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Po. wyborach
·w Bułgarii

zainteresowane są tylko
znaczenia koła u
Wyniki wyborów bułgarskich z ub. "pozbawione
niedZieli wrześniowym refenendum które· wykazało. że cały Echa WYllqpieniu Slulil1&
PO

J

naród bułgarski jest przeciw monarNOWY JORK, 30. 10. (PAP). ~Korespondent PAP donosi z Nochili a za republiką (92,27 proc. za re~ wego Jorku:
;.
Bardzo .przyjemny jest spacer po molo wSopocle. Niestety
publiką.
to praktycznie iednomyśl~
Tekst udzielonego przez Stalina 'IlI7'V'W'i~du dotarł dosiedz.i.by NaDOŚĆ), wvniki wyborów powtarzam
.. " •• ~
.
mushny zaczekać z tym do przyszłe go lata.
ole stanow!iły dla u.łkogO mespo- rodó~ Zjedn?czonych w późnych _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--:_ _ _ _ __
godzinach wIeczornych dnia. WCZO-I~
dz,iankl.
.MonarcWa ~adła. bo a-:krotnie rajszego, ju~ po zakończeniu pIe•
naraziła naród i państwo na· ciężkie na.rnego pOSIedzenia..
ldęsk4 PO prostu katastrofy nar6do- Na. temat wywiadu przyjętego po
we: w f. 1913 w wOlnie z Turcia 0- wszechnie w siedzibie ONZ z duraz w obu .woJnach świ~.toWyCh; u- żym zadowoleniem, jako dalsze opadła, bo wll~z~ta Bułgarię z rrd~a- znaki odprężenia sytuacji między.
N1i~mIe~
narodowej
poszcze2"ólni
delegaci
)1110)l1li •
nem
impenahstycznycJ;l
wbrew jeJ własnym mteresom l
.
'..
I:>
d
.
wbrew naŁurałnemu poczuciu Bułga- WYPoWledZ1eh.
ko~e~pon entoWl
rów. że należa dQ wielk~ej rodziny PAP następuJ~?e opl~e.: .
flołę bryłY·lską
wojnę morołnq
narodów słąwiańsi:ich. RazeIQ z moSzef delegacJI polskleJ mm. Rzy
narchia mus~ały pOllieść klęskę te mowski oświadczył:·
•
lll
II'
grupy, na których monarchia się 0"Moim zdaniem
najistotniejpierała.
, •
•
szym w wywiadzie jest to, że StaBELGRAD, 30.10 (PAP) _ Agencja "Tanjug". donos! IZ Tlr&uYI
P? 8-y~m :vv~zesma 1942. T.: k!edy to lin pokazuje w nin.1 drogę do po- że premier Albanii generał Enver Hodża wystosował do sekretarza
s~ra!k
gOrlllkow w Perulwl~ l War- koju demaskujac koła pragnące generalnego Trygve Lie telegram, w którym energicznie protestuje
me dał sygnał do powstama prze. '.
~ . . '.
.
.
, d h lb ń k' h
ciw faszystowskieidyktaturze regen- WOJllV, 1 po~bawIaJąe Je l!zywa- przeciwko óbecności okrętów brytyjskich na wo aC ,a a SIC.
cU. władzę w Bułgarii objął Pront nych przez me. B:rgumentoyv. W
Premitll' albai'isld stwierdził, w swym telegramie ,że okręty bry~
Patriotyczny (Pront Ojczyżn.iany). moim przemóWIemu na· g.e.neral- tyjskie weszły naw:ody albańskie o ~odz. 13-ej ~nia 23· paźdżiernika
•
dk
na północ od portu Baranda. Obec~o$c tychokrętow na· wodach teryłączący pięć pa~iii demokratycznych. ;.:ym zgro~adz.enj;t ta:kze,
po r~- torialnych Albanii stanoWi pogwałcenie .suwerennności tego kraju. Pre... Gp~py reakcYWle!'etk0v.a,. [.nlko- sI.iłem k~~J.lec~~se, demaSi{Q~an.Ia mięt' albańsM podk~~_ te _ I'fO.. raz dl;'ugLw k.rótkim ok;r.esie czagu
va.l In. przeszły do l!lłowelU;.zpłod- hIpokrYZJI Vf s~~c:e. Podoblll~ ~e- I okrętY brytyjskie wpłynęły bez porozumienia na· wody albaflskie.
Tego samego. dnia &8$ dni następnych kilka.samolo,tów bryt:yjnel: ~zęsto lu·.wa'Y~l OP~~YC]ł. B.O,dnym zn!łJwazmeJszych. punk~ow ,
BUł~:,ma ma rowmez. sw o~e orgam- wywiadu Jest zaprzecz.eme Stahna ski<:h .. przelatywało nad terytol"'ium· W celach prowokaCYJnych oraz
zac]e terro:ystyczne l ba~dy.
opiniom, jakoby naprężenie po- w c6111- z&straszerua .rz'i au albańskiego. W tym samym dniu samoloty
• Popr~edllłe ,!ybory. ktore, od·były między wielkimi mocarstwami, ,a brytyjskie, krążyły. nad. porte:n Baranda:
SIę yv lłSto~adzlL6 zeszłegOrOKt1, oP,?- specjalnie między Zw.' Radzieckim
Rząd albańsk.1 energlczll1e ~rotestuJ~ wopec ge~eralneg? z.groma-:ZY~la zbo!kotowała. w obecny ...h
St
ZJ'ednoczonymi
ostatnio dz·enia ONZ przeCIwko powtarzaJącym. SIę prowOkaCJom, .sk:erowan~
WZIęła uazl'af. Walka wyborcza to- a
'.
. '.
, _ przeciwko narodowi albańskiemu, który walczył u boku panstw soJuczyła się· pod basłem nowej. konsty~ ·.v:z~osły. ~ard~o azne ~e~t ,r0:W _ szniczych i złozył wiele ofiar dla wspólnego zwycięstwa. Rząd alb ań
łucjI. której ucłnł~ienie fest jednym mez pokresleme, ze. ng~ZleJe. SWIa ski domao-a się interwencji sekretarza generalnego dla położenia kresu
a takim pr~Wokacjom.
z głównych zadań, wybranego obec- ta na przyszłość opIeraJą SIę
.
.
BELGAD, 30.10 (PAP) -W· jnnym telegramie, wystosowanym
nie ,. W,~e!k]ego Z1from31~!enla Na~ó~ w~pó~pracy viIielkich, ~ocarstw i. ze
LONDii'i, .'.10. 10. (PAP). Agoo,.
dO\w~~o • Ft:0nt O~C~YZlll",ny opra....? wIelkle mocarstwa SWla~a są zalp- na ręcesekr.etarza generalnego ONZ, premier Hodża wyraża za! z pow~ł .1 przYl.ął • Pl ?!ek~ konstyŁUC1}, teresowane W utrzymamu pokOJU, wodu incvdentów wywołanych przez monarchistów l faszystów grec- eja Reutera dOinosi z Jerozolimy,
ktorel nchwaleme
l.est }ednym
z g~O- lnodczas gdy niewielkie
i pozbavrio- ki-ch na p~ołudniowej granicy Albanii. Prowokacje
te zaczęły się odrazu że sekretarz WY$OOiego KomItetu
wnych
zadali
vYleikleO"o
ZO"roma. ,
_
i
•
,Naro d"
znaczema ,koła
zampo wyzwoleniu Albanti 1 stają się coraz, częstsze.
d zama
Arabów Palestyńskich. dr Htwełn
owego.," bprontb O;·
• ne wiekszego
. .
.
.
.
czyiniauy
opracował
i
przyjął teresowane są we wzrOSCle naplęTelegram zawiera szczegół'Owy OpUl klIk.u tego rodzaju Incyden- KhaUd'l. dopatruje się w p1śmłe
projekt "konstytucH. który
głosi, cia i chaosu".
'.
tów i żąda interwencji ONZ przeciwko zbrodnIczemu pogwałceniu.lnte~ 'w)'lStosO'WBlnym pr.zez p,rezydenta
~e cała władza w repubUf.'le naleŻYI~
(D'alszy ciąg na S tł'. ~-f)})
gralności terytorialnej Albanii.
Trumana dO' króla Ibn Sauda. w
do narodu, że naród władzę tę
sprawuje przez swych przedstawił
I
.
I którym domaga się on nałychmla
słoweg.o wpuszczeni'8 Żydów do
cieli.
w głosowaniu a
.
rówliym,wybieranych
powszechnym. swobodnymi
Palestymy,oraz utworzenia żydow
i tajnym. że własność prywatna po.
slmej siedziby 'na!'iodow~j w Pale-zosłaie pod ochroną prawa, a praca
'
jest 'po{]stawowym czynni1kiem sposłynie, wypowiedzenia wojny m01I
łecznym i gospodarczym. Wysunięty Sz~f
zwłaszcza na Radzie Bezpiecz.eiistwa ralnej L'f:dze ArabskieJ.
pl"oiekt koMety zrÓwnywa.w praiW
fi
wysłuchane zoatało z wielką uwagą· I.-"............."""".......- .....- .................
wach z męźGzyznami•. gwarantuje o·
e
I!I
!Ol
II
U
Kilkakrotnie· zabrzmiały okrzyki. kle

•

1·'
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IIJranlllC
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delegacJlIl radZI'"ecklllle)iD'.

~;~~~~~n: ':~~~~fąz~~bi~iz~s~~r~h piętnUje "wO)OV,nlczą

t

a mas

f

erę

do służby wojskowej.
MOSKWA (PAP) - Specjo.lny kor.espondent TASS donosi z Nowe~
Temu projektowi, który w czasie~ go Jorku, że od pierwszej chwili po. wznowieniu obrad generalneg~

I

I
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~ly~O~;~:J~;~~;: ~i~~nj~twoib<t

Do

ciem dązenia do podważenia podNalzych Czytelników
staw ONZ i kiedy piętnował "wojo
alicH przedwyborczej omawiany był zgromadzenia ONZ, uwaga kół zbliż?nyc~ do ONZ a. nawet c~łe;J wnicząatmosferę", za którą· kryją. Zawiadamiamy
na tysiącznych zgromadzeniach, .WIC- amerykański.ej opinii
publicznej skupIa SIę na delegaCJi radzieCkieJ. się plany panowania światowego i naszych P. T. Czytelników, że
cacb i koniel'enciacb. Opozycja PFZ~~
Linia polityczna deLegacji radziecI' toiraf6w.
'.
nowej agr~ji..
.
...
ciwstawiła hasło "za konstytucją kiej którą cechuje ducI: współpraGdy przewodniczący udzielil MoOgólne. zadowolenie
wywołało I. Z
tirvowską bez monarchy". Konsty- cy i. oddanie sprawie pokoju i· bez- 'łotowowi głosu rozległy aię długo- oświa~lcz,enie Molotowa, o niewzru- f
tu-;:~a tirvowska -to stara. kons~y- pieczeństvla, zyskała sobie szer?kie trwałe oklaski.
Iszonejgotowo~ci narodttradzieckie l zmuszeni jesteśmy podnieść
tu::la z r. 18?9: o~raC?Wal!a l prz~]ę- uznanie. Organizatorzy kar:npanh ~n
Przemówieniu Mołotowa, które da go do współpracy pokojowej s wszy cenę naszego pisma na
ta pod ausj}!C!aml B15ma. cka, ktory tyradzieckiej, która ostatmo prZYJę- wało jasny obraz sytuacji międzyna !
.
. .~
w •OWYillcz8S 1e był l! szczytu wp~:v- la wielkie rozmiary ~a łamac~ pra- rodowej oraz .sytuauji· w łonie ONZ .
(Dalszy eiągrw sw•. !-6rJ)
zł
wow. Talde hasło. nte mogło poctą- sy reakcyjnej ponieśli całkowItą klę
.
gn<>ć za sobą w~ęk:szoś~i naro.duo
skę.'
Od
stycznia bieżącego roku
ZwycIęstwo rl'ontu OJczy~m~nego
'w .tych' warunkach odpowiedzi u-:
ułrzymywaliśmy
cenę
f ·reprezelttowanycłt przeze n ideI mo- dzielone przez Stalina, na pytania i
glo być osiągnięte iednak tylko dzię- skierowane . dO niego przez agencję!1
..naszego
wydawnictwa
ki ścisłemu współdziałaniu wszyst- prasową United Press, któ:i:'e ukaza
bez 'zmiany;
kicb partii szc~lerze••demo'kraty~z- ły się we wtorek w prasi.e wieczor'
nyc~. rron~ .O~czYZll1any . pOI?a1ł~ nej i środowej porannej, spo~kały i
w tym czasie wzrosły:
także rnłodzJez. poparły ZWiązkI za Się, z ogl"'omnym .zainteresowamem i
koszt druku) papieru,
wodowe.
,o
. ,. sympatycznym oddźwiękiem.
~
Mimo PrÓ? ;nadsku, ":YWlłerany~b
Prasa amerykańska, komentują.c •
zwiekszyły się
przez cZYfln!ki anglosaskIe - m •. !n: odpowiedzi Stalina, podkreśla danio;
wynagrodzenia pracownicze.
cała dyslms13 n~!1 trakta!em POkOl o sle znaczenie oświadczenia, będąoo~;
wym Z BułgarIa. pro" adzomł • ~.!ł go wyrazem polityki z. agraniezu._ęj
Znacznywzrost łychwydatk6w
K.?Uier:llcHParysklel szła. p,0 tej 1- ZSRR.
nie pozwala nam dłużej
nu,. ~1!!1l0 kłamstw ?POZYCH! która
Oczywiście wszyscy z niecierpliwo l
Jako !eal~n z chwyłow wann prz~- ści oczekiwali przemówienia- szefa'
na utrzymanie
wyborcztej .ttży:vała t~ierdzen!a. ze del~. ac 'i radzieckiej Mołotowa. Na,
dotychczasowej
ceny,
noWa IwnstytucJ!l Zlł?Sl własn]3si pr~ dłu!o~rzed zapo\Ą>iedzianą. godziną.,;
watna. Front Olczyznia~y w u_~~rJ'
1p. w której obraduje generalne
przy kt~rei pismo
z\yycieżył. OZ1!acza to, z~ ZWyc~ę~y- ~;~madzenie, była przepełniona. jak :
przestałoby- być
ty te siły, .k!ore odwrócJ'ły ~:rt
nigdy dotychczas. Około 400 k()resGłówne wejście dowiezienia' w Radogo8zczu, gdzie SS-mannl
samowystarczalne
szczęsnę, ClęZ~~ą, srom~tną
ę
pondentów zagranicznych zebrało
przed opuszczenIem l.odz1 tywoem spalW· 8000widniów.
historii Bułgan'I, ktqra Jest naznaOczo 'ę na galerii dla prasy.
W dnIu jutrzejszym o godz. 11 J\osta.nieodprawlona.· na. 81"
Adminisłrcu::la
na współpracą z· hitleryzmem.
ue SI
.
i
. '.
renie wi~zienm żałobna l\lsza Sw., po czym nastąpi odsłonię-to wprowadziły naród bułgarski w
Mołotow został powItany oklaska.
..Dziennika ł.6dxkiego"
.
cie
pom:Wk6w
na
grobach
ofiar.
(l!a,[szy oto/.! 1m 8f»'~ ~::.ei)
mi. Otoczyła go od razu rzesza. fo-

dn'iem 1 listopada
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w

(Do,k'pńcze'nieze

str. l-sze,j)

yst ił. W ,ONZ min. Mołoło !~~~r:~i~~::iStlllinll
"SRR Z,'a
b
uzasadniał :Moło~ow
jedną
gra'nlcze,Dlem 'z rAJe'n

walczących zbrojnie o wolność; one dały swoją daninę krwi w dzieło zwyciestwa.,
. Bmg:;.rla Prontu Ojc,zyźnianego to
Bułgaria walcząca ramię w ramie
innymi ciemiężonymi narodami prZeciw "ludobójcom", to Bułgaria nowa.
odrodzona, a jako taka godna lest
znaleźć się w gronie Narodów Zjednoczonych. czego jej dotychczas
odmawiano.
WYhory w Bułgarj~ pooobttie
pOprzednio referendum, odbyły
w atmosferze całkowitego
swobody. Kontrolę społ~czuą
wniały, specj'alue komisje. w
których wchodzili róvlniez Dr:f':c(lstll-1
wlci!ele opozycji. biorącej
wYboraCh. Ich wyniku, llikt zalk:we-II

,szeregi narodów
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Wiadomości
świata

o

gru~y

monarchistyczno - fas.zystoWlSkie ponownie dokona
ły WYiPadu na teren· Albanii. Po wy
warne strzałów z broni . ręcznej i
maszynowej napastnicy wycofali się
na teren .G7:'ecji.
+ Są.d w Petras (Grecja) sk~ał
na. śmierć 10 członków organizacji
lewicowej "Elas«, którzypodcZ8.s 0kupacji niemieckiej wykonali wyroki śmierci na. 42 kolaboroojontstów
lia. Peloponezie. Wyroki były wydane przez c.rganizacje greck1ego ruchu
oporu. . ,
- .
+' W Kairze wykryto organi2lację
zajmującą się .:Szmuglem broni. Zna
lezion'O 700 karabin6w i pistoletów
i 500 nabojów. Broń ta, rzekomo
przeznaczona była dla Palestyny.
+ W środę PO południu na stooji
kolejowej w Jerozolimie wybuchły
3 ' bomby. Oddzia,ły brytyjskie i policja pO&.'Pioo~ły· na miejsce wypad
ku, przyczym schwytano sprawcę
zamachu . .Jeden posterunkowy policji .poniósł śmierć podczas badania
pakunku z bombą" pozostawionego
w szatni dworcowej.t Eksplozja na';'
stą,piła wkrótce po przeprowadzonej
przez wojsko brytyjskie kontroli pie
szych i sam9chodów w'pobliżu dwor
ea.
,. + W Londynie wybucbł strajk, ro
botllików przemyału 1'hięsnegn, który
objął 3.500· osób. PrzyczYną· strajkU
było przyjęcie przez jedną, z chłodni
mięsnych. do prac robotnika nie bę

,

o

K. O.

ze

wwnia Karty Narodów 'Zjednoczo(Doikiofa:.zenie ze str. 1-szej)
nych w Bprawie utworzenia rady po, Szef francuskiej delegacji Alek..
wierniczej.
sander Par~di oświadczył kore~1\1
,
Omawiając' rolę wojsk brytyjskich pondentowi P AP:
w Grooji.
.pr?Wywiad ten jest jeszcze
U
jekt radziecki w sprawie uJawniema'!
,
b dzi'
ilości woj;sk obcy.oh znajdujących się z, l!cZl1ych oznaK cor~2}
ar eJ
na terenach, które nie. należały do .",oJednawcz~go nast:roJ~ . W. stowyd~a :uakazu ptoduk~ji oraz uzy krajów nieprzyjacieLskich.
Junkach mIedzy wlelknm mocarwama bomby atomoweJ. Propozyo
••
",J..
o,,!
~
'Qj-e te zostały nagrodzone długotrwa
Z koleI przedstaW1ł mJ,D..' Mołotow"," NalTIl .
łymi oklaakami.
pogląd Zw. Radzi.eckiego/na
.Jeden z członków delegacji bryTekst, ,przemówienia Mol,otowa zo sprawę ,veto Zde, maska~oał, on lstO tyjskiej sir Hartley Shawcross,
stał nadany przez Iicznyohkóres- tny charakter kam:pB;~ll, prowa~z~ prokurator generalny W. Bry tapondentów
agencji prasowych i nKej typo,ddhasttem q,'ehwlZ~l dPosta~°lnwl~
i oskarżvciel z ramienia W.
dzf nnikó
ar , o yczący.c
Je nomys OSCl
0'~
.' '
be
e
w.
"
wielkich' :mocarstw. Min: Mołotow BrytamI w proceSIe norym rAgencje prasowe, zwłaszcza "Uni scharakteryzował jednocześnie ten-ISkim oświadczył:
'
tet Press", podkreśl:MY ~e Bzczegól- dencje, nurtujące życie międzynaroWypowiedZi Stalina sa nad wy~ uwagą, dPnirop?z~cJe Mdoł?to~~ do dowe i wspomniał przy tym o roli ra~ inferesPjące i będą· musiały
tyczące po
eSlenaa wy aJnOSCl pra dyplomacji dolaroweej"
~
-~
.
•
cy ONZ draz powszechnej redulkcji" , ' '.
,
. '. "
,
,być dokładme rozwazone ~pecJal..
zbrojeń, jak również za.k8$U produ
O~6wił on r~wmez problem kon- nie w związku z konferencJą czte~
kowania 1 używania. bomby atomo- troll. nad energIą, at<;>n:'-0wą,. W kon- rech ministrów spr. zagr. ":
we;
klUZJi przedsta.w1ł mm. Mołotow pro
"
,.
. _~
, .
lAss . ted P
tI . '
:li jekt ,pO\iV1SZechnego
ograniczenia
Rowno.czesme 1-,
Jcross oSWlad
res2
"ł t OCia; t ił
bZazn?-.o~ __ .. e zbrojeń i zakazu produkcji i używa czył, że niesłuszny jest, zdaniem.·
M
Q Q oW ~ 'ą.P
w Q rO'me ~y.
.. +
• dl' , 1..
1d . k b
W' .
B ry t 8;równości t wielkich mooat'StW' i na- ma energI:l a/l,omoWeij, 'a. ce ow WOJ Jego., pog ą , Ja ~ if w
piętnowałChnrcbIDa jakO' podZega.l. skowych. .
nii pragn~ł ktokc '.Vlek noweJ wOJcza wO'jennegO'.
,
NOWY JORK, 30.10 (P~) - Po ny, albo Ją planował.
NOWY.JORK, 3().10. (PAP) ~ przetłumaczeniu mo~ nllnIstra Mo
Na generą1nym zgromadzeniu ONZ ło~owa na. francus~I•. co tn;ało 35
,.
wygłosił minister spr. zagr.ZSRR mInut, !Zazt'ł,d.ał on natychmIastowe l
:Moło.tow przemówienie, . w którym go rOZPO:Cz.ęCla deb~o/ Q ogra:rt~z~-I
•• '
•
naświetlił aktualne za.g·adnienia mię nlu 2ibroJe~, jedn~e, poniewaz WIe i
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SIU. rezOiluoie, (torrna1ga;jaca się. WY'COrenów mandatowych i zwrócdł uw.s,:MInister Mołotow wyraził na to famia .0ikupaJCyi,ńyc!h wOljlsk SlPlf:zym:,e4
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NOWY JORK 30. 10. (PAP). - ' Na śtood{)lWyll1i POS~2)gTOOla· s'Pr:a~I6. St: ZJOOllOIc.Zio:ne.pqugmą z.a repaJtnaJCJl PITlIetbYWa:lą;Cy.ch w. !Qradzoo.ta Namold&w Zi.iedn!olClro(nydh !pi!elrV.7!SlZY .zalbmt .gt.OlS Cleflełgat A'WSIttraaJd p.~W1!llj;c SloIDre W brytYJS!1cilah teryrDO- iu Wys'I,ooleńców or.a,z dQl!)t1szczeITIli~
Norrllnall1 Markiln.
' r J l a l c : b mamdrutJorwy!cIh prruwo ..cma:r- Af1l'mrhl. do ONZ
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Pmetdi&ialVt.ilcid r~i fiIlilpińŚlkilej tych droZlWi" ł
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11Ołtnwdlz.em.iia oQlg'ó!lnego. Dil'aWetg:O też Móm8 ie zattnli:e!SZilwJa. wYs'Otka SitOlpę być {lId;da,!1Je pod lrollllfmoaę tej f<tJay.
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&QJ.&i illiii!iJi
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W KaUmcie doszło znowu do kun pl()ldlkl1'elSlR z:e !PIÓ'W!lltmO być 000 Ilii!azel, deletg,atI:. fiIlllpifIJsiki dQrrmugru! się wie>m,jlCz.~j aJ1'IClh.ilPetl~ ,KaroJhn i literatów WSi?ÓfCl'(~S!ly;:;h, znakomity
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'.
.
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bm
-. k amere
. k dytow
" zahczko- Ul1eme
. . t ar t a,k u dla wyrouu
"- opak 0- potrzeb przetworul
~.' snołdzlelczycn,
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ogólu1 ki . nIe zlelI 27 .
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Jc;::t naJbardzIej zmszezona. Pozo..
społdzielni ogrodnic
h
. ".r ~ l z~stawowych na zakup 0- wan stan aryzowanych, załozeme panstwowych 1 wOjskowych orazs!aJy lU nieUczne il&m:v które <=.
zyc wczoraJ wocow
z l m ~wyc h .. przetworstwo
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d'
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.
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zakończył obrady.
.
l wy w 1':-1 narz~ ZI ogro n1czyc. aproWlzowama
WIe. le.l
zamieszkh~'aue przeważnie przez
Na zdazd przyb ł
sfmansowame obrotów towarami
RadZie Fachowej Centrali Go~ miast w owoce i ,jarzyny, - współ- rob~tni,kó,"~' ''l! m!}im 8ą~~edzh"ie
wicieli 1'0 '"
h Y o I52 PI.zedsta- dla gospodarstw ogrodniczych na spodarczej walne żgromadzenie działae będzie w pracach na od- z~a~;'h~Je SIę krof.ka m. l)a,vla. Przy
na terenIe
cale- ogo"lną sume
.
,1.
k"
. pOWlększama
. . l. uszlachetnla~
. Ił'::
··"'C·· S"· t"' 11"-0 tr""" '~"'m"" r;ałe n"s"'+kr' zSlan;yc
"
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,
I20 000.000 zł ' kr - cz~on
ow Centrah" poWlerzyło 0- clOku
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.J'" _ "',r V.V oJ .. . . ~'" .......
go
aJu spółdzlelru ogrodniczych d t6
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l
e
"
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ęumrzona.. Zamtrygował mme Jeden
oraz 74 delegatóW,ministerstw i~, Y w mwestycYJnych na sumę p.racO\~a~l1e pf,?Jektu . ~ta~ '11a- ma
produkcjI
ogrodmczej
umnll.ÓW. Z zewnątrz wyglądał
stytucJ':.i i zWI'ązko'#
'l:d .
!fi 56,000.000 zł.
S1ennej 1 szkolkarsklej, projektu Polsce.
Pl'zy~woicie. Dlaczego dotychczas
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w spo~ Z1elcz xrch
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i wyższych u l '
,',"oJ
•
O proJe towanych przez zJaza norm Slah aryzacYJuyc
owocow
Obradom zjazdu przewodniczylfll~;:t SIę mm. me z~!"- eresowa~.
.
c:e ~1 ogrodmczych. Inwestycji należy zagęszczenie sle- i warzyw oraz ustalenie typów je,- C t r G
S "łd7 .I{l:-dy ~t'zez mCk?-wosc, pewnego
Spr,awozdama 1.referaty wygło- ci spółdzielni ogrod, . ~ h t kb /dnolitych opakowań
pOgrezes
en ra 1 M'osP .
po -'i dma l~strowałel~ Jeg~ stan, l!a,tkną.
'szone podczas z· d
'b
_. •
mcz~c , a
y
.
rod n. R. P.,
lcha! Drozdo- !em SIę 11a takI napis na scmnie
ły p6łtoraroc
l~Z ~ zko rr:zm.~a obj~iY one cały knUJ, budówa
Centrala Gospodarcza, poza 'JlTicz.
wewllęt:i'Zl1ej: "Je:;:te:rn w milicji, 'na
... . dZ~Y' oro. e społdZ1el dwoch przechowalni owoców w spełnianiem
dotychczasowych
(p)
razie lUieszkam pr~y Piwnej, często
CZOSCl ogro mczej: Jest nim 100
.
tu przycho!1zę ••JeŚli złapię złodzieja
spói~z!elni, .7 oddziałów i 4 przedto os!rzega:n że zranię ~o z broni
stawlclelstWa o zasięgu wojewódzpalneJ. rozbIorę do naga 'l mpr<?'\~'a_
kim Centrali G
d
.
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,
dzę na posterunek do komisarIatu.
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I m
SI ska do' Rzeszy ICI'flgu,

dzielni
""1
winiarnia, octownia i zakład wyrobu· miodu pitnego w Lublinie,
kwaszownia
i ogórków
,
'kapusty
.
~
oą
raz suszarma Jag6d .1esnych pod
Krakowem, 18 przetwórni spożyw- weszła VI osta%tnią
czy>c~ 1?fZy spółdzielniach, z jedną
Z naJv'l1ększych w Pólsc"
N D I
""'l k
l>o.~,r.poczęła
, , .
...' - ,prze- ~.' a
o n~m S ~ ąs u :
twormą w Tymborku na czele.
,;jlę, , o"statma . fa.za. ,v:,~Sledlania
N
Ob
.
,D <;>f=Y ch czasowe średnie obroty/ Q lemcow."
C] lnIe, . on.a . po~a~
ID'leslęczneCentrali Gospodarcze,I'-'OO.OoO.oSO? l';ldnosc! menlleCkleJ,
określały się sum
.'
} jpoz.ost:;JąceJ Jeszcze na obszarze
'/ - ą 45,~QO,oOO z:~ wOJewodztwa \vrocławskiego. O.
Na. rok 1946, 47, Centr~la prZe');11 kresem
nuj1.viększego nasilenia
dUJe znaczne zWIększeme obrotów,! akcji repatriacji Niemców do Rze-

Dol n e g o
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~v~~:;~e~i:~~~~ki~~~:cj~~~ te,:r~:~

tyg~,dnl' ZI'eml'ę
v...
Niemiec.

rock odremontować. ]~roszę nie nisZ
cZYć. ostJ:z~gam!('.
.
.

Zauwazmc jest
czytelnicy
ile w
tym
ostrzeżeniu
dosadnych
i moc_
nych sM'w, Zdawałoby się, że musz!1!
Repatriacja Niemców z Pomo- one pi'zekonać ltażdego nawet za_
!Ul 'I
rza Zachodniego nie wykazuje twal"~~iałego zło~zieja. Ale skąd~e. ,
obecnie większego nasileniu. Tym Po kdm tygodmach domek był Jnż
szy był koniec ub. zimy i wiosna.·
..
. t'
t
d'
'tV stanie zupełnego zniszczenia. Zo_
N~ ~? ds.aw!-e
t . umowy z a d mlm. . memme] przeClę 'me
ygo mowo stał'" tY"lko m"rO"7"'ne s~"'l'allY i CZ0(,/i
odchodzą na zachód transporty
J
..
.,..
v
..
stl.acJ.f!: allglels~ą strefy .okupa- kolejowe, l~czące ok. 1.500 osób, sufitu,. Wszrs~ko ~nll.e - rozgra;biO.
cyJneJ od. połowy lutego kler~wa. Jak dotychczas na 103 tys. Pola- no. N~~ ~ZlWlę.~Hę ~emu pocZClWC_
no do tej stre~y . pr~ez dłuzszy ków zamieszkałych VI Szczecinie- rou I?!hCJl'llltOWI. \V !ego. zabawnych
S
d
k t
.
pogrozi;:aclI.., uW;Y~.:lbnła SIę cała, roz_
cza po, .wa ;,-uemu:c l~ ransp~r- przebywa ok. 9 tys. obywateli nie- pacz .człowi!el.;;a me :nogącego. z tych
t! repatnac;YJne dZl~mll1e. "VI! ml~- mieckich. są to w wiekszości ko- CZ~ l!1nych WZg~ę?OW zapobIec 7.łu.
'"r

.naJ·bl'l',Z·szY'nh

Lubuską opuści ostatni

f!'JlzlGl
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kfuren~~~~~bd~
-~======7-~-------------'-------- m~a~~~~~~a·w~~~~b~~~reyi~~~·
cza o~:a.oła:
'_
Od początku akcji repatriacyjA oto drugi przykład:

?ot~chCZtlS, t. zn. do ~4.go paz nej dla. Niemców przez Szczecin Jestem w zakłrulzie fotograficznym
d~ler~lka z. Dolnego Sląsk~ do przeszło na zachód w okresie 7 P. A. przy ul. U_go Listopada. 2.
N!emleC wYJecpało 904.104, Nlen:-- miesięcy 272.458 osób. Byli to Właściciel wraca z miasta i kładde

cow, w, trm lLO transportow, 11- głównie Niemcy z Pomorza Za- w pośpiechu rf,kawiczki :na biurku.
cząc.ych, ~02.2~3 osoby do .strefy chodniego z terenów Gdańska i Sam wchódzi c10 cie:nmi. W zakła.
sGwleekleJ, z~s reszta praWIe wy;
,
dzie są ('['tvle panie. Jedna z nich
ł ('''n' d
f
. . l ki""
Olsztyna.
. ciłb~el"a fotngrafie swego męża i'
ą~":'c_le , o S,lI e y a~g:e s ..... J.
Obecnie zamieszkuje jeszcze na wychodzi. \V tym moment'ie ekspe_
W obecneJ ostatmeJ faZIe tran- . Pomorzu Zachodnim ok. 240 tys. dient zat.i\vaża ;'lal.:ie-.s lezące obok
. sporty Niemców. kie,rowane będą IT%;~mców.
.
,5iebie. rękawiczki. 'lwt.aca. się z zaprawIe wyłączme ao strefy ra-I
pytamem do powstałe;) khentki:
~zieckiej, dol~ąd wysył8:ne będzie !!PU L;~rze lIi.Jl"l~ł
~. - 'f?, !lani?
i2 ti.·ansp~rtow tygodmowo. Na-Ir-~fi. Eh",
illU lł
NIC.
tomiast transporty Niemców do W świticie umUArłych
.Eksped.ie~lt szybko wyb~ega za nic
'strefy brytyjskiej zostały ograni~2
~vmstą, k~!~.a"
cI:wdą 'vY~ła
eZOlle ,',dO jedne2'o transportu, na
W dZ,len SWJęta Umarłych w ra- 1 W ,p.rzes:.m«c~e.uu: ze t~ są J:j
h'dzień.
~
mach uroczystości ku czci poległych !·ęk~\''lczkl. ~dc1aJe ~e. Pani przYJ·
~"
.
za wolność, Polski' Czerwony Krzyż mU3~ be~ zazenowama r~ek:omą zgu
\Vcelu, sprawnego 1 planowego urz&dza, w Łodzi zbiórke na rzecz "hę l wYJątko\vo grzecznIe dziękuje
przeprowadzenia ostatniej fazy Konlitetu Opieki nad Grobami Bo~ za przys~ugę. . ~o. 'Paru minutach
repatriacji Niemców, teren woje- jowników.
spra\va SIę. ~'y;;UGllla.
.
wództwa wrocławskiego podzieloZbiórka przeprowadzona zostanie . - ~)rzecl~z .to były mOJe ręka.
ny został na 10 rejonów, obejmu- w, dniu 1 listopada~
\v1czkl - . oS:"l,adcza ~zef._ '.
,
.
h
3
' t
W 1mz. d
Ponadto P.C,K. daje oświetlenie
O UCZClWO§CI. llCZCIWOSCl ludzka..
Ją~yc, PdD • ł :pobW1da'y.
nk ""ym i wieńce na groby poległych
Czyż potrzebne są tu komentarze?
reJome ,zla ac ę Zle pu t zlJor'
E. GUDOWSKI.
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sławii. Na, trybunie prezydent
marszałek Rola 2:y:mierski

Z pobytu delegacji Polskiej \\' Jngo
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a erenle WOJ ewo z wa o z lego Ul Z worcaml u owyml. Kierow~ punktów zbornych odchodzić będ'ą
&
~
istnieje kilka ośrodków wiejskiCh o nik wspom,uianego muzeum p. De~wybitnych odrębnościach, ,.. egional-! kowski z"i?iera teksty ludowych śpie- ~vedług z go~y us~alon~go pla~lU! li
DCU
VI
nych. Należy do nich: regiOn łowic- ł wek swe] okolicy.
lak, aby al::cJa wJ!sledlel}CZa O~Ję-l'
f6ł!
l1!Jij
~i n~t~pnie Opoczy1'lski i radom-I Dobry ~l1awca muzyki 'ludowej p. łB; w':Zystk..,le .~oWla~y rc:.vmom,ler-.
Plac D<i'brows.k:ego. łą.;~.:\:e z b.ar- nam:. t1:Sl-CZąc w ten SiP05Óh cz,.ę'ść
szczanskl.
I Jan Chorosiński
opracowuje zbiór me. Punk~a.rnl y,rzesledlenczyml są dziej ,n,ddalo!lą od Piotrkowskiej czę- skweru i zamie:niając ja w .,góry i
Obecnie
jesteśmy
świadkami autellt~cz~1ych pie~ni, obrzędowych Kala:v sk l ~arsc.,
,
lścią ullicy Narutowkza, stanowi jed- doty·'.
'
zmierzchu zewnętrznych cech regio~ w pOWIeCIe 0l?oczynsklI:" Drogą kon, Juz wkrot~e ~lęC ,~a I?olnym na z naj:pielkll'cjszycłt ilZI,eirI, j,c :to\V d'rtwiil Oibecnej prowadzone są
nalizmu. Udostępnienie środków ko~ k:ursu ,na 0J;?lS obyzędow uzyskano i31ąsku stareJ dZIedzlllle pIasto w- '."
".' "
,:
,:
. . na Placu Dą'browskiego- prace, mają.
munikacji, nasrlenie ruchu migra- CIekaWI; ,zamsce,mzowane ,;Wesele skiej znoVlru rozbrzmiewać bę- d~l: J~11;t.!ll!e zao.udov.au,e duz-o z'leIe- ce prz:ywrócic mu wyg~ąd prze.d!wlQt::yjnego i żywszy kontakt z miastem, OP.oc~~rnskleCl, kt?rego fragmenty w dzie tylko polska mowa.
I1l .1 Pl~:kne, f!OWo.~zesne .gm0.cJIY, sMa
powoduje wyrównanie różnic mię- naJbhzszym czaSIe zostaną :wykona,
", '
1.
• _ daHl :SIę fila obr-az Dd,blegaJący
od jemry. RGwy i scnro.ny zostały z.:asydzy folklorem, a pseudokulturą 0- ne przed mikrofonem PolskIego RaR?wnOCZeS~lle. meI?-a. ;ozpoc~ę I
'fr',
pane. a <:aly t-eren s'p,lantowany IWY
śrOOków miejskich. W ślad za tym dia w Łodzi
ła SIę repatrlacJa Nlemcow z .Zle'l 'Szablonowe..,o '1;, y ""lądu J~ny.cih dZlel- , i
,
, m.l' Lubu!'lkl'eJ'.
, nic. Pr.zes,trzeń' wpl>.iwa bowiem (la rOW1l2,ny 'liG pOZlOmu n,lcz'J:szczo,ne.l'
zjawiskiem nadciąga nieubłagane
•" . J ,
t
k
N
.
ł
's
W' 14 powiatach Ziemi LUbel- pers/pektywę; moiemy w całej o'ka-I pO O:"Y Si, weru. a ,:-;osm; z pew:fatum - zanik odrębności. stroju,
obrzędowości i obyczajów.
H
ąg~ skiej przebywa jeszcze niespełna za~ości pGdziwiać budow.Ie u'j-ęte n.b. ~ośc:ą. t,erem te,n będ;z~~ z powrotem
Wydział Kultury i Sztuki skrzęt- RADOM, 30.10, (PAP) Na terenie 30.000 Niemc6w. Akcja wysie- piękne obramowanie zie'leni.
.t:.a.rrllemooy W skwer l sharmon1z,onie zabiega około zabezpie.~zenia, gmimy' JedJlilnek. w po'\v;ilede radom- dleń.cza r?zpoczęła . się 13~go .bm,
Sa, ,I'
. ł
.,
: ,
_ wany z r~sz.tą vla,Otl. .
sklasyfikowania i konserwac]l ory- skilm, wtalcLze be.Zlp}eICz,enshva w Wy- wysIedlemem praWIe 2.000 Nlem. ~}) ac zosta pr.ze.d wOJną ,za
Z p,rav.·dz'llW'q rado'Śclą notiUtiemv
ginalnych okazów folkloru. Groma- niiklJl z.aflgamj,z'ow.aJlletgo pnścigu uięły ców, w ciągu następnych 3-ch dni 1111let1l0ll Y na la'dny sikwe!r, na ~tore- każ,d'Y, choćby naimnieiszy, faikit
dzenie eksponatów z terenów opo- 7 członków bandy ..Dołęgi'>
•.
przesiedlono dalsze 5.000, Punh- go Ne świe.tni'e :pr,e.zentowat się uviększałl'ia 11a:sze'go mia"ta ; dlui te-'
,czyńskich i radom.sZ,cza,ńskich Odb~-I Vv na,sltępllyn! dQ1.;u .zgłosiło Slę' r d,o t,iUni przeSiedl€,ńczvmi SD.: Trzcian! g-m a oh, SądtU, Ok, r,e s,owe:go. , W' ,cza,s-ie gO. rnh ot:;r regtl.klcy;m'e na Placu Do;).
wa się w muzeum w TomaSZOWIe Komendy pOwłat(HVel MO 2 człon- l
Z' l
G'· '-C
," y
1 " N'
", .
-.
Mazowieckim ' 'Wydział Kultury i ków bal1dv. składając dobrowolnie I KU, J le .ona Jora l TOr~O\:, • .
o·.mpac]!
Jemcy zrY.]1 połowę 1P1a- bro'Wski.ego wlt;1'l1lY z calovm llZJ1aSztuki nawią~uje kontakt bezpośre- broń..
Nalezy przypuszczac, ze 3HZ tv l cu rowami przec"h\~jotniczym~ i schro niem, (o.)
.
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małp nie na\ezy chodzić

Krupka marchew ma w koszyku.
Malpyrobią wiele ~rzyku.

w meloniku

Krupka

marchwią je częstuje)

Kruplw mówi: "Oddaj,

Małpka

melon mu zdejmuje.

M alpa

się uśmiecha

złotko!"

slodko.

Krupka krzyczy oburzony,
M a/pa -robi kosz z melona.
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br., odbędzie się w Warszawie zor-
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aby nadsiłali je :pod adxesem:
Na łamach dziennika ,.Polska. wi.ęzienia m112eUll1 oraz Komitet po- Łódź, Pomorska 16, Sekretariat
Z~rojna" ukazała się wZIuian- s!~now.il w~ieść.tam mur-owa?ą 1łla~ Spał. Komitetu' Opieki nad
ka, że miejisce mę~z.eńskiej biIPCę.· 1 panlla,tkowąz l!1.azwll'Sb.m: Więz.ieniem w Radogosz'czu.
śmierci ty.sięcy Polaków w Ra- n~,o~ZwY.SbKldh zamoroowanych 'W1i>ęt- Komitet Opieki nad Rad.0d ogosz.czu jest hCZ!i}zcsz('zone i
.
goszOOiem
zehraniu w dn. 26
pozos-taje 'bez jakiejkolwiek 'Do tych wyjaśnień Komitetu paźd:ziernika r.b. ukonstytuował
opieki, że czaszld i ko-ś-ci mę- ze swej strony. dodajemy apel się następującO':
c~ennikó'Y. w<.,daJ~ si~ wśródl Jdo wsz~S'tkich, ,k~órzy ~ają in-.. Przewodniczący: E. Andrze~
n~eczYlSto~'CI, a :L:!L'pły są poroś~ l lorma'cJe. o z~gmlOnYch l ocala" Jak, ~rze~: MRN., z.ast. przew.
nlęte 'ch'\va:stem.
'!łych wIęźmaeh Ra·dogoszcz.a, -: Jan Wl,kt.or, pTzew. Wydz.
III
III
W związku z tym Redakcja!
nasza otrzymała na.s1.ępującel,
III

pO

opieKą ~ ł6dzklego sp~łecz:eń5łwa

na

I

SI1mlnol
WteY.tuja~el'.enkial" nS~d(·\~Wczl:nęeZ·~."e(}nI!<emomwi-1 pll rEd,
Ra,dogosz~:
V'j,I
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JU1: wkrótce PO' hafibarzyńsk~mslPa
leCliu żywcem (w dn. 18 stycZIllia
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I h barbarzyncow.···
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18..I '45 r.
przez ł erOVfS {le
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~ Kongres Polaków Autochtonów
z Złem Odzyskanych w Warsrowie
w dniach: od 9 do lO listopada

.

•

,

,

.

Kultury i' Sztuki, sekretarz .~ ga~izowany ~ okazji 2s-1ecia ~ol·
E-dw. KQwalski, przew, Ł.R. Ra-' skiego
ZWIązku
Zachodmego_
diowej, skarbnik - St. Kopac: "Kongres Polaków aut~)Chton6w
ki, przedstawiciel WK ;PPR. z Z,iem Odzysk~nych, d~la1aczy b:
Członkami Społ. Komitetu Opie ZWlązku. l;olak<:w w Nl~czech l
ki nad Więzieniem w RadogO'sz- działaczy Polskiego ZWlązku Zat
przedstawicie- chodniego" pod hasłem "Odzyska-,ezu I są 'POt~a Y.1I!lt cz
h (p.ns ne ziemie - odzyskani ludzi eH.
l ę p,ar YJ po l 'y nyc
:.L' ,
SL, SD, PSL. i Str. Pracy, staPols~ f~iązek Za~hodni po odrosta grO'dzki półn, - łódzki K. zyska~1U ZIem .Polsklch u?d Odrą)
Boniecki komendant miejski Nysą l Bałtylnem, pragme w ten
M.O., :pIk. J. ~1a;rchwiThski, oraz spooó~ dać wyraz słusz?-o~i za=
pr.zedstawiciele Zw," b. Wię;iw chodmego programu, po~ty1ki pol
niÓwPolit. Obozów i Więzień skiej, o którego realtzację walczył
hltle~owski~h, Zw. b. Więźniów od chwili swego powstania.
Polit. i Zw. b.'Uezegtników Wal' Protektorat nad Kongresem'
ki Zbrojnej Q Womość ~ Demo- objęli:
krację.
Prezydent K. R. N .. Bolesław
Na innym miej.scu podajemy Bierut, premier Osóbka - Morawustaloną. dotychczas listę ofiar, sld., Marszałek Rola Zymierski, wi*
. . .
Z O W'es}'
które zginęły w Ra'dogosZtcZU cepremier i munster . . . l sw
18-go st,YCiznia 1945 r. Obejmuje Gomułka, general:n.y pełnomocnik
ona zaledwie 28 nazwisk. '
rządu dla Spraw Repatriacji i
Osadnictwa WIad. Wolski i prezy"
dent Warszawy in'ż. Stanisław

R
••
h
•
Po
••
'
du' o.ZP ozna nl l !!OC owanI w
za wymlemon;ymi około
1946 rJ oko.lo trze'Clh tYE,j.ęCy Pola- o- Złe1nych mog118ch na mnen'" 2 000 zwęglonych zw~ok o niell'"
'lv6w. wi'ę:zionych w 'Rad.o.gos,zc.Z'U" tRrzu miejseo'wym w Radogosz--i l"'" h
• 1_ h
h'
prze,z SS-manów i prze.p.ędze.niu znie f czu:
S a '-"HyC nazwIS.K.8C poe :O'wa.n,awdrdzone;.go ()ljjui~an!a, S:P()teaze~,-:.· 1) Dl'. Golczvński Zenon 2) no w mogile z.biOlrowej.
oSIt'w10.z w;le~ką C:ZClą 1 l\1JrOczysitoŚC:ą
pQ'ClhO'walo 'Wie. w:svó}ne·j btatniei mo- Konrad Wahcki"
3) Garnys Wiadomości kup ieckie
giiIe dala i pro·ohy o·Har harbarzyń- Władysław; 4) Kubiak Zyg--in
.stv.;a.
'
.
.
.
.
munt,
.
5)
Matusiak
Antoni,
6)
iNa terem e wlę-ziellla odtąd .ru~ IPO~ St"'siak Jan 7) Cłapińgld AntoU
mu

.v..'

---------:',----------------'-----

Tołwiński.

Apel Zgromndzen Kupce". m Łodzi W sobotę 9· XI. br., o godz. 9
w
uroczyste
nie
kości męczeam:ków. nI, 8) ]U~mows]n Jan. 9) FilI- d'
k
·
t
·
.
Na bramie '~16~ej, . prowad.z<l!cei piak ~t8n]s.taw, lOl:Wasielski
O UpIeC wa zrzeszonego otwarcie Kongresu przez I)Tezesa
z"osiala ani ledma czaszka, MU tez

• Qo

•

'

./..

" ' .

ID
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1:'

-

\

odbędzie się

"RowJe"

.po!CJlOwaltle

na

te~en ,~'ę.ZI'e.ma. rrum~e~z~zOl!la ~o-

stała

Eugenlusz,

1 W1SlJ po d.Z11Ś dZlen tal~l.~a ward 12)
oSitIiZergaWCza, ż-e Iter:en b. więz,iema"
""

11) Bartezak EdKowaJski StanisJaw'

.

OSitatnlO

,

lrontrole -KomL!S-jl Nadzrwyczainei na tereme

.m. Łodzi

w

przeds.iębiorśtwaclt handłofWYch 'Wyka:zały,że szer~ kupców zrzeszonyclt iekt ,,dzlkłch", m.lmo zaleceń i ostrzeień ze strony Zarządu Zgromadzeuia KUłJ'C6w m. LOOz,i, pnzem.ca:yłQ' zdr-owę za&dy pr{)łwadzenia
»aOOlu, bądź przez nadmierną marZę za-rob!i.ową, bądZ przez zataJeme
Wawrzyniee _ Kazimierz 17) artYkułów do sprzed'3~Y. Zarząd Zgromadzema Kupców m. Lodz: uwa:'
•
to.
,
ża ,t-e.gO .rodzaJu stanorwłsiro za aspołeczne l potępia Je w 9ałei rorreląSzymczak Mlc.hał, 10) Rek Jó-- gł'OSCl.
.
.
.
zef, 19) Szambelan Mie~yslaw;
Kup.iec ZrzeJSZi()Iily musi ~orządikować się. dytSJCyplWe organizacyj20) Jąeta JÓ'ref" 21) Olczak nej i uJ.e motże Ilg<nio-1"ovv:ać zalecen swej orgamzacJi. Tego rodzaJu wy..
Andtzei 22) Najman Wacla~ padlcl są wynlkiem niskiego po!Ziomu etYlki kupioolcle) szeregu kupców.
CiZ'Y'C stalą oP]eik;ę nad !ITI,ejscem mę'.
' SZlCZegól'ole doty~z.y to tych. kltól1ZY nigdy kupcam1nie byli, a w ()IkreczeńSltwa lIlas,zych b rac!. przed trze- 23) OSOWSkl Czesław, 24) Za- sle powo)eIm1ym słali się mmi z przypadtk!u.i nie ZCi))V1Sze mają doo.'tatema mies~iącami .z Inicjatywy Edw. ~o wadzki Antoni, 25) Rł}bas Ed- c:znie 'wyrQlbioną e;ty;kę kup.1e<;.ką i poczucle .obowiązku podporządlkowawallrSkiego. z Łódozk:·ej go-dz:,ny Ra~ mund 26) NQ'wa.kO'wsk\ Józef. nia się przepisom wł'ad.z i sweJ organizacH zawo\dowej,
dLowei, zosta'l 'Powo.tany do ŻJycia 27) Kin~ Józef 28) Krajewskl.
Zarząd ZgromadzenI"a KU1!.ców, liragnąc wypełnić tukę~ laką Jest
Spol~ecz.ny Komiłtett Opiekl nad Wtę-. P' t . _ J"". :f '
czynnrk wychGIWawczy lm'P!ecd:wa p~lsk!ego z!Zes. z-onego. ora.z pr~l'''!SIZłez.'iemem w :gadOtgo'szc:w. kt-ó.ry z 10 ·r
oze.
l ~ na.rybJru, P-Owołuje Komisję Etylu Koołeclde), która będzlemtała za
11.1Iwa,gi na z'll!pdne zarr:e.&baui,e i h r a l i . " ,
za.name czuwać- nad. CZYSł6ŚoCią Wyk01lywa:nych zasad kupiecki<:h: . hę"
jak:<e}kolIrw:ek OIP~eki nad b. wit}zie-lln"ICJ·atyW~
d2ile nieśwaad-om.ych - uczyć, opornych - p.iętnować dro'gą śOOdlkóVi
Illiem, bezzwlocznie zaheztP!eazy.t te- mIli '
.
u lIiI
u UB
dyscypliny o(J.rgattizacyjnej i czynnika opinii społeczneJ.·
ft•
ren, zarmykaj'ltc wszystkie weiś,c:a.
tarz~ Zg:rorn~dzeinja !<u}X:ów apeluje raz JeszCiZC do całego. kuPona.dto Komitet iDolecl doko[l.ać l
..
• pl-ec..wa. aby zechCiało wYmIanę tGlwą,r-o<wą trakt()wać laki> c.zyn.mk spoz.djęć mieis,c Ik.aźni {)faz komory gaW &niu 23 ibm. kierow[l;ik SIl'ól!-· ł'OOZllY~ a "n!le tyłkQ z punktu wid:renJa prywaty. Zarząd Zgromadzenia
z,(}wej i }e·dnocześltlie pOlda!l1c aiPd w dz:e'lni H2J1H'blo·wei Kupiectwa .
KUPO.ÓW nie, będz1.e występował w dbronie swych czt.on:k6w, którży {:ł!)prasie ł przez 'rad:o do s.pol,e-czeń- sk;·e·go ·Olb. Korsak Sfiefan ora.z cUQ- stęp{)waH ruezgodme z. obowiązuJącym! przepisami.
stwa 'o. nad:sylanie wszelkich wi3.!do- Itlek zarzą,du o'b. Kraw~zY(lS.kl Jan zMO
Interes Państwa. Interes szerokl-ch mas. pracowniczych jest dziś na~
mości. doty.czących hts.torii
więzie- żyli dobrowo['1lą ,ofiarę na 'ręce ob. czelną zasadą w· odbudowie państwa polskiego i bandelp-ow!llien tym
nia oraz' 'l{)sbb tam wię.zhJoI1Y·Ch, za~ wi,oe'1'ojewo,dy Szu.dzińslkiego w &u- zasadam słttiyć. Kto tegO nie potrafi zrozumieć, staie Siię .szkoun.i'k!em
mordowanych i >sp a:lonYJcha to ce- m;e zł. 15.000 z IDrzezli1acz.e.niem na społecznym.
.
.
h~m z.e'braThi·a pottze!ooelgo materi<}łll hudowe •.Domu Łodzi" w WRfIS·zaZARZAD ZGROMADZENIA KUPCÓW.
do orw;aniJzl1jąoceg·Q -się na 1Jer.enie wie.
m. ŁODZI.

pozo.stalle podo-p:eką Min, Kultitryj
SZlUUiki, Dyrelkcii . Muzeów 'i Za!bY't~
kó:V. Jeśli jedn~k ~im.o to roz,kradZFO<?,O urząoclze.nra ~lę,zle;nrte •• ~odolbn,ie lak ·to . 'bylo w .;mny,ch mle1]S,cac:n
kaźni, to 1'edymle d1.a tego, że lDo·za
ostrzegawczą ta,bli:'ca t1'ic w:ęcej nie
®rozitro zlo,dz~ejom.· .
A?y ZrupJQ:bl'~C kr3.!dzleż.ou:n l rozto-

• •
'
Kazlml(,~ 14)
Dnbiński Włodzimierz, 15) Kaniewski Witold, 16) Maniew&ki

.LS) }llchalak

I

nryw . . tna

na Dom todli w Worszo,ie I .
POI-I

P. Z. Z.wiceprezydenta KRN.
Barcikowskiego. Zasadnicze prze~
mówienie wygłosi wicepremier Go·
ułk
m ...a.
W godzinach popołudniowych
wygłoszony Z'Ostanie referat sprawozdawcza - programowy dyrektor§l PZZ. dr. Cz. Pilichowsk1ego na
temat ,,25 lat wałki PZZ", prze,
mówienia przedstawicieli Polaków
autochtonów i b. Związku Polaków w Niemczech, dyskusja i odczytanie rezolucji.

JW niedzielęro. XI. uroczystości
rozpoczp.ą się nabożeństwem, po~'
h6d d G b
poc
O' ro u
Niezńanego Żołn5.erza, gdzie zostaną złożone wieńce, a do zebranych
przemówi prezes, PZZ, wiCeprezydent KRN. Barcikowsk1. Na za-

czym

.

nastąpI

kończenie Kongresu odbędzie się
sall' "Romy" WI'"""'z6r arty.......

w

styczny.
Na Zjazd przewidziane jest
przybyde około 3,000 de1e~acJ'i'
-

autochtcnó\v z Z. O. i licznych delegacji P. Z. Z. z całego kraju.

Re fi'ek·'
SJ e ze Z]az·d li Plsarzy

. Refleksji byloby właściwie bar
II
I
swego domku. Nie będą mieli radzo wiele, ale tak różnorakiego ty·
'.
cji choćby z tego powodUj że nie
pu, re twd.no ująć. je razem w
.
"
.'
,
potrafią stworzyć niczego, co by
Jednym felietonie - mimo iż fe~ . l '
.,
.
. za' I
..
:.',
.
.
.f uzasadniało ich wątpliwości' taka
l' t
't i
b d
1 WIe e zaproszen na WIele zJa ow nych 1 ustaWo dalsze tradYCje na artykule zdame: na temat owej
l ' f ś'
. ' t eJ
le o~ Jes or:ną a~ za ~ ekr~l- i dlatego postanowiłem sobie na tym polu. Trwalo tyle czasu, ile nieco bezładnej całości.
g:ne~adna mZeua no ZC. m~sr pozos ,a,ć
ną, opuszczaJ~cą mreszame 1 - :'aden nie chodzić
TJTm raz m ń b l t b
'.
'00...,
.
nIeplO na.
awa 1 .srę rozumIe
ku t
to
.k
t
. . .c.
•
e 50 y o rze a na WYPOWl zeme
Id 1 .
. -1
t ' ]. J. '
k '" r
.
Al
. ~ma w w:n;:e~c~n ~~cznzet z1ama1em obietnicę, ze względow jednego zwięzłego zdaJnia. _ My!
eo oglczne tez~ zawl:ra y ~":a o n:e {LOrZ~, ~a.~~lCCY Plsar;ej 5-~6
~z~c p;O;;O:7a~. o ec. egodnI~ _ jakby tu powiedzieć _. ząwo" ślę, że na obradach r6hnych zjaz- ~feraZ: ]. }:. Iv211era ~
01- ~arr;: s;:;:mI SWIa cząe; .n~ :o~ZY~.
~ ę ~lS f e 18 .on.u~ eśnar:18zęt kuZ11 dowych. Ale że Zjazd mial się'roz- dow, wobec braku wyżej wymie- le,ws ego · °kuTe,?l'ata~ n le b~lo t~C J . ,o:ZY. p ra 15ną Z18 ac, zyc t
~ac~ny w .0rmIe ~ r. CI ar y:
, począć o "odzinie I.o-e,· a J'a o teJ' nionych spraw konkretnych. trud;.. am s I owa dys S)l; mozna by WIęC worzyc zyCIe . . .
o ktorym'nle
b""d
' Ja
. k porze
.
5
' . ,
.
.'
I.
•
,
."
•
·d l ó'
.
.
. ~ Zze lVI~d
omo,
jeszcze
śpię wi"'c Bpóźnilem no byloby osiR~nRć
aż takR per mlec wrazeme, ze '1 eo oolczme
N'
h" łlJ~
_1..
t
..
go nazwać Nre potraft('a u
d'
,
1:'
.'
-z:54 "f;
-z:
,
dnt ' a l '
. ':..
te c CIa ym, CUJy 0, co po
•
.
1:'
porzą - się o dobre dwie godziny- zgola lekcję' łatwiej już później na haft' rzecz prze ~ aWl a S1~ raczej nI
.
t
. k ń"
Al
kować materiału _ niech więc bę,. .
,l
•
~.'
,
.'
'.
kle W rzeczywistOści jednak było WIem eraz na za o czeme, mos G
d .
t kul bł·...t 'k
. 1 bez wyrzutow sumzema, lICZąC, ze klec1e. W kazdym rane powitn- . d'
kró k'
".
być zrozumiane jako wystąpienie
ZI~ w ~ ~ e . a a5~ , n1ec 1 stracę jedynie owe tradycjonalne niśmy dą:iJyć ku....
Je no
t le s~lęcle, zawoa:owa- rzeciw t m katolickim CIl
azmIeSZają SIę w rum w Jedną bez' t ' kt'
. l b k
.
Tle, bo wyglądające
pozorme na p
y"
, y ,,pl'
ładną calość wspomnienia z reiera- pp;.z alma~ . ora SWOJą g. ę. oą~" Od jednej dygresji przechodzę rywalizacje ś.rodowlsk literackich wicowym" pisarzom" -.' bo tutaj
tów.. dY8kusji, bankietów, uroczy- ry ma no(~cr~ Ptczzkyprawr.a),ą m~~el do drugiej: bankiety. Były bardzo i spory pe;sonalne w rzeczywisto- nie mam zamiaru z nimi polemź.
zawsze l <nze y o mme o IJV d b'
N'
.:J"
'.
.t
.
zować W d·
. . . dr/ak •
sfychmów powdalnych ... 'może gl
Gd : • t
, SI h Ł'
o re.
1e ucząuzal Ich ZWIązek ści mające charakter walki poli-.
'. y aJe a11 SIę Je
'. ze
Jfresztą odzwierciadli to lepiej at- owy. 1_ l,z.e~ dan::· uc ae~ fe- Literatów; objadaliśmy przeważ- tycznej Walkę tę jednak nale:'y me ant twarz. ą oblicze po18kie~o
. .
szcze O.KO e 50 zmy zapewmen o ·
61d' l '
d'
. . ~,
katolicyzmu i dla t ó...tri
..
masf erę Zjazdu, .'
. tk .. r '
ci . , . me sp ~le me wy aWil21CZe, w ten z kolei ujmować w as'pe1ccie kultu·
, .
. eeo, l!!>Yy wyj'".
,
. ,.
.
wy~ą owe, ~o 1 pl.sal'Za w ~ls1er. chytry sposób wyrównując sobie ralIwm co wynikało nie t le mo:"e dziemy poza salę, wktorej odbyTo wlasclwie jest już cały arty~ sze} rzeczywlstoscl (brzerruenne) honoraria Jeśli chodzi o Zarząd . ' : ' · 6 '
.. y
wal się Zjazd, znajdziemy w życiu'
kuł o Zjeździe; więcej nie potrafię W zdarzenia), o docenianiu te] roli Miejski 'to mam wrażenie że ten rZa. ::e~ar. wh Phrzet:'1katl-vułJąl~tycL',} e politycznym naszego. kraju inne
.
. , R ·t t b-a
.7 vrzez 'grup('a którą re r '
t
l
J
J
.
•
J Z lC. . c ara aru 1 erarow,
. •1 inne problemy.
.
o mm napIsac. esz a o ę ą ty,f~ .
1:'1
P ezen owa bankiet był z obu stron bezintere- za'
b'le ' .
.
. . . , . . proporCje
Na
ko komentarze, uzupełnienia, mar- dany .prelegent i o obowiązku pi.. sown u Nie wz'em J'_1? :nnz· ale ,'a 111 ~Ję s°ba aspraw!,. ze wIYjats~ema Zjeździe' ,lewica" i . pr.awica." f'ak
..
. . .
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k
kt
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CU\. ' z ,
0Je są
r zo mpc.ne, a e ez sam' .
' ..
. 'J
gmesy. Bo np. me mozna pOWle- s~rzy naWIązama onta u z Y- oszczędziłem śobie w ten sposób problem sporu .' b 1 b
.
.. Qdyby zblIzy!y . Sle do siebie we
dzieć, aby na Zjeździe panował ct.em, Bardzo to wszystko było ła- ok%ISOO z10tych bo' na dru,ęr' łatwy ·1'
d d nt'kle y.. yna1Jmnlej WSP61h.vm. żedawu dzialan;a' przeb l
k
.
. d
t lk
d'
.
.
..
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W
o a u me zna.az na . . - . ' ~
. ,
a agan" a ta br rno::e z owego g~e~ § y LOt taJe Slę, ze JUz to dzień po Zjeździe też jeszcze nie Zjeździe prostego wyl'a"'u B 1 t clwnl1mml zaś byli ludzie, którzy
cent~a1nego zdan:a z:'.D1ch refleksji Zle , czy a em .. ,
miałem apetytu. Najbardziej z _ powiedzialhvm ~ r;fl~1..."S ~e~ nowy czas chcieliby dopasować do
wymkalo. -:rzec~wrue.. pod wzglę· Szkod"
. . t
t - . tych bankietów .podobała mi się klej. wagi' któ;a sie dziś w Poloce starych miar.
aj ze me Jes em ma ema-. . , . t
.. d ., pÓłd . 1r •.
. '.• ~
.. •
....'
.d 19m orgaruzacYJnym' calość była'
przeprowadzona doskonale' co l·est tykiem - statystykiem, bo' mógł- I 111cJa. yW~ Jke tr;e j s
. Zle fnl W!- toczy pomiędzy meufnosclą wobec
V',7alka, która się toczy/a byla
a
,
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.
awnzczej
ora sumę o d pOWIa- współcze n"tT h
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.
zasługą dwóch . ludzi z ,Odd . 1
ym C! . lCZy'C, Ile czasu polskIego d'
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.
S .J C przenl1'an ~po ecz Jak gdyby wypuszczeniem garstki
1ódzkiego Związf...."'U: p J' Br.::~; marnuje się na przywitania. Oczy· l aJącą t osztod~' obla1du , 't°fzatl'owa- nych, ku.lturalnych, ideologicz- ropy z wrzodu, o którym jeszcze
'. .
.,. bnI~b
b d
a.'na· s ypen tum -~d -a 11 era .a.
'
d o tych czas niewiele się mówilQ
wy i p. A. Ostoji.. Wszystko
b -10 WISCle,
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.
ystwem
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'ak"
.
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lch
sens.
w n aszym
. k"ra}u. I dl. atego w kon..
wy1lCzonel wymierzone' ale OCZya
o yeJ 1S zJaz
eznlC.·
s a eczne Wl'azenre tle: l'ezywiście czynniki. irl'acj~na1ne wy, Alepó.zniej na bankiecie" W 0~1i- s~ria ?y(a sprawna PO~ względe~ Wydaje
się, że pewneszcze- ca tr::ba pOi-~iedziećJ.,ż~ Z~azd
rząd:aly cZasem organizatorom fi- cza spraw tak .k?n.l:rełnych,. ,ak techr;lcZnym" ale ~lepotrzebn.l~ goly naszejsytU8cji wewnętrznej l!rzy~!osl ~l?lkI~ l~orzysc:, m:mc;,
gla, Jak np. wtedy, gdy przemowie,,: r~ba po grecku t J8JA8 .wmaJone- polozy~a za WIele naCISku na rumeJ ru)'gą nasuwać ludziom najlepszej z~ by~y powttama l bankIety 1, ze
ni: powitalne, mające trwać IO Zl~J u,slyszalem Zl1 aR;?zr;zte p:z?m~- isto.tne momenty, A spl'alf~ ideo- woli rożnego rodzaju zastrzeżenia. me w"szrstko w nim bylo jasne. 1
mmut, przedłużyło się do 40 - tU •
wl~nze. p .. W and~ z.0[~rewskl~J! ~~~ la.gl~zne, referaty, dyskUSje n.ad ~im? to nigdy nie będą mieli ra- wyrazm~ zdeklarow~r;e, .a maZIe
.
•
'..
tające] ZJa,zd w ln::l~I}1U,,~SlązJC1 . mmz? ~c~, one są. dl§! m01ch cji Ct, co z zastrzeż<:Jń swoich czy- n~vJ-~t me tyle przynl0s1, Ile przyTu,f~! materIa! ~spomntel110w! B ylo tą. me.wątplrwle naJlep.sze ze wspomnren bardzo istotne" bo ma~ nią system nieufn060i i VI' te nie- meSIe.
.
prOSt, SIę o dygresJę.. OtrzymtH~ wszystkrch przemówżeńpowitaZ- ją wyjaśnią najważniejsze wt~m ufność chowają się jak ś1im~k cia
,EDWARD CSATÓ
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I
a sporf

i
n
zyska

PaństwoWYUrzą,d W
.
JrJzycme!&,o !, PW 2.ami,erz:~'h?,,::an~a
W najlbliższym czas:e ak~jr a~ąc SI-ę
i[anrd-owo. _ wydaWil1i'czą '.I':!'z"ebProiPa•
.'.1.,
a pr,zy
mac,.ze.
'\~ okr.esle 'POwojennym -ukarz,a·ł Silę lUZ ca-ly sz.ere'''' ''''''dam ' .
.
. Ii> 'V.r' ",bILCitW
,8.1e s~ to wydaw!1llctwa ra'czei infor~
maCYlł1:e. RozPowsZlecłlllHa się baJr~l,oeilk~r.aisia b~.P?rtod'Wa. kt6r;t mając
w
,;·e.am .:C:l'e 'o,lda'dl<l wszeJk'clh
staran, by ilSC W !pane .z post

ISportu P?lsk',e,go i do§e:i.gnąć tPo;;~:
!pr~e.dwo]'enny. NatomiaSlt i'eże'lU cho"

'4H"o_ ibro S;z'ury .

.
książki sportowo

czy te'ż ;podr~cz~.ik" fachowe" tD uie6ltety. tZa WYlą;tlnem kS'iąiek opr.a'Co~
w'!lnych . p;r.Zlez dr. \V,aclawa Sidoro-

WI'cza Hll:e możemy doty'chczas iit'llog·odnego u'W.a,gi.
Sport potl1ze1bujie kOln:ie.cznie lite\raJt111'Y. tak f-ach?we\i. Jak i ihaletrysty,,?zneJ. \V SWOim c~~sie :ll"saHśmy iuż
IZ,~ w r:oIisce QJ·o\v:men powstać SlPeItawać 1ł1'l'C

clailny ilnstyt.ult wy.da'\Vin~ct"W sporto-

wyiClt

SIP a elb na

u aga,

Pr;ze,d \\Toj,ną o,bowiązek ten

Główną Ks'ęgan11:ę

WOilS,ko-

w~ ..k~ói'a· sysbematYC:Zł!1ie wyda~vala

ks·ąizlku n.a terrnaty SPofłtowe
BibH:oteczka SiP,f}il'lQWa
Otów:nej Ks:ęgar'ui Vvojsko'\vei cieszy,l.a S1ę wieJk;rn powodzeniem i
tJ.1z:eiba przyznać, ż,e dzj·~ki a'wtow<tn
takim, jalk J,UlllOSZ-a Dą'hr~wski' CzeSllaw M:er,ze.iewski.Brooisiaw Czech
,dy:r. LUldwik Szwy,ko'Wsln " wieil'u ia!:
nYlch.;te w\Szyst&de podręczniki s-p,et.niaty zamierzoil1ycel.
J'eż,e1[ PUWF i P\Vpotrafi pro1dyczn>ie rOZWif)IZaĆ IProh~'em wyd,awiridw >SPOI1towyc,h. to W nie'd'!lu,g'm
OZtasie ,lruika ta zostaUlie z-ap'e-1l11 ilona.
PQ;d,ręczn~ki wY'daue prz·ed woina są
w d,u:że;j mierze już
.
przestarzałe
zwJas,z,cza l,e/żeli C110dzi o zagadnie·
:Ula tec-hinkzne ws,porc.Le.
SlyszaleilU. że PU\V!F 'i PW z,amie-

1'\za ied:n-OC:z'esnie wy,du\vać stały b:l1
,IetYln iln,rorma'cyjny. Moim zda:n:em

Wojcw6d,z,ki UrZltd. \VP i. PW w
1) ::"::,.. ,:_
..-,j";pc'
PYf
\,'l!.t,,!.
Łodzi WiZywa ws.zyst!k~e zarządy lkJlll Urz(;;Ju WI: i p",v.'''''bów, towarzystw i ,s'cl:<cyi gImnasty·
':l) \VVh·.t"7!1" P\Tv'iF-ll '" SDl'aw' ....
CZi!lych do ;Ztg~osze.nia .swoIch onra-' '- ! '. ',' ~;"'.'; . . "
" ' . l .~
nizacyj Ifrz,e.d dniem 6 1:storaua r.b. PO\'/O ~U1:l uo zyc~a lw.:ręgO\\'e:.;o '.':.
do Woj. Urzędu Wf' l P\V, ul. C11'rie- O:mnastycz<:l-ego.
Skłodowskel 2'8 Hel. 211-65,.
3) Wyhory Z:l.rząJu OZG.
4) Spra\va lokalu OZG.
W lutym 1947 r. od;bę'dą s'i.ę w
\Varszawie zawody g!mnas~yczne
5) .Montaż ośrodka F::l111I::r,t:;c~:~nepod Clazwą .,Pr,zeg.ląd. g:ornnaswki". go w ł:'odl.i.
Na program:<·klauają 6ie Ć\y:'czenh:!
6) \Volne grosy.
dowolne na llrą'żku. poręczach. koniu z lękam:. ćwiczenia wolne oraz
SlulvO pr'li'.oB"il&jn~iańUI
skoki IPrzez konia wzdhh1:. la WOd€li. IU'\
&~"', ' " \P\vn
cy. którzy
UZyskają 75 ,proc. moż'liA
1_'
l,t'
Pj,t,karze t.KS mają po,\ya2ny ldo~
wyc ll '\lO llzy~ ... ama r.un<\: OWo zosta-:JOt . \V (j:edziele \\~,zystlkie ~Jov;aź
ną za-;,iczen! do grupy Drzedo!:mp:jskiei. Program ćwi'czeń można otrzy- ;r:ej"ze dmż,ylly są zaj.ęte meczami l)
UT'
U
d' \lJ"'~' P\H
p'11C'lwr ś·P. Kałuży. Na~omlast mecze
ma Ć w vv Ol. ·rz-ę' ,Zle vy J:i: ,\'.
[} m;.strzostwo Polski <)id'beua s:ę dnWoL Urzqd Wf ~ PW w Łodzi 1P'·ero za :tydzień. Ist.n'at ,projekt rowzywa Ul,low.ażlliooych delegatów z?gr,an'a meCl·a z PTC .. al" kcn,ce~
!dulbów. stGwarzyszeń i sekc:yjgim- ':::2<1 t.a upad/a ze \~'Zg!~uu 1W za!c;cJe
nastyczlly-ch oraz ws.zystkkh działa- t.enmnu przez pah!alHc;~.a!1.
czy b. Zwlązkll G:mnastyc:.ne,go do ŁKS prawdopoclo11l\1ie \'Jybier,ze się
lokal.u Urzędu ;przy '111. Curie - 5k!o-do 7.~ierza na mecz y;rnpa~:mJowy.
dowskJej 28 w dulu 6 listopada, xodz. ŁKS słusznie uważa. że ztl:Jczn'e ~e11, ,na ze'?!a~iie org.a.n!z ac y'jrl e Okrę· .piei iest w ,danym \'::nl<1.dku za.grać
gowego L.wląz:ku O;mnastYCZine,go.\ na obcym ho:sk'll ,n:'Ż wa,kzyć mI
Porządek dzienny .zebrania:
swo:m.
L

sztukę?

związk1l

doty,dhcz.as szczehl'U. W
z
tym naS1.l!wa się cały szere,g innych
. Nie w~'lno będzie kryt)·.kować
.za'gadn.ień natury iechnicz.Illel, Mloam orgamzatorów, ani zawoonlków dym naszym ar'ty·.stO!Tl1 trze:ba ulaczy też sędz,ió\'V. Najwyższy czas. b", . twić dmstęp .d>o Slport.u. PUWP i ?W
w P
l'
b l
'.., .
d .
. Ć
.oiiSce Q om ,gaze<t sportowych, powmlen czym prę< Zie! ,porozrumH~
gO~ląl cyclt Za .s/ensa;cją S'Portowa. po- się z Min.iste<rSitwe.m KU'!-1mry 1Szm·
\vs""l
'
..... o powaz'ne pi'5ll1l(} o c'harakte- k"; 1 us t au"ć z.go d'
me rp 1a,n dzia tania.
rze dydaktyczno - fachowym.
Przed wol'ną mieHśmy
D!,~gi~n nieunniej poważnym zakilku wybi.tnych literatów
g.a,dcllen ,em }es,t uięc:e w ,pewne ra- p:s,zących na te:ma,ty sportowe. Wymy' o'l'ga,nizacyjne litera,tury i sztuki starczy' dhocńażby wymienić ł1azwls
dOItyczącej s'portu i wYdlOWaO!a f.i~ I ka laureat6w 0'1 i'l11iPi j's'kiOh : ParanZYC'Ulego.
dows/kiego czy Kaz:mierza Wierzyń~r~eb.a uz~godnić sprawę u!edlno- Sikiego.
s,t'a.l l1'lema dyploT11ó,w sportov,rycłI., na
PolSIka ma bardz.o p:·ękae tnl'dycj.e
grad, czy te·ż afiszów.
w ko.nkmsje
sz:tuk: na h;rzyskach
PowoI.anie ,do życ:,a referatu pro- Oł.i.nuP:ljski-oh.
:pa,gandowego pr.zy PIlJWif ' P\V l:)OPOroii]aią'c j·UlŻ sam faM zdobywawitamy
,nin złotych medali w ·dz:edz;n1e sztuz radością;
k:,ohadzi nam tutaj
ró\vclież i o
Uważamy. Ż.e do WisPóllpracy w tym l,rakltycxne wz·g1'ędy życ:a codzienreferacie z,apros.:z:eni PO'W;UI11 być nfKO.
Iprz.edstaw:c'i.eIe świMa sztuki, lUeraW c:h:wi'li. gdy .za C'llOdz i potrzeba
1Ju;ry i SiPortu.
birlaro.wal1',a ia·kie}ś nagrGdy to TOiZKe wolrno llam zapominać. o kcu- poczymt S:ę :stnybieg- na przełai
,kuns:e sz.tU!ki na Igrzyska,ch OL.'imp·,j(,!d skl~Hl d-o sklepu
Slkic;h. JeżeU Po,lisI1~a ma zamiar wZlią-6 i \V ostateczności hlPu;e się ]ak:,ś
udZiał w najbliższej {)'\i.mp~adzie w m~Jo wartoŚlC:oWY czerep. zwany w
Ło~,dYJ1.je. to ~rztlb-.a rÓ\\'C1:ei pC1ll1Y- jti'zyku sponiowym SZU'ino' e Pl1·c.haś!eco wy·sianiu eks'ponar6\v na
rew. Czyż nie przyjemu;-ej byłoby
kurs szt!uki.
z~ł\vi,erSlć w 10ka;~J k:'lltbownn
Tak samo jak stPorŁowcy m.uszą utJ
r.1ękny obraz'
,powi,edlnl0
przygotować f~ie/·,uo taki o sportowych motYwach?
poważne,go st.al1tu na {grzYSkac';l
Zagadl~!enia to są poważne i do
Ol: impijslki:c.h, powimll nasi .graficy. rozwiąza,l1:a kil trzeba
przys{ąp·lć
czy kOillllI}Ozytorzy .z.apoznać się ,pwze- przed wydawaniem hh.li]etYl1ówdz:'en
de w.szYlStlk;m z treścią ży-c:a SlIonto- nikarskic:h.
,vego.
'Wle-"m~"r,
że d"r.
Puun:;l' PW
.
d'Sprawia ia iest
~ ni ezm!\:rll' e
<.uJ
~
VH
wazllla Ha Sj)O'I't,U '[)mskiel;Ot 'bo z inż. Ta,de:usz Kuehar jJlOd'zieli nasze
chwilą :gcly pozyskamy dla' sportu
stallo\\~isko i podejm:e u,!,cje \v k;eprzedstawicie!! św,tata sztuki
rull~ku oawiązan:a jak najś::;'Me:~zy.clI
to i poziom lln:elekt,ualilY mt.()!dz.ieiy stosullIkó'\v m:ę<izy ~ortem a s~hlką.
'-S.j)ortoweJ enajdz;e s;ę na innym niż
J. N.

.•

I

kun-l'

I

Ha I. , ha Ia , h Ia ,.
o

kluby sporto e

.

o

e e • •

tKS

Warsz aW3-KrakGW,
tY

W na!hl'ższą n~e,dzielę odbędą s<i ę ! raz puc,ham {) anemDrlal Ś, p Ka~1t·
dwa int·ere:su,i<lce mecz::- oilkarskie o żY.
.memoriał ś.P. Ka1tUŻjr.
\V Vlar:s.za- ..................- .....- -......- - _ - - - wie

odtbędzie się mecz Wal.~zawa

Kraków, a w POZlna,::u

-IZ

Poznaj} - '

S'ląsk.

SlPecjlalnego 'PIsma o podoIonym ~Jha
, I ' I.'
.
. '
czas prz,ekoua.J:Iby sj'e o kon'eCZllOŚ"'!,lkterze laik pr.zed WOljną
ci 'Poto'żwia n.al1eszcie ikamienia wę"Stadion" - względnie "Sport
,giel'ue.go pod pro]e·k,tow.arlą ala!'ę w
PoIsk/'.
touzi przy zrbiegu ut Odalls-kiej l Sko.W tych tYlgodllikac<h moŹinl3 hędZJierupki.
z,am;,eszczać cały materiał aktuaCny. Łódzki Okrę.gowy Zw,'ązek Bokser.
doty'czący dzia·l-affll1ośc: PUWF !l P\\' sk; n:e mnie, .niestety, wywiązać S!Q
•
.
.of.aiZ d TU k owa Ć a:l1ty!U
k ty, d o tyczące ze sWTo11 o'howiąz.kow prOipagowad: edh.niki 6PortO\vei. Jeż.e'li PUW!f i nia w Łodzi s,portu pięśiCi,arskie,go. Je
PW zacznie wydawać co,dzienny b:'u żeli nawe,t llka.żą się na u(:CY rozlkl1/ele,tyn slPortowy. to uie w'iem. czy lone a.fhs,z,e, to uwa'żać ie będlziermy
'Wyda wn:c.hv,o ,to póidzie w parze. z ,za cal,ki em l'AbytecZt:IY wyda tek Po
(),gÓll'!1ą Enią WY'tY'CZU1ą PUWF t PW. co propa,gować zawody, kiedy n:-e
Trzeba bowiem w.iedzieć. że wyda .. ma mlejtSca dIa ,pwbHcz.uości.
waoi'e .takiego biu-!'e-tynu, oo~'llwać hęNa tym ,po-Iega' najw;ięks,zat.ra,geIdzie cały sz/er,eg tmdnościw ·zacho- dia sportu lódZ1kiego. H,ala pomieśc'
w,aln.i!U ohiekty'\vlleg.() sącLu., atSkorD za,j,ed'wie kilkabysiący widzów, ·a mo, to ma być OI:ganP.UW'F i PW; to ina śmialo zaqrzykować tw:erdzelDowini'enchY1ha .stać na straży o'bqek (li·em. że me·cz ten deszY'liby s'i·ę n:e
tyw~·zmlt.
mni;'el~zym powodzen';em od meczów
I

,,'

w

Sytuacja

tKS II

__

U

:

6

,prz.edstawl·a s;e
Okręg

były :się propa·ganuowe za\yody bok
mi~jzy rezerwm1,;ym: druży

tabeli

rc'zfriywek serskie

nami Zryw II -

n~sitęp,uiąco!

ŁKS

H.

\V puniktacli ogólnej zwycięstwo
odniosła .druzyna Zrywu II 10:6.
1. Krak6w
5
7
13:7
\VY<11!ki Vl poszczególnych wagach
2. War&ZRwa
5.
6
12:12 byily []astępuiące: w. mUSM - mczyk (ŁKS) ;pokonał Alldrzeioez,,1:ka.
3. Śląsk
5;;
9:8
w. kogucia -. Prell ~Ł.KS). 'l?J"zegrat
4. Poznań
'5
przez 1;;;0. w 'PlerW5Ze] nmaz,e ·z do2
9:16 s·kotlale zapo\viadai<lcYl11 s:G Kn'll'l!Ckc'irl, \V ••p:6rkowa - Kieru:i (ŁKS)
Jak widz'my .na p!envszym 1llH.:'j- poknnał Zasadę, w ,:e~ka -- JarosiiiSOli krocl~' reprezentacja Krako\va. ski (ŁKS)
przegrał z Knwr.lews:;·d.m
Natomiast ,p:łkarze Warszawy maią II. w. lekka (dn.1J!:(e s,potlkCl.nie) .Nia'lipkt. st. br.

gier

!!O\wk, (ŁKS) przegrat z Bllczl;,q; \'Ii.
pó15rednia - Wieczorek (ŁKS) prze'''Tal oZ Btaszczlykicm
w Śre{kl'a'

P.r~!·?yl~'~'l,. (L
l ~~)

..".

•

iąć

.

'

· · l

_P?d~ar"
"

.:~ę

•.••

p,e. ~\ ~zel runuZk Osto,s~1el.hl:l

P?

" .

P~lc!szl~a,;- Potl;,ga (ŁK::;) po,:wnat
Cleme'\\slLe'go.

budowy ha'!l Jest zdecydowana, to
'. ń
trZleba teraz Itylko starać sj~ o przy- w~c uu.le~~ r~preze.n·tacJę K!akowa _ .
śpieszenie puc.
k,tor.a z W!e'iOll 1 z iUfZę;cLu pOWlTIfla za~
Przeu, ki·lku miesiącami. omawialla

U

\1.1~·
l K""
IV >sa!';l :przy 'li.
hInS k'
',eg') 1""
.to"=. o d -

nie leży 'W kmnpetencli PUWP i PW
Nie tmu'l1o wyehraz;ć sobe co b~· pJ.karskich o lll;i.s:trzostwo Polski. OZy
wydawanie takiego hiuietyriliU o wy- uzie S}.ę ,dzlalo w nie,dziele w pDb:i- tez towar,zysikdl - ruz.grywanycr: t !\'k . d
.' t
.. S
. b'
bitll1ie dóel1:1!l1ikars,ki'l11 chamkterze. Ż'U haU przy !.<ił. Roki.ciińsbei. Oelby- przy ,ud'z:.ale druiyu ŁKS.
. J'. o, Je en 'PUllK mm,eJ. ~ q onI ari
Przecież PUWP i P\V m'!}że korzy- wać się w n:ei będizl'e me~c,z bokser\1/ Ł d "
.. , . lk dzo :.!rożnymi przec:wnikam Krakostać z 'UlSf'llg PAP. i nie t\vorzy6 w k' Łód'
... k
o Zł iDOW GUla powSll.nc Wje ':1
. ' . ~.
.
S 'c. . Z Sląs
'hal~.\ sportowa
•. kt:Óra ?~ędZ:ie !ll10gtą wa. ,~:e:d~ł-e!;n~ u:ecz . .zadecyd~je o
swmm. grorJi.e . s,~ecj~l,nej . r·eda,kcii,
Ciasna to ha,la i odJe.gla· o-d śrM~ byc wyk{)rzystywalla l w llnnYClh c'e- zl1ob~ -':11.1 plenvszensh'ta. Poznan ma
N.atomlas~ lezeUi PIUW;- } PW ~1.a mieścia. Ni.elS,t e ty, d.e,pSlz~j l1:e ma. lac'h propagandowych, nie kOl1';ecz~ bezt1adzie~ną lokatę. Mec.z ze Śląs.b1lm z:domyc;h. ,pra,co\Vm~ow; 'CZ!U]ą- Warto jednak. że,by tak wszyscy na- n'e tydko sporLowy'h
k
b d .
>CYC.]l SIę ITI;a slllła'c!l~ do p:sama art~-I si mecen,asi s1'ortow,i zechcieli
wy- "
l
. V •
em . ę '~le rac.zej ty~ko rpew.nego
. kuto:v, to p~lraJdzl,lbY\111 nm Wyd.a!llIe brać się {Ja' te zawody, a może WÓ\V Skoro. je~~ Jy\Ż plac. skoro Blp1rawa rodza2n rsaty·sf·akcia sportową. Typa'O

rywł

7ZK Centr• S...'&II' '. Of;~n... p'ol.-Wych•
11 : O

pierwsze m'·eisce. Wobec tego, że

W meCZll lli,llm'f!;ldm {) mi\Sltrzo" ,
była sprawa hudowy\v Łc.dzi 8z1-u- wszystkie d!"u*yny krako\Vsk:e Wy:;- !'"ltV;O l6dz.k.'ej "A" ki<!ISY drużYi1a
cznegJ l~?owJska. Potrze'ha na ten liminowane zostały. z roz;gryw,ek o Zw. Zaw. KOileia'fW POkOiUla ci'TUzcel 2~ Ul.'ilr.ouo'W \Z.t. mt
Pertraktowano mistrzostwo PoJs!\:" 'e>d
t, . '. r.;ocząc;o zcs-pót CClntra1nej S::koly
ze "Społem", lktór·e nl0 o.hy "",tlo;z' "ć.
•
"', l. l y,ną S.:l 1.sr.aK- Or·::c~r,;;'.,·.le.1· \).lv·~110i\,.rani,:> p·O'jit\~CZ".·.·.Ji>",,1
".r
.r
.
dl K "ł
' - .. . ·1 .l ~ • , . u _ ....
te pieniądze· rZ 'iY111, że jeu.noc,ześnie Clą a ra:tCowa oy ();by zdc'oycl'e te- [:;'0 11 :0. Dn przer,vy us,talH siG v:ykorzy.stałoby z 1,odu w s,eL,anie ietnik 5:0.
[lilII!. Nies!e~y. kon·ce,pcia .ta lIrie z;naBramki zUOlby1i: Ko'c,ze'\vs1\:i 7. Malaz.,a wt.~sc. \~ego zrozu:r.l1Ien:~ am "!'
hno'W'sb 2, oraiZ PO. jednej Lewan.. Spcrłeun • alll u j~]lIlych .. k.omec kond'owski i Kill1. Jaik wiiClz'iimy koleiaue
c6w, skończyło S1ę na prol'ektaoh.
~.a.si wrruca.ja do swO'lei ze!SlzłOir'O-Cz.n·e.j
Bywa Jednak, :be czasami marzedziału
I tQ!rmy
i nie ulega wą1:'łJlil\V<Ości, ż'e
nia się Sip;mwdzają. Może \vięe Łódź '
zee,lu::a poprawić swa d[)tvch'~zasQow~l
rzeczywilście niehaweul, to znaczy
lo/kartę w t~ihelce' rnztgrY\ve!k o mi~
/za kilka 'tat OItrzYlma odr>owie,dc:o
SlUrWSll:WO Łodzi
wielką r doo!lz.e ur.ząd'zoną ha·J.ę lSJ)or\V niedz!elę k'oler!rurz,e ową graH ~
tową.
TUR z Toma!Szowa.

I'I

Telefon.
redaktora

sportowego

l

186.82

Wjęc może źle z.r·obił?
W tej chw.ili rozrważa'n1a

-g nl•
16 )

Powieść

Ir.
Nie pojechali rll.ze\ffi. Redutowska nie zdążyła zała
ljwić jakichś drobnych fOTma,lności, An.d'flzej zaś mi'al
lui wylmpiony ·hilet i śc1ś}e wyznaczO'ny dzień wyjazdu.

Nie

\

m6gł czekać.

aes:z.łą nie przejmował się tym. Hanka miała przyjechać następnego

d'n.i·a.

Siedząc już w szybko mknącym

PO'dągu,

A.ndn;e.j

r,ozmyślał:

_ Tak się rozpędziłem, źe zam1a!St n.IeJ. Ja wyjecha~
łemplerwszy. Aż się rO'lZeśmiał, ale .z8t'a,z spoważniał,
ho przyszło mu do głowy, że mO'że zaJśt coś nleprrzewi.
dZirinego i Hanka nie przyjedziie w ogóle.
._ Nie, n~e tUwe.

uspe.kaJał sam

siebie.

To

l)llemo-

Dobrego humO'ru jedna~, nIe odzY5'ka~. P,rzed oczami miał smutną scenę p,oiegnania z tOiną, Nie chciała,
by wyjeżdżał.

- MusIał być genialnym M1ysłą, skO!l"O miał tftkte
te były bezcelOlWe. Prze- wyczucIe barw - pomyślał And["zef.
clei nie zawróci tui z <kogi.
Udał si'c~ na dalste Z'wiedzanle m1asła•
5Hanął w ok.nie wagoou.· Dz,ień był prześlIozny. Na
MetrO' wydało mu się ba.~ką. Właściwie mo.mi8 by je
ni'ebie żadne1 chmuI1kl~ Wydawało się, źe pokryte kwieciem drzewa udekają do tyłu. Z okna wyglądało tO' tak, na:zwać drugą Moskwą, drugim podziemnym nHasło...'1l.
jakby pędzący pncląg nawijał jakąś długą, białą wstęgę. Olbrzymie korytarze, skleplenia z kolorowego mamn'1lZ daleka błyszczały małe jezIorka. 1\r-a'jQbraz ciągle sIę ru, ruchome, potężne schody - W.s.zy~tko było giganzmiBiniał. Pociąg mijał jakieś niewielkIe osiedla. Z ko- tyczne.
m~nów wyra~tały czarne słupy dymu, sl~gałące wysokO'
Od błyskaw.icznIe przybiegających P'Ocl'ągÓW wiał
w niebo. KołO' domos.tw uwijali się ludzie.
prąd zimnego powietrza.
Ten slelankowy WIdok 1>odz.i,ałał na An.drzeja kojącO'. Zdrzemnął się.
'
Andrzej zwiedził wszystkie stacje metra. Najbard~iej
podobała mu się stacja lm. Włodzimierza MajakowskieDo Hoskwy przyjechał o śwIciE'.
go. WydawałO' się, że właśnie ją zbudOlWano z najwię~
P,oierała go ciekawość jak tu ws-zyst.ko wygląda: kszym rozmachem.
miasto. ludz.ie... ,.'
Wszystkie złe pll"zeczuda, Ja'kie miał przed wyjuz~
P'o wyjściu z Dworca l:)iBłnTus-kiego znalazł bez tru- dem, rOZWiały się, nie zos.tało po nich a,ni śladu. Zr,pcdu taksówkę. Udał się na ulicę Worowskie~o, gdzie wne pod wpływem nowych, silnych wrnżeń.
przydzielono mu mieszkanie.
~
- A jednak bardzo dobrze, że się tu wybrnłcm ..:...
ChO'Ć był zmęczony podró7.ll, nie chciał odpoczywać.
Odświeżył się trnchę i wyszedł

myślał.

na miasto.

Chciał zobaczyć p.rzede wszystkim, jak wygląda
Kreml.
Na Placu CZer'l!Onym olśniły go harwne kopuły
ceflkwi - sobo,ru Wasyla ['ł~:'żer:..r:r[:o... ::.t,~ł przez dłuższy
czas zapa1rzony, nie mógł cdeHl3ć c~zu. Te kopuły były' dziełem jakiegoś wioskiego mi5tl'la~.

Potem ogll~dał afbze sztuk gra'nych w teairach i już
pla,nował

gdtie się wybiorą, gdy przyjedzie Hanka.

,Do domu

wrócił wieczorem i od ra·zu się położył.

lHankę,
ChCiał wstać wcze~n~e. by pójść na dw.orzec,
bo przeciez JutrO' miała przyjechać...
ł

.

Nr 300

.
:(d. c. n.}
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;~;~~~OdZimira.

Wszystkich świętych;
słow.: Wracisława.

sądów

d n. siei Ika
ka
skazana na 10 'Iat więzienia'

.

Ko l e g a ~

t 1

Sdk

e

~:t 199-0~

Wpadł do mojego gabinetu, wy- że fura ~akąs:K z w
ą, 3 a erz
Tuż przed wybuchem wojny, mie- mali ponowne wezwania. Podczas boksował mnie' po przyjacielsku, zupy, pol gęS1, sa.la~e~ka kompotu~
szkańcy ulicy Trębackiej w Łodzi badań zostali pobici i skatowani.
k k
to skromy 1k
(na Ohojnach) zaobserwowali, że w
Jeden z komendantów tylko, Ka- po czym siadł bez zaproszenia. VI maszy? a -aw : 1 1er, ,
jednym z domów w którym- miesz- raś, nie stawił się na wezwanie. klubowym fotelu.
ny obIadek, gdyz sz:alaszowal to
kall Niemcy, Szwarcowie odbywają Wówczas przyszedł po niego mlo_ Przepraszam _ rzekiem _ wszystko VI błyskaw1cznym tem··
się jakieś tajemnicze zebrania i na- dy Schware 2l kilku członkami Selb- ale nie wiem GO pana do mnie pie.
rady. .
.,
schutz'u. Na pytanie żony Karasia,
d'
' P o obiedzie zaproponował. mi:
p li'
..
b
k
t· ..
.
. d'
.
sprawa, za
O CJanCl, WZIąWSZy Z so ą
0- częmu aresz uJe JeJ ,męza, o powle,:.
.
. ?
Jl/1 ' •
amówisz w teatrze
mendantów LOPIP -z pobliskich blo- dział, że jego matka kazała mu poKazIU, me poznaJesz. mme.
': oze z .
.._
,ków.mieszkaniowych: Smyczka, Ma- wiedzieć ,,co Karaś wyprawiał przed Nie poznajesz starego Hema, ldó- dwa blle,.ty. lV!USlffiY pr~eclez u~~
golnlckiego Surowca Galewskiego WOJoną".
t k' k
1
b'l
sze bel- c;":
;akos
takle
spotkame. KolaCję
Al
t
,'.
.
.'.
' . .'
. ,
'
• ry a le awa y 'lO 1 zaw
.'" J
'
• •
•
ber OWSkl~gO '~ KleraSIa udali Slę\, Po a::~sztow~nym zagmął wszelki,' from we wstępnej klasie.
zjemy późnreJ w l,okalu. NIe chcę·
do domu NIemcow.
sIad. CI jego koledzy, którzy powro-,
"..
.
_ .
• ;.1; ki '-'otu
W wyniku rewizji przeprowadzo- cili, zeznawali, że również i ich
- N a .1mIę, mI Wlad ---: sprosto Cl. ro?,... tOIJ
• ,.
,.
.
nej w mieszkaniu Schwarców i ich aresztował syn oskarżonej.
walem.
Nie trzeba dodawac, ze zarowno
. d'
W
ki
h
N"
•
.
.
,.
•
.
1.
.' k l ' f'
sowalem
sąsla ow
ene c, 3
Iemcow' Helena Schwarc, posrednlO wmna
Tamten aż trzepnąl dłonml po teatr JaK 1
o aCJę lnan _
zostało .• aresztowa?:,!ch. .
śmierci !Caras.ia,. or~ przez wła~ze udadh z t:rciechy:
' "ja. Henio natomiast dysponował.
Po klęsce wrzesmoweJ syn Schwar okupacjCJne pIęCIU llmych Polako:w,
R ' I Wł d
St
' z ~adz;w;ają~ą łatwością wyrzucal
ców, który shlŻył warmii polskiej, skazana została wyrokiem Sądu SpeaCJa. ,a..
zacny I "'.. : • . '"'
, • k'
wstąpił do Se1!hschutz'u.. W grudniu cja1nego w Łodzi, na 10 lat więzi~- Wład. Zawsze mUSIałem CI podpo~ z SiebIe ta~le słowa Ja.
.
1939 r. prawie'wszyscy byli komen- nia (z zaliczeniem aresztu od listó- wiadać na lekcjach przyrody. No!
~ Łosos. Szampan. KaWIOr.
danc~ .blOk.o,Wi LOPP. z ulic! Trę,: p~da r. ub.) oraz na 5 lat pozbawie- nareszcie n,agadamy się za wszyst- ' Gdy podpici znaleźliśmy' się
backlej, ktarzy W SWOIm czaSIe brali ma praw.
• ,
k'
przed moim domem spytałem:
udział w rewizji u Schwarców doPrzewodniczył sesji sędzia, Gro- .te czasy.
~
,
h
lu atu mastali wezwania. aby stawili się do cholski, oskarżał prokmator BroWybacz - rzekłem do dra- ':-. W ktorym o e
z , y
gestapo, 2.6 stycznia 1940 r. otrzy- nowski.
ba _ niezbyt jestemprzygo.towa"" les S1ę:
,...
,
ny na przyjęcie ciebie w tej chwi- Hehehe,-:- ~aStn1ałslę Reruo

Dzisiejszej nocy dyżurują. apteki: Wagnera (Piotrkowsfm 67). Rytla (Kopernika 26), Kohna (Pl. Kościelny 8) Hamburga (Główna' 50),. Groszkowskiego (11
Listopada 15), Raezyflskiego (Kątna 54).
TEATRY
---N 0'7>
T EIlTR W P (C . l '
, .
. . , egIe mana r. ",II godz. 19.15 .. Wielkanoc".
,
TEATR POWSZECHNY TUR; (U-go LiItopada 21) -:: godz. 19,15 "Stary dworek"
TEATR KAl\mRALNY DOMU 'żOŁNIE-

-. zav:sze z
, . N'te, me ZrobIę CI zawodu. Przesp1ę
oz mowt o . , . b'
'stanął
sądem
przyjęciu? Nie rób sobie żadnych szę ~;.~ ~e.
t lk . d
1'JsubiekcJ'i ze starym, zacnym dru- , - ,1e J':ma~ y o Je no o
k
b
lem s '"
Edward Braunsers, VOlksdeutsCh! w Zgierzu rozstrzelani.'
hem. Ot} skromny obiadek. A po- ~o rOni
. l'ć' •
h b' k"
i SA-mann pracował podczas oku- 'Sad Specjalny pod przewodnie- t
d
. 1· ., t
- Ale ustąplSZ Je c y a ta le'.
f b'
H
ak: D
d
t
d
.
S
'l
'
k'
lałem poga amy przy JałGeJS am
.
,..
.
.
k'
M'
paCJI w a ryce or a. o zarzą u wem sę zlego
za ans lego s {az b t 1
. k' . ku .
_ Iz'mu gOSC10VI1 Ja Ja.
ozesz pol o·
teJ·że fabryki' zwrócił się pewnego oskarżonego na karę 10-ciu lat ,wi,ę- u e czynIe onla
1 cygalac.
.
,
"
.
,
1
.
h 11
. . .
.?
M '.
'1',
. 1
,ZJ C Slę s~m na .lcanapce W au.
razu dawny pracownIk f~y kole. zl~ma, Oskarżał prokurator ClesIeI
oJ przem1 y gosc uwaza snac)
p
h t ~ d . 'h
b t
ga Braunsera sprzed wOJny, Hen- ski.
(P.)
'!
• O ;] C
• y:;>o mac
po. y u U
ryk. Mikoł:'ljewski, pr?st:~c o wYI!ła,
~mn:eJ Hem~ zdecydował S1ę wre-

PAIDZlfRNIKA

1517 PrzYbicie przez Marcina Lutra na

drzwiach w Wittemberdze

sławnych

9~i:ez. Data pocz!J,tku ruchu ref?rma-

tS31 Urodził się w miejscowości Mouza
fizjolog i antropolog włoski - Paolo
Mantegazza. autor głośnego dzieła
Fizjologia miłości"
,
1900 'Umarł znakomity so'cjolog i myśliciel
polski, - Stan!sła~ liizczepanowski.
1924 Obcho~ ~tulecla I?ierw.szeJ Kasy OszczędnOSCl w l\'fedlOlame; przedstawi?ie~e 27 narodów ~~łiwalają doro,czne
SWIętO oszczędnosCl na każdego 31
pa~~ziernika 'p. n. "Dnia. OszczędnoŚCl •
,
1945 ZMARŁ WIELKI POLAK, l'RZY. WóDCA RUCHU LUDOWEGO
WINCEftTY WITOS.

ary.,

KRONIKA
WAżNE

TELEFon
Woj. Urząd Bezp.
Pow. Urzą.d Bezp.,
Kom. Miejsk. M. O.
~g;:;t.p~t. ~ie~;-kie
Pogot. Rat. Ubezp,
Pogot, lekarskie PCK

~= ;~i:~:w

DYżURY APTEK:

'- tel. 252-72
_ te!. 130-01
- tel. 253-60
- tel. 185-02

=

i~i: i~ti:

=

- tel. 117-11
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?le~1e był kawal~r~.
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Chle' b na kartki

' ~I'sz~

-rzekł

godz. 19 "MaJor Bar;:a.:'YjOaz.:.;akowa
_
TEATR .,SYRE~A" (~raugutta 1) - j~wskieml~, że pie:t.Iiędzy nie dosta'
Tam, jest wielu 'starych zacnych
godz. 19.30 "Bez zelazneJ kurtyny".
nIe, będzie !natomlast' aresztowany,
'
.
.'"
J ,
TEATR ~OiNG (Południowa 11) - 19,30 Mikołajewski zaczął się wówczas u.
Wydział Aprowizacji i Handlu
"M. K." pracownicza na odcinek kolef5ow, ktorzy na pewno z rados"Prze~ ~I':lrkę od klucza". - Dymsza, krywać.
Zarządu Miejskiego w Łodzi podaje Nr Nr 27 i 28 po 2 kg. chleba.
cią przyjmą mnie u siebie.
GieraSlenski.
B
d .
d· d
,..
k t
.
'
,
,
'BJITo>D'II, MUZYCZNEJ L T
raunsers pewnego ma we wrze- o WIa omoscl, ze na ar y zywnoM K"
~..:J_~_
•
N
To mowiąc dal mi kuksańca w
TEATR
KO
,
. "u!.
" U - ,.
193
dł·
.
d
,
.
.
.
l'
t
d
b
l"UUL.-U.lna
na
odcmek
r
az. z za~ ar_ s~lOwe z mIesIąca. l~ opa :;t r .• ~a 2" . k'
NIA" ul. Piotrkowska 243} _ godz. 19-ta / snm. 9 r. ~l a ~lę
hl '
' b o k i znikną!, równie poopiesznie
"Wesoła wdówka",
,
marm do MikbłaJewsklego, ktorego pIerwszą dekadę mIesIąca, tj. od rolla 9 po 2 g. c epa.
.
.
. . ' .
}
TEATR NA PIĘTERKU (Traugutta 1)' oczywiście nie zastał VI domu. Od-o 1 do 10.11 rb., włącznie, będą realiWydział Aprowizacji i, Handlu lak szę swe~o czasu. pOJ~Wl1. Czy
~ nie czynny.
,
po~ut0'Ya.ła za ~o żona ~ikołajew-: ,I zo!"ane następujące odcinki na Zarządu Miejskiego w Łodzi zazna- ~oledzy w K~ak~wl~ UCl~SZą. 81,'ę z
DZIECIĘCY TEATR. KUKIEŁEK RTPD I skIego l Jego dZIecko; ktorzy zastal! chleb:
cza że wyżej wywołane odcinki nalJego przybyc1a? Smlem Wątp1Ć ale
;<ul
'} Dokm ,KiUItu
ry 'dMililcj,~ndtal) przez Niemców po, bici i zmuszeni, do Chleb żytni w cenie 2.15 yJ: za kg. I chl~b
muszą być realizowane do bpdą cl'erpt'el1' w" ..... ;!czem.u
J
· żNawkrots 'Xl
O
k
s
..
acz u z o acz u o OWI rza e ' a
'.
..
kr·
..
K t I
d' k N I ' 1
11"
"
,"
szk~ł powszechnych o godz. 9-ej i lI-ej. wskazama mIeJsca u yCl~ męza l
' a,
na o cme - ! r
l 2 po
dnia 10 listopada rb. włącznie. Po
B t
'.. "
k .lLńU .
nied~ielę i święta godz. 12 przedsta- ojca.
,
, k g . chleba.
.
. upływie tego terminu żadne reklaO o, WIeCIe.
o esa ...
Wlellle otwart,e.
.
Świadkowie oskarżenia zeznają, Kat. II na odcinek Nr 1 i 12 po macje nie będą uwzględniane.
.
WŁAD:
-0-,
że słyszeli Brauusersa przechwala- 1 kg. chleba.

I

"v:

I

I

I

I

I

w:

o
OGR6D ZOOLOGICZNY na Zdrowiu
dwaj kontrolerzy z
Kat. IR. na odcinek Nr 1 i 12 po 1
tramwajem ~r 9) - otwarty codzien- łódzkich· kolei dojazdowych dzięki 1 kg. chleba.
me od godz. 9,-eJ rano de zmrolru.
wYdanej przez niego opinii zostali
Kat,' IIR. na odcinek Nr 1 i 12 po

(do.\iąceg się, że

I

j~zd

lUNA

'

Zebrftn:a .0.

Z ŁOII,d' zklllleJIII

e',J

OkręlffJlbo,
Ul

IIII
.

Kom'

1111 SJIIII, lilii

BadInla
• Zb ra d"
• k'"leh '
Dl lemlec

.

1 kg. chleba.
IłKat. HI na odcinek Nr 1 i 12 po 1
1 kg. chleba.
r
Kat. ,;N". na odcmek Nr 1 i12 po
W dm:i;ruc:h 28 i 29 paźdJzielnn.illra J"loic:zY'stOlści P Oigil1Zlełbowydh. Z~bt:aln.ie
kg. chleba.
.
1946 f. PWeIZ Ok!ręg\Qtwą KOIlI1!iSlję Ba-/ oldbędlz1e się dm.i:a, 31 'paźdz.temllka
Na karty ŻyWnościowe "MK" (Mi dam:ia Złbrodmi N~ennilOC!kilC!h .zos:tały 1946 f. o !gOfdlz. l~j w Są)dzlie Okrę:nisterstwo Komunikacji) z miesiąca eksihru!ll1!O'W'ame na amarutatz.'l1 ży!dOtW-' g.aw:vnn.
października rb. realizowane będą 5'klirn []ja Drntruc!h w ŁOc1Jzi ZIW{ołki 40 I """".................____...._ _ _ _ _ _ __
następujące odcinki na chleb:
. zrumOtr.dOf\yeurnlldh w paździermilk'1l-!
Kat. "C" na odcinek Nr 1 i 2 _ }i;sltotPrudiz.;,e 1944 ,r. więŹ'lliów P'O,lirfY'Oz-IPOdZi A
odcień jasno-bronz. _ 4 kg. chleba nYiclh...
'.
~
żytniego (no 2 kg. na jeden odciKomllSiJa 'JlZY"f~. za;lllll!!!IreISOIWamy;dh , Skradamy WDOOOZ!Ile 1J'oozdęOCn\V!.nek) , z ~iesiaca listopada rb. na a w slZlClze,gOmO~Cl Todizmy pC'lffio,rcta-1 me SlPOttaozeó>smwu,' lÓ,dzlkń:emu 'Za hoijk,arty
żywnościowe MK." (Min. I :wamY'& do ~,etJtrlZernlla OZowłolk ooloenn n::j. "lJ!OIlllJOIC :uJdzi'e1ooa sńudent<ll111 ROiliKomun.) realizowane 'bedą następu- DdhZ~~r~OIZ!l1laI!l~a.'..'
'-1",1. teahmilk1w ~lbiÓ11oel!llLi.Cfz.nej din. 21.10.
.'
"
b . ' '.
:W'I!W\J1 wY1S,~aWl'OlThe sa
m wl'U'U'n.11946 r.
. ,.
)ące OdCinkI na ch'le zy1nl.
p!\1lbl1!CłZI11Y na amem.taa1ZIU iY;c1Jo'WSlki!m,
Sk<l'd oZłOłSttama 1lia;srl:""","'"ie 1n'rzelWl,·e.ziooe
,Zarząd BratUlej Pomocy
...
""'~ '"
Stud
P titeclmik L

POLONIA (Piotrkowska 67) - ..lUlóodc"'yły
lewna śnieżka",
.... II
As
TECZA (Piotrkowska 108) _ "Tyran".
DZIŚ'
WISLA (PrzejaZd l);ADRlA (Główna) - ,,15-letni ,kapitan". .
_ W To.warzystwie Przyjaźni Polsko.,Ra
BAŁTYK (Narutowicza 20) - .,Upa- dzieckiej, Piotrkowska 272b o god:'.. l!3-ej
dek .Japonii".
odczyt pt. "Rosyjska gr~fika współczeTATRY (Sienkiewicza 40) - "Znachor" sna".,
HEL (Legionów 2{4) - ' "Samotny żagiel".
ORIENTACYJNE N;OTO\VANIA
GDYNIA (Przejazd 2) L. "Samotny żaZIEMIOPŁODóW
giel".
,
,KOMISJI NO'l'OWAN GIEŁDY
sn~T!!,~~;~~~~:uego 124 ) - "Wio- ZBOżOWO-TOWAROWEJ w ŁODZI
WŁ6KNIARZ' (Zawadzka 16) _ "Gdy
dnia 30 października 1948 X'.
Madelon".
żyto _ zł. 1.350.- za 100 kg.
ROBOTNIK Kilińskiego 178) - "WieP,'sz.enica. od 2.500 do 2.600 2la 100
zień Nr 4328".
. PRZEDWIOSNIE (llIeromskiego 74-76) :kg.
ido Ikrupi1J!cy ;pu-Z1ecliptog:m:.ebowej.
en W (),
ł ódzldej
"Dzisiaj i zawsze".
.
Jęczmień przemysłowy od zł 1.200J1edJnOlooeś:nli:e Okiręg{)IWa KlOIttliis~a
REKORD .(Rzgowska a).--; "Daleka do 1.300 za 100 kg.
Baldam!ia ZlbrOOn.i NiJelmiJetdki!c:h zallJ!radroga".
Owies - 1.300 - 1.400 za 100 kg
sza wSlzYlSltlk.iloh z.aoitnJtetreww.runyo'h a
BAJKA (Francisz1m.ńska 31) - "Co m6j
Ziemniaki' jadalne zł- 280,- za Młodoci.oni zło
w wCź1etgÓm1oOOi pofWlSlta:le IZ łin:DC!jałymąż robi w nocy".'
' 1 0 0 kg.
. .
" wY slPołeClZłneO Kmrrilbełty ma 'Ze'br:anLe
'"Ił
WOLNOSO (Napi6rkowsIdego 16)
Ziemniaki' ~abryczne zł 250,- za
14..],erllni Wrul,euiam Piiława, zaJtn. w. celu 'UJSItaJlemliJa d!attyli prog(f.aJl1JiU '11- l W dniilll 1 "topada o godz. 14,30.
"Niebo jest dla. was".
100 k g . "
p<l"IZy !U!1. B!neryttaJln:aj 19 W Roddciru,
zbi6rka wszystk!lch cdonk'()w Koła
ROMA (Rzgowska 84)
"Papa. się
:Mąka pszenna 80010 od zł ,3.900 do siklraIcl!t S'W\Ołj1eti mrufJce 1000 zl i Zlhilelgl
OrodzJdego lPołsJdego Zwi"'2:0kn.t b.
leni.
W n'terwltaldoonyun Ildemnlkiu.
UT·...4...A.
..
ZACHĘTA - (Zgiersk& 26) - "Brutal" 4.000 za 00 kg.
Ś
n rąa.tivW . Potiłylcm. H.tber{)wskkh
SWIT (Bałucki Rynek 5)
..Nieuotręby tytule od 2Ił ,900,- za m:erć
Więziefl i0łmz.6w Koocentracyjonycll
chwytny Smith".
100 kg.
W Łodz~ ma cmemarzu grzebalnym W
otręby pszenne, od zł 950,- za
Na m. Śródmf,elilSlkitejzalS~albł na,gl,e
,Sp~!dzieIn~a
yvlYdiawnic.za, ..Czy- Ra'd{)!gosxcZIU.
k:fU.J:- 1~~'tlda Pab}anlcka).
"Doroż- 100 kg..
.
WladytSlł.a;w M iila;s , tir. w T. 1897, te[nlk z.awiadail11l~ ż.e w konC1t Ii6OSWMTOWY OM TURU (Kopernika 8)
Rzepa,lt ozimy - bez podaży
?Jam. w Rataia;cIh SluP'sbdh. MtjaiS tOll}ada .,zostaną zong,a.ni'Z-o'\\:ane KiOSba'wiWitlLctwo ooo'WliązlkoW!&.
- nieczynny z powodu remontu.
Siemie lmane --: bez podaży
Zlrnall{ w c:zas.:e trans,p0rt;)Wa:ni.a go RJEiPlETYC.Jff} GRUPOWE, Pr2ygotQKasza jęczmienna ,60oia od zł 1.850 do Slz;o:ltrula.
'
w.ujące 11'cz,niów 'szkÓl~ śre&niclJ. do
ZBIÓRKA UCZESTN1I\ÓW
za 100 kg.
. .
małej j dU!Żej mruwry ,otbydwódh t y. WALKI ZBROJNEJ.
Tenaencjaniejednolita, wyczeku- Pożar
sk,lepił
pÓ'w.Prz.ewid'Zliane są naS'f.ęlDuj~oe,' Woj. Zarząd Związllru
Uczesinljąca.
prz.etClmioty: język pd1ski, 'matema;ty- ków Wa'll{i 2Jb:r.ojnej o Nie,podloeglość
CZWARTEK, S1 PAznZl:}JRNlKA
Ceny rozumieć naleźyloco Stacja
MbelozY1sla:w Żyły&ki. ' Qp.uswzrując ka. ładna. fizy;ka i dhemia. WISzel- i DemQ!IDrację w Łodzi, wzywa WSZiY6.00 Pieśń "Kiedy' ranne ... •• 6.05' dzien załadowania.
Wie,c,ż,ofem 'Slwój Slklep pr.ZY' -ul. l1..,go kiCih ,immmacyj JI1;dzleaa IllloSpe1ktor,at stki,Ch cz,{on1ków do g,tawienia się W
nik. 6.20 Progr. na dziś.' 6.25 GimnastyKomisja notowali USr!:Ołpa:da 10, l}OłZostawM ±alr w pie- Onganizacy,!,ny ,.CzytelInika' - iPio,tr dniru 1.11. 1946 r. O goctz'.i1l'ie 12-ej w
ka, 6.35 muzyka. 6.57 Sygn. czasu; 7.00 _ _ _ _......._ _ _ _ _ _...................... cyk,U żela;zillwn. Po jalkirnś CZalsj'e Z Ikows,ka 916, In P.. pokÓj 304. tetlefoo połUldnie W lokalIou Ziwiązkm _ PiotrMuzyka, 7.30 Powt. najw. wiad. dzienp;tOOa wy:pa.dta mz,grzaina rura i w 115-00.
kowska 49.
'
nika. 7.35 muzyka. 8.10 Rozmaitości, 8.20 ; V. KONCERT SYMFONICZNY.
l'l
Inform. ogólnopolsko 8.30 Przerwa. 11.15'
FILHARMONll ŁóDZKI~J
Sin. 'api e wVDu<Ciht poża!!"
Za wezwruna
(z Lodzi) - Muzyka z płyt, 11,20.. (z Lodo '\\1Y!na,cbk,u Sura'ż Po,żama o.g:,efl
K O N Ii U R S
ur'do
dzi) -,,WiadomośCi z miasta i prowincji,
W piątek, dnia 1 listopada, b. r. o z:l'!/'k
l a.
(o
) . . Z arzą.
d M'leJB
. ki walSZU
K l'
,
".'
,
'wa,
nim,'ejszym rozpisuj.e konkurs na natych11.25 Pog. aktualna" 1l.i:!~ l\'Iuzy!ra. z J?łyt godz. 19,45 w sali kina "Bałtyk" (Nat
b i
t
11.57 Sygnał : czasu l hejnał. ;2.05 dZI~~: rutowicza 20) odbędzie się V Koncert
mms owe 0, Jęc e s anowlska Dyrektora Przedsiębiorstwa Miejskiego:
mk. 12,35 Koncert. 12.55 ,,5 mlUt poezJi,
'.
• .
"Gazownia, Wodociągi i Kanalizacja". "
13.00 "Na Ziemiach Odzyskanych", 13.15 Symfomc~y, pOSW1ęcony muzyee rę.,.
1
Z życia narodów słowiańskich, 13.25l-.[u ligijnej. Program składa się z nastę-,
B~ry
Wymagane kwalj:fikacje: ln?;ynier-chemik względnie inżynier hyzyka obiadowa. '14.00 Aud. dla d:l.leCl, pujących dzieł: Concert() Grosso
B :.
.
_ ~
kI
draulik z kilkuletnią. praktyką w tym zakresie.
14.30 Reportaż, 14.40 Rezerwa. 14.50 :Mu
•
'.
" . ez.,lilllenme ~ \yYlgrane V; za, a-War:n n ki:
',
'
zyka z płyt. 15.05 felieton 15.15 Sonata valdi ego, fragmenty. z ,,~eqU1e~ azLe o- wyni1k meczu Po!onia - ŁKS
Beethovepa, ,15.45 Konce~
r~klamowy. Mozarta wwykonamu. Choru Pan- z1. 1,000 (la naibi,ednleis,ze dzieci.
' 1) ..uposaźenie· wg. umowy (zasadnicze pobory na podstaWie l-szej
16.00 DZIennIk. 16..30 ReCital ~olonczelo- stwowego· KonserwatorIUm Muzycz* ~ *
kategorn płac wg. stawek Zjednoczenia Przemysłu Energetycznego).
::;a,16:i~~50R~~~~:~~i;!:;.~~".ml;~5· x;~?o (150 osób), I:it~a, ,S~y~anowW d,ow6d wdzi ęCZłtJ: ości Dr Urba2) prem~a miesięczna procentowa zależna od wysokości produkcji
Aud. dla przodowników pracy. 18.10 Au- SAlego na sopran, l c or zens l,'oraz nowsk:,e,j za wy'Iecz,e'uie dzieci~a
3) mieszkanie służbowe,
dycja literacka: 18.30 Arie opęrowe - Koncert wiolonczelowy Maklakiewi- sktruda na .,Sienki'ewkzówikę" 200 zilI.
4) opał, światł.o i woda.
19.00 "NB:.uka przy, gł.oś~". 19.15 D. cza, oparty na motywaCh pieśni re- _, uoZIPę,d,owska.
5) ubezpienl'7enie emerytaln
ł
k
c. "Nauki; przy głośniku.
19.30 Aud. ligijnych
Ą
* :(. •
'~e We w asnym za resie, (Miejski Fun.
sł.-muzyczńa, 20.00 Dziennik, 20.30 "Na
., ' .
dusz Emerytalny). '
.
sze pieśni". 20.45 Słuchow.· 21.10 KonSoliści: Alina Zalewska, ,sopran i
Z o'kazl'i imien;n Tadeusza Mi:chaa~
Oferty należy-składać do dnia 10.XI.1946 r. pod adresem Zarzą
cert rozrywkOWY. 21.45 Kwadrans prozy. znakomity wiolonczelista Kazimierz
.
.
_..,..
d Mi' k'
22.00 "Pokrzywy nad Brdą,". 22.15 przegl. Wiłkomlrski' ,
' ,
s1'i:l'e'go. opraCOWn'1CV Rzezl'l'. M'e~s/ktei .
u, ;JS lego w~aliszu - Wydział Ogólny W kopercie zamkniętej
wydawnictw, .22.25 Przegląd teatral?1Y
'D
. :Wł d ł
R
'k
k' "kiadala na t..ód:Zką Ro,dzinę Rad:'Q:' z napIsem: oferta na stanoWisko Dyrektora . Gązowtli, Wo~ociąg6w
22.30 Koncert życzeń. 23.00 Ostatn. WiayryguJe.
a ys aw acz ows l., .
! ' 2 ~o5
Ta,d.e"',sz Mtchail- i Kanalizacji.
domooci dziennika. 23.20 Progr. na jutro.
(kr. 422/M) w~ li. .VQ, !or,az
""
.cKr 1929,).
23,30 zakończ. aud'. i hymn. do 28.85.
SIkI ~~. 560.
-
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Nr 300 (487)

Grupowe k''ore·petycJo'e' .
C
w" zytelnjku"

r
e
i
IQraszki pfowadawcó"
iii

I

i j zy

p O l S K A
R.ACHUNKOWOŚĆ
PRZEBITKOWA

amerykańskich

yv Stanach ZjednOczonych A. P.

l..ón.1.. ul. PIOTRKOWSKA 73. - Telefon 173-97
p ol ec a: pełne komplety urządze;! do księgoWObCi przebi~kowej
fmansów, magd.zyt'u j płac, druki zapasowe, apa.raty, skrzynln 1 t. p.

kaz spożywania jedzenia pod goistnieje wielka ilość różnorodnych lym. niebem..
przepisów prawnych. Poszczególne
6. NIE VVOLNO MIEĆ
stany}' okręgi, a nawet gminy mają
Zad. Nr 22. Autor: Dr E. Palkoska, swoje specjalne przepisy, spowo.. Ł.A.ZIENKl
CzeChosłowacja (nadesłane na kon_ dawane przeważnie warunkami 10- St~ Wlrg!rua był znów tere~em,
kurs im. Przepiórki).
kalnymi. Bywa, że to co jest wy- gdZl~ ObOWIązYWal zakaz r.:tmeszkrodz~iem w jednym okręgu, w czama wanny ~ domr; mleszkaJtł
..
jest dozwolone. Prowadzi ny~. Gt!yby n:lesz~ancy stanu do
.,JL
do komplikacji praw. dZ18 ~ma bralt. s~ble do serca ten
Aby się z nich wywilclać przepIS, ustawlalIby wanny chyba
nielada głowy.
'
na podwórzach.
ustaw zrozumiałych i siu·
7. NIE CZYŚCIĆ UBRAI'i
:-<Zlrllnrn
zdarzają się w amerykań. W .•• POCIĄ.GU

Przedstawiciele:
~

l

,
.
tP~OWf11.cjonatlnvc,h przep1Sy wpros smmszne.
t·
t k' ~
.
,zes aWIamy -: I~ a rICn nar
Id:;~i~7niei.8:zv.ch pz:zeplsc:w. ZastrzeSIę, ze 1111e
wremy
.
. ) czy w
obecneJ prz;plsy ,te {eszcze
lobow·iCJJ~ui,l'i.. W kazaym razte obo·
.
l
. ł t 'l"
Wlązywa .V, a racze} ts ma y Jesz........_(..,.."" przed ostatnią wojną.

Grajnert Franciszek, ul. Osada 24.
GDA.1Q'SK
BIdaL Papieru Ryszard Cupryn, ul. Libermana 46 c.
___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _
_____
___
_
__
_ _ _ _J
WARSZAWA
Biurozbyt,
ul. Marszałkowska
112,
BYDGOSZCZ -

~M~~C~~

~~~

~

PRZETARG

Ministerstwo Przemysłu. \Vydział AI,tY-v,izacji, Komisja S~ecjaln!l F.!. a
P. z. O. na Dolny SIQslc W Jeleniej Górze. ul. S-go Maja 18 - ogłasza przetarg na
sprzedalt remanentów poniemieckich jak:

1. Większe ilości rozmaitego sprzętu ~e1aznego jak: szufle, moty~ki okien·
ne, haki. uchwyty, klamt'rki, drut. sierpy. zębce do podków ltp. wedle

wykazu.
2. Około
5.
G.

Piękna Floryda też ma $WO].·e
.
N'
1
.
prawne curlOsum.
16 wo no mlanov,ricie czyścić ubrań w pociągu.
Jeśli komuś bardzo zależy na czy"
.!._!
•
sto~
1l1Um• wychy 1'ć
1. ~lę przez
okno nazewnątrz przedziału trzeć d .
k
pa;t apny na to, marynar ~. ...
8. PODUSZKA NA STRAŻY

7.

8.
9.
10.
11.
12.
18.

i

1.500 kg blachy duraluminiowej (w 4~ ar~{~1S!-ach)
935 kg aluminium ,y prQtuch - profIl 5ZC:lClokatny
Około
G.OGO kg rozmaitych gruh, nr,krdek i t. p.
Około
1.300 kg waty "Wistra"
Około 50.000 szt. szkła labora toryjnego
•
Około 95.000 azt. szkła ostrzegav;czego (półfabrykaty do rowerów 1 Mw
mochodów
Większe ilości sprzętu elektryczno-instalacyjnego wedle wykazu
Około 300.000 5Z. flaszeczek o-gramowych
OkOło
230 szt. kloszy mlecznych do lamp
Około 2 wagonów baków benzynowych, gumowych, IOO-litrowych
Około
lAG!) kg kleju "Idea1" w work~ch papierowych a. 40 ltg.
Około
565 kg kleju (sztywnik) w beczkach
Około

3.
4.

14. Około 875.000 sz. korków (od 12-65 mm średnicy -

konusowat01

na

wagę

15. Okolo
16. Okolo
17. Około

290 maszynek do krajania chleba
131 gaśnic
p6 beczek kleju w 4 kolorach do dykt
18. Około
176 s:rufelek do W\)g13 i śmieci
19. Około
6 ton papieru fo.lis tCb"O i w arkuszach
20. Około
73 beli papieru pal;:u"lwwego
21; Około
450 kg farby ziemn~j czarnej i ceglastej
.2.2. Około
160 paczek (jedenaśc te i pół kg) węgla do rozpałki
23. Około 1.000 8Z. sań na metalowych płozach
24. Około 17.500 szt. kartonów z falistej tektury różnych wielkollc~i
25. Około
En 1'01 tektury falistej szer. 70 cm, dług. 75 mtr.
26. Około
11 roi tektury falistej szer. 40 cm, dłUg. 75 mtr.
27. Około 100.000 pudełr,k . bakielito"l,'\rych owym. 75 x 15 x 25 mm.

Białe: Krgl, Wg6, Sf3, h6, Ph2 (5
I.
ODLEGŁOŚć LÓŻEK
MORALNOŚCI.
figur),
ltlJAŁŻEŃSKICH
Usiąść mężczyźnie na kolanach
Czarne: Krh3, Wa5, Ga8, c7, Pa4,
W Południowej Karolinie b l wolno, ale pod warunkiem, że poM. c6, do, e6, e7, h4, h!5, (12 figur).
Y loz'y on sobl'e n" m'ch poduszkI'>
...J.ua
If:"t W g posunIęclach
• •
.
przepis
. bo'
. . . 1 lC.·
Za rOZW1ąza-' że lóżka małżeńskie mu- T_1_"
nie 3 p u n k t y . '
szą być oddalone od siebie o dwie
tUae przepIsy o Wlązywlt y w
.. .
) S zeryf b y l prawo-.
- mieście Norm"m stanu Oklahoma.
A u t or naszego dzISIeJszego
zada- s t opy (63 cm..
..
nia, dr. Emil Palkoska, nestor cze- mocny odwiedzić o każdej porze ParkI zakochanych mUSIały WIęc
skich p:oblemistów, jest twórcą 'll0- dom któreóokolwiek. z m 'eszka •_ nosić ze sobą stale poduszki, o ile
Wego kIerunku w problemistyce. W ców i apr wa 'ć
1 • tn
nie chcialy znaleźć się w konfUk-

28.

Około

in.

Artykuły

29. Około
30. Około

początkach dwudZiestego wieku wy_ •

30 ton

części

do

łożysIt

kulkowych

120 szt. obręczy rowerowych
19 skrzynek rozłącz nik6w żel. i ebonitowych

elektr. techniczne -

jałt

wtyczki metalowe. uszczelniania gu..

mowe. gniazdka. elektr., wkretki i t. p. - wedle wykazu
a Z1 J czy. przepuJ e;! cie z prawem.
82. 3 skrzynie uchwytów do entygronu
sunął i propagował praktycznie i te- Jest stosowany. Nalezy wyraz1C
SS. Około 1.900 szt. wałów lrardanow;,'ch
84. Około
800 skrzynek od 50 do 150 Itg okuć bUdowlanych do okien I
oretycznie zasadę opracowania stra- wątpliwość, czy którykolwiek sze9. WYSOKOS6 OBCASÓW
drzwi
,tegicznych pomysłów w ramach ryf korzystał z tfUJO prawa. ..
Mormoni uchwalili w swoim
35.
Blaszki
okrągłe.z numerami od 1 do 911). '
wzorowych matów. Te hasła dały
.
1F'
Wyżej wymienione artykuły znajdują. się w mc:agzynach F.I.O.P.Z.O. n&
początek t. zw. nowo _ czeskiej czy
~ .. NIE OTWIERAĆ
mieście Salt-Lak(rCity, że obcas
/
też klasycznej szkole, która zyskała
PARASOLA .
kobi6Ce~ bf;1cika nie może być terenie Dolnego śląska.
Wzory można oglądnąć w Referacie Przetargow~'lIl FIOPZO w Jeleniej
sobie. ogro~ą ,i!ość z';Volenników
... gdy w pobliżu z··;d·
. . wymzy niż 3,75 cm.
Górze, ul. g-go Maja 18, pokój Nr 9.
(m. m. wlększosc polskich kompo,.
~aj uje SIę)
Oferty z podaniem ceny oftrówanej za to,~'ar hez onak::>":lluia loco skład
zytor6w), z których' jednak tylko .kon.. Takle prawo obOWIązywało W
,IO. ZAWIĄ.zYWAĆ
należy składać, względnie przesłać do Referatu Przetargowego E'tOPZO. Jelen.iewielu,potrafiło wznieść si~ do po stawe N.ew.-York: Przepis ten ma'
. SZNUROWADŁA
nia G6rt., 3-go Maja 18 do dnia
ZłOmu mIstrza. Dr. Palkoska Jest po- uzasad11.1eme
hlstorycZ'ne gdyż
T
k
,.
15 I~ISTOI)ADA 1!J.i6 r.
zatem. autorem ksh:tżki p t
Tdea i d l '
.
1_
.'
,
.•
en na az rozumIe SIę sam
. w zadamu
- .szachowem",
. . ,,z arza
•
M'kt'
h d .
,ekonomIa
t o Slę' ze .Aonle
. . ponosIłJv J przez S1ę·
H1
me b ęd'
Zla c o z11
Komisja SpeCjalna FIOPZO zastrzega soł/ie prawo wolnego \\'Yboru ofektórej część druga ukaże się w naj- wys r~s~o~: otwleramem paraso- z rozwiązanymi sznurowadłami. renta. oraz uniewaznienia przetargu bez podaniu. przyczyn i ponoszenia jakich~
<KI' 19(3)
bliższym czasie.
la. r:z~sraJ Jednak przepis zawislw Mimo to purytańscy prawodawcy lwiwiek odszkodowań.,
Partia Nr 12, gr~~a w t:n-nieju prózm, gdyż ~z:ta wyparły już nie-" w stanie Maina wyznaczyli kary
o mostrzostwo AngIn, Nottmgham malca!lwWlcle konia tv stanie [
h d'
,
.
1946 r.
N
y k
za c o zeme z rozwIązanymI sznu
ew· or .
l TOwaalami u bucika.
3. DOZWOLONA WIELKOŚĆ
Nieprzyjętygambit damy.
. PSA.'· :
II.
BRANSOLETKI
Białe: Combe··· Czarne: Alexander
Dla w y g o d y P. T. Publiczności
W Bostonie obowiązywała' gór"
TYLKO NA RIpKACH
1. Sgl- f3
d7-d5
Administracja
"Dziennika Łódzkiego"
2. d2-d4
Sg8-f6
tl~
granica
d0p'uszczalinej
wielkośW
mieście
Elisabeth
stanu
Tenprzyjrnuje
S. c2-'-C4
e7-e6
CI psa. WynosIła ona wszystkiego nassee istniał zakaz noszenia bran4. GH-g5
h7-ho
OGŁOSZENIA I PRENUMERATY
5. Gg5xfS
Dd8xf6
45 c~. Być może miało to na celu sole tek na kostkach nóg.
z dostarczeni em do domów
·6. Ddl-b3
c7-c6
bezple,czeńst~vo malycl1 dzieci w· lV
tki
..
.
7. Sbl-d2 '
Sb8-d7
okresie, gdy Boston był wsią. Dzi~ZY~l • e . pO;fzsz~ . prdzePls y
w
"SKLEPIE
POMOCY SZKOLNYCH"
8. e2--e4
d5xe4
sia.j przepis ten nadaje się do la-I prze r~s ~ne ~os a y. JUz. . awno
Piotrkowska
96.
parter !Tont. - tel. 212-47
9. Sd2-e4
Df6-f4
musa. .
przez ZyCIe, ym memmeJ warto
10. Gfl-d3
g7-g5?
3. UBRANIE MUSI WAŻYĆ
wspomnieć je jako curiosum praPRZETARG
wodawstwa.
Czarne bez żadnej konieczności
3 FUNTY.
Ub~ieczalnia . Społeezna w Łodzi ogłasza przetarg nieogranicrony
rozbijają swoje skrzydło królewskie
na dostarczenie:
3LAW.
Kiedy w stanie Montana bogadla Huzorycznego ataku. Należało
l, Krzeseł giętych typu "Thoneta"
500 sztuk
grać 10.... Ge7.
cili się poszuldwacze zlota, dla
2. Biurek lekarskich
30
"
rozrywki ich ściągały tam tancer
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
3. Binrek biurowych
10
,.
g5-g4
11. Se4-g3
4. \Vieszaków stojących typu "Thoneta" 60
Ił
ki i Aryzetki, których stroje ograNIEOGRANmZONY.M
przetargowe są do nabycia, a wzory i prospekty przedmioniczaly się niera.z do bardzo zniko- W. dniu 5. 11. 1946 r. o godz. lO-ej tów Warunki
KOl1sek\ventnie, ale źle.
przetargowych do obejrzenia w Sekcji Zakupów, ul. W61czanska
mych rozmiarów. Uregulował tli w magazynie taborowym przy ulicy Nr 225.
front, I...s.ze piętro, pokój Nr 33.
'
.
Pryncypalnej Nr 93 na Chojnach odOferty w zalakowanych kopertach z napisem "Oferta na dostawę
12. Sg3-e2
Df4-c7
sprawę ustawodawca w- ten spo I będzie się prżetarg nieograniczony na
13. Sf3-d2
c~5
sób, że strój kobiety musiał miećl sprzedaż łomu: wozów taborowych, mebli" należy złożyć do dnia 12. XI. b. l'. do godziny lO-tej w Sekcji G0ul. Wólczańska Nr 225, front, I-sze piętro, pokój Nr 35.
14. d4-d5
~~~7
pr~episową wagę minimalną, mia-I kuchen polowych i chomąt z uprzęży. i spodarczej
Otwarcie ofert nastąpi o godzinie H-tej w ostatnim dniu, oznaczoi~: ~d~
0-0-0
nowicie 3 funty.
BUzszych wskazówek udziela Kie- nym na składanie ofert.
17. f2-f4
g4xf3 (e.p.)
5. ZAKAZ PIKNIKóW
ro';,n~k Magazynó,,: pod ad~esem jak
Ubezpieczalnia zastrzega sobie, prawo wyboru oferenta, względnie

I

a

II

1 Sd.2xf3
Gf8-d6
.
..
.
.
• wyzeJ od godz. 8-eJ do l6-eJ.
unieważnienie przetargu bez podania powodów.
8.
.
.
•
••
W tn1eŚC1C NorthfzeJd W stame
Szef Sekcji Taborowej
L6dt, 29 października 1946 roku.
Pr0:W!ldzl do straty ~woch. fi~ Connecticut uchwalono kiedyś za- (kl'. 425(M)
(kI' 424(M)
Ubezpieczalnia Społeczna w Łodzi.
za Wlezę, ale czarn~ me maJą JUZ
D. O. W. Łódt.
dobrych ruchów.
Gdxe6
alU
19. d5xe6
Wd8xd6
20. Wdlxd6
fdealny PłYn do trwałęj.
Wh3-c18
21. Sf3xe5
P i elę g n u j e i ochrania włosy,
f7-f5
22. Se5-f8
n i e n! s z c z y klamer, nakrętek
Dc7-g7
23. Ge4-c2
i nie wpływa ujemnie na Włosy.
Ge6-f7
24.Se2-f4
Daje piękne trwało loki.
Wd8-e8
25. Db3-e3
Hurtownia Drogeryjno-AptecZl11a:
Wd6-c5.
Ł ó D lt AL. KOśCIUSZKI Nr 22.
26. De3xc5x
Dg7-g4
27. Dc5xa7
(ag. 2(1)
Krc8-c7
28. Da7-a8x
PRZETARG
29. Sf4--d.6x
Wygrywa jeszcze jakość.
Państwowy Urząd Repatriacyjny
Wojewódzki,' Oddział w Lodzi, ogła
29. ......
Gf7xd5
PRZYJMUJĄ DO W'YPRA WY I FARBOSpecjalnoic 'Zakładów:
sza przetarg nieograniczony na ro30 •. Da8xe8
Dg4xC!4
boty elektrotechniczne w garai:aeh
31. De8..,.-e5x
Krc7-C'B
•
"''V
ANIA
WSZELKIEGO
R.ODZAJU
SKORY
przy ulicy S-go Siert!nia Nr 102.
32. De5xf5x
Gd5-e6
ślepe kosztorysy oraz szczegółowe
33. Df5-f8x
Krc8-c7
FUTER.KOWE
dane można otrzymać w biurze przy
M. Df8-g7x
Krc7..."...b8
W ł. A S N EWAR.SZTATY KUśNIERSKIE.
ulicy
Sienkiewicza
Nr
58
Referat
3l>. Dg7~5x
Krb8-a8
.
I (lisy, hobry, piżmowce, tchórze, króliki,
Czarne poddały SIę· Techniczny w godz. od lO-ej do 12-ej.
36. Sf3-d4'
barany 1 f. p.).
\Vykommie na NAJWYżSZYM poziomie.
Oferty z napisem ..Prźetarg na ro-oboty elektrotechni-czne w garażach
Ukazał się N~ 9-10 ..Szachisty Pol przy ulicy 6-goSierrpnia Nr 102" na·
skiego" , . zawierając:y . Szcz?gółowe lezy składać w Referacie ,Technicz-,
sprawozdanie z turnleJu' druzyno~ nym do dnia 5 listopada, godz.' lo-.ta
go o mistrzostwo Polski w KatoWl- rano.
Uprasza się o kierowanie zgłoszen do: P~STW()WYCH ZA.KLADóW FUTRZARSKIOH łub do
cach, oraz szereg partii z tego turOtwarcie
ofert
nastąpi tegoż dnia
ZJEDNOCZENIA
PRZEl\1YSLU SKóRZANEGO Okręgu Gdańsko-Mazurskiego, Gaańsk-Wrzeszczt
nieju i turniejów zagra:r~.icznych:. Nu
mer dopełnia bogat.y dZIałzadan, w o godz. ll-tej.
~d. Kryniczna Nr 4, telefon: 4:11-'11. '
(kr.1958)
Kierownik
któl"ym obok zpdań. Oi'yg!~alnych
Referatu Technicznego
majdujemy rewję węglerskieJ kom- (kl'. 421LM>.
(Inż. Jerzy Deloi!)
pozycji.

I1IRAI nCo!Jcentr

I r~--------------------------------------~~'~

Państ

o e

Zakłady

futrzarskie

(dawniei lHORER . . PETZOUli

Gdańsk,

ul.

Łąkowa

Nr 35-38 leI. 412-36
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NOwY ILUSTROWANY TYGODl\TJK.

WEŁI~ SUROWĄ
w.

każdej

GŁOS ANGLII"
" OFICJALNYORGAl"'f BRYTYJSK,I W JĘZYKU POLSKIM.

iloścI

kupujemy

.

»KRAWDOL.
LóD~

Piotrkowska Nr 18
t el ef on
257-37

ł

. , Z EN.I A
O···
'
S
DROBNE O G

Dr medycyny ANTONI l\IAJEWSKI chorOby kobiece i wewnętrz
ne, od 3-5, Legiofiów 113. m. 1.
Telefon 216-82.
(3514)

~:zu~I:!!.dta~E!~:-NDERpr~~j~~~
S-lO i 4-6. Przejazd 6. tel. 101-50.
(ag)
,

Dr ANATOL

MIKUŁKO, specjalista chorób kObiecych, przyjmuje od 3-6 po poło Al. Koflciuszki
91ł, m. 2, (róg Bandurskiego 8), (r)

Dr med. B. TOŁCZYJ.'\l'SKI, starszy
aaystent Uniwersytetu Łódzkiego,
speCjalista chorób uszu, nosa i gardła. Sienkiewicza 37. Ordynuje
3-7 pp. Telefon 269-01.
(ag)
KOŁSUT z Warszawy,
chorObY kobiece, akuszeria. powróciła. i przyjmuje obecnie. Lódź
Piotrkowska 70 m. 8. tel. 212-22
godz. 3-6 pp.
(4495-p)
...-----, .. --..
Dr med. SIENKO KSAWERY, apecjalista chorób skórnych i wenerycznych, pęcherza - przyjmuje: L6dź, ul. Kilińskiego Nr 132
W' godz. 12-2 1 4-6. tel. 205-55.
,
.
(4956)

Dr ZOFIA

'-.~'-

Dl' WóJCIK

WACŁAW

choroby
oczu - powrócił i przyjmuje 4-6,
Bnema 18, tel. 176-50.
(ag)

:--O-'b

cr '

ki.,.

Rozga,rnl y doz·orca,

'!./" &1'. 11:'

LO~

:&IŁODE mał~eństwo

dobrze sytuowane poszukuje pOkojU lub poko";
ju z kuchnilł z niekrępują.cYm wejściem w okolicach Chojen. Oferty
do Adminiśtracji pod .,Pilne'· .
"
(ag. 240)

OLEJKI, CUKIER WANILINO-W'Y
bydynie, kisiele, proszek do pieczenia i t.d. artykuły własnej pro
dukcji poleca "Spółdzielnia Wytwórcza "RADOf:jC",
Warszawa,
Marszałkowska 117. '
(kr 1916)
" "<,,,- - - - - '"
łrnBLE, sprzeda! - kupno. Zamówienia - zamiany - ! Piotrkowska
Nr 275 (sklep Galar l Bernacki).
(ag)

I

Dr l\IAZUREK TADEUSZ, urolog. MIĘTĘ, mentol. wanilinę i inne
choroby nerek. pęcherza. Radwań olejki
cukiernicze oraz staniol,
ska 4 od 4-6.
(6188) bombonierki i opakowania kupuję.
1\'I:. Mroziński, Warszawa, Brukowa 26. Informacje w Łodzi: Staszewski. Radwailska 50. telefon
AKUSZERKI
Nr 102..:81.
(p. 2011)
AKUSZERKA Wojtasiewicz, abiturientka Warszawskiej Kliniki pro· TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY: rosyjfesora Gromadzkiego -przyjmuje - ski, angielski, francuski, l1iszpań
Pomorska 43., '
(44S/p) ski, niemiecki. - Korespondencje,
podania. - Piotrkowska 84, front,
pierwsze piętro - od trzeciej.
LEKARZE DENTYśCI
(6782)

(5081-p)

ThIEBLE w dobrym. i złym stanie
WARSZA WSKIE LABORATORIUM kupuje stolarnia Krasickiego 3
DENTYSTYCZNE uzupełnia pre- (przy Rzgowskiej, za Piaseczną).
cyzyjnie wszelkie braki w uzębie
(6794)
niu. Piotrkowska 25. m. 41. (624)
SPRZEDAM maszynę saneczkową.
SABINA ZIOLKOWSKA - ZDRO- Nr lO, - Rzgowska 67, Zakład ślu
JEWSKA, lekarz-dentysta. dawniej sarskl.
(6798)
Warszawa. ~ars~ałkowska .14~ obecnie przYJmuJe: Daszynsklego PLAQ blisko· tramwaju kupię.
Nr 4,. tel. 168-33.
Oferty ,,1896".
(6787)

I

KUPNO i SPRZEDAż
MOTOCYKL setke okazyjhiesprze,
dam. Al. l-Maja 7, m. 4. (5060-p)
DO S:PB7.EDANL<\ pieski r~sow,:
.
.,;, .. ,~.. .
'
.
(owczarki alzackie). Al. KOŚCIUszkI KOżUCH szoferskI do sprzedama.
Nr 68/5. od godz. 18-20. (5059-p) Pomorska 8;5 od 12-2eJ. (ń053-p)

8
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MATRYMONIALNE

1--------------------

POSZUKUJĘ pokoju z kuchnią. KAWALER lat 32, samoL.'1Y, poWarunki do omówienia. żeligow- szukuje panny do lat 25, miłej,
skiego 22/6.,
(5043-p) zgrabnej, w celu matrymonialnym.
Oferty składać pod ,,~rzyszłość"
STUDENT udziela korepetycji w ,do "Dziennika Łódzkiego". (6783)
zakresie gi~nazjum. Wiadomość :
żeromskiego 46, m. 37, godz. 19 do KAWALER lat 20, samotny, poszu2O-6j.
'
(006'i-p) kuje bogatej i przystojnej blondyny o niebieskich oczach, do lat 1S
POSZUKUJĘ w śródmieściu pOkO- w celu me_tryrnOlJialnym.
Oferty
ju suNokatorskiego z wygodami. kierować pod "Wspólne szczęście"
Oferty telefoniczne lub piśmienne do . Dzienmka Łódzkiego.
(8456)
prosimy klerowaćdo Centralnego
Zarządu Przemysłu Skórzanego KAWALER lat 22, poszukuje panPiotrkowska 260. telefon 250-50, nę do lat 20 w celu matrymonialwewn. 27, dla inżyniera J. J.
nym. Oferty pod ,Dach" do Dziennik~ Łódzkiego.
(3864)
STl'rDENT ostatniego roku poszukuje pokojU przy rodzinie. Oferty PANNA ,lat 35 o, pogodnym uspopod "Wypłacalny.
(5054-p) sobieniu pozna pana starszego na
państwowej posadzie.
Cel matryOferty do Dziennika
POSZUKUJĘ pokoju w śródmie monialny. ściu. Oferty do "Czytelnika" - Łódzldego pod "Samotna". (4527)
Piotrkowska 96 "Solidny płatnik".
.
(5071-p) PANNA, młoda, szlachetnych zasad, brunetka. miłej powierzchow";
SKLEP do odstąpienIa - Ki1ińskie ności, pozna chętnie, z braku znago 144/2 (przy Głównej).
(6789) jomości, pana inteligentnego, na
stanowisku, w celu matrymonialSTUDENTKA pOSZUkuje pokoju. - nym. Oferty proszę kierować do.
Zapłaci węglem. Oferty do Admi- "Dziennika Łódzkiego" pod "Re(2589)
nistracji pod "Nr 5080-p". (5080-p) patriantka".

MIESZKANIE
w
Reymontowie
R Ó ZNE
(Kały) przy tramwaju do wynaję-I _ _ _ _ _"""'..........""""................................
cia. .Oferty pod, Nr ,,5076-p". SZWALNIA BIELIZNY dams~ej
. .
(5076-p) "Sy:r:enka".
Wytwórnia
bielizny
~----- trykotowej i zimowej.
Łódź, Al.
PRZEMYSŁOWIEC poszukuje 1-2 Kościuszki 93-25,
tel. 189-10.
pokoi wygodnych. Dzwonić U4-06 Przyjmujemy do szycia na HURT
od 8-16, pr6cz świąt;
(R.145) z powierzonych materiałów. Kupujemy trykoty. przędzę.
(ag. 206)

SEKRETARKA-korespondentka ze
posadY, chętnie na wyjazd. Oferty
pod
"Z. Z." do Administracji PA:8STWOWE Gimnazjum w RuDziennika.
(6793) dzie Pabianickiej poszukuje ,łacin
nika, i matematyka do niższych
klas gimnaZjalnych. Magisterium
(5058-p)
PIERWSZORZJ.i)DNA kuchar:Ka-go- nie jest konieczne.
spódyni ·poszukuje pracy w solid~
nym domu natychmiast. Francis2;- POTRZEBNA samodzielna krawkańska75!9 .Z.. Ciesielska.
(6791) cowa od zaraz. - Piotrkowska 121,
m. 2.
(6784)
PA:8STWOWE Z~kłady Tele- i Rad.iotechniczne pOSZUkują, wykwalifIkowanego kalkulatora na kierownika kosztów Własnych oraz refere~ta. kosztów własnych.
Podania
zzyclOrysem kierować do Wydz
Personalnego, Lódź, Skrzywana 9:
>
• (6792)

I

Lekarz-dentysta TADEUSZ MINTZ.
leczenie chorób zębów, jamy ust!l,ej, zęby sztuczne. Południowa 46.
tetefon 268-91.
(5641})

METODa prof. Leszetyckiego uczę
gry fortepia.nowej szyb~w. gruntow
nie. Zgłoszenia "Dyplomowana".
(6779)

znajomością, języków Obcych, biegle
pisząca na maszynie,
poszukuje

śLUSARZ uniwersalny W. całym
tego słowa znaczeniu, poszukuje
Lekarz dentysta. ZOFIA BALICKA WŁOSIE końskie, szczecinę, kupu- pracy, dobrze płatnej. Długoletnia
powróciła. Przyjmuje: Moniuszki je sklep szczotek, Łódź, Piotrkow- wszechstronna: praktyka. Mechanik
Nr 11. telefon 151-15.
ska 131.
()l. 2018) sa:nochodowy, narzędzi?wy! spravdZIany, maszyny do pisama. hyszwajcarskie i wiele
I,ekarz stomatolog ALICJA BURA- BRYCZKE amerykankę. kolejną, drauliczne,
(6785)
KOWSKA, choroby, zębów i jamy stan pierwszorzędny sprzedam innych. Oferty .. 6785"~ .
ustnej, zęby sztuczne - powróciła.
(5066 )
Andrzeja 2. Telefon 107-64. (4791-p)
-p
BLACHĘ żelazną półtóramilimetro
wą, większą ilość kupię.
Al. Ko-,
ściuszlti 41, m.. 4, front, 16-18.

na maszynach metodą
ślepą, dziesięciopalcową uczą Kursy

Piotrkowska 125.

sklepu z pokojem w
centrun;. Pośrednicy po~ądani, Oferty "Honoratka ". ,(5037)

Dozorcy mówi' facet:
,,- Hej,parue, pomóż pa.n~
Numeru pani Pacett
Nie ,mogę znaleźć sam.·

----- -..;;.,..--------

PISANIA

ską

POSZUKUJĘ

Rysunelt z pisma angielskiego "Daily Minor4l•

ANGIELSKI 1 niemiecki fachowo,
prżystępnie.- ll-go Listopada 19,
mieszkanie 4.
(6790)

ODSTapIĘ

sklep
galanteryjny
przy ul. ll-Listopada między Gdań
a ZaChodnią. wraz z urządze
niem. telefonem. Dzwonić': Nr
160-75.
5025-p)

SKALE do radioodbiorników róż·
nych typ6w, poleca KOpIOTECHNIKA, POZNA.&, ul. Wierzbięcicl'
Nr 18, telefon 19-55. -:' Wysyłamy .
.
(613) pocztą. Przy zam6wieniach podać
W tablicy Z nazwiskami
nazwę, typ aparatu· i wymiar skaNie widzę damy tej".
Dr med. M. ZAURMAN. specja- li.
(kr.1816>
A cieć: - "Numer nad drzwiami,
lista chorób skórnych i wenerycznych,
przyjmuje 8-10 i 5-7. SPRZEDAM lUiurkarkę 1 mereż
Więc go poszukać chciej".
Nawrot 8.
(ag) karkę na chodzie a kupię overloclc
dwunitowy pończoszniczy. Wiado:IIiIL..............................._ _ ......................., .................................................."IIio..........................................................................
mość: Gł6wna 22; Misztela (sklep).
Dr med. GUSTAW lUABKIEWICZ,
(5027-p)
specjalista ehorob wenerycznych·
KSIEGOWY - bilansista z wy~szym AGENT(ka) z referenCjami
do
l skórnych. Piotrkowska 109; m. 6.
ma wolne gOdziny sprzedazy szali potr~ebny. WiadoDOM
łlEBLOWY
Łódź;
Piotr- wYkształceniem
Telefon 138-52.·
(ag)
popOłudniowe.
Przyjmuje
nadzór
moŚĆ: Sienkiewicza 67(7,
godzina
kowska 154, tel. 202-84. - Poleca
księgowośCią, organizacją.. bi- 20-21-ej.
(6775)
najtaniej : Meble biurowe, sypial- nad
lanse, specjalnoŚĆ ks~ęgowoM prze- - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _
Dr DOBROWOLSKI, specjalista nie, stołowe, gabinety, kuchnie. myslowai handlowa. Wieloletnia
chorób nerwowych i seksualnych tapczany, kozetki. polowe łóżka. rutyna. Pierwszorzędne· referencje.
Przyjmuje od 3-5 Kopernika 6{3. fotele, krzesła i sŁoliki pod radio. Oferty sub "Ekonomista" do AdTel. 186-00.
(ag) Wybór duży .Obsługa. punktualna.
(4984-p)
(ag) ministracji.

D1' med. STANISŁAW BmERGAL,
fipeejalista chorób sk6rnych i wenerycznych
Piotrkowska. 134.
Przyjmuje od 4--1>. Tełef. 269-96.

LEKCJE językÓW, obcych w kompłetach
trzyosobowych) Daszyń(5017-p)

_____......................................... 1skiego 61/6.

LECZNICZA - PRZYCHODNIA
Piotrkowska 3 . - Porady ambulatoryjne i domowe lekarzy spacjal1stów~ Przyjęcia 10-19.
(lal/ag.) OKULARY. termometry lekarskie,
laboratoryjne i inne. - Warsztat
optyczny, Lódź, Nowomiejska 3.
Dr med. VOGEL ze Lwowa,spe(202 ag)
cjalista chorób kobiecych i akuszeria, przyjmuje - ul. Narutowl- lUOTOCYKL 350:-500 cm kupię w
cza. 4. tel. 260-92.
(ag) b. dobrym stanie tel. 184-18.
(p 1997)
Dr med. S. żURAKOWSKI, specjalista chorób skórnych, . wenerycz KUPUJE~IY złom srebra, monety
nych i moczopłciowych. Piotrll:ow- w każdej ilo~ci. Laboratorium che
ska 33, g. 12-1 i 3-,5.30. (r 116) miczne, Pl. Wolności 2 m. 2- w
nodwórzu na lewo.
(g21k)
Dr .REICHER· ~specjalista chorob wenerycznych - powrócił. - SREBRO vi 1-!rl;dej ilości i' w kaPołudniowa 26. tel. 191-23, przYj;. żdej postaci kupuje firma B. Kan
muje ~5.
(ag) tor i H. Zielińska - Lódź, Grand
Hotel. Piotrkowska 72.
(4866 p)
Dr BATAJ-żUBAKOWSKA, spe,
cjaUstka chor6b skórnYCh. wene- AMASIL zakwaskę
do zielonęj
rycznych u kobiet, kosmetyka. le paszy w silosach kupię. Oferty
karska Piotrkowska 33, godz. 12 "PAR" Poznań, Ratajczaka 7 pod
do 1 1 3 do 5.30.
(k/116) ,,10,571",
(Ier 1913)

-

I

ZGUBIONO legitymację kolejową,
vlydaną przez. Lódzj!:ą Dyrekcję Nr
1:>70 na nazWlSko dichowicz Walenan, . za.m. Dolny śląsk,
stacja
-------------,-.
,.'
..
Cz,:rnmo, poczta; Piastowo; CzarnoMASZYNY do pisania,
liczenia, TANIO sprzedam motocykl marki STENOTYPISTKA znajomo~ć bU-' POTRZEBNI natych~ast inkasen-, leSie 142. Odd!l;ć za nagrOdą.: Łódź,
(~al~tUlacy)ne -: automaty - za- "Triumph" 500 cm w dobrym sta~ chalterii,przyjmie:posadę w godzi- ci(tki). Zgłosze!ua: Centr~I~Y\ Rynek Bałucki 6-,-11.
(5052-p)
PIsuJące) 1 SZYCJa Kupno -, sprze nie. Maszynę do strzyżenia zwie- nach 'popołudniowych. - Oferty: Zakład DeratyzacYJny. Gd(~!~)' PRZYBL1l.KlU.się·
'-ć
daż - naprawa. Południowa 1. rząt. wannę :II piecem. - Telefon ,,zdolna".
,(5063-P) Nr 77 a.
I o
za zwrotem 'koszt6w~lesBlac~~r:;a
P
(ag) Nr 216-02.
_.<5057- ) POSZUKUJĘ pracy w charakterze POTBZEBNE natychmiast pracow- Nr 21;2 Julianów}.
(5056-p)
SŹALE i KRAWATY.· stale nowe BADIO ezterolampowe
zegar pomocy przy kucharce lub sprzą,- nice na druty wszelkich ścieg6w,
k
4
wzory. Wytwórni& "Włókno" _ ścienny nowoczesny sprzedam.
taczki w hotelu. Oferty do Admi- tylko zdoine. - Sienkiewicza 331: . ~::p.~~!~!i.~O Wi~~w~~~s~~~f~n,
Łódź, 6-Sic:rpnia ~, teł. 171-03. Ce- 4,udrzeja 46/24 , godz: 17-21.
~tracji pod .. Nr 5079-p". (ó079-p) .
(p. 20 7) Tvszkiewicz Kazimiera, zam. wieś
ny fabryczne.
(ag.2G7)
(50'73-p) ZAOFIAROWANIE PRACY KSIĘGOWI do pracy w Zakładach Borowo. gm. Gałkówek, pow. Łódź.
Przemysłowych potrzebni. Zgło~z~"
(5078-p)
SPORTOWY SPRZĘT
piłki,
SZAFA w dobrym stanie do sprze-łip
.....
O..S..Z..U...K
....U...JE
....
'M-y...z..d..o..l-n..e..
g'"'o'"'...fa·c·ł-10"'W"'- 1 nia pod "Plan Kont" do Admm1- ZGUBIONO legitymac.ł~ szkoi;~ na
dętki. 'siatki,
koszulki, spOdenki
dania.
Wiadomo~ć: ul. Malezew- ea na stanowisko kierowni~ pro- straeji.
. (6783) nazwisko świdówna Halina. zam.
piłkarSkie, rękawice bokserskie (6781) dukcjibulionu zapraw Jdo, so- MASZYNISTKA rutynowana, inte- Południowa lp, m. 10.
(5075-p)
kupno - . sprzedaż. .Tan Pujdak i skiego 15fl.
S-ka, Ló.dź, Piotrkowska 83. (ag)
sów' i . zup. Zgłosz'enia. pisemne z ligentna, 'pisz"ca b. szybko, po·S·
'7TTi'.C"YU.1 a ...:rn~ OD II
podaniem warunków "PAR". Kra...
PO Ati_"'....
,,..__
"t.&_wn.J.
....."II......
lUl.I...A'
.......
lI.'"'
......
""' ......_ł kÓW• Rynek Główny 46, :!lub .. 416". trzebna' od' zaraz. Tylko pierwszoNAUKA i WYCHOWANIE
RADIOAPARATY, fotoaparaty,
(ki.1947) rzędne siły· z referencjami mogą ·~~;.;;.;;;;;.;;;.~..,;,;"""'mmI__..............."""'l
noaparaty, telefony, motorki, każdą AGRONOM zaawanaowany w prasię zgłastać· do Polskiej Agencji KORESPONDENCYJNE
KURSY
radiową lamp~.
rożne przyrządy cach spółdzielni mleczarskich, w MANICURZYSTKA tylko zdolna Prasowej - Piotrlwwska 133, Se- KS!ĘGOWOSCI. Informacje: Lubi narzędzia kupuję - sprzedaję - branży drzewnej oraz w pracach w oraz panienka do salonu daJnŚkie- kretariat Aministracji,lO-13.
lin, skr. poczt. 105.
(kr1898)
zamieniam. Gdańska 17, Księżniak. młynach poszukuje posady w SP6ł-1 go potrzebna zaraz. Ko!,metyczkę
(p. 2016)
(ag) ,dzielniach ROln. iczych w dziale rol- posiadającej aparaty, dam pomiesz BET. USZERKA'. Sl'la pierwszorzęd KURSY Centralnego Związku ste-,
no grafów i MaszYnistek Rzeczpo-'
nym. Za pośrednictwo wynagrodzę. czenie. Warunki do omówienia. Oferty: "Dziennik Łódzki" "Nr Łódź, Narutowicza 52 ,tel. 268-01.1, na poszukiwana. Foto-śmigacz, spolitej Polskiej Ki~ińskie~o 50 'pod
MLY.&SKIE WALCE, dwie pary 50;1.0".
(5040-p) prOSić l)egelca. Wacława.
(6767) Piotrkowska 6.
.
(ag. 250jAg.) kierownictwem Wo]nara l PlOtr80-90 cm w dobrym stanie. Mot'or
kawska 83 pod kierownictwem Brena gaz od 80-70 koni mechanicz- ~__________.....______........__........, ' - ' - ,..............................,.,....................................................................'W POTRZEBNA gosposia do gotowa- lew'skiego prZyjńlUj~ zaI?isy nn: stenych dobrej marki na chodzie kunia 1 :sprzątania. Bez prania. Trzy nografię, maSZynopIsame, kSIęgO
e .jQ-Io
,
(6774)
pię.· Zgłoszenia: Gł6wna 2/2, telęosoby. Piotrkowska 182-85. 6-8. wość, korespondencję.
fon 190-77.
'(ag. 2 3 9 ) " " , , "
Referenc~e konieczne.
(5065-p)

BRULIONY, lIeHYti', pa.pier, maDl' " . 8TEIN specjal1sła chor6b kulatura oraz reperacja wiecznych
nerwowych. śródmiejska 7. tel. pi6r. - L6di. Piotrkowslra 96. 193-55. Przyjmuje 4-6.
(4121-p) Sklep Pomocy Szkolnych., telefon
_-,-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1NI' 212-47.
(wł.)
Dl' PIETRASZKIEWICZ, specjalista Chorób uszu, nosa, gardła Sienkiewicza 78.· Przyjmuje 3-4.
6-7. Tel. 195-00, wewnętrzny 19.
. (2162-p)

CENA :1,0,- ZŁ.

(kr.1964)

(4573-p)

·Ł

LEKARZE

- -_._.

UKAżE'SIĘ DNIA 2 LISTOPADA br. -

Grafic~no-i\'[alarskie

Beda.ktO-r naczelny ANATOL

MIKUŁXO

.

Adres ~dQ.kc.ii i Administra.eji:
Piotrkowska 96, telefon 123-34.' Redaktor przyjmuje 00dziennie, od go{jz. 13-14, tel. 207-18: Sekretarz Redakcji od lO-ej
do 12-ej. telefon 128-33. - Redakcja. rękopisów nie zwraca.
Za treśó i terminy ogłoszeń nie bierze OdpOwiedzialności.

Ł6dt.

DZIAŁ OGŁOSZElQ-: PiotrkOWSka. 96. III. piętro, czYnny od 9 do 15.
CE~ OGŁOSZE:&: za milimetr szpalty poza tekstem d
20
Nekrologi sł. 15.- !Za millmek szpalty. Drobne. zł. 10 - 28. ~

(najmnięj 100.- złl. Poszukiwanie 'pracy i rodzin za Wyraz zł 5
(najmniej . zł., 50). W numerach niedzielnych i świl}tec~nYeb
50 proe, Cl;'ożej. Raehtmek czekowy: P.K.O. oddział w Lodzi N-V1! 587.

Wydawca:

SPóŁDZIELNIA

Odbito w drukarni Sp.

ZGUBIONO kartę rejestracyjną na
nazwisko Zarębski Zdzisław, zam.
Piotrków, ul. Okrzei 3.
(kr. 1955) SUKNIE jersey'owe w pienvszorzędnym wykonaniu, poleca
PraZGUBIONO kartę rejestracyjną, do- cownia Sukien, Sienkiewicza 25,
m.
4
tel.
168-80.
(6652)
wód osobisty. świadectwo szkolno
ukończenia 7 klas Szkoły Powszech
nej na nazwisko Izydorczyk Ta- OSTRZ'YMY:' noźyce krawieckie.
włos6w, ' brzydeusz, zam. wieś Kociołld, gm. cęgi maszynki do
introligatorskie itp,
Grabica, pow. Piotrków. (kr.1956) twy, noże
Szlifiernia mechaniczna, Kilińskie·
(Ag 224)
ZGUBIONO dowód osobisty na na- go 103.
zWisko Zerek Mieczysław, zam. Rę
koraj, gm. Podolin, pow. Piotrków. SZYJJDY, napisy. plakaty, projek·(kr.1957) ty etykiet, opakowań, szyąlm wy_ _ _ _ _ _ _ _ _......._ _ _ _ _ konuje Atelier
WILK OWA Maria., za~. W Buko- Piotrkowska Mi. .Tel. 212-42 (6744)
winie' Tatrzańskiej - unieważnia
skradzione dOkumenty.
(kr.1962) RADIOODB!ORNIKI - naprawY,
szybko, tanio! Porady, sprawdzanie
UNlEWAźNIAlU zgubioną kartę radioodbiorników bezpłatnie. Firma S. Koralczyk, Piotrkowska 228,
ewakuacyjną, na nazwisko Aczkietel. 208-14.
- (5004-p)
wicz Romuald. Andrzeja 41fl6.

'WYDAWNICZA "CZYTELNlX"

Wyd~. "Czytelnik", Nr 4 - 1.6dź, ~wlrkł ~

_ _ _ _~-------_{_6~-(8_6) FOTOKOP1ST, Przejazd 15 - koSKRADZIONO dowód osobisty na1 pluje wszelkie dokumenty, ś:w iade..
.
.
.
ctwa szkolne, plany. rysunkl, skanaz~lsko R
.. ;utkowski PlOtr,
2am. 1e do radia itP,' Kupię kaMą iloŚĆ
SępIa 9 (WIdzew).
(5050-p) papieru fotokopijnego. (pap 1794)ZG!N1l.Ł pie~. ,wilk

(suk~~ z pa-STEMPLE kauczukowe.· Na praskIem na sZYl: .Oprowadztc za lln- . "
.
.
.' (5. 062-p) WIn.cJę .. ~sY~~,mY za zahezenrenl.
"Ell-Cha-Fllm , Warszawa, Jerozo
UNIEWAżNIAM skradzi;;;~kartę', l!mska . ?fi.
(KI' 1911)
rejestracYjną
RKU-Łó':'i-powiat, - - --~-palcówkę
na nazwisko TJcz:<,Tllski PRACOWNIA fut",r - S"'~;~t M.,
I Czesław, Konstantynów, Ewa.':lge- Piotrkowska 92/67,. tel. 216-54.
Ucka 50.
.{5067-,P}
.(6796)

grodą: Pabianicka 5.8f4.

I

