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Niemcy marzq
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-o wOJnie
. W publikacji "Thesecret history
oi the war" Warb~y Root, znany publicysta i historyk amerykański, rzncaciekawe - światło na ~enealogię
"trzecJ'ej wojny". Odzie tkwi źródło
propagandy na rzecz .,trzeciej wojny". w Ćzyim inter:es:eies.ł ona pro-
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propagandę mt:>,miecką

kl~~t::U:f::'f::~j'od stu

po

lat była Fanłasłyczn'o depesza
bazowana na za'Sadzie,
ostatecz-agencii "France Presse(
ue zwycięstwo będzie wyuikiem dlngiege> okres'uwojen. Stosując ten typ
BERLIN, 2.10 (API)
stratlegn. 'Niemcy wyci!ągnęUkorzy" Wśród ludności niemieckie]'
śclnawetz wojen przegranych.
.
'Popierwszei wolnie światowej ~ i W kołach brytyjskich krąż~
stWierdza' ~oot - główny sztab nie- pogłoski, iż W strefach amemiecki wziął się natychmiast do dzie' " .•
. k' ,
la, a·byjaknailepiei wykorzystać stra rykansklej l bry tYJ S lej utwo
ty· pOńitesione przez przeciwnika i a" r.zony zostanie nowy rząd
by Ptzygo,tować drugą
.
~~e~~~~~e~k~o~n'OmicznY.ni. m1iiita.rll's'ńtJ niemiecki.·

że

WcbWill~
,wi~zy~ieh

'hlirletowski

sJti cytuie ,na oowód, tego· tekst tajli~go :pa.ńHętnika gen.erała von ·8tulpIj~gek'

..

.
.,
..
d:r!tgiei wojny
.
w~ -'-o' pisa) niemiecki ge~rał ...:.. bę
'.dZlemiało charakter jedynie przej. ścrowy, ponieważ.udało nam się zrujnować naszych sąsiadów ekonomicznie LbioIogicznie, Nasza przewaga ekonomiczna i demografiCzna iest· wyraźniejsza niż w 1939 r. Ostateczne
zwycięstwo prz.yjdzieetapami. Osła
biliśmy dwa pokolenia naszych przel,;Jiwnitł:ów, zrujnowaliśmy ich przemysł i nagromadziliśmy w naszym
~. kraiu wielkie bogactwa, zdobyte na
woinie~. Nie potrzebujemy obawiać się
ci~żkjch ~a-runków pokojowych,
nieważ nasi przeciwnicy nie 'TO'~Hl'.7~-1
"Pr~egrJni:ie

__
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tam nie
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jedną.

rozmowę,

gazeta zamiast kaczki,

Przygołow'
a-n' e' '
"
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Wl~g~n:e~td:t~:~~~::\;~~~"Y~~r:~!r
niemieckim strefy amerybył UŻyty po raz pierw· końskiej" ibrytY·J· kieJ',
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skazanych na śmierć w Norymberdze
lui są w drodze _. 77-lełni kał-Ignaceg 005CIC
M ' • k"·lega stryczkiProchy zbrodniarz.y spoczną w bezimien~
GENEWA, 1.1.0 (PAP) -W dniu
nych
grobach
lpaź,d-zlerniik.a w okołieach Gene.
.
Zgon

zmarł w Wieku, l~ł 79 b: PorezyNORYMBEĘGA, 2.10;' 6P.I\P). -.:
clent Rzeczy:po,spohleJ PQł5ldeJ pro- Skzanych przestępców wojoeully.ch
fesor Icł'i,a,cy Mośdcki. .
. podzi-elOflO na trzy grupy,
fjU
'P",erwsza g rup a ohe'm'
101
#b
Zmarły przybył. do Sz.wajearid w
v J u·Je, . iL oso
skaz~mych na śmierć, -dli~,g.a· 3 prz.e
:r.O'lm 1939 po klęsce WTZeśniOWej s.tę.pców skazany.ch na dożywotnie
V-t?U Papenbędzie j egc i .~OIZOJSt~Wał t~ bez ~zerwy ~t wj~~jff1Ji~a trzeda 4 skaza4lycn n-a
.' . - ... _,. - ScLac·ht .m---l·n·l.-······ do . ~u., ... ,~~,~ .. _
.
,~
więzienie od lO~o 20 lat •. " . .
I i '.
, •
. . . ; , ,'. "" .
Ttty . te grapy -'ll.m,~~Wl10 w
·'· . " . F'
.
't .h
..
p.ł·~A._.·.c_.łv.•,# •... .~_-. trzec'h oddzielnyoh częścia·ch wjęzief. lnanSoWl
. fl BC e mI
't
~'ł fłł.'"
nla l1orYill1ber;skiego~
nistrem informacji..
odroczona
SvecJa,kla komisia. międ·zyabia:ucka
Twierdzi si p , iż w tym ce- . LONDYN, .2.10 (PAP) - Kouferen- opr~có'\vuoje .pl3ill. egzek.u.c].i.
.
.
• "t...
l,cia pa1lestyńska w LCtndy;n1e zosil:ała CIała ·skazancow zostaną po e.g.zelu3 oskarzeul nIe zosta l Od11GCZ0'l1a a,ż do zakończenia (rene-kucH: slpalone~
skaza.ni przez T.rybunał No-Irallińe:go Ztgr.oma:di,eru-a. "Na.,r{)..~. ów Zje-I . LO.~
... YN, .2.10'0 (tAlPJ) •• - . iDziOOil1ik
, b k"·
<111Dcz,o,nyc\h., kttore z!b~~rz,~slę w No'f .• ,Star ~odaJe \~l~doo:IOSdit na tema;t
rym ers l.
.
·wy,tn JQiriIDu 23 lPaźdzl'em!Jlka,egze,kuc]II skazancow z NorymbergI.
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...

:IN._

'.'

na widowni

Przed wojnq współpraco z Niemcami, po wojnie - linczowanie
murzynów:. oto· działalność amerykańskiej organizacji ,faszystowskiei

ją sIę między sobą.

Zgo.dn,ie ,z ,doJl<i·etSii-eniami dZlien.nika,
20 Sjpecjalistów brytyjskich SI~użby
kamej, posiadającyclJ. doświadczenie
~. ku' . h't.
. ~
w. e·gile,
. qal..UJl, ,prz-ez ca ty t y- dZle~J
czynUo' 'Przygotowania do egzekucji
zbfDidniarzy htt1erow.skich.
Sz,nuTY, speci.alme wY1>r.odukowa,.
llep.rz·e.zfiril11ę łOI}dyńską, iO&tafYvry
ś1ane: d;o Nr.emie·t.
-..
Gtownym kat-embędu·e Henry
PJeUed)iOlllt, liczący 77 :lat, le'c~ ciągl,e
jesz~e w \V. Brytanii uchodzący za
l!1i:ep?rówd1~ue,go, ~Il'istrza w swej ponu:reJ spec] a'ln.o SCl.
Dzie.n!Illik dodaje. że skazańcom zezwo'iiollo na widzenj'e slie ze swoimi
rudzl'11a.mi J)-rzed śmi-ec'ią .
Na szafot będzie im towarzy-szyl
katPelal1. Groby ich będą bezimienue, ,bez żadue,g'o rodzaju znruków; a
m~;ejlSce Iclh illoc!h!owania tr,zyman,e hę
dz.ie w taj,emni'cy.
Miejscem egzek.ucj~ będzi'e prawdo
IJodobnie Mii!1.de~ mała wieś o 16 km.
Gid Lubeki.
IUOfN1DYlN, 2.10. (1PIAiP). - "DaJilly
!Express" id!OilOS.i, że z !pewnej starei
-londyński,ej finmy powroź.nicz,ej wyslano do pala-en slP'raw~edliwo,śc·i w
NOfymber-dze 2L4 zwo-j·e nowegó szuura.
F&mna ta {I,d 1805 roku zajmowała
Slię m. in, WYTO bem stryczków,. doSiarczanych ka,tomJondyńtskii1l1.

NOWY JORK, 2.10 (PAP) - Mi-lżyciem politycznym kilkupołudnio-Izują., ~e za morder~twa te odpowienJste;rstwo sprawiedliwości st. Zje-IWYCh stanów amerykańskich. Obec dzialm sI} cZłOnkOWl~. Ku-K1u-~anu.
byladla nas jedynie straconą możn- ?noczonych podało do wiadom~ści. ~eJ po 'praWi~ 20-1e~niej działalnoś!{;r-Klu-Klan. rOZWIJa e1:lerg1.czn~
wością wojskową, Lecz po woilJ.ite
ze posiada dowody, stwierdzaJąco CI, podZIemneJ. Ku~Klu-~an zaczą,ł akCJę prop;;g8;ndową, prze,c;,Wlf,O "ro
,ąa siedmiu Niemców będzie n.."·.,n,,,.lścisłą współpracę
Ku-KIu-Klanu . z.. znow występować Ja;vme.
wnoupra~men1U rasowemu, . Poza
dalotrzech Francnzów,
Niemcami,
Sprawodzdanie mlsterstwa spra- I tym w kIlku stanac~ p~łudmowy~h
w 1918 roku. na
Współpraca ta była- najbardziej Wiedliw.oŚCi s.twierdza, że.. zdarzaj~ KU~KlU-:Ę{
.. ~an. w yp_ oWledzl~ł ot~artą
przypadało czterech F'
aktywna·w latach od 1937 do 1941 się na nowo w St. POłudnl0W~hh- WOJnę ZWIązkom zawodowym l potychczas ·przypadało siedmiu
r, kiedy został nawią,zanyoficjalny cz;ne wypadki linczowania murzy- stępowym '~rganizacjom robotni.
ców na iednegoCz-ecba. a teraz
kontakt pomiędzy Ku-Klu-Klanem nów. Istmeją dowody,· które' wska- czym. .
'.'
,.
~
G
stosunek będzie wyglądał jak 10:
a ZWiąZkiem. Niemców amerykańW '. recii
Zgodni" ze swymi planami.
skich. Związek ten był organizacją,
ł
iUONDYN;. 2.10 (IPAiP) - Agencja
cy wzięli się do dzieła - mówi
popieraną. i finansowaną częściowo
Retlitera dOl11oiSi: z Ali:en". l,ż. prii:mi,e'r
7"" ~ajpierw ,wydali wyrok
przez rZI}d hitlerowski, którego ofigfie'clki "T~,aMairLs p(fda;l~ <10 wia'domuna Zydów, którzy byli narod
cjalnym celem była rozbudowa przy
ścJ, że utwo:rzyt rząd; zlożo'ny z sasłabSzym, iednocześnia
jaznychstosunków pomiędzy St. Zje
.
. . ' .. ' . - . .
. :mych mUllaJrCihi1Slt.óW; Rząd t-en uzyŻydów miała im
dnoczonymi' a Niemcami. W rzeczy do
Rewelacje na:
komen- slka'l a'P,r>Qibali:ę~ról~., .. "
świadczenie w stosowaniu
wistości celem związku było wywo
.
.
. .'
.
.' "
W srodę \Vll'eczor old:bylo Sle załanie nienawiści rasowych i religij- danła
koncentrac, ne. g, O W . Czechach przysię.ż'en1e TIo-wego, grubinefu. . '
sny ch" i zmechanizowanycb
o
·Jtlordowania ludzi.
nych w St. Zjednoczonych oraz dzia
,
'
.
Drugim z kolei narodem, przezna- łalność szpiegowska na rzecz Nie- WIEDEN,2,10 (PAP) -:- ~a wtor
czotiym na zagładę~ był naród
miec.
.
.,.
kowym posiedzeniu procesu b. ko~
.
niszczony systematycznie. \V stosimKu-Klu-Klan "jest organizacją, ter- menflanta jl}dnego. z niem~ck!ch o~
.'
,W Eg"lpc".e.
."
ku do: innych wrogów Nitenlcy ograni~ rorystyc,zną, założoną.· w stana.ch po bOzo,w koncentrac'y]nyc~ w Czechach
czyIj się na razie do biólogLcznego wy łudnioWych po amerykańskiej· woj- -,- Silgfrieda Seidła.· wyszło· na iaw,
prosżq ,O .łtisk~'·
LONDYN, 2.10 O?AP - A:gtencja
naturzania. przeprowadzanego
nie dómowej z 1861 -.:. 1863 roku że HiHmmlermiał zamiar w ostatniej
.
.'
IReUitelra donosi z Kaku.żekomi1'et
matycznie: w ciągu pierwszych 3-ch dla walki przeciw murzynom, któ- chwili przed kapitulaCią Niem!tec u- . NQRY)'v\BEROA.~ 2._~~ .. (PAP). • W wykoil1a,wczy pa,rtii Wa.fdys,tów wylat okupaCji, naród francuski zmniej- rzy wówczas' z niewolników stali się· dec do'· Szwajcarii.
.
.
środę rCllno .p~stw.~wlh apelowac 3 dwl we w!olvek malnj~es't, w którym
·szył się. o. dwa miliony; z powodu pełnoprawnymi obywatelami z r ó w - .
. . . d,alsF skażani, l)l'iZ;ywódcy hitlerow- wzywa .naród e:giipsiki do "przy.gotomałyćb racjjżywno§ciowych
nanymi z białymi.
.
to~u ..proc~su, . Qkazało s~ę •. , z: scy: Ribbentrop i FRANK (Ska,z.ani wania się do walki narodo\vej w cetr~ciłi ~redniot' 15 kg. wagi,
Po pierwszej wojnie światowej Seldl tez uSl!ował uCIec do SZ\\ ~lca;. na śmierĆ) OVdIZ ·Funkt (sk2iż rutty na.lu SlPowoJdmva'ni,a nwz,ględnli,ell'jia sliu·
!Ulastach od 25 do 40. proc.
Ku-KIu-Klan liczył około 3 milio- ri!: korzystalącz pomocy ,s~wa.car de>zywotnie więzienie),"
sz,nych zad.afl kra'jiU",
.Jennej 'wagi. Aby
nów członków i kierował całkowici~ sk!ego adwokata narQdowoscl.Łyd.ow
Ób(ońca Hoo~a drSeicU1• zamierża
ManHeslt ią,da. 7Jenva,nia pertraktaski ej, dr I(arstena, ktory zaimował się rówl1ie~ 'w·iniieniu swego klientacjj z W Bry;tamią w Slp,rawj,eJ'ewizji
,czebny, na jaknajniższym
Niemcy świadomie i "wbrew
.
. . ułatwieniem
uck~czki
Żydów do prosić . ą ącbylenie . wy:roku doży- tr~k!a\tu i przek~,za!nja'" sprawy. eglp·
:'!- 'Petain'em nie ZWOhliU j~riców
f
Sz\Vajcarii. I<arsten mtisiał czasami, ",'ofłtH~go wieżieJiii.' . '....
Sk,le] Narod,om ZJ,e.dnoczonym~
ll.mnych.· Poza tym \\.>ywózki do
OlS a omery ans. le, p(zekupywać .gestapo.wcó",,· dostąr-. Ooering, porl6bńie' iakI(e1tel,· ma
lu"'z'J
ro'w- .
"zal' ą.l
c 'm n'l'z
szwal'carskl'''h
- , o. rozstrzelchliie
. . . zamia.st· po. mięc.12milionów. młOd"'ch
...
1.1
"Ią d' U.'lą .we, Wł
_. o,s.zech,.
~,.
n..
.
.0 .... •
.. orosić
Ołn-.5· O'. W' ie· C', ·US.Ą
:n~osię n;lgłell1uzmniejszeniu przy.
ł
rostuna~uraJnego w krajach, grani- RZYM, 2.10 (PAPL-:- "'vV n.a.jbHż-Wostatni!" miesiącu wojny dr !<ar wieszanie,', , . . . .
d
d
czacychz Niemcami.. Metody "steryli s,zych dnia>eh' przybędzie do Włoch stC? u,dal ~łę s~mo!o!e1!I ~~ Be~l:na, • N.QRYMBEROA" ~.!O (P ~P), Pro"o wie za" Turcję
·zacji'·, już. wypróbowane.
.
20 tysięcy Żol~l!.erz~: . amerY~ańskj.~h, wOino~ć" d;a ~lelkleJ, I,łos~) ŻydOW~ sb~() łaslrę. ,,;mesh
,Rlbb~ntrop... WASZYNQTON~ 2.10 (PAP) _. Jak
były wszerokim zakresie
m,ajqicy.oh :pel.mc słuzbę l:ąP.O~\V:YSple. w~~mIan.za \\łzę S~\\,alCars~ą, ~ba Sal1c~eJ., Se~~~-.n~(tart ~ .FR~NI<·n$wia~kzyl rz-e-cznil[( depa'J1tamenłu
JeilńóczestlieNiemcy .
Pl'erWSZy tra,nspo·rt zawltJ;:J1 lUZ .t-gg ~;;lalac Sl.ę podstępu l h~ząc .su:, zty!ll: . Ke!t~~ zwro ...Jł~~ę ..z P!OSQą o ~y).r' st.anu,
lołnisko\vie·c
amerykański'
ni~-rulnowaliprzemysł kralów
p aździ!em i kad·o POJ:lhl wr,Lrvorno na 7,~ władzeszwa!carskle WIZY takle! knnanle wyrok,u sm1ercl pr~ezroz~ "Ram1doJ'p'h" odwi'erd.zi po;f't turecki Iz"
tYch. .
.
pokładzie sta:tku =,CaJlan.:.
_
me ,wyd~dzą ze względu na stano~ si r7.elanie. li: 1lI~ przciZ pt(}w1eszenie. md,r, leżący w 'Pobl'iŻu C:leś,nioTIY d<ł,;!".dad o - j ~~złe łIi.mmJer zapropono'yał mu H:ss. Speer, l,; Doenitz ',pr(}sllą ,o neJski,ej, w' toktu. podróży,
• Jedynie ułewielka część
Dzi,e,nniki wlosbe pod~!a te
Morzu
nycJid6br zostanie odebrall~ mośc~ P01vs,trZymując Slę od lak:,ch- '. . isko za~mowat!e prze: ,Hlmmlera, 7.~'l11ejSJZenie wymiaru kary więzie' Śródziiemnym, która rozp'(}cmie się w
l dr Karsten mUSIał odmowIć.
'~Da;lszy ciąg na str. 2-ej).
ko'b.v1lek komentarzy.
ala,
!bież, mńes,iącu.

,Druga wojna -ciągnął dalej _
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Po wyroku norymberskim
k leCIe
h N
(Doko:6czenie ze str. l-ej)
wywołało uniewinnieniełrzech zbrodniarzy niemiec ic w
orym- Na margI~esie wyroku l~rb~:;~~
Ront. - Większa część pfrlostanie b d '
.
.
k
b
t·
t
surowy
Norymbersklego "m~s ,Lu u d 1:
w Niemczech i przyczyni się do poder ze - Tylko gen. Franco uwczo, ze wyro z y. les ,
j,eśH ,ahoe;my... UlJąC,\V!er ~ t .v:

'

O wOJnIe

niesienia ich potencjału ekonomiczne.'
,
.
jednI() zdalIue, 'uO muzl1ta powJ:.e
'
b'~I"?
Z -~,
~
h ~l",~
"d
' • o reakcJO!, 'z J"aką spotIiał mocarstw pracowali zgodnie w rruę
dzieć:ilJOitęv1nny.
s:kffiZ~!1Yp.aJs,c.l
.,n~
go.Przed
A straty
natury
10 oglCznCJ. .
CG1ego
swiata
nadc
Ou.<Hf Wla Om.OSCl
dzynarodoweJ'
organizacji,
ihiltl.e.I'YZiill,
atakiem na Rosję straty ~t~- się wyrok w Norymberdze.
kIzo.,Slta,l.
k
k er.owlllkow
na
mieckie były minimalne: na tYSIąC Oto najbardziej" charakterystyczne gło,sy:
był trybunał w Norymberdze.
śhej\Siz,a "ł"a ]'e:,go ~ , klt ". 'oprzeciętnie pięciu padło lub
,
.,
Liberałowie w Sto Zjednoczo- tomilaSl~ tal~()!dme 'P()!t~ft ~v.~~~a,
dżołnierzy
t ł
• d o ni•ewol"l. Krzywa "'zno- pa ryż
. . w Je. dnakowym s t opm'u" - nych wyrazaJ~
. . z'e za
s:t-wta
.Ji1li!llk~erstka. mJlll reakcJa
ary. !Hoe.
.
,os a o Się
wmm
u b o l ewarue,
.
wjJ(:;:11mka!pi1taHs,tyc:ma
pionowo od, roku 1941. W su· - - on.
inuznano tylko W?Jmi,eloka, któm
InHemile Niemcy stracili na frontach QJwło
Prasa paryska zwraca szczegól- nej decyzji"
11
nę zaczepną. Wobec tego :- stwler ryZ1fU i która. dZji . udz~ela sc!nrol
2.37.5.000
:Zotnierzy. co
na fakt,
3 oskario-"
oni _ gdyby Strelcher zallienia j,ego me d Clbl-tkom.
_
56,O.:,ix_ ao ofiar, bombardowan. CZYnI nych zostało Uniewinnionych.
l d
'Z'."
d
I' k'
.
<><lPibolki!m
23- 000 l d
on yn
-;iesił wydawanie "Stdrmera w
N<I!r6 POI s l !lllt;Sil Z 6'
_.1,
Wię
ZI.NiemCy spowodowali
Federacji. b.
,
. 'd
1939 T.
niewinny jak
teil1.
śmierć conaimniel 25 milionów ludZI obozow oncentracYJnyc aswlad- Ca~a prasa podała do .wI.a 0t ' .
,
NWl1oiC1oWl ipolskLemn gr:OIZl~W];~ll!
w Europie. a co więcei. ich polityka czył:,
.
mOŚCI wyrok pod olbrzymImI na- bek.
!I1ie ty]ko ihiiHery:ZlITl ąo:e,r~flIg~ l
zmniejszania racji żywnościowych 0- ,.Wyrok w Norymberdze Jest główkami.
O S lo
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ne, Na. stronie pierwszej zwraca uw~gę IntereSUjący

,fo.tomontaż

~e

ZUlSZCzonej 'YB;rszawy. Poza tym numer u~uP:łnia3ą obsze,rne wiadomośc~ z ~y<ila rzemiosła, lista nowych
mlst.rzow rzemieŚlniczych, nowelka
i dzIał humoru!

Aferzyści z łódzkiego

eJ

labor t

tl

n

Zbiornice skór surowych
i rozpiętość cen

schv'Iyłoni na granicy przez
Komisię Special,ną

28 września w tej samej rubryce
poruszyliśmy

problem

zaopatrzenia

ludności pracującej

w nbuwie i skó
ry Po ,cenach szty'wnych. Poza tym
Przed kilku tygodniami Delega- GliVi-icach na, wylocie do amery'zwróciLiśmy uwagę na to, że łódzka
tura KomisjiSpecjaJnej wykryła ka:ńskiej strefy okupacyjnej. EksRzeźnia Miejska nie przynosi mia_
wielkie nadużycia
laboratorium proyeja wysłana natychmiast do
stu przewidywanych dochodów, z
cbemiun:rm ,,,Selen", mieszczącym Gliwic ujęła obu. aferzystów wraz
uwagi na. fakt przeprowadzania uboju w innych zakład,ach z pominię
się przy ul. Nawrot 31 w Łodzi. z żonami w ostatmm p:łoomal mo:'
ciem łódzkiego. w związku, z . ,ym
Główni winowajcy,
współwlaścl.- mencie.'
'
otrzymaliśmy wyjaśnienie dyrektociele wytwórni, dr chemii Stani-I W ten sposób nieuczciwi przed:l'a Rzeźni, które podajemy poniżej:
sław żuchowski (zam. przy ul. s-iębioo:cy i złodzieje mienia pań"Zadaniem Rzeźni Miejskiej w
Nawrot 7) i Henryk Laskowski siwowego nie ujdą karzącej ręce
Łodzi, jako zakładu użyteczności pu
(l~l. Traugutta. 4),~ zbiegli w nie- qn:rawied1~ości. Warło u t tym
bUcznej, jest przeprowadzanie ubo- d
ki
vy
ju z\vierząt rzeźnych oraz kont;:ola
Wla "ornym . erunku.
nueJScu nadmienić, że rewizja
sanitarno _. weterynaryjna nad mię
Poniewa.ż wyżej wymienieni na- I schwyłanychi ich żon
dala posem i przetworami mięsnymi, przy
razili Skarb Państwa na wielomi-I ważne rezultaty w postaci ujawczym w trosce b ochronę pogło\via
Bonowe szkody, rozpisano za ni'- nienia kio'sztownośd i złotych tlo~ się do wyj8Śnieniawielu niezrozu- szawie, zamieszkałego ostatnio w na podstawie dekretu o ochronie
mi listy nończe. Labo:rałodum nane!.
'
miah'ch dotAd stron afery.
Łodzi, ul. Andrzeja 27 / 8 , lekal'za j hodowli zwierz~t go~podarskich nie
t5
"':1
"t
Jana Magalifa, syna Daniela i Le zezwala na ubOJ ZWIerząt hodowlaczas jakiś zamknięto,' a następnie
Sprawa: nadużyć w wytwarzaniu
(o.)
okadii, z domu Sołowiejczyl\:, ur. nych.
uruchomiono pod kierunkiem wy- i sprzedaży leków na terenie,l.o17.8.1898 r. w Łodzi, zamieszkałego
Natomiast zbiórka skór wołoznaczonego pnez KomisjęSpe- €bi ma zasięg o wiele szerszy. Kow Ł:>dzi, ul. l-~o M.aja 3/~, le~arz~ wych,
cielęcych, owczych i 'końcJalną .kuratora.
. :; S • In
irz' la
komIsarza do walkI z epIdemlaml,' skich z mocy uprawnień rządowych
muJ,a
peąa. ~ za ~a • Juz
.
...
podejrzanych o zbrodnie z art. 286 zajmuje się wyłącznie
CentralaPoszukiwaum zbiegów przez cały szereg Wlnnych l podejrZa-" Delegatura KomisJi Specjalnej w par. 2 KK.
Skór Surowych z oddziałami w każ
dłuższy czas nie dały rezultatu. nych o współudział w malwersa- Łodzi n:=t mocy art. 11 I 13 dekre-I Ktokolwiek by wiedział o miejscu dym' mieście wojewódzkim, instytu
Dopiero przed łdIku dniami De- cja4:h. śledztwo prowadzone jest tu z dllla 16.9.1945 1'. (Dz. U. R. P. obecnego pobytu wyżej wymienio- cja państwowa. której zadaniem
legałura Komisji Specjalnej ołrzy- dalej z całą energią. Należy przy-' Nr :3. ~oz. 302) i art. 188 KPK po- nrch, proszony jest .0 povl,iadomie~ jest sku:p skór od właścicieli zwie- .
ł
•
d
.
f
•
• Ż _L~
BZU Uje.
." me delgatury w ŁodZI, Gdanska 10i' rząt rzeznych po cenach sztywma,'R. imOnlm~ onos, ze.a e-1P,-:suzat, ze schwrtame :u~uvw:
Ignacego .Takira, syna Bolesława, tel. 264-42, ~56-10, lub najbliższy ko nych. Instytucja ta, nader pożądana
nysa. przysłali do Łodzi sWOJego skiego f Lasloowskiego przyczym ur. dn. 25 czerwca 1912 r. w War- misariat Milicji Obywatelskiej.
--i.v dzisiejszych warunkach gospodar
"emisarimzau dla załatwienia pa- 'I
czych Państwa, powinna dostarczać
ru spraw. Może thoddlo im o
ze wsz~stkich rzeźni skóry dla .zao-'
wyegzekwowanie jeszcze Jakichś
patr~ema przemysłu ga,r~arSkle?o.
Bowlem tylko w ten sposob, maJąc
I$nałeznOstl •
zapas skór po cenach sztywnych,
Komisja Specjalna wzięła o w e - .
Pal'istwo będzie mogło zaopatrzyć
go męża zaufania na sledzłwo, w W
łódź
sobotę
w Qbuwie klasę pracującą.
wyniku którego dowiedziano się,
Ponieważ Centrala Skór Suroże obaj przestępcy znajdują się
II
.
"'JTch ~ie. zor?a!lizowała zbior?~c
pod fałszywymi nazwiskami w W Łodzi bawiła onegdaj inspek- cja Zarządu Głównego Polskiego
Przebieg akcji PCK w fatalną sa P!zy kazd.eJ rzezm, .:pr~eto Wł~SC.lCzerwonego Krzyża w osobach pre botę, 28 września br. był następu- c:~le zWlerzą~. oml~aJą? r~ezmę
zesa Zarz. Gł. pułk. dra Bronisława jący;
łoazką, l?o?d~Ją U?oJO\V:1 b:ydło w
Kostkiewicza i szefa sanitarnego
Zezpośrednio po katastrofie kole- t;v:ch rzeznlach, Jf~Zl~ ZblOl,?:C. tych:
PCK prof. dra Marcina Kacprzaka. jarze zaalarmowali Punkt Sanitar- m~ma, .co umozh:'iTIa :vłasclClelowl
Inspekcja związana była ściśle zlno _ Odżywczy "Łódź-Kaliska" Od- zWlerząCla sprzedaz skory na wolwieLltą katastrofą kolejową na' st. I dziah1 PCK w Łodzi. któ!'y wysłał nym rynku.
Łódź-Kaliska.
Chodziło
o s:wier- natychmiast swój personel na miej-d
Zmniejszone z tego powodu .. dodzenie, jak' \vyglądała akcja ra!un- sce wypadku jak również przystąpił~ chody rzeźni łódzkiej rekompensokowa władz okręgowych PCK i od- do opatrywania na miejscu zgłasza wane są w przeważającej mierze z
działu łódzkiego oraz o wyciągnię,.. jących się lekko rannych.
Ogółem v/pływów za kontrolę sanitarną mię
cie nauki na przyszłość z tego kon- przez punkt przeszło ponad 60 osób. sa, przywożonego z terenu innych
kretnego przypadku.
lN międzyczasie
zaalarmowane rzeźni".
Dyrektor Rzeźni:
Prezes Zarz. Gl. PCK płk. dr Po~otowie Lek~rsl~ie PCK. L~~~ar~
Kostkiewicz,który odwiedził naszą dy~urny }:)Ogo.:o~!a, dr7:;R~w1l1Sk:
L. K.aŹlllierczak
redakcję, stwierdził, że miejscowe w{r~lszył sanILa_~_ą
d J :-ULpą n",
władze i organy PCK stanęły w zu- mleJS?e .katast~ofy. z~z~a.zaJąc urn
Jak z powyższego wynika Cenpełności na wysokości zadania i że ChOml€me d:voch san~"arek przew o trala Skór SurOwYch dziwnie pojbyły przygotowane pod wzO"ledem zo\v~~h .. SanItarka dY~l:rna z ~em muje swe obowiązki. Zbiórkę skór
technicznym i materiałowym b d"O u_!R(:)\vmslnm była na. mleJJsc~1 w.k:lka wołowych, cielęcych, owczych i lmń
dzielenia szybkiej i skutecznej po-lmm.1!t po, ~odz. 6-eJ, .:~s~aJąc ;uz \~ skich przeprowadza w Łodzi. Natomocy ofiarom katastrofy.
akcJl druzynę
Str",zy
~o~arne] miast na prowincji z lliewyjaśnio_
(.GIlJ!
na sli:r. 4-~!).
nych przyczyn nie. Nic vd,ęc
dziwnego, że sprzedawcy zbywają
S\vój towar tam, gdzie otrzymują
więcej t. Zll. ceny
wc-!nuTynkowe.
Potęguje to rzeczywiście chaos
rynku skór zwierzęcych i przyczynia się do zwyżki na ten produkt
pier'wszej potrzeby.
Cz. '

w
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Ak ej.a rat n

dniu katastrofy kolejowej na sI.
Kolisko w ferolnq
Z
Gt
'
. PCK· w t od .
Prezes orz. ownego

28. IX. br.

I

I

na

\Jl/Yiośnienie
Od Dyrekcji Państwowej Fabryki
im. Strzelczyim otrzymaliśmy nastę
pujące wyjaśnienie:

"w 'związku z artykułem "Usunąć niemieckie nazwy" w dniu 29 bm. pozwalamy sobie

przesłać

nast. sprostowanie.

.J ózef Strzelczyk był dowódcą bl'Ygady
w Hiszpanii, natomiast zginął w Polsce
w mlm 1943 w walce z okupantem.
>
Co do szyl,du "John" przy 'wejściu do
fabryl;:i - to musimy dłuższy czas uży
wać dwóch nazw i z pewl'l.Ością, po załat
, wieniu wszelkich formalności {jak np. rejestr handlow-.1 i cały szereg związanych
z tą ~m~aną czynn?ści), nie omieszlmmy

I

I

I

" . . ,. ,

.

DZIEŃ MILOSIERDZIA"
'
~zf.!.~rzec sIadów, razą?ych każdego pra~PolsJn Czerwony Krzyz ObChOd.ził uroczysCle po raz pIerwszy urządzo- ':" dZlwego Polaka. Tabllca z. nowym brzmleny "Dzień Miłosierdzia". Poświęcony on był tynl wsz:rstkim. !.{t(jl'zy niem firmy jest ~mmówiona i z chwilą wy_ _ _ _ _ _ _................_ _ _...;:;._ _ _ _ _....................._ ....... _ ...._ _ _...........c;;.;;z..e_s,;,;;to:;...:l;.;;)e;;;;z;;,;;uo:.;n~i:,;;;e;.::llo:.;n;.::ie:;;.......;...;o~d~{:;.:la;;:;:l~i...;;;ży;z.;c;:.;;i~e....~n;;:.rz:;:.~;:;.·~})~el~n~l!2ynów miłosie:r(lzia. kopania jej będzie wywieszona".

I

o

przy godzie Krupki z cudza
f

I

żona,

~

sif}nie dal nabrać, odszedł ucieszony, jZgOdZil się znajomy: rację masz, niestety, Zbladł jak ściana Krupka i spytał: To ona?
że po parku kręcą się różne kobiety,
Zdziwił się znajomek: Tak, to moja żona.
popilnować ... nagle się z alei wysunął znajomy, .
Krzycząc: serwus, KrupJco! Co robisz,
't,ardzo dobrze robisz, że od takich stronisz, -'-Bo ta pani chciała mi podrzucić dziecię ...
rzekła do p. Krupki w parku dama owa.
kochan"
'lOdź, to za'fJrowadzę cię do swojej żony!
INato żona: w łeb gOJ on ci głupstwa pleci"e!
- Nie!- odparł jej Krupka - Znam tę
,
myśl zdradziecką:' ,A umknąletp właśnie babie podejrzane]
pani chce napewno ppdrzqcić mi dziecko!· J

-

Może

pan by zechciał wózek

Że

1
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Przed woiną zaledwie 11,6 ~d

" Akcj

.. ant ii n

Ootnl

pracowników umysłowych, dziś-30,4 o~

W

ratunkowa

dniu katastrofy koleiowei na sł. Łódź Kaliska
~doOOońozenite z.e str. 3'"1ej)',

,

Pr.zy.mrycza1liśmy aię mówI(: - pm~!I."obotndlltów p1"z~(od łłylm '\WIrOO łntooJSylWlni.~y talk Wytw. Polskiego Monopolu Tytonio Panie z Koła ?plek:mek. Społecz..
I1roOOtn~'cza Łódź", nie zdając 50~ sierp!11li,a 1945 f. do sier.pnita 1946 ~łą pO\dooe zesta~enia wego z 2 autami ciężarowymi oraz nych p~zy Oddzlale Lo~k~ ;ost~
Me właśdwJ,e spr.atWy z tego, Her. przybyto 50.118 r:obottnIDków""~.e zam8iCZa C!!f"" no strome karetką. Pogotowia Miejskiego,
ły pod~lel?ne na grupy~ 1.U a: i s~l

Dr Rowiński przystąpił natych- do SZPItal! celem przeJęCIa
Pe .
miast do opatrywania rannycI: ~ nad .rannymi. yvs~scy .przyt?m:'-l
dyrygowania akcją przewozU JUZ rannI domagali SIę zaWladonuema
opatrzonych. Samochód pogotowia swych rodzin o w)-padkdń..Nal:oazt
Lekarskiego zrob-ił 3 tury. prze;wo- Oddzi.ału V?'słan~ tego _ Ia"k.
Bżac do szpitali 12 rannych samtar- pesz I zaWIadomIOno wszys.· 1e re-ki przewozowe w 2 turach' przewio- dziny poszkodowanych z terenu
zły 20 rannych.
Łodzi. Najlepszą nagrodą d}-a prC;-;
Na miejsce katastrofy przybyli cowników ~CK .była wd~~r:t:
również pełnomocnik
Zarz. m. rannych, ~rzy ~leraz d~elon
0P'?K ne: Okręk. Łódzki, ob. M~ :~~ch c dZIękowalI za u
ą P
~le~~~z~:~~ S~~~~~ysp~~:';'~i N~zajutrz,. tj. ,w niedzielę, p~i~
uruchomienie alarmowe składnicy z Koła Oplek1.1nczego cały dZIen
sanitarnej Okręgu i do sw~jego wc spęd~~y w s~pitalach,;. s~araj~c
zu 'Wzięli zapas sterylnego materia- zadosc uczymc wszYS.·kl:t;l zycze
łu sanitarnego,
bandaży'l iniekcji.• niom
podnosząc ICh nba. dtU
,
.~.
chu i rannycI:,
załatwlaJąc sprawy oso 1S e.
Pa za~onczemu akCJI ratunkowe:
R6wnocześnie rozwijała się popracownIce PCK delegowane zosta
d . .
żvwnościowa i sały do wszystkićh szpitali łódzkich ~oc o zlezo~a,.
która beBandy NSZ-owskie urządziły w ·
Hl l
kW' t h
celem sporzadzenia pelnych spis6w mtarna ,OddzIału PCłyK.
bytuum a ysto •
czaSIe yc na- rannych łącznie z adresami. Już. dzie ttrwała p~zez ca czas po
czasie od l Upca do 13 sierpnia 1946 padów bandy te zrabowały 89 pah w szpltalach
f. napadY na Agencie Pocztowe Mą- czek
z Amery)d przysłanych dla około' godz. 11-ej biuro Oddziału rannStYC: 'd·
t'n ze wszech
.
tówdysponowało
kompletnym
Zlwszy
e
t w i ca, 'N·~·'·
l'lalZ1'Ca. W·~·
lsmowa nIW·lslo- po d ratowania
rodzin eml'gran
.
N li niemal
t l "
,. miarWler
zadawalajacy
stan
rzeczy l. od
f· I• e .....
Józefo~w n/Wi-"'łą Mode"'ówka amery··an'sk' h
P
1
e
splsem.
a
czne
e
eJ.ony
z
roz.
;.,
1
ł'd zk'
fi.
~,
..,
•
••
•
A.
lC W
o sc •
nych ml'ast oraz interpelacJo e osobi- wiedzIwszy Szplta e
le. prez~s
wneszcie na wagon pocztowy Gdy·
Z
Gł i
f samtarny powro
ste udzielono konkretnych odpowie arze
.
sze
t,-

8!Wd
"
. i ".,v1'J.UlW ,
"""'i: 1"'
pr.
y mieści się w tym okresIe- gdy pa-aOO!Mllilków um}l!Słowych tyl~ preOOWtrrt!ków umyskJwyc:h.
nJ:u. ZaifrZlyjmy do $taIty.słylki l, na ko 11.201), to pn:etd:e.t procen.toPoróWIliUiJąC odsetek 30,4% prapodstarwie dokła,ooych cyfr o sm- 'Wa lk.zebn~Ć .śWiata :robof.nLcze- cQIWlll;iików umysłowych w roiku
nie ludno.ści m. Łodzi i o rod.zaju go ~ w tym C'ZaI!>'ie z '191% Met z cyframi pr.zedwojetnnymi z
upra.w·an h
.l
. ć
_ d 6940/.
1_
..
.
l
yc: lX"zez n ą z8l)'ę, u -;() "u 7 0 na iK'Orz.ysc mCllła pr8- 1938 1 z 1939 r., kiedy to pracosła'łmy ~łaściwe dlĘl n8lS!Zego mia- c:orwII1~ków . umysrowych.. który W WIllllków umysłowych było w Lo5ła OtkreslC1I1lie. Z pomOCą p.r.zy-jdą 5dfłl'\Pl11!iu 1945 r. wynosi~ tylko 10,5 dzd zruted'Wlle 11,6%, W!i;d~my, że
nam .zestawJen1a staty.sf:yCZtlle, spo- pr:OIC., 'W sIetpniu zaś rb. 30,4%. typQlW!O ,....roIbO>tn:iiCZa Lódź tt pa"zedrząd!Zane pa'zez Wydział Sta.ty- ŁódZk1 śWta.t pracy _ tak }'lobot. w.oq-enna przeobr-aztła Slę w L6di
~y~ny Zarządu Miejskiego m, 'l1jlczy talk 11nłcligencld - stale w robomiczo - j,tllteUgenoką.
tJodiz1.
.
, ! S w e f l'1'C.zeboolŚc1 wzraMa., przy
P.
W rubryce Uświat pracY' odnajdu1emy cyfry, Oikreśla~lłCe :blość
pr.a.~llków. PQrÓlW1na1"."...y
J"" lłczby
Pf!8cu}ą.cych :na przestrzeni OiMamiego raku
na age' nC·le poczto'We .
I

.

Si!

Bandy NSZ napadaJ' q

o

,

Pr.zede wszys.tkim ZWIl"aca uwagę
fakt, że lliczh.a pracowników na
terenie m. LodzJ. podcza6 ostatniego rok u znacznIe wzrosła. - Gdy
.. " 1 9 4 1 t .
.1.0
.• '
;:} r. wynoslła O>na 113,152,
.&
'10 1. 8.. 1946 r.
osiągnęła cyfrę

~~i~!~
Pt~~~1:~~trk2~d'Ó~c~=;
WZfO~ e~

ze

za: ta W pracy na terreme nalSzego miasta: 1.8.
1945 Il'. były 4.004 zaikła.dy pracy,
1. 8. 1946 r. - łuż ó.224.
Na marginesie na:leży stw.ierdz.ić,
że ten pak-amy wzrost HCZlby zakładów p.racy ('O ;t2lO) oraz ilości pralCOIWn1ków (o 61.325) w .mą
gu IIO!~ - świooca.y Q dużym
łeanpte, w jakim postępuje o'dbudowa Lodz!i. - Odbudow.a ta zaznacza się talk na polu g05podar.CZym jak -I na kulhtralnym. (Podalne cyfry obejmują łącznte zakłady przemysłowe 'Oraz płacówld
ikultU'ra~ne, pa-ae{)lWlItików ~iozyczny-ch i umysłowych).
Przystępujemy teraz do sedna
"J)falWY: d'O procentowego słosunku pTcocowników fizY-CZln}"Ch1tmnysłowych. Podana przez UheJł)iecza.Inię Społeczną> lk.zba zar:reje-

c:.

::~~~.
':M~ti~2 gt :~~a:i,re~l~t:~kt:FfgO;h:~~i;
dział Łódzki.

Termin realiz8cIij· kart o iezo ch

1, :osc1

może być przedłuż ony

.Takkolwiek termin realizacji kart
odzieżowych za II kwartał upłynął
dnia 30 września br.; to jednak ze
względu na to, że w niekit6rych 0kręgach rozdawnictwo towarów. na
te karty było rozpoczęte z duzym
op6ŹJ1ii.eniem Ministerstwo Aprowizacji i Handlu zgodziło się, aby w
wypadkach, w których odbiorcy

nie zreaIizowall kart odzieżowych
nie z własneJ· winy, termin wykuplienia artykułów włókienniczych

został przedłużony.

Decyzję o przedłużeniu
terminu
mogą podjąć W uzasadnionych wy-

padkach,

S O W'. N I 'K

Wydziały wojeIW6dzkie,
miejskie.

względnie zarządy

,

I

ob. A. ,Podfilipski i w. ewentualnych {a as ro ac o na
szef sanitarny Okręgu. dr S. Wil- WIększą skalę.
( )
czynski objechali wszystkie szpita-ł.:a_............._...;,.......................- - - -...
1~, orientułąc się' ...y p.ot~z€:)a~h samtarnych l przydZIelaJąc pOSIadane W I Ii T O R J A Ii U B O W S KI
środki _w miarę zapotrzebowania.
I tak szpital "Betleem", który przy
jął. ok. 30 rannych otrzymał z miejsca penicillinę, surowicę przeciwtężcową i przeciwzgorzeĘp.ową, coŁ
raminę i inne. Podobnie Zaopa.ttrzono szpital św. Rodziny i in.

z je

rzest n y s bie· szko zit n
Kto

ROSYJSKO - POLSKI
i
POLSKO - ROSYJSKI
Część

monłuie nowq "aferę pięćsetkowq"

Na fydzień przed W}1lbu-chem powshm1a waa"&Z'aWlskiego poszły w
św1>81 dw:1e pogłookli. Jedna z ru'Ch
hrrzmiaJ:a, że tC\!ki'Ch łapanek, jakie nastąpią - dotąd jesz,cz.e 1tl1~e
było. Tę puśoUi r.o1'iIl1yŚmrue Nd,emcy, aby :z,aswauyć społeczeństwo
po'lsrlde, p'On1-ewa,ż te~o właśnie
dni'8 W5ZySCy volksdeutsche dostaH uClIkaz Wjljazdu do Rzeszy.
Chodziło więc o to, aby, gdy maSOWY,. ten wyja,zd
zvn:óci UlW8gę
Polaków, nie było awantur, strzelan1ny, czy choćby powstoola, kłórego N100ley spodziewaM się 00daWl1la.

pierwsza rosyjsko - polska

z zarysem gramatyki rosyjskiej.

trudnlają życie współOlbywate],om.
niepodległości wyd:ruk!QlWanych Objawy "nieJpirzyjrnowooia" sta'Ogłosił, że wal.me one będą do
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zł 250,terminie rych . pięćsetek tym razem trzeba
tępić z <:ałą bezwzględności~ bo
do n'ieprzyimowania ich ni'e ma
żadnyc:hł ale to ab~oluinie żad
sirowanych pra:c0lWI1l1tk6w f1zycznych podstarw ł n1:k<Oll1itl taka ponych \VYDl06iła 1. &. 1945 r. 90.107,
pracQlWlJli!kÓw
umysłowyćh
K-opern1ika w jego traMacle o mo- Htylka ni'e pir!Zyn'iesie korzyści, poSPÓŁDZIELNIA
23.045.
nede, głOl51, że jeśli w kra1u kur- za grupką komMnartoi"ów, którzy
WYDAWNICZA
1. 5. br. po stronie lr.obotnikÓ'W
sUJją dwa rodzaje pi'e:niądza już myślą z:a~ąć Slę WJI1mi'ooą, o»(JZYTELNIK«
mamy jui liczbę 123,224, podoza,s
w.łedy lepszy jClSit wypychany z czyw1iście. aby na tym zarobić.
(kr.1824)
wp.
gdy
ptra-cowni,ków umysłowych
ry.rrku przez lłOirSZy. Dzieje się to
jest .36.554. Ostałn.ie dane, p och odiłatego, że d, 1d6rzy odkładają
dzące z 1. 8. rb. wykaZUją: robot"na' czamą godzinętt wypychają
woiawóc;l.złwa
nl'ków 140.825, pracown.Ik6w urny,na rynek goll"'SlZy plen1ąd.z, achosłowych 40.252.
wa!fą lepszy. Talk się dzieje 1 z
W
"-'i ós~1 ..,ł .. _ ........
ł
•
Łęczyca
lektrycznym, odzieżowym i zawody
procentowym mosunlm wyraVIUgą pogłoskę puśc1iłyorgani- P ę.
""lOQIA'y1ł1U ()raz nowymi.
róźne. Do szkoły tej jest przyjmota się to następująco: w Sierpniu ZOClje podziemne. Ta mów1~a, ze Niemniej tednatk pr\ZYipomin.anny
wana młodzieź płci obojga. po
f. z. mtała Łódź '10,7 proc. rohot- plęćsetiki,
popularnde "góralami" ~k!lm naszym czyteln'iikoon,
W ub. niedzielę o~ył ~ę w Łę- ukonczen~u 6_ciuklas. szkoły P?m'k6w i 20,3 proc. pracoW!JlJik6w zrwane będą tmłewatn'ione.
źe ~endądze te mają w tej chwiaiJ. czycy drugi zjazd statut
Stron- wszecm:eJ. Dla. termmator6v.: nIe
UII11y.słOlWY'Chi w mar<cu rb. odse- Tu,u-...2-łA1 .... t"'"
Ino...tł"''''ce NI·A...... Jedn. a!lrową warlość i kto wzbra- nictwa Ludowego poWl~
·OW'yt
łęczyc,_ nych
posiadaJą~ych
śWIadectwa
J 1IWl} 'U'DiyM
'-'I,.. t>'lU''''
U
6-CIU klas
otwarta ukonczozostała
tek robotn1:ków spadł do 71,2% cy wyfechalItf dJo Rz,eszy z porlfela- ma się ic.h przyjmować - ten k~ego. Na ZJ~zd przybyli delegaCI klasa przygotowawcza.
na korzyśt odsetka umysłowych mi 'UrU!łV'halll'U1l'nl tA bezwa""'O~~o- dz1ała św.fa.dom1e na. niekOl"zyść koł
StronnIctwa
Ludowego ze
k
"J1:''''
J~AL
"t
!ll:l'\;J
P ńiSIbw P lski
rodaik
od wszystkich gmin powiatu w liczbie W roku bieżącym szkolnym będą
pra<c()wn~ ów, który ~()sił 22,8 wą walutą, walutą, której bn w a a o' ,ego i
ów, P
200 osób.
'
czynne: klasa przygotowawcza oraz
proc., 51-erpień br. zaznacza się RzeS\Zy nie wym'ienl0!lo, walutą, rywają:c autOTy'tet Państwa ni eZjazd powitał miejscowy starosta klasa pierwsza (normalna). Szkoła
cyfrą 69,6 proc. pracOlWlIli'ków fi- Idórą chcieli tu zostawić, a wza,- uz8JSadnionymd pogłoskami, a u- powiatowy. Referat polityczny wy_ będzie posiadała trzy klasy, po u ..
zycznych w stosunku do 30,4% m181Il zahrać chociaż mv.dł
głosił poseł Piotr Szymanek, wice- konczeniu których, młodzież otrzy_
o 1
1h
J
prezes Naczelnego Komitetu Wyko- muje małą maturę z tytułem cze1fków
umys~'owyc •
tłu\SZ.CZe, jeśli nie doLary i złoto.
ł
nawczego Stronnictwa Ludowego.
ladnika i z prawem wstąpienia do
procOiWn
Co te cyfry móWią? - Podczas Sza.leli po tatrgow.1skatCh i skleO
Zjazd uchwalił rezolucję, skiero- liceum. Nowoutworzona uczelnia
gdy w I1>C'Zbach bezwzględnych pa,eh, żehy się wyzbyć tych pfeod
waną przeciwko mowie min. Byr_ mieści się w lokalu szkoły por-.......- - - - - - - - - -........""III niędlzy 1... m'e udało 5lię.
plakatów i szyldów
nesa, pr6bującemu podwaźyt5 nasze wszechnej nr fi przy ul. Zamkowej
Wydzriirul Pod tle
SIt iJ d słuszne prawa do ziem zachod- nr 6. Wykłady trwają od godziny
JERZY PYTLAKOWSKI
Jednakże y,QlłkOOeu~che wy,je- ipoibte~la }}OId~bWY t'JZJI'f}lafató:' nich.
F. B.
14-20-ej.
.
chali, a p'Q>gło~ka - z05tała. Je5z- szyldów. maków i na'Pisów reiIDlamo- c;
•
. Na wykładowców zdołano pozyscze, przez pięć miesięcy rÓ1żnego WJ1iCIh.
.c..OWICZ
kać najwybitlliejsze miejscowe siły
rodzaju komb1nałorzy :zarabiaU
PodaltJkowi vodl~ja:
Te',
ałr
Łow;czu
nau~zycielskie. Kierownikiem szko•
• • •
I
ły Jest p. Henryk Kiełczewski.
na
rozmiooianiu "gó~alltt
na
WSZle1kne UIttllle5Zcza.ne, rOZlleptam,e,
.
. .
drobniejsze, bo choć wszystkie r.oiZinOSiZOl11e !'Otz'dawaJne rozWOŻ{)lIl!e,
W dniu 28 ub. m. w Łowiczu w
q potrzebIe tego' typu szkoły nalhanki
prOłW!lnqonaJne
chętnie wYWi.eszarn~ wyśwIDetl~e łub w in- sali ~iejscowego kina "Polonia" lepIeJ św.iadc:;:y to, że juź do.tych.zmieniały nient' j:l,.:I'-e _ 'm~:\.n'..I.,o ny SfPQISr6lb
roz:p'QIW'sZlean.n'ia'lle w wystąpił Studen~ki Zespół Drama_ Cdzads Z,głOSlło SIę do uczelni 152 łan
J;J'
'tuz.
ć1J1'V KI obrętbie Ł-odzi n~isy. ogłoszenia, tyczny. WystaWlono dwie komedie y atow.
ryzykował sam do ball11ku chodlzić zl1atki i lD'1a:katy fitrmólWle zakła.dów i A. Fredry: "Zrzędność i Przekora",
:i ZIlllieni'8ć.
lJIwedSlięlbd,of!'stw 1}rzerrnYSllowy>dh or~z oraz "Pan Benet".
Ofiarność społeczeństwa
Są to sprawy talk n~edawne, że hmd.l{)lw-ydtłl,
msrŁy1tucj.i, ma1ącydh. ~espół ten. zrob~ miłą niespoDonosiliśmy w swoim czasie że
zd
ł b
,dh~r.akltJer z,a.rOibkawy. pr(l)OOWlli rę- dZIankę
mleszkancom
Łowicza,
, awaO! y się, iż wszyocy te fesz- 'IDOldpelIm:lIazydh i nzemiiĘ;!ŚłtllDCZydh, a prze:sycon~ "g~ymi" lWystę w gimnazjum żeńskim im. ~ólo_
cze p allll'ięta1ą. Okazu1e Się fed- talku odnOłS-ząoe S!r'ę dlO wszySttkidh panu po WIększeJ części trywial- we) ~adw!gi odbyła się uroczystość
sztandaru szkolnego.
naik,
że nie, bo znalazła się kate. o!Sl~dh' zadęć zaro,bkOtWylCih (ad- nych i niesmacznych rewii. Młodzi posWlęcenIa
Str. 111
gorla ludzi, rotórzy chcą zmonto- wOIkJrutów, i'l1Jżyni.er6w itbp.).
adepci sztuki wskazali drogę star_ Obecnie możemy zaznaczyć, że na
wa.f n-ową "afe.rę p1ę6sełllrowS\".
Szyl<{y. god~a i walki fil.tlfiO'We szym zawopowym kolegom, jak się szt~dar . zebrano ponad dwieście
zł 120,.
eiie~
"t
PTzed'SięlłriorSltw ~ej wYszcz'etgól- popularYZUJe . sztukę i zdobywa tySlęcyzłoiych. .
J 1 jednalk tamta afera urządzó- ,n,iooyctl::t, wsz,elk~e szadiki reklla.mowe serca i uznanIe słuchaczów.
Ponieważ sztandar kosztował 93
na była dl,a dobra kupiectwa poł- z "rySltaWJi1ooY1mi przedmiOltami oraz
W. S.
tysiące, nadwyż.ka więc przeznaczo
na została na p·omoce szkolne iuzu
sklego 1 w Qgóle po,lskiego stanu ł<;,ta.rnie i 'lampy. o me 's!l'11ią do oepełnienie zniszczonego gabinetu fiP'061aid.&nta - 1ta ma .rup,ero1e in- low r.e'ldrumowydh.
Pabianice
zyczno-chemicznego.
ny ohaTakter.
Wszel1tie ogloszen1a dl1ukOWall1:e,
bł'
ł
Chodzi tu mi,oooWl·cl
t
• rpowi!elrunre m~ha'ł1icZ!l1.i'f! lub w 1mny
II teZno l O O
e 00, zep.odooo:v S'{) ()!sob.
ł·
t
SPóŁDZIELNIA
Ba!Ilfk Narodowy w celu wycofaQdn.oooy .Nr Dz~oolliika urz'ę>dQwe-1
COłQca
i
WYDAWNICZA
nta z -obIegu starych pię,ćsetek, go Zarządru Mj;ejskiego jest d,o nrubyZ nowym. rokiem szkolnym
_" ~ad~'łMleJsk.a V! {r~ecim czytl'lniu
»(J Z Y·TE L N I K«
nieestetYcm1Y'ch i na kiepskim pa- cia . w Oddz:,a1.e Pras>Q\vym Zarz. !Fitała zorganizowana Publiczna S~(\' "~ wa ~.a.z me\'ilclklmi pf'pr'owka(Wł.) pierze w p1erwszylm roku naszej, M.i.elslkiego, .P~o.t.rlkowSl~a 104, 1ewa {ła Dokształ?ająca Zawodowa z czte' ~~~ż~:e lmmarz budżetowy nq rok
.....- - -......- - - - - -...............;.
obcYi11.a. 3 PIętro, !pok6J lZ1.
~rema wydzl<lłami: metalowymł
Y.

16 grudnIa,

a

lIl0

tym

będą 'W}'In1I1enialne bez żad!nych 0g:r:Ctlttiweń •.
Prawda to, :liŻ Z8;S800 ,.gorszego
}l'ien1ądza", UlSlta;loo8 jeszcze przez
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13 bm. mistrz boksu weźmie udział w biegu na przełai 8,Dziennika Łódzkiego"

l-

redakcją

A. G.

ZaJd. Nr 18. AiI.1!tor: A. ROUlO,zińskt.
Gliwi,ce (na,desbne n.a konkurs

I

. lim. Prz'ep:,órk·i)

,

Naszą redakcję odwiedził Anto-Isportowa. Tymczasem nie mam\jeszcze i ojciec i matka.
A może tak I3 bm.
ni Kolczyński, Na pierwszy rzut jesz.cze żadnej 'posady, ale. już 0 - A cz.y rOdzice. p.ańscy chodzą Pan udzial w naszym biegu

oka wygląqa świetnie. Pytamy niej myślę. Sądzę, że nie będzie na zawody bokserskie,?
przełaj?
jednak o. ~dn:wie.. • '
. trudno z jej zdobyciem.
' .-: Matka nfe by!a ~ r~zu,. a
~ly~zalem właśnie, ż~ .coś
- CzuJę stę dosc dobrze, ale mej' - Ile dotychczas rozegraJ Pan OJC1ec raz byl 1 powIedzlal, ze Wlę- orga.ntzuJe. jestem przeClez
mogę powiedzieć, żeby ze ?Iną by-' walk?
cej nie p6jdzie. Oni się boją tego nież lekkoatletą. Może pan
lo już wszystko w porządku, COO
- Nazbiera się ze ISO.
sportu. l boją się, że albo ja. kogoś że już się zgłosiłem i pobt€!gnę.
tam kluje w boku, a ranka. na 'luku
- A z kim Pa.n przegrał?
zabiję, albo mnie poszlą w krainę Trasa. chyba nie będzie
bTlFiowymnie za.bliźniła się jesz-' Mam przegranych walk marzeń.
niż 5 km.
cze.
mniej niż palców na obu rękach.
Kolczyński śmieje się serde,cz- Ależ oczywiście.
- Ile Pan ma lat, bo każda ga- Pietwszymmoim pogromcą byl nie. Smieję się i ja z nim razem. wyniesie do 5 km, Trzymamy
zeta inaczei podaje.
.
józek Pisarski. Przegrałem z nim Wiem teraz gdzie go można naj- Pana za słowo.
.
Kolczyński chwileczkę namyśla przez techniczny K. O. Było to na częściej zastać. To w tym sklepie
...;.... Znajdzie się może i jakaś
się i pali prosto z n::?s.tu:
początku moje~ ~a.:iery sl?0rłowej. z owocami przy ul. Nowamiejskiej geMa dla mnie, bo pr.zy;pUSZ()Zclr
- 48. RzeczywIscle, ktoo ze Przegrałem pózmej rówmeź przez pod trzynastką·
nie w tyle za Innymi nie będą.
mnie zrobił 3D-letniego sta.rca. Ale techniczny K. O. z Dorobą. W fiRozmowa nasza nie kończy się
T'
1
•
•
Białe: Krts, Dd'5, Gh4. S:fB, PdS,
. l 30 l a,
t to my wszy- nale mIstrzostw
.
•
" . t ye
1 JeB
• t' Jeszcze
•
o Jasne,
W1ęc
)
g d y b €l d €l mta
polskIch
u 1eg/.
em na t ym; p
rzeclez
p t ' oczeKUJemy
b'
1 . e 6, f7 (7 "'1
,L gur •
. , po 01'tmpta
. d'
K ops spraw
.
d o wYJasn1enta.
. , '". K
I ' k't D'
ana na'ksarCle
na
C
1
.
scy b ęd z1emy
JUZ
Z1e. S'"
1pmsk'zemu. Pob"
.1ł . mme
o czyns
Lód k' legu
ń"
A prze
k' daj
. zarne: !er. g 4, Dhl" Wdl , g.,
Moim celem w życiu jest właśnie (Dania), PUtery (Włochy) i Le- podaje mi swoją
"bohaterską" Ztlen~1 a
.z le6 0 • • d lek y Gh3, Sa~, U, Pb3, c4, d'2, eS, f4, h2.
" Sleb'te w szczytoweJ. lews
' k i, a osta t·
' dlon,,, 1. raz Jeszcze
.
d Zlę
• ku'Je za nas
rewanzowy pOJe yne. z h5 (14 fIgur).
u t rzyn:1.anle
mo w I nowrocl
:.aWIU
p' ąpl
k':;>
. .
formie i zdobycie złotego medalu przez dyskwalifikację za niski ofiarowanie mu wspanialej wazy 1Sa1'S
,;tv.rat ';' : P::uruęC1ach. Za rozolimpijskiego w Londynie.
cios.
srebrnej "Dziennika ŁódzkIego"
- To. Jaz z~le~y od mego a n,le Wlązan e
p.
- No tak, ale to jeszcze sporo
Z tym Włochem Pittera spotka- za moralne mistrzostwo Polski w ode mn,le. Mrne Jest wszystko Je~
Partia Nr 10 grana na międzyna
czasu do wyjazdu do Londynu. lem się dwa razy ~ życiu. Jesteś- wadze średniej. Ale właśnie a pro- dno. NIech tylko odpocznę po tej rodowym turnieju w Groningen
Tymczasem trzeba myśleć C! naj- my z sobą kwita, bo drugi raz ja pos tej wagi średniej.
Pradz~. Je~tem za~sze g::,~6w, by 1946 r.
bliższych dniach. ~
go rozniosłem. Roznioslem również
- Nigdzie indziej nie będę wal- sbtanąc na ll-?kg.u . Pls~rskl Jest ddo~ Białe: Smysł'Ow.·
Czerne: Euwe
h
- Ja też i myślę.
iMuracha (Niemcy) i wielu wielu czyi jak tylko w Łodzi - mówi rym. tec"nt.
ler;z, a. Ja m~ " e
. '
W tym momencie Kolczyńskilinnych słynnych bokserów euro- Kolc~yński. - Słyszałem, że PZB ~olu!ący CIOS 11l.lbzę sW01ch przeHIszpańska.
wyjmuje portfel i szuka jakiejś no· pejskich i amerykańskich.
chce skrzywdzić Łódź i przyznać clwmków PIz.epuszc;ać f>r::ez ma- 1. e2-e4
e7-e5
2.
Sgl-f3
Sb8-c6
tatki. Z granatowego portfelika - Tę historię znamy wszyscy. finał mistrzostw Polski Poznanio- szynRę d o wyzymanIa b te1lzny,
3. Gf1-b5
a7-a6
wypada na stolik fotografia m/o- Znamy doskonale pańskie sukcesy wio Oświadczono mi,· że fina! od..
W tej maszynce zna1eźlisię pier- '4. Gb5-a4
Sg8-13
dej, pięknej kobiety. Fotografia w Amery~e i w Irlandii. Wiemy będzie si~ w miesiąc po meczach wsi moi przeciwnicy w turnieju 5. d2--d3
d7-d6
jest oprawiona w przezroczysty ce- również, że Pan reprezentowat POl z Węgrami. Spotkania z Węgrami państw slawiańskich i ędyby nie 6, c2-c3
~f8 gtlg'1
lofan i.widać, że Kolczyński przy- skę I7 raz,Y. Chciałbym się jeszcze odbędą Si.ę I3 w Kato.wic,ach iI6\.konWZj a, zoo.ta/bym m1.strze.m tur~ 7. 0-0
wiązuje do niej specjalną wagę.
dowiedzieć czy żyją pańscy Todzi- w Łodzi. Prawdopodobnie I3 bm. nieW. Ale nie dziś - to jutro, by1.e
To rozwinięcie czarnoPolowego
Pytam dyskretnie co to za pani. cer
nie będę walczył, a I6-go znajdę tylko przetrwać do Olimpiady.
gońca W tej pozycji wydaje się naj- To moja n8fzeczona.
- Owszem. Dzięki Bogu, Żyje się w reprezentacji w Łodzi.
j. NIECIECKI
bardziej celowe.
- Jak się nazywa?
b'F-b5
8. Wf1-el
- Marysia.
9. Ga4-C2
o-o
- A nazwisko?
10. Gcl-g5
h7-h3
- Kazi1n1erczakówna.
11. Gg5-h4
Dd8--:e8
- Gdzie mieszka?
12. Sb1-d.2
Sf6----h5
odbędzie
się
Łodzi
g6-g5
13. Sd2-tl
- Co to, policja czy co - wtrą1ka
ca nieco.z~f!m)wa:zY "Kc: ". '.. Jeden 2: ~mek.&w$$y~-meu,'Il'ł b!v~e. K:~ drntJńa. pI- rs~ upowiadajq~ego się meTen . plan ataku· na krd1ewskim
UspokaJam ~o, ze te w:adomoSc1 piłkarskich ., mHłrz,o$fw,o PoJS.1dkarska woli za,wsze grać na swoim czu o młstrzostwo Polski. Będzie skrzydle uznać trzeba za prawidło
pot:zebne są e ,dla mme lecz dla między Ptolonią Z Warszawy a własnym boisku! przy swojej pu- to mecz, kt6ry zdecyduje o losach wy.
mOlc~ czytelmkow. ~ozkro~hmala. ŁKS miał sięoobyć w niedzielę, blcznośd.
tKS. . Nie wolno zlekceważyć ani
to n~~co naszego mIstrza. l oa.. .t~J bm~ w W>alsuwie.
Na niedzielę wybierano się z jednej pBki. ł;KS
może maar- 14. Gh4-93
Sc6-e7
Sh5Xg3?
ChWl~1 .roz~o~a ,toczy S1ę w tSCle Wczoraj tKS oiNym.ał depeszę, ł.odzi do Warszawy samochodami DOwać _ jednej minuty gry. Do- 15. a2-a4
przy"Ja~lelskieJ at~osfe~z~• . KoI- Ze spotkanie zostało przełożone i i podągcpni popularnymi. Nie trze władujemy się, że w drużynie naTa wymiana jes:\: właściwie zreczyn~klerr:u ,:T0z.wIJa Slę. Języ~. odbędzie się nie w Warszawie a ba będzi:e się męczyć, bo wysłar- szef będzie grał Baran, który wy- zygnowaniem przez czarne z ich po
D~wIadUJ,ę SIę, ze p. Marta Kaz1: w Lodzie JMną jest rzeczą, że $Zan czy tym ra.zem pójść na siadion jedlał na dwa dni do Krakowa, przedniego plaIW. Należało' grać
mlerczak.0wna ma sklep z owocanu se
nie- I
swiadkiem
ale po treningu przed ewenmal- 15... Se7-g6. dążąc do wywarcia
przy ul. Nowomiejskiej Z3, że po:'
nym wyja.zdem do Szkocji jeszcze nacisku na punkt f4. Po ruchu VI
tekście
IDicjatywa przechodzi do
chodzi sama z Wroclawka i że
porwród do Łodzi.
białych.
Łódź nie bardzo jej się podoba. LiW niedzielę sportowa Łódź
czy lat I9 i zawsze chodzi na
Fzeiyje nie lada emocję sporlo- 16. h2Xg8
Gc8-e6
wszystkie zawody bokserskie. Jej
wą. Będzie to mecz fałdego da- 17. d3-d4!
fi-t6
narzeczony, . mistrz Kol~zyński)
woo nie ogł,ądaJUmy. Wysoka i~: g~x~x
g~~s
poznał swoJą przyszlą zonę w
sławkaA zawodow zmusi obłe dru- 20. Db3Xf7X
Krg8Xf7
Niemczech, Stara wi~ to już miżyny do ambitnej gry. Oby tylko 21. Sfl-e3
Wf8-b8
10ść, a przysłowie powiada, że stasędda ••• był dobry! Pod adresem 22. a4Xb5
a6Xb5
Ta miłość nie rdzewieje.
szanownej pubłkznołd pozwala- 23. d4-d5
h6-h5
Pytam z kolei kiedy nastąpi
my sobfe zwroo~ się z górącym 24. Krg1-f1
g5-g4
ślub.
apelem, by rzeczywikie stanęła
Błąd. Czarne ustępują przeciwni- Nie chcemy zwlekać. Uroczyna "''Ysołrośd zadania i nie była kowi ważne pole f5.
stość odbędzie się w każdym bądź
powooem niepołrzebnydl i wysoGg7~h6
razie w Łodzi.
cc me licujących z powagą zawo- 25. SiS-h!
Se7-gs
- A gdzie pan ostatecznie teraz
dów o misirzosłwo Polski incy- ;~: ~~1 f~
Wa:8-a4
mieszka i co pan robi?
denłów. Można dopingować gra- 28. \ValXa4
b5Xa4
Kursuję między Warszawą a Loczy, można emocjonować się grą" 29. Wel-bl
WbS-,bS
a4-a3
dzią, ale będę 111.usial'l'az naresz- M1odzł0t szkolna w l..odzi interesuje się tywo sportem. oto jedna alc nie wolno się awanturować i 30 .. Kre2-d3
\Vb3Xb2X
cie. zdecydować się i przenieść się z sal l'MOA ~łniona po brzegi mlQ ymi entuzjastami sportu..
zmeważac
graczy f sędziego. 31. Krd3-c2

l -

tn:.. ..
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c

.

w

l

n:

"

me

r

na stale do Łodzi. Chodzę już na
treningi ŁKS. Nie wiem jednak
kiedy otrzymam zwolnienie ze
swego klubu macierzystego z Gro-

Prze'd meczem boksersk".m
ŁKS

- Zryw '

Łódź
bez względu

Niech sporlowa
kładem
będzie wynik.

§wiccl przyna to jaki

Spa rŁa... A rsena I 2:2

~;: ~~~~;

a3Xb2'

Gh6-d2

Siły są równe, a ilość materiału
na szachownicy- niewielka. Tym
niemniej pozycja czarnych jest bez

chowa i jeżeli Grochów zdobędzie W soootę, .5 bIln... o godz. 19 w w.a ta zostanje szczęśliwi,e załai'wionadziejna z uwagi na dominujące
drużynowe mistrzostwo Warszawy:halli p:f.zy ul. ROtlciJcińskiej odbędz:iie olla.
LONDYN
(Ob ł
ł)
położenie skoczka f5. Smysłow preto nie będzie mi wypadało rzucać się dawoo zrup~~i:adaIflY sen!aICyjill! Nie 'Wiiladomo czy będzi.e wa1czy~ R
' 2.IO.
S '.~: - cyzyjnie realizuje swoją pozycyjną
G
h
,.
d
mecz boikste.rslIn w rama.Jh ml- 01eiollik. Czuje s'i,ę on już dobrz,e 'l.
ozegrane w dmu dZISIeJSZym nrzewage.
rac owa wowczas, g y wszyscy strz.OJSltw dru;żyn>OwY'Clh Łodzi mi:ę- wtaśdw~e ~o;wj:ni~n Wyjść- na rin;lr, spotkanie piłki nożnej między cz€- ~
. moi koledzy zaczną kampanię o dzy ŁKS a Zrywem.
z:vlaszc~, z,e d~uzsza prz·e,rwa 1!loz,e chosłowacką drużyną ,.sparta" a 34. Krb2-c2
Gd2--el
mistrzostwo drużynowe Polski. Dotydhcza:s w. miSltr0olStwa~ pro- 'SN~ fa1rulme od'bńiĆ na }ego fOirnll>e w'
. 1k
d·
A
l"
_ 35. f2-f3
Sg8-e7
Nie wiem również do którego osta- wa:dzą bokserfY Z:ryWiU, mając za PTZ1ededniru meczu z Węgrami.
an~le s ą
;uZyną.,i. rsena
.za 36, Sf5 X e7
Krf7Xe7
•
"
• SOibą fil ws,zySltlme rQ:Ze(grarne mecze,
ZbyS'z.ek Kowa~s>ki wy s.tą,ni w wa- konczyło SIę wymklem remlS0- 37. f3 X g4
h5Xg4
teczn1e klubu zapIsze SIę W ŁodZI. wówcza1s gdy ŁKS SJrradt joo,en
l'
wym 2 :2,
Kre7-f7
Przyznam sip szczerze i bez ża.d- ""uuM prz,ez ,,"'mik remisowy z ·dz.e półśredniej. Jeż.eli rz,eczywl'śde
38. Sh4-f5 >(
r
J
Z'bysq;'ek będz1,e wakzyl w pólśre,d39. c3-c4
Krf7-g6
nych pochlebstw, że jestem zasy- OeyteTlem. ~v S o'e niej. to il1'Ie widzimy mie1'sica d1a Oleij40,Krc2-b3
Krg6-g5
J
t
.
h
t
1'1
tKS
mob11izuJe
WSZY"!SiI!1\.]e
W.J
'1.'
mecze
.
GelXg3
pany , o f ertami. . es lC ye t e siły. by na mecz z,e Zrywem wYsta- mJ(ia.
41. Krb3-a4
klubow bokserskIch. w Polsce. Ja wić .j,ak na'isih:Ii:ejszy sU\:Ja,d. Praw- Cilelmwij ' es,teśmy, jaJe wy:palClnl'e
na prowincji
Ostatnia próba.
jednak zagnieżdżę się w Łodzi, ale ,c{)\poo>OlhnLe będz,j.e OIn na:stępujący: nasz sYlITlp,atyczny pupiijek - SiaWszystkie nioedzLeilne meCZie pinto bynajmniej nie znaczy, żebym ~ta:~.aIk, Pawl~, Mrur-dilikow:skj, .,Ró- siaik. No:g.a przestaila mu dokuczać. kaJrsikIDe () mi'S!trlzoiS'two .,A" k:la'sy
Krg5-f4
.. ~ k '
. b'
'1 nk'
zyd!n.; KowalskI, Ry;dhtelskl, PlsarSOlboini mecz ŁKS' - Zryw, to łódzl1de,j odlbędasię hnm razem na 42. Sf;iXg3
4S.·Sg3-h5X
Krf4Xe4
mIar
oru€cznre . yc cz o lem ski i Żyilis arlibo.. Nifewa,dzil.
praw,dzj'we c1erby boks,erski'e Łodzi. prowinCji.
.
Kre4-f5
którego z klubów lódzkich.
tiKS Sikt~!finy lest .,odwlle's'ić" Ni!e- Orga:ni:za!j;Q,f'zy, Ucząc s'ię z tym, że
W Pabianircadl odbędzie s.ię mecz 44. Sh5 XfU ~/
e5-e4
- A z zawodu kim Pan J.'est?
w.adziilla i dam. wać mu res.me ka~. za.i'illteresQwa'1:de mec~~m będzi'e?: I· między .Te a Z?K. Natomi~st w To- 45, Sf8--e8
e4-e3
_ Z· 'd
ó' _ t
kierowca WSZystko zal1eży je,c1na:k 00... N~~ gromn,e"
~osłt~'nO)v1h. l1rllChOmlC ~1a!SZOwle. Leohla spotlka Sl~ z dl11!- 4fi. Se8Xc7
Kri5-f4
awo
m J . o
, . w:arlzi:ta który powinien zo,hoW1ą-1 prz,ed'siPrzedaiz bl~e:tow. J:1k z\vykle zyną VlI,dzewa, a w p]jotrkoWl1e n. Sc7-bS
Krf-1-g3
~amochodow~. Lubu; san:;ochod. I zac Sfę,' Ż'e b~dz.ie karnym. cz}O'n:kiem I w .fi.nnj'e Na~ler iPrzy ul. P~otrkow- m.ieis-cowa C~cO>rdia grac będzi'e ze HL Sb5-c3
49. c4-c5
to druga mOJa po boksu; pa.Sla ~hlihu. JeSiteŚmy prz,ekom.am, z'e s.pra- sbe!l.
.
ZJ:edua:czonyml.
r:'zarne poddatv się.
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Atloda~

~
Palgż?

Co nos i

Rajery, kaskad y strusich piór,
dyskret ne woalki, kokard y, tiule i
welwet y - oto kokiete ry jne ozdo~
by nowych modeli kapelus zy,' które nosi się nawet wcześnie po po.

zachwy tem - voila!).
Szereg wytwor nych maga~yn6w
modnia rskich Paryża ~ansu]e., na
zimę białe filce ozdobIOne pIOra~
mi, lub welwete m.
Czy przyjmą się? Prakty czne
panie mówią: "nie". Zbyt łatwo
mogłyby się stać one zbiorni kami
kurzu.
Rano do sportow ych płaszczy
i kostium ów ciągle -nosi się małe
angiels kie kapelus iki, lub zalotne
czapec zki· furażerki.

łudniu.

Tendencję

ła,

która

do odsłaniania
mogłaby spotkać

czo·
się

z niechęcią (rondo kapelus za zlek
ka. opuszcz one zawszę doskon ale
maskuj e drobne defekty cery i u·
rody) ;- łagodzi moda noszeni a
woalek (niejed en gentlem an na
widok czarow nego modelu , owiamgłą woalu, wykrzy knie z

x.

rys 7

ff
V

ąs.l

rys <1

~

u··.··

/1
=./

rys

ił

rys 6
rys 8
Rys. r) Dziewczęcy komple cik ny w jasnym kolorze . Rękaw
y rez lekkiej welny. Spódni czka w glanow e, szeroki e ujęte przy
dlo·
głębokie kontrafałdy, rozklo szowa- ni w mankie
t. Kołnierz nieduży~
na. Pod bolerki em· prostym i luź- natomi ast dość obfite klapy
onym -:- bluzecz ka w kolorze kan- zdobionę .stebn6wką, tak
jak i 0trastow ym, lub wzorzy sta. Pasek ryginal ne kieszen ie. Dół
z1ekka.
z obciągniętą materiałem klamrą. rozklos zowany .
Kokard ka we włosach koniecz nie
Rys. 6) Peleryn a przeciw dez lewej strony.
szczaw a z gabard iny, lub impreRys. 3) Suknia z wełny w gnowan ego materiału z kapiszo
"
dwóch kolorach~ lub wełnianą nem i przecięciami na ręce.
Mo·
przybra na jedwab iem w tym sa- deI ten można r6wnież
wykonać
mym kolorze . W orygina lnych z dość gładkiego futra;
wówcza s
naszyci ach na spódnic zce i piku- kapiszo n musi być podszy
ty mają się przecięte kieszen ie. Te sa teriałem w kolorze
kontra stowym .
me motyw y przy rozcięciu z przo· Przy fokach ślicznie wygląd
a bia- .
du i w formie epoletó w na ramio- le creps _ satin.
nach. Rękaw obfity, ujęty w man~
Ten prosty, ale wykwin tny fakiet. Sp6dni czka - namars zczo- son upraszc za niesłychanie
trudne
ny ·klosz. W tej sukni wygląda się sytuacj e życiowe.
wytwor nie nawet mimow oli.
Rys. 3) Spódni czka na staniku
Rys. 7) Chociaż każdy chlopa k
z szelkam i ozdobio na stebnow a- szybko niszczy ubranie , warto
mu
niem i skośnymi kieszen iami za- sprawić takispo rfowy komple
t na
piętymi na guziki, tak jak i sze1- bardzie j repreze niacyjn
e okazje .
ki. Doskon ale wygląda do golfu Czapeczkę można zrobić
według
także do wszelki ch sporto vch upodobań młodzieńca
(maryn arbluzek.
ska, narciarskłlJ furażerka i t. p.)
W sekreci e wyznam y naszym
Rys. 8) Bobo też chce być wyczyteln iczkom , że model ten do- tworne. Najlepi ej mu się
to uda
staliśmy od najsłynniejszej gwiaz- w tym reglano
wym płaszczyku z
dy sportu - Soni Henje.
naklad anymi kieszon kami ozdoRys. 4) Angiels ka bluzka z wy- bionym i stebnówką tak
jak i kolkl'?i.danym kolnier zykiem ozdo- merzyk .
biona trzema fałdami po qbu siroTa młoda osóbka jest bardzo
nach. Zakończenie fald stanowią konserw atywna i choć loki
nad
wywinięte klapy. Na lewej - mo· czołem wyszły już
z mody _ unogram.
porczyw ie się ich. trzyma . Ale W
Rys. 5) Płaszcz z puszJ'.ste; weł- ty:"m wieku to nie obowi~Fui..e
...
w

rys 2

t

.J---'

f1

JuIJ-
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CZWARTEK

3
PAZDltfRHIKA

sądów

Hitł erowiec

Ewalda i Kandyda:
slow. Siemiana.
JUTRO~

"

Ił

III

Z WieZienia
ł

Franciszka:r.As~'tu;

skazany na

K

k

Jesienne impresie

J,Jesienią, jesienią jablka
mienią" ze wstydu, bo są coraz bar

na . operni· a

tU-

śmierć

dziej podobne do owych

"kwaś-

slow.: Bratysława.
nycl1 winogron", które rosną za
147Z Urodził się znakomity malarz Lu~V styczniu ·1945 ~. W pier~vszych!· Czyny., oskarżonego, orz~czenieml . Publiczność ob~na przy o{lczyt:t-~ wysoko.
kasz CI·anayh Starszy.
.
dnIach po wyzwolenm ŁodzI gdy I Sądu, n3Jzupełniej pola-ywaJf!. się z IIlU wyroku lnanifestowała SWOJąl· Jesienią zbiera s:ę owoce caloro.
1859 urodZi~l Slę Sł~ włoska trag1cz-! gnębiona podczas sześciu lat okupa-I przestępstwami, o których mówi art. nienawiść do hitlerowskiego opraw,mberdze też
1865 ~ru~hom.1~~re:ra. pie~:;~zej linii tram-I cjf. polska ludność brała odwet naj l § 1. Z mocy tego artykułu wyInie c,y.
.
" c z n :J pracy; ,:" ~ry
wajów konnych w Wiedniu (Schotten- swoich ciex:nę~c~ch. :t:nes:,kańcy n?all'.~ona zos~ała
oska:l'ż0!lemu Hugo
Na tle zdecy?owanej opinii, ja~ąiz~plsano 50 mrlronow arkuszy pator,-Hern~ls).
..
N
sta - byli wlł~znio~'1.e hltlerowskie-j WagneroWi kara śnuerCl, pozbawie- wyraziła ludnosć Łodzi o oskarzo-~ mew.
1924 ~nau~a.:;aw~~~~feo p~e~t~ud~~=go więzienia przy ul. Kopernllm - i nie praw na zawsze oraz konfiskata nym Wagnerze, jafikrawo rzuca się - Jesienią liście spadają _ ceny
nf:~n~szczonego przez poźal" gmachu przypomnieli sobie gestapowca Hu-I mienia na rzecz skarbu Państwa.
w oczy oburzający fałd, że mimo
'
Teatru Rozmaitości.
. . I go '''Vagnera, SS-manll'a jednego z I
zdecydowanej
winy
oskarżonego nie.
1 b' •
1933 Zllmac:h nil kanclerza Austrii - :En~' najokrutniejszych
flID.k.CjonariUSZYl
."TEATR.u
~wiadlmwie Klimczak iB.loch, usiSłońce świeci coraz s alB] gelberta Dollfussa.
w "vięzienin na Kopernika.
"
łowali uwolnić go próbując przekn- moje spodnie w pewnym miejscu ...
y
Tłum. łudzi. wtargnął na podwó- ~.azał .SIę W przed,az 1 ~umerpić milicjanta konwojująeego ·Wag- coraz mocniej.
domu przy ul. lIopernika 19" mles;ę~zn~a "Teatr'
Posyllę~ony nera na przesłuchanie'.
Zwierzaki futerkowe bez trudu
WAżNE TELEFONY
gdzie mieszlmł gef!t:.1pomec Wagner.izaga~~l~e~llom sc~ny, autora l w~dza.
Milicjant zawirulomił o tym Pro--.- --- ,------.- --L " .
"
t~k.,cIe spot)kamy szereg cIeka- k
tu
S 'I.
N" d
r ś· dk otrzymują od natury kreacje jeWoj. Urząd. Bezp.
- tell' .21°3-20-702111
UUZle chCle~ go zlinc~owa~.
wychartykułów pióra czołowych ~ra lal"ę źlią.( u " lie osz li WIa (0)d
h
'ó
Pow. Urząd Bezp.
- te .
.Gestap owcowl udało Sie wowczas t t l '..
J" k "W H
M WIe zn e
si ę w areszc e.
p sienne żony o
swyc męz w,
. . l M, o
tel. 253-60
.
l
"
- e a ro ogow,
a
.
orzyca.
.
lk
t
b' t .'
Kom. MleJs r.. .• •
_ tel. 185-02 UCiec, ec~ w:eszc~e dOSIęgła go rę-. B.ulikowski. st. R. Dobrowolski, 1":.
ty o mę ne o ·le nICB.
~g:O·t.p~t. ~ie~~kie
- tel. 104-44 ka sprawiedlIwośCI.
Csato, J. Słotwiński i innych .AktuOFIARY
N a wsi lata babie lato - moja
~~~~t ~~~r~~:zi:CK
-:- lei'
Oprawca łódZld.·Ch więźniów Hngo alne zagadnienia teatrów ochotniWspółpracownicy f-my G. Greis "baba" też lata, żeby coś zarobić.
straż .pn~::;Ów
8 Wagner, odpowiadał wczoraj przed czych porusza H. Jabłońska.
składają 2.450 zł na dzieci ociem- Poza tym jesień czuje się w kGBiuro
- t:l:
tel. !lm-OO Specjaln;ym Sądem Kal'n)'lIl w Łodzi
za przestępstwa z art. 1 § l p. a)
O):>szerną, jak ~wyk1eJ kr<;>lllkę niałe.
ściach (łagodne darcia reumałycz"
lkraJową i zagranlczną' zdobI 10
ne) i w nosie.
DY1iURY APTElt:
Dzisiejszej nocy dyżurują apteki: CyZN1<'C"''"' SIE NADipi~k~yc? ilustra?yj., popełniają ca:' To, co nam J'esień wtłacza do
mera (W61czańska 37), Bojarskiego (Prze- BESTIALSKO
•
"i1 r.u...
i'
i łOŚCl Vó'1adOmOŚcl ,blezące i komumDzieci kl. IV Szkoły Powszechnej
jazd 19), Unieszowskiego (Dąbrowska
W1ĘzNIAMI
katy.
Nr 68 składają na odbudowę Uni- nasa, nazywa siępotOCZni6: ka.Nr 24 h),
Epsztajna (Piotrkowska,_.22!i),
W~gner ~o win;v: się nie prz~znał:. V.!ydawca .,Teatru" jes~ Państwo wersytetu Warszawskiego 2.100 zł. taz..
Trawkowskicj (Brzezińska 56), Pawluklewicza (Pomorska 12).
Wypierał Slę swoJ?J .p:zynale~ośCl!wy Instytut Wydawniczy.
Katar nie jest w1aściwie choro"
do SS, twierdząc, ze me nalezM do I
gr.
ODCZYT W O. T. T.
b
T
'
d ' dl li K '
TEATRY
żadnej organizacji hitlerowskiej, i na \
W piątek, dnia 4 października.o ą. o COS w tO zaJu
usu. azTEATR W. P. (Cegielniana Nr. 27) - wet nie .nos!! pal'tyjne~w ?I~ndu~u.IICZY'fEJ...NIA T-WA PRZYJAZNI godz. in-ej w sali Ogólnopolskiego dy go ma i każdy chce się tego
godz, 19.15 "Wielkanoc".
_
Zeznanm Jednak 29-clII swmdkow
O
O
Towarzystwa Technicznego p.rzy u.l. pozbyć (?).
TEATR POWSZECHNY TUR (11-go LiP L~K - RADZlEC.KlEJ
stopada 21) - ..Stary dworek".
są. wyrazne.
'J
PicirkQwskiej 102 odbędZIe . Sl~
O ile wierzycie1, odbierający
TEATR KAMERALNY DOMU :tOŁNIE~
\Vagner chodził w czarnym. W Towarzystwie Przyjaźni Pol- pierwszy po przerwie wakaCYJneJ dl
'
d d
_
BZA (Przejazd 34) - Wkrótce premiera mundurze, na czapce nosił trupiąlsko _ Radzieckiej, Wojewódzki Od- odczyt, który wygłosi dr. Witold
ug, m~ wytazne powo ~,
za
komedii Shaw'a .. Major Barbara".
Idział W Łodzi (Piotrkowska 272-b) Kasperowicz na temat: "Silniki dowolenta} o tyle t. zw. bl1zn1; obTEATR .,SYRENA" (Traugutta 1) - czaszkę - mówi świadek Tosik.
Oskarźony bił więźniów po twa-, otwarta jest codziennie od 4-ej do odrzutowo-strumieniowe i raldetowe" darzony przeze mnie katarem jest
godz. 19.30 ..Bez żelaznej kurtyny".
TEATR KOMEDn MUZYCZNEJ ..LUT- rzy przy każdej okazji - za to na-la-ej pp. czytelnia pism rosyjskich i n~ który. Zarząd O.T.T. prosi. człon: w,ściekły, kicha; parska, klnie, bulNIA" (ul. Piotrkowska 243) - godz. 19
przykład, że między sobą. rozma-l polskich. Czytelnia zaopatrzona je~t kow i zamteresowa~ych o lIczne 1 gocze i zaraża dziesiątki znajamin. 30 ..Wesoła wd6wka".
Zbił raz więźnia z powodu i bogato w dzienniki. tygodniki i role punktua1ne przybYCIe.
h.'
.
h
TEATR NA :PIĘTERKU (Traugutta 1) wiali.
myc 1 nteznajomyc .
- godz. 19.30 .. Poco daleko szukać" z L. okrycia Się. kocem - zeznaje świa- 'I sięczniki literackie, zawodowe i naWysocką· i Z. Sawanem.
dek pią.tkowski.
ukowe ZSRR.
(352-M)
NOWY ZNACZEK .POCZTOWY
Jesienią jest ładnie, szczegó1nie
-oWagner był w więzieniu
na
.
" Z dniem 15 wrześma 1946 roku w Łodzi bo deszcz coraz cześciej
CZYTELNIA U. Ł. CZYNNA
wprowadza się do obiegu znaczek
'.
.
~
OGRóD ZOOLOGICZNY· na Zdrowiu (do- Kopernika oherwachmeister'em, był
d
•
• h' •
pocztowy dopłaty wartości Hi z~o- obmy,wa ultce.
..,,,
jaZd tramwajem Nr 9) - otwarty codzienje nym. z naJgor~zycn•• ~a Jego sp'r.a
Biblioteka Uniwersytecka w Ło- tych dla pobierania dopłat za me"Plęlma, zlota ]eSlen ! _ zawO'"
me od godz. 9-ej rano do zmroku.
":,ą przez. 1~ dm _z~meJszono"''lęz-ldzi, ul. Narutowicza 59_a III piętro
-omom racJe zywnosclOwe o połowę - , ( jście od ulicy Skł~dowej) po- opłacone lub .niedostatecznie ' opła- lal pewien facet, chowając złoto 'tV
CYRK Nr 1 - codziennie przedstawieb. więzień z Kopernika Kos-. dw.e d
" d·
'!
.u
d dni 1 cone przesyłkI pocztowe.
jedwabną policzosz1rę.
nie o godz. 19,30. - W niedziele, wtorki. zeznał
I _aJe _ o ~kIa °lm~sc~. ~e o C .L.~.
Znaczek przeds~awia na tle brąCZYS
ezwartki, soboty 2 przedstawienia o 16,30 nogórski
p~ź~Zlen:l ~ 9fi 1'0 u . zy.~ la zowym rysunek trąbki pocztowej
•
i 19.30. Kasa czynna od godz. 10-ej rano.
~
~C.
Bl~hot:kl Je?t <:z~~ <:odzlenme z przeciętej błyskawicą. U góry za-I
Ceny przystępne.
ZASL1JzONA .I\.AnA
.
\VYJątklem medzlel l SWląt od godz. mieszczony jest_napis "Poczta Pol-tTEATR KAMERALNY DOMU
KINA
Sąd pod prze~odlllctwem .sę(lzle- j 8-20, w Bobo.ty od godz. 8-~4. - ska" 11 dołu "Dopłata" za$ u doh,
Daszyńskiego 34.
rOLOło.'1A (Piotrkowska 67) - "Kró- go. Jana Walewskiego u:-nał~~e Pl'zel~~rzystać mozna dl;=t. praCkl. stu- po obu bokach podana jest wartość Pojutrze w sobotę, dnia 5 października
lllwna śnieżka""
wód sądowy '\vylrazał lllezblCIe przy dlOW naukowych 7arowno z SlęgO- 7
'
15 zr'
1946 r. otwarcie sezonu 1946/47 4-aktową
TĘCZA (Piotrkowska 108)
,,Dziefl należność oskarżonego no zbrojnej I zbioru podręcznego jak i z dzieł zło ~n~czKa
jesti ' hieperferowany
komedią .G. B. Shawa ,,~a~or Barb:;ra".
wielkiej przygody",
orO'anizacji hitlerowskiej 815, która zonych Vi magazynie ogólnym. Ze
nacze.
.
U~~.dał bIorą: .. A. Chromckl, K. DeJunoWISŁA (Przejazd 1); ADRIA {Głów~
... ,
.
'.
~ ,
' t
"b
WICZ. B. Drapmska. H. Drohocka. L. Duna)"'-";,Ni~bo. j.est dla"was".
_brała, udz~ał ,\,likwidacJl· )uunoscl względu na mewys.arczaJą<:Y zaso
TEATR POWSZECHNY TUR
nin J. DuszYllski. I. Horecka. W. JakuBAŁTYK (Nal:'utowicza 20) ..Jesse cywilnej drogą. policyjnych represji książek wypożyczanie ich do domu
Dziś i dni naste:t;mych przygo+o- biń~ki. J. Jaron. S. Jaśkiewicz. A. ~ikoJames". .
oraz "pacyfikacji". Do orgauizacji, przysługuje na razie tylko gronu wana na otwarcie nowego sezonu łajewski,. Z. ~~lroz~wska. L. TatarskI, F.
TATR1' (Sienkiewic2a 40) . - ..Meyer~.
b
N
t
~
l~ "'!
~ n ' l k·
U .
t 'J' Ad
żukowskI. RezyserlR - E. Axer. Dekoraling".
ktorą. try nnał W
orynlf<lertize 0 ...1'", nauc",-y...re S lemu
nlwersy.!WV z- sztuka Adama Ważyka. poruszająca . _ J R hkowski Początek przedstaHEL (Legion6w 2/4 )- "Zwariowane śllł jako zbrodniczą.
Ik i e g o . .
jeden z głównych problemóv.J pali_ ~fenia ~unl~ualnie ~ godz. 19-ej. Kasa
lotnisko".
tycznych odrodzonej
Polski: roz- czynna od godz .. 10 do 12 i od 15 do 19-ej.
GDYNIA (Przejazd 2) ..",. "Zwiariówane
I
,
l. kład klasy ziemiańskiej w osta.tniej Telefon 123-02.
(l/T)
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l01~~~M (Kllińskiego

124) -

flikt",

SP tDZIELNIA "WŁOKNO"

"Kon-

WŁóKNIA:RZ
(Zawadzka
16) talia
nieustraszonych
".

••Ba-

..,. OTNIK (Kilińskiego 178)
. ...,OB
rożkarz Nr 13".

.,Do-

I

PRZEDWIOŚNIE
..Więzień
Nr 4328". (ŻeromSkiego 74-76)
REKORD (Rzgowska 2) - Co mój mąż
robi w nocy",
BAJKA (Franciszkańska 31) - .. Szczęśliwa 13",
WOLNOM (Napiórkowskiego 16)
••Szyrmet Chan",
"'OMA (Rzgowska 84) - ..Mocny czło-,
.fi
Wiek".
fl;~g.HĘTA· (Zgierska 26)
"Delegat

łe~~I (BałuCki

Rynek 5) - "Papa się
. MUZA (Ruda Pabianic1m) .. CzapaJew".
OS:WUTOWY 01\1 TUR" (Kopernika B)
i - meczynny z powodu l"emontu.
T

W LODZI
\1O:T'UI}
'1' A

Po

.Hi";:

~
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DO DNIA 7 PAźDZIERNIKA r. b.

tym

,

.L

terminie przydział zostaje zamknięty.
(ag. 149)
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OKRĘGOWA Dl:T..EIiCJA DRóG WODNYCH
we W'ROCŁAWIU -

Pl. LEGNICKI Nr 21

,pr~yjmie

walki o

wolność. Reżyseria

INAUGURACYJNY KONCERT
SYMFONICZNY FILHARIUONU

\Vł. Krasnowieckiego. Udział biorą:

ŁÓDZKIEJ

Macherska, Staszewski, Nawrocka"
k

A........ p n Z1w.DZ'Ji' DLA CZ"'O""r,,.·"'Ó",,T CECHU

lOI-,a"

fazie

Ś\.!\.ridersk.
~a,
F
k i, Sk \Vęgr~yn.)
. l
DR~chwals
1 De

W nadchodzą·cy piątek.
_ . 4 paźIJ~WS 1,
owr,ons_n,
eJ~e C,
- dziernika w sali kina .,Bałtyk" FilWOlno,
ŁabędzkI. DekoraCJe Otto harmonia Łódzka rozpoczyna swój
A er
x :;l.
•
sezon wielkim koncertem symfonicz
Początek o godz. 19 mm. 15.
nym, poświęcony twór~zości. pol1"
P gr m wypełrrą kapItalne
PAŃSTWOWY TEATR W. P.
s neJ.
ro a
•.
Dziś i dni następnych przygoto- dzieła:
t
.
' w go s zonu
Wstęp do op. "Maria" Statkowwany
no
ek' g skl·ego., "Po\nraca]'ące fale" Karłodr
tna oStwarCle
f
o t e'
ama
e ana
wmows re o wicza Koncert fortepianowy Pad e'l Wielkanoc". po.święc~my
wspó1nej rewsl~iego i pełna blasl,m wirtuozow
",:,alce Pol~kow: l ~ydow l.pod okup a- skiego
"Uwertura"
Szałowskiego.
cJą. UdZIał bIOrą. ~u~ma. K~sso_ Przy pulpicie kapelmistrzowskim
bu~ka, Possart::. Woz~l1ak, ~al1~ze- ~.:anie zasłużony dla symfoniki polwSk1, ZelwerowlCz, PIetraszklewlcz, k' ,
akomity Kapelmistrz K.
Le.sZI'7.Y11 Ski , ,Puch~iewska,'
~ubeL ~\:7iTl:łkeJomzl.lr:lskl'.
k Od
Pl
k H hl
ka La"
~ 1" r on
ars k~' .a. ows
Solistą będzie niezrównany wyko
osowna,
lerasz lewlczowa,.
ZU;" n8wca koncertu
Paderewskiego
chowska, Soboltowa, PrzYJemsin, st· S i alski
Urbański. Dekoracje St. Cegielskie- po~iąf~k k~ncertu o 19.30.
go. Muzyka Jana Krenza.
Kr 375-M.
Początek o godz. 19 min. 15.
.
NOTOWANIA
GIELDY ZBOżOWO-TOWAROWEJ
URZĄDZENIA
W ŁODZI
DO KSIĘGOWOŚCI
dn. 2 października 194:6 r.
przebitkowej - finansów -płac
, Ceny w złotych za 100 kg.
i magazynu marki "Z E N Itr'
1300.żyto
nabyć można w firmie
2.500.Pszenica
J. Leżon, Daszyńskiego Nr 4,
1.100-1.200.-;
Jęczmień przemysł.
tel. 212-'70,
O~es
bez podaży
oraz w firmie
240-260.--;
Ziemniaki jadalne
Polska
220..:....240.-'
Ziemniaki fabryczne
rachunkowość przebitkowa
3.750......
Mąka pszemla 80%
IV

I

p. :

li

natychmiast
Czwarlek. 3 października. 1946 r.
DO
PRACY
W-wa: 6.00 Pieśń ..Kiedy ranne.•• '.,
6.05 dziennik poranny. L6dź: 6.20 Program na dziś. Poznań: 6.25 gimnastyka,
INżYNIER.óW • HYDROTECHNIKÓW
6.85 muzyka Kraków: 6.57 sygnał czasu
TECHNIKóW WODNYCH i
- 7.00 muzyka. W-wa: 7.80 powt. najwazn.
'Wiad. dziennika. 7.35 muzyka. Lódź: 8.10
NADZORCóW RZECZNYCH
ROzmaitości. W-wa: 8.20 wonn. og6lnopolskie. 8.30 Przerwa. lilldź: 11.00 Muzyka z płyt:. 11.05 Wiad. z miasta i prow.
na warunkach wed ł u g u m o wy. ~ Zgłoszenia należy składać
11.10 Pog. p. t. ..Piękno i polskość Dolnego śląska". 1l;20Muzyka z płyt:. 11. 30
w kancelarii Dyrekcji.
(kr. 1821)
Skrzyn,ka poszukiwania rodzin. Kraków:
11.57 Sygnał czasu i hejnał. W-wa: 12.05
dziennik, 12.35 koncert, 12.55 ,,5 minut
poezji", 13.00 "Na ziemiach odzyskanych"
13,15 Z życia narodów słowiańskich, 13,251 :.._ _....._ _............................."..,............_ .............................._ .................._ _....._ ........................,.,.
900.---'
Otręby żytnie
Muzyka obiadowa. 11:00 Audycja dla
ZENIT,
PRZETARG
800 .........
dzieci, 14.30 Reportaz, 14.40 Rezerwa.
Otręby pszenne
m. Piotrkowska 73, tel, 178-9'1. Kasza jęczmienna 60%
Lódź: 14.50 Muzyka z płyt:. 15.05 "WelIs
Ubezpieczalnia F3poh:czna w Łodzi ogłal:lza przetarg nieograniczony
1.800.- w s~użbie nauki". 15.15 Koncert na na gruntowny remont i doprowadzenie (lo porządku zasile~ia elektJ:yczTendencja niejednolita ogólny brak
ą..g
WKaltorl1lę.
15.35 Przegląd muzyczny. 15.45 neg-O podsta.cJ"i U7vsokiego .napięcia w omachu Ub.ezpieczalni Społecznej
podaży.
oncert reklamowy. W-wa: 16.00 dzien-.
.
1:>,
nik. Katowice: 16.30 Arie operowe. Kra- przy ul. LecznIczeJ Nr 6.
ków: - 16:55 "Książka dawniej i dziś".
Oferty na ślepych kosztorysach należy składać w Ubezpieczalni
klin'k~er J'rakforów i Ma~zyn Rolniczych
W-wa: 17.~0 Mozaika muzyczna. 17.50 Społecznej przy ul.Wólczańskiej Nr 225, w pokoju Nr 35, do dnia lO-go
do okładania ścian 300 m 2 •
l~~bu~~~~::: ;:;W;ę". "L~dź: • i~·55 październikab. r. 00 godziny lO-tej przed południem, w zapieczętowanej
Al. Kościuszki 46/43
Zgłoszenia:
Aud: iiteracka "Józ:ic~~:Chowi~~~.~ p~~ kopercie z napisem "Oferta na remont instalacji elektrycznej".
Firma »HA-KO«:, Warszawa"'
znaii: 18.30 Koncert solistów. W-wa: 19.00
Szczegółowe informacje, oraz ślepe kosztorysy z warunkami przePOSZUKUJE kilku }'utynowanych
ul. Poznańsb:a Nr 14:, m. 8 •
.. N!luka pr~y gIo§niku". Lód~ w progI'. targu można otrzymać w Ubezpieczalni Społecznej;' pokój Nr 35, tylko
KSIĘGO\VYCH - BILANSISTóW
ogolnopo!sklm. 19.80 "Istota SYmfonii"
.
d
.
9 t .
(kr.1817)
W-wa: 20.00 dziennik 20.30 Nasze pi : od godzmy 8-meJ O godzmy - eJ rano.
.. 1;......................................._ ......"""".................................. 19
śni". 20.45 "Trzy Ban~dy". Poznań: 21.10
otwarcie. ofert nastąpi o godzinie 12~tej w ostatnim dniu, oznaczo'
na odpowiedzialne stanowiska w
Koncertrozl'ywko'iVY. W-wa: 21.45 Kwa- nym na składanie ofert.
Łodzi. Warunki do umowy. Zgło
drans prozy. "BYdg{)~zcz: 22.00 .. Pokrzy~
Wadium przetargo,ve zgodnie z obowiązującymi przepisami w, wy_
szenia osobiste z podaniami i ży
wy. nad Brdą • Udź. 22.15 Przeglą.d wy..
ł' k ' Ul
.
1· S
dawnictw.· 22.00 Przed premierą "Majo- sokości .1% od sumy przetargu llalezy z 'ozyc w aSIe
}0ZpleCza nI pociorysami w Wydziale Finansora Barbary" Shaw!' yr T .. Kameralnym. łecznaj, a kwit dołączyć do oferty.
WIĘKSZA
ILO@ć
SKóREK
wym - parter, pokój 4 a, godziKRÓLICZYCH
22.30 Bilans prac. M, O. wOj. ł6dzkiego.
Ubezpieczalnia Społeczna zastrzega sobie prawo \vyboru oferenb
na 12-14. - Oferty pisemne do
2~.40 ~oncerf; ży,?zeń. W-wa:. 2S.00 Ostat- be? względu na cenę, a ta!rże prawo uznania, że przetarg nie dał wyników.
pierwszego gatunku.
P. A. P., ul. Piotrkowska Nr 133,
l?le
wlad; ?zlenmka, 23.20 .progI'am na!
ŁÓ.dź.
~
dnia 27 września 1946 r.
Oferty: Łódź, Piotrkowska 99.
.,..
•
Jutro. Łodz: 23.30 Pl'ogram na. jutro, zapod ,,'rraktory".
(pap 1782)
tel. 209-87. J. KOPER
(4046-pl
(kr.377/.Ml
UbeZl}icczalnia Społeczna w Ło(lzL
koticzenie audYCji i hymn do 23.3~
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ZAKLAD INTROLIGATORSKO ..

z.

rUDEŁKAB8BI

CElIBAtA ZAOPATRZEHIA i. ZBYTU PRYWATNEGO PRZEMYSŁU

':"

'PRACOWNIA
HA]J'TÓW

WYLĘŻAŁEK

'ąl. O-go Sierpnia. Zf4.
Wykonywuje: artykuły biurowe, szkolne, pudełka
i s~yte z własnego 1 powierzonego surowca.

-~"

mll3tr~ynt

MARIA WOtNIAK

m8.8tJYll(łwe

Bzgowska 58-6

(Ag)

'(398li:fl

I

.

Sp.2i o. o.

poszukuje odpowiedniego lokalus
BIURO - SKŁADY ~c~~'M ul. Narutowicza

Wiadomości i oferty naleźy nadsyłać: K. SO
Nr 74fi.
Tele!on 27,:H3.

IDROBNE OGŁOSZENIA

LEKARZE

Dr med. lU. ZAURL\-iAN, specjalista chorób skórnych i wenerycznych,
przyjmuje 8-10 i 5-7. :MASZYNY do pisania,
liczenia,
Nawrot 8.
(ag) (kalkulacyjne - automaty - zapisujące) i szycia Kupno sprze
daż naprawa. PołUdniowa 1.
Dr med. GUSTAW MARKIEWICZ,
(ag)
specjalista chor6b wenerycznych
i skÓ1'nych. Piotrkowska 109, m. 6. OLEJKI perfumeryjne,
surowce
Telefon 138-52.
(ag) kosmetyczne. Zakupi kaMą, iloŚĆ
"ENOLA" - Ł6dź. Napiórkowskie

PA8STWOWA WYżSZA SZKOŁA
Sztuk Pięknych w Lildzi, ul. Narutowicza 77 poszukuje natychmiast
kilku modelek za dobrym ~'llagrod:1;enlem. Zgła~zać ~ię W sekretariacie codziennie do godz. 2-iej,
t l f
22003
(6140)
e e on
-.
PRACOWNICA domowa do lekarza

~!ali~~d'c~~~}jtobIe{;~~W!, :~~:

UCZCIW4, chętnie starszą pania
przyjmie, natychmiast do trzyletuiego dziecka na bardzo dobrych
warunkach "Bar Kupiecki", Zawadzka 6, tel. 163-10.
(4237-p)
_ _ _ .__~___

PRZYJMĘ

chłopca do praktyki
cukierniczej. .Pracownia cukierni.

~~~~;~~~k~d3ł.a;:\t.g:~~~~Ć12~~: Mdź.

go 24, tel. 177-00,
(pap 1746)
ul. Narutowi- KUPUJĘ dzianinę jedwabną, ba(ag) wełnianą. niefarbowaną oraz przędze. Tel. 193-52 lub 189-10. (3752/p)
_
Dr DOBROWOLSKI, specjalista MASZYNY SINGERA, gabinetowa
chorób nerwowych i seksualnych i zwykła do Rzycia okazyjnie do
- , powrócił.
Przyjmuje od 3'-5, sprzedania. R. lVIatusiak. Ł6dź. ul.
Kopernika 6:3. Tel. 186-00.
(ag) Piotrkowska )89.
(141/N)
_ _ _ .• ___
KRAWATY t szale, $tale nowe
Dr medycyny ANTONI MAJEW- wzory. _ Wytwórnia "Włókno",
SKI chorOby kobiece i wewnętrz- Łódź. 6 _ Sierpnia 2. telefon 171-03.
1"
1
" " L . 6
ne, o d i l - U .
egIon w
(o m.
. Ceny fabryczne.
(ag)
Telefon 216-82.
(3514)
1iYLETKI zużyte kupie
każdą
Dr REIQIłER
specjalista cho- ilość. Piotrkowska 48 m. 7, godz.
rób wenerycznych _ powrócił. - 16-18, codzień.
(5687)
Południowa 26. tel. 191-23. przyjBRULIOl'ł"Y, zeszyty, papier. mamUje 2-5.
(ag) kulatura oraz reperacja wiecznych
Dr MARIA śWIDERSKA, chor. piór. - Lódź. Piotrkowska 96. skórne i wener. Kosmetyka 1e- Sklep Pomocy Szkolnych.
(wł.)
ka:rska. Piotrkowska 224. tel. 141-72 l\'lJTY i KSI42KI używam> ku(4076-p)
puje księgarnia Sp. W~-d. "CzyDr W. STEIN specjalista chorób telnik" piotrkowska 147. (kr 865/m
nerwowych. śr6dmiejska 7. przyj LEWĘ CONTAXA kupię. dobrze
muje 4-6.
(4121-p) zapłacę. Fototechnika. Daszyńskie-

(134/R)~,

szeria. przyjmuje _
cza 4. teL 260-92.

KOS~ULARKI,

ki
prasowacz

sprzedaję.

gazę

własne ryzyko

I

nazwi::;ko Wasilewski Zygmunt, ul.
żegla.rska 5.
(6129)
UNfEWAzNIAM

skradzioną' ka,;,tę

repatriacyjną na. n~zw. ~azarewICz

'Katarzyna, Cegielmana vO.
UNIEWAżNIAM

zgubioną

dl
na nazw
rej. han ową
,
.
Czarnotowa. Ze16w.

(6121)

kartę

Józefa,
(613")
a

SKRADZIONO portfel z :palcgwką
na nazW. Narczyńska Mana . ..,enatorska 44.
(6135)

ZGU'iiONOkartę repatri8;cyjną na

naz'visko Hajnowsz Marla, PrzeSTUDENT politechniki I?o~z~kuje jazd .6.
(4229-p)
pokoju możliwie w. śr6dII),i;:sclU, -;:
Z""łoszenia do Admmistra()Jl ~6142
ZGUBIONO
kartę
rejestracyj~ą.
b
~6142) RKU-Skierniewicę na nazw. MIchalak Jan, wieś'Strzemeszna. gm.
PRACUJlCA pOSZUkuje pokojU u- Czerniewice. pow. Rawa. (4264-p)
meblowanego. Wygody pożQ,dane.
Cena obojętna. Tel. 102--55 od godz. ZGUBIONO
kartę
2YW'Uościową.
17-19.
(4228-p) I kat. na nazw. SkiIiowa Maria,
żwirki 26 •
(4261-p)
DWIE urzędniczki poszukują pokoju przY rodzinie. Oferty do Ad- ZGUBIONO zaświadczenie rejestra
ministracj.i "MK".
(4260-p) cji RKU na nazw. Zylbersztajn

odstą- Maj er, . ~rk 6. ~ 1~~1. zam. (~5t~)
(4229-p) dzi, PIO I' ows a .
- .
UNIEWażNIAl\'I zgubioną palcówMŁOD'E, bezdzietne, kulturalne kę. leg. tramwajową, (żółta i nie~
illalż~ństwo DosZUkuje pokojU. z bieska),
zaświadczenie rejesh:aużywalnością. kuchni.
Oferty do cyjne RKU-L6dź na nazw. AdrtaAdministracji pod "Oentrum".
nowski Edward. zam. Warn,eńczy,..--,~~..,...._ _, _ _ _ _(4_2_6_2-_P_)1 ka 17.
(4230-p)

SKLEP z

młyfI

urBą,Q,zeniem

do

pienia. l:!IwirkilS.

specjalista chorób Skórnych i we- niki _ kotły do gotowania - konnerycznych Piotrkowska 134. wie do mleka -'- a.rtykuły gospod.
Przyjmuje od 4-6. TeIef. 269-96. domowego. Link!'wski, Piotrkowska
_~~~! Nr 120 i 52, tel. 172-26.

ISIi:ALE

UNmWAŻNIAI\I skradzi0!lą kartę
renatriacyjną Bole:'lłav:a l Heleny
E
JanczewskiPj, Ceglelruana Nr 80~
LOKAL
_
(6122)
d k
POKOJU, niekrępujące ...,ej~cfe. llNIE\VAźNIAl\1 skradzione o~poszukuje inteligentna. pracuJąca. menty: legitymację Zw. Zaw. L~Tp1.. 211-70. godz. 9-2. Ro(e4n1t5g6~pn). teratów Polskich, .odd,z. w LodzI.
leg. Zw. Zaw. D,:lem;~karzy, leg.
"Dziennika Łódzk~ego • l.eg. tram-.
l\IAM loJz:~l handlowY w śr~dJ;lie- waj ową, na mieslą,ce. n~eparz~s~e

or~
- UJĘ lokalu sklepowego
kie' (okolica kota • SIenkIewLCza 63.
(6130) WojeWÓdztwo Śląsko-Dąb:ow~kie·1 pr~y ul. Re~~S z';r6cę. Zgłos7.e
FRYZJER d
ki
t
b Y 11 go Brama: spożywcza, CUkiermcza·I!~~Ołf~i. 169-50, dla S. (pap 1774)
Listo a~a 2R~mr< "'l rze n . (€i28}.p~rfumeryjno - k?s:netyczna.
che:
___- - - p
__ ImIczna. GalanterIa: żelazna, szkła POKOJU z kuchmą poszuku~ę. PAlQ'STWOWE GimnazJ'um l LiJna, towarów krótkIch. p. oprowadz~ 'Warunki do omówi~nia. LeglOnów
. , . k' j
składY konsygnacyjne ZJednoczen 6·
(4203-p)
ceum. w RudZie Pablall1~ te ~o- W'''''obów Państwowych lub przyj- Nr 22, m. .
szukuJ8 . matematyka. klerowmka.
J4
. • •
Oi
internatu. TT!II ..blo....... r~ mieszkani!' mę Ich przedsta~IcIelstwo. . e:::, LEKARZ poszukuje pokoju sublon9 miejscu.
(424F-p) tł': PAf,-KatoWlce "PrzedstaWl- katorskiego w śródmieściu. Zgło_ _ _ _ ,__ _______
• CIE>t~tWO .
{kr.1819) szenia: Piotrkowska 121, m. 1.
POSZUKUJĘ wychowawczyni nai ""..
klika gOdzin dziennie do roczne-' KRAWCOWA domowa szuka pra- DWóCH studentów poszukUje pogo dziecka i służącej~ Kilin,'sl-ciego l cy. - Oferty Dziennik Łódzki dla kOJ'u Oferty kierować pod ..Kole'..
(4269)'
(6133)
Nr 46j12.
.
(6110) "KrawcoweJ •
-p dz:y".

Dr med. STAl\'ISŁAW BIB.ERGAL, WAGI dziesiętne, stołowe, odwa.!-

Prof. dr BER ARTUR, choroby
kobiece i zaburzenia
hormonalne. Przeprowadził się ul. DaszYńskiego 30. m. 7. tel. 137-19, g.
4-6
(5991)
•
Dr med. SIElII"KO liSAWERY z
Warszawy, specjalista chorób skór
nych i wenerycznych. pęcherza przyjmuje: Łódź,' ul. Kilińskiego
Nr 132 W godz. 12-2 i 4-6. telefon 205 66
(4956)
- .
Dr . med. S. ltURAKOWSliI, specjalista chorób skórnych, wenerycz
n y ch · Piotrkowska 33 g. 12-: i
3-5. 3O.
(r 116)
fuRATA~KOlVSKA, specjalistka chorób skórnych, weneryeznych u kobiet, kosmetyka le
karska Piotrkowska 33, godz. 12
do 1 i 3 do 530
(k/116)
. .
LECZNICZA - PRZYCHODNIA.
Piotrkowska 3. _ Porady ambulatoryjne i domowe lekarzy specjalistów. Przyjęcia 1'0-12. (ag 154)

I

(42'13-p)

Dr . W~JCIK WACŁAW choroby ską, pasy. transmisyjne, silniki
oczu - powrócił i przyjmuje ~, elektryczne, itP. M. Wiktorowicz,
Brzeźna 18. tel. 176-50.
(ag) Łódź. Południowa 21, te. 212-19.
(pap 1719)

__

(4256-p)

ZAGUBIONO dowód c:sobisty n&
nazwisko Molenda FellkS,
Ozorków, Legionów 14.
(6147)

kO.~nIer,zycz~rk! zatrudni f-ma .. WI- POSZUKUJĘ przedstawicielstw na POSZUK R

Na

,

~~~~an?h~~~ozfcjr.j~1e~;~o~f!;? ~~~z $~~~~~~tn:'~~!~~~ ::{h~ao;d
Ogło"z"'-; . 'PAP" p'"trlwwska lDJ C;ató.
(gr.)
POSZUKIWANIE PR1.\.CY
ci'·
(pap 1786) - , - . . .
_ _ _ - - - - . . - ; ZGUBIONO kartę RKU -Ł6dź, na
AndrzeJa 41.

Dl' med. B. TOŁCZY:&SKI. starszy g~~_._ _ ~_~_~_(~g 76)
asystent Uniwersytetu Łódzkiego, OKULARY, termometry lekarskie,
specjalista chorób USzu, nosa i gar- laboratoryjne i inne. - ' Warsztat
dla.. Sienkiewicza 37. - Ordynuje optyczny, Mat, Nówomiejska 8.
S-:-7 pp. Teiefon 269-01.
(ag)
KUPUJĘ,

,

Th'<"IEWAltNIAM zgubioną kartę
RKU-Kutno i kartę rzemieślniczą.
Rie lub inne podmiejskie, ewent. na nazw. Szymczewski Stanisław.
z małym remo;ntem. Piotrkowska Kutno, Sienkiewicza .7.
(6146)
Nr 46, m. 1 a, front. I p., 16-18.
(6144) 1 WRZEśNIA zaginął pies czarny
podpalany, wabi się "Toto", w s1>:6
POKOJU tnałego, wygodami po- rzanych szelkach Nr 125. Odproszukuje wypłacalna, pracująca. - wadzić za nagrodą: Kilińskiego 75.
Tel. 224-07, godz. 15-18. (4234-p) Portiernia.
(4254-p)
POSZUKUJĘ mieszkania, pok6j z
kuchnią. lub dwa, Julianów, Pole-

.. .

do ra. dloodblOrmk6w rÓ2;nych typów. poleca KO~IOT~C~
NIKA, POZNAlt, ul. WlerzblęclCe
Nr 18. telefon 19-55•.- . Wysyłamy
poczUl.. Przy zamóWlemach podać
~azwę. typ aparatu l WYIlliar- skah.
(kr.l816)
. .
DOS~ONALE chrom. od zepsucIa.
k<?nfItury, m~yYDaty Itp. Konser- i
wml\ .,:Marko
Dr Maria Xozłowska, Łódź. Kopernika 67, telefon
Nr 105-10. - Sprzedai; detalicma W
aptekach, drogeriach.
(4244-p)
KNOTY do świec. Parafi;ę:- 8t~arynę i Cerazinę. Kobyłka _ Chorz6w II G.-tHąsk, p. Matejki Nr 1,
tel. 407-02.
(423B-p)
.'..
ki
SAMOCHóD półcIę:!:arowy mar.
Ste~er ~20 sprzedam. M. Kowalski.
LeglOnow 6.
(ag. 153)

I

kYOO:llek :ZaJ~ieil!S!kiego "Baiily

Oraphi!c". 1946)

Do dozorcy W ZOO
dllopuyk się od~ywa:
Czy mÓ1łJ!bym w· basenie,
tym oto popływać?
_

. Możesz

_

rzekł

dozorca _:

ale synku, weha}:
kto .cię potem wyjmie
Kro~odylom z brzucha?

STUDENT' pracujący szuka pokoju niekrępują.cego.
Zgłoszenia
telefoniczne 146-86. wewnętrzny 4,
do gOdz. 15 lub 'oferty do .. Dziennika Łódzkiego pod ,,4267-p".
(4267-p)

ZGUBIONO leg. '·U. L. Bratniej
Pomocy i kartę rozpoznawczą na
nazw. Egiejman Maria, Szterlinga
Nr 20.
(4241-p)

UNIEWA.ż~"IAM skradziony dnia
MAM LOKAL handlowy. śródmie- 22. 7. akt nadania ziemi z majątku
ście. Oczek;uję propozycjI. Oferty Skrzyńsko, pow, Opoczyńskiego.
gpry ",1.
40 Administracji pod "Prawnik". Wojtunik Władysław.
(kl'. 1823)
------------,
(4266-p)
DOl\{ ~urowany ~ ogrodem i dom:PO:rRZ:EBNY :t:dolnyczeladnik kra/BUCHALTER bilansista, długolet-I _ _ _ _ _..._ _......................_IZGlNEŁA teczka w dniu 3et.9A6 VI
6 POkOL. z ku<;hUlą w Kałach do mecki. Antoni Samsel, Zawadzka nia praktyka przyjmuje wszęlkie
wagonie służbowym poc. 807 PoLEKARZE DENTYśCI
sprzedama. WIadomoŚĆ: u.I Brze- Nr 29-4;
(6123) prace w zakresie buchalterii do
NAUKA i WYCHOWANIE znań--Lódź. Uprasza się o zwrot
znlska 18, I p., Marcińskl. (6181)
. wykonania w godz. popoludnio-I-....................- - - - -....- - - papierów służbowych do Filmu
Lekarz soma olog JERZY STAD-l
"~--" .. TARTAK Państwowy w Lubnie-'Wł':ch. Zgłoszenia pod "Buchalter". KORESPONDENCYJNIE nauczam Pol l'
"ód' S' k"
93
NICKI, choroby zębów i jamy ust- KUPlĘ używane stoły fabrycznE7 wicy pod Sulęcin, ziemia Lubuska,
(6125) matematyki, fizyki, chemii. Opos nego, "-' Z,· len leWIeza ., ,
nej - powr6cił. Piotrkowska 164. 2-8 m., taborety, krzesła, b1U~(Q, zatrudni:
buchaltera,
brakarza,
czno, Limanowskiego 34. :M:agi- bez zwrotu osobfstychrzeczy,
Telefon 159-95.
(5758) szafę. Tel. 162-22.
(4251-p) ,trakowego 1 mechanika do trakto- POSZU.liUJĘ jakiejkOlwiek pracy. strant Ałpatow.
(5926)
(4255-p)
--, - - - _
~
. IrÓw "Lanz Buld.og".
stosuje się
.... IES Z"GIN"'" B' ł'
h
Lekarz-d{'ntysta TADEUSZ MINTZ !O'W 6Z na gllmach, parOkonny. WI 50 proc. dodatku ..zachodniego" i solidna, uczciwa, samotna, referen- KURSY Kilińskiego 50, m. '7. Za- r
."1
.QL!U.
la Y. prawe uc o
leczenie chorób zęb6w, jamy ust~ aobrym stlUlie, sprzedam. Telefon premie.
Zgłaszać się mi. miejscu cje, Mam 6-miesięcznego synka, pisy: Stenografia, maszynopisanie, stojące, lewe obwisłe.Odprowa'lej, zęby sztuczne. Południowa 46, Nr 115-25.
(4251-p) ,lub u przedstawicięla: Łódź-Ra- jestem w. ciężkIch warunkach. - korespondencja, księgowość. (6136) dzić za nagrodą: Wólczańslm 12i.
telefon :168-91.
. (5645) SPRZEDAM
t
l-l
~,dogoszcz, ul. Warmińska 13. (6126) Piłsudskiego 64/20.
(gr.)
(4272.-p)
•
..
mo OCYA, rower. - I
KROJU, szYcia
modelowania I..........................................."""""""'...................
WARSZAWSIUE LABORATORIUM Bandurskiego 8/6.
(6139) POMOCNICA domowa potrzebna.
ubrań damskich· i dziecinnych noRóż N E
DENTYSTYCZNE uzupełnia pre- ..............._ _ _ _...................____ Warunki dobre. Narutowicza 41, GOSPODY1I.'I-kucharka z długolet- woczesnym systemem AnLoniny I-...............-~,.;;"""'~,;;;_...._ _.....
cyzyjnie wszelkie braki w uzebie- ZAOFI' li. 'OOWANIE DRACY' m. 9.
(6143) nią praktyką. i znajomością, wy- Franke wyuczają kursy przy Insty WILE:N"SCY FRYZJERZY - Łódź,
niu. Piotrkowska 25. m. 41. (624)
&a.n.
c
kwintnego gotowania moźe objąć tucie Przemysłowo-Rzemieślniczym Zawadzka 11: - Znani ze swej fa,
....._ _ _..._ _..._ _ _ _ _.... /POTRZEBNA pomoc domowa. - samodzielne prowadzenie gospodar Nawrot 32-3.
(6108) chowości w Wilnie,
dają
pełną
Lekarz rlent,.·sta ZOFI.<\ BALICKA
Mielczarskiego 22, m. 15. «4258-p) stwa domowego. Oferty do Admi
gwarancję na trwałą ondulację na
powróciła.
Przyjmuje: Moniuszki SZWACZKI, wykończarki, prasonistracji sub. "Samodzielna".
kai;dą długość włosów, oraz wszelNr 11. telefon 151-15.
Wilczki pOSZUkiwane przez f-mę WYKO:N"CZARKI ' wykwalifikowa(6141)
POSZUKIWANIE RODZIN kie prace wchodzące w zakres
"Iva", Sienkiewicza 61.
(4220-p) ne do wytwórni swetrów poszukifryzjerstwa.
(ag)
wane Ja acza 40
(4246 )
·IMA.TYJA. Helena poszukuje męża
I,f'kar:.-.-Dentystą JADWIGA PIOT- MECHANIK maszyn do pi;~~
.
r.
-p KSIĘGOWY lla stanowisku zmieni Romana Matyję, który ostatnio w PORTRETY z każdej fotografii
RO'\VSKA z Wilna - przyjmuje i liczenia potrzebny natychmiast. EKSPEDIENTKA rutynowana z posadę . . Znajomość rosyjskiego
1940 r. przebywał na. Węgrzech. wykonuje artystycznie "EL-CHA11-2 i 4-6. śródmiejska 26. (710) Południowa 1.
prezencją. do ,składu konfekcji i niemieckiego. Oferty sub .. Jotka" Ktoby coś wiedział o nim. proszo- FILM", Warszawa, Jerozolimskie
i)t~ODNlC
S
materiałów włókienniczych po- do Administracji.
(4250-p) ny jest o zwrócenie się pod adre- Nr 27. - Prowincję informujemy
I'n svsa. l ŚĆ. kKI TA!fiSŁA~ BUCHALTERKA rutynowana (bi- trzebna. Warunki dobre. Zylbersem: Lódź, Lipowa 53. m. 13.
listownie.
(kl'. 931)
-, pecJa no .
orC?ny l mostkI lansistka) oraz goniec.
potrzebni sdajn. Piotrkowska 78. Tel. 136-92
(Ag. 151)
porcelanowe. AndrzeJa 11, telefon zaraz. Tel 140-25
(6119)
(4252-p) REPATRIANTKA. średnim wieku, ' ..._ _ _ _ _ _ _ _......._ _ _ _ ARTYSTYCZNIE ceruję
wszelką.
Nr 154-12.
(5731)"
przyjmie pracę ekspedientki, go- ,.
garderobę. śródmiejska 6, front,
UB1!lZPIECZ~L~IA Społeczna W OWERLOCZKA do swetrów po- spodyni lub pomocy W stołówce, ZGUBY i UNIEWAżNIENIA lp., m. 5.
(102/ag)
T.leltlu·z - Dentysta SABINA ZI6ł.. Kalls~u przYJml~ ~o ~racy W Sa- trzebna .natychmiast.
Wytwórnia ewentualnie inną,. lVIielczarskiego 1..........._ ...._ ....._________.....
ROWSKA - ZDROJEWSKA (dawn. nato~um dla ~eCl: 1. Wycho~aw swetr6w. Jaracza 40.
(4247-p) Nr 4J1. Klotylda.
(4239-p) ZGUBIONO torebkę damską. z kar- SZWALNIA bielizny damskiej '"Sy'\Varszawa, lVIarszałkowska 140>'- czyme uprawlllone do nauczama w
tą. rozpoznawczą. Nr 511622 na na- renka" ],irirosławy' Stawiskiej. -oheenie przyjmuje: Daszyńskiego szkołach powszechnych; 2. Gespo- KROJCZYNI pierwszorzędna siła,
'
Bielizna elegancka i zimowa. Łódź
Nr 4, tel. 168-33.
(4215-p) dynie ze znajomością, gospodarstwa samodzielna potrzebna do wytw6r- URZĘDNIK solidny, lat 34. wyż- ZWIS~O, VO~~l Helena Maria, z kiu- AL Kościuszki 93 (przy Bandul'domowego; 3. Kucharkę wykwali-'
t ó;r
40
(4248)
czamlI go~owklł. ' - Znalazcę'pro- 'skiego).
(ag/S9)
fikowaną.; 4. Pomocnice kuchenne; Dl swe r w. aracza.
-p sze", wykształcenie, praktyka biu- sze o zwrot dokumentów i kluczy
5.
POkOjówki.
Na
wszystkie.
sta:POTRZEBNY
goniec
od
zaraz
do
rowa,
przyjmie
posadę.
Oferty:
do
dozorcy
domu
ul.
KOPCińSkiego
FOTOGENICZNI
są
wszyscy,
gdy
KUPNO i SPRZEDAż
nowiska pożądane są OSOby samot- Spółdzielni "WŁóKNO". Łódź, ul. Dziennik Lódzki pod "Praca".
Nr 44/46.
(4242-p) się fotografują
w
Foto-Atelier
:\łEBLE: sypialnie, stolowe. kU- ne.. ~ra.nicowni ic!, zk0trz~ują pełne Piotrkowska 73.
(ag. 15.0)
(4271-p) SKRADZIONO. dowód akademicki H. Smigacz, Fotograf filmodmie oraz pOJ'edyńcze sztuki po- wyzywJ.e e mles ame. Wynagro
U L
I d
wy, Piotrkowska 6,
tel. 171-84.
leca skład mebli, żeromskiego 39. dzenie do omówienia.
Podania. z
tr'
., n eks U. L., legitymację
(ag)
,,' 1 2-90 55
ch
t
życiorysem
i odpisem gwiadectw
'Redaldor naczelny ANATOL ·MmUl..KO
amwajową
(niebieską)
na nazw. '::::-::-:,:,~__- - - -_ _ _ _ _"':;"
t
;Y~h.
(",po cena
P(l~l~~) należy nadsyła6 do Ubezpieczalni
Gryzeldy Petusz. zam. Krucza 29 I 'PRACOWNIA FUTER M. Sabat.
Społecmej w Kaliszu w terminie
o,;,az do~ód akademicki U.L, .. le- Piotrkowska 92167, tel., 216-54.
GWINTOWNICE do rur oraz na- do dnia 8 PMdzernika r. b.
Adres RedakCji i Administracji:
gltymacJę kOlejową. na bilet mie(5908)
(k 1822)
Łó,iIź, ,Piotrkowska. 96, telefon 123-34. Redaktor prz'yjmuje cosięczny ze stacji ŁÓdź-żyrard6w
~~:zi~~t~~HC;~~tr~~sk~~~~~ I_ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _
rlz1enme od godz. 13-14, tel. 207-18. Sekretarz Redakcji od lO-ej
na: nazw..Heleny Zakrzeńskiej, za- "OGNISKO" Sp6łdzielnia Księgar
(Ag-129) POTRZEB:NrA wychowawczyni _
do 1.2-ej. telefon 123-33. - RedakCja rękopisów nie zwraca.
mieszkałeJ, Al. Kościuszki 53. m. ską. P?szukuje spadkobierców śp.
wiek średni, czysta i energiczna
za tre~ć i terminy ogłoszeń nie bierze Odpowiedzialności.
Nr 46.
4259-p) KaZImIerza Rosinkiewicza w spra.. --""-'
KUPIĘ overlock trykotarski, dob- d~ dwojga dzieci na przychOdne.
ZAG~"BIONO' potwierdzenie. ,zgło- wach wydawniczych. - Kalov.,.ice.
Llpowa
20,
m.
3,
godz.
8'-5.
DZI!\l.. OGŁOSZEl'i: Piotrkowska 96, lIT piętro. czYnny od 9 do 15.
rze zapłacę, możliwie szybko. Teszema WYdane przez Okręgowy ul. św. Jana 16.
(kl'. 1815)
(pap 1792)
lefon 128-06.
(4207-p)
CENY ~GŁ{}SZEN: za milimetr szpalty poza tekstem zł. 20.
Urząd Samochodowy w Lodzi dla mVA
- - ilość koksu (wysamochodu
ciężarowego
marlri
Fiat
.
GAl
Każdą
Nel?'ol?ID zł. 15.- za miliD?-etr .szpalty. Drobne zł. 10.-· za wyraz
CIEśLI i ROBOTNIKóW do 1'0Nr mot. 324-002404, Nr POdwozia SOkI gatunek), drzewa-opał ,i' wę(naJ.nm~ej. 100.- zł). Poszulnwame. 'Pracy i rodzin za wyraz zł. 5.RADIO z klawiaturą 5 lamp me- bót bUdowlanych przyjmuje Spół-I
9802 na nazw. lVIadziała Stanisław. gla. dostarcza na miejsce szybko i
(na]mmeJ ~ł.. !lO), W numerach niedzielnych t śWia.tecznyc]]
talowych. oko magiczne sprzedam dzielnia Robót Inż. "BUDOPOL",
:skła.d opa!owy Powszechnej
,50 proc. drozeJ. Rachunek czekowy: P.K.O. oddział w Łgdzi N-VII 567
nI. Wolna 13/1
(przy Limanow- ul. Sienkiewicza 52. Wysokie 7.8.( 4270-p) tamo
~~~~~_ _ _ _ _ _..;~;;.,,~
Sp6łdzIelm Spoz. Południowa 10,
skiego).
(4150-p) robki akordowe.
(6137)
ZAG~'DION«?
dowód
OSObisty
na
(w
pOdw6rz:;).,
(6145)
Wydawca: SPóŁDZIELNIA WYDAW!>r'1:CZA "CZYTELNIK"
SREBRO w l:ażdej ilości i w kanaZWIsko Plsera Mieczysław. za- SJERO
.
.
żdej postaci kupuje firma B. Kan FOTO-LABORANTA tyl,ko dobrego
mieszkały wieś GOłaszyn:)' :nUina h
TA :WarszawIanka,. bardzo
Odbito w drulcarni Sp. Wyd. "Czytelnik" Nt'· 4 - 1.6dź, ltwirki 2.
tor i H. Zielińska .:.... Łódź. Grand fachowca przyjmie Foto-śmigacz,
Piaskowice, powiat z..ęCZy~kf.
ł c ora. J;rO~l dObry.ch ludzi o poHotel, Piotrkowska 72;
(4142-p) PIotrkowska. 6.
(ag. 152)
.
(6147) moc mUterlulną na leczenie, \Vól....,
ązańska 8,7, m. 2.
,(gr.)
u

,.KODAK

Retina 1 chromowana.

okazy~nie do sprzedania, ul('(2iX~)-

:'l1li..................-..........................................................................................................................................
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Nr 272 (459)
P-095SZ

