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w szeregach armii greckiei - Woisko
tłumić akcii' partyzantów
NIEZADOWOLENIE
WSRóD ARl\m GRECIilEJ
MOSKWA, 7. 10. (PAP).
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Zatrzymała' mnie mHichtutka i· kazałauczyndć to w nieco inny sposób.
Wspólnie' za danym sygnałem•. Bardzo słusznie - uczymy się chodzić.
Zgłębiać
tajniki. prawidłowego
przeChodzenia ulicy, to leszcze nie
taka sztuka•. blóimaly siostrzeniec
Władzio ma od m.łesiąca do czynienia z czymś. nieporównanie trudniejsiym: uczy się chodzić po swoim
pokoJu ~ i - to bez pomocy. m'lUcianilkl.

przeciwko opozycji. politycznej l bez- kopour1on, W zachodniej Ma.ced.:o;nM,
bronnej ludności wiejskiej,' PO'dej'l'Za- zostało opoo<).wan.e przoo 500 powstań
nej o udzielanie' poparcia przeciwni- ców.
kom obecnego r~du, wywołało silRzecznik greckiego sztabu generaJ.
ne niezadowolenie w szeregacharmli nego stwierdził w poniedziałe~, że
greckiej..
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ZABóJSTWO SZEFA POLICJI
w Laryssie, zakończył się 5 wyroka-'
W. SALONIKAOH
mi śmierci.i .licznymi wyrokami ,na
PARYŻ, 7. 10. (PAP). Agencja
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Chodzić, to . poruszać się po świecie.. Małe dzieCKO uczy się opartO- "zm-adęw związku z działalnością.
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oświadczył mini'łerlotnicłwa
Ba~er
takich . zasad '. poruszall,iasię, aby . się proces płk, . Hondros~ Chociaż
_
spraw1ały one jak' naimniej ambarą- świadkoWie obrony łącznie z' dowód:AP'
N
b ~
•
. k' "
"l't k
d P tU P
si&su bliźnim. Wymaga tego nasza wlę-cąlobii-ctwa brytyjSkiego w,Grecji LOND~~1 7.I? .(P ) -: 0- W! orow~ ze wrę sz~sc Ang1i~ovo' po 1 y a rzą ~ . .ar 11. ta"!' ~
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iZłłdna~,młuka .chodzenia'r. Abli np. PO'dkreślił on w szczególnóści, ze m. m.: '"W.fmka }asnoz ostatmchlpolItyk hmdusk1, oswzadczyl, .ze ciężymy w następnych wyborach
poszczególne narody n,le ośmielały nowa czystka wśród korpusu oficer, .
. b .d '
l'
d .~
się'wYko'llywać
takich ruchów
któ- 8.ki'ego,
. ' o li'1
d k'ł
1 ę'
zlemy
mog
l wprowa
ZI\,;
t.e
'.
•
• . ....
.
t
e n e odnos'1's i ę.O
o ko- ' . .
. "
k
r
. .'
L:!
re'..~p. ra~,.aią. .me.u. z. a~adnioną ~rzy- la.bora.cjom,S.MW., nie jest; w.skazana,
ł
ł ł.
z~any .w naszym . aJur 1 na ~Wle"
k~OSĆICh sąslado.m l pt:~wok~Ją a- poniewaz wywołuje wlellde' ~iezado- ' .
,O O
Cle".
wa~tury. W lecł!le! ,z taK ~h ~,nu~ur wolenie wśród oficerów.
. ; . .
.
.
dop.!ero· co· byh'Smy zmuszem '!ZląĆ I NAPIĘTA 8YTUĄ,CJA W GRECJI
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PARYŻ, 'l.ro (PAP) ~ Inter· strony Watykanu szeroko zakroJobasadorowi brytyjskiemu i konsuę
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PRAGA, 7. lO, (P ~~). - W~"Jakiez ; krótkowzroczn~ i ma':
chodząca w MorawskIeJ Ostrawłe. iostkowa wyda nam się na tym tle
. "Nova Svoboda" Vi artykule~den- w~lka"którą~unaślą~ku Cieszyńka Peska pt. "Byrnes, ChurchIll - sklm 'prowadzlmy - ' pisze wspoma my", zwraca uwagę na. wspólne niane p i s m o , . · ·
'!Iiebezpieczeńs~o, grożące Pol~ce
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PRAGA, 7. 10. (PAP), - Fr.
DZ1enmk "De:no~raCle zarzu:~
Cini.mer, referent szkolny w Mo- wprost autorOWI . Jedno~tronnosc,
l'awskie~ Ostrawie, zamieścił: kilka d?chodzą~ do wmqsku, . ze, czytel;~rty~~łO'w n~ łamłlch "N~veJ ~yo= mkcze~kl . po , przeczytamu .ty~h
,~dy , w ktory~h w sp?sob ~blek . ~rty~ułow., ,n~bler~e,. pr~konama,
. -Y'Vll! starał SIę zan~hzowac stc:- ze mepo~oJ l napl~Cle mIędzy o~u
~~.nki. polsko - czeskie na tereme naro~anu wywołUJą - na . ZaolZlu
:aolzla.
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Często. spotykanym obrazkiem na ',ulicach Łodzi' jest gromadzeni~. się nym proteste.m, ze strony . pewnej s~ę Polacy po p~ej ;str~me:gra~
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stanowi pożądanego obiektu. Moz- warto~ciowych rzeczy można tak'
pięknej pogodzie, jest raczej we,Czy można żyć za to? A przecież
na na tym odcinkunabyĘ także ze napotkać ubrania wykonane z
soły. Nawet dosadne utarczki. trzeba wyreperować buty na ziocny ~ ~ytoń p.rzeciwojennYCh najlepSZYCh. mate"pierwszorzędny,
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nalow po względme lllskleJ cellle,
rynku okazJI, me wywołu~ą na
Duźomówi się o po~ocY UNltRA
Na gęsto rozmieszczonych stra- Na tym polega właśnie okazja' i
ogół zgorszenia, prowokuJąc ra- o transportach ŻY',?l?Ś0l(~W.Ych pl',ztl,ganach. mamy d osl'
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datkowych przydziałów.;. nie kor~y~
Vi!'Clasnyc~ ale~kach - tł.o~. Khen hazardu.
Nie gloryfikując bynajmniej te- stają z pomocy UNRRA, .apl'zecl~z
CI rekrutUJą SIę przewazme Spogo rodzaju .,placówek go spod ar- można ich chyba zaliczyć do tych
śród ludności wiejskiej.
,Alejka "ciuchów" kończy się
czychU nalezy przyznać, że w obec- najbiednie;iszycb.
niewielkim placykiem, zarezerwonym okresie rynki są źródłem zaA teraz jeszcze jeden przykład,
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wanym·o d.la sprzedawców kosztowopatrzenia .w garderobę tej czę- jak dalece się u nas o emerytach
- k'
Plęnak'
franelka,
w paskI,
..
h Ubran,·
' p alt, k ost'lUmow
. , 1.
s' ~l'
społeczen'stwa, dla któreJ' po- zapomina.
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d w meJszyc
Zarząd Okręgowy Zwią.zku Pragrosz I,W . ra ę, alllO sprze am, .. .. W l
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.
czynienie zakupów w sklepach, ze cowników Pocztowych informuje nas
nawołuje młodociany kupiec. "Fra IU'Ler.
ewo rOZCIąga SIę ere~
względu na astranomicme ceny o rentach, jakie zostały przyznane
nelka" ma rzeczywiście powodze- "ceramiki" i "sztuk pięknych'.materiałów, jest zupełnie nieosią- elllel'ytom pocztowym. Do 31.8.1945
nie. Będą z niej koszulki, piżamy i Można tu nabyć wszystko od zwyk
galne,
roku· otrzymywali oni renty takie,
1l:b t:anka dla dzie~i., Zima już prz?- łych fajansowych kubków _ do
jak W 1939 r. Od 1.9. przyznano .doClez za pasem. WIes zaopatruJe SIę. k
h
.,..
t
.
Wyprawa na Wodny Rynek mi" datld "przejściowe" w wysokości od
chętniej na rynku niż w sklepach. plę nyc , J rzeczyv.Tl~Cle ~as a~ .1
mo tłoku i zamętu, jaki tu panu- 250 zł do 700 d •• ·wzależności od
Nie tylko dlatego, że jest tutro- kryształow, ,od naJPrymItywmer
je, posiada specjalną atrakcyjność. otrzY1l1ywanej pensji.
chę taniej ,ale przede wszystkim szych, bajecznie kolorowych oleo' l
WYmaga ona jednak duzej siły
11 czerwca br. Ministerstwo Poczt
i,
•
, •
woli i panowania nad swymi "po- i Telc~rafó~ ustaliło uJ?o~żenic ejzachęcadonosnym,
dZWlęcznym ządaniami". Moze się bowiem zda- mery~o~v rowne ,?"posazelliomJ?r~basem swoje audytorium do wz:ię - I\
,.
b
• . . d ,. rt cowmlmw pozostaJących w słi.tż.ble
rzye, ze wo ee roznoro nOSCl a y- czynnej Jednocześnie miało nastąCIa udZiału w spryl-me pomyslaneJ kułów które tam można nabyć i . ,
',..
' .
..
l.
t'
,
PIC
wyrmvllame
za 8 ·
mleslecy
loten~, Rzecz po ega!;a ym, ~e naszych potrzeb powojennych - wstecz (od 1.10.1945 r.).
,"za Jedne ~O złotych • uczes~n~ zbraknie nam· pieniędzy na bilet
Rozporządzenie to dotychczasllie
nabywa ~u:nerek: w kto;:ym, ~esh tramwajowy na drogę powrotną, wyszło ze sfery planów.
ma SZczęSCle, moze znalezc kWItek,
Sąq:lzimy', że najwyższy czas zając
upoważniający go do otrzymania
,. J. Wil.
się losem emerytów.
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"Miesiąc odbudowy Warszawy" szą

tragedią

w

ars.za

a pierwszego piętra, a placów pod
choćby 'pro.wiz.oryczrią •
SIę w zupełnoscl. Cały wachlarz wspołudzlał zadokumentowah, by Jak me było tak me ma.
.
polityczny od PPR do PSL, cały,łoby zamienienie miesiącaodbuDlatego też podkreślamy nadal
wachlarz społeczny, od pre:mieraldowy Warszawy w ... miesiąc s10- i przez następne trzy lata nie przei członków rządu do robotnikówlmianego ognia.
staniemy podkreślać,· że .•Miesiąc
i wilcząt harcerskich, słowem, kto
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ł" Odbudowy Warszawy" jest tylk.o
.
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.
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•
~ 1 k~rsz~WJ~~ ~ a eg~ar;:m wnie dlatego, że nie ma· chyba ~ wydtCZ~le mles~ąc.e.,m k propag~Tl-, ze względu na obfity ~y?or towa- drukhodw do \~~r!..J~sTclOwych;, st,a'.: o Ydw~;: Sk 1, o ra łlaJąc, sym o 1CZ gorszej polskiej wady narodowej, y? u owy, a mow al' przy O;
ru. do· stoE':>wanego do JeJ potrzeb . \ryc,
rZ\...·;/0.j.·.>' ww. f',a przeC.. lągnię- ną mow ę przy opaCIe, .
' k t- . kt'
k ".1·
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.
. paCle. wyczynem symb q lcznym 'l.
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's '.. sl~·
T 0, co b yo
ł
orą o res ono
ermmem,
. . propagan d owym.
Ponadto
W~OSClanm.
czuJe
SIę ym sznUl"U zgo me WI zą
,,-.com zro b'mne w" M'le- Ja ł'a,
, "II W
'.
t h rowmez
znacznie swobodniej w atmosferze ne chodniki obok prawdziwych siącu Odbudowy Warszawy'" trze .,8 ~mla,~y oglen. d czas~ yc
W ramach planu trzyletniego
yc "" w~- Stolica uzyskała I65 miliarda z"o.
rynkowej, mz w wytwornym, "persów".
ba 'rozumiec tylko i wyłacznie ja- wy ą;zme 'prl~pagan
. Z
t·"
~.
czynow mle lsmy moznosc WI, . 1
zt
S ywnym magazynIe. resz ą IllieJ
ko wyczyn propagandowy. Najdo- d ."
.
. kt'"
. . tych na odbudowę Pisaliśmy już
scowi . kupcy, to pierwszorzędni
TU SIĘ GRA I WYGRYWA bitnie' zadokumentował to sam Zlec, ze me ore orgamzacJe. ,
. . '..
.-!
znawcy psychologii klienta. Umie-, • .
..
.J,
.wzięły się do pracy ogromnie se- ze Jest t? mmeJ mz ~~ło,gdyz
.. d '
d OT'
, . ••
• W WIelkich domach handlowych prem1er, bOWIem 1 on nawet. me,
Bł' l
b t .'; f
ł suma ta Jest połową mmlmalneg.o
Ją, o mego po eJsc,. namoWlC na
. j m 'a klientom pobyt muzyh n'
d d ... k'
'l
no. ry y ze azo- e onow ruwa y
.
.
kupno, uwypuklić zalety i zatuszo- uprzy ~ ruNa Wodn m R ku nie ~c y 1 S1ę o .. ,mow l. przy o~a= w rękach, z terenu pracy podno- budzetu .?~budowy stolIcy. Idl~
wać wady przedmiotu.
ka z pyt:.
. Y. yn
_ cle., I ~ak wlasme nalezy rozumIe c sił si tuman kurzu a ludzie tego własme teraz, po przyzn.amu
brak takze wędrownych muzykan M1esląc Odbudowy Warszawy"
y
ę
y
,
t'
k'"
". -.
. , ' . zlani potem mimo wrześniowego ej sumy, po za onczemu propaŁodzianie nie interesują się ma~___""''''''_'_____'''''''__ IW CIągU tego mIeSIąca wszyscy, ~hł d
'b' dkl
gandowego
Miesi t:I ca Odbud()..i
teriałami
łokciowymi.
Wyroby
ProszęOb. MARIĘ BOROWICZ
bO .
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c o u, roze ram
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.
wy", każdy obywatel musi zrozu·
,miejscowych fabryk mogą nabyć I-voto KORAN, byłą., urzędniczkę k me ty l? ~arsdzabW1dacy, zadl~- pracowali.
•
•••
• •
mieć, że Warszawa na niego ity1gdzie indziej, często poniższej ce- PKO. w Warszawie opilnesko-' ume,nt~wa 1, ze o .u owa ~to 1NlemllleJ. )ed?-ak 20 mlllon~w ko na niego patrzy. od niego i tyJ ..
nie. Kierują się oni prosto do cen- munikowanie się ze' mną. W waż- cy lezy l.m na serc~, :e gotO,":l natralnej alejki. rynku. W· porów.na- nej. sprawie rodzinnej, Warszawa, wet sam1 łopatę wz:ąc do rękl, by- ton gruzu Jest Jeszcze' do wywle- ko od niego najwiekszych oczeku~,
.
mu . ze ściskiem, jaki panuje na Aleje Jerozoi'tmskie, 77, Adwokat leby tę odbudowę um,ożliwić i zienia. Sto kilkadziesiąt ulic i U-' je 'ofiar,
(6218)
przyśpieszyć. Jednakże najwięk - liczek zawala gruz do wysokości
tym odcinku, reszta terenu wydaje Dr Ignacy Holzer .
dla

Warszawy

j~ko impreza ~r?pagandowa udałlszcz;gÓln~e' dla. tych,· CG już .sw. ó j ?udo';'ę,
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Ludzie rozmowni powinni' jeździć

Jedzie autem pan Agapit
Lecz się wci'lżna bokis.ap}.

I zajęła go rozmowa
(Tak z szofere1.p., ·że wpakował

Dacią·

Ten swe auto w furę z koniem.
za· nimi z batem goni.

Chłop

Nr 2'27 (464)

Moral: -

Lepiej do

iem

jeśli lubisz gadać,
pociągu wsiadać.
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Poli chn ałódzka uprogu drugiego roku akademickiego
przemówienia Rektora prof. Słefanowskiego

.

J. E.. ks. biskup· Jasiński

w Pabianicach

.

zaszczyt zaina- naszej niepodległości, kiedy watun- wYch I miejskich oraz Stowa.rzysze- centa pracy. Prorektora! PanÓW D~e
W niedzielę, dnia 29 9. br. o godz.
zorganizowania uczelni były o nla Architektów RoP. oraz od mło-- kan6w 1 całego KollegmJn nauczaJą 9.300 przed koś?iół ~w, :Mateus~a : Politechniki Łódzkiej. Może llieje- wiele łatwiejsze niż dzisiaj rozbiły dzieŻy do utworzenia Wydziału Ar- cegO, jak również - dzięki po~a.r- jechał samochod WlOZą~y J"l ió~
den Wówczas sądził, że podjęliśmy się o trudności 'finansowe. '
ehitektury, co połączone byłoby ze eiu udzielanemU politechnie~ Łódz- biskupa . ordyn~z~ e;:lÓSkiego.
się pracy nieWdzięcznej i niedająROYAL SOCIETY ZAPRASZA stosunkowo bardzo skromnymi wy- klej przez Zgrupowania Pa.~~!~ klej dr Wł()~ YZwarzystwie Kan
cej się wykonać, a m.oże nłejedeD;. z
NA~ZYCH PROFESORÓW
daikamJ.
ł Społeczne, oraz przez jednlm.. ~ Dostojny goś o':tk~ żarskiego przy
nas w sercu swym mIał wą,tpliwosć, Tak WlęO obecny dekret Rządu z
J'ednocześnie Istniejący w PoU- rozumiejące naszą role i ~ pra clerza ks. Kank
.a Sakrementu
czy zdołamy zadanie wypełnić.
26 maja 1945 r. o utworzeniu PoI1- technice obok Oddziałów Papierni- et.
był celem ,dO?:~l.l przez proboozIstotnie nie było to łatwe. Stwo- techniki Łódzkiej jest ziszczenIem czego ł Lotniczego Oddział WłókienMuszę tu wyrazić swe sel'd~CZl1e bierzmowaru~ Wl M ~eusza Ks. Karzyó uczelnię akad~micką w środo- niespełnionych dotąd pl'1\,gnień Lo.. niczy uległbY rozszerzeniu, a nawet pOdziękowanie ł j!rłęboką wdz!-ęcz- cza. paraflli. ~iew~cza w' oto_.!:eniu
wisku bez tradycjI akademickich, dzi i warunków obiektywnych dla, :przeobrażeniu na samodzielny Wy- ność za. okaza.nłe nam wYdatneJ po- nomka Hub as w1 'stwa
be~ własnych gmachów" bez wYpo- powstania akademickie3. t'2ch,·;em.ej dział. Gdyby i ta zmiana. doszła do mocy w ciężkiej chwili pnede liczne.go Ducho en
.
sazenla w aparat';U'ę naukową i tech uczelni.
skutku, Politechnika· Łódzka slda- wszystkini Panu Premierowi,. Panu
PrtZez piękną. bramę
triumfaln~
nlczną~ bez bib.hoteki. niemal. bez Dzięki zastosowaniu. wYsokiej mm dała by się z pięciu Wydziałów,
Prezydentowi miasta. Łodzi, :~nom wkroczył ks. Biskup d~ prastarelJ
mOŻllosci oparCIa slę na mie'Jsco- ry przy. komplet?wa11l~ msp~u na- W obecnej organizacji Polltechni- Podsekretarzom Stanu w Mmlster- śWią.tyni, gdzie wrg~ChSlł z amb0n,y
wym personelu naukowym, bez mle naukowego Pobtechmki Łodzkie3 ki mieśc' się ponad 1500 studentiiw stwle Przemysłu, Centralnym Za- podniosłe przemóWleme a nastę~n:e
szkań dla przyjezdnych profesorów ~ógł on już znaleić uznanie, swo!ch którzy s~ obsługiwani przez 39 Ka~ rządom Przemysłu Włókie~iczego przystąpił do wiztelania młodzIezy
ł asystentów, przy wynagrodzeniu 1 obcych. Szereg profesorow Jest tedr i Zakładów przy ponad 120 a- i Papierniczego w osobach ICh Dy- szkolnej i osobom dorosłym Sakra··
personelu naukowego bypajmniej p;ZYciąganych;. przez władze ł pie- systentach i adiunktach.
rektorów, Centralnemu . Urzę~owi mentu bie.rzmowania,
nie zachęcającym do pos\vięcenia nl~dz do współpracy przy rozwiązaW obecnym semestrze zgłosiło się Planowania i tym wszystkim, ktorzy
..
lata
okupacji _
się w tych warunkach pracy nauko niu trudniejszych zagadnień tech- kandydatów 600 przyjętych zostało w miarę swych możliwości i kompepomeważ. pr~~z ast~ska na tewQ-dydaktycznej. a pl''Zede wszyst- niezno -przemysłowych na terenie 4 0 0 '
tencji starali sie ułatwić nam roz- wszelka czynno ł p.
żliwa prze
kim przy wyniszczeniu naukowców kraju i zagranicą, a współdziałanie
•
wiązanie naszych zadań przez oka- renie miasta by a ~e~o sakram~
i ich rozproszeniu po szeregu nowo- profesorów jako naukowców na ieNO~ .FACHOW~Y ł
ozywanie pomocy w różnej formie, to obecnie przys~plło o .
przer
powstałych uczelni wszystko to renie zagranicy objawiło się przez
W roku blezącym ukonc~ o ~OMówi c o młodziezy wspomnia- tu 2753 osoby. Blerzmowan,le z
składało się na obraz raczej mało osobiste zaproszenie prof. Achmało- liteehnikę z (Iy.p!omami inżynlerow łem użą re w swej większości pra- wami trwało do godz. l8-eJ.
.
zachęcający do rozpoczęcia pracy wicza na posiedzenie Royal ~ociety 30 stutdentówt ~thorzy ~dia roz cuje j z 'całym zapałem i oddaniem Po kJ:ótkimodP?C~yWtU ks. B.1Sorganizacyjnej.
W Londynie, na!powaŻDie;fszeJ insty pocze e w innYe ucze
.
u ~s •
(]n k odb wa si . to w kup dokonał
poswlęcenia KapLicy'
OBCHODZiLIŚMY DZIŚ SĘDZIwY tucji naukowej Anglii lub prof. Soł- u'Zupełnlli ł ~ńC?I~.
najbI~- =:d~a~1:i~~h awaruniach ęprzede Klasztornej zgromadzenia Sióstr Mi, JUBILEUSZ...
tana, na doświadczenia z bombą ar- szym ~e, p : ~s en ą, prz~ą wszystkim mieszkaniowy~h. Dość łości Bożej, mieszczą.cej się przy ul.
Jak potrzebna. była już oddawna tomową w PoHnetji jako wielkie- pi ~ e:;~ l:#omow~g~l
- miejsc w domach akademickich nie WarszaJWskiej.
SO
Politechnika w Łodzi, niech świad- go znawcę tego dział11 fizyki.
tS,-C W 1
eSiąb:J.w ł '!' ru
wen-t stoi w żadnym stosunku do zapo-tra plebanii dostojnego Gościa wi
IJ kt
.l.
l'b.e- t
T
,~..
h m utrittr ow
szyscy oni ..,...ą Inzy eram
.
.
. .
. ń t
czy o t ym .la , ze !Dog l ,y.,J!lY U
,en WYSO~l poZIOm c ~. y ,-"
• łn
w kształceniu ł zasil trzebowania, jest ich około 150 na taU przedstawlClele włao.z pa s woobchodzić ~j sędzl\'\cJ' J-ublleusz. mac i wkrotce cały swOJ wy'siłek o pe ym
y
ą 1500 studentów .
eh i Komunalnych w osobach p.
Gdyby okoliczności temu sprzyjały, skierujemy na pracownie naukowe kPrzel'~ed'Zone kadry swych starszych
.
'.
.' ~~rosty WIrusa oraz prezydenta
byłaby to najstarsza, bodaj, poli- i instytuty.
oIegow. .
ApelUJę tu do osob i instY'UC;tl,.
Dolec.kie o,
technika. w Polsce. Już bowiem. w
O PIĘĆ WYDZIAŁÓW NA
Jeżeli w tych naprawdę trudnych które mogłybY temu stanowi zapo- mIasta ,p.
. g
_
POLITEOHNICE
warunka.ch P'O'-'Ytywme zakończyli- biec tym bardziej, że stypendia Mi_
W czasie całe] uroczystości ~ ko
1864 roku jak to wYnika z pubUkacji prot' Wilkoszewskiego cechy
Równolegle z rozwojem istnieją,.. śmy rok, mając za sobą pewien nfsterstwa Oświaty w wys()kości ściele i na cmentarzu p,anował porzi;
łódzkie robiły starania u ",,~ładz· r~- cym w Politechnice Łódzkiej trzech plon, zasługa to 'Z jednej strony mlo 500 zł miesięcznie nie pozwalają w dek ~z?roWYI nad ktorym czuwa
syjskich o utworzenie poHtechniłd 'Wydziałów: mechanicznego, elektry. dzieZy, która pracowała z całym od- żaden sposób na zrównoważenie na- młodzlez harcerska,
'W Łodzi zebrawszy na ten cel więk- cznego i chemicznego,
zarysowUje daniem się nauce, osiągając nieraz wet bardzo skromnego studenckieszą
pieniędzy. Władze centraI_ się od dołu idąca tendencja, wYcho- bardzo dobre wYniki mimo trud- go budżetu, by można się całkowi
Zabawa taneczna
ne. mimo pocz~kowej zgody cofnę- dząca nie tylko. od miejscowego spolnych warunków egzystencjt, z dru- ele oddać trudnym l absorbującym
ły później ją. Podobnie był~
ro- łeszeństwa, ale i od·· władz rządo- glej dzięki naprawdę pełnej poświę- całkowicie studiom technicznym.
W sobotę dn. 19 października w
ku 1876. Starania podjęłe przez SPol _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~-------_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 pięknych salach Domu Katolickiego
łeczel6stwo łódzkie, poparte zebraprzy ul. Ks. Skargi Nr 1, odbędzie
niem znacznej sumy pieniężnej na
1\1
Ił
I ' III
, .
się zabawa taneczna, urządzona siaten
cel,
ł
tym
razem
nie
dały
wyraruem
Za'I'ządu stowarzyszenia B.
ników. Ze względu na obawę w PeWiięźniów Poltty·cznych.
Czysty zysk przeznaczony jest na
t.ersburgu, że otwarcie politechniki
w Łodzi może stworzyć konkurevdoraźne zapomogi dla wdów i siecję dla właśnie otwieranych uczelni:
ręgowego
rot po zamordowanych przez NiemPolitechniki w Rydze i Instytutu
c6w Pabianiczanach:
Technoligicznego w Pe~.ersburgu.
MalgiflJzymiier Ulizędu Tetetfom,i\Clzme~ Id-hciall wy,dać z mag<LZYl11u więikJszą do pO'P'eJllnd'emllia kr:aldzieży.
~aIsze . starania. łod~la~ o włas~ą go w Łodzi, Józef US;Ie:1S1ki, 1 Hlp'ca ,jijoiŚć drutu mied!ita'!H!!&10 do '.vYlmm:a- Osik~eni WadlCiZalk ł Sier.oowi;
łaźni
pohtechlllkę, podJęte JUZ w okreSIe rb., gidy. 111a pQ!lec,e.nile s'\"l;'Oiidh wŁadz "wńa
'pl1Z'ewodow
teLefomcvnyołt, 'P1iZ:Y'ZJlla1i się tydlko do części POIP,ets.twi-em<1ził.ł w magruzynń!e bralk nie- :nftooYidh prv6Z sile/bie kJr.rudzi1eży.
17 lat temu Zarząd Miasta Pabiawile:1e... 11.076 mg tego dru.tu. Docho-- p
'd
et
aJlll1'
d nic przystą.pił do budowy (}~erneIITZem1e 'll:sta1liJo, że Slpr.a,woami kra- .. WewOl
są o"VfY •'UISIt '14 P'OO1<1! go gmachu Łaźni Miejskiej.
.
'dZl~eży byli Ulrzędtn1i,cy Urzędu TeIe- ~ze:llk~. watŁ1pill';yOtS~1 ze czteretl wY:
BrBJk kredytów zahamował pracę.
;f(m'~cZlnetgo - MTIc:b:a~ JtezioJ'lny, Wi,n- mJ'ff!uen.! ,{)iS'ka'flZem Plr,zYwta'StZczy!h W części budynku mieściły się biucenty Stamki'ewBcz, A,dam WaaCizalk i s,ohlle 0l\f~l,~ p0'!1.aid .1.1.000 kg !I1!le ra magistrackie. Sprawa łaźni na l'aBal,eslaw Si1e!rrudzk1.
..SlZim~CIU , Jak tWllelJ'ldzlO!L, l!ecz \VY- zie U'nadła. Dopiero po wOJ'nie obectaoomle dr,utu do p·rzewotdówteLe[o-J:'
M~aha~ }emonn:v. ·kj:eroł\\~nilk m~ej· n-icZiJ:1Ycl!. Drut ten wywozi1:i iJlarrtia- ne władze miejskie postanowiły choć
Sloolwej st,ołówtk,l, P1"Zy,zllJ;M si·e do mi na taICZlkalClh, raz za,ś ifIIa WOZFe.
częściowo uprzystępnić
ką.pielisko
. ,
ś' cI: tu·
h d
miastu. Zabiegi te uwieńczone zosta
sprcz,el(la,zy ozę CI 'nu, • .poe IQ< ·zące- WoihelC trveclli drulszy;dh oSlkalrżo- ły pomyślnym wynikiem. W sobotę
.go zgo ga'zYl11'u, Urzędu, ~le C'z::y:rnt UYlah - Be1'1Ilialooa Wa:1kowiaka Br.o.- dnia 28.9, 1946 f;W obecności włl:'.dz
Sd'v:e . me U\yaz~ za, kr:rucLz'lleź; Tw~er· il1JiiS>lawaOllmvaJClZ'a i BOI~es,law; Balr- miejskich i zaproszonych gości U'l'U
, z:]ił, z,e !PQI!l»em.leClM d~r<ut te}eI'O'lllICZ- ,gi!ella, :!otó.......lh .~n~t .~,~.I'a'·'·
_,s
nv. jak ró--wmiteż ztna~<LlljCl!cy s:ię w"
. "'y'VU:aIL\I ~ .~€Ima n~lZ'Wi:IIi chowono na razie cztery wanny 0malgruzynie złom metalowy, siJ)IIz,edat ~rera:nll, sa,d ?,sikrunze.me UldJ:.lY'M. po- raz dwadzieścia osiem natrysków.
'by zalkn.tpić Ulr:zątdzetlli!e do stotÓW'ki n.,e;~ruz, IJTnzew.od. wYlka1z.aJ, ze kupo:
uf.zę.dlTI:iłcweti li by J>OłPiToaw!ć "ryżYw1e- w~tloni \~benllOtlY d~t w~'OIbfleJ
n11e w f,e;i.żJe stotówc'e.
Winer.z'?, me IP·rzY~~tZ'CZafJąc, ze pa- Dzięń spółdzielczości
.
cIhodZlOttlZ kra!dzllea;y,
. Prze~ód sądowy j,edrna!k wY!ka.z.all,
WYlrofk!i!ea:n SąJoo OIDrę!g.()tw~o w
~ , niedzielę dn~a. 2~ 9. br. po naze Jezq1onny. weS1Pót Złe Strun1dewi- ŁOtdrzi Slka'llani zootailt: Mdlaha!ł Jteell~(}I"- boz~l1stwie w kosClele NM.P. wy'Il'u'C~~ ISiPrz,e.daJli ku(pooWli Wailkowia- my na 2 łaJba więzle.ruDa. Wi:noel1l.[y szyli członko~ie Społem na rynek
:k!OWl .4.000 kig drutu za 32.000 ~ .~ C;trunffde'\Viilcz ru. 1 r:o!k ~ 6 miJesr~y przy ul. Momuszki.
'gruOO11U 1;llb.r..IP'OcUCłZalS ,gidY. radlrui!JJID~UitnlJty wOIlnoś'ci" za'Ś ~d~tm WaiłcZlak
Do zgromadzonych tłumów prze'~ z,aJmtpIIOlne dla stOIO,Wk.l ,urzadze- i Bo(Jes~:arw SLelr:adz!ki nlll 1 mk Wię- mówił przybyły z Krakowa p. Albin
~l,e 1i!0000~a z ttnarr;ca '1 ~;v:r~tn1a hr. zitan11a k,aJŻId:y.
.
IKępa. Po południu w sali gimnasty
li <JtPlJC!W'rulC\ lila () W1~le 'IlIi!tSlZC\ sumę.
0..11. ,,I,,_dl.~__
t.l A_ I c2;.D.ej przy ul. Pułaskiego odbyła się
•
;)łl\9Jr;uOOYl11l ;Z<UllllV~UY ZOISl a II.UV uroczysta Akademia na której p
OskamżOllY 9tailJik:~ilCIz mtoonlla:srt OIdby:c!ta !k~r:v OZ'a'S ipoOIbytu w a,res'z- mawiał prezes p A~ton1 Sz
krze
sZiCIZ'eru !P'l"Zy.zrn,a~ sfę prZloo sądem c'ile od [iptc:a br. (IP)
ski.
.
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Budowa mie -Iskieel

"ersku .
LutomI

ma:

I

. Rada Nadzorcza Spółdzielni "Spo
łem" wydelegowała specjalny sąd
konkursowy, złożony z sześciu. osób
~ p. Doleckim prez. m. Pabianic
na czele. Członkowie Są.du Konkursowego po obejrzeniu 28-miu sikle}>Ów spółdzielczych pr.zyznal1 I-ą. na.
grooę SIklepowi nr 16, którego kleTO
rwnek MililcJlObyWatelskLeJ •. W
wniczka p. Nowakowa wrożyła. w
niku wałki 7 członków bandy
wyst8Jwę dU2ID pracy i pomysłowoścl
z dowódcą "Bilem'· wstało zabitych. II nagrodę otrzymał sklep masarski
Z oddziału KBW 2 żołnierzy odnio- nr 14, III-q. .zaś sklep żelazny Nr 15.
slo rany. W walce tej padł i;ołnierz
M. J.
Korpusu Ochrony Pogranicza, który Kutno
przyłączył się do walki przeciw

likwidacja bandy "Bila"
w lubelszczyźnie
LUBLIN, 7. 10. (PAP) _
lubelskiego

Korpusu

Oddztał

Bezpłeczejstwa

Wewnętrznego rozbił całkowicie ban
dę WIN, dowodzoną przez "BłIa';,

wchodzącą w skład grupy "Zapory'.

Banda została rozbita a.n a t,:r,:uie
gminy Mszczonów, w cza8ie pOSCfgU,
zarządzonego

wV;:;

po napadzie na poste- bnadzie na ochotnika.

--

Kutno-Warszawie·
Staraniem POwiatowego Kiomitetu Odbudowy m. st. Warszawy i
R.eferatu .Ku!tury i Sztuki w Kutme w sali kma "Polonia'· odbył się
w ramach, audycji regionalnych
ko~~ert radiowy na fali ogólnopolkonaniem fuzji.
skleJ, z którego całkowity dochód
Spółdzielnia Samopomoc Chłop- zost.ał przeznaczony na odbudowę
ska. w Lubochni otrzymała 6-ty z stolicy.
kolel sklep wędliniarski Należy ona
W k
.
do przodujących w po~iecie posia-' kiest ra o~~~cle udziB:ł wzięli: Or9d kler. Woszczyńda 5 oddziałów i własny sa:Uochód skieg d
:OziałalJ;yość swą rozpoczęła z 6,OOÓ Kttk"~ k 'Y~ Ck ory " sZk?ir-e• i Teatr
zl kapttal,u za!klrudowe 'o M'
"
l
e . '!
uku , kory dał fragnie przejęła żadnej re~ztówIirf' n1~. ~ent bajkI St~fana Dtmnaja p. t.
pOSiada żadnych iródeł' dochodu ~ :.ch za dwoch", SpraWOZdawcą
stałego, dziś rozporządza kapitałem ~ lOw;m był re? szum}.ewski.
Obrotowym blisko miliona złotych c ~?c~r został przYJęty bardzo ży
. z.b1wli1e. p~ez tłumnie zgromadzoną

Sarnoporno,c .Chłopska

pionIerem

spółdzielczości

Spółdzielnia Samopombcy Chłop-

~kiej W Raw~e Mazowiecki~j pl'ze-

J~a

?

gorzelm, 2 krochmalme, l ceglelUlę, 5 młynów i 1 traktor. Czyn-

nych i zarejestrowanych jest 13 spół
dzielni gminnych, które posiadają
12 ~amochodów !:!iężar0V!Ych i utrzy
mUlą 40 ośrodkow rolnlczych.
Konieczne stało się zorganizowanie pOWiatowej Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej i. w· tej sprawi€
prowadzone są rozmowy z Pow.
Spół. Rolniczo - HandlOwą nad do-

h

1

pu

cznośc..

.

•

l

Re:wia czechosłowackiego przemysłu - Uspokojone obawy - Robot
unIwersalny -- Niewykonana urnowa handlowa z Angliq -- Granica
na Odrze nienaruszalnq granicą słowiańskq
(KOl'BSpondencja własna)

Nie 'Pos1a;dając własnego doo~ptt
n5l.{J roby Joowalbille, konfekcja, porcela- do mor'za, Czechosłowacja zależna
.Wełtawą.
jesień już złoci li:śeie na, ma.szynytikac1k:ie, WZQry mebla, jes.t od swoich sąsi'ad6w. Jaskradrzew, ale życie i prll'ca tętni tet- eksponaty pr.zemysłu węglowego i wym, choć il'UStrują<lym tyllko jedną.
Mm'oo'raz żyw.szym, zu.pełnie nie je- t. d.
stronę zaga.c:.lnienia, przykładem te.siennym. Wielkim wydarzeniem by.
Targi P!"aSkieodwróciły chwilowo g<J jest n:p. ta;ki fa;rot: Czechosłowaly tu niedawno zrukońe:zone Targi ~'Waigę opinii C;zechJOsłowa,e:ląej od cja z W. Bryta·nią. .zawa:rła umowę
Pra'Sltie, które. dodały Czechom wia- lUn~clJ. problemów. ~tóre' jednak handlową. jes~ze przed 10 miesiąry w siełiie i w to, że droga. ikt6rą stoją na porządku dZIennym i nar-, eami, dotychCizas jednaJk umo-wa ta
~brali. jem sluszna. W C'jągu. nie- r.zU!Cają się ni€jpl'zerwanie.
nie m<Jże być w należytym stopniu
V>TJ.elu dni trwania Targów, pawi1.oCzechosłowacja z racji swojego realizowa;na, a fu głównie d'lat-ego,
JlY wystawowe zwiedziło po 100.000 położenia ge.ograficzn:ego, {..'oskona- Że k()ill1unikacJa eurO'pej~a nie jest
oo~b dz~ennie, w sli.'mie ok. 1.000,000 łej sieci. komuntiikacyjnej i zmysłu JesZlCZ'€ w należytym stanie.
'ZW1.edzaJą-cyeh. Na ulicac}l Pragi co o~g.ani'ZlatCyjnego . sw~eh mlesZ/.kańSpołecz~ńfStwo
cz.e:~oolowaC'lcle
krok mozna było spotkac samocho- cC?w predystynowana Jest na posred- zdaJe sobIe coraz ba:rd'zleJ s!praWę 2:
dy, auto.~n.sy ..ze, ~fl.a~ia~i obc,rch n~a. w ~mlk~Ch. gOS!po~ar.l~CZYcll.1 tego, że najd.ogod!1-iejsze połąc~e~ie
!p~Ii.Stw" ktoryml J:)lz~Jecnal; na Tar: mIędzy pa.:nstwaml eur<l1(eJskrrUl. Ale z morzem - a, WIęC z całym SWlagI g.ośme zagramcznl.
Na d'wa dm z te.go tez względu Z's.mte'l'eoowana tem zapewniaj a mu na półlnooy por.
:ka.sy Targów za;przestały sprzei.'aży jest t~'llll, jak Sli~ układają stosunki ty JXl1skie: GdYnia, Gdańsk i Szezekarl wsi;ęw mi'Mzkańcom Pra.gi. gospodarcze i pou.tyozne jej par1me- om, na południu -- Triest, z którym
aby umożliwić. zwiedzeni~ Tal1góW r6w.
jes:ocze od Czasów austriwekieh" Gze.
kupcom i gOŚC'lom 'zagr~U1cznym.
Czemu naród cz.eski i czynniki
o":fficjalm.e przywiązywały do Trorg6W
I
Praskich tak o.gromne znaczenie?
g
Oto o!pr6cz ogr.OlUl1ych k!o,rzy.ści
I ' lIiIIIlIlIII
W pięl!me'

Pra{la, we wrześniu. film .z:. różny.ch branży. a więc wy-

ezes.1dej

stolicy

I

I

1.'

h ny

chosłowaĄja !losiai.'a dogodne połą -\ "Polską nie może ~djąć d:W~kus~
czenia kolejowe.
w kwestii gwyclJ. granIC. Jak z 111Zrozumienie i docenianie. wagi· stOl'yeZl'lego punktu widzenia, ta.'k ze
ty.eh. pr<lblemów cechuje obeeną. po1i~ \ stan.owiska bezpieczeństwa .w}a,s~e
tyk~ ·zagranidZlną Czechosłowacji - go i innych narodów stowlań~lneh
popiera ona na Konferencji Pad'Y-1 pol-skie granice na <?dl'z.e i Nisle; są
skleJ żąda,nlia Jt.lgosławH przyłą'cze-- 'I ,1czywiste i sprawIedlIwe. Do1ma
nia Triestu oraz wypowiooz-iała się: górnej i Ś!'odikowej Odry, stercz.ąca
.za gramicą Pols'ki na O~t'2:e i N~Sie"l jali-m C'u;>ło paszczy wilka! była w ~
Os:tatnio nawet słyszy \Sl!.'ę w Pradze kac~l N lemc6w stałą grozbą dla kraopinie, że granica polska na Odl~ze jów czeskich, Deeyz,ją pooz.damSką
jest d€'finlit:y"wną glra.nieą .słowiań- Niemcy 'Ultracily starą bramę ~a
ską, a więc również granicą Czecho- dową prz;ciwk.o czeskiej Ko~liIlle, 2;
słowooką. W stoaulik.u do na- przez sikróc"enie granicy z N.lemc~i
strojów nieChęci jakie ro:z;budzały niem.al o połowę C.zechosł<lwaJOJ a

szow~nis:tyICzne koła naCj{m:a:listY:c.z_]'"!iękSZy~a. swe

)'eSZC7.Ie w olH"esie pl'zedwybOll'jest to ogromny kl"Olk napr,zód.
•
A gdy w tygodn~k'U BOdjalć..'e!m.okrat.Y1Cznym .,Svet Pra-ce" czyll;amy:

ne

czym.

·mi szk

ńst
4
N'
a]wlłększe rnOZ·ll"WO· S' ClI

mate~lnych

trans~'kcje dokQna:ne naWI'argaóh sięgały setek miHo;nów: !k:or<ln czesikieh, a firmy, biOrąeej
UdZIał w Targaeh
otrzymały
tak

O.

.'

b;ezpieczelwtw</',. to
mllnowQh <.'ochodzlmy d? iPra;eswladtalk oto sto.prnowo g\l'Ui!1:tuje się w narodach słowiańskich IZIrOumienie 'ien w,8fpólnego mu.
_
.
JERZY KORAB.

czenia -

ńc'

najstraszliwsza nędza

. .

wiele zam6wień, że np. pl'z,emysł ga•
'
lallterii skórzallej musi aż do ·wl0ST".lyll Z'a:kres naszych wiadomości () CM .. łudniową i północną, a te z kolei nalwym. Takim było asyryJsL1de Pi:SłUÓ,· tyc'h. dz.ieGlzinach
moie uzys'ka~
;pracować p.eł'ną llarą, ahy je wyko- nach jes~ lta~. ~romny, waadorn<lśoi podgruwy lokalne,· Jeżeli jednak klinowe· i eg.ip.skie piemo demotyez- gospodarka chińska wielkich ~ez?l
nae, - 'Oprócz, powtar?Em, ogrom-! te są lla.JlCzęS<!leJ talk b-łędne i pr.ze- Chińczyk IZ ,pó},rrocy nie będzie móg'ł' .ne.
tad:ów ze względu na ~oriikurencJę 111iIlych ko.l'zyści . material'::.'::'h Targi ~tarzałe, ~e należałoby je OO'świe'ŻYć zl'oZUimlec Ohińczyka z południa, to...
Odtwar.zta.oIlOl znaJIIlO11U~cie~ w ~ nyel! pMilstw.
[przyniosły wielkie Ikorzy~ci
moral- l uzu1peł!ruc.
napisze, o co mu chodzi d ten go czę.sto ba.rdzo zaiba'Wl1ly umy.sł<JWo:3e
ne.
.
JęzY'k chiń.",ki ma 1:..' nas USp'l'awie- ,zr.ozumie bo /pj,smo jest tylko jet:no Chińez~'lk;6w. Znak)'k:t<5rylOZ'n-aczaiko:-- NIEZIvIIERZON'E
BOGACTWA
-Gospodarstwo narodo\ye Czecho- d.liwio;n~ opinię naJb:,g~tsz€~O i naJ- dla 400.000.000 mie.g~aticów.
.
bletę, powtórzony dwa 'razy oznaczał NATURALNE I. - NĘDZA NIE
słowacji po wojnie- - pc,Q,1bl1ie (jak trUJ?n:eJ"szego n~ SWJCele,
•
•
Pismo chi~ie, jak ~2:·tą i ję· by dila nas dwie lwbiety, ale dla Chiń
MAJ-4-CA SOBIE RóWNEJ
w Po1.sce i innychkraje,ch EurOJPY
NB.lJibogats'zy Język;. e;uropeJski nIe żyik chińsk.i nie są bYiIl-ajmniej ła.twe. e2:Y'ka wyraża ... klót:ruię, Chooby naJakieź się to dzieje, że kraj oMiśr.odkowej uległo przelbr,:dQwie .. Wie1- przekra:cza 80.000 sl?w, hc~c. sbo~ Poniewa2: ikażde pojęCie oznaoza je- wet kłÓltnię dwóch mężczyzn. Dwie tujący w bogactwa naturra1ne, scekie zakłady przemysłowe zostały:v a ztozome, pomocnIcze"1 techn::zn; den dźwięk, więc a1:fabetem. łaciń- świnie - to donr<Jbyt, ale dwoje ment.owany językowo, multuralnie. a
unaroc..Dwione - to raz. prz-emysł itlP.! pod.cza.s, gdy słownIk cl1rp;skl, sldm możnaby ()zn.acżyc tylko jedno dzieci - to hałas. Znak bata obok nawet religijnie, jest talk bar&.o Zaczeehoslowaclti PQlibył się hchaw- uło:zo.ny ;na 1'1Ozkaz cesa.l."a;a Ka~- pojęcie, Jakie'ś ·,,.szi", "H" czy "fu" zna:'km se-rca - t.o S1prawiedl~wO'ść, a eofamy pod względem gospodarczym?
eów - Niem.ców i były 'wysuwane SJll zaJWls:;a 4-6.~OO gQto:wrch POJęe· albo "yan:g", gdy tymozrusem w ję- znak kO!t"()ITIy cesar.s!kie.j i ·znaJk ży-' Chińskie zagłęlb!e węg'lo~e, doobawy CZY da sobie bez nich radę-- ~e~t to Wręc n:aJdokładmeJszy język z.yIkm chińSkim te same dwię czy trZY cia = bard~o cię-żkie życie, peł.ne tychozas jeszcze 11.ilezbadane Jest nleto dw~.: ~T Targach wziął udział za- S'Wla;ta..
.,....
. , . ! H~::ry w zale~{}ścj od tonu ma~ą odrpowiedzialności i goryczy.
wątpliwie największe i ~ajglębsze
równo sektor panstwowy. jak i se'kEurop~ cZllelt ;;1~ na pl'ęC Wlęk. ~'ożlll'e zna~~en:e.. Dla opar..;owa13'la
ze WlSzystkj,eh.
tor prywatny. Se'kJtor państwowy na ,szyc~, J.:r1ka lmnle)szych ?drębnY'Oh Języ!k~ chmskleg'o
trzeba oprooz TWARDE PRAwA CHlf'tSKlEJ. - Gdy miałe~'n lat osie~ie Tar.gach Praskich p'rzedst.awił się rodzIU J.ę~yk?wy{!h) .naJto.m;last cz;te: z~klyeh. ~dolnO'śei lingwistycznych
EKONOMII
opowiada mój o7Jl1'ajomy Chińczyk :pttbIi.cmośc1 czechosłowackiej, jak 1 9 sta m:holl0:W Cłllńezykow móm, po-sladać Jes~ze (lobry i to t. zw,
odbyłem }ljlka wydi.eczek po kraju
zaffraniCz.nej po raz piel"\VlSzy. I nie J~dnłID- JęZy<klen1. Języ<k
J:iOep,ada\ sh:.~ .ID.u:zyc;:ny.. . . . . . .
W pewnej wielkiej· wsi chińskiej w poszukiwa,nli.u !pracy. Rzeką Y'au,giPowstydził sie.
.
SIę Jednak na cztery rozue·~ gl'UlPY
PlmlO ch:tns'kle Jest. WIęc p1.8'nleIn wieśniacy w c'.tnilu. imienin miejooo- tse-!k.iang pł!ynęli:śmy . kilka:dlzi~ą~
.
•
wymowy: w.sChodnią.. zachodnią. po-,t. zw, id~Q$rafk.znym l1oję;yio- wegQP1il1i\iQ.:narzaQfiarowali. mu. kilometrów, oglą.dając po obu. JeJ
-Targl'Praskie wykazały, ż.e ani
rzeźbę w mal'achicie, przedstawińją- brzegach 'impQnującejwysdkośei 00unarodowienie
prze.mysllu,
. 4-..
d omk u
••
. 1.:·węglo<we...
:t
. .
.
. wielkiego
f 1
N
cą
wniavl.lrę
mISYJnego.
rywl\.!1
.
2m UlRln1ęcI€
a{!~10WCÓW iemWzru,szxmy ich życ.zliwo...4cią misjoZn8JCzy'w, że nie :potrzeiba tam wier
Mw nie przeszkodziło w odbudowi.e
narz~ niegdyś "w cywilu" inżynier, ceń, szyibów i kOlPalni. Pr:4Y niewyezeeho.słowa'ckiego przemysłu, a 1'ałd
I
postanowił im wybudować własnym magaj ącym roootnilku chińskim, eksczej przY'Czyniło si'ę do pięknych wy.
W
zielczości koaztem - Studnię ar.tezyjską. ZwoO- p!oata;e}a tego węgla byłaby na.jtańniłtów. To była owa korz.yść moralna,
,~
łał więc gminę, oznajmił sw6j za... szym na świecie interesem pT'Z1ell1Yjaką ą.z~ib.~ ~ S{owa'lwm d'My Tą.r,gi.
W samej istocie sp6łdzte1c~oścl, up<>rząrlkowane i
bież. miesiącu mia,:J;' i I?:aiądrał tylko dosb~zenia slowym.
Br:ytnsik1 mlll1ster handlu ,zamor - tkwi uznanie że członkovłie u- rozpoczną się wybory. Wybory te są robotnilków, ktÓll.'ych za praeę obieAle 'ka.pitałzagranic.zny nie d{)tpuskH~:~o H. ~. Marq1.1and, kto:ry y działowcy winni mieć zapewniolly wielostopniowe,.
.
cal u<e:zciwie wynagroo?;ić.
ści do urttchomienia p;rzemygł~, kotó~le Targow był. w ~r:d;~, z~Tro~ \\<-pływ na gospodarkę spółdzielni.
NajnJższ-ym podstawowym stopPo dw6cll tygtOdniaeh do milS.jona- 'ry mó:gbby zdystaniS10wać euro{pej,ski
Cl~ ~'W9Jgę na wysoką .lako::5c wy::;ta' Samorząd jest kamieniem węgiel- niem samorządu spółdzielczego są. 1'.1.a zgłosiło się dwóeh najstar.szych pr,zemys'ł: węglowy.
wlonych wyrob.6w. .
nym myśli spółdzielczej.
Rady Oddziałowe, obejmujące pawia gOSjpodal'zy. którzy wŚl'ó(;! tysiąc'ZI dlatego to Ohiny ~yły za.wsze
Ośrodkiem Targów był jak zaws:w
Trudne warunkii okresu, jaki na- ty. Do Rad tych członkowie spół- ny.ch iśeie ehińsldch gr,zeezmQ;ści krade:m kOlncesji, zie:1TI1ą obiecaną
Pałac Targowy, jedyna w swoim 1'0- stą.pił be.z;pośrednio po zakończeniu dzielni wybierają deleg'at6w,przy omajmiH. że przycll:odzą w deleg'a- pr.zemySf.owcóW 'l1liemi.edl,lk-~ an,giel..
dzaju budowla na świecie. W groa- wojny, przede wszystkim masowe czym jeden delega.t przyparla. na eji.
skl,$ i amery'kańskieh.
ch'tt tym pozostanie na stałe -wysta- migracje Ludności, a wskutek tego 100 członków. Tak wybrani delegaci
_ Ozy biały ojciec wie, że dla na~apirt.ał wł1Ożo~y ,w jakielk?l~ek yv
Wl!t towa'row eik~rtowych. tak. że ogromna płynność liczby członków i tworzą t. ·zw. Zgromadze-nie Oddzia szej wsi około 2Q· kulisów przynosi ~hma;~ pil'.zedislęblor~two G..w01ł ~lę
:tmp'Cyzagranic.z.nl każdej chwili bę- niemożność ustalenia list członkówłowe spółdzielni. kt6re rozpatruje WIO<ię lZodlegŁQśei ponad dZliesięć ki- l ~rdił w bly~~awlczn~ ~mp'le,
·dą mogli zarwier3Ć transakcje.
spowodOWały, że wyborów w spół- sprawozdania, bilans, plan działań lometrów? _ zapytali gr.zecznie.
p~d~~a,s, gdy m;ho!łlY ChmczY'ko'W uWszystkie wielkie znane firmy dzielczości dotyehcza:s ~e ptrzepro- i budżet związku .()r~ wybi<era Ra_ Oczywiście, że wiem. Dlatego mterały coroczme z głodu.
WP.
miały :na TaTgaclh swoje:&Wiska.. wadzono. I na tym odcmku naszego dę OddzIału w 11osCl. 10-15 OS~b. właśnie chcę :wam wylbudowac studDuże' za..interesowanie budził nowy życia na:stą,pi jednak wkrótcę nor-·
ZgrOJ:~J.adzenie OddZIałowe wybIe- nię arlezyj,ską.
typ tokariki, . wystawiony
przE!iZ ma1izacja.
ra ~6Wll1eż -delegatów na ?kręgowe
_ N o... tak... gmina jeSlt bard'ZO
~,Skod,ę", W stoisku straiko'l1iclciej
wst~pne prace, a m1ano~c1e usm (WOJewódZkie) Zgromadzeme Dele- wdzięczna białemu: ojcu za jego
"Kuźnicy"
"ZbrojoV'kiH a;Wra,cał uwagę najnow· lenie list członków w zasadz~e s;'l- już gatów.
.'
życz.liwoŚć, ale ... czy biały ojei6ć zdagzy lllbd6il moto~y\kla - Scooter; jest ukończone. Dla 4500 sp6łdzielm gos
Do Z~~madzem~ Okręgowego je sobie sp,rawę z tego, że tych c.'wtuW nowym numea-ze tygod~ika Sipo
on nl7<sZY od mrmamych, posiada podarezych listy członków zostały -:vchodzą JU~ delegaCI dwu. rodza- dziesim. kuli.sów straci pracę? A kai:- łecZJIlo ~ l1terackiego "Kuźnica" znaj
kryty moto'r i kcl:a' a: 'Zużywa tylko
'
J6w: od kazdego typu spółdzielni l dy IZ nieh ma r.odzinę, którą utrzy- dujemy szereg ciekawych pozycji.
2,jp6t :hitra benzyr;y.
D-lamenty słanie·Iq' od członków tych apółdziem;' Każdy muje...
Numer otwiera. artykuł Stefana
Berneńska ,zbrojovka" JPOIPisala.
typ spółdzielni - (b~ ~l:>lędu. na
Chińczyk 'rozumuje talk: tlziś W"J- Młkiewsklego pt. ;,Po dyskusji nad
SI.ę m. in.... roi~tem kuchennym. Ro- Nowe pola diamentowe od- Uość tego typ~ sp6łdzlelru) pOSIada budujemy artezyjską studnię - 20 ordynacją wyborczą"·
bot ten oglądany byg; z. .zachwytem
kryt O W Afryce
w zgrd°lmadz emu łOkkręgoiwymÓł~:.ru;e-ni kulisów bez pracy, jutro wieś iku~i
Nowy' numer Kuźnicy" przynOsi
•.
'bbogo
e egat a, cz on ow e sp U;eael
•••
k •
d rlz' tu 1
."
p/rzez' w.szylStkie !panIe <-tomu, a' \
zaś wysyłają jednego delegata na ~n~w:zr ~ l - :c..z...nkowr.! ~ '. 1~ ChU - artykuł A. ZawUski:~o,' dru~i .z cywiem wykomJje .on wszystkie prace
Dotychczas w .Afryce· znane były k:id 2000 ł k'
'łd . !ni
GZi J:>lil'.a,ct zarO'lre przy Zn\lWle.
0- klu na temat ksią,zkl wrzesmowej.
domowe od ezys<zea:enia okien, my-.kopalnie dia:mentów na terenie Unii a e
cz ~n ow spOZle·.
dzi wię-e o za;sadę: jeśli nie us!;ąpi- Tym razem autor wyjaśnia g<JS'pocia i fro;terowania podłóg, aż do Połuqniowo - Afrykańskiej w oko" . Zgromadzeme D.kręgowe zal?ew: my tam g~le. potr~b~ wody, to dal'cze przyczyny klęski.
obiera.nia ziemniaków i mycia n!8.- lica~h Johannisburga i Kinbel'ley.
ma sal;;orząd. zWI.ązku . sp~łdzlelm tym ~SJl'dzieJ ~le Wjpusclmy do warDział lite.racki przvnosi śWietną
czyń włącz.nie.,
W czasie wojny w r. 1941 geolog "Społem na stopnlU WOJewództwa. szta.tow tlkacrle'h elektryc~mych kro·
Ad lf R d . k<i
.
.
.
ł
d
S
oł
"
.
t
'
prozę
o a
UJ mc ego pL ShaCzech.oslowack ie P aństwowe Z a· kanadyjski dr Williamson
o illkry ł
NaJwyzszą wazą" p em
Jes Slen.
l-espeare"
kłady Opt~zne
zadem<lnstrowały złoża diamentów w brytyjskiej ·ko- Główny Zjazd Delegatów. Wybiera
Takie podejŚCie do ®rawy jest '.'
..
dwa nowe typy aparatów f<ltogra. lonU Tanganika. Departament Bo- on Radę Nadzorczą" która powołuje wYlliilde;m ~ecjalnr<:h
wal"u11lków
PoezJe reprez:ntu~ą Wlersze Krzy
firu:nyeh:
"Etareta" i "Opema", gactw Naturalnych w Tanganice po Za.rząd i sprawuje kontrolę nad dzia ekonOMicznych w CI1mach. W t~k sztofa .?rUSzCzynskiego.
ora.z miniaturowy Slparacik f()to.gra~ dał ostatnio do wiadomości, że ob- I łalnoocią organizacji.
zwany leps.zy rok, w roik urod:za.l u
Z. Pioro w artykule pt. "Humaficzny "Mikrona".
szarna którym znajdUją się tam"
Główny Zjaz-d Delegatów posiada okołQ 3.000.000 lud~i umiel'l'! im z ni:zm
po}it:yczny" pisze o książce
W dziale maszyn rolni'czYdh wi~le tejsze zroża diamentów jest 8 razy skład podobny jak Zgromadzenie goło,du.. W latach meurodzaJu cyfra Jack M&ntam'a.
eksponatów wystawił "AgrostroJ", większy, lliiż w Kimberley, którego Okręgowe z ta różnicą że Zgroma ta ,:,zrajst~ do 1~ a nawet 13.00~ ..OOO!
W bieżącym numerze "Kuźnicy"
wielkie 'Pr,zedsiębior~o p.a~stwoweJ zł,o.ża uważane _by:ły dotychczas za dzenie Okręgowe wybiera jednego '" NIe. mO.zI?-: vy-lęc p.o.r6wnywac. b~z- z~ajd~le.my dals~y fragment z papowstałe ;z połączenaa n'aJWlę~sz}1lCh największe na BWlecie.
deIl:'!.gata na 30.000 członków dpnego obocla chm~kle.go ~ ~~!'.orpeJ.sIn;n mlętIlrkow polltycznych G. Ciano,
czerehosł0:vadkich. ma'szyn rol~.1!cz~.aI;.
Największy
diament znaleziony typu spółdzielni w okręgu. Poza tym czy an;ery.kansklm. ~ Chma,~h głod tym raze.m w tłu~la.czenhI .T, Katta,
01mk ~aJnow;~z~J k1011S~l'ukCJ~ zm- dotychczas w Tanganice waży 135 każdy typ spółdzielni wysyła z okrę - to zYWloł, to twaIdy d~otY';c:n~ J Kott Jest rówmez autorem sprawIarek, sievv'!Iukow, pługow i m. po- k
t'w f jest- wiekszy od słynnego gu jed.Vlego delegata.
~yĘkrt;ator;. ~l<ł;tego to irOl?otmk chmskl wozdania p. t. "Tydzień uarvski".
ka n
dzna jąey się w,ieltk ą ! arf>" o
"
Jest najmniej wy.rnagaJącym robot..
-.
za ~ ,? t CZ~ !krW
Koch - i - nor, ktory ważył 106 1}6
Kalendarzyk wyborczy "Społem" ni1dem na świecie Przed wojna zaNowy numer pisma zawiera nadto
zwrOo ;>SClą. Y:Il,:~, ra·~A1.. ~ ....._ karata. .
przeWiduje,. że w pierwszej kolejce lewał on wgzv.stki~ niemal wię"ksze satyryczny felieton Bolesława. DuCZt;c..I10S:tow"""
• d
-.
Z"
h Od'
., k'eg
K łł t· . J
l
k'.procz
. Tprzem.r>=u.
., eh apre
entowało 1
Dr Williamson w rozmowie z Je
- wybory odbędą SIę na IemIac
!'yltki pracy _ bard'zo :skmecznie d zms
1 o o o ą aJu.1 lUmorcs-';:ę
z:'1~roX;ało a~~: w:rOby \4 państw, nym, z dziennlka:zy .oświa'<iczył, ~e zyakany?h, .a dopiero w . następn;j konku':n::jąc ·z le.niwY;llli murzynami, J. Rojewskiego pt. ,:A~~ert Harrls
między·· nimi Pol!ili:a. Nasz wdział wkrotce rozpocznIe SIę eksploatac~a 1- na Zl.emlach Dawnych. . W kaz- czy barć!zie,i fachowymi i wireej wy- bohater naszych czasow .
mial wykazać że nasze życie gosp<>- na wielką skalę odkr~tych przez me i dym raZIe. w n.0:!"y rok ~alendarzo magająeymi Ja.pońDzykami. U siebie
Prócz recenzji malarskiej J. Zudar,c<Ze ~1źwig~ się z ruin· i zmierza gQ złóż. Maszyny, ktore zostaną tu I wy sp6łdzIelczo~c wstą.:pl ~uż z wł~- Chiny nie potrafiły stworzyc Ż'ad- kowskiego, poza zwykłymi działami
do zajęcia odpowiedniego mieJ.\gea.w za~talowane, ?ęd~
wydobywać dz~mi obranymI w sposob przewl- . ~.e.go ,vl!llkiego pr.zemy.slu, o:p:ró~z p~zegl~dów i spra:voz. dań ostatgospoda.rce światowej.
Wystawlło dZIennie 2000 t ZH~ml do przeszlamo- dZIany przez statutr
Jedwahn.lczegxJ i .zadnego ekiSpo.rtu ma strona tygodmka przynosi szeswe e.naty. D;<>uad 30 V{)lS~ich wania. Jjklt
jk.
rolnego, :p'rócz ryiu i herlbaty. W obu reg ciekawych not.
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M eez PolonII
z ŁKS o rmstrzo- zIelonej muraWIe. Mecz na błocIe prezentacyjnym graczem Polski. !l . ju'';' w dtro~A powrotną do Ame- nle,z na .pr. Awna pragnie dotrw~ć
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tartach
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o S l wYJasm JUZ meco. aze zaponuue", tec mee l om- leste , z e cewazono wowczas ryki, Po niezbytfortunnyc s.·
. . ' .• fOłl'\tIl~e d1J Zihl'lZ·aJ]ąceJ. ''IC
sytua~ję w pierwsz~j fazie rozgry- binacjach P?dbra~o~ch.
. propozy~je Czarskiego.. Na mecZ"; w Os,10 br~ta ·ona u<ilz.irut ~ • S~~~= ~i~~~~:~ w 1948 r·, w Londyme.
w~k fmało~ych o mIstrzostwo Pol'" Szkoda ~elka" z~ rukt w czaSle z ~olomą 'przyda~by ~Ię ~ardzo l dlach .or.gamzow,any~ ~r~~je. Ło.
SkI. Polowa wygrała 5:3, a AKS przerwy me zwrocił naszym gra- moma &lllało twierdzIć, ze Polo- to~~ta na ~ą.sk~oznani\1. W.szędzie
'.
•
oło
rozgromił Wartę 6:1.
czom uwagi, że trzeba zmienić sy-:- ma nie zesiłaby w6wczas z boiska '~d~~y~!~!m~te';:"w.sze ~ieisceTe dwa wyniki da'Ją nam okaz' stem gr~.
•. ..
jako druży,?-a zwyc~ęska. Dobry Kłwb j,e{}. - l:etg1iJa Waą"slZa'W'$a :wszcz cia ewne' d ku 'i M' Jtę Poloma grała ostrOZl'Lle l roz- bramkarz we lęka Slę błota. Do- z.a:mi.e.rz.a .obe'cme zor:ganIzować WIeI _
... .
..
ę
P 'ł j . ys sJ.
l~ : sądnie, walczyła ambitnie i wy_ bry piłkarz potrafi grać dobrze w kLe zawody leH;klo,a~IetY'czne w War- W rmeczuP'i~.r.sk.i1l1 .aruzyn szkol::
I"zostwa straCI y me co na swoJeJ
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k h t h 'cz szrawie sprowadzając szereg zawo
h XVIII Gtmn. l Ll,ceU'm pokona:
gra a zas uzenIe.
Ie mozna Je- naJgorszyc warun ac
ec nI - . 1.'
C e h . Z"" Związku Ra- nyo
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brak jest drużyny krakowskiej, na. przy tym, pOWle Zlec, ze 0- ny .
..... . .
dzieckiego.
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Bramki zdobyli:
W-qlenc,lok (6),
Brak Wisły opłakaliśmy już do- 10rua była druZ?"ną,lepszą.
Szkoda OCZywISCle~ ze ~e grał Na z,a.wody.te zostaną J."~W'nle,z z.a~ DominilwwsIci (6) .j, Ceg1edskl (Z).
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Po tym ZwyCięskim meczu Po- Hogendorff, ale czyz mozna na- J1il'os,zemW'sz.yscy czQ1!ow 1 łekk.oaHe
!Dochód z meczu przeznaczonyzoł a!,n f: ł 1 OCZnIe os b ~ lonia stała się jak gdy.by fawory- dzieje swoje opierac na zdo1nos- ci .i ,lekk~.atJ1etkt. z ;:artel Polski~ "h staJ! n.a odlbudow:ę Warsz,a:~vy.
mic;a.~~ ze ~:;:w~ze~:~ani~m: te~ rozgrywek o mistrzostwo Pol- ciach j~dnego. gracza, .w6~c:as z~~o~~SLe t~~gę:r:~l:a:'~~;:S~e
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Jak! los czeka teraz druzynę posIada c ogate rezerwy.
-ł·
zwyclęs
WIąC, nnę zy ąs lem a arsza- ŁKS? Mamy do rozegrania jesz- Jaki wniosek z tego wszystkieOWieSI Się
~ '. . .,
. . ..
cze d wa mecze z W artą, dwa ze go.?
,,. .
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"
skim
da-I wagi na stronę wycboowawozą w
WIdzIeli~my Poloruę JUz me raz. Śląskiem i jeden rewanżowy z Po- Trzeba szkohc piłkarzy. Trzeba rojedno ił; ::sm ,w:rsz~ o d:"pe- SlPorcie i na tak IZiWi3fl1Y
~ynn~
Ostatni In:atomiast jed mecz roze- lonią w Warszawie.
mieć dobrego trenera, me tylko
ks~ensacY niąe ~~a:: kHwT POIwie-1 moralny. Prawdziwy SP0t!0,WIOO nIe
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d' 'ł 'k
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że ktoś Jes.ł lepszy
grany w Ło d'
Zl, me za ZIWI Ul
Niedzielna przegrana z Polonią dla plerwszeJ. d
ruzyny,
al
e 'l dla rac
sił się po przerwaniu taśmy. Działo i raz cieszy. SI.ę,.,
aft dać z
go, Polonia na boisku pełnym WÓ7 nie odbiera ŁKS szans do zajęcia młodszych graczy. Od dw6ch bo- się to gdzL,eg za granicą i szko~~ G:d .niego l. ]ezeh Py::, l w ClZ3sie
dy i błota, nie mogła, niestety, za- jednego z pierwszych miejsc. J daj lat widzimy tych samych cią- że gazeta :ni~ ,Podaje żadlnych bbz- s~ebłkl~ ~akslmun: :ie~i ;rzegrał nki
d
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ć
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szych szczegołOlw o tym, co .spOWO-- wa" i, 10 nawe ~en:0?,s owa s:"oJeJ wyso lej e- ze 1 • o oma zo~tarue mlst:zem, ..to g e gra;zy.
.,
, dow~ło. że' mistrz biegu kolarskie- powinien rOzPaczać.
chmki, a ŁKS me zdołał wykorzy- wynik 5:3 da SIę przebolec, ale l1e-1 Wkrotce odbędZIe SIę mecz Z pIł gO założył sobie stryczek na szyM'
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e~"'c!- nauczyć si"
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. k arzaml' Rumunll.
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st a Ć taki ch p l usow,
- zeh okaze
SIę,.
ze Polom.a zaczme
OSIa
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a sport lZ punktu
wrdze.ma
isko~ własna publiczność, a co naj- przegrywać z Wartą i ze Śląskiem, skład kombinowanej drużyny L.
,
. . k .
t. t
t'
~Vayct:c.v:wC1z.ego. a nie z punktu tak
. . .
f a t a1ne warunki t ech - w6wczas szanse Łodzi zmaleją KS'
L .. W b ramce waszym
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A łęd
Jedn,ak• Cle O'awe
o lesz
.
'. kt'
wazmeJsze,
. . legll..
tolWiCY
rzadko ego
po- zW2!uei
re'k'ordoman11,
?ra pro.w anicznc:, kt6re po~w~lały są~zic, że znacznie,
ciągu" ma grać Pisarski. Wartoby ;:~~iaJąu, !:m:bójs~wa. W l~isto~ii ćzi nieraz do nieszczęścia.
wł?mue Ł~S :ejdzle ZWYCIęsko Z Dobrze by było, żeby ŁKS ~prO?0WaC w meczu towar:y: StPor~u .2darzało SIlę wpr,arwd!zue, ,ze Zdobycie "relwrdu jest co Plt3iwda
bOIska. C6z, kiedy z tych plus6w wprowadził pewne zmiany w skła- skim mnego bramkarza, ł'rzeclez ten I·?,W ze Zl!an~lch sporł'?Wcow marzenlem nie jednego S;pOfltowc3ł
porobiły się lpillusy, ił. PQlonia za- dzie swojej reprezentacyjnej dru- ŁKS ma rezerwowego bramkarza, popeł1l:1ł sa:mobóJ.stwo.. ~,igdy le~ct'~:~ ale pliz,ecież nie każd,y sportowiec
częla strzelać goala zo go alem.
zyny. Może lepiej grac bpdzie na który sterczy zawsze pod bramką ~abt0lt111.a~!'Anie :!!"t1ał mleJS1"':~t wYP
a.b'eez~ może zostać mistrzem.
.
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ze Y la:n.ł~ mll~ :l1Z pOW ...."'1 się
ŁKS mecz przegrał dZIęki wła- ·STodku pomocy Czyzewski zam1ast 1 czeka na ewentualną kontUZję .pośrednio ])(} zwycięskim wyścigu.
mym błędom taktycznym. Nie Pegzy. Może znajdzie się jakiś Pisarskiego, by go zastąpić. Niech
. , '
wolno na błocie grac niskimi pił- młodszy gracz, który. zastąpi sta- raz zagra ten manekin zza bramki. Za,~odnlk, .kbt~ry iW
..~.rLY. i ZW~~l~. ." S1ę pl'łką ryc"h'l zasł'
h weteranow.
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mum wysiłku iizy:cZll1ego i wykazuje
'
pod bramką przeciwnika. Trzeba Trzeba koniecznie poszukać inne. U ro mecz
dużo bartu Wioli. Znam S,porVOlWCÓW,
O propagandzie
było tylko strzelac i to strzelać z go bramkarza. Nadarzała się w
Z Rumunami
kłór.zy nad!zwyozal gtębC}'ko p~żyI
w:1$i swoje niepowodlzooia, ale czYż
W ubiegłym tygodniu Łódzki
Jutro o godz. I5 min. 30 na bois- m,OŻll.·a i czy.tl!Zeb~ soort ,t~.aik.to.waG Okręgowy Związek Pływacki zaku Ł. K. S. odbędzie się mecz pił- az taik pOlW8ZltJe. zeby odluerać 50- "·d·ł
tki h
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wiesH się tylko d\I3Jteg{)~ że nie uzy- ze' w medzlelę 6 m. o . ę ą SIę
U~unl ę ą gra 1 w
o ~~ z smał lepszeg.o czasu mimo zwycie- zawody pływackie z udziałem
kwombmowa~ŁymKzesSpołe~ ~ekgll z stwa - to dop.rawdy trzeba. ub«?- wszyst1.."i.ch klubów, Doch6d z tych
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ŁKS cami
naSI przez c y ty Zlen trenowa 1
mewątp lWIe na sta lon .
"
.
YMCA . b l' d
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1 Y 1 umm, ze CZęSCI0.;.
sporo WI'd'
zow, k"
torzy. tym razem . Mówimy, że sport est rado.śclą
.
. d
d
będą mogli przyglądać się nie tyl- zycia, że sport jest szkołą chrurak- w,0 ~zyczymą 1.-ę
o gru~w(~;ko grze piłkarzy rumuńskich, ale ,terów, że sport toz<wowie i r.aJdość ma
~rszaw~.
ymczasem . "
Z. P, me. ~~azał ~a st~~owne przei wybitnych graczy Legii z War- a tu tymczasem... gtry.ozek..
.
prowadzlc zadneJ akCJI propagMszawy,
Stanowc:zo z.a malio zw.raca SIę u- d
. ż d
..
,
owej. a ne pIsmo me wspomma-

°

k n·
XVIII GlmnOlJUm pO O
II Girnn' 14: O .

ci: '

p.

k'

le

pO

e-

I

;:y.,

N"

J

I

. a

I

M ecz pO d parasol am.l
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Gdzie

się zgłaszać do· biegu ~~ S!:;::~i:e~~~f::::' ~~~~e· ·k a J.'
d k'
Zawody odbyły się, bez publicz
I ID ZlennI
LO . Z lego
ności,
1.1

Niedzielny mecz pilkarski Polonia..".. ŁKS (5: S)

odbywał. się

w czasie

deszczu, Publiczność cierpliwie siedziała pod parasolami.
bliska, wchodząc niemal z piłką swoim czasie okazja ŁKS sprowa. ki P l ... W
. dz'
d
Ł d'
d k
ł
do bram
o onu.
s~y~cy. naSI
ema
o
o Z1 . OS ona ego
gracze z ataku zapommeli, ze na bramkarza z Poznama - Czarbłocie trzeba grać inaczej niż na skiego,'kt6ry przed wojną był re-

Zgłoszeni.a <10 nied2iieJ:ne.g.o biegu
nalPrzetaj "Dzi.ennika Łódzk.iego'( o
nagrody. woj. l?ą:b~oC:1Q1na p!I'zy.imuUe
sekretarIat Ło,dzk 1 ego
Qikr, Zw.
Lekkoatletycme.g,o w Łodzi przy
tlu. Piotrkowskiej 113 (czwarte piętro ~ kier.: Wardzi'ński), Termin nad

SY.1.ania

:ZIgIł·oszeń mila.. w sohnt,ę

.0

I

Czyż to tak trudno podejść do

godz. 12. ,
..'
.
telefonu i połączyć się z redakcją
P,r.zyp~mmamy, ,ze nlłe:d.zI~lny b1e.g tego czy innego pisma, Czyż tak

na.przela] w grupLe senlorow odlbę- tr d
k
~
dzJe silę na trasie okolo 5 km. Na- t; ~o wy orzystal: ten tak wy..
tomiast mlodz.ietż .sz.koilina Sltart.ow:ać razme przychylny stosunek prasy
będzie .na d:vsŁans"ie okOl.o 2 km.
łódzkiej do sportu?

l____
zagadnień medycznych
....._ _ _......_ _ _ _ _ _ _

sporo o budowie iskladzie che- rozwój tej akcji jest wprawdzie jeżeli nawet motywowaną _. to
micznym jego Ciała, znamy jego nieco krępowany szczupłością środ bardzo dziwnie. Człowiek zazwr
czynne substancje (toksyny); po- kówJ ale na to nie ma rady. Zdaje- ozaj jest leniwy i nie bardzo lubi
trafimy Ao nawet
my
ze gdy
a
tak
, .
.
•
.
. • . ty,lko w probówce), W1e~~ tez w Ja wzrosme s~opa zyclowa p<?szcze- shwle zdarzy, że pomyśll o swej
Gruzl1ca prześladuje ludzkoś~ my w,tedy .dostoso~ać tryb zyC1a kIch warunkach sam glrueJ potra- gólnego obywatela, wszelkIe spo- chorobie i wybierze· się niechętnie
od ~~wna: Nie j~st może ~ te,J do teJ.n0w.eJ sytuaCJI., p..
~imy osiabrać toksyny i stosl!jemy le~zne ~zial~e będzie l:'"twiejsze. do lekarza to niAdy nie jesteśmy
chwIlz wazne od Jak dawna 1 me Wazne Jest czy gruzlzlca Jest roz je w pewnych odczynach dtagno- NIe mozna Jednak czekac na to co pewni czy ta odrobina chęci wyjest istotne czy mumie egipskie powszechniona i ilu ludzi choruje, stycznych.
będzie kiedyś. To, że w przyszlo- starczy na drugą wizytę. A leczyć
też stykały się za życia z podo- oczywiście nie po to żeby zakładać
U
d l
.
ści zostanie wynalezione wspaniale trzeba sie systematycznie .
bnym cierpieniem, ale interesuje kluby gruźlików, chociaż może nie
c~~nym u -: o SIę nawet spo- lekarstwo na gruźlicę i że będzieZ:
"
nas i to bardzo jak gruźlica obja- byłoby to pozbawione sensu choć- rz~dz1C szczep~0ruc.ę .(B. <? G.), my się leczyć w luksusowych sanaadamem l~kar~a .w nowoczeswia swe niszczycielskie działanie i by dla tego tylko, że raźniej bylo ktora wprawdzz~ me Jest Jeszcze toriach nie upoważnia do wyczeki- nym ~poleczenstwle jest nie tylko
czy jest naprawdę groźna. Zd'Jla- by rozprawiać o własnych klopo- tafc skuteczna Jak. ospowa .(kro- wania w błogiej bezczynności. Już 1e~zyc: ale przede wszystkim zapo1iśmy zauważyć, że zjawia się ci- tach między swymi. Nie będą da- wl~k~), ale w k~dym raZ1e n~- dzisiaj potrafimy leczyć gruźlicę. b1eg~c. T,! znaczy uświadomić nią
cho, spokojnia i systeIDłltycznie 0- leki od prawdy twierdząc, że pra'" da~e ,SIę do sze.ro.kte~o stosowanIa. Można to robić doskonaLe wewlas. bezp~e~zenstwa. chorób~ zapoznać
panowuje or4anizmy. Nie zadaje wie wszyscy nadąjemy się na M~eJmy nadzl.e~ę, ze nastę~na ~ę- nym zakresie i od tego właśnie na- l~dzl Jes:cze. me c~o:ych . z przesobie nawet trudu, żeby sygnalizo- członków takiego klubu. Utarlo się d~ze. radykalr:le~sza. w, dztalanru. leży przede wszystkim zacząć. czętn,ym; objawamI 1 drogami szawać przyjście dotkliwym bólem lapidarne powiedzenie, że człowiek Fl~JOPa..tologla ~ b1Ologza. udowo- Przeciętnie rozumny człowiek zda- rzenra szę chorób oraz wskazać spo
lub wysoką gorączką. W początko- byl, jest lub będzie chory na gruź- dn:ly, .ze oT,gamzm ludzk1 w pew- je sobie sprawę, że niewiele potna- sobyobrony. Wcale nie wątpię, że
wych stadiach jest po prostu niedo licę. Dziwne ale fatalistyczny sens neJ, ~e:ze ~st odp'~rny na tę cha: ga nawet dobrze zorganizowana koledzr-lekarze r?bią to w swoim
strzegalna. Dlatego właśnie, że po- tego paradoksu paraliżuje słabą ro ę 1, ze o por~o:sc wz~a~~ ~ po akcja, jeżeli nie znajduje dostate- za~resle na .wąskIm odcinku włas
czyna sobie tak chytrze, a pod- wolę ludzi chorych i tłumaczy po- stępem cza~u.
lemy Ja te ypy cznego zrozumienia wśród spole- neJ . pra~YJ Jak i znacznie już szastęprue, zbiera obfite żaiwo. Prze- ruekąd bierność części pozostałych. ~on~lt!tucYJn.e 1:'c1 pr~ldJtsp.~.n·';dwane czeństwa. Tym, którzy tego nie rze], p:sząc artykUły w pismach
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zabijać (na.raz~e

s~b!e (ioskon~le ,sprawę,

:r;z!ś!eć~ jeżeli już eię

szcz~

Wiadomości. kupieckie
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a~ygidy i :Pelagii;
słow.: Wojsławy.
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Pieniqdze uzyskane tytułem podatku

J~!~~;go;

PA1DZIERHIKj

W

od zbytku noleży' już wpłacać

slow,:Domogosta.
1803 Umarł we Florencji wYbitny dramaturg włoski i reformator włoskiego
teatrU _VittOl'io AIfiel'i.
1834 Umarł w miejSCowości Garcy ~:f~~
zytor francuski F.l'l1ncois
Boieldieu.
.
1910' Umarła w Kisielce pod Lwowem
Ma:t:~'1. lionopni<:ka. .

i

t

ę
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Jestem czlowiekiem dziwnym. nas dzisiaj za świę,to . Poniz."ej p.od
daję opis mojego sWlęta, tj. ma,
w którym naprawdę wedlug zasad
Starego
Testamentu odpoczy·
wam..
...
d
8
Budzę szę o go Zime mej W1'oz"
. , 'd
, . . d"
.
kc:szt2~J SW1~ omo~cl,. ze . Zl~ nre
111edzlela, WIęC dZIeCI sąsladow z
góry są w szkole. N, ie będą .więc ud k h h'
d
rządzać mi
zi. lC
~l'COW n~
głową, ani ,~telefonowac" do mme,
stukając W kaloryfery.

Za:ząd Z~omadze.nia K~p:óW' m. wysokości? do jakiej instytucji ~ kie Niektórzy 05karżają mnie o .dekaŁodzl,podaJe do WladomoSCl ws-z;y- dy wpłacone zostały kwoty zaiuka- dentyzm, inni o perwersję. Lubię
~~k:ich ,:złOknkÓW z~~r~sowanpotchl'e-' ~i::t~e tFtkuem podatku od przed- wazystko robić odwrotnie niżby
lZ W ZWląZ li Z ZaIll<;;\;uamem
'V
,L~ v Ow z",y
.
,
.
. . tu
podatku na rzecz
.'
naleza/o. Mam zwyczaj na wesorama samOlS ego
3} O't
k sri:
rl!U
do
Gminy ID Łodzi od nabywcÓW. ka . 'I1Zy)ma!l1tl~rl :we ro!l1Itku8! !SIze _ . lo podchodzić do spraw niezwykle
. .'
,
.
ID sowan1.a qoOZ po d a
n alezy
...
petkil. pomka
p~zed1Ulotow ~bytku w. .~ysl ~lsma zwrócić Wydziałowi Podątkowemu powaznych 1 z całą powagą do
1914~~~~~ie~Ci!~j~~~ ~~j~f~~l~[e~ Bmra pre~y~a1neg? KraJoweJ Ra- Zarządu Miejskiemu m. Łodzi, Al. rzeczy wesołych.
mieCkimi'd
dy Nl(}alr~Od!olw30e7JJOz dnf;~.14.9.1946 r, L. Kościuszki Nr 1, pokój 20.
Ot, mówiąc konkretnie:· np,
1918 powstanie 'Ukraińskiej EadY Narodo- z "
rg ""l>
wej we Lwowie.
.
Zainkasowane~ d~tychczas kwa Prezydium Zgromadzenia Kupców mój dzień świąteczny jest odwrot..
1927 Trzęsienie ziemi w okolicach Wled- ty tytułem podatku od pr:zedmiotńw
m, Łodzi
nością tego, co przyjęte zostało u
....
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zbytku należy niezwłocznie wpłacić

uia.
WAz1'l"E !~~lJ:~(}Nl:
Woj. Urząd Bezp.
Pow, Urli:ąd Bezp.
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kOJ Nr 6. z przeznaczentem na fun.... tel, 252-72 dusz Odbudowy m. st. W a r s z a w y , .
- tel. 130-01
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łącznej dysPOZYCJI łaZIenkę Itp. u-

tensylia. Okolo 9-tej wychodzę z
domu. Nad bramą nie powiewają
chorągwie (ten rzadki wypadek
Garlandu z łodunku 'l26 wmów pa- .
• •
k'
•
.
ód
czkowych z Angldi. .
Jest r6wmez warun lem sme qua.
W <Iniu 13 września br. zawinął non mojego święta).
do portu w Gdyni statek amerykań
Przez ulicę idę pewnie, bo wiem,
ski' .,Mormacvave" z ładunkiem po- że. dziś nie ma zbiórki ulicznej.
cztowym.14894 worów paczkowych·
.
,
•
dla Polski
Z zadowolenzem mysIę tez o tym,
. . . , , , d ',
.
W dniach od :t.5-17 września przy ze m,e mu~zę ISC ZIS a1:}1 na. ze-j~to w porcie. Gdynia ładunek ze branre, ant na konferencJę, ant na
statku kanadyjskiego Tantara" w
"
•
.
t
.
•
ilości 17557 worów pa.'~kowych z Poswlę~mc:, ~1 pna o. ~a~t~ś ar: t
Alneryki i 119 warków listowych.
n~ z~
męCIe.
:zeClez . z~ nte.
:m _
Dnia 16 września odebrano w por medzlela. Prawdzlwe śwzęto.
o~,lłIęB:u; ·Wlelkll-no c".
•
;s.~k:()H}nilotwa w W,o/Jęwo.dZit\yl!e. :PetP~~ W dniu 12 w.rzeSlll!B: br..został ~z cie Gdynia na nadbrzeżu indyjskim
Spokojnie czekam na tramwaj.
'TEATR l'OWSZ~CH:r,~ TU:R (11-go L,~- trliaJcJę ()jhy'W~eJń. oo;'W'Detdkuclh OfalZ ła,dowany matek a,ng1elsk'l "EmpU'e ładunek
ze statku angielskiego Nie ma dziś żadnej defilady wi
IwpaćU\ 2l) - gow.. 19,15 "Stary dworek a~wję iSljje'Wll1ą, !l kaJI'lt'oli1alllą.
"Sambalt" W ilości 1000 worów pa•
1 I
ęc
:J,'E,4'.t'B KAMJUtAI.NY DOM'U ~_OŁNIlllczko ch Z Au m.
.~ ruch kolo.wy Jest no:ma n~. Na.
azA (Przejazd 34) godz. 19 "MaJor J3arKONiCERTSYMfONICZNY
wy
g
pewno tez dostanę S1ę do srodka

~~:. ~~~t.~.o.

=:i: t~t~~

nia Kupców
~.oozi. ul. ~i0!r~
przybyły
}><>goŁ. Rat. Miejskie
- tel. 104-44 kowska Nr 40, POkOl Nr 6, w JakieJ
;E'ogQt. Bat. Ube~p.
.... tel. 13~16 .
W dniach od 9-16. 9. 1946 r. zaFogot. leka.r$kie l'CK
.... tel. U7-11 l;
Ź
winęro do portu w Gdyni 6 statków
stra.ż pożarna.
::::: i:ł' 199-0: - - . .
,.
Z paczkiunt do Polski, a mia.nowide:
Biuron\UIler6w
•
słarosłow
w dniu 9 bm. przybył do portu gdyń
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, .to-·'iIk
Ł' ;(,_,1."
U, _ skiego f1tatek am.erykallsld. "Monna
.
. 7!P,aJZ.urt.be:l1U a w
0I~1IlTI. !fzę csea" z ładunkiem 5205 worów paDmi!ljsl'iej ą.oCY dyżurują, aptt;:ld:kiDwia- dzie WOIj'C!Wódzlk:m ()dIbY'l$}ę zQaJW. czk",,-,"rch i 83 worów list:oun-ch
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SQl. ko:tnumkacYlne 1 na brak ho- st~c~y, Jak Orbls pO~llln:y weJsc ł~:gg ~~~:d~!~~ ~~Ó~Y. ~~~~O\.~~~~t.ńj~,~ó
teli. Z począ.tku na zachód jeździli w sCl~ły ~ontak~ .ze ~Wlązklem Za- "Nasze Uz<'lrowiska.... :t.ód~; 17.5ó Aud,
albo szabrownioy, albo też sl;użbo .. chodmlU 1 2; Mm. ZIem Odzyska. dl~ ŚWii!~~ r"ob~~l~?Z'': 1. fteporta;!;. 2. and.
WQ wyz;naczeni ur~dnjcy. Jeździli nych a napeWllO pierwszy pociąg ~:". śwKrakó~: '1r~tW-tr~~o~d Ć::a~~~
tam róWl1ie,t repatrianci którzy popularny na tereny odzyskane z Francl~a. 19.00 "Nauka przy głQśniku".
szukali aOWE!P'O mieJ'C! .. 'i dl' . Lod2J WarszawyPozllania czy Ka~owlCe: 19.30 PopUlarny koncert SYm~
. .. .
Q
. .h'ca os e
ema K k'
.. , .
. '
_ fQl?lCZl1Y'. W-wa:.. ~O.OO dziennik. I<:atOwlSIę.
ra owa, będ2:le mIał WIelu chęt c:. 20.S0 SłuchOWISko. W~wa: 21.00 Mu.~
iU

z;vka,

o

21.45 Kwadranlll prO:llY.

. . ."

Kraków:

22.00 Koncert ro~rywkowy. ł',ódll: 223Q .
KC?nGe~t *yczeń. W-wa: 28.00 Ostat. wf~d. '
d7ólenmka:.,. 28.20 f'rogl'. na. jutro. Lódź;'

~iB~ ~;~;. d~a 2§~~~o, zlłkońc~enfe a:\.'I4~~

K U P UJ Ji}

skórki , f, u t r z a n e

PIŻMOWf10WE

ł K RóL I C Z El
płacę najwyższe ceny
Łódź, Piotrkowska 99, J. hOper

II

K UPI Ę

J'eśli-mał~-;'asz pieniędzy

BIAŁY FILC w każdej ilości
F~ma "LechII

I do interesów nos,
'1'0, by się dorobić .prędzej ,
Loteryjny wykup l'!s.

Piorkowska 153
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SPóŁDZIELNIA GOSPODAROZA
RZEMIOSł.. \VŁOKIENNIOZYCH

PIOTRKOWSKA Nr 73

SPROWADZA TRYKOTY DO WYROBU :BIELIZNY.
Zainteresowani, posiadacze kart rejestracyjnych rzemleś1niczych
zgło.szą zapotrzebowanie do dnia 12 b.m.
(ag 168)

a nict a
dla wy g o d y P. T. Publiczności Administracja
IIDziennika ŁódzkiegoI rozpoczęła przyjmowanie
OGLOSZEN i P R END MERA T Y
z dostarczeniem do dom6w
w lISKLEPIE POMOCY SZKOLNYCFfc
uI.'Plotrkowska Nr 96, parter, rr",nt. -

Telefon Nr 212-41.

-----------------------------------------------

I

LJIKARZE

JESIE~·NADC~ODZ!!~.~.~.~.~.~.~~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~.~'--

.Artretyzm IWONICKA SÓL JODOWO .. BROMOWA
po

. ,. stkl'ch aptekach i drogeriach.
Do nabycia we wsz .J

100.000,-, 50 po 50.000 •..:....." 130 po
20.000.- 490 po 10.000.- i Wiiele, in~

PRZETARG

Monopolu Spirytusowego ogłasza przetarg
Dyrekcja. PaństWOwego
nych.
nieograniczony. na. dostawę:
_
.
.
W kole pozostało jeszcze 41.000
1.000 szt. kożuchów baranich wodoodpornych, długLch l krótszych,
wygranych na ogólną sumę
z kołnierzem.
56 milionów
1.000 szt. butów filcowych obszytych skórą na mocnej skórzanej
Ciągnienie II-ej klasy rozpocznie
podeszwie.
_
1200 par rękawic skórzanych szoferskich S-palcowych.
się 12-go października.
'300 par rękawic skórzanych szoferskich 5-palcowych.
Ostatni termin odnowienia losu
1.000 par rękawic brezentowych 2-palcowyc h . ,
.
(kr 1835)
upływa 9 bm.
Oferty w bezfirmowych zalakowanych kopertach z naplsell1::
p
t
k . chy buty i rękawice,u należy składać w Kancelarii
a;gD yre
na k CJl
~~Up . ,M'. S .• ul . Leszno Nr 1 , do dnia 15 paźdzernika br.,
wneJ
a" łÓ:t'ze
.
godz. 9-ta rano.
S Kt A D
Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia' o godz.. lO-eJ.
DENTYSTYCZNYCH
Do oferty należy dołączyć kwit na złożone wadium w wysokości
·1% wartości sumy ofertowej.
Oferentom. ktÓ~zy nie utrzymająs.lę na przetargu. będą wydane
Piotrkowska Nr 84, - Tel. 16S-56
otwarty.9 -16. Posiada pełny asor-, zaświadczenia na odbiór wadium w przeCIągu 4-ch dni po przetargu.
Dyrekcja. PMS zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, podziału
tyment materiałów i urządzeń dla.
dostawy między kilku oferentów. oraz unieważnienia przetargu, bez po.pp. lekarzy i technik6w,po ce~
dania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek odsz4odowań.
(kr.1833).
nach prżystępnych.
(pap 1790)

MATERIAŁÓW

I

M. l UBACZE" S KI

I

D 'R' O B N E O G ,Ł O S' Z EN I 'Ą'

Dr DOBROWOLSKI, specjalista
chorób nerwowych) "!ekSualnych SAMODZIELNA krawcowa poszu- powrócił.
PrzYJmuJe od 3-5, kuje pracy w domach prywat~
Kopernika 6/ 3• Tel. 186-00.
(ag) nych. Oferty do Administracji pod
(6215)
Dl' LffiO ALEKSANDER, choroby'" M G"
.
uszu, gardła, nosa przyjmuje
8-10 i 4--6. Przejazd 6, tel. 101-50. DŁUGOLETNI rutynowany kale(ag) gowY - bilansista większych za~
- . ,med.
. . . .HERDER
------ - - - - - czeniowych.
kład6w wł6kienniczych i ubezpieDr
STANISŁAW,
przyjmie Odpowiednie
choroby Skóry i weneryc:zne- stanowisko. Zgłoszenia piśmienne
przyjmuje od 3-6.
Gdańska 46. "PAR" Poznań, Ratajczaka '1 pod
m. 7. tel. 212-62.
(5300) ,,10,52".
(Kr. 1840)
Dr WOJCm WACŁAW chor'bby
oczu _ powr6cił i przyjmuje 4-6,
KUPNO i SPRZEDAt'
Brzeźna 18. tel. 176-50.
(ag)
CENTRA DAIMON baterie latarDr ANATOL MIKUŁKO, specja- lei, żarówki hurtowo pOleca. :,Cyk1o(agjl61)
lista chorób kobiecych, przyjmu- sportU Piotrkowska 15
,
.
je od 3-6 po poło Al. Kościuszki
96, m. 2. (róg Bandurskiego 8) (r) IWPIĘ maszYIlę elektryczI;l1j, z igła
Prof. dr BER ARTUR, chorOby mi do pOdnoszenia oczek. Wiadokobiece i zaburzenia
hormonal- mo~ć: iir6dmiejska 6. m. 5, Legu~
(4381-p)
ne. Przeprowadził się ul. Da- mina.
szyńskiego 30, m. 7. tel. 137-19, g. KUPNO _ sprzedaż maszyn . do li4-6.
(5991) czenia. pisania i aparat6w foto graficznych. L. Kunce, Piotrkowska
Dr med. GUSTAW MARKIEWICZ, Nr 120.
(5619)
specjalista chorób wenerycznych
i skórnych. Piotrkowska 109, m. 6. MASZYNY do pisania,
liczenia,
Telefon 138-52.
(ag) (kalkulacyjne _ automaty _ zaDr SWI1!)CIŁO ADAM choroby ko pisują.ce) i szycia Kupno - sprze
biece i akuszeria. Zawadzka 38 go daż naprawa. Południowa 1.
izina 4-6.
(6026)
(a.g)

do kąpieli w domu
,
"
,

,,
.
SKUTEOZNIE LECZY,

I

KROJU,

ubrań

SAMOCHóD Betiard nowy 4 tO-I STUDENTKA poszukuje
pokoju, \ WYTWóR~ Bielizny . d~msk~ej
nowy sprzedam. Wiadomość: tele- pomieszczenia. Oferty do Admini- G. Troczyń~klej po~ec!l-kblśel~zni.JM
fon 100-32.
(pap 1810) stracji pod "śródmieście". (4394-p) dwabnlł naJwyższeJ Ja o Cl('4099)
- - - - -....- - - -....- -...... 1
śrÓdmiejska 4 8 . ·
-p
LOKALE'
WYTWóRNIA PUDEŁEK TEKTUBOWYCH _ R. Pluskowski, _
POSZUKUJEMY lokalu biuroweR O t NE
L6dź, Kilińskiego 55. tel. 166-85.
go,
ewentualny remont przeprowYkonuje wsze! ki ego ro d zaj u k arwadzimy. WiadomoŚĆ: Tel. 209-82. KAPELUSZE damskie,· męskie ta- tonaże..
(5099)
(6171) sonuje, odświe~. przerabia - pra- WIaNIEWSKI KAZIMIERZ FEPOSZUKUJĘ sklepu w' :§r6dmie~ ~~M:ap~~~;~~~ t·(~::r-;}.i~:l~ LIKS przeprasza Karola i Marian
ściu, pośrednicy pożądani. Wiado:' noś ci) , tel. 166-03.
(ag) nę mał. Kujat6w za zajście spomoŚĆ: Telefon 152-90.
(4352-p)
wodowane przez siebie'w dniu 18
.
FOTOGRAFIA TECHNICZNA! - stycznia 1946 r. w ich sklepie
1\L1.M lokal handlowY w śródmie- Fabryk, wnęŁrz,gmach6w itp. 0- przy uL Piotrkowskiej 100 w Ło
ściu. Chętnie pr~~}mę ,wsp61n.ika, raz w.szelkie.grupy, uro?zystości dzi i oświadcza, !l:e uczynione w6
czekam propozycJI. Oferty: BlUro i okollcznośclOwe. wykonUJe Foto- wczas przez niego zarzuty są. nie
Ogłoszeń "PAP" Piotrkowslm 133 H. amigacz, Piotrkowska 6, tele- prawdziwe. W związku z powyź"C S . . . ·
'.,
(pap 1786) fon 171-84.
(98/ag) ~~ż ,,;;~J8~a(p~:ć ~~~:!y~~~~~;~~
:......................., ................................., ........................'&..............., ..........................................................................:
(4413-p)

1-------------.. . -
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ZAGIN4Ł

pies, rasy wilk, wabi
Melon, proszę odprowadzić za
nagrodą. A.ndrzeja 17 T Kopczyń
ski.
. (4407-u)
się

eT.

KRAWCY poza dom i zdolne spodniarki mogą. się zgłosić. Przemysł
Konfekcyjny.
Bandurskiego 9[11.
(przedruI?
KWIACIARKI

wykwalifikowaneJ.

poszukuję. Lipowa 1. m.9 od,1~.

(~""O':'p')
<tU.

UNIEWAżNIENIA

ZAGINXŁ pIes rasy owczarek,
czarny, długowłosy, ogon puszysty. Odprowadzić za wysokim wynagrodzeniem. Julianów, ul. Pogodna 7, tel. 162-95. Pytko.
(4373-p)

Dl". W. STEIN specjalista chor6b TOKARNIe dł. 5 m - kompletną,
nerwowych. ' aródmiejska 7. przyj kupimy. Tel. 209-82.
(6171)
muje 4-:-6.
(4121-p)
SPORTOWY SPRZĘT piłki,
Dl' med. S. żURAKOWSKI z War- dętki, siatki, koszulki, spodenki
szawy, specjalista chorób sk6rnych. piłkarskie, rękawice bokserskie wenerycznych i moczopłciowych. kupno - sprzedaż. Jan Pujdak i
Piotrkowska 33,' g. 12-1 i 3-5,30. S-ka, Łódź, Piotrkowska 83. (ag)
(r-116)
OLEJKI perfumeryjne,
surowce
Dr PIETRASZKIECZ z (War- kosmetyczne. Zakupi, kaMą, ilość
szawy),
specjalista chor6b uszu, "ENOLA" - Łódź, Napiórkowskie
nosa, gardła - Sienkiewicza 73. go 24. tel. 177-00.
(pap 1746)
Przyjmuje 3-4, 6-7. Tel. 195-00,
wewnętrzny 19.
(2162(p)
PERGAMIN roślinny do tłuszczów
Dr KONDBACKI specjalista cho~ gatunek pierwszorzędny po cenie
rób żołądka, kiszek, wątroby. Na- hurt~~ej· poleca. "Składnica Biurutowicza 35, przyjmuje 3-6, tele- rawa • Lódź, PlOtrkowska 69, tefon 206-99.
(pap 1673) lefon 116-60.
(kr. 378fM)

szycia.

damskich
l dziecinnych
nOwoczesnym
'systemem
' Antoniny
Franke wYuczają.· kursy przy Insty
tucie Przemysłow6-RZemieślniczYll1
Nawrot 32-3.
(61~)
KOREPETYTORKA
daje lekcje
akresl'e ';zkoły PowszechneJ'
w z
. '"dzieci sp6fuione,,~
,
•
przygotOWUJe
przyszły rok. Zgłoszenia do Adml
nistracji pod "Warszawianka".
'
(4885)
KURSY kslęgowo~cl . stenogram
parlamentainej,dykŁa.nd - rozpoczynamy 15 października: Kursy
Piotrkowska 125.
(6204)

EKSPEDIENTKA z branży wło..
kienniczej potrzebnkna ~d zar!:~dzid
Spółdzielni
"Włó o, w :uvU ,
ul. Piotrkowska 73. .
(ag 168)
SIi:LADACZY ręcznych i maszyno;.
wych, korektora-rewidenta (facho,:"
wca), kalkulatora-dys.ponenta, hi.
troligator6w, krajaczy, nakIada~
ki, rysowników-litografówposzukują. Zakłady Graficzne "SJ;lołem';.
ul. Andrzeja 63. Lóaz. ZgłoszenIa:
godzina 8-9.
(pap/1801)

TOKARZY i ślusarzy poszukUje
ZGUBIONO patent SzIama Gliks- fabryka maszyn St. Weigt,Lódt.
~an. Piotrkowska 46/111
prz) Senatorska 7/9,
(1804/pap)
ZGIN~Ł pies pinczerek i

suczka.
mieszana' pinczerek z jamnikiem.
Odprowadzić za nagrodą,
Kilińskiego 67/7.
(6228)

POTRZEBNA pomoc
don:iowa· -z
gotowaniem. Zgłaszać się z' refś"
rencjami. Piotrkowska 116 m. ·1
od godz. 10-12.
(6220)

ZGUBIONO kartę
ewakuacyjną. POTRZEBNA
ekspedientka
do
182 na nazw. Kużicińska Wale- sklepu rzeźniczo.. wędliniarsIs-ie
ria, Kutno, JagiellońSka, Barak 5. go Andrzeja 17,
(4408~p)
(4402-p)
SEKRETARKA z
maszynopisa.niem potrzebna zaraz. Szkoła ZaZGUBIONO
kartę rozpoznawczą wodowa RYbna. 15.
(4405-p)
na nazw. Budnicki Zygmunt. Daszyńskiego 32.
(4404-p) DOBREGO czeladnika krawieckieDr RATAJ-~URAKOWSKA z War- DOl\l MEBLOWY - Ł6dź, Piotrgo przyjmie zakład krawiecki. Ra
szawy, specjalistka chorób skór- kowska 154, tel., 202-84. - Poleca
(4398-p)
SKRADZIONO kartę
rozpoznaw- dwańska 9.
nych, wenerycznych u kobiet, ko- najtaniej : Meble biurowe, sypialczą., zezwolenie na handel manusmetyka lekarska. Piotrkowska 33, nie, stołowe, gabinety, kuchnie,
POTRZEBNY
pierwszorzędny, fryPewna dama szafkę
fakturą,
patent i fotografie na
godz. 12--1 i 3-5,30.
(kjl16) tapczany, kozetki, polowe łóżka.
nazw. Mej Zofia. Proszę o zwrot zjerdamski. Andrzeja 7. (4389-~)
Kupić' s.obie chciała,
fotele, krzesła i stoliki pod radio.
dolrument6w
za nagrOdą. żerom POMOC domowa do wszystkl'ego
Dr med. M. ZAURl\-IAN; specja- Wybór duży .Obsługa punktualna.
Lecz, c:.zy dobre drzewo
skiego 45 m. 11.
(440B-p)
lista chorób skórnych i wenery(ag)
potrzebna.
Zgłaszać się, Nawrót
Wciąż
objekeje
miała.
cznych,
przYjmuje 8-10 i 5 - 7 . 1 - - - - - - - - - - - - - 15 m. 7.
,(6221)
Nawrot 8.
(ag) BRULI01'l'Y, zeszyty, papier, maUNIEWMNIAM zgubiony dowód
PKP na nazw. Krasnowskiej Ero POTRZE:6NY
kapelusznik i mOkulatura oraz reperacja wiecznych
Często przychodziła
Dr Henryk PROCHACKI, choroby pi6r. _ Lódź, Piotrkowska 96. nisławy.
Zachodnia 29. (4396-p) dystka. Oferty do Administracji
Niezdycydowana
sk6rne i weneryczne. - Legionów Sklep Pomocy Szkolnych, telefon
Dziennika Łódzkiego pod ,,4395:..p"
Nr 17. godz., 12-1 i 2-6.
(5810> Nr 212-47.
'
(wł)
- .,~Czy to aby grusza
--~---------I
(4395-p)
ZGINAŁ portfel z 4000 zł. i dowo
Prawdziwa, psu pana?"
Dr ANNA RACHWALOWA, cho- KRAWATY i szale, stale nowe
dami, 2 leg. tramwajowe, karta POTRZEBNA zaraz panienka do
roby kobiece, wewnętrzne, żylaki, Wzory. -Wytwórnia "Wł6kno",
węglowa, odzieżowa,. kartki !l:YW- pOdnoszenia oczek elektr. na Za';'
przyjmuje Sienkiewicza 37 m. 15 L6dź. fi _ Sierpnia 2, telefon 171-0:3.
nościowe
(październik)
na nazw. chód. WynagrOdzenie bardzo do..
Kupiec ją zapewniał.
tel. 141-40, od 12-1, 3-5. (4399-p) Ceny fabryczne.
(ag)
Banasiak Maria, Owsiana 8.
bre z utrzymaniem. Zgłoszenia,
Dama nie wierzyła
(6208) ul. Piotrkowska 39. 2-gie podwóDopóki gałęn •
MASZYNĘ do szycia krawieckll w
- - - - - - - - - - - . ; . . . -__ 1rze, Centralina.
(4401 p)
AKUSZERKI
dobrym stanie.· tanio sprzedam Szafka nie puściła.
SETER brą2;owy zaginął. OdproMyśliwska 9/4.
(6195)
a......................".".........." ....."'''"...................................................~.............." ...................." .........'W wadzić za nagrodą.. Przędzalniana POSZUKUJE SIĘ: 1. dw6ch ni~
AKUSZERKA Wojtasiewic!lI, abiŁu- KNOTY do świec, Parafinę, Stea1 m. 8.
(4393-p) 9haników do obsługi turbiny· 2".
rientka Warszawskiej Klh;iki ,Pro- rynę i Cerazinę. Kobyłka - Cho- ODST4PIĘ sklep z konfekcją. z PRACOWNIA FUTER M. Sabat.
Jednego montera wykwalifikowane
lesara Gromadzkiego przYJmuJe - rzów I, GAiląsk. p. Matejki Nr l), przyległym mieszkaniem. Główna Piotrkowska 92167, tel. 216-54.
go, 3. jednego montera do prze4
Pomor~ka 43.
(44S/p) tel. 407-02.
(236-p
53 Mastalerz.
(6214)
(5908) UNIEWAżNIA1\I
zgubioną kartę wijania silnik6w: 4. dwóch ślusa_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
rejestracyjną RKU,
Łódź na na- rzy
WYkwalifikowanych. ZgłoszalIARMONIĘ 80 basów sprzedam.
DAMSCY fryzje1;ZYz Wilna - wisko Puławski Kazimierz. Grabo nia należy kierować do WydziałU
LEKARZE DENTYśCI
Lódź Al Kościuszki 11 m. 15. Od POSZUKUJĘ natyChmiast niekrę Władysław, J\i!ie~zysław, Witold i wa 7.
(4392-p) Pers,(;malnego,. fobryki
"Gentlegodz: 3~.
(4403-p) pUją.cego pokoju w śródmieściu, Wacła~ - Łodz, ZamenJ.tofa. ~ ~
man w ŁodZI ul. Limanowskiego
możliwie z telefonem (może być polecaJą. trwałą. ondulaCJę naJ no.
Nr 156.
(Kr' 384-!110
Lekarz dentysta ZOFIA BAL~CKk~ MATERIAI"Y wełniane. podszew- bez mebli). Warunki do omówie- wocześniejszymi aparatami.
Far- Z~UBIONO portfel z do~umentapowróciła. PrZyjmuje: Momusz 1 kowe. sukniowe, płaszr.zowe, i wa nia. Zgłoszeni~ telefo~iczne. Tel. bowanie i rozjaśnianie włosów _ lI}1 na ~w. .Bytner Jamny, lVIa,
Nr 11, telefon 151-15.
toHnę, kupuję J. Stankiewicz. _ 148-92 od 11-eJ do 13-eJ.
(6216) szybkie suszenie.
(ag) l'lanny l S~anlsława. Znalazcę pro PR~EDRUK.~~~E. składa,cze ręd
Piotrkowska 18.
'
(4409-p)
szę odesłac wieś Dzieżązna gm. CZUl, lI}as~YI1lSCl
offsetoWl oraz
Lekarz..dentysta TADEUSZ MINTZ.
Rososzyca, pow. Sieradz.
(gr) maszymŚCl drukarscy
potrzebni
J'amy ust- SKóRKI, używane futra damskie
:Redaktor naczelny ANATOL MIK1JŁKO
do.
Drukarni Państwowej w Łodzi
l ....
""ze-......
n"" chorób z""b6w.
"
'
Z~łoszenia w godz. 14-:-15, Al. Ko
!lej, zębY sztuczne. Południowa 46. męskie kupuję. Jł StankiewiCZ,
ZGUBIONO.
książkę
robotniczą., śCluszki 10.
(441S-p)
telefon -268-91.
(5645) Piotrkowska 18.
(4410-p)
Adres Redakcji i AdminiBuacji:
wyd. w Nlemczech, dowód osobiŁódt, Piotrkowska. 96, telefon 12S-34. _
Redaktor przyjmuje co~
sty na nazw. Kawczyński Bolewykwalifikowa"
WARSZAWSKIE LABORATORIUM SPRZEDAM maszynę do robienia
dziennie od godz. 13-14, tel. 207-18. Selqetarz Redakcji od lO-ej sław i dowód kupna maszyny Sin POSZUKUJEMY
DENTYSTYCZNE uzupełnia pre- pończoch z renderką.. Płocka 22~
do 12-ej. tele,fon 123-38. - Redakcja rękopisów nie zwraca.
gera wyd. we Francji na nazw nych księgOWYCh obeznanych 2'l
·1ednolitym
planem
kont
- na wYcyzyjnie wszelkie braki w uzębie- II p. p. 40.
(4388~p)
Za treść i terminy ogłoszeń nie bieI'%e OdpowiedzialnOŚCi.
Kawczyński Bolesław, zam. Pa~
bianice, Łąkowa 27.
(4B91-p) Ja::~ na inspekcje i do pracy na.
niu. Piotrkowska 25, m. 41. (624) MOTOCYKL 200-kę sprzedam oka
mIeJSCU .. Zgłoszenia osobiste: ZjeDZIAL OGŁOSZElQ': Piotrkowska 96. III piętro, czynny od 9 do 15.
zyjnie. Łódź, 1 Maja 7, m. 4.
Clnoczf>nte Przemysłu OrganiczneDentysta WODNICKI STA~ISŁAW
(4384-p)
CENY OGLOSZE:&: lila milimetr szpalty poza tekstem zł. 20.
NAUKA
i WYCHOWANIE go i Farmaceutycznego _ Wy_ specjalność: korony l mostki
Nekrologi zł.. 15.- za :milimetr szpalty. Drobne l1lł.l0.- za wyraz
dział Rachunkowości,
Lódź. ul.
porcelanowe. Andrzeja 11•. telefon SZCZENIĘTA g-tygodniowe. rasy
KURSY Centralnego Związlru Ste- Sienkiewicza 55.
(najmnie~ 100.- zł). Poszukiwanie pracy i rodzin za wyraz zł. 6.(Kr 385-MNr 154-Ul.
(5731) bokser, sprzedam. Tel. 208-36.
(najmnieJ zł.~ 50). W numel'ach niedzielnych i ŚWiątecznYM
nopr.afó'Y i MaSzYnistek Rz. Pol(4S90p)
skIeJ, Pl~trkowska 83 - zapisy na
50 proc. dro~ej. Rachunek czekowy: P.K.O. oddział w Lodzi N-VII 567.
stenografIę, maszynopisanie, księ- INTEL~GENTNEGO, młodego, laPOSZUKIWANIE PRA.CY
KOMPLETY automat6w do wYrogowość, korespondenCję.
(6197) two orIentUjącego się pracownika
Wydawca: SPÓŁDZIELNIA· WYDAWNICZA ..CZYTELNIK"
,.~ do. ekspedycji wydawnictwa poszu
SZOFER mechanik - elektryk na bu pluskiewek. spinaczy, agrafek,
wszystkie pojazdy mechanic~e po- szpilek itp. kupię. Zgłoszenia 1iDO WSPt1LNEJ nauk·
. kUJemy. Referencje konieczne.' Odbito w drukarni Sp. Wyd. ;,Czytelnik" Nr 4, - Łódź, 1;wirld 2.
szukuje pracy.
Zgloszema pod stowne.
Będzin. MałachOWSkiego
c6rką przyjmę dwoje IdzZ: • ~~( lZ~łosze!lia Piotrkowska 133, admiII.ga)
Tel.
142-33&
leCI
. UlstracJa PAP godz. 9-13.
.. 6191".
(6191) go 17. Kmiła.
(Kr 1831)
(pap 1809)
,
.(6211)
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