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. Tp ,musi być. wysiłek każdego rodpwą 50 tys. zł. oraz 20 złotych obrączek, co stanowi minister Eevin i mimster :U:yrnes.
ezłOWleka pracuJącego. czy w tu'!Zę~·
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r

widział a ksIędza przez;
broń. ksl~
Wi-

Kob$

konfroutacjt; ks .
busem, wcznste

d4iał 1'6wnieZ pl'Qw~ony
.a~a ....,..,-.+.

--.1",

U7"

W

l-+.I:C~V1'n za,n()towan! by-

(kościelny)

J4..'-U , J ' -

przycla.dzą..

zeznaje osk. Polite~cz,
pseudo "Górski". Wiadomo mu Jest,
że przywódcą. organizaeji był ks.
Jarkiewicz. Osk. Politewi~ był w
kontak-cle z IJ:liejaeowym prezesem

hl_I

~arst-ol.I\

. Attl
PrimUłf
• al

urOIU pl1"'I1 YkI

II łnnna
~-

R

L."

J:"V"'<-"'' -

kt.6l"l-'Ill

oskarżał

Jarkiewicz nie potrafi dąć odpowieCizi. Rów"D.ież nie może wyjaśnić, czemu wzywał z ambony do m-eekładarua świadczeń rzeczowych.

Po

przesłuchaniu

ostatni-ego 0Bk.

Szostaka -,sąd $&zą.dził przerwę do
<1n.ia. jutrzejszego, w którym nastąpi
Drzesruchanie Świadków.
-

1ftu p-lAD
wyst!llnień
Churchilla
~t~7~j~~S~'ljbesztc~ek
jedd10a
pdYtWitzja
v
~r
..
bandy ookatiiony brał a.ktywiny {V VjS O
O a es yny

s

v_.... Wie

....nA~

władze bezplec~ihltwa o zabójstwa-

który powi-ed7liał:
mu ID. in., te należy zbieraĆ broń,
gdyz ma być wojna domowa.
Oskarżony
usiłuj eprzedstawić
awój udział w dokonanych nap~ch

adz'y
...

_~ory"••,~d~

amerylmńskieJ, w

Następny

PSL-u KU1"kitm1,

..

~.

1._+",,0'

li wszyscy miejscowi członkowie muje swoje ze;ma.nfa.
PPR. Większość z nich rostała w naW trakcie p:yt::lU lLSifłdz przyzna.je,
stępstwie przez bandę wymorilo-.. że posia-dał fikcyjny dowód tożsamoWatla.
§ei na fikcyjne nezu'isko Sliwińskl,
Oskati'iony opowiada,
jak jadąc oraz posiadał nielegaWe broń, dla.
ptlWiUeg'O razu z księdzem rowerami jakich jednak cel{!W -- nie .umie dać
'ZAuważyli na. drodze tr<lchę rozaypa.- jasnej odpowiedzi.
nej amuni-cji, którą ksiądz polecił
Na pytanie prokuratora, dlaczego
K'Obusowi zebrać, gdyź naboje sIę za.tym skierował pismo do a:mba.'iady

wy_I

II

.Jark~a
z Koosk. Kobus

ktÓł.'ej

I
II

wa te

udział w pracy a nasf:ęfpllie czyrlllltel
~Oł~ły okla8ki IzbY.Gmin'!WSpółdmałał
z 'org~ w dokony-·
' .

'

LONDYN, 18.11. (PAP) . . waniu napadów.
Korespondent wojskowy "York3hiNastępnie .zeznaje główny OSką.rto-1
p tU
. d
. bryty'skie
ny ks.- JarkieWiez. za~ecza. ou za- r? 08 • zapoWla a, ze.
o! .krzru;tom aktu oskarżenia, w s~l- 81ły Z?I'OJne w Pał~tynie p
ę
oości. jalItoby brał 'Uid'2na.ł w b~e szą SIę z. ~oczątkiem 1947 r. z 2
i kierował jej ~ała-~. Jarirte- na. 8. d~e~ Prawdopodobnie naw1~ stw:Ler~ lZ od órga.iilirt.y w1e- aUW1. tez znuana. d~. spad?chrodział ~ P~lliItewic~ za.bił $t'.t"Zę:!.ea.. noweJ, przebywaJąceJ od dłuższego
~a;je dalej, że prowOOzn wy)mz czasu w tym kraju.

OdpoW1ada~ą.c na ~~. ze rząd
prowadzi polltykę BOCJaliaty-c:zną. we~
wnątrz kraju, ::Je ~e ugram'Cą. premier podkres1!ł, za w polityce zagl'ani~~ej ni~mllknl~ne są kompro~y l ze ~o!1leczne Jest uzg'5.dnianie
ooa.m1
teJ politykl z~ w~
GToss.man
podkreślił on, że ktokohviek dopro-I Zjednoczon)''lIn. ZdarzałQ ~nę Jednak,
D l . .'"
t i, d~ll • t
wa.dziłby do zblIŻenia Stanów Zjedno l' że w poszczeg6lnych dO,niosłyeh kwe_ a. eJ mowca. sw~er ;c,.;;l., ~e. en- czonych i Zwią,zku Radzie<lklego od- BtiBCh Wielka Brytania nie zga.dza.
.
deD:cJa do pO~Z1a~ na ~lokl Ideo- dałby ludzkości olbrz:rmię, przysługę. la się ani ze Stanami Zjednoo.zo.nynń,
l?glc~e ~aza SIę .m. lU. W fal~ Z~z~k Radz1e:ki "':.T~\!8 an~-l ani ze Zwią.zkiem Rad'zi~k!m, .
•
c:e 1 ~a. wOJna w ~J;ina~h W~Ol~J~ dneełe.e konelmJe ~"lellneJ :s.:r~~li l Na zakończenie preIDl6l' hrO'nił 0SIę llleJakQ na· WOJUle hl~zpanslueJ, z Am'Bl":fką, a na1ezy podkreaUc, ze sobiście ministra spraw zagranicz- ł
pr~y Cf',ym oiicjalnapolityka bry- w przys:dośd. rn.htł on powody do nych Bevina. mówific o jego zasrutYjska ~3l.je się skłaniać pod i-ym brnlm z:;!:nfamm. wobec z!Whodu od gach na rzecz Partii Pracy i socjalu
11
.. .
. . '..
... U
..,..",..,..141001 raczej do staBdwiska ~91'7 r o k n . . .
I Hzmu.
.
'
)
,
..
:.3
""!J~.
Churchill
odegrał doniosłe l'olę!
.
•
CIESzyN ZACHODNI, 18. 11. lopow ~tz. , w rowneJ mr~rze Ou~
Am&~...
w vvytworzeniu się takich nastrojów. ~
\V głosowaruu poprawka 'f:rehelia.n~ (PAP) _ W myśl rozporządzenia noszą SIę tak do obywateh czes~
. Pohtyka ~~Je !:o~a:ro~: Konieczne jest aZisiaj stano\V"'CZe od_I W\\'.. została odrzucona. BJSS głOsami'1
kich) jak i polskich. Wszelkie omiS
me w Gra;]!..' I? zPą.l1ll, F~anCJl l parcie mefQrtuunych pomyałów Char! Za. popraw,ką. ,.nie .!fł3fłO,wał nikt, n.l'tfurlsterstwa OpIeki SpołeczneJ w janie te,go rozpor.ządZenia. będzie
na całym SWleCle -:-- wszędzie tam, ehilla w Fu1t<m.
IlWz:fIWY. "rpbeuaum , zgodnie z ~.. Pradze wszystkie prawa pracow- uwa~e za chęć -przeciwstawiania
gdzi~ po dojściu" rarlii Pra~~ do Jake obro:ńca polityki Bevina, WY~I' ~:-=li :;:e!: gł!~=:'Y po- nicze (~dnoEnie regulacji płac, ur~ się rozporządzeniom ministerstwa.
~łą.dzy, lud taś~ł z radoSCJ :na I stfłPii dal~j p015eł G. Brown z Partii,
ułieoon.
Praey, podcZli\f!, gdy poseł Sydney
,

. ,

.

-

_

...

(Doltońmerue ze str. l-ej)
ł IDleJą. bOWIem t.!'udnosc.i, z Jalkirm mai
entllzjad;ycme popt'i!cie. partia do czy;n:nia obecny rzą-d. Nast,ępnie
IwnseFvva:tywna. Jeste!:uny zaalaI'm p:rze:now1ł po~eł J. Reeves, czmne~
mO\l'am tym odohylemem się od kow.ltetu
,:vykonawc2lego
Partu
centralnej tezy, której broniliśmy Pracy. .. .
_
podczas wyborów" ~ powiedmał
Rozw1J8,\ją,c vl'jwody przedmowcY'1

.na:

r

I

....

O]

diD obuwatell p·olsk'"',rh

l ne

na· Zaolz,-'I

.

I

. Jak sVl'Vi:er~ Grossman, ;rząfl SilveTInaiU, rea..91mując głosy UCZe8t~
Pilrtfi Pracy me zd~a.wu~ał zna. ników _,,:ewolty" zaznaczył, że :niaj
nej· mowy ChurclaUbt w Fldttm.
chcą mn Elopl'owadzać do rozłamu
.. WIOlianie te.,(t~a.lało ~.:.~, w.fiJ,ble Gmin z powodu poprawki..

...

;.~~ ~ brytyj&W pc~ ~. ~Wt}bec tego sYgnAtarit!5z.epopraw;'

cl$l& e j~Q~
~ Am~Ii,

zw.i~al!1u S'łę

ki

~trz:ym,ałą. li:!ię

M~a zaznaczył,

00

ry t

głQsowania.

dvskusJ-ą

że grupa "rehe~
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nad traktatem z lIie.cami

cy 1 oora«y

p~ Gr~ smarował d@ rzą- Haatów mimo s\vych zastrzeżeń,
LONDYN, 18. 11. (PAP). - Ko. ostatecznym zawarciem traktatów
du ~ępujfłce tr!zy ~~a: 1) czy nie chce krjrzysu r~wege. :Po tym respOOl.dent agencji Reutera oonosi pokQjO'\V)l'Ch z 15 satelitami
N.ler2ląd zeclłce mlfSl':3WUOWAĆ l"l"opezycje przemó~rieniu zllbr8ł głos premier z Nowego Jorku, że wst-ępne l'ozmo.. miec - Włochami, Rumunią, Bułga...
w .awie sojwnu.ng"io.am~ń- Attlee.
wy ministrów spraw zagranicznych Tlą, 'Węgrami i Finlandią..
~o, ~te w mowie C1mrchll- l Poprawka w sprawie politydti
Wielkiej Czwódd w Rpra;wie Niemiec; Przyp~a się ogólnie, że rOmlO-13 w h1toa? 2) czy
zgQIkiI ~ię granicznej - powi:eUiał prenrter - mają J§lę rozpocząć w środę 20 lisro-l wy ministrów 4: wielkich mocarstw
na stemłarym.cję brom 1 ~ opiera' się na :mieksmałceniu faktów. pada. \VstęgJD.e te rozmowy będą! nie potrwają illutej niż 3 tygodnie.
wojaoW0g\l pomiędzy Am.eryką ii}, Wysunięt-e tu snge:!liie, ju.koby rząd!.miałY na celu ustalenie daty i mie j -\ W 2AvifłZlru z zapowiedzianymi roz
Wielką. Br~ i czy ist&tme .część tlleg'M Stanom Zjednoczon:v-m i WY-I SClt, oraz porządku szczegółowych mowami w sprawie Niemiec do NobrJ1;y.fWetlo ekwipUBku. woj8k~wego kazywał nie\l-'Ysta;rczającą gotowość. \ obrad w, .sp.:ra.wie -ł-JiOll".ioo, które od.J wego Jorku 'P'!'Zybjlw2-jl} rneezozna.w~
mĄ być dM~a z ~ki "! współpl'a.cy ze Z~em Railziee- ~ą się w IDurop'ie
na początku
3) ~ @dłtywajq. B1ę obecnie roZIlW- kim. Obie te sugestie są. całkowicie przyszłego roku.
!
wy $&ta.bowe pomiędzy Wielką Bry-iniepl'a.wdziwe.
Jako miejsce spotkarda dla. tych 'I
~ i Alne:ryq?
.
~ ten nie wierzy w celowość szczegółowych rozmów wymienia się
.
P~h~e fl~ oceny obeoE.eJ sy- formowania przecirw.stavrnych sobie Lond.yn,:Brubelę l Genewę. Wstępne
wacll ~htyem..eJ. w .Am~e :poseł ~wa.ń Woołl~.l, Zachodu lub :rozmowy w sprawie traktatu pokojo~ I
Gro~ OZfl.&Jl11U, ze qon pwe:zy- i c~. WYl'3wl~ się Gil za PQ- VłegG z Niem<lrumi będą, prowadzone I
d4mta. P~Mvelta łlopl'owaUil do roz-llitYką. Narodów Zjednnclumych. Słop jednocześnie z dalszą dyskuaj~ nad!
kł.a.dil wnystkf,ch sił ~wyeh w
!
-Ameryce. Mówea wfmWał ~ do
_
m
1IIIł!!ll
H

1'.

2Ia-1
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===~==\De

.~~i ~~:~k~~: przeciw

stracje
Eg1pC11 ,I
prz luzaniu roklwań z W. Brytagiąl

zobowiłZań.
w te!!: B!Poaób
18 11
(PAP)
'. 1 . OŚĆ U~kana
.
r W'dki
' Er _ LONDYN
. " ' .
-'. ~ ł
. w~
"'~
p.~o. l
l
. eJ
Y AgenCJa Reutera donosl z Kalru

p o d pa1'1'
• ,
t
l ! Gm wozramwaJowy,
.. .
I
t . ~~ wywracając drugI wagon, a nastę- l
p~ys ąplU.
··li
d h

'ba.lIii na. wywieJ'ame

T

•

\

zbawia:nnych. stud'
d
dla. świa.ta wpływów m6ralny-ch,!
ze
enOl me ycyny
Na zakończenie a;ossman stwłer- d.o stn..ikudna.. zn~k protes~ prze- pwde obnum :
..ac •li . fakul~e~
dził, że anion, ani jego 2iW'OIemrtey C1Wko ~rm łuzamUl'okowan z W. me ycznegoamlemaml poliCJę.
trte· domaga.j!! się ~wania. rooo- Erytooią·

'r i

wła<lz soj~i~ch w

Niemczech. DQradcy pohtyezm brytyj;Ski sir William Strang i amerykaii
me R-obert llhllrphy znajdują $ię już
W vVaszyn.gtonie. gdzie prowadzą
rozrnm\'Y w'sprawach polepazenia.
gospodarczego brytyjskiej i a.merykań.Gkiej strefy okupacyjnej.
W najbliższych Uniach ma przybyć
z Etl'l'Opy doradca polityczny tranou.aklego dowództwa w Niemczech
Farba C'B S?lr-t Hardouin.

JI

UJ!.

Zfl8.rułł w

20. 10. 1871-

Bogu fl:nia. 16. :U. 1946

r.

~ogrzęb ll'

bpJicy na. st8.rym om.enta.l'lm. EWangelickim
na. Ogrodowej ~e st9 w środę, dnia 20. 11., br. o godzi;
nie U-tej l'a.n<l, o czym powiadami~jlł w głębokim smutku
p&grążenł.

żONA.

SYNOWA, WNUK

ł

RODZINA.

III

I
Osóbki-Morawskiego
ni

Turystyka"

Persja jęst terenem·
masowych wycieczc;lk turystów angielskich. (Z

prasy)

. -

.

D~aoe.joa Za-rzągW

Choć są piękniejsze

najład.-.nejszy

w angielskiej wersji ..•

Z powodu nafty.
Z nafty korzyści
szukają

tutaj

,.

ImTIelra 00. 1ronieroo'Clę
studentów łódz
oobę.Q;z~· SIlę dnia 34 bm ..

Branej P.omo· Ikk:h, która

cy Ulliw<5rsyteilm ŁÓ<1!Eki~{) wręC!y- ł w Łodzti. Pr-errni<er tJi~y.rzekt. że we'ź~
fa premierowi pamiątkowyalRum z mte uqział w· t'CIj kooferencH,

kraje od Persji,

ten

W.AR/SZA WA. 18.' 11. (PAlP). P,l'1Ze- tez;oroczm,y\Cih obmów społeczno
aijąoo w War~ z ~~ o" wypoozynkowYoU S'tude.r~t6w UniwerÓil'tl!Qpfoil!skiej komreren.cii mlbcizieiy sytotu ŁódziId~.
SiZlkól WY"2Iszy,Ch dełegaeja stUłłentów
Na, p~o godlzinnei audiencji
ł~ przyjęta z3SWa przez ob. stuoonoi O'B1ówili pracę łódZkiego o~
Premiera Osóbkę-Morawski3gO
l Śl"!ldka ak~cJde~o i zaprosili Pre

isja lustrlcy"a liK

łJ
rZebywa na

ybrzetu

l

Kemisją Lustracyjna N.K.~iL '1' ~iągu 3..Ch dni będ1iię kontrolowała
z Auglii n'turyśei •
Cni Hllosłecm R:u-inkieUl na ~ele. pr~eby ::lz~ałalno~ć .•mie~scowej. Na~zwYeza;f·1
1_ _ _ _ _ _ _ _ _-""""""""
...""·....."",. """""'......
,-· ·""".,,!jwa obecme na Wybrzezu gdzle w tleJ KomlsJI/MieszkamoweJ •
u
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S I· SZlETYŃS I
MAGISTER F.ARMAOJl,
zmarł 17 lliłtopad.a 1946

r.,

pt'~YWS$y lat 80.

Pognęb o~e fli~ ~ 19 llstopa..da. br., o godztnle
2-giej po poło z bpJłoy ~ ~ Dołach
.
oezymm~

OORKA. SYN, SYNOWA i B'(}DZINA.

u

I(
ni(z.
r
ia Krwi w

y śro

Centra~ny kOśrodekPrzetaczan,
Łodz'
m
dOSt artza
Oij chorym
',
. ' 'CI'leJB Po' Iski"
, 5 - i e d . z i tu

j,aiko t8-letni cbł.opi.~c ofia~ował
fotł
JOB
po ra·z pierwszy swoją krerw. lTzez
T k"
. ,
k
. - >
włE.lśnie jakiś "deli- 10 1 t
l·
b
. " a le mam JUZ prze onal1le;~e
.
ki
·et, regu ~n'!e, .0 co nllesrąc ~'eśli coś jest nie w porządku, to
Ym
W.?łękn
pałacyku przy ul.\CZY1i k~.iodawca omzy.mu.je 1250 , went ~tóremu pobra~o
nll~al. oddaJe od 150 dO,500 cm, rasa ~wsze poradzi" _ tym,i,5,I,O"",'-'
Armu Ludowej (dawn. P.O.W. 26) zł:otych.
l1la. bardame. W laboratonum znaJ- szesc. krwI.
n:ami zaczyna swój list jeden zna..
w LodZli mieści się kiLlta instytucji
Krwiooar-..vców
oHar-Oi'
h ~uJe się n-owy amer~kańSl..1ci stery- Więc ileż pan jU7. oHa:rowal 'zyćh młodyCh czytelników. 16-Ietttl
JąCY
Polskiego Czerwonego Krzyża. krew be:zpła.tnie, jest bar:
: hzałOlr, w.i:ró'Wka i oiepl~ka, ofia- tej krwi?
_
hłopiec" u:;;eń ym kl. szkoły, poW..
Między illllymiz.najd'llje się tam Jak wykaZUje statystJllka z~l~~~; Towane Pff':ez Amerykański Czer- - Ponad 30 litrów.
:e::n,
11 eJ.n!!,:e::em~~=n~ t!~, ,:,,:~
Instytut Przetaczan1a i Kons'eq''Wa- 1 proc. ogólnej liożby (ł.'zn. 6 0- w~ ~Yz.
.
.' - A jak się pan czuje?
odnośneczYnnilt.i, jednali sxnóbuj..
cji Krwi
rob)
iWIe 'zalny Jesz.c,ze "z.wierzy-!
., i' Z
.
g,lad i"n..'łY. B.o sp!'awą !ą naprawdę warl'n
.
. ,
niec"
l t·
I t t t h d . , - SWleme. :resztą mój wy
..Przetacz&\nie ~Wi ma waelilcle
W zwi"''7,ku. z tym'
",t "
,w <: orym fiS y U
o Uje i C: -1 d
- <;:ię zamreres()wac.
'.
.
,
.
"
.. ~,
~~as &Ją przeznaCZOll1e dla badań d05wiad-! _wal .czy o tym. naJlepiej.
znaczeme me ty1..1to w cza:SIe wor zna.OZtrne koszty "p;ro,dukcJL " KOSlzt c 'l
h 1 __ '~'J_.
::. • k'
Rzecz",,-Uliście mł ,d
'Oi' ' 'nl'k'
Chłopiec ten (pmlpisl1jący się illi,..
l
..
i
k'
ł
! ;f.łIł t
za nyc
MOJ:l·tu
myszy ",WIn. l
J H'
,
Q Y P ['uc~, cjałami D. C.) był przed wojną w
ny, a e rOi\Vmez W czas e pOl oJU. wa,sny ,ns yLU u wyno'5'i 10 zł za morskie Ź· t ' ó ni .'
wyglada zupełnie dobrze Widać IV ldasie szkoły powsz., Podczaś w<l,i
Nie
W5Z.yscy
jednak napewno wie· 1 cm sześc. Odhiorcy pła.cą za'Ś kłft~"
~e. u rpara
w ez łV: ~r:kZY- z' e t'en" ubytek łrz"d'z'l'ec,tu 'ki'łku' 11"
dz'
. I t
Lod"
.&.
zł JOO'
.'
- UlUne:J zgo'Uz~e
ma zeus a:
:J'
,
'"
, - ny
llie mógł sfę uczyć, mając u.s
ą, ze ~s y tut w
'ZI Jest w ?-1.0 . ,y!Il-1e sz.p.:vtale o~zymu- ow.ca .-i baran, która kHk,akrotnie trów krwi z jego organilzmu zosłał wie~ką chęć ItSztałcenia się. posta.
Polsce osrodkiem cen.tr~łnym w Ją krew bezpłatillie.
już oddała kr
dla przP!n.rowa- z,n·a;kOlffili'Cie przez _naturę wy:rów~ unwił po wojnie nadrobić przyn,ajzakr~S1ie p~zetaC'Zania ! kOll15eI'WONOWOCZESNE UR.ZĄ~Z~NlE. dzenii8 badań. GW
~1>'
nooy.
m;i:f d~:a ~~a ~ła~ :945 l'oku zaP'ie
aśm cn ud'Złe
wama krwI.
Tych
wstępnych
WY1
Iin.,,hrL--,t
b
.
1...~.
N
h
k
krwi
d
ó
I.n,~tytut
.
._
l dr Stetki .
,,>LU',..y"lU
'OWIcm poza pOJ.}lleraa ~al
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l\Iuźemy sobie wyobrazić, - ile to
Stąd l'I~chod.zi slę konserwowa- a
ewlCZ, z. którym pr-z,e- niem i konserwacją pr-owad,z.j ba- liaxzelkać nie może Mimo to jed- kosztowało '\vy·siłku. tymbardziej, . ~e
naj ozyh utrzymywarna w stanie chodzę do sal Instytutu.
dania nad różnicZkowaruem krwi.. nak wszy~cy wiedzieć p-owinni, że VII kl. P. D. C. ukończył z Wynipły:n.nym krew. dlO wszystklch Cho-I Oto k, ancelar-ia .. Kart ot ek,i,, dpNlEZWW1!i"'I:y JUnlLAT
pobranie krwi zdrowemu człowie- kiem bardzo dobrym. Ale na tym
"
klo..l
dane o k,az.dY'tn, kTWIoawd
1.n.5J
v
kończą się jego marzeni~. Myśli
rych w eałeJ P'ol.."",e.
i:aUne
W
k
l
'
"
·t
d
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.
uT'tTJpadku
zasz,ko- nie
~
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"
ancerarn WJ·a r . eil'Klewl- kowi ~ w żadnym
. "J
. '
on bard.zo poważnie o swojej przy
..
PIERWSZYM ~WIODAWCĄ CYt ~I -i badan Iekan~kl'ch, . no- cza młOdy człowielk w mundurze qZićllie moźe.
suości i pragnie poświ~cić się "kaMŁODZIEz SZKOLNA
tatk: d-~czące . ilości p·obranej oficera WP.
_
A każdy cooitymetr sześcienny rierze naukowej", - jak sam:plsale
są J.J'
1...iałe, c"'UI<:.te
i krwl. K'azdy kr'vvl.odawca pod\1ega
To na
. b'l
' - ,to CUd QlWny środ el\.
J._ l
po dotychezasQw,ych
wyW .,"',zy.·-,l.kie
'1l'~
~;y ~
-,
~sz
JU
l a t - prz ed·
. s·ta- k
rWi
ecz e - ze
'k sądza"c
h .
.
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'.1
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ł '",...
..l....
raz na miesiąc badaniu lekarskie- .,.' ~.
•
"
.
,"
ac Jego pracy mama m_~(j .na...
v.'U'Uine. a y p'a a.c'y1n. sp.1"a'Wia UL.l1ę.. ' . ml go kJierowmk Instytutu ...,.... ma przy wykrwawtell'ł'il1ch,
ampu- dzieję,
że wszelkimi siłami będzie
ki temu miłe wrażenlie.
mu"", _
pen poruoznik B. już od 10 lat jest łacjach ,zranien1a·ch itp. Każ:dy <1~ż~ł do zrealizowania ty'ch pragPonieważ IvierOfW!lik loołytułu
PrzechodlZilmy P'l",zezsalę "opera- krwl'Odaw.cą. Nam oddaje swą centymetr sześoiel1iny pr,zetocz,onej n Ien.
.
dr Sie1ikiewioz jest na:razle zajęty, cyjną", na.~tępi11ie p;rzez pokój, wkr-erw już dwa lata.
..
krwi przyczynić się może do ura-Na:razie jednak ~n jego zapał do
PTzyjrzyfmy się ty;m,oZ:alSem w po- któr~, nnesz,czą się .chłod.nie, a
PorucznilkB ma l, at 18.. Dz!esięć łorwania życia lud,zkiego.
,mr.ukl nap:ty~a_ l:czne Prz~S;-k,O,~.".
czeka'Lni Wiie,llcim planszom, ooca- wreszcie przez labo'l"Morium.
lat temu, bo w lis'top adz'le 1"'36
Ł
t
~?hcąc_
l uzupełniacw~':t
r.
• • . fwmo:;:d pcg·ęblac
nabywane w szkole, posłazującym dz.ialalnnść Instytutu.
nowi! zapisać sie do jellne'j z Mi~3Pierwsza z nich zestaiWia dane
skich Wypożyczalni książek. U.ł
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Na pierwszym miejSCU słoi oozywiście Łódź (50,75 l), następnie
Kraków (41,5 1) i Kielce (40 1).
Najmniej krwi pobrała GdYnia
(3 l) , R ald·om l. B Y'dgOtS'ZlDZ ('".4 l) ,
Częstochowa (;0,5 1) L. P,oz,nań
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zaś korzystać z książek, ma -prawo
sokiej antycznej koronki bylopar t~lko ,ml<:dzie.ż od l~t 18~ Proś'by

I

Jakonajmlod- me ołłnos!ły ~adnego skutku.
otrzymaJ ".'GdY ~yszed~em z os~tniejw~-.
, .
pozyczaIllI - pIsze chłopiec -- 'lU-e
b1bllOteczkę' ufundowaną przez mogłem powst:r~ymać· się od łez"~
dwutygodnik Przyjaciel Rzemieśl
' . . ' ~.
'k""
.Cz.y na.prawd~ prz.ePlsyMle;sskleJ
m a .
BIblIotekI Pubhczne;y przY .Andrze.
Radio od Zw. Zaw. Fryzjerów) ~ 14,..są aż tak ż~la.zne, że ni~ moczek na 5. 000 zl. i platery dostał ze b?"c mo~y o za.dnym wY~ąiku?
o. Broński z Warszawy za najlep.. Są~~y, ze nal}ewno da .SIę • C()Ś
.,
zroblł~ dla tego chłopca. M1a'łby w
szą fryzurę męską· DrugIe l·trze- tej bibliotece i spokój i odp~wied..
cie miejsce zajęli: p. Adamczewski nie warunki do swoich studiów.
z Łodzi i p. Ołówek z ~ fVarszawy.
rurn ...... ~
~.'I~ i
'
k' . • t
.
.L'~ n.~,u'lle ... ę, ze
lerownlc wo
P. Leniewicz, kobieta _ fryzjer niblioteki .odniesie Się do tej prośby
męski, a jednocześnie najmłodsza. p!'zymlylme.
zawodniczka otrzymała :1 nagrody Nie chodzi bO",'1dem o ten spora.pieniężne po I.OOO zł. każda.
dycmr wypa?e:k. Wojna przerwała.
Sam, konkurs sial na - wysnkim naszeJ m!odz.leZy nOl'll1a~ą. n~lJkę,
. . f
.
trzeba WIęC tym wszyst1nm kWf:ł;y
poZIOmIe achowym, ale Jego stro- z takim zapałem chcą - na-d:robió
na organizacyjna może służyć stracony czas, w5zelkim.i siłami J)().
p• rzys~1ym oróamza
ń' t orom za wzor
' mo'c
N;e
Tf'
;..,,- • • i
. ki
.,',
' 'hOlllO
za~mac ~ ę J~ jak 1}le v~olno urządzać konkursu mIS bIUrokratycznyml przelnsa,ml.
frYZJerskIego.
LUTECKl
(p.)
exel1ence stylowe.

BZy ze

"

współzawodników

W 8-rruogodzltV11ym . konkursIe Trzecze mIeJsce z8!JąlKrakow: wy
fryzjerskim nie małym rozcza:ro- różniona została młoda fryzjerka
( O l).
. .
• ','
..'
.
'
Druga plansza jest jeszcze de- wame~ dla wzdzow by,l brak reWI1 1'. Flktel~ za ucz.~same moderne,.
kawsz-a, Ohrazuje mianowicie, z mode1z. S.cenka. r;a sa~~ ~prost aoW konkurencJz fry::ur fan,tazY)ja,kich śr-odowiSik
wYWodzą się magała St~ takt eJ reWII; Jednak orD Ifl(Ych spotkała nas n1espodzwnka:
. t
k nk
d' T
l
.
l 1
l
.
krwiodawcy. Uderza nas to, że 5azb~~za 0r.z~ t ~ ~r~~ k o.. m;~11 ca: n~ema sa a rrz!pu;zcza a, ze
wśród krwiodawców najwięcej jest pu ICZnoSCl ej sa y~a 'CJI,
ta na,;,ro ~on~ ZDS ame. tyzura p.
młodZieży -szkolnej' (13.5 osób) 0- y1aby
pewną
nagrodą za't·,
wszyst- WzerzbICkIego
"aki
. b d
- z Ł<:!.t!z~
d bal kt6ra
t ogol·
.
.
r:az robołn1ków (115). Poza tym 0- k le clerple~1~, J
e Fn~sllsmy w me ar zo srę po.o
a, .ymczaEOO,"owa!o' swoją krew 1131udZ!i zat~oczone] 1 dusznej .S?11, ze wsz~- sem okazało SIę, zeor~a.nzzatc::t'zy
naleiących do róinych zawodów, Stklcb stron potrącam 1 popyoham. k?n~rsu. potrakt?wall,~' . Wterz109 urzędników i 70 osób bez zaPo długich naradach jury wresz- b1Cklego~ Jak? ~społwłasczcl~la ~awodu, Razem - 545 osób (stan cie oÓI6siło wyrok.,
,ń
kładu nie zas Jc:k0 p~a?ownzka 1 z
teBo powodu me wZlęh go pod uz 31. 10.).
W konkurencji fryzury moderne
'
,
',..
5 zł.. ZA 1 CM SZ.
palmę pierwszeństwa i jednocześ. wa~,ęd(poook_~~al{J?m raZIe dopusz. prę
. k ny lampowy
.
'ra
d100
' bb"'1.01- czac• o On.KurSU).
Ten wielki udział młodzieży w me
...
leczeniu krwią znaleźć może tylko nik od premiera Osóbki.MotawPlerwsz~stwo l puch.ar od Cejedno wytłumaczenie _ brak pie- skiego oraz puchar od Zw. Zaw. c~u ~r!zJerów w ŁodzI oraz paniędzy, na tzw. "drobne wydatki". Fryzjerów otrzym~l ~ryij~r z W ~r PterOs~l~ę ?d OKZZ p:zyznano p.
Bo przec1eż nasza mło<:l.zież nie szawy, p. ]uszczynskl. DZ1elemJe- S?bcz~ nsk1emu z H arsz.awy za
'1"
III
,
JIII
II
II .
jest ani zbyt z.drow,a, ani zbyt sil- go by,ła Orygin,alz:a, fryzu~a z,czu- plram:dę. Drugą nagrodę: kU?OIl
SClą
na, aby móc ofiarowywać krew z bem blond wlosow zsumętycb na matet1a~u ot:zY~al p. ?le.lskl za
'f' FVpU
,
pobudek ideowych. Mała zresztą lewą skroń. Drugie miejsce, rów- uczesa~Ie) ktore zywo l1!utOWaJo
..."
ł'
część spo$ród nich :ulaje sobie nież zajęła Warszawa w osobie p. maly. (1 batwny!)kapeluslkmocno
SPD
spra'?7ę z donIosłości tego faktu. Czemiakowskiego, nagrodzonego zsunzęty. n~ czolo. ,
. W nied.zielę zakończył.w Lo.dzis;,e Iro~u ~leiŻą;cYil11 pon.~,Id. 6 . ty~, OlSÓi}l•• uZa 1 cm sześc. pobranej krwi In· za fryzurę Z 121asy drobnych, Juź-.
TrzecIą 1 ostatmą nagrodę (sre o:br.ady z,]azd 'p.~'l1lO1m{)l0?\1~6w pOIWla- I dZ1l~n~Ją:c })Oil11:Q1~Y Pl!~~ęZllleJ, o.dJuezo-.
stvtut wunłaca krwiodawcy 5 zł. nych loczków - kuponem mate.. brną papierośnicę, żelazka i noży- ~P~K PCK
1 kloer,C:Wlllliik
"GW hlStvfu-1 wel. 1 zyWnośc!;Olwe:1. P'o'na>dto na tel dz1>KleiglO.
~
.n.~
•
.'
k') d
al
T'
. Łod . ClI o z oikrę~~}·
rem·e okrę·gu lo(Lz1h.-,etgoQ PCK IJ!f'Owa,Ptzeciętną normą jest 150 om sz., rialu od Związku Włóklenmczego. cz 1
ost. p, , okarczyk z
Z l . , ~e sprawoz,dań wynika: że P~l-i dzi
dOil11Y nOCilegowe_ k'lt'ahn:1e dlla
Do konkurencji fryzury stylo. słti. Czerwony Krzyż Cleszy SIę na jMedni.ejsiZy.ah , puooty sami1mifne
wej stanął tylko jeden zawodnik, duża p~laroośCiią i uZl1amie;n .wśród (Dpz)1lC!hiod,ni,~ i, am~ua.atorIa). ]YOIg;!JitOB' d f Ład' Ch 'b
t s[.)olooZleńs!twa.
CZYiln &W'JIaJdczy Wle lekal}1sJkle 1 S'WItaJ1.
p.. IZ Ot z
ZI:, o~ y nawe choćby f.rukt, Ż'~ ltiJcz!ba c;zloll1'ków \V dl1ug'il111 drillIu olbTlad wy.gł,oSIWi· re.
rrual współzawodntkow, -1 tak pra- PCK w Clkrę~ lód;:;;kirn wzrosla od femty ki,etow.nilcv wy.<fz:j,aMw dkręg:u
wdopooobnie otrzymałby nagrodę: 1. L hr.. z ~1.00~ na 30.000.
16dlzki,~g.o"
jego uczesanie w długie angielskie I Od!d:z:~l lodzkl Pq<. na c:z:eJe ~t6· ~~:Sltępm:lle. u>cze~~cy ,Z!a;zdlU zwie.
'., , ,
! teg.o St'Ol P'eJ:nomoclHlk P-o-dfiilIipskl. w d.ZlG'l łodzlk'le p'laicowkl C'Zerwool{),
2099)
__
_ _ _ _ _ _-m.________
__________ (P,______
lokl~ z pasmamI wlos01:V na tle wy- rarna'ch wieJk:i d,o,raźne.i ohsluzyl w krzysk:,e.
(t) _

~

p'CKcieszy

wsro

d

SI",'
,. t

nftHiillarno,

eczens wa

.

m

°

))Jak szeroki świat i 'długi
poczta świadczy swe, uslugi)

~~~,m=~~

Ni

Teat;z,.]::.1..:

~

~

~

I

~

każdego splewu słuc a
r

rh,tektorzy

Angaż~wać-,:gwiazdę" skorzy

•

W yplacają jej zaliczkę,
"Gwiazda" rozpromienia liczko.

e

SI

z pr

Przed występem ćwiczyć trzeba}
Lecz ten glos (o wielkie nieba!)

;-

I mnos Iq

Niepodobny do slowika.
Krupka przed nim w trwodze
zmyka.
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i elki Konkurs uDziennika Ł6dzkiego"

Odcinek muzyczny

Koncerty

W

Filharmonii.

_

Kto jestnojstorsZ'(m czł~wiekiem Łodzi!

Programy koncertów fi1harmo-ICalość traci/a przez to na masyw-Iniezwykle interoo u1ąco. NIestety,
?icznyc~ stają się .cor~z bardzieilnoŚ?i brzm.iettia, które w tym. dz;:~ l zam.ias t całego Koncertu na małą
znteresuJące. ObejmtlJą one obole le Jest rueodzowne. Pueplęknielorkiestrę Kass~Ina, za~r~m: tylko
dziel klasycznych, jak symfonię wypadły fragmenty z nLitanii" je~o fragment 1 to. tnn1el c~e~awy:
BeethoYena, Mozarta, dZieła.z że-Isz.ymanowsklego. Wykona1a ieprzerastal on wIdać mozlrwoki
laznego; romantycznego repertua. Zalewska (sopran) ora% ch6r (tym naszej ork~estry., Natomi.ast barrt17 zarówno
niemi~ckie (S~h~- raz~m tylk~ glosy że~$~ie). Szko- dzo dzielm~c SPlSYWa1~ Sl~ ona ~
mann, Schubert) Jak rOSYJskIe da Jednak, ze podobme Jak W Mo- J,Uwertur,ze . Szałow~kiego, ttu~
(Czajlwwski, Rimskij-Korsakow). zarcie, byZy to tylko fragmenty i nej, ale efektowne] kompozycjl.
Ponadto każdy koncert przynosi
.
przynajmniej jedno dzieło współczesne . •Jest to układ program'!:l
najbardziej pedagogiczny i najciekawszy.
Na którymś koncercie słyszałem
melomanów, którzy utrzymywali
pomiędzy sobą, że dla nich muzyka kończy się mi Beethovenie,
Było to zwyczajne zgrywanie się.
Za chwilę grano koncert Chopina
(s więc kompozytora pobeethovenowskiego) i byli zachwyceni. Nie
mówię już o Czajkowskim, który
przyszedł na świat W trzynaście
la.t po śmierci Beethovena. Jeśli
kogoś wysłuchanie nowego utworu
przyprawia o niesmak, niezadowolenie, ból głowy itd. - niech pa:tnięta, że słyszy ten utwór po raz
pierwszy, poooza5, gdy utwory
~JżelazneAo repertuaru" są jtJż od
tylu pokoleń tisruchane, że nie
mogą po prostu przedstawiać
żadnych problemów do zwalczama; a gdy tliegdyś grano je po raz
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Otoczmy przYJE azolq wszyst
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•
wynika, że kobiety dłużej ŻYI4.wZ
W dniu jutrzejszym zamknięta ęŻCZyźni. Na ciwartym bowle~
zostanie lista zgłoszeń konkursr:- m. 'sw W naszym konkursie znaJKto jest najstarszym ćzłowiekiem ~~~ się również kobieta _ Maria
Łodzi.
;~zat'owska urodzona w I 853 t.
Dotychćz~s zg~osilo się 63 ~an- I8 marca.
. '
dydatów. Llst~ Ich podawalISmy J.Yajstarszym natomIast męzczy.
w kolejności wieku w niedzielnym
Łodzi jest Antoni KULINSKI
numerze nasze,go pisma. Do.ty'ch- ~:dzony I8S3 r. 3 I maja, . .
czas
na
pterwszym mlej~~ Jutro ostatecznie zdecydUje SIę
znajduje się bezkonkurenCy!melkto zdobędzie przJlznane przez
Franciszka PRZYBYSZEWSKA.,
1}JDzl·e ......... ik· Łódzki" na6~rodJ' i kto
urodzona w I84z r. M a ~na I04 a- zostanie najsłarszym człowiekiem
ta i 8 mies!~y. ~est ~ęc k~dy- Łodzi7 a kto zajmie dwa następne
datką dó zdpbYC1a pIer wsze1 na- miejsca.
•
grody w postaci bezp1atnego~.
Przy okazji nadmieniamy o plę
jazdu na miesięczny pobyt. w g~- knym czynie Bzkoly powszechnej
ry lub nad morze w penSjOnaCIe Nr 34 w Łodzi. Uczniowie tej
nCzyielnika
sZKOJy zebrali między sobą 325 211.
N a dru~im miejscu znajduje się przekazując tę sumę za pośre.dnic
Antonina BARCZYK urodzona w twem redakcji nDziennika Łódz
I849 t., którą c%eka na~roda 3 ty.. kiego" dotychczasowej laureatce
sięcy zl.
p. Fr. Przybyszewskiej. Czyn uczTrzecim pretendentem do nagra- niów szkoły powszechnej Nr 34 za
dy jest Wiktoria OWCZAREK u- sluguje na specjalne podkreślenie.
rodzona w I8S:ł r. Może ona zdo- Uczniowie wykazali wielkie wyrobyć roczną bezp1atną prenumera- bienie społeczne i nadzwyczaj
tę ,,Dziennika l..6dzkiegd'.
sympatyczne ustosunkowanie się
Jak mę oKazalo, - najstlttsze do ludzi rzeczywiście st~y'CIl i nieosoby w Łodzi należą do pIci pięk- raz nie mogących na slebre praconej.
{wać,
. , •
II
' II
H

pierwszy
- wtedy
te~. bywali
ta
cy,
któtzy
wychodzI!1
z oburzeniez;z z sali -':'np. Weber

Czy kobiety sq bordl~eJ długowłeane t .
.
Piekny czyn uczniów
z powyższych zęstawień ~akż.~

to nie w

porządkuj przewroziru;ym Gwoździem. programu słala

ł;'mach. Beet~ovena. Paal1ętaJr.;ty, przez kompozytora. Podkreslalo VI
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świ-tem
miłości
~

RTPO _

l

dziecka

R~~o~SZ~~:Q:;~~edzi~~ ~~:r~~~~~c;hP~;;S~~

wszystkie swoje wysiłki oddali spraze obojętne Jest, czy :t;tuzptka !sst to okolicznościowość imprezy
\vie dziecka.
._
;
stat~ czy nowa Istotnej Jest, niekorzyść ogólnego
wrażenia. publiczności.
Podczas wczorAjszej aJtademi,i ł6dz
Po?zi~owaniem dla o~Hekunow i
ozy Jest dobra czy zla. Zar6wno w,L'
'"
l
ł
_
kiego oddziw RTPD, która odbyła przYJaclół dzieci robotnlczych były
muzyce ubiegłych stuleci I jak
.1tatl1~ t~ s ysZ~ a nasza p'u RauZ Koczalski grał koncert się w wy,pełnionej po brzegi sal1 Te- przem6wlelD.ia, jakle na akademii wy_
•
'
. bltcznoś6 po raz pIerwszy na WIO•
t n:m atru Kukiełkowego przy ul. Nawrot grostl!: w imieni.u oddz.iału łódzkiego
~uzyce 'WspÓl~ze~neJ S4 ~cy~zle- snę) a było by dobrze wykonać ją e-moN . ChopIna na naS ęp .y 27, słuBzn!e pokreśloo'O, że dopiero RTPD prezes Badzian oraz wiceprela. Przy OkaZJI nle. zapoml~a]~YJ w całości w najbliższym czasie. Ironceicle (dyr. Tomasz Klese- v..iek.XX jest wiaklem dziecka.
zydent Ajnenkiel, pierwszy sekretarz
że naprawdł} stareJ muzykI, te] z Będzie to realny wklad do naszej wetter). Jego gra, staromodna, ~ każde dziecko, bez wzg~u RTPD w Łodzi.
w X Xv XVI a nawet XVII w
.
,.
,
.
ki
..
na Jego pochodzenie socjalne, Jest
Część artystyczna akademii wypeł. ,
. ' . ,.
1 Ok . ś .' zna}OmOSCl wspoJczesne} mc:zy : ale poprawna, chwIlam1 wzrusza- r6'W1Ilouprawnione i otoczone troskli- niły udałe wystę.py wokalne i ta.neczzwykl~ Sl?'rłZe grywa, . ~1 za nl~ "Litania" porywa wszystkich 1 jąca przywodziła na myśl butel- wą opieką społeczenstwa.. Krzy'W'da ne dzieci z świetlic RTPD przy Ul.
rozumIe Jej tak samp, Jak muzykI może 6i~ stać wzorowym przykłaJ
••
b
. ubogi~o chłopskiego i robotniczego· J(ątnej 4.0, Gdańskiej 165 1 Zgiernowej.
dem najpiękniejszych stron mu~ kij omszałą, ale Jakże do rym Wl- d2iiecka została usunięta dopiero
skiej 104.
.
...,
.
,. ki
napełnioną-' Niootety to nilIe naszym 8tuleclu, .Jest to jedna z naJPierwszy koncert lIstopadowy Zykl wspolczesne}. Calosc1i?~. ero- nem..
•
,;
• więk$zych zdobyczy socjalnych naprzyniósł bardżo piękne Concer-wał W1adysław Raczkowski. Pod wrazeme popsuły naddatk,» zwła szego wieku.
ł-------------to Grosso Vivaldiego na orkiestrę jego batutą na tym samym kan- szcza etiuda rewolucyjna; inter- .Jak bardzo sprawa dziecka jest
s~yczkową oraz ~ilka okoliczno- cercie Kazimierz Wi1~omirsld wy- pre.tacja jej uwlaszal~ i intencjom ~~~:~:iese;~~!wi~=IJak pracuje huta
śc~owych w.y'konan~ bylo to bo- kona1 .kor;-certt . wl010tlCzeZ~v,ry Cńopina i ustalonej w pewnej ta.kwśr6d szerokiego społ~cz&istwal
WIem w wilIę dnIa zadusznego, MaklakIeWICZa.. P1ękne to dZIelo,.
."
k
.
P
jak i wśród władz.
i9f
a owa·
.
Uslyszeliśmy więc urywki z "Dies napisane przed kilkunastu laty, mIerze tradyc]1 wy on~nta.
TOGdy w roku 1923 zawiązało się ~o- 'l H t
Stal _ \Volau zatrudnia
iraeuz. Requiem M.ozarta. Chór zdobyło już sobie należne miejsce. gram koncertu uzupełmała uwer- warzystwo t jako Rob~t;n1.czy Wydział _l.._~_~
k ~50aO ._l.. '-u-ÓW Po~
.
h
. ,
f " . d Wychowania Dziecka 1 Opieki nad UlVCUlUe o • ..
rUl.tOliI~
•
Konserv:aforyjny z Wlelką ~uzy~ 0p'arte na. te~ata?
gre~orlan- tura Schumanna 1JGenowe a ,Je - Nim _ przy PPS. miało ono wszyst.l}ożona zdała od Sląska, skąd mus!
ka1..lnośCl{! pOkonał. trudnoścl te~ SklCh (m~zna ~lę mezupe!.me z~a- na chYba.z mniej udanych rzeczy kich p.rZeciW.kO sobie.
O rozwoj ul 5P'!'OW.adzać. 90 pirOC
. .' suv.owców mipartytury; niestety sala JJBaltyku dzać z lch mterpretaCJą) Je~t tego wielkiego muzyka oraz VI więc nie mogło być m0'!'Y'
. mo szczegMnle w>Skutek tego cIęż
P
J R r P4r; ukon.· kiich waI'UiIlków nIeustannie zw1ęknie jest przystosowana do takich owi8ltle niezwyklym czarem, kto- S mi . (P t al ) B tho e- tytuW polsc e WYZWioll°utymne
:1.:
t"
N'
.
. , ki d bywa! popsuty przez y oma
as or na
ee
v
s
owa o s ę w
.1 9 v r. na
masowycLL ~ys ~Ien. . U~ mozna ty :Z1~ e y .
.
terenie Lubelszczyzny. Inicjatorem sza się produkcję. Same tylko waltu dawać Wlel1dch dZIel wokal- mnze1 szczęślIwe pomysły, :sw/as;- na.
był prexnier Edward Osóbka-Mo- oown4a wyproomrowała W I kwar'
nych, p~ni:waż nie. mo~na na raz cza ~ tr;ec!ei części. Rektor WllWITOLD RUDZIŃSKI. rawski..
tale b. r. 7.9:U tO«lY ma.ter-iałów,: w .
pomieŚCIĆ 1 chóru 1 orkiestry. W komlrskt mterprefowaJ ten kon.. .
.
DzisIaj RTPD BWOim zasięgiem ob- II kwart 7967 t a w BI-dm &.695
tym wy/,adku orkiestra miała cert w sposób doskonały, który Foto~rafta. odcl.nka prz:ds~aWla jęło pvzeważającą część kra.łti, a. je• .
sklad zmniejszony natomiast nie- musiał sprawić wiele przyjetnt1O- Marzę WIlkomzrską (p1att1stkę) go ce1-em jest pokrycie całego k~a- ton.
wyktdy tec1miczn~ odbiły sie na ści obecnemu na sali kompozyto- oraz Kazimierza Wilkomirskie80J ju ",siecIą ekSWOiChd odd:z1 s:~w.
1..:'tnt
Huła wyrahla. s.Łale szlacheme,
~
. 1·
l'lS t ~ I. k.0mPo.zy t~ral rek - CZ,Ym
:Lłe opi
a:na. wdzidobie
OO.lUeID r~JJV· -I narz-.t'"11{)we i nderdzew.ne
ch6rze.
Glosy męskie, ustawione
rowi.
w1ooncz;
jUż dzt8laj,
trwającychi ,.
~.
. _
~.
za żeńskimi na tym samym p?- . Kon?ert .z . dnia 8.I I PDf1 dyre~- tora Panstwowe]. W yzsze] . Szkoły jeszcze trudności ekonomicznYCh". Opr6cz stalownI czynna jesl kułżiomie ginę/y i sacieraly SIę. CJą Bzerd1a]ewa zapoWIadał SIę
Muzycznej w Łodz1.
I przybrała tak realne i pozytywne ma.
fk.
SymfonIa (Patetyczna) Czar dziecka _
na kowskiego, która ściągnę/a tłumy zycia.
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Chl1iczycy ata,kowali.

Nowelka

p.lęk na
- Jenny

,

.

oczyma gęstn1eje mrok.
Spóźniony lekan pochyla łń~
wraz z pułkownikiem nad stygnącym już ciałem, po czym obaj pro

Raz poraz wynurzała si~ na li' .
nil horyzontu masa zielonoszatych, drobnych figurek. Posuwały
. , szybko. bly.
~-! czony pod porucznl· kze
· szk"
. tern wySZ1'U
~-'
się i przykładają
się one mezmIerru.e
M łod:y poruczm'k marynatrlU
Q:1y d em, a po
% rum. razem stują
d ków
. h k ... ręce do.
skając zimną stalą bagnetów, by wojennej, Fernand Le Luc, dostał morskiej w Tulonie poraz pierw- do parku, by ochlodzić się małą asz
SWOIC" epl .
po chwili przypaść znowu do zie- właśnie postrzał w piersi. Leży szy widzi piękną Jenny i jest nią przechadzką. Na ustronnej la*
mi, płaszcząc się w wyrwach. roz- blady i spokojny, z głową ws,par- z miejsca oczarowany. Trudno by- weczce bieliła się jej suknia baloStatek "Emperes of lnd:a" wypadli'llach, ziejąc ogniem karabi- tą o barykad~, Szepcze z trudem: lo zatańczyć z nią, gdyż otoczoną wa obok eleganckiego, granatowe- wozi cywilnych Europejczyków. z
nowym.
- C'est pour vous, lenny ... Dla była tłumem adoratorów.
Aż go munduru.
.
piekła wojny. Każdy ruch sruby
Żołnierze francuscy, broniący ciebie...
wreszcie, przy którym~ z rzędu
I nie wiadomo równiez jak to odd~la, go od, .huku wystrzałów,
koncesji europejskiej, skryci;a
Jenny, córka gubernatora, jest ~::lcuł Fernand dostąpIł tego szczę się stalo, że w pewnym momencie od Jęk<?w zabI;Jan,ych. W·ys;raszopotrójnym rańcu.chem drutow zaledwie o kilkaset metrów stąd. S C l a , ·
złączyły się jch usta w długim, ne. kobIety powoh odzyskują spo~
kolczastych .i za barykadą . :v~r~ Ran'lly zaczyna majaczyć.
.
Obejmując jej smukłą kibić gorącym pocałunku...
kÓJ. .
.
.
ków ~ piaskiem, pIu1! w zhtizaJą*
.
'..
. . GdzIeś na WYSOkO§Cl Cejlonu po
· b 1 ___ O' « Z kl'lkudzie';
,
czuł, ze tylko ona moze mu dac
Przez następne dm chodził raG pierwszy nieśmi.'alo zagrała
cych Slę" o~r w
ś' I st ł'
d •
F
'.
~ .
. 'ł
an dpIjany
sięciu karabinów. Na twarzach ich
Orkiestra odegrała tusz, Guber- s~czę Cl~.. a a SIę rzeCZzlwna ...
szcz~;:,~en: 1 mI 0- orkiestro w jadalni okrętowej.
znać było zawziętość. Tam w mie- natoi, pułkownik ~ene de Latour, Zl~a 1 metosti~a Jenny zaczr BCli' Z teg~ sta~u. uPoJ~m~ wyr- Wieczorem panie tańczyły już z
ście są francuskie kobiety i, dzieci. w mundurze kapiącym od złota, la 0. azyw:: m o em~ ~~ucz~- wa a g? śrut~ me ~~eu óagan~Oficerami angielskimi. Jeden z
Nie wolno przegrac! Tłum żól- wita gośd, przybyłych na bal. koWl wyrazną sympatIę· l~ W1a~ rzeczywlsto c: unt I.Klkser w.
nich, Hugh Cleaver nie odstępotych mógłby zgotować im krwa- Obok niego stoi jasnowłosa, pitk- d?~o dl~cz:go - ~z~ ;-Oblł
*
wał ani na krok pięknej Jenny de
wą rzez.
na dziewczyna, spełniająca rolę me} wrazer;;e dwyg ą
t :rnan a,
Femand czuje, że jest coraz Latom. I p6Źtlą nocą na pokłaKrew żołnierzy wsiąka w bag- gospodyni. To lenny, jego córka, kt?iY b?tł l ar. z~ pr:y~21ny, c~b słabszy. Czyżby to wraz z krwi . dzie spotkały się ich usta w clilimsty grup.t pól ryżowych. prZeZ\dO której bezskutecznie wzdycha- tez su e :~y 1 OWClP-'T ~pos
uciekało życie? Czy to możliwe, giro, gorącym pocałunku.
zaciśnJęte zęby podają słowa:
ją wszys. . c y młodS. i oficerowie gar_konwersacJl.
źe juz jej nie ujrzy? Żeby choć Femand Le Luc pozostał tv ob- On ne passe pas!
nlzonu. . .
Dośc, źe piękna par:'na tańczyła można było utrzymać ołówek w cej ziemi w zimnym~ zapomnia*
Fernand Le Luc. swieżo upie~ odtąd niemal wyłączll1e z Fernal1- ręku! Niej już zal?óźno. Przed nym grobie.
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PrOWinCja potrzebuje islru·
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, Na. ostatnio odbytym meczu bOk.. , wierzymy ze dołoży onwszelldch
serskim między Concordią a., ŁKS, starań, aby problem ten przynajwJdzieliśmy w drużynie Piotrkowa \ mniej na terenie łódzkiego ZWiązku
kilku dOSkonałych mwod.nikw. Wszy został S2:częśłh'Vie rozwiązany. Jeże.

scY oni posiadają, świet1tą kon.dycj~ Ii nie da się kogo wysłac na dłu.ż...
fizyczną ! ~ry zapał do spnrtu s'tiy czas do pjutrkowa, to
lltO'Że

ookSerskiego.
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Pl'zYlutlmniej dwa razy w tygodniu

ROlmlawialiśm.y z' Iderownletwem Iilugłby któryś z naszych na.jlep..
~ ib.-trl;yny Conoordii. Oka.zuje sieJ że szych łnstru.kł<ł:.rów ta.tn doieźMać.

I J UC.

Jeiłm\ z za..~dl1iczych przyczyn ha~ Nie ulega wątpliwości, te instrukmn;jących naleZyty :rozwój sportujtnr ten będzie mial wielkie mdowo..
.
- .
w.. Piotrk.o~,rie jest· kompletny brak lenie moralne ze swojej pracy.
•
Obser\vll:iąc nie tylk
rAKS'
.
oopOWiedniego trenera. ProWincja
Zanim ;jednak wysłany zostame
ale i trenin "łk kio. :r;n~e,! l.. .' przegra SW{)J~ dwa astat ku wybitnych graczy i na tY.ID pot~buje !stmktorów i to ~trnkdo Piotrkowa instruktor z Łodzi, to
.
, g l pl ars· eJ uru- nIe mecze - to znaczy z ŁK.13 i konioo T ,
-d
• torowopewnym autorytecie. W możemy poradzić meee:nasom spnr~yny ŁKS możemy stwierdzić z Poolni~ a. ŁKS wygra :z AK8. . . ci • ĆO sa~~~.es~..1' .a S~ę!bOk.si~ ~ow~ nimi s~.ó się nasi we {owym Conoordli, by,. za. ,!szelk~
JednO', że .zespół ten je:st ba.rdz.o 1ę
. ksz óZ'
b.
",?{fWle Z1e o ~. :uuuzmnIe tera:nl ~ow bokserskich.
. . cenę starali się wysyła.ć z Piotrku..
nierówny. Dru'
~
_ :V . a. r nlc~ :ramek~ to n;o: l~dnak w meczu z AKS potrafi-I Piokkow
doskonałe wanmki ~ do Ło~rl kilku. ~oich za.wodniapryś
.
zynN~ to !t
:M przy tym. ZbIegu okohcznoSCl 11 zdohyc s.·ię na grę, zespołową do propagawaUla sportu. bO'kse,rskie_ kOW. na clekaWS20 mecze. Nie wie.
na l nerwowa.
le dZIwnegO, uda się nam. utrzymać na hono-I i az .
rśm
d go: sporo jest tam młodzie'Ży,jest my na przykład czy na. me6~U. śląsk
że wyniki uzyskane przez ŁKS. rowym trzecim miejscu eo ocz .) _.,.r p.1 Jesz.c'OO. iPr~ys~ l
~!Jlsala_ i są (l'da~e7e, ale trlreba. te~ Łódz byli bokserzY Concordli!fi
są paradoksalnie sprzeczne 2>1 T"
dl Łod' b d .'
Jl l .v~Z~j\.onama, ze :SOLOV\B zagranJ.a własrue młodzJe'Zy sportowej dae Piotrkowa. Chodzi o naukę i o zdoobI'
• ~ t . t.
.
V\lSCl~ a .., ZI ę Zle bardzo! są. bardZO, nieb.eZPie.. czns. D,la <rldobreg9. instruktora, który llotr.a.fił- bywanie dOS,'wifu'łc)tenia~ a można,
' lKczSenI~m:J. eore y~YJ?L
pownznym. sukcesem SPOl"to-1 ka może 8ą. one ładne,"ale w kon!by w sreybkim tE:mpie pudnieśó ieh to !?dobYć nie tylko przez organizos
"Wygrywa u 'ShlSble na wym.
1 ~. .. . '
'
u~_
lfol'mę sPortową.
wanie zawodów ale i przez podpaboisku z Wartą apotem je... ,
se nvenCJl :t:;-Ie skuteczne. ~.anl· {"'..oo.oordia petrakt.owała :r; Pisa.r.. tl'ywa.nic jaJ;: wa!czl'ł! innI.
dzie dQ War,
,
• 8 <lm tnie
Na ,:stęple powIedzIelIśmy, że był obstaWIany 'PTzeZ gtalCZ:Y,skhn. . Proszono o przYjazd Kona.- Coneordia. powinna jednMlI:e§nłe
S ; iY . l ~. o
_ ŁKS ~~st drużyną nieSIJOOZia-jA.,KS, ]'f(}mentalnie:2iOTie.ntoW8.ł1'Ze.WS~leg.-o., ale .. c6~.~iedy.ci d,.w~jllnle tylko o:rganIzOW3.Ć l i siebie za..
przegrywa ~ 0. onlą 6,1, wów nek. N Iespo.dzianki sa przyjem_ sie w sytua,cji i pTzestał grać go._ ~ za"ęcl. zresztą PisarskI. o'ht:-(!:Ule ,wody bokserskie ale takie WYSyłać
czas gdy PolonIa przegrywa ZI n '
k
1\"' d :
l .
'_1 , , ' .
Jest rac!P:ej mwodntkie:m ni~ t.rene-Iswoich l&aWOdnillóW do bmy.m mis.
Wart.ą.. Zdawało.by się że ŁKSi e ~przy ITe.
a~Jim wypad- ! c, a zaczął rO,~dZIe'J.ac pIłkI swa- rem. S:tko:Ia vyłaby,zeby miał się st. Łódi nie pow.im,ta mieć pod tym
powinien pok n '
'.!
.
l ku, Jesteśmy na remIS, ł.lKS wy-Jm kolegom. \lt danym wypadku ~m.O,!M. w P!orkQ'wioe taki talent WZględem wyl"ąez:!.lośei. Im »rędze:i
W'
.
t o. aC w kJe.B~cz.el! grał CO praw,da tylko dwa mecie, Ba.r8.n 'Poświęcił się .d1a swojej JD.k Bl'FCzka w wad~. n.U$C.l, 3lbolizaczniemy zwracać u.wagę na ~rt
~ YZBZyn:: s {}pnlU b rame
ru' przy trzech przegranych. JeżeHdrlużynv która w ostateczności stecki w wru:he clfŻildej. Bokse~ prowID.cjQ:nalny. tym ~bciej nazynę, ktora przegrała z W wrta..'
0".
S
d . ł~ ,
.. . . . •
ten ma wszelkie zadatki, by stac p!ltą;pi odmłodzenie szeregow repre~
Poznanczvcy bowiem oddalił w?o~.amy na Iąskn, t-o rzeczy- 'o nlOS a zasłużone. ZWYClęgtwlJ.sie słynnym pieścia.neru., SteckidYlzeuiaeyjnyeh ósemek.
dwa n uu
.
łodz'
N' 't4~1 wlś~le w 100 proc., będziemy na ~~,czylibyś.m y wszystkim dru.~,~onuje ~klym c!osem. i SZYb~O:IU
ł
ot.
.
• .I:"
Y
. lall{}ill.
100 € l remlS.
.
p. 1
. scl~ ale ruestcty me '!Ume :-OUOZYCI
ty Jednak drugl mecz z Wartą l
.,.
.
I z~n~~ w .q.sce,. by w przy· swoich sił na tn:yrundowe spotka..·
.
.
.
kończy się r6wniez niepo.wodzg-! . ZU}!eflUe nl~po~r..zebnle l!rz,e~l SZ10S~1 grały takdobr,ze, J~k n.ie.. :nev. . zad.lleg o p.'óważniejszeg~11 Wczoraj ~ałiśm.y listę na.nepniem jak i z Polonią.
, i grahsmy u SIebIe na bClSku· 'statmo ŁKS. Były ooz,yw1śCle powódn zre~~rtl0w:ał ()~ w drugieJ szych boksel'ow Łod~~. Przez pewne
ŁKS
k
't
ł
~ m.e-c:u Z Polonią.. Polonia nie by- słabe punkty w naszej drużynie. rttndrlo :po remISOweJ walce w przeo~enle po~ęlIsmy w ,wa.dre
tS 0n:P 1'OO1I owa
Sl(~1 ł
. .t..l_
'. t "
... B'}'
. . -o k· • ~ k' . Pi'~ pierwszeJ z .,ZyIisem. Fakt tell po-!kogllClej, 7.asłu~onego plęsemna
dwa razy, ale l dwa :razy został! __ R na p.ocząL'l'LU mIS r~o/jtw groz- Ji l mml. Ha OWIec l. l. e twierdza raz jeszcze; !Że Piotrk6wl l..K.S. Sioleckiego.
zrehabilitowany Ostatnia reha! nYm zespołem. PamIętamy do- trzak, ale rrlle można graczo:młPotrlla'bnje trenera, a moie stać się' Umieszczamy go za Czarneokłm
bilitac . nastąp:ł' doś' óź I b.r.z,e~ 'l jakich to przyczyn ŁKS tym. odmówić ż.e nie grali aro-:- ,niebawem powamym prze.ciwnlldem i l~awlakiem, ale przed Nowickim,
Ja
l a
c P nO!1 m 'a1> -q ' "
b ~ k
.
. 'bitn'e
dla nielednegU klubu łódzkiego.
t
Na pier~-s:zej poiIanej ~z tms
bo W przede dniu zUlkończenial1 .um ' l .ueJsc z o ~'3 ,az ':!lll. l ..
..
.
Ciekawi jesteśmy czy :nad ią spra liście . Siolec.ki znajdował się row..
mistrzostw Polski. Łódź wobyła, ._ne;n 3,:5 na korzyŚĆ POlOllll.
Ba.rdzo sz,częś1iWYID I!IH)'Cląig· wą zasta.na:wia.ł się Zarząd Łótbkie.. :Uleż pned. Cza.rt1eckim. Pa.wlakl~
Ogółem. cztery punldy. Te cozter y !' ~ar~9J~ne g~ał ,,:ó\\~~za,g. !lasz nięcie.:n" było wyznacz. en.ie, ~y- go Okręgowego Zw, Boltserskiego. i BednM'ki.em~ który obecnie prze.....
ktY nIes
. t e t ynIe
' wy:s t al"CZ~ nt'::>...ID§.arz.
PlsaI':sk1
NIP:-' ehr>cmy!.żl=;wskIego
na lSE.rodek .CI
Tlomo"'y
.l-' un
•
.~.
~ "
~ . ~,
v, a Znamy dobne prezeSa Stępnia. i s~edł do wagI m'łlS~j •
.
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Sezon hokeJo y ~zbllza SI-

sPou:l:11nae tych przy-! potem przerzucenie go do obronam do dalszego awansu z trze- ;Je·dn.a.k
III
.
11!11 lIll
\II
ciego miejsca. ]\{amy jeszcze do kr-y'chdnl. W .1mZidym
nie tylko
rO'zegrania jeden mecz rewallŻo-~? o:oh~e ~!ę ,sta.łQ,~z~.Plsar··lp\łk3.l'Ze:n, ale1 hokelsta:, poez,ul
.~
my z AKS Jeżeli na Śl8JSku u. SRWgO zaotą.pll StyczynskI. wl.aoczlne nad 0ho dz,qcy sezon ho
,
, ,
'.
.'
. '
' . . ! '
Avg . ł . I l d l
'
.
.ł··
~;! ..... •
Ł6dZ w obecnym· .sezoni~ zmoowym.
W ?lJW1ą.zJlro ~ tym ,cI, którzy chere_da Sl.ę ŁKS odnieść :zwycięstwo, mec~~. .f.~ g-r-~ ~n .JaJ'fiW ~ \:eJo~y l zagr~ plerws~orZI1UllI~ będme terenem :m.iJStliZO,gUw ho-kej{)- ~iby :tootać 'kandydatami na sędziów,
a tym samym zdobyć .wwapunk- b~ze.L Jemu w dllze;J mlerz(~v:łaslw ln łkę. Sa;d-z.Jmy, 7~ nIe gorzeJ wycll. Pols.ktJasne, że Ł6dzlki' OikJrę- 'Prosz:.eJli, ,$ł Q ą.,głJOszeIlie ,się do l{jka.~
ty, to 'ogół€m będziemy mieli', nIe z~.'_wd, zjęczam!,. uzyskani ej będ.7.ie on grał na lodzie.
g0'!Y Z;V. R?keja n.,a Lodzie !podaj- <lu ŁKS. pr.zy Al~ Koś6i~l>:i w go&~ir
,
.
wspamałego ZWV'C1ęstwa nad mi
n'luJąe Się ::ooh orga.mz.atora WZIął na 'n ach od 18 do 20.
gześe punktów. Tymczasem_ War, t
SJ . k ~'I KJJi}r1a słów trzeba IloWIedzleć siebie bardzo ]JOwaine obowiąziki nie Ł6di w 'llibiegłym se:ron5e mj,ała po.
ta znajdująca się obecnie na dru. s ·rzem • ąs a.
rmbJ.iezności łódzkiej. Nie za~ tytko g{}gpodal~at ale i ()l1':ganizatora. ważne kłopoty ,zwy~a.czaniem (;)dgim miesjell ma róvm.ież sze.gĆ' Przed kilmu tygodniami czy· wsze jest sp:rawiedilwa. Pod a- . Z~rzl}d ŁOZ Hok.ejl(}o;vegbo .p.rzy~ą 'P?~ied~i~ wykw.alifi~owanych 5ę.
P b
'
.
ł
. d ~
t· d 'k' .I dr .
' , ' pll J'tlt do pl"zygod:<:lwal1 teehimcznyc:h:.t'llLOW, a w tym seZonle wobM 'tgło·punktów.
~o l~matl-g~.e. "_J,est _3 em W Je n3m z ygOlll oW ł esem :te.g<; 'C'/.y lnnego sędzie~ Na czele :ffliąZllru stoi jako prezes Isz.enia się do Związ.ku kiLku nowych
Jednak ~WYClęgtwo ŁKS na ob-rSl>ort.owych'{J-?s~ry~ ~rtykulna go ~adalą n;81'ł'tZ os'~re sł()W~ K:Y Zygmunt LaMe.
- .
'k!u:b6w ~ z!:\j~e ~'\tt'z~b.a .zwi,ększecym bOIsku. Te dwa wygrane temat szans l nadZIel ARS. ~ tylno PrzelCleZ sędZIa, ~naJdują-.
'lha k.a& sędz:owj,b~. Zorgaruzowar
mecze ŁKS były na własnym Wówczas nie było mowy {} tym, -cy się na boisku bezpośrednio ŁKS o mistrzostwo Polski. - '?-YkWllęcJ.;~stTaJe ~meeJ~Y .tkurs
tPJ::,e· . Pr aj1l.Ka
kt ~- wyk azuJe)
. 2le
. by AKS
' ł
l'"
.
l pny 'Pl'1 ce, WI'd Zl• znacz- N
,".
• I a wyjaśnI' ,'Wydziału
Sz a a '1!'"'3'Spraw
o.sa. S'Pcirt.owych.
o I<LL"'~ a do ".....,.'1
S t a, dlonIe.
l;: , mog . zna ezc :SIę na mema
.r aJ.bllzsza
niedzIe
że ŁKS jak i ws:zrystlde inne dru t ostatnim miejscu. Lepiej w ta-nie lepiej ~zy jest ant, czy też nam czy Łódź ;znajdzie się na
Jeżeli clJ..oi.:Zj. o stronę (}r,ganu.za.c~j
żyny znacznie lepiej gra u sie-I kich wYP3!dikach nie stawiać nie. Lepiej niż wszyscy kibice B-dm, -czy na 4-tYm miejscu I~~h to dokI. ada Si~" wszelk.ich st,ar.ań,
'
'.
:h
b . k "UT"
•. d
h h
k 6
A.KS w spo.~t
"71uaJ
dUJący
'
.
t·
'k
k ' ·AKSI-zeb'1
l'0z:)sŁaom,
SIę na l'y- l czy wynl . u.zys any z
. l'WiałY nasze
nic dolodOWiSka
1Za.r.zucem.a.n1e Będb~emy
b le, nl:Z na olucym o.1S U. vv le- za ~yc . :oros op w. .~
my ha:,dz.o dobrze, że na Śląsku. cz~:e ml~trZQStw :polskI WYSłB;~ bU~le. Okrz!ki :pod .R~rese:n SEr 4:2 bY.! przyp. adk?wy, c. Zy tei mieli j7-d!l.O .~Qd()w1sko W ~elp.D"Jwie,
teren Jest trudny. Warta prze- częsc SWOIch g:raczy do,. S-Z.R:o.CJI dZlOW są nle na mIeJScu. l wy- ŁKS Jest TzeczY'W»ście drużyną 'a drugle - J~k W roktyl ,?hległYlll :gra.ła 'z AKS 6:11 wówczas gdy i w związku 11 tym.otrzymal po- twarzają, nieraz bardzo przykrą lepszą niż. mistrz Śląoska. Nie tI:I':nc~ rt:.KbS':dsowta~~oyn npao~:~' z~:tał nle:
. b'
.'
ł
2 W szy~ w.azny"
.
h and'Icap w przesunlę. a t~,...!!
p"~'
.
l
h-. l ,
.
v:1;
'OWo',
:SL'", wIOlI.....
prze
u SIe le Zl'emIsowa a 2:.
mu~uerę .. oWlnnI:~my SIę za- ega Wą,l!F IWOŚeJ, że W:SZYScyi'de 'W1Szy.stki:m do.i.:ai:ikową trybu'nę
stwo raczej pTzemawia za tym, ciu term.iów mistrozstwo AKS wgze starać zachować jak naj- gracze ŁKS dołożą stara..ń, żeby 'dJ~ publiczności. Obo~ 1040wij~ka ho
że ŁKS będzie musiał jednak u- robi wrażenie drnżyn.y nie tyle większy obiektywizm.
sukces 4:2 pOwtórzyć i wy.grać :~:Jowe~:o ezynn.a będzie ślIzgawka do
.-+
3'
"
'} k
.
kI
. '1
Tlter~ btt}dz'lemZtn()~ze!ik'lwar1 re- cO~laz
h ' ..Je den ille~ na ob cym te- Jc..zdy:mguroweJ.
~L!\pić , -dnC1e m:-eJBCel~ ą.za OiJm:- mu,Gze przer.e S~~~wa~eJ l e P;~~
Rozwiązruny zdaje m.ę będzie 1'6W'"
PIłka Je
ak Jest o.K.L'ąga. eze- enowaneJ. 'AlaUa SIę ona z J1.l:l zu a~u ego o()8Vi;t lego meczu xerue.
trleż p;r<lblmn spT~
hokejoWego.
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MIlfJW!NI Wiadomości

WTORH\

19
lISTDPADA

DZlS:
Elżbiety
słowo

i Hipolita
Drogomiry •

JUTRO:
Feliksa Walezjusza

kupieckie

prędzej wpłaci daninę' narodowq

Kto

Prac9wnicyRzeżni/ Łódzkiej rozpoczynajQ wyścig

nad- 1 zakła.dach praey,uw~y, że t~l- W,

,

Spr'aWl

iec.l<.~

Na odbytym w dn. 16 bm.
zwyczajnym zebraniu praoownik6w ko wtedy dobrze spefll:Ull.Y ObOWlą•
1655 Pierwszy dzień obrony klasztoru Rzeźni MieJ'skieJ' POWZl.·ęto na.stę- ze.k Polaka, gdy Damna. Narodo.
.
1"
"n. 1'''''''''cze W lł1"lII'awrt: clz'tec.ko..
Jasnogórskiego O. O. Paulinów 'W
~
S/:ui;ą«z podala mi li.8't, p'l'ZY'n:8S~O-; •.:S~ :' ~~... _ ~";'"
:.
w~,. Te, () 1f.ie mrr'
Częstochowie przez Augustyna Korpującą rezolucję:
wa będzie je~orazowo YY .ł:'~~cona ny prsez poolań8a. w. cza8ie mej nur .,' ~~~;;'~~~:~:~wc' :i;~~~\ '~a.~e8zenitl." 1
deckiego.
"My pracownicy prz'edsiębior- do dn. 1 grudma 1~. w myśl h~- obe~ai List brzmzal :
,ZI.'" _uub>;"
,J. . 2
1770 Urodził się w Kopenhadze
malarz
stwa Rzeźnia Miejska w Łodzi - sla: dwa razy t6n aa.J~ł kto szyoS·
P ' Wład'
,fC ... :rŻbu dZieckI} tV'U!'t4lo,
duński Bartel Thorwaldsen.
1S0r. Urodził się w Wersalu budowniczy doceniając wysiłek ·Rządu Jednoś- ko daje.
pa~~7e ł:::W być'w domu~ "iaj;;;'fLlci~... parokr;,t;Je
Kanału Sueskiego Ferdynand Vici Nar.odowej dla .zagospoda.rowa- W.....nuam:v wszystkioh do wyści- dziś o godz. 16;-ej. Przyjdę pomó-! gl~bię :"woJt]!J ąrz.es.
'" •
comptede Lesseps.
. Z
Z h d h dl
d ku
"'J"
iI
wić Z Panem -W spra:wie dzieoka.lwrarzaJ(lc do ~eb:e. '. '_1. to z t"m;
1828 Umarł w Wiedniu kompozytor Franma lem. ac. o me
a ,~ o. - gu składania dekIarMji i wpłaca:
Roznm<ie P,an że tego nie moina! _ 'l!i,!, ln,z yzn.a,] SIę, ,c,wv
~ ...
ciszek Schubert.
z
1942 Przelolll w historu wojny: Pierwsza mentowarua rueroze~alnoscl ZIem ma należności Daniny NarodoweJ
z08tawić ~j w zawieszeniu.
l'dzieeT~Wi;v !,?]:o/
'dowadecydująca klęska niemiecka na Odzyskanych z MacIerzą praz dla do dnia 1 grudnia 1946 r. .
Zważaniem
.Ale =:a t.rr:!qlm raze?H' . z1UJ,] •
południe od. Stalingradu na t. zw.
•
:
AlIo-ns Rybka"., 'lun [d.el.tit.. n-:ystym, ~eśk, .c.J:oifzl, Q
.. Stepach Kałmuckich". Armia. Czer- zamanifestowania naszej niezłoIJ!.nej woli utrzymania tych zjem deOgólne zebrame praoown.
p'f'Z8taJrlem
i przeczytałem' 'dzf:](!":,o, S~(In:;!t:c;:{) me 10lfX~I!a.lem•
wona. przerywa front niemiecki.
~egoż dnia: Anglicy zdob.rwają Bengazi. klarujemy należną od nas Daninę
zarządu :Rw.mi Miejsk. w Łodzi.
oczy
, Co' mial 1W TWJJ$ll Alfons. Rybka.
Narodową w skali podwójnej, a
PTZyszedł p1(,nktualnte.. Owszem.
nawet i wyzej.
S
'Mi.a.t wielkie, IJCr'.l·ly],,-rz1/W1a!!e. kamaKRONIKA
Przez usta Churc1lillów i Byrne-.
"'t'
~ze na, 1w[ftloh i sza-re, pCHtnpJZOZane
WAZ.NE TELEFon
słowo Sędzimi.ra.

a:;;za;:

Z" fldów

WOJ. UrZfl,d Bezp.
Pow. Urząd Bezp.
Kom. Miejsk. M. O.
Kom. Pow. M. O.
Pogot. Rat.' Miejskie
:pogot. Rat. Ubezp.
Pogot. lekarskie PCK
Stra:l: Pożarna
Biuro numerów
DYZURll.AJ.>TEK:

społeczeństwo

-

tel. 252-'12 SÓW

=i:~: ~~~!
=i:i' U7-~
-

-

tel. 184-16

tel: 199-00

wane. W

najbliższym

czasie

nastą-

pi ostateczne załatwienie tej sprawy. Ziemie zachodnie nie 'są i ni.

gdy nie

będą dlacnas ~~ą ::ekom-

paletko, wiai,rern podszll~e. W QeMek

Mordercy czw~orgo".
ludz,''pon'losq s' mili erc _
11

polskie dowia-

- tel. 1S0-01 duje się o tym, że rzekome naSze
- tel. 25a-60 granice zachodnie są kwestiono-

się

'jego tafla

Zo pomocq podstawionycb świadków
ł
I
l' ,
.,. d
oskarżeni ust owo izmy iC CIUJnosc sq u
Pil'oces

sądowy

przeciwko

Pi~iUI który

pensat.ą, ?O by~y, s~ 1:b'l?d~ .~~~~ zwyrodniałym bandytom z PiQttkonasze l me moro;a mm; frym11.rc~'yc wa T.rybunalskiego, o którym infor-

100 dobrze

2mał,

melanwolla.•

Pan 1.1J.!fbac.zy _ zc..cząl n!81?'6'ur
nie _ alo j~~~-: nie moglem dłużej.
F'

o,l;Y'F·';cdz1

pokiwałem głową

w8~ólc,~',i.;i;;~ i ~wyr()mmienicm.

_ Rc=:1imie pan, pieniądze -

Misler

~~- jął ;;n~~~1:~~f!~' _

ze

pod-

odpowie d,zia lem,

mu w głow~, kła.dąc go na mleJ- choć nic nie 'j'oZ?lmia{WŁ. Nie chc.ia.SC'U trupem:
...
lMl/, robić ;,:'-:'krośd tem!it bf<ednemu
Dzisiejszej nocy dyzurują aptek!; Da- wewnątr.z k. raJu ,arn. zagramcą: mowaliśmy już naszych ezytelrllk.ów!.
zachęcem.pow00z6DOO.ID .JedneJ wy- Y>_",łowiekow-i.
.
nieleckiego (Piotrkowska 127) Zajączkiewi A l R d
Jed
N
d
.
W sk
b
b d
WZ1ąWS
O- v .
cza (Zielony Rynek 37), Gorczyckiego (ul.
pe
zą U. ...tnOSCl
ar.o oweJ - zakończył się wczoraJ w oJ
p:awy, o aj an yCl, .
'bY s.
_ ll(' pa;l może pla.oić 7niesźęc:zmie,
Przejazd 59). Karlina (Piłsudskiego 54). jest dla nas jasny: Danina Naro- wy:m Sądzie Rejonov.--yIn.
Za.padły ble. do po~ocy Ad~E':g~, O2lumę l pa.nie Wiad? _ s'pytał O~C6'S01l'O. _
Antoniewicza (Szosa Pabianicka 56), Ste- dowa dla odbudowania naszych dwa wyroki Ś!niere!:
na Tadeusza I<1zikowskiego udah SIę JUZ po upły- Niech pa,n s~ nie 1v-rfJP'I.LJ6: Ile pGm,
ckla (Limanowskiego 37).
Ziem Odzyskanych jest drogowska Miedlzierski.ego i ~ ~roIlli.sława 'Mis- wie dwóch tygodni, do mieszkania 'może, n;e :::ądann pt'zeeież wtele.
t$\I'f,{D
zem i, poczuciem naszej odpowie- ł lera.. ~alsi .oskar:zeru otrzymali ks.- na ul. Lą.1mwej 22, równi~ W Piou- _ Ja·kto ile 71wgę. płacić ~
,.
t
. . . ił
wol!:! tl'y Wi.ęz1enia. Tad€UBZ Adams1d na kowie, gdzie, jak WBkazał CzUima, _ No ile van m.o:-e lozyc na 1.tt'l'Z'lJ
d Zł'alnOBel.
..
za e zIerrue ! S ną
"Z 1at 10,
Stanisław Czuma.. na 4: lata.. miesZkała zamożna rodzina żydow~ ma;nie izie("J~a. Pa.n da trochę, fa, tro
~.
uZi~ermzymama . tych - prastarych IJudwi!k Idmt0wski na.G2~!:;~. o~r-ł skaC=:....Naal. ~iktao:Cw;h!ki~~~?~n~Miell 'Chę i w.iec z kOńcem zwil~1.:ie"(ri-Y. Cho
,'"
.', •
•
••
żał prokuira or por.
rVU!&ł\.i,
.t""'_e...:.......
~
-= : """"" .J.u.,J.OJ......... •
- azi Q odrobin? dobrej wo to
Jednoczesme będZIe odpOWIedZIą wodni:Czył sesjo-m sędzia mjr. HOCh-\ dziewski l Adp.1nslti weszh do srod_ Pan .'lVYfJaez11 ale ja nie razu·
Tli1 ATR w. P. (Cegielniana Nr 27)
dla tych, którzy' w głosowaniu berg.
ka. podając się za milicjantów. Mi- 'mie'tn.
gO:~A~:O ~8\v~ż~~cii~;r64~Sł~;i_go ludowym odpowiedzieli "nie".
Pnzewód sądowy naświeOO oko-J sIeI' ste:roryzow~ ob:cny-ch pis~oIePan Ryllk.a P.Q'kt.nal smętnie gloListopada 21) godz. 15.30 i 19.15 komedia
Nie ma Polaka, któryby nie znał li-cznoooi, w jakich banda. IX>pełniła.1 t:m, zas pozosf..ali dwaJ Z;t'abOW~l go-r~:.ti!!,
Blizińskiego .• Pan Damazy".
historii tych ziem umęczonych i mord z premedytacją na czworgu t~w~tę> platery. z.egar~l, garmtury, ~ _ Więc paulie-nt panu wszystko od
T}1~A'I'R t~.11Mi<:~~Al.Nli DOMU żOŁNIE-.
•
h t ward ą nogą N'em
bH~hz;nę a nawet
fIr/mki.
I'PQP_rotl_,
"l._~ cz.'Jhua
''''''1{''11źeliZ pron
RZA (Przejazd 34) godz. 19.00 "Major uJarznnonyc
. l - bezbronnych. ludziach
. •
"
.•
V"''"' !Ul", "IW"
,".;
<, 1''' ""
Barbara".
CÓW I dziś' W obliczu historii w
25 paździ,el"llika b. r. przybyli wre- . I znowu, z~by pozbyć sa.ę mebez- sam paw.;irtać tę spra;wę. Obecriul '{IW
Tł;A'l'n KO~Hmn M1JZYCZf'I"EJ .. {.UT.'
,.
, .
.• • • czarem 00 mieszkania Stefana Mar- plecznych ŚW'i&:dków, n~ odchodnrm, ją żonę poznał pa.n w Br,J,kseli. PQ
NIA" ,Piotrkowskn ?A3} b odz . t9-ta oblIczu s~~domosc;. narodowe~, kowskiego przy uJ. Rwanskiej 2 w tym razem :rvb~d21erskl oddał kIlka ?cr6tltim roma,nsżG porzucił ją paWi..
for;~ie:a1ilitr~r:;~~:-~~:~:Ckąc~g~s~m~- my zebral!l Jednog}osme wz):~·am!. PiotrkoWie MiBl-er i Miedzierski, )0- strzałów 00 troJga obecnyc~ - Lej-ilwiedzq,c. Że b~zie miała dziecko. Ja
TEATR .. SYRENA" (Traugutta 1) - ca.łY
.. Narad .Polski d? mobl1:izaCJl ZOl'ują.c sWoje pnz.ybyde względamil zora ~alca,. Sary Uszer0?'1cz i OOllulitO'iCałem. srę nad
. . nieszczgślwt:f kogodz. 19.30 .. Moja żona Penę;opa·'.
gospodarczeJ - do Jak naJszyb. towarzyskimi. Go.spoda,rz przyjął ichl Ruch~l Rolnik. - Ad:uooki zaś "po~ 'Metą. i ożeniłem sir} z 'Y1tią. Paki m()~
, TEATR GQNG (Południowa 11)- godz. szego odbudowania. i zagospodaro- wódlltQ,. ~ W krótkim. GZaSle po r00PO~! prav,;j" d"roma
senami ze. stena. ·glem.~ ut'rz'fl'mywalem i ją i driecko,
~;~a~i~tf:~f. dziurkę od lelucza", Dymsza wanai tych ziem przez co wykuwa częciu kolacji, Misler wstał, wydo-! Mor~e~cy, oooszą.c łup, wyszli pozo- 'ale teraz ni~ mogę, Czasy cięi~ie, za,TEATR NA PIĘTEIUUJ (Traugutta L) my lepszy los dl~ siebie dla Naro- był pistolet ,,.parabeUumu i zażądał l ataW>2.Jąc za sobą trzy trupy.
'rab-ia,m mało. Pan p1.$Uje w gazecie.
;... nieczynny.
du l' dla OJ'czyzny'
od Markowskiego wydania rzeczy, i Ciekawego epizodu podczas roz- ma. sie za.petU.me lep!ej. Sądziłem wigc.
DZmCIĘt:l' TEATR KUKIEŁEK RTPD
•
ruromo miał tuta·
' d t
ko..'
.;
b d~'
" . - ł do ob(al. Nawrot 27. Dom Kultury Milicjanta)
Danina Narodowa
ma być wy_ =-'-ó
nt,; ,re on rz
.
l zost ~- p~a~ sąd
oW~J os :,-rczya .:nvla?ko- ;e. ę ..qle panszę PQcptwa
0_
"O uczku Szkolaczku i o Sow!żdżale" 'łk'
. stki h
b
t l'
wic. MarKowski naturalnie, odm6wił, Wie. Pęczek l BunzlSZ, Wezwa111 na wzązktk partycypowanm w wydat
dla SZKół powszechno o godz. 9-ej i ll-ej. SI. le~ wszy
c.
? ywa e l, a wmV'Czas obaj napastnicy skrępowali prośbę Misl-era, by stwierdzić jego ka.c.h na. własne dziecko.
~ n,ledzielę I święta godz. 12 przedsta- WIęC l kl:::s;r pracuJ,ceJ. "
.• go kablem i pł6cienną taśmą. Od rzekome alibi w Piotrkowie krytyczPota'rle:m rękq, c:wlo. Gzy mę? W
Wlellle otwarte.
-Q-.
ROZUmIeJą? dom~s~osc. ~h~~, ~ez:władnioneg<> ~ażądali . wydania nego d~a25 P' ':dziernika z, r. Sąd Bru}cseli? Dzie<iko?
oaROD Z,OOLOGlCZN1l na Zdrowiu (110- ,my
b pr:aco~mlCY I.tZ6ZUl ~JSkNleJ, ~;emkędzyk'W Ł~=~~~ St~~an ~~1:::~~ ~~~1 :~ll{ą.h\~~t:g!iW~~Ćt
~ G'fy,pa.n 8'l:ęniepJYflJ-ylił, pum$'
jazćltramwajern. Nr 9) - otwarty coćlzien- zo OWIązuJemy SIę.t ę n anmę
a:- AV~ar o~ J'/'WIJ!.. l:' ~J'''v'l? se.uxrw' ~"'WLaUł\.OVn'e'" \Zl\.wryc jedna. Jest~Rybf.:a? .la nigdy 'i1ie bylem 'W BmJiie od godz. 9-ej ,rano de zmroku,
rodową wpłacić jednorazowo do ki '! śc:anach l pod sc~. Misler ~awną .narzec:rnną. "skaz~mego) Zło-li!f~eli. Nie uwodziłem i nie· p{}rz:u,oodnia 1 grudnia 1946 r, (nie na trzy 1 l\lledzi~i zab.rali. z kryJOw'k! ok. zyli ,naJ2mpęłniej kłamlIwe ~świad: '~:C1n f:ad:nej dzie'wczyny.
.
raty miesięczne) i jednocześnie 1000 d~la:ow, w b~otach 1 sto czema. Zaaresmowane po skonczoneJ _ Trikt r _
1 R bT. _ W'
d
'I d . ~
"
1) kltlkadzissląt w złOCle - ponadto: rozprawie na. polecenie prokuratora
. u •v
~pyta
11 Ut
~
y
wzywan:
o na~ a. . ow~a. • ok. 25.000 zł, futro, ubrani-e, obuWie, przyznały się, że ~ekając na !!rze~ ??~n .,ne J;st. ła;z~ u?'odzony.m w
~Szystkięd1Cł1: . przkie~hlęb21)orCCe°whrzez- bielianę i t. d. By USw:l.ąć Iliieboopiecz- słuchanie w po:czekalni dla. świa,Q-. ~:.L.19;~_~b Br,;ksell'Ksyne?:i'. whfen
I?-~zo-w
l~S ~ ,
c ~e- nego świadk:a zbrodJni Marko\VSkiego, ków, zostały przez okienku ~eSieJ . . <;;go l .~~u,g?:za:,y. z ruP6tLl1.~.. .
Zlllcz?-węd~arskl, 3) .ws.zystkicJ:
niego pokOjU aresztantów pouczone!; -:- Nre, nWJ ,pame -:--- rz~Jdern., srękupcow ZWl&rząt rzezu.YCh,. 4) l '
. .
przez Misiera _ jak mają zeznawać'lqUJą C po dowod osobmty l o.ddYOha.~~~:~ Piotrkowska 67) - .. Wielki wszystkie instytucje wsnółnra.cująi
NiebezpieCiZne okienko zostało za- '}ąc z ulgą·
WISŁA (Przejazćl 1) - "Nasz okr,l}t.., ce Z naszym przedsil}biorstwem.
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mUTowane.
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Zebrania

.

odczyty

g:i~ ~~~=wi7z~·~i)l~:.::~~~~~ Wierząc, 'dzi~ ap~l~r;as~!ct' ludf5i ....:. W lokalu Zgromadzenia Kupców.
(p.)
horyzont".
pracy znaJ e nalS IilUOWlll WO W Piotrkowska. 40. o godz. 19.30 pierwszy
GDYNIA (Przejazd 2) - "Samotny ż8- inicjatywie prywatnej i w innych wyld&d zeyk1u odczytów w ramach orgie}"
ganizowanyeh :kurs6w handlowych. PreTĘCZA (Piotrkowska 108) "W okolegent dr. Szczepański. .Temat ..Wpływ
wach' l o d u . " . · !
Zebra.nia
'
ruehów społecznyeh na zycie gospoda.r.'
BAŁTYK (Narutowicza, 20) - "Nasz . W d!nd.u 20 b. m. t. j. W . środę ~'. W' TT>, bi Lit tó
",,'
S
okręt".
l~'~al
Zgr
~-'I'_.~_~
K"'tV>J:.. ..,...u e
era w. ~raugutta •
""~ IT ... ~ a/.n
S
tn
As. W .....,.. u.
OtllldAUiC.LUa
.u..!e''''VW m. o godz. 19-ej koncert Wandy Wiłkom1rgi~"" , ....e"'.onuw ... - .. amo 'Y
- Łodzi {Piotrkowska. 4D} O godz. 19.30 skiej przy współudziale J.liInrii Wiłkomirf/"ł
STYLOWY Kilińsklego 124) ..Gdy odbędzie się zebranie informacyjne skiej.
u
Kradzl8Żew fabrykach WI6k1enn1-/ Robotnicy powinni we własnym za
Madelon •
członków Sekcji włókieml'iczo-galan- - W ·lokaJ,u Zgromadzenia Kupców. ul.
kresie zwalczać kradzieże i wyła.py
WŁ6KNIARZ (Zawadzka 16) - ,.Ciche termno-3to.nfelre"rł"" eJ'.
Piotrkowska. fO. Silla. II, z~branie ogólne czych żdarz.a.ją s1Ję po w'Ojnie,
wesele"
;:fJ
;:f,J....
j
o gQdz. 19.80 branży kwiaCiarń.
BOBOTNm (Killliakiego 178) - •• Dzień
.W dniu 21 b, m. t. . W czwartek _
lokalu świetlicy Związku b. Wiei- ty. dość często. Wiele przyczyn skla- wać spośród siebie "parszywe owce",
Wielkiej przygody".
W lokalu Zgroonad!zenia Kupców m. niów Politycznych, N'awrot 31. o gOdzinie da sIę na t-e.n ,stan rzeczy. POOOzaspsujące reputację ogółu. .Krad2;ieże
PRZEDWIOSNIE (lteromskiego 74-76) Łod7! (ul. Piotrkowska. 40) o godz. 17.BO :ubranie wszystkich członków. Sta- wojny robotnik 1 robotnica. nieraz w fabrykach muszą ueta.ć.
..i5-letni. kapitan".
..N'e- 18-ej odbędzie się. og6lni) informat"'rł- wienniebrro obowią.zkowe.
okręcili s!~ pasmem tkaniny w tym
Asu.mpt do POwyższych rozważań
REKORD
(Rzgowska 2)
•
"'.TJ
przeświadczeniu, że wyózieraję w dały mi dwie - zbieżne 1nformac;fe,
UChwytny Smith".
ne zebranie czł10nkaw SekcjI opało- JUTRO (:lO. I I 4~)
ten sposób okupa.nŁowt materiał wy- uzyskane wczoraj w Komendzie
~t~~~~~Zkańska 31) ' - "Nle- wej.
Kr.460fM· _ w lokalu Klubu Literatów, Traugutprodukowany na. polBklcil maszynach M. O. W zakładach. przędz-.l czesanWOLNOSO (Naplórkowskiego 16)
.
ta 8. o godz. 19-ej wieczór dYskusyjny: I ręk-om& pol&kich pracow:ni'ków. U kowej przy ul. Rzgows.k!.ej 7, robot.
U kr u dr glu
Powstanie Warszawskie w literaturze. _
niekt6ry.ch, ałabszytch moralnie, jedno n~k Józef Szewczyk, zam. przy ul.
.. ROn:i (R~go';'Ska 84) _ ..Dzisiaj t ł
Wstęp wolny.
zawsze",
.
W tym samym lokalu o godz. 22-ej stek proceder ten ~6gł wejŚĆ W na-t 'Siedleckiej 12 schwytany zostal z
ZACHĘTA - (Zgterska 26) - .. DorotPowt6rzenie wieczoru ~g...Rózgi", Wł. ł6g, w przyzwycza.JBllie, którego nie I teczkq., ~'YPełnioną przędzą w chwili
karz Nr. 13'..
Nawrocka. A. Bogucki. L . .rerzy Kern
śWIT (Bałucki Ryilek 5) .. Zwariowane
S. Sojecki. St. Stefruiski. -- (Tr~nsmisj~ m<>~li się wyzbyć i po wyzwoleniu l gdy usiłował opuścić teren fabryki:
kraJu. '. .
.
! W fabryce .,Pierwsza" w Rudzie
lotnisko".
WTOREK 19 LISTOFADA
przez. radio).
MUZA (Ruda Pabianicka) - ..Sl'e1;)rru:.
6.00 Sygnał czasu,
"Kiedy ranne......
_ W lokalu Zgromadzenia Kupców. ul.
Być m?:ae, ze e bez wpływu jest· Pabianickiej skradziono 25 sztuk. jeflota".
6.05 Dziennik. 6.20 Gimnastyka. 6.80 Mu- Piotrkowska 40. sala m .. o godz, 19,30 ze- t~ p<>'woJeDlly głód materiałów włó- dwabiu. Spraw-oow nie ujęto.
O&WIATOW~ 0:\1 TUR" (Kopernlka 8' zyka. 6.57 sYgnał czasu, aud. na. ..Dzień branie ogólne braI1ŹY wł6kien.-galanter._ kienmczych, względnie czasem nie~
- nif!czynny z powodu remontu.
dobry". 7.05 Muzyka. 7.15 powt.. najwa.ż. k<lnfekcyjn&j.
fł~oe, O
Kino Wisła rozpoczyna seanse o godz. wiad. dziennika oraz przegl. prasy. 7.06
_ Lokal Zli:I'omadzenia Kupców, Piotr- dostateczne uposażenie robotników.
15.30. 17.aO. 19.aO - w niedzielę i świę- Program na dziś. 7.40 Muzyka. 8.SOI.n- kawska 40. w sali ,I, o godz. 2()..ej zebra.Jasnym~, ze za<lna ~ wymieNa ul. ~redniej na Chojnach schwy
ta ~~ g~~Ity~3·;~poez'",,, seanse o godz. form. Og61nopol. 8.409 Skrzynka. P. C. K. nn!;e~.g61ue branży drogist. i skład. aptecz- ni?n~h wyżeJ, względnie Ja.kichkol- tany został Zygmunt Paprocki (ul
.
# ~
8.50 Aud. szkoloa..
• SS Przerwa. 11.67 " , u
]);.30. Ul.ao. 20.30 - w niedziele i święta Sygnał czasu i h&jnał.
12.05 Aud. dla.
_ W lo~lu AZMW ,,~cie". Piotrkow- Wlek .mnych okoliczności, nie u.spra- Warneńczyka 19) na. ltrad:meży ze.:
lwia kr~eży. ,Fabryki stano- garka z kieszeni
ob. Stanisława
od godz. 14.30.
świetlicrobotn. 12,85 ,,5 minut poezji". ska 48 11ft. o godz. H~'-ej ogólne zebranie wied1
wi ą dziś
w WlększoścI własność oał€- Kopki.
..............................- -.....- - -......- - - - ł 12.40 Miniatury fortep.
13.00 Muzyka organizacji terenowej. - ObecnoŚĆ członZESP6Ł ARTYSTYCZNY
obiadowa. 14.00 Skrzynka ofiar L. :Et. R. ków obowi!łzkowa.. SympatYków zaprasza- go narodu i nikomu mają.tku tego
CZY'l'ELN1KA"
14.10 Fel. sportowy. 14,15 Pieśni polskie. my.
uaZiCzuplać nie wolno.
\,ł,.rbOe
~
Od dnia l'bm. Zespół Artystyczny "Czy 14.30 ~lo:i kinomanów. 14.40 Kronika i
telnika" Występuje w świetlicach łódz- komumkaty.
14.~5 .Koncert reklamowy•
=
S~e:miński Cza.m. przy ul.
kiCh. Zgło.szeni. a przYjmuje Inspekt.orat 115.~ Aud. dla.. dZlll~el. 1.5.15. Słuch~W.• dla
.H ran..;Isz,kanskiej fi8) zatruł sIę saOrganizacyjny "Czytelnika" - Piotrkow dZIeCI. 15.40 Ser~nady l kołYSanki: 15:85
•ska . 96. III p., pokój 304, tel. 115-00. w Skrzynka techniczna.
16.05 D,aellIllk.
~og~nJ.em i przeWIeziony
zosta.ł w
godzinach. od 9 do 14.
16.~O ~ud. ludowa słowno-muzy~. 16.60
~!.aID.e
beznadziejnym do szpitala
Cena występu zł 1.500 Dla świetlic. Z ~~Cla kulturalnego. 17.00 And. dla. mło
Św.
Antoniego.
posiadających kolo .. Czytelnika" zł 1000 dzIezy. 17.10 ,M~zyka taneczna. 17:40 ••U
Publiczności
naszych przyJ aCiOł " , 18.00 Aud.wojskowa..
(o.)
ftf·......---_''''''''''',._~~_ _ _ _ _ _
_...
CIEKAWE CZWARTKI •• CZYTELNIKA" 1&.30 "Nau~ przy głośniku". 19.00 Kon:Łódzkiego"
W czwartek, dnia 21 listopaqa b. r., o cert . sYmfonIczny. 19.57 ~ SY~ł cZ!,SU 1
SPROSTOWANIE
~
gOdzinie 18-ej w sali odczytoweJ Sp. Wyd. myślI wybrane. 20.01 .DzIenmk. 20.20 1'0przyi~uje
"CzYtelnik... · ul. pi.otrkowska 96 odbę~ie pular~1.Y koncert roz:yw~owy.. 21.~ S;ur:rbryce "Ofiary" w nr. 317 "Dz.
się wieoz6r autorskI Władysława Bromew- ChOWISk{).
21.~Pleśru
współcLl':?l:ych
OGŁOSZENIA
ł
Łó.cttklego" wkradł się błąd drukarskiego.
.
kompozyt. polskich. ~~.45 KwadrB;','s proskI wskutek czego nazwisko dyrektoCeny biletów: normalnY zł 50.-, dlazy, 22,00 .. OdbudOWUjemy W-Wf.:
22.15
młodzieży zł 40 Dla 'młodzieży w gru- Koncert życzeń. 22,5ó ..Rozmowa z .fera haoolm.vego Centr. Zb31:u Porcech ponad 10 ~s6b i dla członków "Czy- rz~ ~drzt;jewskimlł. 23.00 OstaŁ. wiad.
w
lSJllY 1t- \vyrobów Szklanych !!!egło
~. 'ku zł 30 dziennIka WIeczornego. 23.20 Program na
zni;~~ałceniu, co niniejszym prot Przedsprze'da~ biletów w księgarni .. Czy jutro. 23.30 Zakończenie audycji i Hymn
Piotrkowsk(l
liarter front. - tel. 212-47
stuJemy. Właśeiwe brzmienie na2JWi
telnik" • Piotrkowska 96.
do 23.35.
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się własnością chłopa pOlskiego
.
W Niec hcica ch (pow. piotrkowski)
Powita nie władz państwowyehlkultury oto naczeln e dą!:enia
samorządowyc

Uroczystość

i

h odbyło ~ię

przed!P olski Ludow ej" ...
Następnie przema wiali ko~ejno:
mą"
Na bramIe Wldmał napl~,:lstaTosta piotrk.0 wski ~od~ki
"WItam y nas.zego gos.pod arza. m1sarz ziemsk i Wodz1fisk:i; , kooraz
Przedst awiciel gminy podał wice- przedst awiciel e P. P. S.~
wojewo dzie Górniako-wi chleb i P. P. R. i P. S, L. i Związ'lrT. L.,
u Zasól. Przy dzwiękachorkiestry wodow ego Kolejar zy.
ws~yscy obecni udali się na na~
NT
1_"
•
~a.
b . ,. tw
a za'l>.OnCZenle l: 40 g'"'''p'''d
",
ozens o,
. .
.......... 0 ""'oczys"'cie """dokurzom
wręCZ"'4 4
~
Dalszy ciąg uroczystości odby- menty nadani a ziemi.
wał się w paia'cu niechciekim.. Ze, (e).
bd:'anych powitał p. Adasia: k i 00dal głos wicewojewodzie.

b:amą, umajon~ świ.er~ową 'zie~e'l

U 1\
,
Wojew ódzki Wydział Kultur y
W Galerii Sztuk Plastyc znych Opróc;z tego.na tereQ.:ie woje~
i Sztuki powstał w lutym' 1945 r. w Lodzi, po rlej odnQw ieniu
i zre~ wództw a łódzkiego ismiej.ą :nast~
Poolął się on zOfO'anl.zowania 7.Y'" orgaciz awaniu , kt6re
nastąpi
ło w pujące muzea; w Walew icach,
" b
. .
ciakult uraB.n ego Wojew ództwa , lipcu b . r. oclbywaJą
~
~,~
SIę wystaw y muzeu
m Napoleo
••
ńskie, w Toma·
•
•
•
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_
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ki
W
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M
Do chwilI wydzIel ero,a Ml~JtiiI.U~O ztu • . . ",~czes
R .
ne!.
~zCV\lllle
az. muze~m ~on,a1ne
Wydzi~łu KultU; y i Sztu~, ~or: ~ Z LUlcJatywy ZWlązku PIasty' l P1"zen'lys~owe, ~ PJ1o~lrowie, munastąpiło w hpcu,. W?lev:ó?zki ków. :-rtw,ol'ZOUQ w mar_cll
1;'. ~b. zeu'1ll R~:ona1ne, w SIeradz u,
mu
Wydział zajmował SIę rownnez m. S~zle1nię . Pracy ~l~s~ko
ViĄ zeum RegIon alne.
Lodzią.~
kt01'a wykonU je zamóvv'1.em.a l:nstyWy'e'
., ~
sie;,.
... k1~~
~
'tr
dek •
z J wynuer u.one, p.r ócz
Jednym z naj:piłniejszych rze- mCJl
~
,..~
1 gr '''''jJU'W n~ ;-n, yny,
\) radzkie go rozwija ja <hlałamośc
-::-- "DostaJ ecIe ~lS - l7,
czysta lo się od tej ohrwil:i n.a1Wią~ ra~~e, portret y oftt<~Jfflne, wnętrza
listo, naukową, posia,qają -wiele ekspo- pa?-~
~ ziemię ~, rąk ~~du J.edzenie najściślejszego kdnJtaktu z af1sze etc..
.,. ~
natów sztuki ludowe j. W związku nooCl Nat"odoweJ ' - mowił
powiat owymi referat ami KUl!tllrY
WlceD
Na tereme '\~oJewództwa ,wła,= z reformą rolną Złl'~ono
W v.:0jewO<U: G6miak. --:: Ziemia ta Wzorowe prowadzeme l• łobl ..
i SZltuki. Odpraw y referen t6w P?· sną szkc:ł~ plasLYczn,~ .0 '1~'kro
i\O
m:r2 powiat ach, (w I4:rmiejiS'COWo- ru~słuszrue nazYW~o;a !Jest po?,ie- P,aJy1al11ii
wie.1lowy'Ch,
uaystem atyrow atUe n,.:ym ZasI~ ma yv tej Ch'YJ.[.. tylko ściach)
lCilde ZaJd-ady Pr;.4emysłll Ba
przedm
ioty
artystyC
Z'irue i rmec'ką. O~yma11 Ją ,przed WIelu wemianeD posIa:da.
kwestii miesięcznych sprawozd~~ PiQ<tr~6w, w SIeradz u. Jest
ją ~ Pl"2~ Uf' K~!1iń~
ona zabytko we, o1xazy , rzeźby, mebl-e, laty kol?ms Cl ... german
se~ od pol- s'kiJelg'o wZ'OIrowy .żtob~k. "V:0IJ~Oda:zred-agowame szeregu mstrl\lkeJII. org:an'1:ZOwana.
,
porcela
ny,
s-ztychy
itJ;r.
g~ic~ Wle1m?ZOW. Os~~~y pl'~ez He . w1a\dlZ'~ s:t'\yler&~Ył "ze
1 __ "Ja.·
ch obowiązki :refer"enMUZE A I O C H R O N A . . .
~l{lb,~
OJU-es ~ący
Wlekl całe me pokafi h l me chCle- too J'~ iIlfu.Jl,e!l:neJ
.'
~
ZABY TKÓW
prlQlWad~ ...JnYódll za~
Spośró
d
powiat
t6w wywołało poządane w tym za~.
ów
na
pet"W&z
e
li
'l
i
t
.
.
lud
~
~
~
patrzon
~.
y
.
w
.. miejsc ~ b"
c:a.tY'ill. wOle~ Zit\\1l!le.
" Kntn ~ i Łask ~ zasyml owa\;
lm-esie zmiany .
ero na W tl,obkiU zfi1la,jduj
Urząd ~ons~at~:sk! zą.Ję.ł. ~ ~
e SIę 65 dZl'eJc,l ml.ą·
~ e wy lJa ..Sl'ę ... o' ~ ~ : SZYll.1. Brzuche;n: SIę;
Fa'ktem o ~łych Slkuttikach konserwaCją lltalSL'ęPU;Jącyeh
byli
w
Pol~e,
a
norwide
15
dzieci
do roku~ 20 do
O'blek- Pt'z~e wsZYS~ w ... ąltt8Slie pla sercem . w Berhm
~
e, czego dalt wy- 2.-;ćIh Qf,alZ 30 d'O 3~Dh lat. DZ!J~wa ~
•
,
in.itc'ahr ,n:ny Mw Z'aibytkowy;ch:
st)nki,
muźEillr
było zorgam.;row~le
ll
teatru.
z
mowny dowód ... ,..Aczas ostatni e l\oikrulru prz:e,bywa od 7 do 15:'''81.
J".1"';,1
r'
~ •
.
Wy
Nac'zelnika Wydztału, w oparCllU
~ ..
•
, )~ ~ ~
~.
Kolegl. ata w T,u~'le pod
żyWJiemJ.e balfldiw do!bifle. OblWd s:k~aagresJl ntenueckieJ, gnę~ląc
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Przemysł Chemiczny "B()l'uta" w Zgierzu pod Zamądem pa1istJwoogłasza przetarg nieoga-anicrrony na wykonanie· 250-clu sztok sto-

łów sosnowych kwadratowych, jednonożnych 1 m X 1 m (płyta) i 1000-es
sztuk krzeseł dębowych normalńych z oparciami.
G>ferty w zalal~owanych kopertach z na,pwem "Stoły l~"
wraz z rysunkami należy .kierować do. Pl'Zemysru Chemictzm.ego "Boruta"
w Zgierzu do WydzIału ZakuiPów do dnia 30. 11. 1946 r. t w kt&ym. to
dniu o goąz. 12-tej nastą.pi rozpieczętowanie kopert w .obecnoścl zaJnteresowenych osób 1 przedstawicieli firmy "Boruta".
_
Firma zasta:-zega sobie prawo nieprzyjęcia oferlbea; podania pn;y-

POLSKA HURTOWMIA
GAlAIITERYJIA
spóLKA Z OGR. OD]?

PRACOWHIA
f II r E Ił

(W PODWORZU). TEL. 277-8~
POLECA NA SEZON ZIMOWB~ ClEPL.ł D A M S li ~
oraz DZlECINN~
WIELKI WY00'& RóżNYCH SZALI.
SKl,Al)ZIE OZDOBY CHOIN" .. OWE PO CE~AG.H
HURTOWYCH.
{P. 2080}

l.. () D Z, NOWOMIEJSKA 8

ST. AUGUSTYNOWlOZ
POMORSKA 23, łel. 209-21
dawniej:
War a z a wał żurawia. 12.

ll<\.

(2101)

ezyn.

Zgierz,d!nia 15 listopada 1946 r.

OGl;OSZENIE

(P. 2103)

<

W SPRAWIE MASZY.N DO WYśWIETLANIA PLA.t.~óW.

OZDOBY

PRZETARG
• Przemysł Chemiczny "Boruta" w Zgier'Z!N pod Zarządem Pa:6abwQ\"lyll1 ogłasza

przetarg nieogranlcZ'Ony na

połQżenie

z

płytek

CHOINKOWE

terrakoto-

wych posadzki i wyłożenie ścian bocznych w świetlicy fabrycznej z ma.terialu dostawców.

próbnych
kompletów za za.li~
czeniem;
l'IDWOSO
202S
Wysyłka

Po ślepe kosztoryEY należy' zgłaszać się do Przemysłu Chen:nC2lMgo "Boruta" w Zgierzu, Wydział Zakupów, codziennie do godziny 16~j.
Wypełnione koslZ'torysy należy nadsyłać w zalakowanyeh kopert8JCh z napisem "Oferta na roboty terrakotowe" do Wydziaru Zalrup6w.
Termin składanIa of€Tt u(pływa dnia 30 listopada, w kltórym to.
d!niu o godz. 12-ej nastą,pi rozpieczętowanie kopert W obeCności zamtet'leSowanych os6b 1 przed!stawielel1 filrmy "Boruta".
Ftrma zastrzega sobiJe prawo nf.eprzyjęciaoifert baz podan.1a. przyczyn.
(P. 21M)
Zgiem;. dnia 15 listopada 1946 T.
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.PIOTRKOWSKA 46.
(w podwórzu)

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Lodz1· pOSZUkuje
flnn z dziedziny maszyn do wyświetlania i wywoływania planów
1 naprawy tych maszyn oraz artykułów i części do nich.
Wyczerpujące oferty należy składać do Dyrekcji Kolei w Łodzi,
Ul. Sl'6dmiejska 20, dla Wydziału Drogowego.
(p. 2077)

PRZETARG

Fabryka Wstążek i Tasiem pod Zarządem Państwowym - ~J
Stamsława 10/12, ogłasza przetarg nieogra.nicrony na dostarczenie jednego trMlBfo:rmatora 120 K. V. A. z 3000 V na Rapięe!.e robocze 2Z0{380 v.
Oferty W zaklejo-nvch lropertach nadsyłać nalezy do Dyrekcj:i F-my
E. Wlcik.e W ~ StaniŚława 1Q{12 dlo dnia 25. 11.1946 r.) godzina 1o-ta
ran~

Obwa.rcle .ofert nastfł1Pi dnia. 26. 11. 1946 r., o godzi!Il1e ll-tej.

.

.

.

~n~

WARSZAWSKIE LABORATORIUM:
IB.lEGIA tnaSZ'YUistkę oraz kreśla-. ·'(JNIEWMNIAM kartę repatri~yjDENTYSTYCZNE· ł i .
trza. przyjmą Państwowe Zakłady ną, na. nazwis~o Trembel Apoh.?ID"Y
••.•
uzupe n ap:e;przemysłu Bawełnianego Nr 17. - :mm. śródmieJska 80.
(5502-p)
Dr REIOiui!~""'::'"7PeCJa11sta chó- :rzYJPte :szelkie blaki'" uzęble.
Zgłoszenia przyjmuje Wydział Per- -----------.
rób weneryc~mycb _ powrócił.:.....
u.
okowska 2. ID. 41. (624)
sonalnY P. Z. P. B. Nr 17.
1JNIEWMNIA..1fI: zgubiony dow6d
Południowa 26. tel. 191-23. przyj-I - - : < - .
.
(kr. 46~M) osobisty, kartę RKU-Lask na na.muje 2-5
(ag) Leka..rz-dentysta .ZOFIA BALICKA
zwisko Dybowski Józef. Sulej6w,
.
jprzyjmuje od 1(1:-13 i od 16--19.
.
Opoczyńska Zł.
(7063)
Dr LIBO ALEKSANDER. ChOrObYIMOni\łSl'.ki U, fi piętro tel. 161-16.
PUSTWO'WA Wył:w6rrnia C2:~ci - . - - - - - - - - - - - uszu. gardła. nosa __. przyjmuje
,
Lotniczych - L6!H,Kilitiskiego I ZGUBIONO kartę odzlełowlł na na8-10 i 4-.-6. PrzejaZd 6, tel. 101-50.1
KUPNO I SPRZEDAż
Nr.222. zatrudni: maszynistkę ze 'zwlska Misajłow .Aleksanuer, :mm.
(ag)
znaj.omośc.ifł~sięgowoŚC?l, ma.jstra Rąda Pabianicka, S-Maja. 64/66-2.
_ _ _ _ _ _ _ _- - - - - PIaRNIKI szkolne wykonuje 1 dogalwanIzatora i polerników.Wa- Zw-rot za .wynagroClzeniem. (55S3-P)
Dr DOBROWOLSKI, specjalista starcza po cenaeh fabrycznych wy_
runkf do om6wiecla.
(5565-p) ._'~'--'-.-chorób nerwowych 1 SeksU8.lnYChltw6rnia Wiktor Chqlewa, Krak.Ó.W
.. '
ZGUBIONO portfel li: dokumentami:
Przyjmuje od 3-5 Kopernika 613. Mostowa. 4, tel. 567-9tr.
(Icr. 2 Q S 5 ) K 8 l l ! l O O W Y C H wYkwalitikowanych dowód P.K.P •• bilet roczny, dowód
tel. 186-00.
(ag)
-......-.
obema.nych z. j9dnolityIn planem przedwojenny, kolej0:vY 1 OSObisty,
' _
SREBRO w kaMej postaci kupuJe,
kont zatrudni Lódzlde Zjedmlcze- zaś:wtadcz~e%łotenIa egzamin6w,
Dl' KONDRACKl specjalista cho- !-~ B • KadntHor 11 Kpi Zitrkelińs~.: ł NOwEbeczkf ł.el~ oraz bukOWe!
nie Przemysłu Wełnianego, Lóał. legItymaCJę tra.mwaJową,na nazw.
~UZr Gran - ot e
o
ows ....... d
i
. 'wina. d Łare
ka.:td4 ZAOF~lI.DO:nT~lIL~ ODA".., Piotrkowska 61. ZgłtlśZenia. Qsobi- Wojciechowski Jerzy, zam. Widzew
•
(5465-pl o P Wll 1
. - OS
zę
ut..Rrrn..nw J;DA'I;A l!Ite· .. ·.\mooio........em • ....nk:6j 6. (656$-p) dom kolejowy Nr 2. Znalazcę pro.rób żołądka. kiszek, wątrObY, Na- 72 •
rutowicza 35, przyjmuje 3-6. tęle.·.
.
>"" iIo~ć. Oferty do Dz. L. "Beczki""
.. M,.Y
~"'~
• "'~
szę o l!WI'ot za. wynagrodzeniem.
fon 206-99..
(p 2030) WYTW6RNIA KONFEKCJI DAM(5573-p)
--(5559-p)
----.
. - - - - SKlEJ G. Troczyńskiej ł1ród'- - POTRZEBNY naf:ycJ;lmi$$t agro- POTRZEBNA samodzielna krawco-I---------...........- - - - Dr med •. VOGEL. specja!lsta chO-I'miejSka 48 _ poleca bieliznę jad- SILNIK 12O YOlt 4 KM szybkO<!bro- nom. Podania z życ~?rysexn akta- wa. Zgłaszać si~ od 14:-18. SlenkieLO~..LE
r6b kobIecych i akuszerIa. <}rZYj-\Wabną najlepszych gatunk6w.
towy, ..wys t ewatke:o ' poszukuJemy dać ..Konsum Sklep 1 • Lódź. Wól- wicza. 87, m. 11.
(69911'
mnje - ul. Narutowicza 4, telefon
(5105-p' "Sabia Bytom, worcowa 83.
cza.ńska 57.
(~-p}
Nr 260-92.
(ag)
,
(kr. 2036)
I'~SZUKU~ sklepu na ul. Piotr_ _ _ _ _._. __. _ _ _ ,~
!
~
JrUClLUtKA ze świadectwami po- kowskiej mIędzy Pl. Wolności a
Dr med. WIELICZAlQ'SKI Henryk OZDOBY CHOINKOWE (bombkil lJBRANltAi paltka dla chłopc6wlI"OTRZEBNY fryzjer męski. na j1tn:ebna. - Piotrkowska IW. "Dom ~cPrze~azd.. PośredniO? po~da.ni.
Choroby wewnętrzne, spec. choro: w dużym wyborze poleca Wy- ~pię. Zgłoszen!?-: Dziennik Lódz-j·stałe. ;zaraz. Połu&rlowa 3(1.
Sztuld",
.(7071) Zgłosz~;ua do \AdmirustracJl pod
by płuc (gruźlica) i serca. Piotr- tw6rnia: ozdób choinkOwYch, Lódź ki pod ..Paltko •
(prz.)
(5541-p) ł
.
..Pilne •
(7(27)
o
l f
Wólczańska
k owak a ' 152." m. "t.
- t e.e?n
t 1 14757 2348.J róg Czerwonej,
(2078) ....................., ........,......., .....~~,...." ,...........~~........" ..........................~............ rOMOONICA. domowa na stałe, go-lURZĘDNICZKA :MinIsterstwa. wyNr 183-16 wznOWIł prznęCIa. e.
-.
p.
towaniem, uczciwa, porządna. po- płaca.lna szuka pokoju. Za.płacę za
trzebn& zaraz. Gd8.Jiska 98-5.
kilka miesięcy z g6ry. Telefonować
Godz. przyjęć: 8-5 po pol. (4846)
.... _~-ał'H'k·
RADIOA:PARA~Y. totoaparaty, k.1... ~
Dl' ANATOL MIKUŁKO. specja- noaparaty, telefouy, motorki. kaMą
wsp61niczld
Pi:=
lista . chorób kobiecych. przyjmu- radiową, lampę, r6żne przyrzą.dy
cowni krawieckiej. Oferty do Ad- WIe 6 pOkojowe z wygodami w najje od 8-6 po poł. Al. Ko§ciuszki t narzędzia kupuję - sprzedaję mlnbrtracjl ..Wspóln1czka", {5064-p} lepszym punkcie miasta, wzami.an
96. m. 2, (róg Bandurskiego 8) er) zamieniam. Gdańska 17. Księżniak.
(ag)
za podobne w Łodzi. Warunki do
_____....__.........___ ł omówienia.
Oferty do Afunlnistracjl
Dr med. S. ~URAKOWSKI. specjalista chorób skórnYCh. wenerycz KUrU} szpul maszynę Pośredni·
POSZUKIWANIE PRACY 1~~:·.Lódzldego sub. "14o~
nych i moczopłciowych. Piotrkow- ctwo pOŻt1,dane.Zgłosz·enia! Saniaka 83, g •. 12-1 i 8-.5,30. (r 116) polski, ul. Gł6wna 30/3.
(5543-p)
WSZECBS~BON:NIE
WYkwalifi_jLOKAL handlowy, sklep -" przykowany handlowiec, przeszło 80 leg.łe.2 izby, nac1a.jący się na kaźd4
liczenia.
Dr ZOFIA SKONIECZKA, lekan MASZYNY do pisania,
letnia
praktyka,
obejmie
odpowie- b;anzę. ur~eniem, <,!o odstąpie
('ka1kulacYjne
automatY
zaszpitala Kochan6wka. specjalista
qnie $nO~~ .
.,wy",,~: ,Z~loszema SUb.••.Pi()trkoWS~!
chorób nerwowych - przyjmuje pisujące) i szycia Kupno - sprze
jazd.
.
01~rly
do
Dzienii~
L6dz,; at). ~stra.'ej! DZienhika Lóa)jio.
4-6 trI. Piotrkowska 16. Telefon da.! -' naprawa. Południowa 1.
(a.g)
kiego
pod
..
Ha.ndlowi~c".
(5470-p)
lti~g~.
(5560-p)
275-48. Leczenie elektrowstrząs owe.
(248-p)
DOM lI-IEBLOWY. Poleca na.jlaniej
ZAMIENIĘ 2 pokoje z kuc~ VI
DOśWIADCZONY handlowiec przyj Pabianicach na. taki~ mieszkanie
Dr medycyny ANTONI MAJEW- meble biurowe. sypialnie. stołowe,
mie posadę zakupującego w l>Owa,i-\W Łodzi lub pod Lodzill. - Oerty:
SKI choroby kobiece· ł wewnętrz gabinety. kuchnie, tapczany, leta.ki,
stoły
i
krzesła,
duży
wybór.
nej instytucji lub fabryce państwo- Dziennik .,Zamient~...
. ("1020)
ne.od 8-5. Legionów
m. 1.
Obsługa
fachowa.
Dom
Meblowy:
wej.
Oferty "Branm TeclmicznoTelefon 216-82.
(3514)
L6dź. Piotrkowska 154, tel. 202-84.
Chemiczna".
(OO'l4-p) SKLEI' odstąpię w punkcie. ruchl1D; Henryk PROCHACKI. cheroby
.
(ag. ~a6)
___
.
WYIU za zwrotem kosztów urządzaskórne t weneryczne. _ Legionów
xsreooWOg~
]d d
CIzi nia. Oferty do Administracji pod
Nr 17, godz. 12-1 l 8-6.
(5810) łHtT1UONY. wszyty. t}apter. mabilansista ememo.;a:.;,.. ~-:adnik Nr 180.
(5570-p)
.. __~._
kulatura oraz reparacja wlecmych
k b
'Dj
~ ~~
Dl' W. STEIN specjalista chorób piór.' - t..ódż, piotrkowska 96. _
s ar owy. "' .. vpozyc e PU',.YJM\4Je STUDENCI kulturalni, wypłacalni.
nerwowych. śródmiejska 7. tel. Sklep Pomocy Szkolnych. telefon
Adm1niatraeja pod ,.Wuis".
wynajmą pokój li wygodami w śród
192-55. Przyjmuje ~-6,
(4121-p) Nr 212-47.
<wł.)
1~""__""__""____(CIII55...66-..;-P;...) mieścin na.tychInia8t. Tel. 174-24,
._ . __
Z~:UB'V_' 1'n.'I'1TW li. ';'!Ul"VlILTIA goCb. 8-8.
(76-k)
D1' . med. HERDER STA'NISŁAW KUPIMY butelki, korki winne. wiu
.11.1 un~
.tU;r~... .u.U"l
choroby Skóry i weneryczne -.: no l~em. Wytw6:rnia win, PiraNAUKA ł WYCHOW llllL'I'IT
I. ptzYjmuje od 8-6.
Gdańska 46, mOWlcza 12, tel. 171-29.
(5529-p)
W SOBOTlS, 16 bm. po południu VI
..
.nJ."l~
m. 7. tel. 212-62.
(5300)
tramwaju ,,lO" zgubiono portfel •
KUPIĘ· maszynę do szycia tryko8.000 zł. Uczciwy malazca raczy od- LEKCJE: angi~lskiego, francu~ki&Profesor dr KAPUSCIl'lSKI STA. Mw (kap6wkę,
Platlock, Uberdać choć połowę urzedniczce _ re- go, rosy.iskiego. czeskiego, włoskt~
NISJ..AW .:... choroby skóry i wene- deck). Wytwórnia Trykotów, Po~patriantce. kt6ra składała na go, hiszpańskiego. niemieckiego.
ryczne, Al.' Kościuszki 97, telefon nań, Marcina 33.
(kr 1997)
płaszcz zimowy _ pod adresem Ul. Daszyńskiego 61 m. 6.
Nr 206-65. przyjmuje 4-6. (415B-pl
~
ryB. Z rtłBm~ ang. "Daily MirrO!'''
Piotrkowska .51, Główny. InspektoKUPUJĘ
gazę m.,yusklj"
pasy
r·
!rat C. Z. P. Wł•• II p., pokój 69.
KOEDUK.ACYJNE Kursy CentralDr med. STANISŁAW BmERGAL, transmisyjne or8,1.: wszelkie artykUKi~.:1'
~
..,
(~t>O,,' nego ZW1ą.zku Stenografów i Ma.specjalista chorób skórnych i we~ ły .techniczne. Skład Techniczny.
lOt.lys peWIen męZlen
~::::---:-~_ _ _ _ _ _ _ _nlU_o',
_
szynistek R%eemp. Polskiej, Piotrnerycznych Piotrkowska 134. PołUdniowa 21, tel. 212-19. (P. 2081) ł
Mówi do strażnika:
ZAGIN4Ł dnia 16. 11. 1946 r. w go- kowska 83 - pod kierownictwem
Przyjmuje od 4-6. TeIsf. 269-96.
•
_
"Cela. ta. jest wcale
dzinach. popołudniowych przy ul Brelewskiego i Kilińskiego 50 -.
.
(613) FO~OArARATł 2:sgarek, brylant,
Nie dla 1nna.k.Ra.,
Gjlailskiej (róg Andrzeja~ - pies; pod kierownictwem Wojnara, przyj
. .
biżuterię. złom
srebrny,
~łoty.
.113
wyżeł, b:tązowo centkowany, Z o-! mują,. zapisy na stenOgrafie, maDr RATAJ-1;URAKOWSKA, spe- znaczki filatelistyczne. kupłsz -broq, Nr rejestracyjny ó. _ Od- iszynopisanie. korespondenCję, ksi~
eial1stka chorób skórnych. wene- sprzedasz najkorzyatniej w .. OkaBo J-a p'rf7."IT ........·ł·I>i'L
.. ·ycu
prowadzić za. """"""kim
gowość
(7036)
ryCZn.YCh. U kobiet, kosmetyka ....
le zJ·i". Kilińskiego 47.
rag.
"'J Al' 1!'...,W~
.....,.--- .
.
. '
\,
L
b·....
.,..,:
~
dzenietn: ul.. Piotrkowska
00.
karska Piotrkowska 83. godz. JJI
. U lę CUOULAVW nocy.
:ma K. KUJ.'at. telefo.n ·156-63 i W ZWI4ZKU ~ akcją. szkolenia redo 1 ł ! do 5.80.
OrfllID KUPU} skórld królicze pierwszeTe zaś kraty mają.
258-80.
(557S-p) ferent6wsocjalnych, eweutualnI
tu",l",
. ks
'1 ść Lódź
N:sZWIe
byt ~ łe mocy.
"
..
--- - -.- kandydaci na te stanowiska 7,;0'łoDr med. M. ZAURMAN, specja- go ga •..,.,+ -,Wlę zą, 10 •
UNIEWAżNIAM skradzione: ksią- ,azą, się do Delegatury Ministerstwa
Usta chorób skórnych 1 wenery- Piotrkowska as, Bryczkowski, te,:zkę wojs!tową RKU-Lódź na na- II Przemysłu, ~eromskiego 100, w dno
eznych.
przyjmuje 8-10 t 5-7. Skład Futer.
(521G-p) ~""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''--''''''''''''''''''''''''''Vł.''''''''''''''''''''''''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,, !&WlSko Kasińska Józefa. 2 metryki 19-20. 11 1'. b.'
(7061)
N?WT'ot 8.
\
(ag)
WŁÓSl\ll.ANKĘ r6żnesz~rokości POTRZEBNA samodzielna.
moc urOdzenia, legitymację tramwajo- i __...........___..................___
Dr TADEUSZ CHlilCIIQ'SKI choro- CHO~OWE zabawki poleca "'!'Y- sprzedaje hurtowo wytw6rnia~0- domowa. Dobre warunki. Re:reren- WIł na listopad. ka.rtę ŻY'WUośalową,.
b
kó
i
twórnla wYrobów szklanych~ Piotr chy k /WarszaWy, Bratnia. 8, .lł'ihp- cje. wymagane. Zgłoszenia: Narut~- grudniowłl I kaŁ. leg. Z. Z. oraz
Róż N fi
y
s me
weneryczne, 4-6, kowska. 112/19.
(5551-p) czak.
(kr.2637) wicza. 52. wel'ście z Armii LUdow''''j metrykę ślubu na nazwisko Ziem-I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Piotrkowska 157. tel. 203-11.
II ki tka
h d
~ • niak Józefa.. Znalazcę proszę o t(5299-pl
.
.
KS~KI z dziedziny przamysm
a · se o owa, parter m. 1 zwrot pod adreSem: Lćt'fź. Julia- RADIOOD~IORNIKl - naprawy,
_ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - KUPUJE dl;lty nawoJowe. Zakład. wł6kienniczego angielskie i niemiec od g p. )).
(5504) h.ów, Marcina 22 8.' In. 4.
(pn.) 15ZY?k~. hllll,!! PoradY, sprawdzaniE!
Ikmed. GUSTAW MARKIEWICZ. Elektrotechmczny, ul. M. Stalina kie
sprzedam 'l'el 158-89 godz - . - - - - .....
radlGodbiorników bezpłatnie. Fir.
specjalista chorób wenerycznych Nr 11 tel. 151-34.
(5207-ł' I 19-21
.,
(5578-1') SZOFERA-mechanika do auta cię~ UNIEWAżlol"IAM 'Skradzioną kartę ma S. KOTalczyk. Piotrkowska 228.
l skórnych. Piotrkowska .109. m. 6
•
Zarowego przyjIruJ, Państwowe Za- rejestracyjną 5 Urzędu Skarbowe- tel. 208-14.
(5004-p)
Telefon H18-fi2
(alf) TAPCZĄ.N 2x 1BOdo narzuty no- 'KMD4. iloM koksu i drzewa ..- do- kłady Przemysłu Bawełnianego Nr go w Łodzi Nr 1205. kwity podat-wY. solidny, Okazyjnie do sprze- stawa na miejsce. Skład węgla P~- 17. Zgłoszenia przyjmuje Wydział kowe, !:e~oleńie na stoisko Nr WYTWóRNIA PUD'EŁEK TEK...
AKUSZERKI
dania. Tapicer. PiotrkoWSka 207, ws2:eehnej Spół. Spoo. ul. Fołudnio- Personalny P. Z. P. B. Nr 17.
193 (Pl. ZWycięstwa> i racl:iunki na TU:RO~CH - R. Pluskowski. ~"l!"'!'l!"l"'I"'!!"''"'!'I''''Pl'''''"'''__i'''''''''''iE......'''!'!:''......~-lte1~ 15.3-54.
(55~P.) l,wa10 (w podwórzu).
(70~
(kr.461-M) towar na. nazwisko:Maria Komorow L6dź. KIHńskiego 55, tel. 166-85.
POŁO:łiNA Sabina Fra.n ...owll..... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lI!!g• • •!!!!!!!!R!iJ!i!II!!!!!!!lI!!• •Il!!!!!~~!!!!!!!!I!!l!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!R aka. DaszYńskiego 50 tlraz M~ le- wykonuje wszelkiego rodzaju kar..
przyjmuje zamówienia. udziela pogifYma,cję tralnwajoWl1. J6zefa Ko- to~e.
(5BG1-p)
rad. L6dź, Zawadzka 23 m. 20..
SREBRO, złoto. złom kupuje kat-,
.... _. ~_'
. ...;!.._. AN" ( ) .
morowskiego
("5"'" )
(51::l5-p) dą iloMZegarmistrz, L6dż. Plotr'- I
......aa~...r uC_Y . a.T L MIKlJŁXO
. . . , .,,-p Gt;~fOWE OBUWIE kalos;~-re-pekowska 4, teł. 141-64.
(6968) l
ZGUBIONO dQw6d. OSObisty. leait..,.- ruJe, . WUlkanizacja. Legionów 18.
AKUSZERKA Wojtasiewi~z, abitu·MrU mdakC'ji ł Ądmmmacjil
macjęP. c. lt~ na. nazwisko j~r;g PRA
rientka WarS2awskie] Kliniki Pro1Mł. Pi~trkoWSb9G. "~Ief" 123-34. Redaktor przyjmuje. 00- Stanisław - Białystok, Topolowa. U< t· 9~4. futer - Sabat M. t
fesora Gromadzkiego. przyjmuje. WYKWINTNA bielizna damska
plennie Oigodz. l~).ł. fel. 2O'l-18. Sekretarz Redakcji od 1fJ...eł Nr 14. Znalazcę proszę I:L.wrot _
.10 fl{UWD.lUt 92/67, tel. 216-54.
Pomorska 43.
Nało 12-ej.
telefon .123"33, - Redakcja rękopisów nie ~wraea. Lćdś. P. C. H., Piotrkowska 258.
(6796}
_ _ _ _ _ _ _(53Si-p)
_ _ _ milanezowa,
wrot 4 m. 8. Ceny hurtowe.
(5373-p)
Ze.
treŚĆ i termrn~ogtoszeń nie bierze odpowiedziti.Ino§cl.
('ro66)
z Warszawy ChmieARTYSTYCZNIE~
wseelkG
lewska· .Tanina •. ul. Piotrkowska MENTOL, olejek miętowy, olejki
garderobę. I:1ródmiejska 6.
front,
Nr 164.
(4643-pl pertumei'yjne, glicerynę, surowce
ZGUBION(} zaświadczenie Komi- I p. na. 5.
DZIAŁ OGŁOSZElh Piob'kowska 96. m pietro, czynny od 9 do 15
(ag 274)
; aj! Poborowej w PabtaniC8.ćh. doi \l%iZ,..
n.~U.-rvz>K<\I
kosmetyczne. Zakupi każd~ llOśf1:
~ C)Gt.~~! ą mitiroeŁr szpalty poza teltstem al. 2C
~>,n~~ "'!'li e,.. • .. "'1'11 ,~ i "'1..11·
"ENOLA
Lódź,
Napiórkow<3'k1('wódz fotografi~ (jako l'~patrian
~~~ :zł. 15._ U~W&tr szpalt}'. Drobne %1. ~O.- za wyrp
ta.). ze strefy. okupacyjnej angiel- ZDJĘCIA do legitymacji oraz ro• Dentysta WODNU1Kl STANISŁAW go 24 tel. 177-00. .
(p. 20JS)
~.mn~~ 1Otf.~ z1)·, ~qszukl:wa.nle ~pracy l .rodrln za wyraz zł. /)._
sklej na nazwisko Gurazda. Euge-- boty amatorskie wykonUję w cl~
-:- tfpecjalnooć: korony i mostki .
.
I
!"a.~0l~J.
zł.
5(}).
W. ~erach niedzlelnyefl i świątęclmyr
zam. wieś ChszaI!Wo. gm. gu jednego dnia. Legionów 1.
m proc. droł~. lłaehunhlt ~ekoWY I P.K.O. oddział tv Lodzi N-VII 56 i niusz,
'porcelanowe.·. Andrzeja 11. telefon OKULARY, strzykawki, termome·
Krokocice. pow. Sieradz. (5561-p)
lag. 2521
Nr 154-12.
(5731' try lekarskie i inne. Łódź. Nowc.·
.. '
. miejska 3.
(Ag. 2851
.
.
. .
Wydawca! SPÓŁDZJELNIAwtDAWNICZA .. CZYTELNIK"
_.---,.
---.
ITŁUMA.OZ P:&flYS:r-eGliY' R
Lekal'Z~dentysta TADEUSZ MINTZ'I
.
. ZGUBIONO dowód. osobillty i kart, ski.' Angielski, Hiszpański ~:.
leczenie chor6b zębów. ja.m~ ust- .
l
repatr:tacY:infl. na nazw. W1t~JJ Bro, cuski Nif'lmiecki U'
'
6dblto W drukanńSp.Wjd...ĆzytelnIk." Nr' - Ł6dł, - ; : ; ; 2
ł).ejzęby sztuczne. Polndnio'Va 46 Z.o\BAWKI
duży
wybór poleca
n1Sław , Wl Rosochy, gro. ~nkl. odpisÓw. PiotrkOWg~e8::Y1~r;;antle
tel~fon 268-91.
(5645\ sklep, Zawadzka 4.
(5558-p)
e1
POW.
l.........
(0568-p) od trzeale~
. -
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