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na wzór podbojów Niemiec w Europie
Karly Atlantyckiej
Japon~o musi odpokutować!
Dobrze uczynU Kongres Au~htoPARYŻ, 13. 11. (PAP) . ..!- Przed trybunałem w Tonów Ziem Odzyskanych, że w swych k
ł"
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warszawskich rezolucjach nie zapoio rozpoczę a się rozprawa przec'lw ,o . pr.emzerowz Jamniał obok' Duńczyków - i o Ser. Frence. Presse, os bo-Łużyczanach ,prawdziwych posieronsk"'temu T'
OJO.
ak .donosl. A genCJa
bach .Karty Atlantyckiej.
karżony wyjaśnił s,woje opozydyjne stanowisko w spra, Bo l ONZ, ';.~o~ pragnie być spra- wie wycofania wOJ' sk J' apońskich z Chin.' Sprzeciw ten
'ł\iedllwa rozrozma "małe narody", - . ' .
. ' ,.,
, .
Bliźniacze okna, przedzielone oryginalną ~olumienką., zdobią sta-<
lt::tól'e widzi, uznaje i popiera i takie doprowadz'lł do -zerwan'la rokowan Japonsko-ame.rykanry kościołek w Budzynku, (pow. łęczycki).
, ,
najmniejsze i najsłabsze,
których s k i c h , .
'.
(Z kartoteki Zabytków Woj. Wydz. Kultury 1 Sztuki).
nie dO'strzega. Właściwie ONZ nie
.'
•
,
zajmuje co do nich stanowiska, gdyż . PARYż, 13.11 (PAP).
Zdamem _.-~_ _~_ _ _-,.""::"'_____",,;,,_-:,_ _ _ _ _ _-:-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ":'_ _-,-o._ _
nikt nie traktuje ieh sprawy i ich TojoJ- opuszczenie Chin spOIWodopraw dO' obrony przed zachłannością, wałobv ponowne podjęcie niep["zyniemiecką. w sposób należyty. Two- f • l -ki • .. ...1~. ł';
tr n Ch"rzy się komitety "Promżu", pisze" e,Cle ~ Cll, UL.!!a ?n ze s· Ol Y
l?
się życzliwe. artykuły w pismach czyków. Oskarzony przyznał/ze I
polskich, a bodaj niekiedy i w czas- u!"ilcował zgoon.ie z zasil~ami irbt
ltich, zachęca się do dalszego' -"- pO' przymierza, ~ewiduJąc panowR-'
.. ,..,
.•
setlu~..ch lat - op?r?- ten mały, dZIel
nie
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siernmu 1945 r~, mają istome znaka,nydziś u źródeł Szpre-wy O'd ChO' JaVOIll!l wewse lI..JU.lUeJ ł'1Wi..•·
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Agencja Reutera przypomh:8, 'że
panstwa
niedawmini-strów nad traldatem z ~lem~a-ra W m~Itt)w~nrSoeh wWaszyng!~e Rwtera don~J. ze rząd brytYJSkl,?O ~oskwy w dru~lm tygodnau pa ł no z wni,oslkiiem zv/ołama konferen
tnł, ~:o Ser~o - Lu~ycach Cicho Jak W ~e; !doo, v.:-ladze japons~e ołrZymałod~ledź radziecką na zdz1emika.
.
cji młędzynarodow~j w celu. odbylU.al.nem. za-s.
.*
JlofaJr
rozkaz ...
'1'
stan?wisko. 'Y.iel-j' Nota ra.dziecka
da
w sprawie no,:,cgo lr
...." i
ńs
. pl"zygołow~ Ll.a Się do' ałat..'11. Kuru- kief Brytanii~w spraWIe reWiZJI u- wstępne rozmowy m!ędzy TurCją 1 Ikłagu co do cieśnin tureckich.
S
prawa mezaAezno~c pa twO'weJ
•
k
ł
.d
i'h
jkład
"min li tu ~'h
k Od
trz li . Ur~· • ~ iw
czy nawet odrębności autonomicz"' su ~IedJu ryw't~ nig, y 5WO c sym: ._-.1~ ae ·.. ac
reCKIC , za- a~ ym Z e~ wdlle, ~,C~~OC~S
A 6 encja za'znacza, że w tych waM
tr
nej Serbo-Łużyc w zwią.zku oz Pol- patll '. a "osi •
.
Wan...sV' w~. 9ft eux.
co uO przepfowa zenla Of)'C po
. t> .·.ł
. mow
omie';'
skąlub 'CzechO'słO'wacją nie jest po.
runkach \1ii s.ępne f OZ . y p _. ~
pularna właściwie - nigdzie•. OdnO'dzy Turcją a: Związkiem. R~dz!ecśna część obszaru niemieckiego znaj
a_
kim, Stanami Zjedi3.oczonymi i W.
l
duje s!ępod ·okupacją. ~wiązlru. ~a.
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.'
Bryfanią mogą mief rzeczywiście
Jedna ofiarna w. pracy
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Wielka Brytania i i,nne
:Bromoo.t '~adw!tępnyel1:"~l'OOh .nd~l~ raze.m,-~ ;~ Nęmu~' ,LQN.QX~k it:_U: {P,AP) .. A~e.r:CJ~', Noła' brytyJska :osfała w~$łan~! z.ainteresQ!\vane wystąp~ły
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=~~;:~01ifJ:~:~tFi: O sze[ ny O O ląze s- uz y OjSKO ej Szweeja
:: ~~~~:~!~~~. ~:~~:::~~ ~~ ma być wprowadzony w W. Bry nU
służ~~
będzie
.przvJQta do O~łZ
dZIeckIegO' i on właśnie ma naJWIęcej danych aby sprawę "Luksembur-

powiedzą

II1II

~O'J.ne znaczeni~
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wojgkowej
powO . .
.
szechny i nikt nie -znajdzie się w sy
T'
(T) 'p' d
YN
.LO:r:ro
, 13.11. (~AP) dpo n!ż kiedykolwiek nara;ona na meb~~, tuacji uprzywilejowanej. Ustawa ta
N~V:'Y ;lORK. 1~}1 AP. rze.w~adaJącw Iz?ie Gmm n~prze~ó- pu~e~two, musi WIęc ~na szkO'licluie będzie dotyczyła Irlandii.
. sf-awIclelem SzwecJI w ONZ bę,~zle
'fi"lenie pr~y'Yódcy oPOZY~Jl prem1:r odPOWiedniO reze~, ~tór.e był{br
Premier wyraził opinię, że nie u~y (szwedzki minIster spraw zagran 1czAttlee omoWlł na w~tęple sytuacJę gotowe do natychmIaStOWej walki. ska się bezpiaczństwa droga jedno-I
h O t
U d t1 S NC"1a ZOSi żywnościową. WielkieJ Brytanii '"
..
. ~"
. . nyc
. es en n e,,,,. z\. "',
, ".a
stwierdzaJ·.,c że sytucJ'a '-ta wynika
Zaproponowano półtoraroczny 0'- stronnegoro.....b:ro~ema. I:'owmhlen n aJ ta nrzvieta do ONZ iednomysl11le
,
't! ,
lues służby wojskowej, po -czym żol p i erw zapanowacpowszec ny a d
' . ~.'
.
.•
.
z .ogolny~h trudnosCl aprOWIZaeyj~ nierz przechodziłby do
r,ezerwy. światowy. W dziedzinie tej poczy~ deCYZjI'. zgrOmad~ellla ogolnego<
n:ych śwl~ta.
.
Premier wyraził jednak nadzieję, że niono już pewne postępy, . nie są.' one
, .
'
Je~akze zdaniem. pr?mlera _ .-: okres ten można będzie skrócić. De jednak tak szybkie, jak można się i
~
BrytyJCZYcy. ?dźywiaJą Się dzisiaJ cyzjarzą.d:u,dotycząca obowiq,zko- było spodziewać. Nie możemy więc encyln~m~eccy
na O'gół lepIeJ, niż za czasów rzą- wej słuzby w()jskowej, nie wynika z oświadczył' mówca - pOZWO'lić l
li
§M lO
U
~~~
dów kO'nserwatywnych, ~awet w 0- niepowodzenia kam'Panni
rekruta- sO'bie na ryzyko w dziedzinie beżpiel UClelllJą
(I' rd~Z!~~'m~ u
kresie pokojo~. Pre~ier ubO'lewa cyj~ej do armii regularnej. ObO'wią czeństwa.··
.
"
'.
.
~
nad wyWO'damI Churchilla nate~t
PARYŻ, ,13.11 (API). _ ' 8 jeńców
Palestyny
niewJeckim z. obozu Nprals w popp.' Bevin, Ryrnes . R d b' t . k'
d czynieni z
'
bliżu granicyhiszpal'iskiej udało się

"W'czo wypowiedzieliśmy się .jak dO'tą,d, my, walcząca jeszcze Z tyloma
trudnO'ąclą Rzeczpospolita PO'lska.
Ale i my również działamy raczej
w tym wzgledzie PRO FORO INTERNO - na wewnętrzny użyte}.:
-- platO'niczn~-mi rezO'lucjami. I nic
dziwnego, że jesteśmy przy całej
gorącej sympatii dla burzonych
przez Niemc6w, pobratymców, ostrO'
żni •. Obecna atmosfera prot.ekcyjna
dla Niemców ze strOllY państw a11glosaskich ist-otnie nie sprzyja wYsuwaniu
zagadnieńia 'Serbo-Łużyc,
j ako problemu międzynarodowego
Jakto?
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i' przedostać się dó HJsz:rJunii. \lilłapolitykę zgodną. z obowiązkami
ł'
dze obozowe podejrze,vtlją/ 7~ ieńcy
nik~jącymi z mandatów. Wielka, Bry
I musie~i korzf~t~ć z J?0J?-10C?,_ m~ejtama pragnęłaby uzyskaćwspółpra
l scoweJ IU0nOSCl l n{,!?i'~YlJ"lł'l !I,'~e~
cę USA P?d tym .względem..
.
O.TTAWA,U.11.·· (pAP). _ Rząd nad możliwością udzielenia rządo-l nieść . 6~ÓZ o 20 km. (hlej na nółNastępme premler podkreślił, ze k
dyjSD.J.
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°'4 ł W W1. pol'
.
....moc y w spr""u .....,,,!oe• i :m:tc•
postępy
nowoczesnej wojny spra.wi-I ana
wydał komWlln.a,
swemu
p...
ły, iż WieIkS. Brytania J"est bardzieJ" kłórv-.
stwierdza,'
zastanowi się odnalezienia polskich dzieł sztukI,
ł '
~......
dzł
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zdeponowanych w. Kana le.
.
SlIfOme
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Niemcom" z obszarów na \Vschodzie? Jut granica poIskO'-niemiecka na Odrze i Nysie stanowi przedmiot ich "wątpliwości", wahań, i in......,g ale t',,- ranicy br wWą d.Bl> ..... J
•
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o
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Konferencji Poczdamskiej i przedewszystkim - fakt zagospodarowa_
Dia już polskimi siłami Ziem 0dzyskanych. Ale za 'Odrłł! i za Nysą" nie
jako 11 bram Berlina na północy i
Drezna na południo-zachO'dzie, żeby
powstać miało w głębieniu międz~T
•
••
Polską a Czechami nowe -słO'wia.ń- CZęŚĆ
slde
państewkO' o dziwnej nazwie
j jawnych lu) swym
pobratymcom
LONDYN, 13.11. (PAP) Na podsympatiach, tO' już p:r.ot.ektO'rom an- staWie porozumienia pomiędzy rząglosasldm Niemiec, 'Z pe\\"D.ością po.
dO'bać się nie może.
Dziś O godz. 22 minut 15
A t;rmczasem Serbo-ŁużycO'~ dzie
je się lrrzy\vda. wieUda IITzywda. Je
lin nie nzyska~a wolności obecn!.e w
RozgłośniaŁódzka
momencie' zwr'Otn:vm "lVielkiego praPolskiego. Radia
uia'l . hrudów pom,"ezn~'ch sępa pruf
skił'~o. t.o .lUŻ hnrlnj nigdy nie zda.
odłworzy ragmenf
l'Zy się po temu dog-ollna 'okazja, gdy
z uroczystości iubiJeuszowyc f
7aeił'-Śniony w s\'\')-ch nowych grani-,
k 'j . d .
t\al'h narórl nit"mipt'ld. będzie niemczył kaZ
Z O OZI, wy ania
dą płf!łź pozosta\vionej mu ziemi od ~
numeru ~
~nu do Odry. Dlaczego Sanra bę- f
Ił
dJ:if'
zre-i
"Dzienni CI
z lego
eztą ł dla własnej, jak największej,
(Dokończenie na str. Z-ej).
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W sprawie polskich
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Ofićja1na delegaCja d~ns~~ nun1S em. Sp W.'
•• 3'
wzięta na wczorajszym posiedzeniu
przybędzie do Londyn~ w dniu
konferenCJę w spraV?e zagmllOuycb l delegacji, na l{tórym rozważana' b~'fa
listopada i przeprowa,dzl. rozmo~ w polskich dziel sztuki.
'propozycja Polski i B:alorusi.

czech.

tej sprawie z brytYJskIm mimsLerstwem wojny.
"
Wojska duńskie będą Okupować,
część Niemiec na zasadzi~ v:arunków
porozumi~nia. oSlą.gm.~tegol '
przez cztery wlelkle mocaLstwa
LONDYN 13.11. (PAP) - WSkuprzed rokiem.
' t e k ustąpienia czterech ministrów
Porozumienie to przewiduje. że komuni~tycznych z gabinetu p:~mi:
każd państwo sojusznicze może ra Camllle Husymanna, w Belgu dO'J
e
w okupacji Niemiec je- ozie prawdopoodbnie do
żeli tego zapragnie.
dQwego. Ministrowie komumsŁyczrh
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Rząd kanadyjski przypomina, źe
. '
jeszcze w 1940 f. podkreślił, iż nie
NOW'Y..... !ORK. :13,11 ,(API). pono.•
•
s'ehi' dpowiedzial szą ze zlodef m,.aroda.mych, ze de• . •
m~z~ WZląC na. l . e o •
~
legat amerykańs~d w ONZ postanonosa za przeeh?""".rwame Sk31'bow w.ił s,przeciwić ,się ZerWfit11:u stosun.,
po~skich, przyWiezionych do Kana- ków dyplomatycznych z fłis,7:Danią
ciem duńskim a rządem brytYJSkl~'ldY. Poseł R. P. W.Kanad. złe min. Fi- g.• en. Fran.co i zastosowaniu sankcii
wojska duń~ki~. będą
OkUPO''Y~ derkiewicz przeprowadził z wice- Q)(}SPOd2~CZ1Ch.
.
część brytyjSkIej strefy :w N~e
•• łr
ra' zagranłczn 'ch
Decyz.Ja ta został.a podobno po-

brytyjskiej strefy Ilteml8C

t

dZIE
.. SIt Uk-I·

brać udział

Kryzys

rządo

y

kryz~TSU rz~

ustąpili VI zwią.zku z tym, że przywódca be!gijskiej partii komuni5ty..
cznej Julien La!l~ut ni? został \~_
b:ra.ny na stano\'l.'lsIi3 Jednego z plę
ciu
parlamen

tu.·

\viceprzewodniczą.cych

i
i
zagospodarowanie Zfem Odzyskanych

rb

Atlan

~d~~~\o '~IlłisemJ;urg
zupełna: analógia: Serbo..ŁUŻyc

po za

cho~ s~a l~iemiec --

może

na

WABSZAWA, 13. li. (PAP)
W4Jln~' pru1s,.te:Wkiem, równo11prinvmanym, człomuem ONZ a, nie Dnia 13 listopa.OOodłły,ro się pod
mnie:j&ze oden' Łu:lt;.yee muszą, giuąć przewodnictwem ~denta lUajobyć

w

'oceanie. niemC7lY:'Jny?,

waj Rady NarQdoowej •

'

Boleslawa

Bieruta wspólne posiedZenie ·pxezy<num Krajowej Rady Nalrod'6wej i
:Eady l\-linisłrów. na, ~ zootał

D1ł}.C!/,Iego odległa; ,:niemal na wo.dacft ll@dbiegtu;m.~ck zagubiona Is-

landi& nrom ~. ~iYjęta do O
bo tłlJ p6.~Im wnc&rJ:i1twom lest

ta~kwalony

OB~ATELE!
ł ZłEM ODZYSKANYCH, ABY ODE- skanych, a przez to sal11Q stworzy
Przed narodem naszym st<u wiel- PRZEć ZAKUSY WROGIEJ PRO- moen::} podstawę :naszej niepo~.egło
kie zaemnie ~Dlrlego ,za~ PAGANDY . NIEMCóW, ~" JE.. ści. bezpieczeństwa. na.szegc: panst~a
wania Ziem Odzyskanych. gospodar DNOSCI NARODOWEJ UCmVALIL i dobrobytu jego obywatell .. Da~ma
czego scalenia ich z Macierzą. Na W DNIU 13 LISTOPADA 1946 r. narodowa będzie dowodem. ze dz.i;eło
Ziemia.ch Odzyskanych, od śląska DEKRET O DANINIE NABODO- to potrafimy czynem zbiorowym
po Bałtyk, pra;cuje już dzisiaj oko- WEJN:A" ZAGOSPODAROWANIE zvvyelęsko doprowa<;łzić do końca.
lo 5 milionów Polaków.
ZIEM ODZYSKANYCH, które są
"
Ale~ by w pełni wy~skać dIa kra- dziś i pozostaną polskie po wszyst-\
OBY\V ATE!JE!
'
ju wienrie bogactwa Ziem Odzyska- kie czasy.
nyeh.. towarzyszyć musi . wysiłkom NIE POSZŁA NA MARNĘ 0F14.<\RA \ Rzą.d Jedności Narodowej wzywa
tych miliQnów wysiłek zbiorowy ca~ KRWI, która wskrzesiła Polskę do. was do "\Ą'gpółuczestnictwa w zbioro
łego narodu. Od t.ego zależy dobro- niepo.dległego· bytu. NIE PóJDZIE "',lym wysiłku pracy dla Ziem OdzyD}-t Rzeczypospolitej i
wszystkich ,XĄ MARNE OFIARA MIENLJł, ldó ·.skanych, do szybkiego, powszechnie
jej obywateli. Aby szybko Zlakończyć ra da nam mQżność pełnego wyko-l uiszczenia daniny narodowej. Daniakcję pełnego
zagO'Bp<?darowania rzystaum gospodarczego Ziem Gdzy I na. jest, ,powszechna, a wymiar' jej

i zan..i.el'~lly' dekret o

der 'tihgpOhe;. SI. wałru~ąca setM
d!minie narodowej na zagos~ro~
o. swa ~, behat.ersk3.g?Upka ~vanie Ziem OdzyslmnyełL
'
narodOW'~ ~cltlei

L'tlusi być. me-

odw~ w ~ej, pr:tyszłoirei ska·

Na mooy dekretu przyśpieszenia
zagospodarowania Ziem
Odzy.skaA
nych i ekonomcznego z;Iednoczema z
ła S~6 wmj!StIDm d'nźym ! małym n.iacierzą,. wprowadza się Daninę· Na
silnJilD i ~~ !illl"odom,. by
rodową, jako jednorazowe, powszeone il;ń;o~ ~~ RQWe pł'a\.'mc1me świadczenie majątkawe. Wpły
SPO~
.... - ""
~IWirmlnwej X,,;""{ł' wy z Daniny
Narodowej przeznastul~
,
czone są wyłącznie na. z&gospodaro'" "" ..
warne Ziem OdzysInmych.
zni~enie'!
pn:e~. ~,AtIat~~kamm

zanai- na

.6~.:.S.~"
~w~e--ł
.1- ~Se,r~ao-ł..u.ŻYC
m,ebem tł, mIeIllłą.
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Z

I

*

:I'

\
!

J

~

proI.orioł~

dzie· zal"óWIio gospodarka prywatna.,
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-l sady

ustalone PQd tj"m względem
ze w Norymbe:rdzet kodyfikują.c przeI mowej we Francji. JOHliot udzielił kol misji atomowej Rady Bezpieczeń-1 najwybitniejsze umysły świata po- stępstwa przeciwko pokojowi i bezrespondentowi odpOl,'IIledZi na nastę-I stwa. Powiem panu mój prywatny winny przestudiować motnwośó stwo pie~efl.stwu ludzkości. Prezydent \vy
pujące pytania.
pogląd, że byłoby to szaIeBstwem.1 rzenia międzynarodowego kodeksu rwł te poglądy w liście do s~iePI'TA..""JIE: Jaki ivplyw na nasze
PYTANi.E· C'6 należy zrobić zda karnego,. h"t6ry umożliwiłby karanie 'I go Biddle'a, człcmka międzynaxooo
; ~:rc~e, c(}{lzie~me . w~rwiel'~~ będzie n;,t0 ~m pana.; ~ofesora, aby ~gra.triczye! winowajców wojny. z.oozep~e~.
. wago Trybunału Woje~nego w Nc::
~ l :tm{}§C wyzwolema energu atomoweJ
negatywne,L motliwośei i odkrycia. t Prezydent wyraZIł nadzl~Ję, ze ~ymberdze z
OkaZji
rezygnaCjI
I
o.DPO\\1:EDź~ Każde nowe odkry- ene~ atomowej9 '
I Narody Zjednoczone potwi~ za.. Biddle'a z tego stanowiska.
+ Wilhelm S~hmidt b. zastępca; cie naukowe nosi w sobie zawsze J
-'.ł
komellrumta Ghom k~tracyjne- li1.oŻlhvości pozytywne i negatywne., ODPOl,(VIEDz: w p~rwszym rzę-IPr
I
ł
I
g~ dla zydów w Czechach został I Wystarczy przypomnieć - obok pO~1 dz.ie maj~ tu wiela do ~an~a, sa-!
powieszony na mocy wyroku try1bu-! zytywnych skutków negatywne kon nu uezem. Badacz tnusl zoowac so l,
.
nałtI ludowego
sekwencje od.ltryć XIX Wieku, które bie sprawę z konsek~cji jego od-" ł..
... '
•
_
__
stworzyły t. zw. eywlliZft~je przemy kryć i nie pracować na. ślepo.
O
ł
ł
+ .Na bun kol~Jcwe;r .Jeroz~mma słową, źródło bezrohoeia i ·uci"łku Uczeni nie mają P?d tym ,""-zglę- i . .
.,
.
- Lldda ~~eeJ!a:ła ~. pow!e~ze i klasy robotniczej.
dem czystego sumiema. Bardzo &c~ę-i BER~, 10.11. (:'PI) - Dyrek-\ rek dla. kraJOw sOJuszniczych:
drezyna po1!CY,j'lla. SzesclU pohCJan- 'I Znamy dziś zaledwie cząstl;:ę moi sto w przeszłości byli nieświadomy-! tor wydZIałU gospo{ffil'czego amery25 proc. narzędzi zebranych z ił
tów ...Ilonios~o śr!l..:i~r~. Wybuch ~Y liwo,Ści; jakie otwierają się' p~,! mi ~pó~najwię~ego zła.!kańskiego z~}~du .~oj.sk!>wego ge~. st.ref zach~dnich przekazane zostaeleklryczneJ \vywoiał wykoleJeme ludzkością w związku z odkl"ymem Uczem me mogą, pracowac w ilder-r Draper oznaJmU dzLSllł.J, ze dyrekCJa nie ZSRR l Polsce na zasadzie uhla
się lokomotywy i 3 wagonów pocią- energii atomowej. Dotyczą" one \V waniu' od Zycia. Muszą. być obywatę gospodarcza sojuszniczej rady Kon- du poczdamskiego. Pozostałe zaś na
gl:!. towarowego ~a lini~ " kolejoweH pierwszym rzędzie dz~ed~y me.dy-! l~mi, bi~rącymi czynny u~iał w, ży troIidla Ni~miec T:prz<:śle "! l'~na.ch rzędzia .z0.staną p~ocen~owo rozdzie
Lidda - Tel AVIY. ThVIe osoby zo-t cyny i <.lziedziny termwzneJ.To lestl elup~licznym. W~czą.c}'llll na row-ouszkQdowan od Nlennec-,2a t)'s. !na lone mlęazy
sOJuszmków zachodstały ranne_ _
.
; cl~"Oiel'c początek.
; ni, z robo~mi o poli:ój i. beZPie-! sz;ynow'ych narzędzi J , sprzętu dla nich.
1r~.:lJ
.'
_i!,~
1
l ! Równie?: Galvan' i Volta dokonu-I! czeństwo świata. Wtedy' wszellrte od! ogólut>go uzyth"'U z niemieckich fa- ......_ _ _ _ _.............._ _......_=-....,.;__
lłaJSZ:<t uaZy(ill. sanl9 Q-.
~
~__.
d t.. 'k t t • nnvch· wartos'ci 58 mil ma
+ ' ':>'G:I'Uenz
tów typu ~~eteor, który wystarto -\' jąc ~\vych, epol~owych Odk.ryć, nie nxyCIa znaj....!> zaslAJsowarue .w po - I>l'~' - h{t~ "
.
.
ł
wał z lotmska' w lVranston do Eind- moglI zdac sobIe sprawy z olbrzy,
Q
hoven w Holandii. nie przybył· na l mich możliwoś~~,' jakie dała ludzkoś .
ł
Dnia 13 list·opada 1946 i: premier
miejsce przeznaczenia, O samolocie! ci elektrycznosc.
Edward Os-rybka-Morawski
przyjął
br.ak je~t "od 24 godzin wszelldch
PYTA.t~lli: 'Czy jest możliwe 11W Prezyd\nm Rady MinIstrów :;>0wladomcSCI.
l trzYll}arue monopolu jakiegoś pańIł
Sita szw·~dżkjego p. 'iVestr.ing~L któ+ Słowackie' organa bezpiecz~ń- !s~a na .:Vszechstro~:ą eksploata-:
remu tow.arzyszy! po Erenstole. przy~,:,resztowały obywatęla, p.1e-1 cJę energll ato~~nveJ..
PARYź, 13.11. (API) _ Wg, wial nych rozdziął mandatów do. zgroma- byIy ~e SztQ.~blmu, celem skoord}':
mI"Cl~ego:. Czł~>nka oddziałQ~ ~S
ODPOWIEDź.: To. ~t
non~ens. do.moś~i. pochodzących z francuskie.. dzenia narodowego. przedstawia sIę Howan'a a~CJl paffi?cy, okazy~Vanel
Placldng,el.a. kt?ry ma na SUIDlen1U Wszyscy uczenl pracuJą. nad uJarz- g{) mi1iIster~wa. spraw we"'łnętrz- na.stępuJ.·ąco.: .
przez_
l1ans;i;wo l sp.QleCzellstwo
przeszło 300 onar pogrzebany<?h w mieniem i zastosowaniem energii akomlllliścl 18&, socjaliści. 1M, ra- szwedzkie Polsce. '
nSl"l.vo?ćL~,~tym masowym groble w tcmowej i
wsz~rscy znają. dość do,
dykałoWiev i inne ugrupowania 68.
"
Zlemmnsklch Kostolanach w Slo... kładnie wyniki badań swych kole~
MRP 168 PBD i umiarkQwani 82,
.
wacji. W grobie tym znaleziono m. gów. Mogę panu powiedzieć. jako ko
różni fr. •
,
DUIa 1,3 bm. .p:::~>!był do y!a(~
lnn. zwłoki kobiety trzymającej w misarz francuskiego instytutu ba- "I • ckich łodzi podwodo ch
Rada ministrów zaakceptowała sz,av."Yc.p.ange d .aualres· TJu,rcp W
objęciach ki,'lkumiesięczne dZieCk.o. \ dań energii atom.owej • że. tv ciągu n em.le,
y
wnioski .knn:ferencji ,w, Chi.'cago do- WarszaWIe radca amha.'sadY A ,Ha J.'.-,
+ WiadOMOŚĆ o za;tvieszeniu przez 2 lat Fl'ancja. przeprowadzi dosw:iad BERLIN, 13.11. (PAP) - Sape- tycz.ące lotnictwa cywilnego. Min1- dar Gork wraz z sekretarzem amrząd brytyjski wszystkich dostaw czenia. pozw&Iające na wszechsfron rzy i marynarze brytyjscy wysadzili ster pracy-przedłożył radlzia propo- hasady Ymni lZibu.dak.
p. Hayd.ar
węgla z Zagłębia Ruhry do Francji ne \wykorzystanie energii atomowej w powietrza bazę niemi€ckich łodzi zycje w sprawie imigracji Włochów GOM jest dYP'lQmatą z.awodowymi
- "Humal'lite" nazywa posunięciem f oczywiście w zakresie o.becnie ZDa- podwodnych w Kilonii.'
do. FranCJi, Rząd przyjął pro.pozy- <był na· placówkach
w Moskwie,
"POdWOjenU,1.eg o szantażu".
I
.'
cję.
Rzymie i Tokio.
badań

i ko! wkracza w dziedzinę. której wolał-I
atu l bym nie poruszać jako członek ko-
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R'R;~r~:.:~e::=;~gł się że udz~~1 hlZO~:OW::;ź:

wydajność.

W~zwarue podpisali: PREZYDENT
KR..AJOWEJ -ę.ADY NARODOWEJ,
ZASTĘPCY PREZ'YDENTA
KRAJOWEJ
RAJ)Y
NARODOWEJ,
CZLONKOWIE PREZYDIUM KRA-

-

stsme
PYTANIE!
Czy zastosowanie
pan profesorener
uST~NI8ł.,AW BA.:&y-aq. nnsarzen~ :mstytutu .•ba~an
ene~gnl \vaZa,
za możliwa
aton:o;:e,l we FranCji l. członkie~ gii at.ómowej do wojny w szemzym l
·
I kOD113,si (10 spraw ener 3"li atomoweJ "," • tych
zakresie 9
l

__ i

jej

atoIDu! niesieniuclobrotUieJstwem
życ~ ~ staną. się pra.wdzi-I JOWEJ R...IDYNARODOVV-:E,J,
ludzkoścł.
PREZES, RADY MINISTR\1W.. '

Jeszcze IStnieJe, ze walczy. ze WOłal
wyro
o pomoc.
' . , PARYŹ, 13.11. (PAP) - Kores-I danycll.
Rząd fl"anC;Usld .udziela
Et,o poda ~u. kt~, NAPRA'!D,Ę pondent PAP u~yskał :V;}'-wia~ z pr~ wszelkiej potrzebnej pOInOOy.
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;';d~S ka;;.r::~~ z~:~j~6:.elNodzor nad spra orni. mond
_ ......,- 'jest konieczn.y -- Stanowczy głos Polski
. NOWY. J~RK. 13.11 (P~). ~(Offii':' llfZyłą.c.zeniem do Unii.
"
s'Ja POWIernIcza . Naro~ow Zl~dnoJeżeli zgromadzenie Narodów Zle"k~
czo,~yc~ przystąP',!a dO?ma~Vlan}a dnoczouvch nie zg.odzi
się uznać
al. :I u
proJek!ow. uktadow POWIernIczych woli mieszkańców danych obszarów
; .
,dla ·E.3renOW
mandatowyc~ prz.ed~ t
d "1 U'i
P ·OlU
.. dn'lowo-.tUry, A~
ROZil\aZ Cz,MlgcKarSzeka o
,.k
• ~~ •
'.
.o rzq.ow
nI
, ~":t . Cl···' T"oien- stawlonYCll prze. z 'l1lel\.tore panstw.a.
kiańsktel. nie powstanie nic innego
b.1P,Z~S: am-u
Zlalan
Delegat JuO"osław" " Tt r '1
'
ł
!l:V-;:Jl w' Chinach
i,ost tylkD .• ' .
. '" • 11. 'R .Y g OSI'1 1>rze- jak tyli/w trzymać się deklaracii zło
. n""
t . _.
.
"
mowIeme, w ktoryrn z'az!naczyi! . ze·.
, n ' •
m.lllewrem tRKt}iQZ!lłvm.
"d ia U ., Pol d i
Af -k .'k· . zonel swego czasu w uenewIe.· że
,
(Z prCliSY) za.- an
nIl.
li:n owo- • ry anS lej będzie zarzadzać wsponml!a.nym ob'Spl'ytna bestia
'
~~ar~~ P~yl!f:ve~la ~i~k~ó~Ych ~b- sza.rem, jaki- integralną częścią Unii
ą Cr.r!lłi1Ó-'l:.I""'·i-Sze"L-",.
'Sc'hod
l'e}'
.e powrQ
o u 'tnl°dwO'"ll..a.
"'. "' .. "" u",
nu.,
,
,n
{)oznaczaJą
o naj_- _ ' w duchu zasad mandatowych.
,
me zaprzestał..
~or5zYch tradycji polityki k-oIQniaIDelegat Pó1ski ieszoze raz z naciłyl~o - ~gekal>
. nej i .:sta.nowi~ . zamaskowaną chęć sldem J)OdkreśłU. że w intereSie po.
.
~~meksll t~ryt()'rIamych.
.
k-oju ś"!'iatowego leży aby ~,
aż <łGsianie
i N~stępme zab~a-l. gto;s premIer po~! które nie maią dotychczas, niep:odte- 1
'ł'~l:dmOWO-~frYkanSkl Smpts., Przypom głości. otrzymałY przynajmniej sapomoc z U. S. A..
"lllałon, ze na terytoriach." który'mi morząd. Organizacja Narodów Zled-I
wówczas znowu
i,arządza Unf,a Poludniowo-AfrYkań- -nocz,onych powinna jak naJszybciej!
~~ę "r[!7:!~~szaH.
~sika .na mocy l1!andatu b, Ugi Na- j}Dwotać radę powierniczq. która bę-I
cy~ rodów, Odbył slę'plehrscyt, w Któ- dziesprawow.ać nadzór nad WYk-o-j
~ _ _ _""""'-"""i~""''''_=3,"=,h''''''''''''''''''''~-'''';'''''''',,",,,,=' : .... '"Ił !1'lb?śt ";,~'mn\'iedziała się za nYw:aniem mandatów.
'
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Nr 314 (501 )

przyjaciół

Zawiadamiamy znajomych i

t

S.

Inż.

zmarłego

P.

Kazimierza Popielawskiego

w Lodzi, dnia ~ stycznia 1944 r., ze zwłoki Jego zostały
przewiezione dnia. 25. 10 b. r. z cmentarza w Łodzi, na Chojnach
do grobu rodzinnego w Warcie.
]\{sza św. za.'spokoj duszy zmarłego odbędzie się w niedzielę,
dnia 17. 11 b.!'. o godz, 9-ej, w Katedrze sw. Stanisława Kostki,
przed Wielkim 'ołtarzem.
(5485~p)

zONA i CóRKA.

Za spokój duszy

t5l;

t

P.

KRZECZKO SKIEGQ

GRZEGOR
~

kapitana W._P.

dnia 21. 6. 1940 roku na Pahnirach
odbędzie
Kateda:rlnynl w Łodzi, dnia 18.
1946 :r.,
o godz. 9-ej rano - t. j.' w dzień imienin Zmarłego, żałobna l\fsza
Sw.,.na kt6rą zaprasza. ln-ewnych, znajomyoh i pnyjaciół

rozstrzelanego

się w kościele
(6974)
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c;:o-n-;;;g-o w·e '\vczo,ra!$zym numerze
,:"::'·Z'e\.":~r ·piS'rilil wkradły s:ie biedy.

W w:.ers:zu 14-ym QJd y:óry zam:ast:.
1
.'t d '
,
' - "S'talo~ s:ię wOllnym oŚl'c1 dJki,am "
pope ,.owa , o siPolecz,.eust.wa o aobTlo.l \V:'limo byc "st31'O Siię silnym ośrod~
u
"
wolne. opoda:tkow.an~'~ ~Ile ~lU ,ten ,ceLI k',em"
\ł./ Z-;m '\vóeil"SiZ'U {)id doJu Z3. C
ry obiecał Lnte,rweuiorw,ać w N. K. M, Obecme. wOl~ec zbhza,].ąooeJ suę. ~l1ll1:Y miast": "te nieprzespane .noce są. solid
Łódzkie Koło ZWią.Zlku InwaHdów dzi skloepy Srpóldziel'l11 ill'WiJ.!lidz;kiei ",Dz:.ell'lrilk ł"J6d,zki u p,o'11.t.szajClic w :k~~~~~a ta jBSlt kWe:stlasz.c:zego:lme I nkj:s,zy:lll wkladem" pOlwhnnobvć"te
Wo}ennyah ]tezy pneszt.o 3 tysiąoc·e pódp{)'l"ządkowaue' są. o,l1e jediuak Za: &l'i~r:pJllLJU b. r. kweSltię z'oit'gaJl11zowan~~a'
.
.
nieprz'c:sp.alue
flIQlC'C
są.. skromnym
czfonkÓw. Sq, toinwalHd:zi z o:sta<tniej TiZą.dD\vi GłÓ\vll1,eHlJU w \Va·rszawie.
pomo'cy drJa imValHdów wojennyoh aJ. Gozdawa.
wkladem~',
10

~'raif'owac"
:ła'
ts

:o~~.~~~{~o~?tt.~a~~~~~.tvo,i~~z ~~~~~r~~ iU~~~:C.;~or~::,~~~rl1.:,:;;~,te~~~. ~ Dep e~~z''e'

z .~!~lkl,etJ \\ToJnY 191.4 "r. L{)ka;~ ~OJfa Rza'li wy-d:ał uSlta\vę-, z·nbowią:zują:q I
Olescl Srle przy ul. P:'o·tflkowSlkleJ 73. wszyst!kie zaf1dady -praey i instytucie
~ , ramo" korJ"ta,rze. o~szeTi!lego do z<htmdil1~aruia '.rnwaLLdów. "'vV zVdąz-.
p{)n;'eSl~CZelJila, Z:lI,?zynaJtl SIę zarpeł: ku z tym przy Ur,zędzie Zatrud,ui:enia
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w Łodzi

mac .kalekaml. Z'mszczoTI'e uhr.ami!a l

g.ra ·fu,la c y/-n e
I

zor,gamizo'\valilY zOiStal nawet
w~mllzerowafne t'tv:u:ze tYCih~ud~ s~ s,pecj.a[nv pefera.t inwa:Ed.ziki Niest~dO:$tatecZll1~ ~owodlem sikr.a]11eJ nę ty, pozti nieli1cznymi zalkfadam;. więk
dzy matena'.nel
ł sz.o,ść przedslęrbiorstw lódzki-oh uchyW
O
z i
Zwracam się iecLna!k do Z,rurząd·u la s.ię od naJQŻol1·egO przez pańshvo
ul. Piotrkowska 96.
ZWhVoku, by przekunać s.ię d<oilda!9m='c IObow;azkl1 pr.zyjścia z POO1QiCa posz~.
Z O.k.az]l'. UJ..'oc'"'" yStOSCl
',. _ d ":. "00
.'
wa·rttil1Jka ch żydailnwad:idów w Ło-! kooO\vwJ1ym prz-ez WOj'l1ę, Wohe:c te-l
wy anw :J -nego nurnel U
dz,j, Prezes Koła Łód~kiezo W1!da,vr ;R'? OIk?,fo 25 ?l'u:c. ozłoallków ~wiązk~l,. Dziennika Łódzkiego~" składam: Ob. Redaktorowi i ca-,
SIki i s.ekreia'rz Sadki·ew 1!Clz ilUfQiPl11'Ują J fod;zbeg.(}, ktnrydl ka<l~otwo me prze-, 1-.
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slz.czególtYwo.
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Podstawa do ZaOV2Jtnze,ma
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.. rem~e t.
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Wczoraj kiilkami§cie minut po go
dzinie 9, zg!osHa się do re(}akcji na8zegopisma uśmiechnięta p. Anna
NOll'akowska. Wyjaśnia, że jest sta
łp;, naszą. ezyte!uiczką i przynosi włu
śnie pierwsze numer;y naszego .pis.
ma. Z nieco zniszczonej torebki Wyj
muje plik gazet. Są. starannie uIozo
ne w kolejnogci numerów.

-

Jestem stałą. lll.ieszkallką Lodzi.
mówi. '\V maju 1945 nTóciłam ż
Ofiwięcimia" (Na ręku. widnieje Wypalony znak: nr. 70269). ,Jestem
wdową· Niemcy zamordowali mego

-

pracy dla dobra Polski i ugruntowania Jej demokratycz'-· mę!ia.. l\łieszłm.m obecnie w ' Łodzi
. . .
, Z· , . dl' d b
'. d
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NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄ. n~go ~.(stroJu, W szczego ,n.osa.: .a, O :;'~. wOJ.ew~ :twa Ryłam cały czas lderowniczką akcji
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.
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ko·rzys.ta]<> z; praw.a z,a,o;na-I ,. JG:\); P,? li,:\\ a,tdach. Ka,n:k! rodz:n I
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KWEąTIA MIESZKANIOWAj; nieJ'sze życzenia.
.
SIę od 2:) z1. (wy:p!:t.:ail1vcih d,la dZl!ecJ "k
."
"
ka ilnwaJildy) dio 350 zł kt·
',t
a·. nas 111111'~~l11~J,e pr~z~s W!~d01W,?lkl
,Wojewoda łódzki
nahv rższ
'I
:.
-~ 11"
ora,~ Jes _ ;ljlla!CZiIla częsc DDwarIl1dow łodzrol'Clh
. ] . a roota ,lil:V<.ł dZiką, . O?Jl'cz'J wie ma mi es'Zikafl. Sa to prz,ewa.żm~e
(-) Jan DajJ-Kociol.
na łąrcZime z doda.t1\:1em dla :!l~2.kl) D'O Ilodz1iaiJlie któproh w cza:siF' ol-"n~...,ii
SiZ,k-Oid'O'wwny.ch.
J.
•
\.1"",;, "'J'
*
.
wy.r.z,llcaJlI1 z d,O'I11o,w Nl etlDCY, w PiJeirw
**
Poza powyższymi r.entam! Zw:a.zek SZjncih Z3JŚ dl11!t-adh po wyz;wo!lenilU Ł-oDo
naibardzi·ej po,-vrzeblJ.ljącym' wypłaca cIzi byłj and j-oozcze \V woi'sku Iulb w
R d k .. D '
Ok Ł ' d k'
"
zapom[)1gi z kWOit, prź~z'l1aoz'O'I1y'ch na szp-il.Ła'1aiCth, Gdv., PO;WTÓC:'ji do Łodzi"
e a CJI" ZlennI a o z lego, .
tm o~l orzez Zarząd 'Główny w \Varr-! wQ!~lne lokalJ.e były j11ź pOIz,aJjrno'w.are.
.
W ID ! e ]S c u .
szawIe oraz z ?QCho?u, prz.~siebi.fw l
' .
Z okazji' wydania 500-go numeru Waszego pisma
stwa. Wy.sokosc, nH,eSlęcz;ne! Zą;plT i INTERWENCJA PREZ MJJALA l "YU·
,c I k' U'
m(JI!!w~~:ha ~1e wc ~~Tan:'tC.acl1 'lJd t do \
. - . ' . i,.' 'c'- . ' , • -: JL oJewuuZ,% - . rząd In ormaeJz 'z Propagandy w Łodzz.,
2- V fl tYSi~CV
.
Vv uo!e,rr!y pJatek delel1;acla ZWląZ l •
ł R d k.r·· "W d
.t
'Z
'
.
, .' "
ku. była p~;yjęta prz~ preZYd:mtaj!przesya . e a ... JZ 1,
yawulc ;WU 1zaJ.eps~e zy~zen~~.
PRZEDSIĘBIORSTWA ZWIAZKU. l Mll}a}adJ.a . IYrz,edSlta:\"~.e11'la '1laJb~r::
Od pierwszego swego nurneru "DZlenn~k Łodzk~ doŁ • d l_' Z ' ·
.
, ! dZIel pa!lacych' SlPrarw l bolc:vcvek . nI b
.., bezst ronnego zn
.
•. O~A:l
WląJZ6k prO'wadzl,\VY'twor.\ waJ1~dów" 'tód7)k;oh.
rze S nz'al mzsJę
ormatora O zyC'lU mza-

Wręczamy p. Annie Newakowskiej
banknot -tysląc złotowy.
_ Przydadzą mi się te pieniądze.
..:;:. uśmiecha się naSIlIR laureatka _
Cieszę się, ie nil~t mnie nie uprzedził. Dziękuję serdecznie za nagro-

dę.

Drugim

jest p. Edmund
przy ul. Daszyńskiego 8--6, który również do
<lostarczyI 10 pierwszych numerów
"Dziennika Łódzkiego", otrzymując

Boneeki,

~'Y'SOlko~c renty tnlOOlęQZlTI'Bl w~ha

I
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pel
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k' h
. 'l
Si, a wOJewo ztwa, wycrlowawcy szero ze 1'zesz czyte ników W duchu ·ideałówdemokracji.
le ~!nwa:hdow. IsibmeJa P00a tym w Ło 1 uzy;S!ka,la poparCll1e prezyden!ta, kto
.'.
W asze wyS'l·łk·'··
. .
'.'
. .D. ocen'taJąc
.1, 'l OSZągnlęC'lq zyczymy
Wam dalszej owocnej pracy na drodze, którą kroczyliś
Wielki konkurs nDziennika Łódzkiego'"
cie przez wydanych dotąd sao nu-m.erów Waszego pisma.
Nacz. Wojew. Urzędu Inform. i Prop. w Łodzi
(-) A1iszczyńsk-i
.
mę wodga-zowy:ci!1{)1ralZ bmm roz~
.'
....
'.L'
klelatIIliaruftilS.zy. DOlCihó,d z tY'ch prz.ed-- S!plrawa mi'C;..~Zlk8lJ1JilOr\\ra Zloota~a p11Ze~ I
'l
s:ię!i1o;rst.w. p.rzez,n.ai<?z(;lt1y jest na ce-.\' ~t{)7,ona jako jedoo. z na;iwaJŻldej~

Kto_. jest najstcirszym ' .

.

•

.

człowiekiem Łodzi?
.Jeśli nie zna'jdzie się' w Łodzi
człowiek mający ponad 104 lata..
Franciszka Przybyszewska zdobędzie 1nagrodę . Z
W dniu wczorajszym zgłosili się
w dalszym ciągu:
Maria Kaczarawska, ur, .I4 czerw
ca I863 f. ,zamieszkała przy ul.
Nawrot 47 - 6.
Franciszek Dębicki, ur. 30 lipca
1863, zamieszkały przy ul, I Maja 12. Pracuje on jako tkacz w fir~
m!e War~~skiego" i mimo ~w~~
Wleku blJe rekordy wydaJ!lOSCl

Wczoraj Kropce
Dziś

znów

się udało.

zw,ci~stw się

***

Redakcja Dziennika Łódzkiego
,
-ul. Piotrkowska 96
.. "
Ł ódź
okaz}'t pz.ęesetnego numeru }}Dziennika" przesyła
my życżenia d'l'lszych owocnych rezultatów.
pracy I80 proc.
Rada Zakładowa
Antoni Kuliński, ur. 3 I mada
C
l'k'~
Ł d .
*
n . zyte nz a
tv . o zz
1853 r. Mieszka przy ul. Rzgowskiej 4 - 23.
r
**
Antonina Rutkowska, UT. z7
Z okazji 500-nego numeru "Dziennika Łódzkiego"
kwietnia I 8 S6 r.Mieszka przy ul. przesyłam Redakcji najlepne życzenia.
lVlarszałlka Stalina 4 0 ..- 2.
,
( _ ) Konstanty Bogusławski
W naszym konkursle prowadZI
R d kt N
l
Ex
II t
",
więc -v: dalszym ciągu I04-letnia
."
~ a 01'
acze n y,,, pressu us rowanego
FrancIszka Przybyszews.ka.
,.
Łodz, dn1a 13. 11. 1946.

Boisk

zachcialo.

negI"odę bezpłatną roczną

prE7

nnmeratę ,pisma.

v

l

I

.

jako

Iaur~tem

zamieszkały

I

gracza na boi8ku
Po w):wiad p':odbie~a blisko.

Tumult,

p~

to'warach UH

Sto;slow,nie dl{) oik6111iika Mtni'St'e-rstwa
ApPOwiz.a1ojii i I-IalDtdllu Departt. Art.

i PoQ!tyki R{)zjdziel~
illictwa z dnia. 30. 9. 194&" f. za Nr 91
,\iVy;clz1a.f A:prowi'zacji i lialllJdlu Zarząc1u lVlóeJsilde,go w Łodzi p{)Ida!'e do
wiaJdol1no:ś'c~ P-rrzemy,slu Pańsi[wolWe

PrzemysluwYich

:;'0

~ pozosta.jącego

pod

Za:fJząderrn

Państwowym,
W1S1ZYSlvk,vm Instytucjom PaństV:i1Owym. samoirzą,doi\vym,
Vlod..s1kowY'1TI.' Spóldzi,elazo,śd o,raz
Związkloun . Za,wodo\\rym, ref1eiktują
c~vm na kurpno Q.pa'k-o:wal1 PO, to'wa-

I,n:.c11

UNRRA.'

jaik to: beozek i
do CLnia 20 hm. złoiŻy
ty w Wydzi,ade ArppQr\vizaioj!i i HalTIdhl

I s1Hzyń.atżeby

I

ZatrząJdl\! Mli!ed'sk~e.g·o w Łodzi VOQiltuia
o przydziaJ ty:chżie o.pakowań.
.

, Po bJiZwe ilnifiOl1i1i:ilłiCij1e ~ lllłileży' SIlę
do ",-ydzirutu, ul. W61'Ćzań
ska 18, ł)-olkój 257.
zgJaJStz,ać

Pomoc lekarska
dla .ubogiej ludności
Wydz,:iJa~

O[)illelki Spof.~cZi11ej Zarzą-

dlU Miej5lkieg{) pomolc dla uibo!&,ile!j ludnośC!i l1:a'SZ'ego mialSita pr:z.eij awllia: nle
tyffiko w udz-i.elanil\! zCliPomóg p;~tmięi~
nydt, .i'ilp. Obak rÓŹlny.c;h form OIPieki
n1iesie ,teJŻ pomoc Jekalflsik:ą.
W wb.l111. z piomo<cy tej sik'Qtmy\'),taf,o
w pnzydlOidni.alCih 1288 osólb. z porad

I

dcmQ'\vYdl 62. atl01sz·eryjnej i p~ełę
gndaTlSkiej 172o!faz W}/ldail1!o 296 re0Ejpt he~pła-tnyoh i
okoro 700 osób
siki'erowano .(lo bezpłatnej kąpieli.

nł reneYln
łI

'-- to nie ,sal

.Więc do

Sprzedai opakowań

gwałt, kotłowanina,

Pędzć! ~racze

z

groźn~ miną·

Gorzko płacze biedny Krupka:
)}Chciano ze mnie zrobić trupka!" .
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Lekarze zrehabilitowani wolksdeułsclou!

przed sQdomi dyscyplinarnymi
Dekret Rady Ministrów z dn. 24\ stosowane do p,rzeciętnego obywa~
br. ustanowił re;>rga- fela. Izby lekarslde muszą wpraw-

paździeruika

ska,

wrocławska).

d.zie lekarzy zrehabilitowanych, a

fransportu

.L

więc posladają.cych już pełne prawa obyWątelskie zaliczyć w poczet
swych członków, ale stawiają ich
równocześnie przed sądami dy~cy:
plinarnymi. Dotychczas kilku juŻ

Dekret reguluje

rze-cznego

i

Reorganizacja Izb L~karskich

nlzację Izb Lękarsldch. W zWIązku
terytorialnymi
z przesuniędami
kraju niektGre Izby przestały ist~
mee (np. lwowskci, wileńska),
przybyły natomiast nowe (Gdań-

Połowa

w roku bież. przeszła przez Byd~
gosz~z, która staje ~:ę glównym wę
rzy, pcraktykujątych przed wojną złem dróg wodnycil w Polsce. co
w Łodzi, zginęło w' czruie ckupa- portowi i m:astu rokuie świ~tną
cH lub zmarło śmiercią n=cturdną przyszłoŚĆ.
dają się na to, że w razie śm.ierci ok. 30 proc.
'Węzeł bydgoski ocLgry\va wielką
lekarza wdowa i dzieci po nim
't
d· rolę w komunikacji wodnej m'ędzy
VI stosunku do prowincji LÓ z
.
znajdują się przewaŹlnie bez śroo. d b d' d - l'Iossc· lAka"'zy \Vy!Jtzeżem i centrum k::tJu, 00.
'P'
nOSIa
a oc zo uzą'
.~.~,
.,
kow utrzymarua, OIlTIOC lm z,ape- 1 h ., .
_..l~"J/
się pewne s'ada how;em pot~';;:ze;H3. z W~stą,
. . tnie'ąca przy Izbie Lekar- c. oc l u nas VU'v""uwa
. t
. - ",...
f
.,
K ł
wroa 1'5:
J
b'" ki _ tr d"" dz.inir> ~xcze;:,jln!e. Odrn l Kro.~w\':em ,prze"
ana
skiej Kasa Pogrzebowa. W wypad- ~.a.. w e-: ... e . ~ J",r"~ o, tw Mazursk.o.
ku śm!eJ"ci któregoś z członków ljesh chodzI () mas.o.~.ve i'Gv",n.c. o
1
•
_ ..1<
W, mn i eJ~z.
ł.;. y:ch jednak
Cala sieć rzeczna okr-Qg;J b~;dgospozo:fali
składają do Kasy P.o- S}"\nt.."Cbnc.
.
. J
rWzebowej przymuso\vo pewną 0- miadc::ch, a szczególme w gm - kiego jest uregulO\\'ana.
6'
~
•••• h
L
aCJ'a #e~t z,uD"łkreśloną sumę na rzecz rodziny nacn WH!I5KIC, ,sytu.,. 1 -'
• :
po zmarłym, Przed wojną Kasa nie ka:t86trofaln~- Je::>l ~en s~o~ + fabryka PetzoJda w Gdańsku
wypłacała w.dowie ·12~OOO zł, 0- rzeozy nie ulegme Zffilame, ~ml JUŻ w najbliższym czasie ma wznobecnie _ 300COO zł.
sterstwo . Zdro;;vla bęnzle muslało wit swą produkCję futef. Fabryka
posunąć się
do przymusowego ta, znana na całym świecie. będzie
Niestety, Izba nie j~ w Silanie
pnesied1ania lekarzy z dużych wyrabiatn skóry baranie oraz 11;.v~łacić tych kwo.t wszystkim: ro~
miast na prowincję. '
szhchetn~ala skóry fok, piżmowców,
dz;i·nom lel\:arzy zmarłych w czasie
..
}OA..'NNA
WR.l.~SI{A
tcharzy
itP"
wojny, Na ogólną ilość 1003 leka-

lekarzy łódzkich _ zrehabHiŁ-owa
nych' volksdeutschów, utraciło wyrokiem sądu pra.wo \Vykonywania
praktyki ldcaTskiej. Ostateczna fednak de{:yzja zależy 00 wyższych
tek' upoważnień min. Zdrowia, i:h.starncji, do których ci lekarze się
względnie na podstawie wyborów odwoła·n.
.,
dokona,nych w 1945 r.
PQZatem lilia reguluje częściowo
Ka,My, wyk~nywujący swój za- l<westlę lekarzy, p05iad,a;ących dywód lekarz, musi być członkiem' plomy za@'a,niczne, Tak jak p.:rzed
Izby lekarskiej. W zai!{res dz.iałill- wojną muszą oni swe dyplomy noności Izb wchoozirejestracfa, u- stryfikQ·wać, wobec jednak b~aku
d~ielanie' uprawnień do leczenia, i sił fachowych otrzymują om na

wiele powstawionych W zarwieszeuiu kwesti'i, gdyż do,tychczarovlY
stan był właściwie bezprawny:
\VszY5tkie kadencje dawn:o się
skończyły, a Izby działały na sku-

w· Warszawie?
•

]

)
. .

"

c'e SiC

bl1domle

-

regulowanIe spraw SiPQifUych i -lpodstawie op-inH Izby Lek~rskiej Z~Lftlpl"eczYCn
na'd8Jllą'
·d.
re~GRtu
co najważniejsze -' dbałość o ety~ tymczasowe prawa praktykI. H. 001.1'1
",ł;!
II
li _
lł lłUi
kę leka.rską.·
noruje się natomiast wszys,tkie dyJak trudnym zadail:uem jest od-lwa pociągają _ rzecx~,~ta - 'miasto Polski odbu.d0waro w W.a:rLekarze mają swój specjalny k<?- plamy t.zw. wojenne, :wYdane budowanie Warszawy, śwIa.dczy kQ$zfy, aminimama i.ch suma wy- szawoie ;,,'~€d~n obIekt. Jednakie.
dek:;. S,toi on na s.traży właś.ciwego przez podziemne. uniwersytety w najlepiej jeden. z nądrnnłej~zych r&Źa się cyfrą '-60.550.000 zł (M- gdy komitety oclbudm'\"Y zainłere
stosunku lekarza do pacjenta (m, okreslie okupaCji.
odcinków tej odbudowy, a mła.no- siefs!zych).
,.
sOIWały się slli-nami, jaliie są per
in. przestrzegania tajemnicy leIwr
Zadanie b.by są w danej chwili wide odbudowa zabyłlków architek • Tymczasea.-n na rok 1941 wy<tz.lał łr.zebne na odbudowę, zorientowaskiej) i pacjenfa do lekarza, obo- nie łatwe i skomplikowane. Wajna tonicznych. Ogólna ilość budowli zabytkowy Biura Od.hoo'O<Wy Stoli- ły, się, ze tylko VI nielicz.nych wywiązków lekarza w sto,suuku
przycz.yniła się d.oohniżenia J)O' zabytkowych w Wa.rszawie, me cy otrzym<ał okOło. 20 proc. tej su- padlru<:h mogą p5Jdolać ternu Z.awładz i lojf;!lnego stOsunku jedne- ziornu mo,ralnego i efycznego we licząc zabytków drobnych, ta·kich my. Znaczy to, że tylko 10 proc. daniu. Niemniej jednak jeśłf zadago ,lekar~ d.O. drugiego w pracy ws:zys.tkich we,TStwach S'połecznych. jak pomnikit studnie, tablice pa. obiektów będzie można zabez.pie- me odbudowy jeM ponad siły da.::~awcd{)wej. W razie p'rzek!'o~ze- Lekarze naturalnde nie stanowią mią!kowe itp., wynosi ~16,
\CZYĆ. ,renta ~aś musi czekać na- n~o ~omite~u, wi~ien on.. :vie4.
nia tych przepisów' lekarz staje I wyjątku. Ciężkie naogół wari.mkl
Jest to - ujmują.c rzecz w cyfry stępnego budz.etu.
dzieć. ze są leSZ(;Ze mne mozllwo~
przed sądem dyscyplinarnym Izby, materialne lekarzy nie wpływają _ o.:wł:o 1 milionów metrów sze-I lahez.picczenie
prowizoryczne śd pomoienia Vlarszawh~. a w
l;fóry w pew~ych w~ad~ach mo· d?~atnio na ten sta,~ rzeczy, 1st- ŚCiennych kuba~ury mies:kalnej, a wobec demora.lizacji powojennej pieI'l.llSZym rzędzie zabe2'4l'ieczeule
ze zaS:!050wac sankCje az do orle- 'llleJe mylne ł zupełme ~rzesadne. według złotych ]}rzedWOJe:nnych-, nie. dc"oje' %adneg.o rcmlit~tu: pod- tego. mająt.~u, jaki jes:!oze jes,t, ma
brania prawa wykonywania prak-, przekonanie o wysOko.ŚCl ich za- 5.331.000.000 strat. Z tego około 2 ~femplowanie, dach, urządzenta tąilku, który każda dma %IIlliI11ejs.za
tyki włącznie (przez wykluczenie Tobków. W:' is.tocie sprawa przed- milia.rdy strał poniosło budownic- 3ciekQiWe - ws~"Stko rozkradną przecięfnie o 30 proc. Po trzech
podsądnego z liczby (;Z!{)TIlkówIz~ sta"''''lia się w ten sposób, że na 0- twa mieszkalne, 129 milionów - . .sąsiedzi, tak, że śladU niezostanl:e latach ollirzyffiiej w.ięk'"SZ<lSei buby). Postawiony W stan oskarżenia I?5Óbą ilość 630 lekarzy w Łodzi, kości~}'> lo90 mUionów - budo-o po wysiłkach BOS~u. Trzebawięc Id}'l1llków znist..cz.nnych nie warto
lekarz może odwołać się do sądu ok. 10 proc. leY...arzy bardz.o wzię- wIe uzyfecz·noścl publicznej, 82.0 zab~ęezat Da stałe:. będzie wogóle. wbezpieczać. Na
dyscpHnarnego Najwyższej Izby l:vch z&rahia naprawdę ooskonale, pnHlonów .-:-: pałace. Jeśliby to po- . Jeśli. chodzi () poszczególne ])0- desZCZUJ mrozie, śniegu l wietrze
Lekail'skiej w \Varszawie, a w wy- f 50 proc, - tylko na przecIętne !dzieUć wooług łyhlłów własności, zYCie _ budowuidwo mieszkalne zustaną tylko kupy gruzów, nadapadku odebrania prawa' praktyki utrzwnanie, re&ma zaledwie l własność państwowa l'oni.osła 860 BOS sfara się je. oddawać inicjaty- jące się jedynie do wyv.rózki.
- do ministra Zdrowia.
wiąże. k{}nie~ z końcem.,
Imilio.nówsłratJ miejska- 113 mi- ł\V'le prywatnej do odbudowy, z za- Warszawie· trzeba pQ;móc. TrzeObecnie najdrażliw~zą, a wymaBardzo nawet wzięci 'lewze ,nonow, kościelna - 150 mWonów chowaniem wskazówek, według ba jej pc~móc tym bardziej, że hngającą szyhkiego roz,Sltrzygruęda rzadko },)iedy dorobili się z,na:cz-li \we!!zoie wł'a~mość prywatna 21kfórych dany obiekt pow.in1en być n~ potrzeby sięgają cyfr asłrono~
kwe.sfią są sprawy. tych lekarz.y, 'niejs,z. ego majątkU,. Nieregularno!ć Imn.ialt.dY 200. mmcnów. ,złotych lodbUd. .Qwany. JeślI Chndz:I.o kO- mlC'z,nych dzfewiędo, dziesięcin ł
którzy w czasie okupacji przyjęli! ich' dochodów, stos-unkowo nis-kie I przedwojennych,
i,' ścioły, nie-.vąlpliv.Jie dużą rolę ode
jedenasto - cyfrowych, wobe'C któvilkslistę, choć w wielu wypad· hono.raria, V,fYCZerpUJą.cy rodzaj Prace nad ratowaniem tego do- gra o~iamość wiernych, co moie 1. rych ta jed.na trzecia dawnych
kach lekarze ci otrzymali rehabili- łp'racy, . ogranicza.jący tym samym I byt-ku trlą w trzech kierunkach: nawet sprawę ca&owicie rozwią~ mieszkańców Wanzawy, którzy 0łe.ctę; IzhyLekalTSikie stanęły na ilość dokonanych z.abiegów, specy te', Co było najmniej zniszczo,ne zać.· Bzma~i-e1nie nMomjasi wy- heonie mimo fatalnych warunków
stanQl\vlsku, że naruszyli cni 'prze- Hczne sfalnowi:slm sl)ołeczne, p'Qcią i cdrOOlorutowuje sIę, resztę zabez- gląda odhudowa pałaców ii budyń- w niej zamieszkUją, jest całkowicIe
pisy etyki lekarskiej, bardziej wy· gające za sobą dość wysoki po- pieCŻ8, ,aby później Q·dbudowac. ł ków użytecznOŚCi pubik2mej.
b~.dna.
w. p.
magające', niż. przepd'sy pra\vne" z.lom życia i znac.zne wydatki skła- Remont, z.abez,pdeczenie l odbudoByły jut pro1ekty, żeby każde
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Aleksander Zelwerowicz wybrał
uięda roli. W.tym wypadsobie' rolę Dabazego' na Jubileusz
ku jest
raczej pynik odmien50-lecia swojej pracy
scenicz·,
Ił'
nych predy~poz,yc~i a~toT~kicń wy
nej. Ale nie tylko dlatego - i nie
Ił
konawczyru ktore] dą:rema bara~o
tylko dlatego nawet, że jest torówytaźrJe zmierzają w kierunku
la tytułowa,' powinna. ona stać się
dostosowania się. do koncepcji reosią~ punktem centralnym widowiBlizińskiego
żyserskiej. Wynikiem tych "walki'
ska..· f Po prostu gdy w spektaklu
jest postać naszkicowana jakby
jakimś zdarzy się kreacja. aktor- głośno buczy, pociąga 'IlD8fJm, Itr skiwanitJ ~akomitych nieraz efek- do .koncepcji Zelwerowicza; na ni~ s~cz:rzej, ri!ż. w:v.ma~ają tef50
ska tak dużej miary, należy wSZY- sza wąsami, wyjmuje z tylnej kie- tpw komicznych.
ogól dzieje się to wtedy, gdy znaj~ granlce tej 8ztuk1 1 te} ;011."
stkie inne' elementy według moż- szeni ogromną chusteczkę i wyCo z takiego sposobu gry powin duje się z .nim razem na soeniei
Ubogą krewną Manką Jest M.
-~. d
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sta'e SO w ten s~~b jer.o nS1rt- Koranównao Jeszcze inna: nastan-rn;Cl 1J op_ asowywac uO mej.
ciera nos,' taki.'e zachowani.e się no być obowiązujqCe> dfa"jt:lwrato
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Z as t anowmy
Stę, czy 1 ]a a o - jako wyraz zjawisk psychicznych
wiedzi....r. żenaJ'dOSKćW:a1eJ' wyre- zalosn~ ton, przesllzgLt,ąca SIę po
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przede wszystkim owo niewycho- bierze udzial
-~
.
J.-..:Ik
t h
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. am. ,]ed nego ruch u, czy jed
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u, kt'ory b y me
ych.I zasadni- nych S$cze""ólo.'w,
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GroIicki który w każdym momencić w 'ramach podpatrzenia- i 5ce- czych właściwościach charakteru uznałbym wobec tego taką deko·
Odb1ło S1ę to bardzo dodatmo cie s~uka wlaśnie efektów zew.
nicznego irrdtowania życia; oczy-Dp.mazego. Np. Q ty~y że jest to rację, która lączylaby w sobie na roii Helenki. W~konawczyni Tłętrz~ych. Na ogół osiaga w tym
wiście takie jak w tym wY!Jadk._
u człowiek szc.zery, prostoduszny l' trzy
cechy:
prostote,
tej roli"
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' mo' tes prooortions
L , . . pa ozywre) ze tVa czy czy razy
l
niemal zaniku) ale to czyni je w ru szczegół, od razu staJ"e się b.:!r" cno sty.lzow8ne
eko.racIe O. lu gry Zelwerowicza. ŻywOSĆ 1
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sztuce historycznej tym bardziej dzo wyraźnym elementem w cha- Xera O Lp,B.Ją
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:łl'lltowaruu ,?rOblaz;j,ow.
rost<;>fa M. Dąbrowska. Interesująco, z
tłumaczy się tu nie tylko zasada- szczegółem, mOŻe pozwolić sobie
Jeśli pod tym samym kątem wi- ~ na.iuralnosc na Damazego les~ werwą i wisusowskim humorem za
mi koniecznej plc;styczno~ci w. ak- Zelwerowi,?z na m:zczęt!nośćJ co dzenia spróbujemy mzpairvwać Jedna~ .zastąplona . ~' 1-!elen~t graJ młodego Bajdulskie~o A. BotOIskie}
wymOWIe
ale znowu zWlększa wagę kazdego" no- ,~.QT'"<:' aJdorską'
nie. truano
1;;.-=-dzie
czyms mnym - słylIzacJCh me- guc
• k'l. A :f...K{pl
J; ~
'ck'l ·óard.ZO In t e1'.,
,.. l · scemcznel
ci
h
.' J
~
l·
rownoczesn.le s uzy o sc arak te- wego gestu. Wskutek tego lir do- nam dostrzec. da.leko posunie te Wą~pbW1e mteresującą I dowcipną, &.
ci
. "(d k
l
. k" t ' '7'
l"
...• •
....
,
~
",1
d
•
.
s",RLnl€ l
oWClpnle os ona e np,
ryzowama Leowan6] pas ·">.('1, oa'S WG me o!:n:anymmomencle sztukr r6znfce' W UJectu pOSZCZe~Ql:rr.rch <:..!c cwclpną komIzmem oomteT;r
dl" ~
...:"
) dJ. _
• <td
·t·
b d . d
~
8.
~
ci'"
.
wypa y]e!(!j'J UWasl n. s. o ~wo
w momenCIe 6 y W1 a~ąca go
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Pięściarze US bawili Qstatuio W~! do poddania się :M:a.linowskiego. l\Iar
Włocławku. biorąc udz;i,ał w zawo- 'cinkmvski w drugiej ruńdziewygrał
dach ,prQpagandowyęh, :wrganizowa-! pnez techlliczny k. o.' z M,itą.
nych przez miejscowy klub SpOl"tov."'Y
Kieras z ŁKS przegrał z Bretesem
Celulozę_ Zawudy odbyły się w sali I, a Olejnik pokonał Bretesa II p~
Teatru Ziemi KUj, a\\','sklej~ Sala 'Ohle-\p:'.slme j wal,ee PO,k,'8Z0we i . ,R,V,.chtels,ki,'
gana była przez tłum cllętnych' ujl"Ze wygrał p::zez k. o. '\'7 drugleJ rundzIe

Natomiast Zyl~g w~·~

nia walk pokazowyC'h. Przewidziane z PieehQC'khn.

był,o 1400 miejsc, ale w sali znalazło! gl'al z Grabnwsldm, który podC:ał SIę
sh~ przeszło 2 tysiące widzów.
IV drugiej rundzie.,
"

Bokserzy ŁKS byli nadzwyczaj ser
decznie witani pr?,ez publićzność, Naj
większym "powvazeniem" cieszył się
~~;Lf Pisarski, l.-i,Sry jednak·nie wal
Najciękawszą ,valkę dnia stoczył
mistrz Niewadził,. który trafił na
b3;l'cJzo s!lnego bok~21'a o ?~ kg wagi.
N1,ewaclzJł. ,n!lrl'uclł, SZsbRJe, t~,n'll?O,
ale w trZtC1eJ rU'ndzłe pl'ZeClwm"" Jego Romanowski przeciął Nie\vadziło_
\,,~i bl·ew. Lekarz z.mUS-zony był prze-

Ogólny stan meczu 14:2 na korzysc
'
-

ŁKS.
~

l żyda orgtlniIQ(vjnego
tiliS

Sekcja Kolarska Dziewiarskiego nO"'konkursowe. Brało v.r niell
tan sportowy""': Stanis1aw Janicki
Klubu Sportowego w Łodzi, która dział 49 koll!!zy, w tym 6 pań. Kapitan turystyczny _
Antoni
!!\
powstała dopiero w lutym rb., mo- Przejechano 20.52 5 km. JIlaidluirl' Gabrych, Sekretarz _ Henryk Ko
ŁKS komunikuje, że chętnie z::tkuv.i
że poszczycić się nielada wynika- sza wycieczka - 3 2 5 lrm", najkr:ół lodziejczyk, Gospodarz _ Kaziod osób prywatnych sprzęt h.ok~lo, t k
d
1
k
N
wy. I:nfnnnm,vać się mo;t;na te'leICl'n~C:t':'
mI. a p.0 .wzg ęde{J1 organiza- sza - IO ~. . a.1a~zmeisza - :3 mIerZ Tarczynski, zastępca - M1f3
nie
14-10f}
'.
cwlnym, Jak 1 sportowym.
kolarzy, nalmnU~] lIczna - 9· "Na- cilyslaw Kucharski, pomoc lekar\v 1 ' . h
; s ker lekkcwt1e~
Kiedy w lutym I94 6 :roku kilku gród za turystykę prZYZDć.inO - ska - Piotr' Leonow, Trener (110- rwać wal~ę. Z~yciężył wy-raźnie 1\9, tYCz;~'~ieŁI(S r~~;~dz~' ;,le ;, SD'bolę'
·
h ent uzJas
. t'ow spor,
. t onal...{~.
~L u.
TTlasytl '~acla
k ' przed.
) . " pU'l11dy
Nle\...kadZ1ł.
• godz.• 17 ,w l<:1','k a'l n ŁK~
ul}
przed wOJennyc.L
I7 w ze
nat'owy
V/adaw Kolo d Zler
-Ol
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'l' ,J,..:
',~ przy Al',I'\.
.
' " lo d o stawra
• Sl{3
. nas~ępuJąco:
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eWł! __ .e""o.
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<'e1cil'
tu kolarskiego~'
prZystąpI
- I ) T 8r- czyk.
Pawlak
pierwszej
rundzie
zmusiła ~~l!t!SqA'\.l
~. P f'eze'~~k('
v. b~Tl dopracy orga.nizą.cyjnej przy Dzie- czyński Aleksander, 23 wyciecz1d
, t:\,c:nICZ1tS ?yr" L'!lb.av.~ .
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W loka,c!! ŁKS lutro o godz. 19 -oi!
Wlars~1m
u 1~
~r ~wym w - . 'IZ 5 .'? 2 . n rZ8j 1 arczyn-. ' ~._. ~u~s
~ z~
hędzie s;ę zebranie ~arzą:du Łó~z:kieŁodZI, zdawało Slę - ze me wszy- ski, Sl2 wYCU';CZkl - I255 km.> 3)
./1,
WJ W ~
. ,
fi
~
\ ," m Okręgowego ZWlą.zku lio.kel:l mi
stko pójdzie tak ~ladko.
. Miros/alf' Leszczyński; I8 wy~iecz. " Ul53.z:lła .się w' prasie wia~omość, Isię" odbYć. w _Pa;y~u .. Lekkoatleci Looz:e.
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Przyniosłem to do domu. Ze- wyprostow;:,
1831 ii:"~~ myśliciel Fryderyk Wilhelm 100 u, OIudJUla.cja :iantalzy.j;na 150 zł, SkaJro.D'\vej \V ł'~Cl'dzi przy ul. Na'!l1.1to- brała się rada familijna. Wuj Tep-odZaal1f'S~amyl'skwanliwie: plo.mień.
18S3 Powieszenie w Warszawie z wyr6- strzyżeTIl1e PaIll~ 45 zł, myde g-!OfWY wiloza Nr 6, tell. 169-70.
rr
_

CZWARTEK

1

1836

. Gertrudy i Leopolda;
słow.: I'l'zYbyslaw:a.

~!~i:7~~~~i:{~%~w~~if~;~
~~a
Z:;a~~~!~ ~~,z!~%al~nd~~~r~
tor Michał Andriolli.
elektr., roOIJ.11'1Yl'etSlOf\Va 500 zł.
Za etold~~~:C~~:~WY
.
KRONIKA

TELEFONY
Woj. Urząd Bezp.
Po.w. ,Urząd Bezp.
Kom. Miejsk. M. O.
Kom.'Pow.M.9·
Pogot. Rat. Miejskie
Fogot. Rat. Ubezp.
Fogot. lel{arskie""PCK
Straz Pożarna
Biuro numerów·
WAżNE

=

J

L.~"J';emy'
p·łac·le" za 'my'dło
~f~s~;!e:::fane:=;;:w:lask1em
g~U"1
.
J
_ To był wątek. Teraz sprawdź
ocet masło i. ryby? .' .
my osnowę...
..
.
Odstąpiliśmy przezorme na dwa
SPGteO?iua Koml~j.a Kon.tr.?,1i Ce,? W IRYBYM~RSKIE -I SLODK?WOD- kroki. Tym razem włókno płonęło
Łcdzi na pos~edZ'em'IU
7 listoNE -SZLACHETNE.
równiutko i wesoło.
J

I ".
l
l

DYżURY

IIlaJlląca

Ile'

dla 9wia1a praicy za' oikazanj.em;
tel. 252-72 plra~ifty;ma!Cji p'r~!OQlW11':>OZ~.j tram\\rate!. Ulo-Ol !,O'WeJ ·(z f,oltog-ra:rlą), 2) b;il'elbu tramW 001'11
tel. 253-60 waj,owego l1odz~rilnego, 3) 1e.~i,t;y:mal;::.ji' pada 1946 r. usIt.a1Tla na'Sltę'IJIUjace cetel. 185-02 sZlk.OlIll1et
.
lny- na magte, mydto ocet ird.a.rs.ze:
~:i:łgttt
SA:LON MBS~I
T;tASŁO
- tel, 117-11
GOIl"
?o
t
Sitn żeni
30
zł
' .
t (
8
'~11il~ - z:..
. zy ,.e . ;'
1 kr; maG,la m1.ec-zarskle.zo 'N deta~
~ t:l: 199-00 . .9tr:~yzen!!e s,vecl-a1ln,e ~~. zł: s,trzyzetn;e lu _ 480 zi, l kg masła osetkowego.
maslz~l~ą l~ zt Sitr~y zel1le brody .f! wdeta:hl, - 360 ~t. 1 kg my.c}1a do

_
-

I

Zad·zlll'.

OIb~ią0U!ją ~alSltę,1p;ujqJ~e

.

. Ma,fŻ.a

zarobkowa ~d{a

hum
_ To zły sprawdzia;n. NajwaiJ.
20 0.
•
.
od
..
•
.
••
. ani tro.
M~rz;e zarobklQ<Wie Sltoou)e'~
meJsze~ ze me gruecle S1~
-cemyz.adcUlPiU towail1U (r~cltlll!nku. • chę _ ratowałem sytuacJę.
W wy.padk:u pOlbiera!l1'1la oen wY,z.
" ki
sz:\rdh 'na:l.ety powi3!dom~ć.Oddzla~
Ruchem zawodowe] pracz.
3 Okręgowoe&'O l!l!SiP'eIkJbora.'ht· OCihrooy skręciłem "ktipon'~ w ~a1as w.ęz~oSka'tlbO!Wej w ŁoOld1zi przy UlI. N'~rumo- waty i usiad1em na mm. DZlectaw'lcw Nr 6., bełt 169-70.
kl' szalały z uciechy) ja paliJem

25%,~, d'8tal1u -

APTEK:
z1. mycne ~do'\\TV 40 zJ. .
pra.n;a o zawa,rtosCil 65 proc. tl11-S'Z·
Dzisiejszej BOCY dyzuruj& apteki: Cy- ........................._ .........................,..,......................... CZt1 W 11i11'r;C~e - 320. zI. W doebl1l mera (Wólczańska 37). Bojarskiego (Prze~:..o
t
jazd
19),Unieszowskiego
(DąbrowSka!!!,
A
Ul 07.· 'ET- Z E·.SENC.fI OCTO'XT'RJ
papierosa) a wujcio• liczył
...
Nr 24 b). Epsztajna (PiotrkoW'ska 22~),
~
•
H.L.
t do stu
",l
CTrawkowskiej (Brzezińska 56), Pawlukie- Nowy film ang~elski
Cen2. hU'rto\va 1 Etra 3,5 p'roc.Wstałem wreSZCIe) s rzepn"Pem
wicza (,Pomorska 1:n.
_ 40. z·,
"""""a .hl1r.vJILOŚ': rt;~K
"V WYMAGANA JJ okazJ'ą" i ... Andy.' Góry Smocze,
W kinach łódzkich ogh'dany jes~L 37 z.t.. {leta-H"'Z,tl.~
I
..... -. ..
1 vvu
R f(;
l\iATERIALÓW
J:
znakomity film produkcji angiel- \va 1/'!.
o::;ta 3,5 proc. - 22 zt. ,
NA. MEJ
.
' .. H dI1 Z _ Tybert cholerny, a nie materiał.••
skiej realizacji Noel Cov.arda defa'Fczna - 24 ztcana hurtoi';va l. Wydz'l~t. ~.'pro'\Vlzacn l . a;~A'~ da
_ Nie martw sjp. _ pocieszała
litra o:c.tu 6 pro;c.- 60 zł detaEcZ'Ila I rzariu .Mi'.ej~kl:e~ w ŁOIclzIi p~aJe ~.
r
"Nasz Okręt".
.
_, 65 zj: cO.na .hurt{lwa 1/ 2 !i"tm !lcrtu WIa..dOplD3C:, z.e 'Przy sprzedazy "!~ mnie cioiunra. Na pewno jest
Jest to opowieśc o okręcie "Torlfi..
ch a t."...h. Odz1.
."
'd 6
6 proc. -- 32 zł, derl::ali;czma - 35 zI. ~ena1o'W WeI!11l!alIlY'. .n i\.",n'y~
,w _mocny. To nawet JJpo mm Wl a .
rin'f
i
jego
bohaterskiej
załodze.
Cel'1~
hltrtrnva
oahlrc>zu.mie Silę zzo'\\~e 'wymaga;na 110sć pU!!llktow wy
-.:.
C1'ą"n1',',
wuJU'
.'
'
Dzieje ludzi w tym filmie są: uzu.. .
.
_8
'
.
k
.
dos'hnva
do
S;k'ef}1L
przy
-s.n·rzł~da.żv
n(':s~:
'
.
.
_
l'
.
TEATR W. 1': (Cegielniana Nr 27)- pełnieniem hIstorii okrętu,
reuJ~l~ hl1rtowe-i
deh 1icZl""=5 obO'\vrią:z;ujer.rzy ma~e;r:1aJ. e szeroko'ŚD1 140 ... m.
Wujaszek natęży SIę, pocz~tgOdz, 19.15 premiera ..;Powrót posła".
cego w filmie ,,-",łówna" rol~.
.
. 1..""1"';>1..- R 17te1k; z 0.cle::n . - 14... pun k-cOW
. za
1 m'''r
. . 1: nad aremme,
. anl' rusz •
\""m'~,,,~
~
'to .,
Wlenla
TEATR POWSZECHNl:: TUR (lI-go
Okr t
zostaJ'e Z"top;ony 'nl'zez ".' :""'. (;',., " .". . "' ... , . ,'- .
. . l
.
k ~~. 130 Cim
~
~
L t-'~
•
musza być ei:v!<;dnwaille z pO'da1ll1eilll
przy ma't~n-a-le &zero QIS'C>l
'
_
Spróbujmy nożyczkami.
Listopada 21) godz. 19.15 komedia Bliziń~kiego ;,Pan Damazy".
Nlemc~w: arozbItko.WI~ uraL0:.ram I naz'.Yv i' C!{lr:e.su .T:rmv maz mocy QC- - 13 Plluktm.y za 1 mir.. , .
. Nie ukroiły ani centyme. .
tra
TK!\'fR KAIUE.RALNY DOMU 20I.N~E na tra LWIe, unosząc:J SIę ,~a ~cHach tu ia:k rWt1i:eż zahkc-walll'e i zaOlpaprzv mai~na.!le sZ'er~<oscl 120 r,m.
RZA (Przejazd Sił), godz. 19.00 "Malor Atla?tyku. powracaJą mys·ą I ma- ... · .•~.
,p:::;::;7,eć
'l~lt:()wa
TIS korku.
- 12 DlfUikto,?, za 1 mir.,
No~
to nożem!
Barbara".
rzemem do s\\rych ukochanych, do dZc..e ,\ ,
.'
przy mrutena:1e s.zer.oikości 1]0.00l.
Złamał się od razu.
Tt~ ... TU ,,:c·;'!aU,NA·'. <Traugutta.. !)
godz. 19.30 .. Moja żona Pene~Ofl(1· .
swej przeszłości.
DORSZE:
- 11 pum~dów za 1 mtr.
'Tasak też nie bardzo pQskut1c.(}6
. TEATR GONG (Południowa 11) - godz,
Więźnią łączącą poszcze~ólne epiIkr; w h1Jrc~,:, - ąO zt. w detailltl-:
Wo<bec tego. ż,e do SI})rZ'ed.aży na
19.30 .... Przez dziurkc od klucza", Dymsza zody jest sam okręt i ludzie, któ7 .35 zt.
1 k!; 0o!'.na bez gtO\\ry 1 (\a,rty od'Z'kżowe oddane ZOOIta~y m'a- wal.
Gierasiński,
r
Dopiero Hipek poradziI, żeby
Tg,\Tn ROM.KBII MUZYCZNEJ .. LU'!'~ rych losy są. ściśle zwiazane z okrę·! wnęt z,l1o'Ś-ci w hl1:f!Cie - 4'Z zł. w rie- terdaly o SlZerolk-ości mndtejszej ntż
NIA". (Piotrkowska 243)
[;odz. 19-ta tem.
. ' II talu 50 z~. 1 kg d'9,rs.za . bp'-'l gtow;~. szer. zasadnicza 140 om. }}1l!TIkty Im- pilą. I.stotnie . _
poszlo gładko.
..Wesoła wdówka".
Twórcą filmu, jest Noel Cowayd, \\11ę~rzrnrrsci grz~'et1i (f:!l~t) ",;, sko' ·d:ziellliZe wilna'.y \\-rydawac:.
Posypaly się trociny.
TEATR NA PIĘTERKU (Traugutta l) znany angielski dramaturg, który rz-e w h1.!'t'Cl'e - ::lO zł. \\ delaht pIiZy matWJalre o ~ęrokości. 140 cm
'- rrieczynny.'
scenarzystą. 65:d.
_ 3' wr. za 421>..
Wtedy wujdo rzek1:
DZIECI1:;Ul' TEATR KUKIEŁEK RTPD jest 'reżyserem filmu,
(uL Nawrot 27. Dom Kultury Miliciantal kompozytorem
i kreuje w· nim
RYBY Sf.,ODKOWÓDNE:
DTZY ma.tedałe o sz.er<JikOOc!i 130 om
- PrawdoJXJdobnie - sosna,
,,0 zaczku Szkolaczku i o So~dżale:' główną rolę. Kapitan Kinross w jelVl:.aTŻa za-r-oh!'!(o()'W':3 na ry'by iywe- 3,20 nrtr. ~ 42 P"
..
Ale
niemożliwe. Przecież
dla szkół powszechno o godz. 9-eJ l 11-eJ.
20 pr.oc.. w detahl'przy tnaltena1e O SfZe!l"okoścd. 120 cm oTzysięgali, że "kamgarn".
W niedzielę i świ~t:3 godz. 12 przedsta- go wykonaniu jest doskonałą krea- W hul"Cie cją aktorską.
3ft ljJrOlc. N" ryiby 'śnięte:~ lmrt 15%, -3,50 mtr. ~a 42 p..
• .
"
wienieotwarłe
Bernard Miles w roli porucznika- dehrl - 20%.
przy matemaJle o SUifOO:OśIcII 110 aro
CZYS.
-o.
Waltera Hardy i młodociany John
- 3.80 mtr. za 42 P.
_
OGHon z.OOJ .. UGICZNY na ZdroWIU (do- lv'''11
l'
krótkO g et
ORT1mNT"'nV"NE NO""O'lV-"NT1r Ar.
'jazd tramwajem Nr 9) -:- otwarty codzien. !.ll s ,w ro 1 ma~arza ,.
l~ o
.
O. W. dQWe
CUKIER NA ODCINEK Ni- 20
",""j
. •" ' "
,'l " ...•
..~ jan.
nie od godz. 9-ej rano do zmroh'U.
Blake a stworzylI zywe, chwYtaJące
.
\Ą- et . ł A
.
". H dl Za
ZIEMIOPŁODóW
za ,serca ~ortrety mf>Żllych marynaWobccwielkiezo zahlteresow.ania
1'1;' 'z;,~.
rpTOI\\"1iZa.cJ'l l. a;Il! "l!
- KOl\U8·'T1 ~~OTOWAlQ GIELDY
rzy angielskich.
\Vykonawczynie
)
k'
b ' n.ądu Ml~J~k:eg{) \V Łod~' .p;cd~le ~o: ZBOŻOWO-TOWAROWEJ w ŁODZI
s!ę mlGClz:ieżjf 1ódz 'lej, szy Dwnl.,. wiad.omoscl, ze cetem umr:lkmęCła. me.
.
.
I ról kobiecych.: Celie Johnson.' Joyce ctwem, AerokJudJŁódzki orga.niz!uje Doro.z.umien przy 1'Iea'11z:a,e:ji l)td!cmka
dma l;i IIStopada- 1946r.
Cax:ey i Kay WaIsh, dzIelnie im se- dw,a równolegle kursy teoretyczne n.a oo1deJr NT 18 z kart żyWI1oooiożyto zł. L500 za 100 kg.
kundują.
szybow.e,owe, otwaro:e których na- wych kM. n~, z mi-esiaca paŹld'Ziernli'"
Pszenica zł. 3.000 za 100 kg.
Do sukcesu' filmu należy zaliczyć stąpi\ dnia 25 listop,ada.
ka rb. u~la się wzamNun teg.a 00Jęczmień przemiałowy zł. l.3óO
piękne zdjęcia wnętrza okrętu i mo
Wykłady obejmujące
p,izedlńioty p'inka NI' 20.
za 100 kg,
rza.
tyczące si-ę szybownictwa.
odlbyOwies bez podaży.
POLO~IA, Piotrkowska 67) - "Wielki
"Nasz Okręt" opowiada bez wieI- \vać się. będą\v godzinach przed DROPSY NA KARTKI DZIECINNE
Zi.~mnia.ki jada~ne zł 280... za
przełom"'.
kich słów o codzien.'!'J.ym
bohater- poli: l ,dnio\vych i \v>feczornych. O::>!aVi! zwiazku Z o.glosz.imóem O s.1)ne- ; 100 !"g.
W "SŁA (PrzeJ'azd lJ - "Nasz okręt".
t · A gl'k"
b
•
h
.
d'
t k f'
•
...:1..
k r
ł 250
..
s WIe
n l OW,
romącyc
sweJ ty Wynoszą 300 zI za kurs. Kursy azy ar v 'alOw Si}}OZYWCZYWl na a
Ziemniaki fabryczne z
.... za
ADRIA (Główna) - ..15-1etru kapitan", Ojczyzny.
dostę.pne Są. dla młodzieży uczącej ty żywoośoJ.owe z miesiąca lisltOlpa- 100 kg. .
TATRY (Sienkiewicza 40) .~ "Skarb
Ta prostota. natura1ność i bezpo- się li fabrrrc-znei płci obol·~a.
d"a I1b.. Wydz~4', Apro'\vU.lZaCii i .IiaillMąka pszenna
80% od zł 3.950 do
rodziny (;l,oupi".
.
LJ'"
'"
.:tl
Z
.:r
M.:'" ...n": AMń
Ł~'..:I"': 1-:0
1
GDYNIA (Przejazd 2) - "Samotny m- średniość całego filmu wzruszają
Sza.zegÓtlowych irufor.macy-j udzie- lLL'l1 • aT;Za:uJu.", "'-"l;::wl~~
w 1JI\.I..U1·. ~ - 4,D50 za .00 ~g.
.
giel"...
..
widza i wzbudzają synipatię ma je- la Sekretariat A.Ł.
w g<odz. od n:JumkuJ(\ z",p..a ode \n!eIk kaTt dzt~~
Otręby zytnle zł. 1.000 za 100 kg.
TĘCZA (Piotrkowska 108) - "Tyran. go wykonawc6w.
9---<103 1" od 15-18 codziennie DrZJI CIlWydh ,.Dz.-2 Nr~, 'rpz·-l do 6
Otręby pszenne zł. 1.100 za lOO·kg,
BAŁTYK (Narutowicza 20) -, "Nasz
ul 6-. . S"
1/3
g
Nr ~ oraz "Dz.-7 do 12 Nr 36 wy. Kasza jęczmienna 60 proc. złookręt".
I.
go. ,erpnr.a
m.,'
dawanebeida z brailru cukfel1k6r. na tych 1.900 za 100 kg.
HEL (Legionów 2f4) - ..Samotny tawagę. OUIk'ierilcl i. ?JW. "dropsy po
Tendencja: wyczekująca. _ niegiel".
'.
.
7 szt. ro1eIk' (·1J.ułooów}·na kaMy od~ jednolita,
STYLOWY' Kilińskiego 124)
"Gdy
cilnek..
MadeIon".
Ceny rozumieć nal~ loco stacja
WŁ6KNlARZ (Zawadżka 16)
"Ciche
.
załadowania.
wesele"
"
DZIŚ
,
Komisja NotowaA.
ROBOTNIn. (Kilińskiego 17~ - ..Dzień
- W gmachu Izby RzemieŚlniczej. :Mowielkiej przygody".
74-761
niuszki 8, o godz. 17-ej posiedzenie rady
PRZEDWIOśNlF: <Il!:eromskiego
6.00 Sygnał czasu,
"Kiedy.ranne•.• •.. dla spraw uczniowskich.. - Wstęp ża
KURS BUCHALTERn w YMOA
't "
6,05 Dziennik. 6;20
Gimnastyka, 6.30
PC~Polska YMCA w Łodzi' organizuje
,,15-1etnikapI
an .
"Nie- Konc. Orkiestry WOJ·sk. 6.57 Sygnał cza- zaproszeniąmi
REKORD ,(Rzgowska
2)
- W lokalu Zgromadzenia Kupc6w.
Kurs buchalterii· przebitkowej. i plauchwytny Smith".
su, aud. na "Dzień dobry" .. 7.05 Muzy- Piotrkowska 40. pokój 5 o godz. 18-ej zeDzięki
żyomi!\vemu
S!tostmkowi
BAJKA (Franciszkańska 3D
"Dah- ka, 7.15 Powt. najważn. wiad. dzienni- branie zarz~::tu branży opałowej.
kont oraz Kurs kalkulacji przewt.adz· d'() za.a~ań Potl:stk'eI&"O CZ~<line nu
ka·droga".
, k a . oraz prl1!egl. prasy. 7.35 Pro gr.
na
Q;O Knzyża--- Od!dziJ8,.t Łódzki pCK o- mysłowej.
WOLNOf;C INaP1órkowskiego .6ł,
dziś. 7.40 t'[uzyka, 8.30 Inform .. ogólno- JUTRO (IS· II. I94 6 ).
Wykłady rozpoczynają. się w dniu
.. U kreSU drogi". ,
.
polskie, 8AO Skrzynka P.C.K. 8.50 Aud.
k
l A
trz:vmrut lalka! przy ut Pkl.firiwwSltci'ej
21.11 b. r.
ia!?!'~ (RzgQWsKa 84)
.,Dzisiaj i ~~~;~a 9;0 7r~~r!:.ec~1.~ko6hwTI~a 6~: o ;o:i!~e ~~-~r~e~r~ni~d~i~~~~u~J~ !O2, II l>:ętro, g{łZ'ie' za.stata·urucho~
,Zapisy przyjmuje l informacji uZAenI<;TA .-' (Z;glersk? 26) - .. Doroz- ,zyki z płyt, 11,35 Kronika i komunikaty, Grod;:kiego,stronnlctwa. LUd~wego. 'Y .ze- "':'~'ł1a CemtraiJlna leczntiica PCK.
k
"i 13"
111.40 Koncert reklamowy. '11.57 Sygn. bramu tym wez~ą. udZiał plzedstawlC16le
\V. leCZlnPcY tmz;Y'j111lują leka,rze- dziela Sekretariat Ogn.i~ka Polskiej
aŚ~I;' iI3at~cki Rynek 5)
.• DiabLica·... czasu i hejnał. 12.05 Aud. dla świetlic, Naczelnego KomItetu WYkonawczego ~tr: ~peciali-ści uL 1\foniuszki 4 a, telefon
itnltenniści, Cihritrurdzy, UliCA MUZA '(Rudą Pabianicka) - .,Zwa·rio- robotn, 12.35 ,,5 minut :poezji " ,
12.40 Lud. z Włza~. dzg~ecnoić WSZYS~łch !Glln'lQ~lodzy, oouooloo;zy. . romek{)llo- Nr 153-77 i 142·14:
codziennie w
wane lotnisko":
'.
Aud. dla szkół. 14.00 Muzyka z płyt. - członków Ko a LO
lego . L. oboWIąz(6921)
dzy, okulmi, wene.rol>od)zy. uTOI1od'Zy godz. 9-21. •
OśWIATOWY 01\'1 '.rUR", \Kopęrmka 8) 14.l? Kącik :ręzł"k~,wY. ' .. Oprze:nianach \kOwa. ' .
.
..
'- nieczynny z pOWOdU remontu.
w JęZYku polskIm. 14.25 Na fali P.Z.Z. . - Ognisko l.iódzkle PolskIej YMCA. ul. ! demfy§ai.
.
- Pog. pt. "Nasze Wybrzeźe". 14.30 Kon Moniuszki 4 a przy współpracy Tow. SzeLecznica CZ}lll1!tia j-est od ,9-19...
cert Zyczeń. 15.00 Pog. dla dzieci, 15.15 rzenia Kultury W Łodzi urzą.dza o godz.
.
eMa 'Porady 'lefkaoI'Slkliej dla' dQro~
VII KONCERT SYMfONICZNY , Wędrówka z. mikrofonem. 15.25 Aud. po 20 _ drugi z kolei odczyt Prof. dra RajF.lLHARMONU ŁóDZKIEJ
,świecona. m~zyce i poezji r?syjskiej. - munda Gostkow13kie~o p; t ... W J)oszuki- sly.ch wYlI'l'08i 100' zI. di1a ml<Jdzileży
16.05 DZlenmk. 16.30 Aud. literacka pt. waruu n{)wego człoWIeka~. Wstęp wolny. sz:k<Jlm'ei ' - 60 z.l d'la 1},oo®i.ooZlny,ch
W piątek dnia 15 liosto<pada ,,0['\ o !"sergiej.TeSienin", 16.50 Z źyc~a. kultu-' _ W ~achu lT. L., Lindley'a 3, sala ,-<- bezpJGll'bn'ie.·
. \
....och; 1.945. w sa,}; ilna Bałtyk, (Na.- ralnego. 17.00 Aud, dla. :nłOd?ae.zy pt. Nr 22 T.bW
.. ' .:MiłOśn.ikÓ.W Ję. zYka POlśkiego
Zabiegi chtrt.1;rgiozlJte, zatSltrzY'kd
~to~ic~a' 20) 'odbedzi,e" się Vn Kon- ..NkakWIł~:'J-~~rC~de~7 ~:z~!~~~~ż p~e~5zkji~ ~,rzadza Og0!iz. 18-ej odczyt pro~. U. L. :,.,"""
on >l':os;k!-cb cenatclh.
.
J'k
l' t
• ne
'~'.'
'"
, l . . . . . Zdzis1awa Stiebera p. t. "Orygmalnośe
Przy ul.' WOlborskiej 20 znaleziocert Svmfonyc:loD~. . a o SO!IS a WY zaikll: ~ ~~merzchu. 17.55 ..u n,;szych ;;v.'ary podhalańskiej". _ Goście mile wt~
no trupa noworodka płci żeńskiej.
stąp! znany 1 'oentonv szopemsta RaulprzYJac16.ł.' 18.15 Kwadrans noweJ pro- ł dziani.
CENY WARZYW W ŁODZI
l' 1 t' rv \\r<rk 0111 a Konc~rt zy pOlskIe}. 18.30 pog. pt. "Artur Grott-!
....
.
Koeza1S,(\.
C.O.,
'.'
'.
;
VI. ger". 18.45 "Nauka przy głośniku"; 19.00 - W .sledzIbllYOkrę~ :t:. C. R., PiotrNa centralnym Targowisku Wał
e~mol1 . Chop1lTIa. W prOglarn.'e
Poradnik dla słuchaczy wiejskich. 19.1fi \k?WSka. 286 .. o gOdz. U-eJ ZlaZ('! Pe.łnomo~- rzyw i Owoców w Łodzi w dniu. 12:-go
a mo O"S WC
wI
svm.~o.nta Beetho,v. eona oraz. uwerlUl~a pog. "Przechadzki o mieście". 19,25 ;:ów POWIa~?wych P. C. K. l Kle,OWll1- bm. notowano następujące ceny hur
Genowefa"
Schumanna, Ovrvg-me Sprawy bieżące -' ..S-letni plan przemy- k6w InstytuCJI P. C. K'.
.
to "'C w
. W ó
Przy ul. Śródmiejskiej 5 popełnił
TGmas'Z K1e!>~wettc<r,'
slu węglowego". ~9.30 ~oncert soł1stóW.·
.••
arzyw l O OC w.
samob6jstwo, rzucając się z oma
Kl". 452/M 19,~7 ·SygJL czasu l riiYŚh wybrane .. 2O.01! -_, W lokalu' TowarzystwaPrzyjai!lj
Buraki ćWikłowe 7,5......s zł za kg,
kl
.
DZl~nmk. 20.25 .Popula:t.:nr koncert sym- f Polsko _ Radzieckiej, .Piotrkowska 272-b,
Cebula twarda 46-48 zł za kg.
atki schodowej na bruk, 47-1etnl
ZAWIADOl\iIENIE
fO.~llCZnY, m.uz~k! pOlsklej: 21.g0 . S.!ucf10' redaktor K.. .BraI1dys wygłosi o godz. 18-e';
Kapusta biaJa ~9 zł za kg.
.Jakub Szpiro, zam. przy ul. Kamien
WIsko.· pt. "Clęzko kto Ule miłUJe. Clę:i';- odczyt
Kapusta włoska 10 zł za . kg.
nej 22.
S -łdzi e In'l ZarobkoweJ; Zw
Zarzą d ·:po
. . Jł). kto mUuje" ftagment komedj; o J.
..
. p, . t. ."Sżkoła Piłsudczyzny"~
..,
Inwalidów woj. R. P., Odział w Łodzi Kochanowskim, 21~25
"Naszep. 'śni".
-'- '! sili Ogól?Opoisldego ~owarzyst\\':: I Kartofle 5--:6 zł zakg.
zaWiadamia o otwarciu nowej pla- 21.45 Kwadrahs ,prq;z.y. 22.00 Auć'. rozry- Techmcznego, PIotrkowska 102. o gOdZI' l
Marchew 5,5-7 zł za kg.
radz'łeż p'
.
. t .' i '
H lk "wkowa .,PokrzyWY nad 'Brdą". ..n 15 (z nie 19-ej odczyt dra Jana Kwiecińskiego I
p' tr
k 2 n "2'" ł
k
... O ł
.
CÓWkl gas ronom czne:J p, n. '.' a _3.. Łodzi). Reporta:l: dźwiękowy, ..51'" ~lUme- na temat .. Synteza Zyciowa _ to, narodo
te usz a
v---:, u z za g; ",6 z
przy. uL Moniuszki 1. pod kierOw;nl~rów .•D~iennika Ł6dzki~go", N, n'l Kon- wa i wszechl'l:11:1Zka ha~oni~ społeczna':. ~a ltOpę.
We wsi Józefów w domu nr 85
ct\'iem Oh. Chleh OWSkl ego, dokąd ]UZ c.er.t ąrkrGstry TaneczneJ P: R. "':c1 dyr. ',Z!'iflteresowam. pro.sZf'nt. [I llczne przyby
Pory 14 zł za kg. .
nieznani Sprawcy skradli z podw6w dniu 16. 1.1. r. b. ~przejmie zapya- ;;ie~~~~~~~. 2~~.~OOsta~o~~· :~le~~~~ CI:" W lokahl Zgro~:vl?.e!lb. Kupc6w,ul.
·Selery 45 zł za kg.
na platformę na ogumionych koszh wszystlnch sWOlch sympatykow. 23.30 (z Łodzi). Zakończenie audycji i Piotrkowska 40 w sali I-sze,i o godz. 19,30
OWOCE
łach, sanowiącą własność Bolesława
(6976)h:\-'mI1 do 23.35.
zebranie ogólne pranżyelektr,-radiowej.
Jabłka 100-150 zł za. kg.
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odczyty

Centralna
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Trup noworodka

.k.

S
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p.
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Strzelecldego.

D Z I. E N N I K :t Ó D Z K I. Nr 314

(501)

latformy

(o).

Radiofonizacja

naprzód

l

przyłączonych

SZeroko zakrojona akcja radiD-l z
fonizacji wsi,
mtmo trudnośc~,
wkracza na realne tory.
Z nad~M..ycb krótkich meldun":'
k.ów :, tetenu woj. lódzkiegu wynika. że powodzenie akcji zależy
od ..mręiy$tegQ ~i\łania K:Oroite-

do

radiowęzła ków --umuJlld'lliww.amyoh i dolbl1ze u~

vo"szechnych:

W

StrEelcach. Kro-l

gimnazja kupieckie
\",,' Kumie.
Łask

-

i krawieckie

Ra-diowę~eł

w La'S.1tu zra
do tej PĆTy l4· wsie,
radiowęzei w Kolumni.e -

diof.omzował

16 wsi. JeszcZe w lIstopadzie hr. uru-chonliony zostanie radiowęzeł w

nlewyknnysłany należycie. RadiQabonenci narzek~jąna podwyższe~

.

.
,

O PRZETARGU

w .WarszaVi.rle

2) Wiadomości Statystyczne - dwutygodnik, nakład a 4.500 egz. format A4, kolumn 8-20, układ tabelaryczny (bez okładki).
3) Wiadomości Korespondenta Rolnego,' miesięcznik - nakład a
8,-000 egz. - format A4, układ przeważnie tekstowy, częściowo tabelaryczny (bez okłacLlri).
.
. .
Oferty w zalakowanych kopertach należy składać dQ dnia 28 listo~
pada b. r. do Referatu Gospodarczego Głównego. Urzędu Statystycznego
II piętro, pokój Nr. 16, z napisem na kopercie "Przetarg na druk." Otwarcie ofert nastą.pi w dniu 29 listopa:da T. b.
""IV
"'~.
Główny Urząd Statystyczny za.-strzega sobie prawo Wyboru ·oferenta, względnie rozdzieleuiarobót między oferentami, bez ponoszenia jazłomu
. kichkol~iek odszkodowań, jak również unieważnienia przetargu bez po.Placówka O.R.M.O. W Mystako'" dania przyczyn. Szczegółowych informacji: udziela Sekretariat Komitetu
wte. gm. N~ebol'ów, dOiCewiająo zna- Redakcyjnego Głównego Urzędu Statystycznego 'II piętro, pokój Nr. 20.
C,ZIeJ1i,e zblió11ki ztomu, k!tó.ry n.rewą;t.
(K):'. 1996)
plhvie prz:łCiz:}'1l1i srr.ę <:10 odlbooolWY
zn.i;szc:zoneg.o kr.rui:u. p,OIdi ęla [la SlWOim tereuIe zbi6rkę z,tomu p.o WlSii.alc:n.

I

Pabianice - Radiowęzeł nie po~
siada mi'krofonu, dzięki czemu jest
..

Statystyczny

r

lokalnycll.
śniewicach i w Leszczyku, państwo
Bnewy - Komitet miejscowy we szkoła spółdzielcza w 'Sktotach,
drogą w.ióI"ki ulicznej na uadi(l- s~młarQlnicza w Mi eezysł'awowi e,

_

OGŁOSZENIE

przy ul. Narbutta 33
. '
ogłasza
przetarg nieogl'aniczony na wydrukowanie" i zbroszurowanie:
l) Rocznika Statystycznego 1946 nakład 50_ODO egz. format A5
kolumn 160, układ tabelaryczny (okładka kartonQwa).

zbr.o,jo~ytC'h na;pu,dla na młyn ParwJiżądając pl'eniędzy.
Odhiorników w powiecie znaj- kowsl1nego,
Na :zr?-:bowa:ne fi tys. zł bam.dyci
duje się 951. RadiOf.o:nlzacja szkół \':J71St~wi'1i .lPokwibowaiTlii·e' po&ttUgWjąc
~ęp,uje
naprzód.
Z dobro- Elę prrle'C'Zę'CH~ ,,\Va lka zbe:z,prawiem".
dziejstw radia korzysta 6 szkół po-

323 głośrnków.

łów

fonizowanie szkół zehrał4.800 zł.
Dals-'Ze wpływy uZj1'Slkuje ze spneuaży specjalnego i.INWZka.
Kutno _ W porWtlecie kutn-QIWskimn1()ltujemy zareJestrowanych
261 głośników na W91ach, korzystaJących ze zb~ch urządz!eń

Główny Urząd

LblOrka

ch zyki od 36 zł tuzin
Bombki
od 90 zł tuzin

Przygotowanie
dliołot~y

wiejskich

do odbudowy :zniszczonych

I

wśi

nie <rolat 00 radioodbiorników.
W n1edzi:e!Ię, tj. tlJnńla 17 hm. () gOld,z.
Pr'z~wadzon'8 zhió:rka uliczna ~O-.et :r~110 naSłtą:pi w ł:AYwIilcru· .w
.

::SemIl1HUrWm NaThCiZYIC.iJel!siktn . uroazy-

ZIMNE

Oał-.'1JE

POCZTóWKI 80,- zł setka,
- LAMETA - OBRAZKI - SZOPKI i
PO CENACH NAJNIżSZYCH.

\
~LóBKI

BAZAR KATOLICKI.
ŁóDź,

SIENKIEWICZA·49

Ao

-.. -

q1ł

zad. Nr 24. Au/lQr: M.W.róOO.LKrakó'W w dn~ l!. 10., dała 13 t~s. zło:iy~h Is.ve oitwa!l.-:cie kur~ Dm~.a !m~
~~~eMk~~bfu~~u~~~~e~~l~~~O~~~~*~.,~_-_ _ _ _ _ _~_ _ _ _~_~.~(P~rmZ~Yml_ro_A_ci_e~~mS_·W_.K_·_n_y_*~a_)_.~~~
•

kup

głosmkow

dla

szkół.

Zo.l1gaIllDWI\v.aln0g'O z

llnl!Ql.atywy SP1o-

Radcmslm ~'22 wsie są już zra~ {elCzllego PT0e1~tSiębiOirs1w~ Bu(bOlWla-

.

n~go

IIIEURZĘ

Odwla.r w ŁOidJz.l.
na który 2taplisalosię
p-r:zyłączentia do sieci.
'PO-'t1Jwd . 50 UiCZ'eiSltnńIk6w, wy.gl!;OWOllle
Zar'ejesrrowalOO 1,200 głośników zOistama .r.e[lelrruty Pl1Zle.z wy.b.ilbnjT.cih
dzień ciągnienia
• . •. ...."ł..
>1_'
dzia:lruczy na polu odhuidawy m1liłszPOWłecl~. w ~.e:w,szym rzęU:Łle cZOinydll mi-a:Slt i wsi. jalk równiez
im,talluje SIę głOS1ll;!d w s.zkołach{ prZ1elOlrOlWru!lrz{)ne Z"iSJtaTIlll"e p.ra3.4T7lf"'7me 962w4Y8.gra~~ po 100.000 zł. NrNr 45237 175 188 3.02 370 607· 54192
v
1!\'L.)'v.L.<u.
417 542 561 562 723 55161
i lokalach gminnych. Pl'ze!sz1rolen:rIe i zarua'iolllllienJile d!z'~aiłaWygrana 50.000 zł. Nr 41980.
383 402 457 494 535 54·1
Rawa Mazowiecka ~. MiejscQWY ~~y .wti:eijSiki!~h ,z ~al!il1oQ1w.szyru.i m~toWygrane po 20.000 zł. NrNr 76319 600 664 753 762 953 56341
,?n.cml·te-.ł postaW:l
.·l
b'
d'
Ctu'ITIt stO'E,o'\\'an:vml w bud0W'l11ctwllle.
77053 78470
""1 ~ 6C'9 5-,052 083 308 326
So le z-a za anne
v o
o.
l ' \ . d· • ł
,~,.,
ł
.
Wygrane po 10.000 zł. NrNr 13:J::W 1 417 439 572 647 654 695
SL.m-o ·Zle n! rau.. l ,~.wę~e w
, 34398 433,16 58154 75364 81294 86512 58076 536 675 683 692 698
szkcle IHl<WSZechneI. Na raZIe zoI 88165.
.
59181 227 336 367 456 525
stanie do niego przyłączonych lO
Wygrane po 5.000 zł. NrNr 7638.803 970.
.

di()fo:n.i:zo,wane, '1 d:ałszych w tra'k~

-

Na M.sdIe,

A TABELA WYGRAIYCH

II-gi

_

lU Id. 48 loterii

I, "

głośni:ków.

381
247
564
466
402
892
828
564

390
264
596
502
410

950
920
775

11653 20316 30272 33755 40003 54571 II 60<144 74C! 61066 108 436 484 674
73413 82894 86127 95081.
4
v
~
~
n~ rren fia
Wygrane po 2,000 zł. NrNr 5640,834 890 62231 30~ 433 5;)1 670 b3171
,.
Ul rO»'!.o
n;
991111812 14090 487 2005033739 907 787 948 64132 115 270 314 407 517
rą to kwotę wyasygno.wała P~wla- W tyd1 c1ruiacll w sali tiun. KiHń&kie 34~25 40650 44136 46693 67321 68127 ~~1066g19 ~~5 7~~6 7i~5
~~~ ~~;
Brale:•. Kth-7. Dg:4. Gg6, 114, 5g8, torwa Rada N~Qd-owa.
.·;:::tG'WY zespól M. Cw:ldińs1(jf-l-.j 71115 76760 7943~ 83822_ 85253 88347 592 675 779 66016 036 041 080 111
PcS(6 Ugltr).
. ...1_
...~};~d'
. . wyst,a,wil svtuike ZaIP'OIlslMej ..Skilz". 89235 91029 94030 905.97548.
17'" 2
39
~
C
. Krf8 Da? \'V 3 e~ Od::!
.S"leraUk
- pOW'l\n,a;u-o
-o zycla
Wygrane po 1.500 zł. NrNr 1280
., 47
.9 463 608 643 6n2 669
i3"S~~f5.Ęa5:.dó."d1~ e~,'e6,'\ł. g3: miejwo"!lY k'omiteł, który z· prze.
. 2046 5762 7545 10227 11196 14.-816 764 947 974 6723L 252 2~2 743 753
bt: ('lit. ·f' .. ) . . . . _ .
M~~M·'
l..w_
.......... 'un.czne:· uzy .
15078 18116 19120 21576 30462 483' 890 68067 114 144 198 2/0 273 301
'IJ\l~r. _ . . . .
.
. . . .....J N'I't'-O'\.7
•
J
- . a owa" aneczna
131009 33271 0 99 35633
7
376 417 324 470 669 685 717 69182
M.,.a.t. w 3 1)OSUruęCHb~. Za mZWlą- skał 1;000 zł na Zl"ftm'OfOlnzowanie
.'
"
I 380]4 DO
~
. 36574 3 l8? 264 343 388 472 554 729 733 7.84
zwrne
3
IlU.!flIkty
·k'ł
~
l
S'·'
d
ł
""
.
t l ·1
P
1·
03
441
41783
42766
789
43432
881 "'01
Pntia N 14" . tu"·
5Z o i ~W'let t e . : ein-cJa . OCIDuOW mes a1.YCl
o - '46407 47983 48376 51876 545&6 Q7"'iiO '793
l
( 41 339 512 526 850 892
He~ńigfOtr~e 194~r~~a w IDł'e;lU w
Wieluń -.:.. Dopiero 2l pażdzier- s~,:e,g'b,. Czerwonego Krzyż: w sDbo- 59611 62580 64592 65064 177
71010 ~?87 413 558 610 771,72035
. Ind '§k
nika b.r
gam,iz,
K · t i tę! ~;rl!1:a.16 . .11. br., w salach Urzędu 76223 77301 78516 80921 814.22 91811) 112 II,? 360 ~42. 467 484 540 618
.. Vl ,a.
'. ' . '.~.. .iOIWatnro
omI e Wi\Hewódzklteg.a Utl.' Ogrodo'\va 15 93~91 9Q398 861
•
~ 692 74n 807 8n2 873 73111 263 299
ma,łe: Hem{)uen Czarne: Bremerr.
rOO:lOf-QiI1~~Jl WSI. Opodatkowano or.giaJIl~z,uj'e . Z~wę .. T.()i\Valrz~s;,.~ą,
\Vygr~ne po' l.O\)O zł. NrNr 292 I 442 525 640 6~8675 810 911 960
1. Sgl~T3
S~6
zabawy l W1OOzorl.cl w lokala'Ch na CoctaDl - ba-r. bridge 1 lU.n e atraJ{:cJe. 823 1282 445 .2417 914 3215 608 74090 ~73 523 b~4 602 648 6~~ 710
Z. d2-d4
d7----{l5
zradiofonIzowanie p'Ow.iatu.
POIczątek (} godz. Z1-e!.
4291 5454 473 6846 7740 8288 531 7~2 81Ll 75022 OD6 q67 089 2t>b 300
3. c2-c4
d5XlC4
Jak widać z tjllCh któtkiCh mel. dl~~~:~~:O'1JY na p{)moc 9764 785 900 10574 859 11251 12034' ~~~ ~Jg .ff?t~9 5i~1 5g~7 ~~~ ~~~ ~gt
4. e,2-e3
e7-.--..et5
dunk'· d b od . . tw
d"
.
·a .
.~;;)'r..Y '..
• _
650 656 12711 '13384 15773 997 16018 • ~. -,
~
.~'. Q-OGflXC4·
c7,.,-c5
. ow, 'O r . ZlBIS.· -o r? la Jest
P!"OS'lil11YO lak na!bc'Zll'IieJsze przy· 485821 17301 584 919 19542 20774 572 635 656712 748. 805 772",6 278
u
Sb8-c-'C6
szerolkoZi1"'oz;um!'(me l w mJ.arę mD- bYlO1e!·
804 21184 3Fi5 43'" 506 657 840 22414 456 519 567 640 672 685 726 753
7. Ddl---e:2
~~C7
żłiwośd wy;rooI'zys!ywane. Jedyni€!,
801 89423782 8~1 24382 890 25164 ~~~386669~7~6~8~3~3a2~9i2~868~o1~l
8~ ~b'fi-d!
QfO~7
napotyka 'się trudności przy zaku"
'o-ftIH. WftIBS"lIIUi{lffi
521 26164 209 305 381 27409 2818813"7
4R5 ..181 487 490 '513 7'='0 ....732
0
9. y ~Cv
~
' . . l '. .~.l.h'
',' ' . . ."
6
.Bl/;U~ '-ł8.lIPw 1J .. 'llm(jun.~tJI
29256 385 474 30484 31002 151 283 ~
_'3
~
-.
10. d4Xc5
Ge7X~5
. !lle ra'UIV.v'U lormKOW 1 InstalaCJi.
. ~gierz. ·",..L;J-1'-a 6, tel. 26 i "'4, 1. 324. 743 32120 903 98933498 816 ~58 803 810 820 84~ 940 80306 38~.
.1 b' J . '
b.
~
"4478 35273 679 762 9-6 362':1 38
,,94 397 557 649 61<:> 893 81006 060
Cza~.ne . roze>.I?Ta}'y 'J.e 1IU,~ n~ęc:o ,ezf, ~
(
31? 159 201 282 289 298 368 380 440
~a:rwme,! pozYCje blatyc;h l?Z. Jl~4e~!
POSZUKUJE
1 509 847 39400 689 }20 41368 5D,j 520 538 610 705 731 750 936 949
zy.v~nac,. ,za l~sza. \Volna 11l?i1!a _!,e~
inżynierów, toolmików, fachowców 4~665 752 8_59. 43140 5~2 645 929 82014 045 074 184 186 201 412 500
w iCh :poolaidam1J.l, poza tym n1eZ:lęcz
z praktyką- 'W branży wełnianej 1 4 . 111 234 4b300 283 46~98 351 389 529 577 613 693 723 791 83005 <>&3
nie stoi czaTJla dama.
~16 47008 184 583 599 826, 876 883 323 339 s50 552 84023 130 192 416
11, a2-a3
0-0,
do: prz~ zgrzebnej, tkalni
'±8217 879 914 49324 665 50221 521 520 602 685 690 8r;'006 026· 271" 326
12. b2---b4
Gc5-e7 .
II!I
miftełem farbiarni, luźn-ej, farb. i \vykańcz. 516~2 690 52196 !76 8~9 91212 983 331 389 409 448 587 649 708 802
13. Gcl--b2
1ł.7---;b5
wtOP
oraz kalkulatorów
53104 ~4882 Q939 50255 "191
8~7 815 827 86D92 157 289 357 421 43-5·
14. Gc4~d3
bc8-h7
III
f
57948 ..,93 5,-,337 410 59064 Ll93 0;)3 502 561 596 696 753 762 884 941 977
15. yYal -rl
·Wa8-c8
powla oV/ym
(6914)
768784 794 869 61191 ~l~ 926 ~2402 87060 l'H" 277 357 496 512 583 673
16. St3-g5
h7~h6
W-udzie!l~n-e miasto PaJJiail1ice zo807 63054 64.312 899 60216 354 4911719 n6 740 828 850 88040.. 072 194
17. Sg-5-e4
J
~6230 239 28768224 71050 576 72148 231 249 305 311 329 332 373 408
Bia~e W}l\votahr ko,rzy&tne dla nich sta~{) PQJdrrrles:iim'O do gO'dnośoi miasta ZAWIADOkilENre O PRZETARGU 13449 74846 75171 418 76114 901 126 445 647 651 664 698·759 764
oołab3enie
krÓ'lewsk-iego ~rz'YtUa IlOl\viato'W~'>1Q. Prez:v:dwt miaista jest
OgólnopQłskie
Ziednocxen:e Pa- 918 77233 96a 985 78707 79083 298 1893
89207 484 494 561 624 626 629
"
jedm-otoześthi!e starootą glmdzk:im,
bryk Artykutów i Tkan~n Techmcz· 453 743 80639 -670 935 8~238 85~! 661 686 776 784 816 818 826 871
.czarnye!h.
17, . . .
Wf8-d8
ny-oh P~ \VłókienniczegD 0- 9~4 82130 ·83140 191 . 610 8438~ ł 90214319 361 551 612 634 783 831
18. Se4----g3
Dc7-b8
Działki
gtasza pl'Z'etallg nawyk(manh~ re- 8i)~36 344 531 573 86814 87030 1851976 91095 185 333 602 748 752 84419. f2-f4
Ge7...:....(l6?
ffioutu w bn-dynku. pofabryc,z,nym. 200 3~9 352 849 88~86 89302 445 92025 163 213 388 478 657 871 874
,Błąd
z.nakomi.c:-e w\.---:lmny$l:aillY
Oferty w zalakowanych kopertach z 479 90D50· ~70 91934 9.:;009 131 91153 t 932 93058 069 095 125 231 251 285
Qrz.e1.,. DTlZecl\\':tlli'k:a.
nap2lSem "Przetant na \\rykon1ł'11J.e 1'e- 7g4 741 90476 543 96671 97520 939 289 364.456 505 851 943 94046 t37
20. Sc3Xb5!
. a6Xb5
Zrurząd mtejSki wy:eLzi-edił 8 ha z1e- montu w budynku -p-oiabrycznym" na- 9D4 98124 99183 204 912 936.
331 619 681 726 751 824. 972 982
21. ObZXf6
2:7Xf6
mi uprawn.ej pooogródld działkowe leży składać eodzien111.e (oprócz nieDalszy ciąg "wygranych po 250 zł
95049 105 155 255 275 280 289 300
22. De2-g4X
Kl";J?;8-0--f8
dla rOlbo.tmków. Z wydzieloil1oj p'o- dziel i świat) między godzina 9-12
z I-go dnia ciągnicn!a
. ,!,~S ricO 578 figO 647 736 767 96275
23.:Sg3-;...h5
Krf8-e7
w:i-erzmm uŁwoJ"ZiO[I1;'O 87 działek.
w sekretariac~ Ziednoczenla. Łódź,
49628 94 862 94g 50046 059 314 331 i 511 559 613 ,655 659 97362 642 686
Gd6-e5
ul. Adama Próchnika Nr 1 dD dnia 301 410 426 455 655 693 701 703 720 i 741 98085 '201 219 359 5W S39 706
2'4.D.z4.-;-,g7
. Czamt1ie ZWralCa,!a już f.iigul'ę, ale Łask
18. XI. 1946 T. włącznie, godz. lo-ta. 779 780 876 51041 114 366 511 800! 724 826 872 925 9S1 99057 136 250
nwachrnjk gra na ma:ta.
Ślepy kooztorys oraz bliższe inlor- 958 52175 265 349 418 555 609 629 ~ 259 484 595 617 624 710 728 8,10
25. Gd3Xb5
Wd8-g.8
Opieka nad grobami macie Otrzymać można na mieis~u. 742 754 776 926 978 53015 022 0311 856 920.
26. Wdl---d7X 1
.
Z.i'ednoc.zeni-e zas-trzega sobie pra-I
!
Topiętkne '!TOisw1ę,ceme ma na celu Z mi.qatY"lvy P-Olskie:go Czerw.one., Wo. \v1T'boru of-e-r--ema bez wZf1:1ędu na .
Wygrane po 250 zł z U-go dągnh-:nla podane! będą jutro_
.

.

...

•
..'
.
~05Zt instalaCJI Wlraz z radlood... ___lł>io:r,p..!i:J!ciem wyniesie 40.000 zł któ-"~
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bianice

r

dla .robotników

ni,e tyiko odcią;glnięci,e króla 00 obrD,ny puniktti f7. ale i. zaodrunoo.v,1lę- zwlą~ame Scfa..
~, • • .
Kr.e.7Xd7
21. Dg7Xf7X
Kfld7-..-.d6
28. Wc1-.cll X ·
GzaT.ne poddały się, ala·S1tęp;ulemail:
w 2 pos.

/

go. Krzyża Oddziału w PabWtreaoh oeny.
Kr.450 1lA
ro~o Komit-et op~i nad 111""'--_ _ _ _......_ _..................._=-......- -......"·,...

grobami wleglych w osta:tmej wojnie.
Zadamem Komitetu Jest a\:s;.humo-

-----""""""'"""..,.."=,,..,,,....-----,""",.,,""---.
. . . --.
I J:

W KRO" T C E U K A Z· E

.1t">
"

"'l

warne SiZ'(2a,tkÓ'W· hOlo'\\'iWkow z grobów m.ajiktjącyoh się na terenie pC}wiatu i. }):r.renri;esi~ie i;yoo na wspól'11
* *
ny atllOOItarz 00"-aJZ sta:Ia op1flka na:d
Nowe władZIe najruchli\vsz
.~ grwamL ś
. Łoozi kluibu sza:c!howego P
eJ no w dniu}' wię~a Zn;ta:rłyc'n' renraY~CA uk-011;stytuowały się w. skla~ ~ to=c:re u:hc:ne~ 8 tys. f> lct~dzre na.stemlJącym: vrzewodm.czą;·:y ą
ę p'r~kaza:no Kom.t-ato\v'1.
przegląd
- lnŻ. Nl!koraiew. ,zaSltę.nca przew.
ł
- Bieehota. sekretarz - Kaczmarek
apa na m yn
ska·rbnik i ~$oodaT7. - Katajew. hi.
bIliotekarz _ Pchl;n~k:, referent za-. W nocy 5 hm. we wsi \Vólka. gm.
Wydawnictwo Sp. Wyd. WIEDZA II
WlOIdUw - :VVróblew~i.. ....
Wirdawa1 b~a ztQt.ona z 20 ~ooni- i~_ _ _- _ . . . . ; . . . _ - - - - - - - - -......._""""""......._ - - - -.......- - _.......
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Tygodniowy
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NI" 314 (501) D Z I E N N I K

{kr 2000)

......,,----......J
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Ó

D Z KI

7

Wybory

Komite~ów

Nr SKLEPU

Sklepowych P.S.S.

W

Tuszyńska

9, 59

110, 81
107

139

Szkoła

powszec hna.

Abramo wskiego 8 -

Szkoła

ŻydQ~ w
pOOaj.e do wiadomośCI, iż z
dniem 15 bm. r<>2P-OOZyn.a się pN~re.
Wojewo oz;ki K-omi>tet

Kopczyńskiego

Szkoła

54 -

Drewno wska 88 -..,.

Szkoła

za okazani em legitym acji
Poc~tek

Prz-ereiestro-wa'l1ieodbedzń.e

przyjm uje

OGŁOSZENIA I PRENUfi1ERATY
z dostarczeniem do domó w
w "SKL EPIE PO:fv10CY SZKO LNYC H
Piotrk owska 96. parter front. - teL 2] 2-47

się

w
Wydz.i,ale Ewid~ncH, ul. Śroomi:ejsoka
33, I piętro. cooz]ennie (prócz nile-

powsze chna
powszec hna.
powszec hna.

dziel) w godzinJaoch 8-14 i 16-20.
przy przere.iesŁrowamu należy bez
względni.e przedstawić dotyohozaso-:-

członkowskiej.

we

o godzini e 18,15.

zaSwładczeme

kolejności

odbędzie się w
n!U1ne~

do{ychozaSO'WYCh

rów ewidefltcyjnyo"Ii
W czasi·e od 1~-.go do 28-glO łitsto
pa,da numery ewlidoocYine! od 1
do 27.000.
od 29. Iilstopa.d-a do 20 gt'IU<1nda
od 27,000 do końca.
.
.
Wojewó dzki Ko~et ŻY40wskl
A ~.2.-..l.

.OGŁOSZEmE

W SPRAW IE ĄłASzYN DO"WY SWIET LANIA PLANó
W.
Dyrekc ja Okręgowa - Kolei Państwowych w Łodzi poszuku
je
firm z dziedzin y maszyn do wyświetlania· 1 wywoływania
planów
i napraw y tych maszyn oraz artykułów i części do nich.
Wycz'ó'::,?ują.ce oferty należy składać do Dyrekc
ji Kolei W Łodzi,
ul. Śródmiejska 20. dla Wydziału Drogow ego.
(p. 2077)

H

o rejestratc:ii.

Prz,erejestro-wamie

W Łodzi.

m.

.::rTVUllWelSka 33

:

I KURSY SA

m.

o - '- - - - .

(. ."

Logik a

-

4-6,\

POSZUK1WANIE PRACY
_ _ _ _ _....._ _ _

8'

DZi E N NI li:

Ł

(»

D Z K 1 ,Nr 314 (501)

MAGIST ER praw. tłumacz przysięgly: łaciny, rosyjskie go, ~e
mieckieg o •. francusk iego, angrelskiego Kilińskiego 36.
(6S5\})
__
KURSY Centraln ego Zwi4ZkU stenogra:f6w i Maszyni stek Rzeczpospolitej Polskiej Kilińskiego 50.pod
kierowni ctwem Wojna.ra · - PIOtrkawska 83 pod kierowni ctwem B~e
lewskieg o przyjmują z8.I?isy n8; stenografię.. maszYIlOp:!same, kSIęgo
waM, k0r.espondimcję.
(520B~p)
o

_ ._ .

_ _ _ _ _
...;....--

MATRY MONIA LNE

lSAMOTN A, samodzie

lna, wiek śred
_..........- - .ni· z braku znajomoś
ci chce po• • !l zn'aćP8.na od lat 45 do 55, inteliTh"'TELI GENTNA zdolna. PrzY.J!lllę "''"ntnego o prawym
charakte rze•

p..~cę, bim::oWą•. Zgł.OSZ. ~la. ,OZ.len~ IC~l matrYm onia1nY
.-. Oferty pod
nik Uldzki. "Studen tial..
<8555-p. "Blondy na".·
(5453-p)

..

~==~====~==-

(Ry's., z·PIilsma
",;;.~ .~'"

aJ1]I&'iel<Sikie~o
MiT!l(llI" 1946).

~Na1y'-Jobn

UCZCIWA panienka ze zna,jomOŚ
Róż N E .
maszyno pis ania szuka pracy CiaJ
od.
' .
źaraz. Najchętniej do pomocy biurowej. Oferty do Dziennik .a ŁÓdZ.- .PRZ"YBŁA.KALA się
suka (owczakiego pod "Uczciw a",
,(5452-p) rek). Odebrać, Ruda, Rudzka fi
dawn Piłsudskiego.
(6971)
BU'iYNO WJlNY buchalte r-bilansi
sta I-rzędna siła, obezmfuy Q_okład-- ARTYST YCZNIE ceruję
wszelką,
nie z całokształtem . ksi~gowoAci garderobę. śródmiej
ska 6. front,
przebitko wej
oraz
biu;awością I p. m. 5.
(ag 274)
pnyjtnia 'ppsadę kieroWIllczą... ;;Fowa~e zgłoszenia pod "Z. ",(}. :PRACOW NIA futer
_ Sabat M.,
. (5451-p)
.
_ _~~~___- - 'piotrkow ska 92;67. tel. 216-54(6796)
JrS]]j}QO wY-bIDm sista, kalkulato r.
korespon dent polskO -:r;tiemie cko- WYTW~RNIA PUDEŁEK TEKf:mncuSk i, doświadczony handlo:- TUROW YCH - R. Plt!skow ski. wiec, zmietli posadę. Oferty "Od- Łódź, IG1ińskiego 55.tet. lfiu-85,
pówiedzi aln.y"· do· ,.Dzienni ka lJc'idz- wykonuj e -wszelkie go rodzaju karkiego ",'
(53Si-p)
(546Z-p) tonaże.
t....
-BIEGŁA maszy:ni stka ma wólne go- ZDJĘCIA do legitYJ;Il
acji.
oraz
r?dZinyPópołudnłowe. - Oferty do bOty, 8.nla.torski~
ę w .Cl~
Admini:;r tra.cji pod ..l?opołudp.ie". gu jednego dnia. wyk0!1uJ
Leg.on6w
1,
•
t
li(~463-p)
(ag, 252)

l- . :.-

"Da,ily

szaleje

mama prosi

.·~ . ·~pók'Ojrną chwilą.
'lł~iedę .tylko do niej

~imiecha się mile.
W ;;>k~ńcumówi: ,,Matko
Nłemą.dfz~5 zrobiła
~e{.". ła.ldeg~ chłopca,

Jakła,~a~
,~:Jnictst teraz
mnIe.
. (b1ie\V~sięi sarkać
'tIi1!~;'było lepiej

L1)~ĄR.ZE DENTYśCI

POSZUK IWANI. księgowi rutynowani na Dolny ślask ··i J"oniorze
na. .dobrych warunka ch, mieszkanie zapewnio ne. Zgłaszać się Ogólnqpolskie Zjednocz enie .PrZemys hl
Kapelusz niczego, Wydział" Personalny. Gdańska 93.
(5407)

I

.

AKUSZERKI

,..,_ .....- _.............."""'..._ ..........._ &IASZVNll ao pisania,
Uczenia.
(kalkula. cyjne - automaty - zapisuJące) i szycia Kupno -sprze
~ _
naprawa. Południowa L
(ag)

f

~__________

SPRZED AM ketel maszynę z.· podAKUSZE RKA Woitasie wiez. abitu- ~tawa. l:.imanów skiego
17, tE'I~.~fl"fl
rientka Warszaw skiej Klinikf Pro- Nr 116-89.
'(698 4)
fesora Gromadz kiego. przylmuj e.
Pomorsk a 43.
(5M8-p) SPRZED AM kuchenkę szamQtoWll"
•
f
przenośną,. Limanow skiego 17.
.
-~
(6981)

LI'.karz-denŁy:sta ZOFIA BALICK A CHEMIK CCZKA} .. do
_WYtwórni koprzyimu ie od lQ.-.c-13 i od 16--019. smetyk6 w poszukiw any.
Offfly do
Moniuszk i 11. II piętro tel. 151-15. Administ racji pod' "Młody".
(5414-cp)

:POTRZE BNA· dz1ewiar k,a na sa....
neczkową.· maszYnę. - , Wiadomo~ć: ZĄ~IN~ pIes
- WJlc;:ek. O~prow~Rzgowsk a 31 Dumka' od 4--7 WJe- dZlC za wynagro
dzemem .Plekarm a
ćzorem.
•
J
(5458-P) Kulińskiego, Główna 2.
. (6978)
-",
ł::T~~t!!!'sk~aT-7s~~~nt~~1s~)· . NAUKA WYCH OWAN IE

GOSPOD Th"'l do prowadz enia go'sPQdarst wa domoweg o potrzebn a.
Wiadomość w piekarni . Główna 2.
(6978)

.'Pręzn,o

WAR~~4W$\Km .1'~ABORATnRltfM

•
WOJSKO WE
PRZEDSIĘBIOR- 1JNIEWAżJ"ot"'IAM skradzio ny indeks
STWO' BUDOw:r.A-1'ffi
poszukujesŁudiów, wydany przez Rektorat
inżyniera na stanowis ko' dyrekto- Wyższej Szkoły
Gospoda rstwa Wlej
1"8. mechanie zne:i fabryki
stolar- skiego na. nazwisko
skiej w Łodzi. Obiekt duZy. Po- Dygasińskiego 10. Kopik Marian,
(6982)
wa.tne- ofprly: WPB. ' Warszaw a.
Al.WyZWol~nia 39:t~.
(kr 200m
UNIEWA
FOTRZE BNY goniee do roznosze rozpoznażNItU! zgubioną. karle
wczą na nazwisko Kulesza
ma gazet. - ZgłasZać się: Admini-- Marian,
Ogrodow a 28, 11 sień. m 1",
stracia Dziennik a. Lódzkieg o, ul.
. •
(697Br
Piotrkow ska 96; m P.. pokój 814.
(wł.) lJNIEWA
tNIAM zgubioną, kartę
j!1ą. metrykę, ślubu. 2 me
NAT~ciiiiIAST-~h-;:~b~Y' inteli- flWa~aCy
trYki
dziecinne
na nazwisko 1Icnugentny goniec. - ~g~?szen~a tylko
Weronik a. żeligowskiego 41.
osobiste.... Czytelm~. PlOtrkow - lik"
.
(gr.}
ska 96, m p., pot..""ÓJ 304.
.
"
P~STWOWE Zakłady Wydaw· UNIEWAżNIAM
zgubiony dowód
nietw SZH;olnycł\. Oddział w. Lodzi. osobisty, kartę rejest~acy
jn!1; RKUPiotrkOW
..Ska 123.' poszukUJą wY.jL6. dź-.powiat na.naz.WIeko ~lOtro.wkwalifikO WAilego urzednik a - faktu- ski Antoni, wieś·
Wierzchy . gm.
rzysty.
(p.2079) Długie, pow. Brzeziny .
(6976)

POTRZE BNA natychm iast repeŻ3-rka do elektrycz nego podnosze nia
oczek. Limanow skiego 17. tp.lefon
Nr 116:.s9.
(6989)

Na,; drewni anym koniu,
.'
-'H~· jilk' po błoniu.

DRNTV~TVJ~ZNE uzupełnia precyzyjnle wszelkie braki w uzębieniu. Piotrkow ska 25. m. 41: (624) FUTBO·~męskie oposy.
w· 'dohrym
stani f> sprzedam . WiadomoŚĆ: ':1'",11'\Lehrz-de nty!!t.'l TADEUS Z MINTl[.. fon l00.:s5.
(6988)
leczenie chorób zębów, jamy usf-I_......._~................___
.....""'"'''''''''_...
'lej. zehvsztll czne_ Pohlrlnio wa 41>
telefon 288-91.
(5645) ZAOFIA ROWA NIE PRliCY

POTRZE BNY praktyk;~t do skła U:NIEWAż~"'IA"lf Skradzio
ny dowód
du . farb. WynagrO dzenie dobre. osob\sty i świadect
wo przemysło·
L6dt, 6-go Sierpnia 21/23. (5416-p) we na nazwisko Biesiekie
rski Stanfsław,
zamieszkały U-Listop ada
MONTE R samocho dowy. samodzieł Nr 18{25.
(5461-p)
ny. -jjierwBZOrz-ędna siła l chłopcy
.
z prak\:yJw , natychm iast potrzeb- PBZYB'Ł~KAŁ się
pies
dog.
Do
ni. WarsZta ty samocho dowe.. Za- odebrani a: Ogrodow a
ia.
Basiński.
tl\enhofa 30.
(6974)
", (6987)

.
SAMOD ZIELNA gosposia z dob:-YIll
gotowan iem potrzebn a n~tychml.ast.
Zgłoszeni
5S.
m. 24. a: ul. śródmieJska Nr
(6983)

e.:j' ~ałym. miesz1,raniu

"
Dentysta . WODNH 1KI. STA!"fISJ,A:W
specJalność: korl?ny l mostkf
porc p lanowe. AndrzeJa 11. telefon
NT 154-12.
(5781 \
_ _ _ _......_ _ _,....._ _ _ _ _

U~i'IEWA2~"'LU{
~gubioną karle
roz'OcznawCZą. Nr 00757, świadectwo
szk{,lne Nr 46'7/44, leg. służbową 1
inne na nazwisko KOlrubińska Stefania, zam. Szosa Rokicińska 7.
.
e
(5464-p)

POSZUK UJE się szofera - mec~a
nika specjalis ty na motory "DIesla": Zgłaszać się pabianic e
pa.ństwowePrzedsiębiorstw? Tran
sportowe ul. Piotra Skargi 51.
•
(kr 445j:l'>D

l

.

ZNANA FABRYK A BATERI I w
pełnym ruchu. produkui aca. z-kom
nletnym urll:ą.dzeniem.· klientelą. anarat<;m sprzedażY, receptam i, z
Dowodu chorobY właściciela natyeb.
miast do snrzedan ia lub wyazierŻ'a.wienia. Oferty nod .•• pół miliona"
~? Adrni~iRtracji· ~ł~r;nnika lAo7.,nego, ;piotrkow ska 96.
. (6978)-

E

Kr 449/M "L==:::~::::::~::"~---~------~

I

MATERIAŁ na
kupię. WyDr RATA:YS KI WITOLD chorohy tw6rnia czapek. czapki
Zawadzk a l.
chirurgic zne i kobiece.
Andrzeja
(ag 293) ,
Nr 7, od 4--7.
(5163-p)
MEBLE,
sprzedaż
kuPno.
Zam6- - - - - - - - - - - - - - - l w i e n i a ~ zamiany Piotrkow ska
Dr Henryk PROCHA CKI, ch?roby Nr 275 (sklep Galar
ł
Bernacki
}.
skórne t wenerycz ne; - Legron6w
.
(ag)
Nr 17. gOdz. 1~1 1 3-;-6.
(5810)
____.......'-MENTO L, olejek miętowy. olejki
Dr RATA.J-~URAKOWSKA, spe- perfume ryjne, glicerynę
cjalistka . chorób sk6rnych , wene- kosmetyc :,;ne. Z,;kup:i ,. s~wce
k~dą. ll~ć:
rycznych u kobiet. kosmety ka II" .. ENOLĄ
l..6dz,
karska Piotrkow ska 33. godz. 12 go 24 tel. 177-00. Nap16rkoW!J~E'
(p. roi3}
do 1 f3 do 5.30.
(k/116) KOSztJL E męskie. sTlrzeda~ hurtowa. Piotrkow ska 84(6. (5190-p)
Dr med. LENCZE WSKI, choroby
.
kobiece i aĘ.1,lszeria. Obecnie: L6dź BRULIO NY, zeszyty.
Sienkiew icza.51, godz. 3-7. ,tele- kulatura oraz reperacj papier, maa wi,ećznych
fon 181-47.
(5172).\ oi6r. - ł'...6d!, Piotrkow ska 9S. ....---~_".-..,.._.
Sklep Pomocy Szkolnyc h, telefon
Dr TADEUS Z CHĘCIlQ'SKI choro- Nr 212-47.
(wł.)
by
skórne i wenerycz ne.
Piotrkow ska 157,. tel. 203~11.
ARTYKUŁY Fryzjel's lde i Perfu(5299-pl me:ry'11.o - KosIDt\ty czne Józef Po- - - - - - - - - - - - - - llławski - Mdź. Sienkiew
icza. 6R.
Dr [)()BROW OLSH:J., specjali.s ta Telefon 152-02.
(p. 2078)
chorób nerwowy ch i seksualn ych ..
----.----.--'
.
"
Przyjmu je od B-5 Kopernik a 6/3. SAMOC~6D osobowy
,,'Hanoma~
.
. 4-ro cylmdro wy sprzedam
. - WlaTel. 186-00, .
(ag) ć{omość: Lódź, Zawadzk a 8/a.tele fon 269-57.
(Icr.453j M)

PRZEMYSI..OWO-RZEl\--fiEŚ:I..1>;"'ICZEGO

w ŁODZI.
.
. codzien nie od 10--12 i od 16-18
Za,pisy kandyd atów prZYJm
uje
(5398-p )
kancela ria.: Wólczańska 27.

INSTYT UTU

SRFłBRO' złoto -.złom kupUje k8ŻLEKARZE .
dą. ilość. Zegarmi strz •. Mdź. Piotr~
........_ _.....................""""....._ _..... kowska 4,
tel. 141-64.
(6966)
Dr med. GUSTA W &IARKIE WICZ, FOTOAP ARAT, zegarek,
specjalis ta chor6b wenerycz nych biżuterię, złom srebrny,brylanty ,
złoty,
l sk?rnych , Piotrkow ska 109. m. 6. znaczki filatelisty czne,
kupisz _
Telefon 138-5 2..
(ag) sprzedas z najkorzy stniej w "Oka"
_.- zji". Kilmskle go 47.
ag 282}
Dr med. SIENn:O KSAWE RY, "specjalis ta' chorób sk6rnych i. we- HAFTY artystycz ne,
sztandar
y,
neryczny ch, pęcherza - przyjmu - proporcz yki sukniowe
je: L6dź. ul. KiIińskiego Nr 132 Zofia Pytel, Kilińskie, bieliźniane.
go 61 - tn.4.
w godz. 12---2 i 4.-6, tel. 205-55. Gł6wna 12. Sklep.
(5434-p)
(4956)
STEMPL E kauczuko we. Na proDl' AWIĘCJLO ADAM chorOby ko wincję wysyłamy za
zaliczeni em.
biece j akUszeri a. Zawadzk a 38 go "EI-Cha- Film", Warszaw
a, Jerozil
jzina 4-6.
(6026) limska
(Kr 1911) POTRZE BNYkra wieo sztukow iecPOTB
ZEBNA
gbsposla unrlejllCS
i podl'eczn y na robotę męską.. An.. gotowad do domu
Dl' med. B. TOŁCZY~SKI spe- PASTĘ do obuwia
lekarskie go na
terpenty
nową drzeja 'Sl m. 2. Kaczoro wski..
cjalista chor6b uszu. nosa j gar- po cenach reklamow
WYjazd .. Referenc je. Zgłoszenia:
ych wysyła
(6963), Piotrkow ska 121 m. 1.
dła. Sienkiew icza 37, Ordynuj e pocztą
czwarWYtwórn Ia
"Promień",
codzienn ie, godz. 1.....:.a. 4-6. Tele- Lódź. Sienkiew icza
.tel~9d godz. 8-6.
(6959)
63.
(2561-}J)
fon 269-01.
- ,
(ag) _ _ _
3
.
MASZYNĘ Singera, krawiecką,'ta- FABRm A Urządzeń Termont
.
enh- POMOCN IK{(}A) księgowego. O'b'Dr med. M. Z"AURMAN, specja- nio sprzedam . Jaracza 14
m. 45.
nicznych . Udź. Targowa 57 zatru znajmion y :z księgowo
lista chorób skórnych i w e n e r y - '
ścią :prze(5425-p) dni elektrom ontera i ślusarza wy bi&dwą. cznych.
przyjmu je' 8-10 1. 5-7.
potrzebn
kwalitiko wanych i 2 robotnik ów. my li tylko na siłyy. Refleldu jeNawrot 8.
(ag) TRYKOT bawełniany,
wYkwa1i
jedwabn y
{MOB-p) wane. Oferty mb: .,W. P. B.fikoi flanelę kupię. Tel. 204-42
do' Adminis tracji.
(kr. 443-M)
Dr ZOFIA SKONIE CZKA, lekarz
(p. 2058j
---~sz ·t l
K h ó k ' rst
chP! a a
oc an w a. specJ=", 1 .li OKULAR Y, strzykaw ki, i;",1'mome POTRZE BNY od zaraz doZtll'Ca no ORGANI sTA, . najęhętniej samot.
y do magazyn u do Sp6łdzielnIlny, zoetanie przyjęty.".natycbm
~r6b nerwowy ch. - prz-Sl'lmUJe
try lekarskie i inne. Ló~, Now(l-! c
iast.
" _ Piotrkow ska 73".
Urząd parltf1aln y Wygiehl 6w _
mćkno
UIL• Piotrkow ska 16.' Telefon miejska B.
(Ag.
285)
276-43. Bezanie elektrowsfrzą.sowe.
319) kjZelowa ,' wOJ'. ł6dzkie.
(e36S-p)
. ....
.
.
(248-p) GmrOW E 01luwm kalosze repa l :.,."", ,,,,,,,,
,,,,,,,, ,"'...."',,,,, ,,,,,,, ,.....,,,,,....., ,......, , , " ' ,.....""IE
ruje,
WUlkaniz
acja.
Legion6w lS.
Dr med. S. żURAKOWSKI, s p e c - '
jalista chorób Skórnych , weneryc z KUPUJ EdI!lty nawojow
.
e. Zakład
nych i moc.zopłciowych. Piotrkow - Elektrote chmczny . Ul.
M. Stalina
lika 33. g. 12---1 i 3-,5.30. (r 116) Nr 11 tel. 151-34.
(5207-ł})
--".' -KUPIMY kaMą
Dr LIDO ALEKSA NDER, choroby wych, materiałówilość obić meblodekoracy jnych,
uszu. gardła. nosa przyjmu je firanek i przyboró w tapicersk ich.
8-10 I 4.-6. Przejazd 6. tel. 10\:~). t~o~ :-\t:r~a~57_~~
krU~;7~

I"

I

Dla w-y go d y .P.~. Pu?liczpoś~~
Administracja "DzIe nnlka Łodzklego

jestrmv anie wSzYstk:Itch lydów parejestrow anydh w, KomJ.tede, a zamieszkałych obecme na terenie Łodzi.

_

•

O

ŁODZI

Ł6dJzi

LOKAL ZEBRAN IA

~51

Wejście

KOMtINIKAT WOJEWÓDZKIEGO
- KOMITETU i:YDOWSKIEfiO

na

I

BIURAL ISTKA księgowa. poszu- BADIOO DBIORN llU
_ naprawy ,
~e:Q.racy. Oferty pod ,,5406-p" .
szybko, tanio! Porady. sprawdz anie
. .
(5406-p) radioodb iorników bezpłatnie. Fir;Ult~ic:kanarka l"~
ma S. Koralczy k. Piotrkow ska 228,
~""....., ........... _~~"...........
"""'-" '"..............." ......" , ,....., ...._ , , _
tel. 208-14.
(5004-p)
ł.QV..LE
",.
- ~"
.
~
.
I...-""!"'-....._ ..................__....
BmRO
Buchalte ryjne "Renoma .··.
- i
SAMOTN Y poszukuj e umeblow ane Łódź, żwirki 3. teL
ltedakfl'1,flitlczłibly ANATOL MIXUŁKO
110-52. Organigo 'Pokóju zgłoszenia pod ..1000". zuje i nadzoruj e księgowoś
(J. Spo,
(5M5-p) rzą.dza bilanse i analizy. OpraeoAdr.eiJR edakeji .i Administ raoji:
•
-'"
wuje
plany
kont.
'J6~t,. }>io~kowl>~ iH>:tę.l'efO!l 123-84. - '. Redaktor przyjmuj
{p. 2033)
e c0- poszi:1KUJĘ sklepu małego cendziennie od godz. 111-714;·· t~. 207-18. Sewetarz Redakcji
od lO-ej trum miasta estetyczn ie urządzo T-ŁlJ1ItIACZ PRZYSIE
do Ul-ej. telefon' 1M:.aa~ ......Reda kcja· rękopis6
Gf.'I?':
rt}t!wjnego
na
perfumerię zaraz. Zgłosze
w
nie zwraca."
~ treść i .tertninY~9t;łOS7eń .nie bierze odpOwiedz
nia do Adminis tracji D~ennika s1.'i, angielsk i. francusk i. hiszpań
ialności.
ski,niem
leckL
Korespon
dencje,
L6dzJde goPod ..B. Pilne". (-5.8!i9-p)
podania. - Piotrkow ska 84. front,
DZIAL UGUlSZE :R :.PiotrkoWs~ 96. ,In piętro,' czynny od
9 do 15. Z~1E 2 pokoje liS kuchnią
pierwsze pięh\o "- od trzeciej,
na
OENY.· OGŁOSZE:R ~ .'. z8 nrl.linletr .szt)a.lty poza tekstem2
,
(678:»
lfekr ologi zł. 15.-Z8. 1irllimetr szpalty, Drobne zł, IQ.- lł. .20. Południowej na 1 pokój z kUchnią.
(najmnie j 100.- zł). ]loszllltl wimiepra ey t rodzin za wYraZza wYI'8.1I dalej od śródmieścia. - Zgłoszenia
{najmnie j zł. 50}. W,.. num.erach " niedzieln ych itiwia,te zł. ó.- pod .,Południowa" do Adminis tra- OGRZEW NICY! Komitet Organiza cznych
cji.
(ł:i4M-p) Cyjny StowarzY $zenfa Ogrzewn ików
1i0 proc. droiej; Rachune k ~ekowy~P.K.O. oddział w Z.odzi
N-VII 587.
Polskich prosi wszystki ch Kolen:wTR'y .. lrTT..'r1TW· ~ ";"Ił,,:rrrt.:r.u, góW Ogrzewn ików.· którzy
Zuvu. J Vł.'lAU . n&:tl"1Ułl.....~ . wają. potrzebę'
Wydawc a: SP61;Dlli IELNIA.· WYDAWNlOZA .. CZYTEL NDt"
odczuzorganiz owar.ia 'sie

_=--

.'

.

,

Odbito w c1ruhnd Sp. ,lVl"d. ttOzyłelnik". Nr·4 ""'="_ _ _ _ _ _

Łódł" ~włrJd ł.

_!!!!O'.-i. . .-.,;..-;". ;......." " " " - - -_ _....._ _ •

"

;

.

..•.

·"c. _

".~O

natlsyłanieswycb

zg!oszeń.

lJNJ:EWMNIAMlmrtę ewa~pod a.dresem:
. Warszaw a. Widok
na: na nazwisk o' llroktreiew ska" ;ErEl'-Nr 22cJ4, do' <lnia
2. 12. 1946.
. ien~L Z9ilD! yI~ I'Q1ll9l'5K a 131 pa. 1>1
.(kr.1995 )

