Rok II
Ł6dź,
poniedziałek

14 pcd:dziernlka
1946 r.
Nr 281 (470)

•
I
na dobro

ultury piski j

.

"

I

·"Hrabia Połocki usiłow~ł przemycić bezcenne
arcydzieła sztuki .zagranic'}
>

winny pozosta6 w kradu Ola

WARSZAWA, 13. 10. (API)

dobr.a

łęk żynu:eI'lSk1.

W godzinach popołu
<lntowych odbył się Jloku dla prasy
oraz przedstawicieli świata naukowe
g.o i ~rtystycznego. Wyjaśnień o 0-'
calonych zbiorach udzielali dyr. dr Jednym z najbardziej popularnych sportów· Jest sport lotniczy, ' ~1'VI..
Loremz 1 dr Gebethner •
. czenia spadochroniarzy cieszą się olbrzymim powodzeniem.

Dzięki >czujności >władz bezpieczeń" przyszłych pOkoleń.
.
Rwa udało się uda.remn!d jeden z
Już w roku 1919 wydana została
aajW'iększych
zamachów na dobro ustawa,
zabraniająca
sprzedaży
kultury narodowej.
dz.fcl: sztuki 1 zabytków historycz"

Aridrzej hr. Potooki wraz z żozorganizowali wywóz zagranicę, kilkudziesięciu pak ze zbio
rami z Krzeszowic, z pałacu pod
Bar~aini . w Krakowie i częściowo
z Łańcuta, z· którego - jak wiado
niO -Potocki zdążył wyWieźć przy
pomocy
uchodzących
Niemców
kilkadziesiąt wagonów
arcydzieł
sztuki.

Dą. Marią

nych zagranicę. W roku 1928 zO$ta
ły zaostrzone r,estrykcją' w
tym
względzie. Dekret Rządu
Jędnoścl
Narodowej ze stYl:tznia br. podkr.eśla jeszcze mocniej ·Ptzestępczy cha
rakter ograbienia narodu z jego dóbr
kulturalnych.
Zaznaczyć należy ,że pewna część
zbiOr?~ udało się.Po~ockiemu sprze
dać JUZ tu w kraJU, Jak świadczą o
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sztuIti, oczekujący na samochody, !?Iz.ed wY~'leZlem~m J~~ ol~rzymla
> • •
• .•
•
które· miały je przewieźć przez gra- 1 Ule da SIę w .teJ .chW1h ~bh~z?"ć.
WA~SZAW A, 13.10. (PAP). W n~e-1 merz'y .1 o~cerow !-eJ ,warszawsk!e] !!y sztandarowla dYWIZ]~ . oraz WJelu
.nicę. .
.'
W ubj.egł~ ;'lledzl;lę zwredzl11 roz dzielęf w drugim dniu uroczystosci ~~WIZjI. Ple.choty . ~m. Tade.usz~. 1(0-jlednosŁek z całego krajU. Przed trr
pakowane. JUZ zbIory
prezydent kościuszkowskich W Warszawie, 'od· sCIUsz'łn, oraz zolmerzy mektorychbuną Wodza Naczelnego, otoczonego
,Tra.nspC):rt uchwycono dosłownie KRN ob, Bolesław Bierut i Marsza było się ztoi~iie przysb~i przez żoł~ innych iedllOstek gani_izonu warszaw l generaUcJą, ,twardo maszeruje 4-1ty
• ostatniej chwili; ,zabrano go do
'.
--~, _.:-" Sk~ł~O, . '-poctYlll W ÓUZ' NJCzeJny; batalion' o.chrony sztabu' gen~rałnego.

p

ld:wWi~diru~u:;;dtzwlS'~l'eJ~SmZeY~InsiZ:Cp~o~k~az~ta:nao'
hg~()~ZCzi!e,
'

e>>m' D''WBIO·oB,>e

M'

a.s'a. 'Z'
I"

a'B

III

ao,

~~Or;dl~/~nfa~!,,!uJ}l;h~I~!fzl'il:'~i,
t~.j~~Y~~lr ;/'ii."'si;l:'i":o
, samego rana na p aCH WYClę- ~~;61c~
gO, a uastępn'te reprezentaCYJna 10

branym przedstawicielom prasy. Spo
stwa przybywały jednostki J~ej dy" osobowa orkiestra dywizji, która zajśród 275
obrazów
uratowanych
Przeżywacie dziś piękny dzień: ro wympo Berlin l Labę, jest w dal- 'wizii, delgacie starych kośclusz1<ow- muile miejsce na przeciw trybuny' d
dla kultury polskiej pokazano bez- l cznicę Lenino i dzi,e.ń przysięgi zoł- szym ciągu pierwszym i zasadni- ców, , pocztysztaridarowe i delegacje: przygrywa przez cały czas defilady_
cenne oryginały mistrzów włoskich I' niersk~ej nowego uzupełnienia. Sto- czym przykazaniem każdego poczci ze wszystkich DOW, inwalidzi-koś_1 W zwartym szyku maszerlda szóst
" holendeirskich od okresu BotU- icie tu naprzeciw siebie starzy koś- wego Polaka, żołnierza Wojska Pol ciuszkowscy, osadnicy, zffiemobilizo- karni młod~i żołnierze bołulterskiej
celI ego począwszy, Wśród arcydzieł ciuszkowcy weterani walk, ZOł-, skiego w pierwśzym rzędzie. Na wani żołnierze tei pierwszei jednostki l~tei warszawskiej dywizU pie.choty
ma.larskich znajdują. się obrazy Au-I nierze s.pod Lenino, Puław, Pragi straży tej jedności stoimy 1 stać bę' odrodzonego Wojska Polskiego oraz l im. Tadeusza Koś·ciuszki.
drea deI Sarto, Palma Vechio. GenU z Wału Pomorskiego. z nad Odry. dziemy. O tę jedność walczyliście tłumy publiczności.
Z kolei defiluje 3-ci berliński P. p.
Je Bellini'ego, Giorgione'a Guercino,' z pod Berlina - i młodzi żołnierze wy,kościuszkowcy.
O. tę jedność
P~zybyły' też .?eJegacj.: .ze sztanda~ Trudno doprawdy' oddać pierwszeń
Tiepolo, Juliusza Kossaka, Fałata, ! zaczynający. doptero swą
służbę· walczyć będą wasi młodzi koledzy, rami. ~rganjzacu mł<:~dz'r~zowych• .r0- stwo któremukolwiek z pUłków: poGrassiego, BaC?iarelli'ego, ~antie'e-I Droga, którą szli kościuszkowcy
zomierze pierwszej dywizji, któ- ~ottl1kow warszawskIch oraz Wletu ,'stawa wszystkich, przewyżSza to.
go • .suchodolsklego i wielu mnych. żeby pomóc krajowi" jęczącemu w rzy dziś składają swą prZYSięgę zol mnych.
,
' ,czego można było oczekiwać od re~
, ód wart OSCI
,. p rz ez n a czonych niemieckim jarzmie, zeby
.
~
ć nierską· O tę· jedność walczy i wal
Przed> godz. 10 ~zybywa
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raz na ta"
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:na wywów znajdowały się również swój wysiłek z
wysiłkiem bracl, czyć będzie całe Wojsko
Polskie, gen. Olbrycht, dowodca DOW I.W klei defiladzie
szkło, porcelana, tkaniny, całe wy-I wal'Czących w kraJ'u o wolność i zwy włączając sw6j trud i wysiłek - w kilka minut późn;·ej wojsko i tłumy,
J
2~ t' b t r k <> d
.,
trud i wysiłek wszystkich zJ'edno- zgromadzone na ·placu witaja .entuzła
e~zcze "'~ y a a 10U oml~n y mJa
posażenie 'kaplicy etc.
I cięstwo, nie była drog""" lekk"'t! ani czonych
.
• stalesZcz9
sił demokracji polskiej.
stycznie Naczełuego Wodza, Marszał
' . ' pułk .o.chrony
. rZ!ldu
4
.'> ma"
Zbiory będą w najbliższych tygod ł.atwą.. Ale droga ta miała jedną nie
Jednym znajważndejszych warun ka PolsJd Rolę-Żymierskiego
.
szeruJący .ze ~wola wł~sł!a or~lestrą.
ńiach przeniesionen do Muzeum Na I wątpliwie cechę i zaletę: była proś
' .
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skład.a raport, M. arszałkowi, ••kro'1 owe]· bro"',;" _ Pi' echofy _ zabUczny.
zawodna. Prosta i krótka, bo me d . h Z
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aga leme
naszyc Zlem ktOfY następme przy dzwlękach bym- kończony.
Organizatorów niecnej . imprezy, ~iodła ~o kl'8;ju przez ~iaski Ira~lU Odzyskanych jest dla nas zagadnie- nt! narodowego. przechodzi przl'~d
Uk
' . >'
1
łk' rt l 'i
Potockiego z żoną. oraz wszystkich 11 AfrykI! ~m p:zez gary włoskle, niem· przyszłości Polski, jest zagad frontem pułków. witając się z żołnie. . a;zu!e SIę
-s~y pu. a yen
współdziałających osadzono w' a przeC.lwrue Wlodła przez. ~~ont nieni-em przelanej krwi naszych bra rzami, słynnej dyw,i'zU. świętuJącej lekkieł' Bezszele.stłłle ~kną sa1!10c~o:
więzieniu.
wscbodll'l, poprzez front naJblizszy ci. Możemy jasno i otwaroie rzucić! dziś 3-cią 'rocznicę swego' chrztu" bo- dYr Wiozące po ,~_ludzl obsł~gl i C!ą
.
k ' t'
l Polsce.
w oczy Niemcom i ich protektorom' jowego _ bitwy pod Lenino
'
gnące 76 mm dZ1~ło potowe przeCłW
Na marginesIe wy rycla ej o -I
.'
, . . .
_.
"
•
•.
pancerne. prawdZIWY postrach czotbrzymiej afery zaznaczyć należy, że
.Tednosć narodu .ktora J:'Iodziła SIę aur przyszłoscią OJCZYzny, am krw~ą
gów. Dalej dywiz!l'3 haubic 122 mm,
naród polski już oddawnazdecydo-, na szańcach Warszawy, na pola~h naszyc? bohaterów frymarczyć me
wreszcie grupa lekkich i zwinnych
wał. że skarby lmltury polskiej po. pod Lenino, na całym szlaku bOJo~ pozwolnny.
aut pancernych, oddających nieo'cel
Rozpoczyna sie krótka msza'. polo- nione usługi dla zwiadu.' Zamyka dewa, odvrawl!{}na przez ks. pik. War- madę dywi'zion dział samochodowych
i
cbałowskiego.· l tysięcy piersi żot- kalibru 76 mm, dumnie prezentując
n~l~rskich rozbrzmiewa hymn "Boże znaki, określajaC!" liczbę zn'iszczo.'
coś Polskę".
nych czołgów nieprzyjacielskieh.
Po slmńczonym nabożeństwie Mar"
a
D
I)
szałek, Żymierski i szef sztabu geneł
-- weteran
lę
'e~
r~dnego ,gen. Korczyc w Qtoczeniu ge.
t
.,.
neraUcji, zajmują m:jlejsca na trybuCzołgi dywizU w defiladzie udzia~
f
od
nIe honoroweł.
lu nle brały. były uatomiast reprezen
NORYMBERGA. 13.10. (PAP). Na" IInquart zajęli się poezją· Seyss za- książce antastycznej . p
t y t u - t o w a n e p r z e z stojący u trybuny weezel,ny ~omenidaJllJł amery1kań!slkiej Sltre głębił się w "Rozmowy z GClet- łem: "Zantena - szczęśliwa wysPrzysięga.
teraua .:- czołg,.który prz.eszedl cały
f:v okuva'cy'jnej w NiJeancze.ah g,c,:1. hem",
pa". Schirach studiuje "Gwiazdę
szlak boiowy dywizU. UczestniczYł
MtacNanneyz,a!DfZ!elczY'l po!glloskoil11,
..
.
,~~.
Jeans'a"
Wśród uroczystej Ciszy-Marszałek on w boiach pod Lenino. Warką, Pra
jalk,oibyegzekucja nj emllec'kj'Clh przeFnck czyta pOWlesc hlstoryczną
...•
..,
odczytuje słowa przysięgi odrodzonegą, BYdgoszczą, na Wale Pomorskim,
st"'",co;w·
w"·ie;mlly,ah
slka,zamy<CIh
Wyd
ł
Z'
ł'
"
S
k
l
Keltel.
Frank,
Strelcher
l Rlbben- go WOJ'ska PoIskl'e2'O, kto'r'" powtarza pod Berlinem i nad Łabą. Na bacz.
.......
VI.'
~~.
po tytu em " o nlerz.
auc e t
.
t+"
d . ł
h· .
rokiem T,rybUll1al,u Nory;mbe:rSil'.JązO
,..
.
".
rop pISZą os al.lme roz Zła y swyc Za nim w skupieniu tysięczna rzesza ność stoi załoga czołgu. która prze_
~iiafa ,być'slf.~11ll1{)rw'a.na Pil'ze~ operatD'" szuka uCleczki od rzeczywlstoscl w pamiętników.
młOdych żołnierzy, przeważnil~ 'rekru~ była wraz z nim ten, szlak: ppor.
orow wojskowycih a.me,ry'kansk41cih d~a
tów. Padaia uroczyste· słowa ~ "Przy- Grała, St., kpr. F. Pawlas, kpr. Józef
tyg,o,d'n:\ka fiilmow:~go.
'"
9
s~ęgam narodowi polskiemu"... Ody Kuźnik, kpr. J. labratański i kpr. F.
SOIiU'S'Zlllli!c:za nl!da kOJllitroJl11a POIsitano
e>
mocne .~Tak mi dopomóż Bóg~' koń~ Borkowski. Czołg ten zniszczył 3 nie
i
wJit,a,- że egz,el!tiJ1:Dja zo,stl:alIli!e 8fo!U?,gr:a, .
czy orz"sięgę, orkiestra, gra. hymn przyjacielskie czołgi, 6 dział. 46
{<owaltta przezo:fiilc,!,adne~o rotogr.aira dla
narodowy. F
..
gniiazd (',ekaemów i .18. bnnkrów. BYł
belów hi1sltOlfycZlnYCll i a1f,ahiwaJlnyclh.
•
dwukroill:ie
poważnie uszkOdzony:
W
naleźności
Def'lład,..
pod Leniuo i pod·BerHnem.
. NORYMBERGA, I3.IO (PAP)
.
. R
bł·'
y
Po uroczystościach na Placu lwy- Korespondent . eutera z~ ~a' WASZYNGTON,H.10 (PAP). Sta Imateriału wojennego (Lend Lease
~
cięstwa _ PUUrl' udałn s·le. na nrzyk
k
- l kolei przemawia Marszałek LY~'
;y..
,.
informacje o le ~turze. sazan~o:v ny Zjednoczone wysłały nofę do Bill).
mierski. Jego końcowy okrzyk na gotowany w 1{oszarach świateczny o·
nórymberskich. Goenng studIUje rządu radzieckiego, . prosząc, by
'.
cześć WOh1,~i. niepodłegłeJ. demQkra- Mad żołnierski, w którym wzięli
właśnie .książkę z dziedziny ornito- Związek Radziecki przystąpił do
Naleznoscl te wynoszą 11 milI&'_ tycznej Polski ludowej po~lchwytują udział również starzy KościUSZkowcy.
logii pod tytułem nZ ptakami. do omówienia likwidacji naleiności, dów dolarów. Rząd amerykański· wszyscy . zebr~ni, od,po'Yiadaj~c Jrzy W gądzinacb wieczornych uczestnł
Af ki"·
.
.•
krotnym, poteznym ..Niech: ŻYJe!· po cy zjazduł(ościuszkowców byli obeXy .. ~.'
.
wyn&afących zpom'ocy amerykań- prOSi o przysła.rue doWaszyngło.nu Cz::;il tysięczne rzesze intóuuia •• Ro- cn! ua przedstawieniu w Teatrx.e Pol
;Keitel .poświęccił t się SktU:tl~~ skiej, udzielonej na. podstawie u.. misji fina.nsowej dla l'iozpoozęcia tę •
-,
Sklnt, oklaskuiac doskonale OdtwDfZO_
przyrodmczym•.. zya on SląZKę
•
•
_.t
ROZpOczyna sIę defilada. Przy nl' dawny frontowy vrogram teatru
,.Lasy w Niemczech". JOO1 i Seyss sławy «> dzierżawie i wypozyctamu rokowań w łeJ spraw,e.
dźwiękach "Warszawianki" Na POC~- l-ej Armii W. P.
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Podotek od wynagrodzeń
będzie
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t a Ludowego
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. PPR. WSd)OillP,[3JCY
•~
. 1.('llem Ratdz.iei!13 hm. odbył się w Łodzi WOie-lsked dia <101bra Pa..1StWil caJego sPDłe od PPR Il. SltwOW.i IPTIzY!hudóWlke
ze Z-WiąZ'
wódzki zjaz.tf p.ełnyoh z'a:l1ZE\dów po- oz.eństwa. a me cHa pa-sożytów k"pi- Przecl1omą.c do sprawy wyborów, kin11.
•
!WiatLwych przodowillików w Hcz- talilsttycz;uYlclh, którv,oh
spr.!WadZ1Ć mów:ca ,twiiel11c1z.i. że DIJ.e jest w.aż1ny,m,
W dailsz:vun cUąJg:tl ,poseł KOT!zyckl
bie ponad 100Q osób.
oruce do Parskil PSL.
która lPall1tia do'S1i'am~e wi~ej. m~illda- prZledsltawilit 'Sytuację, jaik.a wy,tWOlfzZ
Na zJaz.d rprpzybyli PTzedsta:wtiJoL€lle
Na zakcil~kellle flezes Ba:anowski tów•. a1le wruż,}]ynn Jest 'rOW;I1'l!llU1enny t~ się w P{)~S'ce w Wy;n!~U {);~.rZ;U!O~
n.a,czelny'Cih wt3Jdz SL: pnazes NI<W {}~ł~Wi~ slpr~-wĘ) ~ . . ar,]c. Poa.s~i,- wyka- p,oldz1ał.doldhodru. sIP~f,eClZl11e:~ il zabez: n~a przeIZ. PSL 'Pil"OIP?ZYCUl ~·rZyiSJtaple
-Baranowski. sekretarz generalny Zll!:I=. ze sa clne ;er,vme rea·';.;! ~ Sir'l pieczenIe wsi zIealtzoWanta \VSZy~t.:tl!J:a dlo tbnoiklu wyiboiliCiZeglO•. o.az z a:n~
NI\.W - Korzycki i mmister Kultury \V;~dbve.·
kich Je) postuld:tó'Y'. I<l'k JO-I.etnle:J 1tzowai , ~J'Ytanla f,ostaw 1nne
PSLi Sztuki
- dKowalski.
oraz prezes
Za'sa'dy ,
...$ ta wy ,l.<>lk'·
pol'
p{)lWs'Zaoonel.
odbudowy
•
·
l _
P'lJlUS
})IOłllot 'lęJ
,1t y - 18zk.Qily
Ib d
. •
. .
Ihll, P'liZE nI
.- zez oboz demoKratyczny.
W.Ol. zarzl! u SLz PGznania poseł ki zrug:mmcznei omówił mmkter KO-\ 'n 'O'wy ~S!l. il. za,pe~l'~la .c 'OIp'OIlll
Po omówd!ell1iiI1.1 rozwogu pnem:v:s~u
Plo>trow:~~ })C!'5,eł WalJerOlll. 'P'Q!Seł C®e walsld, któ,ry plZepfll}wa.c1z,n w~Ylczer~ od!p',o'Wjledrr1'be~ .stOlPy ~Y;CI~O,~el.
i r:o~ni:Citwa w PQllscle. 'm~wc:::a sJ\;Wle:-~hf)wskI 1 mm.
IJlU.ia1ca kryrtykę VGlliity'ki za'gn;ruu.i!cz'nej. Ackbu::ulne zCl../ga!C1:me111.a pdłilty.czlle zre ,diz.lil, ze oldlbti:dowa kraw pO'stępuJe
'Po ~aga;jtetIDU przezr lfr:ze:sa ~vQtje- rządów SOOa'CY;1111yc:h i wska;zat, ż,e femwalt sek~etarz geIWral~ny, SLo po-I s!z:yiblkl{) 11.aIP~z6d >i te w .zw~ą!z.ku z
wod.zkli~O z;rurza-d~ Sw w Ł~Z,l Dąb Pollistka ty;lko :IJi!':lY boku Zw,ilazku Ra-· ~eł Korzyck!. Mówoa ?ID0"Y'iol 'Prace.s; tVltTI il'ząd, litoTY by PModz]ł S'l'~ z reKocwla '1 POWlOlla.t1>IU !lrezydillum ~ &ieck,1ego może na arr.emlte' między- ł1o:rymbel.1Slkl, wYlkruZ.UlfliC. ze r:erukC'J'l [aikaia międzYilla'f.odowa za OilHeCa:t1M
glos załbroil ,!reze~ SL - Baranow· nar:ooQlWleli nru]!l)!eIwmde,j {Jłoroil1ić &\vycih )m'lęd:;y,n3.-'OOI~()wle!i za;lelZY!J1a odbudo- '. p,OIży,czeJk zalg:railliJcZ:llyClh, bytby rząski, SleOOetaztnle wilta.ny przez z,etbra-mterelSów. NwSltęllJlnkml.>l1, KowaJIs!ki 1wall1lllU NłemleJC.
i dero ka'P~tul<l;:cdi: 'P'J,,:zebeś'laja:cYl11 re:ny,ah. .
odpa'rl arbaikii wrogóW Sltronnilctwa,
W zWlą!zku z tym wy,kaz,ał stusz- \ a:lne OlSiląJg:nIH~IC!1a gOiSlPoldalT'az!e oJJnzu
Mówoa .tJJabeśltł 'tvwdll1Ości i OiPOTY. ktÓlr'lY zrufZlUJCtaija SL, ż·e iesrt 'ZIa:le:tne no.ść pollsfld!e\j poo:itty\k!i .zrug.ranrcz.nel ruI demOQCli31tycZłneg.o.
z ~aMmi ,wabyĆ mu'Stiai p()lS,t~p:otWi.
dzl!rut,a~
dł'JIlqPSCY pod ~aibo~rurrll l za
II1II
C~aJSow s.amc:ro,. OIdwołulac Slę OZę,Slto
ł
ł
lfII
I

I

vreg.o ntJClb.u W!doiweg'o ostaJteCZl.'llte
zwy;cię!Żyt, bo iaik Sltwier:doziJ mówca
- działacze jego szli drogą prawdy,
a ni.e demagogii.
Oboon1e SL może 2 cała S\v'.1.DGd Cł~
g,I.o1:rić swe has1ta, które' sąg ha &l ami
m~:;llkOj<fuł:w, aJe !C,we ? na~c1u.
, ra0U ~c
«lIcną sywacJę. m w ..
ea W'slkaZllPle !Ila
PRZYCZYNY NffiDOM.A.<iAl\l
MÓ'rymj sa: bąl1dy reakcyJne. dywer
sattoi w apar,acie państtW'owym i nie
dostateczny udział chłopów w pracy
~lityczno - społecznej.

g.~ OSO a

ra

t~c~:=~~p~=o~~~~

spraw·
le pro·lektu'·"
.

W

szeĆ skargi, że obciążenia podatkowe wynagrodzeń
są
zasu dajpracownik6w
'Q si"" słyszec
pewn~g~ c
..:r
skargl~ ze Obclązerua J?odatkowe
wyn.lgrodzeń pracowmk6w
są
zbyt wygórowane. Podnoszone są
dez derat
od adresem Ministery

konsłyłuc

y p

k

. .

stwa Sk~rbu, wskazujące . n~
o:
niecznosc rychłego załatwiema tej
sprawy.
.
.
l W związku z tym Ministerstwo
....
.
b
.
Skarbu wYJasl1:1~, ze o ceme są. w
toku prace, mające na celu zmIanę przepis6w o podatku od Wyn1ad~"'ń w kierunku uwzględnia-

'

~ro._ ~>
t
~.]ąCyd 'siUszne. ~tula~y sWl~ta
..

pracy;

PrzewIdzIane

aest

m. m.

podwyższenie minimum wynagrodzerua nic> podlega!acego opodat•
':
J~ •
•

z r,aJ

-

zmieniony?

"życie Warszawy" pisr.re:
Od pewnego czasu dają się sły

~~~::~~W~j.złagOdZeme
Zaznaczyc
"
.

eli

progresjl

naleźy że prace nod k'

.'

wehzuJące ~rzeplS~

d

po at u o
wynagrodzen w kIerunku uwzglę~
858 dni aJ' ~Qcym słuszne interesy świata
PARY~, 13.10. (API) Dziś Francja I Widać cały szereg zakonnic, wie-!
Na "tak"adł
p
o - 2•3"3
'± •
wezwana została do w;vpowie.d~i si~ i le kalek, w mały~h w6~kach, chQ- !głosów, na "nie" _ 1.855.145 gło- pracy, są p,odejmowane przez Miw sprawie projektu konstytucji, kto rych w asyście pl.eJ.~gmarzy.
sów. Przeciętna liczba wstrzymu- nisterstwo Skarbu już po raz trzery został jej przedstaWtlony przez 'I Podczas głosowama panuje spo- i jących się od głosowania wynosi.. ci, a to w konsekwencji zmian, jaZgromadzenie Konstytucyjne.
kój i powaga.
, . .
la 31 proc.·
kie
w
w
I.udnoŚĆ Paryża ze względu na to
Bidault przybył dZISIaJ rano do
PARYż 18 10 (PAP)
Po
kr'
k ' .
od
że niedzi* jest wolna od pracy,. wyznaczonego mu biura, wybol'cze•
'."
.' fic'aJ.- za eS1e wyso oset. ~nagr ze~,
napływała z wolna do okręgowych i go i oddał swój głos poza kolejką.. godżini~ ~2-eJ ,.()~ł~szono me.o J
a zwłaszcza na pOZlOmle płac naJbiur wyborczych.
PARYt, 18. 10. (PAP). - wlne, ~ częSClowe W całeJ Fr~n- niilszych.
Przy wejśdach do biur widnieją rgodzinach wiem,o.rnych ogłoszono ejl. ObbCizono 12.000.000 głosow,~" .........
""""'............._ _ _ _ _ _ _ _ __

l

O

I

zachodziły

I

międzycz.asie

I

W 9a~S'zymM!IĘDZY
Cią.gu. mówca
pDldkreśli1 wdużelokalach,
białe. afisze
Z. instr,ukCjami' a.lpierwsze częściowe wyniki.
' . ' opa..rte '1 "C7ef"O
tm
"t~i~"
RÓZ~ICE
SL I 'ffi;L
wyborczych l~ na stotua. obliczeniach z różnych Sltronlgłosów, na ",nie" SLstoll. na .grun,ae p:-a~y oibywatel. likach kartki do głosowanIa z
FrMlO'j
sów.

v:s- I

6.~oo.mmll W

ona. nie . wy.r..Ok,. U.
no kntach
z Belsen
u

5.500.000 gło~

pa<iJn

t USA Oe[ I.O(h
.
.

drukowanym "tak" lub ltnieU , Jak
J•
:ró~eż ltoperty oraz tekst k>Qusty- BERLIN, I3· IO • (PAP) - Z
;
tucTJi.
. d'zono pewne
«
Frankfurtu
w niedzie'lm razem wprowa
l
k
Wiadomości
inowacje w procedurze głosowania,
ł
,
. ę wy onany zost~ł wyrok na
)2
świata Przewodniczący biura porówn'Uje.
. •
.."
. przestępcach wojennych, wśród
t.
kartę wyborczą z 'pr.z~t~wionym PARYZ, I~.IO (PAP) - MliI11s- 50 n::ll1o,nc:w dolarow.na rzecz tej kt6rych znajdowali się członkowie
+ Książę ErłliSt Hetnricb. SYill osrt:ak m,! dokumentem tozsamosCl. WYWOlter spraw 2Jagranicznych Stan6w naleZlnoscl.
, "
persone.luoboZU koncentracyjnego
mego kró:la
SaJklSOdló:i, .wSita,t au'esz!fJtrlłdzUJe numue,r,. po cz~m .assesorzwtsp:kaw Zj'ednQCzoo.yeh Byrnes zakomuniW piśmie, skierowanym do pre w Belsen,
.
11.""
,,' •
a na sme wymlemone na
., O,
. .
, .
W~y W .;,Jl11g.nal1lil11geltl PtWez POII.l!CJ~ które przewodniczą.ey powtarza o.- kowal w sobotę rządo'W"l włoskie- miera włoskiego IDlnlster Byrnes
I
y:rtt~be~sk~
-1.~
pOi~
:~~ZłUt~oemillYCl;:.vt'lllua
twierają-c
urnę
w
chwiii,
gdy
wy.
mu~
że
rząd
ameryka.ński
postano·
o':W1'adc~a
~e
TZQd
amerykański
u'LaIl1ilIa p'l,eill'lę,~y Ił .-;rur01J'
111
d .. . . k· tk '.
, .,
' 'k'
:;., ,
~
sz,errolką sIk'altę~elku1aICH!!la cz!alrnym borca wrzuca o meJ SWOJą . al' ę wtl ZWl'O€lfC rządoWI w/os temu Sll..:
wr t wyłożonych "'um
SZTOKHOLM, 13.10. (p.AP). W -ude
ry,nku
.
wyborczą, po czym przewodniczący my wyłożone w lirach na zakupy uwaza, lZ Z o
. " ' . <dz~ele. w SztolkihoJmie {lld!byl się U'rop'
-b ł del . • ogłasza, że XI Y. Z, głospwał:
, t amerykat:lskiefwe Wloszech, należy się rządo,wi włosklemu Ja- 'C'zyśc.te. pogr,ze;b p'l'emleTa szwedzkie
Do ąryz1! przy y,a. e.gac] a
-~.
arro l
,.
'. ~
1 ,.
b k'
. :::1." -,igO AlbJlna IiWn!S1SiCma w obec:no,ś'ci kJró
b~dłQwa austrlarClk~. ~tOtJ:leJ przewo;.1
H7ydano' zarządzen;e.1Jatycn; k? wa czącemu u o u U;al0 ow %t,c:z,rO!llkówmdzń!uY kr6:łeswSlk-ilej,
dmczy POISe.t a;u.8tr.lookt . we F'r!a1llCllt
113
\lU
miaśtowe80 prz6kaz8tJJa da Włocn Zjednoczonych.
:czJOinków Iwl1]J!USIU dy,p'bollUwtYlc,znego
Ru.o.0I11 Seemamm. CeI1errn J.Ęl'st i{JflZ~I'O'"
Z KłJ~OWO
wadzenie rok>Qwań handlowych z rzą 1
l
de.m :Iir.a!l1'Cstllsikinn.
WARSZAWA, 1 3. 10 (PAP) _
+
Władze am'erykańskie zapowia- W niedzielę 1 3 bm. o. godz. 1 4.3°
dają, ż,e amennkanSiki3 samoff-orty wOlj~
skowa wezma udZłila.r w IPrzewOIŻ>emtilu powróciła do W~szawy z wizytą
delegatów z Konferencji Pokojowej w Ukraińskiej SRR delegacja rząw PwryZiu clio 5t3illąw ZjeGllioczooy.Clh
.
.
..
na Geill:eu-allm.e Zgl'omrudz;e-Thte ONZ Po~ elu polsk1ego: Premier Osobkamiędzy 14 a ?O !p,aM'Z1enn}:ka. oldbę- Morawski pods;:kretarz stanu w
dzie S1ę 9 }iQr!:ow amerYlkrunSklah S~~'
WARSZAWA, 13.1Q(PAP)
stronom załatwienie sporu drogą po 11cktywu "Gazety Ludowej", jak or..
mo}ort"ów w.OIi's~owYdh 'dla !pwe'W!ćez,ile. prezydium rady ministrów, min. Dnia 18 października sąd Z<.'Vi.ązku jednania lub w polubowny SpOSOtl. , gaml' PSL, przepl'owadza.jllcego peli
'llI~ 20G-~50 d~~aJt6~. Am0!yk~ń~ Rerman wiceministro'lk'ie Krucz- Zawodowego Dziennikarzy. R. P. od Redaktor Garczyński ("Gazeta! tyl\:ę tego stronnictwa, a ściśle mó~
SikOO CYWJll!J1>e 111me ł<Htn1lCze fo;v'.n1IeIZ
.• "
•.
.
działu warszawskiego, przyst~p~ł d~ LudowaH ) uzależnia to O'd wyjaśn.ia; wiąc, przeprowadzającego politykę
będa .~(}IPiQłmaJg.ały w 'Pf!?jeWQlz.en~iU de-Iko,wskl 1 Zakowskl. Wraz z dele- rozpatrywania sprawy, wmeSlOne] ~a, czy w stanowi~ku obrony prz.s mili:oiajczykowskiego kierQwuictwa
tel?;ruCll1.
. gacją powrócił również attache prze:i'. redakcję "Gazety Ludawe3/1 Clwnej była intenCJa obrazy as Obl- PSL. W tym sensie powyższy art;y
+ K it t W k nawozy Ugi Mu~
k
. ba d
d ' k i '. przeciwko r.edaktorowi ,naczelnemu stej.
lmi w pełni podtrzymuję" •
lUłmań~kiei
W niedzielę OIfer WOJs owy aro sę y ra Zlec ej "Głosu Ludu" Romanowi Werflawi.
Re?aktor Wer!el składa następuj<J.
Red&:ktor Garczyński prosił o
tęQlc,:,,'.fa 5 t,ek w tymoz.atSowym TZą gen. Masłow. .
ce oswiadczenle..
•.
przerw~ w obradach, celem zajęcia
dz.le j;n.dyj,~ilm. O decyzii t;ej z , O ' m a l .
P~zedmiotem SkarG'19i . bYLI adr~;kUł, t,,:t:erdzaID' e zek a:ty!uł mot za~ ,I ~an~rSka wobec oświadczenia red .
. Dowiadol1i1nmy mutV'Mh:rni·aIStt wliceikrÓil
zanueszczony w 1ł 08Ie u u
z a a o any 'lip r~ z o eg w z "aze" . er a ,po czym po wznowieniu reIndii lord Wavell. ~Ewentualnie kandnia 8 wrześ~ rb. pod
tytułem ty Lu?oweJ Jest wyrazem mego daktor G:ar~zyński. składa ze swej
dydrutuTY ,OIr,aJZ i[lrue. S,z,'OzfW:óły zo:siaIł
II "Obca agentura", omawiający pler~ głębokiego. Pl'zekonania,.
które nie ~trony' oswladczellle treści następuną omówi'o,ue VO ortrzymaniiU od!p{)&J
wszą reakcję "Gazety Ludowej" na. uIeg?o znuanie, a raczej został? po Jącej. .
.
•
w.il\'}dzi lmxla WaveHa.
znane antypolskie
pl'Zemówtenic głębIOne w . ostatnich, tygodmach.
"Zwazywszy, ze \vystępuJemy na.
.
, .,
.
NOWY JORK, 13.10 (iPAP). Hemy Byrnesa.
StWierdzam, ze nie odnosi się lm 0- tym. terenie tylko osobiście, jako
.
Przy rewlz~l, ..dOJwil1;a:n~l ,w. Ty- Wallilruce OIbjal re~C'ję nraJC!zeill!lą ame
.1 sobiscie czy indywidualnie do posz członkowie Związku . Za,wodGwego
h6l;;;,;na b~zegu lezllO~a Gruhle.l:S'bfl&'~'ry'kań'Slk<iIElg,O tyg.otdruiJka iJlo!stęIPowe,go. Na wstępIe r?z:prąwy przewodn.:~ cZegÓlnyc.h c~onli:ów. ,:r~dak.oji ,,,Ga-: Diiłiennikarzy, zważywszy, Że w na.POIii"Cla WYkrYta zm,acZl1YSiklaJCl brom, "Nerw ~EfP~tl!bliJc".
czący red. DZIekańSki proponUJę zetY LudoweJ", a OdnOSI się do kO-1 sZJo"m rozumieniu sąd dziemdkarsld
+ ~ząd na.nkiński ,wyda,!' l'9;Ztkia:z
i jak? .s~ koleżeński ;n!e może. !,0.z~
QłbilH,z·orwrullmc1o wOiJ's;k I(1.t'OIlt11lt1rt:a.nII
Iwazyc rnnych spi'aw, Jak osobiśCIe,
gou 60.000 męrżczY'Zlll z ;Pil"owilnoji Sze)l1li
II
zważywsz~, że red. Werfel oświadsZI1.1a.n.
I czył, "stwierdzam, że nie odnosi się
.
to osobiście czy indywidualnie do
poszczególnych członków redakcji
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donoszą, że
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PSL "Ilowe Wyzwolenie" w Łodzi,

1~~::~ze~~d~~e~;a~wiu~ta=;J!

osobistą
satysfakcję.
13 p~dzier.uika br. odbył się wl żadnych zmian. W ten sposób wzięrent stwiedził, że układ sił i \VPły_IDante wyrazu swym poglądom przez
Fałszywyalarm
Ł.odzi pl~rw~zy ~ Polsce statutowy) ło na siebie . odpo~edz~alność • ~a lWÓW musi być w kraju podzielony :e~. "':erfIa, .nie d?tyczące nas osobi
7iJazd "Y'0JewodzkI PSL - Nowe Wy ruc0 ludowy l .e;>dClę~O SIę wyr~le między chło~ów i robotników w ró I sCle. me ~oze byc rozpa.trywane a
Prals.a StzWedZłka zamieścUa zm.y
zwolem~..,
od mnych partu pOhtycznych, dZla- wnych częŚCIaCh, gdyż jest to układ Itym tererue, a tym sam}'n1 nie \"\'1ślooą nori:a,ukę, jaJkQiby w Gd'!l.ń~
W zJedĘle oprocz delegatów po- łających na platfQrmie ideOlogii lu- najbardziej demokratyczny.
dzimy powodów dla zajęcia wobec
wiaŁowych PSL - Nowe Wyzwole dowej.
,
niego naszego stanowiska. Wobec te
ie
slro zC\imorrdowaalo 20 mary.naliZY"
7l udzi~ł wzięli ob .ob. Iwanowski W pierwszym rzędzie PSL _ Na Omawi~j~c zaga?IDe~ia ustroju l go, w tym stanie sprawy, skargę na
w tej IicZ'bie palacza J?ihn a 1; DrzeWIec:kL.
.
we Wyzwolenie zerwałQ z fałszywą r_olnego" ;nz. DrzeWIecki, +>odkreślił, szą cofamy".
BiI1let'a.
.Po zagaJeniu ZJazdu n.astlł:plły pO polityką PSL, z jego władzami i z dond.oałosc r~form~ rolneJ' dla dal-:,
Sąd ogłasza, że wobec wycofania
u
Zwiąli !7małrosi
WItania, w. których zabIer!l.h. gł~s wszelkimi fałszywymj przyjaciółmi szego. rozwoJu wSl.PSL Nowe l skargi - rozprawa rozpatrywana
W Gdańsku z okrętu,
przedstaWiCIele . u:z~du wOJewodzkle chłopów.
(Cląg Qa1VSZY Ba str. ił-ej).
nie będzie.
go, zarządu nu.eJsk1ego, ora2; . SL,
" .
' 1...ł·
Stąd W prasie szwedz-n.:I!ej
PPR, PPS, str. Pracy i Str. Demo
W da1s~ym. Cl~gu inz. przeWleckl
Wiele zamętu..
kratycźnego, wyrażając pozytywny p:ze~tawlł. drOgI, na ktorych chłoW dniu 15 paździerJ.lika rb., jś.ko W dniu imienin, za dusię
fa,kt sprostowa,ł
stosunek do PSL - Nowe Wyzwole
g~::~~~z:\f:t!f~:lz~j: ~OCja:-e
.
8, t P.
Szwedzki gabinet,
nie i deklarując pomoc i w.sp6łpra"
"'c. e , '1.
cę·
ły te;> drOgi współpracy z robotniZ M I CH K US K I C H
Krzyczą: ,.Zabiły
Następnie inż, Drzewieeki wygło- kaml.
W Polsce John Dinet!'~
sił obszerny referat o sytuacji pQli W zwi~ku 2 tym mówca. potępia
6ARLIŃSKIEJ
I chociai wcale
tycznej Wkraju i pozycji strolmic-, niezdrowe i szkodliwe dla narodu
. .PR~FE~ORA PAIQ"STW. 'WY~SZEtJ SZKOl.Y MUZYCZNEJ
Nie małą racji,
twa w ruchu ludowym. PSL - No-! ambicje
Mikołajczyka, który dla
;dbędz10 SIę, o godz. S-j rano msza św, w kościele Najświęszego
Chcieliby popsuć
we Wyzwolenie stanęło stwłer-: chłopów,8. właściwie dla PSL żądał :'" 3erca Jezusowego (Julianów _ tramw. 5 i 11) na którą rodzinę
N
'ł·
dził mówca - na gruncie czystej, 75 proc. mandatów poselskich, dąkrewnych, przyjaciół i znajomych zaprasza
'
am repu aqę·
Wła.d. ideologU ludowej z okresu przedwo-' żą.e W ten sposób do stworzenia w .!t. (4588-p)
_ - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ jennego, nie wprowadzają.c do niej. kraju dyktatury jednej klasy. Rafa i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •I~.zl·li.sIYN
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Sędzia

usuwa niewinnego Łącza -

••
Ambitna

)
•
gra Łodzian

Publicznosć łódzka przez półtoJ ł W. 30 min,' Łącz gło,wą kieruje \lą
złapać rzucił, się ,nie!potrzehnie
rej godziny trzyma na była w wiełw piłkę w strOlnę bramki Warlyi
&łe i pUka 'WIPadła do Silatld.

kim napdęciu nerwow)IIrn. Mecz o
mistrzo stwo Polski rozegra ny w to
dzie między Wartą z POllnania a
ŁKS mimo panującego chłodu
zgromadził na stadiornie ŁKS oikoło 10 tysięcy widzów .
Drużyny wyhie~ły na bOilsku w
~ ch:
następujących sId-arda·
.
WaTta: Jankow iak, We:ils, Sta~
ni,ak. Wroński. Witkow ski, Lis,
Czapczyk, Gender a, Kazimi erczak,
P.odeszwa i SmóISlki.
ŁKS: Styczyński (PJ;g;arrski), Włod8l"ozyk, Grocho wski, Dawido'Wicz.

piłka idzie górą. nad popr.zec.z.ką,

Gr8!C1.e W,arfy grają cot'az letj)iej.
\V 31 min. Kopera grający na po· Pie~orzędn:ie P'l'acu~e
Smólskf ,
mo'cy zdobyw a <b.-ugą bramkę. ŁKS a GendeT'a poluje ma każdą
piłkę.
prowad zi 2:0. Styczyński broni ko.
lejno dwa sitne strzały. ŁKS prowa
W Warcie . z,nacznie lepiej niż. w
dz.i, a Warta ma przewagę w polu. ,tKS gra Unia p-omocy.
Natoml~st
W 36 min. Cz,apczyk zdobyw a I w L~S barozo dobrze spisuje
się.
pierWSZA bramkę dla Warly. Sfy_lob ronca Włodarozyk.
'.
't
k
czyńs:ki .Me zagrał ta~tycz,n,te. ZaW 36 mll1. Kazlmier~~ , strzela
mialst z8,słonić so:bą pIłkę 1 później dTUgą bramkę z odiległoscl
ca 30 m.

I

!!II

S'

I

czyk zdobyw a prowad zenIe 'dla
Warty. a w 10 mlillucie Sm61skl
nie lraHa do pusłej bramki LKS.
WaOC'tę prześladuje jakiś dMwny
,pech, Gwoźdztńs.ki po ot.rzymSJniu
piłkI od Sidora strzela i jest już
,; :3. Mamy w dalsz}".nl ciągu wY11ik
remisow y, aJe po chwili sędz-ia za-

Gl

~:~:Y!d~~~:~łr~~ęę"'p~~~~:!

. strzału wolneg o. Nie zdecydo
Do pmerw y utrzym uje s:ię wY-I1lk się, bo zawodn icy $Łwie:tdzUi,wał
żt'!
,reml~owy 2:2. .
"
•
rę~i nie było. Przez kilka minut
Zamter esowa'm e p'rz~hieglero. me trwa na bods.lm sejmik piłkarsk
i.
C'zu wzralSta. Oble drezyn y stawia: Widocz nie Łącz musiał zawinić
WO
tą wsz~stko na jedną, kartę. An~bec sędziego, bo gra toczy się da.
ŁKS a?l Wada nIe chcą za~mowa~ leJ, a Łącz Oiptl'slicza stadion
.
o'Sitam~ego mj~!sca ~ t~eh. Swla
Od tej chwili ŁKS gra w 10. Zadomosć ta UJdzle~a SIę .n~e tylko gra no:si się [la pm8żkę. Na trybuni
e
CZDm, 6,Ie 1 puhhcm oscC która za~ szemrzą, że ui'e
trzeba było dMVać
CZ)I\Ila dopIngować swoi-ch fawory- do lt"PII"ł'rezenta'c,'j Pols-ki Ba~anaJ
że
tów
~y
przegra się mecz, ale oto GwoźdiZoiń
W pJerwszy"h mlllluta'Ch gry Czap Soki z podani a Dawido
wicza strzela
i zdobyw a bramkę. Ta właś:nJe
(
)
bramka zadecydowała o ZlW)1'cię-

I '.

,'

,

r

::r,:,,~"f=' iS~~:~eekl. zwyciężył W biegu ,.Dziennika Łódzkiego"-

słwie ŁKS.

~koQtleci ••Zrywu"

Od tet chwili ŁKS gra na c~M.
Atak tofa 5'ię pod swoją bramikę.

::;i: ;:'t;:;:'~;: !;'~::i' dt.~

Obie drużyny wysłąp.iływ nieco
rezerwo wych składach. W tKS
II
II1II Kocloła
za·
gie loch wyrzuc a'Ine psuJe grę.
.
..
.
iii
Mocz kończy się ostatecz nie 1NI1y
brakło przede wszyst.khn BElll'ana. L~likoałlecl tym razem mieli nie-l
~b
ą
przez
w~few.
Dąb~Ko
: H-Ietn~ego bi~ - Bębewsa z cię&tw~m LKS~ .Bramk i diac;~
zm1~dującego się z repll'ezelJ1ta'cją co wi~{:ej s~czę§cia. Zlitowa
~
ły się ci!oła f pucher "Dziennika ł,ódz XVI Glmn. panstw
Po[skl w s.zlk!ocy·i i kontuzJ·oiWalJ.1ego _... : . • 'Lo
.
zdobyh . GWOtdZ.lński
2, ą ez k
•
ł
'·1.
...
_
kiego.
n~
Po
lllmf
biegu do zawo- raz Kopera . a dla Warty Czap Y'
W kolano Hogend orfa
Z na
..l!~. • ..
d' ..l!_n~.iI'.zakończonym
d ••nleD~sa
to b ,d a 1 S •Odn:
1r.
• f
:'....At""n· K' i . . 'k
Pierwszy ch uZleslę
mu
zawo m-\WUA
UW przemo• t1l p ....",",ez .....
.
uaAJlUvj v
, gro .ann ]l
l &Z mlercza, •
ar. zo Ji}'lę··nyn:n
ków mrzy.malo dodatk owo nagro. woj ew. Dąb~Kocwu
lol a nasłępnie Sędziował inż. Olewińs.ki z Kro..
WYJSoika sławka ~ec.ru podziała cep..n:n:,i znalad S1ę na bo~sklt.
Za~
dr
:oiarow
ane
przez
Labora
torium
\przystą
plł do rozda wa. :magród. kowa, który z hooJjka zszedł
la na druzyn y tak s'llole, ze walka mlmięmem sezonu !ekkee.H
ełyeznł; Che:m:tcme "Enolai l•
W jułrzefszym num trze zamiek i- OISłoną mi1i,cj-i. pod adre5em pod
była nadzwy czaj ciek-arwa.~ wal!czo-\gO w Ł~d ~Y~ bge~, na :!::~J I PięmY
napuchar . oDarow any przez my spostrzeżenia dotyczące wuono o kaMą piłkę. Wall'łosc .sporto- "D~Jenmł(a tód~kieg.o o
szych władz poiłknrskich trzeba wy
Ił
u
y
prez.
K. Mijała słał się własn'Dsc1'ą rajszego biegu.
wa meczu straciła może przez nie wOJew. Dąh-Koclola, prezyde
razić ubolew anie, że nie zdobędą
nta K.
się ra~ naresz.cie na uregulOWl&niie
oględność sędziego, który nieipo~ Mijała, red. "Dzfennika Ł6dzld'efło"
Trzęso
II
pokonał'
trzebni e dOłpuścił do dyslPdiSji na i szeregu
sp;raw sęd'zlowskich. Może trzeba
ja~ B. K.M1!or~, Zy~
bol'sku i wreszci e usunął z boi-ska ~mu.."!l~a Kowals!ciego, switezl'
puepr-owadzić jaikiś kurs, czy tet
.ankę
.
wv.z.naczać kogoś in.nego.
Łącza. tKS grał więc po przerw ie i EnoU.
od 15 mInuty .w dz1esiątkę. WpłY-1 przez soho.tę i niedzielę
e
d() go~'
Mecz
eC%
nęło, t~ fataln~ na g,ra,~~,!, ~tórz~ dzmy 12 lal desz4:z, anlem~i pr3~ _mistrz boksers ki o drużynowe bardzo silnym ciosem nie potrafi
O
~ers,
I
•
m~~lel1 po pr SItu dwo.c SIę n samym . sła~em po~da DłeCO 51ę Idzy ostwo Łodzi rozegra ny mi~~ go jednak wykorzystać. Kaliński Polska-\\fęgry
odbył
Się
Zrywem a Geyere m zgroma
ada się na dopreg o boksera , Z Katowic telefonują. że przez
bOIsku.
~@~awda l zawoom cy mogli spo~ ldził na ringu najsillli ejsze repre-~ zapowi
ale jeszcze mało umie. Walka koń- całą. niedzielę czekano
Trzeba obiekty wnie stwier&ić, !<:ojme stanąc na słarcle.
przyjaz du
\zentac je obu tych klub6w .
czy się wyttlikiem remisow ym.
boks.e:-6w: węgierski.ch, którzy zawis.
że Warta miała więcej z gry l prze Zawody rozpoczęło biegiem nUo
Przebie g meczu był następują·
Waga średnia: Unton (2) spot- df~.l'l
grała n:te.zhyf zasłużenie. Poznan ia dzieży szImlnej za prowadzeniem
';".:o~~~~\i:~~y~ K:
. Iey:
kał
się z Trzęsowskim (G). Bokser ~o~c~c~, \~ ~VaICZYĆ w meczu Pol~
cy nIe umidi w p~erwszej połOiWie Na czele grupy mład~c
h ..zawod;d-l IVaga ~usza: Kami~ski (G) Geyera ?rzeyvyższa technic~
meczu wyikorzysfac strzałowo swo- k6w słanął prof. Okonsl d.
nie, a s~a - :'Vęgr~. Nies~ety repreze nta
Uczmo - \spotkał S1ę z Gumul aklem (Z). Unton s1łą CIOSU.
Trzęsowski wno- CJa Wę~er me prZYJechała. Ugrzęw
jej przewa.gi ł dhtego tylko sf:r.acill wie. giną ze, sfailJon u za it'Ybun
ąilReprezentau,t Polski Kamiński za-ł Si do walki dużo entuzja zmu i chęz~~ ~na l tym razem na granicy cze
\V Łodzi dwa dalsze punkiy w ta- 'Wegną
lasem roz!cźooym opodal , sypuje gradem silnych cidS6w swe ci
zwycięstwa. Druga runda nale- s W~bec teo-o przeprowadzono w
belce rozgrywek o m.f:51tr~ostwo Poł stadionu tKS. Dopiero przed
Ka
sta- go przeciw nika, ale niestety nie ży do Trzęsowskiego. Un1:on
nie towicach kilka walk pokazowych
ski.
jdienem rUZU€?Cz,,-nil się właściwa ry może zdobyć si~ n~ decydujący
wiadom o na co czeka i nie more między skleconymi na poczeka
ŁKS grał dużo lepiej nilz z Polo- walizn~ra. KOID!S,j. R sędziow
niu
ska, na cios, by wygrac 'przez K., O. pod zdecy. dować'
. B d
się na ciost z którego, d:użyn~mi. ~łożon:)'mi ~ repreze ntan
'. . - ,
.c 11 ~,.
A I
l. 1""'"",,," ~
n:ą.
aT zo .~czę śl'rwym rozw~ąz
•
d
G
ul
k
ł
a ,ue~~ Z p1"6A • .'I.N,U~ \lSt€ba n.O.l.<vJ.uu3t; kome~ run
.
d
.
.
ł'
T
k·'
Po~ski l z bokserow Śląska.
y, um ~ ,. aple ~ .. - prze~le~ s yn:e.
rzęs~ws l l W taw
nIlem sytuaq l było wyz.naczenle w Imie;§c.
Wf oczel~waniu na przyjaz
d Wę~
'!dech 1 zaczyn a zagraza c Kamm - trzeCIej rundz1e punktU
je
Untogrów
bramce Styczyńskiego z~iasł. wyw 1(atowicach kapitan sporto
Zwycid a G:il'uszc:zyński _ n Gim. skiemu .
drugi~j rundzie Ka- n~, który robi wrażenie ~o~plet- wy,
czerpan edo nerwow o Pisarsk Iego. , •• w' ~
~ZB miał bardzo poważ~e_ trud~
•
'1 • 1'9 lA . \ miński trafla na msko. Walka zo- me wyczer
• ~
,.
Mu:;j'S1~e W czaSie
panego . Zwyclęza za- noSCI z ostatecz nym ustalemem remIn.
J""
sen..
.
Słyczyns.k](~mu zawdzH~~'zac trzeba l)ued Błachowiczem VII
•
.
. pl' . nt"c 'i Pol "'Id Telefonowano do
Gimn. staje przerw ana. G~mulaka ba~a słuzeme sy.mJ?~tyczny
Trzęsowskl' l ŁoeJz~ ze<. ~rośbą'" o' przysłan
w dużej ml~ze ZWYCI~st'WiO ~ad i Polm~ko-wskim ze Zgierza
ie Pisar~,
.
lekarz
celem
wy~am
a
orze~z
ema
Waga
polClęz
k~: Bednar z (Z) skiego. Pisarsk i jed~ak nie poje"':
Wartą. Bromł on naprawdę o{tarczy
Gumu1ak
me
symulu
Je.;Po
walczy ze Skrob!randą (G). W chał. Przesunięto OleJnika
r:e ł zasłużył na pt:lchwałę.
Po sk~m,czonym In~g~młodZ1ez~
do wagi
To samo da się zreszta powic· szkolnej stają na stlłl"€:le zawodn kilku minuta ch Gumul ak wraca drugiej rundzie Skrobir a:nda po ś~edniej. W pó~ciężkiej miał wyst~i
na
ring
Sędziow
ie
naradza
.
ją
się,
serii
silnych
.
'..
cios6w Bednar za re- pIĆ Nowara. Sl.owem,. P?:v~tał "bll
N h
y miedzy innyd;:.,et. O bramka rzu Wart::
'.
.'"
Jani\:()~ ey • ~ n o,wfl. Wiłhhn
d .
.
, '"
. . ' . . !Yos". Trudno uspra'l;vrsdllwlć kap!.
wlaku~ Miał on dużo szczęścia. a mil .Knrpe~ę ~ weterana: .le!dtoatł~. S ekunda nCl zdejmUją zawo m- zygl11tuJe z dalszej waUn,
Zwycl~za tana sportowego PZB. Nie wolno w
kom
rękawic
e,
a
na
podstaw ie 0- Bednar z przez poddan ie się prze- ostatnie j chwili
te bra:mk11, które p'.lŚCn były nIe do łyki pobkieJ i ~ego nas1.e g
klecić druzyny reo ' e rzeczen ia lekarsk iego, ie Gumul ak ciwnika .
,
J:.ćltr?'łmoni'a.·
prezentacyjn.ej.
.
p')rezent~mta ! mIstrzoStw Emopy mógł walczy c - ulega on dysWaga ciężka: Jask6ła (G) _
W Kat?W1C,ach ~a:pa~a oatateczMe~z roz,p·o:czął sIę przy obopóJ~ Dzwooknwsłdego ~ Wł~ł~wka, .kM kwalifi kacji,
a zwycięża Kamiń- Kłodas (Z). Dawno nie widzie1iś- j~~~d~:Y;~~
nym poznaw aniu graczy. Grc jest "ty sfilrluje ze swoimi :o
ie~:iił~~:\;\~:'9 p~:;
egaml ze ski.
my na ringu w poważniejszym rowani do Łodzi, by we śr~dę.!
źvv;.a 1 ciekaw a. Napastn icy obu Zrywu.
rozeWaga
kogucia
:
Czarne
cki (Z)
1rużvn' starają sIę wyrobić sobie
Trasa prowad zi i tym l'&Zml Z 00 spotkał się z Grynin em (G). Wal- spotkan iu wicemi strza Polski w grać mecz międzypaf:.stwowy. Cze-wadze p6łciężkiej Jask6ły. W kajmy więc ciel'pIiwie.
(ltlp~wiednlo dogodn e sytuacj e do is~a tKS do sąsiedniego Ia~ku.
~o
ka
na
dystalris
nie
bardzo
odpo~
pierwsz ej rundzi e przewagę ma P;łknlil"'WA 'ł.AN:..JI
strzału. Padają strzały, ale są one kilkuna stu minuta ch oczekiw
U.lWlVl
ama wiada Czame ckiemu .
Ambitn y ]askóła, który niepotr zebnie doaneml'c zne.
•
"'....... V\1CUAlo'iiii> VJ'tI ęw
' n a boisko wpada pierwszy K~rpe- Grynin usiłuje nawiąz
ać walkę z puszcz a do walki w zwarciu . Kło- prrowad.z:ą W "AU
Dopier o w 16 min. Łącz spokoj- sa, a tuż za nim Dzwonk owsltl.
k~asie
Ja- byłym repreze ntantem Polski Czar das po przegratnej z Węgre
m przez W mecza<:h piłkarskich o mistrzo
nie i z bliska zdo t.1ywa prówadzc~ sne ~ię słało, ze poje~ynek
roz.słrzy nec kim,
Y zde~e~owany a- K. O . .nabrał animu~z~. Walkal stwo łó?zklej :,..;" klasy Wi~zew
nit:' dla ŁKS W kilkanaście seJmnd ~e się na Młałnlch. metrac
p~
h. gresywnoścIą przeClwn1ka zdoby- mało clekaw a i na, ruskim
"
r.
_1
,~..
pozio- ~onał Sll~ą.d ?- u~~ę bPT <;1 a _o. d Wkl
n
wi"'ażu
ten sam. Łącz strzela Jeszoze raz, uzWOm( OWSl'U mIJa ",,2 "l\.
Km..
l
. 6
.
.
.
.
k'
d
wa
SIę na szereg ce nyc h' CiOS
I
,zew
znaJ
uJe
,Slę
o
eCnIe
w, mle. Wymk tej walIz a ecydo- nałej formie, idą.c zwycięs w os o
ale tvm falZOO1 piłkę łarpie branI- pe~ę, którem u odezwała się konmko z mektóre osłabiają' Grynin a. Walkę wac miał o wyniku całego
karz ·Wa,rty. Napięcie widow ni sta- l,ja R!:edoleczcnej, nogi.
meczu. czu na mecz.
Kurpes a wygryw a Czarne cki.
Wynik
walki remisow y i wynik W drugim spotka.niu TUR .rozgro
j e się CO'I'at większe. Mecz toczy zac~yna kuleć. P:.II€~rwszy przeryw a
Waga piórkow a: Mazur (G) wal meczu remisow y 8 :8.
_l..
1.· .1.1"!'e
mU drużynę. Centr. Szkoły OflC, PoU
Iisię w a·łmO!sfe:rze sporlow ej. Bar- fasInę D
.
A
b"
ZW()zll\JOW§.ilil, ~~:o~ n;
.,
"lit.
czył z Grzy~wsklm.
9.0. W
punktac yj
l~ny
W rmgu Sędzlow
W!O często pub}.itcz:ność daje wyraz czme zgroma dzona. pubbcznosć
ał bardzo do- nej Wych,
o mistrzostwo tabelce
Łodzi prowadzą
zgo Mazur. ma SIlnego prz,eclw mka. brze dyr.' Czernik .
swemu niezado woleniu , gdy pata- łowala mUą owaCję·
obecnie piłl-:arze Widzewa.
Bardzie j rutyt!'LOwany Mazur zdołaszy któryś z gralozy łódzkich.
Pierwsze mi.eJsce zajmuje więc bywa prżewagę punktową. Walka
Gender a; Podesz wa i Smólsk i są Dzwonkowłm ze Zrywu w
czasie nadzwy czaj agresyw na. Gr~ybow
bardzo nłebezp-ieczni pod bramką u.n, drugie - Kurpes
a (tKS). ski z meczu na me?z. c~ym koloŁKS
Trzed~ Osłols!d ze Zjedno czonyc h. salne postępy· ZwyClęZa Jednak
na '
,
. .
;Ił'" r
"
A
Czwarte miejsce zajmuje }ańczyk, punkty Mazur.
lę
ą:
a piąte Mcraws ki zę Zrywu.
l-Vaga le~ka: Wozma~lewlCz (~)
KOWłki jest uszczęsUwio- stoczył pOJedY':lek z Wlszko wskln: W Piotrkowie odbył się kolejny Kasznia w III rundzie zr-ezygnoWar szaw a ......0 Z ny.DZWO'll
Zadf>wolony jest ze swego zwy- eG). Były repreze ntant Polskl mecz bokserski. o druzynowe n;ti: wał z dalsz~j walIti z . najlepszym
vwll'llo
iu
75
;
14
~
łw
i . zdobyd a pięknego pn· Vloznia kiewicz znajdu je się w do- strzostwo Lodz.l. LKS pokonał ml'eJ boksm·em PIOtrkowa, śCIbotem.
W pł 11 ....
scową Concordlę
C!ęs a ze,.
Rychtelski wypunktował Kugiera,
..
..
ł .f
.
P
. -:"'k . o Stasiak - pOkonał14:2.
Odby,l się wczor,aj w Ło.dZii między chru"'_1 woJ. Dąb-Koci?ła.
wysoko na punk- PisarsltI wygrał
Kel~pesa s~ona ~J o~mle.
z Pełką, mając
rze~l\.,fi
l1.
Jeg
ty
Brzózkę
.
Stasiak
znajduj
e się 0- raczej pokazową. walkę. Pisarsk
i w
mla&tQIWY meciz_ pływacki WaJf'szawa zdobyw a :rakiefę iemsową ofial',f)- Ule mIał nIC do, powl€dz€ma. p.o becnie w bardzo
dobrej formie.
Piotrkowie miał doskonały trening
k d t W
waną przez firmę Zygmu,nł X{owal- pierwsz e]. run, d
Z1e
se
un
an
18Z
- Łódź. W k'o.11!kufienc:j,~lch plywa;c~ ki Ńa'młodszym zaw{ld!
Stolecki pokonał w ~rugiej run- i gdyby nie oszczędzał swego
1lldem 0_ kowslde go Garnca rek zdjął mu dzie
przeprzez KO. BorowskIego.
Jdoh prawaJdzdJ:a Łódź, a w o.gÓJrn.eJ :•• ł ! .!l.
ciwnika ,
zakończyłaby się
Id
Id6ryot
rzymał
rekawic
e.
Zwycięż
ył VIToźtrlakie- Marcinkowski wypunktował Ma-\ZnaCZnie walka
I)unktacji, po rprZ;e:g1rat11y.m mec,zu pd~ n.aza Się O1'8WS .,
wcześniej,
,~.
_
clejczyka.
.
,. 13'0 na kOfz;YŚĆ \Va:rs{z,awy srebrny talerz onarow any przez
zylis vvypunktował Steca.
WIC:.
, ,
•
•
" .
.
ki wodnej . .•..
BonUrowski stoczył jedną z naj.
tOllic f-mę B. Kantor .
Ogólny wynik
14:2 na kolZ~cię·stwo odmeslt pływacy _s- I Y Ze ełowo ZWYcięŻYli, lekKoatleci wa.Waga po/srednza: Pletras lk (Z) piękniejszych walk zawodów z Nie-jrzyść ŁKS. 'tV meczu
ringu sędziował
lezy!
z
Ka1ińs
kim
(G).
'l:VaJ;ka
wia~orn
skim.
ZwycI~ż
ył na llunltty l$zwed, a punlrty obliczali: Małosz7D:7 4..
.
Z SP-d bmviłJ·:I>C statuę z brązu nieciek awa. Pietras ik dyspon
Sz,czególowe wYIl1Ji,k'i PO(lalITlY Jutro.
Ując B o m k o w s k t . c z y k , Hubert IDenys
rywu, Z oJ" ' l
.
.
'
.

zdo'byl.· nagrody
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Ski
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Jakie książki mają największe powodzenie?
Niej~n?krotn~e już omawiano Przede :v~y:rtldm rosch~Ystraty jakle pomosła kultura pol- wane są kSlązkl dotyczące przezyć
ska w okresie okupacji niemieckiej. lotniczych. Na pierwss:ym miejscu
W ogólnym bilansie nas?ych strat stoją tutaj książki M€issnera ),Żąku1~ralny~h wielką p~zycję. sta- dło Genow~fyH i "L. jak Lucy"•.
l11lOW1ą Zll1szczone
kSIęgozbIory,
"Czytelruk" wydał )\łZ trzeCI
które przez Niemc6w były grabio- nakład Szmaglewskiej ,.Dymy nad
ne lub ni~~czone.
.
. Birk~nau .. Nie t;nniej~z~ powoW ChW1h osw.obodzema. kr~.lU dzeruem CIeszą S1ę kSlązk., wydabrak było wszelklego rodzajU kSIą...
naukowych, technicznych, a
nawet beletr~styczn~ch.
• n
'I
Powstałe lnstyt,ucJe ~ydawU1M
oze w. ~ość szybkIm czaSIe posta·
fJ
~ał:y S1ę zaspokoić ten głód ksią.

Tydzl1en' ~

żek:

Coraz .więcej ludzi ~~n!~~em

i w
tniejsi są autorzy: Przy- nak przekonani,
".
ne rÓ!,~łez p~z~ ,~?~~e. a _Ina~pocz~.
ńska i Max Brand. tym kierunku r:-astąpl z:n:l~na na
"Dyw101otl 303 1 "DZIękuJę CI k-a borowskI, Dama.
lepsze. Wydawlllctwa dZ1SlejSZe są
pitGnie".
Dniem i nocą pracują wszystkie pod. wielu względami zbyt skromKsiążka Stanisława Stru~ph- drukaDnie. Wydawnictwa rzucają ne zewnętrznie.
W?.t~iewi~za?od ;rtu~em ,,~l!~r~ na rynek co raz to ~we książki. Oczywiście",: ciągu .rok,:: ani
ski 1 Jeg<> zołmerze , m1mo, ze ko Daje się już zauwazyć pewnego dwóch nie mOZ:la rozWH~zac lego
sztuje 300 zł. zdobyła ~opular- rodzaju przesyt powieści asnu- trudnego probleQu zaspokojenia
nośc... ..
..
.• tych na tle przeżyć wojenn:(c~. stale istniejącego ,?:raku dos~at:czWsród POWIeśCI dla_.o_~łodzlezy Czytelnik nie zawsze ch~e w kSI~Z- !lej ilości książek. 1 podręczmkow:
."
I ce widzieć tę grozę WOJny, ktorą
Ten głód ksiązkt tłumaczy SIę
sam
z tych
}" tym,
.
żek zdobędą mo ze Jeszcze I?opul~r się poczytnosc. Jest to n~ezmle;r:le
Slę
inSłułtKl"omi naść, gdy młodsze pok~lema, kto- ważny i pocieszają..cy objaw ~sr.a~
Ople
!I
"1
re dorosną, a nie przezyły grozy naszego spoleczenstwa. ·Kslązki
wojny~ będą je czytać.
~ wy~awan~ przez spó~d.zielnie, są w
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M~'ł.o·SI·:erd~zl·a
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Ule
charytatywnymi

żekN'a p oJ'łkach·
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W t O,dII

p.rzeżył. Nie~t~re

ksią- jednocześnie

że~ękoszy~a
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Ło'dzl;:'l

się.

księgarskim

m[ly~h

opiekuie
Na prillku
wyczuwaip,or<?wna.mu
z .cen.amI.
licznych księgarń
W ooaC'h od 6(.'0 12 bill. zOl'gani-, Widki, Związek
!.
4
J'
Ił"
l
t
e arty-,
a.o.wany ,zos;tał "rzez organi'zację "Ca' 33-ma instyt\.'cjami eharYita1;ylwnym'l. się może pewien. brak książek lu- ku ow lllewspo_mIerme am.
nowe wydawnic.
d'
1 Z' 1___
"ri'
s'e °1rz"
..
•
",' d
l
N
nrtaś" ,,~dzIeń l\:l:1ło3;iel' z;i'a'·.
Centra a Wlą,zl!\.u mleS"l 1_ l J ksusowo wydanYCh. Jestesmy Je . .
twa.
Na terenie Łodzi akcję rOZllOCZę- ul. Gdańskiej 111.
.
I
.
.
...
Książka cieszy się u nas rrliie sła- to kwestą uliczną, oraz HCz.nJimi a: Aikcję organizacji "Caritas" w <:1::\
III.
III
III
da POIO'll1.l
bnącym powodzeniem. Choc.iaż k8:demiami .i zebr~iami {!;zlon~o-wski żej c~ęści, .~U;?S~d~~
o~e
bardzo wiele na tym odcinku ,już mI. Poza tym VI sah :r~rafla~'neJprzy Am~ry.k~nS!kl?J l
R .
JJ .
.
.
'.;
_ kościele św. Ann): odoyło Sl~ wyd~Łodzkl ,zwląze~ o,trz'y~ał d(}~ą,~ 2~
Ł.iI.
szy
zdZIałano, to Je~nak, mImo
nie paczek żywnosc~o'Wych TlleZamoz- tramSipor,tow z zywnoscl~? odzaw;ą:.
O~~ZI
stko, odczuwa SIę w dalszym CIągU nej młodz.'ieiy ,S'zkół l)OWszcchnYICh, Obu.wiem, ora:~ sporą. llos~ lekl;1:~·,;tw oli
.
,n
.t
opewne luki.
oraz za.siŁk?~ dla sl::n:c·ów..
. , a'p:t~cz~k pO~1"ęeznych. Z~'l\:"n~sc, Q-I,
(Dokończenie ze stl' .z-eJ!
skHm~u. Pl~~ czyn: Z;VIOCL ,~wa.?~
p d
tk'· b kk' . k
W.Mary.slme 'zorgalllzowano "DZIen ,dzJiez. i obuwle ro,zdalllo blec.ln~m, le-IWYZWOleUie w swym programw wy Ina meUCZCIwą pohtyk.ę przywodcow.
rze e wS~y'S 1m ra . sląze chorych". Liez'llym i'ho!.·ym i 11iedo- kal'stwo rozdziebr.o pomiędzy U1'U- suwa w tej sprmvie pewnepoprawjPSL \vzględem band l resztek wste.
dla . młod~lezy . szko!neJ: .~a łęi:nym umożliwiono ,,=zięc:e udział;; chombne przy parafiach purrkty sa ki,· które powinny być ztealizowa- icznictwa: .
.
drzWlach WIelu kSlęgarn wldmeJą \v; naboże!ls~wie kościelnym, po kto- nitarne.
ne.
i
OmaWlaJąc stosune.k do ~~grarucy
napisy - "książek sz'kolnych lIlie rym odbylo ~i.'ę, ws-póhle gniać:anie i J,~olwielk ,,,Caritas': jest_ o:'ga~~Podstawowym ~ad~ni.em. jes~ upeł m~wca ~~uną1 ~omec.zno~c zgod"
W
~
..
'ł'l"zdanie 7aSllko;w
zac]a wyzna.ulową.., to Jednak \V m;Y<ll norolnienie chłopow l hkwIdacla cał ue] wspołpracy .~e ZWłązklem Ra"
ma.
yczerpane są rowmez
na.
. ' organLz,acJą
. o k a t 0- ,dolTr;ze
'.
. ł ego pOJę~la
' . . m1'1os'Cl"I kowita gospodarstw drobnych l. k ar dZIeckIm
.,
o wszystki'
Pa ństwami
'" ~ Cal'JJtas"
Jest
zrozumla
1.
mI
"
kłady J'Pru~ "Fara~n, "Lalk~; lic:l~ą, mającą .-na celu .nit€;S~enie. po- bliźni:ego śpieszy z ,po~.cą nie ~Yll:ko łowatych. Możliwości 'reali~acj~ t~go I?e~Okr~tyczny~io Z~chodu, podkre"Placowka. Brak Jest Tryl<:>gu l mocy mora:llIlej i ma,terl'allIleJ naJ'szeT katohkom, lecz rOWiUl~z, c.zło'n:kolll zadania istnieją w postam WIelklCh slaJąc ]ednoczesrue, ze w sprawach
;Krzyżaków" Sienkiewicza. Po- .szym wal~stwomspol€c.znym. Na dze innych wyznań, a takizB bezwyQ;n~- rezerwatów ziemi na zachodzie, organizacji wevv-nętrzno - państwo..,
~zukiwane są również książki 0- le jeg~ w Polsce.s.toi arc~b~~up kra .nio~: ,~Car.it8JS" nie ogr,.a;nic~a SIę gdzie są doskonałe waru~i oS8;.dni- wej stronni~two pragnie ,rozumnie
. '
. ikowS'kl iks. Saiplena, Na}nl'ZSzą kO-do llleSlema .p(}m~y ma~rlal~eJ, pro cze dla wszystkich chłopow, ktorzy wykorzysta c . zdobyc~e zarowno ze
rzeszk~weJ. a pr~e~e wsz:ystkim mórką ol'tganizacyjną są oddziały ?r- .gl'all~ d-ział~l!nośC1 or.gamza'CJl .pl'~e: mają zbyt małe i nieopłacalne gos Wschodu, jak i z Zachodu.
~,ABC. ŻeromskI Jest takze roz- g'ani,zowane pl:zyparaf~ach" ktore wi?u.le nies1!enie pomoc.y mora~nej" l podar~twa.
_
chwytywany.
ipocHegle są ZWHp,kom DleceZ.lalnym'j opIekę nadzałama,nym'1. psychiCznIe.
N
ykładzie stosunku stronnie i
WYBoR \\'LADZ
Istnieje ogromne zapotrzebowa- Lódzk! T~wią:ze:~, De'~ezjalny liCo/. :s:a.sło org~nizacJi .~,Ca;l!,ta,s(~: Szer,~e twa ad~r:efOrmy rOln.e j inż. Drzewie
Do zarządu woj~wódzkiego PSL
'.
d
·k· dl
k'ł
67 oddz1aww z k~oryclLl 17 ·pl'acuJe llle pOCZUC1a E:,p-rawledhwollcl s"P?leC~-1 k'
k u'e że w stosunku do wie·~ Nowe Wyzwolell1e. wybrano ob.
rue na po ręczn1 1
a sz o po- na terenie llliasta."Ca:ri-ta's" nrowa- nej, bud.zenie d1..'Clha wzajemnej mI- .~ l wy ~z. J,' stronnictwo wysuwa I ob (pI'ezes),
Janczaka, Niemca,
ga
wszechnych i średnich. Odczuwa dzi w Łodzi 12 pr,zedszkoli. Poza Lo !OŚCi, dawanie jahm.:iny głodnym, ~-I u
I k t kuje ży- S~emską Krysiaka Łuczaka, Olejsię dotkliwy brak podręczników do dzia przeds.zkola "Caritasu". istnieją dzie1anie daehu bezdOllIlnym i podro- i u~~g;t kry yczne, a e ry y
niczaka KOlbel'ta i Dana.
arytmetyki na klasy V i VI~ czyta- w Zgi~r.zu, Ozorik~';7'ie, P~bia~icaC'~; 7infłU' :z:waloz~nie. pijańStwa i TOZPU~I cz ~v::~ i zdecydowanie określił móPoza' tym wyb~ano ~9misje re",,1t"
kI asę V B yo
ł to.Rzgowle,
Bełchahhvle,
zebrac.ilwa są 8ZCZ~
t · k PSL
Nowe Wyzwo
nek I. h'
1S or11 na
h
.'
h Poc,dęb1cach
.... ł. hl sty,
'1' 11Walczanle
~ ....... a 1 ne W"~ "'ach ..lzs'eJ-' wca s osune
, zYJ'ną i sąd partYJny. Zjazd zamknał
~
"
. ..
. '~
lunyc
mnreJszyc' IDlaBLec.Z'.r..ac . go me all\'L-U l
.
v..<.a'l •
UJ
1
I
'.
. •
dzierola. Irtó l wicel'..tinister Iwanowski . wezwa.
dawno . MłodZ1ez codz1en dapy- Przy przedsZtkolach zorganzowall0 &zyeh - w czasaeh powoJ:e-nnego ~_Ileme dO'. re?,~CYJn~g~ l?C
.'
niem dO' 'wytężGnej pracy orga.nizs,..
tuje się o podr~czniki dl? ~iteratu- ,~ołów~ti~ w któ.ryc~ ~?rzY8ta ~ ~bia- padJku ~oralnego i ~aterlalnego h-, l'~;ci:~~'
r:b:Od~:;i;~ sizi:ł:i~~i cyjnej w stronn~ctlyie i. I!a .wszyst.
ry Chrzanowskiego czy Kndla. Je- d(}w kIllmset llleza:mnznyeh dzleC'l.
cznych. zesz s.połeozens~-a.
I g
h
.'
ł
d . pol-I kich odcinkach zyCIa wlejslaego.
"
.;.
. " . . __ . . y
Łódz!ki Zw. ,.Caritasu" prowadził
J. Gozda.wa I cyc p:rzeClw eR emu naro OWI
zeh gdz1es S1ę znaj dzl: Jakl~ uz ; w oikI'esie letn'im 9 kolonii dla dzieci
_______....._ ...._ _ _ _ _ _ _....._ __
wany egzemplar.z, to ~ąda. S:ę ~an ,szkół pow.szechnych, oraz. Q~o,zy dla
w prywatnej kSlęgarm bajonskich chł'{),pcoW w la,sa~h Grodzlsk1~.. Pod
~·Ii
sum
. '
Głownem zol~ron'1Z0wano s.zesc:l!(,):ty~o
..
..
'
·
.
kl·
d
.
.
dniowe
wyWcz,asy
dla
dzieci
z
pr.zec2.
W.. ycze:pan,Y. Jest. ~a a CW1- szkoli. W Kęblinach koło Zgie~za,pro
....
. czen w plsowm polskle] -Szweda. wadzony jest dom dla sierot po poWystarczy przynajmniej przez ległych wojskowych.
\'t
kilka chwil być obecnym 'VJ któDla żeilski~j młodzic:ży akademic.~
.
; b
J-}."
ki ej "Cal'~tas"pl'()wadz! bursy: l)i'zY
reJs z kSl(:garn; y ca~ .oWICIe zor- N1!wl'ot G7, Bi?k Bn.ndnrs~;;i€bJ (i3
ojentowac się w potrzebie wydawa- i przy Czerwonej 6.
nia coraz to nowych nakładów Lstniejące w p,araflach oddz:ały
książek szkolnych, jak r6vJinież do "Caritas" mają ~8:?anie ~jesienie po
. d Zlec
. SIę J"ak'Ie.k'
'k'
działu mocy ch'Drym. bleG1lyn1 l o.pUSZ0Z0Wle
su~z i ~
"nym..
'
beletrystycznego CIeszą SIę naJ- Jaik 'nas fnformllje Dyr.eik,tor LÓdz-1
większym powodzepiem.
\kiego Związku "Carita.s" - b. N-o'd .
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Pr esądny przyjaciel - czyli Krupka·· na WYŚCigach
o

KRUPKA: - Czyśmy aby dobrze zro-\ by, co za noga! Istna perla!
lf.RUPKA: - Straciłem pięć tysięcy!·
bili? Coś mi się ten koń me widzi.
KRUPKA: - Nasza "perła" na szarym
GOŚĆ WKRATKJp: - Radzę} postaw.
. .
I końco!
GOŚĆ W KRATKJp: - I ja też. To pepan na trzynastkę· To szczęśliwy numer.
GOŚĆ W KRATKlj): - Ale głlipstw: GOść W KRATKJp: _ Rany Julek! wnie dlatego, że. trzynastka jest szczęśliwa
Wygra napewno.·
pan gadasz! Niech pan sppjr.zy. co za klęl Gazu, gazu! Trzynastka!fI
tylko w piątki, a dziś poniedziałek.
KRUPKA: - Panie kasjer~ pjęć kawałKRUPKA: -

Chcialbym

postawić na

jakiegoś. dobrego konia...

ków na

trzypastkę.
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PONIEDZIAŁEK

S!~~:ks~~i!r:;::1~!sta
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DZIS:

Zakonczenie dyskusji

po cenie m~nimalnej będzie można wkrótce
~
b"
na ywac papierosy

JUTRO:
Jadwigi i Teresy;
,Słow: DrogOsław~
1857 pu~~t1 :! Ig~:u;z~le ko~:r:ozYtor
omorows u, zwa
ny "~pie:,,,akiemcy Kaliny".
.1919 R~tyfikacJa T.ra~atu ~~rsalskiego
1935 NIemcy występuJą, ::; LIgI Narod6w.
'-'łS7 Uroczystość poś"{ięcenia
mauzoleum. ~ Czarncy, ufundowanego dla
złozęma prochów hetmana Stefana
Czarnieckiego w 272-gą rocznicę jego zgonu.
'"
PAZDZlfRNłK

~

W sienI coś kotłowalo się przy
wtórze tupotu. i głuchego dudnienia. Dwa cieni~ miotaly się w ,pólmroku "tam 1 nazad", od śC18ny
d o sC1any.
,.
p
.
1em Slę
. b acz1'zy}rza
niej. To pan Kopydlo lewą dłonią
. .
dzzen.Wl krzepko czuprynę swego

przyjaciela, a prawą uderzał Ao
miarowo po grzbiecie drewnianą

I

DIB; pa~a?zó~ radosna ~owina - !tów wykupu nadchodzą meldunki,
wycieraczką·
tyt~nlU JUZ me zabrakme. Zbiory że zgłaszają się nawet plantatorzy
_ Dosyć! _ krzyknąłem ostro
zarowno w
. k'1 W k raJac
. h!j me
. l
'to jest ci, którzy nie
. Pols ce Ja,
egalni,
na sprawcę .
eksportUJących tyton wypadły b. otrzymali koncesji na uprawę t ydobrz
.
Ch 'lec 1<"" - rzekł ńrzecz·
e.
tomu.
_Wl
Z r
.e;
W !?olsce W r, bież. pod uprawą
Zjawisko to tłumaczy s'
J'ednie i po upływie minuty przerwa.ł
tytorou było 12000 ha (w
1939
lę z
Ul'
Z ..
tylk 7000 h ).
r.
,nej strony wzrostem poczucia obyROZRYWKOWE WIECZORY
SWo]~ pracę·
wo mony
al
o.
a .. ,
/watelskiego, z drugiej _ opłacalOZYTELNIKA"
lewa]ko westchnął z ulgą l opar
. W Jugoksławb~l ,Plan upraw): tyto - nością uprawy tytoniu w roku bieW środę" dnia 16 bm o godz 19.·się o beczkę kiszonej kapusty,
mu na ro
lezący przeWldywa żąc n
.
'.
-'.
.
KRONIKA
większą produkcję niż kiedykol- /
Y1'.
. . mm" 30 w .sall odczytoweJ "Czytel.
- Co się stalo? - spytalem.
W,&1i_N_E TELE_'_F_ONY
wi-ek przed wOJ'nn Dla kraJ'u tego
PolskI Monopol Tytomowy płacI, n~ka' - Plotrkowsk~ 96 odbędzie
W'd .
d kI b
~
~~ ~ .
tyt
b
. '-.t'
~ przeciętnie 200 250 zł, za 1 kg. ! Slę ~once:t Rozrywk{)wy. W pro1 ZISZ pan o rze
o.
WQj. UI'Zlld Bezp.
- tel 252-72
on Jest OWlem artykułem eks- 't t ·
. r
..
IgramIe ArIe operetkQwe i :melodie K. _ to było właściwie ZaR:OtlczerPQW.. UrUH1Bezp.
- tel: 130-011 portowym, tak jak dla nas węgiel. 'I y ?m!l: me 1C~ąC _J?reml1 z~ y - filmowe. Wykonawcy:
Toła Czaj~
gam. Miejsk, M. O.
i~tgg IPlan został wykonany w 90 proc., daJnosc, od~oWledlUe susz.eroe Itp. kowska (sopran) i Eugeniusz Kar- nie dyskusji. Zaczęło aię tak: pan
~g:O·t.P::t. ~ie~~kie
_ tel: 104-44' bo pewien procent kultur tytonio-!Cena za na~lepsze gatunlu surow- sld (tenor).
Z., który naczytał się różnych rzePQgot. Rat. Ubezp. .
- tel. la4-15/ wych zmarnował się wskute:4:
ca dochodZI do zł. ?50. ~onadto I . Ceny biletów: normalna zł. 100.- czy, powiedzial ni z tego ni z owe~ir~tp~~~~~ie PCK
~~i' 117-1~ szy. Tym niemniej zapasy są du- p~antatorzy za termm0'Ye l Całk?-jl 80.- Dla młodzieży zł 50.-- Dla go, ·że we mnie drzemią najniższe
Biuro numerów
~~ tel: 199-00 że,
jWlte dostawy otrzymuJą premIe członków Sp. Wyd. "Czytelnik" - instynkty i on, jeśli zechce, może
DYżURY APTEK:
Polski Monopol Tytoniowy ce-' puk°z~tarYfowłke.w ~lrtYwkubłachd jak
d: zł p;~edsprzedaż biletów w KsięO' r je z łatwością obudzić. Odpowie··,
k t - c Ier! zapa l, so •
O ec ogo ~
oa
Dzisiejszej nocy dyżurują, apteki: Da- l ,em USZl ach e t mema mIeszane
y
. t ryf
t t • . t dl ni Czytelnika" - Piotrkowska 96 działem mu, że wątpię, bo jestem
nieleck;iego (Piotrkowska 127) zaj.ączkiewijtoniowych sprowadzi ca 3.000.000 nelm:
y ~bPradw!1. ydonhlU Jes
a cod~iennie od godz. 9 do 17.
człowiekiem spokojnym i żadnego
<:za (~leloI).y Rynek .37), G~n!zyck~ego (ul. i kg. tytoniu z Bułgarii' nadeszły ro
a .naJ ar ZIeJ oc odową ze
PrzeJazd 59), KarIma (PIłsudskIego 54), I. ,
'
WB'7.ystklCh upraw
draństwo nie lubię. Wtedy wzmian
Antoniewicza (Szosa Pabianicka 56), Ste- JUZ transporty z ZSRR i Jugosła-I . . . .
Podziękowanie
kowany mój przyjaciel naubliżał
ckla (Limanowskiego 87).
wii, a prawdopodobnie uda się I Zwięks~nie produkcji wyrobów
.,
sprowadzić pewne ilości tytomutytoniQwych przez PMT pozwoli
DZ1eCl z pl'z~dszkola R. T. P.
mi, stroił obrailiwe miny, nadepTEA:r~
ze StanÓw Zjedn.
ijuż wkrótce na zniesienie sprzeda-I Koziny:. składaJ!!: ~erdecz.ne P?;IZI~- nąl mi na odcisk, dal sójkę w bok,
TE.:1TR W. P. (Cegielniana Nr. 27) 000 . PIk' M
l Tyt'
k rtk' .
·1"
kowame ob. KazlmlerzoWl Kuhnskle bl chA
czoło i byka w podbr6gOdZ. 19.15 "Więlkąnop".
cnle o S l
onopo ~ o-zy na a,
l l umoz IWlpalaozowJ, mu Główna 2 za codzienne świeże
8.
r W
TEATR l'OWSZECHNY TUR (U-go Li- mowy przystąpił już do wstępnego nabycie w k~,żdym sklepie i kiosku bUł~cZki.
.,
dek. A ja nic, Próba silne; woli łlt~P:g~i.lkAJ~~~i.~\? D~~J ~~~~~~_ wyk~p:,- tyt~miu. Pla~tatorzy od- jwyrobów p~
ograniczen ,po ł
Przedszkole Koziny myślę sobie i czekam,
będzie
MA (Przejazd 34) godz. 19 "Major Bar- staWIaJą Zblory chętnIe. Z punk-. cenach nommaInych.
(Jk)
Czartoryskiego 10.
dalej. A on "dawaj wkraczać na
bara".
tory polityki międzynarodowej.
TEATR "SYRENA" (Traugutta 1) _
godz. 19,30 "Bez żelaznej kurtyny".
,
Jl.4ówił O tym, że wojna dawno się
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skończyła, pokój światowy

ZW. Pracowników Gostronomicznych Iawarł układ ścisłej współpracy z pracodawcom;

Nawrot 27. DQm Kultury Milicjanta)

,,0 !2laczku Szkolaczku i o Sowidrzale" dla
s~Itól powszechnych o godz. 9-ej i li-ej.

I

kr:zap ..

7::i ~:~=f:~;o;;:;{:~!t;:~:r:~!
skie:'
. zawody sportowe w Oport07
l'
. -1
G
..
o lmplaua w . recJl
i bieg na przelaj przez dolino
l' f t·~
P 1 t .
~ oze a a VI a es yme.
We mnie zaczynało się troch~
burzyć od tego gadania, a on jesz"
cze wykrzyknął: "Śmierć' f:raje~
rom" i udał się do mego mieszka

Zrzeszenie Pllzemysłu Gastrono- I zarówno \Ze strony pracodawców j,ak/ staną "amknięte. a które będą ,7.mum1C!Znego m. Łodzi i vVo,jew6d~twa i Jlracowm.iikó;w, ~e rue drogą ·zwtar~ azone pndc.;ągnąć aię do po,?liomu gta.
Łódz;kieg-o zawa1.'ło układ w~'Pół.pracw gów i wdki. lecz jedynie przez; ści. Wianych w-ymagań t:t,'udno na 1'aze Ziwiazikiiem Zawodowym Robotni-. sIą Wspó.tpl'adę mO'ŻIna i.!ojść do po- zie określić. Nie sposó.b dotąd 'Usta~
·kÓw i Praeown:iJków Przemysłu Ga-,'leQJiszenia ma.terjalnego bytu,
lic iile. pl'acowIXlik6w z08t~.nie pozO astr.ol1omicz,no - Hotelowego.
Zawa,rero powyzsz.e.go uK:Jadu "!la wia'uyc:ih źródła dort:ychczasowej p1'aTeJljs~ 1.1lkładu głOSi. wSPóJwracęl wi~jJkie zna~en.ię w,<?be~ :t:rze~.hLZla-l' ~y p,rzez :\ea~izac~ę oSłus~nego zar.zą-,
ZwiąlZikow w duchu ~asad demokra- lleJ lna iOOr.eme Łod'Zl b~.iJda.cJl (>.zę- C:zema (} lHpw.ldącJi nadmlSl'lllego 'I)l~z~
ty,ozmych dla dobr,a Pańl't.wa i zr.ze- ści 'Z·akladów gfrS:tronomHl;znych, <co rostu iilości res:tauracyj w naszym
s:z:o!uych., Zwią'zki w~ól~ :rr:ają.. się" pooiąg~lle 'zwolalA~n~e li: pracy całego ~ieści~. Po~i~zając~ ,iest nato~jas~ nia, aby nie uznać mych ~ranio
troszczyc O ustaleme spra'Wołedhwe- szeMgU iPr aooW!!l1ikow.
:raJot, ~ dZiękl wyzeJ wSiPommaneJ nad kuchnią i śpiżl(1tnią· W tym.
go wynagrodz-enia za pJ."alcę, o ochr{)-I Z il9tnreją'cy-ch dotąć! na terenie Ło WiStp~racy między Zwi~ami - miejscu nie wytrzymałem i bestia
nfJ p'racy i O ochr<m-ę .zawodu. Powo-. dzi 500 lokali gasrtnonomicz.nytcl1 ma bezrobocia w-śród pra,co'lVników gas~
1'1'
.
lamy z prtZedstawieieli obu cZwJą2lkówlpo.zostać i>kolo 45Q, Restauracyj •..u- n'ollioll1"ieznyeh nie .będzie. W myśl wyzwo 1 a S1ę ze mme ...
K opUloe
.... t W
,,_.
ID
ra
st-~ y 1
,'.
'oh
do
I,....,d
..
,:;y l.1ap010-w b '
--ł,
~-ł d
t.. t .
dl
.
. Y:Kona,vczy
a
'z l.Z -, :v;r:a'h'llI;QUlY",.
lS!p. "'''' ,,·u .
J
OWle:rn :t;awa~,~eg~ UIK a u, rouo' mcy
Pa.n Kopy o splunął w dIOntf',
gac ~estte ąporne, 'przy ~zym PO-l a)k'OlhO'liQwy:en h'~lę {)!kob'-50. Cal~ z~ 7.ail;ładow zhkwldoWMlych !Zostaną ch
'l 1 • k '
l ,ctO L
siaidać bęcLziepTerogatywy sądu ;PQ"!11{QWi~j 1i~i.da'Cji ulegną. piwia~~i~1 zatrudrnieni pr.zez właśc.icieli
W Y Cl _s omlan ę l ,rf.lS~y 5 .i(i"
lu:bowollego.
.
. a ;!.13. ~'ch ~le:Jisce, w ~na.cz:n!l~ Z~~I~J- stałych, c\Zynnych lokaH.
nIe w k zerunku beczkI Ę ABpustą ...
Z arw arty uikład Jes.'~ p'lerws.zym wI s;z;one.j losci, jpoWostaną JadłoQaJnte.
J. Gozd(JjllJa,
CZYS.
Łodzi :p.rzykładem i.clobl'owolnego PO-I Spec'ja~nę łąom1sje :pi1'lZelprOfWac1zają
rozUIllienia sięzawodow.ej ?rganiz,a-Iobecnie badania ,zaikładó;w i us.t!11ają,
cji robotniczej z orga·niza·cJą. praco - które oZ nich będą Z1amknięte. Na podaweów c.elem1 podjęcia wspólnego wy w,zięcie decy·zH luają,w:plywać pr2;eIł~rutowrcza
l1RZEDWIOS~~ (żeromskiego 7~-76) siłQ{u dla dobra !Zawodowo - braThŻo- de w;s;z;y.::rllkim hi'gienicznę
wal'u'niki
..uREKORD
kresu drogI.
J
.
'en'a,
1 kałU ora'z moral'ue O'l"lllc;z;e
M'
(Rzgowska 2) _ Co mój mąż wego.est
on dowodem iZr.oz'JlTI:
l , _~
Pl' zedail>""
robi w nocy".
b.lOrcy.
BAJK~, (Franciszkańska 3U "WięLicz,ne zakłady, gnieżdJiące się Wl
'deń 4328 .
.
~
' __1.. b .'
h'
h
WOLNOSC (NapiórkOWSk1egO 16)
pOlme8!zozenl~l
ruC1nyc.r ,c1'UiflUYC
•. Szary Lord".
i
nieodp.ow1adających
wymogom
ROMA (Rzgowska 84)
Zygmunt PONIEDZIAI,EK 14 F A~DzIERNlliA pr~i.s?w s~ni.t'arno. - .hi.gien~lC.z'n.yeh I
Klossowski".
" W - w e . : 6.00 Pieśń "Kiedy ranne ....", - ma.Ją byc be:zw!Zglęc.n,e !lll'kwidoDziś!
.
~
6.05 dziennik, L6dź: 6.20 PrOgr. na dZIŚ. WĄ'le
PO'2lostałe aś b'A d1t ooddane
ZACHĘTA (Zglerska 26) - .,szyrmet\ Poznań;: 6.25 gimnastyka, 6.ąp muzyka. , '!"" '
~
'l: :~ ,IJ. ~
, •
Chan",
Kraków: 6.67 sygn. czasu, 7.0l) aud. po- sc~s1emU! na.dZo.rowl czynmkow eanl"'WIT
ranna. W-wa: 7.30 Powt. najważ. wiad tarno - higienicz·nych.
'"
(Balucki Rynek 6) - .,Papa się dziennika. 7.35 muzyka, L6d~: 8.10 RozKtóre IZ istniejącydh zakładów zomaitości W-wa: 8.20 Infol'm. ogólnopolteni".
MUZA (Ruda PabianiCka) 7 "Jezebel". skie. 8.30 Przerwa. Lódź: 11.15 Muzyka _ ............._ _ _....._ ...._ _.........._ ..........
OSWIATO\VY OM TUR" (gopernika 8) 11; płyt. 11.20 Wiad. z miasta i prow.
'- nieczynny 21 powodu remontu.
11.25 Pog. pt. "Rola kobiety na ziemiach
odzyskanych". 11.35 Muzyka z płyt. Kra
ków: 11.57 Sygn. czasu i hejnał. W-wa:
TEATR NA PIJ.lłTERKU - Traugutta l 12.05 dziennik, 12.31> koncert, 12.55 ,,5
Telefon 176-82.
minut poezji". 13.00 "Na ziemiach odzyAdw. K. Vogel składając 3.000
Dziś i jutro ostatnie 2 dni niezwykle skanych", 13.15 Z zycia narodów słowiań zł na pomoc dla wdów i sierot po
Ciekawego widowiska p, t. "Od Cyda do skich, Bydgoszcz: 13.25 Koncert rozryw- poległych partyzantach i wzywa. do
żołnierza Polskiego". Jest to montaz mu- kowy~ W-wa: 14.00 aud. dla dzieci, 14.30
d l
h f'
d
L
a szyc o lal' a w.
.
zyczno-poetycki, sławny juz z Objazdów aud.dla młodzieży. Ł6dź: 14.50 Muzyka składania
);lO całym. kraju, złożony z utworów naj- z płyt. 15.05 Skrzynka radiotechniczna. Szczerbińskiego, adw. St. Wr6blewWYbitniejszych poetów, ilush'owany mu- 15.10 Przegl. filmowy 15.20 Pieśni pol- skiego, adw. H. Rodbarda, adw, W.
Zy~ą największych kompozytorów ·pol- skie, 15.40 "Radio w służbie społeczen- Minszewskiego, T, Kępińskiego, ad
aldcn a·przede wszystkim Chopina. - Go- stwa". 15.45 Koncert Reklamowy. W-wa: lwokata M. Kuepla, prez. Sądu Spe
ścinnie wystąpią: Wł. Sur-zyński (recyta- 16.00 dziennik, 16.30 Kwart-et
D-dur.
cje) , Mila Iwanicka (sopran), J. Kozłow- Poznań: 16.55 gwad'rans poetycki W-wa: cjalnego CiMlak.l1, adw. R. Vogla,
s~i (tenor). -- Przy fortepianie p~'of. Ha- 17.10
Koncert, 17.50 "Odbudowujemy adw. W. Dicksztain.a, 4. Kiemana.
UDa. DobrzYńska. - Reżyseria i montaż: W-wę"~ 17.55 Aud, dla świetlic robotnią, MUski.
czych: 1. Pog, pt. ;.0 trzyletnim planie
Mjr. Wisenberg - Abdanowicz gospodarczYm", 2. Płyty. W-via: 18.10 2000 zł i wzywa starostę MHosa, se
'l'J!}ATR "SYRENA" - TRAUGUTTA l Recital śpiewaczy 19.00 "Nauka przy kretarza HoWego, insp. Cabana, :pre
D!,i~ i codz. przedstaw. pt. "Bel!: zelaz- głośniku". Kraków: 19.30 "Dawna mu"
zyka polska". W-wa: 20.00 dziennik. zydenta Ostrowskiego, burm. Pie~eJ kul'tyny". Udział biorą.: :M:ariattBie.
heka, Stfrfcia ~ Górska, Stefania Grodzień 20.30 Koncert solistów, 21.00 Qiekawost- trzykowskiego, dyr. Hertte.
ska, Regina. Grabowska, Irena Malkie- ki literackie. 21,10 Muzyka, 21.45 KwaAdw. Tad. l{ępińSki 1000 zł,;
wicz, Henryka. Siankiewiez, Zygmunt drans prozy. Katowice: 22.00 Koncert
Litwina,
Chmielewski, Edward Dziewoński. Wa- rozF,l'Wkowy. Lócl:%: 22.30 Koncert życzeń wzywa M. Furego, adw.
wiad. dziennika, nl'of. J. Sobań.ski<>gil,_
cław JankOWski,
Wacław Kucharski, W-wa; 28.00 Ostat.
23.20
ProgI'.
na
jutro.
Łódź: 23.30 Pro- J:'
...
J6zef Matuszewski, Kazimierz Pawłow gram na jutro, 23.35 Koncert życzeń. ~
H. Zielińska - 2000 zł. - wzylIki. JęrZY Piehelski i Stefan Witas.
wa pp. E. Paciorkiewicz, L. MaliPOCJ/i. przedst. o godz. 19.80. Kasa Zakończ. aud. i hymn do 24.00.
W rolach głównych i
~K.ś~~ od godz. 10 do 13 i od 16. tel . . -_ _ _- -_ _........- " ! _......._ .......':Inowską.
Wł. Zieliński -:- 2000 zł.; wzywa
Fernand Ledoux ~
Ę
pp. B. Broździiiskiego, Angiolewicza, S. Gossa, W. Lange.
BIAŁY FILO w każdeJ· ilości
U
te . WIC a
Georges Rollin
"
Fr. świerczyński składa 5000
F-ma .,Lech"
rł
zł wzywa pp. L. Kopydłowskie~
~ ę . ZI
O
PfQrkowska 153
gOJ dyr. St. śpiewaka, p. St. Luka~
Blanehełłe
(4386-p)
Wkrótce nasta»i wznowienie dzia-~
szewskiego, pręz. J. Idziaka p, M.
ła!no§ci klubu literatów p.n. "Klubl~...................- -...................-------IMieCi.kiewicza, prez. W. Lalkę pp.
Pickwieka." w Łodzi. przy ut TrauM. Berlińskiegp, Zyg. Kaczma.rka,
gutta 6, I-sre p. (wejście przez ho~ li U P UJ Ę skórki f u t r z a n e F. Komecznego, Zyg. Gasińskiego,
tel).
P I Z ~I O W (/ O W E
Wł. Lewandowskiego, J. świadra, J.
t,.
'". i:
Stępnia, do składania dalszych ofiar.
Wznowione zostaną wieczory aui li R 4) L I O Z E
torskie, dyskusyjne, artystyczne. Po
Ofiary należy składać w sekreta..
nadto otwarta zostanie czytelnia.
płacę najwyższe ceny
riacie Związku Uczestników Walki
AtrakCją będzie także otwarcie kaŁódź, Piotrkowska 99, J. hoper
Zbrojnej o Niepodległość i Demobaretu literac~iego~ . /
1., •• 51 C
krację, ul. Piotrkowska 49.

W niedzielę i święta godz. 12 przedstawi.enie otwarte.
OGROD ZOOLOG~NY na Zdro\viu (dojaZd tramwajem Nr 9) - otwarty codzienpje od godz. 9-ej rano do zmroku.
KINA
POLONIA (Piotrkowska 67) - "K.rOlewna śnieżka",
w~~?~A p~~;~~~.~ska 108)
;,I)zień
WISŁA (Przejazd 1): ADRIA {Główna) _ "Daleka drogu,...
B.U,TYI\ (Narutowicza 20) - "Jesse
JameTs".
,.
.
..
T;\
H:llenklewic;z;a
40) "Zwariowane
- "Brutal.
HEL. RY(Legionów
2/4 )_
lotnisko",
.
GDY~~A (Przejazd 2) - •• Zwiariowane
lotnl:;;~O •
. .. .
. S'fl'~OWY (Klhn~~ego 124) - "Batahon meustraszonych .
Al~!i~:'~IARZ (Zawadzka 16) - "Gdy
RoBO'l'NIK (Kmńskiego 178) _ • DorQtkar-z Nr lS",
'

p

POZO-I .

larutowrcza 20 -

I

BRIIVR

20

PREMIERA

lańcuclt

ofiar

•

8 PI

Nainowszy film produkcii francuskiej

KI b P· ·k . k ,'; -,

bd

"e

K UP I

t wa y

Brunov

Narutowicza 20 -

_r

BABIVH
...

Narutowicza 20

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Patistwowa Centrala Handlowa Oddział Wojewódzki w Łodzi ul.
Narutowicza 45 ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie
robót r.emontowych dwu· piętrowego budynku w m. Radomsku przy ul.
Reymonta 43. Wadium w wysokości 10.000 zł. (dziesięć· tysięcy zło
tych) należy wpłacić do kasy Państwowej Centrali Handlowej w Łodzi
przy ul. Kmńskiego Nr 88.
.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem: "Prze.ta.rg na robo.,.
ty remontowe w m. Radomsku<l z dołączeniem kwitu o wpłaceniu wadium należy składać w Sekretariacie Państwowej Centrali Handlowej
Lódź, ul. Narutowicza 45 do dnia 19 października 1946 r.do godz. 12-ej.
gdzie również można otrzymać ślepy kosztorys.
.
. Otwarcie ofert nastą.pi dnia 19 października 1946 r. o godz. 12-ej.
Pańshvowa Centrala Handlowa zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, podział robót między kilku oferentów oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
(pap 1943)
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przekażę na rachunek czekowy PKO Oddział w Łodzi
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Własnoręczny
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podpis

przynosi:
~a.jnowszemodele
jesienne. Dział. prZflróbek, dziecięcy; reportaże
i artykuły popula.rnonaukowe.
Wiele sezonowyeh przepisów Jmlinarnych.
Pora.dy kosmetyczne, W z o r y ,praktyeżilego
urządzenia wnętrz o r a z
zapowiedz .

NOWEGO
KONKURSU
Z NAGRODAMI.

.*W1•
MŁODZIE~Ż red'a.gu·je i czyta
now4 gazetę.

L----------------___~==ł
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Nowy 1.9 ,numer tego·.najpopularniejszego . tygodnika. do .
nabycia we w.s~ystkich. punk- .
taek s~da!2:<y pł:asy codzien-

n.eji'

'

P01R·ZEBNA
N·A"TY C'H M·IAS·T
BIEGŁA . MASZYNIS~KA
Państwowa. . Fabryka
Wyrobów'
Pończoszniczyćh· . "OHA"
W 6Icza.ńska. 18'7

--------

--_._-------

.,

l(. SZOZEPA1il"SKl
li. rak 6. w, Zabłocle 11
, Tel. 572.;98

~OHUklwanl

NADSZEDŁ· nowy transport kitu
szklarskiego pO' cenach hurtowych. E. Hybś i S-ka, Wólczańska 135 tel. 224-14.
(Ag/1S4)

UNIEWAżNIAM
zagubiony d9'·
wód osobisty na nazw. Sperka
Genowefa. Łódź Napi6rkowskiego
Nr· 25.
(6316)

Pewien gracz na

meczu

FUTRO

Zwraeał

iW)tm

wYilądem

"Pewnie'On dlatego
Ubiór ma 2DiSuzon.y
że dał Pnydzlałowe
żonie swej kUpony!

Szepce

niego

piękna

.
KUPI;JS pięć aparatów telęfonicznych z tarcZ/ł.Kilińskiego 148 ...:..
(Sklep. Galanteryjny). ' ( 6 8 3 2 )

pnykład -

pani -.

, W~sqide powinid
ChOthlt tak ubrani".

ZAOFIAROWANIE PRACY

AKUSZERKI

. DOM MEBLOWY - L6M, Piotrkowska 154. tel. ,202-84. - Poleca
ńajtaniej: Meble biurowe, sypialtiie,sŁołowe. gabinety,· kuchnie,
tapczany. kozetki, poloweł6zka,
fotele. krzesła i stoliki pod radio.
Wybór du~' .Obsługa punktualna.
(ag.)

:Redaktor naczelny A:NATOL MDrUl..KO

.

POTRZEBNA gosposia z gotowa
GOSPOSIA samodzielna, dobra zna niem do trojga osób. Piotrkow
jómość kuchni, poszukuje pracy. ska 94 m. 7. Zgłaszać się od 3-5
Oferty pod "Praca",
(6306) pp.
(6307

LOIU..LE

POTRZEBNA dziewczynka do po
mocy w paszteciarni. Jaracza' 14.

PRZEDSIĘBIORSTWO

(6318)

.
.
współpracy. Oferty kierować Sp6ł POT~E~NA. dZlewczyna do dwoJ
lm śrupowa. śródmiejska 6.
ga dzieCI. Lipowa 20 m. g godz.
(4540-pl3-5 pp.
(pap.1942)

Nr 253 (470)

Adres Bedakeji

ł

Admbdstraeji ~

Łó~,

.l'ionkowska.· Si, telefon 123-M. ~ Redaktor przyjmuje. codZlennle od· godz. 13-14~ tel.· 207~18. Sekretarz Redakcji od 10-ej
do 12-8j. telefon 128-118. - Redakcjjl.'· ręKopisów nie zwraca.
Za trejć l· terminy o:lollZ9 nie· bierze OdpOwiedzialności.
DZIAŁ O&ł.OSBIIt:

CENY

OGJ.OBZE:A":

POSZUKUJE: 1. Stempkowskiego
Janusza . Wojciecha ur. 1941 ze
Lwowa, ul. .Tacka 7. lub ul. Pod~
leskiego 4. 2. Mastalerz Marii ze
Lwowa, ul • .Tacka. 7. 3. MartaIia
Andrzeja ze Lwowa, ul. aw. .Anny 6.·Wiadomość kierować: Stemp
kowski, Sopot. ul. Okrzei 2. (37-k)

sprzedam. od godz. 15-21. II Listo
pada 20 m. 6.
(4578-p) POSZUKUJĘ syna Kołackiego Ed..
warda. ur. 1 września 1927 w Wilnie. Wiadomość kierować Kwi..
DO SPRZEDANIA. okazyjni. fu- dzyti, .Tunaków 16, Kołacka Antotro karakułowe,
dułe, w bardzo nina.
(45'16..p)
dolirym stanie. Wiadomość; Naru
towicza 8. Sklęp galanteryjny.
(4567-p)
RóżNE

~osród pubłiczuoścl.

Bnłblł I

karakułowe

Obejrzeć

Wł_ cleławou,i

Profesor dr KAPUSCI~SKI STANISŁA W choroby skóry i weneryczne, .Al. Kościuszki 97. telefon PRZEDSIĘBIORSTWO techniczne
Nr 206-65, przyjmuje 4-6. (41.53-p) poszulmje urzędniczki.· Oferty kie
rować Skład Konsygnacyjny· CenDr JERZY KOWALCZYK, choroby traln. Zbytu śrub i nitów. Łódź. SKALE do radioodbiornik6w róż(4538-p) nych ty~"W, poleea lfOPI6TECH.
skórne i weneryczne. l1leromskiego śródmiejska' 6 . '
vv
Nr 41. 3-6. tel. 150-53.
W31/p)
POTRZEBNA wychowczyni ener- :NIKA, rOZNA~. ul. Wierzbięcico
giczna
do
dwóch
chłopców.
WiaNr
18,
telefon
19-55. - Wysyłamy
LECZNICZA - rRZYCHODNIA Piotrkowska 8. - Porady ambula- domość ul. Jaracza 23 m. 55, le-\Po.cztą •... przy lłaInówiep.iach podać
toryjne t domowe lekarzy specja- wa oficyna 1 wejście II piętro· w)' nazwę, typ aparatu i wymiar skalistów. Przyjęcia 10-19.
(101/ag.) godz. 17-20. .
(6282 li. ' . .
(kr. 1816)

AKUSZERKA Wojtasiewicz, abiturientka Warszawskiej Kliniki profesora Gromadzkiego przyjmuje Pomorska 43.
(448Ip) POTRZEBNI
wykwalifikowan
elektromonterzy. Zakład Elektra
teChniczny,
Rzgowska
52.
(6313
POSZUKIWANIE PRACY

Odpis karty repatriacyjnej, leg. Zw. Zaw.
zaświadczenie z pracy oraz 2 leg.
tramwajowe. MaltsymilianaGubitiska zam. ul.. Zachodnia 65J4. (6317)

POSZUKIWANIE RODZIN

wewnętrzne.

KI

UNIEWAżNIAM

UNIEWAżNIAM. zagubiony dowód
osobisty na nazw. Sujkowski Stanisław. Marszałkowska 30. (6312).
UNIE.WAż,NIAM zgubiony dowód
OSObisty na nazw. Borowiec Wanda, Pruszków, Rolnicza 54. (6314)

MEBLE stylowe i Ilowoczesne w
dużym Wyborze· poleca Mechaniczna Stolarnia. Wł: Jankowski.
Łódź, ul~ PiotrkoWska. lSl,
tel.
133"80.

Dr PlWECKI ALEKSANDER
- 1_NAUKA
I_
WYCHOWANIE
choroby
Piotrkowska
_____
_ _ _ _ _ _ __
Nr 35. przyjmuje 3-6.
(1557) ROCZNA Szkoła Kosmetyki. MasaDr MIECZYSŁAW KOW ALsii-:' żu Leczniczego Dr Ireny Rudowspecjalista chQrób skórnych i we- skiej, Piotrkowska 175/5. Zapisy:
nerycznych. Al. l-go Maja 3. _ godz~ 10-1~:." tel. 109-01. (pap 1744)
Przyjmuje 8-10 i 4-7.
KURSY Centralnego Związku Stenografów i Maszynistek Rz. PolDr med. B. TOŁCZY:RSKI, starszy skiej. Zapisy: Kilińskiego 50/7.
asystent Uniwersytetu Łódzkiego, Stenografia. maszynopisanie, kslę
specjalista chorób uszu, nosa i gar- g.?woŚć, korespondencja.
(6~8)
dła. Sienkiewicza. 37. Ordynuje
3-7 pp. Telefon 269-01.
(ag)

'ł.. óD Z

,r~m).

ZGUBIONO leg. tramwśjową na
OLEJKI perfumeryjne,
surowce nazwisko Mosżczytiska Maria. za..
kosmetyczne•. Zakupi każdą.. iloŚĆ mieszko Prusa 4.
38{k)
ENOLA" - Ló~, Napiórkowskie _ _ _ _...._ _- - - - - - go 24, tel. 177-00.
(pap 1746)

-,---_., -------

D Z lE N, N l K·

kupcy

MASZYNY do pisania,
liczenia,
(kalkulacyjne-automaty - zapisujące) i szycia Kupno - sprze
daż naprawa. Południowa L
,
(ag)

BRULIONY. zeszyty, papIer. makulatura oraz reperacja wiecznych
piór. ~ Lód~, Piotrkowska 96. Sklep Pomocy Szkolnych, telefon
Nr 212-47.
(wł.)

S-TUD'-EN-T Unl'wersytetu Łódzkiego pOSZUkuje pokoju. Cena obojętha. Łaskawe oferty proszę kierować do Administracji
Dziennika
Łódzkiego pod .. 4579-p".
(4579-p)
DOM z wygodami, centrum miasta, bez długów, spadek zamknię
ty. Wiadomość: Brzezińska 18, I-e
piętro Marciński, od 15-gop.p.
(6311)
Dr med. KUDREWICZ ZYGMUNT,
. - -..- - - - - specjalista chorób skórnych i we- SKLEP z urządzeniem
odstąpię.
nerycznych. Piotrkowska 106. _ ul. Wschodnia 11-13. Owocarnia.
Przyjmuje od 7-10 i od 3-7. (ag)
(41fk)

techniczne
warsztatu do

,

Ieca

....;....;-----~---.- - - SKRADZIONO wizę i

rób kobiecych i akuszerii. Upl'rZLyeJ':
gionów Nr 9, tel. 166-29.
muje 1-6.
(1016)
_______________
Dr Henryk PROCHACKI, choroby
Bltórne i weneryczne. - Legionów
Nr 17. godz. 12-1 i 3-6.
(5810}
Dr SWIĘCILO ADAM chorOby ko
biece i akuszeria. Zawadzka 38 go
izina 4-6.
(6026)

6

pierwszorzędnej jak~ści p o
z własnej wytwórni

-'I

(Kr.1740)

POSZUKUJĘ pokoju
sublokatorskieg'o z używalnością kuchni. Oferty .. Inżynier".
(4574:-p)
_. _
ODSTl!PIĘ pokój za p·omoc wnauce. 3 klasa gimnazjalna. Wiado'Dr KONAR WACŁAW - choro- mość 11 Listopoda 45 (Sklep).
by żołądka. kiszek. wątroby, Na(6309)
rutowicza 56, tf'lefon 119-59 przyj
muje 3-6.
URZĘDNICZKA wypłacalna poszu
kuje pokoju przy solidnej rodziDr. med. LUTOWIECKI 'JERZY _ nie. Wiadomość, Tel. 145-65.
choroby skórne i weneryczne. Le(ag. 200)
gionów 9,· tel. 156-10. Przyjmuje - - - - - - - - - - - od 3-6.
(ag) POSZUKUJĘ pokoju umeblowanego lub bez mebli. Tel. 260-46 go(456B-p)
Dr L. .R62:YCKI, specjalista cho- dzina 15-16.

Dr ZOFIA· SKONIECZKA, lekarz
szpitala Kochanówka, specjalista
chorób nerwowych - przyjmuje
4-6 ul. Piotrkowska 16. Leczcnie
elektrowstrząsowe.
(248-p)

większego

i .MIODY staropolskIe"

zgubion/l ksl~ę
czkę
ubezpieczalni z
Brześcia
n/Bugiem oraz zaśw. rosyjskie.1:
gubernii Tomskiej na nazw. Kobryń Władysław.
Sierakowskiego
--"P.:l=-=~~-~~~I!:l:!!~~_ SPóŁKA 8RUBOWA, Lódł, Qród- KUPUJEMY· milanes. przędzę .. i 19 u Krauzego.
,(6323)
~DD~D 11....
9 33 d t
nici Wytwórnia Bieli~ny, K. N1e . '
. '.
KUPNO i ~...
R4łlW rult
miejska. 6 tel. 13 . os arcza wl'ad'omski i S-ka, Łódź, Zawadz- ZG.U. BIONO leg. tramwa.jow/l (nie..
~--·I hurtowo po cenach urzędowych,
k )
St alt
F li
SZALE I KRAW;\~Y, stale ,~o:we śruby' nakrętki,· nity, wkręty do ka 5 tel. ·152-26.
(4M6-V) bIes ą ~a.. nazw.
OSI.
e· cwzory. Wytwórma .. Włókno , ...
t
k'"
e
jan. POJezlerska 77.
,(6806)
Łódź, 6 Sierpnia. 2; tel.17l-03. Ce- drzewa, i metalu, za ycz l l mn
ny fabryczne.
.
(ag. 201) wyroby metalowe.
(4539-p) PERGAMIN 'roślinny do tłuszczów UNIEWAżNIAM zgubioną. leg. sm
gatunek pierwszorzędny J?O ce~ie żbową, wydaną.. przez Min. Bezp.
:oa...,...................................................................................................."'...............,.,......., ...........~......~....................: hurtowej poleca ;,Składnica BlU- Publ. komendY Głównej M. O.
rowa". Łódź. Piotrkowska 69. te- w Warszawie S. A. 69 na nazw.
(6308)
lefon 116-60.
(kr. 378/M) kpt.· Wacław Roman,

Dl' med. M. GLAZER - choroby
skórne i weneryczne.
Ordynuje 3 i 4 POKOJE z kuchnią, na III
5-8 pp., Andrzeja 28, tel. 179-10. piętrze, 3 i pokój z kU,chnią' na
(ag) parterze do wynajęcia od 15 grudnia br. na Piotrkowskiej. Zgła
Dr JERZY SURKONT - choroby szać się po informacje - Główna
kobiece i akuszeria. Piotrkowska Nr 2 (sklep galanteryjny). (4554-p)
Nr 109. tel. 177-76, ordynuje 10-11 _ ' c :
,", ..."..c.·
.Jb~·C"'- -=-""" . -"
15-17 godz.
(ag) ZAMIENIĘ elegancki· pOkój z u- - - - - - - - - - - - - - . żywalnością kuchni (Ruda Pabiacentrum.
Dr med. WIKTOR PIESKOW - nicka) na Skromny w
choroby nerwowe i wewnętrzne, Oferty do Administracji "Ruda
Pabianicka".
'
(4580-p)
ordynuje w godz. 3-5. Leczenie
elektrowstrz=łsowe
w godz. 5-7.
odstąpię.
Zawadzka 6, m. 7. Telefon 138-81. SKLEP z ,urządzeniem
(4586-p)
żwirki 18.
.

·}lOszukuje

WINA OWOCOWE.

DROBNE OG.l O·SZ E N I Al
•.
--------""'7'. . .-.

LEKARZE

100.-

480.-'
Dembowski J. -:- Psycho ogIa ZWl .
.,
170.. ka W - Kobiety z Ravensbruck
Do b aczews
. •
domu
200.Dobraczyński J. W rozwalonym
.'
250,- ,
. .
J
N owa miłość i in.
opowladama
IwaszkieWIcz •. .
. k
1 k'
250.Jakubowski W. SłownIk rosyJs o-P,o s l
polsce
Jastrzębowski W. - Gospodarka n~emlecka w
700.1930-1944.
. '
180
Kodeks polityćzny; (BibliO~eka Te~s~ow Ustaw).
.Kirchmayer J. - Kampama wrzesmowa
~gg'Lec St. J . - Spacer cynika. I1ustr.
.Minkiewicz J. - Kazania i skargi. !lustr:
180.Putrament.l. - ewięta Kulo. opowiadan~ti..
170.Pytlakowski J. ~Powstanie MokotowskIe. Reportaż.
120.-.
Staff L - Wiersze wybrune. z portretem autora
200.System~tyczny Przegllłd Ustawodawstwa. Polski Odrodzonej 800.Tatarkiewicz W. - Histoi'iafilozofii. T. l.
II
550.Tołstoj A. _. Droga przez mękę. C~. I: "Siostry •
300.Złlliacm K. _ :Między dwiema wOJnami
130.(Kr 1797)

--= M,18 D.A
RIECIPOSP8LITĄ

miesiąc(e)

300.-.-

.
· · T - Mury Jerycha. powieść
B rezanie
~ka J _ Siostrzeńcy ciotki Agaty. Dlamłodziezy
B ro
w
.•
l . . 'erząt

==

N ależnosć w kwocie

za

Spółdzle łoi Wyda \li oiuei ..UYlELNIK"

,.MODA i ŻYCIE '
))PRAKTVCINE«

Dwutygodnika "Przyjaciel .RzemieślnikalI ,~
~

Ił 1I0WOSCI·WYDA HICZE

czasopisma dla kobiet

~

=
!-

1Z

n o w y
numer
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UWAGA!

UWAGA!

PiotrkoWllka 96, m-pIętro, cźynny od 9 do 15.
'18. milimetr szpalty
poza tekstem 3ł.20.

Nekrologi zł. 15.- . . l!Ililimetr szpalty. D):'obne zł .. 10.- za· wyru
(naj~ej 100.- zł). Poszukiwanie pracy1.rod.zinza wyraz d. 5."(:r>ajmmeJ zł. !lO). W numerach niedzielnych l śwhltecznvch
50 proc. drotaj. Rachunek ezekowy:p.K.O. oddział w Ludzi N-VII 567

Wydawca: Sl'ó1'.IDZlELNIA· WYDAWNICZA .. CZYTELNIKI;

..

WYTWóRNIA
pUdełek tekturowych Sapińska i arocZ'~ski,
Zau
chodnia 68, WYJeonuje
zamówie
nia i posiada na. składzie gotowe
pudełka.
(4568-p)

r:a

FRYZJERSKI zakład, damsko-męski sprzedam z powodu -WYjazdu. NAGRODA sa odniesienie zosta..
6-go Si~rptiia 10.
(4561-p) Wionej w ksiegarni . wojskowej
jasnej teczki z radiowymi Plllnami, spisami, dla znalazcy bez 1f81"
l\IASZYNY gremplarskie i nie du- toś ci. Krzyżanowski, Piotrko,rska
duZą 'przędzalnię zakupimy. Ofer". 81/14~·
.
(4ll75-p)
ty z podaniem waruI\ków "Dzien:..
nik L6dzki" Nr 1868.·
(1868 Jkr)
ZMIANA NAZWISKA
Na· podstawie art. 9 p. 2 de
SPRZEDMI lampę kwarcową. ul. kretu z dnia 10 listopada 1945 r
Wschodnia 11-13. Owocarnia.
"o zmianie i ustalaniu imi()ll ina
'
(40{k) zwisk" (Dz. U. R. P. Nr 56, po~;
__ .
~
310>, Urząd WojeWÓdzki Ł6dZlU
MASZYNĘ
podaje do pUblicznej wiadomości
nie sprzeda;dtnam,skplI.. w kdObrkYIn s1ta
7S- iż następujące osoby uzySkały Z8
lotr ows a
zwolenia na zmianę nazwisk- ' rom. 12.
(pap 1941) dowych.
~
1) Głód Zbigniew ~ Młeczyshi.w,
BRYCZESY sprzedam oraz .wyko"- zam. w Pio~rkowie Trybunals~
nywuję specjalnie _ Piotrkowska ~ na naZWlsko "GORTY:&SKI,
176-12.
(pap 1940)
:n G ł 6 d
Leszek· Jan~s.
zam. w Piotrkowie TrybunalskiDl
na nazwisko "GORTYŃ'S:g:I;
(papl~3?)
ZGUBY 1 UNmWAźN1ENIA
ZMIANA NAZWISKA
.
, N a podstawie art. 9 p. 2 de-.
~~WMNIA :;nę weksel wysta- ~etu z dnia 10 listopada 1941i .,r
Vilony w grudmu 1945 .przez Ma- "o zmianie i ustalaniu imion i :ue.
riana Pacułę na sumę 4500 zł.ży zwisk"(Dz.U.· R. P. Nr 56; pol/:
ranciKnabe;. Karnicka. Pigoń. 310), Urząd WOjewódzki Łódzki
Zgubiony 8.:10.46 w Warszawie,
podaje do pUblicznej wiadomości
.
.
(6316) iż. KUTA Roman,. zam. we. WS
.
~.
. . ' Górski Zagórskie, gm•. Dąbkowice
UN~WAż:NIA SIę skradZIOne zle-IPow. ŁOwickiego, uzyskał zezwo
centa Nr 13888. 1~035, 13919., wy:::- lenie 'na .zmianę nazwiska rodowe
ane przez .. WYdZ.lał AproWlzacJI go KUTA na nazwisko
"KALldlt\~Sp.~ y?:~j_3~9.0~i· 4Beton".
NO WflKIH.
..(6S26).
Jpap 1936)
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