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zdegenerowanego reżimu -- Sprawozdanie kpi.
Noel' Bakera w angielskiej Izbie Gmin
Na \VlCZorraljIS~Yi.n POlSlted~'enlil!1 ~ar-I cIs, No,~ Baker, cZ}OIuek partii PTalCY.
lamenm bnntY]'Sbego kalI)lItan P.ran- ktcxry powrócjł uieda:w:oo z HisZlP:~nłi,
•
g;d:c.ile iplf!Zte!bywal ;prz,ez pewien c.zalS
~e~ wiedzy. rząd'!.l. ~iLsz!pafl's:ki!eg.~ 0.~
.
.
.
.sw~adJcizył. ~e pozYlcJa LY;'OOIera.lla P,ran
co jest n1eqJeWiOO...
.
w HiiSZ!PanH panuje Dltrd~o p·(}wa.
czym dlSmiieJe
·llJi:e
Francuzi
re- ma Sly,trua'Cila. 1lII'ZY
nwru:S!Z·eIJ1iiia.
!JJ.J'leS/biiZtu

Nasze zWyClęS. 1WO
nad Sekwonq
są

zmęczeni

różnego

!beZlPlleczeńl5łtwo

obecnie żaden r~ą:d. Mó!'Ylby m6i'ł
za.tSttąpić re!i.im g-en. P,ranco.
Na (pytELnie j'e/ooe;g'o z (po<sIÓW c. z.Y.. nje uwaia.. za tallcl Ttz-ad•. z:uaJdiu..
ja;ey 1Sd>ę 'Za gramca ...,.. MaJO Nd1 0!1
~~~ . .odmotwInie. . 'YY1'~adąc
ł;vJ1ikonaddedę. :te nąd taki po_a-

..."chleba
fragment

n~g:o lHlWBlt~go ~aj
wyjmowa~

booJlellków

nam dzlslaj ...U Oto
w jednej z pIeo!'

cłlleJ:m

kam w Łodzi.
J!1IUe...
....._,..;_ _ _ _......_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....._ _ _ _ _ _.........._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

dzaiu głosowaniami i nie mówią już r'6<łdu hryiYlj'sildego.· Hlszpanła znajo nich zbyt wiele: My znamy sprawy duie się w kleszczach zdegenerowa.
II
l1li
dla nas :bliższe i raczei im mamy za- nego reż'imu dyktatorskiego.
miar poświęcić swoią uwagę. Jeśli
W c:za\)<]e wojl11Y hiszpa.ńscy demozaŁrzymujLemy się chwilę przy wym kraci mQłc1lilH si-ę. pracowali ~ wał.
kach ostatni-ego referendum we Fran_ ,czy1li D zwycięstwo nad osią,· Obec- .
cH. to czynimy to w taki sposób, w n.iie wJdza. ż~ dIcih wYlSi:łt.1ti szły l!1Ia
1I
ll
jaki żołnierz przystaje na moment 'manne i naród lhi-sZlP.ańs:ki, k·tónr ma
III
w swoim biegu przez pole bitwy, Wyts·okie P'Oocouci!e dit1lmy 'IHł!ro.dOW.ej,
.
II
aby· stwierdzić, że sąswdni pułk 0- czuj:e, ~e jest wYIIZiUJCOtn\V 'Z. ·xod:z.Jlrry·
Z·.'.
S·l,.:
11111
. -I
siągnął niezłe rezultaty w. natarciu. ŚWitata,
Chwali swoich towarzyszy spojrzeR:flPUbliikańSlkli ruch opo.ru ie.s,t ba,f:"
niem, krótkim uśmiechem, . któregodzo sdil'l1y, gl\lyZ w iPfZ:e'C'i1w,nYlln' ra"
.
tamci pewuienie zobaczą. mówi 'im Z'ie Brukea- nie mó.gf,by odbyć 'swojej P!~YZf 15.10 (PAPl. Końcowe V1J-l Mimo deszczu zgrnmadzłfa się bar! We wnętrzu patacu stanęła strat
o ·swoitel radości; za chwilę zńowu taj'llej podróży..
siedzeni'e KonferencJi Paryskie1 ścią~ dzo licz,na publiczność, by ujrzeć raz m®Jska w gali. W sali po:sietiz~ pa..
podniesie karabin do oka. Cieszy się,
Batker poi(}!kr,eślil, żero:z.mowyz gnęło we wtorek po pqłndn1u w oko· Jeszcze dyplomatów 21 naństw, kió-' nQwało ruezwy1He ożywienie. Więk
bo wie. że zwycięstwo tamtych jest prZyWódcami . ruchq o.poru .przeko- Ii~ pałacu fuksemburski~o większy rzy przeważnie olluszczalą. Paryż te SZ(}ŚĆ delegacji }}yła w komplecie
:;,QWUQcześnie jego zwycięstwem.- naJy go o. ogÓiln;vnnz:t'!:elcyd,Qwa.nlu, Uliż kiedykolwiek tłum CIekawych.
go samego wieczoru.
już o godzinie 15. Galerie dla prasy
ZatU)
my wi'ęc l1as~· powoo·zenie że .. ntllsi ttasłąplć: szybka
dla gości były p'rzel1.etttoc0ne. Obecnad
lecz hęz Wolny domowej. W dadszy3.1l '
JfYIi' wszysc.y ezte~ ministrowie
Pa
,,, .. _~znie blitej ciąJgU swe~oprz,em6Wilen~a· Nool B~."
~aniczl!ych WteYde<j Czwór
Wisły~ . UJ
"riłwlek' .w . naszych ker domagał się zalSlto$Owruni.a b'lo":
Dł&łow. B-yrnes, Beviu; ~u1t.
dziejaob:. mił}!9t te właŚclwJe· nigdy k?dy e:k·()!nooliczll1;eli w· st~1.1nlk1t do "
O godzinie 15.10 premier _uli
nie 1jyłda~~l.·. Niemcy, oddzielające HiJS:ZiPanii. POIcLklre®ii't om, ~e H~SlZ1lal~ogospoda.rz I(ol1if~ninc}i ParyskieJ
Polskę. ()dFrancJi,., pOłączyły nas z ni:i gJ10zii niieibez!Die'Ciz'en,s;two., j,eśli rzad
zag~ił. ostatnie posredzenle.
nią wę2:łem, którego rozcięcie o\Zn.a~bry·tYljski trwać będzie w bezczy:n:no
~
Następnie przewodnictwo Objął de..
czał.oli y · k1ęsk.ę dla· obu narodów. ŚCi i.wIdocznej ?boję·!.no~Cj w stD. ~s~n.n ..BęR!LIN., 1o.1~ API... W ~erhm: ta ooęj~u'Je. ~6wJ1rr!eli. !ll1.IU~'ta!y.s>t0V:l~g.gat c17Jński dr Quo-Taj-Ozu. M.oment
Znamy tyJkojedn~ drogę, mogącą:ku. do te,go k l1a!iU••
~e~Slt za poz- gs~.ru~~:~~::. ~:rilt1Jo!l~1fYna_ IgeneręJow. a!dmll':ałÓW. l OIf~ce:row lot ten uwieczniło E~t'ki aparatów fotozapewnić nam pokój: pragniemy, aby mo, by urartowac hl,g'ZlPallSlką d'emo- YJ ~ J.
~
Y.
wy rriotw,a. Przewiduje S'lę ful kary -do graficznych. Przewodniczący zapropo@wał pnyjęcie zaleceń do 6 trakna tej drodze złączyły sienasze kro k~aIClję; tl"~e~a zagrQlZ.ić a1kcja i jeśili ~~t }eKk»o~.~e zarz~erua, dD;fYOZa.:ce lO1cut cię~kdlbl1 r:obót.
kizkroli;ie.m FrancJi. Zwycięstwo me pfZyn'leSJe to remt:lta·tu, t·rzeba Ll.aJktt~wa:nua !ZiI?~odI!11ar~y . ~()!]ell~Y.c!1t,
DROBNIEJSI PRZESTĘPCY
tatów pokojowych.
połączonych sil francuskich partii ZaJs'tos·ować al{!cITę, by p,r.zeko!l1ać Hi~ :n~enmeCi~]c:h n11!Hlta1fY's;tow. l ~ernen1tllDo. t>eti kat'flgJOrH na1leżą hitlerowcy Następnie przewodniczący od<ezY..
demokratycznych w ostatnim. rel'l2- szpanię, że p.rrunco rZflCzYW,iiŚde mu- mlelbe'Z'Pl'~z.neg-o PO'te.t1iC'lalli:.1il·e.. we ~r.zenJiieSlilemi z 2 POtPrzednkih Zjt .. do tal łi~t deIega,cH
iugoslowiańslQeJ,
reudum oznacza i dal naszeidemo- si u.SItapM,
ws.zy!Sltłu'dh ~. s,tr.etfacl.! olmJp.rucYJlIlycih, 'bre za,c!h{)iWailll,e", jak równie!Ż wszy. W którym ~wierd,~f). ona z tafltitń
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" ()!;v-O'\V1jje Z1. ~. ~ 'Y1'~.lUozeme 'P'nz'6Z wyso:roi<ego of:ilCera: b.rytyjisildoe- scy ci ·naZ!llścl. tl\.; ry.Cln g!ownąwtną
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Noela Balk:e:ra bnm:Yi].g~l ~1tI11ISlter Sot.~ gO iailw .reemoIIlSltra.cj.a ooUd:a.rnośc,i &O było P'irustowrunj.e ni'żs'Z:V1Ch urzędów W OSTATNIM PO
reNiU woNie fest to zwycięstwo olśniewają nIU ·Mac NeiJl p.oIdJQr~lFt, ze '~odk,oml jruSlz.'nilCzej W s,tD.s:unlku do NIemców. w Rze's,zy;.
bec tego, że deoyzJe. jakiepowzi:ęła
cew ale o~.~e~riętrznych ~!e~t~w suk~ t·et m'~! beZIP:llelc~en~'twa me 1!z'l1a1! .. Ztgo!dttlie z ';:YIł11i zrurzą.dzeniami po--'
ZWOLENNICY
K9'uferencia odnośn~e pewnych kwecesu waz!1Ie}sze. Jest ~mleJętne Wy: SY;Uu~C]l ~ Hl'slwam'u za zargro/Z1emie d,ejrzalil;i N~emcy z'oSJtaiIlą podziełen:f Tu 'WY'lilCza .się wszys.tk~c'h ?1,~h:- ~tli są t~o. rodzaju. i~ u!łiemożUwia
korzyst~lll'elegO owocow~ Mamy n'~ pokoJ.u św~rutowego.. . . . .
. na 5 kate! Z ' o , l i i i : ; r o w c ó w .uwaiŹ(lJ1lYIC!h za POW3.1zmer Hł r.ządowi lugosłowhmsłue1J!u podpi~
dzie}ę,ze Francuz! J?-oŁra!lą d!ł ć S().~l~
Male N~!l \VYlPOWl'e~Zdat SIę zar6w
GŁOWNI PRZESTĘPCY
s.zYlCIh,'I11lŻ z'WY'w1i cztO:nkO\Viie partit. sąme tra!dału z WIo okamI, dopokł
z Ium radę. ZmnOOJ~zente SIę 1l0S~! no .iP,rz?l~lwko s!aapkrc]ollTI jOO§:POlda'r: Kat~goida ta oib'e;imuie zbroctn'Larzy Ioh kara mOlŻ'e opiewać na pewne S'll nie zm~eni się punk~ó,,:. które budzą
po~ytYwnych )VYl>owle~zi na ko!zysc czym Jak zerwama stosunkow dy wolj:eminydh, członków olr,gan..;,zaeji, u. my p.iieI1<ię,ż,n:e na ceJle retPa;ra'cyjne. $zczegolne ~astrzezema Jugosławii.
,liczby osób, wstrzymuJących. Się o.d pl()lma·tycZlnYlC!n.
ZIIlaJllYlCIhz.a .zb.rOldtl1!ilC!Z'e prze'z try,bu- Nie posiada,ją
oni b~emeg;o p,rawa Tekst tega hstu rozdano wszystkim
g~osowania. tłumac'zą na ogol pOh:
UWalŻa on, żemo,ż:na!by za,s>tOlS'(}!," nar rtomnibe:rs:ki, oraz :imnyoh UZil1a- głos{)IW~ia.
.
.delegatom~
tyczni tntetpretatorzy zmęczeniell! ~ w~ć O!g1~.att1riJOz'ell'i:e ~k!sPQlrtm lIlality do. ,ny,cIlt 'Za lPo~etliCij;atn"e '. nfrflbezp.iecz..
.
nEHABlLITOWANI'
.Złlleeeni~ do .5 tr~ktaww.· pol,{oioap~Uą francuzó"!,, raz po raz .Clą -ąllSz!P~'m;l łydoco w Wj<"[)adiku z·a~a'r· ny:cfh. N}'enncy,olbjęci tą kate·~Oipj.ą,
Ocz,eOCu}e Sfię ie Pa:pem, f.r.i'tslCilie wyclt Przylf~toprzez ałflamacJę. Wów
gUlętfcb .do no\\ ych ":,yborów I w <CIa [!l'''lJę!d!zyn~rroo-owego lIJoro'ZUJllllen.ia 'ID'OIgą lbycska\Z'altli na karę śmIerol, i SCiha>e:ht będa p otd>darui ba.dalnlu na ozas pr;?eworut4c~<lcy dr Quo.. T~i~Czlt
dodatku ustawicznie !'gltowanYCh w w t,eJS'Prawle.
dozywo;tnJiie więzienie l'l1'b konfislka4:ę zasadzie nOi\VYCih dyrelktyw. ZELrzą.. w~~ł9s1ł pr~emowiQl1ie 1I000wI~C9ne
bardzo. ~dmiennych kJ.erunka:h.
_ Gdy NOleil Baker zrupy.ta<f, CiZy Mao ll1a.:j~tku.
' d z e r u a te{),~l1'alczają rów.n&eż, r i.e zakoncz~mu prae, kOH{«Em:e!ł. stw~rCh!,J>elUe stano~stro PartII Repu Ne:i1 ll1;]e p,(}W'!edz,ira!łlby ild[ktt SItów za .
DZIA,LACZE
ozl()11ikowie . ()f!lg.ani~acHniłe'UZ'ria,nyQ!h dzafąc, ze tel d;;!oło. z~słame osądzo
blikansko-Lud:owli)ł (Mnp)! w poprze- chęty pod adresem 1rislzpańsk.klh de~ Do teJ ka!l:egOlr.id należa ci, którzy za zlhrm:'l!TIillCZe 'Plr:z.oosąd utOIry.mherski ne przez h!stonę.
•.
dnim r~feręndtunn~kł~nia!ącej swyc~ mokrałów _ ten ,()ISita:bni pl"zesz·ędl P~{ZYCZYNILI SIĘ 'DO POTĘGI HI- - lilie będa zwo1n~etni .a.:u>t:oma:ł:t,'lCwie Nast~~nie przemawłaJ~ k~lejno mi..
czło~kow do zl.ozenIa • odpowied~l nad py!f.andletl11 do PDrrządk!U diZden!l1e- TLERYZMU ikorzyiSłali ma·terria1ni.e z OIbozów'illltermowanydl bez·Uif:lfze.. nistrowie. spr::1'\Y . ~agraijlc~nych USA
••ule , obecni,! -po 11!ez!lacznych gO, Zdallli.em Mwc NeHa n!i1e diS1tn'ie'j·e·z T·eiljmu.· biiłlierowsikiego. Ka~.ego·I".iIa dni/ego ZlbaJdaiJ1i'a ~011 S1mnvy.
.
- BYF?es. ZSRR - ~1oło.tow, W.
zmianach proJektu, wymkaHłCych z
Jlrl'tan.i.1 ..".- Bevin. 'francji - Błuzgodn·tenia poglądów trzech naiwiękąault. ldórzy zgodnie podkręś)a!ą
szycb partii - usposobionej do. re•
I
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ogronUJY wysiłe,1i narodów w dżlełó
ferendum pozytywnie, .odegrało tn
.:utrwalenia pokoju. przoowyclęż,enia:
n!ewMątpliwie poważna rolę. Dćemok~l~
~.JetrzQcych srętruąL'lości ] sporów,
CI
RP pomogli rozstrzygną Wyllł.Q.
" .
. .•
j,:tóre zdaniem mówoow - sa «lo ....
referendum. pt:.~wica tełj ostbr~żnbości
..
'.
snruę-e!3, poeZęl.1l Pf&mhlf' Błdaulł
,)partii środka znalaz a so le ar2:am~~ął o .gOd31 !1.J-e 16.23 Konferen
dziej Odpowiednich sprzymierzeńców.
..
l'
cię ParY$ką. a I'!~!l~ga.ol JlOŻ'e.gf1ali
- .,ludzina nie"~ -:- TO'dobrże: przy
wlsną
sł~ no podWórzu .Pałacu Ll1kseti1bur'
.
skrego.
najm'nieJ wyjaśniła się sytuacja.
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ZWYCięstwo postępu na zachodzie NORYMBERGA, tS.l0 (P
. . ..•. ....•.
pewnoiutro 0jŚrOdek nasenny.
.
czy wschodzie zawsze przyczyni się 11 skazanych na śmierć Zbrodni"., .
'.
. 1!0 egz:kucii. 'Y . Cho~jaż ,ludność ~orYn:berl' wie,
do wzmocnienia również i naszych rzy bitlerowsJdch spędza ostatnią cIągu ostatru.ch godZIn żr C1a ' n~kto- ze. włQre'k lest ostatmm dDlem życia
sił. demokrtaycznyc.h' lUZ choćby d Ił
l .. h • • •
Ił. rzy z.e skazanyc" SZ.ukaJą pOCIechy l je! byłych przywódców - zachowuprzez to, . że . powięk~za ono stopień ~ ę w ce ae 'W'lę~lem,a. norym er ": czytaniu biblii oraz, w. prz'yjmowa i~ się apatyczme. Pozbawiony da-.
,.:.
.,'.'
~ v
stabilizacji powoJennego śWj,ata •• Jest skle~o przed, udanl~ SIę. na szu- UlU sa~rame~to:w. udzIelanych' przez· chu ,n~d głow~ na. skut~k bombardo-. PA'RYŹ, 15.10 (PAP). _ Ministet
PO prostu ~ieuni'knionym wyntkilem hiemcę. trodła radZledne ~onio kapłanów wIęzl~nnych.,
.• wanta stary Nlemlec, SI'edzący przed! Rzymow.ski w towarzystwie członka
przemian hlstor~rcznych. ze formy 51y, że egzekucja rozpoczme się
A. teistyczny. kleO'Iog. hltłerowskI, SWą. piwnicą, ua pytan.i~ . koreS POn_!c1lelegaCii IJolskiei Vvcbowskiego ().~
~ażdel nr,vel sta~mzacii· ~ą .bąfllziei w środę w minutę po północy. ' l!i:e:~:~fe~ra da~:~~ch~ąg~elł~~:ei: i ~~:~i~~~:i~~ii co~mY~~pg~::~:!r t1U
lmścił Paryż, uclając' się d~' l.<rndY"
em'eOst raro;YwCnZ~lleeZ- °nl·ePznOPa~Jązce... lU'!j'O't'Tch- . Wia.domości tel nie potwierdzono Ribbentrop otrzymał ostatnieinocy .Jestem sam'zbytbliski śmierci, abym l No' Bek~d Jdrokgą mors~!, ,?'!eO!:JNJ;łzę do
cz~s wy~ątków prawdą h1st'::yc'znl1,' - .
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.
c.zy T:lm<zp. ;~~ł- wiece} '-ni~ WY2:ra- ter spraw zag:an.lcznych ZS~., Southampton samolote1n, skąd .na taJą: cz~ W;Zy.sCY będąpo,,:!'e~z~ni· . . '
J RK. 15.1 0 (P-:'-~) na . demokracji jednego tU31U. . Jest Mołotow
zmlemł w ostatmeJ
kI d' tr
tl t k
.Q
jednocze~nie, Kto otrzyma .. plerSCle- l\1;mlster Skarbu DąbrowskI l presl.łkce~em całej (udżkoś7i. tak samo, chwili swe plany co do n odr6ży po.. a Zleli ansa, an y U ." u~ nie 601e..~n~~? Jednakże na wzmian- zes Polski.ego !3a.nku Narodowego
Jak odkrycie nowej. gWIazdy czy
do Sou.thampton. na pokładzie Elisabeth odpłYnIe do Nowego ~ę.. )ómQZh'l\ ości ?odatkowych przr~ DroŻlliak opuścili Stany Zjedn(jia.
karstwa zwalczającego skutecznre kr·
'·k 1.._ t . ki
D'd " . Ja ku .
z.ła w. gospody,,! e ~ybko urywaJą
.' ~-1·· . do 12"
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Jakąś chorO'bę.
'E. C.
ązowru a lJly Yls ego)) 1 o •
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czone 1 Uua.l S1ę . ,u...anauy.
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LOU·ISE LEPERE

Pogrzeb odbędzie się dnia 16-go b. D1. (, godzinie U-.ej z kaplicy
cmentarza katolleIdego na Dołach.
'
Na smutny ten obrzęd zaprasza przyjaciół i znajomych.
. li.0LON1A FRANCUSKA w ŁODZI.

·m

2

ER

emeryt,

o gudzinie li-ej, . po czym nastąpi pogrZeb na StaryCinenta~
t'Zym.-katolióki przy ul. OgrodQwej.
.
ZaWiadamiają o tym, pogrążeni w głębokim smutku

P" Jadwigi

Niższej

N'SŁ

, . .- - - - - - -

~almąl w Boga po długich i ciężkich cierpieniach, przeżywszy lat 71.'
Nabo'Żeństwo !i:ałobne odbęduesię W cz\vartek, dnia 17ąo
października 1946 r. w kojciele
Józefa przy ul. Ogrodowej

'.

Ac1mi1listra.cja "Dziennika Lódzkieg.o" ,przeprasza
Garldńskiego f;a błędy W zaWiadomieniu o nabo~

żenstwie żałobnym.
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Porcelana artystyczna i.
w Miejskim Muzeum Sz
kSięgozbi6r

.~.źego ośro~a t:ulturalnego

List do Redakcii

ki

W Łodzi

Do
Ob. Redaktora
"Dziennika Lódzkieg()

II

w Łodzł
ne dzieł,a z z.al.~e5u historii i syste-\ nej prc,cy gr-ona ir'enowało:rów ,i
sztuki 1 :i1l1.
konserwałorów zbiory muzeum :bO
Niniejszym prosimy o zamieszcz.e
Chlubą muzeum jest' kolekcja re-\ stały dOip~owadz·one do porządku.
w poczytnym "Dzienniku Łódz·
pr.oldUikcji faklSymiJlolVV-y;ch. ZbIór
Wśród O!brazów odnowlonych w
następującej notatki:
ten jest jedyny w· Polsce.
praco1\vni znajdują się płótna RoSkładając serdeczne podziękowaPłótna mistrzów ma'la:rskich były da:kowskiego, Ba!cda!relliego, Wi- nie Szanownej Redakcji "Dzi~nnika
nao,gół ~nilszczo'l1'e> należało je od, toMa Pruszkowskiego, Andriollego,· Łódzkiego" za umieszczenie w Nt'
reiStaurować i odnowić" Ponieważ (portr-et Helooy Modnzejewskiej) 277 dziennL~a z dnia 8.9.46
artyAJ.,dhi'wum Mlej!Ski'e pęcznieje z ro- i in.
pod tytułem "Czyżby naprawku na IJ."ok i objęło już cały gmach
Miejskie Muzeum S-z!uki
,zapomniani", najusilniej prosimy
przy Placu WoLności, muzeum u· sra z opieki i finansowego
łaskawe podkreślenie jeszcze raz
mieszczQ!l1e z'osłało VI odpowied- cia Ministerstwa Kultury i Sztuki. w swym poczytnym piśmie, że pomm IoJmlu przy ul. Pułk. Więc:kow W ciągu" naljbUżs-zych miesięcy namaterialna naszego bytu jest
skiego (Śródmiejskiej). Założono stąpi otwarcie !l)1uzeufl'l, które sła- gwałtowną potrzebą. Emeryci przełam również praco:wnię re:słaura' nIe się prawdziwym ewenementem waznie byli przez Okupantów wy.ton;iko-k,oIU'5erwatorską pod ki'erun- w żydu kulturaInym powojenn~j
lub przesiedlani, a wszyIdem wy;Mtnego fachowca, Jana L<odzi.
.co posiadali, musi~li pozostaMarksena. Dzięki energii i wytężo(o.)
na miejscu i wędrować tylko W
co . mieli na sobie. Obecnie 8ft,
, bosi i głodni, opału znikąd
otI'zymują. Utrzymać się z eme
umądzenia fabryczne ..
od 250 do 1000 zł miesięcz~
Jedyne 'W Łodzi lPrzed'woj'en~~
jest niemożliwością.
Miejskie Muzeum Sztuki im. Barto
Może głos prasy
wzruszy serca
s.zewi<ozów powstało dzięki i1ni.ojały
miarodajnych z Minister
Poczt i Telegrafów i przyśpie
wie Kazimierza BartolS1zewtoza,
tak wyczekiwaną poprawę naZll8fWcy i kolekojOUlera, który p:rzez
,szej egzystencji.
CZalS slWoje~o żyda zdołał uzbierać
Sekcja Amerytów Poczt.
M1iUICja Obywatelska m. Łodzi wz:r.o5cie sptraw;noiŚci M.O. i są ta międz)llIlarodoiWe zasady regudUJŻą ilość obrazów iceIllIly-ch ek
lac~i.
Specj·a'1ne
partTol'e
moto:cykloprzy Zmązku Zmwod.
spOina~ów. Prywatne te zbio.ry osiągnęła w roklu bielŻącym b. pO· symptomem stabiUz..acji stosunków
we M.O kontrolowały ruch drogo..
Pracowników Pocztowyell
przekazał Bartoszewj.cz łestamen- my.ś>lllle wyniki w ~a,l'COOnilU
po .m\wlerusze wojennej.
w Łodzi
(o.)
.
.
Na porlkireślenie zaiSluguje rów- wy.
tern mI!8sm ŁOd.ZI.
stępozości. Na ogólną ltcZ'bę 231 nje.i zorganizOIWalll'ie przez milicję
Magistrat łód:ziki oddał na cele z.ame1d!OIWanych napadów bandyc- w śoisłym konta~{Cile z Wydziałem
&
e
..
•
muzeum pier'\VlSize piętro dawnego kich 'W 15 wypa!dk.8lch wykryto ,j Zd!lowi,a ZatrZll,du Mtej:skiego llOtrałutsm z wieżą zegarową' na Pla•
_
1..
h
1-1
' .
•
•
en Wolności. Na pacierze w tym· an~lSZt{)wano Slp.raJW'JCO'W. Dla P'O. nyou komi&j1 saniłamyc., Móre
Ubleg~eJ m~~leli odb!ł się ZjaZd/ dium w rektoratach wymienionych
. •.
. A ;rÓWł1la'U~a watrto 'W5pomnieć, że VI dd.łronały illlSIPe10cjjd poses.ji, pTzy Delegatow LIgI Morskiej Okregu uczelni
samym gm.8'clbu mole&Clło SIę rŁódzkiego. Liga Morska, która nie.',.
.
chifWlUllll Miejskie. Cenne zb'iory f. ub. wykryło sprawców 67 napa· czym udziel{)lIl!() !pochwały admiru- dawno została przez Krajową Radę
Okręg ŁodZki wyznaczył tez ,cen.
•
_ .
.
N d
"
ną nagra ę
a prymusa Panstw.
K. Bado:szewacza uzupełmono w dow na ogólną ln:::z,bę 252.
~om l dOZlO'I'Cam za dobre
ru;o 0YVą. uznan~. za ;nstytUCJę Szkoły MorskieJ' w Gdyni
Nieza1_'
• d '
I L,.,,'k
I
wyzszeJ uzytecznoscI publicznej na
. .
lO.lwe5le mIę .zywO']en.nym. .
la' f
Je&z.cze lep,,;ze Są osią,g,nięci<a na utr~ymywanile pOIJ.'Iząd!ku i czysto- terenie wojew' d tw
ł' dzId.
I eZUle od t ego prezydmm
Okręgu
~~~~~ CemlY dział md,alars~a. i ~ odcilIlku wałki z kradzieżami. Na §.ci 00"m:. kiaJr,fl.no zarniedrballlia.
li~zy , OIbecnie ;o~ad a 40.00g czł~~~ ~a/ynO~~~~:~J!~'-'ezJ' ODbOJ'WęłoódzotpWI'eekmę
P·ooi:I'lY'.KI Z Q kr. esu mo nego PO-\
.
kow.
u
7"......
dów.~za ek;s;nreslio~izm ." k biz- 12.96 kradz,ieży zameLdowanych wy Służba rochu przeprowad:zUa na
Z· d obesła"'lY pl'zez 160 d l
n~~ za~ogą łodZI p~dwodnej ~,Żbik",
v
s_
l
,u l
U
.
•
...•
•
•
.
}az,
'" e e- ldora 1 przed wOJna pozostawała
mu, kiedy to sztuka, s>zukają'c no· ł«yfu S[piOOVl'CQW 991 wypadkach. uhcach m~18iS1ła 3-dnlOwą lekCję pra gato.w Z Ło~zi i prowincji, mi~ł l pod protektoratem - województwa
wych d1rÓig, błą:d:z,u,a po zaułkach. Liczby te świad1;21ą o ogromnym WJildłOlWe!gO ch<odz.en1a i zalS!łolSowa-! sWOJą po~vazną wymowę. Zebr8:111u 'iI łódzkiego. Marynarze "Żbika" z roz
prz~wodlllCzył prezes ~l;rę!?u, Wlce- rze,'VUieniem przyjęli do wiadomo.
WOJewoda St. Szudzmski, który! ści namięć i opiekę rObotniczej Ło
w;,'ra~~ł uznElD}e dla TllesłabDą,cej dzi. - Ponadto Zarząd
Okręgu ue
energn czło~ow Zarzą.du, Gło~-l chwalił kwotę zł. 100.000 na FOM.
BnłO
nym celem ZJazdu było dokoname
Posun'"
. t
. Z
d Okr
.li.,
wyboru 40 delegatów na Walny 0'11 'ŁódzkiIę~elagmO-l pymragml. aId'zą, . . . ę'7;azd
W
'
!
kt'
e
ac
lnlCJa"":
w . arsz~wIe, na - orym po: tywę i zachete inn
Ok
d
Cały szereg osób pl~acujących'l Bednarski Henryk. Kmńskiego 107, trzymała dodatkowo jed.en pokój 8 ~ołana z~stallle Na~zc:lna Rada. 11 bezpośredniej \vspó~acy r~go:s~
które wskazały Oddziałom Kwate- m. 4•. elektromonter 1 pokój z kuch-, osób. Wyn.upłowska Maria, Przę- d a.rzą~ Głowny na. mIeJsce obecrue I marynarIui. Wreszcie aby ułatwiĆ
runkowym. wolne częściowo lub cał nią. Jakiel Irena. Ludwiki 28, m. 12 dzalniana 3, m. 90 tkaczka 1 pokój. zlałaJ~cego KomlSarYCZ11~go . Za: członkom Ligi głównie ze sfer 1'0kowicie lokale otrzymało przydzia- krawiec, l pokój. Żelazko Apolonia: Powierza Marian, śródmiejska 5, rz~~. l. tym s~m~ w ~YClU teJ botniczych. bliższe zetknięcie się z
ły mieszkaniowe.
Kilh'iskiego 5. m. 11 przewijaczka, m. 11, urzędnik, 1 pokój subI. Ko- wtle. lej orgamzaCJI .połozony zo- morzem. Ókreg pocz'\,'TIił - ~kuteczne
T1
.
.
- Edwar,
d N owogro
' d z wal czyk l rena, W'l
sie.: k-rakI.koło
'
. J Domu
~ \Vypo ...
PrzydZIały
te zatwIerdzone
przez 1 Pok'"
oJ. C yran
1 cza 17• m. 17'
pIe.s anIe
- _ kres
, . tak przev,~ekaJ'ąceJ'
,.
otwarCIa
Nadzwyczajl1.ą Komisję Mieszkanio- k~, 8,. m. 2 .ko~cieh;ty, ! pokój. Su- lęgniarka, 1 pokój. Piekar;: Marian, l s~~o?llwe] tymczasoW<::::CI. wład: cz~kowego w perle naszych uzdro
'Wa otrzymali nastepuja.cy petenci: pmskI Leon, SIenkiewIcza 63. m.5, Rzgowska 98, m. 22. kona.uktor, 1. :~r: Ia.n;Vdchk· Po ldtOkOna~llu wybo I wlsk nadmorskich: uroczym PostoWoźniak Stanisława: robotnica, prezes ~ądu Najwyższego 2 pokoje pokój. Wilczek Jan,•.Wó1czańska 2?3 lO'~ l ' o omp e o:va:~lU . Za!ząd~ll minie. .
Nowogrodzka 2, m. 4 i 5 otrzymała z. kuchmą.~łynarczykowa. Leoka- m. 1, szo~er. l pO~:GJ subI. Szałan- ~~_g~..rl~.A. ~yn~Cl~~I:e'IJV1~z 1 d~'l ~~ ZJeź~zie powzięto szereg dedodatkowo 1 pokój obecnie posiada dla, RadwaIISka 50, m. 21, urzęd- ska Amelia, Podgorna 51, m. 3, ro- .' ile m~ :- ł ~e ;r.uwa l ~~an .pr;~CI CYZJI w kIerunku przedmiotowej i
pokój z kuchnia.' Klazura .Tózef, niczka, 2 pokoje z kuchnią. SUjec- botnica. 1 pokój. Drozdowska Ro- :: p an
zla a nm1Cl n;:; 1"0 ~ na]b 1Z-1 systematycznej propagandy oraz or'lU'zędnik, Wodna- 24, m. 63 jeden ka WłC:dysława. St1;~valska 9, m. 39? uma, ł;ąc~ 44, m. 8, sprzątaczka, l c,zy.
I' ganizacji zadań Ligi Morskiej.
pokój. Stasiak Stefan, robotnik, Ka urzędniczka. 1 pokoJ. Adamczewskl) pokÓJ. WIlk He1c:na. Skrz~ana . .T!lk wynika z wygłoszonych refeh.
liska 19 m. 2 - 1 pokój z kuchnią. Lech, Daszynskiego 84, m. 30. urzęd Nr 22, m. 8,. robotmca! 1 pokÓJ. Kar ratów, <?kręg Łódzki L. M. ma za!
-...
Karpińska Stanisława. Suwalska 5, nik! 1 pOkój. Furrn~1.ski .Tóz~f, czewska, - Pmcer H~::. Krtlc.za 4, sobą ~zereg realnych akcji, któr:;.rmi!
ł
ID
11 tkaczka _ -jeden nokój. Dmestrzanska 3, m. 3 l 4, techmk, m. 25, studentka 1 pokol. LaskI Eu- w zaS1ęgU społecznym słusznie możel
yS. Z. a IleCI
Skemp~ka Helena, Krucza 6, in. 63, 2. pokoje. Rojski ~ikołaj, Zakrzew- geniusz, PiotrF:0wska 30 7, m .. S-a, si~ chlubić. Między innymi, realiKT.P.D. Oddział w Ozorkowie na
robotniea 1 pokój. Kobylańska A;t- s.tt:~ 9, m. 32.' Straz Ochronna 1 po- doz?rca, 1,}?Ok6J z kuchmą· Srwka1 zUJ.ąc tegoroczne:. na,cz~1ne hasło: przeprm'ltadzenie w br. półkolonii
na, Krasickiego 7. m. 29. robotnIca kÓJ z kucł1l1.lą_ V\7łodarczYk .Jamna, .T~mna) "oJ~owska 12, m. 11, ro,?ot- "Liga Morska Wląze SWlat pracy z letnich dla dzieci robotników, wy_ 1 pokój. Zielińska Janina, Kąt- Pom,?rska 52,
3, urzędniczka 1 mca, 1 I?okóJ. Lewandowska Anlela, ~orzem"i. Okręg przeznaczył 200 ty datkował kwotę 383.670.50 zł.
na 24, m. H-a robotnica, 1 pokój. p.okóJ z kUChnIą. Twardowska ~- Słow~cklego 17, ;n. 2, szwaczka, 1 Sl~c~ złoLych na cele szkolenia młoNa sumę powyższą złożyły się na
Walczyk Petronela, Lipowa 89. m. 1 fIa, ~ow;kB:. 3~~ m. 4-a,.robotni,ca pokÓJ .. Rutko~slti Jan, .Sanocka .~/8 dz~e~y i na Fundusz Obrony Mor- stępujące pozycje: od instytucji i
01
robotnica, 1 pokój. Framas Roman, l pokÓJ. I,.wlecmska Re~ma, 'Y - m. 38.1 39{ kier. apr?Wlz. 1 pokoJ z sk:ieJ. Ufundował :3 ,stypendia po stowarzyszeń 49.640 zł, Zarządu
Wólczańska 148, .m. 28, tunkcjona- czańsru:119, ~. 28, pom. instro~gat. kuchmą.
20.000 zł. dJ:: st;tdentów poc!lOdzą- Miejskiego 78.030,50 zł. Inspektora.
riusz K. M. O. 1 pokój. Grzynkie- 1 pokÓJ. I.eśmak Aleksanru;a, PlOtr'"
cych z wOJewodztwa ł6dzkIego, a tu SzkOlnego 1G1.000 zł., od zakła~
wicz Annic' Linowa 34 m. 16 księ- kowska 82, m. 53, urzędnik 2 poDo wcwrajszego komunikatu M. kształcących
się w
Politechnice dów przemysło-wych 33.000 zł. z
gowy 1 p~Jcóf Orłc>"\,(rski Marek, koje z kuchnią· ;Szczepaniak Teo- K. M. wkradła się pomyłka. Miesz- GdaIlskiej na wyd,?:iale Budowy Ubezpieczalni Społecznej 50.000' zł.
Piotrkowska 69. m. 19, urzędnik 1 dor, .Marsz. J. ~talin~ 28, n;. 16, ro- kanie przy ul. 28 p. Strzelców Ka- Okręt~w, w AkadeZ:Ul Handlu Za- i od delegatury Woj. Zarządu R. T.
pokój z kuchnią. Sadowski. Jan, bOtnlk 1 pokÓJ. MOJchrowlcz ~ole- niowskich Nr 34 otrzymała Centrala mo::skIego w GdYJ;l. oraz w Vi!Y!--1 P. D. 12.000 zł.
.
Da.szyńskiego 47. m. 5 robotnik, 1 ł sław, Paryska 11, m, .t} rObotrllk. 1 Żelaza i stali. a nie rada zakładowa szeJ Sz~ole Morskiej w. SzczeCillle'j Z półkOlonii korzystało 720 dziepokój~ Kaczor Irena, Kilińskiego pokój, 6 osób. -r:zebillska Marta, firmy Horak, jak mylnie wydruko.! Styp:n~a te zos~ały w dniu 30-go C!, w ~j liczbie ·105 dziewcząt i 315
Nr 119, m. 7 szpularka 1 pokój. Wysok~ 27, m. 3 1 3-a szwaczka 0- wano.
wrzesma br. złozone przez prezy- cnłopcow.

NiemieoM·e metody Pif'owadzenia
wojny, które talk do1ł:kłiiWie odbiły
się na d<oJ."ioihku kuH:ury połskiej,
nie oszczędziły i muzeum miejskiego. Zaledwile dziesiąta część ekspo
natów ocalała i to z,na,jduje się o
bec,nie w stalUie z,llii'5zc;zonym.
M. ill1. uchronUy się ohrazy mi'
słrzów włoskich, holtmde:rskilCh i
flamandzkiich z w. XV. XVI,
XVI{ i XVIII or,a,z polskkh z XVIII
i XIX sfuleda. DzLał sz,tuki słosowanej SIldada się z drogocennetj
porcelany chińskie~ i jaip'oń'skiej, a
także z kunsztOiwnych ma!łowldeł
strujące dz,i;eje· włókiennictwa o.d jaiPońskkh na Jedwahiu. Dział
kołOIWrotka" p.O{l)l1Zez rę,cZllly wa~- hibldotecZlIlY, choć ncr.e1i1clZ-ny, bo
2000 tomów liczący, pOlSi,ada c ensztat tkacki z ruohomym czółenkiem, at, po dzi1siej'sze nowoczeSllle

małyki

OOW'1'Chtowego me .mozna sobie wyobrazić bez odpólW'iednio wyposażonego mlUZeu!Il1.. Łódź zawsze by'
la w po~ó!Wna!l1.iu z i'l1nymi większymi ml'asł.am;i upoś·led!l.ona pod
tY1l1l względem. . Wpłynął na ten
stan rze1czy pralWidoipo:dohnie całkowiły nieomal brak inteligencji
polskiej w XIX w .• kiedy to gdz.le
indziej twOll"ZOlI1!O właś~i'e wSpall1i'8łe ga:lerie szTUiki i muzea.
Ni!kt nie dbał również o to, by
w mieście o tak specyficznym
charakterze stworzyć muzeum, i,lu-
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Jak Krupke pogotowie
.

ł

Przed wierzycielem Dy się uo11ronió
Wiesza l?an K~p"ka kartkę na
.
.dr:zwi8(Jji

Z

IlUłpisem' ,;tyfus'·.

Tamten przy·
chodzi;

~~(~_(, Yf:~d.lqpJł .ią~~rJiet 1~~b." 1

zabrało

Biedaka trzeba

wziąć

,Więc ohoć się

bróni Krupka jak

do szpitala!"

lew,

Wiozą karetką

Rezultat -

go

krzyczącego.

wielki lekarza gniew.
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unJiU Z3Uuarm
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k~cy Ła'ska,
Sw. Edward Paluszyński:
.

l
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Pe-

dł

wnego d rus, po ·na OCle przyszf'
' .zaU11ci arm,.W eloner,
.•
d 0. mme.
r?zk:a~
ZU. J,ąc mI sprząLląc padła konskle,
Prosiłem, żeby mnie od tego Zitvol·
nil, bo miałem chore żonę i dzieci,
Wtedy Weidnerwyciągnął broń i
jej w razie opo-ru.

za~roził użyciem

Sw. Zygmunt Ka.źmierczak: Za
to, że nie zdjąłem czapki przed
ża.ndarmem niemieckim, doprowadZi1,i w.nie do komisariatu. Tam
Weldner wyzwał mnie od .,pol-

h'IJ
,rzes'1·aIdoi M18 PolakUB
Zjazd lekarzy
.
PiotrkÓw

>

1 5 ' '"
.Ii.. Iql WiąZ en o:

li
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v:

straż po~arr:a ~dała r~~rt,

v: ,. . -

na

st

łcmywacze

przed Sqd.em Okrc]owym

kara

lnu,
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Tejże nocy w pobhskiej. WSl
Str6źe gospodarzo\Yi Filipowi skra
dziooo Z chlewa kozę, za§ gospo, .
~.
k1
dOCŹOWl Frydrychowl - ~ ury"
Nocy nast"","""PJ' koło Wiśniowej
~.t"'4~
G6ry milicjanci ·zwrócili uwagę na
dw6ch podejr2:anych osobników,
pędzących kozy. WezwaiIlli do za.•
. . , . b' r
trzym~a SIę, męrezyzm. Z l~g l,
porzucając łup or8Z karabm z
nabojami. Zd.ołano ich jednak zaaresztować
Byli to Jań JYEchat
k' . H'
k P lik
k'
OWS 11 .. enry
aw OWS 1.
Dochodzenie wykazało, że Pa. T
wlikowski, wespół z kolegamI: eodorem Kaliszem i Izydorem Tu:rlakiewiczem, przyszli po raz pierws'zy do mt"eszk"'"l"a PleszczyńCłl.1.J.

. skiej, skradli rower i 7°0 zł.
PawlikowSIki, Michałowski, Kalisz i Turlakiewicz wraz z kolegami - Marianem ZaJ"dlem i Stanislawem WiniaTczyldem, oskarźonyrni o grabież z bronią w ręku· 50
kg. -części :rowerowych i opot;.iIy ze
sklepu Gahary wAndrespolu _.
odpowiadali wczoraj przed Sądem
Okręgowym· w .Łodzi.
Sąd, wziąwszy pod uwa,gę młody "\\-1ek, mekaranych dotychczas
oskarżonych, wymierzył Pa,wli-

:~;:~~~ia~i~a1~:e~~ra:
praw, za§ reszcie oskarżonym po
6 tniesię-cy Wtięienia.

Przewodniczył sędzia Swinarski,
oskarhil prok. PachrtOwskl.
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ście. powitanie przY' bramie trium~
falnej wygłosił wójt gro. Szyd1ów,
DO czym

W dniu 10 października w Sa? stry z Gomulina przy~~h goocle
Konferencyjnej Starostwa, odb;rł s:ę udali się pod szkołę, gaZl~t!~~
.
. .
.
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Zjazd Lekarzy Okręgowych l . Hl- soecjalnie
urządzonym
,
c:kkh świń", zbił po głowie i kop- bił mnie, odebrał choinki, Sclągną- gienistek z terenu powiatu plOtr- miejsco....,'Y proboszcz odprawił ~~
ną! w brzuch tak mOC:1ID, że potem wszy grZ"'jWnę po 5.0 marek ode kowskiego. Naczelny 1ek:rrz povyia' polową. S~Y-rnbolicGzn! 17k~aZ ~.......,.;..., ..;
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b ob . dr ze'·Broszkowski
powiat piotrkowski
"t ~gm S71Tdłńw pozostałe akty W
•
.' ł
W·':lem, ze
. '1yy
1""'ell.mOC:
'..:1_.-.. b'ł ludz'l na ze ranym,
,
le-' \VOJ
;t. _.,
me
na!Ozy
mI. grzywnę 22 marek·.
l.
. . podzielony jest na 12 okl'ęgow.
liczbie --,
210 =wręczał.
c hlopom kornI'.
Widziałem jak tenże Weidner ulicy za to, że mu SIę me kła!Illali. karskich, w których czynnycJ: Je~t sarz Urzędu ZiemskIego,
pocił cieżarną kobietę stojecą w
Sad stwie1'dził, że Hugo Weid- 9 Ośrodków Zdrowia. P~zy mektoogonku ~po mleko,
'
.~
ner był funkcjonariuszem "Schutz rych ośrodkStac~ Oz~ok:'111naadPMro~r:~ Łowioz
•
H enryk G111:
.
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sa.. aCJe_ ple l
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Sw,
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~
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Wieś
odbudowę
1944 r., po pracy przy wycinaruu meistra ,Jak sam zeznał, 1 zaReferat o walce z alkoholizmem
drzew dla maskow8!r..na samolot6w, kwalifikował jego przestępstwa z wygłosiła ob .. ~aria. Wróblewska. ał
szedłem z kolegą do domu, Nie-Iatt. I par, 2, Z mocy tego artykułu
Ob, dr ~lUlar~kl zap.:~on~~ai
.
, . tl'c
we wsI
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.,,.
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. .
łaby zorgamzowac
na
",
CzłonkoWIe
SWIe 1 Y
shsmy
trzy chomki, ktare nam os< arzonemu wynl1er'zona zo a a porodow<>"
gdyz'
śmierteJnoś
c ." "k' gm Te~iorko pow. łowic. Jako
.wynagrO~zeruelkar~
. .
' . , I~ 1a t paz - wśród kobiet
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SIerznl l,prze)kaza}:i
," E , .
dah'
NIemcy
Ię l
at W1ęzlema,
(rodzącyc!1)~
Jest
t ar- kiegO),
na odbu d owę
za robotę. Spotkał nas Weldner. baw1ema praw oraz 1;ronflskaty ca~ dzo wielka z powodu mekompe.enthl \VarszawY 33J "Zol. zebraną dobro..
Orzekł, że choinki są kradzione illego jego mienia.
nY.Ch "babek" i braku fachowyC woJnie wśród ŚWie~liC.Z3?-·.h
l'
wział nas na komisariat, gdzłe po. ~
(p)
akuszere~.
dn'czył ob dr świe:~lic~. "y ;;:~~~~ wn~:;:
~
,
Rt.;b:Jn_u przewo l
~fJfuri ~~;odUje" w swej pracy.
z c .
dobrym.
i
. .
wzywa wszystkie śWlet;llce n~ tere:I5 maja rb., w nocy, we wsi Be-IUsłYSZała sąsiadka Plesz'czyńskiej,
.
. •'
nie pO\viatu do;. or~amzowO:~d!~
doń gm1ny Gałkówek do miesz- Cieś1ekowa, która weszła do mieelektrowmę
bro:voLnych. zblOre na
kat!ia ob. Plesz~zyńskiej włamali Szka.tlia ,P1eszc:~kiej,
wid~ąc Elektrownia piotrkowska zosta~a stolIcy.
się złodzieje, Podejrzane szmery zaś w IIl1eszkamu mtruza, uslło- unieruchomiona w dniu 17 styc!,D.la Wie luń
wała "'0
zatrzymać. Złodziej rzucił 1945 r, przez uciekają,cych Nlemb
się. do ucieczki, oddając strzal z có-w.Pracuwnicy, zatrudni~ni
przy
wieiuński
• b'
rozbiórce maszyn celovv:o p;ze~- lUrY ł~
!"

Słł:OZa!1" na
Vo lksdeut'Sch Hugo Weidner,
spokojny ila pozór właściciel domu ' . k '
.
1 pIe urm w Al e k sand rOWIe,
był W cz '
.. nlemlec.l"
.
aSIe o k upacJl,
kim żandarmem w Lasku, i to jed
nym:z naj gorszych ,
Oto co o nim. pOI'.viedzieC >;JdCz~ procesu "w. SpecJ~
n
. 1nyru ,DądZIe Karnym sWladkoWle - mlesz

woiewód%łwa
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Jak uruchomiono

żali robotę; udało

lin

'tocc;;~ świeciĆ

Rftrv"tr1nnci. nowo

Się zap::zple~

czyć kilka ważni~jsZY~: ,C~ęSłCl. Juz

w dniu 18 stycznJa Wl ac y o pr~cdwników ~otłO"\':l1i nba. stan~~skach. Tegoz dma ro 10'tle. Y ~
próby
uruchomienia
elęktrown1
przy Piotrkowsk.ich ZaJ:..ładach Drze
wnych na Buga:I1..l,
Po 2 dniach udało się uruchomić

p.rzykładem

e\l,O

pomagnjq przy. orlbudowie wSI

Pow. wielm1ski \V którym. ws~m~
tek działań wojennych uległo zrlls~

czeniu wiele gospodarstw, stał .Slę
dl
t n
terenem osiedleńczym
a repa na
t6w, którzy są w położwiu o tyle
lepszym od miejsccVlYch gos:podtlrzy, że posiadają inwentarz zywy,
Repatrianci stanowią znaczny pro
e~e~tro~ę fabryc:ną. ~ąd~m, ~ cent - mieszkać --Ąw po\viatu wieluń- .
meJ zasIlono W pIerWSZej chwilL skiego. Dali c:. ostatnio dowód swe
Wodociągi Miejskie i Szpital św: go społecznego wyroibienia przYC}10Trójcy, Przedstawiciele elektrov_m dzac z pomocą spalonym go~poaar~
w porozumieniu z Radą Z:::łogową stwom. Samorzutnie zorg~lz~w~ll
stacH kolejowej VI PiotrkoWIe przy doraźną . pomoc vv przewIezlenIU
poparciu Wydziału Przemysłowego drzewa budowlanego z lasu do \y:;z
Starostwa wysłali speciahlY pociągnaczonej do budowania. wsi LagleW
do Zagłębia po węgiel.
.
nikt. . t
Elektrownia była pierwszym za~
Miejscowe społeczeństwo meJ. l.es
kładeln pracy, .który sprawę węgla przychylnie nastawione do repa~rHln
zała~wił pomyŚlnie We własnym za- tów. Tym bardziej należy WlęC po~
kreSIe.
kreślić ich obywatelskie st~noWlska: mimo trudnych warunkow 1?-a
t"'tułów włosnośc. zdewastowanych
gosp?dar~t:vacn,
B'{j
'LI
11
pierwsi niosą pomoc bIedmeJszym
W niecWele, d...ttia 13 b. m. we wsi od siebie.
(ł.)
Komoci:t1, gul,. Szydł6w. pow. ~io~: I!:'UO-.............""""'....._ _.................._ - - .
kowskiego odbyła się Ufoczystosc
OiJ
nadania aktów własności· roL11.ikom
r- n
I
osiadłym na gospodarstwach poniena rachunek własny
mieckich,
ze składem b:onsygnacY.1 n Y1n ~
na. miasto Łódź i oKolicl;Y fE
Na uroczystość tę przybyli wicePOSZUKUJĘ
~
wojewoda ob. Górniak. starosta
piotrkowski ob. Grodzki, przedstavvytwórnia Chemiczna. "HelU ICO
w' Częstochowie, ul. Ochotni- ~
wiciele partii politycznych i stowaków Wojennych 4/6. tel. 13-79, '-'
rzysz~ń oraz licznie zaproszeni go!!""'''"'''''-''''''l!!''-......- - - -......- - - -.....................- ......- ..............- ..........
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PANSTWOWEGO pRZEl YSŁ U SPOZYWCZEGO

będzie otwarta
DO D N I A 25 P A ~ D Z I E R N I K A br.
Warszawa, ul. K08zyJmwa 55, gmach Politechnild.
Przyje~ający z prowtncji otrzymują 66% zniżkikoledowej za
okazaniem. biletu przyjazdowego.
(lm',1895)
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nie

mogą je ccrfnąć. Na to niestety nie
ma !rady. AKS dał kUku swoich

.' naCja .w tabelce przedstawia

tHę następu]ii'oo:

1) AKS - 1 gra l pkt. stos. bra- graczy do rCjpreze11itatcji Polski 1
mek 6 : 1,
2) Polc:nia _ 1 gra 2 pkt. stos.
bzramek 5 : 3,
3) ł,.KS - 2 gry .2 pkt. stos. bra"

tInek 1: 5,
, 4) \llaTlfa ---- l gry Q pkt.

brT,a/mbAe~k4 : 10.
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Po niedziel y
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~rtą> szym miejscu 1 która typowana
tKS
miejsca przesu' jest na mistrza 1T\!""~"'I,nna być A.,-ak:r ~ ootatmego
tr
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bą ~lę na zec.ie. Awans ten na- towana na równi z innymi. Zn·acz·
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że

Baran

br·amJ;:,i w Szkocji
UCS·owi.

$trzę.lać hęd~e

nie
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pomoże

ŁKS znajduJe się na. trzecim miej
seu. Na<!zym zdaniem na tym mlejseu d:rużyna łódzka pozootllnle.
"ałtkiem słusznie nie chce grat VI I s.1~ na skostniałych przeptsach ~ Chociaż ies-teŚ!my wielkimi .zwolen~~;t..
k
l
O!ka!u1:0!1lY'ill sdadzle.,
regu!aminadl, alc sprawy trakło· ,nUn:mi tej
drużyny, to jednak przy
Pud tym względem p okrz ywdzo ,
ć
ób"
i
' t
l
b
wa
.sPC:'S . ZyCIOWy p-r81i{ yCZ' zac lOwanlu o je-ktywiz.mu nie wró
ny jest częśCIowo tKS, gra on bo- n y ., NIC dZlil,. . 'llcgo, że czasami dają II ?ym),' jej wy-wlndowania się przed
bwiem hez Barana. a' wie-rny że Się sł"szeć słowa krytyki pod adre' Pol"'!"l·..... czy tez' -...J n i ... e ió...... l·C zWYJ'
V'u..,
. ~l...., .....,..
j~go br.ak o.znacza rozbicie całego sem na!Szych naczelnych władz pił- i cięstwa nad AKS. Piłka Jednak jest
atarou tKS.' Niestety 1 na to też ka:rsldch. Trzeba było w chwili ok....ągła i jeżeli w przyszłych menie mamy WiDł}"Wu. Naszym zda- wysyłania drużyny do Szko.c}i Ul' czach uda się łodzianom pokonać
niem P~PN nie powinien opierać decydO!\v:aćJ że mistrzostwa Polski w meczu rewanż-owym w \Varsza-
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Szkoda, że AKS i
Polo,niia mają tylko po' je.Qll1Yffirozegranym meczu, WÓWCZtlS gdy
l\-Ie~z pływacki Warsza,·w. ·.t-Łódi c~warte miejsce W biegu na 200 m.lbędzie się W najbliższą niedziele o
\VaT~a z tKS po dwa sto'czone me" był pu:~wszYn: spotkaniem naszych stylelll klasycznym to jednak z dnia godz. 17 w basenie Yl\1CA w Ło ..
sia i ciekawa,

,
pł:nvakaw. NIC też dzi'""uego, rle na dzień popravria swoje ,vyvJld dzł.
cz.e. Z:nacznieł ciekawiej przedsła- !mPll'eza ta. xorganłw:wana na, necz życiow('!.
.'
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Wiła SIę syrua1cja, teżeli wszystkie Gdlnulowy cnw, w Wal'sza;Wie cie~
.
wcJlc.zące drużyny maja :ró'" 6~yła s~~ niemruejs7S~m powodze~. Dawldo~'Vl(:zówna . '\\-~l~ła. nie
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'1 ,"
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W .. ą niem lUZ zaWOdy bokserskie CilY ~lflko o pu~rw.sze nlle,Jsee. ale i ()
d osc ro~eg. arnych spot,mn,
też piłka!'skie. Niemal '\'i."Skstk!e komplet bfelhmy damSkiej. P"jedyW kazdym razie w n:a'fbliższą miejsca przeznac~one dla. fJUbIicz"luek Dawidowlcz-ówny II: G()dlev."Sk~
ll1i.edzi~lę sytuacja pod .tym wzglę- !wści przy hasen.ie. pływackim w by~~nadz'~'Yczaj cieka...~y. a ~u~Hczdam me ulednie zmi'8Il1i,e ho n ,Yl\UJA były szczelme z!t:peł.n!<!'..ne. nosc dopmgo"\vafa Da"vidcu.'1Cl1:6\vnę
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zowa~ l ę ą znowu dwie drużyny: Ok6ło tysiąca. osób nEe żałoWała
do [!wlll'~a Fabrycznego. ostatęc:rnie .' Tł'\i!:{ldn1k ikatOWlakl.,,,Sport 'PodaAKS l ......K5. Na:tomialsf: walczyć bę' gO, bo mecz był l':rećrywiście cle- zwycieżYła Dawido~1czó,vna, osią~]e .cl'e'ka~n talh~~~ę :l1~l'l~~~~C~: ~~r~el
dą Warta [Polonia. Na: 'iecej ltawy.
gając nieźły c~a,,~.
ców . l),tka~slnch v; m.,s'trzo&,t"\,.aoh
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Ihl.1Szy,c;h illahvlę·cej za~eiy jaki o~a'
lęC meczo~ ~,Q~egra'nych miee
,\ sPo1}1maliśmy ~ż. ze SJ)ntkawe 'Cieśla~_ jest w!~emistrzem. PC;lsl-ti. Na [lLet\':'sZym mi.e;Js,c,u kroczy z 7 1:ecznie los sPortka druźj'111ę ŁKS.
będZIe po nIedzIel! lO bm. Wa:rta, b~ zakohczyło się me:thaczllym ~Wy UstanoWIł on ~nFOJ rekord ZYCIOWY sitrze1(Jln}~nl'l goaIami: SmóJski z vVar _ _ _......_____-..._ _ __
a na:jmniej AKS. Musimy .z aizn a- c~ęsh~em. Warszawy, bo tylko :óż- w biegu :na 100 m. . stylem uowol- ty.
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CZYĆ, że z wielu wz,ględ'

m~lł. Jednego punktu, a zasa~UllCzo nym ~'1.07.5). Stał Się _ 011 jednym li': Po 5 s.tr~Cllollydl hramelc ma/ją:
Łod~ wygrała lttecZ pływackl, a o na.jszy"bszych pbwa!ww w Polsce. Barat1 (ŁKS), OC~lmańs:ki (PO!lO\llia)
s~w~~Ie tego systemu. Jest mes~ra ~ymku zadecydowala. l'rzegrana. w Malo l1'lu. ustępc.;ie drugi :re~l'(!~tt.. Spodz.h;ja (AKS). Lącz (tKS).'
'Wileldl~wym zarządzemem. Druzy- llIłce wodnej.
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J b a"',rCZl1:.., , ,:..C ~ ~
",.~,..:;iU teil (AKS). Sz-uhl.rz (PoIlolnia).
lh:ywaJą niz grajłl! w piłkę wotlną. klaSyc.m~m) I..onku._ne..J swoj re~
3 bramki strzeM.t Oendera z \Var
i .;
me~l
w p!łce, wodn:j .pnegraliśmy 6i'O~ kord zyCHrwy.
ty.
lj
oJ~'
moime 1.2:0. uloze warto
' "u
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'
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P,o 2 br:tmki strlz.e:ltli:
Ił! nOCIOne n -Ł~;~a c~;va:B~ra~u.s~ni ~o:~l~~: stylem k~asyczny~ wyróltnla. się CĄKS) , PietrzaK (tKS), Olraz Kazi"
l
•
i'
li Dec) o ktol'ym ;itu; ,\v8POnlinaUśn1Y'I!Jmercz<lk W t'liN a.
W czw3Jrt~k o. god;Z. 19 \V sali P?~zą e t i napc'\vno fi e pl'ze~:ra : Na. 10.0 m. stylem klasycznym U~- Po] bNl.111C'e ttUłlJn: J.d~iik:owblk
!P!,zY,ltl. BrzędzalLmameil 68. odbędzie b.Js~ do zera. Wkddt;m bą~zdra. skał
ten sam czas co 1 w1oo-!("Waf'ta), H'Otg.elldod (ŁKS), Piąt~k
Slę Clęikawy me'cz towarzy\S[\Ji miQdzy zxe i llrZebgl.'anu. ';:1 p ee WiO naJ mistrz Polski Brzozo\'\rskl (1.28) I (AK;;';)
Kopem (tKS) ortilz Gwoz'
d
drruzYll1am' ZjOOil1'or o II
Z
Ii smuć nasa.r
ZOo '"' eSltyruy S e na'" ,'.
,
i'
4..,..:1
,,~,', (fł'KS)
, "
'Z'
'l
, ' I...'Z l!1e. • a . ryw ~. tomiast
tli
osiągnieły:Ch WYnik6w Dec stanie s ę niebawem "",ufirm Z ,ZU:SKl ' L i .
, •
'c Jedno~~r:r· ':'YS~,v~ w rLastę~~' pływackićh. Łodzianie potrafili o .. na.jlepszy'ch ~walt6w polSkich 'wL~czynlY prwe.de WSZy,st~lm n,a, Ba:
~Yipyo"
y,l i h, Oa ue. K ?Jt., CZa~!le01,J,
siągl1ąó
cały szereg • PiCl"\'VSZO,rze,
d_tej kOnkUre, nCJi.
ra.l1~,', ze po, !powroc~,. ,~e S:tk,o,ch P,
ra!J1s.
'UlkuIaik, L111cza1k.
'6
"
trfitfl on naw:atzać wal,kę z leaiie'rem
1\1al~tYille}l's..
• '
nych czas w, a cO Jest e!eka'\\'S~1
Niemn1ejszym powodzeniem od truhe1ki Sm6lSlkim. Li!czY\lny l'Ó w,nie l: ,
. \V ~rY\VJ.e \vaJkt~YC bę.d ą : Andrze' reprezentacja, nasza skł~aa się z konkurencji pływs.cldch cieszą sIę Iże i ŁQIC;z tlle ze<:ihoe !poprzestać na
JtewsJn Jas:tr.zębskJ, KalTlecki, Ra!taj'l~odyCh Q.wollruk6w, ktorzy mają efektowne skold, zwła~o~ wYko." lliędu bramkaclt. OltOiCiai?; sMipieIl !t5"
czYk, BQlguru\yski. Kow.alew1ski, Bucz: lhzed sobll! pr~szłoś6 sportową..
nywane prooz doskonałych zawod- iestt w szJ.m1e b~'rdzo dobrym WVt!lik>~. ?zc.ze~ins!ki., Dębtcih, Bfwszczy;k,
Młody zawodnik Łodzi Dec sto- ników,
tnldeh
jllk
Martynkn łdem, affe pHkrur·ze :irna<cz'ej m(.erza swo
Cl'~l'ewSlk:l. \V drużynie Zrywu wi- czyI zaciętą walkę ze swoim l'ywa (mistrz akademicki), Przybo1'<łwskł, je i}::;'ią;g.nl~i:a.,
d~]my WrZ:l1a.c~Oillyc!JI ,a,ż 11 z,awotdtni: lem z Warszawy, Dec przegrał ~ nł~. Witkowsld i Jungow15ki.
"
P!?t,rzak r.na, J,{hyó].kę", a ,Ho,genkuw. OdJoęda SIę h:OW1.em dWle walln zl1f'..cznie, ale warto na.dmienic, Je
, d C ) < J . i l : ! 11 OwozdzlUs.lu .. JedYllkę' •
"
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kserski czekał cierpliwie przez cały
poniedziałek i wtorek. Zadna. wiadomoŚĆ jednak .nie nade&ua. Jasną
jest rzeczn
, ' , ."t~ te projektow"'"
,
'iM.y na
d.ZH:16~lSleJS~Yi ~~cz nie odbędzie
SIę.
',z W zw ą~t1 z poczynlonymi prl.ygotowaniam1 naratona zo-

stała. na.powame straty:. \Vydru.lcoafisze itp.

Wttl10

,
Jednak
w dalszym ciągu ~yjemy
nQ~ziej~k te Węgrzy przyjadą. Je,t.el,\ l"1.eCZY\VIŚCi,e przy;lechaliby to
m "
Ł d i
db łb- .
'._

tu:C~ieW r/ o Z

o Y y Ellę ewen
,
'\J e czwarek lub piątek.
.
.re~nocześnie komunikujemy. że
l'a~ Jeszcze wyznaczony został ter- .
min przeprowadzenia eliminacji w
walcc średniej o mistrzostwo l?ol-

s~i. 'fY.lh rU,ze!D w.yznaCZÓl1b defiI
mtyv,rme dZlen 2 lIstopada. Chyba
a d już nic nie stunie na p'rzeszkMz.ie ,

w rMn8.1c.h Zry\V1u. Me.cz;z·e ziedno-l był to jego drugi, start w 'rem. Po mecJ:u z WM'BaW~ jesteśmy '\V Przy !pewnej! do.zie szczt;:ścla,
czo:nymi rozłeigwany zos,ta1lile w 7 wa- Warto jednocześnie wspomnieć (} przededniu mwodów, \li reprueJlła- ambi:c:ji !Ztape\VUle, żad.el1. z mllSiZycJll zeby zav,rody ,o mistrzostwu Polski
ga.ch. bez wag,i oiężkI'ai.

Krogulcu,

chocłai

który

u3Ął cjlł Śł~ka., Mecz śląsk -

Łódź 00.- ':g!iaiCZY ute ze,ohce .. ZO's,tać na dl1ulgl zostały wreszcie zakończone.

Irypal kawałami j ak fi rękawa. ,'Jego dłu.ga wieczór me mote się na tym. skończyć. On.,' jako r9ttwarz, 'czerwona jak zając obdarty ze skóry, podob* mistrz, po'f-edzie Ikonno, reszta. zaś w dorotce. Bar-.
na. do twarzy samamja, w :niczym. nie zdradzała w-e-- dzo podejrzauie musiał wyglądać :na dorożkarskim
wnętrznego wesołego. us'posobienia.
Lalldański koniu, skoro przechodzący patrol .drulił dwa razy
rotmistrz W stanie spoczynku - trudnił się d:den~ bez uprzedzenia, na szczęście nie trafiając.
nikarstwem. Zawsze grzeczny, uprzejmy, wytworny· - U "Kaca" było jak w łaźni· Atmosfera najwyi"
Gdy sobie pudpH stawał się do przesady wyle'wny szego podniecenia. Jakiś pijany go§ć krzyczał na ca..
i sentymenta.!ny.
Iy gł'os: Hańba, że wszyscy uciekajĄ zagranicę...
Podpierając ręką podbr6dek zanucił rapt~m, na
Lauclański za.sępił się. Miał on jeden kompleks:
tyle głośno, by go wszyscy siedzący p.rzy stoliku uwa.tal, te za wcze4nie %.o-stał przeniesiony w atan
słyszeli:
'
spoczynku. ·Od kilku dni chodził w mundurze, któ"
milo ni0 wkładał szerel! lat. Chodził i klął, ~e go
Tak mi weSlOlo Jak ptakom na drzf!Wie,
nikt nit\} mobilizuje, taki bała~an... At mu łzy &pły
nęły po policzku.
i nie wiem dlaczfłgCJ mi tak.
Myślq, że właśni€! dlatego, że ni<1 Wiem,
Ale kobiety zmieniły wnet nastr6' znowu na we..
anie wiem ta.k samQ jak ptak.
s'oły. Mało odzywa.jącego się dotąd Andrzeja na"
nutwiano, by i Otl co~ dekawe~o powiedział. Uwat~
I pózniej, zwracając się w ~h'onę swej partnerki: nie przygląda.jąc się Redułowskiej, zacytował dość
grafomański wiersz Srokowskiego z "Kultu ciała";
Moja miłość, twoja miloAć
ma tę samą treść.
'Jam cię przt>:~ul w tez moich pryzmatach.
Gdy ja cię kocham, ty mniej kochaj.
UJ pożądaniach bezsermych mych nóCy,
Całuj mnie i pieść.
boś zaklęcZlun jest piękna wszechmocy
Hanka moja, tud Hanka w szkarłatach.
Frywolny nastrój udzielił się wszystkim, zwłasz·
IWszystkim liliom biel śnlezną zabrała
czaI że w międzyczasie poszło pavę bl1te1ek wina..
i okradła sarańskie z barw róże;
Laudański zaproponował, żeby wszyscy wypili ze
Hanka mojaJ cud Hanka w purpurze.
sobą na fi ty", gdyz "nie wiadomo czy świat potrwa
jeszcze dwa tygodnie". Projekt przyjęto jednogłlQś
nie i zamówiono dalsze napoje,
Reclutowska ~ początku roześmiała się głośno
R-edutowsika płonęła.
Zaróżm,vlona alkoholem, później poczerwieniała. W kOńcu twarz jej 8tał~
w ostro czerwonej sukni wyglądała, jak duży czer- się poważna, tylko błyskiem igrałyoczy.
wony kwiat.
Rozochocona za.częła pod~piewywać
Gdy ją Andrzej odprowadzał, zapytała przed
rozmaite sentymentalne pi.osenki, czym Laudańskie. domem po prostu:
go wprawiła w dziki zach·wyt. Zapłacił on pocichu
- Wstąpisz na górę?
cały rachunek; przeprosił, że na chwilę odchodzi,
Weszli do mieszkallia razem, stąpając cicho•
:vybie~ł n.a ;tlicę, ~n.al~zł ,!aikąś, zapóź~ioną dorozkę ł \V/ nkn.ach blAdo v6zowiał świt.
l po ~ąw~o9Je stvnerd?;lł, ze ~ak p'l~kme roz~ocz,ęty
'd. c. ff.

miny,

•
l
Powieść

3)

Nie była to już kobieta pierwszej młod,ości. Na
oiCo miała dobrych trzydzieści kilka lat, Mimo to.
zachowała wiośńianą świeżość cery. Drobne zma.I"SZCZki wokół trochę skośnych oczu,· d.odawały jej - nie
wie·dzieć czemu - uroku. l\1oze pasowały do żywych
ruchów mimicznych twarzy, do długich, zbyt długich
rzęs? Średniego wzrostu, o kształtnych !Logach, bardzo wesołym usposobieniu, zdawała się być podlotkiem, mimo, że podobno miała tzw. hogatą przeszłość.
Przy zacisznej ślepej uliczce zajmowała kilkupokojowe mieszkanie. W mieszkaniu moc kwiatów
i ciotek. Przy od-vf1edzinach ciotki automatycznie
jakoś znikały, na st<01e natomiast poj awiała się czarna kawa i mocne wino. Redutowską odwiedzali czę·
sto literaci, kompozytorzy, muzycy. Była śpiewaczką.
Literaci pisali dla niej teksty, kompozytorzy ukła
dali melodie. VI! mieszkaniu .odbywały się ciągłe
próby, ustawicznie rozbrzmiewały dźwięki fortepianu,
Ze względu na czas wojenny przedstawienia w
teatrze kończyły się wcześni-e; Redutowska nie zawsze chciała resztę wieczoru spędzać w"'domu. Tego
wieczora, a raczej nocy, szczególnie po-nosił ją temperament. Postanowiła koniecznie gdzieś się wybrać.
Po krótl·dej "naradzie wojennej" wybrano wini arnię "Pod okrętem". Tam te'Ż, udało sie całe to warzystwo! złoż,one z ReduŁowski-ei I jej koleZ-anki, Andl'zeja i jego przyjaciela \Vb.dysława Laudańskiego t'\rTaz z narzeczoną·
. Laudański miał }uz mocll'? v~ czubie; By.ł to szczu:
pły, drobny: człOWIeczek, lVbnw chro11lPz11!c smut~el

I
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UrDzmalcona produkcja Tomaszowskiej Fabry_i Jedwablu-5.400 ro'jętności ma
J

Monumentalne

[zy~a~
wydawnictwo Polskiej Ak~1 Umie-

'.420 prenumerotorow
przerwię wo~n.11.ej pols~a dawnictwa, kt~rego poziom gWt\:.

batnik6w --- Eksport. je'dwalliu i wł6klen ciętych

Po
Akademia Umiejętności wznovv:iła rautuje najwyzszy au~rytet nau
,Od zanni'eIfIZlc:My:CIh Czasów aż do da!ls2Ym, ciąJgIU p.mec,ihodzi w dużyclI ikę&.iJer0a.w.ia 5·ię, TIalbier.ają. ce;,C!h w;,l wydawnictwo Polskiego . Słownika kowy P AU i znane naZWIska wsp6ł
k-ooca 19 S1bu1eda jieldymwni sll.l.r:ow zibOtnniilGocih. p:e.w:rue 'PTzemi.aI!lY dhemi- ny, w!Z)g11ęooi1e b.awetil1.Y. Tr,zw1l1tl arty Bibliograficznego, pierwszej i j~dy- pracowników.
crumi <Ha wyrotbu tlIDa:ruim były włók ome. Clzyi!,i "doUlrlZ'e'Wa". Pbruc;za.s dOlj- kułem, pmd11lkowany,rn 'Prz.ez Tomat
dz •
P lsce publika'ak . teraz PSB
na l'o~H:nne d zwierzęce, W'sród ldó "rZeWaitl!ba wiskozę fiłtlruie sie kRka.- sZo(Jlwska Pabrykę Szt,tł~znego J.e:d- nej ego ro aJu w o .
'ak
Przed wojną, J
l.
.).
"
ry.ch domiirlrująjce Sltamowi,siko za.jmo rnrolUnie !l13Jdzwy;czrui stara'llm.ie przez wa.'biu leSit tamarfam - p~ezr4J~czysty ~~, :;:~j~f~~Ul~~i ol~r~~i całość ~!::~~~rz~ę i =iałnf~:od~~~~
wltIly: je1dwab. wt;::lma i ba'y~t'ila. PQI~ Iba:r:dhrun i ',~~tte Plóibll.o•. Na's.tępn~ełl;pa'Pier •. TOI1UOlfa~l j,~t row,ni:ez pro- obliczona jest bOWIem na 20 tOo-1r;toró\v. Dziś ma ich zaledwie 42~1
kOI1!1BC 19 suulecla
WZWOI]
dh~mllłP]1zetlacza &lę Hl p:rzezdrobne ottWOir- duilwwalllY .z WIsdwzy.
mów (format 40, każdy tom]X: 48 Wpływy z prenumeraty pokrywaJą.
stwo.f\zył podstawY i maIŻ/liwości dla roi rnalhlrt!k;Uah Sliiteik:. zw.a:nYlClh fi!I'ielika- . Vzwalf,ty;m aTlt"YkluJem, pr-oc1u:kowa- stron' dWłl:szpaltowych?, w ktoryC~ tylko niewielką. część ogolnych kO_{J/!rzymania :włótkJlla S~'tUCZłf1JCigO z, ~a~ mi do k\v<aŚine( lHl;Pie:1i WtO:?'l1t~lg.O roz-! nym w Tomas,zCJfWs:k~ej :ra:bry,ce, !e~t pomieści SIę w układzie alfab~ty~z sztów wydawUlctwa; samowys~
łn-etgo ma'hef\l'aJŁu, D ktorym wczesmell tWOim kwasu sra!rczalTI'el~O 1 S'Oih gla:u-! s"'ar~,zek węgla. p'lYlll p'Oltrz,e.bny do 'nym· około 20.000 zwięzłych ZYClO- czalność byłaby możliwa tylko w
nikt na\"'f<elt nie p,oonyślal by ja,ko.o belTsk,ie,IL \\,T tym oon
, e;n("i!~ z w:isk4J-! sP~ orzą.dzalllia w:i'sl~ozy. Tomas:zowt'
od· ły rolę w
"umeratorow
POIdstawne dlla nowocz'es1nego :JJ.Qlt.ęZ-! zy Ina>stępiU'Je wydz'łeleme ~lę ~ powtQ l ska Fabryka., iako jle«!Ylny w !'ols,ce rysów osób, "kore
egra
. czas gdYlby ilosc pren
•
nego J.)lIlz,enly;slłu .g,ZluU'cz!lly,oh włokIem, tmn CelIulOizy . w ))o'stacl nilteczek, "'....,t,\Uo'·,,'""'a 's.iarczkn węgla, apro.cz P, o życiu politycznym, społ~cznrn 1 wzrbsła do ich liczby :p~dwOJe:".1
'v J......
narodu polskIego. .
neJ'. Wydawnictwo
to ,Ule dochodów,Jest obli-o
"""""'i?",!}':"'lI1P,'
'>
krywa,nia
w1a;SThegO zruvołr0eibowaU1!ł' kultura1nym
,
zdobywanIe
'.
zaopatruje w t::;1il pmdul\Jt WS~Zystik,l:e
Od roku 1935 do wybuchu WOJny czone, u!=l
mo stanowi nieoszacO;. i'{··.·.'·. '.·:.'~jrt'./.
ip-o,zoota[e nasze f aJhr y:k i W·tÓ'kl:enwl- wyszły cztery tomy i cztery zeszyt;y przec~wme s,a. 'stycję w naszym
skOlZawydh.
( = 24 zeszyty) Sło·wnika. Obecme wa~eJ i.~agl m", e
'tet RedakPiątym artykułem \vY.twcurzanym ukała się kolejny 25-~y zeszyt za. ży?lU ~u.1Lu:a1nym. (~~f!#). ignorują
w T'omaszow~il.dej f'aibryce, jest przę wie,.ajacy 240 życiorysQ\.v - od Ja- cYJny 1 WJ'da~vc;;t
. nie 00dza Artex Z~ S!z,rucznych wlóki:~n na -Drohoiowsldego do Piotra Du- więc trudnoś::l fma..n.soSwe
,~.
l '
'.
stąpia od teJ pracy. ,m,! leJ~~,,:--~
ciętych z t.zw, Textry. P rze-c z·en-l·e nma.
.
. iest dia nich bezwątpH'mm, takt,. ze
ideI1Jt:~rczne
ia,k bawełny.
. t W~ P Ol - z pełnov.;artośclc\VYch . wyuików
.
v
~ "t _
. 'Wznowienie
Wydawmc
• ,Ich
Produktem nbocz:ny.m prz.y. r"bl~l kieO"o Słownika BibliografICznego
ra"'y korzysta naraZle tak nlel1czklejl \Yt-')klen c.elui~z(}wJ;1ch. joe,slt ~ S? ~ast';. ilo w szczególnie trudnych ~a '-runlm.
.
glalu:bersl~~a, pmdll'kqa ldO'r~] ?ihe,l)~,e
. ·~knch Wojna poczjlniła ogrog .
dO'clhodz:i do ca. 300 tOin m:eSlęczme. =.~u "~~u;toszenia . i.V
szeregach
Jaka jest przyczyna' tak małego
W I);be:c.nei Clh,wJJli fab,ryka za,~rud-l współpracmivnik~w P~B: oraz k~: zaiJ.1.teresowan.ia SłownHdem? B;znia Gik. 5.400 osob, a PO ca;ł~o~w!tr'n! mitetu redakcYJnego, 1. Rady ~:'
._",. e wyniszczenie· wojną, Jak
ttliUc:l1omte:hiu hę.d.zie ~a:ti:ud!]:lac 6.:>00 I kowej.
Sztab \~społpra.cc:wm oyv sp~Z.~~~l
"I
cln' stabilizacji
osób. Stall1 ur!u<oho'~·fllema:. przęd;;:a liczący kilkaset osob zmru.eJszył SIę tez b1.ak oZLak, P, ,eJ . .
6'
jedwahna 600/0,. włokna cIęte 80~, o stokill<:?dziesi~~. Bra:c t~n. tru?~o naszej rzeczyw1StoscI maJ~ t~ s:" J
toono~,aln ?5%. ~lc.:rcze.~ węgla 100o~o, hędzie UZU?ełn1C • Rowmez w~e~: wpływ i wymowę. Wszakze me Jest
przęc1z!lil1lla wlokl~ CIętY,Clh .!~O o. źródeł archnvalnych., uległo zm~zh t ch ba czynnik decydujący. Cena
W.a:rtoiSć pll'!olc1uk!Cil'ł za Slle.rmen b.r. czeniu i znaczna częsc cytowany c - o
y
ł
'ka jesLniewy,nli!oS'la 861/2 miiHolna z.101tyC:h
pod artykułami w ,d~tyc:hc-:aS y.rr- 200 zł. za ~e5~ S owm
u do
Palb ika jJJQlS.ja:da wtalSiua sliJłownię danych tomach - ?UZ me lStnl~Je. współIP..ierme mska w stos~
Tym maJteflia'lem jest dr.zew'O, którel pr0y cZ~Yil11Z kaiŻ.detg() oitwo1rka wypraktyczneJ 'ośPr~y-i
!PO us,uTIlięciu z,eń p,eWIDViCih dOllTIie'sz·elk chodzi j'eJruna. :n tteazika. Ws;zYlSIt-kie nl- i s<taia~ ~od~,ą 1. :z.a'si~'a 1J:rą;dOOl To- Lecz mimo to KomItet Roedndafc~~~~ jego ogromnej
'
- M a'z.
pod "'vtl'awnym
przew
, ,
d o s urny trudn
Cl
daJj'e oeliU'lozęw postalO! drobno wlók- teczki, wY'clho:d~<!.'ce z jednei f:ii1j!e:rlld. iłrta!szow•... _c .
, kiego datnoscl oraz
..
..
'.._ prof. 'INładysława Konopczyns
.,
,
h
opracowa[l:~S4te~j Malt,ej mas.y. CellUlIOlZę przera- ł<!.'czy sk i 'P'l'ipwa.Jdzi r;azeun, tworząc
Płal!l trzylebni prz.ewmdu.l!]e c:a:lkowlodjal kontynuację
rozpoczętego wysiE~ow zWlązanyc z.
..'
bia się w fruorykaJch w Tomaszowhel"' w tein SiPO!&Ólb j,ed:na
sztucz:uelg<o
niem materiału. Trudno własC:Wle
Ma;zowieClkim; Łodzi, Ohodalkowie1 j!eJdwrubiu. Nić tę nawija się [la szyb- .ty T,emOlnt maS'zYlll. urzad:zeń i ~'Lldy?' ~zicla.
powiększiem.ie. 1 modenmzac:!ę~
.
wyobrazić sobie, aby wsZel~l~go
vV'J1Q1otawdlu w t. zw. proceSie w;js'ko- koolhra1cadącą s:iię dz.1uJ."lkowaną sZ!pu~ IKÓW,
fOlZibudo>wę ko~ł,o"W'JJ.1, b~J,dowę ~o_
Poczatkowo ukazywać SIę o~o
d'
zkoły poważniejsze bFbliowwytm na włókna o C!hCIJral"l(terze lę. Mcus,zYiua przędza.1ni;c·za StaJllOWl Wlej
falhryki SllaTczk'll węgla o pro będzie· w 3-ch zeszytach ro~znle 1'0 zaJu s
,'
. . ' ~ ia"
bą.dź jed"\vaihlu, bą}dź bawe1ł:ny CZY. zlgrany zespół 200 jednako,wo vra.au- du.kCiii dwa ra:zy "'-'lększej od dotyclr (zamiast 5-ciu jak przed wC:J~ą).' teki, instytucJe i orgamza~Je os.w
wellilY,
ją;cy,clh Hlhml;k i 200 OtbrarcającY'oh się
zanim nie uda się przezwyClęZ~C towe, uniwersytety robotnicze 1 1~czas,owe:j.
W, Tomas:z'o.wskiei Palbry,c,e Sztncz sZ'p!J.vl, zJbieraijący:ch \vYiprzę'c1:z:PllY jed
od p'olkryw.aI!lia zapo- wszelkich trudności, piętrzą?ych ~Ię dowe,. redakcje czasopism, lud.zle
N,"i'eza:l,;:0-',nl'e
neg.o Jedwabiu. p.nY.!1uJ{Ju;j!e sięwlók- \Via!b. Nad nia umie:smcz0t.\e są 'Potę,ż-""
na drodze realizacji CałOŚCI zamIetd.
irz,ethowaUłta ry11l'kiu kr.ad,owe;go, fa'bry- rzenia .. Należy tutaj zwrócić. uv:agę nauki publicyści, dziennikarze l •
:ka ek's\Po,ptu!ie p·rzędz,e s,z,iJucz,l}!ei~? na niezwykle niepokojący o~Jaw;
ogr' obyć sie bez tego wydawjedwrub'iu i Wlłó:J.rna cięte. a '': na}bl!:z Jest nim mianowicie znikoma Ilośc m .1
eksv:ortowac bę.dZ;1'e
cennego wy_ nictwa.
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Tymczasem w całej Polsce -

jak

długa i szeroka - znalazło się tylko 420 osób.' które się zaintereso-

wały Słownikiem. Możliwe~ że, wia
domość o wznowieniu nie dotarła
jeszcze do wszystkich tych, ldó~ZY
notrafia zdać sobie sprawę z 'wIelkiego ;ożytku, jaki w pracy naukowej, publicystycznej czy. samo:
ks~tałceniowej może oddac Polski
Słownik Bibliograficzny. Tym się
należy pocieszyć, gdyż inaczej fakt
tak nikłego zainteresowania się tym
jednym .. z czołowych wydawnićtw
polskich nie dawałby naszemu powojennemu
życiu
kulturalnemu
zbyt chlubnego świadectwa.'

kaoH a'f'k'Llsz,e te usJtawra Sii;ę p,iollo- :ne wen1yi1aito,ry. usuwaJące' gazy. któ

tia z celulozy. Ar·ł!usze masy ce1ulo- ,r:e pows.ta[ja przy d'z;ia'!alTl,itu ką!Pileilti
zo\veJ przywo·z.i s,ię (1,0 f,abryki w na wi'sko!Zę,
bela:ch o wygJą.dz<i!e hiIDlej g.rubej te"
Na:wiuięlty na szplule j·e.:dw:alb wyWbU!YY. W PO:CiZą,tkach s!tadi1.tll1 fabry p-łóktll'je \Się od kwaiS!U i siau-tlci, ~em

K misjo' Sp cjaln znó
Ceny

artykułów spożywczych

ingeruje

i włókienniczych muszq ulec obniżce.

Fala drożyzny, obejmująca ar- w przekon:anłu, je wpłyną one na tykuły pierwszej
potrzeby przy- zniżkę cen.
brała ostatnio w Łodzi takie 1'00AKCJA . KONTROLNA

miru:-y~ że Delegatura Komisji Spe
Wczoraj wyruszyło na miasto
cialnej uznała z'a konieczne :i!nge- ponad 60 grup kontrolerskich,

rowac w tej sprawie i przeprowadzie wielką. akcję kontrolną na terenie całego miasta. By nie działać
pochopnie, przeprowadzD!no uprze
dnio szereg konferencji z przedsta
wicielami PCH, uSpołemH , PSS~
Centrali
Tekstylnej,
Ochrony
,-_,.
1._.1_ bez'
~
SkarlJU'weJ or'az ~1"cl~
pleczenstwa. KonferenCje te przekonały
Delegaturę Komisji Specjalnej, że
nie ma uzasadnionej przyczyny e•.
kt" b
k~m.l~z.n:~j. natur~,
ora y
uspr.aWledhwlała zwyzkę cen. M.
in. dyrektor ,,społem" ob. Zawadz
lci stwierdził że akcja zaopatrywa-

wo w POKUUż,nyc'h Żlela:wych ka- ~ado\V1U'j~ si~ gO na V:OIZIe!!-p;k, Mory
dz.iiIJch i zaJewa się je mDlonym mz- w,.alCza Sirę \.!JO SlUszmrm. ;o wysutwwem IUJgu sodowego. Celulo>za 1'1- SZerlJlrLl 'PocLdaJie sil:ę jedwa:b ~a od~(»czy s.ię o"h:emiCZillie z tug~em na al1.ka W~iCJ'h maszyl!1aCih stkręcattl'iiU. prrez
liloml<ozę. Mótą 00. uwpq:ude;n'i!u od co J?ęik r?wtl1'ooe~y~ ni,t!;}szek ~eIS!I)Ia~~ia!!'u lU:glU ~Qic1cI;a~e SIę rQlZi~roilr 1'a.~ę yr lOOmą Sl1?;reCllOlilą i11'16, Mora Ot!
mell1liU w ol(]/powlledmillCih ur.ządzeiluaClh, W1l.1'8. sw lfl;aJSłęlPillllie z·e SZlPu1, by nadu.c
zwa,nyclI szMlPaczrumi. ROOtdrobn:i!O'ną iej bą)dź 'PO!Sltąc ~1Zł~1Jl, Pi1"q:~s:tQlS?wa.a'Lkal1celll1ilozę z;sy!puje s&ę do puszeK nY1Cih do p,rzerob:kI Wil"olkIetlI1I!I!czeJ,
1 'Us.tawia się w komo.rze.oQ stałej tern bą.dź t'6Ż, P'OSI?-Ć mo~ków. Zar6~
peramr;ze, gdzie 'll;asrtępUJe Pf'OOOS tą- s ZlPule, l~k ,l mot~'l pr:r.e;glląl?! ~,lę
cz,enia się aillkat1.l>CteJu:lOtZY z i:llenem skl1UiPtlll::!Jm'JIe l SOlnUul-e ~,eu"111!g l1ilAu Ja:-,
,
'
powiet~a. zw.anym c1:ojr,z~wan1Ie1Jll, k9śc~, P'OICZym 'PatIDuje SIę !te ~v skrz~- ma WSI w to~ary tek~ty~e. ~rzea!łkalice:lttlozy. Po dojrzewalJllllU rulka- !me 1 wysyła dl? :vr.zertw'?'f.cow. ~t?- prowadzana Jest pomyslrue 1 ze W
lioehli]ozę wYsY[luj1e się z pus.ZteJk do ',rzy z przędzy !edwalbn~J Wy!l':81blRlą wielu miastach powiatowych maw.i'e1kiiClh bęhnów. po.czem zalewa się tkail1il!ly.
t 'al
ł"ki
'.
•
nab"
ja sianczk11em węgla - płvn·em bez
Oprócz szt,u,cz.nego jedwa:h-.i.'l1
en. ! ~ o enru~ze ~~Z'1la
yc
harwnym 10tblY'Ili i ba!rdzo ta'two- f masz-ows.ka F,abnnka wYl'CUbla row- tameJ mz w ŁodZ1. SW1adczyło to
PaJlny,m. PGw&ta~ją.cym przez lączeillie ni.eż ,vt6lrna Citę.te trou .bawetTIli~nego wyraźnie
tym, że przyczynę
s&ę siacrki z węgllern w temp'eraturze zw.aItłe T1extrą, i. wełm,an.ego . ~wa:nhe drożyzny szukac należy w speku850 s.tOlPni Pod dziala:11'i,em tego pły- A r:gOill <'1. PmdukcJa w!o:klen n~tyCl l
..
t' k
" . h t
nu alka:I,ń~e1uJ1.0.za przem~enia się w ~y>m rÓIŻilli się od prood;11lkaji jed::~'abi,?, ~c~J't;el pos aWle upcaw 1 Ul' 0poma,r:ań'cz,O'Wą, z.iarnj·S1ta masę. ksrun z·~ wYlPlTz~d'Zl?l}1a. z Wl'Sik;o!ZY,nIC tme wmkow<.
togie;n~an celtllO'lo~owy. Prz,ez mzpus.z SJ~ę lila ocVcmik'lo dtlltg9IŚc1 wloknę. wel
W.z::':1ązku.z
Delegat,:r~
ozeme ksanto.gę;Il!1altlJU w słaibym f.U!&1L! \ ll1alUel.~O, 1'tl1b. b.a~elmanego, 'P.?:cz:vm KomISJI SpeCjalnej postanOWIła
pOWISIta:j'e iplyn letPik'i o kOlnsvS1telrIlc11 wy;kancz.a smę wt6lma W ł'11.zn~ maed .
' , .. odko '
•
milodJu. 'Zwa1l1Y wiskoza,. Wi'slkoza wsie; pr:Zlez taMe traiIDtoQw~nie wJóktlla ~rz Sl~WZl~C Si
1 pr:ewencYjne
I
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D. Z I E N N I K . Ł l' D. Z K I

N l' 285 (472)

składających się z przedstawicieli
swiata pracy, a więc Zw. Zaw.
"Społem", peR, Ochrony Skalt"bowej; Lnspektoratu Centrali Tek'stylnej itp. Akcja prowadzona byla w dwóch kierunkach: kontroli
sklepów tekstylnych i s'OoZ:YWh

ukrył flanelę

i k08ZUl6wk,.
Zulak (Zawiszy 2y,
Maria Bocian (Piotrkowska 16),
Stefan Antczak (śródmiejska 30).
Lucyna Bujnowska (Piotrkowska
48), Franciszek Wlazło' (Piotrkowska 40), Leon Blumenson (Piotrkowska 48), Stefan Mackiewicz
(Piotrkowska I30) , Józef Walas
(Pl. Wolności 9), Jan Komar (PI.
Wolności' 3), Józef Skowroński
(Piotrkowska r23) i Stanisława
, ..
.
Marcm.18.k. (Piotrk?W~ka .~29) _
za poblerame IOO 1 WIęcej proc.
Stanisław

-

czyc ;
.
.
'..
Ogolem skontrolowano 250 sklepów tekstylnych i kilkadziesiąt zysku.
.
spo~ywczych. Stwierdzono w wieMaria Jaworska (Wo;ska PoI1
dk h
.
d'
•
. J
•
u .wypa. ac stosow~n1e na: mler~kiego 59) -. ukryła .6801 kg •. soli
neJ marzy zarobkowej 01'8.IZ U!kry- 1 50 kg cukru 1 odmaw.tała sprzedawania pewnych artykułów dla
ży.
łów spekulacyjnych. Chodziło tu
Maria Kolowacik (Napi6rkow-

ce-

' "

•

prze~e wszystkim o artykuły pleT- ski ego 5) - odprowadzana do buwszej potrzeby.
dynku Kom. Spec. usiłowała pt:ze-'
CHARAKTERYSTYCZNE
kupić kontrolerów
PRZYKŁADYH l
K'
. Armi'
" . e ena
uSldel ( ,
Czerw<>M. in. aresztowani zostali!
ne] I3) _ ukryła pół wagonu (!)
Tadeusz Sarnociński (Traugut- soli.
ta 4) za pobieranie przy sprzedaży
W' chwili oddawa!!1tia powy'żl
0
we ny 9 proc, zysku. .
. szych uwag do druku akcja konHenryk. Ma1ek (PIotrkowska ttoln:a znajdowała się jesz.cze W
54) ządał za 2,75 m. wełny pełnym toku. Dalsze szczeg6ły
40.000 zł.
.
poda.
'utro
J'
,
. my J _ . _
ozef Pa.chal c(Pio:t'rko:wąka .5,I).
(o) .

l

kartki?

Co otrzymamy
DZ.\liS:
AleksC'.go i 'Ga'l'l'bt
słowo RadziSlama,

Na

karty

ŻYWnościDwe z m-ca

6. na odcinek Nr 1'9

1,}O

l6.10 kg.

; pa:ihdzi!eruika rb. w shlepath włą - soli szarej w cenie 2 zł. za 1 kg.
• C/Z'Dł.1ych ;QO miej.skiEd 'Sieci rozdziel:KAT. DR.

ou

czej, począwszy
dnia 1'1 paź1. na odcinek Nr 5 po ~,25 kg.
·o'zierni'ka 1"'13. S!'Irrettl3.'vnme będ~ n.a- konserw mięsnych w .cenie 12,,1)0:za

J·UTRO:

Flo:rentyny;

KtOż

stęlluj;ąne .a~ty .IlywnOOci'O'W'e:

i·Gern~~

r

trat

nir:; s:h""':ltaf imienia Greka lei pat/uJe/em wielki serwis w skla-

1 kg.
'
'Y"
d Iro
KAT. I
2. na odcinek Nr 6 po 0,15 kg.1H'etc'stta.1'os,eł, który palni Żf:;d1:ą azie porcelany: zaplacilem o sz
1. na odcinek Nr5 po 2 kg. :mą- soli białej W cenie 3 zł. za :I.. kg.
~'awny11l> li ponieważ dow~h;'e. Probowałem rzucić się
1726 Urodził 51..;) w Ge..ańslm 'Znakomity' ki PS0€!l1I'a<e1i UNRRA. W ~ie~ł. 'R.50
". n··a vu
~..:lcm·.ek Nr 7 :nr.
o.D5 =6
1>-d'.
1
.•
malarz i rytownik - Daniel Chotlo"
u.
,...~ "".
mu po 'temu wsze11'
nC41
po d t ran'!W&J,
ak... """11'C
l pGW8trzy.
za 1 ~g.
Boli szarej w cenie '2 zł. za 1 kg.
Wl· ccki.
') na oaCl1'le
'<'
k N r I). po
. 1 .k g. pł a~a wi"'"
..
179$ JZgla«zel1lie w P,aryżu.:M:arli-Antoniny.
~.
KAT, "Dz _ O
r~ .zdol'ności, męstwa, m a n o . .
llm7 tJroozll Się w E'az'Ylei ma\nł'!,; A!r\1I\'9ł'll k-ów owsianych w cenie zł. 2.50 za
l. na <Odd'i\~ .Nt 41 iiJ)O '2k~. mąki
w r. 356 przed ChrysiuVvtedy zdecydowałem się. W~
1854 ~~~~~W· się w Pra'dze C:resbej przy- 1 kg.
~)szel1!n5lj UNRRA \V cenj,e 2,50 za 1 sem podpa1i1 piękną świątynię Ar brałem jeden z rtajokazalsZ!ych
wódca i l)isarz socjalistyczny Karol
3. na odcinek Nr 7 po D,25 kg. kg.
temidy w Efezie, będącą jednym gmachów W Lbd~i i skaz:trtłem go
.n'autsl,;Y·
'Sron:m:y "'W ~ie 'Zł. '(;;5'0 'Za ! kg.
2. na cid:ci:nek Nr 4'0 !Do i ll.-abi. ' c z e · . .
.
.
..et
_
......
·
t
·
n.
bl;"';
(,Irlandia)
J'e
d
.
~1
N
O
5
1,.",
7 cudow swiaia.' by przyna.r na pastwę plamieni. Do aktu pouLU(; U"""...IOi. SIę W. ......11 ..._c .
.
4. na o Clll={:
r 8 po
.2 ~"Ę>' koa.,auy W.&!..l;i a 4 {}>z w ce:niie 28 ,zł za
den
,z
naj
wybitniejszych
pisarzy
anl
.
ł"O
"'O
1
,.
....,
'ten
"'
.....
0s6b
przeJ'ść
do
11ipa1enI·
....
zabrałem
si~
skrupulatnie.
gielskieh (Q,uoir WeUs'a i Shaw'a) sma cu w cenł'e z. " .ił;za
",-g.
za i tliibErc:zkę.
....
"I~_
f)sCfUr Fingal O'F1aherty Wi'H'S 'Wilde.
5. na odcinek Nr 1300 0.25 kg.
S.;na ooi~'l1ek Nr 39 iJo 0,10 ktr.
Gdy ooolEeni Grecy złapa- Przyniosłem worek pakul i skraw"
13łl3 UrodzH się w N. Yorku dram'aturg margaryny w -c€ille .zł. ijl .za l kg. i.a~ka w 1J':f''IlIS:~flł W ce,nie 80 ~I. za.
podpalacza i dowiedzieli się ków bawełny, ulożylem je w spoAmerylm.fu;ki Eugen~usE :o'NOOI, w
6. u.a odcinek. Nr 17 [!)O 1 kg. kon- 1 kg.
w
1936
r.
lau:;reat
Uterackiej
nagł"'.ody
.
't-.
''to
~"
... <t\
"
'TE J,T
D
1
.<c'i
jege> ba'tbarzyfrski-e~ rjT stos pod nmtem budynku 61i
NGbla.
.sel"'J.7 Ruęsny,cil W ceTue t;.... Jloi:..03v :za.
"v!.. .~. ;l.. --u
1M4 ~rł w Warszawie v.llrez~rdl;nt ~~ 1 kg.
1.n.a odd(1<ek Nr 4!p{) 2 łQYJ:. m~ld
tępku, powiedzieli: "Nie, bra:t.. pod1.alem oMicie benzyną. J.Vok
licy ~ l\>ledard Downarowlcz, mil.m7. na'~~odcinek Nr 19 po 0.25 kg. lJSze.n'llej UNRRA W oeliie 2,50 ,z,a
nic fi! te,go. My ci pok~~emy, 'mnie zebra! się tłum, przygiądajer
ster Kultm:y i SztYki w ;J:~a.ł;ie J'. soli białe; w cenie zł. :3 ;za l kg.
l k.i>'.
d 11'
...
'd' 'H
, .
M«.ac\reWSokiego.
'O
~. •
1t
A
00 .
' l ""
':"
l- N
1 ,1 1
olstoru !.me przej z!esz . cy :się z ,zainteresowamem mGun
~ ;SUray atak uiemiecki na pozycje iabo. na odcmek Nr 2upo O,· "" kg.
or..®:a Qut1:ilCa\:
r 4.0 po . b~)~. czedurnia. sh'acono, ciało cZ'I'Tnnościotn. Serce we mnie roslo.
$ i dział ..Czerwona 'Barykada'" w herbaty \V 'C~nie· zł .6{ID ,za 1 kg.
k<Gl«:dy walgi a 4 {)'Z w 'cenie ,28 'Zł ~a
"Sta1in.gr.ad'Zie.
9. na odcinek Nr 23 po 0,15 kg., l labBci~k<e.
wr.zuoono de m.of'E~, .t1t imie- Już ~7k,rótoe tnoja itądza sławy bę•.
soli szal"ejw cenie :tł. '2. ~a 1 Irg,
3. ltia OO:oltllrek Nr 39 po G,lO kg, ja,Jzflke.ZlIfnO używać pod ka- dzie zaspokojona. Robilem wite
'KA'T. fi
ka W prns.z'lk-u w cenóre 80 >d. za
. Ac jedmtit nie udł:iłlo się, dalej swoje, nie doznając żadnj1'Ch
w.g:NE 'TELEFO~
1. na .odcimik '.Nr ~ po L50 kg.. 1 klg,
zatrzeć pamięć zbrodi<i, prze'Szkoo !Ze .strony audytorium.
~~ .·lJt:zą,d:BeZp.
- tel.$2~12· ~ł' ~!jo=:jl~Gen.n.ej 80;pl."f>t. "'IN
ł(AT~ ,.Dz. 7~U"
.
dziś po przeszło 3000 lat
~.
IJ""""'Iil ";>""''''.
- ""'1
'te!' _n"""
1.30-tl1 "'''''H
~ ",:1.de''''''·
";.....
n.e;. .
. _.
l • ę·,
"". a .....
!-1.... IQO PO ~ 11,."'ib
..... m""k.ai
D
'
~T~ nnt ..
zapabin.r,
...."•..1.t.-...
...... w.
~.- ~
2• e,na
"I.
~"i'... J! 'ń .... 'G ,,- l i ; ....... ~~ r:r:"' ... -...c. ' J......_- Z '1{;<J!ero.
. ..opzero
~.J l".~ aLłIv<u
~l!I1.
Miejsk.
M. 'O.
. - ,~"'. ""uu-nu.
o .u..'e.l\..
l.~ ... <.J 1:"'" .• H} ""-o' """"...-......
RAl'ęaw .cenie
:ił. 2,50 '".'ZIa
"" .....'t' U"""Ul:ł1..t 'Ci<H"'~U.DI.·
•
'}"
t
Kbllh :Pow. ~'I.' .0..
- tel. 185-tl2 m~O'.arvn'tT W .cenie. ił~~ '51. za. 1 kg.. '''''''''''11r"".~4"'":eJ
'.~ • t "'-li.!'>
1
.
zblizJtl się do mnIe m1 1cJan· .
Pogot.·Rat Eej,8Kie
- tel. 1.'O!lc4ł
<>... oJ~:"'.3 . ' . k
N· '1 _ 016;""""
~.
Je5~ y.ffs 1·ó(iW.
Zt'1;
S awą~
.
;a U b ·
- tel. 1'!4--'15. .,. na <ru?ll~
r·. a::~.'. n.'S. 2. ma ()idrdnek Nr 5 OP'\} 1 taJ})qilCllce
jest.
- Pawe szanowny - rzek!
let~ski~C!{- tel. U7-1l. konserw rtl1ęsnycn w .ceme :zł. 1!.51l. ,CZdi:(Jłady WQtgi a 4: 'O'Z VI cenie 3.6 :d.
toż n.<łtł dom podpalis'1:. ZestłrM'W
Slr.s.z 1?.oZarna .
~ tel. ... S m 1. kg... . .....
..
-za 1 taibUcm-e.
Sam.ymt7 'co . Fb'
mum ,numerów
.- 'tel. 199..00.
4:~ l:a ~on€lc. NI 8 po ij:~ kg. 3. na ;()drCinek Nt 6 po 0.10 wg. jaj·
Grek. przesłankami, wyszedłe-m SIę pan~.~ ~n TO lSZ.
.
D'nURY. AHIIK':
solI bIałej ~ ceme -zł. '!3 ':la lk,?:.
1m w P!f<OS~ w .cen.ieSO zl. za l log.
killru dniami .na. uli~.W; -:- Wła.sme celem mom~ j&st
DEIi&~jS!lJej n'ocY dyilllru}4 a,pteki: ~lń- . ~- na {)dCllle~ Nr 18 pn ę}.O~.l) kg'4.na. udclnelk Nr 7 la 'P~ młe...... ń!·ej· ".,..""':f.,;f,..,. 81"e my.(,''l', 'Co poapatenze te'ffp gmachu.
~n'Skiego {Andmeja ,28), S7~~ herbaty w .ceme zł. 000 za l kg..
łca *'Cmd~nso~n~es,tod:oon~łl$;tILJW,!V Lot"",
.lU:~"'''Y
~.l
.słow.: żytosławy

HL

L

""

KRONIKA:

=t

1..."""",

'V

S3

t:

(Rokiciilska. a). Żundelewieza {P10tril:OW·'
fS na M'Cmek Nr 2U ~ 6.5.0. kg. walg~
411 g.t weei'th~ ~70 'Za 1 ~U'
:uobić~
ska 2B)•. Szlmdenbucha (Srebl.1Zyil$ka. '67ł.· płatków 'Owsi:an.:tCh w ;een1e rl. ~,50.
k
" .
t}';g1Ell-Ska 54),. LiPca.
za 1 kg.
.
,S'Z'
. 'fr. 1'.1"'••• 11116'
l".lottltowska 1'93).
?f. na odcinek Nr.21 po t).15 "kg.
. . " ĄS:J. ,IlU.
. , . . '.
t

a

lt..asperJdewi~a

ieby stal;

si; &e.wnyru.'? ~tn.
Nie 'P'Elm:iętam dobrze,
było
Jakieś szamotanie) trąbklit
00

ę.
Ptzes~edlem. nieprawidlowo na samochodo-a'; dW'łIłJ' h:tdt:~e wbifł!"o
l'
N
"7'_ .... 1
•
VY.
~
. 1. ma O'tIc!lnek Nr In R~Je5*r:aICYl
s ronę u.. JCy• . te. ~pd!l.C1.-, lych fartuchach.
;J.;.&!<.tJ<:.L.n.
:ił
'lITA ..... T.TW'.
1Ił'Y' 1p0: . . .
.', "
mandat k{!t:ny i Mwet nie za··
'.rEAT.R w. P.{Cegielnimm Nr. 27) --,
n.r>ł.:Il' .LU.
-n"5 'I"". ""''''S·ła ·..J-·n"'~·"'''''g''' ....~
"p..".".,.~-O ............J~e&,.,.. ....."',..,...,..t·sk..,. Z· ,'1~r>._.
Herostratos jest-em! - knyk·
tmD:. 1(ł.16 ..Wi~lkQnoo".
1. :ga.odcin~k~r ~ po l kg. ~ MU~. ;:"1 ilki.'ł UlU iJll\.J.V' v W
LVryCUL
UL..,5"" 4<~""""
!Ku>
nąłem~ gdy zbliżyli się 00 mnIe. .
'TJliA'TR roW8'!tECHNl" TUR (lHto Li.-~~~ kralO~.l ~O 'P~oe. W 'COO,le
.łedno!CiZe'Śnle Wyld:zira~ A1nfiOWIZ3.reji
.
~pada 21) - godz. 19,1.5 ,,Stan (iWG1"ek" . .2.zł
1 I r " ' P
It1r.ugnęli na siebi.e i jeden rzekI:
TEaTR KAMERALNY DOMU WLNIE.• za~. ' .
3 k . i. łianli~11R lZ:ilt:Zn.acza, że ż.ad;l1'e iI..'lne ee~ j"...-.----.,....,......-'"",....""""''''"'''-''''''''-..,,~iIi
RZA U'r~ja'Zd 34) godlll. 19 ...:!l[ajo)[' 13301'2. na oo,:m.rek Nr >6 p~ .0,.75., g my [)lfQ.CZ po,dainYiCih.. ll:1'El mogą byc l' E A T K NA P i iJ! T E R Ii U
- FeZek! Hero ... i tak dalej. TaGara".
konserw m'i'ęsnJ'~h w rce~:lle zł. 1",,50 \p,YVeiZ Sp61,dzidnię pOlb~emne. Tran- Traugutta 1.
Tel. 1[76-82 • kiego jeszcze nie mieliśmy, oo?
TEATiR ...Sl'ml:~A" [':!'i'augutta .. li - za l kg.
. S l P i o : : r t i 'DlPa1kn.waul'e mies'z'cza się !UŻ
&'O~A~9:r:OKO~~D~~a:u~y~~~~n; ~:LUT- 3: n~ o.dcinek .NT '7 po 0,15 kg. w pod:a~y.dh ce.nardl.
•.
,
DzJ.§·;-~1~d;·~6·~·j~r~~-17--b:-~~
Po CZytll za.łożyli na. ninie karMA" {ul. Piotrkowska.2!J.'3) - gc.az. ~i soh bIałeJ ,y C:Ule '3 zł. za 1 ~k' .
Temrrnn. re:a1izacn, ():5Lc~6w upiy'
tan bezpieczeństwa.

<ni.

. soli mare:;

_A""""':!

w cenie

4

:ił. :2 za l kg.

<O<

WIELKI K··ONC·I:rRT.

"W~ła wd6wk&."..
.
l 4. n-a od.emek Nit':8 po O,On g. Wia z 'dmem 3{) pazdz'emlika rb.
TEATR~A FIĘTERKU (T'l'a:U~tt:t ;!> soli szarej w. cenie 2 zł. za 1 kg.
U !' a g a. Cukier za mie~jąc p~ź~·,gO~z. ,~9.30 "Od Cyda ~o i;{hruer~l.
• KA'I'~ nt..
. dzmrniik rb. wydany zostame w mte~~iE~móy TEATR KUK.mł.EK BTPD 1. na .odc~ek ~l'. 5 po 1 kg. mą.~l ł s~"'cu łisłepa,Gz,ie rb.
(.,,Ul.,. Nawrtlt 21. Dom KUltury.. YiU.Cjanta.) pszenneJ kl'&)tJ\.veJ 80 1".roc. w ce.nm
0 lID.czlru ~kolal:l'Lkui u Sowiunale" dJa .2 zł. za 1 kg.
.
050 1;:.
g
:szkol powszechnych o gu d z. 9 -eJ ł u -eJ.
2. na. . wcinek "''T.C!
J.~l'·14 po..
~ ł<.ie~ielę. i świeta godz. 12 .przOOsta- konserw mięsnych 'W' 'Ce1.ie 12.50 zł.
w!eru.e otwa<te.
za l kg.

I

l" ----.. . .- . . . .--.. . . .""""--

>

i})

uieoo godz. .9-ej rano do

:KINA
. ~I..OmA CPiotrkowslm

lewna ,Śnieżka".

zmroku,.
67)

_

J

J

i;r.,r programie

:1:U.i7SYgl1. 'C.zasu i h:ejnał z Wieży

I

TEATR p~rWSZECHH
TUR
Dziś i dni nast.ępnych pierwsza 11a scehach polskich współczesna sztuka pnlitycz~

Dvror~k". w

.

U

II

BARK GOSPtlDARSTWA SPOŁDZIELCZ.EGO

Skowroński,

który przejął agendy i zobowiązania b. Banku "SPOŁEM" i b.
Ce~tralnej :Kasy Spółek Rolniczych, wzywa posiadaczy wszelkich

Pocz. o godz. 19 min.· 1'5.

TEATR NA PIĘTERKU Tnugntta 1
Telefon 176-82.

wkładów

oraz jutro 'VI ~e.rt~k
17 b· m. o gOdz. 19 min. 30 ndbędlU'8 SIę
konc'ert najwYbitniejszych artystów opery
'W-arszawsldej: K. Poredy (bas), ~. KorOlkiewicza (baryton) i M.. Szopskle~ (tenor). Przyja.zd do Lodzl tak WybItnych
artystów WEbudzi l1i~wątpliwie w~r6d tu-

środę

na

w

ty~h

obydwócll .tnstytucjach, a mianowicie:

książeczki wkładkowe,

·na rachunki

7

slawtłytl1

łl,cz;~{J~~i~~k(Jw'i.

T e r ID i n

~~~~9~W~UI~Ui~

o,

____

oraz na rachunki
jak i z czaSu okupacji

$głasz-ania u p ł.y waz dniem 81 grudnia 1946 rolm.
___ _______________ ('t'>an 1"'52)
_ __

~~

~

Administracja

=J

nie dadzą być

WLAD.

i,t

l~ublicznośd
"Dziennika ł~ódzkiego"

P. T.

in"zyjlnu,je
.
I PRENUMERATY
z dostarczeniem do domów
w "SKLEPIE POIVI0CY SZKOLNYCH"
Piotrkowska 96, {'mttęr front. - tel. 212-47
OGŁOSZENIA

Kalendarz
I

iezeń

Ob'wodu
CzłOll.kowls

O. R. M. O.

O.R.

~

Sródmleście

zglu..smją. się

terminach:

na ćwiczenia w na...-.:;tęDuJąc;Vclt

1}6łłied:zialld,

o godzinie 13-ej:
fabl'yczne na terenie vm K{)Imsal'iatu, ul. Legionów 20
(8 Kom. M. O.).
W

Oddziały

We wt.orki, o godzinie l3-ej:
Oddziały fabryczne na terenie II Komisariatu, ul.

Nal'utowićza

19

(2 Kom. M.O.).
'Środy.
Oddziały

W

(3 Kom. i\t O.).

o godzinie 13:
fabryczne na terenie ID I{omi'sariatu, ul.

Vł)'soka

Nt' 56

ul. Warszawska

Nt 8

\"1 czwartld, o godzinie 13 ~

I

Oddzia.ły

(4 Kom. M. O.).

fabryczne na terenie IV Kom"

W l>łątld, o godzinie 13-ej:
Oddziały fabryczne na terenie V Komisariatu, ul. Mochnackiego 8

(5 Koni. M. O.).
Oddziały

(6 Kom. M. O.).

fabryczne na terenie 'Vi

K~misal'iatu,

ul.

Różana

Nr iO

,wkładów

bieżące

cEek<owe, zarówno ż 'Okresu p'J.'żedwojellneg'o
do rejestrowania tychże we właściwych placówkach t~ł"enoWyel1
BANKU GOSPODARSTWA SPóŁDZIELCZEGO.

tejszych melomanów og~0!lme. 2!amter~so:
wabie. W programie naJP 1 ękmeJsze arIe l
gt)~i!1)3

kla·. dA

e)ilII.·e.·sl· r.ac.Jllla

I

i~:~!i!~~~~~;::~?~~;:f.~i
walska, Fijewski,
Dejmek i
Dziś w

arie

Dla w y g.o d y

I

1

Dewojno. -

na.jpięknirejs&e

,

'.

l

"stary

. "'L,y"V

~Ji:~~in;ioK:a:r~~~J~'

'SilODA lt'PMDEIERNmA. 194:6

minut poezji'" 13.00 '"N'a 'zierui1!choUzYiSkanych'", 1'3.15 Z życia. narodów .słowiań
na) - "Daleka droga".
skich. 1'3.25 !toneert rozrywkowy. 14.00
BAŁTYK (Narćitowicza 20) - "Skl'tl'b
. Aut. i(im d2icci, 14.10' Koncert. 14.40 Rerodżiny Goupi"',
' S . . .E'Elrwa. UJ!'H;: 14.50 Aud. .sł.-muzyczna w
TA'rRY (Sienkiewkza 4Q) - "Diablica" utwarm w War.siiaWie w ~.chU ~0.l!-teci?-- -0.))1'. R BusiaId,e'Wi-cz pt. "Eric Cóates, ,
HEL ~t,egim~ó'W 214 )-"Zwariowane nikipny uL K"!SzYkowe.'l :>5, CIes~~ Się. k'Gmpnzytor i lmpelmistrzH .• 15.G5 Pog.
tQtniSKO".
uutym powcdzell1em. pn;eClętnie ZWIedza słttRalna W OIlt. J. Ubysza pt. "Ludzie
GDYNIA IPrzejll'EO 2) .... ,,:Zwiariowarie ją. dmennie okolu 2.000 osób.
.,
Zl/lO.. bUrty'.. 1:5.15
Kwintet Beethovena
lotnisko".
Zamknięei~ Wy:sta~y }i'iyło prze~dzla:- op.l:6. W'Yk. K, Grzyski -::' ubOj, .T. Król
STYLOWY ··(Kili'ńskiego 124) - "Bata- ne na dzień 15p:il.Źdlb~młta br., p~mewa3 _ ~łU'net, 3. TOOia..~ _ fagot, J. Wasi
Hon meustraszionycn".
jeclnit.1t zaint.e!'.es~lU~ wystawą m~ slab- lewSi ~ waltornia. i prof. J. Bacewiez
R'ŁóKNL4RZ (Zawadzka 16) - .. Gdy nie, a il'e1.."WBDcja ;stale. wzra~fu, Klęrow- _ furl;apian. 15.40 Rezerwa.. 15.45 Konlladelon"..
n'łctwo Wystaw;;_ ·dZlęl?-źJrCzhwepm u~t~- cęrt; r~alllowy. W-wa: 16.00 Dziennik
ROBOTNiK (Kiliilskiego 118) - .. DO- sunkowamu SIę ReKf:.~I'a. polltetlł@iIQ. Łó~ w progr. ~gólnopolskim! 16.BO Aud.
Tozkarz Nr 13".
przedłu2yło <:zaiS b.'W8:~rua Wystawy Pa~- ko1iknr..sowa pod hasłem "Poznajmy in. i>ltZ'ED'VIOSNIE U~etolIlsltiego 1<l-1m· stwowego Przemysłu Spozywczego do dnIa ogtnnnenty muzyczne" \'n-al': XIII aud. z
,:U kl'esuarogi"~
25 pa,zdziernika b r : . ,
cyklu; "Instrumenty muzyczne" wopr.
REKORD (Rigowska 2) - ,;śluby ka- . 66 procentowe ~nI~!d kOleJowe dla przy- mgr. M. Drobnera }:lt. ..Instrumenty szal'
\'V:derskie".
jezdnycn !1: prowlllG)1 bęiiQ, wyd~w:we !i.o pane" Wyk. E. Ciuksza - mandolina, gi
nAJKA (Franciszkańska S1) - .. Wię- końca trwania Wystawy, 'PO okazamu bl- tara, domra, P. Bory":Si~wicz - cytra i M
~1e1'i 11'32B"~
.
l~tu :przyja'Zd'Owego.
Drobner :prelekcja i akomp. W-wa: 16.55
WOLNOSĆ '(N'ap)'Órlrows!tieg<J 16)
'.
.
Z cYklu ; ,Portrety pisarzy"
"Tadeusz
•• Szary Lord".
lIIlIQ.N~P.T ~~~łł~:Y
Br~za". lUt} ,~(>ncery. 17.50 "OdbudoROMA (Rzgowska 84)
..Zygmunt
FILHAn;",:,,6~ 1:..
••
• :VUle~y W-wę .• Łódź: 17.55 Aud. 9.1a
Kłossowski".
W piątek, dnl!~ l,? pazdzlern~a q. I., sWletlic robotllł~zych: 1. '0' ramach aud.
ZACHĘTi\ (Z .... k
26) _ .,Szynnet godz. 19,46 w 51th kma. ~,Bałtyk (Na'l'u- Zw. Zaw. pog. >L>. Ochalsklego pt.. "Rada
Ch"
"
gle.s a
towicria .2(l) oobędzi'e się lIł Koncert sym- Zw. Zaw. w. wJtlce ze spekulac]ą,". 2.
au .
fon:i~. Prbgm.m mpówiada I-sze wyko- Pl:yt,:v, 3. Na fa.b p~ Po.g. mgr .. A .. MirSWI'" fBaluckl RyneK 5) - ..Papa się nanie Koncertu skrzyPCOwego utalentowa- kOWlcza pt. "Jak ~n8.Jemy ZleUlle Za
tehi".
nej UJa:e..aUki Grażyny JJacewicz6wny ~ chodnie'\~. łteporiaz w.o.pr. T. ~~dwa:.umtA (Ruda Pai)ianicka) - .,Jezebel". partię 8ęJlOW& wykona autorka. B~dzIe. to na pt. "Zlefina.. 'Wia.snt'lŚclą 'Chłopa. Kra
OSWIA'.fOWY 01';1 TURU !Ku:pernika 8) .Tej ostaw WY-SWP w kraj! :przed wKJaz- k!lw: 18.30 Kwmtet E. Pau era oP'. ~~.
.
.
d re· antu
I dem na tournee do SltW.eeJl l 1franąJJ· - W-wa: 19.00 "Nauka przy
głosmku,
- 111eczynny z powo u
m.
ł Dalsze numery programu: IL M. W~r: l:!tOO AU.d. eh.opintlwska, 20.00 dy;iennik
Uwertura dO np. "Obęron" i Rimskij...:Kor-wieczomY. 20.30 Pieśni w wyk. L. Dela
PA~STWOWY TEATR WOJSKA
sakowa: "Seh®ereml.da". :-Orkiesrtr~ tyńslci.ego, 20.45 Sruchow. pt .• "PocałuPOLSKIEGO
poprowadii T. Kiesenw~ttei'. (kl'. 'B~&}'M) nek Rolrsany" w opr. A. :M:aliszewskieDziś i dni następnych interesujtJ.CY dra-l
. .
go. :Kraków:' 21.10, .. Jacques Offenbach"
:mat współczesnego pisarza polskiego Ste-l
PANIE. b. Wi~~1ARKI
- 'J.'WÓl'ca 'Operetki. W-we.: .21.35· :&.'ruzy:
fana Otwinowskiego "Wielkauuc", ujęty
1II BAVENS~K. •
• •
ka z płyt. 21.40 Kwadrans prozy. Łódź
w sug..estywne ramy muzyc.zne pmez mł<,>,- proszone o po~an'le dat .1 U.. k()hCZ.nos. CI w w ~rog.r. ogólnopolsk, 22.0ą MOZ:;lk~ munego kompozytora .Tana Krenza. Partię jakich p. Si;'a;n!Sła.WłI. S'C~~~n.nowa ura- zyczna. W~kona~cy: ~, MIrska l H ..R-o:fortepianowJl wykonuje prof. Kiejstut Ea- towała im. ZyCle l ~umoZllWiła. powr~t do s.tworowmtl - PIOse~l. Fr. Leszez~nska.
cewicz.
Orkiestra członków Filharmonii rodzin. 1?r~one są rów.ni'ez o ~ł'>ZJ6 10.- -:- :fortep. Z. ~uwalSki ~ eonferansJerkru
łódzkiej. Udział biorą: Kunina, Zel;v-ero- g,tQwe na JeJ ~~~ 1>i~.-:- W~4omoSć ~.~~ K6~cer~ zyczeń. W-wa: 28.00 <?stat.
wież, Kossnbudzka, Łapieki. Wozniak, .kierować : ~.a.~. Ę:~l!,,- ~Oryl?za 'WlQ'G. ~łenruka, 23.20 progr. na Ju~ro.
Mal.i.szeWSk.i. . Pietraszkie.WiCE, Leszczyń- na fę.avensbrUck}. Krakuwskle Pr2:edmle- LódZ:. 23.30 Progr. D.a
jutro.~ zakoncz..
Ski, . Lubelski; Puchniewska, Ordon, Pi~ ści~ 464.
aud. l hymn do 23.35.
larski. - Pocz. o godZ. 19 min. 15.
' . .
,..
..

Ważyka

KOROI KIE"r"'''I''''''' (bh"'~'+"n)

. SZOPSKI (tenor).
IIV '-'Li
AL

4. na oocm~ Nr 3 po 0,01 kg. l,!,arlw..,kiej. VI lt'ni,kowle.. W-we.: 12.fl5 1
herbaty w cenie :zł. za 1 kg.
diziennik. 1Lód~ w programieogólnopolsk.
•• Kł'Ó5. na :odcln.~k Nr 11 po 0,50 kg~U.a'5i\.;de i i)i~ni. ~~lll"ta 'VI ~'~. Hepłatków owsktnych w tieriie zł. 2.50 ~~'Y:Ba,!:~:~l~WS~~;' .:?-~:~' 1~.5~1~fs

TĘCZA (piotrkowska lil8) - ..Tyran«.
za l kg.
WJSl..A ('Pn;eja:zd !)~ ADRIA (Gł6w~

na Adama

U~~VłKG $t~d si"'" wyaostać. Gd'!:1eż fu
_
<c'
i",
..."t"
. "'<7""'y~L
Dziś
nu
J---o.,
_H kr""7ó""?
w

K. PO:aEnY (bas).

•

~~;D'Z{}OL6G;;::-~
na ZdroWiu (4Q- ,~. l1a ~c1nek:·~N~ ~~'7 ;'~f·iO,kg.
jR'Zd tramwajeln Nt'
~ {)twnrty eodzien- soli hIałe) .-w: .cauezł. 3 .
. g.

Nie ml!lszę mówiC ci, czytefrolm.,
gdzie znajduję się obecnie. Zrezy'U~5'f1()W,a.I~~m już ze sławy i pca;gnę

Artystew IJerylarszawskiej

~~~r_~

\V soboty, ó

godzinie 13-ej:

Oddziały fabryczne na terenie

(7 Kom. :M. O.).
Punłdnalne

stawiennictwo

vrr Komisariatu. ul. Róosevelta 9

obowiązuje.

KOl\iENDAN'l' O. R. 1\t. O.

Obwodu

~ródmłeścte,

•

NI' 285 (472) D Z I E N N I K t ó D i li: I

7

POLSKA iEGLUGA N~ ODRZE, Sp. z·o. o. we WROCŁAWIU.

WYKŁADOWCA

IEORU TKACTWA

Jl1

skórki

I

futrzane

PIŻMOWJtlOW'E

!

i KRóLICZE
ceny

płacę najwyższe

l.ódź,

Piotrkowska 99, J. J{oper

i

PR,ZETARG NIEOOBANICZONY
:na l'emont ImpitaJny budynku przeznaczonego na biuro ł stołówkfl
przy uL Siemleńsldeg.o Nr 1~ we Wrocławiu.
pierów wartościowych powoduje unieważnienie oferty. Dyrekcja zastrzeDane techntczne oraz podkłady kosztory,sowe odbierać można VIga S()b1~ prawo dowolnego wyboru oferenta, podziału robót jak również
;iur.ze Budowlanym Dyrekcji Technicznej P. ż. n/O we Wrocławiu: ul.'
i ewentualnego wyłączenia lub zwiększenia pevvnych kategorii rob6t oraz
_Ueczkowska 50 w.cen!e 100,- zł za jedną sztukę~
ewentualnego unieważnienia !>rzetargu bez podania przyczyn.
Tel'IIlin składania ofert upływa dnia; 22. 10. 1946 r. o godz. ~-teJ.
P. 7<. n/O.
Oferty składać należy w zalakowanych' kopertach, bez pieczątek firmo- I'
.
Dyrekcja Tecbniczna, Biuro Budowlane
wych, z, napisem: "Remont kapitalny bud~u prZy ul. S1.emieiiskie~o . •.
.
Arch. Borkowski.
Nr 12".
. . (kl'. 1899):

I DRO~NE

LEKARZE
Profesor dr KA.PUSCIlQ'SKI STANISŁA W choroby skóry i weneryczne, Al. Kościuszki 97, telefon
Nr 20S-65, przyjmuje 4-fl. (415S-p)
'IWEC""'I ALEKSANDEB _
Dl' P
.lU.
ChorobY wewnętrzne, Piotrkowska
N;r 35, przyjmu~e 3-6.
(1557)

otward€ ofert nastąpi dnia 22. 10. 1946 r. o godz. li-tej w Biurze
BudQwlanym Dyrekcji Technicznej P. ż. n/O.
Do składanych ofert należy dołą.czyć kwit wadialny Kasy Zarzą.du
Gł6wnego P. Ż. njQ w wysokości 2% od oferowanej' sumy, 11tb listy gwarancyjne. Wadium w formie weksli lub nieuznanych przez PallStwo pa·

ogłasza

p o s z u k i w .a n y. .
Oferty składać do Biura Ogłosz.eń
Warszawa, ul. Wiejska Nr 14 sub
"Jedwab".
(kr.1883)
KUPUJ

\

.

KUPUJEMY milanes, przędzę i
nici. Wytwórnia Bięli.zny, K. Nie
wiadomski i. S-ka, Łódź, Zawadzka 5 tel. 152-26.
(4546-p)

ZGUBIONO kartę' rejestracyjn!l.
RKU-Kielce oraz kennkartę na nazwisko Jan Bylica, Opoczno.
(kr.1878)

O GŁ.O··S Z ENIA'j

EKSPEDIENTA oraa pomocnika!POTBZEBNA inteligentna panlen- SKLEP nadający się na każdą bran ~GUBIO~J'O leg, szkolną, kartę rebranźy Spożywczej poszukujehur- ke. do prowadzenia gospodarstwa żę do odstą.pienia. - Andrzeja 42 Je~tracfJml :ę.KU-Lomża. Rogowski
townia od zaraz. Oferty z referan- domowegO. Tel. 127-94.
(4641-p) (sklep) lub ul. Zachodnia 16, m. 4. HIerOnIm. PIOtrkowska 82/28.

1---..;...-----------

cjami dó "Dziennika Udzktego"
. . ..... ,
(4644-p)
(4610-p)
pod "Wykwalifikowani".
(6559) RETUSZER . zdolny' na stałe,
na
liczenia, .. _-' .. ' _"'. ___' - ~-. _ _..-.... hurt poszukiwl!.nY. ..Stud~b"•. Po'; wmZIERg,AWIJ,ll lokal na maga- UNIEWażNIAM
zagubione
za.(kalkulacyjne - /lIlltomaty _ za- wrrWÓBNIA Ohemio~ '"SkidQn"znafl, Siemiradzkiego 8 &. (kr. 1874) zyn w §rćdmieściu, w dobrym świadczenia repatriacyjne Nr 3970,
pisujące) i szycia Kupno - sprze Zachodnia 59 a, poszukuje' Pl"1led. .
.
punkcie. Tel. 193-41, godz. 10-12. 3971, 3850 na nazw. Rozenberg
Dr med. LUTOWIECKI JERZY _ daż naprawa.. Południowa 1. stawiciela na.' Lód§;.
(ag. 21,8) :PO~BZlJBn .Q.zięwezynld 40 p o - '
(4635-p) Adam, Rozenberg Izaak, Rozenchoroby sk6rne i weneryczne. Le(ag)
.
mocy. PracQwnlllbielłźny. Kamien _ _ _ _ _ _ _ _ _•_ _ _ _ _.jberg Genia. - Uczciwego znalazcę
gionów 9, tel. 156-10. Przyjmuje
POTRZEBNA nauel&YGieJ,p do .dziec na 22, m. 18 (rog·KUińśkiego).
proszę o zwrot za wynagrOdzeniem
od 3-6.
(ag) KUP~JEMY materiały wełniane, Im' 10-1~tniego. Pok~ rę1eren- '.
.",
(4950~p) SAMOTNY na wYższym stanowisku Piotrkowska 69, m.50.
(4616-p)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sukniowe i płaszczowe. Pracownia cje. Zglaszać sie: Pi(lttk~WSka l~. _
.......
. w.PrzemyślePańatw., oficer z wy- - .......- - - - - - - - - - - Dr med. KUDREWICZ ZYGMUNT, okryc damskich, Łódź, Zawa.-dzka Sklep Elektrotechniczny• . (ag. 214) Ell.DJ:.Ę:'a da~kg...m~~ew. me- ~~tałceniem akademickim poszu- ZGUBIONO ksią,źeezke wojskowIJ"
specjalista chorób skórnych i we- Nr 1.
(167/ag).
.
. ski potrJ;ebny natyehJńłe.st. Pihmd- kuJe umeblowanego, niekrępujące- leg. Zw. Zaw., leg. Ulgową do kina,
~erycznych. Piotrkowska 106. _ ......- - - - - - - - - - - - . POTlłZEBNY ekspedient fachowy .!!.kiego '7J. . . . ' .
(464S-p) go pokoju. Zgłoszenia: Tel. 216-77, prawo ja.zdy rowerowej na nazw.
Przyjmuje od 7-10 i od 3-7. (ag) BARWNIKI stale. kupujemy "Sta- do bran~ elektrotechnicznej..
.
w ~dz. 9-11.
(4649-p) Przybysz Czesław, zam. Wigury BO.
bil", - Lódź, Piotrkowska 39, tel. Zgłaszać Się: Piotrkows'b 18.' .
(4624-p)
Dr med. M. GLAZER - chorOby Nr 140-25.
. (pap 1947) Sklep,
(ag. 214)
POSZ1JKUJlD . (za zwrotem kosz- ------.-----~'--skórne i weneryczne. Ordynuje
."
. "<>OSZU'KYTTD"
1_ i
. ku ~~ł_ ł Ł6w) 2 pokoi l'l kuchnią. i wygoda- 8 b. m. ZAGINaŁ s miesięczny pie.
5-8 pp •• Andrzeja 28, tel. 179-10. MATE~O. Wyspiański, .Wycz6ł- SAMODZIELNA JIlodYiłtk& wy-kwa- :;Yg/)damY.~~~~ ~o ~t;;;'ie- mi, ewent. zamienię posia.dane na sek, brązowY seter, z białą plam(a.g) kowsltl, Wierusz-:Kowals~l, mnuI.'~ lifikowana poszukiwana do Salonu. nia. Oferty do Al'J.mlnistraeji pod ul. ~rki 2 pokoje z kuchnią, i wy- kil. pod szyją. Znalazcę uprasza się"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ko, M~niuszko, G1er!lllSkl, WOdZl- Warunki dobre. Wiadomość: Tel. ,,1001".
'
. (459B-p) gódam1 na mieszkanie w innej o zwrot za wynagrodzeniem. KoDr MIECZYSŁAW KOWALSKI - m?wski, Kostrzewski, dyWany per- Nr 176-21.
(6576)
•
dzielnicy. WiadomoM: Lipowa 58 •. nopnickiej 29 a.
(4637-p)
specjalista chorób skórnych i we- skie. s.pr.zedaś - kupno 1Zinaczk6w
.
.
.. .
' .
.m 10
(6852)
nerycznych. Al. f-go M!aja. a.
fi!atelistycznych
."Dom Sztuki".
.
- . - . ODl(~Q. ~ PQ~ 11& ~ont
'.' .
VNIEWĄtNIAM. leg.
kolejo~
Przyjmuje 8-10 i 4-7.
PlOtrkowSka 84,·
(pap 1949) KRAWOOWA
DYP-E!?M()WANĄ,. Wą~. Czą· 2W..~: No.- .'
. " Nr 16 na nazw. śclbiorek Wanda.,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
.
.'
'
z. d~ua., do. prowa~Ł. praoo.wn1.. ~Ió. BubowtCII•• 'WarB:ll!wa.
PB2jYJEZlJ;NY kJlP1~ po.s~ukuJe Będzelin. pow. Bneziny.
(6561)
D
K1T.Pllil ~ męchlurlczne ha,j- BUI);.end~ p.o.,..~a natyeh.. ~
Q!;\". ~~ lltnę1>lqwanęgg pokoju C}$lltrQm. _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
r KONAR WAOŁAW -choro- chętniej Francm:y. Słowiańska. 22, mial!t.· KonfekCja d&mfta, Za~~.,. ..
,
.
OfertY do A.~ ;.KnP, dni
.
by li:o~ądka., kiszek, wątroby. Na- Fabryka.
(pap 1950) Im 1.
·{ag.211'} POm"-Y ......... ____ - t
W ~!'.
(46l!2-p) ZGUB!0NO legitymację na. tramwa
rutOWlCZa. 56, tl'lefon 119-59 przyj
~ .~. "'. "~o"""""_~łł
.
je dPJazdowe na nazw. Berent Zomuje 3-6.
SFINANSUJĘ l b ku ię
posZUlUwanY......wanhlll ~uuu..u e.
fia Tuszyn Las 368
(4684 ~
owie:'lć, l b j kUt_A d Pleł l'l&płsa.n~ ZDOLN4. podręCZlllł przyjme:. Pra.; Oferty' "Nr 6852.... '
'(6352) POKOro umeblowanego poszukuje
•
.
-p
u
a
"'"
z
o.
Mam
cownia
sukien
damskich,
Helena
.
.
kulturalny
u~dnik
wy.
UNIEW""'m""u"
k
d
i
Dl' med. B. TOŁCZY:&SKI j starszy mozność sprzedaży książek 'W dzie- S· b t Pi ·trk
'92 67 .
.
..
.'
n:LI_
L1J.fJf.
S ra. zony
doO
owaka. / .
(6357)ZAMIENq S· pokoje lł ltuchnl'ł, Tel. 106-06, godz. Z--;.4.
. (4647-p) wód osobisty oraz karlę rejestraasystent Uniwersytetu Ł6dzkiego, siątkach tYSięcy. Oferty: Vapuro B o o,
ele~rycznoM,
w~r6<bnie~clu,
.
>
cyjntj, RKU-Ló~-Powiat i leg. PPS
specjalista chor6b uszu, nosa i gar-: KatoWice. Skrzynka pocztowa 37S.
(kr.1887) WYKWALIFIKOWANYCH tokarzy na takiet mieszka.nuiw nowym do- PO~óJ niekrępuJący, moro.iwie z Łódź na nazw. Jan Klappholz Jadla. Sienkiewicza 37. - Ordynuje
___
:
zaangażuje
wytwórrp/l.
..
Gewka~'.':""
mu,
'W
zdrowej
okolioy
miasta,
łazIenką.,
.poszukuje
młoda,
wyplarociński. zam. Bema 17 m!adO3-7 pp. Telefon 269-01.
(ag)
~ESZYTY, bruliony, pocztówki ko- Zgłaszać się do .Zarządu Produk:' Wszelkie koszty zwrócę. Tel. 171-Olt calna.. WmcromoM: Piotrkowska 82 goszcz).
(4633-p)
Dl' ZIOMKOWSKI _ chorOby we- lorowe. teczki, Skoroszyty, koper- cyjnego, Kopernika 60.
(4~19-p)
(ag.2'10) (sklep kapeluszy).
(64S1-p)
neryczne, skórne. - 6-Sierpnia 2. ty, papjery listowe, powielaczowe,
ZGUBIONO leg. uczniowską, na. na..
KIOSK owocowo - I!lpo4wczy przy .zwisko Wieruszyńska Zenona. Kru9-12 i 5-7.
.
(3526{p) kancelaryjne, przebitkowe poleca
"Polonia". Jaracza. 1.
Piotrkowskiej ododstąPL~t~;tY do cza 23, m. 10.
(4627-p)
Administracji p
,,:4 UllA ,
Dr med. GUSTAW MARKmWIOZ,
(4630-p) , ....- - - -......- ..........- - specjalista chorób wenerycznych WĘGIEL DRZEWNY DO PRASOi skórnych. Piotrkowska 109, m. 6. WANIA pakowany bez miału wysyNAUKA i WYCHOWANIE
Telefon 138-52.
(ag) ła PeRa Te, Bydgo!izcz, Pl. WolZAMIENIĘ dwa pokoje, kuchnią,
ności 7. Tam:2:e kostka generatorołazienką (Warszawa) na pok6j, KURSY Centra.lneg? .Związku SteDr mad. WIKTORPIESKOW _ wa.
(kr.1886)
kuchnię, łazien~ - Łód~ Oferty nograf6w i :MaszynIstek R, P. pod
choroby nerwOwe i wewnętrzne,
pod "Szybko",
''(4623-p) ki~ro~ctwem WOjnara. Zapisy:
ordynuje w gOdz. 2-5. . Leczenie WIECZNE PALNIKI do lamp karKIlińsklego 50. - Stenografia,· maelektrowstrzą.sowe w godz. 5-7. bidowYch patentowane, Biuro TechZAMIENIĘ pok6j z kuchnią, Naru- szynopis!ł'nie, księgowość. koresZawadzka. 6. m. 7. Telefon 138-81. niczne "Oros" , Kraków, święto
towicza
22/20
na
pokój
z
kuchnią,
pondenc]a.
(6350)
krzyska 8, tel. ·558-09.
(kr. 1885)
lub dwa w okolicy Pl. ReYmonta.
Dr med. MmSKI. - chorOby koWarunki do.omówfenia.
(6334) !LEKCJE,: ~ngielskiego, :l'ra~cuskie
biece, akuszeria. ~eromskiego frl, KAl\IERĘ ado. zdjęć. koloro';;clt
-----~;;.....-----....;.--- go, rOsYJsklege, czeskiego, włoskła
telefon 257-23. Godz. 4-7. (3470 (p) Recloneira 1S x 18, kOmplet,' wraz
z przyborami, sprzedam. W wynaPOSZUKUJllI pokoju niekJfępujące- go, I:iszpal'iskiego. niemieCkiego.
grodzeniu częściowo p:;zyjmę mago przy kl:rltura,lnej rodzinie. Naj- Daszynskiego 61, m. 6.
(4605-p)
Dl' ZOFIA SKONIECZKA, lekarz teriał
fotognificzny
lub
aparaturę.
chętniej przy Narutowicza lub okó.
szpitala Kochan6wka, specjalista
Iicy.Ewent, pośrednictwo wyna- KORESPONDENCYJNIE naucza.m
chorób nerwowych przyjmuje Oferty "PAR" Poznali, Ratajczaka
(kr. 1875)
grom:ę.
Zgłoszenia: Narutowicza matematyki, fizyki, chemii.· Opo4-6 ul. Piotrkowska 16. Leczenie> Nr 7 pod ..10.302".
Nr aa. m. 8 (Foto).
(6348) czno, Limanowskiego 34. Magielelrtrowstrząsowe.
(248-pJ 150 SŁUPóW telegraficznych do
strant Ałpatow.
(5926)
Dr 'A!t."NA RAOmVALOWA, cho- sprzedania. Daszytiskiego 88,
POKóJ, kuchnia - dute, okolica
roby kobiece, wewnętrzne. !ylaki,
(6565)
Napi6rkowskiego, zamienię na kaRóżNE
przyjmuje Sienkiewicza 37 m. 15 FUTRO męskie w dobrym stanie
walerkę, takiet lub większe, centtel. 141-40, od 12-1, 3-5. (4B99-p) sprzedam. Oferty do Administracji
rum. Tel. 138-37.
(4629-p) 1-.....................................- - - - -..
PBZEDSIĘBIORSTWO techniczne
Dr Ł. RóżYCKI, specjalista cho- pod "Futro".
(4622-p)
poszukuje większego warsztatu do
rób kobiecych i akuszerii, ul. L~- .10.10 :f-my "MARKO" Dr KnzłowPOSZUKIWANIE
RODZIN
wspÓłpracy. Oferty kierować Sp6ł
gionów Nr 9. tel. 166-29, przYJ
ki
ka Srubowa, ::lródmiejska 6.
Z AMF}BYID:
mUje 1-6.
(1016) s'ej -zamiast drogich jaj, Artykuł znany, niezastąpiony.
Do na. (4540-p)
bycia w sklepach spoŻyWczvch, hur
KUBIAKOSKI, Anna. Jankowska
towniach.
- (4642-p)
wszelka
AKUSZERKI
i Kubiakoski Michał - Edward o- ARTYSTYCZNIl!l Ceruję
statnio we wsi Kołodziejówka,' po- garderobę. ~r6dm.iejska 6, front,
JEDEN: d~""k;~~ny ';ateri;~
I
p.,
m.
5.
(102
jag)
wiat Skałat, woj. TarnopolSkie poAKUSZERKA Wojtasiewicz, abitu- jasnego, przedwojennego, na jeSzukiwani przez Kubiakoskiego Jórientka Warezawskiej Kliniki pro_sionki męskie. Zgłoszenia: Telefon
zefa .z N. Y. Wia.domość do Konsu- WYTWÓRNIA
fesora Gromadzkiego przyjmuje _ Nr 151..74.
(4640-p)
pudełek tekturo..
latu POlskiego 151. E. 67. St. N. wych Sapiflska. i Smoczytiski. ZaPomorska 4!ł
(448/p)
Y. C.
(kr. 1882) chodnia 68. wykonUje na zam6wie
TŁUMACZ przysięgły, Senatorska
Dawał ojdec forsę
KUPNO i SPRZEDAź' Nr 32 - po południu.
(6257)
mn i poąiada na składzie gotowe
T~TZEK nzs i Maks. Warszawa, pudełka.
• .
(4558-p)
Małemu synowi. .
SZALE i KRAWATY, stale nowe ~BLE ws~elkiego rodzaj;;-k;;;:
WIelka.. 19. Tobek Hugon i GoroI
wzory. Wytwórnia "Włókno" _ Je i sprzedaJe stolarnia, KrasickieOn zaśnie .cUkierki,
Paula. na. ślą$ku poszukiwani przez FOTOGRAFIE wieczne na porceŁódź, 6-Sierpnia Z, tel. 171-03. Ce- go 3 (Wagnera) przy Rzgowskiei.
TO,rrlngton Warren, New York. _ lanie do nagrobków WYkonywuja
Ale. proch mial. w g~e.
By fabryczne,
(ag. 207)
(6562)
WIadomość do Konsulatu Polskiego artystycznie "El-Cha-Film", War151E. 67 St. N. Y. C.
(kr.188G) sza.wa, Jerozolimskie 27. ProwinD01\-1 l\IEBLOWY _ Łó~ Piotr- SPRZEDAM radio, super. Minercję informUjemy listownie. (kI' 930)
71KalafiOł'ki~~ sobie·
kowska ·154, tel. 202-84~ _' Poleca wa 7-lampowe. Skotnicki. Jaracza
. naj taniej : Meble biurowe, sypiał'" Nr 13.
(4S25-p)
FENIęSZTEIN
Bernard,
ur.
m-go
Z zapałem kU90wal,
styczma .1895 w Warszawie,
syn WYTWóRNIA Bielizny damskiej
nie. stołowe, ga}Jinety, kuchnie,
POSZTTU"l'ftT ll1'l."l1'r DD-;~I'V
Milom Joo&idelskf '.
tapczany. kozetkI, polowe łóżka,
VI.Ul'1'.t'1l.... AJ~ C~"A
Dawida i Anny, zam. w Warsza- G. TroczYńskiej pOleca bieliznę jewie, ul. Kupiecka 12, poszukiwany dwabnł'A- najwyższej jakości. Łód~
fotele. krzesła i stoliki pod raćiio.I!':~=~~~~~--_...._-.,.
Całldem zdemOłowAt.:
(4099-p)
przez Fenigaztein\tZofię Kopcow 'W ~r6dmiejska 48.
Wyb6r duży .Obsługa punktualna. l\-I~SZYNISTKA-s.ekretarka. poszu(ag) kuJe posady w ~godoz. popołudnioDetroit. Wia.domo§(! do Konsulatu
- - - - - - - - . . . : . . .----...;;;, wych. Oferty sub ,,777".
(4S06-p) :..........__........."IL._"IL..."..........."IL.~...."IL....." ...............................-....;..,...........,.._~_ Po1skiego 151 E. 67 St. N. Y. C.
PRACOWNIA FUTER M. Sabat.
OLEJKI perfumeryjne,
surowce
(kr.1881) Piotrkowska 92167, tel. 216-54.
kosmetyczne. Zakupi każdą, ilość m,ODY, energiczny, z wieloletnią PO~OC domowa potrzebna. Naru- POKOro 'u~eblowanego poszukuje'
(5908)
"ENOLA" - Łó~. Napi6rkowskie praktyką. kupieCką, ustosunkowany, tO:'VlCza 41fl4.
' .' (4620-p) pan l\a stanowisku.. Zgłoszenia: Te- I- - - - - - - - - - - - - - - lefon 110-83, ·wewn. 2.
(6356) G~U~ Da~d Józef, Gnm Paulina,
go 24. tel. 177-00.
. (pap 1746) na stanowisku, przyjmie przedsta- .
.
- - - - - - , _ mcjelstwo wytwórni: materiałów SZPULARKA na ręczny kołowro .
.
., .
ostatnio
Warszawie, ul. Nowoli- LUISA ROLLIN~. Ufodz.
KUPIĘ pięć apa~t6w. telefonicz- piśmiennych,
wyrob6w papiero- tek. potrzebna. Zgłoszenia: Kośc!u':' SALA fabryczna około 100 m. kw. pie 2[)/5 poszukiwani przez syna 27. 7. 1873, córka He
j lt6IiJ
nych z tarczą. R;ilińskiego 148 - wych, pomocy biurowych i szkol- szki 28, m. 46, godz.·9-15. (4646:-p) poszukiwana. Oferty sub•. ,,20.000'" Gruen WOlfgang z New Yorku
oz. domu Stark, pochOdząca z Gall(Sklep GalanteryJny).
(6332) nychlub art. branży spoż. kolo- "''''ZEBNA
.
b
do AdniinJs"tracji, .
(4618-p) WiBdomo§ć do Konsulatu POlskieg-o sl.ngen, Kt',Aargau', Sz~nJ'cal'l'a, za'... pracoWlllca o eznana
151 E St N Y C
......
.
•
..
nialnej namiasia. Częstochowę, Ra- P
z księgarstwem lub bibliotekar- ZAMIEm,;,.· ł
. .
. . • •.
(kr 1879) gInęła. WYJechała w 1919 lub 1920
SKALE do radlOodbIOrmk6w róź- dom ska i okolice. Zgłoszenia: Czę....~ ....... ma e 2 pokoje z kuch.
roku do Polski i praco'~ała u rodz1'Piotrkowska nią. na· większe' ewent. koszta reny Płockich w Konsta;;'tynowie janych typów, poleca KOPIOTECH- sto chowa
Aleja S1. PAR" pod stwem•. Księgarnia,
NmA, POZNAlQ', ul. Wierzbięcico .. 3S".
.'
".. (kI' '1888) Nr 102 a.
,(gr.) montu zWr!'icę.Wiadomość: Miazek POSZUKUJE:. .1. Stempkowskiego kI? pomocnic.~ domowa. Na podataNr 18, telefon 19-55. - Wysyłamy
•
POTRZEBNA panienka.o miłej po- ul. Gł6~a 5ą· (sklep). . (4617-p)
1llW'§'Cl:,h~ ur. 1941 ze .\~le adnota<;:Jl w Kościele ewangepocztą. przy zam6wieniach podać ABSOLWE:NT Liceum Handlowewierzchowności do sklepu Galante-'
. ,.
.
l ki "'li' ac
,lub ul. Pod- lIck~-reformowanym w Łodzi należy
nazwę, typ aparatu i wymiar ska- go, student G. R. S. szuka pracy
.
W·
ć . . '
.
es ego'"
2. Mastalerz Marii ze przy.Jąć, że zaginl'ona' zmarła w Kon
ladomQ,§: p.wtrkowska
DO ODS. T. 4PIENIA sklep'. Wiad.o- L=owa
ul ,,,ac
'J'
k a 7• 3. Martana st.antynowie w dnl'u ~·l. 4. 1929 r.,'
li.
(kr. 1&16) w g?dz. przedpołudniowych. Zgło- TYJnego.
')
"
~
(
82
l
l
N
kI
I mość: Pqmorska. 55•. Owoearnia.
AndrzeJa
L
'"
r
s ep z rape uszaml .'
szema proszę kierować do Admjni~
(4646-p)
(4.621-p)· ze
wowa, ul. Sw. An- Ule udało się jednak uzyskaćurzę
S1:'Ó,ŁKA SRUROWA, Ł6dź, śród· stracji . Dziennika Lóclzkiego pod
ny S. WIadomoŚĆ.kierować: Stemp dowego dokume~tu zgonu, Każdy.
mIeJska 6 tel. 139-33 dostarcza .. Student",
(6349)
kowski, Sopot, ul. Okrzei 2. (37-k) ~to móg.!,,?y udZIelić jakichkolwiek
hurtowo po cenach urzędOWYCh.
mformaCJl '0 losie wvmienionej
śruby nakrętki. nity, wkręty
do PRZEDSTAWICIEL nrzvjmie ja:Redaktor n&ezelny ANATOl. MIKUZ;l((~
:POSZUKU~ syna Kołackiego Ed- ze~hc:e o tYm zawiadomiĆ niżej WY~
drzewa. i metalu, zatyczki i inne kikolwiek artykuł dodatkowo. _
w1l.rda ~r. 1 września 1927 w Wil- m;en!ony Sąd. Jeżeli w ciągu 6-ciu
wyroby. metalowe.
(4539-p) Proszę O propozycję. - .Borowski.
nie. WIadomość kierować
Kwi- ~l~SlęCY, P?czYnaj~c od dnia d:dAdre8:Redak~Ji l AdminillhaeJi:
Leszno, Bracka 10.
(kr.1894)
dzyń, Junal~ów 16, Kołacka Anto- sleJs.zego, Ule nadcjda. za.dne hl for:rA;~,
Piotrkowska
96,'
telefon
123-34.
.
Redaktor
przyjmuje
coMEBLE stylowe i nowoczesne 'W
nina.
(4576-p)
:acJe, zaginiona będzie uwa~na
dZIennie .od godz. l?-H, tel. 207-18, Sekl'etarz.Rędllkcji od lO-ej
dużym wyborze poleca Mechani- WYCHOWAWCZYNI
niemowląt,
. zmarłą, ze wszystkimi prawnydo 12-eJ,. telefonl:t.1-33. - RedakCja rękopiSów·' nie swraca.
czna Stolarnia. Wł, Jankowski, długoletnia praktyka, referencje m,l tego konsekwencjami - W imie
Za treść i terminy ogłołlzeńnie ):Ji~~; odpQWiedzi$lnoScl.
Łódź, ul. Piotrkowska 161,
tel, szuka posady do noworodka. OferZG
OBY
I
UNlEWAŹNIENIA
~IU
~ow~atowego SG,du~' Zurychu133-80,
ty "Sumienna".
(4615-p)
.
dzwaJcana .. 5-0ddział. Pisarz Sę.DZIAŁ OGŁOSZE*: Pi'otrkoW8k~' 96. m 'piętrO, cz~ny od • do '16.
.. '
.
owy Dr Mtiller
(kr
8
:S;uPUJ:EMY płyty gramofonowe. ZA·JMĘ się reperacją. ubrania, hie~.
UNIEWAiNIAM zgubioną leg. sIu
.
•
. 18 4)
CENY OGŁOSZEŃ: za milimetr szpalty póza.tebtem B. 2X);
patefonY;
adoptery, instrumenty Uzny w dom:;tcJ; p~~tnYch. :f...ażbową,
wyOaną.przez
Min
Bezp
APA
Neli;rolo~ zł. 15.- 3S. mili~etr sZPIlIty•. Dr~bne zł.. 10.- :11& ..",.-raz
muzyczne, radia i części radiowe kowa 1 n, KlebszkiewlCz.
(6560)
Publ. komendy Głównej . M O·
S~KI, kretony, flanelę i pod(naJmn~eJ. 100;- zł). Posznldwanie pracy i· rodzin za wYraz 31. 6.'W Warszavńe S. A. 69 na ~zw'
farbuje i drukUje na kolorY
..:Melodiofon" 6-go Sierpnia 23.
(n&jmmeJ z<,. 50) .• W .nume~ch niedzl.elnyc;h i .• świfł,teclDYeh
kpt. 'WacJa.w Roman,
(6308) naj a.~, szybko. dobrze i po cenach
50 proc. droże,J, Rachunek czekowy~. P.K.O. odd2liał."" Lod:af N ..VII 687,
_ _ _ _ _ _ _ _A_g_._20_a) . ZAOFIAROWANIE PRACY'
::-::------_ _ _ _ _ _ _-.:....... i ~kzfch li.'arbiarnia, Drukarnia
UNIEW~'
y onczalnm, ~ Al Les Ł6dź
BRULIONY, zeSiryty. papier, ma- POTRZEBNA gospodyni z dObrymi
dy:. dowód~is'ikyrakadzirOt~erdOW:O: ul. LiPowa 83, tel. 129-37. z(4628_P)
kulatura oraz. reperacja wiecznych gotowaniem. lubiąca dzieci na.
śln' ..
' '.
"zemlepiór. --' ŁódŹ', Piotrkowska 96. - WYjazd do Kutna. Warunki korzvOdbito w d:ntl!:tu:ni ~Sp. Wyd., "Ozytelnik" Nr ł , - Ł6tU. hirld 2.
szt!~;;'ą.,
ka~:t~:f'aeKst,ralcyjną
war- KRA WIECb WYkw'Int ny. męski
'. wYSklep Pomocy Szkolnych, telefon etne. Zgłoszenia do Dziennika pOd ___
,.,.,.,......_ _ _ _ _ _....._ _......_ _- - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
• 1...'
.
.'
.
- ..1e ce na naz- konuje
Nr 212-47.
(wł.) "Gospodyni".
(4638-p)
,",2 , ł :.w!ą~Q ~wą~ ;t[ąmI:S. .
.1l\.r, 1877) nYch. J szy ko po cenach przystęp.
aracza 14/45.
(4645-p)
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