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FRA CJIIAGRAŹA GŁÓD 
tłienotowany Od 150 lat nieurOdZaj 
O'brona pokoju \ 
~ czy nihilizm 

Fra~cJa zabiega' w ZSRR, i Argentynie 
o pszenicę, i kukurydzę ~ Ameryka 
awizuje redukcję dostaw zbÓż; , 

Rzeczowa zwykle i obiektywna PAI~YZ. ?>6.9 (PAP). Jak d{)l10SUllmości z Waszyng,tonu, że dostawy 
•• New York Herald Tribune", J)l.'Zytło- z 150! P?lil1fo1i111ow~ych. Fr~ncja I ,zboża ze Sta,nów Zljednoczonych zo-
czona do muru dowQdami. ldórymi zwroclła SIę ponownIe do ZWJązku _.' . , , l 
min. WyszYńsk,i w swoim przew,ówle' :Rad7Jieckiego z prośbą o 'gprzedaniestaną prawdQpodobn1e 'zredu'kowane. 
mu na Ogólnym Zgromadzeni,u'piętno od miłjo-oa do półtora -młlionattin 

Powyższe zdjęcie przedstawia wazę na.grodę Redakcji "Dziennika . Lódz; 
kiego" dla pierwszego kolarza łódzh: lego na etapie Częstochowa - Lód'f 
w wyścigu kolarskim dookoła Polski prasy "Czytelnilia", _ _ _ 

wal uprawianie propagandy woj.ennei . . . 
-:- straciła nagle głowę. Nie znajdu- 't:.si~~~Is·aldor radziecki ·Bci!&"omo~o,w Gzy tędy prowadzi droga do porozumienia? 
_ iac żadne~o IQ,gicznego argumentu. na R_ k_ _ 

zwała przemówienie •• klasycznym ,ma być w pią,te:l\. go~iem· premiera ' . . - SA ZSRR' 
przykładem lJIihilizmu." Ramaidier, J' t · ł k I U 

Premie.r RamadrierwYf~,osi:tw 'q'.' "z"'en' le S csun Cw Z p..!;r~r;ł::a~feY te,=~iak t~~ri!fa'! ~,;~~e~~;e:~:n~~nt:::~m:- '" ".:, . ,:.'" , . . .'. . > .' , 

Wyszyński Występował na Zgronia· znaczy.ł. żof'rall'cja równie pi:1nie jak· ł d" ł 'Or"t ł I k ' ko h IZ~Jąc.e~~ Jego mteresom. ~10Z1 ~o 
dZa~~l'~~~:i~~~ n~N~l1itaruYlłl,nj.e węgla potrze'buJe pszenicy; Urodzai les Złe em mil arys owameryans le r?:vmez mteresom.n~TOdu a~c:rykan_, 

. ł . • tegorńnzny we francl'i był naigo- N ' , -, , ł" T' f t ONZ . R .. I; :lego. PrzedstaWIC:ele 3lI'ffilll - za. PfiZW1lnę y S,lę przygotowanIa, mogące "'" • apasc sena ora a a na łOSię 
pfzerodz:ć sie w 1'~regję. nalezy do szym i urooza,iów od 150 Jat· . , , znaczył Taylor - zdobywają. cora:z 
najźmudl1ieiszych. lecz i najdonio· i, rra:welt przy zadlOwanjjU o:hecne~o, NOWY Joą.K, 26.9. (PAP) - J-ak przekształcenia żyoia narodu ameh,,_ większą władzę.·. Są oni wpatrzeni 
$Iejszych zadań Organizacjj Narodów poziomu zrer1ukowallych racM żyw- donosi kOl'~ent. AsSO<liatedPress kańskiego na. sposób faszystowski. we wżory faszystowskie, zainicjowa 
Zjedno:czonych. 1\'l:1n. Wyszyński do- nościowY.clll w wyso:kMci 200 gra- z Los Aug.eles - senator Taylor (de Zdaniem Taylora, wojskoWi kontro ne przez HitIerai ~ussolinieg()"'. 
konał szczegjłowego przeglądu sytu-mów •• dziennie, tegoroczne ~i:ory mokirata, IPrZ'~wi~J~l.stanu. Idah<:) lują już działru1ność. minist~I'Slt;,:", . _ ę.el;lator Taft, przywódca partiI re 
a.cjli na froncie zmagań o pokól, prze- FranCJii zostaną wyczerpane. w . ciągu w ~l1lóW1erull na~edzenl,u, Z'Wlą Taylor z:aznaczył, zeobaw1a SIę, . by publikańskJ1ej, znany ze swych wro 
gl;tdu uder~aja,cegf) J)recyz,jeanalizy i 3mies~ęcy. ,"'. '. . •. ~ zku praWnik?:W w ,LM) ~~~osl,taI' T.J;u~~n nle .. uleg~ wpłjw?m przedst.a gich wystąpień w stosunku do państw, 
dótykalaCegOsamei i,słoty, samego la'k 11~[OrmuJaz ty;ch. sa,omych Z~Q-: ~łmlniS1Jrów:ÓI.~P-st&"W'lCi~ili; 'WIe L Wl<l1eh a~ll. !d1MtaryśC!. .a;nerykan. prowadZonych samodzi'C'lną politykę, 
sedna zagadnień. . ,def, toczą się już roko:waaua .pom~e- k1JJego przemy.sh,1 w,ętanach. ZJed:iio. scy "staraJą Slę doprowadZlć do zer '. .. '. 
Zaczynając od aspektu militarnego dzy Fran'cją a ArgentYttą 4) dOIsta"'ę czonyCh o to, .ł:t"pl'owad%ą planomi waniastosunkówpomiędzy Stanami a z.wła:szcza pa.n:s:-w demok:a~Jl ~udo 

przYfJomfi~ał za!padłą blil8ko rok t~mll 100 tysięcy ton' pszenicy. i too . tY"" kam~ę na, l"IUJCZ.zermuUa stosUn Zjednoczonymi a Związkiem Ra.dz'i'~c we~, w,ygło~lł koleJne przemowle~lle 'Y' 
uchwale Oelle,r~!llegO . Zg~?madze!li~ sięcy ton 'kuku.rydzy.. " .' . ków pomiędzy Stana.lni Zjednoczony kfmH, podczas gdy rząda.merykaIls~ ktorym zą;a.takował on Org~zac~ę 
~NZ. W spraw l0. redukcJl zbrOl~? :Francja w~zczęła rClkowan!a, z Ar- In1 ! Z~zldem RadZioohrim.". Taylor stosuje taką. polllitykę, ik'tóra zmUsza Narodów . ZJe\dń~zonych. .Stw!erdz~, 
I. Sk{)nirOlltował . Ją ze stanem dZl- ." " A" 't .•.. >3_ '7,' ·.l~.·. ~ kli_ Wł~cm ~"_lmt Z"I'I,;,,;''''ek Radzie lci. d ' '. iwsta.;: on bez ogródek,ze aby udOSkqnal'1ó 
slej:szY,tli.Odm.owa d~lszegolikwido~ gerrtY,'''' .. l ·zwroclła Silę tft:.I; u'Un~:ti\;U, •• .., ..,.; ' .. ' r,~:--.;fDllll . - '""YU , C.' 0,. pnec,. ".'.'. ' ili.T' - I '.;"';;'~'.' ":IJ;.-

waniaaPiratu,.w(}Wline~; p,r~~:,.pmi~ ,~~d,~~e9~:le(O Jłl'_,.,~Jn~Y:l:t'jaJutl. ~;ą!l~~,~!~~.?~!!.~~_:~, ~!4. "O'td do W'irenla s.ię. nte~eZPleczeflstwu.,_:~!t~~~:::c~:~~:':;J~~~~. b~~~=y~; 
~tw, a 00., .,glosask'łe,~ z,.~ecY, ~owa,f!y . .sn.rź~ S' " "'". , ' •. :, .... K·" ,,' .. , ,,: , 0'" "'N'" ·Z", .» ',',:iiaito,,' .1" 1',iilt. tPt6w. jeSt Dwet 'u,dzie. c.1w'U~~ wo~~,! yvszel1dcłt"Pro .. fJozy'~ »"m'" ' » . ". '" ~U" .,.' ,.' ,,".',' t ,':' ., .. , .. Ue! ,portt~, EufóP:iłe, by p~esZ!kodźic! 
~~~Ó~~~b~~1~,ag~~~:~:a~,',~::~= "',' ' .. ",- :', ';U~I, 'I,g,n,:o: '., ' . ,',' , ',' .·G::r A ' .. ', .. '. ,.rOZSzeT.i~l1'iU się,komuni:zI\t'U .. ~ . 
oalsze'i ;cb produkCjI. żą(lan:.e .'5ta· .," . " ",'.. / :' .' . ...' " '. ~ »' • 

• :~~, ,1~j~~~d~~r;rCł!u~~~~er~r~,!!o:~i Unia Poł~· . Afr'Yk, 'ali$ka':;odma~wia P,' odpisania z ONZ umowy M, az, urzy i larm'iacJ 
't:~:~~:I~,;~:7~fee~~~ź~~5!~fc~~f,~;~: powierniczelodnośniezarząd~*nla 'b. ,kolonią niemiecką wracalą z Danii do POlski 
Dla prac Komisu· AtoilfiQWeJ, utrzy- ' 
Dlywanie woisk. obcych na t.l:I·vtO- NOWY JOR!K, 269. (PAP) KómiSdal'dów llied,nO'czOt1y,c.h.· .. która:przewi~ nie ma żadnego usprawiedliwienia OLSZTYN 26.9. (PAP)' - Do 01_ 
riach szeregu panstw, nałezącycli do powiernicza G, enetalnego Zgromadze .q~j:e i11o.we u;mowy "PO,:Vierr!i~ze, za- dla obecnego zachow3inia się Unii sztyna pO'ń':;acają. małymi grupami 
ONZ - Chiny. GrcciZ. E~tptu, T:"-!lus' nia ONZ zaięla się w czwartek spra- miast d,nVTIycli m~,ndatow Ll,gl Naro- Południowo - Af~ykań~kiei, i.gnoruią repaJt'l'ianc1 polscy z Dan!i, wywieZie 
i:ordan'Ti - to wkład na rzeczfl)zhro· Wą Połu'dini'owo _ 2..'lclho,dniei Afryki dów - jest obo\viąz.kiem każaego z cej KartęNarodo~ Zjednoczonych. ni tam w czas'ie wojny przez Niell1. 
jęnia ze stro~y państw proklamuj,l· w związku z odmową Unii Polud- .czionków ONZ. . . Wohec. starlow1,ska USA, Danii ców z te'renu b. Prus Wschodnich. 
~Y:k:j~~Je sz~rmierzami dem(lkracji uiowo - AfrykańskieJ podpisania urno Delegat, POis,ki pOdkreśIil;""ż,e ponie i liola1licJjl, wyrażadącY'c:h wąv,pliwoś- I>.owracający Mazurzy i War:miacy 
. Nie lepiej pr~dstawia się aspekt wy powJerniczej z ONZ. Po~udn:.owowa:ż~.enerall1e Zgroma'dze~le ON~ c' do ~o zobow~ązańpraWl1YCh Ur:ii osiadają ,na dawnych swoichmająt.. 
~ko~01tlIi,czny. 00 również zawdzię.:za Zachodnia Afryka zarządzana i <by,ta oldr1lli,c:ło prze'q: IJl!k:ięm' prosbę ,Uml Połil1dmowo - AtrY1kańskiej,dYlSkusję kach ,a w razie ioh zniszczenia <>trzy 
się tym samym poJHYkom. którzY prze'z Uuię Południowo - Afry,kańską jp'o;htdmmvo- Afrykań®kl,ei o W"c.l.ele-\ odroczono d'o uastę;pnego posiedzenia mują od władz polskich.' pomoc na. 
wziąwszy w arendę basłowOltlościj w -ramach mandatuLi'g"i Narćdów, l1:e terenu 1tlandato.wego do Ut.'lI - . (odbudowę i zagospodarowanie. 
demokr':lcji. dziś przekuwają je' ,m o- jaKo kolonią p'oloie:miec:ką· . . ' 

~r~~n:~:~?~:~~~ ~ .. ~~~::R~~~,d~i; P~~k~.zaJ~,eOSI~~~.y fi~~~~i, l,·05\~~: ,P,"I rys k:,·1 e'" "p,1 1 n y ,16-. I u p 1 n" si W 
IgtomadzeniaNar<?dów' Ziednoczo' temrua WY6tąPl'ty z obf'omą tezy, ze· • , . . . 
Dych z 11.12.1946 t •• która przvłoczy! obowiązkiem ka~dego państwa, któ-·. . , ' 
min. Wvszyński.mówi wyraź~e. że resprawuie władzę na mocy. man- ł' .\ A' k' d fok : d k . 
(lomocc1ostarczana innym: krajom ni,edatu Ligi Narodów, _ je~t p'oóp.isa';, ZOS onq przez mery ę zmo y I owa ne przez re u Clę, 
woże·być n:gdy użyta ia,ko bron noIi- nie obecnie umowy powie,rąi~zei a n' owe' ł,' s'k'r' 'es'len-.e n·le!,to' rych pozyc·I-' . l dania, j.ak,ie uznają cni.' za wsk8JŻane t}~cina, PosulllęclaUSA wóbec.Orc- ONZ .~ - dl St dn cH i Turc;,i, i,ch dyktando 'dla lJ;łństw z'· . . ," , '. ' prze ozyc aIlom ZJe oczonym. . 
Europy Zaehodlli;ei. którego celem Przęd,g,tąwidel, Bolski 'min. Dro-NOwY JOR,K,- 26.9. (PAP) - Se_ nych zami'cl:"za przeprowadzić dalsze NOWY JORK 26.9. (PAP) - Z 
ies't.stwarzelli!e posłusznego. Ameryce ł1O'joiWIS'ki Q,świ.aid,czy te,ż, '~e jakkp,l- k:refarz st~u MaJl"Shall stwier~i'ł w r?zmowy z pr~edJstaw,;,cielami państW! Waszyngtonu do~oszC!. i)e powo!<ma 
b.loku. przede wszvsHdm twórż~tiie l. ",:iek Polsce nI, e Od,PO'\Vlac~, alą." warun-, ośvirial:lczemu Z.łoŻOnym, , W .. zWlązku bIOrących udz:::ł ~ tej ~ kOnf,erenCjL, do życia Pl:", zez ,prezydenta Trum, ąna 
Zagłębla Ruhry bazy ekspatlsH ame. kl., za:war~e ~ posz.czegolnych umo- ze sprawozdanIem' p'aryslneJ konie. R:z~d amerykanski gotow jest, róW, komisja badań gospodarczych przy_ 
..ykanskiej w Europie - to dra~tycz- wa,ch lI)owlerm~zYch --.: co ,ghvierdzi- rencj'i, iż, rzą;d Stanów Zjednoczo- nlez rozpa:trzyć dodatkOWe sprawoz gotowuje ob.~ni.'d zestawienie, które. 
~e, ia,skrawe sprzeniewie.rzeuie się fa dele,ga.cja IJ.OJska. przed rokiem na .. '. " . , . 'tl1a·.u.stąlllć ;rozmiary, w Jakich .po~ 
tej uchwale. . poprzecI,n1ei sesi~· Generalnego Zgro- _ . • '. _ moc ameryKań~kB;. J:!.a ~odstawj,e pl~ 

t'uppr~let·tcyltcOzdnZoa..';.sdyOC'~~~łO~Wi'C'Zi~~gao.as~rue.kn·- tnad~em~ -:-" to ~edn~k PKo,qJ)~.r,ząNd,~O- Chln'y' z· a ' 'ud'zlalem ZS'RH nu Ma, Tshalla mozebyc, Udzdeloll,a., 
vI' lh "" ,..,.. • WaJOle Slę wY1l11a,gar;101lTI arc,y. aro-, . . . WASZYNG'l;' ON, 26. 9. (PAP) _ 

Wyszyński wykaz.ał w sposób uie· .. .. " •. ' - ,.' ' . , ~żeez.nik t; zw. komisji ,Harrdmana, 
mogaCY niOgąCy poz.osławiać żadnycb W kOD, f,e're' n,cjl', pokoJ"'ow\eJ" Z ,Japo'nlą powOłąnej. d .. ·o. ustalenia Zla,sobÓw' wątpliWOŚCi. że proponowany orZCil!: nSA k 
gen. Ma,rshaH~ .~tymczasowy k(IWiłe,t Sprawozdanie z wyścigu ......, , '. . " , y - W ZWląz U z ewentualną re~ 
pok-oiui ·b~Z1pleczeństwaH iest ukrytą . . ' PEJlPIINO" 26.9 (API). Premier, clą z cmlą moca na udział Związku zacją, planu Marshalla, oświadczył, na_ 
koncepcja podWaŻl,!nH:l głównego fila- K O L A"R',S K I E G O . Cza,U!g - CZ,llitl Qświadc~y:t 'wzedsta- Radzieckiego. w kor.1ferenC1ji pokojo- .k~>nfer~cji p~~~o~ej, ~e. sprawoz~a. 
tu Orgarilzaciii Na'rodów liedno\':7,o- wicie10m, pr;itsy, że ahi~y ,t1aleg~ć bę wei z Ja'Pofllą, gdyż nieo1be,Cno,Sp, me ko?ieren~J: PM'YSk:'t!~, ZO&tarues 
!tych -:- Rad~ :ęez'l?,i~czeńst",a i pod- Z~R:R w tei ko~feretlcii za,grtłzi~,?y prawTdoPOdQbni~ powaZll1e zmodyfL' 
stawienia tła JeJ m!(;;Jsce org1uhl, któ~ no stronie 7-ej K ,.~ lO ." t· w\I/t1owadze pohtycz;nej na Dałeikl:m kQwatte. 
l;yby łat,,:i~l pozw~lał na i.gń~)row~- ORmrenC)a mlnlS row Wschodzie. '" Z~n~z.Ył, on, że pewne pozycje,' 
lli!e"waruliikow i pOtrzeb bezote..:zeu- ,. h P I L' • K d .. wymlel}lone w sprawozda:n!u ul~ 
~twa tych państw. jakie znałai.ly, się I spraw I~gromcznyc o S~I I ano y MOWiąC o wyty,cznych chinskiej l'edukcji inne zaś z.ostaną CailGtoW1i.ełe 
~r sferze zajnt\eresowa~ USA, K,ollcep- swiadQmych fałs~rstw atakuje s1,ę NOWY JORK. 26.9.3'PAP) ,- W i)olityki .zagrani,czrfei Cza:ng:, Cz,u.n skreślone. Ponadto do sprawoz:da.!ll,i! 
cia.- o jak/iei mowa, bIerze s\~ói ro- tych. którzy stoja r:iewruszenie' na czwartek; odbyła się k<>:nfeI"e'llcja rr;tię podkreśl1 1, że Chiny chcą prq'wa- j tego mogę, być wprowad:zon'a, pewne 
dow,ód z akcH p.ropa~andowe!. ~z~- straży pokOju. a w i>J(~rws.zYtn..., rZ,ę- :Ozy mini:stręffi l\fodzelewSkttn i mi_ .dzić samodz.ielrlą poEtykę, n~ezale,ż- pozycje, które W. ogóle nie były 'VI( 

r~Oltęi ze szcze!,o_~nątnte'l1~yW~I)Sl)lą k:raię,demokr!łcii iudow:el y f:.urQ~ :U~trę;m:, spI:a\.". 'Za~. K'anądy Es,t.na od if.~nYClh wielkich moca.rsltw. _ ,nim wyszczególnione. -
w~wu~~ru~~~~~~~~.~d~w~ .....•. L~~~~m~o~~~P~'r------~~~-~~~-~ _____ ~ _____ ~~~ 
głoszoo,iu koni~CZll:0SCl nowel \VQlllY. . Oto co w New Yorku dz..; al uazy~ ~ę i Karia,;dę . 
. .•. "1\Hn. WysżyńsłO ostro zaatakował ,WaJa .;klasycznym nihilizmem" , ,. ' . . 
uP"rawianle prOtpagandy.woieUt'H~,i i . Zbyt. oczytani. by, 1;)odeirze~"ać lC!i,;S ; , . ,",' ",' K' , ".', K' ',' 
"'n~ósł formalny ~rojekt re~oJut.n. pO. ą meśw1iad~mość t.~g(,.c~~1l} l~s.tn~if,'! QJUSZDł.CZO.. OmISJO' ontro no , 
łępłaiącej ws~clkl,e posta,cle teJ pro- b~m. P!zYJać za~~ol,,, na'lezy .zectta :Op· DSZCza' FinlańiIi.' . , . 
vagandy, podzegac.z.e wOJennI. r::kp.· koł. ~Jącycil dZ1S. n!estetY,~naczflv, ..... 1',' ... '( 

tuJą.CY, snę z pośrod prZledsta'~~ciCU wpływ na ·P?łitYk~_!7t~nów Zler~n;o,' i. HELsl:NKI.·.26. 9. (PAP) - 'w 
kap1tahst:y'cz.nyclt . 1U?nOpolł. ':1~..,A z c~onyc~ ,;lIlblłiz1!1f:.m· 'l,est !}~ht~at Z'liVa'rtMik poseł. ZSRR w . Finlandii 
dotkliwym dla. s:ebie zdzlWlenictn niezaWisłośCi pohtyczneli .goSllQitar- c . . ...; ... 
usłyszeli wyliczenie konkretny~b iak- cze) państw llJaiych. ,:n1błliznu.'"!··' Abramow . wydał Prn.YJęcl.ep~z~gna~. 
łów. z podaniem czasu. miejsca. a wreszcie iiest oraguieni(l:u"taMwlenta nf dlaczło.nk6wc SoJusznwzeJ ~oml~ 
przede wszystkim nazwisk, Starą. hwałego i sprawied.iiwego pl)1(oi'!. .. S~l Kontroh, .opu.sz9zają.cych ,Fmlan~ 
wwróbowałlą melŁoda. przy pomoo:y. . ~. dl~ 
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spółdzielczości· bę~z;ie zaWierał . 14,'słron 



ł '
8. ••• •• lTruman podpisał ng I a prZ1J]ml.e 'az :""0' ',Z':WI···· .. ·z· nle'tro!!~t~z~~~~~~,z26~9,s~~1~~niosi 

, ,Prezydent Truman podpisał traktaty 

problemu Palestyny na wniósek ONZ przy zgodzie Żydów i Arabów \~:fiir{~~: ~~l~"w::,ji:'~::~~: 

bank Barclay'a 
Zrabowano 45 tysięcy funtów sZłerlh»gów 

. NO~Y JORK. 26.9 (PAP), Na po- dzial'u w wpro\Vadze,n:u~v iyc:e pla- oraz zosta,nle PO;l1fMITlOiWal1Y w ja- . KomIsja postall0wita :pr<zes!'llchać Młodzież czes ka 
sleldze,n~'l1 komisji palestyń<skej ONZ nu podZiału Pale~ytny, chyba że doj- k:'1tl \Stop.nin1.~otrzebrJe będzie Sto60~ \V poniedzialek przedstarwicieJa Iw- , .' C k" ~" 
wy!g.loSJł prZem(HV;en 1e brytyjski mi" dz:e do przekona~J~u. iŻ zalecCL'1ia \var,:'e sil)'. aby zalecenia te wpro- m:tetll arabsk 'ego. a we wJorek _ t~O. premUłr3 vran reWiCZa . 
nis,ter kolonii Arthm CreeC!ll Jon.es'l ONZ w tej sprawie są spraw'eclHwe w~ldz,ić w hICIe. rerprezentanta a·gellcji żvdówskiej, 'I WABSZAWA, 23,9 .. (PAP)- Od, 
który OIświadczyjr. że rząd brytvis,ki I ". ' . jeżd'żajQicz PoIsk:, czechosłowacka 

w;vrazi. zgOdę na lakiekohviek roz-1ProJ8ekt Ku m' Btet T" . ON'Z" brygada pracy im, Juliana Fuczika Wlązame zaporponowalle przez ONZ! . I U ymczasowego na.desłała premt2rowi Józefowi Cy_ 

~PJ~Zaez~e~~~Ó~~:~li!żeif (faI~Cd7~ '~r~~l~~~ I ".' '. . .'. . '. ~~~~~~WiCZOWi depeszę następującej 
CZQ;lle nIe opracują projektu. (la któ-j f t ł 'U'SA Z ' I "G I vVą.sza Ekscelencjo! Panie Premie. 
ry.z:godz<ł się z·arów,n.o Arabow:e ia:k zre erowany zos a przez ,na gromaozenlu enera nym Irze! 
i Zydzi, Wielka Brytania f,'iebędzie' . .' I Po wyjeździe z Waszej zniszczonej 
\I' stanie w.pro wadzać tego proj ektu I N,OWY JOR~, 26.9,. ~PAP), D .. ~le- Główne, uprawraienia projeiktow8.ne- pro;j'ek,t przewiduje, że k()JInitet I ~~?ucy, k:ór~ ,,,~puścili~mJ: z wie~ki~11 
w iy,cie, W razie gdy'by proiekt taki ga,oJa amerykanska uozyła Zgr;)ma- go komItetu b~łyby następujące: nie po,wrnietn w nkzYl1l naruszać V_I"a:lem, przyj z,~,m~:)y, ,~e eo powloCle 
,nie zQ<stał przez narody Zjednoczone dze~iu Generalnemu O~Z pro.ie~i;:ti 1) R0zstrzyganie kwestir wynika- . " ." ,. ,do CzechosłowH.c:1'1 pO]dZlemy drogą" 
wY6unięty, rząd brytyjski .iest go,tów maJący na celu utworzenIe tzw, "Ko. ,;'ących z <lXt. 14 Karty (pokojo'we ?a prawmen ,l od,po.wledzlalnoSCl RaHY \ którą wytyczył nam Pan w swi"m do 
zrzec się mandatu nad Palesh'ną i mitetu 'Tymczasowego", o któl'Jm I' ła\wjenie :oporó\<v), BeZipieczenstwa, Inas przemówieniu", 
opracuje plan wycofania wszystkich wspomin~ł ,mir:' Ma;-shal1 w s~ym 2) Wyda'wanie zaleceń co do og61_ 
swych woisk z Palestyny" ,przemówIemu , l, ktor~g(') zadamel,~l nych zasad współpracy dla utrzyma- N d 
Rząd brytyjski popiera równ1eż ,byłoby załaJtwlenl~ "Yazny~:h k\,;,estll, nia po,koju i bezpi~tCzeństwa, . 3113 

zalec.enie komisji co do udzielen}a w dotyczących pokOJU l oezpleczenstwa 3) Zwoły\\"anie \'1 razie po;h-zeby . 
możlIwie najkrótszym czasie n1e,po- w okresie między sesjami Zgroma- nadzwycza<jnego Zgtoma.dzecr:ria ONZ, w. Tol-Avl·Vie _ 
,dle.głości Palestyny. I dzenia Genera.lnego. Pro~'ekt dele- 4) Prowadzenie brudań i mirunowa- .. I 

na 
W dal~zym ciągiU s,we,go przemó-I gacji amerykań.s:kiej proponuje, by nie komisji bada'wczych, 

w'enia min. Creech Jones. iP.OId:kreŚIH, komitet ten składał się żprzedst.lwi 5) Us1Jnawianie ,w razie portrzeby 
Żf' rząd brytyjski nie będzie brat u- cieli wszystkich członków ONZ, stałych komisji ONZ, 

JE,l<02)OLL'VIA, 26·9 (PA'}~). W ,dr,Jiul !'ka aresztow<lł.ad'wóch Ż,uów, po" 
26 bm, grupa ltzbro,jo,nycli Żyd6w, dejrzan~oho udział! w napadzie. Je-
;po,dobno cz!ot1ków organizacji Ster-~ ... e_s ... l _r_a_nr_l);..' ' _____ _ 

Skarga USA na północnych sqsiadów Grecii na. dokonala napadu na bar.'k Barc-

·8ul aria i· Albania zaproszone" " .. 

l
lay;a w Tel Aviivie. rabując 45 tys. Aresztowanie korespondenta 
~1:nt~\V sz~erl:,ngów. ~ czasie utarcz !PIsma amerykańskiego w Trieście 
lO. Jaka SIę WYWląza\a, uJ'Pastnicy BELGRAD, 26.9. (PAP) - .Jak 
Z2'bi )j 4 ;,ol\:;lj.an!ów hrytyj!;k:ch i je- donosi agencja Tanjug policja soju_ 

- ale zgóry majq akceptować przyszłe orżeczenie 
dl:e,g:o ranili. Pomt,dto ra,mJY zastal sznicz'a w Trieście aresztowała kore 
jeden, z prz,eoh6dtr;iów. ,P9licia t\yier- spondenta arncrykańskiego dziennika 
dZl, t;e chvo.::h napa6tll Lkow odn1olS!o k ' 't . . D ;lW -k Ił 

NOWY JORK, 2,6,9 (PAP), Komi-16,kiej - zwrócić z zapytaniem do j pańlStw \~j~trz.ymalisię, od, decyzj~ a,ż rany., l omunlS ycznego " a~ y OJ: er. 
sja ~olity,czna ,Gen, er.alne~o ,Zgroma- Bll'ligar~i i Alb~nii.czysk,loł1f,'e są I do "'. ~hW,l~l otrzymaum 1niStruk'CJi z Wedł.ug dou.iesienia kores,pondenta Przyczyny ,aresztowallia nie są zn~ 
dzellla ONZ zarmo'wala SIę lako dru- ,przYJąc powyzsze warullkl, , I Som 1 Tll any, R.euteraw Tel Av~;vie policja bry(v.i n.e. 

'.gim punktem porządku dziennego I W dNlgiei cz~ś,ci posiedzen,la de1e-'I' " ' 

~ra,e~1( ~~~1c:t~j~~h~~~t~~~;;:;~ą~l~~~~\~~ ~;~eUs~~~!~~~~~~~'~:,or~,~d~~'~~~~;c~~~l~: I ReJ- 'I' e r.a d a P' r e' m i e r a "G r e c 'J •• I 
i Allbauii, nie będących członkami do Radv Bez;piecz.eflstwa lla jej sąsia .' . . . , 
dOPUiSzczellla <lo debaty Bułgal'l: k'eJ i powołując SiC na skargę (J~ecJ] I ." I 
O~Z, ~Vobec s:przec:\\~u Związku R~- dów z grudnia ub, roku, --; pOtwh);'zal pod naciskiem rodzimych monarchistów i miSI"i bryłyicdKiel' 

.' dZlec:klego. Polskl, Czechot.'ilowacJl, wszy'Śtlk1e znane, o·skarzcll a pud a,d- ,"" 
JWg'osfaw;,i i {}.kra~y w stos,ut..'ku do reBem ,!u,g~slawii, ,~ylgar;i (fi ~;lb?:,~jj, Czystka w policii spaliła nq pa newce . i r;::l~ ~reckI ~.'ie, j~st y poWaŻt1L(:t1Y ,do 
'U,warunkowun1a z.a.pmszema tych P.o,dczas d",b~ty \:slOd del~,.,acL L:5~ . '. . . .".' p. Zlopl owac1Z.1IiJ.d ,ZllIlał} personah~.Y ch 
Qwódh ikraj6w przyjęciem przez nie znaJdowal SIę setkretarz stat;l1 Mar ,MOSK\\., T,A,,26,9 .. (PAP) .. J, ,a. k ,d. onos,11 S:ę., z ostra. krytvI,:l: ą ze .strOrlY.' prasy w orgacJU~h bez,r:cC'zenlStwa, bez Jego 
zob9Iwiąza(]!a podporządkowania się sbal1. z. Aten ager:cJa 1.'aslS. preml~r ,greckl monarc;hJst:V(:Z~lr::J, , ; ',I:~ody, \ . r 

decy,Z,ji Generall1ego Zgromadzenia Przy;puszczasię, że Bułgarzy i AJ- Sof~Jl!1S zlo,zyl n:edaw~o oswl~d.cze- Je~ell z dZlenmko\v prZYPOlTIlllU S II 

W spra'\';e greckiej - postanowiona. bańc'zycy przyjma stawiane i:J~1 nie,. :t;sp;ro~wane przez kO~~ bberal- ?ohlll~OW1; żcn:?wlrchiś.:i pOI.:;iadają 3anochod eskort V 
na sugestie BeLgii. mającą pOlparde przez wię,kszość kom.i,sii wanmk1, ue. ze, n,alezy, p~-zeprow~dZ1C czy~tkc !fSZCZe w~ęksZOtsc \V parlar~l~tJ~;e~ ~I k" G ,. . I. ' • 
Ano-Iosasów ; krajó:w A'meryki ł'~aciń lakko-l\v:ek przedstawic:ele oh:,] tych w POllC]'. O';\'J'aclCZenel to Stpou:alo LriaCZe] mow;ąc:, mogą o,bal:c Sowk I f O a re&Ji BaleC lam na minę 

.. ",' sa, je:śli będzie Ol/l próbowali osłab:ć' LONDYN, 269. (PAP) - Z Aten 

K' , I b' I W B t l. - ,I USA \i!l'l'hr\vy·mn[)ar~hi~t:<iw w,:al;'~lij, ŻA·'nc :d9:t;Lq~~:=t,,~el??-mqchÓdw()~,s:~o'\:vy,~l}~. 

O um la zerwie Z ' ry Oft·ł<ł 1, ~ :. '-- ,dąr~eNi,i;Dęllic'li..;;Ql>!ąteezQ)ie:3,o'fun;s ;~rt;u~~y I:Tolagr:~?kregQna<woClZe-' II: . , It:IJSiał'Oś,,"," ,ia,ldCZYĆ'd:óennik, 'arZ01n,' teg?TskleJ .mlę<1z~ Kozan~i i, FIOlrłna W'7 
'I, me . będwprzelrTmwadz3nę żadne ppłnocneJ GreC,lI --, naJechał na mi. 

5710 do' KVialwwtlycb de'JtlOtlstracji I'zmianv w Organach bezpieczeństwa, nę, . 

traktaty handlowe ? przecJi,vko wspomtli~nej (lOcie USA,I ReJlterada Sorn1isa zo6tata jedna!, U lO k 
Studenci! urzędlt}:cy defilo,vali przed! '.\'ywiJlana II:e tyle kampanią prasy cIecz a więtni,ów· 

rej Wy.powiedziano przywileje, z ia
k.clh korzystała fiota handlo\\'"a Ko
lumbii w portadł amerykańskic:/], 

Przed 2 t)"godn :ami w Kol'umb:i do 

ambasadą amerykańską, WZl;OSZ4C 0* momlrchistycznej, ile tym, że szef . F lO 

krzyki: "pre;;zz. J.au:ke~ami i ich im- brytyjskiej rn'sji pOllitycz,nej Wick- we·· ronql 
iperializme:rn", Thtmv, ·o,brwcily· am- ham s,przec:wij ,s:e dymisiol1o,waniu P'ARYŻ. 26,9 (PAPL \:Vedlu,g !nfo,f 
halSadę ka!:Tl:eniamL oficerów żandarmerH i podkreśl!ł. że l11acli ze ~ródet urzędowych, w. de'" 

NOWY JORK, 26.9 (PAP). Z Bo' 
gotydotlloszą. że minister 6pra w za
gl;allłczllyc1h Kolumlbii dr Dom:n:go 
ElSgeura olś\Viadczy~, iż Kolumbia za' 
mi,erza ()dwołać traktaty handlowe 

~~ttr:~n~,c~~~!l~lt Brytanią i Star,2- lokwal,'fikowonl" d,o', ob· ·0" ',Z,U· pracy 
Dr E6geura zaznaCZylI że Kolumbia I ' .. 

w przyszłym tygodn!tl udzieli odpo' . 

pa rtamen.'Cle Lot-et-Oaronne z .ubo 
zuCai'rere zb!eg;lo 73 więźniów po" 
!:tycznych, Policji udało się w piątek 

,o ś:wh~:e ująć 2 zh'e.l:!;ów, Pościg trw,a 
Uc:eczka nast,wila PO umyślnYhl <spo 

wiedzi na notę amery'Kafls,ka. \V któ- przez Koml' sJ', ę. " SpeCl" r::-f'lnq l ~.oia, .Ja~lko\vski ?zc~~eóall z ~u.ll::ll~, \...A. \....z.ame;:tei tUgen;ll~;Z z Nowel \\'51, 
. ~zac;ha Jan z \VolO'1nj'na. iki.qk':;:Jk 

\\oJow<łlliukrótkiego śpięcia'. l\tóre 
pogrą;ćvto o,hóz \V ciell1~lościaclJ. 8 
v,arto.wcllrków obezwtadTl;G~10: Przy'" 
byc:e posillków t;apob:cglo wydosta"; 
u:u s:ena wolność drugiei fali zbie'" 
.I!ÓW w liczbie 300 osób, 

R szerza '5' .-a WARSZAWA. 26,9 (PAP» Dc:,:yzj:1 OZ "'r; kompletu orzekającego l\omis,d Sp~"-
Za pe,dzen:e i rozprowadzal1l~~a.-' BogusIa \V z Ghotomowa, . 

mogonu po',vęJro\val do oho/u 111'.1- pónadto. ukaralłO kilku.dz;:;;s;to'::u 
cy: SIerocins}( I\Fkola.i. Cioholls Jan JJotajenmvc,h garbarzy. szabrown:
n-z ElznerGwa, Ch~l'Q;l1S Jan,' z ,';.1\11'.).- k6\\' i lapo\\,'ników, 

straik węglowy W Szkocji c;jalnej sk:C'r0wani zosia 1i w Llb' ~".lVill 
LONDYN, 26,9, (PAP) __ Strajk tygodniu do ol,otu pracy m;t~J!.v 

innymi nastelJujacv szkodnic,v SJl21\U 
w lwpalniach węgla \v Szkocji, który , , 'p bl d k I r~)Z,pocz~ł si~ weowto~'ek ro~sz~r~~ł ;a~~~s~~a~~,~~r.~l~~~,~~:zlouz:eie 11\:'~ł1la ,'·ro. em' opo at owanl1a mil ·IBonero' w 
I'Hę, obeJmuJ~c 1 .... ty:sęcy gor?~'l{O ~ Pvtloch Kaz',:mcl'Z -- prz,;,ctza\:1'k .. 
w 43 kopalmach w LanarS~1l1:re 11 Zakładów vVelll;;~nvch nr 6 prl:~;nY- .. . '. . . :' .• / . ' 
Stirlinkshii'e, sIu włóki1eoni·cze.{O w Lodzi Z:l sysre- . 

CZ: "e c' hosł'o, wac]' l' nlstrów swej partii, którzy twierdzą. matyczne \vynos7.en:'e przędzy l za- W ' iż podatek tenpokrytv' ma być z in:' 

O . Z · d wl~zowe kładów - na okres J8 tn:es~~;;Y , " Iranie en la e, Wraz z Pvtlo,chem osadzono ?:[l 269 (PAP) W "., d dł . nychźródeł. 
';vslpo'ludziar yJ \':'Tnoszcni,u "/)rz'c'rlzv, PRAGA, " .. -- praSie JUz O ·uzszego· czasu porlemlka na Czechosłowacki minister finall1Sów 

no ' 'W"gr' zech ' ".', czeskiej, zwłaszcza między organem t"emat speeja, l~ego P'O,datkoW>a.1lia l~i dr. DOIsJllsky wysuną.ł r.iedawno W 
~ wz.crJędnie w handlu hlllCllSt;k,1\v,'Hl k' t'l' k ' t . R 1lo.ne1'6 c k h P d d R 

ES 26 9 (PAP) W " czes "ieJ par l omUlllS yczne] ,,~u' w zes lC. ,o 'C7 ... ,'lS g y " u I SWy111 przemo·"'l'.cnl'u do O'o-t'nl',ko'w 
BUDAPZT, " - ę, przędza kupców jodzkic'h: ' d P " t VY b N d d ł d de Pravo" organem narodowych Bac:;; r3;vo, p.o.Piera .p",roje.kt mln ts, Ta I,W Kl, <l,-d.nie pro. jckt utv,roI'7.enia t. ZW" 

giel'ski B~nk: aro owy. P,o .a. o 2 Trojau:Jwskieg;o .Jana 3, i\b~~i,,:e- jalistów "Svobodne Słovo" toczy się fllla~sow, ~h, Dola.nskye,go opodatko lt;dowych lwmisYJ' pouatkow'Tcll, zło,_ 
wiadomOŚCi, ze osoby WJTJezdzaJące w;e'z~! .Ed\varda. 'l, (,JsitiskiCE() I-h~t!- ama 111 h l .J h t h ~ ~ w.. . n,' ]onowy~ majątków ce e:n żonych z prostych oby\vateli, na~2żą. 
za granicę w. . sprawa c pryw'a .nyc I fY.-!W, 5, Knzicki l\Le."C'ZYSlaw. \Vl,~\ś::j~ W l'OJńCn I,i~to~adn uzyskama pnk, rycla wydatków,. ZVJ'lą c"ch do \vszurt.kl'cll c.~'L'l'onnl'ct'" POll'_ 
nie będą otrzymywa:ły zezwolema na c'e,l zakhdu masarske,go \V Luhl'n:e 1\ u u :. ~ u h d l t.) J " J vv d ' b W" 'k' . C 'z~nyc, . z 11 Zle cnicm pomócy mac. tycznych oraz przedsta,w'icel' organ: 
wywóz ew!z,· , za odmowe S'])neda,i,y sloninv i P[)~ O rady Uh" 191, zwórki l'lalne] toJnikom czechosłowackim po zaeyj :mwodowyeh, Zdaniem \ych kó 
__ ~ ___________ -.I Meranie zl~acznie ,yyższyc,h ~e:l :'-.1 \łl' A ':;:Z·VN'(J"I.'O"l' :>,6,9 ("PA,'P) \,\!, 1 O szkodowanvm ·tegorocz·nA ~llSZ'" - lU' "b' 

JIO wyroby mi(~sne u]{aranv został p,r~y- ~e" .,,;J ";;, r l l'i, Co , ... , ',.~'; ~,' • ." ,,-' ,'~ ": ~. ,', łSYJ yłoby wyluycie Ui,Tytych ma 
wna. 6.Dr.abecki W,a,lerian \vla:kl';'f'l ł 1,,~h .. zbLZUl1J dl do ame,ry.kanb,e/1;;o "Svopodne Słovo brom polltyk'l m: Jątk6w czesk,ich miiionerów 

OCZEKUJCIE 
2. 

(p. 1428), 

Fraszka, -Sport 
Widziałem ,(byl to sen) 
wyścig o;l:miienia cen. 
Tak się stało, 
ŻQ masło wygrało 
po zacieklej walc:e 
." boczkiem i smalcem. " i 

C 
, ~IENNlK ŁóDZKI Nr %ł5 (8U) 

budki 1417 na bazarze kóży,.::k:e~o de,partamed~ ~t~nu stwler,dzaią, że 
(W-wa) uka.r~my zostal ~rzywną \V rz~dy br:,riyll'llkI l a:mery,kafliS'ki uzgo 
wysokOŚCi 500,000 zł z.a upraw'a'1ie dm!y tel"Tl1ln rozpOCzeCJa .obrad m1-

I hadhl ła(lcuszkowe;~,? '1 grama, ;1zeni: l1istrów ,srpraw za~raniCZlly~h, 4 }\l~
W celach spe'kulacvJTIych wl<:k·;l..v.::i1 carstw w LO,nd :l:nle !la dZlen 20 lr 

I llości wetnv.: . s:opada br. 

Radioaktywność . bomby . atomowej 
wpływa rzekomO dobroczynnie na zbiory w rolnfctwie . 
PARYŻ, 26,9 (PAP), Według do- \ i uawełllY okazały sic;: tr;ykwtnie 

niesień agCllcii fra'l1ce Pres6e z Tó- \NiGksze niż normall1 ie. 
j ikio. rolnictwo w oko'licacJh Nagasal,: i _ .. 

odczulo obecn!~. nieoc~e!kiw.ane ?~.-l Egzekucja 
bl"oc.zy,ntle s:kUVkl radloaktywł1oSCI, I. ... .. 
wywolat:ej wybucfi1em bomby a to- I memlecklch zbrodmarzy 
mow,ej ,'0/ rok'll. 1945, Radioa:ktyw-! BE'RUN, 26,9 (PAP) Sąd amery
IlOŚĆSlPrzy,ja mianowkie rol.,i ChV11 kailskj w D~lcbau skazarna śmierć 

dwóch SS-manów. Józefa Neuner,l 

SPROSTOWANIE 
We wczol'ajsz;y-Ill nrnuel'ze w llcln'ologu 

Ś. p. IGNACEGO PIECHOTY 
przez niedopatrzenie te.chnkzlle opU,,<;;z(,.zona zosta.ła ~ godzina w:ypr{)~ 
wll..clzenia zwłok z domu ża.łoby., Nast:Wi ono «ziś o godz. 15_ej. 

A lIł 21& 

W nied:zielę 28 b. ~. o god~. 12 na cmentarzu ży
dawskim odbędzie się uroczyste odsłonięcie pomnika· 
mojego nieodżałowanego męża 

B. p, 

Izraela Radoszyckiego 
Jes·zcze wię,cei . niż tlawozy sztuczne· 
W fermie d9'św:adczalnej na przed
mieściach Nagasaki, podw.oiły się 
zbj.ory z\boża. a zhi.ory żieml1i a:ków 

!. Ii.erma.,n,a .z!sc1he oraz POt. Jkj3lnta.j ŹO·N li 
niemieckiego Heinric.ha Otto, za za- K"'l 

nm~owwie w ~ufu w~IlY H~~ i=~~~a~~'R~~~~~~~~.·I~~~~~~~~~~~~R~~~1 
homJbolwca amery!k:ańskie,go;. .tP. 1428> 

o c%ym zawiadamia 



=;Z~;~;;~Odn:n:~~~epOl_ Ola(zego podróżni wol~ autobus od torpedy 
~!:e'~~r:o::~~:aja;:so~~ai~Ó~yle~~!: SIUSZA,y ·wniosekD.OIP Łódź D obliżee ceny biletów i zmianie rozkladu ,jazdy 
gie lata spędził, za ocea:nem, odbył ' 
szere~ wY'I'-raw naukowych po,l(ana- Pociągi motoro:ve ~a trasi,e ŁÓ~ŹIP?źn::, gdyż .pbdr6Żl'lemu po dosta- zbyt wcz~snY. gdyż,przyjazd do Ło- możU~ie najwię,ksza, TO 

dzie l Alasce. badał wyspę I(ościusz- - Warszawa 'n1e,C1eszą ,slęduzą mu SIę do mIasta pozostaje mało cza dq poąróżni z.yskaliby na tym. aby Zwazywsz:y, ze podroz torpe~ 
,kE na Pacyfiku i w Ameryce wygłosił :frekwencją. W ,okresie letnim"\vY- su do załatwienia spraw -' w urzę- pociąg odchodził przynajmniej o g. przedstawia szczególnie w okrero.e 
setki odczytów o Polsce~ nosiła onaprzecię~liie,29. O'sób dzien- dach, , 20-ej. zimowynl wIększe bezpieczeństwo i 

Ust zamieiszczamybcz komenta- nie wcbu pociągach łącznie. co sta- . Byłoby wskazane, aby czas "V'yja- Prz;y opracowaniu rozkładu jazdy wygody niż autobusem, przeprowa" 
rzy.M.ówi sam za siebie, nOWi zaledwie ok. 30 proc. miejsc. zdu ~ WarszawY wyznaczony. był na n~leż?łoby przJ1ąćza za~dę, że raz dzeniep~ej kor~kty yv WartUl-"Wielce Sz,anowuyPan:e Redakto- " " - godzlllę,7 ~ll1ą! , plętosć c~asu mIędzy pocIą~ami mo.,. kach przeJazd';l pOC'J.ą%aID1 . n:0toro-. 
r-e l 500 -ZAMIAST 700Zf;. • R6~ivnlez wYJazd. Z Warszawy, po_ torow:yml a zwykłymI, bIegnącymI wymi zapeWl1l 'lm nIewątplwle du-
~ N'a krótko.lPrzed \yo-j:nn, po!wróc;- DOKP Łódź ,wy::;tąpiła obe~n-.i~, ze ciągu Nr ,305/306, o godz. 18.10 jest w tym samym kięrunku, musi być żą frekwencję. j. w. 

rem uo OjczyzlrlY zcHugoletnich wy- s~u~zn~ \,:mo~~lem -~? Ml'111SL~_ OSTA ' AJ 
prąw z zamiaremoipracQ.wamlau.au- s \~a KOln1:1nIkac}!; w k orym uzas?:- " TNl TRAMW 
ko-wego j lhera.'cikiego zeibranyc:h ma~ dm.a. kOlllecm.-0SC. przepro"'ladzeJ.ya ,,' , '. , ' 
tet::afów, WYlbuóh \voiuv unieuwżli- zn:-\an)v, ce~le blle~l '~,rozk!adpw " ", ' , " " . 
W;I:, mi ,zmn~er~e'l~.ia. l~~' zaw:lerus~'e ~i?·~~o~(Con~~a~~~;~i~z~;:lizi~)ler; " ,. " , • " ' 
~'iO~Jeuni:} ,~~s~vtęc_~'!~~;l \S~ę, \V!:ląc~~n: fr~kweneja torpedy nie W'~~sta'na- Gdyno'c zapada - łodzianie stają się rozmowni 
~olgan",O\\anm a ru,-,]: ?l,;hIOf,,Y PIZ~ dal i \N sezonie jesiennym., " . 
ro,d~r w r~:)~aich Ml1;~>sters}wa Le,:;- W·.obecnym stan~erzeczyautobus Łó~zianiesą na ogół inałomówni-lprzystankl1 na rogu Piotrkowskiej il tura. że zapóźno do domu,wraca:m., . 
TI1~tJ\\ a" iU\~azaJem bo\\ !~111, r:e w.cha- zwycl,ęsko konkuru,' je Z tOl·pedą. _ VJCL, my dl ,a , kontrastu tramwaj war- Próchnika stoi jeszcze kilka osób. 0_ Dwaj zaprzyjaźnieni ze sobą męz
OSIe _po;wo;'e~ny~n za,b~tka'l111 przy~'o- Przejazd torpedą z 'Łodzi dOWarsza szawsld. Wszyscy .pasażerowie zacho czeku:iacYLh na tramwaj. Ruch uli- czyźni, balansujący na pomoście i z 
dy ktos m~Sl ,SIę za~ąc. Z.lekccwa~y- wy tnva w najlepszym' razie 2 .i pół wują~,:ę. jakby nawzajem dobrze się czny ustał niemal zupehlie.Patrzy- trudem utrzymujący równowagę',ną 
le~Jl' 1~.a,tOI!11laiS L takl,~' s!fJ[awYJakgodziny· i" kosztuje 71)0 zł" podczas znali.-V'Jdają się we wspólne rozmów my z niepokojem w stronę placu każdym przystanku podrywają sIę 1 

rn:,esZ,Katl,1e,meb.1e ltp. :t'-l:~dy t,ych gdy autobus przebiega tę przestrzel l ki, padają gęsto żarty i docinki. _ Wolności. Może już nie będzie tram- rozglądają, wkoło, . . 
rzecz~ me docentałem, a co:z d~plero w 3 godz. priy cenie 5-10 zł., a nie- Niel~zadko v"rybucha. energ~czna u- waju? - ,Cz:y to już Nawrot? - pyta 
,obecn:e, gdy tylu było bardzi-eJ ode dawno uruchmiony autobus pośpie_ tarczka słowna,do której mIesza się Kilka osób ,zniecheconych długim jeden, 
l1"!-.nie ~o~rzehuią:Cych, SądzHe!1:1. '. ź:e sznyza, tę samąccl'lę' Co tórpeda kcnduktor i inn~pasazerowie. czekaniem rusza pieszo w stronę ul. - Nie. Jeszcze chyba n:ie, 
dla mOIJej P.racy naukowej jak'ś kąt przewozi podróżnych w niespełn'a W Lodti jest Inaczej. Obcy ludzie Więclwwskiego. - No, pamiętaj. Bo będziemy InU~ 
zawsze z~~aJ,dę, , ' " dwie godziny. Zważywszy 'także. że nielU~l~ie odzywają siędo siebie.- Ale oto i tramwaj! Wyłania się nie sieli wracać kawał pieszo. Już tram._ 

Prz:e,d ,kIlku miesiącami o,dnalaztem torpeda' ma ławki twarde, przy Kontakt między pasażerami ograni- spodziewanie z czeluśojnocy. mknąc wajunie złapiesz. 
w)ększ.'o·Sć z:biorów naukowych. nota czym czas' przejazdu różni się. z.ale- cza się do zdakowego "przepraszam" szybko i podzwaniając wesoło. 
tek i Umów. Szkoda byro:byzrrnar dwie o pół godziny '.'1 siosunl~u do lub dopytania: ,,ozy pan wysiada?", \ MIASTO IDZIE SPAĆ: 
lIować wyn;;!" i killkuleinkh lPodróż,y. pociągu zwykłego - nieuzasacm:o- wzg12 d.ni e , bardZIej po łódzku: .,Czy JAK W RODZINIE 
dlate!go też iuzyskakm urlop z Mi- ne wydaje się pobieran'kt aż 700 z1. pan sohc.dzi?" .' . I Wsiadamy. Wagon jest niemal pró 

Pasażerowie ubywają kolejno. 
Tramwaj zdąża szybko 'w stronęlll 
remizy przy ul, Dąbrowskiej. Praca 
tramwajarzy kOl1.CZY się. Ostatni :pa
sażerowie - odstawieni do domu . 

ulsterst\va i zrezyignOwatem z wy-za bilet, Haczejbyłoby słuszne, usta_ ' " my. Konduktor wita wsiadających 
id'a:dóy ... 'na Uniwersytecie Po.z:rtań- lenie opłat.y wedhlg' 3 kl.. pociągu WThCZORNA' MET~l\'l?RFOZA miłym uśmiechem, tak jak się, wita, 
slómw b,r., by '\"1 ciąguszer:eJ?:'u ll1ie~ pośpiesznego, a więc w '\vysokości ,M~łorpówny ~~amw~J łodzki zmie- pow!edzmy, gości, którzy przychodzą 
.sięcy opracować z'e,bral}e materia'l,y. 500 z:t. ' Ula, jednak, sWOJ charakter. gdy, za- z WIZy't!l. , ' , .. Gdytramwaj zjedzie juź do remL 

zy miasto ostatecznie pogrąża się w 
krÓtkim ale głębokim śnie. 

fvluszę os:edlić się w Łodżi, bo rów- " ,', ' pana noc l g~y podcza~ ostatnl~go W~ląz:UJe SIę z ~le~sca nastrój 
fw~zeŚill;e z pracą lHerad;:ą pragnG NIEW~GODN! .RO~KLAp JAZDY I kUl'~1}",? (\~~iOZl do; do:now ostatnIch, kon~ldencJon~lny. Nlel~czni pa~aze-
opracować do,lmmentame filmy. ,G~dzIny odjazdu 1- przY'Jazdu po- Z8pO~ .. Ol:) ch pas~zerow. " ' ..' rOWIe są nle~k~e IOZmOWnl.-:-

I cóż się okaz,do? .' C"lągOW, motoro~~ych ,,-Ile .s~ dost~so- " Os La;ru tramW'~J. to ,cos, Jak os~t: ~rawdopod?bme , !lle b~z znac~en~a 
W.O. 

Zam:aGt twórczej ;pracy mamuję w~ne uo potr:z€!olud::i, Interesow., nI ;I?Q~ląg ,z <:blęz~e~o Inlasta. Jesh J~st fakt, ~e częsc z nIch znaJ,duJe ' 
dzid) za dnie.m (;a szukall1ie!pokoju ktorzy, .głown1ekorzyscaJą 'z torpe_ SpOZll1SZ Slę l uC';elm1e. ci on przed SIę w staffie zlekka ... hm, pOWIedz.:. Sądy obywatelskie' 
zwykłego ~me;'blowane.()'o 'oko'u' dy. Tak np. pociąg nr 301/302 00- nosem,.czeka~ę zmu~a., _długa dro- my - podhumorzonym. " ." 
prz~' r:~ldzinre' zuttzy:rn~-ni. V g,d~i~ chodZi, z Warszawy o godz. 8 m~n" g~,któn: m;tSl?z odbyc'ples~o skoro l - Panie ko,ndukto;; - \yoł~ j·akiś W ni,ed.alekie:j przyszlo:ści na ter~~ 
_' ,li', r: ' . '_ i !~, ~ em,_, . 20jprzybywado Łqdzi o godz. lOlme masz pIenlędzy n?- doro~ę. , sz,pak;0waty Jegomosc - Jt;dz pan n;~ 'ca,tego Panstw,a ZO'st~na Wj)fO-

l
t
ilOg' ~Jr~ S~POkON'J1~ c Ph1ti,c1C, b SzU'Uka'!ld1 min. 50 Pora przybycia jestzbvt -Jest ee"'{,Ztna 23 Zm.1nUtamI. - Na z zyclem bo i tak czeka mme awan- wadz<o.ne sądy ·ohywatelskle. 
rze-Cl 1l1;eSląc'.i te o ,eą-c, y rzą' , .• " . , '. .' , 

Miesz:kalliolwy mn:e ikol11JUŚ .narzuca!· .' . . t" . 'd· h'l b b 'Dekret. zawI·er,a.j8jCY prze~ls.:y ~ 
;~~~am T~~rywałtni&,. Szuka Dm , pri~-~ loop,-o, '.,'1' 'r', y" "w', 'O'.n':le .. , O' 'II W" ' C'" .. e,' ez ,przer' W ;i;~~asi~46h~~k~sl~z.wO~R~vp:uNrt ; ,u_orpJ'~ ~ Ogo~.! el~l w, ",- zt-enn I fU - ,po z 64) \vymaga on jeldrtak uzu,pet. 
Ło~l.zk'n~ : 1: C?idzH~itl.l1le odbYwa:~n, .. po ni,enia vi postaci rozporządzeń wyko-

~~g~~"pha'~-fce~'l:[lf~J~~~la~\f, mn:e po- Nowopowstała,,' spóldzielniozoopotrzypiekornie W mqkę i armatury do pieców 11.aWCZych_,,· , 
Wśród póhniHm:lOwej· Łódz.i, de Mea, przew~'~illą sa.dow obywa~e~· 

znalazbem dOItychczas rodziny któ- PiekarnIe lódzke wvp:ekaia kJh.' p!,ekarze podjęli myśl zor.agan[z,Hl,l-Wy,pieku pieczywa artykułów. sluch Jest. Z1bhzeme sądu do . sze ,-
. 'b ,I" .' ',' ,,~,' 'k" ' . " . k' " "d' l' kł ' S 'Id' .' 1 'l'i lb k:C:h mas społecznych, pOWłerZe!1 l e ~::a ' y 111O<gla l ctl!cmla, wy.naJąC: po: ~},J, salulą ilo·Ść p1eCzy\va.Poz.a 'Ple 'a'-- !11a. POilnocmc'Ze] SPOl zie m. • .ora po' Zl~l'l1la za.n es: a o rzymi za obo.W'iązków sędziowskiah obywate" 

lasny, ~ZYlSty, za kto~~ zwyczajllle., ·,Ii-ami spóldziekzymi. 235 piekarzy urucJl0mUabv środk: traasportow~~ kres dóala!llia. Przeimlle ona równi·~:~ 10m. óeszacym slię ,pełnYm zaufaniem 
po ty .. :dzkil,l_ ch,c ę .z~'1)!ac:c. irzeszonyol1 w ce~hlt wy,pieka dzilen~ : lnl~1atywata z9sta:ta.zte,~lizqwa.r:a: pr~w,;iopo{hbnie pQ!średni'c~:wo p:-zy miejscowelgo ,społeczeństwa. 

Coz będę l obIł ~ nie p on, ad 200 ,tys. kg, ,c, .rul-eha,:.bulek. dopiero' 'cbecnie; One,~daj ',Vce·::hu l\OZPfo\.vadzailfu' mak,iprzez fundUSZ 
, I • - ": ' , , ' k d" l . . b' A' " , , "d • k' Sędzie"1] obvwatelski'e"'o jego za" Nt'e 111n..g·ę ""'edzlec~ na ka,.1,u ""eJ'de Pi e' lr,'a!rze nr',;'watr.!', ntr'żymuJ'a m'l-. p:ea.rzv ',0- ·DY o Się w,a, •. ::r,l:e,",Z,i: ra, me ProWlZac:vmy P;JHUę zy Ole- arma" '... .' . ',," . . 

, v· ,~l': . ' " !IN, ". -' ,,. I-' ,y . ... .; ',,," '" p', o''Z-um en'u' stępce i ławników \\i-ybierara,dJa gm1n c/mym ,pi'ZYlaClOlom ktorzy lm.ne na kęo·d j<'unduszu . hp1'Owizac:vi!1c2:o. na ,którym p,o za·poznaniU s'Je z ·7.a~ nu. oraz U1"U!Cnvml:v ~r: ~ " ,. l"b' cI "~1, 
kilka tygod,ni przygarnęli, g'dyż za :któr:v zakuPuie ja w tereni.ei r()ZP1'O~ twierdzonym statutem założono spGł- ~ ,Fundus~em Aprowl.za'CYJUym l~rze-I ;na I LI r~' a .:me!M~ " 
,'lk d _! ," :k n" • li· dr '- \va.dza w<śródpiek:1rz.vza pośficdn;(!t- dzielnię_ Na członków. zilpj'sa!/) się l1J1ał Zlhoza, . ~ad~ oibYWatel~kle sadZIe będa ko~ 

klJ; a "li' WroCl z v~Ta, a ... Jl loC ... W z;, 'we'111 , Beli. . .. t;a razie. 63 p~ekarzy deklarują.: u- Nowa placówka przyczyni się nl-e- legJ;aln:e. w sktaluzi'e tnzyosobowym: 
[l~. :Wjem. c.o .z~~o:b~ę. RO~lJę~?J 11ziałvpo.lO tys.~t .. zawo,elnj,edo us.prawnienia pra,eypry- sędzia i d\vóch la\v~ników. W sądach 
na1l11~t. :pam1 ęL:V],-!Cy, P? dJblelgiUllOI ,v e Już na wiosne w roku· bieżi1!~ym Nowo'Pows.ta, la '''iacówka.poz.a zor- watny.oh pil;:.karńw Łodzi. które w tY,cJh rozstrzY1g.ane będą sprawy drob 
11"r{)'k P1 Wo" 1 C Y w par da"'a~ sjp odczuć \v roku brak :h, le-·, , 1-' . 1 d d ' k~' l, J,.na, acu . 'li,OSC, Z '. vv "" • gamzowamem śm:li~ów transpo'rto- z.aopatry\vaniu u ności w c:hh;b za- ile. !gpra-wv COl z:~enlle. sDOry. ~ore 
ku Juliauc'Wskim i będę sohie przy- ba na 'skutik trudnoiśd trausP'nt,)- wychuruc:hcmi dostawy do ł:,ndz: po równo kartkc!\vy jak i w,olnol'ynkowy mo,żna i trzeba zakończyć przed 5[1'1 

pomiual Alaskę. Na Alasce Jest zwy- wyC'h FumluszAprowi.zacyj,nV!ł:-'o- trze:bnycih doremontówmecó'.v arma odigrywaja w 'P oróv,'ila ni:uz mało d,o- dem pOigodzeni-em się, po'lubownie. 
:zai. że 111m, opuścitny szałas" nale- POliO\~a·t wówczas piekarzom łódz- tur oraz będzie prowadziła hand;;-l t.q.~ rozoudp-\vanymi piekarniami spól- Wprowadzeni!e sadów obywatel" 
zy ?-arą:bać mokrego; drzewa, by wy- kimsprze,daż maki \vskładachlla ~e· różny.Cih potrzebnych poza mąka do aZlelczymi decyduiĘ!ca role. (hl. skiCih jest tym hardziej ważne w 
6chllo, nim przyjdzie. nastę!p!~a. Ale renie poszczególny:,;h po\viatów.'bi- -chwili nbecnej, gdy na sędziaclh za-
boje !Się, że w Łodzi ani d·re\Vllla. anl ż.aj:lC na\'vet j·ej cei1erlavokryc!e kc- wodowy.cll spo-c.zywaia tmane ł od-

, sztów przewozu. Piekarze jednak n~e R'o' 'zpra" -ę n- . odb I ' d . 1l:1a:m1o'ty nie z.astal:bym.·g,dYby'ill WY-rozporządzając środkami przewoz-()-' ·wa SI le y a PowIe- zJalne \o:bowiązki. a sprawy 
brat się illa !<Ywy na ·Piotrko'\Vską, wy:mi niechętn:i.e zawi-era,li t,~tran-, ' . '. "' ., drobne. ikwali~ik'Ujące sie do po!jedna' 

I co mam !"·o,bić? sakede.co dokUwie Q:dMło siena :nte . ni.a zalatwić mOże sędzia niezawodo-
Mo~e mi Pan Redaktor poradzi? r-esie ogółu '!uieszkaticów ŁOdzi. poz- . Sprawa dwóC!h kierowników wy- niczącym l'ozipl'a;wy. a bratanek k- WV, sędZ':~ zWYlb0r,u •• ', . _'. '-,' 

Stefan Jarosz". baWIonych 'W dOSitatec~nei il()śct ci11e dzialó'.,," Zarzą;du (>"ett.a ~ódzkiego - g.c - me,c. Walewski - obrońcą z Sądy Oioy-yvat'eh;kle. Jl!stITlląly .luz w 
. POWy~szy list lest tym przykrzej- ha .. Wówczas toirz,eszeni w c'e~hu Czarnuli i Seifert7tzo-stata wyzna- urz.ę.dlU. Pol~pe- ~I'~SZyty ISle wielkIm za .. 

SZy. że' dr. Jarosz w osta-łn.im okre- Gzona na dziel! 26.wrteŚlnia br. go!dz. Ka,żdy prawillik. a nawet i cz.to.- ufan,~e-1!l w~rod, społ~cz~ń-st:ya. 
Sł.e' wOlJny, będąc w Zakopanem, Ucr 9, ta rano., w!jek nie mający wiele WSil)ól:ne;go z JYl!elmy nalqzle'Ję, ze l dZIS w tru~· 
llymwarszawiakomi łodzianom .któ pokojowego mi~żkani.aotrzymałod- Punktualnie stawiło się 15 świa.d- jurys!tyką. wie o tym. iż u5tawo- nel 'ł mowlneJ !pracy 'Przy ()ldbudO'w~e 

a'lez'łl' S'I "',, :~..ł' , t ' t' t ' ?ańsn.;va . sClidy obywa,'telsk1e g.od. nl'& rzy. zn ~ tam po. p~wstanlUJ p.ow~z: .,To dla' mnIe. nie interes ków, aWIllCy, łIumacz, bie,g y pra- luas wo nl·e, pozwala na WYlStępowa- r ual-e'zY:!;I'ebędą Wywla,zywałv SIę g 
udzIelał cbętme SChrOiltlema u sic- wynająć pokój naukoWcowi" zarabia- sa i licżnapubliczho!ść . nie. w ijjlro.cesie dwu osób ze sOIbą powi'erzonJl'ch !iun zadajl 
bie i,narazaJąc się władzom nie- iącemu tylko 20 tys. zł.". Sądziiny, O godzi.nielO.15 n'a sak wszedł sprokrewnj.o.nych. . , 
mieckim. fikcyjnie ich w swoim nad- ze dr. larQszaprześfadOlWał wyjątko- Sa,d. Przewodni·czącysędziaWalew- Rzecz jasna, że na sali są:dowe,j ta 
leśnictwie zatrudniał, by mogli otrzy WY pech i że ten, sympatY'C~ny. o r.o- ski. otworzylposJedler;ie, lecz,· • .r·oz- sprawa się wyjaś(.'il}a i na~odny 
mać przydziały żywnościowe, będą- godnym. spokojnym usposobieniu prawa sle. nie odilJyia. została odro- wniose:k sltmn .wz.pra·wa sJladla' z 
ce dla ni·eiedne:go jedynym środkiem człowiek wreszcie odpowiedńie lo· czona. wo·kaludy-. Ale. , . 

wie:lIką. Bo przecież tak:.e odro·czeni-e 
r02)prawy zn.v:ązane ie<st z wieloma 
ikosz:tami, uie mó-,vląc już I) strade 
·czasu i ewentualnyoh lStrata'ch ma
Iterialnvdh 15 wezwany,oh świadków 
i. puhlicZillOŚ!c·i. (Bi) 

utrzymania. cum dla Isebie znaJdzie.' Dlaczeg;o? - Nale'żaloby z ~ewnYil11 zastanowie-
Obecnie W pewnym wypadk~ od Czytel!nicy dopomogą. Po prostu dla tego, 'że sędzia Wa- męm wy,zna·;;zyćobl'Ońcę:, tym !bar-

zainterpelowanego posiadacza kilko- Gil. lewsikii zositaf wyznaczony przewod- dztej że Clholdz1~o tu oS'Prawę dość 

iPrzedsię~iorstwo Pailstwowe 
Fiim ipol~ikt' - jak się to ,oficjalnie 
~~azywa - nie .cieszy się~byt wielką 
popularn~,ś~i~ w,śr6~ społeczeństwa:. 
Dla t eg-o, !'e!sh dZlenmkarz ma zamiar 
napisać COIŚ pozytYWlle'gO o tej iu
stytucji ,musi liczyć. sj'ę z .peWl1ą:nte
~hęcią ~zy!teln!ików. Ci tborwiem czy
tają-c o "ifHm1,e. Po}.skim' pomyślą 
przede \VIS,Zystklm o, naszycih nie
sZ!CZęsU1yc:n- . dlugometrażówka:c'h, któ
re' od (hvóch lat przeszło nie mogą 
iako-ś ujrzeć światła dzi'e,Dl~ego .•. 
i wÓ:wc·zalS:rudno. wym:Vgać, ' aby 
się • ,Filmem' entuzl.azm·owaii. 
: Podejście takie Jest o tyle nie

s:uSzne. że abstrailuiuc od fihnów 
pełnometra,ż-o-wYIC,h. F:lm Po!ski na 
wielu odciulkach swojej dziala:ltlQ.~ci 
dokonal jesli nie, dużo,. to, w: ka-Mym 
razie ISporo. Osiągl1ięCl~ te, sa może 

,mniej atrakcyjne dla, wld~a, a prz'e.'l
te; mlliei iDO!puJarne. ale, Jednak is.
[i'ie:i.cl. i o tymwarto plsać. 
. Na prz~ktad dzied.zina filmow 00 
światOłwych jest maIo znamai ua.olgół 

) ni,edocemania. podczas gdy tu z działa 
rano istotnie wiele, 

film. ośwaito-wy' <stall si~ Qbec,nie 

Nauka na taśmie filmowej r,'Y!ch przez s.pe'cjalis.tów peda,gog6.w., 
St.osowana iest tu specjalna tec1miika 
filmowa ma,jąca na c-elu ułatwienie 
uczniowi szy:bkie:go i jasne'go zrozu

jedillą z podstawowych i n'aJważn:e.'-1 v', sprzęt. filmowy, któie . zajmują się I klh treścią. mienia i. przyswojenia, zaga:dn:eń 
szych pomocynauko,wych we wszy, wyłącz.n;erozprowa:d,zen:·em filmów A'by móc objąć wlSzystkie szk,oly StoSIUje Slę w:ęc: zdjęCia zwo.[n;one, 
stkIoh,6zk,oąacih. po.czą:wszyo,d P6\V-\ pc szkoła,ch, , , ' . i dostosować filmy c<łJtkowicie Ido lP,rzyspieszone (w ,,proce.sach trwa
szecnmych. poprz,ez sred,nie i 'z,aw,)· Ro.zprowadzanl-eto odlbylo s~ę w IProgram"!l ,naucz_ania nnsltY'iut Fi~mo.;. ją~ydh dł!wgie obesy czasu) zdję.ci.e 
dowe do wyższych. DOlŚwiad;;zćaie pr.ak!tyce. w ten spos6b: pomeważ wy pow'lnten posiadać 500 oprac'owa 'In!bo-s:kopowe., makroskopo\\,e, reDt
·dwÓ:cih lat "Wylkazato tą jego :stoh_';e ilość aparatów po,trzebnych do wy- l1yall temat-ów ~dr01gą za.lm,pu i IPr·o- !ger:o.logk'zne, rysunlwwo _ sche:ma-
\vieliką rolę. Nie do pomyślenia jest ś\vietla!uia jest niewystarczająca dla dukcH). Ikażdy zaś temat od_bić rw 'tycz.ne i t. D. , 
jiUŻ w te:i chwili ,pr~wadzenie wykla- 2808' szkól korzystającyc:h z filmów 500 lJ:co!piacd1 (razem 250.000 Ikopii). ,Filmy <?iŚwiatoweoibei'mu;ią \vszyst 
Idów bez zilustrowaillia 6,tó\vod~ihl~ oświatoWYClh, zaangażowaf:o special- Nawiasem dodać trzeba że pro:duk- Ikle galęzl,e nauki. Przeważają fi'lmy 
wiednimiiiLmami. , Dych 'mechall~ków, tktórzy wraz z cia ieduego~llmu kosz,tuie 0,5 mi1. przyfodmLcZe Jak, mp, . "Mięczaki,' 

Aby filmóświatowy I8pe·tnH tę Rparatelill we:drujastale od szkoły zł. kp~zt kO~ll zaś wynosi 5,000 zł. Motyle. ,Grzy·by, Na ptalSiej wyspie, 
swoją rolę, musi stać na oldp!)",;i.ednio 40 s~koJy, pdwiedzając kaMą ·dwu- Jesh chodzi o tematy,Instytut 1 Wiele tnnych. Niez.wykle ciekawe 
wysokim po.zi'omie.' , Nie . sźtiu.l(a krotn!e, w. CiągU, mies1ąca. ~i~mowy zaprowadził, i zakupił iclh Są fhl:my z dziedziU1Y chirurgii,jak 
.stwo.rzyć film oświatowy' - szt.u'ką 'Wędrówka ta nie jest oczyv.i-śde lUZ 45'5, w 12.326 kopia'ch. [liP, "Operacja przeszczelPiania nerw' 
jest natomiast mida.nie ~hu wartości be,z:planowa, Plan wyświetlania fil- Filiny szkolne są nieme, wąskotaś- ,.Operalcja przeszczeptanfa szczę:ki': 
iDeda<gjolgi,cznei i artystycznej. 1.0 mów,\v p.oszcze,gólny,cn sz.kolach o- mowe i Ikróll{omeirażowe. Wy'Świe,t- Sz-ereg filmów zgrupowallo w 
stalosię oelem; pfa!c'y.,Iństvtl.ttu ,FiJ-. łDra'CO;vy~.any., iest, na -tt.zy miesią,C'e lanie trwa zaledw.ie 8 do 12 mir.lUt, 'Poszcziególne zagadnienia vp. . Bo 
mowego. którego zadaniem jest ten naprzod l dosto~oWallY l'est do pro- a-~y ,nauczają:cy miał ~~as na om~- gactwo la~u' (4 filmy) C, d '. 'ia-
właśnie dział produkcji.' ' g-ra1lJ:u· nauczama ia;ktualnych za- wJenIe. matef1atu. Tres(; fU1mu obe]- ( . '1' "" '," ~ a z 1,) 

Fi1mami .oświatowymi źaięły się ga:dnleń. mnje określonycykl - fi1~ i~s't ty._ f!(,?' 6 f~~m?w) . .\.':'z!oWl~k l ZW'?I~Z~~ 
po\vażntekurato-ria, szkall:e.vV 1)0- Z ~filmów\O'Świa.towyoh korzysta powy dla pe'\vnego Zagadinlen1a, np. do (6 fIJ,l1.1ow) .. Od wlokna do d\:1 

szczególnych oikręgaCih zorganiz-ow~- już 2808 szkó'ł z 470,000 Thcwiów. fiim-o roślinach motylkowych. o po- n,ny. Zw!e.rzęta egz,otycz:ne, 
illO 14 delegatur rowa:daijący,ch S1ę C.yfry te nie obrazują iednalk wstawanil\l r!z·e:k górs-kiCih itp. W prodlUk.::ji filmów oświa lowych 
Ina referaty ~,owi~owe.Są ·top.la~ istots1eg,oz,naCz.enia fi,lmó\'{ oświato- Filmy są ,wykonall.e i zmontowane Łódź od'g'rywa wielką rolę. . . 
c6wki aqimLni6trac ine wy,posa,zone Wy ch. ZaJmniemy SIę w1ęc raczeJ rla, p·odlStawle sceifiaflu5zy oprac'owa- 'L.Ł. 

DZIENNIK ŁóDZKI Nr 265 <81m s 



DZIENNIK SPORTO -_ ........................ --- WY Al NA RÓD 
11f 'ofiarowanych w wyścigu dookoła Polski 
OW 1. "Dziennik Łódzki" - srebrna na garnitur 

, waza z krys'ztałem '10. ·Powszechna Spółdzielnia Spo-
2. Łódzki Ol~ęgowy Związek Ko- żywców - Kupon materiału na gar_ 

larski -' złota plakieta tl'itur, . ' 
3. Red. Zbigrriew Skibicki z PAP 11. Zakłady Rad10techniczene 

Po zial nagród między za 
na etapie Częstochowa Łódź 

l11li 

O Dl 
_ puchar srebrny "IKA". Łomżyńska 8 - aparat ra-

Sp'e.cjalna Komi,sia złożona z Q;Jrzed I na.grodę w pos,taci heziPla,tnego us,zy mecie w rlelenowie otrzyma klUiPon 4. B. Kantor - puchar, srebrny diowy 4-lampowy 
.st~,wic.ieli Ł. 0: Z. K;. ! DzielJuik,a cia~arnituru w firmie Tadeusz RO-. wel:niany P Cli, z,a,ś drugi. zawodi11i~ 5. DOI? Odzieżowy St, Cyrail.ski, . 12, Spółdzielnia Sz.tuki i Pr.zemy_ 
ŁodZlk1ego ,ustahrla \V dniu wczoral- galskl. . olbo!k lPu,charu Kal~tora otrzyma lm Nal"ut0w:-cza 14 - kupon materIału słu Ludowego - talerz dreWnIany 
ISzym przydziaŁ iPGszczegórnyc'h na-' Dla osta!tniego kw:alifiikowat,'e,go za POf) wełny S.oo-lem. na garnItur, 13 D/H .Świtezianka" Jan Pujdak 
gród i taJ~: srebrną lWazę z ~rys~' WOldl;Lka. który ft0bilj,e ,do,,mety. Dm- Uwana na żółtą kOSlUłke 6. D/H Sp less - flak,on perfum i Ska, Łódź. ul. Piotrk~wska 83.-
talem. oflarowaną prz.ez DZlel1mk karma Nr 4 "Czytelniika O[larowu- 6 'ł 7. Zygmunt KowalskI, Nawrot 8- golf wełniany 
Ł6d~~i, z'dO!by~va pierwlSizy ko,~ar~ je 100 biletów Wizytowy,ch.,. Zgodnie .z. przyjętym. zwyc;mje.m rama, !akiety ten'isow~j ,. 14. Spl'zedaz artykułów fotografi-
Mdz!ln w etaple Gzęstoc!howa-Łodz. Poza tym, Zw. Zaw" WloikJmarzy l'eader WYS~lgu ~~larskleg(} dookoła .8. ladeusz. RogalskI, Lod~. ~l.g~ cznych i kinowych M. Rżewski i H. 

Ztotą pl3'kieŁę Ł. O. Z. K. otrzymu" prz~ezł1,acza 3 n~gfOldy dla p' kolarzy Polski. wdzlew!, zołtę koszulke. Po- LlstoI?ada 31<>" "Za~ład I~rawleC~l Ross. Łódź, Piotrkowska 121 - apa-
je :piel1\VSZV kolarz na me,cie w ffele- vAokmarzy, S~o~ycze" onarowane ntewaz po dwoch etapach 11a czo~o Męskl,' Dams,kI l WOjskowy - bez,. rat f(/ograficzny 
nowie. . " I przez firmy: .,rDel1cja'.', Soibczak i Kar wysunął się zawodnik Pietraszewsld płatne USZyCIe garn'itul'U dla kolarza 1r:: F D x" K . d . 

1· ,,1 ' 1 . t L' DKS d d i ' ł'dzki 0'0 któ'Y J'ako trzec' nt'zYJ"e- n...ma" o , upno l sprze az 
Na!gwdę Red .. Ski,J:JLckiegO ~b~gm,ie- c~e'ws' n -, roziz1e, o,ne ,~os al1ą p~- ';lejan z. . : (} SW~gO .ro z 'l~~eg~ I Jzie d:b Helen~wa 1 J:'- zegarków i biżuterii. Łódź, Piotrkow 

wa' 6rebrl.'Y puc:har otrzyma ~olarz mIędzy '\V\szYIS-tk ch. kolalzy. startują mmsta łodZIanIn przYJedzie w zołter , -t t H dl ska 118 - papierośnica srebrna 
• ' •. '. . " ' CY>C11 do etapu Ł6dz _ WaI'sza,wa. koszulce. 9. Pans wowa Cen rala an I?wa , " " • 

lOdzkl,. ktory po trzech ,eltCll])a!ch llZy- Oprócz teO'o ipi'el'lW5ZY kolarz na (kupon 100 proc. wełny) materIału 16, Wojewoda Lodzki, PIOtr _ Szy~ 
ska na!leLPszy czaIS. _ '" manek - statuetka z brązu 
Nagrodę Woje~0'dy ~i~tra Sz.y- O t III Ol t · 17. Prezydent m. Łodzi Eugeniusz 

manka w postaCI ,(5ta~Ue!Ukl ~ brązu mara on'le w SZ ynle Stawiński-2 kompletne koła ro", 
o t rzyun a kolarz, ldory 1P1erwsz.y . werowe 
;v:Pa~c1ni.e do ~ado~nska w granicę wo _ 18. \VYdział Spożywczy .,Społem,e 
JewOIdztwa todzklelgo. Zł ki k S d ł I nie odbył się n!a Sita:,d!Oni'e., lecz 4 km - ku. pon materiału na ubranie (100 

IPrezJ.,d,enŁ miasta Łodzi E'ugetl:ulSz a ta y a o u y ~a Olsztynem. meta natomiast znaJ- proc. wełny) 
StawjńsG-~:J, ufundowat ~ ~ompletne I • ' .' , 'dowah sie na bOIsIKu, , ,19. Fabryka Cukrów sto S.obczak 
~'Wta rowerowe, zdoibę~zle Je kolarz, I ~aSle\iCillęllśmv .kllka .1nfo~ac.li O'd I własnym tempem. Ma~rzle sz~dł Dosko,nale ,wypadł J~n~.zY,k ze ~g~ _ 5 kg. cukierków 
[dóry pierwszy m:n1e poste.r:unek oPlek~ma ma:raŁonczykow ło-clzloch p, GhlSZ'C'Z z Warszawy 1 Nowak z aluoczol1ych, brak mu le,uyn1e tl'-e:un" 20 F b k C krÓ'~l Je' Kar 
Milic,ji tla graI.'icy l'vliasta przy szosi,e Bobińskie,go. który ba~vil '.v Olszty- DKS. Pozostali zn:1:.;znie. w tyle .• a v.: m do tak d!U~le~ d:vs,t~Tl.S1l. Z 01- . kia ry 5\d u k' '-' lZy -
.Rzgo~ikitej. nie z [Jas~zymi :z:awod~lk,~ml. • powro-tnei drodze z wtatJ:1em, p'osz!! Slztvna'YszrS'ey .wywl,ezll Jak naI1'ep- czews - b' CL~ l:r~ow ._ .• 

. f B Kantor Po,dkresla onz na:c1sklem. s'erue.:z rloskonale. sze wrazeme. 1'.~irno mepo~o~~ .zalllte 21. Fabryka C~lerkow "DelIcJa· 
puchar srebDd,n~k ldrmy . ',' 'tle vrzyjęcl'e jakielgo do:znał' \VszySi:.y Zeszłoroczny zwydęz,ca Prz-yhylko resowanie bi,elllem maratollsKlirn 01- - 1 pudełko cukIerków . 

otr.zymą zawOl Ul. - rug! na mecie bezwzględll;'e biegacze. Ol'gan.tzato- z Gdyni. również wvco,ral sde .po prr.e brzymi8. 22. Fabryka Cukrów .,ArkadIa" --
Vv ŁodzJ. rzy ~J'}rez,es,em Ma'zurskiego OZL 1:::l'e.l!.nieciu DOInWY trasy. St;uŁ :tJi,c.gu . 2 kartony irysów I 

Paple'1'O'śni.c~ sr.ebmą fi11lny ~':~',ox" P. Koto1wskf'!1 !la czeIe WYC:hodzii. 23. Fi:rma Rozpędowski, Łódź ul. 
!przyznano dla tla'Jmło,d.szego 'Wle.klem wpre:st ze S'Jeble. by wS.ZYstklm dc- M· t ,t Ł d · t· · Nowotki 80 - .statua kolarza. 
kolarza Łodzi. Igudz1 ć. o,dstęp~'wali s~vo'!e mieszk::t- 15 rZls a o ZI w enlslel 24. Drukarnia Nr 4: "Czytelnika" 

Trzeci lIla mecie w Helel:lOiwie ko- 1l1a. diostarczah Potvw,le~la n.a tras\';: - 100 biletów wizytowych. 
la,rz, ,otrzyma Iia.dioodbj,orni:k fi1'1my ~Iowem staropo!s'kago.śc;lnnosć w nal. '1 ' .' ," 25. Zw. Zaw. 'Włókniarzy - 3 na 
~KA" 1e'PJszvtm wydaniu, Na kort3dl,te:nisowycih Ł:o.z.r:.T.' Bo,~owcza,k (Wl,fna). 9konecki II ,WI- grody dla kolarzy _ włókniarzy. 

•• . . Warunki a'Łmos,fery:czne bvlv faŁaI- w Pa'!ku Pon1ato'\vskl>eg10 ,odbywaJą mo) i Pr. Nowak (ŁKS). 
KiuPQ-ll materiału PS'S prz'eznaczo- . , .. 1J d' t" Pół W f' 1 ń tk" '1 ne. Pr.zez ·lS lml Lał 'U,tewnv des'zez, .sIę mistrzOStwa LO Z! w 'en~Sl~, - ,- lilIaille pa sPO' ~l,Ja srę pame: T R A S 'A W Y S C I G U 

!I1Y jest ,dlacz'wartelgo kolarza w eta- Pienvsza cześĆ traisv była grubo rf.inal'y i fi.naly będa rOZ'e1g:rane dzi.~, Paiohlowa (ŁKS) CU'ngowa (Wima). 
!pie Cz,ęstochowa - Łódź. la:twieisz,a. ale prowa>dzj,fa pod wiatr. w sohotęo,d tS-led i jutro \V niedzielę Prnał hmr-orów odbędzie sk mię~ Zarząd Miejski w Łodzi - Wy.; 

Piąty kolarz otrzyma kUiPOll f-m~T Nerwy pOn'iosły SaJdułe. na,d'ał s'i'lne od 9-ej., dzy K1ajb~rtem (Wima) a RutowI - dz1ał Motocryza.cji -- poda~~ do wia-
Cyrańs!ki. szósty z :kolei kolarz zdo- tempo, prowadził. to przyczyniło się 0,0 ćw':erćifinafów w 'g,rz,e Doiedyń- 'cz,em (ŁKS). domośd, że w zwią?ku z: wyścigiem 
bywa !goł'f weh::iullY • f>:u:j.dak i Ska, do katastrofy to.dzi'an bo zarŻiną! S'ę c.zei 'panów weszU Banasia'k (Wl:rla~. \N fina.le gry mieszan'e,j za,grają kolaJrskim dookoła Polski, zorg,ani.., 
Siódmy zawodnilk otrzyma aparat ' Ou~'~O'wa .~ Mańkowsk:m. p,r;ze~iwko zowamym. przee: SpÓłdzielnię lNy ... 

fotQlgraii.cz!,nv, .. hmy. R!żew,s,ki} Ro(,s,. A' • tak .... I·UZ·"I do' syc".,? ~.aJchloweIJ z, Bo~ow~z~kli~1n: Roz~~ dawniczą "CzYtelnik", wyznaczoną 
Ósmy rakletę\ fIrmy Z. Kowa:lsk:, m oze _ . f!.riny zostcil11:, r~Wll1e~ pogltH~ł i ,~1 zostaje w terenie m. Łodzi trasa wy. 
dziewiąty zawodnilkzdolbędzie talerz r;.a g!V PO WOlne1 panow. a OWI y ścigu która biec będzie następu<ący .. 
drewnial1Y 0fiawwail1Y :przez Spóldz. . . Clochod przezna'CZOllY został 'na (l:db1

1- mi ulicami' J 

Sztulki i 'Przemys.lu L:tlidolwe,go oraz Nie chcielibyśmy być źle ZlOZU- obawiamy się że dochody, z tego do we v\'arszawy. ~~), dnia '27 września 19:1:7 r. 
:fiakotl perrum firmy L. S[)iess, dZLe- mieni, ale to co ostatnio 'dzieje się rodzaju "teatrów" gwałtownie za- wjazd między godz. 16-17-tą - ul • 

. t l~' t '., d ot Zyl1 a • l' Ce t al e Z r d R.zgowską od gI'an1c miasta do ul. s, 1.'1 a ·o'l\.a a ULPO~alZma., o ,r I l: na naszych boiskaoh piłkarskich czną, a' zqaje się juz. zaczę y SIę. . n r.n a zą y , 2 but l k Wll1a z firmy Lewa.n . . .. Sieradzikiej, ul. Sieraid2Jką do .. l?L 
ma " e e ma1ostOSUlt11kowo ma ze sportem zmniei~zaij. Wszt~tko- d,o'b~e Jęcz na boisku Niepodległości, Pl. NiepodległOści 
dOlwskl. pól g .' ).... ... d .. 1Ś1 d' 'do ul. Piob:~kowsikiej, ul. PiOltr-

Na,grodę firmy Roz;pędo\\\'lki w !po- ws ne ~'. . _ "~ mIarę~ ? p::zesa ne na a owo We wtorek dnia 30 września !941 kows'ką do Pl. Wolności, Pl. Wolno-
sta,ci s,taiJuy kolarza, z'do'hędzie dru- W maJu zorga17.1Z0Wan? R' Ło ntctwo staJe SIę po prostu t'i'udneroku. w o3trutnhn drri,u M'i,esią;ca Od- śc:i. ~o ul. Nowotki, ul. Nowotki do 
gj zawodnilk s!pośród kolarzy tódz· dzi mecz Prasa - Artyscl, a od I i codzienne. budowy Warszawy. odlbęda się w to ul. 19-9o Stycznia, ul. 19-9o Sty.:::z-
ki~rh na traklSiie

l 
CzęStt,oddhk,owa t- Ł6d~, tej chwili jakiś dziwny szal ogar- Rzec' zywiśc1e o"arnpla ludzi J'a- ~k'le d~aDflkęk~~~~.nsaiP.r:~~a~~~a;t~;a~~l; nia do parku "Helenów", skąd irndy-

. rzeci . o arz o' z: i o rzymuJe nąl· wszTTstkich. Imtytuc,'e. ta- k ' l' d' Ok ~. Ch widua:lnie nasltąpi rOZIJ'azd, 
J ' U o c pią pra~oWl1!icv Cęntralu.eg;o Zarz8du i 

b k' d kc 'e T dy zakładowe as una pro wa'nJla swy Przemysłu \VI6kien~i1czego. Central- Dn a 28 września 1947 r. 

łła)-młods·. lekkoatlec·. . Ty t,. k
yre 

1" ~ . 't' kt 'nie zawsze ksztaltnych cial na are- 11, ego Zarztldu Przemysłu Sk6rzanego \\'Yjazd o godz. 7 raill'O z ul. Pi();t~ zonacI, awa eroWIe, I!nS ru orzy, h bl' h W tk Z Z d kowskiej ,z P, rzed posesJ'j NT 96, na-
1 k d ·· d t ,. bok nac . pu lcznyc. szys ~o ma oralz arządu Związku ·awo OWtgo 

no starcie e arze, sę ZlOWle, en ySCl~ -',.. • .'~ Wfókr:iia:rzv. . ' stąpnie ul. Piotrkowską do Pl. WOli'" 
-serzy słowem wszelkie'!:Rwody swo, kres 1 komec. Dlatego pyta- Przewiduj,e sie dv~a s:potkania: Cen nośd, Pl. Wolności do ui. NoWo,tki, 

W związku z miesiącem odbUdowYiorga~izują mecze i spotkania.:ni~: a. ta,k, p'ar;owie, tuż dość? tralIny Za'tzad Prze1mys.łu Włókienni- ul. Nowotki do ul. Wierzbowi.:j, ul. 
":'I7arszawy W dniu 27. 9. br •. o godz. '\ Trudno me a1wizować tego fodzh- łVlęceJ korzyscI oddaC1B Warsza- czego contra Centralny Zarzad Prze Wierzbową do ul. SpolI'nej, ul. Spor .. 
VI mysłu . Sk6rzanego_ o~az Centr,aJm! ną do ul. WQ.~'ska Polskiego, ul. 
!l-ej na stadionie ŁKS-u odbędzieljtl przedstawień, boć przecież or- wie i prędzej ją odbudujecie .50- ?az:zad Przem:vsilu Wł6ki,enn;lczego . ...;, WoJska POlskiego do autos1Jra.dy 
się tr6jmecz lekko_atlety. cZlly pornię fjanizatorzy dochód przeznaczają lianie, pracując przy' sws:ch wa~- Zw1ą'zki Zawodowe. Ceny bHct6w wiodącej do Wal'szawy. 
'dzy organizacjami młodzieżowymi: ,na odbudowę Warszawy. CeJ za- sztatach pracy, n1Z nt.eudolmeprz,ewildule sie w WYslokoścl z,l 30i 50 Łódź, dnia 25 września 1947 r. 

C<ł!tv doohód 'P:r~e'Zlla!cz'OtiY ielst na 
ZWM. TUR i szkołami. iste_ nadzwyczaj ~zlachetny, lecz kopiąc pilkę na boisku. rund'usz Odbnd()iwv Warsz,awv. , ZARZĄD MmJSKI W ł.ObZI 
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'IV ł-ł O~rEl U 
Autoryzowany przekład 
ZOFII PETERSOWEJ 

Schweimann, siedzący na przeciwko. nie otworzył do
tychczlas swych dużych, rozciągłych ust małpy. 

- Chodzi o planową w~p6lnośc interes6w z firmą 
Bur1eigh 1. Syn - powiedział te1"az krótko i zwięźle. 
GerstenkoI'ln z uwagą przyglądał się długiemu stożkowi 
u swego cygalfa. 

- Niestety, nie mOlgę dac w tej sprawie iadnych 
wyja§nień - odlparł' natychmiast Preyssing, przygoto
wawszy sobie tę odpowiedź. i nauczywszy się jej z góry. 

- Nl' 2:r8 kazał obud'zić się o g-ej - rzekł portier do 
ma~e.go Geocgiego: 

-- Wyjeżdża? - spytał praktykant. 
- DI~czegóżby miał wyjeżdŻiac? Niee, zostade! 
- Sądziłem tylko dlatego, że ni,gdy, leszcze nie ka-

zał się budzić - odparł Georgi, 
- Rób, co ci każą - przerwał portier, irzeczywiś

cie punktualnie o dziewiątej zadęczał telefon w skrom
nym małym pokoiku Otterosz~aga. 

Szyhko jack człowiek, przyzwyc~ajony do pracy, 1 
obudzdł się doktór i zastanawiał się chwilę ze zdziwie
niem. 

- Co to miało być dzisiaj? -, spytał w kierunku te-
lefonu, a potem leżał chwilę, zamyślony, wtulając oka
leczoną połowę twarzy w wiotkie płótno hotelowej po
duszki. - Ach - przypomlnam sohie - mam wp-(Vwa-

ł DZIENNIK ŁóDZKI Nr 265 (81~ 

dzie w świat tego biedaka Kringeleina. Pewno siedzi w ny sżybkością zlbHżama się do niego p1"zez barol11a, otwo
pokoju do śniadań i czeka. Trzeba więc wstać i ubrać rzył mu swą dus.zyczkę, nieśmi'ałą, a chętną u!życi~,choc 
się. Tak jest, ws,tarnę! - postanowił wreszcie, p~zem6gł- Już nazna!czoną piętnem Śimieręi. . Coikolwiek nie depo-' 
szy się, gdYiż czuł . jeszcze w organiźmie· dzialaltl!i'e sporej wiedział lub nie mógł wyrazić, Gaigern w lot z,gadywał 
nasennej ilośd kOkainy. Pomimo to ożywiony był bardzo i pojmowat Byli już P'1'zyjaci6łmi, gdy Kringelein po 
w cZlasie krzątania się li. ubierania. Czekał więc kto,ś na kwadransie kończyl śniadanie i ~cierał resz1lki żółtka z 
niego, czekał i potrzebował go! Ktoś byił mu też wdzięc2- I pddkręconych wąs6w. 
ny! Siedząc z jedną pończochą na krawędzi ł6iJka, SInrut - PrOlSZ,ę' sobie wyoQrazic, panie baTonie - mówił 
projekty i plany, układał program dnia, przejęty rolą do nowego przyjaciela - pl'Oszę s'olbie wyobrazić, że 
przewodnilka i wa'żnego, poszu:kiw'an-ego ment01"a,. Poko- dzięki sz,czę§liwemu przYipadkowi otrzymałem trochę 
jO\'llM przyszedłszy do kom6rki 'Obok Nru 2:r8-go po pieniędzy. Żyłem dotąd w bardzo ogra,n~cz'9nych warun
szczotki i kub!J:y, usłyszała zdziwiona, jakdoJkit6r, my- kach, a talk, w war.runkach, nader skromnych. Taki pan, 
Jąc zęby jednocześnie nucił niewpraWlnie jakąś piosenkę... jak pan baron, iOie może nawet mieć o nich wła'sciw<'!go 

Tymczasem Kringelein siedział już przy śniadaniu. wyobrażenia, Czy Z1"OZUlmiałfby pan, na przykł,ad, strach 
Zmęczony był, podraż,niony, lecz podniesiony na dąchu przed rachunkiem za węgiel? Albo czy pojąłby pa,n taką 
po wyczerpującym zwycięstwie nad dyrektorem Preys- okoliczność, iż wizytę u dentysty odkł~da się z roku na 
singiem. Przed dziesięcioma minutami zawarł zna'iomość rok, aż tu nagle, niewiadomo kiedy, prawie wszystkie 
z ogromnie wytwornym i za:chwyoającym panem baro- zęby są już stracone. Zresztą, nie chcę m6wić -o tym ... 
nem von' Gaigern. Ga1gem bowiem postanowił się śpie- OnegdaJ jadłem pc raz pierwszy w życiu kawior. Pan 
szyc. Po nocy u Gruzińskiej, 'Opuściwszy ją bez p~eł, się śmieje? Pan baron jada' go zapewne codzień? Nasz 
miał ostrą, cnoe szeptem prowadzon'ą, rozprawę z szofe- dy~ektor na,czel,ny sprowadza go z Drezna fUntami, gdy 
rem. A p6zniej -:- wykąpamy, wygimnastykowany j na- wydaje u siebie wiecz6r. Pan baron m6głby powiedz;~eć, 
tarty octem to'ałetowytn z lawendą - ruszył do ata;ku iż ani kawior, ani szampan, ani wszelkie JtlIt1e smakoly" 
na pana z N-ro 70 owego pana z prowincji, od kt6rego ki - n~e są życiem? Ale czemże ono jest? Widzi pan, 
spodziewa'ł 'się w ten czy w inny st)os6b zdobyć owe parę panie baronie, młody już nie jestem, za,to nieco cierpią
tysięcy marek na razie mu potrzebnych. Stał się pastwą cy, i dlatego nachodzi mnie czasem taka obawa, takJi. 
trawiącej go niecierpliwości, a jednocześnie czuł się pło- strach, że je maI'louJę. A tegolbym nie chdał - rozumie 
miennie szczęśliwym. Zaledwie przed godziną rozstał się pan? 
z Gruz1ńską, a już Opanowala go niepowstrzymana a na- - Jaikto! Ale.ż to się nilgdy nie d.zieje! Przecież cią
miętna ozułość dla niej i tęsknota. Głowa jego marzyła, gle się żyje i basta! Po prostu żyje się i już! - powie~ 
by znaleźć się znów u 'jej boku, ręce i sk6ra" i usta, dz[ał Gaigern. . 
wszystko chciało powr6cić do niej jak naj:prędzej! Gai- Kringeln popatrzył' na tego piękJnego i pełnego wer
gern napawał się tym uczuciem, jak zwykle głodny po- wy młodzieńoa, a jego oczy za' binoklami zlekka się za
Zipania wszystkie,go co ,nowe, gotów do wszelkich 1.11.ezna: czerwieniły. . 
nych doświadczeń. Rozpęd; 2: jakim rzucił się na I{dn- - No tak', nawl"alnie, dla pana życie istli,ieje wszę
geleina, by,ł też wielki. W tempie puszczonej rakiety dzie, zawsze i w każdej chwili, ale dla takiego, jak ja!.. 
zdobył sobie w przeciągu kwadrRn~a olbrzymią dozę za- - wyrzekł z cicha. 
ufani,a owego "pana z prowincji".· Kringelein, za,skoczo- (D. c. n.). 



Wydawnictwa nadesJane 

Książki LI [ LN NOWEGO YORKU 
(Wspomnie~ie o Fiorello La Guardi I) 

MIOHAŁ GAWLIK, ln~lacje do 
mowe. (WodocM1g1i, kan'alli!Zacj,a;, 0_ 

grze'Wanie lOkalne i 'centralne, insta 
lracj'e gazowe, elektryczne, wentyla_ 

Ameryce i świ'8,tu Galemt1 Ubyli radio, usiłując zahamować postę· slowie. Na próżno. La Guardia byt deczni~ o wszystkie aspekty życia cja !i dźvyi'~i). Str. 214. ,;<atowice 
d 

. . b 1" . 1947, SpoJdz. Wyd. "Meta . 
~zlowiek praw ziwle wielki. Wiej py wzrastającej w jego kraju. re- nieugIęty. Znal11a yla jego utarc,z- w Po SCB, zapowIadaJ, ze me' da NłeZ-WY'kle cenna ksią~ka. Pomyślana 
ki nie donioslości:'1 dziej·ow.<ł swe- akc,'i. ka słowna z p. Bliss Lane, spro· pOńrzeba6 W opinii amerykańskiej' jako pod:rę<;znilt, dla inżynie!óW bu~owla-

-l' .~ 5, nych arch1tektow budowmcz)nch l UCZ-

go życia, nie rolą czynnika. decy· B 1 . 1'1-' t' t P l ki wokowana przez tego osta,tniego dobrej sprawy, z najwyższym. u ... ni,ów' szkół techn{cznych, nawet zwykł:-
V WIe Alrn en aZJas ą o. s.. . 'al . mu laikowi, lokatorowi może oddać duze 

dującego a losach narodów, i-lle N: . P 1 ki b a . tuz po przybYCIU Z Wa,rszawy do znamem wyraz SIę D naszych (r usługi, gdyż w spoiSób jBlsny i dostępny . ..- owe1 OS, u OWEifle] wy· .~ . ., . 6' l d' 
wielkością serca dla. szarego czlo- 'ł'1_!, t.ę l" . ~ f'O New' Yorku. Nze trzeba dodawac, siągnięciach, z oburzeniem zas o\\~jaśn~a <!,zlała.ni!'l r z~yc l U1:zą. zen, ~ 

Sl Klem ,eso W a18nte 8Zaresv CZ • K' t 'ki' .. " . . . ~ IktorYlUl wlęlmz{}śc ml'eszlmńc0'Y' llll,as 
wieka, któremu nigdy się nie sprze"k ktO • 1 ze n W18 usze paroma CIOsamI tych, co chClel1 z 'polt;1k1 UCZ.,VfllC st~m się cO,dzuenil1i,e, a,le ,które J,~d~ocz:e-
niewierzyl., wS1ęle C'lz' ~<>]W0yr!mZymzaw!zZaecuWnYE~ezma. swoich argumentów z miejsca po. przedm10t zatargow muzdzynaro- śme sta.nOlw!ą. dlań "c-z:amą. ma.glę ., 

HU: '"''''' " A< Dr iuż. WLADYSLA W WRP..zEJ. 
Z B 1 k 'd k' . d f d walil przedWlftika. dowych. . Metale w pl'zelnyśfl-e. Wy,d. m. przej, . na.my go. y u nas w ro u U·o G y w ° reste mIę zy re eren um p' t ' 1 .. d 

biegłym jako dYl'ektor generainy a wyborami do Sejmu i później ca d l~zdąC!l' Me s owaL' nle
G

Je ean, raz Odszedł cz10wiek szlacheł-ny bez rrza.ne, li uzupełnione. Str. 142,. ry~. 
O WIe ZI ayora a uar 1'" w . lk" ' 'd '.. 105 (w tym szereg pl~l1'1sz). KatowL 

UNRRA i jemu mamy do zawdzlę la prasa amerykańska roiła się od . '... . t k1 r reszty. WIe 1 naro amerykanskl ce 1947. Meta", 
.' d .. óh b' . 11 l' h d • • ń . k t Jego pracowm na 50 plę rze ~ asy- kt' G" dl' 1'1 b" . czeJni1a u aremmeme pl o ClęC1a i{ am 1'WyC omeSIe l Ometl a- . k'.ę d, ary o wy a, me pozwo, l, :y KSDązka omruwia na.stępuja,ce zag&dn~,e~ 

pomocy unrrowskiej dla Polski. rzy _ odbijał od nich jaskrawo cznego nWo~0111or~_;esob raPtacza odszedł bez dziedzica. Wspom;- nia: źe~atZ,(}, char~ktery'Styka. różnych. Je· 

Od l
, h 'k6' 1 Je" chmur. 1e o eLIHJla, eZUB anna· . . go Odml8!ll i obroblca; l\I[etaJ,e poza ze1a-

mowa po ztycznyc ozynm' w zywy, acz spo oJny 1 rzeczowy • .• takż h b naJąc La Guardlę me wolno zwąt zero, stopy ,luty i po;wle~tante metali; od-
USA przedłużenia działalności ton artykułów La Guardii. 'Pró- praca l' a m;ze. ]UZ '. e ,c,( oro.la, pi6' o przyszłości Ameryki: krai. ~;w~~~n:o; kuŹ!llict-w'O·; ustrój wewnętrz-
UNRRA byla powodem }.ego dy- bowano na wszelki sposób wyper- zac;ę y.po m;tłOWk ywac ]raso SI

I
Y. co Go wychował .• musi wrócić na KONSTANTY KRZECZKOWSKI • 

. ,. Wó t' ., d' t' dl p 1 Mowil zywo Ja zawsze, ecz.g o· d" ( b' . . mISJI. wczas z ym samym tue swa owac mu 8ytnpa te a o - ~ . 'akb t: ,.. togę postępu. . Polityka społeczna. WY' 01' plSffi' z 
spożytym' zapalem, jaki cechował, ski Ludowej, bo slowo La Guardii sem J Y tS enow

1 
~i[}Ydmł' S~lSZO: tŻyclioryssm tl: charakterystyką. twór~ 

nym Wypy ywa Slę ugo 1 ser ANDRZEJ SKIBA 'C!ZOŚC-i omz portTet'em aut.o:ra. ..Str. 
calą jego działalność, TOzpocżął mialo W Ameryce wagę nieznlier" • J....xxvI, 198. Łódź, 1947. Pol. Itnst. 
akcję publicystyozną w prasie i ną. Wędrowali nie byle jacy po- Z ł O t ak· wł o' k i e n n ; et wo SłużJby Sp ol'. (Biibl'ioteka Myśli Społ. 

Z 
S I ę g a I I Nr~~DZIl\nERZ SZCZEP M'SIil. 

, WO]" ewo' dzłwa C· co wyb·"o-lq s· na czoło Rady Zakładowe. Zakres działania i l _ I, . II lę fu.nkcjonowa.n:ite, Str. 134. Warszawa; 
1947. Wyd. ~iążnica Polska. 

P'O ' II1II • t d Naile!Psze WYlliiki dnia osiąlgnęli w W P.Z:P.B., Nr ~6 sz:pula~ika Ol?, WALERIAN LAOH..~ITT. Pod zna_ 

SW I ęc n I e 'SZ a n a ru .przemyśle we\l11ia:nym: tlelena Sobczynska 1 Olb. Mana Bes- l' yf St 112 S " 1947 
,

. ()ib. Adolf Bres (tkacz w P,Z.P.W. ka wy!konaty norunę PO 154 pmc. nem. gr ,a. ;r.... z.~ze:ln, . 
N 1 ,I WI1 SClhweJ"kert) kto'ry W p Z n B R' d· P b· '~"l" Wyd .. Sp.ołdz. Wyd. "Polskie PLSmo Zw B WioZ"" n iD" W Pol.-tycznych m~ 6woi~a wykonał ~' 1.63 Prorc. no: naHe~6~;lt-~~Jl~ :~j,~le OSi~!g~:l~K:~ i Ks~ą.~ka". , ' 

• II i'l~ II ~b. Janina Rzepiko~!ka (tkaczdca sześciu !krosnach ob, J6zefa Gawron Ksrą.zka o Pomorzu Zachodnnm. 
W Pabjanicach pod Łodzią odbył Oj budowę WarszawY. W kweŚCIe ulicz. w P.Z.P.W" Nr 2 - d. Edsert), l{tóra (173 proc.). JERZY PŁAżEWSKI. Druga woj. 

się poświęcenie sztandaru miejsco-nej wzięliud7Jał miejSCOWi dZiała~, no,runę wYkonaŁa w 159 PrcJlC~ Na drugi'l11mieilS'ou u1rzy:ma!a si-ę n~ ś~1ttowa. , ChronoIrogicZ1D:e zesta_ 
wego Koła Zw. B. Więźniów Polity- CZe polityczni i społeczni. . , OIb. Leonard Orz.e1OO:owsiki (tkacz 'olb. Janima NieaJlSl1.i (163,4 proc.). W Wleme zdarzen od MonachIum do 
cznWY~h. dn. . zł Ztebrano O'gółem ponad 100.000 tys w P.Z.P.W. Nr 3 - dawno Barciń- przędzalni utrżymuią się nacla:l na PO'CiZruamu. 28 .. XI. 19318 _\ 2. ~~. 

leczorem. w lU porp;rzedzaJą_ Dych. . ski), kt,órY nOi!i111ę WYikOllał w 165 pierwszym mieisou ob. WaUlda C1O.Ś- 1~4'5; Str. 256, ~a'P :2, ,~ skorowl<!Ze 
cym uroczys1 oś ci. miejSCOWi członko- c1mińska iaJ~, Mielc'zar.ek pracując Lodz. 1947 "PoiL1~a;flka. . 
wie Związku udali się W zwarrt,ych Chopin i Moniuszko IDr~~. MiichaJ Habera (P.Z,p W Nr :na 750 wrzecIo'na'Clh l' "u'trl·a,b1.'a',J'ą'c po STANISLAW RYOHLI~SKI. Lu:.. 
szeregach z proporcami na cmentarz. • " ..) " , . • vvoJ 
gdzie. złożyli wieńce na grobach po- W repertuarze swlethc robotmczych 36, [{tOry wypra,COIwat 167 proc· 163 pro'c. 110lrmy. stracje społeczne. str. 112. Łódź 1947 
mordowanych. przez Niemców kole_ Zespól arlystyczny PZPB w pahia- normy. I W P.z.P.B. w Zgierzuoib. Zofia Pol. Inst. Służby Społ. (BLb!. Służby 
gów. . nicach przygotowuje dwa wieczory, olb: ,Roman StaclruI~~kacz P.Z.P.W. K:uIbicka pracująca ,na wrzecienni.cach Spał. Nr 2). 

W rannych godZinach dma następ- . art,ystyczne poświęcone kompo~-I Nr 37) wYkona,l 1~8 [H oc. llormy.. gnn'hy,cfu wy1kooala normę 'W 204,8 ---,----
nego, po nabożeństwie polowym cjorn' Chopina i Moniuszki. ,* . . proc W~lJony bAdą czuste 
przed kościołem NMP P!zyby~ .z 1;0 Poza tym :w sali Straży' P?Zar~ej W SiPót,zawo,~mc,twie ~etS~o,łowym W· P.Z.P.;B. Nr 7 (dawn., Eise!h- uSi ''l' J 
dZi ks. pr~łat- SzabelskI, w lmlemu odbędzie się w d,rilU 4 paźdZIernika prz'emysllu. well1lanego. ~.1!J~eiPs?e wy- brarun1) ob. Franciszek KQlPacz pra,cu rJaz,da pocIągiem Ciągle j;e.sz:.::ze 
;T. ,E .. ks l?lskupa Klepa,cza, dok.~nałzbiorowy koncert wszystkich: sŁowa- niki wdimu 23 v.:rzelsma oSląJglllęly jąl~ na cztere'cJt krOt<;nach osiągnąl ni:e nalleży'do przyj,emnoiścL Stan ~a~ 
PosyJ'lęc~n~a szcandar?- l wygłoSJ.ł 0- rzyszeń śpiewfI;czych i cz~~ch. na P.Z,IP.W. Nr 37. 146,3 proc. wypr~edlziła gO <ib. Zofia nlta!rnv w,agonów 'P'o'z,ostawia wie1e. 
kohcznoscl0We kazanle. terenie PabianIC ch6rów sWletlico_ * Sltolecka, ikitóra na tej samej ilośd ma do życ'zenita. Sz,czególni'e w r:ie1icz~ 
Następnie ulicami P.abianic prze_ wych. W dniu 24 wr,ześrnia najle1plSzy wy· tSzYln osią,gnęla 147,1 pmc, lly,clh wRa:01nach miekkich II klasy na 

maszerował pochód z udziałem przy- Ilik d,nia QlSiągn~ła olb. Korzeniowska, rCl.żolllymsie j,est u,a nieprzyjemny 
. byłych 'z Łodzi oddziałów wojska, Łowicz ir.iajatorka W,Sipóllz~w{)ldnktwa indy- W P,Z.P.iB. Nr 5 (,dawn, ,. Wima") kontakt z rnsektam:. " 
straży pożarnej, związków zawodo- w~dualf1ego w ŁoiClzi, która wykonała osiągnęt.a Oib. Helena Olas:ek 178 pfO'C OhecnIe dyrek,cja DOKjP w Ł(jdz~ 
wych i orga.nlzacji. - W defiladzie ,Zelektryfl'kowono 100 w' si, normę w 184.3' proc •. (na sześci:u (cztery kro.sny) .. Wspó!zawodn'iczą'ce wyda'Ja. zarząJdzeni,a. maią:ce na ce .. 
wzięły udział 42 szt,andary., , krosnach). z 'l1iąolb. MiclhaHna KoJasińs'ka' osią- 111 podniesl,enie stanu sanitarne!to no, 

Uroczystość została zakończonaa-, Elektryfikacja wsi na terenie woj. gnęla 167 'pwc. a ob. Henryka Anu- ci,w:ów (jsobowvdl. Na WSZystit'cl1 
kademią w sali kina .• Robotnik" i łódzkiego ';pTzybl'ała ostatnio nadz;wY WS{[)6f'zawodni,cząca z :nią ob. Ry- 6zczylk 1616 pmc.' stacciacn j)os!~,daIacvch '1)rzYd~jal wa 
zaba'''a taneczna. czaJ· s'7Vbkie tempo. W niedzielę. we rbaik Helena wykonab noiiIU'ę· w 158,7 W P Z P B T\.;' 3 b Al 1, d gonów osobowych sa wvZ!ua,czenl vv _ _ ~".:1_, . " ,. .. • nr O. 'e~san ra 

wsi Łąg6w odbęuż;ie SIę m'OC'żyste proc. Stefaniaik iPraloująca na sze,ś:du kws- pr,a.cuwn1<cy do czyszczenja i mycia Lotna Komisl' a sanitarno przyłączenie do sieci 100-ne~ WSi w Tergó s,armego dnia Dib. Anna Drat- naoh osąilgnęlo 154 PfOIC. nOl"my. wa,g.onów. . 
• powiecie. (b) i,cka wykonała normę w 15'6 proc. W tej samej fabryce zes.pół podległy Co poniedz;i.ałekKDmislj.a Sa'l1i,tama 

bada resłau, racie, cukiernie i kma •• • •.• a. wS\Pól'za:word,niczą,ca z llJa ob. Sta- majstrowi Tomczakow,i feliksowi sprawdza, stan saniotamv po~i~gów. 
O d ł · Strazy PozarneJ n:slawa KQsja;k wy!kouała !plam dzIen Je'śli stwierdza sie z,aplm:;kw<en;18 

Do Pabi~~'ic pr~ybyła z War$z~wy 12 O ZIO OW ny w 105.,6 proc. Ob. An~ela Szcze- wykanał plan produlccyjny za dru.gą iPOc.f1:li~ÓW ni'o nal,eżacych do DOKP 
lotn.a kOl?'ll~Ja sanItarna. Ył towaIZY- S· ć . f. ch w wO'j,e'w6dztwie pamska pracująca również; na sz'e,ściu dekadę w 141 proc. Łódź (jak to miało miejSCe w pociagu 
stwle wIceprezydenta mIasta, leka- ł"d1ke . ro~sda~Jó' stra:ży pflżl~n"'i kro,sna,clh wyi"Ollał,a w 143.4 proc. a W P.Z.P.B. Nr 1 naUep,szy,wynik Nr 20.6. kurs'\li1:licym na trasIe Kra-
rzamiejskiego " kierownika Wydzia_ .o z ml! o. Zl ,'W . 'l "Z' " r, k ad 
hl Zdr" " d 'ł ' Zakłady Zl1aiczme Sle ostatnro ~aJgęŚCl' a. aZi1'!a ws,półZaWOidr:1bCzą,ca Z nią ob,. Go,ty- zespołowy osiągnęła grupa majstra ów - J Ylniia IPOIC'. nr 804 na tra" 

. . OWla. ZWIe. ZI a . ona 1- • eza się również stały napływ młodzll! gDwska w 131 proc. Józefa Skouki - 138 pro'c. normy. ste Lublin - ,poznali) zawiadamia o;i~ 
Uzy~ecZ?-0ścl . PubhczneJ, res.,auraCJe, ży dó szeI'legów s-Łrataokkh. VJ Współza,wodni,cząca z nią gru~a m' a'l' natychmias.t odno:śne DO~P o konie-
culnerme i kma ' d~' t· t łn'l\! W IDflz~dza1ni <>ib. Zarem'ba wYtSiU- v' , d k . z~iązku z tym OluY O SH~ oS! a .• 'c'" stra Leopolda JabłońskLago wykona- ClrnOS,Cl przeprowa z·enia dezy,nfe ::'lj~ 

l • f' 1. akt" (J:ęła si~ na czoło. "''''r,koouh\'c normę .... NI' ć" k 't 

. Odbudowa remizy, Straży 
Pożarnei 

szeretg' m:rsow aouowY'Cu. n' .v- 4 WY.J lą zadan~e dzIenne w 132," proc. aiezv przY'l)usz,cza, 12; W re re 
'ry,C:Ii przlesz:ko!louo ldllka tysięcy mło- ~ 1 9,2 IPro.c. Ob. D,ere,das. utrzyma- * '>; będziemv mo\2'U jeździć na'wet II kI. 
et . • l,a się na drugim m1eJ'scru - 145,7 be oba y p ...' b t Zle:zy. W 'l IZ ·1 W rZYWle·Zllema mez y 

Ob,ecnie na te:renie wólewódttwa !pro'c. e wspo ,zaJwodrrktwie .zetSPolo- przy,j.emnYGh •• Drezentów·' Z oo,dr:Óży. 
Ochotnicza Straż Pożarna w p~bia 

nicach przwstąpiła do odbudowy zbu 
rzone~ przez Niemców remizy stra
ży pożarnej. 

tódJzki,e,go ,i;stniej,e 120 'o'ddz;ia,lów st~a- W P.Z.P.IB.. w Pabi aIlli,r.3JcIh tkaczka wym w dnIu 23 wrze'ŚUlia 1947 r. naj- W" 
ży i 27.000 przeszk,ololllY1c:h straża- oIb. Stanisław,a BUija;nowiCZ pracując lepszy wynik dnia Dsiąlgnęły P.Z.P. 
ków. Główna ,bobc:zką nOW001'ga'!'l'r- ll1a cztereclh KrOSnadl wYkonala no,r B, Nr 3 wykonując plan przę,dzalni No odbudOWA W ' 
zuiącYiCih się oddz'jałów jes't brak. mę w 174 łJro,c. ob. Stefauia Wal- średnio-przędnej w, l02tproc" w [lrzę . 'ł orszowv 
sprzęt'u przeciwpozarowego. który wc'zak pr~cuią,c na tej !Samea ilości kro dzalini' odpadkowei w 113,8 proc.. a Pra'cnwnky PocztoWJllch Zakładów 
czasile wodny został niemal calkow!- sien oSlą;gnęłla 142,7 proC. W przę- w tkallli w 105,7 pwc. GralHcznyc,h w Łodzi prze,prac'?wali 100 tysięcy zł . 

na odbudowę Warszawy 
,cle Ilrnis:z'c:zony. PomLmo tego mankar dzalllli olb. łIe,IeUla Nowkka lla 630 N d . . , 4 j pól 'g'od'zi,ny ł)Oza normalnym cza-
1nentu. dzJeki wYdainei pracy st'ra- . to a mgllffi il11'lie'j5'CU znalazły si:ę P. Slem pracy. 
.... lkA-. ",'lość s',"'ko'd "~TtTrz",,,d,z'onych wrzeClOnaCiu wy,koo,ala normę, w Z.P.B. N. r 7 (!przędzalnia 10'7,1 proc. NI' , 
Ji .. vw '. u ".y... 48 ., 1. B '11 k a,. ezno,sć za t~ nad,godzi:ny w WS{-
przez poo.a;ry w woi. łódzkim żmala- l ,ITI proc., a KęIbl,owsil\,a roo,tS a- a t aI11 1a 102,3 pmc. wylkonania pl a- sokoscj 10.048 zł przekazano na od" w ub'iegłą niedzielę odbyła się w 

Pabia.nicach masowa zbiórka na od- la \OStatniD przecJ.etnieo 30 PIto..:. (b). wa w 146 pro,c. iGu). budo'wc Warsz,awy. (.0.) 

W lata,eh OP'isanvoh tak Ś'Wietnłe 
prz,ez ReytrtO'uta w je,go .. Ziemi Obie 
canei" uczęszcza1!ie do teatru b'ylo 
w Łodzi wvhrcz:mo t'y.lko prz)'w.le
jem hurżu8Zii. Zn~'ienHo. sie t,o ied;nąk 

Teatr dla robotnika dawniej a d I-S· I p:odjęto J,e.d:nak sitara, n. a:żelby w,krze-z' I SiĆ bOd':l! Jeden z dalszycih katrów 
pery~,erYJnY'ch. ' 

, 'Rozumiemy że k~vest;a zdobycfa 
odpowi1edni1ego . ..locum" lest dz ś na

wraz z o:clzvskan:,ern mepodleglośc: ~ r,a'z więc,e:j' smaku znaidu,jle w wi!ł,o
z'ua-letli sie Iudzi'e. którzy usHowalI wiskadh S:lłortowyoh 'l W ~i~ie ... 
~cia~nać różnież 1 robohli,ka W orhl- Sta:n ten uleima zas.adnIczej z1UJlanie. 
tę zaint,e,res,owań tea,tra:lnvch. kiedy dyrekcie Teatrów Miejs'ldcb 

W roku 1925 powstaje p~w ulicy objęli Kaz.imi,erz Wroczyński i fiu~o 
Ogmd()iwei •. T,ca:tr Popularny" orzC- Morycińs,kli 
znaczony prze,d.e WszystkIm dla. ro" Już poprz'edni'O tlositowan,o wciąg
botnika, Je,dnakze SC,e,!la ta, pro~f,ad~o nać ,(]io Tela!trm Mieiski.e'g'o s~e,r{\kie 
r,a po,cz::Jtko~o baf1~'zo ,sprę'ZYŚC1'e .fzeSJz,a rov,otn'ilcze prze!z orga:nizowa
przez dyr. Jazda Prlarsklego. n!'e nie przedstawi1eo.i l"obotni1czyelb i tzw. 
korzystaiaC potem z. wlęks:lych sllh- ""robotnic.ze abonamenty". N1este~". 
wenoji,. powo'l) chv~i się npad:lm~i, ir,iowacia ta Clhybita ceht. a.lbowi'em 
tak. że \V koncllc'. mestety. stale s'le z 'prz,edstawień 1I0botnkzych korzy-
.. t~atr,em tandety. . sta[i nie roibotni'cv fabryczni a!e.. dy 

Stan taki 'znied1eca do ~es'ZI1:y J,(;;.go kt . b' b'k 
wl'dz'a'. ,a,1',b'o1<Tklm, l'obotmk pralgnnł re, orzyi p'ersonel :urowy, rOI, om; 

vv ,z,alś byt na w1d,ow~l'i w dalszym ci.ągu 
teatru z prawdzI,,:·'ego zda.rzeul:a. a bardzo tylko rzadkim goo§de.m 
nie ie~o nalmiastki. I z p.e:vną tęsk-
lDota s,po,glądat na ws~ai1'1:a{y. ŚWlet- Sadziliśmy. że ttni kartl i e teatrJ 
!l1:te prze'?: dyr. GQ1.·c,z.Y,.nskl~g'o p~(IWa prz~z rOibotnika ma swoie źródłu w Y-

. M J kt st·, ra~zme tvlku w zbyt wYso'ki,clt .,:.", 
<lzony ... Teatr lel,s:;( ,ory. UJ~ y rl,:;'o1- bl·.11eto'w. byli,s'my ,,~;.,'c zaS'ko;;:ze-
ty. z wielu wzgl0<1oW by,r dla mego - '11 \'Y, '" 

ni icg'o oboiętno,śoi'a. wówczas. kiedy 
niedosiŁępnY. .' • '" ib t Ik ](rI Dvr Boieslaw Gorcr,ynski OTlgan1- przv o.gm~l1ne1 Z'11ZCe, ro o n: ' -
u·· :.d ,1 prz,edstawienia w saH rzys,tac m~r z t,ea,tru doslown e za 

z Je Je na c l' 't ," e Geyera przezna,czonJe wytacznre c',a ~ o.:.Z ,. • 
robotni'ków j.edn1!cźe lmnrezv te Sił Wreszcie usta;1i1lśm:v, ze tallemnk~a 
dorywc~e" ' , I te:g'o tkwi rów.n~eż v.:'e w~l~led~.m na 
Zniec;hęcony do ,Teatru Popularne turyczvst,o geogrdflCZn~J.:" ~' 

,gO" rohotnik odsuwa sie co'raz bar.. Olbr.zvm:e rz,e~ze robo.Lmk,ow ,'od~, 
dZ1e1j od przy!bytku Melpome'l1Y l '-:0.' , k;,oh ,me mieszkają w. środlm,ldcru aLe 

na Widzewie. na Batllta,ch. na ChoJ- rób. wentyla,cia była pod psem. a ~er, c,ięźka. . WierzvmYiednak że 
na,oh i WinllYcJt da!eki1ch dzielni- sc,ena mikmsk(lpijua. ie.dna:k,ż,e t1'lldy J~tnleJą w WIdu fabrykach św:,etlke 
~'on NI,e tak łatwo byto J1olbotmko- graiacvl::h wynalgradz,a,t stokrotnie i s,aJe. nadające się bardzie'i na zO':<Ta 
wi ułożyć sobf.e PO pracY c'zas w ten ten aplauz. z iaki>m wdzięczna Dubli- nlzowan'ie w ńkih prz,edstawileń nj~ 
~PQlsób. aż,eby pokryć. kHlmkilomt'tro czność p'rzyjmow'a,la sztukę. tamta fatalna sala ,p,rzy ul. N1cianlia-
",a itrnse z odltlgł,e,go przedm~eścia. Kto by? na i'ednym takim przedsta- nei na W'idzewie. 
na 1!H~ę Cegie:}iniana ; wracać potem wienht. ten zrozumiał dohrze. i,e nie A trudnoiśd zeslPołowe? 
r,6inym WJe'czotem do domu. A pl). prawda jest. iakoby fQ!bottl~k tódz- Z' 'I 
nieważ, rGibotnik nie chciaf przyjŚĆ 1- t ,eSiPO a,rtystv,cz'nv Kazlmlel':i:a 
d t F t t ta 0""1'1 PO'l'~C'" ki 'U, yat,ea1tra'Ln,Y,' I że,wdzieCzn,y jest \ymczyńskie.l.t'o. był mniej hezny i po 
c.l6 r~~h~g:ika.ea r pos u .. ' , s .... trud zdo,bvwama, gO ala teatru. ,sladaf ba1"ldzlelskąpe ewentllaln"'ś,;l 

Niestety. woina położyła ~res dał: )echniiczne. niż dzisie,iszy .. Państwo-
l oto j1es1 geneza powstani!a tzw. gZYITJ prOibom uteatraJniama w t'eJ wy T'eatr Wojska Polskiego" w tG' 

.. 1ea,trów p e1ryf,eryjnydl". forlTI!.ę szerokich mas rorbotwków dzl. tak. że - nie idac PO, linii tiaj· 
Na prze,dm:eśoiaCih - pr60z . .Te- ł6dzkIch, mni,e'isze·go oporu - przy p~wnef 

aun Populameg'o" przY- ul. Ogmc!,o- Ohc'cnie w robotniczei Łodz; spra- ambicji możnaby wykro;ć Zi tf':ć!.tru 
!."ej powstaie w r. 1937 teatr w sali wa udostęnnienia tea1tru dla robot- WP dł'Qhna gru'Pe wypadowa kt6re! 
Oeyera przy uL Pi,otrkowskiei .·295 ników iest, chyba. Jeszcze bardz:~~~ celem byłoby nawiaza,nie do d3W
tę:aJtr na WidzewIle przy ul. Ni'ciar- aldualna mż da WTI1eJ. nych tradvcii i niesienie slo'w.a te
n1a[),ei i teatr Dr:zy Zakładach P·ze- Zasadnk:zo za p'Gśr,ednidw~m Zw. atralne.zo, ro:botni~om na daLeki;:lr 
mysfowych Sciheibh~'ra i Grohmana Zawodowyoh robotnicy otrzvmv\vac ,peryfe,riach: robotnIkom. którzy z~a' 
przy ul Prze,d,zaIniane.j 68. mo.g4 hlletv z 50 proc. żnizka. ewen. la pew!'wścia zrazum:le.ia; z WdZięCZ 

W t,eaŁracn tych dawano pnea'sta tualni'e poszCZegó1;le fabryki nabvwa- r,osCią po'pra tego ro-clza1ju imprrzę! 
wlenia w śc:śle okre~lQine dni. a po- ja bilety dla calyoh gruip, Ale. Tlie- NadcJJOidzi I10WV sezon tea~r'llnv. 
ziom wi!dowisk tych byt naag6t ba, s,tety mimo, zniżki. ceny biletów nie· sezon nowych planów i pos!tanoW:',~Jt 
dz'O \VysokI", . . sa dz~ś ~by~ atrakcyjne dla faiDry~z- Do~rze było:by. ,Q;,dvbv dyrekcje te-
Była to pOł:ueka,d praca PlOn1er~k~ te'go robotmka,. atrow w swO'ich zamferz'enią,eh r,e-

~rzedstawle,ma odbywałY Slę w Ci<;Z' I . W r,ejonie - że tak powiemy - pertuamwyoh i orgallizacyiJ1y~h ze
kl'ch dla aktora .w:łrun,~~~h W tak'!! l (I~W~le'~J .• Teatru PopularnegIl" ,a chC'iałv wziąć pod uwage również i 
n,a przykład ,s·alt na \\łdzewl·e akto- I \\ ,E>C PIZV ul. ll-g,Q L.~to.pada~t:Hs te ew,entuahJOlść 
rzy o,dc.z,uwali dOItkliwie brak garde- je .. T,eatr po.wsz'elclhnv .. TUR". Nie . 1\t J. 
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nZIS; 

'I,Grafolog-" pomaga wykryć prawdę Tylko dla. k\inoQlon.ów Z 'ukosa 
Sprawy elektryczne K"" . t 

ISprawcy kradzieży paczek amerykańskich stanq przed sqdem onlec . sWla a , W dniu wczorajszym w Łodzi 
!~~!~~l~-"'amiana I Uund Po,cztoWY Łódź Kalis)o 2/ ważni,e.amervkańsk1 e. DlaZ<Lt~lr~:a było czynnych 9 kin, a więc o i . ulico Daszyńskiego 

niestety lnIe cieszy się zbyt c1,lhrą 0~ śladu. żebyi1o~ć vaczek 1Jrz,edJO'.rJzą-
SDB OH 
·27 

WRZEShlA 
.JlJTJW: pinia f to z winy kilku. a :fa,czej 1')-1 'Cydl przezUtząd Po.cztmvv r,gadza dwa więcej niż onegdai. Opodal wsi Slupie w górach 
Wacława kun a "tu osóh D b~rdzo .. elastvcz:1vm" Ja się z tdokllmentacia. w:vsylaH 'Jll1 Ale nie cieszmy się zbytnio! na- Świętokrzyskich znajduje się giaz 
.;:łow. Wac!awa sumien'u. któ11i': przedosta,ly ~:e :10 !paczki zawieraj'łce maktrlatur l:). po~ sze cierpienia kinowe hędą trwa- osobliwego kształtu, podobny do 

13~1 \v~iclkic ZWYC::i7stwo Pol.ski nad Za- te(f,() lTrzedv.. \ {i:1,jac T.lI,cvine nazwiska nada\vców i ly plus _ minus do rt50 paź- . 
kOJle:n Krzy;,':ackim pod Płowcami. I Dot:vcl1cza:so:wy bIlans - to UJ l ac1rCS2tlow. o klęczącego człowieka, 

1612 Cm.ar! w ICraiwl.',;ioe sławny kazno-I s·pr,aw sądowyoh. Zawsze z wyl'O~ Kohzowicz;j SZ:vdlOwski do z~nzu- dziernika. Ną tę datę bowiem e- Miejscowa fama głosi, że przed 
• _ cl,zicj:ct i pis.al·z :-- Piotr Slia~ga. I kiem skazuiacvm funkcionari-Hszv C'aawch im prZlesltępstw nie przyzEa1i. Jektrownia za,powiedziała wy:- 'k 

18'!;)L!n:11().mJei.1Iel)lb:orw~:zego.odclDlillkC)'1'1' "'d p ,t','" Ł'd.'-K~,l;<:) '2 si Td·;)l.-,.~ l' tr '.aJolo"J<'z wieloma wiekami grzeszm pe-
- kI zelttznc] w Arugln: nncdzy Stock- JTZ,., n ' ocz 0\\ e,JW 9 z ,. -~_(a ę. ,e l1;,-'_Z(. e ~~per :\ za g;r, "'., remontowanie swoich maszyn na .' 

ton a Darlingtom. ,. I oskarżonych O okradanl'e ua.czek \var na 8dre~()\v nara!szywvc:h pa,cz-ka':::l ' wien za lic~ne ,swoJe prze'wmy 
19~;j Oficjalna wh;y~a ::Vnnistra Spraw Za-! to§c;'O\V:vc:11. I \vykaz2.Ia niezhi'cie ich \Vl11ę. Adresy tyle, że będzie mogla w 80 pro-' zmieniony został W ten kamień i 

• gc-:r~niC~?YCh 1l~;~c\1.1 So.wieckiego -I Obecnie 11rok. Sz\Ywbawa' za:koflCZY na naczka,ch :bvłv pTzez nich 1)lS8Ue, centach pokryć zapotrzebowat7:ia. 
ZICzenna Vi vva.'''SZR\Vle. , 'I ,,.. 'I 1 r' ,'. D' eJ' "i\T '1'1'" • 'h' "( ...... ] Sl 1':"-,,,,, i'a odbywać musi ciężką pokutę· 

1939 Kapitulacja załogi, 111. WarsZt!l.wy; 1" '~. euz,~,vo ,w s,praWle lla,;rę ~l', v: . r:aJO~IZSZy O (l1la'~'.l.)' ~"n. prądu. I wóczas wszystkie :JO kin 
19,tO emarł w. 0. święciroiu zasłużony dZ.ia l :nartu ,mesumlennvch prCLco'y)'rlw\v ,znaJd:l1e s:c na w.Dkc:.nd.z:e Sa,.a~l (hre Oto dojść musi na sam szczyt 

ł l t NT J .... B tlI K ' . Ł l l' ,. łódzkich otrzyma światło. ~cz. socJa lS ~Tczny - Ol' H~\., ar-, 'ego Hrzecun,l cz·e' c Z O:OWWI- ~orwe'go w .' oc ll. g( zre oęaz:,::! r:lZ' góry Świętokrzyskiej, na kt:5rym 
hch I 'czem i Szy-chowsldm. . r.atrvwana wtrvh;,e dora;i,nym. (Bi) Niestety do tego czasu '1lic nie 

l I:) . l 1 I • znajduje się slynny kościół św. 

. {~RO N.I K A I Z ~:;:;;;. :;~::~~~:;cu' ~n~: Auto no chodniku :~ż::aj:o::a~~~~h ~i~~ieimzal!~~: Krzyża. 
_''''_A_Z_, :\_'_' _l._f:l_,_E_F-0_:\"_. . I I' . "'. " są od włączenia ewentualnie wy' Tempo tej pielgrzymki jest nie-
Kom. MieJsk . .M. O. - tel. ::153_W I '~., Samochod Clęzarowy spoldz1elni ł . .' '. ł d' l' slychanie wolne: skamierualy 
POgOL P..~t. Miejskie - tel. 10-t·U Smlertelny wypadek przy procy: transportowej .,Samochód" (ul. Drevv ączema : slec1, ca ych Z1e mc. grzesznik. posuwa się co rok o 
PQgo:. Rat. Ubezp. - tel. 134..15 'l W firmie Kopczyńsk' (Zgierska 56) I nowska 50),. prowadzony przez szo- Na raZIe' mozemy szanownym ziarnko piasku. A kiedy do;dne 
P'Jgr>L lekarskie PCK, - W. 117-11 za<bity zoEf:ał podczas l~racy przez spa i fe;a stefana Sęka (ul. B~r~a Jo~ele kinomanom polecić dwa kina, 
Stl'a; , Potarna - tlcl. • : dającą szczapę drzewa robotnik EU-/ W1cza. 9), wpadł na chodfuk l udelzył które mają zapewniony stały -io- do klasztoru nastanie - jak gIo-
UrżtR\' .U'TEK: genI'l " 'l 'anI' l'CZ' alru'e~z'kały ~,- w słup. . I d ' c, . 'SI' le 6enda 1ronl'ec s'WI'ata -~ ---.. -.-.------.-. . lSZ e\v .. z· to P1Loy S 'L'" '. .' i·' Cle'" plyw prą u to - Bałtvk 1 '5. - l~ • 

DZisiejszej nocy dyżurują aPtd~i: ~a- ulicy JVrielcza.rskiego. 7. Lekarz Ubez- . za elcl P!ZeWl~Zlono VI s'anle .L._ ,." .' ", 

n;.eleckiego (Piotrkowska 127), ZaJącz}nc- pieczaro' Społeczne" stwierdził zcr'"'n I kim do szpItala Sw. Jana. . l "Wloknmrz . Analogiczna legenda, tylko Hl 
WIcza (;t;ielony Rynek 37). Gorc?'ycklCgo 1 J. -', • """ , , D ·t ł ch kin r ~k . zmieniornej wersji~ krążyła ostat-
rI'lasZ}'fIskiego 59), Karlina (Wschodnia Dochoczenle 'IV teJ spraw1e prowa- , , • k ' o pozos a y yzy anet 
?4), Ant~niewiOza.. (Pab,\anicka 56). Stec-! dzi I komisariat MO. ZłodZiei J paser za krat oml mogą również chodzić, bo a nuż nio również i po Łodzi -. a mia.-
Kela (I.,nnanmvS!;:le2;O .,7). . I I • d . b' , ł f'l d .., k . , .. t t '- . I I Weronice Wronie (ul, Lipowa 42) SIę U a o ejrzec ca y 1 m o nOWIcze, ze omec SWla' a nas a-

~
. ,. ~y' IZmar! na u~ar, se~ca l nieznlany SP1'fLwca. skradł WYŹ~aez~, ko~ca. !.resztą cie~ności egipskie nie wtedy, kiedy osła,tecznie.,. 

, '''' ...... ' .. '. :~','. .W Elektrowlll Łodzklej zmarł n~- k~, wysta.wlOną 1130 sprz-edaz. n tez SWOj urok mają... (ib~K) przebudowana zostanie ulica Da-
'. '. - gle podczas pracy 58_le~nipracowlllk ZIelonym .Rynku.. _ ! • ________________ -= Iszyńskiego. 

. '. . ,. jAleksande1' Pacha. W .\\~łku energ,ICznego sledz~a BECZKI KI\:OZlE do KAPUSTY 
, Lekarz zakładowy l' PogotowIa złodzieJ został aresztowa',ny. B~ł n~ l - k' ... tu .. Obserwując powolne tempo ro-

I 
Al k d J ul k es ka (la, stołowe 1 ins,.,y C,11 b t b l' , l' t . 

TEATH W. .t>, (Cegielniana :W. - Miejskiego stwierdził zgon na skutek e san erarm o~s I, ZaIDl oz; po cenach ZNIżONYCH O y Y lsmy pe n1 Op ymlzmU 
o godz. 19-ej .,Celestyna" udaTu serca. IłY 'Pr~y ul. Z~romskIl~go 23. Jedno- poleca ~fechaniczna Wytwórnia wierząc, że nie tak pr~dko ieszcze 

TEATR TU:R -' nieczynny. I CZ~SnIe mll~~Ja. are~~toWała l p~e;~ Ił. li O P C Z Y ~ S li I nadejdzie ostatJni, niwelujący .zie-
TI~.\1..':R KAUŁ"RALl'\'Y oo::uu tor", Zron,'. kobl'eta 1\1!c~ała FJJałko~sklegO (u. r: I,óDZ, ZGIERSKA 56, tej. 266-30. 

Nl1mz.'l ,(Przej<.llZd. ~4.) - O' godz. 19.15 ,'ł ! mIeJska. 47),ktoremu Jarmułowskl mię ka:ta·klizm: że wiele, wiele J'~-
.,ż{)lnierz i hohater". . ! S. zofer ZOM-u Tadeusz. Nowak (ul. sprZl'~t1ał skradzioltlł wyżymaczke. (9/S7..) szcze Czasu upłynie, zanim trąby 
Tf:ATI' Sl'J{EXA" - '.r.R_"-1JGU~rTA .Nr l T.t.. • l ' k 29) d '... h . 1 k' l . d KOł1l~d;'a f t;' Ń:iewiarowic.za .. [(',n flwóeh l

' l.cl'a~cłs,:rans. a prowa zą,c au~o a,rc an1e s "le przyg U5Zą ,gWIZ :1 
o godz. 19.30. ul. :Lagle\V111cką wpadł na cnOdl1.1k syren Ujd~kich fabryk i ,wściekłą 

·:)IIE,JSKA G_łL~;RJ.'\ SZTUKPLASTY_ i przejechał przechodzącą ulicą ZarZ!łdze·D.Be Pr' ezydenta m lodzB, 
CZNYCH w L.OD~I, w parku q Si.enki ew L Małgorzatę Lisiecką, która doznała' -t .'. .. • kakafonię samochodowych klak~ 
cza (u!. Siellk1e'\vl~~a 44) oą ~:.-:30. IX. złamania prawe' nogi. . (o) d· 25- .,. 1947 sonów. 
wlą.C'l:. Wystawa z z.al,resu zycm l pracy J Z Ala wrzesnll r 
dziecka w Drzedszko~u. Wysta'\v'a. otwar~ --------------. • Aiści stało się to, czego we 
ta od g. 10:-18 i od 15-18: w niedzielę Zebra" "'a d ł 
bez przerwy. 'I oczy y Zmieniając częściowo zarządzenie mo;'e kowskiej przenosi się na ul. PołUdniową przewidywali l1ajwięksi optymiści. 

z dnia 29 marca 1947 r. o wyznaczeniu przy Piotrkowskiej ze zwięk:azeniem ilo- ł 
DZIś miejsc postojów dorożek samocl1odowyel1 ści. miejsc na tymże postoju do 6~ciu; Ostatnio kursowa.ć już zaczę· a 

- \V lokalu przy ul. Pi-otrkovrski,ej .Nr i konnych, zarządzam c'o następuje: 3. postój dorożek samochodowych i przez uliCA Daszyńskie"o 9-ka .;są 
102, o godz. l7-ej Wie~zór DyskUSYJny I. zwiększenie ilości miejsc na istnie;lą- lC0l1llych znajdUjący się na ul: Sicl'adz- .;,-. ' . .s., 
na~ Planem ,Il1wes.t~CYJn~1n CZPW~ na I cych już postojach; kiej przy Piotrkowskiej przenosi się na wszystk1e znakI na JezdnI 1 na 
rok 1947. "Relerat lllZ. Glullwald GUStaw. 1. Dworzec Kaliski do 10 doro~ek sa-Plfl;c Niepodległości na ~ezdnię; P:t:zeci-. h dnik iż rzebudowa ulic'\? 
JUTR,? <, .. 8.9.) mochodowych, naJącą skwer, ze ZWIększenIem llo,kl C ? ,uJ ,p ". 

- ~;~ ~Okalu Zw. Zaw. Pra.c: Sam: Te- 2. Dworzec Fabryczny do 10 dorożek dorożek samochOdowych do 6~ciu, tej dobIega konca. 
,r~~, 1 u:~. fu~1. Oddz. 1. w ,LOdzl"ul. samochodowych, 4. postój dorożek konnych znajdująey 

AJHUA _ "Wesoły .pensjonmt.". v\olczaftska ;N~ 0, o g0r'!-zi lO-eJ - z\::lra S. ul. Moniuszki do 'g dOrożeksamoch. się na ul. Moniuszki przy ul. Piotrlww- Wśród wierzących w prdwdę 
B J . ,., J ". To ~~~a E"i~ol1a" Iue pracowmkow 'Vydz.lla,.u Plan.t8.l';YJ. 4 l L ., 'g Al KO<'Cl"ll"-" ~k'e' 'P' n .. . t li" '1 . A liA - ""VUoc,o,,c ma..~~. u., • _ \V lo.~talu ,,~;ycie" ul. Piotrkowska " u. , e,glOnow ro,,' " n ,:",U o l J.,. IZ.e OSI SIę ~Ta . ę samą u cę pn:e, wyze} . wspomInanego proroctwa 
.cAL't'YK - Kl'Q,żowm.ik. \Vareg 4&/16 o godz. ll-ej a.~ademi,," 7. okazji (plac nalozny) do: 5 dOlozek s~;n{)~h. pos~sJą znaczoną ~"r. 10. ., ... ' ' 
GDYNIA - ,Dni szczęiic.iu", święta Spółdzielc.zości zorganizowa:na ~I. wyznaczenie, now;ych posto~ow doco~ v:,mni ?rzekrOczeuIU I?rZePl~ow: nim~~- wybuchł pra:wdziwy poploch, 
HEL - ,Judz.ia". . przc,z Komisję Poro=llliewaw. AllAdem.. zek samocflodo,",,'yCh l ll:onl1.ych. . sze",? zarząd:;;:enia będą karanI w dvodze N" . l " 1 . . 'l 
I\IUZ.~ (ul. Pahianicka.173) - "DZIeWCZę_ Org. Młodz.Zl\iVVRP ,;Wici" ZNSlVIS-u 1. Plac Wolnosci międ~y ul. Nowm;ln adltIhnLstracYJ:r;ej na .mocy al.'t. 21_ u5ta- I· a}Wlęcej przeją· szę ca ą ,<;pl'a-

ta z baletu", . i AZvVIvr !ilw:ie" ZMD i Nowomiejską - 5 dorozek samach. wy z dn. 'l pazdzicr11lka 1921 r., w orzmle wą Piotr Km'iecik, który w pl'ze-
POLONIA -- .. Opwis GavrDche" _ W '~li Teatru WP Ul ~t Jaracza Plac Wolności m.iędzy ul. Nowotld i niu Rozporządzenia Prezydenta Rzeezy-
PRZ.I<~D\yI~'s~m.:-. "K~nik ?arbusek··. 27 o godz. 11.30 Akademia ~ałoblla. :poś- NowomiejSką. - 3 dorożki konne (post6j pospolitej z dnia 14 lutego 1928 r. (Dz. U widywaniu mającego nastąpić 
1l0BOTNII~ - .M:SCIWY J~t:~ąb więcona 3 rocznicy likwidacji ghetta łódz nocny od godz. 23 do 6L R. P. Nr 13, poz. 151) grzywną w ,vyso- wkrótce końca świala, z1ikwido-
Ul!:.\!A - •. śluby lm~~alerskle. . .. kiego. 2: ul. Nawrot przy Piotrkowskiej - kości 10.000 zł lub aresztem do 6-ciu ty 
~tEKonD .-..-:.MłO~~r ~~t%~~t~~~~ona • -:-. W sal~ ~KS ~UR w Helenowie o Ero 5 dorożeI{ 5amoc!1~dOWyCh.. godni, albo obu tymi karami łącznie. wał cale swoje doczesne mierue:~_ 
s~'i~o~'t Prz ':!dY ~asredd'ina". . dz~me 10-eJ.l 15-eJ. uroc~YS~ A'~3:~,emla III. zmianę istmeJących mieJSC posto~ Niezależnie od kary winni będą od· a uzyskaną z tej lranzakc}i gó-
TĘCZA .-:' l1ie~~y[]ne., . dla uczczema "Dma Społdzlelczoscl • jÓw:" .• powiedzialni za wyrządzone str3ty j 
TAT!'Y ~ 5 Zuchów'-, 1. post oj dorozek konnych znaJduJ~cy szkody. tówkę (:J,:J3(} zł) wymienił w je-
WOLNOSĆ::"" ,.Złote . Wrota". się na ul. południowej przy Piotr:{')w~ Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie dneJ' z restauracYJ'ek na pokaźną 
WŁóKNIARZ - .,Statek - pułapka", skiej przenosi się na ul. Próchnilm przy z dniem ogłoszenia. -
\VlSŁ!\ - .. W c18nm podejrzenia". I Piotrkowskiej, ZA l-.REZYDENTA MJAS'I'A ilość kieliszków. 
ZAC!iĘTA - "Miłość na .l€!karstw{)". ,2 .. postój dorozek sa;noc~odo.'fych :1:.n:l.j- ,(-) E. AJnenk~eI 
OśWIATOWY - (ul. PlOtrlwwska 243) dujacy się na ul. ProcJ,ml,=a przy PlOt=~ WlCeprez~ .. dent Mr;;,sta Rezultat tej libacji był 

Syn pułku .. - Woda żywi lub zabija. . (257JZ) Km:ecl'k skaza'ny zosi'al 
taki, ze 
os ta. tnio 
grzywnę 

publicz-

POCZ,;\TKI SEANSóW: ~ 
K~: ~~~-o~~TIm~m ~~~~~~ II ______ -----------------___________ ~ Sąd G dk' n 

:ll.U(), w niedziel" l święta o· godz. 16,30. 12.06 Wiadom. pOłudn. 12,10 przegląd:' przez ro z l ·.a 
Kina: Uet. Wisła, o gOdzinie 17, prasy stołecznej. 12,15 Swojskie mebdie. PA~STWOWE ZAKŁAD"f ~ za zakłócenie porządku 

19, 21 - w niedziele i święta o godz. 15. 12,30 Aud. dla wsi. 12,40 Piec.nl· H. '''_rel~ g 
. rr B łt l w dm' pows~ednie o .,~, PRZEMYSŁU BAWEŁNLL.'VEGO W OZORKOWlE ne O L'>.mo: a y;; - .. >? ~'cera w wyk. W. Jędrzejewskiej. 13,00 . • 

g°łt~;iO~f}.~OI~O~~: !1.<:, 15.3~~e~z.;.4~. l;ó~gó Z mikrofonem po kraju. 13.10 Muzyka A Wszystko przez ten koniec 
31- obiadowa. 14,00 Kronika i komunikaty. ogłaszają. . t 

w Kn~;gz~l~~~ i)~ godz. 18.00, 20.00 w nie- 14,05 Lekkie piosenki z płyt. 14,15 Citcia śWla a i ulicę DaszYl1skiego. J. 
dzielę l $wi'ęta o godz. 16.00, 18.30, 21.00. .Tula i Wuj Adam Odpowiadają dzieciom PRZETARG lSIJ1l0GRANICZONY 

Kina: StylOWY, Polonia o godz. 17.00, na listy. 14,30 Przerwa. 15,00 MuzYka ta~ 
,9.00, 21.00. w medz. o 15.00. neczna z płyt. 15,20 Kuba .Turek aud. dla 

Kina: Tl,)cza, Borna, Bajl.a, Bobotnik, dzieci. 15,40 Utwory na obój i fortepian 
A.dł'ia - pocz, o 15,30. 18.00, 20,30; nie- 16,00 Dziennik. 16,20 Muzyka z p'yt. 16,10 
dziele. o 13,00. . Skrzynka techniczna. 16,50 Pog. gospo-

Kino -Gdynia; Przedwiośnie, świt, 'Vłó- darcza. 17,00 Przy sobocie po robocie 
lmiarz -. początek o 16.30, 18.30, 20.80; 18,30 Koncert życzeń. 19,00 Tu mÓWI 
w niedzielę o 14.30. ,SląSk. 19,15 Nowe książki. 19,30 Muzyka 

KillO 'l'at1·~, o gOdZ. 16. 18.80. 21. w niedz kameralna. 20,00 Z życia lmltumlnego 
L:l,30. mISJi Opieki nad Zabytkami PrzeszłośC'i 

, TEATR "SYRENA" - TRAUGUTTA 1 
Ostatnie dwa dni. komedii R. Niewia

l"ov.-icza pt. "ICH DWÓCH" z piosenl,=a. 
mi Z. Gozdawy i W. stępr..ia. Pocz. piized 
stawienia o godz. 19.30. W niedzielą, dnia 
2B bm. dwa przedstawienia o godz. lr.,30 
1 19,3U, 

W środe, dnia 1 października rb •• ,CO~ 
LORADO'; Z. GozdawY··i W, ,Stępnia z 
udziałem całego zespOłu "SYREN"':". 

Pocz. pl'zedst .. o godz. 19,30. Kasa rrea

20,15 Reportaż. 20,25 Z zapomnianych na
szyc.h pieśni. 21.00 1) Dziennik; 2) $p!'a
wy i ludzie - fel. 21,30 Muzyka z płyt 
21,45 ShlChow. pt. "Kwestia rosyjsita" 
22,10 Reportaż z III etapu biegu' kolar
skiego dookoła Polski. 22,15 Koncert Or~ 
kiestry Tanecznej PR. 23,00 Ostatnie 
wiadomości dziennika. 23,20 Koncert 
życzeń (cz. II). 23,57 Program lokalny na 
jutro. 

tru "SYRENA" czynna od godZ. lO-13Humor 
i. od 16. 1'e1. 272-70. 

I 
OGf .. OSZENIE I 

I 
Rozmówka 

Czy możesz mi pożyczyć p:ęć
set zlotyen'? 

- Nh5'tetv nie mam tyle przy sex 
bre. 

- A 'v domu?· 
- Dziękuję za pamięć. WSZV!l,:'Y 

zdro\',-;, 

na dostawę: 

Z KONI OIĘżKICH ROBOCZYCH Z UPRZl!'A;~. 
1 PLATFORMY NA OGuMOWANYCH KOLACH. 

Termin składania o:t'ert w zalakowanych kopertach bez znaku 
firmy składającej, do dnia 4:. p'aźdz:ernika 1947. r. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 4: października b. r., o godz. lO_tej 
rano w obecności wl'adz Zakładów. . 

Zakłady zastrzeg>ają sobra prawo wyboru ofere'llta, jak również 
unieważnienia przetargu bez podania powodów i bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. 

Oferty mogą być składane na całość dostawy lub na część. 
, . '(327/W) 

TRANSPORTY SAMOCHODOWE 
WYKON1JJE PO CENACH PRZYSTĘPNYCH 

Łódzka Spółka Transportowa 
z o. o. 

ŁóDź, uj. PIOTRKOWSKA Nr 24:. - Telefon 260.18. 
(P.l~23) 

Smalec. jest 
- ale pod ladą 

W ostatm.ich dniach daje' sIę źa~ 
uważyć na rynku łódzkim dotkliwy 
brak tłuszczów;· zarówno masła jak 
smalcu i słoniny. A tłuszcz nal€ży 
do artykułów żywnościowych pierw 
s~ej potr~eby. W związku z bra
lnelu tłuszczów podwyższa się ceny 
na nie przez spekUlantów, oraz u~ 
żywanie .tlusz;czów w celach speku
lacyjnYCh. Tego rodzaju postępowa
nie nieuczciwych kupców' zasługuje 
ze w'Szech miar na. napiętnowanie i 
potępienie. 

Delegatura Komsji Specjalnej bio 
rąc pod uwagę obecny cIężar takich 
WYkroczeń, ukarała wysokimi grzy
Vr'O.ami szereg spekulantów. 

Julian i KazimLera NowicCy, właś. 
ciciele sklepu rzeźniczego w Łowi_ 
czu. przy ulicy Stanisl:l\yskiego Nr 
l, za paskowanie :słoniną zostali u~ 
karani grzywną w wysokości po 50 
tys. zł. 

Zarząd. .llie.iski w Łodzi - Wydział 

t\lotor~'zacjj pod.aje niniejszym do wia~ 
douwści, że z powodu całkowitego 

zniszczenia mostu na rzece Łódce, na 
drlldze dojazdowej 0(1 ul. J{onstanty~ 

nowskiej do SmólsIn, zostaje wstrzy
many wszeJki ruch lmłowy na wymie~ 
nionej wyżej urodzI', dl) czasu odhu(lo
WY mostU. 

._:~~~~~~::~~~:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~;~~~~~-rI IV Raclcrnslm przy ul. Reymonta Nr 7 ma sklep rzeźniczy Władysław 
Kinoel. Kincel pobierał za smalec 
wygórO'l.",-ane ceny. oraz nie wysta
wiał cen na towarach, Spotkała go 
za to zasłużona kara w .wysokOści 
50 tys. zł. grzywny. 

. Objazd do 8mólsl,a odbywać się bę
dzi(~ nI. Krzemll'llieel,i i R~tkińską. 

Lód" dnia 2;) wneśnia 1947 r, 

(285/Z) ZAnZ.~D !\IIE,JSJ{I w ŁODZI 

; WÓZKI dla DZIECI 

I 
Fa mv K O N - K O N s t a 'l i a ł y 
Atltl~o zł. 15.560.-
Spacerowy . , zł. U,220.-
p o i e c a F ma ,.CYKLOSPORT" 

. Lódź, nI. ".Piotrkowska Nr. 15 

mS P) 

li DZIENNIIi. Lł}DZKI N:r ~6;) (SlaJ 

Domek przybić chce dla ptaszka. 
ran Agapit (t-oż to fraszka rt 

SJt,ukną,ł kilk$ razy młotem. 
Odpoczywa. sobie potem. 

I.ecz z kolei źle przybity 
Domek stuknlłł Agapita. 

Roman Kłys - rzeźnik z Pabia· 
nic - ul. Łaska 82 i MieczysłaW 
Pawełczyk --:-. Pabianice, ul. TOTU{I._ 
ska 21 -- nIe chcąc spl·zedai.vać 
sITia1cu po cenach ObOWiązująCYCh, 
odmawiali sprzedaży ieg<? artYkułu, 
pomimo, iż pod lad<). mIeli smalec 
dla znajomych; Roman Klys zapła
cił za up;Y'aw'ianie tego procederu·_ 
50 tys. zł.' grzywny. a Mieczysław 
~awełczyk - 25 . tys. zł. (Bi)' 



Łqczy ich wspólny .. cel:!Naja~t~a.lniejsze ~tr~s.l 
t ,8, • .. Iłll ł' - .. d k ~~ Z..J a ł' 'I •. Z ; przy oSiągnięciach okręgu łodlKiego u rwa~el~u~" niepo .. ,eg OSC.I '. elno~ rac)1. .~zl~a noset ~8 \Obrady starostów i prezydentuw m'ast wydz'elonych 

Uczestrukow Walki Zbrojnej o Nu~podh~lłosc i Demokrację \. W.cz~r~j ?d,bYł się ~. Łc:dzi wo, lP~·.zyj~ciaz. lJ?mOS2 rOlni~(.om,w •. a.l~.-
i JCWodZl~l zJazd starostow l prczy· CJl SIeWne] l zbcorze Zlem11lakow. 

\4 kw:etoia !y46 r. odby!o Sil; zllwal ponadto koJo.nie letne dladzjen:. Zw;<\z. ck u .. lat\via :.111 .ulYSKarl'e \'t clcntówmias~ wydzielonych. . . l ~ajpóini~:i d? 15 pa*dZier.nika. nale-
, . . Z" zakonc'7.vc "cP"u'" ka'''tofll Po perw~ze walne zebranie lódzk;ego c. po,dnpieczuych, w p:erwszym ['zę- pracy: wydaje lapomog!. udz:ela sty Na ws1ępie ~brad wojewoda SZY'i,~, ... ,:':y "";,<v,~ ,'o, : .-

oddzi,aju wOiewódz.h:egoZw:ązku tJ- cI~:e sierot i póts:erot, w TeohoVv-:e Deml·ow. ' Imanek scharakteryzował obeCna go·' .'llewaz \ll",kszo,:,c ma]ąlkow pan
czest~lil\ó\V .W81'ki ZbrojneJ o Nie,pod : w innych rn:.eiscowoś-::iach. Z ko- Jednym z zadań Związku jest gro-! spodm'czą sytuację wOjcwódi.tv"a, I stwowych.odc.zuw~ brCili: rąk do pra
legtość i Demokracj~, Lw'azek ter, ICillii tych ~korzystało 362 d:{ec:. lllJ.dzcnie materiarów historycznych iktóra \v porównaniu z jesienią u- I ey, przewjduJt;:. Sl~ m~so,,:v'y werbu
zgrornad z.il Polakflw. k tó I'lY 'wa i CZ~T], 1\ os!,! L1 rząd ze n,a lwI 011 ii wy n;ósł o" LI IJtYCZ'l<::Y ch walki podziemnej, ?raz \ biegłego roku znaczn~e ~ię pOPI~awi'll:~~'C, ~o k~~~n:~ ZIem111alww pracow 
[Ja frOtllach calego świata z faszyz- kolo półtora mWona z!. tksll1l:nacja polegfych partyzantow. 118. Zwłaszcza pomyslme znkon~zo-I uko\', m.eJSkLh., 
mem (!;emieckim. Ludzie ci postawn~ Pomoc materialna WdZ:,uOllll poleg' ~Wl'lZ. ~k Ucze.stt~:~ó,w w .. alki Z~roj t no. ~rzygotowania pól pod Z<:ls:e\oVY'IAKCJA ODBUDOWY WARSZAWY 
sob:e następu,ią.ce zadan1.a: pr<lCę tych (Je wyczerpuje je.duakźe dzia' ~JeJ o N1e.podJeglosc l DemokracJę- oznum,. Zb" l', f' d"" cdb ldo'w'y 

d l d· ' . , ',' i - l' 1, d i l ~ . ~h . -' ż- lOr "a na un U"Z , t 
nad o' m O\vą t\rai.u. wal'k~ o bezpie la:l'ośc: lW:i:1Zkll. Zw;ązel\ rOZ\Vl]a Lt}W :~~e; "u z \;.a ~ząc:\ ~ (:~. l?,~} WEltBUNEK ROBOTNIKÓW Warszawy nie dała dotychczas na 
cze{lst\\'O kraju. ugrumowa.n:e pol- niwmez dZlala:l1ość ~arnoPQtt1ocy. fiy dl ~lvf1. t~kh t~al, ezą\,;y~ł1 GO, rozt1ycJ. E Sł~ CH NA KOPANIE KI\R-I tel'eni.~ \voj. łódzkiego pomyślnych 
ISlwści na Ziemiach OdzY6kanych, Wśród ,;;z!onków Zw~azku znajduje o: ganlZa~,;l \vojslwwycn, k~ory~h !ą- MIJ ~I TOFLI • , rezultatów. 
\ya!i\ę ze :;z[wdnictwem gospodar- >s:ę wielu ludzi. !d6ry'm nat.eży po- czy wspo!tly cel: utrwalen:e ITiepod-. , ' , I Celem ożywienia tej akcji stal'o~ 

'I l' d ' " .' . l l ~ń' • ,d em0:1" I-ac J'l' (i'bk) \,,7oJe\"oda z\V"To,cił szczegolna u'l " .,'. czym, \VSP(~ prace z ,Halami emo' moc \V ,zorga~lzo,\Vamu zyc'a .~~ p1er- eg OS,-1 l" • " IV 'v t, . r' '.' ~,stowle l prezydenCI z'vvołaJą. w d.~1. 
k,'atS:-::znytJ11 oraz op:ekę nad wda· WSZYIII rzedzle sa to zdemohll:zowa- I wagę s-arostoVi na kOlllccznosc l26 i 27 bm, lokalne !~onferencJ~ 

::~;;~:tChl o S~~:;~~lt~2~~PO polegly,clI w 1W C t h · test pi'e· rwszy Rze· z' n'· I·c·'kl' '11~~:~~~~~~~j;cielsip~~~~~y~~~lt~cZ~YC~ie: 
Od te,go czasu minęło póHora 1'0- las OC oW'le· J . .. . dzielę. 28·,'bm. we wszystkich miaś .. 

t~!~i.°li:11t~~iia U~ie:t~l~~~~~ęla\J;fl~~· 't ., " I~~~;e \~~łZ~~d~~~~u~~t~:~~wsiiwT:;, 
Zbroj~lej o NiepodiegIość i Ocmo- I p. t k- O adz·. pO II etap.-e IkU z tym przewidziane są kwesty krację liczy około 4 tys. zwen,fj,ko~ a e le . raszews I ,pr w uliczne. zebrania informa,cyjno-pro_ 
wanych członków. . . pagandowe i dochodowe Imprezy. 
Wydział' E-konomiczny Zw:ązku (Telefonem od wJasnego kOP8spondenta) i .. _ 

prnvadzi w t Odzi 4 przeds;Cb;orst-1 .) S" 'ń k' ,128 nHL. NA ZAKUP l\'IATERIAr.. 
- ).' , J 'J'. ,--'.' DruO"i etap wyscigu kolarskiego do źeli chodzi o defekty w oponach· to l zarczyk (Częstocho,wa i lent; s ł·1 ŁÓW BUDOWLANYCH 
\v:a: hurt?'\vmę. galan terYlllO ~ t,el~~tY11 koła Polski Bytom _ Częstochowa w drughn etapie pech prześladował Stan ~osy fatąlny, ogrOll:n'~ wyboje I " , . . t 
t1ą. fabr :v k 7 bibulek do pdple,osow. . '6 ł 177 k . wsz tkich czołowych kolarz[V nie czyhaJą. na koloarzy i wł3Jsme na 151 W poło~vle blezącego rok~ zos .a_ 
fa brykę ,dz.lewiarSik. o -: p.oll<CZOSmiczą, I wym . s . m. . " Wył~zając N. aPier. a.ły i .. Pi'ctr,aszew k!~ometTze przed. Częstochową ma .:Je\ la Zl1acz.n~e ..... roz,.":ZeI .. ,.~o., na ~cJa. o. db.l't-i 
oraz spótdzieln;c zarobkowe) "LwinZ Start w Bytoml~ n-astąpIł pa;rę mi. k' . . fekt P/1etraszewski który dopompo. dowy WiSI. Ob.ecn:e obeJmuJe,.ona 
j{O\:rj~c". ~rzetdsię9iorst\Va t~ zap~- nut po ~o,~z. 12-eJ. W .~ytom:~ +na s ~~°dziesięCiU wi1ometl'ach za Byto wuje koło i jak bu:rza pędzi nap:rz~d ~ały. teren wOJewodz~wa ~6d~legO 
WnlaJą z w: ąz1lww i siały doclwd kto- Placu Stalma przygrywała OrkIe'l.ra. r l' dochodz' R" " b d P d 'ć cz łówkę Po kiUlo:11 kiw l zmlerza w trzech klerunkach, , 

1 l • g'óm'l'w w l'eoionalnyc'l stl'oJ'~ch mlem do CZO ow n l zezn.:c~ y o ę ZI o ... 1) Planow odbudowa wsi Ztll"z.< 
ry OOOI( funduszy uzyskanych ze skla " 1_~? "'. ,,," . .'",;,'- CO,' ki. Dziesięć kilomett'ów za Strzelca.. metrach Pietr?Szewski jest obok Na h' ar' d.~-
(lek czlorl,kOtwsk1ch Imprez oraz do' Tłu1llllle zebrała SI", młocL.ez szkoL t ., N~p' r .ł k· , . . ł ' . czonyc przez VvOJn,ę. prowa zona ~ '". : .. : '.'. r. bl"" '1r~'" . mi za rzymuJe SIę Q; Le a a, pę ,a pIera y. f d l' • t· ch 2) Budo_ 
tUCjI ~:(,'. OpIeki Spo-!ecwej ~ta(JOtWł na or?,z lc~na" p~ ':~l!:n~8~: ,,~,:J . .1; :~y I mu guma. Napierała reperuje l;6rą.cz W Częstochowie meta mie3ci się UD. i'SZOW pans ~ow'y . '» Pomoc 
zasadll'Czy kapitat pozwal.aiący (la r?szaJą~yc '. 7: t s a, eJ O /tlzy OOlZU IkOWO defekt. przed gmachem "CzyV~lnika", Wpa. Vi71J~::"o pop~rtce ac~regO~ odarSi~w 
pro\vadze,nie ~kcj~ ch<;tl'yta!ywtlej. Clfa kv:mtaml: ." ". ".' 20 kiIQluetrów przed Op~l'cnl na. szych sześciu ma identyczny ,czas. ~~:n~~~~ ~hns 'r:nowaakaą odbu .. 

Oddz1at wO>JewodZ'kl zWiązku ma Kolalze w IlOŚCI ",G.c,,} WYJ~Cllal1lstępuj,e powa7...na kraksa. Gn~a z Kra da na nią. cał3J gruw. kolarzy. Plen;,r_ d J, Y II ą. 
pr.leszlo 3 tys. podopiecznych w tym 7Jc startu honorowe~o p-rzez mIasto, kowa, FrąckoWiiak li. Szymański (Po 5 godz. 51 min. 40 sek. Zwycięża o~. odbudowę wS' woj łódzkiego 
9~2 .wdowy, 42 pel{~e. sie~oty, 1931/ bY za r?gatką. ru,s~?; pełnym g2C'.lem. znań) padajlą ~a asfalt. O~ .czołówln Rzeźnicki (WaTSZllJw!l) przed Wyglę relfminowano dot~chcza'S następud 
pcls:erot, oraz mdZICOW l. rodz~nst- ~~wodn.k6w pr~w<:1.(~zlł. le<tder pH.'rw odrywają. s:ę Pletra.<3zewskl, l Grzelal{ dą z ~uchu ,(Ol101'zow). Wand~r~m fące kredyty: 128 mil. na zakup 
wopo poleglych w walka,e.h z N~em- !'I.rego etapu Wlz=smSh.'l, którzy pędzą na z~amanl'e karku (Krakow), Pletra.szewsklm U....od.Z;, materiałów budowlanych. 25.,100 
cam!.., , .~ P,ierwszy óef:!c ;}'3. .rl.:~ach By~o_ z'Yi~l-tS'zając dysta:ns l. tempo. Do Dpa Lą.z.arczy~iem (CzęstOChowa), No\\ra tys. na p~'zewóz ma"eóałów> 1..700 

Podoj)leCZ'IlI.otrZYI11I1.l<l,dora~ne za uua ma Za]·eJ~.,~n z Lh.:s.u, . ktC'l? la ple,rwszy wpad~ PI~trasz,ewsKl, zalczk:em.~SI~sk), . ", tyS. na szkolenie instruktorow o'q_ 
~o:tIJOg; pl~n:ęzne. prz~:dzlalv zywilw szybl~o re~B!'lne 1'0\\'1: i r,~~dzl de: lPJ n~m Grzel~k, Kaprek l Czy~. L0dz;a" . Slemlllsln~ ~ocles3ek (DKS), .,~'h~ downichva, 2.200 tys" na. poradEl
:>(,:1. odz\ezv i tp, Oprocz tego zw,}- ale me IHO.le ,'ad::' ).11C ~;y.:;,ans;.! Hm potraf'lł około 60 km. Jechać sa~:pleraloa, Ba.nsk'l (Warszawa) CL~yZ ctwo blidowlane (udzJeh:une porad, 
zek udziela bezzwrotne <'\typendili u· Szkoda wielka, że Sałyga w Byto, motnie, prowadzą.c wyścig. Do Pie_! (ŁKS) Paprocki (Ślą.sk) Stol3.-l'cz;/ii: ins+rukcji itd.) i :).500 tys. na wy~ 
czącei się mlodzieży. W ub, roku miu musiał odjechać ze start].l samo traszewskiego i Gr.zelaka dochodz..: r'e (Ruda Pabia:nicka), uzyskują czas 5 datki administracyjno _ person;alne. 
szkolnYtll studentom szkól wyższych chodem, będąc ZdYS,k,,'&lifikOWa:UYlYllszta. . godz. 51 m:'n. 42 sek. 14) Grynkie, zwiaza'l1e z prowadzoną akcją.,Poza 
v.:ypta~ono 268 trs. zł tyt. IStypen- po pier~szym etapie za. rZ'ckome ko Tyrnczas~m niezmordo~y Na,p~c wi-cz (ŁKS) '. 5 ~odz. 57 min. 25 s'ek;, tym' na· odbudowę wsi przy~a~ ?-
d:ow oraz 266 tys. zł uczr;lom szkół rzys. tanIe z por~lOcy aut.a . rała pracuJe w pocie .CZOła l odrabta 15) WYdarIHewI.CZ, 16) BU.kOWSkl, f;tat.niO. p. BR kredyt w wysokoscl <12 
średł1ich. " Z'a!'az za Bytomiem ma def.ekt Rzeź .ldlometr za kilometrem - odległość 17) Rozumek i 18) Ja.nkowski. mil. ."., , 

ZW:'lzek 10.'dZki w r. bież. z ar. gani-n:,'Cki,który musiał zmien.iĆ oponę· JClje.go od czoł6wkizrnniejszcza się co.1 Po 2 e.taPRCh LUC. j8.n Pietras. zewski Dzięki tym oibrzymim kredytom 
-------,---- raz. (DKS L6dź) w czasie 9 godzin 47 akcja odbudowy wsi. zwłaszcza w 

I Za Lublińcem grupa trzynastu kc, min. 30 sek. przed Nowaczkiem drugim póh'oczu br" ruszyła Z11UC7 .... 

ROZRYWKI UMYSŁOWE 
I
larZy dogania Pietraszewskiego, a P{) (Sląsk), Wojcieszkiem (DKS Łódź) nie naprzód. W chwili obecnej ·w, 

. . .... . ... . chwliE nadjeżdŻ'a równi'cż Napierala. ,i Wyględą (Ślą.sk) w tYlU .ąamym stanie budowy ZIlujdu~e,się 1~40 o~ 
f'OT)KrĘ~o.WNICTWEJ,\f WŁ. LlJBl\TARA IIWIRgi., Pierwszy kolega rozważał, dal~j :;32 'km, przec1 CzęsJochoWą lUą defekt.1 czasie.N:a dałs:lychluiejscą~h. znaj~ .bleldó\'1, które dci jeslem maJą być t 

i R. MIAŁKOWSKlEGO . I "gdybym miał. beret czartly, ,d~'Ugl l{OJ,e- Grynkiewicz,. który szybko ,doCll0d~i I (Warszawa), Napierała, ,Czyż . (Ł~S} vlykończone. (b) 
Roz:wiązania zadań .. Szóstego 'l'ul'nieju" ga .odpowiedZiałby, że ~a ,bla!y. pon'''''jdo CzołÓWki ale'pokilku kilomótranh dują się z czasem 94'132 sek. Kaplak ' , 

! , waz jednak ~ał' odpowIedz negatywną, , . ' ~.~ ,~ . . .. ' , '.. .. .' 
1. Szarada: Sza-ra-dZlar-ska gro~ma_da. muszę stanowczo mieć biały beret". tym razem pozostaje w tyle. 1'lL01U. Paprocki l Stolarczyk. W klasyfika~ , 
2. I{.a~:unbur:KOtda1iSk(ka t(O d)a llf>ka). 12 Zadanie obrazkowe' Pycha i glu- rze odczuwają. brak w-ody, mec:~y ich cji drużynQweJ po 2 etapach prowa. Jutro dz,-en'" 
3. FIgIelek: o ara o -ara. " ." " ..,. . . ~ d . R h d DKS ' ŁI7S' 
4, Z n' lki algebr.' l. Kultura: tur = pota na Jednym drzewie rosną . pragnieme. PrzeJezdżamy przez Hel' Zl uc prze l ..... _cm . 

Kuia. ~l.a'sa k',v. ==' baba. 13. Szarada: Ta-ra-pa-:-ty. , . by. Do grupy czołowej dochodzi J'Al. Jarosław Nieoiecki. _ 
". . "1' Roz wiąza- 14. Arytmograf: RozwIązame, "Dzia- ' .spó'dzie'czo!.łc. 

,5 •. Elunmatk~ obrah.iOwa. \ . łalność pesymisty - to pOWOlne samo-
Dl~ :"Kto kopIe dołkI pod kolegą, nos~ bójstwo". Wyrazy pomocn.: powieść, ~" (jk) W dniu jutrzejszym w całej 
epąet podstępneg{)·... Wyrazy, pomocn .. mi'ny, post, bólfil, masło, wójt, nos, zoo, " ~ 4'C -'I' Polsce. obchodzony będzie uro,czyście 
rumak - torba, - korba - rU~le - buda listy, lada. "DzIeń SpółdZ'ielczosci. 
- bor - bulkl - prom - dl1:lk - Ro~e U5. Pomyłka telegrafisty: "ZakoilCz€nie 
.- Bug - Ił - rana. - osa - ml-e-,rupm , t T" ju" Liczne plaCÓWki spółdzielcze w - bat --meta _ prom - dama _ ustęp Szos ego Ul Ule . 

b zw!.ą.zku z tym urządzają imprezy 
- araB -: Bem ,- gama - bom. Klucz! l"y'~az uczestnikÓW "Szóstego Turnieju 
Burma. " n Zadaniowego", cI ' i aka;demie. 

6i Cutlowlla wirówka: Rozwiązanie któJ'ZY nadesłali prawidłowe rozwiąza- Za , Nr 80, Auto,: Pr. Cieślak \ Se4. g2. Pb.6, c6. '~6,. g4. g5 (12 fig'tlr) W Łodzi punldcm ce:ntralnynl lirO 
"Panorama". WYr:izy pomocnicze: pon nia zadań (w nawiasach podana ilość zda. PrusZ;kó',V . Mat ,'~ 2 IPOs.u~Jęclach. 2 pkt. czystości .bedzi'e paJ,rk .w Helenowie, 
tonielr, amonitowe, nowelista, Ostrogo ci ('adesl na k 1< M 1 n.st aSiSa) FranCiszek CJesI k b l iP d' . . rogownica, <ll'szenica. ll:j\arszruta, aero- bytyeh punktów),: fi,' • 'on . 111]. ar er. Cl! ~11 .rze WOj- MiejSki. KOlUlite, t Dnia Spółdziełczoś 
nauta. Bielsko: Niemcowa Dorota (26). ehelm Uj;] cZrO?,kl~e.m. \Var.szaws'kj~gO ~ola ci urządza dwie akademie. . ' 

7. p'rzestawianlia: Wyrazy kolumny 1: ża: Zborowski Czesław (13). Czerniewi- i5;~ %'$!'/: I «(d.~ Pr0!Jiem ISt.OW l brał z powodzeniem Pierwsza akademia zaczme s:ę o 
mila, pogoda. noga, kopra, lada, sfora, ce k. Włocławka: Dutkiewicz El'y~tyna ..lL ;;~(~ ~r.,'(% ,W"~ udz.,lat \~ l'l~prezac:h, te. ,g.o. K, ola. Ck,- godz. 10.eJ··, w .cz,ęści oficjalnej prze_ 
kampania. kaszka, "'roca, kal'ota, Oka. (11). Jelenia Góra; Wilczyl'iski Ta -eLl~,Z , W2~, , . ./'i,:?;'i;; 1 - • d hl 
mors, lipca. mąl;;:'a, p~del. kl~etvn, col~ót (11), Łódź: Bielski Leonard (44), Boru- za" Vi ,~r, .. Ycf;'l~;:~ 1:~Yb~ ~'p2 SZyll!Y IS ~, .ze. pOwrOCli o pw emF mawiać będą: prezydent miasta Eu:. 
Kl,'eta, eksport, 1"1·"t', dola. '''l:'a'l'a, ml'nl"a. cil'lski LUCjan (29), Dąbrowski Wiktor ~, ń .. ~:;~j ~$.Ji r~~ s. tykI zasllaJąc ~v ten sposób SZ'CZU1J- geniu.sz Stawińsk,i, przewodu. wojew 

• ~ " (41), Janowski Ignacy (40) Karlicki Ed- ,'" ///y/,?'/ ;.. ~;;ffi; :;'::JZ';{f;~ ! d • k h k t' 
tyran. Wyrazy· kOlumny II: bila, pagoda. mund (26), Krawczyk A.dam (44), "Kl'u- li r*,df.~ ~??;'I"'tni%% zJ.;-Ji:%i" rzę y I)O:S 'l-C ompoZy orow, KomitebuObcl1odu Dnia Sp ółdzi eL 
nona. kopia, Leda, stora, kompania, szynka" (8), Kwiatosińsld Kazimierz (43), ". J;if,iWiJ", , t$,r":.ł .. '~.i~ I!~ "r,~.?",' *. czośd Albin Kępa _ Różycki i, dyr'ck , 
kacz]<a, proza, kareta, oda. Mars, lira. -'>,ybacki Bolesław . (20),· Salm AndrzeJ' '0:~~";' . ~.~, ,,,,,PrN '" Czer,"co'" .1. t' k' '. t Z d Spo,ł"lU J Doml'nko '0 ika 'd l l t k" -", , ""F). >,,,); ~ge: /-<: ~' .>-.:;~/, :{,;;'1{;:';; .y • 'w y numer argen yns :ego or arzą· u . c'. • ' kra, l:: • '. ~e e, er~ '011, So O" kreda, (44), Saim' Irena (44), Sh~ałek Lucyn'l ..;; :G' """'j;'(/. %';;;'<0' ł- . R ,. l t ' 
ekspeJ," kres. ~ola, tIaril;' mama, Tytan OJ) Strzelecki lI'rieczysł:nv (26), "Zyg's" 7t;",f"W4",.,Jt,,,~,. &.:~;.~,g. ~~.,,' cz.aSO;P;t'lma I, evista de Ajedrez" za przemówien1iacl nas ą-pi wrhęczeme 
ZlmenlOne litery wyrazo~v kolumny II (18) !§w1derski Edm. (4m.Ozol'k6w: :Ma' r- ",@/,.~, .. /' ////h. n~leSzCza sprawozdal.lie i tabelę tur- ległtymacji ązłonkowslkiej ~ onor().. 
czytane w ,porządkU koleJny~, utworzy· ziarz JÓz·ef (40). Pabianice: Zwolski Zygm, ~ ~ ~;:-~;; • n1ej'u W WarszaWIe pOdaiąc rów- wego daru 100.000_emu członkowi 
ły następuJące sylaby: ba-me-tO-c-czl"- (441. Radość k. Warszawy: Nowicki Wl- ''d ~J ~~ ~~ nie partię Smysło,~a z GHgor,ićem. PSS _ Janowi IgnClJczarkowi oraz v.'rę 
dar_nie-~s-des~-ta. Uporządk:owan_ told (43). Wal·szn.wa: Grójnacki Erazm ~8';Z~ rrlff43W'% /,;:(;:(/;),; " . k '1 'łdz' l 
sylabY daJą koncowe rozwiązanie: - (43). Zgierz: Słoniewicz Waleria (19). ~/:~ ~~, ~ !i%f~ Artyi 'ui O turnieju zatytu!owallY czen'i'e nagród naJ e~szym, Sp? J:e_ 
.. Ostatnie deszcze to dar nieba". Nagrody turniejowe otrzymali: Bielski I ~.';'.1 ~iB jest: "Nowa gwiazda \vschodz,l we czym zeSiPołom uczmowsklm, 1 wybit 

8. "Złoty" CZłow~ek: Byna~mn!ej ni~ r~eonard, Łódź ~ Ruda Pab., Mickiewi- %i;; ~,~ ~~~.%~ j. Vv:schodniei Europie". nym: opiekunom tych zespołów, a tak 
50 ł bOWIem człow k ł 8 K i.' % t#ffi~?M!~ ;;: . ol f b 70.000 ,g x z " ' . , le ze z o· cza l, rawczy", Adam, Łodź, Łęczyc- "S'" ~4%, ?'?~;,?~. ;:~ * ze :zesp om a rycznym. 

ta waźyłby JUŻ me 70 kg, ale. tyle razy ka 36, ' KWiatosiński Kazimierz', Łódź, I »,;, ,//'<',,/, ,,;r,~ 
więcej. ile ra.zy c~ęźar włB;ś~itwy złota sanocka 22 m. 66, 8alm Andrzej, l'~ódż, f:{~!& ~~ • ~ W części artystycznej wyStą.piQ,l 
jest wię~szy Od. ~ięzaru w~asclw~gO cil><- Mostowa 5-a, 8a1m Irena, Łódź, Mosto- t,;f:::;:~:' /qp1/,j ::,f)ix~ ... Je,dYl1Y ocalaly W warszaw6ki·ei Jadwd<g'a, Hryniew:ckru i Stef. Dow_ 
la ludzkIego. cll'~zarwł~ścnvy ctała lu, wa 5. Swlderslrj Edmund. Łódż, Abra- ;...--------_____ --_ prasIe dział szacho\vy w "r:xipre6s1e" gierd - tańce, Maria Miedzińska -
dzkiego mozer~1Y przyją:- l glcm sześC. mowskiego 1, Zwolski Zygmtmt, Pabi",· (sic!) W ostatniej sWQljte,j rubryce śpiew Zeno Hedor - skJrzypce,· chór 
bo przecież CIało lutlzlne jest unoszonp nice, Zelazna 15, No'\.vicki Witold, Rrl- B;ale: KhI, łle6, Wa6, b8, Gd6. f3, zamieszcza w17wia:d z ml'st~łz,em Ma- ZZPS pod dyrekcją prof. K. Prosna 
przez wodC:l, będąc prawie całlwwicie ldość le. wars~~, y, Gr6jnacki E1'azm' - 3 P 4 b2 (11 f ) .Y 

przez nią zakryte (jest t? mowa o uno I Warszawa, Mlcl<;lewlCZ 27 m. 128. ~a". c. -,a, • e5 lIg. r;anem Wróblem z okazii 25-1ecia kar Zapowiada J. Świderski. 
szeniu prz~z wodę, a ~'lle o pływaniu) Nagrody pOCieszenia otrzymali: Zaoo- Czarne: Kb4, fib7, \>Ve8, Ga7,a8, twórczości zna,lmmi1teigo po1ski.e,go Druga akademia zaczyna się o go 
Ciężar własciwy złota ]e~t w przybli~'" l'oWSki Czesław, Chełmża, StrzeleCka 5, Sd5, f4. P!i.5(8 figur} . kompozY'tora. "Dziennik Ł6dzki" 0- dzin~ 15. Prz'emówienia wygłoszą.t, 
niu równy 1~ glc~. szesć. Wobec t.ego .Tanowski Ignacy. ł'Jódź, PiotrkOWSka Mat w 2 'Pósu·nlęciach. 2 p!kt. ub!"l· ! . . h ' ł k Rad RaJd N li 
•. złoty" czło,:,vwk: wazyłby, 70 kg x 19 - 25/47, i Rybacki Bolrć'słaJ\\r, Lódź. Wschód ' '* p.. iJk,wwa, W SWOlm czaSIe 0' szerny cz one.. y. 'y 'a. zo;rc:zej PSS. 

1330 l{g, CZylI byłby wart 1.330.000 g x 50 nil8. 74 m. 7. art y ul pnswięcOtI1Y 6yJwe.tc:e mistrza Wróblewski, przedstaw':'ciel ORZZ 
zł = 66.500,000 ~~tych, .,Konkurs AutorSki" dał następujqce Zad .. Nr 81. Autor: Fr· Cieślak oraz jego teor.etycznei i iPra:ktylcZł1ei Ant. Napi:erałski i v..i'ceprezes Z~ 

9. RelJUS: "prawl:ia, ~~bita sto ra~y, sto wyniki (w nawiasach pOdana jdo.~ć gło- ' PruszkÓw dzialalirwści na polu zadal1iowem. rzą-du ""Społem" J. Ni.eauiec. 
razy, zmartWychwstaJe .. ( .. Prawda ~ sów, które padły na poszczególne zada-: (nadesl. na kU(Jk. im. Mariet1strassa) D.zł,'ś po.z,ostai.e (Jam tYlko. przyłączy,ć W r~m.acłi teJ' urocz''''''+'~ŚCl' nas't"''''''! zabita - stora - z ,.y sto - razy - nia): 1. Szarada (4), 2. Kalabur (1), 5. 1 :J""·UV .... J:'i" 
zmartwychwstaje). , Elirninatka obrazlwwa (9), 6, Ctldowna S1/~. (O zy:czen warsza w.skze,go koleg!: dekoracja odzn'aczen:iami zasłużo_ 

10. J~at.() w pełm (szarada): Ka-ni-ku· wirówka (4), 7. Przestawianka (5), 8, 'WlelQl lat zdrowia i owocr:ei' pracy! nych spółdzielców, ~awQtdy sportowe 
la do-ku-cZa. ,,,Złoty" człowiek (1), 9. Rebus (11), IQ. (piłka nożu gry ..... b~II~~)' 
ROZRYWKI UMYSŁOWE Cdokonczt;lnie). Lato w pełni (szarada) (6). 11. Historia * . 'a, SIPOnowe,UtJ:>.<> a: 

I i z beretami: Słowa. plerw- . Z d i b -' . _ . następnie "podwi'cczorek· bez mikro. 
11. H stor~. P iadam beret białv" z beretamI (4), 12. a an e o razk>Jwe JUCToslo ian' k' Z' T Pr"·ble""'11 f " dz" 

szego kolegl. ", ~S"ana na chybił tra- (5). 13. Szarada (11. 14. Arytmograf (3), ,'" ..w. ~ l. _ Wiązeł~ .':' u - onu ,z u i'allemalrtystów chóru 
11;17. bfe~~ ~Y:Rr°~~l,~~iem logi~zriego 1'07-- 15. Pomyłka teleg'rafisty (3). I stow przystąp~ł do.orgamzacll nam- ZZ PS pod dy:r. prof. K. Prosnaka ~ 
f Ił .' '. f ~tÓw i odpowiedzi dmgiego NagrOdy autorslde otrzymali: l) Ed- doweg9 mis+rzostwa kraju w kom- ol'kiestry pod batutą pro!.' 'Br. Ligę. 
wazem.a O' ,aj legi. .faIr wi0C rozumował mund Swidel'ski - za rebus Nr. 9, 2) POzycjl. PubJ1ku.je111Y tę wiadomość zy. 

l .tr~emebo \~ga? Skoro WŚI'ód 5 ukry- .,Kasta" - za e1iminatkę obrazkową dia wiadomości. Pols'kie,go Związiku W kinie "Polonia" (Piokkowska fleIW~Y f'~byłV tylko 2 czarne, więc Nr. 5 i 3) Strzałek Lucjan za pl'ze;,ta- p 
ttchb ere ~ s~ojacy Z<l nim drugi ltolet;a wiankę Nr. 7, Trzecie miejsce uzyska!? rOiblel11:stów, który jakoś dntych- 67) jutro. o godz~ 10, urządza aJ{a'Cle 
mi~liY l~an gło~'ach c2':an::e berety. wów- właściwie szarada "Lato w pełpi" Nr, .10 .;·zas ok może w.ydQ(s,tać ~:G z dzite- mię Zw. Zaw. Prac. Filmowych. Po 
czas trzeci który WIdZIał berety pr7.ed LubnaaI'a Władysława. kt6r:;~ Jednak .Jf- dzi:ny obietnlc vi ;s.ferę rea!rlych po- akademii wyśwetlony zostanie llaj-
nim stojących lwlegów, nie. dałby, odpo- ko członek ;zespołu redakcY:lllego ?Z1a u czynań. Trudno nam ocz.ywi,ś.c1e sta- no,wszy f Hm, ,. 
, ied . . tvwnej (zrozumiałe jest, że Rozrywek UmysłOWYCh zrzek;ł. SH~ n~- . . 
~owi~~zfa~~i:' .. Mam beret hi.ały"). Slw- gr<;>dy na rzecz autora. którego :!:adnme \viać sobIe za wzór kraje o oddaw-w sali odc~towej "Czytelnik" _ 
rO tego nie uczynił, zachodZI przy?U8Z- zaJęło. C.ZW31'tą lokatę· . _ n8 znrgat:l,:zo':vane! dzia·łaJ;noŚci kom- (Piotrkowska 96) Zarząd Delegatury 
czenie. że pierwsi dwaj koledzy pOSIada.· ZalTIleJsco.wym wysył~my n~gro~~. po pozytorsklej lol!CZt1ym zespole za- :. Rady z·akładowe urządzają jutro 
j a białe bel'etv lub różne. Do tego cztą i proslmy o potWIerdzenie o. lor~l d' ? <li l .T' I) l 8 
wniosku doszedi nie tylko pIerwszy. !ile MiejSCOWi proszeni Sil o zgłos~eme Sl~ CiUlOWCOW, . O anula. • a e pozosta- o godz. 1 , akademię z okazj'i Dnia 
.l dr~gi kOlega. ktÓq przeci~ż - ias~e do. Sp. '::vd; :.cZy~~~.ik·~iO~:~~\V,~:~zrfu;~ B:ale: Kb8, łib3. WfS. g.3. Od5. dS, nmy iuż \V tyle za państwem, które Spółdzielczości. Po akademii odbę_ 
jest' znowu - odoOwledź swoJa oparł me wek Um~",ło.v;\Ch: Ło. z,.. . d~' J ~:J3, gl, (8 fi;gur) nie przewyższa nas ani tlością a11: dzie się koleżeństwa zabawa tan'ccz.. 
t,ylkO na tym. co widział. ale, i na t,ym, p._oJ;;: .. 255, codZl,ennlE' prOcz; me ... le I Cza . Kd4 l--'l'bl \Xl,>? G"? h? PO.7·IOnJel1', l'ompOz\lto.r'o' W.·, na. . 

't d 12 14 i'lle.. 11 • 'v"..... "--, -', - "'. i\. .Y CO ri'łyszą.ł <;In stojącego za nIm trzećw~o L SWlą W go z. - • ______ _ 
;DZIENNIK Z.ODZKI NI' '265 (81~ t 



OGŁOSZENIE 

Z,akła,d Oczy~zcza.nia Miasta w LodZii ogłasza przetal'~ nioog'ira
n1czouy na ~a\llitalny remont C1.terooh bębnowoz6w dt) bezpyłowegt) 
wy\yoźeni(u śmieoj marki "Mercedes",' systmnu . Kuka. 

Ofelty phs.emne, odpowia.dające treścii kos2Jtorysu ślepego, na
leży składać w Zakładz:'e Oczyszczania Diliasta (Łódź, uit. Lagiew
nicka 63, pokój Nr 15) do d.rl:la 8 października 19·17 1'01..'11, do godz'L 
ny 10-t~j, w kopel'c'.e na,leżycie zamkniętej zmllpisem:"Oferm na 
kapitalny remont czterech bębnowozów marki "Meveedes" 'systemu 
Kuka". Otwar,cle ofert nastąpi w tym samym dniu o 'godzinie 10,30, 

. Szczegółowe informacje m'azśJepy kosztorys z w1Ll'unkam: 
przetargu otrzymać rr.oŻna w Zakładz,ie Oczyszczania Miasta (Lódź, 
ul. Lagiewnlcka 63, pokój Nr 15). 

Zakład Oczyszczania Miasta zastrzega sobie piraw'O wyboru of'z. 
renta, prawo przyznania częściowej robqJy lub uznania, że p!'L~et.arg 
nie dał \Vyniku do da:tni ego. 

Lórlź, dnia 19 września 1947 T. 

(284/Z) Zakład OczyszczaJtia. Miasta w Lotlzd:.' 

PRZETARG 

Państwowe Zakłady "OPTIMA" przy, Ul. Ailld:rzeja Nr 61 ogła
szają przetarg nie ograniczony na przewiezienie kotła part)~'ego z 
Warsmwy do Łodzi, o wadze okołQ 10.000 kg, PO",,'1i<e:rLChni ogrzewal. 
nej 44 m 2, ci!ŚItiooiu 8 at:m. Objętość obmurowaillia. do rozebrania 
przy przewo~ie 26 m 3, prz;r czym gruz nalezy wywiezć poza teren 
iitrmy. 

Bl~:i$zych !informacji udzielaZarz!}d Frubrykli (tel. 169-75). 

Oferty z podpisanym koS'ztorysem naJeży składać do dnia 15 
paźd:1liern1:ka w Zakład3JCb 'PYzy ul. AlIldI'2tej'a Nil' 61. 

,Zarząd Fabryki zastrzegła sobie prawo . swoboćll!l'2'go wyboru 
oferentID, bez względu na cenę, jak też unieważnienie przetargu' bez 
podania powodów. (P. 1442) 

FUTERKA dziecinne, błamy kró
licze poleca pracownia futer. Sa~ 
bat Marian, Narutowicza 1. 

BI' BElCHER - ~pecjali$ta, we- (3&5 Pr) 
nery~e. skórne,ptciowe (zabu
rzenia). Południowa 26. godz. 7-15 
ranO. 2-:-5. (167 P) MASZYNY do liczenia, do pisa

nia - cUugowałkowe sprzedam 
Dr t.OZA. weneryczne, skóry, "Suprema" PołUdniowa 1. (214 P). 

CENTRA 
BATERIE, ŻARóWKI, LATARKI 

Wyłączne przedstawicielstwo 
na województwo ŁóDZKIE 

SPRZEDA2 hURTOWA 

.: ENON FRĄCKOWIAK 
POZNAl'if - Wierzbięcice 32, tn.3. 

p O L S K A 
RACHUNKOWOŚĆ 
P R Z Ell' T' K O W A 
wł. Wład. POIDZIEJ Ł6dź Piołrkewsko 73 

, Telefon 17a-97. 
t'oleca wprost ze składu: Najlepsze urządzenia do kSlęg(J \~",~{'I jl",:q" tko W(·.I 
iO!i.tos\)Wane l\O 'potrzeb nowoczesnej organi,:ac,ji .pra(~y i \"ym~~\~(,W I:af"hun. 
(iowości. - - _ Skład bogal;o za.opatrzon;v również \Y llIaterrał~' IHlIl'uwe 
Ceny llajniższe: Ceny llltjnitsze! 

71657> 
Telefon 95-~O, 

Wysyłam koleją tub pocztą za za
liczeniem. (K. 1261) MEBLE" biurQwe, sJ''I}lalnie, s. tolowe. gabinety. kuchnit, tapczany, 

, stoły, l\:rzesła~ - Poleca najtaniej: 
.. DZIAL MEBLOWY" Sp. BUDOWA 
Lódź, ul. Piotrkowska J54 tel. 202-84. 

INŻYIUERA -TECHNIKA I 
ZA!~~P~~Z~~:~:!~!LA 
J'inny przemyslowo_handlt)wej 

. POSZUKUJE 
NATYCHMIAST. 

Wym'!1g'ana pra!ttyk'aJ przemysło
wo - handlowa., jeden język Obcy, 
referencj,e. 

SCl:lM1Df - }\fADALI:S"SHI 
B1URO TECHNICZNO_1:IANDLOWE 
J.t'iDt, - ul, ZAMENHOFA Nr 2. 
Telefon 108-77. - God'Zi!ll8. 11"-15. 

, (P. 1440) 

Niekrępujqce wejście 

Duży wybór - obsługa fachowa. (98/N) 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY:M: 

Pań'stwowa Centrala Handlowa, Oddział Woaewódzki w Lod2n, 
ul. Piotrkowska Nr 98, ogłasza pl'zetwrg nieograilllczony na wyko
nanie robót l"emout<Jwych w ltalitargowej przy Pl. Nii~l)Odfegł{)ś{'a • 

Bliższych ilIlformaJcji oraz ślepy kosztorys ot.rzymać można w 
DZiale Ogólnym P. C. H. w Łodzi, ul. Piot.rkowsika 98. 

Onerty, od!powiadaj~e treśCii ślepeg.o kosztorysu, w zalakOW8il1ej 
kopercie z lla;pi:sem " Ofert Y na roboty r,em,ontowe w halli 1;!aJrgowej", 
naJ,eży składac do dnia 6'Paź~i'e1'11ika. 1947 r., 'Pod wyżej WlSka:z.a;
nym adresem, g'dztie rówllież w tym samym dniu o godz,. ll-t-ej lla_ 
stą;piotwa~cle ofeTt. 

Do ofe'l'ty należy dołąiczyć: 
Kwit ~i1?łaco:hego w ~u Gospodarstwa Krajowego n8i 1140 

P. C. H. O. W. w Lodz.i w3;dium przetargowego w wys6kośol 2% 
sumy ofertowej W'zględllii1e dowód zwo,]nienia od składania wadium. 

Państwowa Centrala Handlo'''a ?1aatrz\~'gas(}bi.e prawo wybolru 
of-erent.a, omz unJew8Żnie.n:r.a pvz>etargu i prawo uZ!flauia, ze przetarg 
nie dał wyniku, bez podania powodów a: pono.szeni3J jakiegokolWiek 
odszkodowania. (P. 1443) 

(R:ylJ. z "D~ly Gr.a;phi>e") 

BUCHALTER bilansista z długo- SEKRETARKI.. maszynistki, bu .. 
letnią praktyką 'lWzędniczą na chalterów i korespondentów -I 

stallowlskacł:l kierowniczych przyj kształcą Kursy Handlowe !nstytu .. 
mie odpowiednią posaclę w 8<?dzl- tu Przem.-Rzem. Andrzeja 4. 
na.ch popołttdnłowych~ Oferty do (6463 p) 

. Atiministracji pOd "rutynowany". 
Pewien goś~ (6556 p) KROJ.U męSkiego, damsKiego, 
Chclsł nad~ \V1;'f,ystk1) bieliźniarstwa. Nowe grupy po-

włosbw, Sienkiewicza 34, telef. 
179-56. . (łS1/Pr •. ) 

KS!ĘGOWY-przebitka, plan kont czątek l-go paidzietniKll, o ZapisY 
SZARA farba olejna (ochronna) w Mieć swob~ę bilans przyjmie prace na godziny Jaracza 14. (144 NT' 
każdej ilości. Majchrowicz, Piotr- N l 1Jnisku handel przemysł; zgłoszenia, 

Dr VOGEL. speCjalista chl)rób l{O kawska 207, tel. 160-65. (6490 p)& e . KlTifwk!i'ego 30, m. 2. (6557 p) ZGUBY i UNlEWAzNIEN1A 
biecych, akuszeria. Narutowicza 4. G~",ił"'"i ------------.--- , 
tel. 260-92. (179 P) SPRZEDAM 2 krosna mechanicz- u,,"pvu,J u STARSZA gosposia doskonałe re- UNIEWAZNIAM skradzioną legi 

ne, wełniane. Heinerowskie, szero l\lu zaehwalat ferencje przyjmie posati~. Nie tymację studecltą i indeks Nr 341 
Dr LIRO ALEKSilNDER, choroby (kie, pięcioskrzynkowe ~a biegu, "TutaJ' k..drle wysoko OddZielny pok()lk, 2 OSO- Politechniki ŁódZkiej, Pietroniuk. 
'lS't.u. gardła, nosa. Daszyńskiego J:dna skr~carka tJ:'zyd:w~stow:rz~- "'V by. Piotrkowska 'i3-'i gOdz. 10-12 Kazimiera. Pr6chllilka. '7. , (pal 
Nr 6, 8-10. 4-6. Tel. tal-50 - clOnowa, 2 maszyny trykotarskze Doskonale. (6553 P) UNIEWA""NIAM zgubl'on" -le::r<ty 
powr6cił. (182 P) ręczne, saneczkowe, stan dol:)ry. h .. 5' 

. Oferty: Opoczno, DworCOwa 4, Jest Z OSObnYUl KSIĘGOWY z praktYKą (najchęt .. mację mistrzoVII"Ską ZW. Cholew-
Dr W6JCIK WACLA W - chorOby Tuszyński. (472 pr) niej na przebitk,ę) pOśzuku~e 7,:1- karzy oraz ,kwity ska1:bowe na 
oczu. Brzeźna 18, telefon 176-50. WejŚCiem po}iÓj, j~cia ()d zar.az. Oiertypod (Nr) nazwisko, Adam Mieczysław Hans. 

(194-P.) SAMOCHÓD cięzarowy 6 tonriy O, tu zarazł ,.6231". (6531 p) (6562 P 
, marki. MercedeS-Diesel po gene- , 

Pr ANr\TOL l\UltULKO. specja· l'alnym remoncie do sprzedania. Nieco '7) boku!" DOPROWADZAM ksiązki meldun- ZGUBIONO legitymację Bratnie 
lista chorób kobieCYch. przyjmu- Wiadomość tel. 116-86 ,odgod~. kowe do porządku' orazprowa- Pomocy, U. Ł. 450,Wyrzykowska 
Je od 3-6 po peł .. Bandurskiego 8 12-15. (6507 p) d' e> m ldu k' M lu1'" .... bk' Danuta (488 prl 

? (R K.G ki 9' ( E"'m. I' !·SKOP"'. NIWELA"'OR~7,'~ I GOSPODYNI na prZyhhodnie po- z" e n". a '" ."',"y L na . Dl.... óg O",C:USz; 6). r) I '.,..... ...J."',~ "latarniach domów. Ceny' przy- .----- ..-
" . MEBLE - sypialnie - stołowe - teodOlity, cyrlclei .sztoper.y, ,vag,ę trzebna od zaraz. 1łeferencje ko- s'fępne. Kornackl Marian,' DMzyń- DNIA 25 ZGIN~L pJles wyzeł ~ro--

Dr ZURAKOWSIU speClaU~ta we~ kuchenne - pOjedyńcze oraz ZQ- dla niemowląt zakupi D /H. J gll nieczne. Nawrot 30, nl. 11 godz. sKiego '73/10. .6546 p) szę odpro-.yadzic zawYntlgrod~e-o 
\'7ryczn~, skórne tUo.CZoPłclowe - \.mi.!!nY. p.oleca Sl.da .. d .·Mebli;. 1{:!Ji1'i Pujda:k i S-:ka.Ł6dź, Piotrlcows.lra 17-19. (6564 p) niem. Lódz, .Jaracza "', \n •. 8. Ga 
PLOtrkow~ka 33. 12-6. (1QZfR.l slriego 145. Tel. 155-31. (~5~7 p) Nr '83. (ll!l:N) '.' . .... . . r,~: •• " .' ·bi;V:jań.~Y~.' , (300M , I .. ---..-,..,.. b1JŁbpnijC. (lei posYlęk 1l:l~~ ~ię ~,;m;;,...t~_c, '. , 
0-'; RAT.H .. zUnAJ{~WSKA weM SPOŁDZIEi,NIA.· z~robkoWft' in- JtOLNO-Ogrodnicze gospodarstwo' ż,głCisić. Przemysł Kortlekcy;)ny, uNmWA~NIAM zgubioną ksiaże ... 
~ezne, skÓJ'ne kobl.et kosmet;rka. waIidów WOjennych . RP, Od<łZiał Okazyjnie sprzedamy~ Plac \\701- Bandurskiego 9/11. (6532 p) ąKL~P,tlobrY ~t., k\lpię, Wy- 'czkę woJskową na nazwisko-
PIOtrkowska 33. 12-"-6. t1Q"IR) w Łodzi zakupi 1 nóz elektryczny ności 6 [4. . (6495 p) dzi,erżawię. przY'stąpię do Ilpółki. MarcE Jan, t.amieszkaly wieś 

d · k . . b· l' .. Zg·os~enl·a CZELADNIK kraWiecki na duże Telefoll 186-96. (6437 P) Zdzl'es"'ull'ce Dolne, m. helen" ato 'w Dr 'Med. SIENKO KSA WENY spe- o ra.1arllll Je lzn... ,<o R d ' ,,".o 
cJ'alista chorób skórno wene ... rc~_ w sekretariacie Spółdzielni ul. SZAFA do sprzedania, . stół kra- sztUki potrzebny zaraz, a wan- pow. Piotrk6w Tryb., Wojew.ł~6-
nych, Kilińskie1!'o 132, godz .• ~';;. Piotrkowska 51 (ITI piętro). Tele- wiecki, biblioteczka. Stalina 31, ska 9. (6572 p) POSIADAMY. lakal przemysłowy dzkie. (K la75) 

~ ..-u f 190 01 (330;W) Stolarnia. .2995) siłę· ggotówkę· OczekUjemy pro-
(193 P.) on -. . , ____ .__ _ MALARZY na wyjazd zatrudni pozycji współpracy. Oferty: Dzien 

D-r--G-O-Ł-J\-B-r-E-'-V-S-I(-I-l-V-.-"'c-h-o-r-O-b-Y RADIOODBIORNIK Mende-Szmer FOTEL dentystyczny .,Adams" do natycbmiast zakład malarski, - nik ŁódZKi pOd "Koncesja". 
kobiece i wewnętrzne powr6cU. lamDY m~~'l,lowe Slprzedmn. Si\!ID.- s'Przetiania. Wiad()mCJś(: 'Rutia Pa- Woźniak Bogdan i S-ka, Łódź, ul. (6499 p) 
Al. 1 Maja 11. Przyjmuje godz. kiewicza 39-37. (6516 p) bianicka, Starogardzka 51. (6522 p) Piotrkowska 182/18. (433 pr) 
3...:6. (193 Prl 

Mf."ODE małzeństwo bezdZietne 

UNIl!]W A1;NIAM zgubioną kart, 
zwolnienia z więzienia na IJ,azWi 
sko Dobrowolski Mieczysław, 'Za 
mieszkały we Wrześni, Poznanska 
nr '25. (gr) 

Dr MIKOŁAJ BOUNSTEIN, aku
sieria, ginekologia. - Traug'Utta 9. 

(6360 pl 

ZNICZE na grOI:lY (palące si~ t\fASZYNE <lo szycia "Singer" g,9- POSZUKU,JEMY tOkarzy do pry- poszukuj,!!: SublokatQl'słdego po-
przez półtorej gOdziny) dosta"cza binetową ·sprzedam. Ul. W61czań- watnej fabryki "WTE", Piotrkow- koju bez używalności kuchni. ZGUBIONO index uniwersytet~ 
Wytwórnia ArtYkUłów' Chemicz- ska 79-15. GiH3 p) ska 278. (6539 p) Oferty "Ryszard" 6511 p. ŁÓdZkiego 1073 !Sna nazwisko 1',4i 
no • Gospodarczych "MERKURy",_______________ chałowicz Jerzy. KiUńskiego 2'-1 
Kraków, Stradom 10. tel. 5BB·lc. WYKWALIFIKOWANI skri';ynia- MIES~ICANm dWupokojowe 2:' (3010 

(K~1l5j;) lAOFJAR.OWANtE PRACY rze poh'zebnL Wytwórnia. skrZY}l kuchmą - WrOCław. zamienię na 
R. Lipiński, POłudlliowa 'iS 130. takie same lub mniejsze w Lo-

-----------------------Doktór HLAZER s'k6rno weńervl'z-

(6558 p) dzi. Oferty kie1"ować do "D.ti€'n
nika Łódzkiego" pod ,;Wrocl<lW". 

ne, 5-8. Andrzeia 28. (172 Pl ----. ----------

f
Ti\P1CEllNIA Piotrkowska Nr 112 

POTRŻEBNA pomoc domOwa, 

UNIEWAź:NH\M zgubioną k~rt~ 
RKU (zaświadczenie) na nazwi 

Piotrkowska 6, m: 5. (6H2 p) POTRZEBNA pomocnica domowa, (6544 P) 
sko ,PHu!" Roman, Piott'kow"l;:a 
nr 234/36. (3006) 

Dr BERDER, 1;kórne weneryczne s. t'Jrzerlaje tapcy,any meblowe, hi-
3--6, Gdań5kll 46, " (450 Pl'). gieniczne. kanapy. leżanki, mate. _______________ race podusz1.towe do łóżek. oraz 

siatki. (5397 p) WYCHOWAWCZYNI o-letniej dzie 
wczynki przychodnia, pożądane 

U<.\DtYSt<l WOONICRl :STĄNl~łA\\\' SPRZEDAM Irom'Dlet<nie urzą,d'l.o- początki pianina i iranC115kie~O 
- Specjalność: korony j ttlQstJcj ną Fabrykę . Lemoniady i Piwa potrzebna. Oferty admini"t"aeJ& 
"orcetanowe. Andrzeja U. t"H~ton wraz z zaprzęgiem konnym na Za l "Wychowawczyni". _(G~) 

Rilińsltiego 96a, m. 3. (482 Pr) 
_._. __ ".___ PO:K:OJU umeblowanego D()'lZU-

CHEl\oII1iA-Tecłtnika dCl prodUkcji kuje stal'szy SOlidny. Zgłoszenia 
chem.~farm. obeznanego w 1[)blet~ do administracji ,,:Inżynier'" 

ZGUBIONO książeczkę tJbezl:>ie 
cialn! Społecznej .nanazwisko 1{a 
zimierz 'I'opolski, Zgi,tlrz. (SSH 

kowaniu, granulowaniu poszul~nie. (6528 P) 
lJN~EWA2;.NIAM sk;~d~iOl1ą legi 
tymac.1ę Bratniej Pomocy 1J~ na 
nazwisko OlczaklIenryk SOkohka 
nr 6. . (6537 p) 

Zl1;łoszenia do ,.Dziennika 'l'..fldz-
Nr 154_12. (lSD P) chodzie. WiadomoŚĆ Łódź, S::ma-

_-'0 _. '- .. _ torska 23, W. Frendzel. (P. HIll) I SPECJALISTĘ wyrobU mydła po-
kiego'" dla "Obrotny". (6530 p) POMIESZCZENIA przemYSłowe 

,.-_ ._.____ mo:1:liwie centralnym ogrzewaniem 

LEKA:RZ - Dentysta S ""irska, Ar- " I sznkujemy sub. "Kosmetycz.ne M" 
mU Ludowej 27, 11-13. tel. 138-84. FUTRO karakułowe, sprzedam. ' (P.1ti.%) 

l'RZEOSTA WICIEJ,I poszukuję, poszukiWane, pośrednictWO n~e-
9.rtykuły drogeryjno-mydlar::lw- wykluczone. Oferty pod "Cherni-
kosmetyczne. Biuro zlecen. Złota czne"_ (6547-8 p) . / 
111' 11, Warszawa. <K 1271) ---"-----------:----

ZAMtENIĘ 2 pOkoje ktlChnia, Z D J Fi C, J A LEGITYMACYJNE 

(217 P) Tel. 158-02, godz. 8-11. ;(6523 p) ---- -___ ~____________ S'EKRETAltKI ' Maszyntstki po- RO~NE 

Dentysta Tomecki, Pomorska 23·-4 
Nowoczesne laboratorium zębów FORD BB 1,5 tony w lliet'W'SZ<l
sztucznych., Pracującym 30»/0 nlę). rzędnym stanie okazyjnie do sprze 

szukuje GimnazjUm Przemysłowe 
PF AE w Lodzi. ulica Targowa b'1, 
Tel. 260-38.9" ,1-139) 

l'OMOC domo~"a z gotQwan;~ l śródmieście In piętro bez· WOdy amatorskie wykonuje t1~i~z:vb 
tlot1'7eona, Referencje. Gd:li15ka; na 1 pokój. Oferty pod ,,100". ciej, naftaniej. Legionów 1. (202 p) 

(3003) dania. Tel. 193-12, godz. 9-15. 
_______ .... _______ 1 (329 W) POMOC ·domowa potrzebna. :'neie-

111' !t8 m. 3. (6450 p) (~0ó7) - __ _ 

___ K_U ... P..,N_O_'_S.Pff.,_7..f.' .. O_".t __ 
1 
KUPIĘ l\'IASZYNY do' wyrobU 
TASMY SZNUROWADŁOWEJ, -
T A ś M y spodniDw~j z brze
giem oraz ZATRZASK. Zgtoi;ze~ 
nia: . Miodyński, Łódź, Nowomiej
ska 16,' tel. 129-85. (487Fr) 

rencje konieczne, Naruto'\vicza 75d m: 7. . (6559 pl 

.--"------'--,-...-. -- pIANINA, fortepillJl1Y stl"oi. pole.. 
l>OM:OC domowGi potJ'zeh'al'! ~d MIESZKANIE 2-po'k()jowe' z . wy- rUje warsztat repel'acY;iny I\L 1:<0 
zaraz. Sienkiewicza 61-4. (6536 pl fifodami. Gdańska r6g KOp€enika. ściuszld 11. • ,29óiO 

zamienię :t:).a więkEze 3-4 pOkr'l,io-
SPRZEDAM kompletne urządze
nie fabryki lemoniady. Pisemne TOKARZE wykwalifiKowani po

trzebni od zaraz. W$runki dobre. 
WTE:. Piotrkowska 27B. 13001) 

POTRZEBNA pracownica domowa We. Tel. ~19-1tł i 124-11. (115 N) WYfW6UNI.'\ PUDEU"~!( TEK 
z referencjami. Piotrkowska 135, -- 'fUROWYCH ,~ Łódź, Ki'!ńskje~O oferty: pruszków, Mickiewicza 

4':"7, WOjciechowski. m: 1155) m. 1. (6521 p) LOJ{AL w śródmieściu nadający NT':"5. te\' 16S-~5. wyk()tw\~a \Vsz~. 
- się na handel lub każdą ptacow- Jtie~o rodzajU kartonaże. (216 P 

OPONY szmelcowe kupi zakład i 
"rulkanizacYjny "Wulkanit" Łódź, SAMOCHÓD DKW w dobrym s·al· 
Południowa 29. (448 Pr) nie kor:i:ystnie sprzetiam. - Tel 

PANSTWOWA Fabryka Wyrooów no~',,~'łW ĄNlE Pll,\.CY nię Odstąpię. Oferty pod "SrM-
Bakelitowych dla Elektrotechniki 1_______________ mieŚcie". (2977) PREClSIOUS RADIO. Sienkiewi 

cza 2. Remont wszelkiego typn ra 
dfoaparatów. Wyłączna 1:ipr~ectaż i 
zamó~vienia nowych aparatow typ 
"Popularny". 2. plus 1 iampy 
12.t!ÓO zł,.3 plus 1 lampy - 1"'.000 zł 
z sześciomiesięczną gwarancją. 

155~34. (65,1,5 pi 
ZNICZE NAGROBKOWE: poleca . 
Wytwól'nia Chemiczna "AS". ~ KOCIOŁ, PAROWY 3--5 atmosfer 
Łódź. Południowe 78f80, tel. 1l7~~'4. poszukiwany. Szcżegółowe oferty 

(P 14til) "Wytwórnia". ' (6549 'P) 

----'----- . -, WŁOS koński (ogony) kupuje Wy~ SPRŻEDAM maszynę dziewiarską 
twórnia włosianki "Promień" - 8-70, Narutowicza"~6/Z4. ur'!Jan.'\' 
Sienkiewicza 63. (S448 p) " (489Pr 

w Łodzi, ~ietlkiewicza 161 pO'3Zll- BUCHAL'tER przyjmie prace. w 
ltuje technika mechanika :::ven- e;odzinach rannycl1 i popołl1dmo
t11al11ieelektl'yk8~ . (\b/l:p)·v,rych.Zg(oszell1<i ,.Nr '7('. (6530 p) 

ltedake.ia , i\dminist'M\cja: l,Mt, Plotrko w'!! b ''<l6. tel, ł23~S3 , 128-34, 
Ftedaktor nac;elny prz:VjnHllP. COdzienllie od godZ, t:3-14. tel. 20718: 
wtępca redaktor3 we wtorki I pi!l.tkl od U~-14 •. tet •. 125~4: 
łekre!:aT'% re'dakcji codziennie od 10--12, tel. 2tll~ 02: kierownIk ~lał'l 

. miejskiego Od tt)...;12, tel. Wfj·95. 
rękQpisów ·ni~. 'tWTll.ea.., .. z~ t\",~M" t t~rmtn, ogłoszeń 

nJe' bieNIl' odpowiedztaJnp$CL 
,M.EBLOSTYL" - Stalina \)g (P '3-' WY1;ŁA młodegoSpI'?edarn. Tele- ~edake:\l\ 
~nańskie Mechaniczne WytwórnIe fon 169-36. gOdziny. biurowe. \3Q09 

Mebli) bije cenami i jakością· MOT-O C YKL' BMW 600 pra~ OZJAJJ OGUlSZE:N-I Piotrkowska \:16. Hl piętro, teL 12333 1 123-:H _
___________ ... (6_4_08_P_,' nowy sprzedam. Narutowicza 22/34 ezynny, od gOdz. 8-15. Punkty przYjmowania 0S'łoszeń: PI. Nlepodłe, 

('1979) ~łośel Ihala),sklep'Y .. Czytelnika'·. Piotrkowslta. il2 \ Pi.otrkow!';Ka 9f. 
KRAWA'i'Y i SZALE stale nowe ~"CEm OO:r;O:;;ZF.;(j: ~a miHmetr Stpaity za te,kstem dO .100 mm 
wzory .. WLOKNO" Łódź ul. S-go SlLNIlCI elektt"ycznet wiertark zł. 35.- za l mm szpalty, od 101 do 200 mm> - ~1. 45,- Zl\ 1 mm 
Sierpnia 2 m. 17. Tel, 1'11-03 WY'ily- na wszyst1de n~pięcia _, dUŻy s;zpalty .. ptlwYżej 200. mm 'l\ł, 60.- Ul, l mm szpalt~. '\)fI tekście do 100 
łamy za zaliczeniem. (::I09/W) d' SkI ·mm. zł. 50~-' za l mm szpalty. od 101 do 200 mm - zl. 61),- za 1 mm 

wybór kupno - sprze az. . ep szpalty. pÓwYźe,1200 mm- zł, 70,- za I mm§zpaltyNl'm,łlOl,Ofl1' FO'TOGRAFICzNE artykuły i Przy fabrYczny, piotrkowska sa, tel. do.5Dmm zł. 3(),-, Z3 1 mm .s~palt,. od SI' do WD mm - zł, 4·!?- 1!(1 
bory oraz małaobl'azkowe aparaty 117-24. '(3!l02) lmm ~z'Patt?, od \01 dl) H,O mm.- 'tt. E}(\.- 'tĄ m1.Tl "''l,-pa\t'Y. powyże1 
posiadamY na składzie .. ~ototech-, SPRZ"DAM s""'ialn. i.ę ja. sn'" -::;ta ,l50mm zł. 85.-' za t mm, szpaJty, ,,' 
nika" - Piotrkowska 88. I'\..upno ,,:- '" J >' .. - '" . .. . O ł #-

-.rzeda2. {l03/. :.J sie oc:z:ko''." pogctnowskiego 45, m. O:G.l~OSZENIA OROBNE: osohiste j poszukIwania rodzin 2 ! •. ~ hA 

-y nr 23..... " (6552 ]';l) ",,,,raiz. handl~we' -: 25.- zł za ~. 'Zguby -' 20~- ':Ił. za IWyraz. 
pO.swJ;twani3 . praey - 10.- zł -za wyrt\~. (nalmnle.1 tO wy~zów). 

l<{OWAswetróWkę 7/60 cm s prze- W .tek&cie, w nUmeraeh §wtą.tecznych I rtiedzielnych 30 proo; dro2ej. 
dom. ,Bednarska 38, pracownia. Et a c 11 U ne l~ c: l " \: o W I!' P K O Odl1:zia.! w l~orlzj Nr vrr-56'7 

1;491 p) 

ZWIĄZKOWIEC" Spółdzielnia 
Zarobkowa Łódź, Sródmiejs,ita.:J~ 
poleca dUŻy wybór wełny 't1ę;:'kl;J 
t damskiej. WyrObY gotowe. Pon
czochy. (330· Pl',) ------._--,.,,~, 

SPRZeDAM 2 dywaniki per.skie 
FUTRO KARAKUŁOWE $pH,ZE· nied1'Ogo. Gdańska 3, m. 26. l101z. 
nAM. PIOffiorska 41a -'H. {6·ł'19 p) 12-4...(333 W) 

8 :DZIENNIK LODZIU Nr '265 (815) 

OFICER pOSZUkuje pokoju sublo
katorSkiego . przy rodzinie. Oferty 
dla "Oficera". (2399) 

---------~---------------SALE fabryczne, mieszkaniE!. dwu 
pokojowe, kuchnia. 'do Wynaięda. 
Of€!rty "w Pabianicach". (f):542 p) 

WARSZAWft,-Bielany, owa poko
je centr. ogrzew., komfort, za
mienię na podobne W ŁOdzi. Sem
piński,' Łód~, Si,enkiewieza. 145. m. 1. 

(65~4. p) 
-' ---" --.._-- -------------
POSZUKUJĘ pokóju sublokator
skiego może być przy rodzinie. 
Oferty pod "Jadwiga". (6551 p) 

NAUK). 1 W"'~HOWANn 

--CELOFANOWE torebki'w różnych 
roz:iliia,rach .' do 'pończoch, koszul 
ziół 'itp~, wykonuje: WytWórnia 
bibu'tell:, . Piotrkowska 49, lOkal 15. 

(6431 p) 
-.;.'-' .....;..;...-"--~---.,~ 
W ARSZA WSK" cerownia 'L .. Mie"l
tzejewski j' Ska. Piotrkl)wsika 11 
teL 168·77 ceruje garderobe - od 
,awia krawaty, kapelu.,ze /187 P) 

FOTOIWPIS'l" Da.szyrńs-klego 15 
],to'piuje wsze}kle al)kumenty. pla 
IlY;,. rysunki itp, (I~. 1294) 
STRZYJl::A WIU .. Recotd,7"~ 

n:URSY Administracyjno - Hlm· wa- szybko. solidnie. Zamiej 
dlowe Pl'z~ .Państwowym Gimt.la~ scowyrn pocztą, _ "Pitntechnl1ka" 
zj.um AdmlnLstracyjnYm w Łodzi, Warszawa; Bracl\:a 16. . (K 1229) 
PIOtrkowska 125, przYjmują zapi- " . • :-=--:.-
sy na kursy ksiegowości. (485 prl K~IĄZ.i{J prawulcze.~kononllCŻ 

-. " 110-n;;lU;cowe, beletrystyczlłe, 00 
DAl\ISKI kurs krOjU, modelowa- s~Ukuje Mari?-n Gfn:er, KSięgar 
nia; Zapisy, Sienkiewicza 89. nla, W'rdawmctw pJ,awniczYch 1 

(6383 p) n~ukowvch JaraC'za 3. f153-p) 
-------,;----,. \.WSPÓLNlI\:A do orgal1Izujace<>'b 
KO.RESPONPE.N CYJNE KURS i' I się przemysłu kon1'ekCYJn.ego pf..z-n.·
KSIĘGOlVOSCI. InfQrmacje Lu- mę. O:ferty pod "Przem:vs:ł Kon
blin, skr. poczt. 105. (K 1256) fekcyjny". .65~) 

0-·018524 




