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'1' k·'· d .Komitet EkonondczllY Rady Ministrów RP.
T~a·!~J!~.b.!Z
WłÓ~mu przyznaldodatkowy kredyt na prace budowlane

~ak dro~ 'i'!:Ją..:! =,:,.':":'':::3._

w kinie "Bałtyk"
pr.rewod:ndczą.cy
WARSZAWA, 22.9. (PAP) Komi. -..--:.-----.-----------------------=----~~---'---------.......KCZZ, Witasre","Ski, sam' dawn;5 tet E'k!onomiczny, Rady Ministrów,
robotnik od Scheiblera,
na. tem.a wykorzystując. ustawowe upTawni~
sytua:c,ii w PZPBNr 2 (daWniej I.K. nhl: RZądu do podnoszenia. planu inPomański), o czym
ostatnim ty_ westy,cyjnego w ramach 10 proc.gIo
g~u szerZQfllo w ~odzi DJiesłyeha,ne balnejaumy planu, uchwalił dodatko
plotki, (pospra.wdżeni"IJ przez nas wy plan i:W.enstycyjny na. rok 1947 Amerykońskieprowokacje'
jU9!>słowiońsko-włoskiej
okatzało się, te były' one'\17)'Ma;nymi na kwotę 7.334.905 tys. zł. Celem te
• palca), ~rzucR pytanla: ' . go dodatkowego !planu jest z~pewnile
'BELGRAD, 2'2.9. (API) - Dziennik "Borbf!f' plęb1uje dzisi.ajame. -----------------------~
O co poszło 'W ~abryee Poa:- nte pebiej realiZacjl1. wszystik!eh waż rykańskle prowokae:jle, jakJle miały. m1ejSc.e w ciągu ostatnich dni na. poM.ńskiego? K!lke. robotnic chcl.a ti.1ejszychll1westyeji, .obł ętych pla- gIlaniczu jugosłowiańsko • W~k1m, gdzie nastą;p!ła ostateczna' de1Jim1- Nabożeństwo dła
lo przejŚć na. większą i1O;Ś6 stron. nem -na rok bietą.cy oraz wykona.n1~ ta.cja granic zgodnie z traktatem pokojowym z Włochami. Oddziały alme_
WoIno 1m, czy nie? KrH'lm :robot. ndekt6rych dodatlkowych inwestycjI ryikańskie wkroczyły na. terytoria. przypadają.ce Jugosławii, odnosząc się rocznicy bitwy o W. Brytanię
nic chcia:ło po,dWyŻBzyć ęwe. za- o szcze.g6lnym znaczeniu gospodar- nieZW)'ilde' brutalnie do, miejscowej ludności.
LONDYN 22.9 (PAP). w niedzie-'
robIe a jednoczeŚiIlte przyczynić czym.
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W· szczeg6lności :za.daniem :n1a:nu
Amerykanie podsycah celowo drobne. niepo,rozumienia, Doszło. naw. et lę odbyło się w Opactwie Wes!t:rnln-.
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j p' l . . W' .. ' dOdatkowego Jest dostarczenie uzu- do tego, ze zaczę l wy awa praw Zlwe komunilca y wOJenne.
" dniu
.o? . owy.no..w e .0 siki. .oL pełniaJ'Qcych śro,dków finansowy·
. . ch 16-go września t j.- w dniu obsadzenia nowej granicy, kilkanaścrie bom- okazji rocz..'licy "Bit'wy o Wielką;
no nn,' czy :rue r•
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.
"
. . bo
' '.' h'p
'ł
"
w tychdzriedzip.ac:ti.
inwestycji,
w któ
.wc ów ~neryk anSKIC
. rze'1 e?l~O
nad ". suwerennym. t erene~. J ugosła- B:rytą.nięt' Nad p:ołudniowo-wschod
W .tympostawle:nliu sprawy za.wie-: rychwzrostcen na' pewne artyku!y WIt; W dniu tym ,szereg czestmkow i U'staszych zostało umyslnie w:Y1Pu-, nią częścią. Anglii odbyły się poka.
raMę ,obs~ problematykri:nwestfcyjne ' . ul\temo:2;liw~ał' 'pehie:~ZC~OJ1ych ~ dboZ\.L. Patrz::no przez pa}ce na zorganizowane przez .IDch- zy lotnicze, demons,trtljące naloty i
walki, które miały miejsce nad
•Wilta.szewSkl, staWiając PY,tanie~: wykori:Ś.nie planu
.
. demonstracJe faszystowskie.
W.
Brytanią w roku 1940.
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który l)Ot~I.WYk0Jl!lĆPra.~.(.:3().~%; FLUS~G;.:MĘADOW!S<2~. 9. tygo~?O jeg~ ,rat~'
IIiYIlli umieśzczon~ zOl!!ta;~ na~ol'zą.d
normy wtdobYl:1ia, w~g:Ja .~'·Jest(.API)~ Eomisjaproced'l,ll'\ąJ:na .~o KOlllJBJa prZYJęłapbmtdto es inne ku ·obrad. reza;lu'CJ&, Tadzle~ka; doma
\V:~ej Połsee. Do~ kwletniaJ:tr.wy: ma:dzema.~enerlłTlli~():~Z.po~o punłtty?Orządku dziennego!. któregająea: SIę krąkó w Skler?WaJl.!Clh
mhiał on tylko .okOło 100~~k innI. ~,na .'wczpra~~ p~iedzeIllurozpa:trży Zgromadzenrte.Mlędzy in- przeciwko propagandzie wOJenneJ.
po wprowadzemu przez Sleb~, .pew~ lunieścilć spr8.wę.:re~jLtrą,ktatn .. ponycll ulepszeń i nowej organizacji:, kojowego z Włoeha:im~ ~ądku
zosłanie zawarły
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do 287%. Je,godzlenny zarobek sięga Rosja 1 Polska
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Shawerosswyraził wątplll.wOŚć, czy ipARY~j .2~.9 (API). Napodsta- n~~o przymler~a ameqTkańskO-brY_ldukCJi nl~m:eck.leJ. o.:m;acowanym
d .,.Pr-U.downików :Pl"~y spOty~ lety W 1ntel"esi$Włoch, a nawet w wie dOIU.eSlen swego korespon~entatyjsko-fran~k~ego. PlSmo tłum.~- p-rzez Angh~~W,l Ameryk~n.·
.
JmmY .;:.~ k~ym p~zemysle. Przez interesie imiych, narodów, ,abysp.ra.- dziennik, Paris Presse, twierdzi, że czypr?po!ycJęW~~zyng.t:onu ~ęClą Na Illargm.'1eSle rokowan.l?rzepro
Obecnie

Przeszło 1500ręboozy wę~ mały, -ęod głosowainm.

•

w,a. W skład Mótel webo,dzl 7 of.lcear'1!1'~'i ainenrkańskie,j. Slier:eg

ró~

()(}poWl Ulą organ4lzaeJ~ p,raey,przez wa Tew'.zjitraktatu '\\fe Wrosz,ech stany Zjed!ooczone zatPr~ały uspokoJema ~r~CJl. zanl7PokoJonej\wadzonych wWaszy?gt?;nlep-l~ze
d~obnl czas~m uIepsz-eme tunieją Onrf, rozpatrywana była.zaJledwfew Idlka jakob;1 FTancjtzawarcie trzYStron- planem J?0dn1es1eni.a pOZIomu pro- . na łaIllac~ ,.France ~bre Ge;neVlemewi e Z'YiększaJącswoJ. wysllek
. , . .
.
ve Tabouls". Sądzę ze' w wynIku ro
nawet,. przy obecnym '. Iłtanle techiJi
ł
kowań Bidaulta z' Marshalle, F'r~Cwym fabryk, wykonać więcej niż '
c5a w tej czy innej postacLzawrze
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s.,a dł,8. każdego.
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O . co ebodZliło w .PZPB N:r 2' (d.
PoznańsJdi)'! .' .. '
' . ..... .
U PoznaJiskiego kilka roOOłlnic.w
przędzalni chemIo przejść na obsłu:.
gę 4: stron -;. zamiast -j~. 'do..
tychczas - "'~ Czy to byłOzupełJtie
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suwa Vandenberg, albo tez w postaCl
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.. ' NOWY JORK 22,.9. (PAP) W nie- dent USA Herbert HooverJN ~ze- .wych w An;teryce w ce}uprzyjscla ~
d:t;ielt wieczorem' sekretarz stanu mówieniu .wygłoszonym w MadisODPomoeąpanstwom., ~tóre odczuwac
M:arsp.aU udał siO doW~
to
Square Garden wzywałdQ wPr~~a-b~~ braki ŻywnosclOwe w roku
dla . odb ' . . ' d , '
yng nu clzerua ograniczeńra:cji żYWD.QSClO- bleZącyJn.
,
.
yCia .naraz '. prezydentem,
..
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.
fiumahem .• Do·. ~arad Trumana. z
zakończone
Marshallem' f z Innymi ~łonkami
. .'
. .'
_

do paktu

panamerYĘańO

skiego, zawm:tego w Rio de Ja.ne.Ir
- z zmodyfIkowanego W warun.
kach niezbędnych w Europie, Zacho.
dniej. W'pakcie tym przypadłaby
F:ancji główn~ rola. kt9::ej '. $tim,y
ZJednoczone. Ule są obeCnIe skłonne
przyznać WIelkiej Brytanii.
'

Obrady paryskie -

~.ku.·;:E:~~Il.;=.j::~:. r=. .'t8.'.~: ;.~. ~.:,~. ~~~~~~.anY.:h Sprrowozdonl1e
zyw.d,
•.

sposób. ObeelUe ilość takich pr~ek zródeł. gł6wn.ę :tematy: tY.Ch narad
wynosl' przeszło tysiąc. ~ .są 'następujące: . . . . . .
.
u.·.~oznańsIdego
.znaleźli
SIi~.lud~;
'1) 'nadzwyczajna sesja KQngre.- przedsławił Marshall
którzy wbrew naJOczywisu.zym·.. in.
..... . '. .'dla" E
".
.
teresom robOtnUcóW .i . kraj:u, 'posfu;' su, 2) CZY' pomoc •... '. ur~y nalezy
nów1ti.. się temU przecIwstawić. Jako uw~unkow
.. ać' p,rzyw..r.6ceme.m.. '. w. ·PARY2. 22.9. (PAPL ,w Paryżu
.yto t'~
•
'
oPulblikowamo s,praWD7.daID:ie .koofeargumentów uz , .' Wł'.' ',' ,że USA kontroli cen,! Wprowadzemem f'encji16 pallsfw. okreś.1a:jąCeillCill~DOwszyscy mus~ przejść na obsfugę1 progt.-amu: 'dobrbwOmego ogran:icze'; trzebv gosllo:da,rC'ze' <waz roznll~'qr
8~n i że·' następstwem. tego będzie " . ' .
' .. ;i' .'" ',-~.' .
. . 1_ dn .
' , ' , ....rkaulSkle!
zredukowanie częścll ro~triUi:ólv '. . n~a~onslll'lłcJ. ,~~~~Cl:"
'. . .,J1!leZue,· ·el po.iuo.c,y ame~.Y .'
•
łj.~.d._.. o, i druoi,e niezgodn.'
.e :ż, . pra...w...
~) ,u.s.ta.le.nl.e, . da.lsz. e.J ., strateg].l Sprawoz:da,ni'e to'ni1erna cha:rakteru
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Z konferenc)'11 16 pan'siw
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dą.,gdyż tu nie może.dooyd:owa~·me~ USA w zwiąż~uz . ' ost?tnią mową
c~cme za.rządzeniet!looz ,~jQt-:t;'ad.zieckiego 'wiceltlinistra
spraw
nOśćlwoJa·samego- ,l'obotn.ikĄ, ". zaś Ił·
. 'W
.' ".~~:, " .
.,

modzielnien:ia u1cz'estników k01nferen- c·zv·clh przez' zorgan~ZowaDie 2-llIiUo·
oH.
.
nowei armii bezrobotnych. wędrują...
ZkolI~ Siprawo'ornanie ood.wi-ecyfry cy-oh z kra'.ilu do kraju.
dotycza'ce' p'rzewiid~i:aneJ~o wz:rnstu
Dok'ument. podpisany przez.uoze'"
orodu1 ·c·j' W
t t
t
t '1'
l f'
..
t t
.
".1
. Ii\. l. . zms en au OIrzYS'Pra- ,. s Ul mw . wnerenC]l. ZOS ał SI1)ec.lall"
:"vo~dania uzależni.aiao1d . zn,a,c'zneg;o
nvm samo,lot,em,przeslauy a!o USA.
ostatec.znelgo.
\ .'.
importu z Ameryki. Ucze,stni cylwo'- . Miu:ste,r Mar.slhaU bez'J)ośl1erdnio 110
Snrawozd,ani'8 u'ZwledntiaJ?otrzeby feI1e.noji WYP·o\vied~j.8'li sie równ~'eźza otrzvrnaniu s'PrawO'zd-anma ud!lit. sie 'do
nie tvłk,o,16państ\V.uC'zestnJc~ą.c~c~ ure..l:1.'ulow~niem sprawYswolbodrt1,f.lgo Waszvng-tonu .. alby przedstawić.pre:VI narad.clJC'1t pary.s;k;ioh.,.lecz rown!e2: lnerowa:n1a robotników z jednesro zydenOWii TrumanoWi·· pręśbe· uezelH)lfizeb:v'N:iemi:ec Za;QboooIch, kto'J'lekra:j,u de dmg-.i'ego. aby W ten~osób s.t'nikÓw konferenc1i parysllde'i.
'
W.OltrólnYIDo}aJllLe óPtt'3!ktowat;l't;· ZO· 'rozwiązać problem bra;~u sit. rolbó". '

sęsJ~
fa.ehowc()w włók~rzy.iestw~·~~~ z ~an. ·YS~S'~legO na
szcze ża. mało .w· stosunku do 'warSZ., ONZ...
' .. '. . '..'
tatów pracy.
' . . ' . "'"
Marshall :p:r~ęh~la( się·podobn~ stały na ~óWJ1i .z Jnnyrlt\ kraua~i.
Jeśli· w PZPB Nr 2 ·(d.Po.znańSki) do' ;wołap.ła ... ~dz\;Yycząj1l.ę1·' s~sj~Ła'Ćine'PO'trliehy 16 państ7N.ora~z.N!~zna,Jazlv.się pfządki,kłóre ch~a'.i.p():- K.o~eau.~.oplll,1!lta>,:pl.'ze~ęza!oyv' mrec.·:z:aoh·odIl1IUc.h W'.ciasm n,anibhżtrafią' pracO\vać na "'-ch 'stronach.. to mez .,wś:f6di .wy~ch: ,ur~~.lkoy.r s·zych. cztere·oh· lat ustallooe zo~tary
nikt nie powinien Im w tym. przeszka ciepartaJ,nep.tusta:nu.~.Na -,og~, panuJe :\'fł wysi>'lroś:ci\ ..
dzać. ani' tego. zabraniać.'Przeciwoie,' przek;04an'ie,ż,e,.s~. pręzydent Tl'?-. 25 MILIARDÓW 440 MILIONÓW
ich Jnlciatywje nate:iv tylko. przykla man. ,.~t~ąc~ej,n~~p'hętny zwołąnru
DOLARóW. '
łłląć.Niech pracuia w ten ."posób. nad~.,czam.eJ sesJ~Kongre.su,
'. W. ro'IDu_.19'Sl . autorzy· 8prawo'zdania
(Da;lszycdąg nastt.2:.gieH"N'O'wt ·JORK'2~.913yl.y prezy- s1}odz~ewa,ja sie aosoodarc:z.eRO usa~
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LONDYN. 22.9 , (PAP) Agencja ~zeregów tzw..,gwardii narod~.
Reutera donosi z Aten, że' rząd
Kommukat' . rządu
grecląiego
greckI ogłośiłmobiiizacje wszyst-$twlęrdza; Ze zadaniem tej-~
kich mężczyzn w wiąku 34-35 lat, będZię' utrzymanie "pqrza~i ·beZ
zdolnych do, noszenia broni do piecze~twa""
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. dl,ugotrwa ł·
W. Brytanuł
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" . I darc?,vch
snOłec.zllvch me ,.,,,~raz"
BI-d aUr·;t domaga Słe
ej okupacli... u..·
nU~nuec onie ' w k'ryzys~e
to l1i!wrn~1 ?djęd'i;:m" c!}lc,l}a cd
go~pod~rczym - Niemcy zamierzają strajkować na znak pro,teśtll przeciwko ,
~~~%f,~':.~:::~~~~\:~~~~~~~'c ~r~,;(tl::·z~l~~.
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O.tyk. poa.le""aJ~Cyc;l lozbJarce. Wy,. wO.lska~nb.e ','-le. J,. ~~e S"OSUJą 1"<1- . tkalniach: n,fZC::IHciza llzdo!mfm1j tlta-

min. Wyszyńskiego. juką W
iadon'l.ość ozó.mie.rzol1ym . Pl'.zezl ~l urzę~11lCY l'~l~~meccy ~v prze~y. rę. Chl?S"Y.
Mowa
wygłosił on na Zgromadzeniu
AnglIę demonta:'dl 900 .fabryk Isle ~!OZ~ ~ dymlS'J'ł w razle.~at,:"ler- Hlndustanu
kret
.

.

( ... :łb~):nHLor generalny
lord ~I~u!ltbatte~ \Y,ywywołała wrzenie w Niemczech. -- i dzerll<l hS
fabryk do rozbjorl~.
dał de.
,. llp~wa7.Jl1aJący oflCerow
Pod przewodnictwem Schumachera l
., .. . , . . .
!d!,'l11ii l~ld~']skleJ i lotnic~wa do uży~
patUe polityczne i Z\vją7.ki zavmdo·:
Indie Pl'zYPOm':JJ;HJą me\,.'ygHs~:(lcla bronI
wobec osobo
\vcho·
we przygotowująmaEowe strajki 'ił.' i
wulkan, W ClągU ub. tygodnIa dZ<lcych w kolizję z władzami. Tykopalniach i wkładach przemysło· zan:otowano wiele wypadków. aresz siace uchodźców hinduskich i Penel
wych. KOl~kl'eŁnie w ~akład.ach., Hol 'towal'l. Rewizje ujawniły składy żabu zachod.ni'ego do
schodnieo'o--.
mag w KIlonii robotnJcy n1emJeccy "
' . _~
. -."
,.."
. .
. .
w
. b
odmówili pracy przy rozbiórce fa- bIOm '1 c~elmkdln. słuzących pla~- to mIara o~tatnlQ toczących SIę tam
bryki,a wojska brytyjskie wkro- dopodobme do 'ń>yrobów materJa- walk. ~o~z~ał hldfi nie wprowadził
czyły na teren zakładu. W tych łów wybuchowyoh.Tereny, objętelusPOkO]eTua umysłów.( \11. (y.)
- - - - - ' - - - - -..--...----:---.--..''-----.----------.~-, ..------.-~-,-_.------~-'-"-------.

Genetalnym ONZ, oznaczą się jBSnością, spokojem i stanowezościa.Jest to szczególnJe ważne. w chv;m,
gdy istna fala histerii przechodzi
przez łamy prasy amerykańskie}.IvIin. \"'YSZYllSki podkreśli{ zdec.vdawanie pokojowe stanowiskb Z, S.
R. R., jego troskę o utrzymanie pr..
koju ,1 pasz,anowanie niezalei.n.ośCl
wszystkich narodów zarówno wi"l.
kicJJ.. jak' i małych, co jest funda,
mentem Karty ONZ. Wystąpienie
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Sp ru \'::1 ma dwa nspc,ldy: indywj-.
ómllllY i spoier::wy,
Aspekt IndywIdualny - robotnik
dale wiek,za. am'H,:I.;. ale tez '0 wie1,e
wi~ccj zanm.a, Zchy u·e. być gołosłownym - (knez, pracm::;c na Z-cb
kro'snach za'rah(a GIwło 5.7('!~ :d mie~
s,h;c.znle. I~atom!n,d ornłm:;ujqe 6 krosien osi,H~a o[{, 14,!HW Zf miel;.
A~llf2:kt silOłei:.~il:/-- din n kogo ni,e
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ono~zonym plr~wo budo,:,v n~ Gren- nie wydajności .jest duż:rrn lllu§em,
LONDYN, ~2.9 (PAP),. ~!Zenc~a I rrl1sta\~ Rasl~us~en ma w dniU 24 la,ndll baz lotn 1czych,. Onecn!,e rzad g'd)"Ż z,;vięJ{sza og(ll.ną produkcJe.
R'<:llt,er~ :do.noS1 z KO'Peuha,g-l, ze dU!l- i wrze, ś.ma 1tI(la~
N,' OW'f"ilt:O Jorkt1~ I d,ruń!Ski pliall1:.ni,e ru, nie"wa'Żnie'lli1a tell?:.o uR b, t 'k
"
d sko l,' ','"
1 Sle doONZ
Ski
tnln~s·tle'r. spra\v
za:gra,niCZnyC'fl·,
Z!!:roma 'kła'clu
"t"no'",
Zl' c d'110C o"nv,'11 '
o o~ m ma p~.aVil o. ? k na c. ~ll"
.
.
I bv wZ1iac
" " ,1.1 &Zlo8,t w obr.aidac,h
' , , a rzad
J'.:J.....
":'
.'
W sw ... } p'racy. I)f)uf) Jwe Ja n::Cl1Hesi dzen'a G~neralmw:o
łiJ •
~,hciatbv gO orzedluzyć i OOd.jclĆ bu- nik, urzędnik. czy leil:arz. I ma niezaPożary losów w Czechach' I Poza tym minis-ter RasmuoSISeu ma' do~we Jlowvch b~,z ·lotniczvch. iWO!'-1 p\z<:czaine pr{~~r~) osiqJgać ~ tego
P,RAG,A 2,2, 9 (P. AP). I~adio cr.e-I' omówić· z, n,thlistre'l11
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at~om, :prZr::CIW~O zasadZIe Jedno·
myslnoscl WH,;lklCh t;l0cal'stw. Podobne sjanowIsko zaJ,ęła p,rasa f tan
cuska. . . ,
20 września przemawiał na plenum ONZ drugi przeO.stawiciel Z" s.
~. ~'dzafb~s,'ador lk9'romy ko .. ktory
~ wler l, ze ~sz~ ~le. d ys k~usJe. ,m!,
Jące na celu hkwldacJę zasadv 'le'l- C lOS 0\\ a" oe , Pl ,~s.a
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Radzie Bezpieczel'lstwa,
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~ARSZAWA; 22.9. (PAP) -- W .~ong:r~sm~nl amerY'kańscy w:Vl'a- przyjęci 7.iosbli
przez
m~]:>sl.i.d{lł,
ldfllu 21 bm. przyby1'ado Wa.rszawy zlh op!mę, IŻ a:by /)l'zekonać SIę o Sejmu R. P. KO'Nalsk;e;~o, a, na~;:tę19'OSOb,o',~a . ,g',:'uP,a, lcougre, ~mal1ó,,:.,r, ?-- rozmia.rach i straszliwościcllin ,\-Va,r pnie przez vv~ceminir,tra 'spravy zagr.;'
4
@
mer::~a!l'SHlCn,
Przy~yh st>tńOW!f}. szawy _ .. trzeba je zobaczyć' na \VIa Leszczyckiego,
nomYSlnosCl.
.
iwoJ'skowego USA na Filipinach
kOffirsJ.e ,ap,r'il;:" .zagra!~tCz.~yeh Kon. sne ocz.
PRAGA, 22,9. (PAP) -- Do pragi
ł'· i
.
Igresu l poafrJzUll} po Europie dla zba
y
"
Nżybyła druga 3-osobowa. grupa
w,rzesma przem~~la lt franc~!SKli .' NOWY JORK. 22.9. (PAP), 7 \I\a-l danin: dzrałaln~Eci
prorpaO'ondowej l W drugim dniU pobytu lI'l vVa'l'sza członków Kongresu amerykańskiego.
dzIDIn.
Z~g~. l ~~Z naSI gto I nJli d-cmoszą. że eksTl'cd:vc.ie rahmko., p!a,cówek amervklń"kkh, '"
wie, dnia 22 bm. goście aml~ryll:ań8C.f Zabawi OD'i1 w Czechosłowacj'i do dn.
m~ enu
e:t;~H~ ;Y'!ll.,.
. .ano, we odna,hzIv w niedziele 26 oSlJh z ·
.
23' września. PierWf;j3U grupa, rówwlSko F:-ancJl. leslI I~Zl~ 0_ 'pJ'.awo oo:ś r6d 21 żolmen:y t,t!u;';-i il ;j~'~ tYni,e:,: 3-osobowa, która., przyjechała do
lll
vet~ mozna by z~efl~lowac. Jako karls};:;CgO samolotu wo.iskowev.o. l\tó
Pr'ag,i w sobotę, wyj (,chała w poniecI:ęc ~10. o~r~n~czel1la Jego uzyv!a- rv ule,~t ka,tastmfie na,d nólnocna
działek do Berlina po zwiedzeniu Li_
ma. l\!aJwa~'lleJszym p~kten: ~no- ·cześc;a \vvspy brzon O:~;lipinv). Z;c
lic.
I
wy mIn. Bldault było Jego oswlad- loga ' zesknczvta z llOiJ'noca spad·o.
cz~nie w sprawi7 powoje::mych N!e. Chro.t1ÓW.' Je~en, z po~ród oą'nal~zi,()- okupacyjn,~'ch
ustąnił
BUDAPESZT, 22.9. (PAP) Wę
rruec. W zasad.zle FranCJa pragn~e rn,yc'h członkow zato,$l;l zma,rt.,
'<
,'11
I , '
,
t,'
, " .',
gierska a n9jil( prasowa zrapowiada
f 's;f ,g,hotto QQu«tM~.\.' ttst~~~ł~J!$~'if;~\ 2,
. pokoju Z tylU kr.ajem, z tfrugięj jed
BiERUN. ~249.' (PA'e~~ Wł.a,d'2le
~~~~~~~..l..14.
n~kstrony /wiadomym jest, ~e: Niem "
,um~c,
g-:el,sl~ie. 'Podill\', o:f'ci,tln:,e do \YIad~- stano\vi~>ka Naste.pca marszałka: Do~n cZ o 1:: w, "
" ame:ry ans 'l cgi) '"
cy dalekie są od demokracjI. ByloJONDYN' '>29 (PAP) P y:v6dC" mosel. ze dO\l/odca naczelny br~t:Vl- g-1~sa n'lat1CWanv zostal g'e.nt:~rat su' by _Z Jadnc Sjt,llaC]e polityczną, ! goli.
by niebezpieczną iluzją uwierzyć. ". ll-d' l 'kG< ;.,', .;
~~: 'h
J'~ ~klc'~l wojsk okupacvinvch w Nlem-, Bna!1 Robertsot1.
poaal'czą WęglN,
•
. " . . ~J.
•
.'
SOCla 'lema' "'fa,.ow 'Ir,·em.,~Cl\lC
( 1.
1
~ k
r
ze denazyfIkaCja NIemIec Je:>~ JUZK'l.trt SCiburnaCih'cr odJ'ecia.ł z lotll:s,ka CUCI!, marszalC
wo'1S k 1otn) c"zvch
~"_M!!~_!11«a
F.l!lII_1lI1I!.
prżepr.()wa~zona, z. tego względu londVflSlkielgodo Stanów Z.iCd!lOCZO·1
I'
Za.ntmst b:wiat6w na grób
. \~skaz?Da. Jest dług0tr:v ała ?kup~. 11Y1C!h. dokad zosta,t ZąOWS2lonv na
I
s. t P.
eJa ~lt;ll?ec przez, wOJ~k,a sOJuszn,.1- kOtl'Jł:fles amen!lkańskiei federacji o r a - ,
'
cze. sC'lS:ra kontrOla nud rozbl'OJe- c:.v Vi San Francisco
I d'
H'
.'
I ' '
k'
5' f '
ZYGMUN'l"A KOl{Ol'A
niem i kontrola międzynarodowa w
• l
'.
O zegaczamm aresztpwany I IWO, mony za· ~!JCjq...
untow
lla'UCz,yciela IX Pait5t1WQWe;go Ghn,~
naj'szers';Ym teao ,słowa zna~zenin,
LONDYN. 22,9 (API). Wczorajszej germanofilskimi, antysemickimi. CO, naz,l'llm i LiMum Koedulmcyjnego
Jest to Jedyna m~t~da, ,ktora w
niedzieli. hga _brytyjskich wetel'ar wywołało burzliwy sprzeciw tłunut składają na diz~ooi ociemniałe SunIfJ
przyszłasc~ ma dopr?wa~ć do te Z
nów urządziła na przedmieściU Lon antyfaszystów którzy przes'zkadzali zł 2.625,go, byN"lemCy .cenIły , l szanow.ałv
PARYZ 229 (APl. Po prz,vieź· 1 dynu w Dalston wielki wiec, na Hammowi w wygłasz.aniu
jego (6397f!P)· \VVCHO\1I\7ANROWIE
p~a~v,!. a o~szelkle ~vsli odwetow,.. rlz;e do
r:vta' O<flbvł minister B,evin lrt~rym przemawiał. j~en z przy: .oracji. ,Burzliwe zeb~anie
zakoń~
byłJ; lm . ce.
konrerencie z prz,ewodnlczacytrl de1e- woozców
faszystowskich Jeffer'l czyło SIę. al'esztowalllem' Hamma'l~p"II!ilI_,..
all!l"_ _
' ~·IlI"l/II'iIlillllaa'R!ili"_I!IlI"'IlIII_1IIIIII1II!.
IillYZYS GOSPODAROZY
. g:ucii brytyjskie; na .konfere-ncic na-, Hamm. ,Przemówie1!-i~ Ham;ma na: którego ~ednak, poIi~ja. Wypu~cita za
Duchowieństwu, J>yrekcji Ran,
,W .A.."'i'GL
Inrska sir O:,;ve'1'ern frdnk~em_
,chowane był wyraltnJe akcentaml raz PO tym ;r,a l,aucJą 5 r~mtow.
lm, OOfo!podursf,wa, ]{~~o~owego, K(~-

San F,ranclsco me ZWIązek RadZIe·,
cki .lecz ,ł,aśnie USA i Wielka ~rY-II.
tanIa. - 'p~'zeforsowały zasadę 1f~rl
w.
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An~~~~~kfe~i~a D;:~~~niao~~~t~i

zmuszona naruszyć dalsze rezerwy
złota. aby zdobyć upragnIone dolary. Ostatnio Anglia sprzedała Sta,

~g~il.z~~Z~o~~kli~~~!.wartośd

· lk
'
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k d] L d
W Ie
ą mespou.<,lan ą
a
on y,
nu są 'POgłoski" nadCho.dzące z Waszyngtonu a \,;VSkaZUjąCe na to ,że
USA nosżą się obecnie z zamia~e~
,odmrożenii części pozycz,kj. all1.erykańskiej dla Anglii. z tym jednak
ńieoczek1wanym 'warunkiE'lll, że u, ruchomiony kredyt ma b:yć rozdzielony pomiędr.v' Francję Włochy i
Angli ę'. .
.
. uma· celna b ry t·
t
YJS.k'leJ. \1181)0'ln,O"i'
narodów stała się nieaktualna. 'Wla-

Fałszerze kartek' z·yw,nos"c' I·OW,y'c,h'
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f"ODZKIEJ,

~r(ldzony (ln~a 29 listopada 1886 r., po dłU'glch i cię~;ki('h ełf.l'llleni:ach

,

:,ło.sl<lch,
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~laylon AndelD011 O~Wl~dCZYł .. ~el·
LONDYN. 22.9, (PAP,)' Jaok
I'>.o~1fer~;1c~a. ta,.odbyć. Sl~ powJn1
zwyzka cen' na produkty ZYWJ?-0S~lO sz"
Ind;i uzbrOjeni w!ośCia ; , hi'n-I na .me .pozn1eJ. mz w mle.s1ąc para

, ~'~e w Amel:yce ma rzekom~ mewleli dd~c~ z

WIKTO"'R, S'

. '
,. .
SIOlą Ios' 'b kolon' -'I- I'och
~,

wama W handl);l m,lędZ,Yimp,enall1Y1n. \e- L<?NI?}!N ,-}:9 5~~1). Ja,\: dO~.O_\,t~.I,<'~L,'l. v;y~,.lO,SO\,,,a~, w, ~on,ClI u"bległ.e
zasady uprZYWIlejowania funta, ale .~zą z kol, oLcJah,;)'cn - rząd bry- go. :yg:)dn1a zaploszeme do. trzech
w więkSZOŚCi są żdania. że unla cel
"
.. '
7.~i.lntel:esOWa?ycl1 mocarstw na kon
na jest kwestią dą1ekJeJ przyszla:ści. '
,
'. .
fe~,:ncJę. J~tora r~zpatrzy
przysz-.

Ame~ań~ki

nill ostn,tnilCj POshigi
s. t P.

. ' ,
' I
' , . ,
'
l
l1rz,ę<lniltmvi B. G. K,
PARY" 22' . \p
'.
"
d 1 c.:. •
ł t
hl b
. 1"
'h towa,,' "
Z
.9 \.1. ,1). W Paryzu zo-.zdolnosc plO ~J{.,~y)rla pr,zekraczaa .~n
c ,e,a. nIe,' lCZ!'iC,mnyc
s.kład<1. z g'łębi zbolałego 'serca
stała wykryta nJclegaln<1 dw.Ka" l'11Ia 100.000 sztul" fałS,ZYw, ych kart,ek row, reglan,nentowanYCh w sprzeda-I Bóg zapłać"
f,ałsZjywycb kartek żywnośddwych, dziennie. Fa~syfikaty były. tak u· ży. Dwaj kierownicy dn1k::rrni Mar- "
.~ONA z CÓRK~,
kt?ra w, ~zeciąg~l . półrocvnej swej d~tnie 'p~dl'oblOne. ~e . p.o~l€ro. ,po cel .Bonnofoy i ~lbert Thlmpon zo(6440 p)
dZl~ła]?OSCl, \\'ypusclla na rynek 12kllkumle,S11ęcznym
sledzt",1fie udało sialI aresztowam,
21"&' !fi
'd
nul1onow kal'~~. ' } '
. ' . się policji wpaść na trop fałSZerZ,Y.
1
~~brY,k~ mle~cl~a s;ę w podmle]: Kartki sprzedawarte były "hurlosineJ WIll] i. bym zaopatrzona w n,3J I' .
,
fr" k,' I .
I Ś.
p.
nowOC'Leśn,iejsze maszyn,y ofsetowe WO" po 60
an . O~V" za sztukę. Nai 'inne urządzenia drukarskie .Jej raziły one J:!'rancję na stratę 84,000
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Z'lna.rł w.Łodzi

dni9.19

września 1~!l7

r.
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Zloże.nlie zwłó1ł: dol, grobu rod:7Jnllego' l1Iastl~l» w Warszawie, We
wtorek, dum 23 wrześnIa 1947
Cu~ść Jego Pamięci.!
DZIEKAN i RADA
WYDZIALlJ eH~1\<fiCZN]~GO POIJITECH.NIKI JA)DZ!U&I.
(6419.p)
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K~m~~~~ZUW~~~ffi~,~~~"
~~tl~: ~~~~a," .w~~,ęl~~~a~,l.lli~~~F~~~,~~ .~~~~• • • • • • • • • •n.I.lłIWI4• •*lt.tl~.lml.111'I_m·iml·.!~;
1

\v:ys~kJ poz~om pr~dUkCJl zywnosc . P:,lkalhna. posia,daiaca znaczna v.r.:ę- po~a. dOl,:ł?dną. d.a~ę ~onferencJ~~ po
O$wlad;'z~n~e .to Je~t spr~eczne z kszo;ść muzuttnańslką." 153 oSIoby ZO-\ o,~r7.~~al1l.u OdPOWledZ1: na wyStdne
p~prz~am.ml Jeg~ .v.;łasnJ7!?'J \~ypo· stały zalbite. 83 (}dniMło mn.\'. W za· t.ap'loszenla .. ,
wledzla~nl, ,w ktorych .s.twlerdz 1 ł on ClhOodni.ch okre,lrąclh ziednoczo.nych I Zaprosze~le Anglii przyjęte zosia
wręcz. ze 1dełgorocz?etkZ010ry"W Ame prow.'lncjl ~cia'~r1kto :odne oddziały 110 , jak, 'd,otyc,hczas przez Francję i
ryce '''''ypa y WYJą owo zle'\voJska wo'bec}v%l11a,ga.iacvc:h się za-_ St. Zjednoczone.
'1f,eszek.
WoJsko lnt:e,rwenliowalo, ____________- - 20 osób zoMało 7.,..1:bitvch.
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WybUCh granatu'

_Fr_a_,s_-'z!!!!,;

Pod

prąd

Kiedy mi,wyłączaJą prąd
I' t d?
Myślę spokojnie: "I coZ są·'
Ty
pcżyiku daJesz nieco,

pued lokalem' goullistów

PARYZ. 22.9. (PAP). W miejsce·woścl Ber!l:erac. na "wschód od Bordeaux, w sOlbote vr:ec%orem \'VvJbnchl
g:r;anat przedl0,kalem, zajmowanym
Senłymenl,oma, stara iwieco!"
orz'ez o'f!R',anizac.ie ~mul1isto\vska· ,.Zj·eI=~==:~==~~~~==;=;;::-~_ dnócz'e,nie Narod'u f'.rancNskli,e,go".

tez
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Straszne

żlti wo

cyklonu no Florydzie
NOWY JORK. 22:9. (PAP) Wed,hlll'
0<!;tatnfch (JihHczelL cvklo,n:który na~
wi'e,dzH Floryde. Lu~zia'ne i re,jon
}\;llsslssipIPi.' sDowouowal I śm1erć :=;6
()<st>b. 'Pj"zcszło 100 7.B'lrlilionYc'h do,
tvd1 c'ćas ndflodszuh:ano.
ty~lk,o miasteczku. BHo:xi

Wiednv:11

był,o

grze-

.

__

ś:

.

. . . . . . . . . . . ..
III

p.

','

lNŻYNIEU-CHliJl\'llli,ADU'T,.rANir POl,IT!<}CHNUn U}DZn:.I,EJ,·
WIELOLJlJTN>1 SI{Ał~BNn{ zARZ-f,UnJ HLÓWNJ1}HO,osta.tnło ZA. RZ,~Dl1 OODZ. l:..óDZKIliJGO POJ.. SKIJi;HO T-WA. CHfo::MlCZNEOO'
uro(lzony <1nia, 29illstDpada, 1886, po (lłl1gi(~b i cieźkicl1 cilerpnia-ch,
~
zmarł w ł,,()d7,Ji, dnia 19 wl'ze,śn.la. HH7 r.
,
Złożeud,e zwłok do grObtl }'odzl1l11ego nastąpi w Wa,rs'7;awie, we
wtorek, dnia 23 wI'ześnm 1947 r.
' ,
W Zmarłym tl'acimy oddan.. gó T(Jwarzygt"vlI współIH'a{'(lwnilnt
i najleps:r.ego Kolegę,
.
Cwść .Jego Pamio;Jci!
,
ZARZ~D ODDZIAŁU 'i:.óDZli]J1XW
(6420,p)
POLSKI1!lGO TOWARZYSTWA' CHE.lłHCZ.NEGO.

UD

MB W_ _-

W .

II

II

PIL UJ Y NASZYCH U I
,

Po prOfł.fltu
A może. by przez głosowanie!

.

.

Kilka

miesięcy

temu

wYdawało

10.000 zł kary za nle~ykupieni~ znaczka., Psy nie mogą wałęsać się po ulicy ::'~~:Zy=a:~~ić n;::f:;y :~
Ł

d'

,

k 'h'

,

t

D '
rZaIt. ,Jak n,De~eZiP~eczne s~tki pO;:Ją s;e Q}'OWY .wóz czyścicie,l'~i na ul!ga dla c:zl,owJ<;ka ttk~SZ~iI1llt} z.arazo,- ca'c,}~ ~O?ZI. St.welŻm:y WięC ~wvch
nelg'o psa - m~ muslimy prZYPOOl1l- ulublencow. dba'Jac row.noczesni-e o
nać.
bezpi'ec'ze(}stwo 'Pfze,chocLniów! ZnaI
Wyd~zi,alt We,lJerynarri Wy\powJiedzia! czek. ka:~.a;niec f smy.cz - to obowią
uiieuibhga,na w:ałke wa,les.ają:cym się j zujq,cy strój s,pacerowv kafŻIdergo psa,
Dsom:iw nrujbJiiźszyoh dnrad1 urka'żeW dniu wCizorali~zym Uipłvnat te:r-

o Zl,ame ocu a,Ja ZWIerzę ,a.
o'~~,d~m ,teizO .lkOlrzyS't~eJm zjal\v:iska s~
Lczn,e ~I.sty. lacl~lle lt1,a~łynętv do naszej
redaKCI]1. W oU'Po'wiedzi il1'a zamieszCZ011'y w nr. 251 ooDzleilnika Ł6dzkiegO lIslt .. ~tarego czyte,ll!1irka.".
Aut?i' l:stu w trQ;si~e 0, stan sanHarny mJ,astaza.rzu'ca. IŻ nie dość ener-

ro b.- Ono -.stotn e

~~c::~~~n!e~ś,~t:I(liz~t;~:;~~l'h~a,~~ę~~.k
że. ż·e 11a:le'żypodC1ieiść poda,tek od

.'

'

. . .'

,

"

III

I

dne'j i zawiłej sztuce jazdy tramwa-.
jem. Były to jedna.kże tylko złudZe.
nla. Jak długo funkcjonariusze MO
i KEŁ wYdzierali gardła i kartki
protokółów ~ wszystko szło Jako
I~b 6 t~: a'res'zttu. ~ruleiŻY więc voś- tako. Gdy Jednakże okres nauki dO<!
Ple~~zYć Sle z p'rZeOlSQWn opla'ta,
bieg! końca, łodzianie szybko powró
t w. cil' do pierwotnego ana.}fabetyzmu•.
•
.

min, 'l.dSl~cz:anj,a Dod,at~ll od ps6v;:. V:I"5!
nos,! ~n. 600 zt VOOz:tl!lle. Od d'zlś lUZ
WI3JŚCI'Clele !pSÓW, którzy podatku nie
zapłacili p'od~eJgaja k3Jr,ze do 10.000 zł

Wili. eIe

st~!i:h8~:1~ O~~~O:I;~~jad:~a:;

.' waju trudno się dostać, ajesźcze
.
trudniej wydostać. Spragnieni .iWie.
że'go powietrza podróŻlli rezygn~
przeważnie z jazdy wewnątrz wo-.
.zu, Natomiast oba pomosty i stop.
artykuły w charakterze raczej luk- nie cieszą się dużą frekwencją. ~
sus owym, Załoiżona w r. 1940 przez Kwitnie tu życie towarzyskie w for
b. urzędników BGK spółdzielnia ta mie soczystych wywodów na tema.t
wykazuje dużą żywotność; obecnie savoir vivre oraz całkowita swoboposiada ona już 16 oddziałów i 85 da l nieskrępowanie przepisami.
punldów sprzedaży na terenie kra- . Ciągle jeszc·ze taliŹe łodzianie nie
ju; zatrudnia 400 pracowników.
mogą zdecydować się jakimpomo..
Artykuły powszechngo użytku 0- stem należy wsiadać, a jakim wY,;
góInie dostępne
zaprezentov.:ały: sbdać.
'
Centralne Zjednoczenie SpółdzIelni
Gdyby choć WSZyscy zgodzitli się
Ptrzemysłowych i Centrala Gospo- na jedno: wsiadać pr~dnim, a. Wy.
darcza SpółdzieL"rli Pracy; bielizna. siadać tylnym, sk!lro im to bardziej
ma oddzielny pawilon: bielizna: Odpowiada, Cóż? Kiedy i tu zdania.
koniekcja. galanteria _ oto najważ są podzielone. Zdarzają się bowiem
niejsze wyroby, Odznaczają się do- mimo wszystko "dziW!acy". którzy
s'ip przc ....
isów. c,·...
brY'm wykonczeniem i niską ceną, trzymaJ',,,,·
..""
~
.. powoduPewien' dysonans st.anowi stoi~ je tym większy zamęt.
sko spółdzielni "start" _ większość
Proponujemy rozpisanie konkur..
eksponatów to nie wyroby własne, su na' terna.t: Jakim pomostem chcę
' t wowych, a me
. kt·0- w·sl·adac' .. a J'akim ~Y'Y"'l'a..:J·~;:.".
lecz fabryk pans
n
"
""'"
1L~·e"ul:Jl"t
g'łos"warua' musi b...
re - bodajże . zagraniczne,
~~
:tiw'"
J
t
'
t
nał
J'ednak
absolutnie.
obowi~zuj'
..\y, w
Ak u otwarc~a wys awy doko
"1'
"r'
przewodniczący MRN Andrzej ak, czym może dopomogliby trochę e"
N\i.ewątpliwie spełni ona w zupeł- nergiczni przedstawiciele MO. zao...;.
noŚ 01' swe zadanie propogandowe.- pa,tneni w olankiety dla wypisywa,.;
h grzYWll dla oporn".c
..! h
Trwać będzie tylko do przyszłej nie lliia ·solidl1Yc
•
h k
dzieli, Wstęp jest bezpłatny.
a_ a.

TlSów. co skłoni. jak PfiZYPUSlzcza.
wielu wla,ścici'e1i do w:Vl'ze'czenia się
swv,ch 'uluhi'el1c6w,
Wrażenia
'Wytwórczości Spółdzielczej
łodzi
Dośćhe:~wż:~1ędl1e ootraktowall1j,e
. z.aig;a'dnJe.nia wywofał,o Durzę Pf'OIttSkąd łodzianie 'wracali? Z wy- Na pierwsze miejsce wysuwa się
SitóW.
stawy wracali spółdzielczej; nieśli ,;Społem", które wystawia w dwu
"Cz,VI',2 ludzie 'Uc'zciwie prac:uJacy paczki obfite: kiełbaski, napitek. stoiskach.
na kawa,t,ek Cihlel5amaią sIę wyrzec owoce""
.'
Sto1ko Oddziału $poż. "Spol'em"
te'i jedynej 1"o~fY'I,V'ki [lO ;pra,cy. iaką
Ta trawestacja znanego mickie· cechuje różnorodność eksponaltów
I
ie:st pies - plSIZ 6 ied,el1" z Czyt.e!ln!- wiczowskiego wiersza dobrze cha- która daje wyraz ogromnego zasięków. OIPOTIu.ią.C p'l"zedwko s'u?:estii rakteryzuje ąprazek. jaki wczoraj w
produkcyjnego. i terenowego tej
nodniesile11'ia podatku od psów.
godz. 12 - 14 przedstawiała ulica placówki spółdzielczej: cukierki i
Istot'l1'i1e. z.aJ1zą.dzenie tCi'zO rodzajU Pomorska w okolicy Parku Helenow I czekolada, kawa zbqżowa i soki.
hyłohv niecelloWie i nie'sl'uszne,
skiego. Tłumy ludzi. uczestnic7.ą- marmelada, dżemy i grzybki - z
Pies w domu. to n~e tylko ka'Prv~. cych w otwa,rciu vVysta-.-vy Wytwór- fabryk w Łodzi, ocet - z octowni
czv rozrvwka.aile takte czujny stróż czości Spółdzielczej w Parku Hele- w Piotrko\vie, cykoria z Kłommi:eiuia. szc:z:el~61nie ,n:'ez:bednv w 0- móW wracały wówczaS do domów, a nic. mydełka, woda kolońska i inkresie p'owQ1j>e~nnym,
gdy cżęsto większość
obładowana paczkami, neartykuły chemiczne - z Kielc,
\VS'ZYSCy członkowie [,OICtzinv prac<tl- gdyż na wystawie Odbywa się jad- surówki _ z Dwikozów.· pierniki i
iazawodo\vo
i
zmuszeni
sa
pozo,s,ta,
.
t
k orzenne-, z T
"
k
.
l1Joczesrue~ sprzedaż ekspo.naów po przyprawy
Ol'unIa,
wiać miesz anie bez OIpiek:. P~'es to cenach istotnie rewelacyjnych. (np. lolejki do ciast _ z qdanska, konser
ta:kże 'pl'zyj,adel tYch wszvstki'ch, kilo pięknYCh wybranych jabłek 40 :wy rybne - z GdynI. szczotki _ z
którzy str'H~i1i SWydl bliskich pod- _ 60 zł. itp,) ,
. .
.
IBiałej Podlaskiej, a. bateryjki -.,.. z
czaszawile'ruchv woh::rnnei. Pi·es Wystawa jest st osunkow. o nie :Częs t ochowy. J ak Wldac' ....,.. cał a ga'
to naHepsza.
naihar,dzi.ei p'eda,,R'OI2.'fcz- wielka. co uwa.runkowane jest szczu ,
. k t Qra
, . d czy. jak
c
.,
~_ dl
l. ma
produkcjI,
syna
na ZaiiJaWJ:\.U '. a dóeci
'
Ipłością lokalu, ale przedstawia się ipoważne stanowIS. k o· zaJęła spo.'łdzlel
,.smakowicie". A' to z dwu wzglę- :czość w prOdukcji prz~ysŁowej.
ZE ZNACZKIEl\t W I(AGAŃCU
dów. Primo _ przeważają ekspona- i stoisko Oddziału Rolnl~zego .•.Spo
l NA SlVlYCZY
t.y smakowite: owoce" wina. wAd1i- Il'łem"
zaprezentowało zlelarstwo i
Przy c,alYłTI j'ednak nrzvwlązal1i:u J' ny. czekolada. cukierki, Secundo'" ---ltreściwe mieszanki. pasz. pjęknc::
~vmpatii. jatka żywimy d1amądrjr ch
.
ł
czworono,g;ów.' nie \'lO'lno nam zapo- urządzone są ze smakiem to tez nę l kolekcja próbek z 210 ·ami leczniczy
mi'nać. że \V pe\vI1V'ch 'wypadkach cą wzrok i prz;yciągają tlwagę. mo- mi wskazuje j~ ogromne :n;ożU:wo stanowia one nieoezlP'i:ec·ze6s,two dla ment przy tego rodzaju imprezach ści P?lska ,POSIad.::: w. tej, dZIedzmie.
•
I
1 d '
szczególnie ważny. Pod tYlD: wzglę- I ~uze stOISko ~aJmuJ? łodzka PS S,
kradzieżami
UD~~c1nie z'e si'usznym rozporząuze- dem wyróżnia sie dodatnio od urzą- ktora przedstavnła duzy asortyment
niem. PSY WO:hl0 wyprowa,dz.a,ć na 11- czonej przed p6ł rokiem w Łod2'J różnych artykułów. Cntrala Gospo- WYJ'os'nl'en;e ZWI'q"!!ku P.nC",tO· WCO· I" w· łodzi
hcę tylko w kalg-al}CaIC!11 i na smy,czy, wy~tawy
prywatl1e~o przem.:r~~u d,arcza t Spółdzie~ni ~gr~dnikn'czych za. ł
I.
V I/.
In
.
W przecIwnych w\T>pa.d:kac'11 wychwy spoz:y-wczego i chenllcznego. kloJ.a pre~en owała WIna 'l plę ,e o.:w.oce.
W związku z licznymi aresztowa-Isię podwyższyć pobory pocztowców
' .
,
,l • . '
ł
·
sCląga
"'
'
t.
h '\'1 p rzez OIoruzerue
, . . , koszto'w
konsum"'yj
bedaorz1ez CZyscI'crela
i na •roya
martwa...
., ,
_PIelmem
"t;.k smvch 'h wyrobow
t "
. 'ł n l·aml
praCOWIll'lww
p ocZLOWyC
..
....
tvvvane.
S
dru.zi .dzi,eń tra<)on:e. W' o.sita't:nich m'e
W ~vystaw:e b~erze UQ.~lał 12 :.vy~ ~k? s, o,s o "po
10 y . . Ta SpD - urzędzie ,.Łódź 2". spowodowanymi nych, zakładając
pla;cówki gospo.sill'ca,ch szel"zysio ba;-d7.,lei 11i:~ ki.~-I stawcow,k~orym1 sa, dWIe pl,acow- a~z.ehIla pracy "?Y~tawiła dYWap.y, .kradzieżami paczek. a taIcie w zwią darcze, jak warsztaty szewskie. kra
dvlmJwiiek wŚc',eklizna wśród zwi:e- ki względnIe cenh'ale s,półdzIelq;e. kiluny. meble, blelIznę' damską Itp, zku z częstymi zarzutami społeczeń- wieckie itp.
stwa wopec szwankującej s'P'ravJnoś
Nie możemy przemilczeć również
0i poczty, prezes zarządu okręgowe- ogromnie drażliwej
sprawy, jaką
go Zw, Zaw. Prac. Pocztowyc1;l. w są kradzieże na poczcie. 'Vlelki naII
Łodzi, Rędziel'ski. udzielił przedsta pły\V' przesyłek amerykańskich przy
wicielowi naszego pisma następują- jednocz,esnym
odpływie
f""choy;cych. wyjaśnień:
,. \ ,
ców' z ·poczty.
czym wspom.rua-- Najbardziej palącymi dla nas łem, zmusza a<L."ninist'rację poczto-:
słów
Łódzkiej
pracowników pocztowych~p['a- wą do .wypełniania 1t1k W persone*
,
wami są obecnie: usprawnienie lu 'ludźmi ..z ulicy", nJe mającymi
.Co~ibien \V redakcji .. ~zi'eIJinika Zd.:uilskiej . vy.ol.i .~dz... ie. przebywa
stwa. ~e skł.ad,ek kil.kunastu tysię,cy poczty·; usunięoie kra.dzieży.
dotychczas z pracą na poczcie do
Łodzberl!:tl
sk!adane sa ofIary na lrolol{)D dZIeCI ora'z w Konstantyrno- członkow. dohrowolnyClh
datkow
Wadliwe funkcjonO'wanie poczty czynienia. Pośród tego właśnie naŁódzka Ro:dzi,ne Ra1dimva., Z .okazji wie. rodzl1e znadduJ~ się 30 naimloa- or,a!zz d(}cihodu :mproez.
w okresie powojennym jest zjawi- pływowegO' elementu wkradają się
czyichś imienin urodzin. śl'l1bów szych dzi:e.ci. W (}1}tatn'kh dnia,clh
Los :o-o:nad 200 dziec;Łódzkiei Ro- skiem złożonym i posiadającym sze w szeregi pocztowców jednostki nie
koledzy zam:ast kWI,a,tów ofila'rowują ~ódzka . Ro'dzill1,a, Rad}owa .prz;ejęła d~ziil1Y :Ra,dio~,j zależny jest całlkowi reg przyczyn, Na pracę POCZt9WCÓW uczzciwei złOdzieje,
poe,wna kwotę na dO[Jr'oozynny cel -.- }~om l?~'l!ed(a Oc1emnIa,tell!'o' pr~v 'Ul. Cle od oolarnoścf spo,teczeńs'nya. ujemny wpływ mają wyjątkowo niZ kradzieżami na poczcie prowa.
na ŁMzka Rodiinę Radio,wa. Ale :llre, 1 kackl'e'L ,
,.l .
.
Gf10~Z sktad3Jnv ną Łódzka Rodzl1Uę skie Ui))OIS-ażen!ia orą;z sto,sowaall'e, do dzi związek nasz energiczną walkę.
WSZY~cy wiedza. c.o 'to ·jes't,. Łódz~al WSZVStk1~ te ...t~m;v ~a,utrzymywa Ra,dI'~wa to kr?mka chI e1l a. to zeszyt dziś dnia niespraWIedliwej, sanac:yj Pomagamy. administracH przez bra
RodzlOa l~ad+o,wa. nl'e WSzyscyznaJ<l ne wvła'czu!e zO~la111oscl spo!,ecz,ell- dla slelro1v, 6bk) ,
nej' pragmatyki. służbowej. Dalszym nie udziału w kontrolach, Wywieje,j prace;· A 'Prze~ież ka:żd!ego i1ltere~ I
~ow'odem jest brak: wyrobienia po- ramy nacisk na dyrekcję, by wzmo-

w

z Wystawy

I

IgU

EJ

Walczymy Z..

niedbaIstwem

I

VVol

t" ••• .& .. ale
IIOW

"Zamiast
Kilka
o

°

Rodzinie Radiowej

I

-

n c?

0-/

s~~~
~;3~~ r~~;al~.i~~::~~~:n;.~~:~ą~:~ I, Zabawa
sIała mekiedY luki IxrOlgramu w y p ' e t - ·

_ nOJ1lepszq .·nauczycielkq·

;~y~~~~ ~~cz:~~~c{On~o~~:a1: ~~:kcjfj:~i ~~~f:Y~t~~c~z~~ro

" .
n:p.Jsze posady i kor...ieczność zastą- wych pracowników. któryCh momal1,iać mu:zv~(a e; p.ły,t.·Telll ó,~ miiłoś: WystawaobrazuJ'qca. życie i procę dziecka w przedszkolu
p,lenia ich elementem· niewykwaIi- by zatrudnić w Łodzi. gdyby dało
r1lkrnuzY'lG :pros;~ o transm!s.]'e swe]
.
.
,
.
.
fikowanym..
się zapewnić im' mieszkania. 11 w'
uhtrJ.J1onei melJodii, Z wldziec~no,ś.ci za
K,łl'1~rut()ril.lm Okrę.guS zko:l!11'e.go ! ](~~nak I ~otY'c!hcza!s zrea\l1-z.ować. a
Co my. jako związek, robimy na tym więc kierunku robimy co mosiJ)e:łn~one żvcz:eilllile WiIltaca,ł dyrekcji Łódzki~J1:Q6f\Vi0l1Zyfo w' .Mi:erjSikilej Oa w:eksz,or~ć rodzi€ów nie chce zr~:z:1!- tym odcinku? Przy każdej okazji żemy.
J
łód'zkI'CIg;O r.a<ljja ldłka z!,otych prze- łeri.l Sz,tuk c~kawa wystawe z za- ffil:eć.
~e, p'rz,ed:s'zkola
zap:e'W',~la!ą podkreślamy ciężkie położenie pocz
Walkę naszą z kradzietam! do.:
z.na,czadac n:a dolbroczynnv 'cel ·W ten kresu ż.v:cia i iPr.acy d;zieicka w prz,ed dz~edru me tvłko fa.ahowa OPiekę: towców i domagamy się w ramach prowadzimy do zw-ycięskiego końca.
sipasób z:ebra~a. sie PeI"v;ńa dóść po_S'z-i()olu. ArOIbIem wvdhowallia Ptz,ed- lec'z' r6wni'eJŻ wy'Wi'e,raja. Godaitm możliWOŚCi państwoWYSh popraw:, Przyświeca nam świadomość, Ze'
kalŹ'na sumaiPleni~dlzy. która srtala sz-k,~,lnego. maJo ieszczeznanv '0il?;ó- ~Vi~tvW. na: k~'zltaf~o~arni'e sie lego po- naszego bytu. Obok tego dążyn:l.y walczymy o dohre imię pocztowca
sie',OodistawOiWVttn kami,ta,łem . Łódz- low!. z.o:s,ta,t tu wS'ZleichS'tronrrIe OŚwlet leC o zYC l 1! 1 ŚWIeclO.
d.o ,tej. poprawy we włąsnym zakre- polskiego. który posiada piękne tra-;
Idei RotClziny Ra'diowei. Rodzba ta IonY'-Ho:ść przedszkoli wzrosla ze 105 \\' Sle,' biorąc .czynny udZIał w walce dy;cje.
(O)
za cel postaWiła soib:e oiP'ieike nad
W vleIiwszym rzędzie rz:u:calia się pie1rws'zYllTI roku PO wojnie do 355 ze spekulaCJą, Poza tym stara.my
dZfec1dem" a sPBcj,alniie uard d'zi'ecki'em w OCZy cvj'ry, Hustmjaoe ,trzy:let}1} oJbec..nie. Przed!szkola za.trudniaia O-I
B"
lOI
oćiemni
atvm.
dorobek pliz,e:dszkoU. A WIęC ::Iosc gM'em .608 wy,chowawczyń.
.'
z.osta·n·ą·
,
't
o.:l~una
"'l'
l
Z
dzi1eci
w
prz'eld!Slzk,o~a!ch
okregu
ł6dz.
"
'
w,1\:rO ~e r'~ ~ ę r,o'Zl'OS a. 'e k.'j",lro· n; 4149 w liolr" ,1,945 l' 13.98,6 Wys:tawa za.Wjem cleka'\:'e ekspo~
.
składek' c,zło[l!k:owskl:ah- i . imPrez zo"
~~
b
.
b
st.ar .~budowanY .'\v:ta:snv \budynek w wku 1946 doszlao:becnie do 17,278. na,tv o mZUlaCe pra,ce ~ za. awy
przY u!. Zelroms~~:ego, \V 1936 r. Cyifra 'ta' mo~e wyda \V~ać sje duża. 'Q!z'ledka w prz~d,sz~n~'l1, W .. o~szeiki ... .
ą
są
pierws~y Dom DZJ'e'cka dzi.ecka s'tan:owi . iednCik zarledwie 13 'Pł'OC. illyah sa,Ia'c~ M-ye,J*Jle'l Gale~l1. ztu
Od
ode:mnlate?:ozoSita~ otwavtv.·
wszy6:tkkh dzi-ecL któr.e llowinnyhvć Ył pa:rku S~enh;~wJ,cza ~odzlwla~
S
II WI
w prze,dszkolach. PowS'ze.c'hrnCig-o oho zna rysunkl, \Vv,~mankl 4-;1-1etn en
P'
t
1'd k
b
. I
"
Dom ten statt się priiw.d:ziwym do- \via:zku prZ!ed.S'ikollnezo nie udało się dzj'ec1. Osobny dZIał s,tall1'owla. p()l~y:
rOlmr:a ,ma .0' Zl a {)ieCin~e P1"ze- nitu .śc~g-a.nia, O&oibv te I'zeczfasna.·
hrodzl'edsltwem dlą. ,dzietCi. dla dziecl
stowe r,oihoty z plasteliinv .bllbułkl J . Pl~owa,dza badania PiQszozelg'óln:'VIcn I będa z obozu zW3!lillla:ne.
clotkTIfetych rn~iwl~kszVlil ni'es:zczęś-kartonu.wyko1Jvwane zes,p·O·towo vn1k~(}e:utsdlÓW Pl'zeibywaiacydh w I Po zakońezeni\u lbaidań 'Prz,e·z prO'ku
ciem. Tu ~:nałazły ·on:e dom. tfa,ciłwwą
O,
OZ' Ol'
pod kierUinki,em wycho'wawczyń.
obozl,e ,na Sikawk .Ma to na celu rarŁurę. oiJ:)óz na Sikawie zosta'Ii!e
.-\i!":ke. 1nOltność kSiztałcenia się i
uSJtalem!.e pQ'Clhodzenia vOIlks.doonsoha. z1ikwido.W3JEV,
O"
'
'
Zadlwvt
wśró<d
zwiedza.ią,cych
wy
oraz
okoliczności w J'af'-J"dh
""ifzYJ'ą:t
on . - - - - -.....~--------. 1 se'''C<'l .
Tą piękna nazwa
'J:\.
...:pQichodze1
WIe e .•
- ochrzcilI' st.-'-L- \vcłaJa. k ue h'
ma dzlecieca. . w l.;: t'opel' volksHste. Volksdeutsch'e
Tr
,11' N'i""""C
Czes<c' oc'
.
c1enci łódzkiego Uniwersytetu ",ie, mal'e. kHku1etnie d'zl'e"'c:z'rnki baw1ąc
.
P·
. VlU ,Y.'
.'
polsko-czechosło' _
;v
J
nia ni,emie,ck,ilet(!o.
kto'r ....zy p "'o'zuwa'j,.,
uKu~nity"
• ., rzV:SZ1
d' . ej zallJraU
rodz1ce
c lem11l!a;, i żę. na pOd'»aniczu
b~
się J'ecLn,O'czes'nl'e z·a·p'ra,w.ial·a sie do
~.
u'
.;
(vc:n ·Zl:e,! . . . . . .'" " zęsc 8 ę wa.ckim Da ŚnieżDikuKłodzkhn,
się do IPrzynależnoś<C! ,do na:roidu nteNalirbli!żsiv
39
l11'umer
..Kuźnicy"
CY
ro,z!blleida. na:]Wle'C~J N,le.'!TI
ł'9zstrze
roli przvsztyc.h ~os:podyń. Mate me- . miec1de''''o. będa "'''''',sl''edle''n'1', .." por~'s:'Kl'
J l'
,xr
"'·ohu Łodzkl1el
Ro'd
Studenci U. Ł, przebywali w CZ':I.- be,llrl,
!'-".c",tlenny,
umy\val- do Niemuec.
""
".Yi.
II
prz~n{)is:i nais:t~P1!jąc,e 'Pozy·cJe:
.
!ta'
1. vv' gID",
..
, , oz lil1V n~a
\. -. kred'e,.ns
.,...
nat,o·ml'a.s,t
vol1;~r~'eu'ts~lt.e
sie lata (na abobie sp.ołecZno-wyPo- n1.a ;:tP. \v u. konano I' """]cończono n.·a
:l~U
I.)W
·
. powstał 1~'nde.,.Jt.e·lm"
d'lO\Vel
'1..'
111<,'
,
Y
".Y
po'chodz'eni:a
....."'I,,
o~"'lkf",lJ"o. 'r'to'rzv 'd'o'lb,ro
,JKomen.tal'z" do nu.meru Ka:zimłe1 . ś
czynko'WYm W pobliskim Długopo- vyzór. .
zwykłych mebli. Obok na TIJł
"'''
l>.
-,
.
'po odzvsk.a;uiu WOil\lO ci w 1945., r. lu. Ruiny wieży na śnieżniku wi- zlutkim stole'cz:kll stoi balia. w kto- WOI !nle pOldniiSarli voJtkslilslte bę.dą, po rza Bra.ndYisa.,
Łod'Zka ROIcrZ 1lla '. R.ad1owa Wz'U?wlb docz:ne z odległości kilkudziesięciu rei rozpoczeto lalczyne pranie. Praw ci~?:nlęci do od:powile:dzi;allnO:ŚCi, ~('ar
fe1lletolIl Ii.t,eracKr Mi:e.czys.fawa Jadii:~IrulnQlść.. TYi:ll r~zieil1! ~~ P1~rw- kilometr6wnatchnęły ich myślą. by dziwe choć maleńk'ie naczynia ku- neJ, W W1'1Padku s:twlenlzeITl'a. 1:Z 0strun'a· nt, •. J:es!zeze. o Kasprowiczu".
szym rzedzlezal~to 1e Sle\0 ta!I!I po wieżę wyremontować i uczynić, z C'lwTIne i go.o. sp. o'darski'e. n!ildaia temu I bywatel p·olski przvjtl!! vo,lkslistę
A:rtyImI MarH Cais,t'elattiot. ..Pop,odeigl.v:c'h w wa. a,c" o kw,0 nosc. PO niej symbol przyjaźni. _. W'ieża, mHuoskolPi'inemu 2ospo,ua rstwu ce- ,pod przY'mus,em. że okazywa,t t3'lmoc
zamordowanvch pr~ez o upanta,
. w~niesionaprzez Niemców na pa- chv prawdziwości.
. Polakom i o1'lgan.izaciom pc,lsk:m na WIeść ame,ry:kańska we f'rancU'-.
Ni:es'tety b1łd:v,n:ek n1'z,:, ul. z,e,rom- ~ątkę zwycięskiej wojny zF~a!1Wystawe warto zwiedzić. Pom~- r.a:żają·c się p1"zytym wfadzom 'ułe..KiJka UW.3:g- o amel'vkanilzrni,e \V.
skiego byt zajęty, Rordzlll1a R.a~lo~va cJ~ w :roku 1870171 i zwana Wlezą ślana zos'tata ciekawie. wykona.nJu !ll1'Ctc1ri1m, będa wy<dawa,ne prze'z ;pro lit,e~ahlrz,e f'ranouskiej"
Zbiig-niewa
otrzymab J1:m~H~h ~tz~ uL ,rarbl:am~- Blsmarka, była dotychczas symbo- nie w:iele moż.na za:rzucić, OJ
lmmture zaświa,dc~e:nla o zanielcha- B:enkows,lde,g-o..·
'.
klei .. Sfen:k::ewJ.CZO\V1ke ~ . Z~lą~- lem przemo,CY.
"•
.
. ... ... n", PRZEM
Prozę
Steiu,be,cka pt, .. Jo_y
k~em Dom'U DZleck,!- .-:- .•SIe,ulnevllOą pomysłu do wykonama u eP.AlQ'STWOWE ZAK~JI.u.
. YSLU BAWELNlANEGO
Ni e<dźwierdź"
czówki" bylo 20 d:ne·cl wIPl'owadzo- nerglcznych studentów nie było da.
w ZELOWIEi liONSTANTYNOWlE
C.Q. roz,p'ra Wy, ROI.~er Garaudy Dł.
:nyc:h z wars:zawskre,j Slta'~il-'P;olgoto- leko. Wieżę wyremontowali własZATRUDNI~ OD- ZARAZ w B:iJurze Zakładów w Łodzi
..Komunizm i moraJność" w· l>rzekt
w.ua. Bvły' to d z,i,e,c i pOIl]-!I,eW1'erap.6, nym.i siłami i dali jej n?Zwę "Wie'DWOCH KGrrI<'GOWvOH S~MODZIELNvOrJr, wzg~4iI.... ł ..
Pawła Iier,tz.a .
. scll:Forowane. sa:tl1ot~}e. wI'e'!e:z :m~ ży Ęratnfej Przyjaźni"~ Na uroczy"'.L~
~
.~.,
by.f·o świadkami traiR"iczrneJ sml,erC'l stości nadania nowej nazwy obecni
••USA we wta!dzy mOll1o:po,utl. w
KONTYSTOW ze zna.jomością buchalterii przebitkowej.
swoi'ch rodzi'ców. Ohe,cniie w .. S:en- byli goście z Czech. oraz Francuzi.
Starmbulo\V"a VI 'PrZ'ekt Marii Janion:
ki ew
..Ic,zówc'e" zn.aid1.1j,e się S~. dZJ.ed,. którzy pr.Ze/b.:vwa.li. w ~.\l.~. cza.si.e
Warunki do. omówienia. ZgłolSzenia w Biurze'Zakładów
Kr(llui!ke fran;cuska Julii Ha,rtwFg-,
Opro.czte~o ł',ódzka Rndzma lła- w. Czechosłowach .na Międzynaroą.ąŁ6d~,,,,uI. Gen. SwierezewsIclego Nr ,3 (dawniej Ra-clwańska).
PrZ'efJ!:'lad prasy.
I(.ol'e.g,pon:dencie
d:i'owa prowadzi Dom Dz~e'cka W wyro Fest!wa1u;Młodziez,:..
(jk) ...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...;(~P;.;...;1;,41;:9~)~_••
noty.
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walczyć będq drużyny

IMPREZA

Obok

W!S!f)'an'iał:vdl

dnaimTldh

Sport polski pod 'znakiem wyscigukolarskiego

Kolarz,e ia,dacy w barwaoh 'te:;;o
same'R'O klubu sa moralni;e z,obowią
zani do wykazania.o,f,larnoścl dla ko
lmd MUlbowe:go. rudzielenia UlU Damo,cy W Irazl'e defektu lub podcia7.l1ię
cia w wytpadk,u załamania ua trasie.
Jedn()czlelśn~e na'gJ'fJida ma na celu
wyróżnilen~,e kluhu. Nie zdob.:;d'(;ie jej
Jeden zawodnik. a w nailcpszvm wy
pa,dku dwóch .. 1100 o zdobyciu nagro'
dy decvduj,e łacznv czas dwóclh zawodnlkóv.r danelgo kkbu. Z'es'nół nie
może sie iednak składać z ekh'lY dwu
osobowej. Ze startu mus: wyjechać
'trzyos.obo·wa drużyna, Ten trzed
j.ed:nak sbnowi 'rezerv/e na wypadek
wycO'fanlia sic kt6r,ego z lwleg'ów Tia

wyśc:gU
.. CzY'h~l:nika" za-

I wodn:ilcV be,da wall.czyć na

tralsie Kra
Jków - Wars'z:awa 'O nagr:odę drużynowa uf'!lndO'\v:ana prz,ez SpóMzlellnie Wvdawni>cza .. Czyttellnk". N-a,zrOr-

Rekordowa ilość zgłoszonych zawodników

- d<;l g,talUliJwi w,slpa:nia,!y JJuc\ha;r kryszta

I

,
Wczma!j wp,h~net,o j,esżcz'e wtele
r~żnyc<h nagr6d .• Ł6dź nie .IPoz,os:ta:iej
WlęO w tY'le. Nalgrodv. wvstawlone
,s~ wksJę'g'~li!1j .. Czvt,elmlka" przy ul.

Na tydzień prz'ed !{)Iz!poczr:-ci!em
CI; klŁórzy chcieUby ieszczic !przy~
wyścig"'U kolatrskiego prasy ."czytdni c.zYITić s!e ,<10 zadok'llmentowa,nia swe
ł~o\"skie.i" padl rekord.
' g O orZY'laZlU'e:go iSltosunku do sportu
Rekol1dem tym jlos'l ilość z,głosza- :I1~'oga na:dsy~aćna..~r,ogy do sekretany,chl5awodn:ków. Przekracza. ona nam DZremHka Ło'dz'belR'o.
P1QitrkowskJel 96.
na:jŚlmi'elsze n'bHczania o:f'lga:nizat{)fo,w.
Uczono się z tym. że 25 bm. na star
de w Kra;ko\vie staiJli.e maksimum 33
zawod'tlików, a tymczasem do wy:śd
~ Z;gl:osU:o see 58 kola,rzy z catej
~ :. ~!

l

rOWY. i~ilkrustowailY zło'bem.

Cel t,ed nalgrodvjest bardzo wznios.hl'. lVla;ona OfZVCZYlili.Ć się ,dG . przvgota'wan;a z'awodUl,ików do ia:zdy :zesPO't?weL która posia,d~ wi-elkj'e zna-

cz,e,nJe wyohowawc,ze.' .

;:
lV~1'A~ 140Kml

P o l s k i . ,
W,śród tvdh ,ul\vodinjków widiZimy
"'~"1IR;;;Y.~;;9;k<
cały ~z'ereig :asów vfzredwo,j'etnJuego ko
.
łaf1Stwa ;na ClZeJlez N3.!p'i'elrała. Upi:ńskim. Boihepern. KiUdertem.
Prz,ed\"oie,mri mistrzowie będa mu5:roH stOICZVĆ hardzo 'c:ie.k<l.lWa wa:lke z
młodszymi od sie:bie kolaJrzami na
czele którydh prz'ede wszys,tkiilll :1)0stawić trzeba Pietrasrz'ews'ldego z Ło
dzł. kt6ryj.est ied:nYIlTI !Z fawmytów

trasie.
NaJgl'()ida SP. Wvd. "Ozytelnik" jest

przleahodn'ia. Na' 'wlasno,ść zdohędzie
ją ~l.llIb .diolJ)ie'l'O po trzvkrotnym koleinym: zWylC'ię'stwi,e,
Na zrdobywce Inlalgrodv naktada sl~
oh()lwlaJzek p'rzechowywan!a· j,ej VI
cia~>u roku izwroht n:a miiesiac. .prxle-cl
ka;M:vm 11a,ste'Pnvm wyśdgiem
Ja:zda dru:żyno-wa jlcst w Polsce
'bardzo ulhslP'oP'ula'fl;1:a; p13te,go te,i u-

"".
WATł.SZAWA
UAlt6w
Ih<W1ł

hmd-owa,n'k~ nW~TO'dy
drużynowe,l
prze,z Srp6Mz. Wyd...Gzvteln.ik" przy
czyni s,je zna,dnle> do pfOpa'gan>dy
iazdv z,esp,olow(~.i.
War:totu nadm:enić. źew naiwięk~
S7ym
wyścilg'u kol,arsklm Swia,ta.
.•Tour de ł7rance" uc'z,estnicza 'druŻY:UY. ;Ko1arvĘl nie mogą i'ec'hac z my
śla o sobie tylko. Ie:cz D d1"uż:vn:ie.
Obow!3,:zarnl Sa do ud,,;id.e.llia sobie
wza'jemn:ei pomne:\' i poświę,cen iia ,
s\VVlch sz·a'us irndywhlua'lnvoCiłl n-a eta'Paclh dola d,ohra , !l1laM'eIPszelgozawodni~
ka zlesIDotu.
.
-.,.;.;...;.."......._ ............_ - _.............- .........

wvśdgu.

C:hoci;aż w tym rro'ku. ku pl1erwszv
wYścitg roz,egranv zostanie na znacz·

ni1e Sikr6coned tra!s,le ponad 600 km,
to jednak bal1dzodobrze się .sta.to.
że wI'alśnei w ,roku 1947 potraf11i 1śmy
~ wródć do przeodwoj,ennelj tradycji o'rganfzowanl'a \vyścigu dookoła Polski,
Nawszystkldh 'eta,pa~ih ,jak w Byto
miu. Częstochowi'e j Łodzi cZY!l1i,one
sa ostatnlFe 'P r,ZYizoto wa.nia IPTzed
!l)ifzybyd,em zawndnik6w.
Bardzo
piękną 'jlnfciatywę Zlgt.osi! Kraików.
Ze wz'ględu na to. ż,e start g·rÓWny
mte,ś;::ić sle będzJe w Krakowie prze
to Kraków Zibiera nalgrody od sile1blje
dla zawodników ,pf>zy1bY'waia,cy{;h do
\Va!1sz.awy. Nie trzteba chyba dodawać Itle oennydh TIwgróld . O'czekhvać

będzi,ezaw.o:dnj'ków nie ty}o]{1o koń,czą-

cydh 'wYśdg w W3!T'szawie.ale i na
poszcz'eJg61lUy-cth eta:pach.
Zavntere$olWa!11~e. wyśdgiem z
dniem wzmG1i~a się cor:az

tn' 0&111

c

!li

I

LIIIsla
' 'za Odn'l k" si

ba,r-'
dz~ei. Ni,e uleg:a wą.tp'!iwo.ś,ci. że \VYŚII!I
C:[g'
echem.w
5P-O,rcle ca,teJ Europy. Nli{~ IJlle,ga w q : t - '
rp1iw.ości. że' wynikami 1;e:go'ro>czne:j1;'O
'WYŚclgudook:ota POllski zaitnteTlesują

t~no'dlbi~ie się Iglolśnxm

~~z~:n1}~::~~s<f~~t~: aprzede

na trasie'
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rl"uJącyC
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Na ostatnlim zebraniu ZarzaduPZK
ws,półor~arniz.atora imprezy-; ",ryfonioolliohtż komisie· sedz:iows.ka. WY1śógu
Irmvsv .. Cz,tye,ln}ka". Sedz:a '~.'łównym bedzie 'Prezes PZK dyr. Gokbi1o/ws'ki. ~bnowisko sek'J1etarza p'o·
wi,enorno sekretarzowi PZK. Do Ko~
.misi! ~oSlPo<da,r,cz'el obok 1w~pordlł'rza
PZK Zarallk.a powohnio urz'edsJta.wi,ciela
krakowskielgo Ol'zyhow
skielgo.f'ulJ1!kcięl tąlczn'\'ka p'owioerzon,o
kpt. Pl Ko1. Oz,ern:iak1YvVi ahronome..
t:rażY'sta hedzile de,le,giat okrelf;';u 16dz"

I

kai- .

GR"ł/ląh.a~.:w(fE'kl

,Ii 6..
~~,!!;li ~UIJlll.'
' "łówn, vm ,·sędzin wyśdnu

l

d'Y"TIl

"

no trasie Kraków-W'fJfSlDWO

l1laJg;rM iludvw1-

d'la zwvoiezc6w

kolarskielgo Inasv

I
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oGn-ę,g:u

.

Irak6w-BytolD-Częstochowa-Łódi-Wiarslawat ,~=ds~a~~'er:~~~e~a~~!~~~~;
"
.
g? a piłotem wilceor,ez'es Przy'byt(Il) wyścigu kO-1 22,. Kupczak Józef RKS "Qarbar- wfarski Klub Sportowy l..6dt,
n'leJwskl
.
.

Krak6w bę<dzie tym SZ.CZęi§,!iwym
•
któr,e bedz.ie mOJdo we' zgłoszonych do VI
oz.wa'rtek O >godz. 12 .poLi'e,gnac zawo- .larskiego .dookoła Polski. organizo- nia" Kraków,'/
47, Wojcieszek Ludwik Dziewiar l Hnuoro,:vym $ltartel"eUl w:V8d~ ht}
dnrków bioracych Uidziaf W \VV'śdg'll, wanego l)l'zez wasę' Spółd Wyd.
23. Kruk WładYsław Krak. Tow. ski Klub Sportowy Łódź.
! dz'ii6 d:;;leig'at Ministerstwa Ob~011V Na
a Warszawje przY'Dada zaszczyt po- .,Czytelnik" i P. Z. Kol. w dniach Kolarskie,
43. Stdlarczyk Zdzisław
Na· I wdQlwe·j do s!praw\Vvch'owaini.a FiwilŁan,ia mistrzów bie!~u.
od 25 do 2'8 września r. b. na dy24. Motyka Władysław Krakow· prz;ód" Ruda Pabiflnkka.
,) .
zyc-zn,e'go ~ Przys:p'o'S'obie,nia Wo:jskoŁódź zadowolona icst. że trasa te- stausie 611 kIm. przedstawia się na skie Tow. Kolarskie.
4fJ, Sałyga Teofil KS "Tramwa- wle!.~o 19'en.brV1~.' Kruszka,
.
gO WYŚCEgll iPrze'Ciho-dzi prz.e,z mialslo stępująco:
' 2 5 , . Moq,l Józef Krak. Tow. CYkl jarz" Łódź,
nftl~'CL"lIll<SftWY
U
komil.'16w. źe SJJot.eozeńsuwo 'SlPortowe
l. Lazarczyk Bolesław KOS 'hVic i Mot.
50. Grzelak Stanisław KS "Tram- Uu , U~ iI:~U
J e&
Łodzi mi~ć będzile r6wnbei możno'śĆ torła 1922" .
2,6. KaczmarekJRn Kolejowy Ki. wajarz" Łódź,
ofiarowanych nagród VI wyścigu
pawi,tania kolarzy pJ1zej.e0dżają,cvc,n
2. Radwański Zdzisław KOS ••Vic Sportowy _P~ań.
51; Czyź ~enryk Lódzld Klub k I k"
d I. ł D II.'
prz,e'z ul. Piotrkow~ka.
oria" Częsochowa ,
27. l!"rąckowIak Edmund KoleJo- Sportowy Ł6dź.
O ors sm oOWlooa rOSIli.I
P]sa!li:śmy jm o tym. ż.e zawod,nicy
3. Napierała Bolesław RTKS wy Klu~ Spo;rtowy Poznań.
'
52. Grynkiewicz Andrzej Łódzki Usta nagród ofiarowanych w wy
i10Ładzl t).rzY'iada ~ Częstoc'howy. "Sarmata' Warszawa.
28. Wlelowlejski Jerzy Kolejow:v Klub SportoWy - ł.6dź.
śc:1gu kolarskim dokoła PoLski zwya wle~ 'do mi:aSrta wjada ,od ut Rz;gocw .4. Bański Kazimierz RTKS ..Sa'r·· Klub Sportowy PoZnań,'
'
53. Stołecki' DK~,
cię~om. etapu Częstochowa - Lódź
.ski'ełf. Meta 'tegO 'elta'PlU miieŚC'fć .sIę mata" Warszawa,
29. Kopiak Józef PKS ".E1ektry54 .. Wyględa Ruch,
~awfa się następujaco:
bOOZife lU'a Helenowie. ZawodniiCY w
;5. Olszewski Tadeusz RTKS ••Sar cmość" Warszawa,
M. Nowaczek Ruch,
l) Dziennik Łódzki'; "_ srebrna
Ł,odzi przYIiada 'W sO!botę Z7 I~m. ?ko mata" Warsza~a.
•
30. Sie~iński Roman PKS ..ElekM. Pera Ruch,'
waza'~ kryształem
.
lQ~dlz. 16.. NaWllTIla~ VI ll'[redzH~le 6. Szymborski AdQlf EKS .,Bron'· trycznoś~ Warszawa.
57. Jelito Ruch,
2) L6d.7.ki Okręgowy Związek Ko
28 bm. wys1alrmja '0111'10 'godz, 8
Radom,
81. MICh Stefan .pKS .,Elektrvez58. Lipiński Okęcf~.
larski - puchar
'
!!to lSIP~zed lokailu Red;akcfi J)ZU~1;l?'lk.a
7. Wrzesh\ski Wacław ZZK War- ność'\ Warszawa,
Ogółem mieć będziemy 58 zawod
3) Red. Zbigniew Skibickf 1: pAp
Ł6dzkl 1elgoprzy ul. PJołrlkow.s'klęlJ 96. szawa.
. .32. ~;:rozowski Sefan PKS .,Elek· ników.
.
,
-- puchar srebrny
,
'
.'
O pUChar Sp, Wyd. "Czytelnik",
4), B. Kantor - puchar srehmy
8. Wfśniews~i Zygmunt RTKS ryCZ!l1osc'" ~ar~awa..
"Sarmata" Warszawa.
33. ~;zclllskl Henryk PKS '••Elek ufundowany dła najlepszej druży5) DQm odzieżowy! st. Cyrańsk:i,
9. Pfega,t stefan RTKS ,.Sal'ma- rycznosel, .":'ar~zawa, .
ny, ubiegać się będą:.
. Narutowic~ 14 - kupon, materlilr
~
ta" Warszawa,
3,4. ,R.zezmcln M~lan Sportowy' l, RTKS "Sarmata" Warszawa,
łu na garnItur
'.
.
I
Po ,nieJdzileInYClh
rOlZigrywkach
s1710.. Wy.Ut1.r:
.:l_ k'
.
toz
wy.
. KS Warrszaw~
.
ib l
lk
'ś'
d
lewlCZ
J6zef i.S tom!l" KIu b P o c
.'
2. Milfcyjny
'6) D/H Spiess - flakon perfum
tuacia w tai ei wa o we], ~l,e .0 Poznań.
3'5. Kud!ak: Aleksander Sportowy
3. RKS "Legia" Kraków.
7) Zygmunt Kowalski. Nawrot g"
klasy państwowej wze:dstawla Się
11. Vogt Czesław ••StornU'· Po- Klub Pocztowy,
4. KKS Poznań,'
rama Takiety t€'Ilisowej
nas'tępuiaoo:
znań,
.
36. Łobodziński Jan RKS .Broń"
5. PKS "Elektryczność" Warsza"
8) Tadp.usz Rogalski, .f..6dt, 11-go
Gru:l)a I
pkt.
st. br.
12. Iwański Marian ...Stomil" Pn- Radom.
\
' . wa.
' .
Listopada 8/5 "Zaklad Krawiecki
1) Wista
29
101: 9 I~ań.
B7. Szymański Zygmunt KS ..B.
6. I-gzy KS W~.ocław.
'
Męsk1, Damski r Wojskowy" - bez
2) Poion:i'a (W)
23
68: 24
18. ~ober Leonard Milicyjny Kl Cegielski" Poznań,
,/
Zgłoszenie przez "Sarmatę"
płatne uszycie garnituru dla kola·
3) P.()llon'ia (B)
21
5:5: 33
Sportowy Warszawa,
38. Komorniczak Julian Kolela- nfewskiego' do konkurencji 'indyWl. na, łódzkiego, który jako ·trzeci
4) KKS
19
79: 28
14, Kudert Ryszard Milicyjny KI. wy Klub .S:portoWyPozlfa~.!
dua~ejspÓ'\Vodow::ne jest niepew- przyiedzi~ do Hel~nowa.
S) Szombrerki
15
31: 33
Sportowy Warszawa.
39. WO)C1echo'Wski Z.dZlsław KS nośclą. czy kontuZJowan. ąręk? PO-I," 9) Panstwowa Centrala Hai1d1t~·
.6} Polonia (S)
13
31: 39
15. Buk'Owski Roman Millcvjnv "Zj'ednoczone" Łódź,
.
zwali b. mistrzowi Po1ęki startOWać wa - kupon (100 prclc. wełny) tn.~l7) Skra
10
33: 63
Klub Sportowy ..Warszawa,
40. Wrężlewicz Antoni RKSI,pw vt'Jścigu.
"
'teriału na garnitur.'
8) O:;;nis'ko
6
30;107
16, Wander Władysław RK..S "I...e- gia" Kraków
I
lu
.."
9) .MatOT
O
14:106
gia" Kraków,
41. Trymkos Ądam I.szy Kluh I
"~o
'10
.
~ A~ft.
~Z· c~~
17. Giza Franciszek RKS ."Legia" Sportowy Wrocław,.
-' . .,.
i"'ł I
II
!Ul:~ V 'lWI
~a
GtUJla II
pM.
st. br. Kraków,
.
42. Jankowski Marian I.szy Klah
...
\1,
"
1
AlVttf!,
28
58'.18
18:
Radoń
&fan
RKS
..
Legia"
Sportowy
'V'rocław
a
i()ihectrle
]ie,')lt
ko'larzem
..
NapTzod
u
,
;
1) 'NCl
Kraków.
..
. 43. Terlikowsld Henryk It-azy Kl
.
11 .
.
.
UrodzH się w 1916 roku. Spo'r,t ko·
2) Grac{}\VYa
27
'73:18
19. Ptak jan RKSLegia" Kra- Sportowy IWrocław
T d
.
k' t k 1 .
lar,skl urprawj'a od 'r. 1934, Mies,~ka
3} ,-m<U
22
37:30
k6w.
..
44. Migoś Edmu~d Kolejo
El
,a lell'sz'StolaI1'lCz~, .,Ies
ry a!rZle~, ~ta:le w. R'udizi'e P~bianickiei. gdz:e
4) .Rymer
2{)
51 :40
20: Stern.alski Stani~,aw RK.S sportowy Gorzów
wy
k10rv start,o\~ać hedzle w. b~r~a?h prowa,d'z't s!ldeo ~o,zYWc'zv. ' .
5) Radom:ak
18
48:32
Legia" Kraków
45 KaczOTowski' Józef Klub C:vk'l KS ..Natprzod z Rudy P~I1:Hamclqe:J..
WVR'lada rz,e,czywście do,brz,e i :I1';:kt
6) Ge.dania
17
46:41
., 21. Kromka Alojzy 'RKS ..Legia" i M~tocyld SkIerniewice
'
, . Stolarcz::-k ma za. sobą Dle~na ka'ne- nie prz:v;ollszczaVbv. Ż'B :iest o!l1bvtvm
7) PomoirzaiuGlU
16
36:41. Kraków,
46. Pietr~szewsk'
'.
D:rip r~ sportuwą. ~yr (lU k~:leJTI,oc:~to:n~ więŹIT},e:m 'Po!]itvlcznv.m. Popowrode
8) Orzeł
10
31!51
l LUCJan
klem ŁKS. Boruty ze, Zcg'Ierza. B,'egu.. z womv 1939 r. ?:ostat areszto,wany
9) ZZK
9
30:68
AU
e
w
.... 'MiIIQi
Z
POn
~] 'zna.'lad się w Rado,gosz,czu.
'10) Grochów
3
31 :92
-- . Cuderrl1 udało mi się ;wydostać
miastem

w kl!S'1'

I

c,

' .

c

r.a-

I

Wisla AIS - Warla -

I

Wi!'1

B'y.I

. 'zle'n 'z. R
. d.
I

na starcie Wysclgu I
lO

Orupa ID

n

Warta _.
Zl Garbarnia

3} ŁKS
4) LuiJJli:n:ianka

5) Teoza

pkt..
25
24
23

17
.17
11

sto br.,
64:1-8
69:24
39:39

34:36

4: DZ~NNIK LODZKI' Nr 261(811~

'.'.

'.

z

pidda. Mies:a'c

tel.l?;O

prźe>d ~'lPa,le

:ni,em Rado'7.0s7;>c.z,a opuściTem mury
tf!'i ..łwJe l'dzv", .a,le pech d'iciał. że
DonOWIlIIle zostalcll11 aresztO'l.*ran'v .i IVV
wiezio.no mn:'0 do O1boz;u \,~;ęźlliów PC)
HtY'C'{:IlYc'h pod Iiam,hu rg:J'em.
. "- Nigdv nie nlvŚJalem. że wyjdę
~V:Wy z t'eRO o,bn'zu i ż'e ?~de m6it
,1es;zcze startować w WYSocl~ach' kolarskk!h. '
.
- Jald,e pan mi(lt datv,c:'hczas naile,psze wvniki?
'
. - W zeszlvm 1'01111 zdobv'jem

52:18

24:36
6) MKS
19:33
10
7) CZ'Uw.a1
19:52
7
8) ~KS
13:7'2
1
9) PKS
Do zakOJ1c:z.eni.a 'rozgrywek <> wejŚCie do klasv' państwDwej po·zosta.ra
jeszcze j.edna niedziela. \Vszvst:lde
z,espoly ma,ja d,o rozeRrani.a PO j,ed'11Vtrn tylko spotkal111t.

.

c

Kntpka .pałę

'wziął

Pragnąc wybić

sękatą,

Dyzia za to,

Że mu robi wciąż
Lecz się Dyzio nie

l{awały.

zl,kł pały_

Oblał Krupkę wiafol'em wody.
WYrządzająo

wiele szkody.

I
I

pjl~rwszel~1i,ejs.ce w WVŚC!Q:t1 na przer~il ZOrfrarJ1Z0Wapvn; 0r<:et: l' KS 2dn
s'item si; teraz do wyści.g'uc!ookoia

Polski•.

W 30 ROCZNICĘ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOW~J

"

----------~------------~--------------------_.------------------------

Organizuje się w'Warszawie Pań
stwowa Szkoła Teatralna pod dy-,
rekcją Aleksandra ZelweTowicza.,Czas trwania nauki przewidziano
na 3 lata. Nauka będzie bezpłatna.

TY
PRO
wymiany kuIIura '1 neJ. poIsko-ra dZIlIeek-leJ·•
.

In~eSląca
";"

.

II

WARSZAWA (PAP). W.zwiazku z trnrającym od dnia 15 wrześn!a do 15 ,pa~dziernika br, ,,~fie-

Slą"",ceu;, ~ynl1an,'.f kultu~alneJz
Z~\.R , kIerownik. wydzIału wylillan;>, ~ulturalneJ _ 'l;owłl;ro/stwa
Przy]azru Polsko-RadzieckIeJ - w
rozmowie z przedstawicielem. P AP
p

-

gram

lme::l1ąca

wyrruany:

z~ii~S;~~~:;;~~~a~~Ul;:a~~eś\ę~

pa~i. s~ynne~o z~społu baletowego
MOlsIeJewa, Jest Jedną z form uC,Z-

.

,

' .
'

,

r92niczej. w Prze-

*'

pomidory o wa-

'"

Kultury j' Sztuki ogłasza
l;:onkurs otwarty na Godło Państwo
'Ile.
Godło ma przedstawiać Orła Piastowskiego bez korony, Konkurs
nrzewiduje trzy rozwiązania: płagkie. graficzne i w płaskorzeźbie.-

~~z;~~~;~~n~.~\~a:~:o:
7l.. ;
zł.

D)

Termin nadsyłania prac upływa zdniem 1 grudnia 1947 roku.
. Projekty należy nadsyłać pod. a-

apa~tament dwu- podni6sł znacznie koszty pobytu dresem Zar·ządu Gł. Zw, Zaw. Pol.
w samym sercu Lod'zi ciągnie się osobowy. Jestem przedstawicielem w hotelu. Zajmowanie jednooso.. skich Arty,st9w Plastyków.

b'
k' k
t
l b
'"
* *'
owego po> YOJU ~sz o,:,a ~CY y . o~
Rybak Kozłowski z Tolkm!cka
s . złotyc~ mles1ęczme. I złowił na' wysokOŚCi Krynicy Morkolo 15
1akle bolączln ma l,Gralld !skiej fokę wagi 50 kg.
Hotel"?
' 1...- . - - - -......- - -.............- - ,- Instalacja wododi,ągowa mi"
~
.
stręcza nam najwięcej kłopoluedz~elą
tów, Jest nie tylko stara i \19
•
d
"
zużyta, ale przez' korzystanie
z wody miejscowej została za-l ,Ja~ wiadomo, wrzesi~~ j.est :mie.
d
. ' -I Slacem intensyvm.ej zblorkl fundulDl~czyszo()zona o ~ego st~pr:la, .z: szÓw na odbudowę Warszawy, przy
dZlś po przyłączemu do SleC1 mIeJ czym pieniądze te zostaną obrócone
S'k!Lej trudno z niej k01"zysta.c. na od!:mdowę gmachów i urządzeń,
Zmiailla instala.cji podą~aib;.: z. których kor,zystać będz!e. Cały.
",
p
,
k .. . b d'·
nOSOlą Po
za sobą wlielkie kos~,ty, więc rnu~i lar:~ ~t~:;' b; 7~~e z oh~':wał
my solbie jakoś radz1ć.1 '
. ł . kVl t
t
l
, '
ma eJ, o y na en ce.
- A jaik jest ze światłem phy
W tamach miesiąca Odbudowy
obeo...t1.ych ograni:czenia,ch?
s~o1icy w samej Wal'szawie odbywa
~ Hotel
zostaJe wyłącza- Sl.ę up~rczYW§l- .pra~a odgruzowy~a:
ny tym nierrmie 1 stosujemy zna- l1l!:l tnaJlbzarłdzleJ, -Zll'l?ZcZdOryc?-. CZęsCl
>
J
mlas a , g aszaJą Się o nIeJ warc:z!ne ograniczenia i' ooz'oz.ędnoś,;::i, szawiacy różnych zawodów płci t
zaróWlno w pokojach, jak i w o;. wieku.
świetleniu Sali Ma]ill1owej i cukier . Ubiegła niedziela poświęcona bynl"' Pod SUlf'eną" oraz w uiywa- la całkowicie takiej właśnie pracy.
",
J~
,
N'
zk d 'ł
t
ci ł'd .
niu dźwiv.u
l~ przes o Zl w !rn ) o ~ p~daJący od godz. lO-eJ deszcz. NlewlG. DANILOWSKI
KTÓRY POKÓJ?... ,DZIĘKUJĘ W go PROC. STALE ZAJĘTE
- W ja~{1mstame N1emcy zo- dzla~e dotąd ,tłumy Wyległy na ull_ . Dr~wi obrotowe ani na chwilę DYl'ektor Gralnd-liotelu Uiprzej stav.rili hotel? ,
' I~~ ,z ,łopatami .i. ki~ofam~ n'aramie..
' t .'.'
b zruchu' Wciąz mie oonr..W1ad'E:\ na 1'Iytalnie: . , ~ W opłakanym. Szd:egó1riLe ;ll~. Z;al'z~d MleJskl w SIle 2 tys. lu:
'llle pozos ają , w e . "
\1-"""; •
J:"
• _
•
dZlz - wlcep:rezydentarnJi Str.zel€\c'I,'.l.1I
w.pu'Sz<czają i wy:pulSZ.czaJą nowych - Ja~ JCSit procęnt wy~korzysta 4- te pIętro, które w CZ'aJ81e oku- kim Szarkiem i JaszczuIdem oraz,
l.
gości. W portienni bez przerwy :ny.oh pokojów?
,
pacji uległo poźarq,wi, zostało tan grupą radnych oczyszczał z gruzów
'l"1,1ch. "
\.
, " - Og61em r,namy 184 poikoje. detnie odbudowane. Również u- :::;tal'~ Miasto, n<;t Piwl1:ej pracow.ali
' - Proszp p'ana czy pan. X wy-' Są one przeciętnie w,go proc.- za- rządzeniepoko:jóW było ruekom- kpoCl[KeJarze, nBa ~lOdoweJ pracowmcy
,
•• , l : ' . '.,
•
•
G''''
...'
t Ił t
W' 1 hrk" 'ed k
,na ugaJu pekaowcy, przy
Jechał lUZ' z ŁodZI? Jesz~e Jest? Jęte.
OSCte Zm1(~nll.aJą S1ę. s a e, p e r:~~
re e
~. ow J ,.!!la uzu- Arsenale' na Długiej i przy pałacu
K;t6ry poik6,j zp;jmuje? Sto dwa- hov.riem przYjjmujemy tylko na pełmhsmy, tak ze obeclme st!łn ho Radziwiłłowskim t[)OO społemowc6w
dzlieścia pięć, bardzodzi~udę... 2-3 doby, W wyjątkOwYCh wy- telu nie pozostawia nic specjalne- pOza
wOj,sko M.O. l;arceTze i sza
_ 'PrOiSzę pana, ozy nie było padkachpoibyt w hot~lu może być go do życzenia.
rzy .1udzIe. uhcy: rZ~~Lleś1nicy, .ro•
'..fI.
." •
•
1 d
O l d . "
ib'"
h 1
botlllCY. i m.. Sam mllllster odbudodla, mnie hsrtu? Mlesz Kam w po- OCZywISCle, iI?fzedłuzar;y,. a e ~-. ,g.ą aJąc po leZln.1e otel~ m.o- wy Kac:zorowski i ' wiceminister
'kojlU numer...żym:x: obecme dozhkwidow;mla zna S1ę z tym zdamem ZgodZiĆ. Petrusewicz wzięli udział w pracy.
_' Prosiłbym o f8Jch1.1lnek. Dziś 'zwyczadu traJ;towania ~ote1u j.a- Czy ;golśclie n1ewyra'ża~ą wątpli- kie~jąc ~obotnikami pr:zy, w:ybu-.
STRON 190
"
WYJ' erożsm
ko stałego 'Ińlejsca zam/iiesz,kama. wOOcl co do tego - trudno powie- rzanIu, śman dynamit~ l ŚCIqg'aZl240
Wleczorem
'
.
ci ~ Z
'k' d . ~ R
j 'ed ~_.
niem Ich linami na' traSIe przyszłej
(K. 1208)
_ Czy są wolne pokoje? Ch a1' resztą ostaltnio ustalony cenm
Złe. acze J na.K me.
L. L. arterii komunikacyjnej W-Z.
jk.
,I'

. . .

,Z M lO,,HYC'H,'., DNI

•
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NIedziela Ol

• •

nOrslowlOcy Ogruzowywo I

•

ch06

me

•
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Pr'zed ollbrzymiJm tym gmachem bym zam6wi~

'O

,

*

,'150.000

I noc VI !
Grand
Hotelu",
I J ,

dzień

w:vst~wie

Na

D o'- m' n' a P' arę d n' 1'

'

*

worsku pOKazano
dze 70 akg.

W HO.TElU
, _

' . 1"':' l' I"
..'
T 11
f
t
izwykle dł'Ugi smUlt' aUlt: plę~lle 1- lnstytucJl...
y tO przez, re era
muzyny, nowoczesne Chevrolety, kwaterunikow:? ~cha ... w hotelu
maiłe siportowe samochody, cza- "Savoy", DZ1I;?kuJę...
~em wielkie, pa!kolWne autokary.
- Proszę o klucze. Czy n~kt się
Bardzo często przy mookach o mnie nie pytał?
',.,
,
am powiewają ohocągiuewki ze Pra1coWillicy portierni pracują
znakami Clbcych państw: 9IIligiel- bez wytchnienia. Przyj:mują i wy
l~~~~eS?WallYC~ w' ,d~lele refl~~aCJl skie amery:kańskie, szwedZikie ' ju dają klucze, zapli,sUJJą, informują,
~ lzen~a' ~p~ ~czzkens ;ad:~o ~ ~lego gosł~wiańslkie i inne. To dele~aci Ruch nie zmniejsza się przez ca~
z narD anlI Wlą u a ZleC nego.
.,
' . ....
t
W ramach Miesiąca Wymiany u- państw ,zalPrzYJa~~~ych ba:v:'H~.c 1y dzlen, a 1 w nocy rowmez jes
każe się sozereg ksią:?;ek, broszur z w Polsce "zawadzlh o L6d~ 1 za 'robota..'
A WYZEJ - CISZA
dziedziny naukowej, literackiej i trzymali się w Gralna-Hotelu.
pOlit,yczn, eJ', "Film POlSki,iI urządzi Wówczas i na fasadzie 'gmachu
Na
pl·..,+"'ach paillu16 większy
.
t·
., "
~.... .
~
\y . Wa;rs,zawie fes lVal ~'llm?w· ra- powiewają flagi ich pa·ństw.
'Spok6j. W dł1ugich korytarzach
'dzleck;c~
--- .,a wszystkIe klDas~a
Grand-Hotel czesto gości' w '001: "ch chłodno i przyJemnne.
le wyswletlac będą w tym okreSIe
~
J,
CI O,
film}7 radzieckie, poprzedzone pre- 'swych murach cudzo~liemc6w,. C.z~ Na tle, biały,:h drzwi połySikują
lekcjami.'
,.
.ści~j jeszcz~ przedlSt~W1cleh złocone c~el'ki..
Dla rnłodzieżyszkolnej przewi- InaJwy'ższyc'h '\W:adz krajowych,
WędruJ-ę korytail"za'tlU, pmgnąc
&?i.ane są specjalne pokazy, filmo- Jest to na;jbardziej :reprezentacyj.,. uchw~. .dć zycie "ludzi hotelu" na
,
..
"'.... d
.. .
j ,
ci'.
'Al
d'"
d.'
~ve, Do lmeJscO~O.,Cl m~ pOSla a- I!l,y l naJjnowoczesme . o/zą zon~ IgOląCO.. e, ~zez po ~Jrne • rzwl
?~cych ~tałego kma, dOCIerać będą hotel me tylko w Ł~dZ1, ałe ~daJ :nie dQlb!liega z ~koJ6w zadro
Inna obJazdowe. .
. '
ć d że i w PolSice."W kazd~ fa.z1e po szmer, z,resztą o tej p01'ze są ~ne
. p~ c1ałym 'tkrk8;JUk~U'!SOw?, 1J;ę ą stawionY .zostal na pozlomle eU-za:pewne pU\Ste. Interesy WyCląspeCJa ne au o lOS 1 zaWIeraJ8.Ce.lSki
'
ł
. d
:t. d
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TOipeu
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gnę Y przYJez nyC'l~ {) mIasta,
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rucy wlellne] rewolucJl rOSYJskiej.
, W .o!{r.esie ,tym T?wa;zrstw.o
PrZdy~az~ lPOtlSko ..Radd~~CłklleJ śpćrowwa Z1 Wle os ronną Zla a no
'
, kierunku zapoznania społeczeństwa polskiego, z życiem Związku
Radz,ieckiego.
W pracy tej towart,ystwQ kol'zyst~ć b~dzie.z pomocy szeregu
orgau:zacJl pohtyeznych,. sp?łecz?ych l kulturalJ.;tych ~pecJalm~ za;:

,

Miesiąc wymiany

kulturalnej
przewiduje równie~' szereg iIDpr~z
ruchome wystawy z fotosami, ilU-!OkreSie szereg audycji literaturze i sportowy?h ~_udZ1ałem, za"fodnistrującymi
wyniki
odbudowy teatrowi radzieckiemu. ,
k6w radZ1ecklch.
Zwią~k? .Radzieckie~o, Polski i. z~ \ . W ramach Miesiąca Wymiany,
Na z~p~oszenie 'za~nteresowapr~YJazruonych pans~w SłOWlall- twart.a została również
M,uzeum nyc~ MleSl~cem :wymIany, I:1Sty skwh.
Narodowym w WarszaWIe wysta- tUCJl przybyc maJą do PolskI ra ..
Polskie Radio poświęci w tym wa poświęcona 800-1eciu Moskwy. \ dzieccy uczeni, artyści i sportowcy.

przedsta,,:,ił. przeWi~Yw,.allypro-ILUDZIE
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po:ruszył sit! nieco, a spr~y jęknęły pod jego dięża-, przed p8tQem - odpowiedziano, A był to właśnie ów pan

Za ż6ł~i zasłonami pokazało się słońce. O godzinie 6smej dbudził go wp:rawdzi~ zgoclinie z nakazem,
portier przez telefon, lecz było Jui baifdzo późno, Preyssing podsunął Zruwaną głowę pod. prysznUc, klną~ w
duchu zapomniany apa:rat do golema. Pedanta Jego
ipOkOtrju m6,gł podobny Wypadek pozoowić ca~ed l'8Jd~ści
lżyda. Ohoć godzim.a bytła późna, przemarnował Wiele
ezasu nad wytborem ubrooia, :tdecydowal\\Tszy się jlUż na
.
Autoryzowany przekład lżalkiet, rozmyśUł m~ i, zaraz się z niego rozebrał. RozU""
POWlesc
ZOFII PETERSOWEJ 'mowat z pewną słus.zno§clą, 12; żakiet. może go .uI%'aza.ć
IIU'tlii---~ _~
_~ W niewła.ściwym świetle,' a szary gaf'mtur podr6.m! 1'0STRESZCZENIE POWIESCI ,
tkałe odrazu panom z Chemnifz, że. talk b~rdz,o me ~aW' wielIkim horteJ;u,
gdziezaltrzymują .si~ ludzie leży mu na tej SlPrawie. Speszył sILę og.roIDme., ale, zamm
wszelkichnafl'odowoś'ci i zalWodów, zatrzymał się też
.
kr
d 1 t
niejaki Kringelein, buchalter z małego miasteczka. 'Spfzątnął WlSZystkie futerały i po yCla, zamn;- ona azl
Pragnie 0111 za oszczędzane przez całe życie pieniądze i schował wszelkie ,kluczyki, przejr-zał ponowme swe akzc'tkoszto,wać raz j'eden smaku "wielkiego świata". ta i przeliczy? raz jesz'cze pienliJądze;zrobiło się po dzie!!.
, W tymże hoteiu z.a.jął aparrtament Pxeyssing, dy!ł."ektor wiątej,
~
,
i z.wierzdmik Kringele·ina,. który przyj~chał tu na
Zaaferowany wybiegł z pokoju i WIP,ad! od rażu na
ważną konferencję pr.zemy.słową;
Ijakiegoś pana.
.
ObOjętnie opUSz.cza .Gruzińska poIk6j hot,eoowy, talk bo~PrzepTaszam!':'- rze'kł, zatrzymując się przed
gary w prz eźyci a , a którego tapeta zawsze ją dęnerwo- 'S'\J.rymi dl'zwiami ~ wciągając palto na drugie ramię·
wała, W Hotelu Imperiał w Pradze zaifezerwOWal110 już,
- Proszę bru-dzo - odparł 6w pan i poszedł dalej,
dla niej inny, a. w Bristołu w Wiedniu czekal tna nią -chodnikiem. Postać jego wydaqasię dyrektorowi Zlnajozwykły jej, od :;trony podw6rzy Nr r84 z łaziet1lką .. I w ma. Pan 6w zjeżdżał właśnie windą, gdy Preys,sińg nadRi~ jest pO,~ój d'la- nli.~j, i Y" Paryżu i w Loodynie, w 'Szedł, izobac.zył go z przodu: ?,nał go n~ pewno, leci nie
Buenos' Aires 1 w Rzy:tme, mekończąca sięperspetktywa '\Va,edzia~ skąd. Miał wrażenie, że pan ten wyszczerzył
pokojów hotelOWYCh..z podwójnymi .drzwiami i bieżącą 'Się d~ niego w uśmiechu,zahiera;jący;m mu, winli1,ę sprzed
wodą, ,z nieokreśłonym owym zapachem oocośdi i pędu nosa. Zirytowany i zniecierpHwi011~ Preyssi,n:g zb!egł po
bez odpoczynku.
·schodach fi: w,padł do sut~ynj wyłozonych kaflam1, gdzie
Jest dziesięć minut' po dziewiątej, gd:y niewyspana 'ryzjer hotelo~y miał s~ój' salO? woni.eją,~y kolo?ską
pokojowa ście~a powie['Zc~o~~~e kurz. w Nr 6.8, wyrzuca 'Wod~ i pe~~ ~ ~spag?-e. Wszy1Stkle !otel;. z~J,~o.wah pa-,
zwiędnięte kvw·aty, W~n?Sl flhzan;kę- l wreSZC1e powraca ,?oWle,. O'Wll~l1ęC; Jak n:emo'W~ęta w bla~~ ~hnl.a~l" 1. P?dda'
.ze ~eżą bielizną posclelową, WIlgotną jesz'cze,. wprost j~cy ,Slę blem~e man~p~aClJ~ ~ryzJ...row w smeznyc~
od prasowania -.dla następne.go gościa. .
'kiitiach. 1?:reysslng z meclerphwosclą, zaczął przestępowac
Bud'zik naczelnego dyrektora PreYSS1TIlga, podstępny, z nogi'n,a nogę na swy;ch gruibych gumowych podeszja:k wszystkie w tym rodzaju zegt=trkii, nie obUJd~ił" g~ wach.
.'
\.
"
1?;łośnym B.ałase11;1 o właściwej porze. O wpół ,do ósmeJ
- Dł;ligo. będę Je:zcz~ czeKał na n;oJą kolej.? -:- spytrza.snęło w nim cos ochryple, a'e to~yło .wszys*~. ,\ tal, pocl~aJą·~.dł()n:ą. n;eog?lony pohczek. .
Prey:ssing, $piącz o~wal'tymi i wy~chmętyml ustamll~1
- NaJ.w~zeJ dZlesl,ęc mmut. Jes1zcze tyl~o ten ~ani
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2 'tVindy, fu Pirey:ssing przyglądał mu się teraz z niechę
dą. Był to cdowiek doŚĆ niepozorny, c:hudy i zezowaty,
s'kTOrnny, w zesuwa,jących się binoklach i siedzący z [\0sem, wetkn.iętym w gaz'~ę. ,PreYlssin,g z pewnością wie.
(fział teraz, źe zeft11mął się już kiedyś w interesach z tym
'Panem, lecz nde mógł sobie przYiPomnieć, w jaikich to by'"
ło okoHcLZ'lP.oScJi.IBch. Podszedł do niego z lekkim ukłonem
i zapytał dość Uipt"zejmie:
...... PI'zepra~zam pana" czy i!1ie by~y pan tak łaskaw
puścić minie przed sobą? - Śpieszę się bardzo!
,
Krin,gelein, slqrlony za gazetą, zebrał wszystkie siły,
wYlSUl11ł s&ęz za pisma, wyciągnąlł swą długą szyję i,
zezując prosto w twail'Z naczeLnemu dyrektorowi, 00'fzekł krótko:
- Nie!
- Przepralszam najmocniej, ale - naprawdę .. śpiesz·ę się bru-dzo! _ wyjąkał P:reyssin.gz wyrzutem. '
'.....;.- Ja r6wnież! _ odpad Krintge1ein.'
'

P.:reyssing odwrócił się, wśoiekły, i wys7edł z zakładu.
Oddychając z trudnością, esencjami fryzjerskimi, KTingelein pozostął jako bohater i zwycięzca, lecz bezgr.articz.n~e zmęczony i wycżerpany olbrzymim napięciem.' •
SP?źniOt1l~ i nieogolony, Z językiem, sparzonym gorą·cą -kawą, wszedł ~ac.zelny dyrektor do pok~ju konfe~
rencyjnego. Zgromadzeni panowie zdążyli już go ,napeł
nić dużymi kłębami błękitnawego 'dYlnu. Stół pośrodku

przyikr~y był :ielonawą kapą, lIl.~śladUtjącą adamasźek,

co wespoł z olejnym 'portretem zaloży'di.ęla Grand Hotelu: robiło wrażenie wysokiej solid.nÓści.
,Doktór Z:imiowitz 1"G>izłożył już swe aJkta~ a stary
Gestekorn prezydował u drugiego stołu, Na pdlwita:nie'·
uniósł się zaledwi.e do połowy w SW}'lm fotelu, gdyż znal .
dyrektora jesz,cze jako młodzieńca i nie uwatżal go
.nicwielkiego. Był on z polkolenia, l\ldzl. moooych w cha'rakterze, Jalk teśe Preyssmga,
'
,
- Cóż lak późno, panie PTeysS!,ug? Akademicki kwa,d:rans? - zapytał - pusz,czał się pan zap~~ne WCzoraj
wieczorem? ,Talk, tak, to przecie'ż w~elkie miasto!
CD, l":. n ..,
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Okrogu Szkolnego w Łodzi .. Baculewski.

Kołrlierzyk

Nairleps~y wy.nik dn1a w. \,:yśd~t1 Nie'daleko r'e<lrordu dnia znaJdui e łódzka m,łodzież szlo::oln;a nie stoi ]\1oda męska 'nie przeżywa tak
I 'pr,acy ,o's,ia,guela 20 wrze\Sllla ob.' sic tkaczka ob. Bronasława Delta z poza nawiasem ogólnopolskiej akcji wielkich rewolucji jak dam.ska. A
słowo HQnńra
IMWładYiSława KukuIska z mzedz<l,lni P:ZPB Nr 4. Pmcltia,-c na ·ozterech kro ZWiązanej z odbudową naszej sto- jednak, jeśli porównamy nasz o';'
1533' Urodził się
C2'iechaoch przyszły I af.s!hv~v.ryCh Za,kladów \r~errŁl:vslll sna'ch olb, Deha WY'Pelnila ulan dzi<en~ licy.
k '
'1'
wódz Albert '~Va]ienstein
Bawelmanego Nr 17 (.dmvn1e:l Stola- 'lV w 174 :proc.
beony strój z tym, tory nOSl t na1870 Umarł utalentowany nowelista tran l"OWl. wY:k'orruiac 175 p'roc. um'my
\V PZPB Nr 22 przCI!dka Oib. Mie,
Władze szkolne w Łodzi nie zde· si dziadkowie, a nawet ojcowie,
1908 t';;~i'ła-wP~;';ii.~~a!~~ri~~Wmita po- !Dr0cLJit~(cYfineCih' 'Y" ,tkalni ~dże falbryki czysława Roi\ekosi!alg'I1ęła 145.7prnc. ~d~;yagł~ds~l:ł~~f:;~wydzi~h.n~~,~s~ł~ przekonamy się, że drogą ewolucji
etka _
improwizatorka i
powieś- Ol': oze a
,olłlaClkao~lątznęła. pra- nO!rmy·- ty,]eiŻ sarno wyk,o:nal,a oh.
J
k' d
I
cioplsarka _
Ja(lwiga Łus:r.czews]ta CU'laC na dwooh s'Zeroklch krosnach, Stanisława· No~icka. ob. Jainiua Ka .. z kilofem i łopatą w ręku wzięły u,branie m?s le
ozna o na prze(Dlotynia).
1706 DTOC. d'ziennei n()'~my
rIeiza,ś ,nie d,trżo mniei. bo 142.5 proc. b~zpośredni, udział w o,dbudo'.vi.e strzeni pół wi'eka wielkich, zaiste,
J!):J2 Uchvv-aleme przez Sejm ustawY o
,\~, PZPB Nr 1 (dawn;ej Sohci:bler) t)lormy,
Warszawy. fa forma bOWIem odbl-'
b"
])udJowie portu ł\V Gdyni
l"
ł b
.
J' ew..nie n
~pl'zeo r azen.
1934 Zawody balonowe o pu~haT Gordon na ~zo o WY:SL~neta sle zna'u,n już ,ze
.'
a y Slę u
a nauce,
~, ,.
.
..
_
'"
~.en:-letta w ,_';V::~sza\v.ie.
swm~h l~'ekordow ob ..Mat·ta Dereda's.
ZGIERZ GORA
: Tym nIemniej młodzież bierze ~ Str.o~ męskI st~ł .Stę o wl~le wy.
1.43 W(,ol.JS~~ k~oS.YJ)Sł"l€d bfront~ stepowttego '\vykOnll]ąc ulan dZlennv
w 144.2
\V ,dniu 18.9, 1947 w zespoJowym I czynny udział w l:westach Zesnoły god.me]szy, mmeJ krępUjąCy 1
u "rams
>,lego z o ywaJą m. Po
P'o
Z a nIą
. po d'
1
ZOlf! a Za:
-' \V:~POIza:wo
'~
et,1ll,C
. t WIe
, "ya.']
1,epsze wvn'i'1G!
. ;3Zlwlne wyjeżdz.·a ją w teren
.
we,
,
,1 C.
ąza Ol),
wojc- choc.' dziś jeszcze daleki J.est d
remba - 1~44,1 PI'OC.
,.. 11
OSlą'g",nełv I;anstw. ZaK~adv Prze1?V: i wództwa. urządzają koncerty, z któ ideału, przestał być przecież naM
KRO, N l K A
Ob. Cze:..lawa :pJekarska. n,ząUKQ s!.'U Bawelmane~o w Zloerz.u. ZamiftSlj rych dochód przeznaczają na odbu- _. .
.
. :_
IZ iPZ~~ ~r 1.4 oSla,~n~la 1_4~.7"pro~ .. 'i]al~o;w;..any:c'łl ?.l64 k!J1; Erzęclzy Za-I dawę Warszawy. Wyniki tej akchrzędzrem udręk!. Wp~a,,:,dzle Je
1·'1 W tlra.tm. tel s,ame'l. ~:.lbr:vlG o:o}~.e~ J~r~'Qy Z'g-J.crs:illlie d~ły ~.'26 k'!!.. W~.~,I są dość znacznp
(n) ,S'zcze tęraz "sp~lamy SIę podczas
tv AZNE 'fI1"L.EFO~"Y
_ tel. 25360 na Walcza,k WVlpe.łnła., maCUH1", kOllLllac .1.09.1 Dr·o,,,,. plc.'nu Prodhkcy]
.
upału w ubranm z wełny ale.zato
Kom, Miejsk. M. O.
- tel. 104:44 [la cztefieah krosna.c,h .- dZlennQ. 1101'- tI'e·J1;O dma.
'
.
PogOl. Rat. Miejskie
_ tel. 134.15 me p!'Oc1u!kcy:jna w 148.1 Proc.
.
(O. c, n.)
3SZJ1Ję naszą przestało JUZ dławlc
Pagot. Rat. L"be%p.
WRZfSnlA
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cle Ienae
rocznika 1926 '
,~~a~Z:; p::~~n~z::~m~~;y'tl~

adL'ł -I u

lst'r'atora
III

I,

III.

b ra k UJ. e"pr awie
" 100 t YSIACy·
.
..t
z

28). szy~a[l_1
sKlego
(RoklCmsk<J
8),
Zundelewlcza
Piotr~wwSk3 25), Szli?de.nbucha. (~re"
,
.~
.""
"
brZyn~k..d 67), Ka~perkleWlcza (ZgIerska I \V ie,dnym z osta:tman. numerow·1 mow pon:emi<ecklch z ramlema
5,!), Llpl-eca (ul. PlOtrkowska 193), PastO-I D-i, 'k Ł'd 1'10"
'-y~
'l
N'd'eru~[l0n:-0SCI
,1..
" R~ma;n
rowej (Łagiewnicka 120), Pawłowskiego;.' Z eum a . '? :l,>:leg
WZlę Istny w i 'rzą:Cll

~~boro~i ?trl~muiq bezpłatne

ge~t1e'mat)ja.

Chodzi mi oczywi:Ścl.·e o sztY-·
~V so~otę rozpocz~ło S!ę w~odzi wny kolnierzyk. Ile męki i ile
Za- wCl€!laneJ do czynneJ ·słuz.by w.oJskO cierpienia zadal ten drobny frag1(·0- wei" 1926
poborowego 0- ment garderoby miltonom mez' . rocznika
. :
(Piotr[~owska 3G7).
0.'h~one a 'dl111l!llI'stratora. Kolende.
na- jzlowski dowI'e.dZlawszy SIę O tym'j' rae: ochotnlkow urodzonych w ·1927
, B'l 1
•
•
bl t"
s'zym zdankm n~esluszJlie i, zbyt
z~propo:nOi\va:r mu roz,ebranve domu i i 1928 roku.
czyzn. y olaes, ze meu agana
c'hOip,n: e . 'Oskarżonego' o zaniedbani,e p,i\Vinicy pirzy ul. Dałekiei l,za co za I Wcielanie h·wa. do dnia 30 bm. [noda 1"iarzucala nieszczęśliwcom
swoi,ch obo\t~ią:zkó\V. które pocią~nę- żardal pew:!1ej kwoty. UI1b.an i ak Z,go:-I PoborOWI, zamieszkali ~ Łodzi zgoła kołnierzyk tak, wysoki, iż .trzeba
lo za soiba nieon18:1że tralglcZnV ,\ry- dzit się i przystępuja'c do fiOZlbiórk,l. szają. się na punl,;t wClelenia przy bl?lo zmie!n:ić sie w żyrafę by móc
padek:
!.
\v,płacił żadailla kWQ.te.
Iul. PlOtrkowskiej 2,,9 (sala Geyera) J
.,
~.
'
Lokatorzy. nie znaiac· dokładnie
Admlnisimtor I(ouowski salTI()1wol- pochodzący z teroou powiatu łódz~go za10zyc na sZYJę·
komp,etencii a dJmluistra!to rów. me- JJiie .:zez\voilil" rów:n:ież na ro'z,ehra- kiego _ na punkt przy ul. Ogrodo·
.11 oto 1l1.ale zdarzenie, jakie mia
'fEATU w. P. <Cegielniana 24) ,raz stawiaia. im nies!tllszne zarzu-ty. nei części saSieid11lne!go domu przy ut wej 34 (sala im. Moniuszki).
o godz. 19-ej "Burza".
\Vdekszo.iŚĆ bowi.em .adminis.,tratorów,' Datekie,'l' 2. p, Le'on BanaszczY'K. któ
lo 117iejsce W tych wla,śnie czaTEATR TUn - nieczynny, •
.
. l ..
'h b
'l'F.A.'}'H KAMERALN"f DOl\IU tOI,- ohowiazki ,s\""e spełnia itlczcl\vie i SI1l- '1"V otrzyma! •• zezwQlen:e" na tę roz
BezpośrednIo po "lICIe eUlu !-,O 0- sach, gdy kołnierzyk byl alfą i 0N1ERZA (Przejazd 34) _ o godz. 19,15 mieJl.rIiie..
.
I biórkG, wIPlaół iKo'z-łowskiemu tytułem rowi zostają skierowani' do swych megą m,ęs.kiej tO';1.1ety.
.. żołnierz i bohater".
Jed~ak:W. pTa:gnaC pozostać obIek- zap!aty za l.lzyslmne z ro'zbiórKi ,ce- :lednostek.
'
'rEATI'~ "S'uRl';N.L\" - 1'RAUGUTTA Nr l ,.Y\VnYlTIl. :me moze:my pomma",.
h ml·
'1 iIl:ly 8tvs. zł.
I W punktach ~'.cieleni.a TowarzyDo skle pu
. z ko''''fekcJ'::I
~,
~J; wc!1odZ l'
Komedia R. Nj(~",\;j3rOwieza .. Teb (lwóch"
..•
d
d
'
..
.
o gOdz. 16,30 i 1 9 , 3 0 . '
c?,eniem lnUY'Cih. faktow. kie y aj ruiCzęść budynków byłą iuż roz;~bra- stwo Przyjaciół Zołn,lcr2',a uruchomi:- jakiś pan. Na spotkanie śpieszy
1
Mm.JSKA GA.LERU SZTUK PLASTY_ n stratorzy 'Wykorzystuia swe sta1l!O- na. gdy na mie:lsce przybYła specjał ło bczpłatn.e, bufety•• k1óre wydają mu, usłużna. ekspedientka.,
CZNYCH "IV ŁODZI, w parku SienldewL ,v.iska d:la wlasnei JmrZyś:ci, naraiŻa- na komlsia z Zarządu Nie'ruchomości. dla wcielonych śniadania i obiady
cza
(ul.Wystawa
Sienkiewicza
44) od
21-30.
IX. !ac
.
'
...
ń sl
' '? - pada..
włąez.
z zakresu
zycia.
i pracy
przy t ym OSOIby Dl'y,watn:e"1 a;ns t Y W·owczas d
'opI,ero
WyiSZ10 na law. Poza tym zorganizowano tam świe- C zym mOesę
uzyc.
dziecka w nrzedszkolu. Wystawa otwar- itleie na :J)oważn'e stmty matel·ialne. iż I(o.złows'ki działał z własnej itJJi'c}a tUce. gdzie oczekujący na sw,,!' kolej pytanie.
ta od g. 10:-13 i od 15-18; w niedzielę
P. Jan Urhaniak zamierzał zakupić I tywy. że domy te nie podlegały roz- kę p.oborowispędzają czas ;na sl!!- POpl'O~Zę ,; kołnier;:yk. Roz.
bez przerwy.
;pewną l,tOŚĆ oegiel. Administrator do Ibiórce, i że .pan administrator kwoty c-hamu muzykI, lub czytanltl spe...
;:; . . .
. ~
uzy:s;k3;ue od Ul1bani~ka.i Ban~szczy cjalnie.' dobra'W.ych; zajmujących wy ImIar 39· MozlIWle ruSkI...
.
'
k
kawZlat ,do wlasnel kresze,tlI.
d
t
Cb)
Komisia .za:rz<l!dzna natychmi:asto
awmc w.
-Proszę bardzo. Czy tFn pO'"
Z k "oni i milicyj'!!!!.,
,
.
we ,za.p.I~zestaillie ro-z!hi'Órki.
;doba się panu'? Jest ,t1iewysbki. Ma
6 centymetrów;
OflOro sprowcq wypadku
Drtllgirm ~li'e~lCZ,bwYm adt;n.lnistrato:
.
Na bocznicy tramwajowej przy
rem okąza! SIe Tadeu~z 'filor~i}wskl
Na ().d!:budowe \;Varszawv za po- ~ -.Niższy, proszę pani, niższy!
luc!dm Rynku dostał się pod koła W CZ~Sl:e, kO, nt,roll kWltarmszo".'. ra
d
'
I) d l . D'
'1
"',aItOllU doczepnego, 3-1et.l11'
Ad";'nl c!mnkow.J kasy llrZePfow. adzoue..i w ";r,e nic:twem
"e';a wjJ ..' Z!lenl1'),i2. lvie cbce pani chyba żebym wloADRIA
"Wesoły pensjonat",
\ ,v ~
<'"
b
e
N
2
Z
d
Ni
I
Ł6dzldeg-o".
zlo,żvl
O.
Wrad.
Kraw·
. l'
.
'..
BAJlL'\. -- "Młodość 'roIIiasza Eclisona".
Ludwiczak
sam był
lU!'Z.7 r lonu. ; r
arzą.. u.
CI.l!C l( C. "...,l., _- T:t-u,tJ1J'a )\"e'''ll'',nicz,n,a Je,(l'Ha~ Zj1 na SZYJę rl}rę . kanalIzacYJną·
BAŁTYK "MściWY jastrząb".
. ,
' .Chło:niec
""
t sobie
. . - m-OSCIW'
Lo.dzl,,:;I,O~tało
Ul awmon e
r..y>.
~ ' 1 1 v ,"
vv
GI)YN.Lł ,.Dni szczęścia",
\VJmen~ gdyz ..podc~as ". prze" ac~an:a mauco w wysokoścL9;U93 zł.
ł).i •. t\t~Iow.iailska.22, v;.~ąd:zi~,,_.~_ Tt"ttą(JTIąm irgwj~.olrUe:rzy1r.. ,
HEL __ ,Jadzia",
wagooO\,y z'!?l1zył srę I?-lepostrzezen~e
W czasie ślĆ,d!ztwa ol~azalo sie. ,iż zt 5~OOO l wzywa aby z,a Je,go prz.y- ,Może na.da Bre nami. Na 4 centjrMUZA (ui. Pabianjcka 173) - .. Dziewczę~ j przełozył tzw. łąCZ~lI~C w 'vV8.gome sum e ta
statlow,iąca zahtltaSOWUl1 e kła,eleru pasz·tv nas'tO:D1Ha.ce fkalJt1,le:
....
1:"
ta z baletu",
doczepl1~m. uruchamIaJąc g ? . komorne z kilku domów, adml!1istra I) Gmczvk. Miler i Tirz<Ciin'ka. 2) E. metry WYSOKY, Ba,rdzo ładnY'.
POLONIA "Ul'wis Gavroche"
PRZEDWIOśNIE "Kopik Garbusek",
LudwICZak. d~'Znał złamama lewej tor PiÓl'kowski J')l'zywłaszczvł sObie-, \Wtczak. 3) r. Cz,e.nviflski. 4) Z. tu- leszcz'" za WYSOkoi
ROBOTNIK - "Cienie Przeszłości' ..
nogi i. przew1ez!ony
został
przez
,poO'!Ja
t'e
'v'.TT)c'ld·lcI· stanowia.J·a's1Kl·awv' kasik. 5) J. I\licllalowsk,i, 6) S. Mi• .... t ? N' . t'k' k 1 ROMA - .. śluby kawalerskie".
't
.
",' .
chalowski .. 7) B. Dohrzallski.
- li,fil[oze
61~.
lz!lU 1 '0 nt~REKORD - "MłodoŚĆ Tómasza Edisona". gotowle do szpl'ala.
przykład na,duży,wania władzy i laSTYLOWY - ., Wesoły sublolratol"·.
I11falliVa przez administratorów. Do
Abiturilenci Patistw. UceuiUl przy' rzyk. ::]0 milimetrów.
śWIT "Przygody Nasredd1'1"la",
hrze s:ę sŁa,lo. iż Q'!adużyda te .zosta_W:SGWw Łodzi 1000 z1 pO;ZOlstałe z
- A nic niższego nie ma pani
TĘCZA nieczynne.,
I
16~letni ·Zdzisław Strzyżewski u- Iv uiawnione l panowie Kozłowski
p oma;bra:ln e i wyc·i:eczki. llaodbudo- na skaldzie?
TATRl: - .. 5 Zuchów".
WOLNOSC - "Złote Wrota",
ciekł z domu J.·odziców przy ulicy piórkowski z,o.sta:li po'ciaig,llieci do od- we Warszawy.
.
- Owszem, proszę pana. Niech
WŁóKNIARZ .. Statelt - puŁapka".
Nawrot 87. kradnąc parę damskich P QiW'liledzia:luO'ś ci kamei. Stana on ,Vql kilasa Szko,fy P9,dstarwow'eJ w Ipan wez.'mie bJ:a.!1'ł nitkO!, '
WISŁA •• W cieniu podejrzenia",
butów z cholewami i pół kg. skóry przed SCi'dem Okre~owvm w Łodzi ŁodZI zt 1.730 - na oalbudowe "\JVar"1:
~
ZACHETA - "Nadzieja".
OśWIATOWY (ul. Piotrkowska 243) na podeszwy.
'
(B i)
s'Zm,Vy.
.
WŁAD.
Syn pułku. --- 'Woda żywi lub zabija.
Nielepszym synem okazał się Le- l
POCZ.~Tln SE.·\.NS6W:

I

.j.

,-

'

r

.'

7

•

po-,

I

J.

smadama lObIOdy

. ' .

.

•

I

0'-lary

Ba-I

'.

i

I
l

I

Okradli rodziców

papl·er fotografII CI.n· y

:~ !O~~~Zi~va~~~~~~ki:tm~e::;'·Produkuliemy
skradł
,

Kino: Zą,chęta - O godz. 17.00. 19,00,
:U,OO, w nieliziele 1 święta. o goclz. 16,30.
Kina: Hel,' Wisła, o gadzinie 17, ul, Aleksandra 51. który
ro19, 21 - w nil'!dziele i święta o, godz. 15.
, Kino: .Bałtyk -: W dni powszednie o d.zicom 24 ysiące zł. i zbiegł w niegodz. 16.00, 18.30. 21.00 - ni'edz. o 13.30.
Kina: Wolno!ić, Rekord, w niedziele o
A.30.·
'
,
Kino Mnza. o godz. 18.00, 20.30, w niezbiegu ulic Wólczańsklej i Ledzielę 1 święta, o godz. 16.00, 18.30, 21.00.
Kina: Stylowy, ..Polo:aia. o gód7.. 17.00. gion,w tramwaj ~fi ,,7", prowa19.00, 21.00.' VI niedz. o 15,00.
Longina
. Kina: Tęcza, Rornlt, Bajka, Bobotnik, dzony przez motorowego
Adria - pocz. o 15,30, 18,00, 20,30; nie- Trautmana ( zamieszkałego przy ul.
dziele o ;1.3,00.
K:ilińsklego 2,8), wp;>,!lł na wóz konKino Gd;ynia" .Przedwiośnie, Ilwit - po_
ny. powożony przeź Stanisława Cho
czątell: o 16,30, 18,80, 20,80; w niedziele
dowskiego (ul. Marcina 15).
o 14,30,
Kino Tatry o godz. 16, 18,30, 21, wniędz
Jadący na wozie pomocnik Cho13,30,
StanisłaW Sąch (ulica
Kino Włókniarz: pocza,tek. o godz. 15,30, doW'skiego.
Zgierska 91) doznał ciężkich obra17,45, 20.30; w niedzIele H_ta.

;de:n~:runku.
u

le.bron "lo

d

..

'.

lwe ·W'łocławskiej Fab!yce Celulozy

Papieru Ito~sr:::~,~f~~o,~~~~~e~~~dzięCzą

Przodujące mi,ejsce w naszym. ...vy
Do sukcesów fu'bryki należy
racj:ona;Uzacjd. 1 pocmlleąieniu wydaj·
twórczym przemyśle
p'apierniczym
. podjęo1le produlteji papieru
ńOści. ,~rlł;cy, do czego w dużej .mie.
zajmuje Włocm.wska Fabryka Celu
fotogmficznego
rze przytCzynUl się swoimi pomysłałozy t Pap~ieru. Jest to największa który dotychczas sprowadzaliśmy z mi jpr,aoovmicy. M. dn. kierownik pro,
teg? rodzajU fabrylk8, w Połs~e. Nalza~a.ni<lY. . ,
.
.
I dukcjl ob. Kiermasz zastosował .wla
odcmku .~elu!l?zy po~ryw.a 50 proc. . PJ:erws.zą. probnl} partię pap!.eru vv;. sny sposób zszyW'a.niazużytych sit
produ~cJl ogolnoł{!raJoweJ. Plan pro- Ilości 8 .ton fabry~a . wyprodukowała do odwą;dnil3J1ia celulozy. Uzyskane
dukcyJny za rok 1946 fa.;bryka w~o-.z ,po~y.slnym wyniklem. Han prze- tą drogą. znaczne oszczędnoś,ci SI}
cł~wska wykonała w 110 proc.! oSlą.-lwl:dUJe wyprodukOWanie przez zakła- tym. samym cemrl.ejsze, iż sita te są.
gaJą.~. 106 proc. przedwoJeJlDlcJ pro- dy wl-ocławsikie w roku bieżą.cym 60 SP~wadzane z zagran.cy. (g).
żeń cia;a i złamania żeber. Ofiarę dukcJl.
,
wypadku przewią.yi~:no do' szpitala, - - - - - - - - - - - - -

t

J~R.&, l~.tt':_lrnubu OLi:! ~Pid<- a

za1:rzym~ ",ilicja.
·w·DS·C"
.Troskl,
...
.

=WCÓW

Humor

(O)

I

J.
UZ

P!'~eZc ~~e~zyWŁ~dznie Widze

..

w
tą drogą śle wiceprezydentowi m:
Łodzi ob. Ajnenldelowi Eugeniuszo
wi, kwa,termistrzowi pOdfrontowych
Dwaj bandyci zaczaili się w przy malgazYl1'ów chemicznY'.ch . kpt. Sędrożnych zaroślach. Oczekują na bo kawi Julianowi, dyr. naczeln. wydz
gat.ego kupca, o którym dosrtali wia transip. "Sp&em" ob. Paw~iOwskie~
d omaść, że ma tędy prz.ejeżdżać. _ mu. dyr. Zakładów Naprawczych
-Wtorek, 23 l'ześnló\.
Mija kilka godzin. w końcu,jeden z Nr 2 w Łodzi ob. Hach1skiemu naj12.00 Wiadomości połudn. 12.10 .Prze- bandytów odzy:\va się Z troską w serdecznlejsz~ podziękowania za po
gląd prasy stołecz. 12,15 Z naszych stron głOsie: .
' moc przy
letniej ak~
1?,,30 Aud. dla wsi. 12.40 Utwory IwmJ)oD
a"'dy nie roz"-{"""'" c eJ'l' .obozowe]· hufc.a w KU,rtl0sie
zit. rosyjskich w wyk. P. Łoboza. 13,00
,>v
•
,WU..l....-u..
O
,
. oprogł
st'a.
c·? r1I'7'tI'
g o -I-..lko
po....
~l·ot·rk.o·wsl"'i,,:go..,
Z mikrofonem po kraju. 13,10 Aud. roz- mu Sle m
o
v~J
'L'y
,
w!:,
,.. ~7
.
rywkowa.
14,00~~ow~
Kronika i "~pnmwal~
komllnikaty. b~oń
Boże. coś złego nie spotkało?!
Hufiec Irarcel'zy
~~ F~~~e
______________________
~~_ _Łódź-'Vidzew.
_ _ _ _ _~

wiek" ul. Traugutta 6 1. p. o g'od,z. 19.00
Wi'eczór poezji Grzegorza Timofi·ej,ewa.

organ.izowaniu

płyt.

I
I

.

, .

"por~-: !I'

15,00 Muzyka taneczna z
15,20
i
firion Osiołek" - aud. dla dzieci. 15,4
Pieśni C. Debl1ssy'ego w wyk. M.' Bieli
ckiej 16.00 Dziennik. 16,20 J. Brahms Trio fortepianowe op .. 8,16,40 "Ze świa
ta radia". 17,00 "T31iczyła" piętnastolat
ka". 17.35 Z z~gadnień
świata pracy
17.'15 poradnik języl~owy. 13.00 Aud. ~y-

~~:!~~~VSki~3g~~ is;~o h~~:O:~~Yk~d:,~t
Ciebie, Warszawo!" -L Wspo'mn~enie J

Pogoń-śLizowskiego.
II. Komumkaty z
Akcji Odbudowy w-wy. '18.30 Koncert
ŻYCZcIL
19.00 Koncert symEonicz?y,.

\~l przerwie reecnzja.

21.00 Dlae;tmk
21.30 Muzyka taneczna z płyt. 21.4;) "O
szewcach szamotuiskich historia n~ebywala" - słuchowo 22.10 Wiadom. sport
22.15 KO!1Cert Małej Ot'kiestry PR. 23.00
Ostat. wiad, dziennika. 2:::.20 Program '10-1

kalny na jnt.l'O.

~NNi:K-iÓDZJiI Nr 261 (811)

CZE ....1IE pnlTm'MY"'''''U OBRABIARKOWEGO
Z,JEDNO.....· "'\ILI~
~ ..
GR1JPA PRECY7tYJNO - OPTYCZNA
W L O D Z I, ul. W I G U R Y Nr 21

.
d'
t
za waygodnie

C.U' k-ler Z nOWej
II

(g~ W ~wią.zku z dają.cym si~ oOlna składach w dost::i;tecznej ilości)
statnlo zauwa.żyć sezonow.vm zW11ęk- aby zabe2Wieczyć z ,nadwyżką całko
sżeniem popytu na cu!kietr,.i co za wicie p:otrz!;)!by lućl!I1ości do momentu
tym ic;rnile spekulanckimi' prób'ami: t'agOXocznej kampanii.
'
podwy.alzenia cen, naczelnY dyrekBieżąca ka1Ujp!3.TI.ia cuikrownicza roz
tor CentreInego Zarzą:d1l Przemysłu POCznie się w pierwszych dniach paź
C~tl{rowniczego, inż., PiotroW'sikt 00_ dzierrui·ka :L już w pierwszej delkadz!i.e
wladczył:
',.
..'
szereg cukrowni dostarczy :nowego
"Zapasy c1!kru z Ubleg~łe. j ~p.a.. cukru, przezn.aczone<"o na ryn' ek we' -Id
j
lO>
J u'ą się Vimętrzny."
nU nie wyczerpały , się !I zn,a:

POSZUKUJE

'

.

...

Zgłoszenia: przyjmuje \Vydział p.ersonalny.

'

.

(125/N.)

w'KatO '·1 caCh

Z·Jazd PPS
..
,

Z udzllla'lem
prelnl-era Cyr~nBg"'lew;c
. ,
ft
za
&11

(

3-clospe
h·
kl'·
. . ~ i'h .
orow f"Inansowyc
. .,4,-.ch te.chn·,-ko· Wmecha'n-.ko" WW' ysok-.eJ- klasy
3'Ch·tDzyn'
- .
. mec haniak OW
".I n13SZYQJsł
.• k~
lerow'
'..,»

ka mpanu...

II

)

·KATOWrCf. 22.9. PAP, Telgo- tin. kiemwni:k za,grani·cznv ka,nc.uwczny zjazd delel~,atów PPS woje: sklei partii socjuild,sty.cz'nei.

w6c1zhv:a Mas,ko ~ dai'browski'e:go ();dbyt sie po:d znakiem iPodę,hiają,eei się·

wspó.tPl~.,ae.y

'Re"'' 'wIn
' =:'"' ' ' d-=yk aCJa
•

I
obu ?a,rtii ~obotniC'zy?h. ~.Jols. kic. h
.

.

urz. qdzeń naftowych

Na Zjazd przybyh :premIe'r, CvranlneK'RAt(O' W 229 (API) W si'el'l"!l'\ .~
t B ~•.
k'
. l
,
'.
'
'v,mu
WI,CZ. lTIlil1lS er
Oiuf'OWSKI•. se r:e,tarz J \V ramach rewi:ndykacij
ntrzymaHś"
CKW PPS <l:b. Ćwik pl'z,edstawiClie-11llv ze ske~y amdelsl{ie; około 460
1e parli
t' PPR SD SL
1l
'I
d ń lmpa,mal1vlJ'h
l'
'~.'
ora'z ce:,elgaCl\
ton urzą' ze
i rafinePPS z cat-e:~o woiew6dz.twa. vVśród rvinYDh za,ś ze stl'e.fy oktlpacvinei agOŚCi byl rÓ,wnież olbe:cny; D. Valen- l .mery;lmllsMej ,około 10 to;n.
'

. , ..

I

SZKlIŁA TANCÓW

OB\VmSZCZENn:: o LICYTACn

W myśl § 83 rozporządzenia Rady Miniilb'ów z dnia 25. 6. 193,::
o postępowaniu egzekucyjnymvVładz Skarbo".vych .(Dz. U. E
e .. N':. 62, póz. 580) Urząd Skarbovvy w Pabianicad1 podaje do ogol
neJ :v,:adomości, Ż8 ?n:a 30 wrzeiluia 1947 r., o godz. 10.. tcj rano y,
!oli:am Ob. Kłysa Ecnm.ll1[[a, przy ul. Popn:eczncj Nr 11, celem u:(
:S'lllo\van!a zaległych należllości podatkowych na 1.'Z C7. Ur'''du B''''''
bowego w Pabianicach, należnych Od Ob~ ]klmu~d~ IZłys',~\: odbę~d;'
s:ę· sprzpdaż z licytacji nl.żej wyrnienionych ruchomości:
,
:'O!HI

I
!

'i\ly~,zc,zegól:ni,enie ruehomDści

Ilo{;ć

1 szt.
1

1
2

II

1
1

7. Kredens pokoJowy
8, Tapczan. brę.zowy
9. Stół okrągły cIemny
10. Fotele bl:ązowe
11. Krzesła \vyścielane
12. Zegar stojący kredensowy
13. Dywany lwlorowe
14. Zielniki o 3_ch nogach
15. Garnitur zielony i granat
różnego

16. Suknie

17.
18.
19.
20.

III

8.000,2.000,--'
5.0.00,--

l
.1

2
6
l' "
3

PRZE8~TKOWA

wie Wład& POŹDZIEJA. - Łódź Piotrkowska 13
TeldolI 173-H7.
.
t'oieca wprost ze slUadu: Najlepsze Ilrządz("Dia !lo ksi'~goWOSCl 1l1':wbitkowe.l,
:!OstoSll\':ane do potrzelJ nowoczesnc,j organizacJi Ill'aey i wymugbw "",cliUDIwwoiiici. - - __ Sklnd bognto zao(latrzolly" równie1. w Ul alt'l' lal y bilu'owe
Oen;r najniższe !
Ceny na,.iuiź8ze!

C-yrulsktego
85

Zapi!::y do H...oMPI,ETóW
dla PDCZ~TKUJ~CYCH

na

-

OOAO

~~;:;;~~~~~:~:~~:U~E

l

!-

500,-6.000,4.000,1.000,1.000,. 2.500,2,000,-2.000,5 00,10.000,--':
10.000,-'

(165.P).

--

y

l

przyjmuje
selU'ctaI'. iat . Szkoły CODZIENNIE
,
o!ł /{0i17,iny 17 -e.l do 21-ej.
'~=''''''(i'ióiN'j'''''

1.0GO, .._-l1J.DOO,-

1

Władysławo

I \

Cena
EZ3;C'UI1]:;:O\YĄ

l, Jedno lustro jasne du,;e
2. Lóżko jasne
3. Sznfa-garderoba ti-dl'zvvio'oYa
'L Stoliki nocne koloru jasnego
5. Radio "Sabal'
6, Stolik pod radio ,: drzwiczkami

N A l{ O li O w··t C H
!
NO'ł-TOCZESNYCH

,II w Łodzi, Kiiińskiego

O

NIT

O
l
S K A
RACHUNKOWOŚĆ
p

I INNE ROBACTWO TĘPI ~
"INSE.K'rOL" ~
przewyższa
żąda ć w

D.

D.

T.

';"

sz ę d z i e !

~

01
.....-

ZJEDNOCZENIE-ENERGETYCZNE
OKRĘGU DOLNOSLĄSKIEGO
fJ E J.. E N I A

GóR A -

ul. BOGUSLAW8KlEG:O Nr Z·

1

3

10

koloru

P'alta meskie
Towar jedwabny kremowv
lVrateriwł jedwabny 2 szttik:
MaterIał jedwabny 2 sztuki

.2

"

116 mtr
149
127

poszulmje od ZQrraz
dla Przemysłowego G~llliIlaz.jmll Energetycznego w Legni<:Y:

4.000,23.00.0,-'
45.000,-32,00.0,-

1.

Zajęte przedm:oty można oglą.dać dnia 23 wrześl1ita 1947 r. od
godz .. 8 rano do godz. lO-ej rano w lo1calu Ob. Edmunda Kłysa,
zam. w Pabianicach, ul. Poprzeczna Nr 11.
Kierownik Urzędu 'Skat;bowego:
(P. 1417)
BogTda!Jl Zalewski.

INżYNIERóW· ELEKTRYKóW na STANOWISKAWYKŁA
DOWCOW - z możliwoscią dodatli:ow~go zatrudnieuia na. slooi
lub w elektrowni.
.

, 2. INSPEKTORÓW SmóL ZAWODOWYCH - na,jehętniej byłych
wizytatorów \\rzgilędme łDspektor6w szliół z..'twórlowycll,
w g'l"aIliCaeh wieku do 65 ('ad. pkt.I i U).
Warunki do omÓW'iMlia.
Zgłoszel11ta

Urząd Wojew6dzld L6dzkd -Wydział Odbudowy w Łodzi, ul.
Ogrodowa 15 ogłasza przetarg n!leogrand.czony ,na wykonrunie II-glej
. serH robót przy odbudowi~ budynku Starostwa 1 \Vyd!l1iahl Po'\\'ila_
towe~Q w KutnJie, przy Pl. 19 Styc7ma Nr. 17 f18.
O.fertyz podpilsanym kosztorysem, w zulakowany<:~h' kopertach
z napl.<;em "OferJa na wykona.nie II-giej serii robót 'przy odbudowie
budynku .Starost'wn : . Wydz,iału Powiatowego w Kutnie" 'na'leży skła
da~ 0/ Urzędzie WojewódzkIm Łódzkim -:-. Wydziale OdbudoWy, po ..
kÓJ ~51.' do dnia 29 września 19,17 r., godztina 11-ta, gdZie nastąpl
komlsYJne otw;:trclie korpert o. godzinie 11,30. .
00 oferty llaleźy dołą.czyć kwit na wadium 'złożone Vi I U,rzędz!e
Skarbowym w Lodzi, w wysokości 1% sumy oferowanej (Od obowiąz.ku złożenia: wadium ,Zwolnione są PrzedSliębiorstwa p-aństwowc
lub pod Zarządem Państwowym). .
.'
.'.
. .
Bliższych i:irtormacji udZliela. Ui"zą.d Wojewódzki Łódzk~ Wy_
dziaJ Odbudowy, D:ział _:P:tzetargów: pok!Ój N'r 139, gdzie za zwrotem
kosztów oferenciniogą oh·zyma.ć ,ślepe koisztorysy, warunki prz~
targowe oraz'pTojeltt umo·wy.
. Urząd Wojew6dfkl' L6dz!ld - Wydział Odbudowy zastrzeg'tt sobie prawo swobodnego \vyboru oferenta, bez względu na: cenę, ja1r
tez unicwainienia pl'Zetargu be,.; poda..!JJia powodów.
'(P, H13)
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":t!K~l'!~R~V! 11
~

UCZNi na TKACZY
. ZATRUDNI~
P.Z.P.W. Nr 37.

Zgłoszeni",

osobiste do

,

Wydziału

II

WARSZAWSKA

C E R O VI N ~ ·AI,
z.

l\l!JEł"iEJE\V~Ki-i' Sl~u

ul. PIOTRJt;OWSKA Nr 117
Telefon 168_77 .,

PRZETA.RG
Biur? ~(lD.'łtt~cyjne Odbudowy P,ańlstwoWejFabryki Sztuczne_
go JedwuIJblU Nr 4: .w Szczeel1l1e, ogłasz!,,- przetarg llieogl'aniczoo.y
na \'\I'Ykonanie:
.
1.' 750 SIlt metalowych o wymł1araclt 0,70 x 70 m z slathi Nr 4- (-cztery oczka na 1 cal ang.) z drutu gJij. grubo 1,2 mm, obraulJowane
d-wnstromlłe plasko\vnildem szerokQści lO cm; gpawane '\<Y rog8Jch.
2, Kotła do gotowaJJJa mydła pa'tą () ciś. rob. 3 :ttm. z mie~

CERUJE

GARDEROB~

ODNln\'IA liRAWATY, I\APELU8ZiE.
Z2/P,

. .' ,I

I ,

3. Remontu generallnego samo,chodu o~obowegó m. ()łlevrQlet~
Maater.
Rysu.nk~ do obejrzenia są. i bli.źszych inf:ormacji udz:el:! Bim' J

:ą:on:s,trukcyjne Od!budowy P:F~S.J.Nr 4 w Lodzi, przy ul. Sienkie-

wicza Nr 47.
Oferty na poszczególne roboty składać należv do dnia 1. petź ..
~ernika r. b.; godz. lO-ta' w koperta:ch zal1llmlętych bez nadruku
fl'!l)nowego z napisem "Oferta 1·-2-3'/, do Biura Konstrukcyj,riego
w Łodzi przy ul. Sie,nkiewJcza 47.
. '
Komisyjne otwarCJi'e off:jrt n?1stąpi tego!?: dni;t o godz: 1.2.tej.
:Zastrzega aię prawo dowolnego wylboru oferenta lub· uni.ew,a,~
nleni~ przeta.rgu bez podania przyczyn i bez POl1oszeu:a: odszlwdowan.
,( P. 1"106)

I

I

l

Zarząd Miejski w ł.rodzi ogła'Sza.
dostawę:

~ przed:;~ębiorstw· i biurowości ~, pla~

(321jW)

przetarg· n:cogral1iczony na

ac&

na

.

LódŹ, dnła 15 września

.

~Z)

Zarząd

ROBOTN·IKÓW BUDOWLANYCH
. du I>RllC AKORl)OWYCH

M.:lejslrl w Lod:lJi.

.PR,ZETARG

. ZATRUDNIMY .
ul. ~IElS'IUE'WlC:lA

DYREKCJA PAŃSTWOWYCH ZAJ{l,A])ÓW PRZE':tll'SLU P,A.wEI~~JA~JM;O
~l' ;l (WYDZIAL ZAOl'A'ł:RZ1~NIA) l.~n1;, . ul. SIElI."1Uf;rn(~ZA lS'1' 8Z;8~
.

.

,

1 M~SZYNKl DOJ,I(rliEl'.HA n'Ulrl~i "FAOIT"
czterooziaJl1lniowe-j. •
.

I

.Oferty w zalaktlwanych 'lwpertach l1ależy składać w P.tZ,P.B.
Nr 4 - W:vdział Zaopa,tl'zen.ia (pokój Nr 4) w ter.minie do dnIa
25 wrześnioa'lM7 r.
.
.
Oh""rr'A efPr't 118,stą:pi dnia 25 września 19.47 r., o godz. 12-tej
,, _ _ iwa
!IłII#ZW
(6rg) ..

'1

UIL

t" I

__ 711ft'M1!1

-

)';1'

3Z(H.
(4~!e:'r.)

r

.

og'l!asza p'r.zetal'.gnieograniczony
lla:noSTAWĘ

sprzedaż

TELEFON 1:\!L52.

194.,7 r.

I....

.

PRZE'l'ARG

zaangażuJe

'j

. dzy godz. 8-11.
__

mię·
(wł.)

tOII,,,,"'MłłMi'M'9i'",,w

natychmiast:

INZYNUDJMW CHEMIKOW wzgl. 1\fAGIS1'RóW,
- M.ECHANIKA'
'.
MONTERÓW.ELlflKTRYKÓ"V, SPAWACZY, TOKARZY
ElTiJRmVNHiA i MA,JSTRO", \,,'al'1łztatti me<.manJcznego:
INżYNIERA

PR.ACOWNlJióW U:t;fY8LOWYCH.

Warunkii do9re ..
Telefon 141-11.

:t>jrrekcja Państwowych Zakładów Przemysłu Wełnianego.Nr aG,
Łódź, ul.. KOl?c:ńsklego Nr 31, ogłasza pl'zetarg nieograniczony :na
W;rkOit:alhle ',V<lt1zy.chlodni. na posesJi fahrycznej p.Z.P. W. Nr 36 pr~y

lN:tYNn~RA ELEKTRYKA - ENERGETYKA,

ZD9I:NYCH •. OHR01'i'<YCH.'

Zgłoszenia:

' .

.
, '"
, . ~n;RO Ii<!NSTRlJKCY,JNR Ol>BUDOWY
. r A~ S'l \~ OWE,l I, ABRYIH SZTUCZNEGO .JEDWABIU Ńr 4 '" SZCZECINIE,

ł

BNEUGiCZNYCH

'.'

Nr

(l21!N)

STREPTOMYCYNA

l?,

~ku.

..

...........

Przed złożeniem oferty ~ale.ży ';\rpłaciĆ do Kasy vVydzia:hl Po·
wiatowego w Wielun~u wadium w wysokości 1% oferowanej sumy,
a kwit dołą.czy~ do o f e r t y : .
"
~
. Oferty l11e )Jwzględn1one pozostają. ~ez odpowied:lli, a w~,łacone
wadium zwrócone.
(P. 141S)

ll~. b~ldow~ 11l~ piętrowego magaa;ynu tnur()w~egf) w pose!!lji' fabry
lcr WyrGpow GUłllowych "F. W. Schwetkel't", przy ul. Wóitouittsktej
Nr 223 W Lodz:ł.
•
WszeJ.iltie informacje i pOdkładki 'kosztorysów ślepych można
ot;'zymać iN DyrekCji fabryki, Lódi, Wólczańslca; 223. pokój
2.
<?. . eny w zalakowa.ny~h i nieuiSzkodzou;rch kopertach, bez znaczków
fIrmowych z napdsE:'m "Oferta na budowę 1 piętrowego· map~u
m~1'Owaneg.o" należy składać da dnia; 4 pę.idziern:ka 1947 r., do godzmy 10.teJ w Dyrekcji fabryki, ł.Aódź, ul. Wólczańska Nr 223.
?o oferty. należy dołą<:zyć kwit W1płaconego WadIum w wysokOŚCI 2% od sumy koęztorysu, omz odpis śwla-dectwa. pr20mysło~
wego.
.
. ~adi'um należy wpłacać do BGK Nr 944. Otwarcie. ofert n~'Pl
4: pazdZliernitka 1947 r., do godz, 10,30 w f!)yrek'cji fabryki.
Fabryka Wyrobów Gumowych zastrzega sobie prawo S'W'Obod.
n~g~ Wyboru oferenta, zwiększenie lub· zmniej.szenle robót, u.n16wat"
menIe przetargu bez podania; przyczyn. i pono8zenla j:akiehkoaw!lek
odszkodowati z tego powodu..
.
.
WPłacone wadia nie podlegają. oprOc.elltowa.niu :i zoata.ną ZWit'6.
cone po przetargu w razie odrzucenIa oferty lu'b 'PO zawarreiu Umo-.'
wy w wypadku przyjęciA oferty;
W~di~m przypada na rzecz fabryki WyrohÓw Gumowych F. W.
Sch,we~ker w ra.zie cofnięc,ia oferty po jej rozpatreeniu oraz w wypadku nie podpisania umowy przez' ofeJZenta przyjętego. (P. 1(12)

SINGER
SEWING MACIHNE COl\1P ANY
LóDZ, ul. Piotrkowska 86
Plac Reymonta 1

16 huśtawek w;ag()wyeh o 3 5ied~.
16 ~aln,f' jednostronnyoh
dla. Miejskiich Ogródków JordaJnowskicłl.
Bliższe mforrnacje orazśl~~osztorys otrzymać mOlŻna \'1 Wv..
dzia:1eGospodarczym, ul. Legli·onów 10, m piętro, polcój Nr 14 ·~v
godz:na.ch od' 9-tej :ao 13·tej.
. ,
.
.
Ofert?'" pisemne, odpoWiada:jące treści. kosztorysu ślepego, w zala.kowaneJ ko;percie z napisem: . Ofert·a. na wykonanJie i dostawe
huśtaw~ik i zjeżdźalni/l należy ski~dać do dnia 24 Wl'1'JE;śnm 1947r:'
dog'odzmy !.Hej rano pod ws:kElizan:ym adresem, gdzie również w tym
sa11ljnn d:n,iu o god74n!e lO~tejnastąpi otwarcie ofert. .,
.. Wa.diumprzetar.gowe zgodnie z przepisami' w wysokości 5% od
sumy ofero"vanej, należy wpłacić do Głównej Kasy Miejskiej, ul.
Roosevelta Nt.
a kwit dołączyć do oferty.
Zarząd. MIeJski zastrzega sobie prawo wyboru do~tawcy bez
wz,g-lędU na cenę, a ta.kże prawo uznania, źe przet-arg nie dał wy-'

. Thie dał ",vynil{Ó'iV,. '.

FABRYłt.:A WYROBóW GlJMOWYCłI "F. W. SClf\\1EIKERT"
pod Za.i'ządł'lU Panstwowym _ LóD:Z; ul. W()LCZA~8KA Nr 228
ogłaszn. PRZETARO ]'oJ'IEOGR,ANICZONY
_

rzemieślnicze i specjalne
SZY~KO ŃAPRAWIA

rlomowe,

'

'Vi~luniu.

. Ofer::y:. wz,:lakowallych kopertach z n.ll.pisem "Oferta> na. wyko ..
na.me wIezy-chmdnl w P.Z.P.W', Nr 36" llaJeżv sltludać W biurze'
Dyrekcji do. dnia 30"go wrześl1ia r, b. do godz. "lO.tej..
.
otw~rC'le ofert nastąp: dnia 30 wrześllia b. 1'., o go:dz. 10-t~j,
WadlUm w wysolwśc; 2(;t" oferowanej sumy należy sltła.dać do
lmsy w Iw instytucji.
.
Dyl'eJ~cja zastrz.eb"a sobie prawo:
1. Dowo.lnego wyhoru o.ferenta,
2. Unieważnienia PFzeta~gu l'Jez podania przyczyn.
(P~ 14M)

MASZYNY do' SZYCIA
wykornaniJe i

w

kosztorysy w cenie 100 zł oraz szczegółowe dane otrzymać moźna w VV-ydziale Powiatowym w WielWliu (pokój N,l' 6) w
godzinach od lO-tej do la.tej od lInia 20 września 1947 roJm.
.
, Oferty zgodne z treścią .koszt01~ysu ślepego z ::lapisem ,nę. za;la.
kowanej. kopercie "przetarg n.a budowę S~p1tala Powia.to\\'ego W
Wieluniu" należyskladać do Vvydziału Pow.:s:towego w Wiclun1u
(pok6jNr 6) w te::minie do' dnia -'I pazdzier.rtHm. 1947 r., do godzL
ny 12-tej w· l > o h t d n i e . .
.
Otw8;rciie ofert nastą;pi w tym sanly'111 dniu o 'godZinie lS-ej.
Wydział Powiatowy zastrzega i3o]:)ie prawo poWierzenia wymie.
nionych robót w całości lub 'Częściowo w)"branemu przez siebie ofe.
rentowi bez względu na Cenę, względnie uznania, że przet'arg ten

nt. Naruto'wilcza 83 w. l.odzi.
'.
"
. Slepe kosztorysy otrzymać h10żna w D'wekcjI ul. Knmcitillkte"'o'
'Nr 31.
.
•
,
v~
~

Inowanie. -- Informacji udZIela l
zapięy. przyjmUje seltretariat. ul.
Żel"omsldego 74, w go'dzinach od
l6-tej do 18-tej.

, OGLOSZENJE

niniejszym przetarg nieograniczo:uy na" wylwnanie robót ziemnych
i założenie fundamentów Szpitala POw.iat;o\vego

.

STOWARZYSZEN rE . KSIJjJGOWYCH w Polsce Oddział w Lodzi rozpoczyna k;lej~y, posiadającytradycję Kurs Rachunkowoścl,
obcjmują..cy księgowość przebitkową· opartą 11a ramowym planie
kont, analizę i krytykę bll aJł.S ów,
kaJkula'cję kosztów własnych, arkusz rozliczeniowy, organizację

sza.dłem.

OGLOSZEtVIE O PRZETARGU
Wydział Powia.towy w Wieluniu, wojewódżtwo ł6dzltie, ogłasZ'l.
ślepe

Perw),u8Jnego Sie'1l1tiewkza 70172.
~l~------m'~~____________'u(_44_3~/P__(_)JI

'.

-

pisemne wl'azz podaniem kW<1Jli,fU\:acji prosimy kie.
Z, E, O, Ps - JNenla. Gó:ta., ul.
. (K.12'~1)

rować do Wydziału Personalnego
Bogusła\\-"'SIclego Nr 2. '

PRZETARG

. ;).!ieszlmnie zRg'~ltri\ntowane. T .
.
ldpl-<Jwa<: na adres Biura Konstl'Uik~Yj ...
nego: R.W. S. J:.Órli,ul. Si.f"Ukicwicza 47.
. (P. 1407)
.

.

Of~rty z ży<:iol'y~em prosimy

1.ti'

~ZIf;NNIK J'.ńDZIU Nr 261 (81

PRZETARG

D~t'ekcja Pa~,st\'~owych Zakładów Pr~emysłu Wełnianego Nr 36.

~6dz, :uL Kopemsklego 31 . ogł.a.m'J& prseta'l'g nieograniczony nawy
~{(}naiUe

remontu budynków fabrycznych ora~ smarowanie dMhów,
smo~ą łączme z robotami mttrarskimi i ('jeslelsklml .fabryki P.Z.p.W
Nr 36, przy ul. POłudniowej 52.
.
Slepe kosztorysy otrzymać można w Dyrekcji,. uL KOi'. clń.sk,:e
go Nr· 31.
.
. Ofert;: w z~dakowanychkopertach z na.pisem "Oferta na wyko'
llanle r?botdekarskich w P.Z.P.W Nr 36H n.ależy· skła:dać w biurze
Dyrel~cJl do dnia 29 września r. b.,. do godz. lO-tej.
.
Ohv~rc.:e ofert nastą'Pi dnia 29 września b. r., 0- godz. 10-tej
WadIlum w 'N)'soko'śd 2% oferowanej sumy należy składać do
kRSy W!w instytucji.
Dyrekeja zastrzega sobie prawo:
1.. DClwolnego wyboru oferenta,
2. Unieważnienia przetargu bez podania PlPyczyny;
(1411)

ł

I

Zi A WIA D o MI E N I fE:

Buchalter - Bilansista

na; przebitkową buchalterię WIg je.
dnolitego planu kont natychmiast
potrzebny. - Wa:FUnki bardzodob_
re do omówienia na miejscu.
Lotnicze Warsztaty RemontoweŁódź, Pl. J..eonarda 4.
(2940) ,

Telefon 150-15

"AKOR "

:~obQtnicza Spółdzielnia PraeY
,,~wiadamLa 8z. Klientelę, że

Telefon 1SO-16

EKSPEnYCYJNO·Pj:Zl~WOZOtvA

flrilla została Pl::'ZENUCSIO="JA na

ul. ~EROi\ISKIEGO Nr 54ZALAT.W"IA:

3zybko :. sprawnie wsze,li1{1iego rodzaju transporty kolejovve, samo:hodowe,: ł·adunki Z'biórow~, przeprowadzki, transporto\vanie kas,
pianin, fortepianów 1 t. p.-.miejsco"ve i międzymiastowe oraz
magazynowanie wszelkiego rodzaju towarów.

SEKCJA KSIĘGOWY OH
przy Zw. Zaw. Robotn. i Pracown.
Przemysłu Włólt.ienniczego wŁo

dzi rozpoczyna kolejny kurs liSię
gQwości i arytn1etyl'i handlowej.
Informa'cji udziela i zapisy
przyjmuje sekretariat Lódź, ul.
~eromskiego 74 od 16-tej do 18-tej.

========--_____________. . .I,.; . ____
. . . . . .-,. . . .

PQSIADA:
Własne

magazyny.

\Vlasny tabor.
(P. 1416)

-=========:C3:2:2/:W:)::......:.
..:.:I....II_1_lInIUUUlnIlIUIIIIIIIUE.unIIUIUnUwmSIIIDIIIBnnnBlII

LEKAR.7C
A.,>1r.

----""'................"""'......""""'---Dr BIBERGAl, choroby skórne,
weneryczne 4--6, Piotrkowska 134.
070 pl
Dr LmO ALEKSANDER, chorohy
gardła, nosa. D:u;zyńskiegc
. 8-10. 4-6. Tel. 101-50 -

WZU'
r 6,

powrócIł.

(182 P)
-·-~-·--·~--~'--· ",_,0
r LENCZEWSKI choroby !tobie.

D

II'OPUL.\RNl' Skład Mebll S. Ga
bała - Pa wełczyk.
l...6d2, ul. Dr
Pr:.óShmRa
l
(Zawadzka)' tel.
17iJO '5.
Poleca
oajtaniej
meble
biUl'Owe. sypialnIe. stotowe, gabl
nety.
kuchDlę,
tapczany, sto tv.
!{!'zesła. fotele l ł!1żka. WYkona.
I~:' solidne I punktualne. (104l'f)
WYTWORNIA BIELIZNY Roman
Jazwiński poleca. Konfekcję da.mską jedwabną i Ciepłą.. Narutowicza 93a 9 Tel. 140-18.
\206-P)

~""

"III.................., ........................_ .............-'II!I..........................................................
....

'Klucz

I

'1

(Rys.

Z

(6382 p)
---'---,--...,.--.:..--.:.----"-BUTYNOWANA'
bluralist1dt-maszyntstka, wiek 6rednl, wleloletnia praktyka szuka pracy - 0:l'erty pod;.Biegła".
,(63'98 p)

"Daily Mirror")

Czemu cieszy sie dziewczyna?
Czemu rad-l!.ć b ......-ka' .. 1~Z.,.
mi

:i.Vo

KSIĘGOWA przyjl!D1oe~
nie ksią~ W> sklepie.
pod "As".

"UU

BATERIE "Daimon",
ceny fa(lO/G.) bryczne,
poleca przedstawiciel.
- - - - - - - - - . - ' - - - :stwo na Łódź i woj~ Łódzkie; "CyDr REICHER - 3pecjalista, WP· .l.rd.osport.. , Piotrkowska 15. (209 IP)
lleryczne, skórne, j:lłciowe (za bu- .
nenia}. Południowa 26, !iodz. 7~ I MASZYNY do liczenia, do pisarano, 2-5.~.
(167 P) nia -. długowałkowe sprzed.am
------------..
- "Suprema" Południowa 1./ (214 P)
Dokt6r M!\RIUEWICZ GUSTAW
weneryczne. Skórne, Pjotrkow~ka i ZNICZE NAGROBIi:OWE poleca
l~, tel. 138-52.
U73P) Wytwórnia Chemiczna ",\8". :....
Łódź. Południowe 78fSQ, tel. 117-'14.
Dl' DOBROWOLSKI specjalista
tP 14lfl)
cll~rÓb nerwowych i seksualnych :::-:-~----_.:--:""_...;_...:...:
3-11. Kopernika 6/8, tel. 186-00.
PLAC z magazynami'! mleszka.
(1Q2 P) niem do wynajęcia. Tel. 266-3Q.
(6353 p)

prowadzezgłoszenia

__ ._----

ce, akuszeria. Sienkiewicza 51. 3-7
.

DENTYSTA"prZystąpt .d~ .. 'WSP6ł~1
pra~y w ·llrosperującym gabinecie. -'-0".0·,"1Ii""Z"'y-yu'"'yW"""·""
l1 ..
N.,...
'.,Y-II,.......
R...O-D·Z·INOferty pod "Dyplomowany".
_.- ~_. ____ UU.l fi_.JlD.
.

'_.-,---_.

,,Bo (tak sobie przyl){lmina)
l\'Iam do chłopca serca klucz!"

(6403 p)

DŁUGOLETNI kierownikfinan;ó-

WY "poważnych instytucji handlowych. 1 przedsiębiorśtw państwo

I

...
.
j
TE,ODOLITY," CYRKLE, SZTOPE~ :MAŃICUR~i'"STKA
potrzebna i
RY, wagę dla niemowląt, _epidia- dziewczynka do zak(adu fryzjerskopy, niwęlatory
za!tupi DiH. skiego do rIJrząta!1ia, Zwirki 20.
Jan' Pujdak i S-ka Łodź, Piotr_
(446 pr)
kowska Nr 83.
(pa.>

wycn,
przyjmie odpowiedzialne'
stanowisko; Oferty pod "Ch.",
(6364 p)

==.=======.===

-POSZ-UKUJĘ

. Józefa
Marartda,
który przebywat w Buc!vmwal";
dzie razem ze St~anem Dragonem, proszony' jest o porOZUm1ł!
nie się listowne lub osobiste' .•
siostrą Marią Dra'gon, WarST.awa,
ul. Rota 42 m. 4.
(P 1402)
----------..- - . - - - - - . - - - Dr REICHSTEIN,
Pelikanstr. 11,
ZUrich, Schweiz, uprasz:a o wiadomości . o zaginionych,
Adolfie
Ten(n)enbaum, urodzonym 4.2.1893,
L6dź.
Piil;)trkowS'ka 182, ostatnio
Warszawa, Twarda 44 oraz Helenie Zylberstein-Gottheiner, Łódź,
Tylna 6, os!atnioBr:z:eśći Litewski.
(K 1249)

KSIĘGOWY
bilansista przyjmie
prowad'ZeIlie k:SIięgowoścl w godzi- ZGUBY. I VNIEWAtNlENIA
nach poP()l:udniowych.
Dzwon"ić
tel. 168-70.
.
.
UNIEWAZNIAM zgublon,
k~
(6398 p) rejestracyjną wydan" przez 1'0_
.
_
'SAMODZIELNA
pracownica dorząd
Skarbowy, zezwolenie'na
SAMOCHÓD Qsobowy Opel-Super mowa potrzebna. Swiadectwa ko- BUCHALTERKA-bllallslstka wie- prowadzenie straganu na .nazwinatychmiast tanio. sprzedam; .UI' nleczne,Legion6w lł-3.
(2944) loletnia
sko'
Grunwald
Marla, 218M. Ł6dł,
praktYka wPXT.emyśle,
(473 (pr)
Ih MAJEWSKI - choroby koble· CENTRA - Dalmon baterIe przed- 6-go Sierpnia 3. Hotel.
jednolity plan kant,
przebitka. r6dmlejska 39. Zwrot 1!8 wyn~
e$. wewnętrzne. Legionów 1 (3. m. 1. staWicielstwo,
Al. Kościuszki. 22,
(841'1 P>
Referencje pierwszorzędne poszu- grodzeniem.
~~21S_~___._. __ (130 p.) tel. 160-81~
(213 P) D-;;";~~-;;;;ANIA maszyna ple- DWIE masz:ynlstld wykwalHiko- Ku,e pracy, telefon '1011-30, (6365 p)
k5!'f';~n, Dworska 14, ślusarnia.
wane do Sekretariatu poszukują
UNIEWAZNIAM
skradziony.
lnDl' ANATOL MlKUl,KO specja..
. . .-.-Państaw. Zakł.
Przem. Baw. i
delts UŁ legitymację tramwajową,
lista choróh kOhiecych.· 'przyjrllu-I "ZWIĄZKOW~E~"
Sp~ł~z,ielnia
(6390 p) Wełn. Nr 22 w Łodzi, ul Kątna
LOK1..LE
Bratniaka, Koła Medykow, kartę
j. od 3--6 po pot Bandurskiego 8 Zarobko,v~ Łodz~ Sr6dmle]SKa'. 32
-"-...----.-- nr 39/41, Wydział personalny.
udziałoW:ą KM spółdzielni akadem. 2. (Róg Kościus;,ki 96).
(r; 'poleca d~l7:;Io' wybór wełny ,nę;;kiej OPE~-KADł:TPo generalnym re(P 1414)
I d::unski€J. WyrOby gotowe .. Poń .. monCle do sp!'zedani.a,
Srebrzyń" '~___ '_'_' __ "____
GOSPODARSTw~roIM ko!o .. ·ZY- mickiej, ksiązeczkę prosektoryjną,
.
czochy.
(330~Pr.) lśka 12.
(6305 p)
.'
. rardowa. BudynklmUrowane, dom kartę rozpoznawczą, na n'aźwisko
Dr ŁOZA,
weneryczne, skóry.
'..
I ____ .
.
' . P.OMOCNICAdomowa z gotowa- duźy, wygOdy, sprzedam: WiadO- Koppe Ma;r::ii.
(6432 p)
włosów, Sienkiewicza 34, tele!. FUTERK
d i' 'bł
.
• •...
'._
mem, potrzebna. Warunki dobre, mość' Abramowskiego! - 16.
(181/Pr .. ) .
~z ecmne, _:-m y kr.?- p~. Ę'I'Y, rury celuloidowe, el). oni~ referencje konieczne.' Legionów
.
(6:l01 p)
179-56.
hcze pol~ca p:acowni~ ,ut:r. Sa-: towe. galalitowe, od średnicy 4-15 ~r 61, m. 10.
(6376 P)
1:9. ZGT.J13JONO rękawiczki· 2~te
LECZNICA lekarzy specjalistów, bat Manan, :r;~ arntowl.cza l.
. . ' mm, oraz wszelkie części do piór
bIt
pekary, serdecznie proszę o Zwrot
k
.,
, 13S5 prl I ,
_
•
..
ó
. .
.
. POKOJ Z kuchnią, bez me .' w N
t
i
2" 3" t
. e do d
· ~k
P 10'-1. ows a o, tel. 216-48, 10-19.
.
·"lw~ecz.n:VCh t ołowk w mechamcz- ZAKŁADY p.rzemYSłOWe Br., Grab. -d . . ·u. potrzebny od 1. XI.
aru ow cza ,,- <I, amz
o e(174 p)
.
.
,._~.. _ - - 111ychzak'.l.pi "STYLIT", Kraków ski zatrUdnią od zaraz Kiero\\o-ni- ~fO ~:l1e~~d: . Prawnik"
(2931) ··brania. wieczne pióro znalezione:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D OM. Wlll~, plac, Obi.ekt f~brł,cz-I B".rk8· .Toselp.wlcza 2l.. . . (1~21) k. a p. lanowania,
kSięgOWego.. ..
' na '. er y
."
'..
19.9.
(6413 p)
Dr JESJOTR rentgen. choroby jny, handlowy, rOlny kupImy .....
~
_ .....:..._~_.
.
arkusz rozliczeniowy "raz rutyno- Z nORY za pół roku zapłacę za
, ... _-"',... ... ----.~ ... _.~- --...._-.. _ - - ,
płuc, serca - powrÓCli - ~erom- ~~rZedamy. Pl~c ~ Wolno$c.l ~/4, ;,MEBLOSTYL" -Stalina 69 (Po_iwaną maszynistkę wraz z życio- pokój umeblowany...Sublokator". UNłEW~:2:NIAM: legitymacJ.ę Nr
skiego 1 b.
(5825_p) "'_ dz. 11-1, 4-8..
.,_. _.(~.,3.. :0_~~ znańskie Mechaniczne Wyt""órnie Irysami kierować do Wydz.pers...
.
. (2943) 162 Sredmej Sz~oły MuzyczneJ ora~
~. !\~ebli) bije cenamI t jakóscią.
IL6dź. Pogonowskiego 56/58. (979 M)
. ~. •
--·-1 Nr 50 Bratniej Pomocy na nazwi
Dr PROCHACKI, specjalista; Skór] SPRZEDAM Bza~pac:!:.W:h':Olno!;c.
. . '
.. (1)4011. P)
..:~ ZAMI~~IĘ.l pokój~ kuchnią .:vIJSkO ,Liwerska Barbara.
(1944)
ńe.
weneryczne.
LegionóVJ 17, w tkalni mec~: .Ą..~ajqel.l ",.. ~a,
. '..
. ..... - .... ; .
• " \. J;"O:rRZEBNtAi'. sa~1l(1~~Ina~ :;JQ'P.W- 'Jiulila~oW!ę,;nĄ %";.:.~~~!:(ln.t:~! 3 .P,O~ .. , "~'. ........ ,
'. .
' .
12-1, 3-6.
. ' ~2710) ~~dŹ;Ul. Półui1nlowa 'l'eJ!lIj.I\łM~i'
'.'
'."
~.' ."7 .;:.H'..:-łc:().wa.tlo"'i*~'&wift;~l!i*t'"'i't~g:iYl'~·:lW";•.~*"i.i6~.l'~.~~~·'li;.~~.• ;W!Uk.<;c~
_ .
. 2~.
(;1~.8.pr) ISPR~El?AM. pla~nino. ·~I7i~c.om~s:)US.OOT>a:da 718, gOd'Z •. lS-:
. 1.'.8 •..30. i
r.l.!t~:w1~~ł~·, p,eg~~lni!i>~a,.;za2:'l;Vro-lwad~lćz8:
'WYnagrOdzeniem Szyra l
Dr' 2:URAI{O\\Jsru specjalista we_
, '.
.
.. '
.
,ul..Vliscnodma 6D, Pl". OflC. 14 ;;rej '.
.
. ~.
. (426.pr)ltem .itoszt{)w• . Wiadomos ć "tel. czykLeglOn6w .15a
{6425 p)'
leryczn~, skórne moczopłciowe _ ~EBL:E -, sYPIalme, stoJowe, sztu l~cie .m. 12.
(6.01 PI! _____ ....._-. __ .
'.
127-86..
(64~1 p) ~----_._-------_..,--_.
Piotrkowska 33, U--6.
(102fR) kl. P?Jedyncze gotow~ i na .zamó-;
- , POTZEBNA od zaraz osoba sam').
~ ZAGUBIONO kartę rejestracyjną
Wleme poleca Izdebski, piotrkOw
. -! ZAOfl A.ROWANlE f.'l'łA.CY
dzielna dO. 2-letniego dziecl{a 5 km '. SAMOTl'~'Y po. szukuje niek. rępu.~ą- !wYda.ną przez. RK.U. Wieluń
na.
Dl' RAT AJ 2:URAKOWSKA wene ska 31 - 2. .
(6280 p) : "
".
... . ~
,
pod Lodzią.. Warunkioobre. Zgło- I cego pokou, naj chętniej w śród-! nazwisko Garncarek . Jó?:ef,
ur.
ryezne, skórne kobiet kosmetyka.
.
•
I'"
'.
szenia: Sanatorium Łagiewni- I mi€·śclu, cena obojętn<t. Zgłosz·e~ 19.2. 1923, zam. Pętnow, gm.KaPiotrkowska 33,12-6.
(lOS/R) FOTOGRAFICZNE artykuly~iprzy MONTERA elektryka - s!;lec.Ja~ls!ę ki ,tel. 185-22.
(427pr) nia Zawadzka 12,.m. 30.
(6414.p) mionka pow. Wieluń, unieważnia
borr oraz mała.obraz~owe a.paraty I do. przewijania motorów przYJml.e _ _
_ __.........
_ _ --:o-- się.
(K '1253)
personalny
Dyrek~Jl PODMAJ
.
d O tk t
POSIADAM .perrumeri~ w.śródDr KUDREWICZ ZYGMUNT S'PE' p?sladamy.na składzłe "Fototech-IWydział
mka"
PIotrkowska
88.
Kupno
:
·f.ódz.kich
Zakładów
Wyrobów
Pah
'
,
STRZEGO
k-'
ac
wa
mi~ściu.
urządzenie
i
lokal
nadaZAGUBIONO
doWOdy
osobiS.
te
ejalista chorób wenerycznych, skór sorzeda2i
. (103 (T). 1
. h Łódź
l p'otrkows!{a mec amcznego poszu uje, "Dom
"
. 1 b d 't
.
. .
nych; powrócił. Piotrkowsk~l. 106_ ,___ .. _.
. .
. ... ,Pei;:nWYC;,
,u: l
P 13'15l Pr1'lcy Kobiet", Wrocław, ul.. Kra-, jacy się naapt,~kę:. u
.roger.[-.ćlw.~Ydane przezgmil1ę ~tarzen
.. lCe.
przYjmU:te 7-10 I 3-7.
(166 P) t\UKR. OSKOPY,' n.awet . niekom- !Nr ~,)8.
".
.
(..
kowska 28.
.
(K 12.50) l" o.c. 2i. ekU ję PI'OPO. ZYCłl. "wi. .ad. ~~O.') ,~.• az.. wiskO DYd.yna BromSł.aW8! u~.
pletne _ kupujemy. Warsztat op- ~~".
.
.'
.
Pl'otr1tQ"W'S~a lIG.m. GO. . (~.. P 124.~. ,19;6,. za~. Ruda pow. Wl.elu!i
Łódź, Nowomiejska 3.
POMOC domowa (gOSpOSIa) :z go: '.
. --:-.
.
umewazma SIę·
CK,1254)
Dr l\ted. SIENKO KSAWERY spe- tyczny.
:
.
.
(231
Pr) towaniem poszukiwana.
Warunki
POTRZ1pBNA
pomoc
domowa
~'?I
POK.OJ
sublokatorsl{l W.' środmi~-________
.
cjalista chorób skórno wenerycz.
.
~
.
.
'
_.
:..
__
~
dobrej
Pio+rkowska
41.
Sklep
m8wszystklego
od
zaraz.
war:mK:~
I
śeiu_poZą~an:v~
O:1'ert~:
P?<i
,:Pll::
UN'IEW:-\"ZNIAl\'I:
zgubion~
kar~
nych, Kilińskiego 132, godz. 4-5.
(P 1394) bardzo dobre. Re~erencje komecz ł ~e~'
b~ura "prasa:elOtr~o"v) "', 'Wstępu na. teren DOKP Ło~Ź,., Yl;a
(179-P) SPRZEDAlU plac, las 3 morgi w teriałów piśmiennych.
Falenic:,! pod Warszawa. ,-"łasn:\ 1
.
ne .. Zgłaszać łJodz, Kraszewskiego ska. 5n~
. . ..'
(44,;) •pl'
nazwisko gnacy Stachlewski, .za·
•
.
.
, _ . _ - _ . _ - - _ . , 1'11' 6: DOjazd cżw6rką do remizy
,._--, i
k ł
11
L' t
d 76
Dr VOGEL. specjalista chł')rób ko czysta hIpoteka, tel. 14.2-59. (6299 p) POTRZEBNA,po.moc d.omoW3 n.a- na.DąbrowskieJ·.
~ (6402)'
.
.'
ój -P'ot
mesz ay.
-go
lsopa a
.
biecych, akuszeria. 'Ńarutowicza 4, PIi\NINO do sprzedania. LimaZAMIENIĘ jeden pok na l r~
,
(gr.)
tel. 260-92.
(179 P) nowskiego 121 m.' 1.
(6363 p) tychmiast, warunki dobre .. Wla.j
____~~_,_ _ _ _..-.O
k~wskiej na. Wl_'ększe_ . na 6P4r2z7·ed..' ..
.
domośi:,
Narutowicza 22, m .. 4. PO.TItZEBNA' prasowaczlni,dzillr- mleściu. Tel. 138'.,96, 9 16. (
p) Z.GUBIOJ'liO legitymację Bratniej
_
.'
. (6421 p) karka na koszule m"skte.
~h')tr.
SYPIALNIJll brzozę, lodowetę.no Kr.uk.·..
.-;.._ _..;...._•• _ _.,'<
.
dl
1 w ok
Pomocy
U. Ł. m: 263:5. 1łdWl'da'
.,
~-~._~ ... ---- Kowska 6,Bogucki.
(6353 p) SKLEP .kosmet~my .-.ma.
o. Dziekan, Senatorska 32.
35 pr)
Dl" ZAURMAN specjalis l.: skórnA. wą. stół krawiecki - oltazyjnie
CENTRALA
Aprowizacyjna
Przelicy
pl.
R~yi:nonta;
oclstąr:ię
Wraz
weneryczne, ~8-10, 5-7. ·Nawrot 8. "lprzedam. Mielczarskiego, 22715.
Tel. 129-39.
(I7l-P)
(pd) mysłu Metalowego, Łódź, Wigm'y
po~"l'r~.l\1\fffi DO ,ey
z towarem .,: powodU wYJazdu. UNIEWAZNIAM
skradzione zanr 21,
poszukUje rutynowanej
. ' .~,"
.' Ifn., .
Zgłoszenia pod . "Nr25-~~."
.do
.
SAMOCHOD
S-:tonpwy
natychI"ilaszynistki.Zgłoszenia
osibiste.
"Dziennika
Ł6dzkiego".
.
(2948)
świadczenia
szkolne:
Panów'IUroSZER.KJ
miast sprzedam. Rzgowska 79.
(6423 p) POSIADAM dyplom tet!hnika";che-·
Sekela i Kordasza na nazW. Wa·(2942)
mika, czekam propozycjI. Telef. ZAMIENIĘ 2. pokoje' kl3c~nia~ 1a- lerian KopTas, Szkolna 17.
(8892)
Akuszerka WOJTASIEWICZ arbiKOBIETA czysta, uczciwa do 2- 159·&1. Przybyłowicz.
(63Q1 p) zienk-a, gaz~·Centrum Lod.z na, ta.'.
.
t1..1rientka
Warszawskiej
kliniki
kle z lub.
podobne .warszawa'1 tJNIEWA!ZNIAM skradzioną kar,.;
Profesora Gromadzkiego,
przyj- l KREDENS POrOjOW~)' j stół; r~zsu- letniego' dziecka potrzebna zar~z.
sprze aro. Konieczne referencje. PiotrkoVl- TECHNIK budowlany z praktyką Z. "łaszać. ł',ódź, . U.l. .SienItie.w.. ieza. tę .rGzpoznawC'za. na nazwisko W8JIloo
'(6139 p) wany nowy orzec
mUje Pomorska 43.
5. I piętro.
(6409 p) na Sląsku pOSZUkuje odpowiednie- ;;:- 52, m. 17, Ragan.
(6378, p) da Jacaszek, Ki1ińskiego 40.
Wiadomość,
Łódź, ul. Pogonow- .ska 94 _
_ _ _ .____
_____ go zajęcia od, zaraz. Ofel'ty pod
'.
.
.
".'.- .
.
. . (6406 '1')
skiego Nr 21, m. 4. Tomczak.
~.W\l\gAJJ3 OfNTYśCl
domowa potrzebl1a;-'Wól- ,,6';22".
(6422 p)' SKLEP na. Piofrk'oWskje~ ·.y.reźmie
(2945)
POMOC
w dzierżawę spółdzielma. Manuczańska 15~SKlep Spoź. (6428 p)
faktury.
Warunki" do oómienia.
Ró2NE'
Ueatysta WODNIUlU STANISŁAW SPRZEDAM fortepian ,.Reinberg"
EKSPEDIENTKA wykwalifilwwa- Właściciel nioie' zostać kierowni(2916)
korony t mostki Nawrot 21-1, godz. 3--6.
specjalność:
na
z
długoletnią pl'ak'tyką, poszu- Idem. Oferty piśmienne, NarutoLEKARZ
.
poszukuje
gosposi
do
porcelanowe. Andrzeja 11. telefon
kuje pracy wbranźy rzeźniczej-.
4 P ",Uołd
) ZDJĘ C I A
LEGITYl\fACYJNE.
kartOfle do . piwnic. dwóch osób. Referencje pożądane. Zę'Yoszel1ia do Administracji pod w.ićza '30, m. , a '
(180 P) SPRZEDAl'I
N r 154_12.
. (441 pl' amatorskie
wykolIIuje
naj':lzybm.4.godz. 15-17.
Zapotrzebowania do Administracji Zawadzka 4,
_..
... ....
....."
ciej,
.rlajti.mlej.:
Legionów 1.
(6429
pl
"WykwalifikOwana".
(6418
p)
SKLEP
-.~
roieszkaniem'-z;
z;;;:
pod ,.Sprzedam'· •
(6412 p)
!202-P)
L EKARZ - Dentysta Swirska, Ar·tem remontu,' DaszyńSkiego 45-3.
" .. ~._----,,--_-.:...;..
mil Ludowej 27, 11-13, tel. 138-84. SPRZE~DAM samochód
Bratniej
Pomocy RUTYNOWANA· korespondentka.
, ,(6401 p)
Ope~-Ka- STOLÓWKA
\V ARSZAWSKA cerownia Z, ·Mie,..
(217 P) dett wdotlym stanie z papIer a- studentów PoliteChniki Łódzkiej, maszynistlul ze znajomością ję7.YrosyjSkiego i angielskiego MŁOD.E .' •sfudenc;kie bezdzietne rzejewski i S ka, Piotrkowska 117
mi. Wiadomogć: Stalina 30"m 3 poszuKuje magazyniera. Warun1{i Iea
tel. 168-77 ceruje garderobe - od,..
SampolsKi .
(2941) do
t\Uf'NO SPRZED:Az
omowlenia. Zgłasza) się - przyjmie posadę·. Oferty pod "ma-I m. a,. łż. e.ńs.. tW
...0. p.OS.ZUk~ uje POkOju SII.l.).Ł'(ldź. Piotrkowska 24,
w godz. "lzynistka". "prasa". PiOt'rKowska lokatol'skie~o. Oferty sub'. . .. Nie- 1awia krawaty, .. kapelu''Ize (187P)
(324 W) nr 55.
.
(425pr) vJ'ymag:ttj'ąC:lr • \
. (63ą9 p)
LEGITYMACYJNE Zl1·JĘCIA naj- no ·SPRZEDANI.",,·'samochód cie 13':'-'14.
STRO'WniL KOrektor fortepianów
szybsze, NARUTOWICZA 8. Sta- żarowy marki "Morrls" 2 i p6ł
Redakt.or aallzelny: ANATOL MIKUUioO
POKOJU . poszl~kuje' młQ~e'nVlł- T. Wi~h1iński Łódź, Jaracza5,
te kupujemy materiał fotograficz- tony w dOb'rylm stam.ie: Na. choźeństwo
j:'ractlJącf!.
.
Ofert
y
de
tel. 167-48. Sienltiewicza 39.
(164 P) dzie. WiadomoŚĆ, Łód'ź, Traugutny.
.
(333jPr)
(6416' p) . RedaR!!.Ja ł' Administrl'tl!ja: l,ódł, PlllłTkowl!!ka 96, tel. 123-'3 '.' ł2S.M, "Dziennik6" pod "Ceri.a~· ob oJetna " .
ta 21.
..
(6404 p)
. Redaktor naczelny przyjinui~ COdziennie od gOdz. 13--14;' tel. 2O'l' 18:
KRA\VAT.~ i SZALE stale nowe
WYT\V(iRNiA
PUDEŁEK
TEK
S'PRZEDAM syplalrii~ j~sńą. nta '&aStępca redaktora
wtorki t piątki, od 13-14., tel.. 125-64:
wzory "WŁOKNO" Łódź ul. 6-go sie
POK~JU~dW?cih'Z kuchnią' ..... pO" TUROWYCH - t.ódź, Ki!ińskleJo
oczko, pogonowskiego 45 .. m' 28 ,ekretarz redakcji codz:iermie od 10--12. tel. 209 O~h kierownik dzla~.l
Sierpnia 2 m.17. Tel. 171-03 wysy- vi podwórzu.
s7,ukUJę .. l\.1'o~e był!, przedmieście.: Nr 55, tel. 166-35, wykonuje wszP'~·
(64~Op)
. miejskiego od lD--12. tel. 208-95.'
łamy za zaliczeniem.
(309/W)
Reda.keja rekopisów niezwraqa, za, treść' ! terminy ogtOln:e1l Ko!'zty .• remontu zwrócę,I(ilłń':' kiego rOdzaju .kartonaże, (216 S)
skiegt·88, .m. 5.
' . ,(6359 p.)
- .. - _.._ drugim'
sillimuzYUa·
z
FIA~ 508
nIe bierz~ odpowiedzialnoścI.
PRECISIOUS RADIO, SienkieWiKUPIM:Y: 1) lekką przyczepkę sa- nUciem kompletnym reje,;trowany
cza.2. Remont wszelkiego typu' 'ramochódową 4,.kołową 2 tony, 2) sprzedam, Zeromskiego 46 m 7;
DZIAŁ·.OH1,OSZEI'i': Pi'otrkowska .96. rtlp!(ltro. tel. 12333 t 123·34,
d,ioaparatów; Wyłączna sprzedat, l
(6426 ]l ezyuny od godz. 8-15. Punkty p~yjmowa.nia ogłoszeń: PI.: Nlf!podl.e.~
dętki
samochodowe
oponY
i
zamówienia nowych aparatów typ
~iotrkoW~ka
S8;
700 x 20 "Wareks",
.;!ości
(hala).
sklepy
..
CzytelnU~a·:.
Piotrkowska
62
i
Piptrk6wska
913
I K
..
t.m. 8. Y
stenol>'rafii
(biu'ro'
wej).
"popularny". 2 plus 1 lampy (621)6 p) SAJ\'lQCHOD DKIOLUX wqo . UEN1' OGl',OSZEN: za milimetr szpalty za tekstem do. 100. mm . ~
~
!O
tel. 192-71:
brym stanie do sprzedania. .Tel zł: 85.- 'Za lmm szpalty. od 101 do2flOmrn.. -'zł. 45,·- 'Za 1 mróM.l.l.;;.zyn. opisąni.a c~ntra.ln.ego. zw.ią 12.300 zł,3 plus 1 lampy-17.000. zł
~
(447 Pl") szpalty, 'Powy~ej 200 mm zł. 60.- za l mm szpalty. W teklicie do tOfl . "kU
140-08.
Stenografów. Maszynistek z sześciomiesięczną gwarancją •.
KOLEH;TURA ,,~OI:tuna" r;ol~ca
.,
(401 Pr)
rom.·zt 50.-- za l mm ·szpalty. oel l!Jl do 200. mm - zł, 1)0.- ża 1 mrl"
R;zeCZypospolitejPolskiej,Kiliu':
szczęśliwe losy Łodz, DaszynskleOPONY .szmelcowI'! kupi. zakłCld szpalty. PpwYZel200 mm - zł. 70.- ta' l.mm. szpalty. NFJR1łOU)O} i ISkieg050:'
. ( 6 3 1 1 p)
go 2 Oddział Piotrkowska 124.
wulkanizacyjny ,,\Vulkanit" Lódź. do 60 mm zł. 30- za l mmszpalt-y, od. 51~.dolOO,
zł. <t5.""", Źll
. . . .
PARYIlIANKA. Artystyczne. .c.erovr_
(332 Prl PołUdniowa 29.
(448. Pr) lm,m szpalty, odlQl.do 150 mm - ' d. 60..... ż~·trtm npalty.powyz",
KURS-2-mleSlęcznYkroju, mode· rtiawsii:elkiej garderob.y, kIllmów,
150. mm .zL 85.- za l mm. szpalty.
..'~....'
~.'
towania najhowszym,systemem" Sródmiejska 6f5.
.
(190 P)
,zNICZE na groby ([~alące się PRACOWNIA robót ręcznYCh' na 'OGUlS7.flNIA. ORU8NE;OSObiste i poszU*fW!l.~I~l"odZl!') ro%!..-~!I
zapisy: Nawrot:!2 - S.
(29""') , _ _ _ _ "-_~.____r--.- ..-_"'
dostarcza
drutach polęca garderobę dla azia wyraz. handlovre _ 25.- Eł za wyrą.z. ~gi:tby"" 20.- '-!:ł. za wyraz
przez półtorej godziny)
.
.' .
. UWAGA PIF.KARZE! W dniu 2S
rękawiczko posmlklwania. pracy ~ 1!}.- zł -za wyra;:.; (Mj'mnle,. tO. Wyr-azt)w)
Artykułów 'Chemicz- ci i niemo\',Iląt oraz
Wytwórnia
DAlIi[SIU kurii. krOjU. - modelowa- wrześr'.ia 1947 r. w lokalu Cechu,
"MERKUBY"
dla
dorosłych.
Kry~tyna
Kozłow
GospOdarczych
'lA" tekście. w numerach ś,viątee:myeh I ni~.dzielrtyeh SD Pl'oc.dro2;~J \1ia: Zapisy, S~enki.ewicza. 89.
przy li!. Curie-SkłodoWski~j la, o
no
ska, Piotrkowska 203, '.m. 14~ Sp R a e h u n e k e z e k ('J w y: P. K O. Oddzia.t~ l..oolll Nr VIJ+--f'iS7
Krak6w, Stradom 10. tel. 566-15.
(6383 tJ) godz. 16 odbędzie' się Zebranie
(K-t155) front.
.'
, . '.
.
',,- .1 Nadż\vyc?;ajne
Informacyjne w..
_~641? t'
.
ZAI':I$Y na.' kurs kroju i modelo- <:prawie
zorganizowania ,,8p6ł. WYdsWI"l\! SPól.TlZmt.NIA WTUAWNTrjZA .. (:ZVT1!;~lr-o~".
'. I wama, d.la .k,j:ojczyń
damskich i dzielni ZakUpu".
Stawiennictwo
SILNIKI i wiertarki elektr~czne S,<\i\{QCBÓn Opel' Blitz .3 tonO'łIY
~n,rz~I' orzyjmuie. Rekretariat
I1'lStytl.1~11 .oboWi'llzk.owe.
Wejście za cikazaduty wybór., Kupno":- sprzeda~: tV) f.ti'?l1.Pl'~lni::-rn ,envmcif'.
II
Sklep fabryczn:v, Piotr1wwslt<! 8" . [ł.'l.rn, Lodź, ks. Blzozkl. J. R\.<;,fnn,. Odbito .. iłnlltft.l'llj 8
Wyd
C:rl4l1 ilr" N' i
,,,,,. tw! ~ł! pr7.\.mYSł(W!O,--R.,zen,tieŚlniczeg:(h~-:-.iniem legitymacji członkowskich •.
~}. 117-24.
.
(6228 p) ski.
(6411 P)·_.
3..
1'"
. ,. ,r:.
lU
"
. "
J'
Lódz,Stalma 7,.
.(63:,2) J
(436 ~r'
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