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GR SC UMACHERA

.' "Leader" IV Rzeszy tylko mówi o socjalizmie,
wistocie torpeduje wysiłki zjednoczenia robo-

"Nie

dotykać!"

ostrzega napis.

m~.Modz~ews~egot~~~A~~~!~z_i_o~d_e_m_O_k_~_C~jQ~._tw_6_r_cz_ą~~~~_~~_·~_~_~ru_~_p_~_rn_b_m_~_t~_.~_
. Nieprzemijające znaczenie mie'ć bra-d kOngl1eS'l.1 socialistY(lZnej pa'tE:
.d
USA
będzie mowa ministra ModzeIew- jedno'śc;i (SED) wygłosił progr,amow~, Pisarze re. z.ieccy do intelektualistów
.
sldego.

wygłoszona

na

Ale

Bogumił Pierz.chała,·
(F~J;fld~~

C Z y m'o· zna'
·
m'.l'0lczec •••

ogólnym prwmówienie vVnheim Pieck.

J ~~~,;.....;;._ _...._ _ _ _ _ _ _....;_ _...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Na wstęlJjre przedstawIł mówca za/I
sadniczy.cel partii. zmierz,a.ją:cej do'
wydobycia m,arodu niemlrecki-el!o ze
koju i ti'wałej możliwośCi swobod- stra:sdiwei l\:alta'strofy. w jaką zosta'!
.
)lego rO~'I7oju, bez tadnych imperia on wtra'co.~y ''I>11zez klikę hitlerowsiką
•
ł
ii~cz:nYch celów. że był wYkładni. i jeljwi~llkokaIP1:taibllstYC:Z'l1ych mo:coN
W
kiem i 'U,'YZllaniem wial'Y wszys1- dralWIców.
.
•
ł
Ił
kich miłUjąCYCh pokój i wolność lu- .' Pokói. demo~racia. 7Jrzyj.a~nesto- kańskich
Się
dzi. gdZiekolwiek się znajdują, pod s'Uinki z innymi narodami. dOlbwbyt
.kJa;żd~ szerokością geograficzną.'
n,aro:::lu d 11ea:hza,cia socjalizmu. -oto
MOSKWA, 23.9. (PAP) - "Literaturnaja gazeta" ogłasza na c.zo
Prawdy,
wYPOWiedziane przez 'bas'!a., które illa siW'oim sztandarze lowym miejscu list otwarty pisarzy r-adziecklch do pisarzy i przedsta- Pogrz~b.
pnedstawicielaPołski. s~ proste j wVlDi:sa,ło SED.
wdcieli kultury i sztuki St. Zjedn.
1iif
jasne. Min. l\łodzelewski wskazał
Os:iąJgnięc:ie tych celów m,ożHwe . "Jesteśmy głęboko zaniepokoj-eni o losy kultury, o losy ludzkości"
przede '. wszystkim na dwa zasadni· i-ednak iest tylko ,przez gospo>daf1c'ze ro~poczynają. pisarze ra'dzi'Cccy. wskazując że w ciągu dwóch łat, które
'NOWY JOR.I{, 23.9. (PAP) W k.a.
cZe, 'odrebne, ale ściślie ze sobą zwią i 'l)olitvcz.ne VvY'elimlillowani,e ioffj·ez· upłj.":t,ęł-.f od c11w11i, zakończenia wojny pojawiły się na hor~zoncie mię.
zane mgadniellia, . których. rozwią_ 'Y1a:dnk'l1Ji'e wlelkokąpliahstvcz:ne'i i dzynaródov;ymnowe niebezpieczeństwa dlra ludZkości, źródłem których I tedrze ,w No~·Y:n Jorku odby!o się
zania- oczekuje ludz·kOŚĆ: LIKWIDA. obszarnkze'j "kl1ł{! zhrodui,a:rzywo,j.en są przewa;żllilepoczynania pewnych, kÓłame:rykańskich. Idee. faszyzmu nabożenstwo zarQbne za spO'koj duo
<1J~' SKUTKÓW WOJNY. i .BUDO- ny,c,h i llT'zekaza.nie wielkJe~o prz,emy przywdziane w togę frazesów" ,o wieku 'am-erykańskim". o "nowym ła'- szy Fiorello la Gua:rdii. '
WS.POD:\VAI:.IN .TRWA:f.ĘGO PO~ sIu w ręce p'r.ac.ującYdh mas narod,u, dzi'a ą,merylł:.ańs~im" znajdlłlą, gorących zwolenników' i głoslcieli wśród
Na nabożeństwie ob'ccn;i byli człon
:KOJU~ Od sposo,bu rozWiązania który wl.nien '1111'e.ć decyrd!uia>CY w,plY'W mężów stanu. przemySłowców wojskowych i dziennikarzy.
. kowie delegacyj na 'zgromadzerue
ień
łYCh. za,g;ub1:
. ~leży lo~ .~rZYSZ_I' nard'z,w?j uktad.ust!osun:ków wewnę·,
Pretehsje d(> pa.no'W'aUia nad światem 'popierane są gtoźballlJi. ONZ.
.
.
,'.' .
~y.. ~h. POkOl.en.,. co Jest przeOlez POd •. tr,zn.v. ~h.l Z.' Gwn~.~rzl:1ya.;h.
, ~.' .' a częstokroć b.. rutaln.ą.pl'.z.e. mocą wo.bec naro. dów. Nie. wolno mHczec _
Z raim1enia. rzą;du polskieg(j w po- .
, stawowymcełe~ . ON~. ..P!l',~ick-lJ)odkresht.k~nJe'cznos\.ó zledno głosi dalej list -gdy głowy dzieCi greckich wystawione są n:a pokaz grzebie wztęli -udział ambasador Wl•
.t~łsłta .:-mO~ił,~nlll. MO~~He,!- c~,e'Ula radłU .!,~b~t1,11.CZeIKO
~a:~y.d: w m:ie'śc1e SlParcie 1?fz'ezfaszystów.
.
' ni:ewicz i dr. Oskal' Lang'<l.
~Al;..... l~P~Woh"Ha'--.fI(l~l~le~U? : N.em.(;zech.,w~h.~,-!UJac!na.op~a.•vl,al,~-~ .
Czy mo:źtta;:'milq~~-eikl'etly·W-~re--grzmtą,·~rlW'Qjska:-·hO"len,:
·.tł~
.t.,
Y '"
~~jzelazną kUltyn~, .bu4~an2łi,~!- ,<:!Sle'Y ~rzę'~,>s,tl't:t:łC\b ,Zjldl0/d'l1FC,h derskie za dola-r.ltrSA'pab~,Ą()~lj~ieBzkalne6mtl1onów Indonezyjczy.
UQ
."
!~~przez
cz;vnnilu. ktoreltaWl~_ w~r~ststl re.akCl}. ktpra d<tzy do zdla ków w China.nh -ŚCilia.iQi g~".!:\;fR'ti1·toniwHi$zpa.n1i· ·tozstt2leliwuJ·ią. rec'
".".7'y ,:Irin"'....... c)'~.9 . '-(:1".. :.. ~.~, .....,;n:~.
--.JI"slę<·;'W·,ll.l'()hą.cb ppdporządkowa. Wl'etn Iartlcł).u:ro;brot!ll,ozego;
W tym,.'. ....
. . . '0/,
.:T. r
\) ' . . , . , ' . . . . . . . YN'O'
'I
v~ ...u
:J:S.r}
.1.""-''
niasobie;:poIski~.ltząd'~łS~i:':;jiltrz:V~ k:'erUll!Ku
,tdZli er&w;nie!.4' i p.oUltyka pubUka.n•. w.Norymberdze fa:szyBZyl§ci r.z:ucaJąbon;by n:agmach s~du, ster Modzelewski wystosował list do
Uluje i rozwija st~unki"<irlJSpfidar~'
,',. .
.....
a w Nowym Jorku del~gat~ka:ńsl{Ji,do ONZ ()!SWla:dczą; że to walka przewodniczącego Rady Bezpieczefi~
eIle.< i kuituraiue ze znaczną więl{~
(dalsz)Tc: 1ąg lJ-astr. 2"eJ) ,
z faszyzmem wyszła,' z mody •
stwa zprośb~ o ponowne rozpaŁrzesz.ością Narodów Z,jednoczonych i
nie zgłosze1i Bułgarii, Węgier, Ru.
pragnie pogłębienia ioh i rozszerze. . OC . elw ro: ta .wo a,ta
munii, Finlandii i Włoch na członnia .na wszystkie ludy miłujące wol
_
ików ONZ.
zgrotpadzeniu ONZ. Waga przemó_

~ienia
p.1'Ynie stą4, że głos' Polski
był głosem
kraju, pragnącego po.

h ko ach ama'ry.2, lata po wojnie
z
faszystami
w
pewnye.
rzuca
sI' ogan " WaIk a z, f aszyzlnem WySl a z mody .
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Trumona

~;~!=~/::?t';:Ei!"!~ Niekonsekwe. nCJ"e .rozbro.·J"eniowe
stępgtw wOjny. Przez swą postawę

:;;;:~~:.YC:S:Ó~~~~!~łaZ
wOg~~~~=~
cm następstw mOraJinych zawieru_

chy,dziejowej.
.
• Praca ,nad ug'runtowaniem poko"
J~.- została skażona w nie mniejszej
J1)l~rze. ;m,k likWidaCja skutków
wOJn~. Szef delegacji pOlSkiej, odg:rodzlwszy się stanowczo od, wszeI1tie~o; pesytr.tizlllu i sztucznychroz.
wazan 11a telllat mo-żliwości trzeciej

.
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t
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Zamiast .,haltle· ol Britain" pOWinna byc.'. "baltle ol Warsaw" .

on.lsocme·Es

a angle s I

11'111
on
NOWY JORK (PAP) W odpowie-I Rozbro,jenie to w obliczu groźby wówc:zas inna - nie byłoby może) WARSZAWA, 23.(PAP) - Wyo];..
.dZi na. IDY. tania koreS:PO'l1!cL.e,t.lta ,pAP. W.I :iaszystows.k:iei. agresji _ kOS. ztowaw .,.batU'O of .hrHa1n" z ud·zjał,e<ll1 lOitni-lltrty ekonomista angielski prof.' Bosprawj'e ,przemówien~a szefa· derlega-I Po'lskę 6 m:Ho',
.f: .
:ków polsklClh. le'cz S>ta!"Czyłaby .. ba- ris Dobb przybywa do Pol-ski w śro
cH bryty,jrskJi'el !vla,c Neila. - ministier'
.
nO'w o ,ar.
ttle ofWarsaw" z u:dzia'łem lotników dę dnia 24 bm. z Pragi cz·eskiej,
ModzeJews,kiośw,i:ad,cz]l1: "wystarp,ie"
.Gdylbv PQstawa W. Brytani~ była bry-tv-isk;,ch:'.
gdzie wygłosił szereg odczytów.
l1i,esze~a deJega'cd;i brytyjskiej musia'
' . '
Io ;v:yw?fać .zdz:wiettieżarówno swa
u.łrzymyw.
trescIa Jak l tonem.
Op'

J

Spiskowcy

ś':l::~zą;:s~:!~~~:~~akocfs~ę:!t~i~ 1-~~i~~lg~or·bY1~a·b~~~~ej':.~~~~;k~~:

Z

ali stosunki

eID -I' ra CJ- ą .s'łowa cką

zagranicą

od ideało~ prZYSW'iecająCYCh sOjusz ,s~kfe". '. ni,~ orz:em
. . ÓW.',je.Me d'elega. ta I
• . . ..
.
nikom w Ich. ;wal<;.e o wolność świR. St~now ZJedno.c'zonyc,h.
ta: Oto pokoJ WCląŻ;;eszcze nie za- . Trudno p'ojąć. dlac.zego, CZlO!l'e:k
.
.
witał .11a Wy~py Indonezji,nieltawi_ ~..aJbourParty wystąpił w roli zawW'
najwyższych kół
UM do; GreCJI, ani. do. Pa;iestyny.··
zle't!?lr,o adwokata Sta:nów Zj,ed.
'
. .
więce! zagadmeme . rozbroj~nia
MtnIst.e'r Mac Neil zaatakował l1aRAGA 23
. CTK P
d
stanęło na martwym Punkcie _ A sze przemówiienrj'e' właśnie w tvm up
. ,9. (PAP) AgenCJa'
rzewo niczący związiku party.
~onkretnie wymienione
zostały
jest to zagadnienie integr.aln~. nie stępIe. w którYm' domag:aUśmv się donosi o dalszych aresztowaniach w za:ntów i wiceprzewodniczą.<::y słowac ugrupowania, pozostające pod prze.
pod~ielne, ~bejJlluj~ce. w~zystkiero: utrzymania j,e.d:no.ści. wielkich mo- związku z wy~ryciem spiskuoanty. kiej ra<iy narodOWej Karol Smidke wodnictwem b. quislingowskiego mi.
dzaJe brom, łtączme z bronią ato- ca,rstw... "
. państw~wego w Słowacji, .. w. który. ~ŚWia:dczył, że śledztwo wykazało, nistra spraw zagranicznych Słowa'cgt
mową;..
. ....
'.
.
JednQisc. ta -. ?aszY1i1 zdaniem _ są zamIeSZane osoby .Z naJwyzszych ze s'P:skowcy u,trzymywałi ścisłe sto c . Durczań!:;kiego i posła mar;ionetkowe.
1\'Iilt~MQ~zelewski stanowczo prze iest o<b~,cme mo~h~v.a. Nie p,o:doibato kół. politycznych. m. in.. posłowie do sunki z emigracją słowacką zagrani- go rządu ,słowackriego przy Watyka.
c:iwstawił SIę wszelkim próbom ~e- s;~ to )rednak mmlstrowJ Mac Neilo- parlamentu.'
cą..
nie dr. Karola Sidora. śmidk'e:stwie:r
wizji Karty, ,Na,rodów Zjednoczo,;. WI. .~. ~ , "
.
..'
.
. dził, że szereg agentów. zagrąntcznych. JednosIc . działania moca'
V\(vst"PUJąc p.r~ec~wko. !'ozhroJeIT,l'U.
II .
1\1
nych kół emigracyjnych zostało aTe.
jest koni eczl1y:m lvarunkiein kS~Wm~nlsteF
Mac N~Il CiJ!wahl siG. że W.
.' .
y"S'I'ęC'
sztowanych. Dochodzeni~ wykazało
U
sh e~1 Brvtan'~ rorzbrO'J.ta. Sile w latach po'
również, że pewn. e osoby zaimuJ·ą.ce
C""'leJ" działalności ONZ'
pokojU. Z tejltonieiz~~~c. owa- przedZal,aCych wvbuchwoi-nv·. a więc
wybitne stanowisko W.Życiu~puolic.l
lria m,sada je~llO.mYŚ.ln.ośc'
Sc~łPłY, ":' okr.e~IN\ Vf którylJl1 ś\y,iatu ro..z.iłO
pomo
..· cy'
nym Słowacji, wspó~pracowały z ty.
błędlllie nazyw.'an~ w oso_ m~b.ez:p. Jecz,enstwo 8J:!'resiJl hitlerowm: agentami.
\nanl'U
v
,
"
"
.'.
'!J
prawem
<;kl:eJ
.
.
d
I
veta. KomcCZllOSC ta iśtnieje nadal' "
'.
WARSlA WA (PAPl. lVJ.lęzyna,~o· n:ster zdrowia d.r SztachrelSiki.'
Dotychczas aresztowano 20 osób.
i Zadne zmiapy struktury, czy Kar:'
d()wy fundusz dodl'żnejpotIDOCY dz'!eZg-odnie zposta,nowi'euiemukładu
1
ty nie zastąl?i~,!.raku jed~~ości dZla- łych, . musi być.rzecz~wistym wcie. dom przyOrganiza,cj NarodówZie~ vomoc Qbei'l11ie 700 tys. dz;i'eclilma" ,
,
łania OrganIZaCjI Narodow Zjedno- ieniem:w życie postanowień zawar· dnoczOllY':Ih·. zawarł cstatn:o z rzą' tek.
.
/.
k'~
czpnych. ~dYŻ s.ta~0i"! ,!na, Właści.; tych w Kąrcje.NZ.,
~
'. derno.OI.S.;kim ukta.,d. o u.dzieJ.ery~u p. omo. W. Początka~h. paź.dZi.,ernika. p,izyWJe' alfę l omegę :t~ ruenm ONZ .. .PrawdY .. · Jąkle przypOInllJałdo. CY d'z:r-e,cwm; kobl'etam brze'l1Jlennym. bywa do GdYill pi,erWszy okrertz la- .
.
Je.st rzeczą jasn,ą,. ·ze ws~ystkie bez stojnemu Zgi:omaibenlu min. ~Io_'j 'InatkQlli kaqniacyin. '. .'
dtmkiem450 ton mleka skondensowa10 przelecloł
• k t dnOSCl z kt
d I
.
.
t '
Układ p.od,pIsali dyrektor naczelny t1ezo, W dalszY·ch traTI'sP'ortach prze- ,
WYJął U l'U
J , '.• O~Yltli wal. . ze ewslu, s~. pnls e l. jasne. MinIe fU.l1r1.uSz.u.
,ta'''r',:'ce p'ate oraz wice.mi~ widzian.e Sa tłusz.cze rri:ęso i tran.
'
fjzy obecnie OrganIzacJa, .Płyną·z to, ,zwłaszcza W ostatnim okresie
Hl. .,
chętli użycia jej. przez pewne· grupy byliŚlńy swiadkamj" zupełnego ich
'at
LONDYN, 23.9. (PAP) - Na
in.teresów dla ,,:ła;,SllY,ch .eg'oistycz-ignoroWania i pr:1tekreślenia w imię ..
J.
lotnisku Bris-norton koło Oxfordu
n:'l'~ch celólv. IstnIeJą. koła, które pra zaSpokOjenia 'ekspansljol1is~ycznycliwylą:dował amerykanski samolot
gną pOdporządkowac Sobie zasady tendencji monopolistów. USA .. DlawojskoWy typu .,Skymaster".któ":,,
p,rzyszłej struktury., ŚWia~a •.. Nie., tegoprzYpo:ml1ie:ni~' tych prawd by_
ry przeleciał przez Atlantyk, kie
~niej .~snym jest, ze pokpj o,party ło w'ięcęj, .niż .shl~.zhe i' bardzielnii .
.'
'
rowan.yza pomo~ą radia z lotni.
11a takich .zasadach :.... ~z~ bę~ie~o na czasie. Jezeli .zasprzyczyn( s1ę . WASZYNGTON (PAP). Prezydent dzenie rządOwei podkom~sji do spraw ska w Stanach Zjednoczonych..
p~xalltericana .. czy tez, Inny, ~~kłe !Chł>Ćb Y . \Iv ue,;vn'ej.mierze do. wpro· Trimlanma ia kilka drii ogłoslć waż- żywnościowych. na którYm ohecni
Na pOkładZie samolotu znajdo.
mI~hy ll;osić miano. -nie m-o~łby wadz~ma i,ch .... w zyci~ iprak~yl{ _ He oświa,dcz.en;'e dotyczace miedzyna, byli prezvd'e'l1t Truman ze ,s v,rx m dowało się ·14 osób w tym dwóch
hyc, ~Okojem trwałYm. ani też za_ ~arodów . Zjednoczonych - zadanie rodowej sytua.cH żywnościowej pro- radca do spraw ?:os'Podarczych Steem
pilotów. Piloci ani razu w czasie
pe:.vl.~lającfm: SWObodny rozwó.i ludz deleg.a('jipoiskiej uznać będzie mo namu eksportowe,g.o rzadu amenrkańminister spraw. z.agranicz,nych 'Marlotu,któvy trwał przeszło 1,0 go.
kosel, Polł:ó;i_; prawdziwy .i rzete!ll:~< żna 21a . uwień.czone . pomYślnYll' sk!e,go i za,gadnieni.a stabiFzaci: cen s~laJI. mi~fster Harr;,m'ail i minister roi
d?,in,·. ani' podczas startu i .1ą.dowa
. musi uwzględniać słuszne interesy wynikie~ '.'
, żV\YllOści w StanarCih Zje,dTioc'zonyc'h. 'mctw ClInionAnders-on..
nia' nie dotlknę1i sterów aparatu;
wszystkic.h narodów'i wielkich ima
A. SKJB~
W ponie>d-ziaJre.ko.dbylo się pos:i'e-;
.
. ••___. ._ ...._ _..........._ _ _ __
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TRYGVE LIE APELUJE· DO WIELK\CH MOCARSTW~
.
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cj,l'l\źli\ie, llie ,:JOPllSl(;i'.I1;~\": k(bal\ dn
r'(Hl110,c/,(\nja kln:'lv l'oh,lii:';/el .
, ,
Pl'z!;Jdśtaw'iiJ:\C zasudv \\,ilk o lIetua.luych z.::.t~a.dnlen, 1 t·y~w ~Ji:' \'\'Y \nol.fl';\ll:jl:. P1i:ck nod\\rc~la, :~. nie
raził nadZl,elę,
p:zedSlęw.I!:1ęte ZO. cJlOdzl III i;;:,clVlliC o lh~lllokniC'.it: for-

rozbie I..4 nos'ci
nie stanowią grotby
ze
..aRa
nokOJ·U
l
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"
samego
Istnienia
narodJi.w
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Sl.:lHl'llacllera. któ rv ty' ko

II

l{~ól'e pozwolą

lIiallJ(I; be'7,sil!i:I. iak:Cl obnLzem byla
narodów, repuhl:k,l WC:iii,1 rsln,J~c% () Sl\vorze- .
. .
~
.
r.
)iT()RE
OCZF':IilrJ.J Pfl.ZY,'JDCIA file dCJII·ohrilCi: l wór:zl'j l WH\ci'<lcei,
NOvVY JOR.K, 23.1:1. (PAP) -- WeĘuropy znajdują się wobec perspek- lWZI:U.LY ONE sWlAT NA8LOKJ
tej organiz'aejl.
"
.
która hvr:ah;"/"p.cc/'aL\ wDlvw Drawtorek ól0kretal'z geuen\lny ONZ wy tywy głodu.
.
doprowa.dził}' do ntwo·l'zenia ~wa:r·
Sel,Tetarz g-enet'R.llly
ONZ' nicI I.:lliacyrn IIlHSOił1 lIa nOlll\·i.!ZIlO"l!:OSpnstąpił z gorącym ~:pelem . na rzecz . W bardzo wielkl'(',1 części, AZ.ji ~1- t:.iC.h, grup l1'arodó,y, .któr.e pr.zeciW' IChe.ia. łzn.j~ć. 'stu?ow1s1w. w. kwes~ii da'rcz.,!':!.' Ż vl~l.e.".... 11 o '.'." VL.' ił Nlenti t'e.
POk?J~ .i porozu,H~I~n:a ;11l ędz y na!'o., tr;t.ymuje Slę nędzna stopa życIowa. staw'l~łyby si~ sobl,e ,wz!l~~emm~ ,w.. veta: ~y!'.azaJąc ]etlynJ::c ?P1,l1lę,
Z:2' "J'.:ieli ~~..:ln~ill<ll:·I:c!' _~ !)~wi1l.da
do,,~eg?. ~odkH;:flLł. ze
O?eC~H
HLOD ł ł<~pn)EMJJ!:
I~.~l'ębte same] orgaUlzflCJl NalOdo\" j rozble'~O~C~ między. v~'lelllmnl moca~ 'Plecie -. JJO'L1 III tCl JleFl \VOln{l:~C; i de'
tI'U~O~Cl międzynarodowe WYUlkuJą, .
" .
_.'
>L, IIz.J·ednoczonyc~l.
.
.
Istwam: me są :-vs:mluem stosowa;ma\,lnOIU';.lCli rll:'un\i~ torpedowanie wyz rozmc zdań między poszczególny gIOZą ~amteJszym ludom. Byłoby (u o. l Podobnie, Jak wspołp1'8,Ca lUlędzY'lveta. Veto -:-. oSWla(lczył 'I'rygve Lie silk(nN zllIUrui;li,:vch '.v Inel'unku zje
m.i wielki)~l mocarstw~mi. . Trygve lllCizk;;lC:i t'l>l(:CZ,11 b!'~em.ie?mf,., w .kO~-lmocarstwaml st\~ol'zyła. Narc:d:y Zj'.JT·..·· jest raczej objawem, niż przyczY- dnocz~lIia 1'IH;!J'1l rulmlaic;;c).:;n. t~o my
~le pod~resHł z nacisk:'<1m,ze ,-- je. se-k::~!lCję, g~l~b~;OZble,znosej" 1. l~O; 'ld.i10CZOllŁ:>' tak tez bt'~k. Jednoscl tycl1juą. . ,
.
li~'illl! .lei wr:Jf1iJ~ci ne PI?vzl:a!eltlv.
go ~dal1!(';m -'- sy~uacju ta Ule r.a- d~jl,~~nl.a, ~Ol.t.tYC.z~ .. C'.. unl()mo~hwi~J moca:rstw POC1ą. ga d~. !Sla..J. za S?b ą. ~1.. 1.l' N.t.1,.s.tępnw U.1.).0.1e. wał, ze .?NZ do.! :1 Jbm.Vic~r.l1 i1:e cJ',(':(;'Il1\; Zdl'ildzac spra~
graza jednak polcoJowi.
Nalod?tn . ZJednoc/!lonym wylwn~~le sza najwlęll:sze tl'UdnoSlci. Nl{~?;.hęd· ItychOĘHS nil' mogła wypełnlc ~Wyoll I, \'v V l'Ilhotni\.:/.cl '.
wpraw~e te sal?c nar?dy,. któl'~ ich w~ełklego humanltan1.egQ dZlNa 1nym warunkiem polwju jest WI't PÓL/W1"?lki?h ob?w.ią.Zkóvl w . d'Zie:1zJn1I'i fJl'i!'):1 111:)\\( l: (11[:;\\0!11 w"sutH!t
stworzyły ONZ. ~llll'aclwcaJą Sl~, ':'.1.
M~mi11lY
St~tl'0
Pl'fl:I)WaĆ
. n~c1lpn;.el1 narodów bez względu Uf! ich gOi!lpOnal'CzflJ ~ społ'iczneJ: ,vYlwna· 1 puu adl'(J"~'1I1 lhd\ Kontro] 7 Itastępu
dzą.c, ze nie mogą, dotycllczas dOJsc zmruejszeniern tych l'Ozble~~nORct l Z13 odmienne systemy slnłcczne Q mtel'e- nie tyeh zadem v"ym:t'ga Jednak cał
i<'l~'\'-:ll 1)!'~ clll;do\\ dr)(I'CZ,[C\'C 11 przy
do porozumienia. Mogę jodnalt slwier go(]zrm!e!TI tych pock,lt'zoń. NIe wol Isy.
!kowiLej współpracy
międzynalG'Jo '~zlr;::;(;i;',J ('III ,'l:
1
dzić .kat~go~~czni(;',~
oŚ~iadczY.1 no dOpIlRP!6, by
! Przechodz<}c do poszczególnych a}tlwej,
1) pr/cprowd!lil,cnic \\ i ",h. 11 li ikrótTr~g, a ~le
że wszelkie lO2;biei.
~-~- - - - - - - - - - . . . . . . - . . - S/.\'lll C,~ lSIC Dkbl:-'cvtu. IdOl v hv rmJ
nosci pol.ityc~ne
'Hr;:, ';nat \;I}lrawe iedl\\l'ŚCI politvnllcj
NIE STANOWI~ GROźBY
ŁODZI
\\~~kUllle federalizacji Niem ee.
dla samego istnienia Narodów Zje_
2; us'tanowle'ni'e centralllc.\;o zarza~
dnoczonych
. . '
I
du njemiecki~;,.zo dlH nrzY\l.!.'otowanda
1
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I

t

<

I'

PlPB NR 3 W

.
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:I..<C.n

.w. ?o~ie:

ci

Hl\ędzv stH~ia~

mi o,lnmacvlll\'mi.

d b....
~
Z
O
yCla
f,Uer'NSzego
m'malsca
we
wrzesIuowym
wysclgu
prac. y
I
zachowanla J'ednos.
.

jakJi ożywiał mężów stanu wielkich
rnOCttTstw podczas wojny ~ w.zYW~

te mocaI'stwa do

jedności
g-osnou:uc:zt!.i
3) zn;es:ellie,
:J;nlnic Niern[,ee.

9

powoj:nnej,.

Ol'

Wyscig pracy mięizy załogaml fa
W.'.ło.·ki.e.nn. iCZYCb. h. 'w.a nieust..fl. r.lLudy ll!C. Zaznaew się tu 1')1. in. COfał.
więks;;:1;l. rywuliz.2cj'a miCcldl.Y l'abry-

. W.dniul?

DZlS~.aJ 'sW1at s.ta.Je staje ,wooee pO'1 0.it'Y.k
dQbrue trudnych .pro'blemow.
.

.' k '
K ronI a gospodarcza

z.ałoga

I kami ~ódz;l:>:imi z jedneJ, o ośrodkami
proWIncjonąlnymj z drugiej strony.
GOTPWKA
Mimo, :i,e pri:erwy, w dopł'ywie PNdH
KóW
j
dla :fabryk łódzkich pO\lVodują JiczFundusz wydzielony przez Rządju@ trudnofic~, są Oifle pt·<;:e:~W.YCiE;iane.
i

ZAMIAST ZJIZ"rNIA.!

reglamentowane
zaopatrzeme Szereg załog fabryk łodzl{H.:h prz(~ludności w ziemniaki wynosi 2,5 l1J.t l szedł z tego pm,vodu IW pracę w· ljf3
Harda zł. na okres l> miesięey. Alę\CY.,
tylko na S;Ią,sku uprawll..Jie:nl otrzyW cza,sie od 16 do Hl bm. liczba
mują kartofle. śląsk bowiem wyl;:a. pral\..~Wrni:ków ws,piJh:i;l'Wordnlcz.ącyeh
zuje niedo.bór kadofli. \V innycl'i o plofwsz.eństwo ?',wiQlkszyła się. zna
województwach upraWl1ief1i otrzy- <:znte. 00 C7.ołówki przybyła pr.':?{'mują, gotówkę w wysokości umoźll· de wszysltikim zału,ga ft).bryki 7.yrar"
wiającej zakup ziemniaków na wol_ do:ws·ki~~j, . Mora w dniu HI bm. wynym rynku. Wykop kartofli dał 21 konała l':wóJ dzienny pląn produk~
m,il. .ton, t. m, nadwyżkę. Na zao~ Cyjll1Y w Pl'ltf;dz[\}ni śl'ednio~pn:ed·~
pat rzen1 e ludności potrzebne jęst niej w 107,2 proc,. do.sta'l'C~ając (\
tylko 20 mil. ton. Wkrótce ukaże.się V!:OO kg. więcej przędzy nii pne'\vi~

•

b~n,na czO'lo wybiła ;~ję
PZPB Nr 16 w ł..odzi; wyl\TJ-'
nal", ona swój plan dz;ienxiy w 13U~
l'i1'O,Cc Na d!",lgi:n mie-j.s-cu znalazły
~.iQ PZPR w BełchatOlWie. - 124 proG.
na trzereim miejscu w dalsz.YlJl ciągu
PZPB nr, 3 w Łodzi. Te' os:taivnltl
:nnj~l w og6lnym pxzekrolju miesiąc<l

!

>

,

na

•

,

viszclkie;łł układów
strc.towvcll, iako S!Jl7cczllvcb z u~
mowa J)oczdalllska.
najbtlrl'dziej l'ówn;),rniornq Pl'otiuJ,:.:j<:
fi) pcl:-\e j 1l?1t.vc,jnI11ast·f:,we oczyi 5;<1 ~d(l,()yaoW\!.Jlym kandYdiH~.m m~ s7.t:tenle apun,tIr il'd mili istracv,t.llego
llitn'wsi(e mie.j~h!e we ,vrzt\śuh. hr. l' gO~Dodarc/;l'I\.':O z aktvwnvch na:c:j.oHI bm, ml !:>iel"wszo miejsce ,WYi>Z1Y llnl-s·oclaHstów j [)rzestepców woie.u~
z,a+;;łudy w Z.;,;i[~l',t.;:,\, kl.óro swój d7.:en lIV,ch.·
,
By pla,\1 ·pl'odvl.;;cyjny wytwuały W
6) \)J';t;~~,prowa,d;t,(~n!.e reformy roln~j
109,1 pru,c, 'l'\ri Ul, nln;li krQc~yły na t01'0110 c,ą!vcih Niemiec nrzez wyPZPB Nr 3 w Łodzi.
j wias;;:,c;;eni,e, \VhlSllości pod 100 ha,
7) sł\on:fisko'\yanie maiHtk6w pnestODCÓW wojellllych,
4) 'Hllllo,va.u;e
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QUąS"

Zdrajcy
'będą ukarani
BUDAPEJSZT, 23.9, (PAP.)

nr 83441

.. B

I Prz. ad trybul1.alem ludowym w B
c1ape.flZC!e odbywa się proces 31 . '~:
SÓb, oskarżonych osplisek pl'zeclwl-co
l'ećpubJice .węgiol'sldej i ,aeh"A.dę star.

znów padło w J.e,j ld~ ts1 OCot.el'ii w J\OLEl\TUlłZE
n'·~'
1
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.!in'
ł. ń D Z ~ PIO'I"R,KOWSI\f\ 161 i R;ZGOWS~A 113.
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. ~lkszo,<le oskarżonych to Ul'zęct

_I nIcy pallstwowi.
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~~~~o~~~~~~~e'gQt~~~~~i~e n~VY:~~ ~;~~~;al~1:lr~d7i~~i~r~~:~ctl~~~~~ Jł ,'. ~~~,I,. ';igrei~J "I.~.J . '"ąr~'1~,\:,.".ęIJ1i't [ą,;y~~~.nęJ
Plreu"s p'
.

kup k.}ITtofh., ,który przysługuje
pra"VlllOnym.
.
INACZEJ NIŻ W LODZJ
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.u~ .~·ll!a:'\
. .~., 128 ~Ol.~
. . : ..d
... ..o~ital.'9.~aJ.·~:c.,.. (»n;41~:
tn~t.rOl'..v t~a\f\.łn. wląoe'y,}lrll: Pt'~ew.l.

r-z~.·.,.·.·.·.h
·.;·.ftd.·';';.'fl".LW.'.• :lr;•.·'C·"i!:,.:.;vA,.··.'.IIoft.;,V_illl!.P~~.:\-.".~:·'''''.Ct.:.,:.··, ,.. ' \. . ".,.~.-,":c_
.
1Iiii!)"'ł'I.~," .,·i.· i lilij ..~I\II,II~I!·":Y"P:,ł"'f""(}
i

.oywalp.lalU'dz!e'U!I1y,Na drugię·l'niej
.'
. ' . ' . "-::,.
. '"
...... '",',
,".
:>ce W dniu tym wysu.nął się równic/,
RZYM, ~3,9, (PĄP) --Jak. dano, tyltwi:, uderzyły na jednostki Hxm\ollCów gl'eelClch ZlllUS<'O.110 do m'21el·wa..
Elektrownię 'Zjędnoczenja Enęr. nowicjusz.w .C~OłÓ'..v:C?, --." PZ1.lB.·
. · '. NrI8~~ z ~l:ec.Jll., ost~tnt~ tt)?zy~y Blę za~ldenlOkl'a~yCz.n~j w Ok.oHcach Kl'ląnte nit! t·ozpo c:c.ę,tYd.l już. P l'a.c.,.11.10.tywu.·...
gQtYClJlęgo Okręgu lVfa~urskiego wy 22 w ŁodZI, ktory ,"woJ pla,D dZIE"rnV c,ę,te Wa:l~l w MaO'adonh wflchodnle) j Komotme.
:j;.~c, że ukońozo., je Am,61'ykl/lnle.
PToou.kQwa!y w· dągu (i miesięcy. r. wyJ<:onał w 110 proc. Za nimi kr-o,;;zy 11 w ~racJl.
"..
W wynIku dwudniowych w -lk d
li
.... .
.
... . .
-#
b . .;Iwa' . ra"'Y tyle "'.''ri:.du, co w cahm., ły PZPB w AJ11drvchowie. PZPB Nr j I WOJska rzt~dpwe w hczbte trzech ~ ł
,l
,
t ł
a; : o
q
'"
~ ~
'3
Łow'"
,;
pułków wzmocnionych oddziałam' ar (,?ila y l Zą"OWl zos a y r02<grolffilOne,
lit
'"
'"
roku 1946,
w
_l l mrk,
,
l
Part; l.al1ci zdobyli dwie armaty. raNt:W JORK 2a.9 (API), Premier.
diosfacJę i w:'21e amunicji. Inne od" l·nlllhrkt.l.fl.ski'Blgo rzadu his;r,p'U(lsk,iegu
BIALYSl'Oł{ DAJE IłRZYKLAD
dz:a\y rzą.do,we, kt6,..~ u.siłowały we· na emi'~ra.cji, Alvarelz de AlbOlJ'no~
P\:ZęlUYSł wł61dęnniczy \II' Białym .
drlrleć aię na wolne terytori1,.lm Ewraj J)f;i:ybvłdo New Jo.rku. gdzie \Veź,mr~
stoku osiągnął w lipcu. 113 pro~e\1t
.
zostały napa.dnięto przez • partyzan. udz\,lt w oll1'udach 7,?;romad';<;enie g,,",
wyl·wnania miesięcz.neg.o planu p~od;
Sil
b'~
'~at
ów j zmuszone do bezładnej' ucie nc'rall1eg:o ONZ, IV c'haraktęfzie()Jhs,ew-,
duk~jnego. dl3:1ąc !:l.b.OOO rn0trow
m~ki..
..
WJtorQ,

I.
<

PI . rIa·.. en'
t ko'blllet
I

,.
ra ul.' na.u . Gaq r.z. k am!. swa
a
I MOSIYWA (PAP). A~';enC!:1 Tass: cze.\w i potC.!Z'i DolitYL:zne.i

pierni.cle. pie.rw8zn i jedyna leg'il
l'odz2.)U HczeJ.n'a w Polsce:
.
ŻV\'VNOŚĆ Z USA .'
Vi ubiegłym miesią.cu pl'zybyło z
USA do nuz~hpo~ów 13 ~~ków
z żywnośchl ~ m. in,: lH.300 tom
PSI;t.ęnicy, 27.5QO ton mąki. 3.;)00 ton
zyt.a oraz 581 ton konserw mięs·
nych. Żywność ta została zakupiona
za wolne d e w i z y . '

.Armi~· demokratyczna wysad~lła
niezoleżno
V'~ powIetrze SZCll'eg w~.żnycn, QblOktow ~i'o~unik:acyj:nych a :r,a'dtła n i e - , • .
.
.. ,
.
.
,
p~~YJac~elowi powaź.ne stra y w lu- . NOWY J~r<K (PAP). Pa'tli Punqlt

Indie,
'Soci.o1istyczno

t.\iC~n.vc.~l,

.IZ ."en.

f,ULCO,

\.,.ItN~.l

dlll In.'d.Y. 1.sk.~.eilt{.) . ",N,..e:~I. fU," " oS',!Vla,dltlzy~'~
RZYM, '23.9, (PAP) ~- Zgodni 2.21 w pr:t.Il)()\,~.. ell!u t.ldHl\q,rn, ze wkró,t-.
l

' . '

narad In;~Danskl.' pOlll~waz lICZV na
SOFIA, 23. 9" (PAP) -". MiJNłaj !,:iado~ości~Uli z Aten,
\'04'<'poclI'ęło Co %ostame o,.l1;!o'-;:l,l)na kOllstvbuąa
poparcie W Brvtan!: l Sl. Ziednu'czo- PetItow, . b. priYWódca bułgarsw,e~ 1Hę. oSledlam,e. oby:vatelj .~meryka~: In,d'M. OPl'i.tCO\VVWHua przez Z,gTOma~
I1vch.
partiti agral'iuszy skazany na śmierć sl\lch w pO~Cle Pireus· Pl ze-dSilębio - lizenie 'narodowe.
Pned~a~~~e~a fru~j!Coo~~e~ prfizpow~~~~~a z~a~ s~nu,I.~.·~~~~~~~~~~~~~II~~~~~~~~~~~~~~~
sktadu.iac sDrawoz,danie Z Do,dróży podżega'nla do a:1tcjl sabotażowej i
W dniu 120 września lał7 r·,)lo 1{l'Mikicil loo~ (~ęŻldch cte:rpie.
dele'5I;acll H~i do NIemkc, podkreśH- szer2;enta. dywersji. wa.l'mii, został
ntiU{lh, 7..mal'ła w Pole.nicy-7..droju, naaza llajllJwohailsza ffin.tlul
.
la. że wielkie' mocarstwa nie ::tOSill~ I stracony w nocy z 22 na 23 wrześ·
i.a llclhwał OOoc?:dHmskic'h. Del,("([atk~ 'I! nta.
'
$·t P.

h'wno1i

ośwladczv/ćl. ;);c

odbudowa

Iul Iet

Niemiec hez det1CiZvfikacii i <lernot\:ra II

JESZCZE;

republiko
.

s,,'o'st.ra pre,lI11era tYmCZHSO,W~,gO ,r,~ą-

dZ:flCh.

Wykonallie wyroku

l!~yna~G'(tl(}\~..~,! _11'~1 ~.:!),:b, '~t., d~.l,.',,~~)~r/~l',.

-I W charol·ter'l'e obserw"toro

•

It.

Niemiec
PIERWSZE ,,, POLS(;E LICEUM' dQrIos:j ze;3z.to. kho.illllt: ;~e ~~l\~etarkfl przed O:c1ihu.d. owa pań~tw.h:tó.l're uc:i.e~~
PANERNICZ,E
Y:etHaTalr~,a IHsz,pan.'Sklel \l~tr.tll kOll1ltn\- ll'ah wskutek a'.IueS]1 hlt1e.rowskJeJ.
Przy wloc-ławskiej :fal;l'ryce 6elu~ swczne'.I.r)~)lores lbarl'Ill'1. (l~a Pnsslo- "
, . ..
lm:y i p;;tpierupowstało Liceum Pa, nar1'a), GS\Vlt::. ąC7.vla na. zlezd~.o' ln'ę-

tkanm.

I

y

~()O

MiL. Z:t.
Na odbudowę wsi na Zieml<\!:h
Od;;;yskflEych. przeważnie wo'. ol.
sztyńskiego" Komitet
ł;lton. . Rady
Ministrów przez:nac~ył dodatkowo
4:00 mil, zł. Zwiększono równiei kre
dyty na budowę miesz1u1l1 dla gór.,
ników,

SZPR{)'l'Y l MAKltĘLE
p'o raz pierwszy w tym roku u~
kazały się w Zatoce Polsklęj szpro,
ty 't makrele. Rybacy coraz czę.ścieJ
natrafiają na łi1\vh~e tych
smacz-

San dersswe Is
Worszaw:e
.

tvzacil oraz hez kontroli nilf.;d:wnarodoweJ ZUll;łe,bia I~uhrv nznaczeć hę-I
d,..i~ dla innvch krajów J)owtórz;~r.ie W
5>le lat nler5okol,tI I ohaw, które po"
W ARSZA W A (PAP).· P.rzyhy,t do
przedzilv wvbuhc
drultiel wojny
Warszawv 65~osoho\Vy zeSloót reO!'e
światowej.
ze.ntacy,jne,g'O baletu an:~le!lskiego
De1e,gaitka Polski p. Orłowska VVy- Sauder'sweHs
z dyr. Ninette de Va~
razih ubolewanie, iż. Sta,nv Zle,dnoiois na ez·ele.
czone w interesach swej fi.na!lsjery
Na dworcu wl\tali zes:pó[prof. J.
daźft do odhudowania ·~vci.a go,sipo>dar
Sta'l'zvński oraz Prr.cds'tawieleleBr.l"
4

t~CJłl

Councll,

Maria /Julia Tylko
wdowa po Ś. p. ROl\fAN1E'fVl,KO,
. przeiywszy Int M.

Złoienie dl'o~>ieh mUll z.włol. n.astą}liło dniu 23 w..~eśnia 1947 r.,

na. miejscowym. {',mentIt.rz'! '. rZYJlł,.-kat. wPolellic,v -Zdl'ojU.
O

ciężldm

tym cioSle

zaWiliij.dmniaj'ij,

l{rewn,v{'h,
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Od staro$d powiadaJą -

te turbiny nie ddałaji\,
bo "łopatkf fl są złamane,
jakieś cZęSci wyswiechtane.
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Wyższa siła, o to ehodzf,
zniża siłę prqdu w Łodzi.
W thodząc jednak w głąb problemu

nie, wjedzieU

w J,(mzl, ])NI,,\ 19
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'bl przest··
bye• IUk"su·'se
taC~~B;~~~:~oP~e:~,:i~~r~~~ Mee
aICI
CHPD
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. d d"
. da·y '1 Ine-

"Czy, ;,wiecie że ..."

.

do ojczyzny. Z ChótuJuranda np.
wrócili już do Polski wszyscy jego
członkowie i chór ten występuje 0beC'nie w składzie przedwojel!E1ym.
Tak zaprezentował się w tych
dniach Wybrzeżu.
". ... ..
iJopularny artysta iY.'a~iowy, "Szcze
pcio" - Kazimierz Wa~da. powrócił
z Anglii do kraju i prawdopodcbJ.je osiedli sie we Wrocławiu. Do udyszenia na ~"Wrocła\'\'skiej vvesokd

lll
III

~

wprowa za a sze u ogo nlenlaprzy sprze z ra a J

Po prostu
Słowo

- mania

Pewnego ra,zu pewna

instytucja.
Zapo.
wiadało się to nawet ciekawie i za.
Celtltfa11a Ha,nd1owa Pr~ernys!u blo\vych ,które dotychczas nie miały CJJJP:D u,d'Z\h~lla kjred~1tu w wysokości pewne byłoby bardzo ciekawe... gdY
Drzewnego. która s,przeda,ie dla pra zbyt wielk'iego [lowodzeui.a ~e wzglę- 5X15 :::: 75 :tys. '2iloIŁytah. Nałeżatobv by nie owa nieszczęsna mania. do
cuiącydh mehle n:a warunkach bar- (lu, na ich wysoka cenę. Ponieważ 'wiec. 25 tvs. zł wvladć go,t6wką, a WY'powilacdania przy
podobnych o~
dzo dostępny'ch - o czym tafm!110- wi'adomo jednak. że ~omp'Iety bytY-następnie ok. 4.200 zł prz'e'z 18 mi,e' ka,z,jach wieiu słów. Słów - trzeba
wa!i:śmy w sWO';m cz,asi,e ,czyte,ln~ków by kupowane chętme. bo ba.l1dzo sięcv,
doclać wielkich.
-- wpro\v.adza w nad'bliższym cza:sl;'e wi.~l'e l,udzi. o?ywa slę j~szcze bez
OCZYVJiiiŚ~iei w tym wY1?adku Wy
Zacięło się tak: do zebranych l_i~
c1.::;Jsze udolgo,d'nienia, dzięki którym lJ~:lkO'n:;eczmeJszy.,?~ UllehlI!•. postan?:- datek będ1 zle b~rdz~o ~ow,a.zl}V. trze- czule gości przemówił przewodn1.
cena melbli zostim;,e z,nacznie obniżo- wlon.o \l!IHOWad'zlc ,sz,ereg l,nOWa'Cll. ha iedna,k pa;lmęt.ac. z~ ~v mny s'PC: czący l\:omitetu
organizacyjnego,
na.
~V p 1envszym rzędzle :pr~y ~iPrzed<;t~ sób pra,eO'wmk l1"e mog-łlby
nabYc podnosząc pracę i zasługl teg~ż, ko.
fs.li".
. " ..
UdOtgodni:eaia dotvcza s.przec1ąży zv komplc'tow OHPID 1H}:zl'e:lac; ?ę~zn'e meibh, '
,
,"
,mitetu uwzględniaJąc trudnosCl, 0-,
>,' w',"
ralne,j, K'uJ)ujacydzi'ew[ata część siU_~a,by'w,~y kre'dyi:u w ;vYSOk'O~CI Je'g;o
A mo;ima m17s,zkac W llleume,blowa ceniaj~c wy.ńiki. Przemówienie by",
1
Mieszkanka miasta Pelplina p. my wplacada [)J'ZY o,c!h;orzc mehli. b:-:m.leSl~~~Zl}VClh poiborow. '?- me,3-m:!; ;i1vrn 1es,zkaul u r?k. dwa. tr,zy lata, 1:0 długie i kwieciste. co zebrani na.~
El'niliu Gwizdalska obchodziła w d, reszte żaś naldIJośc; Gbowiaz,via slę SięCZ:i1YoCill lak przy!Za,k;UJP'l'e.pog~dyn- a1f?,kl'eiclYig wres~cl~ trz.eba Się urZ!\- grodzili 11a zakończenie "rzęSistymi"
17. 9. bl'. 82 rocznicę swych Ul'odzin. s:placi6 \V ciągu 8 mi'esie~.v,·'
CZVC;tl 111e~11 •• Pona~to na,leznosc zo.- dZ.1c; .CI:IPID. ktor.eJ ;~zJ:i~1 ~p~7:el~~~ oldaskami.
"r tUlU, n'}'c 11~clz\nyc;!aJ': _
Do l, ,i· ')' 1','
bl' eTi,p'J) d
~:t:arLe roz ,ozo,na me 'na 9 rat. lecz mle'SCl SIe ,przy ul. ~"ot.r \.OW~dl~l ....;)..
Potem zabrała głos' jakaś pani. NI'e hv.oby
'-',,~
""
~
,v
, 1 t l l l . l ,'eJ ceny me l
r,
0-, na li:).
wvrla·tni,e w' tym kl:erUJnkn ,r Zje na "1' ' I "
ih"
h ' mniej
nego, gdyby nie ilość osób. składn- l'''z<> h yTOwcZQS 5% 'na kcszj·v ma
\V'
l
b d"
J d f'
.'
l> OWI a
nICeo (lZeJ
c OC
'~pJu<'l':Cy:'e ' -'a' t·1111'd'·
'<>,
-,
• • pra(tv:ce
ę· Zl'e to yv:;;g ą; a~o reke pra,cuJa<cym.
d' l'
l kwieciście (I celach i' zadaniach o.
l
n
;iących życzenia. i które na eżą do
\ '''''.' J11 . l 11
.~lSZ r.~z.erwowy. mme] wIęcej tak: PTa'COWllltk zarabIa . Nowy system s'P!'ze ,azy\.omp' e. ' - t t' '..
'
jednej rodziny. Solenizantce złożyło' Obecnie kosz,tv 111allJlPu!.a,cyJ:llte będą jacy 15 tys zł rniesię,ć'znie p<ralgnie łÓW jest ies'zlc'ze \V iPl"oi'ekoie. ale nie wel~ 1tllS y UCJl'l h '
d - h'
•
Z'ycz"""'l'a r.; synO'",
z z· ona v.rrn'o"";'~y hr,l'k,o 2%
'
b'"
k ornp,
' "1,~t me!'
bl'1 '(d
.
' "watphwle
.' " zoSttame
'
, zrea'l'lzo,w~ny
'.
. ,okl'eWlle
o em o- ce'nst
ac rtue",
ł za alllac llll1e;;
(') <:()bl's~cl'e
~
vv <
-.l"
~~"
o".""
.'
nal:\fC
,o'd a'Jrny
-...
l tp:~
'o owiadał
m.i, 4 córki ze swymi mężami, 34 .Cl-I:PD projektUje po.na:,d'to udolgo,d- łUldnvc,h, nowoczesnych. dobrze wY- ble stana s;ę do.stępne dla wlększ.GtSCl frz ,.
,J
l
:5
Jl
P
wnuków i 16 prawnuków. Parii Gwi lllienia przy s'Jll'ze.dazy komp!e'fów me kończonych) na sumę 100.000 zł. prac'Uj~:cych. 00.)
cel mQwc,a.
Potem znow zabra,! głos przewodzdaIska 'i jej mąż cieszą. się czerst-

urządziła pe,,,rllą uroczystoŚĆ.
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List do redakCJ'/

Po,,'r,ady, adwok'o'ckl1e ·d'lo· 'ws'zyst'·kl'ch

naU&~de~!kt~r~,r~sIis~:!~O~~l~I;~z.~~~

SpoI. .Biuro Ponlocy Prawnej zostanie oiwarte 1-go października

<

wym

zdrowiem.

. o wypowiedzenie
kUku
niczący
prosząc
innego przewodni~
słów. Z tych kilku zrobiło. się.·, ich
czącego

niezliczona

iilość,

w

każdym

~~:c~i=:friP~~~~t

rade

upły

przed
nie \V Swym poczytnym pilśm'e,
. .
. , '
Potem mów odezwał się przewocL.
15,9 otrzymałam pon:emieck:e pia- Celem udostępmema szerokim rze Isować wysokość honorarIow adwo. :l'ysach swej sprawy przewoctniczą- niczący, prosząc kogoś oprzecięCle
ili110. Pra:,~l1e ta droza wvraz;ć moje 8zom ludnOŚci korzystania z facho- k3(Jldch do możliwości płatniczych cemu Biura, zootaje skierovi7any do wstęgi. Proś'lm ta dała mu asumpt
t;::ljserdeczni,e,jsze
Plldz~ę'kowanie. v-:ej pomocy ,!?fawnej od 1 paźdZier- klientów oraz udostępnić praktyke adwokata specjalisty spraw cy~ cło wYpowiedzenIa znów "kilku"
Zw. Zaw. Ml1zy:~ó\v. Pl'C'zesc'w' R.o-IUlka br. w Łodzi zos:anie otvl.:s~e mai,') znallym zdolnym adwokatom: wilnych, karnych, spółdzielcZYCh, sliów odnośl1ie celów i zadań insty.
manowi rżykowskie;nl1, Dyrektorowl Społeczne B:'uro Pomocy Prawnej
S'Poł2czne Biuro Pomocy
Praw_ ~dminiSibracyjnych. Przewodniczący tucji.
'
Urz. Likw. StanisławowI Dowbo.ro- przy D0le;;aturze Okręgowej Rady!ne j będzie prowadziło ewidenCję B~Ul'a przy wyznaczaniuadwokaPotem <ktos przeciął wstęgę, lecz
\VI Proof. Roma:nowi Pawlowskietm~ AdvJokack1ei przy ul. Ijal'u+ovv- l - adwokatów. któi'zy zgłoszą goto, tów, będzie przestrzegał równomier nim to uczynił wygłosił kiika słów
- \:tón;v s,fę przvcz1',niH do wznowIe CZa 4 9 . .
\\ ość udzielania pomocy prawnej n:ego 7..a1't;rudn'iania adwokatów. Ma uznania 110d ac1resemkomitetu. Po
nia m;:i pracy.
.
Społeczne BIuro Pomocy praw-Ina zasadach określonych w reguła- to na celu zmienienia do pewnego przecięciu wstęgi 'dalszych "kilka"
Członek Zw. Zaw.Muzyków nej ma zasaclnicze
trzy zadania: i minie Biura.
stopnia obecnego stanu ~zeczy. kie_ na inny temat.
, . pianistka
dopomóc zainteresowanym lv' Wy-I Klier:.t, zgłaszający się do Biura, dy pewni "wzięci" adwokaCi są nad
Reak~'}1:a słuchaczy wypaiPb. różMarYIla Dąhrowsł'3
borze adwokata specjalislY, dosto- po przeds':awieniu w .ogólnych za- miernie przeciąŻeni pracą, inni na- n,ie: jedui oglądali z zainteresowatomiast. nie mniej zdolni, z tych niem ściany i sufit, inni czytali ga~
czy innych względów pracy nie ma- :rety, obok mnie jakaś panl (mniej
ją. Klientowi PlrZ:Y~Jllguje również widQcznie odporna) zdrzemnęła się,
prawo wyboru adwoka.ta""
!ttoś zgrz3r,tał zębami.
Hm:lOfarium, adwokaci należący
C9 do mnie nie doczekałem koń.
zasługUje na szczegó~e naPiętn?y:.ra I do, Społeczneg? B~ura Pomocy P~aw ca .uroczysto~ci. Po prostu nerwy
nie. Uderza ono bOWIem w naJzy~ ,nc.1 będą pobIcrac według okreslo· mOJe nie w~tl'zymały!
Pisaliśmy już niejednokrotnie o na. a ponieważ zbliża się zima., DCi' wotrl~ej;sze interesy . sp?lecZ\e:Jst\ya; ~lej taryfy: , WysckoŚĆ l10ll;~ral'h;~m
,
LUTECKI
koniecznOŚCi usprawnienia handlu leży więc przypuszcz,ać, ,że w tyrn łódzlne~o ~ pozbawI~ Je 1'~10ZnOSCl'l Jest u21a.I~:z~llorut prz~de wszyst,klllll
warzywami i owocami w Łodzi. - rok6 lile zostanie ono w ogóle uru~ zdobyc1a PO dostępne) cenie owo_ od wartoscI ,przedmiotu sporu.
lO
Podlódzki okolice Obfitują w· .licz- ~homione.
/ '
ców i warz.yw,·
. ~góhli,e można jed.'I'lak. powiedzieć,
i
ne ogrody i :;ady. ·W pobliskich i11i a T o niez:rozun1iale kunktatorst\vo
J. GGzda,wa
'\IZ tsks.t:), Społecznego BlUra Pomocy S'rW'
'ł'
steczl\:ach warzywa i O\VOce, ograd,
Prawnej, zwłaszcz,a w niektórych
lO
:nicy sprzedają za bezcen, "V: Łodzi
d llł
'
~~adk;;ich,
~rzewiduje :macznie\ W dil1iht 9 IlisLoiPada br. wojJsko Wrę
llatop:riast na 'skutek specyfIcznych
ę
;~,:sze honora~la, od ,POb!eran~;ll czy ',arzado.W:i W,Oiewódzld'em:l. T,Pl.
warunków na· rynku warzywnym
rl
I
t)·, z~z adwokatów "z :volneJ. r~ln . I w to~zi szt.andar. Będzie to
dowód
Qrf;yku~y te są niews-półmiernie dro_
., . ., ",
.
. " , ,'.
1;) procent hOnCml"lUm, Jakie o_I 'llznam:a i wld:zle'czno1ści żolnierzy Z,:-1
gie.
'y' .
,+rtlymuje adwokat, pobiera 'Biuro. okazywana im lpomoc.
"
MiejSCOwe kupiectwo wysokie ce,
_
.
Ił.
'" ..
, j Sumy te idą na pok.rycie kosztów
T,en pdęknyczyn ż,olnie'izy s.pofka
nv warzyw i owoców tłumaczy bru(jk) Fa'Dll0IWCY przemysłu Węglo-I pra:du elektr, - 1 k,g w(}gla, \ 1 Htr/związanych z utrzymaniem Biura, się niezawo:dni~ '" ze uCJz'Um:ienIem
Idem centralliego targow,iska, które wel.lro .obUczYli. ile ,p Jtrz,,eiba zużyć ,ben"z,ynv...! 5,5 kg węgla. l cZQł,gu -Ipozostałe zaś kwoty na cele społe- zrz. esz,0:n~gO w,lPZ SDOlecz, eństwa i
regulowałoby podaż i, ceny ty.ch ar- węlg'la. aby \vYilJrodl1kować posz'cze- 90 tOin wę.gla. 1 lokomotywy z ten- Iczne adwokatury.
P01;lU:dzl J'e ~'o Jeszcz,e \vickszei ofiar
tykułów. Sprawa zas zorganlzo~a7 gó<lne artykuły przemysŁowe. bi-orąe J drem- 300 ton węgla, 1 okrętu wo I Przewodniczącym Biura Społecz- nOSCI' wS~)Qf.pracv z woiskiem.
nia targowiska napotyka na WCląZ po~ uwa~ę. 'ż'e w,ę,~iel kamien,J1Yv.,ry- ie:nneg,o. -~ .1?O.OOO t0!1- węgla.
Inej Pomocy Prawnej w Łod2lj zo· ~. qe:l,em 'llak~:y'Wni~n,ia
działalnoŚCi!
:nowe trudności.
d.a:le 7.000 !kał. 'Z kl:1olg~ama"
,h1!- barodzleJ ~;kompllkowane maSzy- stał mianowany przez Radę Adwo_1 lPZ 'odbył iSre w Ł~dzl z udziałem
. na'
b"
L'd k
I tak wYlPl'odukowan:e 100 kr~ mąk,ł Jl~ 1l;lfządzen1a wyk~nlljemy . . tyrnlkacką mec. RUSZkowskj WładYsław'l de~e,ga~a .Zarzadu G!o\Vine~o. wojespifJzielnia o~~~1.:.~ża le;ózpgc:ęi~ wY'ma,g'a 12 kl~' wę;;,Ia. 100 k,g' :IHeoczy- :VJ7'ceJ 1Pftl'zebaPTZY ichwyrob'le zu Iwiceprzewodnlczącym _ me(l.Kru- wodz,kl. Zjazd prez1e,gowPo'wlato,WYc'h.
skrania o uruchomieniezałózonego \va .....:.. '14--28 k~ welsda. 100 kg c:u- zyc Węlg,~,. WZ?<Sipodars,twle doono- szewska Janin:a"
Po dtuzszycih r,efembch ()irg-ani.z.a!cyl
' ' .
.k
'
kru raiilllowan .'~ 80 l~ w e·gla , l Nr wvm węgIel kamIenny można zastą-' nr d '
,.
B'
• Tly.ch lPt"ezesa Zarzad:u WOilew6dzkie
b
k
"v 1'0 u l i Iegl'ym targowls -a .przy Plwa _ 0.2 ki~ wC.<,gla. 1000 ce!giet- IP:Ć d, rzewem. torfem. \v P '2'lem bru.. mu, \v:czal'aJs~Y1n ,:u.~o roz·l!ł:;O Sasa, wicep;reze,sa Ku ch owicza.•
ul. LagLe. wnickieJ,', Toczyły się licz~
)
p
v.,
poczęło przYJmowanIe zapIsowad l
11 Ł
ue w teJ sprawie kohfe.rencje \" O. 300 kg wę:gla. I szyby (0,2 ~~n kw.
natnytn. "rz'~mYsl be~ we:9!la kąmien wokatów . ł . .
h .ł . " ~ ~s. ~ł \.: aWTynowic'za. i oh .. SzymZ. i
-0.6 k,g- węz}.a.. 100 kg- pa:p:lcru ga- ne,l?:O ohvc ~)e me mOle, NiC ,d:ziwne- ,,'
. ' zg aszaJącyc g?,OWOSC 1] czy~!ewlllcza ł??,stanow1o.no ruezwlo~.
elni aW st i~YCh. instyt~lcj~~h, zetowego ~-_ 70 k?: węgla. 1 uhrania go. że .weJnel otrzvmałna'zwe czar- ~ul~al1l~, p,~mo~ prawnej nf' z~s~- c,~,me przystą!f)IC do or.,ganizacii śWliepo, hZI deI h ~ a SIę ~cęn rt~ '10~ męs.k!el~o ~-16 kg- we"da.· 1 KWh nego dl'amentu.
B~C' o res onyc_
w :-eguam1llie Itll~c dla s:tal~jon~ią.~Y'ch w f.od'zi. towac an . ~r owy na ym algo
Ima.
\VolCZiU.
Sber,mewlcaolt i Oalkówku
wi~kU <i zhk'Yldowa~ pokątną ~p~ze
O~ l październąra Biuro będzie żołni,erzv 8 DYWi;z.ii.
.daz warzyw l owocow.
I
l
ł
A
ł
IR
II
ł
udZIelało porad zaInteresowanym 0_ Opra'cnwan'O równ;'e~ plan umasoW lipcu Zw" ReW},ZYjny ~pó~dziel \
.,
'f '
, sO'bom. (ibk)
wi'ooia ~:rgan:i:zaCjj., Zwr6c'ono.· 'Tz1ede
ni R. P. zwołał agamo .społdzlelczą
wSZystkI!tn 'llwa!gę na k'on1'eczność
konferencję, POŚwięconą organiza_
co wybijają się na czoło
'Wc;ią;gnięc~'a ;~o a,kcH TPl młodzieży.
cH centralnego targowiska.
J,?z w na}'bhzszYm Gzasiel"Cl'zpocznie
_. ,',
d skus'.
.
< .
oto najlepsze vlyniki. z dnia 221 Ob. Wa~~ Gomółka z P~B Nr
Slę.Of,g,a:nlz:ac;ja kół 1.:PŻ W szkotach.
BUI~l.V~ Yspecl:ln z~~~nc~y~r ~~ę 9.:, Pierwsze miejsce zajmuje ob.117 (dawl1l6'J Stolarow) oSlą·gnęła O
qPlek'llll1em t:v;.ch szkol,na okręg łÓtdz
wyłonIenIem 'eniu" eJ ',?:mSJI, ~? LiplllSka z 'PZPB Nr 1. Pracując lina dwóch szerokicn krosnach 153,6
ki z~star wv10rany w1ceurezes. Kura w :połroz.~l:Ć sz~Z,~g~lółz,ądell1 Mh1a na (i lrro.snach osiągnęł,a ob. LipiiL P'rOC'., ob. WładYsław Ka.rbicki 152 W
oWle
clho~wcz. (~.l
sta mla a U>' " ,
Y uruc 0- l 1768 • ' d"
J .
b Kaz'mCh· I '
' , . . - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.'
. , t )t'gtowiska i z.adecydować s ~a
,pro,c. , Zlenl1e] normy. eJ proc., .a o ,
l
lerz
mle ew.
W zwiazku z
tyk ł
D'
II
lTIIema .Cl.
rowadzić.
"wsv,óiłzawod;n;;,człm ob. GOłyg:owska skij 151,.5 proc.
.
.
, -.
"ar ,u ero " Zlen- s Z KOŁ Y,
h:tp ~ęd~e
i~1n'ia OgrOdP~S, czy wykonała 166,3 proc. W, przędza!, Zespołowe wyniki otrzymujemy Ulka Łodzk1ego z dwa 21. 9., 1947 BIBLIOTEKI,
tod~ ,~o ~a decyzję n~z~ądu ni PZPB Nr 1 prowadzą w dalszym nieco później niż indywidualne. - (str, 3) otrzymujemy od Północnego SWIETLICE
M~z~ ~~~~IatrWały od lipca d ar20 b ciągu ob. Maria Deredas, która wy, Wczoraj' podaliśmy w'yniki współ- Zjednoczenia Przemysłu
Szklar-

1

I

A targowiska

•

•
wClqz nie ma
•

Coraz to nowe koncepcie

I

-1 CO'ra Z w..1-=r:eJ

I

e

I

W· g•le I • czarny,
' . aament.

tl,'
le le

k' h
mers IC

Z,

na"I"!"z" 'go' .u,z· "wa r osz"'zadnle'.
v'

i

'I

I

I

,rei .

I

I

Z Ot O ks',· ga w o' k enn c wa
Ci,

I

p.

Jeszcze' raz

.,szklanej aferze'"
.
I P'lotrk · Trybun olsklm

I

.id

m~eJs.w . międzyczasie ~ Łódzk~ Spół: Ikonała, 144,2 proc. i ob. Zofia Zadzielnia. Ogrodnicza dosz~a do poro_ remba -:- 1~'.!.~ P~oc'ił'
.' i nia z PSS: talJ~'owlSko central . W dnm 2,2,. ' ZJaw y SIę w, sze_
ri~m~iała prowadZIĆ LSO a sieć reguprzoduJących pracownlczek
detalicznej sprzedaży· wa- ob. Stanisława Bulska i jej sąsiadl

.'

~:~~ow PSS.

za:vo~ctw~ w dniu 18. ,9; dziś publik~Jemy rezultaty WySCIgu pracy
z ~la 19. 9. . .
.
,
PIerwsze mIejSCe zajęły Panstwo.
we Zakłady Przemysłu Bawełniane-

sklego w Piotrkowie wyjaśnienie. z
:bAOPATRUJCIE sm
którego 'wyruKa, iż ;n-esztowanie wy
Ę
mienionYCh w nasz
.' ~'
,Yl? a rtykul,e os?bmk,ow od~ył~ SIę Jeszcze w <czaOKRĘGOWEJ
SPóŁDZIELNI
sle. kIedy Istniało Poł.~Zachodnie
OSWIATOWEJ
Zj. Przemysłu Szklarskiego. Wobec
nym Północnym Z':edno
•
W S K A f 49
..AJ.
._czemu" P?~ P lOT R K
w:;·ałym poreorganlZaCJl. wyrmel11e TELEFON 16~·44 - ZARZAD 175-78.
ni W naszYm artykule oszuści nigdY
I
nie pracowali. Ah.'tua1na stała się :"SKLEPY:
?'prawa rzez to ż
ZGIERSKA 107, RZOOWSIiA 73,PLAC
' m śle Pz;t,
',e po długot~a_ NIEPODLEGŁOSCI (Hala Targowa).
ły,
. ~ Wle .PIZestęp~y doplero, ___...;_________.;.(3_25;JI..;W,;.;)~1
teraz skIerowani zostalI do ObozU,I-.~_ _ _- - - - - -_ _ _-_.~
Pracy, (X)
Iii

W K S ! 'G A R N I

l{~ ob. Stanisława Pszczoł,kowa •. 0- go w Bełchato~-ie, dając zamiast za
ble :zPZ,PB w CzęstochowIe. OSIąg- planowanycl1 0600 kg przędzy l
Tymczasern na ,wnfe.lenCJI.GoO
b. nęły one na cżtere?h krosnach 8692 kg., co oznacza. wykonanie
111. ~pT'awa pr:y~r~ła meoczeluwa~~ 162.1 pro? ~ 160,5 dZIennej normy dziennego planu p'roduklcyjnego w
obrot: przedstct\'\ilClele Zarządu MIeJ p)..odu.kcYJneJ.
155 proc.
W PZPB Nl' 3 (dawniej Geyer)
Dmgie miejsce zajęły PZPB Nr
skiego w osobach dYl:. Wasiaka i
Sag~nowskiego· ,,!ystąp.llj ,:z now;ym pozostaję nad~l na pierwszym miej_ 16. (Niciarnia) - z wykonaniem
prOJektem. a~la~owICle/ unlćh<)· scu ob. Brolllsława Deka. Tym ra* dZIennego planu w 119,5 proc. Na
mienia targOWISKa . przez ~<l;rządzemwykonała ona na cz~erech. kro~ trzecim miejscu _ 'PZP;B Nr 2~2
Miasta na p~acl.l. Nrep?;1.ległosCi. :- snach In' pl'OC. Ob: K~y~tyna Do- (dawniej Krening), które wYkona PrzecjwkoteJk~nCepcJl. zap:rotest~- brzańska, pracując rownlez na czte_ ły 112,9 proc.
wała Łódzka Społdzle1m a OgrOdlll_ rech krosnach, wykonała 159 proc.
(D. C. n.)
cza, która na mocy umowy zawartej w. roku, ub. z Zarządem Miasta,
otrzymała prawo ~o wyłączn~go
--~---------------------~~------------------~
prowadzenia targOWIska przy. :Ulicy
Łagiewnic1dej i na urządze!,lle go
wydała ok. 5 mi1j. zł.
'Po burzliwej dys~{L~sji, przedstawia~ele Zarządu MIeJskiego po~ta.
nowHi zasięgnąć' po:~dy pl'aw~llka
odnośnie interpret aCJl zawartej ze
spółdzielnią umowY. ,
.,
\V rezultacie sprawa o!warCla tar
gowiska została ponownIe odroczo_

..,.-,

I

o

'MA'tZYNf ~yrob! T~MY

do
spodniowej z brzegiem SZPILEK
krawieokich oraz ZATRZASK.
Pośrednictwo. niewykluczone.
Zgłoszenia: "Dziennik Łódzki"
Łódź, PiotrkOWsl.ka 96, pod "J. S.".
(2957)

.DUżA SPOŁDZIELNIA KSIĘGARSKA

,zatrudni:
l, KIEROWNIKA KSIĘGARNI,·
dpbrego fachowca-organizatora.

2. EKSl'EDIENT.4.<tkel), wymagana. co najmniej' mała matura.
Choć się' Idedyś .,naciął"

NieZ1'ażonytamtą 'próbą

grubO,

lu'upka znolvuw wodę skacze.
"Teraz będzie już illaczej!"

Jest inaczej. Guz na czole.
.,JuŻ głębOką wodę wole......

Oferty pod "Spółdzielnia"
str~~R'pil!ma;

do

Admini~

. (6452~p)

DZIENNIK ŁóDZiU"N'; 262 (In 2~ g

DZIENNI

S POR TO W-i(

JUTRO START KOLARZY

W wyścigu dookoła

Polski

.Z1 .
,Kogo z'obaczymy na mecie w Ł. O· d'?
W sobotę kolarze pojadą ul. Piotrkowską
o god'z. 12 w Krakowie nastart dq wyścilg'U' kotarski,etgo
dnoko!a Polski. Wvści~ ten '011.1!:a.ni·z'Ow,any przez SP. W~da,\v'l1kza •. Czytel
nik" . budzi ogromne za,in'teresiQwanie
nile tylko w [{lotach SiPortowYlC'lt. a'Ie
i wśród starszego spoleczefl,śhva. Za
krojona na szer,oka skale impreza
kolarska przyczYni '$:ię n:i1ewątpU,wie
do s'PO'PullarY:oowaniasoortu w ' PoilJU't'H)

sb~JPi

sce. '

Bethi<e to VI wyścig kOIlarski doko
la Polski. ~rz,ed liyodna mieJ.iiŚmy bowiem WYŚ,c1:gj ot:g:arnizowane na znacznie d'ł-użsZlej traJSle nIż obe,enie
ale ni,e trzeba za,pominać o tym. ź'e
pfz,ed wÓiina z,awolcLniicy :bez większe

(~~&)Ł6~~~215~l::1~. 6r~~!!:k~i

59:J7~51. 6, Wis'z.nicki (AKS).
1929 f.
.
1.. SteTatiski ,(AKS) 83:50:38.2.
2. Mlcha,lark (LegIa) 84:31:23,4. 3. Ko
·to:dzle'iczyk (Uniilon) 84:55:51.5.4. Wię
ceik (B~K) ,85:15:17.4. 5.. Korsak:
Zalewskn (WTC), 6. KonoPczYńs1{1
(WTC),
1933 r.
1. Up,i6ski (Skoda) 64:58:0.6.
2. O~ęck,j. (,L,egi.a) 65:13:47. 3. Walsilewski (Swit) 66:13:59.4. KOlnoipczyń
ski ($wit) 66:53:49.2.5. Ziełf.l1ski (0,1'kan) 67:29:36,2. 6. l\1.oczu:lsiki.

(wrc)

Dotychczasowy wykaz

ofiarowanych nagród w wyścigu
kolarskim dookoło Polski

Lista nagród ofiarowanych w wy-

ścigu kolarskim dokoła Polski zwyclięzcom etapu Częstochowa Łódź

przedstawia się następująco:
1) lI>Dzierunik Łódzki" -

waZa z kryształem

srebrna

2) Łódzk:i OkręgoliVY Związek Ko
larski ........ puchar
3) Red. Zbigniew Skibickiz PAP
- 'puchar srebrny
4) B. Kantor - puchar srebrny'
5) Do~ Odzieżowy st. Cyrański,
Naruto.wICZ~ 14 -: kupon m a t e r i a _ !
.
łu na garnItur
~Hstrz RzeźllJioki Mari1an I'lósiada nu"
6) D/H Spiess - flakon perlum
mer 34
7) ZygmuD;t :Kowalski. Nawrot 3

-

rama r.akrety te-nisowej

8) Tadeusz Rogalski, Ł6dź, 11-go 1.500 m,4X100 m. 100x200x300x400
Listo.pada 3/5 "Zakład Krawiecki metrów. skok WZ;WYIŻ. 'w da1. kula
Męski, Damski 1., Wojskowy" 7 1/4 k,g, dysk 2 k1g,
płatne uszycie garnitun'J. dla ko1a~
Organ!ilza,cia. zawod6ws,poczywa'
rza łódzkliego, .kt6ry jako. trzeci w rękaich ŁMKS. ZWM i TlJI~ pr~Y
przyjedzie do Helenowa
popaJl'Cliu teabnkznyni i sędzl,owslom
9) Państwowa Cen1:ł-ahi Handlo- .ŁKS i LOZLA"
wa (kupon (100 proc. wełny) ma*
Bilety Itl'a ilJ<?,wY,isza • imprezę ~l)
teriału na garnitur
"
n~hYC'la wpmu z-a.wo<~lo~ trIa sta,d~o:
10) Powszechna Spółdzielnia Spo n'l'e. Pr'zledp'la'ty młodzwzv szkolpeJ 1.
żywców _ kupon materiału na"gar:zrzesZOi11Iei W ZWM i TUR w Io,rwe
nitur
wpłaty 20 li 30 zł na OIdhudnwe War
11) Za.kładyR.adiotechl1:iczne ,l- szawv 'Plfzelewać należy 1lil- PiKO
KA" Łomżvńska 8 - aparat radlo. Nr 4431.
"
wy4damp~wY
. 12). SpółdzielnIa Sztuki i Przemysłu Ludowego talerz dreVlrniany.

bez-I

Bóber Leonard startułe pod numerem
feraln.el trzynastkd

20 tysięcy młodzieży
no stadionie .tKS
Dni,a 27 wrze,śniabr. (sobo.ta) .o \god'zillnie 11' o,d:będzile się na stadionie
ŁI}S tr6iMlj lekkoat1>e,tvc:uny. Dom1 ędzv h6dzkiim Miedzys,zkoln:vm KIIU"j
,betU SPtQrtoiWll'Jtt a ZWM i OM TUR.

" . aijgawZlat(!)<rom 1m:p,rtez,y', \p:.,.ytŚ-W'ie~
m:vś1 zamail1f~e1Stowan\'a prze'z tÓtdtkll
młodzież s'zkolna i rnł,ó'dzie'2: zrze~(}.ną w olr,g:alnizacja'c'h mtodzi,eżowych

,go tfludu mo.&"M II\:orzyS'tać z doskona-I
1939 r.
l~;:!.g'o s~rzett~ i nie byli \V~l'Ci~ń?ze!lll 1. Na,pierata (Svr) 41 :33:53 2 Rze
ftzy?~me, NIe ule,g-a wa~pl:woSCl, ze I źnkki {Svr.) 41:'5(:13.4, 3. ]asI(óIski
\,:VSCj~ \y 1948 ro:ku Obe,]mle \Vszyst-I (Łódź) 42:10:55.8, 4 Bielliek (Ork~nl
k).e In~)Wlle:k,sze ml,a~ta w Polsce !pyze 42:12:27.6. 5. Łoza (Garba>rnia) _
br~elgall~C .trasa SWOI]ą przez !<rakow, 42:31 :06.9: 6 CienIe'i Si" (W1'C)
•
łVKl
•
I,atowJce. Wrocław. Sz,czeclTl. OdyGda6sk.
Wars'za·I._______________....
nię.

Poznań.

Ł6dź.

wę.

a mooe n-awe't przez LubUn l
BiatyMok.
Warto przypomnieć ja:ki:e uzyskane byty dotY1dhczas wv,tliki. Pr.z~eld
sław:a'ia Slve one naS'te'Puia:co:
1928 r.

Rudert Ryszard' sła·riu!te jako kolarz

pod nu.merem 14

I

VICKI BAUM

1. Wiecek (BdlR'. KK) 58.00:19. 2,

Olecki (iLeg-ia) 59.1(}:35. 3. Kto8ew.i cz
1

52

lU D· Z ł
( ł-łO·fElU
Autoryzowany przekład
ZOFII PETERSOWEJ

Powieść
_I_ue

Zaśmiał się, kaszląc z flegmą, i wskazał mu krzesło
obok siebie. Preys.sing usiadł na:przeciwko Schweiinnanna.·
Był pod przeklętym wrażeniem, że wstał 'lewą nogą,
i zanim zaczął mówić, :już warga jego pod wąsem pokryła się; potem.
S chwei malnn, o czerwonych :po"viekach i dużych wysu
niętych, a rozciagłych ustach małpy, przedstawił . mu
trzeciego pana, "
.
~ Nasz syndyk, dokt6r·Waitz.
Był to młody jeszcze .:złowiek o wyglądzie, wbrew
rzeczywIstości, niecó roztargnionym. Umiał on być bardzo nieprzydemnypodczas
konferencji, przerywając
ją atakowaniem strony przeciwnej i argumentami nie
do zbicia, a wszystko wy:pov,l"adał huczącym, donośnym
głosem. Takiego właś!lle sprowadzili więc ze sobą panowie z Chemnitz ...
- My się już znamy - rzekł P1'eyssing, ·nie o'kazulac w:ielkiego zadowolen.ia. Schweirnann poda! mu przez
~tół cygaro, a dokt6r Zinnowitz :położył przed sobą,na
aktach wieczne pióro, wyjęte z kieszeni. Dalej, pr.zy
końcu stołu, za karafką wody i szklankami, zlekka przyćmionymi i dr.żącymi na. czarnej ta,ece, Helo"oć na dole
przejeżdżał autobus, sied;:;ie.ła jeszcze jedna istota bezba!'VVIna: Płoniykówna I z blokiem do stenografii w ręku.
Niemłoda już i 'zgaszorya, z Ci;,eniuchnym białawym pU'3Zkiem na policzkach, dyskretna, obow1a2~pwa) niepodobna w żadnvm razle dĆi Płomykówny II.
4 DZIENNU': LóDZliI r\l' 262 (812,

Relacje' ~le1ouiC21ne r; wyś
cigu' kolarskiego dool(oła Pólsld podawać będzi:e specjalny
wysłannJiłi: "Dziennika. 1.6dzkie..
go" red. Jarosław N1tecieoId.

ZWM

11

~,.,

TUR swego udziatu w o,ctbtt-

wie Stolic:v o.raz

CillęĆ

zdobyda po-

ważn,ej kwotvp:enieżrwi dopr~eka.

zania Komitetowi Odbudowy War_

e

Haw~

.
Ot'!.l?:aniz,atol'zv maia z,Ripewttiony u~
dZli'a,t ws'zystkiClh t6dzk,i,ch szk6ł śred
nich. kt6re tl~O dnia p02 lekcjac[l

będa

z \.voltri<one z

zadęćszkollnv,eh

W dniu tym 1kzyć się należy z 15-·
20 tvsiiacall11i wfdz6w na za,wodiach
lekko atletvcznvd.

W proll:ramie t r6imelcz:
Dz"lewczęta: 60 m. 100 'm.4XI00 f11
i

Bolesław NaOiierała (Waif.S'Zawa) bMó
skOlk WZWYiż. w ,dal. kula 4' kg•. dYSk: '101 tytułti dwUk,r~ego mistrza bien
1 k,g;
.dookoła Polski. Stalrtuie pod Butne. ChłoiJ)'CY: {OO m. 200 1:11, 400 m,
rem 3
.

-

- Ładne to pióro wieczne - rzekł' Schweimall1JIl do przed:stawfrały bardzo pokazną sumę, wyrazaJącą się \li
Zinnowitza - j.ak!1ej tó' marki? Bardzo" ładne.
grUlIltach, zabudowaniach i maszymach, w materiała.cłt·
- Podoba się panu? PrzysyłaJą mi je z Londynu. gotowych oraz w surowc:ach, wpatenta,ch itp. a przede
Prawda, że ładne? - odr,zekł Zinnowitz, 1cladąc płyn- wszystkim W na,leżnościach u dłuŻinikiów. Obrót roczn~
nie swój podpis na notatniKU. Wszyscy panowie ,przy- i czysty doch6d olsiągały sta~e solidną średnią wysoikosc,
glądali się temu z zajęc1iem.
.
a dywidenda zeSzłoroczna wynQSliiła g,S' proc.
- Ile to kosz,tu:je, jeżeli woLno zapytać? - zlasięgnęł
Ziooowitz odczytaJł cyfry, ·a PreYlSlIDlng przysłucl1iwał
informacji Pr'eyssing i, wY1ą.wszty' własne swe pióro się im zpr,zyjjemnością ..W 'j~go falbryce wszYiS,tko było
wieczre, P?łożył je przed sob,ą na stole. Panowie patr.zyli w porząd.k;u, a produkcję z odpadków, która sama jedna
teraz tutaj.
dafa 300.0001hrutto on osobiście zorga,nizował! .SpD}.
- Powyź;ej trzech funtów bez da. PrzyWiózł mI Je _ . rzal na Gerste,nkorna; ~iwał on W zamyślenliru. siwą gło
znajomy - objaśnił Zinnowitz-bardzo wygodna rzecz, wą. Jalk sz,czotką wl~SÓW, ruch ten był trochę prostacki,
bardzo.
I
a właściiwy przeibiegłj71m starym ludziom.
Wszy>st'kie glowy skupiły się nad 'stołem, jak giowy
Scheimann cmokał
cygaro i wyglądal, jakby.w,Cs.. uczniak6-1N przy oglą.48Jniuowego malachitowego wie- le nie słuchał. Waltz kon'troaował każdą wymienioną po-.
cznego pióra z Londynu, Był to przedmiot godny, by zycj.ę na podstawie notatek w swym małymsk6Tkow Y1l1
się nim pięciu doros.łJl1ch u~zestnik6w konferencji zajmo' note.c;i;,ę. Plomykówna I, artystka w trudnej sztuce sewało przez ca,łe trzy minuty.
.
kretarzowania bez istnienia jej o.sOlby, zapatrzona, bYła',
- No, a teraz wezmy się do interesu - odezwał się na refleksy loa kartce, a ołówek w jed ręku cz~kał.~
wreszcie Ge1"!nstenkonn zaflegmionym głosem i' zaraz dr osł:rzOlt1Y. Jak mały bagnet. Zinnowitz wydostat mną
iinnowitz, opa dsz y , swe bezkrwiste palce. na zielonej plikę papierów z' nagromadzonych aktów i pr.zeszedlł
kapie, roz,począł swoje expose w przygotowanych poto- . do stanu Wyrdb6w Dzialnych' w Chemnitz. JegO' długa
czystych słowach.
c1i,enka broda chińczYlka pOtrus.za,ła się przy m.ówieniu
Prey:ssli.ng wypoczyw~d przez ten czas. Sa'm nie \był w górę i w cs'l6ł.
dobrym mówcą i miał wdzięczność dla Zinnowitza za
Sądząc z da,nych cyfrowych, Towarzystwo' w Chemwyręczenie go w tej pracy oraz za to, że zdBlnia jego nitz było znac,znie mniejszym pTzedsięlbiorstwem~ posiaw
rozwijały się jasno i gładko, jak nić z maszyny. Na dało w p01'ównaniu z Saxonią połowę akcyj, a: bilans.
póczątku mówił o rzecza:cn, oddawna przetrawl,onych wykazywał ba'rdzo' napr·ężone położenie. Na artlortyzajuż naprzygotowawcz)'lCh sesdach. Reasumując, wykalzal cję Sipisano tytko najpotrzelbnJ!,ejsze sumy, a r6wnoczeSraz jeszcze' stan sprawy, popierając swe wywody raz 'nie Wypłacono zadziwiająco duią tantiemę. Obrót roczJednYm aktem, raz drugim, wyjmowanym z teki, przy- ny był pokaź.ny, lecz CZY1Sty dochód nie odpowiadał jego
bliżając długie kolumny cyfr do krótkowz1'o'cznycn oczu, wysakości, przy tym liczby bilansowe .,~tały się nieoczeby je płynnie odczytać.
ki!walnej wysokości.
Stą;n więc sprawy, ujmując ją W, całości raz jeszcze,
Zinnow:itz nakreślił. Ulprze(jtmie znak zapytania za
przedstawiał się na&:tępująco: Tow. Akc. Bawełna Sa- ostatn{~lffii przećzytanym' cyframi i spoj:rzał na starego
xonia, prod'ukt.ljęce główn!;e materiały bawełniane, koce, Gerstenkorna.
- Chyba więcej - rzekł Ge1'stenkorn - chyba więderki, a z wyczesek, pewien . rodzaj bardzo wziętych
scierek . do szorowa'1ia. było jlqedsiębiorstwem średniej cej. M~ie pan Slpokojtifi,e wziąć okrągłe 250.000 marek.
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daje do pul.llic~nej wiado!l1ości, :ile Alia.
sta,~ja JEDYNAK, za;m, w Pabda;nica(;'h .
pr;,;;y ul. NanltOlWi.czą- [) uzyslw.łl:t ~wo.
.lenie na ?imianę imienia "NATALIA ...

Proszc ozwo!uli'f)inie.

.

'

J"kto, nie mam? WctOI'>li
lU
,
1,\

lnzvklac1 %.osta Wilalll 1H{ stąle t< ,u·
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Du nelU'ologów inż. WIIi:TORA. SOMlUERA,
niedopa,,f,rzm1iła liol'ckty fatalny błąd. był
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TRANSPORTY SAMOCHODOWE
WYKONUJl~

1'0

CEXt\CllPRZYS':rĘPNYCH

Łódzka Spółka

Transportowa

:z: o' o.

LóD:t, ul. PIOTRKOWSKA Nr 24. -

'fełefQn

260,18.
(P. 1423)

I

10--13 od 16-ej. tel. 272,70.

PLUSKWY

.

Zjednoczenie Przemysłu Skórzanego Okręgu Łódzkiego

w 'stan likwidacji
w· Z\rVl~ZKU Z TYM \VZY'VAJU WSZYSTJ\JClI WI~RZYCIEJ",1 OJt,.U O~Q
BY Z.t;UNTERESOWANł~ DO ZOJ... OSZENIA WRAZ Z DOWODAM] SWOICH I'RE'r:Il.lNSJI I PltAW W S'l'OSUNKlT DO ZJEJJNUCZENIA PJtZEl\JYS1.:U SKQn.ZAN}~
GO ()l\R]~GV ł.. ODZRIlJGO ORAZ PODI..EGJ,.,.,Cll l\IU ZAI\.LAI?Ó~V.W O.ZASOI{~E
(,;tun NAłfPótNIF~J DO UNIA 31 HRUBNLl\. 1947 r· W nnJRZE 14IK\VIDATO:RA.
;iiESZCZi~,CVl\'J 8i-ap W SI.:.:JDZXRIE ZJEDNOOZENIA, UL. PIO?'RKOWSKA 102 a.
W GOnZINA.(iH on 9,tt~j DO lS-t,ej.
LIIiWIDA'l'On
ZJJlII1NO(JZl!iNIA PRZ~:MYSLU SĘóRZANEGO

LODZIUEGO

'OLE',

ł1 E
.

Duży

I INNE ROBACTWO

TĘPI,-.

"I N S E li T O L"
przewyż&za D, D. T.

żądać wszędzie!

I:q.

.

~

ClI
,-,

biufC)\Ve, sypiu,Jnie,' $toIQWe,. g.'ab. h.lety
. , kuchnie, t;ap.C~nY..f.
~toły, lu'zesła. Poleca najtaniej:
..DZIAŁ MEBLOWY" Sp. BUDOWA.
Lódź.

wybór

~ob.sluga

fachowa.·

ul. Piotrkowslm 154 tel. 20~.84
.
(98;N)J

PRZETARG

'l'RZEcaODZI z DNIEM 1 PA~DZIERNmA 1947 r.

OIiRĘGU

U'ELu.

w dru,u wczol'ajszYl11 w "Dzie-nnilru l..ódzkim",

ciel f-my FI'. Glugla i S~J.(a, upl'zej.

ZA~,Zl~DZENIE'M CEN"'rRALN]!]QO ZARZ·łDU PRZEl\fY~LU .sKóR~A..~EGO
Z lłN1A 12 SIERPNIA lIH7 r., L. tJz: ~~O.g, l1014a)81 J4"1, _Wl.l)ANYM N~~ p<.m·
S'rAWIE lTPOWA~NUIŃIA l\fINlS'l'll.nS'H\'A PRZEMYSl..1) I HANDLU Z DNL'\
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S.. ka

fabryki w godziltl\!1.ch (Id S-ej (lo W-tej.

I
mie przeprasza Z'tl pewn-s Ęanieprzebitko' .
wą. opa.rtą, na. ramowym phl111e
dhall;e interesów firmy.
(Z956)
k nt an'l]' e i J t l. h'l ,," '\y
O',
l.
g~.
U'YYnę ,J uriPO .
kalk u1 !ł'cję kosztów wla,gnych, ;trkusz rozliczeniowy, organizację TEATR "SYRENA" - TRAUGUTTA l
przedsiębiQl"L!tw i bi~u'owości i plas
O$tatni tydzień komedii R, Nit!whl'O.
I -I'
'1\ Ud l!iie l a :]' wicza "XC.B DWO.C"I"
z piosen.kami 2.
noWanIe,
-'-lhormaCJ
~'.
Gozdawy l W. StEjpnia.
Od wtorku, dni.1
zapiSy pt'zyj.muje seltl'etariat ul. SO bm, "COJ;.ORAno·' Z. Gozdawy i W,
źlIromsIdl'go 'l'!,. Vi godZinach od
stępnia z udzli'lern całego ';!:espołu ;,SV,
l6-tej do 18-tej.
,RENY", Poez, prZedst. o godz. 19.~!L Ka- I
<191 W)
sa T(';stnl ,$'lI,ĘNA" czynlla oel. gv:lz.

~.·""I--

WI' ZUJ., <

0l.'łaMa. ni,n.iejl~zYm pr"etan!:
WYKONANIE 1.000 SZTUK OD1~E\VÓW TllA:NSF'Om{ATOllA.

obejmUjący kslęgO'.voŚć

JL._-----------(.u.

.

CZY'
'd . 1:;1

jeden z przybyłych.
- Nie. Nie
' widzia,lem - od'"
parł Waldemar i' nagle
zadrżał.
•
Za jego plecami ".wydawca. " ~awo
łal:·

DETAL!

NA

1: . . . . - - - - - - - - - - - - - - - . . :

:v'.'.f do '{ "lseth,.i.

spytał

-

LODZliA

GROnZ.RA nADA LO"WIEOKA
zawiadamia członków P. Z. f~.

prz.~'"

P"RZETARG

---,:1

L · '

.

męzczyzn

1'.U·S'tWOWA F.UUll'Kt\ AI'AUA'tóW E.LEl{TRY(JZNVCH Hl ':\1 A tS 8"
,
ŁÓDZ. uJ. GDAŃSliA Nr 1S8

Cz.eml1;~ Mar'isoia c'he;e Qdejść'~ 1':""_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1:3.() 1);1.11'.' 'll',"e 111:\ cTrl 111.ni'e z".u.fa. II

tl in.

woc 1

(l{. 12601

StarQSJta P<lrwiatoWY Horodecki.
(K. 121J5)

St.uiaCi4 do pan:';

1

pan Ao przypad/dem nie

POZN<1.8, SOLNA 12 (:róg Ko~ciu!ilz. ki).
Telefon 52(;..,22 i '79..85.

•

t . d ' l .

hiąlych [ąrtuchąch.
Uciekł nart' Modc.·. ""'
.. S
~ (J"''''
wozu wariat, proszę pana.

t~nio

HUR.T.t

tn1.1CJan

-

DOIli HANDLOWY

J.. S.K,;(
RA
lU

'l"'

a

W

SPRZEDAJE
okazyjnie

t'l

W-------------~'!""'~~

i

Zaufanie

S

8Z.<\FY śh:sltl'skie, używane (ma.sowo)

II

c<

Aj)nV\ _. ,,\Veololy pensjonat",
8;\.JKA-- "M.łoctoŚó TO!\1l.l.f'Jza I:!Jt:li'50na",

do szycia i IJodstawy, LUSTRA, nA,
DIOSPRZł'T D~WIG \R" RIT"''''''
•
CI,
..'
"
. .>C,
. .a .... WO~
docilJ,g'Qw e i t,a,uaUl/:f\cyjne, STOl,Y i

''''

.

(1\01; P;inf;l'(1l\'I!\lti)

(449/Pr,)

Na podE!tawie art. 7 dt&retu z dnia 8. 3. 1946 t. (Dz. U. R. p.
Nr 13 poz. 87) Główny Urzą.d Likwidacyjny ogł'ilsza przetarg nie.
(Igraniczony . na Spned3Żz.użyty<,h SWllOCbudów osobowych i tna-

t>zyuy elel{tl'~7c:llnej do wyl.a,zów. Bliższe informacje uzyska'Ć rnożna
IV Wyclzia.Ie GosPQ4arczym, codziennie w g'odzinach urzędowych Lódź, \lI. Po}udnjowa Nl' 9, po'kój Nl' 8.
Oferty należy składać w.' zaklejonych kopertach .z napisem:
"Ot\~rt!l, na za.kup samoGhodu", względnie "maszyny" w kanctllaril
głównej G. U, L. do dlfia 27, 9, 1947 T" dó godziny 9.tej,
Wadium przetargowe zgodnie z przepisami w wysokości 1~
sumy oferowanej należy wpłacić nn rachune]{ sum depozytowych
Głównego Urzędu Likwidacyjnego w kasie I Urzędu Skarbowego
w Lod;ł:i, a kwit dQłą.czyć do oferty.
Otwarcie orert rl8.stą,p,i tego samego dnia o godz. lO-tej.
Główny Urząd Likwidacyjny zastrzega sobie prawo wyboru
oferenta, jak ró\vnież prawou:nleważnienioa przetargu bez podani:l
powodóW i ponoszenia ja.kiegokolwielr. odszl~odowania,
(P, 1424)
llZIJi;NNllt

ŁGllZKI

.Nr 202 ml'!/.) 3

PRZETARG

l\UEJSKI KOl\DTET OBCHODU DNIA S PóŁ D Z I.E L C Z O @ C l

DAMSKIE, MĘSKIE,
JESIONKI, FOKI, SPODY
FUTRZANE, PELISY, F U T R A
po zniżonych cenMh

DLA WYKAZANIA DOTYCHCZASOWEGO DO:ROBI\:U SPIlLDZIEI,CZEGO

p AL T A

Urząd Wojewódzki Lódz,ki Wydział Odbudowy, ul. Ogrodowa
15 ogłasza przeta'rg nieQg.I'aniczony na roboty stolarslde li de-

Nr
kal'r-:,kie w willi "Rafałówka", gmina Męka, pow. Sieradzki.
Oferty z podpisanym kosztorysem w zalakowanych koperta:r.b
z na.pisem "Oferta na roboty stolarskie i dekarskie w wHli "Rarfa·
łówl-ra" należy składać w Urzęd,zie vVojewódzkiin ł.Jódzldm -- 'vVydzirał Odbudowy, pokój 151 do dnia 29 vvrz.eśnia 1947 t.; godzina lO,
gdzi'0 nastą:pi komisyjne otwar<~ie kopert {) go.{i:;;inie 10,30.
Do oferty należy dołączyć kwit na wa;dium złożone w I Urzę
dzie S:\:arbowym w Łodzi w wyso!{Ośct 1% sumy oferowa'TIej (od obo·
wiązku złożenia wadium zVio}nione są przedsiębiorstwa państwowe,
lub pOd za.rządem państwowym).
BlLższych informacji udziela Urz'ąd Wojewódzki -- Wy~ział Od·
budowy, Dziai: przete,rgów, po~ój Nr 139, g1dzie za 'zwrotem kosztó'w
ofer'encj. mO~1 otrzyma.ć ś'l,epe lwsztorysy, wan!~lkl pYzetargowe
oraz projekt umowy.
Urząd vV{)jewódzki Łódzki .- ':Vydział Odl1ud('W~7 zastrzega sobie prawo swobodnego W'jboru oferenta, bez wzgIędl.! na .cenę, jak
też unieważnienia przetargu bez podania powodó',,,,
(P. 1421)

palta damskie na wato_
linie.
• 7.500 do U.OOO
p.tlta męskie. • • • • 8.400 do .19.000
ttbrania męskie
• 6.pOO do l'i.500
:UlOO
ubrania cllłopięce •
peiisy z kołnierzem fll-

trzanym.
błamy

,,P. P. "FIL.!\ł POLSlil" ogłaszaJ przetarg nieogl'ani~!l<RY !1adost-awę
2.000 sztuk. foteli kinowych z drz·ewa bukowego wig' wzoru fabryki
"Gościcino" z rolm Hl l6 Nr 11098. -- Tennin dosta\~.ry 6 tygodni ocl
dnia podpisania umowy. - Dokł,Rtdny wzór obejrzeć można w 'Wydziale Budowla,nym C. Z, K., ul. Sienkiewicza 33, w godzinach urzę_
dowani'a. - Termin Ekl'i:Ldania ofert w zala'kowanych kopertach z na-·
piS'e'ID "Oferta na fotele upływa r'lnia 8. 10. 1947 r" o godz. lO_tej.
Oferenci za wyjątkiem przedsiębiorstw pań:stwowy'ch i spółdziGi
czych winni d'Ołączyć kwit na wpłaco'TIe W8.a.iUT.1 do k,vsy "Filmu
Polskiego" w wysokości 2% od sumy oferm;ranej. --- OtWctTcie olert
n3lStą;pi 8. 10. 1947 r". o godz. lLtej. Zgs,t~'zega E~ę :prawó: Dowolnego wyboru oferenta,
uniew'aŹ'...llieni:a, przetargu bicz. p(}dania
przyczyn ponoszenia jakiejkolw iek odpo,"viedzialności.
(460/F:r.)
l

U

spody fut.rza-

.

weneryczne. s/;:órne,
109-6, tel. 138-52.

l

FIRMA EGZYSTUJE· OD BORU 1922.

,

(138jP)

11-:lP-i~-;r.-l\-rs-za-.Ł-(j-D-Z-K-t\.-.- - - - - -

I KONRADA AOLEIA

.I~ .

l'i'41!:>'OV="

.~ (""-"'''l'''.~''~ ~

l'l-·":-·~i~C
o!\ 'h U .•

LóD1;, ul. PIOTRKOWSKA Nr 85
TeJefOfJl l05-91
poleca! śWIECE KOśCIELNE, GOSPO'I

~:~':~ :A=::=y:"·g.:;~_
........,

WYSIA ASPÓŁDZIELCZA'
w HELENOWIE

Uroczyste ot\'varcie odbyło się
WYSTAWA

dnia

TRWAć BĘDZIE

Wejście bezpłatne!

21. 9. (nledzil01a) o godz: H-tej.

od 21. 9. do 28. 9. 1947 r.

włąCznie

w godzinach od 9-tej do 19-tej.

Bufet na miejscu:
Dojazd tra.mwajem Nr 6 (przystanek przy ul. SterUngru).

OBW'IESZCZENIE
Zarząd

171 . 0:J(;~J~~; \

sprze- I
_ I da.~n. Łódz, ks. BrzóZJld, 18. Stefail-I
ordYnuje 3--6.: sIn.
(6411 p)
(104IFO!
, ----.----';i
. OPONY
szmelCOwe kupi zaldad [
Dr· PIETRASZKIEWICZ specJall !WUlkaniZaCyjny "Wulkanit" Łódź. I
s~ c!1or~b uszu, nosa, gardła 3·--4· Południowa 29.
(448 Pl') i
SlenkiewlCza 73.
(178 P)
___ ~ ____ . .
,
ZNICZE NAQROBKOWIi! POle..:a)
Dr PIESKO W - nerwowe, wewnę- 'Wytwórnia Chemiczna ,AS". -.
~dika eJ:ktrowstrząg y • 3-~i7l~) Łódź, południowe 73180, tel. 117-'14. \

pies bernardyn.
(454 pr)
Zeromskiego
31

ZAMIENIĘ 2

pokoje k~chnla. łazienka, gaz. Centrum Łod:t na ta- ·(7NIE'VAtNIA!1 zgubione leglty.
kieź lub
podobne Warszawa, macje: Bratniac:ką i uniwersyte.
Zgłaszać Łódź,
ul. SienkieWicza cką. Kurantówna Halina i Wla..
nr 52, m. 17, Ragan.
(63711 p) dzińska );1ozenna, Zwirki 26. (6484 P

"News Chr.onicle")

Podobnoś się

GÓRY za pół roku zapłacę. za
pokój umeblowany. "Sublokator". SKRADZIONO legit~aCję sM•
(2943) boWą. i dwie tramwajowe na nazwisko Marosik Stanisław. BroniPOSZUKUJĘ 2 pokojowego miesz- sławy 9.
(2951)
kania śródmieście. Wszelkieko-

Z

t"
_. Ar«:b, to. t~,
n. wes la
Jes~ zawiła, .

--------------_~ I PG g'2neralnym remoncie,

hdminisLracyjny -"- wzywa

PRZYBŁĄKAł. się

Zaręczyła?

Piotrlww"k'ł:
.__ . - - .. _~-f173P) I S.:'..i?IOCHOn Opel Blitz .3 tonowy

Wydział

l

!
-

-

___..._____________
(Sklep).'
LOK1..LE---_________ Odebrać
można,

.

Z

Łodzi

nieczYllnych, atby w terminie do dnia 10 listopada 1". b. zgłosiły w:}
wła;.§ciwymSt:aróstwie Grodzkim taIcie mienie, podają;c:
1. gdzie się to mienie znajduje,
2. z cz'ego się składa (dom, plac, ogród, forteiPian, urządzenie
świetlicy itp.),
3. nazwę stowarzyszenia,któ.reg'o wŁasnością mienie to było
przed wojną,
.
.
4. czy zawiadomiono już jrakąś whl,dzę, ewentualnie jaką· ~ kiedy,o posia'daniu danego mienia.
W wypaJctku niezgłoszenfa powyższych danych posiadacze mi~
n[a stowarzyszeń obecni!e nieczynnych będą poc:'ą.g:ttlęci do odpowie'dzialnoś,ci karnej za Przywłaszczenie.
Łódź, dnia 22 września 1947 r.
(280jZ)
Zarząd Miejsld w Łodzi.

":a.--:-____............__............................................................................

(:Rys.

Mtejslki. w

ws:zystk~eosoby i instytucj!e, które posiadają mienie nieruchome
,1 ruchome, będące przed wojną. wI'3.sllQ!,<;c:ą stowarzysz'eh, obecnie

.....

-------1·

zwrócę, ~::~~~~:....~~'"~=.) UNIEWAZNIAM skradziony .doWód osobisty, wYdany przez '1 KąPIOTRKOWSKA.
Sklep
mały misariatMO,Bieńkowski Tadeusz
punkt dobry odstąpię. Oferty "Ku- _ Dąbrowska. 33.
(6H5 p)
piec", Piotrkowska 55, Prasa.
R",'LI"C' nrAby".
\
(456 pr)
..
'..
..,lU
r v
.---------~--- UNIEWA:tNIA!\oI skradzIony·dowód
POKOJ otrzyma studentka za po. osobisty, akt ślubu, kartę rej. RKU
\lUOC w matematyce i francuskim. PłOCk na nazw. Kobylarz Mikoh~,
Oferty pOd ,.Oddzielny". (6447 P): zam. WYSOCkiego" 6, m. 10.
(2962)
(P 14B) I·'UTRO
KARAKUŁOWE SPR7.E-\ POMOC domowa potrzebna od za-'--- -_.-----"".
'_
Dr PROCHACKI, speCjaiista. skór I SiLNIKI i wiertari;~jektry~znę DAM. Pomor;;ka 41a - 14. (IlH9 p) raz. zgłos::enia 0.0 godz. 16, Aleja~OTRZEBNY garaż z kan;ałem dl~'UN~EW4:2:NlAM
skradzione ml
ne, weneryczne.
Legionów 17, duży w:Vbór, Kupna _ sprz\"dll:':. .
.,
\
'\t,-;gd-:~~'\ta: la;.....U.... '.
(4\,,9 ~)1:J je:tneg,!, samoCl'l9~U
~~. 1WsJ:n~jenle n h..bm't}l.~j",,";'..J~'
l2-1 3-6
(2710)!
.
, • k
'k
1!='O~CZOSZNTCZt\
ttlas:!:)"nę '1{:">- ~~ .......... _---~~'~ ~ • • "~~lel'o:t.r:tCZl:tt,,, .... ,-..,... .
w.~
ne. ,.na ;naz:wrSJ«)~rla
R();;
•
,
Sklep t.~bryczny, PUhr OW:; B" ~ mercjalka 110 igi.eł 3112 cnle S1)loze- POTR~EBNA
w:,-,kWal1f~kQwana
,
, '(6435 p) żałskal - pr~~ Sad
Gl'odzki VI
Dr HOREClH cho!'oby żoladka, k~. ~:l:_~:=.___ ~ __ ._.___~...::, dam ~,ód~, .Mlanows~dego 7 (przy ~jelęgmar~a. d~ p6łtorarocz~~~~,.
--.- Zgierzu, dn. 13.3. 46.
(6U3 p)
Szek
watroby
NarutoWIcza 23. I ..... żK \ . _
I-1"s czyn" "tolv \ BrzeZlfiSkJ€J).
::N~D); aZ1Ecka. Wal nnk, dobre.
KO-l.n I LOKAL przemysłowy POszUkIWa-j
,
.'
(P. 1293) 1 .....os: 1 ,!!Lll~we. l'. o. '>; r i"
~kle'
,.~_~ ___ ~ l.skiego 14, m. 10.
(643 pl r,y, szczegf)iowe oferty pod ,;Wy- " - _.•_ . ---~. ; ~a~aw~n.,. a k~zesła. st11 sIr 121.Ji GUZIKI kOlejowe, Fzkolne, i1ar~; - - - - - - - - - - - - - .- - - (' hvórnia".
(/1446 p) ZGUBIONO portfel z dowodem oDr BElCHER - 3pecjalists" we·: ~~:~::___.~ _ _ _ _ _ •._,-: Icerski~ i inne poleca, Sikorski GOSPODYNI na_ przychodn:e po- _ . -•• ~-._. _ _ _ _ _~_ _ sObistym, palcówkę i dokumentane~czne, skór~e, płciowe (za.bu: l i't.łP('l, -t;:,;":y ;olkfaCl 1'.leblJ :-! Ga Bolesław. Kraków. j<alwarY.iS:{:[l I tJ:zebna od ~ara,.. , Re:!erenc~e .~O·I SAMOTNA, pracująca pOSZUkuje mi. Zwro.t za :wy?agrodzeniem,
nema). POłudmowa 2? ~odz. 7-8 jl'~ł!l ._ Pawele:tyk, Łtdź, \lI. Dr' nr 34.
(K 1~.17J \ n~eczn~.
Zgłasz.a~ ~'< tel:.:?,uh,Z-j sublok.atorsklego.
niekrępujaC'E'go I Grabski, Llmanowsklego 56. r,rl. 9.
rano. 2-5,
(167 P) i ?róchnl!m.
j
(Z[Jwi,dz!;!l.)
t,~l. l .--.------.-. -' --:-- ____
Ime 26u-lO, lub ,8a-5".
(0,,1 p) pokoju przy rodzinie.
Dzielnica i
(6H2 p)
•
I 175-7f,.
POle?1l
llr::.jtanicj
!{1 G bl'! I SAMOCH0!J A~ler Tnumf ':V: c1o-. ;~~--------.----..• ~._k
obojętna. Tel. 124-14. Pietrzyeka. 'I
~:r . BlltVCKl, spe.I?Jalista ~~lOr~!:l1 !J;urowe, syplalr,Je., stołowe, g'ibl brym stanle, sprzedam. VI18da- .311 PLEBANIĘ Sw. FranCIszka do I
(fl450 P) UNIEWA. ~NIAlVI zagu.·biony . do2~le'lCh! ~kUSZerIl. l' r~rzy)muJe i nety, kuchnie, tapczany. ;,to!y. i mość 1.12-02 po godz. 16-ej. (2924~ l Pl'?boszcz~ 'potrzebna Kucharka.:
•.
.
wód akademicki oraz legif;:lJnHcię
• eglOnow iJ, tele~on lGo-~9;., , \ krzesła,., fote~e \ ,łÓŻ1{a. WYkon!':·; - ... -'
....... I Uhca Pablamcka.
(6461 p)
o.lB. P. nan:a·zwisko Leokadia BO______________<_7_,gJ Ime solIdne I pun,nualne. (104 N) ':.!EBLE wszelkie~o rodzajU kupu-I ·_·_~ _________· ___ """_" ___ I·FARMACF.UTKA
(~aglster) ·~I"'ow" k
'ł 'd" p' neo '
83
' _
. .
- - 7 - - - ' - ; - - - " : je i. sprzedaje "stolarnia
Kra,'!i- : ~l{SPEDIENTI\:A rutyno,,:al1a mo- i sZl';kUje .sublo~atorsklego POkOJ~. i'·
ms a, .0 z, .10 r WSK~ '4'
~~W~JCI,K 'i:Cl'"t~ 178\~t'obY SPRZEDAM fortepJ.an ,.Remberg" I ckiego (przy ul. Rzgowskiei, przy! ze się zgłosić docuklerm. Tadeu- \ zgr,oszema Zgierska 146 "AP1,,:k3 .; ' _ _~~ ____~"""',q_. _ (~
• rzezna
• e e on
<":,34 p l Nilwrot 21-1, godz. 3--6,
(29·1(.) : 'ltanek Piaseczna).
455 Pl') l sza Szaniawskiego,
Piotrkowslm I
.6-1.. 1 p l ; .
.'

Dr

PIWECJH Piotrkowska 35 -

wewnętrzne

OTWARTA

Józef Stankiew!cz

_______ :..... i
(168 P) ~ SPRZEDAl\t sypialnię jasną. pta-I
- - - - - - - - - - _ _ _ ___ ; 3:e oezl·w, Pogonowskiego 45, m 28 I
Dr GOł.ĄBIEWSI{J W.
choroby; w podwórzu.
(6410 pJ
kobiece i wewnętrzne
powrócił..
Al. 1 Ma.ja 11. PrZ;:,jmuje godz.; KRAWATV i SZALE. stale r,owe
3-6.
(193 Pr); wzory .,WŁÓK1W'· Łódź ul. 6-go

Doktor MAR1iI~~\vicz-·-GUS.TA'~ I f.;:~~n;,: ;a~~z!~·ie~~~·

ZOSTĄJE

f..óDZ- PIOTRKOWSKA Nr 18
.(sklep w podwórzu).

3-7. Piotrkowska 26.!

i ----------··..

--.:.------------

"ne
f SI! lO' d +ancerek
lIV
...

....._Z""'....
E, ____ ! szczęshwe .10sY ŁQdz, DaszynSkle-.1
..____LE"""""KAR
: go 2 OddZIał P1otrkowska 124.
I
1)1' Anatol KOWALSKI
skórno- !
.
(332 Prl i

~lmeryczne,

2'1.600

Spodnie _ bryczesy, na skbtdzie.·
?l n i ż k i dla członków Związków Zawodowych za okazamiem ,legitymacji.

~ol,,:ca l " ..................'I't;~....._ _"

.. F:0r;:una:·

-

• • • • •

ne
• • • • • • . ' 7.800 do 11~700
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i Ul"HEWA:2;NIAMskradzton~

(2559):

20)

k,u~tę

ŁUIHi\vr-c-z---·_·
OKAZYJNIE sprzedam samoch!'v] M:OTOCYIiL "Puch" 200.:tkaw do-I
. .
ilU·Tf.ł" 1. 1 WYC...... Onl liMIE ujawnienia, . \·r.istawion~ w KrAn;ch, wenerycznY~l.c8~lJ~, ~3":~6 o~ osob<,JWY "Mercedes-Benz:' V 1,0 l brym stanie' do sprzedania, tel. I DWIE praktykantki .do biura pn-, Nn llild"
.n . '" f",d'l -' Ik;J;"':e ~)l'az kartę. re)est~a~?jną
Wólczaiiska 4.
.
(2936) Iw plerw5zo1'zędnym stame.(20.000'Z6G-18.
.
(P H22)\Sz.ukiwan',!. PAW PlOtrkowska 46.i
.
. .
\"~~.8\"lOlE) przE.'z.RKU ŁO~:l na
, ...... ~--- \ km) z rejestracją· zg~.oszema Kotel. 173··59.
.
(R) l EROJU,
modelowa!ll.a: szycla .0- i TIG,zw.· .Salawa.· Brom.'3ła~r, Lódz •.Na.Dr
MIECZYS:r,AW··· I\OWAL8RIIZl:OWSki St. - Wrocław, ŁOkietka I
..' .
..
" .\brań damskich, dZIeCIęCych,. ble-, t"1.1towlCza 11, m. 5. Uprasza ~lę·O
choroby weneryczne, skórne. Al. nr 5, II p.
.
(K 1362) l lAOFt.ARfJWANlE P.RACY ..IE.LEKTROM.O. N'Ji'ERZY i pomocni- liźniars.t.wa. go.rseCiarstwa wyu~oalOdesłanie dokumentów ... (6-131.p)
l Maja 3. 8-10 i 4-'-7.
(169 P)
o
-~,
.
cy potrzebni. Piotrkowska
ją (opatentowanym systemem Eu-,
....
.
BIlTRKO mahoniowe, maszyn~ do l POMOCNICA· domowa. z goto:wa- Sklep.
.
(136 N) geniusz~
Wiśt;iewsldego) -l ~ursY II UN!EWAZNIAM legitymację· tymDr '.'~USAK choroby nerwowe pisania okazyjnie~llpię,
Pi?!,:~ (niem. P?trzebn~. Warunki ~ob!'e, ----::.----. ""-::---;:'--'. ',,;-:-:, przy. ~~S~y.tucle~rZe~ny,,-o~.v°7: !,:zasoWa. Nr 159 wydaną
przez
powr9clł.
Południowa
23,
tel. kowska 165. Zegarml,strz.
~?~m'n . referenCje komeczne.
LeglOnów PALACZ~Il1echamk ~.dłu-,o-<.tn"ąIRzemleslmczym, .Prochmka 2.. (:';:' :Kom M. O m. ŁOdzi, Laskowski
219-33.
(5!l18-p)
~m.<."
nr Gl, m, l\i.
(63'16 p) ?raktyk~ w montażu m~szyn OI'~Z, wadzka).
.2ll",J} IWlad·y';ł~W. .
(6451 p)
OIiAZY.JNIE slprzedam sZR,f,~ n-;'
---,.---- ~!~tal:'!CJi p~rowO-WQdn:J moz~ S\ę
.--~-i
Dr HERDER, skórne weneryczne drzwiową. z lm:trem, tanozan, i;39h.,:; i SAr.iODZ!EL~A
pr~cownica do- '" OSIe. Ogrodowa J3 ao f~~_tk) ZAPISY na kurs kroju i m O ( i e l o " ' . I - - - - - - - - - - - - - - - - 3-6, Gdańska 46.
(450 Pl') materacem inne meble .. zawadZkB;n:owa po.t1'ze,;ma.,.. SWJadectwa ko.
(,.:l•. P. wania
dla kroj.c.zYń
damskich
KOtNE
f..E~L~\R~E nFN'fY~i(j
nr' 30 n;t. 18, podwórze godz. 4-6 [ hIeczne. LeglOnow 14-3.
(2944)
.
. przyjmuje Sekretariat
Instytutu _ ...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•
pp.
(458 Pl') : n;m-.,;-;;:;;;~istki ·;;k-;-;;ifik~~
O()~llJf?1W 1\J·.rtE PR\CY
Przemysłowo - RzcmieŚl1łiCZeg(~3' --j'l D J Ę C ł .,\ ~EGITYMACYJNB.
-------- i
,
-.
:P~ódź
Stalina 7.. . u·!'j2J·
..
ł
b
LEKARZ - dentysta Zofia BALIC- - - - - - - f t
t
h' .. t Iwane do' "Sekretanatu.
poszul';:UJą
'
I [,matorskie
wykonuje
n,3..,;;zyKA. wróciła. Moniuszki 11, II p. popr~LICE
!l r~ . ~a .yc IDlas I Pm',qi;aw. ?:akł. Przem. Baw. i TECHNIK budOwl~ny z pr~kty!{ą
.. .
-.~- ,Glej, Mjtanlej. Legionów .1.
Te1. 151-15.
(204 P).!.sprzeaam, Zachodma 6~,. m. 4. .,: wełl.1. ~r 22 w ŁOdZi., U.I . Kątna na Sląsku poszuĘu)e odpoW1edme- DAMSKI !wrs krO j !:.!,... modelowa'- ~
.. (202-P)
(459 Pl, 1,,1' 3Hf~1, Wyd:dał Personalny.
go zajęcią od zaraz. Ofeyty podlnia: ZapiSY, Sienl~iewicza 89.
,..
"
GABINET Techniczno -dentys- - - - - - - - -....- - , - - - - - i ·
(P 1414) ,,6i22".
(6422 p) I'
(6383 p) KSI ~'-I
rawnicze ekonomicz_
P
tyczny Romana Wenckowicza - I SPRZEDAM ~amoch?d "Fo;:~" :w I - - - - - - .~-----.-.. _-- --.. -- ..... _-~ .__. _... :--., . .
._-,~.- ---.-----.- - - - . no n1u:-owe beletrystyczne poPiotrkowska 149-4 tel. 211-01.
dO~rym . stame. Wl~domosc
PO';t'~ZEENA pra,cowhi.ca do~owa PRZ~JMIE p.osadę ~lel:c:,:,:,n~k~ on- I SJ~KRETARIAT 2~letniej. Sredni I"... si~kuj~ Ma'rian Ginter, 'Ksiegar.
(211jP) KosciuszkI 32, .Prez~dlUm Zarządu utn1e]ąca gotowac. ZRmenho. ffa 6..' lew11l. Oferty "Odlewmk ... ,6<33 D.) Szkoły
Mistrzów. Budowhnvch
'..
YV-".dawn. ictw prawn'c YCh. i
Głównego Spozywcow. Cena do 042
(451 Prl
'słowr,-l:;, I ma, . ' , .. .
l ;;:;
U"TYDNO
.
"'P»
? lI::D lI>....
mówienia
("26 W) m. .'
.
KAS; JERKA z długoletnią m·aktYk'l. p~z~ ,.nst:y tllcł e pr~enlY
. ,~e-I naukoWycn Jaracza 3.
U53-p)
nVlL .
''''' n..r.&:, I""I!,
•
,)
..
.
_
LO':
O .. t
d n'ucslmcz:vm, przYJmuje
za:!Hsy
POTRZEBNA dziewiarka na i-r: a -- POSZUk1.~~e pracy.
fer Y, ,.~PC llrandydat'ów, Łódź, stalina 7:
... _ - - , --.-----:LEGITYl\-IACYJNE ZDJĘCIA naj- ZEGAR
"Beckera"
sZalkOWy\·szyny smleczk.ov!o oraz. UCze'i!lJ.ca, "Hanka. .
.
(6"1.).J pll
.
(6465 p) WAB$ZAWSK"~ c!J.rownia Z .. Mle.
szybsze, NARUTOWICZA 3. Sta- sprzedam, RadwańsKa 28. 'm. 4.·
Zawadzka 21, m. 26.
(6158 p)
. ,
! .
' IrzejeVJSki 1 S !{a. Piotrlcowska .11,.7
l k
j.
• ł f t
f'
.
(2952) I .
.
KIM WCOWA pOszukUJe pracy na
z··
tel· l(i8-77ceMlje garderobę - od~
e upu emy materIa
o ogra lCZi SZPU. LA.R.KA tkaczk;a na Wt1l"SZ- d.O m .. m. Łódź, ul. Wólczańska 98, INS'l'YTU.T. ?o.Skonalen1a . aw
..f)dO~ la~a. krawaty ka p elu:;z.e (187 p.. '
~y.
(164 P)
. '
1 . ;.
' t łYn
Ci """a.z. m. 3 z pracowni krawieCkiej Sy- wego RzemIOsła uruChamia. kurs.
.'
.. . '
U~YWANE. bmrko bmrowe sl?rze- taty ręcz.ne
p~ 1'Z6 .e 0'o(45'g·pr) monowiczowej.'
(6'144 p) doS~Onalenjadlaelektr!~ow o
WOSKI,
proszki
atramentowe, dam. Łąkowa 20, m. 27 godz. 1(..,...20. Gdańska .96 m. -".
, .
l:lasach eleI{troinstalatOl'skleJ,
e- PODA,JĘ do wiadomości,te tirczernidła, glazury, smoły szew(2958)'
Redakh'T %łI-';:~7,eln:v, "Nit,'rOt. Młl\.ULKU
le1,rtromer:.hanicznej i rad~?t(~(!hni- ma
Stanisława
SL!'YICKIEG~
skie poleca hurtowo· Wytwórnia
. .
czn'f'j. Bli:źszych informacJl Ud?i.c- ;,rOJK~[NIK",
K:ral\ow, Kanon,l.,RODO" Łódź, Piotrkowska 31,! SPRZEDAM
prasę hydrauliczną
.
0)" :I
la i zapisy przyjmllje sekretariat cza 19, (pierwsza KrajO'Wa Wyt",6rtel. ~38-78.
(P-1351) ma;rld Matm, stół s>zk~fierc7.Y oraz Redakc.ia t Al'lministntcja: l,ó!l~. l'iotl"kow~ka "Ii, tel. 1.23-33 I L.,"."
Instytutu ul. Łąkowa 4. (6436 pJ nia Pojemników, LegalizOWnl1~ch)
motor DkW o pojemności 600 c"m Redaktor rwc~Alny pn;yjmuir, eodzienn!e od godz. 13-14. tel. ~107 18;
nie ma nic Wspolnego z p.::;taOLITY CYRKLE S TO E
~ai'ltepC3 ri'daktora we wtOrki. t
plątkl 0<1. 13-14, teL t25-64~
p
TR!O. Dwag <> dia niemowiąt,Zepi!a: do samochodu osobowego. Stan b. lekret~J'2 r",tjak,c.ii. codzIennie od lO-12. ~e\. 20~1 02; kierownik dział')
KORF;SPONDENC):'JNE
K'GIt!'>Y nisławem
SkQtniewskim.- an
...
'>:
' .
dobry. Wiadomość, ul. Piotl"};:owmiejskiegn od 10-12. tEl. 208-95.
KSIĘGOWOSCI•. InformaCJe
SKOTNIEWSKI. ·nie ma . prawa
Skopy, nhk;vela~~
za~~pI I? IH. ska Nr 204 (Warsztat).
''I. g) \ł.edakcJ5 rekopis{)w nie zwraca,
Za treM 1 term1ny ogłoszetl
blil1 , skr. poczt. 105;
(K 1256) przyjmowania zleceń dla
finn~
Jan pujda i· - a Łodz, PlOt!.'_
.
....,..... _ _ ..
ole bierz!' odpowiM:tialnoścl.
,;fojemnik.
(K 1258,
kowska Nr 8 3 . .
(pd) \ PLAC lub dom natychmiast kupię. i
POSZUKIWANIE RODZIN
eena
i położenie obOjętne. Oferty 'I OZIAr..()GŁOSZF:~: Piotrkowska 96, Hl p~~tro. teL. 123 33 t 123-34.
BIURO
Adresów
Handlowye!\
WYT.WÓRNIA BIELIZNY Roman PO
d P'l
(6430 p)
. .
Pl N· Odłl"
J3ŹWińsiki pol:eca ~onfekcję dam_I
.,.1 ne.
_____ ~zynny od goc!z. 8-15. Punkty pn:YJmowanl. ógtoszetl:
.
lep
.;'
REICHSTEIN,. Pelikan str. 11, "Ądres" załatwia wszelkie zleąe.
d
bna
i
clepłą
"'al'lltoWI'
dośr.i
(hala).
sl{lepy
"Czytelnika".
Piotrkow~ka
62
I
Piotrkow!'lka
96
Z'o
"ch
Schw'z
uprasza
o
wi~
n,_·a.
Agentury
całym
kraju! Cens k ą Je wa
-'
.'"'
- ~PltZEDAM motocykl BlV[W 7;i1). I~EN\' ()nr"o~ZgŃ: za mHimetT szpalty :tll .tekstem dCl tOO mpl
_
I un,
.el ,
.
~cza 93a 9 Tel. 140-18.
(206-P) ZU a.w.~~dzka. 9, m. 1". '
(2961)
d 103 d 2f)(J·
ł 4.''1
~a l run) [dOmości o zaginionych,
Adolfie trala: Kraków, Floriańska 5•
. "
~ł. !5.- za l n'lm SZP!\lty. I)
o.
rIl1-P- 1\ . . . . - .
•
Tel1(ll)enba u m, urodzonym 4.. 2.1893,
(K 1259)
---~zTlaJtv. PQWY'Ż~l 2UO mm 1:1. 6U.- ta l mm szpalty. W tekŚCIe dO H){;
POKOST malarski (~niar.y), pOdło SPRZEDAM szarpacz,
za.idel: mm ~I' óO ~ zi, J mm "'zl/alty. od lO} do 20U mm - zł tilJ.- za l nur
l.,ódź,
PiotrkoW's·ka 182, ostatnio
gowy, sztucznY, lkaktler. kopal~.wy ...,. Południowa 78iBO.
(641;18 p) l' <zpnlty. powv~ej 200 mn; - !:i lU.'- za l rnt,!l szpalty SEKROUlUl
Warszawa, Twarda 44 oraz Hele- ZWROT torby zostawionej na,ła~(bezbarwny),
s~ a ywa. T PRO eca
110 50 mm zł. 3Ó _ za l mm szpalty. Od 51 do 100 mm /- l':ł. 45.- .~n
nicZylberstein-Gottheiner, Łódź, ce w..· Al ..Kościuszki,· wynagrod2ię_~
Wytwórnia ChemIczna I:LT ,ON'j OKAZYJNIE sprzedam samoehód i l mm <;zpalty. od 101 do 15U mm ~- 'tł. Hn.-!Ul mm szpalty. pOiWyzel
'rylna6, o.i'ltatnio Brześć IAtew-Gda't).ska 4G-17.
'(295;1)
Łód~, pOłUdniowa 73-80, t~i.. ~3:0t; ośobowł' . S~tajer ?O genera!n~r;: I t50 mm zł.8ó.-~a 1 mm, szpal~.
..
.
.
iSki.
.
..
(K 1249)
.
. . \ remonCIe. PlOtr)w\Vska 49" ~,i "~)I O(łM'SZ":~llA nnOaNF;~ osobiste I POSZUkIwania rodzin au zł..TŁUMACZENIA,· ·kQrespondenCje
TAPICERNIA Piotrlwwska Nr 112
.
J;" "l wyraz.h.andlowe - 25.- zł "'a wyra:!. zguby "7' 20.- zł. M Wyr',;l..~. ,ZGUBY' UNIEWAtNIENIA .wjęzykach angielskim',trallC'(J_
.,.;
" . t c'7an~ meblowe, hi- ----'~-..- - - - :... -._---._- !·poszu!owania pracy - 10.- zł -l!:11 wyraz, .Inajrnnj~:l 10 wyrazó.'l7)
- - - - - - - - - - - - - - - - I s k i m , niemieckim, rosYJskim. Kosł'I'2J~aJe karp ~py Y l 'anki matE'! SPRZED,.,l\I ps.a. WIlczura :1Jza- \ W te'tścj€ .w numerach ~wi!\.tecznych I 'niedzielnych 3U proc. droze.l
pern'ika 74, m.G; iW god,z. 17-19.
g~em·czned a:a , d~z łóż;]{ ;r~~ \.Ckiego owc~arka lO-miesięc7.n€go .. R a e 'h \1 n' ~ II c Z f' I: o \1i~ 17 PRO. Orlrlzial W f~odzl Nr VlI.,--5(;'i NA TRASIE Warszawa - K u t n o ·
12953)
r~ce .po usz. owe
~ (5397 -pl . AbramOWSkIego 14, od 4-6.
zgubiono różne dowody na· na.
ma.tki.
(6134
p)
N
zwisko
Rogalski
Józef
(Ksiądz).
.
.
.
.'
.
W~d"we3: SPńl',l17.TF.l,NJt\ WVDIłWN1CZA .. (;ZV'l"V,T. 11("
A
. t .
8YFIALNIJ;g brzozę, lodowetę nO'1 ---",-7'",-~'--':,.. , _. , ""
Parafia Strzegocin poczta Witonia,: .PIANIN , for .epla:ny!!troi, polEstół krawiecki - okazyjl1le WŁO~ <~onsl,l.(O"On) 1~UPI1'J';,,"""Uprasza się o<l.wrot za WY:i1aZro-jl'Uje warsztat re.oeracYjny Al. Kową,
wło<'ankl
"Promlen
..:,.'.d;,.l'U_k.a_r.D_i_S.:,l'_._W..:"Y_il_._,_,_c_z_yf:.e_l.n_ilf_"_lf.l'_ł__-_U
__d.t•••!_"'_ir.k_t_Z_ldzenierr..
ścluszki 11.
(2900)
sprzed'am. M'elczarskie"022f15.
]
..
h
(p d) :twórnia
Sienkie\vicza
63.
(6448 p)', O.d
•..:,:h;,;.i.:.t.:.....

'D

'I

I

11

I

1911

!

I

AI.I

I

!'

. -.:-

I'

jI'

I

T

I

.....'

•

.

r.u-

l

l

Dr

I
I

II

..

-A.

"'!

I

_-

.....--------_•...

6 DZIENl'I-:IX ŁóDZKI Nr 262 (812).

'I

..

.

n--011986

