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v,'Dl11erze"?
:r) kierownićtwo NSDAP (Patriiotrzymali wiz wv}azdow:s'Cit do Gre- perska donosi" że jedno.stki lotnic- cęni pr1:2Z wojska rządowe.
li!
d' , " l' t'
'),
cli"
"
.
twa
irańskiego otrzymałv rozkaz
Misja v,ryHtana przez premiera per
naro Owo-socJa lS yczneJ •
l'
,',
b b d
.
,.
l ~ti
'k'
1
~ "
1
•
tiiedaw:nO

Q

"WyŻszej Szkole Dzi-enniikairsikiej" -

>,

,

"

:

;

Mamy zalste 'l1ieS]JDtykane zdolno-"

, Rada naczelna

ogłosiła

protest prze

om ar owama

CZęSCl

m as a _ por- s lego w ce.u

'n'

na.w.ązama

ro wwan
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~cido za,jm(}\van;a s.:ę hb!ohos,tkarnr.,
KIch, który podyktowany jest obawą towmkow. Połowa mIasta Jest w Ich braCl kleruJ:'1-cych a1rcJą antyrządoOdylby -.;.' nbierrum przykłflld fanta3) SD (Sicherheitsdienst),
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.Ppntoveqra .. Guer~las pobrali od heranu uważa, ja, że nastąpi, impas.
tym sto,nht' siedziaJa mThoha, nl.8'z.e
. ~
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W Cordne wykonano wyrok śmier- !leJą CYWI ną. ,ar rzanCl wyco a, l z ons y UCJą prawanu raJu.
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poszczego
n1 cz on ci na' agcr.cie frankistowskI'ru, r.to-ry się bez strat.
wyrażooia wpo~l11aci:e S1lrawie
n.
kultury sJO'\va pisanego imów:one- kowie tych organizacji mogą być zadenuncjował t1cznych patriotów, w
W' Ma!aire władze frankistowskie
postawieni przed sad za popełnio- ~rowincH ~acer~s ~ party~anci pobra- zorga"'lizowały sz.eroko zakrojoną aki
go. ucz,uć i myśli n1 e pl)święcamy
, "
".
II zapasy zywnoscl w WłOskach, pIu" I cjQ dla zwalczllilla partyzantki repumarny.Clh pa,m C1hw1il. Ni'e dziwmy się ne przez nIch zbrodme.
cąc za nil2 gotówką. Byli oni entnzia-,' bUkańskiei. Akcja spotkała się z ZtC
LONDYN, 30.9. (API) Godzitedy, że pod. ty.nl wz,glę.d·em nasz "sastycznie podejmowani przez miejsco· pełnym fiaskiem, gdyź partyzanCi 0- na policyjna w brytyjskiej strefie
.vnk v:rvre,t zaczyna ~~ęgać najlep(Da.lszy ciąg na st'r. ~)
wą ludność..
kazali się nieuchwytnie
'
okupacyjnej w Nieinczech ,zostanie
z dniem 6 października zniesiona.
szych wz.orów z eDokj Try·glody,tów.
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Agencja

«elłtera dmilOsi, że w Bomhaju i w
Kalku~lc doszło do rozruchów, w wyniku których-tS osób zostało· zabi
4

- Agcn-.:ja' l'y do l)ie..-wGzego lxu'lamentu w Pa- się natychmiast do Londynu w ce- tych a 63 oUldos~o rany.
jeż,c'}j np, na t'emat iakieg{),ś zagad- Reńtera donosi. z
JGI'Ozo4my, że ,lestynie. Zar2.Z po wyborach ma byó lu odbycia narad z członkami kom!
Władze \,,"ydaiy zakaz publikowan~el1'.a z dz;e,dz::n}T
pomyki zda.rzy dziennik arabski ,,1-U' Dual''' (001'0-: wyhrany n~c:::clnil. pa:nf>twa paiegtyń retu w-ykonawczego, odbywających nia wiadomości o n!0pokojach. Spo*
mu s~ę być inn:;ogo z<iania, nki', jego na) opublil~owl.l.I' p!anutworzenia z' skicgo, I.:t5l'Y ma obj~~ władzę nie rozmowy z rzą.dem brytyjsldm w WGdow~ło to demon~tr:łe!iprotesta
Palestyny niepodIegłego pa:ń:;;ł;wt!, ! p:3źniej niż 31 grudnia 1948 T.
sprawie udziału zydów w konferen- cY!i1r~ i iedi.1C~i1iowy strajk za tł1l\i.en
znajnmem. naj;lrośc:ej będzjena~ który, prz,edłoźon;rzostał p<:dkomisji... ! Projdd, według . dziennika w
n~ków. które ukazuia się w Kalkucie.
Lil cji londyńskiej,
z",;ać tam tego zdralcą kmin, za'j)rz·e- powofu.neJ p~~ez kallferencJę londyn ~if~rtt uw:o:g~ędnia prawa, m~ejszoś
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, . CI zydowskicJ, ale podkresla, ze kon tera donosi z Jerozolimy, że wszech
R60Sttnn~U
W zarys:e proJekt,przedstan;Ia SIę; stytucja ma z3gw,ó!rant.ować caUm-, światowy konO'res syjonistyczny odkj,em POl:UY1n, laJdak:em. Poniewa'ż
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.lmntakCle .~' Pl'zyw:(iCan~ s~rze[~~ży ziemi: ~;lli:?ny d?tYilZą0C l, . W ty~m roku przypada 50-ta ~·OC.Z Roosevelt, publikuje w dalszym cią- 1 piędoHteT{)'\'.'·e "gminne" v,ry- arabs~l powoła rzą.d t'yIIle~21S0W~ ,tych (!\VU punktL\.\ mcgą b)'c wpro- mea plerwszeO'o
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Rzą.d ten s:ua~ać Sl~ :na .z7, m::m- j ,ci Arab.:av W p~r1mnellcie palcstYń-1 Na kOllU'res w Bazylei przybędzie
Elliot Roosevelt podaje, że ojciec
,11:),." to wyraźnie bardzo' lagodne.
snów Ara.bow l 3 ~~row zydow. j fl.kim. Projekt gwar:mtnje swobod~ około 300"" delegatów,
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"Przerwanie linni lwmunikaey.j. a.reJl 0::;1.
mać l"
t;}'lllCzasow'Y
przeprowadzi W'YborY'1
nych wojsk brytyjs!rich, niszczenie
Alliot Roosevelt opisuje ,ze zastał
." Ee~. n~e trzeba nam Sta!kzy'ków. do zgromadzenia k{}nstytucyjne~oJ,LONDYN. 3~.9 .. (PAP) .. Agencja li~,mj, kolejow~'{;h, l!mlp;:darue. skła-jl'az ojca sv.'ego w stanie przygnę
óre, składae się ma z 6~ CZłOnk,,_ow /, Reutera don~~IJ ~e komi~e~ "'yYkon~ dO,'" z n, af~ą., ,za ktOl"8 lIT,ew . 'ŁYdO:,\' I b,ienia, • za. pytany o powód, prezydent
tnetn'eiwD.dv mamy już tyle. że dzi- kt,
reprezentujących wszystkie gIIlmy. wczy AgenCJI
zydowskle] polemł ~ka lala SIę Jak woda, oto zą.dame I Roosevelt odpowiedział:
"Wojska
w:t się łylk-o trz,eba, dlaczego, W' Rząd t)"lllczasowy opracuje konstytl1 skarb~ikowi, komitetu =~ltonawcze- ż:rdo':8~ej armii wyzwoleni?, Bazy I bl'ytyjsU0 walc17.~ z partyzant~mi,
śroo.fm 'Europy rj.~e r.ozle.ie się tl.8Jgle cje kt,o,'rą przedstawi ZgrOmadzeruu.! go ElIaSZOWI KapłanoWI l przedsta- brytYJskie, bUdowan,e' Obecn,Hl w rajlitórZ,y lL:C'z 4-, lata bili się z ,hltIe-.
Natycbmlast po przyjęciu konstym wleielowi partii ortodoksyjnej Miz;- lestynle dla obrony wielIdego wscho l'ow~kirn.i 'ol'l:upantr"mi." Jestem obu..
ocean.;.
cji rząd tymczasowy rozpisze wybo rabi rabinowi Fisehmannowiudać du,st.oją na wuUtanie nienawiści" •. rzonY"t
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'mŚcili się hitlerowcy wobe? żydó'W.
warto wziąć się do kSl.ta1c·enia u
1_ 8
. Oskarżony Frank w oblic~u fakMe
do
, l.,Y.v zmuszony był ośWi~d~zyc: "Tyi S1tu-ahallua !ęzY1ka pohty.czneg{)? Bo l
.6
r"
siące lat miną., a wina ~lą.z~ca
na
1
rodzie niemieckim za llkwldacJę żynaJSze
w
dów nie będzie zmyta"',
,'.
tym wzg:lędz1e \Y"Yig:lądal]ą PO ]Jro~tu
świadek Eichman zezn~~, z~ hitle
kOlI11qJrom1tująco. A kiedy wyrrnrze re-I NORnmERGA 30.9. (PAP) _ Na 'poniedziałkowym posi~~mu t"l'Y- 'j2ńc?w bry.tyj~kich i amery~a~~~c~ rowcy wymordowali 6 n'l1l1onow: Ży~
szŁa staruszków:, pami,ętająey,dh je- bunahl Międzynarodowego W. Bryta nię
reprezentował przewodniczący żołruel'ze ~enncccy otrz:rnall IO~....au dów, a Eiclllmm był dobrze pOl~or
szcze O obowiązku ku{ruralThego za- Lawrence} Francję Hemi Donnedieu de Vabl'es, Zw. Radziecki generał mordowa~la. spadochrol7la~zy ahanc~ movvany jako lrieroVv'llHr wydZIału
'.
.
.,
Nik1czenkow
St. Z·edn. Fran~łs Biddle.
; kich, choc CI opuszczah SIę w mun~
chowama SIę, groZI nam uto>męc::e w
, J
.
I durach. Lotnicy alianccy, którzy na statystycznego Gestapo.
n.ajlgorszym ze, wszy.stkiclh ootkOtt,ÓW,
NOR~~BERGA, 36.6 (PAP), -11ll6gł iS6.:11 dokona~ <tylu z~l'~dni.~~ał spadochron~ch .ratowali ~ię i spadll;li NORYMBERGA 30.9. (PAP) ~
bełkocie rozpanoszonego chamstwa. Przewou!nlcZąey Trybrulału loro Ju. o,n wspołipracowmk()(W wsrod męzo·w na teren NIemIec, padah często qfl~
Dzisiejsze posiedzenie Trybunału
Chamstwo to będzie wystrzegać Soię sUce La,: 'rence, przedstawi;'Ljąe mo- ~~m:, gen~ra1.6w, d!iPlo~atóv: i. lu-: rą r:.0~bestw.ion~j i rozagitowaneJ '?',:IiQdz~,marodo\ve"'o zakoilCzyło się o
,
. ' tywy Try.bumalu w apra'Wle oakar- aZI mteresow, LudzIe Ci W;s!po1praco \ludnoScl cywIlneJ.
słru'Pul<llmlle, po 'l1uworysznwsk<u kalZ ionych zbrodniarzy wojem;nych i po· waLi z Hitlel'em, choć z:nali jego cele I ,l\{inister sprawiedlhvości zaś wy- ~;dz. 6 .30 po p;ludniu.
de,g.o ordyna'r.neg.o wyra0enia, ale za stawionych w stan oskarżenia orga- I dlatego r:'Opuścili się oni pr:"p . dał zarządzenie, aby sprawców tych . We wtorek posiedzenie rozpocznie
to nie wzdry.gł1'ie się wea/le prued p.ta nizacyj p11zestępczyeh, \7spomnia.ł na stępatw. _<.. •
••••
.1 mord~w do odpowiedzi.alności T'.'e '"''1 się o godz. 9 rano odczytaniem uza
sadnienia wvz'oku przeciwlm głów~
ile tern s'
od 'oś '
'a wstępie Uikład zwarty dJl1a 8 61el'iJ?Po kr~t..lCleJ
d:;;'1eSlęclOmmutoweJ cią.gac.
.
Ię w OP Y'llarn CI UCZ,UCL nia 1946 r, między W. Bry1ł;anią, Bta przerwie, około godz. ll-ej przewoOmawiając w dalszym ciągu prze nym nicmie~Idm p:::zestępcom wow n
i hrteleikitu.
nami Zjedinoczonymi, Związkiem Ra dniczący sędzia Lawrence udzielił stępstwa przeciwko ludzkości, sędzia jelli'lym. Odczytanie uzasadnienia po
'"
o;ziecldm i Francją w sprawie utwo głosu przedstawicielowi Francji, - podkreślił, nieznany w dziejach woj trwa prawdopodobni8 do godz. 13~ej
Następnie po przerwie przewodni-,
U!nYŚhn?e me
d.awaiem ialctną~o rzem:ia Międzynarodowego 'lirybuna~ prof. Donnedicu de Vabres, który ny stosunek niemieckich władz oku
czący Trybunału Lawrence odczyta
k{)l1]}cretn6&'Q z.m;ykładu, dnoć rnó;gł- lu Wojer::!nego. Układ ten, flo które- odczytuje w dalszym. "liągu uzasad- pacyjnych do ludności cywilnej.
hym cytować je s1:l'OInkami. Oh()ldzi- go pó~:ruiej pr.zy.łą.~zyło się 19 pańsbw", nienie wyroku przeciwko gł6wnym Wprow4dzono system .odpowiedział sentencje wyroku przeciwko· oskarstanowi podstawę prawną procwul niemieckim przestępcom wojennym. ności zbiorowej w krajach okupowa żonym.
Oskarżeni wysłuchają, wyroku sto
to mi o to, atby te uwagi tltrzymać norymberskiego,
Mówca zacytował treŚĆ zarządze- nych. Porywano ludzi do Niemiec
wWąlCZl1Iiie na platf'OTlllie zrugaldnie:n.i-a
Loro Lawrence stwieri:ził. że os.. l nla naczelnego dowództwa armii nie i karano ich bez przewodu sądowe~ jąc. Wyrok będzie tłumaczony na ję
k.1.Ilbu'ra,}neJgO, Nie a1:a:kuję żadnej par- karżony Robert Ley, po.pełn.M: samo- mieckiej, znane jako "Kuge1erlass". go w komorach gazowych i krema- zyk niemiccl'>:i przez kapitana Hugh
ldóey jest kierownikiem
fi
~ ...1,
bójsmvo, oskarżony Gustaw KJrru.pp
Na podstawie tego zarządzenia ·ka toriach. W obozach tych \.ymordo- Franka,
hiura tłumaczeń przy Trybunale Mię
ł, a:tl1i Ż,uu!l1eJj gaooŁy - mo>j.e SJlowa z POiWlOd'll choroby nie mo'Że się !lJja- rtmo śmiercią jeńców wojennych któ wano miliony niewinnych ludzi.
od'OO!StZą SIię d<o wszystkidh d wszyst- wić pnzoo Trybunałem. a oskoriomy rzy uciekali z obozu, za wyjątkiem
Największych jednak zbrodni do- dzynarodowym.
kielg'o. Uderzam w stół, n~e w1erząc', Hormamm, sądzony j€Sf; .7;8.ocznie.
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na wyro

Dziennikarze, którzy ud ... H

się

oświadczył na o~:roncy Gł;a:ymal! pełną A~<;'~~OSC Vłładze amerykańskie przedsię- ich grobami salwę honorową.
do gmachu sądu, nawiązrJi z Niem
. _.ł będ' °",rony.
ownynll a:rgunl\:l4)lI_.u.Ll 0'l
j l
' dki. oatromo.
. . . . .
' d ' a rr b alI'
k onf e~encJl prasoweJ,. ze
.Ule
z~~ t;rony było, ze. dotą(.! nię było prruwa, ~~lę y spec ~ ne ~ro
Funk - Jak mformuJą -- znaJ-lc~ml ~ozm01il:Y, są ząc,. z ... .;u~ r,
obecny.l!' Norymberdze. w ChWlh lm;óre by karało za sporw;odowalllie ~3Cl W c~lu ZalJe~pleczen1a ~orządku duje się w stanie depresji i uważa'ISIę om tutaJ, aby dowledZlec SIę,
ogłaszanIe wyroku przecIwko głó- wojiny agresywnej.
'
l spokOJU w dnm ogloszema wyro-Iże śmierć' będzie dla niego lepsza lj2ki wyrok zapadł na oskarżonych
wn;rn niemieckim
przestępcom
Vi ,tym ~ta,l'je ra;e.Gz Y,' sbwie:rdzali ku. ,
.'
••
Iniż życie pełne hańby,
,
wztjlędnie, jak oskar~eni zachowywOJennym.
obroney. n;e mi ~dst!l4w pra'Wll~dl
Wszys~e dr~gl.W1odące ao '!'f0Streicher, bez przerwy żujący wali się w ostatniej chwili.
W b -+-u- ki' .
, do sądzenla ~'bI.';.al"",cnyclt ~brodn.a~ l"ymbergl, zost:ał;y zablokowd'lle•. ,..
.
"ł d
t t . ,. ' .
,
j

+

,.
~"J.Js ej l, amerykanskleJ strefIe olmpacyJnej w Austrn . wład~n. ,-- <skowe przeprowadziły wielką obławę, podczas której aresztowano oIwło 2.000 ukrywających się hitlerowców. 'Wśród
nich zna 'du'e s'
• l
1",'_
",
J J
lę WIe u . P?SZU_~l
~an~ch oddawna przestępcow woJenn;':>!!.
Premier rządu włoskiego Alcide de Gasperi oświadczył na
konferencji prasowej, ze zdaniem
jego sprawa statutu Triestu powinna być załamona przez 'Włochy i Jugosławię w rozmowach
bezpośrednich. Termin dla załatwienia tej sprawy przez oba państwa powinien być określony na
rok, Przez ten czas 'IN Trieście obowi!:1:<:rwałoby status quo.
Związek pracowników gazowni w całych Włoszech ogłosił
płac.
straJ'!", z'ądaJ' c!:1c pod1Xrtrżkl'
n J
Strajk rozpocznie się od 1,10 Za'
ik h t
pasy gazu w zb 1Orn· ac s arczą
na jeden dzień.

rzy wojemnyeh. Polemizując z tym Samochody w-:eż&ża;ą"e do No-l6~~'. me Zllllen~
o os a meJ
Ma'n"r wahiejsze sprawy do
pogladem oświadczył Laf\VirenCe że
b
. ' ;' '''1 J "'d
,'ChIWlh swego cymcznego stosunku
i' t =.
--'-d
." d . r N' m
pa.k.t ~ Kel1oga, podpisany r~ież r:m ,ergI, .są SClti e.;swl ow~ne, a do otoczenia. Skarży się on na za~a Wlema - ~ pOWIe .z:e: le
przez, ~iemc~ W roku 1928,. Ołkreś~a pQ,sazerowl~ ~ą. legl;ymOwa~. W straż więzienną, że mąci one jego cy. - , otr~~muJemy dZISIaJ pr~
wyr,aZ:l1l~. WOjnę agregywiną JaikO. m:ę s8;~ym ,~~seae s..;~on~entIow,ano SPOk,Ój nocny i ma nadzieję; że Id,zlal .sledzI ~"w, tym celu zebrahsazynaroc.,?,,::,e przestęipSm;VIO, W my~ w~>;;kszą llosc czołg;w 1 samoc~o- śmierć uwolni go od tych mąk.
my SIę tutaJ.
p_o st.anowl.en , .za:wa~roh w pa:kCl~ dow pancernych. Na wszystkich
..
' r ' , •
. a • 1·
,..
.'
}
Kelloga, WiszySCy. k:tor.zy platuUJą 1 szosach, placach i na centralnych
.JIans Frank z cymczn"!,m us- MImo .spv?Ja_l1Ycł~ "taran 1 Ladz
p aCVJ llYCl1 t
r.ealiizu:ją wojnę agresywną, dapusz- ulicach krążą patrole policyjne w illlechem na ustach w dalszym
ktore
naKazały
czają się ~h~,dni i . odpowiedzia~n~ pełn;ym uzbrojeniu.'
ciąg~ z~ta~ia się yv stud~ach B~blii dziennikom niemieck~m pu?l~ko-.
~{l,,~;, wiS·zelkle ll1a.s/:,ępstw'a takieJ _ ~tr~ więzie~na w.rozn:owach z straz Wlę~lenną, ze mąCI ona Jego Iwanie. 'wszystkich ':ladOmO~l ,0
6dipowiadając na llru;t@Ile zar,Z!u_If:iz:;:~m.nika!'~illl. po?aJe, ze. zbro-I _
godZlllac~ przedpołudlli.owy~h IProceSl~ ~?ry~bers.klmJ_:połec.zen
ty. obroćl1Y, że za ;n~rws.zenie p:;a:wa a~ł~LZ? znaJdUJą SIę w stama pod- I dnIa 30 wrzesllla zebrały SIę n~e- stwo me~.:1:ec1ne ~le v, .ykaZ:UJe w
mlędlzynarodowego Ime mogą byc od- me"ema.
daleko gmachu PalaCh Sprawle- dalszym CIągU zamtersowama dla
powiedzialne osoby indY".Vidllalne,\ Rudolf Hess studiuje ksiązki d1iwości w Norymberdze tłumy \prZebiegu procesu nawet w ostatL.awrer.ee P'?w.o!a~ ~!ę 'Da .Knn~eren- astrolo~czne i usiłuje" z ~iazd Niemców.
niej jego fazie.
.c~ę Haa:.ą 1. O~VtavczY'l, Z? kl.erow: odczytac swą przyszłosc. StudIa te
.
~ICy ;p~nstwa lr1!e. mogą, ~l1ę ClBszyc, prowadzi Hess już od kilku dni i
II
II
~
D
lIDIllunl:tete"U,, iS~(}rO pallst;',yo dop.1!-,-lnocy •
ro\...~ ~cze
SiZCZa ~l1ę Iibr'l·dlIllCzego przeKroczenIa
B
.. t
H'tl
'
,
prawa mlędzYlllarodOiwego.
' l!llms er ,sp~. zagr.. I. ~elr:::
LaWTenee pr:zemawial: 30 minut, von N8ur~th. osw:ad?zył, ze ,Jez 1
(Dokońcrren:ie ze S't1'. 1)
po CZ}mJ. otrzymał głos jęgo za'Sltęp~ Inawet wYJld~Ie z zyclem .z plOces_u Do kierownictwa niemieclriej partii ców należało do SS, a 600 tys. do kie
norymbersKIego to grOZI mu dal narodowo - socjalistycznej, jako 01'- fownictv'ltt NSDAP, gestapo 'iczyło
oa sędzia bryty,iiSkii N01'n1Am Birk(ftt,
'
..
- ganizacji zbrodniczej, Trybunał Mię l około· 40 tys, ludzi.
który kontynuował pn..emówienie.
szy proces w Pradze CzeskleJ. '
dzynarodowy zalicza tak zwanych II Do niemieckiego sztabu generalne
Mówca przedstawił w zary:sie hisGenerałowie niemieccy, ktorzy gauleiter6w kreisleiterów,
ts
I '
1
d
'd t
(Ob
1
to~ię 1? a r-W na!. n;dO'wo -. socjalis,'?f;y.cz- zasiadją na ławie oskarżonych, 'IN pellieiterów' blochlel·tero'U7 1·orzelg11erl~tPe= "'kO'°omf.!,nnd&OcZC;daenre~~el1rmowaochZt)wl~LO-r~ nerl'er..eJ . Jej zbn'amc~a dzmła1nosć
'b
t
'l J'
podtrzy
,v,
, ... \. .:
- 1
., ~,
!
•
spo~o
sz uczn~ USI ': ą.
, - rów. Liezba tych "kierowników po- zostały uznane za organizacje zbro
e~cze, :n~l o":JęcLę,m władzy po mac swą butę l zamIerzaJą zwro- litycznych NSDAP" wynosi około dniczc, prokuratura Trybunału mięArcybiskup Kolonii Frings st;a.V::1ła t)'\,lH€ part,~ ną.r~owo -. ~- cić się do sojuszniczej rady kon- 600 tysięcy osób.
dzynarodowego zalicza około 140 ge
przybył do Londynu i wygłosił ka~ Cf]a1tst):c.wla _ ~a.d8JYlla, iffitore. 1;01wo" troli z prośbą aby w wypadku ska I Oblicza się, że około miliona Niem nerałów i wyższych oficerów niemie
zanie W katedrze \Vestminster.
wały ll11e tylko z praw.em mlędzyna, .
ckich,
rodo~ml, lecz również z kodeksem
Członkowie
organizacji zbrodni-t. ....7 Zagrzebiu rozpoczął się karnym każdego cyw,iHzowanego pań 1 ~
II
czych poniosą odpowiedzialność karproces przeciwko arcybiskupowi sma. Pa:tia na:rod'C)lw,l)-socjaJligtycz~i ~ "'-':'
ną za
przestępstwa
indYWidualne
Stepinecowi, oskarżonemu o współ na pod;pallła w marcu 1933 r, gmach;' ~.
Nie będą sądzeni ci Niemcy, którzy
reiehstagu,
aby
mieć
wobec
świata
II
_Ie
O
pracę z okupanhm podczas wojny.
opuścili te, oorganizacje
przed 1
pO'ZOlme uzasawnienie dla :niesłycha~
września 1939 r.
Na proces przybyli liczni przedPrZted odejściem bandYCi zagrozili,
Nie ponoszą również odpowiedział
stawiciele
prasy
zagranicznej. nego terro.ru. któr:go 'IS~ę d()!puścila I LUBLIN, 30.9 (PAP). _ Na wieś
ri~anjaki (gm. Urzędów, pow, kraś- że przyjdą powtórnie i wszystkich ności ci czionkowie organizacji, któ
Wśród nich
znajdują się kores- wobec s~~h p1iZeetWThlkow,
'!?o obpJclU, ~vładzy z::-~ęła ona rc-. r,ieki) napadła banda WIN-owska wyrżną. Władze bezpieczeństwa zor rzy udowodnią, że nie znali celów
pondenci agencji TASS, United
al1Z1Owac S:V0J :zIbr.()!dmczy !p!'ogram "Zsp{)ry" 1 NSZ "Sic~o" w sile 50 gattizowały natych~i3.:stO'Wy pościg tych organizacji i nie wiedzieli o ich
Presa i France Presse oraz dzien- ,:",obee
żydow, r~zhlła zWlą.~k; ,za'Wo-! ~udzi uzbrojonych w broń maszyno- za bandyta.mi.
zbrodniczej działalności.
nik6w DailY Telegraph, New Jork ~owe i przy~~plła do zbrnJen z8Jkro wą.
Times, New ChronicIe i inni.
]o<uych na gIgantyczną.
Skalf,l. ,
M'leszkancy
'
,.
WSI• ZOS tali zask oczenI•
""!!!
Mówca ,poclikr.eshł rolę Goermga, strzałami, rozlegającymi się z kilku
Schachrt~ <1 von Pruper2a. w :IDryltYC!Z: stron i pożarami wybuchłymi na skunJ.eh dmia~ 1933 roku, k~edy ~ tr:zeł tek obstrzału zapalającymi pociskam zbrodlmar.ze dO}Jomogh HltleroWl mi
.
do objęcia władzy w Niem./caech.·
•
•
, •
Rzą,d nrurodowo _ soojaHstyeZ!l1Y
Po ~terrorYZo,!anlU ~l.eszkancow Kom unikat Ministerstwa Komunikacji o
katacałą ISwoj~ działalność sllderOlWał w bandYCI wkrQczylI do !Sll ro!pocz~
tym 1cie:runJkiU, aby bezkarnie g'lWał- fi ~pałanłe budynkow. 'W szelkle
strofie
na
stacji
Łódź-Kaliska
cić przepisy międzynarodowe. świad prob~ ratunku pł~nących domów 0Amerykanie konfiskują stat~
Ministerstwo Komunikacji donosi: rowie lżej ranni udali się po opatrun
ezy o tym obsać.Jzenie Nadrenii, oku- raz IUwe!1tar~a. ~yWego były przez
ki czeskie i jugosłowiańskie
pa'Cja A'l1Strii i Czeehosłowa:cji, a bandę umemozl,lwl()1lt!e. Gdy Jeden .~
W związku z katastrofą kolejową ku do swych domów, lub w dalszą
na Dunaju. (Z prasy).
W'reszcie napad na Polskę.
gospodarzy. usiłował .wyprOW~dzlC na stacji Łódź-Kaliska wstępne do- POdl~ÓŻ. Z pośród ciężko rannych
MówC'a powołał się na ftze.reg do_ 'k~ow~, .b~lldyta ~as!rzehł kr~wę I po- chodzenia,
przeprowadzone przez w CIągU soboty i niedzieli zmarło
kumellllt6'W, ujawniony.eh w toku p;ro bIł Wlesl11aczkę 1 fe~ .małe dZl?C~O.
Chociaż statków własnych mają,
miejsco~~ władze kolejowe, spe.cjal- dalszych 7 ofiar, W pociągu pośpie
ce.su
i
stwierdza,
że
wojna.
prrzeciw
•
BandYci
zasfrzeld.
~e
~Sl
oO-łet
ną kOffi1SJę z Min. Komunikacji i wła sznym wskutek zderzenia
wykoleił
diabli wiedzą ile,
Pou;ce byla wojną a,Cfres1lwnq, i dla_ ll1-ego. gospodarza .P?ChrOWl,cza,•.bez- dze prokuratorskie, ustaliły nastę~ się parowóz, . a maszynista i palacz
to im mało, zabierają
tego wyw,olamie ie.j fest pr;zes<tęp~ partyjnego. Zwłoki lego wrzncIII do pujący stan faktyczny:
doznali l€kkich obrażeń.
i cudze :flotylle.
stwem międzyna.rodowym..
~łon:łC.egO budynku. Następnie zabra~
. Władze .kolejowe w bardzo szybMówca cy,t.uje dokumenty, .z któ- ~uz~ sobą 40. gospod~!'Zy na skraj laDnia 28 września rb. o godz. 5.40 kIm
tempIe uruchomiły aparat raPowód? Powód b. slaby
rych wy;ni,ka,' że Hitler wraZ z człon
l wszystkich pobIlI.
rano ,na zatrzymany niezgodnte z tunko~y
oraz przystąpiły do oczykami rzą.du i .sztabu, z których wie_
W c~asie pożaru napastnicy PfZY- przepIsami ruchu przez dyżurnego st. szczenIa toru,
i rzekłbym od rzeczy;
celem wznowienia ru
lu zoo.iada obecnie na ławie ookarw~ g!ywah na h~rmonH i wyśmiewali ~ódź-Kaliska przed semaforem po- chu, IN 10 godzin po wypadku śJ.ady
mówią bowiem. że trzeba by
ny.eh
świadomie
planowali
napad
'SIę
z
napadniętych
mieszkańców.
CIąg
osobowy
Nr
524
najechał
postatki zabezpiec~:_ '.
pp katastrowie zostały usunięte i
na Polskę.
W rezultacie napadu spaliło się 29 Ciąg pośpieszny Nr 502 z Wrocła ruch został wznowiony.
Rząd narodowo _ eooja1istycz,ny. gOSPodarstw, JlOnad 100 budynków, wia, Wskutek naje<Jhania w pociągu
Dochodzenie, celem ustalenia win
Że to własność O. N. Zeru
realtzując swe plany, {;opuścił się Ze spalonych gospodarstw t5 należa- osobowym Nr 524 uległy zdruzgota
katastrofy, jest w toku, Prócz
(tak niby gadają,
nieznanych w historii ludzkości prze IQ do członków PPR. 3 do bYłYch niu brankart i dwa wagony osobo- ny~h
dyzurnego r~chu, zostaną pociągnię
aby przejąć wnet żeglugę
stęp.stw wojenny:ch.
człou,ków AK, 11 do bezpartyjnyCh. we.
n& rzece Dunaju)
Trybunał odrzuca tezę obror.!y l we Do szpHaJa w t\raśu!k u pr?;ewiezio14 pasażerów poniosło Śmierć na te do odpo\V!.edzin1ności jeszcze inne
Cyk
dle której ,iedyn.ie Hitler jest za no 3 osohy ciężko poparzone oraz 2,1 miejscu, 42 ciężej rannych przeWie osoby ~ personelu kolejowego, którym wma za katastrofę zostanie u_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _........... w3~ystko odP'O\viedz.ialny. Hitler nie cięiko pobite.
I ziano do szpItali łódzkich. Pasaźe~ stalona.
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czynne jest łódzkie schronisko dla bezdomnych- lo ~ieszkańcóVl schr~"i~ko p~~~t§je-: ai:r:=;;~,,;~;!,łt;,~:wf:o:;!:
Rok VI t zi- Bez dachu nod głowq - schronisku przy szł!o~Oy ;ę~~:!~:~:Cp~!~I~:'eeriL::5;llt~:r;;;~::;:

z wszystkich niesz'część i niepo· :?claznej kuchence. Ojciec pracui'! [CZ'OIIU dO!Wiotdów osohiisłych ,z, fOttowodzeń życi'owych, jakie mogą w jednej z fabryk łódzkich, tako grafią. W arohiwum naszym mamy
sp,ntkać człowieka najstraszmi-ejsza lcnnj:aiI'Z, matka d.odzi na posŁugi. 'oałe sterty różny;ch zaśw.ladczeń,.
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1ęgorska 9, K.E.Ł. 171. Górniak Ka .. rek Edward, Pryncypalna 21, tram-. o p
a.
.' .
.
.
0- stwa i przemianowanie ulIcy KalIszimierz, Targowa 15, bez zawodu. wajarz. 177. Tomczak MieczysłaW,!ZostaJe na placu, kupUjemy 1 ma- . 4 ~llometry od Sleradu:, n~ ~oi kiej na ulicę Gen. Sikorskiego. ,~o
133. Gros Maria, Nierncewicza 10, KrasiCkiego 7, bez zawodu. 116. gazynujemy.
h~ome, :n~d :-a;osłYl? trzciną Je • uroczystej mszy polov.,rej odbyła SIę
robotnica. 111. Jarmulski Zbigniew, 'Walczak Helena, Odyńca 27, rObot-I
.
.
•
.
klem .lez:y WlE:s ~e~aory. S~łada SIę defilada wojska, ORMO i HarcerŚródmiejska 27-5, mierniczy. 135. nica. 125. Woźniak Bogdan; Doły,
ŚWlta. ŚWiatło lamp bledme, sta- ona z k1lkud~l~SlęClU ~omow•. sk}e~ stwa przed władzami, poteII?- przy_
Józwiak Stefan, Łagiewniki stare, Jerzego 14, urzędnik. 172. Wojcie- je się niepotrzebne. Pojawiają się c~nyc~ z ~zęSC\ bar~tf pO~~:z jęcie w' koszarach, , organIzowane
bez za~wodu. 159. Kacperska Krysty cho'oyski Władysław, Wiejska 8 -=-tnabywcy. Po ożywionych pertrak- ~:~~e :ie~oS(~~~;lpo;ar~fu' trlate przez miejscowy komitet.
na, MIła 4, nakładaczka. 145. Kac_ C?oJny, prac. pocztoWY. 143., WOZ-'tal'lach C'terty ka'Ousty marchwi . l
'ł d) db d
' Od k'lprzak Stanisław, Nowe-Złotno.• Gra mak Jerzy, Głowna 65. uczen. 107'1 v J . . . "
•
~'
,
rla ny~ v. a ~ o u owac.
./
r.- O" d z'
niczna 5. tkacz. 102 Kalwary Bro_ Wypych Jerzy, Limanowskiego 218, selerow 1 skrzyme Jabłek przełado- ku ~l l?racu]e tam ~o~ada ch_op 1.f.I.
_ _ __
nisław, Abramo'wskiego 1. urzęd- bez zawodu.
wuje się na ręczne wózki.
c6w l dZIewcząt. Zwoza zW!-r. budunik.
121. Kaźkiwicz Bronisław, . Osoby zainteresowane wzgl. ma-I
.
..
. ją baraki, gromadzą ~at~rlał. 'lY1?owę
Srebrzyilska 75. urzędnik.
124. gące zgłosić jakiekolwiek zastrzeże! - Kledy Sp6łdzlelma spodZle- czasem dokon~no scalema r gruntow
W Urzędzie Wojewódzkim w LoKlamkowa Maria, Piłsudskiego 16, nia co do powodów dla których b:wa osiągnąc zamierzony cel?
i rozplano';V~ma zabu~owan.
dzi· odbyła sie konferencja Sekcji
robotnica. 178. Klimczak Tadeusz więziel'i był aresztowany oraz co do
S
' .:s. • k' '" • D
6" _ . 27 wrzesl1I,; w .J:zlOrach odby:a !Propagandowe-J' O.K.O.W., kt6r:ej
B d
k' .
23 k '
162 KI' zachowania się jego w więzieniu
ezon JU:G S1ę onczy. o p Z Slę uroczystosć oflcJalnej inauguram~~kf~z~~f~w ,vrz~~~~~ka 1i5. z~: wzgl. obozie. proszone są o zawiado nej jesieni prawdopodobnie zdoła- cj! prac. Do zeb.ranej młod~ieży i ~:~;:wa::;C7g:U~i~~~~~:tw~~. ~:~
garmistrz, 154. KosmaIski Marian. mienie pisemne Komisji Weryfika- my przyzwyczaić naszych klien- ml~szkańc6w .WSI przemó':yjł ob. Nowicki z udziałem przedstawicieli
Sosnowa 25, elektromonter. 101: cyjnej pod adresem: Adw. Kurna-I Mw do targov:nska W przyszłym Po,apczuk, . ,:vlce~r~es. S8.~Opo~O- władz państwowych, samorządu, inKrygier Bronisław. Proboszczewice, towski Henryk, Łódź, Kilińskiego I ku d ' ·
~ ChłopskIeJ.. Wlc.eWOJewo a
r- sh'iucji społecznych i organizacji
gm. Lućmierz, urzędnik. 164. Kur_ 113 m. 21.
,1'0
cpmemy swego,
mak,. ob. MaJe~,'Sk; (ZWM), staro- oT
,
kowski Kazimierz, Limanowskiego
Komisja Wel"Yfikacyjna.
(ez)
st~ ~neradzki i mm. Zachęcano IW.łO zawodowych,
157, fryzjer. 104. Kurowski Stefan,
dZl;o':: d.o. wytrwałej pracy, a ud- W 'dniu 29 bm. przewidziana jest
Sienkiewicza 31. nauczyciel. 170.
nosc. mleąscową do pomocy w odbu- czwarta z kolei kwesta, a w sali
Kuzia Józef Przędzalniana 42 śluł
dOWl~ OSIedla:
,.
kina "Bałtyk" odbędzie się poranek
ł
JezlOr'l maJa stac Sle symbolem artystycz..'1Y z udziałem czołowych
sarz. ~20. Lancman Stamsław. ŁąI
współdziałania' wsi
miastem. artystów i muzyków scen łódzkich.
Cdzna 4~, .ref~rent. 918. L:ass Aleksm:
S
Współnraca tak pojęta wzmocni zrę Dochód przeznaczy się na odbudoer, NIclarmana. -14. m~Jster tkackI,
b od.budowujacej się i odrodzonej
144. Lewy BrOnIsław, Sląska 82, śIu
ł
ł
'Ł
pYl k"
wę Warszawy. '
sarz, IBl. Linkowski Eugeniusz, 0rozpoczę y
zie a ność W o .lI
o s l.
W jednym z miejscowych par_
krzei 22. robotnik. 12B. Łuczak GeUr,ząd Zdr.owi,a PubliczJD.egb w Ło-j1HlDzęła swoją dzia:łałność. P.raca ta, Kurhany na terenie ków otwartałest w;rs~~wa "Warnowefa, o.rodo,v: a , 2~? ko~t. 11, c.lzi, zaa;nga'ŻOwał ildlkanaścd e pań-I ja.1{ każc.'a praca Ś!POłecz.:na, jest cięż• ł.4.d ke
.
szawa, - twoJa stolICa.
tk~czka. 14~. Mar~anskl Jerz~. Jęc: kosmetycwk, które zgłQsiły s.ię ochotjka. Hi.g1ieilistki odwiedzają mieszkaW~I~ IYI % I~go . . I Zarząd Cechu Krawców w Łodzi
mlenna 23, uczen. 163. PaprockI n'c o d pl'acy Sipoleoznej na terer.Jellnia zakaźnie chorych - .za.piBują r~a~
W pOWIeCIe sieradzkIm znaJduJąlopodatkował swoich członków na
Piotr, Li~an~wskiego 217. rtk~l(~z. Ł~d.zi iO()!~Hcy. Równooześnie Naczel~zwiska c'horych i podejra:anych, k;tó-Is~ę 22 kurhany P?~hodzące z dru-iodbudowę Warszawy. Danina ta
122. PerlmskI Bolesław, Wolczan- n'k Unz du Zdr:wia. dr Ludwiki rymi nastr@nie będą się oPiekowały1g1ego okresu epOKl brązu (około wynosi 7 proc. od wypłaconego poska 94. ślus~rz. 166. Peruga Bole- ~. ~us
ę rga.nizo;ał kur~y higie.ny! r&jme ośr,od:ki lekiarskie. Chorych na 1500-1300 r. prze€l. Chrystusem) z datku obrotowego za pierwsze 7
sław, GrudZiądzka (j. szewc. 97. Pot ,z ł ' Z? dl k
t
k I ! św:ierib kierują higienistki do k:Wieil których dotychczas odkryto 19. Zna miesięcv br.
katiski Daniel, Pio~rkowska 253, spa .e~ne~
'!l. ~sme yoze, ce em '(liiSIka .pllZy ul. Mielc:z:mskiego 11, lub leziono w nich znaczną ilość cera- ,
~..
...
biuralista. 141, J?otocka Wanda, Że- pogięblellla WIedz).
.
do5taa'CiZują choremu le:karshwo (bez: miki, Vl}'Toby z krzemienia, ozdoby .WszeHnch mformacJ~ udZIela kpt,
romskiego 85, fryzjerka. 146. Pta- KOSij.11ety:czki w zrozumieniu ;potr.zeb l ptatIllie) i udzielają }}otrlZebny.ch radl z brązu 1 złota, które umieszczono ~lszer, sek~eta:z kO;ll1tetu urzędu
szek Henryk, Sikawa, \Vidzewska 3, SiPołeaz,ęństwa za~isują się codziellnie! i w.skazówek. Higienistki społeoznej! w Miejskim Muzeum Historycznym IJ~cy w WOJeWodztwle pok. 3,20.tel.
ogrodnik. 186. Rosiak Józef, Mary- na 1i,5tę . higienistek społec:z.ny:C'h ij w Łodzi, sbnęły do walllq z 'ChOl'Oba. w Łodzi.
152-28.
sin 3, Zygmunta lO, robotnik. 115. jest nadzieja, że za miesiąc liczba, mi. Oby roosmetycziki ir..'llych miast
Badania nad wykopaliskami proOfiary wpłacać KKO PiotrRo~anowski ~ózef - Jerzy, ~ipowa ich. w.zrośnie dziesięc~ok~o1mie...
poszły śI·adami f!lołecZinic łódzkieh. w~d.zi . Wydział· ~ultUTy Zarządu kow~ka 7,7, konto ~82. Ł?d~ mia~to,
44/34, urzędmk. 140. Rzepeckl Ste- PIerwSza kadra hlgl€Ul<stek JIUZ raz
G. K.
MleJskIego \V ŁodZ1.
MOnIuszkI 4 konto 166 Łodz pOWIat.
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Warszawy

l

z zapałem zgo~ził się n~ WY' parę but6w. ~ró?.:: tego były jesz-! ":szy ciała: humoru. i chęci do żyjazd. ZabraJem go, jak stał, mc ho- cze w domu Jakzes kartkowe pol" cza, chłopIec opuśctl nas. W parę
.
,.
..
..
.
wiem nie miał, oprócz koszuli i buciki na gumie, niepotrzebna je- godzin potem nasz dozorca znalazł
ZnaJor:ny n:oJ .0PowIedzzał mIl WIłem, go za..br~ć do ŁOdzI.,; Przy- majtek. Pierwszy raz w życiu je- sionka, wpra~dzie znoszona, ale go w przyległym ogrodzie. Był w
następuJącą hlstonę·
pommala, m! s:ę owa nowe~a Prr.:- c'hał'koJeją, rozumie więc pan, ja~ cała i ciepła. Chłopiec dostał raz i towarzystwie kilku
uliczników,
- Podczas urlopu, który spędzi' sa, .w ktor~j, ~llku studer:tow, n~e kle perspektywy na przyszłość 0- drugi na kino, aeby sobie rozsze- sprzedających na rogu papiero~y.
lem w małym głuchym miastecz. mając co Jesc, wychOWUje przeCIe tV7~rały się przed nim i jakie wra- rzył widnokrąg umysłowy, poje- Pajed nimi stała flaszka wódki, leku, zetknąłem się z chłopcem jakiegoś półdziIdego pastuszka) żenie wywarła na niego ŁódŹ.ale chał do Zoo, żeby zobaczyć dziwy żaly karty. Wszyscy byli pijani.
czternasto - piętnastoletnim. Za- przywiezionego ze wsi do Warsza- swoim ruchem, z tramwajami i z świata tego. Krótko mówiąc, po Chłopiec nie mial już plecaka ani
uW8Żyłem go na ulicy, jak podno- wy. Były to wprawdzie dawne czaD szalejącymi motocyklistami. W do kilku tygodniach pobytu stal się nic z jego zawartości. Z bełkotu
sil niedopałek. Był bosy, w jedmj sy t. zw. "pracy organicznej", "pra mu co prawda rodzina moja była innym Człowiekiem.
jego trudnó się bylo czegoś dowie*
rozc~łstanej koszulinie i w par- cy u podstaw" pod hasłem: "my zaskoczona przybyszem, ale tylko
Gdy się te wszystkie czynności dzieć: czy sprzedał wszystko, czy
ciany'ch majtkach. Na glowie szcze chcemy walki, co kraj oświeci od przez moment. Nie jesteśmy bur wstępne, zmierzające do f.lspołecz- też go okradli. Zrobiło się smutno
dna, nigdy niemy ta, niestrzyżona piwnic aż do poddaszy". Była to żu,;ami, ale też nie głodujemy. nienia i uobywatelnienia chłopca, i ponuro. Przykro nam bylo, ale
i nieczesana. Twarz chuda, oczy swego rodzaju filantropia, a fUan- Więc znalazło się dla chłopca lóż- dokonaJy, nastąpił czas, gdy, trze- jakoś nie mogliśmy go w tym sta~
zapadnięte; cały czarny od slońca tropia - wiadomo - w spoleczeń- ko polov.ll8, które się rozstawiało na ba było pomyśleć o jakimś dla nł.e- nie wziąć do domu: był doprawdy
i brudu i wyraźnre-nie tylko nie-·stwie dobrze urządzonym i praw· noc w przedpokoju; znalazła się co go zajęciu. I niech pan sobie wyo-Iodrażający, i naraz straciliśmy do
dożywiony _ ale zafi!odz;ny. Roz· dziewl.e demokratycznym nie po· dzień z rana pajda chleba i kubek brazi, że zbiegiem szczęśliv.1ych 0- niego seroe - może niesłusznie, ale
gadałem się z nim. ~Sierota zupe!- winna mieć zastosowania, bo jest kav?y zbożowej z mlekiem, na o~ koliczności i dzięki pewnym zna- wszyscyśmy tylko ludzie. Dozorca
ny. Gdy wybuchła wojna, mial za· właściwie jałmużn~J która ł.tPOk~-lhiad ~alerz t~w. zawiesistej zupy i jon:ości~mJsprawa poszł;:; nadspo- r:izenocowal ,go u siebie. Nazapewne siedem lat. Ojciec jego,! rza naszego wspolobywatela, ro- w dnt bezmIęsne k?t;",al dorsza - aZlewar:le. glad~a. ChłopIec. ~trzy- }utl'Z z rana przyszedł zbiedzony i
szewc chałupnik) po~volany do woj wnouprawnionego z nami PO~ 1{B.~· słowem, posta~owl1z~my', ~hłopca mal..z~Jęcle gonca w peV(ne] ~nsty- ~łc;<!ny, z. Ptoś~ą, żeb~ mu dać
ska, znalazł się gdzieś w Rosji, ild:vm względem. W spoleczenstwze przed~, wszystkIm OdZYWl~.l dopro~ łUCJI, 1 to na warunkach wYJąfko- Jesc. Najadł S1ę w mIlczeniu, pa-·
. 1 .; d
~.
;
demokratycznym można mówić wadzIc do wyglądu CYWll1zowane; wo dobrych, ho dostał kąt z lóż- trzy! spode/ba jak "dyby na"'le
po t em przysz a w.a amOBC n.m,
. ~
k
T
k""
. 1 ".
...
.
'
Ej
Ej
że umarł. Matkę schwytali Niemo tylko o opiece społecznej, o współn go, co 2fe"'n;y us ute?zt11 l przy p~- lem 1 po~c1e ą, smadama.l obIady, zdz1Czały, nie powiedział nawet
cy w ulicznej ,.łapance", wywkźli pra.cy i samopomocy. Toteż po. ~OCy frY~Je:a,. cod~lennego myct~ oko!o ~YSląca ~lo~ych ~le~ięcznA:, I,~zi~kuję" i pos'l-edl. Dokąd? Nie
~ h 'd
b f , · ,,"- wiedziałem sobie że to co zrobię 1 t. p . .lako ze Jestesmy demokraCI. moznosć dorobIema sobIe, Jak kaz- wlemy. Zniknął. Y.lszystkim nam
d a 1e k o na ZaC
O
na ro O~}, Zsl
"
;
b'
d
ci
.
. k'
.
.
nę/a tam od bomby an,gielskiej. dla chłopca, nie będzie nosiło zna- ~L.e 1'0 tJIsmy .1'OZ~tcy ..p~ml~. zy y gOtl1;C, naplW a:n1, po. gOd~l: bylo go ~al, bo cala kamienica
Chi"
d ' 't
. mion filantropii' ja nie będę do- .. lm a naszymI dZleĆm1. Jed!tsmy nach zas urzędowama, czylI gdzles brała udZIał w iego losach Czyżby
,.oPIeC kme ma htoCzzens ::v~ ant b"oczyńcą a on dobrobiorca Wez. to samo i przyiednym stole, zwra" po czwartej po południu, mógłby można do nieg~ zastosow~ć przy
bllzszych rewnyc, 10War SIC po • '
~.
c 'ac trlko d l'J. t· chI'
.
,
d
'B
.
.
ludziach ttoc1;,~ chodził do s;ko- mę go po to, żeby się nauczył p.a- 8.1.; b' . Chi
,,1 {atDz/e: OPIC~f 1 U-l szę ucz'vC .zawo Od
wIo. b ezstronme sło:vze o naturze wilka, która ciąb wrąc,
"
o c' J t
t
. ku'
. wa!ię, Y nIe c ep a , nIe m aS1W rzecz
a
ezdomnego enle do lasu P
I,V nauczył sle czytać i iako taka c lva. es W ym wIe. , ze mm;e. . . k 1 b
. . _ ,
..
." '"
.
,
.' ~
."';' "
'..~: _. ~ już zacząć pracować na siebie. Ja 1 ~1e szą . a, o przyzn~ pan, z.e :,a chlor:~a by~ to l~s na lotem. PozaTaką hi.storię opowiedział mi
pIsa ..... VI ałęsa SIę, uj' Je me.V,ed.'~Łec
t 1t
l"
•r
,.
lClc takle wyr.howamc pOWtnlCn gnalIsmy SIę z mm. Dostał plecak znajomy
p
f
•
b
k
jak, a chcialby się czegoś podu- mU y !{O_. u .at wl ę moz 1::;OSCl za- mie6 każdy. Sąsiedzi nasi wyka- do którego zapakował buty bieliz: mentalZY' C:s:Vk~arzkaml J~. ez o
czvć
moż
zo.&erstlV·a bo samo. robkowama 1 ym sposo'.;J3m wy1"/" .
'
•
on rec'nle1szego o '
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.
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t 1
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POWleC ° Y mu srę po o aJą·
o. ec' e 1
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• .,znm ą : Je en_lł ,~O!'lZH ę, rH;Ql ręlCI dostał ::Joo zl. na piilewszy po· azieć z ,.-,' ..
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ć!r.Je;.vne pe agog, wycho50, ze uaZl
lVSpO.~zuc.e,
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"'."o~me. rzec: C ?;.3t7.'i:p'!. • naf.Vf't - 0- cztJ,te ,dopok. Sl~
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vy '" wcaJ P!Pij.. :.;1:<0 (y'i
mtał bystre 1 mtehgentne, postano~
Cll10ptec chętme - co mOWię: zorca naszego domu obarował mu uczciwie zarobionej pensji. Nabra.!ERZY 'V1YSZOMIRSKI
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I tu nasuwa sIę leszcze - drugI
wniosek. Trzeba miaJnowlcie puś
cić w ruch to, co ();ca,lało.
W każdym polsk~m domu, za wy
ją.f.kiem jednej chyba, do cna s,pl;1.
IOneJ Wa,rsźawy, leżą jakieś ni'komu niepotrzebne książki. Je.zeIi po
dajemy cyfry 5pa,lonych książek, a
p.otem nagle wymknie się nam o·
kreślenie JJnJepotrzebna książka",
to jak najś~}iesznleJ chcleUbyśmy to
określenie spre,cyzować: mowa tu
o k!oląikach, które dla właściciela
są nieużyłeczne. Cza'sern jest to
przeczytana i narwet niezła po·
Wlesc, czasem wykorzystany TUŻ
po.dręcZinik. To wszystko nie są bynajmniej książki nieputrzebne, bo
jeśli je \vydobyć na śwlaUo dzienne - tysiące głodnych rąk wycią
gnie się po te książki, boć ich' nieraz ł w hand.lu dawno nie ma.
Jakżeż CtZęsto

autoJ:" z\vraca
życzenie mu

ten czy ów' głośny

się

z

prośbą

o

\llypO-

bo;da~. Jeśli nie odprzedćmie Jego d:Z!ieł spr'zed woyny,

cóż dopiero mówić o innych, którym sześć lał wojny poczyniło w
umyśle o,gromne spuslostenie?

I tu jest wdzięczne pole do po- pis,u dla wszystkich organizacji
społecznych, polityoznych, czy do~
broczynnych przeprowadzić zhiótkę

tych rzekomo n1epotrzebnych
je tym, którzy są tych -książek naprawdę spra
gnienL. (API).
książek i udosJtępnić
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DZKI
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Wajsówna szu a ,talen1ćw~

IK SP
Y
Na, .pa d ra 6unkOWY' na
Dochód Z meczu ..

.

okolic ŁodZI me
oka.zji uprawia.nia
,
.
.
sportow morsklch. Brakowl temu
,
.
stara. się zapobiec Łodzkl Okręg
Ligi Morskiej, który zaopiekował
..
, . .
Stę WIększym os.rodklem szkolerua
morsklego~ JakI zostal zorgamzowany nad Gopłem.

080b.

'

Zbiegł..

.

Mieszkańcy
mają łatwej

mk I zaządał oddama piemędzy,
Skarbnik zaczał wołać o pomoc
ale rabuś wyciagnał lI..ewolwer i po
.' .
.
sterl'Ol·yzO"\!','umu. P. n:ooZ~O\"':SkH:gO!

odebrał mu ,~szystlue PIemądze

tys. zł w rękach bandyty

If

.

'.

we

musiała opuścić rzutnię i skocznię,

" .
•
h
wszystkich dz:iedzmac *

•

""

ie zosta'\vić

na boisku grupę

.' drogą długiej, ŻMlldn:ej

pr:,cy nad ISlneg~.m c"lu zostanie zorganizowa'
'sobą, która w rezultacle daJe WyniW)!ip .~".';; .. ' YMCA grupa 35-40
k'
. t.
sławę
Czesto ta na w {!Di"I...J
'.
d 21

J, ZWYClę~, .va,
. •••
tal tem lIci>.,,'kC,ou.',t,letek W,, WIeku od 15 o.
.
~ch praca Idzie w pa~ze z
e~ zd
lat ktii:a'c bę(~ą ćwiczyły pod okiem
1 wtedy 5iług~
!la:ZW1slm gwm y ~ 0." oHm,pijld.

I

-

sportoweJ Wld~!eJe . n~ CZOłQ,\,\Tym nac;:~~pa ta winlla składać się z
miejscu w labe!l wyntkow.
• , iV-': :"c"'~,',t
I-tóre j.Uż, ,vykazały się
.JeŚli w sporCIe mamy. do c~~~;_ ~:~~i~'9~~;;~ie~, bądź· wynikami w
ma tylko z talentem me po
IVJ:;;:·~",t1~tyce.
Dlatego też apel
WYW3..llY.ffi
s~stemat~c~ną. pracą, l~;;i",ó~'11Y sIilerowany jest do pańsportowiec
tak~ zabłysme
Jak zgasm~- naucx;vClelcl:>.
. ~".:"_., '. S:M>..6
-t.'1 s're.3'"'1ich
i' po-..
tenr
ale również
iak meteor
u.u,'
If
nie' (!1' ktr.rzv umieli oprzeć swój, \VSZeCh11ydl, oraz do kly.bo~ sp~r
t~l~:nt' ~a ;zetdnej pracy, osiągnęli tow-!ch, ~t~r~ n!e maJą ~... eneTOW
n;-yniki zwyciężyli poprawiali sw-e bą,{1.z selw;!! zen:luch. •
D K
.
b l' - d
. ~,
.'
r"
S iel-c~a powmna byc nrzeprowa
o ruszWlcy przy ya ]e!locze- rekordy, zdobywaJąc laury o ~p~e ... /, . ,
d kątem~ postępów
śnie wycieczka Szkoły Wojskowej skie i. 1J1~,gie ~es~cze są na czele, Clą dZ<im: ro'\vl~::le~ ćwiczenie pod
R
b
O b ' . ' ki . gle :mezastąa:nenl.
w n ... uce,
,
.,
dn'
z em ertowa.
te WyCIecz SIę D·
",,' t.
........ s"ortowców' W""l'ai,vna ręlq teJ :mlary za,,~o lez
1
l
W
p6l
.
,
d
fi l"zeuU
~J nua~ J
;p
;p
• I d
,.
i
po ączy y.
s
rue ZWle zano obok Kusooińsldego i Walasiewi- ki wnmo by~ l'lle a ~ wyrozn e nie m

osro dkl\!'lem sporto\Y wo dnych

sklego.
Na ciemnej ldatce schodowej wio
'"
"
. k'
'ID
k
uą~eJ. uO
mlCSZ ama. p. JUocz ow·

o

Jałt

Życia, tak i W sporcie są lu~le, kto I.ra,:u ,J.letek które będą w przy_
rych nazwi~:ka uie \yYmagaJą rekla l:~l~~~. rozsł!lwiać imię sportu poImy. Ludzie ci dochodzą do tego Su .0",,,,1
"\

!I'

.
• .,
, • • ""
•
'i.7yglądu p. BoczkowskIegO 1.. Wl~~ D:1e drogowo ŁKS Jest Jeuen z filedział gdzie mieszka, a co naJ'l.va~~ lIcznych. w Polsce sam?lvystarczalniejsze, musiał sobie dobrze obiJ.- nych fmansowo klubow S!łOrto_
czyć, że kasa, po meczu z "Rado- '\vycb.
mialdem'" będzie obfita.
Kierownictwo klubu ma nadzieję,
ŁKS znalazł się obecnie w trud. że może dzisiejszy mecz z ,Garbarnych warunkach finansowych. Do_ nią przyniesie pewIen dochod i pochód oz :meczu miał pójść na opłace- zwoIi załatać dziury w budżecie.

Gd~ piłkarze ŁKS po Z\vycfęskim
meczu :nad Radomlakiem 3:1 schodzlli wśród okrzykó\v rozenłuzjaz_
mowanej publicznośct
skarbnik
ŁKS, p. Boczkowski liczył pienią~
dze.
Wypłacił on 200 tysięcy zł, Radomiakowi, a pozostałe w kasie
....•
ł'"
ŁKS 2Q8 t ,ysięi}y zł w,.a",O'wa
uO
teczki i w towarzystwie kUku lmleguw u«ał się do domu.
Koledzy odprowadzili go do 83._
mej
bramy narożnej kam!Cllicy
przy zbiegu ulic zvvirld i zerom-

S~le~o z~trzymał go. me~a.ny
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ka sJe ra "Ł KS

l

.

Pa~ę

.

•

•

"

temu nad Go~l~m od~
~tedy dopaero. p. B~czkowskl poy.. był SIę Zjazd członków LIg1 Mord'~llOS! alarm; MIeSzkane! d~mu
skiej, zorganizowanych przy fa.
blCgh na ulIcę, by ws~cząc posmg h
S 1.. 'bl
. t c1 k' . d • ~
. k aJącyln
.
'
Z aal ar- tyce Clle1
era 1 I ó Z .,
lejk' ruzy
za ume
l'ab
U!;ilem.
, .
mowauo władze beznieczcńsiwa, ale ny wodnł3;, przy f. BarCIna 1.
.. .
·;t ł
; 'I
.-+.
•
, .
•
mestcty me llu3. o SIę z apac spr.r'"
Wyczeczkow1Cze Jadąc wzdluz
nego złodzieja, który, jałt widać, ' •
, ' . . ..
musiał być dobrze V\.i;a;iemniczollY \ JezLOt Kaszub~klC.h podzlw~al1 plęk
w :porządki ŁKS. Musiał znać z no nadgoplansklego 'krajobrazu.
•

dr::

1

,'v.

GralnY z Poloniq

osobliwości

.
ł
SlJo«zicwamy się, ze ta PIękna
l '
."" ..... 3, naszej mistrzyni 0_
sp<.u"C'l,na lu......
R;"l~l'\)H"'k;e'; sn3tka się z wdzfęczno""""U,,",,,, ,." ...
,.
l
§cią ze strony .sp~łecz::n~t~a l na eSzkoleniowy LM, osada~pa,rk rwał infonnować czytelników o zamia żyt~,rm zrozum.lenIem wsroo wszyst
oczy gustownymi trawnikami i :Ch naszej mistrzyni 'na. nadcbodzą kicIl ,tych, .którym dobro spodu
b
. kw: t'k
.
cy sezon jesienno _ zimowy, Otóż l'!ols!;:łego fezy na SCI:cu.
ar~nyml. Le nt aml.
Wajsllwna, gdy sama już będzie &
, J . S.
KIerOWnIctwo rozporządza boga
.
. l arsk'tm, to tez.
tym sprzętem zeg

Popielowego

grodu:

CZÓl,.VilY

naszą

zaliczamy

Jadzię dla wybraneJ ucze~cy.

,. d"
'K 1 . t
M' W".
Bre ruoWleczną o egIa ę,
ySlą
a Jsm,1inę,.
' ,
W'"
.
b
tk'
Nie będzIemy na bm mIeJSCU
rezę z lnne za y 1.
•
t
~ . . wspan~""""''; ka..
d
O' d k re.;:ons !'Ilowac JeJ
. OQ1"",
,
,PIęknte
urzą zony
sro e dery .;;portowej, pragniemy tylko

•

... t

d

.

I

zorgamzowano u ane re 5 a y, a ca
. 'd' k
t 6 k
y szereg przeJaz ze. mo Ot w ami i żaglówkami wypelnil szybko
czas popoludniowy.
Ekipa "Filmu Polskiego" która

1

towarzyszyła łodzianom wyświet

lia 6 morskich obrazów dźwiękoPo IZwydęstwie L.KS. Ina,Q Rado~1 W :finale będą g~ały sys.t~em wych. Wieczorem urządzono ,..wieI
miakiem, z~·aHfikowaliśmy. się do pn:n~to\V}'1rr1 na,8tępUJą<!e dr:t;.zY:r1Y: ką zabawę ludową", do której
:finałowych rOZlgry;vlek {) mlstrzow- I Warca (Poznan), A.K.S. (slaSlk) ,
l' .
k." t
stwo PQlski.
IPalor.J~a('Va,rszawa), Ł.K.S. (ł~dź).,p~zygrywa a mleJsc~Wa ot ~zes r~:
W najbliższą ;niedzielę g.racz~ Ł.! Slelankowo
nastrojona ludnosc
K. S. będą gościli w WaliSlzawie. S'Pot',miejscowa, a również przyjezdni,
ł
kają s:i'ę OITl~ z Fołonią, która wye1imi1ci ~ Łodzi i z Warszl!:wy, wyrazili
pywam~ nOL:;ataJkv~h![ał, ~żeKK~~f"~ tym l'a- szczere. podzięko~~nie oZ'lJan!zatoObok zaprawy lekkoatletyczne], zem nie będ.zie ręrezenltowai,m,y 'W rom. ZJazdu: goscmnemu kterowktórą będzie prowadziła pani Waj- rozgrywkach finałowych o mistrrow- nikowi Ośrodka, inż. Brewińskie
sówna, Polska niCA organizuje stwo Po1Skii.
i dyr Łódzkiej Ligi ob. J. Zie-

·
YMCA propagUje

·

I

I

Kurs Nauki Pływana dla dorosłych
(dla pań i panów). Pływanie dla
pań będzie się odbyWało dwa razy
w tygodniu o godz. 12_ej do 12.30; i
dla panów w poniedzałki i czwart-

;nu

Spotkanie Polonii .z Ł.K~S. ohu~ł .-,.
.
.
niewąilpiliwie ogromne za interesowa- lrnsklem.u.
nie, bo' llroocie'Ż Polonia jest pUJpi1Powrot przez Inowrocław, To·
Idem Warszawy, tak jak Ł.K.S. dla!ruń i Ciechocinek dopelnil miary
Łodzi.

wrażeń

'

Chlubą lekkoatletyki polskiej Jest Jadw.i.ga Wajsówna. Zdobyła

ona dla sportu polskiego niejeden liść law'Dwy. Jako dyskobolka Jest popularna nie tylko w Europie ale i w Ameryce.

N atF!żalo by życzyć aby

ki~mw~~~.poo~fuP~
Z~ez~~~i~.~l.
.
~ •..
~ _-----------------------------ska
YMCA przystępuje do zorgani- Warszawy
S!pol'la iloŚĆ kiUb.iców SlPQr-. L1ga Morsk~ częscle] ol'gan1 .. 0Wa
zowania pływackiej zaprawy spor- towy.ch.
.
!la podobne Imprezy.
~i~,
.przes~dloć ł
DI~Ś
GarbQrn~o
towej dla dziewcząt w wiekt,l od 14
Plsahsllly W SWOlill CZaSIe o nadD"
,.l"
ŁKS
do 19 lat. '\V skład grupy winny
iii
ł
miarze in1jpirez sportowych, któr,e na,ZIS na SitallJlome
'"
o godz;,
wejść przede wszystkim uczenice,
gromadziły się w zastras!Zujący :po- 16 min. 30, odhęd:zi-e się towarzyski
które już pływają i te, które sport
prostu sposób w ubiegłą sobotę i nie~ mecz piłkarski między "Galibarmią"
pływacki pociąga, Celem kursu jest W dniu wczoJ.'ajszym czterech wy-I ~olarze łódzcy p::agnę!i, zindefilco: dzielę.
. .
.
z Krałmwa a Ł.KS.
doskonalenie stylu i kondycji za- bitny,eh ko1ar.zw łódzkich:p. p. J6ź- ~a~ !l!\,;loki ~ d.:"trrec do zrodła plotkI
~~utek był ta~:,
~al.a W'ldzew.
"
,
wodniczej przyszłych pływaczek-za . al!;: Le 'k' .
I L śk' .
II' SlmerCl Ka'P1aka.
; Sklej ManJUfaktul. y swreclła pustlka-' ,SpotkaTJJla, to z 8iP O:WJ., ada SIę· vThte:rewodniczek. Przewidując duże zain~ Wi ~. s lewlaz, . e lewl~. 1
Oka.zało się że jedna z ofiar ma; m~. ZO,rga!lli~owano zaw:o~'y bo~:- Sll' aco.
st:kie czołowe druż
teresowanie, apelujemy do pań na- RZ~PKl, ,,:dał.o s:ę dO~O~~Ol'lLum, na sobie k-oS!zt:;1Jkę SiPo~oWą, ale
skle. k~ol>e mlm<J Slz:regu atr:~(~p;l1e 1r ,J 1. <:I~'
y..
,
yny
uczycielek, by kierowały jedYnie te gdZIe IZnaJd~Ją ~lę .zwłoki, <JfIar ik:ata~ lar.z~ n.asi ~lerdzą stanow<Ciz,?, , ze zes:Jaw:onyc~ ~a~ nIe po~raflły SC11:l:,g! •• Ia.\..ow~kt~ . ma~ą SWOJą odręb!lą,
uczenice, które wykazują duże za- s.trofytkoleJoweJ w Łoc1zi.
to Ule Jest zaden .z hraci Kaplakow. l1ląc Większej 110sCi WHUWW.
I s.Z'kołę grJi 1 Z'ahczane są do ekstrainteresowanie w pływaniu i zdraNie deszy!y się rówTJież powodze-I klasy piłkarstwa polskieg.o.
dzają talent zawodniczy. Kurs nau_
niem tennisowe mistrzo·stwa ŁOGzi
ki pły\vania dla panów będzie pro•
z gościnnym v..'Ystę,'Pem mistrza P-ol.,Garbarnia:' ma za sobą piękne
wadził instruktor Polskiej YMCA
.1 ski - Skoneckiego.
tradycje sportowe. W rAedz.ielę ulegp. Studzitlski, kurs dla palI i zapraPisaliśmy o kOJ1Jtuzji najlepszego lo się, że kontuzja nie jest groźna 11 Tak ,samo zresztą można 'Powie-, la co i)l'u'\yda d.ruż~'J1ie wa,rszawskiej
wę pływaCką znany na terenie piłkarza Polski - Sta.nisława Bara- Ba.ran bedzie mógł w dalszym ciągu dzieć o wyścigach kolal'skich.
,"
Łodzi zawodnik i instruktor pOl-l,na z Ł.K.S .. który w ordynarny SIPO- grac.
PubHczność tym 'razem wolała l' :;"c.gu, ale dla Ł.K.S. hędzje mimo
skiej YMCA p. Hempiński.
sób skOl'Pany został przez graczy "Ra
KontUiz.ja Łącza polegała na chwi- wziąć udział w zawodach leikkoatle- wsz;;;st:;;:Q bardzo powa'Żmym 'Pr.zeciwlowej utra;ie pr.zyt~mn,?śc~ .. Dosko- tY:Zil1ych o mist~:.zowstwo Polski i nikiem.
WszystkiCh informacyj, dotyczą- ciomia;ka".
cych w. wymienionych kursów u~
Baran po slkończor..ym meczu :zO~ nuły ten plbkar.z czuJe Się Jl1Z dobrze! hyc na meCiz.u pHkal'ls!kim.
dzieJa Sekretariat Ogniska - ulica I staJ: niezwłocznie !Zbadany pr,zez le- i w dniu dzisiejszy-m będzie grał i Okazuje się, że co za dużo to nie, Ł,K.S. Y~la wystą,pić na tym meczu
Ikarza, a potem :prześwietlony. Okaza pr.zeciw Garbarni.
8 zdrowo.
.
I w swoim naj,siLniejszym składzie.
l\foniuszki 4a.'

trzeba

TO nle sq zw OkI1 K apIaa
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Gdy przetrawiam w wyobraźni ł
poszczególne fragmenty rozmów
oraz obserwacje, poczynione podczas c::tcrvi;ygodnio'\;c;;,;o p,:,1}vtu

w

Czechosłowacji,

Idtclde, w którym obok zdjęć 7t7ioski pl'zed i po zniszczeniu przed!st?-Wi~lle są dowody, ubrania i pamlą,tln po 174 wymordowanych tu

(Korespondencja własna)

usiłując wyło~

męzczyzl1ach.

~ić naj~S!otniej~ze. element:y i:ycia

Podczas herbatki urządzonej nildem niemieckiego faszyzmu, lub I~a,. Tym. gor:1iwiej jednak po~~re\Yi.działe:r:n jak rośnie iChSZa,,~1ł-I pSyChlkI czeskIego obywat.ela - przez czechosłowackie ministerstwo szczerze współpracował z okupan~ slaJą na kazdym kroku SWOJ u- nek l POdZIW dla Czechów i gorą
zaczynam żałować, że nie jestem informacji, zagraniczni studenci tern. Mógł mieć nawet dobre in- dział w walce niepodległościowej. co pragnąiem w tej chwili, aby derysownikiem lub karykaturzystą· zadawali szereg pytań, na które tencje, w to jednak nie wchodzi- Autokar, którym zwiedzałem P.ra- legaci ci mogli przekonać się i
Gdybym był tym ostatnim 'lary- odpowiadali fachowcy ze wszyst- my. Opieramy się na faktach, a gę, zatrzymywał się przed każdym uwierzyć, że w Polsce mamy w
sowałbym kota i rysunek ten wy~ kich dziedzin. W toku rozmo'ny fakt kollaboracji jest bezsprzecz- niemal z nielicznych zresztą, ~bu- każdym niemal powiecie wiele
rażałby w skondensowanej formie poruszyłem m. in. sprawę stosun- ny,
rzonych domów, a przewodnik ob· vviele takich Lidie. że w wiel~
mój pogląd na naród czeski.
ku społeczeilstwa czeskieg<;> do b. .Takie jest oficjalne stanowh;ko szernie op,?wiadał w tYD?- miejscu mia~t~ch . m~iejszóść' stano;'ią,
Ale skoro nie rysuję, lecz pi- p!ezyden!a Ha~hy. SP.odzlewał~m :;ządu i narod~. c~esldego. ~odl(re~
~<;>:vstanlU, w Pradze l :na 810- Wł~~:~le 11lezmszczo~e ~udynki, że
szę - należą się cz:y-telnikc;vi pew- SIę potwlerdzema zdama, wyrazo· sIam słow.o ~:tlcJall1~, gdyz l?r:-e~ wa"JI, o mcnu ~1?oru" bOhate:aJh P.?.:;:,~:-.e ?m:n~a:ze.l mIejsca sti'ane, \vvjaśnienia. Wiadomo, że kot nego
rozmowach p::Y\Vatnych k~nałem slę,ze sI.tądmąd ~zeSl ~y: narodowycI:. K<;tzdy sIad kulI 11~ cc;:. ld?'Ją SWleze Jeszcze zwłoki 6
padaLzawsze na cztery łapy. Moż- pr~ez kllk~nastu ,"Czecho~v, rek:u- v,ną do Hac~y ~lele ;W~zlęcznosc:. ~urze staJe
SIę .tu. dowodem l rill'_lOliOW. oby~ateli. .
na zrzucić go z b:"konu czw~-'.::-te- ~uJących Sl~ z r:oznych srodowlsk Ale. ~ tym, SIę me mOWI (przynaJ- krzyczącym oskarz~men:, rzucaZ. . wYCIeczkI. do Lidie wracał.3m
go piętra, a zawsze wyląduje l ug~~owan poht~czny~h. Ale <;,d- mmeJ głosno).
nr.m pod ad::esem }~heI~lCow. Mury v~ ~owarzystwle delegatów z Kumiękko, bez poważniejszych obra- powledz.,. n~ mOJe. mezbyt, dyJesteśmy wszyscy dumni z te- u_I~z:r~e ~dobIą tab}lczkl opatrzone b;v l ~an~my. Pokazałem imzdjężeń.
.
sk.r~tne .moze pytanIe by:ł~ ~nn~. go, że polska ziemia nie wyd~ła z?Ję C1am1 _bohat:,row, pol~głych w
gruzow V{ar~zawy, ulicznych
, .
",,~' Mlmstenal~y referent WYJ.asmł, Z? żadnego Quislinga ani Hachy. l?o- Vi alce, z okupant ....m. SpecJ.alne,bo- lapam;~, e?,zekucJi.
~a własJ.?-le. zdolnos?, .rad:vrua Hacha wspołpr~co:vał z Nlemca~n, wstanie warszawskie było w3pa~ gato Ilu~tro\Vane ,,:yd!lwm?twa we . - I\1~ WIemy, jak się takie ~dję
SObl~ w kazdeJ sytuaCJI l V?~:~?O- by! koll::;~OJ:,acJomstą -: ~ Wl~C niałym, szaleńczym zrywem ra- w~Zyst~IC~ .europeJ?klC?- Język.:1~h CIa r(}b~ - , odpowiedział mi jeden
d~ema ob~<;>n:H1 ~ęką ze w::~.yst- dZlałalno~c ~ego zasługuJe JedYl11e rodu polskiego. Powstanie w Pra- przeds~awIaJą 'memI~ckle zbrodme z rczm~wcow.
k~c~ opreSJI Jest Jedną z naJls;ot- na potępleme.
, d z c . urząd~one w przeddzień wkro- l bo.h~terstwo .C~echc::.w.
, O)~wladałem o obozach śmiei~ci
meJszych cecI; narodowego vhaRozumiem to _ odrzekłem, ale czenia wojsk alianckich, było raLldlce - WIes, ktora po z~ma- i2-r:::-,ng:ach, rozstrze1iwc'l1iach, al~'
rakteru Czechow.
.'
ry"
' } . {'
czei manifestacJ'a niż czynem chu, dokonanym na Heydrlchn, z tl'v,dem mieś"iło Się im
,..,....
Nam ludziom o których cz"'- cz:y me UWa.,aCle, ze wspo p~a .a
~
~.'
, ' " stała sie t~'renem n"
k' . 1 ~'.:"., _ ~ _.
~•
~
W 6!O. le,
,
,
• ••
-? H h
kantem nie oyła \1(uhskowvm.
.
Ć."
. • lemlec leJ aRC.II ~.~ mO;&~!a bez powodu na z'
nach decydowało czesCleJ mOZe ac y ~ o up =
" L .
odwetoweJ (Wl€S została spal
?:!'\ 1 •f, "'Pl T-r'
_ •• "
• mm~
serce niż rozum czeska "'rz"źwość szczera, ze wynIkam ona raczeJ ze
Ąle Praga Jest praWIe me naru- rueska ludność _
wyru d-ona, :~-~~::- t~~4?V''' let,a, ~ablJac tYSIące l
'
, L
C
,
• d
•. .
. st t
d ;:r'
,,""'"
ty •
t"ł l '
, o r owa~ ",eU>.l ":i'Slecy ludZI
i kupiecka niemal kalkulacja we sw~a omoBcl, ~e Je
rOb;-' szona,
Z n arsza\, :Y
pozos a. ~ na, a kobiety wywiezione doRze~
ZloOZ~l"('!1jałem
.
.
wszyst1dch sprawach nie zawsze ktora. pozw~h ~ratowac narod gruzy.
szy) :-. stały się miejscem 7lie- jest pr;'~k;nać wtedy. ~ak .tru:ino
w ..:d::: -b. się sympatyczne, Nie ule- czeskI od zaołady..
I Rozsądek - romantyzm...
maI uSWlęconym.
stia lSł-'
k
' omemlecklm beg~ j~dnak Wątpliwości że ~ech I znowu usłyszałem podobną do Czesi zdają sobie doskonale Obserwowałem jak wielkie nra- szcz~Ś;:le .ogos.. kto miał tyle
tvch możemy Czechom 'po=~=:1~o- poprzedniej odpoyviedź: Nie sprawę z tego, że post.awa nar.:>du ~enie wywarło ~a anglosaskI'ch l·l,;rłas·~· ~~a, 1-, ,zr: me zaznał go na
•
. d'
• H ach a b ~ł zwol en- W czaSIe
. ok npncJl
. .me
. bł'
11e) S,Olze
ścić.·
tWler
Zlmy, ze
...y a wzoro- zamorskIch studentach muzeum - li-I v.
Wł' d-: •
.

?

w:

;la

"T'"

ti
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o zmnerz

8ureWlCZ

DLA OPE~ATO~ÓW
I EGZAMINY~ADłOWYCH

Z sqdów
.!'

WTOREK

Zołnierz weh rmachtu U,dawaJ.i

Pola'ka.

~

1

K,fJrmiJ.sja Egz,aminacyjna rn'Zy Mi,
m,is,te,:s:twde Poczt i
w
COS

T~legr.af?w ~Var

w rodzaju uczenicy

sza.Wle, pr,zeprow(u};zz VJ dm/u 28 ~ 29,
październr;;!ia 1946 'i". egz,!frnimy d~!
!llfa lat _ powiedzmy... naSCle,
JUTRO:
Do Wydziału RaDnego Są<..u Okrę, że - pochodzi z P.oLski.
W lipcu uzyskania świaded'4v rad~oteleg1"aft- !.r.d.
' k' nkę koturny perIo:miołów Stróżów;
gowego
w
Łodzi,
wpłynęła
8pl'a;wa
11945
r.,
jako
"Polak",
wraCa
do
stów
1
i
II
klasy
o-l'Q.z
n01''irw.lnya!l,
.•
c·.'
ną sr.: le
'.
lb'.
PAZDZIERNIKA
sław. Stanimira
przeciwko niejakiemu Józefowi Ber, kraju.
świadeCltw . 1·a<i..:l()tele{Qni~tóU?, w s~~- .!y, locz!a. !la, a.~Iano ~~
leo
.
1684 Umarł w Paryżu francuski po eta- obywatelowi 'JoLskiem.u
który podJózef Ber który kolej ino zmieniał bie morskie;j ~ loJtnuc.zeJ. Nwza.lezn'W
Uczy S1ę. ŚCIsle mowląc - Jest
dramaturg - Pierre Corneille.
CZaS, okUipaehl: >:hJ.ŻYł ,; w.ojs/k;u 311.-e- etyilciety 'z p')Is:kiej na niemiedką, od ,teg.o Kom,.źsja IjJgz,a'rni.na-cyj7l.a pn1! nauczana. W
ubiegłym roku byla
1921 Początek działalności Związku Obro
,
,
a ~ niemieakie;j na polską - .oraz Glowny'tr/, Urzędzz.e Morsk"n~w ,Gdan _. d ń:",' 9' r k podziewa się ony Kresów Zachodnich, powołaneg~ ~"'iecldm.
Ber przed woJną mie.sz:kał w Ko-; wylStęlpował zhrojnie prtZeeiJW1ko Pań- sku - Wrzeszczu. prze;JH'owa.dzi w ~v rU5"~~J, ~a ł o s
~.... t
do l'oztaczania opield nad PolakamI
w Niemczech.
lUlnrnie Le.trnis..\iu (powiat łaski). Po-I stwu ·Pols1.-iemu, QUlPowie !Za przestęp dmuuJh; 11 i 12 liJstopa;da 1,9!;.~ 1'. e- tr~ymac ma~u.rę.. Jesl1 ~eJ S1ę o
1928 Umarł znakomity artysta - archi- !nimo l1iemieekiego
pochoCLzenia 0- S'two dokoname z artyhmłu 101 § 1 gzammy dla u,zyskamu swwde'Cltw me uda - WYJdZIe zamąz.
tekt Stanisław Nodkowski.
tr;z~,naJ: o,~ obYW~Jtelstw,o, POllS"kie'l RQd-eksu Karnego.
(lp.)
radio,teJ~rafisrtó?? II klasy,- n;o1'Inul- zapoz,naje się nPotrosze" z po.
1939 Kapitulacja załogi Helu.
1943 Włochy przechodzą na stronę alian Słu",bę WOJskową Ddbył W WOJsku
ny.ch l og'i"ahuiCzonych
mviadeo.tw
'1
'
d iotami szkolTEATR POWSZECHNy TUR
raifJioielefoni.<;t61lJ w slu.ibie ma.rskwj. szcze.go nym1 prze ~
k
tów i wypowiadają wojnę Niemcom. polskim w 72 p. P. w Radomiu.
Tegoż dnia: Zamach na szefa wywiadu
Podc:z'as oilrupacd~ l1Od<piSał V ~~ksliI?ziś prz~ds~aw~enie z;awi~zone.
Kamilydaa.i ubiegająey się o dopu- nY~l, ale bez specjalnego ~rze o:
niemieckiego i, policji politycznej w
silę, a 16-gIl vvl'ześr.da 1942 l'. wstąpił Dma2 pazdzlermka otwarCIe ~o_ S'zczenie d.o egzrumin6w które pr:Z8pro, nama. Za to doskonale um.1e tań
Warszawie dra SchuItzego,
do woj,s,1{a 11lemieCikiego.
,\vego sezonu sztuką Adama Wazy- wadzi Ko·misja Egzaanin.a.cyjn.a 1Jr:1I czyć swinga i dziwi się tym, które
~e:r służył w ~plri"?- s~re:!50wea, ka "Stary ~worek".
•
M~,is:te.rstwie. P<:C'zt i Teleg'iY}'fów wkuwają" na serio. Gra w brydża,
KRONIKA
31aJTnerw w f-or.:macJl nleImecklch taPasse-partout, na premIery do <1 wzn.nz odpowzednw udokwmentO'wa:ne J:.
.,... T
li
borów, potem w arty;le'rii. Walczył b. _Dl. nieważne.
po,r:lJt:tmia 'w:ruie# il.tJ Mli11lf.st(3Y)'Slt~va JUZ pal1~. JU: l!IJe.
.roszecz ę - te!, 252-72 na terenie C.zechosłowaoji, Framcji i lNAUGIJRAC;JA ROKU HARCER_ Po:c.zt i Teleg·raff(w, Wydział Per- dla podmesIenIa wdZIęku.
Woj. Urząd Bezp.
- tel. 130-01 I-;<>lg;ii. 7-go września 1944 r., na ter.el
SKIEGO
. s(}{fb(}),.ny, ;"ajp6źniej do d.nia 15 paźOd chwili, kiedy tatusiowi poPow. Urzad Bezp.
- tel. 253-60, i· Belgii, dostał się dn niewoli aJlDnia 29.9 194.·6 roku na. tereme dziernik!,a b.1\ Ubiegający R'ię nato- wiodło się w interesach ma dwóch
Kom. Miejsk.M. O.
- tel 185-02 i gielS1ciej.
szkoły powszechnej Nr 76, przy ul. miast () dopuszC'zenie do eg.zur.tinów,
.
:.,
N' b'Kom. Pow. M. O.
_ t l' 104-44
Wkrótce zostaje w.cielollY (..10 ... od· I Targowej Nr 77 odbyło się uroczy- które pr.zepro'W!f1dzź Gł6wny Urząd starających SIę o Jej rę~. te ze
POgot. Rat. Miejskie
_ t:1: 134-15 działów }Jolgki,~Ch, na. tej :podg.tawie, ste otwaz:cie ~oku ~I~cerskieg~ MO'i"~ki, G?arńsk-l~:zegz-cZ, ,wimn,i po-- rze ich na serio, albOWIem mloFogot. Rat. Ubezp.
_ tel. 117-11
'
T .
przez 2,9 .ZDH 1I~. Emilii Plater l d.a.mda. takie '1'mi~s~, b.ez?osred'flll;o do I dzi ludzie mają tylko posadę.
Pogot. lekarskie PCK
8
P~STWO~Y TEATRW. P • ., 2~ MD~ lm. Z:;tWlSZY Czarnego Hu- tego Urzl}du 1ubJrPO zn:/,eJ d.o anta, 301 Tymczasem w szkole _ dziwne
Straż Pożarna
- tel.
DZlS otwarCIe sezonu. 1946-;-4' nec Łodź-Wldzew, ,pod hasłem paździerrnika b"r.
Biuro nUmerów
BlIi'i$'!1'fJh inl(Jilłmrroji udziela, Od- wymaganza: kazą szę uczyc. Wlaś
- tel. 199-00 dramatem Stefana Otwinowsklego "Dla Warszawy". W ramach ogniJana z Dukli,
słowo

1

Znatisława

I

I

k

I

!...,_

Dzisiejszej nocy dyżurują apt~ki: We.·
gner.a (Piotrkowska 67). Rytla (Kopernika. 26) Kohna (Pl. Kościelny?) Hamburga (Główna ·50), Groszkowsklego (11
Listopada 15) Raczyńskiego (Katna 54).
c

TEATR W. P. (Cegielniana. Nr. 27) godz. 19.15 "WielkanQc".
TEATR POWSZEClli'n? TUB (11-go Li-

stopada 21) -

poświęC'onym wspól- ska zorganizowano zbiórkę piemęz- dz,ial Osobowy DJlrekClji Okręgu!ciwie po co? Wszak chodzi tylko
cierp~eniom mtl'~du pt;'l- ną na ,.odbudowę Wa:rszawy", któ P,o.ezt i Telegrafów w Łodzi. ul. Da_ o drobiazg) o papierek~ o świadeosklego l zydowsklego pod ()K'.lpaC~t1·1 ra dała 1815 zł.
8zyńslaiego li 6.
t
Obsadę
stanowią:
E. lL.niua. IJ.
wo.
~,
..
.
Kossobudzka, A. Possart. T. Wc;:,
• •
Tatus gnIewa SIę 1 poWIada: nTa
r...iak, J. Maliszewski, A. zel,weroWydawanie kart wym, lennych na listopad
kie trudności w dzisiejszych czawi~,sk~'
ZPieLtrabs~ki'~wiCLZ,
oKd· Les~Wydział
Aprowizacji i Handlu Za do 15 ·PaźdZiernika.
sach? I to ma być demokracja? O
czyn l, • U e=..
. r on,
ł ' ..
1 r'
~"
Pilarski 3. Przybylski E. Przyje.,.r:n-, rządu Miejskie,go w Lodzi podaje
Wydział Aprowizacji i Handlu co w aSClWIe wa czy tsmy.
ski H. 'Puchniewska. M. Chodecka,1 do wiadomości, że karty wymienne zwraca uwagę, że terminowe zakoń
Tatuś wprawdzife nie walczyI,
l. Hab!O~Ska, U. Latosówna. D. Pie I na m-c .listopad: wydawane
b.ędą cze-nie ~~ji rozda~ctwa k~rt wpły ale tak się mówi.
traszkiewlcz, , Z, Rzuchowska, E. przez Bmra Okręgowe RozdzIałU wa w duzjnn stopmu na szybsze roz
M
. t' . d
.. _
"Wielkanoc"

DYZURY APTEK!

nieczynny.

ne? wal.c~

i

u.,l '

P. W.S, T. Kart począwszy od dnia 1 do 10 prowadzenie artykułów żywnościo- . a.:nu~1a ez SIę eneT~uJe. t 0_
Wkr6tce l?femiera Początek o godz. 111 min. ~:5.
paździ:rnika włączni~.
wych i w związ~u z tym apeluję brecuJe, ze da na zap?wledzl. U
komedii Shaw'a ,,:MaJor Barbara .
Passe-partout na premiery do 4
Zanuana kart wynuennych na rze ~o wszy~t1?ch zamtereąowan.ych aby patrzony pan mIody Jest wpraw1 czyw1ste odbywać się będzie od
TEATR SYRENA" (Traugutta 1) - b. m. niewame.
5 JUż, od dnia l-go października roz-I dzie już nie młody ale b. inteligodz. 19,30 ""Bez zelaznej kurtyny".
poczęli pobieranie kart wymiennych • t
C ł d .~'
. d";
tak by zakłady pracy mogłv ~ ł gen ny.
a e me przeSIa y"e W
L T
TEATB KOMEDn MUZYCZNEJ " U I
I I '
"
:Ul
'd'
hl kal h
NIA" (ul. Pi,otrkOWSka. 243) - godz. 19
dniem 5-go października przystąpić naJ IOzszyC
o ac.
min. 30 "Wesoła wdówka".
do wymiany tych kart na rzeczywi
Taka partia - to coś lepszego
TEATR NA PIĘTERKU (Traugutta 1)
mięsa
ograniczeń
ste.
od matury.
- godz. 19,30 "Paco daleko szukać" z L.
Zaznacza się, że bezwzględnie ża . Uhm'
CZYS
Wysocką i, Z. Sawanem,
Wydział Aprowizacji i Handlu Za źnymi), zostały zniesione, wobec cze dne reklamacje po upływie w y z n a - '
.
-0':rządu Miejskiego w Łodzi wyjaśnia, go żądanie specjalnych przepustek czonych terminów uwzględniane nie
OGRóD ZOOLOGICZNY na ZdroWiU ~do- że na zasadzie zarządzenia Ministra i zezwoleń jest bezcelowe.
będą.
OFIARY
;i8$d tramwajem ~r 9) - otw~ eodzien- AprowizacJ'i i Handlu Z dn. 2.8. 46
Na PCK ob. Mokrosiński Tadeusz
nie od godz. 9-eJ rano do Zffil0ku,
L b
T.'td
d
-or. w sprawie handlu zwierzętami
składa 500 zł i ob.
o a .l.!. war
II
300 zł.
CY" ' U 'l>'~ l' - codziennie przedstawie,- rzeźnymi i mięsem (Dz. Urzędowy
.L"~ 19 30. - W niedziele, wtortu,
,..; Nr 11, poz. 60) wszelkie ograniczec
Zamiast ....
'nie o.DoDgodz.
~ odarunku imieninoweezwartki. soboh 2 pl'zedstawiel}ia ? 16,30 nia terenowe odnośnie zakupu i tran
go dla kol. Wacława ,Czynczyca,
i 19,30. Kasa czynna od godz. lO-eJ rano. sportu zwierząt rzeźnych i
mięsa,
Wydział Aprowizacji i Handlu Za nie od godz. 7~ej do 9-ej punktual- koledzy składaj a 500 zł na sierociCeny przystępne.
dla osób fizycznych i pra\vnych, po rządu Miejskiego w Łodzi
podaje nie, odcinki nie zrealizowane w dniu niee przy kościele garnizonowym.
wystawione przez władze przemysło do \viadomości wszystkim zaintere- wywołania tracą swą ważność. Ce-I Zamiast kwiatów w dniu imienin
KINA
we (rzeźnicy - karty rzemieślnicze sowanym, że od dnia 2 paździe\l"ni- na mleka wynosi za 1 Itr. 2 zł.
lob. Wacława Kędzierskiego zł 1000
POLONIA (Piotrkowska 67)
"Kró- wystawione przez, wałdzę przemysło ka 1946 r. 'wydawane będzie w sklel na wdowy i sieroty po zmarłych
lewna' I§meźka",'
.
t pach MieJ·Bkie; Sieci RozdzielczeJ'
,
t
h
kł d
Z
d Ok
TĘCZA (Piotrkowska 108)
,.Dzień wą r instancji, handlują.cy - kar y . . ,
reJ'eStfnlłJ' ft
pacz owcac
s a a
arzą
,r.
wielltiej przygody",
rejestracyjne na prowadzenie przed- oraz w X Stacjach Opieki nad Matu
\.II
.. U\O Ul
PP. i T.
WISŁA .(Prz,,:jazd 1); aS'WR1A (Głów-, siębior.'3twa handlu zwierzętami rze- ką i Dzieckiem, mleko świeże na
m~e!'o
na.) - "NIebo Jest dla w •
l
.--.-------- karty Dz - O i Dz - 1-6. karty
u li.
I ~
ł W
Ja!~:?:YK (Narutowicza 20) - .. JesseIINAUGURACJA ROKU AKADE- li.{ (macierzyńskie) i karty MI. (dla
Wydział AprOwizacji i Handlu Za
O'
TATRl! (Sienkiewicza 40) ••.Meyer-I
MICKIEGO W S. G. H.
chorych z miesiąca października, za rządu Miejskiego w Łodzi podaje do
W zamieszczonej we wczorajszym
ltng".
..
W czwartek, dnia 3 października pie,rwszą dekadę to jest od 2-go do wiadomości, że karty żywnościowe numerze naszego pisma wzmiance
HEL (Legionów 2/4) - "San ~emetrto rb. o godzinie 12-ej odbędzie się w lO-ego października włącznie na na kat. "Dz-O". "Dz 1-6" "MI". (dla p. t. "Zniżkowe bilety do kin" na
GDYNIA (Przejazd 2) - "ZWlariowane,1 auli Szkoły Głównej HandlO\vej w stępujące odcinki:
chorych), oraz karty "M" (macie- skutek błędu drukarskie.14o zostały
lotnisko"
.
Odd'
dz'l I(ul'
, k'1e ) , z m-ca paz'dz'lernika r b . mylnie podane ceny biletów,
STYLOm (Kilińskiego 124) - "Kon- 1 \Varszawle,
Zlał w Ł o.
ca
Dz _ o _ w 10 Stacjach "Kfo- rzyns
do
flikt".
Sterlinga 24), uroczysta maugura- pll l\lleka" i w sklepach Sieci Roz- a pochodzące od członków spółdziel prostujemy.
WŁólLloJIABZ (Zawadzka 16) .,Ba- cja roku akademickiego 1946-47 z dzielczej:
ni zamkniętych (wojskowych, sądów
Cena zniżkowych biletów dla pra
talia nienstraszon!ch".."
następują~ programem:
2 S 4 5 B . 9
'dz' mik
łódzkich, Milieji Obywatelskiej i in- cowników została ust.alona na iO,
ROBOTNIK (Kilińskiego 1.8) - "Do- 1. Przemówienie Rektora.
' " "
l
paz le
a na nych) , należy redestrować dodatkorożkarz Nr 13".
.
.
S·kr ta
S
odcinek Nr 2, 3, 4, 5, 8 i 9 po 0,25
15 i 20 zł.
PRZEDWIOSNIE meromskiego 74-76>
2. SprawozdanIe
e e rza e- Itr. 6 i 7-go października na odei- wo w sklepach włączonych do miejSpecjalne książeczki, wydawane
"Więzień Nr 4328".
natu.
nek 6 i 7 po 0,5 Itr. 10 październi- skiej sieci rozdzielczej w terminie przez Rady Zakładowe na okres 3
REKORD (Rzgowska 2) - Co mój mąż l
3. !matrykulacja.
ka na odcinek Nr 1 i 10 ł"'cznie na do dnia 4. 10. rb, włącznie.
miesięcy będą upoważniały do narobi w nocy"
, , , mł dz' .
...,
P
d t·
d
. t
.. k
BAJKA fB';anciszkańska 31) - "Szczę4. PrZemOWIeIne
o lezy,
, dwa kupony 0,75 Itr.
rze s aWlOne o reJes racJl ar- bycia 3D-tu biletów, a nie 300-tu
śliwa 13".
5. Wykład Prof. Dr Leona Kozty winny być zaopatrzone na odwro- jak mylnie podano ..
WOLNOSO (Napiórkowskiego 16>
- mińskiego.
Dz - 1-6 w sklepach Sieci l'OZ cie w pi,eczęć Spółdzielni 'zamknięCena książeczki ma wynOSić 20
..Szyrmet Chan".
W dniu tym o godzinie 10 m. 30 dzielczej:
tych! podpis.
złotych.
ROMA (Rzgowska 84) - "Mocny czło- odprawione
zostanie w katedrze
2, 8, 4, 5 8 i 9 pażdziernika na
• Wj~~imTA (Zgierska 26) _ "Zygmunt św. S~sław:: KosJ:lti przez Jego odcinek Nr 2, 3, 4 ,5, 8 i 9 po 0,25
Kłosowski".
EkscelenCję księdza bIskupa dr ',-Vło Itr. 6 i7.;go października· na odciOGI.OSZENIE O PRZETARGU
SWIT (Bałucki Rynek 5) - "J'ezebel". dzimierza Jasińskiego uroGZi'ste na nek 6 i 7-go po 0.50 Itr., 10 paździer
Wojewódzki Urząd Bezpieczeiistwa Publicznego w Łodzi ogłasza
MUZA (Ruda Pabianicka) "Czapa- bożeństwo.
'.~
nika na odcinek Nr 1 i 10 łącznie przetarg nleograniczony na dostawę:
jew".
na dwa kupony 0.7~ Itr.
1425.- tonn ziemniaków jadalnych
OśWIATOWY OM TUR" (Kopernika 8)
URZĄDZENIA,
nn. (chorzy) w sklepach Sieciroz z terminem dostawy od 5-31 października 1946 r.
- nieezynny z powodu remontu.
DO KSIĘGOWOSCI dzielczej:
Ofer t y wraz z po d ani em cen nalezy
· s kł a d a ć w W'
"'~.,. B ezp.
oJ. U rz~ie
przebitkowej - finansów -płac
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i9 października Publ. w Lodzi, ul. 19 Stycznia Nr 7 do Wydziału GospOdarczego do
i magazynu marki "Z E N I '1'''
na odcinek Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 dnia S.X. 1946 r.
' ( p a p 1776).
nabyć można w firmie
pi 0,25 Itr. 10 października na ode i .-......_ ............_ ......_ _ _......._ ......._ ..................""""'........................_ ..................._ _ _..........
J. LeżeJn, Daszyńskiego Nr 4,
nek Nr 1 i 10 łącznie na dwa kupo
'WTOREK. dnia. 1 października.
teł. 212-70,
ny 0,50 Itr.
1'r1. (macierzyńska) w
sklepach
W-wa: 6.00
"KiedY ranne.... •• \ oraz w firmie
{; 05 dziennik poranny. Łódź: 6,20 ProPolska.
Sieci Rozdzielczej:
iram na dziś. Poznań: 6.25 gimnastyka.
rachunkowość przebitkowa
2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 i 9 października
Kraków:
6.57 sygnał
czasu,
7.00
na odcinek Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, B i 9
aud. por. W-wa: 7.35 muzyka, Lódź:, 8.10
po 0.50 Itr. 10 października na odRozmaitości. W-wa: 8.20 inform. ogolnocinek Nr 1 i 10 łącznie na dwa ku
polskie. 8.30 Przerwa. Ł6dź: 11.00 Muzyul. Piotrkowska '73, tel, 173-97.
pony 1 Itr.
ka 'z płyt. 11.05 Wiad. z miasta 1 prow. II - - - - - - -.............- - " ' -......-r.~
11.10 Skrzynka ofiar na rzecz L.R.R. (ko- ...
(ąg)
Mleko wydawane będzie codzienmumkaty). 11.20 Muzyka z płyt. 11.30
Jreza T. - Mury Jerycha. Powieść
300.Skrzynka poszukiwania rodzin. Kraków:
Broniewska J4 - Siostrzeńcy ciotki Agaty. Dla młodziezy 100.11.57 Sygnał czasu i hejnał. W-wa: 12.05
WYDZIAŁ POWIATOWY W ŁĘCZYCY
Dembowski J. - Psychologia zwierząt
480.dziennik. Katowice: 12.20 Wiad. gospC!ogłasza n: o N l i U R S
Dobaczewska W. - Kobiety z Ravensbriick
170.darcze. W-wa: 12.35 koncert, 12.55 .. 5 1Dl- a) na stanowisko Sekretarza Wydziału Powiatowego
,
.
Dobraczyliski J. W rozwalonym domu
nut poezji". 18.00 "Na ziemiach odzyskaKandydaci winni wykazać się: 1) Obywatelstwem Polskim.2) me200.nyeh", 13;15 Z Zy'cia narod6w s~owiań) 5 . 1t
1.
Iwaszkiewicz J. - Nowa miłość i in.
opOWiadania
250,JJkich, Poznań: 13.25 :Muzyka obIadowa. skazitelną przeszłością, 3) wykształceniem śre~, 4
-c~o e, n~ą pra:;Jakubowski
W.
Słownik
rosyjsko-polski
250.Krak6w: .14.00 Aud. dla dzieci. W-wa: tyką w samorządzie terytol'ial~ym na, stanoWlsku co~aJ1m:le], SekleJastrzębowskiW.
-:.
Gospodarka
niemiecka
w
Polsce
14.25 Z dziejów barbarzyństwa niemieo- tarza Zarządu GminnBgo, 5) meprzekroczonym 45 ro~e~ zyCla.
1930-1944.
700.kiego
w Polsce.
,14.40
Rezerwa.
Lótfź:
Do stanoWI'ska przywiązana
J'est VII grupa uJ?osazemowa,
dodatek
14.50 Muzyka
z płyt.
15.05
Fel. sportowy.
_
_
Kodeks polityczny. (Biblioteka Tekstów Ustaw),
180.15.10 Pog, p. t. "J'ak poznajemy dzieło li- funkcyjny wzgl. służbowy, dodatek rodzinny, stoławka
Kirchmayer J. - Kampania wrześniowa
300.terackie". 15.20 Pieśni. 15.40 Rezel'Wa. b) na stanowisko rachmistrza \Vydziału powiatowego:.
.
Lec St. J. - Spacer cynika. !lustr.
150.15,45 Koncert reklamowy. W-wa: 16.00,
k
"
1) Ob
t lstwem Polskim , 2), me
dziennik, 16,30 Koncert,1S.55 Kwadrans
Kandydaci winni wy azac SIę:
ywa e
,:
Minltiewicz J. - Kazania i skargi. !lustr.
180.prozy, 17.10 koncert, 17.50 "Nasze Uzdro- skaziteiną przeszłością, 3) wykształceniem zawodowym,. 4) conaJmn~eJ
Pntrament J. - święta Kulo. Opowiadania.
170.wiska", 17.55 Lódź: And. dla świetlic ro- S-letnią praktyk!& na samodzielnym stanowisku rachmIstrza, 5) mePytlakowski J. - Powstanie Mokotowskie. Reportaż,
120.'hotniczych ; 1. Reportaż, 2, "Faraon" w przekroczonym 40 rokiem życia.
. .
Staff L. - 'Wiersze wybrane, z portretem autora
200.I oprac. Jana Zygm, Jakubowskiego. Kra.
. t VII
VIII O'!'upa uposazemowa
I k6w: 18,30 VII aud. Polskiego WydawniDo stanowiska przywIązana J e s , : : .
,
Systematyczny Przegląd Ustawod~vv13twa Polski Odrodzonej BeO.ctwa" Muzycznego. L6dź w pro gr. ogólno- dodatek słuźbo\VYJ dodatek rodzinny, stołówka. . .
.'
Tatarkiewicz W. - Historia filoż6fii. T. I.
550.polskim. 19,00 aud. p. t, "Hektor Berlicz" .
Reflektanci winni składać podania wraz z zyclorysem l odpisami
Tołstoj A. - Droga przez mękę. Cz. I: "Siostry".
300.Katowice: 19,30 PoP. koncert symfonicz- ć _' d ctw od dnia 15 października 1946 roku, pod adresem: Wydzi8.~
ny. W-wa: 20.00 dziennik. 20,30 "Lancko- I ~Wla e
31
Zilliacus K. - 1I,1:iędzy dwiema wojnami
130.rona" 21.00 muzyka. 21.45 Kwadrans pro- Powiatowy w Łęczycy, ul. Sienkiewicza ~r.
.
.
Przewodmczą.cy WydZIału Powmwweg
zy. Krak6w: 22.00 Koncert rozrywkowy.,
(ID' 1797)
Łódź: 22.30 Koncert żYczeń. W-wa: 23.00j'
STAROSTA
Ostat. wiad. dziennika. 23.20 Program na
,(_l Paweł Walicki.
jutro. Zakończenie aud. i h~ dQ 23.35..
KAMERALNY DOMU żOŁNIE- Soboltowa i słuchacze
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% październiktJ

STEFAN OTWINOWSKI

!\D""M WAżYK

WI ELKANOC

STARY DWOREK

K UP I

Ę

~i

Poszukuje

=
=11..,

stenotypistid lub.
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. IU'WAGA! Kupię zaraz samoch6d
POTRZEBNA wychOwawcz~i <!°IZA~HENIĘ. duży pok~j z kuchmą ci żaroWY na chodzie 3 lub 4 tony,
MONTERólV i pomocnik6w hy- dwojga dzie<:i 4 i 8 lat na poł dma na 2 pokOJe z kuchmą. T~~~::V) za~łacę natychmiast gotówką,. draulików oraz panienkę do skle- od 1~19. PlOtrkowska 130, m. 12. Nr 39, m. 31.
,(
P Wiadomość: Telefon 104:32, godz.
.
.
.
(419B-p)
. 8-10 lub 14-15. Łabęckl. Sprawę
pu pI"2yJmę. Techmka Samtarna.
traktuję poważnie, możliwie pilnie.
Piotrkowska
154,
(ag)
POSZUKIWANE
są
siły
biurowe
ODDAM
pokój
małżeństwu,
może
(4194-p)
LEKARZE
LEKARZE DENTYśCI
ze znajomością. buchalt~ril. Zgło- być z używalnoścIą. kuchni.
szenia "Czytelnik",
.Plotrkowska. Oferty do Administracji pod "MałDr med. STANISŁAW BIBERGAL Lekarz-dentysta TADEUSZ MINTZ, POTRZEBNA panienka do galan- 96. pokój 305 (III p., lewa oficy- żeństwo".
(4187) BADIO 4-zakresowe, :I głośnikowe
klawiszowe sprzedam. południowa.
specjalista chor6b sI,órnych i we: leczenie chorób zębów, jamy ust- terU. L6dż. Piotrkowska 120.
na).
(wł.)
Nr 28-4.
(4205-p)
neryc:znych Piotrkowska. 134. 'lej, zęby sztuczne. Południowa 46,
(6086) 1-........_ ..............._ ............_ ....._ l'rz:nmuje od 4-6. Telef. 269-96. telefon 268-91.
(5645)
POKOJU !II kuchnią. poszukuję. LOKALE
(613)
Warunki do omówienia. Legionów Z POWODU wyjazdu sprzedam
Dentysta WODNICKI STANISŁAW WYKWALIFIKOWANEGO(Ił) keię hAn..ub z dołem w
~~~~~y
T!i:
Nr 22, m. 6.
(4203-p) re?tofi~5:,V!~t~~::r i~~5. {5g~~j
J>ro~. dl' BER ARTUR. choroby specjalnoM: korony i mostki gowego(ą) przyjmą, natychmiast Kilińskiego poszukuje
kobIece i zahurzenia
hormonal- porcelanowe. Andrzeja 11, telefon Państwowe Zakłady, Przemysłowe 171-29.
(4074-p)
ne. ~rzeprowadził "się ul. Da" Nr 154-12.
(5731) w Łodzi.
DWóCH braci studentów poszuszyńskwgo 30. m. 7. tel. 137-19. g.,_""".............._ ....._ ..............._ _ _......
oterty wraz z życiory- USTl}.PIĘ(za-:-;;r~~e-;;~y- kuje pokoju blisko śródmieścia. MASZYNY SINGERA, gabinetowa.
4-6.
(5D91)
sem prosimy kierować do Dzien- wistych koszt6w) 6 pokoi, wysoki Zgłoszenia pod "Bracia".
(6092) i ZwYkła do szycia oka.zyjnie do
AKUSZERKI
nUm ŁÓdzkiego pod ,,56/58".
parter, śródmieście tel. 177-56' gosprzeclania. B. Matusia~, Lódź, ul.
(6085) dzina 18-19.
(pap 1773)
piotrkowska 189.
(141/N)
Dr med. UERDER STANlSLAW,I ....-""""'....................._ ....._ ......................
POKOJU, niekrępujące wejście,
choroby skóry i WCiE~ryczne - ,'\11USZłiRKA Wojfasiewicz, abituposzukuje inteligentna, pracująca.
przyjmuje od 3-6,
Gdańslm 46. rientka Warszaw~kiej Kliniki proTel. 211-70. godz. 9-2. Roentgen. ZGUBY i UNiEWAżNIENIA
m. 7, tel. 212-62.
(5300) fesora Gromadzkiego przyjmuje _
(4156-p)
Pomorska 43.
(448 (p)
Dr KONDR:1CKI SP<lcjo.lista cho- _ .........................................__.........._ ..
PANI kulturalna, pracująca, wy- ŁASKAWEGO znalazcl? proszę. O
r6b żołądl.a, kiszek, wątroby, Na- I
płacalna,
poszukuje pokoju ume- zwrot teczki skórzaneJ . cze.meJ .. S
ruto1Vicza 35, przyjmuje 3-6, tel ePOSZUKIWANIE PRACY
blowanego możliwie z telefonem. r6żnymi dokumentami i .płaszcza
fon 206-V9.
(pap 1(73) 1-................- - - - -......- -.......
Tel. 152~15 .(Maria).
,(6087) letniego białego za wynagrodzę
niem pod adres Moniusekil1, m. 21
POSIADAM
znajomość
język6w:
tel. 165-86. Z. BI"2eziński.(4188-p)
Dr med. LENCZEWSKI, choroby
rosyjskiego,
francuskiego,
ni"lmiekobiece i akuszeria. Obecnie: Łódź,
poszukuję odpowiedniej
Sienkiewicza 51. godz. 3-7, tele- ckiego,
KUPNO
I
SPRZEDAż
ZGUBIONO. legitymację służbową,
fon 181-47.
(5172) posady. Do Administracji pod
.. Warszawianka",
(4135~p)
Nr 896 wystawioną. przez Mini-·
lUT szklarski po cenach hurto- sterstwo Przemysłu na nazwisko
wych.
Farby
i
Art.
Malarskie
poEdmunda Waligóry zam. w Lodzi,
Dr KONAR WACŁAW - specjali- MI.ODA, znajomość korespondenleca E.' Hybś i S-ka, L6dź, Wól~ Daniłowskiego 5. m. 50. (4191-p)
sta chorób żołądka, kiszek, wł),tro- cji, biurowości, maszynopisanie _
czańska 135, tel. 224-14.
(107 lag)
by - powrócił.
Narutowicza 56, pOSZUkuję posady sekretarki. Ofer
telefon 119-39.
ty; ".Janina".
(4197-p)
SREBRO w l:a2:dej ilości i w ka- ZGUBIONO kartę rejestracyjną na:
żdej postaci kupuje firma B. Kan nazwisko :Marciniak Henryk, Z8.ID.
Dr TAD:ElJSZ CHĘCIN'SKI. asytor
i H. Zielińska - Łódź. Grand Ląlwsin.
(20/k.)
stent szpitala skórno-wrmeryczne- n[~,Js.TER tkacki. krosna angielHotel, Piotrkowska 72.
(4142-p)
go Ś\v. Magdaleny. _ Przyjmuje skIe l kortowe. długoletnia prak4-6 z wyjątkiem sobót. Piotrkow- tyka, poszukUje pO::l3.dy w małym
ZGUBIONO kRrtę repatriacyjną na.
ska 157, telefon 203-11.
przed.siębiorstwie. Oferty pod ,.SaKUPIĘ każdą. ilość materiałów ko nazwislw Stanisław i Pelagia DymodzIelny".
(6093)
szulowych i krawatowych. Wia~ czka, zam. Zgierska 38, m.-25.
domo.ść: Piotrkowska 38 "Figiel(19Jk)
Dr Henryk PROCHACKI, choroby
sklep."
(4103-p)
sk6rne i weneryczne. - LE:gion6w MASZYNISTKA poszukuJe posady.
ZAGINaŁ pies wilk Rex, znak
Nr 17. godz. 12-1 i 3-6.
(5810) Oferty do Administracji pod "Ireskaleczenie na karku, sierść WYna",
(4198-p)
KUPIMY każdą. iloŚĆ obić meblo- strzyżona. Odprowadzić za.' nagrowych, materiałów dekoracyjnych dą. Armii Ludowej S8, bar. NieDr rI\VEClU ALEKRANDER i firanek. F-ma G. Witiżak. Łódź. prawny właściciel odpowie przed
choroby wewnętrzne, Piotrkowslm TECHNIK dentyst:Y'czny z lO-letnią
Południowa 2 te,l.· 257-21.
(6064) są,dem.
Nr 35, prZyjllluje 3-6.
{lij57} praktyką., samOdzielny, pOSZUkUje
(6084)
pracy.
Oferty kiekrować pod
War,,133".
(6Ó21)
Dl' PIETItASZHIECZ z
BRULIONY, zeszyty,. pap~er, ma-I SKRADZIONO kartę odzieźową, na
szawy) ,
specjalista choróh uszu.
k'!l!atura or~ re~eracJa wIecznych nazwisko Strzelczuk Jerzy,
zam.
-(rysunek z angielskiego
nosa, gardła Sienkiewicza 73. 1........."""'......................................."""'.................... 1
plOr. - Ł6dz, PIOtrkowska 96. - Gdaflska Nr 9 ze stemplem Zjedn(}oo
Przyjmuje 3-4. 6-7. Tel. 195-00.
NAUKA i WYCHOWANIE
Sklep Pomocy Szkolnych.
(wł.) czenia Przemysłu Konfekcyjnego,
Graphic
1946)
wewnętrzny 19,
(2162(p) 1.....................................................................skradzioną dnia 27. 9. 46.
(6089)
.
II KURSY.
50 m. 7. WYDZmR~AWIl!! lub kupię tkał
Dr med~'c~'l1Y ANTONI ::\IAJEl\·- Zapisy: Stenografia. m9.szynopisanię mechaniczną. Szczeg6łowe ofer ZGUBIONO dwie legitymacje tram
Pyta Jim, tenisista,
SKI choroby kołJiece i weww:trl'.- nie, korespondencja, kl':ięgowość.
ty pod j,Tkalnia" do Administra- wajowe (żółtą i niebieską),· legityne, 0(1 3-5. Legionów 113 m. 1.,
(6012)
c
ji..
(4125-p) mację związkową, palcówkę. Skotenisistę Johna:
Telefon 216-82.
'
(3514)
neczna Marianno.. Wodna 36 (Choj
- czemużeś mi, idioto,
nx).
(4195-:p)
I KORESPO::-'DENCYJNE
KURSY
RADIOAPARAT
nowoczesny
okaDl' WóJCIK WACŁAW choroby HSIĘGOWOSCI. Informacje: Lun·
wskoczył na ramiona?
zyjnie sprzedam tel. 186-46 godz. ZGy,..,iiIONO
kart'"
oczu - powr,Scił i przyjmuje 4-6. lin, skr. poczt. 105.
(1731/K)
Brzeźna 18, tel. 176-50.
{ag}
1-3.
(pap 17(5) P..iU-Łódź~powiat." ~~~!~~crJ~~
Na to Jobn gorączkowo
czysław, wieś Małecz, gm. Łazil>:Ol\lPI,ETY baletu .Tadwigi lIryKUPUJEMY korki i butelki wiJ;l. sków.
(4189~p)
JimQYVi odpowie:
Dr mełł. "OGEI~ ze Lwowa. ape- 1l1cwiddej. Dla dzieci młodzieży
ne,
Piramowicza 12, Wytwórnia
ejalista. chorób kobiecych i aku- pań. Zapisy: .Jaracza 29 g. 4-6.
win.
(4075-p)
- Nie widzisz? Nasz przeciwniI{
szeria, przyjmuJe - ul. Narutowi(6062)
UNIEWA1.;NIAM· skradzioną. karto
cza 4, tel. 260-92.
(ag)
rejestracyjną RKU -L6dź, odrocze~
d~metroVf.Y człowiek
nie służby. kartę węglową"
palMEBLE: sypialnie, stołowe. ku- cówkę na nazw. Sobierajczyk JórHJRSY stenografii, maszynopisa0hnie oraz pojedyńcze sztuki po- zef. Edwarda 15.
Dr ZOFIA KOLSlJT z 'Warszawy, nia Centmln('go Związku Steno(6071)
Wiem, że grac w tej pozycjI
leca skład mebli. żeromskiego 39,
choroby
kohiece.
pO\vrócHn
i Rra!.)w i H'1.szynistek. Zapisy: Ki~
tel. 272-55 po cenach przystępprzyjmuje obecnie. Łódź. Piotr- liiisldego 50 m. 7.
(6212)
dla ciebie niemiłe,
nych.
(4001-p} 7,GUBIONO
karlę
rejestracyjna,
kowska 70 m. 8 tel. 212-22 godz.
RKU - Łódź - powiat.
Czechowicz
lecz jak inaczej dostaG
8-6 pp.
"
(40H-11)
Stv.nisłayr,
wieś
Małecz,
gm. Łazi
li;:Un ... y Piotrkowska 83 przyjmusię do jego. piłek?
sków,
~4190-p)
ją 7.ap~sy na stenogmfi~, maszyOLEJKI perfumeryjne,· surowce
Dr RATAJ-2U RAliO\VSliA, S11e- nopisanie,
księgowoM, koresponkosmetyczne. Zakupi· kaMą ilość
cjalistka chorÓ'1 skJrnych, wene- dencję.
(5939)
"ENOLA" - Lódź, Napi6rkowskie
RóżNE
rycznyeh u kobiet. kosmetyka 1p
go 24, tel. 177~OO.
(pap 1746)
karska Pioh'];:ows]m 33, godz. 12
do 1 i 3 do 5.30.
(k/116} KORESPONDł1NCY.JNIE nauczam
WILEŃSCY E'RYZJERZY - Łódź,
matematyki. fizyki. chemii. Opo- FABRYKA metalowa w Lodzi poczno, Limanowskiego 34. J'ir/1.gi- szukuje kierownika odlewni, kia- POSZUKUJĘ sklepu z mieszka- OKULARY, tf'rmometry lekarskie. z~ warlzka 11. - Znani ze swej fa~
dają
pełną.
Dr med. S. 1;URA KO\'fSliI, spec- strant Ałpatow.
(5926) rownika warsztatu mechanicznego, niem w dobrym punkcie w śród- laboratoryjne i inne. ,..,. Warsztat chowości w Wilnie.
mieściu. tel. 192-18. godz. 10-13. optyczny, L6dź, Nowomiejska 3- gwarancję na trwałą. ondulację no.
jalista chor,"'!) skórnych. wenerycz
techników-mechaników. pracowni(6023)
każdą diugość włosów, oraz wszel':'
nych. Piotrkowska 33 g. 12-1 i Ium.nr męskiego i damskiego no- k6w handlowych, tokarzy, ślusa
kle
prace
wchodzące w zakres
8-5.30.
(r-l1G1 woczesnym udoskonalonym syste- rzy, frezarzy, !ormier:olY.
Oferty
KUPUJJi.l, sprzedaję, gazę młyń- fryzjerstwa.
(ag)
Rką. pasy
transmisyjne. silniki
'1lcm Lewandowskiego naucz!l:ia Biuro Ogłoszeń PAP, Piotrkowska
(pap 1735) POSZU]{U.JĘ lokalu sldepowego elektryc7.ne, itp, M. \Viktorowicz,
Koeduka.cyjne Kursy Krawieckie Nr 13. pod Nr ... 2055".
przy ul. R.zgowskiej (okolica ko- Łódź. Południowa 21, te. 212~19.
Dr l\fARIA śWIDBTISli:A. chor. przy Instytucie Przem.-Rzemieślścioła). Remont zwr6cę.· Zgłosze(pap 1719) l'UACOWNIA FUTER M. Sabat.
sk6rne i wen er. Kosmetyko. le- niczym - Ł6dź, Ster. .Jar::.cza 14,
Piotrkowska 92i67. tel. 216~54.
(pap 1774)
karska, Piotrl~owska Z::!l. tel. :141-7::! Tel. 181-12.
(ag 80) PRZEDSTAWICIEL
podr6żujący nia tel. 169-50, dla S.
(5908)
potrz~bnY'I ___""'_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_______________________(4_0_76_-_P_)I-=-am~--'----------------EQO branży kosmetycznej
GWINTOWNICE do rur oraz naZgłoszenia. "PAR" Poznań,
RaZA.OFlAROWAN1E PRACY taj czaka 7 pod ,,9,1038" (kr. 1806) POSZUKUJE lokalu przemyslo- ~zędzia hydrauliczne kupi "Tech- ARTYSTYCZNIE ceruję wszelką
Dl" ANATOL iUlIKTJJ',Ii:O. specjawego o powierzchni około 150 m2 nika Sanitarna" PiotrkDwska1G·!. garderobę. I śródmiejska front, I.
lista chor6b ltol)iecyeh. przyjmuw mieście lub bliskiej okolicy. _
(Ag-129) p. m. 5.
(102;ag)
je od 3-6 po poło A1. Kościm:zld UWAGA! Chętni no pracy 1 do- FRYZ.JER męski potrzebny. - Oferty do Dziennika ŁódZkiego - - - - - - - .- - -_ _ _ __
96, m. 2, (róg Bandurskiego 8) (1') chodów, mo~ą lekką szlachetną Mielcza.rskiego 15.
.(4199-p) I ..EICl!! CONTAXA kupie, dobrze ~OTOGRA.FIA TECHNICZNA' _
(4204-p) pod •,Kosmetyka",
pracą 7.arabiać łatwo do 1.000 zł
zapłacę. Fototechnika. Daszyńskie Fabryk, wnętrz, gmachów itp·. 0go Nr 36.
(ag 76) :az. ",:szelkie. grupy, uroczystości
Dl" REICHER - specjalista cho- dziennie. 7,g-łoszcnia Dziennik Ł6Bedakto:r na.czelny ANATOL MIKUŁKO
(lcr 1805)
rób wenerycznych - powrócił. - dzki Nr 1805.
1 okOlIcznOŚCIOwe wykonuje FotoPołudniowa 2G. tel. 191~23, przyjH. śmigacz, Piotrkowska 6, tele..,
l{RA'VATY f szale. stale nowe fon 171-84.
muje 2-5.
(ag)
(98 Tag)
w~o!,y. Wytwórnia ,;Wł6kno",
S]l:KRETARZA kierownika, urzęd
Lodz, 6 - Sierpnia 2, telefon 171-03.
Ceny fabryczne.
(ag) SZW.'U,NIA bielizny damskiej Sy;.
Dr W. STEIN specjalista chor6h nilm - pomoc ł'mcha.ltera poszuAdres Bedakc.ii
A(lministracji:
;:,e:n~a:' Mirosławy StawiSkiej:' ..:.nerwowych. śródmiPjska 7. przyj ktl'ie Ośrodek Szkolenia ZawodoRedaktor przyjmuje CO~
blellzna ~legancl:a i zimowa. Łódź
muje 4-6.
(4121-p) wego w Łodzi, ul. Kiliilskiego 24" Łódź, PIotrkowska. 96, telefon 123-34. (60601 dziennie od godz. 13-14, tel. 207-18; Sekretarz Redakcji od lO-ej KUPUJĘ dzianinę jedwabną, ba- Al: KOŚCIUszki 93
(przy Bandurdo 12-ej. telefon 123-33. - Redakcja rękopisów nie zwraca. wełnianą, niefarbowaną oraz przę sklego).
(ag/69)
dzę. Tel. 193-52 lub 189~10. (3752/p)
Za treść i terminy ogłoszeń. nie bierze OdpOwiedzialności.
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REU~iATYZl\r, artretyzm
zwapnienia, cierJ>ienia piersiow~, suchoty, astmę, zastarzałe kaszle,· chorOby pę<;!herza, wątrOby _ leczę.
radYkalme środkami na. Sobie wypr~bowany~i.
Ł6dź,
AbrarilOWSklego 39[2<>, III p., godz. 15-18.
(gr)
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