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Czy to sukces? Wątpię, by_ się wpłacając
.naaninę'
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sam min. Bevin na to uparte uszczę
śłiwianie Grecji swą opieką zapaW dniu wczorajszym właściciele obowiązane do wpłacania daniny,
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Je idą po linii ściągnięcia w tak naj- czeństwa i dla dohra spoleczeń- szy.... k...J~om. korz"'stai!ł!C z nie.·
n ~rpe aCJa . ra 'CJ1· 1"~ - Y'. dosłowme _ brz,mi mblcn~ .. zde-,
. . . ' ..
.
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PPR 1 PpS stalJe W obronIe tych
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krotszym cz'aSle 'Jak najWIęcej '11;0- ,swa. Ale potem przeplsy dosta- nadal.
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ci' w rozie nie cy owrune 1 o· rzegawczo.
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Tym młodszym kolegom nie pozotysi c
. ę y .
, g .Yl2!
sztych został wi~c odparowany. SC1 gotowki - to dwa.
j·ą slę w ręce wykonaWOO"IFl. Foc- słało więc nic innego, jak fia własną
wpłacen:ila w termtru.e dwu tygoO U· L . ma tu
.. sl
~"U
. , _
muły prawa mUs'~ą być Z':aiS'&xso- rękę starać się o możliwości ttczema
dniowym kwoty od kilkunastu h . 'I" 'MR'·N
.
usznosc. . W 1Ji~cie D. U. L. z/IlaJduJemy.
• ci
W
_'L.._.3 •
się na kośćcu.
do kilkudziesięciu tysięcy złot)11ah 0'. :v.a.3.a
. ". n::e ma macy Zffil;- taką
.. 1
ł. wa'n.e w zy. . 11.
grę Wuauu'Z!1
Dwaj srudenci,mieszkai 9cy poza
grozi im pozbawienie najniez- UlC
prZeplS0W. :oZt~orządzerua
o~~ę sytuaC'.lil : ,.,Wed ug wówczas interpretacja. Moze Q1lia Łodzią. postanowili zwrócić sie· do
.
bli
Prezesa Rady MUl1'strow Ale da- spostrzezen O. U. L. ce!lJa .na me- b ' t k ' b .
W • •
dyrektora państwow9gQ Oimnazlum
będil1:1ejszych me . Inrf:erpelacja. .'
. . : .. '
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.
yc a a J.U lmra.
YZ.ęl prz:y- i Uceum W Zduńskiej WolL P. E. B.
ane
domaga się wyznaczam a cen do:" Je wyb:an~J KOn;lSJl p~dslf:awę do ble :nIabYWch
w gramcach norm, t<xwooy, ~gra'bt1lie i gt<adk~ sfoc- z prośba o pozwoleJJ,1te korzystama ~
stępnych dla świata pracy i roz_~ys..tąplema u mlarod~lln.ydhco/n ust-a ony
zgodnie z TOZ'Porzą- ul
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O U L
racowni prz}'Toomczei, w które!
nikowowpro :vadz
od
. d·
. .
In owany ustęp
I1!Stu
•
• • znaidował się kościec,
lclladania kwot na dostępne raty."
... '\ ' e~le . pOWle dzenlem przez Oplfilodawcze Ko- d ____ .:1. •
•
_
Na prośbę tę pan ,dyrektoT miał 00"
P.opl"'awka frak.cj·i radnych' Str. !lJlch zm.l,an w cytowanym ro'zpo~.
S ł
d
Owvu.Z1, ze w rozwa,zany1n
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lOO!;,...c, ~~
i
O
-'ś .
trusje
po
ecme,
j<est
ostępna'
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.
'
,
.
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Zl~ U'Umown e.
CZYWICIe,
DemQkratycznego . wysunęła na'" rząd lzenm.
.
. pa KU li!literpretaoclat JeM wy1:7it- trudno zrozumieć powody, którYlui
. d !ame
- b ezpłatnego przy- Przep,,~ I I I '
mas p!"'acuJą. flska-Jina.
'
_~._ .... D olli.·...
....t... rowat S;"
n,..a.k"'mo tWl·"..-.t·
..n ~e
wet zą
• t
.. 1 d1a naJs:rerszych
• •
•
nle
Czy ~~2Qte!'
''to Ą.......
"'Lq.&ł'ł,
dzielani'a mebli pOln,iemieak!'ch na
..3 u Jego In erpreLaąa cym, Jedyme tyl/ko. mdnuar, do
.. ",,.:.'
tS •
• ma zaufania do studentów i ·zb-yt
!łf_
sprawy lAS) powf .elIDy..
eeni swą pracownię.
k t?r~.o stos~Je. SIę m\tl.O~~K oz:terrÓW\ni z :epatriantami tym ł.od!ziia- . T
. :rzeb a p,rzyz~ać, że. w ~
Pomoc studentom lesł ohowiązkIem
nom, ktoflzy na skutek WOj1fily u- Jed;ynku DUL l1r~ znaJduJe· S1ę w dziesCl, c:zy.rut., ze rachunki konco-I .
Kazimierz Gihyński
społecznym. Trudno postępek dyrektracili meble własne~
tora nazwae maczaj, iak aspołeczym. Sądzimy Joonak. ze sprawa ta
zostanie wyjaśniona j studenci, któodpowiedzioł
rzy znajduJą się w tak clężkich wadziałalności Koła Młodzieży
Ł6dzkieJ!!
runkach. nie .spotkają się więcej z teN a powyższ,ą uchwałę Miejsgo rodzaiu ułrudnIDmaml w pracy.
kiej Rady Narodowej Okręgowy
Panu dyrektorowi chwali się, oczywiście bardzo. że tak dba o praco·
Urząd Likwidacyjny rozesła.ł do
wnię przyrodn.Jczą.
ale stanowczo
redakcji dzienni:ków łódzkbah list,
trzeba mięć więceJ wyrozumiałości
w którym - SM·jąC na gruncie
i w pewnych wyn:;tdkach odstępować
czysto formalnym - usiłuje wycd swych "zasad".
LUTECKI
kaza·ć słuszność swego
postępo:
ł"
BraJginąc blilŹlej z,ap{)lZillać całą z,aim.- 1oltm!iJctw.a
'W'YIbrano kti:liku na.j.gmę1:- sobiJe za oro K!ola - w'Xrt'\v.oTzeTh$ediU ~"...- - - - -.............--......,..-...........- .wa,~Ja, POW? uJ.e s!'ę. przy tym na teresowHmą "latn:hczą" młodzj,e;ż łódtz- SlZy,clh na azlnnków z,aTZą:du Koła Mło oool\Viej, wspólnej więzi mię.c1zy mlo- ł lU....'
to, z.e stosuJ.e Slę sClsle do wymo- ką z Mlała'tnościa ,Kola Mlod!zi.eży dzieży. AeiWtk:l!Ub Łódz~i p,pzekazal ~zj.e~<l;. ?l"Zewa~1i~ s.zko~ną, która. z·~ą IwYłl
gów rozporządzenia Prezesa Ra- A~r{Jki'Ubru. Ł.Ódzkiego. rOIZiPo'czynamy wlalltze nad KOiłem w rę.ce n.orwopow- zyla lUZ PO'lroc!bac l~o; a ktoI,,'
n~wersytetł e
o
ZKłm
dy Ministrów z dn. I I Hpca "I946 dz~~. na lamach "Dziennika Łó;d.zkJ.e- stałego za,rządu. z?iSli:ą~iając mu .z,u: rej" kak 'l1'loończooydh lat o(3·temtt18.,gw no
.
..
P N
gil dJmk aIJ:'ltykuJów W,QIl1lTIUJących poema srwoibodę dZlatM1!1!a. MlodoQ'Cla'Ilil uniemo,żl4lwi.atbywSJtę.p do AerotkiuT. (Dz. Ust~.w~.
' . r. 3~, poz. o WaJcao1t. oolągtnię;ciach, wYda'!'Ze- czt~ile zalfz'lioo ,,lZ<l!ka:s:a1i ręka: bu. Brrug,nę:lJ ułaltwić jej dolS\tę,p do
Prezydent Krajowej Rady Nat
206)ora z, ze,,111e poslada'zadne- -niatclJ. z nas[{)eJg'O żytom klruilio,rw.eJgoQ.. \vy" i zaJb.rad~ siędQ pll'acy.Posrtawil1 lotnictwa :i. wSlZwtikich· jlplgO gałęzL
.•
.Nie było w Jatwie. Br.ak»rz~DJtorw:a- rodowej mIanował, profesorem
go v.iPłYWu'napraće' bieg'ły;cli Ohde!tnY. by toozia:nilawi~łria'k- . .
rL
ula, brak jwkklhlkolwłiek VoQldręoZ!ll!i:: nadzwyczajnyrń jęz:yka iliwa(którzy wyceniają meble-p!'Izyp. pr.alm.1Je. 'l'la~e Koto ·_ł\lU,,~d'Ziez.·y n.ad\lIl1l1p,-O.",two 8,
kó-w, z ~tótycih mo'Żłll.ai!Jy się bybo cz·e
• •
•
. . • urrublla,mem 1 dOiSlko[];ał·errl1em ducha \Th.u
ID
"
g·oś dQlwioedz{,eć o p;mwad'Zooi'U ze- tury francuskiej Dla Wydztlale
na'sz), a",;o z,a tym ldZle l na ~e- łotn~a.z'eogo ~ŚP)~ mlo1dYl~ ,!ad~tóiW
nę mebli . Rola D. U. L. jlak S.z'~l laiam'la'. Jak 'I1IDOlZhwtl'a !lm za tvl., n
U\J
brań, () ?!'ga?,itZ.al~j&. iPoc1oth~Yl~h . s:to- Humamlgtyc~ym U. L. prof. B.
war.zY's!Z'en, !1'1'edo-SWl8!d'Clzen.1e l tmd. • .
_.
wynika z listu - sprowadza S:lę poOmocą. ~6i;n~Clh. ŚI10;dk?'w diOtsltęp do limową'
ności technłczne dawały· s:ię d!o;tlkH KleIsklego. Profesorem ZWYlCZ'aiJtylko do d'fdbiazgu ba'gate1'ki po taik. e~OOl?WJ~cego 1 C:lekawego S!{Jor
,
• '
tu. Jakim Jeslt SlZY'00iWlll1'C1twO w szc'Z'e- Pr d'
Ib
no.;.
MO o wjte OIdwtt:\vać.
nym psychopatologii mianowany
prostu, do tego, ze "przy sprze- gól'l1oooi. a 10ll:Jnmatw.o w ogóde. Środezy lUm z- y pzemy· w BOW-OUii KD,loMł,Qdtz,ileżyw:!cmczyl0 został dr med. M. Bomsrtajn..
daży mebli stosuje jedy.nie i wy- karni tymi są:lru'rsy moId'e'1a:rsk1e, Handlowej w Łodzi} opier,ając się
B.
ł~cznie mnożniki ustalone w l'OZ- szybowooiW·e: toopetf;YCiUlle i pr.a:ktY'Cz- na uchwałach Zja~du Pil"ezesów Izb w sta·dj,um zywej i OIWOIC'Ul,j dzialal'li
. ,
.
ne, ipOIkalZY, wYiCieClZlki d1() fa,brytk lot- Pr.zemy~owo - Handlowych w Czę ifaśd: op:racG,v:alTho Sltalf:ut, postara'l1.o
porządze.mu, o ktorymmowa po- niczyoh, ooczyty, z.ebrania. -Szytbofw- siochOJWie z dnia 29 wrześ<nia br. się o z<Ltwiler·dzelnie KNIAŁ prz·e!Z KuI
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DlIivwatn-y na fomAI'

n1otwo me j,es'i: jednak lletdY1tlie fa:Slcy·
Dalej O. U. L. ostrzega, ze nuj~cyrrn .srporl~:JelSt 000. :r:ÓWThr~ż
uchwały. Miejskiej Rady Naro- WaJZll1y:m aZymJ!1J11{11enn yr sJu;żilne pan"
.
"
Sltwa. Bpzez sZikoleme slZ)l1bowco'We
"
.
i iIJli0JboiIiofW1~ mr'OOziel1cz~ch ell'tu'ZJ3;11 II
ełk
Słtow lotmatwa, doko:nulemy kwak
A fimjac~Clh eIl1nnirrtacj~ i PlliZ.yg'Olt,.o'Wl\l.jeI!!aCllOSC
I
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Z
OWI
III
\li.
h
my panstw111 'z.amępy pmeszlk.olo-nycl
Powszechnej Spółdzielni
i. p,eł1no'W~~?ś~owrch p1}o~ów. ~oJto:
'·
WJllOO kazd6J ....h~h .Sltall1 ą c v.: 5'zer-~
Spozywcow
gaoh na wezw,a.me .oUJClZymnY. lalko pl-

wyżej".
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00. PO'Wsitatil z l'11liCJałyWY A. Ł. na
Początek o godz. 8 min. 15. - z.ehra'll1iU organilZa,cyj'nytrrl. które) odWejście tylko za okazaniem własnej byto sie w loka'1u PLL ,;Lolt" 00.
legitymacji członkowskiej.
20.10 1945 r. Sposród ęnrouiZoj3JSItÓW

Ok-fęlgiU

Sz:koll'l1el~W> z'Ołf'lga-

Prof. Stemnowski rektorem

ora'Z propozycjach Naczelnej Rady 1~Z{l-Wano se%retalliat. z,ał,óżollO cZlte-

Politechniki

że

Profesor zwyr'Jz. dr B. Stefa.no.w
został powołany na &tanowl.'S""
ko Rektora Politechniki L6dzkłej n.a r.ok aktad-emi.cki l!946/47.

Zi'z.eszeńKupiecki,eh RP, . ustaliło,' IY s..eikc.j,e.

w roku 1946-41 kupiectwo I
przemysł prywatny opodatkują sJ.ę
...
.
.
.
na.. rz·ooz ..ak.oJl.. Pomocy ZImOWej
00'
d
h
d
w 'tug mzeJ po anyc zasa'.
.
Wszystkie firmy prywat;te han"dl.owe i przemysłowe mają wpła-

••
lici k'olll1'uni!ka>cyj'nl, spolftowo-turysty- cle JednOtraz.owo

odbędą. SIę wybo- CZIl1i. czy

wo,jslmwi. Dlatego tym,
li
SkI
h
ry o
o
e w
epowyc
w któ!l1ZY z ml<Oirnz,iteń~ym rzapa.łem ponastępują.cych. punktach:
koch~aJi nasz,e lotnilc:two. nie, naih~y
26 LISTOPADA (wtorek)
bromc cLolSltęp:u do iI1JJoegQ, leaz pomoc
w weaHz'owalIl'ilU lioo ma!l1Zeń. knZ'e<Wić
Zgierz - Słowackiego 8, sklep Nr mi.tość do skrzyd'el wśród lIIJajml-od~r.206, 207;
S'zY1Cih fM1!liJkó-w l<l!!aiflij~.
.
Limanowskiego 124, sklep Nr Nr Te wJaS'lllle zadama ble'l'!.Ze na S'le4"1, 119, 1 7 2 '
•
b~e K04::o Młodz161ży· Aer.okJl1lJJu Łód;zPodmiejska 21, Nr Nr 2, 8,
ki/flgo.
.
Legionów 32, Nr XXIX.
ISIfln1181je 011;0 ~t~Si~'mkorwo tIl1,etd.aw-:
26 bm.
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Urzędzie Skarbowym przy wykupy,waniu karły rejestraeyj!Ilej na
rok 1947 _ 100 pro'c ceny karty
•.
..
~.
.
.
reJesłraQ1De:r. Ponai1to kazda fIr-

ma prywatna handlowa, ozy przemysłow-a będzie wpła.cała w ciągu
:; 1
l i
.
.
d
.-c u m es ęcy, t:'oczyna~ąc o· m~ca
lrstopada rb. az do maoJ."ica t941 r.
minimum 1 proc. od sumy wnoszoner tytułem miesięcznej zaliczk'
d t ile d l d
d li
l na p,o a e!
'oc lO! OWY o rzę
du Skarbowego.

Krupka szuka .kasiera

Dyrektor banku wyjaśnia krótko:
jPa'trzyAgapit: - "Ten sam, ozy
Zwiał kasjer z kasEl' Mial c.zarnj bródJ<-G;". Pójdf} ta lep}ej za tY..1il faeetem".

me ter':)

vV pOIrze letniej 18-tu ozłoiTIków
sekCji SIZY'b()iVllOo~'e,j KM ua &ZY'bo;wi,1__
SIfi:U w Dąbrówce k :-';ie'rz,a ukończylo. pUataż S'zy:borwccwy do p. kit .. B.
W c:vea-wCIU lx. z inicjaltYWYfiedakc]1
"Skr.zytdla,te,j Pioll~k;i" w ooiaclt 9-10
odbyły się w Warszaw.ie na Polu
Mk
1.
.J
{)ło.iow&fi.inn
I"'.:;fz·e OgÓ'Ll1JQ1J·0l1s1rJ.e
Zawody M,oc1e:H Laltaj~yCi'h. w kMryclh w barw.a.ah 'eJKiJpy Al:. Wiz'lęło
ud:zi!a.f rÓWłl1ież i K:o.to MJOid!zieży. Repl'e:z,entolWaJ j,e kot R. Dyo!l1fuz,iak,
]-t'
zd b ł III
.d l · t
..
\ ary 'Ol Y
nagro: ę w (a: ·~g.om
modteli ka(illUiboiWY'C/h.
Talk pwerus1ta'\vialylhy me ;l1Jalwe 0sią;g1nięcia w cią)g'U r.ocznej dzllalalnośoi K:ola. OozywilŚde, włeiI,e 'J}OZOISrtatoO j'f')Sz,oze do zlrQ:bienu.a. wiel,e·j.asIt lewcre braików i 'l1TeIdO'ciąigm.ięć, nbe tra~
cimy jlednanc m!ldIzjed~ ż.e p;o!kooomy
wszYlSiuk4e trudJnoiŚ,cn. bó ~;ilJ: do tego
doda nam mdłośćć <lllia 'P1Qł}sk~'i!igio lotn&ctwa.
E.· L.
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łódzkieJ·

ski

Pr"lledtftrmIt'łftwn lupłn ....
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na. aomę
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Z

elhl'am w dniu 21 b. m. przedstawiciele Rad Zakłądowych Przemy~łl:t Drzewne:go powzięli jednogłosllle następuJącą uchwałę:
"My wszyscy pracujący, członkowie Zw. Zaw. Prac. Leśnych i przę-

mysłu DrzewnegoR. P .• Oddział w
Łodzi, zobowiązujęmy <się Wpłac-id
w całości do dnia 1 grudnia r. D.
daninę na zagospodarowanie zach6dnich ziem polskich".

-- defraud nta
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Tramwaj nadjeżdża. Facet doń WSIada. IWięc choć milioja1nJt za pla'Szcz go c1iwyta,
. Krupf;:a dokladńiechce rzecz tę zbadać. Wstrzymać nie zdążył już Agapita.
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Te.ma:tyka 'wole'l1na, a. śd·ŚI.lej m, ót bv.właściwą synt,e.zę WIe'l'k''re/go prze~
\;I
SI
wiąc dotycząJca {}Is.batnłej WOlny, !'e,s
~
ck"
ty t
• 'zara:~em la<Łwa i trudna do :Ujęcia W tomn.
Spośród muzeów 1stniejących nę lWdzięCz,a ono pll"zede wSlzystkim Izeum, ,torego _.,5PO?~ s an<JiWlą lak IDO'lwlek fo'rmę artystyozną, Ła- vVysonka iednak \va,rno'ść filmu 11:1e
-terenie wOj. łódzkiego przed wot- swemu kostoozowi p. J. Dekawskie Ip:'ó~ild prrodu~crl ml~scowef. . _ j ~ • ~ .d -.' _i;vy;maga p.rzy reak ulcO"'a wątP~~Wcśc;l, cz'ego potwiBrdzen::; - sieradzkie, łowickie, Piotr-I' mu, który pozostaje na tym stano-! NIestety takdoskooale apo~la j W3:. g'dY~ n_e,\. lKla~'u "Tyn1-.'raz'n i, a
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k '
't
. ". zacll uzego w' 'Ul >,u·u" -,
n1em może, być cihoćby uzys ame
kowskie lo.m.aszowskie i łódz;kic l ~;ifi1:iku od 1933 r.
dające s'l ę muzeum toma
szow,sin e . d"
1.'
'.
1 d11aiTl1!.e lrllcLna l}r.ze:z'erl na,oTody na fesHwalll w Ca:n
zdołały ~{;aUć pewnA ilość eks.n.ona ', Już w r. ,1959 znaczna czę§(; zbio l dąglc je!lzczenie pOiSiada odpowie. }e. TI~Z-e3l1lle mes ~ , _. pr?" "S' "~
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t
"t
't-'.
,
I .• ' 10
~ k
I g'oyz
] w najWiaSCIW- "'dyl. .artYiZ'D1""ll ~'WO'lm mUS'l "''U'I'ł'\71.~łl
'~~. ,.... ncs,. Arry.s,ta M. Dzie'rżawiri'lk
stworzy
łów r.rzed wandalizmem
zahorcy.
,ów bogatego muzeum została
zral"dmego
a u,
k
1"
rn'll'l'OiTI0'W Z"J'\'''-' w f,cH g.e:n. Ivlurav{iewa Wie."ą ',feW więl(szoścI
wypadków jednak lJOWima i zni's-zcz'ona przez ln:s:a- szym n3 ten {;el za·b y.tk'ow:nym. pa- """'n ą,c v.Tr~·zp.n'a
•
:'
muzea te z różnych względów nic j ferujące wOjska nien: ied~ie. P. DE:- . 1acu hn:hiów Ostrowskich miesz- ohstenvał.omw.,
.
,
a.erję.
zostały je5zcze zreorganizowane i !cow.<:kie:mu udało się \vY11ie§ć częM: czą się magazyny uSpołem".
Im więc.clj odd<lilać Slę b.ę.~z~eil11; o~
Wł. OrłowskI
uprzysłe>rminne s.poteczeństwu, a: ;:biorów Zu\g1'oionego terenu i u-! Nasze miejscowe muzeum łódz- okresiu WO!jllY. tym ba':r~,z~'~J za<c:er~1,; fI._ ......__
cenne eksp~nat-i niszczeją w niend . lokować je w pewnych rękach. Na-jl:de im. Barioszewiczów mieści. s.ię się będą w naswj pamIęCI prz'eZY'Clil
po.wiednich warunkach, pozbawio' !tychmiast po odzyskaniu niepod1c- l 'Jbecnie na ul. Gdańskiej, Znaczna \Volentle. Ró\\~,ó~,egle z ~'m V'WC~ne należytej opieki.
gł6.1~i utrząd muzeum przy~-tąp[ł' r;z:-ŚĆ. jego ek:pone;tów .~os.tał~ w~- sem. cOfr~ la't~Vlei'sZ'e b~i.dz:~re:a.daitl,:~ dnrhol'il\Vłego
Typowym prz~rkładem t~kiego za! da jego reoiJ:gani7.a~cji..
wwzlc:na prz:-z _~lemc..?'w. ~lekto- reahzatO'rQrw fI.1mow V:0:,~nny~ih, kto_ 'Y\ł uv
niedbania jest muzeum ~ 5iera-! Obecny stan Zbl?tOW muz:~l- re. z :i~~f~~.:ww~dzki Wydz.mł ~u~ rzy nie będą już talk SCls.e kontrolo
PO'doihnie d:6 no.weli Dekretu -o pcdz,u. Podczas okupacjj, mlejs.cowy!nych VI Tomaszoville przedsfa.Jna t.ury l vl...l"'·,j o...,nalazł w p'Odzle wamii plJ:1z.ez wi/dza.
da't1Gu od 11!PO iS>Jżeil na T. 1947, rząd
volks.deutsch, Wajnert kierowany' się nas~ę:i)ująco: dział eh.lO gr3ficz- ! i.:1A.:ach, te~fT~t lub VI pr~atnych Te wstępne u'waJg'i piQ!trz,eJbne byty OIP'ra1co'\vlUje nowelizację De.hemu o
1
•
111s.nryCz.n:'
t
,
OC::lla
'Nidocl.nie Pl',z't,-wia,zaniem do mu- ny - 100 e1{SpCmi!OW,
i ':'!. . e;:r,-~C,;:t:.",mac.l1.
. u <ł takż e o lbr
..' zy do oceny war,tości filmu ,,\Vie1lki p,o:dallkudo.c:hordof\vYm. Wed'l'llig te.g;o
\"
J
b
k
h
u;lelgll11le
zl!liall0t?
W sens'le
zeum, ukrył cenniejsze przedmioty 1- 136, ercheokgiczny -:- 50, pTZC'-'! z lOr tnę nyc repro d li:kCJ!·.
przlelorm", zfle.a.i.izowaneigO pilizez la:l1- p'wjekitu
złagodzenia
obciążen,
z.arc}\\i11l0
skala
przed Olkiem zahorcy, dzięki czemu ,my~ło.wy - 115. Między l:-nymi "~c
H1c:,-t~!y mimo wielu op·tymisty- i"eata na,g,r:Oidy sbM'l1ol\vsd\'iiej, p, o:pfGicemtowania, jak i wys,ckosc sum
ocalały. W-ajnerł zginął w momen [muzeum mie~d sięmc:r.nie odhvo :'-:r:ych coietnkh ffi?ZeUm niezo- ErmIelra. PElm ten z wiet~kim nl::sMzo wo'~ny;c:h od p.OIdatku.
cle wycofywania się wojsk nIemiec i i'zone wnętrze chaty opoczyflskiej, l z;~ało jeszcze dotYCHczas otwarte. ~;t\Vem {)'dJda.jec1ra;matŁYC:Zlne ahwl'le 0Izba Pr.z1emys'lowo - Hal!l;chl<JlWa w
k{{;h. W związku z tym nie można
urooy StaH.l1lg.radJU. Jelgo realizm nie Łodzi podkreiŚla, że tein prnj.elct rząL
•
do.~uy
ltwZ1z1ędnia
\v duść z,nacz'nym
odnaleźć 5Zi:~re6U eksnona,tów, któprzes!Zf;:a d za mu
w U'urz:Y'111lYW<lin1U
vv
f
p,o>s.!:ulatv lz,b PrZemYSIIO;WOre pochował w6 sobie tylko wiadoSię prz'e:z ca!y tok alken na POZ!·OO1.e stopniU
ft,mtl1olwY'Clh,' zigtas~aąle d,o obeDn~e
:mych kryjóV.l'k'ach. Ocalc·ne obiek
pra',vdiZhvej Sl~hlkl.
obon,.yią;Z.uj~Oe;KO d'eilHetu. Nie~ą.tph.
t
t ł
' . l'one narnl"erw
T-r' , •
""
'
. 'ł~ wle też będą,ca w przyg·Q!fQlwamu rey Z05 a y przemes
iH'
"V'v re,~kl rrz.elom
vhrazu}e S1i:~ forma podatku doahodlJweg.o przywiila strvch do mleczarni, następnie
oha,r~:ktelru i ta.l1e'nt wQ;jenl!IY d'o.wód- tana ZQ.s\taJui'e z uznanlem p,rz,e~z szedo
Ktlz.imierza
ey r.mnt,u,
Mnra- rakie sfery 'Ptatl1'1ków, dokumentuje
ka. Na tym jed:na:k skończyło
wiewa, Mcrże \V"a;r'ł.o by ies'zc:ze s1wo bo\viem us,tawJiczną ~n:slkę n~szyC'h
się zainteresoT\'limie miejscowych
- .
, -.
1 . . , ' I nalC1rzęd!1y~ih
cz:v:nmkow panstworzyc epolj)eę Slza'r~go zctTI':e'rz~. ov['o,lI\VVC:h o możliwie 'llaj.p'er;~'.~;.c7;y 1"OZwładz tym: cennymi zabytkami,
cy Stal:1ngra<Ctu w Qlsohl1ym f;llmie i w6j ży;cia gQłspOIdaJPc;zego \'1 POł!'s,ce.
rm~.ród których ::majdują się także
1 wą·ITatciowe przedmioty sz.tukI
-
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:Hetn! okres niepodległości nie wy
starczył
nie tylko ha otwarcie mu3eum, ale nawet na zabezpie-cze-

lckuph:mo mfęsa no przydztały
od stycznia do siernnia
br.
Ifl'

obrazów Andrychewicza i Psfrckońskiego) oraz ciekawa i hcgRta biblioteka. Niemal

nie z.biorów przed

~niszczeniem.

pIAł

~if:~rr~.".
Ił; IliIwAe-i lLd~

U
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•

kQrt~owe

przydziałów I lubelskie dostarczyło ok. 4.000 ton
dla ludności mleJ- a woj. poznailskie ponad 1.500 ten
sl::~ej Pa1\ętwo dokonuje zakupów na Śląsk i do bnych województw.
różnych
produktów spożywczych,
Największym odbiorcą
z8kupioprzecie wszystkim zboża i mięsa. O nego żywca był - rzecz zrozumiała
v,rielko.ści tych zakupów Ś\Viadc " _ okręg śląsko _ dąbro\vski, do
ostatnio opubIL'lto\vane liczby, doty- kt, órego sprowadzono 5.2SG t. mięsa;
czące mięsa.
'
poważną iIcść, bo 1.082 t, otrzymał
W r. bież. od 1 stycznia do 31-go ·IDDlny śląsk, następnie woj, gdańsierpnia, a więc w ciągu 8 miesięcy, .skie - 903 t, łódzkie - 4\:2 ton i
przez Rolniczą Centralę Mięsną, bez i warszawskie _ 432 t.
pośrednio ora~ =:a ,pośred~ictwemll \Y woj. łódz~dm zakupiono w pier
podległych społdZlelm zakuplOno na wszych 8 miesbcach b. r. 717 ton
rynku krajow~:n: ż;vwca 1~,942 .t. raz;m więc ze sprowadzonym! z mPrzeszło
te] IlOŚCI
WIe nych vloje-;:ództw 452 t zużyto ok.
pr
in 3/4
(10089
t) stanOWIła
t
(2.853'
zowstano\viła
-a
. . wołowma
. • ,resz ęclelęcma
•
.
1.180 t mięsa.
Na cele kartkowych

Nie lepi0j dzieje 11.ię w Łowiczu.
Hkcm,ty!uowało się tam "'1,'1)raw'
dzie T-wo Krajoznawcze, które

ż;Y,\l'Dościo1;;,-::rCh

wojną r.1iało muzeum pod
swojq opieką~ ale dotychczas nic
przejawia ono żadnej niemal inicjafywy VI tym kierunku:

qą

przed

Najmniej stosunIw'V'lo zde'}las.topodczas cku:padi, dzięki

wane

energii ku.stc,~,za p. B1':r~!~a nmzeum
'p.iotrkoVlE,kie, nie zo:r,tało jefz.cze I
h
i
'ł k on t
uruc om one z pO'wo du ro,b o,
•
,,1 • h
' J. ~- ~N •
serwCltOl"SiKIC.
w zamkplOlrKo
l

111

u

skim. Niemcy "unowocześniW' ten!

\ton)
i baranina.

Wnętrze izby ,\1ejski!C:'! w O~CZyfi ~'lilln z cJll!!'a!rtel'ystycznym

Z ogłoszonych Cyfr \VYCyfry \vyżej przytoczone dotyczą
zam
' ",·,1-1
obecn'le
.
.
.
"zep-lowadza
się
~
liOT!.llT'I~~~m.
, )
nika,
że
właściwie
dUża
n~dwy~kal;:~lko
doko.n<'.~lych prz;ez
•• K
,n,
~~-1:!.!Zeum W TOnlaSZQWle
" . . . d zakupów,
A
.
". ,k
t
k'
;
ł trzody i bydła rozuorzadzają obec- II.!! un usz -prm;:;lZI1~YJDy O:qlZ na za
.
'. d
. d wa ~,
~ 'dztwa: l u- sDok(}~e~i",
71'''J'~lm ' mil'ci"
i
Jego
Na'le .~ons. ru.
",'1CJę·
;'11 ~no~c;
,ze'awia i,z typowymi dla tych okolle mebla IBiGirac pod uwagę znaczeme
wY-lille
Je yn1e
wOJ ewo
. . '--:J u __ l"o+~~"'b
~. ".1....... ,"'v,!
_" _1-:,1
.,
JW1'l<ceJ zy O... ~ I. pr J" "
•
• •
•
_.
i~'.~
'::l
ko~ re te' laców~ belskie i poznańskie, które razem. rzemIOsła. NIe obe]ml..1ją rzecz Jasco.fychczas muzeum w Tomasza·: in:. ozdnbarr:l l ~~modZlałm'ill.
1~!:lowawcze l n,":,-\ "'.p -J P _~1,1'._ dostarczyły przeszło połowę wspomina _ wolnego handlu,
v/Je Mazowiedi:im. Rozwój swóJ! DostosowuJąc Się do charakteru l KI, . mamy m:d~le.\ę, z~ w nfl lI)!!:!: I nianej ilości. Mieso zakupione w I Całość tych zali:::'lpów osiągnęła
p.rzed wojną wa,z szyhką reOTga-! przemYMov,,'ego miasta, utworzono ;zeJ .przys~łO:Cl ten s·tan rz~cz~
tych województwach w całości SZło/,vartość 2 milia~'dy 460 milionów
nizację w o!aesie p01.11ojennym za- I speCjalny dział przemysłowy w mu (legme zmIame.
J. Wij. do ośrodków przemysłoW",Ych. \Yoj. złotych.
jk.

U-I'

I

lk

T d
R t ń k I l 'w ł
l 1\7
' . a we~sz.
y SI ~ e
5ZCZ~11_
~ OUJe ' "'""""""
a
SCla
ZyCl'U.aPrzynaJmmeJ
sam
taK :

Po trzech mie~lącach dwa m.:::szy.
nopis,y były gotowe. Jeden z nich

uważał. Inni byli o nim przeclw~ i
nego zdania. "Chłop jak t-ll:r 11&.
"ł"
wili - przy.słojny, zamożny, ma
r:1łodą, ła.dną żonę, która go ubóI
I Q
Etwla, czegóź cheleć więcej?"
A jednak Tadeus.z Ra1yński pra- potworn1eyszej w dziejach świata dojrzałb~ jej uś~iecI:u. "Oczy są pół .rOlku 1>0 ~all?lłulacti Niemi~ Lnął ozegoś więcej, Tego właśnie, rzezi i najWiększego, jakie ludz- stracone - pOWIedzIał z wojsko- sprobował plsac, Odbywało SIę to
(O pr-zez długie laJta zdawało się kość zaz,nała, poniżenia swojej go- wą szczeroścIą lekarz, gdy go w w ten sposób, że siedząc w głębobyć dla niego :nleosiągal:ne. Ma· dności przynIosły inrne zaintere- sasieooim pokOjU 'Pytała o wynik kim fotelu dyktował pani Zofii
swe, z dużt1'lY\
rzy'i,l mianowicie o sławie Ht~rac-I sowania, lnne cele 1 d"
ązema. R a- b'adanI'A.
....
J~" wysiłldem fo.rmułoOczy były Tzeclyv.riśde stracone wane my~li, które on~ lekJlclm tańkiej. Z,łOŚliwa nahlra jednak OOda., tyńskl całą duszą oddal się pracy
rzyW'szy go hOjnie innymi zaleta~ kO'!lS!piracyjnej, a potem, gdy wy- bezpo'WTó,tnie, I z tym trzeba się cem palcow po klaWIszach ułrwami, poslkępiła mu wła:Ś<nle zdolno~ buchło powstanie warszawskie, było pogodzić przy układaniu pla- lała na Małych arkuszach p~pi~·
śoi p'isarskich.
był jednym z tych, których widz.ia- nów ich delszej, wspólnej przyszło- ru, a. potem od.czytywała męZOWI,
Mimo to Tadeusz dd na~młod- lo się zawsze w pierw,s,zym szere~· śd. GM,wny cięż?:]." tej przyszłości z.dame po zdamu.
szych lat pisał uparcie. Wiersze, gu, na n~jhardziei .I]ieh:zPie~z- wz.ięła Zofia RatYllska na siebie.
Wieczorem RaŁyński, zmęczony
nowelki " drama.ły nawet powie'ci
nych t
placo'W~kach,
ZOSIa
drza\Vówcza:s żona, nie
s
f.
· i
.Pam ·
·1
-G Uda:o s<ię jej męża wyprowadzić p.;ra:cą, zas"''''jał.
JP'
i roz.prawy naukowe~ Jednakie po :a u:; mVlCZ.n e o Je.go ZyCIe, cno. z Wa,rs:z.a.wy, przeczekać najgorsze śmiało z początku, po.tem zaś z
za killru dro;bnymi utworami, któ- Ilekroć udało mu SIę na pa,rę ml~ mie5~ące głodu, nędzy i sh'achu, coraz Większym zapałem, pisała
re nielUo5ciwie skrócone i poz.mie- nut wpaść do. domu, z dZleln.ym zc.rg~nIz/J'wać dalsze warunki egzy raz jeszcze to, co jej mąż dyktonlane ukazywały się od c-zasu do uśmięch.em mówiła: •..Ja wiem, ko- ::.!cncji. Za res.ztę oszczędności ku- ,wat Właściwie _ pisała na noczasu w p·rowincjonalnych dzienni ehany, ze laik trzeba.
piła "Remlngtona" i podejmowała wo. Trzym.ając się zasadniczego
kach, nie u.dało się niefoTł·'lmneNie zadrżał też jej głos. gdy wy- się z.a nłevl'JgóroiWaną opłatą prze- schematu p.owieści (była to głębomu aułorowi ujrzeć w druku żad· dci'wała w5kazórwki kolegom z kom ~i5yWanla na maszy.nieskry:p.tów ko Duez Ratyńskie.go przeżyła hinel ze swoich j)rac. Marhvił si~ panii Tadeusza, kt6rzy przyprawa- uniwersyteckieh, {crmulalfzy biu- storla .zmagań powstańczych) pod,tym skrycie, był jedna,k o tyle 0- doziH go !)e'Jmego dnia ZDrGCZOne- rO\'\rycn, wszy:tkie~o co udało się kładala w miejsce nieudolnie chropa.nąwany, że nIe okazywał tego go krwią· KTew plyn,ę!a z twarzy, tej gdziekolWiek dorywczo "zuła- pawych zdań Tadeusza własne sło
po sobie i jedna tylko żona wie- a ra.czej z czegoś, co było kiedyś pac .
.
wa. Nie wiedziała, czy pisze dodziała, jak głęboko czuł się zra-, twarzą, a teraz p1"~Y\Pominało ją . A Tadeusz? Te:n po chw:lowym hrz:, ,czy źle cz.uła trlko, że tak
nionyza każdym razem, gdy listo- tylko boleśnie zacHnięrlmi usta- SIlnym załamanIU psychlcz:nyrn :vłasułe a nie inaczej p15ać musi,
nosz zv;raeał mu smbe nakiety rę- mi. Pani Zosia
całym spokojem spowodowenym utratą wzroku za- ze w taką a nie iIl.Jl1ą melodIę win
kóp.fsów; które V/ySyłRł do wydaw-: za~ządziła co potrzeba, e.by choJI'e- czą! powoli, poowpływem scrde- ny układać się słowa. Sprawiało
ców 1 redakCji poważnych czaso- mu z8!}ewnić maximum wygo:;1y, c:!,''1e go ,c.ie'P:ta, jeikie roz,~ocz~ła :,o-jjej to ogromną, S8.t ysfakc , f,Cllk,' ze
pIsm.
, T y l k o uśmiechać się do męża już tróI ntei10 żrma, od;-;yskrwec Wiarę zapominała o czasie i o całodzrenTek było aż do wołny. Lata naJ- nIe potrzehowała. On i tak nie w siebie. A nawet -" było to w ny'm Zc.'11ęczeniu zarobKow.l! 1J!r ac ą.
"
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Zofia schowała do szuflady biurka,
drugi, zapakawaw3zy do grubej
~operłY, wysłała pod Bi?refSem je~
unej z najpoważniejszyen. irm wy-
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da\\'"'llf.c:zych.
I sŁało się tak, że 1>0 upływie
pal"'J tygodni Tc.rl:;U:3 Rat;lils.ki
podpisał z ową firmą umowę o wr
daTI~e s.wojej książki. Ukazała się
ona pCiprżed zona zręczną k ampanią reklamową. Ale i ta ka.mpania.
była z,bytecz.na, bo czytelnicy z ust
do ust podavlaH sobie wiadomość
o "bardzo dobrej powieści" Ratyn
skiego.
'
Tadeusz nareszcie osiągnął cel \V
życiu. I nares.zcie czuł si$' mimo
Sl,vego kalectwa zU1Je~nie szr.ześllwy, s-zcz,ęmwą
ni Zofia.

była' również

i pa-

Jednego· tylko nie lubiła. Oto
tych ch~il. gdy Tadeusz pro!'1ił ją
o głośne odczytanie tego czy innego. u~.vka ze "swojej" książki.
WÓWCZr.'l<S sIadała po przeciwległej
stronie stołu i, cicho przekbdając
arku<.;ze mas.zynol'i-su, czytała mcżowi jego. własne, ciężko wy!nę
czone zdania. Uczucie, jakiego
wówcz,a.s doz:nawała było podobne
do lekkie,go bólu zęba. Po s.koń~

jczonej lekturze
,

mijał

jednak ból

ów ynływał

i. na uS,ta, kOb,,iety , zn
..
.w,
d;a.wny pogoday Uf.!:'.1iech.

~

l'adeusz Godlewskl

ci -

li,

ił
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Tytuł tej wzmianki niesrety d:Ó;1SCY się p:>jedyne!c Na prZEgz.;
nie zapowiada jeszcze spotkania kod;ie staje jednak PZB, który
między Klimecikim który ma być uparcie trzyma się Klimeckiego i
reprezentantem Polski na mecz uważa, że posiada on bogatszą ru·
ze Szwecją. a mi.strzem Polski tynę i źe on a nie kto inny po-'
Niewadziłem, a: tylko raz jeszcze winien jechać do Sztokholmu.
z:aznacza, że spotkanie mliędzy Bardzo ,cenimy dZli.ałalnosc PZB,
tymi bokserami powinno odbyć ale w da,nym wypadku mo.gliJbyś,
się bezwzględnie zanim reprezen- my podzi-elić stan0v?sko PZB z'
tacja bakserska Polski ZlD!a\jdziechwilą, gdy Niewadzi1 przegrał
się .na okręcie płynącym d Sztok- by z Klimeckim.
W Lo~dzi zakończył się tydzień
Takich lu.dzi ~~ mOlŻe być m~ło.1 zdrowe. Przykładem ,niec~ ~ędą holmu.
Tymczasem jednak stawia-my
p,ropagandowy AZS-u. AZS łódzki Nie mog~ to b~c tylko ~~:ancy l~ng1icy _ naród ,~ajbardzleJceNiewadzi1 rzuca l'ęka'w~'Cę Kli- zdecydowanie na pana Władysła
rzucił rękawice młodym. Sport nie losu. El,Ita mo:ze pro~odzlc, ale l mący i kul,tywujący idee ~p~rlu.. meckiemu. Kierownictv70 klubu wa Ni61'łi.adził!a i wierzymy w jejest elitarny ł SPQrt me tworzy wyg>rywac mUiSZą szereg). Całe po
Czeka nas l>ra,ca. PodeJmiemy Jll Niewadziła got,owe jest przepro- go siły i talent bokserski.
eksikluzywneg'o grona nwiajemni- koleme musimy wychować silne l z entuz.jazmem.
wadzić ten sensacyjnie 'zapowiaJeżeli nawet siły byłyby rówcz;ony.ch". Sport - 10 nie lylko reue, to w każdym ra'zWe" jechać pol,"ordy i zwycięska sława oliffiP i fWlmen nie Kl'imecki a wŁaśnie
czyka - sporl ma być szkołą zył
Niewadził. J esrt on znacznie mlodcia! Ma wyrobić w nas nie tylko
szy wiekiem i jemu, jako młstrzo·
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I, ._u.,}S,~:' Z,gi{)l~ZenI;~" _ uO • oo~'rs}11 a, Mil,lhcyj,n~~n ~lu:1:~:em Sportowym: a interesuje się boksem w szerpIł cZ'J"unle z seną lm"rez.
A'1l..fomOlbdikłub Łod:oki, OI11gamzato,r prz:IJ'U:L,t}e A,ntomob;1klu? Łóć!~" Ul: ł W pulI1lkta-a~1 OgOlne-l Z<WY>ClęstW,? .od l szym tego słowa z!naczeniu to
Okazało sieJ że wśród drużyn, i iniloicutm p':'einv;S;Z'ei.~.Q w Pols,ce ko:n- ! A.n:~,r,z'\'}la 6., 9.d prm',edzl~N<.Ulu.~ ~!pe_ n:·eśH zavaśnicy ŁKS 5:3. Wyn';i}{łj, w i ·
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kUlisu przewi-diUje .(),d!dziel!ną nalg.rodę c,1;aln:a Kom:iSlJa Automoh~>klu:?u tJodz poswzlególny!e'h wagaich były na.stę- i mewą up lWIe wp me na
.' ze
~oJre ,~} ':"~C2:;L Y."tV Eh WB'C po:zcze dla kie;mwców \V10IZÓW cięża'fOiWych, ki1,e~o p'TzeprO'wadzać •. będzle ]JTze- p!Ując'e:
i by zW1ązek ten przeprowadzl'ł sze
g~~nyt:h uczelm naszego m Ia;5,ta , oddzieiina dła WfJ,ZÓW O's<olhol\vydl. ~dCl!d t'eah:nlCZI!lY wo:zo'\v Vjd{)l~Z'Olh:J1ah
VyT. lll'1l.&za: Boonarck (M) .p.okOlna,t I reg eliminacji przed wyjazdem do
jeśt wi""Je tale,T,',ltó,w sport,'o'\7J'YC,h. DG"iYC11ICZas 1;Pł. Y" nęl0, jU.'z k,'iakadZie".. d'O kO"nlk<tn.s,u. T{'jml~1 zid-{)IS'~en ullt~ K,l11łCa, a, w ~aldz'~ k{)'gluc:iei {\Uig1USrl:Yl~ Sztokholmu.
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W wa,dze pió:Iik,ol\vel: miiS'vl'z t,a:z.alr stI1zeżerua co do takkh bokserÓW
na szers'zyrrn forum.
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począć lllebawem druzynowych mi- by walczyc z Batorym.
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n,io właśnie usta,Jono dokładny kaIen-\ przerwie LKS stanie d,O walki w Czę-

N dmi.eniamy . e , dru>hm Th P
darzyk imprez. W pierwszej serii bę- stocho~rie.
ł • a..
, z .. ~ ... _a ,a e
dą. się odby\vały mecz,e w dwu gru30 marca w Łodzi gościć będzie me stracl!a jeszcze am Jednego punk
pacl1. Po skoliczonych spotkaniach w drużyna HOP z Poznania.
tu. odnoszą.c kolejno w\Szystkie zwygrupach nastąpią mecze' finałowe.
Finały "'ryznaczono dopiero na cięstwa.
, N.:ras oczywiście najbardzieJ' intere- ostatnie dw.ie r.Jedzie.Ie k w i e t n i , a . ,
nil
P
BUJe kalendarzyk dotyczą.cy me,cz,:)w ,.rzypon:l1.:n8;my,
ze_ w gruJ:'
...e drU-'
Ol II
związanych z występami zawod::J.i- gH:? przeclwnikami ŁKS będą nastęk6w mistrza Łodzi - drU±yny'ŁKS'1 PU,Ją.ce kluby: Batory (OhOrZ6, w), h' L •
"I d .
'
i tr st
P l TUR (RZBSZÓW), HOP (PoZ,llań), Lu- o~eJo na oZie
Pierwszy
mecz o m'S zo wo o ~ bM i nk (L bli ) CKS (O t h
ski odbę~zie s.ię 29 gruTdni,a m!'ędzy I w'an).a a
u n.,
z~ oc 0Ł.~ O. Z. H," C. o.:ngatn.,jz'uj,e. lrulr8 sr;r
.
Ł SR
d ~ mik
l d!z
lctOMTUR ~
... ;,zeszow, a ..I
zeszow.
A więc ,aż do 27 kwietnia będziemy , '/;lOW .~Ja. na 0" le,
my rDiZPO
5 stycznia 1947 r. odbędzie się musieli czekać na wyniki s.potkań o czym,a SIę dma 29 111St.opada 1946 r.
p~erwszy mecz ~ Łodzi. Prz.eciwni- tytuł mi'strza Polski w boksie. WyZ u,walgi na to, ż,e ŁódzJki Okręg' od
klem ŁKS będzie drużyna z Często-! daje się nam. jednak, że będzie moź- CZ1Uwa d'Otlkildiwy brak sędzIów h'Okechowy.
,
. na już coś niecoś powiedzieć po Pierw'llowY,C:h. :D\V!raceamy się do Qlsób Zla12 stycżn.!a łodzianie.będą gościć W szych s;potkaniach, z chwilą gdy za- ~lWanso~a'11ych v.: tejga:łęvi ,Sll;JQ'r:tu.
Poznaniu, walcząc z HOP.
cznie się wyjaśniać sytuacja w PO-I J:ał\: by1t zawodJn'lCY OIf<tZ mll-ośl1'lJC.Y
_ 2 lutego w Łodzi odbędzie się jed-' szczególnych grupach,
te'gO .Sipo:rtu. o jak naj,l~CiZniejSlre ~g1a
no z najcie~awszych spotkań, a ml.a-I W P, ierwszej grupie walczy6 będą. . szame Sl ę, .na wSP,omm,;an y kurs.
nowicl~ me<:z między Kg Batorym a Grochów (Warszawa), Zjednoc.z~il,e
ZglQlSzen.ia na Kurs przyj:mo!Wa'l11l':
ŁKS.
(Bydgoszcz), Warta (Poznali), Mill- są do dnia 29 Ustopadri 1946 r. co9 lutego wyznaczono mecz ŁKS -Ilicyjny KS (Gdańsk) IKS Wrocław. -dz1en'l1ie 'W tokaw ŁKS Łódź, wl. A:l.
~. Spotkanie rewallŹowe.
Poznań reprezentowany jest przez K-o,ści'1l.szki 85. w Rndz.J[l.ach od 9-15,
16 lutego do Łodzi ~wita Lubli- dwie drużyny. TytUłu mistrza Polski ,cr!a-Z w duLu 29 UrSitopada 194.6 f. W
broni Warta.
.
g.o.dz. 'od 18 - 19-be,j.
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Powieść
Zawdzięczając opiece ze strony Winierowsklej, a mo~-e dlatego, że czas T,ohił swoje Andrzej powoli .przyZVv'Ycz,aił się do nowych warunków' żyda. Nie raziły go
tak ostro, jak przed tym, różnice bytu i obyczajów.
Vlyrobiłsobie jako lekarz dobrą m'arkę. cieszył się
powodzeniem. Po południu po skończonej pl'a>cy w szpitalu, jeździł sankami. w .naj odleglejsze zakątki sioła do
chorych. Wieczorem znów Wif8cał do szpitala, bo zwykle
przed zmierzchem przywożono nowYch chorych, kt6rych trzeba było zhadać i opatrzyć.
Ofensywa niemiecka spr-awiła, że sioło K. podwoiło
ilość swych mieszkańc6w. OS!'ed1iły się tu przeważnie
kobiety, eiJil'akuowane z Moskwy" Kijowa, Cł>...a.rkowa ...
Przyjezd.L"1ych było bodaj więcej niż ludności miejscowej.
W związku z tym szpital zwiększył ilość ł6żek, by podolać dużemu napływowi chorych. .
Andrzej l!1~-e uchylał się od dodatkowej pracy. Wzywany nocą wyjeżdżał do pobEskich kołahozów. Srożyła
się ciężka zima. Mimo, że miał gruby,' ciepły ~oiuc'h
i inosił futrzaną czapkę - z reguły WI1"acał zmarzmęty·
Pewnego razu po takiel wizl::cle 1.l C'!101."ej W[Ócił do

d

wadze DÓI,~rednitełj T,omozy~
(ŁKS), a w wa,dze ciężldej GHńskl
(ŁKS) zddoyIi Ptunikty wa1lkoweU"cm
wobec brak-u p'rzeo1wn1kbw"
Zapaśnicy ŁKS za:m:,e1r:zaja niebaw,em ro,.,r.gau;!.,~" o~yać me'czz drużyną
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arczyns!tl przeJec O 1.265 km

Sekcja Kolarska Dziewiarskiego
Klubu Sportowego odbyła 24 i.vYcieczki. Udział brało 49 turystów.
Ogółem przejechano 20.525 km.
Pierwsze trzy mieJ'sca zaJ'ęli:
Aleksander Tarczyńskl 1.265 km.,
Andrzej Tarczyński 1.255 km.,
.,
Mirosław Leszczyński L085 km.
S k' K 1 k KI b
S
t
e cJa
o ,~rs a u . u . :por 0- \ Pierwsze miejsce Wśród paii. zdowego ,;WIma w seZOnIe blezącym lbyła Henryka Kołodzieiczyk 755
odbyła 10 wycieczek. Ogółem prZe-j'ltm,
"
jechano 4,884 km. udział brali na-

S8 l I O W '

\

,Turystuka kolarsko w Wi.mie
T

•

stępujący turyści:

Zdzisław Krzemiński 652 km.,

WacłaVi! ~lekowski 600 km.,
Jan Wmklel 426 km"
Antoni Filip 396 km.,
Stanisław Laskowski 342 km.,
Stefan Marusik 186 km..
.Janusz Szkudlarek 652 km.,
Czesław Kotecki 452 km,
Kazimierz Sk6ra 412 km.:
Romuald Wójcik 348 km.,'
Józef Janiak 298 km.,
Józef Marciniak 120 km.
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załatwia Wszv59~;e
.
•
, . " sprawy sportowe
Zarząd Miejski w Łodzi, Wydział
Prezydialny, Oddział Ogólny, pis-

mem z dnia 18 listopada 1946 roku,
. Nr 00063/99-4:6, komtmikuje, iż we
wszelkich sprawach, związanych ze
sportem,należy zwracać się do Oddziału Wychowania Fizycznego, mie
szczącego się przy ul. Piotrkows..'.dej
Nr 113.

domu nad ranem z odmrożonymi palcami u lewej nogi.
Wszyscy do.mownicy byli pogrążeni w glębokim śnie.
Gdy Andrzej stękając ściągnął but - w przyległym pokoju obudżita. się .Tatial!l!a ' Wicierowska. Na'l"Z1.liciwszy
szla,frok, wykradła się z pokoju pocichu na palcach.
Domy:Ś'lała się, że coś się z1ego stało Andrzejowi. Drżący
mi rękami zrobiła mu,opatrllnek.
. Od ro~z,anej snem w puchowej pościeli Tatiany
powiało nazz:iębniętego AndrzeJa ciepłem...
Wróci'~ do swego pokoju dopiero o pierWszym brza.sku.
Nowa eri.IDcja nie zagłuszyła jednak w Andrzeju myśli o Hance.
Począł poważnie niepokoić się zwłoką w odpowiedzi.
T!l'wało to krótko. Nadeszła depesz-a. Redut{Jwska donosiła, że prawdopodobnie~ .. przyjedzie do K. r-Hoe wie jeszcze na pevmo, niedługo da ostateczl1ą odpowiedź, czy

umierającą żonę. Gdyby to się udało ...... dbiecywał Aro:, drzej'Owi spe1n.ić wszystko, czego tylko z,echce ...
I rzeczywiście, zawdzięczając staraniom Andrzeja
i całego personelu pomocniczego chora. poczuła się lepiej, powoli wra'cała do zocowi:a.
Pó tygodniu mogła już byc przewlezi'Oilla na dalszą
klwację do domu.
Pułkownik Redkinowski zjawił się w mieszkaniu Andrzeja obładowany pakUnka.mi. PrZ"Jniósł w podarUiu'ku parę ciepłych wojłoków i kilka butelek wina. Był pełen wdzięczności. Mówił, że to nie wszystko, że cz,eka,
czego Andrzej zażąda ...
Andrzej nie pił wL.'1a 'Od wyj-a:zdu z Moskwy. Smako·
wal0 mu. Oczywiście nie chciał żadnego wynagrodzenia.
W czasie uczty jednak przyszedł mu nagle do głowy sza- .
leńczy plan...
Zapytał Red'kinowskiego, czy jest gotów polecić raprzyjedz,~e Ona, czy też on ...
zem z !Uffm nad miasto W. PółtQfia tysiąca kilometrów dla
Andrzej ucieszył się ewentualnością przyjazdu Hanki, samolotu myśliwskiego nie stanowiło bardzo wie1kieJ
wyraźnie zmart".viłasię tym Tatiana.
odległości. Zniżą lot, spikują nad d'omem AndrzeJa, a
Ale oto zaszedł nowy wypad.ek, który przykuł ioh on zrzuci lr..artkę przywiązaną do kamienia. Tylko, bY)
uwagę. W drodze na front zatrzymało ~~ę VI siole na pa- i c h n i e z e s t r z e l i l i N i e m c y . . . ·
Pułkownik zgodził się.
rotygoclin.iowy pobyt kilka wojskowych formacyj. Mię
dzy innymi m~ał tu wyznaczony czasowy postój jeden
, Andrzej nie posiadał się z radości. Mocne wino v.ryz lotnkzych pułk6w myśHwskich.
niosło go nad Wo{1gę. Długo .na brzegu krzyczą.ł: Polska!
Zdarzyło się, że ciężko zachorowała żona dowódcy Polska'! szeptem wymawiał imię kobiece. Ostry wiatr
tego pułku, Redkinow:;ldego. Andrzeja wywołano do porywał te wyrazy z ust w ciemną,", pustą przestrzeń ...
Lecieć mieli pojutrze.
szpitala w nocy. Pułkownik Redkinow.':Iki zaklinał, na
(d. c. u.)'.
YJ'~mt~ie ŚWięWŚcl'ł blagalI b~ r~tvwać d,ego v.rawie już
i
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lekar sko-d entys tyczn e W Łodzi i~ż, czynn~

STAROżYTNI

Bezpłatne porady i zobiegi dla

RZYMIANIE •••

NIe bądź.my tacy dumni z tego,
że żyJ"emy w okresie wynala zków.
Technik a już w starrożymości słała
b, wyso,ko. Oto np. Rzymia nie używałi machin y, która za pl"zekrę~
ł '
. .
cemem korby wyrLuca a z s'lebIe
jedną strzałę po drugiej . Był to'
więc, można powiedzieć, łuk ...
zmotory zowany ..
.

uelijCe)

I

Stę młodz~ely

W <1nilU Wlcz:OlrajlSzY!l11 odhyło s·ie u: l'Jei ir,go d7;iedZ'i.ni:e r,oozY'sJie DtwaTCi:e ważnej p1:a·cówkl llshe!.
zdrol,VlOlbnej - ambula·toóum le~~r
skQ _ dentys.tyoVU€lgo dla mlO'dz,:ezy

oho'rób jamy
nia, któtrej wszystk ie trzy "pocieske
chy" nie miały z,U(pełnie tylnej pary nóg.
łódzkiej. Trady.cyitll'e~D
przec'ec la
Prosiak ami zainteresował się pe,
ws~tę~i cLo kOl\1ał, p~ez: Mijal. k~ó.rY ,~ A.m.n~~rsk;e zes~oły św~e
krotkJ:m
przemoW
liemu po'dkresht do ~ ~t!!c llP .n'
wien mis.trz tresury i nauczył je
,.
nIosfość i wa.gę n,owei instytUCji. Na
!I'
chodzić na dwóch przedni ch no·
dł
370 DZIECI I 3000 żON
stępl\1:'eprzemawiali: Nacz. Wy.dzllalu t,co~>J
e
ga·ch"
Dwu'llQ
.i:ne
świIliki
Król Syjamu Rama V, zmarły w
"zaang aSt.omatoilQlg,i-cznego Mi~. Zdrowia, .T?' ~rled
i. 1910, pozostawił po sobier ii żowane'" zostały do filmu "Alkja
dr Berma!l1, NatC!z. Wydz. Zdrow. J3. 'i~
•
Sław
Zarz. Miejskiego dr Dz.:'lIS i (b ram1emniej ni więcej tylko 134 synów i w krainie czarów ".
Wojewódzld Wydział Kultury i
• n:'a Unil\Vie'fisloiertu Łódzi~iego. ,prrO'I.
236 c6rek, razem - 310 dzieci.
lVhvfzm,eiT.
Sztuld oraz polskie Radio nawią~
Zdawac by się mogło, że to bajka,
zały ostatnio ścisłą współpracę· PoR
11
II li'
B
ez!p
oś
r:ecLn
i nadzór le:ka;rsoki na1d
a jednak falM
jest prrawII
pr'zY1ahodillia obiat Uniwe:rsyte~, acLmiwiato'Ni referen ci Wydziału
dziwy i tłumaczy się po części tym, .
nisJtratcja uatomiast na,leży d-o Zafzą- tury i Sztuki weszli w skład KulKomiże kiról ów miał 3000 żon.
du M~ejSfkieg,o.
tetów Radiofonizacji.
Ii't
Rama V pobił więc z pewnością
\V związku z wszczętą weryfik a- czarek Kazimierz,
o,D'rÓCZ,O'glmiltlln'e2;'O Z'l1Rcren>i<a spo'
Łódź, Infland zka
\Vspółpraca referen tów powiato rekord świata zarówn o pod wzg>lę cją kandyd atów na członków PoI-.
84, bez zawodu, 947. 51) Opas Fe- t~oZlno - leC'zI\11oz-eg·Q oprzyc1ho,d:n:a sp'el wych
będzie polegała przede wszydem ilości dzieci jak i żon. Docho skiego Zwiazk u B. Więźniów Poli- Eks, Łód~,
28 pułku St~z. Kaniow !]i swolj,e zadal[1ie, iako kiUni!k.a u:ni- stkim
..'
na kwalifi kowani u amator.
.
51, kraWlec, 913. 52) PlęCek Jan,. we rsy1eClka.
wało się jego zdjęcie w cyUndrz c,
tycznych, KomISJa Wery:flkacYJna Łódź, Kilińskiego 43, kupiec,
skich zespołów świetlicowych do
idącego na czełe szeregu swoich
939.
Amhl!'la:t
oni!\l!ID
przy
ul.
Legionó
w
l
Koła Grodzkiego w Łodzi ogłasza 1}3) Pasiewi cz
Antoni,
Zawadz bęrlzi.e czrone 10 g-odzliJl dz.ieillin~e. występów przed. mikrofo nem Pol~
synÓ>w.
naz;viska kandyd atów na członków Ika 21, księgowy, 723. Łódź,
54) Pogorzel- Ws!veHde p.a:ra,dy i za:b-i-t~\gi d:la mto- skiego Radia.
Zakwal ifikowa ne zeZWIązku.
Osoby
zaintere sowane i ski Stefan, Łódź, Wólczańska 4,dz;'e,żv szkolnej
(ze szkót nOl\vslZerclh~ 8poły . ś,vietlicowe
POJEDYNEK O 10-J..ETNIĄ KO. względnie mogące zgłosić jakiekOl-1Dyr. Państw. Gimn., 949. 55)
wystąpią przed
Pienvo'h. śr:e'dll1ich i W\"ŻS,zY1chl będą c3!ł
wiek zastrzeżenia, lub zarzuty co do trzyk Franciszek, Łódź, Okrzei
BIET~
przedsts.wicielami 'wydziału progra35,
~{QwiiCl~e he~mtatne.
powodó
w, dla których były \vięzień szofer, 1480. 56)
Imię Ninon de Lendos , kobiety ,
mowego Polskiego Radia, gdy zaś
był aresztow any oraz co do zacho- czysła\v, Łódź, Słowikowski MieDowborczyków 5
Pe~r:siQinel s!ldatda sIę już z 30 l;:;kaktóra d'zięki s.wej s'ztuce miłosnej wania się jego w więzieniu wzglęzyskają ich uznanie , będą mogły
urzędnik państw. 72. 57) Walte: rzy .dentystów, W lctórYCih
ka.żdy bę
pa:'zeszła do histoł'i'i, znane jest dnie obozie - proszon e są o zawia- Janusz, Piotrko
wska 215 bez zawo- rlz~e p.mcowat w przychodni 3 .g.(jIQJz. stale prcdukować się przez radio.
Wlszys-tkim. Nie wszys·cy natomi ast domienie pisemne, nieanon imowo du! 129. 58) Wichro wsld Stanisław, a.ue:ruTh~e
.
Impreza ta przedst awia korzyść
Weryfikacyjną pod adre- Łódź,
wiedzą, że Ninon poOdbijała jesz- Komisję
Stalina 37. elektrom onter,
sem: Adw. Kurnato wski Renryk , 1459. 59) Zakasze wski
rltworzernie mię-dzy:s'zko,luego amhu obustronną: zespoły świetlicowe bę
Bogdan
cze serca męs~ie mając lat 70 (!) . Łódź, Kiliński
.
ego 113, m. 21.
Łódź,
Przedza1niana 29 lekarz ll'l;torlmm d'e;TIitystycZil1!e~O ies1 orgrom- dą miały możność zapreze ntowan ia
Nawet pOjedy nkowan o się o nią w
nvm ror<ik~em naiJ)'rz6d nGUs,zeg·o l·e'cz478. 1) .. Bądzi6.ski Jerzy, Łódź, 2210. ?O) Vogel N,,:talia,
Łódź, Za~ l1ictwa s'IJlofeoroego. s,z'czegó1T
tynn cz.asie.
I1:'e W się a jednocześnie zostanie wZJboPiotrko wska 208, prac. kolejowy, chodnIa 64, urzędnIczka.
na,jb3'rdzi~ej za'll~edlbanei i niedO'cem·ia- gacony program radiowy . (p).
Kawale r de VHliers, nie wiedząc, 695.2)
Borek Józef, Łódź, Zacho- p ...........................
·· ..........................- - - - - -.......- - - - - - -......- - - -.....--=""""" """""'''''
że jeStt sy!Ilem Nilnon, zaknchał się dnia 213, sprzeda wca, 175. 3) Choda'''''=-............- - - - - kowski
Kazimie
rz,
w niej bez pamięoi, gdy miała pra
Łódź, Grodzień
ska
5,
robotnik
, 289. 4) Durski stawie 60 lat. Skoro dowiedział się
nisław,
Łódź,
plraiWdy" p~ełtllił z roz.pac·zy sa- kupiec, 157. 5) ChełmońSkiego, 37,
Karski Karol, Łódź,
mobójs two.
Kaliska 4, bez zawodu 716. 6) Kura
Ninon de Lendos , ma.jąc lał BO, sik Józef, Łódź, Bydgos ka 16, tkacz,
otocz,orna jeszcze była rojem męż 72,8. 7) Kotońska Ida, Łódź, PabiaIII
III
czyzn, ktÓNY rpr:zep.adali za jej to- nicka 14, bez zawodu, 751. 8) Krakowiak Bolesław. Łódź. Piłsudskie
waTzystwem.
'
go 21, ślusarz, 685. 9) Kmieci k Helena, Łódź, Gołębia 9, bez zawodu,
NERON JEźDZiŁ WIND~
909. 10) Kowalc zyk Zygmun t. Łódź,
przemysłowe konkurują
~rzedsiębiorstwami
To nie żart. Cesarz Nero posia- Nowomiejska 3, elektrom onter, 823.
11)
Kubick
a
Eleonora. Łódź. Nadał w swym pałacu windę, którą
Przemysłu
VI
wrot 43, bez zawodu, ~l22. 12)' Koło
wjeżdżał na wysokość 40 metrów . dzi~jska
Aurelja , Łódź, Piotrko w- zakładają świeflicę
święcenia dokonał ks. Kazimi erz
Jak wiadom o budynkii rzymsk ie ska 136, bez zawodu, 846. 13) Kra-w nIczym nie ustępowały obecny m szewski Stanisław. Łódź. Wilano wW Loozi- oraz" na łereniepoo';; swych p:raco\vln:i'8!ch zaledw ie' 300 Olszew ski. świeHica posiada już
ska 49, uczeń, 849. 14) Kulesza 'Vło łódZikich miast i osad fabrycz
karni eui com WI elkom i ejsikim.
nych pracow ników. Robotn icy ci nie radiond biornik , a kilkadziesiąt
c1zimierz, Łódź, Piotrko wska 125, istnieje znaczn a ilość
drobny ch mieli dotąd .świetlicy, gdyż niewy- książek, zaofiar owanyc h
przez
lekarz, 958. 15) Klonowicz Adam. przemysłowychp,rzedsiębiors.
284 M KW. MALOWIDEt
fw po starczające lokale zakładów, oraz miejsco we s-połec
Piotrko wska 114, kupiec, 950. 16)
zeń&two zapoczął
W r. 1621 Rubens otrzymał od Klimcza
k Eugeniusz, Łódź, Kwiel?i- niemieo kich, kt6re ze względu na nieduża ilość zatrudn ionych w po- kowało
biblioteczkę·
królow ej francus kiej Ma,rii de sta 1, tokarz, 742. 17) Kozłowski zatrudn
ioną w nich niewielką ilość szczegó lnych
przedsiębiorstwach
Biorący udział w otwarc iu świeMedici zamów ienie na l i olbrzy- Witold, Łódź, Piramow icza 8, ęko"- p.raco'\"mików, Otra,z
na rozmia ry stała temu na przesz.kodZlie.
mey z ramien ia Dyrekc ji Zjedno-mich ma,lowideł dla Galerti Luk- nomista, 745. 18) Kotoński Roman. p'l"odukcji nie podlegałą nacjona
liGd
tk'
rJódź.
1 ł d
Kraszew
t ł
skiego
18, tkacz, 944.
cżenia dr Wojcie chowsk i, dyr. Fi"
sembun kiej, obrazujących' pano- 19) Kubiak Józef.
y ,:'szys,. le zaK a ~ zos a y u- cołowicz, Inspekt
Łódź, Przedza lor Pracy Jeżewwanie królow ej. Pracę tę wykonał niana 100, technik tekst., 750. 20) Zil1cji. Celem urucho mienia tych ruchom lOue l pr<JdukCJ8 zaczeła l "
zakładów, z ini-cjaŁywy Hinisłer
•
h mowco
,
- w -nnd
••
-.
Z,!H l 5Zereg lnnyc
p'~ malarz w Antwer pii w ciągu la1 3. Kamińska Janina, Łódź, 'Wodna 2,2 5łwa P'rzemy
c, DyrekC
ja .
ZJednQ
czema11,~re511
-1'1'1 w
Mu powstało ZjednQ- wzrasf-a
h przem.O
,.
.. Wlemac
. . h
.
. '
swyc
Łączna powier zchnia obrazó w wy- D'rof. U. L., 735. 21) Kuroszc zyk Gze'l1ie Przemys
wspolm
e
z
pr8cow
mkaml p!J.'zystą
łu Miejsco wego, któ
• }'sc• TOl'"
".
tI'
,
..
' · ci.omo:?o
I SWle lCy
w zyClU
nosiła 284 metry kwadra towe 1 Ho- Władysław, l'-,ódź, Szewsk a 2, ku- re T\.T'zeięło administrację
u zniszcz onego nb'· ".
opuszcz o pIła do . remont
b
.I. 'k'
niec, 822. 22) Korkow ska Maria
.
'
b
d
k
l
l~
I
<o
ro OtUl {)IW 1 ZyCZylllJ.ł
norariu m mistrza ustalon o na 20 :f...ćdź, Kaplicz na 16, bez zaWOdu
u yn u ce em uru- b 10" owym
; nych i pOO1iemieokich przed.s·ię- p-rzez ·' wOJnę
"
·
.
·
l
·
'
.
'
b'
.
.
·etl'
l
yma SIę
tys. dukatów .
ona d
o.
rQiZWOj u
ch omlem a z lOrOWej SWl . ilCy a . y -:l>l"zye,E
734. 23) Kuroszc zyk Sylwina . Łódź. bi-O\l"'stw przemysłowych,
1_
zafrudn ia'k'
tr d'
h
ZYCla fiuHuralno - tOlWarzySlk·legO
Oczywiście Rubens owi w wyko- Warsza wska 10, urzędnik, R13. 24)
tą.cych do 50-ciu praeow ni'ków.
prac~m OW z.a u n1~n~c w p.o- mieisc01.vych praoo'W
'ników, a zwIananiu malowideł dopomagał cały Kapuściński St.anisław, Łódź, PiwJednym
Si~czegolnych
z
bardzie
j
O'żYwio
przedSIębIorstwach sz"'za młodzieży Chór zOfgani·zonych
na
2'3,
ekonom
ista.
960.
25)
KaraZJedno czenia.
sztab współpracowników,
ucz- szewski stefan. Łódź. Batorer!o 20. terenów
,,-,
..
działałności Zjednoc ilenia
wany przez młodZle
z miejscową
niów.
cieśla; 90.2. 26) Kosmsk i Stefan W wojewódzłwie
Otwarrcie świetlicy odbyło się oraz w)r. stępy solQW-e wypełni
łód.Z!kim są Pały
l'-,ódź,
Ce~ieln
iana
5,
woźny. 953. 27) b1anice, gdZie zrzeszo no 37 przed- w ll'hiegłą sobotę, dnia 23 bm.
śWINIE DWUNOżNE
Po- część artystycmą.
B.
Jerzy, Łódź, Kościuszki 32 siębiorstw. GrOS zakładów słano
Nie' je.s1t to p,rzytyk do pewrnego Kulesza
urzędnik. 945. 28) Krzemi onka Ste~
Konstantynów
ga.tunku ludzi. Boże broń! Przed fan, Łódź, Malarsk a 6, ekspedj ent, wią tkalnie, których urucho
miono
wojną oprosiła się w Ameryc e świ R56. 29) Lachm an' Hugon. Ł6dź. 11. Są to prrzeważnie małe pracoPiotrko wska 31, kupiec, 814. 20) Winie: zatrudnIające od 5
do
Lao Antoni, Łódź, JUljanów, Jarzę~ botnikó w. Prod'Ukcja łych 12 rop!rzedbinowa 4, urzędnik, 749. 31) Lisow
Ukw~dowoć
ski Tadeusz, Łódź, Miljonowa 25, się-hlor'SłW wykazu Je znaczną
tenurzędnik, 760. 32) Łukasiewicz Ed- dencję z,WyŻlkową. Już
ołkowych
w sierpllliu
mund, Łódź, Andrze ja 41, kierowc a wytkan o 18 tys. m, eh' ów
+n' h
h
tkaniny ,
ro,
, ol.e j' samoch odowy
W. Konstantynowie Odb·™ się li Iwanv i d
74· 33) M'1 k'
W ostąa~i~c;w~
. l_
,.
I
t
.
Zida,rz~j
~~d'k~ llk~~fda~llę~.~r~ wicz Alfred, 'Łódt
,.oJ
•
~
'.
z ewa s owany. Qdy po odLiPOw:S ~n~: Ny!K0I11U1ąc an w 11~ pr~ce?tach. roczysta
akad,emia .poswl~cema 10- ZYSkalllu ~iepodleglości dom
dów dzj,ałkowY'ch przez instytucje ro- piec, 743. 34) :Jv.[aślankiewicz'
objęli
Ma- Obecna zas produkC Ja mleSlęcz,na ~alu Stowa~,zyszema
szczf\ice so,bie prawa do gruntów, za- rian, Łódź, Napi6rkowskieg
Śp.lewaCZego prawi pos:.adacze, nie nadawał s,ję
61. ku W',Y'liosi p-rzeszło .30 tys. metrów .
1m, Fr. Chop:na.
Ak.ademię z.agait do celów -organizacyjnych.
jętYClh przez dz,ialko'Wców. Usuwanie piec. 503. 35) Masiere k o. Heiena
Ptroouk cja przedsiebiorsłw in-~ prezes Stowarz yszenia Wfadysł
z terenów, kt6re dzialk,()\wcy wlaSlną Łódź, Pomors ka 80, bez
.aw
h b
' • ..'
t Z ki Kanar, po czym zobr.azowaJ <lotychp~acą i nakhvdem gotówki z niteużyt- 774. 36) Musiał Francis zekzawodu '
\\TaJne zgromadzenie cZllonków w
Ł6dz'
nyc
rall)z
r?,wme
z
Wz.raSi
a.
.a~
a
cz.a-sow
y
dorobek
kow dOIPITowadził}, do stanu ku.Hury Sienkiewicza 0:1;. tramwaJ'ar'z
organizacji.
dniu 10 lutego br. uchwaJi~o z;;brać
843.
dy
blachaa
-skle,
dawna
firma
Mess
<1",
P"
. lokalu
'.
o~rQodnilczei. ni,e tvlko uaraża na wi,eł- 37) Maciejewski
ł
. . fundusze i przystąpić d,o przebudo_-l 'k·
osw:.ęcema
Wacław Łódź Ki- roz!Jocz
dokonał mIeJę a p:ruuucJę h ecze'k bł'O- scowy
.
<1ziek n ks.. J K
he sitr~ty m~te,rialThe,. leDZ równde~· 1ińskiego 96, kuchmi strz,'
nk,'
W wy. Z ,dochodów z organIz
owanych
808.' 38) "<izanych dla pnemv~łu chemic zne- krótkim pr;emóv,
.ie~iu
POW'!;ltdul'e zmeohęc,eme -do da.lsz.e.] Marat Francis zek, Łódź,
'~Dh"'ędil
'
on
~~,P'Tez
or~z
sk!adek
członk~wskjcłI
Pomors ka qo. Mechan iczna fabryka torebek członków d'O dalszej
~mcy. Ws'zys~k? to sltwa,rza TIlI~o- 94, ogrodnik, 905. 39) Mirel
-owocnej p.racy. ;:~~rano okoto
zt1;dane trud'UJscl. dla mzp'o,ezętej na 1'..ódź. Narutowicza 75b, kier.Ignacy. 'JaJDierowveh, choć nie n-omada no- Miejscowy burmistrz St. Janebz ek" ~votę ~loprow 1S'O tys. z.t. 1 za tę
a<1zono dom -do stanu
hanW:le~ka ska1ę, rukCll. mas-owe.g.o za,kla- d1owy, 933. 40) Matczak Feliks, woczBS
inych urządzeń, w z.nacw:vm pod~reśm znaczny dombek organi- nr~"dW'oJennego
dama ogro:dow dlZ!~lko\Vy<?h~
" .:.".
Łódź, Kopczyńskiego 89, kupiec. ~to1Jl!liu ndkryw a Zia'Oot
rzehowa~ie ::a~jl w dzie·d,z.:llli,~ propagowania p:e- Sto~varzyszenie
~by ten:u ZaiJ).Qhlec Ml'!1łste!,stw-o 9&6.,41) Michalski' Kazimierz, Łódź.
prze)aw:.a ożywiowojewodzfwia łódzkj'e'~o . W . _ sm, ,który osiągnięto dzięki
1
Odbudow}. wyda,to .za:rz~dzeme, .na Tetmaje ra 40maga
zyniel' 752 42)
t' hk' pt k'''' ~. ..arsza wspolPTacy stowarz yszonyc h. z,godnej ną dZ af.alność, ma w1.llsną bibliotekę,
mocy ktOof'eg-o odbH~Irame glruntow Masuszek Eug'
prowadzi chór 111ę-ski, mieszanv idzie
t
'R d
~na ~ek~ Id aJ _~~rS'.
spobez u,p'l"z,ed:nóego .uz~o~;n,ieml~ .sprawy ska 6 robotni ema 'Lód'
W części wok.alno-muzycznej wy- cięer, 'łl roczn:ce i święta
43z), MI~ om: zvwcze. ,,_,a'. 'la, V. :5'tolf!;r~kle p.l'zy- stąpi!'
na~rodowe
Z gtmną nJe mo.ze ml.ec nue·Jsca. W
Ś73
soliści
•
' . . ca, .'.
h' t
nr[';an.izuje akademie, często Ul'zn'dz.a
t 'ły d . rod k 'l d
\vypadku szczególnym należy dażyc skI KaZ:~le
.
I
or,az
rz, Łódz, dyr. lczew
c
or
s
-owarzy
szewyd.
.
') ą:9ll
-o P , Ul CJ. I!zwi i ram nia ptOd batutą KamiJ,a.
~
do tak'I,e.gO załatwienia sip'rawy. a!hy .. C~elll1J;:
Paśnickiego. :mpre·zy dochod ov~e oraz organizu
44) Marczewska '1ikiennych, dla;b.d hudow ujacvcn
je
przy -od:dv..waiTlill terenów na inny 001 Marla. Łodz,~ 987..
St..
• występy na teren1e mniej:;zych mr,aKrolewska_ 4, llczenn, i:- c;iępowiaiów wOjewód7.łwa
łótl7.fr
°Cwh·ar~YS
Z~l11et
. sp~ewac
45) N ak J' f
I,m... ~t~,~zek jak Qł·owno, LUltomiersk i i.u"
kompemsowflć straty dzlat'lmwców,.a ca.' 829
.. •
~
' . . OPIna les uaJstars.zą ze
, .
ow
o~e a, Łod'z. kIego
o-rgan1- ne.
naIJbe<r-ctzlef zmszez
w Sz.:;;veigól:n.ości zal'ec.a się przydz1e- Lokat~rs
onych z,aClą na
terenie
KOllsta
ntynowa
.
;~a
.
12,
,nauc~YC
lelka.
.860.
lenie działkowcom terenów zastęp- 46) Nledzwledzki MarIan,
B,
' O f t ho
P d
Łódz, 28 wzez wOJnę.
er a
wiem
na
[,ze,
wojną
1?39
czvch o tej samej powierz chnt
r.
z
wI,asnyc
h
runfł
Pguołk.
Strzelców Kaniow skich 41, wykona nie tych robót. ZgłoSZOl
l1a~IISJI~wc~ao'kupIlo p~ac i l WYhbudowa- ~:rd~S
p.owyż.S!z,e zarzad,z·enit:~ ma na ce:lu . ~. 47) No?,ick a Anna,
~a~~szu
za;'hamOlWalnie szk,odLiwei liikwida,oji Il!ll LudoweJ 23, student kaUdź, Ar- ry.rzez Zjedno czenie pobiła oferty
w
acYJnyc Diętromecha- tnnych. wie!k.5Zych n~7,edsiebio;rstw wy murowa nyorgan1z,
dom.
ogrodóv, r dziarkmvych'1 rozwój s;p.ra- mk, 961. 48)
Od 1 wrudnia br. llmeho.IllO!l1a ~o"
a Anna, Łódź. '1i!'lko ~1.tl'\n~lQlWalJlvmi cen~m1.
' W czasie -oku.pacji oom zostal strunie jeszcz.e jedna p-Iacówk
Wy o;gródk6w d'z+al'kowyclh zswc1nie Zygm~t<;>wskaNawack
14, bez zawod u.684 ..
z'
Wy'tY'OZ'l1Yi111j d,eikl"'c!Vu o OIgródka,ch 49) NleChelska Janina,
a Orbi.
.
. ' Stowar vs
Łódź, Ogro- ZJedn(,~7,P.'l1le l'rzemysł:!l f11ejsco
.
l
K 1
. , .~~y zen:l!
ouebrany.
'Zl'~i,kovru
:.ch. K.
Niemcy mwsca
w
a>;,szu.
dowa 64, przewijaczka. 686. 50) Ow wAdO. W p.aiłila-nlcach zatrudn
Orb's
mi.eśc:ć
się
,
'V.Y
ia w Bn,-m~escl~kl w mm P?sfer'1lnekp·olfcr· hedz;"e w Ka1i.sz,u p,rzy ul. 6-go
"
~
U\tyne został Cz.ftS~10WO() przebud-o-ni,a 9,
SitęipZ 113 N N I li ł. ó D Z li I Nr 326 (513)
Na

świecie

dzieje się wiele rzeczy, o ktoo-ych "nie śniło się filozofom" . Kilka poniższych farktów
z różnych epok i różnych St1rOiIl
świata świadczy o tym dobitni e.

powyższy
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.
wys qplQ me ugo
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PO.III cznych'

1

I

r tni

Drohne zakl y
Pracownicy Zje oczenia
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z wielkimi
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Z życia organizacyjnego

NIe wolno
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Ze anie Z iqzku· S n raJów
II

WTOREK

Dnia 24 b. m. o godz. 11 w lokalu
kursów. (Kilińskiego 50). odbyło się
~~;-R5~chosława.
Walne Zebranie Centralnego Związ
LISTOPADA
Leonarda i Waleriana ku !3tenografów i Maszynistek w
słowo Tomira
Łodzi.
,
.
..
"
.
Związek
stenografów
lstniał
181.. Odwrot WOJsk francuskich przez Be- prĘed wojną z centralna siedzibą w
re:zynę.
' .
~"ał
J
1855 Umarł w Konstantynopolu· ADAM" Warszawie i szerok?
rozW:
swą

2

:Piotl'a i Konrada;

MICIUEWICZ.·

.

1931 Umarła w Nowym Yoku głośna gWlazda ekranu Lya, de :PnUi
1932 Ratyfikacja paktu o nieagresji między Polską, a Zw. Radzieckim.

KRON
TELEFONY
WOJ. Urząd Bezp.
Pow. Urzą,d Bezp.
Kom. Miejsk. M. O.
Kom. Pow. M. O.
Pogot, Rat. Miejskie
Pogot. Rat. Ubezp.
.-Pogot. lekarskie PCK

łKA

W AZNE

i pisania na Maszynach Centr. Zw.
S. i M:', przy ul. Piotrkowskiej· 83
i Kilińskiego 50 które kształcą z

-

PowstaJą agendy ZWIązku.

.1

iii

•

me

. WAU
PosiedZelle . n

został

Odnow~- jąca łatwo

zagranicą.

Na przewodniC2ącegokomitetu
werbunkowego i propagandy wybrano prof. Wróbla,
W kł d Z' d
Zwią.zku weszli: ;re:es -.:,rjr UT. Czystochcirski,
I wiceprezes _ Fr. Wojna:r, rr wiceprezes _ M. Garztecki, smetarz

-

przynętę.

Zepsuł;:ś ~ale

z-a1atwić ważną sprawę, o którą ci tak .. ,
..
w danym wypadku chodzi.
Osobr.lik rozkręca SIę. Poucza.,
Rozmowa nie klei się. Figura pokazuje, śmieje się z twej meza~
" •
•..
, •
u1Z1e obok ctebie z mm:ą ,na te- radnoocl...
•
•
mat: "Odczep się ode mnie" i
W tym mome~l~ t::zystępuJ6SZ
zniecierpliwiona zapala papierosa. do ataktt na celeJ lmll.

Wtedy nadchodzi az,as działa-

~~~On;ejPe~~~~~n~&d;~~i~~er~~j~~ Kiera

~~~w~~w~
Nr ZZ) -- szawiie 4.8. 1944 r,
Ireny ·1\bckiewicz-ównyor.az za d'Usz.e ofiar wojny
TEATR POWSZECHNl! TUR (li-go,
"1"1 l'
P' ńl
k"
Z':' R
Listopada 21) godz. ·19.15 komedia Bli- Sp. i. a lny
le . mw"~ lel,
0'.d1
ezińskiego "Pan Damazy".
misz ewski ej, Marii Fornalskiej od'oęTEATR KAMERALNY DOltIU ~OŁ_dz.j:e srę W' dn. 29 Iisto~ada ~946 r.
NIERZA (Przejazd 34) godz. 19.00. - lo .godz. 9 r~no yr ~ośclele 00. J ePremiera komedii J. Anouilh'a "Spótl!:a- zmt6w, ul. S1,enkrewlcza 60 ł1llbożeńnie".
siwo mf,obne. n-a które zapmszają
TEATR KO!\łEDn MUZYCZNEJ "LU'l'- wszystkIch, lromuJl3-..~ d'l'o·ga pamtęc
NIA" (Piotrkowska 24S) l,odz. 19-ta zmarłych,
operetka
Lehara
"Cygańska
TO~r:,"7."'Z·
~';i r:.....
n:"a..y
z Makowską,
Piasecką
i ~ilaskim. miłość"
Tra ~J~!1

ś·p..

-

ma.

Sto Brelewski, zastępca sekr.L. Nowaczyk, zastępca sekr. - I.
_ Jak pan to zrobił? _ pytasz
:R:arczewska, Sk,e.rbn~ 3. Kaca-i bokim pULlzlwem..'
_..3'
.
łlU"dzkl'ch
marek zast. slcarbnika __ J. Gna- z grę
,
.
t
k
'
·
....
[
Ft
h
•
(
)
Za dusze łodzl,anek,
dzj~tac.zek ows a l ~\,
10 sowna. c.
sp.oiIecznych, zmarłyc.h W: Oswi1ęci.,..
!\niw 'VI' r.1943~4 ś·P. Janiny ŻyzniewZ sąaow
s:kjrej, Klary Zboromirsikiei; HeI'~ny
1ft

~-:15 '::'Po~ó{(~~i~~~~na

l '.

pogotowia stenograficznego,
. .
.,.
•
\ . C t_f.'~;>
koniitet red ak .
•
bunkowy
SympatIę bllzmego moana zdo· o t:t..K.leflir'-".
.
al "..e
- Biuro pogotowia
cYJny stenograficznego
l war
.
. b
'
aJ
k:l
Wl
10
yc m ym latnstwem.
a8Zl1e
- N a takim •WIetrze . . za:p tudziałalność. Obecme ZWIązkowcy pod kierownictwem prof,. BreleW'- ma1ym. W grube łgarstwo nikt papierosa - to
byle Jaka $Z
kontynuują
nadal przerwaną przez skiego ma za zadanie każdeJ' c h w i l i · ·
KI
t "1_ takieka.
.
Pod
d
y
me UWierzy.
a111S eWAO
okupanta .stp~a~ę. K
s::rzą : ; "delegować b.iegł;Ych sten?graf0;V, od17OSić się 'musi do nie istniejącej
Ech, drobiazg. Każdy ~o poZWIązku. l nleJą "ursy
nogr l czy stenotypIStkI na pOSledZenIa,
,-L.
d
.{.
b'k 'K'd
trafi.
........................- -.................- - - - -.............. łzjazdy lub kongresy,
cecHy ane50 oso nI a. az a ry•
Kierownikiem komitetu redakcyj ba, ch06by najgrubsza, zadziwia-o
Próbujesz, Oczywiście me
nego
:prof. Wojnar.
chwyta
wychodzi.
pude1/ro
W'
~d-l'I'e' Dady Na~ goism
roku Si;ZWIązekf wydawaó
będZIe
spotykasz
na zapałek.
Facet ustnzecha się 1ro·
Pr ezy·d1um
Q}eWQ:z.;r,. J ...."
l kiu które
m- Powiedzmy
.
'
rodowej w ŁO.dz.i pOO,aJe d.o .wia,do- P
"""'" °ow" ,ebn°dzigr~ po.s ... ~, wanych ulicy waimą figurę. Facet zna cie- ruczn1e.
•. .
•
1946 f.. (~ST::>- io
......u
ac ę e zalIlt.t::reso.
.
_L
' t ćH
J. - powiada.
mOSCI,ze w dniu 27.11
o ruchu stenograficz;nym w kraju i ble z grubsza, ale nle na tyle, aJJY
- T
o:me
.
.- a

Ku czci

TEA ~
godz.

·

biuro

- tel. 252~72
- tel. i30-01
tel. 253-60
- tel. 185-02
- tel. 104-44 da) o godiz. 9-e? rall~ocUbę~Zle. SJę
- tel. 134-15 1~ .pleoorne :pos1edz<:TIle Wo!e.wod:z- tel. U7-U
h
Straż Pożarna
- tel,
8 heJ ~ad! Na:~owWeJ. W'dsak . konferencymeJ
UrZt;KłU
'Olewa
z
lego \TV
Biuro numerów.
- tel. 199-00
Łodzi przy ul. Ogr.odowej Nr 15..
DY~:URY APTEK:
,Na p01'Zftdku ohrad vry-~br członDzisiejszej nocy dyżurują, apteki: Cy*
mera (Wólczańska 87), Bojarskiego (Prze. kow o~w?dowych ~OmlSJl wyborjazd 19). Unieszowskiego (Dąbrowska czych ~ Ich 'z-astęp'coWJ.
Nr 24 b), Epsztajna (Piotrkowska 225),
działaczek
Trawkowskiej (Brzezińska 56). Pawlukiewicza 12), Apteka Pocztowa (Piotkowska
Nr 46).·
-

a

O zdobywa nIII u ludzkieJ" przychy nośca
Jako tO':

stępy .maszynistek ~ steno~ypistek.

niczka Izby Zatrzyman
dz·. ec""m-I

, .

zn.rał~ SiA n'!:Sł·d

My tu gadu, gadu, dyrek:ft;
wlaśc:iwie przydałoby 81ę,
wypić jaką kawkę.
Wsł"'pu;ecie
na . kawkę "z der
lI'.•
.f
•
aa.tkamt". (Rachunek
twoJa
l.
tk
rzecz). Rozmowa p ynte war o.
Ty się rozpływasz nad swoim.go"
ściem ...

:1'ze, a

ce

~r=;~!~:::::as:p;a:O~~
•

czysz.
_ Ale nie chciałbym pana tab'
f t n:
Ć
&P:nawa, łdół"a toCZyt;a się WlCZrQa",aJ 0:1. gdy eg,velk!ooja się rozPOl~YlnMa, kim dr018.zg1em a "Yepwa ...
!j)1l1Z'ed Wio.jslk'01\VYl1l Sadłem Reiooo- ucieikaJd na iIn'Ilte 1J'ięfu-a, by n'i.~ sły_ Ach, co też pan mówi _ powYmw Ł{)Idrz,i, OIoolooi:la nj;e!Piękme S'Zleć łm1zy1ków bityoh.
winien odpowiedzieć twój gość _
kUJldJsy st.O!S'UIJJ!k&w W Libie Zarln1zymąń
SwLadkowie ooistuja tailde z;d.arzedla Ma4ioilemn~ah w Łatd:z.i przy ut Ko· nie: P6WlI1JeInlU
klliikooalSll:ołetll'i'errl1lu sprawa. za1atwiona.
:penniłka,
dht.oIP'CU kluza.ła olSkallwO'ua położyć r~
Guzik. Jeśli spocmesz na lau.-.
Mill4lcti.a JJJUka M'i.lC\ha1ilrua M,a,j'W", od kę ma waJWęd-z.i tót1\:a d b:.ła go piO Tę r .......h _ wcale nie k.odzk za.łatwio.
"1:""

ILEI.

II~

u ·

o

.az.{jt'Wca d.o dJ:'lUlgileJj pOif.orwy silerpn.ta k1u btUltem, kaiklczą..c mu pa~>Qe. ChJo- av.
~
hr, il.ciet11orwniczika 1zby, odiPo.'Wiaodata
I wec oaiba.w.ił się zaJkaŻlemi.a.
_,~1_ M
d na. Powyższą manipulacię
l • z pew~ Mole dJzielC'i - pensJonariuszY 2Sad UIOOIWOtdlnił~. &l,e,r, źe . 0- nyln1 .odchyleniami na ezy przeTEATR "SYRENA" (Traugutta 1) -P1'iz,erw:a.i;n~e cihlopców. handlłu- rmścił,a &je sfałszCJlW'am:i:a mart,datu k;ar ,oTowadzić jeszcze U razy.
godz. 19,30 "Moja żona .Penelopa".
ją,cY'Ou na ul,iiCy pa(lJhe:r()lS.anni~ gruz.eta- ne!go, OIPiewając.egI(t na lOq zł, zrrueTEATR GONG (Południowa 11) - godz.
Zamiast kwiatów na gl'ób Haliny (mi iiUP. M<ł!jeroraz nTIlłcd.amń:. Zyg.rnuut niaijąlc c'.Y'frę ,,100".rt1 a ,.,200' . Rów.luie1ź
Dopiero wtedy masz szanse.
19.30 .. Przez dziurkę od klucza", Dymsza Kopackiej składa~ na "Sienkiewi- Skmz:y1pelk, Qldporwiadali poza tym za 0IS!k. S!k;fZWe;k dOlPuścil s-ie p.r'Zy\vla.')CZYS.
Gierasieński.
ezówkę""'1.900.- zł. dyrekcja i pra- fałsz,oIWaJniJe na siWolia korzyść man- WC1Z~a P1:enJiędzy, p;O!Metrając od
TEATR NA PI:l!łTEmUJ (Traugutta l) cownicy Państw. Zakł.Przem. Wełn. drutów lro.rn:y1Clh. ~~ ma- trz.edh clhlioqyców. kail'Y 1)1O 500 zt wY- nieczynny.
Nr 5.
lYl1n hau1ldlaif'Z>Ołm;
. s'ł:arwtia;;iąc im zaś p1o'kw4..llJo!wattl1a p(} 11l""'....._ ......-.,.".--""""""""~----"'\
JJZIEC}ĘCY TEATR KUKIEŁEK RTPD
-oOslkarź.ooi nite p.m;Y'.znaAd s1ę do wi- 100 ~ł kaoolemu.
KOJ.\>IPLETY
(ul. Nawrot 27. Doni Kultury Milicjanta)
Członkowie ·Koła nn, PCK przy ny. JlediJ1ak zreZl11lań HClZłI1yc:h Ś'v,IThl!ldSad,'llWZlglętdmi:a.ją,c llii'Siki pt()'g1om uU C H A L 'T .,.. R I l
.. O ~aczku Szkolaczku i o Sowiżdżale" Pub!.. Szkole Powsz. Nr 34 dla 104- kaw tQQcarz:ał,o się, ź,e Majer SttaJe zmę- U1Y5'tOlWY osk Majre'1', skazał ja na 1
n
.
D
dla szkół powszechno o godz. 9-ej i ll-ej.
p R Z EH I T K O W E J
W niedziele l święta godz. 1:.:l przedsta· letniej staruszki Franc~ki Przy- cała się uaJd dzie6mi: w rairie na,j- rok W'ięzie'111.a z za~2ein)'mn na 2
\':ienie'otwarte..
byszewsldej, składają 1.425•."..,..., zł..
~e;j!S/Z<ejglQ;~wJIr.l:ietl11ac l1.th",ndeqlQ~U11vta,.olSl'k. Slkrzyp:k.a za.ś n[{alr;ał l-ym finansowej - listy płacw - ,ma,.
SlZleń:s±Wa zrcLedmJCY\\1laJa swój w6iSlko- '"()Ikiem więz;ienia.
gazYnowej skrzynki do kartotek
odczyty
wy ~ [f k1a,rmą i h~a m'a1~ ~,p;roZ'~ Należy się S1JtOtt\ziewac, z,e tdOO'owpoleca
&tęrp,cQ!W z tCarląpMła ~aik. ze OZ'1telc: ni.cwQ IZI'by ZatrzYl1uań spoczywać
Z. K U L I G O Vi' S K.I
krzY1azalty .w
r:c:lZIkaz.Y_odJtatd
w rekmch \Vt.lkwaHfilko· Piotrkowska 109,
8. Tel. 276--11
a sw:o~m P~ICl.id!lym b!c dz~e w~nY1Cih wy>dhO'WarWlCaw..
nie od godz. 9-ej rano de zmroku.
- W lokalu Zgromadzenia Kupców.
(p)
fag:159)'
ul. Piotrkowska 40. o godz. 19.30 sala CI pa/sami). l'llb s1)eCJ.ąG.me prz.y.gol)orwa.I. zebranie ogólne branży
chemiczno- 11a W tym celu dYlSlCY1Plil11a.
:;-.........._ _....._ ..............._ _ _ _ __
W lzibie Zatrz.ymań, gdy lci~owa1a
farb.-malarskiej.
nSPOŁEM"
! - OdcZYt Kier. Działu Og6lnego Zgro nia o.skarżona Maj,ett' wy!j;wOil1Zyły się
OGŁOSZENIE
FABRYKI
MAKARONU w Łodzi
'I madzenia Kupców, Kuleszy E. p.t. "Or stOlSiUinJK:i teg10 r'odzaj!l1: mj~i'CjaJ11Jci ft mi
Przejazd 15.
- Tel. 135-65
ganizacje Kupieckie" w lokalu 'Zgoma- l'C:"_.I.J1,,j kt;;,,.,z n'iJe m1e,11' pod tntt"h
Drukarnia Państwowa w· ŁodZi
I dzenia Kupców. Piotrlmwska 40, o
go- I t ·loJlu~I..
VoJ.· y .
,
.Y UL
Bandursldego 26. - Tel. 208-56 I·
dzinie 19-ej.
wz;g1ęde:mSlkrup:u.1ÓtW, nalleż~l dro plu
na zarządzenieWladz Wyższych
Łomżyńska 3.
Tel.
193-64
,
- W Państw. Zakł. Przem. Bawełnia- to~u egzedmtcy!ttre®o 1cieroiWllicm. ci
SPRZEDAJ~
: odwołuje publiczną sprzedaź: ko.
_nego w Pabianicach, dawniej Krusche zaś, którZY rni'e mieli Sle.rca hić dz<ie:POLONIA (Piotrkowska 67) - ".Wlelkl i Ender. o godz. 9.,ej - kOnferen,.cja, do _ _ _ _ _............_ ...........""""................_ _
M A K A :R O N
P S Z E N:N Y
nia, . Upl;Zęży i bryc~ki na dętkach,
przełom",
tycz!1ca wyników przeprowadzone) kom9. w każdej ilości po zł 56,- ~a 1 kg.
WISŁA (Przejazd 1) - "Zaklęta narze· sacji małyCh firm na terenie Pabianic.
wyznaczoną, na. dzieli 27 liBtopaczona",
Z DZIALALNO@CI STRONN1:CTWA
(7144)
da r. b. W Zakładzie Nr 1 przy
DEMOKRATYCZNEGO .
ADRIA (Gł6wna) - .. 15~letni kapitan", JUTRO (27. I I '4 6)
ul.
Zel'6mskiego Nr 87.
TATRY (Sienkiewicza 40) - ..Zaginiony - W KlUbie Literatów, Traugutta 6,
W -ub. niooz,e:1ę w lokalu K1uibu De
horyzont''.
o godz. 19~ej odczyt .Jana Kotta pt. moiku-:atY1cZ!llegto w ŁodZli. p'rzy ut
GDYNIA (Przejazd 2) - "Zamieć "śnież- ,,100 dni na Zachodzie".
pm:nh."'Orw*iej 89, odbylo się z·ebrana",
•
- W sali konferenoyjnej Urzędu Woje- 1
Do p r C) wad z e n i a. kompletu
l1!i epnz·etd-wyij:);0\rIcz.e K<ola Śróum!,es.oie ZIMNE QGNIE wytw. ,;Merlmry"
TĘCZA (Piotrkowska 108) _ .. W oko- wódzkiego, Ogrodowa 15. o godz, 9-ej
wach lodu"
plena::-ne posiedzenie ,Woj. Rady Naro- Str. D€iIll. PrZlew.otdn::l!iczy! CzoesJaw
HURTOWA SPBZEDM:
,
•
doweJ.
SZCZlBWaaliruk, który wy.gliolSlioł dfuż'SlZY
BAŁTYK (Narutowicza 20) .. Nasz _ W sali konferencyjnej, Traugutta ref€lrart. poświęc.OłI.lY omów1em1'U przy- LóDrli - ul. PIOTRKOWSKA 32.
potr.zebna . wykwalifikowana siła.
okręt".
8, o godz. ll-ej Zjazd Kier. ~{)v;:iat. l
~elefon 260-32.
gotborwań wY1oorozyc.h i ak'cH p-rzedZgłaszać się Kopernika 18 m. 8.
HEL (LegiO. nów 2/4> Zamieć śnież-I M.iejskich Oddziałów rnf.orma.CJI l Pro- \VYbOl'lczej Stroon1\otwa. W dySlkusj1
na",
'
"
pagandy woj. łódzkiego..
.
"(p. 2122)
tel. 142-82.
(K)
STYLOWY K1lińskiego 124) _
.. Gdy
- W gmachu Pols!tieJ YMCA, Momu- z.abieraM glos 111. i!J1.. ob. Olb.Po.szeqJ-I·-.......- -.......
Madelon",
szki 4a. o godz. 19-eJ !,dczy~ d~a Z. .Ja- czyńiSlki. Zagórski. HOilorwa,oz,olWa. Stell ..._ _............_ .................._ _ _......_""""!~IIl"_............._ ......_ .............._ ............_ _.........
.
kubowskiego pt. "DWIe WIelkIe Rocz.WŁóKNIARZ (Zawadzka 16) - ".JaŚ-I nice Literackie _ Prus i Sienkiewicz.
lWl'cIh, Jals~czak, Li!nlkol\1\l"ski (,prezes
Pru1stwowe Zakłady
W dniu .dzisiejszym
objęłi.4my
me pan szofer".
SieIDoj·j lmpieClkilelj StroI111ll1,c[wa) i im.
PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO
W y Ł ~ O Z N ~. ·SPRZEDM;·
ROBOTNIK (Kilifiskiego 178)
.. MiaNa-~ę;p11li,e
odbyto
sd.ę
Zlebranie
i GALANTERY JNEGO Nr 4
sto chłOpców",
wyrobów Fabryki Chemicznej
il1iwczyc1'ełłSltwa.
Z-D!fg'antzowail1eg'o
w Łodzi, ul. Gdańska. 47
F.RZEDWIOśNIE (żeromskiego 76-76) P,r.zy S1Jron.ntłotwie Dmn,OIkratycznym.
II
"Piękna płeć".
Refełfat na tematy w.;rhO'rC!Ze wygłoP o s z ukują. wykwalifikowanych ~
REKORD (Rzgowska 2) - ••Tyran".
s:i!l 'PIrot TadooslZ Hł[arowklZ. Nad roeBAJKA (Franciszkańska 31) - "Konflikt",
,f;e:raVem toozyła się o~ywi{)na dY'sku
Polecamy
WOLNOSC (Na.piórkowsltlego 16)
WTOREK, 26 LISTOPADA
Stia. w \VYl1iilm której zrobra.ni ttehwapasty
i kremy do obuwia, pasty
wsłązkowe
"Sa.motny żagiel".
II 6.00 Sygnał czasu, "Kiedy ranne..... , 1illi wziąć laik n aj'b ardz;i ej aktywny
i zaprawy do podłóg, oliwę do
ROMA (Rzgowska. 84) - ,,15-letni ka- 605 Dziennik, 6.20 Gimnastyka. 6.30 Mu udlZ'lIał w a!k!cii "W'Y'biQll'lCzej.
Zgłast.ajllcy f5i~ tkacze z krosien szepitan".
maszyn i rowerów, wazelinę itp.
zYka. 6.57 Sygnał czasu. aud. na "Dzień
Tokich, mogą być przeszkoleni na
ZACHĘTA (Zgierska 26). - .. Doroż- dobry", 7.05 :Muzyka, 7.15 Powi. na.;jwa
W• W • P O T Z
żniejsz·-ch
wiad.
dziennika
oraz
przegl
SlOTY
NUMER
,.TEATRU"
krosna.
wstti-żkowe,
karz Nr. 13·~.
.
prasy.
"7.35
Program
na
dziś.
7.40
MuzyUk
l
'
N
d
'1
'
[
ŚWIT (Bałucki Rynek 5) "Zwariowane
ka. 8.30 Informacje og61nop. 8.40 Skrzyn
,aza SJę r 5 je Jmeg·o ogo noZgłaszać się do Wydziału Fersol1alKILIŃSKIEGO 136, tel. 206-73
lotnisko",
ka P.C.K., 8.30 Aud. szkolna. 9.35 Prze!' polskiego, ilustrowanego pisma. po- nego w godz. od 8-12-ej.
(7134)
MUZA (Ruda Pabianicka) - ..Więzień wa. 11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.05 Św.b~ConegO
spr.awom sceny p,t.
..._ _............""""_ _................._...;(;..5_7...1...4..
-p~);...::
4828".
Aud. dla świetlic robotn. 12.35 ,,5 mi- T
..
d
k
J N M'll
pol- 't eatr ,PO red·a ,cją .
,
1 ·~ra
~,-.."""""'=:""""'-""""'=-""""'.................,.."..,."..=----~.,.,.,...,. ,;,--"'. . ""=c,, ...
_""""""""'~.""'."""""_""
OśWIATOWY OM. TUR" (Kopernika SI nut poezji". 12.40 Pieśni kompoz.
obiadowa, 14.00 i: J .. Slotwmskiego.
Nr 5 "Teatru"
skich, 13.00 Muzyka
- nieczynny oz powodu remontu.
Kino Wisła rozpoczyna seanse o godz. Skrzynka ofiar L. R. R. 14.10 Fel. spor- z.awiera m. in.: rozprawę nestora
J.
l 6
k11./1"
R I'k
k'
1S, 18. 20 - w niedzielę i §Więta od go- towy, 14.15 Uwertury Fr. SUppe'go 14.30
:Mickiewicz w anegdocie" - fel.. liter te.alil'O ag w POlSlCh lU. _ Ul· .QWS 1e
dziny 14.
14.40 Kronika i komunikaty, 14.45 Kon- g'OJ artyk'llil.' znane,go krytyka, prezesa
Kino Bałtyk rozpoczyna seanse o godz. cert reklamowy. 15.00 Opowiad. dla Związku Zawodowego Liter.atów PoI16.30, 18.30. 20.80 - w niedzielę i święta dzieci najmłod. 15.15 Słuchow dla dzie~ k
h'
J' L
od godz. 14.30.
ci. 15.40 Pieśni.. 15.55 Skrzynka technicz S .ich K· Cza-c OWSikI ego O .ame ona, 16.05 Dziennik. ·16,30 Aud. ludowa sł.- rentowiczu, ~ wypowiedź laureata naLódt, ul•. Piotrkowska Nr 62. - - - - Telefon 180.74.
muz.. lG.50 Z życia kulturalnego, 17.00 grody ,OdrodzenIa" J. Brezy w auW dniu 5 grudnia rb. o godz. 10 Aud. dla młodziez;v. 17.10 M~zY~!l-"tane kiecie ,',0 recenz]'j I. ·.eatr.al.nej". uw.agj
WZNOWIŁ
rano w lokalu Studia Muzycznego czna. 17.40 ul! naszych przYJaclOł . ,
.
"
Ł dzi
ul 18.00 Aud. WOJskowa. 18.30 W ramach czołowego dmmaturg,a L. H. Morsti"Teatr na PIęterku w
o,
. aud. "Nauka przy głośniku" XV-ta aud na na {'Bmat "Pene10'py".
•
'RZYJMOW. 'LVIE
.
PR,ENUMERATY PISM R A D Z I EC li I C H
Traugutta 4, odbędzie się Nadzwy- z cyklu "Czołowe· postacie historii muNadto. numer p.rzynosi vrace I arczajne Walne Zgromadzenie Człon- zyki. 19.00 Koncert symfon. 19.57 Sygnał
łb
K
.
Przyjmujemy również prenumera.tę na wszystkie dzienniki
k ' Sp'łd 'elni Włókno" (k'r 360fm czasu i myśli wybrane. 20.01 Dziennik, tvkuJy W. Melcera, K. GO: y,
oW
o Zl"
•
20.25 Aud. rozrywk. 21.00 Słuchowo
Grzybowskiej,
J. GOfczyckiej. :E,
i czasopisma. polskie pojedyncze i zbiorowe. dla czytelni,
21.25 Recital skrzypcowy, 21.45 l"{wa
•
M W
świetlic, związków, instytuCji i t. p.
Materiały włókienicze od dnia. 26 drans prozy. 22.00 "OdbudOwujemYWa; Csato, Z. SkowrolisklegO,
•
ybm rozdzielane bedą, w Spółdzielni szawę". 22.15 (z Łodzi) Koncert ~czeń. rzykow.skrego, g. Okoł6w-PddllOrski::j
B o g a t y a a o r t y m e nt pism angielskich i francuskich.
"WłÓkn().~' - Piotrkowska 73 ~ dlalt~i~O !~~~°chfen~~~,N;~.~~~ro~r~ s i wywiad z Arnoldem Szyfmanem.
braDŻ włókienniczych, pOSiadaJących tr. O. 2.3.3!) (z Lodzi). Zakończ. audy-cji
Caf,,?ść dopełnia koresp-on,dencj.a z
(kr.471fM)
karty rzemieślnicz~
JKr! 360&11 i H~ do 2a~B2~
kraJU l mgramcy.

IbY -
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•

Zebrania
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~tolS, Nu'lnoo:ą
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ŚWIECE CHOINKOWE

PRZEDSZKOLNEGO

I

-----""!""''''''''''. . . .' ' ' ' '

"HEL"

'TKACZY
na krosna

DZIAŁ

I

PRENUMERAT

WydziałU Kolperłaźu SpD

Wtdo "CZYTELNIK"

n2 ru

Nr 326 (513) D Z I E N N I K t ó D Z "K

j

7

OGŁOSZENIE O PRZET ARGU
Biuro Sprzf.ldaży Central i Handlow ej Przem; Chemic znego
w 1.0. d~l, ul. Sienkie wicza 55 ogłasza przetar g nieogra niczony
do skłar1fmia ofert pisemny ch na wykona nie robót ZWiązanychi zaprasM
tem lokali magazy nowych w m.Łodzi prZy ul. Stanisława.Nrz remon~
2.
Oferty z.estawi one na wydany ch przez Biuro Sprzed~ży ślepych
kosztor ysach wmny być składane W· zaklejon ych nieprze jrzystyc
h kopertach , bez podania nazwy firmy na koperci e lecz tylko'
z adnotacją:
"Oferta na wykona nie r e m o n t u " . '
.
Do koperty należy dołączyć kwit na wniesio newadi uin ol'azod
pis
świadectwa przemysłowego i rej:estra cyjnego .
.
. Termin składania ofert i rozpatrz enia takowy ch przez komisję
Biura Sprzedaży wyznac za się na dzień 3 grudnia 1946 r.
.
Oferty należy składać w sekreta· riacie . Biura Sprzedaży td
•. 'Sienkiewie·za 55 w godz. urzędowych od 8-l5-te j do· dnia S-go
g.rudnia 46
'l'<lku godz. lO-ta.
."
Tam2le można uzyskać formula rze ofert (ślepe kosztor ysy) za
zwrotem km::ztów takowy ch W cenie 500 zł.
Wadium obowiązuj a w kwocie 2%
sumy.k osztory sowej, którą
to sumę należy· wpłacać przed przetarg iem dóBan ku
BGK. .Łódź konto Nr 745;
.
Dyrekc ja Biura Sprzedaży' zastrze ga sobie prawo wyboru
przedsiębior-cy bez podania motyWów.
Tennin wykona m a robót 75 dni roboczy.ch.
(1{r 748fl\[.)

l

CENTR ALNY

Przemysłu

ZEGARY kontroln e

LEKARZE
.....
_....

obecności

,----'"'- _.,---_....

...

SZTANC E.

AJH1SZF .RIB Woitasle wicz, abltu- Nr' 266-30.

N

• ,,4"J\R~ n-ą:;~ITygrJ
WĄR"~1j WSlUE IJ.<\BORATIlRHTM
PENTYS TV(lZNE uzupełnia pre-

eyzyjnie wszelkie braki w uzęhieniu. Piotrkow ska 25. m. 41. (6241
Lekarz-d entysta ZOFIA BAT,~CKA
przyjulU ie od Hl---13 I od 16-19.
Moniuszk i 11. II piętro tel, 151-15.

-~.-......

-

sprzedam .

...

Sprzedaż

przyjmuje

hurtowa

Hurtow nia
1\1. NOWAK OWSKA I S-ka
Łódź ~ ul.' Piotrko wska Nr 154
(w podwór zu).
Telefon 115-57
(Ag 356)

-

l

w

ZAOFlI JII.ROWA~TI.r pD "'CI
4n

HAFCIA RKI wykwali ifkowane i
do nauki zostaną. natychm iast pTIlY
jęte. Zgłoszenia "Mewa". Wytwór
niaHaf tówi Dystynk cji WOjSkOwych, ul. awiętokrzyska. 11/13.
.

ałon

lliIUJ

(7167)

DRUKA RNIA Państwowa. W LoPUSTW OWA Fabryka poszukuj e dzi zatrudni
: składaCZY ręcznych,
buchaltera(kę) ze znajomością bu- linotypis
tów, maszynis tów dIukarchalterU przebitko wej. ~ Oferty z skich, litografic
znych i offseto-

...

ł. ó D Z K i Nr 326

l513)

tel. 212-47

FOKOm sublokat orskIego w śr6d
mleściu
poszukuj e urzędniczka.
"Orbisu" . Zgłoszenia "Orbis", -Piotrkow ska. 68. OŻ8rowska..
(27M-p)
POMOCDOl\IOWAPii~e poszuk1 Z-;.:,;-......;.:,.~- .... ok6...j~,
;, 'kuchni...·-·.......
wana, Pomorsk a 41a. m. 2. (5736-p) ł1.l<..... =LU.ą J!'
..
.. "
--~ .. ---,,_... - - - - gody na 2 pokoje, kuchnia.... ArPOTRZE BNA gosposia do trzech mU Ludowe f 29 Miłobędz
ki.
oS6b, dobre gotowani a. Włado(7190)
mość: "Farboch emia",
Narutow i----~cza 24, tel. 214-30.
(p. 2156) ODSTaP IE sklep z kuchnią ~rzy
- - - - - przystan ku
Nap16rko wskiego.
POSZUK UJEMY wyszkolo nych spo Warszaw ska na
14-19.
(7178)
łeeznie pracown ikow o kwalifika - __
.. ___
._cjach. organiza cyjnych na Odpowie POKOJU przy rodzinie
poszuku:i
ę
dzialne stanowis ka do Działu Fil- tel. 221-83, prosie Karolę,
od 4-6.
m6w Oświatowych. Zgłoszenia o(7188)
sobiste: Kilh'iskie go mo, Referat _~_"- ._~_ ..-....
Personal ny.
(p.21157) POSZUKUJĘ mieszkan ia S pOkojo
<----- wego z wygodam i - zwrot koszPOTRZE BNA panienlm do wykod- tów remontu. Oferty
do Adminiczania bielizny. Nawrot 7fl4.
stracji pod 7192.
(7192)
(p, 2154)

---- ---= ---- -

POSZUK UJEMY 2
zna.jomóścią,

urzędniczek

maszynopłsania.

POSZUKIW ANIE RODZI

2&

Zgło-I

szenia osobistę:' ,tCzytelnik'·.

-

Wy god a

JA

I~
~
'

I

..

I

TADEUS Z Bartela z Rudy, gminy
]l,fęka

zgubił

kartę

NAUKA f WYCHOWANIE

wojskową.

_.._-

(5742-p)
--------

~--_

..

S~RADZIONO legitymację z obO
zukonce ntracyjn ego z fotografią,
kartę repatriacyjną nanazw islm
Firaza. Leokadia za.m. (Chojny) 11
Listopad a 26.
(5725-p)
"ZAGINAŁ

KOEDUK ACYJNE · Kursy Central;"
nego ZWiązku Stenogra f6w ł M~..
szynistek Rzeczp. Polsldej, Piotrkowska 83 - pod kierowni ctwem
Brelewsk iego l Kiliiiskle go 50 . .,pod kierowni ctwem Wojnara. . przyj
mują zapisy na stenografię. maszynopis anie. korespondencję. księ
gowoM.
(703&)

,pies seter irlandzki , ni
dy, okolice Traugut ta róg Sienkie
wicza, w kagaf.t.cu.
----~--------_., ........
Odprowad
za nagrOdą. Sienkiew icza 27 m..zi.~
29. l\fAGIST gR praw, tłumacz
(5 44 )' sięgły: łaciny, rosyjSkie go, pr2;ynię
;?~?:.. mieckieg o. franeuek iego. angieIUNIEWAżNIAl\I skradzioną. legity skiego. Kilińskiego
36.
. (6950)
mację studencką i kartę roznoznawczą na nazwisko Teper Żofia
R
()
Ż
NE
zam. Niemcew icza 4.
(5727-p) 1.-___.....__.............
____

____ ____ __-'-__

UNIEWAŻNIAl't1

Rys. z ang. pisma "Daily Mail"
Lecą kapelusze
Porwan e wichurą
Lecą coraz wyżej,

Coraz hardziej w górę.
Ptaszki się dziwują:
_ "Co za pyszna jazda!
Razem z nami leca
Już ł!oł:owe gniazd~ I".

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

---'_ ---_
8 ---...D Z.;-:-I li N N

"SKLEPIE POMOCY SZKOLNYCH"

........_ _......_ ............_ _..........._N
-...
LUOYNA ~ubł!ska _
Piotrkow ska 96. II p., Wydz. Per kiwana. przez Stanisła3asna POqZU
życiorysem składM w Adminis tr't- w-ych. Zgłoszeni
wa Rocha..
a: Biuro Główne sonalny, w godz. 13-15.
(wl) Skomunikować się z Kalinow skim
cn Dziennik a Łódzkiego pod "Bu- ~6dźł Narutow icza 54.
(7160)
ćhalter",
Henrykie m. Warszaw a,
(5667-p) - Dobra
." "~'.~-- ,KIEROW NIKA (kierowniczkę) Do
5740-p)
poszm llWAN m PRACY 31-31.
POTRZE BNA pomoc domowa. wiałmu Wypoczy nkowego
e
domoŚĆ,
Piotrkow ska 3g (sklep). Spółdzielnia. Ogłoszeniaposzukuj
pod Nr
(5724-llJ) 5733-p.
MATRYMONIALNE
(5733-p} KSIĘGOWOSć zakłada, prowadz i
bilansist a emerytow any. urzędpik! - _..............................."..................
.............
skarbowy .
Propozy cje .przyjmu je
Adminis tacja pod "Wuls". (570S-p) KAWAL ER ogrodnik .. z gotÓwkI\po trzydzies tce. pozna pannę· do
FRilSOW ACZKA przyjmie do do- lat 35, posiadającą.gospodarstwn
mu sport.owe i balowe koszule, Le lub ziemię, w celu ożenku. Ofergion6w 12 m. 21.
(5748-p) ty ao Dziennik a. Lódzkieg o pod
"Samodz ielny".
(5730-1'\
BUCHAL TER - bil~~i~ta m~-wol
ne godziny popołudniowe. Praca SAMOTN A,
przystojn a, z braku
solidna. Wynal51' odzenie przystęp znajomoś
ci. pozna kulturaln ego pa
ne. Tel. 165-91.
(713S) na na stanowis ku. . Cel m:ttrym.o
nialny niewyklu czony • Oferty ".0
:Oziennik
a
Łódzkieg
o dla "Ewy".
ZGUBY f UNIEWAżNIENIA
(5747-p)

- - .,.-",_ .. "........ .
kompletn ego urzl],dzenia gabinetu biuro~gó, uZyw:1 :o&......" ..........................~........................
..........................................._ _ _...........____
............
__"O&.__..................
"O&.
...
nego lecz w dobrym stanie. Zg'ło~
szenia pod Nr 5735-p.
(5735-p) PBZYST-<U'IĘ jako wspólnik
do
POTRZE
BNA
pomoc
domowa.
Wa---~---poważnego
biorstwa han- runki dobre.
Piotrkow ska l02a.
WODY SZCZA~I.CKrn aptekom. dlowego lub przedsię
przemysłowego. Ofer Księgarnia godz. 12-6.
(p.
(lrogerio m sprzedaje A. Nem(',tse he. ty pod ..Współpra
2150)
do Admini·
J-rraków, Poselska 18, tel. 506-57. stracji Dziennik a ca"
ŁódzkIego.
STUDEN T
Politechn iki w celu
(kr 1741)
li58J przygoto wania do matury potrze_ _ - ____ ____ (a.g
.,-~bny. 11 Listopad a 45 (Sklep).
SPRZED AM półrocznelw tresowa- INżYNIERA-mechanika, względnie
5740-0)
nego doga.. Wiadomość: Sienkie- technika - posZUkUje Paf.t.stwowa
Fabryka . Oferty do Adminis tracji POTRZE BNY goniec
•
"5 ~
do
biura.
NaWlcza .. / ancerowi cz.
(5729-p) pod "Inżynier".
(56GB-p) rutowicz a 57 m. 1.
. 5743-p)
lł1!.;EKT]?,YCZN~ maszyne do szycia krawiecką Sin~8ra 220 v. sprzedam , Płocka 12~~: ___ ~189)
Reda~or nMzelny ANATOL MIKlILK O

tkane, gumowan e.
sk6rzanE' wszelkic h dłngo~ci i R7.e
{{UPNO
"()J~l)ści kupuje stale firma
••TNFA", ·l',óił~. ul. 11 Listonad a :<2,
RAIHO:' \PARATY . fotoapara .ty, ki- Telefon 152-73.
'(p. 2152)
nonpar1lt y. telefony. motorki. k:lżdą
- - ._-- - - - - - - - - - radioW6 lampę.
rożne przyrządy .. OKAZJA " Kmńskiego47
poleca
ł narzed7.ta kUJluję - sprzedaję - oraz 'kupuje:
hituterie . f6toa.par azamiF!ninM f}ilnfu'rrn 17 KlIięZniak. ty, zp.garki dObrych
firm, znaczki
(ag) fi1ateli:~~yezne. .
(Ag. MG)

OGŁOSZENIA I PRENUMERATY,
z dostarczeniem do domów

Piotrkowska 96, parter front. -

=='' ' ' ' ' ' ' -' ' ' '----.. . . . ....,'' ' ' ---

--==....

POSZUKUJĘ

Hi7:l~ PASY pędne:

I ((

Dla w y g ~ d Y 'p.~. pu?1icz.noś~~
AdministraCja ;,Dzlennlka Lodzklego

OZDOBY CHOINKOWE

"'...,.,
....."''"'''''''''..==,=.....
ZEGARK I. szwajcar skie, obrą.czki
biżuterię. !oto/l.par aty, kupiSZ
sprl!:edasz, najkorzy stniej .w. ,.Oka.
zji", Kllińskiego, 47.
(ag. 365)

-

~6R-91
f56451 . _. ___ .._____ _
Dentysta WODNJC KJ STANiSf ,I\W NA'RCIĄt~SKm
buty średni nu_ spec.ialnoll~! l{Orony 1 mostki mer lmplę. Tel. 152-73.
(p.215E)
porec"Lal1owE'. Andrzeja 11. telp.fon

....

lei a

PRZEDS TAWICI ELA naWojew 6dz
two LÓdzkie poszukuj e
fabryka
okuć budOWla nych. Zgłoszenia Wro
cław, skrytka pocztowa . 5. (5739-p}

ko'{'f'lf'f:m
(569I-p)

~~-~~ ,
T
. . OPEJJ-.t\ DA.i';i"
osobowy , w dol?- "'11'7.- en ~'!l ,
DE1JSZ M:!NT1.. hl"llTI stanie okazyjni e sprzedam
.
lec~enie choróh ~ęb~w. ja?lY ust· (łt'll'l-r;st:~ 134.
.Tact1ymo
wicz, (lal.ej. zęb!< S\1':tUI':m,
.ołmimowa 46kiern ia)
'(7191)
telp.fon

~T' lM-1~

FARBO WANIE PRZĘDZY NA WST~żKI JEDWA BNE i TAśMY
.~

,

Wielki wybór -

e

specjalność:

przed I{~pnem skradzio nej !li jeg-o
biura elelrtryc znej maszyn y. do li~
czenia marki l,Mercedesu , model
38 S.M. Nr 7D.7~ z mówrem na ,
220 Valt na; prąd zniien:ny
Nr 65206 .'
'

z od-

szlifierkę, tokarnię.

doł n~rowy

rientka WarS7.aw skiej Kliniki Pro·
(esora Gromadz kiego. przyjmuj e.
Pomorsk a 43.
(5MB-D.l
--,,- AKUSZE RKA z Warszaw y Chmie.
lewskI! JRnlna.
ul. Piotrkow ska
Nr 161.
(4649-p)
____,_
...............

przyjmu je do farbowa nia

.PRZĘDZĘ, SZTUK I oraz TRYKO TY wraz Z. WYK01irCZENIEM ~

bijaniem . kart-ek, trzy komplety ,
i.nowe
albo używane, ale w

dobrym
Dt LIBO 11LEKSA NDER, choroby stanie, zakupimy .
Oferty do Adm!uszu. gardła.' nooa przyjmu je nistracji pod "Zegary" .
(5674-p)
• -10 ł 4-6. Przejazd 6, tel. 101-50.
fag) OKULAR Y, termome try, wagi la~~~--:__________ boratory
jne, techniczn e. WesołowLECZNIC A - PRZYCH ODNIA _ ski, Niedbals ld i S-ka,
Nowomie jPiotrkow sl{a 3. - Porady ambula- ska 3.
(ag. 354)
torViop I domowI' IAk:arz'V ~n ..cia·
istów. Przyjęcia 10-19, tel. 216-48, OLEJKI perfumer yjne,
mentol
(lOl/ag.) olejek miętowy, glicerynę, surowce
--------.~----.:-.-=- kosmetyc zne zakupi
każdą iloś/!
Dl' ANATOL MIKUŁKO. specja· .. ENOLA LMż, Napiórko
wskiego
lista chorób kobiecyc h. przyjmu- Nr 24, tel.'\ 177-00.
. (p. 2043)
Je'
Od 3-6· po poł. Al. Kościuszki
___,_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ __
96. m. 2. (r6g Bandursk iego B) (1') OB RaCZKI modne, pierścion
ki, kol
c.zyki poleca. naj taniej .. Okazja",
Dl' TADEUS Z CJłĘCIlQ"SKI choro- Kilińskiego 47.
(ag. 8611
by
sk6rne ł wenerycz ne, 4-6. - - , - - .
Piotrkow ska 157,. tel. 203-11.
(~J~rvr(lN". ze.szyty, papier, ma •
(5299-pl kularura .oraz reparacja . wiecznych
pi6r
l ... ódŻ. Piotrkow ska 96.
Dr med. GUSTAW MARKIE WICZ. Sklep -.Pomocy
Szkolnyc h, telefon
specjalis ta chorób wenerycz nycb N"r 212-47.
(wł.)
t skórnych Piotrkow ska 109 m S
releton laS 52
• (~g) IZOLARKĘ pilnie potrzebuję kU. - .
kI! biegową. Pośrędni
Dr Uenryk PRO(~HACln, choroby grodzę. Tele:l'on 188-55.ctwo wynaNowak.
skórne I wenerycz ne. _ Legionów
(5617-p
Nr 17. godz. 12-1 l 3-6.
(5810) - - - - - - - - - - - - i\fASZYNY do pisania.
liczenia
rkaJkul acyjneDJ' med. M. ZAURMA N, specja- pisujące) I szycia automatY - zaKupno - sprze
Ista chorób skórnych i wenery- rlat naprawa . Południowa ~
cznych.
przyjmuj e 8-10 i 6-7.
'.f9.I"ó'
Nawrot 84.
(ag)
OZDOBY CHOINK OWE (bombki
Dl' med. WIELICZ AlQ'SKI Henryk, w dużym wyborze poleca' Wy
chorOby wewnętrzne, spec. choro- tw6rnia ozdóh choinkow ych, Lód?;;
by płuc (gruźlica) ł serca. Piotr- Wólcz8.l1ska 2348.. róg Czerwon ej
(p. 2078
kowska
152. m.· 3. telefon tel. 147-57.
Nr 183-16 wznowił
przyjęcin
. . ,.•-._- - . .
Godz. przyjęć: 3-5 po poło (4848) SREB~O •. złoto - złom
kUpię, uh
____ ____ _ .
cę naJwYzsz e ceny.
Zakład zcę-ar
Dl' med. S. ~URAKOWSKI. spec- mistrzow ski "Omega"
,
Piotrkow jalista chorób skórnych . wenerycz ska 4. tel. 141-64.
(711i8)
nych 1. moczopłciowych. Piotrkow ...
.
-----.ska 88. g. 12-1 i 3-'-.5,30. (1' 116) SPRZED AM perfumer
ię z gabine
tern kosmetyc znym kompletn ie u
Dr awn~:cn,o ADAM choroby ko rządzonym --' w Gliwicac
biece t akuszeria . Zawadzk a 38 go mość: Ł6dś, tel. 140-08. h. Wiado
(p. 2141
hina 4-6.
(6026)
-_.... - - - - - . -.. " - - - "
KUPIlI,IY - SPRZED AIUY dom, wil
l!l' RATA,J.l/]URAKOl'VSKA. spe- lę. plac, obiekt'przemysło
wy, han
rmtlistka chorób skórnych , wene- dlowy. Plac Wolności
6/4, gonziTlY
rycznych u kobiet. kosmetyk a 11' 11-1, 4-6.
(7123)
karska Piotrkow ska 33. godz. 12 ----",-- - ... - - - - - -...
do 1 ł 8 do 5.S0
Ck 1116) ZAKUPI MY windmaszynę (tnji szpulmaszynę (cewial1kę)
D-r medycyn y A.NTOm MA,nnV · berkę
pośrednicy pożądani.
Wiadomoś,~ ~
SKI choroby kobiece i wewnętrz- f-ma
..
świetol(rzvs~
na. od 3-5, Leglon6w 1 (3 m. 1. 11 /13. Mewa" ul.
71(8)
Telefon 216·82.
(35!4)
----..
1!.'lEnLE: sypIalnie , stołowe oraz
D-r ZOFIA SKONIE CZKA. [ekan pojt>.dyńcze sztuki poleca
szpitala Kochanó wka. specJalista\przystęPnYCh T. Stus, po ce!,IllCh
tel. 2,2-55
chorób nprwowy ch _ przYimu1 e (dawniej
Brzezińska. 40).
(5682~
4-6 ul. Piotrkow ska. 16. Telefon - - ' .
276-4S, Leczt'nie elektrOWl'trzą~owe'IZAKUPIMY każdą
iloŚĆ
parafiny.
,
(248-p\ wosków, stearyny . Fabryka świec
___
i Pasty K. At'!1era. Łódź. Piotrkow Dr KONDRA Cl{] --specjal ista clw- ska 85. tel. 105-91.
(p. 2147)
rÓb żoładka. kisz",k, wątroby. Na-I ._- - . - -1'11tOt"il"7."l S5. przyjmuj e 3-6 t .. 1f\ .. \ OJ,EJ l!liany,
kalafonię kupi Wy·
fon 206-99.
(p' 20:łm
Che1l}iclma "TJLTRb N" ____ . ___.__ . ~W6rnia
.'..ódź. Połudmowa 78/80, tel. 138-19
Dr med. HERDERSTANI~łAW. Poleca llokosty, sykatyw
y•. tunk,.
chorOby skóry j wenerycz ne _ turę. lakier kopalowY
.
(P. 2115)
pnyjmuj e od 3-6.
GdańskA 46, - - - - -.-----~---tn. 7. tel. 212-62.
(5800) 8lTKNIE "jersejow e" z czyst"j
wełny. Pierwszorzędne wYkonan ie .
DJ' DOBROW OUIKI. specjalis ta Sienkiew ieza. 25/4.
Tel. lJ;8-80.
chorób ~erwowych i seksualn ych
(7161)
frZYim1J 1e od 3-5 Kopernik a 6 1R ZARI\WK I duży
wybór poleca
eI. 186-00.
(ag) ~klep,' Zawadzk a 4.
(5558~p)

AKUSZJ!RKJ

św. STANIS LAWA Nr 2 (Piotrko wska 265)

Papierniczego

OSTR ZEGA

od

. ._................ .....,"".....""""._................
.
!IIL.
.....
"'-""-IIIL-_...

Łódzka Farbiarnia" ISŁ A" ,

ZARZ~D ...

Adres Bedąkcji i. Administ racji:
_PiotrkowliI<a 96, telefon aS-M. - f Redaktor przyjmuj e
coaZlenlUe od godz. 1lł-14~ tel. .207-18. SeKretarz
Redakcji od lO-eJ
do l'2-ej. telefon 128-33. Redakcja rękopis6w nie zwraca.
Za treŚĆ i termiIlY ogłoszeń,. nie bierze odpOwiedzialności.

,-<a!H.

DZIAŁ OGŁOSZE~: Piotrkow ska 96, m' piętro. czynny od 9
do 15
OGŁOS~ElQ':
zamil!m etr szpalty poza
:/Ił
20
Nekrolog i :zł. 15.- za milimetr szpalty. Drobne zł.tekstem
za ~z.
(najmnie j 100.- }Ił). Poazukiw anie pracy i rodzin za. 10.zł Ii(najllinie j zl. 50). W numerach . niedzieln ych i wYraz
świą,tec~icb
1i0 proc. drotej. Rachune k czekowy: F.K.O.oddzIał w Łodzi
N-VII 567,
Wydawc a: SPóŁDZIELNIA WYDAWNICZA .,CZYTE LNIK"
QI!lNY

-_. __ ..

_

_~I',

skradzio ny pa:tent, wydany przez 5 Ur~.d Skar
bowy na nazWisko Karabin Leopola .i Komorow ska Jadwiga zam.
Kopernik a 6-6.
(5737-p)
- _.. -_ .. -. ---~ .-.. -.UNIEWA~NIAM zgubioną palcówkę, książeczkę RKU-Łódź na n<l.Zwisko Dutkiew icz Kazimier z, . G!ę
boka 10.
(718S)

ZDJĘCIA. do L.egityro acji. oraz ro-

boty amatorsk Ie wykonUJę w cią

go jednego dnia. Legionów 1.

(ag. 252)
RADIOO DBIORN IKI - naprawy ,
szybko, tanio! Porady, sprawdz anie
radioodb iorników bezpłatnie. Fir..
ma S. Karalczy k, Piotrkow ska 228,
tel. 208-14.
(5004-p)

UNIEWAżNIAM zgubiona paleń-' BYŁY wsp6łpracownik
firmy T; Fiwkę, kartę rejestracyjną RKU- Iipsld z Wilna Stanioni s Czesław
Łódź - powiat, kartę odzieżową. otworzył pracowni
ę jubilersk o-zelegitymację LKD i

ŁWEKD
na garmistrżowSką ul. . D,., Próchnik a
nazw. Majewsk i Adam, Pabian!'!/>. Nr 12 (Zawadzk a). WYkonu
je wszel
Zgoda 18.
(7186) kie prace jubilersk o-zegarm istrzow_ _ _ _ _....................................._
sIcie, solidnie - szybko. - tanio.
(ag. 329 jP)
LOK1~E
ARTYST YCZNIE ceruję
wszelką,
garderob
POSIAD AM dwuwyst awowy sklep, r p, m. ę. śr6dmiejska G. front.
5.
~ag 274)
przyległe pokoje, centrum handlowe Piotdww skiei, ta1llŹe mieszkaFOTOG~
NICZNl
są
wszyscy.
gdy
nie. Oczekuję zdecydow anych proFoto-Ate lier
pozycji. Oferty z telefonem składać się fotografują.. w
H. Smigacz. - ' Fotograf filmo
Piotrkow ska 96 pod "Centrum ",
wy, Piotrkow ska 6.
tel. 171-84
(5700-p)

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

PILNIE poszukuję lokal handlow y

za

4-5 pokOi w centrum
zwrotem
remontu, parter. pierwsze piętro.
Zgłoszenia: Tel. 260-30.
(78 k)
MŁODY, samotny -ak-t-o-r-n-a-~d-;brym stanowis ku poszukuj e pokoju sublokat orskiego . Płacę z góry.
Oferty do Administ racJ'i DzienniIra pod Nr S72u-p.
(5726-p)
MAI'! lokal 5-cio .pokojow y, gdzi.~
mieści się sprzedaż mebli po·
trzebuję wsp6lnik a
n<l.tychmirv:;t.
W' d
Ś" S
la ~mo" ienkiewi cza 315. AncerowlCZ.
(5728-p)

__

KALOęZE,

(204flłg.)

OBUWIE

GUMOW lI

~~~ri'.emy - wulkanizacja(lS;f!~)

GRZ~~~I Ei.~TRYCZNE

I'fl)

wsze . c aparatów techniczn ych.
oraz reperacje żelazek. kuchene k
ele~trycznych.
szybko
tamo - wykonUj solidnie,
e. Firma TREP.
MO", Piotrkow ska 145 tei: 178-78
(p. 2138)
. J. . ~Z P:R2iYSIĘGLY: Rosyj.,
SkI,. AngIelsk i, Francusk i, Hiszpad
ski. NiemieC ki. Piotrkow ska 84 fr
_ od trzeciej po południu.:
TŁU:MAC

ELEGAN CKA pracująca pani no- .'iiLANS~"-Bi~
Bucb;lteryjnEi
szukuje pokoju umeblow ane."'o· w
je i. prowadz i księgowoścI
ś~ódmie§ciu, przy rodzinie. Zapłn organizu
sporządza .b~lanse, analizy. kontro
Ci .dob:-ze udziela lekcji angieI- le, Łódź, :Mlelczar skiego 12:
ąklego.
Zgłoszenia pod "szybko"
(5782-))
do Adminis tracji Dziennik a Ł6dz
kiego.
(5746-p) PAN, kt6ry z szatni Filharmo ni
otrz}"1Dał Vf pią;tek 22 bm. przez
PIEKAR NIA do Od.stąpienia Za. DOmyłk~
me' swój kapelusz
zwrotem koszt6w. Wiadomość: Po szony
Jest porozumieć się z szat;n1Qrs k a ~5 lU... 14"
.(57Ą1p) nią albo tel. 214-30.
(p'. 2155)

"ro-

~1219G

