samo. y.
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schodzić Jako przegrany.
sUJe nas . wruez w~ a n ona"
Jeżeii władze .bokserskie ule wpro
Ferens Kissem, pOjedynek Wozjawnego
to sta-I
niakiewicza z Horath
le będą się powtarzały awantury.
Jeżeli ktoś chce być sędzią punktoW każdym. razie dzHiejszy mecZ
zapowiada się nadzwyczaj i:nterewym, to niech ma cywilną odwagę
przyznać się publiczniJe jaki ogłasza
Pisaliśmy WSWOlm czatS;t~ o ko- n:ie raicLu mol{:o.cykllorw.ego i WYŚ,c1gów
lVii.ędzyorkrę:gow,a kO'lIlisda sportowa
wYTIi1r i kogo uważa za 'zwycięzcę. \ n1ecl'11Ie.i 5)·otrze\bie lPowo,tal11ia w Ło- mo:tooykaowycih na tmze żiuŻilowym mogla:by 'llz;galdrrLa:ć ljJo1Sz,cZle,gó1aI,e te:r- sująco.
Jeżeli
sędzia piłkarski
jest /. dzi do tycia miedz,rOlkrę:gowe:i
ko· Ina bOliJskru ""'l"zy
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na n..rytYkę po- !i'cznoscJ, to. dła?ze~~o i m;lsM oeilem illsrtalla'l1ia krulerruda:rzyka
Kdl<ł!rie Ł. K. S. !ll()lS(Z;a się z z:amia- wrellki-elgo batal,gla;uu w s;po,focie.
:: PRACOWNIA
sędZia bokserskI ma zastamać SIę Ja-, \vrużml1e1js'zych imprez SlPmto\vyc:h.
rem zorganizowania jjwbd~euszo.wy'Clh
JeŻieili· mamy OJ:'lgal11izmv:ać zawody 5:.-.H A F T ó W : :
kąś t. ajemnicą
i ch.ronić go, ma niezr.u.
Nies:te1tY do dn'~a rs1eis;z.eJgo w tym w'YŚcin'ów
sz.o.siQrwy.dh.
slpo·rtOlWe 'Pod 1catem wildz·e,nia pro- 1111
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ZUmlaie prawo nIczym tllleuzasa. mo· kiel1ulIlku dJo~Ych!cz.a!s nic !Ide uczyOhyha Wystai!lczy? L1lt<mita i taJk paogandy. to nie stwarza·jmy kooku- :::g
~IAmA WOźNIAK ::
nyc~ p~zepisów.
.
1lliiooo i w dallszyrrn d:ą.gtU POlsz{)zegól- j.e-s:t długa. Nie trz~a za!POIIlli!nać. że PEiuaH jedni dmgim, bo w6wcza:s nii,j ..o)
BIB
"JT'ołl1tdwe dZli'ala~ą
na Ib"'idz.i:emy mieli POOllalttto ~zel11e1g me- bair.dzi:eI]· "'oszkooolWany
b""dz,ie whś- =5~
Rzgowska 58-6 ::
. PJ!ęsclarze
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. l nasi. w
... Pradze mesfLi;t:y-- ne o1"l"'aJ1l:izai~j.e
.L1b'
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nIe os~ągmt; i W:lęn.·szych sukcesów. wJalsną, iTę:kę.
ezaw lPIiillkalrsfidah drużyn ",A" i .,B"- []Ji~ sport.
•....
lIn ............ " .. II...... ~ ..... u ...
Ponad Ich SIły było jednocze3;te pro- Slilllitelk j.elSlt tailri, że w j.eldn"Yll11 ty- k.l:alsoiWYcl1.
,!adzepie wal~ ~ pr~eCh)Vl~·~a!lli na god11liiu manny nalgrolt11a'dz,~nie irmiprez,
\V nie:dzielę r6wn;iietż będzie Sltrermngu J z sędzlaml~ ktorzy HH0b wła- a w drtUlgim - zUipeftny idh brak
,to.wa:la w Łudzi Wa[rus;~ew}czów.na.
sną I?0Htvkę spychani~ zawod1!i~ów
Oto jalk zavowialda się iil-a1j.bUisz,a ZaiPo'wiedziaJla Q:na p{)lrazdrug;i b1~
polskICh na sz.'u·y komec. TUtnllBJ w sobota li niiiedziela 29 b. m.
rekordu świa'ta w bilelgt.l na 50 m.
Ppł.d~e zakończył się ~wy~ięstwem
LekiK-oarbleci będą mkIi ali oz,tery Zalpyt,wjoemy co lI1a to wszystko {J(}i".
wyścigi motocyklowe DKS
P1ęS{!iarZy •• Zw. Radzleckiilego. Na w;]ellkie imprezy: dziesi.ęhiOlbói pa- wi'e dyr. A. NOlna's. Sądzimy. ż,e wodrugIm mIeJSCU .znalazła się druży- 'TIÓ\Y, Viędoib6j :painów fi. ma!raton Q mi da1by, aby w ŁO!d~i bylo Sltaqe !.<l!k
W dniach 28 i 29 września Sek- zawoc1n:ilkaani. miejscowymi 7J Feł:i.k
na czeska. a dOPIero, na trzecim Pol- strZO'stwo Polski 'oraz me'cz międ,zy- na!jwięcej imprez l$olmowydly ~elCZ
ska przed JugOSłnwlą.
ldu'bo;wy W,i's:la _ D. K. S.
że/by,p,:ro,gram n1cih uktaJdal!!Y Ibył z nie- cja MOtt<l'cyklowa D. K. S ..JU za. zgo- sem WięC'kiem na czele, będą mogli
Inna sprawa. źeP. Z. B. ni-eco zleli: PilHmrze Ł. K. S. rcz~!gr.a:ia el1mi- ,co wi'ę,kSZ}!'l11 umia!rem.
dą Polskiego Z}Viązlku Motocyklowe. wziąć ucJzlał wszyscy biorący udział
Qewazył wyjazd naszycb zawodni- na.cy'jny mecz· -o mLsrtrzOlSltwo PolSIki
J !!'Żeli cho.dzi o 'SlUlk'ces pitopalgalll- go i pod wyśoikim protekbo'raJtem w Zjeździe. W programie przewików dn Pragi. Pamiętamy. że przed z misitrzem Raldomia . .I\le:cz ten zaKle- ·do'Wy. 10 'TRczej żad'fin~ Nruibrutdzi:ej
jest m. in. - wyścig o ma..
'każdym poważniejszym meczem or- cJi'id,ujie ostat'ecz.nii'e o 1osa'C:h dmzynyerrtuzjazmUJjący s.ię 'SIPOITteun wi:dz nj:e wieewojewody łódzkiego ob. Sd;efa- dziamy
ganizowane były 11 nas obozy tre- Ł. K. S. JeżeJ!i Ł. K. S. z'\vY1cięży, to mOJże tkwtć catly dzień na bo,is:ku1:!a SzudzińsiIdego,. organizUje Ogól- grodę D. K. S.-u.
ningowe. Nawet przed meczem z Cze a'1.1itomatYiCZIJ.tie lZ,naddzie się w grupt.~ Ł. K. S .. a j'edno,czcś'Thlle w halli. czy !llOfPolski; Zjazd M'Oooeykł.owy i wycbam:" przted rokiem, WSzyscy. czo- fill1,a~fS!tów i wyjedzie do Kraikowa. \V też !I1a lP:laoo Hallera.
śc1gi IDQto.cyffdowe Itla tor.ze *o.żlo- Do Komitetu HonQrowego Zjazłowi zawodnicy polscy trenowali w ra1)]e p'OIr.alŻ:lc.I 'ettkalesi'aicy oldpa!dną i
PWl1cudoks t~ wyd:aie si'ę j.esreze
du, zostaili zaproszeni: WiceprezyLe j na obozie. i spośród nicb wy- będą. l11!USiteli do końca SieZCJtTh1.l z<ł!do- Wii.ęiktslzy, '~!Żef~ Ir.vnc:ilmy odderrn na wyro.
de.nt m.' Łodzi - oh. E. Ajnenik:el,
łr :il10 skład reprezentacyjny. Tym WOll'!1iić ~ię mercz.aani 'towarzyskimi.
,niedziele - 6 ipawz:ioemi'k,a, która ll1'ile
M;f; Z' d hl d .
d
: .zem jed.f1ak nie uważano za sto. W halli !przy 'UlI. Rokic'i'ńs:k.Detj O'abę- z,aiP'owiliaJda 'IllilC slPeClj;aJlnie c1e1kawego.
e a J<tJZ 11 ę zle się ~naJ ować Dyri3ktor WlOj. Urzędu W. F .. i P.
sowne przeprowadzić nawet spotkań da się z,awOIdy boks;aT'skte.
Nrusze kI1!u.bv 1. ZWltąz:ki akięgowe na boisku D. K. S. w Łodziź przy ul. W. - ob. N. Nocnas, Komendant MieIimmacYlnych. Skład nasz został W Y. M. C. A. TO'Z'Pclcz:n:i\~ s:ię -se- P.?IC J1b ral!-i!fy w cią,gu 1ruta. a t'er,lzNa;wr,ot Nr. 73/75 róg Wodnej. i 0- 1icji Ohywatelsikiej na m, Łódź, Presklecony na pocztekaniu w oparciu o zongrer sP'OIrtowy.cJh turniejem piłki ze.nva'ty slię z ~etang.u i chcąz.a wsze! twa.rl.abędzie od dnia 28 b. m. o zes P. Z. Mot. -ob. J. Docha, Prezawodników znanych raczej z na- sń1artJkQfWleJj o nrugrodę Ł. K. S.
ka oenę wykorzystać osta1Łrrie :ntezwiska.
D. K. S. z.au)owia'da zorganizowa- dziele ies.:.e:n;i.
goc.:'z. 12_ej do. dnia 29 b. m. do godz. z·es Ł. O. 'li. Mot. - mjr. Serocki,
• Stasiak poiecha~ d,? Pragi nie ma~
, . .
12-ej. Uczoot.nic'Y ZJruzdu będą po- Naezelny Dyrektor Zj. Pończ. - ob:
ląC \V tym sezome zadnego POważ- Kolczyn~kl
walczył
dzieleni na 4 krutego'rie, stosoW1.llie doJ. Ganezarek, Naczelny Dyrekto,l'
niejszego mecz!!, To samo z~esztą do
~
't .
B
litraŻIU maszY1Il.
.
Zj. Dziew. - ob. W. Wróblewski.
tyCZY wSZystkIch runych. nIe wyłączając Szymury.
Prezes E. Stępień informuje nasI Przeciwnikami
Ko1czyńskiego
Pierwszyoh trz€ch zwycięzców z RÓVlIl.o,cześnie, Zarząd Sek Mot.
Nie odpow~adat nam zuPtelnie t~ że PZB postanowił doprowadzić będą: Sobczak, Bednarz i Pienią- każdej ikJa"tagorii otrzyma nagrody w DKS-u a[Pe1uje do wszystkich miłoś_
~in tych zawodów. W., przysz~oSicl do końca mistrzostwa bokserskie żek. Jak wypadną losowania par
.
.
, .
1likóW" sportu motoeyikliOlwego i prosi
nie wolno nam zgadzać SIę na tel m n P 1 1 •
d
~ d . .
'"
. d . ~ p.ostacl. przedltIllot6w wa:mosclOwyeh, .:.... o delklarowamie nagród hono.ro"
h
d'w na samym po· o SKl w wa ze :sre mej.
me mozemy Jeszcze pOWle Zlec.
.
~~~~~~~zo!~~M.gglibYŚmy w Pra-Zawody odbędą się VI projekto- W każdym razie Ko1czyński b~- d}l1Plomy i plakIety.
wych na Zjaza i wyścig!; Lista adze wypaść (oc.zywiściie przy innym wan.ym terminie 28 i 29 bm. w dzie musiał walczyć w sobotę i w
W niedzielę, o .godz. 14_ej wszyscy fiaroc1aweów zostam.ie ogŁOSzona w
składzie sęd~iowsk~) znacznie. le- Łodzi.
niedzielę.
uez:€lStr.icy
Zj.aZ<lhl. :p.r.zedefiluja prasie, a o:fiarOtWJane nagrody, będą
piei w polowie grudma. wzg1ędllle w
~....
' . .
.
.
.
'
.
. ~
t'
11..1'
styczniu, maiąc za sobą Slen~g poKolczynski, mImo kontuZji odZawody b~dą są~ odbywały w przez IDlrusW l udadzą SIę na to'!' wys ·a-Wlone na :pol\.az pUu lczny.
,vażnycn zawodów i pełny obraz ior- niesionych w Pradze przyjedzie do hali przy ul. Rokicińskiej. W sobo- żużlowy, na plaou Hallera (9-g.0
Wszelkieh imf.Ol'macji, udziela Semy poszczeg~lnych naszych czatO-Łodzi, by rozegrac finałowe wal- tę, początek o' godz. I9, w nie- Mada), gdzie odboędą się wyscigi m:o- lnet8Jrrwt Sekcji, ul. Piotrkowska
wych
zawodmkow.
. 1ę - o god
'
t OC~!kIowe. 'tU·ś·
N1.. ty. h
Wysłanie
Liczkowskiego nasuwało ki .
. d Zle
Z. II mln. 30.
vv'Wy CIgla:\;lJ.
c, poza Nr. 108, m. 8, te1.276.11.
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czyw1scle potrzebował takiego antidotum na nadmiemy władzę był Piotrowski specjalnie zachłanny. Słuchanie
spokój. Jednakże marzenie, przymierzone do rzeczy- cudzych. rozkaz6w - nie, to nie dla niego. .
wistości (do "nowej meczywistosci") zawiodło. Karol
Wszedł do jednego z dom6w przy ulicy Głównej, tuż
po prostu zmęczył się. I cho~ zmysły, podrażniona ambi- obok Wodnego Rynku. Minął podwórze. Zapukał trzyoja li: lęk przed nowYmi zmianami, kazały mu trzymackrotrue do odrapanych drzwi w bocznej bficY'nie.
się kurczowo Ewy, to w najtajniejszych;
nieuświado- Wejść.
POWIESC
34)
mionych sobie nawet dokładnie pragnieniach, dążył ku
Przy kuchennym stole, :na kt6rym walały się ja·
Wieczór dzięki spokoJowi Marty, która zawsze czemu.§ zupdnie innemu. Przyjazd Marty, cho~ począt- kieś resztki jedzeni~, obok stosu stare!!J garderoby, sieł w każdej sytuacji potrafiła znaleźć się ,na wysokości kowo wstrząsnął silnie jego nowozbudowanym zamkiem dział niski, garbaty człmviek, zajęty spisywaniem czezadania H , oraz dzięki ożywion-et,j paplaninie Jurka, mi- na lodzie, teraz powoli uciszał w nim wszystkie dotych- gos koślawymi literami w· czarnym, ceratowym notesie.
- Aaa, moje uszanowanie - powitał przybyłego
nął wszystkim trojgu zupełnie przyjemnie. Karol Wój- e'2!asowe Tozterki.
To też pod koniec kolacji W6jcikożywił się i nawet z pewną ironią - jednakże przypomniał pan sobie
cik z pewnym zdziwieniem skofl.statował, że ucisza się
w mm wszystko, co - jak mu się zdawało - nie ucich- zaczął wspólrtie z żoną i synem ukł~dać ich dalszą przy- o moje; skromnej osobie.
szło~c. A więc wezmą obszerniejsze mieszkanie, bo jeden
- Phi... - wydął lekceważąco wargi Piokowski.
nie nigdy.
Nagle, w przeciągu tej spędzonej przy wsp6lnym pokój z kuchnią to stanowczo za mało na trzy osoby. .- Było mi po prostu po drodze, więc wstąpiłem zo·
stole godziny, silniej niż kiedykolwiek odczuł, że wła Właśnie dziś jeden z klient6w biura, kt6remu pomyśl- baczyć czy pan jeszcze nie przymknięty .za paskarstwo.
- No, no, nie wiadomo którego z nas prędzej
ściwie tym, czego najbardziej potrzebuje, jest spokojne, nie załatwił pewną sprawę, dał mu nadziej@ na wyna1eunormowane życie którego tak brakowało mu od wielu zienie czegoś odpowiedniego. Co prawda nie w centrum przymkną. Ja jestem uczciwy kupiec.
lat. Jako wzorowy urzędnik lubił gdy wszystko dokoła miasta) ale za to z dogodną komunikacją) w niewielkim . - A kto móWi, że nie? - Jan zmrużył znacząco jedno oko. - Ale dość gadania, panie Ku1czycki. Chcesz
niego i w nim samym znajdowało się na swoim miejscu, domku z ogródkiem,
- I przestanę jadać w stołówce. Stęskniłem się za pan zarobić?
.
we własnych, specjalnie do tego przeznaczonych szu- Zależy ile i na czym.
fladkach. Wojna, powstanie, pierwszy okres bardzo je- po;yządnymi, domowymi. obiadami.
, Marta uśmiechnęła się..
-Ile? To już pan będzie wiedział. A:na czym? Na,
szcz'e chaotycznego pokoju - sprawiły, że szufladki te
Doskonale
•.
Tylko
żeby§
mi
nie
kaprysił
jak
dawładnym,
przedwojennym towarze.
pmvypadały, że zawartosć ich przemieszała się ze sobą,
Powoli, nie śpiesząc się, rozwinął paczkę. Tamten
tak, że nie tylko :nie mógł rozpoznać własnych pojęć niej! gdy dostaniesz czasem zupę OW?cową.
- Nie będ~. Nauczyłem się już rresc.
, ,udawał, ze nie patrzy, obsenNował jednakże uwazme
i wyobrażeń o świecie, ale zagubił w tym zam~cie sam
. - :~d~e! - Wykrz!~ął Jurek. - Nikt jej tak każ~y ruch swego ~oscia. Gdy ze zwoju gazet wyło.nisiebie. Aby nie zaginąc całkowicie, uczepił się z rozpalo SIę czarne, męskle ubranie, Kulczycki ujął je pod
czliwą energią jedynego uczucia, które - jak mu się me g(huJe, Jak ty, ...mamus1u..
- A teraz spac - zadecydowała Marta. - Jeste~ światło, pomacał materiał, nadpruł podszewkę i obedzdawało - zostaje zawsze bez zmiany: miłości. W mi·
rzał lewą stronę, po czym skrzywił się pogardliwie.
łość tę włożył, pr6cz czysto fizycznego upodobania do smy wszyscy zmęczeni.
- ·Starzyzna.
Ewy, c::łły swój niepokój, całe. pragnienie stabilizacji
ipodzcdku, całą tęsknotę do jakiego takiego ładu spoJgn Piótr-Qwski, zapakowawszy starannie zrabowane
- Co takiego? To pan Jesteś starzyzna itrant, kt6łeczuego. Jak się W rezultacie okazało - trafił źle. Za- na cmentarzu ubranie, wyruszył z domu. Był zły. Co rego· nikt nie chciałby kupićn!1wet za darmo. A ubramiast spokoju, znalazł w towar~yszce tych kilku mie- to właściwie za porżądki, żeby on sam miał wszystko nie jest jak złoto.
- Ile pan chcesz?
sięcy jedynie nową szarpaninę nerwów, ustawiczne zma-. załatwiać. Ma tylu pomocników, a żaden z nich nie po_ . Dwadzieścia kawałk6w.
gania się z jej kaprysami, ciągły· niepok6j. Wmawiał trafi nawet wytargować się porządnie. Nie po to prze~ Ha, ha, ha zaniósł się ceniutkim smiechem
w siebie, źe to mu własnie odpowiada, że zmienna cież namęczyli się tyle, żeby teraz za byle grosz spu·
w S"tV)'ch humorach dziewczyna jest tym człowiekiem, za ścić towar. Et, smarkacze! Najchętniej rzuciłby tę ca- garbus' - z·· pana to zawsze- kawalarz" panie Piotrowktórym zawsze tęsknił w szarym, urzędniczym życiu..
łą dzieciarnię i przyłączył się· do jakiejś przyzwoitej skt Mów pan lepiej poważnie, ~ ile?
MGże zresztą było tak naprawdę. Moźe kiedyś rze' handli:. i1y:ll~Ol, że tam ~ię p:liałby. ~ej władzy~. A na
c. n.)

Tadeusz Godlewski
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Z dnia
CZWARTEK

lecfl zgod"
nie kto; dliflN1lP"JiITeg' o

WyoU!ziad: AJprowizaeji i l:randlu 'pierwszegó miesią.ca do C'en:!:ir. Za.
Zarządu Miejskiego w ŁodZi celem l'oządu Prrem. Włókienniczego w Lo.
U!niikm:i;ęc.ia drwu.ki:rotnego zaop:atry- 'dzi, 6 Sierpnia 4.
wania W węgiel praeują,cych I ~a.t., ZMIANA ADRESU 11 DOZORU
Koźmy
WRZESHIA
slow. Damia.na;
Wzywa ~aikła~y
pr.ze::nymowe
objęte
SANITARNEGO "
'UmowamI
zblOrowymI
Z tytułu ak.
326 Konstantyn Wielki zakłada . miasto
cji zaopa;trywa.nia pracowniików W
Z dniem 25 b. ltl:l~ Dozor San;!
swego imienia - Konstantynopol.
'Opał r..a okres zim,owy 1946[47, aby ta:rny Z08tał pr.z;enlesl&ny oZ loka);
1815 Zawarcie "Swiętego przymierza"
1870 Urodził się w Charlottenlund przy- 'Żą.c.lały od JliO'WO przyjmOlWa.nycll do prz.y. ul. Biegań6kiEgo. lO, na ul. S
'PraCY I'lia:świa:cbczeń.z iPo'l)!1'zedniego 'dziowsiką 14.
szły król duński Krystian X.
1928 Generał Czang-Kaj~Szek zostaje Ilre- miejiSlCa 7.laIbmdn:ienia,
abwierdzajązydentem Republiki Chińskiej.
Józefata. Justyny;
slow. Ładysława.
i Cypriana;
JUTRO:

26

1939 Całodzienne

1943

bGmbal'dowanie

'Var-

s;::;u,wy.
1'\Tojska rosyjslde frontu zachodniego zdobyły szturmem Smoleńsk.

KRO NI K A
WażNE TELEFONY
- -..

Woj. Urząd Bezp.
Pow. Urząd Bezp;
Kom. Miej~k. !vI. O.
Kom. Pow. )','[. O,
Pagot. Rat. Miejskie
Pogot. Rat. Ubezp.
Pogot. lekarskie PCK
Straz POŻaTI1R
Biuro numerów

-

tel. 252-72

-

tel.

130~01

, - tel. 253-60
-

tel. 185~02

-

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

104-44
134-15

117-11
8

199-00

DYżURY AI'TEK:
Dzisiejszej nOcy

dyżuruj€!. apteki :'. Da~
nieleck;iego (Piotrkowska 67), Zajączklewi
cza. (Zielony Rynek 37), Gorczycklego (ul.
Przejazd 59), Karlina (~ił~u$lskiego 54),
.Antoniewicza (Szosa PablamcKa 58), .8teckla (LimanowSkiego 87).

..1Ił
ł
iii
lWł~_.· . . . .
},Koncert źyczpń" to, zdawało· Popelniają
zasadniczy błąd,·
Y eif, niewinna rozrywka, nie cie- traktując je jako zjawisko muzy-SZ'"
Sl'e
'-""'.e ,'ednak zbyt dob"'"
..-.,. czne. W ,.,koncercie źvczeń"
wcale
-z:
~..,...
"'z .....
.r.
inią wśród ludzi~ uważających nie chodZi o muzykę ani też (broń
siA za kulturalnych .. Przeciwnicy Boże) o chęć nie godziwego zarób..
~
d
S l
yżej wspomnianych nkoncertówU ku ze strony Polskiego Ra źa. ~ a
zarzucają im brak poziomu, jed- cfu:,tne infJe,ncje tej czcigo~nej IIl'''
cy.ch, ,czy otrzymali depUltaty węos tajność, harrisomani~ (która stytucji zostały źle zrozurruane; ce
glow€.
Z uwagi ;nla jp{)'WylŻ;Bze
a $zozęOOfe już
się skończyła) lem jej było obdarzenie radiosluPaństw. Urząd Zrutru.dn1enia winien
ł
h d " .d
od'DłQltowywać naskierorwarnach miej
się
·lp.
cham'l'Ów, w dZlS1e]Szyc
osc 1e 'SCe 1"\o.przednieJ· lYIrae:y.
l
nak
ciężkich
czasach,
3o-to minu.t:':t'
6O..'Leitmi .NireImiec:;, Mariam Mi1Ierf
•
Jednoeześnie Wydział Ap.r.owizacji zam. w Ru~e Pabia-1'lickiej przy ul. PA:Ń'STWO'\\'Y TEATR WOJSKA tową porcją śmiechu. Koncerty zy
'i ~HandllU lPooaj.e do wiadomości finn :twiriki 40, eiexpia~ od. dłwiJszego
POLSKIEGO
czeń to po prostu oryginalnie
ZJ~d:noc'ZlO!IlYlc.h w iC~tr. Zlarzą,d;'Zię Czasu :na astmę. Zwylcl też mrowiać Dziś i dni następnych ostatnie pomyślany i ujęły nwesoły kącik'l
·Zjoon. Przem. Włókien., o ÓOOWląZ: do s.wojej sąsiadki, również Niern- przed otwarciem nowego. sezo.nu radiowy
1m składan.ia pełrt.ego wy'kaz:,.za 'ki, że ~ dnia, wróciw:szy z przedstawienia "Wilków w nocy"
'.
trudnion:yC'h pl'aoo'Winików ika.z!dego pl'a-cy, :z:astamie go nieży:w)'llll.
Tad'eUsza Rittnera, znakomitego pol Do tego wmosku doszlam wczaDlateg<> też, gdyotllegdaj Niemka sltiego. komediopisarza, dającego w raj, kiedy w czasie rodzinnej ko·
w.1'óciła .00. domu i r.~vr6Ż1!.o stukała w tym utworze obraz. mieszczań_ acji otworzylam na uchybił traOZYTELNIA. ';l'-WA. PRZYJMNI do zamkruętych drzWI MllIera, do- skiej moralności. W roli Prokuratod'
POLSKO .. RADZIECKIEJ
~Y'ś1iła się od .razu, Ze ~a&o się )a- ra J6zet .,Węgrzyn tworzy jedną ze 1
ra 'lO.
W Towarzystwie Przyjaźni Polsko- kleś nieszczęśel~ z'w~ k:rz~kie~ swoich kreacji. Sekundują mu: B.
Usłyszałam:
•.
':1-,
",":r.niegl· drabmę Ił
TIr
Ł.
.
.
• .:r~1~ł Oddzi ł
R8Idzieekied. Woj ewou;c,.Nt.
a w JE:)J SąlSl:eu.:c.l ?·-o1 -. d l ~_ar",' uil- Bronowska, E. Łabuńska,
TY.
~_
){ochanym
rodZIcom
w ja-ą
1 a ~JU.lU czycka, K. Pągowski, J. Świderskl.
Łodzi (PiQtrkowska 272-b) otwarta przezorno ZaJll'Zel
~,
•
..d
jest codziennie od 4-tej do 8-ej pp. lera.Odro;m ich m:ka~t Sl~ ~y
Początek Q godz. 19.15.
rooKn1cę ślubu z zyczeruarnl alsz~~
czytelnia piSln rosyjl!tkich i polskiCh widok. Na.halku wbItym w śclan~1
szczęścia, walca Straussa nWt~
~~= t~~~=n\ je~~ ~ 'i'Wi)l!al trtllp H~ ChOlf'Oiba. pebnęT.EA:TR POWSZECHNY TUR
llO# Kobieta i śpiewU dedykują
liter9;ckie, 'zawodowe 1
la go 00 SttmoM~.
Dziś i dni następnych ostatnie dzieci".
ZSRR.
(o)
przed otwarćiem nowego sezonu 1 za ch il....
przedsltaw.i.enia ..Pana JO'VITialskiew r'

powiesi

Niemiec

rr

TEATRY
Ministerstwo Przemysłu - Wydział Aktywizooji - Komisja Spe~
TEATR W.l'. (Cegielniana Nr. 111)
godz. 19,15 "Wilki VI nocy".
cja.lna F.I.O.P.Z.O. na Dolny śląsk w Jeleniej Górze, ul. 3 Maja Nr 18
TEATR :POWSZECIINY TUR ql-go .Li- ogłasza .p1'2etarg na sprzedaż. remanentów· poniemieckich jak:

stollada

21) -

godz. 19,15 "Pan Jowl8.1-

1)
2)
3)
4}
5)
6)
7)
8)

ski".

TEATR KA1\IERALNY DOMU ~OŁNlE

PA'

(Przejazd 34) -

nieczynny).

TEATR LETNI BAGATELA (PiotrlwwSM 94) - gO'dz. 19,30 "Bliźniak" •
TEATR
SYRENA" (Traugutta 1)
go&. 19.30 ""Bez żelasmej kurtyny".
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ "Ll1'1'NIA" (ul. Piotrkowska 243) - godz. 19

"Wesoła wdówka".
,
TEATR NA :PIĘTERKU (Tra.U~~ta l)
_ godz. 19.30 .. Poco daleko szukać :z:. L.
Wysocką, i Z. Sawanem.
-oOGRÓD ZOOLOGICZNY na Zd.rowiu ~do
jaZd tramwajem Nr 9) - otwarty codZlennie od gOdz. 9-ej rano do zmroku.

9)
10)
11)

12)
13)

-0-

14)

CYRK Nr 1 - codziennie przedstawienie o goćl.z. 16.30. - W niedziele, wtorki,
ezwartki. SOboty 2 przedstawienia ? 16,30
i 19,30. Kasa czynna od godz. 10-eJ rano.
Ceny przystępne.
KINA
:POLONIA (Piótrkowska

lewna

śnieżka".
TĘCZA' (Piotrkowska

15)

16)
17)
18)
19)

m -

2())

..Kro-

21)
22)
28)

..Dziań

100)

wielldej przygody". ,
WISŁA (Przejal1:d ~);
ADRIA (Głów
na 2) .,.... "Szyrmet Chan".
BAŁTYK (Narutowicza 20) "Jesae
Janies".
TATRY (Sienkiewicza

'
4{)

24)
25)
26)

"M.eyer-

-

ling".
. "
HEL (Legionów 2/4) - "San Dematrlo
GDYNI.li (Przejazd ') - "BM Demetrio".
STYLOWY (Kilińskiego 124)
pajew".
WŁ6IrNI.I!..RZ

rOżkal'z

Nr 13".

PRZEDWmś~-rm

"Do~

(~l'Om!!ktego

7'-7(;)

"Konflikt".
BEKOn» (Rzgowska!)

floty".

-

..Deiegat

BAntA' (Franciszkańska !li )- "eluby
kawalel'slde".
WOLNO:;ć (Napłórkowskiego
.. SI1<Częślhva 18",

ROl\fA (ul. Ezgowska. 84) -

stwo w pustyni".
ZACHĘT A

(Zgiernka 26) -

Kłosowsl;:j".

SWI'l (Bałucki Rynelr 5) -

MUZA (Ruda Pabianicka) ła.n'l".

OśWIATOWY

27)
28)

29)

.,Ba-I

(Zawadzka 16)

talia nieustraszonych".
:n.OBO'ł'NIK (Kilitiskiego 178)

1~)

I

30)
31)

28)
38)
34)

S5)
36)

87)
38)
39)

"ZwyćłQ

40)

,,:aygmunt

42)

41)
..

"Jezebel •

.. 8kłama·

ord

TlJR" (Kopernika 8>
- nieczynny z powodu remontu.

Poctittek seans6w W dni powszednie o
godz. 16. 18, 20. ~ \TV niedziele i święta
o godz. 14, 16. 18, 20.
•
K!l1a UeI, Adl'i.a i RnDUI. l"OzpoczynaJIl.
seanse o pół gOdziny pózniej.

43)
44)

45)
46)

47)
48)
49)
50)

51)

około 90 ton barwnika czerwonego tłuszcz "Sudanrcrl:h"
około

15 ton prOSZku aluminiowego
10 ton farb ziemnych
oIroro 18 ton kitU szpachlowego.
około 8(} ton $ta.li narzędziowej, ciętej w loa,walkooh
Znaczne l10ścl .części składowych dO :radłos;pal'atów
około 3 ton kredy.
ti
2000 .szt. skrzynek, głośników Btarych i aparatów radiowych zdekompletowanych
łł
50 ton węgla aktywowanego
.
""
80 silników samochodowych "Fenomen"
»
48 sztuk masek do samochodów "Fenomenł/
!Ił
900 sztuk gaźników "Solex"
łł
1900 wał6w kardanowych
144 kal{)ryferów elektrycmyoh
SO piecyków elektrycznych
,.
25 scduk maSzyn do szycia zdekompletowanych
,.
10 sztuk aparatów fryzjerskich do op.dulacji
!Ił
500 tarczs:zlifierskich
6500 metrów płótna drelichowego
"
800 ścierek
',.
t.
2600 bluz roboczych
,.
906 spodni roboczych i szpitalnych
,. lSOO kg. sprz~tu tapicerskiego jak sprętyny, tamny juta
papierowa, wojłok.
.
,.
1 tony okuć rymarsko - tapicerskich
,. 160 kg. lin konopnych
,.
2160 szt. rurek żelaznych, dług. 1 metra o 16 mm
,.
2 wagonów elektrod do spawania
.
,.
8. ton śrub żelaznych
'0 5 ton papieru. różnych kolor9w i gatunków
,.
5 ton papieru pakowego
.
H
14.000 sztuk kartonów tekturowych
Ił
250 pal' nart
Ił
441 kompletów rozrusznik6w . heblowych z bezpiecznikami
na prąd. trójfazowy
••
240 skrzyń sprzętu dziewiarskiego
"
2100 g dekstryny
12 ton kleju roślinnego dla. papiernictwa loco Wrocław
2250 kg kolanek żeliwnych
»
13500 kg łozysk kulkowych używ.
Ił
31 kas rej,estracyjnych
loco Wrocław
"
765 leg. częśd elektrotechnicznych
loco Wrocław
tł.
1000 szt. części el€ktryczn~~h
loco Wrocław
..
15 worków zatrutej pszeillcy
loco Wrocław
,.
1600 kg śrub stalowych
loco Wrocław
>ł
60 kg haków żelaznych
loco Wrocław
510 kg widelCÓW 1 łyżeczek
"
750 kg gumy na ogumienie kółek do wózków dzie.cinnych
2 tony lepika i 1 tona smoły
II'
8000 szt. podstawek szklanych
20.000 pudełek blaszanych okrągłych rómych Wielkości
3 wagony puszek blaszanych 1/" i 1 kg
50 ton drutów stalowych rozmaitej grubości Q wysokiej

około

Serdeczne życzenia urodzinowe dla babci z prośbą, o wysluW rolI tutułoweJ St. Gro~cki, w ro chank
meksykańskieAo
tan~

go"

Fredry, jednego z klasycznych

utwor~w m1str~ polskiej. k~medU.

lach pozostałych: Bogucki, Borow. . .. ,
ski, DąbrO''\.vska, Ordon.. Pietraszkie .,Nocne gItary.
wicz, Rachwalska. Tymowska i Zel- Wijąc się ze śmiechu (wyobrli'"
werowicz w roli Szambelana. Po_ żarn sobie jak się ubawiła babcia),
czątek o godz. 19.1:5.
._LJchal'ś
trop·iJc_t.
wy"mu
l my
<urue TEATR "S'YJ.ł.ĘNAf& TRAUGUTTA 1 my~oweAo tan8a.. a tu zaraz:
Dziś 1 c09Z1~e P1"ze~aw.ien1e .-...::. Pani Krystynie f. _ "buMep. t. "Bez żelazneJ kurtyny" w rety- 'k t ch f"_1k6"
. h
d'
serii Stanisławy Perzanowskiej, z u- "'1
Y
llUl
w
mec z8a me
u
działem: Marii Bielickiej, Stefci Gór- kto i dlaczego •
skiej,. S~efanil G~odzieńskiej, Ir~n.
Oto urocza łamigłówka nie tylMalkIewlcz, Regmy GrabowskIeJ..
•
Henryki StankiewiCZ,
Zygmunta KO dlap. Krystyny J.; ale 1 dla
Chmielewskiego, Edwarda Dziewoń- szerokich mas radiosluchaczy.
skiego, Wacława !ankowskle~o., Wa
Uśmieliśmy się wszyscy setnie
cława
KucharskIego,
KaZImierza 1 •
•
,
•
'
Pawłowskiego, Jerzego Pichelskie- ale Jednak ttumo wspolnych umlogo, Józefa Matuszewskiego i Stefa- wań, zagadki nie możemy rozwią
na Witasa.
zać. - ",Kto?" - na to odpowiedź
Kier. art. ut. Jerzy Jurandot. De- zdaje się, zawarta. jest w glupkakoracje: J. Rybkowski i M. Stępień. ..
' . 1 dl
? "
Przedsprzedaż w kasie teatru (t watym pytanw) a e" aczego. ... ,
lefoń 272-'70) od godz. 10 do 18 i od
nie wiemy.
lS-ej.
Bardzo nas to męczy. KorzY"

siam więc z okazji:

wytrzymałości

52)

H

53)
54)

,.

n

.

Fryzjerów
powiadamia
K
' .
członków, że VI: dniu 29-go bm. (nie
:o~~ Pant
cystyno J.! ~esl1
dzieła) urządza wycieczkę do. Czę-- Paru Jtlz zgadZaj to błagam mech
stochowy samochodami osobowymi. się Pani zlituje i nam też powie.
lnfnrmacje i zapisy prosimy kie_ Nk powtórzymy nikomu.
rować do biura. C!echu naj dalej do
• •
dnia 27-go (piątek), Sienkiewicza
Z powazanmm
15, tel. 264-32.
ED.
Cech

TOWARZYSTWO TRANSPORTOWO· EKSPEDYCYJNE

Centrala Zbiorowych
Sp.
ŁóD~,

%

Ładunków

o. o.

UL. TRAUGUTTA 9.

T EL E F O N 220-33

Magazyn kolejowy Łódź - Fabryczna Tor 14
AGENTURY WŁASNE
WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 95
TEL. 866~46
KATOWICE, UL. MO~'IUSZKI lO,
TEL. 312-25
GDYNIA, UL. LIPOWA 26.
TEL. 217-23
Spedycja krajowa i międzynarodowa.
Zwózki, l\fagazynowan1e.
Słałe transporty zbiorowe koleją i. samochodami:
1..,OD2; - WARSZAWA - KATOWICE-KRAKóW-GDYNIA

pO

300 kg płyt filtracyjnych dla browarnictwa
około 20.000 kg papieru pociętego w paski do .pakowania
Ot
30.000 tub ołowianych r6Żllych wielkości
5li)
)1
14.000 pudełek tekturowych różnych wielkości
W-wa: 6.00 Pieśń ,,~i6e11 6ra2nOn~,
56)
"
6.000 pudełek tekturowych okrągłych r6znych wielkości
6.05
dzielll1ik
:poranny.
"-lUb:
•
.
3"".000
r:",tuk palików do lin odci<lo'owych
namiotowych
gram na dziś. Poznań: 6.25 gimnastyka,
51)
..
u
-""
'to
6.85. muzyka. Kraków: 6.57 sygnał c!UtI!lQ.
58)
18.500' sztuk kołk6w składowych namiotnWych
7.00 muzyka. W-wa: 7.30 Pam., naj waż.
59)
H
14 beczek mydła maZistego
.
wiad.
dzienni1ta, 7.35 lnUZ~Tka.. L6dź: 8.10
Rozmaite artykuły
techniczne wedle wykazu loco Wrocław
RozmaHości. W-wa: 8.20 inform. ogólno·
6Q)
,.
polskie. 8.30 Przerwa. Łódź: 11.00 Muzy61)
..
Rozmaite artykuły chemiczne-kosmetyczne wedle wykazu
ka !II płyt. 11.05 Wiad. z miasta. i Ill'OW.
loco Wrooław
1110 Z życia wOj. Łódzkiego. 11.20 MuzYw
"2)
15.000 butelek litrowych i dWUlitl'OWych z nakrętkami
l!; płyt.
11.30 Skrzynka poszUki!,anl.R
u
,rodzin. Kraków: 11.57 Sygnał czasu l heJ63)
11
10.000 flaszeczek 30. 100, 250 i 300 gr
nał. W-wa: 12.05 dziennik. 12.85 koncert,
64)
..
16.000 kołnierzyków do mundurów wojska loco Wrocław
12.55 .. 6 minut poezji", 1~.00 "Na zie65)
)1
250.000 pudełek kartonowych, nadają..cych się na pineski
roiach Odzyskanych", 13.15 Z życia ~aro66)
1.04:2 pudełek li 1.000 szt. kapsułek do proszków czyste
dów słowiańskich, 13.25 muzyka obuldOn
wa, 11.00aud. dla dzieci, 14.30 ReportalI:.
i Z nadrukiem
14.40 Rezerwa. Lódź: H.50 Utwory na
67)
50 tyssięcy torebek rozmaitych bez nadruku 1 z nadrukiem
tren10lillie. 15.05 Pr:,;cgląd teatralny. 15.15
68)
38 beczek F. H. '1'rosilin w bębnach a 100 kg
Muzyka
hiszpańska. 15.:35 przegląd mu400 s2:tuk drabin poko.jowych dwuram. do 2,50 m Wysokości
zyczny. 16.15
Koncert reklamowy. W:wa:
69)
..
'!.,
16.00 dziennik. Katowice: 16.30 KWlnt~t
70)
1 wagonu celofanu cienkiego w różnych koloracu od
fortepianowy.
~(ral{ów; 16.55 Repormz.
~30 mm szerokości
W-wa: 17.10 MozaiIm. muzyczna. 17.50
000 k
kir
.. Odbudovi1Ujemy W-wę". l.ódź: 17.55 Au71)
,.
1
g sznur a pap e owego
dycja dla urzodowników pracy. Kraków:
72)
t,
a młynki elektryczne do mielenia kawy. ,
18.10 And. 'literaclm. Poznafi: 18.30 ~0l,l.Wyżej wymłenione artykuły znajdują. aię w magazynach F.I.O.P.Z.O.
cert. W-WIJ.: ID.OO .. Naulm przy głOŚ~lku . na terenie Dolnego śląska. Wzory można oglądać w Referacie PrzetarPo:mań: 19.:::0 "Wspomnienia z sah kon- gowym F.I.O.P.Z.O
.. w Jeleniej Górze, ul. S-Maja 18.
certowejl'. W-wa.: 20.00 dzienni~. ~0.3~
1:..
k
ni
"Nas1!e pieśni". 20.4&. "Duray MIchalko
Oferty z podaniem ceny oferowanej za towar uez opa owa a loco
słuchowisko. W-wa: 21.10 Muzyka, 21.45 skład, nal.ezy składać,
względnie przesłać do Referatu Przetargowego
Kwadrans prozy. , Eyt:!g~szcz: 22.00 "Po- W F.I.O.P.Z.O. _ Jelenia Góra, S-Maja 18 do dnia 18 październi.ka 1946
krll'l\\'1T nad Brdą. '. Lud:;;: 22.15 Przegla,d
k
ktt d' nast"pi otwarcie ofert
wydawnictw: 22,30 Koncert ż;I'czen. \V -W3.; 1'0 U, W
orym. O . ruu
<t'
• •
23.00 Ostat. wiad. {'1zicnniku, 23.20 Pl'OKomiBja SpeCJalna F.I.O.P.Z.O. zast:rzega ł>ob18 prawo wolnego wygram na jutro.. Lódź; .23.20 Pl'ogr. na lbOl'U oferenta, . oraz uniewaznienia przetargu bez podania przyczyni
~s~~. Zakończeme audYCJi i hymn do ponoszenia jakichkolwiek Qd/3Zkodowań.t
. ,{kr 1789.>,

ka

. ..

~

I Do byłych pra(owników F-my. dawo. John

Ili

I

się

byłych

5

I

Wzywa
wsz;y\'3tkich
praco'\'ników, zatrudnionych
w okresie od 1. 7. 1945 - 80.6.1946 do zgłaszania się w terminie_
do 81. 10. br., celem uregulowania spra\vy węgla deputatowego. :a=~
Po tym terminie żatlne reklamacje uwzględniane nie będą.
~.

i

~ ,PAP)
~

ES=i_==

Pa:dstw. Fabr. Obrabiarek im. J. Strzelczyka

~

w Łodzi (dawn. J. John).

~
~

SPRZED.~

Z PRZETARGU

Wydział Zasobów D.O.K.P. w Łodzi ogłasza, że w dniach 16, 17 i 18
października rb. odbędzie się sprzedaż, więcej dającemu, znajdujących

się na składzIe przy stacji kolejowej

w

Kaliszu zdekompletowanych
rodzaju,
sprzętu oraz ich części.
,l
Początek przetargu o godzinie lO-ej, 16 października rb. Przedmioty do sprzedania można oglą.dać wcześniej, zgłaszając się do ZaWiadowcy Odcinka Drogowego w Kaliszu.
(pap 1753)
maszyn

różnego

ZAWIA.DOIVllENIE O PRZETARGi]
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych \V Lou:r.l, Wydział Dra-·
gowy ogłasza przetarg nieograniczony na wykonani3 ł'ohót:
1) Budowa Posterunku Nr 3 o kubaturze 121 m. sześ,'i. na st. Piotrków
2) Budowa Posterunku Nr 10 o kubaturze 652 m sześć. na st. Piotrków.
Otwarcie .ofe:t odbędzie się w Wydziale Drogowyln Dyrekcji
w dniu 2 paźdzIermka 1946 r. o godzinie 10 l:'o3.no.
.
Wadium w wysokości 1% od sumy oferowanej należy wpłacić
przed przetargiem w Kasie Dyrekcyjnej.
Kwit o wpłaceniu wadium należy zał1.czyć do oferty.
. Ślepy kosztorys, warunki składania ofert j wS7.e}kie Informacje
mozna otrzymać w Wydziale Drogow'ym Dy;"ekejl pokój Nt ;n6.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo. wyboru o:r.~rt lub uuieważnil.nla
przetargu bez podania powodu.
{pal> 1746)
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DROBNE OGŁOSZENIA

Dl" Wó,JCIK WACŁAW

choroby
..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
oczu,- powrócił i przyjmuje 4-6, DOM MEBLOWY '- I,ódź. PiotrBrzezna 18, tel. 176-50.
(ag) kowska 154, tel. 202-84. - Poleca ZAOFIAROWANIE ,PRACY
najta.niej: Meble biurowe, sypialnie, stołowe, gabinety, kuchnie,
Dr ZOFIA KOŁSUT z Warszawy, tapczany. kozetki. polowe łóżka, SAl"IODZIELNA modystka poszuchoroby
kobiece,
powróciła
i fotele. krzesła i stoliki pod radio. kiwana. Warunki dobre. tel. 176-21.
.Obsługa punktualna.
(5W1)
przyjmuje obecnie, Łódź. Piotr- Wybór duży
.
(ag)
kowska 70 m. 8 tel. 212-22 godz.
POSZUKUJĘ korepety,tora, zakres
3-6 pp.
(4014-p)
RADIOWE aparaty, lampy wszel~ liceum budowlanego. W razie po~
kich typów i cokołów _ poleca. trzeby pokój zapewriiony. Najchę
F-ma ,,6niadkowsey", Łódź. Piotr- tniej studenta. Oferty pod ,,5909"
1.
(5909)
kows~a
5O.
(~p 1707)

'I

usźu, gardła,

MASZYNĘ trykotarską. do robienia

sukien kupię lub za wskazanie
,..,. o""rS1lT I
. adresu zapłacę. Oferty kierować
"lr med. S. 1iUR'Au .. J l 1 , specJa "PAR" Poznan, Ratajczaka 7 pod
lista chorób Skórnych i wenerycz.,. 9743".
(kr.1772)
nych. Piotrkowska. 88, godz. 12 do ..
.
1 i 3 do 5,30.
(Rf116)
KUPNO - sprzedaż maszyn do IiDr med. SIENKO KSAWERY z czenia, pisania i aparatów fotograWarszawy, specjalista chorób skór ficznych. L. Kunce, Piotrkowska
nych i. wenerycznych, pęcherza - Nr 120.
(5619)
przyjmuje: Łódź, ul. Ki1ińskiego
Nr 132 W godz. 12-" l' 4-6, ·te1e- S RZ
AM'
t
'"
P
ED
koma deresza, la 8.
fon 205-55.
(4956) Kilińskiego
Tel. 204-45. lub
127-78.
(4000-p)

28.

powr6cił i przyj
łnuje w chorobach kobiecych i za POSZUKUJEMY
samochodu cię
burzeniach hormonalnych.
Da- żarowego 1 -1,5 tony w stanie
szyńskiego 30 m. 7. g. 4-6 tel. jak najlepszym. Zgłoszenia "Rekla

,ma" Piotrkowska 46, tel. 173-59. (1')
MEBLE; sprzedaż ..- kupno. Zam6wienia - zamią.ny - Piotrkowska
Nr 275 (sklep Galar l Bernacki).
(ag)

żURAKOWSKA, specjaiistka chorób skórnych, wenerycznych u kobiet. kosmetyka 1elmrska. Piotrkowska 33, godz. 12
do: 1 i 3. do 5,30.
JE/llB)
'---.
Dr med. M. ZAURMAN, specjalista chorób sk6rnych i wenerycznych,
przyjmuje 8-10 i 5-7.
Nawrot 8.
(ag)

Dl' RAT.IlJ -

KAFLE, piece kompletne i kucnnie z b, f-my .T. Krause Andl'espol. Składnica w Łodzi, .W6lczań
ska 77, F-ma "Ceramika"
(w
podwórzu).
(5503)

AKUSZERKI
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _; _

o

SPORTOWYSFRZĘT

SAMODZIELNA

'oI

przemyśle ko Lopuch Michał wyd. P.U.R. od
szulm Odpowiedniej posady.
Of. dział wQjew,' L6dz1Pl:\go 363S1RP.
do Adm. pod ,,4080-p". (4089-p) zam. Sienkiewicza 5?
,(4107-p)

SZEROKO ustosunkowany kupiec
poszukuje przedstawicielstw na SKRADZIONO leg. wystawioną
Lódź i województwo ze
składem przez obóz jeńców wQjsk. Stalag
wyłącznej
sprzedaży
artykułów V. w. m. Filingen i zaśWiadczenie
bram; papiernICzej, żelaznej i ga Urzędu Rep. w Dziedzi.cach na
lanterii drzewnej. Łaskawe oferty nazw. .Tagielskiego Zdzisława z
(kr. 1790)
proszę kierować:. Udź, ul. Piotr- Widawy pow. Lask.
kowska 96. Administracja "Dziennik Lódzki" "Agentura".
(5828)

piłki,

RóżNE

- - - - - - - - - - - - kosmetyczne.
OLEJKI perfumeryjne,
sur{)wce
Zakupi lrażdą;
iloŚĆ
LEKARZE DENTYśCI
"ENOLA" - Lódź, Napi6rkowskie
_1IIIIIIIIlI1IIIIIIIIlI_ _ _IIIIIIII!IIIIIIiIIIiIe._ go 24, tel. 177-00.
(pap 1746)

JĄ

Lekarz-dentysta TADEUSZ MINTZ,
leczenie chorób zębów, jamy ust- KUPUJĘ, sprzedaję i zamieniam
46 różne meble, nowe, użyWane. .
nej, zęby sztuczne. Poud mowa
'Skład mebli, Kilińskiego .145, teletelefon 268-91.
(5645) fon 155-31.'
(S928/p)

z 3.IllIrlełsUclę.go "Dafly. Gr.a,plhic". 1946)

Jeden ," turystów
rzeki, patrząc w górę:

Lekarz dentysta ZOFIA BALICKA KUPIE futro mę$kie, duże w dopowróciła. Przyjmuje: Moniuszki brym stanie. Oferty dla ,,1318".
Nr 11, telefon 151-15.
.<4042-p)

I
I

lIIIiIIIiIIIIII

K UPNO
.

• S'OIlIZ'CDA"

Z

1.L U. L<

~
.

.

PIśMIENNE materiały :vszel~lego

rOd.zaju poleca: "Składmca Bmrowa" Lódź, Piotrkowska 69. Te}efon 116-60. Ceny hurtowe. Prowlncja zaliczenie.
(kr.321/1Vn

I

BARWNffiI w torebkach jedyne
gwarantowane trwałe na światło
"KOLO RAN" do domowego farbowania wełny, bawełny, lnu. Dla
farbiarni barwniki uniwersalne w
opakowaniach kilowych. Znak fa:'
fryczny "KOGUT" Wytw. Chem.
"stabil",
Łódź Piotrkowska 39.
żądać wszędzie.
(pap 1758)

BRULIONY, zeszyty. papier, makulatura oraz reperacja wiecznych MASZYNĘ do szycia Singer
z
piór - Łódź Piotrkowska 96. - motoridem elektrycznym oraz dziur
Sklep
Pomocy
Szkolnych.
(wł.)
karkę
półautomat
sprzedam
Na_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 wrot
7 m. 14.
(pap 1756)
SKóRY dodatki szewskie i rymar-

skie poleca :firma A. Lewandow- WYTW~RNIA Bielizny damskiej
ski i S-ka, Łódź, Piotrkowska 92 G. Troczyńskiej pOleca bieliznę je(w podwórzu). Tel. 157-49.
(5819) dwabną, najwyższej jakości. Łódź
_ _ _ _ _ _ _ _ śródmiejska . 48.
f4099-p)
KUPUJEMY złom srebra (uży
wane przedmioty) monety, w ka- KUPIE każdą, ilość materiałów ko
Mei ilości.
Płacimy
najlepiej,
Laboratorium, Pl.
Wolności
2 szulowych i krawatowych. WiaPiotrkowska 38
m. 2. w podwórzu na lewo, godz.
8-15.
(1395-p)
KUPIJIl futro łapki karakułowe w
MEBLE: sypialnie, stołowe, ku- dobrym stanie. Piotrkowska
38
chnie oraz pojedyńcze sztuki po- m. la.
(4104-p)
leca skład mebli. żeromskiego 39. _____.~_ _ _ _ _ _ _ __

~~repo~~:

tel. 272-55 po

cenach

przystęp-, f;1EBLE:

I

WYTWóRNIA
cukrów Ludwik SPRZEDAM mebelki;
orzechowe
1 Maja 38, poleca wY- stylowe, biureczko, fotelik, stolik,
bór karmelków.
(pap 17241 2 krzesła, tapczan· bez pudła, 2
fotele klubowe,
biuro szafkowe,
MASZYNY do pisania, liczenia (kal biurowe, Narutowicza 36 m. 4.
(4117-p)
kulacyjne - automaty - zapisują.ce) i szycia. Kupno sprzedaż
- naprawa. Południowa 1.
(ag) KUPIĘ maszynę swetrową, 8 lub
9.. WiadomoŚĆ; Pabianice, KSięgarnia Związku
Walki Młodych.
KUPUJE pasy transmisyjne, mo
(5948)
tory elektryczne, opony i dętki
.
samochodowe placi naj\VyższP'\ OKAZJA! Riksza trÓJkołowa
z
ceny M. Wiktorowicz. Łódz Po- l11otorki~m 100. cbm. l\Iaszyna do
ludniowa 21, tel. Nr 212-19.
si;-zyżema ,zwlerząt. Tel.
216-02.
(pap 1709)
(4115-p)
Pawłowski,

I

8

D Z I EN N I,K

Ł ó D Z K I

- Tak,

Nr 265 (452)

PRZYKRAWACZ krawiecki' z 20-1------1IIIIIIIII1IIiII_----1III
letnią praktykIloraz świadectwa DAMSCY :fryzjerzy z Wilna
mi przyjmie
pracę w Instytucji Władysław, Mieczysław, Witold i
Państwowej.
Sienkiewicza 27/16. Wacław - Łódź, Zamenhofa 1 (5951) pOlecają. trwałą ondulaeję najnoI 'III-IIIIIII----IIIIIIIIIIIIIi!IIII!II-..--1II1 wocześniejszymi aparatami.
Far~
l'
bowanie i ro~jaśn.ianie włosów szybkie suSzenie.
(ag)
LOKALE

I·..........~..~..~

REMONTY samochodów. wykonują,
Satel.
do Dzie~ika L6dzkiego pod ".T.G." 201-45.
(5884)
(4017-p)
.

lN~YNIER samotny na stanoWls- szybko i solidnie Warsztaty
ku, poszukuje pokoju. Zgłoszenia mochodowe, Zamenhofa 80

- ShIchaf, czy widzisz?

I

widzę dtonurę.

-Chmurę? Czyż chmure
kształt taki ayni?

PRACOWNIA FUTER :M. Sabat.
GARAżU z dołem w okolicy ul. Piotrkowska 92/67, tel. 216-54.
Kilitiskiego pOSZUkuje firma. Tel.
(5908)
171-29.
(4074-p)

To atomowy

grzyb jest z Bikini!

masaż,
LECZNICZY
pedicure,
godz. 10-1.
.
~
O:W'..................................................................." "......'!II!1 SKLEPU małego z pokojem na Piotrkowska 3515,
....." ....................................................................
~ O:W.....~
.
.
(r)
ulicy. Piotrkowskiej . poszukuję za 3-6, telefon 216-00.
POTRZEBNA urzędniczka ze zna- POSZUKUJĘ. samodzielnej uczci- zwrotem kosztów remontu. Oferty
jomością. pisania ?~
maszrnie. wej gospodyni· do prowadzenia .. PAR" Poznań, Ratajczaka 7 pod
(kI' 1771) PORTRETY z każdej fotografii
Zgłoszenia
śr6dIDleJska 6 fIrma domu jednej osoby. Referencje ko 9,813".
wykonuje· artystycznie "EL-CHA"lwko".
(kr. 359) nl·eczne·. ul. Flatt'" 10' m. 2 tramw· •
..
FILM", Warszawa, J.erozolimskie
1 do końca).
(4117-p) POKOJU umeblowanego poszuku- Nr 27. - ProWincję informujemy
POTRZEBNA pracownica domowa
je pan na stanowisku, okolica An listownie.
(1,r.93l}
z referencjami. Piotrkowska 6 9 f S 2 a '
drzeja, Legionów, Oferty do biu(4027-p) POSZUKUJĘ gospodyni z dobrym ta "Reklama" Piotrkowska 46.
FOTOGRAF Olejniczak powrócił.
gotowaniem.
Oferty do Admini(r 130) Łódź ll-Listopada 2. Telef. 217-97.
.
.
'(5819)
STENOTYPISTKI - maszymstki po straĆji' pod "Dobre warunki".
szukuje Zjednoczenie
Przemysłu
(4106-p) SAMOTNA pracująca poszukuje
G
ego Lódź Sienkiewicza 55.
pokoju przy rodzinie z niekrępu- SZWALNIA bielizny trykotowej __
umow.
,
jącym wejściem. Wiadomość : St. przYjmuje bieliznę do szycia. _
(5899> POSZUKUJĘ samodzielnej gospo- Gmszczyńska. Kilińskiego 154 od Piotrkowska 231 (wejścle do szwal
dyni do prowadzenia gospodars-godz. 5-7.
(5936) ni przez sklep).
(3807 (p)
ŁóDZliIE ZJE;nNOCZENIE::'R:~ twa. Warunki . dobre. Zaolzańska
l\[~SŁU .W~:L~I~ło!'EGO.pOS'L k l._ 60 m. 3. dojaZd l-ką Kolej Ob(4105-p) SA~IOTNA starsza pani poszukuje FOTOGRAFIA TECHNICZNA! 2 mżymerow względme techn~ wodowa, od 5 Pl?'
Fabryk, wnętrz. gmachów itp. ,0-:
pokoju. Zgłoszenia pod "EleZ'''.
ków wł?kienn~czych nda, ł sta~~:~ska: klerowmka Wy Zla u.
: POTRZEBNA manicurzystka
na.;.
(5942) raz wszelkie grupy, uroczystoscl
i
okolicznościowe 'wykonuje Fotonicznego. inspektora tkacklego .. l .tychmia.st, żwir~ 20.
(4~88-p) 1 - - -__...;...,._________
H. śmigacz, Piotrkowska 6, telereferenta Organizacyjnego z wyż
fon
171-84.
(9S!ag)
szym wykształceni~m· ekonomiczLEKARZ poszukuje pokoju subnym. Oferty należy kierować do
lokatorskiego w centrum Łodzi.
L6dzkiego Zjednoczenia. Przemy- POTRZEBNA osoba do gospodar- Zgłoszenia, Piotrkowska 121 m. 1.
słu Wełnianego,Wydział
Perso- stwa,
(4108-pl' SIEROTA Warszawianka chora,
Wiek średni.· Piotrkowska _
prosi szlachetnych ludzi o żyw
nalny w Łodzi,
ul. Piotrkowska 156 (Sklep) Sobieraj.
(4091-p) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(gr)
.
ność. Wólczańska 87 m. 1.
Nr 61.
,(4098-p)
POKOJU z niekrępującym wejśS O\V
MONTERóW samodzielnych na ro ciem szuka~
bezdzietne, młode
boty kanalizacyjno _.
pod
SATh-WCHóD do. Poznania 10 t. _
ny w swoich szkołach muzycz~ i centralnego ogrzewania poszuku- .. 4109-p".
(4109-p) Zgłoszenia przewozu w Lodzi kienych w Łodzi. Reflektujemy tyl- je firma "Iwko". śródmiejSka 6.
rować P.S.T.P. żeromskiego 115,
ko na wykwalifikowane siły pe(lir ~Mrm) Z1liiIEl\;"I
kó'
k h ł
ł
teL 204-31. Orłowski.
(595:0
dagogiczne, Zgłoszenia ul. .Taracza
. • f
B po .J z uc n ~ S.O-I
'''"!i'l_ _ _lIi'l/!!mi!l:!!il!ll'.l!!''"'P'~.~
Nr 19.
{5943) 1-__________----:- neczne z wygodami na dwa poko· l"!l'lmlJJ;fHkiii!ll1
je z kuchnią. lub więcej. Oferty NAUv..I'A i Wy....uOW A..~m
- - - - - - - - - - . - - - ' - - I GOSPOSIA d{) B3.tl1odzielnego pro- do Administracji pod ,,4097-pp".
.l\.. . .
'-<lA.
liRAW AC'ł:ARKA:;~ 1II1rd.}'),mościtJ.1 wadzenia gOs.podarstwa·· i
2-os6b
(4097-p) !'l;;;;;;;~_ii!3!iI!li'P'Pii!P'
•..;;i,;;oiRlIIIII!!IliEIB'Jj_~.1!IIiIiiIl!RIII
krc.ju potrzebna.
WiadomoiY.t ul. potrzebna. Oferty do AdministraKORESPONDENCYJNE
KURSY
Cegielniana 23/53 od 18-ej . '
cji Dziennika ŁÓdzkiego pod "Za(pap 1751) ufanie".
.
(4114-p) POKOro umeblowanego przy ro- KSIĘGOWOśCI. Informacje: Lubdzinie poszukuje urzędnik. Zgło- lin, skr. poczt. 105.'
. (1781/K)
szenfa do Administracji ..4100-p".
(4100-p)
Redaktor naezeln)' ANATOL' MIKUŁI{O
LEKCJE angielskiego,
rrancus. k
kiego i rosy:Jekiego. DaszytiskiePOSZUKUJĘ sklepu z mlesz
ago
61,
m;
6.
.
(6214)
Adres Redakcji i A{lministracji:
niem w śródmieściu. Oferty do
Ł6dź, PiotrkQwskllitl6. telefon 123-~4. ~Redaktor przyjmuje co- Administraeji.
(4113-p) KORESPONDENCYJNIE nauczam
dziennie od godz. 13-14, tel. 207-18. Sekretarz Redakcji .od 10-ej
matematyki, fizYki, chemii. Opodo 12-ej. telefon 123-33. Redakcja. rękopiSÓW nie zwraca.
czno. Limauowskiego 34. lvIagiZa treść i terminy ogłoszeń nie bierze odpowiedzialności. .
POKOJU
niekrępującego poszu- strant Ałpatow.
(5926)
kuje samotny pracujący: wiadoDZIAŁ OGŁOSZE:N; Piotrkowsll:a 96. III pietro, czynny od 9 do. 15. mość: śródmiejska 26/22. (4111-p)
CENY OGŁOSZE:N: zll. milimetr szpalty poza· tekstem zł. 20,
I{ROJU, szycia, mOdelowania nowoczesnym systemem Antoniny.
Nekrologi zł. 15.- za milimetr szpalty. Drobne zł. 10.- za' wyrax
(najmniej 100.- zł). Poszukiwanie pracy . i rodzin za wyraz zł. 5.- ODSTAPIE sklep 'Z mieszkaniem. Franke, wyuczają kursy przy In(najmniej zł, 50), W numerach niedzielnych i świqtecznych Bałucki Rynek. Wiadomość, Gdań stytucie Przemysłowo-Rzemieślni
(5952) czym, ul. Nawrot' 32/3.
(5828)
50 proc. droźej. Rachunek czekowy: P.K.O. oddział w Łodzi N-VII 567. ska 4, Adam Szymczak.

'(rł&~pl~) fr~~~G1~g~~; ~~~~tutT MUZY~:~

gabinety stylowe, sy(4001-p) pia1nie, stołowe, urzą,dzenia. biurowe poleca Wł. Jankpwl!ki, sklep
OKULARY termometry lekarskie, Piotrkowska 161.. FabI'~ka - Ltm~
laboratoryjbe i Inne. - Warsztat źyl'i.ska. 20-22 tel. ':'33-80. ('i096-p)
optyczny, Łódź, Nowomiejska 3.
SZYLDY emalio"!<tile '1Pddam w
KUPU.JEMY korki i butelki win sprzee,aż powamej firmie w Ło
ne,
Piramowicza 12, Wytw6rnia dzi. Zgłoszenia do wytwórni Cho
win.
(4075-p) rz6w, ul. Bytomska 34.
(4112-p)

n~ch.

biurowa.

letńia praktyka. w

sia.tki, koszulki, spodenki
piłkarskie, rękawice bokserskie kupno _ sprzedaż. .Tan PUjdak i
S-ka, Lódź, Piotrkowska 83. (ag)

Lekarz stomatolog JERZY STADNICKI, choroby zębów i jamy ust- LA'M:I'KI NAGROBKOWE znane
nej - powrócił. Piotrkowslra 164, ze swej jakości polecajfl, firma BETelefon 159-95.
(5758) KA, Lódź, Piotrkowska 218, telefon 121-64 i BARWJlI:fA, Łódź, ll-go
Dentysta WODNIClH STANISŁAW Listopada 42.
Ceny hurtowe.
specjalność: korony i mostki
porcelanowe. Andrzeja 11", telefon KSIEGARN:rTA
Nr 11:4-12.
(5731) .Jerzy Zieliński,
u
- ANTYKWARIAT,
v
Ł6dź, ul. Piotrltowska 123, tel. 125-16. Poleca i
WARSZAWSKIE LABORATORIUM kupuje książki naukowe. ~sięgoDENTYSTYCZNE uzupełnia pre- zbIory, belestrykę polską. l obcą
cyzyjnie wszelkie braki w uzębie- ?raz pod~ęczniki szkolne, atlasy
niu. Piotrkowska 25, m. 41. (624) zurnale, ltp.
.
(5950)

siła.

·ukończone Liceum Ha.ndl.), kilku- ZGUBIONO orzeczenie na na.zwis.,.

• .'. 'fi'

dętki,

AK'USZERKA WOJ·tasiewicz, abiturientka Warszawskiej Kliniki profesora Gromadzkiego przyjmuje Pomorska 43.
(448/p)

Stanisław,

Pod wpływem. "naukowych doświadczeń"

.'

...................

Stegliński

wychowawczyni do Zgierz.' Aleltsandrowska 1.
PRACOWNIKA administracyjnego rocznego dziecka. dobre warunki.
(pap 1754)
(5945)
z praktyką, budowlaną, oraz ze Ki1ińskiego 46 m. 12.
znajomością, buchalterii do odbu,:,
SKRADZIONO.' kartę z dowodami
dowującej się fabryki chemicznej KURSY Kilińskiego 50, Piotrkow- i rachunkami na nazw. Giewis JóPIASTUNKA wykwalifikowana do
Tomaszowska 17a. Proszę o
8-mies. dziecka poszukiwana .. Zglo P oszukuje Zjednoczenie Przemysłu ska 83. poszukują natychmiast wy zef.
(5930)
s7ienia. Piotrkowska 20, Sklep Ga- Gumowego, L6dź Sienkiewicza 55 kładowcykorespondencji, księgo- zwrot dowodów.
lanteryjny.' .
(5904) tel. 197-88.
(pap 1757) waści. Zgłoszenia osobiste.
(5946) ZGUBIONO kartę
repatriacyjnQ,
ELEKTROllONTERZY i pomoc
na nazw. Suskiewicz Zdzisław.
fachowa
potrzebne
Zakład
elektroUCZCIWA
satn.odzielna
gos.podyni
Siarczana
44/3.
.
(5933)
techniczny - Piotrkowska Nr 191.
pOSZUKIWANIE PRACY
(1l8{ag) potrzebna dobre warunki .wyma-'IIIII_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , - - - . . . . . ; - - - - - - - - - - - gane referencJ'e Nawrot" 7 ID. 14, l!
,.. .
SKRADZIONO w
Warszawie 20
POT~ZEBNA wychowawczym e~ tel. 129..,95.
(pap 1755) BUCHALTER bilansista przyjmie bm. dokumenty, kartę' rozpoznawnerglczna do dwóch cllłopcow, lat
prowadzenie ksiąg na godziny. czą,
świadectw<F przemysłowe,
5 i 10. WiadOmOŚĆ ul. St. .Taracza
Oferty pod "W. S." do Dziennika kwity pożyczkowe, karty podatko23 m. 55 lewa oł. 1 wejście III POTRZEBNA dziewczyna na dzie- ŁÓdzkiego.
(4043-p) we i przydział z Biura Mieszkapiętro w godz. od 18-20. (5906) cka. Wiadomość: Na.wrot 7 m. 8.
niowegG na nazw.
Fiedorczuk
(5935) TECHŃIK-MECHANIK, długolet- Aniela. L6dź, LegiQ?/Jw 42. (59POTRZEBNA
wykwalifikowana. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1nia praktyka warsztatowa, dokła......,
dziewiarka. Wiadomość tel. 212-32.
bki
h
a.
(5922) I'OTRZEBNA zdolna.
PracoWnia dna znajomoś~ obró
męc, m
sowa produkCJa. sztancowa, drysukien. Al. 1 :Maja 43j7.
(5941) kierska, b. współwłaściciel war- SKBAD~IONO maryriarkę wraz· z
INtYNIERóW . che~k6w i ,la~osztatu mech. zmieni posadę,. chę- dowodami, leg. tramwajową. (żół
rantów ze znaJomoscią. rOSYJ.sk~e- ~
tnie w branży samochodowe]. La tą) dow6d niemiecki (karta. prago i niel?ieckiego ~a parOl~llel.'!Ię- POTRZEBNA gosposia z dobrym sl<::awe. oferty dla "Samochody".
cy) kwit me~dunkowy i świadec
czny WYJazd do Niemlec 1l0szuIż '
(4038-p) twtJ pracy na nazw. Szymanowkuje Zjednoczenie Pr7iemysłu GU-I gotowani.em do mło~ego ma e~8
skt Franciszek. Teofilów. Ludowa
mowego, Łódź, Sienkiewicza 55 stwa... Wlado~ość:€jlPl0trkowsfol ) BIURALISTKA z maszynopisa.- Nr 10.
(4087.::p)
tel. 197-33.
(pap 1752) "Figlel-s~ep ,
(4 -p niem przyjmie' dodatkową pracę.
Oferty
do
Administracji
pod
.................................................................~......__...........................................................................................................................................
,;Um6wione godziny".
(5949) ZGUBIONO palcówkę, dowód konia i inne na na7iw. Stępniak .Tó7ief. Kilińskiego 129 m. 20. (prz)
KSIĘGOWA - bila.nsistk:a
(ark.
rozliczeniowy) kilkuletnia prakty- - - - - - - - - - - - - - ka w przemyśle włókienn. przyjrejestracyjną
mie posadę od 1 października ;.b. ZGUBIONO kartę
Of.. do Administr. pod .,4079-p • RKU - .Tędrzejów i dowód tymczasowy
na
nazw.
Czerw
Włady
(4079-p)
sław. Siekiewicza 52.
:<4110-p)

NA ROK szkOlny polecam chłopię
ce koszulki sportowe w doskonałym wykonaniu.
Sprzedaż tYlko
hurtowa. Antoni Lukowski, Wielkopolska Wytwórnia Bielizny Banaurskiego 11.
(5881)

Dr me'd. M. GLAZER - choroby
skórne . i wenery~zne.
Ordynuje
5-8 pp., Andrzeja 28, tel. 179-10.
(ag)

meldunkową,

FOSZUKUJĘ

1----------.-----

Prof. Dr A. BER

137-19.

bieliznę 'I ubrania ZAGUBIONO legitymacje
Nr 18
i 19 wystawione przez Wojskowy
na. Zgłoszenia ul. Pomorska 41a, robocze (na. JnieJseu i chalupni- Instytut WYdawniczy na nazwisko
m. 2.
(5994) czki) zatrudni f-ma "Virginia." _ .T6zef Brzeziński i.Tan Gierańczyk.
'P' t k . 1m SS l kał 14-16
.
(4090-p)
POTRZEBNE szwaczki do .szycia 10 r owa.
o
• weJkrawatów. Wiadomość.; Piotrkow- ście z podwórza. na. lewo 1 pię
ska 38 "Figiel-skle.p".
(4102-p) tra.
(5892) UNIEWAżNIAM zgubioną
kartę

POMO·C 'domowa pilnie poszukiwa- SZWACZKI na;

1.------------

Dr LIDO ALEKSA!I."DER, choroby
nosa przyjmuje
8-10 i 4-6. Przejazd 6, tel. 101-50.
(ag)

ZGUBY

1

Wydawca:

SPóŁDZIELNIA

wodociągowe małżeństwo, Zgłoszenia

WYD:\ WNICZA

Odbit-u w drukarni. Sp. Wyd. ,;Czytelnik"

Nr 4 -

"CZYTELNffi"

WYDZIERżAWIE sklep
spożywczy w śródmieściu na dogOdnych
Łódź; ~wirki 2. warunkach,
ew~ weksle. Oferty
pod "Kup'iec".
,(411S-p)

KURSY· Piotrkowska 83 przyjmumaszynopisanie,
księgowość, korespondencję.
(5939)
ją zapisy na stenografię,

D-Oll068

