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Według ;;eoficjalnych ~ynikóW·frMcwencja. wyborów. :;~: PQlsce
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ń,lam wrażenie. że gO jeszcze nie mi- Glosowalo·
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.
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,.Herriot przewodniclQcym Zgromadzenia Narodowego K
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.
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nawetr~l~ ,ię~y,czka'u ":agi''. ;.łil~LONDYN~ 2~~1~ (rAP.) ~ Tti.-,VotU'ł!'r:~:a,:,~ar.na·. et rzq U" amalera.
w Prezydium Rady Ministrów
(Edward Herriot) uie mogla odegrae JI

upadły leI ~~glW .o~~eSL~, ko,!co :~ejsze' koła .Vf~gi,e~ie· 'P'!ł~e'l'dJzlłL
•. P.A:RY~~ 21.·1~ (P,AP.) ~e ~orek dnia 21 bm; francl1~:de zgroma_ ,.
.:~~Tr~eClel~el!:błJkl decydttJące Ją wifl,dOil:nOŚc,:ze.rząi~ ~vęg'iel'Slk!i,ótl :dzenie' narodowe przystąpiło. dowyborttswegoprzewoiQilczącego na
WARSZAWA, 2I .. I. (PAP), ,
' . y l 1!nac,z~~I... , '"
,
_ wołał' attache. .p:G:'asowego,w;posel;- ':nrl€.jŚce'Vincent Aurio.I, : ,,,".ybrrun:ęgo : prezy~d'entem, Republiki .. Przy. llczniePoćlsekretał"'Z ~tana w Prezydi~m
Y
s 1VćP~w.dzłte . la. t.wo... b.YIOb. , . ~ał~._ .stwie w.ęgier wLondyme,'ZairZlll'ca'~ ~ .~.J1.o.~o.n.e.j pu.b.liczności Jaeques. Ducios' pier'lvszy wicepl'zewo.dniCzą.'CY Rady .Mi-nis;.;trów Jakób Berman
,WI SIę z . vm Znamll.~ll.'I1Ym zmte,rzią mu udział w wyk!r.rl-Y!m' oS,tatnio "ą7, .•..
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"
- przyjął w dniu 21 bm. na sp.ecdal"
uwaga., że. ·.radYkałóW~~(JiElałi ':tej' przecuW! o·· .SP ,.. ce ,ęg16r., ~'~ełI.·ta :'''''' ''ia .1' t.J'~~ił.~»laq~n=~~ że oołem poli- nef'końferencJi bawiąCych wPoI.,;
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twórca "Mo.nachium :19381'.'';- ÓW~
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po.wS~ębneg()'1francja. zamte~a. lmzy~lć .'wszy~tko' aby· .utn~lić d~mo_ W~cen:.1n:ste.r
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,r '~n;.
cz. esny premł~r ,DaJadier. a. Jle'·.nw.,ag.a .BERLIN .211 ..(PAP,J- Atne~ ln"acJę, ,Nas. t~pnJ,e,prezydent'weZ\Vał,..d.e.puto.''I'any.Ch. d<>;~erphwości J!lkSlpr:zemOWlenm naswlethJ: wymkl
taka bYłaby jedynie ~zęścinwo ~fu'" .,..,rlrańsiki. tryoo:nai WOjslkowy sk8.iał' jest_kooiecm.~ przy. rQ"związ~al1iJl tru~ch. ~~men, wewnętrznych. wyborów, odbytych dnia 19 bm.
szna. To nie .tylkocleń· Daladlera .ol'~ ' . ' .. , '.,
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. .
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na lCZ'!1'e py an1a Zlenm arzy.
prezy en a zwarte,! epUo !J1{1. ecz k'
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11'" .' ąd d .' żyfik
. " 'Na~tępmezgrQma ~me nąI'o owe przys ąPIO . G wy J()ru swego
,
właśnie owe ••nowe·, drogi" Francii o~en. ę StP~t.gCl1, ~ sp, ,en~ .. , t a- prze~odniczącego~ 'Już ·przed. gło~owamem wiadomo było, że jedyny kan~
stlil"łOW.ISk ft
i świ,ata. po których' mer Lyonu, b. CYJnlY,W . u arCle" lęcl'll Jego 0_ dydat naprzew~icz1lcego Ędual'ą Herriot'wysnniętjr przez partie radyIn
v
premier i PlWzes Izby, chodzić naj- w~~s~y .fF~~ -J ~8;~arę
ll~t lmłów uzyska w pierwszym.głosQ~ańiu dostateczną ilość głosów, Posło. Hoovera ?;
wi~o(!zniel uie umie. czy nie chce. "Ylęzlea:lla,. . a l· -:a, wie komunistyczniTsocjalistyczni postanówili głoso\\o'a:ć na Herliota, aże•
pozostał wiec PRZED zakrętem biby nadać wyborom charakter zjednoczenia narodowego. Na llorannym
WASZYNGTON, 2I.1 (PAP)'
stod!_ c:ze~o t!niIH~eH rndvk'alni demo~.
. . , . . , ".... . ' .
po~iedzeł1iu partia. repnblika~Sko ludowa l\~P postanowiła (lać swobodę -'- Rząd Stanów Zj.ednoczonych
\:r'~Cl W Polsce. twOt~ąc "blok demo- przed sqdem denUldikacYJnym . ,
swym członkom w głosowamu na przewodmczącego zgromadzenia naro.
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el JJ\::<ll.a
ltewicą~
'Lq~DyN, 21.~ 1. . ~AP.I.>. Ra.dl,CJ. m?Przewodniezący posiedzenia' Duclos odczytał pismo, w którym Hoovera z propazY'Cją objęcia
Ale zarówno we Francji. ia,k i w \l:achrrIJsku'e ,l?odat~ do wIadOn~OScI, ze Prezydent Republiki zgłasza S\vą dymisję ze stanowiska przewodniczące;- lront1'oli problemu żYW!Ilościowego
Polsce.' poz'osłaia jeszcze na placu są-d ~'ena'zI1F1'kaCY1ny yv .GaRll1sch Pa'r I goZgr'omadzenia Narodowego i sldatla swuJ' mamlat. Daclo.is w lirótkiIń
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tywne: tylko ż,,: gauUistowska'pra- d~le.. d<o roZIPatl1iw, ~nl.a.. SiP:ra!?. 83- ,.zgromad.~.itie, róWłlocz.e~nie jean.ak' ·wyrą.ża: ra.dość, że 'spośród tego. fach okup~cYJnych Nle:me~, Dowica. I nepubHkausko ~ l~dowe .<~ha-~t~:,e~od ~OilTI:P02'y,to~ ~~em'll...ckteg~ zgrOlnadzeni~: .wybrano prezydenta Republild. Na 5M głosującyeh Her_ tychczas me ma od~oWledtl ~OO"
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'JORK, 21,1 (PAP)
Szef sztabu generalnego Stan,ów
Zjetlno.czon~ch6en. Eisenhower
dl
h
zapa
na ciężką c orobę jelit.
G~" Eisenhower przewieziono do

sow WJę,kszosfl~o-bec .• ~Z:rOklCh so.ciaA'j'stów wtos-kich Pi'atro Nenl!1:i '0- UZ.n:i1U za'ahodnilego wobec POI] ski J sa zalp'o,ra, o!pózniajaca·końk.re.tna r.e- szpltala.
~ars,t~._ daw!1e1 . ,~bbera!ne]> l. :,ren- .DU!bJ~tkow.al· w \piśmie' "Avanti". a,rty- innych krarów, dOlkcnuią.<cYCih rewo- alUżaClje' socjaHZlI1liut'.
!1erSkłef b~rZl.lazJl" kto fIl, -~lak i .ku1.viQ'Św i ecoTIv Po~sce. Ne.1JlrL4. p'OII,e- hlc:v'in'ej p.rzeibudowy' of.\r,anizmów
. .
~n:ne ~nałogl(;zne warstwy na, całym llTiilZ'wj'e z prasą. reaikcyjną, ' kiMa państwoWY'dh -ło-nieuawilść prze- PARYŻ, 21. l, ' (PAP). 'Tyg<ldni1k:
rz~dowe
s~iecJte -. me .c~ce da~ za wygrana! 1:wIel'ldJzi, że wwlka, w Polsce toczy olwko\ reformom z chwi~la~. ki'edy kauDUski •.Jui.n" zamłelszcza: dluższy
~
B!e chce.. zr~c .sle ,sweJ, mintonel roll sie miedzytoltailiimem a d,emokJ:ucją prz.estają ~być teo'I"i'a. a za'c'zy,nalia się a'M:y:kuJ, w IDM,rym .<Hńawfa S'talńo\vi~We Włoszech trwa
kle.r~,wn,
. ilCZ~]. I ' ..mac.l . narod,o.wą l' ]'.e·s'" "'.d,an·~a •. z"e praw,da leży ."idz~'e. - ve,aHzowac,
sko paJl'sltw
S.}OWHllisklkh .wobe,c n':e- R
( )
]c d h k
II. ....
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ZYM. 21. 1. API. Prem:,"r de
a z, w roznyc
rarach w roz~v
'j'ndzileJWaIka
.'toczv się..,;.. pis1ze Antvk'itł kończy się.·slowami: .. W bA'
,"zQl,ec'z~s. a' mermec l·egu, aWH1- l1asp'ea-i został
wczoraj, przyjęty
sposob.
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. .
Nenllli'- między g.rupa Prl'eft)il'Owa- takrch wa'runkach. zalga.c1nie!1i1e . Za' zuiąG do dwóch ·wolienś\v:,atcwy~h przez. prezydenta. Wcob. który roz.
Osiągnięty we Francir ---;łPtzy wy· dzada.ca na po,z;i;om~,e społeaznym re- dhód - Ws-ohód nLeistniele: Nale~y :,mto'r '!JI'Sź,e:,;Dwa te' ilmrlń[likty przed pecząt już narady w sprawie 'll,twoborze prezydenta -" ścis(V ·soJus.z f.orme rOil:na d s,ocia1liza,eję prvemvslu, wszystko cZYl1ić, ażeby ws,póh:e· za- staWIały. przede wszy&tkim doo~rd,u- r:zenia nowe,~o rzadu. O'e Gas,peri odtaktyczny Lewicy· może miec' duże a Ołhro'ńcamiwie~ki.c.h oibszarnlków i dania s<ooia1i!vl111U. urz,e~zywi'S1tnjałv się jąca ,fa'ze ,?,alllJd~ię4Zy·Sl-o<\V:ia'l1a;mi.a m,ów:;r ud~ielenia' ja'k:;chko'lw;.e-k 4nn~st(lostwa przy obsadzaniu' stano- prz:emyS!f,ow;ców.·
wfalsillYmi dwgami tak na Zacl1:Odz,le, Gern~an9.a:~lq, :Vf,lk k't?'fa.to'CzY s"ę o,d f()!~aoji, na, tema.t tej wi'zyty, OŚ'o/i~d
WIsk vrzewodniczace~o Z~romadze..
'Przeszło LYlSlą~a "lat iktora pQz;wO'l«· czając, ze jest Jeszcze za wczes-me.
nia' Narodowego i kierownika przl'fi
la państwom g,ellil11ałisk:iimo4e.pcłl'nąć tPr~zvidell!t orzyjat również przewoSlowia.n od terył-Oti(nv". mi k1ó--YClh dUlczace~o kontvtuantv
Sani,gata.
· szlego. już stałego rzadu...1'Ymczasowość" gabinetu Leona Bluma ..:....
.'..
.'
. .
.
. ' ,ci zaczęli slieosIe.dlać". Dzienn;;k po:d który równLeż o\!mó\vił prasie wyskończyła się. Misię' tworzenia no-'
.'.
'.
kreśla pO:tę'~e S1-ow i ańsZC'zYz'ny. któ- iaśn"eń,
we!!/} rzadu otrzymał innv.wvbitny
O
.
~,erwatoflum
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rej ~ra:l1i:cami na za.chodzj~e s:}'obecsocjaH~ta. - Ramad,ier;' . MO,żlłwości
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obl\'~Y
wt<>r"'wni- N. ..:JOiD,K. 21. 1. (API), Cały ~WHl<t lem nawiązan,i'a kontak-tu 'optycznego me " r~,. ;vsa"
n~,,';,i,.'U~rla y,
v~\o
O'H' t'
powrotu do plołnl·"-wła·d.'7,~7
...
cx....
v lI'~
Nawl'ą;Zlu1ą'C do rewlzJoni1stY'Czuvch
v
· czaj przedstawic;:eli'. ~RP '(BIdamt) ;nĘlUlkQ\W1i:' ~t. Zied~,oc'zonyc~. a p'rze: z 'zlleml·ą,
!p1'Ioai()iz:\'oji, amelfykańsdc;<:!li wstOSttiJ- przed sqdem
.
zmalały wi,ęc do minimum. "'.gen. de d~· wszystkim, astrono!lTI'P'W:1e. zo,s~a-l1 'Bró!f,e'S-o.r:Wlhi~n'ey z Mount Wi.Json
Gaulle zniknat z hQryz.óntu, ,boUtvci- wCinohiJ . z.ie;lektry:no,w anl sen~a,cY'Jnq udzlelJi.! . wYwiadu PIl'zęd'Sltawic"e1lom kll :do' n~ilie{ zachO!dn,i,~~ ~ra.nkya~RZYM, 2.I,I. (PAP) - We Sro'
negO francji na długo. 'jeśli 'nie na ~iad'D'!110lŚcia, ()!~t()!s~oIJ.a p1rzez ohseI- p·rasy. w ,]rtÓlrYl11 stwilerdza. że :ł1I:,e ~~rzlJ1a~~:nSyle,.,nt·e'Ja.·.~,o,o,t·'l·{NaaJ.'alie:Ye' °zC,Znea'lI(.,el~;v-,~;,~. dę dnia ,22..'.bm.~ rozpoczyna się
zawsze.··'·.
", ' . ,
'
.wa:WIfIl,um 'astmnOrFIn,cz.ne, :n.a ~ount l1lotbe iesiZ'aze iPowti'edzieć nic p'e.w:n:e'ruu
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Już wizyta 'premiera . Błuma w \yiUso;n, ~e na. M:łr;si,e~1!ka'zu'J'a s~ę P:~":' A'oua· te,p- temalleC'z p1.mk1t· św:,etl- odpr.awą zair,ówno ,PoIlaków. jak i Iproces plęClU oska.rżonych o zaL()ndvnie•. a ·tymbardziei wybór pre-rJlo-dvczme, p,~nk,tv śWl~t:lne; .k~~.rY~~ Ile. ~a Marsiie d~da juź.wi1eJ1e dl{) n~y- ZSRi'R. POTł,j1eważ Od!ra stanowi .g-ra-I m~rdo\-va.nie włoskiego posła so·
7.Ydenta Auriola dowodżą; żew' po_PD',c'h{)l!1~ell'la TIl'e, ud,alo, Slę us,ta.hc. a~~ ś'1erua,~ ;,l~olZullmeJą,panoWlle - 00· n.ie. ep. a.'tu,ralna } . ,!e-r;v.iop.~a tezD,.s,tal~ cjalistycznego Matteotiego, który
Ji.tyce Francii nasfapl p,ewien. zwrot ktO.l J.1e c1h
me' mo~a k41tUeĆ prz.YaCc~zYant' oT1atziU.e' \\iiedzial. !DTOif.e-s. or ~ ~ jalkie kodos.alne praw:re ,ąa~l~o~vl~,W~, <Q<czyszczoue z, e ,występował swego czasu z o 1:1"
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lem~ntJu nn,eil1neck;erro, POlnfrrze było! kr' t ' k '
. . są.
U ua- ywn e (
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]JlWnl}{tty 'św'letlTIle wYsyłane rnoljĘa' być zmla:nv ,na ZIemi mo.!doluY wywołać zamIleszkaŁe .p,rz·ez Sto'\vń'.an • n'hu usa,! •.y ..y. ą ... prz.~.'cłwk~ Mussohnlemu
'fDal\:1z;f. Cl~ąg na s#. ::1)
Dr,zez ds1'o1y !()Ibida,rzon-e ('Ozumeun 'Oc~ lI}~wią'za;ll!i:e k'onłaJtit'1l- z MarSlem""
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menłami

WO-JeIECH GORSKI
mistrz· Cechu SZewców m. t~dzi

Ku przestrodze

Wyp.rowadzen4e "<ła:-ogich nam ZlWłok z dQmu żałoby
stycznia o godz.

sojuszniczej komisji'
rozbrojeniu Niemiec

pir~ ul.' SłeptkieWli.cta~7()·dbędzie ~ę 22

18 .dO kośCI~a św. KJrzyża. NaibolŹeńMw:o zał·obne odprawione zosta111e w C'ZWar.tek o gOtdz~ 8 w tymże dniu
o godz. 15,1118'&tąpd WJ'Il)fowadzeni:e zwłok na Stary Ornen" ~arz, ~iłQlhClk1,_ () czym zawiadamiają p.ozdsłatącY w mea utulonym iam.
'
(340 ,ł»
łona, dzied, wnuki i rodzina.

Nie jest do
Zlekceważenia
Pilnować· ich

RGzMojenia.
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Ruc wUrzędzie Zatrudni nlo
I

Praca toku ubiegłego w cyfrach

Pokarm" dla ducha

Na zakoi=enie nacz. Swiderski
"
informuje nas o akcji werbunkowej f
W Urzędzie Zatrudnienia jest, ja,k"l!ia akcja ta idzie stosunkowo nie-I się niefachowcy) ,dla których trud- r:o:m~ów i ;rzet;lieślnik6w z, 13 poJedna z instytucyj łódzkich wysta
~ykle, pełno. KOlejka przed weJ- z1e.
niej znaleźć zajęcie, Oto nasza pra- wlatow wOJewodztwa ł6dzkiego na wia od dłuższego juź czasu w witryśCI~mi r:uc~ ~ lsc,~dach, tłok w.po: W ciągU roku ubiegłego zarejestro ca, I wciąż ta sama bolączka: zbyt teren województwa gdańskiego. Ak- nie sklepowej aktualne fotografie z
cz~ da mac f' Ot eJ S Pfrzed drzwla~m wano 2.726 zdemobilizowanych żoł- ciasny lokal. Nie możemy się po- cję tę rozpoczął Urząd Zatrudnienia kraju i ze świata. Ludzie zatrzymuaz ego.::e era~, ą ach:0w~y, me- nierzy (w tym 242 kObiety!) Na za- mieścić fÓrmalnie dusimy się w tym w Łodzi. Szczegóły podamy w jed- ją się i chętnie oglądają owe fotowy~aliflko~am, ~od~cIam, zde- chód wyjechało z liczby tej 1,246 0- gmachti, I żadne interwencje nie od- ·nym z najbliższy.ch numerów,
grafie. Przyjemnie jest nie tylko
mob:hzowam,. re~a~rla,ncl.
,sób, do pracy zaś skierowano 1.475 noszą skutku.
Ł, Ł.. czytać o tym co się dzieje w świe~
,Trochę zc:clsZme] Jest w ga~me- ~ób. Poz'Ostałoby więc zaledwie.,. 5
cie, ale również na własne oczy ujCle, naczel~a Urzęd~" ?, SWl?e~: żołnierzy bezrobotnych, Jest to . wy..:.
rzec mały wycinek tego świata•.
slne~o, Mozna spoko~rueJ PO~OWlC nik bardzo dobry, uderza tylko śmie
Ł
W zasadzie wszystko byłoby w po
o pr.acy Urzędu yv CIągu UbIegłego szuie niska liczba żołnierzy zareje-.
rządku. Ale to co ujrzeliśmy w' wiroku,.,
sf:rowanych w Urzędzie Zatrudnietrynie owej instytucji przed kilku
Naczellllk pokaZUJe nam statysty- nia..
' .
przejawia ożywioną działalność
.
dniami, nie pozwala przejść nad,~
kę:
,',
.
Akcja zatrudnienia .repatriantów
sprawą do porządku dziennego.
"Ruch eWIdencyjny poszukUJących rozpoczeła się dopiero w kwietniu
największy księgozbiórVI
Oto ~a szybą widnieje rzędem kUpracy",
ub. r. vi ciągu 9 miesięcy zaxejestro.
kanaście sporych rozmiarów i barW ciągu roku 1946 zarejestrowa- wano 1250 osób, Z tego na ZachoŁódzkie Naukowe Towaflzystwo ją się dwa ra'zy w miesiącu, Wy- dzo wyraźnych zdjęć, przedstawiano' w ŁCldzi 109.330 osób posz~kriją- dzie osiedliło się 180, zaś 632 osoby Lekarskie istnieje od T. 1889. Po głaszatlie na wiecu są referaty, jących zbrodniarZ?" hitIerowski<:~
~ych pracy ,{w tYl1! ,56.759 męzczyzn otrzymały pracę przez Urząd Zatru- p~zerwie wojenlnej restytuowane rOZlp.atrywane ciekawe wypadki (Goeringa, Franlta ltd,) po egze~CJI.
l 52.571 kobIet). JeslI chodzi o posz- dnienia. Pozostało więc 438 repatrian
, . '
, .
•
.,.
Leżące na noszach, powykrzYWIane,
ono zostaqo w pocz:ątkacl1 1945 r. !k!hnrczne Itp. PrOjektUje S1ę wpro- pokurczone trupy nie wywołują w
czeg6lne miesiące, to największe na- tów niezatrud1nionych,
silenie poszukiwania pracy zazna- - Ruch, jak pani widzi jest u nas,Obeonie Towarzystwo liczy 165 wadzenie stałych konkurn6w t;:,>a patrzących, tej satysfakcji, jaką czu
czyło się we wrz~śn, i~ ~11.554 zareje- ciągle - mówi naczelnik _ mało SięłICZlł,oo.~W' w tej HC.,Zhie wielu pro· prac,e naukowe ;z 'za,!kresu med'Y· liśmy" czytając ~ wyroku w N?rymstrowanych) na]mll1eJsze zaś w zmie~a., Wciąż brak fachowców, sm fesorow UniweliSy1:etu LooZiki,ego. cyttly.
berdz,e. WywołUJą za to UCZUCIe odczerwcu (5.429).
.
le naJwiększe zapotrzebowanie ma. razy l wstrętu.
Z liczby 109;33p osób posz~ują- my na Ziemie Odzyskane, Zgłaszają
Posiedzenia naukowe odJbywaNie zaniedbuje się r6wnie'ż kon- Nie wszyscy zresztą reagują jedcvch pracy skIerowano do roznych
t kt'
,
.
'. ,
'ci nakowo Wiemy dobrze ze tego ro ..
zawodów 68,338 osób, .•
. a . ~w IZ z.a~~~iJ.cą,. tnlan~ ~ dzaju ~dok bardzo c~ęsto podnieNa wykazie znajduje się ponadto
II ł
II
lO
'bW
(
z na'JPowaz~eJ'szyml1nstytucJanu ca w niezdrowy spo,Sób wyobraźnię
rubryka: "Ubyło z innych,powodów".
medycznyml. w szeregu pańs't;v, i ~wa~a ~is.kie instynkt~. ~achoNacz, Świderski wyjaśnia:
ł
ł
w, r,amach tej ~sp6łpracr odW1e- d~l to naJCzęSClej w młodziezy Idzie ..
Wiele poszukuJ'ących p~acy zaznaczy Się wyra znle W ro u u Jeg
dlZlli Ł6di, baWIący przejazdem w CL
d k'Ik
•.
.
ł d
p 1
l
'"
Prze
I
u mIeSIącamI w a ze
,przez Urząd Zatrudnienia otrzyma- zięki zabiegom
Mie-,skiego
o sce,
ekar~e ameryka~scy t paiistwowe zakazały publicznych e:"
lo pr:ez PUR g~spoda:stwa, na Za.
francuscy, m. m, rektor Ulnlwersy- gzelrucji zbrodniarzy hitlerowskich
ch<;dzIe, względme wYJechalI na za- W dziedzinie upowszechnienia oś-' już 78 budynków szkół powszech- tetu w San Fra1ntcisoo prof. sądzonych w Polsce. Był to zdrowy
chod. na własną rękę, Z poW<?~u 0,: wiaty i rozbudowy szkolnictwa Za- nych kosztem 4:0 milionów złotych, Naffzing.er i drziekan wydzialu le- odruch, przyjęty z aprobatą przez
sadmctwa ubyły nam z eWI ene]l rząd Miejski W Łodzi ma do zanoto- rozpoC2!.ęto równi.ei. budowę kilku karskdego Sorbo
, f B _ ogól, społeczeństwa. Zakazu repro43.884 osoby,
.
wania szereg osiągnięć świadczących ni}WYch budynków szkolnych,
.
l1'ly - p;o .
au dukcji zdjęć przedstawiajllcych prze
- A ile osób pozostaŁo bez pracy? o ,dużej trosce władz miejskich o
W zakresie szkolnictwa średniego doUJJl de Court€n!łY, którzy 'Zapo- bieg egzekucji nie wydano, ale po-.Tylko 7.108, Nie jest to dużo. w szko~nict:vo. łódzkie.
"
Łódź posiada 3 m~ejdk:G sz~otY. ogói zna~i ~!zło~ó~ .Towarzystwa ze ,"!inno to być zrozumiałe samo przez
pc.równaniu z ogólną liczbą zareJe- ~s~ągmęcla ~e c~arakteryzUJą naJ nokształcą~;
4~ .kl~sac~, ll('~ąr~ SWOlml oSlągmęCIami naukowymi. SIę· .
• •
•
. strowanych, Sa to przeważnie nie- lepIeJ następuJące' cyfry:
1190 uczmow, mIeJSKIe gImnaZJa l
NIe chcemy patrzec ~ęceJ na egze
fachowcy, którym trudniej znaleźć ,W kilka tygodni po ~olen}u (a li~e~ ~upieckie i. og61nokształcą:-e,
Cyf!foWO dorobek ŁNTZ pliZed. kucje, ,nie ch<:emy oglądać .t,rupó~
zajęcie, Mogliby wyjechać na Zachód, WIęC w l~tym 1945 r,)Łodź posIada- mle.1skl~ kursy .]ęT.vl~ow. nar:)~.)~ stawia się naSltępująco: od chWlil1i zbrodmarzy. NIe w?I!l0 karmIe .lUdzI
ale nie chcą. Trudno i tacy ludzie la 12 szkol po:wszechnych ~48 klas} z sprzyrmerzO!t'lych l 2 ogmska MleJ.
db
. zdeprawowanych meJednokrotme mi
sa. "którzy ~olą tu ct~rpieć nędzę, 2 tys, UcZ!Il!?~ ~ 120 nauczycielami. sk~ego UniWersYLe~u Sp0łeczn;go, na res~owaDl1a o .1 yło 32 posle- nioną wojną, tego rodzaju widokami.
podczas gdy na Ziemiach Odzyska-I W .r~k ~ozm~J! 1 luteg~ 1946 r. w ktory uczęszcza 1~8 słu~hac;zow,.
clzeOla nalUJkowe l wy~ł~szono 7? Niewątpliwie wspomniana instynych znaleźliby dO'lkonałe warunki, ŁodZI lst~Iał(J JUz 145 szkdł p~wszech P~madto, w ŁodzI zna}du~e s~ę 5 o~cz.ytów z pokazam: fIlmowymI, tucja przyzna nam rację, że pomysł
Interesuje nas akcja zatrudnienia nyc~ (<?g~łem 1.417 klas), z 5~,3B~ ~: szkol specJa~nych na,p0;Z101me ,~kOly Bllbhoteka medyczna, liClzy 6000 był cokolwiek niefortunny (aby poT
h ,. mierzy o któ- CZlllamll 1.53~ nauczycIelaml, Jll)SC powszechneJ dla dzIeCI upos.edzo- t
,o
•
t
.
b'
'. wiedzieć delikatnie) i natychmiast
z d ~mo,b Llz0v.:ar:yc, z.o.
.
. izb lekcyjnych wzrosła w c~ągu ro- nych umysłowo, 1 _. dla dzieci O-I ~~ow l s anoWl . o ec~l1e naj
"
.
. _
ciemniały ch 1 _ dla głuchoniemych Wl'ęks:zy tego rodzajU kSlęgOJzbi6r u~ume ~, WIdoku publlcznego zdJę
reJ WIele mOWI SIę l plsze. OkaZUje ku z 40 do 1137
'e że na terenie Urzędu Zatrudnie.': ,
. .
' ,
,
.
Clapowleszonych.
SI.
Obecme, po dwoch . latach od ChWl l 1 - dla zamedbanych moralme., w Polsce.
LUTECKI
li wYzwolenia, Łódź p')siadała' poJ
Zarząd Miejski w Łodzi w ramach
(o.)
....- - - - - - - - - - - - - - I n a d t o 19 przedszkoli mIejskich (ra- akcji stypendialnej wypłacił m, in~
Ił
zem 42 klasy), do kto!ych uc'Zęsz- BO stypendiów studentom wyższych
eg y
cza 1530 dzieci, 30 m:ejskich szkól ucżelni na terenie całej Polski, 75 5~
na 'posterunku w walce
, powszechnych wie~orowych z 224 stypendiów uczniom szkół średnich.
~

k

Nau,kowe T
' oworzystWG l ekors kite w od·
ZI

Mo

medyczny

Polsce

a:

DOZWO'
d•
n I- SZnO-nil'. twa ,mlBJSnlegO
UJ uD ZI
.
k ' b'

-

,

d

ym

Zarzqdu

,0

I

I

.

P,ogrze b pO

ch

tyS. zl na ,odbudowa 'Wars,zawy

O zwycięstwo Bloku Demokratycznego ~~~~, ~r~~~~;c~~~~~:~iZ4~~ ~~lj~d:~ ~~;:~ge od'wZ:~~d~o~e~
Wczoraj odbył się w.Łodzi ma- wodowo, .<I miejskie RzkołY zawodo- skiego Uniwersytet Łódzki i Politech
nif t '
b
o ~ ików we dokształcające, lic;zące 210:) ucz- nik a, oraz szereg instytucji i towa. es aCyJny pogrze 2 'z on
ni6w,
rzystw oświatowo-nauko,wych na teJlPR, poległy.ah na posterunku w
Władze miejskie odremontowały renie Łodzi.
Ł.
walce o zwycięs.two Bloku Demokratyczlflego, - ob, Wandy Brzo·
Ł' 0-'
zowskiej i ob. Włodzimierza Mat!"'
czyńskiego.

OKZZ

dZIII

W

wzr a

ofiarowali pracownicy przemysłu papierniczego

Z.' okazji drugiej roc2ll1icy W'jfmlO_
lema WaliSlzawy, Ok'l'ęgowy Kom1tet Od'budowy Stolicy, PracolWillilków
Przem~Błu Papiernicz.ego wŁadzi
:aehrał l, przekazał n~ rzecz odJbu:dowy Warsz~~ kwotę 5.0.00.0 zł;
Jest to JllZ poraz drugi ofiarowa_
na przez pll'a.cown:iJków przemysłu pa

". ., · t pracy d
·zwycu:s
· t wa
o uczczenia
~~~~~edtp~, ~~c~ch;i~~:~~ Bloku Dem'ok ratycznego
Wiceprezydent 'Ajnenkiel
Kondukt

pOgI1ze'howy,. kltory SWlł

pierniczego pokaźna suma na odbudOlWę SlJolicy. Pierwsza kwota wy•
nosNa 225 tysięcy zł i została Wl!'ęczona prezydentowi Mijalowi w U..
stopad.zle wb, r. z pr.zezna'Czeniem
na budowę "Domu Ło~" w Warsza.
Wie,
.
'
POIZa godlńą. naśladowania ofiarnością p.racoWillrków )ni·e bez wpływu
pozostaje tu fakt, że zbiórkę pienię.

!~1:~~;~~a :z~n~~:i,e~~:

udaJ.·,ąc s~ę ~aStary ~~~tarz, OkJręgowa Kooti.sja ~. zawodo-Iny w godzinach zmiany załóg, zaś wybrany do sejmu we Wrocławiu' go roku pracownicy przemysłu pa.
,. d"
enoow od
.
piernilczego wyłonili Ok!ręgowy Koo twlera.1 rUgI SZI1lllr' Wl
W)"Ch poleca w Łodzi i OIkrgu Pow, w fabrykach pracują<:ych n~ jed:rlą . WIIc~tlezY'd,.::mt ID, Łodzi ()Ib. Eugel
komitetów i komórek partyjnych Rad'O'IIl Zw. Zaw., Zarną.dOtUl Odlt:1rlda- zmianę w przerwie obIadoweJ,
lllIUISZ A1!l1enbel, krumdyd;ujący d'O Sej- mitet Odbudowy Wa~awy z główPPS' i PPR oraz od organizacji łów Zw1ą1l1k6w, Radom,2faHdadowyo:n
Zebrania za!kończyć przyjęciem mu w olhę@! WroC'law 2 z HSlty nym księgowym WilęckowBkim, na.
młodzieżowych OMTUR' i ZWM. i dełegs;tom, zwołać w ~u 22 b, m. odporwied!!11-e.j rezolucji które należy ~lokiu I?em~kratyc'Zt11eg;o uzys!k:at. jaik czele, Komitet ten prowadzi akcję
-.1'
:1..!.........p6łgodlz!im.:l,e mrunitfestacYJll'le zebra_ złozy'Ć w Oddeiale ""W'1''''~'7'u' ,
SJ'ę d()lWl'rudlU~eany mand·at IPOSeIS>k{ol.,)
zbiiÓriki dobrowolneJ',
Za postępujtą·cą d i:ili.eJ O:rK.l,~LL ą nia we W1Szyetkilcll zalctadacll pracy,
li
~
Elektrownli
Łódzkiej,
meSlOno ce1em uC2lCzenia zwyeięstwa świata
P() zakończeniu w;płat llta Danl!nę
sztandalTy partY'j'1.1le Z całej Łodzi,prae,y w wyborach nad sRami. reakB
NarodOlWą, komitet przez przepro.
ze wszystkich
pra'c;v.
wailz·el!1lie oQpoWiedlniej propagaJltdlr
Trumny. poprZledzała kom~a~a i Zwią'2'1ków Zawooow;vch,
"
,~
pirojekJtuje akcję, kitóra:by skłonił~
honoerowa WP, Za: trumJnlaml. laW ZWIązku z notatką, zamieszczo- wyjaśnienie, że;w całym okręgu pra~Orwników do dobro.wolnego opo'dE!'cymi na wozie
postępowaTi
UC2'meme zwyci~~azfk~~~uZ De- ną przez nas w numerze poniedział- wybory odbyły się w spokoju i ża- datrkOlWania się na rzecz Odbudowy
11_'......::
~- tarz......... mokr"h_z,nego i ZWJ.ą vw
aw{)_
d
d.Jj, ł
"
Wa"""'za;unr
Normy oooda+n·own ... :
cZ::l!onruOWl,e pa.lLJ..t . z seKle • "'UJ. d
~h'V~ajmilą. wszystkie czynne kowym - o napadzie na prze- en napa me ffila mIeJsca,
LO"J'
.~" LA a.:uLa.
, 'k'
ł6dz'kl'ego KomItetu ewy:
-"-~ .
Z '
się będą dlObrowolrie inlezawod!n(e
M z.fJJS
legO
' ' ,
',~. ' .
t syreny 111,a tetrenie n~ego m'll;\I~;n.a l wodniczącego tamteJ'szeJ' obwodoweJ'
mnych źródeł dowiadujemy się
PPR plik Logą-Sowlllsikim l se- akr
3
. ud; wyro. gwiztdOOl synfsIkie w sumie Jednak 1 .9ystema.,
"
"d!l-!' K
''. ęgu
m1l1l ()
komisji wyborczej
otrzymaliśmy że postrzelenie przewodniczącego t'\1Y',""""iin ~lr.nłacane CO mle.s'l'ą.oe
"
,"",
kretarzem
WOJewo ZI.II.LegO
01lll reny.
' . - ..J~LtJ.L v ":1:'
lYC;wo.;
tetu PPR mjr. Minorem llla G'zele,! Zebrania należy od'być wZaHda- od przewodniczącego Okręgowej Ko komISJI nastąpiło- wskutek nieostroż rzą pokaźną sunH~,
(0.)
dach pt'acy czynnych na dlW'i:e zmia. misji Wyborczej Nr 8 w Zgierzu: ności.
B.

za.~ladów

~o~~u::=a'Demo=:;~

'W' Z •
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glerzu głosowanIe odbylo się spokoinie
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Krupka minę
IIJeBz~e t,~

'm, a'dnababa:
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'Na te bale w km\nawale,
'leździ S!i~ dOfPżk~ $tale.

Po przejażdżce im zostalo
luż

w

kie.sz.ęni

uDość już z ba:la.:mi rej zimy,
Danin~ lepiej wp1acimy".

batdzo malo.
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Krzyże zasługi

I

I

d~ =:~~~:;~o~;k::en~

Związku Zawodowego Kolejarzy ~
Prezydium KRN odznaczyło zasłuzo-

Z Nowym
okiezacz.
~tow. Czechosłow. ,acJi
:'~r~aWey'st~p'~i'ące przyniosły ~:~ ~o~:;:~Y ~dfr~~ac~~o~~
'
"
I
2
I
t
rea lIzowac p an .. e na
Ogółem pod
roku An~
klU~~;LJ!
otrzymało
Krzyże
po'

li'

UJ'~.
1.. nie zabrakło i łódzkich kolejarzy. 12
nacjorualilzacja.
os6b
Srebrne
ZagalęZ'l pl1zemysru, am wy~nedlem6 sługi, a 13 - Brązowe.
Niemców .nie.zahamowaly pToce-i·. UroczystoŚć wrączenia odzna<2e1l
su regeneraqji czeskosłowś,clriegO! odbyła się w ś~i~tIicy dyrekcyjnej
organizmugospod'arczego. Działa- Z~K w o:becn%C~ ~f::taW:l~~
cle panowe okazałO' sięsrodkie~ ;V:'~e!~:~~~tów partii ;;lltyczmalromicie ten proces regem.em'CJL~ nych.
wojennych prtzyśpieszaÓą~~m. D. ekoracji dokonał prez~ Z~ądu
,
K. GlZ. Okręgowego ZZK, }Y.Iazurklewlcz. '
.

k.ohiec 1:946
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"prooukcja przemys9!u czechosłoSposób postępowama wszyst- kroczyła go produkcja! wagonów wtaclciego wynosiła, 75-80 proc.
kich państw, zruszczonych przez i parowozów;orbecnie wag(ll..'lÓW i produkcji przecLWoje11lD.ej. Przywojnę jest jedna:kowy - . gospo- parowozów \YYTflIbiamy kilka !l'a- C'zyną jest op6źnienie w rozwoju
d~rka plan~wa. Podobieństwo V:Y zy więcej nd.tż w r. I938. To samo irnnych gałęzi prŻtemysfu, głównie
Ifllllka stąd,. ze - }'zecz zrozUm1~ z.jawisko ruasńq:pilo w Cz'ecooslo- kon'SU!Illcyjnego, jak np. włókienla... :-: każde p~nstwo stara ~1Ję wacji. Jak podają statyStyki,' cze-- niczy, 5Ik6rZattly i
e. We
pOJsc drogą, która by prowadziiła skie obecnie wy.rabia ~ tam pa- ki'e1ll.ruictwie i obuwnictwie d'opiedo
odbudowy
~UT o"w ·~. .OWc:w.owY'
."'" ,ch.'1 .
. ' .
· ,pełnej'~-"
. w czasie
. maż r .....u"'"'''',A W'4::>Ołn
.1I;W1e naJ~ otsZ!~ 1 prz'y s~~n- elektroWQz6w dla lrolci lillkakrot'
kowo. . naJPclm.eJszym 1 naJTaCJo.
"1_!, •
ł
, ' • nh. WIęcej nIZ. 1
w n8lJPomysm.ltejnałnieJsz? Wjkorzystamu pOSIa- szych latach f"IIt'!'>'ed'W1O' enn cih.
danych srodkow: maBzyn, mate.t'~J
Y
.rialów i ludz.i. Taka droga jest Dobrze rozwinięty pt'lZed worjnę
tyJ!ko jedna - gospodar:ka plano- czeski przemya:l satI\Ochodowy
wa.
szybko obecnie dochodzi do swe- rzemiosła
okręgu łódzkiego
łacz ZNP i członek Zaxządu ~6!ł'"
go poprzed.>r'liego gtanu; prodUkcja
,"
nego ZNP, dyrektor Izby RzemJesl..
Lista stroPllictwa Pracy uzyska- nictwa Pracy - jako, sekretarz wo niczej w Łodzi. jest oddawna akANALOGIE
traktorów i motocykli pxz.ekroczy ła, jak wiadomo,okręgu łódzkim 3 jewódzki - cały' s.yój wysiłek. i ·ta- tywnym działaczem i. organizatorem
la już ZJn.a.cznie poziom przEdwo- mandaty; posłami zostali: Kazi- lent organizacyjny obraca na rzecz samorządu gospodarczego rzemiooła.
Czeclhoslowacja
opracowała Jenny, a produkcja 'samochod6w mierz Groszyński, Stanisław Dobosz wprzęgnięcia sił ruchu chrześcijań-! Jest też założycielem i prezesem. lnplan od:budowy 2-1<etnł, my -:- 3- cięzarowy-ch pozi'Om pr'zedwojen- i st~isł~w Małolep~zy.
. • ska - społecznego do pozytywnej Istytutu Dos1fonalenia Zawodowego
letni. Poziom produkqji p1"zedwo- ny też już osiągnęła.
. Kaz~~r~ (Xr~ns~i urodził;:ę pracy nad odbudową kraJu,
i Rzemiosła.
]e!mn.ej W Czechosłowacji da się
.
w r, .9 t ~est , ru.;mem, wY\:. oWe wrześniu 1946 roku - zostaje' Stanisław Małolepszy - do roku
.'
,
,. ,
""". .
b"
1 ~ankiem gImnaz:Jum nn., ~. Koper- powołany do Krajowej Rady Na- 1939, działacz Związku Zawodoweos1t~gnąc ~ CZ8!s::e krótszym m~u J~h chod!zł o wydO yc1e węg.a nika: W r',1928 przen?S1 SIę d? Po-,rodowej; pias.tuje mandat radnegoigO ,,,Praca", obecnie członek Wynas, gdy z kraj ten - z WYJąt- kamleIIDego,to Czechosłowaąa mama, konczy tamteJszy unlwe::- w Miejskiej Radzie Narodowej w! dzialu Wykonawczego KC ZZ,. czło
kiem pewtt1ych ośrodk6w fabTYcz- pozostaje za nami daleko w tyle; s~t i pracuje tam, w szk?lnictWl~ Łodzi óraz najwYższe, godności or-Inek Rady Narodowej,
Zarządu
nych. jak np, Zakłady ,,skody" w jej wydobycie miesięczne wzrasta, az do ,\vyb.uchu wOJny. BIerze też ganizacyjne:' człcmka Rady Naczel- GłóWnego ora,z wiceprezes Zar~du
Pilźnie, które, ws'1rutek bnrnbaroo- rue bardzo powoli - w st,ycZllriu, czynny udzid~sek.W .ruchu zaw~~wymzkół' nej i Zarządu Głównego strOnniC-\WOjeWÓdzkiego str, Pracy i wIce.
'.
'
' . , Pr~wa.
CJę naUczyCIt:1U. s.
twa Pracy.
przewodniczący OK ZZ w Szczeci'Wam8!ktr;lały zruszczone 70 proc. 1941?tr·WYd~os;.ło 1:228 tys· t 0tlt' a sre~ChtaP~ZY . ZNtP d W ~oznampodu; . stanisław Dobosz długoletni dzia nie. Poseł do KRN,
ku 1256 ,ys. przecIws Wl~ SIę en ~cJom ' ..'
. _ _ _ _ _. _ _ _ __
u yn ow, .a 35 proc. maszyn - W 1S opa Zle ·t.egoz ro·
był dzialaniami wojermymi pra- t W Polsce w styczmu 1946 wy- porz~dkowanla na?-CZYCle~~ ?z~
III'
1&
wie
.'
3.600 tys. t., a w
AnalogIe nuędzy Pa1s:ką 1. Cze- padZie t. !1": 4·455 tys. t=: &akl w tywn~ maJą w mm. stałego, oddane:•• '
•
chosłowaci-ą nie ~r'amczają się w-ęglu ka,mlennym CzeSI U'zu;pel- go działacza.
.
obOWiąZUJe
• bO kT .' ~__ _ mają zWlękSlzOl!l:ym wydO'bydrem Rok 193,9 rzuca .go pono~e na
,
~
tylk d te
o o
go, ze O" a
aJe z~~o,
'
n,'
teren ,rodzinnego nuasta,g~e uItt:Y W my§ll zaTząJwenia Mlnlnstel'stwa Ig{)TQldza~'u ~e.z!\VollenIa wy dawa'!1 e
sowaty goopodal'łkę planową· Są węgla bruL~rtn~ego: kt~ego, Z!lIOWU !'la SIę przed ,,~apo(( I prąCUJe Aprmv1IZa.c:H i tlM1dlu WlPTOward'Z-ony n.a tl'rzle.c;a~ ledn~~. roku dla ,slon1pewne prO'blemy gospodalfcze, ~6 u nas prawIe SIę me uzywa.
Jako prosty robotnik. Ares~ow:mY z()iSłta~ s'Y'Sltem ~olLC'esijQinoQwania han- ·dzie1lni i. p,rze-ds:ębwl'.stw prywatTe rozwijają się w obu krajach
W h
.
•. C ch ł
. w Łodzi w 1943 r, wYdostaJe srę z dIu ~hoe;'e:rn t ,aJltykułam1 prn~mia!o- uY'CJh. !Di()'l~couyC'h prz,ez ua:drzę.d:ne
'"
1 ~
N '
kł d
_
,utnietwie
ze os OtW~a rąk:. _"Gestapo',', lecz ni~ opuszcza wY.l11i. ,BrzedsięJb~OTs1wa. trudniące im1Styt:ucj,e ~awodowe...
"
._
r~o: egLe.
a przy a oczys.z znaazme nas wyprzedza. W listo- rodzmnego nuasta. Z chwilą odzyska się h'ThI'towym ohrotem zhoża i mąk!
Zezwołenre kate,goif.;il "A U,POWaż
cz.eme, przemysłu z e1emetl'tu me'- padzie ub. T. huty jej dostrurczyły ni~ NiepO<fiegłoś~ bier~ czynny u- \~i:nmy od dnia ~5 bm. p'osia!dać s·p'e- n,ia dq halli!:lilu, Zi?Oż,eJn i ~rtykttl:mi
nuec1dego. U nas ten problem. wy68 tys t t r
. . pod dZIał w .orgaru.zowan1U przemysłu ClaJkie ,zezWOaen-la.
p,rz,emralowyml na tereme cat.~go
st u'e na Ziemia/ch Odz ska- np. I ,
, . s a l surowetJ"
... drzewnego w Łodzi oraz związku
II
kr:aju, \VYldaie le miuislter Aprow:'za10
\p J
'.
" y
czas, ggy nasze 7 tys ..t. (w paź- :z;awodowego tegoż przemysłu, a z
ZEZWOLENIA "A ł ..B"
Cj,l, ZelZwoa'en,ie katte'.g'o'J"!f:i ;,8'· upraw
nych,
Cz,echosl~acJ:1 przede dziern1ku 1946 r.).
momentem. reaktywowania stron- . ZaI"zątdz,enlle tlr~e'wkLuj,e dwoJakie- n:ia, do liwnd!l!Jf tymi artYku!a.m; na t~·
wszysllim W· podgorskiCh tere.
'
.reme
ok<reslonego
wO'Jewodztwa.
nach sudeckich; właściwie dla
...
wYda.lj.e je właściwy wojoewoda.
Czechów są to rownież sui generis Jan Hus$cza
. ~EZWOLENIA .,C"
Zi.emie Odzyskane, gdyż oddawna
"
Róv,1Jłl'ez; WJ) rrowaldz9>Uo ,zrurzą.clzt·
1 d ' ł " k ... • 'ol
•
O
nie. ·dOtycZą.o9 u:praw,~left dla mty:
z~ u .ma. ~e w W1ę SZOSCl ~
narzy. Na l{J'rowa!d!~.en[e mtyn,'l hau.
menllecki l dla narodu . czeslkiego
lę
Zł
dlO'vre!gIQ .'Ó' 'li,dOllUa'śCll p r.zemla, 10,we'l
były one - ooawa!łoby się nla za.•. • ..
ponad 10 ton na do,b~, ~m8!gall~
wsze"":" str8ICone
.
W K t . h
ferwsz ptlZe iest z'ezwO'lenue kaol:...e . k,to,r:~ wv
h
.
.: ,
Po użyciu wszystkich ,chYitrW
- Należy!,..
.
a OWlOac: - p. . a
daj.e Mm, APW\Vl:l'zac1L u.powa.ż,ula
Akcja usuwaUla Nlemoeów od- sposobów kt6.rych na:uozyletin się - No widlzisz! Więc wyjedź na siadka. Dwarz~wyb1łme brudny ono rÓw.nie7 110 z.aku''P1\1 ~bo"za na cebywał,a ,się tam .w ubiegł~ r,~ku u Janusz~ Minkiewioza, pa wy-, kilka!na.Śaia dni: użyj ruc~u, $WO- i zabłocony. Z inf0ImatC~j o
lte'll'rzem:,~tu. prz:yjmo:wanla~~~ż~
bar~Zlej nawe~ mten~:V:WI?e UIZ u mianie wielokromej n:;ożliwi~ nar: body: wolnej zesUzew, czrst-e;go dąg~h, postrzęPJ'CXtly~h l z:J'la.Jlr ~~z~~f~~al!u Qlfazz;bytu prodll to~
nas 1 ~ała tatlne .wymkl, ze gdy w bardziej ozułych usmkc:hnw l pow1etIlZ'a, OZY!1 po prostu Jedz w C:yntdt1.!ch,. trudlllO c.:egokolW1e~MilynY qnni,ejsze ()/bo')r,i.a'Z~ne są do
S·tycZ!UlU 1:946 T. W pr~emyśle kra- ścisków dłCl!:J:i po wyekspJoaicr g6ryJ
.
.
SIę dowredzioo. Ale Itu!1g<Jrszy etap ,!'eleSibr"a;cn~, MfYTIyISlPO!tdzlet1c:ze Il"e·
jów czeskioeh pracowało I,OZS·ooo waniu wcale bogatego a:r:'Selna1u - A wiesz, to klawa myśl - to KatoW'1Oe -:- Wisła. Jel1.ne po- ie~T!Uja sie 'v( Vfla.ścdwYl!11 o~{~ef·l.!
osób, ale w tym 228.000 Niemców, zaJkl...A i perswazYJ' udało mi ucieS)Zylem się i z radości potk1,e- aią~i przychodzą z opóźrnieniem, ZRW
.g.ef\!dN'tz!]'negoU'rzSpda~!dzh ~:,:!~
p lą;zkU
k ..
6
~-'"
1 ; ' . . . . . .
' . . .
k'
S<O.imorzat owe w , e ' ..,.
to, woncu. 194 r. pr.zem'y~~ ~ze- się zdobyć rac.rej wy&uSl11 zalicz- palem go prawą ~ą po lewym drugle, odchod!ą, me C:C :a~ąc na jew6dzkidh lulb Zarzą,d,aah 1\1!,;,joslklliClh.
sikI zatrudnia r.o86.ooo osób 1 w kę w "Szpilkach", w "Rózgach", ramieniu.
"
pocią~l opóźmone. WIęC Jeszcze. n ,prvw8Jtne w IzhacJh Ptrzemysłowo·
tym tylk~ ?O,OOO • Niemców. Za- w dwutygqdnfku "CzftlÓW sta:1.",
P~tBIt7W/ienle zapad1o: jadę w pI;estiadka w Bielsku, porem w Ham.d\l?wYCih,
tł!em na lTIleJsce NH~mc6w ooołano miesJęczlntŹku, Wl"'adomości Apo- góry!
GóleszfllW~
. SELE~CJA PRZEDSIĘBIO~STW
~erbowac do fabryk tylu Oze- p 1ektyrczno .l'HydtauliCZ1.lfl" i W
.
Z tłokiem bywało rozmaicie: W zWlą!Zlku 'f wPIJ.'o\yattzeruem ~y"'
h"'·
....-:ł
d
.mrtł1 d
.
. .. d 'J"':
'_1_ 6
h od ·~1.. h d~' SItemu k'oiIl<cesllO!!10wano1a. JJlr~edslę·
~ ~, ze P!~e~'y'= PO, W~'5u..ę em kwęJItalniku zrzeslZOinycJh ruemow- Od p0i6tatnOW1e.,di!S ,0 JeAo • rea- na nr~t ryc. . Cl1'.u.t\.~
ro,,!,l bloT'stwa. Ulb:ie'gająoe się o kOttl'Cesję
1e
· itl.OSCIO~
pom6sł zadl11lego ląt p. t. "Mleczko~'..
lizacjl - dwa dnt, W' O1ągU ktoryclt nac1trl1ar pocl'roznyoo I ~ytuacJa tnusfza . odoowladać pw~widzd.anym
UlSlZc;zerb~; me tylko',:dało się za- Zdobyta w taki sposób suma zalatwiaJtmł różne papierki i ski" przypominająca przyślowi~ ś~- zlł!rzad'z~ii;enn ,wru~nk6w. P~zede
StąpiC WY,Sledtt.onyclt Nremców,
a1e wynOsiła zl.II'99z ..4r.37rowama, latakm po majomyc1ł, &zie w becz(je, na kmych odom" ~SZY'Slf.\klll'l1 ~~na ldest:l.p~ UW~gk«l
k'
d-·1
l1.
~ , ,5
F
. , . . . . .
.
Al .1... "L..' ...tn
':Y~rOl!1a rnorabna prze, Sl~,l'Olr...Y. la
· pozys ano JeszczetilLsze Sltly roTrwającej p:t'z~ dłuzszy azas by ·złozyc pdżegnakre wrzyty 1 wy- kM:,h - luzy.
eCu,>, /JU 111815 vrze ] r6wnioet dO:;ltateczna t10IŚĆ Slktad6w
·bocze.
radości z powodu os1ągnięteA,O słuchać oałegoszeregu życzliwych jedzie się z Katowic do PS/Sczyny: d·1") IPrze:OhOWYV1.ania 'ZIholŻa,
sukoesa - prn.ysz1a ,jednak na rooi wskazówek: a tonie wychy- tu doprawdy trudrro nawet o
Mfil1. A'PIro~lza'cjd j'elsot. 'Uip.rawnione
WYDA JNOść PRACY
~
•
i'I..'_..1-.
t l"
_.1Y~
~.. b o '
.,
dl ' 1...~' nD.tłi A prze- do lIJIakla.!,dama na kO>ll'oes,jonowaue
loN
zmIanę reflf!ksla, CnUJU!«1 zas a" al szę Z. U!1\.ien wa5 "'.. • ...J
~es.z ~~]sce ~ JV\I'ł",:1
~':..
mzooSiięibiorSitwa clbow.ią;zku zalkupu
.
11IOIWienfs: co teorlU z tą sumą ro- zawadZIe o słupy telegt'atczne, OIez na tym odcmku Jeza.:zą prze-. zbQiża d tproduktów przemiału lita !ZleDrugie podobiieństwc; między bić? jak ją z pożytkkm. wydać? które jako nadgniłe larfmo ;mo.gą ważnie śląskie ,,hany'~y" i 1Jpiero-ceon.~e 1 racoon<elk pańs.twa Ott"az tprzeprzebiegiem odbudowy gOlSpoda!'Uszyć ubr8!I1Jie? Za mało; .. Na" stracić równowa~ę... li to pienią- ny", - ludzie trudnej pracy - i clhiQ'wywa:nia. od,powdednicih rererw
czej w Polsce i C:zeohosłowacji, .być komplet poptślrncrzek? Za. du dze w16i do płódennego woreczka naJeżałoby im jakoś uła,twieć po- tV~1nartlkuło~...
QlŻ
ł
to; walka o zwiększanie wydajno- żo.,. Wydać na bilety do teatru? i zawieś go' sobie Alębokopod łączenie między miejscem za- ZO'boWią;zi~or~~~~jQi~:rlu~z~ozlo ~
SCI pracy i związany z tym wzrost Szkoda...
umaniem na StZyi, bo n1<>Bą u- mieszkania a miej$Ceał zatrudnie- konywaul1a Sl1rupu na. OIIDreś'lonycth te:zarobków: robotników i pracowI dlugo trwałbym w szarpiąpej kraść... a to weź Cukiernik od ka- ntia..
.
re'na,eh kr,,::ht." okres owe?;o skl<v1.a'ui~
ników. Wydajność przemysłu cze- l'ozterrc'e;.gdyby 1111e stzdZęśliWle wy- 8z1u; gdyż IW górach łatwiej o
Wśr6d jadących: jakoŻ€ to bylo ~w~wdOl2:d~ z dOlkoTł~anyc.h ob!lfl1tow.l:
ch-oslowe·
0
0
'
ku dMzenie. Spotkałem m1at'l'OWl'Cte
•
.. przez1·ę
" ' breme,
" ' mz
.• gd'
. dZlej
' ,.•. a prze·
d N owym R o k'tem, i"~d"
pos·JaJ oraz'
an~"ll zapasow,
otwleranm
'eg·o
w CIągu
u b , 1"0'
zre'm
Zleme- fH.i1
nalleż'e<ui'a do gi'eM
zbożo.
strule wzrasta i .zbliża się ohecnie swelJo p<rzyjaciela Zygrrtunta Fi- fu uważalj na sobie i nie wspinaj gdzre zrzadka ~ranałdw-iały wście- wo - tOf\var'9 w yc:h,
do.. przeciętnej przedwojennej, jBlSa, znanego na łódzkim. braku się zbyt wysoko, albowiem OOl1'CIe kle sp6rtowe sylwetki z naJrtrunlJ
P~zedsiebdo.rsltwa p;rz.et.wa.rza~ące
Rownoleg1e z 1:)l1tll szedł· wzrost właściciela
konc'esjonowaJrtego masz' nadwyrężoł.ne ... itd,
kt6te najtrudciej wtłoczyć do wa- z.bolZe 1U!b alrt~rkl;lty ur.z;eIma~u. lak:
bk'"
0g~1
b' ' ' .
. '
browary. pwlarnte kawy, p.~ekaifnle.
zaro owo : ":łł- na .suma ~aTo - prredsręb1.orsttwa
pogrzebowego Potem f?Oszedlett1:f, l!.telSiZC1e .n? gonu..
C'uldern1f{l iIbp, maia zaikaz:ltJ.le n.abyków robOltlrnczych l urzędnmczych (efektowne ~, wie~" na" dworzec, zeby kuple bilet trz'ecle},
walnie lhluI1towo zboża, wzltłedn.i.e
w C:z~am i na. Morawa'ch we grobki. prźemówiełnia z wylicza- oczywiście, klaSy, wsiąść do wa- Wt'~cie o dziewiąte} wreczo- m~i w llrz.edstięh1CJ'1'1S1twac:h niekol1VIlTzesmu I945 :r.wynoslła 1.607 mem zaslug odnośn&1fo :niebasz. AoDa, ·pokonując licznie tłoczą- tem Wisła _ DziechcJnka. Już cesllotlowalJ1ydh.
B.
:n~t koIron C'zeskidh, a v:re wrz.e- czyka, depesze kondalencyjne, cych się pasażerów, i jechać... Po- wcześniej czuło się: 'za oknami Repatrianci z BomboJ'u I"odą
sruu ~946 r. - ~,J:86 mil. koron
ntakty ze świalte!m pdzagrobrr. szedlęm - i wrócilem, ja!roże za- ośnieżone, oszrOni0l11e pola i wzgó..
,
~klCh,
wym za T1!nin"Jnco.::ł stC1lTków wirują- poII}nialem pr:zyboru do golenia. rza tu zima. bowilem od początku j~ sIę dOWIadujemy z centrali
~
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:P'ti"R-u w Łodzi, wkrótce ma przyNatIe ogolnych waI"llttlkówII po- cych).
.
NazaJutrz znowu posz.edlem na zachowywała stę meco prZYZWOIta być do Polski pierwszy transPOrt
. wojennych nie dziwi roWlnleż fakt,
Przyj~l - p!i Ę'.aznajomieniu dwar2JeC - i wróciłem jakoże za- oiej. niż w Łodzi i w ogóle w cen" repatriantów z dalekich Indii.
że oba kraje w pi,eTWSZyn1 etapie się mojemi klopotami - rerckaz- pomniałem aoku1netr/ltów•• , Trze- tra1trej Polsce, obdarzaJąc krajob- Transport ~czy 154 osoby. Wyruodlbudowy IOtajwiększy nacisk po- n'ie kopną mnie W spojenie l.otno- cieł!o dnia, gdy mwazlem się na l'lfZ i ziemię pewną _ do,śó,..zre- ~~ł z BombaJU 10 ~ąrua ub, j~i'~
łożyły na. d?pt'ow~dzre~e.~l~ :po- we i z w1aśoiwYm sof'ie.~btel- dwOl'CU, ~aPOn:i~aj<r w~stfc0! sztą, skąp.lJ :- ilością śniegu.
sz~ecz~~:~iWany Jest w na lZrządku SleCl koleJ<>we.l 1 Jel Jak nym epasofbem wytazairua SI1ę za- posfanawilem JUZ me oofac, Sl~ '1. Po WYJSC1UZ wagonu _
za- Następne transporty organizowartajwiękS'Z'e us,pr,awnienie. w,iemv: Wolał:,
' ,
. : je(1)ak iecha'Ć W'ki,erUnkUna Wi- chwyt noźdrzy, które poczuły
będą w miarę z,g,łaszania się chęttie w Polscenajpierwej osi-ę.~ęła
- Te, fraier!. Też kt-apoty ... sIę.
.
, . ne rzeźkie, ostrzeisrre.. · zdrawsze nych noS. powrót do kraju. og6łem
stan przedwojenny i ~zybko prze- Należy ci się wypoczyInek?'
'
.*1
powietrze.
'
f~~ó~a W Indiach około 7.000 ~o-

.

inn..

."

_V'VHU/VW,
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I

bd

ttJJiet~ęty.~.
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W.czora~ WgocLzlnac.h ranny.oh lh,e~ b
6t 00
"'es ~o!lstlruego ZwiąlZku. Hokeja na . y ,p, 'rre oczys,zC1Zoo1a iodownska r.aJhura. JaJe wcz<l.raj - kilku S't~i
LOdzl,e D. Boczar zostal bel1eło: _ 2le~nler;U~.
po.n1!żJej wra. to aż nad,to 'W'YstarC'Zyuie zawiadoml'ony przez d 'illIZ':Z
..
piJJerwSlZym 001'1l zawodów m:"- pow.i.erzc1mi lOGU. żetby rozegrać o·
t L
.
"
"
yr. Jig- s~,rzOtS.tw,a pcmrz;ed~o.n.e zostaną IUro- g6Lem szeŚĆ spotkań
m~111 ,a aU&1eg Q ,. z,e warunki a'łmo.sf.e- czy.stości.ą rch otw:arda. PrzemQw;'e.' .
,'".
n c~e w Ł~odz,l 'Wlegly Ziuaczne.j p'o.- cia óko}Uczności,o.we wy,g'ł-oszą: pre- MtteJi111Y na,crzneję.. te mlsltrwSlbwa
pra;w}le
m'!s:tr~ost,,!a [uo.g,ą lS,ię o'd- z.es PZUL Bo~r. prezes, ŁOZHL tegoro~znę st~ć ,?ędą na stosunko\~o
lbyc w Pf21eWl,dzlanY1l11 teTmllIl'~e.
Zygnn'Ul1t Lange i 'P1'~z'es bKS, w.ke- wysokm P'Oz.~O\lme ~P?rt.<?wYm.. Nl~
• (p,~ nie będzie mia'l ZibY't wiell- wOje-w'Oda ~t~fa~ SZ'Udz,igski. - Po wy:klllUcz.Of'ce s.ą rÓW;U1ez IveSIPod211~
JuJ'CIh !nlo!P<l,tów z zawiado "
:ąr.ch Pil"z,emow.,etNa.c!'u odbędz,l,e snę de- ),>0 ~k Jak l)J,bka J:st ()i~rą~ła. to. ił:
s:lebi.e w K;rakowi,ed\V6,c~·e;;:~y.n~ fiil.a,?a ~wod,nj,ków j s.ędzia weZ'w1e k.rą;zek g1l!I110WY hibl p.fatac fl!&1!e.
Cl a,cOlV'ii,' WisJy~ by wysyJaJy g,raczy g~z;dlklem drużynw do rQJz,pO'Czę:c.1a
N'aj wiece i szans do zdolbyaia mi·
d~ ŁO~I. Tak samo. p'owimna być p()l" ml1s'trzootw.
....'
,str:zoSltwa posiada:ią z,asadnrlczo b~owl,a'domwnao tym Leclh!~a poznafr Za~d~ zapowi1:adal!~ SJę 'ImPonUJą- rą.c .dwie d,rUiŻyny ŁKS l Wds~a. Natoska., Zresztą ,oihowiąZluje w danynn co. Jezel~ utrzyma Się taika 1,e1l1\Pe- miałSt wa'Fka o trz.ecie m:te.Jsce OOwin'wy]paldJl:\1U ,przepi,s, który, powi,a'da,. że
siPecjrull11Ycih zaproszeń nikomu nie
rtrz,elba'wysylać, bo ,i,eż·eH zawody nie
zCPSlta,ły o.dwołane,
tŁo z logi'czł1Yc'h
przY's.ta.nek

wy,pływa, że

w.szytSltkie

drll!ŻYł1Y

z,akw:aM:kowal11e d.o zawodów
w' o:z,na;cwnynn vemninie na lodowi~ku.
Milstrz'o'stwa rOZIP'oaz.ną s,i'e w oią~ek., 24 'b. rrn. o, go.dz. 16 meczem ĆraoorV:a -:- LeiCih'ia, D~ugi me'cz 'ro~poc~llloe S.J.ę o ~g(}dz. ",0. Na Iodo'\Vl.sku
Ujrzymy dI1WZymę tJKiS walcz"cą z Wi

Trżeci

mus'zą stanąć

.etap mistrzost

nl~~:d,:Ć L:C:~~teszczol!1ego

pro.
gramu, sprawa ZJdoiby'c!,.a, misUrzostwa PnIlSiki zd'e,cyd'wje się j,urż w pj'erw
szym dn1u zawodów w mecw. tiKS
,z Wisłą., S?~tkrunie ~o ~ap,owi.a:dal s~ę
nadzwY.cz,aJ lł11tere.sUlą a nr.,ew<\,tp )\Vi~e
mecz ten ś,cią,gmie na lodowisko i'łlU"
my wniC1z.ów. Niea1liI1i'ej wainym bę
dzie mecz między Crac'o:VJą a Leohią.

?ID,

B

bdęd ąd Vf

gł:os

szczy.

Dobru się stało, że tym razem do
,głosu dOjŚć mozN w niekt6rydh waga,c:h mtod~ .p~ęŚ1C~rze. M-ecz t<en bę
Qzie n~ewątŁp.awi,e .ciekawą im.'\:>Ir.ezą i
n,ie tUllega w·Mip~hvoś,cb. te sala w Sowoie 1}apetłnJ się srez.e;De P'U!blicZ""

na roz~ć ,s.ię. międ~ Craeovią a
Loobią z Poroatll1a.
Ongan~a-cyjn~e uJi>SltrzO'Stwa nie pO

w:llny naSlwwać żadIJy.ch zastrzeżeń. ności q ,
Łódź zecl1-ce n1ewątpliwt.e wYwi~ć
Nas 0&0'biŚC1.e najbardmej .iilJt.er~u·
sd~ ze sw.oich o.bowiązk&w jak naj- je rorma Kam1hlsk i.e go. W:vz.na{;,zony
IJf!Piei. WIPlJ.'Il{!la j.UlŻ iedlla nagroda On pfze,cie:i zostal <lo 'rćprezenta.cM
00 -wicewojewody Stt>fana Sz,n!\lz.!ń- PoIs.lci na mecz z Czechosłowacją w

9~JegO. Zape'W!le nagród będzie 1iI1acz:ni-e WI1ęc.l>l.
'
Ca~a' W'(}C Łódź ~rtowa ~iera
®ię w IX.E\ltek Wliecwrem na {oo.oWlisko
ŁlKS. PollSkie Radno- m1loW'ieth:aH>
transmisję zawooÓ'W na \V'S>zYtS1kle

Łoozi. Kam:ński po zawooooh na Wę
.grzech i!11e wa;~c.zy4\, a iednaJt PO\\T

n!fIl1 mimo pev;;t!ej pnerv.ry mai<lo·
wać się w dO\br.el formie. Ke.m:nski

jest arnb:tnym zawodniikie.m. '\vćę.c nie
Mw~twfe narazić aI1li w
SoJ)lX'lie swojej drużyny na utrMę
dwóch PiIDkłtów, a,n.i tym ba.rd'ziel ;re'"

.ze'cll.c'e

r~l1ie.

drużyno

,

Po dwutygodniowej ,przerwie,
spowodowanej wyhorami
,(19
nie by~ow Plo,lsce żadnych
l~prez sportowych) f odbędą się
a.alsze mecze bokserskie. o tnit
d
Mą.
't
~
:rdO~!wO .ruzY}1O-~.v':" Polsk~.
W sobotę o 'gOid,z. 16 Wi,s,la spotka!' tę z t to trzeCI Juz etap ml~ię fL Le,chi~, a o :go'dz. 20 ŁiKSz s rzos w.
CrwCQlVią.
.
Trzeba przyznać, że zawody
' '
W J1'iedzie11ę pi.e,rws!Zy mecz f'(}ze- te b u dzą ogo'lne zalntetesowagr~.ny zosta,n;ie o goc1z. 12-ei m;ędlzy nie. Możemy już nieco zorienWI,s,Ią a Craco.y.~ą.. a zakończe,ni.e mi- tować się '"\,., O'gólnej sytuacji i
,s!rzo!stw n.astąID! ,0 ,godz. 17 61})0It'ka- typować drużyny, które
mieć

nym sKładzie, \V Zts!polt Łood nie
l}}ędi,em:v mield zawodników US.
którzY w d,nh!. tym Wa1'Czyć będą W
Lublhn.ie fl drużynowe :n:tillStrzostw.o
Pols'ki, Natominst M~,~yj.ny Kl'Ub
$porrowY fi Odafl.ska zajęty będźie
moozern ze Zi'eUil'oozooymU w By.dgo~

IPrez'&ł-tacjd Polski w Łodzi. Jesbe~y
prze.kooall~. te Ka~ski bę.dą.cy na-

ych Polski

, ,,

_

_

szym

•

ski, Najgroźniejs:zym przeciW"lniedzielnyclimeczach kapitan
nHdem ŁKS jest Batory. Śląza- sporbowy PZB ~chce wprawa
ey w niedzielę, walczyć będą w dzić pewne zmiany w składach
Poznaniu z Hep. Przypo1l1ina- naszych drużyn, ale wątpimy
~~ ŁKS
P
.
d bardzo żeby reprezentantom
my, ~,
w oznamu prze
ł
d'
.
dwoma tygodniami odnió ł zde- naszym mla a po wmąć
Slę
ga. 'k" • d . l h
cvdowane zWYcięstwo'1 : S. noW
tk ń
k ,.
, '
. . b d'
,ym '1 me Zle nyc spo a
le ,akWl Jestesmy,. JBakdzl , ę ~e stworzą nam jeszcze
jeden
tym razem. ę Je WlęC b
wyru
l'k'
tytuł d
'
~
'.
'.'
,
,
ć o raz wa 1 o
ruzynowe
~ozna lUZ wowczas po.rowna g.o mistrza Polski.
sąY ,naszego ~ala w zesta:
Wlemu
wYn'lkow z ę boseram1
" 11
"

1, .

Id·

fawary,te,m !l<>1:raf,j

.udowodnić.

że jest w wadze musz,ej obok Baza·rn'łka i SflasJ'lka czołowym 1)!ęścd.a
r.rem PoJ.~.
Interem.je nas rownież VI iakle1

fo·mn:.e żnaj'dujll! ~ę TrzęlSowS'kJI. kito"
ry odndósł szereg oo.k:cesów w mi~
strzostwa.oo d,r'l1'Żyno\\"Y'C!h Łodzi 1, na
Wę~rzec!h;

\''Ys~iqc

z.e~lf,

'VI

ZryW1U.

Chociaż r.ep.rez.ef1ltacja nas.z.a wystąvi w Sopoci:e w osłahiooym skla"
<łzie, to powiooa jednak OOClłcść zasŁUlŻoue zwycięstwo.

K,ero\\lwlclem dł'UŻlTJlY będ~ 'Pre'"

zes bo.kser6w łódzkłd.h p. te. Stwień.
Se1mnd·antem natQ\In.i8lSt P. Garn<Carek.

CzternaSCle druzyn wal czy w łodzi

swoich, grupach
Hep.
.,
,
e~y UJący.
?rochow w nleTe. nIedzIelne .. mlstrzO'stw~
II
'"
'"
III
•
dZ1elę spotka S1ę z Wartą,. PlO-- PO'lsłn będą ostatmffi . egzaml- O
znańczykom raz już podwinę- nem pięściarzy polskich przed
ła się noga w Bydgoszczy w czekaj' acymi nas meczami mle:>- we~iStrzosktwla94P701SdkbiedW p.ike sŁoiatkdzi° żyn, podzielonyc;h na cztery grupy.

m

mistrzostwo PoIsiu w plice Siatkowej

'

Z' dn

" T

.,

-

'C

J na ro,

o

'< ą SIę W

W grupach

clrnżyny walczyć

będą

eezu z~ ~e '?CZ?nyml." rz~- dzyz:arodoWY1nl z . Czechosło-- 24, 25 i 26 bm. Do mistrzostw zgło- systemem punktowym. Do finału za
ba Wraczel ll~zyc SIę Z ty!n, ze wacJą. Być może, że po tych' szonych zostało aż czternaście dru- kwalifikuje się drużyna, która zaJw
arszaWle Warta przegra
mie pierwsze miejsce•
. Olek.awi j'e:steś~y, j~Jc {)state,c2A1~ d!'llgi swój mecz i str~ci6'Yszel~
podział, grup przedstawia się na(tapre~~1;tt11~ S'e <l'rulZym,a C~COW!l, be szanse na d,ostap.w SIę dO'
stępująco •.
kt?ra nl1e lTI1l:a!a w tym 6Ie,z.onr..e zlby;! finału mistrzostw Polski
' ' , ,
pruJ?a I: ZZK Olsza Kraków, KB

I

- Wleje s zc.zęSCla. Po me'ezu Craco:vlJJ

•
'.,
'.'
z Leciqią ~ęd.z'le można WyJsnuć ?~W ,.W p~erw;szeJ gruPI?
~alka
ne Vv'l1 IOsU.\:l co' do [OSIU tych Mtt1z~. decydUj ąca rozegr~ stę nuędzy

I I

Z

· ki eJ
młod"'"
zlezy akademlc

Vlcton8

Częstochowa,

KS YMCA

Gdański... .
CeIfllbrail,a Alkademilc:klidbZ'\Vi~zków
DhaJja'C o !P:OI(hlł~st;e>Jtie l)l)lZ.ill1nU B 1:;~~:c;~' ti~~~~o~~oc:zooe
Ło'dzia.n~e dhcą!Za ws~eJką cen~ Grocho~m a ZJ:dIlJOCZonyml: Sp,ol1bolWY1dh, w BOIIsce oflga'lli.zuje \V ~CJU1tu na'nc:i:a~Ik!~ego \v1Śród mt{}l(l'z}'B' ~ III: Lublinianka mistrz 0~dobyć m;l.strz.o~wo ?o1isk t • Trz.e·ba o Na raZIe Grochow prowap,zl {lm~~ {)Id. 2 do 17. marea 1947 r. zy -aftcwdeamCl'kte.J. Cerrti"ała A?S-oy! Ikregu pawrocłaWskiegO ~nkO BielbiektYWlt1!e S'twi'er,dz'Jć.~,~ .w, ~ ~o~ przed Zjednoczonymi,
mając 9,gomOłPoil~1 QIb,óz Zlmowy Młodz:',~· '!f Podisóe. WY~.ac:zyła Qd'P:?'W1edw:t skó i Skra Wars:zawa~
1

l

iku sZ:alTISe są rz.eczyWI:SCl<e Wl.eI'loe,

_ :t.y Akademitclci~

wygrany mecz z bydgo

zr.zeSZOOtJI1, w AZ~. ł.k?ś ć

ho i, własl!1e .1odoWlisko i 1P'UhJrlcziIlOŚć
• l B d
,s;zczą~a
O~6zI>O'\vy!.Zszy. ro~l.~o'Wany. w
po~1e- iPetl!SlJ.ol1~taclI K~I1?aoz~ l BF.~'tO"\V1C.
przyja:hnLe ltSiPosohi,ona. Sło-wem ŁKS mI: a e. y gQS:zcz me,
po'sia:da znacwi,e wlęcei oSlz,a.n:.s w tym d~ała Jes.zcze swego ostaJ;mego 0ape!Wll11i l 'W1Stzyst:kim WClZoobn.~li.t'om 00.roilru do z,dolh'y,cia mils,tII'zostwa, ł11!lż słowa.
.
p<>wielClrnf wY!P1oozy:fte'k

.

d

. tty-'
:~~'Wi~~~~s.fre::ł~lstt Z ~()Ib'y-cla , W dt;i~iej grupie, na pierww
, ,
, .' szym tnleJSCU znajdUje się ŁKS
Warto zwrocJIć iIlWatgę na l'elde!1 •
d"
. d'

ISZC 2ie gól organiq;R;cyjny.', TermLn ml- 1 , wy ale S'lę. n~, ze 1'uzyna
strzostw zostal w ten spos.6Jb IUStadO- łodzka przeJdzIe bez straty
ny,;, ż,e po katŻdym !DIiierWtSzyltl1 me·ero punktów przez pierws,zą elim1,.n,,a,stą'Pi p,ewoo ilr~rwa, ce1em, .upo: InaCję grupową, by stoczyć w
~zą<1kowa.nia lodoWIska. O.r.ga.;azat.o kwietniu walkę zasadniczą
o
rIiY o'hicą w tbem. SlPos'ób Za,bez?i~C'ZYĆ
ł
..
.P l
SIlę na 'Wszebki wY1Pa:cte.k. jeiŻeh .za:s,ZIla zaszczytny tytu IlllStrza
Q -

wykwallljjhkowa!nych;!fl!sltmkto·

Grupa IV' Azs W~rszawa mistrz

r~w. ~zac gr-~'PY Ij)(l 20 ucz·e:s1nrkaw na ,leOOłeL"=o :"l1'Sbrntk.toTa..
,
,
zWl~ilru z O1.gcrnn;!ClZona 1~~Śr."ą
~leJSl~ ]auGi przY'2l11a!tlO 0:9r1Qd'LWW1
"
toozinemlll (150) SlPowooowana odhywą..i~cVJtl1 się' w ,iP'rz~vid'7tlanym
"
'
1te:rm1ll1l'e rÓW1noozęś,nre Mwd:zYll1aroW dnJi:u diłsi\~jSlZYII11 o 19'O~, 19 w dowym~w6rmecz;enn Narclarsklm

okręttu rado'mskiegoKKS oisztyn i
KB YMCA Łódt.
'
Mistrzostwa· odbyWać się będą 'W
r YMCA
Ło A ":
ul M ._
sa l
,
W
ULol przy
• aruu
:mu 4a.
------------Odprowa
S~dliów hokeJowych

<>dlbedz,ie się z,eJb,rani·e ho~ei&l:ów, WCI7..aStorwą. AZS \Zwraca sie doWSl7.YktÓrzy ""u~aI1ą wszystk6e SIP,rawy Sltki'?łt azł.oolk6w lZ prośba <O wypelz:wiaJZ.ruI)e z mils.trzostwlłlI'!li P,O!I:ski. 111Ii:e,l~e. Odi!?<>'W1ed,·:nf:'Clh , kw~stio.u~ta'l.'·
Na z,ebral!lie 1:0 p.ros~eTI!l sa o, prny·!SZ1' l ZI!QiZ'c;mJl,e 1~~ w Se:kre~a.Tl!S:Olg
byde J)lr.zed1e wszYSltlnm cz.łon[wwjoe AZS. '!.d. N~TUt{)I\V:.cz.a 68 (Unl:rw:e.rsr
zamąJdu WZH.
teO. do d:ma 26 bm.

J'l:Vtro o ~dz. 19 w 10katu ŁKS
p'r.zy Ą1. KOIŚci'llszki 85 odbęd'Zie slę
z,ebran.e ,SędZiÓW okejOlWYc'h i kan·
dydat6w.
,
.Na D0'!1Zadk.u dz.Ienn:vm 'W!!aWY
mrS'trr.ro'S'tw Polski.
,

.w.

Sztab hokeistów obraduje
uokruln1 ŁKS

przy Ad. KO'ŚCltt1s:z.1~j 85 PafilSlbw

Slorwi:ańs'kiJClh

akCją

OlfalZ

'ł:

'

b,
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Stanisław Solecki i

lAlA BIl

niame! Nawcl
ś1iC'Z!oego,

o

Proszę

wręczyc raPort Kierskiemu i d'o domu.
znbwusię tutaj spo:tkaltl1y!
Machnął ręką, dorrucaJąc w formie prz~l~

teraz
A wieczorem

10)

,Powte~ć

me

mogę przez szybę z,ajrzec do tego
chorego biedadłJwa!
_
I{rystyna dopiet'o nad r.anem opuściła magiel.
, - Dziękuję pani - rzekł Czaroy-, żegnaJąc się 'Z,nią.

Stefan Słełalbkj

-

A niech pani pamięta o "chorobie"""i 'Z!a'Chowu:Je si'ę

nia wykonijlWata niezdarne, l1"uchy., które z:niecierp1il'.vlly
Niemc6w. Feldwebel wyrwał jej z rę1d tOl'~ i oddiał ją
towa1"zyszą:cemu mu. cywilowi w skórzanej kurcie. Ten
zaczął :przeglądać starannie wszystkie papiery.
Zandę.rm, kt6ry przyglądał się obojętnie tym C2ymio ..
ściom, zatpytał wska'zuj.ąc na sta:jący opodal sannoohód
ciężarowy:

-

Cywi[ popatrzył ostro It!.a dizietViCzyn~, rzuctt I!eSlZcze

ostrożnie!

_ Dobry wi:eczót pani -'rze1d:'p1"zym1łnie. - Ja do
Wyszedl~y nę. ulicę, Krystyna zmieszała silę z t!1!u~
pa.QlO.y Krysi. .. właśnie ,dowiedziałem się,
chora·...
mem ludzi §ples'Z'ących do pracy.
Kobieta obej1'zala od mqp do głów zach1apanego ba:o·
- Byle -pomyślała - nie spotk~ kogo§ z d'rukartem vo1.klSdeutscl1a., po czym ~ęła ponl\lto:
ni! Trzeba uwmć!
- __ Aha. Wiesz pan, ·te Kry:ia chora' i pmyla'zDs.z do
Skręciła VI jakiś boczny zaułek: aby zejść z niebezniej w pi!ja'nym stanie?!
..
pieoznego szlaku.
..;... Jakże -- pijaJn'ym? - z·mies1zał ,mę Szulc. -- Ja,
Raptem Btruoh1ała" gdYlż ni stąd" ni zowąd wyrósil
proszę p., tlr'zewwtki .•.
przed nią jak z pod ziemi patrol 111iemiedkiej żandmr
_ Tyillro utytlany jak Św1nilS - rzuciła zjadaiW'ie są- merH. Dzieyvczyruie, zabija serce ze strach~ pomyśla.ła
siadlka, - No, jazda stąd! I toprędJkol
bowiem o ma1plde~ kaI'tecZ'C·e, u1tryteJ pod rękawiczką.
_ A1eż pani daruje ...
- ,Raport... raport - prze1avjWało jej gorąozkowo
_ TEtik, tak, daruję mlOltłąpo łbie, c i!1e si~ pa'n nie przr.zgłowę.- A mQże się uda? - Może - nie zacze-

re

.,

Wziąć ją?

z pracy i

pokręcił przeczą

ośvAadlczył lakon:ilczme. -

To robotnica z

mz okiem na

zaświadczenie

głową:

co

-

Nie -

naszej drukarni.
Zwrócił

.

torbę, dodając groźcie po polsi1ru:
- Ciy wiesz, że już jest późno? Spóźnisz si~ do pre"
cyt Pamiętaj, ahy to było ostatni raJZ!

Krystynie

Krystyna skorzystatlla z tego narpomnienia i od I1"S2IU,
w oczach patrolu, puściła się bi~iem.
Wkr&tce też zną[a.zła się u Kiers'kie&O, zmęc.rona, da...
na potem.
-

Co się stało?- .zapytal zdziwiony St;aroszek. -

pią?
wyniesiesz!",
.
Goni. cię kto, czy co? '
I Illapietając gromie na OIzołomJ.onego Nlemca:, ze
Z nadziei tej wybil ją niebawem twardy niemiecki
Kiedy mu opowiedziała swoją przygodę, pogo'ził jej
9wiecą w ręku, $powodowała, że tM'eszczęsny S.zuIc mt;- okrzyk;
, palcem:
siał silę wysooąć,z sieni, po~emz ogródka" by roalezć &lę
- Halt!
- Nie uważasz, moje dziecko, ci~ uwatŻasz! A takie
Zatrzymała' się.
.
wreszde Z powtiotem łOJa ullicy.
.
rzeczy.
jak raport, to trzeba trochę lepiej uk!rywać niż
•
Otyły
żandarm.
z
dysty.nlkcjami
feldwebla
'
wy.ciągnął
, PrZled OWodzeni.ęm pr6bOlWal joozcz:e kłócić się !Ze
to
dziś
zrobd!łaś!
J
olbifzymią,
czerwoną
łapę:
swoją .n:a:pastJnilCzką ••ale ta en~giicznie zatrzasnęła fur,tk~
- Dokumentyl .
Zrzędził jeszcze trochę, rozwijając podany przez Kry..
i zdmuchnąwszy świecę w.róciłą do domku, zarygtJ.oWU
Krystyna otworzyła torbę, starając S'ię wydobyć z niej stynv karteluszek. Gdy go przeczytał, hurl'lor mu się
5ą'c dl1"zwi wejściowe.
- "
.'
bez zd.ejmOlwania !1'ękawiczki "palc6wkę", silanowłąćą do- poprawił;
Szule spojlfzał od ulicy w stronę okLen Kl1'ystyny,
(D. c. n,5
::- .ci~~Q -- Węst:ch!n1ił. - Acbl tQ mę~ęt~ 2:.E!<;iem~ :wQd ~9bistl~. i z,a.świad:czenia z p'r:ac;y'. ~e. ~ę~rWQwa-
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1227 Założenie kll!sztoru 0.0. ·Dominika- (Kol'espondenqja własna "Dziennika Łódzkiegol')
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A oproaz tePogoŁ Rat. ·Miejskie
- teL l!i4-44 sędziów nie ma możliwości rozpatry
021Ilacza to zwiększenie unosaźenia wmczyc s anowIs a .
k
k
~A h-.•
PogoŁ Rat. Ubezp.
- tel. 134-16
. tych """'ra • w te-:_1e dwu k b· t
". mi
10 do 1""5
Charakterystyczne jest zażalenie, go rzy J rwe,,~, w:BS.
p
t l k
ki PCK
-- tGl. U7-11 wama
~k' w
;UU.lll
o Ie prz~lę e o
proc.
zł·
. • b
k· _
, .
b'
.
'1'.
ogo. ~ ars e
. t L
8 tygodniOwym. utazoł Slę· Więc p o - ·
oP..
ozone P.z:;ez prerruerow awars le
Wycbrazcle sa le, mOI rut 1.
S~
Pozarna
- e
,
aln·;
.....
go i hesskiego na ręce generała Lu- •
,.
t
Biura numerów.
.... teL 199-00 wszechny zwyczaJ zw
Ian.a ateszS'ed
dżi . t k b'et . ·eckich·
CI'
dsta . •
.
zona Felusul mlewa spazmy, s ar
towanych młodych Niemc:Jw o Ue
l em esIą
O:l
merm
Clqsa
aya , prze
mające med"
hl' . ,
ty
DYżURY APTEK:
.
łn·li cl'eżkl'eJ' zbro..:!-:. Ocze- z Berlina, które przebywały jako znośne stosunki panujące w obozach sze ZleCI Ją Się 1 przy ~ r~me
pope
l.
Ulll
• • • k·
bozi
k
t
r
·
dl
.
.
..
ki
h
.
,
•
.
h
I
lad
d
'
·
.
__
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t<.ują oni n.a wolnej stopie na rozpra wlęZnIar l w· o.. eoncen aCyJ;- a me,m;ec c Jencow wOJ~Y5! IGZą, mi' . sze Zl~ me bi Ją ""'r
,?Zyński. - Roklcmska 53, !3artoszew- wę sądową nieraz 5-6 miesięcy. By nym w Rawens?ruck, wysła'1! do są - ~dmi?Istrowanyc? prze~ alIa1}tow ~wprawa.zle ale tez ryczą ..• A slrr
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. du - przed ktorym toczy Slę obec- i Nlemcow - w ktorych CIągle Jesz'1
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"Pt:0wska - Plac WolJ;to~ci 2, Staniele- SIę przekonac, J
O
~cze~lwan;e nie rozprawa przeciwko zbrodniczym cze spotvka się wypadki terroryzo- żąca? ROWnJfłZ' WI11OS1za swoJ4 oe"WlCZ - Pomorska 91, Sm'lecka - Rzgow- wygląda, wystarczy prze]rze ... pra~ę l k
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Der' Aben.d" doni6sl pried kilku w ktorym protestują prz~.lW mepo- skIch.
,
(oId) ItVlkO boWIem pracdiWa1a bv.le.
&tiam! O aresztowaniu bandy mło.
zbyć. ale i byle zbić, co odbija10
docianych przestępców, któtty spe,;się ujemnr.9 na stania posiadBlda
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TEATR W. P. (CegIelniana. Nr 27) d6
W
yśl bo . .
• • • d'"
. F l'k
godz. 19.15 - ..Krakowiacy i Górale",
ży samocho w,
m
o Wlązu• . •
Mozn8.z. Wlec Z1'WtC szę el 80. TEATR POWSZECHNY TUR .{ll-gp jących przepis6w zostali oni po p~e
W Łodzi zakoń~ony został y; kon rym bio~ą udział słuchacze z. szereW cisło (~gruncie rzeczy b.
,~Istopada 21) - godz. 1~,16 komedIa Bll- słuchaniu zwolnieni. W dwie gOdzl- cu ubiegłego roku kurs dla klerow- gu miast całej P<>lski. Są oni przed-..
.
••.
zmskiego .. Pan Damazy •
.
ny później ujęto i~h ponoWnie na ników świetlic robotniczych, zorga.,.. stawicielami świata pracy.
. .·porządnem~ azl~lekoW1 -przyp.
RALNY
TEATR KAr..m
DąMU ~OL- kradzieży aum.
, nizowariy staraniem Towarzystwa
Program kursu uwzględnia najis- Włada,). ze uCI'ak'al czasem z
~~~ W;;,z:~~~ 3tł{)~e~ltr:Chfd:~IJest to przykład jeden z tysiąca. Uniwersytetu Robotniczego.
.
totniejsze zagadnienia, występujące mieszkallitia·i biegał jak szalony po
.
. "
. Berlin zaczyna nabierać charakteI1l
10 b. m. uruchomiony został, Jak najczęściej w pracy świet1ic~wej. ulioach . strasząc
przeohodni6w
l~::'~.. (:o~X:ka 24:a:Z~CZg?a: miasta gangsterskiego: A większość już donosiliśmy w krótkiej notatc~, Dużąuwag,ę poświęca się ćwicze- _. • ,IIl d . ?
f9.oo ~peretka l~lli-abia Luxemburg". 'kradzieży i włamań popE!'łniają wlaś II-gi sześciotygodniowy kurs, w kto- niom praktycznym i seminariom 0- SW01m wYs ą em.
TEATR "SYRENA" (Traugutta 1) - nie niepełnoletni bandyci. Wspomł
raz lekturze. Wykłady obejmują sko
Ale do rzeczy! _
jak rzekl
god!?'. 19.30 Premi~ra komedii Hennequi- niane na początku zarządzenie w p r a . .
nę techniczną pracy, a więc organi- ktol na stacji do tragarza. A proi
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i. ·1 . h ć Od t h • t _.
* . . W Związlku z RQZItXlrządzel!lliem cy. ~ysłoweJ Itp. oraz .sz~reg px:zed,nOWl. ,:~]ec a. • e c nąc ro_
Mmlshra Skarnu z dn. 4 stycznia mlotow teoretycznych
Ideo~oglCZ-I.Chę ,SVll€7iy m powretrzem, odpo
1947 r. (Dz. U .R. y. Nr 1 po~ 1) nyc~.
. .
. _ c:ząc po dcm()w.~ch wrzaskach,

U) -..
przechvko
Z powodu pr6b teatr meczynny.
.
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.'
.
. DZIECIĘOY
TEATR
KUKmŁE~
~~PD (ul. Nawrot 'n. Dom Kultury Mi- W pierwszym, tygo.dn;U stycznIa
:~~~ta) o go(lz. 12-ej ..Cztery mile za br.• l~czb!l zgonow, spowodow!lnych
grużlicą 1 dyfterytem, na terem e Ber
lina podwoila się.
~uż W styczniu' 2?000 berlińczy-

l

Siln:f nacwk kładzie się na naWlą 1ednym słowem pojechać na wczada·e do Wia.domośoi swych członków zywame przez. słuchaczy kontaktu z
.
~ycll się hurtową i detalicz_ o:gan~cjami s~ł:cznymi i na bra:tSY l wywczasy. •
•
k6:-v ~ otwartą ~z1icą ?trz~a~ą. ną apr:z.edażą nl8ipo.jów wiJna:1ych, iż me udziału w ~!clU społecznym l
Tłok będZIe w poc1ągU _ 0na]wyzszą kategonę kart zywnOSCIO w termiln1e do d!nda 24 sytC'Zlt)lia rb. kulturaln;vm . Łodzi. • W tym celu; strzegalfi żon;;
'.
. , ć podanie dra Urzęćllu Ak- przewidUJe S1E~ odbYCIe szeregu
- - - - - - - - -.......- -....; .....- - "\lV'lm.'l W1llles
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wolelD!i-a na prowadzenie h8JDldllu ty_ w o l. l O o wy.ze .sz<!Zego ~ym u- ~chytra by łl Bztu:al przyp.
ADRIA (Główna) .;.... "Romans pajaca..·
oczyły
rt•.IIrt,iJ. 'i
względnieni~m
śWletlIc, robo.tmczych. tw.) _ pojadA
dru"'ą
kla~.
Nie
II część Komediantów"
Jnl a,Y=. ..... am.
•
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BAŁTYi. (NarutOWicz.· 20)
,,'Mak- DZIŚ
. .
Zgromadzem.e . Kupców sruchllcze' otrzymają stanowiska kie ~myslę tlOC'zyc 8Tę w trrecte].
sym".·
- W lokalu ś"Wlethcy, Nawrot Bl, o.
' m . Łodzi"
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BAJKA (Franciszkańska 31) ......; "Nowe gO~~. 19-.ej zbranie członków Se~cji WC!(50 jM) ro~ ?W SWIe lC l m
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s a OJ ze CIS O. ~s.t'adl
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pokolenie·',
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GDYNIA (Przejazd 2) - "Twardzi lu- tycznych.
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- W ~aIi YMCA, 'Momuszki 4~, o
liczbie 30 zostali z mie·sca zatrud- łry. Za;ąl mle1SCJe w rugu>}
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u
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sie Głow'" mial wf.lO'Czoną· w Ric:tdzie"
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MU~A (Ruda Pabianicka) - "GungałPSYChO!Ogli".
,
.Teatr Lalek "F~~uszka". zaPO..
. lkę na walizki, jedną nogę ptlZyciŚ'
Din";
.
- W lokalu Zgromadzenu~ Kupc6w: WJada przedstaWIerua dla dZiecI w
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POL~NIA .<Piotrkowska 67) ..;.. "Zaka- t Piotrk~wska 40, sala m,· o g{)~., 19-eJ sali Związku'· POlski.Ch .. Artystów...
-.
'ruę ą . o rZWIJ a wt?ą ?rzecz~co.
za~itłi~W~Ó~~'lE (1Jeromskiego 761'78) - zebrame ogóLne branży opał-oweJ.
Plastyk6w przy ul. Piótrkovyskiej'
:1ą p'rzez . ~tf'ftt; wa.Jzz l IJabolow•
..Podrzutek".
.. '
Nr -65, II p. w sobotę, dn, 25 stycz,.
.
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Na Jednej Jego ręce spoczywała
ROBOTNIK ~Klh~~kiegO Nr 178)
nia
godz. 16 i w ruedzielę. dn. 26
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J, PoraZI . ~""..
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giro terminie motocyklistów o godz d·
.. k·' 'ol ~
Złoczynców".
.
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: zlamz Ja tS z nl'erz.
śWIT (Bał.ucki Rynek 5) - "Samotny
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GóR,ZYlQ"SKI DYRYGUJE
Zebrania odbędą· się w lokalu wła Fe/usia umieszcłrono kwiląc-B dzia:f,~oi~
nastyka. 6.30. Muzyka. 6.57 Sygnał czasu,
.. W .."..,.. TY Al "D'MONll
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WISU (Przejazd l) -:- "Ro;pans pa-prasy. 7.35 (z Lodzi) Program na dziś. monii po ·raz piea:wszy w bieżącym kow oboWIązkowa.
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wźeralR mu się para nar. t a jeden.
·
W programIe.
kazane
1>iosenki"..Zawadzka
.
skie. 8.40 Skrzynka
P.C.E:. 8.50ogólnopolPrzerwa. pOWTOcre
ZZag.I'Mhcy.
WOLl'fOM (Napiórkowskiego 16) - 1~.57. Srgnał czasu.l hejnał z Wieży Ma-, Smetany uwer.bura do opery "gprze.
,··~.z kiJkow 1askotał go pod 1opatkę.
"Panna bez posagu".
rlackIeJ w Krakome,.12:05 (z l.od~i) WI d·
. cztOiIl CI
OzaJ·llroWsildego
Izba PrzemysłOWo-Handlowa w Ło
W
•
~_
...
ZACHĘTA (Zgierska 26) - .. za. mieć ramach aud. dla ŚWIetlIc robotnIczych ana na.:ze.
a ,
'-ów".
dzi· zawiadamia że został przez Miszyący pasa:zerowl'f:: klóollz Sl~
śnieżna"
- Występ zespołu artystycznego CRDK. sU'iJta"Dziad~k do orzecu
oraz.,
.
r
t
k 1 '
KINe ·OśWIATOWE (ul. Rzgowska 94) "TUR" w Łodzi. 12.25 d.c. aud. dla świe Dworzailta sym.fonliaZ nowego świa lllsterstwo
Aprowizacji i Handlu {> wrzeszcze I przy ym ta glOSno,
Haen- to"
"Dzieci kpt. Granta".
tIic ~botniczych. 12.35 U~ory krz
Osoba ulUlbiOO~go dyrygema, przedłużony termin rejestraCji mły- i.Ze Felusrowi bębenki pękały w tr .
. . . .
d
h
. k.
dla w wyk. ARomanowskleJ - s yp- L'.
-()ce. 12.55 Rezerwa. 13.00 (z Lodzd) Muzy- jak l"6wmet program budzą Wlel'ldle now gospo .arczyc
oraz ~os ow szach.
,
Kino Wisła rozpoczyna seanse o godz. ka obiadowa, 13.40 (z Łodzi) XII-ta aud. z llIIIter.eS'owanie.
O • zezwolerue na prowadzeru.e mły•• ,
"
,
16. 18. 20 - W niedziele f świeta. od go- z cyklu "Alfabet muzyczny" wopr. B, a
•
,
(49 fM.) now handlowych i hurtowego, hanN a drugI dZlen Felu~ wroozl do
dziny 14.
Busia~iewicza. 14.00 (z LO~1Ji) Skrzynka
. dlu zbożem i produktami przemiału domu.
,
d dn· 3· ty
.
ł.'
Kino Bałtyk począ.tek s...ans6w: gOdZ., młodzieżowa, 14.10 (z LodzI) Pog. a k t . ·
15.30. 18:00 20.30.
'.
Sz. Krzepinskiego pt.
..DO. tYcbf.Zasowe TEATR "SYR,
. ENA" Traugutta 1. -: o
la 1 s CZ!11a 19~:r. włącz- luz me chcę wczasów. Prag. Kino .. Polonia" początek seansów: 15.30 osiągnię9iaP!'ze!llysłu Gumowego • 14.15 . Dziś i cOdzieI1Jllie komedli.a Herun.e- me.
~. .
. nę W domu wreSlZcile ""',.t.......~
Ć
1800 2 0 3 0 ·
(z Łodzi) ArIe I duety operowe (płyty),
V b·
t P ni
" W związku z powyższym Izba przy
vujJ'Uczą •
Kj~o ·.. Włókniarz" pocz. sean. 15.001 14.40 (z Łodzi) KroniUra i komllni.katY, quma i e era p . " a prezesowa. po ..
k'
r._. d
~ ... .• Ter8lz dopiero zrozumiałem że
17.30. 20.00.
14.45 (z Łodzi). Koncert r~k1~()wy. 15.00', w opraoowaniu i Z p:Losea:llkamI' Jem~a O
onl~~O.:n;l
ope1oUlema i
.
_.
'
Kino .. Wolność" pocz. seans6w: 16.00, Pog. przyrodmcza dla dzieCI. 15.10 -, megJO .JlIIra.ndota z muzyką FraallCL ObOWIązku wynikaJącego z Rozpo-mam tu prawdzIWY raj.
lna
18.00.
2 0 . 0 Włókniarz"
0..
Skrzynka og9
, 15.2015.40
Repo~3:.
15.30, sz:k:i Lewcz.yńskiej i Mieczysława rządzenia
Ministra
i. '
WŁAD•
W kinach'
.. Portrety dZIałaczy".
Pieśm SchuH dl
.
. Aprowizacji
d
.
. .. WolnoŚĆ"
berta i Schumanna w wyk. K, Madey- P~a.
an u Z dnia 11 listopa a 1946 r ... l
::Wisła"
skiej, 16.00 Dziennik. 16.30 Jan Brahms
Udział biorą.: Helena Buczyńska zarejestrowanie prze~iębiorstw we ~__......._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
"StylowY"
-ce Trio
gEs-duI' op. 40 na fortepian, skrzyp Ja.ndm.a Dra.czeWSika, stefan.iaGro- właściwych placówkach bowiem po
i
są czynne wystawY "PLANU TR.ZYLET- 17.oo róAu·dYCJa
16..55 'l'Y'lt
ędrÓkWka1Z7m10ikro!~nlemd'"
oznaczonym termm·le mładze
przy.stą·
SC
(JC mleJs. fe
NIEGO'"
l erac a.
.
"J.ue o le dzi!el'1sika, ·Stefcia
H
kGórska,
staDk.Regim.a
.
vy.
.
operetkowe". 17.45 "Na Ziemiach Odzy- Gr~~dhmi~i, Ea '~~~' pią do likwidaCji tych przedsię~
Wydz.'.iał Op'eki SpO!eczlooi Zartą...........- ......- -......- - - - - - - - i:.~yA~~~ ~~::o:e żr~:et~li~~:Jn~~uka" ~~;irl,"..Mariane ~ą.bl"OWSkr\vacł:~ bioxstw, które obowi~ zaniecha- cłu ~1"'eds.ki-e,go ill. ł';odzi pGda!e . w
TEATR KAMERALNY DOMU
przy głośniku". 19.00 AUdycja dla wsi. Jankowski, Wacław Kucharski, 3ó- ły.
s~o:c:h slPfawozdBJn·aoh. że W grud~OLNIERZA - ·Daszyn.skiego 3.4. 19;15 (z Łodzi) "Praca .zawod~wa a ZdrO,·ze.f Matusz,ewgki, Ks.zimi.el'z Pawłow
ODROD~n
'11"U 1946 r. kor:zys,taly z n!()~J.e'gów w
. br. 19.20
Wje" (z
- l.odzi)
pog. J.Odczyt
Pogon popul.
- śhzows<klego.
~... ....T erzy p.,
'-~...I J~-et
P ·o.ręlJl':J'.ł\.
....·.;..'·1 rozpoozęło" W
. u . & ! U ... .A.A!l
,,'Cn..r"'ni<:lkach
'.A,. ·k:.,0h 304• oSInb1.. W
D2ńIś W Śl'od,ę dn. 22 S!ty@IDJ:a
R. Matu-'SI.fi'l
. 1'0h· e~,
~
Itr. 3 Z dlnia 19 styc:z- ~
~. '~..
?I'''''!S
J:'femi.era SIZltuati T .. Gaycego, młoQde-.lszeWSI:~e.gO u.t. ".HiS!Orfa k1.~Ski wrze~-II i Stefan Wit~. .
. . .•.
ni.a dT<uk na
. .jnowsze:j powl..•. eścd zna- tv.~ .. 150 kob.e1:, 98 męz'ozyzn 1.56
go autora polskiego
poległ-ego
w ,ni owe] . 19.30 AudyCJa Cho~m0'Yska, Pooz. p:rzedetaw. o godz. 193,0.
l.~milt
•
• J
An.....dZ:_'CI.
.
.' .
'\19.57 Sygnał czasu. 20.00 Dzlenmk. 20.2& Kasa C'Z'V1lna od 10-:13 i od 16-~ . .nJV
ego p.1Sarza.erzego
u.t.-:c.e_
•
Powstam~ Warszaw",iInm pt: "Hom~r .,Hejnał Krakowski" - ~ud: ..słown<>-mu-,'f;, jewskiego pt. ZARAZ PO . WOJNIE. Nr sprawy U. 1/46.
:
i OrchićleJa" w opracowam. u i. reZYI zyczna. 21.00 "Nowe ksIażkI '. 21.15 u!1.1 tel. ~2_70i' St . ł
P
# -"
Powieść
ta obudziła już żyw-e zaim.D.ruia 30 grudnia 1946' roku Sad
'i!!.Józ.efa Wyszomi'rski,eOlo w de: naszych przyjaciół". 21.45 RadiOwY UmRezyser a· anus awy
erzaallOW_ .
. ,
~
seI'. .
.
..
. • l:>' . • • jwersytet Ludowy. 22.00 Kwadra.nI!! prozY·lskiej. De-koracje i kostirumy: Jan teresowaIIll'e' kryt~.l czytelalńJkow. Okiręgowy w Lodzi w Wyrlzi,al-e m
ko;raC]8.;(!h l kostlUmach Jana KOS1n\22.15 .progr.am na. jutro.. 22...25 ('Z LOd'Li)·,RYbko'WSki i Marian Stępi~ń. Przy Poozynając od. nrumed"U 3 każldy nu- Handlowym pOIS'!:.anowi!: 1) ogłosić
&lnego: .
23.00 ."Rozmowy z f rt··
h· Fr. L=lv,...,.,..,
..l,. i Zb . meT."·O~-~.:1~eni"
b•.....-e
~.... ł upa{!łoś'c f'lrmy'"
' Spo~'\.Uo
'~ie.w..u
,~. P racy
aAbl ,
, . Mozalka
pisarzami"muzyczna.
- ..Rozmowa
z M. Samozwa- o ep13Jlac..
~..,.~v.u.r.=a
....... vu;c,. la
zavv,tera
UO:Zl:ał bfiorą: Stanisła.w. BugaJski, niec". 23.10 Ostatn. wiad. dziennika ra-! WiS<Zlliewskh
,
kole:JlllY odcmek te;) ilnteresującej Przemysłu Ga.strOllOml.ezno _ SpożyAdolf Chronicki, KazilrnieltZ Dejuno-l dioweg.o 23·ąO (z LodzD Prąg-ram na
powieści.
w.czego z
odrpo. .viedzi8.!1n.oocią \lId!zia_
Wi<!z Barbara
Drapiń-ska
Halina ?-zien JutrzeJszy. 23.33 (~ Lodzl) Kop.~ert TEATR KOMEnD MUZYCZNEJ
łami" 2) U1"<7"7mat'T.<Tć
• i ~ej
•
' . . I zyczeti. 23.&5 Streszczema ostatn. wlad.
LT~TT'" "
c
I
.. " ~~.T
. w. nw e~""",
Drohocka, Jerzy D~zyńsl1{l, ~andal dziennika oraz zakol'iczenie aUdycji i
.
!' ,...........,..<1
.•
sr--l.wie sędzią. komisarzem sędzieJ'a1rnbi:ńs'ka,. Janusz .J~ron, Mrurla ~a i Rymn.
I?zrś ~. Oln'l następnycih wspaniale. Złói
'!l
g2 grodzkiego, a syndykiem a.dw. .Ja
nieWS'ka,. Ml>chał Melma, Adam Ml~
V\'Y8.ta.Wlooa .karnaw.a.łowa . op. ere.
na Brzosko, 3) wezw.a.Ć WierZYci.ell
gu
Wsiki'K.aZiml!erz,
. RUdtzlk;i.,
Da..
JAKA DZIS
POGODA"? Miej- I. F
..Lehara. całego
'......H.r.abia
LW.X-eIn.b<ur
firmy <.Pl.
.abY DąbroWlSkiego
.. emu
nuta Szafllll'Ska,
~Udwiik
~atarsild.
Chmurno
'l;
llrze.'idni~niami,
udzrałem
zespol?
art:vm:Y.C~_z. OU
"I komisarzowi
6
Jacek WOSZicz.erO'WI~z,
Feliiks . żuscami opad śnieżny. Slah.e lub n- ,nego .. BH~y ·wcześnll.eJ. 00 nabY<:l a:1
Konto PKO -9 03 w Ł<ldzi (pokój 45) swe wierzytelkQlWlSlki.
•
l miarkowane wiatry południowo- . w K:31ęga:nę.1 'przy ul. Pl'O~OWsd{leJ
..
Ł
noś-ci do c:ln.i.a 28 lutego 1947 roiku.
Poc2iątek o godz. 19.15 Kasa czyn' '~a:~~ji~~r~~mperatum kilka8topni
l(}Za, a od godz. 17 w kasw tearu.
. KKO m.odzi -100
Kd:erownH{ $ekretal'htu
na 00- god.z.. lO_ej. tel. 123-02.
POCZ(!tek ;p'ua:J.ik.tua1nie o g'Old/z. 19,
(P. 99).!
.(_) BaIcerzak ).
Zglroanadzem.ie K'UfP'C<YW rn. Lodizi po-

WY-I

.

Zebre nia i

d

.

..

#

.

I

Przt!>.Istow"len"-.O te'''tru ··lo.l'ek'

1

Zebranie tramwajarzy

Jo

a

c

Re·,'estrac·a
J .mlY0·0'" W. , .. ,

,

f .

I

.

I

W hroms. k h . k' b
I'

:a

i

..

tkal

kOłaje.

l

6

DZIENNIK ł.ÓDZKI

Nr 21 {567J

r.'

z.
Pomoc . Imow!a
oli

uIJadłej

zgłoaili. S.ędz.i.

Dostaniemy 100 sztuk

PODZIĘKOWANIE

papierosów

9fJBilLTJI'Ja ••

Wymaał Aprowizacji i Han,dll.u Za

r.ząrlu

Miejskiego

W, Lod!zIi.

KieroWllktwo. PUJbł. Szko.ły Po·
wmeclmed Nr 122 w Łodz.: (ctzię!lni-

powiada:'

dz.lekO'Wa!Il"~

.

ni

.

W zwiąZłkru

z powyższym

za
sty,c'ZIl1ia rb. 'IJV'YII'l:awa:ne będą
na karty żyW'nośc.ro'l.ve kat. I z miesiąca stycmia. odJcin:J.e!k Nr. ,~l oraz
karty M. K. pracowniJc~ odcinek
Nr. 46 papi:eTosy w ilości 100 sztUk .
a mianOlW~c1e,:
'
•
"Bałtyk" - 33 sztuki papierosów.
"Tri'llirIlf" - 33 sztuki pwpieros6w.
,,,W'Olność" ~ 34 sztUki pa;piel'O~
polowę

S~.

Dziś

Tetmitn real:i'zacji PiO!WylŻSzy.ch od~
ci!n!ków upływa z dI11iem25 s:tyCf23ll'i.a
r. b.

kat. I ma 'prawo

premiera I

ilości

.

Wydawanie

mięso

ze

kartkiżyw.rl:ościQlWe z m--ca.
s1:jl6z..
nia rb., dla ty'Cih kit6rżY mi~S'a jesz~

"

..--._-----

R.ole

gł.

Reżyseria:

\V 10
Dziec~

c.· Kozincew

~

rzanych Q dok-oltlam.ie wł8J1'1Mlia. do
miJes:mtam!l.a J lUla. Zi:c1~lt przy D ul.

n-gi

Szema (Ul. _Lilman'Ol\l\l\Skie.go
67) 1 FralJicilS21ka Mll1czarika, podej_

Malhnowej 16. Lupem włamywaczy
padły tam. garderoba, s.kóra na bu-

ty i

kołdry.
śledm.wopo.twierd7JI.ło w całe.j roza
ciągłości podejrzenia i wykazało, .te

kiełbasy z fUitlg'GIllu rzeźlJli_
StaI'zyńek~ego, zamiesz

ka Igna:cego

pTzy ul. Poc:?)f:owej 12.
PodW6jnych złodziei przeikaZB.iIl!O
do dyspozyoji władz' prokuratQ;rka,łe.go

sidoh, a,' zrabowane przed!mi'Olty zwr6
właooiete1oltJ..

.ten bimber

Funkcjonarrilwsze MO w nU.es.zlkattrle.S'ZikaJltia Jana Zi!omeU przy ul.
Białej 6 o,d:krY'li i sIk-olll!fKowali 6
.

na kradzieiy

.

( dawno

btani.'C.k.tej

fma.

"MillelI"')

Bchwy;ta.no na. próbjoe lm',wdizileźy 19

metJrów towaru roboti:Lilka. J !131ickie·

go z

ChOcd.anOMC,

.115.

ul. Wetkarska

'

Uważać

w

nr 1 tocebkę, zawierMliJcą.4000 zł,
8 kartki źyw.nośa~owe i, doOtIrumooty.

Przejechał
'(J'

konia

zbiegu UIliJc Lilllanowsktego 1

PułiLwmtiej

tramwaj, prow&dz<jny
pmez mo.torow,egu Tomasza Ma;reh.
widktego najeChał na wóz wo(iakO·
v."S7, powożony pTZe:z strzelCa, Eldw
wa1'lda szymczyka. W wyniku zd.ew

l'zen'ia !t8!bi'ty z:ootal koń.

Kradzież

drobiu i

31~

gołębi

~a ul. ~~ńskl.ego 4, lliiezm.ani
sprawcy skradli, Ul'Wa.wszy kłódkę
19 gołębi, nalet~c'YICh dlO Józefa Mo-

dery.
.'
Z korytarza .Am1y Domagalskiej
(Ul. ks. BrZ'Us:ki 4)
Bik'radzil{)lIlo
8
kur; indora i 2 królilki.

Ciąg'

wygranych po SOO

z l-ego dnia

.AlIln'ie Jarurminiak, ,za.."tl.i~ej
Rudzie Pablani'0k1oej przy ul, Kolejowej 12, skmdziono
tramwaju

W

.,(0.)

ciągnienia

Wygra.ne po 20.000 zł. NrNr 934
1909 8214 13219 81844 36945 45810
Wygrane po 500 zł. NrNr 97 142
5211860757
. 144 154 182 194 ~73 285 311 403448
48,Q. 569 574 666 713 Si8 820 821 894
Wygra.ne po 10.000 zł. NrNr 14394 935 965 1088 125 127 225 268356 414
15571 17883 28956 32584 34441 34572 703 707 730 771 809876 982 2046 154
34967 39296 44624 5S931 54843 56597 189 261.455 497 526 570 605 615 658
56833 57278 58011 68340 69656
740 854 901 928 972 3095 186 266 371
Wygrane po 5.001) zł. NrNr 401: 1073 . 541 557 576 631 864 900 935 944 999
3844 13535 14168 26970 29122 29336 4016 043 102 173 256 276 309 446 494
29563 29894 3198B 83234 36917 47939 515 532 546'778 807 838 855 909 996
51512 60168 62547 62685 63052 63312 5021 159 181 245 265 357 366 387 402
69083
445·559 6759009306177 220·222308
374 384 409 54B 672 673 682,693 725
Wygrane po 2.0dl' zł. NrNr 108 384 777 782 810 883 909 .927 7138 139 183
984 1288 3674 3774 4048 5835 6790 9368 221 240258325 354408478 564 589 619
9724 10487 11048 12519 12893 13045 679 791 908 945 8145 172 292 387 400
13453 18642 13989 14717 15126 15846 522 553 579 611 690 699 709 903 951
16936 17842 13682 19689 2084021030 970 980 982 9032 033 055 158 225 379
21762 22507 23297 27483 28244' 29659 380 504 624 658 675 931 954 999
30504 30589 33274 33889 34471 35879
10083 123 153 388 408 516 537 684
40537 4057'1 41453 42135 43727 44770.
45141 45495 46834 46904 47985 48093 710 715 745 769 8S8 881 11017 037 067
4847950257 52049 52604 54613 55019 160 192 268 274 434 503 509 576 588
56200 57175 59426 61619 61802 62170 594 595 680 760 788 922 954 993 12016
62541 64787 65012 65065 65819 66574 087 241ł. 279 326 432 557 60B 632 633
68640 69335
.
641 644 BBB 956 13022 13l> 179 187 244
Dalszy

w tramwaju!

Wygrane po 500 zł Ż 2-cgo dnia.

li

ci sami osobni'cy dokonali jesooze
jedJ;l.ej kradzieży, a. m.ianowicie skra

W zakładaoh PZPB w Rudlz1e Pa.

dzień c ągnienia l-ej Klasy 49 Loterii

'Wygrane po 100.000 zł. NrNr 48917
60976

zł

ciągnienia

55084 100 254 281 381 394 524 596
606 702 788 797 56005 082 224 aoo

331 505 509 615 989 57000 091290
306374 514 535 628 640663 928 942
58035 069 208 245 416 464 509 1535
5aS 591 599.614 748 792 801 852 '889
59063 088 ~38 3'16 443· 444 450 469
481 527 576 675 881 889 953
60016 037' 013 112 147 287 319 '335
365 368 390 450 503 552 576 637 648
652 668 729748857883891 955 61289
317 4184'12 514 541 599 634 658 662
664 713 821 834 857 961 980 984 62033
1'1'1' 184 338 384 450' 452 466 532 574
624 626 716 853 63009 199 227 294
301 310 409 49S 520 531 547 636 688
107 82'7 846 864873 924 64321 329
400 6S5 748 S21 851 910 65150 243
248 363 405 419 438 551 592 596 916
932 991 .66071 150 151 242 283 354
396 635 71~ 714 720 782 876 980 6'7067
075 09S 102 202 217 236 354 392 421
425 480 565 643 809 815 846 858 B86
895 904 68028 048 096 174 310 376
;05 512' 598 604 874 764 781 804 819
158 9()3 942 690!O 026 103 148 150
07 299. a6~ ~79 846 957 70000.

AlłYCH
c·ą gnienia l-ej Klasy 49 lołetii

AtlfU .,lĘD Ol A TABELA

NIEUlIIĘDOWA'TABELAIYGRAIIJCH

Władze' miil:icjjrre a:r.es.ztolWały. Aln.~

.

I Ph\ENUMERA TY

w "SKLEPIE POMOCY SZKOLNYCH"
Piotrkowskr 96, parter front. - tel. 212-47

to.niego

Ujęty

iel a

Dla w y g o d y' P. T. Publiczności
Administracja "Dziennika Łódzkiego"
z dostarczeniem do domów

L. Trauberg

złodzieje

lftlr6w samogonu.

kandydatów ogra:niczona.

J

B. Czyrkow

A. 84

Wciqż

a

kandydatów

przyjmuje

wdhood'ża:CYClh
w skład
Mi,eiskiei S:!eci Ro,zdzj,e,lcwj. atlbo za

eono prawOtWiltym

D Zl

l'olach tytmowych:
JACEK WOSZCZEROWlCZ i DANUTA SZAFLARSKA
P~eik: godrz. 19.15. :Kasa czy.tll1la od god'z. 10~ej.
Ttel. 123-02.

OGŁOSZENIA

sk.1enac:h

rllli 4 kg.

M

OBCHIDEJA

j

w

W Kibard;na

,.Dz. 3" dla dizieci do l-I.!?:o roku ży
crla należy foe~·es1rować na mleko w

Podwójni

Daszyńsldego

w środę dn. 22 stycznia
p Ił. E 1\1 I E B A sztuki T. Ga.ycego

D ZI S

źywnośóowe

klem. .

m. K.d:ńslt:ego Nr 134.

TEATR KAMERALNY DOMU 2l0LN lERZA ul.

Llc~ba

s,zyah ,dóenn:ka<::h ·o'głoszte.nl,u o re1'es1:ra'oii ka!1t n.a mleko' za,S'zły drobne
Qrny~ki. Wvdz:al Aprown:za,cji d Handilu Z8Jtzadu Miejslki-e.go lU. Łodzi

okazaniem metryki urodzenia
Sia,cjacJh OlPieki [lad M.3Jtka i

baS<e11 w IV Zaikladz!e Kąp'eloO

!tła kierowców zawodowych i ąmatorsklch..
10lgo LUttego. Fodozas wykładów wyśw!l;}
blam są fUmy ruchome z budowy i obs~i samodhodÓ'W. Na'Uka
jazdy' odbyWa się ,na wo·zadh t()IS{)Ibowy~h i cięiaroQ-wY'Ch.
Zavisy przY'hl1JUj ą lk.Mlcelar.le
o-rzy Ul. PIOTRKOWSKmJ 111 i przy AL. KOACWSZKl 86

w \podanym we wcto1'aj-

ka.r:Ły

1>rZe\Vl~
budowę
maszyn mJe-

czas'e

Wy1kłady 'fOlZl,Poczną· S'lę

Rejestracjo kart dziecinnych
na mleko . .

i'e

·-·'' ' 1· wany

(P. 82) WYm PTZY

:l'I'zyjmu.ją

cze nie ot'rzymali - odbywać się bę
dzi.e w dln:iach 27, 28 i 29 stycznia,
1947 troiku.
.

wyja,śn,ia..

naibl'JŻszym

Koncesjonowane Kursy Samlcho~oYle L.. Gerb~!da wŁodzi

no kartki

Wydział ĄpmW11Zaoji i Handlu Za
rzą-du Mtejski,ego w ŁodZi podaje do'
wladomości,
wyda.walIlie mięsa pa

P.cm,i,eważ

--------=;0::::-·.

11 .................

"

papierosów w powytszym

stosunku.

<lule w

**...

HOMfR

tą..

dać cd sprzedawcy wydania naJ.eż~

nej

Sam{)dJomo~

Wyłączna sprzedaż:
wiad0010lŚC1. że w dn.:.u 15 sj:yczn:a
R Q 2l N I E C K l. Łódź, 1947. roku' odd.atny - Z.(}~a,t dQ użytku
ul. Piotrkowska. 81, tel. 216 _ 57 ,pubth-cz;uego gml1itowme Wyrenla:..J'"

L.

Wydzrał Aprowizacji i' Ha.ilJdJJJu zaznaeza,' ż,e kaMy posladacz karty
żywInOOcIowej··

?wnazkO'Wi

CYKL'O"
P

owy film prod. radzieckiej

,

Zdrowia Bublioz,n-ego Za-

cy Cbtoq>sik,lłe] w Radogoszcz.u za -clMoon,i ,i usmw:-en:te
obdarowaJIlde 70 dz.:'eci szkolnyClh. łcz.a::rs,kidh w Centra·:nej Kuchnt
ciepła b:elwną. d s~odyczami w dnhl Mlecz,ooj. Remanń: lokalu dla Urzedu
••~i" szkodnej.
.
Sa,n'ta.r.no ~ Oby,cza,jowt"g-o dob:>ega
Kierownictwo Szkoły.
końca, a poza tym n'edh1i.1;O j'llŻ naII ""!""i!'~~~~~---"""-""'" S'tąjpi za:kcńozen.:,e. remontu budynku
Dla P. T. Mistrzów kamaszników szDita~a - są.na·tlx,'lJlm :na Ch()jnacl1.
1 s:l:ewc6w! Kauczuk to tylko
ZarządM;'ejski m. Łoozi ~ WyJI
d:u:ał Zdrow:a Pu:bl~cz,nego podaj~ do

stalOOle.go planu prod.1lik~ji po1s:!t4e.go
MonOlpoll1l TytV!lliowego
Wlprowad'Zo
ne ~o8tp.ły. do !rozdziału kartik'OWego
'PapIerosy "Trirumf'" w cen1·e Zł'3 za
S71tukę.

\Vy.dz:ał

....ł

młe)SlIde

ca. Radozo;szcz) ~dada serd·<x:z.ne po- rzu·ctu M'e}sudego m. ŁOOZI

Narutowicza 20

mia, że w Z1Wiązku z wy'koriaiem. iI~

N
tv •
owe 'm~eslllCJe

465 618 680 950 14151 201 266 280

286 883 465 488 721 816 825 910 15066
115 132 186 307 333 345 357 503 517
'609.662726 850 885 92816009 148 260
2Bl 345 403 421 581 618 684 690737
771 836 851 868 17~45 222 236 354 496
503~591 636 638 672 771 811 921 18008
119162 178 176 244 347 350 357 424
459 866 928 987 965 99b 998 19067
156 170 351 442 452 583 697 744 762
828 8'72,
.

20088 140 198 247 364 451 581 620
672 810 81'1 345 870 901 915 21074
OS, 160 Z09 220 257397 413 468 483
552 590 620 61n 800 872 884 948
22109 547 576 617 721 942 993 23069
091 386 040 582 682 750 807 878 903
M002 036 058 132 223813
341 352 418 475 499 727 792 804 964
999 25006 067 093 205 269 305 421
459 495 535 551 030 992 26020' 044
OQ2 108 135 203 234 282 291 358 377
395 896 519 614 703 721 786 814 852
956911 963 994 2'1005 021 144 154
170 246 250 290 306 318 350 368 ag3
437 594 GaS 734 BOB SaB S39 914 97&
28011 025 048 075 201 337 359 524
538 582584 625 802 9!t4 924 2905~
.197 325 352 434 486 496 503 526 !W
693 763 774 783 791 SaQ.

~,

3-ci

dzień

Wygrane p.'0500.000 zł. na Nr 24,471238. 257 343 399 671 '113 726 830 870
w Łodzi) I na Nr 12830 (pad- 972 46054 222 251· 328 345 349 410
la. w Gnieźnie),
435 506 ,531 634 e43 663 674 676 817
Wygrane po 100.000 zł. na NrNr 963 47087 103 118 261 272 432 482 489
21887 44429 54810
503 561 599 628 643 677 699 786 917
48019 033 035 296 377 387 403 438
Wygrane po 20.000 zL na NrNr 463 490 569 589 606 '135 88B 967
7749 8852 ~1559 28078 30549 37321 49082 088 098 196 312 326 410 583
58892
694 730 801 859 923 50000
50054 131 265 352 439 42 79 82 53ł
Wygrane po 10.000 zł. na NrNr 580
3242 3968 11487 21924 22283 25127 90 602 703 18 34 52 98 864 94'1 54 76
27477 34919 39216 39506' 39854 4J6!ł8 51115 21 40 80 307 20 433 585 90 639
42806 51272 52533 52658 57480 '5803~ 411 777 96 99 941 70 52075 178223 28
364 83 48B 588 760 964 84 53020 070
65423 66282 68197 69116 '
87 272 398 46B 70 501 23 88 620 36
Wygrane po 5.000 zł. na NrNr 420 720 67 71 4 97 854 75 987 54063 114
9043 13532 16890 20869 24963 269.01 81 252 94 400 08 27 552 87 646 55 6
27377 29209 29816 30147 30241 32197 6g 80 803 82 992 '1 55054 64 9 96 188
39264 39732 44217 47782 48981 50032 231 91 2 367 415 91 562 86 623 872
56617 57600 60518 63987 66409 67023 919 25 53 56160 205 18 59 337 423 65
68730
538 610 19 58 916 57067 76 87 100 08
Wygrane po 2.000 zł •.
NrNr 1853 56 24d 304 08 18 87 433 41 311 16 '613
2569 2680 3163 3168 4049 4124 4198 15 740 83 875 58007 085 149 56 211
5282 5527 6969 7157 8248 8393 931$8 57 85 7 360 423 70 95 518 750 96·
9949 10117 10362 10565 10746 10858 59057 162 54!) 88 607 16 722 BO 7 8
11415 11424 11903 13624 13648 14314 84 847 52.
14960 16156 16173 17737. 18586 19054
60001 014 118 182 143 188 256 43&
19276 20148 21881 21313 21988 23130 485 561766 874 990 61031 037 088
23695 24304 27695 27799 28608 29880 040 100 157 176 200 230 249 253 292
'31077 3121'1 31318 31800 32216 32263 306 334 345 467 492 636 723 749 758
35484 35599 35631 36419 36889 36948 ą11 376 884 8ś7 62167 186 194 211
37532 37609 88224 39268 40621 40926 503 507 515 600 638 80
1
41243 41615 41770 42448 42569 4401/\1;1 955 63078 157 219 3595 383
8 3888
943
437 566
44467 45899 46174 47030 47160 47284 808 830 926 943 64000 006 090 092
48201 48345 49104 51033 52088 52788 223 337 355 397 552 593 607 609 645
52883 1>3695 53886 54023 54238 54361 678 688 758 834 927 935 65050 081 084
54492 55399 55998 59203 óGa1a 59384 I 085 156 186 189 207 256 270 289 321
60564 60916 63889 65897 66561 6'1118 444 507 511 524 643 686 793 807 891
68964 69333
949 66045 202 203 247 268 313 aas
382 415 608 769 817 975 67148 19..7
Dalszy ciąg wYgra.nych po~OO zł
254 331 557 723 752 68117 142 168
z 2·'0 dnia. cią.gnlenia.
189 226 242 282 412 496 524 763 770
(padła

na

30019 25 62 124 559 600 49 717 902 802 956 960 986 993 69152 165 200

14 21 43 71 31019 21 6 51 68 89 186 258 372 379 469 719 735 771 806 834
508 42 79 743 80S 925 32141 452'597

601 703 21 59 820 90565 8 72 33034

9 96 139 276 $27 542 546 95 665 702
60 61 99 810~19 46 34008 71 162 l)
81 254 84 316 407 54 90 551' 653 79
81 738 91 803 72 35095 156 227 325
72 ,,513 616 83 805 28 61 70 958 66
36032 105 43 59 240 345 50 436 45
626 721 824 37096 166 316 60 477
611 6 878 82 903 7 73 86 38094 375
485 509 613 96 39094 137 86 94 253
61 303 18 67 509 26 602 89 79.0.
40151 353 36S 397 507 540 576 614
716 823 874 84B 41021 097 17& 18S
314 333255 404 403 479 524 623 710
'812 871 962 984 .42081 259 270 409
462 583 586 642 718 805' 923 932 9<1
"X_
(147 4316~ 234 256 287 349 440 562
573 788 800 848 8758GB MO 44013
~21 079 14{) 302 324 328 831 423,497
.:140 627 741 81'1 838 935 977 45138

871 891 69979

VVygrane po ~OO Zł
z 3.go dnia. cil\gnienh
Wygrane po 500 Zł. na NrNr 179
258 378 546 651 752 780 849 925 971
980 '1064 0'18 105 116 150 186 378 411
498 515 784 792 917 966 2047 076 192
284 349 386 432 472 531 560 666 670 678
712 741 B33 909 988 300'0 172 395 638
668- 94iJ 980 4042 092 136 162 195 226
238 270 431 586 663 665 731 787 843
924 975 5019057 149(190 309 315 343
420 472 583 643 697 784 6079 097 189
195 256 310 545 692 744 798 889 891
985 7056 095 117 1""4 2 ..,
I
05 8bij
,49 918
305 '954
3&0
441 459 517 629 642
730
8006 025039 041 053 201 30ll. I;~t ~
554 601 602 619 676 700 792 ffi)1 840
9323 404 539 550 615 697 710 742 7Sf
871 991 955

Dalszy ciąg wygranych po 500 zł podany będzIe jutro•

Nr 21 l567)

DZIENNIK

ŁÓDZKI

7

UWAGAI .

--r-' Nailepiei·
.

DOSKONAŁE CUKIERKI

UWAGA!

w dużym

wyborze
p o l e c a. F ABR. C U K RÓW

zmontowany akumulator samochodowy m o t o - J
. ' -cyklowy, rodiowylub .żelozo - "iklo~ możecie' dosłoć· . . .
w F-mie 99)1 K łJJII U LJI T O R ~~ ,Łódź, An,dr.zei. 29 '

MEDALIKI, ~CUSZKl, wszeli srebrne naj-

Łódź,

żeromskiego

UNIEWMNI&'Ił zgubioną.

1,kie wyroby ZŁOTE

LEKARZE

,n DELICJA"

karty
mację

D
!...
. . . "Ob-ft...la"
...
.... a"
- - - -.....-...--...................--;taniej
poleca:
Kili,''''-ki

cl~ur~~~' !k~;n~\~I~~~~r:c~:.yL;.:

(Ag. 27)

31.

I e g i t y - i - - - - - - - - - - -....- trzyi
MATRYMONIALNE
lota- ______....,_ _ _ _ _....- -

(' ółt)
i trzy
tramwajową
,z losy
/j,

odzieżowe

go 47.
"
(Ag. 68)
ryj~e na na~ko .~a~a~~a~!IINTELIGENTNA pani lat 37 n&
PrzyjmuJe CZĘSCI samochodowe, opony ku:"
Jamna zam.
OWI
i że- posadzie (mies4kanie w centrum)
od 3-6.
(A.) ,pujemy. Najlepsze ceny.' Z a m e r t - '
:::t
'Nr 6.!pozna
pana..
do
hofa 30 - Warsztaty.
(85)
(286 p) AdmimstracJl pIsma po
"rzyDr n;ltZY KOWALCZYK, choroby
stojna.".
(278 p)
skl"lrn€ I Weneryczne, żeromskiego !FUPIĘ oka?yj~~
s~ialnię. stoZGUBION4 w dniu 18.I.47 r. legi .
Nr 41. 3-6. tel. 150-53.
(93f/p) i owy oraz p18.IllOO. Wladómość Ste
tymację Związku Zawodowego Pra NAUKA i WYCHOWANIE
____ ,
Ifana Jaracza 58 m. 4.
(300)
cowników Spółd~ielczych Nr -f .
Dl L. ROZl:CKI, specjalista cho- - - - ___
3274415047 na nSJZWiskó Helena Sal ..._ _ _...i~.;....------rób kObiecych i akuszerii ul Le- FOTOAPARAT, MIKROSKOP; lor
dowska unieważnia się.
~ KURSY kierowc6w. S.amochodogionów
projektor, BRYLANT,' złom
znaJe 1-6. Nr 9. tel. 166-29. przYjmu_lne~ę,
(lOlO) czkt FI~TELISTYCZNE,
SKRADZIONQ legitymację w tram wych. Zapisy. przYJ1~12ser~~8
ZŁ9TY 1 SREBRNY, zegarki, kuwaju
Marii Zwiernik wydaną riat codzienme od
!
(256)
Dl' JERZY HORECKI specjalista
najlepiej
przez PKP w Poo;naniu Nr 10-65. ul.
27.
chorób ~ołądka, kiszek, wątroby. KIlIńskiego 47.
(Ag. 69)
-II.
(295 p) KORESPONDENCYJNIE IUiUCzanl
Narutowicza 85 _ przyjmuje 4-6' KUPIĘ kilka krosien kortowych :POTBZ~NE, samo?zie1ne zdQlne HA..TSTRA farbiarskiego lub. po?-- U1\TJEWMNIAM kartę
repatria- matematyki, fizyki, chemii, O~tel. 206~99.
P 14 I oraz maszyny pomocnicze. Oferty do ra9:mecczyzny. PiOtrkowska 83 maj~~~go po~zukuje
(Fpll:rbtrlarma cyjną. na nazwisko Józef podska- czuo, Limanowskiego M.
Mll(2~9··)
pod ..Rais" proszę składać
do ID.
•
(279 p) "WIsła , Stamsława 2
lO. k owS
k 37
(296 p)
t Al t
.,
Dr ZIOMKOWSKI _ ch<:>roby we- Administracji.
'(259 p) .
ska 265).
•
'(325) kul, zam. asane.
stran
pa ow.
_.
neryczne. skórne. __ 6-81erpn1a 2.
WYCHOWAWC7iYNI1S rutynowa.,
ZAGINĘŁA suczka ratlerek jasno- ZArIS~ na Kursy KrOJU l Szycia
9-12 t 6-7.
(3526/p) ODMIERZA.,OZ benzyny, Dystrybu- ną. Z .referencjami potrzebuję na,- ROBO:r~6W fat:bia~ch. po- ŻÓłta. Znalazca ,prOSzony jest (). od od dn. 20 stycznia do dn. 10 lutetor marki SATAM 2 razy 5 litro- tychmlast. Tel. 212-10.
(301 p) szukuje ~ll'Dla "WIsła Samsł{~wa25) 'danie za wynagrodzeniem Stawiń go przy Instytucie przemysłQWo
Dr JERZY' 8URKONT ,choroby wy kompletny sprzedam. Of. BK,
' ~' , Nr ,2 (Piotrkowska 265).
"ska, GłóWlllR 23 - sklep.'
(-310) Rzemieślniczym
pod
kierownikobIece I akuszeria. Piotrkowska
(290 p)
,
ctwem Eugenii Wziątek w Lodzi,
Nr 109, tel 177-76, ordynuje 10-,-11
OSOBA do. dwojga dzieci stała ~u!J BUliIECIARKA vry-kwalifLkQw~a U]>."!EWMNIAM zgubione legity- ul. Piotrkowska 24 m. 7.
(A 65)
I 15-17 godz.
jA.) SZEPING
skók 300' mm. Slprze- przYChOdnia potrzebna, śródmleJ- potrzebna .!latychnnast. ~groszema macje; służbową P.P. "Film Pol'"
dam. Obejrzeć, Ul. Wysóka 7 od ska 56 -:- Sa.
(305 p) do redakcJl pod .. & K.
(245) ski", wystawioną 6.IX.46 oraz KORESl'ONDENCYJNE
Kursy
Dr W. STEIN, choroby nerwowe, godz. 11-14.
(S08) l'IIIL..........................................................................................................................,.............................'W specjalną
(kinową) wystawioną Księgowości. Informacje Lublin
I:'ir6dmiejska 7, tel. 192-55, przYJprzez O. ~. K. w Lodzi na nazwi- skr. poczt. 105.
(K 49)
muje 4-6.
'
(5644-p) ZESZYTY, broIio.ny,
kalendarze
sko .Janusz Galicki"
Kościuszki
terminowe, t6ClŻki, skoroszyty, po_
Nr 21
(313) MATEMATYKI, logiki, Bzyki, kGDr med. KUDREWICZ ZYGMUNT czt6wki kolorowe, koperty, papie•
smografii, chemii udziela doświad
specjalista chorób
wenerycznych ry listowe, kancelaryjne, powielaDNIA 11.12.1946 r • na przystanku czoriy profesor. Bednarska 24, m.łSkórnych. Piotrkowska 100. -'- cze, przebitkowe poltna ..Polonia"
tramwajowym "Gumówka" na u- 18.
(271),
Przyjmuje od 7-10 l od 8-7. (ag) Lódt. .Jaracza ; 1 . '
(324)
licy
LimanOWSKiego
zgubiono
tor ANGIELSKIEGO, polskiegC), franbę da.IIlSkIł
wraz z kartą
rozpOzna
wczą i legitymacją uczniowską na cuskiego, niemieckiego, rosyjskieDr med. GUSTAW MARKmWICZ, MOTOR 125 marka "Do" li 1939
nazwiskó Barbary , Wróblewskiej, go, łaciny udziela
doświadczony
speCjalista chorób wenerycznych r. nośnoM 225 kg waga 75 kg. któr~ uniewaZniamy, poza tym fo- profesor, Bednarska 24 m. 18.
I śkńrnych Piotrkowska 109. m_ 6. stan pie~orzędny. Po gruntow
tografie listy i inne, które p r o s i - '
(p. 4.)
Telefon 138-52..
(A.) nym remoncie do sprzedania. Wia
my zwrócić za nagrodą równą
---~---- .........
domoŚĆ : L6dź. Zawadzka 8,
Zawartości zagubionych
przedmio- MASZYNISTKI,
korespondentki,
Dl' PIWECRJ ALEKSANDER _ k~d Fryzjersiki.
(311)
tów, w pieniądzach lub
naturze sekretarki zgłoszajcie się!
Cenchoroby wewnętrzne Piotrkowska'
-- - " - _ .... _ - pod adres:
Dr Stanisław Strze- tralny Związek Stenografów i },oIaNr
35.
przyjmuje~.
"
(1557)
INSTYTUT
naulrowy
zakupi
2
psy
mień
Strojnowski
bódź
żabie-'
sz.ynistek
Rzeczypospolitej
Pol·
______________
. _ samce młode (rok do dwóch, lat).
niec, ul. Swojska 2. lub Piotrków skiej"Kursy Stenografii MaszyDl LIRO ALEKSANDER, choroby zdrowe. nierasową. wagi 16 do '22
Tryb. ul. Polna 25' Łucja vVró- ·nopisania. Grupy początkowe, wył
uszu. gardła. nosa _ przyjmuje kilo. Wiadomość: ' Kopernika 65
blewska.
(289 p) sze, stenografowanie posiedzeń. 8-10 i 4-6. Przejazd 6, tel. 101~50. (parter) lub telefon 183-26. (327)
Kilińskiego 50, Piotrkowska 83.
UNIEWAżNIAM zagubione doku(330)
(ag) KUPUJEMY szmaty i inne "'Odpadmenty na nazwisko Tadeusz .ru-, - - LEeZNI(!A _ PRZYCHODNIA
ki. Zbieracze mogą. się zgłosić w
rek wydane przez Urząd Repatria KURS KROJU 6 tygodniowy dla
Piotrkowska S. _ Porady aml;lUla- godz. 10 - 15. żeromskiego 48
cyjny L w ó w . '
(318) 'I zaawansowanych w szyciu pod kie
_ _ _ _ _ _ _ _ _...",---rownictwem Eugenii Wziątek w
torvlnp l rłomowe lekarzy 'lpecjll- tel. 163-27.
(203 p)
UNIEWA~NIA się zgubioną ksią-I Łodzi. PiotrkQwska 24 m. 7. Rozlistów. Przyjęcia 10-19, tel. 216-48. DO SPRZEDANIA pół domu. Wiażeczkę wojskową Nr 5285 na naz-IPoczęcie nauki 1 lutego br.
(lOl/AJ domoŚĆ Główna 15 m. 1.
(806 p)
wisko plut. Józef
Kaczmarczyk.
(A. 85)
glUIIÓ"'-

!l.

tel.

lM-lO.

~~~~fex::z13~,

I

o

lP~l~ p!acąc,

p~~:

.so1i~ego.

dOfert~

' , _

'"Okazja'~

W61czańska

Radl-o

I

i------......,. . . . . ---

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

.
(319)
RÓŻNE
ZGUBIONO' dokumenty ewakuacyj
ne na nazwisko Michał Andrzejko 1...- - - - - - -.........- - - -..
wicz. powiat' Kutuo. Gmina Kuj~anów, majątek Rybie.
(319) ZDJĘCIA do legitymacji oraz roboty amatorskie wykonuję. w cie
UNIEWMNIAM skł'adzioną pal- gu jednego dnia. Legionów 1.
cówkę na nazwisko Ja:-lina Zając.
(A. 5)
zam. Literacka 64.
(298 p)
.--- \,JEDYNY w Łodzi FOTO-AUTOZGUBIONO
ka,rtę
rejestracyjną MAT wykonUje zdjęcia do legityRKU - Łódź. zaświadczenie na macji w ciągu 1 dnia. Operatora
K1"ZY~ Walec7lllych wydane 1939, W· na zabawY. wesela i t. p. zamaWarszawie na nazwisko Błoch wiać wcześniej. Narutowicza 8.
Eug. p. por. Pabianice, Legionów
.
(Ag. 47)
43.
'
(302 p)
"
..
NAPRAWIAM bez śladu wszel..
DNIA 5.1.47 1'. źgubiono kartę e- kiego rodzaju uszkodzoną garde.
wakuacyjną Nr 7004 wydaną,
w robę ....... '" śr6dml'eJ'ska 23 m 2
Wilnie ob. Wacławowi Jurewiczo• o.Ą}uz.,
•
•
(z rurug. pi'S1Ua. "baily MaW'Y
wi, źonie Józefie .rurewicż, synom
(7625)
Edwardowi, .rózefowi. Henrykowi
Hr. Jeekly
i 'c6rce Liliannie.
(31~) 500.000 włożę do intratnego przed
Pełen spleenu
siębiorstwa. M:tody energie",,"
ny, kulturalny handlowiec. Wy~
Słuehal raz
LOKJ-LE
czerpujlJ,ce oferty do Adminisłra
POSZUKUJĘ pracy u małej, inteKUPNO i SPRZEDAż
cji Dziemlika Łódzkiego pod
Z ;Zoną Lo.ndynu.
ligentnej rodziny. Zgłasrz;ać się Ki
DO:~[, willę, plac,· Objekt przemY- "Energia".
" (8fW)
KALENDARZE terminowe: biuro lińskiego 78 u dozorcy.
(316)
słowy,
handlowy
gospodarstwo
Nęka go.
rolne. 'ogrodnictwo kupimy - sprze T-wU""ACZ l'RZYS''""G"...,... PI'o-trwe i kieszonkowe notatniki z
damy. Pośrednictwo, Plac Wolno- ..., lU
".o;, ~ ...
wiadomościami Motylki I:!linia- nUTYNOWAN'A. młoda świetliczan
Ten pro-hlem trudny:
ści 6 /4 godz~ 11-1. 4-6.
(201) kowska' 84. Angielski. Hiszpa(\ski tl
tdry. Wysyła papiernikom pocztą kil - bibliot€karka przyjmie pracę
Rosyjski,
Francuski,
Niemiecki.
Czemu
Londyn,
Mo pobraniem: Karpowicz Instytut za. Odpowiednim WYłlAgrodzeniem.
(7551)
l'0jUKUJĘ 2 'pokojów z kUChwydawniczy,
rok założenia 1901 Wiadomość tel. 214-10 -w godz. od
Taki
nudny?'
(321)
nią.
wygodamI w śródmieściu.
w Warszawie, obecnie Wrocław, 10-16-ej.
Wia ,ómość tel. 207-88.
,(244 p)
Rynek 1. Cenniki wysyła się od-WILE&SCYFRYZJERZY - Mdź.
"lakG Anglik
wrotnie.
,-,(K. 68) KRAWCOWA szyje po
domach
ZAMlENIĘ trzypokojowe mieszka Zawadzka 11. - Znani ze swej fa--.-----~-- ma wolne godziny. Oferty proszę
Na'mą duszę
chowości w Wilnie,
dają.
pełną
nie
w
Katowicach
(śródmieście)
KUP.JĘ. szwalDlę
urządzoną
me - zgłaszać do Administracji Dziennina 'podobne w- Łodzi. WiadomoŚĆ gwarancję na uwalą ondulację na
- Słucham. Londynu
Chl~l1lczną bez lokalu
względnie ka Łódzkiego pod, "Krawcowa".
każd/j,
długość
włosów,
oraz
wszeltel. 163-72 godz. 8-14.
(284 p)
pOledyńcze maszyny. Tel. 208-91,
(315)
Bo muszę.
kie
prace
wchodzące w za.kres
110-65, 178-25.
(34)
POKOJU przY kulturalnej rodzi- fryzjerstwa.
'(A 4)
~ecz czemu
nie poszukuje samotny, na stanoDO Sl'RZEDANIA wózek ręcZllly KSIĘGOWY przyjmie pracę na go
wisku, pnewaźnie cały dzień w
na gumach w dobrym
stanie i dziny, żeromskiego 4,8, tel. 163-27.
Londynu (maj czy
pracy poza domem. Dobrze .zapła \VYTW41RNIA PUDEŁEK TEK.
plandeka. Legionów .48-31. (302)
(304 p)
Styczeń) słueha
ci. Zgłoszenia tel. 162-76 godz. TUROWYCH - R. Pluskowski.....
8-15.
(288 p) Łódź, Kilińskiego, 55. tel. 166-85,
BRULIONl', zeszyty, papier, ma
Mikołajczyk?
ZAOFIAROWANIE
PRACY
wykonuje ,wszelkiego rodzaju karkulatura oraz reparacja wiecznych
bOBRZE prosperujący sklep spo- tOn!l.te.
(fiB73-p)
piór. - rAdź. Piotrkowska 96. - Ł41DZKA Fabryka Kapeluszy po•
, .'
.
,'
. ,
Sklep Pomocy Szkolnych, telefon szukuje nawijarek (wiklerki). _ l'IIIL..........................................................., ................................................................................,'W żywczy na. Piotrkowskiej okolica
Głównej odstąpię z powodu choNr 212-47.
(wł ł )
Zgłaszać się w godz. 8-16 do Wyroby. Oferty składać pod "Re- FOTOGRAFIE nagrobkowe {porce.. '
•.
U(}ZCIWA poplOCIllica domowa; z
, •
'
flektant" . •
(294 p) łanowe) wykonywa "El-Cha-Film" t .
2.
SREBRO, złoto - złom .kamienie działu Personalneg<1. Targowa(283)
samodzielnym' gotowaniem potrze- ZGUBY l UNlEW~zNIENIA
Warszawa, .Jerozolimskie 27. Proszlachetne kupuje, płaci najwyż
.
l
DO
WYDZIERtAWIENIA
dzie"; wincję informujemy listownie.
bna zaraz. MielcrJJa:rskiego 22j15.
~e ceny Zakład
ZegarmistrzowZ~UBIONO do~ód OSO~llSty, pa - wiarnia, lokal, urządzenie, maszy{K. 2052)
_(307 p) cowka
liki "Omega" Piotrkowska 4.
:POTRZEBNY !.łdolny' tkacz do
na naZWIsko Juha Walenty na links - links, , 2 saneczkowe, 1______________
(44 p) WarszawY do 'prowadzenia warsz
na Banaszek zam. lGlnstantynow- rękawiczarKa.. overlock.
Dąbrow_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,..;..'- - , tatów ręcznych żakard. Zgłoszenia.
01?~RZ~Y nożyce, łyŻWY i t. p.
ska 29.
iI
.(283 p) ski. Fels~tyńskiego 31 godz. 8-11. Klllńskiego
103, Szlifiernia.
NA1;tCIARZlll; smary, kijki, ko- Piotrkowska' 41-33. godz. 16-18. SZKOŁA Przemysłowa poszukuje
Dojazd 6 w kier. Kątnej., (287 p)
(Ag. 51)
stlumy i narty sprzedaje: Firma
'
, (260 p)
nauczyciela (ki) języka nag1elskie ZAGUBIONO kartę re:jestracyjną
Jan Pujdak i s-ka,
Piotrkowska
go. ZgłOSlZenia przyjmuje SBkreta-, RKU - Lódź na nazwisko Józef ZAMIENIĘ 2 pokoje z
kuchnia,
Nr 83.
(A 39) 'MJ'..ODA, zdolna, inteligentna go- riat Sz:koły. _Ogrodowa 34 w goCiz.! Wintr~wicz,Ruda Pabianicka.. Za Gdańsk. Nowy- Port· ~olność 12 S~ON MODY ,EWA", Łódź GlOS p) gajnikowa 48/50.
~91 p) na takle, sal!1e. w ŁodZI. Zgłosze- PlOtrko>yska 175 ,m. 10 tel. 123-23
KUPUJEMY srebro~ (złom, mone- s1?odyni .po~ukiwana 'do 'prowadze 8-10.
nia Felsztyńskiego 28 u. p. Koło- vry-konuJe z pOwierzonych
matety) płacimy najwyższe ceny.' La- n!a stołowkI na 500 ludzI. Zgł~sze
dziejski~o.
(251 p) Tl8:ł6~ suknie i okrycia damskie i
boratorium claemiczne, pl. Wol- ma. Zakład}'
Przemysłowe, \St.
dzlecmne.
Ceny
konkurencyjne.
ności 2 m. 2 (w podw6rzu na le .. ~eIgt, Łódz, ul. Senatorska TjIiJ.
l'OSZ5:KUJĘ 3 pokoi z wygoda(
94)
:Redaktor naczelny ANATOL MIKUŁKO
WO).
' ( P 7,6) BIuro personalne.
(P. 95)
dami. . Pośrednictwo poż/j,dane. -I "':"::-::::-:--:---____-......:~P_.~
!
Oferty pod "Lekarz".
'(314) ARTYSTYCZNIE ceruję
'Wszelka
Adres Redakcji ł Administracji:
: ..VICTORIA" klej kauozuk{)wy do POTRZEBNA pomoe domOwa nagarderobę, Dr S. Więckowskiego 6
l.6d1, PiotrkOwska, 96, telefon 123-34.; Redaktor przyjmuje co-' 2 l'OKOm'kuchnia, wygody gaz (śrÓdmiejSka), front, I p., m. 5.
dętek
po cenach, :fabrycznYCh tychmiast ul. Kopernika 6-6.
&ienni~ ,oc1 godz. 13---14. tel. 207-18. Sekretarz Redakcji od lO-ej
sprzedaje "Reklama" P i o t r k o w s k a '
286 p)
w nowoczesnym domu w Łodzi za
(A. 56a).
do 12-&j. telefon, l28·33. - Redakcja rękopisów nie zwraca.
mienię na takiez w
Warszawie:
46.
Za,' treM} i terminy o~łoszeli nie bierze odpowiedzialnośei.
WiadomoŚĆ do Dziennika Łód4ki A UWAG"
GOSPODYNI
do Saln{Jdzielnego
go, Piotrkowska 96, pod , ,zaraz "-.
"1
motocykliści!
Możecie
ZEGARKI,
KINO~RY, FO- prowadzenia domu u
samotnego
sprawdzać
swoje
akUTOAPAB+T~, .znaczki fllatelf~tx- ze znajomością dobrej kuchni po.. \ - - -......- - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . ; . . - - - - - - -,-_ _....,....,.._ _ _ ~____(_8_20_) bezpłatnie
mulatary w F-mie
"AKUMU'LAcz.ne. ~aJtą.nieJ poleca "OkaZJa : trzebna na Dolny śIąsik. Warunkf:DZLU.. OGl..OSZlll~: Piotrkowska 96, ni pletro. czYnny od ł do 15./
PO~ZUKUJĘ
2
lub
3
pokoi
,-;
ku~
TOR",
Łódź.
Andrzeja
29.
(A.
(7)
Kllińsklego 47.
(Ag 70) dobre.: Oferty pod "T. K.".
CENY OGI..OSZE~: za milimetr szpalty poza tekstem zł: 20.
(293 p) . ,NekrolDgt zł. 15.- lila milimetr. szpalty. Drobne zł. 10.- za wyraz.
chmą
z wygodami. l\oszta !,emOI~- POsZUKUJĘ wspólnika (lub Wy<na3mnlej 100.- zł). Poszukiwanie pracy i rodzin za wYraz zł. 5.MAl3ZYN'Y do pisania. liczenia 1
~el.z'i2i~ OdP~~r~dnICY poządant., ~ie~awię). do branży, Galant. Włć
, (najmniej zł. 50). W, numerach niedzielnych f świąŁeczuyeh
eJ.,
(299 p) klenmczeJ' mteres w centrum miaszycia. Naprawa - sprzedaż, oraz
SP41I..DZIELNIA
przyjmie.
kierow50
proe. drołej. Rach~ek czekowy: P.K.O. oddział wLodzi N-Yn 687.
kupno
nawet uszkodzonych.
iO~L
posia,dam -z obszerną
sta. WiadomoŚĆ tel. 257-158. ~
południowa 1.
(A 58) nika i czterech' ekspedientów. Tak,r
WYdawca: SPóŁDZIELNIA WYDAWNICZA .. CZYTELNIKU
do sklepu bławatnego i czterech
:::!~~ysr.a~~f:kO:ska.
na ce~~;'~~' fa~rE~KI dl!-ms~ie ~ep~ll'1,~je,. prZ6
OKULARY,
termometry
wagi do SpożyWczego. Podania z źycio
Przyjmę. wspólnika lub pr<lS2;ę ~ l Prac~;ni~rz~muJe za~<:WI~nUI ......
chemiczno - techniczne,
laborato- rysem składać do Biura OgłoS7ień I Odbito '" łIrubnt Sp. Wyd., "Czyte1nIk" Ni-.
prClT)ozycJe ,do Dz. Lódz.kiego porl wotki 19'
. TabadzlDskl. No-.
ryjne, ,geodezja i mikroskopy. PAP Piotrkowska 133 pod .. Spół
H300....
,(300 p) 213-11.
m. 42 (Pomorska)
dzielnia".
,(P
101)
Mdź, Nowomiejska 3.
(Ag. 18)

Dr med .!WIKTOR pmSKOW chorohy nerwowe l wewnętrzne.

STOISKO w hali na Pl. Leonarda.
oddam. Futro ..źrebaki" i zegaordYnuje w godz. 3--5. Leczenie rek "Omega" sprzedam. Przędzal
elektrowstrząsowe.
Zawadzka 6, niana 81 m. 24.
(309 p)
m. 7. Telefon 138-81.
LEIC:&, contaxa, remę
sp~eda.
Or MIECZYSŁAW KOWALSKI
naj taniej .. Okazja" Kilińskiego 41
specjalista 'chorób skórnych i we(A /83)
nerycznycl:. Al. 1.150 Maja 3.
PO:&CZOCHY jedwabne po cenach
Przyjmuje 8-10 i 4-7.
.• '
fabrycznych
sprzedaje - ReklaDr. FALKOWSKI, Chirurg - uro- ma. PiotIlkowska 46.'
(R. 13)
lo~. specialista chorób nerek, pę
cherza, dr6g moczowych. Piotrkowska 23-4, 3-4. tel. 191-89.
znajomością,
(6859-p) URZĘDNICZKA ze
buchalterii i kasy poszilkuje posa
dy w godz. ,15-22. moźe być także do dzieci. Laskawe zgłoszenia
AKUSZERKI
do AdministraCji Dz. L. pod "Lwa
(292)
AKUSZERKA WOjtasiewicz, abitu- wia:nka".
rientka WarszaWSkiej Kliniki Pro- POSZUKUJĘ pracy w' charakterze
feaora Gromadzkiego, przyjmuje, ekspedientki! Oferty do. AdminiPomorska 43.
(5368-p) stracji dla "Danuty".
(305)
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