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-'.'lakkolwiek·datawyb~J:6w.·niei.została "jeszcze' ogłosz"oria,.w 'kołach politycznych
· tłyskutowanesąjuż :przypus~cza1ne. terminy wYborów., o.
.
..' Wszystko p~'z~mawia'~za tym, 1 że, ~bory.odb~dą sięw:połowie stycznia przyszłegą roku.' Wymieniana", jest nawet .data '19~go stycznia )947 r.
'.
"Ohegdaj'odbjdo:: slęp~siedzeniePrezydium K. R.. N.;jednak do chwili, kiedy pi· szemy.te:słowa, .. żad-en .. komunikat·. ·• w: sprawie wyborów' riie·został jeszcze ogłoszony.
. . . Tekst ustawy '0' ordynacji·wy.borczejukaże,się w· »Dzienniku' Ustaw R. P}' w
~jh,lfŻBzyclt 1ut~dnhl<ili~
,

Huty.' Aląskie . pracują

pełruł parą.. Oto
warsztacle~

jeden· z robotnik6w

p.~ . lJWilB

• • • mIR.
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prze,mOWleD'IU
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'oPyta'nia,
które czekaj q nO,odD'ewlledzl
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~';'fo furtdamenły trWałego POKOJU

itł;,:

p ARYt, 9. 10. (PAP). ~ Na Ple-IPokój zawarty na zasadach derno- sprawą Tx:iesŁy.i stwierdZił, że' rze- propozycji radzieckiej, dotyczącej
narne.j sesji zabrał gło$ ~ołotow'l kratycznych, .m. llsi. śtworzyG warun.. czą. najwaŻliiejszą jest ustalenie . do- wycofania wojsk obcych.
..' . .
który oświadczył:
.'
ki odpowieanie dla "rozwoju przyjaz- kła().nej daty wycofania z Triestu
Minister Mołotow lvrytykował za_#~t.ałUY, c.ZY. '. gotowi
Nasze.' naro.dY ,pr. agn.'. ą.. ' dowiedzieć n~ch, stosu,n.ków p. omiędZ~W
.. BZy~tk.i-. wojsk obcych, nie' odkładając tego twierdzoną przez komisję propozycję
w:raź.z··nam,ibr()ldć
się, jakie. wyniki dała nasza praca. mI nar?dami,p.ragnącyml oprz~c SIę do nieskończoności. Pozostanie wojsk francuską w sprawie statutu Triestu,
dtd!ili,.
Głównym naszym zadaniem jest spo- wsze1km~ wysl~~om, zmierzaJącym obcych na tym terenie - oŚWiadczył wywQdząc, że jest ona sprzeczna z
Bymeso,m·i
wodowanie by traktat POkoJ'oWY.Słu-!dO no~e] .agresJI:
mowca - mogło by być usprawiedli- decyzją. Wielkiej Czwórki, iż w mie":
WSZyśtkim narodom śWiata~ ' z e '
AnalIZUJąC prOJekt traJdam poko· wione tylko wów-czas, gdyby Triest ście tym ma istnieć zarzą.d demokrałaiąonr',przeciwko' pokojowi,
. rzeczywiście 'interesom narodów" jowego z Włochami MDłotow oświad- nie był wolnym obszarem międzyna- tyczny. Propozycjafranc;uska udziela
ciwko Polsce, a' zatęsImiących.za trwałym pokojem. czył, że w traL."tacie tym 'nie widzi rodowym, lecz terenem na pół nie- I gubernatorowi tego rodzaju pełnQDrugie pytan.f~. dO'tyczvło
~1Hli to. być traktat, Qparty na zasa- niczego poniZającego dla Włoch. żad- przyjacielskim, znajdującym się pod moonictw, że projektowana admini·
ności Polski i brzmiało:
dach demokratycznych,który naJe- na klauzula traktatu nie stwarza dla kontrolą wojsk anglo-amerykańskich. stracja Triestu nie opiera się wcale
"C.zy~gotO'wi.dziś·iesteścle
~ar,,-zesP,r,a.w.có.w. ag,re,Sji,i,me t.eg.o kraju stanu zależności ekono..:1 TO, też ZW.iązek.R.adZieCki l?onOW-lna zasa~h dem~kratycznych,
.
suwerennośCi pubtilcznie
zaponmi'eć o poświęcenm-uh micznej.
lnie domaga się zaakceptowanIa wyDeleg'.8;cJa radzIe<!ka domaga SIę,
waó przeciwko mieszaniu
,wielkiej Walce o wyzwoleUie.
Nieco dłużej zatrzymał się· nad suniętejjuz ,na posiedzeniu komisji by konferencja pokojowa posta~
clr)nyeh sfer anglosaskich' w
..
nowiła przekazać władzę wykoP&lskLe'ł'", , .'..
.' . .
.
I nawczą. w . Trieście rządowi, wy..
Zagadnienie to pierws
. .'
branemu przez' zgromadzenie luwagi wobec prób rządów an
'
dowe, podczas gdy obowiązkiem gugo.i amerykańskiegO'
,
.',..'
.
"
.'
bernatora byłoby l'oztoczenie PieCZY.
nasze 'sprawy wewnętrZlł.e.
.
nad przestrzeganiem warunków· staznalazł się
czy
"
tutu. W tym wypadku twórcy trak-

szYły . kWestie
'e~dIdch:'

. naszych '. granic

I

I

B"un"
. t

'v

!t~~~a~~~~o
Niemoom
:~~~by~~/~~:~::~:~na z
lacią również

w .sprawie iCh

dotyczą,cych
· gadnień naszego bytu

Całe,.
oddziały ,
odm.owiojq, posłuszeństwa,
-il'~~~~ :;:~~;~l~~~~~~z~~ m.~~~~:=
',"
Sukcesy pO\Vstancow·
' . 'lkOb~~~~~j: ~~~~~!~~~dn~:~~~ tak

GrecJBi -

k:i.erulących

•
k
'
.
'
Ol S O

\~.TlaJąc władzę ustawodawczą l

•

p

,Trzecie.' poważne zagadnien~·.
kwestia stabiJiza:cji i
wnętrznegO' w państwie,

•

•• .

, . . ' . samo jak wszystkie inne ,przyczynić

•

Z jparlyzanckiegO' w połnocneJ GrecJI la rząd. grecki na wyra,zna mapo· się do przyjaznejwBP9łpracy W.9zy,stGrecji donoszą, że akcja; rząd()wa, lnie tylko nie dala o~cldwanego wodzenie.
. '
kich krajów demokratycznych. .Jest
zmierzająca do stłumienia ruchu Irezultatu, IeCIŁ przeciwnie, naraziW ~zeregach. armii g:eckiej. sze- ona przek~?ana,.że p.odziały 'w łonie
rzy Się .CO, raz Wlększe~, ;eza~owoI~-IKPnf. e.:encJl ~ą'~,:zec.~ą, sz.tu,.czn.~.. FałBELGRAD, .9.10. (PAP). -

,I narodowego. Zwy.kle· zaczyna
od szczerby. a kończy wYłomem.
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nie na skutek bratoboJczeJ walkI; szem· Jest mowlC, Jakoby kraJe sloCałe oddziały odmawiają postu- wi~ńskie chciały.p::zcciwstawić.się
szeńs1;Wa; w wykonywaniu rozka-I panstwom anglos~sl~ml:
II
Gdy zresztą, movn SIę o rzekomej
l
reC]1 - O OIOna
wwprzecnvko. powstanC?ID...
.. chęci pa[lstw słowiańskich do izola'.
.
.
,.
~z~ab ~eckl ~e. SWymI ~rytYJ- cji, zapomina się ,że w obrębie ZwiąLONpYN, 9.1~ (P~P) ~altll PJ:~y,. ~V~l'by;, mc. N~!1 ~SWtl.ad- sklml dowodcaIDl J€st na razJ.e.bez-lzku Ra,dzieckiego istnieje 13 repubwezOO:~Jszym lJ<)81edzenlu Izby Gn.l1~ ~zył, ze 'W.oJiSka };l1.-ytYJ·skle me oka- radny wobec nowo powstałeJ sy- lik niesłowiańskich. Gdy zaś docho..
omaw;-a'l:o s.Pl'awę .. pobyt.u ,wo\1sk zą rzą;r;lQW;greckl~up;omOcy .celem tuacji. Powstańcy odnos.zą porwa.ż- dzi do prób stworzenia tzw. bloku zabrytYjs!ci~h;w Gr~C)l, .. Hectol' . me pOpal"C1a Jeg'o W~l z O!];)ozye~r:!-b' ne sukcesy w północnych częściach chodniego, widzimy ze zdumieniem.
Ne;il oswla&.zy;!, c.ze,v.:skwtek 1TI1eiP?- . ~a, daLs;Ze pyt.a~~, czy rzą .. Ił'- kra'u
że taIcie państwa' jak Chiny. Indie a
kOJóW w GreCJI . tern1m . wy;cofama tYJiSlkl mO'Ze udZlelic gwaranCJ1, ze
J.
"
nawet Abisynia są proszone o akces
WQj:s!t, brytyjskich. z Greqji zO'Sltałrojsk~k~rytyjlskie !li~ zOStlNą.tż~e
N~. skute~ ł tYGh. k~~er_a~l r:zą.~ ,j~ynie w tym 'celn, by zwiększyć
odłozony..
'
',,'
lO, wa ~ ~ 9J-p.ozYCJ1h me •. el
me grec l wyco a z ~le 017 c illlaS ilość głosów pewnej grupy. Oto do
N a pyta'11ie jeooego z posrow Pa·r- mogł dac zaCIry-ch gwa:ranCJ1.
i . ~i~teczek garmz:0:r:.Y. zandarme- jakich
niedorzeczności
prowadzi
r11: me chcąc narazac ICh na wy- wszelki podział na "grupę słowiań-
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n1e. może być mowy, o
życia i 'planow~iracionalnei odbudowie kraju. Innymi słowy, kwestia
baUd. które przez napądy imordy
wytwarzaiąstan niepokoiu. a jednoczeŚIłie powodują coraz większą demoralł:Łacie swycb czł(}nków; zza,:,
ślepieóców ideowych· coraz bardziej
staiąsię oni ludźmi. wykolejonymi i
rzeczywh;tymi . bąi1dytami, ~ PPS .j
PPR :w. 3-im pytaniu zapytywałY:
..CZy gotowi jesteście w obliczu
niebezpieczeństwa, któr.e zagraża naszym Ziemiom' Odzyskanym, czynnie
I
razną klęskę.
sIrą" i "grupę zachodnią".
Wystąpić, przeciw.koband0l:t. ,',któ!:
" .', . ','
,
.
. "
.
.'.
I
Z kół dobrze poinformowanych
Kończąc apelem. o ~talenie demo,":. Pol~ce ~ą zbr?Jł!ym ram!en;e.~: o
.'
.
. '.
'"
.'
'"
donoszą, że rząd grecki zamierza, kratycznego p~kołu, Jako ~ez~ltat~
Plekunow 1 obroncow NietU!ec~ . ' . '
'.
'
...
(łzo r
bT.·
.
' ~ . wspólnych wysll-kow radzleckI' ml••~~tam~, czy gotowi ieste~cietroł
II,
~... ~rzep:o~a,· lC mo I lZaCJ\.nowy(':~ nister'sprawz~gran'icznych podkreIhĆl przesladować band:.v l.band~- ,WARSZAWA,;9:·10.(PAP).-lpolicję ameryltańsk?" ChOClaZpOSla- l'oczmkow,.,co w.rez~ltaCI,,: m.L1v1 śla, że osiągnięcie tego celu będzie
.~ów i skł~ni:ać do powrotu,do prac~ Rzec_zni~:M:inistętst.wa spra~Zagra~ldał znaki "C. n:'.(Korpus dyploma- doprowa~zlC _ do ohv~rteJ .woJnYmo~lhv~ pod w~run:ciem za.niechania
dla P,ol~kI. ty" ch. co zostah OSZ~{k. am nicznych ,. oświę.dezył' ~lennikarzom'.l tyczny).
,
"
domoweJ w całym kraJU, •
polltyki; polegaJąceJ na próbach nał omanłl~lll?i
•
'.
. ' że ambasadorowi stanów ZjednoczoPomimo przedstawienia przez min.
. ".
.,.: ' .'
rzucenia swej woli innym.
O~tatn.l.e pytame d(}magało~Slęod- nYch.p.BlissI:.ane WręCz~na:zostałalPutramenta odpowiednich dokumenp~leeloboley. .
IlustracjI} stanowisIm pewnych kra.
powledzł•. czy ·PSL akceptUl~ blok nota protestacyjna. w sprftwiecza:c- Łów,' wystawiony.ch .pl:zez wojskowe, LUB;LIN,9,.lO (PAP)· - W 'pow. jóty w?bec' interesów :Z;wiązku Rawyborczy: przy.czym z omaWłaneg~ chowania się' ameryk!lńskieJ ." poliCJi władze amerykanskle l wbrew przy- !ubel.skmJ.banda NSZ. wdarłasl~~ do dZIeckIego była
Jak stwierdził
Hstu ~YllIkało, Zle, przywó:c?. Piarty~ wojslc9wej w. Ba\yarii .w·stosunku, dq Wil.ejom. .,dł'P~om~t~czny~ zarówn.o ll1Jies'Zik.l:\i~ ,',f1ilnv-AjiCl'llar!Ulsza 9ĘMO ~min:iste:: Mołotow , - przewlekłość
rob?tnt.czYch Przjedb1Pakru nlam .!l0h posła "'R.' P. w Blinie . min. Jerzego poseł polskI, .. Ja~ l Jego ~o~a zostalI- Olb. Gomlnlczka .Apdil'zeJ:a. zamleszka-ld~Slr~SJl. ~ad bardzo umiarkowanyno" lU propozy: e o •u na nOWYCputramenta.potraktowam przez polICJę a~ery' lego.w kol; Apl'aIIllowskleJ gm, Zem-: ml ządalllami ZSRR w sprawie odw~r:unkacb. mu~n~włCie. zapropono=, Samocllód min~Putramenta, z.naj~ kańską z daleko idącą hrutalno§ciq, borzyce. ·Gomill1iiczel~wstałrani.onylszkodowań od Włoch.
Sprawie tej
~ah d!~ dPSLp'pWlS'ę~s~ap' RhCZbe manda dUjącego.:.slę·w podr6zY'śłużbowej, Nota domaga się zadnpooczynienia j a a jegbo 4iieekoli-cią;ce 2 i półrQ'ku! poświęcono bowiem 32 posiedzenia
tO'W, ~~~.1. la
. ł
~ 2 ....}
został. zatrzy'ma.ny przez wojskowEl ukarania wi.nnych.
zaffiiOrdowa.ne strzałem w gło1w~.
Ii 86 godzin..
o
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Ks. Z. Kaczyński pisze w ."Tygodniku Warszawskim" o potrz~
, bie .stworzenia w.Polsce. s!ro:l111Ce'I •
twa k:a~olickiego Zadz1w1a Jeden
z argu:neniÓW, jd;e przy.tacza ~s.
. sty.e.7lnia 194f! r. władz~ b~~~= K.na popat'ci~ ~eg? tw~ert:hemc:.

O·····
.
e.·p ,.. krgan l.zacł l o s fiel I

fł··
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9.10 (PAP) - WIP<.Ilskiei" i NSZ-tu1 oska:l'żonycl1 ol Siły Zbrojne (NSZ) .itd, .
dllll.: d:dsieJsz-,m pr.zed WojoSkoWym pl"OiWad.zenie w:vwrotloowej d2lia.łamo-l. Pozi:omy <lkreślały ato/pień wta-. ~. w wyniku. p~zedfnę~ J rga·
Autor mówi, ze Nle1Z!cy atakują
Sądem ReJ()~W};n w. W>łl.irStawie ścl~ mającej na ~u obalenie demo- jemn~zeni~ kJtóry.ch b,ł~tr~.: ,,8:' cłi 11.łę1y ~reg d~1tał~. u ~nę' naszą granicę za.chodmą,. pos}.ugu:~~ząl mE; mteresuJący prooes kraty'czM.go OOf:.m.jU 'Paiilstwa pol- (sekeJ.a), "C" (C~lirl1eekiego) l lUl]- mza.eJ1t .ktOl'ZY teź o
16
się V,1 tym celu m. tn, chwytl....,....tyew.y.
gkiego·
wyższy Z'( (Zakon Narodorwy). N.a pTzed 8ą,.(..'em.,
...]ąc
.,
• b'
ba fi
.
Na ła.wre oskarżonych zaiAiadł'o 11 Jak 'wynika. z aktu ~:clenia hi- czele "oIn' ~ał "Kó:tttitet WytkOOUt- . Głównym o,skar.Wn-yun jest ~iro- tem czymema z Sle _l~
SL o~
ezlo.Ulków nielegtaJnej "Organizacji st:o:ria. ptlIWmania .,Organiz.ac.ji Pol- wczy" podporządkowany IZ. kolei. nalj- sław Oatromectki, kierownik iIl:.l{)iIl:U kultury cnrześdjańslneJ. P0W.0!u1ą
sięga jeszcze okresu przed- 'wyż.szej inEttamcji ~jnetj, J,Xl'otPagandow~o, członek. "K?~iir~ się te7. i na. to, Je w Polsce me da.
wojennego.
jaką był "Komitet Polityezn)"u,
WyJoonMVcz.ego" ,.Org~:ruzacJl 0-. .""
politycznych katoliOrganimeja ta. !pom~ jako> Jlalk glosi alt osklal"Żetrńa }fOrgani- skiE:ti" a roWlOOC:ześnOO l:nspekto:r ob- Je SIę .praw.
·."m tworz ć
5W~O roi:zaju centrum kierownicze, zaeja P,()'1$ka" i 'WO'j:skowy jej Ol1gan gzau,u' W6Chód" ~ ramienia NSZ-u kom 1 zabrama Slę 1
Y
tl
L_"·
ściśle zakonspi.rowana miała na celu "NarodOlWeSiły Zbroj.ne prowa- ... :' . r'em to. Stamisła własne stronnictwo. 1;1 coz my
aelRJJq
od?-z~ni~ w <;oohu :fa$Zr~iJW- d:~iły nie~amą wa:kkę z. den1cykra- K~k~~~enda:nt' o1uręgu bia- możemy tej akcji~ która się IOZW!' ze 9.tr. l-.ej)
sMm na. 7Jycle iPOh:tye~e kraJu 11'0- cJą polską true eof,ająe Slę narwet
~1~')' "t"l:7la:d s"aw Dryls) ko" •
. tawiA"'.:> _ pyta autor
CD:o.ko:t'łCZ6nJe
T'n'a:ez
~
na 8zer"''''
.zw.ią:z:ków. i przed wsmółdzi!ałani.em
z Niemcami.
łostol.Th..le.
l n ' l ! ''ł"lIodiwla/l'!sz·aws
Yl
.
k.'lego Ja, przecnvs . v . • 'e polsc.T kato-•
...·!"-3
'"'El.
~
.
,
d go",l~_ęa:u
J ut W dwa dni pO cytowanym Ił- ł'~'
OirganizaeJi,. poz.o:rnie 'llle x;wiązanSlCh Ostatnim etapem tych' waillk byi<l :neon a •• \, vl\!.l ""
'l:'
.0IkJ:t a:u warMamy wrazeme, z
: J
•.
śde otwartym ogłoszony zosłał kO-I ze sobą.
.
przej~re NSZ-<JIWlstkiej
"Brygac1y 1 z&s~pca) ko~e:d~tCiecie~s;ki (ko-licy mogliby· jednak cos prz.eaw.m"~at l'I1(W PSL. W którym czyBtOfIDW1l:ie do ucbIwail<me.go w r. św.ięto.kl"żytSkiej" Wtl'a:Z z cofającą SZaJWtS lego,
w
NSZ 'pJ.'0'a."
., t . kc'i choćby stwierdza. .
taliśmy; "Na PltbUezaię postawIone 1934 sta.tr..tu 1I10rgani>zaeja PO~a" się 'a-rmią ~ką, na. tereny Nie.- Te~t }? ~'?t:.sIkIi (kieTO~k st.aw;:c eJpa] J ~ praw politycznych
p~ Naczelny ,Komitet Wyko- sformowana była. W t.'1N/. płony i m.iec, sf.().l'ImOWil-ne w <:JIkoIlicaeh Pra.~ a. ~ . . 1eza.t~;w, w ' l e ) me, zew. osce. .
. od .
nawczy (PSL - Ptzyp. Rea) odpo· poziomy. Piony okireślaiy teren c1zia gi ezeskiej kurSÓI'W dla. skOC2lków "akejt ~cJal~e) (w f . ad~ar' ~ jednak Się katol1kom tue . brera.
wi&.{ó~ publtcznłe"..
,lama tj • gl"Upmvaly ezłonk6w uOP"! SpOOoehTO~; lutór,zy w naetęP- J:dir~. Tr:U '$zewa~ ~::iego Nie można przecież tak stawiać
_1_..d~. ~dżaałJa pytań.. i w am.}eźnośei od ich z~'W?dó-w. a więc stvt;ie, .w miesiącach l~. ma-z:eu ił NS'lllZe) J~ S'd k WŁ~dysł.aaw Ku-. rawy wobec własnego rządu; ,":"z~owaa~o wye
ośw adcze-!l!P. akademików w JlIIOllle W!yc.horwa- kwIetnlu 1945 r. byli .c:ro.gą ;POi"i'l.letrz.'. tan e . e , . , . .
sp..
..'
.'
ma UJ!łYnal łuz. prawie miesiąc. Tym nm narodowego, ek;onom1stów w Pio--\ ną, miem~i sannorl.otami prze- CZ}"'11sk.i, Euge!ll1usz ~bsk~. l m. . jezelz ZgOdZlCte... S1ę
utworzerue
nie:mruei społeczeństwo zaoowłedzła- me. g~daIrezym litp. 1Pxogramo-. rzucam :00 teremy wyzwolone, celem
ObszemnY$ tr.ZlY~i~stojk;i~:ron;L- przez nas part117 będz!emy protesnej odpowiedzi dotychczas $ . usłl'- wytn1 dątieniem .,OP" było, a.źeby! prowadzenia dywersji.
.
~. aikt. ooka:;'ze.nu.a ~ezegołowo tować przeciw niemieckim prete1J!"
szalo. Jedyne, CO Itał~ się w tym każdy z tye!h pionów u1Jwamył w I W oIqesie pOZ1a:kończeniu wOJ'lly Opr-sttje d2!l!l'łalność _()~ka~ny~. Dol •
czasłe władome to to. ze rokowania n~ ja.Wlną m"ga~.ę. W ",OP" i ,.NSZ" :n.ieżaP1'1;eśt~y .f!JW&- ~.rruwyl1 która ~~.a ,kilka dm! J?0:- s j o m " . .
.
O blok zostały zerwane ł, że. PSL. do ten sposób np. z pionu wyclIO'Wa'Ilia jej dZJiałtaln~ści, dąiŻąc wszelkimI. dro wołano. szereg SlwWadków.Oska-rzoA ze .tak }estr dowodzI frasn;-ent
'YYDo.r6w póJdzie oddzfeiWe. w. spra na.'i".odow.ago.. P<>iiVIa"tMy m. in, ONR groni do oo.iągnięcia swego .(!el'l1 tj. nyrcfu. hrO'11ią ad:w•. adw. N(JWl()g?odz- artykułu, drukowanego n.a tej saw~. innyCh pytali panuje nadał gro- i ,.,Mł~ Wle1ikiej po]~ldmt Il!. puo- Oba.l~ istn:ie:j~. UfSłiroju. W ki" W,3g1ne:t\ Plntar~łl;. B"l:I.S2Ikow- me' stronie, co wypowiedź ks. Ka;~~»aR~~Na~:!.=O~~L~=ł nu WOJSkoweg'O wyrosły "NuodoiWe oiiresie od paźdzle1l'il1i:ka H,45 T•. ckl aklt l(l-erEkl l Palatyti51Kl. ..
cz;ńskiego. Autor tego artykułu
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kstem przytoczunych
i
Pytania były sfornJ.ułowanekonkret- I ,
me, jasno. i njedwuznacznle. Cieka-I
w~ ,lak będzie sformułowana OdPo-1
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. .
jego zdamem
- pretensje zarządu Stronnictwa Pracy (uważającego się 'przecież za ugrupowanie

-

.

ręty USA będq asystować przy !:t~:~;~t!"t.:l:l::~t::/S::z:r~
pretensjom niemieckim. Nie mo~ą
tego
- odpowiada - bo
obJłc."t c,eu włndzy prezydenta
iCh listy pasterskie

na tle wyboru prezydenta -

U

, . t

uczynić

.

m.a.ją znaCZ6-

NOWY JORK,. g. 10. (PAP),'~ Dni·ą.24 padziemik.a zbierze· się Iw dzień óbjęcia władzy przez no.
Korespondent dziennika: "New kongres chilijski, który ostatecz- wowybranegó prezydenta, wywołał
+ .W środę zako~czył SIę Za- Jork Times" donosi, że sytuacja nie zadecyduje, kto zostanie prezy- protest wszystkieJl partii lewico·
grze~lU p;oces prze<:lwko ~cyb~u- polityczna w Chile jest bardzo na- dentem.
.
wyeh.
~::. !~~~,,:~~ep;:co:;g~~a:e:~ prę~n::. Mimo" ~ w
rach .'Vś:ód o~ p"?-bl!C'Zllej pa;nu~ Dzie~k "Sigio." .. s~wierd~a, że
przez oskat'ŻOhych ostatniego słowa, wrzesmowych.odniosł ZWYCIęstW? WoIellde ~mepokoJem~, €!/.liy a.r~~ ~eakcYJne .~oła c~lJ8kie zam;~rza*
przewodniczący trybunału ol3W1ad- kandydat leWICy na prezydenta VI- me będzielllrerwem.o<wala, Jezeh Ją wyStąpIC przeCIwko decyzJl naczył, że wyrok zostanie ogłoszony w deI,
partia konserwatywna jest kongres potwierdzi wybór Videla. rodu, wyrażo;nej w wYborach pre~
piątek, . ' . .
.. ..... ,
zdania, iż władzę objąć powinien Istnieje. również ąbawa, rewy- ~ydentaz dnia 4vn;-ześnia iże W
+ Pracownicy tramwajów miej- kandydat konserwatyWny Coke, buchnie strajk- generalny, jeżeli tych warunkach obecność okrętów
skich w ~e przerwa.li P1*ae~ jako gd.YŻ W'jbór Videla został umOżIi- wybór jego nie zostanie zatwier· amerykańskich może· wzbudzić poprote:'t prze.c.lwko aręazt;owaniu de- wi.ony dzięki poparciu J'ego kandy- dzony.
dejrzenie, że St. Zjeil.nocz. zamielegatów ZWIązku zawodowego pra
cowników traIlą)orto-wych.
- da!ury. p!zez . z'Yiązek górników, I Po~łoski, .źe5 ameryk~slOch_ rzają miesz~ć się do .spraw w~wnę ..
+ Kancl6r~· austriacki dr P1g1 0- kktory ~tałdUje SIę. pod wpływem Iokręrt~W ~ll()'iJ~l:YhCh4m: za;t:m:n.ą.Ć:? ~zn~~h CbiIe. tak Jak Anglicy w
~iadc<r.tfł na. posiedzeniu gabtnetuOmUlllS OWo
po uW C
JS~ e
s opa R, J, 1'OOJ1_
.."
austriaćkiego, 12; sojusznicza rada
konh'ólJna zatwiercbliła. austriacko·
II
fi
II

8WZ8 li

nie tylko wobec wiernych ich.,diecezji.

w:

A już poza listami pasterskimi
biskupi nic innego nie pott'alią napisać?
Najlepsze zaś uzupełnienie do
tych stwierdzeń stan.owi inna uwa~

wyt:o

d

I

a

W.

R.y· m :e

~ajeaTsk~ umowę handlową. oraz
;;godZiła się na. WZIiClWiet1i.e sto,sun-

ków dyplomatycznych między obu
pa.tistwami.
+ .Ameryka.1islde biuro cen maksymałnyeh stwierdziło, że ceny mięsa na czarnym. rynku są dwukrotnie
wyższe .on cen urzędowych.

+

.

W ciągu osta.tn1egfJ tygodnia
do portu Basra w Iranie przybyło
pr.z~złO 80 tys. wojsk bryt~skich z
Indii wraz .ze sprzętem. W:0Jska zo-

stały roznuesz-czone W2Jdłuz granicy

z Irakiem.
+ Brytyjski mI:ai1łter wojny Bellenger podał do ,Wiadomości łzbie
Gmin, że do POlsklego Korpusu przy
&posobienia. za.pi.sruo się 11.480 żoł·
n1erzy polskich.
+ W PuJermo obra.duje kongres
dziennikarzy włoskich, na którym. postanowiono.· tOtlPoo.z. ąć rOk. o.wanta w
a zw1 ku dZiennikar""'';
ce1u w łąc zeni
ąz . .
~J
do włoskiej fedefl'lł:Cji praćy. U.chwa-

lono

oeek'uJ° fPlf1jQ.C:

.

&

I·

ga.

I

I
I

autarategoż

przep,lądu,N~

pretensje Zarządu S. P., że katolicy polscy nie otrzymu.ią od swa.
ich duchowych przywódców żad-:nych konkretnych wskazań światopoglądowych, odpowiada On:
- Każdy katolik dobrze wie, gdzie
należy szukać tych wskazań. Są
to: Ewangelia, dzieła Ojców Kośdola, ,sw. Tomasza z Akwinu, encyklikipapieskie, zwłaszcza spo-

leczne dziele. katolickie czasów na.j
nowszych we wszystkich językach.
Ale przeciei! chodziło o stanaw-is·
ko wobec konkretnych S.Draw polskich, o których tamte dzieJa mówić nie mogą. Jeśli zaś nie chce się
powiedzieć na ich temat. mc inne- ,

li

.' .
··1"
" .
.", . .
h
RZYM, 9. 10. (.pA!P~. ,Opc.Jcrln;e do: mowia o 2 zruhbtyclI, lub nawet 3. 0-, . yYie.dit~ wy~a:Sll'1en pąd.o~y.a ,.[}O-

s.ta;rc m.z o HlO rannyloh.
.
I hC'Ja m1aJa OIt\v:orzyc ogt1'en dQp~efo
w RzYlIDile· woik'o1ilCaCh Pia.z;za V~mi-' "W mieście panule wielkire wZbu- w dlnv.il1i. gdy z tlumu p'adty .grarnana.1e, mi'eszc:zą.c.ego prezv,ditm rady rzenie. SiedziJbę· rzadu otoczono po- ty ręcZrue. pOlPtzed!Itio za'Ś s:trz,elMa
mbnlisltrów, 90 osób z('·sta7to fiaITIITIYc'h. dwójnym1 kordonami żołnierzy u· fvekomo tylko \v llow1etrze. num
a 1 pOlnEos,ła śmkrć. Inne dnnie's.ieltl~a zbrojonych w broń maszynowa. Przy ~O'Zrhi:ł o~a pru:rterowe P3'Ja!cu i czę.
weJściach do sąsiednich ulic patrolu~ SOIDWO wrdalfł się do gmruClhu. N8J!)a-. go, niż mogą dać tamte dzieła} nie-la SaJltlochody paocerne. Na P1;azza st!ndlków w111parrto dopiero po 'Przyby~ wątpliwie bardzo cennej ale nie
VfuniiUaJe \v.Jdać kałuŻł0 za~yćhającej cLIU PCJls&1IkÓ'W pd1i:cyj;nyoh.
traktujące bezpośrednio o naszych
Y
.
. ' krwi, kamienie j. odłamki szkła z Demoln&bruja-cy T'Oibrntn~cy są Zra.tr".t- obecnych problemach, _ po co
szyb pałacu.
. .
dni'eall1 'IN zailclaKiaoo. 'll'ŻyteClZiuOlś'ci pu.
GW
I..,. '"
. Ody. ntllnister Nerud ukaZał SIę na bl,iJcz,ne:i. Wedł,Ulg wiadomośCi z.e źró~ zakładać w tym celu stronnicfuvo
MOSKWA, !UO (PAP) - Agen- bal'kooie. pragnqC uspo~oi~ tł!l~' zo- der p'(l!~alfOlnl1O!Wa!t1ydh, 1)off,iiCia rzym- polityczne?
eja TASS donosi z Ankary, iż ·rząt.' słał zaata,kowany kamleUlaml l mu- ska dokomula ma:sorwych aresztowań.
(EC)
ture'Cki zamierza przystą,p':ć do· bu- sIał cofną~"Si! do wnę~ ~~~Cł1u.
dOiWan'a s e~eO'"u nowycn .l-otnisk
W godz :"a",h VOtp.o't.u~lnu(}w y ch do
JIIlI
ę
[ z. .i. ~
l..
'
I<
ceuttrum imaMa udaJy SI'..ęda:1S'Ze wo·
Jak tWierdzi dZlennvk "Ulus, zy prut1lC1enne Clmz samochody ciężak.omisja tu-ecka, przebyrwaj:}ICtl w row.e z ioJllł:erz:alfl1i. Ż<iijmuja-c tlOZYStanach Zjednoezon~~h., zawarła u- Ole straie'~~lne, T:vmcza~em d.emO;i1- O
mniejszości węnierskie u
C7echosłowocJ"'1

OOStZą., że podtC!Z.aJS di7JiSl!ClJISJ.;~ndh

TUrC·I.AI 'budu8le
n . e lotn •iltkiI"IIJ

r·y S

T

t
równi~A wru
j
t~ i Ż<;tMaąoy
us
(\~ a Z re. mowę z 2 w.ielkimi fumami ~me:ry- SItranci Zib:,e;raiH się w rÓŻnych iudak<!ji dzienn.ikar'1.Y, ktÓl"ZY prkachowa~ ikańskimi w e.prawie budowy nowych nyC!l mmktroh mia6!ta. P11ZY czym
11 w czasopisma.ch f MZyat owa t,c.
1 """nI" «1.
..t",,,,,,,,.1",,, do D''' .....&mtf ...,........ ~
~O!O_J

li

t·

wysiedlaniu

~

J

z

&,

zań, wynikających z umowy o wza
.
.... .
.
JJVL·
"",n..
U'V<OUrl'V
"'.............,. .. ""LW'C Z PO'f;lI,.;~ą.
.jemnej wymla.'l'le mnieJszości,
Węgrzy cle będą mieli żadnych
z···
praw
1\:.
"
' . austrahJskl~ który Je zalecał,Projekt
został
r1l8Z a
. ....
.
~.<a?u
wsp~łpracow.nlkoWl od.rzucony na Konferencji ParysdZlw.ruka sł()wacklego "Narodna sklej 12 głosami przeciwko jedneWręcz pr.ze.Clwnle
BE~N,~. 10. ~PAP) . .--:- Radi~ 1mnaJ dowa:1ki z.MtIery.zm~m,:Ottf.~~- ObtonaHna temat problemu slo- mu.
,
.
d
..
oh:rn1· do stworzenia szwaJcarskIe d0n:-0sło dzlS wie.cz-o mała
Zlezw~lel11)le
Old
n:~leai\.'1-:.:1h
wacko-wP"'ierskiego,
, ,Nle ~J' ,":,"y
ero, że wszy~le podania o łaskę wlaKI'z po1]cYl'nY<oh na cOld'ZlOO!fLe od·
~&
dwóch przeCiwnych ~p ~ przestępc6w, SKazanych na śmi~rć wdledz.am.ile męża.
Wiceminister Clementis stwierZa spOkój duszy
bloków" . (z. mowy Bevma w w Norymberdze, zostały od.rzucone SoOOo:::htO>W1 będzie WytOCI2JOillY jnQ.- dził że Węgrzy któr
od .
ś. t P.
sprawie Triestu).
przez Sojuszniczą R.adę Kontrolną·
ees w St-wMlJ?:a'rde pra wdwodOlhnie, ' .
..'
zy P plS l'
El SInTż*DsZ'r.AĘNaISSL.AI(W,EAO·
PA.:f'ENOWI ł FRITSCHEMU NIE za 2 tygod.n:'e pod za:l1Z1.l'tem pl1Owa- 1 ratyf1kowall umowę
wzajemnej.
n
N1b-u nie "dątY", a jednak
WOLNO OPUSZCZAC NORYM1'J.ERGI dze:n~a' Pf'~garn:dy p~l1ty~ej i ,&'0- wymianie mnieJ'szooci narado
h
ol
. . . ._ _ .. _~
. NORYM1lERGA, 9. lO, (PAP), S\l1·OIda;r.)Zell ()Ta/z poallerama w l'tlJt1y.
. . . . " . . .wyc
:thsolw. l'olitechnild LWIHvskiej
nię moźe uczymc lU:W1U,
Jak donOlili· amerykańska agencja sp.osób us,f;T{)tjuMtlel'owSikieigo. ied- me tylko~ ;Je Je] me dope1maJą, ale
ur. dnia 8 maja 1383 \\T sYmfero1
by właśnie nie •doprowadzić
rft""wa.
w NiemczeCh
premier ba,.. !1;aikż,e wlooz,e l1lLerni-eClkie me z.de~y- wyraźnie J':;,
sabotUJ":;', Po tym f"kpOlU na Krymie, zmarłego w dn. 8
h PmU
...,..,
Ul
~
a
maja 1946 r. ~ Ameryce w LongO grup ~wnyc ---warski !lakaz~ PapenowI i Fritsche-- GOi'W"illty srl-e jesreze. lakilt! kontk,remtle de naszego wystąpienia na Konfe~
~each W stame Kalifornia i złoblokó..
mu .opuszczama. Norymb.ergi. .Papen zatrZlUlty mu pO!Sll:amą.
renrcj'i Paryskiej' ....... ,..<1'....;ad ....z ł . _
zonego na wieczny spoczynek w
Więc lwdy pcnvie () mowie:
i Fr~tsche maJą stanąc w NorymBEJł!LIN. 9. 10. (PAP). Podalllo d o . . . . v : S v V - J . '; f W1
York Nebrnska w Środkowej .AmeFałsz, Rpa i bujda jest tUt
herdze przed trybunałem (lenazifika- \\i~a:domo§.c\ ż.e ntem1eo~y przestęp- cę~s~er .Clet:?etltis : - oplma pu~c:zi -;. ~~f;a1io~dz~~~~~e 194~
gdy się tak pięknie przecyjnym i w razie próby opuszczenia. cy WOiOOU1 sika.z.atnl pr..e;ez Międz~nn,l- bllCzna sW1ata Jest pomformowana
r. o, godz .. 7..45, W Kościele ŚW.
mawia,
tego miMtazostaną aresztowani. . rodowy Trythttna.t \VQIj'emIV w No-- i nie weźmie nattl za de jeżeli
Krzyza Nabozenstwo za.łObne. na
by "casus Gdańsk" zrobID
NORYMBeRGA., 9. 10. (PAP).- h'Vmber-d.z.e iIl!a. karry.\vię~{m,ta. bę;1ą będziemy musieli stosowaĆ dras~~6~p~;!}1?~~gr~:~ę~ ::~~
z Triestu.
Zona ft.t.i8flm.mra Sdl1!aJclhia, który OCle~ !rraw{!>QIj)ooCtbme uiffi':.'e.s>z'czeni w Wlę" tyczne śr0 dki
1.
•
Matl!:aJsiost:ra., bracia,
kuj.e W więz1tenilll w ?tl1~tJga!t;ó)e na Z:~fitru W Sv?I11łdanl, pO!~..znnYiJ11 w bry~
..3 .
ce ?m~ zmuszeZ:l'a
.(62a3)
b~·atowa. szwagier
1_______......______-~p.T'zeStt'Udlan1ile lPI"Z'eZ flrJ!eIDteCKl Try~ tYJslkirn odC1'l1KU Berhna.
~grow uO wy~lnrenra ZOboWlfJi bl:atanictl.

.1--------------.
k
F
...

SIIV a anil co" w·
norymberskich - odrzucono

szyslkłlłle

pro·Silby

PRAGA, g.IO (PAP) - Czecho*
ł
ki'
..
S owac· Wlcemlnlster spraw Z8granicznych dr, Clementis
po
swym powrocie z

aryźa udzielił
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Zarząd "Przemysłu Włókienniczego

I

Kłopoty milicianłek.
w nauce chodzenia poczyniliśmy

Łódź ośrodkiem szkolenia inżynierów i techników włókienniczych

gromny nacisk

0-

na rozwój szkół
1'0-

botników i pracowników.
Jednym z etapów rozh!1:dowy

Chrz .sl b w.y·· trzym 1. 1

włókien-

szkolnictwa
JI!
.
. Je
. st zawodowego
. . w u b'laurn chomleroe
roczego
ł
..
C Z P Wł
g,Y?I ml,eSlącu przez . . . ' " : -:-.
Panstwowego Techmcum Włoki en~cze~o 'Y Lo:z~~o Ucz:lniruJej
II
leruJe SIę ro o, , 0v.: ~a ~ 0.
,
nych '": p~z~mysle włoklenruc~ym
Bitwa pod Lenino, w której żolprzynaJ:nllleJ .przez 5 l.at,. ktorzy nierze l-szej Dywizji iin~ T. KowykazuJ~ du~e uzdoln~erue, pr~-'IŚCiUSzki otrzymali swój chrzest
destym~Jące. ICh ~o plastowama bojowy i W której po raz pierwszy
stanoWls~ kIer?Wmczych.
.
żołnierz polski i radziecki walczy-:Robotrucy CI
kandydaCI za- l'l rallilę
' . przy rallilelllU
..
.
przeCIW
kłaaow p~~cy) będą poble:rali przez Niemcom, stanowi już jeden z rozczas studiow. ~ .Techlllcum ll(~r- działów historii. Dnia 12-go b. m.
m~lne uposazeme w:az z pre~~ł Kościuszk~wcy, :; z nimi ~a!y namI, pełne, utrzymam e o;az, .0 l e ród polski będzie UrQ(~~zyscIe obpochodzą ~ pc:za ŁodZI - lllte~ chodził· jej t;z~cią .rocznicę.
nato Obecn;e skIerowa~'O na.l ,sa
UroczrstosCl!ZW1~zane z obch~mest:- ogo~~ 148 _?~otmk?w: dem 3-eJ rocznICy bltwy pod LemW CIągu Inle.sląca k:wah~ikacYJne no odbędą się w. Warszawie w dn.
go będą o~ podzleleI? na gru- 12-ym i 13-ym października, gdzie
py, . st?sowme ~o stopru& 1?rzy~o: z różnych stron kraju zjadą UC~towama teo~etycznego. NaJsłabl~J
.

ki

.

' - . .

przy.goto~all1, P!zez ro}r. dopełmą

swoJe ogolne wladomosCl, by potern. rOzpOcząć studia właściwe:
POSiadający mniejsze braki 'ł
k b d na k
' . przy
urSle
Przez po ro_ u ę a~.
.
go~owawc~F' WresZCIe odpoWladaJą~y pOZIOmem wymagamom uczelru odrazu ro~poczną naukę na
l semestrze.
Nauka zasadnicza w T,echnicum
trwa 11/2 roku. Koszt wykształoonia jednego ucznia wynosi .ok. 350
tys. zł. Mimo to C. Z. P. Wł. bierze na siebie ten kolosalny wydatek, angażując na wykładowców
uczelni najlepszych fachowców i
pedagogów. W dalszym rozwoju
szkoły planuje się powiększenie
ilości słuchaczy do 600, oraz uruchomienie specjalnego kurSU administracyjnego ze 100 słuchacza.
.
l .. tr
.
mI. Absolw~ncl. ucze m o z~aJą
tytuł tech~a l wykorzystam ~d~ n3:tychmiast w przemyśle włoklenmczym."
Technicum mieści się w chwili 0becnej przy ul. Zamenhofa 10. Jest
to budynek niewystarczających

O

11

W"leCZOr
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OSCIUSZ OWS l

I
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cierpliwie

Grupki ludzi wY-

niach

aż.

I

przemysłowych i dokształcających
, oraz. różnego rodzaju kursów, dopełniających wiedzę fachową

postępy.

czekują

na skrzyżowa
milicjantka uprzejmym ge
l'ozmiar?w., W ciągu roku czPw.ł..parciU fina.us0v-:ym C." Z: p'. WI.\SZe?o szkolni.cb,ya uda ~i~ zr~alizo- Ć,s~e~ zapi':?~i ich do przejścia. uI.iC~.
wybudUJe nowy gmach dla uczelnI. Za 4 lata będziemy mIeli plerw- wac w przemysle włokienruczym EnnIe.mmosc podpor~ąd~owanIa SIę
Internat dla shLchaczy pozałódz- szych inZyrllerów, wyspecjalizowa- postulat przewagi naukowej myśli przeiHsom l'~c~u znaJduJe coraz ~er
kicll znajduje się na ul. Kilińskie- nych w zaniedbanej dotąd dziedzi- technicznej nad praktyką, przewa- sze ~ 7o~unneme w naszym spo ego i urządzony jest z uwzględnia- nie· włókiennictwa. Wybitniejsze gi inżyniera itechrrika nad maj- cz:: WIeto lągle jeszcze znajdują
nie~ wszelkich vyygód.
.
j:dnostk!- skieruje. CZ!'Wł. na stu- strem. Przewaga ta ;;vyraźa się w się rr;:;<>rni, c którzy '\vyłamująsię
PISząC o Panstw. Technicum dla s~Jalne za gramcę, do USA, ustalonym przez G/... PWł. stosun- spod ogólnie przyjętych prawideł.
Włókienniczym, które rozładuje Belgii i ZSRR.
ku procentowym inżyhierów do N;e zważając na :r;naki ost.l'zegaw'braki w kadrach techników, warto
Jak widzimy, Łódź staje się techników i do mistrzów. Przyjęto c:.:;e milicjantki i napomnienia karwspomnieć o sekcji włókienniczej głównym Ośrodkiem szkoleniowym na razie stosunek 6 :24 :70, ale zmie uiejszych przechodniów "LlldY'I.'vidua
na' Politechnice. Łódzkiej. Sekcja dla wysoko wykwalifikowanych ni się on na korzyŚĆ inżynierów, lista" z miną tl'iufatora przekracza
ta,·' j,edyna w Polsce, uru. chomiona fachowców W przemyśli włókienni- gdy tylko pozwolą możliwości.
j~zd~ię ."": nieodpowiednim momenzostała w bieżącym roku przy po- czym. Dzięki temu rozwojowi wyż(o.)
Cle l mIeJSCU.
•
Takie wyczyny ju~ chocby ~ylko

VI! pol~ki~ przemy~. e. włók~enniczym daJe SIę odczuc brak sIł· fachowy ch, a więc inżynierów, tech.:..
ników,mistrzQw i wykwalifikowanych robotników. Dla podołania
3-letn~emu .plano~i. rozb~dowy
środkow produkcJl I sameJ wytwórczości Centralny Zarząd Prze-

mysłu Włókienniczego kładzie

znaczne

Lenił
Ł

W

n

d ·
O Z1

z~

l!I: lilij

I

'Wzgled?,'Y pe~agogu:lzny:ch me ~

wmny
.UjSC
'\'I71lły'waJa.
_ - Olle

niko~u

sue~o.

.,na
bOWIem
demoraIizll.
h~-'1-i'
na resztę przec 01ll1_0W.
Niestety milicjantka nie może
.~'
t
lm
by zająć się

;Jąco

:~!~~o:n::r::mn§ci:m. który nie~
ironicznymi uwagami
'Podlr.reśla swój lekceważ~cy stosu-

IjedllOkrotnie

stnicy tych walk na zlot. Jednym
z głównych punktów programu uroczystości będzie przysięga rekrutów l-ej Warszawskiej Dywizji
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.
P rzeWl·d·
. rowmez,
, .• ze
. razem
uJe SIę
z Kościuszkowcami złożą przysięgę
także żołnierze z innych jednostek
w~jskowych~ ?arnfzonu. wars~awsklego oraz CI ofIcerOWIe, ktorzy
składali J?rzysięgę pr~e~ 1939 r.,
Z .ŁO~Zl na zlot KOSCl~S~O~cow
udaJe SIę ok. 90 uczestnikow bItWy
pod Lenino, m. in. pHr. Okęeki, płk.
Ford, ppłk. Krasnowiecki, mjr.
Minor.

Przed wyjazdem do 'Warszawy,
otrzymają oni "Odznakę Kościus:6- nek do w~~endego r~dzaJu przepikowską". Uroczyste wręczenie na- ~~ów. NastroJ ten udz!el~ się czest..,
stąpi ll-go b. ill. t. j. w piątek na \mi?ym pr~choćlni.on;, ktorzy odrzu"Wieczorze K.oŚciUSZkOWCÓw'" po-lcaJą, dowCl~ne powl~dzonka bPok~. a,...
, .
. . , 'k' h' Cl'e""em
nlezaraiłnosci
"ba s lego
SWlęconym wspommemom ClęZ ~lC
:- k •.
walk z przed 3-ch lat.
~.WOJS a ' .
b •. j '
_
Na program tego ciekawego ł t.~ego r~(l~:"l~:~::te~ ~lZ!i!!:_
"Wieczoru" który zryv.ra ze sztY'.l\T-1D~e~.ien~~~~~VdZ~ ltc ofiarne i obc\'Iliąz
ną formą uroczystych akademE, lwwe funkejonariuszki.
złożą się: Słowo w.stępne ~ułkow-I Jak długo więc całe społeczeń..
nika Okęckieg?, inscenizacJa p .. t.: siwo nie podporządkuje się p~'zepi"Sukmana Kosciuszkowska", Wler- ,,!'lom ruchu ulicznego na skrzyzowasze Szenwalda i Pasternaka, pio-" niaeh uUc konieczna jest obecność
senki oraz zdjęcia bitwy pod Leni- drugiego milicjanta. który ściągałbY
no, wykonane przez czołówkę fil- mandaty. w wypa~!rach WSk~~~tnyCh
mową I-szej Armii, w czasie walk. lJrzez m11erUC~olluoną na s"ym poZ.
Recytacje, inscenizacje i piosen- st~rt~t;~!.::n kolezanl}ę.
._
stwierdlQ~
ki wykonają ci sami artyści teatru
l\bhc;jantka. ktol'a. mimO' oburze
żołnierskiego którzy wykonYVlali nm i ~denerwowam~J sprm,,-:okow~~
l . . l nego mesfornyn; 'Zach.owam~m s ę
Je w h.Lstorycznych
dmach WIe kleJ .L'n1'Zńr>11minia
Jednak
. . ł' k"
,....,.,._"
" me opuszcza
,
•
epopeI zo mers leJ.
!po5t~r1J'''ku, aby l1.kanw go przepl,,\Vieczór Kościuszkowców" od- ~SOWVID ma.nda.tem, daje dowód opa,...
\Y
będzie się, jak to już wyżej poda- ~ ]10,~allla i pełnego rrozumienia.
no w piątek o godz. 19 w Teatrze iSWYCh obowiązków.
LONDYN, 9. 10.
"Manchester Gultl'dian" przypo- W p .
(ha-ka.)
Liberalny dziennik ,.Manchester mina., że zarówno Frank jak Grei..
. .
Gna:rdian" w korespondencji 7J ser mają na sumieniu życie niewin~ ------------~---------------
Warszawy donosi, . że interw~nc~a nyclI ~olaków, ~órych pod~~ ()oo
Watykanu w spraWI~ nł!lskaWlema kupaeJ,l wys1ł~b r do obo'7JOW l na
Franka wywołała WIelkie rozgory- męczenską Slillerc.
czerne i oburzenie w Polsce.
Dziennik podkreśla., że zarówno
społoouństwo jak i prasa pols~a
nie ukrywają swego ro.zgoryczema,.,
Interwencja w sprawie . Franka
wywołuje tym więk~ oburzenie,
..
.
że nie jest to pierwszy p;rzykład . ~'C'zO'raIJ d>et1egaCla. Zw. Z~w. J?z~en
t~l~
l ku
tr
·w t k J1IIK<I1rZY
R. P. Odd2~:aJl W Łodzl ~nlWilego rro . ze s, o~y, ~ y
tel'wooiowala u pl"'zewodniczą-cego
nu~ Po ~ka!Zamu ~a smlerc mne~o Na<dzwy:czrujil1ej Komisji lV151e:8Z1kamiowywo~Je ~ WIększe. oburzeme, wei ob. EUT'siki~e;g.() V(SlPraw1e uzyzbrodniarza hitlerowskiego b. gau- ~ka'!1j.a ldmlllt dla Zwlązku oraz przyleitera Poznania Artura Greisera Lcl:zifblów m:;es'l.kań dIa dzicnn~ka:-z:g.
Watykan również prosił o łaskę
Ob. ·Burski zapewnił del'Bgaci(~ o
dla niego.
żyez[ivlym ttstoS'UlnkOWa,nl.:t
do postulatów ZwLa:z'kru i ohiecal w '1~i'
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Inter
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k.,.5ts·zYil11 cUl..sde

załatwić.

spra:w~

pozytywni:e

Zatzlt1:'łK>ZYC. lf1arre<Ży. ż'e ZWiązek Za
vr.od'Owy D.zienn3IDarzy i-es,t bodaj Jed:Y1l1ą w Ł'OIdzi OII'1ga:niza~ja zawcrloł
wą, która d:oty.;::hczals nie 1)OI.'lrtada Niemal codziennie przywotony jest do l,o~zi drób. Na zdjęciu Jeden
. lIla G6 Tlnym.;.:)
"'l l!~l:I.~
..!I_-, prez.as, M·lew.
h-~ L·l'BOW,sl
k' z W a'l'lSza- wla'snego lokl~1.l.
z transportów gęsi.
W Chorzo'W,e
fJdbył się :piemv:szy w· htsto<rii pol- wy - sekr€ltal'z, Sa.bina· Kalińska
dała
I

..

II

I

powsta na zJez zle warzowIe

skiego ruchu nl€lW'idomych ogó.lJno- z Łodzi -sikarbnik, b. :Płk. Stam.ikra.jowy zj'3zd pr.zedstawi;,celi zwią.z słraw Pondi?;Te !Z Wrze~za, Eroill
k6w oeiemnialyoo.
Ozo,gała. ~ Ch~zowa .oraz po jednym
Z iebniej ącyc:h IOiOOOOie sześciu pr~~struwi>d!elu ,z pozostałycll 00.-

to"dl'

2 mili.nny
IV
I

na odbudOWA't Worszl'llwy
u
•

,..

•

Stan

Sl

olnict a

mązków zawodowych praOOlWIrilków d!zlałOW ZwuyzJru;
W. dmu 7 paZdzlerll:ka rb. BIUro
W C'Zffi"WlCU 1945 !r. było w Łodzq
niewidomy.eh W
War.szawie, w
.Jest to :pierwsza.orga.nllzaej'a. nie- KomItetu Obywatelskiego Odbudo- 69 sZlkół z8IWodowy<ch z 1324 uozŁOdzi, w Bydgosz,ozy! w ChOO."Z'Owie, w,i,domyeh,' ()i~mująca. iSwoim zasooię- wy kstolitCY'2 lPOTozeokoaozałzł° sdo Warsza~ n'iam.I to w s .....czniu rb. b""o szkół
Wil"zeszcZ!ll i PoonanlU pDZybyło gl!!m całe !pa~'Sbwo. Pr,zed Wo,j ną . - wy tWO ę
.. '
• urna P?wyz
I
'3
y..
trzydziestu jeden delegatów.
WIem było Wlele małych sto.warzy-sza składa SIę przede wszystkIm z 81 z 12.375 ucznIami.
Powstał Zwią!Zek Za.wo,(jowy Pra.- szeń ociemniałych.
Obecna. cettrbra.li- wpłaty dokonanej przez Izbę Rze- Liczba szkół, wzrosła więc o
~oW'n:ików Niewidomy:ch R. P.
za"cja 1p!r,zyn'iesie. Ina.p~o dooa!lmie mieślniczą yv wYsok~ci U)o~.ooo zł. 26 proc., fi ucznIów () 69 prroc.
zarządu Związflm weszli na:st~Ją- 1:'eZ'Ultaty s,prawle lll:1eWldoanY'ch W - następnIe ze zbIorek ulicznych, Próoz szkół zawodo'tl1Uch na te
Cli' ociemni,ałi praoowm.ilcy: dr Wło- PolJsee.
_
impr~z i darów :indywidualnych m'l
'
"
.
'UJ'
dzimiel"z D.olański z Warszarwy
(p).
ŁodZI.
renie naszego mia5h\ czynne są U-

po

Jak.

Dwóch serdecznych przyjaciól zM.
W odwiedziny do KruJJki taz s~lo.

stugębna

o.

-

~chQdź

1945 r. było ozynrnych 13 taklich
'ku ó
1414
'.t
ło...

. TS 'W oZ
uCZIIUaIJU<l; a w ~Lr
czni:u rb. było 31 kuł"sÓW z 3569
uczniami.
.
Lf,wba kursów wZlrOiSła wlęc ()
185 nro:c., a Uczha u<C!Zlniów o 15l
i:'

procent.
'Uli

plotka wita zalanego Ag pita

z d'w.6cli stron'jDal się skuSl.ć i poszed.1. No cóż,
I Wz/ę1i .K.'-rupKę pod napacliy
jednego."!. - a on
A€aRJt i
m6wiąc.·

odzi

lczne ~ux'sy z,awOidowe. W czerwcu

WIąl się trochę

już.

W raca chwiejnie. Sąsiadki na to
"Zbili go tak w tym M. O."

ISzepczą:

NI" 279 (466)

DZIENNIK

II

-lDziewiarze łódzcy'"
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JJ)nła
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Ił arod..
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ca Wyrobów DzieWlarsko:-Ponczoszniczych Nr 2, wp-laciła do :K.K.O. na

PIaD GospodarCzy

odbudowę

sumę :zł. ?,~o

skła=~~kw:;!r6:o~;'''w;~~:

.

Warszawy,

Produkcja Przemysłu Prywatnego w r.1941 wyniesie 20 maralów złotych ::;':E~~:~iEf:::
O

statnia ses1a Krajowej ' Rady
Narodowej,
ja.k już !podaliśmy,
'..l,
....J:f.
P'f'Z".n1ęł
J a ]eUlno5'-'O::.nie
UCh'wał ę w
sprawle Planu Odbudowy GOSP()W
daxczej i zleciła Rządowi opraco.
wanie w tet"Il1>lnie do 15 grudnIa
!rb. Narodmvego Planu' Gospodarczego, obejmującegO 'OIkr~ od 1
stycz.IlIia
grudnia 1949
rok """ 1941 il'". do 51 -h.......
Pl a'nle.
.
. U 'V~ az usawy o <J'm
W tym plamIe p:rodukcyjnym u·
ezesłmiczyć m-a również przemysł
PTYWalmy. Pre1tminoiWana jego pro
duk ł
k 1 4
..11.._
; c}a n.a 1"0
9 1 wew.ug cen
wołnolj1lIlikowych wyni,eść ma oko
lo 29 miHardów złotych.
Na l'f:!())k 1947 pa'otektuJe się <>r5iągni ęci e maksym.a1nej z.dolności
~,.:I ..,lM
J)f.UIU'\Jhn..cyjnej, z wyjąłkJ,em tak1ch

gałęzi p:rzem)llSłu. jak przemysł
dTZewttly i pil'lZem~ skÓlrZBil1y, co
do których nie ma WItdoków

na

powame podwyższenie dopływu
StnlOWlCa.

o

Rr-zyj1mUJfąc zdotność

produkcyjną na :rok 1947 za 100 wypada, że
produkcja ptl"Zemyl5łu P1lYWamego
w 1r0llru bleiąqm
i'
'WYJnOS, n'ieco

ooomoścl pI1oduk.cy.jne,t. Za !>,odlSł:awę In!11nrłęto ceny
y4~JJ

pon&d 10 proc.

w(}l!n~kJowe, ~zy

.
. . kt o i PońCZOSznICZych
&00 tysięcy pr:acorwnUtÓW, a prze- zyjnego WY'k'Onooua.
DZl~wlars
Tekstylna oraz wzyinne
Ogr-oill1lIle są teź możl1WlOści, jeśli mysł prywatny 65 tV'sIące, wypada,
Niektórym Sfe:OOIl1 przemysłu pry wSkałJąd.nc:en r~
do składania odpoh
•
.
ni,f>'iedno
a lCe sum
. . na ten ce.
l
codzi
o rynek wewmęŁrzy, który że potencjał przemysłu
prywa t ne~ watnego mozna
za ."'''uclć
.u
•
~J l ot~ i wiednich
jest Dail"d.z:o dallek:i od lI1ooyceni-a i go wy.rażony w Ucroie pra'C()'WJl1J- a !p\r'zede W'SZjI\Stklm nieJedll1011rr
I
.
cechuJe go nieWlt6Junle "głód towa ków PIl"re~taw.l-a zaJedwie około nie brak odpowiedlniego - z pu~
GIełdy
rowy".
8 prOC, potencjału przemysłu pań- tu 'Wł1dzeni.a SpołOOZll1~ .-:- p,odeJ•
J
Godzi:5lię zauwarŻyć, że PT'zemysł stwowego.
ścia do róinych z~ien.
pxywa.tny jest storunlk:OW1O drobnym
Tym niemniej joonałk - na,lety
B€:lJWIZ,ględnłie potrzebna jest kon
W Łodzi
odcilJnk,iem w ifi:a&ej sm-uklurze to ohi€lktyWlnie !'twtierozić - odd- trola czunonika społecznego nad
'd s~ ''''a 'f9"6 l':
• watz,ny
• . ze wzglę- wybwórczośCią
J .. - .
•
t- . Zyrt;UZ'1
D~:'a 91.350
paz~,a,zJll;7rm·o,
'"
••
przemysłowej. Przyjmując, że prze nek ten jes~ d ost
1 ~alIldlem prywa
100 kg, J :psze'tl1ca
mYlSł pamtwowy zatrudnia oikolu du na swoJe szozególne funkcJe. I nym. Wszalkże, jesl1 w nasze} no- zł 2550 jęCiz.m1eń ~11Z,emystoWY ?d
Przemysł po:ywamy w niejednej ga- wet konfiguraqi poJUyomo-gos.po- 1.100 drll,200 zJ., oW~~S ~ł l,~~O•. zJe:
lęzi odgryw.
. a rolę pomocniczą dla d'a"""''''eJ'
UZlIlalIll{) lronleC'ZlIlość htnie. mniaJki jard. a1ne z,ł 25O, Z1errl:tIlEa!k180f~
4
b
Ził Z20 m~ka pszenna
,0
przemy<słu pań6twowego, wytk onu~ nia "",,3 se:1ciorów goopooarozych, to IrytCZfl1g
t b • żybn6e zł 900, OItrę.by
ją<c dla pokryda j-ego pOotrzeb naJeży seiktor.owi ~oda}iki .p.ry- i~:e:e' ~{g5K. r.zepak oz;fmy ~e;z
będzie w handlu mqka
mniefsze i b8i1'd.zie} ZliThdywiduall~ wamej dać m.ożrno\Ść rÓJ}VlIlego staLI'- 'P1O,d'a.ży, siettliie lni'a!ue bez :potda'Zy,
niskoprocentowa
zowane. z.amówieffia. których nie tu ł wyciągnąć 5łąd odpowiedn:ie lk~1S0a ' jęC!~mil~a 60 % z.t 1.800 za
Ministerstwo Aprowizacji i Han- opłatea się· W}111ronywać więk,szym WIl11015'kJ za>róW1IlO W sensie pozy- :klij,O,g.:_~.• •
.rt- ....w.a, ""Oldali maJa
kł d
. _ I . . . ' ł..,.~ .
"
,
•
T'euiuOOCiJa 'I:W'Y'ZJ\:v. l '
•
dlu wydało zarządzenie pozwalają- za. 8J om przemy,')1U pansLwrowego. tywnym, jak i neg~ływnym.
Ceny tr.Q'zumieć na!leży IQ/CO mrcja
ce na handel zapasami mąki z przeNa:s.tępna funlkcja pmemyshl pry.
M. G. ZiatadQ!Wlal1l!Ea,
miału niższego niż dozwolony do wamego - to za,spoikojen.ie paw. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _
dn. 31-go b.m. Ohodzi o to, aby kup nych p~eb ludmości w skaU 10com posiadającym jeszcze znaczne kalneg.
lilii
zapasy mąki z niskoprocentowego
poza tym !p'l"'Z'emys.ł"prywatiny .sta
przemiału dać' możność sprzedaży wia. so~ie za zOO~e wyspocj-al'iro
, ' .
.' sadzenie na Pomorzu
Ich koosument<!m...
.
Waalle SIę w wyTCliDlatn;iu arrtykuł~1 810 STATKÓ;v..y TO'YAR~W!.~IW rd{)b.k~em4!o~ooa krzewów mo'l'WO.Po 31-ym pazdzlernika będZIe obo nIe malSo'W}"Ch, nie seryjnych, me- DIJA 12 PAŃS1~. EUROP 11- a' I ch
.
wIązyWał bezwzg~ę~y z~~az han~~, nOO8ljących się do powierzenia .~aczyly ?t~!lY ZJedno.ez,one. Ndt W)1'DALSZE OżYWIENIE RUCHU
lu mąką z przemIału ruzszego mz! .
.
l~'-"ki ł Wl'ększą Ilosc, bo 240 .przypa a
EGO
W SZCZECINIE
dozwolony. i przekraczanie tego za- Większym zaddad.om, ~ t.a' 'Cl, Francji, 58 - W. B9'łtanll, 39 - PORT?W. ,i ł ID . odniu miakaru będzle surowo karane.
Ilclóre'wY'maga~ą swzegó1me pi"ecy~ WłoohQIJĄ - 40 Belgn, 13 - Holan- nast!1~łodw ubtueg y 1.. tł';gt'ł 3 '...,l.ritlki
prlZede wszystktm przez CUP.

i

Notowania cen

T

IboIOWO- owarowel

I

Jeszcze do 31 bm.

r

"

ko-

lfunii
~,1.
. sza pre'
nowaJUa na lUlfi.
przySIZły prodUJk<cja w zakresie objętym przez Mm<i.~ter.shvo Pil"zemy_
sIu wyrnosi w gałęZi metarlowo..elek
tr,otechnlczme} 'W)/IllIOtSi - l 7 mHI&"
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w{lJeinż. Olewsk i z Krakow a.
ard zO sa eJ , o~e.
' l Nag~oda "D.zie~ika Łódzkiego" wody Dąb Kociola,
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Sędzia' Szperlin g postąpił słusmie.
nieczni : s~ac mnego branl;ka rz;;, Należałoby pomyśle
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Polski
Związek
Piłki Nożnej posię rów
Skład repreze ntacji Łodzi na'lcieślak
proponują zamienić bramka rza na nież Cyganik , Natomi ast Kohut
(Filmow iec),
lViauc>wski 5t~anowił z?:r~anizQwać W Łcdzi,
jest
mecz
pływack
i
z
Warsza
wą
który
(AZS) i Erlich (Filmow iec) re zer- luenvsz y ofiCjaln y meC7:
mnego ,a stale widzim y tego same- stanowc zo przerek lamowa
międzypań
go Pisarslr.Jego, który jest po prostu żynie 'rumuiis kiej dobrze ny. W dru ma się odbyć w Łodzi 13 bm. przed wa.
swowy Polska Słowacja
grali Flo- stawia się następująco:
100 m. na wznak ~ Chojnac ki ten odbędzie się w. Łodzi . Mecz
maneki nem w bramce . Być może rian Mari i Azbicia no.
3 listoBramka rz
100 i 200 m, stylem dowoln ym że Pisarski \I\lróci jeszcze do swojej
(Filmow iec) i Hempiński (Fi1mo- paJda' ..
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k łta.n
wiec) rezerwa Leśniewski (AZS),
poprzed niej formy i będzie miał
t
esesmy prze onam. ze . ap
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jeszcze swoje piękne dni, ale narasztafeta 3xl00 m. stylem zffiien- sport..nvy P~PN' .do ~ego
A
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Rudzisz
rezerwe:
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nie powinie n. Mecz z Rumun ami
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nowski, Erlich. Antkiew icz. Oieślak prezenta CJI, POIS~l. ~
skiego uZy'ska~śmy z trudem remiW niedzielę o godz. 15 na stadio-I z Warsza wy do Berlina ,
by
następi
Morówcz
soWY. wynik .4.4.
yński
na
e.
. . , nie' ŁKS odbędzie się drugi mecz me
•Sl!.~oro'wcow. ło!1zkich m~eka w1ęć
pociągiem udać się w dalszą . skład drużyny piłkirezerwi
Oblek.ty wme ~rzeba ~twlerdzH~> z~ piłkarski o mistrzo wstwo
wodnej: Choj mCi'bawem WIelka atrakCJ a sporloPolski _ drogę,
nacki, Dąbrowski, Erlich. Krawcz yk wa..
s:potkam e to me . nale::ał~ do zby~ między Wartą
Poznani a a ŁKS,
Niedzie lny mecz ŁKS z Wartą Antkiew icz, Cukrow ski
clek~wych. Zanosl~o SIę Jedna~ na Będzie to zjedyny
a na rezerfi)"
fi)
w niedzielę będzie więc największą atrakcją wie Leśniew
ski i Mrówczyński.
to, ~e ~ecz będzl; nadz~~aJ .~ mecz piłkarski o mistrzo
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Bogdan , a ~o chwili wY;T0wnYWUJe polskich ze Szkocji, którzy
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a
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l
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enlI1,iiKów C:ZV.~OironoŻ- pO\PrzedJnik niewiadome~ psoiego
naultowe ,
nach życia gOSip.ooa.rczego, . prz.e:- nych przY:fadółczło
wieka) kió- pochod zeni,a. ,
Wiele sezonowy ch p1'ze'.
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rych rhl!e odsłlrat.SiZy ani
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50b zwiell"'zęta zyją.ce na wolnosc l',
przerwy utrzymu je się w.ynik remizapowied z
W ogrtooalCh zoolo:giCtZl11ych, W rezer
sowY 2:2,
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Osk. PotrzebowS! w
r.
rrJTóbowal zaS1aJlllac. Sl~ lde~~
cą radia). Ten n:iezrwykły wynala- i osób p'Oi!ega na ZTZlUcaniu ta'ŚmY komide vfortslkom 50jU':JIZil1,llCzyLTD. oswoją nieświa(l.lOmb:ós,'el_ą~"l~ :noDls'k1C'h.
'
>
.
na weclltig
0< vw a"~ 1
....
zelk wojenny, stv""oTzył 'nowe mo±li i a,lumi:n!'owej, .zwa:nct przez Anglii- paIllOtW'.am:ie syru'8lCryl na b1izegu nOll"-IlL ..J
eń _nar: d6w
dz
że
jego :przekonawości W walce porwietrznej [}rzede ków "w~dows". 60 gramowa pacz mandqJkim.
ggUUOV/O ur.zq Z;
:-~~~)ńlrto Niemr;y. Jedma~ pl'Zewód,
wszystkim ratował Londyn od Vi, kn tej łaśmy odbija fa,le ~adaru z
'
liniowych urzqd peJczł. tet. są.dowy wyka'~ał, że oskal'zonyzdaPo strasz.liwej katastrofie okrętu rÓWll1ą siłą jakby TO się słało przy
FALE RADARU DOTARŁY
W sierpniu r,b.- w dziale urządzeń wał .sobie. aOIS'k?TIale. ~rav~ l~t:~i'
Ił
'
b
.
Pa'\vla!kJowa l n~{):SHłiK są o
.
•
T ltanic
1J
uczeni skI er o.wa,łi WiS'zy- n6Jpo·t k
amu
omb owca. Bat ene
. NA KSIĘŻYC
.
ł liniowych odremontowano:. 3,455 że Snd
oeJ p,rze:wodnictweni sędziego
stkie 'WY's:iłki w kierunku wy:nale. I nieprzyjadelskle strzela~ą wtedy" ~a ipOIl1'O'Cą 01bI'Zymle:gO ap8lra ~,.km. linii napowietrznych o obwo- świ~ar,~kiego 'skaiZl8ł go 'lin.: 2 l~ta
zienia sposobu, który by umoili- do nieistntejących samolotów.
z8llil1Stalow~e.go w Belm8l1" te:chllll~ dach długości 17.069,. wY'btidowano więzienia. OskaTŻał pr?k.. Szczerhle~.
\V1ił wykrywanie przeszkód, a sz.cze- Chamkterystyczny pl'lzykł8ld zrny cy Army Slgnal :~~s wysłaLI fale 493 km. linii napoWietrznych mięDwaj dalsi oSllm:rzclll, ~=:J
gólnie gór lodowych na odległość. lenia radaru .zdarzył się 6 CZe1'1W'cC! red8ll'U w ?1~dirozmlędzy.plane1a·r- dzymi stowych . na sieciach miej- Kobza i Ig~ar ~Ubl:~~g~a; zostali
~_ , . '
. '
1944 roiku podcza's lądowania so~ ną. Powrocrły ()fl1e po 2,5 sekun_ a
l
,
O w. a~e.T1i1 . o. I'Ze oWi
,
l~ ,.
I,'." •
N
. ',..:I,Y ,
dach,n<litI",
a~. ;ły wJpc na 'I'\;-zeSiZlko~
sluch o obwodach długOŚCI
4.40 ł Ulll€Wlnn::.em.
..",posrod,.1""llczn,
,k' •ych w'l eJ Ydz.1edz,
'ł JUSZTI:'KOiW w· ormanua1.
.....
li'"
..,. 2 km
d (p).
~le WYnnt' ",Zl. ow, naJ e'P'S'zd 0h~"C;:~Z~
POdCZ6rs bombaa::dtowania t"'re- uę w od!egło<ścl 400.000 klm, CQ od km. Odremontowano ",8
. o Clll- ............._ ...................""""...,..""""'..................._ __
h
SIę apara , oparty na zasa: ac uz~a
•
I
•
1 i l
- 1t pow.i81da odległości księżyca od zle ków kablowych międzyJ:r.Jastowyc
,
łania krótkich fal radIowych. Fale n~v [1;lemle;:K Cl prze1z t samo o y _~tl 'D"""'l""'''łe' to do'';'''''';a·dczenlie za- i 327 km. kabli na sieciach mIeJ:lo
f..
d . iw
et
SOi}'U!sZlI1'l!cz.e, Jinne samo o y ro,ZI1"ZIU. UlIi.
V'u"""
' "'WY" "
,
•
' . b
WYSyłane za po"re me ero m a- cały "wlOOOWlS" nad regionem Oa- początkowało da'ł$ze &9>erymen- SklC~. U.rucho:mono 185 sztuk o :
lo\vego reflekt.ora, po odbiciu się l
n~_..
R'
• ,
ty W tTJIn"f kierunku
wodow telefonIcznych oraz 9 sztuk
o j ką'
k d
j do a~s - LlUu'Wre.
0IWI".!OCZes'l11e na
" ....
., . .
O ół
d
-a'. L s prz~ {)' ę powraca ą <, płd. od Calarils ukazały mę ruiewlelKomuniQmqa mlęd:zyp.IalIlet>alf!ua, obwodów telefonicznych. g ero.- o
ap~ra\lU ndł)!rorczeg~..Za pod:~awę kie sIły morskie rZ towarzyszacą' pmedmi!Q;t marzeń i faJntacji całych końca sierpnia r.b. uruchomIOno
pod redakcja A. O.
o~I:czenia ~:~,głoSCl pJ:lzes~\{lo~y im osłoną 50011'010, ową" któreJ ~e.1 pokoleń wkracza na realne tory., 5.203 obwodów telefonicznych i 1M =om_ _............................""""'=""""'''''''''''="''''''''..".....
słuzy
w jOiKlim.1 fale
odbyły d.mZ l_e.,:m=-_:l:-.-"'
b'~}Q_także
rOZil'Zucanie
.
ha.ka. obwodów telegraficznych.
Z·ad. ~lr.
18. Au' tor'. A. Ellerman,
gę doczas,
przesz:k!ody
z p:oW'l'otem
___
_ _ _ _ _ta~y
_...:. ..:...____________________________
~'1:7
w'iadomą
szybkośclą 300.000 km
Buenos Aires
(nade'slaue 6pe
c,ia,ll!lJie ,dLa ",D:zieli1U~ka
na 1 sekundę. NajWiększą rolę od"
_U
Łóid:zkieig1o)
grywa przewód telew!i'zyjny. Na
ekra;nle ukazują Silę plamy świetl.
ne, odtwar-zające z precy:zją miejsce, 'W którym I znaJduje sIę p.r-zeszkoda.
Po dOlktonamilu pewnych ulep'szeń
apara't ten zastOl5owany Z\OlStał ta:k~
że w IGinidwie pod dODrze fIlIBro'
~
.
t1
.
II
Z1ll8ną lIlalZ'W'ą t.adam.
Któż nie zma pcywieści AleJcscunilra towatnzllstwMh bojkotow((rilJ,o go. K.a- prawdziwy.m uczuci~m.

I

I

sp.

O

,d

<
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t.

t,

Z cykl

l

i t

ł

i

oma kH'lllm· eliowa-Smu,Ine d.zieie królowe; Paryi

DZIAŁA

-

Dwma'S'a -

81j11..a ,,Damta

lcarmeli()'~

riiel"a jego była, zw~hnif?!ta. W 3 miePo peWlf/..1fr1t CZas1.6 Ale~er
sięce po ślubie malżeńS'two zootalo cząl m,r;rJZYc Alfo~ę. BrW01ą

wo/'? Nat~st przeciwrnie nier.nana
Jest to mały ~rótkofa'lowy OlpI8ira.t.l je\'].t geneza teg'Owzrusz.ajq,cego dra,
~ .
•
, · 1 f J 7 . a i t u i pOlS'itać
A.lfo,t1!S1fnll PleJ8sis,
~aąaiWC'ZY. EmIsJa halrdzo ,.zr~tą Ikt6rr:.a si;a,ła 8i~ pierwowzorem MarrSIlna trwa . .zaledw:2e ,mlHI'Ol1'OlWą gemty GOJU,~tieT, bohwtM'ki pOW,reki. ,
część sellruIlldy. Wysłane w przeAif<mB'!l'rUIJ przyszła na świat 15
strtZeń fale odbijają silę o pie:t'W5zą 8ity.cznia 1824 ",oku, jaJcQ c6trka bied_ nego 1.vieśrn,i<hka,
spod
Ture11flUJs.
naporl.'ktaną ipIIIzes~odę" np •. o sa Franója nie dźwvgnęła. 8lię jes,z.oze

JAK

RADAR?

anulorwane.

.
nie zma-rt:wil te:n, tok
wyrpadk6w. WYl1. ajęla,
aparl'tamem
P'Y!Y Bo.ule'V~d de l<!, M~eleiJne,
miała ektwipaz, 2. po:'coJóut!d, s,tamgre,ta, ~ .'J.:hwharza 4 'WuJrlla zytrJot wytwomeJ kakolty.
Alfon.synę

zM:OŚ.clą,. Urządzał J~J c.l~f!łe
przeprrorwadzal rewu:,e J~l •

Wr~szcie 'l(,JY1'z'!łto~~ił sa bite, ~e
mo;z:e zapewnzć le.1 do,b r'i?,b y tu,
kto'regIQ; b1{lc:- p"·zy~wycl;&a"loma..
szedł (Jd n'teJ. ,
•
Alfomsyna ,bwrdzo b()le§n~6 _ . .
la to rozs~nre. W'!:fcolalf! SZr? z Zyc:a..'.,.....,......._molot 1 po:walCErJą'c dz.1ałałJą, Dl! wówozas ze zniszozeń ,woienn1łClhj
NADCHODZI PRAWDZIWA
t?Wa;rZ'JIS1dWO,?,.. w~~zym~l:e.. "'.rt/,Clii~l Białe: KriS, Df7. We8, h5, Ggi, h7,
8lp8ira1 odbl'orczy. Przewód telewl. epoki napoleońskiej i ktraj znajdo-.
MIŁOść
~ę Jak krltk~ na Jej mająte.k, G-ruz- Sc4, d8, Pb4.• dS, (10 figur).
zyj;ny, połąCZOlIlY z aparatem od- wal się 'UJ skra.jnej nędzy. Nic Więe,'
.
. , . lwa, :łia kt6rą ckorowa&: od .la.t, po- Czarne: Krd4, Dc2, Wf2, Sa?, f5,
hi "
. SIt ł
d '
b dz dziw1'U3igo, że ojcź,ec PlesFri.'ł bez rado-, Alf~yrn,a, m;a,la, lat d'Z(Jadzle~;C(a, czynlla teraz ZMiraszaJ!fce pOiStępy. Pb3, c3, c6, g4, h4. ho, (11 flgU~).
OTC'Zy.m 2:0 e. w Ta , arze
811"
o śC!i X-JlolwitaJ na.rodzim!'Y córldi, szóS'te-; gdy klas ze ?-n.(1;JomJJ~h zaproponował 3 lutego. ,1.81,.7 ?,0?cu um;!era. • Alfołfl,..
Mat w 2 posunięciach. Za rOZWląul~ony. Na ekrame powstają go ~ kolei dzieoka.
IU'prowadze'i!'re do Je.) sc:lonu mlo.de- S'ljna Plessls. ~ wleku. 23 lat l w p~l- zanie 2 pkt.
już ,ni'e planlY świet1ne, ale obrazy,
.
.
go i niezm~ernie obil.eCiUJąeego p:lSa- nym l"o..z7mLMlie ul"ody. !ozo~'l~;łf1:
Autor naszego dzisiejszego zadaktóre choć nieco mgUste umożU"
CYRKOWA TA_NCERKA
,., rza, Aleksandra. D'U/l~UlS, sym-a awtO't'lb plO sQbte gla.w'? "kr6lolweJ Parryza, t nia Arnoldo Ellerman z ArgentYilY,
• n';
'00' ,k d 'WIi dw '.,' b
K.t óre[Joś wieCiZor.u"prZYbYl, do WSl.,\"TrZe-oh, Mu,szkzcterow". Młody Ale- 20 tys. fra'Y/J:.61.v długu. Pochowana jest jednym z n,ajznakomitszych na
WkuJąJ ll1a~ :os ClI onem~ Ol • 1.V kt6rej doru8ItaJa już 15-letnia Al- ksamder i Al!onS1fli:O' p,okocha.li ~ię zo,s,tala, naC1nenta~ MOlT!Jfunwrfre. świecie kompozytorów dwuchodó.
serwa·tolfOW1 roz'P'?,zuanie oble~tu. f.o!'YlJ8yna, cygański cyrk ~vę-dt·own1J. od rAer"wszego weJrz811f/,a, glęboklm~
S~A W. wek, EIlerman był jednym z naj-.
Na pl",zykład lotnIk, przelatUJący WlaMiciel ey;rku stracił akuraltjbardziej czynnych członków słynW:Il!OCy lUb., POOCZ8!S mgły lIlad ~ia- ,~5~le.tnią cór.kę. która :(Jystę'f01.vał~
II
nego kl~bu zadan~owego ,;Th.e G<;>od
stero, zoba·czy na elkratnie ogolny I Jak ? tancer~ z talrr/,b'Ł(,rmem l oham
CompanlCU'\ kIuou. który 'mozna
...i.
......mn d
UJrza,wS'z.y
Alf.()nsyn~,
. .
właściwie uważać, za . twórcę współPl an m l'a~la,
na Id·
. O.J"-"OITlY
o - S Gnf8'tlva.
,.,
'
run dala 8~P.kt6na
'
. .
..
.'
. "
re: Jw.<:, ;V01.vczas z?,po .cI,
-...
•
""
• •
czesnej dwuchodowki. \V r. HI'25,
.z:naC1Jone będą szarym, ha:ng~'l'Y, 1!1~knoHtJ, cyrJC.01A'I~O za;proponmIJal Na karty zywnosclOwe z pazKat, "Nit na odcmek Nr. 2 1 II gdy tematyka d\vuchodówki zdawaszyny i rezerwuary meta}:owe lsnlą Je,,), występy i wspolnll w1fJazii do dziernika rb. na drugą dekadę po I kg. chleba.
ła się już \"''Yczerpywać, ukazało się
co blałytm, a woda -;- czarnym ko. PaoT1:fZ~' Al~'
h . --'stą- miesi~ca tj. od dnia II do 20 paźNa karty żywnościowe
MK" zadanie Ellermana (I nagroda na
Jrueo
TOrn..sy:n,y % o ęctl} fJIU
'"Ł
.
"
k nI
. . L - - C tu· ') kt' e
l
O1"em.
(pil o&r.kę. !:mganowi za, "odpo'IJJied- dziemika rb. włącznie, będą re ali- (Ministrestwa Komunikacji) z o mrSIe . Ulgl
;~
'b or
Ale to nie w$Zy-sfko. "Blekltroma- 1litm" W1.f!M'!irrodzemiem.1 tak 'W1I'ryt:'zowane następujące odcinki na miesiąca paździeroaka rb., realizo- ;a~~~~o ~:~~~~~ieO~iał!fo:~~~
gnclyCZll1e oko" lllie og,ralThl~a się s~yla dZl1.e:c-~ 'Ut dr()1.fJl} hl, ~()J.eJ chleb:
wane będą następujące odcinki na Temat ten, zwany póź.niej ellerma.~.
bł~,l..J,.I:.~. D
rn.u!ZW1fk, eJ rvu/rlerzf1.
~"
. 0d osygnal·I'ZOIWa,ma
Qł Qt\.!lVW • .l"irzez
Chleb żytni w cenie zł. 2.15 za I chleb :
n.owsk'.lm llwo_memem,
stał SIę
p.oiłą;czenle 8!p&aru odhi,oTlczego I['a
MIDINETKA _ DAMA
kg.
MK pracownicza na odcinek snowa.; d~~hod?wl:,j na całe następ
daru z pod8ljtniiklem otm:ytmutemy
Z PóŁŚWIADKA l6
K a.
t I .1t1a od Cine~r
k N 2, i I i 74..
Nr. 7 po 2 kg. chleba
ne. dZleSlyClolecle.
_ _7_, Alf
. żytniego.
Wmdomosei

I

ChIe b'na k artkl

I

<

IlU1 .

1

<

~toma·tyC\?mą broń

~O:kładO'W'ą~

sidia ";l6d i

;i:n~:t:to1.=.

Rad8l1" jest takie doskonałym "C'e
101W'!lkzym" bałeTU p'rzeciwlotnI.
czet. Tropi bez trudu samoloty llIie
przyjacielskIe i posyła Dm salwę za
saJwą, N~ura,1nie samoloty. soJusz
ru'C'ze pOWltJUly być wypoS'aZO'Ile w
specjalne aparariy porozum1ewawcze informUjące rad8l" że w tym
.
' dku tr ł
d e
.
wypa
s za y s.ą 'I1 ~o'zą,
Podcz.as oSitat~eJ WOjny a.nglcl.
skde radaxy troplły V1 od momentu W}iPuszczoolapocisku z wy1l"ztitb,
f ' uskńtm
h ł
t~1 na rze<gu ranc
czy e ~
g 1sklm i ni,s;zczyły go w drodze,
\V osłafn!ch dniach bomhardorwBnia na 104 Vl wyrzuconych }}r'ze:z
Niemców t lko 4 przybywały do
,y
celU
'

i·

a:n

Ip01'nCLfla~yH

ryżu wyżyć

uc~we3 dztewczynie.
W8lZYS\'tktie ko.zeżamJci Al!O'1'I;81mll ..do~
sobie. szuka.jq,o bogatY,Cih
P'!'zmacil6ł.. Alfo~a iJl'lL(J.o '!Mhf1llo,
Sf§ i. br<mlla prz.ed wstąpr81Łle.m ~a
trz, śl:iską dr.Q<,ąr;., ale gdy utrrau.ła
praoę i zno'WU gMd zajrza,l jej w 0CZY.. dala się ponieść pr'f4.o<U?i. . '

Pie'Y'W.8zym szczeblem J€-J zyCUyw e3

"kalriertj" był

~ogwty

•
~. K. rodzinn~ na,odcinek Nr. 2
po p02 kg .. chleba z~eg~..
WydZIał AproWlzacJI 1 Handlu
. '
Zarządu Miejskiego w 1..odz1 zaKat. IR na odcinek. Nr. 2 i II znacza że wyżeJ' wywołane odc'
po l: kg. chleba.
.
'
. 1l!lr'
,
.•
.
ki na chleb, muszą byc zreahzoKat. lIR na odcmek Nr. 2 i II w~e ~o dnia, 20 ~aździernika. rb.
po I kg. chleba. •
•
:vłączme. Po uP!Y'W7e tego termInu,
Kat. III :na odclUek Nr. 2 !l II zadne reklamaCJe me będa uwzglęo I kg chleba
dniane
.,
p
.
•
.

/;;":;. po I kg. chleba.
Kat. II na odcinek Nr.
I kg chleba
'
.

ktÓTa ~kr}'1Wa w ciemrnoścI samI() byw.szy wlęo do Paryża, porr.zucila
loty mepmytactielsk1e i posyła 1m c.yg(Jffl)/w) i wazęla prooorwa.ć, zrazu
śmlerócmośną serię z nieomylną ja.k.o ~kaJ fi, Vl)lum midJrn,ei.tJ~a..
ce~nośclą.
T1'!lldno było to !1fY1'I: ozCli8!e 1.1) Pa-

restC1t1Al"aJtO'l"t

:I

i

II

MIe k o na k a'riK'
1 l'

kochał d~w'UlCiZynę szczerze '!.
nie Slką.pil na niJq,1.O·l[datkórw. Na, 'De?"

1,;,t6ry

W sklepach Miejskiej Sieci Roz-I
T3, I4, IS, x6, x7 paznrm
lilfl'u, 1?ozyt.ala Jed',!,ak. 16-letn,ta dzielczej oraz w
Stacjach Opie- dziernika na odci k
'Pzęknósć kSlęC!a de G1.ttse ~ 1l101"zum.a k' 'dM tk • D' ki . b....:l·
6 .
ue II, 12, I3, 14,
II, X2,

10

Mię~zy 2:2 a 29 m:ześ~ia r.b.
Ka!o:'llca~h odbyły SIę 'pIerwsze

w
po
wOJnIe mistrzostwa druzynowe polski. W turnieju brało udział 10 druż~ po a uczestników. Turniej '~~ .
konczył się7..decydowanym ZWyClę-

stwern

łódzkiej

drużyny, która w

składzie G.adalińsJ?, Gryr;rr~ld, ~_

z:~{, K:W~PlSZ> W:~~blewskl l D:nnansI..1 zaJę~~ I-e ~:eJsce> u2',yskuJąc. 37
pkt. z a4 mozlhvych, zdobywaJąc
puchar i dystan,"lując drużynę Krakowa o 5 pkt. Na jednym !l'jejs~u
z Krakowem znalazły się Katowice
(32 pkt.), dopiero czwarte miejsce
zajęła grająca nie w najsiLl1iejszym
składzie drużyna Wars'zawy' (27,5
pkt.). Dalej następują: Cieszyn (27
pkt) Gdańsk (2JD okt) Częstocha
wa' (23 pkt.), Poma~' (22,5 pkt.),
Wrocław (22 5 pkt) . Kielce (205
pkt.). NajIep~ze
indyWidu~I
ne z ł6dzkiej drużyny osiagnęli
Grynfeld i Kwapisz (po 7,5 pkt. z
9 możliwych). Wynik: turnieju potwierdził definitywnie, że ł-.ódź jest
obecnie naj silniejszym w Polsce 0, dk'
sro lem ,sz~chowym. '
~ ?7 wrzesma rozpoczęły się W LoO{-Zl_ r~zgrYtki szachowe o mistrzaSbWO
por owego Klubu Tramwaj arzy. W rozgry'ukach bierze udział
24 gracz! Podzi~lonych na n ~rupy.
g~~ist~d~yWa Slę w ~okalu Klubu
o., .P ::td~ 30) co,..pIątek.
!tPOWleu.Zl Redakc;l!"
B Mik ł
Ł'dź"
,
d .' .. u a
o , , Za lllfo:rmaCJe
,zlękuJemy. Prosimy o dalszą wsp6ł

dla 'ltVe,gto poozci:wego ~oota:u.T'ffitora.. l na
a ą 1 Zlec: .em ~.... Zle IS, I .• 1 ~7 po O,25. ltr. I8, 19, 20
Alfo:n.syna nazywała S\l.(J Qdtą.d Ma- wydawane mleko śW1eze na karty paźdZ1ermka na odcmek Nr. 18 19
orlą ~e Plessis i stała, s.ię (J'1:dobą p~ Dz. o i Dz. :r-6. Karty M (ma~ i 20 po 0,50 Itr. .
'
'l"J/s'k:ivh sa!om.ów. SZ'Jfblco nauo;~'1Iła stę cierzyńskie) i karty M1. (dla choMI. (chorzy) w skI
h S' :
Wy~w0"J!:~()!h ~n!e?'• .! Na,Jb3ga-t8~ rych) z miesiąca października za Rozdzielczej'
epac
leq
m~zczY;<,-n, 8Jrn°yt~~~ naJ epS'Z'/Ic t '1'0_
d k d
-.
d'
.
dzm; ~v,a,zcz11;..'L o ~e.J względu. obsyP1I drugą e a .ę t~ oest, o II.-gO do. n, I:, X3,' -1:,4, 15, 1:6, 17, I8, Ig
walt 14 poda.rum. kamf.
20~go paźdZ1ermka włączrue, na 1 20 pazdzelrmka na odcinek Nr
t
.
ci • ki
.
HRABINA. GAYLA
nas ępujące o c m : . ,
. II, 12, I3, 14, 15, r6, 17, 18, 19 i 20
StABE STRONY RADARU
Dz. o W ro Stacjach "Kroph po 0,25 Itr.
R?dar, groźny przeciwnik WSZy"
W. tym cza.sie o.świadazyl jej Stę lvl1eka" i W sklepach Sieci RozM. (macierZyńSka) w sklepach
1" al! a Ca,l1la, młodzieniec nie'7ntier- dzielczej'
S' . R d' l
.
stkich broni ma jedna.k także swe I ;~e bo at
i spokrewnion1/· p r z e z '
~ leC! oz Z1e czeJ:
"słabostki". Przede wszys.tktm la K01'I.deiiszlw z rodem paruu.jq,cym. ~I, ;2, I3, I4: IS. 1:6, 17 paz- 6~ 7, 8, 9 i lO paździerm.ka na
two można -wykryć jego dział.a,nie IClra,bia byl tak zali.oohany, ż~ nie dZlermka na odcmek II, 12, 13, I4, odcmek Nr. 6, ], 8, g i lO po :r Itr.
I 'ak radar zdolny do w.,.łropieniF ";t{!ażal na gmi:n1l.e pochocke'lll1-e Al- 15, 16, I7 po 0,25 Itr. :r8, 19, 20 Mleko wydawane bedzie co;r.
f
,
,,. l'- ~ :'kody na przestrzeni
100 km Qns']fY//Y·
"
•
,paz"d"ka
Zlerm ,na o d'
cmek N r. . I 8,I9 d'
Zlelln.1e od godz. 7-ej do g-e'
prze~z_.
i
Wkt'ótce dlJ'Pk-l 8'/,f,NJ,f/iO, o>zerm'ł. gzę i 20 po o 50 Itr
kt l '
• '"
,. J pu,n~
może być zauważony przez prze-li z nią, ale wtedy' dOl[Jiero 'poznał Bw6j D
' 6 . 'kI
h S' 'R
- ua me. a OdC1nlkl n1,,::,reali~owaoiwnika na odległość 150 km'l błąd. Potężni krreu~n,ia~j, otOC.:!1fli gOl . z. I - W S epac
leCI
Oz'· ne
dmu ~wolania tracą swa pracę. ~ ,___
.
PrZ""z fen czas łódź podwodna zdo siec.ia intryg. W a'f'1.JstGki'(~tyczn'U.ch dZlelczej
, waznosĆt,
- " ThAnk'F.Il"lln--.n: ·Buenos All'es.
~ '
.
a . s :for problem.

wjuild

yr

6

D ZI ENNIK

1. ó' D Z K l

NI' 279 (466)

Ur

Frann.i&zka.;

Slow.: Tomila:

ł

Ciekawe czwartki

,. Czy'łelnika"'

Y

Targow JeSłennyc h

i~ •
Amborus z podoruo:ioml
•

~

POlnomu
·

Dnia 10. 10. 1946 r. o godz. 1S-tej
111.1
CZOS ~rwama
W
w sali odczytowej "Czytelnika" uL
JU'l'lłO!
'Na czas trwania Targów Jesien-:nie jak 'i in niedzielę.
Piotrkowska SB, odbędzie się 00nych w .Paznaniu. na terenie
stempla czyt p.t. "BOMBA
W11684Uroaził się Valetwiennes sławny ma gowym, zostanie UrUChOmlonYU-lwał przesyłki nadane na Targach DZIANA ZB~ISKA''. Prelegel1~:
larz francuski, epold Rokoko An- rząd pocztowo ~ telekomu..'1.ikacyjny. datownikiem ckolicznościo""Jffi "Po- Dr. A1~DRZE.J SOŁTAN prof. Pohtoinę Watteau.
Będzie się on mieścił w osobnym' znań 2 ---: Targi Jesienne".
techniki Ł.ódzkiej, Uczestnik Dele1'794 Klęska i 'W'Zięcie do niewoli pod Ma pawilonie przy Wieży G6:mośląNr telefonu Urzędu ,,6005".
gacji Polskiej na próby Bomby Ato
eiejowicRlr.i· Naczelnika Tadeusza skiej.
mowej w atolu Bikini.
Kościuszki.
ItN·

• .

I

#

~~;~dł!;obrOmiłY

tar-ł Urzą.d poezt.-t~. będzie

Oburzacie się na i zupel;rie j . meslusznie. No, i cóż z tego, ze mektórzy z'wiec11Tzchnicy przyjmują PCldarunld imieninowe?
F . d'
O
d r ' się

ATOlVl:OW~

OWla ,,:CIe:

"

J.

IZUJ~

po

c)'mbalowl, a on bIerze, choe nie

powinien" ...

Zawiadomienie

1818 POCZ4tek "bitwy na.rodów" pod Lip. Zakres dzi~łania Urzędu obej~uCeny biletów: normalny zł. 50.-,
A to nie jest wcale takie proste:
skiem.
.
Je:, Pełną. Shl21bę nadawczą ~ dz!adla młodzieży szkohlej zł 40.-, dla, nie brać, kiedy dają. Proszę "per
Tegoz dnia: UrOdz!~ się W miejscowo~ci łacn pocztoWym (~ wyłącz mem pal
Woj. Z~rząd ,Zw}ązku. Uozesim!>członk6wSpółdzielni WYdawniczejl stawić się" w sytuacji takiego ob.
R0n,cole włoski
~Om~ozytor opero- c~ek) oraz telefon~cznym 1 telegra~l ków 'Va1!1n Zhro.1ID.e.J o Nle;p:odległosc "Czytelnik" zł. 30.-. Przedsprze1 '1. Ż ~l' T • l
.k
pP
VI;' - Guise
erdl.
fleznym .. Wydawame
pacz! i
w
wz,j1lVva. WSZylSt
biletów w ksiegarni "Czytelni- nacze
YC.t:. lWy
oWIe "na
1895 !:mf!:rł. w BDre~n..I: ,.~oeta -romantyk towych, adresowanych poste-restan j klch ezłon.ków naszego Zwiąl7'.ku do lm" -piotrkowska 96.
latał szę, namartwIł, wykoszio. .....azllUlerz
rouzms~.
t
T
.. J '
'D
.
l
.
dn' 10·
'<;;J'
,
• 1
'1'
t
.
I' ?
1861 Urodził Się w Oslo badacz bieguna e ", argl eSl~nn~".
orę.czan1.e we l ;;tawienia SIę w ';u. o pallUZlerlUwatf>C lJ.\.Upl
Cl sta uę z gzpsu. CO.
:północnego Fridtjof N~sen.
zwan ;10 :o~OWll1cy publiczneJ WY-!'Ka 19~ r. o godz.. 0.30 t:MlO '!ł l~kaNie wziąć od niego? A co on P,Q1914 Umarł W Pelesch król rumuński·Xa- stawco.w 1 lC.h personelu. Pocztę rU-IIU'. ZWlą~U. Skąd. na-stąwu WY.Jazc.: dOl
t
k d twem W do.
roI L
chomą w hali wystawowej na tere- i War.szawy e'{llem wzięcia udziału w
cznze z ym pas _u z
.

7
przesyłek

? ..'

Demokrację

ŁodZ.i

daż

d cZyJ.y
'. +

WMNE TELEFONY
---------.--.-Woj. Urzą,d Bezp.

Pow. Urząd Bez!).
Kom. Miejsk. M. O.

Kom. Pow. M. O.
Pogot. Rat. Miejskie
Pogot. Rat; Ubezp.
Pogot.·lekarskie PCR:
Straż Pozarna
Biuro numerów

DY~1JR1!

-

-

Urząd poczto,,":o-te1., jak

tel. 252-72

te!. 130-01
tel. 253-60
tel.
tel.
tel.
teI.

185..Q2
104-44
134-15

117-11
tel.
8
tel. 199-00

APTEK:

DziSiejszej nocy dyżurują apteki: R.embielińskiego
(Andrzeja
28), Szymańskiego
(Rokiclńska 8),
Zundelewicza
(Piotrkow-

ska 25),

I

i poczta i

n
Reumatyzm IWONICKA Sul
JODOWO..BROMOWA

ZAKLADINTROLIGATORSKO - PUDEŁKARSKI

par! się. Koniecznie chce mnie u-

Z WYLEZ~ AŁ r.:'t IWIti

Szlindenbućha

(Srebrzyflska 67),
~~~:;!C~3:~gierSka 54). Lipca (uL

•

TEATRY

'1'EATR W. P. (Cegielniana Nr.

.

ł pracy nad odhudową. Stolicy.
Dnia 10 października b.r. (czwar- mq? Chyba - po odmowte - rozPrzed terminem należy wpisac si'<~l tek) o godz. 1.8-~e~ w lokalu To~ra bije ten podarunek na twym lbie.
ruchoma cznne oędą od godz. 7.30 na listę. ~
r~y~twa. PrzYJaznl Polsko-Radzlec Kiedy już przekonyvlująCO ustc!~
- 19 bez przerwy w dnie powszedOb0Cirliośc obowiązkowa.
kleJ, PlOtrkowska 272-b. odb~dzie j'Z"
•
d
d
~ ł d
ch
się odczyt REDAKTORA Si. ŻÓŁ- .• lismy, ze ary o poow a ny
KlEWSKlEGO p.t. .,WRAżENIA zB wypada przyjmować, bo to tradyJESIE~ NADCHODZI. • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
PARYŻA". Po odczycie dyskusja. cja wcale a wcale nie brzydka _
:!~
należy jeszcze o jednym powieW piątek dnia 11. 10. 46 r. o godz. dzieć'
19.30 W sali Ogólno _ Polsk: Tow.
'.
l
k' . . •
SKUTECZNIE LECZY
do kąpieli w domu
q Technicznego (Piotrkowska 102 1- o racJona nym za uple lmlem~
,... P.), staranie~ Zrzeszenia Pra~i- nO,wych darów.
Do nabycia we wszystkich aptekach i droJCeriach.
gg ków-D,:mo~ratów Oddział w Łodzi,
Mówisz więc (wyobrażony nae IO.dbędzIe SIę odcz~ ~-ra ~tal1. Ehr czelniku) niedbale doiaceta:
bcha
"Zagadmema
l ' h'1S torla.
. Ża b czyk 1.1ności. p.t.
_ Wstęp
wolny. Praworząd- Gupla

nie targowym.

KRO N łKA

~z

m:-.a. .

Z7)

Łańcuch

....
- ul. o-go Sierpnia 2/4:
Wykonywnje: artykuły biurowe, szkolne, pudełka maszynowe
. . (Ag)
i szyte z wlasnego i .powierzonego surowca.

uszczęśliwić koszulą. Tlumaczylem
mu pól godziny, że najzupe!niej wy

ofiar

ł W·
.. k' 1000 ł .
starczy mi wieczne pióro, lub kape'v. rzesms
1
Z. 1 wzywa l
Hurtownię
Spożywców
Zjednoczo- usz, t yroIk'.t, Ch"msk'1 ~azon 1. S kianych Kupców - Piotrkowska 309. dany nocm1<:... Naprozno ...
A. Kowalewski 1000 zł. _ wzywa
leżeli osobnik jest wystarczajądyr. J. Stroczana. inż. St. Barto- co lotny - zmusi swych kolegów,
szewicza. dyr. R. Olszewskiego, dyr. aby zrealizov?a1i twe marzenia.
inż. J. Francina.
' N a solenizancie ciąży obowiązek
Kpt. Potapczuk - 1000 zł.-- wzy- urządzenia uczty imieninov.rej. Nawa dyr. Romana Sysaka.
leży menu tak obmyśle.ć, aby
Mjr. Łapiński 2000 zł. wzy;.va koszt przyjecia nie przekraczal
Zielińskiego, dyr. Muś~ickiego,. dyr. wartości podarunków. Interes to
Sobczyka, dyr. K. Ku:! ata, kpt. T.
. '" h
t'
Kosztownego, mjr. Serockiego, mjr. OCZyf,V.18~y, ,0. zaM:'sze :08 zos ame.
IVf. Nippe. mec. R. Vogla.
Przeclez goscle me zezrą wszystDyr. G. Nasielski - 1000 zł. wzy- kiego,
\'la inż. Kiepala. nacz. inż. DmowUwagi powy2sze dotyczą osobskiego, dyr. Grzybo'vvsl:;:iego i Stasb ników obdarowanych na chrzcie
ka, dyr. Chmielowskiego.
. ..,..,' !.
lt··t·· k Ant .
,
l1. . tlemem pospo ym Ja:
om,

godz. 19.15 "Wielkanoc".
.
PRZETARG NIEOGRANICZONl?'
TEATR POWSZECHNY TUR (lI-go Listopada. 21) - godz. 19,15 .. Stary dworek"
Rejonowy Zarz~d ;Kwaterunkowo - Budowlany w Łodzi ul. NaruTEATR KAMERALNY DOMU żOl,NIE· towicza Nr 17 ogłil.sza przetarg na roboty instalacyjno - wodocilł-
ltZA . (Przejazd 34) godz. 19 "Majol'. Bar·
gowe i uzupełnienie centralnego ogrzewania \v budynkach wojskowych
bara".

w Łodzi przy ut 11 Listopada 81/83, Skł.adowej 41/43 w budynku
F.K.W .. przy ul. Jerzego 5/7 w Łodzi.
ślepe IwsztorY'sy. warun};;:i przetargowe otrzymać można za zwro.tem kószt6w w Rejonowym Zarządzie Kwat. Bud. w Łodzi ul. Naruto.
wicza Nr 17 pokój Nr 7. Oferty należy składać w zalakowanych kopertach bez znaku Fii'my, oddzielnie na. każdą, robotę z podaniem rodzaju
robót i obiektu do dnia 20 października 1946 r. - godz. lO-ta. Otwar--0cie ofertnastepi 20 października o godz. ll-ej w R. Z. K. B. Łódź ul.
OGooD ZOOLOGiCZNY na. Zdrowiu (do- Narutowicza Nr 17. Do ofert musi być załączony kwit o opłaceniu po~
jazd tra.mwajem Nr 9) - otwat1y codzienżyczki na Odbudowę Państwa, względnie zaświadczenie o zwolnieniu
nie od godz. 9-ej· rano do zmroku.
z opłaty.
Wadium w wysokośei2% od sumy oferowanej w gotówce lub, palUNA
-i?OLONIA' (Piotrkowslta 67J - .. Kró- pierach wartośdov;ych należy składać do kasy R. Z. K. B. Łódź ul.
lewna śni,eźka".
Ofiary należy wpłacac do sekre- ]lizef l
St. '~1
Narutowicza Nr 17 pokój Nr 4, kwit zaś doiąezyć do składanej oferty.
,
an,
a.11", ah' ...
TĘCZA· (Piotrkowska lOS)
"Dzieli . . Rejonówy Za!'Żą.d Kwat. Bud. w Łodzi zastrzega sobie prawo tariatu Zwiazku Uczest.'1.ików Walki u
Wiel1tiej przygody".
Zbrojnej o· Niepodległość i Demojeśli mama zdecydowała się nawyłączenia niektórych robót, pra'J'lo unieważnienia przetargu. bez podaWISŁA· (Przejazd 1);
ADRIA <Głów nia przyczyn, prawo wyboru. oferenta bez względu na wymk pl'zetar- krację ul. Piotrkowska 4'9.
zwać ciebie Narcyzem, Olimpiuna) - "Niebo jest dla was".
gu, bez zobowiązania ponoszenia jakichkolwiek odszkodowań. z tego TEATR NA PIETERKU - Traugutta l szem, Nikandrem klb innym NaBALT1!K (Narutowicza 2{\) "Jesse
powodu.
.
Telefon 176-82.
'
•
.
_ . 1 ' • h '.'
_
James",
Od dnia 7 do 10 października włącznie pOle~ner;z
Sleaz Cl~ 01 me ptz.y
Rejonowy Zarząd KwateJnmłmwo-Budowlany
TATRY (Sienkiewicza. 40) - "Brutal".
Gościnne
w:Vstępy
Lidii
Wysockiej
i
pOmma).
Podwlad::u
będą
wdzzęW Lodzi
HEL (Legionów 2/4 )- "Zwariowane! {pą,p 1816)
ZbY5Zk: Sa:wana w świetnej . komedii A,
;
t'
'1'T
....
1...
,.
•
lotnisko".
.:....:...----~---------------Cwojdzh"tskiego "F-reuda Teoria Snów". czn. za o 1 pr~y s~. . OSOJ..)nosct - nIe
GDYNIA (Przejazd 2) - "Zwinriowane
Początek
prz3dstawienia
O godz. 13.30 zdeformują ci twarzy w mrocznej,
lotnisko".
,
PRZETARG

TEATR "SYRENA" (Traugutta 1) godz. 19.50 .. Bez żelaznej kurtyny".
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ "LUT.
NIA" (ul. Piotrkowska 243) - godz. 19
••Wesola. wdówka",
TEATR NA PUlTERKU (Traugutta 1)
godz. 19.80 ,.,Freuda teoria sn6w" z
L. Wysocką i. Z. Sawanęm.

r

T

I

. ,STYLOWY (Kilińskiego lU> f!lkt·..
WŁóKNIARZ (Zawadzka 16) -

cichej bramie.

Kasa czynna od 10 do 14 i od·1G.

"Kon.
Panstwowy Urzad Reuatriacyjny Wojewódzki. Oddzia.ł w
1 . '
. ,L
b t
l kt t l '
w
"Gdy' ogłasza przetarg D1e?gra~lc.zo~y na ro o y e e ro ec lnlCZne

CZYS.

Lodzi
g ar a- ,Związek Zawodowy Pracowników Służby 1
'Zdrowia, sekcja Lekarzy Dentystów zaMadelol1". !
.
łzach przy ul. 6...go Slerpma Nr 1 0 2 . .
. •
CZYTELNIA T· W A PRZYJAŹNI
ROBOTN~K (Kilińskiego 178) - "Doślepe kosztorysy oraz sz.czegółowe dane można otrzymać w bmrze· wiadamia, że dnia 10 bm. o godz. 20 w
Iolmlu przy ul. Piotrkowsldkej 113 POLSKO _ RADZIECRIEJ
rożka1'2 Nr 13". . .
,
Iprzy ul. Sienkie,wicza 58 Referat Techniczny w godz. 10--12.
Prof. Dr Meissner wygłosi odczyt pt.
PltZEDWIOśNIE (Zeromsklego 74·76)
O'"~er t y Z naplSe
• n·
w
gara- .,Nowoczesną stomatologia ameryka:(lska w
Więzień Nr 4328".
1 " Przetarg ·na roboty el~'·trotechniczne
_ J'\.
•
\V Towa,rzys<twi:; Przyjaźni Pol.. REli.ORD, (Rzgowska 2) - Co mój mlłż ża-ch przy ul. B-go Sierpnia Nr 102" naleŻY. składać w Referacie Techświet!e wyk!~d?w. i .?emonstracji profc- s,k? - Radz',ect!<;;:;,ej, Wo'jewódzkj Odrobi w nocy".
,
ni<:znym do dnia 17 bm .. godz. 10 rano.
.
sorów amer~kanslnch .
d.zl!a,t w Ło,dzi (Piotrkowska 272-b)
DAJKA (Fr.anClszkańska 31) -. "SZCZę-I
Otwarcie ofert nas.... pi tego.r. dnia o godz 11-.
ntwarta iest codzi,ennie od 4-ej do
Śli;ti~i.s() (NaPiÓrkO~$k!ego 16) _
"".t'
Kierownik R~f. Technicznego
8-ed PP. cz-s·telnia p:'sm rosyjs,Jdch i
"Szary Lord".
(kr 390/M)
(-) Inż. Jerzy Deloff.
K 17 P UJ li! skórki f u t.!' z a n e Dols.kkh. CzytelnIa zr.'opatrzo.n.l jest
ROl'.!'A (Rzgowska 84) - "Jezehel".
p I ż M O W 6i O W E
bo~ato \V dZ!ł~mnl·ki. tV,l!;Od 11 iki. i mieACHĘTA . (Zgierska 26) ..Szyrmet
j fi. RóL I C Z El
.<l:cczn:Uci l',teracke, zawodowe i nG/uChan",
ZAWIADOUY""NIE
O·
PRZETARGU
SWIT (Bałucki Rynek 5) - "Papa SięJ.f1U!J
płacę najwyźsze ceny
I kcwe ZSRR.
(352-M)
teni"
#
Dyrekcja Okręgowa Kolei Pai'istwowych w Łodzi, 'Wydział Drogo:UUZ."l (Ruda Pabianicka) - .. Zygmunt
Łódź. Piotrkowsku 99, J. liopel' /t
wy
ogłasza
przetarg.
nie
ograniczony
na
-'wyk<?nanie
robót
bud?wl?-nych
Kłossoweki",
znaJdUJącego
OSWIATO'ł'i'l' OlU TUR" (Kopernika 8) przy wykończeniu jednopiętrovlcgo do~u mIe,szkalnego
..;. nieczynny z powodu remontu.
się obecnie w stanie surowym, na staCJl Olewow .
BIAŁY FILC w każdej ilości
Otwarcie ofert .odbędzie się W' Wydziale Drogowym Dyrekcji dnia
F-nUt "I~c:.;h"
18 października 1946 r.· o godzinie 10 rano, pokój 359.
Piorlmwslra 153
Wadium ,vysokości 1% od sumy oferowanej należy wpłacić przed
(4386.p)
przetargiem w Kasie Dyrekcyjnej, kwit o wpłaceniu wadium należy
CZWARTEK. 10 PA~DZ!ERl'-;"1KA
załą,czyć do oferty_
w o!iOlicy ~odzi. z wyrollion~
W-wa: 6.on Pieśń "I(ie-dy ranne......
Ślepy kosztorys,. warunki sldadania ofel't i
wszelkie informacje
marką i kbentG1!J, na Cllodlllie
HURTOWNIA
8,05 dziennik. L6dź: 6.20 Program na można otrzymać w Wydziale, Drogowym Dyrekcji polcój 316. Do przez powodu pOdeszłego wielm właś
i' SPOŻYWCZO - KOLONIALNA
dziś Poznań: 6_25 Gimnastyka, 6.85 mu· targu hędą. dopuszczone tylko firmy rejestrowane.
ciciela okazyjnie do sprzedania.
zyka. Kraków: 6.57 Sygnał czasu•. 'l.~o
DyrekcJ'a zastrzega sobie
t'iZANWEllER i J ARCZY'ŃSKI
Wiadomosc: Firma: R..J. Schmidtaud.
poranna. W-wa; 7.30 pom. naJwa7..
d prawo wyboru ofert lub unieważnienia
Mada1iński, Łódź, ul. Zamenhofa
Łódź, Rzgowska 1, Telefon IS()-S()
wiad. dziennika. 7.35 muzyka. L6dz: 8.10 przetargu bez podania powo u.
Nr
2,
tel.
108-77.
(pap
1821)
Rozlllaitości. W-wa: 8.20 Inf. ogólnopol- (pap 1827)
l"oleca po cenach fabl-ycznych:
Wychlał Drogowy.
ł

I

z.

l

,u

. ,-----

11

K li P I

skie. 8J!O Przerwa. L6dź: 11.00 :Muzyka ,..:.....:.---....,..--------------....ę.-----------
z płyt. 11.05 Wiad, z miasta i prOwincji.
11.10 Pog. aktual. Pt. "Jesienią";- 11.20
Muzyka z płyt. 11.45 Skrzynka. poszukiwania rodzin. Kraków: 11.57 Sygn. CzRDyrekcja. Państwowej Fabryki Przemysłu Jedwabniczo-Galanteryjsu i hejnał. W-wa: 12.05 dziennik. 12.35 neO'o Nr 5 w Białymstoku ul. św. -Jańska 15 ogłasza przetarg nieograniKoncert, 12.55 ,,5 minut poezji", 13.00
ci!>
L nk
I .p
"Na zieminchodzyslw.nych", 13.15 Z ży- czony na remont kotła płomienicowego systemu
a oszera. mormacia naroMw slowiańskich, 13.25 Muzyka eji w sprawie składania ofel't udziela codziennie od godz. lO-ej do 12-ej
obiadowa, 14.00 AUdycja dla dzieci, 14.80 Wydział Ru-chu i Energetyki w tut. Fabryce.
.
Reportaż,z 14.40
;!'..,ódź:teatralny,
14.50
Oferty przYJ'm'uJ'e SekI"etarI'at fabryki codziennie do dnia 15 b. mieMuzyka
płyt. Rezerwa.
15.05 Przegl.
15.15 Recital śpiewaczy 15.35 Przegl. mu- siąca, pokój Nr 19.
zyczn)r. .1 5 •45 Koncert _reklamowr· 'y-wa:
Otwarcie ofert nastą.pi w ty:mZe dniu o godzinie 14-ej. Dyrekcja
16
..00 Krmww.:
dZle?~ik. 16.55
Poznan:
16.30 Pleśm
P01-!' zas.trze""a
sobie pr~wo
wyboru oferenta oraz llliiewaznienia I:'nrzetargu
skw.
Rozmowa
z Leopol~ I:>
•
a.. J
dem Staffem. Vl-wa; 17.10 Koncert TOZ- i bez podama powodów.
rywkowy. 17.50 "Odbudowl.lj\~my W-wę" (Itr. 1843).
DyreliCja Fabryki
Łódź: 17.55 Aud. dla przodowników pi'a
cy. Kraków: 18.10 And. literacka: "Jak
zostałem pisarzem", Pozna.li: 18.30 KwaI'
PRZETAĘG
tet smyczkOWY. W-wa: 19.00
,.Nauka
." ~
przy. głośniku", Lódź w progI'. ogólno- DYREI{CJA FABRl:"KI WYR. GUl\IO~VIOH "F. W. SCHWEIKERT"
polskim•• 19.30' "A. Toscanini" •• ~.-wa:
pod Zarządem Państwow;.ym tv Łodzi, ul. Wólezańska 223
20.~ dZIennik. 20;30 "Nas.ze piesm . - ogłasza przetarg na dostawę
Lódz w progI'. Og.olnoPO!Skml. 2{\,45 ..Run
80' t ·
. k6w
ko" Aud. sł.-muzvczna. Poznań: 21.10
. Zlemma
KonCert l'ozrywko;'vy. W-wa: 21.45 Kwa
5 t. buraków
dral'!.s prozy. Bydgoszcz: 22.00 "Pokrzy~
:3 t. marchwi.
WY ll;ad Br~ą". Ł'(iqf.:22.15 Prze?!. wyTtll'min składania ofert do dnia 14 godziua 12. Oferta mus! być
dawlllctw. L2.2Z FelIeton nt. ..KSIążka o
' .
1
•
•
Of t
. d
morzu i o prostym
bohaterze". 22.30 złożona w koperCIe zalakowaneJ z napisem:" er a na os\'awę ZleKoncert życzeil. W-wa: 23.00. Ostatnl,' tniopłod6w".
wia<!" d>.:i.;m;il,~ .. ~)}.'2{), Pi·?gr. . na ju~l',' .
Zastl'zegamysobie prawo wyboru oferty be·z względu na cenę.
Ł6dz .. 2",!!O b ..11.. •• 1.a Jutro. ZakolLcz. i
,(Kr 387/'MJ
aud. i h~rmll do 23.35.
.
L

Ę

I

Drożdże. budynie, olejki, proszki do
pieczanill.. kawy. korzenie, wina, gilzy,
świece, .1ati1pld nagrobkowe, mydła,
papier palwwy, torebki i t. p.
Po cenach konkurencyjnych,
. Cuk!cł" grochy, kasze. m~ka żytnia
l
pszenna z Własnego młyna.
Na żądanie dostarczamy towar wła.
Sll:lrm transportem.
(6187)

WOJEWóDZKA

fiRMA HANDLOWA
poszukUje

4--5 pOkojowego

wego,

loI,alu

handlo-

2 garaży

i magazyn6w.
Oferty do Dziennika pod· ,,77"
pośrednictwo pożądane.
(:l0/k)

IiUPllUY
SAl\:IOCHóD OSOBOWY

''': bardz? dobl'Y~ stanie. Oferty
klerowac do ZJednoczenia Przemysłu OdlewniCZego w Radomiu,
ul. Żeromskiego Nr 53, pokój 334,
(lUp.).
(kr.1839)

URZl~DZENIA

DO KSIĘGOWOŚCI
pnebitkowej --:- finansów -plac

i

J.

ma~azynu marli:: "Z E NI
nabyć można w firmie
Leżon, DaszyńSkiego Nr

.

T"

SKŁAD MATERJAlÓW
DENTYSTYCZNYCH

4,

tel. 212-70,

oraz w firmie
Polska
I'

•

'!

ł

&

raclmnkowość

I

M. l II &ACl EI StU

przebitkowa

Piotrkowska Nr 84:, -

ZENIT"
ul. Piotrkowska 73, tel, 173~97.

I

(ag)

Tel. 163-56
otwarty 9-16. Posiada pełny aaortyment nu'"teriaJ6iTJ i urządzeń dla
pp. lelt ar.zy i techników, po ce-

I

~~~7r~::;,~~~ę?n?~11.~ ._ . (p;:~~2.L

,

", ,G'" 'Ł' O''S,Z' ,
E' N"'I A I'
D
RO",.B
N'E
O
I,L ______.:...;;;.;...::__...:.
____--------..:...------:---=

fu

LEKARZE

lnNm"W'M;~"IA..~ 2:M'Illlt()M, dQ~;

:.en~~~w.d~~rm~~~:YH~~~~

t~~łt~~g~latr::~jow~=~~Z:ł

~=_.;....;.....:

'k rrm.! St"fan zam. Łódź. śv;. Teresy~.,
:.
'UGOLETNI
pracownI
~,;.
',(4472-,.p)
DO~I MEBLOWY _ Ló~, Piotr-' ..- - -....- - - - - - - - - - DOSTAWCc1W galatenrll pos:mku- DŁ.
kierownik techmcz" ."
;
kujemy. Zgłoszenia: \Y-wa-Praga, Spółd;·'nó~a'Lzmieni pracę. Spec~al ._-~
, '.:'
Nawrot 8.
(ag) kowska 154, tel. 202-84. - Poleca ZAOFIAROWANIE PRACY
najmniej: Meble' biurowe, sypial':
Bazar, Róźyckiego, budka
~KśĆ: y sta.'tystyka, aładm~nist=:t~: ZGUBIONO dokumenty amery~&tii"
-----------,-~stołowe. gabinety., kuchnie,
dział płacy. Wykszt cebnu1Ceh'elteria. skie. Próchno JaI"jna•. Jaracza;,;,~
Dr med. GUSTA W ~fARKIEWICZ. nie,
tapczany,
kozetki.
polowe
łóżka, POTRZEBNA
ekspedientka
do
'
d
lata prawa
'
t d emem (31.jk)
l:"pecjalista chorób wenerycznych fotele. krzesła ' 1 stoliki po'd radio.
' .
dl"
l .
ra, wa
. . tra' J'i Dzienni- Zwrot za wynag o z
.
,
sklepu
rzezruczo
wę
lmars
oePOTRZEBNA
zdolna'
ekspedientOferty
do AdmlDlS c; t"
'
•
'
l sk6rnych. Piotrkowska 109, m. 6.
({40S-p) lm, modystIm do sprzedaży kape- ka Lódzkiego "natychmlaS (626m
Telefon 138-ti2.
(ag) Wybór duży .Obsługa. punktu~~;) go Andrzeja 17,
Iuszy damskich; Nowomiejska . 3
UNKE,,"-'A:t;NIA,'\{ ·,zagubioną l~g,
LWEKD na nazw. 'Nowak Manę..
fu~IAzlJHii{T'AililT:~;;i;g,
POSZUKUJEMY
wykwalifikowa- m. 17 godz. 8-10 rano, ~1:-~)
,(626~)
chorOby nerell:, pęcherza. Radwafl- IrOMPLETY automat6w do '\VYl'o- ,nych księgowych obeznanych z czorem.
_ _ _ CHOLEWKARZ z kartą,:t;zemieś~= Zgierz. Zachodnia2S.
ska 4 od 4--6.
(6188) bu pluskiewek. spinaczy, agrafek, jednolitym planem kO,nt -;' na, wY~-----niczą,
repatriant ze ~Wki?Wdli~:~.
'_~_I szpilek itp. kupię. Zgłos2:enia.
li- ja~<l: na inspekcje. i do J?racy ~a SZWACZKI na mIeJSCU . ch~łu~- mie posadę.
Dwornic ,
.
"
Dr med. B. TOLCZY~'SKl, starszy stowne.
~ędzin, MałaChowskiego mIeJSCU. Zgłoszerua osobIste: ZJe- nicz.ki na bieliznę zatrudm .. "lrgI- Za.wiszy Czarnego 18/7.
(6235) ZGUBIONO kartę. rozpozt}s:wc2:l..
g
asystent Uniwersytetu Lód2kieg
O 17. Kmlta.
(Kr 1831) dno<?zenie PrzemysłU Organiczne- nia" Piotrkowska 33 lokal H--1?,
-~--"""'
Iwymeldunek z gmmy KaID}eń pl'!go l Farmaceutycznego
WY- wejście z podwórza na lewo I' Plę
,
wiaŁ PuławY na, nazw,:. LYJ,:k Ęqspecjalista chorób uszu. nosa i g a r - '
.
~
(4.454-p)
LOKALE
lesław i zaświadczenIe wOJsk{)we
dla. Sienkiewicza 37. - Ordynuje RADIOAPARATY, fotoaparaty. ki- dział Rachunkowości. z..ódt, ul. tro
Sienkiewicza
55.
(Kr
385-M_.~:..
Lyjak Przemysław:
, (kr 1861)
3-7 pp. Telefon 269-01..
(ag) noaparaty. telefony, motorki,'każdą.
ę
- - - - - - - - - - - - - - radiow4' lampę,
różne przyrza;dy
POKO'JU z kuchnią poszukl1ł • CENTRALA
TEKSTYLNA
poszuDr med. SIENI\:O liSA 'WERY z i narzędzia kupuję - sprzedaję - TOKARZY i . ślusarzy poszukuje
Warunki do omówienia żehgow,
'
Warszawy, specjalista chorób skór zamieniam. Gdańska 17. Księżniak. fabrYka' maszyn St. Weigt.. Łódź, kuje .2 księgowych . samodzielnych skie,go 22 m. 6.
(420B-P) SKRADZIONO dokume~ty. na ,~u(ag)
na 'przebitkową kSIęgowość, Jednych i wenerycznych, pęcherza wisko
Włodarczyk
Fellks,
żWirkf.
Senatorska. 7/9.
(180:"!pap) nego statystyka. jednl} :naszynistprzyjmuje: Lódź, ul. Kilińskicgo
16.,'
(6263)
ke. Zgłaszać się· WydZIał persoNr 132 w godz. 12-2 i 4--6, tele- LEICĘ, CONTAX oraz rófure apaod MAM lokal handlowy w śr6d~ie
ton 205-55.
(4956)
EKSPEDIENTKA
,z
branży włó nalny. MOńiuszki 3. I piętro
raty fotograficzne zakupi - D (H kienniczej potrzebna od. zaraz do 8-10.
(6255) ściu. Chętnie przyjmę wsp6ln]ka, ZGUBIONO po~tfel z dokm:nenta~
"świtezianka". Łódź, Piotrkowska
czekań;l propozycji. Oferty: BlUr~
LECZNICZA - PRZYCHODNIA
Spółdzielni
"Wł6kno" w ,Łodzi,
(ag/82)
telefon
126-62.
Nr
83.
"PAP" Piotrkowska 13,,) mi na 'nażw. Małecki Feliks. Pi9tr'
Piotrkowska 3. - Porady ambulaul. Piotrkowslca. 73.
(ag 168) POTRZEBNA krojczyni do, ~raco- Ogłoszeń
"C S".
(pap 1786 kowska.199/6' c. Łaskawego· zna1~z
toryjne i domowe lelmrzy specjawni
'
omć. damsldch.
'
Lentzowa.
cę proszęo' zwrot.",
listów. Przyjęcia 10--19.
(101/ag.) l'tIEBLE wS!l:elkiego rodza.ju kupu
FOSZUKUJE sU:: 1. dwóch me- piotrkowska. 30 (Sklep).
(6253)
je i sprzedaje stolarnia. Krasic- cha,nik6w do obsługi ,turbiny 2.
WYDZIER:tAW1Ę
str~gan-pudkęr_~-------------"":""-,-,;,
Dr JERZY~CZYK, choroby kiego 3 (Wagnera) przy Rzgowz ,galanterią na targowIsku ' p~zy ZGUBIOŃo; kartę; rejestr. .:ruę:r
skórne i weneryczne. żeromskiego skiej.
(6015) jednego montera 'Wykwalifikowane
go" 3. jednego montera do prze- CENTRALNE BIURO . TECHN!- Zgierskiej Zgłoszenia: Al. KOŚCIU- Toruń, zaświadczenIe', PUR, 'V Dz~e
Nr 41, 3-6, tel. 1ł;g-53.
(931/p)
wijania ,silnik6w. 4. dwóclL ślusa- CZNE Zjedpoczenia Prz~my~ht Bu szki: 21 ni. SO/3 brama. 1, piętro). dzicach orazim:e dok;ument! ~
'rzy wykwalifikowanych. Zgłosze- dowy Maszyn ,Włó]nenmczyph,
(6242) nazw. WierzboWłCZ MIeczysław"~Dl' LmO ALEKSANDER, choroby HARM01lo"IA "Hohnera .... 120 ban
ka.WyrObów,Szamoto~,!:.h !,Di,io
uszu, garilła. nosa przYjmuje sów, do sprzedania. Moniuszki b , nia naleiy kierować d{), Wydziału Dział Budowlany. Pl. Zwycięstwa
(4310':'p)
Personalnego,
fobryki
"GenUe.;.
2.
zaangażuje
wykwalifikowanych
,
,
dier" w' żarowie kjŚWldnicy.
m.
14
..
Od
3-6.
8-10 i 4-6. Przejazd 6, tel. 101-50.
man"w Lodzi ul. -Lima.nowskiego t~chnikó'Y' budowlanych. zgłosze-I SKLEP nadajltcy
się na każ~ą
"
".
'(Kr "lą~'
(ag)
Nr 156..,.
,
CKr 384-M) ma osobIste godz. 8-:-3.
(4466-p) branżę do odstą.pienia: AndrzeJa
do obuwia poleca Wytwór :.............................................................................__....._ _......_____.....__........._ .................,..........42 (sklep) lub Zachodnia 16(M65}:j
Dr W. STEIN specjalista chorób P'ASTJ~r
nia .. Pronlleń", l..ódt, Sienkie'wiUNIEWA:t1lo"IAM
zgubioDIa . leg. '
nerwowych. śródmiejska 7. prZyj cza
(M23)
63.
szkolną, kartę rejestracyjną ~.
muje 4--6.
(4121-p)
Lódt . i . zaświadczenie ze spółdZl~l..
ZAMIENIĘ komfortowe ,mieszka,. ni .. Samochód"; na.' na~w.Będk6:w
Dr RATAJ-!tURAKOWSKA z War- SAMOCHóD Betford nowy 4 tonie z ogrodem
Gdańsku-Oliwie skiego Jana. Piłsuds!.nego 19. . .
!'IzawY, specjalistka chorób skór- nowy sprzedam. -Wiadomość: tele,
~pl
na trzypokojowe 'W Lodzi. Wiado(pap 18101
nych, wenerycznych u kobiet. ko- fon 100-32.
mość,
te!.
Łódź
268-63.
(4458-p)
smetyka lekarska. Piotrkowska 33.
godz. 12-1 i 8-5,SO.
(kjl16) NIKLOWA s6l sprzedam. ZakłaZGUBIONO książeczkę wojskow'ł
dy
Galwanotechniczne
Kraków
POSZUKUJĘ sklepu z mieszka- Nr ,417483 na nazw. MikUiiki~,
Pl'of. dr BER ARTUR, choroby Straszewskiego
2
tel.
563-0S.
niem.
Dzielnica
obojętna.
Oferty
Franciszek,
zam.· Oficerska "S.z~ą:
kobiece 1 ;z;aburzenia hormonal(kr 1851)
do. Administracji "Sklep z miesz- la Intendentury.
. ;(4450,1t),
ne. Przeprowadził Bi.,· ul. Dakaniem".
(4459-p)
ssyfu3kiego 80. m. 7, tel. 137-19, g.
4-6.
(6991) "LINKS-LINKS" maszyn~ trykoZGUBIONO • ksłlłłk~ praQ'. ~
tarslal. metrow~l" komplet igieł!
WYIrieldunkowena' nrurw. ~.
POSZUKUJĘ
piekarni, dzielnica. Fi1ipek,
nowlj" sprzeda
Dr med. S. ~1JR.AKOWSKI !II War- platynek, prawie
11 Listopada 78 Dl. 1. ..
obojętna. Oferty do Administracji
szawy, specjalista chorób sk6rnych Centrala Handlowa Przemysłu Lu
l(<<48-pJ .
pod "Piekarnia".
(4460/p) "
wenerycznych i moczopłciowych dowego, Kraków, Rynek Gł6wny
(kr 1852)
Piotrkowska. 33, g. 12-1 i 8-5.30 6;12 tel. 550-88.
UNIEWA:tNIAM zagubionłl
lelJ.
(r-U6)
SIU,EP galanteryjny z telefonem dozorczyni Katarzyny Obrzud. Ty
karakuły,
FUTRO
radio
telew
śródmieściu
do
odstllpienia.
mie,nieckiego50/52.
(62M)
Dr DOBROWOLSIU, specjalista funken
6-cio lampowe sprzeda.m.
Dzwonić 167-70.
(4450-p)
chorób nerwowych i seksualnych
.. (4475-p)
- powrócił. Przyjmuje od 3-5 Pomorska 23 m. 6.
ZGUBIONO dowód osobisty i ~l
Kopernika 6l3. Tel. 186-00.
(ag)
ZAl\lIENIl!) mieszkanie w KrakO- c6wkę na. nazw. Sowi~ski ~tefa.n
KUPIĘ szpulmaszynę. Sanocka ,14
wie na mieszkanie w Lodzi,2 po- zam. Kopernika 42 m. 9. Znalaz~a
(4478-p)
tel. 278-36.
koje z kuchnią, łB2:ienką,. gazem, proszę o,' zvłro~. "
J~),
elektrycznością,. WiadomoŚĆ,
KiAKUSZERKI
lińskiego 153.' Fabryka Wody SoPIANINA - fortepiany"""": fishardowej. tel. 26342.
(6252) SKRADZIONO 26 wrzi3śftia: ,p~
wsiadaniu dopoclągu .pośpieszne':'
AKUSZERKA Wojtasiewicz, abitu_ monie - kupuje - sprzedaje •
zamienia
stroi
reperuje
-po
go . 501 na st. Ł6di-Kalislt:a port;';
rientka Warszawsklej Kliniki pro
fesora Gromadzkiego przyjmuje - leruje. Firma, Łódt, Piotrkowska
fel
z dokumentami 'i pieniądze" 'dt)
POKOJU w śródmieściu poszukuPomorska. 43.
:..
(448Ip) 86 m. S, front I piętro tel. 103-75.
ję. :telefon 174-49. Cena obojętna. w6d. osobisty kolejoWy oraz, pne(4476p)
pustkę
na prawo .chodzenia po 'to
(6162)
rach, wyst. na Lebieckiego,' Wła..
KUPUJEMY złom srebra. monety
dysława G-go Sierpnia 87..;...2 LEKARZE DENTYśCI
w kaźdej ilości. Laboratori1lIl1 che
(łJ48t
STUDENT poszukUje pokoju. Mo- unieważnia się~
korepetycji.
Oferty j,;.,...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
miczne, Pl. Wolności 2 m. 2 - w
rys. % a.ngielskiego piSma "Dany
_ podw6rzu na lewo.
(32fk)
..
PAP"
Biuro
Ogłoszen.
PiotrLekaR stomatolog J'ERZY STAD
,
Mil'ror" 1946
kowska 133 "Wypłacalny"
MCKI, choroby zębów i jamy ust
R.óżNE
(pap 1&25)
nej - powrócił. Piotrkowska 164 FORSTERA fortepian na.jnówszy
Lord·
'John
popływać uchciał raz
Telefon 159-95. '
(5758) model sprzedam. Wiadomość rano
Wśród,
mOrsldch
fal
przestrzeni.
do lO-ej Bandurskiego 27m. 15.
WILE:5iSCl! FRYZJERZ'l! '..,..Łódł.
(4479-p)
NAUKA i WYCHOWANIE Za\yadzka
Dentysta. WODNIOKI STANISŁAW
W)'llająl .łódź z wiosłami wraz,
11. - Znani ze swej 'fa':'
specjalność: korony i mostki
dają' 'Peln1&
Wsiaiil. Z gniewu się rumieni.
KURSY Centralnego Związku Ste- chowości w Wilnie,
porcelanowe. Andrzeja 11, teIefo n KROSNA ręczne normalne kom
nografów i Maszynistek Rz. Pol- gwarancję na trwabt ~ndnl!'~.i~~,ria
Nr 154-12.
{5731} pletne, snowalnia - nowa sprże
"CÓŹ łoza łódka? - krzyczy zły dam. Wiadomość Bandurskiego Z7
skiej. Piotrkowska 83 - zapisy na każdą długoŚĆ włosów, ora.z wsz~
(4480-p)
stenografię, maszynopisanie, księ
Do ,. pa.sa siedzę w wocbie!"
WABSZAWSKIE .LABORATORIUM m.15.
wchodzą.ce w' .złtłries
gowość. korespondencję.
(6197) kie, prace
DENTYSTYCZNE uzupełnia pre
.
A
rybak:,,0
ko!e~ku:łym
fryzjerstwa.
'(ag)
cyzyjnie wszelkie braki. w uzębie - PIANINO, kredens, otomanę i stół
niu. Piotrkowska 25, m. 41. (624) okrą.gły .k?pię ~tychmiast. ~~ertY
Zap~inniał .pan dobrodziej~./~
KURSY księgowości.
steno~rafii
I do admlDlstraC)l pod "ZarB2: .
rozpo- KAPELUSZE damskie, męskie 'fa.'
Lekarz-dentysta TADEUSZ MINTZ,
(4478-p) ~...........- ......, -...., ........." ......" "....., ' ,......,~......- ............." ................, .............,"~ parlamęntarnej, dyktand
SOLIDNA p' omoc domowa z gotoczynamy 15' października: Kursy
,
leczenie chorób zębów. jamy ustPiotrkowska 125.
(6204) sonuje, odświeża, przerabia -1IJ:a..
oej, zęby sztuczne. Południowa 46. MAS.ZYNA Singera gabinet?~ado waniem. potrzebna, natychmiast.
POSZUKIWANIE PRACY
cownia lm,peluszy A. Stegner i s"ia
telefon 268-91.
(5645) SZYCIa orB2: okrętka, okazYJ me do Warunki dobre. PIOtrkowska 117
.
_ ~
,
. ' , . '-,
sprzedania, B. Matusiak, Łódź, - m. 55. Zgłaszać się 0·5 pp. (4417-p) DL UGOLETNI rutynowany księ- KROJU
.
i
i
Lodz, Pomorska 4. (przy' Pl. Wo~Lekarz dentysta. ZOFIA BALICK...\ Piotrkowska 189.
(192/N)
, ,',
gowy - bilansista większych za- b-'" d' sZkJ;Chla.. d . m?delOWhan a Ilości), tel. 166-0l'l.'f$lfX
,
",
I
kładów włókienniczych i ubezpie- U Ho'"
aIDS IC l zlecmnyc ~O-I '
, _ ' .',' ': '
powróciła.
Przyjmuje: Moniuszki
"
.
,
SPRZEDAl\oI samochód 5 tonowY z DZIEWCZYNA, do pomocy w do- czeniowych, przyjmie odpowiednie wocze_snyro s~stemem Antomny
Nr 11, telefon 151-15.
przyczepką 5 ton. Wiadomość tel. mu potrzebna. Brzezińska 21 m. stanowisko. Zgłoszenia piśmienne tuFr~kpe wyuczaJą kuRrsy :r:rzy.lnsty PORTRETY B kazdej foto .....a.fił.
192-71.
(6259) 48.
(442O-p) "PAR" Poznań, Ratajczaka 7 pod
CIe rzemys owo- zemIeślmczyro I
'
,
.
"'~',
,,10,52".
(Kl'. 1840} Nawrot 32-3.
(6108) wy.,,konujear,tystycznie ..EL-. CIQ.~,',";',',
KUPNO i SPRZEDA!
FRYZJERZY! Okazja! Aparat do AGENTA poszukuje wytwórnia pa
FIL!\.'[". Warszawa, .Terozolimskie
HURTOWNIA Mebli i Zabawek - trwałej i do suszenia ..Wella" no1sty do obuwia "Promien", Ł6dź:, INTELIGENTNA starsza, znajo- POSZUKIWANIE RODZIN
~r 27. . - Prowincję informujeń!Y
Roguiski i S-ka, Łódź. PiłSUdSkie wy sprzedam. Sienkiewicza 39 Za Sienkiewicza 63.
(4422-p) moŚĆ trzech języków poszukuje od
llstownle.
(kr.931)
go 32. tel. 216-58. Poleca po cenach kład Fryzjerski. Tel. VJ.5-74.
powiedniego zajęcia, lekcji. Oferhurtowych: Meble kuchenne. mety do Administracji pod "języki" 20ŁNIERZE WOJSKA POLSKIE•
(4461-p)
(4467-p) GO którzy wyruszyli z Przemv- OSTRZDIY
.
kr........ ecki'.....,
belki dziecinne, łóżeczka, urządze _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.~ P~TRZEBNA ?ospos~a z gotowa- ,
. •. nrem do małeJ rodzmy. Warunki
śl '6 I45
.
.'
r
nozyce
"HU
..."
nia biurowe oraz zabawki w wiel- SPRZEDAM w portowym nuescle
dobre. ~eromskiego 77-12.
a .' • . r. proszem są. o Ja~ą- cęgi do manicuru, brzytwy, ma.~
kim wyborze.
(19S-p)
fabryczkę cukierków, zaprowadzo(4436-p) KIEROWNICTWO
domu \vypo-I ~bO~'W1~k ~laSdomoś~ o. synu m01m szy ki d
ł ó
ną - w ruchu ewent. z mieszkaczynlwwego lub stołówki obejmiA
19n1CWle
roczynsklm
(kapral
n
o w os w itp. SzlifiermIl,
SKc1RKI, używane futra damskie niem. Oferty do
Administracji POT'D17E.... N" gospos'a 6 S.
. absolwentka' Liceum Gospodarcze~ Ntr Pdoc?ty pol. 70868), który w Kilińskiego 103.
(ag{ilit
D'
'k
Ł'
d
k'
d
S
"
.u.u
DJ:.tlI.
l
.
Ierpma
k
ym
mu
opuścił
Przemyśl
1;'[at
męskie kupuję. Jł Stankiewicz.
Zlenm a o z lego po "e(ZS'2~7)' 44. m. 10. Warunki dobre. (5841) go z kil uletnią praktyką. Zgło- ka K. Sroczyńska. iabrz~, Śl~ 1---______...;..___..:.....
Piotrkowska 18.
(44l0-p)
szenia L. G.
(44.47-p) Opolski, ul. Wolności 301.
FOTOGENICZNI są w:szyscy, gdy
MATERIAŁY wełniane, podszew- SFRZEDAM
plac.
Wiadomość: KOBIETA do domowej pracy po- •
_~_...._ ....._ _ _....,._(..44..5...6...-P_).'1 się fotografujl1. w Foto-Atelier
trzeb
ni\..
Andrzeja
35
m.
15
zgła(.OSl'ODYNI
kucharka
poszukowe, sukniowe, płaszczowe. i wa Ogrodowa 66, Król.
(5563-p)
szać się od' 5-7 wiecz. (4469-p) kuje pracy samOdzielnej na miej- ZGUBY
UM
H. Smigacz, -: Fotog~af f'~ótolinę, kupuję .T. StankiewiCZ. _______ _
scu lub na wyjazd. Oferty Dzieni
EWAzNIENIA WY. Piotrkowska 6, tel. 171~84.
Piotrkowska 18.
(4409-p)
nik L6dzki pod "Kucharka".
TŁUMACZ PRZYSIĘGLY Ro(ag)
(4448 p)
syjskl, angielski, hiszp~ński, fran- POTRZEBNY podręczny na szpilKUPUJĘ, sprzedaję i zamieniam
ZAGIN4Ł pies rasy wilk, wabi
cusla, niemiecki. Senatorska 32, kowe, teksowe i 'dziecinne rot,o~
różne meble, nowe i używane.
- dojazd 4-ą, 5-1t - po pOło (6257) ty natychmiast. Wiadomość, 'Wólsię Melon, proszę odprowadzić za
. .
-',
Skład mebli, Kilińskiego 145. teleczańska. 41 m. 27.
(4470-p) PRZYJl\fUJĘ . do szycia na over- na~rodą. Andrzeja 17 T Kopczyfl- WYTWóRNIA PUDELEK TEK:(4407) TUBOWYCH
R
Plu'sk
k"
lock,' ,s,letry i bieliznę zimową,. - SkI .
fon 155-31.
(3928/p) 'll.r "'TEJKO, Wyspiański. Wyczółu. Kilińskiego
·
- . 55, tel.
ows166iS5.
l,:~
.lTJLt1
Tel. 20 -70.
(4451':p)
I Lódź,
W D"'~IU 27 s' • ia 'b
. W.Yk.,;>nUje wszel.kiego rOdzaju. ka
. ·. 1'.-.
MASZYNY do plsania.
liczenia, kowski. Wierusz-Kowalski, żmur- POTBZEBNAwychowawczyni do
Moniuszko, Gierymski, Wodzi- 5-letniej dziewczynki. Wiadomość:'
':'
lelpn
r . został tonaze.
'(5099)'
(kalkulacyjne - automaty - za- ko,
mowski. Kostrzewski. dywany per Piotrkowska 11, Baryłkiewicz- POSZUKUJĘ jakiejk~l;viek pra~y. zagublOn~ w Tomaszowie Maz. .
,
pisują.ce) i szycia Kupno sprze skie sprzedaż - Kupno znaczk?w (sklep).
(4482-p) Posiadam średnie w:\~:;;:zta~ceme. weksel "ID blanco" na sumę zł.
da.ź naprawa. Południowa 1. filatelistycznych "Dom
S2:tUkl",
znan;t
gospo?arstwo
mleJskie
100.:-:
wystawca
Stanisław
Trela
(ag)
Piotrkowska 84.
(pap 1811)
' . uczcnva, solIdna, samotna. Mam włascrciel :M:arian Chędziński
' WYTWt1RNIA Bielizny da.nH;~iej
POTRZEBNE dzieiw}arki na ma-17 n;tie~H~cznego Syn~, jestem bez ~eks~l .ten zostaje niniejszyin .;: G. TroczyńsklejpOleca bieli;nę;je..
CENTRA, DAl1\ION baterie, latar- FRYZJERZY! Józef Poplawski iii szyn,y saneez~owe, l SZPularka. -WYJŚCia. Ewent. WYJaZd.,. Refe!en- mewazmony.
, (Kr' 1853) 4wabn/l. najwyzszej jakości.'Łódł
ki, żarówki hurtowo poleca .,Cyklo- Warszawy, obecnie Łódź, Sienkie- Zgł~ze~, PIon:koWSka 11,Ba- cje pierwszorzędne. PIłsudSkIego
śrÓdmiejSka ,'·48.
(4009-p)
sport", PiotrkowskI!. .15,
(agj161) wicza 63, tel, J1)2-02 nadal pOleca ryłkieWlCZ (sklep). .
(4483-p) Nr 64/20.
.
Jgr) SKRADZIO
.'
. . : . - . . : . . - - - - - - . - - - - - wszelkie artykuły fryzjersko:,per.
Ś· NO leg.. PS'rP. kartę
BRULIONY, zesZYty, papier, ma- fumeryjne
(pap 1813)
~~d c~o;Vą. wrześmową.,.Tal'osiń_
kulatura. oraz reperacja wiecznych
"
Bet'Iaktor .aezelny ANATOL MIKUŁKO
s
ZIS aw, Roosevelta 16.
PRACOW~IA FUTlm M. Sa.b&t.
pi6r. - Lódt. Piotrkowska 96. - KNOTY palniki do lamp .karbi(4468-p) Piotrkowska, 92167, tel, 216-54Sklep Pomocy Szkolnych. tel(~8 dOwYch' sprzedaje hurtowo ..ReAdres. 'Rcda:keji i AdmtDistracji:
(5908)
Nr 21247.
klaroa" Piotrkowska 46.
(r 135)
Ł6df, Pio~kowska 96," telefon. 123-34. -'.Redaktor przyjmuje eoZGUBIONO .teczke z dokumentaLEJKI perfumeryjne.
sur<?wce
'
. .
,
dziennie od' ~z. 1~14" tel. 207-18. Sekretarz Redakcji od lO-e i
i
osobistymi: dow6d osobisty, 1e FOTOGltAFIA ,~ECHNICZNA! _
O
kosmetyczne
Zakupi każdą ilość KUPIMY każdą iloM ,pompek
do 12-ej. telefon 123..aa. ':-'" Redakcja 'rękopisów nie zwraca
gttyroację tramwajową (żółtą.) , inENOLA" ...: l.a6dź Napi6rkowskie .. luftszucowych" hydropultów
za treŚĆ i terminy ogłoszeń nie bierze Odpowiedzialności.
!I"abryk,w~ętrz, gmachó~ Up;: ~
deks Uniwersytetu Warszawskie_ raz wszelkie . grupy, . uroC2lystoś~
go 24 ,tel. 177-00. '
(pap 1746) z wężykami lub bez: VfiadomOść
'
Centrala Sprzętu Pozarmczego, - 1 DZIAŁ OGŁOSZElQ': Piotrkowska 96.
piętro, czynny od 9 do 16
go z 1924 r. na nazw. Kalusińska i okolicznościowe wykonuje' :F(lto~
PERGAMIN roślinny do tłuszczów Lódź, Roosevelta 5, tel. 276-19. I CENY OGLOSZE:&: za. miUmetr szpalty - poza tekstem zł. 20
Adela. Maria, Srebrzyńska 81 m. H, l!migacz, Piotrkowska 6, .telegatunek pierwszo1'zędny I!0 ceJ?ie
(pap 1817)
Nekrologi zł. 15.- za mntmetr sźpalty~ Drobne zł. 10.- za Wvra,l
'najmniej 100.':'" :d). Pol!ZUltlwanie pracy 1 rodzin za wyraz zł {;_' '23. Uprasza się O zwrot za nagro- fon 171-84.
hurtowej pOleca "Składmca BiU(98f4g)
rowa". Łódt, Piotrkowska 69. te- "ADBEMAH maszyna do adreso-, 'najmniej zł. ,50),W numerach ńiedzielnych i świątec;ny('~
dl1..
.<4477-p)
'/) proc. drożej. Rachunek czekowY: P.K.O. oddział w Lodzi N-VII 567
lefon 116-60.
(kr.378fM) wania natychmiast potrzebna. wymagany b. dobry stan i zapas
FOTOKOPIST, Przejazd 15 - ~
SPORTOWY SPRZĘT - , piłki, klisz .. Zgłoszenia pisemne, z cenll
SKRADZIONO kartę. od~ieżo~ i piuje WSzelkie dokumenty, świa~ę;.
Wydawca: SJ>6~DZIELN,.IA WYDA~CZA "CZYTELNIK"
d{\tki. siatki. koszulki, spodenki i. opisem stan~ techn~cznego ,nad.
żywnościowIt
(paźdzIermk~wą) na Qtwa szkolne. plany,' rysunki, sks,;':
piłkarskie rękawice bokserskle -- syłać do AdmInistracji ."Momtorll
~4b1ło . li! ~ Sp•.
"Cął-ebtik" Nr 4 Łódf. łwirJri 2.
nazw. Popek Bolesł!łw. PlOtrkow- le do radia itP. Kupię każdą.il~Q
kupno __ ' sprzedaż. .Tan Pujdak i Polskiego", ŁÓdź, ul. PlOtrkowskn
ska.
7l.,
.
-I
S-ka. Ł6dź, Piotrkowska 83. (ag) Nr 133.
(pap 1822\
.(4474-p) p'a»jent fotokopijnego. (pą:p 1794)
J:!r med. "L ~AUR.ft!AN, specjalista chorób skórnych i wenerycznych,
przyjmuje 8-10 i 5-7.
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