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w Zagłębiu Ruhry
LONDYN, 2.7 (PAP). -

W kołach

przemysłowych

Zagłębia Ruhry jak podaje Reuter - krążą uporczy
wie pogłoski, że mocarstwa zachod
nie mają zamiar wstrzymać demon
towanie urządzeń fabrycznych
VI
Zagłębiu Ruhry.
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~ądanie

e

w Bizonii
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Trzecia z kolei ustawa o reformie
-------------------------------------------------------.:.-----------walutowej wprowadza zablokowanie polowy nowych pienIędzy l w
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ten sposób stwarza brak środków 0biegowych. Firmy niemieckie zostały P'>dda,ne. dyktatowi finansistów
amerykansklch.
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ti! profesor Rommer, który wrócił
W okręgu Ruhry powstaie akcyjmedawno z Indonezji, gdZie konfeny bank kredytowy z kapi alem zaHAGA, 2.7 (PAP). Jak podaje
Gazeta "De Vaarheid" donosi, że rował z holenderskimi władzami
kładoWYm 100 milionów nowych holenderska prasa - sytuacja
w 28 czerwca odbyło się tajne posie- kolonialnymi.
marek. Oficjalny komunikat o po- Indonezji uległa dalszemu napręże- dzenie partii katolickiej, na którym
Rommer wystąpił z żądaniem nawstaniu tego banku skromnie zazna mu.
był obecny przewodniczący tej par- tychmiastowego
rozpoczęcia kro------------------------------------------------~~--------------------,~--~-ków \vojennych przeciwko Republice Indonezyjskiej. Cz~ść kierow"'ł
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BERLIN, 2. 7. (API). Okupacyjne władze brytyjskie w Berlilllie
oficjalnie do wiadomości fakt ewakuacji tych urzędów, które
handlowa w Polsce
dotychc.za.s zn.a.jdo'\l"ały się w stolicy Niemiec, do stref ~hodnicll.
Do Polskl przyjechała delegacja
Ewalru~~ dotrczy ~paratu administracyjnego władz brytyj_
brytyjskiego ministerstwa
handlu skfch w Ber]lme, lDlanoWlcle wydziału prawnego, admbrlstraeyjnego
celem przeprowadzenia rozmów na i wychowawczego.
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Ka1ł ~c~estnik _planu Marschalla Zg('c Się musI na uzależnienie
swej J._ty~i waluto\~ej od zaleceń
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c RZYM, 2.7. (PAP). W dniu 2 lips~ p~klamow~ny został przez ~łost ą' onferencJę pracy 12-godzmny
raJ generalny na terenie całych
WI och na znak protestu przeciwko
glodowYm płacom we Włoszech.
Podczas strajku odbyły się wielLódt nie ujrzy OLLE PERSSONA wśr6d startujących zawodnik6w.
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ZdJęcle przedstawia moment, w kt6rym dosl{onaly S~ po wys .!czru
prze aw Cledoe większych
miastach włoskich.
padku
_ _• ______
ea.nita.ml6J.________________
pracy ZWTócili
__
________________________________________
__ -...ł_ża do
___....____
k onf e d eraCJl
robotników z odezwą, w której czytamy m. in.:
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9 etapu w Krakowie. padał de~cz. lir 1:\';;ą~kaUn zWtr;~:b/WybuChU
Na start w KrakoWle zawodnicy nowej wojny w Indonezji została op~zybyli w ni~o orygi.nalnych ko- publikowana w gazecie "De VaarstlU~ac~. Każdy co mlał, nakla~ał heid" odezwa komunistycznej partii
na sleble. Bardzo cenne były rue- Holandii do narodu holenderskiepr- ńl:lakalne płaszeze i okrycia ce- go. Manifest podkreśla, że krajowi
ra we, przygotowane przez niektó- grozi straszna katastrofa i przyporyeh zawodników na zapas na wypa mina, iz działania wojenne w Indodek niepogody. Tym razem płaszcze nezji kosztowały Holandię w lipcu
te i ceraty przydały Się im bardzo. 1947 r. tysiące ofiar ludzkich i praBył to bowiem pierwszy dzień niepo wie 5 miliardów guldenów holender
gody.
skich.
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Partia komunistyczna Holandii
,~t~t .nastąp z 20 mmutow-ym o· podkreśla, że kapitał amerykański
pO~le~.lem sp:zed ~achu "Czy- ingeruje w sprawy 'Indonezji, staratell?-il~a . przy ulicy Wlelopole 1. Po jąc się zllgarnąć bogactwa naturalwYJezdZle z Krakowa pogoda popra ne tegO kraju Odez
wiła się nieco. Na starcie w Krako- ród holender~ki do wa w~y~a ~awie stanęło 32 zawodników. Dystans nia się przelewowi k pr:-~cl.wds aWle. '. .
nVl l zą a wywynosił 204 km. BJł to naJclęzszy cofania WOjsk holenderskich z Indoetap z dotychczas rozegranych. Ko. nezji.
larze odczuwali chłód przyczym da- - - - - - - - - - - - -_ __
wał się we znaki katastrofalny śtan
ISZOSY i liczne wzniesienia.
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Na 14 km. Rydmark zmienia gU-,
h
mę, ale błyskawkznie po 4 km. do. umowy andlowe, polsko-duńskiei
..,
szedł do czołówki. Pech prześlado_
28 czerwca r.b zakończył
l
wał również P,~k1ickieg? ktQry na Kapenhadze obrady komiSjf s ~i:
20 km. "złapał gumę l odstał od szanej polSko _ duń kiej
czołówki. Na .,kocich łbach" pada
W wyniku tYch obrad' w
I
ofiarą Targoń,ski. :0 km. p:zed Mie- pewnienia równowagi w w~~~a;:;
c~owem. musI poze?I'ać SIę z czo· towarowej między obu krajami pod
łowką Pletrasze skI; P~ka mu gu- pisano protokół. wprQwadz~jący
m~. W tyle znaJdUJe Slę I.wanow, zmianę w kontyngentach umownych
skI razem z Tuorą Tempo ~est sto. oraz zakontraktowano
odatkowo
su~k(Jwo P?wolne. W pru:c'ągu go. 10 tysięcy koni Ponad!, ., rana poldzmy przejechano zal"dwle 30 km ska uzy kala pewną Uość dewiz na
(c. d. str. 2)
pokrycie salda.
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edB1
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ł d absolwentów Wydziału A!<tOISk 'J:go
parUa nie zaw!
e zaoa a wa z Pań "twowel WY7-czel Szko"v Teatral
brytyjskich ł amerykańlJkich.
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SC humacher na

Dz~

usługach WyWl
SA
Co mówi aresztowany w strefie radzieckiej szpieg Lorenz r?~s~~~~: S;!~~~::z~o;~;~;~~ ;~~ ~k~' ~~Utk~~.~!,.a;'I1~tr;;\;:i~ni;'e~:
ClwkG .s~wlecki?J admlnlstraCJl ",:,OJ- hm. Dal~zy Oi9iZ 'Po.kazll Jutro, \\'
istotnie d o.konywane.
amerykański Silver Po.stawił przed sko",:eJ l so.cjalIstycznej partii Jed- dzielę o gOld,z. 11.
W końcu 1946 r. Brytyjczycy za- partią socjal - demo.kratyczną tą- noś CI. Lorenz zo.stał aresztowany w
.
prosili na bankiet wszystkich człon~ danie
wzmocnienia
działalności listopadzie 1946 r. w Finstenvalde.
ków SPD i "biura wschodniego" w szpiegowskiej w strefie wrhodniej. Znalezio.no przy nim dwa rapo.rty
Berlinie, przy czym podpułkownik
Schumllcher
odpo.wiedział,
że Iszpiegowskie.

BERLIN, 2.7 (API). Dzienniki ber
linskie przynoszą sensacyjne szczegóły szpiegowskiej działalno.ści kierownictwa partii socjal-demo.kratycznej dr Schumachera.
Z zeznań niejakiego Lorenza b.
sekretarza politycznego organiza-

II·C.

r---------------r.
Fałkonburg (USA)
mistrzem Wirnbledonu
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areszto.wanego
przez
SPD
.w Spandau
(sektor brytyjwladze radzieckie, wynika, że w
lutym 1946 r. odbyła się ko.nferencja ~iędzy Schuma~herel1~ a czoło,,:
WYffil
funkcjo.narlUszaml
partiI
SkI
c.ii.
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zwr6cone przeciwko robotnikom

RZYM, 2.7 (PAP). - Papież zwró- kowania żądza bawienia się l uży
mo.kratycznej z ko.munistami w cił się do robotników kato.lickich z cia przeniknęła również do. świata
o.rędziem, w którym porusza zagad- robo.tniczego." .
Niemczech. Działalno.ścią tego ko- nienie
płac.
"Unita",
komentując
powyższe
mitetu kierowali Brytyjczycy i
stwierdza,
że
h'udno
Papież przyznaje, że istnieje dys- "orędzie"
Amerykanie.
proporcja między płacami a potrze- wręcz zro.zumieć, jak Papież może
10 kwietnia odbyła
się znowu
używaĆ
podobne frazeo.logii we
konferenCja komitetu z Schuma- bami robotników. Wyraża ot) jewlak Włoszech gdzie 2 miliony 300 tys.
cherellI, na której oświadczył on, wątpliwość, czy dysproporcja ta wynika z tego, że zarobki.ą niskie.
że należy stworzyć scentralizowaną
Papież wyraża przekonanie, źe trudpOdziemną organizację so.cjał • deności gOSpodarczych robomlków nie
mokratyczną w strefie radzieckiej,
której głównym celem będzie zbie- należy prz~iSać niskim zarobkom,
ranie wiadomości politycznych i lecz raczej niepotrzebnemu w:uost.owi potrzeb. "Mamy na myśli - czy
gospodarczych dla amerykańskich tamy
w orędziu - te potrzeby i wy
KAIR, ~ 7 (API). Egipski dzIenwładz o}(upaeyjnych.
W tym celu
rnagania, które świadczą, że współ.. nik: "Al
Ii" ujawnił 10 punktów
Schumacher zapro.Po.no.wał stworze- czesna antychrześcijańska nieumiar. planu pokojo.wego, przedło.żonego
nie tzw. "biura wschodniego".
W końcu września 1946 r. przedstawiciel SPD Reichenau wręczył
POOZTOWA KASA OSZOZĘDNOSCJ
w obecno.ści Lorenza agentowi wywiadu amerykańsko Baumannowi
ZAWIADMnA
dwa ważne rapo.rty szpiegowskie na
temat liczebności armii radzieckiej
•
- żE D N I A l ). I P O A 1948 ROKU
.
w strefie wschodniej oraz pro.dukcji
OTWARTY ZOSTAL ODJ}ZlAŁ P. 1L O.
tej strefy. Baumann wypłacił wówczas 25.000 mk. Relchenauowi,
Jeszcze uprzednio w czerwCU tego
ro.ku przedstawiciel SPD ZwoUnIlky poinfo.nnował okręgowych dziaOBROT CZEKOWY - WKŁADY OSZCZĘlDNOśOIOWJD,
łaczy SPD, że "biuro wschodnie" 0UBEZPIECZENIA NA :tYCIE.
trzymywać
będzie miesięcznie od
amerykańskIej Służby wywiadowKAtDY TTVIJ':.& n POCZTOWY
ZBIORNIO~ P. K. O.
100 do 180.000 mk. na
VA~
(K.
~O\
czej od szpiegów.
cenie
te opła- _ _ _ _ _ _ _
__________________
__
__

ZZ-letni Amerykanin Falken.
burg zdobył misłl'2osłwo WlmbJedonu w grze poJedyńczeJ pa_
nów, zwyciężając
w
finale
Bromvicha (Australia) T:5, 0:6,
3:6, 7:5.

bezrobotnych żyje w skrajnej nędzy.
Papież i pracodawcy pragną wśród
głodnych ro.bo.tników, wśród bezdo.m
eych, bezro.botnych l bezro.lnych sze

=-_____________,. }
t·z~ć zasad;:, , "chrześcijańskiego u- A . J den sI t k
ffilarko.wama'.
ni . eł M '"a e
W słowach Papieża ujawniol1a Zo.-.

stała zupełna zgo.dność poglądów me wYJecha z arsy II
między Watykanem a przemysło.wca
PARYZ, 2.7 (PAP). - W Mar ylil
mi włoskimi, którzy dążą do daISZe_\ wybuchł w piątek strajk maryna.
go obniżenia stopy życio.wej robo.t. rzy. Ani jeden statek nie wypłj'.
nika.
nął z portu.

Arabowie
odrzucili
propozycje hr. Bernadotte1a
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w KIELCACH przy ul. SIENKIEWICZA 47

Po raz pierwszy wolko z
wyjątkowo złą drogą

i

c.ii.

ElEKTROTECHNIKA
SAMOCHODOWA
reperacja Instalacji sa·
mochod6w l m{)tocyJdi,
prze~jande,re~atory.
ładowa.nle, LIPOWA SS.

(K 1077)

I

~.ł."<!.~~x "':"'!' ZAl'aR<!~A
usuwa.jll Zioła ,.Cholekinaza" Nr. S
U. Nil'mojewskJego. - tąda.ć 1V apte.
kach i sld adach aptecznycl~. (k 1608)

..Dziennika łódzkiego"
Imię

I nazwisko:

Adre.s:

.

. ··
.

,

.

. .

.

. .
.

.

. . .
. ·· . . .

(T kol'<!jnych kuponów proll!imy
przysłać do RedakcJi ,,Dziennika
L6dzklego," Mdł, Piotrkowska
Nr 96 - Na koperc!'e zaznaczyć:
.• Kupony książkowe").

I

, - ,.USZ/t.:U

Awantury tureckie

Zaczyna
iPLetraszewskl. Pierwszy lotny fi_
nisz w Miechowie wygrywa Ryd..
mark pned Rzeźnickim. Obaj ci kolarze zaini~jo.wali ucieczkę i zaczęli
się odrywać od czołówki. Zawodnicy
rozcfągają się coraz bardz:lej. Bu·
kowski rozpaczllwłe prosi o śrubo.
kręt, ale niestety, musi nieco zacze.
kać na wóz techniczny. Rydmark na
46 km. rozstaje się z Rzeźruckim,
mając kło.Po.t z pl"zerzut.l~ą. Pro.w!ldzi
samohlie Rzeźniclti. przez cały czas
aź do samej Częstochowy, zwiększa.
jąc z km. na km. odległoŚĆ od czołówki. Pietraszewski mija indywid\.1alnie jadących zawodników, ale do.
czołówki do.cho.dzl z trudem. Z tylu
za Rzeźnickim jadą Wójcik, Wrzesiń
ski, Łazarczylt, Króliko.wskl, WIder.
van, Vaverka. Keberle.

-

państwa:

żydowskie

i

rnę.

pędza

tlwolch kolegów.
miejsc świętych.
nadotte'a, ponieważ pl
Trzeci lo.tny !I~iSz w Szczekocl7) Państwo żydowskie l państwo wtnienie niezależnego
nacp' wygrywa
jadący
samotnie arabskie wyłonią komitet mieszany dowsklego.
RzeZniclti.
"Odstaje" od czołówki
nieco Łazarczyk, a Wrzesińskl 3 rał

N
d S D k
owe
w
a
ze tr. emo ratycznego
km, a

~i:~~o.~~P~~j:u n~~7ą. ~:~:~

stocbowy mamy już tyU{O 65
Rzeźnicki ma cztery i pół minuty
przewag!.
W czo.ł6:t'ce jadą: Pie_traszewskl, WrzeSiński, Wójcik, WL
dervall. Kaberlle. Vaverka.
Do Częstochowy mamy już tylko
30 km. Łapie gumę Vaverka.
Na
szczęście .. wpadamy" na asfalt. Na
182 km. Wrzesiński nareszcie zdecy
dowal się zmienić gumę. A Rze7.nicki .ledzie o 8 minut przed czołówką.
Pietra3Zewsklemu błoto zachlapało
okulary. Jedzie on bez szkieł. Przed
Rzeżnicki jest o· 300 metrów przed Częstochową porządek .iest idealny.
nimi. W Jędrzejowie wyeo.fuje .lę Co p6ł km. sto.i strażak ..
Olszewski, który opada z sił. Finisz
Mimo deszczu, na ulicach Często.·
chowy zgromadziły się tłumy wio
lotny wygrywa R.zeźn1cld.
Nato- dzów. Pierwszy wpada Rzeźnicki, a
miaSt z czołówki "wy.suwa" się Wl- potem dopiero po. 8 minutach Pie.
dervall.
Różnica między Rzeinic· tra szewski, walcząc na samym fi·
k1m a CZo.ł6wk, wynoai około 1 km. niszu z Widervallem, Keberle. W6jNiektórzy kolarze jak Wójcik. Woj- cikiem i Łazarczykiem. Następuje
dłuższa przerwa.
Za nimi nadjeż·
cieszek, Bukowsld., Wrzes1ński przy- dża Wrze iński.
czepili do SWo.ich rowerów blotn,ikL
Po. tym etaIlie ulega
Po.ważne.i
Szosa za Jędrzejowem jest fatalna, zmiarue dotychczasowa
punktacja
bło.to. po kostki. Za czołówka o 3lo.gólna, chociaż Wójcik
zatrzymał
km. w tyle jedzie Stolarczyk ;azem kos~ę leadera. i dzjsiaj do. Ł<x;izi
.
.
wjedZie w żółteJ ko.szulce, to PIez Nowczykiem, a po dłuz:szej przer. traszewski wysunął się na drugie
wie nadjeżdżają Inni: Madi, Bukow· miejsce,
dystansUJąc o 2 minuty
Ski, Wyglenda, WOjclet!l!ek.
Wrzesińskiego.. Pewnego rodzaju nie
Rzeźnicki
prowachi w dal.!z:ym spodzianką jest również do.sko.nała
ciągu. Ma on już r6tnicy 2 minuty. tonna Rzeźnickiego.. który uplaso._
Od czołówki odpada KrólikOWl!lkl, wał się na 4 pozycji.
ltt6ry mwl zmienić gumę· WójclkoDzisiaj kolarze o godz. 13 wystar.
wi po przejechaniu 110 km. zaczyna tują z Częstocho.wy do Łodzi.
prze.'1zkadzać błotnik.
ZatrzymuJe
Ja. Nie.

Powo.łany
20 czerwca br. przez prezydium:
Wojewódzki Zjazd Str. Demo.kra- MertY1l.
tycznego w Łodzi Ko.mitet Woje. Poza tym w s1d~d Wo1
wódzki ukonstytuował się następu- go. Komitetu weszll~i T. ł
jąCo.:
Czyżowski, E, Gór ec 't>ro
Przewodniczącym wybrano pro!. kiewicz, S .To.nCZak , sękid~la
dr Wincontego Tomaszewicza, l wl~ ma.lsl,!, L. Kwaśn1ews ,F.
ceprzewodniczącym dyr. Stanjsfawa dr T. l\T()wacki, ~. Pajor,
Ochaba. II w!ceprzewo.dn. - radną szepc7.yński, L. S!P~WSkl, f
Stanisław Aleiową, sekretarzem - ger, J. Waszak. ~.
elss_S
Ryszard SWią,tko.wski, skarbnikiem Zagórski, L. Z\\Tlerzchow~kl
- Wacli;lw Kaczmarek. Czło.nko.wie prezydent m Ład?l - W

DnJa l ltpca 1948 roku, rma.rł po otętkICb c4e1'Jlłe.ntaeb

I.

t

P.

prof. ADOLF , LISKO

DŁUGOLETNI au...ONEK RADY KOMJIELNEl, POLSltIE·

PARAFII EWANG. - AUGSB. w 1.0DZL

W Zmarłym tracimy gorliwego ł oddanego KORcio}oW'i Włóp

pracownika•
NaboŻ6tistwo 1ałobne odbęd7.ie się dnia ol lipca. o gow.lnłe ,
w kośełe)e Sw. Mateusza (Plotr~wska 283 - r6g Czerwonej).

Po nabożeństwlie pogrzeb na Starym Oment;arLu Ewangelic.kn

(ul. Ogrodowa. (S), o god71bde 19 .

RADA KOSOIELN.A,
POLSKIEJ PARAFII EWANG.·AT1G~ł
w WDZI.

(6290 p)

Dnia 1 Dpaa 1948 roku, !.1Da1'I po

~ob

alerpienhwh w

Ia.t 5Z

_Ilu

I. t P •

Po trzęsieni.u
powód,ź W

•
•
Ziemi

Japonii

Tureccy minIstrowie Inan i
LONDYN, 2.'7 (PAP). - Z Tokio
Birsel sprzedali za granicę pół donoszą, że miasto FUkol, które w
milio.na ton zbo.ża, zarabiając na poniedrl~lek dotlutłęłe zostało dratym "dyskretnie" 200 milionów
funtów tureckich.
sdiwym trzęslenlem deml, - obee
Gdyby sumienie i ręce miał czyste nie poważnie za,roźone jClt przez
nie zostałby fllcE't t.1lreckIm
'low6dt.
.
mhtioc;trem.
. _ , Wezbrane wod,. neku Ku'urlu

l OZIEl\'NlK 1.0DZlO Nr 181 (1087),

niezależne

arabskie.
3) ZatwIerdzenie granic państwa
żydOWSkiego, ustalonych przez ONZ
z wyjątkiem pustyni Negeb. która
przypaść ma Arabom, w zamian, za
co Zydzi otrzymają całą Galileę, tj.
obszar od portu Arce do. grC).l1icy z
Syrią i Libanem.
4) Państwo. arabskie Gbejmie pozo
stałą część Palestyny j Transjorda_

się on na chwllę, ale Po.tem szybko
5) Przyszłość Jaffy zadecydowana
"do.chodzi", a na 113 km. łapie gu- zostanie później.
mę Zaczyna padać deszcz. Dei>zcz
6) Jerozollmll
otrzy:ma IpeC'jaJn.y huda PasZ!l ośwlad
ten' przechodZi w ulewę. Wójcik rząd, d2!lałający pod egidą ONZ. Z-a- odr~ I~\K prOpo~y<:..
dochodzić do czołówki szybko zmienia gumę i po 4 J..-m. do_ gwarantuje
on
bezpieczeństwo sumęte przez media to

I
Kupon premiowy
1 (I)

którego zadaniem będzie arb!tr
w kwestiach spornych.
8) Komitet ten koordynOWać blldzie również polityJt~ UlgrilnlCZtU& l
gosPo.darczą oraz Po.litykę Wojskow,\
o.bu państw.
9) W razie niemo7.nOŚ71 OlItągJllt..
cia Po.rozumienia w ło.Dle komitetu
- spraWY sPo.rne rozstrzygać będzie Rada PowierniC1Jl O~Z,
10) Panstwo żydo.\\Tski~ bem,iI lUo
glo przyjmo.wać na ~w6J te~!.nu.
grantów, przy tym lIczba Id u:ależ
niona będzie od gospodax\!Zt .,..
runków kraju.
DzieJUlik egIpski, kt6" ..I" .
\VY74~ze szczegółY P
dotte krytykuje go
dzając, że plan ten
ny przez W. Brytan
•
(pA
LONDYN, ~.'1
Reutera donosi z I"n
mI er Trarujord~ml

błotem

(CiQ9 dalszy relacji z Wyścigu Dookoło Polski)
Na wybo.jach szosy "łepie" gumę
Wyglenda.
Wyjątkowo słabo jedzie
Szwed
Persson II, który nie może nonnalnie siedzieć na siodełku. Ma on po..
ważne odparzenia i zsiada z roweru,
rezygnując z dalszej walki. Wyco.
fanie się Perssona zdekompletowało
ostatecznie narodo.wą drużynę Szw(>

chłodem.

w sprawie pokoju w PalestYnie

do ro.zpatrzenia Zydo.m i Arabom
pl'zez ro.zjemcę ONZ hr. Bernadot_
te.
W nieo.ficjalnej werSji, przytaczo.
nej przez wspo.mniany dziennik, plan
ten przedstawia się następująco.:
1) Po.łączenie Transjo.rdanli i Pale
styny zgodnie z zalożeniami b. man
datu brytyjskiego.
2) Po.dział tego
obszaru na dwa

zniosły już drewniane mosty. które

łączyły Fa.kuł z północnymi przed.

mleścłamł.

TysIące członków straży pożarnej
bez przerwy prlWu.fą nad wzmocme
niem zagrożonych tam •

.ADOLF LI

O

NAtTCZYOIEL.
N abożeflstwo Wobne odprawione zoefanłe w niedZielę, dnia

t łlpca b. r., o godz. 17 w kośct.cJ('o Sw. MateuS7'.a (PlotrkoWIJIr.a 283.

r6g Or.erwo1ll&j).
Po nabote6!1twłe pogrwb na Starym 0rrJ.entQr.m EwangeliI kim
(Ogrodowa 48), o godlt.19.
O smutnym tym obrzędzie zaw18da.mia _Jomych f pr:tyJaoI "l

w ł.ał{)bie
(6289 p)

poVlłł.ona

RODZJj TA
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•

Unikajmy zb~ ~ochopnych oskarzen po~ a~resem lekarzy ::::~::za wiel'e
Pierwszego. Nowa. grupa urlopo·

Dlaczego przedstawiciel 'Izby Lekarskiej nie przybył na konferencję, zwołanq przez O, K, Z. Z.

:~:ó~r;~:~~~:Ie~l'~;:~";: :~~~~j

o. '.K. Zj'

Z d 1e" t na sku- stacji wsiadają nowi ludzie. Na kaJestesmy
śWladkami
bardzo jacego na klerOwniczym 1 odpowie. ani zlekceważemu.KonferenCJi O. K'I erencJę
• e .. bll:
.,. żdej stacji odbywaja się zażarte wal
smutnego zjawiska Coraz c7Jęściej dŻialnym stanowisku - a dotyczy Z. Z. przez Zarząd Okręgowej IzbY tek wyrroemone W :esrro:.::eJ- Id o miejsce sicdzace.
l k
to zasadniczo prawie wszystkich Lekarskiej, który stoi na stanowi- szym przyczYI?-Y -:-- SUJ wyz J •
. pojawiają się
(przeważnie nie~
~a e. a.~zy członków Zru..ządu Izby _ jest czę- sku be~lędnego uspołecmienia na Konfer~~ę me l~zy~łŁ
W prl!'cdziałe jest jeszcze jedno
hlszn) I
rz~~y ane l Dl;- sto niemożliwe. Jest to godzina naj- pracy lekarskiej.
- rezes z y . • iński miejsce. Wchodzi jakRś paniusia. z
s
e . . to ataki 1 zarzuty, któ. poważniejszej pracy w klinikach i Ponadto pragniemy nadmienić, że:
(-) Prof. Dr med. S. Ba.g
walizeczką i' olbrzYmią, wyłado-;var~ general.I~Ją: lekarzy .ods~dza szPit~lach. Delegowany na Konfe- 1) Dotychcz~s. akcję us~ołecznienia
Sekretarz Izby .L.. Ł. ,
ną po brzegi torbą. za nią..nu~ero.
SIę od CZCI l WIary, potępIa Slę w rencJę O. K. Z. Z. członek Zarządu pracy lekarskiej prowadziła wyłącz- (-) Dr m~ H. WJ.eli~kl
wy dźwiga d"\\ie duże walizl', sredczam.~Uł. "Lekarz no wiad~- Izby mi~ rankiem tego dnia zabieg ni~ Sekcja LeI.rar~y Z. Z. P. S. ~., Jak wynika. z ~go, me ma mo- niej wielkości paczkę (ta~ ~ounr
mo.;. _ jakże często Słyszy SIę operacYłny. \V czasie operacji, któ- ktora na .WYI~lleruoną KonferenCję wy o lekcewazem~ przez Izbę Le_ rowsltą), w'ypchaną teczkę 1 Jeszcze
tajne zdall.ie. Z tym zwyczajem rą ocemano P?czątkowo na, 15 mi- zaproszema .~le dost,:ła,
k~rską spr~w, ZWląza~.ych z lecz- jakleś zawiniątko.
trzeba sk'
ć bo . k tak dalej nut, okazała SIę koniecznośc dodat2) VI ChWlh obecnej Zarząd Okrę- nrctwem. :Mimo tego, ze na konfe.
pójdzio bO~ZY,
J~,. zwal- kowych zabiegów. które przedłużył~ gowej Izby Lekarskiej Ł6d~iej jest rencję wspomnianą mut>iał być za- Zaczyna się lo.kowanie rzeczy. NIe
• ~, ę emy W oncu.
czas trwania całości prawie do 1 l zdekompletowany przez wYjazd dwu
.d l
t Z Z
steiy, w przedZIale są tylko dwie
czac w ogóle medycynę, a popIerać pół gOdziny. I to było bezPośrednią członków na stałe do Warszawy, nie- prosz~ny racz~J e ega w. aw~- półki szerokie i dw~e w,!sI~e. WSZy~\
znachorstwo.
przyczyną nieprzybycia wyznaczone- obecność korzystającego z urlopu dowe"o, a me Izby, ta osta~a kie zastawione walizanll ~z po ~uflt.
OCZYwiście - są wśród lekarzy go delegata Izby na Konferencję O. wypoczynkowego Prezesa i nieobec- ~ydeleg~wała swego prze~ta'Yl- Oprócz tego walizki stoJą w srod- tak jak w każdym zawo~zie -:- K. Z. Z. W każdym razie nie in~y- noś{; złożonego ~iężką ~oro~ą Wice- clela, kt~~ z przy~n. w~emo- ku p.rzedział,u na ~odłodze..A no:.,·~
jednostki aspołeczne. tego nikt me nuo:v~ne powody, wysunięte w me- prez~~a. W cza~le omaw~aneJ Konf:- nych wyzeJ, przy.bS:c . me mogł. ,pa~a~erka me n;t0ze ~rzec.i~z - Jak
ukrywa ale większość, masa leka- powaznych i pochopnych notatkach renC]l pozostah \':' Ł~d~ członkowle Trzeba zroZl.llffiec, ze lekarze tez n::?Wl - ..~~ga:m zostaWlc !la. s13-:
rz.
.'.
. . . o"il1.rIDe l1ie_ ~~asy bez uprzedniego skontrolowa-I Zarządu Izby byli zaJęCl w ten spo- ciężko pracują są zajęci i czasem CJl". Na mesmlalą UW~g~ ~akie~{)s
y ~racuJe UC~Cl~Vi~ 1 l. trzech W Dla istoty sprawy po której dopie- sób, że dwaj ~ nich Profesorowie U- nie moo-ą się 'stawić" bo nie mo_lstarszego pana, że moze cokolwIek
raz Jeden z,a w.oc, za
'k
ro wInno sie rz~telnie 1 rzeczowo niwersytetu Łódzkiego przyjmowali . l "
. ć" . . '
. t
ma za dużo bagaży, dama powiada.
nagrodę zas mają często narze a_ infonnować opinię społeczną o ta- egzaminY, jeden był na służbowym gą ekcewa~ ... zyCl& pacJen a.
nie bez słuszności: .Jak wolno
nia zbyt nerwowych chory.ch (a kim czy innym wyczynie przedsta_jWYjeŹdZie w Warszawie, jeden delePO.dt:ywame ~.a~ autorytetu.leka.- państwu mieć tyle bagaży, to mnie
kaZdy chory j.es.t .nerwowy) ! ~o- wici.ela poważnej organizacji.
gowany p!zez Zarząd Izby na inną rzy ~ mstytucJl !C? ~zeszaJ~cy?h też wolno". (Przeliczyla~ !,ak~nki-:byŁa. przez uClążlIwą pracę angInę
Nle ma \Dowy o zbOjkotowaniu konferencJę, a wyznaczony na Kon- - mkomu korzysc.l me przy:me51c. na. osobę wypadło mnieJ WIęceJ dWIe
pectoris albo ~licę.
walizy duże i jetl~a. mal!"). :,Ja~ę na.
Unikajmy WIęC zbyt pochopnych
wcz:,sy, muszę WIęc cos meco za-

•

. ' .

. ,

f

.

ta:iu

A D RO D Z E D O PORZ' Ą D

os!mrżeli i

sobą".

zarzutów. 'fymcza.scm .........
K U b r a c ze
Na 26 czerwca zwołana została I~
Ja. też byłam na wczasa.ch, tei za
konferencja, l,tóra miała radzić
brałam "coś nie coś" ze sobą, lecz
nad sprawami lecznictwa. Kto na
•
ł'
to wszystko zmieściło się w jednej
nią llie przybył? Oczywiście ... le_
a~{cJ~ zmierza .do .?systematyzo:v~- malej walizeczce. I rt<czę - nie
a
ka~e.
ni l .synChhrobmz~~JI sp~aw. ~dmlm- czułam się ani trochę gorzej od pań,
'\Yięc hU7"ia na nich. bez spraw
ł
s ra~i'Jnyc, Y J~,t .naJmnIeJ cz~s~ które przywiozły ze obą całą 5wnj=\
. k . 'l
?
a
o ego OSZ o 'tLich opadów i stwierdzUa zanro :traclc na dopełmeme formalnoscl, garderobę A poza tyn' ule miał"m
. kt
dzeDlba, o, C?'lkiJ~•. l u aczego . - .
. I dbani~ ze strony administrat!)ro'w-,' oraz zabezpieczyć jak największą kłopotu z' lol;:o,""~iem' bap'ażu • z
Naro 'ono ,Te 'eJ wrzawy . t
" . ., .,
l"
•.
•. . u " . ,
•
•.
- .. .]-.
' ze O Na szpaltach I wczorajszego ,.Dz~en ł Przeciwko winnym przeprowadza się! I<OSC. ~ea nO~~l przed ~ruszczeDl~;n. przenoszeniem, przewoźeniem itp.
aspołeczne stano:VlSAo ltd.
nika ~ódzkiego' \'-: artyku:c krc;~-' obecnie dochodzenia. Następnie spra! _ Jesh ,chodzI o plan I;Dw;st~cYJny•
..
'.
Tymczasem. Jak wynika z PI_ karskun pt. "Było złe, będZIe lePleJ"j '~'Y zo~tann skierowane dO. r(omisji: ·.0 na lok 1949 przeWIdUje SIę przy- NlezalezllIe od tego, trzeba parmę!1)la 'Izby Lekarskiej:
wskazaliśmy drogi, dzięki którym 0- SpE'cjalnej 'za brak należytej opieki i ł~czenia. 80 pc;sesji do sie~i. ~odo- tać, że 1 i 15. kiedy w związku z po
kolo 10 tysięcy nieruchomości łódZ-,· nad majątkiem narodowym. Z dniem I;::.IQ~oweJ, ~ylez do gazowej 1 "O do czątkiem turnusów wczaso"'Ych, pokich, wskutek energicznych poczy- l lipca postano'wiono wymó\dć pra. I ;;.~C1. kanahzacyjnej. Przybędzie mia ciągi są przepełnione, powinno się
.,00
nań Zarządu Miasta Łodzi, w nic.; cę wszystkim administratorcm. :a na: stu 5 tYSięcy pu~zek do ~mieci. Ca- jak najmniej zabierać bagażu, aby
Okr<:gowej Komisji Związków Za- dług~ już czasie doprowadzonych Imiejsce zWOln,on~'ch przyjęci będą łoksztalt '.\'Yda~kow,. \vral'.: z robota_ i innym podróżnym starczyło miejwodowycll w Łodzi, ul. Traugutta. będZIe do porząd,ku. Z dalszych szcze) nowi. Poza peusją otrzymY':ać b"-lmi. zabezp1eczaJą-cynu przed dalszym sca na przewiezienie swojego.
Nr 18
gÓł?w akcji, prowad~~nej przez wy dą prowizję od zainkasowanego k~- ~l~zczen~cm budynk~,y vyraża się
na rece PrzewodnIczącego
łomoną ad hoc kcmusJę do uspraw- mornego. Liczba adrr:injsh'3torów c.u ągłą h;zbą ~ 187 milIc );v zł.
A :aeSlttą, urlop przecież nie poOb. lVitaszewskie. go Kazimierza ni~nia. gospo~arki n~ tym polu, do-I znmiejs~:v się o. z 269 na 116. Odpa- 'I ~ ~owyzs~ego v.'Ynika, że przy ~o- lega na stro ·eniu się J zmienianiu
'iV związku z niep.zybyciem przed ":laduJemy Się z Dlch sze.re,gu do- dną Więc a~111:istratorzy, którzy b;~ CL1 .chę:l~C~. celowych pOSUDlę- sukienek 5 razy dziennie. Ze skrom
tt wicic1a Izby Lekarskiej na Kon- mosłych dla sprav:y pOSUlllęC.
II pracę swą uwaz.ah za snekurki. Ad-i c;acJ: I uZYt>kanych kredyt~ch na- Dym zapasem garderoby urlop może
~
.
. I
O T.r Z Z
ministratorem będzie mógł z.ostl'łC ró l S.~Pl odrodzenie w tej zamcdbanej byc równie mib'. No I nie łneba
fel encJę zwo aną przez • 1""
, . SYNEKU y S ~ .
~IĘ' . .
dziedzini'"
i ' ......._..
.
na dzieli 26 bm.. godzinę 10 rano
R
KONCZYLY S
I W~llez l. llSpoieczn;icny
lokator, z~-l
s ę męczyc .......'lga.mem tych olbrzyoraz w związku z umieszczonyml w Otói komisja uznała, że obecna n~e~zk~Jący w d:u:eJ lub w pobl!Z)
mich kufrów.
(ibl;)
,vyniku tego napastliwymi notatka- fonna organizacyjna instytucji ad- Sklej mE'ruchOmoscl.

,. h OdZkich
W nleruc homosclOc
J k d t
d

.

l

..·

I

mi
w prasie
pod ..
adresem
Izby Izby
Le- ·mipistratOl'ów
nie stoi
na wysoko~ci
kal'~kj~J,
.Zar!;;:.d
OkrPgO ",~J
~ad2nia. Większość
z nic.t, ~lało poLckars.neJ ŁodzlneJ uprŁcJn11e 0_ $ dęca CJ:a5U i troski admwłstrm\amunlkuje co następuje.
Inym budynkom. Są karygodne ZlłO. K. Z. Z. wyznaczył Konferen- .niedbania w przeprowadzeniu drobclf: na godzinę 10. ra~no, kiedy to Inego remontu, co powoduje w;ękwszyscy lekarze zaJęCl są swoją sze zniszczenie i większe koszty. Ko
prac:ą zawodową. Opu:zczel1ie w t:rm misja doko~ala oględzin poszczeczasie pracy przez lekarza, pozosta- gólnycb Oble1ttÓW podczas osta-
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•
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przewiduje nawią~n!e
Pomimo zb.liia· ce o si okresu/władz o
.
"
ŚCiślejszego kontaktu z kOJrutetami f .. 1 . h .
Ją, g. ~.
~aruzacYJnl ch Klubu. domowymi, organizacjami zawodowy ~rn e~c: 1 urlopow.IStnieJący od Przewodn1czącym wybrano rekt,?~a
mi i politycznymi w celu wspólnego ~u ID.lesJ.~cy ~v ~odzl Klub P!of~- U,. L. prof. dr Tadeusza. Kotarbmzastanowienia się nad możliwością sorcw .Szkół Wy~zych ,przeJawra skiego, wiceprzewodniczącym _
z\\"olnienia lokatorów od udziału w coraz z~'szą dzialaluośc. Do klu_ profesora
Politechniki Lódzkiej
kosztach reD!ontu, a wprowadzenie bu należy już 160 członków.
Kiełbasińsk:ieO'o sekretarzem. prof
nato:ruast pewn:ych opl.at. ~ świa~.W bogato zaopatrzonej w pologkie dr T. Nowacki:go, .arb:n.ikiem .-:
czema (za wywoz bmleCl l fekalii'l; zagraniczne czasopisma. czytelni pro! dr H J '
~ki
P
oświetlenie klatek schodowych i zu- •
.
. .
"
.
. aruszew,:, ego.
o.
życie siły do motoru.)..
P!ZY4 ul. PiotrkotwskidneJ• 78 (zbleraJ~ nadto w skład zarządu weszli: prof.
~
.'
.
SIę
r::zy w yg?, l~
wtorki, dr W. Lukaszewicz, prof. H. Kubawe wł6kiennictwie
K~llll~Ja onracowała instrukc~ę dla czwartkJ soboty i ruedZlele) człon- si.-ń
.
f B L . .
komltetow domo'wych w spraWIe re.'
.
.
" .....CZ l pro '. • apJski.
Przed 2 i pół miesiącami .. w pierw racjonalizacji" ,.-- pom~'słów takich montów nieruchomości, regulamin kO~le klubu na WIeczory dysku_ .Po~ołano rmnueż KOmisję ReSzej POłOWie kwietnia br. WIelka na- zgłcszono tylko 62.
dla administratorów oraz wC!ory p',o- sy~e.
.
,wtzyJną ~ składzie: prof, dr W.
rada włókniarzy w. Łodz.i zal?ocz~~~ Jak wynika z obliczeń komiSji dań.
"
.
' . statnie Walne ZebranIe człon. To.maszeWlcza, prof. Szymanow_
kowała ruch ,.małeJ. r~cJonalizaCJI 'technicznych przez zaprowadzenie
Jak \Vldzuny podjęta energlczna ków dokonało wyboru nowych sklego i prof. Grotowskicgo. Ob
l,tóry w ramach iStruCJących \\"arull zaproponowanych zmian i ulepszeń
ków technicznych pozwoli uspr~\,:,:- przemysł włókienniczy zaoszczędzi:
nić prac~, obniżyć ~?szty produkCJI, w roku bieżącym 200 - 30~ milj. III 11111111111111111111111111111 11111111 filii III 11111111 tli Ił 111111111 11111111111111111111111 ł 1111111/ III ł 111111111111111'" 11I1III ił II! 1111111 J
ZWiększyć w'\'dajno Sc.
.
zł., a w r. 1949 około 1,5 miliarda
Czas od Zj"azdll do 1 lipca, - ter- zł., łącznie w ciągu 2 lat 1,8 miliarda
min startu do plallOWeg o wprowa: zł.
dzenia ulepszeń w ram?,ch ...o-:ale J Wynalazcv i pomysłowcy
t
racJ'o l'
fabryln zuzył;} na
o rzy. na lza(:J~ - .
t ch 10 t y- mują premie. WysokOŚĆ premii jest
~rz~oto\~al1la. Wf c~~41 ypomysłów proporcjonalna do szybkości i wiel110 l złozono ago ~l zmian i ulep- kośC'i efektu ekonomicznego (oszczę
!< a ,przeprowadz~me
ciąou ubie-ldnoŚci), jaki da zastosowanie pra~~~~ ~o~;:a.: ~/ d~v zjazdu ,.małej ktyczne pomysłu.
jk
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Starł do "małei racionalizacji"
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dziełem I sprawą.

~iC:dY

~iężkie,

deszcz pada. i.
Wlane Chnlury zasJamaJą

010l;zczyiy
Al w
Tatr, Zakopane jest ponure.
e
Jasny. słoneczny dziel'!. sm~t':lY nal:itrój znika całkowicie. chOClaz ... Tatry przytlaczają
s,:yYm '!gr:omem
Człowiek jest tu talu malel~l. - Ot
tak jalt w jakiejś olbrzymIeJ, się"aJ'ą~ ceJ' kopułą niebios katedr~e.
~,
ki
'ez\vykle lllevv sz~stko tu ta, e Dl
.
~ macodzi?nne! - ~ory, ~U~l~. ~ i do10wDlczych. stroJach. gor. s lC źbione,
n~y dreWlllane,. plęlmle rze
l'Ue~odob~e do .mnych.. l dzi z
NI.c 'Vl~C. dZl\vne~o, ze .u 'a~icv
całe.! POl:skl, a ~B:w~t. z zagr
Ć

List

Zakopaneqo

Z

UszczypII·we

-

,.

..

uwag I

I

ellekowe

wszystkiell ludzi rac
cy fry

(Korespondencja wiosna)
.

nież jako miejscowością leczniczą. uzdrowisk, w Zakopanem sezon nie l.e miasteczko trzeba wyremontowa~,

Dzięki jego staraniom Zakopane u- r.amiera z chwilą nastania jesieni. wyreperować, połatać dziury.

znano za uzdrowisk~. Od tego cza- Z .wyjątkiem listopada, kiedy było
su datuje się rozwoj Zakopanego; tu zaled1Nie 555 gości, sezon trwa
rozwój miasteczka, które dziś liczy przez cały rok. W roku ubiegłym
już blisko 20 tys. tnieszkańców i bawiło w Zakopanem w sezonie zirozwój ruchu turystycznego. Ruch mO\\'Ym przeciętnie 3.::00 osób miechętnie ~u. p,~z~Jezdż~Ja :\'~j ~~~~ tell w czasie wojny został zahamo- siĘ~znie. Liczba ta, choć dość po•. rozer:v::-c Slę l lecz) c. PrzJ. e~
ny obecnie znów wzrasta z ka- J.razna w stosunku do innych uzdroj~ tu JI;lZ od p.rze~zl<>. ~tu., l~t. Plerw: 1~'!ll' rokiem. W roku ubiegłym Za- wisk, jest jednak o wiele za niska
SI letmcy. z~częb z]ezdżac. do Za
ko ane odwiedziło 42.950 wczaso- dla Zakopanego. Samych pl'ywatkopanego l Jy: w XI~ W., k~edy t~ie wi~ZÓW i kuracjuSzy oraz ponad 70 nych pensjonatów jest tu bowiem
c
było tu u. susow'y . p~ns.lona w,
i c turystów, co stanowi o 25 ponad 50, tyleż domów wypoczynclancin~ów. 1 hotel!, kled~ 6 Zak~palle
\vięcej niź w roku 1946. Jeśli kOwych, 5 hoteli, sanatoria i inne
było llle\Hel~~k~;~~\:bf:;!k~~w_ ~hodZi o wcza~owicz6w, to najwi~- z,:kłady.leczI?icze. Do.my ~e są w.sta
ueZ c~~~eJ1~::;u, zaczyna być modne. ksza frekwenCJa p:c.zypa~a na li- me p<>.~leśclc znaczme w~~zą .liczW g~OkU 1873 bawi tu już 400 let- piec, kiedy w domach w~ poc,zYnko- . b~ gOSCl., ~ ~d ~ekwencJI goścI zanlków W t 'lll pamiętnym roku przy wych przebywał~ 3.940 osob, w.llezy w c.u;e~ mIerze d()bro~yt Z~'bywa 'do Z~kopanego dr. Tytus Cha prywatnych pensJonatach - 3.412 I k~panego J Jego stałych mleszkaulubiński _ lekarz i dzIałacz sp 0- w sanatoriach -: 534 osoby. _Fre~- COW.
...
..
ł
J t
rowanv Zakopanem \vencja w sierpruu była o 46.1 O!~Ob! Zakopane w tej chwili nie Jest
eczr:Y't lek ?Ck7..a mieJ'scowością wY-jlnnieJ'sza i wynosiła 7,420 osób.
miejscowością zamożną.
Tu liczą
-poczYnkowo
me y o Ja
o
.
. . ństme
'
do tnnYch'
dym ",rOSlem,
~.
t·J bardzi eJ,.
_ turystyczną,
lecz rówW przeclwle
Slę z "
Kaz

ty:oi

A
dziur tych jest tu tyle, ze pożal się
Boże! Chodniki popękane, jezdnie
z wybojami, w kórych podczas deszczu tworzą się i:tne' jeziora, ploty połamane, chałupki zgrzybiałe !
opuszczone rozlatują sit: na kawałki.
A ile tu brudu i śmieci. ile zaniedbanych dróg i zieleńców l Wszystko
trzeba naprawić, uporządkować.
Trzeba jednak przyznać; że zrobiono już to i owo. W roku ubiegłym
wyremontowano np. basen kąpielowy w Jaszczurówce kosztem 411.070
zł., urządzono ślizgawkę kosztem
270 tysięcy zł. Ale na tym nie koniee. Projektuje się jeszcze budowę
pawilonu muzycznego w Parku Miej
skim, budowę nowego stadionu.
d\\ióch kortów tenisowych, stoku
slalom'owego, toru ~aneczko !\,.ego, to
ru z'uz'low eg o d o w y śCl.,"6 \V k onnych

l motocyklowych i wiele innych rze
czy. Oby projekty te zostały zrealiwwane jak na.lszybciej!
Na zakończenie jeszcze jedna słatys1.yka: W roku ub. odwiedziło Za·
kopane, jak już powiedziałam, 42.950
osób, w tym najwięcej, bo aż 11.917
. krak
l.
SI
z wOJ.
'ows uego, 6.886 ze
ąska, 6.377 z woj. warszaWSkiego,
4.144 z woj. łódzkiego - w tym gros
z samej Łodzi. Jak widać, Zakopane interesuje łodzian. Uczynię więc
~ pewno~cią słusznie, jesli podam
J~zcze kl1ka cyfr dotyczących kosztów pobytu w Zakopanem (bo człowiek przecież nie żyje samym tyIko powietrzem). A więc. cena jednoosobowego pokoju w pensjonacie I
kategorii wraz z całodz:enn m u.
trzymaniem wynosi od 1000 do
1100 zł., w penSjonacie II kat. 850
zł., w III kat. - 750 zł. Taksa kuracYjna wynosi 20 zł. dzieml/e od
osoby dorOSłej, a 10 zł. od dziecka,
młodzieży Szkolnej i akad~mickiej,
urzędników państwow!'ch i osób
przebywających w domach wypoczynkoW';ch.
W restauracjach można u dostat,
podobnie jak we ,,"'Szystkich mia5tach, obiady popularne po 65 zt j
klubowe po 150 zł.
rrena B"
ee.

I
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'\1\1 e Wrocławiu

· Nie ieją, nie orzą. a mają Iysią CI
l ,Gościnne wyst pyli ! brakóW na Z.O.
t

Ruch oSlCdlerlCzy na ZlemlHet1 s.lCzcgulnic WltiCZ~g911two u kobIet.
cznego, ulatniając siq \\' czasie u- Odzyskanych \vywołal' wtórne, a W.3zysl!;:ie te osoby żyją \V dot:·wpalllych dni stworzy atmo:llcrc: chlo
KWAl'EItl1NEI{
zblorowego. Na wyżywienie zbioro.. dni. Projckiodawcaml 0l'ygilln1l1eg·) nicpoLttdtH)c z wszechmiur zjawisko cz:eh, niem" podejrzanych 1I'UlUlaK~Vrocła ,,,.
o c:;ckUj l' 11:\ ;J milioll.'! \\ c składaj;l siQ obiudy 2-;) danio.. Pawilonu sq: inż. IIarburt i prof. włóczęgostwa. Element niezdyscypi! cji, na ko"zl bli:i:nich, lub z żebra\.!.~osci 1 ul'cynU już i:onlecznc pl';~y' wc, na masowe - jedllodaniowp ch'J )'olitnchnU{i Wroclawllkil',i, in;i;, Bl'z'J 110wuny 'i lliezul'uciny przctlllWH si~ (lwl\.
"'otowanla. aby icll godnie przyj,!e. chltl\.\{l' o wysokie.! wartości kal\JI'Y- w.
przez ulice mlasl f usiłuje żyć "ni. ijjc \ l'vIasowose z,lawisku nakallujc uSprr.'\":y kwate1'lmku zo:;tcly opra- C'znej. W grupie wyżywitmia indywi
jąc, ni ort.lIe". Chwllovry pr;,:ytu!ek ZnHl: je za pl'oblcm :.vulcc:my, \'. yPOliAZY PIROTECHNICZNE
cowane 57.c;;og010wo prze;; sckcj.~ dualnego Wytypowuno 47 p·lllktó\'..·.
znajduj:l ci ludzie na schodach Url'~ magil.iqcy ~.z:bltiego l rad~'I,aln go
l;.",r>1terunj~o\Y~1
iVIi<!j ldego
Biu,:a ·ena ]Jo~llków v stołówkach będzie
śniadania zł. 70 zu I Biuro przcdai;y malodałów wy- dll Zatrudnieniu, ale pracy pr<l;vj- ]'o~ ·il,ZllTll:l. S~'gl(:!m zapomóg doruWystawy we Wrocławiu. Ceny Z:J. \\'ytlOsila:
buchow;rch Ccntmli Hal1dlO\\'(:j Prze mowue:: nic chcą, ~zględnic rezy- żn)'cl1 - pł'ZY stosowaniu laórcgo
kwatery wynio:<r w l'waLcl'ach 7,hill obiad chocnlow.' - 30 zł.
Poszczególni \vystawey Ol'gUl11Z11- mysłu Chemicznego przygotowuje gnuj 1 z niej zaraz po przyjęciu.
rOWYch od osob;; za dobę 200 z1.
plenlttdzc ll'Uliają do kicszenJ . picł
ftóżkó) l UO ,'oL (siennik). W l~ ':ntr- Ja w małych estetycznych kioslca'~;l 11a Wy~ta\VG Ziem Otlzyskanych trzy
Równocze~tllc
daje
siG
odczmvt1t:
waków
ll"\l11wa.iowyeh. cZY_.,20dl'oZU
pijulnic
mleka,
winu,
napoJów
chłowielkie
i
12
mniejszych
olcktowrach indYWidualnych: zt 350 w donic !.Jl'lyczynl ~i~
Lę, za jednoo50bmvy pokui, 50,) EU d;:ących. soków owocov;ych, cl1kiel'~ l1ych pokazów pirotechnicznych i 0- bnllt pomocy domowej, nk:wyltwa- jqcycl1 zlodziel dwuosobowy pokuj. ':'00 za trzyoso- nic, tinh,'ersalnc l.iaski i lwwiarnie, gni flzlucznycil. Pierwszy wielki po- lif1kowanych pracowników. brak do lIkwidac.ii problemu.
i~a;,: odbC;dzic si~ wieczorem w (llliu
bowy oraz 200 zu łóżko W pO!;O.l~l
l'ob<ltn..ików rolnych itd. Uderza
030bn~' l'ozdzial' tej sprawy ·La.<Itwarcia 'WYGtaw3·.
ponad trzyoGobowym.
ATH.l-UiCYJNE 'W 'CIECZKI
nowi J:llagn żobl·nctWIł. W czasie 00WYCieczki ;:biorowe ponad 20 .JNiezwykle bogaty i atrnl:cy,iuy
lmvy na żebrakuw. zorganizowanej
~,ób. które progll[' miel: zapcr, nion:} p'ogram wycieczkow.\' j tlll'.vS!.YCZIlY
Z całego §UJlato
.oslatnio Pl'ZL& \\albrzy~ld lVIKO.:5
k\,,"atcrę, muszą zgłosi,' s""ój przY- przygotoWtlj~ .,Orbis" Wl! Wl'Oc1Ll~
Jezd do Bium Obslugi Turvsh'Cz- wit!. Przewidywanc li,) mJmlOv;jc1c
Ipl'z~ wspóludziale MO ujawniono,
nej ,,01""a' w Dyrekcji W.· Z: O., w.vciec.r.ki piesze i w;o.'ctcc7.l<I tluio?c z przyłnpanYl'h 12 żebrakó\\' liaWrocław. Plac: Solny 1, III pil:;lro lwrem /,lO mieście
dla zwi 'dzenia
IlCh uie mla ł !)rzy sobIe mnie.; nit
rokÓj !t!.
najclckawBzyeh zab:v~kó\\' i osobliPrzygotowano 65 zbiul'OWych In '" wości. wycieczki do okolicznych DZIĘKUJE~ll' - ZA DItoGIE... mmistl'Cl LiMll1SÓW do 1roznaczenia da- 2.000 zł.
.Jedna ;; więk~zych włoskic!l fjrm ty I'ozpoczecl'u
tt"·'ns"
CJ·l· •
1.er (21.000 miejsc) z dol;ładn)"mi tJ- mieJ' sCO";OŚCI' lr lll'ucYJ'n""il, '"v',','Cl'C,7"
'" ,"'~
,,\,. I t'
J""
~ metalo,,",. ' h, .,Nehiolo Co". OdlllU·'·VJ·"
Usta,va przmnl'dUJ'n
mo'li
,.
nIe;:
01'zy ił Wl lac'
Zili
:'1.
.pI'Z:~
dresami, dOjazdami. z dokladnym Ici do Szczecina.• w KarJtonus;.;c.i
Suu
•
c.~"
~
Z WOSCI upodaniem ilości miejsc. łóiel;: i sien- dely. Jedną z wi~1;:s7.ych a l'l'akc.l i la przyjęciu pożyczki w wysokości stano\\"i~nia cen maksymalnych, a zwyczajel1icl11 do wysokiej ~topJ' ż ':1ików. Kwater prywatnych pr.iyg-J- b~dzie niewątpliwie tramwaj wo(l- :JOO,OOO dolarów, oferowanej przez to celem przeciwdziałania spckula- ciowej".
ny. Niemniej atrakc).'jne będl! wy- amcrykailsJ;;i Import Export Bank. cji. Począlkowa działalność giełdy
Ani jeden z żebraków nic jesl slc\townno !l.000.
U I1"
odmowy 51), zbyt uciażll'bed 7 ie o"l'anl'czonil do tr'''llsakcJ'I'
I)a - lym mieszkallcem Wałbrzycha.
,oJ
"t
,'~" .
et
cieczki .. Stalową Strzałą" Orbisu Prz:vcz
WYZYWIENlE
po najpiękniejszych szlnlnl\h Dolne- wc warunki, jaldch wypełnienia do- welnq dlugo~ i średniowł6knistll.
., t.
a
WyżY\'denie wc Wrocławiu l'Olbl- go ,s1L'!sl·u .
maga.ią siC) Amerykanie.
(Terminowo transakcje poJcgajq przYJc_Chall .. u z ~lel:, Cz~stoch~~
to na tr;,:y ,<rrup.y: w"ż'-'wiel1ic zbiollCl zqbo\\'illzani\.i dostarczenia
(od-' wy. I atoW1C i DZlCl'zoniowa. gdzlo
,
... J
NADZIEJA
b
)
,
rO,we, wyź~ vicnic maSo\\ c I \','Yzy _ WYSTAWA. CDŁOnZONA LODEM
NA PRZEDWOJENNE ZBIORl!
..1Oru w pl'zyszłoścl ~OWarLI p~ Iwl'- IJosiadujl\, !lW~JC gospodarstwa. .TeW10We indywidualne.
Wytypowano
lód. lauieszczol1V w Po _ Jal'J •
. d
,.
d "lO ustalonym w dl1111 zawarcia 1l1- den z żcbl'aJtOW dzIeląc ~\\'ój lapa
42
nkt
'.. I .
I '1Sztuczny
.
.
. . . . . '\'YUl.{c1 z WIa omosel na - tcr€su pl'zyp rcd)
Pll
)' \·.'~'z., \', C111U mU.'.)\\·cgo i \\'1 ome Centrali ?t'7.>?myslu Chcml- ChodząCYCh ze ZwillZku Radzieckie.
.
..
goió\'ki na polowe ze SW!l Pl'Zyjligo, zbio~y z~6ż będą WCle ne t
CZYZEY ... ?
ciólk<j. wr~cl'yl jcj ,10.000 zł. Zebra~C~:"ladaJą Sll~ d. oSi1wnalde. Sl~SZ,a ll?a-I Prezydent Wcrld Banku o~wlUd-. ków ::.kicrov:ano oczywiście do !t:h
,upca w o ,ręgac 1 na wołluns uch
,
.
I
..
.
'.
W końcli maja i w początkach ('zer:. cZJ,l tak ~leldUje R€utcr z ?,:a-! mIeJ c Zamle'.l!;.tlllla. Jest to zacz.:!sz~. ngt~nLl - Z? l'zeczo~naw;'y teJ 1l1- tek koniecznej ni&:!\\'ątpliwic akcji,
Wca nic wYIZądzlJa strat.
RównIeż wc wszy. tkith pań- s~Y~~CJl ~'~zwaz~.I~! n:~Zlh:·~!.H;l tl~Zl(l- tmierzaj'!c('j do ukrócenia \\'loc.~ę
stwach Europy W"chot1'11cj i Po- lema poz., czk! ~l11plC p!(,C111 PHll~tw
• ' .
"J.
•
Poz'.~,. c","J.
ludmowcJ
oczelatje sic
c.Im:ych
i ob~ Europy
,. ,'. . \"llchodlll'OJ'
v. •
••
C.l 1,e,'1',)- .!1"ost wa,
dl'e\Vlli<~
W n .1blJz~Z.Ylll c~a5ló nadejdzw mlast dotychczasówych
fitych urodzt1jóv,l.
~~ PlZeznaczona. n.a silllHn~OWLJnIe - -....- . . . . , - - - - - - - - - - u:> Pol!11.j ostatnIa purlic domltó,\' nych budynków, których budowa o- Zbiol'y w j'lólnocno - zachodniej Z",ltul~u wypo~uzellla, potrzebnego
flU!jJ·:id. lmpol.'towanych w rumuch latala $ię w praktyce dość koszto- EUl'opie zaporJiadajq slG pomy~lnle, ~l~. ~ozszo:zenltl eksportu dl'ze"vOl.
YSlące
umOWy POlllko-IiilSltiCj.
wno, stawla11e będą domy jcdnoro- pomimo nadmiernYCh opadów at- l1II~.la Wot Id Bal~lHl mu konsul,oPol~ka zamóWiła w Finlundii o- Ilzbmc z pl'zefabl'ykow:tnych czlls()l
W
wyniku
prowadzol1ych ob_cnio
mosfcl'~'cznych. Urodzaje We Fran- ~~jC w tej l'Ip~'awlC Europejski Kugółem 4.000 domków, z czego oJ~ grtlzobetonowych,
rji ,';~..kazllj~ w porównaniu z 1'0- ' l.ct EkotlOllll czn;-. .
Ila tel'enk Itruju prac budowlnnycil
:::.500 wybudo'wćllwch juY. zostało w
klem ubieglym wybitną popruW(! i
w rb. oddanych zostanie do użytJ.;~1
o~ndach 1'0bOtIi:'~;.ydl na SIQsku, i.1
NA PER~FI::mACH
b<id~! wi~ccJ niź dwukrotnie wyższe
ok. 100 w kol0\111 ZH5py nu WybI'ze~
52 l~·s. izb mieszkalnych. Z ilości
PRZ~JAZNI
cd ze~złorocznych. Ekspel'ci oceniaŻt1. 1.400
ztul tych dotnków ZO!toZ!lmitl!t kwiatów nu grób mutki h;. ż~ \V pailstwach .zaehodnieJ i poEksp?rl ameryJ;:ań~~{i mutcri"llów jej 15.'1.,0 stllnowIć bęllą izb~ nowe.
niE:! 119m Jostarczone pn:ez f'inll111'
. C
'. k'
ludl1loWO - zacllOdmej EL!ropv z!Jio- bawelw\l.llych nah.'aEia nu coraz to a 30.100 - izby odbudoWlllle w trti·
dl , ~t\ko ostatni j ran~port, w l:lie· I{Q.
l prezesa
z.
Szamaws
lOgO _. ry b" l
zl
)"'01
d
d'
"
większe przeszl-od"
.
,
.
..
"c ą -) IZ Je
o prze \',O.lel1" ... .' . Obol'.~ t·1' .l l d11 o""'.Cl\5ZCZOIlYdl
przez wojllr hlld~'l1kllch
si cu JipCll.
3.000 zł na 'Iow. BlIrS l Stypcndil nych.
dewizowych eksporterzy H m e l ' y k a n - .
•
Z zakończeniem importu domko\" Koło WychO\',aniców W.S.H. w Loscy muszq zwnlczae coruz silniejszą
Na ZiemIach Dawn,l'ch oclbudo\':a
fiilskicll budownictwo oflud robo- d'
.
ANGLII - NIE TAl{.,
konkUl'Cl1cjq Wielkiej Bl'~'.t<lnii. i Ju- nycll zoshmic HI.500 izb, <l no\\'ozbl.lWicz:, co wkracza w nowy okres. Za ZI.
JAK U NAS...
pon,H. Kupcy tych Ia'ajów, otcru,iąc dOW~ll1yd1 14.500. Na Zi('!lllilłch Od~
"-'-''-_ _ _.'--_....i-.....
Produkcja wegIa
w Wielkie•
I Br\'- iame materiały za wnłutc; sztcl'lin- ~,·~l aI1" I
o [budo V"
><,.-"
,•
t
d'
j
.
.
" .
11
~J »., J
VIJ<: "mt l,,-~·tanii spada nadal. W ty"'odniu ubie- f.ową, w ZICI'D. q SH: nu rYlu{J. en ~o- .
. "
.,r..'
1"118r~taml· lgłYm Wydobyto 4.181.000 ton wobec wicie opunov'ane przed \\o:ina przez Hi.900 Izb, a w w)'ruku budownictw.:!
...
~.107.000 10n w tygodniu poprzcdzLi- d~St3WCÓ\"; ze Slan,iw
Zicdnoczo- J1o\',rcgo. majijCcgo charakter wyją'. '
. .,
J=lcY,m. go,.
. ' . 11:' ch.
..
ILUWY. pow5tnnic t.\'U~o !J30 izb.
28 bm. w gabinecie min. Kultury UllOWy Jest zapewmel1lC literutom OdeJ:'llllll! podano do wtadomoscl,
Wediu~
\"wclomo~ci
nadchodl<\-I Duży procent \V lcgoroell1\'m lm! Sztult1 - Dybowsk!ego. nashlpilo honor:Jrltl~ll \ol wys. 15 proc. docho- ::c Wjcl!m Brytania eksportuwała "''' cych z Singapore, eksporterzy arnc-,
',.
.,
.'
podpi~llnlc konweI1l.'Ji pomi dzy 1"'01 dów brutto z każdej l,. i<!~ki. przy ciągu ostatnich trzech tygodni oko- rykaI1Scy Zi.lprotestowali przeciwko a~wl1lct'\ le ll~cszll:anlow~ m IitaJl0znrz,!dzeniom
\vład7.
malail)kich, WHl mIeszkanIa dla l'obotnil{u.. I
sl'Jm TO\ '. Wydawców l{shly.ck, a czym należność ma byc \vypłacona ło l mi1iorIn ton węgla.
Zw, Za'.v, Lite tów Polf11tich.
niezależnie od rozsprzec.laty nakła-;
IwstrzYll1u.iących całkc'.vicie import pracowników PHllSlwlll',',Ych t4J.60J)
•
..
dll, .najpóźni~.i .w. 6 1Diesl~cy po ujm
. GIEŁDA BA~VEL~IANA.
l.eksiYJii Z? Sl'anów Z.icdnoczonych. izb, w lm1 14.'100 nowozbuduwaKamVCllC.1<t ta nlC ma precedensu zanlU l,;IQ kl"lążln. PrzcWldy,,":me są
EgIpska rada mmlstl'ow zatwrer- Wobec tannvrh dostaw sziedin"o.
\'I Polsce i je;:;t także, poza czeeho- odslGP~twa od tej 7.asndy
tylko \V dziła wIliosek o utworzenie tCl'mi- Wych istnieje pl'awdopodobieI1st~0. l1ych I. W Wnrszuwic do llżylJw RwjJ
łOwacją, jedyną lego rodzaju n.\ stOSunku do utworÓ\'l nlerclllcw- nowego rynku bawelny w Aleksan- że LOWF.l'Y amerykaJlsklc ZO~(Ull<l tR pracy przeznaczonych zo~tanjC'
~wiecie.
Nujważtucjszj'll1 punktem nych.
drii. Jednocześnie Rada upoważniła wyparte z tego rynl~u.
ok. 10.000 izb.
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wliclti. - Pan profesor i pani to chyba zupełnie w y-/ c:jaln.,'. Gdy rozeszła się widć o budo'wie lccz11lcy.
starcza. Nikt mnie zresztą o to nIc prosił, bym się powiedziałem żonie: no teraz ni;! ppwno zaproszą mnie
,9u l interesował lecznicą· A sam nie chciałem się narzu- Ido wspóJ pracy ... Też przy panu mówiłem, panie \Vin·
cać. Nie lubię, gdy mnie ktoś może nazwać intruzem. centy.
I
Myli się pan - zaprzeczyła żywo. - Nic mó- Prz~' mnie, prz.v mnie.
I wiąc już o mnie, ale i profesor z wdzięcznością przy- No i czekałem, czeka.leJl1. cale tygocltiie. Wl'e·
'jąłby pallską współpracę·
szcie słyszę, lecznica jest ukoóc~on . Ma sip' odbyć
zac
_ Pozwolę sobie \V to wątpić
zauważył poświęcenie. I wtedy nagle otrzymuję zaproszenie.
Starała sie też nawiazać rozmowę z Pawlickim. chłodno.
Ucieszyłem ::liG szczerze, ale patl'z(i nl:l datq i widzc,
Drżała na my§l, że Pawlicki może, nawet posiada;iąc
- Ale:t dlaczego?
że poświęcel1lC wyznaczono, że pa l profesor racz~'
~~zczepionkl{, nie przemóc swojej niechęci clo proieOdwrócił się do niej i spojrzał jej pro.'3to w oczy: wyznaczyć akurat na ten clzieil. kiedy mam zjazd
::.ora i po\vieclzieć, że szczepionki nie ma. Należało
Chce pani, żebym był szczery?
w mieście.
pozyskać jego życzliwość. Nic było to łatwe zada- Bardzo prosz0.,
Łucja wzięła go zo rękq:
nie, dyż odpowiadtlł mrukliwie monosylabami. Sie- Otóż rzeczywiście 111.am żal do profesora i żal
- Daję panu słowo. że profesor o tym wcak: nj\e
dział niechętny i nastroszony.
do pani. Mam żal do was obojga. Przyjechali~cie tu wiedział...
\Vobec tego. że dyplomaCja nic skutkowała, Ł1..l- paiJ.stwo, tutaj, gdzie .iedynym lekarzem jestem ja.
Chcę wierzyć pani - powiedział z goryczą!
cja postanowiła zautakO\vać ~o wprost. nie unil{a- Oczywiście Die chc(~ siq równać z prDfes010111. On
- Musi pan mi wierzyć. •
jąc drażliwego tematu.
j"st wielkim uczonym, ja skromnym lekarzem \vie.;- Jednakżp w całej okolicy wiedziano, że wy"
. _ Wie pan - odezwała 8i<~ \V pewnej chwili - ski.m. Nawet. nie ehcę się równ::tć z panią, która pral::- jcźdżam i wiadomość o tym dotrzeć powinnn do p:uiwydaje mi się to dziwne i niezrozumiałe. Pan. zdajo tykują.c w ::;tołecznych zakładach leczniczych, mjała stwa. A musiała dlatego, 7.t' przed wyjazdem zawiaSl~. zachował żal do profesora Wilczura.
na pewno możnosc poznania naj nowszych metod domiłem wszystkich swoich pacjentów. że nie bę~
_ Zadnogo żalu - wzruszył rumionami.
i ~ii'odków lekarskich. Ale czułem siC] głęboko dotkni~. oziE' mnie w RadoJlszkaeh przez tydzieil i żp 'v citlf(U
- A jednak... Przyznam siQ. że nie rozumiem ty tym., żeście pUl1StWO oko zali dla mnie lekcewnżc-. lego czasu maj\,! :31l; z\vrac86 I) pomoc lelmi.'ską do
o co. Pl'OSZę mi wierzyć, że },rofesor Wilczur zawsze nie. Mogliście mnie lekcew~żyć. ale zdobyć się na panu profesora Wilczura lub do pani. Żcb,v zaś nic
jak najlepi0j siq o pnnu wyraża. Pan nawet uie wie, t. '10 up1'Zcjmości. by jego nie óka7.ać!
by{; goloslf)\vnym l żeby udowodnić panI to, ~e pańjakiej to anielskiej dobroci jest człowiek.
- Na tllilo~ć bosI-fi! To chybu jakieś nieporozu- t,'vo to wiedzieć musieli jes7.cze na długo przed usta_ Nie znam go bliżej -- mrl\knął.
mienie! W jal"ii sposób okazaliśm~' panu lek('c\V ~:~('· leniem terminu poświr~cenia, pcw;\VolQ sobie pl'Z~·t()- A dlaczego? Czy sądzi pan ciokt6r, że 10 przy- nic, którego wcale nic żywimy?
czyć pani ~.Ż sześć wyp:Jdkó\\', gdy moi pacjenci podnwsIOby panu jakąś ujmE:?
- W bardzo prosty sposób. Nic' mowię O tym, by czas mojej nieobpcności w Racloliszkach zwraclllI :olę
_ Ależ przeciwnie. Zaszczyt - ironicznie SkłO-1PaÓSL.WO mieli mi złożyć wizyt~, uje wystarr~?yl(lb~- do pat'i.stwn po porC1d~. A wi~c. - Jamiołl~owski,
nil głow~ . .- Zaszczyt, na który nie zasługuj,'.
mi.~d:vby profesor napisał do mnie kartkę z ~~y('z('- gnl"zC'lanv z Wiekunów. żona ...
Łucja udała, że nie słyszy ironii w jego glosie: nl(.'!1' bym go odwiedził. Nie. To było demol1"tl'a-- Rzeczywiście ak było - przerwała Łucja. _ W lecznicy burclzo czqsto rniewHmy pHejentów, cyjne. unikanie wszelldego kontal,t.u 7.e mnq. Och, Sądziliśmy jednak. że to pan umyślnie wy;iechał,
którzy się ldedyś leczyli u pana. l prawIe zaVlsze prosze pani. Mam na to 'wiadkó\.v, jak na to czekn- chcąc w ten sposób zademonstrować swoją niccht;'ć
profesor poleca im stosować nadal le środki, które .cm. Właśnie nie z kim innym, .iuk z.,punem JHrbJw- do nas.
.
pan im zapisaL Pl'oicso:' uważa pana za bardzQ do- .,kim. mÓwiłem o tym niera7.. 1\Io~(' z:łśwladczyć.
Pan Jurl-owski odwrócił siG na kożle i za~ll1ial
hrego lekarza. Gd' budowano !I;,:\.'znic<;,. sam mi mó- Rzetelna prawda - przyzm.ł pan .Turkowski. sif, !7łośno:
wił. Ż~ ma nadzieje. ;~f' kiec!'ś i pan niC! si<;, Zain-j
- CzekaJem. B:vłem ciet'plh\'.·
cią!!l1Cjł pa,."~i - I
-- A to historia! No zawsze mó\vilem, że wszy.sttcrE's1.1j".
cki - Sądziłem. że póki pru! S('I micszk~ \,. mł~'- k\c l c k\\'<J.sy. sztLlczki i inne fintifluszki opierają sif:
U\'v;li~1l1 t,
"l~h:..dnc
odpo\vlcdzial Pa- nic, uważa S\·;Ój pi yL \'I okolic.' niejako za nlc0fi- ,na nieporozumieniu.
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dzidczości ,ie t niewątpliwie walIw o pDdnieshm~c.do1.:robytu ludu
priJcu}ąccf,o \I' I 1 mli)~t,

Polski

Te',óro.:ulY, Ozimi S!1ółtlr.iClcZOŚCiIWl'owur:ia

central ,spółdzielni. ~a-\ wchoclz1! przcdstuwiciulo SPÓłdzielni,\ wo.id~ic . po .1cdl1.~ 111 pr:!?d.::ot.a,:v,I.!J~lu ruch $póldz;s!czy IV dniu Święta
'l,bIela ,SU~ z ~t-w~clem llOWl'gO wicóza11la \'~ czyrmosclUch c~lonko:.,. nach.odzący z wyborów sa111 orz<,do- z ~azdeJ central! społd~lell1\ .1 społ. Spóldr.ielczDBCi stt..-ieldza
że w
okresll ruchu ~PUłrJzlcJczego w FoJII Zarz,ldl1 tYC/l central. a takl~ mol.
/,>,ch oraz przedstawJclele h..C.Z;,Z., dZielczo - pansl\\'owcj l po JedlW111
'
ue. Z dniem l UlWa. bowiem 's ltlł' na .,.,=n!O~ck WlnściwC'j centrali 1'0:'. ...:\ lezIw Samopomocy ChłopskIej 1, przcd~t.awjc1clu.
J"CZZ
Zwi(ZkU ramach 710W Ol struktur}' zdoła
dtidCZOŚ? )1()15)ta rO't:pOC'lyna. 'lI;; wlątać spóld~eh~ie, \v,vltalujtlcą po_I Ligi 'Kobiet. Kl'ajo\\'Y Kongre" Spół Samopomocy Chiop ki ej i Ligi Ko- spe/niJ t{· zadania przede W:.z,V3t
vałkowiclO działa6 w ramach no'l'l pj woźm:. lIchyblCn~[\ )Jrzechvl~o przc- dzielczy-to naczelna władza Związ- b'ct. Pozu tylTI z głosem. doradczym leim przez. mocni" j."ze niż dotąd
truktury, .Jalt Pl'z~<1stawia liiI; ta. pisom l ~taiutowL CZS us{rJ::: w ra. [ku. Zwolywany jest raz na trzy latu. WChodz q tu pl'zu!"tawicle]c: l\'Jlnl. -cspole'lic 'z;onkól" ze "pó/dzieJ.
nowa. Ol'Ilmlz,acja"
mach planu pafist\\'o'.Ve~o ,':ytycznc' KrajOWY
Kongrco SpółdzJclc(' tc:·~t""a Pl'zell1yhlu i Handlu. Skur' " .
',L
'. ' •
ń
1
Odrodzona s '
,
",
w. zal~r.esi.c 1'11cj.ona~nego lm:lallo\,'u- ł !)odejmujc uch'saly ram?we. w sp~a.- bu. Rolni~.twa i Reform Rolnych. nIlI. a 4.:alejo ruchu,. poldz clcze,:o
uzyskała 'cj
dCzOr poJ&~a ma l'lCCI spoldzlCJczcj, Central~ wach dotyczących społdZlC'lczoscJ. AprowizacJI. Obrony Narodowej, z gospodarką Pamtwa Ludowe·
staw'~iclsh:' r n~ l c l~v.czc.nc prze • spółdzielni ~ą jcdnoczu,:nic UJ 81''':' zah 'ierdza spra'wozdanla z dz!ałal. SprDwiMlh';oścL
Ziem
Odzyska· go"
11ion1a in·i~, 1'~,J:'tJL~;"~few lllpr
tem gospodarczym, l'cwi;o;Y jn;vm : 110.30i CZS oruz wybiera członków nych. Pracy i Opieki Społecznej.
wicemul'oÓz. Stanisław 'L\\ albe
nim Cen"l;? 'U~J Z !~~ .~z~e. "d7'~I p!anl!iqcym. Poh1czen:c iWlkcjl l'c-1 Nnczelnej Rady Spółd~iclcze.i. Do Ośw:aty orilz CUP.
Prezes
cz'
l . ny
\'J!qze
POl •. 1 • wiZYJnyCh i gospodarczych po:twala jego
l;;ompetoncjl najeżą również (
I\<lCz.C'111e) Rady SpóldzlC1cl.ej
-' ,
im. n:1. PDgh;biel1ic wsp61prncy ze IZmlany stntUlU CZS oruz uchwaleBRA...~ZOWE
. Społdzielczość musi włączyć swo· , spoldzlelniami. Plany "woich prac nie regulaminu swojego własnego
CEX'rRALE
.1~ dZlałaln03ć do ogólnopaństwowe-l' ccnL~ul? branżowe ustalają w poro. oraz Naczelnej nady Spółdzielczej.
."
,
Centralny Zwi~zek Spó ldzl el
go planu gospodan:zc:;.), sa111" prze- ;.;umWl1m z odpow'iedni;11i resortami -I Wszystlnc społdzlelnle nalezą do
,
.'
.. NIE MA ODREB
tn mUSi pracować pianowo. Dlatego planowania pań·twO\:\;ego i dzięki
NACZELNA RADA
poszczególnych central branżowych, CZ}, UH aza, JZ
_
~ależało zmienić jc;; dotYchczaso\'Jcl tZl11U dysponuja całym odcinlrie!11
Powslaly następujące centrale: Cen NEJ DOKTRYNY SPOŁDZIEL
formy Ol'.ganizacyjl~c. 1?otychCZ~$ pracy gospodarczej. do Jttórcj są
Władzą uchwalającą [ r:a~zorczą tl'ala. 8półdz,ieln,i SpożywCÓW, C,lu C.ZE]. Zadania, jahe ma do wydZiałały" Jako o~dzlC~nc 1D~tyiuc~e.' powolane.
CZS jest Naczelna Rada Spu~dzlelo ;Rolmcz~ . SpułdzlClm S~mop~mocy konania. spółdZIelczość są CZęŚCIą
dwa głowue osroc1kl dY!P~ZYCJ1'1
cza. Jej członlr<>wlc są wybwrani! ChłopskIeJ, C-la Spółdzlelm Mlc- '61,{
d "o.
, budo
.
ZWiązek Rewizyjny w zakreSIC ~'cKONGER S SI'OŁDZIELCZY
przez Krajowy Kbngros Spółdziel. czarsko-Jujczarsl<ich, Centrale Społ o og
,za ~n.1
z
. wama
wizyjno _ instrukcyjnym oraz ZW1ą·
czy z uwzględnieniem stosunkowcj dzielni Ogrodniczych, Centrąlu Spół. PolskI Luc.oweJ 1 torowama dr6g
zck "Spolem" - Ccnt.ral~ ~05poo
Władzami CZS są: Krajowy Kon. reprezentacji poszczególnych typów dzielni Pracy, C.lu Spółdzielni K~ię· do :;poleczeństwa bezklasowego,
darcza, Poza tym dZlałały Jeszcze gr es Spó!dzielczy, w sldad I,tórego spóldz:c1nL Ponadlo w jej s!clacl gnrskIch i Wydnwniczych, C-la Spól'
(Z nrzemówieni.. prezesa
lnn,e, niezależnc od "Spolem", cen· 1 _
dzielni iMieszkaniowych. C-la
E. Ocliaba z 18, 6. 1948 r.
t~ale gospodarcze, podl~głc W z(]l~l'c'
spodarcza Spółdzielni "Solidarnośc".
na Naczelnej Radzic SpólSlC kontloli Z\~l~zkO.'V1 RewjzYJl1e·!
Całość spl'a'\v lrJ:edytowych i :finundzielczej).
mu, ale samodzIelne goepodarczo, Z
ł
sowych spółdzielczości skupia się .\\'
drugiej strony Z110 'lU poszczególne
Banku Gospodarstwa Spćłdzi~lcz!'Wydziały "Spo~cm" l:ic mietlcily siQ
go. Ponadto istl1ieją centrale spółM Dżem' :-miało tl16Wl~ o now ramach udzlelone] im autonomii
dzielczo - pl,ulsLwowe: C·la M1c;hna,'~
. y. " ...
i dążyły do większego, niż dotych_
W
zW1ęzku z obchodzol1\'lTI formy rolnej i l<:wi{;alllC go.spodat- C.la Rybna oraz przcdsiebiorstwa we; orgaruza.C]l :sp61dzielczo~ci,
cz~~, u.:;amoCi~ielnicnia.
.n1ektórYChlclz1!~ !::6 caJyn1 swiccle i w Pols.ce 'ize \\'si poM.
państwowo. spółdzielcze. .
jako o IlOW!'.n1 etapie rozwoju ru_
W1QC wypadl,a~h cz:;rnniloc1b hamu
"d ; ..1_. ' . "
C
'
::ipr:lwa zaopatl'z~nia s\\iata p a
.."
CIlU Ilp61dzle1czeA5o lV PollSce, Ten
jacym działnmc spoldzidclo$cl był i "Dn,etn SpbJ V::.l,-zO!.1-l
enn,
.
r cy
Centrale społdZlelczo - pan, twowe
.
.
.
niepotrzebny rozdział funkCji i briik'Kom;,tct Obcinodu wydal odcz\ve, \\' artykuły
pierwszej potrzeby, i, przcd.:ębl?l'st'yU palist\yowo'sp61' no~'y etap s~a~OWl z ]~dnoJ :ottO](QordyrtacJi ośrodkó\v dymozycyj. i
.
. ' ..
• znbzczenie spekulacji i paSkarstwa, oZlelczc obeJmL~ swą dz;,ałalnośdC) ny dalszy cIąg rozwoJu.,
~aponych, w ilUl):ch zaś Y;yJl3dkaCh coś
którel s.f~Oi"l~ułow~ł. cdc i rolę stworzenie sprawnej wymiany to- t~ dz!CdZll1 Y: \~ ~C;6rych. państw? Z? czć!tkowane~o aktem unifikacji
wręcz przecl\vncgo - bo zbylnia ltJolskiej s'półdzlelczoscl.
wal'owej między w lt\ l miastom, to s l.rZe.,!o SOblC .ugeroncJf; bczpo:.rcu. ruchtl ~póldzie!czości IV listopa.
ce'ltralizacja
"
, ,
mi:ł,
- '
•.
d
.
CzytamY v: me.f:
ważne zadaniu aparatu spóldzicl-""
"
. ..' c : aZIO 1944 r, IV LubIuJle,.lo rU~lt!lJ
~Wladomosc konieczl1ych zmian
W dniu :1 lipca t:lWięCUllY l\Iiądzy- czego".
d ~olI,~a:lćlZ~\t\ana :Vft~l'l spo~o~ .;l?c,l zaś strony oznacza rewolucyjllY
dOjrzewała oddawna w sz"re"ach: "
, . '
zje czas s anOWl ormę o r " , a l 1 l z a _ .
•
~p61dzielczych . zn l 71 . -.. " ._/n:łroelowy DzielI Społdzlelczo§cl,
"Spółdzielczość PobJd Ludowej, cyjną, która po\\iążC' drobi1o-towa'jzn'rot 11' I{Jerunku rozszerzet':Ii'l,
,
,l
U a_ a swa., wy
,
d ' 1
.
".
.
<I
d l
' ł
k'
l
b
,
.
"
'
/
raz w uchwałach delq;atow wvbl'a-, W drJ'.I tym !;PO. Zje Cy ll111mfes- zajmująca Jedno;.; czołl!>wyeh miejsc ro:" ~ , .. ospo ar tC cn ops'ą l 1'ZC- pog ę lema 1 u::.praW11Icml'l ~poo
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Z Odezwy po' dzl' eIco' W
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I

nych przez reprezenincj~ dpółdzicl'ltuju ~pla wole pracy ella dobru muslw swiatowym ruchu społdzielczym lru~stn;cząst. Z'plU~10W~ t gospodal:ką 'dz;elc'wści polskiej",
cz~ści
polskiej, Dclega~i. 6umotrząduI1'0b~tnic;yt:h i chłopskich. Manifes- Imanifestuje w dniu swojego ŚWi.,tl~ ~t~,l~~n;:~t"m adnolc ,,~:ll({'k~1 -z~ ~p7.el1kYu~l";J~:"
spoldzielcz"'go uchwalil ' Wyy-czne
...
- ...
.~ "
,'.~ u,
(Z przemówienia 1'11111. E.
do zmian:':'JdÓl'C staly si~ ,uadtępn~c tUją solldarnoM;.~ międzYllal'oc1o- nie tyl1w zd~cydo\Vaną wolę oporu ol'a~ ':Ie.lką. szkołą ~~oleczncg'.) pj.
~zyra,,, 'głoszonego 18,
podstawą aktó,v ttsta\,:'o09:wczych. \"'ym ruchcm zawollo\vym, z obozem pl'zecl\vko probom zepchnięcia mię- ~podnI?w~a~lQ. ulUtWI,łjąC~. prz:joC'le
48. na Naczelnej Rndzio Spół•
t
]10\"~
OI'oal1lZOCJC' przv
...
•
d owego rUCh1.l spółdz!el-'
l,u w. z ..)im formom tt"tlOjt'\''""m .
dzl"lczllj)
u talaJllcyc,l
,:C!.
'"
_,"
"- POS t QPtl l. Cl emolIT3CJl".
ozy-nara
-.
stosowanol do lbtroJu PolskI Ludo.
n
'
"d' •
'id' l , '
.
l'
,
wej oraz ocn'Kując;Vch spóldziclcwść .': \U;I1 SPOl ZIC1Ct:y, s~o ZlCullC czcg~ do 1'0 l
wasala ktlJltali,zmu,
dalszego pomnozenia
z:ldml.
v,szys ,kich typów. wszyslkle centn:- ale I wolę
K\l1.U~ Iwplel:, rzentie~lnill i Ill·lem~sło\\'ic.(' lml'l\~ t& z W.' godre ppótdzio1cze i ich placówki stano- własnych, oSiągnlęt: i zdobyczy, dalNOWA ORG.<\NIZACJA
11CgO li tnnle,lfo J REDYl'U oral; Il.o\.(ilU • rur HIE);~CEGO t:Uw \\'
SPÓloDZIELCZOSCI
wh~ jedno z najwalniejszyth ogni '!J I wgo marszu ku wyższym lonnom
:..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.4 życiu g05podm'czego.
'u~tl'ojo,'ym, nie znającym ucisku l
Na mocy uchwulonych przez Sejm
Wcielenic w zyclc 1l0\\'CJ lrukw·· IWy~ySk1J czlO\\'!eka prze..: człowje·
Lonz, ul. T'IOTRliO\ '
u;:;t~w .pozu Centralnym Związkiem I1'Y spóldzic1czo:ści
zespala mocniej ku '.
SpoldzleJczym powstało 9 ~półdziel~ 'łd"; l
•.
d .. -.
.
,
Odezwa wzywa \\'SlYlitkich do
czyc.h central gospodarczych, 2 ccn_lruch _po ~e cz~ ~ gospo ark.! panktóru prócz to8&O cmitujl lctiąi.zczlti OSZU d!101lCio \'0 im1 :mc 1 Uli
trale spóldzielczo - pmlstwo\VC i 4 S LWL\ ludowcgo, pozwala na lepszc q '
••
d
'ldz' l' .
OKAZICIEl,:\,
przed;:;i~biol'stwa państ'W~wo . spół-IWYPOłniU11ie zadnó w dziedzinie IUUP1SYWUlUa Slf, ospo lf ,]a •
BEZ
\"'\Jl':lt~ i )l''ll'lmry z obu t-;) ch l'ncltl1lll<ólY dukoll.P\·JlllC
dzielczc, Ccntrnhl:': ZWHlze~ SPÓł'/wzmoi;el1Ja prodttkcj' rojnej dal 'ze czynnego udzMl1u w pracach spół
6.1\]). ' reH OGU \.~-YC'ZES·.
dzielczY reprezentuje całą społdzicl'.
l.
'."
.
, .
czośt: w kraju i wobec zagranicy. fProwad:tc11lc l po~łl:bl<1llle dZIel;] I'e- dz.!clCZCSC1,
1'. JEJ I. W
VJiLADO" l'T won o ZA TItZE2:0. A.
ustala wytycznc dz,iałahlOś c i c.cntral 1
(Att. 15 Raozp. z dnht 21. 10. 1034 1', Dz. U. Nr Co poz. ·SO)
'pó1dzie1ni i sp61dzlClczo - pansiwo' l
1
II". 2.'!::!)
s 'ch w zakresie dz!ulalności l'cWi_ Połqczen
W).
•
szI'ołeniowC] L propugsndozy'J~leJ'czi 'posiada ~v stosunku ~o
lr-~~~~~~------------~----~----KI1\' O w OGRODZIE TIITIlł1l/ In o w OGltODZIE
~~~tral spółdzielni duże upn~wmc- Z
~IEXlnEWI(,ZA 40
•
SIEI0UE\IICZA"W
nia, Ma prawo powoływania l nudNA OGClLNE Ż~DA.l"IE PLlBLICZJ. 'OBCł
W roku J945 ZWiązi,i SUlllol'z~ldo- szenie Samorządu 'Tcrytorialnego w
lHJ10l"iollio filmu mll ...~c;mego 11rodlih:oJl l'ndŁlccl'l\'.1
władze
Spółdzielczej
'LIWA
We Województwu łódzkiego PO\VO- Warszawie łały SpółdZielnię pod naZ\\'11 •.spól- l-stążniey Samorządó\': postanowiły
Ił'
ftO"ŁOZIELCIA
dzielcza Książnica Samorządów" któ połączyć się z Gm.podarczym Zl'zer
rej zadaniem bylo za opatrzeni c Sa- szeniem, które ma również formQ
IV rolach glównych ulublCl\l'Y publiczności
l:?orządów w kSięgi i druki, niezbe- SpółdZielni Związków
SUl110rządo- ł
l.UBOW O R L O W A - - Ivrrr-OLAJ CZmR!{ASOW
R~żys .1': G, W. ALEI{SANDROW
Muzyka: L DUNAJE\V~Kl.
a~e w ~rzędowal1iu. Wobec objęciu \\'ych.
.
,teJ akCJI przez Gospodarczl; Zl'ZC_ _ _ _C_'_eu;;y,;..z,;n;,i;.;.;ż..;,o,;;u_o..;;n,;;a~";.;.''';;~;;''·;.t;;l;;ti;;O..;,;lI.;,;li;.;l'j;:;IiC;;;·;;a;..:;})~o:...;.;:ł;.;.i).,_ •..:!L-,:.;;:,ot;.;~:.;·(';,;!!:.;'......_..._ _.J
Powiat opoczyński jest ?od~] ,naJ;
u.boższym l1owiutel't1
WOJewo~lzh~u - - - - -...... '"'____________.,.,_ _...~_....._ _• __...._ _ _ _ _ _ _ _ _.:.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..........=-<_......---._~_ _
łodzkicgo. PrzemysłU tu pl'a,~!O t~~
mu, .gleby mało urodza.jne, .ro
~l~lcz:y WYkOl'Z'ystywa ć wszeP<lC m~
zhwosci stworzenia miC8zl\Emcom pIa
cy i zarobku.

""l:.

Komunall1ej Kasie

Oszczędności

I

m. odz·
I

Ite SpółdZielczej Ksiqżnicy

GospOdarczym Zrzeszeniem Somorzqdu Terytorialnego

SZCZĘS

INICJATYWA
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• O·S N fi

Opoczno miastem koszy karzy

Cztery, przykłady bez frazesów
l

z takich możli'\CŚ ci ,z~rob-

Jedną
ZYWN080
ku stworzYła ostatnio W miCSCle 0DROBNo'rOWAROWA
Izaldadów I posladałj 671 5klCPów'lpan~;twa. samorz(jdu albo o66b pr •
~?"Cznic Łódzka Spółdze1nia dla SZl\l ~
Centrc::la
:::ipolWYTWORCZOSC
sprzedających własne wyroby,
watnych, 107 ::pMdzieln! t~t'c typU
1'1 i Przcmvslu Ludowego.
dzielni SPOŻ.l'wców
Ze wszystkich rojedmlil1strujc lO,-UD izbmnl.
,Społem" zrzesza 0dz.ajów spółdzielczO/iMIESZK. NIA
3) spó:d!Ieln!C' mi .~Zk2Ulo\.. u - bu~
Jeszcza przed wojna wladzc mIcjgólem okolo 1.600
ci. spółdzielCZOŚĆ praCentrala. Spółdzielni lUieszllłnlo- idowJulle b~lduj., mieszkaniu dlA
~ki(l Opoczna założyły'na (i hu, plun:
spółdziclni. Są to I
cy (Centrala Spółdziel- Wycl1 zrzesza 3 l.:ttcr;ol'ic spóhI:tlelnl: członi,uw. l.lÓl'z:v . tajq &iQ wlm\clC1ctatję wikliny. Dawaia opa wowc;~"
mi9j~k~e powszec~l.ne
ni Pracy) wyl~azuje
spóldzlelnie, ktć lami tych mIeszl:m\ po spłacie k05Z·
Qk. ::lO,OOO zł rocznego CZy~tcgo ~ $połdzlClllIt: SPOZ:'1W
naj" ieksży rozrost i
re budują wlas11e tów uudowy ,'" rumach l;omol'n~gl),
chOdu, mimo że wlklillG sprzcdR\~aców, pOZa (ym lak 1
rozmach orgauizacyjdomy, przy czym 176 spółdzielni mieszkaniowo - bu·
l10 nR pniu" W cZQsle \lIojny planI"
ny, Wcdll,l(( stllnu nu
członkowie są loka- dowlunych \vybudowolo :':6.0iiJ Izb,
tani' 1 l ci
~t cli i zdziczeniu, zwane spółdziclnie :zum n~IGtc, (l21H-1
l, r. 194B r, bylo w
torami tych domów
· bU u ~g n . owa. u,, spółdzielnia łajqcc
przy iabt'ykach I wnrsztaPolsc' I)U' !rlzielni 2A64
i mają udział w ZaG "ZET'" I l<SIĄ"',I'l
O llel1l0 wspomlllana ,
,. .
.... , '
ora,; 200 sl)ółd~ielni ."
.
~,
....
oL
.~
#
zawarła II Zal'zfldont lVIicJsldm umo- luch 11l,·cy,
~,o'
,.' l'
Snołclz1eluie pmrv l wytwórcze
rządzie
spóld,zil'lnl
Ccntraln Spóidzial.
WG, na mocy ldórej 1l1iU3to oc1nc\\vl wOjslrowych. Ws,.~ slklC tt ,;,po)~':l:l- Uzoszajq c1robnyc1{ l'zemlelillllkó\V I
na, za!;adach ogólnie'
ni Wydawnic.:yci1
1 10,zszctzy plantacJc do 23 hu, n nie liez:.! o!w!o, 1.400,~OO c . .łonk?w l drobny pi'ZClTIVSł. LiC7.bn członków
.
,
bPułdzl:-lczy~h.
Do
l'sit:garskich uzes:z
spó:dziolnio da faeI1o·w,! pOll1oc. in- prowod;~:l ~I{QIO., 7.~?0 .. s~drpow \ r.r:ółdzicJni ";Ylwórczy'ch i
rac taklch społdzlelni nalrzy lruędz~' inponnd 50połr'~:,~!nl
stl'uktora i no.rz~c1zla do pracy. a 1.000 za!dado\". \',;~t\\. O1l:Z)YCh Ob(llIa- wynosiła \" chi l I 1940
nY111i Warszawska SpółdzIelnia lVIlesz
711lwwn! zhvl wikliny.
sarnJl'.
l
'. .
za'trudnIel\'
'~-'9 .lei os o'b .
kanio\'.'a. 73 spóld?fclnie
micjsldcJl
sp" (ZIC fil
,'P(\zywcow.
.
lUOWC posiadają 26 tv~. 857 izp.
1< .
,
'li.io~łY w roku HH'i - 04,4 mi- ~zc .własne ilU cb:lel'i. 31. l:!, 47 r. wy- ?) spółdziCllnic administracyjno •
ni~iff~~~l;:O Papicrzieki slm. niom IIlJuldziOlul 0poc~no stanic się lllW Lem ko.;zyl'R- r~l'dóW' zlotych, Dla uspr8\\nicnin nmaly 194 !l1i1ion~' złolych Wcdług 1l11e:;zkanio,,'c - dostarczają swoim
Wedll1g obliczc" l.U
!'l,y, W si l.'pniu ma być l;l'Uchomio- II' lu lowal'owego Centrala po'",o- stunLl lla dZ[t'll 31. XII, 47 13pÓldz!cl- członkom mleszlulli w dompch. 1(Ł6'llr'S rl~ l'tOI"'!)1 "11"t o )ro
' .,
l'ty Spl'lC j Iłlny
. l'
, " " . ol
~ .. - 'u'e do życi.1
o dd ZlOly
l'e,}onOWt, 11 le pracy prowadzlł,v
:310 r ó'myc l1 l'ych administracjQ przejmują od 1'01' l!H7 SPÓldZielCZot<l~ w."da\'·,·II·CZ"
.'"
ni będa mogl wyuczyc SIę taflO fu_
o\)ejmujn. S\\yJ11 7.a:iC)glem ouUCZL -{niczyja \\' 17,7"1 \'! ojZoll1okral'ltu, Gdy na jeSi~~1i ,nastąpI w op~- ,,_ole d 2 do' 5 pO\viatów. Cenh'ala
jowej plodul<cji ksi!):tki I\akladem
cZYlisklej plantacJl pIerwszy po W?J- >;"'I.aor\",~dZl działalność dwuki0l"Ul1koSllółd~l(')tL\;J.
......
lub prz." pomocy techllicznc;:o apaute zbiór wlldlny - ?Qdzle mogł p ,. 1 ldlową i reWizyjno _ lustra:\L\\LAHSKO - DEKOnAOl'JXJ\
..........
,4,
rat u spółdz[elni wyd:1\Vl1icz),;dl 1.Ikubyć na mIejscu przcl'oblony na wy- W,!. 1GlGłÓWll"n1 zudlmiem CentraH
"W.:i ~
zu.ic się ponad 100 dzienlliI:ów i ezarob
cYJna.
J
1
sopiam. 31 dzienników i 27 mutacjI
y.
jcst zaopah'y'",a111~ w. ~·t~ ·uly spo., ,
v,·yd::.nych prz('z spóldziplnie lo jJra~
W;yrob
I szykarskie cieszą "ię żywcze spól dzic
n.l1eJS!nCh. cen-,
z odp. udzi'.lł
J. () D Z, ul. ZACHOD.'IA XI' 'l'!
wje flOo'o ogó!n"j liczby azienni!,ów
~Uiym p~py~~m nie tylko \V kl· .. jll. trala b~dzie ]?dn~k. ~aopatr):w~a
Telefon 148·79,
\V Po1.cc, Najwit;k~zymi w.nJ.l\\call11
\!le zwłaszcza za"raruCą,
IW te artylmły rOW11le,~ I spóldZ1l"lme
(K,la5)
,prasy i cza.~opi~m S,* Ępólcl2i<'Jn!c:
.,
jk,
Samopomocy ChłopsklCJ,
.. CzyfelniJ~" ... Pn','"
Wicclw"

I
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I

następnIe

pickm'I~11el 11~l1e

r~ty

Wl~

R.9o!

FUUdlt~
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micszlw~
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DZm. 'xn' ŁóDZIU

.rIŚI(lOlff)T

I

DZIENNIK

Ci tylko pozostali

SPORTOWI'

my b halerów polskich

Meta
X
'etapu
"Tour de Pologne"
w~p'a?a
w Łodzi,
mZBSC.le zasnutym dym~mI z setek kominaw fabrycznych, 0-

szych dzielnych chlopc6w z em-'Isztucznego przymusu oklas1Owao Mamy nadzieję, że nikt nie da
bJematem orła na piersiach gości- polskich zawodnik6w, w czasie unieść sif! entuzjazmowi i nermy w swych murach zElWodnik6w llistoryczneł,o . wyścigu Praga wam, a swym wzorowym zaclloze Szwecji, Węgier i Czechoslo- Warszawa. Ifiechaj i oni doznają waruem zmaże raz na zawsze owacji, która ostatnio potrafiła bez objElW6w naszej życzliwości.
pinię o niekarnych lodzianach.

środku włókiennictwa

polskiego,

w

mie-

ście którego symbolem jest praca
i wysiłek rąk, Oraz mózgów ludz-

os

i

Nagrody dla

zwycl~zcó

pozostałych uczestników Wyścigu
popisali

kich. Strudzeni Iwiarze po przejechaniu I8S0 km nie zobaczą u
nas pięknych i szerokich arteti; Łodzianie
się ofiarnością
zazielenionych koronami drzew, . .Tak wielkim zainteTesowanienl cieszy Spółdz. Praey "Szklarz" - lustro kryparków, gazonów, czy luksuso- SIę tegoroczny w!7Ścig kolarski ,.'Tour de ształowe z półeczką nad umywalkę
p:'!logne" . świadczy
najlepiej
1'05 miejsce nagroda F-my "Meblowych budynk6w.
.
DJ7.sz.a . nllllta
o!iarodawcó'"
nagród. styl" M. G1·uzi.ński i S-l~a~tollk orzech
SJJecJalnie wYłoDJona komisja miała
kłopotu
z
ich
sprawie- lcaukask;i inkrustowany Z szacho\~icą
Ale wśród tych fabryk i hal fa- WIele>
podziałem,
tym b",.rjziej, że • 6 m Iejsce - nagrOda F-my M. Rzewskl
brycznych wzdłuż wszystkich u- dliwym
niektórzy ofiarudawcy z góry oJcreś1sjq , l. H. 'Ross ~P:7.edaż Artykułów Fotogralic, którymi przejadą, napotkają dia kogo przeznaczają upominek. Po kil- I fIcznych 1 KmQwy - lorne1ka polowa
ku cI1uglch posiedzeniach ustalono ' O€ta .. ) G~kl:0f:?~ z futp.rałem
.
radosne twarze mieszkańców któ- teczn:!e, że 21 pierwszych zRwodlnik6w ; ffiJ.eJsce .-nagroda M~haruezneJ
Wy:
Y
cenne
nagrody,
17
ma
swoje
t"
6~1
Bi.ellZ1l
"Godet'
R.
Ra.cio?r::'"ki
otrzyma
rzy wylegną tltlznnie na ich 'spot- spcchJne pr"eznaczenie, 3 odesłane b~,ją 1 A . . . atel, - komplet jedwabneJ
blelizkanie, by w ten sposób zado1.-u- do 'li"arszawv z:!odnle z reguląminem. ny rn~~lej
Główn~ nagrodę, honorowIł jest statuB rr:le;~ce. - m~groda
WOjewódzlk:iego
mentować
pozytywny swój sto- eUca
zwycję~cy ofiarowana IWZ"'? .,'D.den Cechu .,"uklernlkow-wazo~ kryształowy
sunek do odradzającego się' spor- nik ŁódZlti " dla Z".\'1lcięzey etapu Czę~ 9.?,}eJSCe - nagroda Zw. Zaw. Pl'acostochowa - ł.Mź. T!!, drogą składamy wmKOW przer:-,;slu Konfekcyjno-Odz:letu kolarskiego.
ofiarodawcom serde('zne poddękowanle zowego w Louz~ - afrykanka
złożone tr1Jfea, któr9 są nagrodą za
10 Jru~Jsc e -- nagroda Zw. Zaw. PraNiech oklaski i wiwaty, jakie za
wysiłek i trud poniesiony przez zawod- ~owInkow Przemysłu Konfekcyjno-Odzie
bez wątpienia popłyną z przepeł ników i cenną pamiątką dla poszcze"ól- zowego w Łodzi - afrykanka
kolarzy.
1l tn:ejsce - na!(roda Zw. Zaw. Pranionych chodników, witają nie nych
WYKAZ N.'.GROD:
~own;ków prze':lYsłu Konfekcyjno-Oclzie
zotvego \v f... CdZl - SpOdnlf' sportowe
tylko tych
pierwszych
i
najlep.
al nagrody wig l~olejno;ci mIeJSC:
.. .
12 m; e1sc
nagroda Zw. Zaw. Prac.
l nIech mkt z nas .me szu1:a, 1 miej~ce _ nagroda "Dziennika Łódz Pr.zem. K o .,cyjuo-Od z ieŻoowego w Ło
'szyc::
W roznobarwnym t/umte zawod-j J;:iego - al puchar srebrnY dla :z,wodn. dzI - l,os'ttla aportowa.
13 miejsce _ . nagroda Z\v. Zawodowego
·k .
. d· . l'd k' 1 k l.
zagranicznego, bl puchar kryształowy
PracownU,ów Przemysłu Poligraficznego
m Ow Je J me o z te 1 o,arzY_1 d'a zawodno kt·ajowego.
do golenia i pulower
Powitajmy ich jako jedną, 30 o- c\ N'igroda Cechu Szewców i Cholew- - lwmplet
miejsce - nagrOda Wytwórni Win
sobowa rodzinę kolarska która kazry "Sl,óra" - para obuwia mę.,lkiego. i 13Miodu
.. Ka-Ka-Du'· B-cia.T. E. Ką
!
. . ,.'
_ l miejsce - nagroda CechU Szewców, plelscy i S-I>:<} - 4 but. wina
potrafzla pqezwycIęzyc trudy l 2 miejsce _ nagroda Izby Rzeraieś1ni 14 m,ejsc" - nagroda Kolektury L0terii J(]asowej H.C. MikoJ:ajewsld-las
znoje tego gigantycznego wyścź- czej - kupon materiału welnlanego

Dookola Polski

łód2lkiego na etapie
- Łódż.
I DRUZYNA NARODOWA POJ..S!U
9. Nagroda F-mv ..Węglopał W. Kowalew.~Jti - 1 tona węgla z dostawą dla
8. Rzeźnicki Marian (ZZK Warp:er-wszego zawodnika łódzkiego za etap
szawa)
Czestochow_Lódź.
9, Wrzesiński Wacław (Zzx War
10. NagrOda Ob Sarwy .Tózefa Pracolizawa)
wnia Kra.wiecka - zobowiązanie ne. u10. Wójcik Wacłalv (PKS W-wa.)
szycie ga.r·nituru lub palta. dla ostatniego zawodnld<::a łódzkiego za etap Często
chowa - Łód~,
fi DRU2;YNA NARODOWA POLSKI
11. Nagrod!l Łódzkiego Klubu Sporto11. Napierała Bolesław ("Sarmawego - obraz Kossaka dla pierwszego
ta" Warszawa)
zawodnika. zagranicznell'0 na. etapie CZ\!stochowa. - Ł6dź.
12, Pietl'aszewski Lucjan ("Part,.12. Nagl'oda Okr~gowej KomisjI Zw1azzant·· Łódź)
k6w Zawodowych - kUpon materla!u
15. Bukowski Roman ("Gwardia."
weŁnlanego dla
pIerwszego zawodinlta
Warszawa.)
włókniana za 10 etapów.
13. Nagro<la ZgromadzenIa Kupc6w m.
Łodz i papi eruśn ica
srebrna ze zlotą III DRUZYNA NAROD. POLSKI
ded~;, kacJ ą
dla pier wezego zawodnika
17. O;:;szewski Tadeusz ("Sarma.ta."
lódzkj~go za etap Częstochowa Łódź .
Warszawa) (odpad1 Po wczoH. Nagroda Z.K.S. ..GastronomIa" rajszym etapie),
ma<7.Ynlta «lektryczna do Jrawy dla pier18. Motyka Władysław (KTK Krawszego. zawodnika łódzkiego za etap
Częstochowa Łódź.
ków)
15. Nagroda Dyrel.t~ja Przem~'5tu Miej19. Wyglenda
Wilhelm "Ruch"
scowego kupon mate,riahl dla na.jmłodsze
Chorzów)
go zawodlliJta łodzianina.
20. Nowoczek . Robert
("Ruch"
16. NagrOda Centr. Zarząd Przemys łu
Chorzów)
W1ók. - dywan 2x3 dla najlepszego łodzianIna po 10 etapach.
.
17. NagToda WOjewódzka Rada Narodo- I DRUŻYNA "GWARDll" WAR3 miejsce - nagroda Miejskich Zajd. loteryjny
15 miejsce _. nagrOda Z\'l. Zaw. Prac. wa - aparat fot<lgraficzny dla łodzia ni
Kumonik. - teczka skórzana
SZAWA
Przem.
Kon:felrc.-Odzleżowego W Łodzi na, k'tóry p:erwr,zy przejedzie tomy Ii'miejsce.- nagrodĄ Rzemieślniczej mateda! wełn. rJa spodnle
25. Komllrniczalt Juliusz (ZZK po
nisz W Radomsku.
•
znań)
16 miejsce - nagroda Zw. Zaw. Prac.
cI NagI'odY pneznaczone do Warsz.1wy
Przem. Konfekc.-Od1:ieźowego w Łodzi28. Starzyński Wacław
płaszcz z:"lony
30. Iwanowski Jan
t7 mIejsce _ na"1'oda Zw. Zaw. Prac.
L Nagroda "Społem" - Wydział WIó.,
klenniczy - kupon materiału welniane·
Pl'zem. Konfe':c.-Odzieżowego w Lodzl- go.
2. Nagroda F-my E. Rengel f 5. Paw- I DRUŻy,'A Z. S. "GWARDIA"
koszula sportowa
17 miejsce - nagroda Wytwórnl W'~"1 owskl Skład Artyk-ułów TechnicznychWARSZAWA
i Miodu .. Il:A-KA-DU" - 3 but. wina
maszYIl!{ d
t
. Ph
.
31. Targoński Eugeniusz
13 miejsce _ nagroda Wojskowego l n - .
a o go owa~Ia
oebus.
stytułu Naukowo _ Wydawniczego _ 4
3. Nagr~a , . Społem·.- Związek Gosp.
Sp61dzlellrll R. P. Oltt~gOWY Odclział
wydawnictwa sportowe'
DRUZYNA •.SARMATY"
1S miejsce _ na!,:roda- Wytworni 'Win \ !vtlecza.rsko-JalczarskI w Łodzi - ubraWARSZAWA
i MiodU ..KA-KA-DU·· _ 1 but. wina
nie rooOC2.e.
36. Bań!ki Kazimierz
19 rttiejsce - nagI'cctll Woj"JcOwego In- - - - - - - - - - - - - - - - - 37. p' ga
tefan
sty1:utu Naukowo - Wydawniczego ~ 3

szego

rzemieślnika

Dla łatwiejszej orientacji widzÓ~
województwa łódzldego na tr~e
wyścigu dokoła Polski. a zwłasZJlZiI.
na etapie Częstochowa - Łódź podajemy poniżej wykaz zawoduikó\V,
którzy jeszcze biorą udział w zg.wodach z ich numerami startowynt1
Z ogólnej liczby 72 kolarzy, któI'\11
wystartowali z Warszawy pozostałO
na szosie mniej niż polowa.
Polacy jadą w białoczerwonyeb
kOszulkach z em.blematami orła na
piersiach. W~.gier Madi ma fioletowy swełr. CzechóW można odróŻ
nić po czerwonej barwie. Pozostali
zawodnicy posiadają. kostiumy klu·
bowe, zaś Szwedzi jadą w białych
koszulkach z niebieskimi Wypustlmmi
SZWECJA
2. Rydmarlt Gusta.v
5. Widervall Evert
3. Persson n (odpadł Po WCzO·
rajllzym etpie),

Częstochowa

Q

'dU
6·

.

PamIętać

musimy,

że

obok na·

wydawnictwa
sportowe
19 miejsce - nagroda Wytwórni Win
l Miodu "KA-KA-DU" ~ 1 but. wina
20 miejsce - nagrod'l Wojskowego Instytutu Nauk-owo - Wydawniczego - 2
WJdawnktwa sportowE'
20 miejsce - na/!t'oda Wytwórni Win
1 Miodu •. KA-KA-DU·< - 1 but. wina
21 m"ejsce - na.'i(roda Centr. Zat'ządtl
Pafistw. Przem. KOl1sE!'I'Wowego Dyrekcja Handlowa - Oddział w Łodzi 7, puszek konserw.

F.ona I.·s· CI- U',*mbled
II
onu

Na centralnym korcie w Wi~ble
donie odbyły się spotkania półfina
łowe w grze pojedyńczej mężczyzn
o mistrzostwo turnieju. W tvyniku
rozegranych spotkań do finału zakwalifikowali
się:
Australijczyk
Bromwich i Amerykanin
Falkenburg.
Bromwich pokonał w półfinale
Asbotha (Węgry) po bardzo zaciętej
przeszło 2 godzinnej walce w stosunku 6:3. 14:12, 6:.2. W drugim spot
kaniu
półIinałowym
Falkenburg
(USA) odniósł zwycięstwo nad Swym
rodakiem Mulloyem w stosunku 6:4,
6:4, 8;6.

I DRU2vNA

ŁODZI

41. WoJcieszek Ludwik (.. ParłY·
zant")

n

DRU~YNA ŁODZI

44, Stolarczyk Tadeusz ("NapNM1"
Ruda)

DRUZYNA ZZK WARSZAW~

47. Krolilmwski Wacław
•
Nagrody z prze!naczeruern
l. 'Nagroda Prezydenta m. Łodzi - zegarek: na 1'ęke ,.zenit" dla pierwszego
DRUZYNA "RUCH" CHORZOW
zawod1uka. kt6ry przekroczy granicę m.
WACLAW WRZESINSKl (Z. Z. K. Warszawa) mija w Szczecinie
50. Glinka ~Iieczysław
Lodzi w Rudzie Pabianickiej.
metę pned KAPIAKIE:U.
51. Paprocki Walerian
2. Nagroda Wojewody Łódzkiego-pu
chaT' dla pierwszego l.awodnika, który
przekroczy granicę woj. łódzkiego tv Ra"
ZGŁOSZENIA l. -DYWIDUALNS
domsku.
53. Twora (Lublin)
3. 'Kagroda K S. ..ConcoTdia" (plotr57. l.ipiński Jerzy (OlUTUR Okę
Łódzki Okręgowy Związek Kolar- gu Łódzkiego, licencje kat. B, kar- ków) - nagroda honorowa dla pierwcie Warszawa)
Ski i prasa Spółdzielni Wydawniczej ty wyścigowe. Publiczność na torze szeg~ Z2wodn'.ka. który przekl'oczy lot·uf
.
.
ny fmsz w PIotrkOWIe.
W pO'łfl'nołe mł'xto 58. Rittcr Marian (uBrda" Byd,.Czytelnik' urządzają na torze w 1 ormowau~ będZie, przez megafo4. Nagroda
Centr. Zarząd'.! Przem.
goszcz)
Helenowie w sobotę dnia 3 lipca ny o pr7.eblegU WySClgU począwszy WłÓkienniCz. ego - komplet serwetek z
60. Łazarczyk Bolesław (liS "Vi.
1948 r. o godz. 15 metę X etapu od Radomska.
obTusem dla olerwszego włókniarza na
Jedynym tenisistą europejskim
ctoria" CzęstOChowa)
Częstochowa _ Łódź Międzynaro- Ceny
biletów: trybuna zł. 100.- etapie Często~howa - Łódź.
'
który zakwalifikował Się do półfi~
·'· .
ł ~
..'~. Na.m-oda BIUra Techn. - l!a.ndlowego nał
t
. . w· bl d ' k
Wy ś cigu Kolarskiego Do- weJsclOwe z. vO.-, uczruowskle zł. I jflŻ. B. Walentynowicz, T. Szweycer
U urmeJu
un e ons • w grze
d owego
CZECHOSŁOWACJA'
okola Polski na torze ViI Helenowie, 30.-, do każdego biletu wstępu do- I S-ka - wieczne pi6ro Z~ złotą staiów- mieszanej jest DrObny (CzechoSło
65. Vaverlta
tamZe odbędą się zawody kolarskie liczane będzie po zł. 10.- na budo- ką dIs. najmłods'zego wiekiem zawodnika wacja). Pozostali zawodnicy i za66. PUkU<:ky
Startują wszyscy zawodnicy Okrę- wę Hali Sportowej w Łodzi.
G. Nagroda F-my A. KantoT" 1 H. Zie- w,?dniczki, WChodzący W sl~ład par
67. Kebe:rJe
1ińska Zakład ZegaTmlstrzowsl~o - .Tubi- połiinałowych to tenisiści
amerylerski - 12 sre!:Jrnych widelczyków do kańscy i australiJ·sc~'.
63. PaWIak
ciast z futerałem dla pierwszego zawodJ
WĘGRY
nika zagranicznego na etapie CzęstochoDrobny, mając za partn'l).·kę Todd
wa - Łódź.
(USA) wygrał w ćwirćfimHe z pa69. Madi
Organizatorzy pragnąc za wszell{ą ki ruch rowerów, wozów konnych,
7. Nagr,?da Wojewódz~iego Cechu Ze- rą angielSką Menzies, Bulter 6:2, 6:::1. - - - - - - - - - - - - - - -_ __
eenę uniknąć \vypadk6w i nieporządjwózkóW, platform itp. będzie wstrzy gaymrstrzow l Mecl;amkow - l:egar ~o- Brough (USA) . B
. h (Austrammkowy
dla nallep<;zego zawodmka. .
.. l ~0Il'l:WlC
..
ku na trasie komunikują. że w5zel- many.
Łódzkiego po 10 etapach.
ha) zakwahflkowah Slę do p6Ull1akie poja:.o:dy mechaniczne, a więc
Publiczność będzie kierowana do
B. Nagroda Cechu Piekarzy w Łodzi- lu dzięki zwycięs1.wu n~d Pl'entiss
auta, motocykle, ciągniki, omnibusy, He1enowa ulicami Szterlinga i Pół kupon materiału wełl1ianego dla pierw- (USA) i Wilkinson (AnglJa).
k05zykówki w Sofii
taksówki z chwilą ukazania się pi- nocną. Wjazd Ila ulicę Nowotld ma. ~v t'tol.ic.y Bułgarii zakończył i;ię
lota muszą zniknąć z podanych na ją jedynie pojazdy zaopatrzone spe.lUZ turnIeJ koszykÓWki
rozegrany
innym miejscu ulic, a zwłagzcza do- cjalnyrru numerami i oznakami wyw ramacll igrz!;'sk. bałkańsko _ środ
tyczy to Pabianickiej, Piotrkowskiej ścigu.
kowo - europeJ:>kich.
i Nowotki. Na tych arteriach wszel- Kolarza poszczególnych klubów,
. Z druźyn polskich. sukces odniosła
kt6rzy obsługnją trasę mają prawo
Jedynie reprezentacja kobieca wyopu.iJcić swoje posterunki z chwila
g~ywając w ost~tnim svvym spotka-Iegnł-e
uka7.ania się auta z napisem: .. Wy~
UlU z Jugo~łoW1ankami 17:16. spot• scig s);uńczony. posterunki zdJąć".
kaI}ie druzy.n
męskich obu tycll
Pomeważ na ulicy Rzgowskiej są
Organizatorzy proszą publiczność
panstw, zakonczyło się z\vycięstweta
w trakcie roboty drogowe, organiza- zebraną wzdłuż· ulic, by stosowała
Jugosławii w stosunku 44:35.
•
torzy zmuszeni byli zmienić trasę jiię do wszelkich poleceń M. o. i poKoncowa
klasyfikacja turnieJu
od Rzgowa, która ostatecznie biec bę rządkOWYCh i by pod żadnym pozoprzed.sta~~ się nastęDującO:
ezie: Ruda Pabianicka - lotny fi- retU ni.- przebiegała jezdni w chwili
męzczYzm: 1) Węgry _ 14 pkt.,
niSI: na granicy miasta Łodzi na Dł'zcjlizdu kolarzy.
2) <?zechostowacja _ 12 pkt., 3) Sttł
przystanku tramwaj?wym .Skrajna,
garla - 10 pkt., 4) Jugosławiil - 8
dalej Rudzką, Pabianicką, Piotrkow_
pkt., 5) Rumunia' _ 6 pkt.. 61 Polska - 4 pkt., 7) l'riest _ !! pkt., 8)
ską, Placem Wolności do No',:,otki,
19 Stycznia do Helenow.ą, gdZie na
Albania - O pkt
~ praktyką oraz
Itobiety:' 1) Węgry _ 14 pkt., 2)
stadionie kolarskim znajduje się
meta.
.
CzeChOSłowacja _ 12 pltt., 3) RuBIURALISTKĘ
munia - 8 pkt., 4) polsIta - 8 pkt.,
Start nastąpi w dniu jutrzejszym
5) Bułgaria - 6 pkt., 6) JugOsławia
o godzinie 8 rano sprzed gmarbu
piszącą na masz:r"llie
- 6 pkt., 7) Triest _ :3 pkt., 8) Al"Czytelnika". ul. Piotrkowska 96.
bania - O pkt.
.
Za kolarzami p0jedzie orkiestra w
zatrudnI duże przedl!!ęNor
Polki zajęły miejSca za Rumuntramwaju 1 do ulicy Wiel"zbowej
stwo państwowe. - Oferty
Jl.olarze mijają 8/aw110, z pra \ej na czele jechJc t.UCTAN P1ETRA
kami ze względu na gorszy stosuprzygrywać
będzie
zawodnikom.
aub ,.Pafu;twow~" do "P AP"
SZEWSKI. Po lel ej w błałej maryn.aroo obserwuje wyścig Prezes
nek koszy.
Plotrkawska 133.
(K. 154.)
Start ostry nastąpi jak zwykle na
Z. Kol. GOLĘBIOWSKI.
szosie warszawskiej przy kowalu
6 DZm~~IK ŁóDZKl :Nr 181 .<1087)
h)

Wszyscy sportowcy do HalellOWa !

Drobny

I
I

Uwaga, pub icżność i pOjazdy

ZłkońcZ911ie

Jak

b

trasa'

KIEROWNIKA GARAŻY

r.

turnieju

/
t
·
·
d
I
Z llJfo~a
I z na wyz (ą,T\llk~-d'~ oiiqcych
Prze" d 1ermlnem
I

KALENDARZYK

o

OZI':

Sobota

jJl3tO la

3

wykonało

JV TltO :

um

Zjednoczenie Energetyczne

jrCneusu

KRO

NI KA

W-UNB l'ELEF"J\'l':
~
Komisariat MiejsJ,,!d, O. . .
~:;lI-60
o
t'ogotO'JTl6 RaturtJl \V6 MieJskie
l04,u
P"<Iotowle RatunJ<OW8 U~e~pleczalru 134-15
Pogotowie Ratun"owe PCK
117-11
SUiU Po'-arna
8

DyżurV ap ł e k

Dzisiej<zeJ uocy dyżuruj,. apte k'1:
Gl'OSZI'OwsKlego lllLlsto~a~e 15l. Jarz,:uowsklego \Pa.b~antcka 21~J, Kraslń

~~lci~;~~~~~ ~fdit~~aa ~;', I~~:g~~~{~~~

co tI.,;.ątna 54), Rytle lKopel'",ka
Wagl1era (PlOtrlw wska 671,

26),

..,. eottrlfjJ

ł~t~'~ie~Yn~y,'l'I!:A'rIl 'l 'UR -

lU,

po roczny p an pracy,

Juacza

Nr lI1

al. 11 Listopad" %1

'reatr nieczynny.
l'b t)'l' H li.<\MEltALNY OUMU ZOł.I\ It;UZA - DaozyUSklef O 34

O godz. 1:>,15 sztuka lI>[~ella AnC!erso·
na "Joanna z Lotaryngll",
..
TEATR LE'r.Nl .. 6AUATELA
O godz:. 2~ ~~~~ivtky~ 9~oja'"
'XEtlTR LETNI "OSA", ul. Zachodnia 4~
O godz. 19,45 rewiomontaź "w ogrodzie
przy pogodzie".
TEA1'R I.U'fNlA" - l'iolrkowska 2-1$
O I:Odz': HI,l.'1 .. Hose-.Marie".

ft1UZEA IIUEJSXlE:
Etnograficzne - Plac WolnoŚCi ~r 14,
Prehistoryczno - Plac WolnoŚCI Nr 14.
_ nieczynne,
.
_
l'rzyrouniczll - Pal'lt S.enkleWlcza.
Otwarte codzIenm " prócz poniedzlalków
I '''lelkIch śWIat \V gOQz. od 10--17.
~ztuki Więckowsldego 3_6, ~twarte od
10-17 prócz poniedziałkow I pIątków.
MIEJSKA
SZ'fUKl
lPark OALEltlA
:SienlnewiczaJ
wystawa zbiorowa obrazów, rysunkÓW
l rzeżbY. Otwa.rta. W dni powszedrue od
godz. 111-1? I 1;;-18, w niedziele l świeta od gOdZlllY 10--18.

Okręgu

czerwca br. wykonało plan półroI
czny w 111,1 proc.
"
•

.

lodzklego ~a;:~ićpl~~ pt;:y n;le~p~:

palacyc

We

hl

wcz~rajszym

Wytęiony wysiłek prac~wników rzystanie surowców. i czasu pracy. przs·śp~eszonym. nie ~db~ło się ~~ nieśliśmy,

Lodzi i wojew~d~wa daJe coraz
Tym. r~zem nO,tuJem~ sukces e..
to nowe osiąO'T\lęCla na polu uspra_ nergetyln, Jak srę bowIe:r;n okazubt . , l
'E
t
O
nienia pracy i po ~erua wsztów je, Zjed11;ocze!lle . n~rge yc~~ produkcji przez racJonalne wyko_ kI:ęgu Lodzklego JUZ na dzien 12

numerze do·

że Gdalis1c wzr awia

wzroścIe własnego Z?Zycla energn, tradycje~ remontuje słynne stare
lecz wręcz odwrotnIe w stosunku kuranty' i odtlvarza recepty nćl
k
b' ł
.
do I półrocza ro .1:1 u leg e,,?o za- znane wódki. Oto VI laboratorlach
os~cz~d~no energ;.l ponad_,.<> p:-oc. Monopolu Spirytusowego w porRowruez zmalaly straty z ::I.ecl l to .
kon'czenl'u próby prokł d'
, dl'
h cle są na u
'
o
zarowno za a ow pro u.{cyJnyc d k" 1
h /id .!~I:c1 napO.U, CJI s ynnyc
fi ad_CI 1 _
J'ak l' rozdzielczych o 13,1 proc.
alk h l
h
Go/dwas
Jak się dowiadujemy, plan u- Jew
o o owyc -;-;-"
dało się wykonać z tak pomyślny- ser", i " Machw:deI. .Zwlaszcza
ŁodZI I
mi l'ezultatami dzięki racjonalne- "MaclIandei" CIeszył ó;lę IV PoJd '
• k
.
od e
We wszystkich wiek~zych mia-l wnik 2 podpułkowników, 2 majo- mu wykorzystaniu urzą zen or~z sce beZlwn urency Jnym pow. z .
stach wOj: łódzkiego ·odbyły się u- rów, '27 kapitanów, 27 poruczników przeprowadzonym remontom istnre niem). Cóż, te wódki są z~uF.a~
roczyst~ścl de~or~Cji Odznaką Grun oraz 3 chorą~ych,
jących.urządzeń energetY~Zlly~h 0- ne z tradycją miasta co n8JmrlleJ
waldu l K!zyzarm, Partyzanckimi 0~ro~:zystośc dekorac.jł party~tów raz dzIęki szeroko zakrOJoneJ ak- od kilIm w:eków.
rat: !l1adama stopru wojskowych zwe działaJących w okresIe okupaC~l w cj! oszczędnościowej,
(jb)
W
. k' ~ t
Ż ,-i~ Warryfikowanym b. uczestnikom ludo- Łodzi i pow. łódzkim, odbyła SIę w
ZVlląZ .1:, ym" ~ c "
wego ruchu podziemnego.
Brusie pod Łodzią,
..
szawy" czy1l1 następuJące uwa·
Ó
Og 'Iem w wo' lód k'
Po okolicznościowych przem WIegi:
fil °anO dot"d . J. d Z un zw63e3ryb- mach przedstawicieli. wł~dz, partii
Wiadomość' to cenna lecz tyI. {O~,
...
~ o znaczo~?
G politycznych i organIzacJi spolecz, , '
J~::-·mI~ow.z czasow okupac]~! w .tYlT~ nych płk. Gołąbek udekorował 37
ko dla sz:zuplego grona amato·
!"".ofiCer?w oraz 421 podofic~row l partyzantów, w tym 3 kobIety. DdIrów tych specjal:5tv IV kraju i za
~~eX;~~yWmj'Cal111: WOSdZYSakCY. zwGe:'YfikO'I'lldaU- znaczono również 22 uczestników ru
granicą, b o my, Polacy, w "czyS·
,
zn l
runwa 'chu podzienm"go poległych w walce l'rogram na sobutę li lipca 1948 r.
."
. ki
' t t_T. d l ce
zas 328 zaSłużonym przyznano krzyl
t
- ,
I 12.04 Dziennik, 12.25 Pieśni P. Czajkow tej SIę cc lamy l o al' a e ,
że part
k'
z o {upan em.
ck' go 1245 P
d'k dl
.
13 Q() ,
'P
. ' .11 "
' ] po
yzanc le,
Po dekoracji odbyły się występy r(~~ce~t, 13.45 A~~ycj~ z C~kJ~s~:Kom]jo ' ze az " .rzY]eclO ;a •• mUSla.a
Wśród zweryfikowanych w Łodzi artystyczne absolwentów Uniwersy- zyt?r Tygodnia~' (płytYl, 14.30 Z dzisiJej· sa dzić PIjących męzow na ce:;zui województwie znaduJ'e się 1 pułko- tetu Ludowego w Brusle.
Ob)
szeJ .prasy, 14.30 Kwadrat;.S 'lluzyki tane..
n nl oólasza,''1c
E
"zneJ z płyt, 14.50 BajkI muzyczne dla lowa,y ..
'"
'_ Cc pl'>biscyt
v
,
<lzieci (płyty), 15.05 Komwli!{aty, _ 15.10 pytaniem od k tóreóo cierpr·ie nIe

K

t
ki
r
le
rzyze
pa yzanc
'k'
,, , .

.
WOlewodztwle

dla uczestm ow Ruchu Oporu w

N owy- tYP t e lo f onu

"Cudowna" szafko z

ł,toiem.:czym,·
"
) •

guzl'czkoml

Koncert rozrywkowy ,y wyk. T ol! CzaJ.
,
"', .
kowskiej - śpiew, Franc;.szki Leszczyń· jednemu skóra:
leczyc leIl, czy
skiej fOl'tepin.n, 15,30 "Spełnione ży.I
"zenie" słucllOWisko dla dzieci,
16.00 ",e lcc:;yc.
DforteplalloweJ.
zicn~ik, 16.?0 16.45
~wadrans
Ale '"t.dyby tak do wyścigu
pra·
,.Przylekldej.
sobocl·emuzyki
po ro.
boeie", 18.00 Wystawa Zi,em Odzyskan ych, cy Z 6da=iskimi chemikarru stanę18.05 . ,l\Ielodie świata", 18.40 "Przepo- l'
"' .. " , P l k' ń Monopo
wiednia" aud, rozrywk.. 19.00 (Ll .. 5 mi I speC.1i:llIKI z
O S ;ee;O 1
•
nut poezji", 19.05 "Pl'zygotow1.l,i em się lu
Tytoniowego _ ; odtworzyli
do nowego r~ku szkolnego, audY~ła ,~
.'
,'..
oprac. Hem-yln Engel ScbabowskieJ: 19.1" recept}'
r.a lVyrob prZeOl'ilO]en.

SpółdZl.·elnia · Pracy
"Radio- fono-głośnikow"'lll, a otrzyma się
.J
Elektryk" w Łodzi, Więclwwskie- poł3Jczenie z centralką.
x
'
h
n
i
·
go 5 , pro d u k uje 1 rozpowszec
a
W Łodzi m. in. zainstalowano
a stosunkowo jeszcze mało ZllaD:Y już telefoxy w Widzewskiej Fa_ ~~~k~~ Aek~~ci~~:łt~wf;ś~ B~n~~;~~ nych "Egipskicf1", "Mew", "Granc1
ADRIA - ul, Ma,:.!!zalka Slallna l:
typ telefonu. Jest to urządzenre bryce :Maszyn Włókienniczych CWi- 19.45 Wi~cz6r autoJ'sl.d Vił ..Bl'Oll!-e\Vskiego, Pr' ."
PI- ~i<ic/J" - iImych RaGuwernantka
dyspozycyjne, umożliwiające kie- fama), w Państw. Fabr"ce Apara_ J. Brzecll\VY, J .l\Iinklewleza 1 S. GroIX .." c..~
I
"
'(18, 20.30, niedz. 15.30).
'.J
dZ!eli.skiej, :ą0.10 .. Wie~ór Mic~ie~czow_ rytasów" _
toźby dopiero by la
BAł"'l'n~ _ ut. N~toWj(:za ::o:
rownikowi biura, względnie zakla- tów Ternl o-Technicz,'1ych, Państw. skI" l, "MOJe spotka.llIa z :MleklewlC~em"
", ,
.'.
.
,
felieto n S. Pollaka, 2. ,,~U.cltiewicz
w radosc wsrod lTIll,CrIOii1 ycil rzesz
"Zagu bione, dm .
.
d ?- przemysłowego p.oroz:tmlewame
(16 18 30, ;,1, rueuz. 13,30).
Fabr. Aparatów Elektrycznych 0- pieśni polskich kompozytoró\V"
wyle: _ 1' 'd
BA.1H.A _ ' Ul. l'·ranc.13~kań~~a 111:
s:~ z ',:s~6łpracowni:k~IllJ. bez ko- !raz szeregu innych.
;11. Pi:;:.tki<l'Wicz sopran. A. Tal'Ski _ pa "czy, a czarna rozpacz l-7sro
Mężczyźni w .J eJ zYC;<u
Illecznosel
przerywanIa
normalA
'"
t
tł
t
.
.
.
.
a!tomp.,
3.
Za
!?aoka.
.!!OAO
,.~.1iniatur"
importerów
Chesteriieldów"
itp!
"
18 20 meaz. lu),
pala y e u a WlaJa pracę l Rltrzypcowe", 21.00 DZI ennik, 22.00 :Mu·
"
(g;odz, ~l 'Da57:yńsltJego 2:
nych,
codziennych
prac,
.
,
~
zyka ta."lec-zn/}, 22.45 Koncert ŹYC7.eJ't (ez
Nie
upz'zedzajrny
jednak
jakGDYt'L~ -: cz 'mne, uo. czas remontu.
Jakże vvY2"ląda ten "cudowny" przypu.szczac, nalezy, znaJdą,zast.o- 1.), 22.58 OmowJ eme programu lok. na j u ,
, '
.'
I\.ll~o ule .Yu..tualności przeniesiono do
~
śl
k tro ,:l3.oo Ostatnie wiadomości .23.:10 l\Ttl. tow, M oze '-:.:1;>( ...../ledzlaIle nowe
Program ,~,
wynalazek? Jest to mała, (w ~owal1:,e zarow~o \Y pr:;emy e Ja zy.ka taneC7.na (płyty). 23.20 Prog'''l.m na
.
L l" . G
Id"
kina "He, ':lOn~"~ 2/4:
kształcie szafki) centralka dyspo- l w w~ększych. 111?tytucJach, fabl'Y- jutro, 23.30 lIIuzy],a tane<,zna, 2~.Ó() Kon- paplEJro~y "ec 1 1 " rumva
HEL -:- tU. t,;'thóW
"
(b) ~~'Jy~1cj"I~Y~~·. II.) , 0.35 Zakoliczenie są już lvytworzone właśnie lved"Plę C1U '6 18,30, 21, w uiedz. 13,301. zycyjna zaopatrzona w mikrofon kuch l przecislęblOrstwt'lch.
.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.
ług ta.kiej przecjwojem:ej recepty!
~.~cg:cn;. 'Al,tualności Kraj, i Zagrano i "'lośnik oraz wzmacniacz lampo-

"ino

I

q
Nr
JD. 11 ' 1~,
13 , 11 , w
Igod..
1" 13),
łLU:lr;;: - .Rl1(l~ pab!O.1,I,tcka:

m-ed z. '11 ,

W ~ "";"kieJ'
.L4>
.J

cZlęstotliwości.i z, asil. ac,z

SPóŁDZlELCZA

prądowy na dowolne napięCle. slecl.

Farbiarnia

Na pochylej płycie frontoweJ rozmieszczone są w'ylączniki. Central..TIosanna sieDmiu księżyców"
ke ustmvia się w gabinecie kiero'g-01::. 16, 18.3U, ::1 Iliedt, 13.~O),
wlllka, w poozczególnych zaś har.RZł>J)WJu&Nlł: ZeI'onlSK~ego HJ16:
"Płonl.iell Nowego Orl eanu".
lach fahrycznych, względnie w 10(godz, 11:1, 20 nied7-. 16).
ROllII'l'NIli. -- Ul, Ktlittskiego 178:
kalach biura umieszcza się aparaWyspa sl:::tl'bó-w" ,
ty głośnikowe. Kierownik, pragnąc
("7 lO 21, niedz, 15).
porozumieć się z pracownikiem naROM-A' _ 'Ul. Rzg~wska SC:
ciska odpowiedni wyłącznik i nie
Ostatni eta.p
i'godz. 1.8, ::lO.30: ",niedz. 1,5:30).
przerywając swej pracy może wyBEli'IlU) - Ul. rtz.,owska ~.
Curic_Sklodo\'.7ska"
dawać dyspozycje pracownikom, za
('godZ 18, 20,~O, uiedz. lG,3Ul
trudnionym \li <lanej haH fabryc zS'I\I,m.v ·f - ~l. ;~lliflSklego 123:
nej, względnie otrzymać od nich
,.Wiec zna E.wa , .
'0
(1630 18.30, 20.30, ruedz. ,14." l.
1\\'11' :.. 'Bałucki Rynek li:
informacje.
Timur i jego dru:ilyna"
Pracownicy mogą rÓ'wnież poro'(18,30. 20,30, n iedz, 16,ilO), .
zumiewać się z szefem nie opusz1' r;CZ.'\ - ul- Piotrkowska},?8,
czając
warsztatu pracy, 'Vystar_
.. Kulisy Wielkiej RewJl
'ć \vy ł ącznik
'
(Hi 18·0 21 niedz. 13.00).
czy
oWlem
naCIsną
1',
b
TA1.'JtY _'~':l;enkiew1cza 4U ('IV o;:rodz!el:
znajdujący się na umieszczonym.
W'osna"
('16.~0, 18.30, 20.80, niedz. 14.30)
w hali fabrycZi1ej aparacie mikl'O_
WTsr,A - ul. Daszyńskiego j..:
Zycie EmIla Zoil ,

;18, :m,

l'OLtlSIA -

nie<1z.

16).

Ul. PlOultOwska 67:

'LóD1;, ul.

»

Wiśniowa Góra podzielona ~est na
8 bloków, w który.ch są rozrrueszc:zo
ne kolonie letnie łódzkich zakładow
przemysłowych, Towarzystwa Kolonii, RTPD, o~'az doU;y Wypoczy~t~:
we praco\v:u!,:ó.w lUlejskich, MI}lCJl
ObywatelskIe] l Koła Pocztowcow.

U DZIECI NA KOLONII PZPP nr l
Na rozległej przestrzeni, jak gdyby W wielkim <?gr~dzi~-lesie iglastot11l11 znaJdUJe SIę 11 komple'"
l lS~las.
'taurowanych przez ZaldatnIe odreskóW. Siede.m przeznaczono
dy budyn około 500 dzieci. W pozona . pobY~zterech, mieszczą się miest:J.lyC~l dla personelu wy.~owawcze
l1Ja
szlt:l I'ue
h11.l'a , bawialnia i stołownia.
go, t ~ też sale z natryskami. Na wol
Są u owietrzu - wiele urządzell
nym p rt6w dziecięcych. Wszystko
~a spo
? 'stane należycie. Widać.
~est wyl:o~~\ Rada Zakładowa PZPP
~e DyrekCJa
dziły zabiegów i trulU' l nie szr:&~ Zyć dziatwie swych
llów, abY st\~O~ najmilsze warunlti
l:'obotnik6\,: ,Ja nc"o turnusu. W rb.
llodczas mleS!~CZ'er~Szy turnus dla
Odbył się jUZ p! kU przedszkOlnym,
~'75 dzie~! W Wle
(drugi turnus)
li obecme przebyWa
420 dziewcząt.
ś. • ch o c1rodu-lasu
W różnych czę CIa e c1ólnymi zes~etknąlem się z poszczp~dzielone na
l)ołami dzieci. Są one
swą wycholO grup. Każda posi~ d ~ trzymałem
\\lawczynię. NajdłUZeJ za

humor

Pończoch

«HAOZIEJA«

z odpow, Ud.zt-ała.1111
tl'zelców Kaniowsldcll 340. - Telefon 149-31
przyjmuje
GARDEROBĘ do CZYSZCZENIA
oraz FARBOW~'IE PONCZOCH,
(K. 186)

R E M .' O N T «

SPÓŁDZIELNIA

ROBOT BUDOWLANVCH

z odp uclz
.
.
L l) D 1., ul, JAlilJ"'BA Nr 16. - Telefon 268 - O,j.
Konta: w B. G. S. - 685 i w p. K. O. - VII 5827.

n

.. Casablanca"
(17. 19, 21, n!edz. 15)
Wl.OKNIARZ - Ul. Zawadzka tli:
Gasnl1cY plomień"
'r'15"0 18 20 SD, n!eClz, 13),
WOLNt'SC ~ ur: NaplórkOwSkicgo 16:
Zagubione dni"
•
('15, j 7,30, 20, nledz, l2,:;?,) ..
tMlHl!:1' A - III. ~gJe;,sl[a .B.
Rodzina Fl'oment
_~
'('godz. 18, (lO:30, w n:edz. 1J,,,0).

PRALNIA CHE'MICZNA

WYKONUJE
WSZELKIE PRACE WCHODZ4-CE W ZAKRES
BUDOWNICTWA i REMONTU. - i.VŁASNA
STOLARNIA MECHAl.'l1CZNA - PRZYJMUJE
WSZELKIE ROBOTY' BUDOW'LANE i MEBLOWE. SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBóW
WŁASNYCH - ul. PRÓCHNIKA Nr 12 (K,182)

'\

Przysłowie

Zyj tak abyś zawsze mógł bez
w~b'du sP{'zedać swą papug.ę. najbardziej plotkarskiej roc1zlm~ w
mieście".

sowym i Monopolem
Ty tonioistotnie byłaby bardzo pożądana. Wyda je się, jak dotycll.
czas, pierwszy zdecydotvanie gówje nad drugim, bo pić nasze powoJenne wódki od biedy można,
palić natomiast nowe papierosy
wym·

Iprzeważnie

nie sposób...
a.
,- - - - - - - - - - - - - - - -

7- e brama
.
;.;::yn:l

nt. ,)"lOlllos;t nię~ t:!t c~etel'a".

\V p:l-rlcu Itel('nowsldm. o gOdzinie
18.33
akademio. spMdzicJcza z oJ~:!Z.ii

.. Dniu Sr>ółdzi·e l czosci".
W lokalu Komitetu ::IIiej~kiogo, l~l)_
8, o godz. 10 zebranie malu,'z)'sŁów OllI TUR w spJ'D.wie
zapisów ;la
Jlel'ni!~n

uczelnie.

dyrekcja i rada

Góra

poszc.zycić się

koloniach, które sq
i których nie ma

się na rozmowie z dziećmi, pozosta-\ - Chcialbym zobaczyć kolonie lonia nie powstała, Formalności stającymi pod kierunldem p~z~d~zkola- PZP~ ~r 2 I tu spotyka mnie zU- nęły na 'przesz~odzie! Przezorne za-

nek BrOnislawy RogowslneJ l Barbary Musiałowskiej. Dzieci przyszły
z ;Vizyt~ do Domu ?~~rców, aby, jak
lUl mówiły, urozmnlC1C czas staruszkom. ~abawa odbywała się przy f5rze
fOl'tepIanowej w sali Domu. DZIewczynki tańczyly, śp!ewaly, deklamo_
wały.

odczyty

l>ZlS:
W gmachu U. L.. LincUeya ::, saJ:t
Kc ::~. o b'odz. 18 odczyl Pl'Of. Dl' II. U!a-

w~'"sze

Wiśniowa

o

Vvystawa Ziem Odzyskanych nied l k
'
a e o, to SIę przekonamy na
własnych gardłach, czy ten "Grun
v.ald" to rzeczywiście triumf nad
triumfami, czy tylko taki sDbie,
dobrze
wszystkim
znany ...
"Triumf'!
Rywalizacja między bratnimi instytucjami: Monopolem Spirytu-

Z inną grupą spotkałem się w le
sie na spacerze. Dzi ewczęta bardzo
?ię ucieSzyły, .gdy si~ d'!,wiedzialy,
ze mam ?l?lsac. kolo,me PZPB nr 1.
Są szczęshwe I zaaowolone z po_
bytu,
- Dają nam 6 razy dziennie jeść.
Chodzimy na spacery, bawimy się,
o~poczywan1Y po posillcach - mówi
InI TeresI.a Bugaj i prosi o oddanie
pozdrOwień dla rodziców.

pełme

meoczekiwane rozczarowanie.
OkaZUje się że PZPB Nr 2 na poc~ątku 1946' r. otrzymały od nńasta
Pol morgi gruntu
jedno-piętrową
willę i 9 bltdYnk:ó~ do wyrel"ilOntowania. Co przez ten czas PZPB Nr
2 zrobiły? Wynajęto dozorcę, Wykopano studnię Ustawiono zbiornik wody. Po~alowano smołą dachy na dWóch budynkach i nabył
na własność jedną willę za 350 ty~.
zł. .Osiedle kolonijne PZPB N,r ~
znaJdUje się w sosnowym leSIe 1
jest pOłoźone w na.jpiękniejszej CZ(J
śei Wiśniowej Góry na południowej
jej granicy. I cóż z tego? Niemal od
trzech lat stoi wszystko pustką.

kłady me ChCIały ryzykować. Zagmatwana procedura kupna-sprzedaźy w,idocznie je przeraziła. Fakt
pozostaJe faktem. Zakłady przez 3
l~ta zastanawiały się nad "tl'ansal{cJą", ale Zal)Omniały widocznie, i:~
ot1'Zymane mienie przeznaczone ma
być na kolonie dla dzieci robotlli~
{tów ich zakładów.
Smutne, ale prawdziwe!

INNE KOLONIE
Do tych należą kolonie PZPB Nr
4. Kolonia rozlokowana jest w 7
wyremontowanych budynkach. Posiada wszystkie niezbędne urządze
nia (świetlica, boisko z huśtawkami,
salę natrYSkową itp.). Pierwszy turKOLONIA KTOREJ NIE MA
nu! dla 180 dzieci w wieku przedPZPB Nr 3 również otrzymały w szk~lnym. ~pieka n~ wy.sokości zaPZPB NR 2 KOLONI NIE URZĄ- 1946 r. 14 budynków. Wszystkie zo- dama. DZlec1<?m mc, me brakuje.
stały zabezpieczone. Częściowo pO-1Wkrótce oczekiwany Jest drugi zeDZIŁY
A teraz zwracam się do swego kryte dachami i po smołowane. W r. spół dziatwy w wieku szkolnym w
1948 PZpB Nr S zrezyrnowały, Ko- liczbie około 200. PZPB Nr 6, tzn.
"cicerone" wiśniogórskiego.

zakładowa
mogą
świetnymi
osiągnię

ciami w rozwoju akcji
Bravo ,.Wima"!

Iwlomjne';.

SIEDLISKO RTPD
Znajduje się w 6 odremontowanych budynkach. Kolonie dl.a dzieci w wieku Szkolnym rozpoczęły się
z dniem 1 lipca. Dzieci pozostają pod
troskliwą opieką wychowawczo-pedagogiczną. Organizacja siedliska k.:>
lonijnego pod każdym względem
wzorowa.
TOW. KOLONII I POŁKOLONII
Objęło w posiadanie 23 budynki.
Odrcstam'ow:uo gruntownie 15 pozostałe 3 zabezpieczono w oczelctwaniu na remont, Kolonie RTPD
czynne są od l czerwca. W pierwszym etapie bawiło tu 170 dzieci
w wieku przedszkolnym. Obe~nie
rozpoczął się walny zjazd na koJonie w liczbie około 1500 dzieci w
wieku szkolnym. Kolonie Tow. Kolonijnego - to zakrojona na wielką
skalę impreza letniskowa. Ta kolonia prowadzona jest wzorowo
przez wytrawny zespół wychowawców. Swiadczy o tym. m. in. odpowiedź, której każde dziecko udziela
na pytanie - "jak się czujesz?"
- Czuję się doskonale!
Zbigniew Morski
DZlEl'\j-:NTK Um7,liT N-.-1Rl nOR7) '3'

..

POl\IOONICZA

S P OL D Z I E L N I A

CECHU SZEWCóW ł CHOLEWKARZY

L OD 2

R Ali

ó

K

Sp. z odp. udz.
ul. PI01'RIiOWSKA Nr 3S -

zajmuje
Zglosze.r.l:a. kierować nal'dy
do WydzillJu PersonaIp.ego
'l\ O. R. p. J?. w Łodzi,
A!!. Kościuszki 46. (K. 248)

11Ia rroJlt.rosla. szewlIkiego m1asta. Lod2!l ?ra..:
posiada na sldatlzl.e duży w.ybór DODATIiO\"'ł
SZEWSKICH.

PO'ruadruny FJLO na spody dla p!llltoflal'2y!
m:. 171 l

Spółdzieln-a Budowlana "BUDOWA"

SPOŁDZIELI\łIA

WYIi:ONUJE \.vs:relkiilego rodzaJu

Telefo~l :W~·8·1.

-

Utogr~ficzna Spółdzielnia

DZ.!S o godzinie 19.15

JOANNA

cll Ander

8 On

ŁÓDZ, ul.

w roli tytułowej.

r"as'J. czynna od 12,

.. d • ul.

~'cleIoll

JARACZA Nr 40. -

Przyjmuje do naprawy wszelkie
typy samochodów i zamówienia
na przewóz łow,arów samochodami

276-27

wykonuje;

Telefon 123-02.

Drewnowska 50, tel. 269-97

t... O ZI ul. Senatorska 29- 1

Pracy

~B~\R'IVOORU.{ ~

a.

LOTARYNGII

Z

2i IREN~ EWHLEROWN~

:z: odpow. ud::iałami

w

TEATR IL-1l\!ERALNY DOD'IU rł:QŁ:s1ERZA
____________w. n~~~Yn~~i_eg~o__~_~__S4______~~__

W

uSAMOCHOD"

PRENUMERATĘI

(1{.179)

sztu1t:l. 1\1: 11 X

SAMOCHODOWO .. TRANSPORTOWA
,

OHOESZ REGULARNIE
OTRZ"YMYW AO GAZETJ!)
Wrl.AOAJ
l"UNKTUALl.\oI""IE

ROBOTY BIJDOWl,ANE oraz przeprow~ NAPIłAWY STUDZIEN.
ROBOTY DEKAR SIiO-BLAOHARSKIE,
l\fALARSKIE,
ul. PlOO'RKOWSKA Nr liS4,.

,

(pd)

L () D Ż, ul. PIOTRliOWSKA. Nr 123. - Tęlefon 201).76
- Telefon 202-8'"
pOl;hula /)'l'OLARl\'1E
$LUSARNIE
- Telefon 152.43
,.

-

się

d;rsll'lbuc.ią SlióR 'fWi-lEDYCH i :;\IJĘIiRIL"l1

I
po:,.iadll lIIAGAZYN .MEBLI

TeI~ioll!'!! -j2

ciężarowymi
(I{, l1'j8)

WIELOBARWNE ETYKIETY, PLA..KATY, WSZ,EL·

RóżNE

.,------------------------~
'fĘATU '~Ol\fEnn lIlUZYCZNEJ "L U T N I AU
_ _ _ _ _ PIotrkowska 2-13. CODZm~:\1E

DZIS i

KIEa'O RODZAJU Ol"AKOWANA oraz
PItACE WCHODZ.~CE W ZUUES L I '1' O G R A F I I.

'l'elcfoll 107-25c_ _~___

o go<h.

uB O S E .. /I' liR. EH

I-

W

CENTRALA

Sp61dz!~ll1i

nllldzielę

CODZIE~-m

SPÓŁDZIELNI MLECZARSKO - JAJCZARSKICH
OKRĘGOWY ODDZIAL w ŁODZI
GDA..~8Ii.A Nr 1S!!. Telefon 145-82

lwa. teatru CZynlltl od godziny U.

t..ETNI TEATR »0 S Aa
~odz.

o

ZAOHODNU 48

19.4.5 -

-

Tel. 140-09

Wesoły rewiomon.aż

polec.a

}lraoownl.czych na terenio

~odzinie 2~

o

-

1636)

-

MOJĄ«

z nUl&Jem K. SZITB.ERTA - JADWIGI BAJl,ONó\Th'Y HAN~"Y lHELIClGEJ KAZD1IElU:A DEJLrnOWICZA
! IGORA IiMIAl:.tO\VSRIEGO.
[\a;;a.

otwarta.

l)f~ cały

ZIEDNOCZENIE ENERGETYCZNE .
OKRĘGU

DOLNOSL.,.SKIEGO ,

I

Wyld7Jiału

Zgłos:zelIJia

EleI.~wn1

oso.blate lup :pisemne z :poda.nILem kwa-

t.:ij.kacji, żydo~em Jdcl'ować <10 Zjedn~enla Ener·

ŁODZ. ul.

g'~ycznego Okręgu DolnolŚląsktego Wy<U:!<ał P~rso
naluy, Jelenia. GÓI'a, ul. Bogusławsldego Nr 2. (K221)

"SZ'[UKA6'
WYKONUJE:
PRACE GRAFICZNE, PORTRETY. HASLA,
P,L.AKATY i DEKORACJE ora.z
PRZYJMUJE TKANINY JEDWABNE

Do RĘCZNEGO MALvWANIA

RYMARZYC(

r '

9~H'~GODII66

~

'lOn::Sl 'l'RY SZKOL

lO

Chcesz mleć CZystą podłoqę
dzwoń

'l) własnej

produkcji.
(K.172)

l

ul JAllACZA Nr 40.
ul: PlOTRKOWSI{A Ni' 88 -

BIURO i 8PR~EDArłl -

Mierniczych

PRACY

Przysięp;łych

.
D Z,

ul. JAF..ACU Nr 40.

OB

(K.175)

r..óDZ, ul. LEGO~OW Nr 3/0. -

Wl'IWNUJE

TeIle!uJl 167-17

WSZELKĘ l'lł-ACE

wcltollzące

w ZAKRES

lU 1: E R N l C ':(' W A.

----_----_.. _--8 DZIEl. 'JK LODZK~:roir :t81 (lQ87).

~

.. ~_...-.

...

r,

-0-"----'"

(K. 180)

nr

l'

136

(K 174')

OD w LODZI ~ ul. SIruTJUEWICZA .. ", t

dobrze Z.Rol$trzcme:

~KLEI'Y SPO:tYWOZE:

IIMETAlOWIEC"
w LQDZl, ul. JAKUBA NI;' 8. -

p ARK I E

K"I LI N, S J( I EG O

KRAJOWA ,SPÓtDZIEL lA
SPOŻYWCOI KOLEJARZY

SPOLDZIELXIA PR..l\OY

"GEO"

fel. 140-96
Pracy

:REPERACJE p .AmnETOW.

Telefon 2~1-01
Telefon ~24-7G

(K.1S9)

6

, Pl'OW~

SPÓLDZIELNIA

-

I'rzyjmuje UKLAJ>ANIE, OYJ{LlNOWJ\l'''lE oraz

Dziewiarzy

9'Z fI« IłRn~ti

tO' DZ'•

wszelkie \l'Y.ROB1." T_U>ICERSIDE .
TAPCZANY LEt,~, l\IA.TEnACE
II R Z E S Ł A, A:\<IERY.lLLVKI, t d:

Spółdzielnia
-

Spółdzielnia

.

LODt, ul. Dr PROCHNm..<\ Nr 18 (dn:Wll. Za\TIldz.ka)

X OJ. 81.1a.dl2l.;:
'l'.ECZKl

Prac T,.p1cers'dcll

Sp~ hurtowa i detaJiczn.lł. - Oeny ni.shlłe, wyko·
Dla członkóW Z,v. Zawod. RABAT.

ZRZESZA i ZAOPATRUJE swoich członków
\v SlJIWWCE i l\IA'.rER.IALY J>O:.'tłOG~ICZE.

I

Spółdzielni,.

lIan.1ie soltdne. -

PIOTRKOWSKA Kr 36/38. Telefon 173-80

_

lód%. PIOTRKOWSKA 42 m. 30 łel.168·70

SDÓldziclnia prowadzi w swoim loltalu Ilz1al
wystawowy bezpłatnie. Spółdzielnia. I.!kupla l!)>Cejalist6w :.: ró",nych dziedzin Il1DlI!.1'-'!twa. rz~by,
grafiki. llrchitektury. pl"temjl!IU art}'.~t)·e~ego.
Spółdzielnia przyjmuje. projektuje 1
·kl).
nuje: pr{)jekty i polichromIe l<o~CjQI6'1'1". Obrazy
1;:o3cioln~, ~Z(l,t~r liturgiczne. rt0'4b' i Po~lotJll
ctwo, llleble kO~I;ielne w l'óżn:r cll 8t~·lach. " ;,:el);/ll flto.ilłJ.:l. w,'st..:U\\'OWC, Wy,;tawy i
r(,hltlJkturc
wnętrz. plakaty, ulotki, l'ekJ!U11
arnlomy. rc_
nowncje i IWl1.scrwacj~ I't!1.r)'M l ;,:n!G~c7.0nYt'b
dziel <jztukl.
m:. 170)

p O L E C,A.:

l>Oi'fIOONIOZA !reOLDZIELNlA CZLONXOW OECHU
WOJEWOD~GO ]t y III A It Z Y z o. n. w ŁODZI.

Wodnych Zjednoezenia.

::> PÓŁ D Z I E L N I A P RA C Y ART. M A L

SPOLDZlELNIA Pl{,A.CY

P..EGIONALNĘ,
TKA..
NINY, ZABAV.'KI, CĘF,..UlIIC:ą
J~ O P
l E
ł~ A
Rll1KODZIELO AR'l'YSTYCZNE
O 1\1 A G
A
WYTWóRCZO$CI LUDOWl'JJ
P
E li S P O R T U J E
l POSIADA NA SKL.ADZIE
WYROBY ARTYSTYCZNEGO PlU:ElMYSLU L U D O W Pl G O
Z DZIEDZINY C 1ll R A r.r I K l, TKACTWA 1 D R Z 1ll W A.

))ZESPÓŁ

lub technika

J

ZWIJ,Zl{U I'OLSlUc.;" Alt~l.'STóW PLASi' RÓW
w I.ODZ,., ul, l'IOTllKOWSliA lOZ. TelefQIl :161-08

LALKI

WODNO-BUDO~~GO

do

..........

SZl'UKI I.unOWllJJ

1~=============(K=.184~)

POSZUKUJE od zaraz:

inżyniera

m:. 181)

OśROPKI

D R O B N Y 1\1 ROU."TIWM i ,OGROD3IKO'-'J.
WKŁADY OSZCZJt}DNOSCIO,\\
i PROWADZI RAOHUNKI BIEŻJ~,~ l:.
.,'1{ 188)
'"C.
l'RZYJ1\'ł.UJE

l.·RQDUKUJE

'Telefon :72.70.

dzlefl.

Okręgowych M~cczar

SPOLDZIEL...'\fL4. SZTUK]
PR,Z EMYSLU LUDOWEGO
RZECZYPOSPOLITEJ 1"0LSKIEJ w LODZJ
ul. PIOTRKOWSKA ~r 89
T E L E F O N Nr 107 - 8S
ODDZIAL w LOWIOZU
1.11. STALINA 8. -- TEL.5ł
ORGANIZUJE

o godzinie 20, ),oniec p~~etlstawienia
Jllljwescleza k~medla sezonu p. t ..

))MUSISZ Bye

UDZIELA UREDYTU

j

LETl'II"l »J3AGATELA «_.__l'\I._o_tr_kowska _~

CODZIE~~'lE

i

ul, P lOT R li O W S K A • '". 79

L()Dt SERY.
JAJA l T\V.l\ROG,

Odbiór pl'Qdulttów w najbliższych
n!ach S,półdzloClC'zych.

CZMPWł.

p'cJ:so.nalnY

tÓDZKA SPÓŁDZIELNIA KREDYTOWA

l Wez.3SÓW
d:l'l kle g o

SlUIETANĘ,

w Uli a;imow€'j.

T.EATlł.

I

JUASLO WYBOROWE,
nfi.,EKO PELJ\OTŁUSTE,

li, groteska muzyczna. p. t. "DWIE \VALIZKI"
PIóra AL. Al'7TON'IEWICZA, :z: muzyl,ą, Z. WIEBLElRA
UDZIAL BIOM:
n. lblwJrslill - ,liI. Łuk.iańsk:1 - St. Piaseelin. - J. Darsld
H. J)'1browski - J. Kalinowski - Z. l,uczak - n. S=ajcer,
rrzy )llolJJnaeh: Z. Wielller i W. Synder.
l1e~~scril\ zespotown.
Dc]<oraejc: M. Frasisl..
Pl'Zed~pncdn:i; w liasie letnie""o te(ltn~ od godz. 10-13 jod 16.
l )\YAUA: 'W rnzie llLepOgodY przcMtawienia odbyw'aj& się
(I{.

ZgłoszeniOL przyjmuj'~ Wy.dzi:a.ł

Łódź, Plac Zwyaięstwa Nr 2. w godz, 11,-13, z~ zwolnteniern z poprzedn1cg'o miejsca pracy'.
(~. 258)

-

mloooożowych
wojew6dztwa. ł ó

dla lroioDii leblicll, obozów

p. t.;

,

i o - - -_ _ _ _ _- . . . : _ ,

nI.

»W ogrOdzie przy pogodzie«

OZI

CENTRALA ZAOPA'rltZE?o'JA :'\IATERIAŁ()'WEHO
l'RZE.3łYSŁU WLólilENNICZEGO - pO.:SZlJlU:'JE:
REFEHEXTA PL:\.!."IOWAl'i'IA. :1.0 - znajOnlośCią art.
clektl'otoolmlczll,Ych ora?; 1'ECE.'\IKA-ENElH'l:::rYI -A
zo z;llajOluo:ści;~ br:mż;} wC;glowej

(K.183)

1D,l~

llomantyczna operetka. w 7 obrazac\1 OHo Heibacl13
t:dlll\ł bierze GO o§ób. c.uón BALET - OIUUE8TM
Bilety
do nab)"cia \v
ArtY15t6w Plasty_
ków, ul. PiQtrkowsko. 102, o. od godz. 17 w kasio teatru,

wcześniej

I"

Telefoo 14lM'2

l'IOTRKOWSKA 121
SlENlOEWICZA 4

SJiLEPY TEKS'L'~L. 'E:
I'JQTRKOWSKA 121
l'lOTRKOWSJtA 63

KOPERNIKA 42

PIOTRKOWSKA

41

ODAlQ'SKA 72
11 LISTOPADA 80
SREBRZY1Q'SKA.ll
8nE:URZY~&'KA 65
AL. l l\IAJA 16
Zaplay na członl;:6w pl'zyjmuj'l! Biuro SpóldLlelnl
ul. 8ienkłewolza Nr 4.
(K 180) __

PRODUKCJA W1.'1WBOW METALOWYCH BLASZA·
NYCH. - MECHANICZNA OBR6BKA. METALI. ARTYKUŁY SZTANCOWANE TLOCZONE, DRYKO ..
W.ANE DLA PRZEMYSŁU,' ELEKTROTECHNTIa.
ROLNICTWA, GOSPODARSTWA D01\WWEGO oraz
R.E:\WNTY MASZYN.
(K.187)

,

,

SPOŁDZIELN'IA

OKRĘGOWA
Spółdzielnia Oświatowa
Ł

o D 2,

SPÓŁDZIELNIA PRACY

RYBACKA

z odpow.
w

m.

.

u~.
Łod~

PIOTRKOWSKA Nr 97. HURTOWA

PIOTRKOWSKA Nr H9
':l'eJefon 169-50

uj.

"RADIO - ELEKTRYK"

Telefon 22,1-39

Z O. U •

,

SPRZED~

RYB. KONSERW

I

w LODZl ul. WIĘCKOWSKIEGO .Nr 5. Telefon 'ZOO·I) ł

SLEDZI

PRODUKUJE l

rozpowszechnia:

(K. 254)

materiały piśmienne, szkolne,
biurowe) podręczniki, ksiQżki,

SpółdZielnia

roboty introligatorskie

l.óDZ, uJ. DASZV1Q"SKIEGO NI: 80. -

,,1rJlelevox' ,
1

Pracy "Z BI ERACZ"

RADIOTELEFON WEWNĘTRZNY na GLO$;\l1U, dosl{onała łąez.ność we fabl'l·kaeb. irultytu('jaeh t biurach.

Telefon 179-69

prowa.d2li:

HU

Un.z.,.DZENIA W Z 1\1 A C N I A K O W E.
WARSZTATY N.WRAW RADIOWYCH.

ZARPABNIE WE L N Y i B A W E L !Ii Y
przy ul. DlI8zyńskiego Nr 80 - telefon 179-69.
ZBIORNIOĘ ODPADKOW SUROWOOWYOIł
przy ul. Da'lzyńs1!!lego Nr 6S - telefon 179-69.

DETAL
(K 155)

(K. 2601

(K. 253)

SpółdzIelnio

Handlowa

""PLOII.'F N I E-fi.
L

(~

D

OKRĘGOWA

I

t, PLAC Z 'W Y C r Ę s T W A • -T' 13

w

(K.1M)

Ł

O DZ I,

lo O D

"P R Z Y S Z Ł O$ (u
1'71-Sł

J.OD,Z, STALINA Nr 8, tel.

D.D. T.
TKAl'r"INY JEDWABNE, BAWEL-

"ł1pe ... u

sJ..'U~miejszy

1'I'lANE - KONFEKCJĘ ~IĘS~
l DAM~ oraz DZIAŁ BIELIZNY
MĘ8KJF.J.
(K.168)

GWIAZDA"

w l.. O D Z l,
WSOHODNIA 'Hl

(K . .1IOl

Nr, 17, pokój Nr 324) do dnia 17 lipca rb. w kopertach
l1aiptyr le z-alakowlLl1Vch z napisem :
"Oferta. na wykonani"
mostn P17,"?- rzeke I(B.Tolewke przy nI . Obywatelskiej " .
Otwarc}<, ofert na.st.ą,pl 'W tym I!4mym nniu, o godzlnle 11, Szcz,'gorowe mformacje oraz kosztor~'s ' ślepy z wa.runk!l
mI p~ptn.,-gu-ntT-zyma:ć nlożna w-Wvflzlnl" r(OTnunikacji tŁoM
uL Piotrkowska 17, pokój Nr 324)
Zarzll!l :M1ejsld za,.<;frzega sobie prawo wyboru ofert luh
un1!'łWa'Żmenle. przetargu be-z podania powodu.
.
Wadium Tll-U>ta."gowe zgodnie II przepisami obowi'IZU1l!.eyml
... ~y'Soko;'\c! 2", od .!Iunw oferowanej nal~~y złożyć w Głównej
KMie lIf1e,iski.. j przy ul.- ROOIlevelte. 'Nr 15. 8. kWit wpłatv dołączyć do ottrty.
1,6d1:. dnia 2 lipca 1948 T()ku.

SKLEPY
_ _
~
MDt, ul. WSORODNIA
MD~, uj. PIOTRKOWSKA
LOD2, ul. NOWOl\fIE.JS'KA

7f1

30
8

CK. 1'73)

•

SPuŁDZIELNłA

•

PRACY

))MONTA2«
ROBo'r KANALIZAOYJNO·
WODOOq.GOWYOH, GAZOWYOII, CENTRALNEGO
OGRZEWANLo\ i BLAOHARSKO· DEKARSKICH.
JARAOZA Nr 2, Telt'lon 277-Sn.
(K. 176)

SpóLDZIEI..NlA PRACOWNIKOW SZEwSKICH

PRZYSZŁOŚĆ ROBOTNICZA"

LODt, ul. PIOTRKOWSKA Nr ]~ - biuro l praeowIllia
posiada. sklep - ul. PIOTRKOWSKA Nr 14
1vykonuje OBUWIE LUKSUSOWE, OODZIENNE,
ROBOCZE, FIL<JOWE 1 wS2lelkie SPORTO\VE.

I.l A sa

zeCI.,:,n.e

snę UJJt':).,,~nll

nl11

pr7.pnlYRło,vE'gO.

chociażbY'

nawpt

w • zamw.rach o;;oh}' prowadzą~ ....J PI-UdRi\'blorstwo lub warsztR'
Iputlo t}-Iko cza~owe 11nit'ru("hollll~nlp tokowpgo,
I b W?bPC lego (>~oh,-. prO"'IHlznre w:kn7.!Ule ~)I'7.ed8i",błorstw"
u
w8J.sztaty, a zam!el·Zl1jl)cp. C7.a, owo tylko unief1lchomil'
takowe z ważnych powod6w. owinnv we własnym fnteresie uzy~kać 110. to zgodę: W~Tdzlału Pnexnyslowl"/,:o Zarządu Mie;
~kiel!'o (ul. Roosevelta 15) _
1'0 do przedfllebloTstw przemy_
slo\\')'ch I ha.ndlowych, Oddziału Przemy~!o,..e!':O wła.qciwE'g~
Starostwa GrodzIdego - co do W111'!I7.fat6w rzemip~1njczych,
L6dź, dnia 2 lipca 1948 roku.

Zanlld

~[łeJBki

tv Łodzi.

ręczna).

łódzki

pc>leca.:

MEBLE - LEZA.KI - NARZĘ1DZIA LEśNE - PA
Lua DO PO:MIDOROW DRZEWO OPAŁOWE JAGODY S~E - SOKI OWOCOWE - GRZYB'\:
WYROBY WIKLlNIAR
l O W O C E SUSZONE SKIl!l ZABAWKI - WYDAWNICTWA 1 t p,
po cenach 1«mIku1'enoyjnych. - DLa. członków rab8Jty
Adres: LOD:t, NARUTOWIOZA 53. - Telefon 18S-13.

-

OGŁOSZENIE

Zllloz:;d lItieJski w LodZl podaje do. wIadomości . t~ ~lEj .
'kie ZalcladY Wodomq.gowo-Kanalizg.cYJne
po!ozumlenJU z
Zarządem I 'ieruchomości Miejskich pOS!8:fiOWlły ,Jeszcze, w TO;tU bieżącym przyłączyć du lJlj~.i.ki?i SII'C; ,vodocu~goweJ około
200 nientchom~ci.
.
>
Komitet)' domowe w nieruchomośCl8Ch, po,ożonych prz~
ulicach, na którycb istnie~ miejska sIeć w0!loolagowa, mogli
$kladać porlanla. o przYłączenIe nieruchomoscl do sieci OTal
zobowiązania partyr.ypowania w 50'!, ko.~zt6w według I!lpor74
dzon"go kosztorysu robót.
Podania 0= zobowiązania, podpi.'llU1~ pl'Z!lZ wszystklcłl
lokatorów. ZIl.m!NI7.k~łvr.h 'W danej nieruchom~ścl. należy skla
dać do Dyrekcji l\1iej~klch Zakład6w Wodoclągowo-KanallzJt
c)'jnych w L<xl'l:i. ul. Wlprzbowa Nr 52,
l...6dt. dnta 2 lipca 1948 roku,
,
z~rzQd Miejskł .. Łodzi.

PRACY

spółMJeIn1a
Ló[ń, uj,

U

'l'elefO'll 133-36

SP.IlIDYCJA

OBSLUGI
W
AKUl\fllL;\TORO
-

RE1.\łONTY

•

-

.

a.n

SAlMO H
CODów.

I • _____-----:~------_-_....:.(;.:K:;;,...;1:;:6;;,:O;.;)_~
_

Gospodarczy -

n-

lUlIe."

OGLOSZENIE

f ... ADtJNlU_ZBwIOUROLWEKANNl~AJ\oOIlEJJASOULAD-O~TV"!~lrE\'
I.;

Pl".łey

"WÓZEK'"
2M-55.

Łod:Ą ul »OWBOROZYXóW S, tej.
Spl'71e~ hurtOW'li 1 detaa!ez.na.

J ednooześnie przyjmuje B~ wózki. do reperacji t 00",wdeta.ni& i r6tne rzeczy do mledziowa.n.ła ł n;ldowa.niot
ora.z zamówienia na: MtEOZKA metalowe d.llIeoi:nnp
li siatkę. boomll~.
(6277 p)

D"

•

SŁONECZNE

lALUZJE

ROJ..ETY AMER~SKIE SA.MOCZYNNE DO
OIUEN WYSTAWOWYCH. GABl.:'ETOW RE]I,,'"TGENOLOGICZ]l,,"YOH ł MIESZKA.... oraz WSZEJ,({JE(',·O RODZAJU żALUZ·JE D R E W • - I A "' c.:
FABRYKA żALUZJI »1 P E c
l,ODt, ul. POZNA..~SJ{A Xl' 5]
Telefon 158-97

(x. 261)

Przetarg
uadbudowame
ta.bryld.

kiorowa~ rio \Vvd7.lslu (',.ospodaTCzego ,
,I. Legionów Nr 10.'111 pio:tro, pokój Nr 18. IV gOdzinach 0'1
3 do 11 do dnia 12 lfpca 19-18 r.
Uidź. dnia 2 lipNI. 1~18 l'Oku.
ZRT7.QI1 ~1i\'jsJd w Łodzi.

Zglo"zen.ia

TRANSPORTOWA z odp, udz.

JARAOZA Nr 2, -

• rRANsPOItT SAMOCHODOWY -

I

Zarząd !\Iie;sld w Lorl?i _ Wydział
<lIpi je,lna nl\le,mc,d,~ 110 rolek!\.

·fR}.\1 ISPOR:r

w

}<·a.bryka Aparatx'!'W JCIektrycznych "IMA.SS, L6dt,
l. Gdańska. 188, ogłas1Ja. IJrz.etarg aioogr8alb.ony na

OGLOI'lZEN1E

H

li głębokte po ('~naeh

moŻD.a nabyć lV SpółdziplnJ

WYKONUJE TRANSPORTY KOLEJOWE i SAMO
CHODOWE. - TRANSPORTY KAS. F O R T E P l AN O ~ ~ PRZIDPROWADZKI. - WL,\,SNY TABOR
KOLUMNY ROBOCZE WLASNE MAGAZYNY:
K.247)

(K.159)

SPÓŁDZIELNIA

\~

ROB. SPÓLDZ. PRACY EKSP.-PRZEWOZ. ~ odp. udl
Telefon 150-15
Telefon 160.\6
LODt, tEROl\ISJUEGO 5.J

w:

Okręg

WOZKI
DZIECINNE SPACEROWE
trzech rodzajach
mlton:\,ch

"AKO

. Za.l'Ułd :MIeJski w loOdz! - Wydział Przemyslo,.-y - 1''''
daJ" dl? wiadomoścI osób. prowadzlłcych przedsiębiorstwa hall
d!owe 1 przem~'lflowe OJ'U warll.taty r~emieślnicze. że stosow
nic !Jo art. 36 i 135 prawa prz"nn-,qłowego <In.. U. R. P. Nr
fi3t2/ r .. poz. 11)3) zanIechanie prowadzenia prz~dslęblorstwo
11I~ wars.'~ta.tll moZIc' być ~1~n8.ne przez władzę przemysłOwą ze

(K. 1.57)

SpółdZielnia

,

1l:lO/Z)

70.1

SPECJALNY DZIAŁ NAPRAWY (robota
Dla iW'tytueYj !IpOOjł1IIny oonndk.

(K 249)

Ir------------_ .-:-------------,.

PRZJllDSTĘBIORSTWO

II

ZDOL~-YCB

(Warunki do ornÓ'\Vienl:a)

.

do.tnrctOllYc~ cz~śeiowo I!rtez. Zarząd ~1iejsld.
Of~rty p.lsemne odpowladB.Jące tre~ci 1,osztor~'iU ~Ieppgo
I'klai.1:u· nal c z~' w Wydziale Komunikacji (1... 6dź, ul. Piotrkow

s I,.

KILKU

akwizytorów o-'oszeniowycli

OGl..OSZENIA

Cz,łonkom Z"'llądtó'W Zawodo\'\'jch 10 pr~t rabatu.

r. . ODt, ul STEFANA

BIURO OGLOSZE~ l REKL ..~l\l
POLSKIEJ AGENCJI PRA OWEJ PAP
OddziaA w ŁODZI, ul. PIOTRKOWSKA 133
TelefO'll 139-25, ] 39-31

ZaI'Z4d ;\n"'}'kl w Lodzl - W~'dział Komun:kMij _ ogll\_
87..& pl-tetug- ',lleQgran!czony )la wyk()oanie mo~tu b..tono"""l:"
pr7.e7. xz ... k~ K,u'olewko: przy ul. Ob~watelsklej. zmaterlal.;,·' •

PQlf'C& sv,"Oja vryroby po cena.cl1 niskich.

-

i __.l.:.·.D.Z.1E.'.L.A.PO_R_AD_O.I'IIZ_.IN_F.O.RM_...<\.CY_J.TE_CHN_.n.cz.:_~_C_H_I.Jal.'

Z Ar R U D N I

wn-s,WJt,: KONFEKQ.JĘ MĘSIq., DA!It~. DZEOIN·
• -t)" OBUWIE oraz G A L A N T E R I Ę SKÓRZAN~.

Telefon %'72·78

.1_•.

a.mCl'l kańsJdego.

bezwarto§elowych naśladownictw!
Wytw. Chem. "APEX" Sp. % o, o.
t,ODt, ul. PIOT:ąnOWSKA Nr 171.

si~

Telefon 124-73

~~A8~E:

od

t, ul. WOLOZ.AlQ"SKA Nr 29. -

WYKONU,TE :
PLANY i PROJEKTY BUDOWLANE, DROG. M"OSTóW, KA_
NALlZACYJNE ORAZ INNE.
F>UDOWLl!l MIESZKALNE, GOSPODARSKIE, PRZE:lfYS1..oWE
REMONTY WSZELKIEGO RODZAJU.
nOBOTY Z TECHNIKI L~OWEJ, ZIEM1\'E. MELIORACYJ_
NE. ODWODNIENIA, BUDmyA STAWÓW, REGULACJA RZEK, BUDOWA DRóG i MOSTOW.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE. SILY i śWIATLA .

NISZCZY OWADY I ROBACTWO.
T Ę P I RADYKAJ,. \.IE 1\1 U O H Y.
Całkowita. gwarancja.. Do naby()j:a, wszędzJLe.
Żądać
tylko orygln®lnego DDT - "APEX"
\"'YNtn:e&,s6

@iPOŁDZIELNIA
P R ' A O Y"

li

(K. 178)

produlruje:

..

·jl.

ul. GDAŃSKA t 26 .
Z odpow, udziałami

8Pńl..DZIELNIA
PRAOY
PRZEMYSLOWO-KONFEKOYJNA

--

_nl .......

SPDłDZłELHID MLECZARSHA

pos1a.da.
na. składzte
W E t. N Y DA 1\1 S K E I M Ę S lU EJ
JEDWABIE, PODSZEWKI i GA.LA.1'."TERJĘ.

.

DYrekcja Hoteli MiejskIch w Lodzł podaje do wiadomośCI.
\e ,z dnIem 1 lipca rb', prz~'dłjał polcojÓW - w związku" lił<Wldacj,. referatu kwaterunkowego - odbywać slo bedzie vcz·
OOŚI'E'dnin w hotplo.ch.
f,ód", dnia l lipca 1918 roku.

I __

(lU) Zl

~~

"id

_ _ _ _ _ _• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

O .... r .. kcja IInldi

kir" '" /'"tl7.\

~-

m

piftra, lewe.!

ofi(,~"DV

na. te-I
• ..,.. f'
Slape kosztorysy oraz bliższ.e informacj udz' l'
'ydzfał Inwes~'cjł :Fab~'I,i .,IM,,\.S~".
e
)1'.,
.
O~erty '!" kopel'oo.ch bezfirmowych n3lleży akla-dać

• .,

00 uUla 10 hpca 1948 r. w \Vydzinle tnwP.st\·C]·' fab '1-'

.
. .'1
ry .1
Otwarcie ofert n:u;tąpt w obf>cno4Ci 1~r?,f'(l"'t.awik'-el
firm w dniu 10. 7. 1948 r., o godz. U.
I
I
Dyrekcja .Fabrykl zastrzega sobie prawo wybol'U
of~y ;m~eznie od I[~ztorysowej sumy, jak r6~-nież
un!ewazUl~nra prz'ebargu bez pooani·a. pOWod
l?o of;rtY ~ależy dołączyć. kw't na. Wa(HI~~ w wysokoscI 1"0 ogolnej swny kosztory.l!lOwej, \1...pla~OJle na
l{()Ilto 807 w BGK-L6dt względnie kw1t na ZI07,(lD€
tam do depozytu papiery wartościow<, w odpowiet'lu "I
wysoko.{;ru, do llJaSZ'ej dyR))Ozycjl.
(K. 24.~)
"IMASS" .

________

~.

~

__

~

4_

-

DZIEXX1K LODZKI Xr 181 (108111

PAS"STWOWY

INSTYTFT
ogłasza

poszukuje

rutynowanej KORESPONDENTKI
v językach anglelsk:m i rancuskim.
Zgłoszenia: Piotrkowska 216, telefon 264-72.

PRZETARG
na wykonanie:
al 1 wt:erc:..:na do głębok,oścl ok,oło 50 m w okolicy
Tomaszowa M~lZIOwjeck)8go. Po prZ'ebiciu około
10 In dyluW:'1lm. w;ercen:'e wykonywane będziJe
spo.sohem obrotowym,
hl około 2·0 wrerc2ń o glębCl'koścti 15-50 m w okolky Kra.śn:ka. łącZlll,"j g:ębokości około 700 m.
WiercEm:'a wykonywane będą sposobem udarowym,
e) około 100 wIerceń o głębakośCliach 10--50 m
łą=ej głębokośc:i około 1000 m b., na tereruie
wojewódz~w: . Lódzkiego. K1elecki~go, śląsko
Dą.bl'Owskl-ego l Wrocławsk'e.go Wi'e.rcenlia wy_
konane będą częściowo sposobem obrotowym.
Swzc.gółowych 1nformacji udz)e·'3. Kancelaria Pań
.!!twowego Instytutu Geologicznego codZlie:nni'e z wyjąt
kiem świąt w goQz. 10- 13 w lo~alu przy ul. RakOWieckiej 4 w Warszawie.
Oferty w za.lakowanych kopertach z napisem
"W1>erc eDJ a" naleźy skiadać w Państwowym Instytucie Geolog1'cznym w Warszaw:'c. ul. Rakowiecka Nr 4
cio godz. 12, dnla 12 Hpca 1948 r: Otwarcie ofert n>astą~
Pi drua 12 lipca 1948 r., o godz. 12,30 w lokalu Instytutu.
Przy składaniu ofel·t wymagane jest załączenie
dowodu zlożelllia wadium w wysokokci 5'1. oferowanej
sumy.
Państwowy Instytut Geologicrzny zastrzega sobIe
prawo sw()oodnego wyboru ofeI"mta rozdzi'elenia robót między poszczególnych' ofeTentów
pod.alllia przycZY:n i płacenia jakichkolwuM odszkod<YW'aD. z tego ty-

K U C H N I urządzenie; kredens,
węglarka, dwa stalki, sosna
pOliturowana, siprzedam 10.000. Bednarska 26 m. 27 II blok klatka
D godz. 1~2J.
(6286 p)
stół,

OPONY j d~'tki wulkanizuje szybko so'idn:e .. Wulkanit" Pol>udniowa 29.
(k 150)
TAKSÓWKA &2 do sprzedanIa
DKW kab";ol~t oglądać postój Moniuszki.
(4458 s)
SPRZEDAM samochód osobo Wanderer 4 cyl. stan pierwszorzędny.
Obcj.rzeć
Piotrkowska 204 (warszta t).
(k 149)
SPRZEDAM

kompletne urządze

n~e mechanizacjI szwalnI trykotażowej. Oferty pod "Szwalnta" do
.. Prasa", Łódź. Piotrkowska 55.

(k

148)

ARYTMOMETR na 4 działania 13
miejscowy. Tanio sprzedam Pomorska 30 warszta~ maszyn.
(6263 p)

MOTOCYKL 350 enl do
nia. bardzo dobry stan.
1"!l('~ć.

-

(K. 79)

-----

-

DENTYSTA
specjalność:

celanowe.
134-12.

~

Wodnic.ld Stan1sław
korony. mostki porAndrzeja 11. Telefon
(k 87)

GABINET dentystyczny Maklsymlliana Pregiera ze Lwowa. Specjalnoś~ :nowoczesna protetyJc~ .pb6w. Gdańska 2608.
(k 198)

KUPNO I SPRZEDU

OKAZJA I 2 sam. Ford B.B. 2 ton.
1)0 gen. remoncie na nowych gtlmach, d-o sprzedania Tej. 188-51.
(6257 p)
KUPIĘ

blIard grzybek-piramldke
2eromskiego 1 ",I;:lad
'6244 pl

7.l!łoS'Zenla

farb.

SPRZED, M 2 pantografy (system
Kuhlmana) Nawrot 107 od I!odz.
16-19.
(6283 p)

-

ł

d

~

o C.: lc:.n3.
,HGl s)

WolnQści

ro

ob"'łjęt

WYCHOW )\NU~

KORESPOXOE:o;rYJ. '1':
GSII;;C (lWOSr'I,

blin

KuRS\'

Inf' l

1... 11 ..
(I, 6'

l-r. poczt. 10;;.

KURSY maszYlIOpl!,,,,, a k5 ęgo
w~')s('!.
tenograf 1 Centralnego
ZWiąZKU Stenografów
Piotrkow~lca 83 k1l;":) walll.acyiny zapisy.
(5771 p)

ItUTYNOW \NY pedagog. przyjme l;:orepetyCje. NHl! oWlcza 37
m. 1.
(k 20J)

-

-

ZGUBY

VNIEW AżWENIA

I:'RANCISZEK

-

o~ob

wód
k'Jn!a

rolneg(l

Bieleck! W aczyn

do-

. . -O\\oso·na z .... ubił

!\[pwY. gn1

,ty, duwlld

~ Jmości

t

leg ~'lna'cJę kOJ'·.,. ... pO:lClC1l1a
(6281 p)

ZCUBIO.·O orchkę z leg.tymacjaml na nazwisk" WÓ.lc:, Zo!:a
n~u~yciclka w Warsza ".
}'a-

----

pier~ Sl<:cl'ować pronę L

POTRZEBNI zdolni akwizytorzy
I)"anz. Wiadomość tele!.
170-34. godz. 14-16.
(6274 pl

ludmowa 18-10.

ró~nych

(\:!: ,'v(614- fi:

ZGUBIONO dowód ko <OJOWV Nr
R/8764 1G wydany przez wladze oColejow .. DyrekCja ŁÓdz;'a na nnz-wiSko Sc,biorek Kaz,m:e a zam ..
PIANIS'l'KA udZiela lel<cjj gry Nowe Chrusty gm. Mik01L]ÓW _ Raz lekarz pewien
fortepianowej, P~'6chniJ<a 23-2U pow. Brzeziny.
(6146 g)~)
Freuda metodą
(6231 p)
parter.
_.
PRZYBLĄKAł,
się
pies
wilk
leczyć z kompleksów
KUSNIERKA po-sz1.1kuje praey.
rI l odebrama t,ód ul. Złotno
chciał damę młodą,
Zgłoszenia ZaJpO'skiej 51 m.2
72.
(6287 p)
(k 237)
-UNIEWAZNlA się 7.agublone 10
Ta dama. leząc
POPROWADZĘ księgowoś~ w go- weksli po zł 3.000
".ystawionych
80bie wygodnie,
dzLIl8.ch popołu<:lniowych. Zgło- przez MieCZYSława Zajewskiego
opowiadała
szenIa "Księgowy bilansista"
Łódź, Ogrodo'~'a lO, n zyrant Heo snach swych co dm'1 łlPrasa-' Piotrkowska 55. (k 2>W) lena Ma!unowiczowa SkIerniewice, Lelewela 19.
(k 2oW)
bilan-,ism poszukuKSIĘGOWY
SłuchaJąc o tym
je posady w wydziałach f;nanso- ZGINĄŁ p:es Wilk wf.bi się Reks,
(gdy chcecie wierzcie) WYm lub kier. rachUby. O "el"ty pro<zę odpr·owadzić Za \\) nagropod .. Księgowy".
(6291 p) dzeniem ul. Wolna 4 Ad m,kl.
lekarz SIę z damą

POSZUKIW ANiE PRACl'

-

o

-

-

--------------

-

,

ożenił

I ,,- ~~9)

wreszcie,

Dla dam stąd morał
taki wynika:
"Lecz się u psychoanalityka",

LOKALE

ROtN~

POSZUKUJĘ

domku willi pod MASZYNY d? pisania długowa!
ŁodZią 4-5 pokoje zaopiekuję się
kowe, liczema, szycia. kupno
WYdZierżawię. Oferty .. Blisko sprzedaż, naprawa. Suprema po:
przystanku" w Administracji.
łudniowa Nr l.
(k 2;;1)
(k 206)
więcej włotę do !!(lUdnego inreprezentacyny (dUŻy) 500
teresu :r; współpracą 'ub bez. centrum Poznania, na Oferty
.. Kapitał" .. Prasa" Piotrsię na każdą brantę, odkowska 55.
(k 202)
stąpię lub przyjmę wspó'n1ka.
Oferty "PARł' Poznań, Ratajcza- I BEZ WZGLĘDU na długość. gatuka 7 pod ,,6858/
(k 209) nek włosów, trwałą ondUlację
LOKAL fabryczny powyżej 300 amerykańskimj płynam' gwaranmtr. kwadr. centralne, Widny, za tują Wileńscy Fryzjerzy. Zawadz(k2Om
zwrotem kosztów instalacji slly- ~ U.
_.
do odstąpienia zaraz. Tel. 192-46.
SKŁAD

piwnicami

WTda","a: SI'OI.DZIELNIA WYDAWNICZA "llZYTJ!lLNm"
I Adminiatraeja: 1.6411, 1'lotrkow~ka 96. telefon 1"-"
1 128-$4
Redaktor naczeln, przYJmuJe eodalennte 0(\ codz. Ul-U, tel. 207-111
~t'lPca redaktora we wtorkl I pilltk:l od 'oz. 13--14, tel: 12:>-64

Bell.kcj

Sekrdarz redakc)I codZIennIe 011 gOd>: II}- 12. telefon 209 O~
Kierownik dZlalu mlejsklego
od godz. 11-11. teiefon 126-6ł
Kiel'ownik działu sportowe,go O<l gOdz. 1I- 11. telefon 20!l-9&
Redakcja rekpplso~" Ole zwraca, Ul treś~ I t .. rmmv ogłaszelI
me
ery
n" •"Q7-l In<,~c,.

dający

-

1

I

•

----------

(62H4 pl
7r

lĘ Z P k l'
z.' u 'hnl
a
! piętro na tak e
blisko parku lub na\vet ::Ja
przedmieściu.
Oferty IIT.AK"
lub te ef 256-38.
(6285 p)

:,!"

. I f.

"lot..rko\v~kieJ

DZIAł.

PRK,' 1'211 I<;I1AT ol. l'llitrkówsk& 5:1 I 'iotrkowska 96 czynny w godzmach od IS---l!!. re'e n 1'[1.14.
upraw miesleczna z odbIOrem na mIeJ u
zł 1...'0.z pl'zesyłką poczto"
.1 ';la,z dostarczamem dO domu zl 170.Konto P. K. O. Nr VII .667 OddzlR w LodZl

sklep

BlltBO OULOSZES: Ud#., Piotrko" 'ka 96. - Punkty pr;'jmowarua
ogł08zeń: Piotrkowska 116, Piotrkowska &3, Plac Niepodległości (ha! )
Piotrkowska 198.
CENt OUł.OSZ~: Za milimetr szpalty poza tekstem do 10 mm 35,- zł; za 1 mm szpalty, od 71 dO 120 mm - 50,- zl; za 1 mm szpalty
od 121 do 200 mm - 70,- zł; Z8 l mm szpalty, od 201 do 800 mm 90,- zl; za 1 mm szpalty. ponad 300 mm - 120.- zł. W tekście: do
'O mm - 60,- zł za l mm szpalty, od 71 do 120 mm - 75.- zł za 1 mm
l7.palty ód 121 do 200 mm . l00.-zł za I mm ozpalty. od 201 do 300 mm
l40.- zl za l mm szpalty. ponad 300 mm - 180.·- zł za l mm s'lpalty.
RA~n,OWE WAROD DROBNVeH, Do 50 mm I szpalty 50'1. drożej.
Ponad 50 mm • dwuszpaltow~ !O(JIII, drOżej.
llUł.OSZ";NIA UR(lBNE: W.- zł za wyraz. poszukiwamB pracy l6,tł za wyraz (najmnie) 10 wyraz w). W numerach świąteczllych
ł nledz1Plnycb 3()11. dro~ej
NEKROLOU]: Do 10 mfO - 30.- zł Z8 1 mm szpalty. od 7l do 12U mm
10,- zł za 1 mm szpalt~. od 121 dO 200 mm - 85.- zl za 1 mm szpalty,
od 200 do 300 mm - 110,- zł za l mm ozpalty. oonań ~OO mm 150.- zł za 1 mm szpalty.
DOl'ŁATV: 1. Za ogloRzenia wśród drObnych do wysokości 50 mm
prze~ 1 lam 50%. Ponad 50 mm i 2-łamowe 100e/•.
2. Zllo ogłoszenia tabelaryczne, bilanse i ogloszenm !rombinowane 100'1•.
8. Za nieoziele i święta 30':•.
4. Za miejsca zastrzeżone 1000/.

TAPCZANY, kanapy, totele-4óż
ka w dutym wyborze Stalina 19,
Ptaszek.
(k 16l)

SPRZE:DAM , place przy Pomorskiej. Wiad. ul. Piękna 9 m. 10.
(6288 p)

MEBLE wszelkiego rodzaju "prze
daje stolarnia, Krasickiego 3 przy
Rzgowsklej (przYStanek Piaseczna),
(6213 p)

MASZYNY do wyrobu form i pra
wideł, sprzedam.
Oferty "PAR"
Poznań
Ratajczaka 7 pod ,,6995". Odbito w DrukarnI Nr 4 ';p. Wyd ...(''zytelntk'" Lód:!:, ul. otwlrki Nr :lo
(k 31)

Podróż

łi:uno

-

POSZUKUJĘ

2

l

ania tekturowe

---pokojowego mie-

wykonuje

Kanrienna

szkania z v.ygodam! w centrum.
Zwrot kosztów remontu. Telefon

209-54.

.,REKORD"
18, tel. 216-68
(Kl;t8

(62$ P)

MIESZKANIE 4 pokojowe z wygodamI w centrum. zam\emę na 2
pokojowe Z wygodami. Zwrot kosztów remontu. Ofel"ty pod "Piotr
kawska".
(6265 p)

WAP.S1AWS~A

z.

'

r.FPOWPIA

l\f oJ':f.t'jewskt i S-Ica
PIOTJthOWSlI:A 117. Tej. 168.:,
CEn;CJłJ ga"dp~obę. ODN~WIA

LOJtAL nadający się na Sklep
lub wytwórnię odstąpię za z.wrotem kosztów remontu wiadomość
188-55.
(6271 p)

krawaty.

cztery pokoje wygody gaz centrum pierwsze piętro
na podobne dwupokojowe. Oferty
"ładne".
_ _ _ _(6273
__p)

M· SZYr lOWSKI

lli!ŁA

ZA.l\IIIEXJĘ

PRZY.TMĘ

(K. 85\

LEClNIClt

r...,DZ. N i\.RUTOWlCZA •
Drogeria.
(K. 37)

~===:::;::=========::;
W
i € Czne plOra

dwóch studentów na
mieszkanie. Dogodne warunki, pe ;'
ryferia. Oferty "Korzystne".
(6218 p)

~~~~~~'\Ż-I\(JP, O-Wsu,lk ..
GARA2u na samochód osobowy
- !li
,,'}' sOlidJlie zybko
okolica Pl Wolności poszukuję·
~()D:Jepie Pon.ocy . zkolnycl.
Oferty pod ,Garaz" do Dziennika
96
(k 236) _ _ _,_ul._PłOTII
_ _ _ ()W:';I\.'\
_ _(I{ 47\
ŁÓdzl;:lego

n i e z n a o' e

UJ

ChJ.SoS: Siostro, dlaczego byłaś tak nlt.?TymcZ18Sem AgapliI:, nl>eŚwj'adorn chmur skugrzeczna wobec Agapita ? Ja rÓWDlież praglIlę piają·cych się wokół j~go osoby układał się
zrobić z nim szybko. po11Ządek, ale do CZaB;! do snu.
•
w.iJnnaś być dla niego miła. Wide mi może.sz
- Ach, Numo mówił do przyjaCl1ela pomóc...
ta boska kobieta oc7.arowała mnie z kretesem.
Sylftna.: Nigdy! Nienawndzę tego Agapita. Szkoda tylko. że taJ~a ni'epf".tystępna.
Musi on ulIlll"Zeć.

i'O DZlENNlK LODZKI Nr 181 (1081.

NAUKA
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se ...

bLsko trar.-:\;aju d.". '~1n

,

-

'V;adorr,·

na. Z·lc.-:rnia P'ld .\\') aca'nn"
,p1'2.a'· Plotrkow;;k..
Ii< 242)

-

-

(I.

U:RZĘ!>Nl'ZKA po.,Z Iw]e pokoju subloka'<:'l-<k,c"o z \ 'ygodaml

~--

,

Kuracja

W6-1

~

Wiada-

251 m. 11 od
(k 233)

-

_ _

~

m5eśt>

teria Skórzn.nn.. Pl.

silnik do Chevroleta ka MAGIEL Okf.:zyjn:e spzellam,
nadyjd'i 3/4 ton, nowy lub po szl i- ~tan b. dobry. Wiadomość: Radog')~zcz,
Łozowa 5.
(626D p)
I fie. Tel. 103-01.
(6267 P
_
_ __ . _
MEBLE naitaniej, "ypialnle 'uk
ZAOFIAROWANIE I'RACY
susowe od 90.000 sztuIcl pojedyncz c
gotowe i na zamówienie, urządze - Sl'EBNOWACZKJ trykotowe
ponia sklepowe, biurowe, Izdebsk i, 5zuklvva.ne na maszyny
mO~/"l:'o""e.
Piotrkowska 31 \V podwórzu.
Kurtz,
Fabryka
dawn:ej
Strzel(kWl
ców Kaniowskich 73.
(6261 p)
PLACE sprzedam, pięlrnie położo APTEKA
pod
Łodzia POSZUkuje
ne koło lasu zgierskiego, dojazd
p1'3cownika(cYl magistra lub potramwajami. Oferty: .,Plac·' .
(6268 p l mocnika aptekarsk:ego - Posada
stała zgłoszen;~
telefon 15&-33
(6256 Pl
SPRZEDAM resorkę na twardyc h od.. 8-15.
gumach, wózek l'ęczny do owo
ców I samochód 3 tonowy . Steiel' " GONIEC potrzebny. Zg!oszen1a:
u!. Piotrk:OW~;<a 96.
Senatorska 40.
. (6276 p ) "Czytelnik'
wł.)
pokój 207
.. MOTOCYKL ViIIiers 100 3 biego
poszllku\VŁASCICIELKA
apteki
wy stan dobry, rower męski ba
lony sprzedam. Ciesie'ska 7-2 je magistra fSl"macji z pr3w~m
przy Llmanow<kip!(O
( · s p ) zarządu. Oferty szczególrwe Itlerować do Dziennilka BaltYClt ego
Ck 223)
Gdynia pod ,MP·' .
KUPlĘ

Parum 'owy InBtytut Oeolog1ozny_

-------=------...:;:.:::.:.

I

-

tułu,

MEBLE Wielkopolskie". Nowootwarty skład mebli IIOwoozesnych poleca po cenach bellkonDr GLAZER, skórne, weneryC2lle kurencyjnych
sypialnie.
Duży
powróc!l 5-8, Andrzeja 28. (k 86) wybór. LÓdź, Nowotki 24 (łławn.
Pomorska)
(6131)
Dr REYKO-PORĘBSKJ Jan chero·
by ,kórno-weneryczne Brzezna ~ SAMOCHÓD Ford B. B. 3 ton po
tel. 158-19. 5--7.
(k.199) generalnym remoncie sprzed~m
lub zamienię na OSObowy. Telef.
(4453 s)
Dr KOWALSKI ANATOL specJa- 270-22 godz. ~15.
lista skórno-weneryczne 2--6 Piotr
kowska 175.
(6223 p) MEBLE wielkopolski<, najko' zystniej kupisz, sypialn!e nowoczesne
Prot dr WIERZUCHOWSIH po- Nowotki 24 (pomorska).
(6151 g)
wr6cił .Przyjmuje.
Choroby
wnętl1Zlle. 4-0. Narutowicza 54.
MOTOCYKL ZUndapp z wózkiem
czterotakt dwucylindrowy 600 cm3
Dr MARKIEWICZ GUSTAW we- do sprzedania Armll Czerwonej
neryczne, skórne - PiotrkOWSka 32 m. 3 godtl. 17-19.
(6146 g)
109-ł, tel. 138'-52.
(k 121)
SPRZĘT SPORTOWY. D/Sp. .Tan
Dr MIECZYSŁAW KOWALSKI PUjd&k I S-ka, ,",ódź, Piotrkowspecjalista - weneryczne~ skórne. ska 83.
(k 2Oł)
Al. 1 Maja a, 4-7.
(k 107)
KUPIMY dom jednorodzinny. _
Dr REICHER - specjalista, wene- Zgierz lub t>rasa Łódź - Zgierz.
ryezne, skórne, płciowe (zaburz€- Plac Wo!nośC1 &-4.
(k 205)
nla). Porudniowa 26 druga-s!ódma wieczorem.
(k 33) O P O N Y
nowe emerykańslde
5OOx16 plę~ sztuk oraz motor
Dr MlRSKJ akus~erlr. Choroby .. Ford-Eiefl" okazyjnie 8prz~dam.
(6222 p)
kobiece - przeprowadzll się na Wiadomość tel. 173-'97.
PlotTkowskl\ 14, te'efón 257-23.
32) i nie
J't, cdo 'V' entrum zaraz okazyj
_______ ____ _____ (k___
p:rlleda nla Oferty ~d
.okazj " {) adro nlstrach P otrDl' l'rMn.oW - nerwoW<! v.
(6190 p)
kowsk
96
trzne. elektrowstrząsy. 3....,.
wadz.ka 6.
~l'BZEn.'\1\I
moto,'ykI Ziind:app
z kosz
slan bardzo dobry Dr LIBO ALEKSA"iDER choroby Łódź, piotrkowSlka 101.
(6202 p)
uszu. gardła, nosa. Daszyn kiego
Nr 6. 8-10. 4-6. Tel. 101-50. (k 34) WAPNO lt,)rzedam, większą Uo·,
lasowane, 1936 roku. Wiadomość
Dr MIKOŁAJ BORNSTEIN cho- Zgierz Piątkowska 31.
(6230 p'
roby kobiece Traugutta 9. (k 167)
MOTOCYKL NSU 250 górnozaworowy stan. pierwszorzędny sprzeLEKARZE DENTYłC1
(Lm. Telefon 2166-216.
(8Z34 p)

Wólcz,ańska

17-:!l.

sprzeda-

KUPIMY komplet dziel Oskara
Kolberga pad nazwą "Lud" p~d,.Materiały
do et.nografii
PLACE na RadogoS'zczu 1 w So tytuł
.,Mewa t • Poztlal, .
kolnikach sprzedam. Telef. 180-3 9. slowiańs!dej "
(k 241/
(k 140 } Kościelna 17.

bez

(K. 244)

SAMO CH OD sprzedam tanio DKF ZAlIIlEXIĘ m:e$zkan!e dwu poko"Amfibja" stan pierwszorz~dny, iu\ve. kuclinła p,-= ylel' :. D7.:eln! ..
( .. CI~ pl
tel. 269-57
es DrJty JUi pOkUł ku
..
S~ 6d-

Cl"ntrrua li
owa
Prywatnego przp uyslu Wlłókiemrlczego w Lod7lI.

GEOLOGICZNY

Numo, strudzony podrożą, zasnął po chwili,
Agapit zaŚ tarzał się po swym łożu. nie mo'
gąc zmrużyć oka... Po północy do uszu jego
dobiegł jakiś podejrzany szmer. W pośwIacie
księżycowej ujrzał, że zza kotw'y wysuwa sil;'
dłoń U4brojona w sztylet...

102)

Jednym szaTpnięciem zbu<lzii Agapit przyjamela. Numo zerwal się i pochwycił ową 1la.jemniczą dboń. Szty'let upadł z brzękiem na
z1emę. a ukryty za kotarą zamachowiec wydał stłumiony krzyk. Był to wrzyk kobLecy!
ZdumllQlly Numo pUŚcił pOChwyconą rękę ...

I

»-018959

