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NEW JORK, 12.9 ,(API); - SyM zwracać serca prz.emysłu Europy
Figurka hutnika' jako drogowskaz do huty
nowie'"CNarodów Europy nie po. to. Zachodniej tym samym ludziom,
, (mą,g dalszy na str. 2-ej) .
"JózeuiIla" pod S:ddarsl{ą. Porębą...
,ginęli lla polach walk, aby zabezBezpartyjny' obywa,he.! nie moie pie(~zyć istnienie' pl' umysłu niemiebyć t>ra,ktow3llY w żadnym przypadku inacze'i, llaż człOnek iatd~!kolwiek cltiego - mówi w~na<ce w l\ladipartil.
son Square Garden.
,Przywódcy E. A. M. przed sądem ateńskim
Podstawa oc,eny wartości spQłeczRok temu wygłosił on z tego sa-

O

BEZP~RTY JNYCH

Za

p1łcnVSzego

giego
musi być iedYD:ie i,ego
nei zarówno
jak istosudrunek do pracy. Powinno tak być. mimo. iż charakterysty.czną cecha rOz·
Wo.Ju poHłycznego PoOIs,ki pow-o~enneJ jest oOgromny wzrost liczebnoOści
szeregów stronnictw demokratycz'
Dych. Ś',::i~dczy. to o ~wie~szenłlt ~ie

p.odawaOł·e

doprmvadziło
jego dymisji.
Od
mego.
miejsca do
pi'zemówienie.
Irtóre
tego. czasu, stwierdza Wallace. nic
się nie zmieniło. Ameryka żyrowala jedynie zbanIirutowaną polity- sądzą
kę czy, to w Anglii, czy w Grecji,
cz~ też ~\Irc~i. l - '
ATBNY. 12.9 (~pn Ail!,etncja, Tass
,aktYWnoscl pohtyczne~ l1a]szelrSzyc!~
8zczegolrue sIlny a"ak sIner()wał dO'llosi. że w Atena,ch roz,poczeła' się
mas ludowych. Ws,tą,p'l!nle, dp partiI! ,,,taBace przeciwko Hooverowi t za,- . rD'zprawa przedwko se,betarzowJ
- to zadokumentowant~ s'Y'I~dome:rzucają.c mu propago.wnrue odbu- generaln~mu EAM Pal'1~a,Hdes'owi
goO stosuf!łm dQ rZe-CZYWi:stoscI ł WOhl dOWY 'przcmysłu niemieckiego i po- ·oraz dwom c1złoniko'lll. komJltetu cea,budOwaJ1l1a noweJ .Polsk,•. ~ ramach ' r.' O h hl
czdamsliich
,tra:I-nel,go EAlM OewmHdes.owi i Kko.rganlzacji partvjnei~,
.
gw~,meme ue w .łP~'l
je z po- koso.wi.
: Obecna wysoka Ik,zebność szere~an~~ W~l"::Z~ł ~~::=:ia. z 0- Przed s~detl1~ s,tmat rów.ni'eż., rerdak.
.g;ÓW
stronnictw demokra-tycztlychtWpdu p~OpoZ:rCJl yr._. ck'
:r'Z P
tnr o-dpQivne.dzJla,lnv gazetv .. Elephttl·
.1esŁ dowodem pOPlIlarnpści ią. ,pro- wrob-Jlłl w !~ce l11CmIe ~~ p e~y~ l~i ~lladat,. Sa'd n,k p.o~tórzyt '~ygram" i· ich śdsłego, powla-zad.ra,f. s!'! Za,głębIa ~llh~y. ,.N!e P&Wlll smlanelgo w c.a-tv.lll 'kra.1u ł z.all:r~n:ca
. naiszerszy.mi
masam-l" .. !tldo,,:ym1. nlsmy powIedZIał "'aUace {):ska,rżeni'a o ..organiza,cij,e spl\sku"
StrOnnIctwa te sa Wyt&z,~c/l~laml da~żeń ludu polskiego. a ule nanędz!em
do zdobvc1ia wład,:y dla t~L CZy ill~
.uęJ' kofteri!i. jak to sie d~iało 'Y Pol.'
- v"'\
~e międzywoiennei.
Stąd te~ wy- .........',,-..-,'--_._---.r,-~.:pOrwa całkowilcie -othnienilY stosun~kfU"
et I
'paritl
denioktatYcznYch"'i~wł:Wtf()
,do'.
"'m'
U':
'.sWOi,.ch członków. lak i do 1J;ezpar-'
"
,
"'{yjnYCh
()bywa,teu.
Legitymacja
' .
'członkowska nie mo~, by~ .w zad':
.

prawdz'I·wych wleadomos'CI-

demo'kratów greckich

u:

I

ALBO

'
N- .
h
lktóre
po~ltlżvło za Dowód do aresz- Polacy w lemezee
towani,a ide,portacH tvs:ecv demo- .,!lO Prftzydenta R P
~

kratów greckloh. Tym 'razeu1 oskarżeni e o,gTaniczvło sic do zanzucenia
przvwÓ'ckom EAM 'l.lmiesz:cze,nia w
pilśmie' EAJvl sz,eregu kOilluni,katów
o sukces:a'Clh oa,rtvza.ntów. Akt oskar
żenia cv,t,uj.e nawet taki,e komunika.
tv. któ:re ormbHkowane zos-tałv jlll
PO aresz.fowani,u
o'skarżonyc:h i deporta,cH teh na lkarie.

mysłOwym

wyraził tę

myśl

niezw~r

kle dobltnj,c. powiadając: •.szanu~mY

towi RP wy1razv szacunku i poważa·
uia oraz zalpewniaia. że trwać będą
\viemi,e przy sz,'caudarze :narodowo{i'ołskm

Zeżarli

1

na "rzyw
k
dy "
NOWY JORK. 12.9 (PAP). Prasa I d.a dolarów.
.
zam:,eszcza
. Od ,pewnezo eza·su

",',..
I... Sk arzą
Sl~

k~[:esPO'nd'~'noie'z Berli-na,doTIos'zaee.ze oą)lli~hko

.

amervkań'ski.eg'o.. Ponad'to raiPort za,le iwsz'111.
ea. aby po:le'Pszone zosŁały wa-runki
dlla amen/kańs'kic,h 'mry'S'tów we
f 'ra'llC'J·i. ab:\.T cofnięte ,zostal0, zarządzeni,e. że dochody Amerv,kan(rw we·" . ',J

Nie111~y .skar~ą Pran~ii musza '?VĆ wymieniane m11
Sle pa rzekome krzywdy. lakl'~.h do- fra!l1 lkl. a,by zWIekszona zostab mO-I
wa,no tam cylirv dotvchczaSOlWei]
z.na'll z'c sttonv władz okoUIPacY1'llych.
mocy USA {W,ie,l'ki'eij Brvtanii dla Jedn?'C_ZCiś,n:e coraz CZęŚ,Oi.~!j na>ckiho' żl!:v{)ść inwestvC!.l ~apita.t.u .a:merykailj
Niemiec., Wedł-u!g tv,ch c,"fr. ,koszt -ctza ';.ntorma,cj,e o WVkIIvw;::nln. sc:ho sklel;:';o we P,rancn l wresz,Che aby ule
żywności. wY1sfanei do Niemie,c o,d vianvch
Pl'zez Niemców zaDasow ,Idy znielsielliu lub ill0l4:d ilka,.cii WSZY-I
k,ofl.ca· woh1Y. wynlÓ'sł okbió miiliar- I ży\vnnści..
s,tMe ni,el~Or~ystne warunki fraJnc1.lsko i
~
.

Ach nok Jlo tego nre
lub;1l'
"
,'t...

ame'rykans'l{1eg-~ uk~a.du. Ra:port za'!
wier:l 1~ z'lecen. ktora gdybY zosta-I
tv z~eal;zowa,ne.. D'ostawl'tybv pod
, . .
.
znaklem zapytama sllHawe suweren-l
. '
.
NOWY JORK. 12.9 (PAP). Kornilsja I atOin10,we:i. Zwi<llZlek Ra,dzi.ecki do'~o- Dości gQl!i'Pooa,rozei F,rallocji.
Atol1}owa ~aa:PT'obowała wi.eksz.ościal wa,ł przeciwko temu s.p.rawO'zda!'lli~~
~to'sow drUlł:l'e spra wozdame w spra Polska Po\V's,trzymala Sle od ,gio,sa
.
Wive m:eidzvnarodo\ve,j kontroli ener'gli wa'ni1a.
Wyrok na bestię z Radogoszcza

po-

dO~!~Ś~~
.~~sz~~:~~:~dO~~;~~~~ig:~~~IKoD'
tVJnyc!1 he'zpaJ t:vmv,ch.

ich do k"zczebardz:>ei Wytężone i
pracy. \V śwletlte zadań, stojącycb
, przed I~afl?dem PoOlsklm. różnlłca m,I~dzv oartyltlym a be:zoa'rtyjnym n~e

Jest ist1H!13. Gran'ica bie!mr:le gd:de
indzi ei. f! m(anowicie.m:iędlY n$tfom
na wi~k~zo~cl.a narodll. składai3C"
sie z lud 'l'; (lobrei woli i U c:z ciw.e i
pracy. a drobł1 <J flmiels.zościa szko:'
dn;lków. wVZIl~i"'cvch ha,sło: .,łom gO~
rzet tym lepie)".
.

tr'ola' .ene'rUI-t- a'tOlu,Ole'J-

być

nałeżyci,e

Z PARYSKIEJ WYSTAWY 'URBANISTYCZNEJ

\vykazać się

wła~noręicZnJie

l,4-go no 5-go października
wprowadzamy czas zimowy
WARSZA w A, 12.9

(PAP).

Rady

Mini-

strów powziętą W dniu 11; w ~Ocy
z 4 na 5 października wprowadzo~
ny zostanie cżas zimowy.

zahił

kilkudzJesięciu

ludzi, który spowodował śmierć. tysięcy . l;lłacze.
.
Wchodzi sąd. Przewodniczący od""
czYtuje WYrok. Pelzhausen został
czterokrotnie skazany na śmierć .
. Skazany przyjmuje wyrok spokoj

notraiiły

leg!tvmacia pracy.

Zgodnie' z uchwałą

,na

hausena. Tłumacz wręcza mu list z
Niemiec, który dziś nadszedł. list od
żony pisany kilka
miesięcy temu.
Franciszka Pelzhausen chce wiedzieć. jak jej małżonek spędził ZielOl1e ,święta...
Pelzhausen, ktq1'Y

wykorzystanI

"re

tysl-ąckrotn-le

Godz. lS-ta. Sala wypełniona po
brzegi. Mech:,:micy Filmu POlskiego
sprawdzają instalację apara:tury, fil
mowej. straż przyprowadza Pelz-

nrzez il~\S7. apm'at państwowy. adm~'

ktMa

.

-;...-------------------

iI,istracvinv, przemysłowy itd. Ich
awans' . w':,n",;;Jn bvc uzależn,jony od
wYtl~ków ich oracv. Wypo\viedi ta
przvczvul !'>ie taki(>, do Dostawienia
pozn naw~a:sem oartiti tYCh nieltc'1.

nve" ierffll'stf.'K.

I

BERLIN. l2.9 (API). Dnia 14 wrze
śma odbyć s,ie ma w Berlinie szeneg
uroczystośoi i pOChodów z racH dnia
rmświęconego pamięci ()flbrom reii.
mu ias.zystowskiego. Berliński kÓł'es~
pc;mden.t API donosi, że władze awe.
rykańs.k,1.e zabroniły w swym sektorze członkom org'8ni,za,cH antyfaszy..
stoOwskkh odbyć pochOdy ora,z wy.
w~eszać czerwone chorągw~e • sztau
dary.
.

Cztery razy skazany na

Praktycznie rzecz biorąc. wypOwiedź
wic,eministra wnnna stać siię
bodźcem rfll ryv;orysŁvczn.e'go stosowania 7l'1sadv. że l11d:lJ;I~ uczciwi i
oracow:c:i • t!;ezależn~e od te$to. czy
należ~ dl) i~kiei~ IHIJrtii. czy nie. mu'
~zą

. Koresoondent

radia brvt:vrj,s!kie!l4o d.onOlsli z Rzymu.

mu,

I pobudzić

'OJCÓW.

RZY,M. 12.9 (API).

Cl'l'

~1owojorsika

I

wie'rze

i

m!,ełliłi .koszul,e .
nie zmienili, faszysto ..ski~b dusz

.

równ1eż bezpartyjn:vch demokratów
i je,śH Leou,ej cracuia' od ,członl{ów
partii. cen,lmy· ich wyżeł od łych z
le,~HymaciamL Nie legitymacja partyjna św.iadczy o wartości cZłowi,eka. 'ale iel"o prac~. Całokszt~łt jego
pracy winien dccyó,:n.vać. czy nalteży
przyznać taką ieglitY1n3:cję··.

•

'rergi'ęm je-d'na!k warunków. któl1e w że' na północv Vllo:Cih' zaru\vażo'Uo 0" '
raiPorcj,e :przedstawio,ue Sa ialko .. za-statnio objawy wztas'ta,iaoe,go na
NOWY:JORK. 12.9 (API) Amery-I nl:oowv ra!pcllit z którego wynika. 'że tecelni'a". Zale·oenfa te :J)'f'z'ewiduią u- s,ille rucihu ,pa,rtvza'TI'cki1e'go. Patrtyzan
ka,ńsl!{a 'Rada Nawd'Qwa dh handlu sferv finansowe Sto Zje,dn. gotowe sa 'Pfosz,czeni,e tfralIl!CUsktelg'o svstemu· ć; ubrani· sa. iak twierdzili świadko:
zallna:u',cz.ne!go oJJublHkowała 60-sl-ro- pomóc gos'podarce Prancii pod S'ze- celne'g'o. większa ..swolbo'de we fran.- wie. w czerwone !koszule. dokonują
'.
ctlskim ,proL!?;mmie importow{ltn. zre- cni nap3.ldów na podą!g'i ;, sa:mo.~hody.
widow.1,ni e Ifrancu,skiej połHyki gns- ~orei,IDonde't1t BBC stwi,erdza. iIi są
poda:rt;zei w koloniach \V c-el/U umo- to cztornkQIWi,e neofaszvstowslde.j Ofiliwie'nia zw:ekszenia tam ekspo,rtu. ,.ganiza,cii. Mórzy zmkuiH 'tylko kolo.!

Zie'm Odzyskanych w
Szcz,ednie. wicepremier Gomuika. se •
kret~rz ~e-neralIlY PoOlskliej Partii Rohoł",1cze,j,

•

trzyma! od Zw'ąz'k-u - PoIaków W
Nie:l11czeClh z sle,dzilba w Bochum. rewIncie. ZeŁ,rani na kOillif'el1e'llcH mę~
żow,ie zaufania p~rz,e:sytaja Prezyd,en-

ALBO

;nym przypadku ty'tutem do'ia,k,ic'hkO'lwriek przywilejów; i~st oO~a jedy-'

u

WARSZAWA. 12.9 (PAP). Prezydent RzeczvPolSivo,li1tei ob. Bierut o.

l 1"'1' "a" t 'm',
dolara
pod cId-resern Fran'
I

nie ~ow?demczłonk,-!stwa., k!Óre '2:0'
bOwIllzlIle do lepsze!. bard?,e] wytężOlllei pracy dla dobra krallI.
Rzecz ta
była nleiedl1a,krot:!t,{I~
przedmiotem wy,p\1wl,edzi przywódców llolskł'ch pad;ł,j demokra.tycznych. Os,tatni.o na HI Zjeźdz,ie Prze-

szkła kryształowego
(Fot. J. Płaźewski:).

Na. zdjęciu widz,inty model domu w ks'Ztalcie cylmdJ.·ycznym.D:wh
tego budynku zawiera nowoczesne centralne ogrzewanie, za.nu:ast
węgla wykorzystywana jest energia słoneczna.

me, słucha uważnie tłumacza. Tylko prży .. zdaniu .,zum TOde verurteilt". które powtarza się czterokrotnie mię~nfe ~ego. twarzy drżą.
Przewodnlczący zamyka. posiedze
nie Sadu.
..
Pelihausen pertraktuje z obrońcą· ~rosi o wyczerpanie wszelkich
możlIwych dróg,
które by mogły
wykonanie wyroku odroczyć. Prosi
o wniesienie kasacji..
(ibk)

I

śmierć

n-Ią,

zasluz·yl

1"Ameryka żyruje

.Onie
• t' IkOproces 'P'eIzhauseo'a
Y
"

PIATY'OZIEN PROCESU

'awa
calego
rez·
1
m.
'
.
u"
to spr

" .

zboftkrutowanq politykę"
(Do:kończerueze str. l-,ej)'

. . . •

-

I

s:.:i:::;r:f:- ~~:~ifr!

altel-a_1?~ausena,m~imy_sol?iel~I,~~~:h :r:~~~.;~:.::!~~:~~,~:,~~t.,.

8

W.
"7?hraZlc.J~O małe kółko nIemIec I \V dalszym cią,gu swego przemókie:! techmkl.
. • bł'
d t
dk
Ten proces tonie jest proces Wal ~~eru~, y y. Wlceprezy el!- po re,
.
tera Pelzhausen.a, to jest proces re- sl~ł, ~~ pohtyl\:a _ za~anI~~ Stał
.
ł
iimu. Tu należy zastosowatS pojęcie now Zjedn. brom najbardZiej }'eak
rZemOWlenle S ron I OS a nie S owa os arzonego
winy osobowo _ zespołowej.
,cyjnyeh zasad w imię wolności.
'.
.' ,
, , "
.. "
.
Mam z~szc,zyt pros:ić wysoki ,sąd Dowodem tego jest polityka St.
PIąty l ostat~ dzien pr~esu Pelz kw, :wI?ędzał W1ęzmow pod Oglen, Przewód sąd.owy w procesIe, o ~raW1ed1:I;~ wyr.ok - konezy Zjedn. wobec Indonezji, wobec
h~usena. S~la J~st szczelme wypeł- ka:r'abmow ma~wy~. wydaw~ Waltera Pelzhausena -,- rozpoczął swoJe przemoWIell'ie obrońca.
Chin gdzie Ameryl{anie popiel'ają
mona publ1CznOSCIą. Pelzhausen na rozkazy sam z;ablJał. '1 e zbrodnie
, ..
,
d kt' t
b
T ' -. • G
.,
ławie osk3!żonych z 'Yidocznym zde zostały mu udowodnione.
.
swe prz~owienIe. obronca - na-;WRESZCiIE W OSTATNIM SLo.. y~ a, ora., .wo
m_cJ~ l
recJ~
nery.rowaruem oczekUJe rozpoczęcia
•
.
pawał mnIe UCZUCIem· dumy•. Przez WIE GŁOS ZABIERA OSKARżO- Mowca. stwierdzIł da.l~J, ze w Ame·
sesji sądowej. Dzisiejszy dzień jest
- I?el~łu:usen -N konckaczy S\ve cały cza.a na sal' sądowej panowała
NY WALTER PELZBAUSEN
ryce zapanowała llaJgorszego ro-,
decyd J
. . . P' li przemOWlenle prok. owa
- to
l .
do aju r almj
psychoza antyIw'"
'ć _U ąc~ w Jeg? ZyCIU. ln~O ~z funkcjonariusz władz niem:i.eckich a chłodna
beznamiętna· atmosfera -'- Przyi:;łaczające dowody winy Z • te
,~ ." b- t .
."
nos ~ zam !t"esowarum przygAq a SIę z
f . kcjonariusz zbrodni Z
d
jakie tu zóstały nagromadzone w mUlUS yczna l" 18 el'la wO.lenna •
osk~rzonemu: Wielu prZYP?mina .go ~~Z~~gl~W kara śmierci
u- są owa.
sto.crunku do, mnie' pozwalają się do- Każda nieco liberalnie,jsza idea.
sobIe z czasow, gdy chodzIł w Zle- zasadniona".
Obrońca przytacza cytaty z dzieł mySleć co ninie oczekuje.
głoszona w kra.ju przygważdżana
lonynl mIrdurze. z~obny~ w srebr
."
,'.
. filozofów i myślicieli obr~u~ące
Przybyłem do Polski niepoto, jest zarzutem komunizmu, a każne epo e y .. g?y Widok Jego napaPo ~esIęoiommuto~ J?l'z.erwle roZiwój i historię narodu mem1ec- aby krzywdzić obywateli polskich. da na.jmniejsza rozbieżność zdań
wał przerazen1emgłos
zabIera prok.
Lewiński.
.
. ł d '? p.OWI.
'ed.z"'
.
. do pod
•
"
•
kIego.
NastępnIe
st"
wIerdza
. :. -:- 'fu mm
,ellla sys t e
m."Za mIędzy
mocarstwami. słuzy
.
PRZEMÓWIENIE PROKURATORA
.
Wszystko to zmierzało do :zroblenla ~ Vf kazdeJ chwili stało SS i są~ 8ycallia. nastrojów wojennych.
~,
I.
.
PRZEMÓ,WIEN1EPROKURATORA z narodu niemieckiego narodu ro- pol!cYJny. W 194,2 r· ~v tej sam7J
Wallace wskazuje na cały szereg
Po za=!i~~~:;~.Jsądowe-'
LEWlŃSKlEGO
botów. Walter Pelzhausen to jeden s~h .został skazany na. a~a .lata Wlę członków wyższego personelu dygo głos zabiera prok. Maria No- . ustotą ka~ego. procesu. k,arneg? z. l'?botó.W. .pelzha.usen .był "C.~o~ ~\~~te~~e;~:n;by~If:~::", ~~ ploma!yCJ1inego Stan~v Zj.edn., k.tó
wacka.
.
.
Jest 1l;st~letlle WlD.y, aub nlewlnnOOCl WIekiem przeclętn~, ta~1ID Ja~ towanie więźniów.
'I(
rych J~yną kwalifiI{acJą na to
,..;Koła muszą Się .obracać az· do - mOWl prokurator.
go strworzyła psychika narodu. Ty
.
.
". . stanoWIsko sa silne powiązania z
zwy'cięstwa":"- oto za~ada niemiec- _ Proces ten nie jest tylko proce s'iącletni~ ~.kultura" ni<:miecka do- ,~e~zha~~::a. S'lę ~prawledh- wielka finansje~ą ł jej główną bro'"
cin- prowadzlła do s:worzen1a Pel~au- WI .1 W
"
,
Clą~ nIe przyzna- ni
~,
.'
'
ka, głoszona w c'zasie Ich znaczone- sem Pelzhausena. Jest on
go krwią i ogniem po~ho:du. - roz· kiem walk, jakie naród poJs;? sto- sena. W mózgu Jego zabra~ło osr?~ ;Je Się do wmy. PrOSl sąd o łagodny
ą ~r?pagandtmą. w ~~ Z
poczyna swe przemowler;le_ prok. czył ze swym śmiertelnym W1l'ogiem k6w krytycznych i wolneJ mysh. wyrole
wzrastaJą,cą psychozą wOJenną·
Nowacka. - Narodowy sOCJa~lzm ~ _ z Niemcami. Niezależnie od oso,

P

,..

k"

t t·

-:c

I

jest

r~~.~.~~:~ow.~a~,::~ ~~ri~!t,,=t! naD::1n;:~ N'·a

.Koła te gniotły swym ciężarem t ysiące istot ludzkich, tysiące polakó~, by w kOllCU stoczyć się w prze
pase.
t
'
• dobr
. Jednym ~ ~ch ~'. k~re.
~'
ndl~Zwykle 0terzep o Taca
SI~ w o
• Zl. był, '~a:l. reizhausen.
omen:,
dant . WlęZIenIa w Radogo~zczu. By:!
abs?lutnym panem tWIerdzy. 0oczoneJ drutaml.

.

szl.·a'·k,u lód.z -T'omaszo'"
W
I

CHOIANO W ŁODZI 'ZNISZCZYĆ.
•
POLAKÓW
wodOCiągowe czekają
realizaCję
-: ~hc~ałby:m. ~anowie sędziowie~
,
. '
.
abYS~l<: SIę cofnęlI do owych dnl
Sw.eg{) ozals,u Dil.s.a'Hśm v O WlVeJ11d1WI wed m adaJCed. rz::łIOD.,at.l1zyćca:ta Ł~ w.1 f11. mllaJTI>OWiClh.e .wl:alSme owe wle,1kre
wrzesmoWych z 19139 r. kiedy ode- mr'ł!ch
wod'oloi:rug;owydh
}'ezacYloh świetnawode z tzw. Blękitnv.ah mry. Dzils leży ,ic!h wzdłuż S'ZOiSY
brano miastu naszemu nazwę, kiedy wzd!ł'urk S'ZOSY Ł6d.ź-'Tooias.z6w Ma- tró.detl. Plod' TomalSzowell11
ilość. /kt6ra wy:sta'rczy,ła!by na. zhU'do
burzono pomniki. Spalenie Rado-zowi,e,ckłi..
to ,flury przy'gotowane
Proiek,t /beli lbud,owy powstał 'Ol'Iz.ed watnie ok. piaJt,ei części l1urlQ:cl'ąigU. ,
goszcza było tylko ostatnim etapem pod b:udowe wi'el~ki'ej łinH wododaJgo- woljlna~ zwi1eZliiOluo jU1ŹCZęlŚĆ materj'a'Jak :Slie diowiadujemy },t dYT.eI~OJn
tej walki, którą każd'y POtak każde' .
l ...W,od:oclalgÓW ,i KU\naIU'z,ac!,l .prorj't;kt
go dnia staczał z Niemcamihu!dQlWVrtlJWC1ąlR'U nie zost,al z,a:n 1 e,30.000 TRUPÓW,
Radogoszcz . _ jest to przekrój Jedni drugim oddaią
ch~~~v. WlJ)ra:Wid:~re ,Ina 'llai,b:lIIŻ's;z~ O!ltt
. Ile osób przeszło przez Rado- pięcio i pół letniego Cierpienia i wal
.'
'.
.
tę m:e 'Prz,e:WlldU:lt:· Sle ~OZ1Po~zęcl]a lej.
alle ,tym nhemnlliell \proJe.kt Jest ,nadal
goszcz, trudno ustalić. Możemy na- ki narodu polskiego to symbol.
tpmfast w przybliżeniu ustalić. ile Walter Pelzhausen' nie jest człon.,
_...
. -- . ~ IG
~ . '
fO!z,pa:trywu'ny li z.a'Pewne doc:zeka 'Się
osób tam zginęło. Św. Miętkiewjcz kiem SS, nie jest członkiem SA
wresZlCie r,eailizalcii.
podal. że jako pracownik zakładu jest on zwylcl:ymoficerem policji
LONDYN. 12.9 (APn Od pew.nego ·rzapowyżs~e tezy ioświa·dcza wręcz
Czę:ść' r.Uir wodocia:gowY'dh. le:żą,.p ogrzeb owego Krigera wYWoził z niemieckiej. Był on przedstawicie-' cz;asu lP!rasa.'kon.sęrwatywna nawolu- źe ..Ni,emcv .za!clh.odni.e pOi\Viillln:!f . by~ cylclh w~dr.uż Sz.osv .' bedzlle musiała
więz.ie.cztery
nia. w. trUpy:.
R.a,dog.Zdarzały
OSZCZU
.. '.' •. d.Z
.'. ,.fen
.•.n. i~ lem ~nienawiści niemieckiej do naró
hrYt~!jsiki • .aby ~<l'knai,szyb~ .o.,d.. ihu.:.cfQlw;~n..'~.: o,. c;t." ..~
...,,,.~d
.. a..',,'!-il1łI~1"'Y1.
',', .,k
... a!Ó.;S.k, .a:.1 bM;Ć:~,:o/,,~.ll,tz.y.,,5.,~łYJTl.... rQl~. )l.;" .f'.~t.X-.tk.~o.. \yą"n.a.
.'.trzy
Slę pni, du' pO'lskego:;;'
.... , ie.
cile:irz;ad
z;a1kp:ńIĆZY:~:<'I~Ulpalc!je.N~ellllil~i tN~epo:,~.v;J~t;',~ś:!;t'IY"'$l,~ ,an'~f:~hwl~i: ..W,::llh~c :d~ .1"OIOOltWl~~Wy~~,:~.~r",,!l';'.e
kiedy' .liczba . trupów 'docb~fła .do'· .
zrezY1~now.al·.·'lZle,. swych ''\\!\SZYS>j;killdi' W Pl1zeka,za:n}u /kont!,ol! l łd!C'l:o~nic- m~·ast~. R~szła""-c$-e~\aćbędlzle '!la re~
d
tu Św ołlliczyłźe w Ciągu
.
.. .
praw w 'Nilem~zecih n,a kÓlrzyść St; twa nad Ntemca:tnI zalchOlcLn1m'l ~!. alhzulclę \\nlCllkleJro pla:nu zao,patrzenia
. .: a s . k '
.,zi z więzienia SYMBOL CIERPIENIA l BORA. Z,jednocZJonviah.
Zriednoczon:vm<'.
Ł,odzli \v wode źr6dilana
,~koł~gg
~wł~~CZ oprócz nie.
TERS~A.
Dz;sj1e.jszy •. Dal~ly Expre'5S" poWIta
'.
.
(o)
,go zwłoki wywoziło jezszcze szereg - KIedy my odejdziemy następ'"
±

rury

na

panu
#

,

.

•

,

•

. ,

I

Sa

t

•

O ten" trzeCli

CO'

Niftm;ec'

zarobilO

.

,,1\l<.

l;.

Możemy określić· licz.bę

przechodząC koło

KomendanCI- 'BerilAna

-osób.
wy- ne pokolenia
Rawiezionych zwł,ok na 28 tysięc~. a dogoszcza będą uW3:i:ały to miejsce'
",'
.
" .
. '.
..Szczepcl~o·'
jeśli dodamy, do tego tych. którzy
' .
• ,.
'zginęli w egzekucjach oraz tych. co nie tylko za symbol cIerplema, lecz
•
spłonęli w Radogos.zczu, razem 0- przedewszystkim - bohaterstwa i
przy_mą'
Wajda Kazill1:erz. słynny ..szczep
trzymamy 30 tysięcy. Leczcy:fry są miłości Ojczyzny _ mówi proku'
'.
..'
fi
.
do" z ~.Wesoki Lwowskiei FLl~/'
BERLIN (PAP)
P t'
l' . d
B ,1' .
, 1,
:""go' -! wraca do ,kraJu
z żomL Znaitla recyNaJ'tr g'czn'ieJ'sz co wzbu
S h
uc e...
a I
e·
. - rator
.
.' aT te po l menoI .Y. W . e.1", 1file. w ce.u .. u""
t a't o.,rk.a .i Ś1l.i 1 e. wa,czka Iv1.,J·II.a GreHchow
dza dreszcz przerażenia to sposoby'
.
"
'-~'oo
~ '.l.
k
uśmiercaqia.
- My,
oskarżyciele' publIczn:!o tYlczne orzelUy J loogiłosme, 2Je ultllema zasl:ęgu ompetooC)l . par- ska.

n-le

wraca do kro' ,"u

delegacJ",i m' agistratu

I

prosimy, panowie sędziowie, żeby należy wy~a,c del~gacJę czJJook6w lamentu miasta"mimo odmowy
wasz wyrok był nie tylko najsurow magistrartU' do SojiUSZIt11c:Z,~j Ko- przyjęcia taJkiej delegacji przez Z kroniki milicvjnej
Pel~ausen j~ o~po~edzia]ny szym potępieniem, lecz żeby był ukomendantów_ Przyjęciu de1ega- 'I
Za zycle ;-vszystk1ch WIęźniów. Pe~z kOronowaniem bohaterstwa' męcji siPfzeciwi'ł się delegat sowiecki, .
hauzen gorował' w Radogoszczu me
..
'l
' t
.
tylko władzą, lecz też okrucień-I czenstwa.
.
W
twierdząc, że obecnie konsty uCJa,' Bawiąc się na podwórzu domu
stwem. Było to rozjuszone zwierzę
miasta jest' wysltaTcza1j.ąca.· Z~-I ti r y 1.1'1. Błękitnej 29.· 2-1~tni ~i~tr
walące swą potężną siłą. :fizyczną.
PRZEl\'IAWIA OBROŃCA
BERLIN (PAP). _ Z' Frank- rz:ądbrytyljlSki sprecyzował na pl-. Błaszczyk ~adł d~ studl1l. DZleC1W
'ek
1 ł i
. g dr 0-, Z kolei. głoszabfera obrońca z furtu donoszą że władze
.
' "smlJ.e
. swe zapal1:lry1W8l!1t1a
. na t ema·
t -wydObyto lUZ martwe.
./ ,
, Kt
. 0,k ~l wIzna ~z s ę. na,Je o
amery',. .
, ,dz~ nIe był pewien aDl dpia ani gO-I urzędu mec. Gombinski.
.
~..,'.
.
.'.
..
Zgol1stWleTClZlł lekarz Pogoto\vra
.
. .
.kanskie aresztowały w c~wartek w zas1Jęgu wtładZiY slamorz·ądu mla-I PCK.
).. dziny
T~r~z p~lzha.uSel?- star. a .się. tłuma
Passau 36 uzbrojonych Ukraińców, sta i oświadc.zyl, że alianci pra-I
czyc. ze me WIedZIał o t~, ze sta.
którzy oś",!iadczają, że przebili się gną udzielić władzom . miejskim
ł~m"
'rał
się'
o poprawienie waTUnk6w w i
Z Polski przez Austrię do Bawarii. J'ak' najJ'dalej idącej swobody dzia- ',
•
CI
więzieniu,' że prosił o przeniesie-I
k
k
nie".
.
. _
_
'5' w,"ę·ta
Aresztowani twierdzą, że inne łania. R6wniez pozostali. kamen-I MI~czy:sla w Rzepec l, ,~am lesz ~,a.
, dł
b
Uk . ., ,
','
d'
d,"
swe z' ana1::rYW'a- , ły w ZgIerzu przy ul. MlelczarslneProk. wymlema.· ugi szereg z r ( l '
.
grupy
ramcow znajdUJą się je- ~nC1 SiPrecJZU/J.ą
. 1 - " . ' ,I go 6,
znajdując się w stanie niedni, kt6rych motorem lub wykoBERLIN. 12.9 (API), Br:vtyj'siki gud d
.......l'Iawę •
t'"
nawcą był Pelzhausen; 'Następnie
szcze' wro
ze.
ma na te ~Y"""
,rzezwym. uS1łował przebIec na JubernatV'r oTO,vindi nadn:'ńsiko-westlianowie przez tor tramwajowy
zwraca się do oskarżonego:
przed zbliżający' się tramwajem nr
- Udowodniono wam bezpośred. falskiedO'świad'czvl. że fa:bry'ka lokoJDą,.
5. Nie udało mu to się jednak i donio zabicie 32 osób. TYle udowod':' motyw w Essen shlllowia.ca :::,ieść
, s t a r się pod koła. doznając \ zmiażniono. A ile leży w 'lasach 'Lućmierdżenia lewej nogi.
•
tłOfiarę wypadku prze\vieziono do
skich. ile na terenie Radogoszcza koncer,nu l<irulPoa ni1e bedzlj1e. wbrew
b!!zimienny.ch. Do dnia d~siejszegO prelfW1ot,nym pOls·tanowi'eniom. ZodICszpitala "Betlleem".
żony i matki oczekują na 'f<lgoś. kto montowana. Paibrvka' zaimd!ni'aJa'ca
j~ż nigdy nie wróci, oczekują, bo
PARYL:. 12.9 (API)'. R'z:eczni~{ fran s,p,rawj'e Zalgtelbia Ruhry. Oświadczył
nie wiedzą. że ten ktoś. był w Ra- kiir~a t:vsiecv rolboltTIik6w wy:pos1ażo- cu'skje~o Mi:nis,terstwa SpraIV.7 Zalgra- OU. że kOlPalni,ew Za.glęlbilU zn:alleźć
2 bm. vlyszedł z domu przy ulicy
..dog·~zczu.
tla jest w' na,jlbar:~zilei no~oc'z,e:sne TIliicznydl skrvŁvkowa,ł wczoraj wYni sie powlnnv pod bezlp'olśrednim zaSłowiańskiej 27 i nie 'wrócił lO-letRadogoszcz
spaliliście
wy,
Pebd
'
1
!. ń k' h
•
r'
z·""IA''''m·''',oIJ·uszn~ków..
a
ni.ie.
Niemców.
hausen i nie kto inny.
urza Iz'ema.
ki ~m~ o-amer:Vh.a IS tc
rozmow w
.. u;". '"
.
v.
ni Jan Rop:iel.
Rze'oz,nilk: podkreśllit . że ro'zwią:zaule
Tegoż dnia
wyszla z domu przy
- Od samego początku. jak wyUt
' , . dk'
, .
Ł
proponowane p rz,e z W. Brvt.a,nie l ul. Dworskiej 10 i dot.ąd nie pow1'6
~ro~u~a:o~zn~ ~~~au~:; kie~~';~
ą
St. Z,jeiCLn\knnj:e w s,obi'e powaZ!1,e cHa 77-letnia Antonina Pac:~ka.
5 bm, wyszła z domu przX ulicy
akcją spalenia. Był na trzecim pię'.
ł
h'
.'
.
.
.
tu
.
d~ n
.
wymaga na ye. miastowego remon
nie'bezIPiecz1e,ń'stwo 'la lralucji ze sko Jęczmiennej 7 i nie powróciła 10lętnia Jadwiga Matuszewska.
(o)
.--------------.·IKom itetydomowe iut otrzymują papę
ny NiemIec.
,ROZJUSZONE

ZWIERZĘ

I

D· k

.,Banderowcy··

l

zlec ,o w stu dni.'

Niemczech

2'J.

I

I

.

NMle ruszac"

to

I

J

Po'd k
tramwa·u
O I , 'I

Kruppa

przeclez· rzecz

L

F.ra"ncuz·-I pro'te's.tu·

.

k
Rh
pr zeclw O oddaniu u ry,. lemcom .

pO•It·Ora tyS·I Ca dachOW
·

w odZ·I,

Fraszka
_
POdzia ł

Po dłuższ;ej przerwie, SPOwodo..!praWy. pozaremon:tami p'l"owadzowanej braklem papy. przystąpiono nymi . przez przedsiębiorstwa bla~
do naprawy dachów w. Łodzi.
charsko - dekarskie,
poszczególne
pracy
Jak: informuje Zarząd Nierucho- komitety przystąpiły do naprawy
' .
. mości, znaczne ilości papy nadeszły dachów własnymi siłami. otrzymuŁódzki1e domy w.~a s~ę. Str~?: do Łodzi pry;ez paru ~niami,a j~'" ją one papę i smpłę po cenach
Ozniowa uo,d\Olera J,e ..'stempbml szcze w blezący:mmlesiącu mają sztywnych w Zarządzie Miejskim
nadejść większe. transporty z Gru- 1 .we własnym
zakresie prowadzą
,
.
Czy.. począłek~ ~owej
d:dądz.a idh.' ełm~y. 0. gÓł.E7m do kOń-lremo.nty. Nad z~życiem rapy ~ właś
W na:s~YJll :nuescie ery?
ca br •. Łódź ma otrzymać około 30 ciwynl w!F:0nan1em robot, maJą czu
Sir . stempluje domy
tys. rolek papy.
/
Iwać admll11stratorzy doroow.
az ..
-er
W tym roku wyremontowano juz Onegdaj Zarząd NieruchotpoścJ
a Zarząd - pa}» y.
w Łodzi około .2 tys. dachów. pozo- rozprowadził już pomiędzy poszczeCZ-S staje dO. n.aprawy jeszcze pon.ad 19.ófuymi Komitetami w śródmieściu
półtora tysiąca.
oierwszą. paJrtię, 3 tys. rolek papy.
=====;;;;:::::=;:;;::=~
a
Celem przyśpieszenia tempa ńa.. '·
(b)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Dnia 11 września 1947 r., zasn.ęła w Bog'u na,s-za najukochansza
Matka, pr7iCżywszy lat 80
"
s. t P ,

Z,
I

I
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Rą b-'Ins k·IC h TANIS1AWJA. NOI ICRA
SODALIS'KA
S'

Eksportacja zwłok odbędzie się w sobotę, dnia 13 b. m. z d01l11l
żałoby przy um. KUińskiego 84 do kościoła Sw. Iirzyża, g(lzie odpl'a~
wione będzie nabo~eństwo o godz. 9,30 przed W,ilelldm Ołtarzem,
po czym nastąpi wyprow.fł,(lzenie drogfuh nam Zwłol{ na~tary emalI.
tarz Katolicki do grobu l'odzinneg'o - o czym 7.awi,a-tlamiają po-

grą~eni w głęhok~m smutku
(2849)

=

CóRKI, SYN, SYNOWE, ZIĘCIOWIE li WNUIi\
'7
&

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Łodzi

Należy uruchomićsłudnie mieiskie
221 do

Przed wo,iną Łódź ,pos:a.ua!a
studnie pu:bli~z.ne. wyhudo.w.ane w
różnych częśc l 3Jch miasta.
Studn~e
zaopatrywaty ludllO'ŚĆ w dohrą .wodę do pIcia, gdyż bYjły O.1l<e przeważ'
:lle gIęb?ko wierc'ol.'e, a woda systerJlatyc~nIe badalla!przc:z Państwowy
Zaklad mgieny .. Studnie uz;u:pe!liJ'.11y
rO!G ,dostarczan~a Ło'~zi wody, kto·rej mgdy za wlele me by/.o. ~ikut
k:em też jei braku mo tempore doszczętn:e slpa'lały się budowle fa,bry~
w okresi,e epidemii pożarów Inormalnych i po-dpalefl.

'vVoJna nie. oszczędzi,la studzien
Sprze'cl 212 przedwo,jel1nych czy!::n~ch iest za1-edwie obecnie sześć, a
mIanowicie: 1) przy ul. Ł'11k:Mi,fu<;;kie~
go i Rzgowski,ei. 2) Okrzei i mWgosza, 3) Prusa, 4) Limal1o,wskie,go
i
1v1albor'skiej, 5) Sierakowslkie.g'o
róg Olsztyńsk:ei. 6) Malozewskiego
róg Rzgowskiej.
Ta ilość, mimo prz,e,pfowaaZ:OHcj
częśdo\vo sie,ci wodoó <\igo we i, iSta~
110\'/C2O jest n;e,(jo~tatecZ(]a. 'vVprawdzie szere.g lokatorów domów,j)O 1ożooych przy sieci wododą.goweLF korzysta z hY'~rantów i posiada dobq
\vodę do p!cla.
Ale zdo,bycie iei nk
jest 'Łatwe. Wod::; wydają w ustalonych J?:odz!iIaC:h przed ob:.aQ:e.ll1 i po
oble,dzie. Wówczas powstll.l4 cHu.gie

stanu używalności, wZ:glę-dllie je- doc:ągowej,

śli to się nie da uskiUtecroić, wieró~ . \vzględl1 i e

studnie. ..
'
_
Zdajemy sobie s,prawę z tIiUldności
tN:lhni.cznych i materialnyoh te.g'1
przedsięwz:ęcia. . ale dla un~knięc:a
\V przy;sz'!,oiści możliwych \v.ypad,kiJ\v
epIdemii hUlb tH}Żaru, studnie m!ie,jskc
gM'Wr:ie tam. g,dzieńte ma Bnii wo-

nowe

n.ależy

·dOiprowadzj,ć

-odbllidować

do

używalności.
Mię,dzy ił1nymi nas,tępu,jąc,e

stanu

stud'
nie miejskie stoją nieczynne: 1) Pla~
Wol'n()ś~i • .2) Narutowicza róg Sklwe'
rowej, 3) Napiónkowskiego róg Wa.ndy, 4) Długosza róg Wap i e.ni11ej (Ko'
ziny, 5) Łagiewniclka(roz.'bita bom:"

bą). 6) iDr,ei'llOWISka ró.g Stodolniauej, 7) na Placu Reymonta, 8 i 9)
d\vi.e studnie na Wodnym I(ynlm, 10)
Nowozarzewska r,óg Suwalslk i ei, 11)
Częstocho!wska
r6g Przę,dz'a:luiane,j,
12) Nowozarzewska róg Sll\valsIÓei,
13) NalIjiórkow'skie:go rag SIowiall-

Po p1'OStU
Ad m;nislrotorzy. uwago!
w odpow~ied~i

na artykuł nas~ Dł.

.•Admhi:silratorzy Ciiagna zyski" o·
trzymalIśmy nas.teDuiace vismo:
•
••ZwJązek Zawlldowy.PracowDl.
ków Samorządu Te,ryłonalnego. i Użyteczności PubUcznei.O~działV!1
.w Łodzi uprasza o podanw nazw'"
ska i' adre,su adml1nl:stra,tora. który
s~iej.
pd,pełu'a nadużycia przy wydawantu
Czas 'nai,wyższy chociaivby nieldó- ka,rt.ek 1)1'aZ innych formalnościacb.
pobieraj ac opłaty niezgodne ,z z rzere z tych IStuclzie.n odremon tować.,
czywistymi koszta,mi ponoszotlymi za
(S.)
te czynności.
..
Zariąd ZwIązku poczym od'j)O'W1e·
dnie kroki. celem niedoPuszczEmł'a w
ł}rzyszłośc,l do prowadzen1ia admini·
stracjii przez tego. rodułiu ludzi. psu~
jących dobra opime ogółu admini-

----_ . ____0_-----------'---------------------'-

SzmUDab-1'ł'8Z!.lU oDdZielialb. OPlubutbu szlufti hullnarnej
Pa-I źej

--;- .Stolkzek d,la . Sz~no.w,ne,~(i),
na? Proszę ,uprZ'c'iIll11e poczekac. w
tej 'chwl!li się zmijdzie!
.
Salla mo.dne,.i r,estauralCii wvpetn;O'na 'PO brze,.l?'L W tymprzybytvku
s'ztu!ci kulina~nej przewa'~,aia1l1att1ra:lme panOWIe.
Stary. z,aiywJ.IY ie.;!'On1o,śćnle.cler.
plhvi'e stul<a na ke)nera.
- Co z \ mohll s2;nvclem? Cz,e'kam
już 10m:nut.
- Ni,codo mnle zai}.eży. fiWSZę
\Jana. w knClhni ies,z,cze ni'e gotowe.

słt'ałorów,

Nieuczc'lwi pocliagnieci zostana do
restaura'cji z.at:ru~n!a się 54 .oso-I· wstę,~\vz;b;r.o~i,OnY". Owsz~m ~oście
bY. Pra:ca trwa od 7e.l rano do Z-e] sa m1lle W1IUZlan!. DvrekcJ.a me ma be;zwzględnel .Q dpowledziahlo ści adw nocy. Zatoiga pracuje na dwi'e cze~o sie \vsltvdzić. W kucmni pa~uj'e mimstracyjno- karnei",
.Jedno>czeoŚnie sprawa tą za:in,teresozmiia:ny. Ki1ka'na!ś.ci'e osób zajmuie C'Zy:stuść i wzoroWY p,o·rzadek. l\'hmtJ
sles,amvm zmywanIem naczyń. O~ to n:e radze sma:koszOlm tam zac:ho- wał s:ę Za!rzad l\leruchomosci. proko,Io 1000 SZhllk p1a!'eró:v ~ ,tYłe!ż ta-/ uzić: Te O'bbr~vnlie ma's~tedzeoJ]'ia~' sząc nas o podanie konkretnych daJerzv p'rze,ohod.lJl.o.odz.1elnrne przez setkl bu·czakow. czekalą'Cy,oh VI nych dółyczacych n1ieuczciwych zv·
ic,h rece.
he:cz:kaclh z .Jodlem na swa kolei sma- sków admiuistratora z utle\, Nar'Uto~
Ni~malo zachodu wy:m~g~ dostai!,,- żenia. c~v. pie'cz~,nj,a. kadzie z .m!~: Wt-CZ3.
Obu instytuclom podaUśmy. adres.
czame tak o,.~romnych 1l0SCl prod:uk- ~em. U.!rlnalaCe s.e POO stertamI ~"
tÓ\v. S~cz~~gó1nie, ~rzy n~eregu1.arnym k<l!s'ek stoty. a. n3Jde wsz~,stk? po'n~l1~ "'adziUlY. że tym samym sprawa .ta
dO\VOZle zvwnOiSC1. Sz'e:f zakupu p. szane~a,pachv'J)otraw n,e woty\l, a.ą zostałł(~e rozw:iazana. s,tauowiąc .<0strzeiellie dla łych wszystkich adSobczak.. który musi codzlennJ'e d'O- dodatn:o na ape:tyt.
starczyć _produktów i to w naHe·p·
Le,piej już
poczekać ci:e rpliw i e m;nłlii.tratorów. którzy choieli by.cią
SZV)11 x.atlln\~U za 70.000 zt
przy stolik'U. aż kellner przvni,esie g.nać . nłeuczchve' zyski koszł.em 10katt)rów.
MISTRZ I .JEGO POMOCNICY
N. a -drzw.:ia,ch. '.kU. e!hni w duży,ch r,e-I nam est. etve:zni!l u-Iolżo<ll'e :na talerzu,
I,UTECKI
lWstrz An-fos:a!kzwi,ia s;e jak\v U" staur<1Ciac:h :n:e ma przvkr,eigo i bu- apetY,CZill:e da'llle.
i. w, .-_ _ _ _ _ _' - _...._ _ _ _...._
kro~ie. ostro k?t111e'l!d~~uj'e S WYI!l l dzacego ni.eu,f:ność na,pisu: .. Obcym
O!s.~loma P?!~~)Ct;;l(8'l11'~ l,e~nn,~', tem. kolejki oczekUjące na wooę za opla ,DO. - Go,s""", ,n.e lub.a cze·l\.ac.
Łódź produkuie
t~ l zl za wi·adro. Za do.stawQ ki do-'
Pan 'Alltolsiak to S7:ara emiinencla
brei wody do picia z hy,dra.ntów po- .•Haolki". Autor trc,h \VS,zvst1óch przy
średlt,'ic;\' ka'żą ~obie p,I.ac'ć ,po' 10 zl smaków. potChlanIanvch, z zaIJatcm
za w~adro. co stano"vi w budżecie nrzez 1.iczl1:Vc'h. bvwal~ów .zalct~~u.
mieś:ęcznym szarego cz!ow:eb po- Sta:now:s:k~ sze,fa kl1clhU1m~na,lef~
ważną pozycję. Należv nadmlen:ć. że et? !at\Vyc!!!; p.9 tJ'zeba .t'!.! ul,eibY'leIJa_
dnoczeinia znajd1voie sic: w Łod'z;'. M~e·
Kolosahl'e slbr<JJty . w czasile wojny
PLAN ODBUDOWY
tV)) przed WOJ'An rli> 0'0' \"OZ;'\" 0,,,1 " Z'l'!"
k',chk-Nalmkac11.
,ene·r;gl'l. 4okłaldno. pOlni6sl pOliski. ip!rz,emysf rad~ote·chCelem umo,b1iwienia jak na[isZier~ śe i sie ona w lokaJu iOrz,eiClwoi e:nn'e i
.} ,
~ .. ~'"
w"
_'o ,l\.
'.'
S " d .'.
.
Jk'
kaz
nal z p'ow'erzchni Łouzi
'
set pO'Sro. oSlm~ t)~lp~,n I. ow. ~ 11.i.cznv. Du 1939 r. bowi'em stał on szvm war.stwo,m s,pof.eczeństwa iko- f8.!urvki łKA ,przy ul. ŁomżVlisldel i
,
.
dy ma swolas.peCla,klOS::: 1 me wkra na balidzo wysokim p·O'zi'01mie. Poza l1'zvsianta z radi.a. juZ w pierwszych pwduku:ie jWż, od dlvż'szeJw czasu
Jeśli chodzi. okrańoce m:asta roz- cza w kompeŁenc,,iekOlle'!tów. Jed'~n mo.nto\vniami . znanydt firrmzagra- mies;acCliCh N~e,POld:l'e,grO'ści przvstą,M wZlma,cnialcz.e .i ·2 lampowe radiood[Jo'czyna .s:ę tragedia braku wo,dy, przyrzą.dza. wyfac:r,t1ie .m}esne d~111a., nicznvch. jak Plhi]i.ps; Td·e.funken p:o,nodo od,budowy znilsz,c.zQn:vch ra- ·bim,nikt, iktól1e za 'po~redl1'ktwem P.
bez której istatnie uie ma życ:a.
dm~,:i -c- z'iml1e' za:kas~l. ],eS~czeolln.rtV 'mieli:śri1V wspania,le urz·adzo'lle fabry· diosta:ciL mO'l1towani,a .frubry:k lamp i C. H. ro-zpro\Vii'tdza,ne Sa DO całym
__ ZUPY. SO'SV.
~.' Jazd Cer~t :np. ki f)ro:d'll'kuiac·e pie'rwswrzedlP'e:j ia~ amarató\v ra,dl'oW:VCJt ova:l;zaktadania kra'Iu,
.
Dlatego też, zuo:m dojdzie do u- Wvsp(}ci.tlJllzo,vaf SlC . w n~ba,clll. Jest Ko,śc'i ra>di,oo·dJb1onnikl.
.radiowęzłów.
.
.
Poza fahrvka w Łodzi Ziedno:C'zelaiHreate.m
ostalt.l1i,e>~o·
konkursu
na
p0'\Vszech,11 i e:n'a wo:Jo..:'ągóW, a na to
Shn od:bio'rn'<k6w również bvł do,ść
Cen,tra/le ra'diowezlo~e sa \~ Pol- nie RidiQtc,ahnk,zne uruchomib wię
.
[,zeba będz·'e. czekać kilika lat 1.'l1kźy po,tra wyz' dOf's,za.
'j') oka in v. p:rz,ed samym bowiem wv';'
sce
do p'ew~nego s.fo'l>nia i!1,o,wOiśda. ksza fahryke w Dzkrżanowk.}?"dz.ie
- .Sz.c?;u;pak rrax!·· Trzy razy hrvJJozost<lle 16 studzien miei:skkh l'>Y"
lYu<::~lem
WOjllV mic,fi:śmv w pl'zyhli- nie byty bowiem one rozPolwSi.,eo'h- pl'od'uk!uie sic lampy radiowe i odsterm:.t~·cZl1ie i )co}ej,t]'o do:pro,wadz:ć 7·01l! -- Zam6wic'nla padaia iak\?;rad.
biorniki sttPe.rbeh~reodynowe (4 la!ffl- .
6iD.OO{) odbiOniik6w lampo- nione prz'ed w()!hla.
F:lil1 Antos:3lk petdz:. aby dopih;oW:1C ien~l1
py plus 1 \prostownicza) oraz fabrywych
i
423.0.00
c1e'tclktore
WyCiil.
Obe,oni,e mamy iuż. idi D'kolo200, 'kę
Dorci'. Za chwile 'winda \y;ez'cpelne
Jamp radio\VY'Cih i J?:łośni'ków \Ve
OgóŁem wiec spo,łeczel'istwo p0l1- a \,\1 mYśl za.tOlień planu trz~letnil~go WrZeiŚ'TIi. I'stn1f/ia poza' tym Pań-stw1J
,.- aP..ua '::l
tolerroe.
.
:lo,ść
radi!()wcz~óW
,vzrośni'e
wPolSlce
\L.~ft
U·
'!I
Zar b:,je ud roz1JaIoTICii kuoh.ni~. po- ski!c korz:\'stalo z ] .099,000 radioo,dwe Wytwórni'e' A:oaratów fo,nkz2.80 oj pokryje gęsta· ~~ecra cały nvch .w Dusznikac:h. kt6r'e sa d6w"
.JW f'olskie1 YJłC,A .,l1~iesza:tllC: woniepo:traw ,dusza w gar- biom:ków. l cze.!.':o .okolo 32% przy· do
o'l1sozal'
:oaI1stwa.
Każdv
,ra!di'owczel
\:la'dal'o narudl101ść' 'v; e'iska. "
ll'ile 1UlsltawioOtne" na masowa vr.od.uikcię
che,
będzIe mÓigI 'OIbsłużyć 00 ki:l'ka tv się elektrv,ez'llvclt'Jo-,amolfonów.
, W dmu 13 bm. o ~OdZlltlle 12-e-J \V
cy!.do.śników.
fJO,ru-dnie nastani w Gmachrrl' PnJs·l·de,i
100 KG MIĘSA NA RAZ
ŁÓDŹ NA PIERWSZYl\lMIE.JSCU
. PONAD 100 .i\UL. STRAT
YMCA wf~odz:. ul Moniuszkr 43
Uff' . . T... .
t····,
"b~W powoiel1lIl>e,j Dmdulk'cii ra.dióodtvv'arcle
n:ezmiernie
in,te - ~_... , : . I•• i'1a.1C~ę.zSlZC ~a u g()(lZ I t1V O: 1'.1
PRODUKCJA
POWOJENNA
Wszystkie poJ:skie fabrV'ki radi,opier·
biorni.ków Łódź wysuwa sic
O
,
b . ' ·;'l '., re'>'uJąt:;eJ.{ do\vc. --- Hnędzv ~-,ga a 4~ta Poterrn
'POVJojoe.nnv przemys.ł radioteclh- \vsie rn'eisc,e w P>olls.ce.. P'rzv siJrzy~
Wystawy 01.OZOWC:1 .. pstJ:uJaceJ O;SlLl- będzi.... 1'/""
t·., ,h ~.A . ..; ,
O t'e,chniczt10 ule.dy w cza,si'e działań
,
"
al"cl'
o·l)·ozo·
TV letrII'ch Oo'n's'k"
.....
n
ozna
roc,
e
lJ!UPOCZ~lC.
g:~;CC.IL~ < 1\.' '. I.
.- . \, ., '
. ;.. ' .. "
S-ej znowu r{)zpoczni'e .sie ru.ah.
, woj'ell1it1Vc'il kompletnemu '.zdewasto~ nicz!l1V w "Pols'ce z;}·a,.jdwie sie jesz,ez'e i rui aty·ch rozwój·owi ra.dio-łec,hni'ki· wa.
ł orlzKte'yo Polskl'e.l YMCA IN roku
I'~, 1_:
•
.
..
'..'
•
'vaniu .. Wado'ść za:~ znllSzczony.Cih lub w pow;'jakEvCfh. PomimoŁo iednak r.unkia·an.· naa,da,1'e'i .za parę Ilat Ho:ść a"
.~
. 'I el\. wenc,la w resta,uraClI WVt1O'S,l
Przemysłu Radiotec,h- paratów ra-diOWyC!11 dorówna. stanowi
1947.
0kofo 600 O'sólb dZi,eulI:,e. Nj,emato te:ż wy,v;rie'zionvoh przez. oK.Upaiutów M- Zjedn'oczeJni.e
.nkznezo Pl'ouukiuj,e -iu~ ISP'ory a:sorty- l'lr:ue:dwO'iennemu i przestaną być one
Wv')tawa zaw',era bo-gate dzialy dali trzeba przyszykować dla zaslPo- ,diood1Jiol',nlików. sta,l1owiacvch pry- me·nt
s,przę'tu a nawet lampy radio- 'prz'~~dmi.Q,te,m luksusu. dostepueKo ielboró\v Pl'zvroun:czvc!h. pra~ re'cz- koienia wy!doanfalvdlżofadików go- wabIa wtaSlJOŚĆ Polaków wynosi w
wzmactnia,c~e.l ocLbiQ1rniiki.
dYil11,e h!dz.lOltl1 :hoga,tyiin. '
li v c;h. rVlSunków.
wyników slJorto- śc,i. POinad lOOk9: mięsa idzie' na 1Jrz:vh1ilżen;'u ponad 100 mit' złotych w.e.
Jedna z na.jwll~kszydl faJhryk Zi e.T. GOzdawa
wvcb j,tn, Cieka we plans~e wvniko- sznvde. ziraziki i brvz·ole. '70 sZituk vrzedwod eJ1:11ych.
we. totrw:rafic. radiowęzeł i slzere,g dwbiu gi.nie tu co:dzi.enn:e. śmiel"cJ~
n1o,d~Ji dODellllaia interesuiace.i ca- tral2:i:cz.na. 50"ma litrami \"oo'ld ?-:t- .....
r"b ....:a
t",ŚC\,
pi!ia:ia !roście zimne i ~oraoce dama. ....,zq to je§t §pO,§O. .I

I

radioodbiorniki

Powstają· w· Polsce ~owe· lab ryki radiotechniczne
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stt,", b"Pla

tllY.
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Nic tet dziwne.o;'e

w~Chni duo

.aw ez DlOdU.LU
garhu PoniatowskiegO
naprawy uszkodzonego dno

Istn~eJ'qplony'
"

Smutne wra,że,nie. s,prawiia próżne
dno sta\vu W ,Parku Poniaitowskiegc.
W stvcz,ni,u 1945 r. pO'dczas ofensy'
wv woisk rad.ziec:kiCih, nadJno SPtlJdło
bIka bomb lotniczych, niszczac całko
. w.ide. Od tezo czasu st.aw ir!'e wv~
pełnia. się wouą.

'

Góra ,koksu na ulicy Piotrkowskiej
"oruszyliśmY
on<ŁOdai
W
więce,j

Przed kilku <!mi'mi
I oto
sJtandalim1v wY,pakrótkim c7.aslemóiei
314
SP91 w ę tr,a:nISll?or~ środków op:ato· d;ek :m~a.r mi'eJis,ce na ul. Piotrkow- chodni,ka. za:iela wielka góra koksu.
Wyc!h W ŁodZI :I aDelowalismv ~o ~kit~i. Około .g.o:dz. 13-ei ,przed dom W . powietrzu unosiły się tumany

odnośnych władz. by zlechda~ty S'lę oz,na,cwny' Itlumerem 90 zajeonallo py,lu wę.glowego. Tlumv Pfzech'04
Dno stawu mus.i bowi,em być cal- n,i:a enef'g:,cz~]ie z a:iac.
a:uto ci'ętarowe Pańs>tworwych Za\kt.a- dmiów (o telI porz:e mc.h na ul. Piófrkowlcieni,elprzeD'wslz.czalne. rodvż inaZwróciUśmy Plr:zy tei oka~ji l1wa- dów Przemysłu Bawel.nLa,nego '" ko:ws:kie iest prezoIei bardzo nas~lo
czei woda wsia:kałabv w te'ren. W ue nato. te furmani sa zbvt ~god- Z!gLe'rzu. (Al.. 1. Maja 4) za,tacowane liry) musi,ałyOikra.~ać koks hrve..g'iem
tym' celu wykłada się je g,p,eciall1[l n1. by wyladować wę;giel dokoon~!r- , kOikJsieVl·Auto \VIje'ol!a:ło na ibme'g C!łto,dnika ~'Illb~g,()ła iezd,nia.
masa. W któfled . skład. wchq.dza okre- ki. CZy pi\vniicv. ZwalaJa go .gdzle- {)hod.mka. a. :za1toga iergo poczet,a 00;1ślone gat:unki gIinelk. Nap,rawa, poważ ba,dź:na podwórzu. w bramIe. na- spoko:in~e:~ w śW~eciez,wallać kok~
Po zwa,te,niu koksu aluto Zlg[erski·en:,e uszko!dz,one:;l;o d'lla·staw,u·w Par- wet na ulicy.
na ·c:h:o,dnrk.
gO PZ:PIB 9'dj.eoc:hallo. a dozorca domu
przy ul. Pio:trkowski ei,90 usuwal
ku Ponia,towsk,i,e'J?:o bedżi'ekos'ztowac
lmks do lDiwnky mni.eiwięcei do
ok. 5 mHiO'nó'v. 'zł.
'
Kino. "POLONIA"
. Kino ,~POLONIA."
,godz. 2{)-ei. UUca wy~ladata" .p·rzez
Taik:. :poważonej sumy Zarząd MiejPiotrkowska 67
Piotrkowska 67 .
caqy dzi·eń brudno i ui'ech>lu-i'nie. Na
skilni:e był' dotvohczas wstanie WyPOClllatki,sea;nsÓW'W : dni powszednie: 16, 18;'30, 21,
jlez.ctni i na ohodn:ku wrulalv sue po~'
a.swmować. T:vnnni'e,nmi:ej w 'p'la.'llie
.
w niedzi~ele i' świ.ęta.: 13,30, 16, 18,30, 21,
jedyńczekawa.łki koksu Inawet w du
i.nwe1sltvcvj'lWm na ro. 1948 w' wy.datżejodletg:l(jlśCi o,d' domiu nr 9Ó.
'
. DZlSPREMIERAt
ka,Clh Wyd'Zl:aJU Planboii Mi,e,js.ldclI
p'rzewi:duiesie kredyty na doprawa.
RADZIECKI Z tYCIA SŁAWNEGO POET
Uwa'zarmy opisrunv \,ryżej incydent
dzenie s,t,awu W Pa,flkuPoillli,atmvskie
N()WY FILM
N'
y'za s:rezV1Ł '!1uedlbal'stl:wa. Unr~a ti:> elego i d-o s-talnu u,żvwallnoś,ci..
Nie wi,a,daiillo ie.dlt1Rk. ClZy mia:sto
zdoła uzyskać kre,dy.Ły na ten c'e!}.
'SIe enef'J~'10Zme ta spra\vą iukarać
W rolach g}óWlOych: A. KONSOWSKI,
winnych. Miasta nj·ewo]:l1o 7.amleWv.dzfalP\l.anŁa,cdi trai'k,Łuje te sprawe równ:i:eż jako z.a:zad·ni'Cinle'Pierw·
N.
MATRENIKQWA,
N.
NASALSKI.
1·.I.n.,r.ta_ć.W""'!"'I'ś.m.il_et.'ll
•.i:k_._,_.'_ _......._(0•••)_
Re.żyser: A.,HENDELSTEIN.
. :Muzyka: S. PROKOFIEW,W. PUSZKOWo
I
s~()IJ}:lilJ.:owe .' i na i-er.to rz·ecz IZIrezy,gno
wal z szere,g:t1 innych' projeiktów. iak
Produkcja.: ,;SOJUZDIETFILM".
Eksploatacja: :b""ILM POLSKI"
!liP. z załQżenia fontannv.na r,ógu .'llli>c
Bilety be"Płatn~ i P:tsS~ -partlnl!ł; waine 0(1 ,vtorku 16 września 1947 roku.
Pi Olt l"kOWSiki ej i Brzeźnej
."
(o), -....;...-.~....;...;.;;.;.------------.;.~~:..:.::.::....:
1

List do redakcji
W sprawie walki z wścieklizną
W nr 245- "Dzieiunika ·Łódz:Ęj:e.go"
się oota:tka. .zapowiadaj ąe.a
o:chroln:ne
prz.eciwko
szczepienie
ukazała

wściekliźnie.

Za,rządzenie powyższe l1fi.a~oby cha
rakter w2Jld bardziej' bezwzględnej
z wśCieklizną, gdy by Wydział Zdrowia przy Za,rządz.i.c MiejskLm w Ło-

dzi:
1) wysłał w teren

~i'r:!Zln~
~kipę
"czyścicieli" w celu w;vłapam~ wa~ę
.sających się obwąchuJących '1 ohhzu

jących prz.e'chodni kUlOdli.
. ,
2) Każdy korytarz. prze:Sit.al~y: byc

O
T
L..E -R'.M . '. O W

Zb
. y t .......drogi· ocet

Spekulanci IkarauJi'

boiskiem hokejoWym, gdZIe rue)'eden
mieszka,oi'ec mimo woli musi uprawiać tę gałąź sportu na psich hru-

. DeJle,iatura K'omi:s,ji

.

Sowialn'e,i w

Łod'zi ukarała grZYwną w wysokości
10 t}'·s. zf j,anjne Bielas.wła§cióelkę
sldep:u spożywcze'go W Piotrków:e
Tnnbt.ma-lskhn Przy. ul. Pilsud!skiego
. 93~ za polbierani'e . ' nadll11iem:vóh cen
zazapalki O'Ta'Z mas,lo osefkow~.
.

'dach.
.
,
3) OdpOlWiednio podwY~szyc podatek od psów t. 'nW. "n8wIstaa.-ychpa'nien" i ",zblazowanychpaill"a ';vte~y
nie jedna wlelbkielka· P?zb~d.zre SIę

swego czwo:ronoż,nego wIel?lC1 ela. .
Kończac nadmieniam,
ze uwagI
moje nie 'wynikają ze złego stosunku
do psiego rodu, lecz mają na· celu
polepszenie s,tutmls.anitatroego naszego miasta i wypowiedzenie bez
re~ty walki z wścieklizną·
.'
' .• '
•
Stały czytelnik. I Krupka patrzy. mY"l:. "Moze
V-1. KOIrz€t11.iowskiego. 23. coś łam· siedZi. wtymot:wo~'!

~k~.taó~;;;.a~~ti~~n~i!Z~~~vi ::r:;

Ponadto zosta,ł' ukaran.'" Kazimie'rz
Stępi:eń. wł!aścicieI' sklepuspo·fyw_
, czego w Piotrkow:e Trvbtimalskiln

orz:vul. SłowacKj,ę;~o98.~rzvwllą w
20 tys. zł za Dobieranie
°nadm;erny;c.h oe:n.· za .ocet:. Po,bfenil
on za '1 l. octu '100 .zl podczas gdy
cena qbowiazuiaca 7.ostala wvznawysbkOlści

Aż

tu - chlast! i woda
panu IUupce ~ łYsinie.

płynie

Tak: nad Krupką dziś .się :&nęcałl

Dyzio --:.. łobuz, D]7Zio, -:- becwał•.

,czona na: 7'S zt· '(Bi)

...----~-':"l.,....l7'V'T~ T, tlo nZ1{l'N'l'
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D

Dziś mi,

Jutro mecz

zynarodo e yścigi kolarskie w· Helenowie

Łódź-Praga.

piłkarski tódź

Poznań

Do trzech razy sztuko. Remis, zwycięstwo czy porożk o1
Dwa

ostatnie

międzymiastowe

mecze/ła tym razem ,o pił'karzy Ł~S. \\T~..

piłka dzewa i. Zjednoczonych. Moze kapl:
rzy łódzkich zakOlkzyły tan sportowy P: otto wprO\,:adzl
się jak pamiętamy V1Y· jeszcze pewne nIeznaczn~
zmIany,
n:ikami remisowymi. - ale chyba skład ~en bę~zle ten sa?1;
Zdobyliśmy po jednym a ewentualne zmiany m~ będą mla
międzynarodowy,oh zawodów koIalrpunkcie w meczach z ły zasadniczego znaczenl~.. '
skklh w tlelenowi,e. Dyr. Zatke PO'
trA\ Warszawą i Śląskiem.
Skład Łodzi przedstaw1ac slę.bę_
tram nie ty~ko sipwwadzić do Polski ,
~ Tym razem walczyć bę. dzie następująco: Komar, Kopan~ew
mistrzów .Cze.chO's,iowac,jti. ale iedino. II
__
d\zi:emy z Poznaniem.-. ski, Łuć, Urban .. Rącz~o. Bajan.
cz,e,śnie zaipo,wiaoda nam z.Qlr~anizowa- -;'.
Reprezentacja Łodz,i bę- Marciniak. Łącz, C1chock1, Janeczek
nie we wtorek wy;śdgów na wzór
dzie poważnie osłabiona i Baran.
.
.
za,~!ra;nkY.. bo przy św:'etle elekirycz brakiem Hogendorfa i WłbdaTczy _ Skład PoznanIa oparty zap~wne
[lYlm.
ka. którzy wyznaczeni zostali do re będzie o skład v:'arly. W kazdym
Zai'll'sta~owanie veiHeldorów ltlit to- prezentaji Po~ski na mecz ze Szwe- bądź razie pod zadnym. w~lędem
rze w Helenoi\vile bedzie mia,too ty' cją.
nie wolno piłka!zy l?oznansklch. zl~
le wie1k!ie ~na,c~en!e. żle nie plolbrB~:
Łódź jednak powinna odnieść kceważyć, bo plłka Jest okrągła l
~a i bedzIe : hc;z~~g~Uę n~ Hei~;~Wi e tJ- zwycięstwo. Przecież okręg poznań może~darzyć się przykra n1espo} ,edmy ~v'kęc
"CI'O" 1 ko"iarsk·!·le
w l sk,i
od śl!}ski,ego ...ld,~z.!.:ia;.;n~ki.i:a;.._ _ _ _..................."""".........._ _
g"Qi ac Cle awe WYS
...
' uchodzi za słabszy
.
łJóź,nvch godzinacih iak za dawnyc,h l od warszaw.skIego.
.. . ~
lat na Dynasa,ch w WarS'Zawie.
ReprezentacJa ŁodZi oparta zosta

Pojedynek Beka z Cichlarem

Dzilś o godz. 17 na
Skład replvezerrtaaH Pra'gi llfzedstet
torze helenowskirm w wi'ać sie będzIe r d!stępuia,cc: Cie'hlar.
r~odz;iodbe,dz:e się Ma1chek. Cza,p,ek l Stepanek ,
.
llawno za,powiada'ny
Bro,~,ram mecZlu j1c.st bardzo uroz~
..
me,cz k 011 a l's:lc i r,ePl'e- TI1ClJkonv l nIe ulega watpH,woścl. że
ze.nbcji dwóch miast: iZlgromadzona ,puhikznGiść przeżywać
Łodzi :1 P,ragi. ,RelJJre- bę,dzie dZI'sia:i w H,elenowie ni,e jez!enta,oja Pra,gi po kry dna emo1clie SIPOll1t,o\va.
. .va 'sie oalkowkie z
Czesi w niledzi1elę sta,l1towac be:dą
reprezentacia Ozecho w Ka:li:s':z.u. :a dop:e:ro we wtO'l'~ek i'esz·
,slow3Jci i . Prz::viecllali cze ra'z stana na torze w ł1e,lenowie,
./
bowiem do na.s wszy bv walkzyć w wY'ŚCi,g1.1 PóHo:ra,g'(;,'S(!Y nai!cPSl ,za \vodnkv z Czeclhoslo- dzi,nnvm.
wa'cii, którzy bra,1i udzi,at w Paryżu
Dzię:ki s,pręlży,stej on~aa1.izac:i\ dyr.
w mistrzostwaich świata. Gho·cia~ż nJe Wadawa Zatki:e,g'o dOlldlZlie WIęC 0o>dnj,eśU OIn:i tam na~dzwy,czai'l1ydl st,at.e,cZa1i'e ,do ip,iierwszy.ch PO wo,jnie
slikce'sów. to iednak skorzystali bar_ -________________________________________
d~o wj,eIe i dósiai z ko,Iarzami Pira..,
, goi trzeba lPow,alŻlnie s,ię UCZyć.
,
•
I

~~

I

I

1. . . .

Zar.nalc'zyl1śmy

już

wczoraj.

że

I

o

ści porówinalnia wyników ż innymi o-

I

'1,'

WARSZAWA I
1945

W GRODZIE
ŻAKÓW

siągnięciami. Raz je:stZiczle zaznaczamy, :lie nie chodzi tutaj wyłącZl!lie ()
n:aiszyich za,wodn~ków, aJe i () oOC'ganizarborów.

Lek
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l U DZł E
'iV ł-łO·fElU
Powieść

Autoryzowany przekład
ZOFII PETERSOWEJ·

Herbata z weronalem stygła na stole. Gruzińska uś
leciutJ.1{o, lecz ZS'lllważy;w:SlZy to, zlmieniła
natychmiasit wyraz twarzy:
.
- Któż pana wpUJsz!czał? - zapytała surowo - pokojowa? A może Susette? Jakim sposobem dostał s:ię pan
miechnęła się

t~t~j?

,
postawił

Motocykliści ŁKS zdobyli pierw·
sze miejce w zjeździe plakieiowym
do Bisku,pina.
W najbli,ższą niedzie1ę- wybierają
się oni do Liskowa. Zbiórka w nie_
dzielę o godz. 7 rano na placu Le()lnarda.

tlet i polskie

Polski Związek Lekk.?,tlei1;yc~y ni€
Oillrzym.a,ł jelsZioze pOltw 1e1rdz,ema zakOl1JuraiktolWlaIDego m€:czn lekJkoa,tlety
cZII1e>go pań Pols,ka, - Węgry.
..
Z:aJW1odni:czJki na:sze, prz~lby'waJ '.ł ce
od kilku~aistu .,dni na, ~~rslC trenm=
uda
gOrwyiill me odJechały WIę~ do
peiS!Ztu na meoz, lmory mIał S~ę odbyć 14 bm:
.,.
Trudno Jeslt UJWlerzyc, zelby Węgil'Zy chcieU nas wpro.ff wadzać w bł~d, al,e jakoś to dzil';vnJe wygląda,
że PZLA
do oSltarbnielj
chwHi wyez,ekLwa,ł potwielrdz,elIlia terminu i że
ze ~ojej' sta',olny nLe sta
r,ał
slię
o .naIWiązanie

'"

Nie trzie:ba j'ednak tl'atCI? ~a!dziE~l:
Za,peWine Węgny odez:w~ SIę 1: W naJ
[lOr"szym wypadku termIn tego r;.1~azIU 20lsltanie przlesunięty na tydz-ien.
Jeżeli jednak PZLA nie otrzyma
w prz.eciągu kilku dini żadnej. wiado
rnośd z Budapesztu, to tymczasem
W:amto może z:oiro':alnizować jakieś za-,
wody ocharalkterzle lokiaJnym z udZ'1ałem WSizysitki!chnaszy'ch niedo~ły.oh l'e!prez.enta[J,tek

!3

TegmOicZlny sezon hył wy:j'ą>t:ko,wo
ubogi w impre'zy slpor,towe, zwła.sz
("za je1Ż/eH chodz:i o Łódź. Może więc
warto byłoby pOIrozumieć się z PZLA
i jednak siP'rowadzić do Ł:odJzi s:zelrę,g
na,:szy,ch doskonałych zalWodmcz,::k.

ze

..
. bliŻ!Szy!ClhSljlos~lJikówJ:ednqa<:eśnię .. wartą . n.ę.ąmienić,
~. SIPOiI1torwy"ch m·Związ-: większość tylch ZoaIWo,ooiJcżek pócl/~)~

kiem Węg~erskim.
Zarw;odJnkzki .nasze z.glroimllJdZOine na
obmlie w Ols:zyn1e wyJ\jazH'ły QiSltat:IDo
do:Slkonałą fOlrmę i wydaje slię nam,
że pOltrrad:ilibyśmy o:dnie,ść w Buda:pesz.cie zrwycięS1two w puiUikJtacj'i 10gó1nej.

Łodzi, a więc tym samym koszt
c~gani:za'Cyjny tej imprezy byłby zna

dzi z

cznie mnie}sz\)'. Można tak sprytnie
Sizereg kOiUkurerncji, że z,a,wody będą r:wczywiście ciekawe i niewątpliwie !na trybunie sltalĆlJionu zbie
rze się s{pOil'O wid,tzów.

I

listalić

Przed lonePl Polsha-SzwoUa

Skład reprezentacji. Szwec}i wy·
Jutro w sztokholmie odbędzie
Lirnd_
się międzypaństwowy mecz piłk~r-: gRądai będzie następująco:
ski między reprezentacjami Polskl l berg. NiJ.ssen. Nordahl. Rosen, Nor-

Szwecji.
Rep:rezentacjia P,olski W'~stąpd w
nasiępującym składzie: JanIk, Szcze
paniak. Flanek. piec,... II, Pal'pan,
Gaj dzik, Hogendorf. Grs.cz. Spo·
dz.ieja, Cieślik, Bairański, a na re_
zerwie: .Turowicz, Włodarczyk. Jaźnickii Szczurek.

dahl II, Andersson, Nysireem, Tap·
per, N ordahl ILII, Liedholm i Nils.

son II.

Po meczu w Stokho1mie

repredo Finlandii, gdzie w Helsingforsie rozegra
spotkanie Finlandia-Polska.

zentacJa nasza uda

się

wsze postradhem. A jednak - je1żeli Gruzińska nie zadzwoni temz n:a służącego, bę1zie może uratowany ...
Z rozwartymi ustami chiionęła o,ruzińska małe francuskie słówka. SpłY'Wały one w nlą na ~ształ lelka'lll:1Jwa;
bez celu, mysIą j,eszcz,e pozostają'c przy Jeryli,nkowie. po kilku se1rundaeh Uisltało nalV.ret jej drżenie. Biedacz'ka!
z dala od terazniejs~zosci.
Od lat niikt nie mówił do niej w podobny sposób. Żyde
- Niebardzo! - zapfzec.zył Gaigem.
jej pr,zelaty'wa~o jak pusty ·eXJpreSlS: próby, umowy, pra- Zimno' proszę, niech pan zamlkJn~e drzWi - trzekla ca, wa,goinrysypialne oraz pOlkO'}e w hotelaich, trema przed
bezpośrednio' i wes:złaprzed nim szybko do pokoju. Gai- wYlstępem, potworrna ?trema, a potem zno·wu praca i zno·
.gem usłuchał i z opusz,ezonymi ramionami czekał na wu próby. Bywało powodzenie, krytyki, klęski, wYI\Yiady
dalsze wYiPadki. Był teraz uderza,ją,co pięknym, skrom- reporterów, i ofi~cjalne przyjęcia i spory z impresariem.
nym, troch;ę niemądry"!ffi chłopcem, popełniając roman: Były trzy godzi.olY dziennie pracy solowej, cztery z baletyczne niedorzeczności, by dos'tać się do pokodu sławnej tem, cztery prźed:stawienia, i tak szły dni, jeden za drutancerki. OstatecZinie i jego za,w6d wymagał nieco zdol- gim, jeden podobny do dru!giego. Stary Pirnemff, stary
nosciaktorski!ch, i on, r61Wlrlleż je posiadał. Grał więc no- WiJtte, stara Susette - poza tym nikogo, nigdy ciep1a
wą swą rolę, wiedząc,że idzie o śmierć luib ż~,de. ?ru- dla siehie, nigdy swojego człowieka... Trzeba było ręce
ziruska, schyliwszy się, podniosła rzucony kośtium: 1 za- kłaść na· kalo.::;yfery w O'!b:cY'ch hotelach, by się ro~gil'z,ac,
niosła go do 'kąipielowego;kropla z czer~onego szkła rOlz- to '\;v!Szysrl:ko... Teraz zas, gdy właśnie końlczy~o się ży
. bły!Sła na nim klrwawo. Uj~za'WISzy ją, kobieta poczuła cie, gdy nieodwołalnie dobiegało olno kif'esu,. teraz oto
znowu ostry, przejmrującyb61 w s,ercu.
zjawiał się nocą w poko1u ten człowiek i wY1Powiadał za. - Dlaczego pan to zrobiq-? - spytała, nie patrzą'c pomnia,ne słowa, kt6remi niel~dY'ś ,cały świa;t był wypeł"
na nieO'o - dlaczego naraża się paln na niebezpieczeń niony! Kobieta się załamała. Jak w :zasie porodu uczuła
stwo? Dlezego przesiaduje pan pokryjomu w móim po- VI głębi s,wej istoty potworny bóJ, lecz były to jedynie
koju? Czy chce pan czegoś ode mnie?
.
dwie łzy, powstałe.w nalpręzerua tego wieczoru; wyczuGaigern nabrał rozpędu.,. Pędzi~ znów do ataku ....
wała Je całym swym ciałem nawet w pa1cale h u nóg i rąk.
- Hop, hop, F1ikls - pomyśiał szybko, nie podnlo- . 'Cztl'ła je w sercu, aż;wre~zcie podpłynęły do oczu, stosząc na nią OCZlU.
czyły się z długich, na sztywno ucz,ernionych rzęs i spa-Przecież ~e to pani dobrze: .bo ją kocha,tnf... od- dly w wyciągnięte jej~ dłonie.
rzekł pocichu.
Gaigern pa,trzał na rozwój tego zjawiGika, i zrobilo mu
Powiedział· to po francusku, gdyż po niemiecku wysię nagle gorąco.
darwa~o mu sie niezreczinie, i milczą'c, czekał na wrażenie.
- Biedne stworzenie - pomyślał - biedna kobiet- . Jakież to VV1Sz~ystko wprost idiotyczne - myślał
ka!
Pła'cze! Wszystko to po prostu jest idiotyczne ...
przy tym z niechęcią, wstydzą,c się dotkliw1e i głęboko
człowieka, stojącego oboik niej na małym baUw,nie. Po'·
bie,Źlnie I'z1.:l'ciła spojrzenie na owe siedem metrów nagiej
ściany między je~ baLkonem i sąsiednim.
,
- Ale... to· pI:zecież niebezpiecznie - powiedziała

Wlszys1Jko na Jedną kartę. Palcem
wskazał za siebie, na ulicę. w ciemność nocy.
. Kiedyś przeżywała tę SiCenę. I zn<ienaCika nasunęło slę
jej wspomnienie. W Abiba:s Tuman, ma południu, w za,.
meczku dokąd jeździła na latO' z wielkim księciem Siergiejem, 'ukrył się dnia pewnego w jej pokoju mŁody cdowiek, oficer, jeslzoze prawie dzieciak. Zmad telŻ niedługo
później podcz~as ~>:padku na. ~o~owaniu...?płY:r:~o od
tego czasu naJmmeJ ze trzydzlescl lat.. W teJ ch~i1i, ~<;ly
Gruzińska, wY'szedls'zy na baJlklon, spoJi!'z~ła w klerU11iKU,
wskazywa,nym przez Gaiger~a: Wiszysr1Jl?e te, oddawna
·mnl·ane wyoadki
Jej dokładme pl'zed oczyma.
zapo,..
..
. sta:ndy
~
Ujrzała twarz młodego oficera, Pawła Je;yl~nk!owa, pr~y'ł a sobie
J' eO'o
oczy i kilka wymlemony;ch
z mm
pomn>la
"
b
."
poca1unków, Zrobiło Jej się z.n~ .b~rdzo ZUDno, a.lednoczesnie wYlczuh ciepł(", p~omlemUJące z te!go obc . . go odgrywanej komedii. Niesmaczlne sprawy
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ŁKS-u

lwydężojq

nie wyjechały do Budapesztu

III

VICKI BAUM

Motocykliści

ysclglem dookoła Polski

Przed

'WS'Zyscy za wodnicy Czecho'słowacj;
m;,eli do'ty,chczas osiagnięte znacZlllc
lepsze ,czasy od naszycih misltrzów~
Bterzemv tutad pod uwa'~e prz,erd:e
!Sprawach orqonlzacqJnqch
w:szystkim cza,s s!plril1terowski a1a 200
mtr. Czesil maia wyniki w ,granica,ch
Z,bli~a się term m lIlajwiętkslzej w tach iUa trasie znacznie dłuższej. To
12.2 - 12.5. Natomiast a!:l! Bek ani tym sezonie imprezy kOlaiJ:'1siki,ej. Wy jakby pimwslZY egzami,n powoj1enny
też Knpc'zak diYt:vCihczas nie p.oltrafill1 śc:ig dookoła Polski OIrgalllizow.any nielty1ko naiszy~h zawodników,
ale
naoiHcj,ail'ilych zawolda'c:h. zredukOlwać przez Sp. Wyd. "Czyteln~k" budzić i oll'ganizato,row.
swoich r'ekordów niżej 13 sek OCZY- z:;uczyna. C'o:~z Wi~~szie zam~ereg,owla..;
Trzeba pa:-żymać, że tegoil'ocZIl1.Y sewis,ta. że w danym wYipadku w du- me.. ~ls<;thsmy: ~uz sz'crzJegoło.~o o zon kola:rski był dosyć bd>galty, ale
żc,j milerze wynik zale,żv od stanu trai~l,e l o telr'J~11n:Ie t:y;ch .zawodowo
nie mie,liśmy aI!li j,ed::łej impa:-ezy
l1awte,rZCihtni toru. Jakoby tak w PraKO~iaa:-:Zie nalSl szykUJ~ SIę do SltalI'tu, pnzYlnajmniej' choiCillJŻ w ozęści zblidze" iak ,i w P.ary.iu tory ,Sa znac'z~ ?'Dg;a(ITlIZamoa:-~y ~okła- :ho.nej do tego wyścigu, kitóry trasą
ni:e •• 8zylbs'ze" od na!szego W tleleno,
dalą C?!l.'~ Wl~CeJ. s. ,ta-. swoją Obe,jmie SiZ!elreg miruSIt licząc 0wIe i to· w!aśn:,e doida..ie a1am nie,co
ran, zeby moc sfJwio- gółem pa:-zesZlło 600 km.
.
ctu!chy. W każdymI razie w..ll,ka zai rzyć zawodinilkom jak
,
Dowia,da sie a1a,dzwy czad intel'e!Suiaco.
nailoos:ze wa[t'U!nlki. Or
Na wiosnę m1eliśmy cały szereg
Ba·rdzo dohrze sie staJo. że orig anlza~
ganizacja tego wyści- p:roj'elk1tów. Istniał między innymi
torzy ,zawodów !!)ostanowi:li przepro..
gu wymagać
będzie pl'ojekt zocrgam.izOIwam.ta wyśdgu Wall'
wadzić k,lasyfilkacrieoldrębna sta:rtu·
wyją:tlwlWej SiPI'ężysto- szaw.a - Moskwa. Potem ziI.'odrz:H się
jąCYc,h replezenta'cF, ~J. dopiie'ro DÓ~
śd. Nilc też dziiWlnegO" projeikt zocrgani:zowanla wyścigu na
źniei ro'zegrać ip'o'iretdvnki poszczeg-ól",
że w pOSi2lczególnych t:ras.ie KraikÓW' - P:raga. Nielsitelty,
me. W ~en. sposób będ~flemv . mi e'li
miasltalCil:l, kędy przebie UnlPocoe:zy te nie odbyły się i kto wie,
.czterv ble>g'l ~~n~łowe ml~dzy pl:erw:
gać bedzfe tralsa wyści czy wprzysz!łym mku inilcj,artY'Wa ta
SZYm zawod'lllk,IIem ~?dZl a p!erw gu o.r'~Mrizu·'ą się lok,a,lne komitety, odżyje. Może CZ·ęŚdOlWO naw,ert; dobrze
:szym k9tlal'Ze'n; P:r.ai.2:J ,1 :tak ,d~le3.
m~ja:c; na C~lu rrrie,tylko uta",zymanie się s'tało, że kol,arze nasi nie starto~eiJ1reze,nt~;cla Łoclzl lak. lUZ WCZo- po:rzadiku ale również i uSlt~lenia wali ani w wśdgu do Moskwy, a:ni
'fal j){)ldawa!jlsnw, wz,mO'C!lllona.~:QIS'ta-II'lr .g: mu DOiWitani!a za:wo!ClJnilków.
też do Pr,agi. Nie przesąrlzaj'ąc sprała KUi!)OZa1bem ~ Krakowa. Start{)" .t' o Ja
• wy Z góry rac:z.ej trzeba było się li'\vać 'Olna bęrdzi!e ,ostatecznie w naKo,l,arr:ze 25 bm. v.:YiruSiZą ~o wa:ll"l czyć z niepo'wodz.eniem nllJszych zastępują,cym skłald~j,e: Bek. Kupczak z Krallwwa. W Łodzl zarliVodJmcy będą wo!din<i'ków. Do tCłJk powaŻlIlego wyści
PietraszeWistki i Sa,łv.~a. Cieszy na~ w sobotę olkoJoo g?dz. ~6.
gu eltajpolWego jakim miał być z Wa['
hardzo ż,e P,ieitraszewstki os'tatnio
Ze względu na ~o, ze yv ~egO["ocz- szawy do Mosikwy tr2leba przecież
wy'kazywaldo,s'konała formę w w~r nym wyśd.~ udZlał .we~1e ,.tylko powaemie sdęprz.ygoltować.Ten wła
ścugach torOWYd1i ·niewatpHwfe Oid,e~ 3.0 ~w~dn~kow n.llJ:~ZY ~iOdz~:va.~ŚI'n.ilewyŚcig dóoikoła,Poilski ' będzie
g-ra bardzo IjJmvażna role w tym mlę- Slę, ze poiZlrOl~ będZIe wYr0wn y_o i;mprezą dającąria.nipmv:ne mozliwo
dz:vmia,s,to\\"Ym pode'dvnku.
warlI.pa b. ~a:Clęt:=t.
.
1,._ _ _ _ _ _ _..........._ _ _ _ _ _•
.
O ZlwYClęstwle zadecyduJe aczY-I~
wiście ogólny cz;a:s wyśdgu, uZYlskaA. GRUSZECKA
:ny suma1ryczmie na wSizystadch' e,t?-T. KULISIEWICZ
J pach. FaiWo['ytem wyści~u j~ISlt Na.p~e
ra~a.
S~koda wielka, ze me będZIe
mógł sta:rif:IoiW'ać G3!brych z Krakowa, który doznał ostartnio powai0nej
kontuzj'i w ozarsie wyścigu g6rskiego
w Jeleniej Górze.
Ba,r'Cl:21o powalżnym rywallem Napierały będzie Pie,trasze,wski, który
(TEKA GRAFICZNA)
zosrtanie "odwieslzony"
Il niewą,tpliwie
prz,ez SlWój klub i stanie 25 bm. na
I staJJ.'!cie w
KrailrolWie. Ba'ł'dJ7:o poważnym k,alThdydaJtem d{) zajęcia c,zoi!:,o!Vve
go rrriejis10a będzie Gryrudewicz z
·ŁKS, kitóry zdał już nie jeden e.gzamin w tym s€L'lóonie wal'ClZą'c z najlepslzYmi zawodnikami z całej Poilslki.
STRON 263
32 RYS.
TegoiroclZny wyścig ikola'rs'ki dOIoko
Zł 550
Zł 2.200
la Polski będzie za!I),owiedzią dal·_-_..........- - _....._ .....-BII}'!"""m~ sz}'1ch wyścigów, organizowanych
,(K. 1193) pmez "Czytelnika" w nas<tępn}'1ch la- ~-"""-""'-----""-~<k~.iP'll~9~4)

Gaigern

..

były dlań

za"

(D.

c. n.J.

mięsne

Dni

bezmięsne

i

Nowe przepisy.· TylkO cztery dni

mięsne

gą być CZ:yil1ne W dni "bezmięsne o
Od 2& ub. miesiąca ohowiązują nie dotyczy uboju zwierząt a talkie ile w. tych dndach nie są dostępne
·
A
nowe przepdsy w sprawie o~ranL przewozu mięsa. W dni bezmięsne dla kI: ientów. Mmi'ster pr'OIwiza'

przechOlWywan~,e mięsa może od- cji mOlŻe W okresie letnim zezwolić
w prOmiesz.czen!iach na ohroty mięsem wlleprzowym w
n.icdostęp'llych dla klic;ntów. Prze- oni bezmięsne.

być się tyłko

twórnie i warsZitaty

Wystawa hodowlano-rolnicza

l

lub z jego prze-

,l"Y:

fw,orów.
beZimcręslne

W ni:edzlielę dnIa 14 wrn,eiśn:'a 1947, It;., Q go,CIż. 10-te:jw Gma,chu
Rzemterś1;niików ' - KiIllOo "Stylowy . ...:.... .ul. Kilitńsldego Nr 123

BrzemaWiiać będą:

o czym powi,adamiają:

Komitet Bezpartyjnego Riemiosła, Kupilectwa
Stronnictwo Pracy

-------"!"""------w "'odm',
'"'-'

15 wrzes"n-Ia -o·statec.zny term':I-n
.

wplaty zaliczki podatku gruntowego
Z cLnilettn 15 wrzes,uia u:ptywa ostateiczny te·rmiln wpłaty' za'l::czki pOdatlku ltruntowei.l!:'D·. za f'Ok bfe,żacy.
Po tym terminIe. wo:be,c z·(łIlezaia
cych '2: wlP,ła,ta beda stos,owane sank-

Zamiast 64 zł. -

Kosztowało

brała 85

jq to 100 tysięcy zł.

Na ·o'Sltabnim posi.edzeniu De,le,gatu"
". S PCOla:
. lIUe,]
" w Ł O'd Zl. rozra, KOn1I;5!H
I
i'
'
l sprawe J anrInv
tla t rzva
arasne'l.
~ A ' • lk'
. l
' w ' L'U'JOCTII
t.
h'
W1ra~clCle'
J
płe<arm
l'
R awa lMazovnec.
. ka.
Dworsi,oei,
pow
..
. ua"asna
1:-1
~
''Januna
""<"JJ rz,ed awaia
C.'hl:r...
e'u z
•
maiki żyt,ni'eij 90%, które?'o cena z,o,i

~::a ~~a~~n~r p::e; ~~.~i~j~5 C~n~i~

3 kg. Dla W'Dlrowadzenia w bInd k~l"ł

tJu:iacych Ha:ralsna ni.e wyWlle:sha cenlIlilka z olbowia~uiaevmi cenami na
pieczvwO'.
.
.
Delel."'atura Komi~,.ii s,p,e:cja;}ne,j biO-1
,.,
ę . duże n,a,s~l'enjc zlej
·f"'C
.. JJo,d llw.a:,r
'''
'.
.
woH sprzeuaw(;zyn 1, Ulkairała Jamnę]
k ' , 100
Haras,na grzywna W WVS,Oi 'OISCl
tys. zt· (Bj;)

Nowy wicewojewoda
W dm ilu 11.9.1947 r. odbY'ło sie w
Urzedzie
Woioew6dzkfm
łódzkim
przelkazanle stanowiska wicewoiewody. wtóre prz.e'ia,ł z raik us,tępuia
c e.!?: o wi>cewo,joewody Stanisława Górlliiaka (na własna, pr.oś.be OPU:Siz,czaią:c e,.g' o stużbe w administrac:ii pa{\stwowe,i) nowy wioewoiewoda Kaz:mierz Kllclner. dotychozasowv starosta powiatowy kutnowsIki.

ci,e karne w post.ac:i zwiększenia
norm wpolaty podClltkugruntowe.llro w
zbo~'ll..
Wi~ w!.aSl1ym WICC. dobrze zr,ozumi.alvm i:nt,e,resi'e. wiuni J1o~,ni'ev. POŚlDies'zyćz wplata nalerŻne'J zaJl1c,zkl
do p,oniedzialkru. 15 bm.. 'Yt<;lJcz,me,
Jak sie d owiaduiemv,. lfIolmcy za:
m1e'S'zkali :na t,erenie W ilelIkielj ŁOqZl
mOIg'a wJJ!acać zaMezki wnastep'U'laCylerh urzę:da,ch:
. 1) W Głównej Kasie Mie,j:skLeli. ul.
Roose·ve·lŁa 15,
.
2,) W Ka.sl'e, ,1. TVld'zl'al'u P,o,datkowe"v
,
"',O. A,l. T. KOls'c',j",uszkl' Nr 1.
... Zal;.,('z~rl' 'I).rz"'lra',zy'''ać mo'z"1la ro'W- Ih~las'te',')'u]''',ca
v.".,
,nl"elZ'
na
'k'o,n"ta·, K,KO Nr
'
"
'«
lr"o',nta
14.
PiKO
NI' ko·nta VII 4:=OS
0.,
<J
raz na konto Nr 37 Ban'ku ,.społem".

FILWKOWSKI ALFRED

łódzki

dokonał o,g,obiwo,jewoda lódzk: Piotr SZY·
manek. wY1?'taS'zadac krótk~e PTzemó·
w1en i e. Następni,e w im;eniu W$Zys-tkkh na'cze:lni.ków wydziałów i 'Oe'rso~
flellu Urzędu Woiew6dzkieLlw przemó'
wir naczeIn:k Wvdział:u O,!?'ólnego
Janusz Jatowi'ecki. Ż'e,g-naiac w ser- pracuje w PZIPB Nr 1 już 11 lat J,e,cznvch sto'wac'll usteiPujace~iQ' WiCb jako majster w Elek:rowni. Został
wOiewodę i witając j,e?'o naSltępcę.
niedawno odznaczony Sr. Krzyżem

Aktu prz·ekazania

ście P.

Akt :prz,ekaiza:ni,a odbył się w asr - - - - - - - - - - - - - - - Zasługi.
naczellnirków wvdz.ial16w Urze·du
Robotnicy rolni, woj. łódzkiego
w gabined:e W'()Ije'\ło:dv ..
WJ,!:CLOWICZ LUDWIK
zwiedzają Warszawę

śde

Ku czci

Pos,eł Dobosz Stanisław Dylr,ektOlr Izby RJz!emd:eisln:iiczej.
Poseł mgr Groszyński I{a:zimierz - P.rezes Str~crmi!Ctwa Plra,cy,

'i. Drobnej Wytwórczości.

u-I

,

Ood:będlz.l·e SI'ę

(2844)

olbrzymiej 'fabryce

Państwowe Zakłady Przemysłu

.

cza:Ine dla zarybi,ania stawów i rzek.
skk:h f Drze'\11YsIowych.
'Sa tU salncta,cze, Huy. karpie j le!szWystawa oibraz1.1,jepokażny do'rocze.
bek maJa1ków dośwIadczalnych W.
NiapI,erwszYm p:etrze )?':ITJac:ł!:u
S, G, W.
mi,esz,c'zono próbki omdukowanych w
.J. Gozda~a

Pabian iee

WIEC SPRAWOZDAWCZY POSELSKI

"1,"

'"

I

Rudzie Pabionickiei

Na tereni,e b, toru Wy:śó.Q;oweil!:O W
Rudz"e Pa:biani>ckied zorl!:alnrzowała
Wylższa Szkoła Gos:JJodarstwa Wi'e,jskiel~o wystawę ro:1nkz'O _ hodowlana.
W odremontowanv,ch li nowo wy"
budowany,ch oboora,ch i stai:ni:aa'hpawillolna:cih r,o,,,Ioikowano prę'kme okazyzarQIdowy,erh krów. prz'eważni:e
czarno - bi'ate ,czVts'tei rasy szwedki i
hołenderki oraz Ikonie ando-ara1w ;
ktadowe usz,laahetniolue.
Oddzi,elne pawiilony zatimuią świnie z prosIętami; ws,pa,TIiat,e okazy
rasy bial,e,j a'TIIJrierlis'kieL ni'em;edde'l
zwi'słnuchei i pulawski-eli, Równteż
bo,.!?:ato iest repreiz,entowrunv d'zi,af
drorbiu. Kurv rasowe. karmazyny.
Iel.l1:,ł!o-rnv i słyulne z nośności jai po:1-'
.skie zielo:uonóżki orra'z ka,czki pekiny i krMoweg-esi.
Gmach Zakładu Ana,t,omiii ,j Hi'sto·
IOI?'ii Zw:erzat wykorzys,tano róWnież na w~l1Stawe. Na part,erze w 01hrzymim akwarium umjes.Z'c:r,o~9
by hodowane przez ma·1. doswl:ad

może obejmować męcei n~i cz:łe.

Zakaz obr:oltu w dni

Trzej odznaczeni
W tak

t,OdZII
Pokaz 2-letniego
dorobku
WS6W
w
w

sa i je!!o przetworów o wadze ma

mięsa

Wyżej przyltoc,z,one przep'i'sy roz-

mo-

Z WOJEWÓDZTWA

ksymalnej 100 gramów. Jednej osobie mOlźna pOIctawać tylko Jedno
danlie z mięsa lub ,.ego przetworów, prozy cz\"m jadłospis, umieszczony w widocznYlm miej5 cu, nie

ry da,ma z

rzeźni'cze

tVlókiennie~a

jak
Ba ~
p:?fządzenia Mlmstrow ĄprOWlza- ,wełnianego Nr 1 (dawniej Schohler
CJI oraz Przemysłu i Handrlu są i Grohmann) wynik produkcji za.
środlkJiem zalpobiegawczym. prze' leży nie ty'iko od wydajności pracy
ciwko g'rożbie dalszeg,o zmrniejsze- w przedzaIniach i tkalniach. Oprócz
nia się liczby pogłowia Musimy ludzi,. należącY.ch bezI?ośrednio do
'.
."branzy" - WIęC oprocz samych
'
.
SIę przez pewien CZ8tS orgraillllczyc, włókniarzy _ przyczynia sie cały
aby wyrównać deficy>t w pogłowiu szereg innych zawodów' do pomysł..,
na skutek zniszczeń wOjennych l nych wyników produkCji C,Scheible
bandyckiej go~odarki Niemców. l'O,,:CY" - jaJ:. w!a~omo - v,',yko.
nalI plan za SlerpIen w 107,4:% ) (X)
np. ślusarze monterzy. elektrotechnicy itd. Praca tych "speców" gwarantuje gładki przebieg procesu Wy
twórczości. To też gdy mówimy
o współ7.awodnictwie między górnikami a włókniarzami - należy zaII znaczyć, że nie' tylko włókniarze
łóclzcy stat;ęli. do. wyścigu, ~le razem z ninu i mne zawodY, ktore nie
mniej niż ludz~e z "branży" przy czy
uiają się do tego, że olbrzymia mama,jątku nasion z;bÓż. warzyw Otraz szyna naszego włółdennictwa coraz
nie:znamYClh w Po;}sce .wś1irn leka!" sJJrawlliej się kreci. Oto priykłady:
,

Królików, drobiu, dZiczyzny, ile kto chce
czenIa obrotu mięsem, j'ego przetworami oraz tłuszc;zaml zwierzę
cy:mi. "Dziennik Lódzkti" Qlmówił
w swoum CZ8iSic projek.t roz:pox:zą
dzenia, które obecnie ukazało się
w "Dzienni.ku Ustaw". DzJś podajemy szcze,gółowo obowiq,zujące
jUlz przepi'sy amianowlClle :
W środy, czwartki i· pią,Vk'i każ'
dego ty.g!Odnia - W ŁODZI w PO.
NlEnZIAtKI, WTORKI i sRODY
- wzbronione jest dokonywani! e
wszelkich obrotów m'l ęsnych oraz
tłu'Sz,ezatmi zwierzęc~mi, jak słoni
ną, lołem, sa.dłem, boczkiem ł
smalcem w fes1tama.cjach, stoł6w
kach, sklepach ŻVWili'Q~ciowyeh li
rzei,niczych itd. Za,kaz jednalk nie
do;fyczy Olbrotu podrobami. kasz·al'l
k ą , kośćmi orraz mięsem. tłu'lz:ó:a
mi i potrawami z drobiu, kr6Hków i dziczyzny, W tak zwanv,eh
dniach mięsnych wQlno w restauracjach sprzedawać pOItrawy z mię

Rubryka

poległych żołnierzy
,
'
W sohote. dnia 6 września t1b .. o
,godz. 9-eli m. 30 na ,cmeilltarzu g:rzebarlnvm W kaplicy ze:brałv siepoczty
sztalndal~O\Vle~ delegacJe rożny,ch 01'$!:anizacJi .na nabożeństwo żałohne ku
ez,er pOlle:g-łYCih żol'nierzy pol'Slk' ch.
kt"orzv Zlg'lllę 1"ł Za:tiI2Jczyz.ne JJrze d 8
laty w oko;liicach'4ii'palbianIc w wake
h'tI'
ZZ 'dl

:z,eiraowła,clanmOl'śti p C K

.OddzilaI Pabia,l1k~ki pCK

Gelem zaPQlz,uania ludności wieiskiei :ue stalnem zniszcZienia i tem~
pem od;budowy Warszawy or:gan:zu.ie sie coraz cze·ściei wY'CI'e,czki roJn!ków z terenu wo:iew. 16dzk:iego du
.. ~tołj.cy.
.
Osta,tnio odbyła się taka wyci'ecz·
ka pracowni'ków pańsItw. ma:iatku ze,·
spolowego Leszno w pow. łe'czyckim. 40 robotników p·od klerownictwem nauczvdelapoblisk!lej szkoły
uda!o
ma..iątkowym
d UT sieSlamo.ahodem
d .
d ~ O'b
O.v\ arszawy, 2J Złe zwi'e zi'ło
to.
Nieznane'l!:o Lotnierza ora:z p,o' z·apo·
odbudowy z·t.o- monter, odznaczony Sr.
zyt? na ten cel wJę,ksza kwote 91e- Krzyżem zasługi -..:. pracuje w firnIezna, (b)
mie już 25 lat bez przerwy,_
A oto nestor 1. speców·'.

~n~:ł1ju się zpra.c~i

ślusarz

Łowicz

fund'lll:e
POIS!;otowia mtunkowe'g'o.
Wóz Pl1zyldz!elo'llv ZOiS,tatprze,z UMALAROWICZ ROMAN
rzad Ukwi,da,cyjny. przeróbka zaś Dożynki powiatowe
l
lw sZltowa,ć bedzie
O!kolo złoty,ch
W u:bie.I1:,la n1edzi.eIe odbyty się do'
350 tysięcy.·
ży,n'ki Dowiatowe w Łowiczu. połąZibi,erane sa specj.al,n,e oiialrv na cel . ozone z umczysltym obohodem z 0pOWY'ższv.
\
ką'zii 3-,eli rOlcznky Re.formy R,olue:i,
Uroczvstość zaiszczycHi swa .obecnościa poseł Chdcho,ńskL :prz,ewodnioswlęceme
czacv Korni,sii Rolnej ,na s,ejm. przedW
b'
S'tawiei~l U. W, '11lalcz. Jarłowi'e{jki o ..
. IniedzEek dnia 14 bm .. w P:arl:~- raz starosta D. l\1i!lamowski
n1rCa,clhpo ms'zy 'Ooloweii odbędZIe Się
Mtodzie,ż wiedska w barwnYich ,łopo,świeceni,e. sztandaru Zw. Bvłych
. k' h t . l
.
\17'
,
P
1
kt
t
WJC
IV lęzniów
Ol i'tyczrnych. Prote' ora k .le' BsrO'JaCl
h . zG5 gromard:·. l\llystd
.
l
OWIC,
o,c~ 'CUla.
'ole'ńska. Swieryna: uroozyistolścla ob:j'a! preml'er Ol),·
. S
.
sza
śoiewa,I<>c
BIo,u.
Cvranki,eWiicz,
" l z:VI111anowl'c.
l
' z'łolZvta
'1!
..
n1esJ,emyp
OU .. , '
s-ta·ro'~c:e
M
J
d
'"
. , .•
oraz
Drze'
's'tawkielom
wład,z pięk'n,e
"
d OŻYn'
kowe. Na'cz.
11J.
,,:ence
Jałowie,c'
a 83" l a t al, z t ego 58 1a t pracy li
Joemu wrecZQrno olJrfomny. padhmacy ,.'Sche'lblera " Odz,uaczOlUY Sr, Krzy_
karetkę

p , . . szton daru

Szkolen ie instruktorów PRW k~~~r;~ł OhelahońsJd

~~~'d ~~~~~~ni:U \~i~5 pa~~~~n!

omówIll znaczeme r,e;forrrfv: 1I0lLne:i dla rolnika. a kotłowm.
AkCtila p, R. W. olbiela obecnie w racz; Ja,ł.owl'elc~i w Jlmj.eniiu woiewo·
:SIwym stadiiUm ol1ltarni,za,cyinV'm s~k? dv lodzk!(~~.\w Plo,tra Symanka podzię-II"":~.i:-"~~~-~.....
W bile;i<1c~m slezonie Polski Czer- Ieni'e tych. k,tórzy będa szko:lić Wle,r kował rolnf~om za. dorbre 0:1 Orny.
won Y Krzvż organizu'ie wielka ies'ien ska mlodóe;ź.
Y'I. bo'?'ateJ OZ,ęŚCl artYSltv<:lzne;j mlo
FARRYIiA tALUZJI
na rewie mo.,dy. pod.?bna do tei, któOd ,dnia l. 9. br, odbv~a sie kurs d~l,e'Z :p~s~~ze'Z9lr~.vch kófzroma,dz.:
DREWNIANYCH
db ł
dla Omi,nnyc;h I'l1'struktoroW P. R, kc,h ","':1 CI ods'P.)tewala szerel!: olko-,
raRo;
y ~leSlen
S}ę nnaaowdJ~oęsd'nZel·'e
KU1rs te.n zorganiz'owanv zos t a t tI'I I I' cznos"
o
h DJ.os,e;ne.
k wykOrnab
I!Ip!l!'!'ll
eW11a
' .u
I.s:ę'
, w po - .
: ! . ~l wv,a
J!l1Ill
lIiD
łowie, paźd'zj'erniika. Udział w ntei:p,o,leceni e, Departamentu Oś\viatv R'OJjlCl'l,ka POmYSil.oWV~h j,nscenizacJi. Pię Łódź, ul. Poznafts.ka 51 teJ. 1539.... '
.
b k r p ' atn c'l firmY niicz,e,j, a ki,e:rownikiern jego został kme wypadły fance 1'elg:on:alne: ma":
~
wezma o, Ol lm~ '1'yw V(' 1)1
oh. Szm." o'uowilc'z.
wr, krakQlwi.ak i kujawiak z'. nI' wnv.
••
snółdziel:cz,e j oanstwowe. lo
.J'"
Ogu/P),

_ _ _ _ _ _ _ _...._ _ _{_b._)...."
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JeSlen na rew,'o mody
.

<

Z A LU Z J E

~~~----------------.----------~----------_,--~------~---------Frankfurt n-Menem, we
Gdy zQlrganizujęmy Rluhre" będz;e
wrześmu

Na ohiad 'byly kurczaki, więc Birli
jest w dos,Jw,nalym humorze.· Przy
wyjeździe z "COn1poundu", t. 2t1, czę
śd miasta ogrodzonej drutem kolcza
stym i przezlt,1a,CZ0il1e'j na kluhy i mieszkania Amerykanów i cu.dzoziemc,ów le,gitvmuj,e uas warta ailllerykań~ka. któ·rei zresz,tą mOlina z równym powodzeniem pokazać starą
l,e,gityma,c1ję tramwajową zWarsza··
wy, lub prawo jazdy. byle były tam

Niemcy oraz ich opiekunowie
Siostrzeniec wuia Sama we Frankfurcie

w

iakieśpieczątki.

i

Frankfurt jest tak zaHoczony, że
na wjazd do miasta trzeba mj,eć ,s,pecJalne zezwn!enie.
- Budujemy nową stoHce Nie"
miec. mówi z dumą Bob. Jest mIody. p rZY6to,il!1 y, beztroski i n:ebardzo mądry,
. ~
- Niemcy iedii1-a:k mądrzeją, ....,.z·apewnia mnie
mar;ewruiąc
wozeiT'
wśród tłoku waskich uliczek.
.~, Czytał "pań ostatni artykui Re·

(Od własnego korespondenta)

gera w "Tagesspie,g,el".? Proponuje
on zawarcie odrębnego pOikoju z Za'
chodil1;mi N:emcami, przy czym ta,lUI
".Niemie,cka Re,pu:bJika f'ederalna", bi
łaby ma:gnesem. skłaniającym resztę
kraj.ó.w ni,emieckich d,o połącze,nia sio
z nią.
.
- Ale przede ciągle powtarzacie.
że nie chcecie rozbi.cia N:emiec?
Na gładkim czol,e Boba widocztly
iest wielki wysjo}lek myśli.
- WIJa.Śł!1i.e, - uŚ/miecha s:ę tr~urrn
fująco .. ~ W t:aszyc:h . strefa·cih bę
dzie ta:k dobrze. że W6ZySCy zeohcil
naśladować.

li dwa ~olary. O takim ek$p,orcie ieS'lcz'e Il1I,e .słyszałem, żebypośredt1~k
~pr~eda wał 200 razy dł'O'żei, dż zaKUP:ł, Pośrednikiem tym lest angIoamerykański urząd eksportowo-importowy w Minden, który częś'!
wpływó.w d'oIarowycl1 przezuacza na
:mport żY\Vł1ości do Niemiec a n~szte na cele (dezbyt. wiadome: Ohciałbym powiedzieć coś o wyprzedaży
p 2.
N emiec i o ukrytyc,h feparaejac!1~
l b
k B
Wiem, Iile Amery,kanieforsują te· ~ e eztros i o'b przeskakUje już na
;az tę produkcję na eksport: A.le
!l1ny temat.
cena nie ma/a. Pro-ducel/t lllel!n'ech
- Obec,na produikcJa węi41a prz,c'
otrzymał za tę Leicę 400 warek, CZy kroczyła 240 ty,sięcy ton dzi,e,nn;e.
Zatrzymuję wóz i wYl5kaku!ę nad
brzeg Menu. by .zmb'ć z,djęc:e stare,go miasta, którego,. ruiny st,ercza
z dru.giej stl'OłllY rze.ki.
- Proszę popa trzec, iak nakręc'
Lśmy eksport, mowi z dumą Tę Lekę kupiłem przed miesiącem
w Stauach za 392 dolary.
Istobni,e ladny aparat. SoczewKa

ij

jeszcze lepiej.
- KOlmu? - pytam, ale Bob ,}k
nie rozumi'e.
W 1946 r· wyeks.P'ortowarn·o z,e
IStre,f zaohodncith N'emi.ec 9 mi\:onów
ton węgla za 117 m ilion'6w dolarów,
pla.cąc za to Nie,1ncom uie.slpehna 15Q
m~l~?nów marek, ~~Y'li; \vedług }(llr~u
. o~l,eJalnego, 15 m:},lonow dolarrow. a
VI. edtug' .,cza.mego ' .. 75O.000!
.
Wyprze?az? Ukryte r~lparacJo~?
~to ,z~r~bla n,a eks~or~'~ e1:er(Jl:~'ckJm
v. takIej .formle. w ]ak~eJ rozWIJa SH~
on o,be'cll1e~ na Za.c~odz:e?
.
B?b s~onczy'l .JIUZ zdJęcIa. 1. hez
otwlerarr.'Ja drzw,czek wskaKUje do
wozu,
- Jedziemy, - wota z n:ezmle,n
nie beztro:skim uśmiechem. - Paka
żerny. jak a.merykaflska bh'nteresowność i szeroki goesI potrafią wpn
wa,dz,jć porządek w waszej. Euron;et
Stanisław Sfawicz
DZIENNm:.f..,ÓDzK~i(8(iD7

Aresztowanie pracownikÓW· na .poczcie

DZlS:

SOBOTA

Dyrekcja

Eugenii i Aureliusza
słowo Cllronosława.

13

łódzko

w energicznej walce

I

l kradzieżami

Kradzieie paczek na poczcie w marYniU'ką i wypełnio,ne są papieł,'odZi nie ustają.
rem lub kawałkami dykty. Po wy .
Co miesiąc: ginie ok. 100 przesy- . chwytaniu takiej paczki bada się
1321/Domniema.na data zgonu w Rawennie największego poety średnio,v'lcm lek. Fakty te zmu!zają władze pismo, umieszczone na niej i V!i
Alighieri .J>antego.
l592 Umarł w mi'cjscowości Perigord '- pocztowe do, wYP0'Yledzenia zło- ten. sposób wykrywa sprawcę.
zl1a.komity francuski pisarz - mora- dziejsłwu energicz,nej walki.
Czasem zdarza się, że prac:oli.sta Michel dc~Iontaig'ne.
JUTRO:

Podwyższenie Św. Krzyża
.słow. Ziemiomysła.

WRZESHIA

1793

Walkę tę p!owadzi I!yrekcja O:.i wni:k przyłapany zostaje na wynokręgu .POCZ! l Telegrafow w Łodu! szeniu paczki, lub odnajduje się
redli.
Umarł w Rechenbergu filozof ma- za ~()sredm~!wem .l~~yc:h .kon, II paczkę s,lcradz,ioną Uk,rYłą w ja. _
!t'0li, komisJI, • rew1Z~ osobl'Słych kimś zakamarku. Wtedy, od nitki
terialista Ludwik Fel1crbach.
Urodził się w Łodzi znaikomity wBpół
cżesny llOeta i tłuma.cz Julian Tu_ d~.W osłatnU:b dOlach prz~!łą- do kłębka, Irafia się do ł."rawcy
wim, Ul.. in. laureat literackiej nagro- plOno do radykalneJ ,,~Z>:stkl w kradzieży.
Rozwiązanie

ki·ej.

1861

1872
1894

Umarł

w

dy m.

Łodzi.

Konfederacji Targowic-

Paryżu

poeta -

Antoni Go-

urzędzie1:Joczłowym

dworcu Kalisk,im.
W ciągu 5 dni

,KRONIKA

zostało

WA2Nł': n;J."~F{)l\'-~
---_.
__ . __ ._._-- ------

Kom. ,l>fiejsk. M. o.
PogOl. RAt. MlIIjSlcie

-

-

Pogo~

Rat. Ob.ezJ).
Pogot. lekar2k16 PCK

Stra.:i Po1e.rn8

tel.

Łodz

Z na

.
KonsekwencJe' ła'kich Iiradz"eży

aresz,towanych

9 pracowników poczto-/
przychwyconycb na kra.
dzieży paczek. Dwódl Jeszcze aresl-t6wał
prokurator w wyniku
śledztwa.

2~3_60

wychl

tel. l{)ł-łł
tel. UH]5
tal. 117:11
tel.
r

onU.R\' I\P'fEK.:

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

Jak wychwytywani są złodzieje
paczek? Złodzieje pOSl1k,ują się
często paczl(ami podrobionymi.

DziSiejszej nocy dyżurują apteki; CZYJ,skiego (Rokicińska 53). Bartoszewskiego
(Piotrko,yska 95), Rowińskiej _ Koprowskiej (Plac Wolności "2). Stanielewic7,,8
(NowotJd m), Siniecli:iej (Rzgows!{a 51),
Dancero,-;,'.i (Zgierska 61).

.

podrzucanymi w miejS(;6 skradzionych, by zgadzał się słan ilośdo,
wy paczek. Paczki podrobione są
przeważnie małe i płask.ie by ła- ł
• bł'"
,
iwi{) Je
yo wwesc na pocztę pod

są

dla sprawców smutne. Pamięta.
np" że jeden z pracowni·ków
"Łodzi 2", Edward Adasiak, skazanyzosłał przez Sąd Okręgowy na
8 lał więzienia.
Obok wyłapywania złodziejów,
Dyrekcja Poczt przystąpiła do' energicznego uporządkowania dzia
lu reklamacyjnego w urzędzie
Łódź Z. Dział· ten zalegał od dłuż
szego czasu, tak . te reIdama-cje o
zaginięciu paczek rozpatrywane
były z duiym opóźnieniem. przez
co s·ledzłwo. nie da,wało często wyników.
(O.)
my

ChIe b' na kartki
. . '

I
Na karty żywnościowe z mi;esiąca 10. 11 12 i 1.1. no 0.5 k.~ chleb J..
r.o. oraz na karty z te:go;~ Kai. JIJ na odc:nki Nr.Nr. 6. 7. S. 9,
m';esiaca z na.dmkiem RCA na dmg:l 10 1)0 O.S kJ?: chleba. Kat. IR ~ K,aL
dek1<C[C te)!;\)';; m~esi4,ca. tLoJ d.n'a l~CA na OdC;iIlki Nr.Nr. 5. 6. 7 i SPu
15 września 1'.11 \\Tta'cz,nie. l'e.a:lizowa- 0.5 h:g chleba. Kat. llR na' o dc l'!1'k i
ne beda nastcPuiace O'ddn'ki nu Nr.Nr. 5. 6. 7. 8 t)oO.5 klr chleb1.
dlh~lb:
Kat. "C" i Kat ... C" RCA ria 'od,cinki
Chleb żytnio-pszenny w cenie zł ;J Nr.Nr. 5.6. 7 i 81)0 0.5 kg chleba .
. Na ka'1'tv żyw'nościowe .. MK!t (Miza l kg.
Komunikacji z mi·esią>Crl
Kat. I j K. at. I .R.CA Nr.Nr. 9. 10: 1 t, nisterstwo
12. 13. 14. 15. 16 l 17 PO 0..5 ko,r dl'!e- wrz!ć'~śnj'a J'h. na druga dekade reat:ba. Kat. II na od'cinki Nr.Nr 7. 8, 9. zowant) becla nastęuuią;ce ocldnkl na

\vrz~śi1ja

chleib:
W.

~IERZA (Przejazd :34)
,~olni01';> i bohater".

-

o godz. 19.15

tJ';A'.rJt .. SYrmNA" - TRAUGUTTA.N1' l
Komedia R. Niewial'owicza "Ich <lwócll"

o godz.

-

Ofiara roztargnienia
Gdy panna Zuza miała lat IB,
jej się to, co większcsd
dziewcząt w jej wieku: zakochała
się mianowIcze
po uczy w pen'nym młodzieńcu o wspaniałych
blond wąsikach.
Panna Zuza była .iednak dziewczęciem skromnym i nieśmialym.
Uczucia ·swe ukrywała zazdrośnie
w głębi serduszka i nieszczęsn:r
adorator po bezskutecznych, ja.k
mu się zdawało, staraniach o jej
wzajemność z' rozpaczy opuścił
miasto? poZiOstawia'jąc
j~dnak
przezornie adres pan~ie Zuzie.
Gnębione tęsknotą do posiadacza uroczych wąsików dziewczę
przezwyciężyło
wkrótce swą rezerwę i napisało długi i czuły list
do ukochanego, w którym ujawni
lo tajemrl'icę swego serca. Bojąc się
jednak, że nie zdobędzie się na
wysyłkę tak doniosłego dokumM!
tu; poprosiła o tt;: pr~yslugę kole·
gę biurowego, pana Adolfa.
Niestety mijały tygodnie, a od
powiedź na list nie nadchodziła.
Panna Zuza zbladła i schud1a z
rozpaczy, a poduszka je,i co rano
!pokra była od łez.
zdarzyło

.. lVlK" oracGw.nkza nandcinki Nr.
Nr. 31. 32 ,j}O 2 kg ohleb~ l na odci!lek 33 IJJO 0.5 kg chleba ... MK" (reWreszci,epo długich i daremdzi'll'uaY na odcinek 31 po 2 kg drle- nych oczekiwaniach zrezygicowa·ba. Kat .. ,C" .. MiK" modeineik Nr 1G
po 2 l(\g eh:1Cioa.
la z ni~iernego wielbiciela. l gdy
Wydział Apro'\v;lizac.,ii zazm'l'cza. że pan Adolf oświadczył się o jej rewyżej wymi'cnione adci'nki musza byc ke przyjela jego '·ofertę.
zrea:lizo\van,e -do dnia 30 \V:rze!ś!!l,a rlb. '.~.
.
Z~d. N. r 76. Aut.or: T. Czal'ne~ki, sza~l:owy mię~zy ,dru~yn~m... i obu włacznie
bowiem PO upływie te,go
Ml,nęl0 kIlka lat. Porządku}ą~
\\ arszawa. nadesl. na kank. Jln. kraJowo OmawIa SIę rownlez kweMarienstrassa).
/
stię rozegrania drugiego meczu drl! t~'r1111l1iu. żadne reklamacle u WZg.Jc,d- kiedyś garderobę męża, pad Zuza znalazła ku swemu zdumieniu
żyny radzJeckiej. z reprezentacją po ma'na me hoda.
zostałych krajów Europy.
w kieszeni sta'rego ubrania swój
~gle
własny, nierozpieczętowany list.,

p. (Cegieln!a.na 24) ) godz. l!J-pj .. Burza" Szelrsllira.
TEATU TVR - nieCzynny.
TEilTB li.UnmAIJN"f DOMU *01.T1<]ATU

Z 'ukosa

1~.~O.

.

T

I

W · I na kart.k-I

ADRIA - "My z Kronsztadtu".
BAJKA - .. Doktór Murek".
I:,\LTY){ - .. Mścjwy jastrz"!,b".
(\DYNIA - "Ooal".
.
tU<~.L "Pł9nąca żagi,ew".
MUZ)l (ul. Pabianicka 173) "Bohaterki
Pacyfiku".
.
l'OJ~O:NIA - "Lermontow" .
]'HZEJHVIOSNIE - ,.5 .zuchów".
iWn.OTNIIi "Sąd, Narodów".
nO~fA "Wilki morskie".

RKKORD -

1"\lIUI;:~, no wstępny. rok studi ów żywnościowe I ~.a~egorii
~:!~:~y ongiś do pierwszego wieI
,' h'
'k' ;
Z dlJ~em 18 wrzeSUla 1947 r.zosta.
Połltec
mce t'd
O Z lej
.iu Ullili~wa.żnlOlle odc:nkr na węg]el
Czas zmitygował afekty milo'

l

Od d,llia 10 wrzc!ś;rria br. Sekreta- NrNr30 i 31 kart żywnnś.ciowyoh
~·ia't PolitechnIki Łótlzki:ei urzyj'mu:i-e. Kat. I z 1l1-ca l!p,ca ,rb.
zapisy. na .Rok' Ws,tęPI!lY Studiów
\V z\viazku z uQ.\vyższym WY'dziaf
kandv:dJatów ktMzv uzy,s'kiali. za ~ 'AprowizaoJi. wZYWa· do podjęcię.· na"":
świa,d.czenie \v .Państwowe:]· Komisj; le;~,ne~o.y.reil!lą; \v:.:Yv.ż.ei pod~:n.Y!il· rtl!r
·We'fyłika.cytjno" - Kwali,f;ikacyjneLu- mmfB zw,·.ae;aJt'\!c ·n:vy:ai~e ••...• ze:.zald,ne

tv-cn

.. Zwariowane' .Lótnisko".

rzęduiacej m;zv Krt.lratOl~i'Um .ok.n~gn
Szko'llleg-o tódZlki'f<go (u1. Jara,cza
lIt UiP:ra Wlll ad aCie. .jeh do vv~stapie11ia

STYLOWY - "WeSoły subloka.tór".
f;WIT - "Niewidzialny deteJctyw".
T.!:;CZA -

nIeczynne.

TclTRl' - ,,5 Zuchów".
WOI,NOSC - "Wesoły pensjonat".
Wl"óKNU.RZ - "Mściwy jastrzfJ,b".
WISLA "W cieniu podejrzenia".
ZACJlĘ'l'A "Konik Garbusek".
·--..;....;;;;,;..--_......_
OśWIATOWY (ul. Piotrkowska 243)
.• K~iężl~iczka Płas~a" .. Przygody
Białe~ KhS, He7, \Vgl,
W~)Jtusla na morzu.
, Pc2. f6. g5 (8 figur).

:,, __ .. _,'W"""'I

n,a kurs

\ystę,1)'fiy.t{t

Za,piis::I :przyjmo wane; beda
......---1 do dnkt 30 bm. wfaczn~~e.
GetJ, Sh2.

t:dko

OFIARY

. POCZ~TKI SEANSOW:
Czarne: Kh4, Wb3,' Ga2. a3, Sbl,
Personel nauczycielski
ucznioKino: Zachęta"-: ó godz. 17,00, 19,00, d2, Pb5, c5. d3. d5, eG, g6, h3. h5, wie Szkoły Podstawowej
Nr 3 w
Zl.0ą· w niedziele t święta o godz. 16,30. (14 f'
)
d' 1 11 L· t
d ')7
od
Kwa: Iłel, Wisła. o godzinie .17.
19t1r .
Lo 7..1, u •
lS opa a - na
9, ?1 .... VI nl~dziele i świeta o godz. 15.
Mat w 3 posunięciach - 3 pkt.
budowę Warszawy zł. 4.131.
Kma: POlol1l!l, Bałtyk w dni. po·
. \v:szednie :: godz.
'nredz. o h.30.

16.00. 18.30. 21.00 -

Zad. Nr 77 Autor: T. Czarnecki.
Inna: Wolność, Rekord, w niedziełę o Wzmianka na konkursie "British
14.30.
Chess M3gazine" 1946.
Kino. Muza o godz. 18.00. 20.30, w niedzi,eIę

i święta o godz. 16.00, 18.30, 21.00,
KInO Stylowy 17.00, 19.00 21.00. nted'2l.

.5.00.
.Kina: Tl;1cza. Roma,Swit. Bajka, Włók.

RobotniK, Adria, Przedwiośnie _
p
,.0 15.30. 18.00. 20.30 - nedz. o 13.00.
. Kino:' Wolność - godz. 15.80. 17.15, 20,
\'1 nLedziele 00 13,15.
Kino Gdynia '- pocz. o 16.30. 18.30, 20.30
w ul'cdz. 014.30.
nH, .

Zebrania

d

oczyły

.

DZIS:

sk;j
. 18-ej

ksiąz·e·
ezkl"
.

biet na ChOJnach organi·zuje ,,\Vie.c KG_
bie-cy". Po zebraniu będzi'e wyświetlany
film.

odebrał

IILezpieczaln".

UD

Łódzka Ubezpieczalnia i Sp.o:leczna
zwraca, sie z ,ap,eil,em do· swych lPodotHei(~zl1vc'h. aby odbier.ali naleź'll!e im
ksh]!żeczki ulbeziPj'e1czemjowe,

Na oJ:;ólna HOIŚć 240 tys. u:bezpJeczonv.c!l tvlko 180 tys ..$f)'ełtnlło tę fm

ma:lność.

We dłasnYill{ intelTlesie l1:ałeti;y· jak
na,js7.y:hciej Z'złolSić się do Central!
·1 Ulb.ezp,j;e'czaJni w ceiliii. ,ódiljiiortu .k'Słążeczek. Wobec dU'Z:elJ l.lo~ci urzędntlkó\v 'Z,at;mrdni()illYiCih (JJrzy wydaW'aruiu.

Społ,ec~n{) - Obywatelska Li'ga. Ko_ .sU.

te nie zalbj:oradu'żo cza-

t w.

Ile nale2y pla.cit
za wyrwanie

zępa

z biura, zrobi/a mu ty1l'
.k
ko małą, zupełnie ma enką Ja
!iB<swe ' w:lpeię,tnOśoi scent , a po·

~.ttm."'. jo/z ,v.~pQJii)jru.~

trt .

k

t·

.

::,. ·óPóWledznł'ł~

r

orlę
ry ycz:l1ego lstu, kOl'Jkludując na Koniec,
Teraz już wiem, że jesteś
dureń i niedbaluch, i ż.e nic nie u1S

-

miesz po ludzku zala·twić. Moje
pierwsze wiosenne uczucie padło
ofiarą' (wego. r6ztargniimia. Ale w
rezultacie może i dobrze się staio ... - dodała' melancholijnie ....
Pan Aao1f~ który dotychczas
zachowywał stoicki spokój zerwał
się jak oparzony:
- DObrze, m6wisz, dobrze! ryknął fJak dla KOgo! Co za kretyn ze mnie osiól, idiota! W życiu
sobie nie wybaczę, że nie wysla-.
lem tego nieszCzęsnego listu. To
ja, to ja właśnie 'jestem' ofiarą
swe'go własnego roztargnienia! .
HA-KA

Dowiadujemy się. Ze Izba Lekarsko-Dentystyczna wys~piła ~ projek,
tem nowego cennika zauSfugi den-I-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Kino Tatry o god·z. 16, 18.30. 21, w ni'edz

do Majdanka

Kto nie

v..:, l~~~y:ł~r~i~ .~{It\V;:J; ~,,:g:z~ ionmalno:ści

13.30.

W'ycieczka

t·e'kh'u'rta<:ic· podńl:u is \~/i'ze~ri'kt ił':
wz·.g<kchliane nie będa.

sne panny Zuzy, to też gdy mąż

powrócił

Zabawa w tu'szyn' sLim
les,"e
~

tystyczt;e. Proje~.q zło~on;v !V Mini_
sterstwIe ZdrOWIa przewiduJe:.

Z Łodzi

SOBOTA, 13 WRZESN:u\.
porada _ od 10, O do 30. 0 zł.
Jutro, tL w ,nFe.dz:e!le. odbędzie się
12.06 w i a d om. POhldn. 12.10 Przegl.
wyrwanie żęba - 2.50 ił.
prasy stołecz. ~2.~ Pieśni F. Rybickiego
. ezu'len;'" _ 150 zł
wieHra z.a!bawa \ w sali Zarza'dn Mh~jw wyk,. A. W1toWskiej-Kamińskiej, 12.30
znle
"""..
ski'egow Tuszyn:i,e - Lesie. Zalbawę
Aud. dla wsi, 12.4l1 (Ł) Recital fortepia.
plomby. - .
40~ 0600 zł. (bez iJllJ1zadiza onkiiesl1ra W'Vidzi:ału Cihar:r
nowy Z. Szymanowicza. 13.00 "Z mikro- względu na llosc Wlzyt).
tatvwille,gO Minislbe1"stwa o'bronv Nafonem po kr~1u", 13.10 "Popul~rna. muProjekt ten. do~Czy usł,!ł.g ~a ..:l)ry rod.owej w Ł'od-zj,.
.
zykai:)er0u;,~ 05 ~~~o (Ł) Kromka 1 ko- watnyeh pacJentow. a me usługż
ZaQ:łJwa roziPo,czymi S!C \} !r()dz. 14
mun .? y,
'.
Lehar - Wią:~·l11ka tytułu ubezpieczeń.
;. t:rwać' 1t.~A,Z'.··.·o
do 22-' e.'! •.
melodll z Op-tkl
"Kraina Uśmiechu" ~
. •
IIJI;lU
(pl.), 14.15 (Ł) Ciocia Jula i Wujek' Adam

W zwiazku Z .,Tygodniem Ma}dana'
oC!-,
ka'<. który ma sieod;być w czasie
od dnia 20-28 wl~z,elśnla 1947 r. prO"
Białe: Ka3. He7, Ga5, 04. Sd1. e3,
Je'ktowa;na jest wvóecZlka do Lubli- Pd2,
d4. f3. g12' (10 figur).
na.gldzie odibedzie s:ieooświęcenia
~rne: Kel, Wa8. bl. Gal; 5112,
ko.pcaz :ko,ści 'oomordowanydl na
Pa4. b2, g3. g4 (9 figur).
M.aidanku.
Mat w 3 posUnięciaCh - 3 pkt.
W imieniu ponski,e~o Z\vlazku
wiłn,ją
dzieci po wakacjach. 14.30 Prz.e<r- . ~ą6/""'.wa, 15.00 MuzYka taneczna zpł. 15.20..
......
'::!II
~
WIcźniów PoHŁy,cznYClh
HitlerowAl.1d. dla dzieci, ł5.40 Muzyka z płyt,
Partia Nr 22. grana w Finlandii w 16.0 Dziennik, 16.20. Arie operowe w wyk.
skicih Wiezień i Obo~ów. KoncentraDo serii! :naszych holączek na.Je'Żą.t. zw. ~;naczki z <dopłatami.- W:p.ro_
cy;jnyc,h w Łodzi wyde,cZ:ke olig'.an.i- 1943 roku ..
A. Majaka - bas. 16.40 . Skrzynka te'chz,ni e Po~skj,e Biuro Podróży' Orbios. Białe: BIomberg.' Czarne: Candolin. niczna, 16.5~ Pog, gospodarcza. 17.00 w:a~O:no je na św.:ecie:dopiero w latruch:pierwszej wojny, 'al'eprzyjęły a.ię
Łódź. ul Pioirkowska Nr 65 i 68.
Gambit królewski.
) "PrzysoboCle po robocie", 18.30 (L) Kon doŚĆ iSZyb~O i obe~ie lli'8Wi:e1e ju~ państw, dbających o swój pregt}ż, nie
..
cert ~yczeń (cz. I), 19.00 "Tu mówi zajmuje SIę o~nu !,praktYkami c.zarnogórs.kimi" (tak daw;na fHatel:isty_
Dokradne tnformaicde i z.apisy ~i 1. e2-e4
e7-e5
Sląs~', 19.15 "Nowe książki" - fel. 19.30 kaochrzciła wydaJll:1a sp.ekulacyjne).1
.
•. Orrbis,i'e". Ho'ść mieisc {)'g'raniczena. 2. f~f4
e5 Xł.l
Mozart - Kwartet smyczkowy Nr 13,
Znaczek z d?Płatf!, je.st to taki :zn'aczek, zakt6ry po.czta pobiera po_
3. Sgl-f3
!i7.-::.ct5
20.00 "Z życia kUlturalnego", 20.05 "Ko4. e4 X d5Sgs2ft)
bieta w świecie", 20.10 "Odkrycia w dwójną opła~ę: ł,edną. poc~ową (bon:fllkowaną. w ['a:ziie użycia na przeStrzelnie" - pog.20.25 "Muzyka Radziec syłce OdpOWleditlJuni .śWjadC&enl:a-roi pocztowymi) oraz drug'ą na c·ele nie_
5. Sbl-c;~
Ge8-g.l
l~a" - aud. sł.-muz. 21.00 1)' Dziennik, 2)
pocztowe, prze.watnl!e dobroczynne. ';
6.
Gf1~e,2
sm
X
d5
Spóklzielni.a Pra,cy Związku, PoQ"Sprawy i ludzie" - :leI. 21.30 Muzyka
W pJierw8zym Okre:s'iedopłata ta wynosihi. zaledwie kiJkan,a,ście pro7.
d2-d4
Sb8-c6
skich Artystów Blastyków w ŁodzJ..
taneczna z płyt, ·21.45 Słuchowo pt.
"Znak", 22.10 Wiadom sport. 22.15 Kon- cent opłaty pocztow.ej. Ale trruncuskie pr:zysło~Fe "I'apetit. v:·ent en man_
Piotrkowska 102 w zwiazku z wrze- 8. Se3Xd5?
. Błąd, na~eży grać' a.o-·O
cert ·ork. Tan. 23.00 Ostat. wiad. dzien- gant" da się Li. tu ~sto:sować. Dopłaty te rosły, a w obecnym o'l~resie wyśniowa prop~.all!da odbudowy \Var. nika, 23.20 (Ł) .1<oncert życzen (cz. UJ, noszą ni'erzedko kl·lkaset pr.o cent; . .
.
Hd8Xd5
szawy zorganizowała wystaw e 'PraiC 8. • • . . . .
23.57 q:.) Pl"~gram lok. na jutro.
0-0-0Pierwsze polamie znac~ki·z dopłat'8ln.i to seria "I Polski,ej Wysta'\,,;-y
Antoniezo Sua11anka ot. .. Ni,eza'Po- 9. GclXf4
10. c2~
Hd5----e4
Marek" z 1919 Iroku..Przy nominale obu serii (ząbkowanej i c~ętej) 2,
. mniana VVarsza\iva 1945' r.".
Wd8Xd4!!
10. rok dopłata wynosll'a 50 fen, aJ więc niecałe :24%. Ale już ptzyserii
Humor
Jest to zbiór ob~<łZów i 4okumen- 11. Hdl-d2?
. ScGXd4
"Na. skarb:' z~~25r. dopłata wynio~:l'ła ponad 270%. W,ieloletnia n1epopu_
tów robfollVch be·zpośre.dnlO DO 0'- 12. Sf3.Xd4·
13. c3Xd4
Gf8-b4!
larJlOść teJ se;rlll: .spowodowała, że w następnych wydaniach procent ten
swobodzeni'U vVa~szawy.
Gb4Xd2
wydatltlJi.e się, obnilżył ("Na oświatę" z 1921 ir. 3'3,%, "Pomoc zimowa;"
Wystawa trwać bę'dzie do kOlka 14.0-:-:0
15. Ge2Xg4X
Kc8-bS
z 1938 T. -35%).
~
wrz·eśnia.
Mamustu.
co
to
zna,czy
..
JaBiałe poddaly. się·
Krótki dramat.
. Obecnie, gdy zn"aC~ków takich wydaJemy wiele, a dopł.ata dochodzi
N!:l wv .. ta we wstęp wolny.
ko'il111Y<'?
- Podecia nie mam! Skad ty znasz do 900% nominału (Westerplatte z 194'5 it'.).
FJ.lateliści polscy,- zhieraj/llCY w pielrwszym rzędzi,e nowości polskie,
Reprezentacja szachowa Związku taki,e s.fowo?!
'
Radzieckiego udaje się w naj;J,liż
- Ja:kto - skad? Codzien w pa- znaczki. te kup:lą, ale zagmnl'ca od~róct się od nas, dochód więc ze znaC'z~
szych dniach do Anglii,gdzie mię c!,erzu każesz mi mówić: .,jako i my ków wybitnie zmaleje. no i z-naczek polski przestanie b:rć środkiem pro.
(w).
dzy 20 a 23 września odbęązie mecz octv'U'szc~amvJlaszY111 winowaicom ..." p.ag:and9Jw~m...

o.

_.-

I

Niezapomniana 'Warszawa

Nowotwór

6 DZIENNIK ;LóDZIH Nr 251 (801)

I.-'atel.- tiJ::otq..,....znq

SPRZEDAŻ I
m,on'arc',h.·słyczn, a'~ 'g,a'ze,'t-"a~ I,KONFEKCJI

~o

WYRÓ,B.i

spią głodne dzieci na
dram,atu
(List Z Włoch)

dworcach

tysią-

KWAEGprądstały

DYNMI016
230
V z tabliicą,Tozdzi€lczą. AGREGAT silnik 4 PS DKW prądn::ca

I !~~~~kt~~ni;~~p~~~~:y.

MATERIAŁóW

wodne. -Rzekomo 30 proc.
z
BIELSKICH
~zek, to falsyfikaty• .Rz'ucono ,~e
KRAWCZYK i S-ka.
1,5 KW 220/380 do SPRZEDANIA
sąsiedniego lasu. Ob:raz Jednak na rynek w phkach oryg1LODt, ul. PIOTRKOWSKA 18.
Artykuły Teclln. Z. KULIGOWSKJ
Tel-efon 25,7-37.
Piotrkowsl.:a 109, m. 8, teł. 276-11.
. mozna
.
l d -' na zagra- nalnych banlknotów. KorukutenC1
b ę d Zle
Rzym, we wrześniu.
ogą ac
Bogactwo, graniczą,ce z przepy- nic:n:ych .ekTa.na,~. ~łookie k~~a skarbu pań,gtwa są dobrze zorga:" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;.(3.;.23...;.;.(P_ł:';;.;.,;,..:~ 1~__________
(P_._1-3..
54-).-:·
chem, a obok nędza - oto obraz wyswlet1~Ją. pl"a:'Tle ze wy!łączme nizewani. Fałszywebanklnoty za~
rzucający się w oczy turyście, po- ameT)7IkansrR::le fl~my. Paramou~t, lewają kraj.
dróżującemu po Włoszech. W de- Metro, Goldwyn Mayer etc. :rl1e- ZLODZIEJ KTÓRY NIE 'MA
statki opływają ci, których port- podzielpie królują tak w Genui i
siLY KRAŚĆ
,
M d' ł'
. k
N
l
W zwiazku z podieta o.becni·e prze'- lż Ko~p,:;s nie jest odpowiedz:iaU:nY
fele wypycha obca waluta. Gło- l e 10- ~1e, o Jia. w eape u. czy Jakże nai'wne wo,bec machinacji wie}ki~o, Drz,wó,ke Indii. Mahatma l-za 'Powstan:e "a.n.tyhrytyis'~ie.
,:,
dud~ 2.20~.OOO bezrob~tnyC'h i 11- na Capn. ~~m~cy włoscy. z pe~" pieniędzmi wydają się osławio,ne Gandhl. dodm\'kana znaik proltestu
Dotą.d ,g!ndowkl Oand'bletJ!:o 1nJa}Y
czmejsze Jeszcze rze.sze .ludzi pra- n, ym Zd.ZlWletl..lem sfuc.halą.., ze nealpolitańskie ,kradzieże. Powsze- przeciw wypa,dkom w Kalkucie. ~ra~ cel poowójl1Y: 'PO ,pierwsze - osram h
d ik
1«
sa f:rancUls,ka przy,pomina. że jest to ltnięci-e stanu .boskie~o natchnlenJ;a".
cy, kt yc Zcltrobki 111e starczą pro ~ eJa
ajOW3. CIeszy 81ę. tt- chnie straszy się turystów, ż,e już szósta 12:1odóWlk.a.która Gan.d,hj '000- a po'dfU.2::e wywarcia presU na wta,.
nawet na s~chy chleb. W tych znamem, ~~t~a1~e. z.a gram:ą. na dworcu tego pięknego miasta hd wczas~e sweikarłterir OQlitvcz- d.ze. Prz·e.d r.a-zlJ)od:eel1em głodmv:ani-a
warunkach ,!1JIe trudno o demm'a- PrzyzwyczaJ.h SIę lUZ, ze na p01-,.
.
• k'
. net Os,t<lItnilQ Ga'ndihi idodowal na PO" \V dniu 1 września Gandhi \'1,7 dl(}sko~
. K'
.
.handel. 'Wj'lSple
o kr'1'
81e
tk l' t
d 1946 r .. a ce~em'p
l ":
f'
. ml··"u.
.... O s"",rcl1
WItUle
czarny
o Uje przemysł .ho11 y-- .gOI'~lwy numerowy
b. " za°Pte
W Ule
'ta _ .• ~ cza ·U ·11$ OlDa a
l
h-na eJ l'Or.lTIl..., lZYCZ'Iłel.
l1'ż aeję.
.5
• l '
~~~.
ood k' Gd
.. Wł h
..na zawsze agazem.
YSFf:..:",y:go inr4)t~tu było tmzywróce:nie po- 78 lat. ośwladczvL ii ..Bó?; wsk<liŹe
Sto1~lca me eg.~Mllego ry{ll~u. .znaj w
z 1.
y zalS
oc pragme. <in k:
. , ' t ' tr . rza1iik;lt w Drow~ucH Błhar. Dwa wi'el- j mu dr:oy:ę. która ma pójść. choóby
duje się w mieście Tembolo, tym ob(1jrrzyc krajowy. film, musi udać Je a: P;zYJl""zeck~!k:ę
ik . haga - kie protesty głodowe Gandh:te,go miało to oz·na\czać dla niego, samego
samym, które służy geno Lee, się chyba do PaJryża.
r:~, ~oczy po. ~ u· o ~c: • u- przYipada\ia na rok 1939 i 1943. W śmierć'·. Ponadto ;g:łooOWall11e MaIIl'O""
zwierzchnikowi amerykańskich sił
gmaiJą SIę pod Clęzarem mewlel- raku J939 celem Oa[l!(]thie1!o. by10 n- ,vi próbe ieg-.o POpulamoścL nienaruzbroJonych we Wło,szech, za !!ło"'w- PODRÓŻE KSZTALCV, ALE kich p.aczek, aby dojść dO', wruos- zyskanie refonn. które jeden 1.: ma- swnei II wi'ernych. a,le zachwianej
~
I MĘC Z 4
hara,d;żów oibiec,at swemu narddowi. wśród o:gólu. Hindusów. DO dokonany pert wojskowy. Do Tombolo
.
.'
.
ku, że nie są oni w sta111e nawet WN~dv Gandhi ni,e przVjmowa.ł vostł- 'uhl ])od'zialu Il1di:i. Jakkolwiek Gan'"
zac\Vijają okręty USA. W mieście
Było~y to W1el'c~ utr~d:uone unieść waliz, a cóż dopiero u-, ków w dal9.)u 1),rzeszło dwóch tygodni dhi ni,e ie'3t iuż czlonkiem KOI1:'2:resu.
magazynuje się zamorskie towa- przy .obecnym. stame koleJn1ctwa kraść....
i nie Pirzerw.af dodQwanfe na:wetna. jes't on w dalszym cia@,v'.ldz-etn
ł ki
Z
b
d
qnterweueie włc,elkróla Indii. W roku duohowym
Hindusów.
od:powie·
ry. Tu więc amerr:y'lkanscy boys wos ego,. , mszczony ta, ar 0Dziw.ne, że t3lk silnie podkreśla 1943 Gandhi. pr~eibywaią.cy w w:i'ę- ,dzialnvm za przyjecie wolności. ko-rozpocz:Y'fna:ją karierę handlową. tychczas nie został uzupelniony. się nieuczciwość Neapolu. Przy- z:~eni,ll. glooowal w da;g'u 21 dni. żą_sztelUstraJt t~rytoria\lnyclt. czemu si~
Tu zna1dUlje się doslkonaqy nary- Podróruje ".dę częstO' w ~~g',J!ls{'.h jezdnego uderza daleko bardziej da'ia-c '1lwo:l.ni\e:nia przywódców kon- zreszta !!lrrechvs-tawiat . Na krwawe
bek przestępców wszelldego ro- bydlęcych. , Tym co wCls'~ęli SIę inne zjawisko. Na ulicach przed gre'Su Silkihów i uznania olfk:lia~lnego. wydarzenia w Pend1Żahii e "O,ostawa
dzaju. Dostar,cza ich obóz dezer- do srodka wagon6w - z azdrosz- dworcem śpią dzieci, poc-zykryte
Oa.nd:hie;iroiiie będ'zie miała wpływu.
terów' amery:k:ańskich. W uciecz- czą jesz,cze tacy, 00 oblep;ają da' monarchistycznymi gazetami.
BA TERIE DAl MON .
gdyż Hindusi te:] dzie1nicv Pfzesta:t1
k h
.
ł .
ch
-'
d' .
po eenooh fabrycznyeh
być zwolenui.'kami ...,hlernego Oł>OflUtl~
a·c z mego ce uJą murzytn,lo
. y wa:gonew, W1SZą ~ Ew1 1 0,NajpoWamiejsze refle~je ,: bup () 1 e c a przedstawicielkt6l'Y _ zdan~iem iroh _ wydawał ich
klen. Obraz z.nany w Pol-;ce 'v TO dzą t,e prz""t,'"
łone do brU!lw
ciem- ,n" Ło-dz' '11' ,~.rrl"!wo'dzt·"'o Ło"dzld'".u W ,rece niep.rzYiiaide:la.·U
'
PIEKŁO STRACEN~ Co'W
J'.......
/
wrt:żaua 001
Sosnowy las koło Tombolo da- ku 19~5.. •
. •
, , _ ne główki maków.
F~ma "OYKLOSPORT",
sdlQ!d6wke Oa:ndhieg-o :za 'llleoO:tI'Z'tlbje sc'hroniSlko zar6wno tym, co
~ą:zna 1 wygodn~eJ odbyc po
M. Bogacka
-;..__uI_._PI_O'l'R_'
_K_0_W_S_K_A_l_5_·_ _.: t na i ni:ece{.OI\v<i.
klną swój czarny los, ja1k fa:szy- droz
pu~lmanowskln'.
wagor:~m
______' ____________________________________
stom, kt6rzy do niedawna woleli lub "electrotreno". Luksus ~eiJ ~eni~ stykać się z władzami, wresz- dnak dostępny Jest tylk~ dl$:
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głodUje

Ghandi znów
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wsz.eł~im mętom s?ołe,~,z.ny~,
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Uo

me-,w,
t
·
S:8 :e= .
rZecl

przedZiał,

j
de
licznych:
y i., m,ze
w:Y'fkoleJencom, przedz1w.neJ ffi'le- zerWOWalne przysługują tylko .de
szaninie st,raceńców.
putowanym. Podczas gdy 'Prze~

t

.

W

·
r o c Z" n 1 c

q"",
'

· R d" N', ," d'
anIa
a ' aro owyC.h

A

"

.'-(

.
tu rów.nież d.zll3.ł dla -r:arla'n:en~a.rzystó~ ŚWi~IIPOWS
często, jak wrzaski pijanych. Il{o-cl.pust:ką, mwahdz'l l kalecy: po
,
' '
,
.'
biety,wyzutez wszelkich ham'.l1- zbawieni są przywileju, przyzna-I Trzy l~ta ,mija od. chwi~i, ,~iedy I szczegóhly:h, sprav,:,. przy. czym te d~atego, ze 11le wy~orzystują W pel
Ul,.
"O'falnYCh,
kre",ca,,' się w, tvm
ne<ro
im w całym świecie.
CZłon,Na;:-odowej
kOli,~le owczes,neJ
K,raJ,oweJ ,R, u- \D,"3d,z,WY,,c, z<;tJ~e, komlsJe maJą pra~o nI sw~ch uprawni~n,'
Ó,'
c:,
'
,,..~',
".
b
dy
zgromadzeni
w Lub WZYViac sW1adków, rzeczomawcow
POWIatowe 'i gml11ne rady nM"OzgIełkliwym ?o~swla~ku. ,TV Cl~KONKURENCI SKARHL;
li~1ie na uwol~ionej' Ziemi Polskiej, i pczesłuchiwać osoby zainteresowa d~we l1i~ ,cierpią na .brak ko~pet~
n, ill lasu uh1JaJą Się transakCJe
__ postanowili powołać do 'Życia ra- n e ,
CJl, a z,r~dło. słabeJ .'. t? i owdZie
11.andlowe. nie:ednokrotnie pos!lPAŃSTWOWEGO
dy narodowe.
I{ , t . 'd
. d . l
'_ aktywnoscI ~ezy WłaŚ'l11~ w nlewy,.
-l l.
",
• J, <.' ',' .
"
b _.A't.,'
d"
,. + b "
,"
' ' ", _,~m,;,,~.e el1CJJ~;.ra. na~.,o",o~::(c}, yl korzyst~Wa111U WS:l.ystklch swych
kUjąc Slę nOZ9m:t. Towar, :o;;;ato
~Y':.. PO'. rQ.z9:w.a~,~rze;, ą,1."()~PO- , Byłbtotlnia U>wrześma 1944r. -ąlVJ~<1f$t.awa,;:.ą, !adę,cJi,tl~~o~~2h llstawowycn : uprawnień.
'
płynie z portu.
Kupcy przyby- rząd.zac plemędzml ... ,prawdzlwy-,
,"
, ,'.,pąwcZo szeroko i, WY, :maCza ,lm pod· z' 'ęk
,
kt' ś·
i1.' _
.
, ' , . Zł'
.
P'
d
d
ist ł' s""'wowa 'l'hlę jako' jednego orgmlv
' Wl szeme a ywno CI pow a o
walą dla transakcji, jak na Wall mi lub fałszywyml.
upe me me-. 1erwsze ra '? nar? oW,e pOVi ,a:y;'O.
"":":d' . ł 'In: ...
' b l " ; wych i gminnych rad narodo\\-~h
"S
t
' 'd'
' d "k6 ..
.... .
.
Jeszcze w czaSIe wOJny l organl7.0- p ..nnowap1a. Zlą a OSC;l pa Iczne;J . . , .
'l '.,.b
tree, znaj Ulą pa:-zewo m .w 1 pOJ~te . Jest· dla turyisty, ze we
,.'
t
l
k
'anych ora- <>rgahu ·kontroh społecŻlleJ Jest Jedynym z najpl m_Jszych pro.
ów
pośredników w .. ~ dHeciacli. :ro-let- Włoszech iIlaj[~ispecja1iSci nie ~v:"ia:~da~~ Weyr~~lYC~~~~O;tatucie pra~o kontroli rad na~~do.wych ni~ len:
do.rOz~iązan}a 'J.! ustroju na
"
'. k
. d
•
t lk
. , . ' d k t·l" d""' szeJ demokrn.cJi ludoweJ
ni chłopcy znają ręte. mgl, WIO- PO'tlrafiąodr6Ź!nić bHet6w bahko- Tymczasowym Rad Na'l'odowych zy Q, ogramcz~ SIę o .. on ro l .. l a .
. " . .,.
.
,
l'
ł d· 6 te o oso- .. h· "-d f 1 :; 6'· TF •
1 stycznia 194.4 r.
łaJ!r.osci organow wykonawszych ~a M~mo . wszystko stwlel~dzlc. Jednak
d~ce do me m w a ~.w
g
.
wyc o
al1~y~lkat w. Aazdy tu
morządu, ale zezwala i nakazuJe nalezy, ze na przestrzeru mInionych
bhwe,go ry1'l!ku w leSle. Rekomen- ogląda uwaZ!me banknot, podsuSystem oparcia rad narodOWych kontrolę życia państwowego oraz tych trzech lat rady narodowe
dacje malców cieszą się zaufa·· wa pod sa:m nos, patrzy podŚ'W'ia o szeroką podbudowe organiz:icyj hlst,Y~tCyj i osób wy~onującrc~ w~zystkich st?pni wy~(mały o~brzy
.
. ' . •
'.
pblitycznych, zawodowych, gospo- funKCJe zlecone w zakresle admmiM ·11'1.lą pracę, kIedy \V OKresie pIerwniem.
tło, ale mlmo tych wszystkIch za- darczych i społecznych. ponadto stracH i gospodarki publicznej, co szych dni 'j miesięcy tworzyły właś
GDZIE WŁOSI MOG4
biegów nadal nie po·trafi rozr6i:"~ związania ich z indywidualnymi au pokrywa się z zasadą ludowladz- ciwe .oblicze nasże'j no:\vej 'polski.
RODZIME
r"'·lc', czy ma nrzed, so:bę. pro,dukcJę torytetami terenu przy nalezytym twa.
ol'gamzow_ały nasze życie pal'is.two"
OG L,ADAĆ
"''2J:'
~
wykorzystaniu, zapewnia każdej ra
we s mOL' d
d
. FILMY?
banku narodowego, czy~e'ż pry- dzie narodOWej rolę głównego ko- . Niejednokrotnie zdarza się, że ra~ I n' a.. zą owe, gospo arCzel po..
' o r d nat
k ..
bl'
. na dy .narodowe a. p:rzede _ws:zystkim l yczne.
.
J ednoczesme 33 klm. od Tom- watnej fIrmy.
.
s\V;m t~;:nfe. a, CJI pu· lCZlleJ
pOWIatowe i gmInne. nie zawsze
Jan PIeczonko
Ustalono, jakoby urzęc1:l1c y
.
stoją na właściwy:tn:poziomie, a to
Woj'. insp. samorządOWY
bolo. koło modnych plaż Via~'eg-

Strzały rozlegają się

o,

.,

'.

(",

"

.L

,.'

~ fi~~~~oo~
,

"

,.t('

"Czarny raj

-

!. .

I

n~~~~~u~~li~~ri~~ui
~~ah~~~~a~~~l'~----~--'~---------------------,
'~"
,I • l'odo:wyc
j.est sprawą koml'S]l !"8!(

osnuty

•

na tle pa:p~eru, zaopatrzonego

w Znal{l narodowych. Sprawa ta je.st o tyle
narodowych. SpraW" ta jest o tyle
ważną, że rady narodowe, 1l1ają~
przeznaczony dodział.ania olbrzymI
zakres. spr'aw, muszą zapewnić SO~
MD:IOKILRAKROTNYCH ODEZW W SPRAWIE STOSOWAbie taką 'organizację która by poNIA OSZCZlpDNOSCI W ZUżYCIU ENEn,GII ELEKTRYCZNF.rtT,
, zwalała' im na jednoczesność dziaA W SZCZEGóLNOSCIURUCHAMIANIA MOTORóW DO POMP
łania na vvielu frontach. KaZda r~
JEDYNIE W PORZE NOCNEJ OD GODZINY 22-glej do 6-tej RAda narodowa moze powołać komINO, WIĘKSZOSC DOZORC()W DOMOWYCH NIE STOS:UJE SIĘ
sje. jakie uzna za stosowne i poDO WYDANEGO ZAKAZU, WŁ~CZAJ~(J MOTORY W OKRESIE
trzebne do jej właściwego działa-/

Wezwanie do dozorców domowych

NIEDOZWOLONDI, CZYM POWODUJ~ zWIĘKSZEl\TJ:E OBCI~zENIA W PORZE DZIENNFJ.
.

ELEKTROWNIA ŁóDZKA OSTRZEGA OB. OB. DOZORCóW,
!ZE W RAZIE NIERESPEKTOWANIA w.
ZARZ~DZENIA OSZ~
CZJI]DNOśCIOWEGO, ZMUSZONA BĘDZIE, . NIEZALEżNIE OD
WYŁ~CZENIA SILNIKA DO POMP, WYL~CZAć ROWNlE1l
.INSTALACJE SWIATŁA ELEKTRYCZNEGO w MlE.sZKANIlJ
TYCH~E DOZORCóW-

w.

ELEKTROWNIA APELUJE DO: OB. OB. ADMINISTRATO.

RóW DOMÓW O DOPILNOWANIE ZE SWEJ STRONY śCISf",E

nb

Istnieją jednak komisje,' k t Ó1'!ch
powołanie dla rad narodowych J€s!
. obowiązkowe, czy to z mocy przepl
l sów ustawy {) radach nal'odow~ch, I
I'ZY też z· m~ przepisóyv specJal-,

nych. Do komISyj, kt6rych powoła
nie jest dla rad narodowych obo-I
'obowiązkowe. należą:

fltlanSOWo - budże
tmv<ł, planowania.· oświatowa. weryfikacyjna 'itd. .Członkowie komi-,
syj rad narodOWYCh są powoływani
z ,~on~ rad, nie mniej jednak kO~,
m]~]a, lako O'rganprac spe<'jalnych ..

. troll

GO PRZES'rRZEGANIA POwyżSZEGOZARZ~DZENIA.
ELEK'l'ROWNlA

ŁóDZKA.

społecznej,

komisja kon-_

I

lJc'5~nda obowiązek powoływania

PRZETARG NIEOGRANlCZONY

r~1:l1e

w'l'

potrzeby do swego grona specjalnYCh fachowców lUb. osób dOb-1
r~e ?bznajmiollych z danym zagtłd
n~enI~. Poza tymi zwykłymi komI
sJDml, rady narodO\:lle mają prawo I
W swym zakresie dZiał3.,t1.ia powały"" \
~a<.! nadzwyczajne komisje dla po-

Firma SKŁADY PAPIERU i T:EKTUBY

S'tANISLAW DOLEWSKl
. s.półltQ, komandytowa
ODDZIAŁ w LODZI: Spl'zedaz hurtowa
PIOTRKOWSltA NI' 108
,
sprzeda~ detaiiczułt PIOTRKOWSliA Nr, 42
z .dniem 9 sierp1l;iiab. r. 'VZNOW1ŁA DZIALALNOSC.
.PRZYMUSOWY ZARZ~D
P AlQ'STWOWY.

MEBL'f

biul"()we, sypialnie,stoło\ve, g.a.b1nety , kuchnie, tape<zany ,.
stoły. krzesła. - Poleca najtantej:

"DZIAŁ MEBLOWY" Sp. BtJDOWA

Duży

wybór -

obsługa

L6dt, ul. Piotrkowska 154 tel. 202-84:.
fachowa.
(98/N),

p
O
L S K A
RACHUNKOWOŚĆ
P R Z E8 ITK O W A

ZENIT
_

I'

. '" .

..,

.;;" .

wł. Wiad. POŹDZIEJA - t6di Piotrkowska 73
•

'

Telefon 173-97.

t oleca wprost ze skłalll1: Najlepsze nrzą,dzenia do księgowo'ci przebitkowe.i,
tosto~o~ane do' potrzeb nowoczesnej o:rganir.Rc.fi pracy i wymog6w rachnn';:OWOliOI. :-. Skład, Iłogató zaopatrzony również \V materiały' biurowe.

Ceny najniższe!

Ceny na.jniz.sze!

1

Dy,rekcja Państwowych Zjednoczon)IICh Fa.bryk Fimnek i Koro-

nek w

Łodzi, ul. Pioh'ikowska 177,og'ła:sza

p1"Z eta'l"lg'
l

n1eOl~r8JIlJi(lZOillY

na nadbudowę 2-go piętra w Oddziale Nr 4pl'zy ul. Nowotki.Nr 73·
Info,rmacje i ślepe kosztorysy otrzymać mo:hna W biurze głów
nym przy ul. Piotrkowski'ej 177. . .
Oferty w kopertach zalak,owanych z .nrupisem "Przetarg na
nadbudowę 2-go piętra" naLeży składać w Sekl'etari'3iciJe b1ura głów
nego przy ul. PłotJrkowsk:iej N:r 177, do dni!a 25 wr~e.4nia 1947 r. do,
grnlziny lO-tej.
W ofertach należy· podać ter1niin wylwnania prwcy, oraz załą~
czyć pokwitowani,e na wpłaco:ne do N. B. P. Oddz. w Lodzi na konto
Nr 967 wadium w wysokości l%.od sumy kosztorysu.
'
Komisyjne otwarCie złożon.ych ofert nastąpi W dniu 25. 9.1947
roku, o godz i:Thi e 10,30 W biurze Dy.rekcji przy ul. Piotrkow,skJi,ej 177.
Dyrek'cja zastrzegasobi:e prawo wolnego wyboru of.erenta, um.i'eważnIenia przetaJl'gu bez podania przyczyn ot'·az bez obowiązku POnoszenia z' tego tytułu jaki-chkolwiek odszkodowań.
(P. 1342)

RADIOWE poleca firma
JAN WALCZEWSKI i S-lm

LAl\łPY

Ł6di,

ul.

Kiliński~g()

Nr 10

(róg POlllórski:()j)

l

l

SZYBKO, T A N l O, FACHOWO
naprawiamy

.I

R A D I O O D B lOR N I·K I
wszetkicll typów.
Sprzedaż lS:upno
Zamiana.,

ogłasza

P. P. FILM POLSKI, Moli, - _ 81
przetarg ni..
ograniczony na dostawę:
. .
1 motopompy fi wielkOŚCi z kOlllpletnym wyposałemem,
1 zbiornika brezentowego na 8000 l.,
l stojaka hydrarntowego krótkiego z kluczem,
1

prądnicy

I

pianowej,

do piany,
1 ~biornilta tornistrowego lut 20 i., ekrsu'al;:tu pianotwórczego,
Termin składania ofert w zalak'owMlych kopertach :z napisem
"Oferta; na s.przętstramcki" upływa. . . 23. 9. 1947 r., o gOdz. lO-tej,
Do oferty wioi·en być załączony kwit na wpłacone do ka.s'y
Filmu Polskiego (Targ'owa 61) wadium w wys. 2f('o od sumy of.e:ro.·
wanej.-Otwarcie ();f.ert na$tąpi 23. 9. br., o godz. ll-tej,
Zastrzega się pra\vo: .Dowolne,go wybo:ru oferenta, unieważnie~
l·mi~sza,mika

podania przyczyn i po.no.szenia
z teg,o tytułu,
'.

ufa' prz.etal,'gu bez

powiedzialn<,ści

ja:kiejkolwłekod.

(328 IPr.)

DZIF,NNJIi l,óWt;,\:{ Nr 251 (SOl)

7.

l4DlllBlfNlf

PA...~STWOWE GI~IN

do wykonania roboty z zakresu:
ODLEWNICTWA,
KOWALSTWA i śLUSARSTWA.

.•. Na podstawie art. ?O ~t. 3 ~ozpor~dze-IPSÓW na rzecz Gminy .Miejskiej Łódż
tl.la PrtJQ;Ydentl;!- RzpltteJ z. ~ma 22. VII}:. "Dziennik urz~dowy Zarządu Miejskiego

§ 1.

psy, które UkOl'lCZyły dwa
miesiące życia, Winny być przez posiadaczy zarejestrowane.
Sprzedaź, kupno, upadek;, zabicie, zaginięcie itp. psa winno
być
zgłoszone
prżez posiadacza w ciągu dwóch tygodni.
§ 2.

Wszystkie psy Winny być oznakowane
przez trwałe umocowanie do obroży. znaku rejestracyjnego, wydawanego na lmzdy rok i zawierającego oznaczenie tego
roku oraz nazwę miejscowości i Nr rejestracyjny psa. Posiadacz psa winien baczyć, aby pies jego stale nosił· obrożę
ze' znakiem rejestracyjnym. Zna'In rejestracyjne wydawane będą tylko przez
Zarząd lVriejski za odpowiednią opłatą.

w ŁOdZi". N.r 10j47 r.•. ObOwiąZ.
zgłosze
nia zmian ObCiąża posiadaczy psów również niezależnie od tego, czy zmiany te
mają znaczenie podatkowe. . Obowiązek
oznakowania rozciąga się także na psy
wolne od podatku (§ 3 pkt. h) _ g) po\lfolam,ego statutu).

ek

§ 4

.

.
Rejestracja, zgłaszanie i wykupywanie
znaków rejestracyjnych -- również co do
psów wolnych od pOdatku - winno być
dokonywane w Wydziale POdatkowYm
Zarządu MIejskiego Referat podatku
od psów (Al •. Kościuszki l) w gOdzinach
od 8-ej do U-ej}.
W3zystkie dotąd· ni.ez.arejestrow3.I1e psy
winny być zgłoszone do 'dnia 15' września 1947 r. przez ich posiadaczy.

l.eryczne, skórne moczo1Jlciowe Piotrkowska 33, 12-6,
(102/Rl

(205fp)

stałą

prz.etarg nieo.gran.:czony na

r.,

do godz. ll-tej w kopercie

ofertl).,a:Stąpi w
Szczegółowe
ihformacje

. ptwal1ciIe

tynt samym dnLu o godz. 12-tej.
ora.z kosztorys śIepy z ~.;a:runkami
przetargu otrz)'lmać moiZna w Wydz.bale Odbudowy, Oddział Budowniictwa przy ul. ~iotrkowskiej Nr.64, pokój Nr· 116.
Zarząd Mięj.skli zastrzega. sobie prawo wyhoru ofert lub UJIlieważnienia pr21eta·rgube~ podania.. powodu.
Wadium przętra.r~ow.e zgodnie z przepisami obowiązującymi w
·wysokości . zł 2'5.000,- nale1ży .złożyć w Głównej Kasie Miejskiej
pt'zy ul. Roosevelta Nr 15, a kwit wpłaty dołączyć <lo of-ea-ty.
Lódt,. dnia: 10 wrieśn~a 1947 'I'.
(265jZ)
Zarząd l\łiejsld w Łodzi.

Krawiecki i Kuśnierski
MĘSKI

S. GINGLAS, ul. Na.rutowicza 37~

Przyjmuje

wszelkie zamówrLeni·a.

Zarząd

Specjalność pelisy:'
(29JB)

lDiasia laeania
POSZUKUJE'

IMPREGNOLIT

dła·Miejskrtego Gi~mazjum i·Liceum Ogólnokształcąceg'o ~ Zagauiu.

GRZYBOBóJCZY

NAUCZYCIELI do języka POLSKIEGO,ŁACINY, NIEMIECKIEGO, Ą,t'VGIELSKIEGO, mSTORII,GEOGRAFII,
BIOLOGII, ~JATEMATYKI,· FIZYKI,' CHEMII,
RO~ó';r RĘCZNYCH i CWIC'ZES" CIELESNYCH.
Warul1Jd bardzo dobre. .:..... Mies'ilmnie· zapewnione.
Zgłos:zeni.a

PŁYN

do impregnacji drzewa ,butlulli'.owego,
slupów telefonicznych i t. p.
w każdej ilosci. DOSTARCZA

. SIJółdzielnia ,.MAKROCHE~IiA" .,
,

Łódź,

Al.

Iiościuszki

39, tel. 183_'06.

puyjmuje ·Dyrelt:cja Gimnazjum.

(K.1186)

(P. 1348}

Sl{J'~ADY .sucne murowane 249 .m
poszukuje 2· ch FABRYKA cukrów poszukuje
·kw. do wynajęcia. Oferty pod
na sta':' zdolmych agentów na Łóq.żi okoPOSZUłOW M!IE P1l.\CY
"Widne'.' "Prasa" Piotrkowslia 55.
noWiska dyspozytorów ruchu
licę.
·Oferty· sub. "Cukierki.
(U8-Pr.)
elektryków samOChOdowych.
Czekolada".
(322-Pr.)
. ARKUSZ rOZliczeniowy i kalku.
(P-1349J
lację
organiZUję
w Przerą:lśle. ZGUBY f UNIEW AtNlENlA
EKSPIRQIENT(KA)
branża
piś
Wełnianym w godz.
popołUdnio
. I
.
POTRZEBNE stebnowaczld _ na mienna - potrzebny - ?:głosze wych. zgłosieniado :A.dmirti'ltrakosżuJe męskie. Siły wykwalifi- nia: tel. 212-54.
. (325-Pr .)
cji pod "Magis.ter". .
(6H!.-p) ZAGUBIONO dowód osobisty na
kowane. Zgła~zać sie na Piotr- POTRZEBNA niania do niemonaztvisko Selweszczal. Weronika
kowską 24 m. 7 w g. ie·-18. '
PoznańSka 45..
!2838)
wlęcia od zaraz. Targowa 19 m. 10
od 5-7.
(316.-Pr.) KSIĘGOWI rutynow~nl poszukUją
ZNICZE na groby (palące się
pracy na godZiny. ZgŁoszenia ·1)ie~ . ZGUBIONO dowód osobisty, karprzez półtorej godziny) dosta"cza POTRZEBNA pomocnica domowa. POMOCNICY domowej pos~ukuje rować na tel. 106-39, pros.ić p. tę rowerową, zaświadczenie praWytwórnia Artykułó'W Chemicz- zg~aszać się PiłSUdskiego 51 m. 4. bezdzietne małżeństwo. - Oit'rty TwardOwskiego.
(2325) cy. Czesław Krystynus - pocz.
Ujozd . maj. Niewiadów.
(6134-p)
no - Gospodarczych "MERKURY"
(329-Pr) pod "Dobra".
(5106~p)
Kraków, Strądom 10, tel. fi66·15.
(K-U5a)
.LOKl..LE
UNI.EWAZNIAM .Zągubioną legitymacjęakademicką i Koła F1'aSPRZĘT
pożarniCZY nowy i nieGDARSK
I:A
ŁOnZ.
Zamienie
wnikówU.
ł.. nazwisko Kazimierz
kompletny kupuje Centrala Sprzę
wygodne mies.zkanie, .. Ol'el'ty .....:. Szwalm zam. Inżynierska' 8.
tu Pożarniczego. Sp. z o. o. Łódź,
Dżiennik
Łódzki
Nr
,,6064'
•
(6UJ-p)
Roosevelta 5. tel .. 276-19.
(P .. 1353)
0<.'7'). Z .,Dai!ly Ma.H")
16064-1')

PKS.

Wigury 8,

pracowników.umysłowych

In RATAJ 2UR.-\KOW8KA wen~
rye.zne. sk6rne kobiet kosmetyka.
Piotrkowska 33, 12-6.
(103/Rl.
.
Dr ŁOZA,
weneryczne, Skóry.
włosów,
Si~nkiewicza
34. telej'.
179-56.'
OSI/Pr .. ) MOTOCYKL D.K.W. - 100. cm, .na
- - - '..
starter- .• sprzedam 'Rzgowska 32
Dr ANATOL ~nKUŁKO. speeja. m. 16 FOrYś.
(IIV··308)
lista chorób kobiecych. przyjmu,e od 3---6 po poło Band\irskiego 8 SAMOCHÓD " OS090WY ':"'- Ularld
rn, 2, rR6~ Kościus~ki 96), l
(r) .,Opel" .. czterodrżwiowy . sprz,?l:iam
natychmiast vp~aa.Ó'ino5ć· Armti ViI.;
Dr LIBO ALEKSANDER, choro1:ly dowej ~3 m. 6a;
(sno-p)
uszu, gardła. nosa. Da.'lzyill';kiego
Nr 6, 8-10. 4-6. Tel. 101-50 •• ZWV\Zi{OWIEC"
Spółd:lldnia
powrócił.
(182 P) Zarobkowa L6dź. Sródmiej~ka 32
noloca duży 'i':ybór wełny 'iTIę~jdej
Dr GOŁĄBIEWS!H W.
choroby i damskiej. Wyroby gotowP.. Pm1.kobiece i wewnętrzne
powrócił. czoChy.
(:·130-:'r.)
Al. l Maja 11. Przyjmuje ~odz.
3-6;
(l!l3 Pl') l\:IASZYNĘ saneczkową gi80 w
bardzo dobrym stanie na chodzie
D.r ~ed •. SIENKO KSAWERY spe.,. sDrzeaam. .Wiadomość tel. 12'1-75.
eJalIeta chorób skórno wenerycz_ Wójcik godz. 9-16.
(320-1"1'.)
nych, Kilińskiego 132, godz. 4-6.

Naśladowniciwo

DNIA 7.JX.47 r. przybłąI-:-ał się
piesek .ciemny, podp~lany, białe

POSZU~lJJĘpokoju. umeillov"a- łupki. Do odt;brania Łagiewi1icka

ue.g o . p'r~y ln;:tęligen.tl}ej rod~iniJi~(}\'i .... "

,*ktedY'k~~;

'C'" ..•

Uda.je : CZł~l(~,

VVóvrczas

~~~~~Oib~&~~~~~G:~m?}~
,,:..,..: ·.... /Ę;
"··Ci.·'·,' .• 1;-",.:,: .." ... ,.' .

,....

(61:~0-p)

.p>
.•. ;'Z.~~'tQ14'.Q:~i,n"~~~:"'ri'r:f~j.ftrą~yn.
i;'f...
. . R.K.t'f.· ,'!1,."lrl.tnO.' . Plak
1vIieC2"'>!ł~'v'"

~A'M: > l~J:al, .. maszyny: lO~~~~ku.1e n8wi.ut K~t~o gmi~la PleOka Dą~
~pólplez,,:l k,t,tę rzeIl.ll~"lmc",ą do bro;,:;,,-a,
pracowm
kraWIeCkIeJ.
Oferty
"Pracownia".
(6112-];)

nłechce

Pić już

mleka.
z butelk2
Smako",ity

Wles

Załusmek.

12345)

tJN!EWAZNIAM zgubio11ą kiiią
izb przemysło żeezkę Ubezpieczalni Społ. Micha
lina . Kędzia Szybowcowa 21.
wo~mieszkalny w "Val's:7,awie. za
.
.
(6~!l6-p')
zwrotem 'lwsztów remon.tu od<;tapię. Oferty pod "Wal'szawJ" do . _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - - - Administracji DziennHra. (6C&3-p)
N.AUKtl. i WYCHOWANIE·
LOKAL,

liCZ

Łyk pociąga

Okowity.

dzi.ewięć

ODSTĄPIĘ
sklep spożywczy;. tlI.
•
Piotrkowska - ·miedzy Zamen- KORESPONDENCYJNE
I{ U rs y
hoffa a B "ndtlrSkiego, teh 115-95, K.sięgowośei. Informacje: Lublin,
(P-1355) ękrz. poczt. W5.
CK 1124)

,~....._______________(1_7_9_-P_)

MEBLE wszelkiego rod7.aiu knpuDr VOGEL, specjalista cb0rób ,(0 je i sprzedaje stolarnia Karsi~kie
biecycb, akuszeria. Narutnwicza go:'l (Pl·Z.,T ul. Rzgowsltiej . nrzy4, 'tel.' 260-92.
(179 P) stanek Piaseczna).
(JZ7-.FrJ
/

ogłasza

należyciie zamkniętej ·z napisem "Oferta na uzupeini·enie \instalacji
świetlnej w gmachu Bibliot,eki:Miejsktej przy ul. Gdańskiej 102".

Dyrekcja.

DAMSKI -

w Lodzi

pokój Nr 5 do.dn.ia/ 22 września 1947

do~

IOWA;~'OClES.Y ZAKŁ~~AGA! I

6.

MASZYNY do szycia' krav.rieckie
i bieliźniarskie zakupi Spółdziel
nia Zarobkowa Inwalidów Wo:ienDr BmEBGAL choroby skórne, nych R. P. Oddział w Łodzi. Zgło
Weneryczne 4-6, Piotrkowska 134. szenia przyjmuje sekretariat Spół
(170 p) dzielni, Piotrkowska 51 (nI pię
tro) Nr ~el. 190-0L
(304-W)
~------.----------------D:r
. JERZY TE'l'ER, Ginekologi9
i połoznj.ctwo.
Przyjm.' ohecn1e gPRZEDAllf - DKW 4 osobowy
KośCiuszki
36
(Róg
Andrzeja) l Ford BB 1,5 tonny dzwonić
4-6.
(pd) 193-12 godz. 9-11.
(&039-p)

D:r ~URAKOWrsKl specjalista we_

równi.eż

lanych ci' kutych. -

'Vykonauic szybkie, fachowe i tanie.

Kto 'naruszy przepisy niniejszego zapowoPrezydenta Rzplitej karany administracyjnie
aresztem do 1. miesiąca lub grzywną do
10.000.- zł, albo obu ·karalni łącznie.
Psy bez Znaków. rejestracyjnych będa
wyłapywane przez czyściCiela miejskiego
i zabijane.'
.

Zarzadzenie niniejsze wchodzi w życie
Wprowadzona przez niniejsze zarzą
dzenie rejestracja psów dokonywana' bę z dniem ogłoszenia.
dzie jednocześnie ze ?ogłaszaniem psów
Za Prezydenta· Mi3sta'
'do opodatltowania lecz do zarej-estrow:'l.nia.
obowiązani .sa również posiadacze takich
(7) Stanisław Duniak
psów, któl~e są wolne od podatku w mYŚli
Wiceprezydent Miasta
§ 3 pkt. b) - g) statutu o podatku od

Doktór G.L.<\ZEIt skórno wenerycl'
ne 5--8. Andrzeja 28.
(172 P)

części

rządzenia będzie na mocy art. 93
Łanego na wstępie rozporządzenia

§

LEKAIUE

Przyjmujemy
stawę

§ 5.

§ 3.

Zarząd .Miejsąi

uzupełnienie ~tniejącej iJnstalacjli światła elektryczne·go w gmachu
Biblioteki ~fiejsldej'w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 102.
Qf,erty p:'s'emne, odpow.La.dające treści kosztOtrysu ślepego naIeżyskładać w Wyd!zi'111e Odbudowy przy ul. Piotrkowskiej Nr 64,

przyjmuje

W SPRAl\'lE REJESTRACJI PSÓW.

\Vszystkie

OGŁOSZENIE

ul. :6;,s. Piotra Ska.rgi Nr 21

PREZYDENTA 'MIASTA ŁODZI Z DNIA 4 WRZEsNIA 1947 r.

19~7 r. o zwalCzamu zarazll":,YCh chor~b
SWl~ęCYCh (Dz. U.R.P. ~r 17. poz. 67,,)
i § . l pkt .. l rozp.orządz~U1a Mu~. Rolmctwa z dn~a 9.I.1921l r .. '-'i. spraV\''le WYk?n"n i a ,wskazanego wyze.l ;ozporządzema
(DZ: U.RP .. Nr 1~ poz: 16t) or~z, w?bec
groznego m:bez~:neczel~stwa wsc~ekllzny
psów - naWIąZUJąC do zarządzema mego
Z dnia 19.VI. 1946 r. w sprawie zwalczania wścieklizny - zarządzam co następuje:

AZJUIU

l\fECHANICZNE w. Pabianicach,

PRZYJMĘ n.arpieszkanie student- KROJU,

GOSPOSIA z dobrym gotowanie~ POMOC domowa potrzebna. KoPIANINO Firmy Bpcl1stein r,'D~ze- od zaraz potrzebna
Hefenmc'Je ściuszki 53-H;. zgłoszenia godz.
dam. Al. Kościuszki '11 m. 1:i.
pożądane, warunki dobre. J?zwo- 5-7.
.
. W124-p)

kę

lub uczennicę. WjadomoM: tel.
119-25 od god~. 10-12.
(3123-p)

modelowania,

szycia

u-

brań damskich, dziecięcych, bieliźniarstwa, gorseciaJ;'stwa
wyuczają
(Opmitetowanym systemem

:28~2' nić 141-92.
(LIG-N)
MIESZK,I\NIE czteropokojpwe,_ Eugeniusza Wiśr>iewsl:dego) . KurUtl.ntysta WODNłeKI lS'I'ANłS.ł.A\\
przemysłowo- Rzepr.:iduk- komfortowe (hall,' ła·zi.e.nka, złuż sy· Instyttl tu
sp'!cjalnoM: Iwrony i most\(' GABINF,T męski nowy -: .orzec!) . POTI~.ZEBN A pomoc domowa .. - FACHOWIEC obeznal1Y
bowy, . cEmtralne ogrzewanie) VI mh~ś!niczego. Prochnika 25. (2756)
porcelanowe. Andrzeja U. telefon kaukazki., . kompletny sprzedam - Vliadomo;;ć Sienkiewicza 39 m. 5. cją strl~n chil'Urgiculych i tech- Wtllowej dzielnicy - zamientę na
Nr 154_12.
(180 P) rargowa 55 m .. 7.
~!<:[~O)
(2850) nicznych potrzebny do uru"~ho czteropokQjowe z ,vygodami w
m.ionej Wy'" ·orni. Oferty kierośródmieściu. Zgłoszenia do Admi~
EPIDIASKOPY - . mi.kr05':kopy Catgu'.: VJyŁwórnia
Sb'lin nistracji ~ziennika
Lekarz-stomatolog .Jerzv STADNI- niwelatory- teodolity inne ana- PRZY JMĘ starszą osobę dO .d:?iec. wać
pod· ",JuliaCKl powrócił.
Piotrkov;ska 164, ,..aty precyzYjne Zakupujc-snr:7e- !ea 5-miesięcznego, ReferenCje po- Chi.t·urgic zl1 YCh i Technicznych·nów".
(6121-p)Z D J Ę.c I A
LEGITYMACYJNE,
ż,>dane. Zawadzka 2 m. 4 od gcdz .. Poznan,. Wały Leszczyńskiego 3.
tel. 159--95.
954 M)
daje Jan Pu.idak i Ska ŁórH 16ej.
(W-307)
,KASO)
amatorskie
wYkOltuje
najszybPiotrlmwska 83.
(ll'I./N)
POSZUKUJEl\!Y lokalu handlo- Ciej, najtaniej. Legionów' 1;
KUPNO i SPRZJ;DAt
wegp - ~r<)ntowego w śródmieś
(202-P)
j.e.c!\vab potrz'l'7.EGAREK damski. Cyma. kupię. TR.,l.nn~RIL\ na
Sw. stnni.sla·.vó 2. TF.CHNII{A względnie sfu.:lenta ciU .. _.- Wiadomość: - kiero',vać:
INTROLIGATORSKIE, pudełkar- Zawadzka 6 m. 7 tel. 133-31.
bna ,.Tricot",
(2851) polHechniild. obeznanego ze ·st:ll_ Zakład optyczny Piotrkow~ka· 71
betem, do wyl>;;onania rysun1tów tel. 116'-:--28.
kie maszyny sprzedam. _ Poł11d(6117-p) 'l'el. 269-32.
.
(325-1"'1-.) WARSZ,ł WSK.<\ cerownia ~. Mie_
rzejewski i S ka. Piotrkowska 11'1
konstrukcyjnych pOSZUkuje :f·ma
tet168-77 ceruje garderobę - od.,Budowle Przemysłowe".
~~gło
A
s7,enia: L6d.ź, Andrz,eja Struga 7/6, ZAMIENIĘ loka.l sldepowy z mie- 'lawia l>::rawaty, kapelu~ze (187 P)
(60<l4-p) sz1taniem . na większe·· mieszl~dnie
WUlkanizacyjne. zgłoszenia. pod m".t€'racem. Za'ivadzka 6 m. 7 tel. towscy.
____. __ --.~~
z wygodami tel. 212-54.
(321-Pr.)
,Krajowa"..
(6030-p) 138-81.
(6Ila-p)
I?ABRYKA
VlyrobóW
Bakeiito- - - - - . ' . - - - - . - .. _ _ . KSll\Z·ó:I prawnicze, ekonomiczp~.,z~lkllje EKSPEDIENCI branży papi<:!mi.- PO~ZtrKUJĘ samocjzielnego Iliie- no.natnm\ve,beletrystyczne, poSII.NIKI elektryczne kupno-sprze MOTOCYKl. "Ziindapp" 350 cm wych,. Sien'deYvicza
l .. ręf.1 czej,
. :natel'iałów
piśmieai'lych, s:;:kania. 2:P I?k.Oje z k13chnią jła- szuku:ie Marian Ginter, Księgar
daż •. Sklep Piotrkowska .83, . tel. j·nnio sprzedam Karolewska 9 In, techmka-chronometr~zy st:v
11.7·24.
(5898 P) 15.
(306-Pr) SO.c.!3lne.
n. la
bl:a.
tCZ"'i., pr. acoVJ'. lliCY z~6nką. Koszta remontu. z'.yrócę. nia. W,!dawnictw prawniCZYCh i
(153-p)
dar;lem l ZYClOr;, :;,em do W'(6129~"U Odpowiedzialni, bez. zględnie .ucz~ Oferty pod "Natychmiast". (2841) naukowycb Jaracza 3.
ŁóżKA pOlowe, Kleszczyny. stoły, l\[LEJ{O spmszkowane, masło k~_ personalnego..
p) ciwi.
z pr'aktyką i l'efcren-::.,aml
'parawany, krzesła, stylisiu'l, sl~Jep kaowe, pieprz i inne arh'imłv
pOtl·zebni. jako kierownicy skle-· POSIADA~t'lokal Piotl."kows!l:a· _
f.ARY:U.NJ.l.~. Artyst'!czna .c.eroW'.
Południowa 6.
(P 1217) <cpożyWC7.0 - lmlonia1n.e pOl~<'!a·"::" PO'l'RZRBN A gospodyni. 3 of;oby pów. Zgłoszenia z :7,yciory«em, re-o S7,llkam wspólnika OI.t· -, t
nla·. wszelkieJ garderooy. klhmów,
dobre.
połUdniowa 23 fcrencja.mi pod "Kierownik".
. re.s"..
I
. , . e.! y
(;';1"gn2 _ep'-) \ Sr. ÓdmiC.jS1.~a. 6/5.
(190. P)
)JANEIHNY krawieckie damskie, Firma- Francis.zek Glugla i 'Rka "var'l.1nki
m. 9.
(6123-p)
(61l~~P)
l J .
męskie,
poduszki do prasowania Południowa. 28· tel. 115-32 .. (6Ul-p)
oraz figury wystawowe polec'a Jó_
OPRACOWUJĘ· materiały z. clłu-j W~TWó~.?n." PUDl<~~,'2!{. T~K
zef Sobczak, Lódź, Zgierska 17 "l PRZED I\M kl~ede~~. śtół.;'wrtlI'Y.
goletnich Podróży. Sz k
,O~ TlIROW'\'CH· _. Łódz, l..... ll;.,.'lskle~u
żyrandol
brą:z-o'Wy
Ban1~rytwprriia Manekjnó~.
(26/B.) fotele.
ju słonecznego z tt~l'Z~~3;1~:m., :;':1' 5;'. tej. ~66-85, \\,yl~on;l:ip. w:o:z~'.·
dnr5':kiego 8 m. 25.
(Sl),f1-pJ
Kło~otów nie' przysPUl'ZaIn. ·Zgło- be:go mdzaJu kartonaze.
(195. P)
MlKROSKOPY, nawet
niekomRedakcja.• Administr3('ja: Lódt,· Piot;-kowska !!G. tel. .ł!3·33 i 12lPH . SZ€111a pod "Naukowiec",
,2843)· --,-.-------------~pletne - kupujemy. Warsztat op1)01\1. WIlIę, plac. przedsiębi!:H:stW0 Redaktor Mc::e!ny przyjmuie· eodsienme Od gÓdz. 13·-14. tel. ~2 '8:
.
. .
.
(
. 11'ŁtTJ'tiACZENIA
uWiel"Z~'telniol1e
tyczny. Łódź, ;Nowomiejska 3.
h.<>.ndlowe, f,Ol?):,o- ..asto:pt'..3 redaktol"a we wtorki ł pi~tkl od 13-,14.. tel. 1'20-64:
POSIA:DAM lokal w śl'ódmi"ściu 'oraz p!'ywatn€: angielski, rosYj.
(231 Prl przemy·słowc,.
lekretart
I'edakcji
COdziennie
od
10-12.
tel.
20902;
kierownik
rlz!lI.h
na CIchą praCOwnię.
'Przyjmę ski, .. ·francuski.,
niemiecki !nne.
darl'two rolne KUPIMY-SPH7.E_
mlejskieg(\ od 10-12. teL 208-95.
.
wspÓlnU"a. WiadomoŚt~: B.' 1{0- Traugutta 7-1.
(2"'94)
TAPICERNIA Plotrko,~ska Nr 1J2 DAMY. Plac Wolności 6/4. 1!.')r]zi.- \łedakcja rekopisów nipzwrl1ca: •. Za' tret\<, . I termIny ogłoszef>
walsld Legionów.·s m.·S, (317-PrJ _,_._ _
. _.. _ _ _ _...,-.,.....-.,....._____
d3!.!)5",p)
spr~edaje tapczany
meblowe, hF ny .11-1. 4-6.
nIe bierz!! odpO!Wi~dzjalliQŚc1.
gieniczne. kana.py, leża.nki, ll:late_
I
N1KLO'VANIE. szlifowanie '.\olidraCi! podus'zkowe do łóżeh, '0ra? SPP..ZEDAJ\'J futro karak.llł')'NC w
i
S~{I.EP ~en.tnlmc. Ppt,zul~uję w;:;pói lllte, SZybko! R Kucharski i'.Ódź _
siatki.
(5397 p) 1,ardzo dobrym stanie. Tel. 2()~· 31. OZIAl. OGŁOSZE!V: Piotrkowska 96, III pletTo, tel. 1:23 33 t 123-34,
mka, dZlerZawcy. Of. Obszerny.
W.ólez!łllslm 63.
. (6053. p,
:zynny od godz. 8-15, Punkty prnyjmowania ogłO$~eń: PI. Niepodle·
. (fil03-P)
(6iJ%p' ~IOŚCl (hala), sklepy .. Czytelnika", Piotrkowska 62 t PioU'kowską 96
MEBLE: sypiai11ie, stołowa l ,-'o~
CR'/Io"'W OHł,OSZ]t~rQ': za milimetr szpalty za tekstem dO 100 mm
jedyńcze sztuki poleca
1". ",tU!;, ' - - . - ' - - - - - - - - - POkó.1 Z
z w.y.
PT.
Łódź.
Zeromskiego 39 ,el. 27!;;~. ,,'PRZEDAM . dom śródmiei':r ip , _ 1!ł. 35.- za 1 mm szpalty, od. 101 do 200 mm - zt. 45.- za 1 mm
Tel. naszych khentow. zez dmem f.9.
szpalty .. powyźe,i:lUO mm zl.· 6U,- la l mm szpalty. W tekścle do tof.! godami centrum na dw?
l,' , ) Plotrkowsl{:?' 114i8 gqdz, ;';-S.
171-45.
.
(314-Pr.) 47 oh.' Raczkowski Stefan zam.
mm zł. 6Q.·_":- za 1 mm szpalt.y. od 1m do :zlJQmlll - zł. 60. - za I mm
. F-O-T-O-G-'-R-A-F-I-(-~Z-~-"ł-~-a-l.-t;Y-'l-'-Uł-.J-'-i-p-r-'~Y
. . (łH~lO-p ł sZPl1;tty, PO\Vy·z!'.1 200 mm - zł. '10:- za l mm SZP}llty NER RO!,Om
.
DąszJ·tiskiego 48. nie ~e:'t rla~zY:n
qO
1>0
mm
zł :30. o'. za '1 mm szpalty. od 51 do 100 mm i!:ł. <{o .• 1':3
PcOSZl.TKUJElIIY
lokalu
handl.1weprZi'!dstawicielem. Do mkasowanra
"bOry oraz małaobraz:rowe ap~.ln~ty
.I.mm SZpll.lty, od 101 do 150 mm - zt60.- !!A mm ",i,palty. powyźe\
go dW~izbowego w Okolicy Pjotr- na1ezhości tak w. w., jak i inni
,posiadamv na składzie .YototpclJlAOFłA.IV)WANIE . f'R~.f'
lilU mm zł. Sz.. - za. l mm. szpalty,
kowsklej tel. 176-53 w go,jz.8-11. nasi pl'zedstinvicieJ.e nie byli I nie
nika" - 'Piotrlcowska 88, Kupno _. i . .
. . ..
(SU-Pr) są upoważpil:!ni.~rancisze~, Glu,--rzerJaż
(101' I ".J •
.
OnUl"'iZĘ:'!11,'· OnOBNE; osobiste l pOSZUklWMllł rodZin 20 tL- ... ~
~.t'
.'
POTRZEBNA wj'chowawczyni do wyraz. tlandl!')w'!'! ..... :3f).- zł .za wYraz, zguby - 20 ...... zł. aa wvra~
gla Spaclkob'ercy l Ska. Lodz, ul.
. .
SPRzEDAj\i\:;;;;;;i;;;;;;-u~ząd7e- dwc::jga dzieci natychmiast. za-II PO'!wklW'ania prs.ey - !H.- zł. -za \Vytaz~ (ns.jmnlel lO wyrazów'
SKnOMŃE p0111teSZc.zEml~~· ,,\} ·~.!Ód- połu.dniow~ '1.8, tel.. 115-32, (6037-p)
mieści,tJ znajdzie' biedna ~tudentnie fabryki lernoniady .. p.lse~f1ne menhoHa 6__ 39 godz. a.;....12. (603~.l W tekŚCie, w numerach świątecznych t nH~dJJiel~eh 3V proc. droz~.l
~~ " ~ h 11 n ~ II C!!; l? k o w 'Il.
P [{ O Oddział w ,.,onz! Nr Vl I ·..-nl';'
oferty: Prunków,
MIckJeVV1C!:<l
k~:
O.,,:~_l~Y
__ .,.,.z..., .t_e.l.ef..o.n_"e.. n.1". (60. . ,?_.~)
- ---- . .- - W,I\RSZAWSI{A krawcowa t>rzyj4-7, WojCiechowski.
(K 11~,,) EKSPEDIENTKA, inteligentna do
hurtowni galantel·Y.inej potrzebna
: LEKARZ poszukUje . pOko.iU tylkO muje sukrlie, wykonanie tanio.
Oferty
z
podani€'n1·
referencji
ldeina
gabinet
centrum.
Naieill';:t'1iej
SZybkO, solidnie, nowoczeSne :fa,.
BARWNIKI i chemikalia stale
I Piotrkowska Oferty. "ub. "Dok,. sony, przeróbki. Al. KO~ciuS7ki
kupujemy .,stabil" Łódź, Piotr- rować Dziennik Łódzki pOd 59&6. Odbit_ w drub;m' Sp.W,d. ..C~J'telnfk" ~h4 - lM', t'lł'ir~
(59116
P)
.t61''' lub telefon .160-62.
(6097 pl 21"':''30 IJI brama I piętro. (60/9-p)
kowska ?,~ teL 140-25.
(2816)

---------------------
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