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.zostal .(lresztowany
Najwyższe władze· . koscielne
pro.szq o łaskę dla . Franko
Członkowie

. SA, mimo uniewinnienia organizacji..
sta·nq przed sqdem
BERLIN,8.Io. (PAP) -'Naczelnik polio.ji niemieckiej w Stauttna podstawie art. 40 prawa o denazifikacji Niemiec' poHcjaniemiecka aresztowała d~ra Schachta w
pałacu wielkiego przemysłowca Vi Oppenwailler pod Stuttgartem,
dokąd udał się b.prezes' Banku Rzeszy po opuszczeniu Norymbergi.
bbroń'Ca Schachta; dr" Dix, złozył protest. przeciwko aresztowaniu
wobec.Rady KQI1trolnej w Berlinie. .
,
.
Adwokat Bergold, kt6rypodjąłsię ob!-ony ,Schachtaprzed nie-,
,mieCIrlm sądemd'enazifikacyjnym,stara' się .o Uzyskanie posłucha
nia'u przedstawiciela władz okupacY'jnyoo.w Bawarii, Będzie, się on
domagał Wydania polićji' niemieckiej :nakazu, uwolnienia Schachta
wobec tego,że zameldował on policji miejsce swego pobytu.
gąrcle:podaldo wiadomości, że

NORYMBERGA,B,lo (API)denazifikacyjriegp "dr Kamil 8,achs wydał
Jcomunikat, iż. wytoczone zostaną
M '
, spra~ p,rzeclwko Schachtowi, Pa~partii' a'niu
PrzeW;odniczący sądu

Rozpad

Kurpessa
startuje '
W biegu "Dziennika łódzkiego"
o nagrodę

wojewody

Dqb·Kocioła

(sz~zegóły na. str.
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SiWY :raroulSlZ w T:OI11Ull1!lUl1'fI3lt-owalt się IPifzle:d: milstZiCz.etTh~arrnt WIOjny.
Na jp.lleirwlS'z.ym lP!laln~e 'lHized ll'atbulSll;>etn, - . p:OImn~k iKoa)lel1llillra.'
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dla uzbrojenia rezerwistów przeciw. powstańcom ,-,
··Zjednoczenie HeJlody w proteście' przeciw nieuwzględnieniu',żqdoń greckich
Poryzu

Cf}sarz Japonii

w

zbrodniarzem· woiennym

LONDYN,' 8;10 (API) - Mię
UKARESZ
8 1
AP
LONDYN, 8.10 (PAP} -:.... Ageue:jaReutera donosi, powołując się dzynarodowy trybunał. wojskowy
periowi iF~tschemu.
.
B
T, : o. ( P ) .
na źródła miarodajne~ że Grecja zwróciła się do Wielkiej- Brytanii w .Tokio podał· dzisiaj do wiadoZgodnie % 'komUnikatem, un1e- Prasa. błolm partii demokratycznych z prośbą o dostarczenie większej ilości·broni.
mosci, że· ZSRR zażądał osądzenia
.,~~ .• >p:r~, .. ~ifd~4~wY,:C}~~~.~s~r~wUtdomJ~~?ł"śwladCZ, .'. '.~7ąd.;Grecji . ~a~-ęt'zą. praWdopodobnie zutyt;kowac tę broń dla cesarza Hirochito, j akozbr<ldnia-,~1!>nn~ ~Nt)~berd- ~®~eycll(J '~ł iew '({ałszYm cb}gurłł~'ll2;qrQ:3~3: ..
' . , ·~~·~W~łl, ..\}L,P9t~o~nei Grecji rza~1ł.
~es~.towan~ __.,dóp6k!~~_' ieli. ~.·'slę~QC~r.h.'4u'.
.~. :~~n~iwke>pę,w~. a _
ZSRR domaga się również wyzaml~zk8.n1alłle: ~e w.tM01ne-, , , ' . . . .
·~ośba Grecji jest obecnie rozważana przez rząd brytyjski;
toczenia procesU wielkiemu japo:ń~
SądOWl.
.
.rÓd()wejMa~u........
. ;..LONDYN, 8.10 (PAP) ~Jakdonosi agencja Reutera, całe 'życie
.D.at~'l"ozpoczęciaspraw'wsądZie . gorganizaclipl'~Winelonalnych tej w Atenach·· było 'w· ciągu 2. godzin zupełnie,sparaliżowane, gdy pra- skiemu koncernowi przemysłowe·
mui fmamowemu Zaibatsu.
riitimiecIclm jest'4otąd .r..ieznaoo.W partii.pnystą.plło. ostatnio' do stron~ cownicy instytucji· użyteczności publicznej itroosportu porzucili
k~źdym. razie oskarźeni otrzyma.jąnistwa .Alexandrescu, ualetącego do pracę na znak protestu prie~iwkoni~uwzględnieniu . żądań greokich
iawiado'mieni'e na 2 tygodnie przed bloku . stronnictw demokratycznych. przez konferencję pokojową w Paryżu:
,
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ro. . z.· poczę.cie.m. sprawy.
..'1 Akces '.' do tego. stroimictwa zgłosi- k.·· śro: przed POłuddie.m;wsz.y.s:
. 'e, sklepy.w A.ten.,;~h.ib
. ęd.ą., za.m- naL~~t!~ ~O~~k (~~~ierz~~~h
BERLIN, 8;10 (PAP) ....;. Zastęp
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\ męte p czas zgroma zerua. zwo ego, przez wszyst e partie po- w Caserte za:przec'TUła oficjalriie
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.. organizaCJa
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1 omums ow, ce em za emons
wa- wiadomościom, według
których czet
kańskie) ~tr.efy ok?,pac:(on<;j . ge:l' na przetlm.leściu Bukaresztu APara-,nia, że G:-eqjadomaga się ~prawied.l~wo~ci.
.
..
,nicy skazanego przez rząd rnarsZałCIay oŚW1adczył, ze umeWlllnl.enle tori. .
. Analog1czne zgromadzerue odbęąZle SIę w Salontkach.
ka Tito. generała Michajłowicza
mieliby być UŻyWani do obrony iorprzezTrybunał Norymberski Or.
I
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I
tyfikacyj brytyjskich w tym. okręgu·
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p w dujezwo1nierue
\V swym
kwatera
terorganizacji~
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główna
stwierdziła, . że wiadomości
z obożów człon~ów
jednak w Większości wypadków sta
radia· belgradzkiego w tej sprawie
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Goering myśno 'testamencie-Hes.s,' ma doskonały, apetyt
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~IOSKWA, 6. 10. (API) - W
internowanych Niemców.
NeRYMBER~, 5. 10. (-pAP) - . Niektórzy ze 51ka.zanYChm.Lnól'ty i baro!Zo mało jadł',oh,~e od· d.zienniku argent?,ń~kim "El Labo. LONDYN 8.IO. (PAP) _ A_1:K!omendalIltt.stra:.ty bezpie,czeństwa Goea-ing, OŚWiadczyli, że chcą.na- zyskał 8ipeł yt'i. zloo
..a wlS.ty.stk~, colrIste'•• ~kazała SIę ~adomość,. ~'Ve':1.. Mi dz
" 'ć
t' t .. "
Ud,', I
~.
l-":-h' i." '~,'-' k""
dług ktorej ZSRR miałby ·wkrotce
, ę, ynruro.d·'
owego, ,m~~ ~lsa
. sw~ es amooly.
. Zl.e ono "cl;OSIt 81Je
. z A!~
tIl!l ZU'l'1L!ers l:er..
nawiązać stoswiki dyplomatyczne' z
gencJa Reutera dOnoSI, ze arcybls- lItYbiU~allU
kup monachijski, kę!"dynałFaul- j.OI' TelICh, 'OISW,J.~dczył. p'J'Zed:Sławl- ,~m na to zezwolenia z t~J z~ bę~ W dZl;eń, ,j W n'Ocy, ptr,zed'-ka'~ą Hiszpanią: gen. Franco.
habei, przesłał depes~ę na ręce 0- del~ pg:asy,ze Keiltel,. Frank, dą .()i~e dostail"~oil1e S~~SZlI1lCZeJ z cel słlOiją,sfriarźniq, mnieniają'cy .Agen~ja sowiec~a TAS.S ~pow~i
brońcy byłego generalnego guber- Strellcher .f R:łbbenftrop pllSZą w RadZIe K'O.n1rohwBerhme.
się co gOK:lZ!irię: i przez Otkieniko w Dlona~ ~est do stwlerd~ma. ze~. Polski.
F
' ·sunr
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...1,......b n.am"lętn~'k'l·
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Cm11ą SIę na ogo
s OIleVJiSCIWI!JIJą, Ja· SIę podstaw.
cą złożenie podania o łaskę do So- . Przed wyq'\okiem. mogli Dni ko- brze.
. ..
ZClJchow~ą ·skazani ... "
'
juszniczej .Ra~yKonn:01n~j~~ rzY'.st~ć.~ pom~cy stenografm;, 0- G~er'ilfig,. ~aed.er i SauCk?l :dra- Miejsce' i data: StralCenla ,skazabec wsta~.enmctwa naJWYzsz:y. becrue: Jest to Jednak. zabron.IOme. dZ&Ją naJwlę.ceJ przygnęblen~a i llych są wdallS!Zym' ciągu'brz:yma- M€)SKWA, 8. 10. (API,). _ Na zawładz ~osclelnych.
Ręllrop'lsy dostarCz.aslę ohrOnCD.nl zdenerwow8inIa.
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'M'. 'T' h'· _ chodnim wybrzeżu morza KaapiJ'·
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BERLIN 8.10 (PAP) _Jak5KJazan~c,
po. pnze}'rzemu przez
~5S"
ory, przed' wyr\M..lem.
. : '. ..' ". '.,.
• skleg'o, 'w :pobhzu
Baku, ma powstać
dOrtosi Am~rykańska Agencj a Pra amerykańSką cenzurę woJskową, ,wciąż obawiał sięj że będzie otr-u- sW.iaIdozył, ,ze, decy,z.Ja w· teJ' spra~ now~miasto" które będzie .stanowi". '.
N'
ch"
d
'
wie należy wyłąozniedo Sojus:z:ni-' ło osrodek przem~słu wytworczo-na..
sowa w
lemcze, pOS1('; zeUle
~' . "
" . ". ' . '.- ' ".' ft.owego sow~eckiego Azerbejdżanu.
Mięo.zysojuszniczej Rady Kontrol
cze] Rady. KOIlltrołl w Berhnle.,
nej, nakt6rym mają hyć rozpaJaik Wi,a(dOilliO, podano of.i.ojallnie
trzorie podania o łaskę, wniesione
do wiadomości, że na ŚTodę. d'ttia
"przez skazańców norymberskich,
9 p,az,d.ii~1tk:a z.osf.ała zwołana Sa
II,
, zwołane zostało na środę rano.
'
jusznd'o.za Rada. Kontroli, a<by· rozpa1r'zyć piróśby' o' ułaskawienie, Już
do,żollle przez skazanych w proce:.~
.
benzyn'
w najbliższych dniach
sie norymberskim.
pod Norymbergą
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Nowe miasto w ZSRR

,o

?

Wybuch

NORYMBERGA 8,10 (PAP)Nowi. wiceministrowie rozpoczynamy
W Qddaleniu 12 kilometr6w od
OŚWhlty·.
Norymbergi na linii' kolejow;ej' do
r··no:vrej .
WARSZAWA, 8. 10. (PAP). - W
Monachium zapalił się pociąg. zło
Mini-sterstWie' Oświaty objęli ··urzędo
zony z go cystern z betlZyną·~a
dowanie:
wice.mbli:ster Eugenia Kras ciekawej.
stąpiło szereg wybuchów, po czym
sowska, b. ku~atOr .Okręgu Szkolnecały pociąg stanął w płomieniach.
go Białostockiego· i
wiceminister
Spłonęło okolo' 2 mi~ionów, gal?-,
nów benzyny. Ruch, kolejowy na JlUh,a,s ~woILu.'ie ,swe stada. R.ozpoc~ę Iy stę już Clhlody. jeste.nne. CzalS po~ Stanisław TrojanowSld, b. kurator
Okręgu SZkohlego' Łódzkiego.
Wl'!aJcać wdoilimy.
tyin odcinku został przerwany.
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Ekonomiczny szantaż
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,l a .bY wy~ ·rawern !l).U\L1,!
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. ZIt wano mer
1944). misją amtryka.fiSlka POiz~S1taJa. '1.!W01llmtm~U Be~r:EL 'u , mO;:lil!' kt" ..,. _ ' 11 m~ja 1946 ,r. Iz,a.ares o , . " .
Z1lJiiloni~ie j'ej, któr,e mi,M·o ~elj:sr:::e1nczyć 'orufa ,garnę C~yrJ1lIJiotSCli. ,orooółb :7.ałtllta Henry ~. Du:a1!glht. ,~~~ry !P?Sta
w pe'Włen cz,alS PO zaJkotllClzemu ~OJ* ,gdYby: ;?ytyprlz.e!~s.,;jbrMLe ~, S!~rz -dalt ~r.zy 'S!(J{b~e . 5.211 d.1..ró'Y 1 r~
tlV w Burcmhe. {}WI~rune j,est ta.demmcą. lbaIia:petJ lł?irz'eI11Tys1a~Y - me 'Poor.a Wlolhvelr V~s Nr 60149. na ktor:y ~l:

a.mery,klafi51clJej Czytelni

Nruw,et "V. Brybail1lf,a uMruła toep1.1- 'CizY!llliJłh~ Sl,ę :do trukl,ego iPOIg;OflSiZi

n

P loM1ę

',at 1Jozw0I1etuia. 'rym, r,lizem

bIikę jugo:s:łowiańslka wgru<lmht 1945 SltOłSlUJ!1kow. ,
'.
iJu f11~e Z'W'róCJOIllO~ ~l$~W~ Jest. z
w BeI!Jg1ra«:Lz,i-e 'Pod IIl!rucislMeun rząrc1u hll&1os~owiańskhetgo lIłi'e 'l1:~tą!piil·o UJile 1" . A:le ~etry,k:af1's~i p.etPwrlamem't Po;W1Slz,etOOl1'1.e ~na,na jest u:va~ ",~d,e,go źród!ta dOC'Jer~la_ ~~~2ą>d~~e ~o
,ooookiwattl/ile. WYldawaJl1Je vrz1ez ni~ Muh~ltYtr1y \pocllkreślruty w.szy&tkiie atl1~ StalJ1.u dotP~~ro 18 k;.wetm'a 1946 T. ()~ z.rolb~o~:~ 'Przez <I~. Palfrt1erSlo~a 'llIWbztOinlkÓW petrtSooe1u. ,Okaz:uJ'-' Sl~~ ze
<lw'lomrutytOZll1e oiSltrutJ:nel Js.:Oil1lf~renCIJl !P'U'OOQIWet], J K: r i'-yl ln'o:Pl1zietdmo do!bflze zn:a'llY
ty .. jlUgool·OIW'.Ilań:slkl.i:e kO'JnentaJr'Zle z oaJ!e\gIO ŚWlalta w tonie IZldecy,ctOlw<ill:1te :g-llolSilt , .!peŁl1le 'UZluan1le
t
•
t...
•
l
"""·n"ollotów·
e-', a Js,el
rzadu mars:z. .,.;.
dto', , dOld.a]<I!c olvra- Z\wą'zm ze Sipr:awa "'.<lJ .. '
• 'b'
~z~ymi,e.
, ' ,
Wll"OOtDm.
i1Hlwde w of~oj.aOmym OIŚ'W'j,rudCizeniu; śłi ci łudue otrzl!maJ~ Jeszcze c e w Al~ Clzy,nno:Ślc:i ambas.a~y, am~'ry·
o
WYiJ)alcllełk 'hem j.e:51t za,l'edwue ledNaIl!e.ży !SoMe uśwhadOl1!1ić, ze Ame- "Ponowne podlęcle stosunków dl!- teden, pent, to na~tąp'l ~o .l,o !11 :n k -'skiled :nie sa odo'sobmOl1Je., ~lemItym z caJt:ej seriii. lct61l1a przekool,ta ryka J)Q\wDl11l1'a bvb ~zYll1ić wy.'iiltki płomatycznych nl~ omacza, by Ame- trupf.e'. .cz~ .l11lolZ'11a ~,ę .!Ui~lW] ć'. z~ : ,a~ ,ew~l(1llUd<\!cym JUlg:Q\sJ'arw1lę, lI1Idat'UtejlSJZ!e salooecz.e6stW1o () nieprzeJe- dLa Zid'olbyJaLa sob1e 1P0iP!U1aJrooś>ci w ryka aprobowała JugosłoWiańska po· Ju'g.OISlOWlJlalJlW są poideJl."zJill\yl,,!, sto ,00 '. UPrD-wa'clzić do Druz.u w Audnanvm stanQwisku Amerykanów. tY1tn kr.aJjn.l. JIU!g'OiSlow';m!te !l1i,ez8.'po- litykę wlewnęłrzaą, ale iest wyn,i- .sttm1ro do ~rut~c,ii :a,me~ytkall's:kiJ:cfu .. ~ 1~.~lęl'io strutków dunaiskiti::.h. Q PlO:
PwekOlłlrundie to zootasło wZl111oClmOll1!e ml11'beli W"Ścrekł,eg.o ill-al1atu, jaiki un~il't klem przyjęcia przez Jugosławię
Do OISJta1Jnń.clh ItylgOldJnl. praCOIW\IJ;D...y ~ rJL, '.c· 24 494 tomY i W'artosca.
pr.rez 2aldhowamie się pIJanego tal- miejsce w Nie({lz.LelęW,ie1k!łJuOIoną międzynarodowych zobOwiazań z o- ,alłt1Jb,fUS:!łJdy otlrzymy'W!ah WYIp:tartę w l'emn~IS,~oo d inalrów. Staitki te, dlO'$ta.-,
nłerza amerykańskiego. Móry w le- 1944 il'. W dniiu .J;Y!1Jl sUne il'ormacJe kresu rządów Króla Pł'Otra".
d'oil'RraJch. Dwukrol1nt1le Z{)ltJ.1Zym'~1l.10 F6.6:,O '. d zw1erzIClh.nict\Yo amerydne) z większych restauracU bel- ameryllmńsokilcih Uberator6w i fort-=:o
Malją.;c '!Jl'z,e51Z,10lść .tak dbe'h\źoną, \vystąJl1Jfliik?,w a~halsal~V z ,I~u:zą 1l0~ 11~ń~~1d~o~Yladz woiskowyC'h w Au·
aradzłdch podarł I podeptał flagę l'U'lartaialCYdh gwaU(}i\Wl!,e zaiataikowa,ly am!ha'salda alnmrY'kań,ska w BellgrJ..- ścIa dolarowo More illsllo,wah ~'ll170
"itTZy.mam1e ,sa w Unzu wralZ z
groołowia:t11siką,.
Bell:krrud. Być mO!Że, że ce<tern Ilta.lo.tu ,dzie 'WYwo:t-ule n()lwe -rolZi,oso11r,cz,eml'e. ;nić na czrunnynn I!'YI1tku p'o kur:ste , ~. rll
·uQoS!towi:ańska.
l
hyt'O łOttl1l~u Zomuill. ZI1Hlł}du'iQ,ce się za.mi,as\: !pI1'zY,czy:niać si.ę :d'O 'll'awią'Za- d1.'I1al1'óW z'a dOllat~, pcodcza,s gdy k,urs ,za~()łga .l .g ił: jl""dną z ,o'1ównych alJitie'l)
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Gandhi

świata

oświad~ł że toc~"ce

-~~ ,
~
alę obecnie pertraktacje między dzlałaczami indyjskimi dają nadzieję. że
Muzułmańska

Liga

5 miil 2)a mialS'tem,. rulbo mooto'\vlnie nm ;przYljalZinyJCIh 'StOSIUnk0-V, .urzed<ywy ~.nO.g.l 50.
., '
•
ll_.,:tlma~~~s .• ~~Clh J,;gQiSl awii. KOt'
ROl&'al'[g'arSlki:e j, fabryki lotnncz,e TkaPo:c,z.<1w ,s!zyoid zatrwdnHlJlU~ w almlę kvl!leitma 19~6 r. za.alre,szto,wa"l~~tl w~\ynętrzl:"S. zwla:slzicza oheonie'
1t1U1S·, rÓW111iteż oddrulOi11:e (lld mi.a1s1ta, ba:sallj.zij'e d z:wiąrt'aJnY'c;lh z Ulą. a~gen- d.woch J:tlIgOlS·t~11'af11. Alekl..,e&'o l Du _ '1\Zys1tan.e ~ 11JleJ,: , \l'Ioz,n&s,'ZClZoen'i'a wo
4
,tvm ni!emnbeti oerrJlb1'um Be1tglrwdu i c:jaidh hl'dzi 'Wjnd,ruloill"yC!h z mte<Js,::::o,: .c'hana TOIdi()łr.o"YlIOZÓW, W~dIZ z sekrtJ._ ~ porwodtU, .~~r°If!1~:lillun;lkwcji jkOlLe.iodZi'el'l1iilce m~esZikaJfute PaJd!ły o,fi<aJrą wel] UNRRA, z: nllcdi illch wątp.1hve\l tarze,tn '\vYSlok,l'e!g'o d~'bta:rza ,ame Jcn.!1e~o ~IOI~ .11., trz'e\bne iftilŻ kIe'nielkooczą1oeg.o ~,l.e b~b~rd(1lWiamja. IDr:z,eSiZ!tOiŚici w()j.ennej (.z'TI8!jicluie si~ ,ry;l(cań's:kr~~o laJcka Kalfsera, .~ktorelg'~ we,j. !.e~t hall lleIJ •. !pa' w1el~k!rO:tnych
NalS:tęp.wDe. w d~:u,gl oCiZ::l!S PO 'wyco- miedzy '11)111'1 .Q!SobniiJk kotÓry 5Y's;!;ema-!bhUiDo przy/lega do ikaT!ce~iii am~a dykOI}wre:k. , ,ottnlf.U0
rócOIllO letc'Z
ralt1iiJu bryrtyi'sk':le'j rn!:Slji \VIoj-sikowej rt~zrni~e l1alClawlal! Nj,ffi.J:colm przer. (l1a- swdoira SIt. z,j,ed!!JIOlClOi!1ydr' 7:ltl'alez:o·żą.;da.ń, .sltaft1~ow '~l_~ iZW'k'l1 P3l~au W
PITiZY glef11 Mi'C!harj.łorwic.z,u
(w maii'!l d1:o w.iruclomolŚol.z T:rT!e'SiUu. nawet ;po no IIJIf,zy 1I11!Clh ·a.ooo dolarów. Tym sik'iler.owa.no Je w lt..:re'f'mlli '
, .
.
IBa'wa,J."H.
.
22 lUltQ~o 1946 T. dw~i ,dellegruciJ iu"
III.
gOSltO'wiańSlCY lPiOII'l1l'SiZy:h t~ ..&pr:aw ę z
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hiszpańskich
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W pobliżu miasta Miskolcz na

PARYŻ,8.IO (TELEPRESS)-

Partyzanci

republikańscy

w

o~

Węgrzech spadł pocisk, po wybuchu Szefowie sztabów Hiszpanii i Por- koUcach Kantabrii są J' edn}+mi z
którego Wypadły wszystkie szyby z tu 1"
d d k"
. ...
.

okien w promieniu 300 metrów. Nie
g.aSll'lza zgo ą y tatorow Fran- najlePlej zorgaruzowanych w HISZ~
stwierdzono dotychczas, czy była to ca l a azara, zawarli porozumie- panii. Tworzą oni 6 brygad po
rakieta, czy t~ p<>cisk jakiegoś in- nie o wsp6lnych operacjach w.:>j- 2.000 ludzi w każdej, pod dow6dznef r;~aj~ęgr.zech przywrócono skowych przeciw siłom republikańl

t-t~~;:·:l~:.."t!i~; ~;&~!Eg~=l.';r!~~S~r.~~
Sk~j ~o::t~~ed trybunałem

hulo·
wyro. W Pradze rozpoczyna się proces przeciwko b. ~om~ndantowi
.,wolnegokorpusu Nlemcow sudeckich" i b-.W1cep.rotektoroWi Czech i
M<lraw Kurtowi Daluege.
6 młodych Norweg6w wybiera.

partyzantów

:it~~ń;k~~h~\d!'oj~k~;~~hV1~t~d~
~k~:
,palcyjlnyclh,
14 mWfl(~a
amer~IZ

,OtrfllZ

;~~~~~~~o1J'U~~~~~.fiAl~%~~~di~

"że j1eśH JłUl~Q!sł:aJ\Vl]albęd'~te POt1J 1,erac
a,me:rYlka:fJJslde !p~.otPOIZy.C;J'e. wolhn,lego
.
, .
halrudlltU m il)u,lliaJllU, staJtkl ·zoota.'11ą
twem zawodowych oflcer6w. Ich zwOł1nioltlle,.
,
kwatery, znajdujące się na wyso·
~,rz~d;Slt,a'WiilBe'i'elI1e ~~balsla!d'Yt .:;me1'Yifl:
k'
.,. k
6
.
t
l ka.nSlkll1e! '\V ,eI ,gr.a!Ulh'Je !pOI \\ .eI1dz 1
, 1m Pb1as ?wzg
maJląki~a ura •.ten rpUll1Ikit w.ildlZ:eI1I!~a. Dla prz.e!Cięionego
ne za ezpleczerue l wsze . e nowo~ JtlJgOslrolwia,n~naWYigląda to , na elko·
czesne urządzenia obronne..
\ll'omi!cZil1Y iSlzail1Jta::ż.

republlkonsklch'
I

tych

komentuje to zarządzenie, jako sukces atabilli:acji nowej waluty węgier-
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przekraczania granicy, celem zwal
czania brygad republikańskich.
C t
t
k'
. ł . •. .
z ery po yc~ l m~a ~ JUZ mIejSCe
na terenach hlszpanskich.
Siły Franca również maj'ą. p'rawo

' .. ,

Rozmowa
z
.

' , ' , ..'

posłem

. .. •

I
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RPw . Bernte J. Putramentem

•
nomicznym. UlPadęk·Ni~i~e. ollmz~ł il?ść "a.ŃY;1młó~w. we ,wszy.stkich pl"a.,się:. loorzy;st~yj;gd~{pomolil S2'fWaJ- Wile szwaJcars.kwh :pI&~l1ach. OgóLny'
+
ca:tii ,zająćw'pewmym'Ęl;ópniu ich ich ton wyrażał pOdZ1v.: ~a enev?ll
się w podróż dookoła. świata yaehtem. przekraczania' granicy, zgodnie z
miejlSC'e. Nie' dz.iw też, że cię:?:ki i pre~ na,szego narodu,sz.cze.g'olme w dzreIJS. ea Flower" (Kwi, at Morski}. Trasa warunkami porozumienia ale docyzyjny przemysł siwaj,carJSkJiia!Wa-dzmach odbud{)wy Wa'r-szawy, Wyprzechodzi z Oslo przeQ\ Newcastle, t· h
db ł . t lk' . d
lony, jest obecnie . zamó':w:ieniami na brzeża i, p·l'zemy.słu węg1owego na
Casablankę, Wyspy ~anaryjBkie, yc czas . o y a Slę !" o je na
8itO:&unków PG'lBVto-8zwajcarsJ.tic!v.. parę lat z góry, 'Eko,nomiczna jed- śląsku.
Florydę i Panamę. Podróz ma trwać taka, "kruna ekspedycJa.
_ Jak SJ.tKlłecze{1lStwo szwaj<:al"sikie nak stit.lktura s.zwaj'CarH nakazuje
Ch(}ia~bym jeszcze po~reślić, że
rok..
Wojska Franca, znajdujące. się ocenia o:becną rzeczywistość polską.'.? raczej nastawić się na wsdhód. Pań- !pisma szwaj!carekie repre.zentujące
Na północ od wyspy Penang między granicą portugalską i oos- - Na:r:ód szwajc~rs.ki z'e specja}- 'sbwa za?hodnie ~łaszc.za ~cr1!§lia d p:r:a"':'lcowe tJgl'u~owania, ?d szereg;u
uległ katastrófie i wpadł do morza k" k' 'P'
..
.'
llym
zarrutere.sowamem obserwuJeSta.ny ZJednGCiZone, mogą stac Slę dla mleSlęcy prowau:zą wytęzoną alroJę
brytyjski samo!<>t pasażerski, który 1JS lm1 l~eneJa~n1". oc;:mane s!t r,oZiWój, życia gOs\poda;rczego PoLski, Szwajcarii grt'oOinym konikiUrentem. zmierzaj ącą . do wzbudzenia wOjennej:
udawał się na półwysep Malajski. 14 na około II2.000 ludZI, tj. 8 dYW1-docan~ająo w pełni ~naezelliie Polski Kraje środfkowe i wISlchodn1e EUTo- PBy.chQzy. Wotl1OoŚĆ prasy wykorzy...
pasażerów i 6 os6b załogi p<>niosło zj1. Ok. 50.000 ludzi, wchodzącychi w goslpodarce europejskiej i zma.sz py natomia.st <Hugo jeszcze będą re- stują w ten :spos6b, iż roz.dm'll:cih:uj~
śmi~tć. Nad miejscem ka~ast1'Ofy w skład korpusu czwartej armii cza sz-w:aj,capskiej. ... .
,
flektowały na..$ZIWaj.~arslcie . wy;robY, W1Szel!kie. p,O;g'iłoSiki o'Sip~ralCh czy. ;ni~. .
krązą. samoloty w poszukiwaniu Franca strzeże Pirenei
Drt.!gllll1 . zagadntemem. kitOl'€!!nu
..:- Przed ki11roma tygodmam1 ba- :porozumIenIach, natlOmmst pomIJaJą
ewentualnych rozbitków.
L
.'
' .
Szwajcaria poświęca .specjalną uwa-: 'Wiła w Polsce wycieczka szw:ajcar- skrzętnie ws,zelikje momenty, które
+ Ruch kolejowy między Medio~ Duza część czwartej arm1i skła-, gę to bohaterska wa1ka naszegQ na- ski:ch, dziennikarzy. Ja;kim echem {).d- by mogły sytu'aeję odprężyć.
tanem & Tll1'l!nem został w ponie- da się z oddziałów "Legii cudzo- roc.:u o podźW:gni-ęcie !Się z roiln. Los biła się ta wizyta w szwaj.carslkiej
Ostatni wywJad Stalina poważnie
działek ca.łkowicię wstrzymany na ziemskier kt6ra zawiera Francu- naszej atoHcy jest tu d(JIbrze znany, prasie?
jedna,le . w'płynął 'lla u~pokoj~ni~ ,tej
8 gOOzin przez 2-tysięczny tłum ,to-..
l' Ok" V' h
f··
a wystawa ,;Warszawa oskarźa" de- WyciecZlka spełniła na ogół swe wojennej gorądziki.
botników protestują.eych przeciwko Z?W, zwo ~nm. 0V: ~c y:
aszys· szy się dUżym powodzen'iem, PowoQ- zai!anie. Przede w.szy;stlkim ohaliła
- CĘY w Szwajear1i 1>l"zeoYlWają
nied.ogodnell}.u rozkładowi pocią.gów, tow włoskIch 1 ruemlecklch, wla- dze.nie to niewą.tpliwie przY~Y1Il'a{) o:sławioną tezę o ,,żelaZlnej k!urty- jeszcze Polacy i jak przedstawia si~
którymi dojeżdżają oni do pracy. Dla sowców i innych m~t6w społeczeń- się pOWażnie do tego, że na:ród nie"; po drulgie dziennikarze, któ- ich ,sytuaoja?
.
przywrócenia normalnego ruchu mu- stwa
dowodzonych przeważnie .szvvajc.arskiizrozumiał og1'OO1 popeł- rzy na podstawJe nieprzychylnyC'h ' - iN SZ'\vaj!ear~ Ptrzeby;wa kUka
siała interweniować policja. przy po·
h
d . h f'
6
nionycll na Po01sce ",brodni.
głosów prasy amerykańskiej WY.l'o- tysięcy PolaJków, których lwiac.zęść
mocy samochodów pancernych.
·przez Ie poprze mc o lcer W.
_ Jak kształtują się po1sko-.szwaj bili 'sobie fantasty.czne "'!Pr()st poję- osiadła tu je.szc~e przed pierwszą
+ Inżynier sowiecki Nowicki do- Koncentracja wojsk w rejonie canskie stIogunk~ hamdlow;? .
. cie.o nalsz,Ylli kraju zasko,c!zenti Z'O- :woj~,ą. światową i z.nacznie ,się zakonał wynala21klł, który umożliwia baskijskim jest spowodowana oba- P~z~ WO.l1l:ą ęzwaJCairla. była s~~lI pa,nUlJącym "'! P~~see p{)~ząd- sY:lm.L~\Vała. }~o tego . dochod~Ho je~z..
wyświetlanie zwykłych film9w nor- wą Franca wybuchu powstania uzu,pełmenlem Niemiec w sensIe eko kIem, Plo,nem v.-ryolectJkl była wlellk;a cze 'klllkanasC'le tY;SlęCy o'Bo.b, ktore
maInymi aparatami projekcyjnymi B k"
.
d
l
h
_
n~,płynęły tu w ,c-za'Sie wojny. W
w każdych warunkach oświetlenio- as ow. rueza ;:>wo onyc z powo
~lęk.~zośCi :vróciły j.uż one do. krawych. Wynalazek ten pozwoli wy. du faszystowsklego terroru.
I
Jl!-. Został? Jeszcz~ bl'kaset p'rzelwaź-.
świetlać filmy w pełnym świetle S'ło~ Ostatnio żandarmeria frankis·
.
'
.
.
me mło.dzlez~ u'l1li\ver.sytee:1t>iej ZJgrr.!~
necznym, jak r6wnlez w ciemnej sali. towska zamordowała 27.000 Baspowa,n€J . w ,oC.:'wóeh ooozach Vf W~nterthur l Fryburgu. SytuaCja Ich
0
. -_ _...;....------""'4ko~, U~lę~lła 220.000, a 3 .000
Narodowo-ChrześciJI ańska zyskało
,j:~t dość 'ciężka,. Szwajea.ria bowJem,
znajdUJe Slę w przymusowych 0'
•
• • . .
kLOra ehę~me WIdzi u siebie polskiebazach pracy.
g{) ~.obo~nlka, nie potrzebuje polskiego mtehgenta. T,o też iest wła;inie
+ Archeolog brYtYjski Johns do- . RZYM, . TE,:LEPRESS .-. Po raz t~?r~on~j. Partii Na:rodowo _ Chrze, gł?",:ną pr':~YC:zyną dla fimórej~l{)konał odkrycia wielkiej groty pod plerwszy Istmeją o~altl. ze .~~t:r~ śCIJanskIeJ.
dZlez ta wra~a Ido. k!r~j'1.r, mimo pewympa le angie S le .kościołem Erzytowców w Dolinie Są.- k~ przestał u';Yazać CIu:zescIJan- Te~ bezprzykładn~ krok. do]?ro- ny:c:h zaSVl'zeze,;, Jakle żywi w stoJ<;ra.'e neutra-lne POWinillY żywić du ostatecznego w odległości 1 :mili SklCh D,:~o~atow: ~a Je~yny~~ wadZi .prawdopo~obme do rozłamu sun:ku d.o mowe.} rze'C'zYWistoRci.
.j
, ..
"('
.an- od Je.rozo1imy. Profesor Johns ustaw przedstawICleb polltyki papl~skieJ w. leme StronnIctwa Chr~eścijańRozmIary t~l ..repatriacji są doŚĆ
wn,tod.zone NIemcy
{1omys.l
lił, .te grota ta zbudowana była przez we Włoszech. Mo~a to wywmosko- SklCh - Dem~kratów. Szczego1nie te szC?~ul?łe. Na]bhzsza grupa przyje
\;bł.skiego min. skaTibu fIu,gha Dal- mnichów 1600 lat temu jako wielka wc:ć. z prz!rze~zema Sto~cy Apostol koła stronmctwa. któ,re agitUją od d~le Jeszcze w, tym miesiąeu ' podą
tona)
cY'Jterna.
skieJ Ud.Z1e1ema poparem nowo u- pewnego czasu przeCIW kompromi-\ g'lem PCK, kJtory przywiez.ie wraCa.•
~ • •
.
sowi z lewicą, przyłączą się do nO. ją.ce z kuracji dzieeti.
Ntkogo to dzisiaj
+ W Kalkucie w czasIe zamiewego str0llll:ictwa.
"
"Życ.ie W aJrsza1vyff
zapewne me dziwi,
sze~ zostało zabitych 3 osoby, a 10
lę .zynaro OWa
Nowa partia dąży do restytucji
ze Anglicy Niemców
odmosło rany. Z pondi?,herry do,n.oagencia prasowa
monarchii i to jest jednym z powo..:
'1.._
j l ' •• ii;
szą., ze w miejscowośCi Mudalipert
dów niechęci Chrześci'ańskich D
cu'"'ą na epreJ zyw • w Indiach francuskich doszło do
LONDYN, 8. 10. (API). Na mokrat6w do Waty~anu
kt' e.. '\.1
• ~
51.;D ...n~l
st~!'ć, w, kt61'y~h zginęło 2 osoby, a międzyna.rodowym kongresie spół- chciałby z powrotem wid~eć d~~ ~ARYż, 8. 10. (API). Kotka
(, Worąc się 0 . 0
WIele osob odmosło rany.
dzielczym w Zurychu delegat szwaj- Savoy na tronie włoskim
urodziła jednocześnie 3 koci~i i 2
Barbie-r zaproponował stwoRZYM 8 lO' (
,
.
pi~ski" - pOdaje pismo meksylmńdo powyszej rzeczy:
+ Szwajcarska 'Partia soc'ial..(le- carski
en! 'i A _ '
d
j .....ldz· 1 j
., .
. PAP). - Dnia 4 15 sIne Vesp t'
UIt'
mokl-atyczna postanowiła :iednogłoś- rz e m ęunynaro owe s~ le cze bm. odbyły się posiedzenia rady na~
"
er mo
Imag Noticias".
mówią: ,,~a.Jde jeśt im"
nienie na ostatnim zebraniu w Zu· a~encj1 prasowej, która by przyczy- czelnej włoskiej partii liberalnej na Informacja, ta jest oparta na dokuSzwajcarii i Szwecji.
rychu J:>.rzyłą.czyć się do wspólnej I mła się do stworzenia atmosfery po- którym zatwierdzono połączeni~ się ~e,ntach uniemożliwiających wsze!~ampaml przeciwko gen. Franco, Za_lkOjOWej na świecie.
z monarchistyczną partią demokra- kle oszustwo. Dziennik przypomina
lllicjowanej przez konferencję euro- DelegSJt brytyjski zaproponował tyczną.
poza tym, ze w obecnym sezonie
Nie wiem. jak to' Szwe~Ja
kOmisji
dziennikarzy Na skutek s.przeciwu Benedetto ~uczki nie miewają małych. Szczę
pejs.klch partIi socjaliJstycznych w wyłonienie
z Szwafcarią rozstrzygnie,
Paryżu. Dezycja ta <jest odpowiedzią I spółdzielców! których zadanie,m by- Croce, rada naczelna odrzuciła ro sli:v~ ma~a karmi z taką, samą, milecz dobrze by było,
na apel sb~.regoprzywódc.y SOCjałi~lłabY klasyfikacja wiadomości oraZljekt połą.czenia się z partią. ltolll~ni~ ł~S,Cl~S:-V0J~ małe I:0ciaki j~k ipi~
gdyby dały... figę.
st6w- szwaJcarskich Louisa de Bru- I wydawanie specjalnego pism,a podob- l! stów, mimo ze delegaci z początk I s
11~aennl~\' podaJe tę \.V1adomosć
Cyk. ekere.
nego (la, jJReaders Digestlf~
odnieśli .się do tego przychylnie
11 j PkO. o rzynlln11 tytułami przez wszy.
. . . ~
s le szp,alty.
I ___"l""'''''''''--.......-----....,.. Do Wa~8zawV' prrzybylpósel
!t. P. w Szrwa.jea:rii, 'min:. <Jerzy
Putra,ment. W l"ozmow~ez przed
8iawidelern naszego piłlma rnlm.
,Putramet1'llt ~~drielil odpowiedzi
na 8ze/t"eg p1jtań dOitYCZących
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Porada lekar
SpółdzielozośćSła5e się di1śwe

w.s.zystkich dzIedzilI18lch regula.torem cen ! Ifzecz'l1iiJ.dem ucz.ciwej,
:opartej na z,d!r:owych zasada,chgo
spodarki. Spó};dzie!czość rozrasta
się ciągle 'W1Sizerz. obejmując coraz
noiwe oddn'ki żyda. śmiało może
my powiedzieć, że dziś uspołecz
nić można nie tyl;k.o środk'i prodiuk
cj!i, handcl, rolnictwo, ałe i pracę, a na:wet ...wiedzę ludzką.

ł

a za l

w Spółdzielczei Przychodni' Lekarzy
Specjalistów w Łodzi

I

!GtŁuie1e dop.ielro. od. kUku
m:ało ik.to O niej WIe.

I znowu nic nie

zarząd,

dni i :1.e \w.uica,eh - :roet.ngenologicz....'1ego.
..... .
zghszczach, na Jakle napatrzyhsmy
. RO'.lIroGtu Spółdzielni nie hamuje du l'mmeJe rowmez 3-osobowa 1a się podczas wojennych wędró·wek,
da nald.izOif'c,ża z Włk. drem Ryr- 'widok ten był naprawdę przY~emny.
W płanalCh Prnychodn.i leży wyre ll"ównież og'l"anl'C'Zona ilość udzia_ tlem na czele.
_ Ależ tu nawet tramwaje kurs'U
monwwall1lie po:z,o!Słałych dwóch łowców. Członkostwo j~st otwa.rle Należy przypusza.ać, że obywa- ;ją _ zawołałam z zachwytem, gdy

dużych sa~ r~5tauracyjnych,. w któ dla wszy.~tki'ch praco",,:"ników służ te15ka inricja,tywa gmpy lekarzy
,rychbętdZie S'lę m1eścn oddZIał cM- by zdrowla. A więc Ule tylko le- spotka się z uznaniem społeczeńrm1giezny i srzpiłaJny, gdzie będą karży, ale i sióstr wykwałifikOiwa- .
h d
b d .
łl
h
i J
.' k ił
Ob. 'l snya 1 pr.z.yc o. nla ęZle ca wmogli pl"'zez czas Irnra:cJj przeby" ~' p e, ę~l.a~e:
, p.
cen ,e wiole· sp eh1i ala swoje zadanie w
"HOTEL POLSKI'wać vhoirzy z 'j)t'oW'inc;ti.
.
J.}~ z u . ,1'a' ~wcow jest wy- niesien'i:u łaniej pomocy lekarskiej
Wszyscy ł,odzfanł-e zn8!ją z,apewPlla1Iluj.e się również stworzenie kw,6!hfr·kowana Siostra,
ubolClie" lud.ności
Ille przedwojoony hotel "P'Oilski" 'OldJd!zJ'ału den;~.usJtyczneri o, aw piNa czele' ,S,nółdzielni .słoł 3_0150o- J
•
W n
,L'y
6
lP
• "-f °
przy ul. fi,otrkOlW'.sIkiej 3. Reputa-----------------------------cja tego hOlłelilku była tego Tod'z.aII
ł
Ju, że niemile kOiIltr:afStOlW~ła.z
łódzkim

Sztuczno·

wyra~em "p.OiI,Slkł" W

jego naIZwie.
Cały pa.rter, .od frontu, poprzez
opIcynę, z,a.jmowała równie pode}rzana reSltalUTta;cj-a. Cgż mogło po
wstać ooean1ie w tym obszernym
1000a,lu? A no, je:d::rta kawia~ni,a wię
. .
.
cej? Że do. iego nJe doszło, jest
zalSługą grupy lekail"zy, ~tór.zy otrzy
maJWIsZy iprzydział lokalu z kwate
run:lml, założyli tu Spółdz1elczą
Przurhodn'ię
Lekarzy v:1J
~ecJ·aUstów.
oJ ~
Byto Lch fci.1k3UlIlalstU. Połączyli
się na zasadach sp 11dzie1czych.
wnosząc na niepodZielny fundusz
{tl'lohne udziały~ jako główny u-

widać

w składzIe: dr Mazu
Gdy po ndzyskaniu nicpodlr,gło
rek:, dr Ma,s.zle;r i dr Śla!Ski. Dr Ma- ści powrócilimy' do Ludzi, z-astaliśmy
zurek pełni za!l."azeu.n funkcje kie_ ją ku naszej 1'adości całą i niezni~own!i..ka p.rzychodni. Obok zail"zą szc~oną. Po W~zy~tkfch grt1za~:!,- i
bOWY

k cen .t uszczu na rynkou

IWyZ O

Zaniepokojenie konsumentów -'- Cech

rleźniclo~wędliniarski wyjaśnia

po wielu tl'Uda~h i ~ojach ~lą.t!0-

walam naresz~le WOJsI;;<:'V:ą męzarow
l.:a na ul. PIOtrkowskIeJ. Rzeezywiście kursowały i to nawet spraw
uie. Naturalnie najkrótsze nawet
d.ziałani~
wojenne. 'l>o~~S~wi~ją
pewne sIady. TramwaJe łOQzkle Jak
i większość dcmó...v miesz!ta,lnych
pozba:wione były' szyb. Zaradzono
temu prymitYlvnie wstan..jając narazie w okna dyktę • .Jak wiadomo
dykta jest
nie przezroczystym. Było więc w wagonach we-

ciałem

:~U1a:O!ult~.~~~e'~kreślenia

"ciemByliśmY' jednak w tym okresie.
Jeszczen:ie .minął dziwa€:Zny, a ce i "po cicbu~1 sprzedają slomnę ide sprawę z przyczyn tego chaosu;, hardzo pobłażliwi. Cóż znaczyły
nieuzasadniony wstręt do "góraliu , po 400 zł za 1 .kg i drożej. Rzl!zniTymczasem sytuacja nie jCł>ł łaI, drobne niewygody wobec faktu, że
a jui społeczeństwo łódzkie za- ey starają się opanować sytuację,
••
"'-.
się wogółc jechało. zamiast pędzić
zagmatwana, JaImy SI'ę to na pierw na piechotę jak to miało miejsce w

.

czyna pasjonować się mną, nie- sprzedając po cenach ustalonych,
mntiej niepojętą historią. Zrodził lecz w ograniczonych iloscilacl1. szy rzut oka wydawało. Przede innych miastach?
się pęd do groma.dzenia zapasów Klientela oburza się. Twierchi,że wszystkim należy uSwiadomić 50- Wprawdzie trudno się było zOl'ien
tować w okolicy i wysiadało się czę
słoniny. Gospodynie szturmują za kupcy magazynują słoniną i nie bie~ dlaczego mamy w tej chwili sto na niewłaźciwych :przystanka{Jh
kłady rzeźnicze, doma4łaJ":lOc
się tłu chcą 1'1
~e~ snrzedawać
czekay'ąc na mU!1ey
_ 1 : ' ~L_
••
EJ "1
' y ,
u.u.suzu mz
prze d d w ""
.....ma szczególnie t. zw. zaś "eleUlent naszezu wniespodz:iewauie. wielkich lepsze tzn. na "droższe" czasy. Nie miesią~mi Stan pogłowia nierog3 ł
T"
•
• t·
. ę błlosclach.SpeIruJand zacierają .rę- pokój rośnie a mało kto zdaje. sos,,,
,..:
•..••
11 ywony , m.e ~nen.uJący .Sl a
'
azny jest Jeszcze mzszy n,llZ przed solutnie 'tV plame ~iasta meustanwojną. Chłop tak gGspodal'u.je, że- nię zamęczał konduktora pytaniami.
dJz.i,ał: swo~ą wiedzę lelkarską, praby w ciagu l'frkl.1. wyhodować dwa
Obecnie. ~:ie W k~atjmniej . ZniSill:.10 R
03_ •
• •
l -. u ~
CZ4Juym l11M~ZCle PoI s 1 oczy SIę 11 e..
i
cę· z&pa~.
OZpOil"'ząl\Ua:Jąc ffilUl"poko"em-a swm. Wczesno-Wilosen maI nOl'maInie. Ba, zdoby·warny się
ma'mymi funduszami, lekerze-spół
ne sztuki spr.zed~je i zabija w okre nawet na po,vażne ulepszenia i indzd,eky OIdremoniowaJi część lo.
't
U
B
ul K~
kaIu, przerabi;ając ją nace.le leczsie żniw. ,,Letnie-' prosięta stają westycje, o których nie było mawy
nky.
się słomllowymi dopiero w UstDpa prze{l wq:.j:ną. ŁÓllź pięłmiefu z dnia
Pows.tały W ten sposób gabinety
cizie i N!5Gniu. Ohecrue w paidziel' na dziell!
.
sp eoj:aUsłów : in,ter:nIi.·stó\'\!", chirur _
roku zazn~-cz.a się w-gra" fi brak Tramwaje łódzkie czyste i OI:1no·
h P " l
z y hł· .
,done sprawnie
obsługuj~.. miasto.
g6w, okuliSl!:ów, wenerologów.
S Uk opasowy€:o ?21a .ym c op Szyby. z d~Tldy dawno już posZły na.

Z województwa

S"

u

Wl1oto

zł

ol

SPóŁDZIELNI?

tomiasł zwjęks.za się. Zna-ezny pro- znane pytania: "panie kon:.1uktorze·

cent mięsa i tlu.suzu zaku~ujq w
Polsce. centralnej rzeimcyz Zfem
OdzYłkanyeh, zawsze gOlowi uhii:
grubszy interes, specjalnie sfęjący

tu ma,texia.Lne!go cuonkó~ u~1a'l
.

.

Tem. drugi cel jest jedhBlk na dru
g,im pIani-e. Lekarze· zdaJ'ą sobie
panikę, podbijając ceny.
doskonale sprawę, że przez p,arę
miesięcy będą J)'ra,cowal1 za da.r_
Cech rteinic:o-wędHniarslci zamo~
Opłat§-, p,ohierane przez K,Ołll'JaY.am'iJa łHJ!l1iO'J.'lOI\,na M. O. ze s-z~ail1·cłalrean, oifi:curO'wam:ym :przez sp ole- jął następujące stanowisko: przeczeń:st'·gO wo!j.ewództwa lódtki.:e.go
P:rzyc_h O>d nię, są minima,lne: 150zł
czekad': cierpliwie ten przykry 0kioislZtuj-e porad.a lekarska. DbeicDirugą rOCZThucę wydania '(:ekretu stości obecn.i byli: wOje:voda Dąb kres, sprzedawać słomne konsuność na miejscu spe.cjali!.,łów p.o. o utworzeniu l\'Hlicji Obywatelskiej Kocioł, dowódca D. O. W., gen. Zał .
zwala w krótkim cza.s'ie stw.ierdzić obc'hodzol1o na terenie województwa l'akQ Zarakowski i !Zastępca komen- men om po ćwierć l~g, a w żadprzy.ozyny doleg~iwośct pacjenta. ł{liiizkieg? ba·r.dzo U'l·oczy~ie.
·1 d~l1ta !5lów:nego ~. O.~ p~l1k. Sza- nym wypadku nie dal: się spro.wo.'
...
Do P!lotrkowa TJl'lZY'byh mprezen- mawskl w ot.oC'zemu oflcerow.
ld
od "
•
KonsultaCja lulku specJa,hstów wy Jta.ne'iRządu, Głównej i Wojewódz-I Po mszy św.. polowej nast@iło ~owac 4) p wy:dn cen. KIerowklucza .niemal możliwość pomyłki. kiej Komendy~. 9.. ~'Ojska, ~Ol-\POŚW.ięcei!1ie sztan?aru, uf.l!-'nd~walle- nidwo ceehu. z~}ając &oMe eałkoPif'Zv,chodnia jest w' stałym kon- skiego, d-eie:gam ł'o.dziknego SWlata go przez społeczenstwo WOJewództwa "',.;~
ł <Ił
•
'!"
J
l'
,.
•
.
Lo ł'd 1 _ ' .
•
t d ru ... A......e spra.wę z e.s0 71e naiiZe!sza
takc.ie z labo.ralłorium roentgeno- p,r?-cy, H:Zll;! gosc;le ~a'pa:oszenl z
-, o z1!\.lego OI~Z ,wirę~ell1e Sz all a .
.,~ ,
: l
.'
. , dZl i ter~!llU W·oJewodztwa.
władzom wOJewodzkml. M. O.
zwyzka cen pr9:;hdd~w mIęsnych
Iogl!cz,nyiIn. i Ia,borałOI'lUm. analIz.
W sobotę .5 bm. odbyła .się akaŁ'e'1 Następnie pułk Sz.aniawski udot hm:iJ t
d' "b
•
I tam. pacjenci P['zychodni mają m1aw sali im. KiHńosldego. Wie- ko.I':ował Krzyżami ZaslugL wyró~- na ye
iil\S
po mosłb y - metS-lO proc.· w ulgi w opla,Łach. czorem przY ~iet1e. poc~ooni :prze-, n~onye~ w ofiarnej pracy 34 :Dunk- współmiernie wysoko - ceny żyw
Zwłaszcza dla ludności nieubezpie maszero:wały uhcaml . ln1asta. h'CZlle ICJ'Ona.rtllszy :r.;r .. O , . ·
, c a . Rozpo"z~łby sic w ten sposób
•
. .
"
kompanIe M. O. :Z o'rklestraml. PrzYJ W, prZ61nOWlell1aeh IPOd'lslreslollo
..
czone..r. 11IP. d,la rolmkóiW z okoliC gTobie Nieznaneg.o zołnierza, na pLl c;.'omiosłe osiągnięcia pracy M. O.
wyścig cen, który by przede wszyLodzi, tania pDmoc lekarska jest Kościu'~zki, odbył si'ę w ciSzy wie- Na~tęp'l1j~ odbyła ?tę. przed wła- słkim dotknął konsumenta.
prawdziwym .dobrodziejs.twem..
cwrneJ uroczysty a'pel Po1e,giyeh dzaml panstwowYll.Ul l samo1·zą·doMilic'j:mtów wojewódz;twa łódzk\ie- ,,,-ymi, '!' której wzięły udział Ikzl1e Sytuacja na łódzkim rynku mięllTt.'" NA PRzye'711:0··
go.
1<:ompa11le M. O., O. R. M. O., kom- .
I'
ł_'l
•
p L.tU......
o:t~. SC
Pora.nek niedzielny Z.Q;l·omadzi na panie stacjon1.:ją!Cej jednostild Woj- snym u egnte Wn;A;Olce poprawie.
I

W chw.ili obeon~j ~półdzielc.za 1p!ae-v H;rli Ta.l'gowej 0:k0ło 10 .ty..
Przychodnia pr:ZYJmuJe około 20 Slęcy oEob, przybyły trukże Ol1ganl za.
.
' s~o.
. łeCZiue, zawo d o~-e,. zw'a
iki
osób dziennie, możlIwości
jej
zas. c]e
~"z
. . d . '. " .. . "00
. t· 11l'lodzle'WWe ze sztan?a:raml, M. O.,
lUZ ZlISH!!J slęga~ą...
paCJen o~ O. R. M. O., kompama szkolna p-od. d~iennie. Słabą dosyć frekwenCję chorążych M. O. z Łodzi oraz odtłumaczy fakt, że Przy<:bndnia C:ział Wojska· Polskiego. Na uro~zy-

Wymiana

Krupka kupić chce jajek
LWięc pJęć~etk!l E.odai e,

-

jes~ zajęły kopaniem ziclTaniaków. opał. "Napływov~"Y element" za·kU,..
Z zasiewami j·Cs.ieIlllyn:l:i i nEc dosłnr lmafyzo""ał się już całkowicie na no
eza zwierząt rzeźnych na spędy. i "rym terenIe i rozróżnia już ulicę
tar·gowiska. W6k,~tek malej poda- Nn;wl'ot od Narutowicza .
Mimo to w wagonie tramwaioży cena żywca wzrasta. p&pyt na,vym raz po raz słyszy się dobrze

Na to pytanie odpOWiedź znaj.:.
.3....
'l
"d
1 g"
-.
l!.blemy
W o'gomeJ
l' eOJo
n. SpOldztelt:ze1 Cel jest podw··n
·e
.l. ! l . .
'.
'
1.'
fOJ y: z J •
ulnej sikony peinienie u:nkcji spo
Jecznej, a z drugieł - poprawa by
łowców.

".

MO W PI'otrkftw;e Trybunnlsluim

Ho1el "Polski" .z.mienił raclykalnie swój wygląd.

JAKI JEST CEL

.

\.I.

na jakim teraz jesteśmy przystanku". "CZY to już Główna?". Pyta
nie tylko włościanin, czy przybysz
z obcego miasta, pyta takźe "tubylec", a i kondnkior,· aby dać trafllą odpowiedź wyjrzeć

musi na pomost.
Nie wiadomo bowiem dlaczego dy
'." .u..uu
'WrV-W:
• ł
l"eJiCJa
uwaza
a za St osowne
zaopatrzyć wagony w nieprzezroczy
ste szyby. V{ygląda to wprawdzie
ładniej niż dylita, ąJe. skutek jest
ten sam. Nie orientuję się absolut-

.

nie w. kwestiach przemysłu szkIarskiego, nie wiem nawet jak się taki
gatunek szkła nazywa jest ono po_
'
dobno jednalt znacznie droższe od
:.mrykłego.
A jednak nieprzezroczYsre szkło
najlepiej wygląda w łazience, W
tramwaju przydałoby się zwykłe.
ha ka

.-

Z om k···
nlęCle

'mI
' 11 rogu Lenl'''nfl.w
~v v

=

a

h

ruc u

Wo'!cznn'sk'łlllJ"
u
\;

ska Polskiego· w.· PiotDkowie, llarti~ Należy tylko opanowac zbyteczne
W . związku z przebudową ulicy
zawodowe, Z. W. M .• OM. TUR., 1
l.
' lk
l
Z dniem 9 paździemika 1946 r. zo
Ha..."'~"'.'
.t>eD."two
Ifozu.raznleme
l ZWlęn:SZyC aonaro-.
.
.
,
•
staje z'am'kiIl'Ięty,
na okres jednego
W . godzl1~a_cp. . popołudmowy.ch w Ię, kłora by poiozyła kres speku- ty.gad ..
. lIc' .. h k ł
sali nn. Kthn.sklego i huty "Hor••
. ~la, wsze 1 ruc
o owy na
tensja" odbył się obiad żołnierski.
!aCJl.
skrzyzowaniu ul. Wólczańskiej i
A. B.
€:Z.
Le.gionów.

piećsetek
.

Lecz ni chłop, ni kupcowa
Nie chc!ł brać, bo nie nowa.

.:1_....

.

dopiero w grudniu
.

Tłum pomylll terminy,
Traci cenne godziny.

Z,ima jeszcze daleka. .
"Ja mam czas, ja poczekam ...u

KOMINÓ

lVIikołowskie

Pszczelarstwo źródłem dodatkowych dochodów
łódzkiego świata pracy
.

Pf':zy Al. KośduszJcl 78, za aiur~ parkanem m:afduje się nie
duzytJglródek, gęsto porosły drze-wami. W odlegboścl zaledwie paru .metrów od chOlooitka s.toją ule.
W slon.ecme dnI setki tych p,racowitych owadów Utllosl się w po.
00..1
'd"
wletr.m.
'Ulząc 5wyim W'J' okiem
zdziwienie.. U.oz,nych przechodniów.
tej l'UiChUwej uHcy; skąd tu w, cenhum fa;my~zneg.o, pełnego z,glCłku
l gwaru m,iasta olorą się p.szczoły,
. ,
skq,d czerpią one pozywienie, sko-

dw:u

Kiupcy' fa:łszu.tą miód, mie:stając
~~
'ł'
' . łóthklego płoolU (J)SC!Ze!la-rwm po 5 dolarów go z taiń:szylmi '8IliłyIkua:n 1 sp~yw
się,gaplęćdzieISJęclu tysięcy, a Wo- i"OOZIllłe od w.stalWlo.nego ula.
czym!. P.uczedau::ze ,tas w ŚC!lst~
~ewódJzki ZwjązeJk P~czelarzy ll.
.
tego słQIWa znaczeniu miodu me
ery 6700 cz:ł;onków.
98 PROCENT NBKTARU GINIE fałszują, lecz skłoolają pszczoły do
Plrezesem WOjewód'Zlklego Związ Psz.C'zclatr'stwo było do niedarwna wyr;obu mi,oou f,ałszywego. polega
ku PIszezelany jest z&wołooy my- w Polsce najhacrdziej z8nied:haną to na karmIeniu pSZiczół cukrem.
,
..l_f ..l_.t._
d
Obli' , n i '
,
śhtwy, rybak i pszczelM'z - OO'w:o- ~el,J.lbJl11ą go.spo 'aIl'czą,
czet a
Miód w ten 5Pt05ób otrzymamy
kat Sta'l11słarw Mandecld.
wytkootąą, d'ż.hod'OiWooa u MIS iluść nie' ma wl5tZ:Y1stktch właści,wośoi na.
piSliczół była .Zldolna .~o zeboon1:a tUlralnego.
ZASTRZYKI Z JADU PSZCZOŁY i p!l1ZetwOl"zen!m na mlOd ~aJedwie Ł d.z.IDi Zwl .zelk Pszczelarzy, ceUkl. •.
:h. ' ~.II. 1. • 1. b
l procent >:leiktM'U ml-odod8(Jnych l o
l"
~ f ,l
•
mI'Q
. 1.<UJU1,e p.sZClZO"-,y }-all\!ł\.Ol'Wle..n.. o
LI'
,
• ~'Io
em ZIW.a:ozema Rt:SZOW8lm.a
,
"
,
l'\O;j 1lIl, 98 Z8\s p[['i{)lcenł gm..,.o.
"
, d . l'
kt'
bl' .
l
ł k . 1 d m leme, dz.iaJia w nie'ktorych wy,padI1U1St • t dostat
. . 'k . el du organi~U!Je spol ZIe mę,
ora
rd~ W po IZu ID e ma ąan .00" ~- kach 2harwłiermie
orgMfzttn lu- l.! " ~l~~ '~hIł
e~e Jai Wl 'będzie sprz:ed&Wlała
natuirral:ny,
O'W 7
' N . e mQ\z lW.O:JVł 'l"O~wo]U ma u nas
.
• . . . 'k' h
.dzki. Jad prS.ZiCZell pOtSiatda bowiem psz,czelaT'stwo Miód który jes.t 0- czysty miod p'o ffi'U1Jh'Wle n-I<S liC
właśc1iwoścl
lecznicze przeciwko
.,
cenach. Spółdzielnia dzięki popar
BARTNICTWO ŁóDZKIE.
.
boome drogi, pit'lZy pomysltnym IJ."OZ·"
. ' ,
Jalk nas ilnformuje prezes Powla- oehorob~~ amet)PCZlnym. W Szwaj woju bami'cłwa stanie się tańszy cm Panstw?wego 'bBl?~ku hROdln.eg~
g Zwi··ku P
ł
-cm'1,!" 5 u tZ.ie psz.cze 8Irstwo jest na od ouknm
.
ma powSlłac w naJ lZ'SZyC
mac
t o""
... e O
. ąz '
5zcze ar.zy p. h--..l
1 ł_
l . '
l (,-' . l _ ' • klej'N 2 .... nod
Adam Walens, pasiek1a ta jest wła UIllUZO ~SOi('1LIU poz. Otn.'le, sp.oną
.
pN;y U. ",roUl1.H~~IS .
r .,.,r., y
' i "T'w! _1.
Na t eren·le
. "uu~ dza~ą z Jaoo pSZlOZelego zas1Jr!zyki
' MIóD SYCI I LECZY
n8lZlwą "Barln11ik •
sn05C ą IJ ą'z,n.U.
dz.i istnieje sporo paslek, Uczących przeclw~o arlretyzmow1 1 reumaUżytWanie mIodu ptl"zez lud jako .
.•
po kIlkanaście roi. Pszczoły bo· tyzmOWI.
lekalliSJtwa fest OfP'arie na wleloletCZY WARTO HOOOWAc
wiem doskonaile ~ystosowują się By 'lWbierać 1 kg mi'orlu p,5lz'Czo- nim Goświadczeni1tu, Od na~clawPS~CZOŁY..
do życia w mieście, a dla zdoby- ła mUi5i odwIedzić pa-zes.zło :;
ni ej szych czasów był om stosowany
J}a,rtni'ctwo Jest na~ha.rdZlef mcia nekta.ru zkwiałów potrafią Liony kwla,tów: .zblera~ąc :nekta:, przy choroba-ch gardła l płu'C, ora,z,tramą gałęZlłą przemysłu rolneg?
przelecieć kilkanaście kilometrów. zapyla ona kW16ty i przyczynia S<lę przewoou pokatrm,QlWego.
W dobTze zagoopOdair'OiWaIIlej pa.sIC
Ba1l1ni,ctwo łód1lkie ma bogate przez to do WZ'l'ostu wydatjnoścf Naturalny miód jest b. ztll50hny ce jeden :rój darre tyle doehodu, co
..:1
•
J w 1930 r. z01"g.allItZo. po'l l'ogrol
.
d'?w. W Am
'
.
W h andl. U spot'yIl,:8
..17'
.......'0 g
,
. , ".,....'1· Nakład
tra'llyqe.ut
. eryce, d o k ąd w wJJtam'Iny.
SIę '•• ,) :: a pszenneJ Zh.mlJ..
, . . pra
.
wana zosłała IJIl"Zy ZwiąZlku Og.rod SlJ['OfWCIldZ0I10 pszczoły Z EUlrOPY nlc51łety nalt~ęściej miód fałszorwa cy Jest miinima1ny. Teoretyczllle 0.
.
M' . .
~-.j"
• d..
ników sekcja pszc.zela.rzy. Zada- w 17 WIeku, pr.zep,r9wadzOtne ba- ny. Za'sadnkzo rozTóżllliarny dw.a
l!o~erna ~:Y1~az.,,: ą: l~ ,JCI nemu ł"O
niem sekcji byłu szkolenie barlnl- dami1a wykazały dodaliln.1 . w\pły-\oV
iT e fa,lszowaTIlla mlodu:. 'P'I"zez 1o W!. nalIczy POSWlę~lC tYlkO, trzy
ków i zaill1Jtea-esowanie pszczelar- łylch owadów rn.a rOZlWój uP1'aw~ kup,ców 1 })!rz.ez
nieuczciwych godziny cza.su. rOCZnIe.
stwem najszerszy'Ch wall"stw społe~ n:YICh T'oślIn. P~zed os:tamIą wojną pSIZ'Czelatl'Z'Y.
Pasieka nawełnieduża zaopaczeńsłwa ł~kiego. Prezes sekcji
trzy dustałecz,uie w miód rodzinę
p 'Valens kier:ow:nilk ~2lkoły pow'
robotnika i może stać się źródłem
4'
d h d
~zechnej Nr 53 kładł duży llla:ci,g,k
znalOZ.tlegooc 'Ol u. .
na rozbud\Zenie u m:todzieży szkol
Z. Gozdawa
nej zamiłowarnJia do pszczelarstwa.
zosłonie otwarła
Łodzi
cyICIb

około 600 M. Liczba roi na roiIInłcy 1~1i"U amerylk.ań5eY

terenie

wojewó;chtw-a

I

..Jl

na

I

mi-I

I

/l'odza

•

1

O' goIna WystOWa

,

I

w wzorowo pr~adzionet p,tl'~.~ece

ogrod"nlcza

'Zjednoczenie Przeprzystąpiło. do
budo~
nowych k<!palnl na
tererue powIatu pszczynski~go. &;0palnie te zwać się będą "Zlemowlt"
i Wesoła".
k
ln' Ziemowit" wykonano
już sz~~a gió~y, oraz sz~reg mnych poważnych .prac. M. m. p~zeprowadzono podziemne połączemez
sąsiednią kopalnią ,jPla~t": Ta ostat:
cI:0mle:r;tla ~opa~
ni8: z ch?rilą uru
"ZIemOWIt" zoot arue unIeruC onuogdyż jej zasoby węglowe są już

mysłu Węglowego

, , .

I

r

'w

~';czerpane,

Kopalnia "w,esołal< 'V'! podobny
sposób zast~Pl . I:0.pa~:ę "Harcerską", ktora rownlez JUZ Jest wyczerpana.
Zapasy węgla na terenie budowanych obecnie kopalni obliczone są
'
'1"
t
Z t· lb
n:: ?O~l ~= I~~gW .~. ów ~~no p~zynueJ 1 OSCI
mIon
zypada· na podkłady do głęb. fiOO m.
reszta zaś znajduje się w poziomie
niższym na głęb. 1200 m.
r

Ile

będzie

kosztowało

hd '
nowa przyczepa samoe o OWOł
.'

Przyczepy samochodowe st~owa.
jr::z.c ~a!~~
W Polsce przed wojną były prawie
~ieużywan~. Obecni~ znaj~uj!: się
lch W kraJu coraz w1ększa Ilosc; są
to. przyczepy bądź .~ demob~u, bądź
tez nowe produkcJI Zakładow Starachowickich.

~~~~: s~:ro:~ż~~:ra

J k . d
. d .
. . l·'t
aSIe oWla uJemy lUZ WLUO ce
przyczepy będą do nabycia. Przeciętnr ~o?zt przyczepy z d,e:r:t0bilu
? n.osnoscl 3-12 t. ~rz.y stopnm zuzyCla 30-50% wynlesle 45-60 tys.

złotych.

d Pkr~~cztepa hno~ak.3:tobned°w~, kProU CJI s arac OWlC leJ
Zle osztowała ok. 90.000 zł. loco Starachowice.
.
(jk.)

Ceny W bUfe t a ch-ko I'!II
eJowych

w

Staraniem Centrali Gospodarcze~ wa, Zw. S. Chł. Wyższa Szkoła Go-!
przy ul. DwOil"sl\lle1 Nr S o:rgam~o- Spółdzielni Ogrodniczych i Zw. spodarstwa W.iejskiego w Łodzi,
.
wał wytkła:dy p.okazowe i Z8:ZIIlaJa- Rewiz. Spółdz. R. P. w Łodzi jest ,Spółdz,
Roln.-Hand1. Państwowe
.
pial uczniów z !pracą w p'aslece. organizowana Ogólnopolska Wysta- Zakłady Hod.o~li Roślin. Państwoojn.a przerwała znojną pracę wa Ogrodnicza, Wystawa zostanie we Zjednoczefi1e Przem. Konserwo. ' .
.
pszczelarzy łódzkkh, Cz,ęść z nich otwarta 20-go października r.b. w wego, oraz firmy. p~atn..e i Za~ .ceny w bufetach lto~ejo,,~ch: wlstoso~anie i~h do poziomu, jaki
1e1u
. ł'
•.•
• st
. k' budynkach i ogrodzie przy ul. że- kład hoąowli nasion l kmat6w o... W:
wypadkach są mewspohmer- dyktUJe UCZCIwa kalkulacja kupiecmUSla a opUSClC mICIlo, paSle l romskiego ~8 i trwać będzie do 15 raz szkółek uR.egiet ' z Krakowa. o· nle wysokie do cen ogólnie prZyję-lka.
.
zaś zostały zagrabione P'l'IZez Niem listopada."
raz prywatna hodowla W!n0gron.
tY~h w innych zakładach gastronoców,
.
.
,
,Prace nad budową stOIsk i przy- mlCznych. Tak wysoka różnica cen
I
l,
. Obecme orgamz.owana Wystawa gotowaniem terenu są w pełnym nie jest niczym. usprawiedliwiona,.
~OCI
Gęste
'JI'lI,D POpn~''DA B~DT"''rtCTWO Jest drugą z rzędu, w stosunku do toku
różnica kosztów handlowych 'est
.
R•1I.<.:g
.II....u,
nI.:". l ... i
zeszłorocznej będzie jednak lO-cio
.
"
. minimalna i w na 'm.ni .
'J.
N~Jstarszą tkaczką, w Polsce jest
W okre,s.le powojenym rząd5pe:k;rotni~ więk~za i.ob,ejmie piędzi~- Ch:~~~vap~!f~~~~aStki::.ad :~ stopniu tak wyso~ej ej~~c;a,:~ ~CU:Ianna "Ca?ar:. ~tora w zawodzie
cjalną tros.ką
o,toczył :r:o:zwóJ Sl~t kilka stOIsk, O~eJ~owac będzIe tyczny, będą jednak i stoiska ~rze nie uzasad.tJ.!.a.
..
SWOIm. pracuJe JUZ 61 lat.
pszczelarstwa. Przy Mini5fersłwle dZlały: 1) produkcjI l ochrony 1'0- dażowe. Organizatorornchodzi głów Rezultat Jest takI, ze przeciętny
Mananna Caban pracuje w Pan.
Rolnictwa zoo-ganizowany zosłał śln:, ,2) ow~óVf. 3? warzyw, 4) nie spopularyzowanie konsumpcji i czł~\vieI: prac! znajdując się w po- st~owe~, Przędzalni i Tkalni Juty
referat pszczelalI'ski, a przy Izbach kWIatow, ~) Jagod lesnych, ~) grzy- uszlachetnienie produkcji, gdyż pod dro~y me moze korzystać z ciepłego "Warta w. Częstoch9wie. Mimo po0. l '
h
,ł
. 1 . _ bów~ 7) zloł, 8l transport~ l opako- tym względem znajdujemy się na .poslłk~, bo ,ceny są zbyt wysokie na deszłego WIeku (ma obecnie 74-lata)
ruO mczyc
powsta y specJa ne In wanla produktow ogrodmczych, ~)) niskim poziomie.
Jego kl€SZen.
p, Cabanowa nie chce przejść na
spektor:ały.
pszczelarstW-a, 10) przetwórstwa,
Dyr. Drozdowicz zdradza w roz- Ostatni? Min. Aprowizacji i Han- emeryturę i zawsze wykonuje 100%
Ball."tnicy łódzcy, korzystając z 11) ogródków działkowych, 12) pra mowie z nami jedną jeszcze tajem. dlu poleCIło Centrali Zrzeszeń Prze- normy.
poparcia rządu, już w pierwszych sy i wydawnictw :fachowyc~.
nicę - oto uczestnicy Wycieczek mys~u G~stronom~cznego~ m:r6cenie
Nawiasem dodamy, że dzielna ta
dnlaoeh Niepodległości przystq,pili
~ak? wystaw~ wystąp~ą spó1;- szko~ychotrzymywać będą be2:- specJalneJ uwagI na. wygoroyvane staruszka jest matką 12-ściorga
'l~'!. d i 1..._ • W Ł d...... ...l. dzIelnIe ogrodnlCze z całeJ Polski, płatrue produkty owocowe: płynny, ceny w bufetach koleJowych l do- dzieci,
(jk.)
d O za u.l'\; an.a lX1il"CI.
o' Zol l:n- min,isterstwa: Ro1niciwR, Aprowi- owoc, serki marmeladowe, kwaszo~
- - .- -_ _ _ _ _ _ __
nieje już p:rz~ło 200 pasiek, Uczą zacji i Handlu, Oświaty i Leśnict- na ltapusta z culU'em (witaminy).
.... "
.. .
wOlewo łwa
było się uroczyste położenie kamie-

sq za wysokie

w

NoJsarsza
·t
t

Ze stratosfery
" · d kn a dno.'m' or''za'

Z

" , ' d.z

z TOMASZOWA

MIEJ'Kt.OPOTY
Dotkliwie daje się odczuć brak
wyprawę
fa~howych s~ urzędniczych. Np, wy
,9z 1ał ,techmczny
reprezentowany
W 1939 r. słynny profesorjglębokosc 4000. m pod pOllJf.erz~ ląd wydostac.
Jest .tylko przez jednego inżyniera;
Piccard projektował ekspedycję chnię morza, aby ustalać jakieś Ale i ten problem zostal roz· ro~plsano I<:0nku~s ~a ki<:row;nika po
naukową na dno morza. Wojna rekordy w tej dziedzinie. Głów- wiązany uj bardzo zresztą spryt ~laar6w mIasta l nikt Slę me zgła-

Pro.f PIccar szy uie nowq
,,

.

sit:~~U

,

ka w P

~f~mwięf:~~~op;~1afo~~~~:

ginmaMini
ster Zdrowia dr. Litwin, Wiceminister InforI?acji i Propagandy ob.
Drewnowski, przedstawiciele samorządu miejskiego
władz powiatowych z 2 Radau.{i POWIatowymi ha
cz~l:, organizacje społeczne i. młodZIeZowe za sztandarami oraz licznie
zebrana ludność z miasta i okolicznych wsi.
. N' l . ,
a ezy .podkreślić docenianie do;})ra nauki przez ludność
. kt6
wzięła lrta
d . ł . WSI, . , :a
fundatnnts.ow~ u~a przy k0~amu ~
bUdowl:ny~: l 'ZW :lce matenał6w

w

uroczystości wzięli udział

l
k d' t
.
.
l
t d'
d
.. , ł
'b'
na przesz. o zzeObym tlym !e~o ce, em są S u ~a na nYplodpomYds oWYk slp.0SO "
ThempOtOdbudOwy zniszczeń wojen
smz ym zamzerzenwm.
eC'" promzenzowamem k osmzcznym
spo em u l umzeszczo- n;yc Jes powolne. Remont budynnie niestrudzony profesor przy~ na tej głqbokości, a także ob- tle zosłanie .stożkowate . naczy- kkt dla wojska i kąpieliska miej~
stąpił do przygotowań
celem serwacje Ilory i fauny tych Tl~- nie ze śrutl!m w ilości. wyslar- s eg~ ~ braku funduszów - utknął
' k
'
b
na mIeJSCU.
poczynienia ba d ań nau owych gionów.
czającej na o ciążenie aparatu.lz R A W Y ·
na głębokości 4000 m pod po- Kula, w której profesor uda Otwór stoika zamknięty bę-lcHŁOPI BUDUJ'4 GIMNAZJlJM
wierzchnią wody.
się na tę wyprawę, nie będzie dzie za pomocą elek tromagn e- w ramach "święta Oświaty" odJakimi środkami zamierza holowana przez żaden okręt. su. U góry zaś kuli znajdować
.
i
prof. Piccard zrealizować swą N,iezależność jej wpłynir! korzyw się będzie bqńka z oUwą i' pa"
za
W dniu 5 paźd2llernika rb. zmarł śmiercią t
.
niezwyklq wyprawę.
sinie na wynik ekspedycji, roz rafiną.
żałowanej pamięci
raglczną nieodNajwiększym
zagadnieniem 8zerzając
automałycznie pole
W momencie, gdy proF, Picbędzie naturalnie skonstruowa- jej dzialania,
Przede wszyst- card zechce wydobyć się na paSTANISŁAW
nie specjalnego aparatu. Aparat kim nieuchronne kołysanie się wierzchnię, naciśnie on znajdupracownik Państwowej Centrali Handlowej odd • lu
•
ten ma być w formie metalowej okrętu narażałoby kulę na cią- jący się wewnątrz kabiny Spr!w Zd. _ Woli
Zła
reJonowego
kuli o 2 m średnicy i 11 centy· gle wstrząsy iutrudnialoby na- cjalny lewarek! . odcinając do·
W Ztnal'łym żegnamy serdecznego k o legę i wiernego przy~
jaciela.,
metrowe;
powloce stalowej, faralnie wszelkie
obserwacje. pływ prądu d-o elektromagiczmr
Dyrekcja
Zważywszy, że ciśn.zenie wody Poza tym l: kilometrowej długo go magnesu. Śrut wysypie się
(4471-tP)
k:ole~y i wSP6łp~acownicy
na 4000 m glqbo~ości wynosi śd linia wywoływałaby przy Zg stożka i kula zostanltJ pozba
405 kg na 1 cm kwadratowy, po· poruszaniu
gwałtowne
wir)', wiona swego obciążenia. Dzięwłoka lej grubości oprze mu się które płoszyłyby faunę głębino- ki właściwościom (jliwy i paraś.tp.
skutecznie,
wą,
liny, których gęst(}Ać mniejsza
W ten sposób kwestia ciśnie- Jak więc widzimy, decyzja jest od gęstości wody, aparat
1'11
nia zostanie rozwiązana. Pawła profesora Piccarda w ttJj dzie- 'fur: trudu wypłynie na powierz·
wika,l'iusz
F.t!:~::i:s; i:d!~t wiO ••
ka stalowa ma zaptJwnić calko- dzinie ma poważnfJ uzasadnie- chniq . .
l,
. ęZlen z obozu Dachau.
·t· bezpzeczens
•
, tw° pro f esoro- me,
• pOClą15
. ,{a ona, Je
. dnak za so- Za kl'Zk a m
. ieszecy
.
.
. W dniu 10 paM~iern1ka rb. o d
WI (J
uczenI!..• wszy
WlOllle żałobne n.a.bożeństwo w k _ ~~ ZM l:I rano zostanie odprawi ł jego towarzyszowi "podrÓ'· bą pewni! trudności w wykony~ 'l!tkich kra.jów będą mogli oceprzy ul. K:s. Biskupa Bandurskie OSCle e a.t ki Boskiej Zwycięskiej
'ży'l.
.
waniu. O ile bowiem latwo iest n.ić zdobycze n.a1.1kow(! te; pod-I'
kich byłych więźniów POIityczn g~ł na kt-ore zapraszają,. wszyst~
.r
p'. d
' ...
d
k'
d'
t
yc . oraz krewnych i znajomych
·
J Qd nak ZQ
prOfesor
. lccar OpUSClC
szę
na _ no mors ze'l!!!/) nt,? '1 {Jp.f::n ~~ <'4;; n;rtn~tra8zo-1'
(6225)
Pl'zyja.Ci~le i b. Wi~ruó'Wie Pol.
~~~~fu~m~a~~m~mkh~~~~~~M~~U~P~wk.
___• • • •_ • • • • • • • • • • •lw~Ł=O:~:i~·••••
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nie przeszliby do historii - Z żyda mistrzów mUly~i

I

• Sbui.!iując. żyrwOłty wiell".ch talen-j ?jciec zabn;ł Hiindla na dwórksią
tow, na{llotY;kamy raz lJo I'az wypad-~zęcy w \Velssenfels. Tam posaa:'ol1oo
ki, że rodzice sławnych później arty\ chlopca żartem do orgamów. Jedna'k
'Stów mie mieli Zlrozumienia dla i kilkanaśeie
taki ó'w
odegranych
Nieda,,-v:no po;ruszalem. w "Dt'ien- mieślnic.ze1, a todlaifego, że Wła- ideał ;rzemieśLniik.a i arlysty użyt- -.:.:zdolnień swoich dzieci i energicz"I pTzez. ni-ego spra.wiło, że książę naiIl'Hru Lódz:kim~( spr.8lWę ścisłej w~ół d
I b
Rz 1 'I
"t. d
.
nie ich rozwojOlWi przeciwdziałali. l kazał uczyć ehłopc-a muzyki. Nic .iuż
~y
ze !Z y . em es nlczej w AlO zi kowca, wySiZ:kolOl!le.go zawooo,wo W p.syehice rodzicielskieJ' leży prze-l,. nie stało więc na przeszkodzie rozpr·acy plastyków z rzemiosłenl l' co zup eł"
. pł'zeb'
- teoretyozTIiie, p,raktycznie i a!rty- świadczenie, Z-e tylko ojciec lub mat- j wojowi w1elkiego taleni'U'
I1le me z,naJą
.>legu Ol)dziennej jej plO'tTzeby w życiu Z.fl- rad zjaz,du w ZakO!p8lnem, albo też styc.z;nie, hez uoieik.ooia się do hez- k~ wied;;ą na.pr!lwclę, jaik nl:lleźy po-l
wodowym niemal każdego rzemie- w d'ćlłłszym ciągu uważają, że re- 'myślnego naśladowa.ni,a lub po- ~Je~owac. d,;1€c1nem, by zrobdo t.
SCHUBERT - LUDOWYM
ślnLka lub rękodzielnika, w sensie fe.rat arlys-tyc.my ,.,narzucony" sługiwania się W1zoram.i nie mCbją- lmJrlekr~ ZYCl~,,::ą •. d k .' d·' bl I
NAUCZYCIELI..\\I
us.zla1che:fnieni.a
tych WYil"obów,
M' '. [ łw p.
ł' t ·
.
,.
a ze CzęO'w Je na
1'0' Zlce
ą-l
które n.ntrzebuJ·ą Ws.nAJi....ra...y a....k'- przez. mIS ers .o ,rzemys u Jes CymI n!c wSfpolneg.o. ze 51rodo<W1l- i'zili, nie pozwalają.c d.zdeciom stąFrRThdszek Schubert śpieyrał jako
y~
""''''''Y' '"
UJ
z.hyrłeoZlI1Y.
skiem 1 kulturą miasta tkackiego, pać po umiłowanej i.'rodzel I nieraz i dziooko w chórZe chłopięcym i przY
stów po'śroo.l1!io czy bezpośrednio.. Władze ministerialbne. szko.lni-a. także pil"zedmiotem który tu już ty~ko żelazny ujpóJ." dziecka, nie co-', tej okazji uczył się m. uzy;k·i. Poważ'
fa'
t · d'
ł
'
.•
. d k
t d'
t illl
Jący Slę nawe p.'Ize ~l~PQS uszen- n~e.J.szym Je na.
s u~lom. w . !
d o.mo., władze rzem:eślni- dwa all"tYSlty-czne1:!o uwzdlędnia~ac .ma swoją tradV'c~e ł bo.gali:e r:anny
Jfi:k . wia
d
'
, . t:>
,t>
J.
.
.
-.
.stwem. dozwalał mu .dQpaąc celu.
klerunku przeCIwstawIł SIę OJCiec,
cze me ocemająważności i dOlIlio ."P~ic~,a1ny. charater Łod~I wprawa- [)i'ogl"amu 5zkolemowego, przeroPoniżej zestawiono
szereg clla- który przeznaczył syna do kariery
słośoi znaczenla S.PNvW arłysłya:- d:mły w ogólny program nauczania hiOlnego z naJlep:szy:mi rezulta~ami. raktery;stycznych
:pr.zytkł:adó.w
ze !~at:czyeielSikiej.
nych na codzień w rzem!osle 1 rÓWlnieź j naukę tkactwa dD łódzP01jmowall1!ie
nauki
tkadwa świa:ta ~uzyki. które .a1isbruj~ wyFranciszek, poSłUlSzny oj <m, był
SZlkoleniu młod'zieżyrzemieślni-kkh szkół a;rtyrs.łycz.nych, gdzie tka l)'l"ZeIZ władze I.zhy Rzemieślni'czej powIedZIane na wstępIe uwagI.
przez .szereg lat praktykantem przY
ozej.
ctwo pojęte jalko pr.ze'dmiot arly- jak 1 IIl1isfymtu. Do.sKOIUa!len.i:a Za- LEKO.TE MUZYKI O PóŁNOCY nauczycielu luc..'O'Wym.
StalllO'wIslko
władz rzemleślni- słycz.ny, t1"aktO'Wany jes.t w siposób woldoY:Tęgo Rzemi,o!Sł wydałe się
"
BĘDĘ PISAŁ WALCE JAK
czy.ch w tej talk bardzo ważnej jak najba,r;tbiej włalŚci'WY, łącząc w być co najmniej niewłaściiWe i l Gdy WI1~l~l ~~Zytor . Hand~l"
OJCIEC'"
sprawie' zarówno twórczości, nroro nauce S!p'l'awy techmilcZlne tkactwa Wil"ęoz s.zkodliwe dla samef!o zawo' ~.dradzał ł aiko. ?:'Zl~ z~'lłowallle I
.
".T'
•.
•. ,
. ,
t>.
{.,Q muzylk'l, OJ'CH~{! Jego EtIltI słyszeć
bów czy produkcji rzem1eśln!czej, ze ~rawalITl.1 a!fitysłycZinYlffil, Z8Il"OW du tkacza, bO'WJem me rooZlna od- nie chciał, by SYiIl k.ształcił się Wf. Jan Str~UiSS - OJCIec, wyg.rywaW ocln·je-sleniu do poziioom a~y- no w WyższeJ} SZlkole Sztuk Plal!;,!Y- łąDZYĆ tlkalCtwa od pojęcia sZituki. ,tym 1cieru:niklu. Krzykiem i groźbami! JlfCY 00. WIeczoru wa~e-e w Pra~~rze.
stycznego, stoi w wyrażnej sprze- cznych, ja,k i Ni'Żiszej .szkole Prze"
Dla.tego też naukę te~o zawodu usHował w.pł.ynąć ma. ch}QlPCa, by ten Ifle chmał, b{=Iaieg~ .~~Z:t o:
cznośd do załO'żeń, pragnień i dą- roystu ArlystyC'z.nego wykładają miUlSlZą prowadzić wykwalifikowani .p~~.esta~ sobie zawracac głowę m~-I.:t:hi:rnsina ~~zędnikiem r na poważ
żeń Wład~ Min:i'Sterstwa Przemysłu, tka>CiZe ilIrlyści, ucząc splotów i pl.asłycy i wnosić j·ednoczeŚ<ni·e war ZS N~e wiadomo jalk potoezyłaby s·~ ,nymstanowisku, z dala od al!'tyg.~
bowiem utworzone przez Mini'ster faMur'. tka'ckj,ch przy rów.nocze- tości 1lwón;;ze z·arÓWiIlO w samą jprzyszłość Handla, gdyby nie ing~- naj cyg~neri.i, Stary muzyk łajał
siwo referaty a.rtystyczne przy każ- sny;m uwzględnieniu nauki 'Orna- naukę pr.zedJmi'OJtu, ja,k i kształto- lJ.·encja ci00k1 Anny, kttóra zabierała !Skyna , lle.kroc .yrzYNł~a~ dg~t~
~~.b. tk k'
h
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h
cMopca do ikośC"oła ,,·..-l'z·e
/\0'1 ....... Ć ,8 -l'zy,rJC'aa11l w ręiKU.
1e Je n~ . ,
def z i'zb rzemieślniczych, władze mOJ.JlLUaC lego, armolll'i a:TW, WOO1'le POJęc plas-1y,cznyc , w odnie
h NI ,5"", 1 ~VIO OLa momog-ło bo Jan Strauss - syn po·
a także
ku
ił·
t
t
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.
t
łk
d
t
.
bk
na
organa-c.
astęjp!1J1e
CiOtka,
koLL'
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l
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1
tychże itbb, uważają za narzucony
i ~b rysUiI1
~al ał'S wa
e~ S'mmu. ~le y' o .Q. zw, nary u rzystając z mieoibecl1ości staregx> ~tanowlł pl·~ac 'Wda c~ą.łtaJ ł a . oJc!ec
sobie pr.zez Ministerstwo
nlepo- spo.so'p.rzyg01fowuJąc odpowledm WYSolk!ler klasy, wybranego, ale i Han.d1a. <wrowadz-iła do domu w ieel~ swoJ,:,go 0I?1 , zacrruewaJąe
trzoony bala.sł; ·z:nQ!sz~.c go jako ZłO ffi&teT1iał ludzki na stanowiska nie do zwykłego 1:kacza, takiego o ja- wielkiej tajemnicy klawikord i u~ talentem gWIazdę Ojcowską.
kOln1eczne. Taki s.Łan rzeczy oczy- tybko kierow.nicze i robo.cze, ale kim myśli 1l1!&t~tut Doskonalenia mieściła go na strYCh.lU.
NIE BYŁOBY PIEśNI SOLVEGI"
wiście nie może pr.zyczYlnić stę do i samodZielnych tkac.zy 8Il'fy:słów- Zawodowego Rzemiosł w Łodzi. i ' Ma!ły Jerzy ~ry;deryik, ćwiczył na •
"
l"oowoJu i pla.nowej działalno.ści twórców. Tego il"odzaju p.osta,wie-j
.
I· mm. vy
n~, f?}(.:'y WS2ytSCy oomown!- ...gdyby młodociany EdwM'd Gl"ieg
Ministerstwa na tym .nolu.
Cie1"lnli
n!i'e 5prewy tkactwa
uWOJŻam za
pr()~. Chwalisław Zieliński erp~~yp~d~ zr".~.
:d. . . ił n".,.tM'llrl'l·e,
• pod~ał
się żądaThiuśwojego
nauezy~
y
~~.
..-e ...
""" .....t'~L
ze
dela który
:prz.yłapaw.sz y u chło,pca

Młodzież tkacką trzeba szkolić w prawdziwej atmosferze sztuki
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na tym rzem1'osło i cierpi na tym,
co gorsza, szkolnictwo rzemieślnlcze, ni.e mogąc oddiZiaływat na
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OdCI.nek

G d Z eln

sprawę POtzl«)lmU alI"tystycznego w
Tzem!o'śle czy ręN:od'ziele,a nawet
w

muzyczny·

.

przemyśle.
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Si'

k
po, ołenie rzemieślnicze,
Przed rokiem tuż po wojnie
wych~'wfllne w niedo'sta;t}{u tego imówilo się o dwóch naprawd~
cZYll1.mka artystycznego i e.stetYcz-! czy.tmych ogniskach muzycznego dziś samo. r.zv h d . d t
.

Ł

od Z

z
jzeszYt
nakazał

pierwszymi kompozycjami,
mu
z8ipr.zootać pisania
tych ,,.gł1llpstw". Wkrótce chłopcem
za-inreTe.sował się skrzyjpek Dle Bull
i zajął się jego wyJksz,talceniem muZycztnnm.·

111

A jakże jest u nas? Czyż
nie mamy swojej Filharmonii,
.,
. ·d··· a·
czyz me przYlez zalą o nas
najwybitniejsi pianiści, instrumenta!iści., dyrygenci, czyż nie
w Łodzi właśnie dokonywa się
k
e sperymentów . upowszechnieniawych itd.? Odpowiem na to

·81"SlZe

SŁYNNI śPIEWACY

I

....~m;ieo .CaruB<? i Beniamino .Gi~!i

mmęlj s·ę z ,,,p.o;wołarrl1em.
Pierwszy z nich miał Z'Ostać kreśla.-

rOW11:1e'Z

/.'
. p .c o z.r. o ~-Inych w Polsce; Krakowie i Ło~
nz.em. a drugi .•. szewcem.
~o swI'a.?Omego :prz~ko.na!ll.laJ ze Idzi. Tak było niedawno gdy
pra'ca lICh po.zbaiWlOTIa s.zla'chełl"
.. .
'.
NIE OHCIAŁ GRAć
nydl .." - ' ' ' ' l
. k
t .lt
l b stawa lsmy do. wysczgu. Nześfe. W8lll(}SCI loran, . SZ a~ ow u
t
.. ze . . t d . . .
a
barwy jest czymśniekompletnym, Y'Klnk : / 'des Z zz~zaJ. . l
A teraz dla kontrastu: dla. spranie daijącym pełnego za,d.Owolenia
ra GW na a stol na. cze e
wie dliwości zaCytujemy
'WY!Padlki
z ich plra.ey. I dla1ego częs.to słyszy ruchu rr;l1zyczn;go.
NaJlep~zaktótko, przedstawiając listę przeehy~e ..Sły.nn! skrzY'P~ .Ntccolo
się gło"'y
·r:zeml·es#!IIl;l?-O·W
wołPJ'ąJna y.azz.e)
orkzestra
muzyczne,'
ohc.ał
&:ra~.
"
IK
u
l
k symfonz,c.z~
" strat kuZ1ury
.~
, . . Łodzi"l~a,gallll11
Zmuszała I!Jle
go to
tego uczye
matka,t,l1ękitol'eJ,
cych o pomoc 'artystyczną.
na, szna grupa ompozytorow,
za ostatnz rok. Opusczlz nas m. jak m6w;iła, objawiał się anioł i
,
osiedlonych
w tym mieście,
in. WaldorII, Mierzejewski, oświadczył, że syn jej moŻe zóstać
· ZJal~d referE!ntó~. ~,rfys·tycznych wźelkie wydawnictwo muzycz~
Belina .. Skupiewski, Bacewi-I w:rtuoz~...
• .
p;rzyl!zha1ch rzemleslmczych zwoła ne dość liczna publiczność o
czówna, Dubiska a o.statnio . Podo~nIe miała ;nę ~zeez z ~ny d? Zakopanego. w lipcu br. o~ w;robiQllym smaku, (sa to ostat~
S . l k'
. nIm, ktory był lemwy l wykręcał S1ę
mawI'ałsp,rawy sztuki ludowej i de,'
p l
M h'h ~. . l'
Z.zpzna s. l oraz ,K,acperczyk, me jak mógł od lek>cji mt.:zyk~: Jednak
'n' wł"
•
t k' m w
o sce
:.o. D 7. amtJ-mfe l~
lCZąC kzlku wazme/'szych czlon- ojci€<! J'ego; grający W mieJsikiej 01'f1 10 a POJęCI·a, zarO'WllO sz U l ·
.
~
,
'
.
'ak .
sł 1 d
l genez,• c ho dzący na k on cert y, nokow
Fzlharmonii
oraz takich k.~estrze,
i matka - śplewaozka
zmu
J
1 przemy u u, owego, w ce u
h k d l h'
Z· I
. 'k P
I ~k k '
'i sili chłopca do żmudnych Ć'W'C'z:eń i
na,leżyfego oiplracowanla programu wyc. a r s ,ue ?czy me. na e~~ I
ROM~N PALESTER
. • lla • ana m. =. ~orzy przez, czas! wkró.tee Gioachino· Rossini • zaczął
.pracy p-rzez re.fereiIl.tów. którym jtu!a! PO~zuklw.a:) . . "Czynmk.
Laureat l\bę~zYnarodowego Festt"lpe. ~len noszlz SIę z zamzarem' kompo.nować utwory muzyezne,
.
. lo/.zclalne
zdaJą SIę rozumie c ~alu w Lottdynle w 1946 t. Launeat oszedlenia się w Łodzi WracaSlaw.
s.~8IWY t e są !poWJer,zOlIle w tere-,
k' dZ. NagrodY MuzyczneJ m. KrakOwa
••
•
.
nie i w wail"S'zta,ci'e.. Długo i szero- wagę muzy 1.
a kultury mzamy rnnym'l słowy do tego blo~
~o omawiana była sprawa po:f.mo~ ISła. Ufundowano. dwie nc:g~ody przez sY8tematycz~~ prac.ę. Re- g~ego stanu' przedwojennego,
waiIll,a i oll'gan1'zowania przemysłu I muzyczne (~), . . Jedną tt;leJską, zultaty !e są wyn~klem. me tył- kIedy . to n ajwyb itnitJjsze siły
znO~le po~z
ludowego, orraz pielęgonowan.ia pra ,drugą WOJewódzką. Pzerwszą ko wspolpracy Wlslockzego, ale naszego
Konserwatorium nie Z diniem 15 wrześma 1946 r.w:pro
w.&iwej wtuki ludowej w terenie (50.000 zł) zdobył w tym roku i zrównoważonego budżetu {ej mieszkały, lecz czasami
fylko wad!z.a się .do- .oIbiegu znaczek p.oczpo to, aby spraw łych i pojęć me Roman Palester, laureat mŻędzy_!instytuc;i.
Powrót Grzegorza przyjeżdżały do Łodzi. A cóżl toWY dopilaty wartości 1'5 z:t. dna
łąozyć z rzemiosłem, kfóire powin- tlr;rodowego. lestiwal'fl w Lon~y- Fitelberga (przed kil~u ~niami) dopiJ!ro mówić o
nagrodach ,p~hi,e.r,a.nia <l~pilat za nieopiliacone liU'~
n.omieć wł.a,sne dr.ogi mtys.tyczne. me, autor wzelu wybItnych dzzel, i do Warszawy aktualzzu]e spra- muzycznych!
nledostatecznJe opłacone pr'zesyi1!ln
Zdawałoby się, że ta spra:w:a 5ło- zwłaszcza symfonicznych, do- wę Filharmonii - będzie ona
WITOLD ·RUD-Z Ń
pocztowe .
.surrrlru SlZ.ttiki ludowej 'do rzemiosła brze zresztą znany
w Łodzi. całkowicie zreorganizowana .
l SKI Znaczek pł"ze·dstawia na ule brączy rę.kodz;ieła, za. pośre~ni:twe:m Jest fa dziś naifęższ~ chyba co przY,czy,ni się ,~o dalszego PS. Za kilka listów wodpo- zowy~ rysunek t~ąlbkipooztowej
tego. zjalZlttu zOMame nalez~c'1e po- w [olsce. znawca orkzestry, ra- wzmocmema POZYCJI Warszawy wiedzi na "Co robić t • dz.fę- przeCIętej hI.yskaW1C~. U góry zast8lW'1O:na przez bbę Rzemlelmczą sowy
talent
kompozytorski, w. ruchu muzycznym.
kuję, W n.ajbliższym czasźe od. mlesz·c:zony JestnaplS ,'/PocZ'ta Pdw .Lo~zi: na SWl~,in; t~iI'enie, przy- c~lowlek 0. niezwykle;. organź:a.. ?fzyjemną niespodziankę spr~ powiem n.a nie W osobnym od- ska'· u dotu napis :,J)oJJlata" zaś u
n~mmel w Od:nI~51entu d~ 5zk~1- cjipraćy l. doskonałe] .tec~mce. wrla n~m Bydgoszc~.
Dzzękl cinku, czekając na dalsze wy- .do/lu ~? o,buboka'Cih po(~an.a jest.
mclwa rzemleślfilczMo. Oka,zuJe Drugą
nagrodę
wOJewodzką pracy l pedantyczne] wytrwa- powiedzi.
wartosc znaczna ,,15 Zł!. •
się Jednak, ze an.i Prezes lesty- 30.000 zł, otrzymał Arfur Ma~ ł(Jści Arnolda Rezlera, miejscoZnaczek jest nie,pl:!'r,f ero wa.ny.
łutu ~o®kon~len;i~ za.wodowego .law8kił . równie. ż kompozytor, Wa orkiestra osiągnęła niezwy-I
· Rzem'l.osł. ktory Jest Z?T~.z~m .dy- wychowanek Krakowa, slysze- kle rezultaty, Stała się jedną NIE ms'l.' TO
PRZEPIS~ l i U L l N li. R N E
rekt'?"OO1. Izby Rzenlles1mczer, w liśmy jego symfonię w ubiegłym z najlepszych orkiestr.
Dużą.
ltADNYM SEKRETEM W S l i A Z o W l i I DLA MATEK
LodtZ,I, ~l władze .1n.:tytut.u:mafą- roku. Muzyk rzetelny, w8zech~ także rolę odgrywa pozytywny l dlatego informujemy, że:
PORADY KOSJ.\.fETYCZNE
: c: amblq.e postawlema te<] m5tytu- stronny, za8tużyl swoją pracą stosunek
bydgoskich
władz 1) cIą.gnienie li-ej klasy 48-ej 10- logato ilustrowany DZIAŁ MODY
CJl~" ~ mi.aTęc~tr:a:lnet: szkoły, .zu- i starannością na to wyróżnie- miejskich do muzyki. Zarówno
terU klasowej rozpoczyna się
· pa/Ule nie Ol'l·entUJą SIę czy 'l W .
. k "
'k
. 'l " .
już 12-go bm.
a
jaki sposób można, ~użytkować m
t.
. .
. . la osc
d z l O'sc lmp~ed wy- 2) główna wygrana tej klasy
· WZO\l"Y sztUiki ludowej·w celu sz.ko- h
ę'We . mleJsce p Z~Jd~J~ s~wa. Yh go~z:z na
no z
wynosi obecnie p6ł miliona
znajdziecie
lenia młodzie.ży r.ze:mieślniczej, fe y ha . akrszaw a.
OSIa. al~c pzeBrwsdzyc 'Zmz.e1sc w ,o lsce. .
złotych.
w czasopiśmie
sIroro 'W programie tegoż Instytu- rac. ę • mes Dor d ynowane l ~ nz~. ar zo SI me rozwmą
~lę
3) ostatni termin odnowienia lo~
DLA KOBIET
·tu, p!l'Zewidzlane jest po.sługiwauie zl1peltlte uporzą~kowane ZYCl: ruch muzy~zny w Poznam~.
su 9-go bm.
się WZOTami ludowy,m.i przy nauce m,uzyczne, potraftła , stworzyc Od rok~ dz,zala t?m opera, kto- 4) w tej klasie i dwu dalszych
'młodzieży t!k,a'cki'ej w związku z u- kllka po~aznych placowe~. Pol- :a czym coraz Większe postępy
rozlosowanych będzie ogółem
· ruch. oruien'iem wars.zta·tów tka- ska Or. klest.ra. Lu.dowaJ klerowaL pod sprawną ręką dyr. Lato.
41000. h
. k'
k ~l'
b't
l
. . wygranyc
na sumę
. E
ćklch w lnstytucie whie.iącym ro- n? przez r;t l od ego ucz.ma .nes- 8zews zego,
res l ~m z ne p a- 56 MlLIONOW złotych, w tym
u
ku s.zIkolnym. Z tego wynika, że CI,
Stamsława
Wzslockzego, ny. To samo KatOWIce. Dobrze MILION, 5 wygranych PO pół lniwł.adlZe rzemieślnicze mające zwie- kompozytora, dyry!!enta i piani- zapowiada się ruch muzyczny nona, 32 po 100.000 zł, 50 po
rw~ą wł~dzę ~ezip.o~edIJJią nad się. ó~az rod slrony 01' ganiza- n~ Wybrzeżu. Gorzej /~sf .z Lu- I~~:~~~: .' i13t~ ~~ 20.000, 490 po
· tą llIlS,iyłucją, me dhaJą G pmw- ryTm!J) prze! Chor!ynę, poka- bImem, wobec osamOtnumw fe .. , dlatego też warto jeszcze' t
dziwy 1 wysoki .POZ'1o.m artysłycz- ~!1ł'2 lak .,~h7:y pmrować i ja- go miasta po krótkie; i pr:u!lol- i l':'zystą.pić do gry. Ryzyko ~ie:r~:
ny w wY$zkoleniu młodzieży rze- kźe wyniki
można osiągnąć nej karierze zeszłorocznej.
I k.ie s~anse duże.
(kr 1836) ..__............................_ _ _ _ _"""""(k...r....1....8.32....
·
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Dziś mecżt piłkarski
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trzymy na rln przez
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szkło powiększające

W przededniu dwóch wielkich imprez bokserskich

Dzi<ś i() 19odzirnJe 15-1?1 iIla b?i\Sku
ŁKS rozegrany(llQiS\taJn~e zatp'?'Wloaldany Q,d \k\'Hru ,d1ni me'az p,iIlkaT'skr o: dharaktBrZie mi.ęd'zyn,arodo.~vYiJJ1. .Pltkoars'kia ,dnlŻ)ma z Rttmu:n:!l bę.dz1e wal-

'"

....zy

la

z Ikombinowanym
.

ŁI(S

zes!p,Qt!,em

Legii ,z W atflSlZa WY'~ • "
•
. Je~teśmy w przede dniu dwóch Iszedł do wagi wyższej. Nie będzie nie o osobiste porachunki. Kamiński Ikto ma walczyć w .Łodzi.
ni _ Stp'o'tka,nie to :JJęd.zle JelS~cze Jedl1ą
1
k1f:Hnch, na, szeroką. skalę zal>:rojo- . on mógł I:ut'" j liczyć na większ"" PO., oc~~-wi~cie Za5łUg1,Uje, na to żeby raz
Th'Ieeze z '\Vęgraml będą. spotka a ,próbą s:1 p'1 ikar7.Y tKS, .k.torsch dzenych: imprez bok~crsldch w POl§CC.!wodzeme." Kowalski powi~ien v albo n:reszeie zaczął wyplywa6 na. szer- \00, które odbij~ się g~ośny~ e~I:emkaią' d,a.lSI~:e ~lecze 10, mtstrzo'SlU\YO
Będ~.iemy \.-al,czyli tym razem Z re-! wrócić do wagi lekkiej albo .., \vY-1 sze 'wotly bo nic i nUrt mu nie po- Ipo całej E~U"ople. NIe odnieśli.;my D ,l,sk'
.
T"
N" t · d I
I
'
,
_.~
h SuliCesów • sportowyc,h
w 0"
.' l ' k ' RuP reze'lt
.' a c'Ją U
nęg'wr •. IC ,ez z ~e-fcofJ}ć 5\;,~ z cZ~v',m::;go żyda SPOi'tO" trafi otworzyć szerszej
pel'spekty-lż;:],Unyc
•
11-"DZ'i's~.ejs,zy !l1HWZ z pll' .rurza.t:nn
go! ze Pl'zygoto~ama: do tych me- wego. Bardzo lubimy tego sympaty- wy sportowej - jakspatkania mię- Pradze. lVLU!sLmY '!łęC w. lak.aOl mutr1ii zlap'Q.cZą'tkl1i'0, ,ThaW1Cl;Zalille ~S'to

I

1

ezow są. w całej pełm, a "prowlzory
czn~l: ustalone przez kapiiana spol'to,"" e,,? o _sWady ~udzą cały szereg za
st~zezen.
Iiapltan sp,?rtowy PZH
opIera swe postanowiema na wywodach pr~y! albo :et ~ własnych
spostrzezemach, ktore m.estety, nie
zawsze są szczęśliwe.
Skład na mecz 13 b.m. w Katon1cach jest następujący: Ba-zarnilr,
Gl'Z~:YOCZ, A~tkie\vicz, _ Koziołek,
OleJml{, Nowara, Iiolczynski, Szy-

m~~'ad
~ 1~ b.m. na ~ecz w Lon:am!-~sl{!, Cza:n.ecki, Lecz~ow-

cznego zawodnika. '''iemy, że jest
on pupilem nie tylko Łodzit al~ ~
Warszawy. Jednak po jego ostatniej
walce na meczu ŁKS - Zryw zauważyliśmy wyraźny spadek formy.
Kowalski nie moźe wytrzymać tem•
.
pa trzyrundowej walki. Jest powoIny i stracił celność uderzenia. Sądzimy, że w możliwościach Iiowalskiego leży jednak zrzucenie kilku k:łlo•

dzynarodowe. Szkoda, że nie przeprowadzono przed tym
spotkania
Kt8mińskiego ze Stasiakiem.
Reasumując uwagi na temat zawodników w wadze muszej sądzimy,
że Stasial.: jednak powinien walczyć
jeżeli nie dwa razy i w Katowicach
i w Łodzi to przynajmniej raz. Najsprawiedliwiej może byłoby wystawić go do reprezentacji w Katowicach, a potem dopiero zdecydować,

KUZMICKI
::;:;e~o n;~:a~~e:tl::::ask::;~ ADAM, CZYK
SI EDLECKI '- .
"

data do reprezcntac~i Pcls'/d. ul~gni.e
ski, Sow:n~lu, OleJmk, Kolczynski, callmwkitej zmianie, Oczywiście, że

dZl.:

wie1k sposób zrebabihtowa~ Się na fre lluklów 'SlP,orto\vydl między POlską
nie międzynar?dowej,. Nie WO n~ I~ R~mUJ1li~, C:,ekaw.~ jesteśmy, i~i
wIęc nam tYCh składow o~,! repre 'OIstate'CZlni,e 'POZ1Om ~ortovry r,eJhezenłacii ukła~ać "na .kolame • t
eil1'tl1ją o'becIlJie iRiuJilltlJni i ,czy potnaBardzo eemmy kap1taru: spord°7'e ~'
O'runie'ść z\\TycięlsrtvJ:O. Bandto
go PZB i je~teśmy p~wm., zednt oh ,~m~ l§1i\~ ;był 'Pomysł wzmo!cu;enia
ży on wszelkich staran by w
ac S\ZIc.ę
ŁKS ra'cz.ami Leg,ii. Tnze13 l 16 b.m. wyszły na ring rzecz!- d'mzy,n~
.gci '''ć źegr,ac:z,e Lewiście najsilniejsze reprezentacJe, b~ bn,:vdte~ 'Y1eQt~~~ie W rDa~dz() .dona jakie nas obecnie stać.
" g ' , ' ~nal' u~ą !SIlę'
,
J. NIECIECru,
hve! rortll1e.
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na bo'le kiem bardzo młodym, I zarów.Ar;~~~:::;, o
lw~~eynnlimiłrnaO'W
t ł
w danym wypadku nie może być
Wracając
z
Norwegii
siedzie-INarzekal
on
wówczas
. d
·at.. drugi po t rze b Ulą
J
any ZOl'> a 'w
.. , '
,
ki d .
k"
d 'Ine przemę- no Je en l R
obu wypadkach Niewadził. Szymura mowy o meczu z Węgrami.
llsmy na ·gornym po a zze 0- w rzyZU z na °ó O
'l'
ieki tego jak .
reprezentolVułbędzie nas dwa razy W wadze piórkowej w Katowi- krętu Victorii i marzyliśmy oczenie.
.
specJa,n~1 ~p k • trenerskiego.
w wadze .cięż'~iej. Może to- i .sz~zęś1i- cach będzie walczył Slązak Grzy- sporcie. Zygmunt Siedlecki Przypomn.iały mi szę słowa Slęp' mZokU:1 Z . o ak Lekkoatletywe rO!,"WląZ2!nte ~prawy" jez~h K()l~1 wocz a W ŁodzI ło(1zianin Czarnec- ten nasz b,yly olimpij'czyk re- Siedleckiego.
l
wlą~eb
l t t h
CZyńSkl będZIe mvgł wystąric w wa
'
' d '
. p
,..- a schcą~
ze y ta en y yc
dze pó~ciężkicj. Jednak Kolcz.YJ.'iski Id. Jeżeli chodzi o Czarneckiego, to kordzisia Polski, a obecnie treN adszedl rugz terml~. rzy- '-d~n~ h
h d 'siaj już za
raz wJ'znaczony :został w wadze powinien on l\'-ziąć się energicznie ner PZLA, wspominał dawne szły zawody w Poznanzu. Tym wo!:. r;'Y· ,!yc
ZI ~ l
.
śr~dniej, a ugi - w pól~ię~ki~j. do pracy. Czarnecki mimo wszystko dzieje, patrząc na obecnch re- razem Adamczyk spotkał się z w?~mkow nl;l ~mardno~a
szę:
NIe znamy, mestety, przecl\\"lUkow
i t'
'.
h
K" k'
. . b 'u I tym WInzen pomys ec o amu lm pe
Kolczyńskiegof ale sądzimy ,tella przechodził sła~y okres formy. Cz~r prezen ~n GW spacerulącyc
po uzmzc lm ,w pzęcw ol·
,
,
h możliwości rowadzenia
on sobie doslwnale radę jal\: z .led.. necki jest zawodnikiem nadZ\vyezaj pokładzze,
razem zwyczęsko wyszedl Adam u;ny,c l t
. ~
.
n " t k l
.~-'
10.1
-.
K l ·
k
rac/ona
Jn~ ~
z UJ.ug!Dl: ~e JezeJ.I,. o· ambitnym, ale często zatamuje się
- Z fegoWacka Kuźmickie- czy.
,
. nego renzn§u.
. dl ".k·
c~;y~sIn ma zawodmlm wagi ~retl- psychicznie. Ten nasz zeszłoroczny :1, t b d' d' k
l
dSiedlecki mial dobre oko.
l Jeszcze raz Sw. e....'l.,
.
mej, to nie warto go przesuwac do
go O ę zze
os ona y zawo
,
.
kI d
'fł/l"
Siedleckl anIe kto
półciężkiej, mając dosltOuale. w niej rep~ezentant pO~ien wziąć się 80- nżk.
Wy~rales. ~ygmunCle. ,za a.,.
asme,.
ć żch od
dysponowanego Pisal'sIdego. Trzeba lidme do praey l pod okiem Kona_ Jaklo będzie _ oburzyłem ale nze pamlętam o cosmy szę znny: po~znle~ wz ~
p ,
jr.~nal[ p0"Yziąć uecY7.ję. natych.. rzewskIego dojŚĆ do formy, Liczy- się. Przecież on już jest na- zakładali. Jestem twoim dluż- swoją okw~ę 1. zacząc tren;wac;
:~~:!'ać ~a~~n~~ oPsZta~nl~ellJ~ CWh~~I!ll'lO my Jednak na t<t, żeCzamooki nie szym reprezentantem i chlubą. n-ikiem, Załatwimy to przy ~ekkhk()at.lettow. tlrze~a ho owac
oJ~~
n.
b'
t y d '
•
' k " W kaz'd ym ra IQ
WIU Y czep armane
yważamy za celowe zwrót:enie raZ zro l nam ws
u.
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Zygmuś Siedlecki zamyślił się p~erwsz~l Q C:Z!Z, ,
.
Je~zcze mva~i ~a Pi;;;al'sId~go, I~~ry ~o samo zresztą dotyczy KamiiJ.- przez chwilę i rzekł:
zZ,e m~sls~ ~lec .wzelką satysfak !'l0ze kto~ pow.z~' ze nz.e z~
plzcde WSZ;}'stkUll w Lud:~l 110l\'llllćn skiego. Mo on walczyć w Łodzi a w
K uzmzc
' . k'l KUZmlC
' 'k'zm, Clec' ze lUZ wowczas na tym Zezy
nam aosoll1.lnze na Jedno
l 'ale 'te '
z.. ·h .
'db '
!i T zJ""c' ""
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Katowicach - Bazarnik. Nie wie- ale J'a wam powz'em z'e pr y okrtlcie, który wiózł nas po nie- st;~ac , ze my mHszmy
ł
o ru>y afJy JeUlla zast\Ull.<cza u w a - '
,
Z
t
"
'l . d k d ac do
ga. Idźmy dalej.
my czy to zbyt szczęśliwe rozwią.za- pierwszej okazji Adamczyk go powodzenzach. w Oslo do kralu. mas~ a e Je na .Ił y na - .
W wadze półśrednIej walczyć hę- nie sprawy. Ciekawi jesteśmy gdzie "naleje".
'.
przewidziałeś, że Adamczyk.- chodzą, ~awody, to chcemy -wydz~e .~istrz Polski Jerzy. Olejnili, kapitan sportowy PZB pochował
_ Adamczyk...
Adamczyk .. , fo wielki taler: t sportowy.
grywac l wy~agamy_ od ,!~sz~ch
li:tor;y Jak dotychczas - me ID:'l god StasiaIra. Jeżeli wyst~nv!:tł on aż t
t
Ul
l . ki'
b l
Adamczyk Jest chłopcem bar· reprezentantow by zwyc1ę",alz.
nego sobie w kraju J'ywala. Olejnik
O en z n roc aWIQ,
wory y
. . .
S' d k' . k . ,. łV ~
będzie '''laIczył i W Katowicach i w dwie reprezentacje, to musiał jed- U ciebie n.a obozie treningowym dzo ml?dym., Lzczy 26 l,;t. I n,zc
ze le~ } mresz a .... a 1 ar..,za
Łodzi. Nie mamy tutaj żadnycłl za- na:k mimo w!ó:zystko c;o ldóreiś z J)rzed 0;110?
zasadnzczo bzorąc - me umze. wą, gdzzes w lasach ko~o młystrzeżeń, ale na wszel~{~ wypat'łeli do nich wyznaczyć Shsiaka. Widzieliś-' _ Tak ta.k t t
!izzźmżcki przynajmniej widział na. Adamczyk żywot swój pębrze by było wyznacz~c ~o~oś,z re- my go ostatni l'az w hali Widzew_ OMi
~ eit.17. .sam
·· : _ więcej od niego. Otarł się on o dzi we Wrocławiu, a Kuźmicki
t wCU!
zerwowvcIi, bo w r~ZH" lakle:is kon- ki' M uf h ......,
•
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aml,;zy." Je.s.
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O l' 'p
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tuzji Olejnma, trzeba będzie na chy s ej
au alr.:..... ". w. dnm5 b.m. ~ lenie'm prawdziwego lekkoatlety, mzst~zow
ur~py w
s o. r!e- "u,Ja.z:-va rozum z sząze w
bił tr~fił szukać za'";odnllm, łrt?9' by]~my zacluvyceni J:go p'Ostaw~ _l On będzie mi.strze.m. On pobi- szcdf przez pz~rwsze gg,t;te szi?, Łodzz.
..
. ."
' ,
potrafiłby go zastąpIĆ z nmleJ- WYJątkową agresywlloscią. Kalmn- ,'e wczy"tk io re'f,o d
t
O
a
ten
zawodnzk
z
Wrocławza
SytuaCJa
Jest
clęzka.
Moze
., i
d·
!
'V.. ~"" J~ r y s are. n
.
sz~ OCTV1~C :'.~?Wo ze~e;n'.
l' ski jest dobry, ale w danym \vypad- będzie gwiazdą spodowa.
pierwszy raz w życiu biegł 1500 fednak przy pomocy PZLA a i
wyst2';ia(;ieś~i~~t~ln;) K!~t:~ac~ lm musimy p02:być się wszelkich.
_
A Kuźmicld?
"
m, pierwszy raz wżyciu rzucal PUWF i PW uda się tych
w Ł~dzi - Sowiński z Pomo;za osobistycb sentymentów, bo przede
Ku
~
.
k'
b
d"
.
i p,ierwszy raz trzy- trzech"
lu.dzi ,
jakoś
.
. . " . ,.
uzmzc l ę Zle lego ry- oszczepem'
,,
.z sobą z,'ed, ,
Szkoda, ze Zbyszek Kowalski prze- wszystkim chodZI o ZWYCIęstwo, a walem. Wówczas gdy Polska bę,/mal ',w ręku tyczkę. I o dziwo noczyc przynajmnzej na krotkl
dzie miala kilku
równorzęd- przeskoczył 340 cm,
okres czasu.
Ł
nych wieloboist6w _ zobaczy- Kuźrmcki nie
powinien się Siedlecki mus,ż to zrobić dla
biegu ,.Dziennika Łódzkiego" o nagrod, y de, że zacznie podnos,żć się U smlU:lC~ że Adamczyk sprzątnąllekkiej atletyki polskiej, by tak
W
•
nas poziom.
mu sprzed nosa dwa tytuły Adamczy!za jak' i Kuźmickiego
Dąb-Kocioła
Siedlecki wspomina! o swo- mistrzowskie. Kuźmźck,ź jest tym cze,goś jeszcze nauczvć.
ich startach w Ameryce.Mó- inteligentnym zGl.()odnikiem. któ To nic, że mamy Jesień. że
Niedz.ielny bieg na prre1'aj, Start do biegu nas1:ą,pi o godz. ł'
.
..
. .
l'"
k
wi
o Plawczyku i o innych ry raczej powzmen szę czeszyc, sezon zasaamczq Jest. s ończozorganizow~JnY przez "Dziennik 14-ej :li boiska ŁKS. Pierwsi prz?dwojennych asach,
a ja że znalazł się ktoś, kto jest od ny. 'Dla rasowych lekkoatletów
Łódiki" o nagrody woj. Uąb wystartują. uczniowie w biegu chczalem czym prędzej doczekać nie,Iło lepszy,
sezon nigdy slę nie kończy,
Kocioła, budzi ooraz większe za za prowRtlzeniem na trasie oko- się tego dnia, w którym mógłKuźmicki też jest zawodniJ. N.
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K urpessa - KS startu]·e '
wol.

!:::~~".:.i. ;.,,~~:~;:: ~:2b~~!:~!~~~~~~~ :r:;i:n"':g:czl~::'~;/k!.aśnieo- Skład Rumtmów na
. d'

• b d' ,..A. rl;
~ Zle I;lt.arowal mistrz Józef Kurpessa z
ŁKS, który p'l'Zez dłuższy cq:as,
niestety, nie mógł z powodu lmn

że mu~ xy

mnymI

tnzji nogi -

b"P
r(Y.ł;noe2ID.ie sio.'t o gr;zl,
Przyjechał
on do Łodzi. Wyleg g1.0WUY".
z trudem· dziesięciobój o
godz. 14 min. 20. Kierownikiem m!strzostwo' Polski.
Kuźmicki
będzie p. 'Va:rdziński. Trasa wy przrJgral pierwszy pojedynek.
niesie około 5 km. 'Meta obu

pokazać się na bie- biegów mieścić się będzie przed

pilku1'ZY

KUr!)CSgR będzie startował tdówną trybuną na

Q

-

,i""____. . . ._ .....____......_ .•
PRACOWNIA

a iet

dla w y g o d y P. T. Publiczności Administracj a "
JDziennika Łódzkiego« rozpoczęła przyjmowanie
OGŁOSZE~ i P R E N U M E R A T Y
z dostarczeniem do domów
w »SKLEPIE POMOCY SZKOLNYCH,
ul. Piotrlwwska Nr 96, parter, front. -

Telefon Nr 212-47.

szulh1(wh. ŁKS będzie więc musf.al
(~umuni;a) tym ra,zem grać UJ ~nnych kostiubl~!ll'lmrz l'eiprezentacyjny.
który mach.
dZ'il!) wyst~'H)i w meczu z ŁKS w
p 'lk _
.
wac:h ptlka,rskfej drużYuiY R'umu'l1ii.
,~ar... e Bttkar6S,ztu maJCf! za sobą

mistrzyni

.
pzęlcne sukc.esy. Przeg1'ali o'ni coPetka
Ru
'.
d ',. rzemun,ll po czte'l'odn:io'wej p'ra.wcla z pilkal'za1ni Dynamo z Tyf~ (8985-p)
t~cź~~~y p1'zybyli z Buka1'esztu do, lisu 2:1, ale wygrali z 'Dyrnamo Ul
·.....................;;.,.!i,.i.aao..........._
.........._ _ _ _. : I .
Izagrzebiu 4:3,
. Wystrwrą, oni dzisiaj w nast· u'.,',
,
•
11I.........._ _............._ ................................_ _...J7f!;cym składzie: !,adowsld (1), 8;u- " Opl~ku,nOOl" .druzy.ny 'l"'J,muńsMe}
'ncab (2): ~zbicrbano (3), Gurica,to IJes:t .k?t. Neud1tr/.Jj z Wart'szawy. Po
(4.), Mar/, (?), ,!,anasesko' (6), Lun-i dZlS'ze7s zryrm meczu R1(;m'lfm1i maJjf!t
WIĘKSZ.~ !LOS!} SKóREK
go (7), Mtchaalesko (8), Florian I rozegrać "lO Polsee jeszcze jed(Jt1l,
KRóLICZYCH
(9), Bogdan (10), Buding (11:1.).
!meaz albo W Wa,rs-znwie, albo' t M
pierwszego gatunku.
J k
ł>'"
Oferty: Łódź, Piotrkowska 99,
(CI.
Widzi:m'lf wszyscY, gracze są :ieszeze 'raz w Łodzi. Decllzja UJ tej
MARIA WO~NIAK

I

Rzgowska 58-6

K U P ,I Ę

tel. 209-87. J. :KOPER
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Lu..ngo, FIO?'ia.n i lJiliehajetiko.
Bogdan, g'rający na, lewym lączn1k~u., ba1.v"il 'w Łodzi w 1937 r. na W,Bcm Polska ~ Rumunia. Byl lm.
1.OÓ1lJeZaS
{j1'aczem
1'ezerrw owym.
Mecz zakończył się wówozas zwyeif}st1..Vem Ru:mu'ruii 4 :2.
B-rcJ;/nkarrz Sado,ws:ki mÓWi p~ perls'ku. Wszyscy piłkarze są btLrdzo
1nłod;.:.i. Najsta1'si z 'jcioh Uczą 31 la.t,
a naj-rnladszy, To'nasesko ma ~5 la.t.
Ru;mttni odbyli wczoraj trening na
bo,ish;U ŁKS. Wystąpią oni w bv~
łych s]Jo,de'llJcack i czerwonych ko-

Zryw _ Geyer

boisku ŁKS.
razem ze swoimi kolegami klnRoodanie nagród oraz przeW nadchodzącą niedzielę o
•
.
k r
.
.
g.odz. 9-ej W hali p.r.zy ul. Rold bowymi. ŁKS bowiem zamlerza mOWlenm O' () lcznOSClowe na- emskiej odb~rl~~e ~l'ę kol'eJ',ny
o
~
~
zgłosić jeszcze kilku swoich za~ stąpią Pi) b legn.
, mecz bokseriski o drużynowe mi
wodmików - z pn.pula.:rnym maZglose;enia do biegu w dal- strzostwo Łodzi między Zr'yratońc.zykiem SodnIą na crele. szym. ciągu pnyjmuje se1.-reta- wem a Geyerem.
Sodllla. jak pa.mię.tamy, w. teg(}-, riat Łódzki~ OkręgOWego Z,",:. W ringu będzie sędziował dYlr,
,
" Ozernik, a punkty heda ohliczali
:rocznym maratonie o Inlstrzo-I Lekko-Atletyczll.ego, Łoo.z, Sikorski, Kordasz i :ivI~jłc<SZlczyk.
stwo Polski zajął trzecie zasz,(}zy Pio~rkowska 113 (czwarte pię....
1
tne mieJ·soo.
tro)'.
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Za podzeganiedo zbr dni

Dionizego;
słow.: Domogosta.
JUTRO:
Franciszka.;
PAZnZIERRIKA
słow.: TomiIa:
1818 Urodził się w Orle znakomity pisarz
rosyjskilwanSergiejewicz TUl'gie-

g

2 lata

Ponure roz\vażania

o kobietach

więzienia

M ężczyzna zna od biedy
swój zawód, zawartość wła
snych kieszeni i zasady gry w

1l.iew.
W· Sądzie Okręgowym w Łodzi rozprowę w charakterze świadków. Iżonego, jego młody wiek, poziom
1SSa pozywr
Urodził się V! Pan:żu francuski kO?L- odbyła się wczoraj
rozprawa w Za'7naczyć tu należy że Mżyk i Ja- umysłowy oraz fakt, że dzięki incamille Samt-Saens - m. m. t b' . ,
.
. . ....
. '.
.
ry le doraznytn przeCIwko KaZI- nota będą odpowIadali przed WOJ- terwencji władz, do napadu nie
twórca opery "Samson i Dalila'"
1873 U~od~iła.się w Nuoro (Sardynia) po- mierzowi Wosiowi.
skowym Sadem Rejonowym. Mżyk doszło i nikt nie poniósł szkody,
~~j~~oę~~M" r~\~~~~atka ~~~:::c~:j Kazimierz Viloś, lat 23, z zawo- znajduje się na wolności, Janota sąd skazał oskarżonego na 2 lata
Nagrody Nobla.
du szofer, 15 lutego b, r. umówił zaś W więzieniu.
więzienai oraz 2 lata pozbawienia
i:~: :~o~~~,;~~l~ji:M:rs~Aim~:~:'JU_ na .dzieD. następny spotkanie ze Oskarżony Woś zostal uznany praw pubJ<icznych i obywatelskich
gosławii - Aleksandra. I-go oraz Mi- znaJomym z czasów konspiracji, przez sąd iNinnym przestępstwa praw honorowych. Taką też karę
nistra. Spraw Zagranicznych Francji Eugeniuszem Mżykiem. Spotkanie pOdżegania do zbrodni. PrzYJ'mu· otrzymał oskarżony Woś, przy
-LoUIS Bur1on; zamachowcem był db ł
..
·b'
, . dru .
.
. k
l'
, .
Chorwat - Piotr Calomen.
.
O Y O SIę W O eCnOSCl
gIego Jąc· Ja o oko Icz.nosCI łagodzące czym zaliczony mu został areszt
1944 Churchill i Eden w Moskwie.
dobreg0
dobrą' ____________________________________________
opinię oskar- prewencyjny od 14 marca br. (p).
Janoty. znajomego Wosia, Jana dotychczasową,
_________________
_

KRONIKA

piłkę nożną·

Kobieta nowoczesna potrali
CD "pan, stworzeniu"
plus wiele, wiele więcej.
Przede wszystkim ma charakter: charakteryzuje się 73 razy
dziennie.
Jest cierpliwa: potrafi wytrwać 3 godziny z maseczką z
poziomek na buzi. potem tyleż
czasu u fryzjera z elektrycznym kubłem na głowie.
Obdarzona jest przewazme
bujnym temperamentem: utem~
perować
da się tylko wtedy,
kiedy sama zechce.
Jest odwieczną zagadką: od
l~ieków· z~ana z ~egoH że ,p~tr~·
II zagadac czlowzeka na smlerc.
Kb'
t.
'
.
o ze a- pracz rozumu poszad .
..
a zntUZCN· •
Ty mnze na pewno zdradZlsz - mówi do swego oblubieńca. I -doprawdy prawie
się nie myli,
też tyle,

Woś namawiał obu kolegów do
dokonania
napadu rabunkowego
WOj:-Urząd -Bezp:-- teL 252-72 na sklep rzeźnicki w Łodzi przy
.
!
Pow. tJrz4d Bezp.
- tel. 130-01 ul Now Z·
ki ' n
kt'
Kom. Miejsk. M. O.
- tel. 253-60
' , •. 0- ~rzews .eJ '?' . orego
25 września rb. w Andrzejowie czynką 4-letnią (blondynką, oczy
Kom. Pow. M. O.
- teL 185-02 własCIClel, Jak tWlerdził, Jest b o - .
.
Pogot. Rat.· Miejskie
koło ŁodZI do domu ob. B. Z., re- niebieSkie), powinien kobietę za- tel. 104-44 o-atym Żydem
Fogot. Rat. Ubezp.
-_ tel.
b W ,G'
t' t
Wilna, w ł aSCICle
' . . l a d'
ł trzymać i zaalarmować milicję.
tel. 134-15
117-11
.Ol:j przedstawił kolegom opra- pa nall a z
Zła
Pogot. lekarskie PCK
Dzieci, bez względu na ich poStraż Pożarna
199-0g cowany p~zez siebie l:la~ napad~: ki rolnej i
asystenta Wyższej chodzenie, nie mogą U· nas ginąć.
Biuro numeróW
Ja~ot~mIał .wystar~c SIę o brop, Szkoły gospodarstwa Wiejskiego
(p).
'D1:~llR'f APTEK:
Zt;Ls Mżyk o Jeszcze Jednego wspol- w Łodzi rz szło od nieobecnoŚĆ
Dzisiejszej nOCY dyhtrują. apteki: Cy- lllka. Rabunku dokonać mieli, wep
ł
••
mera (Wólczańska 3n, BOjat'skiego (Prze- dług proJ'ekt W s· . 19 1· t
starszyc meznana m oda meWIazołnierskich
jazd 19), Unieszowskiego (Dąprowska
~'.
U
O la,
U ego.
sta. W domu były tylko dwie małe
'"
u
Ell
Nr 24 b), Epsztajna (Piotrkowska 225).
Wos proponował, że on sam, z dziewczynki córki Niemki zatrtidW ub. m. Wydział W.oTSlko;wy
Trawkowskiej (Brzezińska 56), Pawlukie- automatem w ręku stanie przy·
.
b' Z
h
k'
' 1_.
ł'l
..t~.
wicza (Pomorska. 12).
drzwiach skI
k l
wta _ moneJ u o. • w c ara terze 1'0- Z arząd u Mi. e1s~ego
wyp Bel 'POuZl
TEATRl!
'
epu, o e zy z8;,s
r botnicy rolnej.
nom żoil.nieizy odbywają,cych czyn
TEATR W. P. (Cegielniana Nr. 27) _ gną do vvnętrz:'l' ster.r~rYZ:UJą obecNieznajoma zwróciła uwagę na
godz 1915 ,Wlellmnoc",
nych w sklepIe, ZWląZą Ich sznuł ds
d .
k 41 t • ną służbę w.o~skQIWą z,apom6g na
TEATR PÓW8ZECHNY TllR (lI-go Li- rami i dokonają rabunku. Woś 0- m o zą z , zl~wczyne! -.e mą sumę· 239.212 zł.
etopada 21) - godz. 19,15 .. Stary dworek" kreślił dol"ł d .
..
kI
Renatę. NamoW1ła 9-letmą SIOStrę
Zapomogi ottTzymało 1510 osób.
TEATR KAMERAI.NY DOMU 20ŁNIE-,
• .n. a ~lle Ill1e~sce w s e- Renaty, żeby powierzyła jej na
BZA (Przejazd· 34) godz. 19 ,,:Major Bar- ple, gdzIe maJą szukac łupu.
chwilę· dziecko i uzyskawszy zgobara" .
p
d
t l
t'
, ,
Buraki ćwikłowe 6 zł za kg
'rEATR ..SYRENA" (Traugutta 1) -rze ~s.a onym
errolI;em na- dę g-letniej opiekunki, uprowadziCebula twarda 35-37 zł za kg
Poza tym
kobieta zdobyła
godz. 19,30 ..Bez telaznej kurtyny".
padu yvOS l Janota zostalI. ares~- la je.
Kalafiory 30-40 zł za kg
sobie szereg mocno obwarowaNlf.!-~~.K~~1~~~s~U~!~Z!,EJg~d~~I9 tOtwamStPrłzez~ władze kbezPIecze:nMiejscowy nauczyciel widział poKapusta włoska 7-7,5 zł za kg
nych uprawnień ...
..wesoła wdówka".
S. W~. . a ~ SIę. to na~. utek dO~lle- tem w polu jakąś młodą kobietę
Kartofle 3,80-4 zł za kg
TEATR NA PIĘTERKU (Trau~fta 1) s~ema, Jakie Mzyk złozył odpoWIed- prowadzącą małą dziewczynkę. Na
Marchew 6 zł za kg, 120 zł za kopę
Nie na~eży jej odmawiać, ob·
-godz. 19.30 "Po co daleko szukać z L. mm władzom o przestępczym pla- t
. d ak '} d .
Z l
Pietruszka 18 zł za kg, 180 zł za mawiać, tudzież bić kwiatem.
Wysocką i Z. Sawanem.
• W .
. ym Je n
s a SIę urywa, aa arkopę
.
-ome
OSIa.
mowany niezwłocznie komis!:Iriat
OGRóD ZO~LOGICZNY na Zdrowiu .~dO.
Oskarżony Viloś próbował prze- M: O w AndrzeJ'owie nie mÓgł' naPomidory 80-40 zł za kg
N afomiast trzeba nieustannie
jazd tramwaJem Ni' 9) - otwarty codZlen- k
'
d'
ł
ł '
. .
Pory 200 zł za kopę
d . . , ..
d
. T t .
nie od godz. fJ-ej rano do zmroku.
?nac Są , ze ca y, u ozony pr~ez razie niczego wykryć.
Selery 2~ zł za kg, 240 zł za kopę pO Z'lwzac leJ uro ę. a jes l eJ
KINA
n~ego plan napadu był tylko flJ:tJeśli kto spotkałby wzbudzającą
Gruszki 90 zł za kg
nie ma - rozum, łapki lakiePOLONIA (Piotrkowska 67) - "Kr6- cJ~. Za~rzeczyły teIllu zeznama podejrzenie lnładą kobietę z d.ziew-l Jabłka 75-100 zł za kg.
rowane i łapki karaim/owe.
lewnaŚnieżka".
Mzyka 1 Janoty, powołanych na
TĘCZA (Piotrkowska 108)
"Dzień
v
Kobieta ma własny, prźedziw

W· Andrzejowle'e· ukradziono dziecko

WA7iNE TELEFON}!

=i:t

Ii r

d

wi;~~lrt~;~e~!~~

'

C. O n o s l P a r y .zJ

ny język.
Mówi np. do ciebie:
W d niu dzisiejszym występuje z
Mam
zmartwienie. Nie
Płaszcze mają coraz snmldejszqljest ogromna.
premi-erą. sztuki M. Kownackiej ,,0 l"
Z 'k'
bf't" f Id . d
n T · d'ś
.
wiem, czy ułożyć przód do talii
żaczku.,szkolaczku i o Sowidrzale"· z zmę· nI a}ą o 1 OSCI a
1
ra~, nawet Z1 mozna się ubrać es·
. d
{ l
1 d' . i J '>.'7
perU, szczególnie powJ,'źej paS~l. te tycznie, ,'eś1i sip troch"" zast.a11O~ poprzeczme, wa pasy OG. ,'-ta.rcz
meo lam ana vvesolowskiego
ł:'
r
ku do bioder ukośnie, dół z
r::z,iecięcy Teatr Kukie~kowy zorga- Najmodniejszy jest oLecnie mo1.ed wić nad dobraniem szczegółów.
lllzowany przez Robotlllcze Towar.?y- z przodu dopasowaf"Y z tylu 2' lekA chyba warto...
wszytym poprzecznie wmaszczostwo przyjaciół Dzieci.
k El wyrzucaJący
'.'
·1'
. d'
X . nym materiałem
paska do
. . .
'31ę, ecO?: me o cng"
Przedstawlenia kuklełkowe Cleszą,
t r
dolu, czy też - tył ad talii posię wielkim uznaniem nie tylko dzie- ~y w a 11.
przecznie, do dołu nodłużnie z'
ci! ale ti ~fh śO~.ie~unów, l1ie ule g a
Nie znaczy to jednak, aby pła- Poraciy kosmetyczne całość przewiązana?:.
WlęC 'Yą ]:)1 WO Cl, ze now~ .t ea;t r b ę-I· 8zcze fałdziste ujęte paskiem czy
. , __ ,
dzie SIę cieszył powodzelllem.
. • .
'
.
. '
Jeden z najlepszych srodlWW na
N'b
l l
?Ziecięcy Teatr Kukiełlwwy RTPD I. tez o luźnych plecach straCIły zu· odżywienie i udelikatnienie skórv
/: y po po sku, a e cóż ty Z
śhwa 13' .
mieści się w domu Kultury Mi1icJ'an- polnl'e prawo ob ywa J.elstwa (\70S1'
"..
WOLNOśO (Napiórkowskiego 16)
.
.
v
• ..
• H
oraz SClągmęCle
rozszerzOll, dl po'• tego pojm!zjesz, .orlraniczony
oS
.. Szary Lord".
ta przy ul. Nawro~ 27.1 będZIe da- się je w dalszym CIągU ale ten fa- '.
.
mężczyzno?
ROl\IA (Rzgowaka 84) - "Jezebel",
wał codziennie 2 WIdOWIska: o godz.
. . . ' . , , , ro.'t~ to surowe mleko.
T k
ZA~HĘTA.(Zgierska 26) - "Szyrmet 9 i ll-ej. Będą to widowiska zam- Bon przestał ','Uz "otowlązywac
Wieczorem po Un1Yl...iU twarz'jt . a,. tak .. , Ko?ieta - to IłeCh8~IT (B ł k' R k 5) _ P
. knięte, przeznaczone dla dzieci szkół wytworną panrą·
ciepłą wodą i mydłem nalożvć' ku- musz l z tym, Jako ze smu.tną
żeni".
. a uc l yne
" apa SIę powszechnych. .
Paryżanki lansują ostatnio kom- wałkiem waty na t;'~rz ;t1r.:~we koniecznością musimy się pol\1UZA (Ruda Pabianicjm) - "Zygmunt
Brzedstawiellla dostępne dla wszy- 1
. l
.
1
. . .
óod.,.Źć
Kłossowski".
_ stkichodbywać się będą, w każdą, pety orygma nych lpomys owo mleko (swleze.'), id, Wl1}'15 tW<iTZ 5
..... •
Oś.WIATOW'Y OM TURU (Kopernika 8> niedzielę l świ"'to o· &odz. 12 (punk- wykonanych dodatków~ które ze mlekiem i nie wycierajRc czekll.6 ...___..............""""'___... CZYS.
-. roeczynny z powodu remontu.
.
"'"
, . . . . " " / : ~
~.., ' _
tualnie).
szczegalnym upodobamem noszą az wysćhme, Wtedy c10p1el'O n.:t!e~
,
po południu. Widzi $ię mnóstwo ży zmyć twarz przegotowaną, Zet·
'Ró,tNE
orygir;alr:!l'~l1 :'ęcznych torebek, nią wodą· . Rano także ~wl1żvć
Z okazji Imienin ob. Franciszka paskow 1 rękaWICzek, a nawet pan-I twarz mlekIem (bez uprzednie~o
\Vl'T\VóRNIA PUDEŁEK TEK.
i~d~l; 6:foie~~o;~~r;:;e .. ~~ PasZkowsk!ego, Naczelnika \'Vydziału tofli, bardzo często wykonanych zimycia wodą i mydle m), po pól goTUROWYCH - R. Pluskowski. _
dziś Poznań: 6.25 Gimnastyka, 6.35 mu- Izby Skarbowej w Łodzi, Pracowni- tego maietialu co suknia lub d-:dnie zmyć letnią wodą, przetrzeć
f..6ąź. Kilińsldego 55, tel. 166-85.
WYkonuje wszelkiego rodzaju karzyIm, Krak6w: 6.57 Sygnał cz~u, :.OOj cy WYdZiału. III składają na "Sien- płaszcz. Takie pantofelki przybra- lotionem, nałożyć lekko krem i zro
tonaże. '
(5099)
muzyka W-wa: 7.30 Powt. najwaz., Wiad. kiewicz6wkę" zł 1000dziennika, 7.35 muzyka. Lódź: 8.10 Roz-I
-,. , .
ne skórą W odpowiednim kolorZe bić maquillage.
maitoŚcl. \V -wa: 8.20 Inform. ogólnopol' .
t
.
d
ń} d
l
'd
skie. 8.30 Przerwa. Łódź: 11.00 :Muzyka NA ŁÓDZKA RODZINĘ RADIOWĄ nIe UB (}PUJą po W'Z 5 ę em e eganSm ek tani, a przy dłuższym,
z płyt. 11.05 Wiad. z miasta i prowincji,
,.SIENKiEWICZÓWKA'·
cjż kosztownemu obuwiu z w~ża, regularlwm użyciu daje doskonałe
11.10 Skrzynka młodzieźo.wa, .11.20 Płyty
Koło Łódzkiej Radziny Radiowej czy antylopy. a ro'z'ru'ca w cenl'e rezultaty.
FOTOGRAFIE wieczne n-;-;;;;-11.45 Skrzynka
POszukIwama
rodzin.
Ł'.tli k'
,_. _
'
1):

ADRIA

(Głów-

Pomo" din rodz;n

"Niebo jest dla was",
(Narutowicza 20) - .. Jesse
James".
TATRY (Sienkiewicza 40) - "Brutal".
HEL (Legionów 2/4 )- "Zwariowane
lotnisko"..
. GDYNlA (Przejazd 2) - .,Zwiariowane
lotnisko'"
..
STYLOWY (Kmńskiego 124) ;... ..Konflikt".
WŁóKNIARZ (Zawadzka 16) - .. Gdy
:Madalon".
'
ROBOTNIK (Kilińskiego 178) - ..Dorożkarz Nr 13".
. .
.. ~~;~~ ...~~o~~. (teromskiego 74-76>
REKORD <Rzgowska. 2) - Co m6j mąż
robi w nocy".
;BAJK~ (Franciszkańska 31) ...... Szczęna) -

BAŁTYK

Dziecięcy

Teatr Kukiełkowy

II

oa

I

j.

I

I

O fi a r v

Kraków: 11.50 Sygn. czasu i hejnał. pr'!y
Ou~ Ich '\Vąshotorowych ~oW-wa: 12.05 dziennik, 12.35 muzyka, 12.55 lejach D.OJa.zdOWYCh - ob. nrYlllCW
,,5 minut poezji", 13.00 "Na Ziemiach ski Mikołaj wpłacił zł. 2,050,-,
Odzy:s~anrch", 13.15 Z życia. narodów odda.ne d.oKasy Ł.W.E.K.D. przez
sło\YI!1nsklCh, 13.25 koncert rozrywkowy, k
.:J k t '
t
.
Hl'.k
14.00 Aud. dla dzieci, 14.10 koncert,· on"u orow S aCYJ w
e enow u.
14.40 Rezerwa. Łódź: 14.60 Aud. sł.~muz .. Brusie i Chocianowicaeh, niewyda.pt, .,,!"ejzaże
muz;v:czne.. KetelbeY·~".1 ne reszty pasażerom przy sprzeda.15,05 ,?Og. akt. ~. T~~ofIeJewa: "WoJen, ży biletów jazdy w 1946 r
ne WIersze BrOllleWSKIego", 15.15 Kon~1
..
•
cert l'ozrywkowy. Wyk.: H. Adamczyk
Bożańska _ piosenki i F. Leszczyńska 'rEA'rB NA PIĘTERIUJ Tra.ugutta. l
- fortepian, 15.40 rezerwa, 15045 KonTelefon 176-?2•• _
.
cert reklamowy. W-wa: 16.00 Dziennik Od dnil!. 7 do 10 paMzHm:nka włączme
Lódź: 16.80 XII-ta nudo si. muz. "Wio- gościnne wystepy
Lidii Wysockiej i
lonczela i kontrabas" wyk' J . Wilk 0- Zbyszlrn. Sawana W świetnej komedii A.
mii'ski - Wiol0l1czela' W. 'ŚU\\1ński ~ CWojdzińskiego "Freuda Teoria Sn6w".
kontrabas M Drohne~ - prelekcja i a- Początek przedstawienia o godz. 13,30.
komp. ŁódŹ': 16.55 Z cyklU: "Portrety !{'a.'1a cz~'Una od lO do 14 i od 16.
pisarzy" "Nowoczesny alchemik Julian Tuwim"; W-wa: 17.10 Koncert, 17.50
PA:8rSTWOWY TEATR WOJSKA
W-wę". Łódź:
17.55
POLS!{mGO
"Odbudowujemy
Aud. dla świetlic robotno 1. .. Wł6kienni- Dzi~ i dni następnych interesujący dra
Cze związkowe Kluby Sportowe". 2. PłY mat współczesnego pisarza pOlskiego Ste
ty, 3. Na fali P.Z.Z. - "Niemcy w świe- fana Otwinowskiego' .,Wielkanoc·" ujęty
tle polSkich przysłów i gawęd" 4. Płyty. w sugestyWne ramy llluzyczne przez mlo
.,Purcell dcgo kompozytora Jana Krenza. Partię
Kraków: 18.30 Aud. sł.-muz,
Henryk kompozytor angielski z XVII w." fortepianową, wykonuje prof. Kiejstut Ba
"V-wa: 19.00 Nauka przy gł0:511ilm; 19.30 cewicz, arkieatra. członlt6w filharmonii
Aud. Chopinowslm. 20 ..00 dziennilt. 20.30 łódzkiej.
Pleśni francuskie w wyk. R. Fa.biliskie - - - - - - - - - - - go. 20.45· SłuchoWo pt. "Ponad śnieg"
TEATR POWSZECHNY
-Wg. S. ~eromskie$o, 21;10 Recital skrz~"P
.
TUR
cowy G. Bacewiczówny, 21.45 Kwadrans Dziś i dni następnych pierws7A1 mi sce
prozy. Lódź: 22.00 Mozaika muzyczna z nach polskich współczesna Sztuka poliUdziałem lYf. Miedzińskiej i J. Sztatlera tyczna, Adama Ważyka, ,.Stary DW01.·~k··
- piosenki, Zw. Wiszniewskiego - for- w dosknuałej reżyserii Władysława Kmtep. i U. WasilewsI<:iej - konieran. 22.30 sn?~iecklego, z udziałelll: J. lvra<:herK?ncert .źyc~eń. W-wa.: 23.00 O~tatn. skleJ, J. ~T~ę.\P'zyna. ~V, S~aszewsklego.
WIad. Dz!(~p'.lJm, 23.20 program na Jutro. W. NawrOCkIeJ. J. śWldersklCgo, B. RaLódź: 23.:'0 1"1'0'-'''''1 na dzień jutrzejP:'.y, chwal ski ej , T. Fijmvf'lde~o, Z. Skowl'oń
zakończenie audycji i Hymn do 23.35.
skiego,_ K. Dejmęka~ W. Dewoyno~

I

l

lanie do nagrObków wykonYl\'ują

Wesołn :kąc'_Z'.,k

=
_.
...........,---"""""""":.....""""'''''''''............''''''''
- Wiesz Artur oś\\-iadczył się dzis
•
•
Imć pan lllieczniIt zachłanny okrut
O mOJą rękę·
- To mnie masz do zawdzięcze- nie był na grosz i jąlmła setny przyma.
tem.
.
_ Tobie! '1
I dziwowali się, czemu nigdy W
... bo jak mu tamtego tygodnia konlmry nie poszedł do panny Kasi,
dałan) lmsza, to zagroził,
że sobIe chorążanki, co na dukatach siedziała •.
zrobi coś złego!
- Dzi-dzi-wi-wi-cie się? A-a jak- i
H

-

.*.

ja-k:te- jak~ja-bym-bym ją nazwał:·

I "mo-mo-ja-ja...
I
- Pan strasznie tyje! J\;Jożeby pan I T d r '
I
jednak spróbował wegetariańsłdej I
e ~ w mig zrozll1mell wszyscy,;
kuchni?
. że ,\\tybrana p. miecznika nie może'
_ A to po co 'l Abym na brzuchu zwać się Kasia.
zamiast sadła miał margarynę?
i
- l\fiłość pali jak ogień, panie·
Jacenty...
.
W S~DZIE
- Gdybyć mność palna, szpetnie~
Sędzia: 25 lat jest panzonaty i tebym sobie włosy osmaUł - odrzekł
raz llan żąda separacji?
- Niepra.wdaz, panie sędzio, pan pan Jacenty, mimo, że łeb .miał ogosię także dziwi, że tak długo wytrzy~ lony..

I

małem?

ZE STAROPOLSKIEJ MUZY
l\lf.ż I :GONi\..
Petyien stary mą.ż młodej żony,
kiedy raz usiyszał IH":wel'himn, że
mą:!; iżom\ if'dno CiYiJo rzecze:
• ;
'.
. - Gd::,}Ytl taJ\: hylo, siła,oym łH.'zy.1emnQ~ei'Ow \Hł<t.zuł...
.

, Na zanadrze panny Bas! spozierapowiada pan Wenanty
towarzysz panem'ny:
'
- lViel'ę, jabłka masz, mościa
panll9, En,ino...
- ~late.g()ż to Adamów wąż gło_

JI}C łakomie,

wę

lHHUHlSI.

Ze starych ksią,g przepisał PI.

----

artystycznie ..EI-Cha-Film", 'Var:Jzawa, Jerozolimskie 'Xl. Prowincję informujemy listownie. (kr 930)

SZWALNIA bielizny damskiej Sy~e,n~a" lIfirosławy Stawiskiej:' _
[J~elIzl1a !'llegancka i zimowa. Łódź
;L: KośCluszki 93
(przy Bandur~
sInego).
(ag/69)
~El!l\IA~YZ~,[,

~llema,

artretyzm, zwapCIerpIenia piersiowe, sucho-

y, astmę, zastarzałe kaszle, cho-

"oby pęcherza, wą.troby -·leczę
.adykalnie środkami na sobie wy_
),l'?bowanymi. Łódź, Abramow',nego 39/25. III p., godz. 15-18.
(gr)
Zl\HANA NAZWISK'
. Na po~stawie art. 9 p. 2 dekre
n 7. ~11I~ ~O listopada 1945 roku
o, zmlame l ustalaniu imion i nawlsk" (Dz. U. R. P. Nr 56 poz.
10) .urząd
Wojew6dzki Łódzki
·.odaJe do. PUblicznej wiadomości,
: _nast.ęPuJące O.SOby Uzyskały ze,vol0ntena ZmIallę nazwisk rodo
'ych:
.1) BARAN Konstanty. zam. sta
'.l~ Płyćwa. gm. Skierniewka. po'latu SkierniewiCkiego. wraz z
'~'nem Ryszardem - Henl'ykiem _
a nazwisko "Radwanowsld".
:!) BARAN
Lech - Jan, ~am.
ltaeja Płyćwa, gm. Skierniewka.
)0":. Sltierniewickiego - na nazwisko "Radwanowski".
Za wojewodę
J. Ja!o\\i.ecki
Xacz. Wydz, Ogólnego
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»WŁOI{NO«
ŁóD:l -

"
SPóŁDZIELNIA
RZEMIOSŁ

·GOSPODARCZA

Stolarkę

'WŁOKlEN.NlCZYCH

PIOTRKOWSKA Nr 73

z

SPROWADZA TRYKOTY DO WYROBU BIELIZNY.
Zainteresowani, posiadacze. kart rejestracyjnych rzemieślniczych
zgłos.zązapotrzebowanie do dnia 12 b.m.
(ag 16S)

I

il\łIODY
pierwszorzędnej

staropolskie

jakości

p o

I

leea

PRZEMYSŁOWO-BUDOWLAlłA

Tel 572-98

~o8zukiwani . kupcy

U!~D1!;:. ~..~ymC...~m

żądajcie
~

11111111111111111 1IIł11 III III III III II III mIII II

szczegółowych

(kr

ofert.

1848)

z a b a w,ę •
ŻYWY ELEMENTARZ

KUp· I

pod'fęczIlik-zabawka,.

C· ZYTAJCłE
DZIENNIK

_ _ _ _ _ _.......;,;;;Ck...
r ..;;;18_Mł~~"';j

ŁÓDZKI"

.

,

BIAŁY FILC· w·.każdej· ilości
. F,:,ma "Lech"

Plorkowstm15S

I D_ROBNE

spec.jalista: cho-

Ę' .

1=--~_-,,!,",,__·_(4_386_~_P)--r1

u

LEKARZE
Dr BIODER -

tel. Nr 2403-2404

(6231)

hurtowi.

.

Sp. Akc.
Bielsko. ul.. Piastowska Nr 16

naukę czytania przez
1;0 najtańS::tY

własnej wytwórni
K. zSZCZEPA:&SKI
Kra k ó W t Zabłoeie 11

Własnego materiału

wykonuj e:

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIłlllllllllllllllllllllłllllll .......- - - - - - -.....1

WINA OWOCOWE

Budowlaną

(okna, drzwiit. p.)

. . .

. , .

PRZETARG' NIEOGRANICZONY
;. Budowlany w Łodzi . uL N;a~
Rejo.newy .Zarz!!d Kwaterunkow. o
b L · <-.~."" alaeYJ·Il!.o - WodOClą"
przetarO" na 1"0 o"y J..U;i:>I"
.
..
h
towicza: Nr 17 :-'"" .og1.asza , ._ . "'.nniaw budyńkach wojskowyc .
gowe i uz1liJieweme ce~tra1nedgo 8~rs;e\'\iSkładowej 41{43 W budynlku·
w Lod2li przy uH 11 Llstopa a _ ' ~t
F.K:W; pr.zy Ul. Jerzego 5/7 v.:f. LodZl.. we otrzymać można za zwro-'
~lepe kosztory~y,' warunln pr-:':l ir~at. 'Bud.. w Lo.dzi ul .... N atuto;.
tem kosztów w ReJQnowym Zarzą '. .. kł;"dać W zalakowanych kGper-.
Wie.za Nr 17 pokó~ Nr 7~ Of~rty. nalezi ~ d; robotę z podQ.piem radzaju
tMh bez znaku Flrm~, oddzlelme. na' az1946 " r' ~gQdz.lO-ta. OtwaT~
robótiobi~tu do dnia 20 p~dzlermk: .11~ej·wR. Z.KB. Łódź ul.
cle· ofert nastąpi 20 paździerruka.? go _z. ałaczonkwit o opłaceniu poNarutowicza Nr 17. Do o!ert mUSI br~ -zaświadczenie· o zwo1f11eniu
życżki na Odbudowę Panstwa, wzg ę 1e
Ż opłaty.
"
ferowanej \"1{' gotóWC€ lub pa:'·
WadiUM W wysokości 2% od SU1ll;.Y ok·.·· R ···Z~ ·K B. .L6dź . ul.
. .
h
l ' Y składac do asy . . '
"
pierach wartościowy.c na ez
. t ' dołączyć .do składanej oferty.
Narutowicza Nr 17 pokój. Nr "4,' kW~v .zt~d:zi
zastrzega sobie prawo,
Rejonowy Za~ Kw::;t. Bud.
i
aZnienia przetargu bez podawyłączenia niektórych. robot, prawa t un;~ względu. na wynikprzetarma przyczyn, prawo wyboru of?re~ ~c~olwiek odszkodCtwań z tego
gu, bez zobowiązania ponoszema Ja
.
..
powodU.
Zarząd Kwateruilkowo-BudowIany
Rejonowy
'v Łodzi
'
(patpi816)

_

OGŁOSZENIA

~~łu~~~r;CZ~y<teI:_1Ji~23ó~;~y;
PERGAMI~ roślinnY do tlUSzczó."!'I.POTRZElłNY. klipe,l,US.Zni.k.• m'O.... ·1 PO.T.R~. ŻEBNA. g.O.S,.poSia. 6...Sierpnia.
muje 2 - 5 '
,
(ag) gatunek pIerwszorzędny, .po ceme dystka. Olerty do AdmlDlstrac]1 '44 m. 10.' Warunki· dobre. (5841)

1Łtt1atura oraz reperacja· Wiecmych

Dr Ł. RÓ1lYCJil, specjalista chorób· kobiecych i akuszerii, ul. Leglonów Nr 9. tel. 166-29, przyj..
muje 1-6.
(1016)

MEBLE wszelkiego rodzaju j~upu
je i sprzedaje ,stolarnia, Krasickiego 3 (Wagnera) przy R,zgow..
skiej. .
_. _ _ ~.::~

.........
Dl' ZOFIA SKONIEOZKA, lekarz
szpitala Kochanówka, specjalista
chorób nerwOwYch - ' przyjmuje
4--6 ul. Piotrkowska 16. Leczenie
elektrowsłrzą,sowe.
(248 ..p)

SAMOCHóD Betford. nowy 4 to
nowy sprzedam. WiadomoŚĆ: teie
fon 1oo~32.
{pap 1810
_ _~_
.
SZCZENIĘTA S-tygDdniowe. rasy
bokser, sprzedam. Tel. 208-36.
(439Op

zos.ta.ł

~~~~"2f:tr;

. nieważniony.

LOKALE

. tKr 185m

. ....
k ł
DOS&U' K~U'''''' pOkO)'u· nl!ek.rępU,Jące": UNIEWA1:Nllu"\:[
zgubioną
ka~tę
l'OTRZEBNA sItpularka. na
o o".a;
LI
......
dż
' t
wrotek. Zgłoszenia: Kościuszki 28 g6, umeblowanego albo Uleu~eb~o- rejestracyjną, RKl!
Ló -PowtJ!.
46 ·godz· S:-15
(6234) wanego bez' względu na dZIelnIcę na nazwisko PabJańczyk Wacław
m.
, ~
••
przy linU tramwajDwej,dobrze za.,. jasiDnki, gm. Biała.
(6~9)
SOL··IDNA po.m.oc, domowa. ż :g,DtO- płacę. _ Zgłoszenia 10--21· pod tel.
.._-.;.._ _ _-"-__•_____
,.
16
(6230>
waniem potrzebna. natychmlast. Ńr ~110;' •
.
ZGlJBIONO teczkę. ~kórzaną. .•
Warunki dobre. Piotrkowska 117
.
przyborami dostroJema fortep~a..
rń: 55: Zgłaszać się o 5 pp. (4417-p) POSZUKUJĘ lokalu w śródmle~- nów Laskawegoznalazcęproszę
ciu,nadają,cego się na ~tacow:r;15 o z~ot za dobrą nagrodą.. Lódź,
DZIEWCZYNA do pomocy w dD- kra'Yiecką (sklep .lub nu~szka.me Lipowa 3-5.
(4433-p)
mu potrzebna.
Brzezińska 21 m. Zwrot kosztów, względrue
Jako.,;,.__._______- - - - - - 48.
.
,
(4420-p) sublokator lub dZierżawca Lączna
.. .
~
..;
Nr7m.· 136 klatlta 11.
(5227) ZAGUBIONO portf~l. z· d?wOdainł
POTRZEBNA
ekspedi~ntka' do AGENTA 'poszukuje. wytwórnia pa
.
między i~Y?1~ l~gItyma~J~ tra:ą:lsklepu rzeźniczo' - wędliniamkie- sty 110. Dbuwia .,Promie:A'·, l.ródź'DWIE studentki pOSZUkują. poko- waj owa nueJska l . PO~leJS~
go Andrzeja. 17,
(MuS-p) ąienltiewic~ 63.
,(4422-p) ju umeblowanego w mieście przy nazwisko Fuks .MitcZY'i a'TI ,':l. a
rodzinie. Ofez:Ły, Dziennik Łódzki Pabianicka LegIon w
. t ~c~
POTRZEBNA
'.:Iomow'a 'od MATEMA'rYKA. poszukuje zaraz pod· M S"
(6224) go znalazcę prosze o zwro , o, . ':"
pomoc ••
p-.....t
L·
Rolni ..... Czar
.,,,. .
mentów. Pieni"dze proszę zatr.t'l1Yza~. WiadomoM
Piotrkowska ~ wowOe ·ltCeum.Cz·· . . c..,. 'Po
...
(628'8)
f er y
128m. 6.
(4431-p) noc~n.
arnOClD
w. WYPŁAOALNA samotna inteligen mać.
.
' . Łódź.
(4442-p) tna poszukuje POkDjU. ~mebl0'Ya. ,
l\fANIOURZYST;KA potrzebw od rOTRŹEBNA solidna pomoc do- nago przy rodzinie, z mekrępu)ą- ZGUBIONO kartę reJestraeYJl1ll' i,
zaraz. żWirki 20.
. ~4434-p) rńo""a. Piotrkowska 85/8. <<<S9-p) cym wejściem. Tel. 201-06. (6257) rozpoznawcza.
oraz
książec~kQ
"
wDjskow/ł na nazwisko. AłaszewltI.-..........................
-.....- - - - -....................- -............- .....- .........................., .......- .......- ......
-----.....:POKÓJU sublokatorskiego, ume-ski Kazimierz, zam. Wieś Pawl{lw
blowanego II wygodami
-śr6d- Dolny, gm. Pażniewice. (1856, ~kr.)
n '.
mieście - ' pOSzukują, dwie wypłacalne.studentki. Oferty: Admini..
. '.
....
.....nl.· .
.
. . .
,~...
stracja pod Solidne".
'(4425-tl) SKRADZIONO ~artę~rozpo~Il~~}V..
"
- czą. i legitymacJę słuzboWll U15.e~pieczeiL wzajemnych na . na~Q
SKLEP ... spożywczy li: kuchnią do Kaczorowska Zofia, za.m. Plotrodstąpienia. lub . . wydzierżawienia ków, PiłSUdskiego 23.
(kr1857)
przy. ul.
N'apiórkowskiego przy
I!rzystanku.
Nada.je się' również
..
.
.
.
'
.. ' .
na .. galanterię. WiadomoŚĆ Wa.r- SKR~DZI~NO. ka!tę . rozpozD;&~'"

'Dziennika l.ódzkiego, pod ,,4395-p"
:
. (4395-p)
_. _ _ _~
.,
l'OSZUKUJEJ.~ '\vykwalifikowanych księgowych obeznanych: z
jednolitym planem' knut -,:'na WyjaZd na, inspekcje: i do' pracy lia
Drlejscu,2;głoszenia osobiste: . Zje:..
dnoćzeniePrzemysłu Organiczne:.
go i FarJllaceutycznego _
Wydział Rachunkowości. r.,ódź. ul.
Sienkiewicza 55.
. (I{r 385-AI~

.da.

Z"·'·
t t e'1e·o·u
f
a"ll'Y\las'

sZ!lwska 14J19,
.

Pi.ętro .Od.2,O-.
2.2'I kDIJ, ŚWlątkowska
I~OW'O..d .kole.JowY
.. na
łVl.,.8•..,".
(624.6)
Marla,
Piotrków.
CZ

n,

.na.z.
,.

Piłsudskiego.

,..

23.

. ~

(krl~)

ODST.4.PIĘ lub wydzi~rżawię: wi~-I ZGUBIONO kartę
rejestracyjn/ł
lę ~omfortową. 8 ~OkOl kompletn~e na nazwisko Okręglicki -;róz.ef,~~-:
W'~ą<lzonych, ga.:a~, ogr6d•• W g9~ hlięszk. wies Wola
Kutniewstia..
. r~ch ltoło ~ęl.eJ.UeJ .p6ry. Zgłosz~- gm. WieIgomłyny
llOW.Radom..

I

fu m~d. STA:NISLAW BlBERGAL, BRULIONY, zeszyty; .pa.Pi~I" m8.~

specjalista. chorób skórnych i wenerycznych Piotrkowska. 13ł.
Przyjmuje' od 4-6. Telef. 269-96.
(613)

I

tb~

_ _ _ _ _ _ _ _....._ _ _ _...... 1Weksel ten zostaJe mmeJszymu-

i.

•
rhurtowej pOleca. ""Składru.ca Biu..
rowa". L6dź, Piotrkowska 69. teDr med. M. GLAZER - choroby iefon 116-60.
(kr. 378,1M)
skórne i weneryczne. OrdynUje
5-8 pp., Andrzeja. 28, tel. 179-10. OKULARY, termometrylekarskiei
(ag) laboratoryjne i inne. - Warsztat
------------N
i
k
3
optyczny, L6dś,
0l'0m ejs a
•
Dr ZIOMKOWSJU - choroby weneryczne, skórne,. - 6-Sierpnia 2. MAS~ do pisania,
liczenia.
9-12 i 5-7.
(3526/p) (kalkulacyjne - automaty - za.:pisują.ce) i szycia Kupno. - sprze
Dr medycyny ANTONI, MAJEW-' daż naprawa. Południowa 1.
SKI choroby kobiece i wewnętrz..
(ag).
ne, od 3-5, Legionów l/B m. 1.
Telefon 216-82.
(3514) KUPUJĘ, dzianinę jedwabną, ba.
wełnianą, niefl;U'bowaną, oraz przęDr med. WIKTOR PIESKOW - dzę. Tel. 193..52 lUb 189-10. (3752/p)
choroby nerwowe i wewnętrzne,
or·dvnuJ·e w godz. 3-5. Leczenie OENTRA, DAIMON baterie, latarJ"
ki, żarówki hurtowo poleca t,Oykloelektrowsłrząsowe w godz. 5-7. sport", Piotrkowsk-15.
(8g(1.61)
Zawadzka 6, m. 7. Telefon 138-81.
'"
NUTY i KSIMKI używane ku..
D1' med. LUTOWIE OKI JERZY - puje księgarnia Sp. Wyd. "Czychoroby skórne i weneryczne. Le.. telnik" PiotrkDwska 147. (kr365Jm
glonów 9. tel•. 156-10. Przyjmuje
od 3-6.
(ag) KUl'UJEMY ma.teriały wełniane,
sukniowe i płaszczowe. Pracownia
Dr med. GUSTAW. MARKIEWIOZ, okryć damskich, L6dź, Zawadzka
specjalista chorób wenerycznych Nr 1.
(167/a,g)
i. skórnych. PiotrkDwska 109, m. 6.
Telefon 138-52.
(ag) OLEmI perfumeryjne,
sur<?wce
,
.kDSlJi.etyczne. ZakupikaM,1!. iłoM
"ENOLA" - Udź,Napiórkowskie
Profesor dr KAPUSC~SK! STA- go 24 tel 177-00
(pap 1746)
NISLAW - chorobY skóry l wene••
•
ryczne, Al. Kościuszki 97. telefon MEBLE: gabinety stylowe, sypialNr 206-65, przyjmuje 4-6. (4153-p) nie, stołowe oraz wszelkie roboty
wchodzące w zakres stolarstwa wY
Dr MIEOZYSLAW lWWALSJU - konuje Mechaniczna Stolarnia specjalista. chor6b skórnych i we· Władysław jankowski, Sklep, Piotr
neryCZnych' Al. l·gD Maja 3. - kowska 161, fabryka: LomźYńska
Przyjmuje 8-10 i 4-7.
Nr 20/22, tel. 133-80.
(4288-:p)

W'DNIU Z7 sierpnia

ocr

ma do admlmstracJl pod "KaucJa sko
],00·... .
(4438':p)
•

piór. - Łódź, Piotrkowska. 96;
Sklep PomocySzkolllych, telefon
Nr 21247;
(wł)

1859)
~ . t:~:

1'0}fiESZOZEN'IA
przy rodzinie ZGUBIONO kartę
rejestracy"jrię.
pOl3zukuje młoda, pracująca. Tel. RKU Łask'j rDzpoznawczą ·nan~
(4415-p) wisko Kam'zel Stanisław, Pi6tr~
__- ___.....""""'....___......_1 kĆ\w, Sło\Yackiego4~.
(kr' 186a)

194-97~

. NAUKA i WYCHOWANIE

ZGUBIONO kartę
rozpoznawczą.
BajOn6wna Kazimiera,· wieś Roki-:ciny, gm. Łaznów pow. Brzeziny.
.
. (gr)

KROJU męskiego i damskiego· nowoczesnym udoskonalonym systemem Lewandowskiego naucżają
Koedukacyjne Kursy Kra.wieckie
przy Instytucie Przem.-Rzemieślniczym _ Łódź. Stef. jaracza 14.
~eli184-12.
(ag 80)

Dr med. B. TOŁOZY~SKl, starszy
asystent Uniwersytetu Lódzkiego.' KUPIĘ
transformatDr- oleJOWY
specjalista chorób uszu, nosa i gar· 75-100 KVA, 380/220/V.
Wiadodla. Sienkiewicza. 37. - Ordynuj p mość: Łód:i, tel. 134-83. (4421/p)
3-:.:" PP• Telefon 2~?-Ol •. _ _ _
(~, Sl'RZED.U1 2 fiSharmonie.· Sklep
D PIWECKl ALEXSANDER
; Muzyczny, Nawrot 22, tel. 137-41
c~oroby wewnętrzne. Piotrkowska
(pap 1812)
Nr 35, przyjmuje 3-6.
(1557) NIKLOW4. sól sprzeda~:-' ż~ki;::
------~-------- dy
Galwanotechniczne
Krak6w
Dr med. VOGEL ze Lwowa, spe- Straszewskiego 2 tel. 563-03.
cjalism chorób kobiecych i altU(kr 1851)
szeria, przyjmuje - ul. Narutowicza 4. tel. 260-92.
(ag) "LINKS-LINKS" maszynę trykotarską, metrową, komplet igieł i
Dr med. KUDREWIOZ ZYGMUNT, platynek, prawie
nDwą, sprzeda
, lista chorób skórnych i we- Centrala Handlowa Przemysł!:! Lu.
s
p e c J aPlotrk~wska
.
dowego,
Rynek
Głowny
nery<?zny~h.
106. - ' 6J12'
tel Kraków,
550-88
'
(kr
1852)
PrzYjmuje od 7-10 l od 3-7. (ag) _ _ _ ~_
BIURKO i bibliotekę jesionowe,
Dr PRUSAK LEON z WarszawY. jasne sprzedam, Te~. 160-27.
specjalista. . chorób n,erwowYch
(27-k)
przyjmuje 4--6.
Południowa 23,
m.6, telefon 219..38.
(14.41/p) RADIO 4. lampowe, B zakresy, do
sprzedania. Lęczycka 74, I p.
Dr CZESŁAW SOBIS
choroby
. (4419-p)
dzieci, powrócił. Narutowicza 75 b, PASTĘ do obuwia poleca wytwór
(4429 p) .
P
. ń" Lód' S' k" .
t e. 1"6..23.
v
. ma .. romIe,
z,
len lem- - - - - - - - - - - - - - cza 63.
(4423)
Dr KONAR WAOŁAW -chDro- SPRZEDAM radio "Super", ~eliby żołądka, kiszek, wątroby, Na.6
12
rutowicza. 56, telefon 119-59 przyj gowskiego 1 m . .
(4226~p)
mUJ'e"....--u".
WAGA niemDwlęca do sprzedania.
Narutowicza 58(11.
(4444-p)

UNIEWA1J~ll!
zagubidną ~ l~g~
tramwajową (żółtą)Z.Z. iz'a~Wiad
czenie z kursówSpółdzieiczych' na.

nazw. Pawlak Irena.
PiekarSka
KURSY Centralnego Związku st;- Nr 16.
(6229)
nografów i Maszynistek Rz. POI-I _ _ _ _ _ _..;..~_~_ __
Skit'ej, Pi~trkowska 83 - zapisy na UNIEWA1JNIAM zgubl'oną
~.eg'.'
PewiOOl kupiec z New Yorku,
s enograflę, maszynopisanie, . księgowość, korespondencję.
(6197) szkolną; n~, nazw. Przybylska .. Kry
Co miał shlep w Maneheslterze
styna. Rozana.
(1)232)
l\-Iulozynowi r:ozlrn-zal
~OOZNA .Szkoła· KosmetYki, M:asa.
.
.,
zu. ~ecz~lczego Dr Ireny RUdow-1 ZGUBIONO dowód repatriacyjny
Głośno w' bęben uderzać.
SkUl]. Plotl'lrowska 175/5. Zapisy:' Szymczak Stanisławy oraz dówogodz. 10-19. tel. 109-01. (pap 1744) d'Y wydane przez Niemców f'inGdy goi) pyta! znadomy
DO . WSP6LNEJ nauki ż
moj; ne na nazw. Batog Stanisławy,
O halasów tych powód, .
córką przyjmę dWOje dzieci. (kI. Kapliczna 11.
. (4414-p)
II-ga) Tel. 142-33.
(6211)
Odparł:"Bo mój .telefon
UNIEWA~NIAl.\-I skradziona karD . . .
'ł ~ ' . '
" R U T Y N O W A N A korepetytorka z tę repatriacyjną, dow'ód jeńca wo
ZlSla,J zePSU1 SIę znowu •
m,atE;matyki udziela lekcji· w za- jennego na nazw. Lopatko Piotr
kreSIe
. r
ltI.______..........._ _........_ _....._ _....._ _ _ _ _....._ _ _ _ _ _......._ ......._ _ _ _ _ _.....
d 'ść gimn
t
a z·Jum lIceum.
Wia_lI'
"ot a, pocz.
Głuchów.
zam. WIA Zł
omo
el. 139-41 do godz. 15-e:i., pow. Skierniewice.
' (4416~p)
POTRZEBNA(y) kontystk8.(ta) do POTRZEBNA gosposia .zgotowa..
. (6240)\1'
przebitki. ~. Zgłoszenia: Centrala n.iom dO małej. rDdz~ny.. Warunki DNIAUi października kursy sa- Z~UBIONO leg. tramwajową (nie
Zbytu Maszyn Rolniczych ,Lódź, dObre. żeromskIego, 77'"-12.
,
mochodowo ... motocyklOwe
L
bleską). Rychter Władysław, TarPiotrkowska 109, godz. 9-12.
(~1.4i16-p) nek" rDzpoczynają nowy kurs"
gowa 23.
(4424~1;)
kro 386/M)
.
.
tego d~ia zapisy przyjmuje
in~ _ _ _ .~~ _________.......-,-....;.
POSZUKIWANIE PRACY iorm~CJI Udzle!a sekretariat szko~ ZGUBIONO dowód na nazw. Gorz
P~~RZEBN~ powaŹll;yprżedsta~
~~frk 1~2" IN 15-18 przy ul. kowska Maria. KHińskiego 67.,
wICIel na nuas~n .. liGdz z własny~ MASZYNISTKA - sekretarka; ma ..
ows ej
r 53, tel. 155-12.
(6256)
składem na mlelSCU
do fabryki wolne gOdziny przed· połudmem.
(4428-p) __________...... ~. ,.~w_
gilz. Prosimy składać .ofel' t y Kra Oferty. do administracji
ub
I·~:::==:---:_____~=::"'::
ków Krowoderska 4 Fabryka Gilz ,,zdolna".
(4432";lrIA~sTA dyplomowany udziel UNIEWA1;NIA..1\1~, skrad.zion? )ie"Omega".
(kI' 1850)
• ,.
lekCJI. franCUSkiego uf!ziela ta ~ czatkę, kartę. reJestracYJną, 11tll1e
- - - " ...
l sza pani na miejscu Choj s Si' dOkumenty 'fIrmowe -.: Hurtownia
POMOONIOA . domowa
~atych- STARSZA osoba zaopiekuje się do nocka 22/52.
.
ny , ?"-IE. Grabowiecki i H. Główiń:or:k:r.
miast pDtrzebna.. warunki dobre, mem lub dzieckiem.. Sienkiewicza
(6226): Łódź. NarutDwicza 58.
'(444o':p)
Południowa 1, Sklęp Masz(~g" 134' 9 Kunicka.
(4427-:p) ZGUBY i~EWAŻNłENIA'
.;
DN~A7.10. jadąc z dworca Łódźc
AKUSZERKI
zgUbiono portfel z dowo.:ZAOFIAROWANIE PRACY POTRZEBN;r\ osoba. do goąpodar- PRZVJl-IUJE przepisywanie na UNIEWA2NIAM skl'adzione d"~ Kę.hska
,.
,
. stwa, umieJl'}.ca gotować .. Zachod- maszynie. Oferty .pod "B".
me~ty:
dOWód OSObisty (pr;e~ dami. Znalazcę proszę o zwrot' źa
wynagrodzeniem
pod,' adresem
AKUSZERKA Wojtasiewicz, abitu.
,
nia 59~· m. 11.
(6223)
(6247) ;~Je.nny),. palcówkę. Poświadcz~ni;
HrYhorczuk .. Włodzimierz Łetlt6w
rientka. Warszawskiej Kliniki pro- EKSPEDIENTKA z branzy włóH _ _ ~~_ ••" ..,_.
~~ą~~~kl
Oszczędnościowej
Nr
poczta Łask. .
'(444hp)
fesora Gromadzkiego przyjmuje - kienniczej potrzebna od zaraz do
. ~
na nazw. Sołtysik StefaBed~J..-tol" n:u~zelny ANATOL lUUUiŁKO
1a
Pomorska 43
(448fp) Spółdzielni
.,Włókno" w .Łodzi.
, Pomorska 119 oraz świadec_ ----_~_.-..
•
ul. Piotrkowska. 73..
(ag 168)
wo .. przemys!owe
rok 1938 na SKRADZIONO
palcówk~ i kartę
,.
Ad,res Reda.kcji łAdministracji:
nazw.
Sołtysik
Antoni.
(prz.)
ro.zpo~nawczą.
na
nazwisko
Dzie-:POSZUKUJE SIE: 1. dwóch meKUPNO I SPRZEDAt
Łóąf, Piotrkowska 96, telefon 12:~-S4 ...... ; Redaktor przyJmuje co
Wlrskl Roman. zam. Zgierz; ·]jłu..
chaników do obsługi turbiny 2.
dziennie od godz. 13-14.. tel. 207-18. Sekreta'!'\': Redakeji dCl 10-.. . Z;1GINJ).Ł. pies. rasy wilk, wabi ga .57. . '.
(4443.·
". "p>
- - - - - - - - -..........-~.~ jednego montera wykwalifikowane
do. U-ej. ·teJefon 123-33. ~,P.eda.k~ja;" rękopiSÓW nie żwracl'
~i l~ilon, :pros~ę Odprowadzić z a . . . . . . . ·
~, . '
ZAWIAD~ P. T. odblOr- go. 3.· jednego montera do przeZa . treść i terminy ogłośzeń niebiel'ze odpowiedzialno~ei.
ców, że .z" dmem l: październ~a wijania silników. 4. dw6ch ślusa
Skr
ą. Andrze~a 17 T KopczYń~ U~EWAŻ~"'IAM Zgtlbione pilIeówprowadzll~Smy.
dzla~ ,zeszytów rzy wykwalifikowanych,
Zgłosze
--~-~.:~O!-~) -;;vln na. nazwisko 'Steglińscy '.Tan
szkolnych l dzla~ paplerow pak?.. nia należy kierować. do. Wydziału
DZIAŁ OGŁOSZES: Piotrkow$ka9S. III piętro. czynny od 9 do 11
l1NIEWA~NIA się dow6d osobi- l .FraI?-:~szka -'- Modrzew gm.I;II;wych. Skład Papl\~ru "Wl'I'MAR • Personalnego, fobryki
"Gent1e-1 GENY OG1,OS~EjQ':· 'Ul m{Linietr: ~zpalt.." poza tekst~ zł.~ 21
sty ~ystawiony na imię \Korpecki glewmki. ~.
.'
(6244) .
Lódź, Piotrkowska 128. tel. 128-79. ł man" w Łodzi ul. Limanowf:lkiego
Nekrologi d. 15.';'" Źli. m.iliJnetr szpoJty. Drobne d •. 10.:'- 7.3. wyn<
TeofIl wraz ze zdjęciem przez Pali
_ _ __
Wejście z bramy.
(pap 1808} Nr 156.
(Kr 384~~n
(nri.jmnłej 100.- zł). Poszukiwanie pracy i rodzin za. wyraz zł .. 5 ..
stwoWY
Urząd
Repatriacyjny
w
U:N'I.~WAżNIAM
zgubiony
dowód
rnafmniej z1., 50). .W )LUmerach niedzielnych i świąteeznyl'
G:dańsku.. .
(kr1854) o~ob~sty, legitYmacje tramwa;jQ'We
SKALE do radioodbiorników r6z- INTELIGENTNEGO, młodego, ła
"O proc. drożej. Ra.chunek c~ekowy: p.K.O. oddzia.ł '" Łodzi N-VII 56:
.
nych typów, poleca KOPIOTEOH- two orientującego się pracownika
mebleską . na . nazwisko CfesielsId
\V
~INIE
Tęcza.
w
ub.
medzielę Ignacy - NDwozarzewska 4:L
NlKA, POZNAJ.'t, ul. Wierzbięcice do ekspedycji Wydawnictwa poszu
Wydawca: SPĆ~])Zmx.lIi'IA ,WYDAWNICZA "CZY'l'ELNIK"·
z~blOno pr:;;epustkęPUR-Szcze~
,.
. .
' .
, (6245)
Nr 18, telefon 19-55. - Wysyłamy kujemy. Referencje konieczne. cm na naZWlsko Olczyk Marianna
pocztą.. Przy zamówieniach podać Zgłoszenia Piotrkowska lS3. admi~
01'8.Z decyzję Nadz. KOln. Mieszk ZGUBIONO l· • .
nazwę, typ aparatu i wymiar ska- nistracja PAF godz. 9-13.
na nazwisko Olczyk Eclv,prd za:' .~.
eptYlnacje traniwa..(pap 1809)
li.
(kr. 1816)
(4444-p) ~~wY;:skSel"IzadĄ łl B na nazwisko pu
mieszko Al. I ~ Maja 32
•
..
a.. ZIS awa.
(4440-p)
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