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Nie musimy czekać na Anglię Amerykę 
--~--------~---

Zjazd przemysłowy 
Ziem .··Odzyskanych VI . Szczecinie 

1~ 

Cz:l:eryzago:dn,ięnla 
COI'Gzwyże;, .. coraz ~zybcil!IJ coraz . lepie; • • O N Z 
,pzemftwienie'reZudlnła RZelZUPOspolilel n~~i:~:!.~cz<me na I~I raliny ~~toryt~t, () ,,~t6reg~, pr~y.-Wt. ej .il.'cZb%e' tmVtlieJż- i. St .. '-:~jed-.. 
na święcie lotnictwa w Warszawie _ wrzesma pm:nedzeme ~gromadze c~yln?sc St. ZJednoczone,1?ę.dą za-noczolu<ych o,raz ·Zw.·'Radzieckie-

warzyszy dziś uwaga i symp.atia ca- ·n.ia narr-odowego ONZ uważane je~t l blegac.. _ ... -"gó,'Nie Wiadoino . ednaik " .. Jk . - .. 
ł€igO na:l'ódu. w tutejszych kołach z'a posiedze1me Sprawa veta, wnH~slonanapo- .. . ",." J,.- Ja, e~e~t. 

WARSŹAWA; 7.~ (P~). Oby,?,u
lele, OficeroiWie i zołm~ze .. ,LOItmcy, 
Pracownicy służby cYV;llne) Y" lOlt
nieme. Młodzieży sZJkoł lotm.1czyc'h! 

PoodraJWlam wals gorąco i seroecz
ni~_w dniu święta lotni!ctrwa polskIe.. 
go. - \. 

D~i:ś cała po,lska wyraż3; hołd· i ~
znańi~ bohate~stwu polslnego l?tm
ka, którego u.dzi.ał· w. ~alce o .mepo
dległość Polski na rowy~h f1"onta~h 
wOijny z - najeźdźc:ą hltl;ir~lWsiktm, 
wpisał wspaniałe kalI"tr po~ęceIllHl, 
odwagi- i męstwa.w hlsto;lę:vkładu 
Polski do watki wyzwolenczeJ naro-
dów' Europy. . 

Was:iym wzlotom w błęki:ty poł- o b. wielkim Zinaczeniu. Wsródrządek obra'~przez ~rget1;ty'nę.,Ko zgod~.' zgrolTI,fildzena:a :00 ·IXx.lzral 
sldego nieba tOlWwrzyszą życ~enia . ł b!" d k ,- P 1 t· t 
wgzyslldch . współo'bywateli, abyście wieilu spraw znajdują,cych 5:ę ~a a z lzone. ose retariatu ONZ . a es yny, prżYJę a zostanie P1'ze.~ 
pomyślnie i z'W}"C:ięsko to(t'oi\.vali no- porządku dziennym wysuwają Się uważają, iż pomirho -at'ąlr<?W przy Arabów. Całe ~agadnie:t!ie pale
we s:zJ,aiki~ rozwoju polskiego lot.nic- na czoło cz~ery zagadnienia: - . puszczanych przez Amerykan6w st:,{ńskie uważane jest za b.' tr~d: 
t~iechaj mnożą się i doskonalą w Spm,wa . b~łikańsk~' - St. ,ZJe-l!}'S prawo veta, nie zdecydują się ne. . . . .- • 
trolSce o poikój' i niepodległość ojczy dnocz-001e, k-torym n~e_ udało Slę na . ';.. f' ,.. •. ' .. .•• ' 1 . 

my. bojpweesk.adry powi1etrznena- R~d;rie Bezpieczeństw-a' prżeforso om ·na ,Jego ~asadmcze- .podwaz .. e~ P.rż:yjęcie nowych'ezłolll}.t6,W. -:.. 
szego lotni:C!twaW-Ojskowego. Nie- wac s:wpj-ego na tę sprawę punktu nie. Zgromadzenlie generalne" razps,'" 
cha) w~Q,raz gzybszymtempie wzma Widźenfa, - zechcą zapewne po- Sprawa: Palestyny: P<xIzjał~a":', trzy si>r~~:ę--/ priyj,~ ~ Irlandii, 
cnia swoj zasięg polskie lotnictwo, zy· ~~acwi"t.,szolsc głosów na na,i-, lestyny na państw. o arabskie i: ży· -. 
korntm..iika:cyjne, l1iiech -rOls:nąkadry 'C'''' 1 Portugalii; < TransJor~anii; ~ Wł<?cli 
pi~ierów i. doświadczonych lo'tni- bliższYlll zgromadzeniu genera - dowskie, zalecomy ostatnio" przez. 
kóW w cY\lvilnej służbie powd.etrznej! nYl!Il.Ńie jest ono co prawda wła-I specjalną komisję bada-wczą bę": -i Austrii~a 0NZ. Na :ich przyj~", 
UC7riesię 'latać coraz wyżej, co- dne wydawać zaleceń lub rozka- cizie miał, ję.k P~zYlPuszczają, . po.' cienie' igodźiłsięwRadti~ Bez-

LOTNICY· POLSCYf raz szybciej, coraz . liczniej "iroraz . d 
WarkOltolW'i waisZ"Y'chmotoroW to- 1""""",, ZÓ'VV·, .nie mniej jednak posia a mo parcie 55 narod6w w tej . sprawie. pleczeństwa Zwi?7e'k Radzieekł" 



aDO-lecie Moskwy lNawet de Gaune 
I przeciw . polityce .proniemieckieJ 
i :RARYŻ. 7.9 (PAP) Generał ~e 

(W XII wi.eku osada-dziś 
Ga1u}lle WYll1:tolsił w Bavol1ue przemo'" 

z naiwspanialszych miast, na 
iedno 
ŚWiecie) 

Ipolkój narodów. Calty Związek R,a
dziec.ki otbchO'dzi W p,odrliolSlym ll:!.

SitfOliu jub~'le,ll'sz swe-j stolicy. 

\vierri:e. w kt6rvm nawoływał Fra'l1-
cuzów do mas'Olwelg,O \vstepOW;a!1;~lo 
do del.g'o vartH - Zieruno,czenhl naro-
du .fra!l1culslk:leJg'o. Generał - jak zwv Order Lenina kle ~ zaa'takolw3ł h,rzady oartyjtJe" 
kt6re ziClarniern ie1oQ,'o - sta,n,ow'a przy 

Od 6-8 wrzes'nia Moskwa· ob- główne ull'ce ml'asta okryły się 'stolicy'uczy' się około 120 tys, sŁu- dla" M.' os, kwy. . . ł l 'c' F . '. 
C:;ZY1l1ę o:be!Cl1el Sl.a )08 l ralnq'l za-

chodzi uroczyście 800-lecie swoje. asfaltami; brzegi rzeki Moskwy dentów; pół miliona uczniów i u_ ~aJd.a N~t:iwyisża Zwi.ązkuRa,d,z1Pc równo w ploHtvce wewnetrzmei. jak 
go. istnienia, J'ako miasta. Osiemset przyodziane zostały w granit i be_ czenic uczęszcza dO.szkół moskiew- k'lelgo ,na,dala Or,der'! ,e,nl"'oa cOQ_Ielt'll e:j. .' ; d a _..1,0 ' • lU' 

, - •• o l . '!la a'relnte mle ZVJ1 "uu weL .lnO' 
lat temu, w r. 1147, krOnikarz ów- ton. Dwanaście nowych mostow u- skich. MOlSkwie. Odczytal11ie de:ls.retil.1 o r.~;- wiac o sy;buaoii mi ęldzYll1arod'Qiwei, ozesny odnotował po raz pierwszy łatwia znakomicie· komunikację daniu tego orderu pr'zYiGto burlą 
tę nazwę ; odbyło się tam wówczas między różnymi dzielnicami ruia- • • S "1 dIngo n:e:n';ktlącycih oklaSKÓW. Prr,y de Galu'l1e skta,r~v. :ie na "d~ktait11r~:; 
spotkanie księcia ruskiego Jerzego sta. Jednocześnie wyrósł w Mo- POZdrOWienie ta Ino umczystoŚ..;i wręczenia orderiu obt".,:- pa:nlU'i~lce w i!11elk1tory,dh !pal1S~W~łC~ 
Dołgorukiego z jego sojusznikami, skwie nowy wielki przemysł. Pow- . . 'r..1by:li detel!;3c'i 30 rpafl,stw. .. : przeiszedt nais,tevln1e doomoWl'ema 
książętami Czernichowskimi. stały tu "giganty" przemysłu cięż- DZI'ś, w dniu 800-letnie] rocz.n·':y MOSKWA, 7.9 (PAP), ~ O~aZJl ~~o I PfOlbleilll:tl ill'i,etrnieckielg,O. PodJkreśUl {H1 

We wczesnym. średniowieczu Mo kiego oraz maszynowego; fabryka z?łQiŻenia _l\los:kwy, prz,e\vodtnic.z;c:y l'?'C.m:riJcy MOISlkw?, genea:'allisl~a.mus s~al że Stany Zje<\,noczo:ne 'PO!De'łntają 
skwa była małym miasteczki~m, sa.m0cho~ów .i~. ętalina,. o;brz;v- prezy~djątm r,ady . rn.inistrów Srt~:~'\1 l~v.rb~~~~e~~l~p~ę:~~i!O mos,,: 'I w:ile;llki btad dhcac odhUido:va~g'~Q
zagubionym wśród gęstych lasow, ,mla elektr~wma 1m. K~Jb~",z:~ a, ;przeisilat p.JZdrowlef.'la dra sto 'C\, kte\vskie donosi, że naiPlacu SOlwie- .da,rke niemiecka. z:na:r.a,zenlilem zy
rosnących na brzegach rzeki o tej ~abryka' łozysk kUlMkOW"ik'''''~ l ~~0:: Z'wiąz'ku ~~)dzieckie,go. POlLkreś,~a f);l tów w Moskwie położony zOIBtał ka- \vobnvch hl'te:J1e,s6w francY, , •. Świ!at 
sameJ' nazwie. Na początku 13-go mnych. Wr. 1939 os wą. za.JE1:; 1 'lk' ł'!U 'k l' I t ., . 1 d b d ę PO"U ..... l·,ka! . .. d ' ł ''''en de Ga ' 

ł . h' . d' . WIe;' 'e zaSiiU;n lnnSi 'wy W cą gu ,J. m1cn wegH?"n.y po . Uf Q,W .' ~ 'U,. zAlchodm -- :POI,\'te na, .".: 1l'l-stulecia sŁała się Moskwa stolicą wa a pOWlerzc mę praWIe wa ra_ I . '. '. .. k' . J: . D la. l,' go l tóry .,' . ' . Ć 
nl'eWl'e' l'kl' "'go kSI'ęstwa udZ1'elnego. i k<.< ,.' -1 Q'" 1 . T, d ' ~ I jej istnicn1';l.. Moskwa ZHkWlrdOw.;<las1ęc. '.la. e.rze,go 0. borrU!s,,~,~e. , {. ł le -- m.oże s'ie z.oPi!amzowa tylko 

t:; zy w.e .... zą, lllZ w .Iv!' r. ,-,u nosc ...... d o, . oku 1147'''ałollył obecną stOilLcę . B ' . 
Wtedy to Batu-Chan złupił i spalił MO"kwy o"i~gnęla "" 5 rniUona caJikow1cie ,:lz l eln i ce (jęTy, ,f;:t'l,:e W ~. ol~'.. I l S wiolkól s'j,lluej F,mnejl. ez:pJe'cZeJ1_ 

... "'-~ -'. -, " . " • s-potyka Gię IV jn'nyeih 6tolicacll ŚI\·V·:iC ZWJląZiku Radzleoklego. Na p aciU , 0,- . ,.:.'. b 'znpewni' 
wówczas Moskwę.. Stolica' ZSRR ],,:;st sar.~,wm naJ- t' '.' d' l' 10/111' o . ..:c~ "'a n',es"k'a' .. '" "m,etów. obecni by Iti ,,,...Mr1T tymalkcie stw,o f rarJ1lCJli mUiSl. YC." '. one. , , . k ,( 1 ' a a n z ,'> ,-,' l '.1(_' .... c. "Je. . Jo"~J . t ebv J?;OIS!DOd 

Po kilku~ziesi~ciu 1l7t~ch MO-I~ięks.zym O,g~lBln:m nau i ~::~_~.~- Wszystkim pr~cu;jącym:udzio!m \y Prze?s~ąMTiciele .rządu r~dzieckiego, a jej ni'eIZlb~dlne"rp{)l rz 1. '.\' ar· 
skw:a odrod.Zlła Sl~. K. ~.rą~e Iwanlryt~nu:n .. p.}nstv:,,~.,w MU"hV •. ",~l1o.w. ydh ias.l1YC!l .. do.mac.ih: .' M.olSlk:;v~ pa'l'tll l de,legaqe zag,raiIL~C21ne. cz,e za'S!PiOkowue. 
Kahta, słynny "zbIeracz ZIem ru-. znaJdUJe SJ.ę Slea.~ba. Akad.enllI stała Silę l-:.vmbO'lem walk, o 1P0000.f») 

skich, uczynił z niej jedną. z naj-Nauk Związku R~dzle?i:lego; w li-I ś.wiatowy ~ .przy jaź-ni: międ~ynarolj?- N-I'em, C.y. ' sta.Jllą· Slllę z n". O' .W· 
większych i najładniejszych miast \ e:::nycJ;- laboratormc~ l mstyt1J.t~ch I wel. . Demastkuie ollla me~s,tan·.11e 
WSChOdU,\ ·prMu.Je cała. arnna naukowcow. I w6zellk1ch ]:odiegaloz.Y' 'W.o'Jer;'n,;r~h 

MOSKWA _ STOLICA . W wy'żgzych Z8k?3dC1Cl~ naukowych i jes1t osto,ią wszYStJkldl m,Iuiąrcph narodem aroganckin~ _ ~itówi Herriot 
MO.~kW.k~ń~~. OI}.~~gO j:~~~t:;~.łap:~~ l Będ' q- poz·' yc-za c' "Niebezpieczeństwo n.iemieckie przypomina prośbę· NigemCYkim..t:w 

1 

. nie zostało ;,eszcze UIS unie te. Je- stają się nSl'Oaem aro anC:.m -stwa rosYJskiego, zwanego Jeszcze . o J ~ 
wówczas "państwem ruo.skjew" • o.. steśm,y ś''lviadkami, jak Niemcy oświadczył Herriot, .. prze~awia-
skim". Jednoc~eśnie ~ko~;zyła. S',ę! nIe czekają c na Marshalla? wysuwają żądania :a żądaniami- jąc w Ljonie z okaZjl1lrze~ej ro~ 
wtedy 150-1etnla zaleznosc RUSI od I' i to w formie, ktora nie zawsze cZ1niky ,wyzwolenia te;go mIasta. 
rozpadającęj się "Złotej Ordy" ta-[ LOND'lN. 1 f) (PAP). W ponie-l rozeszła się pogłoska, iż bryiłyjski '.' 

tarskiej.. i dzio~łek .oczeJdwane jest :pTzyhy;cie i minis1er sikairbu Dał~ton w~tąpi z 'Sprawa Za łęb-Ia Ruhry 
z MOSKWY DO PETERSBTJRGA: d~ Lor:dy.nu ministrn skarbu Sta- : propozycJą, aby mlędz~n~r?dowy I '. . . 

'tTT·. ' k. 1.'" o' 18 ~o ··.r.o I now, Z)-~dnoczon'y'ch Johna Snyde- I fundu:s'l monetarny Ud7.H~hł kra-I. " ..' .' " 
n C

1
::.t"'U ~TlA l' c-O' l -~ lU -' • I ". 'k' b ~" " -'t 100 t· ton sla I 

skwa ~~~~e '~_;ę~ ~~ni.S~ien: (~~ólno_! ra, ~tóry. obecn~ h!=dcZ!~e TI:a pos,ie-I j'~m eUTo°~ej.s,kiiilU Więk5Z~j p~Zy,cz: JUiiery a. ęulle Impor 'owac yS. 
rosyjskIej kUltury r.li cdowBJ. Pow i dzeum nnędzyna.ro-ooYtcgo baroku t· kI, dopoikJ plan MatrshatUa me hę ! ' N'" 'PAlP) 'A l t ;, ,l" rzeznaiCZ01D h 
staje tu Yviele szkół i dzieł sztukI,; odbudowy_ W z;wiątku z tym w dzie z,reali,zowarny. WASZYNG~O.' J.9., (. . .•.. ~:. ys,ęC) t.on st~l, 1~" tran . ~c 
wspaniałych budynków: tu w Mo~ i lon!dyńskS!Cih koł'aich goS!p.odi\TCZych. ~~elsko-a~e.rxkaml~a konfclre~cJi:1 I do ralP~a:-y srodlwW ł sport~ 
skwie wytwa.rza s~ę n;:.jp5ękniejszy, ! I 'w spn~Wle 1.agłtjhla Ruhry Q:Sląg-, wy:ch. Oble S'trony dosz.y .do po. 
literacki język rosyjski, powBtały! Z:powodu. głodu I nę{ł.! .1,a'sadni,b1;,o porOZu.miClll'ie, cho i rozumienia co do przeJęCIa . za-

z ró~nor.an:ich. gwar pÓłn('c~.J i PO-I d-"~', .~., --.11-- b' I -k' '. r ". . P.' '. .' I'i I ciaź ... kOm,u..ni,~(,a:t. Oi{icja:lny .O.,głOS. z .. o-l:l'Zą,dU kopalń~uhry przez połąc~o 
łudm~ ... '. . ,,'~. ! .emonstracJe ro o' ni .ow w.' aryzu I ny ~)5~zie. d?[Jliero za p.arę~ni. ny zarząd angle1sko-amerykań~kl 

~r~ellleSIellle stollCYPauótw:a ro I . . i Opoz,mClIlle 10 ,Sfp,o'\l';cdrJ"wane Jesł _-:""""""; ........ _____ .... ____ _ 
Sy~Skl~gO, doIwnane przez PlOtra I PARY.~, 7.9, (:PAP). Około 70 WIecu na p.Ja:cu M.a~.sOlwym ul~a,h I tym, że de!~,gaJoja brytyj5k:a ocze- B e v I n 
Wlel~lego, ~ Moskwy, do Pcte:sb~lr! tysięcy r:ohotników ipa:ry.$kkh pil"ze . się. p09 gma~.h rady .. m1te1i:Kl,ej, kuje alpro:b~.ty· Lcndy:n.u ,dla. p.o- •• • 
ga ~le pO~,Clęło wcale ,znac~el1la _da! d~iłowa'ło W ~lie!łzie:lę .ullice,mi p~~ gdz:ie &P'ęcłall:8 delega.oja'\węczy- 57.c;ze.góląych pUr'llctów po~o_zumle~led%le do Paryza 
wneJ ,stolIcy_ ~u w ,połowIe 18 g~ l ryz~: P]}?~~t;~~~,~prl,~l"'Y~()~nl~~,,\,:ła'rladinYlm:I.?lS~~~rl.:~o~(!~,;.,~~I~"iIlia'~:I;,i' ,'>."";; "".:' ..' ,.' ) .•... ".,1JOJ\lp'y.t.!:;;.J'!.~' .. (f"+P):,~.,A~~ęrrola 
'F,l?-leCl~ ,p~yv:~t,ał ". P+t1'W~·~:F?.s~J _ \ IC~ ,:ta cjl~ .ch\;e;Q?\,Vy,:cł;: 90:l0Q.~~:: .. '.' ~z,~~" .d.ę~ón'Mir.a;CJ~i . fti e :dOs.ż_łit> . ; a~o ,: ,.-\V:Śr.,Ó'q. ''''',;lPgQqrrii,,~1}.MĆlt: ,~r'~:a<ltQnf~~:1 . ~'8lUte:N( ~~t~;n:rJ,s:' .ze:w •• tu ,,1'5·. w,r.ze3-..: ., 
810.. ulll~er'sY. te .. t,- załozo. ~y ... ' Z :J..Jll~Ja IjJl).1ÓiWdZiel1Jllie. Demonstrand' '.po l zadnych imcytderiltow. .' re.n, ,ci l sprarw. .z.nuijd.uj.;! :Slt"'.". \:;1; i,r..! 1:1::;. ,J11i!n~,ste:r s>.'pra\.~r :a,g.r a'll1:czn.VCh 
tywy Mlchała Łomonosowa. Uczel_ . - . . . .' 1< •. - l',' : BeVlii! 'l!ida Się do Pun.za, ~dzie ohec 
nia ta .wyd:=tła z czas~~ .ca~fł: pLeja- i Póde ·rzany O handel na czarnym' :rynku pl~n ;,m?o:r~: ,do "Z~głę~?iia Ruh;-y Inv będz'),e na 'k011co:~VYm ,polSjedze,~1u 

;~ł~!~;~i';ff:~~~:::~i: i Ruch monarcbistJcZQ W Bawarii I re Stanow l<JennO'l'OOY~ -d1
:
OO

; PI·,~:"o~I~"",IOretll~)l, ·<>Sk·~arc..,. 
SC1 i.wOlnOm:o:o.:::2 . I BERLI.:N, 7.9 WAP). Te?dencje!na, któ~a'~'łje5t.gł6wną baw~,rS',ką.IIMorder(a ore.z. U en a. ~'. 8.l'ZunS 1110 

J dn 't'" h·i realkcyfne l ruch monaJl'ichastyczny i pa~ią p,ol,.YiC1..TIą, rozpadła SIę na d' d 's' qdem . po~skjm 
e Yt~ z d ~a~ rhagMlcZllkleJSzYbC li są w dalszym Ciągu żywotne w Ba I; dwa 11JJgru;P0fWl:lnJa. Jedno 1. ni'ch O. powie prze ' . I , , 

mo men ow w zleJ ac os wy Y'l ..' , ~. • '1 ~'d .. « -lO • '. d . I ' ' '. " '., .. 
rok ;1.812. . warlli. Urna chrzescljanSlko.społecz i dąz~. °T.:P·"~lwTt1'~enla rzą,dow)I- vVla;dz,e p{J,}:;>ki~. ~oz:polczę!y ~ta,ra-I z .,::,-v;~~Z~R:'(~\,:~;~!~O,\vl,s~a w Zalrz~z~e 

Wiemy jak zakończyło się to .' -----.. --' '. i n1)\Shil VI !lttelba1chow l, nią u,;;ane'ryl~arrs:K'lłoh., ,Wł3JCtZ O"\)U'P~'! Ml\;;l'~~~:'~ ~~"'!.';;~'-< O.to .. , ?ÓlPra\V!l18 
, ' ł ł 1 I SI tk" . urantaml! ..,. ..cV'rnvah' \\7 Nleil11'CZe,Clll o wvdan e, odnos,,(:'~e,gIjS;E. do PnlakaN. . 

uder.zeme., : ł:'l0skwa sp onę a, a e 'a I, Z eml(i, n. i W, ZYOlU pohtycznym Bawa:ra l trz,'e,cG1 wi'dkfJcJJ' zb f o>di71ilal!Z.,Y W .. O'i ell1 - I.' . W la, d;će lJO.'js!ki e. daża ró.\V;n-ie,i ,(j,() 

ROSJa z·wYClęzyła.. ' . • ol k' ~ Ił bur-u 'I wyłonił silę nowy Ikryzys w wyniku lnych. . ..... ! g.pr(lv .. :aclJ,~ilJ;<l' do kra'.iu _ ge,n , DOle,rf,~~~ 
,Odbudow~na stohca st8;ła ,Slę 0- zyuows Iml W, am ts. . usUin:i~da D. ' rz ,w6dc , artli .od-IŻaldania P,OIJ,s~i dOltyóą pOlp.rzedmi- I· 1:,,1._ }l.~.mlaiceg'O a!kcią lotnict:wa me .. 
srodkiem mtensywnegozycla go- LONDYN. 7.9 (PAP) - o ĄgełUCFl .:., A f P Y .•. ,Y ,p . . _I' ku Ludwika LelisIta ma' SltalilOWllsku ko I l!llev,::-:.'?:o PO~C7Cl'S ~'owstatlla \Vail"-
spodarczegó i politycznego. W dru Reute.r,a do.110iSl. że 3 hryty]sk'e Slta:t-! budowy .(, reda LOlltza ze sła rnilsarza 'i .stal'Olsltv miei's.ldelgo 'w war I ~Za\1;13'I\:-ie\z,o i wyrÓŻilllOllelR10 za to. w 
giej połowie 19-9o wieku powsta_ ki. 1!la:ja:ce u'la~~tkła<dzi,e 4.350 emi= nowil~ka . mi1niMra denazyfika'cjL 'I' szaw:e _ O~k~,l~a DęnH!Jla. który po~ I ~/De,cja;litl:vrl1! ro~kaz:e" 111;"11 .. !otil·tctwa 
je w Moskwie wielki przemysł, ~1ra:llItOW: ZYld.OWSlb?h. kt?rzv ;v swo PremIer bawarSlklldr Han.s Ehardt ZOista wall. w· SCllsl:v:m kóntakclę·.'z ~e _ I ~~I /<?e,s7,v ,Ol a.~ ~afOtla )3!aJt1Jdl~.-: 

t s'ę liczny proletariat fa- IlU CzatSille t~sIl'o'W~;1,l·prze.do:s.j:ac S':ę d°1..wolinił go ze .stanowiska gdy.i I staJn« i ]elst PlQdel.rz,~nv n S\Por~V,Od~ l sze,a J1[:!feraTU doslm'~w zyd0:v'sklcl1 
wy warz::: l. .., PallestvillY l ·znsrt:·ah pod eiS/koda 'OIk're- . . . . .' .' wamearelS,zto'W,ama l zamordowa'l1'<t1 w Ig'esita:po 'Wa'!iS;l;a w!skml. PO'de'lr:?'a'l1'e~ 
bryc:ny 1 Mos'!tw~ staJe ~lę. Jedną tówbiytyjlskich odtra'llsp,o,rtov:ani do JelSt on pooCijrzall1Y o Ptrzekupstwo bo:ha't.e,T'skie.l!."O Pre.Zydeil1!ta Wa:t!~'z.awy I gO' o wv,b;tnv wSIPMudzia.f .w b:kwi. 
z .twJ..erdz rosYJ8klego SOCJalIzmu. J:'Ur.Drpy - p,rzV'byly w niedzlełe d,Q l i handell nacza:rnym rynku. 9te:fa:na Sta1lizYólsikie,go Olr,alZ U'SU'UlęCilla I daiC:jj wap3zawlsijnel)!.'o J!:'hetta. 

REWOLUCJA 1917 R. 
tlamlbul1.!?:a.· . , . 
Władze brytyjskie oświadczyły . , 

emijgra1n;toiill.:Żp jeżeli 1lie zJ!:<J,dza się lo".'d, z~. ,W hoł' d', z·.e'. P 0'·.1 e.' " .' ,ty. 'm' oni d:oibrowollnli1e wysiaść na ·Iad. to . <# 

wojlstk:o f p{)hloj,a zastolsule wobe;; 
niclh si,te. 

Odsłonit:cie tablicy' pamiątko~ej w Zarządzie Miejskim 

Po raz ąrugi powstali robotnicy 
Moskwy z bronią w ręku w listo
padzie 1917 r., biorąc udział' wraz 
z wojskiem w powstaniu prze('i~
ko, Rządowi Tymczasowemu Kle
reńskiego. Zwycięstwo władzy so
wieckiej ot\vor.zyło przed Moskwą Z 
nowe perspektywy rozwoju. Stoli-· e sportu Pi'ęi!rna, a zarazem Sll11utha U'fOiczy· moQ;e. że t(} j.esr,;;cze nie wszyS~\ e . MieJskiego... (~ia~tę']J!ują naz;wi,:sI«::"J 
ca Rosji przeniesiona została zPe- . sto'ŚĆ odbyta: sięwcz'(}faj w lPohlJ1:e nazwiska t)f:ar. T ahliic 3. OISIW1ad,;;m Cześć .. ich uam:l;ci!". . 
ter.sburga do Moskwy. Polonią W-wa-Polonia Swidnica 3:0 V! gma,chnPrezydiurn Zarządu Mi·;;j. prezy.de:nL· bę.dzie l1ZuiPet~:Jana, KO;I!' Dw().j,e ln~l:ell:kic.ll dzIeCi skidr!a 

S!kie,go przy ul. PiotJ1ko~kj,ej 104. \'i' cząc, pre7-. Stawifts!k~ PTos, get,', 1:1- Iprze>c! ·tabV.;.~ pęki bi.aio-c/~ci'wony,:h 
5 ' ONO' WE MIASTO ~O'zeg)rany w vVarszawi.e mooz pił westybul1u te,go budynkuodsłol' ęta rosze'W;:cza o Qlds:tomęc1e la<blicy, kwialów.Tnwariyszy temu MJ~l~ 
D~~g ~~a J'est jedn.ym z naj- l~ar:slki o wetjrś'C'i'e dó Lpi:g'ji n:rięidzy ... P?d-zostata tablica rpalll1iąt:kO\v<l. ku :z.;: :Biało-czerwona .zaslonaolp,ada., 0- ruag'llezji. T) fotograf Malarski uw e

. I0ll11a :zWalrszawy a o,oma ze "w!, tyclh rpra1c()wJ1ików Zarządlu MieiSIK-e- ka,zluiąc biafą tahl1cę marmurówą fe ,cz!uia, r,'~ 'natć~wce uroc.zyst,\ c'hw!:;-, 
wspaniaLszych miast na świeCIe. n.i:cy.zakO'ń'C'zvl się ,zwydęstwem Po- . go. którzy ,,~inęIi w walce z olkujJun zloconym .,apisern: .JWi~l;}i O}c'Zyi::- Prze,d ;;abJicą gromadzą Slę rod:;-
PrzebudQwa Moskwy rozpoczęta w looii z Wal1StZaWV 3:0 (2:0). tern niemieckim. lub po.n1cś.u śml;Ić nie rpadli'w w~1ce z n~lei-dźcą ,ub tłypomol'drrwanyc'h, by uin:eć nn" 
1931 r.,W ciągu trzech pięciolatek, JiUJtro Polonia ~z·e ~wldil11cv ,gościć męczeńlS'ką w więżieniaroh i obozacill z.gnięli ja:ko Q,f;ary bes.t1a.l':i'kieigo· t~!- \V1Siko 6woich odców itnę"ów na iJ3-, 
zmienia stolicę ZSRR nie do po- hę:dz'ie w Łodzi g-ra,it,lc mec.z t<Jw,a,fźy !hltlerOlwskj,:!!lt. ro !U oku:pa:c:yjr,'e,go 'w lataó,.,u 193'9-45 mlątlkowe.i ta1bilicy: W w:elu o,cza:,h 
znania. Wybudowano .naj)epsze. na SkW1 z' ŁKS. C. 3 2 1.... l1.astęIPlu.ią'cy _ pracoW:ll1cy Zarządu kręcą się łzy.o; (O). 
śwjecie metro (kolej padzi.eniną), .arta POIkOlna,f,a z.uwa,l :. WestY'lJIul Zarządu MieJ\ikielg·o W7-
dl ść" r' . 40 k .pe!:llill się Hczną rzeszą llraco>wrn;:f;w 

ugo Jej In!i wynOSI m;. f W mecZ'll n!lkarslkirn <1l'1ttźy:n •• A" m:ejskich .)oraz rodzio Dolegiych, kt:'l-
_ .......... - .... ----.... --..... --. kJ.ais-owV'ch. oweliście" do . UgI,. Tar- rych vazwiska wyry'tona 'tablicy pa-

.novia p,()Ik'olna~a' L~g-ie wal1S1zaw- rn:aVkoiWe.j. " 
ska 5:2. 

W tabelce rozgnrwe'k or;owadzi punktualnie Q godz. 1.2-ej zga;b:i7e: 
Ruch przed Tr;:U1l1ovIa.-Legrai W'ildze-' VI prezYder.<ta rriiasta wy.cllOdzą w::;c 

11· .-1" w'emz ŁiOdz'i. - ". . minis,ter gen. Jaroszewi.cz., ;prez. St.3-
. II .. '. Wts,ła - Bo~onja (!BY'tom) .7:1 wińiski i inni !Ilrzedstaw.ic:e:1e wił.adz. 

czyli "przesławne 'Iallie" AiKS- Gro,Clhów 6:0 Prez. Stawińslki wYlglasza krÓi:.'lti.:-. 
Chc:es~hycw tidze CracoiV'iI:l - Ryme,r 5:0 pr.zem6Iwie.n1e. wk:tórym s.twiero,?-a. 
lódżki WidZew? Geldalnia --:- Rad'omiak 1:1' że w ikrw..lwej ofjerze.j.aką ZltOli:Jł! 
.' I' 'h"·' f Orz1elł - ZZK(Łódź) 3:0 naródpolsIki ~ ,c'zalSie okupaoji., :~-

PrOłZę bardzo, D et SIę pn e, -~KU _ POI1uo,rza:nii1 2:1dz1at .pracowUl!ków Zarządu M,I']"'I 
lecz niech przedtem. się nauczy, Lub'lillli.al1l!ka .....:. PKS (Szczeci'nl 3:3 s'kieig,o w Łodzi był z:n.ac:zuy. T. e na.:-

l
!. 

tak jak ,,Ruch" - poruszać się. Szomlbi1erki _ Motor (IBialys,tók) wilSka wyryite tła tablicy, to 3$ prol~ 
, . . (e) waJl1w'WIe1r 3:0. . og6łu pracownIków mi,etjski1oh. B.Y·~ 

.~, =»=zm='=NNm,=_ ~~. =lo~ÓD~Z::.K::'I:;N;;:r.::~::=. ,~(7='96=~:-"""~-' 

Fraszka -
SENSA,CV,JNY D n.A,M AT. '"- PRODlTKC'Jd'I AlUERYKAI'iSKIĘJ 

W (nNIU PODEJSlINIA 
Re<żys1er: 

·.ALFI:ED HITCH COOK. 
W [l'Io'la;ch gł6Wi!l~ch: 
~ElRESA WRIIGHT i JOSEPH COTI'EN. 

Wytwól'n;il8,: UNIVERSAL INTERNATIONAL. Eksploai:acja: lt'IL~\l POLSK( 

Włą:Sność: , :.M: O T lON P t c T U R ID ID X P O R T A S S o C LA T lON. ol 

p ~ E,M I ERA odJbędiie,s1.e WKRóTCE widnie "W I S I, A". 
(247jP,r) 



ł 

SwięloPolskiskrzydlalei ~~~~~Sk 
D . · · k" l d·' b' li B liś kilka. dni temu w kinle '. zleslqt l' iYSl"ę' c· 'y O Zlan dzano rap aby ludzie n1e Z: Liża y my. wiJty Nbn 

• " . '. . się do pa~a star,t~wego I nQe, nara ~l~:~z:;~:;okd;- l::;~:mt . ~oby-
Wzięło udZl'al W uro'cz'ysiości . żali s:ię na możbr.wość wypadku .. ~U:inetneZ:p:=on':r~~r!::~P:' 

1?zień 7-go IWTze,śnia. uznany'· za cH cywilny,;;1h w1'lPadła r{e mniej OJ
Ś1W,lęto od"i'odzoneg;o lotni,ctwa pJ.- brze. Przesll,l1ęly się .1icz11e sztanh' 
Si{lego, zmielnił się w Łodzi w k - ry partii poUtY·c'zny0h. lwiązIK6w 
tęż:ną mal1fes:tacię s,polteczeń'stwaGd' i orga,niz.a~ji. Przemaszerowały' 11::z
SZegO .nia ")ta. W uroaystoś'CiJ.":!l (1~ Ihuke 'lar .:erek i harcerzy, OOdZ;i~ e 
\d;V'~zorajS!Yi';1h wzięloud:zial ki};{a swą postawą podziw widzÓ'\\r.. Ładll;e 
Z:esiąt tysięcy ło:dziau. wypad'la. JeHlada ZW1vl i ::'traży f>'j'-
W zast;;.}lSitwie Naczeiliego D,l- żaru ej. 

\VGdcy WY. przybył na Ul0CzyISII}~;: \V ogróJ.~,tl restauracji.,T1voli" ·łd 
III \'Ii 'c,em1(,'i';ter obwilY [iaroldo·w~;, ,byl się nast~J}uie w m:iej atmolSfe;'~;t; 
gen. J awsz';w;cz. o'biad piuik'J Ny. urządzOtlY przez • 
. Przy pię.,mei. wymarzonej dlla 1'.:- pubk Io.tni~zy. W obiedzi~ wz:ęh ij

Ilbków pOg'Jdz;e. odprawio'la zos'ta:a dziat 'gen. Jaroszewicz, zalprosze'.1i 
ha. placu katedralnym illoSza p()lo'w:l. goście oraz ,cały s!kiład Qlsl'jlbowy out. 
Po nalb()Że~l,>:wie od:byta sie urOCZY- ku, ' 
stość wrę.:zenia llrolwQu,fulj.,dowanc;!(ł Da!>szy ciąg o!bchodu odbył Ellę· ;» 
Dr tze,z sIP1łc:zeńs,two s.tarl'lSt,wa pJ- ~olu,dni,u.la~otn~sku w LubEllrku, rc 
\lckJ.:O'WO _ łódzkiego slz.anCia1'U p.uł- pokaza.ch ak~'o,batycznych i,Q,ln:c·lwcl 

kOWi lotui.;!wa szturmowego,. Prz~,d' woilSkawe,l'o i cywiliuego i z.wiedz;J.
Stawidei kJ.;nitetu -nunda':Ji wrę :,zvl niu wysta wy lotniczej w ha.ulgarze, 
~zta:ndar go.!,,'. JarQ&z,ew:cz()W, a t,,'1 mia:!y mie,js.:;e loty propagandowe 
Przekazał go cllorąż,emu pubklll -- (;ad Łodz:ą. Bra,li wl1ic!h udział; 40 
Sierż. Czyżewskiemu. wYl'óż,niol1ych robotu ków fabry.z-

ki, rowery, motocylk1e, 
(takl) i tłumy~ pieszych. 

Uprzedzenie tO'. nie pos:k-utkowa bUcznością. poczekalni - czuli5ll'!'Y 
karety lo, nie pociągnęło joorta.k to za so się ta,k, jakbysmy dopiero co opuścill 

bą powa,ż,niejszych wypadków. Kil-łaźnię rzymsb:ą.. 
._.1. t k ł .., Nic WiJęc duwnego, że zapragnę· 

Celem wszystkich było lotnisko 
w LubHnku, tuż podL-odzią,gdz1e 
w· ramaich uroczy,t·ości zwią~anych 
ze Świętem Lotn~dwa u:rządzono 
pOlkazy 10tnli.1cze. 

Pokazy·. zgromadziły ponad 100 
tYSlięcy ludzi, którzy z z,apoariym 
tchem obserwowali ewo:luoje 
"bombaroOtW'a,nie", zasłony dynl!ne 
itp. Lotnicy zdali e,gzamrn spralW'-
ności. 

Z8IWiOldła' tylko d,o' pewnelgo stop 
nia puhliczność, kłóra wy\kazała 
wdele nicsubordy,nacji, nie podpo
rządkowując 'się zarządzeniom or
gani~at()rÓW tej iJInprezy. Up·rze-

ka osóbtyłko WM\!U ei wa$ne'j me liśm ochłodzić się" lemoniadą •. Po-
ostrożności zostałopoP'a.r'zony~h ~dan? .::am w bufecie (do którego:Z 
p.rze'z SiP'ad,ające Z sa.molotow śWle- trudem udało się docisnąć) bntelkQ 
ce dymne. . ciepłego, mdławo --: słodkiego INI": 

. skudztwa. Mój przyja.cilel poniewa.fi 
Impreza - jak oceniają. organi- sam wypił całą butelkę, upar~ się za. 

zatorzy - była' udana jeśbicho- płacić.. Chcąc mu zrobić przy,i-emnoś6 
dZli o' pokaz siP,raiW,n.ości lołinlotwa. (ma 14 lat) zgodziłem się· Z dumną 
Gorzeli na.tomiast n;r'zerlsitawjiala się miną. wyciągnął portfel, a ta. mina 

J y zrzedła mu~ gdy usłyszał cenę: 
pod względem dochodowym. Do- 50 zł! . . 
chód przeznorCzono na odbudowę Po skończonym .seansie WStą.plłenl 
Warsza.wy, jednak zebrana suma do pierwszej z brzi!.'<ga owooo.J'Irii ł :PO'" 
j'est niewielka w porów.natU!u z g~o::~em o lemoniadę· Za.płaciłem 
olbrzymią frekwencją na.lotnlsk~. Poruszamy tę sprawę. juł; nie po 
.Mimo bowiem wydawanych bll-

1raz 
pierwszy na łamach naszego 

1.e'łÓw wstępUj 75 proc. publiczno- Pl,·sma,. . pragnąc. zalnteresow8Ć tym 
ścioglądało pokazy I,bezpłalnie". Komisję Specjalną. blJTEOKI 

(ł) 

Sko.}ei odbyła się przed gma.cine~n nych oraz os,oby, k,tóre wylosow.llY 

~~r:ą:~~ ~~~~~~'i~g~b~~iP~~l~:;ąJiro~~~~ sO~~z~:~~~; ~;o<;:~~~~~il~t~,~pr~lY p ar t t k · geograf-la 
;~:;d:;~r~t~afI~,~Zi 5~~~~~k\~"c:·~~~ ;jią~~ą~~c~aj:~o~s~~.' U~t~f;ł~neSi:t~l~:~~~.e~oOi.};~ rosz.- o y m e y ID I 'f •• • 
lewoda Sta'wi(l'ski, prezes M'RiN .A. 1:- ~ i' ;; n I ~ '! 
d"zelak. dowódcapuliku ·oraz. :1..; • dU k'· ł ' d ko _1. iłi 
Przedstawiciele władz. partii P01>lty\.'z .~'!<* / E>~ź:iecięcy "nalaz na sIęgarnie o z Je ·duru 'POld.am'o dz.ieciom 'W 'SW\.,olaCi 
h ' Ob l d' 't . 'nr ... oore,c:zlllików. iaki!e muszą "YClh i ~r'6adzaci1. wieszone' Ul zml ramwale . I .. . . . . 'nam" VI' ~. k . 

P , . " d . I 'Do ksi",O'a,ru! wProst trudno S!ę do- nnaJdulemv Sle w kS1G!~.a:n1l1 Pan- 'I1albyć, Prwz n-alsz Sikl~P. la -o nar 
rzed trY~I1ną P rz·emaLSzero-wal. (lU długIm 'sznurem z ąza y wczoraJ stać Cai"; przemrzeń od dl'z'Wi wej- sifwowydl Zakładów W:vdawm;,c1:w ohf'fciei Zlii()jJ}artrzolllV we \VIS'~e~kie 

~ząe etltuzj .I.z:m zgromadzGC1ycih ';U w klierunku południowym. Nie tyl i. ~('i"':HYC'n . do lady wype,t'niOO:f1 ~zkobYah Pl'!ZV ul. Piotrkowskie,j 123. ~odrę'C'Zlniki. za,równo !POId w~,.~lęde~ 
lnów. plutk ;!'otn'ezy oraz kom;p.aJl:e . ~- v w. alz N' '.' d bo 11'~ d' t t . 1. Ib >; b Vl"la s'ę hOł,'o"'o'''e •. d.ac:o'nowaln~7cn w Ło,·J1Zi ko Zlres.Zltą tramw81ę - auta oso· je~t szc.zcllni,e dziatwa. :e'J\tore zl,., tum 'Zleci \P:rZY1bYl :u, zeuy na yl,; li!lośoi iak i wY! ori!, ,\prze l, : 

'" ", J autobu$y, doroż c: przybvłv tu z cwd.zi1cami. wie'k- podręc~njki. dziem1fie ,ok·olo 1500 :01S~b. EfellqvWltHe 
S,-kól- Gfic~~skic:h. Defilada organ'l~l-l bOIwe, ciężarowe, szo,Ś"Ć przys'zla __ samopas". Gwar, I -:- T",ki pu,ah mamy już od. trze,,?h zataiwiony,cIh jest w clal~u dnla do 

, .cżywi~lTIle. 'haJas. trudlIle W1Pro's·t do dnI -:- wY;Jaśnia nam kie~()Wlnllk Ikslę 1000 osób. Pirac~e. w zWIazku z ty~ 

'Ce' na hl'Ol- lIów dla dZ-IBII- w RudDW"'IB I- lU' (odZ·1 l, oP]s~mia. gaJ11111 - tj. {)fd ozwal1tlm. bo w tym ~:~~r!>:d!~ n~~~~,ć~N":'~~~~~f~ 
. n n . . . I Gd' . d'· ki Ił I b d" .! I Wi~~~u:~rJ; ~~:e:~~~~J:l~h~i. 

CzYm wytłumaczyc 100-procentowy, ~~sk . .,.. J llesporzq ,liC ,0 S U .D,uro, lin I zgonu. '~~isz,:d,rr,~iri~~t~ia:~Xred.:nikó~~a 
Na ul. Pioitrk,owsrkiej Nr. 158 !ulb \. W.fascl~Ie} Jednego s~lep~ ~ w. Ku_Urzędy. Stonu Cywilnego na terem e łodZI I iUd; zres<z:ta w d1'lold~e. .. . . 

:160 \V Ł d ' ··d·' ~'..' dow·,e P,Q·;tj'fOl·mował mr .. e, z"f.ab~y '. • _ A CZY ,<;[lr,zedalle !Sle wleicel p.Qld 
o' ZI ma], Uje S,ę vo,ga't.o z~o- ka j·es.t na DOllny:m ~ląslktu. i,·e ~,kle- Na t0.:i'enie to,dz1 CZYirune.sa 3 ~1~Zę I 3: Obwcd P?,tnoClllY'_ rui. Łaigle,· . InF«ów 'd~a Slr-kól powszeoonvch. 

Datr~-olay skle,p z z,aiba~ka.ml ; l'll- j' pom WOI;UO doHczać .10 p:oc,. (d~:e=dy Sta:!lIll, CYV:1~H~g~ .. a ,ml'ai1{)Wl'Clie~ ~:Idka Nr. ~,7 '(jjla ]uclln~cr !"ami-esz!ka I ~i~ dlta śreldłl]ioh? . • . 
UHUl Do.rnocaml SZko:flyml.. . rS:ęć) do ceny de!ąhczne,] za tran 1. Ob\vnd Środml"ejskl -'- Al. Ko- lej '1.a te,ren,e :StarOISItwa Polll1ocnel?;o, _. OezvwiiŚde. dla s.zko~ !powsze;cli 

, , ' . .., :." _ l s.port i że w ~.ul"'c!e komplet tych ŚclUSŁki Nr ~ d~a ludności zamip.~zka Akt 1:lmdzen11~ lub Z!~Oll:'~s'j)o,rz~r i 11 'ch, P,'ri'e,c1.eiŻ ~)Olsiadatia one o w 1e4 
" Sklep ten Jest s,poł!dz.,ek.li.oą nauczy k!l!(}iCKÓW kosz,t'UJe ().kolo 200 . .zt. lei na tereme ~taro>stwa Orodz'klelgO drzanv Je,st w t.dn, 'OIbwodz,:e. ~ kto- 1~ iece,j uc~n'iów, Poza tvm na ra· 

c,.els .. iką. \ ' I Cz'emuSpóJ,d.z'e1ln;a dobija 250 zl. Śr6d'l1li,ei:Slki'e'go.. rel{O o:krę,gu dZl'ecKo .urodlzl~o.sle lub ,~, ~ydalnowielce1j podręcznIków dla 
, '. . '. .~. 1 ? •• i l' ';r' nalstavTt ZlI!OIll. Natomiast ma,lzeńSltwo Złe, 1b1 ',"s vm Tym 

lnu ieslt e''"ue ale.' I i . co na to K(l!ffir:.SJa ~pe>C'Ja na. 2. Obwoo Potuil1\1I:Q,WY - ~O~Z .• -. mOlze hvć za:wart'e prz,ed' każdvm t', s'zkół, ~a .s zc ze: u 11llz,;,z"···k·'· / ~k 
p VY Ruda 'ul R'ulil"',ka Nr SI dla Iudno's'C' . . . . ... 'n: ~n"":"l sln.rz,plCl:aIJtm1y ",IUZO S!1<vze 

• . . i Wa-:-szawa Różana 7 . m 13 I .' ' •.• \A.U • "'.:' • , 'rzędni1kl,em stanu CYWl~ne!l'(O Illlezalleż .. :ew ,v:. y. '" '. ' , 
.... M.}ę>d,zy ill!1yn;li w S>r?fzeid.aŻy Z11a'ildl1l J. ,.. zamJ''';'3z:ka1el na t~reme ~tarolS't\ViI 'IJiie. od mieisca zamieiSzka.ni:a osób, I dla Iszkot .s,rel(imc~. . . i, a 
i~ 6 ę klocki" u\\u;kO,lOrowe w estf;;-I . Jerzy Turowski. Grodzkletl!O Polu,dlnlt:owet1t~) wstClDuia'cY'Cih w zlwiazek malźeński,! ~ IPrzYleI!111t1:()ł~,a. ;patrzy 1 ,d ~ n 
}CZtlYTl1 pudełku. . I " .'. Zgodni'e z a,r,t; 57. 77 i 85 Pra'w~ti dz.1avpę ... ~~ę~ł~7:V\l:~~~ik: ni II1~ia\S~ 

t, lockaml tymi jest nawet tldeko-: O t a s I A g a w o I e n n I c wa 25.9. 194.5 r. (Dz. U .• R.P. Nr 48 1007..1 - '~,oW.' l IZ ?oW'a, ~a m:Jv '~b yn"'OF, t 
K . I Zł' 'k lit ł " k' · "t "0 aktach sta,nu cywilile!l.t{) ., ttIll:t: - I, r~,~. .' ... L.,. . hl id k 

n?;,alla. wystawa iprz.y nj.c,~ skr,~~= in " 't 272) urodzeni:e dzi'ec~a na:leUv v: cia. i wsp~nąJ,a~. s~!id~Ć. !Dal_ac:h. ZeJ Y ... ~ 
Ulll1leszcZoln~ cena 450 zJ. (czl,ej , C. 'b· o • o cz O' ,ło aU 2 tY;ITOdnll ZlrłOSl'Ć· ur~ed:nikowj I byto l~lel 

!fs'ta pięót1ziiesąt),. Dla I wpewnienia I, CO wy liolqSlę na §'talll'u(;YwilrrIetgo'.w któr~o ;kregtt I ...,-A laPflosze I() ~eograd'i~. . 
d· ę Co do artY'ku,liU 1 .~euy wlS~e'cL!e~ . . dziecko s'ie 'IlfOidrzi.t-o. ce;lem &Dorząidzel _ Dla mnie !pl"zyrod!c i h1s-tone _ 

o s'k].epu i s,prawdzlliem - l!S:t?:uu,e P. Z. P. R. w Rndzie Pahia.nickiej: .ni:a akt-u 'Urodzetn~a, akt zeljśc'!a zaś! '. ,.', . , ' ' .. 
taką celna i te właśnie kl{)cki~ ~'tore .. , (Cią.g"dBlSzy): wi'l1i~.n być SV'?fI~~dzonY WC1~!'gu. 24! ,Vt~dl~az ~~hCŚds~~k~,r~~~~Zo ~t"U~~ci 

, 1 '. Wykonali plan w; O'o!d.z:n. a ZWWkl mOOa hvć ·POCltJ(l- J' . . t, " " .~ . d 
w I<:ud'(»wie Zdrojlu we \V'5zy.stkcl 1.. J.as:LOIl',ek J,ilalria, PI,"zą.dka.,R. P. ,Brzeżna 19, 197.-% ~rane dOip;'ero po. przedlo'żoot:!u 7-a-. CI !prz:v.~O' >o'Warne lllZ vemą ze. 

sklepa,~h koszbu;a od 260 - 300 zł. 2. GOi&Zc<gyflSka Helep:a. przą:dkJa, L. BCllliowsklliego 12 196.-% świaldrcze.aia urze:dnika StruriJu Cywil-. S'l.'częślhvcy. którzy dotl:arl: jollZ 
J • 3. Kula Mo3Jrta, prz1dka, R. P. Ni:epołoni:eękia 14 192.-% ne')w o SiPorza'~zc:nhl aktu, , I do hl'~Y i ZOIs,tali ~Ib~uże'lli. V\ryle!~~ją 

..... 4 GórsR1a Józefa, prz~ka, R. P. Pa!bi~cka 110 189.-% Prawo Q akr~Cii1 ~~nu c'VWłT'ileq'·'1 nauh,ce. DO!ą,eza/Ją \S:le do nioh d'zi,e~ 
I{ O 1\1 P L E T Y 5: Pilaseck!aJ Helena, prządk,a, Ł. Sanock,~ 15 184.-% przewildr.tie. ż·ew~nlni n,ied'Oipelnien·ila ci.kt6re IkuPtly ~{lSią,żki w tt"zech 
TYGODNIKóW 6, DeJą.g Apolu'tlll:a, t~81.)zka, R. P. AIllidtrzeJa 2 162,-% tV1Clll OhOWlią;ztków wewla'§cif\VYlll1 ter i wie1kklh kisi~g,almiadh .. Czvtecrnitka" 

1. Maj.er Marta, tkaczltJa, L, W~d!na. .18 168.-'%. milIlil{\ 'poolel,g'a,i<\ kairze .grzyWJlY dl} (Piotrkowska 53. 96 i 147), Pełno "SIPILKlu i ',',KUlNICA" 8, Nre~j Jrun.:Lna, tkajczka, L. ?oroo.. 27 157._%tjOOzfoty~h. jes,t wca~ytm mieści;e dz·ie,c·?akÓIW. 
9. Poros Regina, tk!81cz:kia, ChOClJMlQIWliCe7 148.-% I.' dzier,iątcY'cIh dlumrrie \V gal'lŚci now'$ut 

10. stcvamska J,3J1lIirna, tkaczka, Ł. U~y.sko 7 163~.,-% Konlerąnc)o prasowo ki-e po:dJręlcZluiki. ZatrzVil1:,uia sf,~W: z rob" "19.116 
do nabycia w AdminiStracji WY. 
dawtli.ctw .. C z y t e I n łka Ol 

Ptutrlwwska 96, prawa oficyna 
l Piętro, pokój 155 W godz. 8-15. 

I. 

zam, ÓWienia .. zami.ejSC. owe. będą;. załatwiane po uprzednim nade_I 
słaniU gotówki na konto P. K •. O. 
~r VII.567, łącznie z kosztami 

..,Ę,rzesyłki w s U ID 1 e zł, 200.-

..... 

11. MJlJnil8. Helena, t1~aczka, Chocllan~w.:ce268 150.09% YMCA'· \ tn;aJt~ch l~rupk!lC!h. IPoJkaiZI'ltJa SOOle Z 
12. DUlnk1a Bel,eM., tkatez.k.a,R.P. Zl,e~na ? 149.-% Wus:mte'~hem kSląlz!ki. 
13., Str"'ępek Mi.rOiSlawa, tkJa,czka, Ł. Gl,'lm1:~OWa 23 150,-% DZlLś 8 bm. o gorlz. 17-ej oobę&;ie WV1D ool'k l" . ,. "'o w,,., ..... ie 

... L F l~·_t . ski ~ 25 146 . ...i!..();/'o • -'" • . . 'Y'MCA ' r '.xl!: owal JISil;1TV J'U'Z I" 'V'JU 

14. E6żańsk~ W1adysłar\V, tkacz, . ,e~ yn ,ebo , S11~. kiOJ.LJ.., eI'en. cJa praso. w. ta, w I. \\. r iP.Ołhce 25 lfI1iil:.IOIuÓ\V IllodreczniikÓW. 
1,5. Wolska Helena; paka,Tka, R. P. GrurapicbJru 5 188.-% w Lodzd. . .A'-'~ar.ue ... ".~z,k()!1nY>ch, Po.cz:ltJko'wy .ka.!a,~'trOl!a~nV 
16, ~'ornalczykWładY'sław, rob. mag., L. B~owa 15 186.-% Zapro:szent ~ . ' .,...;]!O!zna.- tc:h brak 'z,ostati'uż w duzeJ mJerze. 
'}.7. BElII'lak A1e~y, pak. przędz., L.;, Fe1JSztyńsk.1elgO 2 183.-% ją się na tej konferen~ji Z progra_! zażegnany. PoilSikie dziecko nie zaz .. 
18. C.zerkalska Longilna. pakaJrka, :LI. Ruchliwa. 5 188.-% mem prac YM~A prz...~ mającym', na irtt'ż g'łQdlU kJShllŻki;. 
19. Pająk Adam, pakBlrz, L. Kong.resOlW'a24 186.-% nastąpić otwarcIem sezonu 1947- . 

(C, (). n·) 1948:r. I W.o • 

bo,tąd nigdy w żydu n~;e. by~em Z d' k ' k . h mowu mlUsmD.y jest brać CO~il1~ 
\\t Ciechocinku, Uwa±ałem, ze Jest . Wę. rowe. wa aCYłnyc. nie iIllatryskrl. soJ;amkor\Ve, aby ~~ 
to. nliejsco\vOŚĆ typowo kur,81cyj:~a, a C · h k biec2Jbyt· wczemetnU otłuszczemtL 
l,\rlęC bez najmniej'szych awakcl1 d!a . l 'e c· O C .1· '.n· '. e. . '. Odnowienie komforrtoW)"ch ina'p<> CZłOWieka zdrowego. Chyba, ze ziomienOlWoczesnycll ,>Vymagań po-
~rz.yjąć za atrakcję poczucie, że jesit s'tawiOlIlych, ZIl1!i:szczou ?"ch po~s· 
SIę jednym z niewielu z:d:o:vych wojny zakładów lecziIllCZy·eh dob:;,·e-
Wśród przewa,żaj'ącej więkSZOSCl cho Tu wŁaśnie w Ciechocinku, nie I nych u,bliOlI'ów i Zibyt sztywnego odno w-o urządzonych dl,a użytku PUbl1,cz- 11 gło' k~ńca. ,Kilkanaśde tysięcy ,osób 
l'Yeh. Tego rodzaju prz,ewroLtne,sa.., zep.suwmy J'~21cre ca:ł:kiem swego szel1ia, się do bliŹJllich. Dziwna la- nego b~6w. kąplelOO!Ty'Ch. Ktoś,na leczy się wtY'c, h zakłarda:ch., n.:a)'letP,~ 
tYSfakcJ· e, wynikaJ· a.'ce ze Sltrac.encze- , ., ś' -1-' ~ C '''''h k p l ~ ł zdroWia, moomQ się· prze..ltonac, Jale twOI c w na.wiązywa.niu kontaJ.~LOW Zw:a1 1~, 0lC1. ne. POlskim Aramjeu- SZy'o. h chyba w o Slce, a me. USLęiPU-
go, J;>o,gl"'duna świ,a:t, są mi naJzupe-~.- . . (A... to - E Ch 
11 ..,. Qno ,smaku',·le. Tu.można zyskac OW,O ze ,ws[pÓłmieszk.ań'cami, bo w C.lągU zem .. .cuanJuez, miasto h~"-""lnań .. ''''cych najlepszym w uro[lle. {)-
l~j obce. ost' atecznie więc,cO rome ,I h k' ł ....... Y.... 11~.~ d'" l l . k?' ceillne dośWiadczenie, Q którym mo- dnla SlPOtyka się w r-o;mna1tyc S ~.le,. s 3wne .... z piękna swego położe- rzy na WSZetJAlLego ro., z:a}u. CleTIP. len .. 3 

S.cłoniło. aby odwiedzić Cie'chQic~:ne: ' zli bY d ł 1 . 
~~o'Vi.'a. p,rzY',·'aciela,· i to przY.Jaicle._,- wi starroipolsk:i..póeta, bez tej stras miejsca;ch i lo..~alaJCh te same Ol 1- ma .1 z . przepychu swych Qgrodów,. reumatyczne,o eg 1\\"0801 z,w.up:a.n'e 
1.1 wej zaipł~aty, ;akim J'est utrata zdro- cza, wytwarza Sakiś dziwnieprzy:- ponieważ ni:gay nie byłem w Man- z przemia:nąmaterii, rO:7Jnprakiecho 

a, który ni!!dy' dotąd w żyCl1~.J me., ,J • • • h k b' l '-ł h . , - - C wia. jemny nalstrój familijny, który W1ą- Juezle, o ętnie się godię 2le C1OOho- roby o looe, prze\v e'", e Be orzenia 
za.'WiÓdł.nawet przy. kielis~u.. zyz że wszystkich i oibowiąz.uj:e. . Cinek j~t tym polsikim Aralllj'Uezem. dróg oddech€>wych i wsz,elkie .chr.<i-
l1l0'~lem mu sieoprzeć? Czyz mo- Czyż'by dlatego,że Cie,chocineik po . . ' '4, , • 

mern nie wierzyć jego urOCZystym sj'adli wiele' pięknych lokali rorz;ry\v- ! 'wyobrazić sobie, że ten pratrWle Ale najw:ię.'lmz;a saity'sfakCja, wy- nl~z;ne s uakrlllYf-n~l'Wlco;.-ye, :wes:zcle.o-
Za ,~ t'"' kO~'7VCh, -"-'ennych l' noonvrr>h, w,-iele raj' ciecho<::ińSlk:i, to' kilkukilome 0- twarZ.HJ·n,,. ... w· CZ~ń~r"l'eku razikoSZiIlY bJaf\,.~-Y s . o' uhc.me l nlle.dokrWlste 
P~wnieniom że. Ciechoón€Il\.. ~ ... " lU\l,,_ sk' '1i...... ~Vvv t ta M kk 

Dl'Z~de wszystkim idealne' . miej sef' wolnych i uSltroll'lll'l'Ych -. miej'sc, gdz,:e wy ~:iłlcheć piasku kujaw lego,' co- :ta~roj' dO'b~ego samotPOcz;ucia, to _ u-ma) ~ u.' J s~:Or) ą - e!. ~ 1 Medy~ę, 
,,. nic .i nil.kt 'nl'e .... ą ..... _·. ,·ci·""y, ""'motno- prawda niezwykłego, bo krzys:z1Jało- sWlado,ml"e'!ll',,,,, sr..bl_··e podczas prze- s.w.,oIJe nłeraz. Je, ,dyn.e. mIeJSC. e, zbawle-
vv V1)(lczYl1J<.::u dla. z.dro~vY'ch. Ul .... ~ =- .,... SIk:r ' '" 'oJ 

1:) al Ts śOi, harmorui dwojga stukiających w wo cżysteO"oprzesiąkłego naw: ! os chadZJki w parku jednym lub dru- nla, a przynapn~1.leJ na~z;lel nary-
to ~łe~ s.ię sku~i~. Pojech ero, 'k- +""'!:i • ,_..11-' ? OW' dl solą i J'oJ~, otoC21onego ro.zle.głymi gi""" W .. 'n.1"7'e,n,~1~".,,' .,.lo. ale.l·ac .. h,mię- chłewyzdro,lW~erne. Po. kllku~godn.i. '0 

d~,tnle, ld~,alne mIeJsce. ~ .. ypOlC, zyn~ u ryw+,' 'c2IileJ zgVUL.ie sere,· . szem a i, ....... J:"'"~ ~ ....... ...,,,.u b . 
'a 1~ "Te tego i dla cze'go J'eszcze innego. oto żyw:iJcznymi, lasam ~leslOnego d~'nT cudn.. ,ynu'kWi.'etniik. '.' rum 1 SlkWetM:~. po, yC:le zaczyn. alą czuc ,slę··le-
, Zclrol\~7vch. ten Clechocme.r., .... d 40 m"'~ow ad .w" ...... - . t łk d 1... w . d Ciechocinek cały. p' rzOOstawia siię niewiele poola .""w.' n· pn- mi, że nie potrzebuje. się. korZYl:>L><tc pile), a nawe os· lem ourze. 

Sirl!:~ciaJnvm ze tak pOWIem. ~.,. - . ta 
wróeon'l.'111' 'zns:c7.cniu. Tu s';ę dopi?TO j'ak: jeden wi:elki ogr6d, nie rajski wierrełlrną morza, zkąpielioororwirtOlWYCh; .. Jaik: oto Ale kto tym wszystkim przypadło 
c?'lJ~~e h,k sz,acownyrh skarbem jest coprawda, bo zbyt "ukulturyzowa- Bra;ki.tje tu wlaśnie do zupełnego tęga j~ejmość.toczą·;a~lę z. !'fl!dem ściom nie podlega, kto jest zupełrlle 
Zdrowif': ny", ale zbliż(),!'lY do raju w tym szczęścia r:n0ll"~, al~ ten brak zast~- przed nami, zemoze slęobeJscb~z Zdrowy; ten niech tym bardziej je

,.Fhą,cowne 7:.drowie 
nikt· się llIe (10Wie 
. iako smaku,iesz. 
aż się zepsu:jesz"., 

znaczeniu, że człowiek czuje się Ył puje pobll?ka, o kIlome.tr oddalona pic ,hl słytllUych na, oa.łą, ~olS!kę slo- dzie do Ciechocinka _ będzie n.a-' 
I nim . zupełnie wQlny i niczym nie- T~Visła, :r:o l p;z~de wszystkl1mmi'e,,'- no-~LaziJstyC? wód , mlnera,lnych, prawdę s2Jczęśliwy! '. 

l sikr~ow. an;y ,Ni~Yln, . to znaczy zmy scowe cleiple zródŁa solankowe, two- jak:. ta Qlto' sllcz:na .OflObka, wspaltta ł ' . 
CZ3JOWYl'Xll przeplsam1.wytsz.tyw- !'zące kilka obszerny-ch i lrolnioJ.''to-1 na ramieniu młodegoart:lety, który . Marian Piecbal 

J)'7.T'P.VNTK 'J,,11>?lH Nr 246, ('96) 3. 



W rolach głóWQ1Ych: 
JOEL Me. CREA 
JEAN ARTUR 
CHARLES COBt:rR:N 

1r!uzYka: 
LEIGH HARLINE 
Wytwórnia: 
Columbia Pictures Corporatioft 

Włoonoś~; 

WESOłY 
SUBLOKATOR 

~lo~ion Pictu:re Expo:!it Assoeiatiou 
Ekliploataeja "FILM POLSKI". RęiYl8er: ClIDORGE STEVEN'S 

PREMIERA 
odbędzie się we wtore,Jt, dnia 9 września b. r. W ldn1e "STYLOWY', 

(268/Pr.) 

Amnestia. dla bokserOw 
Wożniaklewiczowi nie darowano winy : 

Obm'zeni gospodarze 
Gonią z krzyidem "kominiarza". 

Uczerniony odrobinę . 
Wyszedł z dumą przez liominek 

Jub;leusz' no meczu 
Tęcza -l K S 

Bok.ser Tęczy obchodzit wczorl'J 
iubHeusz stocze:nia 83. walk. Klub JlY 
s'kófv. Drzii'~·otowaf mu nrezent w po' , 
stac; ze;g'arka. 

Jaskóła posiada 59 wv~ranvo~ 
sn-o.fkań. 13 uemisowanvc' l2 orz", 
Q:ranvc:h. Ostatnio .Taskóta pokona, 
Niewadzifa i ŻvHsa z tK~ 
- _______ _._-m... ~ 



PONIEDZIAŁEK 

8 
WRZESNIA 

DZIś: 
Narodzenie N.IU. Panny 
·słow .. : lładosława .• 

i Nestora. 
JUTRO: 
słow •. : Radosława. 
Sergiusza; 
słow.: Sobiebora. 

1380 Sła.wna bitwa na Kuligowem Polu, 
Dynli~r DoilS:ki zwydęża waj.s,~a mon. 
gols1oe Mamaja.. 

1474 Urodził się w Eo:ggi.o neU 'Emilia sław 
; l1y poeta. ,włoski I,o,tiovillo Al'ioslti), 
, autor OrIanda Sza:lonego". 

f533 Umarł znakomity dziejopi,g polSki -
Maciej MiecllOwita. 

1S41 UrodzH się W lVIUhlJlaus,eri, jed.en· z 
naj;malmmitszych kompozytorów C~'€
Slki>ch ·-Antolli Dvol'ak. 

1946 Hułp:n'ia obwołu.ie się nepublił_ą Lu_ 
dową. . 

KRONI KA 

Dziś sprawa.· Pelzhausena Z 'u,kosa -Byle~, och z;wiścfej' ':le o: 
prócz lnnxe Yt'Ó wIe e lnn3'Cq 
osób. Nic nadzwyczajnego~ że' się Dziwny gość pan o mnie od kogoś dowiedział. Podpalacz Rodogoszczo poniesie zosłużonq karę 

_ Tak ale ja wiem również, że 
Wc1'1i,u dzis'i.eds'zYim w główne,j sla. 

li Sądu' Okręl.2:Qlwelg,o roz:po'CZv,ua sfę 
prolces zhrlOdniilT'Za \voienneg'o, pod
na:lacza \;vięzi,enia w Rad'Olgnszcz'tl --' 
WaUera He·łzbausen:a. Wailter Pelz
hWUSelil m, 21.10 1891 r. W)11 i ejscowo' 
śd AN/s'ta!d't (Tmv!ug-ia). 

Osikal'i'oil1Y .jeslto!l1 to. ie: 
I. W. czas,ie Gid 1 liiP'ca 1940r. do 

19 stycz!ni.a 19451'. w tOldzi. idąc ma 
jako OIfitcer po1i1cH. OT<rz czIonek par
tH NSD<\P. n.a 'slta1uc>wiISk'll lwme,nda!n 
ta więz:enia w RadOlR'oszcz'U dOikOttlY 
war SVS'Del11aty,cZ'nej eks:temm:i:nacii Po 
laków 'OIS'aid:zoil1vah w \v:ięzie,tl'iu. w 
S'zlcze:p.;óllności !przez. 1) wvdawanie 

ro,zlka:zów· zabiija:nia. bilCia i maHre' (Zagadka) , . . 'k' h " '. .-
towa:r6a wj,ęźiniów w ró:Znorakl sady po wyjściu wszyst tC goscl part 
styc~nv s'Posob. 2) tolemwallti-e doko Wróciwszy do domu, pat'! Nie- pozostał jeszcze u uroczej Lali 
llY'WalU!~h. za~ó.jlShv i pa,s,t;vi,eni'e ~i~ chwalek zasłal ze zdumieniem w przez.; godziny. 
nad wlezZlmaml. 3) e~z~kucJa 23 WlęZ swoim pokoju J·akie"QŚ. 1nAŻCZY- _ Pn'.1 _ ortp,·'r.1, f,lipcluoralek-ulów w gierzu. 4) kdka'krotne Wy. . (5. - .:<,. - --y 

dan'lle na egzekucję masow' więź· znę· komuś chcial0 się szpiegować 
Itiów z więzlłeuia w Rad020szCZU do - Dzień dobry, - rzekł" nie- mnie. 
l~slllutom;iersldego. 5) wykonywa- peWll'lie. _ Niechwalek jestem. ".' 
me maso'wYCh egze'kucii PołaMw na . • , ..;.... Tu me chodZI o szpIegowa" 
terenie podwórza wieziennegQ w'Ra~ Czemu ~ogę. p:zYPlsac..... nie Ja znam każde .slor,v·o -jakie 
do?;oszczu. - Wtem, ze pan SIę nazywa' .. . .' 
. II W nocy z dnia 17 na 18 stycz .. N" h .. J k . d al' d' pan wYPowledz"ał w ClągU tych • . _ " t' .' . lec Wafe' - o ezw Sl~ ,z'lW- '. ., . 1 1-
tua 1941> r. wodzI Pelzhansen 8'D,a"'., N'" t &-. czterech godzm 1 WIem z ,n,e.Jator.r 
nr ~ię~iel1'ie ,w Radogoszc~U wraz ze ny gose. - ze mus! r:u pan e6 .... niejszymi detalami 00 pan robił. 
z.naJ~mąc:vmll się w Jl'hn wleiuiami w mówić. A poza tym WIem o panul. '. . . 
IIcZ1h;e .1500 osób. . 1 iwych rzeczy - Dopra,wdy? - zarl1f!l1eml SIł 

Wli.Ż1'lE 1'IU.EFOz.."'! I m. W czarSieOid l l~J)Ca 1940 r do WIe el, , ", • • N' h' ~ k Z 'detalami? 
Kom; ""j,,, M. O. ~t.l. ""'.... "'})~. .. .' o 19 stvozariia 1945 r. W Ł()'dzi ia:ko'lm- - No, CO IDI8.tlOWlcle? - zanle- lec wale, - •. 
POgot. Rat. Miejskie - tel, 104-4.4. - mell1id'ant. wiez~en;,a W R.adOig,OI~~'CZU pokoil gię Niechwalek, - Tak jest. Ale nie b~ziemy 
POgOL Rat; tJbę~. - tel. 181U5 bra,I u~zJa,to ,y dokOrtlVw~\nl\U z.ahol:stw _ Wiem naprzyklad.1 że wczo· s· ... tym dłużeJ' za'J'mować. Wsi-
POgot. lekarskie PCK n'CZC!g01il1'O;SCl Z:<:iSltrzehł W d'atu 1.4 " , 1 l::' 
StrlU Pourna : ::~ U7.1~ 1942r. 9 Więź,ulów. W g'tuldnil1l 1942 r, raj był pan z WIZytą tt parmy LalI. niejszym jest, że wiem o tej bry" 
DYżJJRl' APTEK: wleźlu:a l1ai!.l;l;jo,g-era. w.reszC'i'e. ,p,od ko lantowej broszce którą pan olia-
________ ~_________ PONIEi>ZIA.t,'JK, 8 WRZEś1>."IA rdee 1911 r, v~ięi;r~ia Wnej:~k,ieJgo, zaś 1 1 d" . " 

D<lis1eJszej nocy dyżUrują apteki: Kra. I 12,06 Wi~do~: p~ł~d:r. 12,10 Prz,egl. pra WCZaSIe Slwe.l dizJlwfa;!nO'ŚCI n,asbrno- ro" a zIewczynIe. 
S.ir.'lSki,e. j (Jaracza 32), WagrwI'<'l.(Piotrkow ISf. stołccz. 1.2.,.10 Plesm ~l.l.d?'Ye w '"'. 'Y'k.. M. v:.rvs-ku kOmell1id~\!UIta \~i~lz.ielllia \v Ra- - I to {'an wie równieź?lPa-
"ka 67), Rytla' (Koperni~a 26). Kohmi Dolm)'Y0J.skleJ_~!:i1sr;G~~mskle.J .. ~2,.30 .Au,d: ' b f !J - ł . 
(Plac Kośdelny 8), Hamburga (StaJi.na dla WSl. ~~,40 "cmdlsJTI?-Y PfH!Sm l mUZY'H.l uOg-OSl'CZU zal: 'DIS?! 1:5.Cl'~ a,CI',me 0- rt.<e' Kim pan jest pam jest chy" 
Nr 50), Groszkows'k1ego (11 Listopada 15), ~e .. śląska. • 13,00,:Z ~~km~~llem po kra.- kOiło 33 olsób CI bhxe,] melU1statolnvch ~.' .' , 
Raczyńskiego (Ka,tna 54). Jarzebowskiego JU • ,13.1~ Aud. ,l OZ<1 Y Nkowa. ~4,00 _ (L) na~wjlskadh. zaś t ",cZluile Z inl!J~-rnr ba tajnym detektywem. 
(Ruda Pabiac.icka). Kr;onilką l. komU!llllfmty. 14.~5 (~J. ,;Wew. wa,clhrnamiamli - ki:lkamalŚcie OSÓlb W 
· , I'a.J:s~e S',vIęto lotru'ctwa w L-ot1'Zl" - rep.' ....,.. Wiem równic;'!,_ że tej dto'" 

d:7.w,ięk. Red. L. Szu.rnlewSikve't?;o, 14.15 (L) tvm KrawczYlka. KamińISlkicl?:o. Iwań~ 
r Uwertury do oper komicznych (pL), 14.30 czvka. Oc!ho~kie~o. Ma.d'a'lifllslóe:go i ~ giej bros'Zki nie mógłby pan ku'" 

Przer~. 15.00 Ml~zY'ka ~I1€<C:ma. z pl. 15,20 ill'l1Y'ch o nief!liSltailoill1Ticlh !IlazwiskalClh" KO~IUNlKAT ., 'd' "b " nie o'we 5 'milio--'-, "w plęknydl gorach ha:rkoIl()i8'Zaeh" - ' ·"k", b • d 1 ' UWAGA PIEKARZE' PIC .• {5 )- y nu.". 
aud. dla dzi,eci. 15,40 TJtJwolt'y wiolo.ncz-elo- \V tvnn;ze Ol .re&!le c~r:usu ra~. Ił z~ł . .' t' h d U d Sk 

I

WIe w wyk. K. Elascblte. 16,00 Dzienni1\:, W uokonywan\IU z3lb6rstw OSOO WOJ- W dmu 9 wr,ześn'lia 1947 T. w .1ok~lu za aJonyc prze rzę em . cn:" 
16,.20 K. SZYll!-ano:vski - "p.iieśni .rSllrpiow "kOWYCIt. i jericów .WOleOll:vch w iOechtl przy ul. M .. c.ulI"je~S'1.t.łOdOlWSk;i€!5 bowym. 
s'~le'f. 16.40 ~dl>OWY kalen,ĆL 16,00 Pag., "', 01 s'~' za' w kon'cn sty .' °u IN' 1 d t· db.:.rl,"'; . . 

· TEATR W. P, (Ceg1elnial1a 24)' _ sport. 17.00 .. VI Imtini,e opel'etki", 17.35/ SZCzeg(uno "". S .' ' • CZUł , 1 ·,a, o' go 'Z. :16- eJ, o' 'i'....!..,.~, ~l1ę " 
I) godz, 19.ej "Burza" Szekspira. 'Sk~Z:l>'nka ogólna, 17.45 ,,\'I\T PallstW. F.ce 1942 r. łącznile Z lnny1tl:l wa~hmana. 'Zehrllini'e !nfol'macyjrne w spra.wie - A W1ęc pan jest z K01l1łSji 

TEATR l'Un - meczynny. IZegarów Mechani.cznyeh w Swj,ebodzi.cach" mi. dz,jałajacynti na jego rozkaz. spo przy:dzr~ału mąki wol~o'ry.nkowej. Specjalnej? 
TEA1'R IiAMERALNY DOl\lU ~OŁ - rep. dźwięk 18,00 (Ł) Mon~1.~~'IW - wOdował śmierć,s.koczka sowieckIe.. s· . . t. .' . 

NIERZA (Przeja'zd 34) _ o go,Ą~. 1"915- ProłClg do opery "Sira.szny dwol' (pl.). • o,fi".,.ra nnl"'lde"'o zaś w kw.'teł- . ta'W!l<e!1lIll,e ,'\To ObOWlą;zkowe~ WeJ- - Nie, nie jestem. Gdybym byl~ 
. .• ........ , 18 20 (L) Rep. z Pańs,tw. Zalkł. Prz·em. gO ł ...... .vv il> "'". śCJJe z;a oka1Z'aiIli,em 'Z,eoirtY'mac~ człoo- -

"zołmerz i bohater".' J~dwrubn.-Galanter. Nr 8 'IV. Lodzi w opra_ niu 1942 r. katował Jaczme z innymi <l' • " . , II> ' J'~ 'da"moby pan już siedział w oho .. 
TEATR • .'SYItR~A". - TRAUGUTTA .Nr 1 cowan.iu .T. Pogoń.Śli.zoWS . .Jcie:g. o. 18.30 ~LJ wa. cbmatt,alUi oUce. rów j podoficerów Ik()'W~kJiJeJ. (2796) 

Komedr,iJ, H. NICWlarOWIcza "Ieh dwóch" Koncert :żyoz,ell (cz. I). 19,00 ... Z zag~dTIl;en pol~kich zie pracy. Wiem przecież, że fJarI. 
o godz;, 19.30, . św~ata pl'acv" 19.10 ,;U naszych przYJa- V' . • t.._ ~ d' od L l' . .;11 _1 

ciół", 19,30 C. 'Frs,:nck - SOll1l.t,a sikrzypro. I ~ W :oz'arSl'e od 15.10 1939 r. do I WOZKI dl DZIECI Ut:zpo~re rup " Ił 1 poSZ8[,L uD 

l

wa A._dur, 20,00· And. Htel". 20.,20 "Muzyka 24.12 19.3.9 ·r, w Łodzi iako na,czeJlItk., .~ a. kawiarni ,;Bajka" i dokonal tam 
polsIta". 21,,00 D;~ieruni!k, 2J,p30n::':"F~~: ,vie~i'einiaprzy u'i. IKope,nnilka. o.l'azl pierwszorzędnie wykona:ne '"'" ce-
neczna z pL 21.or. "KłOS a. '·'·k ko "'ud "'llt .'," R .. -1 .t"-' cieplne'; transa·kcji w wysokooc1 ł,I . t'n' 2210 W'ladom. s:po;~t .. 22,~5 ĄllQ, l.Zł o ' Im"',.... ',:.eZlcma w alUo- nach najniższych poleca: 
ro~~~I~owa' .23,00 ostat •• wioBJd. (1zre'Iłn~~, I g'OSZCZU _ w okres~,e od 1.7 1940 do P R A C O W N I A 500 rlol.9.rów w.,złocie. 
23,20 (!,) Koncert żyC$ell .~~o m, 2".07 19.1 194t> r. ttdąc Ina rekę wł:ad:zy JJaiJ 1\1, R o S ł. A W o'w S li I _ Litości _ jęk.l1ął Niechwa" 
(L) program lokalny na J. stwa n:iennieC'kf1eIKo bit i ka~'o,val W Łódź, IUlińskiego 87 m. 3. -

ADRIA - .. Bohaterki Pacyfiku'" 'Humor 
w:vraiCIho.walI:Y SlPolSób os:adzo'llV'Ch W I _____________ '!"!!'!_~ lek i padł na kolana.-Niech mnie 
pio!dilegl!ych 1:l1iU więzieniach Polaków. (189/F) p8Jl2 n/e de.J71uz1ciuje.' Niech mnie 

BAJIiA - .,Wyspa be'Zimienna", 
BAŁTYli - .. MśCiwy jastrzą,b", W ... kom-.SarolaC·ie . I TEATR LETNI "BAGATELA" PiotJ;okowsłta 94 

pan nie gvbi! Zaplacę każdą ee" 
GDYNIA ~ "Bohaterki PacyfikU". '. • nę· 
HEL - "Miłość na lekarstwo". . '. 
MUZA - (ul. Pabian1clra 173) "Nlewi- .Do kam!iE,a.matu ,prrzybiiega j,akiś 1, OSTATNIE TRZY DNI.' Nie,. - odparł ńn.O; 'c' - nl· ... 
dzialn:v detektyw", _",. ,,,,",, ch' ',,1" fo DZI~, we wtorek 9-tego i . środa IO.tego b. m. . E;Y'> '" 

POLON' lA _" •• CI'enla pr.:I:,ęs.złOści". . .,' IZ34lL'e.. l'(}wauy pam. ;. wy~.~a . !lh,~ -I h ' k' h . . ci . . kW- k- K • b C Cę pa.tl..~.' "te ::;te1'11-- Z.~', ale i nie 
IWBOTNIK -' .~5.Cl~ Z,t;lch6w • __ Painie p!'zOdown,iku, ŻOiOO. mi ".: '1i.1~~ zadenuncjuję pana. Moim ~ada'" ,PRZEDWJOSNIE - "WllId ,~ors le. ItOgimf:t='lc wo1~.;: , ) ,ciecz I raloz awcz8" 'r 

ROMA ~ "Na Grą.mcy " • M - CIIMURT.",r. SK' • B1!l.KORD ,- "Zwariowane Lotnisko". zg,irnęłs.! Pro.Plzę )ą. o\1ł):z:ukac!. ~ ~ arlą. , - "" jW' A, 'radeusz,em LUOZA,TEM, mem jestt'jtlko powiedzieć petnl1: 
STYI,OWY - .. Nadlueju". : p.;~Z'OdO~;Ylntk ilog:m!atyc.mri'e bi€<\'Ze'\ Ta.cleuszem OLSZJ}. i Tadeuszem BOCHEŃSKD,'L I cżlow'.ieku. opamiętaJ' SI'ę.' . 
SWIT - "Nal1czycielk., ba'\.v! się'. ' 1 l • -I' + gr -ł"'ę I J 

,TĘCZA .. - nieczynne. \.~t,l\lz:~,':'~'g{1:~.T.,~;lsIręZ.(~j~~~g~~1,!;;.;-:,a. p~~~Oym::l.;~;~ POC1;. pnz.edst. o god?;. 20_tej. KasaczYtll1:ll. od godz. l(}..ej przez cały dzi:eń, Nim Niechwalek zdR,żyl prżem6 
: f,;}.'.I.'It-X - .. Wilki Morsll:ie"' . ,;) ..,1), _ L - ol '? 

W~~~-~9~~~O~~ I~' I~----~------------------------~ ~.~~~~.~Z.~~~.l~.-· ~ł.PKNIARZ - "Złote wrot8,'\ i 1:'- W.iJęc to j'elSt pa.-wkla żona?· I i .\'HS~A _ .. Drogą. do nieba". z~ta a tylko nierozn'iązana za" 
ZACHĘ~A _ .. Bolek i Lolek" ichce pam., abyśmy ją odszuk'al!i? dk T.T ' OSWIA'ł0lYE _ (\11. PiotrkOW!l~, Ul) _ Tak. . I Do Państw. ZaJrJ.'PI:'MID, Dziew. Nr. 2 (Lódź, ul. Al. Kośmuszki ,Ba <1.> ,~.nl4. BYŁ TEN DZIW-

.. ~OlOW~lt; na słonie" i" ,.BYła slJbre _. AI'e nU.l€:chże mi pan pow':e _, 2S;:Ł5) potnebni r.;ąnatyehn'iiast: lVY NIEZNAJOMY? 
dZlewe a. '. po co? ł KIJ1lRQW.J\TIK P'" A. f' .. 1.11 .• ł PRACY Od 

\ . : ( . . PLll,.l.'\USTA 'U. :pożą.da.p,i 'l'eelull~y Wlók!en. . powiedź na nią może da.d~ą 
POCZJ!TIU SEANSóW: -- t' n.am Czytelnicy Kt d'1...:l-

Kino: Zachęta _ o godz. 17,00, 19,00, !'Ono Muza '0 gOdŻ. J8.30 ł 20.00 w nIe.! ]\!lUSTRZ DZIEWIARSKI na mlł8zyny oozkarkowe . '.' . O .na· es e uv 
21 00 w niedziele i święta. o godz. 16,30, : i':ićlę l święta o godz. 16.30, . r~I8'I'RZ D'ZUi'WlA.ltSKI· na maszyny sancc~kowe i lnterlocki dnie I4' września br, do red2likcji 

Kina: Bel, :l'at~. WiSła! () gOdzmte !'f. i Kino· Styl<l'll\"y 17.00. 19,00 21.00. "jed~, orllą. 4~~h DZiE":>T!:ffiZY u"7k\va:nfikQwan1rch na raszle t :?Ei.szej trafną odpowiedź, wy/oso .. 
9. 21 - w m~dZlele l ŚWl\i,li o godz. 1.5, i 6 . .00. • '. 'u ~'J,J t_ Ć •. k 
Kina: Polonia, Bałtyk, Gdynia _ w dni i .Kma: T~CJza~ Roma. ŚWlt, BaJka.. W!6k. ! 4-ch DZIEWiARZY na maszyny oczkarkowe. ~i,;1a, moze Ja o nagrodę wartoś-

· powszednie o gOdz, 16,00, 18,30. 21,00 -! oml'Z, R~b~~ll~. Adria., - poz. o 10.30, I IfClOWą ksiSłŻk.~, 
. d o '1'330 .. 1.8.00, 20.~Y medz. o 1.,,00. . ""l! ~' 

me z. '" I. .Zg:oszeni:a do Wydz1ełu Personalnego. 
. Kina: Pl'\l:edwio§uie, Wolno§ć. ReKord, K~O: lVo!nośc - godz. 15,30, 17,15, 20, (P, 1318) WŁ~4.l). 
niedzielę 014.30. w n1Cdz,ele od 13,15. __ - ____________ _ 

- O tym nie może być mewy-odpad Kringelein ci, T1:"Zy!krotnie. stara się jeszcze pod-erwac, lecz napr6~ 
V I C K I B A U M ,36 tonem zimnego światowca. żno, w~niesć się już nie może, Wreszcie smuikła j~j dłu ... • U' O' --.1 ł . !: W orkiestrze Witte podniósł pałeczkę. i m.uzyka się ~a. sZYJa opada naprzód, .gł:Owa ?ochyla się na kolą,n .. l • __ II'. rozpoczęła, 1 ?i.edna :postrzelona gołębica umiera, kr,wa\ ..... iąc z ,,,-ie1 ... 

... kieJ ralny w sercu, oświetlanej 'błę'kitno reflektorem. 
.... D U - Świństwo, po prostu - odezwał się Ott~finlSZlag, 

,~i\i ,. ł O ·r .-' ~ '. Kurtyna sps.dła, rozleglly się brawa, nawet do§c silM .,t-.. . ~ ......... I któremu kosdą ~v. g.ardle stał'a się rola uprzejmego m~n~ IJak na pUlStk~ w teatrze i ma~łą ilość klas·zczących dłPni. 
.. -- -- I tora podczas dZłSle]iSizego smutnego baletu; Ale K:nn~ 

Auto, ryzowany przekład g. eleina nie wZ,ruszało to tym raz.' em .. M.uzyk. a. u. spaka- / - Da ,capa? - pyta Gr.użińska, leżąc jeszcze po
srodku sceny. 

ZOFII PETERSOWEJ joała go, ~ZUłSlę pośród niej .laik w clepłeJką~)1eh w ~o- 'N 
li teIu, W ioołądku miał cię'żar i. chłód, jakby lezała w mm -' ie! - odrzuca Pimenoff .głośnym, zrozpaczonym 

Powieść .... -~-I,III: ------......... --.. , ____ IIMI------ kula metalIowa. Lekarz wl·dzl·a". W· tv' m zły Zlnak. Nic go' szeptem zz~_kulis. Brawa zamilkły, skończyło się wsz"" 
~ Nonsens! - rzekł Michał, zbladŁszy pod szminką· Q l stk G - kl' ł" J nie bolało, utrzy,m. y·w· ałasil" J'edyni; owa' przykra .grani- o; ruzms: a ezaa Jeezcz.e chwil kilka, leklka jQo:k 

Ze strachu stał si~ niegrzecznym. . ~ puch zą ł t-.o: - , ca, poza k"t6rą oczekiwany bywa b6i. ktocy jednak 'P.ie ' mara w WIC'l,\1i:lfai.tniona je;j, skronie i ręce po~ 
Gruzińska uśmiechnęła się łagodnie, wciągnęła palce nadchodzi. I to w,gzystko. A jednak z powodu taikiego~rY,te ~yły kU'x;zemz podłogi sc,eny. Po :raz piflIlWlS~y W 

dotknęła jego nogi. drobi'8?,gu się UimieTa! Muzyka napływała uspOka:J'ając zyClU Inile PGwtOrzyla ostaltniego ta6ca. . 

_ Ile fazY mamci powtarzać, że powinieneś tańczyć 
w trykotach - zauważyła dziwnie 'przyjaźnie - 'nie za
grzejesz się dostatecznie i nie będziesz nigdy dośĆ giętki 
bez trykotów, ty ... rewolucjonisto! - dodała. Rę~a jej 
leżała .:przez kilka sekund na cieplej upudrowanej młodej 
jego skórze, pod którą grały muskuły. Nie,z dotknięcia 
tego nie splywałlł na ?ią żadna siła.,. DZiWon["'--izajęcz~ły 
po raz trzeći; na scenIe, przed malowaną dekora.cją ŚWIą
tyni, za'szlli'ały JUŻ pantofelki baletnic .. W kory tarzu, koło 
garderób biegała jak zbłąkana kura .. Susette, wyst-raszo
na, że madame sied?i zamiast się p'lzebierac. Witte stal 
już przy swym pulpicie dy~ygenta, Z batu~tą w dflżą'cej 
dłoni wpatrzony z naprężeniem w s.późnione czerwone 
'światełko, OZt.12'Czające początek następnego tańca. 

pianissimem fletów· i trerno.Jem . alt6wek \ Kringelein .. ~.Awięc dosy~ - rny§1i - dOsY~, na.pr,a:cow;a~ się 
wznió-<;l się 03a dźwiękach tych w górę i popłynął w księ- ~9śe i nie mam już si~y. 
życowy niąbiesiki krajobraz,' gdzie nad malowa:ną 'mors1;cą - Na bok! - krz,Y'czy inspicjent - prze&t&~ 
zatoką stała taka,ż świątynia. scen,ę! . . ' 

Przedstawienle szło dalej. Zja,wił się Michał. W roli , Gruzińska nie chce Wstawać, wolaJlaby tu leż~ po
łucznika z umączonymi łydkami i w b.ro~owYtń kafta- srodku sceny i zasnąć; zaipO!łnnie~ o 'lJl.'!SZystkim. Wr6SlJłoo 
nie, sprężył swe chłopięce ciało. szczup9Jkiem przesadzał cie Z'bHź,a się M-ichał, podn,osi ją i. stawia na nOli. 
scenę, skakał jak s;prętY'na i jak na Hn<BJch .unosił się w "11 -:- Spasl!bo - mówi .Gr-uziń'Ska. po rosyjsku Hd'Z'łęłm
powietrze. Z alegorycZ'nych' jego ruchów wywnioskować Ję. I sztywno oddala SIę w stronę gsrl'derób damski. 
można było, że usiłował zastrzelić ptaka~ zapewne 'go- MIchał odszedłwpierw.s.ze przejście na lewo, by si~ pr~ 
łębia, należąlcegodo śWiątyni. W skQtt{ach. i obrotach gotować do pas-de-deux. " 

szaJał na scenie i W1'eszcie wypadł. ,'ira prawe kulisy w G:ruziń's~a ,weszła ?o swej garderoby, otworzywszy-' 
ślad za wypuszczoną strzałą:.-- ~rzW1 pchm~c:em nogI; upadła na .fotel pr.zed lustrem 

Posyps'ly. się oklaSl ~, ~'or1."iestrze odezwało się piżzi- l zapa'trzyła Slę W .zakurzony i trochę przetarty jedwwb 
cato, i 'nascen~e l azełe się Gru:dńską, W największYm swego baletowego pantofelka, Stopy miała zmęczone, 

loży. . pośpiechu zC!~j ła jeszcze narzucić na siebie kostium z~ęczone .bez:grooicznie i cię:żkie: dość .iuż miały one 
Krincrclein -myślał wlaśnie o Fxedet'sdorfie i o pewnej zranion,ej, ~jębicy z dUżą krwisto rubinową· kroplą, wi- t€luca. były go syte. W ostrym śWie,tle . lamp w :ustrże 

plamie ;}~necznej, ~eźącej w ,letnie południe na z:g:niło- szącą 1j,f1edwabnego staniczka. Zm~óona jest smiertel- zb1i~yla się stara, stroska.na twarz' Susette, szeles~czące,J 

__ O czym pal!l duma? - pytał dr Ottetnszl2ig w 

zielonej ścianie w C1eminym ~1Urze wypłat .. , nie, lEf~z płynie lekko, leciutko małymi, drgającymi ia1~ kosbumem pas-de-deux. 
_ Tęskno. panu. za domem? - spytał Ottemszlag, Skl}!,idła ruchami ramion, płynie !naprzeciw swej śmier- 1 (D. c. n.)~ 



PRZETARG N1EOGRANICZONY 

EkspozytuI1a BiluiI'a. Konstrukcyjnego dla Odbudoiw1y P. F. S. J. 
~["4, Sz~~eoiln, ALeje J'edJnoiŚCi Na:rodow.ej Nr 17, og~~~M"g 
nreogramczo:ny na wykomddeł 

2. kadzi drewnianych c wymiiaJl'ach 8200 mm )( 2750 mm X 1.030 mm' 
S kadzi drewnianych e wymiia'I'ach 8200 mm X 2250 mm X 1200 mm 
4 l{adzi. drewnianych 'O. wymilaTiaJCh 8200 mmX2250 mm X 103.0 mm 

według załączonych p,rzez P,F.SoJ. NT. 4 rysunków. 

Wa,run:ki tedliIL.czne omz rysUIllld, mOWa 'Otrzymać w E1Mpozy._. 
turze B. K. Odbudowy P.F.S.J. Nr 4 po e'enach Wła...~y'C11. 

. .Molntaź wyżej wym~enruonY'Ch kadZi willlien::t być 'WY'kOlll'alIly na 
mleJscu w P.F.S.J. Nł' 4'w żydowiilnice., . . 

Dyr,ekcj:a P.F.S.J. Nr 4 '~apeW1nLa pracowńilkom \Zlatru(!ni,OIllyID 
przy wykolliai!1iu tycł:u2le, pOm[,eSizczeIIli1ie!i wyżywienie w stołówce 
f'3Jbrycznej, .' 
. Otwarc:i!e przetargu nastąpi 16 WI'Zie§n~I!lI ,1947 T., 'o godz. l.o.1Jej 

W lO/kału Ekspozytury B. K. OdbudowyP.F:,s . .J. Nrr 4, Sz,czecin, ALeje 
JecmoścI N3Jrodowej Nr 17. , 

~erty iIliale'zy składać w z:aklejool'ych kopel"t3Jch, 2: 1l1i3Jpli:sem 
"K!adJz:iJe dre'WlThiJane" z dołąc2lOillym kwitem.' \"1)łi3Jty na konto. 78 w 
RG.K. Sz,c'Z,eciill w wysokości 1% Of,eTOW1a!Il!ej sumy. De emila otWlaT
cia of.ert. iilIl:formatCji ućl:IDęla EkspozytUil"a B. K.. Odbudowy. P .. F.S.F. 
Nt' 4, w Szcizeclillli,e, któr3/ 2:3Jstrzega rSObi,e prawo dowamego wybm'U 
of1ellenta, lub unLewaŻJlJie:nie p:rz1etrurgu bez podanila powodu. 

(K1161) 

PRZE~ARGNIEOGR~CZONY 

Ołl'Odek Szkolenia Zawodowego l\finisterstwa Przemy~ Handlu 
w Łodzi, ul. Kilińskłego Ńr 24/26. 

oglasza przetar'g J1:1leogI1runiczony . 
na roboty REMONTOWO,BUDOW'LANE budynku Ośrodka Szkole
nia Za.wodowego i budowę ga.ra.żu w Łod7J przy ul. }i'riUńsJdego ~4126. 

Szc21egółowe warunki p,rzeta'rgu, druki of,e:rtowe l i!I1form[l;cj~ 
moZinia otrzymać W BiuTz,e Ośro'Cl'kJa Szko1en:ia Zawodowego w Lodz:, 
pmy ul. Ki:lińskiego 24/26. . 

Oferty llla1eży s'kłada:ć lub nadsyłać do Ośrodka Szkol-eillla Za
WIOd'OWego MiiillisteTlstwa Prnemysłu i Handh,l w LoC!z,i.· ul. Ktlliii
sklliego 24/26 :fi0dnia 20 wrz,eŚlll:a. .1947 1'., de g()d~. 13.'ej, w którym 
to dniu o godziinli:e 13-ter nastąpi ,otwarcie of,elI't. 

Ooowłlązują,c,e' wadium wy.nosi 1,5% od eg6lnej sumy O!ferty .. 
(P. 1894l 

PRZETARG N1EOGRANICZONY 

Boilltechreka Łódzka ogłasiza przetarg rr~eograniczonY'na w~!ko_ 
nanie robót remontowych w -. budynku stołówld PolitoohnUd przy 
uL twirkii Nr 36. 

Oferty W nieprz1ejrzystych, zrailakowanych koperie;ch· be;?; ż3li
.nych znaków firmowych z naplisem "Ofei'ta na roboty r,emo:ntowe 
w stołówce" ~3Jte'ży Mładać w 8ekr'etariil:wiJe Polite1clmi.kJi, Plac Z'l.vy
cięstwa 2, d:) dnia 13 wrzeiŚniJa br., ~odz. 12-ta. 

Otwa,rc1.e ofert odbęd:ztie się w S~I1eta;riacdle PoLite,chnJlkd w dniu 
13 września, o godzinie 12,15. . 

Ws~elki,e informacjeol'az podkładlki kosztorysowe za opłatą 
300,-zł moliroaotrzymać w b~urz'e Budowy P. L., pmy ul. tWilirlki 
N:r 36, cO'cl:zilienniJe w godz. 11-13. 

Politteelmł~a Z1astr.z,ega sobLe wolny wybór mierenta lub 'lmie
w8!Żlliuenie plPz.etargu bez, podaiD:1a powodów :i zobowią:ZiMlia pO!IlO~e
ma jakJi1chkolw!ek kosz"t6w zte,go tytułu. . , . (1190 P.) 

--------------·lUA:NE.IHNY krawiecIde damskie, 
LEKARZE męslde, poduszki do prasowrunia 

~~~~ .... _________ oraz figury wystawowe poleca Jó_ 
Dr BmERGAL chorOby skórne, zef Sobczak, Ł6dź, ZgieTS'ka. 17 
Weneryczne 4-6, Piotrkowska 134 .. wytwórnia Manekinów. (26 f B.) 

, (170 p) ------,-~~ .. - .. --.--.~-,. 
POPULARNY Skła.Cl MebU S. Gil ; 

Dr PJETRASZKIEWICZ specjal1 bała - Pawełczyk, . Lódź, ul. Dr i 
sta chorób uszu, nosa, gardła 3-4 ,Próchnika l (Zaw:t(1zlta) te\. l 
Sienkiewicza 73. (178 P) 175-75. Poleca najtaniej meblo" 
:-----------..:.::..:.....~ i biurowe. sypialnie. stołowe. gabtl 

Dr PIESKOW - nerwowe, wewnę- nety. kuchnie. tapczany. stOłY,! 
trzne, elektrowstrzl!SY. 3-5. Za. krzesła. fotele t. łóżka. Wykona
'\Vadzka 6. (175 P) nie solidne i punktualne. (104 N) - . 
Dr PROCHACKI. 'specjalista, skór PLANDEKĘ duża kupi zaraz Ko- [ 
ne, weneryczne. Legionów 17, munikaCyjnO-Transportowa Sp6t-1 
12-1. 3-6. (2710) dzielnia Pracy "Wzór", Łódź, ul. I' 

D Lutomierska 13.(236 Pr) 
r. Ró2YCKI, specjalista chorób I 

kObiecych, akuszerii. r-rzyjmuje. 
2-6. Legionów 9. telefon 166-29. Wł"O~IA~KĘ .. naJt!lniej pol~r;~ I 

(5773) I wytworma włoslankl "Promien, . ::-___________ .:.:...:..:.:.:. Sienkiewicza 63. (5863 p) 
Dr HERDER Stanisław, skórne . . -,~- I 
Weneryczne, 3-6, Gdaflska 46. 'I OKAZY.J~IE do sprzedania pi~k-I 

, , <1SZ Pr) ny salom,k ~rz~ch0'YY' oraz yzy- i 
Dr REICIlER - specjalista, we- Iwana sypl!3Jlma dębowa. - 'Wl3.do- I 
neryczne. skórne, płCiowe (zabu- mość: F-ma W _ Łuczak. zaroen-; 
nenia). POłudniowa 26. godz. 7-8 hofa 2. (239 pr) ł 
rano; 2-5. (167 P) i 
Dr l\'[IECZYSŁA W KOWALSKl ITCHWYTY z oablaskaroi do lamp I 
choro~y weneryczne. skórne. A!, naftowych - dostarcza \V'ybwórnia l 
l MaJa 3, 8-10 1 4,-7. (169 P) We:syly, Kraików,' Mostowa 4. 

. (l158K) \ 

AMER~8KA I SKóRA NA OBUWIE 

Pis'ZciJe do swych krewnych lub zna
jomych w Stana:.::h Zjednoczonych A. 
P., prQlllzą,c o przysłrunie SKORY NA 
OBUWIE W NAJLEPSZYM GATuN_ 
KU. 

R;OMPLET SKóRY na TRZY PARY 
OBUWIA MESKIEGO 13.d()l. - Skóra 
.. Chrome Box" w jednY'IllkawaUru na 
3 paTy cholewek orazsfkórapod-eszwo.; 
wa na 3 prury spod6w. -Takiż ,kom
pIet na trzy pary obuwia da:rn.skilego 
11 i pół dol. 

Komplet sk6ry na 5·. pa:r obuwia 
CLamski<ego - 17 i pół doL ::-:- Na 5 par 
obuwia męskiego - 20 dtOl. 

GEmY łil,cznie z kosztami przesyłki i 
ubezpieC'Zenia. 
przesyłamy większe p3ll'Ue sikór na 

żądanie, jak' równ~eż. wszelkiego 1'0_ 
d~ju prcz;ybory i doda1;k:i dla PP. 
Sz,ewców. -' Zał3ltwi!amy z!ecenia han-
dłowil w każdej dzi<edzilllie. . 

VERTEX TRADING CO 
207 .Water Street. ;New York 7, N. Y. 

(2759) 

OGŁOSZENIE 
O przetargu nieograniczonym 

CENTRALNY ZARZ~D PR~EMYSLU WL o K I E N N I C Z E G O 

ogłiasza. . pmeoo,I1g illLoo,grarutCzony 

na PRZEBUDOWĘ. BUDYNKóW PRZEMYSŁOWYOH w ŁOJ)ZI, 
ul. LimanO'Wf8kiego .Nr 87, na PARK SAMOCHODOWY C. Z •• P. Wł. 

Kosz1:pr:ysy do wy.p.ełmd'eIliiJa otTZ-ymlać można w 'Murze. Prurk,u 
Samochodowego w Lodżi, . przy ul. ,Skorupki 17/19, w godz. g-..;.1-ł. 

O~erty :należy zł9żyt': w. hi;urż,e, :t'31rku Samochodo-\V,ego C.Z; P~ 
Wł., ul. Skorllpki N[' 17/19, do dlli.a 12 wrześn,i;a 1947 roku, godzi
:na 12.tJa. 

f 

Do OiOOrt lIlialJejy :za;ł~czyć kv\d:t 7ie złożotll'ego waddiUm 2% od, 
wmy of>e!1"owanej. 

INtYNIEROW, 1,1 I otw1ttlcile ofert ~a:st~pi w tymź;e diniu o ~()d~!Il!te 13-tej. 

1:ECHNIKOW (1191 P.) 

K~~KULATORóW I ~----------------------------------------~~~~ . TOKARZY 
LAKIERNIKóW TEATR "SYRENA" TraUgUtta l 
ELEKTRYKóW samochodowych, 

ł MASZYNISTKI i '. *' 
J ROBOTNIKóW PLACOWYCH 

zatlt"ud:n:liQ. 

I . I WOJSKOWE 
ZAKŁADY MOTORYZACYJNE, 

l Ł 6 d ź, ul. Składowa Nr 4:1. 

DZIS l CODZIENNIE Ił 'I'odzlnie 19,30 komedia R. NIEWIAROWICZAp. t. 

"ICH DWÓCH" 
z p~ Z. GOZDAWYi W. STEpNIA 

U d s ta. ł b 11 o ił" a.: A. DYMSZA. Hatm OCHALSKA. ZOfia. WILCZY*SiXA. 
EdWRrd DZIEWO*SXI, KftilŹni:erz pAWLOWSKI ~ Leo<pOIld SADURSlKI. 

ba. ceynna 00 g'odziiIlY 10-,tej do 13_td i ()d ls...tej. I (222/W) 

-, II S EHRET lIR«., -----------------, 
! MAS'ZYNI S T KI 
I f BUCHALTERÓW 
I ~ IroRES?ONDmNTOW 

j I' KURSY .HAND~~t~: INSTYTUTU 

I PRZEM. - RZEM. - ANDRZEJA Nr ł. 
, (107 N> 

OBSZERNE LOKA L E 
POIJfl\DAM w POZNANIlT. 

..PRZY.iMĘ 

PEZEDSTA~OIELS~A 
najc:bę1lnJiej bran.ż)- ohlłwni
czej lub illf'.Jnc proP':JIZy<;j,e. --

Oferty Eiuro Ogłoszeń ,.PAR" Pc.,'ZI1a.l'i, 
RatajcZ!aka~ 'l podci'~~:';,. ...... (;;K;;;".;1_!5_9_)_ 

ZA WIADAM1AM SZ,am,OWlną Kli':' 

'lCnte:lę, Żla z rlnitem 4. IX pracow
ma fute'!' zosml!a pru.>mesiona 
z ul.. Piotl'k,owsltiej 92 Da. ul. Na~ 
rutoWlicza 1. P<bloo:a'!n s:i:ę 

(58;:: p) S~Ą.Tl\LUUAN~,"J. 

Równość 

&wodziła 
Dama'w' spodniMIl 
Że tak znacznie 
J'est . wygodniej, 

l' 

że tó jest 
Emancypacja. 
Pan jej na to 
Odrzekł: "Racja, 

Postaw - że 
Wobec tego 
Kufel piwa, 
Mój kolego". 

mi 

WlADOMOSOI KUPlEO.łUE 

, . KONKURS C1ZYSTOSCI ł PORZ~DKU SKLEPOW m. ŁODZI. 

. KupiiiOOkt InStytut· Wied:zy ZawooQlWlej - Odd,z!~ał w Łodzi; ipńy:po_' 
rntna, . dlŻ dn:~ai 9 b. m. mida te:rmin zgła.sz:8.iIl:!'a s:lde1l6w do KQnkursu 
Czyst'OściL i Porządku •. Za.pd.:sy przyjmuj,e biuro Zgroma.dz€llllila· Kup
ców m. Łodzi, ul. Piotrko~ska 40, coooi'enn::e w godz. 9-:15 .. 

Zg-ł.asz3JĆ się mogą w~alŚ<!1c.uel,e sklepów, w których ord!bywasię 
sprzedaż artykułów do spOŻYCia.·' KOID!kUTS tTWIać będlZlie od. dmJi:a 

'15 b.' m. do 20b. Ul .. ! . 

Zg1ias~ający atrzymujed!I1Stru~cj,e, ,.!p!msPelk:t poucZający () cz.y
stQści li pooządku Qlt'az wyw:eszkę p. t.' ,,'Ilen skLep zgłoszony jest do 
~~kursu Czy:s,toścd i Porządku SkLepów"; która po\vlim!a'ó być wy - . 
wllleszhna na. w'ystajwte w c~ągu t!'Wl3iniJakonkuiJ:'tSu·. Nagrody. Ill!a lum-· 
k~rs wylStawtiJOille zostJ~lIlą. na WYol'litaWlLe, F-;my ;KaJlltar, ul. Piw
kowska Nr 12. 

Pc mkooczenJiu KąnkuTSt! nastąp!: utrOC',Zyste rozda.n1e .~M. 
i dyplomów z udzi:ałem wł!:lm, r..am.o.J."Iza,du. .gooSlptOdialr:cz.e'g'O omz ipIl'Zled':' 
Bt3JwicieU ocgan1:za.cji· społ9't:lZl'wch ·;n,a.'I'Zego mm.st:a. , . 

" . :Kupiecld . Instytut· WiiC(ky Za.wodo-,veJ . 
~ (~JM)' Od4ziałw l..odzt. ' 

I PC?~I~AM lokal h~ncl!-owy. śród-\ PRA;COWNICA domowa 2: ~rej~L 
lm~i5Cl'U, t.rochę gOtO'!kl- poszu_1 nOŚffią, d'Gbrego gotowania pot~:' 
k'!1Ję UCZC,IJW0,go spólm:ka ... Propozy, na; od za.rat&. Narotowi'cza' 6;' fu. lO. 
cJe i Z1głoszenia do Admini.stracji' l. «11~ 
DzLenniika LÓdzkl-ego pod .,Fachó-\ -,....;. . ....:..--.--------....... -
wiee". (2798) I OGRODNIK' staiS'zy .na. 2 helttary. 

c .... . _. ogród OW()cowo.-kwliaitowypod,W~ 
STUDE.N.T V rok1l medycyny po- \ smwą" pOISzukitwa;ny. Wiadomoś~J' 
sl1:ukuje pokOju. ZgłOlS'z,enia: Al-eja 1141-92. , (109,1N) 
1 Maja Nr' 4. - Zakład Kra;wiec!ki' f ....., '. " 
Długosz. . (5925_p) " " .. .. . , 
---,---,='. • ~ I NAUKA i WYCHOW~NIE 

. POSZUKUJĘ elegancki;ego pokoju I . . 
w· śr6dn:i,eśc~u.· T~lE')fpn .. poża,dany ..•. K()RESPONDENCYJNE'K~ r s ~ 
Zglosl1lEl'Iua, pod "I{uPl:OO • . Księgowości. Informacje: Lublin, 
SAMOTNY poszu;imje-pO,kPjU, moż!i 81uz. poczt. 105. (K 1124) 
wi'e śródmi'eście; pOiżą,dane z :n~.ekrę !. '. I . 

pująCym wejściem iwygodanu. -I KURSY MalSzynopi'sania Stenografii 
Of. ~r.ty B. iuro. '. ' Prasa. .. p. i.otrkOWS.l{a biuro.' wej. . KJsię.gowośc. I cen. tralne .. 
Nr 55, pod ,,690". (261/Pr) go Zwiil,'Llku Stenografów -.,- :Maszy .. 

I 
..--:--",,", ni'steik R'7ieczY'PQspolitej Polskiej. -

POS.7!UKUJĘ 2. pOkOl z ~~\lchmą ~ IZapiJSy: Kilińslti:e.go 50 • 
ŁodZI eweutualnve.w pobllzU ŁOdZI. I ____________ _ 

PośpednlCY pO'Żąd8Jui. Wia,domość: i ]!'RANCITSIU grutowIm znajomość 
Tel-efon' 14-555, godz. 8-9 rano; I konwersacja.' systerll przy.spies'zo_ 

. (293 J W) lny, iJaJUc~nie. Gdańska 67 - 16. 
----K-U-=- k . =--- ł Zgło:S'z€nia. od fi wj~ór. (5932-p) 
POSZU .. ." p·o OlU z Clsobuj"m I . 
we.J.'Ścitem.. T. el,e.fon 158-24 od. godzi. ..' .' , . 
ny 9-19; (256/pr.) . . R O t N E .. 
--~-------~-------- .u _______ " ______________ __ 

~IESZI~AN~E. ~~}lpo~{Qjo.we; .. kuch~ . WARSZAWSKA cerownia Z. Mie.. 
n~a. ła'Z~e{l~:w śIOdmlleŚC1'e,.· zamie-lrzejeWski' 1 S,ka.' Piotrkowska 117 

D:r PIWECKI - wewnętrzne _ 
PlOtrkowska 35 - ordynuje 3-6, IiUPlTJ}J~Y .tygle gr3;~itowe. ,'- 'I! DÓM .• wiHę, plac. przedsiębiorstwo 

(lQ4/R) Of-erty BiuI'o .. TamaTa • SZC2)eCIn, handlowe. przemysło~e KUPIMY -----------..:.::.:.:.:= Al. PiaJsŁów 76,Nl' «B. (K. 1164) ,- SPRZEDAMY, Plac Wolności 6/4 
Dr KUDREWICZ ZYG~mNT SIle ------~- godz. 11-1. 4-6. (5933-p) 
ejalista chor?b. wenery:cznych, skol' ,. TEMPO" w dos);;,onałym stani.e do 

n. lę m w ę. .' .. Telef.o.n 21.9-18 ... ' j .. tel;.l.68.77 ee.ru.je garderobe _ od-
. . (lOS/N) 'ławia krawaty. kapelu~ze (187 P) 

LOIO..LE l ZGuBy fi U~1" .' . l WARSZAWSK~SzkOla KOSME .. ---------------1' . . nw ft' AtNIENIA ,TYKI, Masażu Leczniczego. Spur. . I tQwego . MARH KASPERSKlEJ 

nych, powroClL Piotrkowska i06 ~~·~eda:nia. NOŚoność 1.300 kg. Piotr- Sl'nZEDAM 5kg rtęci chemicznej, 
przyjmuje 7-10 f 3-7. (166 Pl kowSk'ł. 73 "Zetlit" Tel. 173.97. czystej. Wiadomość: Narutowicża 

... (59ó6-j)) Nr 12, tel. 117~77 (l3ill:lep). (251/Pr.) 

ZAMIENIĘ pokój z kuchnią wZG1JBJON~ pa,lcówkęnan~zwiskokurs. ~ mies!ęczny Łódź, Naruto .. 
centrum z,wygodami na 2 Z ... kU- H.e'!1S. ze.1 JOZie,f, D .. WO.l'Ska 74. , .. (2785.). ii .. 'f1.1cz.a ..... 37.wle.,1.0~tronna praktYka. 
chnią. Dzwo:nić wi,emorem 261.32: . ,. , ___ l'oczątę!.: wrzeSień, (P-UlG) 

Dr JE~Z.Y TETER. Ginekoloe:h ------~-----. 
i ~ozm~two. Przyjm. obec·ui,e MASZYNE do frub<rykacji panto,fli 
. KOŚCIuszkl 6 (Róg Andrneja) 4-6. dDewnianych (okulalków) kupię. -

, ,(pd) lTNI~'yA~NIl' AM s[{r~!,!~iiOillą, .1~gity-I~EGiT~M~CyJNE ZDJĘCIA n!1j-
!!!!!!!!!!'''!!!''!!!~IIII!!IIII!!''!!!!!!!!'!!!'!'!!IIII!!IIII!!!!'!'!!IIII!!''!!!IIII!!IIII!!!!!!'!!'''!''!!!!'!!!'!'!!IIII!!IIII!!'!!!!!!!!!!IIII!!IIII!!~ macJę :cnwavdzk~ 1,eg.~tyma;cJę tra:m '. " . . . ---- wajową" paloowkę -:-' Kry,ziIiskis2<'Ybsze, NARUTO~ICZA 8 •. ~ta • 

(p d) Oferty "PAR" Poznaii. R>11ajC'zaika 
Nr 7 pod ,,9,11S"., .UL.1160) .- ----... _-

Dr ŁUKlEWICZ. specjalis-ta. skór
ny~. wenerycznych 8-10, 3--6. 
WolczańsIka 4. (2674) 

,Dl' W6JCIK WACŁAW - choroby 
O~ Brneźna 18. telefon 176_50. 

. (194-PJ 

MOTOR ga~owo ssący 60 i .i5 KM, 
motor na ropę 50 KM, lokO'IIlobila 
45 KM, 'śrutowniki na., kamieI1i,e, W8Jl 
ce i udarowe. KarS2arniie i maszyny 
młyńskile. Oferty "PAR" Poznań. 
Ra.tajcz:aka 7, pod ,,9,49". (K. 1162) 

LEKARzE DENTYśCI SAMOCH6D cięŻ3.TO\'i,1y Fo'i'd .. Cana.
da 8 cyI. 3,5 ton w dobrym stanile 

Lekarz-stOJnatolog Juliusz MAR- na chodzie - sprzeda :M:Iec,Zlwnia 
KIEWICZ. Andrl1:eja 40, teJ.. ]30-67. Spóhlzielcza, 1'iIur'Owana Gośli'na 
Laboratorium zębów -;ztuczpych. li: !Poznamia. (K. 1165) 

(2739) 

Lekftr~ (Jlent. BALICKA, 'uon1·us'.z_ Ę'PRZEDA.JĘ kredenS' orze'chowy, 
w n Hl, ,_ szafę .ubraniową, starą, płytę g3JZO, 

ki 11, II l!I., 10-1, 4--7. Tel. 151.15. wa, gazomie,l'z" odkurzac.z elektl'Ycz 
ny. mn.szynkę kraja:ńia chleba 
tanio - Zgim's:lm 40 /12. (5427. p) 

Redaktor D,B'ezełny: ANATOL MnU1ŁKO WładYSław, Wschodnia 69. (2786) ~y.kuPUjemy matenał fotOg~l~~IC;'; 

Redakcja I Administmcja: 1,6d~, Piotrko\\'ŚłuI !ł6 •. ~1. 123-:' I 12S.U. U:NI~WAłNIAJ\1 ozgubin .. '1ą legi1;y- llLEGANCKIEJ Pa.ni poleca się 
Redaktor nac:elny przyjmule codziennie od ~dz.·13,,-14. tel. 207,11h mllicJę·tramwajo~ą • .JóŹlwil8.k Mko. praoowniadrewniaków - jesienne 

'~astępea redaktora we wtorki t piIltlU •. od . 13.-U •. tel. 125:-6"; sła:w.a' 'SrebrzYńska 81/3. (5934-p) zimowe. śródmiejSka 44. . (2515) 
tekretarz reda.kcji codzIennie 0(1 10-):2. tel. 20902: kien)Wnik działu ).'0. T. 0., KOPIS. T, Da.<lz·""'~ki.ego 15 

miejskiego od 10-12. t.el. ~-9ó. .)'L"'" 

Re(l,~ja rękopisów nie zwraca, Za treść. 1 terminy ogto"e11 UNIE1':M.NIAM zgubiony omv:ód kopiuje ws'zelkie d~umenty,. pla_ 
. nie bl.erz@l',odpowiedzialllośet. a'kademllCkl. Bogda.flska Wi,esłaltv;a. ny,' rysunki itp. (P. 129:4} 

C!,erwona 3-a. (5939 p) WY.TWóRNIA PUDEŁEK TEK 
DZIAŁ OGl.OSZE~: PiotrkowSk~ 96. m· pietJ"Ó. tel. 123,33 t 12lHt4. 
ezynny od godz. 8-15. Punkty prz;yjmowaniaogłol'l2eń: PL Niepodle
~łośel (hala). sklepy .. Czytelnika", Piotrkows~ 62 1 Piotrkowska 90. 
CENY OGŁOSZEIQ' l ?Al milimetr szpalty za tekstem dt;l 100 .mm 
lIIł. 35.- za 1. mm 'szpalty, od 101 do 200 mm - zł. 45,- za 1 mm 
śzpaity. powyM.1200 mm zł. 60.- za l . mm szpa!ty. W tekście do .100 
mm.ozł. 60.- zal mm szpalty. od lm do 200 mm ~ zł. 60.- za 1 mm 
szpalty, powyzej 200 mm - zł. 71l.- za l mm slIpa!ty riEIHłOLO(H: 
doSO mm zł. 30.-. Z~ 1 mm szpalty, odf.il do 100 mm - I'.:ł. 4r,.-~l'!a 
1 mm szpalty. od 101 do, 150 mm - zł. (){)- r.ll. mm szpalty. po'\VYZęJ 
150 mm zł. 85,-za l mm. szpalty. . .. 

UN.IEWA2NIAMziubiony dorwód 
wOJslkowy - .Tóze'j' A da;nll1 s , ur. 16. 
2 .. 1918, Chru~y struTe,' woj. V}dz_ 
kl,e. ' . (5931-p) 

POSZUICIW ANIEP'RACY 

MATURZySTKA posrŹukuj'e p~IIJC'Y~ 
Ofe~y sub; "RK". ., (2793) 

ZAOFIAROWANIE PRĄCY 

TUROWYCH -. t.ódź, Ki':ńskiego 
Nr 55. tel .. 166-85. wyj;conlljs wszp.~· 
ld1ego rod'lJ!l,ju kartonaże. '(195 P) 

GABINET kosmetyczno - leczni
CZY' . Zofii Sciegiennej wraz ze 
sprzedażą preparatów "IZIS" ~o"" 
stał przeniesiony, Łódź. Piotrkow
s~a. 142 na ul. Nawrot 7, m. 6. te
l€~fon 181-77. Gabinet znajduje' si~ 
poCI. o,pi'6'kll, HelenyBI'7JeIZi,ń$kiej. 

. (W 200) 

i 

OGŁOSZENIA DROBNE; :oSóbiste l"fjlt;tezu{ęlwa.nIS . rod~ln 20. 1:1 •• - ri!l 
wyraz. handlowe .... 25.- zł' za wyraz. "~guby - 20.- zł. za ~, 
poszukiwania pracy ~ 10,- zł -Mwyra~, ,(Ilajmnlej 10" wyt't't~6w). 

SPRZEDAM Kettel-ma;szYl1ę, sa. W tekś.cie, w numerach świątecznycll l nied:tfelnyeh 80 proc. dTOzej. Fml";KTROTECHNIKA SAMOCHO-
luTERKA dl1:iecinne poleca. pra- neczkowa 7, Jaracza 14, m.48. R a e il u n e k c z e \{ o w y: p; K O. Oddział~'~' Loqzl Nr m-567. POTRZEBNA hafciarka maszyno- DOW:'- Lip'owa: 3,3 - naprawY, re-
cownia futer. Sabat· Marian, Na- (260 jPr) '. . . , ........ " wa. Ruda Pabianicka, uL Pa'bia- gUlacJe,ładowame. (5953:p) 
\,utowicza 1. (5894 p) , » nicka 232, m. 4. (21S :j?r) 

SA~IOClIó D K W w Wyd.we:a: SPóŁDZIELNIA WTn'\'VNJCZA .. czn~LNlK" d 
SILN'IKJ. elektryczne kupno-sprze ,L ' D osobowr. ". d' ':<'iZWA('Z I .,...~ O BOD~ICTWO (ciil',plarnie, in. 

k 83. tel. d?br:v:m ~t.'l.ni'e ?k?~zYJJ1le sprze al~. , " , .' K w.)'",walid'ikowane dlliur spekty) wezmę w dlZi!e1'7..aiwę. Ofer. 
daż. Sklep piotrkows a (5898 p) I S"enklewlcza 26, m. 8, tel. 115A3. . Od"itat ... drubr.i Sp. W"d ... ~ytebtik" ]!f)' • - Ud., \~wVłri '! karli~j cbałupnimki potrzebne. Piotr ty "PAR"; Toruii. 38 sub 380. 
}11-24. (259/Pr) \ kowska.. 6" BO'guc'ki~ , "(2794) (K. 1163), 

• ;DZIENNIK' ŁóDZKI Nr 246 (796~ _ 0-018210 




