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trzyma, się lichwa', poczdamskich

WARSZAWA, 2. 9. (PAP). -Na/UChwał poczdamslóoh, które przyZna_
.komrf.erwcjllpra;sOIwej w m;i[tister- ją pierwszeństwo odbudowy nie' naDzieje waluty. - j t? D!e t~~lk() ~.i&~ ~~ ~w ~agrlaa:ldlc:z.ny;ch min. pełn, PMtnikOmi,
tylko ofiarom agresji
j~gospoda(ik!
ęzueJ. ~,'Jest
polityce
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złQ~ył :aastępują'ce
0- hitlerowskiej."
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CkO'n?mic~nY'Ch państ~ •. PIe~ią~z uRząd. polski jest mniepókojoR;'V Na wszystko starczy
Ziednoczonym, ale
Jest s~odli.le.m: a celem •. wz.tq0z~~e decyzją. zwiększema. potencjału p~.
.
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. h.odn.
'mh. pocy;laych.
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wziętą. medawno w Lo~Yn1e. ,Rząd
. . Nowę biilety ban,k!owe mOgą. się u,:}iolski uważa, że 18 pospieszna, jed-
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procesy' pr!eciw

.kazAĆ' u .na~ na ryqku,' Jid.' ~.l:1~f nostrOlm& dooyqa. llO.'r'ł1SZa postaD.a..l!łl!llll
zbrodnlćl'rzomwojennym
mogą iPQdązać t?wary. :Wtet foriIJi'u- włen.ta. UiIdacIu poorx\aID5kiep. RZfłd I'RII
.'
.
,Je tkwi cała ta.jemmca sukcesu JrtOł-,poWd rozwat.a ołJoonłe na.stępne!moNOWY .J;ORK, 2. 9. (PAP). --:- W:edł!ug doDłfestoo prasy rameiyka11- - - - - - - - - - - - - - " - - sldej palitY'ki fin~m;()wej.
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~~:i .'2J . NtQ!t'Y1ll!bąrg.i:, główny. pł'okui"ato!" USA 00. spraw rzb;l'od~a~ wo- Ś·"
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w.
.
II, .
~y.(}h, gen, Foełf·OJrd Taylor, ośw!adczył, ~ist.meje n1Jebezpl:ec:zenstwo
WIAIł.O
O.
- DI~czego mowimy o suklCesle'.,
Na zapytanie jednego z korespon- ~,elrw,an:ila w amęryka,ńskiej strefie Ndlemfuec z lrońcem hr. proc,esów prze,'f..
, .
. W poc~ątkac~ .!1alszei o!,weJ pań~dent6w, czy oznacza to, że rząd pol- 'C:itwkJo pr:ze.stępcom woj-ennym na skute!k. wyczerpahiia prz~"'Zna!Ilych na te
,.VV .n~,dz;~~~,7~~~e~m~. cala p~:
stwoWO'ŚCJ mU~;JehS'my sf 1 nansować ski' 'est w G óle rzeclwny' odbudo-oele :r;;m~ Wą;szyngton funduszów. Obrońcy sooegu oskarzonych w obec_ sh.a Ob,-,,~O!UZ1,C ibędJ.l1v ŚWllęrt? LoL'"lh.
. instała.cle władz centralnych i teren;oJ .
g . p.
. _ -lly0h procesach usdłują jak najbard!Z!tej przewlec sprawy, wiiedząc otTud- twa. Gt~,wnyin1 IJ)Uinlkte.~l ŚWIęta będą.
wych. uruchomić kredytynapietw- l'\ie N1emłec, JlWl/lster Grosz odpo a'oścl:alch f.!Jn:a!nsowy.ch wydziału zbrodni:WIOJetnny;ch w rune.rykańsltim za- l'ok~'zy ,oii.:nll!C,ze a;Olw;anlIZ1CiWiane. p,rz~
, szenie~będne przedsięwzięcia,t. ZIII. wiedzłak
•.
~dzłi.e wojslrowynl w Niemczech.
Taylor stwile1'dz:!ł, że w roku bież. flOI~ll1,~t:v'0 :W~'l'slk-~,v:~ przY'V1SpołudJz ,!la
musieliśmy WYPl1;śoić 'środki obie~o- "Nie, 'riądpolski nie spr:ceciwJla &łę )pirz,ew.!l~ ~~.ze 15p:r.oc-esów p,rz:estęp.ców wojemny;ch. 1,oona;'kowoż lei ~]'l.n LoltmczeJ, l ,a~lf.QI~łubolW~
•
we' bez pokryCi.la jeżeli Idzie lO stro~ .s<L.-.A............ - - . . . . . . ale ~ się ~ie ma. pewiD.QSC1, czy zostaną one p.rz'eprowadz0lU6.
iBokaz w ~~r~kZa:wle l00the:d~:'ę SU~
.
• . . . . al Ouuuuu ....<L'? ..." ..a < " " " " , , , , , . . .
na !lłO'WYIID 1~V1I.:H11~ u mlo {Ol 'O\VS'rd!ln o
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,g'Oidz. 1S-'eIL
.
jeszeze dochodami. ' ni~ b~loWPt~i
wY~O,rach
p.orlom~rdu ,węgierskiego
Na prOlg1ram .il<oiiv ~'ie m.in. walIka
w..ów Pod~-tk()wy~h.a:nlzsi ~~=
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szybowtcalClh. lZ:alsłQIOY dYil11iUe lito.
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Na .Jj~cie 'e!ksoor!bu polISikiego do
moo.cre~ PQ.meważ partita ikooiUlll!iStyez r,r,al1lc~ifilg)Uf'Uije 1111. in. 500 he!kot1ina zdo~yłanajWię~e Uośo:malDida- trÓl\li' woolki,Q'Woce Ilwnserwowane
:cia .zrodełllb;datko,wy;Ch~tiw:lła BtID,APESZT; 2." 9. (]?AtP). - We-oPO'ZY'~ja p.osi!a;aać będ2i.e 154: manda- t6w, jlak~olwiek me ~~adia' a:bsołut- oraz Ciukierłki za s.UI111:ę IQ mij. fran,ltPorządk!Olwa.Ulę .rachUitllkOW~S. Ci.Sk~~ długo.ibuc.zeń obser.watorów, komUł1j.-lty., zgodnie ~ koltlstytU?ją węgieT~ką ne~ W~~kSiZOŚ<:i, obse:r:watomyprz·e~" ków frailJ.iCuski41b" 1D1ooadto 'W.y,rObY
bu, ale dłu.g panstwa wzrastał~ 'ZUł . ~Ci, otrzymali wnowymparlimlencie nowy pr1eml'er zostaJe wysumęty dUJą, l1Z premterem r:.zą;duwęg'd.ięl"skiie- .pr.zemy.sflu artsl,sty!dznego na sumę 10
S1)czona gosJ.!0darka pot,rzeoow~ła za 93' ma.nda,ti, partia drobnych rolni" przez ll'ajliCZ'lliejszą partię w parIa.- go. zostaa:l:fe kom'U!llieta..
miJa. lranlków. '
strzy1ku -krWI w postaci kredy·łów. k6w _ 65, parti8. socjał_demokratycz
.
Za pieniadzem niebarwem podążył łll.ł.-:- 62,oraz'IULTodowa partia chł~
MASKĄ
łQwar, z . początku 111 małych iloś· ska. - 38 ln3n~tów.. , . " .
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Skład opoz~cJ1! w pa'l'L~encwe .~
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. Regeneracja :iró~ełd~~ó:w skat =P~~~a.tycme. .:-. 19" p8lr~a 1'80zą
!spodarki. kraju jedrn~ z mocarstw.
1)0...nabra.ł~. ~oty.m. Q!k:r.e.S.l.•~. J._ !a- d.Y../kalm. - 6., ugru.pow:a;n.iIe kobilet
BiE.R.LIN (PAP). Jak' dOlIlOSZ.ą 'z r.aL"1OIW, przesłał na ręce Kanclerza Cok.'l1IPa.CYJ~Y:;,h ~UIS!trlę; .Gen•. KU~~
kkhrozmlaro~ .. ze tozbleZa.ość mlę~ (l~h - 4, obyw3lte~ Wiedn:~a,. przedstaiWiclel
Związiku Flig1a notę, w której stwierdza, iż ~iW podkxe",la, lZ dolWodz;f;!wo raOz.eG
.' dzy doohodaml. a WYdatkami paó- p&r.tiia.demok!f8Jt~C0lla - 8.• Ogółem Rald:z:i€!Cllciego dla Austtiii, gen. Ku- dorwództWlO radzieckie nie mo'ze u~ kle . ptl"Zl~kazało
Sltr~' :x:z~?1W1
stwa zmalała .. Złoty ~iegowy - w , .
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r.o~szerzyć władzę ~ądu a~triaokiego na całe terytorIum kroJU.
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s".lel cha
or.ai w MaicedOltlii. 'rle!jo,n;·egó"
rv Ker:diłoon i na południe 00 Kaj-

W ..r.mjąziku z tym riad radziecki
...
twierdzenie, ,Jakoby
rząd
Imacza: an.
, ..'<
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aUJSt;rialcki Illie m1ał możności kOlIltro. u~zęd-O:id 'ro.d:alllo .do W!l'adOmOlS>Cl, lowan:La g06:podaTlki kraju, jelst bezz~ ;I1,a~()i:u lU e .~~ ~Ia~ta Seres pa'rut
d
ty,wZa!l1CBl;..oz:~lrtr~al~..rs:il11~lot r~adl:owdY~ podSl1;wne. Jak wYlIla z noty; rzą
, '" v.. 1" lL,y ,z",filOl WWla.r 1 o
austriacki oddał całą g,()spoda,rk~
~:ot~a:~ki .S~hodów _a'!OS:;:i~~~:a~~c~.~nre. u~n~w:~~~!zk4YM~~.9. tpTP)':I~raLSlagr~cka ~~~!'l()::~'~alte'e~H .zd ~ie'j~COwości" Austrii pod kO[l1n:-~łę amerykańską"
d:litkaml w kwocie 6 łpół miliarda dncrm.~ tej l'iln:ii ataki pa,rt~- di()Ifl,Q\~i o 11)o:waŻ!l1ych wa[ikaclh mi.ę:d.z~·
J
. m OI~.
co o~l1Jacza l'ladallll.e mDil?ars·twu.. ZJaa
złotych (bez wpływóW z ·Daruny Na'-zatlitów .zOISta:lv odJJ<trle. W,ed;t~ w1ia odldzlalt~i. a11mH .de.~okraIj;Y·~lnell l,gr.acnl~emupmwa do ~'tlig.erecJl w
rOdoweJ). Zadłużenie państwa w Na.. domOłŚC:i. nadeszły.ch.~ . Satoolk•. Qi~: 1f~I,matClaJI1U ,]'i~adoWYml V! fol,rze ,n,a
. . '
sprawy wewnętrzne kra'Ju•
. ?odowym Ba,id'u Po.Is1kim Wynosiła d7ii:ałvannli dempktratye:mej fOlZW1.lI'otlIl'OICnVwschód od m!i'a~il:a Anń1,oprzestępc6w
WOibec tego rząd radziecki nie zg:aw diniu, 3t. 12. 1946 r ..' 21 .~iardów
=~..
dzila się' z . axgumentem-, :iż pomoc
lle Z
obecnie
on 1.1 ml..-uSZANGHAJ,
rzeikomo. me,
li,a~~ów zł. Niebaw~ J~adłutea1~
6
'ł
2. 9J(APIi. _ eoo za so'bą~dJnych z:ob~łąz~ ze st:r.opanstwa, w Bau;ku .ErosY Dym bę
N:iJemc6w OSikarżo.n.ych o rÓŻDeO'o 1'0- ny Aus:bril. Na teJ podstawleprzed~
iI,złe zupełnie ZllkW1d()W~~1).,
LONDYN. 2.9. (PAP)" 'J~lkdo,no~i buClhlv. w pOipiew1alek. w Ka.l~~1ie. dzaju P1'Zestępstwa wojenne, "wyj.e- stawiciel ZSRR stwierdza, :iżUlnO, , o.lJieg ,banknołówWyo1osł na dzieli a,ge:niCIja; Reuit>era. VI J)omedZla,telk w:e Oan~hl o~sWladCfz~. ze •.:pos,t Jest chało dz:tś na. pokładzie amerykań~ w.a aust.riiad{O-ame~ykańska. jes;t po.
3&.6.1947 r. 67·milia.rdó w złotych - CZiQIl'i~ ~MaJhatpma Gcm,dhi 1'00ZPOICZą! b~o'nJą. ldora go n~dy d.oltad, tll'e :~: s~i:eg:o statku zSz,anghaju dQ Nie- gwałceniem . zasad kOlIltroli 4 mosilma,kfóra . odpowiada przewidzIa- glodowke. Mora z~~er,za :p.r,ze~rwac wl!odta. czego słowo mOle .~te do t". nrlee. Znajduj,e. się 1n~ędzy' nimi Ka- ClN'stw oraZl 1ch zobowiązań o utrzy.
DYmw.plaaiefioattSOwym cyfrom.
,di~liero,!pO ~lalPmes:trun:J1Il ~allk !lue,g'Zy :na -zaz'naczvl on - z,d,z!la.a 'PDS
roI Schm:.dt, b. s~fgesta.po. który maniu niezawi'słośd i .illlte~a1noścl
,
'. . ,;
'.',
_"",."
. Hitttldlutsami 1 Muzutma:n:aml.. ktore wy
.schwytany ,Z'Ost:lł cstat,niQ przez po- pańs·hwa austri.ackiego. Dowództwo
Wobec takiego staou •.-.....y, n"
ltcję w Pf"k; ~
,.'
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.
malęsQe"
-I'
,IBęSne
Tt,e.
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bu ob. DąbrowsJd w WYWlad~.ł14zie
LONDYN 2.9. (!PAPl'.Gree:ka agen jada dziablnośl w QkOlliey :lJ'f'arna i
lonym prasie. Na p.odstawle Juz.zam~ cja pr-awwa doni:osł'a w iPo.niedzi.ałęk iK:OIitmnotini wews'CIholdiniied Tr.(łjcH.
knjętych rachuokówz w~kon.anlabu- Ó OiPeraoJaołt pOłwSltańców.. wuu.Uż Odi<Wial Do'Ws,!ańców za'ata~owa,1 sta
c.1żetu ~a plerws~e pótrocze.1947 :r•.~tów\trel· linia kde}owei. bie~nacej' cię ko~ed.;o.wa KalIl1:lbils. pOlło:ź.ooa mię. 1s
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h.l~ do N.lem.ee . amffi"Y:ka~ska

.'
P, "GISko-bułgarski
han'"dlo'w'y'

_

pociąga

I
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aust.nacltle·J,

ale uwata zamedo-

(J[t6ra' g",arantule 00· naJmldeJ rówukład
pu~czalne, aby. pod maską. tej po..
nowa#ę za całyo·kres budżc1towy)..,
mocy ,występow'ały .inne cełe, nie
,~bUizowll1J1e ,&tę ceJl, dobr
Wczora1' P'Oda:łiśmy wiadomość o ~tót- okazuie się. że wi,a~mość SOFIA, 2. 9. (API). -,- Weooraj mające nic wspólnego z.tego rodzaju
Wyn11ri żb~rów, W:Zl~asta\~c\ prod::- dtJliaćh bezml~ycb. ,dotyczących Je· D?danap~z~ nas wcz()tai.zacze&>~ wioeczorem :mwa'I'ty został układ.·h1run. z~a:±tiem.. W rez~tade'~ąd !,adziec
clę- mote:my s.twterdzt , ił 'ii~ ~ dmie. Wa~rszawy. Wladomość o Ritęta ze zr6det API dotyCZY ty o dlowy między' rządami Polski i Buł- ki me mooe uznac odpowIedzi .rządu
ka, nledoJ)uszc~-nia dO' lU ~ . lO 'ttUłaD!te tfDł bezmięsnych wywołała Warsza~y:
.'
•
_'"
' '.
.'..
aUSitr~aCikiego naJi:st z dnia 10 lftpca
. słała uwieńczona sa:kcesem. ~kr<:wLodzi zrozumiałe zalinter,esowa:nie
W LOOZIOOOW18Zywać będZie do g~t1!. 33 stl'~y polski,eJ układ. pod- br. za' wystarcz.a:'ąey i podtrz.ymuie
czyli:śmy w okres. w ,którym luz nIe 1 Ot\łYs'letegprieds.iebiorsŁwg3lSt{o-1 tycbc~asowy system. to ząaczy. te PiSał WicemJiJIl,hste1'przemysłuSzyr, s
.tan wisk: J
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będdemowy .. o,·iofłaoit Złoty. z'yYY- n.omiczJlych j. rzeżniczych zwracało!1 dni mle~ne. llęda 'Ofzewidz:18Ue :, '" a ze strony btlłgarskiej:mini$ter fi. a~tm~ k;(J_ . o. ~~.elWYU:::::
-óIęi..
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sł~do nas ,z,Wi',iaśDięalem WJ s.pra- czwadkl. J)fątkli i sob()ły.
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Z UDZIAŁEM 8 MILIONÓW LUDZI

$więto robotnicze, Dzień Pracy w

lywiołowe
",

,

manifestacje przeciw ustawom antyrobotniczym
'

,

j

NOWY JOIUC2.9 (API)."D~iell, pra l;ą sytuację robotników. powstałą on, iż Taft zwrócił się do kongresu
C'Y" w StaJnach Zjedno~()nych wczo~ na ,skutek wzrostu Ct'!l1 i ohnizenia z żądaaiiem: 1) zmniejszenia cen 2)
raj' obchodzony,. uznany jest za siły nabywczej, pieoctiądza niemal o l:'Jmtec:r,ne)' 'wa,lki z be.zrobociem 3)
święto Tobotnit::ze" od 1882 r. Minął połowę.
Mówca zaatakował ostro złagodzenia kryzysu mli.eszltanitlwe·
on pod znailtieq. gwałtownego t:ą)i:'ze ustawę Tatt -Hartley, ZtlJPOwiedziaI go 4) rewaloryzac,j'i płac li 5) rozw,o;1u
dwu świa;ł,a' pracy przeóiiWko ogło
'-~·----~--·-·~·-1"----'-""'-·'~--·-_·""""'''-~''--''''''~·-----"----'''''·~
~onej ostatnio ustawie antyrobotni-

czej' Tait-Hartley.'

ro-

ubezpieczeń b1X>leCZiIlych. Wiece
botrrieze o podobnym charakterze
Ódbyły się na terenie całego kraju
' W2iięło w nich udział nie mniej.
,tliż '8 milionów ludzi. •

'

W Deh'Oit przemaJWiał do 100.000

zebt.aillychrobotników b. wiceprezydent, Henry WaUElice. W)'Ipow1e.
dział się OIn za zjednoeurniem ruchu
l'obortJni:c:l-ego i

wezw:a! robotniJ.,;:ów

do utworzenia silnej organiza~ji, wo
hec której, reakcyjliti P1'Zywódcy . pr2,;\V-?'d~li,czą/cs"" ,Ceifi;t~ai~negO Z;\\i~'1 dU;k,Ci:i j~st ,tli, wig,;i ą dO:hro,by,'lm ro,:,ooaloo .się ugną, albo w~z,mą pełną od. Zk'tl go/n.~Ikolw oh. S:zczę'sll!ak Ud1Jl1e!iI tr..t,k6w l c.ałelg'o narodu. ObSeI'WU1Ci'C
powifldzialność za ltlęskę parUi de- .Ptzeds'tawicielowj' PAP wy1wi,td,u, 0- wlSipól'tawo,d'rrilków 'wid;.:iolitśll.11t"
że
mokratyc.z.nej, Henry WaUace zapo- świa'dciając m;ędzy iUI1Ytl1i:
w:vtwo~zy!l się nie tyu!lm no'\'\'Y'Jair!O
wiedział otf'icja;lnie, iż je~eti nie uda
_ Ulkład l) w.sIP6l!za!wodll'ctWje tY(~ZrlY sfosnr:elk do praic'y, 'ale i nosię wrócić d~ok.ratów na drogę po- pracy mlitęldzyg6miikami i wtóknia- we, tne.tOldy. Metoda p'mcy przodu·ją

koju i dobro/bytu, W Ameryce pow· rz.altTi'l wstd za,warty z i;oi;c'j aty wy , cydltgÓm~kÓ'w Pstr?'W1S1kielgo, Masilanie zU11e~nie nowa partia.
\V1ł6:kniarzy.
Wyzwanie. iPr,zyjęto micy i dziesiątków' lill'tlycih nie by1a
Przmówieinie WlJllace Sipotka1:o się wśród g6r:n ik6w bardzo cfrl'ęrtmie -I tylliko wyją;tkQwym 'ńlndywidua,lnyllit
~ ~~u~.i~st~:mYll11 przyjęciem. :Wiec tym. '1~ardziej. że gómi,?y old da'\Vn~, II OSi~g1tlję~jem. ~est OIl1a dOlstę{poa dla.
z~k~nczył 51 .. ! po<:'hodetn, w. ktorym bo lUZ od JJoclząiJku roJru 194611947 wSZy,'iItlk1IC1h gorni/ków i ~!ahyi.;v !H)ldmeSlOlno kukłę sen, Tafta ,i wznosżo- W'slP6tzawodniczą mięc1zy sobą o W1ęjl 'kreślić, że nie polega Wlcai!e ,na zWiQ
fi? ?l~r7:yki ?~ ,cześ~ Wru.l~~ea. R,0;,- 'k1~tą wydai,ność p'racy." WiSl?MiZawod k~:zooY-m wy.sHikti
mięśni. Nale7.ai;>
n:~z .1 w ,~łllCf'gO mIał I~lle)SCe WL,e,~ld :hllc,lwQo ,!Vy.ros!:(} 8iPO~l:t~mC~t:le W ma- WHę.c t.e metody s~l;tary7,O~wac,
Wl€C: I~tOlY . zg.roma~Zlł 125.000. ro- s.ach gorln-czyclh.
I(,tor~'c'll 6to-s,uoek! gdyź p.r:r,ynoszą zat(Y\W:a. ma:terla,lnc
botmkow: .P~zemawłał Pr-QWOdca/ dQ pra'Cy wYll:ka ze z,m1aif1y sttu1kJtlu-! korzyści clila ptzódowltiikói\V pta,cy w
~J?er~kanskleJ ~edera.cji pr3:cy • ~iIV~- ty Po'H:tycz;Uej. . i . sp'o,te.czne,j k, raju po:st<J.ici w;ęk$<, Z"y.c;h. z,a~o,~l.\.ó'W, jak ró·
l.'lam Green. ktory podkreślIł C'1ę~- oraz z·e zro-zum1en1a, że wz-wst pro-, ,Vłlicż wZibo'gac.ająkrwi w coraz wi()~

l

Unormowanie obrotu. zbożem
Ob,~envac!ia nnnku z-boioweJ!;'O Ora:1:
<l,o>ś\vla<lc.zClui1a 'Z tokLi ~oSllJodalt'~zelgo
1946/47
podykto\Va!y kouiecz,ność
tmialtlV rO'zPb:tzadZ1cll1ia "j' ~fJN:I'\vj.e ll'
11r()r~tjOWaltJilit lJihro1tu zbożem i pJ:1olctilk
tanii O'nZellfl'!,j,rO'WVml, Jako kafitlYIt1all~
IW ~~1.!~'a,dc ,11-dWe roz,tmrza.dnNlt.e nttei
mule, że W-$Ilcll,ki halHlcil 'lIurhjlwy
i,tmżćttl l i.el}to Otodukt:l.it111 t11:o'ie ś!ię
Q.dlb:vwaĆfiltluOd!s:tawi,c

zezw:olefh

dht na OIhsz,hl'ze ' calelto kiraijru, taJ,
lIa rudul'llck WIn,g,lIV. jak i ik~~ii61O·
wy. "alhN'lll1i!a

Q:d IOto,cLuceJnltów,
tadaitll!e1ndht 'PO ..
z ezwOite'lti a .• bll ,b~t1e

s;.auacżv
l;,rzed~ wst.vs:Nd,l}lI, l;lklJi.O tłjÓż hel~O·
'.;n~lh1i'O od 'I'ohiików,
p'rt,v C'Z;V,m
SkUD te,il O:?,THlUitzo'IIY bodtie Ślci~i0
dla 'okp(3iŚlolllCI~tJ tEWe!fl'l,i d,?Jalłmui:a 1;tF

Wy

da!\Vall1V1Ch :p,rze'z włalŚ,tjl:Wc wŁad'zc
.ilditt1ilt'lvSitta:cyj1tle. ROZil:)()ltzli\.dize:f11,e tli'Z!;!
wil(jiu'ie ,,\'vldJa:w:a~ie t·fze'Clb f1old:zl~;j,ów
zez-wolen. dal]<lJc ka:zdemiU slPech\:l:t1e
Ptii\;.V~, I It/a,·,'ktadn,Ja'c," lHl nl~ d,b,,O\Vi a,,I~,'
,kt 1 itw, z€Jzwolei!J,le I.a ulPrn~ma
1Jt'zclde W\S!tV!Sitkiltn do htl>~t:o'we:g'o hah

l1ato11'lialslt bei2:Jl)ośred;..

nie'g'o 's1nliPu z'b6z
:'q!,tIYC!lI. ,QIÓ\Vilhlll1

l

zwolenia .,e" '\Vvda,Wi:l~le dla !fltt~
hal!ICLlow'i"oh, ·tI1tJtaWililaó, , bed a 4ó
SklUI1J11 zboża, dl~, Pl"te!I1:lY's,~~U W&
s'nY.rn PtzedIS19blOr'sh"Je, 00. :tlttl<duG.-r
-łÓw l'Q.ll~l',"Gh.'. tÓWl1,lcr" z tel'ellllf 'd~"
~o VOWIa,t:lt. '\V kU1fV,tl1 mlv.n le~'t ,pt)~
IbZOItlV. (API)
.

*",

Prywatna Inicjatywa
w handlu

% źagranlc~

iZrzeszellfe e'ks,PolrtetóW l im!iottc" b\,"t1I'!ale 1941 t. obroty , c:!~~m\f
rów, 'QPjet'a,ją-c(h~le na lG" ~rtlj:lt!c;Jl ullel'i1.e:n:a
\VytIOl'iH\"
of4ól~111
bl':tl!J.lio,\vy,ch SkUlpl3" .ptzesr.ln ;3011 Ipry 1.050,OuO,000 }!' r. CZC:<\'O I H ii1fiPOri

wit'ttlych ku!pc6w 11M1a hl
i

li e'gó

l

HgraltHcz'

tH:'zYl/Jadalo RIR,{)OO,OOO

oraz f}r~eds~a'\Vlcie.1i firm za1wrn. ,e kSl10rt 235lXHJ,O{)fJ

l1!czrriych.

W

plerw~zym

i dmg[m

ze

:lI"

taś' na

M

Fras.ka.
n

7

1'''_

Oszała mialącetelIpo'

czyli hymn

fUi cześć

Ztirlqdu' Hieruchomośti

Juł,etłełi f ktOple delid"
na ł6dlkłćh dathaeh S2:ele~2i~zą,

kallit
ltb przez atuty Vi

.. woda' \łpłlfcttll

ba

Iti

pułaJ)le,

ftł(e'A, Ibłłła się dma:
\\Idął ,,J'łł ltia i ni b'l/A".

papy

(O pA,ę po1lo~ .tę słara

N'teruchOihcdd ararat).
N-lech bJe z.umy I lłlmołcł
ł4eal Nlertu;h..m.... ' I
'

_$

W Pa:t'v:t\i 'wytłil't:vf Sił ,w,~h'lą~ą~
jaW tt,~3dek. W kilule •• StMOOl Ci"
i'Jemi WYibl.llcijlf w cz,ai~li'e WY(~rle;tla"
"ia filmu poiZar.
PQłwsta,ła tr.udna 00 oij)ilSRJttia 'pa.t1.r~
ka. Ze WZi2lh:iiltu 'Ha to. 1.~ kino łlO=
s'iad:ato iedno tv,lko wY'l~ie i'[J'~~iJ
n;,esamowH~ Hok. 5uittUn ~Je tVW" I
,.~ttt 90 osÓo.
. O;V1tektoT ,kina ~{J~tar a~,~trN~Itl~,

dze61 e celeltJ-u,sta.le'r~!a w!r!'t\' d'Vrek tii
ki·na. DVI'el{jto<r kina A. N1o,U'fUar,s Hut
mac:zy,l sie. ż,e nie POSliMth.t zarzrud:ze"
tria komisji. l'e~uIUHli;jl'l,i '&fZttUl\!iy w

-loik ala,Cil.l 'PuMi·ó2itIVli'l~ .

•
słowia6ska
t

,

Biblioteka

"K.gfui~ł!t s!łQWla.6~ki wPói1~.c~. ~t'!tfi"

. 5-tko:dv ·oibHCilRn e sa fia 'ki'lika mi- tli'il'lHe w Wa'rsz;:t \VH~ Wft\tSinl h!bll{)~

U{j'fióW it!lł.ifJ:koW. ,
Min'il~er .. SltJraw

' . teke ; czjtlte'1<ńli e p·ublicz,rta. btłsWięOO'"
\VeW!1.12IWclt [Hi IIi!itaidiflł'€Ił1'kl'tti ~ł()Wib.fi*fm l ~toPra.ooii wva5y!~n()Wllt tnt1too ff'iIJt1!k6w \'\;'1:aitlDłt'l1A1\VlŚtwu, I(oirttltM ~łbWi'iUi:SJkj ,
na cele J)Otn()\}y dla l'odzi;tt, tl1fi'lłr. do- f)o.si'lUł'a ht* dUży ksiel!tl17,bióf' .l ff1ate"
tkifil!ełvcn ta ~ak ''''leJkĄ klita$~roh
r'alv z r6ZitI\Mo'łi dżi,ed.źin \viediv do·
P-Oilleia w Pa'ry1jAt "proiWltdz.t aothl>" mcza-ce tvC!lr zai1tal\lJn'ień.

Motoro e.pompy, przestały dziołoć:;~;f.~~.g~:~
aczna
--o-z. ez

·...0
c..

'.

-",...

częsc

--..

b

.WG d q

ł .można, temu zapobiec' -, "Wodna" spekulacja
h.

'

w związku z ogr~ni~zeniem prą-I spekulacyJna. Niewątpliwie d1j'sil\j
d
'.
ym szeregu l żadać \Sic: JuiŻ będzie zns'cznQe. wlędU eI,e'ktrYCZll1ego w 'cał·
Qmów w Łodzi bra'k Jest w }>o- I ceł.
. .'
~Zezególny,ch miasz.}<an1ia'ch nie tyli Uważamy również, że słu6nie
.. () światla aled ' wody,
Wczoraj światło przy ul. Gdall.-

::ż:

'

łować

ł 'k kt'
więe mieć ktpś zastrzeż~ie co. do
cz OWle, Ol:Y prawdZ1iwości tytułu. TWierdze led.

!:: :~iC::a:.:t'i:ę,w~· u~~~
na

płycie

~~~: ~~~iy.st~~~~7:~:Oi:tr!1!:ie::!i

woda i źa.den- to jedno) to samo.
magi:sm-alckie
powinny' wydawać
Tneba koni eCZlńi e tę' sprawę Trzeba więc raczei zgodiić się 'l tym
ł
k
że w domu. () którym, mowa dachu
wodę ~zez ea y dzień. dOlPb i nie przemyśleć ipoważnie ł zD.pobiec jednak nie ma.
,

Q6zowej?

zreperule się zepsutej turbiny w przykrym następstwom wyłączen'ia

Cierpia na tym

lokatorzy.
iednak to'"
katorzy z najwyższych, pięte!,_ a, ,i
wśród nich sa ta,cy. którzy mała tzw~

prądu.

ElektroWinIL.

WSZyscy

bezwzględnie naiba,i-dżlej

Re.mon'tuJ'e Scl 'ę d.ochy. o.le bardzo pow'.011 ~:r~:a~m:s~~L~.POd

~~ieł. alemiało
byt włączone o godz.
'mieszkańcy tet ulicy n i c . .

doczekali się ani światła ani wody dosamełlo rana,
Zbrakiem światła można je!szoze

l

1

.

. '

W'
k·
d · 30'
I k'
.'
· 1000 doch'OW rodZreh
prołe cle = sprowo zeOle .
tysięcy f Oe popy I reperaCJe
I

~I

e ,znodzić, ale bTa,k' wody (w więk
Sel~O!n 1J1ltdowłany jest ju'z na Uikori.
SZ(}~ci kamienic są pompy elek- czeuIu., a najida:lej za 3 - 4 mielSią.l.<e
trYczne) d,aje się bardzo dotkDi- mrozy sp.ara:}j'Żiują ~ze~kie pra,ce T,e\'Irle odczuć wszyst'k1m mie'sZlkań- mOlutowe. Do,tYdllCzas w Łodzi na
remont domó<w wy'dano w tym roku
(Om, z:właszcza opra,cufącym do zaledwie ,OtkoJo 10 mil •. zł.
iod,z. 16.
. Nic!S!telty. fatalny .stta,n domÓtw lódz·
9tóż studnie adyzyjS'Me, .tak kkih wyuna:ga zr:aczl1ie 'POl\Vae;nl~j,l\\1ane miejskie, zpa,jdU:jące się w ~zyc!h n.a1dadów. J,e~zcze ponad kilJloszczegó1nych pun.ktach ~yrdałą ka tY1sięcy domów ni,e, na/pra:wi1o\\>ode tylko w ~),kr"'.s·lonvch' -'odzi- illyoh d:adllów. nie m6wią'C juiŻ .o In••

. Cóż'
. a ma począc

oyclh również [)il.:ny<Ciłl remon:t3Jch.

F.o

"
Jak się dowiadu.jemy, Zarząd Nie- mi1tety Domowe naleWy:dl kwot,
ruchomości MieiiSkilCiłl zamierza pro·
Jak jnf,ormuie Zarza}i Nierll'cihomo·
wadizić remonty d,o późnej j,esie.n L. ści, jeS'z>ClZe do zimy br. zostanie na·
Jeiszlcze w tym roiku otrzyma on prawionych co naj!111TIi.e j olkol!()· wsiąwięiklszą iIl,()iśćpapy. 10 tys. roJeik, na,' ca dachó/W. Po,szlczegó.!Jne ~ęc Kod'elj;dzie' w tych dniadh, a 20 tys. re-, mite1ty Domowe. Wif.'IIV poŚtp1es.zyć z
!e'k ma (,'atde:jść w połowie wr~eśnia zała:twienIem rQrmailnoŚlc'i Z'Wiązai w pa.ździernhklu. Naprawę dachów nyc:b z lllalPrawą dadhbw. zebrać iJąn.
w doma!Cih p.od:!e,glyo'h Zarządowi duis~e i l)lrzekazac i'e Za~za.:d{)IWi NIeNi-eruohomOlŚci będą prCJiWaclzi:łly fir- rulcholl11!OIŚC~ gidyż nie. w 1e1e lPozos1amy od:vol\Viedziallne. wkołejnoś:ci to ilUż ~zaS[1 QO ziimy!kJt6ra ultliemo·
wipfa1calnych na to konto przez Ko· ż1iwi naprawę da,cMw. (,b)..
1

najwiekszyml
Do tych ostatnich należy rodzina
PP. Roi (uazwiil&ko j adres ~naue Re~akcji) zło'zona z trz~,cb osób. Oickc
rodlJiny _ to iOlzynier. profesor ma·
tematylci w jednym z liceów mesWch
w Lod.,zi. wybitny .pedagog i dobry
wYkładowca. Matka _ rod()wiła
ł'rancuZlka. uauczyclelka ięzyka irancUSkilegow giimuazium w Zgierzu.
Syn - 'pracownik •• Społem" w Lodzi.
Rodzina ta mieszka niemal pod
gołym niebem. Ostatnie deszcze zmu·
siły iiCh do ucieczki, z zajmowanego
POkOiiku na S pifętrze. w kt~rym uJewa była wcale nile gorsza niż -na uli·
cY ••Ludzie. ci ie~ak stracił! JJ?iesz.
I!'ame \~ W3['S;ZaW1l~. w Ł~Zl Iłi"~ ma

I

~~~!:!~r.#.?:2::~ 3DOŁY,
W
KTÓRYCH
CZAI
SIĘ
SMIERC
~~~E~~~~
t·
. dk- Dl
bili
t
h

:tlIla Miejs.ka p,Qwinna p'rzvnafmniet
na kilka godz,f;n we dnie, 'czy w no
cy włączać światło.. , źebvdoZOTCY

ra_lezoe wypa I.

dOmowimorlIi na,nomnować wodę

i

Dezego nie ma ta le os rzegawezye
~dv
r .
• **' w
metrowej
O l '

K ier(}w,I1Mt g,oStPOlda'flCzy iittiIIlY St. weJ a1k,c:H ral\:o:wni,ezed.
,zdoJaitlo
d .
5Y
i-'.
Weilg:t (Seillaitor~ika 7/9) \vvsłal s,j'eld- {):dsy\p'ać wa:rtSwe
grubości'
o 'lokalnych zbicmlków
miiU' I:OIhOttników ua IIJolie p,rz-y: sZQJsie v:alSlku,
.jeden z l'I(J(bobnli1ków --- 8t.
Na jednej z ulic, li!d:tie świnłł-o brz~z,!flski<ej w ce/lu,p'I'<zYwJiez:ienia Wodalkl}wski nie Żyt df'lltgi naltomi\ast
ZOstało wyłączone mieszkańcy zmu PlaSKU.
.
W. Siilm1iSki ZIlt(lJjdorwal się w tak
Sl
dężkim IS.tall1i'e. iż natvcihmia:Slt został
,P.llii byli kOT'zystać z'· wody w .saW czaslie Ikopa;nia i niłła:d:owywan:ia 'l1chWe'ZiIonv do sz,uibla ma RadQg.os'zMedz.twie płacąc za wiadro po :s Pi,aJS,IDU ~n~ f1ur:~~nki olsuneta. się 6-'1!l'e- <:'.Z'Y,
ZIOh. h
"
," jest to" ce,na. roho1tmtków.
trawa .sc:l,aill,a Dl:alsk.u,g:rz'elb'l'ac
d.:woc.h
•- * •'
•.rc. OCzywiŚCIe
fumltffió nałvohmDaiSJto-

j

7'IIC/tni

Bruwe,łek

01:s;z,ewskj

,pa,śćirzykozy 1 zrugiillal.

'PiOIs,z'edł

Pięć dni
późnieJ mhotfuucy ko,plaicy, 1!,a posia·
uiło~d Za,rządp Mi'ejsl1d~o plia>ch w
do1a,clh n:a;trafi1'i na zaJd.us:~Oil1.a kozę.
Zz.wl'adomi1i o tYl1!1 Komi:sarialt MO.

konkurs .porzqdku i czystości

stołu. CZy można wYobrazić sobie

~~acp~r'o~!~CnzlYec~o1i ,pb~mzySs!:'!nu~.JaesL!~
..,,~u

.....

.g,

-

~ !la~ państwo R. I>ra,cuia w ten SI>oWb
Illli!l:vim ZIllÓW r:a,zem
,pD'dołmY'Cih ~ lUZ dmłd Tok.
.
ołwlile;z,TIOiŚ'ci.aJdh i:Wistail:o zaJsy:paTIy.c:h
Wydzi'ał I{wa:terunkowy od dawdw6ctl CihtoiP·c6w. '
na .obiecuie mieszkanie. .Jak dotąd
• '" •

Dość po~ieś.ll;śmy S'1!ratf: w cza!~ie
wOljnv, OheiClul'e żYlcie k.alżdelgo CiZitowi1eika jest bardzo cenue. iflst c1J'1O'Ż'. NIe
1~· dy kl·
"ze UliZ
() Wie,k .

hez .skułiku.Czy naprawdę dla dwojga na,uczyCJieU nie z,najd~ie się w calei Łodzi suche. \\-"ygodn.e pomiesz.
czeWe. które umQżliwiłobY im pra~
~ S ąd,zwy.
. .ze przy d()b
cę.
reJ· WO!II

Obowią!z,lciem kalŻdei fi1rmy jeM władz znajdzie się.
dbać o bez,pIecz'eństwo prf1rCY rOlbotW związ·ku z. ta spraWa zwracamy

n~ków. Obowiazkiem władz rnre:js,ki,~h
iest uJ:l<rz·edzenie obywateli o' ~rolŻą·
cYlm !ł1'ieibezrp(J·eczeństwi1e na drunyan
te,reule. Niebez,pierl~zne mlejsca winny
.p,rzyS'tapiono d'o lPrzeko- być oiS!:rodzO!ne i weiścIe na za~fiO·

sie ~ż do ElektroWIl1 z vrośba o WYCZY słuszne lesł. aby
nauczyciele. żyjacy z bardzo skromDy'cb. pensji. a odnaJmuiacypokój w
NatylC:hmiralSlt
lJllle'szkanJu krawca. płac:1U _ iak I
'llvwania pli.alsiku i PO 15 miirtiUltaah rze· żony f.ere'ń - wZlhrOti1i'one. Szanujmy on - DO 30 zł za kilowat?
C'Zywi!Śc'ie odko;pam,o zwtolkj chłop,ca. i ceńmy każde ży,cie }'1.ldlz;kie. (i\bk)
LUTECKl

w '"$klepachłóazkich

Cenne nagrody. dla,,' zwyCięzców

tłumaczenie.

Ł 6 D:Z, ul. ,PIOTRKOWSKA Nr 4't ~ Telefon, 11~·1l, 141-68.
POLECAł

du2y Wybór' ksiąiek szkolnych
W

ZAKR~SIE

SZKOŁy,'PODSTAWOWEJ,

GIMNAZJUM, LICEUM ł SZKOL WY:t<SZYCH
NADTO

I
,....,

atł,asy,

Dlapy, ,kontury i globUSY
(P. 1296)

URZ~D WOJEWÓDZKI LODZiKI
. WYDZIAŁ ODBUDOWY ul. OGRODOWA 15 ogł.aJSóza

PRZETARG NIEOGRANIcZONY

NA REMONT DACHÓW NA GMACHU PAlQ'8TWO.
WEGO INSTYTUTU PRAKTYK ROLNICZYCH
W·' BBATOSZ~WICACH.
Oferty z podpisany,.m. koszł:orysem w zala:kowanych
kopertach z n:apisem:'
.
"Oferta na 'remont da<.lh6~ na Gmachu Pańśtwowego
Instytutu Pra.ktyk. RIol~c:zych . w Bratos:zew1cac'h"
nal,eży składać W Urzędzie WOJ0Wódzklim Łódzkim,
. wydZiał Odbudowy po~ój, Nrl~l, ~o dnia 11 wrzl$li;a
godz. lO-ta, gdzle nastą.P.l komlsYJne. otwarcie' kopert
o godzinie 10:30.
,'i ,
.
, Do oferty należy dołączyć kWit ~a wa~um złozo!tlte
wI Urzędzie Skia.rbowy!lll w Lo,c3:zi w wysokOŚCli 1%
sumy oferowanej (od obowiązk? złożenia "wadiUm
zwolnlone są. przedsię:Jj,orstW'a panstwo".".e lub pod, zarzą.dem państwowym).
., .
BUższych irnfOlI'macji ,ud:zilela u:,r.ząd WojeWódzki,
Wydział Odbudowy, DZlia.ł przetalrgow; pokój Nr. 139,
gdzie za zWrotem kosZtów oferenci, mogą, otrzymać
.ślepe ~oszt()rysy, warunki przetargowe o:rSQ<; projekt

umowy.

,.

".

.

Urząd. Wojewódzki Łódzki Wydz1ał Odbudowy
zast.rżega. sobie prawo swobodn~go wyoo.ru oferenta,
bez W1Zględp na Ce!ll~ j:~k ~ umewami€lliJa pl'tZe'ba.rgu

bez· podania powod6w.

.

(lO/Prz.)

I
I

Kran

się· popsuł.

;Nap'rawić

Pan Agaplt

g:o nie P.Otrafi!

'

Woda cieknie,.' woda. chlupc~
Pod no.g:am,i mokro l\:r~~~ ,

Woda wciąż się wyżej wznosi,
Choć

ja Krupka .. Przestań!" .prost

DzmNNIK ŁóDZKI

Nr 241-(791) <3
l.

Najlepsze wyniki lekkoatletów ZSRR

D

Mimo bral(u za o
uzyskują dobre wyniki
Uwagi po meczu z Czechami w Warszawie
'.

Le1\lkowtled ~. Ra,c!Jzied{!ego na Agaijekow. - .14,53. Ty.czka Oz0:1tlrt'"
ostatnich mi:s'trM~twalch Eur;O(IJY ro.- 4.10. Dysk Lllp!p - 43,35. Oszcz~
63,35. ~Uila LiiPiIJ ~
zel~ranydh w 194'6 roiku w OSI10 IPL) Ale~sie;j,ew raz·pierwlS~Y daU eiQ PO'Zil1ać zawad- 16,12'- Mtolt Sze!clłJJtel - 54,91.
niilmm

Jalk wid1zimy, wyniki są rzeczy.wj
cie bar,mzo doibre. Warto Zlwr6Cl~!
uwage s!peclja1ncJ na\vYl1ik w kuH li
dysku I:llp!pa. ·Sprinter KarakulOł\v r:lO
Wy,p>OI\Y1edzial dhyba jeszcze' swetfJ
tOstaitm:'e.go s}owa. Powinien .on Pfr"
de W8zylstk~m POPrawić I1re,cos:tafil
a Qliewąlt~])Uwie uzyska je'Szcze lws~1
czas!. ~tory \Stać będ~e na rpozi()11V~
wyn11kow ame.rykal1lskkh. Kara'kuł6i~
ma ltelPlSze maili wości do zredUlkO"1J
n;a jesz1cze pflZynajmniei G dwie d,t;it
siąte se(km,l1idy swe.go relkonw IW pi"
~u [la 100 mtr. .
I

&tro:p~.

lekkoatleci

•• san

'VICKI BA·UM

SI

--------~--~----~--------------~----------~----. Na wypl"8JW' tę wy1brał się w ~j ciemnoci~eskiejPrzemCYWy takie otwierały całyśwja.t nieporozumie6

UD . ZI
'IV ł-rO·fElU
Auioryzo.wany przekład

Pow;,eść

"ZOFII PETERSOWEJ

...._~~~___~_...........___...,~_____ \
_ Widzi pan, tałtim n-zeba być, pame"Kringel. i....
rzekł zawistnie i, szyderezo.'
Bat'on. wc~ chłopcu Nr. 18 mark~ do ręki, m6wiąc żartobliwie - a kłaJn~ej się ode ~e narzeczonej _
i wyszedł do porti~ni, gd2:ie Senfsied,riał got6w już Jak
~wyk1e do usług, lecz, biedak był dziś ruewy.spany, (trzeci wieczór ukrywa 6n SW'e cięŻ!kie ,troski z powodu sIabości zony w klinice).
_ Załatwił mi. pa'n bilet do teatru? Pietnaście :marek? Dobrze - m6wił baron, a jeżeliby o ~ie pytano,
'~ę w teatrze, a potem w.klubi,e.' Idę do,klubu..,.... powtarzał, przechodi?ąc koło hrabiego Rohna. __ Wie pa'n
kogo tam spotkałem? Rutzowa, tego wysokiego Rutzo~
wa. To ten, kt6ry z panem i moi'm bratem był VI 74 'pulkU ułanów? Teraz pracuJe w branży automobilowej.
Wyście wszyscy tacy dzielni, tylko .l;a jestem do niczego!
,C~y mój szofer juz zajechał, panie, portierze?
Prąd ciepłego powietrza wypły:\va za nim z hallu, e.
wSz~cy patrzą zą nim, uśmiechając się przychylnie,
gdy W'$iada do auta, by zdobyć s'woje alibi ... O wpół. do
dwunastej dzwoni nawet z klubu.
...,... Tu baron Gaigern. Pytał kto o mnie? Jestem w
klubie i przeddrugą"nie powr6cę, Pl"aw.dopodobnie na·
wet n6źniej.Szofer może iść spać. .
.
O tejtie porz.,ę 'Gaigern stał, przYtulony do frontowęj
sciany Grand Hotelu pomiędzy dwiema bryłkami, \mi~
tującymipiąskowce. Polozenie jego nie było wPrawdzie
przyjemne, lecz napełniało go zadowolenkm i gOl'!,!cą
radością myśliwego, zapaśni.ka, .. ~;Y "UJ,{ySty, wdzierającego S1ę118 szczyty.
'
..

-------"

ł DZlENNIRŁóDZIH

.... -.. -'-Nr 211

(7:;;,.

pyjermie, na nogach !mał le'klk.ie bokserSkie p~tofl~ na pomiędzy Injm.. a: jego kompanami. Ludziom tym obc4
.chromowych podeszwach, a na me wdział,
wszelki bylo, slówo .J;odwaga'~, chociaiżkfilŻidy z nich dość jei
wypadek, welndane Skarpetki. Było to dobrą ochroną posiadał. Etnma, mająca. mocną głowę, spr6bowała itJl
przed n.iepożądanym pózost~wieniem m.ad6w. W~edl to ·kiedy§· wYtrumaczyĆ.
..
w stronęPQIkoju Gruzińskiej ze swego własnego oklna
- On sohie robi sport z tego! .:- mówiła, znając doi miał przed solb,\ mespełna siedem metrów do ~zeby';. brze Gąigema, i prąwdopodobn:ie miała.· słusz,nosć.·
'
, ' . Teraz, ,naprzykład, o ·godzinie dziesięć przed. je.dej.l8$
cle, a znajdował się już na połowie drogi.
Sztuczne piaskowce Gr9Jnd Hotelu naSladowaly ·ztą, gdy. piął się na fasadzie Grand· Hotelu, czul się jg}(.
gruba oiosane bloki Palazlzo Pitn, wyglądało to pompa~ alpiltUSił;a w trUdnym przęjściu.·w talk: zwanym "komi~
tycmie, i gdylby się ty'11ro nie odkruszyły, wszYstko by. nłe", lu~jak kierownikekSlpedycjiiO!a wywiadzi·e z nie"
się powie€ć mogł~ GaLg.em wstawiał ostroŹlnie palce n6g bezpieczną okolIcą. Był nią w tej chwili wykus,z murll,
w ~8igtęblenia s~katerii. Na !rękach miru: r6wnież ręka":- za kt6rym lezala lazienka Gruzińskiej. Fantazja arclti'
W'iczlki, prz~zkadzarj,ące mu bardzo po drodze. . Nie . tekita lIlakazała mu proJellrlowanie w tym miejscu rowneJ
m6g'ł i-ch jednak zdjąć tera~, gdy łazł jlak chc,z·ąSzcz po powU.~z·c'hni, nie. było tU nawet gZj7lm~u okiennego. Kł!i
zewtnętrzill~lści~nie drugłego piętra.
pielowy, cofnięty w głąb,. wychodził na owo podwórze,
- Przekleństwo! -\mr~nął, gdy wapnQ i sztu:kaŁe- gdzie ·za'Uważ.ono kiedyś barona, WlpatrzO'n.ego w Eł!niten)'
ria obsunęły mu się pod' rękami i spadły o piętroniż.ej, na górze. Zaraz poza tą gładką ścianą długości mnid
'uderzając w wy,gtęil okna, pokryty cy;nJ.~ową blachą· więcej p6ł.trzeeia metra widział już ciężkie żelaz,ne pręt~
W ga:rdle mu zaschlo~ a oddech" musial wyregulowa.ć: balkonu z Nr. 68. Pog-wl:zdując i klnąc'od czasu do OZ€!:
jaik .biega1cz Ina trasie, wytkniętej .popiołem.Po· chWll1 \ su, t:t:zymał s:ię,$!dyszany na. ostatnim występie przed
znalalZł oparcie, przez moment ,balansował na jednym ową gładką r6wną częścią ściany. Drgały mu muskuł~
palcu z narażeniem żYda -i um,ieścił W!l"~zcie drugą n;o"
udach, ~ w stawach nó.g czuł, ~e zmęczenia pUllsu.iące
gę o p6l metra dJllej. GwiJZdał przy tym z cicha. 'Pod- ciepłe wibrowanie. Poza tym byl zadowolony ze swegO
niecony bYł jednak niezmiernie i dlatego gwizdał, uda~ położenia •.a sto razy przemy~la,ne ()kolicz'nosci zgadza~
jąlc z~mną. krew jak mały chłopa:k. Nie myślał ani na ły się co do joty. Duże. r-ęf1ektocy,- k1;6re hotel niedawnD
chwilę o perłach, choć dla' nich odważył się na to przed umie~jłna swym froncie" s'kryWały Gaigerna zupełnit
,sięwzięcie. rOLf·ożua je było ostatecznie zdobyć w inny przed ulką - kłębiącym się mrowiskiem wielkiego mias,
sposób: Wys:l lł"czyło by jedno uderzenie w głowę Suset- ta. Snopy białego światła musiały oślep.ić każdeg'o, spd'
ty, gdy z n\'llseserem wychodziła wieoz01'e11f z· teatru. glądającego w g6rę, niemo~hvym byłoby dostrzec ma'
MOIżna by też było napaśc Gruzińską w tlo-cy: wystar- . lego gran~towego człow1eka, 'k;tóry pr;o;esuwal .s,i.ę po
czyłY czt~ry kroki kor,ytarzem" podrobiony kluoz i nie- ścian'ie w deniu, po'za urządzeniem świetlnym. Ga1,g ere tł(
winna mina, gdyby złapano .1~o w cudzym PQkoju,_ Ale podpatrzył niegdyś tę! sztuczkę u kuglarza w variete;
to nie było w jegoguscie, ani trochę!
oślepiał on pUiblic.z:nogć 'nądmiemYIm światłem 1. pokazy'"
- KaMy winien postępować zgodnie ze swoją natu· wa~róźne sztuki na tle. granatowej a'ksamitnej zęsl,ony;
rą! - starał się .Gaigern wyjasnić swym ludziom, .owej przepiłOWyWał paln~e wpół i ,pWJzc7,al szkielety n,ad sce..
niewielkiej bandzie wykolejeńców, których od dwóch 1\ę ...Wypoczywając za drugim reflektorem, Gaigern spaj"'.
i pół lat sztucznie . powstrzymywał od buntu~:~, Ja rzałna ulicę. 'Wid::;iat wsżyst1{O d~iwacznie z ukosa,
zwierzyny w pułapki nie ł~wię - , m6wił ~ nie wyjeż- i kawałek tego ~wiata na dole wydawał mu się niezwY"
dźam na~góry ~a pomocą koldek ngpm~h:tr;tlych. Cze·· kły i· spła~zczony. Ściana domu cia.gnęła .się w nieskoń
go nie zdobędę $obie własnymi rękamł, tego nie mam C~,QnośĆ, coraz' !l1iżej i aiŹżej, wyglądała niebem;ecznie.,
i tego nie odczuwam!
.
(D.c. R.)~
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dziś doręczona będzie

Od

'ozu:

,nowa

IzabeUi i Szymona
słowo Br{)lJlis!awy
.JUTRO: '
Rozalii

Nieporozumienie

telefoniczna

ksiąika

jakby z początkiem ty godnia ~
bietali 8il do swych spraw.
Po poludniu pan W ąsik mi81
odebra.ć ubranie od krawca. $pie-szyJ się ba'rd4o, gdyż wieczorem tV
.
pó"~ ~
tym nowym ubral1iu :mial - J~c
na spotkanie z panną Zosią, tira..
czą referentką :spraw nadzwyczaj......-kulturalntToh w instytucie orto

Z ukosa
Wąśitk

Pan

Się

obudzil

rano

Na nowy spis albonentów telefo-lscheroatYCZrlą głównych połączeń,
.
niemych, ha rok 1947~48 czekali~~ telefonicznych w kraju i za grani- sWlezy 1 wypoczęty
my dość dług{). Było to tym przy~ cą, oraz taryfę opłat telefonicznych
- Sz1coda1' że Wed'ziela. nie
WRZEŚNIA
1_____
słowo RtlscisłMva
krzejsze. że stara książ~a tel~f?nfcz i telegraficznych w ruchu. krajo- przypada choć dwa razy w tygo1658 Um8Jrł w Lón!1yn!,e "Lord PtotekŁor" na bard~o. daleko od~legła· lUZ od wyro, i zagranicznym, łąc~le z, drn dniu Dzień wolny od pracy reOliver Cromwell.
.
aktualnoscl, co komplikowało moc- gą połkulą. Pevm.ego rodzaJU (eka'.
,.'
'
1690 Data załozenia Nowego Jorku.
Pewne opóinienie wostkę sianowi tabelka. z której generuje or~antzm - prżypom1866Pi,erwszy !lO'ws'2lechny zj~d Między no' po:rączenia.
ńarodowego Związku RopMni()Z!e·go w 'w wydaniu spisu spowodowały. jaki wyczytać można,
która jest godzi- nial sobie maksymę don1owego
Genewi,e.
info11Uuje DyrekCja. Ol~ręgu na w różny~h krajach i na różnych felczera. Wesoło pogwizdując po_
1883 Uma:rł podl Paryżem jeden z naj2rui. nas
b'
'
komitStz;v"Ch pilSarzy rosyjskidl .XIX Poczt i Telegrafó\v', powazne lTUd- kontynentach, gdy u nas zegar wska.
zuje gOdz. 12-tą.·
b1e:g1 do lUra.
. '.
wteiku Iwan Sie:rgiejewicz Tur- ności techniczne.
gieąiew,
.
Oto leży przed nami egz~mp}at'z Redaktorzy nowego spisu wzięli
Na bi'Uirku. wbr.ew przewź'dywa1934 Wizyta floty sowieekie,j ,w Gdyni.
spiSIU W jasno '-źółtej opraWie. Jest sobie do serca llwagi krytyczne w.
.
..
1939 Wypow1ed'2lenie
woj.ny
Ntemoom on. wydatnie grubszy od spisu ze- związku z zeszłorocznym spisem i mom me znalazł zwyk1ego, poprzez .Anglię i Fl'aillcję.
sżłorocznego. Na pierwszych stro- spis abonentów łódzkich pod3J'li na niedziaJkowego pliku papierow, "
KRONI KA
hach 'książki 7.najdujemy mapkę pienvszym miejscu, a d?piero'
_.'?
tem umieśdlf alfabetycZTl1 e poszcze - Co dZlS tak mmo pracy.-

po,-

Z. b . . d t
lo.·f.4_e ranla I O czy Y.

'J

pedycznym.
Krawiec zdziwił się bardzo.
~ Ależ ubranie miało być

me

na dziM-

.
- Nie na dziś? Jak 'to niem
d "f M .
k
ć k ł
Zl'S.
oze .panu po <łza . alert"'.
darzyk - oburza,l sifpJ pan WąsiK.
Niech par2 lepiej powie od raJru

.,

że musiał pan wykonczyć ubranie

łód1r zagadnąl wesoło 'radc~ Piepr~yka. jakiemuś' paskarzowi. Mnie :nie
kIego.
. I
.
• Ten skrzywił się
nzechętme.Nowa ltslq.zka telefooJczna. kto..'
stać na plaoonie po I5.o00 za tO"'!
- tel. 117.11
DZI,s
.
.'
O"" 200 zł roz"'ył"'~a Mało Jak zwykle, - ,
. 1 'k
.
..... tIU.
'.
- W lokalu Iwłasnym. Kop.arnilka. ił, o reJ
cena wyn ",1
.,
~.~!
botę, więc mnie Slfp e cewatZy Strał Pożarna
,
godz. ULej o.d:omwa. przewo&n1iL-zą<lych i hędzie POCząwszy ~d dma dZlS1~J.. lnteresantó'w
było także nie- i trzasnąwszy drżwiami wybje~l
.Dt'SłJR'IAPTBA:
~,eikretBrzy kół e,~ln:icti'\vych, fabryc:mych szego do wszystkIch abo?~ntow.
' l ".1__ t: l ·......·d
1"
1 ...
_.~,:-.:--;--------- ; ' .
t"".,:. D' l s'l.koInych.
!Nal+~d
spisu J·est w roku blezącym WIe u ]8!J:u,.R!j a'LWO awa t SIę sp a z za.kladu.
DZISIeJszeJ nocy dy,ml"Uj!l ap ~.
a,'. ••
.
• .'
',., p
W ',1.'
Ó.u·· ~Ć
uielecki.ego (Pi'otrltorWska.127), Za;jł1c*ie.
JUTRO (4.9.47):
.
'.
lwy!>"tc.:t:c?:ając:;, ksląZka wy~ana WIęC WJC.
an
ąSl!K me m 5' wYJS Ż
Na. rat1dk~ z parrną;Zosiątrze6a
Wi.C7.a (Ztel<ll1Y. R~.Tn.,ek 37), Go~~~lnago
- w' 10lka.i1l WłaSnym. u1. Piotrkowska II będzie na k"źdy apa. rat głowny i napodzi.wu
Poniedzialkowi ,intere- b'ulo
p6J'ść w starym ubraniu.
(DasZYllski!ego, 59). Kar1iMi (sc lOOl}-ia Nr 78. II pięb,'o. o god~inie S.tej !1leb,raui.,,, k~zdy d.odatkO'\vY.
(o).' .
J
54), AntomewH~za (P31b:ta.fllOka. 56), Stec- pl~num KOlńitetu, Wojew.S~onłFctwa.
<>
.
.'
sancl bylz zawsze .rmjttporczywsi,
O 6~ej byl już w kawiarni. O
,-.t.1. 253J$O
- tel.
- tel. 13.,15

:Eóm. . Miejsk. M. O.
POgot.· Rat. . KieJ.kit
.POgo'L R.;t. t1bezp.
.Pogtlt, lekarskie PClt

.'IJl,.

'Demotl....

>J
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'

,

24~

okręgu

I

.

O

"atyczn~go.

keIa \. (L.imanoWl:i'!tr!lego 31). ,

,

g?~e miejscowośCi

611'"

,
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Wykład

prof. H~orow'lczo!

I SIł
J,.
.. ytwetki
za8~użonycv
.. '
...

W Wołbrzycl..u
.
lU

.

,

d

.,0

parmy Zosi jeszcze nie byto
Kobietka' jak kobietka, ma«
. spozm
"'ć - przeczy
'
't'am saole
:t'..' .1
51.st-ę
przez teń ozas Aazety'-=- JXJmJ":

-

zian
.

Aleksy Riewski

W Watbr:zYlClhru o.d!by,l ~e k;u'l1S1)rZe

~zkol1.en·i,QIWV dla pracrQlwIlltlk6w samo-

l~adówkfOdwiwto'Wyahk:' Dń'o. WJei~~t5';seu·

A1~:sy

RżeWlSlki

ślal.

1l!r~zlł. ~ię ~

Przeczytał

..., .
..
od deski do deski
f"
Progtam na \śl'odę ~wneŚllta 11947 rok~ 'l'\i,a WIT 'ia lU
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(dawniej Naucz:yc:elska)

KSI

,

"

OGLOSZEL'IE' O 3)RZ;:::TAI:3':.T

I

pod Zarządem Parutwowym
ul. KILmSlilEGO Nr. 206, tel. 213-69

r. O D Z,

O D WŁóKIENNICZEGO
PRZEM YSŁU PRYWATNIDGO - 'SPÓLDZIELCZEGO I RZEMIOSLA PRZĘDZĘ:
DO FARBOWANIA
.
PO CENACH URz1i:nOWYOH.
p R Z Y J 1\1 U J E

na. wykonanie za,Jzolówania rurociągów amoniakalnych o
temperaturze . czynnil{a chłodzącego wewnątrz -19 0 C
ewentualnie -27 0 C i dostarczenie odpowiednieg'o materiału.

ul. Piotrk<nvska Nr 149
~elefon:

Roboty

164-44

SKLEPY:

(286 (\V)

FABRYKA WYROBóW GmrOWYCH F. W. SCHWEIKERT
pod Zarządem .Państyrowym
ŁODZ,

ul. WóLOZAN'SKA Nr 223

WÓZKI dla' DZIECI

p1ierwszórzędnlie wykon:am.e p~') ce- I

nach

Zatrudni. na tychrri~ast:
l INżYNIERA CHEMIKA
l INżYNIERA MECIIAN1KA

M.

na kJieTOWntcZe stanowiska ~ wieloletnLą. praktyką.
Warunki do omów.Leni~. - Zg:lJoszenlJaż of.erta.mt ~cl;o.rysem
składać do WydZiiału PeTSOna~ego.
(;P.1303)

I

OGLOSZE1:\i'l.E·
Zarzą.d

Miejski zatrudni n8tychID.!.ast pracowników Q następujących k~a.lifikacjach:
(
PRAWNIKóW - z ukończonym wyke.ztałe.eniem prawnrozym
TECHLIi""IKó"\V - z ukuńczonym wyk§ztałc~nien technicznym
oraz PRACOWl'-.. .mów z wyI{ształcooiem śrl',dnim - og6lno. kształcącym.
., .
Oferty wraz z życ,iorysem kLerow,ać do Zarzą.du Ml'eJsk!:ego,
. ~trkowska 104 - Wydzi'ał Personalny - pokój 225.
Udź, dnia 1 września 1941 r.
ZARZ.,.n M.lE,lSKI W
.
.

ŁODZI

poleca:
PRACOWNIA

na:jniższych

.

ROSLAWOWŚ'KI

ŁMz, Iill.ińskiego

87

m. 3.
.(189JP)

. OGŁOSZE~'"IE O PRZETARGU
NIEOGRAl.--O:CZONYM
Wydział PoW:iJatowy Lódzld 0głasza. przetargnieograniczony
na roboty remontowe kotłów cen·
tralnego ogrzewania serii II w
budyn!m Powiatowego Ośrod),m
Zdrowia przy ul. WólczańskieJ
Nr. 114.
Informacje i ślepe kosztorysy
~otrzymać można w Wydziale O.d-budówy przy ul. Pkitrkowskiej 90 .
Otwarcie ofert l)laStą.pi dnia
11. lX. 47 ~. o godz. 12-tej w Wydziale Odbudó,~
(2740)

(262/Zl

OGŁOSZENIE

PRZEDSIĘBIORSTWO
OKRĘGOWY ZARZ~D

ogłasmprzetar,g

Malarz w

l

ZAMIENIĘ
pok6j III kuohnią na ZGUBIONO kart~ ro'ZpOl'Jm8.'W'Cq
3 pokoje Z kuchnią z wygOdami w Nr 494, legitymację Zwią:zku Zawo-,
śró~mieściu.
Koszta zwrócę. 0- dowego, zaświt!!.dczeni~ Unil\versy_

Itetu

wieł~hn

ze podchwyc;U

POSZUKUJĘ pOkoju z kuchnią.
rem<OiIltu.. PośreGrzelak, PiotrKowska 3/5.
.
(3805 p)

ZAGUBIONO legitymacj<e srutbowe na nSizwisko Sowa. "Ka:&I:mierz i
Sowa KrY'St.yna wYdane przez DyIrekcję OkTęgu Poczt i TelegrafÓW
w Łodzi 11/10-46. ~ Nr. 3100 i
MAI.,:Z.E~. STWO... na .atanOWjS.kach .3100 /1 •• remiemkałych w S7.SJdktt.
(wypba.calne) posZukUje w ś.ród- pow. SEeradZ.
(5785 p)
mi,eśoiu mi1eąz'kaltlm. .1-2 pO'kojowe_ i ~-.-.;.'- - - - - - - - - - . . ; ; . .
. g?;lWYg~ .. 'W.$~lęd,nl;e pQk<;>ju łWAlSIA~ Zygmunt
wi~ SQnife1t.!ep-q~
.~~1Ift!J." tl;.:~yw:a.t 1lt<ą,\F1· "~~ ~dUtru')
IiO~C1ę 'k.uehni';· za'- ~rotenr·1toot;.;~~~~,~,
"'wy.
tów ;remontu. Pośredini'Cy JlO'.i;ąda- staW1Q'llY<:Ą 'przez' Annę Stanisława
ni. Dzwonić '159.17 8-1\). '(5811 p) Kaźmi~rc7.aJk6w.
:(2750)
Z....vracam koszta
dnicy pooądani.

Zna!{om-icle·
. Dr SWIOOIŁO, Zawadzka 38,> aku. szeria, choroby kobiece.
(80)' PISTOLETY do malowap.ia zakupi pracDwnia nauki pogladoweJ w
Dr REICHER 1!'Pe~jalista, we- centralnej Szkole PPR,' Al. Konerycl\.ne, skórne, płmowe (zabU-1 śc!uszki 65
tel. 190-50 wewn. 6.
nenia). PO.łuclniowa 26, godz. 7--8 Zgłasżac się W.·gOd.Z. 8-l~ i 'l~U
rano, 2-5.
(167 P)
.
(fJ57 Al)

I

Podobieiisłwo

Do ,m()delu,:

--..--.--

"Oł6in wreszcie

Dr t.UKIEWICZ, speCjalista. ski)~- DO SPRZEDANJ;A rasOwy. biały
nych, wellerycznych - Wolczan- kozioł Kilińskiego 65, w Sklepie; .
ska 4, \3-10. 3-6.
(2674)'·
(5792 p)

Jest u

c;elu l"

Dokt6r GLAZER skórno wenerycz- PANTOFELKI-DREWNIAKI na jene . 5-8. Andrzeja 28.
(172 P) sień i zimę fiajlepsże ze 'znanej B.c...~IMIIIIIIII/I:...IiIIIII......_ _łI\IriillllJl_IIlM_ _ _ _III••
M_IIIIOMlIMdWIII...IIMIfIIIII....

--_

_--~-_

-

Dr POGORZELSKI Wo,ieiech wę- SPiZED~k6j-;ołoWY ol"Ztl,ch,
wn ętrzne. W61c:~ańska 4. tel. 192-69 ul. Radwańska. 13, od g. 7-ej wi<e_
(2605)
g odz. 3-6.
(5806_p)
czorem.
choroby
D 'r ~OŁĄBIEWSIU w.
osobowy
powrócił. 8PRZEDi\M . samochód
k obiece i wewnętrzne
"Opel" na chodzie. Siłnik
1.1. I Maja 11. przyjmuje gooz. ma:rld
Wiadoremoncie.
generalnym
po
(193 Pr)
3-8
(2749)
moŚĆ tel. 143_91.
D r Jerzy TETER Gilnekolog przyj PIANINO do. sprzed8JIli'8.. Piotrkow
m uje obecnie Kościuszki 6 (RÓg ska 1048, wlad<Jffiość u doz()!I'cy.
(5823 p)
A ndrzeja) 4-6.
(5802 p)
)
Dr PRUSAK choroby nerwowe po- SPRZEDAM tapczan ńowy. Pogo_
wr6cił. Południowa 23. teL 219,:38. nowskiJego Nr. 25 m. la.
(5814 p)
'(5818 p)

DOBROWOLSKI specjalista MA'SEKINY krawieckie de.msikie,
ner;wowych, seksua,lnych męski·e, poduszki do prasoW3iJlia.
pow r6cił ~5. KOp9'I"I1dlk'8. 6/3 tel. oraz figury .wystaWQ'W'e poleca. jó_
(87 P) zef .Sobez,ak, L6dź;ZgierS'ka 17
186_00.
(2S/B.)
Wytw6rnia :Manekin6w.
wewnętrzne
Dr PIWECKI
ordynuje 3-6. FOTOGRAFICZNEartXkułY i prz.y
Pi'o~kowska 35
cr04/R) bory or8.2: mała.obramkowe ap.ruraty
posiadamy naskład7JiJe i.Fototechnika" - Pii()trkowsktl.88. Kuono
łJF.K AR.ll; nENTYśC1
sprzedał.
(103/N.)
DENTYSTA Ga.briela TAPICERNIi\ Piotrkowska Nr 112
LEKARZ
Kl'zypow • piotrowska, Naruto- spr1Jedaje t~ny mebl<YWe. hi
cza 54 powr6ciła, 4-8, tel. 171_16 gi1eniczne. kanapy, le:fanki, . mate
(5571/p) race poduSzkowe do ł6żek. ora!
siatki.
(5397 p)
LEKARZ. DENTYSTA H.' WoJ·
kow - WDkowska
przeprowadziła
Al. Kościuszki 1316 r6g 6-goo ' ZAOFlA.PI\WĄNm VRĄr.y
Sferpnia • tel . .168-03. ,(2721)
GONIEC z Własnym rowerem po
trzebny: Zgłaszać się Sienkiewi
KUPNO I SPRZEDAł
cza 61. PPB - Zjednoczeni.e :P~6dz
(P 1298
S KŁA D wyrobów gumowych kie, Wydział Persozi~lny
..Szczeliwo" Warszawa Al. gen.
pomoc.
'POTRZEBNA
umi.eja
ca
Sikorskiego 19 poleca ze składu:
RejdU
po cenach hurtowych. pipetki do g'otować. Nawrot 2 m. 22 (5797
p)
kroplomierzy, rurki gumowe, o kowa.
rOżnych. przekrojach. Gruszki guliterników. dekora
mowe Z kOStkami 1 do odciąga- .GRAFIKÓW,
zatrudni pracownia nauk
Cl'I:y pokarmoWyCh, oraz wszelkie torów.
Centralnej Szkole
w
ooe:lądowej
(K-1067\
artykUły techniczne.
PPR. Al. KościUSZki 65 Zgłasza Ć
i 13--F. (.958 M)
OLEJ KOKOSOWY nawet w naj· się w godz. 8-12
------ ...-...
mniejszej ilości kupUjemy. LipoWyrObów J)zianych
48, fa.b. chem; .Azet.
(1l9.R) l.'ABRYKA
wykw,'lljfJk6wane~o
poszukuie
stanowt~~o k~ie~o
na
nracownika
DO Si>ItzEDANIA rolw-'1ga w zupełni!!) "dobrym
stanie· bez kół. wego Domocnicz",.~o. Z!!hl'!7;>'" ~i e
Wiadomość:
zgierz, ;>iątkowska ;: oferta i życiorysem" Nowot~i fi
5793 p )
2U' 100, R. podgórSki.
(199 Pr.) Pomorska
Dr

chor6b

---

.

c

-

--~~._-

:wa

_--

~

• Uii~ Ł()DZKl N:r 241

('7911

na

ferty pod "Lekarz".
(5791 p)
Wal~zawskiego'
nazwisko
_
_
_~.~" Kaftańs>ki Wi~sławr Orla 3 m. 2.
DWAJ studenci wYższych lat stu.
(58(}8l.
diów poszukują mieszkania. Of.
I
. "Centrum".
~
(!i801 p) U.NIE-yvAżNIA~I ZgublOne. POkwil.;
towBIIlle tytułem w:płaoema. kau..
DrogowYm Nr..
PANT] za pómoc w nauoo ang~el- cji w Wydziale
sldego oddam :Pokój 'W centrum, 8724S Ta'lUilewiCS .Tanina..
.
te1.ef. 260-82 od 2-4. pp. (5803 p)
'(5816 pl

Jest zachwycie,

awrot 32 22
(P 1304)
Dr prnSROW - nerwowe, "ivewnę- prac Owni N
-'.
trzne. elektrowstrząsy, 3-5. Za.
wadzka 6.
(175 P) ~ SAMOCHOD DKW stan ,pierwszo.
. .
'I rzędny. Sprzedam tel. 115-45 godz.
Ol'. PI.ETR. ASZKIEWICZ. sJlec~ati 16-18.
. . (206 p. )
lita chorób uszu. nosa. gardła 3-4
Sienkiewicza 73
(178 P) .
,
. .
. SZTUCZNE JELITA dostarcza Wy0-' .__._~ó
R01lYCKI. spećjallsta chorób tw6rnia "Celolit", Kralc w, PrzeItorbiecych,
T-rzyjmuje myska 3:
akuszerii.
2
'-6. Legionów 9. telefon 166-29.
(5773) POKOST' malarski (lniany), pOdło
..
...... gOWY, sztuczny, lakier kopalowy
choroby (bezbarwny),
D r JERZY SURlWNT
sykatywa. ' poleca
k obiece i akuszeria. Piotrkowska WytwórnIa Chemiczna ULTRON,
;
ordynuje
10-11
l 09 tel. 17176;
138-19
(187 P) Łódź, południowa '18-:80•• tel.
l ~17.
(P. 1305)

n[oo.graniczony

.11111111•• 111111111••1111111111111111111111111111111111111111111111111111

Surrealizm

~

O PRZETARGU·
.pA1Q'STWOWE "F I L M p O L S KI"
KIN w ŁODZI, ul. SIENKIEWICZA Nr 83

na wykoll3nie ROBóT RE~ONTOWYOH 'v bndynkuldną. "WISŁA"
.
w Łochi, ul. Daszyńskiego Nr L
.
. Termin .skłiad.ainLa ofert do dnia 5 wrz.eśni,a1947 T. do go.dzmv
ll-ej w Ref'eracli:e Budowlanym O.Z.K. w Łodzi, ul.. Sienki,e'W-:ic2ia 27.
, . Otwarcie ofert nastą.pń dnią 5 VJlrześnia 1947 r., Q godzinie U.30
"'W lokalu dYllekcjci O.Z.K. w Łoda;i, ul. S1enkie'\',.i.cza 33.
Bliższych thformacji udziela. Ref-erat Buóowla.ny O.Z.K. w Ło
dz!i, ul. SiookiewrJ..e.z·a 27, gdzde tez mogą oferenci otrzymać za zwro.
temkosztów waxtmk!przętargowe ora.z ślep·e koSztorysy. (165 fPr.)

(Rys. z ,,,Daily Mail")

.

wykonane w Szczeclnie w. Chłodni na
wyspie Łaszto\vni.

ślepekoszŁorysy, oraz bliższ.e informa.cje otrzymać można· w
Biurze Odbudowy od godz. 9~cj do 15~ej.
Do każdoj oferty załączyć należy kwit na złoż9'ne w kas~e
MOl'lSkieg;o Instytutu Rybackileg;o w Gdyni. ul. 1 Armii W. P. (sta_
rowiejska lub wpłac()iIle na konto tej Instytucja. w B. G. K. w Gdyni, wadi'umw wySOlkości 2% od sumy oferty.
Ofertę należy składać w kopercie zalakoWanej z· napis'em:
"Oferta na z8±zolowani,e ruroc,iągów w Chłodni na Łasztowni w
S7...c:ze~te" bez podWlia ftirmy. w· B1urze Odbudowy Chł'od.ni do dnia
12. 9. 1947 r., do godŻ'. ll--ej.
.
Przetarg n·astąp;i tego'Ź dniia <> godz. 11.15.
MoTskiJe Zakłady Rybne, BIuro Odbudowy Chłodni zastrzegajl),
sobie prawo wyboru oferenta bez wz.ględu. na wysokość oferty ,,>raz
un!eważnł'eme prz'etargu bez Dodania powodów.
(K1187)

Zgierska 107.,
Rzgowsl;,a 73,
Plac Niepodleg-łości
(Hala Tar~ow:a).

(162 P)

mają być

NAtJKA,

ł

WYCHOWANIE

:lam'

blZGUBIONO'
dowody

kartę. rej~~tracyjna.

na narz: • Grzelak JóZ€!.;

_ _ _ _ _..._ _ _ _. _ _....._ ChrQ~mo gm. SUJlu pow. Kutno.
KROJU,. szycIa t modelowania u-l
. '(275&)

k·aroserY,nyc
j
h po- rTARSZ Y szofer monter, przyj~ie brań damskich wyuczają Kursy
•
(fi 1306) posadę. na Ciężarowym
osob 0-' Instytutu Przemysłowo _ Rzemieś\ UNI1!1WMNIAM

LĄ.CHA,RZY

. ,
zgub LOny. dowód
niczel!o w Łodzi Piotrkowska 24 ?SQlb]!.,>tY~ :palcówkę, ka,rtę odzile_
7 "'Ki
. t' E
.
.
zową, leg. Zw. Zanv. Prac. Sp6łWYCHOWAWCZYNI wykwalifikom. . . erownu: wo ugerui WZIą- dzi1elczych na naz. HOTI-omta Skuwami, z referencjami potrzebna do
tek._
(159/P)
pień.
LasIk.' Piłsudskwgo 25. m. 4.
rocznego d:zie.c;ka. Ko'ci1uszki 29-6.
(2751)
ANGIELSKI, niemiecki specjs.1noś(5
I
kurs gimnazjalny. Korespondencja 1 _ _ _ _ _.;;,R;;.,;;O;.,;;t;;.;.;N;..·:;13:..._ _ __
l .. óDZKIE Zjednoczenie P~emysłu
handlowa. 11 Listopada 19 m. 4 od lMaszyn ROIlhi:czych, ul. Pj'otrkow_
piątej.
. (2707) WYTWORNIA Pudełek TekturO.
wych .Łódź, Pl.' DąbrOWSkiego 2,
ska Nr. 82 poszu,kujemaszyni:stki.
i Qd'PilSa:mi
Oferty z ~yci<O!rysem
KORESPONDENCYJNE Kur ~ y t~l. 266-95
.
(5483 ·P)
świadectw kie'l"ować do Wydzia.łu
KsięgOWOŚCi •. Informacje: LUblIn,
LOIQ..LE
(5804 p)
Personalnego.
skrz.' poczt. 105.
{K 1124)'IKRA~IEC dyplO'IIlowany . m~ki.
_I
. da:mskI •. wykonuje szybkO ta.mo i
PRZYJMIEMY .. gońca. _ d!ziieowozynę STARSZA osoba majętna poszuku KURSY kroju, szycia przy Insty- solidnie: Zacho?uia 23· m. 13&, Jć(192 P)
na posyłki. Zgłos'zenia Centrala. je pokoju subl<J1katorS'ki~go. Zgło_ tucie. Przemysł.• Rzemieśln; Zapj- zef MaJerowskl.
Aprowizacji Przem. M~al()łwe'go, szenia Armii Ludowej 29/9. (2738 sy Sienk~ewicza 89.
(5775 p)
FOTOGRAFIE legitymacyjne, aL6d~, Wigury 21.
(5800)'
ANGi"ELiSK'iEGO lekcji konwersa- matorskie, fotokopie,
wykonuje
POKó,J w śr6dmieściu
zamIeni
5.
szybko, tanio ..Foto", Południowa
ANIE PRACY
na 1 lub 2 pOkoje z kuchnią.. Wit!!.ę cja tłumSJCżema 1 Maja 1 m.
(5772 p) 29, telef. 135-51.
(2703)
dom ość pod ,,·Warunki do omówie
nia". .
(1718 p KROJU, modelowania. szycia u- '1:LłJGi\NCKIEJ _.Pani poleca sie
buchalterię
poprowadzę
KAZDĄ
brań damskich, 'dziecięcych, bi.e- pracownia drewniak6w -, jesienne
w domu lub poza domem. Zgłowyu- zimowe.śr6dmiejska 44.
(2615)
szenia telefonem 183-86, dwunasta DWA pokoJe w śródmieśolu M - lifniarstwa. gorseCiarstwa
mi€'nł'11 na trzy. Remontzwr~m
czają
(ol'lantetow!lnym systemem,
..
.
(~712)
- czwarta.
Oferty: .. Metan".
'. .
(57 7 p Eugeniusza WiŚnIeWSkiego) kur_~APRA\VA i J?rzer6bln ubrafl Woj_
sy Instytu.tu. przemys!c. wO-Rze-1 CI,.eCh. owski, .PIOtrkowska 59 w po-.
MŁODA ooobli. pos'zukuje· ruLtych,;, LOKAL
mieślnlczegO. Próchnika 25. Tel: ·dwórzu.
(191 PrJ
PRZEMYSŁOWY o po
miast pracy jako pomoc w !"estau_ wierzchni
500-1000 lub więce '172-25.
.
. (2694) WARSZAWSKA Szkoła KOSME ..
racji Zamenilroffa 6 Go.spoda Ro_ m kw. w centrum, wschOdniej, z
(2745) chodniej połUdniowej części mla~ DO EGZAtwINU na -iuedvcy;; TYKI, MasażU Lecz"liczego, Sporbot'llicza. . Stedmasiok6wna.
~.~RII
KĄ-SPERSKIEJ
sta w stanie zdatny,m do użytku farmację, . inne przygotowuję~ Pla~ ;owego
(5786 pl <{ufs 6 mIeSIęczny . Łodź, NarutoKIEROWNICTWO a.dministracyjne lub zniszczonym - dla prywatney Dą.browSk~ego 1-24.
.
. wicza 37.. Wielostronna praktYlr...a ,
przedsiębiorstwa
zaraz obejmę. go
potrżebn.
przedsiębiorstwa
~P-l2l0)
do wynajęcia lub ANGIELSKI (każdy Zakre~)~;;~ ~ocZątek wrzesień.
OrganizaCja biura, nadz6r: kore- natychmiast
_ korespon~encja, przYjmie' lekcje
spondencja.
lrsięgowość główna, kupna. Pośrednicy pożądani: Wy
KSI4żlU
prawnic:re. ekonomicza
popołudDlowe lt,lb grupl)we
nauprocedura podatkowa. Zgłoszenia czerpujące oferty
do Dziennik
no-naukowe, beletrY'Styczne. po.czycielka. Oferty "Zagranica".
_ "kierownik adminishacyjny". /Ł6dzkie go pod "T. K. 133".
(5793 p) szukuje Marian Ginter, KSięgar
.
(5789 p)
.
(5784 P
nia WYdawnictw prawnyczych i
(153~p)
KURSY AdministracyjnO~Randl; naukowych JlWacza 3..
Redaktor lla:eseIIlY': ANATOL MmUl.KO
we przy PaństwoWYm. Liceum FOTOGRAFIE nagrobkowe. (porceAdministracyjnym,
Piotrkowska
Redakcja l Admillist:ral'ja: l.ódt, Piotrkowska 96, tel. 123-31 , U3·M, f25, szybko, gruntownie przygo- lanowe) wykonywa ..El-Cha-Film·',
Warszawa. Jerozolimskie \27. Pro. Redaktor naczelny pnyjmu11l codziennie od'god,;. 13-14. tel. 20718: towują . do pracy biurowej.
wincje informujemy listOWnie .
castepca redaktora we wtorld t piątki od 13-14. tel. .125.6':
(K. 1(02)
leki'et&n redakcji eOdzlennie od 10-12. tel. 20902: kierownłk'.'<biału :K,URlSY
stenografii . (biurowej)
miejskiego od 10-12. teJ. 208-95.
M'aszynopisania KsięgO'Wo~ci Cen- WYTWóRNIA pudełek tektu";.;
(tedakeja rekopis6w nie zwraca, ~a treM' 1 termin)' ogłoazetl tralneg? ZWiazku, Stenograf6w ' 7'" Wych prt;yjmuj'e. na zam6wienia
nie biene Odpowiedzialności.
M~~yms1:e!k. R7.[>C"LYJl'o.~po1itej Poł_ wszelkie. ka;i'to?ĄŻe Czesław Polak,
sJrleJ. ZapIsy: Ki1iński,ego 50.
L6dź, ,Próchmika 49 (Zawadzka).
DZIAł. OGl.OSZElQ': Piotrkowska 96. fIl pietro. ~eL 123.83 t 123-34.
(5799 p)
czynny od godz. 8-15. Punkty przyjmowania ogłosżefl: Pl. NiepodJeZGUBY
ł
UNIEWA2N1ENlA
~łm1cł (hala). skłepy .. Czytelnika". 'Piotrkowska 62 i Piotrkowska 96.
SPRZEDAZ,
.
WY,:vóz
(także'
zbioCENY OG1.08ZE]Q': za milimetr szpalty za tekstem do 100 mm ~KRADZIONO kartę l"OOpozmawczą rowy) do .'woJewodztw centralnYCh
Ił. S5.- za 1 mm szpalty. od 101 do 200 mm zł. 45.- za 1 mm
l ~artę rejestracyjna RKU na na_ na podstawie zezwolenia OUL 2aszpalty. powy~ej 200 mm zł. 60.- za 1 mm szpalty. W tekście do 100
ul. łatw!a Biuro Zleceń Pośrednictwa
mm zł. 60.--·za l mm szpalty. od 1m do 200 mm - :&ł •. 60.- za l mm zwlskoMarciniec' Józef. zam.
. (2735) "Express" Wrocław 1.' KJuozbor •
szpalty. powy~ej 200 mm '" zł. 70.- za t' mm szpalty.NEKROJ.OpJ: Kopernrka 30;
do 50 mm~ł. 30.-. za 1 mm szpalty, od 51 do 100 mm -- zł. 45.- z~
ska 21.
CK. 1146)
1 mm szpalty. od 101 do 1pO mm - zł. 60.'- 218 mm szpalty, powyżeJ uNI~WAiNiAM~gubion-;--legit;macJę .fabryczną, Państwowych' Za_ DYR!-DKC.JA .PfH'istwow~go Koedu.
150 mm zł. 85.- za l mm. szpalty.
OGl'.OSZENIA DROBNE; osobiste t posruktwanla rodztn 20 zł..- za kładów . Przemysłu BawełnIanego kSJCYJll.egO LH~eum Rolniczo-Hodo_
w:yrŚ.z. handlowe 25.- zł za wyraz. zguby - 20.- zt. za wvraz. Nr. 17 na nat2wisko Halina' Filipia'k wlanego w Brat~zewicach p_ta
11).
(gr) Strykó'W k9 ło ,Lodzl. przyjmuje za
poszukiwania pracy - 10.- zł -za wyraz. (najmnle1 10 wyraz6w). (Traugutta
.._-~pis,,' (lo klasy 1-ej liceum dla kanW tek~eie, VI numerach świątecznych t niedzielnych 30 proc. dro~ej
U:NJEW~NIA
się
Skr&dzi~~-le
Ra c h u n e k c z e k o w y: P. K O. Oddział 'IV Lodzl Nr VII-567
dydatów z mał~ m~.turą.. Mi1esięC'l'l.
gItymaCję służbową nr '1225 wyda- ny kOt;'lzt utrzymama w interl1acle
ną. p~zez Dyrekcję Okręgu Poczt wynosI 1200 złot~"cll.
(209/pr.
Cennik ogłoszeiizamieszczamy w poniedziałki: ~rody ł piątkI.
1 Telegrafów w Łodzi na nazwisko' Tadeusz· R6żański, Kamieńsk. PRZY.'~IĘ. wspóJnika VI 50 ;;;.
(K 1144) do
dZIeWI8.l'1lc., do
kompletu 5
Wyd_WeB: SPOI.DZmLNIA WYDAWNICZA .,CZ"YTJCI.NIX"
r?und .l1'!3S.ZiTn I""'\vażni reflektam.,1JN~EWA~NJi\M zgubi·oną legit;' ej. mozhW1e facbowev .- proszeni
Odbite ,,' dndta1'lli Sp. Wyd. ..Czytelnik" Nr • ..,... Udł, łW1rki Z macJę' tramwajowI].
Kronenbe'rg SlJ.. o ~~~;adanie
ofert pt1c1 "Dzf~
Stanisła.w! R~dwańska 15,
:Wla!~l~ ..~
(2749)

Wb

szukUje PKS WigUl"y 7..

wyro. Oferta pod "Szofer ' - ,,}>re
00"
Piotrkowska 55.
(208 Pr.
.
INtYNIER--elektryk !II dyplom em
nauczycielskim przyjmIe stanowi
sko nauczyciela matematY'ki i fi zyki - zgłoszenia do Dzi:enn1iJka
L6dzkiego pod "Nr. 5748".
(5748 p

poszmnw

~c
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