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BERLIN, 13.9' (API). W zwiazku
z
Schuma'cihera
1'1
do St. Ziednoczonvc'h, w Befilinie
A p r z v p u s : z o z a i a , ze ozr,a,oza to nową
fa:ze POHtViki SPD,

Ma'oewry w. Y'borc'ze
w US

zami'e.rzo,ną. pOldr6ża

Mimo, iż do wyborów pretzyden.
ParHa Sohiuma,ch:e'ra, ktÓlr,a d,ziata
ta pozostaje jeszcze 14 miesięcy, .la, dotad w {JIi),arciu o W. Brytanię
kAmpania. l>fzedwyborcza
.mao'hecnie zrumlar zahi'e'gać o p-rotek
rzała. J'Uż w pełł.d.
cj.e sil~lireljs.z;elg:o sPOtśr6d dwóch pa,rt.:nerów a:ng}.os,alSikilch. Ponieważ \"1.
Oficjalnie ka;mpanięprzedwy- Biyta.'nia !lti,e zdołała 1Jirzefors,ować
borezą z ramienia partii. "'f!oTn~hJ.l-1 swego punktu widz:e:nia np. w SlPrakańskiej rozpoczął senątor
WIe, Za,~!ę,~i'a Ru~ry. SC:JlUill!l;Ci1t.e:r t.:Taft z Ohio, jeden z
wa:za ze szuka,;-;],e pwt'ekcJl u najpra"\\ico\"ych przywodców.
słabs,~e:zo p'rze,dstawic:e:la Widk:ej
za(~no,a.-I Tróiki j.eS't, już nie celowe,
~~ ::anÓ~~t~~lifo~~e~,
OficiaIni.e SPD p odkJ1elśla. , że pod-

Oregonu itd. Sppdziewają
po zakończeniu tego>obją.,$'t111
wyslmie swą kand. yd. atu
.. ręn.a..
zydenta. Niebędzj~;o:n:
dvnym i~lł:li:dydlł:tem w. . ,
tepublikańskiej. Ostatnio bs,rd~l;ol

~o~:r:~: Ij:O~:!~:r~~:~

Berl-.n-Ie m' o' W·,

W

Z doskonale zachowatlcj średnlowłecznej Bramy Krakowskiej
W Wieluniu dwa razy dziennie rozlega się hejnał.
(Fot. J.Płażewskt)

się, że

Prusy przesunęły się na zachód
będzie

Gdzie

stolica Niemiec?

W zw1ązku z przesuwaniem .się coraz
ba:tdziejna zachód ośrodków poUtycznych :rea-kcyjnych' Ni'emiec' wszy..' .
.'
,
'
scy hlitle,rowcy i partie z nimi: związane me chcą dopuścić,
by Berlin
pozostał na,dra;! stol'l.cą N~em.iec. J,edyn.i-e SED żąda; z uporem, aby w ustaWie, re'gulującej sprawę adrniJnis,tra.~j!i Bedifnra podkreślić, iż Jest on
rólż
sCI~U'maCheerraY:kOadn,bs?k'
l~.'I·a.
o~;~ann"]:a~~~l
nadal stolicą. Projekty: sooja:l oomokr:aty,czny i CDU
(chrzeŚc.iJ·ańsc'T
pros,z,en;e am',"
. "-', "... /4~.
Af1L'i :ma' qhataj(t;elrp:rvwa.f'nv. Z d~u demokracll) nIe przew.:duJą taiktego .punktu.
de1i 'st1ro'llv . ieidnak.roz.czarowam~
W z~ą.zku z -i:.nv. móWd: Się' w Berlinie .1.- Pr"1'I'Y nie tyl·e zostały
s,ocj aMemokra Łvczneg(, , .. Tele'grafu
. ,
" 'u
..
'
LJe
""'"
, . (Da;!ollzy ciąg na .str. 2-ej)
'zh'k'\vldowane, eo prze~unęły s1ę na z:a:chód.

BERLIN, 13. 9. (API). -
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'PO~SKA NAJWIĘKSZYM

Dziś przybędzie
do
WarszawY
przewódca francus.kich związków zawodowych sekretarz CGTwiceprzeI wodniczący Światowej Federacji Zw.
Zawodowych - Leon Jouhaux~

i

I

Nowe banknoty

50-złotowe

.WARSZAWA . (PAP). Naro:d.o·wy
Ba:nk Polski zaiWiadamia. że z dniem
22 września bir. wu;>-rowadza się do 0biegu nowe bilety bankowe 50-zło<to-

~:.j~I~~!Sj;. z datą Wa~'szawa,

15-go

~~dmntaklł'EM·IEti ,I EUR.8P.·IE' . . II'i~.f.~.:f.j]. ~.:~~
&mbasadora RP' W.iniewicza po' powrocie'doWa.s.zyngtonu'

prolbujia, swych

.

, '.

' .' .'

Wym.~

nowego bHetu

50-złotOiwe-

.ł b
h
metody wv,d'Oibvcia \Y<>JJda w POils6e ,go wynosi 164x87 mm. .
nowa~a S a, szyc
WASZYNGTON 13 (PAP) P
d ' d k t ' d"
sa dz~i:sj;aj ba,rozo prze~:1arzar:e .. Po-I Jedno:cześnie NarodOlWY Bank PolOdpowiednim nu)mlell(~ie.
" '. '. '. ..' ..9
. ,rze J-e no 'romea~, Wy,ra:zdaiżeniu do życzka u. dzie'lona pozwo~'la'bv' na' 'u- Iski zazl!1a'~~za, 'że znajdujące się do>hloz'n'" bvło
oWQ-y;ci,en'l.' ro-z,i'noWY z anie,rjkaflskim ws;pólpra-cv z pa.\stwauli z <l1chod,u , l
...
oJ
wicemInistrem 's,praw za,J!ra'rikZnYC'll
"
...'
~ps~zenite tych me'tod ip::~d:i1fesileni.e i tych czas w obiegu, lłlIety 50-'złotowc
Wysiłki
na jedllym kaltdvdacjle.1 A1'1mour'em. <l1mbasadorRP w \iVa- Aa'blera~ą-c s\~~e~ 'tl:now handlov!yolll. produkcji dla doora ży;cia Jr.~~po:da·r-I emisji 1944 r. są nadal prawnym
Trzeba pamiętac, że
szynl!doni-e W;ni'ew;:ci, który powró- m asalor :JillLeWH.:"t wviaśn:.f. t&. ozoegO w caled Europie.
l środkiem pła,tniczym.
bIikańska ma m
. dl niedawno do Stai11ÓW Ziednoc'znma fotelu prezydenta demokratom!lYIClh po 2-tvgodn:o'\;\lYIl1 pobycie w
po ·raz:~i5el'wszy od roku 1928.
kra!iu •. oś\Vi,adczv! przedstawicie-Jo~
opó i są przepełnione . więzienia
w łoni.e p·artii.. ,
,prasy. ż,e POIIska jle:st oibe·cni'e URJ- ::::---:--:-....;;......:....;..=:.!:;..:;..~----~...:..._--większym Plroduc,entem we)lja w E'llwalka
toczyc "kandydat-ami:
ąię będzie 1t1iedzvl sk~ne.ro
rOPI-e. Wvd-o:b:vc.i,e weglla w Po-1g.~e o·
rządu
następującymi
'o:becn~e 80 proc. poziomu
mas Dewey z' Nowego, Jorku
przedwoienne:J:o. Amba,sador Winile8unkowo ~ajpopularniejszy. '
W1CZ iPodJkneślU. i'e udzielenie pOllsce Oświa
on przy:wod<,..ą partii
przez bank mie,dzvn.arodowy kretdynei i part;i monar-chiis,tycznej nie Tht"
sInej w Kongresie. Senator
tów :rłia mo:der'1izacie kooa1ń bjloiby,
~ T~NY. 13.9 (PAP). brcd<:a pa:ti.a stwi'el'ldzaia-ce. ź·e u,hv(H"zle:ni,e nowe,z' że być uważane za Doorawe svtua~"
Taft, prz'1l.7'UJód-ca pa,rtii·'.w
t:rm ba:rdzi1ei k·«i,czne. ~ePo:ls'ka ni,e SOCJaJlistYCZlla odosita.~oświadcze;n~ rzadu z t)ffve:ds.tawldeli partii l'hera wewnetrzne.i. Liiberalowie Sryf,uh.,
oJ ••
lJod presia ;monarch'stów i czynne
starający się o uzyska-nie
ków za'granicznvch wvrzeklf sie swe
(~Ji na Imndydata z ntm'i.enia
.g:o zas.adni-cz'Ci:40prO,gl'a:mu, Par:tl~
tii od wielu już lat.
Są em pO s im słanie
lewicowe w dałszvm, cią!?,~u nie nalG-.
.Harold Stasse,n, ,gubernator
ża do rzadu, Obecnie nlle 'l1'le.g.a wą:~

D

k

Naro·d gr.e' C'k-·
• do
.1 nie ma zan fania
dczenie partii socjalistycznej w Atenach
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VOIk SdeUlsc h Gogolewski skazany
"

"""Mo

który rozpoczął już
przed wojl~ą z J
stą i zwolennikiem
w spra,,'y europejskie.
p .........""wst·..,...,· a""ł> , Sl'ę

o·'cbank'
. . a gestapow
. CH': Helena Sa'rnat

I{'

senatorArtur

dspen.
'r".ab.wergz·'a'g·raPnrl'!!Wn:. ~.<:m:z!.CaY, .

Ik

_

I .

Hellena Sarn.at w da,lszym rozwoJu
swej kariery zamieniła rolę sekretar
f.
.
~ze a.
HLend Ioase":przeWlduJąceJ pomoc Z Jej1 denunCJa?Jl. ZgllIlęł? w obodlaW~ Brytanii' w. pierWSZyCh la· zaeh.<lpcmcentra!cYJł1y,ch WIelu P.ola... 1.tl;JUA

,,,mI
. '..

ta.ch wojny.

t·

-

on . os ame k'l na. 1.... ~_t_
'.
~o~,~.<:lIllA.ę ..sw:r;~')
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Woher lippman W Po see

Przypuszczają, że. T a f t ·

, poprze raczeipoIitykę

. ,'",' '..

" •

.

na' 'śmierć

.

I

•

•

_

kow l Żydo;v, ~aJąc szer?k1e wP1'Y
wy i bez:posredm dostęp do władzy,
z ?sobistej zemsty oskarżył a ona
kSlędza, którego na IIliejscu ~elano. Po zakończeniu. dZiałań WOl'~nY1ch Sarna1; przen.iosłasię na. ZIem\e' 2:achodnie, gdzie 'Pod' zmiemo-

o~ała duże ges
prow~dzoną <.,przez
. "
kreślając jedllak-WARSZAWA(PAP). W dniu 16 b~ Koml:sja ziemska, widząc dewastacepomocy f angażowania się'
m:, prz.Y.b. ywa .d.o Pols~i s.amolotem cyjną . go:s:podark~ . tu.·az... wielki pron Ym. n8lZ.wiSlkiem
podarstworolne.

Wskutek

doniesień

Gogo,lewskie<.<o
aresz;to~.a.ni zostali przez Gestapo, "'a

następme. straceni Maj Józef, były
komendalIl1t AL, o,raz: żo-linierze AK
Stel.an
.c
Mucha i Stanisław Gruszka.'
Wyrokiem sądu Go,golewski Sikaz,anv
został na kM'ę śmiwci.
.

.

l .ywność
Ż

,

i, odzl.- eż

pliwości. ż·e

celem
rzi'l
d:u SOIIuIisa· rzeczvwisltvm
j,eiSt zniszcze:ni-e
Olhoz'v
Iewiioowe?:o.··
Dekla.racia . o amnestilj.. iest z Wy".
klvm
!Dod'stępem.
Oświiad.czemt"
st~vi~rd~a w kon:kluz'.i.l. że .. do'P6k'
WlęZl,ema sa przepeŁnione. dopóki ()
hoz!y koncentracyjne. przVIPom:nah·
c'e Da'c:ha'll i Mautha,us.enbeda istntt..
Iv.' d.o'Pók j' a'rl-ll','a.· z'a-ndarmerl'a .; 00lkda będa się \Vvsłu:g-uwa'łv reakcji naród nie bedzie mia,ł zau.fan:a do

rzadJ~.

.

dla.. p O l S k·'lC.h -dzieci
'nadchod·'·A· k-

.
~e S2Jw'ecji:maIl1Y publlcysta amery- cent nieobsiame,go pola·ódebrała Sarkański,.Wa.1ter Li!P{PIlWiIlZ małżonką. nat posiadłość..·
PSiIl Walrter Lippman przyjeżdża jak?
KATOWICE(PAP).OkręgQIWY Są1
.
goŚĆ J. Boreiszy,. prezesa "Oz.yielm-l rozpatrywał SJprawę Gogolews.kiego W· najbliŻSZYCh dOOtch przybędzie
gościem
ka", .k<tó~ego gościł u si'elbie w Wa- Antolniego, który w .Ć'Za:sie okupacji do portu dań ki . .
.
s~yn;~tome.
Iz:dekla,rowal się jako volksdeutsch, " . g s ego statek z . dutą WARSZAWA (PAP). Dnia 13 bm.
. ilością zywno§cj l od:rJlety, przezna~ przybył z Londynu do WaiI'szarwy ceznać -efekt wystąpień swyehsię wyrzec gwałtu
czon.ą.d1a dzieci p~lsldch.
lem zrwieOOenia Polski p, Frank Bow
kandydą;tów, aby' się
.
TDwary te zakupioo.e zostały w les; wiceprzev.rodnkzący p3Jrlamentar

ryki'. w spra,"1TV świ.ata..
."
W przechvieństwie do Tafta
wey odmawia kategorYCZnie ·.rozpoczęcia Jl:ampanii wybor~zej,
aż
~ó lU~mentl.l, który nastąpibeą)Osredmoprzed wyborami.Cbce·

ZI Z

.··r'·".'.e·.· 5'.·.t r O'.g. a· ' ~.'.•'I- e m,. . . . c a..

jak rellguje ophlia
napos*czególne problel1,1y~..
\Vzm,ogło
aktywność .
p
' . ''

to

W?.l

!el~cy republikańskiej,

I~

p.od adre2iemswych rodaków

":lUzl ~wego Ikandydata w Stasse. BERLIN, 1a.9

(PAP).- Z Dues. dzo~ych milionom ',mężczyzn i ko-

'~e.~a1~żyprzypomnieć, że Ta~t selclorfudonos~ą,że. W apelu, skie- biet W,szy~t~ich na,rodorw;ośei, któył ~,połautol'em ustaw antyro· rowanym do hidnQ~ci z okazji 'ob- rzv. zgmęh, Ja.ko af,lary hl.t1e.ryzmu,
bOtllI~vch

mery I

F. Bowles

Polski

Amerykańskie Towa~ ne~, r:~~~:t:~~~!a.~u;Ois~~ty~kOłO

AmeryOO przez'
rzystwo Pomocy dzieciom polskim. 10 dni,
Jak wiadomo Towarzystwo. to·. po.:.
wstało z imcj8ltywy dr. LucJWlika
Rajehrnana.
. ' .
.
W ciągu 6 miesięcznej działalności leci na zgromadzenie ON Z
zebrało 12 mili'o'nów d".łarów.
WASZYNGTON .(pAP), Sekxe!tarz
Rozprowadzeniem .",
darów
'.
.
wśró~ stanu USA Maa.shall opuścił Wa-'
najbiednieJszych dZIeci w Polsce Z3J- szyttl!gtoo. udając się do Nowego
mą się orgauizacje społeczne l cha- ku, ceJ.em wzięoia udziału wsesjf

• t'h przez. k 0'11- cho d u pamlęCl
"
f'
h
l '
. ,'F"" "
prZY;lflYC.
(nar
l ery7.mu'
met
są gotOWl wyrZec 'SIę raz na
g:r:s~/:.eo spraWia, żę
premier. Nadre~Da/)łnocnej i We- zawsze gwałtu, wszystkich Niem'
~D..zkI 7~.wodowe zarówno z
Karol Arnold,'oświadcżył: ców, obciaży hańbą, której nic nie
Jak 'f (~JOlJrowad7.~ lłl,"zeciw
wszyscy Niemcy do ostat- I zdoła wymazać".
mu gwałtowną, kampanię.
niego, po tylu krzywdach wyrZlł.
ryta,tywn6.

Marshal'l

Jar

'.

\zgromadzenia generaJ.nego ONZ.

Pismo ministra przemysłu i handlu Hilare~o Minca

Schumocher zabiega
o

protekcję

wujo Sama

(Dok-ollCZ€,llIle ze str. l .. ej) ,
związku

rozs·trzv!.!n:edem SP!,,,Slpo'sób
zal6g dyrekcjipańsłwowych fabryk związków azotowych le'trz.~!m 299~ Pl~oc. w stosunku do pro w\\'y Z.u,gjo,biaz Ruhrv
zmialle pur.:.
W Mościcach i W Chorzowie wystosowane z okazji uruchomienia' (h~~~~~~h~ir~'~wą osią\?,1nda te 'pro tyki SPD.
L
k"I W Musclcach ·I 25 - Iet
· · bOli
b'dukcle \v. roklu lubllleusz,owY'm 00 25
latach od cJlwHj przejęcia ':tft'kładów
"t'!]e podzielamy .~ nIsze ,.• Te}eflury
.Alego
. JU I euszu o Jęcia przez or:te,z
włądze polskie. '
' g r a f -'- ohaw Ulcktorych po1l1vkow
· '
·
I
wadze
poIskle fabryki w Chorzowie
OSI1<}<g'nied:e! to iest taiksa'ffiC> w.a:ż- s~~),. o:br~zuiac;vch • w j,as'kra~v;v~l~
ne jak umahOttll'ienie fa,brvki wbrew ~)U'1\Vadl ~IJe?eZPl,eczenst~a. \';~.~. k~.

do

n;e~

\V

(j\'VHznaCZllV zalf:)l)'w;'a,d.a

/I.

lO

W dn~u waszJTloh umcz,vsto'śd: 'U-\ ni'e remo'll!towanvch. Znane Oli sa PO-I chwtlli uzyskauia niepodległośct któ'
t.ue:homi'enla faibrylkii w MOlśdca,oh i wYlsJy i inwencja konlstruktorów i rei sztal1da,r zosta.ł odmaczooy krZY25-11etni,ellto i1;llbHeuszu, OIhieci'a prz~Q; I pra~owni'ków techni~zm~ch= .Zdaję l1Jem z~!sług;i.
• ,.
wladz:e pOIIsJjoe fahrvk· w GhorZO'Wle solbl1e s'prawe li PO,ŚWlę,clen, ,JaIGe poCałe] zaJlodze. a w s7JCzlel.!~·o1'llo~Cl
iPrzesvłam wam jak najse~decznietis'ze tvzelbil1le Ilwly.
alby faloryka :wslala ctY1r. naczelnemu 1. Szvma,ńs:kiemu.
pO'zJdrowieni,ą oraz żvczelnilR dals'zvch uflu·clhomiolJ1a
W ter,mill1i'e znacznie, dyr. aJdJmi'n. SI Zucizkiewi.:;izowi;, d'Vr.
sukcesów.
szv:bs!zY1m nilŻ pilerwotni,e nrz·ewidv- te'clh'uiGznemu Cz. Soibolle\viSikierrifi.
Zależ,a,fo mi ba,r,dzo na tym. albv w wano.
korn:strukO'to'wwi i IPirez'esowi rady za
chwila;cih tyclh być razem z wami.
W rezultacue wa,StzetR'O wvsillku na- kladoweli Br, Twa·ro:ócikieml1 o,rai;
jedmak balridzo wa!żne SIPra"ry zatrzy Wozy z Mościc z,e zllliakjlem .JaskÓłki" robolbnikoim Sto Skota,rsldemu. A.
ffil1:ia, mn;'e w W·ąlrlszawi'e.Doszly do ro,ln:ków j:nż W sezonie je' Uhemwj, J. KtlZ. se·rcl:e'cz'ni'e dzię,krllGh,c:,i1al!bym z,ap'ewiUić oaZy zespół s,i'eillny'l11 hr. Umclhon-ri,enie c,hlOlf.Qwu; ję W imielui'U !'tużibv.
pracowników falbry'ki w Mości'ca.·::h. było waSZY1m dodatikowvm wfelk;,m
Odv zdewastowana prz,ez Oikupa!nże z głęboka DOwalga ś1eidzil!:em wszy slukcteJsem.
ta fabryka w 1\'\ośócalch horvkala się
stkfe czynione wysiłki nad rewiudyWSlzY1sJtko to by,t,o n1O'żUwe tY11ko z truduośdlami ordlbudowY. ca,ły cię
kacia urzaldzeń i o:dibudowa fabryki i dzieki harmo1nilinemu wy~;i,tkowi dv- żar zaopatrzenia k'r~.JitU w 'nawozy
że w pehli dooe'nilam trud. iaki był rekoii i z,altolg'i f,ahryki. Trudno bvfoazotowe s'pwdl na fa/bryke w Ohorzowłożony w konlt~ole. r1emont ·zain- bv wymi,eni'ać . ws,zvs<tkk'h zastnżo-I w;·e.
stalowanie maszyn ia;'Para1t6w dwu- n~clh .pra,ooWITIików.
Wiem. że nile latwo bVlto dojść w
k'rorbnei tra!l'i'sPoI1towanvclh i d\VIukrot
WaJSza fabrylł.a jest pierwsza od produko,ii azO'tll':iaku do. 160 proc. i Sla-

I

Dla wygody· lud
Zmiany godzin

Ceny na

na poczcie w

R

L. p.

Łodzi

3. Kasz,a
55%

sią,ść do jej. opracowvwania.
Abv ufatwfć :int.erersantom ork'lltaZ alP ais wOIlnv'c!lt 5'~rytek pOlcdook. na drzwiiiach zamknieltv,clh porpo- wvch w nrzęd:zi,e Łódź 1 ful. Da:szvó·
p erwn e , Zmlany.
l:udniu urzedów umiesz,czone bcdą skie"Zo 38) ieSlt .iesz!cze Z'UUCZ'llY. 1nJuż trzy urzędy ,pocztowe na teT~- spisy 'Urzędów czynnych .do .wiec~o stvtu~ja wz'.2.'l. osoba prywatna. pra:nie mvasta pralow.ia we wszyst1nctl! r:~ z dQ\k~adnymJ adr~saml. Nlkt :-VJ.ęc ,I!na,ca pos.i,a,dać skrvtke winna zło·
dz.iala,ch od~oldz. 8 - 20-ei. Sa to: I TIl!e będz'le SIe b Iaka,,! w po,sz'Ulk;wa- żvć dekbmcie w urr,edzie Łódź 1.
po czym o'trzv:maprzydziat skrytki i
Łódź 1 ful. DaszvMlóeg;o 38). Łódź mu otwa,rtei ~ocztv,
_
2 (dworz,e,c Ka,liskO i Łódź 4 (ul. ZaDa~<;lz}l. ZI!11talna na Poc:~c~e Jest klu,ozvk. Opłaty mi1esiecz'ne za s:kryt:.
cho:dnia 67). \iVkrótoe. ma być prze- \vcz,esmel,tsze
ut'~c:ha'~111~me d:&l,a.łu ki sa nwstępując'e: skrytka na listy
drużona do godz. 20~ei pra,c,a w u- skrytek w 1!rzed~~e .Ł?,dIZ 1: Dotvclr Dolecone i zwykle ~ 40 zI. na przerzę:dz~e pocztoWV1l1l Łódź 7 ful. No- cza~ skrytkI .oDrOz.mac mo,zna bylo kazv i czeki PKO - 200 z1. na .pa,cz(O.)
wo-Za'fZ,ewska 8/1Oi.
od godz. 8-e] rano. Obecn;e ~oncy ki - 600 zł.
. Inne urzędy będa na.dal-czvn.ne w
.godzinadh od 8 - 15-eli.g1dyż brak

s.ięcy łodzian.

Ba~et

lPowitaJ Ihni.e'IlIi!em 111l~a-:
sita ocez; StawilÓslId. PO czym
50-osobol\Va o'rbesttl baJletu orde
·grata hymny: pOIIskj i rClJdzi'e!cki.
W pamięd wtdza pozosfa;j.e
s:i!lne wrażenie. na któr,e skiRda
sie na.dzwycza:ina rytmika i zgranie zesp·o!lu. tempo niema:i zabóJ-

cze i olR1romne wY1gimnastVlkowan:\e ta:nqell'zv. l?:rankza'ce z akrohae:ia_ S]}o'śród J1a:i!ba rd-zi'ej udanych numerów wvlkzvć należy
suitę ros vi ska. biał0l'USka bulbę.
kraikowi,aika 'Oraz .. g'wó'dźpr(l
g:r8.il11u" suite Ulkra!j:ńska. zakoń.ezona koza,kj,em.
t

Publiozność

t6dzika ba,rd'zo żv

mo-

wo rea,g'owala na .nie,k'lle
meultv pOlkaJzu. Artv'ści raidz:iecCYt wśród
kt6rydl z·na:idow3.łv
sie dziec:. byli gorąco oklaskiwanl i OIbc1ar'zani hu'ldetalmi kwia-

tów prz.erwf'epolkazu

cztonko-

Wskutek silnego wstrząsu tek_
tonicznego oberwały się zwały wę
gla na chodnikach i pochyleniach
pokładu 507.
VV momencie katastrofy znajdowało się na tym odcinku 12 górników, którzy zostali odcięci od
świata. Przystąpiono natychmiast
do akcji ratunkowej i mimo trudnych warunków wydq~o 11 górników.
W chwili gdy ratownicy zbliżali
się do 12-go górnika nastąpił ponowny silny wstrząs, który spowodował drugą katastrofę i zasy-

panie

11. Bułki 50 gr z mąki pszennej 8.0%

I

\21.

górników z

7.440,-

'l

Ol.

'...

Berlin - Sztokholm
BERLIN. 13.9 (PAPl W nfedłughm
czas~e ma być uruchomiona sitała kG

15.300.- "
250.215.170.{1.90.25.-

280.-

czel] Łodzi se~delc'zne l>odziękowani'e artvsf.Om radzileckim za
pięk'TIlew~ .io)

52:68 pkt

44. Masło mleczarski·e.

\ "wcl~ych"

Ka'l

.

ł'd

.]OO.~

:;70.-·16.0.80 .....,.-

310.310.350.300."";:'

300.-

340.220.-JiO.450.350.370.350.-

45.

480.390.460.-

40.0.480.530.-

Masło ósełko:w.e·
. . . . . .
Powyższe ceny wch!odzą w .żj~cie

.

430 ....,..-

o,d dnia 15 września, 1947 r.
KOMISJA CENNIKOWA NA M. Łób~
Z-ca (Przewodniczącego:
(-)

l.

JóZEF

AMBROZIAK.

ulrzy. many?

.•..
d'
•
:1" ., 'l
.
zauwa7.Yc dale Sle na :::Je po wyzszenm, o lCJ<1 ne) ceny \ no":rynkowej cenie, aby uzupełnić
::-Tnkach światowych t~ z.Jota. iLI~ni znów. są . zda~ia, Że w niedobory
kosztach p~odukc~L Na
CzesI! startować będą dziś w
dencJę zVvJ7zkową, dla złota. W
ten sposob podtr~ymuJe Slę sztur.z- razie czynniki rządzące w mysI zarze, Bombayu. Teheranie i Bagda- nie dawno zachWIaną wart.ość dola- rządzeń Funduszu Monetal:nego zedzie różni poś.rednicy zakupu.ia Ira papierow~?,o, ,aby u'ie dopuścić zwoleń na sprzeda~ złota po droż
przywożone drogą nielegalna z Mekjdo dewaluac:!l. ktoTa mogłaby mieć szych cenach od ustawowej nie 'u,syku. Peru. Chil,j f Abisynii złoto. katastroflllne następstwa.
dzielają,
i
\P 1aC ą C • .z~ nie przeważnie dolarami, Ty:t:?cza~em prod~tc~ncizłota do-o . W kołach finansowych Londynu,
OCZYWISCle ha!l~el ten jest .\y więk- I maga]~ s;ę podwyzkl :-e~y, twie~- panuje jednak przekonanie, że ~od
szym lub mmeJszym stopnIU zakon dz.ąc: ze k~szty prod~k:cJi od zakon- wyżka ceny złota byłaby korzystna
poilrz'e'bowan:a cctte1?;o społeczeństwa sl?iro\vany; Id;:ie bowi.em ,o to, aby czema wOJny powa:zme wzrosły, n dla niektórych krajów europejskic;h,
na o!buwie skórza:ne.
me" narZlzlć ~ię amerykanskim pro-cen?- ~ota utrz~uJe się ciągle na podniosłaby bowiem' przez vvzrost
Celem umOlżJ!wi'e'ni..,
. l a' ." tekLorom, ktorzy pragną. za wszelka pozlOmJe przedWOJennym. Towarzy- wartOŚCi rezerw złota potencjał fi,I
",", po Ja,( n 'lmz
t · · ob eeny paryt et zło::\
t st wa k
' Z
lota w K anadzle
. ,1 nansowy tych pansow,
. ,+
lct'orych SIła
.
sz.ei oenie ztdOlbvcia butów lJracowni- cenę urzymac
.opal~l
kom i 'iiCl)1 t:0tdzinoll11. ł6dz:k" OKlZ w w stosunku do dolara. ~. dlatego PołUdnlO~eJ Afryce;'v'ykazu:ią: yv nabywcza .z~niejs~onazostała na
po.tTOzu.,m. tC'lD'IU z. przcnivs,t.. e.,m. ~k.Ót,'za- Fllndu.sz Monetarny. w kto. rym. de-swyah bIlansach pow.a;zne .ZIDl11el.-, SkU.tek. ZWYZkl cen w Ameryce. Czy
n:'ł111 Ul'ltaUla. że ,)raCO\~7.n:cv posz;z'e I cydll:iący gIo,'; majl1 podobnie, jak i szenic dochodó:w. i proszą swe rzą- król walut - dolar - zostanie zdegÓ'l!nych D11wd'sie'biorstw i 1nstVhlCillw Ba!1kc1 Mię~zynal'odowym Ame- dy
zezwoleme n?- sprzedaż części'trohizowany. najb1iższa przyszłość
bę'~a z~opatrywać s.je w obuwie 7,'1 jJ'ykall1e,
zalecJł 'iNszystkim SWYł? posIadanych .r.asobow złota po wo1- pokaże.'
B. Z.
·po!Sred1mctwem zWla,z'ków zawo,d,c- Icz.łonkom,. ahy w obrotach zagramue
wveh. Centra:la Zbvhl Przem.
l1n YCh nIe płacili wyższej ceny za
Najlepszy czas

U.8.

.dl,a f Obot nilik"GW \
I ·UI y· ·I ka·1'osze
. . b '
,

250.~

• • • '. ~

zawodni-

O t t .
s a UlO

.2.:2.Q,~

38.. Bocz·ek SUl"'O'h'Y wędzony
39. Polędwic.a surowa wędzona ; •
40. Par6wkii i seJ:'delkj
. .
41. Kiełbas,a krakowska obsus!Zraill:a
42. Ki.ełba:sa zwyczajna' olbsus~zana
43. Kiełbasa polska obsuszana. • •

bt;da przez BaNYI<' promem.

uzys,kd'ł Machek \

'<\80.-".

~.

kości.

munikae.ia kOI!elio'wa na lhuN Sr-tokholm - Berlin. wa,g:onv przewo'źQlTIle

33.64.19.za 1 sztukę
37,za 1 sztukę
80,za 1 sztukę

16.200,-

riE~f;~~~fl~~!·~!;a~d~-:=~:~~;~O;:~~ur~~Cj~~~OZ~V!ICZY Gbecny parytet dolara b·,'łIf dzie
zakończenie
Na
prze.dls.ta w'del
OKZZz,lożv! w hni'enru mbC'tni-'

zł

~ebeil;k,a;- wieprzQwe .• _.••. ,.;;..';.:

n~1 wyścigu międzJnmI8'!}łbwym.

ustępowali

58.-'90.-

.' .

żeń.

Raze.g'rany wc.zoraJ w HeIeuOWłie l Uszu. Natomiast we wtorek wezmecz kola,nki . Praga - Łódź za- \ mą udział w mcCL:U rewan·iowym
kOńczył sję
zwycię~twem
Pragi l.ódź - Pra,ga w póttora,g:()ldzinLodzianie

72.62.-

6.210.5,380.4.990·7.800.3.000.5.860.-

:~2.:Mi~~r~~;łJ@z"d~"_~;"
23. Sb)n1l1iti'"
.": >,~ '. • ' . ' . . ' :
24, Smalec
.•..••• ~
25. Kaszalrllta z kaszy tatarczl1mej
26. Kaszanka z kaszy Jęczmiennej
27· Salce.son .
28. Salceson czarny , • • •
29. Sło,n:ma wędzona . ••.• • •
30. Kiełbasa serdelowa
31. Kiełbasa zwy,czajlna
32,. Wą.t~obtana • . •
33. Podgu'rlana . • • • • •
34. K,ra'kowska
35. Szynka gotowana .
36. Szynka suro\ilr~a wędzona
37. Szynka '. surowa węd~ona be:r.

ratowniczej.
Dwóch zasypanych górników uratowano, dwaj
inni ponieśli
śmierć na miejscu. Udało się również wydobyć owego 12 górnika,
który doznał tylko lelddch obra_

68 :52 pkt.

39.71.-

r

20. BaleTon ml,ęso; .. '-"

drużyny

Łpdź-Praga

Mięso wołow~

gat. (z,e; sztUk
tuczonych)
. . . .
13. Mięso wołowe n gat. (!Z·e sztuk
mięsnych)
...••
14. PolędwLca wołowa. '. .
15. ,.Mięso wołowe bez kości • • •
16. Mlięso rcmol1owe.
• I. • • •
17. Mięs,o pie,czeniowe
•••••
18. Kośc,! wołowe
• •. • •
19. Sch!ab . . •
to_
12.

,

zwałami węgla

3.350.~

6,100.-

10. Bułktangi!elskd 50 dikg

przyjęty w .\Łodzi, . ra,tUją' swych· ko'legówocf9,4Sft1ierCI:

W:zoralj o .!!.'oldz. 11 Wyst<.~pjił
'/1Ia slta'dilon:i!e ŁKS lOO-olsdboWY
halet nadzie,c:ki I,g,ora M:ois:iej,ewa.WSiDania,ł,emu p'oka:zowi tań
có'w p'rzYl?:ladato s~e ()Ikoto 25 ty-

detalicma
za 1 kg.

I g,at.

7. Chleb żytni !Z mąik~ 90% :
8. Chlep pszelMly z mąki 80%' ~ •
9. Bułkii angielkti 2'5 dk,g. • ~ » •

·B-o-Iet-Ig-ora-M-oi-sie~jew""'a-,...,-IB Oh at er StygOrn,lc:v,
entuzjastycznie

jęcz.mi,enna perł6wka

••••••••.•

4. Kaszli1 jęczmienna ł.ama:na 65%
5. Pęczak 70%. . . • • • • •
6. Kasz,a. jrugla:na 60% . • •

w kopalni Rokiłnica
'.

Cena

Oe:na
burtowa
za 100 kg

A.rtykuł

1. Mąk.~ tytu16. ~. • • • • •
2. Mąka pszenna 80% . . • • •

dzi1eń.

Podwóina' katastrofa

artykUły spożywcze

ObOWiązujące od dnia 15 go września 1947. rolm
CENY MAKSYl\1ALNE HURTOWE I DETALICZNE
W myśl Ustawy z dni:a 2. VI. 47 r. () zwalm>;M1iu drożyzny .: lYd.dmie,rnych zysków w obrocie handlowym (Dz. U.R.P. Nr 43, poz. 218 z dnia
13. VI. 47 T.) Komisja Oeill.nrikową ustaliła ceny hurtnwe i detaliczne
n3. artykuły spOżywcze w Lodzi:

cv. Tym nvemniei po,czta będzie da- urzedów i .InstytucH moga o.dbi'e:rać
żYli.a dlO tel,g'o_ by rozlszęrr.vć si'eć 11- pocztę ilUŻ o 7.20 mno.a ttrzęd'ni,cy
rzęldów.
pra,clującvdJ przez ca,lv w biurach· moga już o .punkt S-ej za-

dv

wy'kwa,H[ikowa:nelgo ,.persoluelu
ni'e
poz:wa:la naraZ11e przedłużyć 11ch 'P'r,a-

prz,e-I H~C. e z: oihle.C!a Pl'zeZ .a1melykanskl ka
wi;dywalniu rady ambasadorów w ro- pl·tal lstoltne;1 kOllllrolt nad DrZlemvku 1922. DO objęciu Slaska vrzez wIa stem RliIhrv .
dze polskf,c. .
\ Równocz'eśnie .. Te'legr,af" stwi{'rTo też iubHeusz swój macie prawo Q1za. że .. mimo zo·rlhvego pfze.ciwdzia
obcho:dZlłć z duma i z wiara. że n~e- łania ze stro'ilV brvtv'isk;ei soeialjza~
iednlO lesz·cze zadaulie tostatde przez c,Je clężk,itelZo przemysłu odłożono na
was zrea,lilzowa·ne w służbie Pobki.
lata".

ości pracującej

urzędowania

Wobec Ji,cwv:a1t zarzutów. że urzę
POtCzltorwe ko6,cza pra,ce o godz.
15ei prze'z co ludzie PfaJCUjąCY nfe
mogOa kO'fZvstać z j'dh us,łlug. DY1re!kcia Oklrę~u Poczt li TeI!elgraf6w w
Lodzi wprOlwa'chita illa tym odlci'nk:u

WSZVSdJki m. h"U.dill,OiŚCiOll. n. w.brew

w

Ka.l-I

l

Pratownicy o zcy otrzymoJq o. DWie przez Zw. ",Zowodowe
.
W m~arę ztblięian:a się ies.ienI.coraz
a:k tu alme) Sza sta}e s~e s,p,rawa z,aopa!Jrzema. sZerOklc.h rnas praCUJą' S
.... t t .
'.n. ve,h .w. o!.l
'1..1':Vlle.~ra~va, la l~'S' .ym
ha',rd~lle:l dO,!ll~o,sra. ze lakkO'lwte'~ llro
dUkCJa., POI."blOl.IW. prze!TIy~łu ~ko'rzanelg:o stale wZ!rasta. 'tl!~e lest les.z,C'z!e
ooa zdOI}na do nokrvclla w pel,nt za-

,Fraszka
Piękny wrzesień
Gd; ktos spyta, czemu biorę
Urlo,p w ł«t jesienną po·rę,
pO'Vv-iem Iir6łko, węzłowato:
,,50 fa na to, fak na łało!"

.o

miaire naDtv\Van~2

Skó-lc
f.a- ;;:}oi'o,

niż 35 doIarów za uncję.
be,dzie je pfzvdzielnta
.
.
'Pos'z,cz'el~6Invm zwi:'l7ko'm. we'dtl1.1l: I IntenvencJR. Funduszu Mone!a.rne
nQlŚ{~i cziO'nk6w l ich rodzin.
(gO dotyczy tylko transakcji mlędzy

rza,ne,go. w

7.

brvk obuwia

Cena w .fJeil1 ~mos6b mz,prowad:w- .11 państwannf.. natomiast nie dotyc~y
ne'.I!:O ()\buwia bedzi\e o 7 mo'c. niższa tego rodzajU ope;a~yj . 'li! ob:r~le
od komeircvlnei.
:veY\lnętrznyn;,. dopokl me zagrazaPoza hut.ami. również z,a pOśredni-IJ4. cne stałoSCl walut. Interwencję
ctwem Zw Zawo,dowvch beda· roz- tę niektórzy tłLlmacząsobip,
'prowadzane kalosze i' rekawirczki z;'- ~aprzeczenj? .pogłose~ ? mającym
mowe. ( b ) ·
Jakoby nasląpIć w nCl]bhzszym cza-

jakol

Vi'

~nia, 11 wr7leilnia 1947 r., plO dł~gich i ci(\żkicb cicrpieninch,
l,odzl, oPllI:t:rzony ilw. Sakramentami, przeżywszy lat 67

9. t P.
STANISLAW WES'l'ERSKI

zmarli

l\lIERNICZY PRZYSIĘGŁY, em. NACZELNIIi WYDZIAł.n
1\IINISTERSTlVA ltOI,NICTWA i REFORM' ROLNYCH.
zaspokój ,Tego d\1szy odh~(h"t' «i .. w :i!oni •• r!T.ia_
le,,", dnia 15 Wl'Z.eśnia 1947 1'., o godz. H~t.e.j w !;Hli>,..i"le ~\V. "1"T.~·ia ..... V;d.,.i,
poc:o:ym nastlJ-pi przewiezienie «Irogl('!1 Dn,m zwt(\l; ~.) grobu l'1l.h;Y>JlI')!·O na
,cmentarzu VI' 1'uS7Iynie, l) czym 7.aWilHJamiiłJ~ pOlIO,.!! VI: gll:IlIlkim 1>61'1
•
~ONA. CÓJUiA. SIOSTlłA. RR,o\T lHłA,TOW ..l
(3S&Pr.)
SYNOWA, Sl1,W.MH1':lt i W~F{~.KI.
N!liboieństwo talobnjOlj

_

mIr

inil~

..

Nieslety,lowaruzabrakło

Po prostu

Zamiast mąkil cukru-wymówki itlumaczenie

kto z tego. m6głby korzystać, moma się domyśleć".
Zainteresowanym :":~::ej podajeZ kół czytelników otrzymaliśmy lp:ą:.ZEPjS' ~ PRZEPISEM, ALE ... dłem DO towar drugiego cz.y trze- mv do wiadomości, że adres skleSzereg ciekawych informacji dotyI nfe bolało by mnie to wcale, bo ciego następnego miesiąca, towa- pu i klienta jest redakcji znany.
czących praktyki rozdzielnictwa przepis jest rozkazem dla niego, ru nie dostałem. CM:więe z nim
artykułów reglamentowanych. Tak gdyby
w sklepie tym, nie były się .stało?
np, jeden z naszych czytelników praktykowane "inne przepisy",
KTO KORZYSTA?
Łodzi
pIsze:
których byłem świadkiem. Otóż w
Kto pobiera towar z przesłanycl1
Jako szczęśliwy posiadacz karty dniu, w którym brakło dla mnie i do rozliczenia kuponów? Czy mam. na zjefdzie Str. Ludowego
żywnościowej I kat. chciałbym z innych tłuszczu p. kierownik 080- uwierzyć, że pan kierownik wysyŁódź gości dzisia1 ministra Kultych killm uwag "na marginesie" 'biście wyciął pewnemu panu kupon la kupony opiewające na większe tury l sZltulki SItefarna Dybowskiedowiedzieć się, czy faktycznie je- i na odwrotnej stronie karty ży- ilości towaru niż te, które zostały go o:raz posła Ple:t,rzalka, przyhystem szczęśliwy, gdyż moim zda- wnościowej zanotował, że tłuszczu wydane?
'
dzik
niem coś tu nie jest w porządku. nie wydano, przy czym zapewniał,
Czy w W"jpadkach, gdy w skle- łych z Warsz8JWY na wojewó; i
Przyczyną, która wyrobiła mi że będzie pamiętał i że tłuszcz nie pie braknie jakiegoś towaru na ~jazld ideowo - p\rO'gramoiWY 5,tTontakie zdanie jest sklep, mieszczący przepadnie. Ale i ta metoda sku-, kartki (co nie powinno mieć miej- nliatwa.
się przy ul. Legionów Nr; .. , w któ-' teczna musi być tylko w wyjątko- sca zwłaszcza, że rejestrację kart
Zja~d rozpocznie się o godz. 10
~y~ pobieram artyku,ły żywno- wych wvuad}{acll, bo sam dostąpi- przeprowadza się z:::t~;?znie wcześ- w sali Wojewódz.kIej Rady Nar.oSClOwe przeznaczoD.e na z!l~ejestro- łem kiedyś tej łaski, że y;rycięto mi niej) i wydawan~e. ~~'~O z?staje dOlwej przy ul. Ogrodowet 15.
waną tam kartę .PYWllOSClOWą. I kuponv na mąkę i cukier l.aś na wstrzymane ruP, nalezałoby
tak się jakoś dziwnie składa, że w kartce, uczyniono stosowną adno- przedłużyć wydaw~"li.a tego towaNa zJeździe oma>W1siIla będ.zte
sklepie tym podczas Wydawania t- "i~. Niestety - I:iedyprzysze- ru? Kto za to ponosi winę? - Bo m.In. sprawa gmin wzorowych.
art. żywnościowych braknie cza____
sem mąki czy też tłuszczu tak, jak

Minister Dybowski w

I

o

_ _ _ _ _- - '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-

~ą:ałoT;;IE~=:Cm mie- Ponad .3000

-

"

-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

wolny[h· posad wfabryka[h

czekluJ" e na spec]' alI·stów

Naturalnie potem trzeba chudzić O'
okresie c:z;asu do pracy w fabrykach
codziennie dowiadywać się, ,czy t o - '
,
"
"
i instytucjach 'państwowych' bądź
war już nadszedł. Ponieważ jednak
i
kształcq
prywatnych śkierowano 8.919 osób.
dni te przypadają zawsze na ko't
IN związku z jaskrawo występu:ią
niee miesiąca, więc wystarczy spóż
Przemysł łódzki odczuwa coraz_łach, wobec czego w chwili obect;Jej cym w, Łodzi n~~farem pracowniniS się jeden dzień, aby snotkać się bardziej brak vvyk\vaHfikow3n:ychlność wolnycp. m,iejsc we ':'SZystklch k?w nlewykw~,hflk0'Yanyct:. a braz zrezygnowaną miną Pana Kie- sił do pracy zwłaszcza wzrasta lIcz.lfabrykach łódzkIch wynOSI 3671. . klem fa~hewcow, WIększosć fabr~k
rownika, co ma oznaczać, że wszel ba wolnych posad w fabrykach wiu Również ~z;asta. zapotrzeb~arue przy~t~pl~a do mas~wego s~olerua
kie pretensje z tego tytułu należy kienniczych, które po tu'uchomienjU''O~ pracownlkov: Vf poszczego1nych spe-.:;ahstów. R?botm~ w Wleku o~
kierować do władzy zwierzchniej. ba romontowych napr"wiły znacz- mIastach proWIncJonalnych. Huta 18 (~o 3~ lat kierowanI ~ do nauk]
Myślał,em, że takich deUkwen- naz iloŚć nieczynnych d~tad maszyn, szklana Hortensja w pot.rkowie I?o- w ~"kaJniach i pJ:Zęd;z;~hl1ach. .
t,ów J'ak J'a nie ma wI'ęceJ', ale' 'Obecnie zwiększaj a produkcję.
szukuje 4~ ~l PZPB w Moszczemcy PZiP~ Nr 5 J?l'ZY.lęły ?st~tlllO do;
l W'
t t '
l i " 60 rdbotnlkow
, p r a c y l sikolema 1000 taloch praprzekonałem się, że jest inaczej . 1_ Cl1ągu oSaadmego pmosI;:;ąeCga6lnyo!hC W sierpniu 'br. Urząd Zalrudnie- cowników a PZPB, Nr - 500., Re' ma
WO.llllyCl
"'ł
~..
.-.
dz'
od.3-·
··
'
f a b""'"
towaru zas,' dla n
as me
f b k h pos
łódzkich
przedstawiała nIa m. Ło l wraz z
VJ<lałamj na '!-.uDt
mcy
CI pra~Jąc w
.. "ce ~ top
Pf1l1
Kierownik rJ'ytłumaczył ~ ry stac .
prowincji zarejestrował 12.147 osób niowe zdobYWaJą fach i w mIarę
na ępuJaco:
' h,pracy. W . l'lCZb'1e t·
uzd " ' ,
......"h~...
~----,. towar wydaje, się SIęPZPB
nam ,ł a d nie, ze
Nr '1 zgłosiły zapotrzebo- poszuku]ącyc
~ ,olUl~n po U.l:'1J ... 1~ , SIlU:>WJ.tl,.OWO
d, o 30 sierpnia, a 1 września J'est,'
''
'• k
'1 ' Ć tkal'YV oraz 8.790 pochodZIło z ŁodZI, pozostali medługlege czasu zaSIlą przerzedzo
JUŻ po rozliczeniu i nic nampom6c ;~~n~r~der:.lę S'Zą l os
.~'-ł.J ,
z~'iejSZYCh, oś~~~ P~~ySł?- ne ~ ~zasfe wojny kadry tkacri' i
nie może.
PZPB Nr 6 poszukuje 400' tkac~y wyc
w wOJew
leo
ymze przą e ;
.

przAdzolnioch

W tkain, ioch

sie' nowi fochowcy

I

o

-

i 150 prządek.

Wielki park samochodowy

Powstaje przy uJ.' Daszyńskiego
t..ódź

nie miała nigdy odpowiedJiiegO parku samochoaoi'ivego, tj. położohegO blisko śródmieścia i posiadającego dostateczną przestrzen.
Obe'cnie parrk taki powsli:-aj:e wprost
.. ,na~a.~h" J?-!"Zechodniów przy ul.
baszynskle~o _: i Sienkiewicza. Teren
dai.'łnego boiska nierrlieCkiegoklubu
spo1'towego "Union-Toi(l1'ing~'; będą:ey po wojnie nieo>g,ro~onym i' bezUżytecznym placem, pełnym g,ruzu
i nierówności, zamienia się obecnie,
jak za dotknięciem różdżki czarodZiejskiej w duży nowoczesny park
samochodowy.
Obecnie teren pod pa:rk ni:weloWany jest przy pomocy popularnej'
już dziś w Łodzi maszyny, zwanej
spycha,ezem. Wykonuje ona szybko
i dokładnie pracę, do której użyć by
d '
t rzeba k'lk
l
u zlesięciu ludzi. Wokół
spychacza gromadzą się girupy przechodni'Ów, przyglądaj'ąc się jego pracyPo zniweliOwan1u terenu Miejski
Wyd,.ział Komunikacji """"""stani d,o
~'~,J,."
zabru~o\vania parku kostką gral1.itową. Robota ta ukończona będzie
zapewne w pierwszej pWOI\Vie października.
.
"
~ark s:::mochodnwy będzi,e mlał p,0
wler~chnl~ ok .. 1200 m kw. L';ldz} e
przYJezdnI, mający do ~ałaibwlenta
int€~esy w cen~~m Ł~dzi, będą mo
gli tu pO'zostawlac S:\!\I'iO()~ samochody.
(o)

,-

••

,'o,

,

-

~~Y'~~l~~pr,~~~:~
1.;:ze!j~ięC.~f.~:,:' Karpie"
-

ZalPotrzebowan'le na speCJalIStów
wzrasta stale
w hmych przem""soJ

Otwo~tie

nowego szpitala
nastqpi włodzi wpożdzierniku

Potllebne, sq jeszcze fundusze _
, ,W polofwi,e października 'Plrze:w~dy
wane, jest o:twarci-e nowego s~pHala
PolSlkIeJiW- GZle1rWOflteigO ,Krzy,żaw Ło
dzi. Oheon:j:eręunont gmrtrClm do:bieg-a już końca, Doz QlS't atj e jlesz;cz,e :tt:rzą

dze,ni'e wnętrza j wy:koń,ez·en:ie Qlstart'tl!k~h szcze~ółów.
Nowy sz,pHalI staJnie sle waz-ną pla-

cówka naukowa. mie,śoić będ,zlebo.
t ~ ..
w:iem dwite kHrnilki l1n,l!\versy, 'e"C:JHe:
cihim!il:1;iic'zna -prot J. R'lttkows!ki,el,;.~o l
wewnętrZlnau'ro.f.
Tomasze'\vllcza.
Prócz tOgO owielktowaille iem zorga
nilz,owattl,ioe Wi!e!l'ki.e1j b'ilbiioteki me.dycz

szczupaki
i, inne ryby
d b d· ,
, d"

SłOdk OWO ne '

ę

marnuie papier

Kolei

Ł"
lle otrzymuwac
OZ
J

Plaga wojennych i powojennych

"ogonków" ustępuje po"'.:o~i ~ naszego życia. Do przeszłOSCl ruemal
naleŻY' wYczekiwanie godzinami w
kolejkach po ten lub ów artykuł
pierwszej potrzeby. Pozostały tylko
ogonki" po... bilety kolejoWe.
J' Tłok na pocil}gach zmniejszył. się
zua.cznie.Nie ma już mowY o J~
me na dachu, o wiszeniu 'na buforach, . czy stopniach. Dlaczego więo
przed kasami kolejowymi na wszystkich niemal stacjach i przed kasami "Orbisu" cią.gną. się wciąż jeszcze
długie kolejki, a kupno biletu trwa

tak

długo?

Odpowiedź jest jedna. - kolejnictwo nasze rozwiązawszy szczęśliwie

y.,iele powojennych

trudności,

wy-

brnąwszY całkowicie, z kryzysu, nie
l'ozwi~ło dotychczas kwe..<;tii sprzedaży biletów.' Możliwe, że dotych-

czas sprawa ta. wo~ wiWJ .ian-ych,
nierównie poważniejszych; nie dorosła do tego, aby się nad nią zastanawiać. Dziś jednak wartoby o tym

pomyśleć.

Sprzet'lai; biletów koleJowyoh odby
wa się w sposób pozostawiający wie
Ie do źyczenia.. GotowYch biletów
prawie nie ma., trzeba je dopiero
wypisywać.

W praktyce wygląda to tak, że o-:
tworzywszy okienko na pół, godZiny
przedodejśoiem pociągu (na mniejszych stacjach), kasjer biedzi si~ pię
tnaścieminut na.d wypisaniem jednego biletu. Na większych stacjach
i w .,Orbisie" wypisywanie odbywa
się może spra.wniej~ ale równiej; zbyt
dł,go.

Jedynym rozwiązan1em tej sprawy
jest wydrukowanie kartonowych bł.
lerow na wszystkie linie i odcinki.
Tak było przed wojną i tak powinno
być teraz.
'
Wynikają z tego niewątpliwe korzyści: oszczędność

czasu

pasa.żerów,

kasjerów, a przede wszystkim osicz~,dność papieru
LUTECKI

O·

It

ł

en

d

eszcz

Do
Redakcji "Dziennika Łódzkiego"

w związku. Z

notatk;p~i~gj.Uten

deszcz", mm1eszczoną w Nr 240
D'
:'1_
Ł'.3-'-:
•
"ZlenDIAa
oULdUego~ Zarząd
z dnia Miej
2-go
września 1947 roku -

Jesz,cze we wrz,eśniu rorZ1Jo>cz1llJe
Jak illlo rmu}e Centrala Ryhna.
s~e i't:isi1enna kail1llpania pol~w,u kar-l z'mallaty ostat'ulo z,n.acz'Il~e .. PI~tOIWy
pl, CenltlraIa" R~rhna IW Ł<H1zJ :law,ada ldQl"sz,c.. RYibV w ml>alre zibl1z,anla SIę
iuż sz~r~lzurm6w w sprawie dost.aw i.esfelti O?U!stzcz;a:ia ~tolÓniowp v.j1hrZ;e

ski -wyjaśnia, iż:
nPr~c~" na h ro~otach .dr~~tYCh,
l"ro,:" at ~~[l~, 'P'I.:"zez Wy
Koll!unlK~Jl-t b~ względ1! . na }:o:
ka;11Pi l Innych n1J sł'odk:owodnY'Cilt. ze po[sbe -udarJac s:re do wod c~rep.1el- n.Ie~zn
. ermmowego ~eJ wł KO
oraz rozP,oczęła budowę spe,ojalny,dh szy,ah.
narua - Jest w zasadzl~ poucza,s
tJ sen'w dla przeohowY a!J:ria ryb w
"
, "
. deszczu pr,rerywana, i o. ile deszcż
-; o ~'
'- w
.
i
Obecme ',._
ma.ga,zyn.ule
ste w dhiłordn! pada bez prze!"\'"" dłużeJ' niż 2 ges ta;an.e
'ZY-WViIl1.
, '~,A k'",
,. ,I. ' ,,ł
~.'t·.
, ,. oJ.
'+ -,'
Ł d'"
rt..
łod-' ,1'J!U'~ Eel W'lę~ze lIlQ1~Ol !Uorszy. ~0r.e dziny roboty w tYm dniu zostają
Z aopa,~rzeme
?'
~l ,\V r:v'vY S
!
będą SlPlrzedawan-e w okres~le ustan1'a ałk'··
- t
' ,
- '
C
OWIC~ ws rzymane.
ko"\vodne w o!kfieSl'e JeMe'llnvm ma Wy Ił '
nosić pona.d 40 tml dzie.nn:i;e
'_
i p,oowow',
RobotnICY, zatrudnieni na reboPo,za kar;p:a.mi ze stawó:V1 maią;t-l . WedlUr.~ intformac:ii Centrali Ryibrre'i tach drogewych, otrzymują obuwie
ków PNZ i WSQW w wojewórdz.l w roku bieżaCYm' nawet W Oilcr-esire drewnIane i kombinezony o;:hronne.
twie t,ódzkim przewirdziaillY ietst zna-!- Zh~lO'."Y"!11 n11e ,z~tbrakn.iie. ryb w Ło·
Za Prezydenta Miasta:
oZlny !~,port rytb do Łnc1zi z ilnnyclt II c1z~. lak to ml,alo ml'CJ,soo w roku
Mgr. Adam Gm,'berrt
wO'],ewodztw, a ~Jó\v.nie z PO'znański'e nble;dvm. (lbol
Dyr. Zanądu MiejSkiego
~o l Pomorza. '
l

I

I

.>

net,rzą:dzeIOli,e

S'witala -pomyślane zostallo bardzo nowocześnie. dz.lęki c~e
mu lecznictwo posl!:aw:o,ue b~d:zf'e na
\VV'sokitm poziomi'e.
PrOtiektowaue poPrzednio WY1koziczenl'e re:mo11tu \V pi,en/szych dnrach
wrześniia u!'e dal,o sre zrealizować ze
WlZ/lded,u na brak poOtrzebn::v:ch fUll!duszy. Po1s:kiCz'e,rwonv KrzyŻ zamierza w naib,l:ższytlli cza.si,e zOrgarn.iizować szeregimpirez, z któryoh do
chód prz'eznaczony' bedzie na -wykon
czarnie SZipilta,la. J'etdna z ,ty,ch imprez
jest wielka 10lterila fanto\va. (D

I

Mało z dam. się opr~e która
Krupce w roli trubadura.

KI.
'O' 'a'ela w

Lecz, gdy mąż za,z~bYwa
Krupka. guza wnet ob:fywą

B'er1lnIe

8
Berlin, we wrześniu
to nigdy p~ go tam nie zastanie.
•
'
.TeźdZi, kupuje. sprzedaje/i pośredHalle, eld boy!
Odwracam się i w pierwszej
,"
'
'.
"
. , '
, '
njczy.No. ale dzięki temu mogę w
chwili nie poznaję opasłego gruba'
miecldej knajpie ' dożywiać się po,
sa, który podchodzi do lnnle z przy_
(Kol'espondencia własna)
angielskim wikcie - zaśmiał się
jaznym uśmiechem. ZmyliłO'. mnie .
I
M!r. X, pOdsuwaj'ąq mi tacę zaką'1n
b
' ale po ch 11' . .
sek -.;.. lecz,' zar91Z spoważniał.
cYyTl ~,u r~;e. X,
d, ~'t: lUZ
- oto dob~ syffi!'ol ObecnYChibok i weszliśmy do niepozornej reNaj'lepiej jest dawnym hft1erow:Vlem. fo mIS. er . ,prze ., l ~r~m Niemiec, _ śmleje SU) M;-. X. De- stauracji.
com, którzy spoKojnie przepusZCza":
- Widzi. Pan, Niemcy wcale nie
Jed~~, z. na}wy'z:'zych turz~dl1lkO'~v k01"acja ruin, kt6~Ch nikt nie śpie- Nadbiegł kelner We fraku. :MI. X. ją cząstkę za~aibionyeh za Hitlera są tak ~niszczone.jak mogłOby, ~ię
polIcJl wledensIneJ, nts ępme "e~l-, szy ~ę odbudow~c i' 1uk5~, rze~o- wydał mu szeptem zamówienie.
pIeniędzy."
, ,
~dawac przygodiruemu. tUrysCl7,.
grant.•a teraz. o1;>ywa
brytYJskI,: mo me do n<:bY~la, ~stawl.on! ?a- -:Iedyna rzecz, której tu brak,
Cały w, ogóle. aparat produkcyj- ktory zobaczy troch! ~zo~ w mla
członek Bryt~Jsklego , arządu WOJ koprzypomn1eme medawne] sWlet- to SpIS potraw. Oto skromny, hołd ny nastaWIony Jest na czarny ry_ ~ch .• Pr~my~ lllemIeckI wła~ci
skowego w Nlemcze~h.
. ,_. neści.Ale niech Pan. spr61?uje wejść o~ecny..ch Niemiec na rzecz alianc- ne~. ~ficja1nie płace i ceny są na Wl~. me u~erplał" wymaga, tylko
- Wybaczy Pan, ze ,od;azu przeJ do sklepu. a' cudzoZlemskun akcen- loej reglamentacji środków żyW'llO- pOZIOm1e r. 1933. Przemysłowcy jed krotkotermmowych kredytó\V na
~ę na niemiecki, - , mowl. pot~'ząsa tern lub datkiem paru papieros~w ści i cen.
na~~ większość swej produkcji rzu- surowc~ i pev:nYc:h nap:aw. My im
Jąc, m:,! ręką w ~POsO? wcale me a:n rozwieje Obawy, że jest Pan kontro . Czarny handel jest wprawdzie caJą na czarny rynek. Publikowane kr~dytow . d~c me, moz~my, choć
,g,lelSkl, -: pr!-YJemnIe .czasem~oc 1erem magistrackim. Dostanie Pan meodłączną bolączką każdej su~o- cyfry pro<iukcH niemieckiej dotyczą qysmy, chCIelI, a sa~i NIemcy chcą
SI~ posługlwac ,swYID o~c~ystym Ję- wszystko, o czym .Pan zamarzy.
wej reglamentacji, ale nie w takIch tylko prOdukCji Po cenach sztyw- sytuac~ę doprowadzlC do absurdu i
.zykiem. WstąpImy gdzles na kolaWzrok jego zatrzymuje się na rozmiarach, jakie eibserwujemy w nyrch, w rzeczywi!stośct j.ednak: pro- P'<?głęb 1 ć pozory rozstroju, gdyż im
cję.
.'
.
sznurze lśni.'~cych samochodów ~u- Niemczech. ,L?kali j~k ten, znajd~ie dukqa jest 'Pf1rokrotnie wyższa, ty1 WIększy rozstrój, i gors~y o'?raz, nęJesteśmy na naj elegantszej daw- nących 'w k,lIk,l;lszeregach po asfal- Pa,n w Berlm1e setkI. W Zacho~ruch ko me potrafimy jej ucl}wydć i, 0- dzy t~ prędzeJ, spOdzIeWają SIę 0niej ulicy
Be:dfna, Kurfi.i.rsten- cle jezdni i J;>yta z ,ożywieniem:
Niem,czech, skąd właśnie wróclłem, statecznie nikt z nas n!e wie, ile trzymac ~~moc z zagra~icy .
. ~amm. Przed nami charakterystycz , - Czy wie, Pan,źe obecnie I jest zjaWIsko to występuje jeszcze wy- naprawdę produkUje się W' Niem- - No l Jak !?aD: myśl~. - ~pytana dla Berlina sylwetka Gedea<:ht- w Niemczech znacznie więcej samo raźniej. W Hamburgu czy Mona- czech.
łem, - pewnIe Ją otrzymaJą?
l):iskirche, Kościół jest wewnątrz do chodów o'sobQIWYICh w ruchu niż za ch'lum je się w restauracjach znacz, Weźmy rynek pracy. Pomeważ Mr.X. wychylił duszkiem potęź
szczętnie wypalony. pOdobpiejak i ostatnich .1Cit ~it1era? Wówczas ~y~ nie, lepiej niż bezpośrednio prz~d ls!rrie~e przymus pracy, więc każdy ny lde.lich. DoppelkehlU i spejrzał
~czna część domów z obu stron ły ograruczema benzynowe,
ktore w~Jną. ale zawsze trudno o stel1k. N1eIn1e:! ma swą pos,adkę za sto kil- na mnIe fIluternie.
lilicy. W ocalałych - sklepy, Luk- się.bano przekraczać,Naszc;.przepiSy ?~iśc~e nie każdy obywa~l me;>- ~adzi~sląt c~ ~wieś?e marek mi~- ' - Niech Pan tę troskę pozostawi
SUs OWe eksponaty, na wystawach no są Je~zcze surewsze. ale któz je prze
chodzIĆ do lokali. A:l~ nl~t ?I~ slę~Zllle. Ale Jesli m!e~sce pracy me Amerykanom.
Oni mają miękkie
Szą wywieszki: ozdoba nie na sprze strzega? ,
- ,
3yj,O Z tego, 3: czeio oflgalnle zyc/służy mu r6wnO'czesrue jako teren serca.
dat·'."
SkręCiliśmy z ~~Jl1 W: _ rWfnien.
z.awierania spekulacyJnych umów,
Stanisław Sławicz
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III.

godz. 16.45 na

Reprezentacja Łodz.i
wa:l:czyć będzi-a bez
HogelIl:docla i Włod::trczyka. Osłahienie
to
może jedmuk wpłynąć
uj'emnie na prilebieg
meczu, a,le panuje 0gólne przekoinanie, ż,e
reprez;enbcja
Lod'll

I

WJ.

etapOlwego CzęstOlcholWa - Ł?dź.
mY1l1L. boi~~""U ma być rozeglrany mecz
Ogółem sta~to'Wa.ć b~dzie 30 k<;)lfl'~
Ze względu na to, że w dmu tym, / sZiczY[)ioa:rnda!k:a IZ ud01alem dwóch rzy.
to Jest 27 bm. w roooltę stadion naj'lepszych dru:iyn łód:nkich.

lO

Lódzki Klub Soport ewy OTgal'lJZUje turniej siatkówki' trÓjek drużyn
męskich o puchar ś. p. im. Włardysława Załęskiego. Turniej rozpocznie się dn1a20 września br. (sobota) o godz. 17-ej w sali polskiej
YMCA. w Łodzi.·
Do turnieju mogą zgłaszać się
Itluby zrzes.zońe. organizacje młodzieżowe, drużyny szkolne i woj!!kowe.
Wpisowe. do turnieju od kaMej
trójki: Kluby i organizacje zł. 100,
drużyny szkolne 'i wojskowe zł. 50.
Zgłoszenia
łącznie z wpis0v-: ym
należy kierować do sekretarIatu
ŁKS ul. Piotrkowska 67. do dnia 18
września br. w godz. 9-18.
W dniu 18 bm. o godz. 20-ej odbędzie się w lokalu Klubu losowanie przy udziale przedśtawicie1i
(kierowni~ów zgłoszonych drużyn) .

I

ST. THEl\1ERSON

PA_N TOM
BUDUJE DOM

potTafiod:nieść
cięstwo.

·1

z;v·ry~

marr z '!'Dma'sZiowa.

Nl\wy klub sportowy .,*Portyzont w todzl'
U

Zawody lekkoatletyczne
w Norwegii

!8 -

SlK·OtA -----?'--..
TANCOl
Cyrulskiego

Wycieczko motocyklowo AZS

I

Wielka Impreza

Z'8wodu

wiaduj,emy się teraz, ż~rprojekt ;e;n
za·czyna poiWOif.ti wchodZIe na wła::;cl'N€ torry olrganrzalcyjne.
Za'tV'Ody odbędą się vV SOh?tę 27 bm.
I fJ.a srtadiDrnie ŁKS. Kur,aJt01r1Um szik.ol
ne w dniu tym ma 2'1Wolnić czę:śdowo z Z8,j'ęĆ szkolnych młodzli~ż, z8:by
mogła ona nietyIfro st~rtOlWac w za,..
wodatch, arIe i pirZ:y'glądać się jak
,~1.. k I '
waa:CQ;yĆ będ ą i~;u 10 eCi~Y.
Imjp!"elZa ta ma być wlel1ką m~ni-

sportowe·

młod:ieiy\ ZWM
bziś zakończone zostaną rozpoczę
te wiczoll."aj dwudniowe za:wody SiPOI'towe
Związku WalkI
Młodych
"Zryw" Województwa Ł6dzkiego.
' Zawody te zgromadzą na starcie
posz)C'z;egó1nych konkurencj'i sporą
iloŚĆ zawodników. Najwyższy po-

.is,

l"Y. . z.

m

M'~sltrz świ,ata w. ciezldt~j Jo·e Louis
podip'isal ko:nkakt ma lO-rund!owa wal
ke towarzyszka z Jersey Joe Wa,loott.

P,rz:eohvnl1, Lou1:sa

zaa:!melpfowaJ

kontrakt ten już IZina:cZlnie wcze,śnie:j.

Mecz

Er

..

42

nahrzmiało mU litością i wsp6l!czulteraz !l!itczego, serce
do
na nim
z dw6ch

Isttoo.

l U D • ł .... rr lU I
'iV r O ..
Geigerna,

łóżka, oparł się

dłońmi

biednego, sp,łak~n-ego stwo'rzenia i, .scqy~on;y .nad
I szlochają,cą Gruzmską, zaczął szeptac. NIe mpwl! zadnych wyrazów niezwy!kłych, podobnymi słowamn.pocieł"
ki
I sza~by łkają'ce dziecko lub chorego psa.
..
~ I·
- Biedna - mówił - biedna ma'ła kobietka, biedna
.
.... ...
I mała Gruzińska. Pła:oz, biedne dr~czone stvvorz·Oinke!
Autoryzowany pl'zekład Skrzywd:zon~ ~ę, ludzrie bY!i ~iedobr'~Y? <;:hce: z , aibym
ZOFII p ETERSOWEJ był pr:zy tdbie. Mam tu zoSltac? MQI~e b01SZ Slę czego?
Czy d~atege płaczesz? Ach, ty - głulpmtka, ty ma~a ko~

Perły znanej

cięm. Podszedł

STRESZCZENIE
tanem'ki Gruzińsikiej

skusiły "baroil1a'"
romantycznego wŁamywacz.a. ZorientOtwał

! bietko!..,

.

Jedną ręką POd1 Uii6sł do ust załan;:ta't1e ręce GruzińI sklej i ucałował palce, mokre od łez ii cza,rne jak u ma-

Się'OIH dokładnie w roz:kładzic pokojów tancerki mielej' dziewoz'l:Tt!l:ki;
h t l .
' 0 7 '
· .
1 i_
sz;k aJqceJ W Ut\:'BUSOV.rym o' € U 1 nocą, po gzymsie,
tuszem z OCZU.
balil{,Qill wl~.Iadł się do poko.jtu, w którym
leżały perły Gruzińskiej. Już mtał paJn "baron" zamiar

z balkonu na

twarz J'cJ' r6wnież była zasmarowana
Widok ten pobudził go. do śmiechu.

Wciąż jesZiCz.e płacząc, s:pos,~zegła 'Gruzińska ów do(z klejuo,tami w kieszeni) wrócić tą samą, n8[pOiW'ietrz- brotliwy podrzut ramion, z ja!kim ś':TIieją się sil:ni męźną drogą, gdy monterzy, repelM1ją;c tnstałację elektryczyźn1,:. Podszedł do łazienki i, powróciwszy z gąbką,
.
d .
.
, . etlT :f c:mt h o,~elu ' oś1 epia- ebmył UllNażnie jej t\va:rz i osusz,rł prz~nnies1onym, ręczczną, nl€'S,pO ZleWatnH.~ OiSW"l l l r ,
jącym reflektol!"eIn. Geig.ern IDus,al czekać.
J
.J
Tymczasem Grll~ńsil{:a wróciła z teatru zgmębiona Oh ,ndkiem. Gruzińs!ka leżała, spłakana, lecz uspoKojona,
g.romnie niep{)!WD!Cl:zeniem, j'a,kie ją spotkało. POIS!tanopoddając się jegos,tatraniom. Gaigern usiadł na brzegu
wiła rozstać się :te sceną i z życiem. S[po1ika~N'S!ZY Gei- łóżka i przyglądał się jej z u§miechem.
gAra w .swym mie,g~karn1u nie za.aJ.arrmOI\V,ahl sihlżbv
.,c
No, jaik!że? --- spytał. W odpowiedzi szepnęła co::;,
g dy "bait"on" udał zakoohanego mrod7..ieńca. Gr'-""'ziń' ~
'UlU
I
. l
ska rOIz,płakała się.
. czego nie Z1"ozurrma .
Gdy spłynęły plerwtS'ze' najlboleŚfliejs'ze klroa;>le, nastę_ Mów po niemiecku _ poprosit
pne przyszły ,łatwiej. Gruzińska plakała drofbnymi, ob_ Ty... ty... człowieku! _ wyszeptała. Słowo to ulitymi łzami, chłodnawymi i ciepłymi Z8'faZem niby derzyło w niep;o'boldnie jak ostro podana pi~ka tenisodeszcz latem, i Gaigemowi przypomniały się z niewia- wa, gdy trafia w serce. Panie, z kt6rymi miał dotąd do
domy.ch przyczY'n klomby hortensji W ogrodzie Riet;1. czynienia. ,nie znały wyboru piesz.czot1lwych słów. NaPotem płacz Gruzińskiej prżeszedł w namiętny potok. zywały go "kotkiem", .,buhkiem" lub .. sikarbem H , albo
czarny od rozpuszczonego !la rzęsach tuszu, aż wreszcie "dużym baronem", Wsłuchał sic w ton duszy, Za''lNartv
padla nś łóżko, ttuą'c splecione dłonie do ust i wyrzu- w
iednym jej słowie.' jakby w echo dziew
cając. z siebie wśród łkań mnóstwo słów po rosyjISku. Na dństwa z tej $fery, którą opuścił. Przemocą otrząlS!n~ł się
ten widok Gaigern zmienił· się z hotelowegO' złodzieja, z wrażenia.
bliskiego popełnienia zabójstwa, w pospolitego, dehrodu- Gdyby tylko mieć papierosa -;- pomyślał roztkli·
stnego mężczyznę, który nie może patrzec na płaczącą wiony.
kobietę bez udzieleniajei pomocy. Nie obawiał się już
Gruzińska patrzyła mu w oczy dziwnie rozpływaj1ł,j.

tym
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ElEMEtJTV
MATEMATVKI WYŻSZEJ

o:dibę,d:ziie sie 14 października

ekB.-/

Powieść

~r~ede

Dzisiejls~y melct?: zalPowiada się intelresująoo i n:iewąt,pliwie s:tać on bę
dZie na wy;soikim poziomie sportowym. . Zwycięstwo Lodzi w dużym
stopn&u uza,lemione j'es;f: od dys.poZycji strzaŁowej Cicho'ckiego, Ba,rana i Łącza.
Cielkarwi ,róW1niee: jesteśmy jak
spiis.ne sd,ę dotychczas ,nieza:vvodny
bramkalrz reprezentarcyjny Łodzi Ko

na rinl):Cu lvladi,sso Squ.a:re Galrdeill w
ziom wykaZUją bokserzy.
No,wvm Jorku.
d od
.
.'
JOle LouiiS nile może spotkaniia t.elg.o
Za~?,.y,
bywają .~I~ Pl:zewaznl: . z}ekcewa,żyć. mimo. liż wyr:a~n!le ~a!'.a bOIskach "Zrywu, l ZJeclnocw 'kont'ra'Mof\valTI!e
jako towarZy:slk:le,
festacją l~kO:!łItlerty<czn:ą młodzle~ nyc.'h. Cały Szereg o~lar~wanych na-gdyż Ziroo,dnie z o~wiad<:zelni,em preSTRON 124
szkolnej.., Dochód :z impr.ezy. Pl"IZ.
?r6d c~ka na ZV'lrClęZCOW. Wszyscy. z'esa .Amervl.{. aiń.sl.kl~ej UnU BOIklselr:s.ki!e,j
Zł 330
xa.ny:rostan1e na odbudowę Wa:rsza- uczestnIcy zawodow 'Otrzymają te- ewe:nt. przegrana 1)lrzez nokaut :p-oz• _ _ _ _ _ _ _....._ _ _ _ _..._........_...... wy.
tony pamiątkowe.
bawiłaby g-a tytułu mistrzo,wSlk~elgo.

VICKI BAUM

Przek?,na:nie to opa!tc jest

Unia pomocy op.alrta j'est o gl'1aiCZY
Zjednoc'wnych - Urbana, RącZ!kę
i Bajarna. Ciekawi je'Siteśmy jak
U
Su
IB
gralcze ci vpadną w walce z bał'
S,poot łódZild roowiSa się. Obe!crue PioltrkolW'slclej 49· telefolIl 183-25. Za:' d:zo powa_m prz.eciwnikiem.
do kornkurencji Klubów S[pOit"t.JQ- pisy na członków przyj:muje ZaJl'ząd
wych w Łodzi, przybywa nowa ł e- Klubu ood!ziennie w gode:. 8-15 a
dno.8ltka złmżona z dawnych Żołme- nadto w poniedzia!bki, pią.tki i soborzy Polski Podziemnej.
ty w g?diz. 17-20 w lokailu Klubu.
Wojewódz!ki Zairząd Zwiąe:k~ u- , !errr:tn~y!k zeb~ań WSl~?stkich
czestniików Walki Zbrojnej' o Nlerpo-. C!Zd:onk?W 1 kal11,dydaltow Se~cJl 1) Mo
dległ,ó.ść i Demokraicję w Łodzi, po,· torowe)'ł- czwartek, dma 18 bm.
w s-tol;cy Norwegii. na stadionIe
wolał przy Zarząda,ch Oddziałów gOdz: 18 - pTze~;vodniezą,cy mjrr. Se- Bils:I'et. odbył v sie Z-dniowe między
Związku
Kluby Spo,rtlowe "PaJl'ty- rocikI A?toni; 2) piłki nO,Ż!lej - p.ią nalwd!owe zawody Iekkoatle'tyczne z
zarnt" w· ceilu Ulurzyma.nia zdrowia i t~k, ~ma 19 bm. ~odz. 18 - prze- 'lld'z.iIa,łem zeslPolu amrielskiel!:o •. Po1i~
tęży:zrny :fizy:cznej członków, drogą ~dmc;zący mjr. Hllaik Jerzy, 3) My teClhnic Harriem". zawodników duń
ro~ow:SClechn,iania SPOll"tÓW' amatolr- shwslnej ' - sobQtt~, . dnia 20 bm. sldclh. s7.weclzlldch ino,rwesk:ch. W
skich we wS!lystkieh dziedz:iJnaJ~h go:~z.
p,rzewodruc~ący p:or. Ma pierwszym dnkt zawodów. któl'eodspodu. Ztl!rząd Wojewódziki Klubów mmsl~ Stamsław.
. 'byty sie przy niesrPrzviaiacei po gocyjnej oa:j,all"oiWiując cenne nagl'ody. S:poroo'wyrch "Pa.rtyzaJnt" w Łodzi uW ~ogramie - wyborry ZM'Z.ąd6w &t.ie. w Tlosz,cz:el,ZÓ'!nycll konkuren. '
~OiDJStytuował się w dniu 18.7.1947 r. Seiklcjl, progrram pr3JCy na :roik 1947-48 cjatC!ll 'I.lzys:ka.no nas,tę;pu,jace w,VlJ1,iiki:
~~ew-mone są l~lŻ nagJ."odyod w nasitępująćym sikładzie: preoos Zehrama odb~dą się w świetlicy Klu
Bilelg: na 100 m - 1) La'i'TIV (A) Ł?dzik!ego. OJm-. Zw. Ki()11aTsJcle!~o.
10.,15 s'ek. 2) TTa'flhe~ (Norweig-ia) Łod0ki~ Kjoleje Eleklbryazne, ŁKS ltd. Klubu mjr. SerotCik:i AntOtni, wi'GetPre- bu pl"lZy ul. PIotrkowskiej' 49.
zesi wor. Ro1of Zygmunt, JałDwiec10.7 selk .. bielg 400 m: 1) P:ke (A) WyŚCIg 2I8.p{)l\Via.da się imponJUj~o ki' StanIsław, Sek~etarz P!pOO". Okra- 1:---"',....- -.....
50.1 se:k. 2) D.ulffy (A) - 50.4 sek..
i nielwątplLwie sp~łm.i on swoje za3) {Jrp'S'alh:l ·(Norw.) - 51.1 sek.. 1.500
danie propagan.ct:OIWe. Łódź w wyś- sińslki Ma,rian, Sika:rbnik ppo['. Mamińsiki StaJnisbw. Z8JI.'Ząd ten jest }emetrów: 1) Jo.eflR'ens'en (:Dania) cigu d(}()(b,'"1Q,ła PO/Isiki reprerz€1ntolW'ana
dnooz,6Śnie Zanądem Klubu SlPorto3:56.8 mi'n ... 2) Gordlfr:idse'TI (Szwe,cja)
będzie milnimum pmez 8 z8J\V'odni.k6w
NA.RODO\VYCB
wego "Partyziant" przy ZalTządzie
- 3:57.2. 3) Salcwaara (Pind!.) n!l ~eile z Pie.traszewskim i Gryn- Miej,skim
I NOWOCZESNYCH
Związku UczeSitTItikó~1V' Wal
3:59.5.000 m: 1) WHhelmsen (Nor~
klewJ.cmm.
ki Zbrojnej o NielPodległość i Demawell.da) - 15:22.8. skOlk wzwyż: 1\
Specja[l:nym kooc-espondentem z wY kra'cj'ę w Łodzi. Lista człioników zaBin~er Lei:md (Nonv,) - 1.90 m. 2)
Władysławo
Ś~1gu: dookoła Pol:ski z it"amri:enia Re
Pa,v.Ht (A) - 1.85 m. sztafeta 400X
lożydeli Klubu SpOlrtowego "PalI"ty~
daikcji "D:zieIt1JIliilka Łódzkiego" bę- zant" W Łodzi obejmuje l6-tu azłon~
wŁodzi, Kilińskiego 85 300X200X1'OO: 1) An:g1.i:a - 1 :59; 2)
Gzie red. JamsŁaJW Niec:i€cki, który ków znalIl)'lch l za służoIl.1Ych. dz:iałaJCZJI
Norwelgila - 1:Ęi~4.
'
telefonicznie nadawać bedzie X'elR- bojowni!l{()rw w WiaJtce
Zapisy do KOMPLETóW
o niJepodle..
cj~e z [pOISZczególnych eta1Jów biegu.
dla POOZ~TKUJ~CYCH
gtlość oz oikutPantem.
Za:rząd Klubu
Na HelelIl:owie zainstalowane ZQ_ p.owołał nastęlPuj ące Sekej e Spo['to~
ł ZAAWANSOWANYCH
Kie110wnnctwo s'ekcH motocyklowej
we: 1) motoll"owa, 2) myśliwska, 3)
oraz
AZS-u o llgan.i!Zlu'ie wycieczkę nad
pirMd nOimej', 4) leikkoatletY'crlilla, 5) na LEKCJE INDYWIDUALNE
Wartę k Srer:adza. Zbiórka przy ul.
bOikJselrslka, 6) szermiEiI'lcza, 7) kołall"przyjmu(fie
ska, 8) narrcia!1"ska, 9) piłild ręczne,j, Sekretariat Szkoły CODZIENNIE P oludniiOWelj 10 o godz.. 8 rano.
10) tenisa stołowego. 11) strtzeiLooka.
od. god7!.łny 1'7.eJ dó U-ej.
młodzieży Izkolnei
Z SERII
Zooząd Klubu
mieści
się przy ul.
(110;N)
P.isail:iśmy w SlWOLm czasie o kocle
..PROSTE K S I .4. ż KrO
c:zmej ~ebie Z'O:rg~waIIl.ia dla 1 - - - - - - - - - - - - - - -.. 1
ZAWIŁYCH SPRAWACH"
m.łoweży
szkolnej
j1alkiej.ś
wielkiej
:Lo,u,
w.
,.p.,.I"c
.
•
.
WO
.
,lc:ot,te,
.
~Jm[lil'ezy leklkorutletyczn.ej. Otóż .do-·
.
. ... ,fI> ... , .... .... .
..!.
..
.
,R.,WILKOWSK:I·: .\'

zostanie pr.zeoz młodzież
Px:zyja~ kolat'zy do Łotdrl;i tOICZekiy
szkolną,
postanowiono j'edtlJogłOŚlnie[warn będzie ...około godz. 16. Kolametę zorganizować w Helenorwie.
tze przeja<lą . więc .~ całą ul.
P1l'2;edstarwiciele ŁOZK w oSlOba~h Piotrkowską, by p6Ź1!liiej :zaiklręclć na
PIP. Ka.a."l,Pińs!Icie,go, Wil"óblewskieg,o i Pmnm-ską 1 wjooruw do HelenO\va.
Jóiwika zap~i1'i utrzymanie kon- Orgarn1zatOlI'zy lCZymą jak naJj1da.lej
troli na całej trasie oocimka łódzkie- idą.ce staf'anfa, teby te ootartm:ie kilogo w sobotę 27 bm. i w :niedzielę 28 metry trasy pmeibiega,jącej przez
bm.
mias,to mogły da'ć peŁną gvvaxanoję
Prezes Zatka poruszył spr<liWę z,.oc- roowinięcla finislzOiW'ego iem(pa i za,...
ganiZlOwania facho:w~j obsługi telefo beZ[)ieczenda POtrządkJu.
niemej z tr.t;tsy.. Meldunki podawaKołarzy, przybywający:oh do Ło
ne będą 00 p€IWle:n czas. Zgromadzo d~ czekać będzie cały szere a cenna p~blicmość będzie więc. dOSlko- ny~h n~gród. Na@l'odę ho:nor;wą 01naJe mformol'lNana o wai1ce, ]taka to- fiarrowuj'e Reda!1reja "Dziennika Łódz
kiego". .NaJtQmia'slt ,cały ~ereg klubów spbirtewy'cn i stolWa!l'Zyszeń j aik
,!:,ÓV\nnLeż f:inn handlorwych i SiPóldzie,!
ni przyłąicza się do ~kcji org,aniza-

Trójkami przy siatce.

l

.p

Na oSIta1lniej konf,erencji olI"gaJUiZia- ca.yć sdę będZie na HZJOSle. Zanim ko- l staną głośni1d radiov.re. Zawodnicy
cyjnęj' w SfPrtlwie wyścigu kolalI"Skie- Larze v.rpadną na Helenów, tymcza- w Łodzi [>O skońCZOll1ym etapie Czę
~dookoła poo.s!ki prz.edY'slruton,v.ano san odbyWać się będą na tOll"ze
r- 8'toooorwa Łódź za,trzymają się w
szczególOV\To diwa po:wsrtałe projek- śdgi t{)l!"owe z udziałem miejsco- GrraJnd Hotelu. Stołorwać się będą W€
ty ustaJ.eniamiejsca mety wyścigu wy,ch zawod.n1ków. NatomdaiSt na sa- "Ftr.asz:ee" przy ul. Piot,rkowskiej 96.'

ŁKS zajęty

~tal~iOlnie ŁKS

dz· PoznoR

(")dbędzte s'lę międ:zym1as:1lorwy mecz wszystklffi na wymkaich uzyskapi~ka1\..~i Łódź POZinań z cyklu ny,ch w poprzedn1ch meczash o u t"OOJgryweko puchaa.- Kałuży.
chalr Kałuży z WaJrsizarwą i ŚląskIem.

",'escić się będzie lłI
Kolarze przejadą
całą ulicę Piotrkowską

przez:

mO(I Diłkapski

STRON 294
Zł

800
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cym. się, ~awie sz,częśliwym wz:rdkiem. Po chwili dzwignęł:a się, siadła, od:szUikała nogą pantofel, który spadł
z jej stopy, i nagle, bezpośrednio stała się damą·
- Och, Olch - Wyjąkała - olch-la-la! Cóż za sentymenty! Gruzińska, pla,cząca, to przecież dziwowisko!
Od laL. talk, od lat przecież nie płakała! ' Monsieur
pt"zelStralszył mnie bardzo. MOIllSleur sam Jest wi'nien
przy!krejj tej scenie.
Mówiła w 1:trzeciej osobie, chćąc iZln6w wytworzyć pe.
wien dysta,M, oo1inąć nie51podziainie owo "ty", lecz człe
wiek ten sltał się Jej za b1iski~ juiż, by mogła nazwać go.
"panem". Gaigwu :nie z~!1aaa.zł odpewiedzi.
..:..- Tea,tr zżera ogromnie nęrwy _ ciągnęła po niemiecku pod w1fażeniem, że jej nie zrozumiał. _ Ten ry, O h
gar. c, tak. , ry'gor panuJ"e u nas surowy. ,W,y.czerpuJ' e
.0:0. Jednak doszcz.ętnie.Rygor nakazuje to, czegohy się
zmibić nie chciało, na. co nie ma sie... jakby to Dowiedzieć, nie ma się chęci. Nie wiem, ~ czy 'z:nal~'e jest znu. ~
.
Źeme Z,uy"'f: s'llnym r~~gorem?
,
J
Ozy pani mówi o' mnie? O, nie, ja i'Obię zawsze,
co mi się podoba _ powiedzia~ Gaigerrn.
'
I

Gruzińska podniosła ręke z daWinym swym '\:vdziekiem.
..
O
k
,tal, monsleu'1" to ś'\vietnie: gdy ~ ma ochote
weJ·'sć d
~.
.'.
.,
.0' pol 'o'lU ebceJ kobIety to S1ę don po prostu
h tk " . .
b II
h
I wchodzl'
....A gdy T\~rzYJI'd'
Zle c.e a 1SZen'la po a <Onae 'c~vtt;~ Slę to bez namys,łu! Na cóż monsieur ma teraz
o ęc.
L

L

Chodzę

Swlai na cenzurowanym

A

Ale osiągnięto też wyniki ujemLE wróćmy do naszych ślą .
ne - całkowitą jałowo§ć dośwradskich czworac:!J."ów. Zdaniem
czalnego zwierzęcia.
jednego z najwybitniejszych bioIo·
Dopiero przeprowadzone ostat- gów francuskich, prof. Jeana Ronio doświadczenia na owcach w' standa, w chwili obecnej nic nie
francuskiej fermie państwowej "IN stoi na przeszkodzie, aby zjawisko
Rambouillet udowodniły, że naj- zaobserwowane po wstrzyknięciu
lepsze wyniki osiąga się wpro--ra- surowicy owcom wywoływać
dzając odpowiednią surowicę do- również u kobiet, a więc niesłycha,
d
,
kładnie czternastego
dnia cyklu nie zwiększyc praw opo dob'Ienstwo
,
.
.
.
menstruacyjnego. Już jeden dzień podwójnej czy potroJnej CIąży.
opóźnienia daje 80 procent jałoNiedaleki jest więc czas, gdy
wości.
jedno zdanie:
W chwili obecnej w tysiącach . - Doktorze, c~eę mie? trojaczferm hodowlanych w Związlm Ra- kI! - decydowac będZIe o przedzieckim zwykli hOdowcy wstrzy- biegu ciąży.
kują domięśniowo
Swym owcom
(w)
surowicę krwi owiec ciężarnych,
zawieraj.ącą znaczne ilości wspomnianego wyżej hormonu, ot rzymu- Sylwetki zasłul~lwcb łodzian
jąc niezwykle wysoki procent ciąży wielokrotnej.

CALA

mieścitJ

Czystość języka

Doktorze, chcę mieć trojaczki. Rewelacyjny prze rót
w dziedzinie biologii. Wizja niedalekiej przyszłości
Spokojnie wysłucnała francuska Akademia Nauk
referatu Maurice'a Caullery'ego, który przedstawił w:yniki badań swoich i młodych biologów franouskich Cb.
Thibaulta i M. Laplauda oraz uczonych radzieckich
z prof. Zawadowskim na czele.
Spokojnie może dlatego, że część staruszków smacznie spała w czasie posiedzenia, a może dlatego, że uczeni
nie zwykli en:tuzjazmować się swymi odkryciami.
A referat ten, choć pozornie m6gł zainteresować jedyw
nie weterynarzy i hodowców, zapowiada jednak wie,Zki
prze,wrót w dziedzinie biologii.

po

Pisaliśmy niejednokrotnie o nieestetycznych wystawach, o bra~u
cen i podobnych rzeczach" rz~caJą
cych się w oczy przechodmow1•
Ale doprawdy nie wiem, co jest
gorsze: nieestetyczna wystawa. c~y
straszna polszczyzna, Jaką wypełnIa
ne są kartki z cenamI.
Rekord w tej dziedzinie bije nie\vątplhvie sklep konfekcyjny na rr~
gu ulicy Piotrkowskiej i ?aszyn:
skiego (Przejazd). .Jeszcze k~l~a dm
temu sprzedawał on "bln,skI , a o~
becnie zachwala następujące, artykuły:

"Swetr",
,.śliw:ak"?,
,
.,Schal'.
,

lopr.zesław§ane
p·

d

omy .

Powoli więc porządkuje!ll~ mI asto. Robimy to nawet gorlIwIe. często aż za gorliwie.
Bo któż to widział, by przy tych
jesiennych porządkach przestawiać
aż." całe domy.
A zdarzyło się to na ulicy TrauguUa,

prasa polska poświęciła
Przeprqwadzono odpowiednie do
miesiącu Vliele świadczenia,
oczywiście na zwiemiejsca przychodzeniu na świat rzętach. Wyuik. był pomyślny. Sztu
kilkorga dziec.i na raz. Wywołały czną drogą osiągnięto intensyfito warszawskl~ trojaczki pani Af- kację cyklu menstruacyjnego: zatek, potem trojaczki w Błoniu po~ miast jednego jaja, dojrzewało ich
Warszaw!}, a wreszcie czworaczkI jednocześnie kilka.
śląskie w Bogdalu.
q
A czy wiesz, drogi Czytelniku,
I
I
Urodzony w kwiet-nd,u 1889 r. w ,Najpierw jest posesja nr l, póź
jak często zdarzają się takie rze_
SZCZerCQ'me POW. łaski,ego. Dzi~c;i1- niej nr 17, a potem znów nr 5.
CZ~:? Bliźnięta są częstym z j a w i - . '
ą stwo, '1 m~o,d~,ść SipędZl,ł. w ŁO~Zl.' )J~
skiem. Co setna ciąża jest pod- Ukazał sIę 12 i 13 zeszyt "Wiadomoścl \>7ch w hanolu detalicznym w Łodzi r_~kalC1C ~lę., Jak "Y:~l~ J'~g'o WWleS11l Ś. p. Celestyna
wójna. Trojaczki
rz chodzą na Sta:tYlStycznych". Z z,a<izytu Nt" 12 zesta_l'oraz ceny łódzkie wolnorynkOwe art y- I\~w, dZl,eCI ~olboLmczy(h. ~ tJrud~y
..
. ~
• t t
d ~ . yc
wia:my dane, dotyczące nilcktórych Clen kulów przemysłowych i usług w handlu I mI warunkamI ma t,en-alnvml, \V, l ~Przy ulIcy PlOtrkowsl~le] na 0(1Ś~a
S o. razy rz~ .zle~.
~oracz- wolnorynkowych artykułów żywnośclo- detalicznym.
ku 190'5 stai'e W sz,erega~h mlod~le'z'y cinku między Daszyńslnego a MokI natomIast to JUz wlelIn luksus,
....
waIcza,cei o s,zkolłe polska. Ukon- niuszki znajduje się tablica ogłogdyżzdarzaj,ą się jedynie co miArtykuły iywnościo\ve (detal) w Łodzi
czywszv s,tudia na wvodzia1e iHoz,Q- szeń \Visza na niei różnobarwne
lion narodzin.
w :~j 1946
kwiec. 1947
maj 1947
~o~'~ym w Krakowle, wra'ca
LO-Iplak~ty, 'rel~lamujące . odczyty; konAle cóż to wszystko ma wsp61- chleb ~ytni(80Bfo) 1 kg
25,0
29,0 (90'/0)
39,9
Zl l rOZIPoczyna
praCe z~awol ow". ,c,er,ty., widowiska. Wiszą też smutne
nego z hodowlanym referatem pa- mąka pszenna (70%)
75,0
100,0
105,0
Pocz~~tkowo,: lalko n,auczyclel szkOłY czarno-białe klepsydry, z których
C 11
'
? P
d 'b '
kasza jęczm.
30,0
45,3
59,3
pow::,zeclhne,l. a nastepme w laJaclI dowiadujemy sio że umarł ten a
~~ au ery ego.
rawa, z ?Czy- groch polny
3M
42,5
46,3
1919-1939wvklada ł.aci'ne i język t
c O rzeb zaś"'odb OZIe si
wtedy
hsmy trochę z tematu. Wroćmy ziemniaki
•
6,5
10,3
10,2
polski W PaIlstwowvm Gimn. lVleski'lll en, tP
p. '1 d i ęń sJani: przewięc na salę posiedzeń Academie masło osełkowe
375,568,604-w Łodzi. Od 1923 do 1927 r .. jako a we y. JI~:C)? z e r'. ' ł
- YS.lbs1łę CPhołnOpu~~: ,.znwae€;tn
des Scienes przy rue Mazarine w m
~eko tnikeZbierane
29,0
37,5
43,8
czlQln~k l\ilallÓ,S'tratu m. Ło,dzi pletni 0- czyta, zam
j aJa sz u a
.
8,2
13,2
10;8
b i l' ł
"k
3d .
go porza dny , y
.'. ,:, Paryżu
mięso wolowe l kg
:UO,210,195,-,OW aZ q ,aWnL a-}JI"<zewc".l1'czac,ef!:O 1'·
'-.'
,
_'
:
"
,
_
29:;,280,273,wydziału Oświ,atv i Kultillry.
c mle :i na pocl~szelll~ przYJrzy s,ę
CZENI, ktorych referatu wy- mięso Wlepr.. owe
333,280,273,.
"
rozleplO'nemu afISZOWI teatralnemu.
słuchało właśnie siedemdzie- ~~~~:ra.
i
0/
218,178,180,,Z. Haj~owski uC,zestni:czvl W ŻY,- Zawsze to pociecha gdy umarł ktoś
sięciu dwóch starszych panów z sól biała
1\
10,7
11,0
11,0
elU praWie wsZVs,tkl<?h stoW~trzv:szen inny, a nie my, a my możemy wle.. h
.
kI Artykuły przeinysłowe I usługi (detal)
11auko,,:v,~th ~a ter,eme. ŁodZI. hl0rą~ czorem wybrać się np. na Żołniero ze tkall1l' l egu
.' onorowe~ w. a
szcze,i:>;olme ZYWY ud7-1at w 'p'racac'n rza " bohatera"
"
pach marynarek, oparh SIę W spirytus 95°/.
~~~:=
970,970,Komisji BiibHol5!:ra,HczneJ Łó'd7-lkiego
l
.
~wych ~r~cach .n~. stwi~rdzon~ ~r~~i:!lo opało~e".
~,
500,~~!:=
~~~:=
Odtdzi'ału Polsll\i.e,2"o Towarzystwa Hi- Dosyć jednak tych mozofieznych
JUż dawmeJ fakCIe, ze dOJrzewanIe robota ubrania mę.
3,500,7,500,8,000,- /
storvcz,neg-o..
rozważań. Wróćmy do naszej tabli.. .,
d ' k
. ' ik6w zelowanIe butów męs.
900,2,750,2,875,-- cy
oto'z' w tych dnl'a"'l' n l .
JaJa l Je,g<! wę row a z .J aJn
. mydło do prania
•
195,371l,380,Pracował równi'eż w KomisH ba"
.
~
d
a eplOno
poprzez JaJowoą.y do macICY, gdZIe
,
.
dań iezvkowvch. 2"waroz,nawczy!ch i na niej plakat. Na białym tle odcid'
może" nastąpi6 zapłodnieRzecz jasna, te chodzi tu o statystykę pośrednio ,nie roozna czerpać wytycz- , k
;,
. d ;
K' ' .. na się wielkimi literami słowo Ce?p1erO '.
' •
k
rozwoju cen w przeszłości, z której bez- nych dla ustalenia cen Obecnych.
(t) la, 'o . \yjceprz~'NO n,CząICJ.," ,~mJ!S]l lestyna". i cos' tam I1I"z:eJ' d,ro'bn" ym
nle, zalezy od Jednego z ta popuŁadzkl'eJ PolskiegO SIowmlka Blhl1olarnych obecnie hormon6w, wygraficzne,::;o. Z. łia.i:kov'l'ski by.t <llutO- druczkiem.
twarzanego w przysadce m6zgoudności W święcie
rem" S7Jelr~lg.u m'a,c ~Q,l~'11i~tvcznych
Afisz nalepiono akurat w tym
wej a dokładniej - w przednim
. . '
.
~mosrO'd ktorYCrrl, WVillJ1emmy Jes~icze miejscu,
gdzie przedtem wisiał
:e' ' ł ..
\
.
. Bardzo mtf'l'esu}ąco ,~rzedst~'\vJa Ib:rał~ s~ę przeszło 1 J).~O,OOO ~Vl~Z~-,~' (1 "Ele:.!;ii na ,śln:erć SZ:lmbehna", 2-.. czyjś nekrolog.' Szeroko, czarna
J J_P aCIe..
'
.
. SIę statystyka frekwetlc}]l publIczno 1 Jezeh chodzi o zb10rkę p1elllęzną Akn)s'tvohv J. Kocha,nowski'et.Q;o. 3, Bo obwódka otacza tytuł sztuki, sugeow cykl menstruacYJny, . zalez: ści w poszczególnych miastach Pol- to najwięcej zebrano w \"'arszawie ruta' w literaturze pieknej rzecz o rując .przechodniom, Że sztuka F.
n~. .qd, tego .4armonu,
moze byc ski W zorganizowanym Święcie Lot 1.000.000 zł., BVdgoszczy 791.000 zł.. PelgiOl1alnvm mo.fvwie lite'ra,c'ki:m. 4~ Rohasa, zeszła ze świata.
romy:. TYtp'llczny(np. u kObiet), niczym.
ŁodZi 600.000 zł., Poznaniu 385,000 Artur Gliszczvllski.
pierwszy poeta
lub tez sporadyczny (llP> u królL , Okazuje się, że w Łodzi popisom zł" Bielsku 100.000 zł. Lublinie t6dzki - szk;,c literacki i wleJe inDrobnego druczku nie czytaliśmy.
,cy czy kotki tylko w okresie'rlli). lotn:ezym przyglądało się 250 tysię- 82.000 zł.
.
nych.
Nie wiemy więc kiedy odbędzie się
W związku z tym biologoVirie za- C:Y, widzów, wówcz~s gdy vi innych Ogółem akcja zbiórki osiągnęła 5
Z. Hai.kowskizi.I1:i'nal śmi:e'rcia mę- wypl'owp.dzenie sZlanownych zwłok..
interesowali się czy nie' mozna by mIastach: Wars'zawle 150:000,. Byd... milionów zł.
cizeń:ska w Oświęcimiu. (S)
"
'
goszczy 120.000, PoznanIu 100.000
wywoła? lJ.ormalneg? cyklu men- Krakowie 100.000. Gdańsku 70,000: I~Z~~l:-::--~""------":l~A-:--~s~to~s~UJ~'e~s~ię~p~rz'~Y:-=ch~o~r~o~b~ac~h~w~ą~tr~o~b':Y"',~k~a--,m~i~en~i~a"":ch~ż":'ó':"łc":'io""w"'Y"'C":."'h"',"':k~a~ta"'r""z"'e"'ż-"o"'łll"'d"k"'a""'i-k-r ~
U
struacYJnego sztucznIe, zastrzyku- Radomiu 50.000, Katowicach 50.000.
~#'
Ib. ft Ił -..
szek, uporczywych zapal'ciac.h, złej pl'zemianie materii i artretyzmie. - Sprzedaż ~
jąc dożylnie odpowiedni preparat Wrocławiu JO.OOO, Lublinie 20.000.
H. NIEMOJEWSKIEGO
w apt. i sld. apt. Labor. Flzjol.-Chem. "Cholcldnaza", Warsz3\va, MokOłtowska 50. ~
hormonalny.
Ogółem na terenie całej Polski ze·
W ubiegłym
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ło to zupełnie naturalne ze wzglę

Kronika kulturalna

SPÓR
O
LITERATURE
WSPÓŁCZESNĄ.~Jan Kott w ~t
tykule pt. "Zoil"~ zamieszczonym
W "Odrodzeniu"zaatakował niezwykle ostro patiom i tendencje
współczesnej litt!ratury polskiej.
Gł6wny jego zarzut dotyczy po·
wieści polskiej, która bardziej odznacza się for1l.1aZnymi walorami,
niż treściowymi. N a zarzutu Katta odpowiedział w, ostatnim nume
rze "Kuźnicy" Stefan Żółkiewski,
zbijając je p.J(lkt po punkcie. Dochodzi on do wniosku, że literatura powojenna w Polsce, zarówno
tematyczni~ jak i ideologicznie od
powiada Z'6ipotl'zehowaniom współ
czesnego czytelnika, a i poziom
artystycz,1Y wcale nie ustępuie
pod tym względem produkcji literackiej ~a granicą· Spór ttwa i
prawdopodobnie przybierze ogólniejszy charakter.

du na 1210je zai,nlteresowania 11"..ittematy~e, które skierowały' mnie
do muzyki. Nareszcie muzyka stanie rozumiem czego ten cymbał 14.000. Ale z czasem trzeba bylo niejednolitość społeczną wsi. Sfo- la się tI'eścią mojego życia".
chce ode mnie? Może się też w przyjąć, że liczba. za.bitych się'" sLlnek chłopów bogatych do maloTobie kocha?! Słowacki, pegazy gala 100.000. Łatwiej bylo ustalić rolnych, spory między poszczegól...
SURREALIZM I PROWINcudze za ogon chwytając, chce się w cyfrach straty matetialne~ Na nymi grup?mi. na wsi, prowoko- CJA. Popularny dyplomata Julian
na pal'nas pakować. To za Mickie 1 i'Stniejących w Hiroshimie 90 .000 ~ane. specjalme przez klasy po- Przyboś w numerze 3s-ym "Oc1rowiczem powtarza to znowu Byro- budynków zburzonych zostalo 62 SIadające są glównym motywem dienia" ogłasza, że nigdy nie byZ
na naśladuje, ~ryginaJności za tysiące, a 6.000 -:..rszkodzonych t.ak, tych ksiCfżek. Ksi~żki LeOni; Kru zwolennikiem surrealizmu. "Owgrosz nie mając. Nie ma nikogo, że nie opłacało się ich napta'wl~ć: czkow~klego. są ple:w,sz>:"ml, wpro szem ~ pisze - bywali niejacy
Jdoby zimnej wody na głowę ria- W centrum miasta było tylko plęC waaz~Jącyml odwazme l bezkorn- Mrozy. Mrozy, to przeważnie polal, powiedzia;wszy, że.na oąJa.- budynków zdattl1l)Tch do użYCi~ ':0 proml~owo ~emat w~lki klasowej eci, i to przeważnie prowincjonalni, pod koniec dwudziestolecia
flach imitacji daleko i wysoko nie niewielkim remoncie". Ale najCle'" i na WSI do lIteratury' .
Rzecz W tym, że "Sidła'f Leona działający już w stolicy. Naiwni!
zajedllie. Poezje, którymi nas 510- kawszy fenomen, to wzrost bujnej
wacki obdarza, na pr~ze(1ty spod roślinności na miejscach dotknię- Kruczkows~iego to powieść na te Cóż oni brali za surrealizm! Japegazowego bgoctl'a wyglądają. Spal tych wybuchem bomby: "W parę ma,t pracuJącego inteIige,n.tta w kieś dziecinne, naiwne marzenie,
cudze piórka w jego bazgrałach, ~ dni po wybuchu bujna Soczysta przedwojennym środowisku war- jakiś ogródek w księżycu, jakiś
nic ci prócz głupich achów nie roślinność poczęła pokrywać rumo ~zawskim i ani tematycznie, ani sen na sianie. Nazywali to :esz.
zostanie ..."
wisko. Wkrótce zielona fa.1a okry· ldeol~gi?znie nic wspólnego z za- Cze fantazjotwórstwem. Jak gdyla sobą wszystko,- każdy kawali gadnzemem wsi me ma.
by istniala kiedykolwiek twórczość
PISARZ AMERYKAŃSKI O ziemi i murÓw i gruzóW był zielo'
artystyczna be~ twórczej fantazji.
HIROSHIMIE. W ostatnim nu- ny. Widocznie tak dla ludzi zgubMATEMATYKA I MUZYKA'jLecz sielscy Mrozy lubili masło
CH()PIN O SŁOWACKIM. m~;ze ,~Ty~odni'ka PQiws~e,chn.e- ne emanacje bomby atomotveż, .0- Zma,rły. ~rzed dziesięcly. laty naj~ maślane". - Ta namiętna filipi.
Tehże numer "Kuźnicy" zamiesz- go z.n8.jduJemy streszczeme kSlą- kazaly się przychylne dla roslm- Wyblt1'l1ejSzy muzyk franouskt, ka Przybosia jest wymierzona
cza fragmenty nie:lnanych listów źki, ame:ykańSk, fego dZienni~arza'lnoŚCi. Nie tylko jej nie z11'isz~zyl~, Maurycy Ra,vel, al.t~r POPuI~t'-lprzeciWko., zmarł,emu' ~d bom_,b Y
Cho,ina wybranych do druku o przebIegu wypadków w Hlroshl ale pobudziły do niebywalej bur nego "Bolera, wyznaje w SWOIch niemieckie; poecie Tóze{owi CzeprZEZ Paulinę Czetnicką. Listy a- mi: pó .z~Zt1cel'liu bo;n~y, atomo~: ności i szybkiego ",7Zrosttl"',
,pamiętni!"aCh, ~ da, n;uzyki dO- ChOWiCZO~i,' które~u. w,ypomma
dre!owane są do Delfiny Potoc· weJ. KSlązkę czyta stę Jak sensa, p:owadzlly go Jego zamteresowa- się jego prowincjonalizm. Przykiei i obrazują niezwykle serdecz ... cyjną powieść, mimo, że zawiera
TRZEl}AK.SI4-~KJjJ ~ ~RZ~-Ima matematyczne. ,.W szkole ~e- j pomnlieć się jednak godzi, że Micnv stosunek Chopina aoMickie- najbardziej ścisle da'ne liczbowe. CZYTAC.zamm SIę o m~.f n3.pt-,idytzym - pisze on - interesUJą-',kiewicz i Slowacki też 1XJchod",yU
~bza i Norwida, a zdecydowanie "WsItutek tego, że śmierci na sku sz~. Ale .pan . Zdzisław ~roble:vsl:: icymmnie przedmiotem by~a ma'" z prowincJi, i to Z prowincjiglę,bo
nieprzyjazny i krzywdzący do Slo tek katastr,o~y następowały ta!< wldoczme me prze~zy.ał h "Sl~e: te~~tyk~ .. Ale .gra for~eplan0v.:a Iklej. Sam zaŚ przyboś tefo.~ orze'"
wackiego, Oto fragmenty dotyczą długo po nIeJ, trudno bJ{ło ustaltć Le01}8. KruczkowskIego. ,o plSzf' 1 sL,che cwtczema nudZIły mme, cieżnie urodził się tv stolicy tvlko
C6 Słowackiego: "Mówiono mi. ,ze liczbę ofiat. Oficjalna statystyk.'ł na Ich ~emat" w nume:ze
3rvm Dopiero z chwilą, g~! rozpoczą~ Iw zapadlej dziurze PrDH7inc.iona.lC"i
k" mr·ę pa'wiem na.wwa i - przyjęta ta,lcż,e przez amery· "MlodZI ldą : "Analzzą okre~u lem nauk.ę kompozycJI, przekonalI neJ' a mianowicie w G wo,źnicy,
~~ac
,1 •
. t,m szkaJuj'e lvi,<;dJl k,ańskie ,w/adze or,zekła" że, zab, ;-1>1 prze n pierw."'''e; wojny światn-Isię WSZyscy. Że znalazłem właścia ~Rzeszowem
f:!Jzre moze,
a ~,
.
J5
h'
. . .
. 'n' ' . < " 1 ·
"
•
, . dg ńbr t~twa nie zrobi- tych zCFfalo 78.000 ludz1. l'armyc ~l'et SąkSlązk7 "PaWle ,f "UI
wą SobIB d1'O~ę, KompOZYCJa dała
~::" zZ:l:;:;eo się' :r;ymam zdaJeka, jest 37.00oJ a zaginionych liozono "Sidła ' ·. Autor wykazuje/ W niell mi dopiero pełne zadowolenie. By
_ZY_?M~l'{r.~O~'?IEP
e

I

' ,

.

'I

IDo

DZIENNIK LóDZIH' NI' 252 (802) 5

Z kl'oni~i milicvj~ej
Zderzył Się tromwaJ zwozem

, 'K~lE~OAffZYK:'H!5TÓRY{~ZHY
..

,~v

;ł> >~,
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~

,

1

,

...

~....

~

J

D::t~~YŻSZCl1ie św. Krzyż

Nieuczciwi

młynarze zmuszojq nos
,...
do Jedzenia chleba z domu~szką kukurydzy
.,

z 'ukosa
Dziwny
gosc
(R' "
dk')
I

'

lJ zbiegu ulic Kruczej i NapiórHIEDZIELA
słow., ZiemiQmysła
kowskiego tra,mwa,l nr 3, prowaMłynarze w dalszym ciągu nie!miału zboża o niedozwolonym proJUTRO:
dzony przez motorniczego ścibior- przes~trzegają. przepisów dotyczą- cencie. za przemiał 100 kg zboża polOgO
Nikodema
Ika, Jadący w kierunlm ul. Kiliń~ ~yc~ przemiał~ zboża. Stale z?a'rza hierał ~O ~g. zami.ast ustalonych .10
Przed tygodniem pozwoliłem so
'/RZESHIA
słowo Badzisława
sInego zderzył się z wozem jedno- Ją SIę te lub mne przekroczema, w kg. KSIęgI prz;emLałowe były me- b'
b' , , . kat' naszym Czyprzez Eugn.
wyniku których chleb nie jest sma- rzetelnie prowadzone, co naraz.iło Ie
~,za tC CWIe
.
1760
. Urodził się we F1oren>cji zn3ikomity l "ronnym, po",roz',onynl
.. .
v
l 'k
.
t . ruwłoski kompozytor _ Luigi Cheru- nius1,ia Popławskiego, zamieszlmłe- czny, a często - drogi.
Skarb Pallstwa na straty w wyso- te nI om, zamIeSZCZając w ej
bini.
go w Odpa,dk ohłl I,es';nvch
Ostatnio zostały ujawnione nadu- kośc~ ponad 3 miliony zł. Niezależ- bryce wesołą zagadkę pod tytuł9m
1812 Nap,olcon staje oboZlem pod Moskwą.
""'"
~.. gnł. . ci
d ' h mły
l
K
.
d t h
tl . h
t
t
T rese
' , jej IV k'l
1814 Urodził się w Suchej (na: );>odlalSlu) Brójce
zy a w woc
nacJ. - w
on- me
o
yc wszys ne przes ęps.w, Dziwny gość".
-1myśliciel i socjolog - August Cieszst~ntynowie. oraz w Siedlacach (po Dzierzbicld magaz. nował w wlel- "
ł
st u' ca'
kowski.
W wyniku zderzenia 3 szyby WIat Łęczyca).
kich ilościach zboże i mąkę w ce- ku słowach by a na ęp Ją •
18.29 Obwołanie niepodle>gło.§ci Grecji.
tramwajowe zostały wybite, kaleWłaściciel młyna w Konstantyna lach spekulacyjnych.
Wróciwszy do domu, pan Nie1901. Um8Jrł w Buffa;lo - jako oti:3lr.a. za'
4
b'
k'
•
m8Jchu pI'ezydent Stanów Zjed:nlJ'OOo- cząo pasażerów: Ksawerego Ha- ',,::ie przy ul. l!'1ł~arsH:iej 45. FranDecyzją KomjsH Sp~cjalneJ ~os~ał chwaJek zastal u' sie Ie ja Iegos
nyeh ,~meryki Półno'cnej '- UrlIiam ISkiewieza, zamieszli:ałego W War- clszek Jaraszklewlcz, J~ wyk~zała on osadzor:y na przeCIąg 12 m1es1ę- nieznajomego: Ten dziwny gość
1926 N~~r}{I~~eYjenie fi:lozoLeklekt k _ szawie przy ul. Wiśniowej 53 i kont:r:ola. dopus::c~ał .Sl~ oszus Lwa , cy w obOZIe pracy.
( B I ) . d . ł Ni chwalkowi. że zna
Rudolf Encl.en.
Y1
Ew Iłelt ( l
O '1-.' 1 8) dodaJąc do mąkl zytnIeJ mąkę kupOWIe zla
.e .
.
1927 Zginęła w Ni!zzy światowej sławy któ~
O'
U..
ZOl \.o~~s ta
~ k)1rydz~arną. Niezależnie od lego;
jego wszystkze cze~~e ,spraw~z,
taJn{l€lI'ka. - Izadora Dl1nc!,,~.
• ą po~oto~l.e ,lekarskie prze n1euczclwy młynaz ukrywał rzeczy
nielegalne transakcje l brudne m1937 Umarł Pl'ezydept RcpubI~~ Czecha- WIozło do szpItala w Radogosz<mt .. wisty obrót prowadiac fałsz"'wą
'I
odczyty
słowacloe] - Tomasz GaY.ł'lck MasaS
.'
-- kg'
-"
teresy
ryk.
,
}łra::wcę wypadku, woźnicę Polęgowoś6: l?rzez co narażał na stra .lUTU~ (15.9.47):
, • •
~. ~dł
r02;,acz.
Ipławsluego, zahz~"IDa.no. Dochodze- ty Skarb Panstwa.
' - lOV lokalu Klubu Liter. "Pickwi'ck"
Nlecnwałek ~~pćt . W . r
KRO N I K A
i nie prowadzi 4-t", komisariat
Franco·iszek
Jaraszkiewlcz orazluI:
Trau:gutta 6, ~. p. o g. 19·09 wieC!Z~r Począł błagać . meznajomego,
i
.r'
."
,
:-..
. 1 d:y~kusYJny .. O l'iteratnrze ws.pałc:r.esneJ".
k ' .. by
WAZNE TELEFQl\TY
l
wspólnlk jego Roman JarszkIe-' wygI. Stel. żółldewski.
go me denunCJował W Otn.Wjl spe
I
wicz .zostali na wniosek Delegatury - W lokalu własnym ul. śróc1miejska 3 cjalnej. N a to tajemniczo ir:.';yw;~~t.
M~~k. MM.ie·j~°ltia
... ttłll' :Z1~~-~
O
llKomisH Specjalnej w Łodzi osadze- (w podw. lewa. af. I. piętro) starruniem d
d ' l'
N' n P ""l Sl'POlO'
o
..
~
... e. ......-,.If, I
• WG
• _ b .
k ' _ łóuz. Kom. Poale SjOl'l C. S. Hitachdu: uum O rZele o: " l e C
~:~~i: !~rSk~:~
~:i' i8~:}i 'I W pal:ku. S-go ,l\-IaJD:. ta,r!?Ięła się nl w o OZIe pracy l1a o res 6 mle ;;rY'kład d:. Arie Tartakowera. Pocz. o nie boi nie zadenuncjuję pana.
litru Pożarna
~ t l' l '/$ lua swe zyClle zazywaJąc rueznanej s ęcy. ' .
,,,odz. 18-eJ.
. '. '
".
e.
I truci.ZllY 22-ietni~ Regina Rosik
Dmgim nieuczciwym młynarzem I - yv lokalu . własn:;;m Zgromadzenia
Tu tajemnIczy ąooc zmknął,. 'l!
DYłlURl APTEJt.:
•
• '·k
PUR" a . ' jest Dziel'zbick' lUie'Czysław za- Kupcow w ŁodZi ul. PlO~rkmv!lka 4Q, sa- ja pozwoliłem sobIe zadać Czy tel.
1a 3, o godz. 19.30 zebram.e ogollUo _ mforD . '"
d"
t l' K
za.mlesz ala w
z(>,
przy ul.
.
1,
h
Ł
,
..
, . .
sińs~~jJ~~~~a~~~~2) Y;~~r;p(M~~ kOr.:- Sienkiewicza 9.
Imieszkały. w ~:hedlacac , pow. . ę-,macyjp'e sekcji s'p'o'Żyv:ez~j, i o godz. 19.15 nikom pytame, klm on wlaSClwle
ska 67). Rytla (K~pernika 26), :Johna
•
.• _
, .~
_ ,czyca. DZlerzblcki dokonywał prze- w salI 7 - sekCJI kWlaeULrń.
b l?
(Plac Kościelny 8), Hamburga (Sta.lina • I?e!latl{ę płZ~Wler.tlonO w, stame'\
y .
.
_'
Nr 50); Groszkowskiego (11. Listopada .15), clęzkim do szpItala Ubezpieczalni
'
N aplynęlo 28 odpow1edzI, po ,
Raczynslne~o
. <Kątna 54), JSiI'zębowskl-egO \ SpołeczneJ"
DII!
daj·.::łcych.
naj'różniejsze
rozwią~a.(Ruda
Pablamcka).
•
• Dochodzenie cel. em u~
"2:
•
;;
stalerua. przyczyny desperą.eldego
nia zagadki. PraWIdłowych odpoI.:roku
prowadzi 2-gi lwmisariat
Pod lderownictwem
Lubllaara
wiedzi nadeszło 9. Brzmiały one:
MO.
i R. iV.nałkowskiego
. . , .
N'
l
WRZEŚNIOWY TURNIEJ ZADA·
tajemmczym goscwm u pana· teI
"ł
NIOWY
chwalka było jego własne SU'-

14

Olwlqzome

I

Zebran".o

Pro'b somo b"oJst

::

'LU

1

OZRYWKI UMYSlOWE
'V.

I

R

· d k

.

~ "b!~T'\5.:· .&iosi~!."W~S, i,':,j,~ I ~C!8J"!~Ud~,!,~~ł:.uOwiD.
l o godz. I9_e) "Burza" Sz,ekiSpira.
TEATR TUh- l1leczynny.
'rEATU KAMERAl.N'l DOMU IOL,NIERU (Przejazd 34)' - o godz. 19,15
.,żołnierz i bohater".
TEATR "SYRENA" - TRAUGUTTA Nr 1
Komedia R. Niewiarowicza .. reh (lwóch"
4) godz. 16.30 i 19,30.

5.

M~~::!;oW"\ odpawiedzi

KRZV1;óWKA

usIłował

popełnic samobójstwo,
skacząc do l\ana.łu 8Z-letm" Nie•
G
•
-'lIlIe~ us~a,~v Vogt. Przechodnie
WyciągnęlI Jednak denata jeszcile
żywym
~
.
• V.~ o.gta
przewieziono w sta.n'.;e
ClęZ kim do ~zpitala UbezpIeczalni

..
ska (Łódź-Rogi, ul. Rogowska
3 0 /" ), p. H~le'na .Ja'llaszkl·e'wI·Cz
'"'",
(ul. . Wójtowska :w), A, Leman
.
.
(Aleksandrów, ul. Pabianicka 4/8,
uczeń 6-ej klasy szkoły n.r 82 w
Łodzi),
janina Markiewicz (Pa
bianice, ul. Łąkowa 22), p. l'vlirosława Radojewska (Pl. Dąbrow
skiego 31u), p. Roman Soloniewicz (Zgierz,ul. Łęczycka y), p.
Maria Wi1czyńska (pl. SrebrzyiIska 7S/2I) oraz Czytelnik, który
nie podal' swego nazwiska, a 'wierszowaną odpowiedź p,':;dpisal "Nie
ch wałek" .

Społecznej.

P.

Roztorgniony podporucznik
w

poczekalni na dworcu Łódź
FabryCzna znaleziono zapomniauą
~pkę wojskową Z dystynkcjami

"My z Kron.sztadtu".
"Doktór Murek".
.. :Mściwy jastrząb".
GDYNIA - "Goa}".

ADRIA -

BAJKA -

podporucznika,.
- ~łaściciel ~Za'l)ki może ją odeMUZA - (ul. Pabianicka 173) "Bohatet'ki bra<l w WydzIale Ogólnym KomenPacyfiku".
dy MO w Łodzi, ul. Jara:cza. 21.
POLONIA - "Lermont<Jw"
BAŁTYK

HEL -

-

"Phmą.ca żagicew".

PRZEDWIOSNIE - ,,5 Zuchów".
ROBOTNIK - "Sąd Narodów".
ROMA - "WUki morskie".
REJrORD- Nieczynny.
STY]~OWY

SWIT TĘCZA

-

-

Młodociany

z

"Wesałysublokator",

TATRY -

mund

,,5 Zuchów".

WOJ~NOSC "Wesoły pensjonat".
WŁ(}KNIARZ "Mściwy jastrząb".
WISŁA "W cieniu podejrnenia....
ZACHĘTA "Konik Garbusek".
OśWIATOWY (ul. Piotrkowska.

"Księżniezlta

Płaska"

Wojtusia na morzu".

-

Kaożocha.

Służqco - złodziejko
243)

"Przygody

POUZ.",TKJ SEANSóW:
,
Kino: Zachęta - o godz, 17,00, 19,00,
21.00, w niedziele i święta. () godz. 16,30.
_Kina: lIeI, Wisła, o godziJnie 17,
9. 21 ....; VI niedzielę i święta o godz. 15.
Kino: Bałtyk - w dni póws'&e~e o
gollz. 16.00, 18.30, 21.00 - niedz. o 111.30.
Kina.: Wolność, Relmrd, w nie'dzielę o

14.30.

zbieg

Domu Dziecka przy ul. Marysińs.kiej 100 uciekł
12.Jletni Ed~

"Niewidzialny detektyw".
nieczynne.

Służąca właściciela pralni chemi
cznej ]!l"zy ul. Gdańskiej 65, Jana

J~godzińskiego, skradła 20 kg białe~ ~ełn!, .I~l'zyniesionej przerŁ
klIentów ! zbmgł(,...- w nieznanym
liierunku.
(O.)

I

Hurtowe cenlf
warzyw

owoców

._ >,(_M:tt?'!//;~,~iij!s§,~""if!tt:,.ićję, ~ykazmy w konkun:n:~ pame, któ~

rych 6 nadesi'a/c dob!~, odpowiedzi, nagrodę tv postaci książki E.
Szelburg-Zarembiny "CJlUsta Św.
Weroniki" wylosował p.: RnJHAN
SOŁONIEWICZ, zatr.iąszkaly w
Zgierzu przy dl. Łęczyckiej 9. Po
nagrodę laureat konku;"!JU
może
zglósić się o8opiście de redakcji
1'7~"'czellie wyrazo-'''.
. k'lC.
h 4 • S ymb oł pol'0.-, "D.
Ę,ódzkiego". , (1 ...!l. Piotr
,uo,...
..
wysp S and WIC
k ziennika
k
6 III
poziomo: 5: Sztuczki kuglarskie. tu poetyckiego. 5 Naszyjnik. o. 1nl- ()~~. ~ 9 ,
l?,') w gouz lo-r4
7. Imię męskIe, 10. Ludowe narzę- cjały autorki "Kaśki Kariatydy". 3. ił ]ezell bylOby:; mt: fouciążliwe,
dzie muzyczne. 12.

'

Kino Muza o godz. 18.00, 20.30, w niei .święta o godz. 16.00, 18.30, 21.00.
. Kina.: Stylowy, Polonia .o gOdz. 17.00,
19.0t?, 21.00 w n~edz. 15.00.
/
Ktna: Tęcza, RO,Jna, Swl .... Bajka, Wł6k
nian, Robotnik, Adria, Przedwiośnie ...,.
, poc~. o 15.30, łS.CO, 20.30 - niedz. 0·13.00.
Kino: Wolność - godz. 15.30, 17,15, 20,
w 'niedziele od 13,15.
NIEDZIELA, 14 WRZESNIA
Kino Gdynia - pocz. o 16.30, 18.30, 20.30 '1.00 MUZYka z pł.8.00 Dziennik oraz
w nied-z. o 14.30.
przegl. prasy, 8.20 CI.) ProgI' na dziś
Kino Tatry o gom. 16, 18.30, 21, w n1!eds 8.28 (I.) Koncert źYCZe1't (cz. IJ: 8.50 J..1'u':
13.30.
zyka z pl. 9.00 Nabożeństwo z Nysy, 10.00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AUd, regionalna, 11.00 (ł.) Nowe nagrania płyt marki "MelOdia", 11.30 (I.)
KLUB LITERAtóW "PICKWlCK" "Fons1o Selerek ma głos" 1- monolog J,
Sliza, 11.40 CI.) Koncert popul. z płyt,
nI. Traugutta 6, I p. wejście przez 12.05 f'oranek symofniczny. _ W przerbotel
wie - ~ad~okronika, 13.40 Aul'!.. dla świe.
• .,' t~ic w:iełsklCh, ,14.25 Chwila Biura StuPoni:edzialek. d.ma 15 \VlrZeSllra dJJów, 14.30 "ZaJgadiki radiowe" 14.40
1947 r. Godlzitna 19. 'Wieczór dysku- "po:"r6t" - J. Conrada, 15.20 "jalr Sesyjny - O lit~e>r.at'llrze ws:p6kz.esnej ~~!:a~\!~hUCZdYll się. t~bHczki mno~_ St f
Ż·,!](. k',
c.
a dZ1ecI, 15.40 Recital
e ana o lews leg-o.
.
:f~rtep .. 0. MartusieWICZ, 16.02 (I.) Komu..
. . mkaty, lli.05. CI.) "Na widowni tygodnia"
TEATR KAMERALNY DOMU ZOŁNIE- - :fel. lI. Elle, l!.15 (I.) Czajkowski _
~ZA - ul, DASZ~:LIil'~KIEGO 3~
Koncert skrzyp~wy z płyt, 16.45 "Z żyDZlS dwaprzedstawlema kome.c;tli G. cia kulturalnego" 1650 Aud
t k
B. Sh~w'a "ZOŁNIERt;: i BOHA'rER" 17.00 "PodwleczC:rek' przy ~il~o~ y~ ~,
o ~godz. 16-ej i 19,15. Dochód z przedsta- 18.25 "Bl _ ba _ bo" _ h
. r~ ome ,
wierna przeznaczony na odbudowę War- Fel. aktualny, 19.00 "Fran~or;~~-:iIl;~;~~
sza~..
. .
.
. d? Polski" - montaż, 19.30 Aktualności
trdZIał blOrą: B:ehcka, Bt;gaJski, Gu- dzwiękowe,
19.50 "Niedzielne r ndezzek, Łuczy~ka, Mlkolajewskl, Schmidt, vous muzyczne", 21.00 DZienni!. 21.35
Szaflarska l Tatarski.
Reportaż dhv!ęk. z dożynek w 'O olu
Kasa czynna od godz. 12-ej. tel. 123-0%. 21:35 (Ł! Reportaż dźwięk. z: uroczyit. ~
Llskowle. Spraw. red. L. Szumlewski,
21.50 Muzyka z. pl. 22.05 (I.) Wiadom,
sport. 22.10 (L) Przerwa, 22.15 Koncert
ork. Tan. P. R. 23.00 Ostat. Wiad. dziennika, 23.10 Wiadom, sport. 23.30 Rezerwa
i
23.35. Z ostatniej chwili, 24.00 (I.) Koncert
Buraki ćwikłow.e kg 9-10 zł. Ce_ :życzeń (cz. IIJ, 0.30 (~)' Pro!>,')' l~i" na
bula twarda kg 3·0-35 zł. Kalafliory jutro.
szt. 15--45 zł. Kapusta biała kg 6-7
zł. Kapusta włoska kg 14-18 zł. Humor
Kartofle kg 8-9 zł. Koperek ,kg 20
do 35 zł. Marchew kg 8-9 zł. OgórOszczędność
ki sałatowe kg 15-20 zł. Ogórki kon
serwowe kg 3~40 zł. Pietruszka kg
Szkot wypadł z okna trzeciego
25-30 zł Po;rmdory kg 25-35 zł. . t
Z'
'd k
.ł
Pory kopa 170-210 zł. Selery kopa PIę ra.
. anun Je n,a r~ną na
190-230 zł. Szczaw kg 30-35 zł. bruk, zdązy~ kr~yknąc do zo~y:
Gruszki kg 40-80 zł. Jabłka kg 30
~ UgotU} obIad tylko na .Jed~ą
do 70 zł. śEwki kg 70--120 zł. Bo- osobę,. b? Ja prawdopodobme me
rówki kg 100-120 zł.
będę Jadł,
dz1eIę

l

nade-

słali: p. Anna ,Boryslawska (ul.
Ciasna "ra), p. ',Janina Białkow-

Odn?~a ' Wis.ły. Litera grecka. 9. Mały kamień.

1!. prześlemy

13. Nuta. 1~. ptak. 15. ilnIcJały Wle- Bohater angielski. 17. Dopływ DnIe

książkę pocztą.

Na zakończeni'
'
stru. 19. Torba,trzos, kaleta.' 20..
h
. '~p'arę słowo falRzeka w Rosji. 21. Dopływ Renu. s~.:s:wYC rozwlązą.mach. Są one b.
24. Szata liturgiczna. 20, półwysep roznorodne. Ta.jemniczy gość jest
na północy Europy. 27 •. Krew zwie- według nich fryzJer~m p-3.!1:11y Lali,
rząt, jucha. 29. TerytorIUm' w .Atry- cieniem p Ni ch lkl'
ce. 30. Miasto na Śląsku. 31. Na-.
, ' . e ~wa a, cz oWlemiestnik Mahometa. 32. Szata Utur kłem, ktory pod~!uchal rozmowę
giczna. 37. Pierwsze litery. nazwiska przypadkowo,twQrem halucynali imienia heraldyka pOlS~lego (1632 cji, a nawet "Dziennikiem Łódz
-1744). 39. "Jajko" W Jęz. obcym kim" kM! dx;ieM
. d'
.

szcza polsk1e$o. 16, Stolica Białorusi. 18. Ptak z, rodz. bekasów. 20.
utwór poetyckI. 22'. ,Państwo w
A~ji. 23. O~ęt Noe:go. 25. Angielska
mIara powIerzchnI. ,28. Jedna z
muz. 31. Smaczny napój. 33. Dwie
różne spółgłoski. 34. Roślina krajów
zwrotnikowych. 305. "Złoto" w }jęz.
franc. 36., Grunt r?zl1!0~Y'. 38_ Drze
wo górskie. 40. Imię zCl1sk 1e. 41. Figlłra szachowa.
(wspak).
PionowO: 1. Rzeka na Kaukazie. \
2. Rażące światło. 3. Mieszkaniec
Witold Czerwiński, Łódź.
6. KASTA" NA URLOpm
Czwór - siedm "_ ósmego tutaj nie wielbimy.
Inny królUje tu żywioł_ - sześć -trzecia.
Kto. w jej domenę nieopatrznie wlec:;ią.ł,
będZIe ulegał
jej wpływom do zimy.
cztery _ dwa - jeden obolałe człońki
lub W gardziel ósma~'druga jej się wsącza,
w gardło. tęskniące po miastowych ponczach.
(Raz, oby jęk ten nie doszedł małżonki!).
Sześć - siÓdmej ani smaku jej nie chwali
ani ischiatyk ni chmul'l1.v t.abetyk
pięć przyrównują jej posmak do Lety.
.
gdy cZ'o/ór - wspak h'zeci w jej nurzają fali.
"KASTA". Otwock.

'

y . (!

-

wszę

.ZJe

1

dla którego me ma tatemrpc. ZaSzczyceni, tą ;J,'Jtatnią odpowiedzią
zapraszamy wszyst&ch "z,"wiedzianych" do 'vzięcw udziału w
nowy~ konkursIe, ;'t&7 ogłosimy
niezadłuAo.·
'
.
'~~'ŁAD.

I u1r4'i

'4' ił i~O

ty, łtNI .. 'DLA STAlSZVCH \11EC1

-Dym z kalofonii
Pożary

7. KALAl\'mUR
ChoC'iaż wuj z Ameryki nam ODPOWIEDZI: Br. Koshade, LOS/
nie dał tego Angeles (USA). Serdecznie witamy
Jednak kraj bez pomocy ubrał dzielną szaradzistkę zza OC~!lnu.
W składzie mat~riałów bu4»wlakażdeg0. List dla p. "Kasty,1 doręczYl1smy.1 nych przy nI. 11 LIstopada 16 Z'łpali
.,Ed-Ka" .. Łódź. podajemy żądane adr~sy: dr. Stani- la się .od nadmiernego podgrze'~anja
sław
Kaszubski .,KASTA") , Ot- kalafonia w beczce. Powstało b:\-dzo·
Warunki ucz,estnictwa wWrześ- wock, uj. Reymonta 51~e, inz. Hali- sUnezadymien,ile.
niowym Turnieju Zadalliowym po- na i Władysław Braumnnowie. Gor
Pożar zlilkwldowała straż.
dane zostały w naszym dzienniku w lice, uj. 3-go Maja 18. O "Dziadku
dniu 7 września l"b.
' z Bakszty" i Zygmuncie Tietzu d o .
,
'
Termin nadsyłania rozwiązań za- tej pory nie ma wieści. Również
W
dc:ń z numeru bieżącego, upływa w przedwojenny
as szaradowy John
'. .
dniu 28 września rb. Rozwiązania Ly nie odnalazł się. W tej' chwili
W mi.e.szkaniu .lana Plskorski~()
p
y
njonych
. Rd
. SYła. ćpod
n..ależ
.. w .kopertach
. szc. zęta.- zo.stał.
a a. k.Cja. W celuKlubu SIę ścianka
ul. pran.CiISZkaÓSk.
.13. Z3 aHY.
adresem:
Sp(jłdz. zakieWyd. w
tywowania
Warszawskiego
działowa i iej
sufl(

Pozor

mieszkaniU

reaki. prz.v

;}~~~yt~\jnik'~" D.71 Al: _ ROZ~YWI~I{ Sza~ad,~istów i I?iesięczni~a "Roz?awezwana StralŻ. Pożarna ugas~a
Y8ł,OW'\ CH, Łodz,
PlOtrkow· r~w~a . 9~powladamy Jednocześ- ogIeń, wyrąbuJąc pol metra kw, s\ska 96, p"o~, 255.
' me lIsto'W'1lle, l
, litu.
(0').

__

•

OSTATNI DZIEI\I ZYCIA

OGLOSZE~TJE

Trudno jest wćz.uć się W pSylchi!kę wielką starannością rysunek na ścia go Chopina. Dr ArtUJr Wa~J'.~en, głoś
ny w Stanach moroerca swej ŻOOly
Niech mi pan powie - 2Qlgad- i j'ej bogatych :voooców, których pogo sika:zaniec .....:.. czy to nie jest zbawił żY'c1a, aby ()d~1edz;iezyć mają
simy się do skazailca bez względu głulPle, że z OZłO'\ViElkiem, kJtóry ma tek - na kilka minut pll'zed e,gzejuż na jego przewiny, napr6ilno jed- taki talent rysunkowy, kończą w ta- ~Ulcj ą wTęczył dozor'CY
zapi,eczę.to
nak przy naj'baa.'dziej r:o~winiętej ki krótki i beelce.remonialny siposób, wany lis,t z prośbą, aby oddał go a"lyobrazni usiłujemy sobie wyobra- j'ak z zBltz:ynaną lrurą?
dwokatowi. W kopercie Zlna,leIZ1onozić siebie samych w tej sytualcji. 0Jamella CasscLdy, ja,!{o ducholwego poezje, które mordeł'ca nalPisał w
statnie chwile skazańców, to temat Spl1lł1WCę .1.hrodn'i miaJno stracić o·sita- Siwej celi.
wielu no'wel i porvvieścLt.niego. Kiedy wyprowadzono pierwWiększość
jednakże
skalZańców.
Rzc:::zywistych i naprawdę cieka- szergo z jego wspólników na śmie!l'ć, zużywa osrtalbnie chwile Ila dz:iwacwychszcz,egółów dla psycholog,a do- roe;legła się nagle na 'korytarzu wi~ twa i drobnostki. Młody mo:rderrca
starczyli w swych pamiętnikaJch dwaj ziennym wersoła piosenka, iW1ewana swe)' własneJ SiOistry prosił, aby 0autorzy, którzy przez szel'e'g lalt mie. w~aniałym tenorem. To Calssidy kuJis,ta więzienny przerpiis.ał mu noli l11o'żnośó obserwowania wielu 1u- śpiewał na całe ,gardło, aby dodać we okulalI'Y. SpeŁniono jego żylc'~e:nie
dzi w ostatnich 24 godzinach ich ży- ducha swymtowa1rzyszom, prowa- i w nowy'ch okulalraoh siadł na krześle elekbry'cznym, S1talTe zaś podalrocia, Są to- kapelan więziernia Sin,g dz,onym na stTaioenie.
Sing, Cashin - ora,z stall'szy dozo:rBall'dzo czę:;;to się zdarza, że sika- wa>ł do~cy. Inny prosił o bukiet
ca, Me&fole.
zami na śmierrć ludzie stalrają się czell'Wonych goźdz,ików. J'es1z,cz,e inJak bardzo różne :jcst zachow€lrrtle zużytkować w ostaltnkh g:odzina,ch ny po,lecił sprzedać jeg.o złoty zegaskazańców i sposób ZluzytlkolWaJnia żY1cia zi3JniedJbaihe zdolnośl ci, Paweł re.l<: i pierściornek i za WSlZysli;kie pieostał,hich godZin ty'Cia świadczą na- HaroUton, zSlb6j,oa pol'tcjaJnta taikże~ n:iądze kupić najlelPszych cyg:a,r.
Mat'ta Pla,oe, skażana na śmiea:-ć
stępu)'ące fakty:
zajrmo'Vvał się rj'lsunkierm. w dniu Siwe
go stra1cenia. Gdy przysizl1 dozoJ'cy. za bestiałskie zamordowanie swej
Pierwszym czJ:ow.Lekiem, na którym aby go wYIPlIlorwadzić na egzekucję, pasie["bky okazała. wyjątkową obo':'\7, Stanaeh Zjednoczonych wytkOina- oświadczy'ł żalt'tobHwie:
,.Chetnie j'ętność wobec oiC'zekująicej ją kaa.-y.
no egzekucję na krześle elektJrycz- bym skońi(!:zył to mj.srbrzovv~skie clzie~ OSltatn,i dzień zużytkowała na us:zynym był Japończyk, SzybUja Jug.iJra. lo, zanim minie schowa,ją w ziemi". cie snbie kostiumu. Gdy kostium był
Ten spędził .ostatnie 24 godziiny sweKilku utQlle:ntowanych mito'śników już gotów, stwierdziła, że źle leży i
go życia w sposób co n;;tjmndej ory- muzyk,i. p!l'io;siło w 0iS1tMJniej chwili je całą noc poświęciła, by go po:pruć
ginalny : czytał pts.ma .h,umOll'ylsitycz- den o gitarę , drugi nawet o pianino, i uszyć od nowa.' Po;s~a na śmierć
ne i bawił się dOlSkol1'1lale.Z uśmie... na ktĆlry:J.n wyk.onał Maa"s~a Załobne w dohrze sI1~,rójOlIlym kostiumie.
chem na ustach zaslladł -na k!meśle
j. w.
elektryczihym.
Nie mniejlSlzy halrt duoh.a wYtkazali niektórzy skazańcy - AmeryWtADOMOSCI KTJ'"PIECKIE
kanie, np. James ,Oa'ssidy, kMry raniebezpieczeństwo
Zgromadzente Kupc6w m. Łodzi po_
zem z trzema wcSiPólnikami .sk,a,z,any
daJe do wtadonlo§ci, ii dnia 15 wrzll.
faszyzmu"
został na śmierć za morderstwo kalinia b. r., o godz. 19,30 ,,, lolralu \VIa..
sjera tramwajowego. Gdy po połu
Torwarzysrtwo Uniwersyt,etu Ro- snym (prawa oficyna, I pietI'O) odbę.
dniu w dniu pOip't'zedz,lijąCYtl11si/;!raCe botniczego urz.ądza, w nl~dzie1ę, dn. dzie się zebl'anie og6I no -informaeY.lne I
n.ie wszedł do jego celi dooolt'cla wię 14 września 19'17 r. Q godz. lI-ej w
członk6w Selrcji sPOtYWCZO - OWO.
zienny, za:stał Cassidy' kOl1czące,go z sali 'featt'u Powszechnego TUR. ul. COWO - WARŻYWNICZEJ.
••- - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ll1-go Listopada 21. odczyt pu.bliczZGROMADZENIE KUPCóW
POTRZ~BNY. NATVCBl\UAS1' ny p. t.: "Czy istnieje niebezpie- (9G6/1VI:)
m.l_ODZI.
CI
czeństwo ódrodzenla faszyzmu" I~gu' I
liSI III :a
wygłoszony przez dr. Stanis.awa i:..;....-~-----------..:j
obezna,bY
Ehrlicha. prof. Uniwersytetu I:..ódz- _ - - - , - - - - - - - - - - Z PRZEBITKA i PLANE~[ liONT
kiego.
'
.
"żYCIE KUL'l'URALNE żYD()W
Zgłaszać .Się:· Państwov.re Zakla.·dY
Bilety. w cenie 30 zł. do. nabycIa w .PALESTYNIE i AMERYCE."
Pr!l!emysłu Jedwa.bniozo-Galarntcl'yjnego
w Sekretariacie TUR ~ P~otrkow,
Nr 1 w Łodzi, ul. IHlh'l.skiego Nr 10~
~k 243 w' Związkach Zawodowych
Wyldnd dra A., Tal'takowera
(Wydzia.ł P6!rsol1!alny).
(P. 1361)
tlłrtia~h Politycznych.
. St~raaliem łódzl~iego KOtnItet~
,
Dochód z odczytu przeznaczony ~Jomst!cz'~O-so,cjal1~tycznej part~l
!""""--~~-""''''''-------'''.Ina odbudowę Wro-sza'\V'Y·
tobotmcz,eJ Poale SJon O. S. - HilPOM6CNl:iż:ŻA SP6ŁDŻIELN!A
.
tachdurt odbędzi,e się w pOhiedzia_
tek dnda 15-go,b. m. w lokalu WhL
CECHU SZJ!lWCC)W~CH:OLEWKARz'f
Odwołanie uroczystości
3nym przy ul. Sr6dmlejskiej Nr 3
CI' I'kw'd C" h lt
(w podwórzu, lewa o,fic., I piętro) I
.
mcy I I O JI g (I
wykład ob. dra Arie 'rart.akowera I
Sp.. Z odp. ud".
Uroczystości żałobne Vl dn. 11 b· I profes'ora socjologii Uniwersytetu
LóDt, ul. Piotrkowska 79. T~l. 1510\8
m. na cmentarzu· żydowskim w Hebrajskiego w Jerozoiin1Jie.
I
. '.
fAwlooa.m1a
związ.ku z III
rocznicą
likwidacji
Początek punktualnie o godzi'!lwych,.· OZ,łOi11ków o SPRZEDAżY
ghetta. łódzkiego zostają odwołane. ni'e 18-t.ej.
(2869)
UrocZystości te odbędą się dnia 28
sk6,t ł~.Clrdy.c h.,
bm. przy wsp6łudziale wszystkich :-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,1
od poniedziałku, dnia. 19 -m.2leśnJa.
do d.nda ~5 wrześttJa 194'7 !'Oku.,:. żydowskich stronnictw politycznyrh
pod.egidą
woj. komitetu ż:ydow\vedług· rozd2:i-elniika zatwl,erdz,01':Le_
sltiego.
go przez Cech S'z('\'wców ~ Cholew..;
Dokładny
program uroczystości
karzy w Lod:zL
(6158-p)
podany będzie W prasie..
człmvieka skazanego, W jt3~'p uczu- nie.
cia. i myśli wosLatnich go.dzjnach ty
cia. Ze z,grozą i wspótc.żudem odno- nął

1--------------,.Czy istnieje
odrodzenia

SA lIItIDZIELNY
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PRŹETARGU NIEOGRANICZONEGO
ZAKl.,ADY PRZEMYSLU BAWEJ..NIAXEGO Nr 1
w :LODZI, ul. KILINSKIEGO Nr 7

PA~S1'WOWE

ogłaszają

przetargnieogrami'czony

na WYKONANIE GRUNTOWNEGO RE~IO~TU DACHOW PILASTYCH i POSADZKI BETONOWE..T na terenie P. Z. P. B. Nr 7
w Lodzi, przy ul. Senatorskiej Nr 29/31/33.
Szczegółowe i!hformacj.e o.ra;z ślepe ko.sztorysy otrzymać mOŻlla
w Wydzi.ale Ruchu P.Z.P.E. Nł' 7 przy uL I{Uiński'ego Nr 228.
Oferty w za'lalmwamyeh kopertach bez znaków firmowych z na. '
pisem "Ofe;rta na wykonamIe grunto'\\'nego remontu dachów pHastyeh li posadzek" należy sJdaodać do Wydziału Ruchu do dnia 25_g0
wrześni;a b. r., godz. 12-ta.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 września b. r' i
o godzini,e lO-tej.
,.
\V3Jdium p'rzetargowe w ~Piera;ch wartościowych lub w gotówce w wysokości 1 % od oferow,anej ,gumy :należy wpładć do B.G.K..
Łódź na kornto firmy Nr 603 i h:wit dołączyć do oferty.
(311jPr.),

PRZETARG
W1::tSZA

SZKOŁA

SZTUli PLASTYCZNYOH tv

na dostarczenie sIH'zętu szkolnego:
L rysownice

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

krz&Sła

biurowe
fJ'MJJfy biurowe
Murka
,lJta:lugi
Jt8Jlawety
skrzynki

sztuk 3'0
..
6{)
..
3
..
5
..
100
..
20

9. szafa bilblio-

teczna

II

c

lI

Mituk

1

...

1
7

okrą,gły
krzesła meblow,e

10. stoliik

11.
12. tablica śclenna

1
2

13.podf;a

14. warsztaty
stoły
..
25
atolarskie
Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły w LOdzl. przy
ul. Narutow~cza 77, W zaJ-akowanej kopclreie z napisem "Ofe,rta na
sprzętU do dnia! 22 września 1947 r., do godziny 12-tej.
Dyrekcja Szkoły zastrzega sobie prawo swobodnego wyboil'U
oferenta O1'az uniewaźnielhie prz,etargu bez podania przyczyn i po-noszenia j'akiiel1kolwiek kosztów.
(P. 13157)
80

lO

FARBIARNIA
tt, RIłDOGOS
fiN II. }I 66

zez

,L () D t, ul. ADWÓKACliA Nr 11 - Telef. 188.. 59
l.szy przystanek za Bałuck:m Rynkiem
PRZYJMUJE DO FARBOWANIA:
WELNł~ BAWEŁNĘ

JEDWAB w stanie surowym.
PRZĘDZĘ

j

I

ŁODZI

ORAZ PRANIE WELNY.

GW,ARANTOWANE I SZ YBKIE
WYKONANIE
PO
CEN ACH
DOSTĘP1'fYCH!

(335 Pr.)

GlÓW,NA KSIĘGARNIA WOJSKOWA
L () D

t, nI.

PIOTRKOWSKA Nr 47. -

Telefon

112~11"

141-68.

POLECAl

duty wybór

książek

szkolnych

w ZA1Uł,ESIE 8Z}{OLY PODSTAWOWEJ.
GIMNACUM, LICEUM 1 SZKÓL WYŹ8ZYCH

PA~STWOWA FABRYliA

~ARATÓ~7

I

'

'l.'raugutta 1

$

DZIS DWA PRZEDSTAWIENIA komedii B. Ńiewiarowicza

STĘ1PNIA

iii udziałem I

A. DY1IfISZY, Haliny OCHALSKIEJ', Zo:l',1ll WILCZyl'tSKIEJ, Edward.& DZIE.
WOl'rSKIEGO, Kazimierza PAWLOWSKIEOO l L&QIl)()ida SADURSKIEGO_
pOCli:ą,tek pl'2Jestawień ogod'&. 16,80 i 19,30. Kasa T~tru "SYRENA"
czynna. pr.7.ez cały dzień.
T,elefon 27250.

TEATR KAMERALN"f' DOMU 20ŁNIERZA ul. Daszyńskiego 34
GODZ. 16-ta.

DZIS DWA RAZY

GODZ. 19,15

\

OOCHOD PRZEZNACZONY NA ODBUDOWĘ WARSZAWY

lromedia G. B~ Shaw'a.

BEZPIECZENSTWA technik,

"A.NTOINETTE"

pożądany

FREZERóW
TOIiARZY,
REWOLWERóWKARZY,

"STEFANIA"

\ polecają. P. ,T. NA,JNOWSZE MODELE ,JESIENNE

Łgło!>1zcnia kierować do Wydziału Per_
sonalnego P.l!'.A.E. w Łodzi, ul. Przę·
dzalniana. Nr 71, wraz z życiorysa.mi
I podaniami.
(P. 1365)

Sukien

I WYTAciARKĘ

I

I

DZIAŁ

F A B RYK A C J I
L et D 2, PL. WOLNOSCI 2.
PRZETARG
.' . ZaWady Wodoclą.goWlO,KanaJ;lza.cyjne m. Wrocławia ogłaszają.
przetarg .illieogr~~ na. ODBUDOWĘ URZ~DZElQ" l\IASZYNO.
WYOH . i ELEKTRYOZNYCH PRZEPOMl'OWNI KANALOWEJ
w C~ŻYNIE.

In:tlorm~lJcjle i podkładki

ofeTtowe wraz z plrunami

można

otrzy-

mać w cenie po 1.000,- ~ł VI Wydziirale Odbudowy z.akładów Wodo-

i.

Ciągowo-Kanalizacyjnych, Rynek 9, m piętro, pokój 307. Dla f,iTm
zamiejscowych wysyłka za .pobraniem pocztowym.
Oferty:" z napisem~"Prz,ep01lipowniJa Ciążyn" w zalakowanych
~opertach należy skŁadać vamze ,(wzlglę,dni,e nadsyłać) do dnia 29_~o
(vrze..<mia b. T., \ godz. lO-tej, p,o czym nastąpi komisyjne otwaTCle
ofert. Doof.erty' należy dołączyć wad~um w wysokości 2% sumy
oferowam.ej.·
.
:Owe,kcJa zastrze.ga sobi,e prawo zm.ndej,szenira względnie zwięk.
sz,enia robót} o 25%, jak równLeżd1owolnego wyboru oferenta 1 po·
, dział robót na część mecham.i,c'zną ~ele~ttryczną, v:zględni,e uni,ew3JŻ
nłenie prz.etargu. Oferta ObOWIąZUJe w przemągu 30-tu dni od
chwili otwarrcia.
, , ( P . 1368)

Kapeluszy

Damskich
m

piętro).

, ( P . 13M)

TECHNIK względnie MI,TRZ, energiczny,
jako kierownik warsztatu
kotłowni

»FILM POLSKI«

Tele~oD 12S-02.

i

ŁOD!, PIOTRKOWSKA 228, m. 6 (front,
Telerf·on 176-21.

SREDNIEGO TYPU
z OBROTOWDI STOLEIłI.

20ŁNIERZ i BOHATER
Kasa czYJ.Ul& od godziny U.teJ _

(P. 1296)

SLUSARZY.

,,,I CH D WÓ['H U
z piosenkami Z\ GOZDAWY 1 W.

I

atlasy, mapy, kontury i glObusy

'

ELEKTRYCZNYCH

w ŁODZI _ zaangażuje:
IHEROWNIKA WYDZ. USPRAWNIE~ ~

TEATR "SY&:ENA"

NADTO

PQTRZEBNY.
Poąda.na, majomoM turbin, pOllllp i motorów
eleMryeznych ~ centralnego ogrzewania..

Podallia wraz ~ życiocysem i ewentualnymi referencjami kierować:
DyrekCja Zakład6w Wodoeł,gow()-Kanalizacyjnych, Wrocław, Rynek Nr 9;
(P.1S67)

(lIBi)

DOBREGO

MAJSTRA

I

ODLEWNIKA
na METALE KOLOROWE
Posz.ukuje Fabryka Metalowa.

Oferty pod ,,3468".

(2856)

,-------------------~I

Sprzedaż

aUkcyjna futer

Ó R Z A N E G O w ŁODZI
podaje do, wiadomości
te w dmu 24. 9. 1947 r., o godz. 13~tej odbędzie się',w ma,gazynie
w Lodzi, przy ul. Limanowskiego ~r 166 AUKCYJNA SPRZEDAż

CENTRALA ZBYTU PRZEMYSLU S K

niżej wySlrezególnionych sl~ól'eli futel'lwwycb:
FOln, OCELOTY, LUTRY CZARNE i BR~ZO"~E, KUNY
LESNE i Ii:UNY KMUONKI, LISY RUDE TCHÓRZE
i wsrelkliego rodzaju Bł_AMY. '
,
Do aukcji mogą. przystą:pić wszyscy ku~erzeJprzedsiębior

s~wa~andlowe kuśnierskie i spółdZielnie kuśnierskie Iegitymują~e
SIę ŚWIadectwem przemys.~owym

na rok. bieżący.
Reflektanci zobowi'q,zani są. przed a,ukcją. wpłac.ić wadium w
ltwocie 50.000,- zł.,
Oględz~ny i in:t1ormacje w Łodzi pod powyższym adresem w 'dniu
24 wrześnIa 1947 r., od godziny 9-tej do: 12-tej.
(P. 135G)
DZIENNI1{ l..ÓDZKI Nr 252 (802) 'Z.

PAASTWOWE GIMN AZJUM
,MECHANICZNE. W Pabianicach,

SZPULARK~KŁĘBCZARKĘ

nI. Ks. Piotra Skargi' Nr 21

ZakładPowrotniczy -

BRACIA P A C U S C Y
WARSZAWA, KRóLEWSKA ~9. .:reI. 8-58-55.

(K.1210)

w

ŁODZI,

ul.

n:~TNA

WEŁNIANEGO

Nr 22

na

1 SIL1\rm: ELEKTRY,(:JZNY
100-]30 IDU -3.000 V - 65tJ-730 ~br./min. .
1~ierowa6

do

W~działu

Za:kup6w.

Dyrell:cja.

D:r ZAURM.L\N specjalis·:J.: skórne.
weneryczne, 8-10, 5-7, Nawrot 8..
Tel. 129-39.
(171-P)
--Dr ANATOL l\-UKUŁKO;"- specjaUsta chorób kobiecych. przYJ'mu• od 3-6 po pał.. Bandurskiego 8
.8
In. 2. (Róg KoścJUszki 96).
(r)
!>:r HERDER Stanisław, skórne,
JV9neryczne, 3-6. Gda~ISI{a 4~.
(182 Pr)

n~

po cena.clI· fabrycznycJt
p o 1 e c a przedstawidei
Łódź li województwo Łódzkle

a~ ~

MEBLE

F -ma "CYKLOSPORTt',
ul. PIOTRKOWSKA 15.

(P. 1363)

MASZYNĘ saneczkową ·8x80 w
bardzo dobrym stanie, na cho.dzie
sprzedam. Wiadomość tel. 184-75.
WójCik godz. 9-16.
(320-Pr.)
-----_.
SPRZEDAM
komplMne urządzenie fabrYki lemoniady.
pisemne
oferty: I>ruszków,
Mickiewicza
• 7 Wojc' h ·ski
(K 115")
.- ,
lec o w .
. y
LEGITYM,'CYJNE ZDJĘCIA najszybsze, NARUTOWICZA 8. Stale kupujemy materiał fotogl'aficz-

LEKARZE

stawę motoru Renault" kierować \należy pod adresem:
Pr.zemysł
Chemkzny "Boruta" Zgierz, Wydział Zaopatrz'enia, ao dnia 27-ego
Września 1947 r., w którym to dniu nrustą.pi otwarcie. ofert w obec_
ności zaintęresowanych osób i przedstawic::eli fi.rmy "Bo.ruta".
.
Do oferty należy dołączyć kwit na wpłaoone wadium wwyso,
kośCIi 1% oferowanej sumy.
Fi:rma zastrzega sobie prawo nie przyjęcia ofert bez podan,ia
przyczyn oraz wy~bór oferenta bez względu na cenę·
(p. 1364)

BATERIE DAIMON .

Nr 39/41

ZAKUPI.~ NAT,YCH1\łIAST:

Oferty

MOTORUmarI« RENAULT 4 cylindrowego,
typ A.G.C. - S ,łączniem skrzynką biegu.
Oferty w· zalakowanych kopedach z napisem "Oferta na do-

ZAKŁADY

BAWELNIANEGOI

-

SYPIALNIĘ, okażja W pierwszo- PAIQ'STWO\VA Fabryka Metalowa
rzędnym stanie·" sprzedam.
Sien-' poszukuje: . TECHNIKA na stanoKIER.' WYDZ; PRACY
kiewicza 25 m; ł.
'.
. t8121i/p) wisko
i' PŁACY, :TECHNIKA na', stanoSI>RZEDAM: maszynę do .robienia wisko KIER. WYDZ. PLANOWAswetr.ów 8 WiadomoŚć Zgiers'ka 9. NIA ł STATYSTYKI. samodzielPerfumeria.
(Gla8/p) nego ' bUChaltera. do księgowości
prze1Jitkowej: Oferty.ppd ,,3468".
.
(2855)

DO SPRZEDANIA
dobry stan.3,5x4,5

INTROLIGATORSKIE, pudełkar
kie maszyny sprzedam. - Połud73/80 Slusarnia.
(289-Pr)

ni~wa

dywan perskI'

ZEGAREK -'- srebro, złoto kupuje ;,Omega". Piotrkowska 4. 'Po~eca:
wyroby złote,
srebrne
gwarantowanej jakoŚć,i.
( 5754 1P)

l,ó.l topiony. lanolinę. :wazelinę,
mentol. cerezynę, olejki perfumeryjne, sllrowce kosmetyczne, kar_
tony 'UNRRA, w każdej ilości zakupi •• ENOLA", Łódź, Napiórko"llkiego 24, te1. 177_00.
(P. 1114)

SAMOCHÓD
ciężarowy
,marki
"Dedge" w dobrym stanie sprzedam. Oglądać codziennie' ptócz
nled:deI. Piotrkowska 3~. tel.
151-31.
. (2846)
SPRZEDAM futro meskie nowe.,tchól'ze, kołnierz wydra. Wiadomość galanteria, Legionów 33.
\ . (321/Pt)

TKALNIĘmechani.czh ą , krosna
angielskie. oddział przygotowawczy, w ruchu, sprzedam. Dziennik
Łódzki "Oferty Tkalnia·.·. (60S5-pl

S·ILNIKI elektryczne Itupno-sprze.
daę:. Sklep Piotrkowska 83.
tel. LÓD.w hurcie sprzedamp~v
117-24. I
(5898 p) dwadzieścia, Warszawa Krucza 11
FOTOAPARA TY
małoobrazkowe
- powiększalnik - prOjektory i
inne zaKupuje,
sprzedaje Jan
Pujdak i Ska Łódź Piotrkowska
83.
(112-N)

.,Snieżka"

(KI1214)

POLECAMY najnowsze płyty gramofonowe. oraz kupujemy zuży
te. "Melodiofon" Piotrkowska 1;15.
(199-P)
POKOST malarski (lniany), podło
gowy, sztuczny, lakii>r· kopalowy
(bezbarwny).
sykatywa. poleca
Wytwórnia Chemiczna ULTRON.
. Łódź, Południowa 78-80, teJ. 138-19
(P. 1205)
---------------

'POPULARNY Skład Mebli 8. Gll

~~óa.c~~!WełC~yk,(z;:~;~ka~1.

t;;r

PIANINO "SciIera" nowocze"'ne
iak .nowe sprzedam -Nawr",t\ 7
m. 19.
(6f54/p)
___ _
'.
. ... ,
7.N!CZE na groby, lakiery do PCi~
dłó~. dr:>:v.ri. okien. lakier cZ3,nyó
\ nast y (1<) obnwia; oOdłóg do~t:arc7..a ~-ma .. CHFMJNOT," :r/lrl?
Sl.ent::lewlcza. 26 .t:l. 155-34. ~~o_,'
wmcJa za zalIczemem.
(61lj~ pl

PolecI!.
na.itanie.i
mehle
biurowe, sypialnie. stołowe. gabi
nety.
kuchnie. wnczany, stOły.
krzesła.. fotele 1 ł6żlm, Wvkon::lIlie solidne i punktualne. (1M N) PILĘ ta:"mowa (bandz(,~!l)' 1'r:p·er,
1,e do dr:r.ewa. . sprzedam, 1',,~~~
(BiB3/p')
MEBJJE, sprzedaż - kupno. Zamń PiotrkowSka 11.7 m~ S;
wienia· - za.miany - Piotrko''':'Rka
Nr 275 (sklep Galar I Bernackl).
' .
. .
. ' ..
(73 .m SPRZEDA. M. 100 okieni!).soe:<to·.
~~wych i ~otowe s:r.nrO>iV (!'·ewnlap.e
GABINET męskI nowy
orzech n.a s7.lclarn\.e - dłu!"()śf> :150 cm. -.:
kaukazki. kompletny sprzedam
Wiarll)moi'if>: Łowicz nI. Si('nkieTargowa' 55 m. 7.
~2840) wicza :.I Kulda.
("'11511)
175-75.

______

.......=---::::::=:;:,

I

l\IEBLE: sypialnie, stołowe ! 00jellyńcze sztuki poleca
F. Stus. OKAZJA! piękn v . stvlowy !l';]h1.
Ł6d~.
2:eromskiego:19 '1'"1. 272-55. net spr7.edam, Napi6rkowsld!'!~o
1591l0) 42 P. Laśkiewiclo
(6H2!p)
I DZIENNIK ŁóDZKI Nr 252 (80Z)

POTRZEBNE
wykwalifikowane LOKAL na przedsiębiorstwo przepracOwnice do robót na drutach. mysłowe. Mieszkanie posiadam.Zgłoszenia poniedziałek, wtorek, Warszawa Krucza 11 "SniE~żka".
(K(1213)
sklep Bukowski Narutowicza 9
godz., 10-::'14. .
\2854)

POSZUKIW ANIE. PRACY

przyjaciel
Rzecze doń:

LEKARZ . - Dentysta
d'o
przystą.pi

"extraktol'''
N AtJK;!., 1 WYCHOWANiE
w pro,: 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

współpracy

sperującym

gabinecie, ew. pro- DZIECI
w .. wieku przedszkolwadzenie gabinetu. Oferty sub. nym, chcące się uczyć - przy.im~
"Extraktor".
(6127/p)" do prywatnego kompletu. Wiado.--~--~----------------- mość: Piotrkowska. 82, m60 (le(5958 ' p)
MASZYNISTKA buchalterii "rze- wa oficyna) od 9.-10.
:tlitkow.el.na,mas:z:ynte ęwent . ' ,pomqc ·k5tęgoWego',poszultuje.'pra",., ::,;'" ',J,> ..... " .,' .:' ..

ma na .t.o

Wielki, łeb,
. Byw-nim . włele

.Gd'ańska27.:...9.

.

(98/N)

Raz. pewien kbJi,

I\oń

.'Złn1enM .60Sk.' .. '

~.~.': ~;~f~~~~U~:::l}~~~~e~~~~j{ :~9"'łi~#.~:~~'!y~ti~"6~·

·;'Nie·,~r~lt4j\~~
Na lost'.·

go

I

fachowa.

PRZYJMUJĘ
przepisywania na POKOJU timeblowane~~ w śfóg
maszynie. Tel. 161-01 godz. !l.,-10. mieściu poszukuje soll na m o a
(6Wa/p) pani. Tel. 109-04
(2854)

,

'. ;,Nie bądź. frajer,
Nie bądt kiep.

(3~9fW)·

spl:'cjalnolić: korony ł mostki. ~OLEJ{TURA .• ,F()r~na·i' 'i?01ieC~
. ,oorcelanowe. Andrzeja 11. tp.lf'fon szc7.,ęśliwe losy Ł6df,' Daszynskie2 Oddział Piotrkowska 124.
Nr 154_12.
(180 P)
(332 Pl')
Lekarz-stomatolog Jerzy STADNICKI powrócił.
Piotrkowska 164, OPONY amerykańf'kie nowe. potel. 159-95.
9;34 NI) l"~a .. Ha/tet"
Łódź, Piotrkowska
- - - - - - - - -_ _ _ ! 181 tel. 107-33.
(2866)
LECZ. Z~m('iw. Pracowni 11 Z",I")';\1
sztucznych. Piotrkowska 8. Tele_ SPRZEDAM: tapczan. łÓŻ.ka. lustro
fon 264_21,
(177 P) Wiadomość Bandttrsldego 14-9 od
9-12.
(6164-p)
GABINET Techniczno - denty.styczny Romana \Venckowicza DO SPRZF:DANIA domek odosobPiotrkowska 149-4 tel. 211-01.
nlOny na dużvm placu w ogrodzie
(21l/P) na Piotrkowskiej, nadający si~ na
urzedsiebiorstwo handlQwe. zakład
gastronomiczny lub t.~. WiadoAKUSZERKI
mość Kościuszki 21-14 gOd?:: ?-5
(339/Pr)
Akuszerka WOJTASIEWICZ arb!- po poło
turientka
Warszawskiej
kUniki 'PAIJMĘ sprzedam. S~aHna 5 rn: 7
Profesora Gromadzkiego,
przyj- od 3 do 5.
(2865)
mUje Pomorska 43.
(6139 p)
SPRZEDAM ~łęboltj .wózek, dwa
łóZlca, tel. 178-62.
KUPNO ł SPR7.FOA.1

ob.sługa

wybór -

Więc.

Dr L"ENCZEWSKI choroby-k~bie_ KRAWATY I :SZALE Stale nowe
ce, akuszeria. Sienkiewicza 5]. 3-7 wzory "WLÓKNO" Łó'dź' ul. G·go
(lO/G.)
m. 17. Tel: 171-03 wysy_ _ _ _ _ _ _ _ _...._ _ _
_ _ Sierpnia
za 2zalIczeniem.

WODNICKł STANISŁAW

"DZIAf.. l\'IEBLOWYu Sp. BUDOWA
ŁÓdź, ul. Piotrkowska 154 tel. 2Q2-8ł.

los

Ma.rtMł się

Dl'
DOBROWOLSKI spec-ialista WAGĘ dla niemowląt. Epidiaskochorób
nerWOwYch. se'ksualnvch PY, nhvelatory. teodolity. cyrkle,
powrócił 3-5. Kopernika 6/3 ·tel. sztopery zakupi D/H. JanPujdak
186-00.
(192 P) i Ska Łódź" Piotrkowska Nr 83.

Oentysta

stoły, krzesła.

POKOJU niekrępującego z wygod'arni poszukuje od zaraz młoda,
solidna •. pracująca pani. Cena olAOFlllROWAN11C
0RA "...''".
J1I
IJ (".
bojętna. Zgłoszenia
"Dziennik
(6151jp)
MOD:YSTKA, samodzielna, batdzp KSIĘ~OWI ·rutynoWani poszukUją Lódzki pod "D. L."
PKS. Wigury 8; Po~zUkUje 2· ch zdolna potrzebna. Oferty "Salon". pracy na. ·gOdziny.. żgioszenia kiepracowników umysłowych na sta(6092-p) rować na tel. 106-39, prosić p. NA BIURO 1-2 pokoi albo sklenowtska. dyspozytorów ruchu i --...;..---------~---- TwardOwskiego.
(2825) pu, ewentualnie na kilka gOdzin
elektryków samochodowych.. ,
~OSZUkUję. . Ofer~~14f?~
(P-1349~ !!N~ó~K:otr~~b~~,tn°1~d~:faaz~5 RUTYNOWANibucii;lterzy. _ ,bi- d:ien~ie
kapelusze.
(6094-p) lansiści p;fqjmują prowadze'nie'" an owe.
P
SŁUZĄCA samodzielna do wSzYsksiąg
handlowych,
sporządzanie
tkiego potrzebna. Swiadectwo kb~
bilansąw, Porady skarbowe. Wia- LOKAL przemysłowy 90 m kw.
nieczne' Legionów 14/3.
(2827) WYSOKIE' wynagrodzenie otrzy- domośćtel. 192-31.
6008-p) z urządzeniem na mydlarnię nama samodzielna gospodyni, która
dający
się równiez na inne wyFABRYKA cukrÓW' -poszukuje z zamiłowaniem odda się pracy BIEGŁA stenotypistka, korespon- twórnie odstąpię. - Oferty do
zdolnych agentów na Łódź l. oko-' przy dziecku. Wymagane referen- dentka POSZUkuje 'odpowiedniej Dziennika pod "Przemysłowy".
licę. Oferty sub~ "Cukierki. - ej. l zaSW1adczenia.
Wiadomość pracy. Tylko/ powatne zgłoszenia
(6159/p)
Czekolada".
(322-Pr.) K11lńskiego fI m. 24.
(2855) pod EKA - DzIennik Łódzki.
(1654-p)
POKOJ przechodni przy rodzinie
KSI~GO'WOBC
prowadzi' popoi. wynajMę solidnej studentce Ofernłedrogo powamr .buchalter. Ła- ty pod ,,6167".
(6167/p)
skawe oferty do -':1)zlennłka pod
"Buc~alter
1(11",
(GUl-p)
(Ry8. Z ;,Dally Express")
DWIE studentki, spokojne poszuPRZYJMĘ pracę biurową w go~ kują pokoju. Sródmieście.
Zgło
Qzina.ch popOłudniowych. ,Oferty szenia rano do 12-ej tel. 207-07.
do Administrae.ji ::mb. "M-ska".
(2348'
(6140/p)

Koński

łamy

.biurowe,. sypialnie,
stołowe, gabinety, kucIlnie, tapczany,
- Poleca najtantej:

Duży

(210/P) .

Dr LmO ALEKSANDER, choroby DOM, wilIę, plac, przedsiębiorstwo
uszu, gardła. nosa. Daszyilskie"'c przemysłowe, handlowe, gm:poNr 6, 8-10, 4-6. Tel. 101-50':::- darstwo rolne KUPIMY.~SPHZE':'
POwrócił.
(182 P) DAMY. Plac Wolności 8/4, g'JdZlny 11-1, 4-łI;
<'6105-p)
Dr VOGEL, specjalista ch0rób ko
biecych, akuszeria. Narutowicza TAPICERNIA Piotrk<>wska Nr 112
4, ,tel. 260-92.
(179 P) spr2ledaje tapczany meblowe, hi~
gteniczne. kanapy, leżanki, mate_
n:r łURAKOWSKI specja.lista we_ siatki.
race poduszkowe do łótek,
oraz
(5397
p) 1_..._________________________
\eryczne, skórne moczopłc.iowe Piotrkowska 33, 12-6.
(!02/R>
KUPIMY kompletne urządzenIe
Dr RATAJ :2:U~AKOWSKA wene wulkanizacyjne. Zgłoszenia pod
~ezne, skórne' kobiet kosmetyka. ,R;rajowa".
(6030-p)
Piotrkowska 33. 12-6.
(l03/R)
KOMPLET klubowy. kryty skórą.
Dr PRUSAK choroby nerwowe Stan
pierw,szorzędny
sprZedam.
powrócił.
Południowa
23.
tel. Tel. 129-05.
(P 1359)
219-38.
(53l8-p)
D
SPRZEDAM pianino, dobre. Oferr HORECKI chomby żołądka, ki- ty "Krystyna".
Biuro Ogłoszeń
szek, watroby. Narutowir.7.a 35. Piotrkowska 133.
(P/1360)
tel. 206-99.
(P. 1293)

J,f,l{l\RZE OENTYM]

przetarg nie.ograaliczony

DA DOSTA~

Wykonanie szybkie, fachowe i tanie.

(205/p)
P AN'STWOWE.

ogłasza.

przyjmuje
do wykonania roboty II.' zakresu:
.ODLEWNICTWA,
KOWALSTWA i SLUSARSTWA.
Przyjmujemy również stałą de>stawę części lanych i kutych. -

MASZYNl.' O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM
do wyrobu .pasów parcianych i t. p. ZAKu,pI

PRZEMYSŁU

PRZETARG

P:RZE'MY8L CHEMICZNY "BORUTA, ZGIERZ pod Zarządem Państwowym

1i~niarstwa .• gorseciarstwa w;~prZYJmie czają (opantetoWanym systemem
w
.
goEugeniusza Wiśniewskiego)
km-·
prowadzenie kslęgowośei
Instytutu. Przemysłowo-~ze
dzi.nach popołudniowych. Oferty JSY
(61.19!p) mieślniczego. Próchnika 25. (275t))
sub. "Z".
\_

KSIĘGOWY

bIlansista

TECHNIK budowlany z praktyką ZGUBY f UNlEWAtNIENIA
potrzebny od zaraz do przedsiębiorstwa budowlanego.
Oferty - - - - - - - - - - - - - - - ;,Techniit".
(2833) ZAGINĘ1JA wilczyca szara pod
brodą czarna odprowadzić za .WyPOTRZEBNY rutynowany pomoc,. rtagrodzeniem. Łuczyńsk"-, Cygannilt bU(ihaltera na przebitkę do ki. Rowerowa. 8.
(331/Pr)
prywatnej fabryki. Zgłoszenia. tęl
ZAGUBIONO
legitymację PolirOTR7.'EBNE stebn~waczki - ; ~a 269-75 godz. 11-2.
(6114(p)
techniki, szkolną. Aeroklubu na
koszule męskie. Siły. Wyl,w~lifl
kowane.
Zgłaszać się na PIotr- ZBROJARZY poszulmje SO'Jfeczne naz. Jaroszyftski Mirosław, Radkowską 24 m. 8 w g. 6--18. (208~~!' Przedsiębiorstwo
wańska
19.
(2868)
Budowla'~e, PiotrkoWllka 171.
(6135!p)

POTRZEBNA pomocnica .domOWa.
zgłaszać się Piłsudskiego 51 m .. 4..
(329-Pr)
__________~_:_-:_::~:_
POTRZEBNA niania do niem,o:,
wlecia od zaraz. 'l'argowa 19. 01· 10
od·5~7.
(SI6·Pr.)

KRAwAci~KAT~~:l~~

pot;;~b-

MA TElVIA TYKI, fizyki, chemii , udziela student.-Olerty do ;,Dzien
hilca LÓdzkiego" nr ,,6111". .
.
(SU1-p)
ANGIELSKIEGO. fran)"!usld'ego, 1ekonwersacji, łaCiny udziela
na1,lczyciel: Oferty do "Dzienmka
ŁódzkiegQ" nr ,,6110".
(61l0/p)

l::cji,

POSZUKIW ANJE .RODZIN

BU:BJJS: . (Szymon Jero'z,q,limskn
Matka żyj€; Oc1ez\vij się! Ew'a Je
rozolimska,
Łódź,
Zeromskiego
POTRZEBNA natychmiast masz:,:-,
LEKARZ zamien13j)okojowe, wy- 65 m. 8.
(337/Pr)
nistka. ZgłOSZenia. Qkręgowa. S~o~ I'POTRZEBNA pracownica d.om
.. 0- godami 'r<l71kładowe, przy parku na
dzielnia o-światowa. Piotrkows~a Wa wykwalifikowana
do 5amo:; ~entrum. Zwrot. kos:?Jtóv:. I{ościus:ż_
149 Biuro.
(P/1362) dzielnego prowadzenia gospodar- ki 39, m; 6, krawiec.
.' (5849-p)
_....,.~_ _ _ _ _ _~---:--::-.stwa' ze świadectw<"ni, dob"ym
R02NE
I>A:NSTWOWA wytwóinia Rad10- \ gotowaniem . i praniem. And>:"zeja I>OSZUKUJ.EMY lOkalu, ha'i.cłl;)wetechntczna zatrudni .. natychmiast 132 m. 2.
(2llfll) go dwuizbowego W okolicy Piotr- Z D J Ę C I A
LEGITYMACYJNE.
samodzielnego księgowego. Poda- l
kowskieJ' tel. 17G-53 w go<iz. 8-11. amatorskie
WYkonUje
naj,;zybnia wraz z życiórvsem kierować)
. ._
.
.
.
do Ęiura per80n~lnego . państw. PO':RZEBN.Y czapmk _-: czapr,lICZ(31:i-PrJ ciej, najtaniej. Legionów l.
W t
. . . . R d' t chnicznej - ka I chłopIec do naukI. Zscrlod- - - - - - - - - - - - - - - ,.
(202-P)
Y w o r n l
a 10 e
. (S) l nia 5"-10
(611311:) POKOJU umeblowanego poszulmLomżyńska 8/12. .
.
.~.
je od zaraz samotna pracująca
BEZ WZOl.J!!DI1 na długość wło~
POTRZEBNA
zdolna modystka r GOSPOSIA z dobrym gotowaniem panL Cena obojętna. ZgłOsl';enia sów trwałą, andulację gwarantuj:}
Wileńscy Fryzjerzy, Zawadzka 11.
dobre warunki, obiadY. Nowo-: od zaraz potrzebna. Referenc.ie Dziennik Lódzkipod "EKA".
(133{P)
miejska 3, 17 godz. 11-5. (BI63-P): Poz~d2~ne. waru~k! dob~e .• Z!!ła(1653~P)
I szac SIę cały dZlen. LeglOnow 25a
• m. '13. Tel. 224-53.
"
US/N) I>OSZUKUJEMV' loka'ltt
handlo- WYTWÓRNI.\ PUDEŁEI{ TEK
ROBOTNIK młOdY uczciwy. powego _ fl'ontowego ,w Śl'ódmie'ś- TUnOWYCH -. ł;,ódż. Ki'ińskiegQ
trzebny. Wytwórnia Win Dow-MAŁZENSTWO poszukuje gO'lpO- citL _ Wiadomość: _ kierować: Nr !>5. tej. 166-85. wykonaJJ! wszl'll·
borczyl{ów 4.
(6196~P) si. ZgłOSZenia natychmiast . .Jara- Zakład optyczny Piotrkow'lka 71 ldego rodzaju kartonaze.
(195 P)
cza 69 m. 10.
(601'l/p) tel. 116-28.
(326-Pr;)
NiKt.OW ANIE, szlifowanie ~olid-·
KROJCZYNI - kraWCowa .dyplo- \
.
mowana, samodzielna do, eleganc- PRAKTYKANT potrzebny do biunie, szybko! R. Kucharski I,ódź kiego magazynu potrzebna, Oi'er.;. .ra budowlanego przedsiębiorstwa SAMOTNY poszukuje ntekrępUją Wólczańska 63.
(6058· p)
ty "Moda':.
.
(6093 p) Oferty "Praktyl{ant".
(2833J cego pokojU. Cena ObOjętna.
.'
'.
.
Oferty: aplikant adWokaCki. (2870 FOTOGRAFIE nagrobkowe (potce-,
łanowe) wykonywa .. F.J-Cba-Film'·.
Warsza·wa.. Jerozolimskie 2'7: ProSAMOTNY' {izraelita} na stanowi- wincje informUjemy listownie.
sktt poszukuje pokoju ' umeblowa
.
(1\: 1138)
R~dllkc.ia .t A~iniiłistrftj'.ia: r,~dł. Plllt'rlul1Iv!lkft Ił!;. u-f: "23-33 I 123-34.
nego śródmieście. Cena obojętna
Redaktor nac~~!nyprzyimlljp' COdZienni!" od ::''ll1z 13-14. t.el. .207.18;
Dzwonić:
110-49 g-odz. 1.9--':'21 lub STROICIEL Korektor fortepianów
sastl;lP<l3 redaktora. we wtorki lpiatkl Od '13-14. tel. 125-64. ~
oferty sub. "samotny".
lekretara redakcji codziennie ort '0."-12. te1.2[l9 1l2: . kierownik <iZill!-tl
T. Wichliński L6dż, Jaracza 5.
miejskiegn od 10-12. teL 208-95.
tel.. 167-48. Sienlciewicza 39 •
\łedakcja
rekopisów nie zwraca.
Il.!l
t.rell!' 1 termmy ogłos-zen
(333/Pr)
'nIe bletzp OdpowiedZIalnoścI.
Sł,ONECZNE, ładne 2 pokoje z
kuchpiąz meblami Wb bez odsta
pię· za koszt remontu. reflektanCi ODDAM w
dzierżawę maszynę
OZlAr. OHŁOSZE1h Piotrkowska 96. nI pletro. tel 123 :~:~ I 12R-1H
ezynny od ·godz. S--15, Punkty przyjmowania ogłoszeh: ,PI. Nr.·porJJe.
ad.. l esy. . z<?stawlą w. admmlstrac,ii. dziewiarską
8.
NiadomtJść
tel.
,.
hasło "lVCleszkanie 10".
(2859) 108-44 od 10 do 15.
(ą133-p)
~łości (hala). sklepy .,Ci:ytelnjks", Piotrkowska fl2 I Piotrkow<;ka 96
, CENY 'oca,OSZ1<1lQ'! za milimetr' szpalty za .. tekstem dO, !OO mm
zl.Si}.-,za l . mm szpalty. od 101 do 200 mm . . :; II 4;) -:- 1.3. 1 mm
PRZEDSTAWWIELSTWÓ. r>owail~zpalty; powyżej 200 mm ~ł.· 60.- za l mm szpaltl'. W tekŚCIe do 'Ion
.M~GISTEą farm~c.ii poszukuje nej Itrmy na ł,ódź i woj'ewództWo
mm zł. 50.--' M I mm szpalty. od 1Q]. do'JOO mm ~?;ł iiO-- za 1. mm
d~ierzaw:v:
apteki
w
woj.
łódz
przyjmę.
DysponUję lokalem han!łzpalty. POwY~ej 200 mm-zł. 70.-:- za 1 mm s7,TJIllfY /lm~ R()f,nOl'
km.", POSiadam gotóWkę.'. Oferty dlowym w cęntrum. Zgł. Dziendo 50' mmzl. 30.- za l mm szpalty, Od 51 do lOn, mm - !ł. 45.- 1'!8
pod
•.
Apteka".
.
.
,
({$15'r)
p
l-,m~' r;zpaltY:-Od 101 dO 150 mm - zt. 60.- Ul
"ZPl1lty. pOwyżej
nik Lódzki .;Przedsta'\ń>iciel".
llJO, mm tł. 85 ....,. 'ta l. ,rom., szpalty."
.
.
(8115/p)
SKJJEP
-+
śródmieście
zurzaonJ~OSZJi!N1A OROSNE: oso.biste· 1. POszu!tlWanlll rodzin 2lI d.":" za
d~enie:n odstąpię .. Wiadomość 6-g'0 ,NAPRAWIA bez śladu uszkOdz~ną
y<yraz, ha.ndlowe - 2&.- d za wyraz. 'tgllby- W.- T.ł. zawyraz~
(61l91-p) garderobę. jedynie tkalnia sztuczposzukiwania pra.cy - lIl.- zł --awyraz.(najrnni,,~. 1(l wyrll?ów).· . SIerpma 30 perfumeria.
na. Mada Fl'ankowska W'1ęckow
W tekŚCie. w numerach świątecznyeh.1 niedzielnyeh 30 proc. drożl'1·
R Ił C h .tl n .~ Ił' C 7. p k o w v~ PK O O'łf!ZiRI w lJol11:1 Nr vn ~5B7
skiego 23-2 (Sród,miejsl{a). (2834)

na. Narutowicza 41

m. 9. (P /1358) POMOCNICA domowa potrzebna
Gdańska

106 m. ·17.

LOIQ...LE

(61Sl/p)

l
l

I

':.

.

'.

•

J

.

' "

mm

POSZUKUJĘ

Wydaweat·'SP61,DZmt,Nł A ./WTJ)AWm(1Z~ •• CZVT1r.UrrK"

nlekrępUjacego.po

koju nai('hętniej z. we,;sciem ze
schodów 111hz koryf.at·:ra. Punkt KROJCZYNI firmy Balary szyje
obojętny,
Oferty pod Nr .. 6098". bielizDę męska. l1go Listopada, 23
.
(6098-p) m. 4.
(24157J

D-Q17970

