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ATEN1.~ 2999 (A'I I
Marsha-llem [ oodsehretarzem stanu m. inn.: . '
. . x,
.
..~:1 ) . ~ Rząd
Lovent,t~n~ zwrócili uwage na to ..ż~ . "My, inwatdzi wojęnni"oby:vatele }}olscy we Francji,.złoż.Yliśmy naj. grecki postanowił wprowadzić daJ.o,dro-.. . zenle, pomolcv am~!ykańsk~e~ wię.ksze ofia;ry na ołtarzu -pokoj'u. Nie mOŻ:emy spokojlnJe patrzeć na zam!.e': . sz~~pgraniczenia żywnośeiowe. Ra~
.dlaul.:zestlJ!!!2 w konferencl1Par,V~lneJ. rzenia, które dadzą. Niemcom mot.i:ność odbudoWy. W protMe1e naJszym łą,· cjonowanie żywności rozszel-zone
ł
· . '" d ,'''' czymy sIę z całym narodem polskim, Nie dopuścimy do nowej zbrodni będzie na szeregartykuł'ów do'-

.h
C
·zec OS OWOCJO me zga

lO SHł

wot.mnej".

.

. .

'

no rozwiqzanie problemu Niemiec
ł
..
w.d ug koncepcji poństw·EuropyZach. ". ioskuClCi,ości"
PRAGA,' 29.9 (PAP).'- Czech o-

ełow.ackiwiceminister spr.zagr. dr
Clem~~s wygłosił

K'

I

...'
we· \ęroclawiu

WROCŁAW.

2,9. 9. (API), W pat\ ki maseuuczld. kufle do plwa wa·

tychczas nie racjonowanych. Wpro

wadzonych będzie 5 dnil]ezmię~
snych w tygodniu.

Śmierć

spodochroniorta

w miejscowości $;twowv~ domu. towarowYni we ~ony itp. Każd~ sztuka kosztuje 15
•
Hradec Kra~ove w Czechach, refe~ Wrocławlll w dzIale przemysłowym J.t Klienci $ami płacą, i wydają so· francusk.ęgo przy !i9S·tyin skoku

rat polityczny i

podkreęlił, iż

Cze-

~ap~'o~'adzono, t. z"w. 'okio~k
ktorym n~bVW:,illą,

chosłowGI,eja nie chce izolować się i/wosel • w

uczci. ole

:res~t~. Pieniądze

zostawiopc sa

~bior W. otwattei. sl~rzync~ bez ?:tldnei o-

od tzw. Zachodu. ,Jeźf;H chodzi o cy wyroiby szkleme, Jalt np. sztdan- Pleld.

"

U
k"
.
Ik
\v:szv~tki;m ure~ulowania ciecz ,8 marynarzy aO-le s Ich
przyszłośC1 Nleml<ęlc. to Czechosło-..
..
.
• '
.
Ii
'.

"p~oblemy
przede

polityczne,

dotyczące

wacja nic mOŻE> j.ed.nak' iś~ razem,
z Zachodem. uv:az::tJąc proJektowa

III'.

.

III

do Austrolll - Przyczyn(J: n,skie

lll

p

. ARYŻ. 20, 9. (PAP}. Podczas
święta lotl1~czego . wMelle zgil1ął 43
letni spadochron'1arzJean Ąodr e
który dokonał właśnieM5 skoku w

.

płoce

,.,
' . '
, .
'.
swei .karierzp.
ne. ro'!.wiazaJ;?.le problemu niemie- MELB<?UR.l\J'E, 29" 9. (API L Pru, wYf!h opusciło s\ovą· dotYchczasową
. l'
. dl' . b;
. b .., .
Sa brytYJska:- rozwaza problem m.a· . pracę. Ga~ety z\vracają uwagę na .
,
c,nego
Sle.e
za_nIe
e,,;rneczne.
sowego .opuszczani<l;.
handlo na.ć
pOWa'Z:ne
jakie
_ _- _a _
___
__
_ _......_lwYch
w ausirahJSloch
portach
może te~o rqdz(ljusytuacjn.
przez maI"fnarzy bry1yjskfch. Ma.
v.",
rynarze ci niezadowolenj z warun- ,
" '
.
P łk Z' . Kł
'r' r(lJiS~,Ij-r,fI,
ków ekonomkznych. '.istniejących w
U U leml
odzkiej

('jt~tków

następstwa,

I

pociąg

·PO··· S'W'·I-q. ·C'·e. ni-e' 'SZ
..',

'.' ,

,Ka:tastrolalna burza

~ph
Oę; dolar'~""

I

'z,

'

.

.

"

ta'·.n· d'a'r·U"

d. ł '
, .
em marszałka lymierskiego

U.ZIO

~lIx:Z~k!?~ om:;~~~ie 'ra~~;~:~
d W!t0CL~W, 2~:~ (PAr,). ~. W 'hymnu; narodo,weg{) przeds'ta~i9ie
Australii. Według, dorHesień staty. nCl> -Florydzie. SQ zabici
?wod wd2a~cznoscl za o lar~ zoł- Je komItetu fundacji wręczylI !1~,
'
, '
; l ! stycznych w roku 1947 ~2.000 bry.,·
"
. , ' . I \.... ł'lH:'\rz~, pols~Iego w wal~e o mepod wy sztandar Mars4ałkowi Polsló,
~dod adres.em .cz~rdneJ G:e.tu\. tyjSkich. marynarzy statk6w.handlo-.
.JACKOLSVpLLE (Floryda) 29 ległosc ki>RJU,, społeczehstwo pię- który. ,w.serdecznvrh, słowach przez e-nerWO\~allej wLa 01110SClam' .;.
.
9. (API). Wzdłuż wybrzeiaF19ry. elU powiatów Dolnego Śl a sk . f .
. "ł d . ł"
~ ( .
' • Cl
"
o konwet'Sli dnJara.
&1"
,
d " rł
..'·b.
ol'
.
"
,.~a II un m9 w1
(!) z.o merzy I zgroma ;>łone
w
y ..,za. a. a WCZOl~;;tJ . t1~za, P ączo~ dowaJ.o sztanda.r; dla pułku zjem) go społeczeństwa,
.d ł
d· /t' h · '
;'.
na z Ulezwykle ::;11ną· W1chu!'ą~ stra. kłodz1-:: i e"
.
M'
ł k
ł ,. f' .Wasze. 4) ary, zen e ncm,
NORYMBERGA 2\), 9. (API) ,~. ty wynoszą przeszło milion dolarów.'
.' "'t'" '.
"
',.
•
.
• atSZt". e.
.za~nac?y ~ ze o la~o
_ Wą.szyngton wymieni,'
w dniu ,ąziisle;lszynt rozpoczał SJfl. Na5wlęccjuderpiał faloebron, 2~. ',Ponad ,:0 .t~s. rrpesz~ancow Z;le- wany sztand~ r ,J.est ;ym.'1o 1~n1 w~e'.
ale za pomocą tego
. " w Nor~berdze p.l'OCf:S prze~jwko b~zpie~ający na przestrzeni 11 "mU ~l rkłbdzkre·1 l sąswdmch p.o~la- ~zystych za.s11l bm . ~:Ieml !Lc)(lzk.lE'1
akmułam.•. Banku Emisyjnego 2.3 d.OWOdC?,m •. ~s:eJnS1:l~zg~PP-en,,.- plękne domy. P.OJo.io.n.'e na WYbr,ze- tO\\ WEl2.e.łn~ł.O ~ne.lt,'JdO~Zkl.. 1.1 Ca,łe,gO obszą.ru ~lem 7,W'h.r'fi.n!r~l
.
.
•
' Akt oo:lrarzenIą zarzuca Im zamot'~ tu. Na morzu uszlwdzonyrh zostało
Po raporCle. słuzboWY1n l uroczy- z Polską.
'
n8szeg,o, niest~iy, połJkiego...
dawanię ponad miliona, Żydów j Cy 7 statków~ Killta . QSÓb XlOnlOstołstej Mszy Sw. nastąpiło pośwtęce·
Po. przemóWieJlj~1ch odb.vła sie

.

l

"owy proces

Norymberdze

f

===:::::::::~~~===;==;;;,,~,I__ .ganów.., .

z DZIENNIIi

LóDZKI Nr 268 (818)

"

śm'ię,:ć.

nie

szt1nd~ru. Przy dźwiękach,;wsp~iliała detilada ' wojsJ\Owa.

lodzianierobią
"
ni .

Ka
. 1"08'
,ze

l"

"S'

jesienne.·
zakupy
P;;;~~;Ol:.!O:::!
·
'l ". "". , .

"
.Iegowc'e ,znacznIe po tanIa
y ,cie lp70 -

sprawiła

nam
, m.iłą· lliespod2:Lamkę. . Opóźniła, .swe
przybY1cie Przynajlffiniej o dwa tygodnie. Słoneczne. dni i ciepłe wiecZ<Q'ry ,dawały ZłilJdzenię pełni lOita.
Co się. jedJnak odwlecże- to nie u~
eiecze, nte~tety~ I{;to' zajpobie,gllwszy
nie. po!Zwolił omamjć sięwrze~nio
\\N:~mu słońcu i ptI'iZY'goltowywał się
€uergi'cznie na nieuchTOltlne chłody
słoty jesienne.
'

.ty.

'W' a" gO.' n y'

ły" ,- 1iliumaczą vlłaścicie1e zalkładów'

~-'a:le

.siię

ochłodzi

nieclmo
nie
wydołamy
z pracą·ty!LT{o
.
! Właściciele
skl:ei')ÓW bławatnych. i
koo.felreyjnych są nastrojelJ1i ba~dziej

·,3,

.

Duże
mieszkanie -:- duży kłopot,
szcżeg?),nie, gdy podlega tzw. zagę-

szczoo1u •
Pa(tr~cie państwo, :to nawet poPrzykładem tego sparafrazowane-,
taniało, w" zeszłym roku zapilaciłam gO przysłowia jest "historia naszego
Wi~cej' - dziwi się kupująca,
Czytelnika, p. J. C. (nazwisko i 8dres
posiadaniu redakcji).
Rzeczywiście cena OibUIWia ,gumoP. J. C. ustąpił dobrowol1tie jeden
we&o spadła o 20 ~oc. Obecrue wy'- pokój znajomemu swemu, p.B. Ale,
sokle boty ~~7 I gart:; kosztUJą że lak wiadomo przebywanie' pod
3740 zł,; bat~ lm-o'bkle --:- 12,85 zł., ka-' jednym dachem czyni z ptzyja'c;:ót
lo~e mQlWe - 96~. ~., t, Z;, desz- wrogów. p. B~ wyprowadzając ' SIę,
cWiwlk:l - 1020 d. Ro,2lIllCa dooc zna- tendenc)'Iinie zakoonunikował JIIDNO"
C7Jl'l'a.
CZEŚNlli do Biura Kwaterunkowego
Czy będą także lens.ze galtunkowo i Sj}ecia,lneJ. KomIsji Mijes~kanjowejł
. ,
- oikaże .się W nOSlZe!rllu. Wykonane ze POk'J
o zwa Iula.
#
są w katzdy-m razie ba,ll"dzo sJta,ranW niespełna kwadrans 1>0 OPusz·
nie. _
j. w.
czenhl przez p. B. mieszkania ziawiła się reilektant~a. napokój, pr~ysłana przez Komlslę Mieszkaniową.
~
Wła'ściciel mieszkania. honorując dę,.

Niestety, 'wszystkie PaTY, jaki.e ub. sezonie ohuwie gumowe pokazało,
poda5~ skwapliwie usłJUli.ny e'kspe- się w $~eda~dopiero pod kooie'c
dient, ~ują się za duże.
1istoIPada, to w tym - są już we
~ Nie nasza' 'Wina, pani ma wy-' wl"!Ześ:niu. Kaloszy i śniegowcó~v na
jąiilmwo maleńką nÓŹl.~ę - tłumaczy pewno nie zhoollmie. Pil'oouilreja tego
szam1.anCJko siPrzedający - ale w naj roozna pokryj'e caillkowicie z8.potrzebliższY1C'h dniach (Jrtrzymamy i' inne bowanie rynkoiwe.,
numery.
Dwie wieŚlIliaczki wylbiemją śnie- W najbliższych dni'ac:ą.? Czy a- gowce dla' swych pblCiech. Plrzyw:ioby na perw;no? - Denenvuj'e się zły: ze sobą panto!felk.i na miarę. Baklientka -- żeby tylko l1ie.zabrakło. cznie oglądadą każdą paiI'ę. Naresztak jak VI ubiegłym roku...
cie wybór ZlrOlbiQlIly.
ZAMÓWIEŃ' !UŁO'
- Nie
, ma obaowy. Fabryki "Gentle- .C? to ~a kosmować? -: pytają
U krawców i krarweo\Vych S€Q;on ma n" i· "Sc:hweiL~t" pracują pełną ekspedientln.
-.
.
już w całej pełni. Za)nówieńjcdnak pail'ą., Największy dowód, że o ile ~v
- Te większe 1285 zł, te mniej ....
S'(D!SUJl1;k()f',vo. nieco mrJej' niż w ubieg:łym r.oku. l,WSZys:1Jko przez te upa:J esień tegOl'OCZln3

l,mOlm1uJe.sprzedCliWCZY-

.
-

w

:a

I

"'.

.

z'm. 1-. a'z·,",. d, Ż o.n'e

.

.

.

sprzeciwu'wpuśclł

cy.zie Komisji bez
,sublokatorkę
do wolnego

po,koju.
Wkrótce potem jednak Miejsld UrZąd'
Kwaterunkowy przysłał jaJdegoj
05
-pesymistycznie.
Katasłltrofa
s·łacJ.-'
Ło'd
studenta z'decyZ!a na zajmowany. do
- Pieniędzy 1udziel1.ie mają ot co,
' ,LI
.
1.-"
uiedawna przez p. B. pOiKój.
no i W ubiegłym' roku nieco się już
,~
I
.
Wobec tego, że nIe wydawało się
obsiPrawili- l1M'zek:aj'ą.'
One.gd<lJj mial.a miejsce poważna
NalSlkutek potężnego zd-e'rzenia 3 ąledztwo. mające na celu ustalenie, możliwe. 3!byk3!ndyda:ci(,ptci 00.
Ns:jwiększyn1. pOrWodz6niem cieszą katastro;fa kolejowa w pobliżu sta·cii wagony: ze skradu rezer.wowe'go zo- kto poonosi winę za wY.padek. (O).'
iniennej) mogli mieszkać razem, wla"
się niezbędne "artrybUJty" jesienne: Łódź - Kaliska:
stary kompletniezmi.a:żd,żone. Maszy
śclCiiel mieszkania musiał interwen;o-:
kalo:sze i boty. Od miesią~a już ku- ,W godzinaclhwie:czorl1ychze sta-,
,
wać w tel sprawie u władz odwoł3iw.
pujący na'ćhodzą tłumnie sklepy e:H teij, zdążał w kierunk'u stacH Ka-: (lIsta poc1ągu nr. 383 li je'go pomocnik
czycb.'
~
.,B<łJta", dopytując się o te artykuły, rolew .p·odąg' towarowy nr. 383, Na zdążyli szcz'ęśliwie wyskoczyć w OS~
OZ
Sam t.racu.ię na odpowiedział';'
pierv,rszy trcl:nsport,ldóry Ulk!azał wysokości zbiornika wodnego, odda- tatnim momencie zparo'Wozu, dzięki czynny przez 12 godzin
nYID. państwowym stanowisku _ pi..
si.ę w sprzedaży w ub. piaJtek został lonego ó 300 metrów ód Ik011cowe,go ·czemu katastrofa nie POdągnęta z,a
sze p. J. C. _ Otóz od. dwócb dni
mema,l od raz:u .ro.zchw:;.ntamy.
semafora $tac·ji Łódi - Kaliska, po~ sobą 'ofiar w ludz'ia,ch.
Jak nas in'formuie Dyrekcja Poczt, wpadam do pracy tylko na parę mi~
W sklepie przy ul. Pio,trkowskiej' ciąJg tern wpadł .t1ies.p'Oldziewanie na
przed,tu,ż'one zostały· godziny pracy inut, musiałem jeździć poodpowłedścisk i tł:ok. Przykry kapuśnia.czek,sto,jący ,nieprawidłowo rezerw'o\vy
Wl.adze
milicyjne i kolejowe -lIrzędu IDO,cztowego Łódź '7 przy ul. o:ie zaświadczenie do 'Warszawy, n.a
który nu.Y dziś od rama, z.daje się je- skład wa:gonów.
wszczęty ,natycihimiast ener,giczne . INO'wo..zanewsk11eL Ur,zad ten, czyn· żądanie ,Urzn<lu Kwałerunk.owego
"zcz'"c; dnn"\;."'Cf"~nac·
kt'''"'uJ'aM"'''h
----------ny ]'est ]'użo-becnie od. ,~fwdz,' 8 do 20· musiałem osobiście
.....
"
VLJ:.J.,"t>;U'YY,
~l.J
;~"'-,
przynosić książld
Prz·edłużenie to nie dotycz~IY s'praw
.\totówkol\wah. które zatatwIane sa meldunkowe itp. I tak ,samo., jak ja
,POD DOSTATKIEM BUT6W
.
do godz.. 15~ei.
'
wurzędacb miesz,kaniowycb. 'tak w
I KALOSZY
Łódź 1i,est już c'zwartym urzedem >CiągU ,trze·cb dm oczekują na mnie 'w
. EleganCka pani w kołorowej pe- Odsłonięcie tablicy pamiqtkowej na cmentarzu iydow,skim w łodzi
r.a terenie nasz·ego miasta, -będącym biurze bezskutecznie inne osoby".
\
le.tynie mierzy wysokie, lśniące boNa cmentarzu. zydowskim w 'ŁoAkademię ,zako6ezyiaczę,ś.ć artys- czyinl1ytn przez 12g·odzin na dobę.
Czas najwyższy, aby dwie i11stytU"
. 'k"
'
. cJ'e uzgodnił"01. zakres swYch
CZy:nnQŚ. k·l t emu [lUe6Z
.D Zlę
aucy m b o'tt1'lc,z,eJ
.
dz 'L odbyty ~ię wczoraj uroczysło,ś-ci tyczna.! (O,).
dzie'lnicy Ohoiny ,będą mogu. :po pra,ey ci. a oJ;lywateloot zaoszczęd~ily przez
4
~
k,l) ,czci ofiar ghetta łódzkiego. W 0załatwiać swoje- sprawY na ;poczcie. to, wiele niepotrzebnycb kłopotów
Stanisława' W.ięckowskiego becnóś·ci delelgacji Komitetu Żyd,owiDyrek~ja bę,dzie n(łidal .dążyĆ do j bieganiny~
ha-ka•
• W s'ali' konfe-rencyjnej
Zarządu skiego,partii poliiy~cznych i or,gaui· Łódzka,
rczsz,erzeuia sieci urzędów. czy.nl\i:ejskiego w ŁOldzi, IPrzy u1.Pjotr· zacH spoteczi1ych odsłonięto ta:blicę
nyoh przez cały dzień. (O.).
ko\v.skici, pod przewc.dni-ctwem prni. pamiątkowa' (la .' murzecmelntarnym.
.
Ł d" •
•
dra, W. Tomaszewfcza od,byłó·sie po Przemówienia, -związane z III roczni_
W celu szkolenia narybk~ konsledze:nie' p:enarne Kcmitetu U~zc'ze
nia Pamięci dra Stanisława Więckow cąza:glady g:hetta ,:~~dzi~ Wygłosili struh..-torów modeli latających działa POW
potężna
skie:go. P'o odczytaniu protokulów prezes.MlR!N An:drzeJa:{ 11~e'Ie,&'at C~'- przy Urzędzie Wojewódzkim mode- .
. .
prz,ez sekretarza na,cz. SZymaflSkie- . tralnelgoKomLtetu Zydow Polsincih
. . . . . .' .... . ',.
Sprawa zaopatrzenia uasz,egodnias piónodo rozwiązania te,go pl'qhlemu.
go., poseł 1'11. Arczyński (Warszawa) __ pisz!grund. .'
.
11.arrrLa
lotnicza. K,uisurządzony ta w ot1pol\vi'ednfaHość wody rifezó' . Za:rz8td Mie:jski ,postal1ówU;wówczas
omówitpo.wiązanieprac Komitetu w
stała, dotychczas rozwiąza.na. Łódź zacząć budowę stacji filtr·ów i wierŁndzi ..l .sekcją Komitet,u W' WarszaDalszy ciąg ur'oczysto:ści od'bY't l'Iię przez tą instytucję, ukończyło \V u- potrzebuje wody nie tylko dopi,cia,· cenlUe dO'dat'kowv,ch stud!zien..l(ijkąJ
wie,'nąstępuie w ogÓlny>Ci!l zarysach W'. sali teatru WoiiSka Polskiego, biegłym roku 40 osób które wyko- ,goto,wa~ia itd ..• a pr~ed,e wszYpstkiilll tygodni temu Zarząd Miejski. og1061t
. nakreślilrprogram prac Komitet·u, jak g,dzie na aka;det11.ii żał'Oibne.' rzema..,.
.
dla: c~low prz.el~1YS1?Viy~h.
rze d przetargi' ma przeprowadz,enl~ tych
również program s,a,myc,h uroczystO'ś'.
i,.·..
J. P
nały samodZIelme modele lataJące. wOJn'). za,opatrzememlasta i .przemy- prac.
ci. .jAJkie zamierzamy urządzić ku wl~h z ram)e11l~ CeulralneJŻydow.
. .. t ,
. . ' sIu ,nIe było zadawalają.ce i ten stan
O:b~~nłe prace przygotowa\~,cze są
trwałemu uczczeni:u pamięci Stanis'la- sk1,ej Komisji HIstorycznej ob. Jasny Zgłoszenla do nas,ępnego kur~ul zosta~ do dnia Qz.isiejlS.zelgo.
.
wp,elnym toku. Prawdolpodoibnie!u,t
wa Włęckowskiego.
.
or. az :w imj"e,niu,· wladz miej;:kkh law· przyjmuje sekretari~. Łódź, ul. ,Za- . Dopi~ro ~v czasie prezydentury' o~b. w czerwcu 1948 r. Łódź będzie dyspo
Pmgram ten obejmować
b-ędz.i·e
k J
d - k
.
.
-uroczyste nabożellstwo ża'lobne, m
ago' zms l,
wadzka 1.5.
(x) lVHiala 1z je'~o;il1.i'Ciatywy urzys:tą- il10wala IPotęŻJllą stacją filtrów, wyposażoną w. najńowsze urządzenia;
akademię,.
uitmdowartie tablicy pa- .-r~~~~~~~~~~~~~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lii&9!!iiiiii!i;;~~,J,·~'m~W~Z~~Z~&EJ~;;;;~_II!!,.
miątkoweiaa budynku
Gi:tnnazium
Nowa stacja uino,iliw( dost~rczenie
d'la dorosiydt zat.ożone~o przez
d'odatkowy,eh półtora miliOna litrów,
Zmarłego, ufundowanie stypendiów
wody'n~ godzinę dla użytku ludności
~dla· słuchaczy Wyzszych ucze,lni w
i przemysłu Łodzi.
Warszawie 'i w Ł'Odz,i:niezależnre od
tYCih .. ur·oczystości 'Powstanie . Dom
Plany przy'gotowulje zgodnie i tecih
Akademioki imie,uia Stanisława Więc
niiczny.mi wallunikami.
usialony-ch
".lmwskie.go \v Łodzi. Wydane .będą ,
IPrzez iDyrekcję Wodociągów Miej:.'
ponad to zlbioroweprace Zmarłego:. i
skich P ,:B.P.. na czele. zim. Rudzirą
k~ięga, poświ~'ćona Jego tyle sze;-oskim, kierownilkiem działu urządzen
k:·eli we :wszystkidh kleru'nkach dzia. wodnyclh,

kolejowa na

Kall·ska

U' d p.
t' d'
rzq ocztowy
7

lu

CZCI-

,,_

'.
be',st,ia' ISkO, po mordOW,any·ch .

Ku,' uczczeniu' pami c'i

'

d,a

modelarnia

lotnicza

•Z
O

staje

wresze le poplynie pO wodzi_
stacja filtrów

L'

łalności.

Nowe

Wszelkioh informacii udz.iela Biuro'

Komitet,u, które mieści 5ię w Sekreta
riacie ·.Stronnictwa Demobatyczncgo w' Łodzi •. przy uL Piotrko\vskiei
Nr. 78. I.J. .P., tel. 121-67.

Nie. ttle,gawąłp!iwDści. że gŁód
książki il'lt.n1ieie - iest to objaw zdrocwy - należy tylko. dążyć z ·WSZyS't-

kich, sil, by .ten· głód, zaspokoić. Jest
. to bowiemnajibliższa i na;iibardziej
bezpośrednia
droga do postępu w
najszer.s.zym tego słowa I Zll1::lCZW-iu.
Rozwodz'ić6ię nad rolą k..s.iążki dla
calo,kształtu kultury w narodzIe , to· wywa,żac otwarte drz.wi. Ksiąźka

-

Jak to

luiło i

Nogimoczyć

wspaniale
przy :upale;

=--=,-,--~

Krupka moczy je w zapale
I gazetę czyta" ale

Nie wie, że ta krówka w dali
Ma pragnienie. nie złe wcale.

ROZMOWY O KSIĄŻCE

'przedsięwzięcie

Zarzą.du

MiejskiegO' należy powitać jako akci'ę
,zmierzająq ku europeizacii
Łodzi.
miasta, wyjątkowo upnśledzouego ,w,
I ,dzledz1nie zaopa trzeni.a, w wodę.. (x) ..

mozetbyś -tak z.acząl. Na przykl.ad od
GO~·Uibiewa.

-

co,ś

GoJlUlbiewa ci nie zafuoouję, ale.
tam dostaniesz. Tyl!ko, to nie· za"!

latWla sP,rawy. Przecież wiem, jaką;
- Kto będz-ie, a kto nie.
masz palSję..
'
ka - do. nabożeństwa. no i parę sz,kol - . Są, a jakże .. '
- Jakto, uie czytacie?
- Pasję ia triam. tylko pienIędzy
nych. W c'zasie wojny zootałem \vyPodszem do lóżka i spod ściany
- Nie; Nawet jak jest moja, n,:e. nie mam, rOZiumi'esz?
.
wi.eziony. Jak wbacz.ylem w domach wycią:gnąf kilka oprawnych ks.iążek.
- Ale przecie'ż czasem idziesz do
szkopskiClh ,.. bauerów", wfmncus' Na świetnyip papierze. solidnie opra- Ale, lubię mieć.
- I nie moż'ecie, zapewne.
.kina, d-o teatru? .
kiclh mieszkauiachchloipówi górni- wi.9pe. Mullera "Ge5chiohte der Mapowinna i musi być
dos,tępna· dla j\:ów półki zawalone ks:iążkami, to so- reI.' Alfreda Neumanna
- Ksią.żka kosztUje setki złotych.
- Nie w tym rzecz, Moim zda.. Der T-eujesteśmy fel".
No i powiem wam. że nie ma co czy- niem~ ży·cie kulturalne nie pole!gan-a
\v6Zystkic:}l, którzy jej pragną.1 'po· bie po,myślatem. te my
- A c.óż wy' z tym mbicie i skąd :!Jać, Raz uwziałem się kup.i,ć sohie wyrz,ekaniusię. M'U6i być iaka'ś rów
trzebuia. Dopiero JJ'O'teh1 można gło słra'sznie bj,erdni. Bo nawet jeśli jest

' .. ,oświata dla w.gzystk:ch". w co się- ubrać i co do gęby włożyć,
to gdzIe są książ,ki?Mpie s,ięwidzi,
W TRZEC~ RÓŻNYCH
że dopiero od książki zaczyna l'Iię
ŚRODOWISKACH.
cz,lpwiek. Jeść i spać. /to on także
Niżej przytoczone ro,zmowy. które potrafi - i tu. JÓ~,elf. ręką wskazał
('Jdbyfy sIę w trzech różnydl środo- konia. Gazet jest dużo, ale nie wiado
'wiskach, . dającYch przekrój spole- mo którą trzeha czytać. Tylko te'
czeństwa w odt od z'on ej Polsce, ilu- ksi~żki...
....
struja w pewn,ej mierzelistniejący
- Aco takie:g'o? - p3ftarm Józefa.
.stan rzeczY.
- Pierwsze. tonIe. ma· książkr dla
Na wsi Gl pod Radomiem, MJ?dy, ch~opa,. Nikt -takichksią,żek nie pisz.e"
enefigiczl1 Y soltyS prowadzi mn1ezJ A iakaż .to by musdała być
dUlffia do ,swojej półki z ksiażkami 'Książka?
'
.
.
Jest tam. kilka brosziUf zte,klStami
--- Tego ja nie:po~iem. To'powinustaw jakieś tomiki o.pszczelarstwi·e ni wiedzieć ci, którzy piszą. A po
i hod~wli . drobiu, jest 7 powieści dfU'~ie,k~;iązka jest za droga. A
wspólczes!1ych z ,;Mlodo'ścią Jasia c'hda~bym mfe'Ć książki.•.
Kunefa'la" na czele; Wyra:żam o'bypo·żelgnałemsię i pOlSzedl~ d() inwatelowi Józefowi S. mOje zdumie'. nelgosąsiada.Piitem mleko 1 rozglą
nie. 'Jest mu w spo.s()Ib widoczny dałem się po iz,bie za k.siążkami. Anli
przyj,emnie.
s!adu słowa . drukowanego.
_ Bo wi,dzicie, u nas w chałupie ... ~ Ksią;żek aiie ma,cie źadn~ch?
i>rze,d wojną była tylkoledna .ftsh.,i-pytatn,;
- .
sić,hasto:

to mac,ie?
- Przegląda się obrazki,niektóre
wiszą na ści'allie. A mam ie od czalS-U,
jak. tędy uciekały Niemce. Tego nikt
uie c·zyta. bo. ui.e umi.
- A p,olskkh n,je czytacie?
- Gdzie mnie tam do czytania.
Oczy mam stare.
.
- A syn? ?
.
- Syn i synowa w !polu.
-:- K~)iążek nie Czytają?
.,.... Syn chcia~by mieć klSią.żki, ale
powiada, dZisiai za dro-gi.e.

~e,dną. Co zajrzę

do środka ~pano·

wie jacyś rozmawiają między . t:;QIbą.
Zamiast nap:lSaĆ jeden do drugiego
list - ,piszą do siebie ksiąild. 'Nie
kupitem. Ja wiem, że ja bym dwóch
stron książki nie napisał przez ~a'le
życie, ale cI panowie' uie zrohili by
papieru w fabryce. Może by i zrobili..
ale przed~tym by, przepra.sz,am, zde-

chli.
- A -jakby książka była tania, tak
:ze sto zlotyah.!rupHrbv,ście?
- Jak by ze sto złoty-ph i była in-

fla, ludzka. uv,;',ażaC'i:eku\pi! bym.

nowaga. Chedzi o to, żebym mógł
i w teatrze 1. książkę prz,eczy;;tac ~ pój;śćtakże do kina, Tymczasem
- korzys'tamy z' czytelni, która
mnie zupełnie nie zadowala, Naj.go.r
sze za's iestto. że kiedy trafie na coś
dobre-go odnoszę ksiażke ze łzami w
oczac1h. Przymierzam ją sto razy do
mojer bi,blioteki. Leży. jak ulal. Zobaczysz skończę na :kleptoman,ii..
być

Radzę

-

ci, zamykaj J~Giąiki.
Roztkliwiasz się i ,przesadz;asz.
Wcale nie prze:sadz.am. Bardzo

c:hcia~by:m mieć własne książki. Ze·

by tylko tańsze 'były.,
ZAMIAST LISTÓW' - KSIAŻKI.
O.statni papierowy walec przeiby}
TANIA KSIĄŻKA, ALBO.,.
To wszystko byli lu~zie głodni.
drog.ę z ciężarówki na ziemię. Ro-·
KLBPTQMANIA.
Głodni książki.
.
botnIcy zdjęli czapki. ocieraH pot' z
M.am znadome,go. którem.uze wSZY-, Mu.szą sob:e podać ręce: c'złowiek
czoła. Podszedłem do jedne.go z n'ic:h stkch melbli ocalała tyl!ko szara bi- głodny k:s:ążki i. mądry- spot~CZt1~.
L 'PoczestowaI.em .. Helem"
blioteczna, a w niej parę ksi<lżek.
wydawca. Podać ręce ponad pośre·d- Będą z .tej);Q k\~dażki - mówię,
- Kiedy zjawią się tu dzisiejsze !lictwem~ ponad ksi~garz:ami.ponad
- Ano będą.
'
.
jutrz,ejsze książki? - zapytałem. glowamj inflych.
,
Będziemy je. czytać.
- Za dwa tygodnie mam . imieniny.
'
Mieczysław, ZiemskI.

=
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Jesteśmy

l

JE

jeszcze pod

wrażenle

O

'Półfinały turnieju
siatkówki HKS:" YMCA 2:1

V C,IG'U" K'O' L'AR'S' l' 'M· i~fi:łi~~EE?:iLi;1{~
,

fin:ałowych,

,

zakw.alifikowały się AZS

t . . ."

dku

po których do' finału

I, AZS IT,

wyścigu kOlarskiego dokoła poishl ;tC:~, ko ze ~ględu. na o., ze, na- ~l~Z z n!epowOl!al1 ych" osob nie bę- kowa. Bytomia, Częstochowy, Łodzi HKS I, i ŁKSV. Najpoważniejszy-

Trzeba objeki:y\vme stwierdZIć ż~ res~t1~ h larz~'tm~gh Jfo{~zkmac na
W,powojennym okresie sportu' pol- rower:'e) roz 1 yc
ru e e
gumy
sIu ego nie mieliśmy dotychczas tak
L
tak'
. ł
Wielkiej , tak
i l
,OS
~ chc1a, że z butelek ko·
wspan-,a e .zo['gan~- rzystali nie tylko zawodnicy Łodzi,
tlowane' l,
mowałaj :rmprezy ~florto,we!J. ObeJ- a uImr-ano wyłącznie łodzian Jed_ przeszło 6g~akmSWOJą tr<łsą dystans nak zastósowano amnestię 'i ~szys.
"To?-r de Pol~glle" spełnił swoje cy byli. z niej baT(~.zo zadowoleni.
zada:rpe propagandowe w 100; l?roc.. DrugIm, poważnym , mal!}~amenBudZIł o~ przez cały tydzlen 0- teI?- WyŚCIgu była pubhcznosc zalegrOIDne zal11teresowanie W miastach gaJąca ulice posZiczególnych miast.
i miasteczkach przez które prze- Najtragiczn'iej przedstawiała się sychodził~ trasa wyścig~~ Budził n tu~c:j~ w ,Łodzi. W żadnym. bowie:n
kolarskI maraton zamterosowame mleSCle me było tylu ,tYSIęCY Wl;również i w tych miastach, które wdz6w ~o w Łodzi. Trudn?' było 'utym roku pozostały: poza trasa wy_ n:zymac porządek, ale c~yz .kotiieczWyŚcIgU. Jest rna~z,leja.że W pl'zy- m~, :t?amy czekać I!-a. z.Jawle~ie 'się
, szłym .rok~. wySClg trwać będzie mill:1antat? P~rzeCIe~ p~lbl1cz~ość
przy~aJmnleJ 10 dni i przechodzić pOWInna sama zdawac SObIe sprawę
będZIe prz,ez całą Polskę,
z tego, że dl~ ko~arzy mi.lsiała być
~ali rowmeż. egzamin wszyscy wolna cała ulIca PIotrkowska, a tym
nasi kolarze. ~le1i oni wyjątkowo czasem ruch. z,au:rc:-so~any został
~~ą rolę, NIe tl'zeba zapominać. prze~ tram'NaJe ml,eJskle i przez
ze nlemal wszyscy zawodnicy star- publIczność. JedynIe dzięki szczęt~:n~va1i ~la niezbyt dobrym sprzęCIe. śliv.:erou zb!e~oy.ri losru nie było ' żad

te:

fZl~ chCIał zastępowac lekarza, .ale zwieziono samochodami ciężarowy- mi zespołami do zdobycia nagrody
",skle ,środki ja~ }odyna. plaster., cz~ mi do Wars~:vy i dopiero po skon- są AZS I i HKS, który w drodze
"'hmo?:ak pOWInIen byc w każdeJ c~onym wySClgU dokonano rozda- do fina!u musiał pokonać tak groź
c wIh pod ręką.
ma.
' . ';'
.
Pierwsza próba wznowienia wy-'
•
.
nyeh przeClwnlkow Jak TUR 1
ścigów dokoła PolsJq udała się świe Nagrod t było ~a:rdzo duzo. Były YMCA. Spotkanie HKS .- YMCA
tnle. ,Test to bardzo wielką zasługą ~ne wyją ~o'':ok cenneh ObOk. t n.agrtt~ trwało przeszło godzinę i należało
~%. s W:d~wniczej .,dzYU;lI?-ik':, kt~- i 1.~~faY~ of~:ro:~o :;Zgr~~~~~a~ do najlepszych w turnieju. t
nizo:ał~d.~:~a!:~ni:Y:aC~~eii ()rga~ tyczne, vViększość z nich roi,ała już ~inał:v od?ęd~ się w ~"hotę,
szczególne tapy b'orąc n
~. b~ zg6ry określone przeznaczellle (jak dma 11,paźdzlerr..lka.
z;1l~wat
e i
l,
i r: ,le ~e dla naj młodszego kolarza dla pierw
-l
erow~n e, yvyzyw ęru.e ~ .o - szego zawodnika wjeżdż~jącego dó
'
N~f~n::~~n~~~~~i, ;:;'\~~~k ~~cl~~i Bytomia, d~ ~ajl~pszego zawodnika Wiesław
m' ł" d i
"
di
ar
z klubu włokIEmnIczego itp.). Uwa'
to~ . Je yn e pIeczę na ,s ron ą , sporo żamy I ~ednak.. Że w przyszłości mistrzem Łodzi
~.
.
,wszysltkie ofiarowywane nagrody
,.,
'
,."
..
. N1e. mozna . zapommać· o jednej powinny być przeznaczone do dys- ,Syn lnerow11Jk~ sekCJi p~llkarsk:e}
nlez~~ernie wazneJ sprawie,; a mia- ,pózycji .komisji ,organizacyjno .. sę- ,Ł~S dyr. Ruto~~cza ml·ndy , uczen
!lOWICIe o nagrodach. IstnIał, po- dziowsk1ej, Wówczas nie będzie te- WIesław RutOWlCZ został mls~rzem
przednio projekt. by nagrody wrę- go, że jeden zawodnik' dostaje nie- juniorów Łodzi w teni'Sje~
cza~e, były zawoąnikom po każdym współmiernie wiele nagród wów-I Te,go pierwsz.e,go sukces'u sporto~konczo~ym etapI.e. Zaniechano go czas gdy drugi nie' dostaje prawie we go. gratulujemy nie tylko Wiesla~
Jednak 1 wszystkie nagrody z Kra- n i c . '
WOWl Rulowiczo.wi ale i ie,go o,jcu"
"

RutcwitZ

pi. rwszeg,o' ,do O,sial'nRle' o' m\llae)·sca

~ii~:klE:~~~JŁ~:~::;;::~:c~:=ó:~m.Od

I,

l

.

,. ,

'

WSZystkIch memal wyselgach szoso'
'
. .
, wych. Tego nie da sie, niestety u- .
konkretny p;r?J~'kt
. '
. , '
.
,
StUlać, Może k'edś
""d'
.'
zeby W przyszłych wyscIga,c h kolar. . .
.
to ;'ada tyme! sY , znąJ ~~. SIę na skich mety poszczególnych etapów
OstateC7d1a oflCJalna klasyflka~
16. Bański "(Sarmata
War':
33. Lipiński (Okęcie -:- Wa.rsza.,
~a em ZaWOtil1.Icy na'
"
k l
k'·'., d k ł
)
'17 92r:::
)
18 3202
Si muszą być· przygotowa1 i na bar- w~maczane byty na szosac!-l przed eJa W,YS.ClgU
. O ars lego
o o a, sza~a , - '. ,:2 ~ o.· •
wa :,.
dzo przykre niespodzianki 1
w~azdem ,d? ;m!łst. NatomIast do polskt~ zorga7llzowaf!.ego przez pra- 1,. Wrzesmskl (ZZ,K
War34. Łobodziński (Broń - Ra_
Plagą wyścigu b;U
~lasta wJ.ezdzal1by k?larze
znacz sę "Cz~tellllka" przedstawia się szawa) - 1:7 :38,09.
dom) -... 18 :42,14.
towarzyszący kolarzorr). motocykliśe~ lll~ ~wolmo,n~ tempI~ w teJ kolej- następuJąco:
,
18. Mich (Elektryczność - War
3.5. Szymborski (Broń - IRaDoskonale rozumiemy Że każdy z~ n~Cl, "'Wf kttore] pro/bY~l na :wła~ciwą
L Grzelak, (Tramwajarz - szawa) - 17 :41,45.
'
dom) - 19 :03,12.
t
'
' , ' naJ,dłuzeJ
.
. . ffil::'cę·
en s:posob 'propaganda
nIe UCIerpI poda'"
I ódź) 17 '13
19• B roszczak (P"'
. • (KKS
~
Sp?royłcow
ch c1'ał .Jak
żadnym względem
.,~11 •
'.
H>mer - Szeze36. MlgOS
- Gorzów), --;wldzec w~lkę, n~ SZOSIe, ale,?le trze zapewnione będizie bez,pieczeń~two
2. ~tol~rczyk (Naprzód , - RU7 cm) - 17:47,17~
19:14,32.
b,a .zapormn3ł~. ze motocykhsci . zna- zawodników.
".
da-P!;tbIa~cka) 17:13,14.
20. Bukowski (MKS - War,sza37 W'l '. jsk' (KKS - Po·
cz..nIe baI.'?zleJ przeszkadzali z a w a d - .
..
. 3. NapIerała (Sarmata':"- War- wa) _ 17:47,40.·
. , : \ le o~Ie 1
nikom nlz towarzysząCe samochody.
Drugun naszym pooJektem JeS't. szawa) -'- 17 '13 21
,21 K d rt (MKS
VTr'
) I znan) 19.15,45.
.
S
. . .me
. było zby·,;. b y W ' pl'zyszł oś'
k'
' towa'""
. ...:.... Ł'dź) _. 17'4743
. u e
- , Ivarszawa
a~ochLO d'ow ,Zresz.ą
CI
omecznIe
4 Wojci s. k,(DKS
.
38. Kudlak (SKP -.Warszawa)
duzo.
,
'rzyszyły kolarzom dwa samochOdy
;.,.
9 e ze
o
. ,.
,
.
- 19 '15 45
'
Łatwo było nie tylko o wypadek; ~ ?b~ługą techni~zną. ~~ech to bę- - l, :13,20 ... , ' ,
" ' , . 22. Jankowski (IKS' -:- Wr,o· .' ' . ' : .
.
. "ale i o posądzenie niektórych za- O:ZleJeden samochód clęzarowy ma5. Paprocki (Ruch - Chorzow) cław) - 17:48,31.
.39. WręzlewlCz (Legia - Kra
wodników o korzystanie z pomocy jący zasadniczy warsztat reperacyj- -" 17.:13,28.
'\
23. Rozumek (Stomil - :Poz- kow) - 19:26,46.
motocykli. ~a szczęście zawodnicy ny: ,~, drugi powinien ·być lż.ęjszy
6. Kapiak '(Elektryczność ~ nań) ......:. 17 :49,11.
, 4 0 . Radwańs"Ęi (Victoria ~ Czę~
nasi wykaz~hwyjątkowo v.[ysoką woz OLa dora~Yich n~pl'aw. Wów- Warszawa) 17:1.4,06.
.
24. Wojciechowski (Zjednoczone stochowa) - 19:31.20.
kulturę sportową i nikt nie zechciał czas kolarz me. będZIe potrzebował
7. Nowoczek I (Ruch - Cho- - Łódź) 17 '5112
.
41 . B
k' ' '(El kt
'ć, .
skorzystać z podciągania. '
czekać aż 20 minut zanim zjawi się rzów) _ 17'1505 '
25 Olszew~k"
t'
W
~. rzozows 1
eryeznos
Bardzo. ~yło w~zystkimp~ykro, :VÓZ ~i~ż~rowY jadącyzasadniczQ
8. Czyż, (LKS-':'Lódź) 17'2008 szaw'a) _ 17'58 26~a a ar~ - Wars~a~a) ' " i 19:31,44. "
gdy koml~Ja sędziowska ogłosIła, że Za "osCamlm ~olaJ;zem.
9 W l d (H. h
c'
~ ·26 B be . . "
Jak' wldzImy, kolarze Łodzi za';
ukarała kIlku k?larzy za pObieranie Trzecim projektem idącym w kie 17'20
ę a uc - horz w)
. : o r (MKS --::- Warszawa) jęli następujące miejsca: l, ,2,. 4,
wody 'Ynac~y:mach szklanych. Fakt runku, 1.lsprawrrie:n.ia WyŚCIgU oyło-. . , , . ' ,
.
" , - 18,00,17.
-'"
8" :p, ,1$, 24, 32.
~
tski m1 a:ł.:r:l1leJsce w Herbach przed by ZWIększenie ilości apteczek pod-o 10. Wandol' (LegIa - Krakow), 27. Kaczmarek _ (AĘS ----;- Poz'.
"'." '.. .~-.,\ ",.
Częstochową gdy przygodni kibice różnych, .Ą.p+eczki takie znajdować 17 :21,40,
"
,
rra,ń)\. - 18:07,00..
Gdy~v n1e katastrofa z :Pietrasportpwi zaczęli podawać jadącym się muszą bezwzględnie w takiej Uo 11:. Grynkiewicz (ł'...KS) 17 :22,18.
2~. Badań (Legia - Kraków) szewslnm, to Łódź zdobyłaby je...
kolarzom napoje c~lłodzące VI butel' ści ile towarzyszy samochodów off12. SiemIński (Elektryczność - - 18 :11,40.
'
szcze lepszą lokatę.
~~~ch. Rzecz ?CZyvylSt~: ~e ej entuzj.~ cja1nie zg~oszonycI;: do. wy~cjg~. ,Ka- Warszawa) - 17:22,37.
29. Komorniczak ' (KRS -,~ Po·
SCl spor~u me w~e.s!zleh o tYJ;U,
lZ Te1:ka ,sanitarna
J~dZle row:r;t}ez za
13. Łazarczyk (Victoria -" Czę- znań) -- 18'2324
regulamIn zabranIa kOI'zys+al1la ko- ostatnIm zawodnikI~m: Często nato' .
,
' .
,.' , .
lJIJ7!.A
I §zq ciąg
larzom ze'szklanek i z "butelek. Cho miast b;ywa, że wypadek zdarza się sctochowa) :- .17,24,18.
30.' Plegat (Sarmat~ - WarszalUfa
dz~ ,tutaj przede .wszystkim o moż- cZ<Ylówce, Trzeba więc czekać nieraz 14. _Rzez~lCb (SKP - Warsza- wa) - 18 :2~,50:
",'
.
nosc spowodowanIa wypadku' poka- bardzo długo zarrim nadjedzie Je- wal - 17.2qI 21.
31. WyderklewlCz (StomIl - Po
S Pi O R T łJ
_ le,czenia, $ię szkłem. Kolarze butelld karz: Rzecz oCzy'VV"ista. że chodzi tu- .15. :r>iętraszewski (DKS - L6dź) znań) - 18 :24,~3.
"
I.
.
WyrZUC11i na szosę
(co. nie jest Witaj o niez:na,ć.zne kontuzje. Nikt l?tze 17:29,08.
32. Zalę:wski (LK.S) - 18,32,00:
stronie {i-tej
r
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VICKI BAUM

U ,D Z ).
'iV

}-I O'"fEL U
Aut~nrow:;rny

Powieś6

przekład

z'CFII PETERSOWEJ
ilU

, ,I oto w tej chwili, gdy Kringelein ujrzał nowego
Kringeleina, 'idącego na1>Tzeciw w z'\\ierciadle, uczul
!pierwszy raz niejasno, że źj11je. Tak Jest, iIl&by Siam <debie
wyczuł i poznał z gwałtoWln.ym wstTżąsem jaklby w §Wie!tle błyskawicy;,Doko.na·ło sifto w owej,pmelotnej .sekundzie, gdy zohaczył w lustrze obcego, sZlczu'P1ego pana,
O takłopotĘlnym wyrazie twatzy; osobnik ten,choć nie!Znajomy, był jednak nim samym, prawdziwym Krinlgelein.em z Fredaffsdorfu! Wra1żenie to trwa~o . króciutko,
rw następnej sekundz1e znikło, i cud przemiany stał się
już dokonany.
'
,Krlifigełe1n oddycnał teraz głęlbok:o i, z wysiłkiem,
gdyż w głębi j,cgo ciała budził się 'znów przejmujący,
pf,zenikliwy ból. '
- Zdaje mi. się, że w tym garniturze jest mi do 'twaIl"zy? - odezwał się dHeGtnnie do ,Gaigema. Bail"oo. pod:niósł się iswyrni dużymi cie,płymi rękami obciągnął jego
ramiona' w nowym ubraniu.
-:-' - Sądzę więc, że pozostalfiliemy przy tymgamiturze
- rzekl Kringe1ein do' t1'zech uslugUljący;ch panów
'i ukradkiemSp1'awdził w palcach gatunek materiału.
Znal się na tym ja~,{ wszyscy we Fredersdorfie, nawet
. i ci, kt6rzy prac.owali w biura~h.
'
- 'Mąteriał jest dobry -,jestem specjailistą i znam
się
tym - rzekł Z'uZll13!n1em. " , ,
.
~ Towar' czysto angielski, SITJl'owadzamy go wprost
z 'L~ndYllU od firmy Parker Brothers et' Co - odparł
6wpoo ze zmrużonym okiem.
r- Preysslng nie' nosi podobnycn ...:.. pomyśia:ł Kriri.gelein - uhrania każe sobie ·robić zwyilde z owelgo solid'nego, szal"ego kamgaru, z którego zst?aisu, z,a!"z~d fabr~,ki,

na

4 Dzm1NNIK

ŁóDZKI

Nl.'

~6Ś'<si.Si

odstęIPU!je część uf'zęd:nikom. po zniżonej cen~'e

ruz

przed

Bożym Narodzeniem., - I zdecydował się ostatecznie.
,Ern,ergicZi!lie' włożył ręce do kieszeni,biorąc niejakO tym
ruchem nowy garnitur w posa·adanie.

I

IQ-ingelein, OCZ·STowany i odmien1ony,przes~aił pr~ez
szpaler schy;lonych upt'Izejmie głów, do szklanych drzwi
wej~ciOWyrCh.

.
zimno; Kri!!ligelein zrobił VI duchu uwa'~ę, i:ż P,OwietTze IDiało posma!k' chłodnego wina.
Dptąd właści7Nie nie chodził; lecz' skradał się niepewnie
- teraz szedł:r,aźno, wyprostowany. Coprawda m;ał ty1~o' trzy, kroki?d dl'~wi magazynu do szerOlko-,niebieslkiej
~m~zyny". lecz trzy' te kro~i stawjał z wie1,kąpewnoscią
slehle, unosz,ąc ela stycznie po~es,zwy SIWych lIlOWYch
'

\

SłonecZ'lIfn'e było, le·cz

Obawy jego roz'Iilliały się w roz~oszy kupowania i. nabywania. Po ra.z pi,e1'wszy poczuł Kringelein zal9J-l'otną
lekkość, towarzytszącą łatwemu -wydawaniu pieniędzy.
Przebił się oto przez mur zaktó:fy!m przębywał 'prze~
cale swe życie.... Kupował więc, k~ał nie pytaj.ąc
o ceny, kupował i kupował! Przesuwał dłonie po ma~
teriałach, po jedwahiach, dotykał kapeluszy, przymie- .burt6w.
fizałkamize1lk"i, paski i kl1'8!waty, układał, dobierał barwy
- Zadowolony pain? ..,.. SiPytał, ~.iejąc się, Gaigem
i chlomął ich harmonię oraz s~ojarzenia }aik przysmak. i puścił motOr wtruch- jak!że się pan czuje?
'
...,- Pa;n, dyrektor ma wyjętkowo dobry gust ~ rzekł
-:-' Ws,paciale! .Wy~111ienicie!· Nadz'wyczaJn~e! - odJeden z panóW.
- Dy;stYIl\gowany -- dOTzucił drugi - harozo wy- poWiedział KringeleiJn, zajttnuj.ęc z· mirnąbY~.'łlca mi.3js~e
przy szoferze. Nagle z(Uąl binOkle i prz,etar-ł ws~azuja
k\1iTLn-tny i dyskretny:,
Ga':igern ,cpwalił go roomież, trdchę, 'z,niecierpHwio!J.Y, ~ym i duży1rą. palcem ~brzegi powiek -,- był to zwykły
lecz usmiechnięty, Z.nudzo;ry był j1.lJŻ nieco swym pupi- Jego .z~'ęczony gest: z'birientował się w tej .chwili; że gdy
lem i z n,udÓlw oglądał swe ręce: prawa byhn31kałecżona, przy~dzle czas na zaplacenie trzeciej raty,. jego już nie
a lewa jakoś niezwy;czajna naga bez ·pie'Śdonka, kt6ry bę<lz.le ....
- - t ,-..-'
podarował. Ukradkiem podniósł je do i:warzy, chcąc wy.
czuć na nich tchnienie owego za1)achu IZ ,no'cy, woni gorzkiej~ a słodkiej zarazem, niebezpieczne';' a spokojnej, w o · - To szikoda - rZ'eJkłGet'lstenrkor~. Przez kilka chv;,ril
ni maleńkiego ,kwiatuszka "nieuwiady", rosnącej na mie~ milczeli wsz~s~y: Taca. z .karafką brzęczała Zlcicha, gdy
dzach m~ędzy ~atami.... '
, 0 0 dole P1"zeuezdzal autoibt:s, a lekko prążkowany refleks
. KringeIdnrnabył hrązoiWe wygodne uibranie zszorst' wody drżał, na ramie ołej:nego portretu z wizerunkiem
kiego ang;iel~kiego' materiału; spodnie szare W jasnieilsze załOl?y~i~la Grar;d riotel~. Preyssing myślał gorączkowo
deliikatniejsze paski, odpow~ednie dp POlPołU!dni~egd w. czaSIe tych kIlku ~h~7IlL
Nie wiedzial czy dr Zirn,oo.iakietu; kupił też smoking,. przy którym nale:ia~o jedy- .w;tz po~azał. o~e przeklęte WZ.Y1gotowame kopie list6w,
nie parę guzików przestawić; . bieliznę, a Więc kosz'l11e me mające ,lUlZ znaczenia i nieUlprawniające do niczego.
i ~ołnierze, poń,ozbchy i krawaty;' n.abył też pa:lto, po- W rękach mlał. znowu uczucie niec.zy:s<łosci i br1.lJdu.Niedobne do tego, jaki~ nost ł Gaigerfi, oraz miękki, ia'Gzi- ~golon~ twarz zB'bawuie go swędziła. Rzucił błagalne
wiajęcp lekki; kopelusz z flo:rencką żłoconą 'fi:rmą wew- 1 pytaJ~ce sppjrzenie wzdłuż sto~u wstrdinę s\vego :-adcy.
nątrz: \vreSZC1e Z pal'ą. stebnowanych zamszowych r~ka- Z1IlfnOwltz uspa'klaja}ąco pmyr~1Jkiną~ powieki SlWych 1.tkos·
wlczek, n~ wzór tych, które mIał Ga~gern. udał się do ny.ch mądrych oczu Chińczyka,l'uch ten był trudny do
kasy. Warunki zapłaty zostały\ mu uprzy:stępnlone wy1:luma,ozenia: m6głr6wnie doibrze oznaczać przecze(Kringelein porozumiał się tu 18:1:\"10 i prędko, gdyż wta- riie j~k tw1.erdzenae albo też zgoła. nic ~~e wyTażac .. Pr~yjemniczony był p1'zecież w żargon"buchalterv,iny i kaso- . ssimg zeboot 'si'ły.
"
.
wył. Zapładł gotówką tysiąlc marek, resztę '~ozłoiono';
- Muszę pO:stawić na SWOlll11l, - pomyślal', a wlascil;nU' na, raty.
wtte było to więcej uczucie 'ni,ż my§lh "
- No, więc ~ ;rze':k;ł G,ai~ern z zadowolenie~p
(D. c. n.).
i
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10 MOSKWIE

lody, Wiece

Niedawnoprzyjechąłam z Moskwy kły z śródmieścia, iako
tamujące
~ dzięki ,temu "cieszę oSię niezwyklym ruch.. C,o parę kroków stoją żelazne
. t
l P
. W' lk
Zalrl ereso,waniem majomyc~1,
'yta- wysokie ncosze do śmiecl. le ie sa..
nia'c'iągną się, bez końca.
"1110cho'dy zamlataJą uIke Moskwy i

l tańce

'.

~o-skonale P?godzić z olbr~ym~m za

mteresowamem do 'WszelkIch l:mvrez
. Ih P '
't
t _
s?ortowyc , ; ~ml~~a.m,. ze rzy s a
cje metra w $r~dm}esclU z06tafy zam
-- Ni:ech :vatti (JI)ow:e ... CZY dr,u'go po1ewają ie parę razy dzi,ennie.
lmięt,e ,na ,prz" ec1ąg ,ca,I'ej g, odzinYaJby
pani j,eclhała ? W i e c , e po]itycZlne sa :i cieszą się umoiŻIiwić przejazd widzom. dążą.
_ Ni'cs;petua dwie ,do,,byt
dużą f,rekwencją, c-o daie się lednak cym na mecz piłki nÓ'żneo.
'

-..:.. Proszę pani, mi.ę;dzy rrami- n:ikt
nIe us'lys:zy -czy można tam . coś I

kupić. porządnego

w sklepach?
tych ·svóldzielniaCih i państwowych
- Z ręką na· serc'U - ,a ,czy twin

'

'eię ładnie ubierają?'

•

nym

I .]-

zel 'n I em' I eck;B'eJI
. _

Numer ten w całości poświęcony zo-problemom czechosłowa'Ckim, om6wilO_
przez oz.OChosłową;ckich, auto~ĆIW.
A taticzą! I W ,)kaW'larl}la~'h. ł W
TWóRCZOSĆ, zeszyt ,9, 1947.
klubach, kt?re s~ ;prz~ kazd,elJ fabry-, Przynooi wiers:ze: 1\1[. pawHkow'Ski~j~
ce i w cdu'zych, prę,kme urządzonych Jasnorzewskiej Blacik-out Ellropy i K. J.
foyer kin.
"
. ' Gałc~yńskieg{) -:: IJilryka ?ra'.l< a.rtykuły: K.
,Tak piękna jest Mos'kwa ..:- ale nie WY~l, - Podroz dO' kraJl'l1~ mepra;wdQJ}O.
'
, "
..
"
dob"enstWla. Rene Hnyghes a - CzaJS ab_
D tO' chodzI. Nie o stwlerdz.ellle Plę.k- surdu, 1VLi:chel Grinberg-Vintlvert'a - Ame_
ru"Q,śc-i, tY'lilw o to,
że Moskwa jest rykanslki styl źycia i Bruno E, WerneiM wielka europejską stolicą _ tak wy. Sztuka w katakumbach.
, .
da . t k '
' , . . ,
,ZE'3ZYt. u?=tlpełnia.sze'reg s>prawo~,d.an. z
2, ą
.1' a, ,SIę W nl'eJ zYJe.
,
llt!eratUl'Y 1 noty. .
nd. br.
N~WA SZKOŁA, Nr 5-6 (maJczerw,lec) 1947, Rok m.
Na wstępie zawiera przem6wienw min.,
oświaty S kl'21eSlzewski,ego , wygłoszone n'a
s1:aJł

,. '

II!

",

MYSL WSPóŁCZESNA, Nil' 6 (13)
'1947.

I

•

pOili CJIII W Po b·,1 anI c-ach ~!.ht~~~~~~_z~,~g~ok~;;:;wl.ć1l;y;~1~~:
ły wYżs:t;e!"

-

, . . ,

'

Reszta nume:ril pOŚłwięcona

~~~\l ~g:Z~~ł~~~O~:~~~:-~zi~~Y'~~~~:

..

j
,
'
cyjll1!e: Prz;egląd wydawnictw, aktUialia i
Brudy wieUde ua pUcach, co?
S"
śmierć
du .' dowskiego podczas pemienia kronika oświatowa.
.
_ .Mówią, że' wszystkich 6,hrą i!1a
funk~i szefa policji oraz o likwida- Ż!CIE N~UKI, t. m, Nr 17-18,
'
.'
d?
W dnIU
. -wczoraJszym
'.
:I._~•
h....
maJ-czerw:ec
1947, Cz, Znamtero,wsiki
l,
PQLtyczne
WIece
,c'lągną, to. prawa.
przed S a- zana na natYCuUJ..Li:tstową
:zagładę·- Clę g el'.~'.
Zawiere artykuły:
I tak daIei. i tak dalej, a,ż mniegJo~ d.em Okręgowym w Łodzi toc?yła Rozłączano. matki z dziećmi, małźe:6 . "liekroc Jakas, partla bIJąC na - PDtrzeby źyci~ a na,?ki s:połecmet. ~:
wa rozbolała i język smwhL
SIę rozpr~wa przeciwko HansOWl G, stwa, rO~Iny. '",-Clemnotę dochodZl do władzy Cz,eżawski. - Twi"erdlle:r:tJe ,ogolne 'W t,eQ~u
A więc owszeim. mci,żna kUjpić w MayeroWl, . .
.
n:aJu nastąpiła ostal~czna li- wti~iad:a na kkonikaH" '~lakfmójes~ ~we- ~~~~~~~~W,JI~~~!X~~I_-o t~~~j~
lvloskwi wiele bardzo pOTzą.dnyclh A..~t C?skarzema zarzucał mu przy kylld~c:'aghetta, przy k.orej był s a zYd?ws .a.
l er r 'IA'nJez na cre studi6w'fiJlologi-cznych; M, Tyrowicz e S
' 'ld '
.,
'_ naleznosć, do NSDAP. i SA, znęca- l"ownleZ obecny Mayer.
tym komku' Jechał, To ,odwraca bo- żywe 'zadamia. nauk histor, w PQ.lsce wSP6ł.
~f!~~~ Det~~le~~. tS:~arÓ~.C~(),ln~aku nie .się na~ l~dnoś'~ą "żydowską ":r świa~e!t Kopy?łowski .~ całą, gta- wiem uwagę od właśclwego niebez- ~~~:e~~~:fp!~~y~~~~~~~~;;e~t:Jt~~:
'.. 't
,7
.b "
.
. ". czaSIe pełnIenIa funkCJI szefa pol1- nowc:ZOSCIą stwIerdza, J,z zaroWl10 pieczellstwa"·
.
S7.erne działy: Fakty i poglądy; Nauka ")1
pIC we pę 1 Jedwa~ 1 ~araz na, mIleJ cli niemieckiey w
Pabianicach. u- podczas selekcji, jak i likwidacji
Zeznania' świadków Ule budzą kraju; ~aukaza gTanicą; Ko.respolldelIlcja;;
g.cu, dac do USZycl,a w~dl~Z namow- dział W likwidacji ghetta pahiamc- ghetta w Pabian'icach oskarżony wątpliwości. Dla nich MayeT me Z frontu nauki iS'p:mwozdahia. ..6Zel :m~dy. - .Mo,Vl2,a kL~PIC goto,:,e kiego, orąz wyciąganie korzyści ma- Mayer był nie tylko obecny. lecz był osobą przypadkowo widzianą.:. '._-'. "
6U:knlC? l u.~rama v::szelklego ro1zalU~ t e ria1nych ze swego stanowiska~ . kierował tymi akcjami. . .
Dla rri~h b,Ył, on katem ich ojców,
{)~UWle S'l{Q~zane .1 mehle, lalki, ra
Hans Gebfrg Mayer to 3S-letnl
_
'
matek 1 dZIeCI.
'
. ,..
.
"
d1loapara,fy l nawet. zaw6z,e- m~~ m~źczyzna o bladej pociągłej twaZBIOROWA MOGIŁA DZIECI
Prawda materialna jest VI t;y-nl
~arzą:d MleJsH;~ w Ł?dzl, -:-. Wy.
slo. Sklepy są duże l mał,e, a !la uh- rzY. Ubramy 'W zi'elony mundur nie- W Pa'biarucach !na' cmentarzu jest proceSie Vv"YPisana krv,rawymi zgło- _dzIał, Mot()r!~a~J: podaJ,e n'llll€JSzyx;n
~ach sprzedają bltlłecz,ki z ktelibasą :m.iecki. Jest doktorem praw,
IZbiorowa mogiła dwudziestu dzieci skartU.
'
do wlad?mOiSIC1,. ze z powodu całkOWI·
l lody, Ba, a jakie lody, po .25 ..dk.t
Przesłuchiwany. przyżuaje się d.o żydowskich, odebranych podczas se.
Prokurator końc~ przemówien.ię te~o ZJ118z.c'zema m~stu na: rzece
Oody na wa:gę n I f.~ przy kazdeJ po· przYnależhości do NSDAP, orazzaJ- lekC.ii i na miejscu zabitych.
słow,ami: "Aby raz na zawsże zupo- Łodce, na drod~e. dOJa:z,do,,:eJ od ul.
OJdec świadka Jabłońskiego był biec nie mającym precedensu W hi- Ko~stan;tynowsk:re~ do Smolska, ' zo·
gadzie. Taki już mają LSlpak w Mos- mowanie stanowiska sżefa policji w
kwi'e. \
\
Pabianicach .. Stwierdza jednakże" Ze chóry'. Leżał w szpitalu ,na ta'enie storii zbrodniom, vi imię prawdzi. staJe wstrzym:m~ W~z€lk~. ~'uch koUbierają się - tlaturaln,i~ ni~ a;ż w 1941 roku został przeniesiony. do ghet;t~.' Na :rozkaz Mayera szpital wej sprawiedliwości wnoszę o karę łowy 1;1'3. wymIenIOneJ wyzeJ drodze,
:tak 6zykownie jak warszaw1alt1kl, bo Finlandii, a więc w czasIe likwida- zośtał w ciągu pór godziny "zlikwi- śmierci".··'"
do czasu odbudowy mbstu,
.
któŻ'by mÓg'1 Z :nimi konkurowa~. 'l~cz ~H gheita. która miM~ miejsce w dowany". Ciężko cihorych zabijano
Po naradzie sąd Ogłosił 'wYrok
Objazd do Smóls1~a odbywać się
w ka'ż.dym raz1e różnica jest lllewlel·, maju 1942. roku był nleobecnv.- na miejscu. innych wyrzucanó prZe2 skazujący Hansa Mayera na' karę będzi'a ul. Krzemieniecką i Retkiiika. Noszą takie (Same, szerokie wra- Bezczelnym. a co najmniej dziw- okna na wozy. - "Okieo mój .tez śmierci. (ibk)
s'ką..
mionach, krótk1e sukieQ1ki i długie nym jest twierdzenie dok;tora praw. tam z~inął" - mÓWi świadek.
ża'kie,ty
na które tak, samo. spadają a więc człowięka z w,yzszym. wvPrzez salę sądową' przewija się
Wę_'
piękne 'loki. ho fryzjeról,v jes~ w kszta:Weniem, członka, par~i hi~ler9w kilkunastu świadków. którzy .po',_ .
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Moskwie !hllik. Równie,ż starmllillY ma- skiej o<t 1933 roku. 'ze Ule wIedzl,;:;ł twierdzaj.ą zaTZuty oskarżenia.
nicure widzi sie wszędzie i wiele pań, o planowanej -?P- dawna :przez hl~Wreszcie jako osta~nie zeznają
,.
I
Ó któr, YC.h, m,ówi s.ię .. gr~zdano-czka", le,ryzm ,zagładZI. narodu ZYdOWS,kJQ dwie ~obiety, .KOP:rdłOWS!,-~ l Gier-,
p.,oznańsIde. im,prezy . wystawo'WO_j'kOnCa Rozmiarami i zajętą powierz
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r~kie•. hlyszczące g11a.dbm as,falte:~ mÓ;i M~yer. _ Jestem ni~winn:v. DZlec' t ch 'uf wi ce' one nie ~i- pll;lią dobrze zorganIz?w~YlCh: Dy- 'Y""~m. Na 11~Cle ~SI!łWCOW }lgU:Ują,
ultce. Moskwy, po ktorycih bezgłos,
A tymczasem świadkowie zezna d' ~ Y J ' ę J
',Tekcja Targów Poznansklch me za- JUZ wszystkIe naJwiększe l naJPanie, z wielką szybkośCi,ą .ladą trole)- ja COŚ wręcz przeciwnego;
" ,- 2':~ ~an:ilmięciu przewodu sądowe- niedbuje też zadnej okazji, aby l?'o- w~żniejsze ins~yt:ucj~ i ośrodki. r"olbusy i autohusy - bOI jlllZ daw:no n~e "Świadek Sieradzki priybycie Ma- go głos zabiera 'oskarźyciel publicz'- siad:;;.ne pawilony i tereny OdPOWled n~!-!zo ~ ogr:od~Lcze, ~ak nt:,: Panslw.
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W·

lASWIATACH

KATEGORIA B SKAZANA NA·
NATYCHMIASTOW"" ZAGL~Ę
W ROLACHGL6WNYCH:
WszystkIm 'zarówno kobietom
ROBERT MONTGOMERY, OLAUDE RAINS, EVELYN KEYES
jak i mężczyznom kazano rozebrać,
Reżyser: AlekSaDderHąll
się do naga. Komisja niemiecka sza.
wytwórnia: Columbia :Nctures Oorporation
cowała, kto był zdolny dó pracy, .a
Własność: Motłon PiJCture Expoll't
Eksp1oat3Jcja: FM'łll Polsld ,
kto n,ie, .Zdrowi młodzi, Indzie otrzy
BiO.etY' bezpłałyte :j\ p8JSęe.par1;&ut wa.me od piątku 3 paźd,zi1eJrnib br.m;ywali kategorię A. star~, chrn:-zy
, (506 Pr)
i dzjed - B., Kategoria B była ska ....._ _ _ _ _ _- - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _;..;.;..;...._ __
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przeciwko 'bawełnie

W ŁodZi oprócz wspó~awodnic.
tw:ar hldyv:iC!uaIJrye~o (patrz ,.Złota
kS:lęga. włokienm(fwa")
przygp.towuje się Wyścig między POszczeg6I_
nrmi branżami przemysłu włókien
mczego - i. tak: między bawełnia _
nrm i weł?Ianym., między jedwabruc~o.• gala:nteryjnym i przemysłem
włoklen sztucznych.
(X)
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" .. ~~i::~~gs:~~~;fa~fef:iei;~kła~"Wiel~k:iH fu~hrer ~dol~

nad Nerem
.'
, w :n1lch
HitIe;
nia był-y'aż białe od niezliczonych,
" \
I
.
.
Jakoż, zalste. nle zawledll...pasących się tam stad gęsi.
' •
.. '
I
.
. 'Dziś przez rozwalone wyłomy
Dziś błb.nia są prawie puste.
orlę
n.:-uru i zrris~<:z~>ne bramy wywalają
_ Te lllenażaxte Niemcy wyjed~l '
SIę wspomme'llla tamtych czasów,
Wszystk;i~ na,sze. gęS!~T anow~',n;e,nąwszy doszc;:ę~ie w, pamięt~ym 50 l~t temu prz.e'l ks. :laka, Stra~ armi'!o walczącej o Łódź. Na ka-,
Czyjeśtroskliwe\r~ce odres"auroroz~ozyły Slę .Jeszcz~ . ., :- QbJasma "roku napoleonsklm," 'me ódzy~ało OgnIOWa i "Charitas" oto wszystkie miennych. wysokich płytach/wyry. ,;,ały dl:ewnianą, prawosławną kap.
o
In?l~' stara bfhIna. pIlnUJąca .s'o/eg j'l!~ ~ig?y. wię~j s~oj;ej mikr.osko- niema.l Organi~acjeisto:v~z~szeniatonumeryposzczególnYChdwfzjiiliCzkę.aleresztacmentarza.dzimelIcznego s adka.
PlJneJ sWletnosCl. I
społeczne Rzgowa. IlstmeJe Jeszcze formacji wojskowych które krwa- czeje,
- Ten p1ekeJny,hitlerowski n~~
Jak głosi napis wyryty w koście~ świetlica Z,arządu Miejskiego,. nie Wiły. tu na, przedpol~ch R;igowa,Jeszcze kamienną paradą stoją
ród! - dOd\!łje i potrząsa suchą Plę le, piękna świątynia ta ' (pod we- dzieje się jednak W'n~ej nic godne-Zasa.drono maloWniCzo rozplanowa- !~~~~i:t~'~!i~~:ąc;~z~~~~e już
ścią·.
.
...., . '
zwaniem ŚW. Stanisława Męczenni~ go uwagi.,
i
ne . drzewa i krzewY, całość· zaś k'
. , k'
puł·
~le nJe ty~O ;łusta. !.(~a?seb!a- ka) Zblld,o~ana została w. r. 1630 . Ludność pracuje przeważnie na cmenta:rza okOlono o'tdobionym em- gg:Ó\;ll~l1~:;C !ch: ~t;fsjet6wt' dra1- .
była 8JtlakNc~ą, ~C'lągMaJ,1:lc1 db przez kanonIków krakowskich; Jed roli lub trudni się furmaństwem, blematami "zelaznego krzyża" mu· brzymi,~ ,,~~.~~g nac~e Os+e~
Rzg,bwa. rzesze
lemcow. . ..las eez· nakźe liczne pożary. - ,.ostatni w młodziez jeżd".Ń do fabryk łódzkich rem. \
h
oło7one
zdal od na
.
!ki':' . h
<'.. pł , . .
.
.
aezyl-y się. na chwilę o cich'y
k o p . ~'. na. uboczu
' ", Ł
czasie pIerwSZej, ~ eJ wOJny, -. 1 Cle o" sennIe . . yme ZyCIe w
Zczasem cmentarz ten stał SIę nIe'Rzgów.•Tesz;cze kamienne. tablice f
r~~~:;n~a t.bo~ba~~1:;~~le ele~~cz~ kiedy t~;m~ia ~le::~b~Jl~~~- teJ :nalutkiej mieścIme.
tylk~ pomnjkiem niemiec]d~j chwa krzyże głosza na~iska niemieckich
p "poSiadające )adną, szkołę, stan.o- ~s~~~~ły jej ;rihRekturę.
l
- NIe. ~awsze jednak było tu tak
~!te.,wnet ~!e i... symbolem pol~ żo~ieTzy .. kt6r;zy realizować ch~ieli
:~o miejscowość.
nadającą SIę
spokojme"
",kleJ tole'l'ancJI.
.,
WIelkIe ImnerJ alistYC7..ne mail'zenia
świetnie do zamelinowania' się tat;n
.:-.Nie nmiej jesteśmy dumnj ze Na ogromnych przedpolach, ()ta· Tu rok rocznie w święto Zmar- cesarza Wilhelma. 'Ale mech zara.
podczas wojny. W rezultacie cała swego starego. kościoł.a - r:owiada czających Rżgów, toczyła się w łych gromadziła się - pod trosk1l- sta wyryte w głazie nap'isy, a nn
prawie ludność polska wysi.edJ,bna do, mnle organista WawrzynIec Sal- ~udl1'iu 1914 r. pamiętna krwawa wym patronatem niemieckiego kon f5!obach. czerwjenią się beztrosko
została w lubel~kie ·1111b Wy-W'Ij.'!zlOna ski. chodzący kro:d~arz Rzg.owa, - bltwa o ,Łódź.
sula -:-' germańska Łódź,
'krzaki głogu.
, '
do Niemiec a Rzgów stał się n'ie- podo:b~", on się nawet ~lemcom~. pami,tką tej histo'l-ycznej, ~ataIti U1"Oczys't.ości te zra~I dyskret~e.
OkoU?zna lud~iJŚć wycina. drzema! 100-pr~entowym osiedlem nie Pr:~Je:zoza~a tu Jakaś, specJ~lna ko. JegI; dZJś Poł,ożony na malownlczym z roku na rok przybIerały fia SIle, 'IA'a i rusZCzy krzewy. wykopUJe, pol
mieckil'n.
.
,m1sł a , c,os tam S?ble nOl~wała, l wz~órzu cmentarz ,wojenny,. gdzie aż wreszcie tuż przed wojna zmie- l1e kamienie, Coraz bardziej dewa, Teraz WSZ2'stlto wróciło tam już ~zJncowafa. . co Ule:, DrstZesz~~dZI!O na uboczu znajduje się kilkadzi,esiąt liHy się w olbrzymie manifestacje stowany jes~ cmentarz.
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z, 1 erzy . r osYl'- .n 1E'm
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sprawa ta
"Herrenvo~ku" pozosta~o' je3z~z,e pa L.mlenlł kOSClOł w. s~ad ~~m:i! DziŚ ~n«?h, na, samym zas ,Sz~zYC'le sza- Przy" .świetle p:ochodni, przy zainte:r~sowały
się odpo~ied:ni~
ru zaledwIeaucochtonow, z.korych ale: to, ~o, zosta!o J~ oZt a si
rzeJe.kam1 enny .pommk - ma,syw" .rtrzmocle werbli. wśród głośnych ~7Y11ll!kl, Niech one zadecydu-a cz'
jeden . zamiata' teraz liŚCIe przed w koscrohm ?a~zY1B . d yw h' ę: za~onczony krzyzem, pod ktorym okrzyków łódzkie;
hi+']e:riugellid" góra rzgowska ma być nadal '0070wielkim placem, poł()żonym przed \ ~tc;tremu , s~uzba o\la, a C or Ś ~ sP.oC'z~q 2 tysiące· żołnierzy nie- ·Irekrutuiacej się głów~je z 'uczniów stająCym 'b~ opieki. wojehn"""""
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splewa,
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Ten wła~1'l;e Kościół jest chlLibą"
' , . ' J. "
"'"
~bl1downny .przez N;om~ów. cm~~ [wte~y w~zkie~ mocne, sł()wa, st\vier- w ,rr-Izaj parku dla okolicznei lU?,.
'starożytJ;lego miasteczka, k.tórespłol Ten "Chor~osclelny. założony' talZ ten głOSIł chwałę lllemIeckleJ dzaJące. ze Nlemcy łodzcy' poz,osta- noscJ
IW. .T.
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Wólczańskiei,w -Łodzi

,lIlicy

,budynków szkolnictwu, a pOza tym
Pomimo, Ze koniec lattl, ate w
·JUTRO:
'm"
. .
,
.
.
'
projel~:tuja budowę
nowych gmałll1l
.. .
VY zWIązku z realIzacJ ą programu gdzre sz'k,oly są mezmIerllle przepeł ohów szkolnych
'
mieszkania.
nie można wytrzymać
WRlES
II II_d Jana• zZnatisława
Dukli i RemIglUSZa;
S-letniego "nauczani
'
d awnycl
'l
"
' .kolejności powstanie
' ____
i Danutv'
__ '" a l. l"onieczno'"ci
"
, , , ą n i onć,
a częsc oud ynow
W pienvszej
słow
z
gorąca. Więc idę sobie wieczor"
1921 p'
'. z'wIększelUa 11os1:i klas i sal specjal szkół powszechny·ch są obecnie za- nowy <>'mach dostawany do potrzeb
lerwszy powszechny spis ludnoścI nych W szkołach powszechny h d~ J'pt na'
c l'
,.
. t
h
•
~
w J~olsce powojennej. wYkazujący'
.
,
'..
;C , " ": ",~lllne e e ~rzez rozne 1,ns y- ~owoczesnej B-klasoWej szkoły po- kiem na spacer. Po ulicach. Wszy
ogołem: przeszło 27 miIionówiniesz- Je SIę. c~r~z bardzIeJ ~~czuc bI,::.k tucJe., ' ,
..',
wszechnej przy ul. \Vólczallskiej (w stko człowieka, ma się'rozumieć,
k.allC?W czyli ~a l mtr kwadratow~ OdPOWle;.CilllCh d~::t ~ZkOi ~udynkovl
~c:k. SIę dovrIad\lJeI?Y,
Władze rejpnie 1.11. Żwirki). ,Budynek ten interesuje. Każdy riawet szmerek.
zle~l - 700soo.
w, ŁodzI. Zagadrneme to Jest szcze- MieJskIe w por.ozumIemu' Z Kurato-bedzie rzeznaczon n'
orni,'~
1933 Pobicie rlotychczasowego rekordu - golnie aktualne w centrum miasta rium wzmogą starania o 2W1·0t· tych 7 -2' Pk;ł 8 II Y ah, ~,
eSZC 1.:e l pomyśleć w spokoju można, gdyż
lotu .stratosferycznego prof. l'iccal!da.
' , .
,
• ~lle
SZ Q
- C asowyc
l poza. 2p
Lotmk , ~owiecki osiąga mianoWicie
'
"
Izbami klasowymi 'zostanie wypo- aleja drzewiasta i cicha, ludzi mawysOIso~c. 19.300 m~r, czyli p,?t;ad 20%
ł
ł II
l,
sa, żony w Itrze,widziane nowym pro 10, tylko gdzie niegdzie szczuty
~crs~f~~~~~oJ'r~~~. pJ+!card~. ktora wy"
~
~~amem llaucza~ia salę do ~wicze:i gonią się tv rynsztokach. :
1934 Umarł popularny włoski pisarz sce't
.
clelesnych ,:robot :ręcznych l gablIdę sobie i myślę: Może czlo-'
niczny - Dario Niccodemi (m. in.
na'
'czoł o'
'nety fizyczne, przyrodnicze itd.
,,~wit, dzień i ~oc:'). '
CO wy 11 0 lQ SIę
Celem omówienia szczegółów bu- wiek znajdzie walizkę wypchaną
1942 SlIne, kontratakI sowIeckie. W rejod owy e t·J. SL,''l~.0'ły ~}'db
"
nie Stalingradu.
,
, y ł'
a Slę WCZO.T::~.J
pieniędzmi'?
'
.
NaHeDsz:.v wynik dnia (26.9) "\VI Geyer). P:rzedza-lnia średnioprzędna iN. wydZIale, OS~laty ZaTządu l'vIlcJKupiło by się na sąsia
KRO N l K A
:PnPB Nr 1:
t~ch zakładów \v'Ykonala 101.5%, sJ.rlego specJal~'ll.e ,zwołana konfere~
VVAtNE TELEFOl"-'
ob. Korz~ł~owska
na sześdu vrzedzalnb, {)cliJadko',::a 110.7%. Tkal TJ,a .p~·zle?-:tawICle~h.,:v~adz szko~ycn dów najglośniejsze radio~ lub kiJka
,,'-I.
\krosna.ch 186.'1:-%.
TI'a dala 99.640 metrow tka'llin za- ~ ffiIeJs!nch, na, 1.,t01eJ postanOWIono ps(jw, wyjących dzień i noc. Ha!
'ob. Ryba'kowa - 169.7 % , ob. Goły miast pbno\vanych 79.584. tZ:l1. wyko wszcząc st~ral1la <? kredyty. Według Wt~dy by się człowiek zemści!!
Kom. Mj~jsk. M. O.
- tel. 253_60
n:lta zadalliie {lzi'enne \v 125.2%.
opracowanego p.ro~ektu koszt budo.Pogol. Rat. Klejikit
-' tel. 101-" gows'ka 160.7%. oh, Szczepaniak Drugiemieisce zaielvPZPB Nr 7 YfY .szkoły wynIeSIe eponad 120 ln1Podświadomie' rozejrzałem się
Pogot. Rat. ,Ubeql.
.... tel. 134_15 :162.6%.01); Seweryniakowa -168%.
(b)
dokola.: na ulicy trochę śmieci, a
Pogol. lekarskie PClt
., ..... tel. 117-11 ob. Wie.rszeniowa - 132.2%, 01l.1 1- z wykonaniem !planu w przędza.hJ! w honow zł.
'
1101 (lf:,. w Hraln! w 109,9%.
Stra.t Połarn.
-- tel.
• ,pinska,- 163%,
Przędz,alnia: ol,. Deredas _ 1460jQ.1
wśród rucb stoi kobieta. Kobieta-.;..
'DY:tUlty APTEK:
oh. Zaremba -' 144.1%.' ,
I
PRZEMYSł.~WEI:NIANY
no,cóż? Stoi i mruga. Nie dziwne,
Dzisiejszej nocy dyżurUją, apteRi: Chą,
Grupa nmj$tra Ste:ianu Stol~rza _:
Nailepsze w:V'niki dnra (25,9) -ob,
że sioi i mruga, ale ciekć;łwe,
dzyńskiej
(Piotrlmwska 165). Głuchow
Z
.
R d l
skiego (Narutowicza 6), WójcickIego CNa- 133.3%. Poki311YWniąc zespó~ majstra Marla Bielska z PlPW Nr l 'oraz ob.
Stolarza. który wvkon'al 'Hent'Yk Szymczak (PlPW,Nr 36):z
a pośrednictwem' e -a {,cH "Dz. kogo! Przecież z żyją9ych istot jep;órkowskiego 41), Kowalskiego (Rzgow- Zygmunta
oi
Łódzkiego" na 'Odbudowę' ,Warsza- t"
t lk
'
ska 147),' Stokłowskiego ,(Limanowsldego \131,8~o. Ornp,a ob. U:~o~lolda .JabłOll- w:vkonanlem za'dania PO 168%.
sesmy y -o: ona, ja 1 szczury.
'
(
P\H
wy złożyli:
80), Malczewskiego (płk. Więckowskie sk ~ego
zwycięż;yła, wykonujac 133.4%
oh" Eugelliitlsz pańko wsk 't .PZl: I~
•
F
k' W
Widać ją dobrze, bo stoi pod la~
go 21). Smolenia (Karo16wska 48).
(les'pól ob, Józeia Skonki _ 131,5%. !Nr 39) _ 1650!a
Pracown1cyahry l
aty far~
.
Pz,piB Nr5 C.Wil11a") przę(lz.a>lnia~
ob. Wacław l\\acltała (P:ZPW Nr: 36\ biaI'lli i wykończalni "Zdrowie" zł. tarmą. Ho, ho, 'myślę sobie, dama
o,b. GóralsJw _. 186% , ob, ł.azikow- _ 163%
36:1-0 ..Wspólnicy !a1;>l'Y~~i Waty. lar- całą parą. Elegatnoki kostium, buska --- 179%. Tkalnia:, ob. ROCboW'
ob, Wacław ,Radowsld (PZPW ~i~i Ki tvy~onCza~1 2fciI'~~~~ci ty, pierścienie blyszczą na palcach
ska --" 176%, o~. ~oIaS!ińska F~%"I !Nr 37) :- !6ZY.J
,~o~: ons an yn~owsWl~a . p'<ryw' a'J'n'" koafiura modna a ~ oóóle _ z,ęr~
PZPR Nr 7:Il.-:aJiepsze wvmkt ldnm
o·h Jozc.BJicla (PZP\V Nr 37) _. =. 'l" w~ywa pOlue 1e
,e....
,"
'
E>
~ _
;ua 'czt.ere-e:ll krosnach _ ob. Broili- 162%
' przedslę~lOrstwa_ do d~lszych wprat. bna kobIeta.
Tylko' paco stOt 1
sława Dtmiak - 154% i o:b. Wiiktoob. HierOIliim Waingal'tner (PZPW
w. dU1~ 28.9, wsah paraf. przy mruga? Idę' za jej wzrokiem i już
TEATR W. P. (Cegielnlana 24) -- l"Ja Dane.:ka - 151%
I 'Nr 2) - 1615%
kOŚCIele Sw. Teresy w Łodz,i odbył wiem Na drug' . t
. " t kt r
() godz. 19-tej .. Burza".
PZ;PB Nr 16. 'P l'Zedzalulol : ob. Sto- - -, Q,d' S d:o 21.9 -\V' PZPW Nr 5 (dawrt się Wiec:zór. ~u~yki ~ ·Pio~~p.ki. w r'"
. _ leJ.S r.~ru; JCS. ' ~'.
TEATR TUR _ nieczynny,
~ecka;-- 1.57%:.o.b, Buga.Iska -_ 144% .Jlnioll Tex-Łn") zanotowano l1astePll wykonamu. dZIeCI .Qcle~nIl1a1ych z a e, ze CIemno, WIęC e wo go w.. TEA1.'R KAMERALNY' DO!\flJ tOl...
oh. 'Janma Fłhpowslka {PZPR Pa-iare wvu"ki'
" Zak1adu DZIecka OCIemnlałego przy dac.
NIEBZA (Przejazd 34) _ o godz. 19.15 bianice) WYkonała ,plan ddenny w ' "
".:
ul. Tkackiej Nr 3·l). Zebrane wśród
.
.. :ł:ołnierz 1 bohater".
199.2%, ob. Leokadia Rzeplmwska Przed.zal'l1la. wozkowa: ob. Br9'lU- obecnych dobrowolne ofim'y w su- Więc idziesz ze mną? ..:.... PY"
s!aw Mi!)cba~srkl ; ~b. H:enryk PłóClł~n- mie zl. 315Ó.- prznaezono naodbu ta dama. .
TEATR "SYREN.-\." - TIMUGlJTT.-\. .Nr l .1'500/0.
PlPB N 21" " K t
P' k
U'lk IpO 148,.,%. {)iD. Stefan JustyuJak dowe Wllrszawy
. Z powodu próby generalnej teatr nieczynTamten nic. Stoi.
,
"
.l r
OD.
rys yna
o
~. 144.3%. ,ab. Adam Urbani·ak ...:...
..~
py.'
'
,il"ek .na czt,erech 15fosna'ch ~ 14910' 144 °/0 ob. Czeisl'aw Wiuczewski _
MJ;EJSIrA GALERIA SZTUK PLASTY. (,b. Kabrzyna RlłJanowska _ 140% 1430/0:
'
Klub sportowy ,.Czyn" Łódź zł.
- Nie bądź uparty - mówi da
(jZNYCJI W ŁODZI, w parku SienkiewL
lej. Boisż się mnie? Przecieżlflic ci
'cza (ul. Sienkiewicza 44) od '21-30. IX.
"",
Ob. Józef Szydłowski, który liczy 1000.
włącz. Wysta'wa z zakresu życia i pracy
Dn. 26.9 1947 PlPB w RucLzie Pa- 76 lat. wykonał swoje zadanie w : p
. .;(.
.
i
nie zrobię. ,1 uśmiechnęła się filu·
dziecka w przedszkolu. Wysta'\V~a otwar- bia:trj,ck:vej, wykonały
139,1%, sortowa1czka ob. l\'larra U,rzedstawIC':le'll", i pmCU\Vfl1'cY fltiłilV ternie.
'
ta od g. 10--13 L od 15-18; w' niedziele lDJan eksportoWY w 103%.\vrześniowy siecka
\V
183,1%.
..Ost.rormecko"
~ł
5,000
na
ocLbtidoiwę
bez przenvy.
Wa'ts1zaWY.
I Zespół maistra Paturaia. wSPó1zaTeraz jU0 wiem co i jak PopaWYNIKI ZESPOŁOWE
wodni:czą,cy ::i{ włókniarzami bi.elskiml
Konfe>rencia
łltlf~a
Chorągwi
Ł6dz
trze,
myślę, co będzie dalej .
wyśdlgu_ mię·dzv fa~ryka!l11i ,zVfv.l0S:!8,l9:uałi42,60f0. . zespół ' maistra
cl:e'zyIY eln. 20.9 PZPB ,Nr 3 ida\vT1lC'.j Oflsa --- 143%
dco ki·ej ona ,00c1hudo'iVe Warszaw'Y zt 2.835
- No chodź,zac11ęca go dama.
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ADRIA BAJKA -

"Knock.Out".
..Młodość Tomru;za Edlsona",
BAŁTY}\: Krążowni1t Wareg
GDY.NJ_I\. - "Dni s'zczęścia".
HEl, .,Jadzia",
llUZA (ul. Pabrwniclm 173) - "W cieniu
podejrzenia".

~~t2~t:lO~"U'EU!'~iS"I~;~f~ChJ~~busek'"

DZIENN." SPORTOII')/

Piłkarze
ŁKS
k 1 '·k
1
d 'L-

za wa I I owa ,I
8

8

SIC:

O'

•

Igl.

Zebrania

'DZIś:',

'odczyty
f

"

, A on nic. Stoi i na'myśla się. Wi
niby chce, ale 'jeszcze się
wena.
Dama' była grzeczna, ''ale nieudać, że.

'.

' - W Iolrniluwłasnym. ul. Wólozańslli:a
Nr 55. o goa.oz. 19_tej Zebranile członk6w
O<1dzi!ału' łódzkiolgo Zwrązku EspeTantystów W s'prawi1e wyboru delegatów... na sfępliwa.
Kongres do Wars,zawy oraz w sprawie
- Ach,
wyjazdU;
.

ty upaifciuchu, mówi z
lekkim Wyrzutem. Rozumiem .;..
nie ohcesz iść do mies~ka:nia:. No
to usi'ądziemy sobie na trawce i
grzecznie odpocZfniemy.

JUTRO (1.10.19471'.):
- W lolre:lu Klubu Literatów .. Piek_
jlWBOTNIK - MŚCiwy 3astrżąb
18
48:34 wilOk" uL TraugutlJa 6, .1 p., ogodrz. 19-e~.
nOl\>IA - ,.śluby kawalerskie"~
Sytuacja w tabeli po niedzielnych 5) Radomiak
47:42 Wi.eozór autorski StanIsława'Dygata '(fTagREKORD - "Wys'pa Bezimienna".
meczach przedstawia się zatem na- () Gedania
17
3t:41 menlo z powi'eŚci p. t ...Po~el~n~m,iIa").
STYLOWl' - .. Wesoły sublokator",
stępująco:
\"
7) Pomorzanin
16
,;.
- W lol}allu ZaTząd'U ~~he-Jsllnego. Plac
śWIT - .. Przygody Nasre d dit>..a" ,
'
GRUP," I
) O ł
l'
34.02
Zwyeięzców 13. o godz. t9_tej zeb:\"8llie
TĘCZA _ n i e c z y n n e ; '
."1
8
rze
2
30:-68 ZWM-owc6w szk6ł śTlednieh niezrze:l7.oTATRY - .. 5 Zuch6w··.
pkt. st. 'br. 9) ZZK
9
21 :99' nych w kołach szkolnych.
'WOLNO~(,) - "Złote Wrota".
1) Wisła
29
101: 9 10) G r Q c h 6 w 3
'\VŁóKNIARZ - "Statek-pułapka'.'.
1 2 ) P,olonI'a (W)
2;'1,
"/0'.26
GRUPA nI'
'VISŁA "Awantura w zaświatach".
ZAC1U'-;TA - "Miłość na lekarstwo",
3) Polonia (B,)
22
57 33
. pkt. st. br,
OśWIATOWY -- (ul. PjotrkowsIm 243)
4) K K S ,
21
91: 28 _ 1) W a r t a 2 B
68:18
• Syn puł}m. - WOda, żywi lub zabija~
'1 5 ) Polonia (św.)
15
32: 39 2) Oarbamia
26
60:19
POCZ~TKI SEt\NSóW:
6) Szombierki
-15
31: 45 3) ŁKS
25
78:24
,Kino: Zachęta _ o godz. 17,00. 19,00, 7) Skra .
1236: 62 4) Lublinianka
17
39:43
"'l.oo, tv niedziele t świeta O godz. 16,80. 8) Ognisko
'6
30:107 5) Tęcza
17
34:36
W1l0REK, 30 WRZES"NIA
Kina: Uel. Wisła. o godzinie 17. 9) Motol,
O
14:119 6) CZdwaj
12
24:33 12.06 WIanom. polu dn. 12.11) Przegl.
19. 21 - w niedziele i święta o godz. 15.
GRUPA fi
7) WMKS
1 1 ' 25:4,~ prasy stoł. 12.15"Z naszych stron.... 12.30
Kino: ,Bałtyk - w dni powszednie o
pkt. st. br. 8) lQ{.S
7
19:61 Aud. dla wsi, 12.40 utwory na dwa forg·odz. 16.00. 18,39, 21.00 - niedz. o 13.30. 1) AKS
30
61'.20 9) K~
1
13'.72 te12iany, ~.OO "z mi.)n-ofonem po kraju".
Kino: Wolilośti, o g. 15.30. 17.45. 20.00
..,
13.10,Aud. rozrywkowa, 14.00 (Ł) Kronika
w niedz. 13.15.
2) Cracovia
29
75:18
'Jak widzimy dl"'llzyna ŁKS zaj- i komuniK~ty, 14.05 (;E) •• z twórczości
Kino ~luza o gOdz. 18.00, 20.00 w nie3) Rymer
2,2
58:40 mując tr:zecie miejsc,e zakwalifiko- Edwarda Griega" (płyty) (w 40':'ta rocz-dziele i święta, o godz. 16.00, 18.30. 21.00, 4) RKU
22
39:33 w, ała się do Ligi.
'
nicę śmierci wieU{iego kompozy'f; norweKina.:
Stylowy.
Polonia
o
godz
•
.17,.00.
'P
,9.00, 21.00. w nie.dzó ó 15.00.
.
• sk'lego ) .14.30
rzerwa. '
l,s.OOMuzyKa ta,
~
neczna z płyt. 15.20 "Na jesieni świat się

Przy tych slowach zrobiła zatrawki.
Widocznie propozycja ta mu odpowiadała, gdyż' zaczą1 przecho·
dzić na, drugą stronę. Zatarłem rę
ce z zadowolenia. Uda jej się, czy
też nie. Przecież wiem o co chodzi.
Swoją, drogą, cierpJiwlt kobieta.
Ja na Jej miejscuposzedl1;>ymjuz
dawno dalej.

dZiele o 13,00.
.' ~ino Gdynia, Przedwiosnie, świt, Włó,
'
,
"
lmla~z :- Pocz~t,ek o 16.30. 18.30, 20,30;
II
w Dledzle~ę o 14.30<,.
Kino 'Tatry o gOdz. 16.18.30, 21, \V n j e d z "
,J, '
'
t3,3~
"
.
.
' R,ozeg,ra,;ny w, ramach, ŚWięta, 8p6ł- ł StasL,'
W d~"UŻYil.'lie wali'sz~wskiej
~lnp Adl'm o godz. 16, .18. 20. w me- dzie'l:czości towarl'T'<7sld mecz pilkal'- ambiJ1mie grali na obronie Lewan.(lZlele 14.
,
.'
.'
,:'''.
• T
. . "
I
,T
sIn mIę~zy druzynaml Sp. ,;~ yd. dowoo l BerenQJ, w pomocy .....~da

tylko czekala. ,Wprawlflym 'ruchem,
złapała go ,mocno za kark i fak
.' . .
'
ttzymaJąc, WZIęła go szybko na
smycz. Potem jeszcze za!oźyla
k"; "
.
.
8s&ruec 1 szyblctm kroktem odela
'

o

chęcający krol<.wstrOinę

p,

t

Tymczasem dama
•
W' t ' 1

usiadła

1

na

raWIe.
y ęzyem ca ą uwa,gę·
P O d~ze d"t dO mej
.. POwol'1 popa·
t ł ' uf '
. . 'd'

G~~~~~ 2:1!~~aćz.Rg~~:30~~~~~: ::~~~t~~~~ PI~epwsze' 8D'011l'80,8. druz·U'o Czulelołl1a i , ~;~~i'~ ;e;~d·wSł;~:Z·H~l~o~~i.:~a!~!~ l:~;ł n::ę ::::;;kw~~:jcr~~~:a~a~~
8

kiej. 16.011 Dziennik. 16.20 Sinding - Sel'eIl!aida. na;. dwoje skrzypiec, i fortepian,
16.4~ ,.Ze swiata radła". 16.45 Rez,erwa,
17.tlo (Ł) MQzalka muzyczna. WYK.: Z. Sykulska l .T. SztatIer ,- piosenki. M
Krakowiński - saksofon., F: ~e~zczyńska
- iortep. 17.35 "z. zagadnien sWlata pracy". 17.45 Poradmk językowy. lS.00 (ŁI
..Rzgów drugie miasto kasz'belanii 'chłop"Cżytmnik" K. S . "Czyn" ~odz, a i Pęk na prawYlll sł{rI'zydlle. Sędzi:o- sk-iej" - pog. H. Koszańskiej, 13.1'0 (Ł)
K. S .. ,Czyn" -- Wars.zawa e;a!ltollczył wał bardzo dobrze p.Eiugeniusz.. Ch....il~ .m~zykl ~~łyt, 18.15 (Ł) Fel. spor
O
lO,
się ~v/ydęstwem. łodz.ian 3:2 (2:2).
Dochód z m!'C~u 2020 zł,KB "Czyn" t<?wy, 18.20 (Ł),,,AUd. z cyklu: ..Dla Cie·
' A,'. . d '
Łódź
'
',.
db d
W'
ble, Warszawo. - I Fel. Rećl. L, SzumB,Y1,,.'O t
,
.',..-. ,
, , - .'
.',
o' pIerwsze SPoIVAan,le -ruzyn
przeem:aCZYl. na o ' U OiWę
ar- leWSlde,gO pt • ..dJ,all0 tu W,arszawa II,-gu"
P.olskI~ ,RadIO r,?zbudowuJe 1I11:ę "Czy-te:Inlk:a".
P~ed rm.pocz_ęciem szawy.
\V. P.
II KomuniKat;.f;"z Akcji Odbur.toW'YSto~
radl?fon!cz~q. w kIerunku na Cho]- meczu prezes K. S. dcr:UŻYlIlY łódzkiej
Ucy. 18:30(0· Koncert 2ycz~ń (cz. I),
ny l dZ!ę~1 tem1l: n~ ~zeregu n?~ I dyr. Sobiszek powitał gości, a kapiŁKS
19.00 ~~ncert symfon. z, C~kIU "Symfonie
wych ul1c w te] 'dz1elnlcY będZIe tanowie dnl?-17Xl w['''''rm~i sobie na'
LUor.;drwlka ... ~an :aeethovena' ,~O,OO Att,d. z
,,,'
~ł . .
ł' '1'
..
k .
L'J~..
~v~'"
,
3"
•
•
CY1C u: "r..oncerty MUZYKi RadzieCkIej".
.nozna Z'l ozyc g osm e1 tnIesz anlO- wmjem wiązanlu kwiatów, NaSltęp-clm mlełscu
2J.00 Dziennik. 21.20 (Ł) Reportaż dźwięwe
nie przemawiał w lr:rótkich słowa·ch
W 1d~s.y.fi.k~ci'l dl1uivu()wei WY'ści- KO'IfY "z egzaminów na !:oIt wstępny
Już obecnie Polskie Radio przyj- kie:r. sportowy p. Pila!l"siki.
!lU ,d,'o'k,o-t
ŁVS żal·~,t z,a-s'z~ ~w·'~SZiycl!" uczelEi w Łoazi" w opr. E.
a Po,lsl~l'
'mu'
, . I'a n l' t 1 c· gł'
G" b ł b, d
ł, ,d '
,.
~
1
.
'1:\,
C!J1
, ozn akowny, 21.30 ,Muzyka z płyt. 21.45
- Je zamOWlen
a ns a a Ję
os
. ~a J." a ar zo ,a na napoZ1o: ICzytne trz-ecie mi;eds.ce. dek~asując Słuchowo pt. "Smierć Ralpha Mitchera",
ników dla mieszk:3ńców następują- mle dt'iUzyn B-klasQwych. Bram~{l:na czwarte m!dsce DKS.
22.10 Wiadom. sport. 22,15 Aud. rozryweych ulic:
dla Łodzi zdobyli Mikearek (2) i
K'Iasyfikacja drużyn przedstawia k<!wa. :l3·oą Ostat. wiad. dziennika, 23.20
Asnyka, Hel1l'yka, Kołowa, KJ:u- Bta:tlmwski (1), Dla, Warsza\wy Sza- sie następulą'co:
\
(Ł) Koncert życzeń, (cz. m, 23.57 (Ł) Proszewskiego, Krochmalna. Krucza. lew i Mierzejewski. W dru~il1ie łóćLz
1) .. Ruc'h" _ CłlOrzów 34:29.18
gram lOka!ny na jutro,

'KS ,C
"zyn
_t,rd'
O Z- KS Czyn"W
' arszowa 3-2
• (2':2)
oo\:.

Ch"
' f"
D Isza ro d omzoCJo
oJen

i

I

Ko,la" rz'e' _

no

Lele\vela. Utera.cka, Łączna. Mal- kiej' wyróżn:ili się Mi1czarek, Biał2) .. EIektrv.czność" _ \:Varszawa
czewskiego, Ma.'l'szal!k.owska., MaZUr kow.ski ~ w ataku - Kla.fz i ~l,tdżiń 3 4 : 3 . 6 , 3 9 ,
ska. Napiórkowskiego od Nr '1-39, ski w pomo.cy i na ohronie Kołbus :i
3) Łódzkf ~luib SportoWY 34:41.48
. Nal'Usze\vicza. N~emce",,:icza, No~vO-1
ZMIANA NAZWISK
4)' Dzie;whrs:td Klub Sport. 34:42,31
zarzewska od~: 1-31. OdynCa.\ Na poćls1Jawie art. \) ust. 2 dełtl'&u ,Z
5) ,.Sarma::ta'; Warszawa '34:42.46
Piaseczna. p'odmI~Jska. Rzgowska do dnila 10 li?topaM 1945 r. "o zmi8Jnie i
6)' ,.Le,gla"Kraków 35:33.12
toru k01ej"'ve<>'o SOSflO\Va Szyma- uSfu.lanill illlion i n31zwisk" (Dz, U. R. P.
7) MiUcYiny Khl'b Sportowy War•
v'
b'
•
. Nr {l6 poz. 310) Urząd Wojewód~d L6dzszawa 35:35.23
nowIcza.
ki podaje do' publioznej wiadomoścL, ,iż
8) Sportowy. Klub Spółdzielców ~
Głośniki beda ins~alowane wed- nusti;lp,?jące oso})Y' uzyskaly Ze"ZiW'Olenie
ług kOlej!cości źgłoszeń.
' na zmianę' naz~sk rodowych;,
36:42.«6
1) Ka'Zimier~r Frruncisrzeik (2-ga imion)
9) . .victo-t.ia" . Czestochowa 36:5536
Zgłoszen~a. przyjmuje:" Radiowe- Wel~r wraz"z żoną. Heleno. Genowefą,.
10) KoleJowv Kltlb Sportowy __
, ł/1'Ł'd' Al K ,. k 40 III " zamreszkały we wsi i, gminie Nf.elborów. I J '
6
ze'
o z
.
OSCIUSZ i
"(J"kP) 'SPTOIOW. ŁSK0:WI',i~kie,g() ;,.,.., l'lana.zw1s'~~", .~.~. )-, . oman 37:ą?O

pok. 25, do godz. 14. _

3 DZIENNIK

ŁóDZKI

Nr 268 (8IS}

W

°

F

~,I;','~9

11) .. Broń. Ra-dom 37:45.26...

Humol'

".'

S.z

Z

•

"

upartym psem.

•
Nowy numer J"Kuz'
DI"CY"

ryaj~l'iższ.y,.40-ty. numer .. KuźnIcy"
PG~:vlęcony Jest lIteraturze f08y·jsklej. Przynosi następujące J}ozycje:
A t 1 ł 'nr
r y Cll VY lodzlmierza Lenina p.t.
..Lew To!s'toi",'
,
~r~y,lm! Maksyma Gor.kiego o' WIO'"
dZ,II111el'z tl L·Pltll·""l·e.
-, ~l
"vVspomnierJia O Le/ninie" N. K.
l

,

Krupslde,j.
'
wier.sze: Aleksa.nidra Twardowskie.go, W/lodzimierzaMaiakowskiego',
Mikołaja Tk:honowa, Ale'l-csego Leon~
tiewa i E.d\varda
Bagrid:1ęgo ,..J
przekt l\Heczvsta\va Jastruna; Se-

Koncert

werynaPolIaka. Adama Ważyka.

wyjątelk z komedii Aleksandra GribOjedowa p.t; ,.Bieda z tym ro,zu';'
Mała Ęr~sia jf;?st po raz pierwszy mem f ' w przekf.' Józefa Maś\ińskiego.
na koncerCIe. Słucha gry zp.akomi'
tego skrzypka. Ale że zaczyna się
•,Na, waT'nIce." Uli .Er~'nbur.l!:a \V tłum.
tro~hę nudzić, wię'c szep~em pyt~1 Jerz, e2:oPomla·nowsk.1.el.l!:O,'.
.,
'
~,
B d
mat.kę.
",'
",Tema~rke ;!~omed~l'" Ie· a z tym
- Mamusiu. czy będziemy już q"!zumem ,JttrJJ Ty11lanowa,
ły "ść d d
. k t I'
p
d
'd
k t d'
S
mog
pOJ
o
omu, Ja
'en pan
rze mowę 'O prze 'la ow
zekprzepiłuje wl'e:szcie swoją skrzyllkę? spirą B<!lrysa Pasteroa,ka i noty.

I

Ponad .40t1S. to·n zboża nachleb dlalodzi '

Referenta badania rynku
>

.

ROlni,cy woj.' łÓ,dzkiego opłacają podatek gruntowy
,

posz.ukuj'C

I

CENTI-tALA ZBYTU PRZE~I[YSŁU P APIERXICZEGO
w Łodzi, ul. Gdańslm 39 "(Więclwwskieg'o S3)

. Zani,cm 15 wl;.t:~ni.a zakończył ł Pomimo, że 'ostateczny termin społeczni którzy znając dokładniej
~l~ tstate~~l;Y termm wpłacania z~.! \,;l;xaty podatku mija z dniem 1 11- możJ:iwoś~i płatnicze poszczególnYC~l
1~:!" l pod~:ku g~unt9vv:ego~ na 1'0";: 19 'o~ada, na tere:ttie poszczególnych gospodarstw; oddają
nieoceniolle
. (,:V ,~?l~WCe l. ~o.sz~~ze~olne ~nn!gmln <;lostawy zboża już się rozpo- ~rzysrugi przy wtalaniu podatkÓw.
ny })lzy"tąpAy d() SCJągan)a wlascl·j(;zęly.
Powołano ró\vuież wojewódzkich i
wego wymmru podatku.
l
- . ' t '.
'. ,
, Jak ju~ pod,nvalL~my podatek 1en
Wedł~g otrzymanych V:'czoraj in- ~0.wla-owYCll1 pe:łnomocn1kow - do
będzie wp1aconv cz,eściowo w 1/0- formacJi w pow. rawskIm dostar- sp'r~w p.Oda!' nI, gnmtowego. Spra··
. '.
-- w zielUlOpło. "" czon
. . 2?O
. _. . wUJa onI bez" o"'redn' n,adzo'!, nad C"
.t owce,
a częSC10WO
.,. o J~.lZ :- q. a w pow. opOCL.~n,..,
." t
"':, ~.
l,
..
'"
dach. R01!licy z woj. łódzkiego we- skJm rOWl'll.eż około 200 q zboża.
wkształ em ;:;~raw. zWlązanycn z
r.
.
.
,
.
,
wymiarem i sClagamem podatku
dh
: 1$ peO\V1z?rycznych oblicze!l maW l"Oku hiezą,cym ulegl zasadlli. -:
.
~ą, ,dosl;arczyc. l~onad '15 tys. ton. zb~~ czej zmianie dotychczasowy system
. "
. .
. . . . ~.
,
za. ktore M11'lJsteI'sl.wo Apl'OWIZ8JCJ! pOdatkowy; Do wymiaru . seiaO'..
Jal~ ll).folmuJe wOJewodzkI, pemo
rze"
"
.
,
'
,
1
d'
.
.
.
'
.
1
•.oa
rnocmk
spraw
podatku
gruntowego
P ,- :zn~c~y na \vyzyw1elllc 1.lxtOSCJ nia podatlm gr1.ln,:owego zostały po.,.
k'
ł'd i'
b'
,
mlE'Jskl€J,
wOłane specjalne komisje i poborcy na 0:lIęg. o zn~ 0." Rozpędek -::•
•
v
wym ar l orgam~aCJę poboru podatku najgpr-awniej .zorganizowano

Wym:agane wyższe wykształcenie ekonomiczno-handlowe .

pożą..d-ana znajomość branźy

(P. 1455),

Tkacze, dziewiarze i p06czosznicy
SpółdZ:ielnia "Włókno" w Lodzi? ul. PiotrkQwslut 73, w y d a je
;po przedłożel'lJiu ,karty rejestracyjno ~ pod-atkowej, rZ'~'lTlieśllO.iikom
zal'ej,estrowanym w lzbie Rzem'ieślJniczej w Lod!z! w, terlninie do
dni:a~7"10.1947

kuleJ e ta akcJ a w pow. konecklm,

CHI,EB

Zarz~d

' " . ."

NA.

;K~RT.I\.I Z~WNOt:Wunv~
~o

wla'~lllM~~C{,. ~e

ZYWl1O:;Clowe" nne~uwa niJ;(~

na. karty'

.

wieluńskim j

radoms~zańskim.

dZlern~ka ,oraz na karty ~ tęgo~ m.iesiąca

Z nadxuklem R,C.A. (ReJonowa Centrala
Aprowizacyjna) op dItia l paźctziernilw

r.:

kg.

po 10
bawełn)~ wz.glęclnie kotol}.inyU/I na maszynę
.
i po 3 kg. bawelny cieńszej na mas.zynę.

na.odcilllci Nr Nr l, 2, ił i ~ po 0,5 kg
Pomimo nie:z:nacmych lOkalńych
chleba na każdy OdGinek.
usterek opłaty p~tku. gruntowego
Na karty ż:vwno~ciowe ,,:M. R.." (Mini~ wpłyWają w tym roku znac7..nle
stel'stwo KomuniltacjO;!: miesiąca paź· punk<tuawe" niż w latach
b'egdzierni.ka rb. na pierwszą deli:adę reali'
,J,
U 1
zowane będą następujące odcinki na łych.
Chleb;
" .
..

:~;lleJs!n. w. ł,od':'a·-, W;\o'(l~;lB~

A'pr~w~~acJ~, ,POd~}.t;

"

papierniczej.

Reflektanci zechcą s'ię zgłaszać' z na1cż~rc5.e udolwmentowanymi
podaniami' wraz z życiorysem w "Vydziale Personalnym codzienni\~
z wyjątlkiem sobót, niedziel i ŚWiąt w godzina;ch 9--15.

no's"e·lowe
'
. ~~O!re~i:Ocz~~1~~~d~~jW~.!~0.;'i;~
CIILleb' na'.', kart'kl·' z'·yw'
.'.

.

'

,

I

Pr'zędzę otrzymują 'Pt·Z'cdsiębior.stvia, które w~"Pełniły MJk~etil '
b;by R~emJi:esl!niez'ej z' ezerwca rb.
(229 P)

~: w~~n~~~wwme b~ą9d~~ E~prn~WDk~
•
.W~ą~ z~~~e o~~_~-----------------------------~
, t
pujące odcmk.l. na c:h1eb:
na odcinek NI' Nr 27, 28, 29 1 :li) po 1 kg l1LO zmalało
zadłuzenIe rolnictwa
Chleb ~ cenle zł .~.- za l kg.
chleba na katdy odcinek.
wobec państwa. Ogółem do dnia 20
Kat. I l ~at. l (U.C.A.)
. . M. K. rodzinna.
wrześ' gos.........Aarśtw
na octcinln Nr Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 1 8
na odcine~ Nr Nr 27.2; 29 i 30 po 0.5 k g '
ma..·pvu,
a. WOJ. ,o,-,z
PO, 0,5 kg chleba na ka:1:dy OdCine. k.
chleba. ,na KażdY odcinek.
kIego wpł,ac.}~ 102,552,180 zł. tytu':'
Kat. n.
: X a t . "C" M. K.
'
łe~ zaległoscl, pqdatkowych za la~a
",na Odcinki Nr. ~r l. 2, 3, 4, 5, 6 pb 0,5 . na odcinki Nr Nr.l 1 2; po 1 .kg chleiJa ub. ległe ora. z 517,629,320 zł. z tytułu
o d d as ,. k o n $ e r w a e jl ę .centrali
telef<Ull00Ulej auto~Ul,tYCz.nej
l~o chle1Ja na kazdY odcinek.
.
na lta:1:dY odcinek.
, z,aJiczlq za rok 1947. Stwierdzić naKat. IJ~ i ~~t. III (U.C.A.)
,WY'd:Zlał zaoznacza. ile wY'lvoł,ane odcirn:ki leż
że zaległo<Ec' podatk
. lnitypu B. T. 60 z ~a~lacją i.apa.ratem awlzo na oob\Vt;dówn:da_
na Qclcmki Nr Nr 1, 2. 3, 4 i 5 po 0.5 na chleb muszą być zrealizowane do ' y
".,;-, l '.
owe x o
kg chleba .na_ 1.Ql.Żd Y odcinek:
.. _
,dnia 15 październilta ,1941 r.. włącznie. '. /ltoW W WOJ. :iOd. zklm ~oSltały ,pastowycb, 81 aparatów telefonicznych.
K,at. :m 1.Kat. :nt {l~ ..C.A.).
Po upływie tego terminu żadne rekI a- kryte w 89,,6 proc,. zalIczka zas w

"r..1 -r', '

Centrala Zbytu .' Przemysiu Skórzanego

I

na oclcinln ~r Nr 1, 2, 3, 14 po 0,5 kg macje
chleba na kazdy o d c i n e k . '

,797 proc.

uwzględniane

nie będą.
' .

(b)

•

Zgło.s.'ilenia do Centrali 'Zbytu Przemysłu Skól'za.nego,
Admm~tracji Wewnętrznej ~. L6dź, CzM!kiegO ,16.

Kat. nu.

na odcinld Nr. Nr 1,2, S i 4 po O,ii kg
chleba na każdy odcinek.
'. '
Kat. "C" i Kat... C" (K.C.A.)

R

T-G E

N!t'-

KUPNO -' SPRZEDAZ -" NAPRAWA
.

I

"~ETHAH,, BYTOM, B'RZEZIN'SKA 3 TEl... 2S~02.

Inżynierów i Techników
~_ _ _ _ _ _ _ _~. _ _ _ _ _(K_l_278"-!.)
Przem. Włók!enniczego '
Doroczne Walne zebranie łódzkiego
TEATR "SYRENA"
Traugu~)ta 1

Stow.

oddziału

,

Techn. Przern.
dn. 20-ym bm. l1'.r\vy

stow. - Inż .. i

Włók. wybrałO

W·

Dziś

teatr !l!ieczynny z powodu p:róiby generalnej.
Jhtro' dnia 1 paźd:mernjJm r.b .. PREMIERA

zarząd.
,
'Zarząd ulwnstytuował się
,Prezes- inż. Bronisław

jak 'na,st~puje:
Mi,chEHis, r wiM
dyr. Józef .Janowski, II w~·

ceprezes ceprezes - Wład. Kościelniak.
.-. Stan. Urbal'iczyk. sltarbnilt -

. '" CO L O R A D O
:w

sektł!tnrz

dyr. Jen
N'ówi'Cki, członkowie 'Zar.ządu. -Wiesław

Kłopotowski,
inż. Miecz. Klimek,
inż,
Wiiold Jeziersld, .Leon COi,lk\l. Ksawery
Sędzicl';j, Zygml.lntPtetrząk, WIad. R.ut."
kowski, 'Feliks Płuc!ennik;
,

I

stromrlctwo Demokratyul •. Gdańslia' 18 m.
'
' . Tel. 148..()O ,
,
DO KUPCóW żYDÓ'''''!
W związku z usta"ą .z dnia 2.go 1
czerwca, ber" w sPrawie otrzymania. I
J:.icencji na prowadzenie handlu, ,wz'S - II
wa:r,n.ywszystkiC;h .lwpców· Żydów do
S~kreta::r.iatu Sekcji Handlowej przy
naszym Strallnietwie. ,celem ~ałat
wlenira 'formalności.
Wszelkich, hlformacj'i udz~elaSe
kretariat COdZi(e:nnie od gad!'? 18 do
:n.~ ,
(340 W)

221

WLpdzi,

I

-I

,

I

NA SEZON ZIMOWY

I

p A J., T A DAMSKIE, MĘSKIE,
J El S lON K I, F O I~ l, SPODY
FUTRZANE, PEUSY, F U T R A
po zniwnych cenacb

I

palta damRkie nil. wato_
linie.
• • • • I ' • 7.500 do 14.000
palta l11~Słde. ': • • ~
IJbranią, męr,;kl8

• 8.4:00 do 1.9.000
. . ' . 6.000' do. l'MOIl·

ubrallia c1tłopit;l(Jc •
pelisy z k~hliel'zcm. fu_ .
tl'zanym. • • • • •
błamy SP9rJy ftthz!t"

I'.

:t900
.
2'1.600

Ul}
• '.
•
•
•
•
• 7.8QO dlł 11.700
,folii lla Ilolnxel-z6. • •
od
?80
Spodnie. bryciesy skłalbie.\
?; n i ż k i dlll człQnków Związków Za."
"odowych za oka,ZMliem, legityma.cji.

.

I

"OMEGA"
, (K. 1273)
INST1.TTUT DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RZEMIOSŁA
W ŁODZl

ul. Skrzywa.na 9 ogłaszaj Q, przetarg nieograniczon,y na ,\oboty :re·
montowo-budowlane w budynku przy ul. Próchnika 14 ..
Szczegółowe't informacje oraz kosztorys ślepy otrzyma.ć możUa
w lntelldenturZ'8 w· w. Zakła:dów w godz. od 8 do 12~ej.'
Oferty pisemne, od!powiadają,ce treŚCi kosztorvsu śr.epeg~, w
zala:kowanejkoper.cie z napisem "Oferta na l'OQcty remontowo.
budowlane" najeży sItładać do dnia 5.10.47. do. godz.' 9.ej pod w. w.
a;dres>.;!m, S'dzie rówl1lież w tym samylu dniu l) ~odz 12.ej .. nastą.pi
o twarei e ofert.
W'adium przetargowe Zigodnie z przepisamI w 'wysokości 3%
odsumyoferowallej należy w.płacić do kasy Państwowych Za~d.
Tel'e. i R3idio1tedmicznych', .'.~ kwit dołączyć do oferty.
(P. 1454,)

WY1ISZA SZKOŁA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO w ŁODZI
l
\
1:1. -Nowotki ]~,

FARRYliA \
WYROBóW GU1UOWYCU
Zarząd

Państwowy

dawn.R. BendeI
w Łodzi, ul. TamkI 12 (l\'lorska,)

zawlad~mia niniejszym WSZy-'
stkich swoich Klientów, iż za·

Centrala ·Zaopatl·zen.ia 'Materiałowego Przemy.słu włókiennicze

nie wykupione w
przeciągu 6-ciu miesięcy zostaną sprzedane w dr()dzę; li cyt~.cji.

mówienia

~'(.;.;28;.;7..;;Z~)

ogłasza.

pr2ietat'g. nie ograniczony

na wykon8lnie

naprawy 30

,sztuk maszyn do liczenia. różnych typów.,
'
.
Oferty w zalakowanych kopertach,
nieopatrzonychżadnymi

znakami firlUowymi; a jedynie 2: napisem; "Oferta 11'I'L remont ma...:
szyn do liczoenia" oraz godłem oferenta należy składać w Centrali
Zaopatrzenia' Materiałowego Przemysłu Włókienniczego -Biuro
Zakupów Wolnorynkowych - Lódź, ul. 6.go Sierpnia Nr. 4, pok: 26
telef. 112_98 do godz. l2~ej dnioa lO-go patdz!ernlka 1947 f. pO czym
na;etą.pl. .komisyjne otwal'ci'C! kopert.
.
Maszyny są do obejrzenia w magazynie Nr 2 'C. Z. Mo P. Wł.
w LOdzi, przy ul. Ogrodowej Nr. 85, po upr:!:ed.n1m skomuni!kowa.
niu się z Bitl!"~m Zakupów Wolnorynkowych. '
.~
C,ent!ala zastrzega-sobJe prawo wyboru oferenta bez wz:głędu
n~ wymk przetargll, względnie uniew;Wni~nie pr~etal."gu bez, podanl'll powodów li p!'ni)$zenia z tego tytułu odszkoąowan.
(498 Pl')

PRZETAltG

~'1EOGBA.NICZONY

'. Centrala Zbytu PrZ'~mysłu Skórzanego w Lod~i, ulica :Czac.·
kleg~ 16, ogłasza 'p!'z,etarg nie?graniczony na ~lron~uie dobudowy
gar.ą.~u murowanego na ter cm e swojej posesjiZ'najc;lują.cej si'ę pod
wyz e]. wska'zanym adresem.
. , '
Oferty w za;ia;kowanych kopertach z'l1apisem: "wy'konanie do.'
budowy g'arażu" składaćn'al'cży do dn.!.a 11 paździel'nilta 1947 r.
r. do godZiny 10~e.i w sekr.et::!.t·taeie Centrali.
I
•
Ot~al'cie ofert nastąipi tamże w dniu H.ego ;pą:ździeJ:'lnikaUł47 r.,
o godzm1e 12-tej w południe.
.
Wadlumw \Vy'sokości 2% od sumy orel'owanej należy wiPła;cić
do 15asy Centrali,· a kwit dołą.czyć do oferty.

ur.

'I

."

go

Ofel"'ty plS'cn;ule, od:powi8ld,aj,ą,ce tre,ścd' kfłszto!'ysu ślepego s;kła"

(l SS/P)

UMtęPUjącycl1

[e

,ogłasza PRZETAItG NIEOGRA..~ICZONY JJ,a' Wyl"ollani'a:
70 stolików 2-osobowy.ch '1,40 m. 'X 0,50 m.
150 taboretów' '
"
3 tabHce ścienne szkolne 1,50 m. X 1,20 m.
Oferty pisenme w zalakowan,ej 1~6perci:e sldadać w Sekretaria,.cie WSGW w Lodzi,. Nowotki 18 w godz. 10-12 do dnia. j3 października1947 r. ,
'
Wndlullll przetar'gowe zgodni,e z p.rzepisalUi w wysokości l%'
od sumy I.of'tlrowanejnale.iy wpła'ćić do Kwestury WSGW i kwit
załączyć dq oferty. ,WSGW za'st'rzega sp.bie prawo wyboru grmy
bez wZ'811ędu na cenę. a także prawo uzna.n:ta, ii przetarg nie dał
wyniku.
'
'Wy,ższa Szkoła· GosJl'Od&os.twa WiejtSkiego
(985· M)
w Lodzi

da6 na'le~y W W~ziaLe ?d~udo'o/Y p.rzy ul. Piotrkows1kf.ej Nr 64,
pok~j Nr 5. do. dma 7. pazd~lernika. 1947 r. do godziny,lLej w kbperCl,e nalezyc'~e zamkniętej z naplsem: "Ofe,rta na roboty 'remontowo.budowlane w lialaqh Tar,gowych .przy u. Kościelnej 6 w Lodzi."
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym d<łlJiu o godz:nie 12.ej.
.szczegółowe informacJe oraz kosztorys ślepy z warunkami
przetarg'u otrzymać moWa w Wydziale Odbudovry, Oddział Budow.
nictwa przy
Piotl'kow~kiej Nr 64, pokój Nr 116.
.
Zarząd Miejs'kt 'za.str2lega sohie prawo wyboru ofert hxb unie~
wa:ż:rlienia prze.tarlgu bez podania powodu.
\
Wadium przeta:rgowc zgodllii'o z Pl'zęptsami obowi~zują,cyni.i w
wysokości zł. 30,OOO.-naleźy złożyć w Głównej Kasie Miejskiej
. przy u\l.,Rooseveltn. Nr 15, a kwit wpłaty dołą.czyć do oferty. '
Lódź, dni-a. 26 września. 1947 r.
Zarząd ])fiejski w Łodzi

*

PRZETARG ~"IEOGRANICZO.NY
mebli:
stol1łd. s:tkollue szt. 42
stoły nat.lC~y~elskie szt., 2 .
tablice' szkolne szt. ~
krzesła sztuk 100
szafy 'sztuk 3
łóżka' metalowe szt. 60
Wszelkie informacje OTaZ rysunki możlla pt"Z'ejr.zeć w biurz€' ,
:tnstytutu ul. Lą'kowa. 4,w godz. 8--15.ej.
.
Oferty składać naleźy do dnia: 6 października b.r., l~tóregoto
dnia o godz. 11.ej nastąpi otwarcf.e ofert.
. '
;
Do oferty należy 'dołączyć l~wit na wpłacone w kasie !mity.,
tutu wadtum w wysokoścll% sumy oferowanej,
.' ,
Instytut 'zastrzega Bobi'a prawo dowo1neg'o wybow oferenta.,
podz.ie:lenia d~sta'W'Y pomiędzy k,illtu oferentów, ot"aż unJewa::żmiei.!.1a
~ prz,etal'gtl bez podani-a powodów i. pwo,s.'2<enia, jaldcbkolwient ko,sz.
tów z tego tytułu.
'
! ~
11lStytut J)ó8konalenła· Zaw'odowego
Rzemiosła w ·Łod1J,.

, na do,stra,rcz,elld'e

ZarZ~d Miejski w Loc.lzi ogłMza przetarg ll:ieog.ran1ół:ony na
wykona1ll8 robót remontowo. -. budowl8!!1ych w Halach Targowych
przy ul: Kościelmej 6· w Lodż!.
.'
.

Fll'łl'!łAEGZY8TUJI'J OD ROlUJ lw.!2.

PLUSKIEWKI i CYRKLE SZKOLNE
,SOSNO\VIEC, UL. PROSTA, 2

OGLOSZENlE

Józef· Stan kieWi cz

BIUROWE"

I

polecR

na

f..óD2 - l"IOl'RKOWSJtA Nr 18
(sldep w podwórzu).

,ZSZYW,KI,.SPI~ACZE

6'-

PaństWOWe Za:ldi:td'y T.ele. i Rad:i'otechnlc.zn.e w Lodzi. przy

Żydowslde

I'

, ZDZISLAWA GOZDAWY r
AOŁAWA STĘPNIA
udział bi(n:ą: A. 'Dymsz.a, Ii. Pawłolvski t St. Grodzie:t\ska, I Mat.
kt~\Vilcz, K. Dejun()~1cz, Z. Wilczyńska., R. Grabowska, I. Sn1łałowski
i W" KucharsIti..
Pacz: przedst. o godz. 19.30. Ka:sa teatl'U .:Syrena" czynna od'-g6dz.
'\
10-13 i od lEi-tej, tel., 272-70.
.

PRZETAR~

c~e

(22G P).

DIATER~łIE; PAl'VTOSTATY, LAl\fPY KWARCOWE
, " SOLLUXY", APARATY I CZĘSCI.
.

,zar~ąd

Nowy

N

E

Wydział

I . Ślepy ko~ztory.s', możn'a otl"~yl1'iać

I
I

II

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

c

w

ęekreiariac~'(lCentrali.

Centra.la Zas1trz,ega sobie prawo, wyboru oferenta bez względu na,
cenę, Jak również l.tniewa!Źnien\e prZetargu bezpodRnia. powodu.
' . (227 Pl
. »ZlĘ~ NIK ŁóDZKI Nr ~6g (818) 'l

IPrzę~dza Włóczka l
. sprzedaż "ORIENT"
.

.

Łódź,

,

.

w
w

telefon 20Q-32 ~

uJ. Nowotki 60

-

Z kroniki milicvinei
.
Zabila się dziewczynka'
Z nkna lU p:ętra k1a tki schodo·'IN ej
przy ul. ll-gO' Ustnpada 13, spadła
3-letn ia Gizela Elbis. Dziecko ponłosió śmj,erć na. miejscu.
Do.chodzen:e W tej sprawie prowa~ ,.
dzi. VIII komisar:at Milicji Oby·,.vatel-..
S kiei. (O.).
o'

LEKARZE
Dl'

BIBEBGA1.

choroby

sk6rn(~.

wlćneryczlle4-6. Piotrkowska 134.

(170 pl

_._-

ć-"-

_ _ _ _ _ _ _...

DOBROWOLSlilspecjalista
chorób nerwowych i seksualnych
3-5. Kopernika 6/8, tel. 13G-00. ~
_ _-'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _I_l'ł_2_P_)
Dr ZAURMAN specJ'Sli",'l: skórne,,
weneryCZne, 8-10.6-7.' Nawrot 8
Tel. 129-39.
(171~P)
Dl'

Dl' KUDBEWWZZYGMUNT SP"
cjalista chorób .wenerycznych. skór
nych. powrócił. I>iotrkowska t06,
,przyjmuje
7-10 l "-7
(Hi6 P)
______
_ _ _" __....._ _ _ _ _
'.
..
~ECZN1CA lelrarzy . RpecJallstów.
PlOtrItowska 3,. tel. 216.48, ~~1:j

Dr HEBDEB Stanisław. sk6rne,
waneryczne, 3-':6. Gdańsl~a 46.
(182 Pl')
_____________
Dr VOGEL. specjalista chorób KO
b'
h
kus'
.
lecyc • a
zena. Narutowicza 4,
tel. 260-92.
(l?9 P)

Dokt6r

IUARKIEWlCZ GUSTAW
weneryczne. skórne. Piotrlwwskll
109-6, tel. 138-52.
(173P )

.

Z Nrf,
ŁódiPi.ołrkowska

73

Telefon 173-97.
I'oleca Wpl'ost ze składu: Najlepsze urządzellll\ do IlSlęgowosciIJl':wll!tkowej,
łostosowane do potrzeb nowoczesnej organizae.ji Iwacy i wymogI'\\' l'achun-.
«:owoil'ici. - - _. Skład bogato zaopatrzony r(n\-l1iC\ź w matel'1ały bi!JJ.'owe.·
. _. .C_e...
n,;;,y_n""a:.jn;.;.l;.;;·ż;,;;;s.;;;z.;;.e~!_ _• _ _ _ _ _ _ _....._ _ _ _ _...,;;;C;,;e;;n~y.....;;n;.;;a;;;:j;.;;n;;;,;i~;,;,;:s;.;;z;,;;e;.;.!_·..;.

.

KUPIĘ cwermaszynę do 40 wrze POMOCNICA domowa potrzebna. RUTYNOWANA księgQwa - buan-I ZAJUIENIĘ nowoczesne 3 pokoje
clono
Oferty kierować;
firllla Wymagane świadectwa. Zgłosze-jsistką ma godziny wolne. Spec- ",rygody na 3 w pobliżu Piottkow"Lotos", Ppwroźnik, CzęstochcJ\'\,'a J nia do ;>ołudnia szczepąńska Po- I ialność - ramowy plan kont. kal- skiej ,,15".
(6593 p)
Krótka 44.
{K i:!i\1) łudniowa 23,
(6607 p) kulacja. ubezpieczenia, podatki. ____________~....,._
- - I Wiadomość tel. 188-26 do godz.
•
. • .
1. '
MANEKI~Y krawieckie damskie, OŚROOEK Szkolenia Zawodowego H-ej i od 19-ej.
(6GB p)! STUDENTK~ poszukuje po.,oJu
męski~! poduszki dO. pr.a.sowarąa Mil1isters.tw.a Przemysłu i . Handlu
,S~.,~l,?katorsklego. - Ofcrty ~p.?~
oraz flgury wyst.a,:,owe l?o:eca Jo- ''': ŁOd~i" ~at~udr:i ~astępczynj(fi KSIEGOWY bilansista przyjmie ,,~~O.
("Oi4)
zef,Sobc~ak,LodZ.' • Zglel ska 17 k.l(~roWm?z:(t.I
~toł?wkl.
Z.gł?s~ac : prow~adzenie księg::rwości VI go-'----.~--.- .
Wytwórma Manekmow.
(40 (B) SIę Z kr?tklm zyclOrysem l SWIa-, dzinach nopoiudniowych, Dzwo-12 POKOJE z kuchni.ą 'poszukuje
ZNICZE na groby (palące się DOM. w Pabianicach
, . dt;C,t?,a~Ul: w godz. od .13-14, ul. I nić 168-70~
, (500/PD'; Względ'nie zamienię na 1 pokój,
przez półtorel godZiny) dostarcza
?kaZYJmelKllmSklego 24/2.6.
(P/1456)'
..
_
. !Koszta
remontu zwróce... .1:
Wy t WOrnIa
..
A + k łó
Ch
.
sprzedamy
..
"Reklama"
Piotrkow
"
rs u w
• emlCZ(137/R)- ZATRU' n.·.·· , ·Y·
t h :- t 'h f MŁ""NARZ długoletnia .praktyka.'
125-10 do godz. 16 prOSić p.Zi!)ę·
no ~ Gospodarczych .,MERKURY" s·ka 46, tel. 173_59.
""NIM . na yc mws
a _.Je
, , '
,
(5G14 p)
Kraków, 8trad o !Il .10. tel.' 566.l~.
"._~_ .._....-....;~-~-;;
.
. .' ciarki .i:t\aszynow,: -. ręczne do szuI:a pra:~,,, okOllca,obOJętna'j
.'..
..
m:.1l56) DYW.AN .3,,,.Ox~,~O mtr. ~kazJ:'Jme leo.m. pIetow,damskIch dając pracę Oferty "zaraz.
6610 p)
.
.
,
I ~prz;damy. - ,,!teklama , Plotr- I (i0 dOmóW. MieJsce zamieszkania
.
T"OKAI,
PRZEĄ'IYSŁOWY p:-zy
EPIDIA.SKOPY, NIWELATORY,--- 'I J~ows.{ia. 46. tel. 1·t3.59.
(13ijR) obojętne ~lac. WolnOŚCi 6-5.
) PON-CZOSZARNI,
DZIEWIARNI,' Piotl'km,','skl.ej do podnajęcia. ,.
Tn
".,
41'
teodoI~ty. cyrkle, szt?pery, tV3gę I BIURKO orzechowe rozmiar mały
. •
(PJ145U kierownictwo techniczne obejmie vv'i,adomość: 1,n,rutoWlCza" , nt.
dla memowląt zakupI D IH. J Dl! I'r
f t 1 ł'; k
d b
t '..
,.
długoletni fachowie.c,
zgłoszenia 14 godziny 3-7 po południu.
.
Pujdaki S-ka. Łódź, Piotrkow;;l.;:a o.a~ o:. oz .0 w o rym,~. aUle. GOSPOSIA potrzebna. warunki
598 )
.
(6636 p)
Nr 83.
.
(118 N) Ilmplę na Lychml:ast. - DZWC!iU1IĆ "od dobre dam pokój i pomoc. Sien- "Z. J."
{6
P
."
. 9-14 tel. 114,.0(;.
(139/R) kiewicza, 3~-6.
'.
(6613 p)
.
\
. '
!.

. . ' . '

.. _ _
.

T1'!.'

SILNIKI elektryczne i wiertarki, KUPIĘ krosno na jedwab na chona
wszystkie napięcia - dużY dzie. Oferty pod ,,8601".
(6601 p)
wybór. kupno . _ sprzedaż. Sklep
fabryczny. PIotrkoWska 83, tel.
• .
117,.24.
'
(3002) POZNAN'SKA CENTRALA. FORTEPIANOW. po!eca:Pianina markowa o d()blI'ej jakości (obsługa
ZNICZE NAGROBKOWE' pole::a rżetehia) Poznan, Zygm. Augusta
Wytwórnia Chemiczlla "AS". - 3.
.
(Kj1277)
Łódź, Południowe (78 f30. tel. 117-'14.

ZGUBY l UNlEWA~NIENIA

czYk.

.

-Rozpacz

SPORT WSZYS'li.KO-pilki JESIOTR rentgen, chorOby siatki ~ kostiumy' sportowe.- rę
. serca ~ po'\vrócli: _ żerom~ kawice 1 inny sprzęt dostarcza
skiego l b.
(5825_p) D/Sportowy Jan PUjdak i Ska
Łodź Piotrkowska S3.
(112-N)
Dr ANATOL MlKuz,KO. speCjao
Dr

lista chor6b kobiecych. Jlrzyjll1u.
J. oc! ł-6. PG poło J3&ndul"!llde~' 8 KOLEKTURA
mo 2•. (Róg {{ościUftki 96).

,;?ortuns"

(Rys. z ,,Daily

poleca

(r) szczęśliwe los3" Łódź, Daszynskiego 2 Oddział Pioti-kówska 124.
. (332,Pr)
Dr f;UBAKOWSKl ł!pecjall.sta we_
leryCzne, skórne moczopłciowe ..;.
Piotrltowska 8S, 12-6.
(102/R) W YT tV O R N I A bIelizny F-mą
Dr ,RATAJ 2lUJłAKOWSKA Wene "Troj.a" poleca konfElkcj~ damską,'
qczne. skórne kobiet kosmetyka. jedwabną. Wiechowskii;go (S ród- .1
PIotrkowska 33. 12-6.
(l03/R) miejska) 48 tel. 256-33.
(26/P)

KSląGOWOS'CJ:

,Swej wyry:wa.

Rzecz

Dentysta WODNICKI STAN18ł'.AW
_ speejalność': korony t mostk1
porcelanowe. A.ndrzeja 11. tó1lefon
Nr 154_12.'
'
. (180 P)

SZAFĘ ogniotrwałą

się

zmienia

Odrobinę,

Gdy 111"zypadidem
Ma .łysin.ę.

k

MOTOCYKL marki D. K.W. 359 POTRZEBNA szwaczlta męskich
cm k.ub .. ,w bardzo, dobrym stanie koszul oraz pracownica domowa.
.
k
3
t k .h k
44 f
t 3 • t
sprzedam PAP' piotrkows a ·13 Pio r , ows"a 1 - ,ro~
: p(~6i~~~)
poqr"i.!4citcicYlt:1'·.'
' ( P I 1 4 5 3 ) ' , ( ...
S-PRZ"'V"M.'
.do·m' ta.n.l·o... s.·r.6d..mI·e.,. KRAWCOWEJ samodzielnej.
po.. ~
.
§óe. WiJadl()ino~ć.:. Piohkowśktii i14,szukUjedo założeniapraGowni.
m. S.
. .
'(G573 p) Wiadomość tel. 129-22· gOdz. 12-2.
(66D6 p)

PLATFORi\!Ę jednokonną w· dO'bry'm stanie .kupi"'. Telefo.n 269..;33. FOTOGRAF wykwall:fikowany 'sa'<
.
(6538 p) modzielny potrzebny;' GliwlC'e . Foto~Studio,' Zwy<:!ięstwa 31, :t{wa..ek .tan.
(K/1286)

ZAOFIAltOWANIE. PRACY
.

.

2

SLUSARZY

•

t

TOK
•
trzeb ni . od zaraz. Warunlci dobre.
WTE, Piotrkowska 278.
(3001)
,
.
SPEC~ALISTĘ wyrobu' mydła p~:
szukuJemy SUb."KOS~~tYC~~~1:6}

•

.

...;.._ _ _ _ _ _ _~---(K~/1-2-8_7) Struga 1 7 . "

ABSOLWENTA Szkoły , ~dlo.
wej . zatrudnię w prywatn,yn\ za-

()rll:(':~ą,śW~,,~!:1~~i~;,·fo'togJ:'a:.:fią także WSf.l:~ ;P·tOf .. UpÓWą\ ,48,.lł.i)

wytlanet>rzez'
Komite~)'łaż.
Zydowski
.~ -'
(65np)
w,l';odzi,
na' nr, [)5li9.5na
,w:ajnci
. .
.
sztok Cnemia, Ki1ińskiego40.
(6578 p) KORESPONDENCYJNA nauka .....
stellOgrafii, angiel... _~------------ księgowości,
ZAGINĄŁ pies wilk, gredni wzrost skiego, :Ł6dź l, skrytka 57. (3S8/W')
czarny POdpalany. Za odprowadZEmie' 4,000 zł nagrody. PIekarnia
Ró~NE
Bałucki Rynek 3, Karkowski .
(505fPrJ

kładzie

=

'

przemysłowym. Zgłoszenia

przyjmie posadę rownorzędną .

.

wie$ Strachanów poczta

Jez~orsko

(K/12S8) .WARSZA WSKA' cerownIa Z. !Ile..
rzejeWs~i t . S.ka; Piotrkowska 111
tel. 16S-77' ćeruje garderoM - od..
'l3wia k~awaty, kapelu·,ze(1S7P)

I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'"!"'-

LOKALE

osobiste _ Łódź, ul. Piotrkowska
18m. ''l. godz. ~'i'-21).
(6617 p)

(6591

p)

Wrocław. Krupnicza 13 pod Farbiarz.
(Kj1276)
,
. . " ..
PARSTWOWA Fabryka Aparatów
EleKtrycznYCh .. Imass" , . Łódź, G'aańsa 138, poszukuje biegłej maszYnis.t~i i magazynier6w: ze zn;'łjomością
prowadzenia wypoiyczaJ.ni narzędzi oraz mlagazynu

pod "l01·~.'

1\'IIESZKANIE
2-pokojowe z v.rygodami. Gćłańskaróg Kopernika,
zamienię na więk~.ze 3-4 pokajowe. Tel. 219-18 i 124~11.
(145 N).
MŁODE tnałżel~stWO. beZdzietne
poszukuje sUbl{)katorski·ego
pokoju
bez uźywalnosci ~.ucnni.
~erty "Ryszard"
. 6511 p.

(6612 p)

'f~;~~~7r;~~~:1~~y.z~~~~9::~~, BIEGŁA mas~ynistka

m.

------~----~~--~~-

1\".-

8 DZIENNIK Ł6D2łKINr 268· (81_

.

FOTOKOPI8T, Da,';zyńs~de'go' 15
kopiuje wszelki-e dokumenty, pla•.
ny;. rysunki itp.
(P. 129~)
PRECISIOUS' RADIO •. SienkIeWicza 2; Remdnt wszelkiego tYPtJ.c radióaparatów. WYłączna' sprzedazl
zamówienia nowych aparatów, tyl'
;.Popularny'·. ,2. plus 1 lampy 12,30(J. zł, 3 plus 1 la'mpy - 17.000 żł
z sześciomiesięczną g,warancją·
<.,
'WYTWORNI."

'tUROWY,Clł

PUDEl',l1}:!(

TEK

·-Łódź, KI1!ńr;kiegO

ZAMIENJE . pokój z kuchnią ła N:r 55. tel. 166-85. wykf)"al,~ wsz<'!~·
BUCHALTER przy~mie prHce w zienką, \7\Trzeszcz na takie sllme k'iego rodzaju ·kartonat:e. (216 P)
gOdzinach' rannych i popołudnio Łódź, ł,ódź,' Gdanska 35/14: (pd,)
'wych. Zgłoszenia "Nr 70". (6530 p)
..
.
POKÓJ z kuchnią lub pokój '/;10- 'NAPRAWA
garderoby Wojcię
MAGISTRR farmaCji Jjrzyjmie' po- szukiwany. Zwrócę koszta remon- chowski Piotrkowska 59 po))rze"lzs'adę wŁadzi-.. Oferty. lo Adm~rii-' tu. Oferty do AdministraCji 'Ood ha o:Ucyna parter
(490/pr.)
stracji "Farmak".
\
(6537 p) 444.
.
(30'uj) ......_._._ _' _._._ _ _ _ _ _ __

- korespon(6800 p) dentka,· znajomość . angielskieg0,
'francuskiego, niemieckiego. szuka
KAPUSTĘ .. kiszoną dostąrcza stale
KUPŃO I SPRZEDAż
Majątek
Przygon po. Kolumna. POTRZEBNA' pomoc domowa - pracy w 'godzinach popołudnioGdańska 42
Sb prawa Oficyna wych. Oferty sub "KorespondentLEGI'l'YMACYJNEZDjĘCIA 'naj~ Informacje tel. 192-32,'
(6625 p) III' pip,tro lewy ,dzwonek. (6617 p). ka".
•
(6592p)
szybsze, NARUTOWICZA 8... S:ta- SAM()CHÓbPKW w. dobrym stale kupujemy materiał fotogr,'łflcz- nie korzystnie. sprzedam tel. 155-34
ny.·
(1~WP)
(3017)
BedaktGł 1la:ezebl'!V: ANATOL &fiKUŁKO
KRA \V ATY i SZALE .stale nowe SPRZEDAM. '1-mio. tygodniową
Redakeja 1··Administral!ja.:· JjOdł• .Płoh'kowtika· 96•. teł. US~3S" t 123.·3ł,
w.zory"WŁOKNO i • Łódź ul. ~-go suctk:ę rasy bOkser Tym.ienieckieRed~ktor nac:se)n:y przyjmu,i" eOdziertn1eo~ goćtZ. 13-14. tel. 20718;
SIerpnia li m. 17. Tel. 171-03 Wysy-go 18 m;, 4.
(65łI6 pJ
,
~3.stepca redaktora we wtorki ł I>!ą,tki .. od 13-14. telr 125-64.:
'łamy za zaliczeniem.
(309/W)
lekTetanredakcj1
eMz~nieod lO-1~. tel. 20902: kierownik dZia.ł'J
KREDENS pokojOWY, wyżymacz
'.'
. mfejsklegllod 10--12, ~el,., ,208-95. .'
, ,
CELOFANOWE torebki \V różnych 'ke.· lisa kanaayjśkiego -sprzedam
Redakcja
reko!,lsów
nie zwraca. za . treM I terminy ogł9szell
rozmia'rach do pońCZOCh, .koszul, Wólczańska!t3-4.
(6530 p)
,
.
.
nie
bierze.
Odpowte~z!I!lJnoś.cl.
ziół itp. wykonUje: Wytwórnia ·biOGRODNICZĄ działkę w Rlidzie
bułek Piotr/owska 49 lokal 15.
(6555 P'J przy tl'amwaju3przedam. . Plac PZIAł.OGŁOSZE*: Piotrkows.k.a 96. m plÓtrO. tel. 123,33 1,128-84.
eZY:I1ny od godz .• 8-15. Punkty przyjmo\l'ani$ QgłO$zefl: Pl. NlepodleWolności 6/4.
(6597 p)
1l'łO~e! chala). sklepy •. Czytelnika'" Piotrkowsk.n 62 ,l' }?io,trkowska 96
SPRZEDAM kompletnie urz"I,dzo, ..
. .
.
.'
CEN'\' OOł,OSZE1Q'! za milimetr szpalty za tek$tem do tOO mm
ną
Fabrykę
Lemoniady i Piwa I'OPULł\RNY.SkładMebU S. G~
'tł. 35.':"'" za 1 mm !Szpalty, od lOldo 200 mm - d, 45,- za 1 mm
wraz z zaprzegiem· konnYm _na Za hała- Pawełcz'yk, ·LMż. tU. Dr szpalty. powy~ej 20Q mm zł. 60.- za ) mm I!ir>atty. ,W"tekMie do lO{J
chodzie. Wiadomość Łód:~, :52;1a- Pr6dmiltś
1
(Zawadzka)
tel
tnm zł, 50,-' za l mm. sz.palty.• Od 101 do.20Q. mm - zł, 60.:-za 1 mm
PolecanajtaniEd meblI'
00
ł '10
10m
torska'23, W. Frendzel.
CP.1441) 1-75-75.
hlur.owe ...s~""ia.lńff!.· stoło'\'l7.·.e. ga.' hi
szpalty. powvtej 2 mm- z ,
.~ za l.'mt'tl· szpalty. Nl1lK
J
RO,. r
.
_ ......- .- - . - - - - . , . T > ,
dp~50 mm.~ł'.·SO,- d. lmm·$zpalty,Od 6140 100 mm -tł.·45.- za,
SZARA, 'farba olejna (ochronna) w nety,
kuchnie., t:lPczan,.. stoły
l· mm szpalty. od 101[10 '150 m,m - ił, 00...... : za tl'1!J'I szpalty. powyże,l
każdej ilości. Makhrowicz, 'Piotr- k1'zesła, fotele '1 łQ2ka:. W.,konR·
1,50 mm zł. 85.,- tl3 l mm. !l1IJ)a.lty.,
'
k{)wska .2m. tel.160~65.
(6490 pl nie .solidne. t punktualne. (l04N') OHJ.(lSZENlt\ DROBNE; OSQbtste t. pO$~UII:1~nla rodz1n.20
ZB
l
.
~
~3'Z, ha.ndlowe - ).l5..... '1:1 Z3 wyraz, fltubt ~ :ID..... zł. t3 wyraz,
MEBLOSTYV' - . stalina. 69 (P:>- WYTWOJt~nA . BIJ';LIZNY F:o~an poszukiwania 1'1'S.e? -" Ił .~~ . zł ..,...7l3, . wyra!; : (najmnlf?j 10 wyra7;ow)
;;nanskie Mechaniczne' Wytwórnie' Jaźwiński poleca, Kon:rekcj~ damW tekś~ie, w· Ilumerar.t> '~'lljt~nyeb I 'ńledtielrtych 30 proc. dro:1:~j
Mebli) bije cenami i jakością.
ską jedwabną i cieo'łą. NarutowiI': a c h U.!H! k e z I': \: o' \"
P. K:. O. O~dzia.ł. w f,orJz\ NT \TTl/-56"
. (6408.p) cza 93a ~. Te!.. t40-l~.
l206-P)
,
.....;.--------~I
W,....we=-: s'P4ir,n~I'::1,.NlA WTDAfvNiCZA "f~ZVTEI,l\'T'K"
MASZYNY dO liczenia. dO pisa- ,DKW' f'anlochód' o~obóW'Y, W
nia
długowałkowe sprzedam dobrym stanie ~przedam.
Tel
,Od1U_" .,nb~ISlł •. W,.~••• f?ąłe1*1łt" l'fr ł -"Ó~. Swirki
,.Suprema" pohldrllowa t. ';114 Pl 193-12 godz. 9-1s:.\'323jVlj ;...._ _ _.....L',.,;......_ _-.;...-..;.,.;........-.;.........;...-.....- - - - - - - - . ; . . . ; . .

.

damskiego.

z?,m. Mokre pow. Wielun.
(aOH) Jaracza 14.
(1M N)
UNIEWA"'N' lAM ,skradz,ion'e"· za- I,
'.
L.
- . . . ; . . - - - - - - - -.....- - - - -...
świa,d~e:rtie 'l'epl1;trlacyjne.. Z.~.R.R. ~JE~.ECKIE<1r() ~ . każpy ~altrei\l'

państw?weJ lub' prywatneJ. AbsolGABINET Techniczno - dentyswent lrceum adm,-handlowego, 20
tyczny Romana Wenckowi'cza _ "CITROEN" osobowy pierwszol t
1 t k' '
d
.
t'
Piotrkowska 14!J-.:-4 tel. 211-01'.
rzędny
okazyjnie sprzedam. Piotr~ FARBIARZA samodzielnego na a; . prace ,}", 1 zawo ,owe~,., ru yno- ZAMIENIĘ 2 pokOje z kucimrą
kZ
k'
. przędzę igarderob~ poszukujemy wany kSIęgOWY .bllansISo3, pod~t,
..(211/P) .ow
am owa S tel; 12-21. (336/W)_ mieszkanie zapewnione. Zgło- kOWIec, koszty .własne,ma!er~a- w· Krakowie na pOkój z kuelmią
szenia z. życiorysem i odpisami Łowka.· ~arun~.n do 0n:ó:VIem~, i łazienka w ł"odzf (śródrhie'Ście)'.
Dentysta Tomecki, Pomórska 23-4 SPRZEDAl\I' pięknego psa wilka świadectw kierować Słowopo151de Oferty kJerowac do Admlmstrac]l Wiadomość: Hrabiowska 10.' (Pd.)

____

męskiego,

na aparaty elele-

wą owym, 170x70 sprzedam. Smi- PQTRZEBNA dziewczyna do sprzą ;vzgl. głóW~ego kSięgo,v:ego lu?
galski
Toruń. :t.azienna 13 lp.. 7·tariia.Zakład rzeźniczy' Andrzeja mspektora . fmansowego l~StytUCJI
_

NQwoczesne ·labór.atoriutnzęb6w 14 miesięcznego 'Piłsudskiego 57-4!~
sztucznych. Pracującym '30'/0 l1;gi.
.
.
,
(337!W)
_ _..,...__,_ _ _ _ _. _ _ _ (3003) I\fASZYN~ do liczenia "BrunsviLEKARZ DENTYSTA MATYLDA ga" 4 działania sprzedam Nowak,
K~ZŁOWSKA. wznowiła przyjęCia. Aridrzeja. l7' tel. 192-32.
(6623 P}
Wolczańska 63,. m. 11, tel. 183··27.
GLOKSINIE. Fiołki alpejslde·. i .inLr..:pZ. ZIj;B()W~' Pracownia zeb~W ne· kwiaty w większych ilo.ściaćh
sztucznych. Piotrkowska 8.' Tel!'. sprzedaje MająteJt Prźygdń po:
fon 264..;21,
(177 Pl Kolumna. Informacje 'tel.' 192~3.2.
.
\
(6624 p)

KROJU

UNIEWAZNIAM
artę reJes ra:- bieliźniarstwa. Nowe ~ .grupy po"
crjną RKU na naz; Szym~ńsK:i Jan cząt'ek l ...go października. Zapi!łY

LEGITY~ACYJNE,
P~TRZEBNA pomoc domowa,- tryczne' i pracownika umysłowego ZGUBIONO zaświadczenie reje- Z i> J iii C I A
wykonuje
najl\zy1)PIotrkowska 6, m .• 5.
(6482 p) potrzebuje Laboratorium,' Lipowa stl"acyjrie RKU Ralisz na nazwi- amators~ie
najtahiej
•.
Ugl0l1ów 1. (202 p)
Ciej,
' ARZE
wi ykwal~fl·kowani. 1.10- . 2 3 . '
~5IÓ4/Pr) sko ·l{rawczyk . Antoni zamiesZ;K:.

POSZUKUJEMY tokarzy d,o prY- - POsztJtnWJ\N1E P'R:.\CY
(Kj1285) watnej fabryki ~.WTEi'ł Piotrkowska 278
(6539 p) DYREKTOR adm. -: handlowy

jedno-drzWio-

UNIEWA2NIAM kartę rejestrs .... blirt,skr.poezt.· 1 0 5 . ( K 1256)
cyjną .RKU na nazwisko W'acław
Cybińsld zam. Mokre pow: Wie- SEKRETARKI. maszynistki,
buluń.
(30111
chalteró.w i .korespondent6w
kształcą' Kursy Handlowe InstytuUNIEWAZŃIA się zgubioną kartę tu Przem.-Rzem. Ańdrzej~ 4: _~
rejestracyjną wydl1nąpr2ez RKU.
.
(6463 In'
W1eluń i k.a.rtę l'epatriacyjną, WY'dIan;ą, prZ'eoz PUR _ Szczęci'11 na. nazwisko Talbruka Jan, ur. 14. 4. 1915.' KURSY Admi~ist:racyjno
Hanzam,1esxkały OZaT6w, porw. Wieluń. dlowe przy.Państwóv,rym Ghnna,.
.~
. (Kj128.9)
zjum' Administracyjnym w .,~od:ą.
UNIEWAZNIAM 'kartę rejestra- Piotrkowska . 125,'priyjinują:~apf
sy na kur:;y księgowości. . (485.Vi')
cyjną RKU na naz. Ekiert Józef
zam. Mokre pow. Wielun.
(3011;
t

Włosy z głowy

~ja.lista

Akuszerka WOJTASIEWICZ arbi- OKAZJA-Sprzedam wózek c"KOnturientka
Warszawskiej ,kliniki kon" głę!)oki dzie~inny. BandurProfesora Gromadzkiego. przyj- skiego 10 u dozorcy.
(6574 p).
muje Pomorska. 43.
(6139 p)
SZWALNIE! Nóztaśtnowy (Band~
messer) do krOjenia materiałów,
LĘKA:RZE DENTYśCI.
spr:o:edam. Leszno Wlkp. Rynek.,6.

KURSY stenografii
(biurOWej);
Maszynopisania ce~tralnego. Zwią
zkil
Stenografów- Maszynistel~
Rzeczypospolitej polskiej; ~il1ń·
(502jPr) UNIEW AZNIAM skradziony' do- sklego . 5D.
(63~1 p)
wód. osobisty na 'nazwisko Słom- _ _-'-____________ _
czykowska Leokadia pow. Sieradz KROJU,modelowania, szycia u.,.
gm. Zadzin.
(3013) brań damskich, dziecięcyc:h, 61eI'UNIEWAZNIAM zgubioną kartę liźniarstwa; gorseciarstwa wyucza
reJ'estrac'\l"jn" R. K.U.' Kutno na ją (opatentówanym systemem '~11oT
" g e n i u s z a Wiśniewskiego)
kursy
nazwisko Ciechomska Krystyna przy Instytucie
Przemys!oWoAnna.
(6605
p)
Rzemieślniczym,
Próchnika
as
(Za
Mail")
UNIEWA2NlAM zgubioną legity- wadzka). .
:2925)
mację słUżbową Jtolejową Lis0'Y"
ska
25._(6613);1)
KURSY
_ _Stefania
_ _ _ _ M1HonOwa
_ ._ _ _ _ _
. _ _ ~OR8SPONDENCYJNE'
Infc;>rmac1e.
Ll,I-

Kiedy człowiek
Smutny bYwa

FOTÓGR..\FICZNEartykuły i prZy
bory oraz mamobrazkowe aparaty
posiadamy na składzi-e· .~Fototech
nIka" ....; Piotrkowska 88. Kupnosprzedat".
' .. (.103 p.j

Dr Med. SIENKO KSAWERY spechorób skórno· wenerrcz
nych. Kiltńsldego 132, godz.~: KUPIĘ' radio Super na metalo(19SP.) wych C;lmpach. w dObrym stanie.
~~-------l------- Telefon 276-63 godz. 9-15. (3016 p)
Dr,LmO ALEKSANDER, choroby
uszu. gardła. nosa.. Daszyńskiego
Nr 6, 8-10, 4'-S. Tel. 101-50 _ KOMPRESOR i motor 7,5 km;
powrócił,
(182P) 120V do sprzedania. Wiadomość
tel. 125'-19.
(6603 p)
Dr ŁOZA.
weneryczne,. sk;óry,
Włosów. Sienkiewicza 34:; telet. ~ASZYNĘ ,,;qrefup~ar~~" . w do~5-56.
(l81/Pr.. ) brym staniekup'ię. Zgł.,s:mrua pdd
"Greżnplarka lub tel. 170-09.Itl';';; )
(5 \J I d
Dr' ,SWIĘCIŁO, Zawadzka 38. a.ku·
SZeria.choroby kobiece. ~.
(80)
.-----~---DO SPRZEDANIA zakład fryzjerDr PROCHACKI: spec:fal1sta. sk6r._ ski,. (damsko-męskU. Oferty pod
ne, weneryczne.
Legionów 17, ,,41 •
(30181'
12-1, 3-6.
(6575 P:
KUPIĘ
urządzenie
do . olejarni
Dr WóJCIK WACŁAW - choroby i kaszarni. Oferty pod "Olejar;'
ODZll. BrzeŹ'na 18, telefon 176_{jQ.
pia".
(6609 p)
.
(194-P.)
SP R Z E D A M sypialnię ~omplet
(kość
słoniowa).
Telefon 130-41
AlQJSZERKI
godz. 2-4.
. (6589 p)

NAUKA l WYCHOWANIE

POTRZEBNA
wykwalifikowana
s?:waczka na męską bieliznę oraz
pracownica (Jomowa.
Legionów UNiEWAZNIAM zgubioną kartę,
48-31.'
(6620 p) rejestracyjną i kartę pracy Nowlcki Wacław zam. pow .. Ła!!k
POTRZEBNI
ślusarze (wodoCiągo- waj. Łódzkie.
(6578 p)
wi>. zgłas~ać się
ul. Złota 8. Jus'z- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__

(P 141\1)

płuc,

Dl' REICHER 3pecjaltsta" 'WE>.
neryczne, skórne, płciowe (zabunenia.). Południowa 26, godz.. 7~
rano, 2-5.
(167· ·P)

wł. WIad. POŹOZIEJ

I

\

FUTERKA dzlecinne, błamy kró-I
licze poleca pracownia futer. Sa·
bat Marian, Narutowicza 1.
1385 Prl
'
FORD EE 1,5 tony w pierWST.D'
rzędnym stanie Oka. zyjni.e do spl'2e
dania .. Tel. 193-12, godz. 9-15.
(329 W)

'

p O
L S K A
RACHUNKOwośt
p. R Z E' BI T K O W A

ZAr.ZĄD Od~łZja;;;-W;;.i~wM~;;
~o, Towarzystwa Bu!'s

HELENA

BRZEŻI~SKA. k~el'ow-

i StYPE!l1\.. njczka Instytutu Kosmetyczno-lediów R. P. w ł.odzi piotrl~owska karskiego "IZIS" udzieli porad
149 tel. 173-07 wobec niemożności bezpłatnie w dniu. 3i4.X.47.r..·,-

m,/"

uzYSlul.l1ii bUdynku ·.nabursy <Ita NaWrot i
(33.2/W)
młod7ieży sZkolriej
. a pragnąc . '.
-."
.
J?rzyjśó ,tej mlodz!eży z pomocą-:- 'P,ARVłANKA; A'!"t'y!Ityązns cero"'..
DOSZUKUJe pojedynczych ml.eszkan ma' wszelkiej garderoby, kilimóW,
7~ zwrqtem poniesionych wydat- $ródmiejska S/S.
<1.90 P)
1';:owna przeprowadzone r e m o n t y . '
.,
(491/1"1')
,

POSIADAMY lOkal pl'zemysł~jW:V
POKOJU ni.<;ikrępujfl,cęgo pÓ;;'zuk--; sUt"}. ggotóWkę. ,Oczekujemy proJe urz':d'11iczka na pogao~ie. Ofe'rlv pbzycji współpracy. 'Ofei'ty; Ozien
pr05ze I~ierowaó< pod Nr 100 ,.Prat,ódzki pod ;,Koncesja·'·:
sa" Piotrkó,~ska 55,
(492/1"r) nik
.
(6499. \,'))
7.A "'HENIE 3 pokoje kilChl1i~ "Ty_

~ody
obok. l'arku Sien 1dewicza
w~rl"()'ki
part~'.· na nOdohne,

DÓ PRZEDSIĘBIORS'I'WA,ddcho-.
W dowego,
najcłJętniej Wytwó~czego.
<lzip.lnicy 'willowei:
naichetniej pr:r.Yf\tapię jako' wspólnik,. wno,Julianów. Wiadomość tel.' 1~~':'r;2.
szę duży kapitał i pracę. -- Ofęrty
!
(P!1450) pod ,,6602".
(6602 pl
QDS~ĄPIĘ'

sklep z towRrem: ma-

t.0.riałv piśmienne orzy Zachodniej KAZnE

róg. l~-1tO Listopada. Oferty .. Zach odma ". .
(6021 p)
- . - - - -...........;.."'_-----..-STUDEŃTKA1 pracująca pos7,ulmje
lJokoju SUblokatorskiego'" JS.ródm.ie~cie.
Cena obojętna tel. 1!'il)'.:5!'l
godz. 8:.....15.
(6603~r

odległość

ŻI,E·CENIE. załatWia na

tanio.' szybko. i . rzetelnie
,.2ródło" Rynek· GU,wny 33. Opisicęnnlk u,sług 2G.: zł
w znaczkach pocztowych. (K/12a3)

W Krakowie

"
prz.yj·t;nę. do cZYJ1nej
fabl~yki. chemiczneJ. i . fachowca.
SPóT~NIKA

CENTRUM pokój, kuchma, • 7.llmie- I 'Ootl'~ebny kapitał j" Praca. Oferty:
ni0. na takież; może być dzielnica! L6d'il, '. Na.rutow~cza 41, mi.eszkn.ni'e
Z,e;ło~l':enia Wt~el~"'W'llde-jH w Ilo<i.zinach 3-7 po POłUdniU.
. go 5, m, 13 .(Śródmiejs>ka).(603jPr),
S.6535 p)
WJll owa ,

D-018712

