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'Fara. Sieradzka wzniesiona. w epooe Ka.zimierzowsJdeJ.
. (Pa.trz artykuł "PrastBry gród Sieradzki" na str. 4-ej)
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dla wszystkich, dlatego ze na obszarach naJbardziej zacofanych Naród. amerykański zdaje

so~e. spraw

żadnym przeszkodzie w oSiągnięciu wyższego jest sprawiedliwe dla wszystkich za- na całym świecie. SbodłillY na stalno- wę z tych specjalnych ~hlnvlązków~
chwlli obecnej, ani poziomu.zycia.
intel'esowanych, nie da się niczym wilsklu, że WSlZys:tki;e n-atroldy sa Z1dol- Zralb:~my \VSZy;st..~~;~ co. lezy .Vf nruszetl
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Wojna pogrążyła całe części świa~;;hfe: eierpliwie pracował na rzec~ ta w nieopisanym chaosie.
pokoju; wszeUńmi Sposobami, któNIEMCY I JAPONIA
re dadzą się pogodzie z gOdnością
ZOSTAN~ ROZBROJONE
wmsną; i bezpieczeństwem.
Wśród sojuszników zaznaczyły się

zastąpić. .
.
ue Istworzyć u s~eJJJe wł,a'SIllY!l11i s~ralITli I mOICY, py Wy.v'e:lIIllC Je. ~aTownQ w
Rada Bezpieczeństwa nadaje sięz,dlf'.QW,e war:1lilllkli g,OSiP·otda'Tloze.
dóe.dzlLnóe z,a'\Vllil'lcia tra!~~a,t?w vo.ko~
do uzyskania tego rodzaju porozuśWIATOWE ORGANIZACJE
jow'Y1Ch, lruk i w \vYiPefuJrllem~ zadan
mień i posiada do tego wszystkie nie
ZDROWIA, UCHODźCóW
Nall'Otdów ZjedillOlCtz,omydh, O,b'hCZOillYCił!
zbędne kwalifikacje. stosując metoUNRRA
naO~~Yl~~~ktWALY Z~EK
N1nI'l" WOlJ" "!I.T·
"
ostatnio rózmce poglądów.
dy pokojowe, stanowi .ona ciało doW dztLedlzrlme OIdJbudOłwY i postę,lJU
.'.uU.
U"lI;O U:.r..YWAć PRESJI
Nie wie.rzę osobiście, by ta roz- radcze. przy rozstrzyganiu sporów
NA~ODó\V
W uTocnr-rnnr .... d"t'D"
sPofle.Clzluelgo O\PlraJcOt\Vlaill-i'e lS'taltu-un świa
. Po
.lOiU.L'i.l1Q.VU
bieźno~ć zdań i pogl::dów polegała na pomiędzy narodami.
towei organizacii zdrowia stanowi
N.a,rM a:n!e.ry.k.ańSiki nj~ Ilwaia ONZ
MlJ!lDZXNABODOW"J:CH
rozbi;,zności interes~w.. Gdyby naro- .
KONTROLA, ENERGn
do.uoosły krok naprzód.
za lilliSttY'tn,?!ę . tY.JTICiZaI9o:"ą, ;leaz za
Dla, uniknięcia wojny- 'dla u- dy ZJednoczone podZIeliły SIę na dwie
ATOMOWEJ
Zi2,1fO\rnaOOemfue ma zatwJielridzić Slta- tr,wal:y ~V'I~zB'k, POI~OIZiUlll1etn,e 1!-Cliro.niłmięeia groźby wojny i pogłosek grupy, dla których przeszkodą do po- i WYNALAZKóW \VOJENNYCH tut jesz,cz.e mnei OIrganl1z.ac:ji _ mię~! dow sW:''l,l'a dla wSiDolne,l?;o po;.ltOJ!l aG niej. na;:rorly na
całym świecie rozumienia !>yły .by różnice ideoloDwa najważliiejsze zadania ONZ dzynarodowei orgattizacH dla spraw l :-az, wspolnego dobrobyt~..PoW1nno
mn~ me tylko miłować pokój ja- glczn/iJ, stało OY . Slę to klęską dla w dziefu;iDie usunięcia obawy przed uchodźców. J eslt reoozą bardizo waż-\ DYC z,a,,?,cyd;owaJlly;m. g,ąZ~ThIeIl\ nas
1ro idei, ale również muszą przy- ~a~a.,
."
wojną czekaję. jeszcze urzeczywistnie ną, że!by {)t1"gaJIlli'za;c:ia !a zo;;"Ita·ra 111~ I ~vs.zYSlt~lIdh, by 0N.~, z:s4a ~ ~Y'st~h
czamić się. do. znaleoienia środków
.. ezelI chodzi o Nifu"'llCy l Japomę, nia: 1) musi być osiągnięte porozu- cza.s utwOIfZloilla, Zelby laik l!1:a!11Jlrę:d:z.ClJ l ~elf\CalCl,l w.szyslukl,cn iJ1a1ro,~mv, O~~
r~_nia konfliktów pomię- to Stany Zjednoczone są ruecydowa- mienie w sprawie kontroli między- pr,ze:jąć, jestZloze w pr.zyslZlym r:olru B,QlZ 'W:sz.eclhmc:g~cy W Sf\~e.J. lIl1ą:d}'f~~l
vlJ_u·3____
n~ nie dopuścić do tego, by którekol- narodowej nad· energią. atomową, 'Oib01Wi~kJi UNRRA W dz.i:etdzillile 0- me'o!gll,:a.niłClZ?ll'el ·1 lwsioe cf1ctal polki:ed!B:y narodami Zgodnie z zasadami Wlak z tych państw mogło się stać któreby gwarantowało używanie tej ,pjlelki !!lad rwaJb1iJacj[J, j, ;ll'C1holdź'C,aunł w rowac n~ml. i pOId!t;f\ZYllTI2.C nals w TI!~
p~ i sprawiedliwości.
ponownie przyczyną do wojny. Musi- energii jedynie do ceiów pokojowych. E'u.if,olP~e~ Gzelka,ją ją pOIdolbne zalda:ma szym dą,zeIlh::u do, 'PO[~OIJ!1 - !P~OIJU
Ka:idy Z członków jest obowią.. my stwo,rzyćtaki pokój,któ:yb~ za- zgromadżenie ONZ zażądało takich nla wti~kiSlzą. Ie:sZ'cz:e mQlŻe ,~ailę .na Wiiieloz,neg{) dla całego s~v:}alta:. Z .l'et&'~
~ do powstnymama. się w sto· pe~1ł, ze zar6wno NierucyJak l Ja- gwarancji w rezolucji, uchwalonej Da!ltekmn WiSlClho~l~.
pOOTlOCa celI na!S1Z z,o<srta,IJllte OlSlągm!lięly.
~ międzynarodowych. od u- poma pozostaną ..rozbrojone.
jednomyślnie ostatniej zimy.
.' WOLNOSC SŁ9WA
.
~ groźby lub siły przeciwko
ZASADY UTRWALENIA
2) Musimy osiągnąć porozumienie, 'I
I INFORMAC~I
.
~łości p&litYcznej ja.kiegoPOKOro
któretts:ruiie śmiertelną trwogę przed
Stamy ZjeldillolCZ,one uwa.iŻ.alja wo1"
~ pąitstwa, lub jego całości
ŚWiat domaga się.
innymi rodzajami broni, przezn~czo- I nośćsłowa. i swobodę o,ftzymyWan.i'3
pO 18lUCIem
terytorialnej.
i trwa,łego pokoju tak gWalto.wnie, że. nej do masowej zagłady - zgodnie witadomości za. j'eldtno z illajwa'ŻilliUe1jNORYMBERGA, 26.10 (API)
Naleiy równieź prz"!7Tłommee, że n~eży go zawrzeć możliwie najszyb-- z tą samą rezolucję.. .SlZYłdh plra.w Ja.lldJzikilclh O[la/Z za -'- 'jed- W listopadzie rozpocznie się proces
~J:'
~eJ. P~erwszym ,:,ar:mkie:rhjest 0.
DOBROBYT
ną z ,P()jd!sJt~lWoiWY1dh ~ald,. 00 do1clę- przybocznego lekarza Hitlera, dr
23 państwa, na1e.zące do Orgapjza- Slą.g.męCIe po..roz.u~l~ma w łonie saONZ nie będzie mogła usunąć oba- ryidh 1lJ.'O!Wzl~lo lZIOibOlWil~Z~!11l1e w ka;r.me Krafta,. prof~ Handlosera i prof. Ro. cji NarodówZjednoczonych,pod- mych Narodow ~Jednoczonych co do wy przed wojną, o lle·w najbliższym ONZ. ~ISIPOOnYl111wYrSU!likllem !POW1!11ll1Y sta z berlińskiego Szpitala Miłosier
pisały statut Trybunału Miętlzyna- zasad pokoju..
.
czasie nie będZie zrealizowana czwar ~YĆ Zl11Jl~o!ne lJ\l!Z~OIdy. ~ymu- dzia, którzy przeprowadzą.li doświad
rodowego W No~berdze i zobo·
M~i b~ć. znaleZIOne takie porozu- ta wolność - wolność przed nędzą. lą,lC'e ,~o:m~ wYttIJlliatJ1tę ómliiouma'CIl1 na ca- ezema lekarskie na żywych ludziach.
wiązały się do przestrzegama· za- mie~e nn~y n~odami Zjednoczo- Karta nakłada na ·członków .ONZ o_bm. ~elcti:~. .
, . . , Wszyscy trz.ej oskarżeni przebyWają
sady, iż przygotowywanie i prowa.. ~ym1, w mysI ktoregomniej. ważne bowiązek współvracy w tej dziedzi-qZY~Je stł~. lubg~ozba UZ?Cla leI obecnie w wiezieniu norymberskim.
dzenie wojny agresywnej stanowi mteresy na:odowe. będą ,podporząd- nie.
.
Jak~mko.tw~ek ~ie]SCU, swrata obRównież fotograf Hitlera ,Hem.
2Jl)l'odni~ przeciwko ludzkości, za kO~aI?-e wyzszym ~te;esom ogółu w
Obecrue istnieje już rada społeczno-ckrt~ bezpostedmo narod amerykad rich Hoffman wstał wczoraj areszktórą zarówno jedno.mki, jak i
z:".pewm~~l}o~O~U, bez- gIOłS!ptO'dCliliCZa, ill._el.iie w.'ell'!e!g jle!j iklomj;.. s. Biel&' ihł~ UIQZY!l1iilt zc~Stam:ów Ziie towany przez policje niemiecką i
. at'l monopo
sprawiłemW~l.
Mąd- TIY1dh
sii oraz ilnistytbuloj:i !p'J1zez illia WYIlołIlliJb-dJl1ICloZlOIil"{~C1h
J>ed=> z· ~a]"<'O;tl~~I"'J'<<'V7"J1ahosadzony
w axeszcie prewencyjnym.
państwa będą odpowiadac.. przed roś~zeru'e
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instytucjami sprawiedliwości mię- ani z siłą, ani z wi,e1kością. .Małe'
Mamy przed sobą wielkie możliwo- Ina:liOI~OWSWll'ai~. $pOIC'ZYW~ n~ l1al~ . st::me on przed sądem denazyfldzynal'odowej.
?-arody w tym samym stopniu, co du- śc:i W te' dziledziln~e pracy konstruk- s.peoJ:alUt:y ObO.Wl,~Z:e!k zaiCh,?wa:ma'teJ kacYJnym.
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W sobotę 26 października
,
,
ny~h ~og~ę.dów ?o zasa~, na któ~ch lak ba!l'1ooozailiefży im lIla odlb:1llrnorw'j,e UJ. sa Z;a'~eZll]e ()I
Sli.eu~e :l1a1wzaJe:nI.
Zasady, który.ch zobowiązaliśmy opIerac SIę powmna pohtyka zblOro- g'olSjp,oldal1C1Z ed. ikltÓlrralby lIla'Pralw~ła SIMO 111""-......- .............".-.............-----,11111 1946 1'. w dziesiątą rocznicę
'
śmierci nieodżałowanego
się prZestrzegać, ' stanowią wielki Wa.
dywyr:iąJc1wrue
PWeiZ Wioi'n~.
Ś" t p.
Nabożeństwo
krok naprzód. Nie są one jednak WSZECHSTRONNA DYSKUSJA
Ba:'alliilśmy ud/zd!ccl we wszystkiklh poKś, Prałata
KU CZCI
dostateczne, by usunąć groźbę PROWfWZI DO POROZUMIENl..\. sroz,egóilmydh azYltlltl!ościatdh, ONZ; z,nlle
PATRONóW RZEMIOSŁA
BRONI8LAWA SIENIOKIEGO
wojnyi obawę przed nią. Musi być
Stany Zjeds.o(}zone stoją na stano- Ira;a:iąJcYlOh do teg{) oeQu. F.oza. tym
SZEWSKO-C!l0LEWKARSKIEGO
proboszcza parafii św. Józefa
~awarte pororumienie 00 do. sIm.. ~ku, że z~om!ldzeńie niniejsze po- lPOIdijęltiJ~my ki~i iI111ei.Z'a.łle'ŻUle, wd'zj,eilaCech Szewców i Cholewkarz;;
oraz prefekta. Gimnazjum i
teemn:ych środków oraz ścisłej prou ~o d0wiesć, ~ak ważne. ~zenie Ją)CPl~yqz.eik. l~QredYłto,\V maiZ W1Pro. W Łodzi, ni.niejszym zawiadaLiceum ZgI'omadzenia Kupców
oodury w tych s-prawach. Narody posiada dla, dzieła { pokoJ~ wolność W'~dZa]ąJC~W1,Zy1C!,llf( 1Pl'!O~ra,:!tl :d'Wlt!S-~r;qti.1mia, .swy:ch1 ;cŻłańlrów \ ,że w
..
~. lll'J'..°dzi
..
.
. . dz .
• moz b ć
awdzi~ slo:wa i wolność wyrażania myśli. .
il1Y:c!h ·UlItlow:hattDd!tOfWY1dlł.·
... ....
t>iątekodnia.25paźdZierntka
odllrawione .będzie naboźeństWle ą, ze ~e . e. y . pr .. ;;.
J e.st rzeczą niezmiernie ważnę. dla . W jalkinn Me1'll1llJlkmpow:ilniIlli.Ś!llly w
b. r. o godz. 9.30. w kościel€
wo żałobne w kościeleśw; Jó·
WegO lWkoJ~bez spra~edl~wo~c~ pr.zyszłQ2ci Narodów Zjednoczonych, daJLs.zY\ll1 <.:li:ąjglu'l1OIzlhooowYw-:ać ONZ?
św. Krzyza. przy' ul. Slenkie. zefavrzy ul. Ogrodowej,powicza,
róg
Przejazd
zostanie
czym
nastą.pi, poświecenie gro
dla wszystk!ch :- spra;!1edliwosCl by Rada. Bezpieczeństwa stała się Struny ZiedJn'Oloi:ooepl1Zyrw.iąlZ'Ują wiel~
odprawione. uroczyste nabob '
St·
C
t·
dla małych l duzych. panstw, spra.. środkiem. do rozstrzygania sporów i ka wagę do utwo[<zeIllia m'iędzymtaro
żeństwo ku czci Patronów rze,
owca na
arym men arzu.
miasła szewsko _ cholewkarNa uroczysty ten .obrzęd zawiedliwości dla poszczególnych .je- do: wyjaśniania ich,. Ani stosowanID dOiWeJj OIl'Ig1aJtJJilz;ooji hrurudJ}olWielj. USA
skiego. na które zaprasza·
prasza się krewnych, nrzvjadnostek ~ różnioy rasy. wyzna- p~awa vet~ . ani ZR:sady większości, pf1<!!l1J!la ni·~ tylk!o szybkiej odbudowy
ciół, znajgmych i młodzież.
ma czy kolom skóry.
me . u~zymą . pokoJU trwałym. Po- 'kra]ow ~nJ:szczonych przez wojnę, ale
Zarz!?,d Cechu
(6692)
Jedynie taki pokój byłby postę- wszechne porozumienie, które jest do takŻle postępu przemysłu i rolnictwa I·
~l~igll"lIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlim+I..
1i
powym na drodze ą.o· wolności.
a ______m _______• __~_
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Uroczyste
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Mowa premiera
.
AIIIeo ---.-.-.----••_E_____
LOl\TDY.N', 23. 10. (PAP»
§ro, t

Osiągniemy wolńość od strachu je-

dynie wtedy, jeżeli każda dzi:ałal-cność jakiegokolwiek narodu w sto- dowa debata w Izbie Gmin została
sunku do innego narodu będzie dą- otwarta przez premiera Attleę, który
żyła do urzeczywistnienia innych omówił polityczną. sytuację międzywolności ~ wolności słowa, wola narodową·
i· wolnoś.ci od nęNiezależnie od zagacln1enia przynos'ci ~ania
"oJ-szło~ci Niemiec i .Japonii należy
_
(łzy.
zdaniem premiera brytyjskiego
Na tej drodze osiągnIemy sprawie- załagodzić stosunki między państwa
d1iwość dla \Wzystkicn bez r6miey I mi europejskimi i zlikwidować spory,
pomiędzy silnymi a słabymi państwa-j trwające od szeregu lat.
mi i bez różnic wśród poszczeg6lnych
W wielu częściach. świata istnieją
jednostek. Po zawarciu traktatów tarcia na tle nacjonalistycznym i
pokojowych jestem pewien., że ONZ pOd.czas gdymoze najpilniejszym zabędzie w stanie nie dopuścić do woj- gadnieniem jest przyszłość Europy,
ny pomiędzy. narodami oraz będzie I równie niecierpiącyrni zwłoki są spra
mogła przyczynić się do usunięcia l wy Palestyny, Indii, Dalekiego Wscho
strachu przed wojn~, który dręczy du, Indonezji.
c.
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ur. 9 marca 1902 r.
zasnęła w BogU po illugich i bardzo ciężkich cierpieniach 23 października 1946 r.
Wyprowadzenie
o godz. 10 rano.

zmarł

się

to samo :
uchylić

od Poomattm.

Cyk.
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głębokim

Aresztowany Mirosław KiSielewski usiłował zbiec. l\11Iicjant uźył
wówczas broni i trafił uciekającego
w Vlecy. Po przewiezieniu do .szpitala
Mirosław Kisielewski zmarł.

ó J) Z K I Nr 298 (480)

cmentarzu odbędzie· się w piątek

miejscowym
smutku

~,

SYN, l\'fATKA,

!

w dniu

23.X.46 r.. zginął

śmiercią

na posteru nku pracy,

tragicznq

:I:

w szpitalu

uDyplomac:i"

jakby

na

(669'8)

I ni ob

Fraszka

myśli

pogrzeb

o czym powiadamia. w

MordercQ usiłowqł zbiec, lecz trafiony kulq milicjanta-

Prasa warszawska vodaje, iż w I chodu posterunku milicjanci znale~li
Raciążu (powiat Sierpc) podczas Ob-ł na. drodze dwa trupy. W zmasak.r.o, wanych zwłokach rozpoznano człon
....- -...........- -.....- - - - - - - i k ó w PPR, Jana Piotrowskiego i Mi.eczysława Kacpel'skiego. ślady w rozmokłejziemi doprowadziły milicjantów do domu Leopolda Kisielewskiego. prezesa Koła PSL na gminę Raciąż.
'
Podczas rewizji w domu Kisielew~
Bevin przed Izbą Gmin OkrE,.> ski ego znaleziono: granat, 5 masek
gazowych, automat, dwa mundury
ślił stanowisko rządu angielwojskowe, W tym jeden z dystynkskiego (Z prasy).
cjami sierżanta, płaszcz wojskowy,
oraz buty i spodnie, które pomimo iż
Hewn się w mowie
były świeżo prane, nosiły ślady krwi.
trzyma uparcie
Ubranie; jak się okazało, nalezało,
tego, co ,gadał
do syna Kisielewskiego - Mirosła
p. Byrues w Stuttgarcie.
wa Jakuba, również członka PSL,
którego odjlaleziono na ~trychu, ukry
•Jeden i drugi .
wającego się w kupie plew .
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pracownik Pańsłwo~ych Zakład6w Przemysłu Baweł. .

nianego Nr. 17 w
Żonie,

Łodzi

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
Synowi

Jłębokie współczucie

oraz

pozosłałei

Rodzinie 'wyraża

Dyrekcia, Rada Zakładowa
oraz pracownicy P.Z.P.B. Nr. 17

ie uchyl imy si

d nie ielki

•

hś I

zeń

gdy .cbodzi o istotne sprawy - limo ciężkich warunkiw
nauczyciel nie ustaje w pracy

łach za zgodą wszystkich rodziców
uchwaliły składki celem p!I'zyjśćia
,z pomocą sziko'le i nauczycielstwu.
Idą one VI 60 pOC'oc. na Ul'ku.p pomocy naukowych,. dll"obneremonty itd., które n!i.e mogą być pokryte z normalnego, jak wi'adomo,
szczupłegobudżełu szkoły, Pozostałe 40 proc. zdecydowano przekazywać na uzupcl!nli'aIl1ie pensji
nauczycieli, którzy. - co me jest
dla nikogo tajem'lli·cą - zn~dują
się w wyjątkowo CięŻ.JID:ch wa.run-

o

kacą. malłeri,alnych.

I

Irucjaływa wyma m'e od nauozycield,
ale od społeozeostwa.
Składk1 nie zostały niikJomu na!'zu-
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wyratrue
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. . . . . . . . . . ._ _ _ _ _. . . . . . . . . . . . . . . . . .

niech nie mieszka
D

fJn
Dl
Jdzie Krupka. z walizami"
Smutno mu -. widzicie sami,

Wtem mi.l pomysł wpadł do glowY3

Da.

Że urząd

Urzędnicy

kwaterunkowy

Lecz
i nadziei

mie::;;o;t:i1nie.

się śmieją

Nie ma, by niepracujący
Spal inaczej niż siedząco.
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Zagadnien la

J

ulocl
I

intereSi:,e ni'e leży stw()t:ze.nte mO-I

Zagadnienie waJki z.e s,pekulację i drożywą, które nahrałO" 0sie1nJo specjalnej Qtktualności. ode
!Chodzi ze &z.paH prasy.

I

wo

Z województwa

i p:rzej-

r

Ś'cimv:e przemill1ą w il.1!atib:żs.zym
cza:sLe. Nadejdą. więksZie partie

.ĆIZY tluS'zs!p,atdmą. Wzmożywca v.':ieprzowe-

i:mpOlf!tOiwaillY!c'h
.ozów-ceny iJClh
ż·e

sie

p,oidaż

zb6ż

go - nieuzrusa:d:nvooe cf!IUY "\\6epr,z.aw:il!1y, s,IOll1i'ilY i· SmMC'Il muszą się oh:!iyć. vVejJi.:e w 1.\-cle koooeslomoWiaIl1I'ile .htamdlu z;iem;.o-ptod!~mi. usitalI1ą, ihatr,ce kOln,lrur;oocji nalbY'\V1C6w. ollJladlllQe fala
h1sterH _. pootom cen się obllliży. Sp'ektlluląJCY na drulszą z.wyżikę cen r;olzicz-aIIiOlWatd stę me:c.no,
gody omy źyWil1oŚ!Cti. - zam':a:s,t
wz'rosnąć
_ StPcudfy od ma<rca
do 1Jo1l.oó\vyw:rześnlia ze i05 :na

w

warmei, którą c1Z.DSli.ad zabi)ja n:'~
z;d!f:owa ko:Lkuren;:.j a. Ni,e może
bowile:tn utrzY:l11ać się :r:zeteluY
k<lIiIŃec.
kaitk,ulują.;cy n01nnallnie,
pl'a"::fliCY podatki .f świa,dc.zemi'<l
Olbolk spleikuIanta., który ()lSZu'kuje
Stkamb pańS±\va i'J!s:zukuje kuem-

BUJDY WOBEC INICJATYWY

110!?0I1o~vej s~pukt?-ry ~byttU, ~ie
PRYWATNEJ
4~hlq:C~l roLmkJow'l wybO:ru mIę••
•
dzy hrundlem IITY'Wfftmym, a !pańPr.zy ieJOIkatZja waiTto przyro.ozyc
Slbwoiwym,
wz.ględ,nie SiPóldzie1- op.lln1ę ,,Rzeczypos.poliłer,· któtra

I

SlelZOJ1!Ot\v"'e

r

I

Z lioznych wypo.wiedzeń na. ten
czym".
uwa>Źa, że popełnia się LiOOlle błęłema1 ogrCllniczymy sie do przyłofi ~łk ki d h d . d
.
dy wohec inicjatywy prywa,tnej.
.
dl' .
-.
..
r. ':he oa"S· 'oc O< Zł '0 wnlIOc~ema t WÓC•1, Jako najbardzIej ~ku, że jeśli Wyrri~,8Il1a towalI'\owa
Czytamy tarom. iln.:
~.ffi':k erystycznych ~ .trafn~cł}, między wsią, a mla's.tem ma się
"W~CUŚCjbWa wi,aJa~ln(}ść SiPÓr~ Jących to zag~dm~le, głow-, odby\\'ać z kO'I"zyściądla obu
c1zi<eil.aZOŚlc:i ma'Z peH mo.ż,e SItwo
nl~ pod kątem wldz::;ma eko'llo- stron, to' stanie się f,o jedynie
l1zyĆ takii'e warunki. w 1rtónnClh
lll!1cznym.
wówcz'as, jeśld. wszvs,tJde wy forSIl'eklwaJcj.a plf'zesbalThi'e :rmeć pole
crz.1a.łam1a. Dor8JŹni klu.p'cy· będą
"Rohotnik" uw,aże, że powsl,ech my handlu: państwowy, Śpó~dzjelzmuS1:z;e!rli
prz€!SltawieniaSlię
na i pokaźna zvlyŻika cen została czy i J}rywamy, na roo"11ych pra-I
100 z.dil1owy ,bamldel, I<1.fb pOII"Zucespowodowana czynnikami natu1'Y wach dopuszczone będą do jej
ma
glO i mjęcia się pI{}Ż~l1teCz:ną
P.l1rucą.
Będz.i:e to
j eooolaz,elŚlt1i,e
sezonowej, przypadkowej i strok- wyaniany.
OIarona Z;d'f.()Wej ]l1iLoja,tyw"y p:ry~
furalnej (zmiana charakteru podaży zboża), po czym konJkluduje:
"Pnzy;czy,ny

go Banlul p·oIskiego" 'Połowa na,..,
SiZej emi&j\i złotego krąży w obrocie sektora pry\vamegoJ z tego
ZiuaC:.Zil1« część leży bezużytecznie

gosl!..0darczc w prasie'

ta'·.

'
.

$

ROZMIESZCZENIE EMISJI

ZŁOTE-

ręk8lC'h. ,ludzi

oddających

s-ię

spekulaeji. .Obroty tej waastwy osób wymykaję s.ię często spod 0p odatl..:cf\."łf.lJlią i szkodzą gnspodaTce nairodowej.
"Sp~:'!Cyfi~'Cz.na s.trukrum gOSlpDdarcza S'e'ktOtra piry"vVatlleogo zwIa

I
I

szCZ3. zaś ILa,oolu loot po wojnde
IJo!c1s'tawa dzra'ta:lltl.ośc! t:;;i kaieg"Qłri;i o'SÓb, przewafŻITie tSqm !p()Ś'redinLków. W mirarę \1<O'rmali,za-

cH g:C6G;JC!dalrki w PQl1s.ce typ Śp-e
lmlal11ta bęc1~te zaJl1!:lkal, t·racąc
grunt dla swei dzi,a:ła[nośd".

NmZ3EDNE WARUNKI DLA
PRAWU>ŁOWBJ .pOJ4l'fYKI

GO, A SPEKULACJA
Element ten przynosi Państwu
rueohHozalne sz.1{ooy [ na innych
odoinkach, a przede wszYSItkim na

FiNANSOWEJ
VI następnym arty,krule na tych·

oodnku finansowym.
że łamach dr Ka<z.imIerz Secomskl
Jak shV'ieroza p. F. DieŁrlchna po.rusza inne zagadnienie zdzlełamaeh n Wiadomości Nm'odewe- I dz..i:ny naszejpo)Hy.ki fiLnan:sowej.
Uważa on, że po.zy.tywtne roz'"
wiązanie za.gadnienia stalJ>i.liz·a'C'ji
siły nabYWCZej pieJ:I.dędza ł równ·Qwagi hudże.towej stwarza niezbę
dne warunki dla prawidłOlWej po~
R
IHy'ki fin<a.nwwej.

•

I

I

"Stąd tej potrtz.e.ba ustaw.lCZ!!1e,go vrzeis>tpzeg:?'Jnl;'a niez,mllen,nej
WCl,rio §.c,i p:,ei!1iądz.a P!Dzez cld:powie1nda poli1tykę cen i p-iac. iak
też
p'otrz-elba
rÓWlI1(}'\V'3~enia
\Viphrwów 1 wy;dwtków PU!hlilclz"
• nyeh Slta:ją się jedillolCwśm;i·e P'lilD!k
tern \vyj śC'ia d.iIa 'IJIo:S11:·1.1'I.aJt6w po.
HtY11?i _finam:'Oj~V!eij d ry,nw oszC!Zę

Potwornych ZOiSlg;Zei&, jakich dokonali Niemcy podczas ostatniej wOjny
w Sieradzl, nie da się porównać z krzyżackiRI napadem na to miasto

Powstanie Sieradza ginie w po-l doczme pięć jakie Sieradz wtedy czerwieniejąca się cynobrem weldnosC:lo,w,ego •
m1'oka.ch. odległych c;msów, zWią-lposiadal, uważano za nadmiar, niaków .sieradzkich ziemia, odbi?-UECZ. G.
zanycll z legendą o pOńcmskieJ:o skoro J'eden z kościółków drewnia- J'a}"lica bielonymi chałupami na
s
,
-"
slowiańskiej l{rainie~ Jeżącej' nad nych, pod wezwaniem św. Miko- tle zieleni, przed którymi strzyżo· ..........._--"""""......_-""""'--.;...-W ~rtą łączą~ ze sobą najstarsze 1aja, wystawiony na Krakowskim ne pacholęta, odziane w długie Czterech bandytów, uzbrojonych
~!i,~.li=:j C~~!~~f,~,~Cfr~Óv,~i~~ OSIedla ludzkie j.stl11iejące na zie- Przedmieściu w roku I4z6 przez wei!niakiJ tworzyły niezapomniany ł w ~el;;:ką broń maszynową i granaty,
czelka goroz'ClzM"OIwall1i.e".
mia.ch
P.Jlarcina
Zaretnbę
.10.200 zł w gotówce, bu. piastowskich.
..,.
.
' kasztelana
.'.
.sie- widok.
T
.
. . IIta?o~ało
y 1 unrame. Na zabraną gotówkę
lnooz~ ułmuje to .z'agadllli €'ni e
Szeta?z Jes:cz~ dZlS t~h;lle pa- radzkiego, u~~gl rozbl0rc.e w roku
eg.o co d~konal~ osta,tnza wor J vlyaali pokwitowanie opiewające na
,tRzeczpoopoIi'ta.", która s-trwierdz.a, tyną WIelu wzekow, chocIaz ich ty- I8I3; z kośclolka tego lalka ławek na, me da SIę porowna.c z krzy· I 6000 zł.
że, pomimo że akCja pr:owadzOl11a 1e nie ~.'lidać ńa jego utrudzonych przechowało się do dziś w kole- ża.ckim ongiś napadem na Sieradz. I· J:ak wy?ika z pozostawionego poprzez organy Kom1sjti SpecjaLnej barkach ile ich istotnie przeżyl. giacie sieradzkiej.
Takiego barbarzyństwa nie· wi- kwltoWan!a\ pOdpisanegO' pseudonies.t
b.
wska
.
.zana,·
Iilie
moiJna
J'CoJ' J'e- Jednak cieka'wa i bogata przeDruńi
zbudowany
w
roku
347
działa
jeszcze
ziemia sieradzka. l
::tęemz''b,Maniły
dy"I~Oc~yńc~T
rlkekrutobwali
1
j
,
••• •
15 ,
, P t
k'
esneJ " ~~ a a z ezdn;a.k op;i:efiać wyłącz,me l)a nalkia- s~lośc t~g~ rr:lasta tstmeJe do~ą~ pod wezwa.niem św. Trójcy, stoją'" ? w~rna o r.upacJa systematyc~- prawiem':, któr~ od dłuższego czasu
zach, zaka!Zach .i Slatnke:j<8'Ch. Pan- w koleguicw, klasztorze podomlru'" cy przy drodze z zamku do mia- me ruszczyła wszystko co polskie' na ~ereme P?Vlilatu radomszczańskie
siwo ma w swPł
dUlsn'o!Zycj.l
pooęż- kańskim, kościele św. Ducha, na ata,
rozebrano. w .
roJ.."U IBIB W =
_1_ i
z polską
w gdO'
1 ~oneclnego. napada
na sp6ł~1
.;' 'k"
. ' kulturą związane,
,zlelm
dokonUJąc
b k'·
ne aparaiy gospodarcze: ,,$po_ cmentarzu grzebalnym z I4 I6 r.; tach parafialnych czytamy wpraw tym upodobanym przez siebie
v,
ra un O'W.
łem", Ftmdrusz .AprowicZ'8'cyjny l jako f~nda.:ji po bitwie grfNl- dzieJ że już w roku I729 był w kraju Wady.
Brzezin V
P. C. H. i one to mogłyby n:ieje. waldzkiej 1 resztkach, głęboko· bardzo złym stanie. Znajdujący ~ieraaz
wskutek wojen.'?ych ----.:.dnokirotnie skufecZIl11e d'l1tea:wenio- tkwiących w ziemi murów zamku Isię do dziś w kolegiacie óbraz św. z~szcz~ńJ przeróbek i oddziaływa- Młvnarze
odbudowę
wać na ryIDiku w kierunku znizkllnad ~artą i .Bramy ~r~owskiej.1 Trójcy ma1o~any na desce~ no· ma ubosi~em gospodal'czy~ ~ol~:
I
cen. Tymoz:a'5em nic o takich In- Z kazdym ntemal raKlem, a wla-I szący na soble ślady wczesnego gonu WOJskowego, sial 81ę Ja.kls
afSZQWy
terwencja'Ch nie słychać.
ści,,;ie . wypa.dkiem dziejowym" gotyku, niewątpliwie pochodzi z martwy, . ni?przejawniającYJ zda-, Staraniem il)'reze:sa ZWiiaZ!kiu M.fy·
Uw.a1żarrny za !lZetCZ 1111ajko- ktary Swradza nie oszczędził, co-I tego 1fościola.·
wałoby SIę, zadnego życia. A jed ~1a:!1!=Y PCJlwraJhl. l'Jrz'5Zii'liskieg:o {J.b. Anni~clzmejSJZą _ p&sze .,Rzeczy-' raz trudniej doszukać się i odczy-I Kolegiata sieradzka natomiaa naak drzemie w nim siła twórcza ~m:'et~~U S~~{}r~Me!gu
cztOl!1iko wi-e
pospolita" - aby te lJllsty-tU\)je tać karty historii tedo nieńd}T~ w;e- zachowała w pe ne"
h i niespożyta moc cZY'nu. które te- d\f1;vila.ul\:W z-łozyl1 110.000 zł na odihu'ak
"
d'
"
, .. , t ' :' .
. ""
S",
w J mIerze c a.
..
.: .
Uiwe
a:rsza'\vy.
tj]te1~~~~~:aiy n~ n~~i~: ~Z;k;~~ ~ .z1}aczącego ~:l1~sta. za:ówno w rak ter epoki Wielkiego BUdowni-/ raz ::nev:ątpltwle V./zrueet 1 powala
runklu ~l1':~kJi CM _ c.hoćby na-' u.ZH)J;~~ PolskI Jak 1 ZIemi S1e- czego Polski. Piękna fasada z wie- do. zycla nowa PoIs!ca prz~z ptr
'\~e! > mtaty z tego powo,du. po-: ra.dZi'-ieJ.
żą i pesbiterium znacZlme wpr - ,mlęć dla tych, dla których Slera.dz
'I
nlesc pewll1e s:Vr.a:ty. Y'Ull1ldus:z A- [ l're t ]1
b
.
d'
b"
:
...
aw by1 życiem i uml10waniem abla k
W środę, 9 paździennliLka rb na;·
1!);rQ.W!lzacyj,ny i PCfI wilnny to u-!
1. ~ iW. ~ą
czasu lnllruone zle o n1'zone l przerobIone, nosi , . . ,.
_..
~
s:. SZO~i~e w lesie f.OiZOlVłSlkim dwar bamczYlnić z ralcji swego ooa'ta,I('t-e:1"!1 l wypadk1 dzwjowe nie szczędzily jednak dostojność pięknego gofy. SWIetnoscl, ch.wa!y 1 Zlnaczerua, mI- dyCl!, uz:bm}emi w kGllrabdny, OibraJJ.om
pa~l'stwO'\V1egO, • a ,,~p.oł~m" ~~! Sieradza i jego zabytków, które ku, zaprawionego smakiem baro- ly' wspom:uemem w relikwiach ~va;lt k!'lka osóh, DO'wra,oają.~yCIh z
1!lt!11ę zaJs.GlI~y, ze ~PDtd.zI~e:l~lZOS:~! zawsze odradzały się jak feniks kowTTm
hIstorycznej przeszłości z pietyz- Ja;J:'Ima.rkl~l w Jeżowie. MJiitilCja ObyWIInl1ia Stl:ac na SItrazy StrublihZ:3.CJi l
•
•
• , •
J
•
ń
d
h
watellsU>:a jeSlt na trolPie s.prawc6w.
źYtcia gOOPOIdarczĘ},g'o i' w 1m;ę lz popIOłów 1 znów }asnIaly nowym Z k ń
V
.
.
mem sroma zonyc
w Muzeum
gloswilly!Clh h<a'scl
poleJPsZlt.~ia bia.skfem piękności, dostojności i
o cen: ~ II~ 'W1~ku Sle~adz Zi.emi Sieradzkiej. Dziś niestety te
działacza
bytu jaik najs1zel'!S,zyo11 wa.rs,tw".,sPlendoru. Ni.estety sieradza,nie coraz .bar~zleJ U~Z8.11 schodZIł ze wldąme dowody kultury i znacze. d
..
., . .
. stopma hzerarchicznego znaczniej- nia stare ń • l
ń
• Ad •
społecznego
HANDEL USPOŁECZNIONY PRA- nte, .ocenlaJąc waznOSC1 t dOmo" sz ch mi
P l . .
50 1 S .Yl-meso mes y-s gro-.
CUJE ZBYT DROGO
I SlOSCl znaczenia
dorobku kultu· .Y.
ast O .skI? wreszcze. sta.l du - ' stanowIą tylko szczątki Ie•
"
IralnagOJ oprawy i patyny miasta, SIę C1~hą prowlncJonru.'I1lćJ mIeśc~- dwo zachowa.ne.
16 ITa:źdz~efl11iika !Ib. oeliby! sd-ę pO"
"ty~le Warszawy pO!!'U&Ul inną, sami dopuszcza]·...
do'
. ną, zwłaszcza. po
ostatrue}
Prof. CRWALISl.AW ZIELmsn-T gr~1:eb l'I:l~,pk~!n~ DukrulsJdego, n-au<czy·
~
mszczema··
l ki'
.. straszb.
n..II.. CI'Laa m-e'j,si!peJ
smkoly o
h'
!lie mniej ważną sprawę. Chodzi lI obieli{..-..
tó.n zaDy~
1... Jol
hnie
' m yWIe
Ob
l 1:'
~, D Iws'zec, 1leiJ.
...{Owyc,
- , mszczycle
: s .ejk WOJme,
.
.gdZIe
_
.'. Dt,·;-·
.tl\.al~SI \II byl czy.nnYm człono to, .że halIldel usp'ołeciZ!l1lony pro! śląc o tym, że miasto i tak nie wie- z~rowno rrlIasto Ja . 1 caJa z1f;mza Radomsko
k:H~lm .(;1r.gąnl!llza·cji lmltumlJniO • ośw.ia- ,
Sl\?eruJe zbyt d1'ogo. Jako przykład Ile ich posiada. Tak ginie sI
slera.dzka c::'fnęla stę znaczme w
-:-- •
t Of\VY'cIh.
plłSmO pll"zytaoz:a realizo~ą {Jbec zam.ek wybudowany w
se~s1(;~. speCjalnego . cha~akteru te! rocznicę
p ; .
nile na dużą ska'lę wymll'anę Łowa- '\ przoz Kazimier
1"
. d dzrelmcy, zawsze zyweJJ radosnej, W· dn'
abl.anlCe
n
ł dl'"
v
za, i{SlęCla S1era z· st
.
. .d
. Z·
lU 20 bm z inicjat~mT'tT Po
I!OIWą p.n•• jrTZemys
a WSi.
Ikiet'i
Zostal on roze b rany d o- 'uż
anOWlące}
me '
1cznych wiatowecto
5 O•
" . , Je t enl ' 1z d
.
"".Refe r a t u Kult"
ury":l Sztu-I'Ill!"y
OlealoM <tej alkeji ma być P'f~e- szczętpJe, mocą uchfł"?aly Sejmiku]
re15 lOnow SZ.UKl u owej o~ok kI odbyła Się w rocZ?icę Kościusz"
'ł.\.I!ł
plOO~alCilZ()''11a p~ze'Z SP6t~~lel-l sieradzkiego w roku I7 Z
Ibar~nego Ło:Vlcza. Ten regIon kowc~w sp?d Lemno regionalna na meloiQlnych Obvwftłall'
czosc 'llia za'saiClJzjle" Slo<elcJalneJ u:
•
9 •
Wyjątkowo m1/y, piękny i bezpo- a,,:~ycJa rradIO'Y~. oraz akademia w
.'
li
TI tll~~
mowy re "Sp.of,errn . W myśl !e'J
Drewntany
zamek
obronny $redni a pierwotny w zal· . km~e ,,\Ą. ?lnośc' ; na .pr?gram której Za meprzeshzeganie przepisów
urnowY cena fruhry;czna tOlWaJrow Chrobrego, oddany Dominikanom
6' , ..
. ozentu złozyły SIę przemówlema okolicznoś meldunkowych Prezydent m PabiaU'l'ega rozmaitym {)l}reiąr.eni,om. i
rzekszłal
tw rczym, zYJe resztkaml przed- ciowe, część artystyczna i koncert nic u'karał grzywną"'; w s~ko;':ci o
kt6f'~ :V'Ilhrwa,i~ na ?a:l1dzo zna,~z p
eony W XIII w. n~ wo;;nne j już i tak ubogiej twór orkiestry ~Vletalurgii.
50? zł. kilku Obywateli.larżąd MIej
iIl'e lej p oldwYzs:zellle. W. sLLt.I1,e kIaszt~r, uległ ~upe}.nemu Znt czosci. Zachodzi poważna obawa
"IN ~odzmach . p:zedpoludniowych skl ost~'zega i wzywa raz jeszcze
tQ\~ar do kO'n'sumen·ta d?Cle:a Y: szczemu przez poza.r w I33I T. Na czy dźwignie si na now
. Ś' nastąplło odsłomęcIe wmurowanych ws::ystluch właścicieli i administraceuWe C! ~0-60 proc. WyZsz·ej t,ThlZ tym samym mieJ'scu zbud
.
.ę
. O w~e ~a murze P?klasztornym d'vóch tab- t~row nieruchomości by bezz rło zWYOOiSl Je~ <ceoo fabryozna.
no
kI
t
kt
"
kowano
MOnIce)
serce
SIeradzkIego
reglojme
uporzaflkowa1i m'eld~nk' ZVli he .
. dl enIU
. przez okupan- he - K'0scIUSzki i Kilińskiego .
l
t · .~- - . 1. '-' c_ Wl
l J,wyt asz or' . ary
, ws rutek wie- nu, po wysle
ą s wlerdzenia niedokładności W
HANDEL PRYWATNTY, A AKCJA 00'0 nych poż'a:row zosiał talc ta, która miała rueszczf?ście być
meldunkach winni pDciagnięci zo,,PRZEMYSl. DLA WSI"
prz~bu~owa~1Y, że dziś nosi za1e- włąc~ona w obręb poligonu woj- •
•
"
staną do cdpowiedzialnoŚci.
Tema~ ten poo.-usza na łamach dWIe mkle .sIady" z~akomit~go go- skowego, zalożonego przez Niem'" I społeczme procOWat
.
"Wiad.omQśd Gospodarczych" dy- !yku epokI ~a::lmlerzowskrej. To tów po obu stronach rzeki Warty Związek Walki Młodych w Ra- Dokształcame
rekto-T Naczelnej Rady Zrzes-zeń at::z? .@cZywlscle dotyczy wnętrza za Sieradzem. Trzeba było widzieć domsku posiada własny klub spor'
! 'I 'l.'
Ku;niec:k,lch R.P. p. Bt.runQ!l1. Sikor- dZ1S1e]iSzego klasztoru i kościola tę okolicf? tak piekni
ł'
t~w;r i.prowadzi sekcje lekkoatletyrlem"eS~mł\OW
11
urezu1ańskiego który ma ob
.
d W
e po ozoną kI l pmgpongowa. Natomiast nie
Z
ski.
h 1,
".
ecnze na
artą 1 nzezrownaną pod bierze czynnego "Udziału w prae~ch
nowym rokiem szkolnym otwar
Stwdercba on m.in.:
~. ~V;~~r .b~~OXkOW'y 1 wiele z epo- względem bo~actwa pejsażoweg.o, społe.cznych. na zeiivn"'ątrz. co jest ~,i- ;o~~stała KlOkszta~~~jąca s~koła za1
1
WIeku.
jak smutny przedstawiała widok ną kierownIka tej organizacji.
zost
.e:roVt"l~lt;m mIanowany
Zd!I10wa mrukbUlra ws,ze1kile,O'Q
Co SP9wodo al
.
.
'
a ob. Rlełczei.',-skl. Do szkoły mu
handJlu a więc również wymfa- .
w 0, ze w CIągU opuszczonych, pozapadanych i
J•
szą uczęszczać ci wszyscy uczniowie
ny mi~dzy WSlią '1. m1astem, wY- Pl~rwszy'ch lat. dziewiętnastego rozwalonych chałup
i stod6ł
yc~n
kt?2'zy znajdu~ą się na praktyce ti
magaJa z:drowel emulacji, wspó!- w1eku sleradzam6 rozebrali, czy chłopskich, ziejących przeraźliwą
W nocy z dnia 19 na 20 b
ml~1~trz6':"T rzemiOsła, oraz, którzy u.3 • t
1 . k
t .
we .. onczyh
- ł'
z1 ł
z~woUlm.c
wa. T .aJ~,
J~' W -mt
ez wyraZI·z·1 zgo d ~ na rozbiórkę aż pustką i zniszczeniem. Trudno by. wsi Rudka, gm. \Vielgomłyny m
dolt _
;;:
h-' 7 orld
u. ,Zła OW
S ~o y poSł,e rnlmctwa me tezv to,Jerowa- d ó h
. k
t.:!
•
1"
.
,
.
.
nano napadu
b I1U1~
,~.O w~zec neJ. PrzYJmowani uczniowie
iUite z:by.t wielkklh uiarż dYSitnr- w ~
WIe OWYC'l
ut'NVt1?f1"vch o sobIe wyobraz1C, ze to Jest wlaś-fSzk
;0 k.::ail -.o'\,:e?o na ,1TIle- są VI! wieku od lat 14-1" Nauka
bttcyjnych, buk samo w tymie .1{Ośclólków - nie: - 1omo. Wi- nie ta sap:zaJ taJe jeszcze niedawno rz;e~i'~Sa:n~~~~o~~ C~łeJs~.w~j gO-I jest be~płain'.:1, koszty POl;;ywa Za...;._ _ _ _ _ _ _ _ _ _••_ _ _ _ •. ,~. ___.
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Womlakiewicz nie lubi bawić sie na
ringu.
Marc:inkowski - to bokser, któ"
J!Y sam chyba nie moie nig«y o SO~
bie nic powiedzieć. l'flo:i:e on wygra!;
przez KO, jak l'ó'wlliei przegrać
przez KO. Najgorszą jest rzeczą, :te
et
lUarcinko ..."ski bardzo prę1ko ,.p'!!ch
Pierwszą ~owamą imprezą bokser
nie" i '\\"ówczas pod koniec drugiej
sIrą W ŁodZI będzie :mecz Łódź _ jak gdyby na system walki na dy,... darza;iącej się okazji. NiewadzU
j\olusimy cieszyć się z tego, a co naj- j rundy zaczyna słaniać się na lloga,,:h
Śląsk. Spotkanie to odbędzie'
stallS., ~l1'.eba. runiec walczyć i w winien Pamiętać, lie jest mistrzem ciekawsze, ze Pisarski. będąc jednym i napullkt:v przegl"y\\'a racz!'!;i !l:ż
listopada.
SIę 3 zwarCIU l na dystans. Olejnik, wal- l'olsli:i i tytułu swego będzie musiał z najbardziej rutynowanych bokse- odnosi zwycięstwa.. Marcmkowski po
1!~wa!iś~y już skład Łodzi. _ cząc z zawodn.iłdem o dłnżsllYch rę- hrnnic. Nie obroni go. jeżeli m.ieć r6:v p~lskich, ~ siebie d~skonale l wll:ien ~l'zede ws:,ystktm _uregu~o-'
Dz!s p~:m~nvlmy o wartości l1as 'ch kach, da mu ;'11 wałce .na dystans j bę~zie zWYCi,ęst'wa uzyskane ,tylko I WIe kiedY moze na co sobIe POZWO-j ~\"ac sobIe ~d~cCh l ~7 s:!?o50b mnIezawodnikow. Powt5rzymy raz;;S
bar~zo powazuy handIcap wobec wa.!kOWe1"allu.
lió tv czasie walki. Pisarski na pew-, Jemy rodozy<\ S'\VCJC Siły na trzycze skład: Stasiak (Kam"ińslti) ~sz- s'\'volch bardzo krótkich rąk.
ObieCUjącym
zawodnikiem jest no nie będzie nigdy oszczędzać swe~ I rundow'e sllotkanie.
n~ek!, ~x:einkc:wski, Wofuh~::. P? .powrocIe z Pragi przyszedł ŻyUs. B~kser ten ma cios i SZYblwść: go llrze~hvł1ika. ~hodzi. mu p:r.z.e~e ?zarneCld zach!,:Ycał }.nas. ~VSZYst:
WICZło OleJ~ik, PlSarski.ży:Us i Nie-I ?leJaik widocznie do przekonania'l ale jest J~szc~ zby~ surowy i co na~ wszystkIm o naz,",'lSko I o sra\\e ,kwh ~v ~Ok~l _zes~Z1~,m. Ilen\s •. or=':{'d
wac]zIł. Nle ..m;~uny absolutnie zad- ł z~ o zwycięstwie decydUje cios i to gorsze. ze nIC ~os1aL1a. dostate~~cJ spor~wą.. Tylko czy ''''ytrz~a ze Inie bll SIę Jeszcze \y tym. ro~m .ll~.
nych zast!z.ezcn CO do ustaInnego ! ~lCS sUny i skn1ecmy. A jednak mo- ::utyny mec~,veJ. ~ylls ~owmleu ,,~kieJODi}': ręką. Czy pr:y sllnych (wio~n~, a ter~z p:ze~h:~z.t ~~yra;;:.'!i
składu i Jezeli rzeczywiście wsz sc Y ze szkoda, że zawodnik ten zatraca Jcooak w t:ym sezon~e ~ocz:Y11ić dal- CIosach me odezwie mu SIę pęknie- spa{ie~ ff?rmj'. J~ste:,;m,r ;)Cu ..ak l:·ff.C
Ci zawodnicy będą :mogli Sfaną% n swoją najbardziej charakterystyczną.l sze postępy, by stac SIę, w wadze ta kość i czy nie nastąpi jeszcze jed- konam, ze ten l1';tsz były r~prez.en
gu • t~ bęi1~iem,ymieIi CZ,;ste su~ cechę: Jest on n,aszym as,cm, i li~"IPół,~ięŻ~,iej jednym z najlepszych na trag, edia sportowa. T,a psychicz- ta,nt ,PO~Sk! na me~zu. z~. ~ląSk;:=
mIenie,._ ze o zad~Y?D- z n.aszych
my. ze ~ meczu ze Sląskiem zad~~ hok:rerGw w Polsce.
•
na obawa może częścio'\vo wpływać od~~jdz.~ .,am sie.b~e.:f ~z:ysKa ~~;._ ••
ł&Wych zawoanikow nie za
i · :monst!'1lJc nam
piękn:v
«:IJllS -b
lV meczu ze Sląskiem będzlen'lY na
h·
i
t · · · al fOl n.ę· Przed.e ,,\ 5~;V - .kim po'\d.uen
liśmy.
pomn e-łWalki.
.'
o lmieli pojedynek Pisarskiego z No- sk !Zac ;~YW:~l: os r~oscld
,~on pilmictać o agresywności i o g~r.Jedno 'es"
warą.. Co było a nie jest 11ie J;lisze. oro "ars. JUZ raz z .ecy owa, dzie. Wad~ Czarneckiego j~st. że
boksu łó~zkieI!"Charak;terystyczne dla I Nie.:wa~ziła nie widZieliśmy w tym; się ł.,," rejestr. DOlliero po meczu z ~Ię Wyjsc ll': rmg, to mUSI ~:alc~yc idzie do. przeciwnika z otwartą
nasi boirserz ".~. .:: Nle~l WSzYscy I sez~UIe ;Jeszcze w sznurach. Treno-l Nowarą będziemy mogli powiedzieć Jak za SWOIch da"\'llych pl"kn~ ch \ "przyłbicą" 1 wówczas zaczYl1a kr,va
źe ataIrn' y l a"ą tą WIelką wadę,! V\:ac to mało. trzeba przede u:szyst- i coś wiecej o Pisarzkilll. Z tego CO lat.
wić i pl':legrywać. Garda. i jes.zcze
o ud -Ją. ty h,kO głOW,:ę. za,po, mL."lają kun walczyć. Niewadzi:ł musi, konie-I (lotychczas obserwowaliśmy może"
Woźniaklewicz też "o,strzy zebyH,, raz garda. i nie tylko lewa prosta w
Ud er~~mlac
w .zołądek i serce. ~ie rzucać na prawo i lewo T?lm-l my \vysnuć wniosek. że Pisarski ulo l'olski Związek BOkserski krzywdzi głowę. ale i w serce i w żołądek.
dzi::ze~let w serce Jest nieTaz. bar~ wICe,. w?,Z!,v'ają.e coraz to nowych j był się na cios, że i on zaraził się go stale, omijając przy ul~ładaniu
Stasiak czy Kamhlslti? Raczej
nia} s ~. eczne od sta~ego .,dzmba- przecmmikow. NIech pojedynki Nie~ i Inl1i~mal1iem. te \v boksie przede składów reprezentacyjnych. 'Woźnia rzecz obojetna. Do ~hwUi gdy nie
wę
zł \'Vt gti° •• ~="wm!mcy nasi mają wadziła odbywają się nie koniecznie i ,,'szystkim o zwyclęsh\'ie decyduje kiewicz znajduje się- obecnie w do- mieliśmy jeszcze pojt>dynku obu tych
.ą ~e o ę W~'b ~. T? stałe atakDwa- w ramach jakichś :r.awOOów klubo-l cios. Dla. Pisarskiego, który rac7.ej skonałej formie. a co ważniejsze, zawodlliI~ów i nieznany jest ,,'ynik
me g 0''1 p?-,zeCl'\Vmli2 s~v,arza. peWI"~YCh, czy l'cperezGuiacy;rnych, ale:,'OYł z..'HV'lhinikie:m
waI~zącym na przy swojej agresnVll()§ci, rutynie i tego spotka11ia, l~,.ie mOŹ~"mY poWip.:ą lUtOnO OlUię !v wa,!ce ~.. ogranicza rn.ech odhywają się p!'zy każdej na- punkty jest to bardzo ważn<l~ rzeczą. ambicji, ma ponadto b. silny cios. d:ZieiJ, który z nich jest lepszy • .ledr
, ep?r
c O~OW.
Banul';o często
ni wolą Stasial<a za jego agresyw~ozn~ JUŻ, z gm'y P!ze:,virlz!eć kiedy
,
ność i dobrą pracę nóg, Drudzy wo.
19dZle padn~e Idórys ~z. CIOSÓW.
Ił
Ią Kamińskiego, który ma sUnii\Jszy
S~o~t"'! me m~zna nau.czy~ SIę :na. pacios i umie lepiej walczyć w nvarIDlęC ~ klep~c co WleCZOl" to sardO.
ChI. \V każdym balli razie za;;"ówno
Choo?".•tutaJ o w!asną in.t.eHgencję
Kamińslti jak i Siashlt hedą, mieli
zaw0:tmka i um!e.;ę~nnśc dostoz~wa~
"tV wadze musz-ej bardzo t~u:dną sy_
Bia Slę do. Pl'zecn.vm~a. . .
' !:tlltl? w_ loik,~I'U ~KS. przy ~1. Ko-! nyc.l1 zagadniefl sp~rtov/yC'h. Cl100zi za!łt',twić. W kaMym bn:dź razie wie- tuację.
•
,.
•
• Zawootn~y naSI me turueJl\ rozło~ SC.iUISIZKl 8b o.ubęd.zle 8r.e \\'~me dO-j nam bow:,e:n o ZdWW4 akcję p.wpa- rzy1.!Y, źe TIowo<wyhr':1llV zarza<t <toMecz ze ŚI~sku~m b?d~ne spotkazYć swoic~ s.ił na trZY.:l:'1m!ł~nv~ wal- !"oc:-iI1.e zebra·nie .Łódzki;;:go m(,r. ~\V'I' zando.v;n 'hc!<eja na lodz':c.
loży '\vsze,ik:'CjhSitarań, by s,ezcm ,vy- l1ie~. które \V d.uż~j mierze zaważyć
kę. SprytmeJszy przeclwmk Wyczuje rlo!k'eJ.3. Jla LadZIe. Prezesem Z\VI:1Z'
•
padł mO\ŻlIhv.ie jak naibalrdzie,j bO',g:t- moze na losie me Jednego z naszych
odrazu tę słabą strOllę i zakt>ńezy ku byt ąO'tych,;:zas Zygmunt LaiJ1ge,. Hokej Jest S!)OTtem. kt()ry J)'Oltr:Z& io. W dużej mierne za1'e-,żeć je1Cłna;k bokserów. Chodzi bowiem o skład
pojedynek przed upływem trzech którY' ll!te:wąJtpihvienjm Pfrzc;'staln:e.1 bule \vyjatkO'wo {].rogiego ek\vi!P1lill- ws.zy.s.tko bedzie od wa!l"unk6w .atmo- reprezentacji Polski,
jeszcze lepsze
rund. Nasi bOkserzy nie umiejl:f rów Ii<OlkeJJś?i na:s~. st{}ia w~ibec vrohlemu i ku. \Vv~:taircz:v \\"ś)}omn;.eć o sMny,ch si'erY'C1zmy:C'll.
zarientowanie się, w siłach. Pretennie'Ż 'Y Pll'~wdzi~~ie ~portowy spos6b f,°kg~[!:;.!{)"wall<!a ~~:; ŁO{lZ,i. !n:s'trz~st.w' c1Krc;,a:;)bv j.;,i-i~.ch lw:;:cio'wych, które p;()1Za stPC;1Ilą. O!l'gul11i!Zu,cyjną istnieje dcnrow do ~os:1.1Hd z Białym ?rłem
wylwnczyc pl'zecnv:mI.;;a. To '\vi~czne :?" elJo: ~h F:o,l''>AJ: Ba': (1'20 d o'Dr~e l '. "l
j;:' . . OC.ZV\Vll.śo f ,e S!;y-mla sportowa Łódź będziemy mIelI stosunlmwo !łuzo.
trzymanie. i to wim~zne v.'Yczeldwa~ VY,l;ę'C, s',la~.a S.l,ę~~ ~~ \~a~:e z.ehra11leISb..~ PC .3.1<1.
.
.
IH)·sh:da.la' 1 pO/Sj.ad,u doo.rYCh· h-okeliJ. Nieciecki
nie nie wmdomo na. co nie re:rbi do- odibędz.e.~:1 \vi~.Slll"L: te,r~,z. J)r~:e~ se- I 1\h$,~rzost\Ya, n-ljkelOWe Polskl będą SItóW. M,u.s.zą Q!I1li Już telraz zaJbrać
bregO, ~i.'ażenia. Ro.znm.iemy dcslho- f,:net, n~p, OIf'~,OW,hl1,Ó ~~dZleA ?1~~~ n, ~ I z~ \;'?od:l'!ll\ khwe zgrO,m::,:~z"ą na SItU-I się dO, przeproVi,\/'adzehia ta"k ..zwanej
nale, Ze nieraz zawodnik jest wyze r~n.u ,om \\:c. P·_W:nil.:; 1.a:a GIOlt ke tKS ca.ty szere~ perwS'Zo:rzę- suchej
zap,rawy pr.Zj.ng:oii-owav:czej
zawiesił
czerpany i nie panuje nad sobą., ale ocłlJjiC;Ze,;,&~,-ze,g~i:\d' !e.J 1!,n;J rez :v, kt~ra ł tlnych (!rllżyn z cai~;go krah!. które przed zbHi.ają:c:vm s5e· sewue:m. Joeł-.-s"
,
,.
zywi,lSc.e
O.vU, ·ZI
o'rOi!nn'"
Za 'l1-ir'''z"or-j''tC Lv'd" fil 1 J"'a hr
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b
b art.!l.ZO częs~o
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lrutwa. jamy
bo.
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•
S,-'!.lllle,!,O prb.'\,g:OLo,wa,nl:t OJg'a,!1.il,!.:;.,.V11"·W0'f r·h "I\l·(yr OW
•
K.·1·
O
.
l_~
b Y .1,lrzeCIWDJ\~~, swego .pcSła~, w oogo. Na piątkowym ze.hra!lli'l1 trz.eba' ,~'.~,. ...6
•
,
•
Wjem
TO a J
zyzewsll\.aego.
\V zwiazlm z zar:wtam!. iak;k P{)~
.,kram.~ .m~n·zen. Bo:'k~ me p{),~t;a koniecz.nlie ure;:rulnv,'ać
\\"<;zys,tkieNa j~b~zeJSzym zebra.ni'U wa,rtto JeTrzeba wil}c tylko n:ie~wt'O'czni'e iruwiłv się w pras,je łódzki·ej 11a teOCZYWISCle na zwym~n.in tylko STl<rav:.'Y zwiaz.t'me z przY,'k1.1er':n()'ś"'i1 i!;,l,nc.zcsme oont..<;zyć spnHvę ewentu,. t 'ć d
b
h!c
. ,; mat 'Iliepartrlotycznei pr~łośc'i znaprzez K. O., . ale Zl\'Ycirsiwo p:tozez khlb6wdo zwi·Qzku.
".
...,< alneg:,o na'wią.z,a'nia stosunków spa.rto- f.ldrzvs. ą.IH
o pralCY. y eJ ąc m1eC nei !plV\\'aczki A. Z. S. TmHal11Y DaKO jest najpewniejsze i wówczaS
Ł'~
.,,'.
_
'wych z zR:,l!;'ranjcą. MO:l;'c z tą. samą . oblre wYiI1ii1'rui ~ol"torwe i Q'f'gand!Za- \\:~~do\Vi'Czówny. Za,rząd A.Z.S. ni;e
sędziowie nie moor~ już popew.1ć niel'd ' o. po.wmn",_p~sladać st~sunk~woISZWOCią da~()lby się c·():~ kookr.etne,go cvJne tnzelba juź zalOzac (j.:dałae.
z'najac dokiad.nie catoksziaHu te'j
maliadnej 1Jomy!ki. - , . . . , .
uzo klubow hokeJowych. Nlsmozna l '
. , . , "'," .
sprawy. postanowiq T. D ai\vi<t owiKokser musi. byc przede wszygt. b.ctzować tylko na ŁKS. Hokej jest
czówuę zW\V1i,esić w p.rawach członka
kim bokserem; nie laleczkI:!! na rin- sportem drogim, ale przy pewnych
I
i 7.31WGdn,i.ka dó cihiwlH ukoflCZelnia
śledztwa władze
w tei S!P'rawe:i
Drz'ez
dv:s',-;y·
gtt, a zawol1fuiltiem walczącym. Czę~ staraniach mo~na poczynić p e w n e .
. , '
'pliJna>r.ne
wortowe
Ł.O.Z.P.
sto się zdarza, że sędzia ringowy k' 1: b
d, ,
d
Jecl,n,O'cześ>nie Zarz<>d A.Z.S. pootamus' :namawiać zawodników do wal- Hh{;I" Y wy; ,eaeg·owac swego prze ł
l .
I d S
l
k
' n o w U p.rÓlsić wtatdz'e s.portowe t. O,
ki. Zbyt wielkie ryzYKowanie prze- s'~a'\\'llCle.a o ~·wec\!i ceem za· ·up o za1"e:z;erwowaii1de w komiisli
płaca się czasami przegraną, ale w l plwi<a p'o,tr:z·ehn:eg.o sprzętu. ,]Irawa
,,
' .
'
dyscytPU,na.mej i'ednego m:eJs'.;.a daa
walce, nie ch4łdzi o specjalne ryzyko ta zwia.zama j.est raczej z pos,ta!OOvrz'edS1ta,Yi'ciela Za-rzadu AZS, który
'Wan~e, ale o oowame ~korzysty- Wieil11iami P(l/lsroieg,o Zwif.\~ku HokeJja Oczywiście nie przyjechali i nie Węgrzy wykręcili się sianem. Ja- mógj'by d,okl-a,dn:e śledzić ' l1tzebie~
wa.me pe'\-v~ł1YCh mO:lle~tew.,
na Lodzie. \Va1r.to może w teoi sip'ra- wiadomo kiedy. prz!jndą. Mowa O koby brak było wiz paszporto\vych. sprawy w oelu zebrania odpowk:d'
Np. na rmgu snuJą SIę dwa Clenie. wie powz;u,mioeć S!i:ę z CeltltrMa ! 'U- bokserach węgIerskIch.
Później okaz1":ło się jednak. że na niego matemi.alu o:la Z!lrzadll AZS. by
Wyst&rczy tylko cJmuchną.ó na. jed.
l
Mecz Polska - Węgry zakończył granicy wstrzymał ich nadąsany ten po\v'z:iął w stosunku do T. Daiwi':
nego z zawodników, a pad.1i1ie na .l)godll1i.ć s<prai\vę.
się powaz.nym deficytem organiza- strażnik i ósemka obrażonych bok- dowkzówny O's.farbec:mą d·&cyzję.
d~ski •• PUb;iCznC: .a0iin~je, ~e Słyszeliśmy. ż,e· jetd'BI1 z kLubów c;ńnym, ~ te~a~ ni:\nie. chce P?djCl;~ serów wróciła do Budapesztu.
dn!;~ ':';~~1~'~z.:!7~1()\~'S~;c~e~;~~~=
CIOS D,le pac a.
_.nuas, CllUSU pa.a łódzldch zamie~za na własną. ręlt.ę SIę ewen ua ej . a sZ:J orgam~aCJl P.Z.B. depeszuje, pisze i zapra- \veg,o osób, które miał'. r s:pla,,Dl!'one
gon~ ~ moment. jest stracony •• To wydeleg{)'wać swegtl przedsi:3JW1ci1ela z~wodówJ które me wladomo kIedy sza.
.•
wł:;.s~le WYCzUc,le momentu pO'\~'11tllO do Szwec:jL $kOf{) ma 01Il jechać. to Slę odbędą.
Węgrzy od IS' u' telefonu'
iJrrltt: Pk~dCZa!s pkupa,.Cji,1 chc:,alby jeidbyc Jedną z głownych zalet dobrego mOlt-e mógł:by zataitwJć s'Prawe za~
K?resI:0nde?-el, delega~, ludzie biecuJ'ą
p Ją,
Ją
0- nru!\:
deloowac się cal\:o\vicj'e s:p·raboksera.
kUlin SlP'rl,ętu i dla dinnjl1Cllt klubów. wtaJemmczeru w arkana WIedzy bok
•
wkld,lil'l,vo!ścią i mieć n.ieza:C'11wia,ne
Olejnik słynął w zeszłym roku z Nie mO!Źlrla w danym wy.pa<1ku etgo~ sers~ie) piszą, telefonują,. a z meczu
M~y czas ~ poczeltamy.
'l) r;z'eiklJ!11alf1iie. iż :podobne zarzuty s.ia·
walki w zwarciu. Obecnie przeszedł iiS!ł;ycrol'e [loo:aho:d!zić do tak p owa t .. - mCI.
NIech ta zabawa trwa dale!.
1~.a~bYie~~c~,~~~·~ uie sa Slta,wi,a,-
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Zamroczenie musiało być bardzo sn~e,
skoro
pe'w'11ym momencie nie potrafił zdać sobie sprawy z tego kim jest i gdzie się zna! duje. D~piero gdy
prz-ebfegł ze sto metrów -:- orzeź~ł go mroz, Na uhc:y n tej porze nie było Jeszcze mkogo,
Andrzej stopmowoodzyskiwał ~rzytomność i cz~ł
te ,daleko iść nie może, nie ma s1ły. Zresztą chłod
'dokuczał coraz bardziej. A był przecież bosy, rlo,zebrany okryty ty1ko płaszczem,
Dobrnął ~więc do na jbHższ~j chałupy i zastukał d~
·drzwi. 'Ale .pewnie dOmOVVTIH!y spah twardo, gc1yz
nikt się nie odezwał. Walił w drzwi pięściami, z całych sił. W-ewnątrz rozległ się niespokojny głos:
- Kto tam?!
Andrzej z,dawał sobi.e sprawę, że nieznajomego
n tej porze nie wpuszczą, Zaryzykował.
- Otwieraó, będzie rewizja!...
Gdy jakiś staruszek uchylił drzwit A~drzej szy~
ko odsunął go nabak i ujrza,":s~y w połmrok~ st?jące w kącie łóżko - bez ChW1h. namysł~ n.umł S.l~
na nie. - Czuł się tak osłabony, ze w kazde] chwdl
W

1

mógł stracić przytomnośó,

Jednak para staruszków, zajmująca to mies~kaniel

I

nie dała za wygraną. Sprowadz.eni na pomoc sąsie
dzi wyciągnęli wspólnymi siłami niepl1oszonego go·
ścia z łóżka.
.
Andrzej znowu znalazł się na ulicy. Bose jego
nogi były niemal granatowe z zimna, twarz miał
szar~ obrzmiałą, mętne oczy, rozwichrz'oną czuprynę,
\Vyglądał strasznie.
Dniało jut na dobre. Wokół Andrzeja zebrał się
tłum, Nie było w tym mc dziwnego, że .sylwetka je~o budziła najprzeróżniejsze domysły i podejrzenia.
- To na pewno wariat. Uciekł z pobliskiego szpitala dla obłąkanych, Odprowadzić go tam! - krzyknęła

pewna energiczna
się

jejmość,

Na szczęście Andrzej do'
Aleksiewskiego. Podał ulicę
i numer domu, Przyglądający się całej scenie jeden
z dorożkarzy zaofiarował mu swe usługi tym~ skwa"
p1i~riej że dobrze znał adwokata, a wymieniona ulica
była stąd nie dale li:o,
Właściwie to dom wariatów był u Aleksiewskie~o,
Cżęść' mieszkania
zosta.ła
zupełnie zdemolawana
przez pijanych gości, wynikły bowiem między nimi
spory polityczne. Rozbii![) fortepian, dwa lustra! połamano kilka krż-eseł.
Na otomanie leżał inż'ynier z radio, z głową obwią·
zaną ręcznikiem. Udzn;ył ~o butelką kQrporant za
tO; że w tańcu za bardzo się przymilał i· za mlo·cno
, I omal tak

nie

stało,

kładnie pamiętał adres

f

ścigkał jego partnerkę.
Po mieszkaniu chodził zdenerwowany
Spojr~ał na Andr7eht i rzekł ponuro:

-- Ne

.

eszcz z. .

mogłem dać

z nim rady. Ale

go sp o·d arz.

Ci~20i

to tak

\Y-yswoczył? Szukaliśmy cię bezskutecznie,
Doszedłem jednak do wniosku, że ty w porównaniu z nimi jest-eś aniołem. .Widzisz co się tu dzieje? Dobrze,
źe usnęli... Hankę ulokowaliśmy w pokoju mojej żo

ny. Dla ciebie jest miejsce w saloniku ...
Andrz-ej a nie trzeba było dlo snu namawiać, Ledwie się trzymał na nogach. Po wypiciu szklanki go~
rąooj herbaty usnął od razu.
Musiał się gruntownie przeziębić, bo dostał \vysokiej gorączki. We śnie majaczył: raz kog.oś gorąco
o ~o~ prosił, t~ znowu rozpaczliwie krzyczał.
Smło mu SIę, źe wyjeżdża gdzieś daleko, widział
czyjeś błagalne, załzawione oczy, Patrzeć było trudno, tak oślepiająco świeciło słońce".
. Pojawiły się jakieś fantastyczne ptaki. Gonił
1 nawet złapał pięknego, złotopiórego bażanta ale
mu się wymknął z rąk...
'
Potem jakby się wszystko waliło, Chl/l!ał się jego
dom i wirował cały świat. Po ziemi pełzałv c"'a"ne
żuki, podcinały zbOża i t r a - w y . . . ' /. ~ .
Do pokoju, w którym spał Andrzej, wpadło już ja~
sne światło popołudniowego słońca.
Gdy si~ obudził pomyślał:
- Mój sen to chyba skutek makabrycznie spę
dzon-ej nocy i gorączki.
Istotnie miał 39 stopni temperatury, Powoli ukła
dały się w gło~ie zdarzenia ubiegłej nOCYl które
z trudem oddZIelał od tego, co mu się przyśniło.
~ndrzej w. sny nie wierzył. Nie przypuszczał. że
n!edłu~o m'oże siać się coś, czego zupełnie nie oczekiwał, a co mu się obJ' awHo we śnie ,
(D n)
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. Kryspmaj
Ister Sztachelski i wicemin. Golań- brania męskioe i na sukienki da!p.Rzecz poruźej opisana mmla Jego W.ta y
~
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słow.: Samomysła. ski, . badając sposoby zaopatry\.Va- skie oraz na płaszcze damskie i miejsce naprawdę i rozegrała się w kufra.
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1795 Data trzecie.go ~():zbioru Polslti.
ma
miasta w żywność i towary męskie. System rozdawnictwa 0- pociągu osobowym z Warszawy!
W pewnej chwlll do przedzIalu
1916 Początek. wIelkIeJ ofenzywy francu-,.
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d
skiej pod Verdun.
.
przemysłowe.Na skutek teJ WIZyty pracowano w ten sposob, y Ja. na· trasie Andrzejow Ł6dz-Fa- weszła urocza
zlewczyna, po •
1926 u}na!.'ł w Kralcowie historyk pows.ta-,.odbYła się wczoraj konferencja ·.w n.ajmniej
.
Inios •1a n Przekró;"
i usiadła pod fama 1863 r., członek Rządu Narodo- .
..
. . k·
k"
( ). było niezadowolenia l bryczna
.
.
J
•
wego - l\1;"rian Dubi~cki, przy~aciel Zar~ądzie M~eJs .~, na.
toreJ skarg. o..
Pan Hipolit Gałązka wsiadl w taJnym kufrem .. P. Ga1ązka me
ROl?uald~ rraugutta ..1 autor pIerw- stwierdzono, ze Łodź poslada doAn· • .. . d
d . lu w któ-I b i .,., ,f,r<TT a wdzięki pici pieksze] o NIm ~~nOgrafll.
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stateczne zapasy mąki i węo"la.
AT
. arZe]OWle o prze Z18. !
y. o~oJę-"'~J n
if
.
.'i:.
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. ZALICZEK NA ZIEl'l:L1'\lIAKI.
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kasi~wieza, twórcy polskiego przemy- Handlu p. Olasik oświadczył, że
W uzupełnieniu ogłoszenia z dnia Jednym z nzch leza! Je .na n~merlPotluczetę s lczną
ę:
ag.e
!~~t~1!~~~Wego oraz wynalazcy lampy ludność naszego. miasta może już 9.1046 r .. Wydział Aprowizacji . i JJPrzelcroju" .na znak~ ze ktos wy· przyszło mu na mysl~ ze moze
194~ ~ow,:. prezYd~nta I}-oosevelta o Orga- teraz realizować karty węglowe, a Handlu Zarządu Miejsldego wl.odzi szedł tylko chwilowo. Druga rzecz. dzięki właśnie iliesfornemu kufrexnlzaCJt Narodow ZJe(lnoczonych.
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Teo>-oż,dni o • Wojska radzieckie przełamu- mIanOWICIe
lupon...
po l:iJe
o .vla ov~ l
Jeszcze rzuczła srę w oczy p. a- W1 uda mu Sle poznac o urocze VIS
» ją, Of~~~yWęniemiecką, w Prusach
Ustalono również, że od przy- dom prB;cy;,_ które zło~yły wykazy l~zce. Mianowicie kufer, leżący na a vis. 1't'zBha tyl1w l1wa;;ać na
Zachodmch.
szłeJ' g'rody LJ' 30 bm
wydawane pracownikow,
celem uprawnienia -.:
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WMNE TELEFONY
. -l cze
. zał a t WIac
. ,. b ę d ą NrrZ~t83 po <przedłożeniu
, .
Je ten u er zwraca
na Sle .1e u- tem bedzw
JUZ fa wo naWlązac,
_
s kl·epy roz d Zle
w powyż,. .
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=i:~: i~~:Zi
os~b
=~:~: igt~!I~owa~ _~~ę będzie

tylko po. sto
dzienni<-: za n~- szym
tel. 253-60 merkaml. Wkazdy"ID sklepIe z.naJ~ nego

Urzędzie wyk~zu pośw~adc~o: w~gę, ~o 'ńTY.f~z:l1e chybotal~lę. na roz~owę.

•
polce wraz z l. . azdym szarpmęClem
Nze tyllco p. GE::ązlm spoglądaj
c. i.cyj,u. P. G~lą;ka. zajął woln~ uPOrCZYWl.·e na k~.1fe:'. Siedzący o~~;;t.Prt:t. r:ri3~kie
b. ogaty asorty- Handlu.
Pogot. Rat. Ubezp.
- tei. 134-15
. "
mIejSCe naprzecIW1{O 1 spogląda l
bok n:"óo 111'O'1:;wOmec z nosem
Fogot. lekarskie'PCK
- tel. 117-11
a·'
k f
Iv",
. .<.
~
Straż Pożarna
- tel.
8,
u.porem na po skaku1ący . u er. boksera., ta."akŻe nie OclTY'ł'VCl.l wzrQBiuro numerów
- tel. 199-001
Może spaść. Vlarto} by go popra- ku od ktdra.
DYżURY APTEK:
I · · .
.. . \
. .. wić. Ale tak jakoś głupio do~ykać P. Gaiąz!~a spojrzał w pewnym
DziSIejszej nocy dyżurują, apteki: ~Zy"ń
cudzego kufra., Jeszcze pOWIedzą, . nrn"'nri" w r,c,''''n ~ to ón '7.ó'lbilo
skiego (Roldcińska 53), Bartoszewskiego,
U~1bug·
1 d ..
foTO"
G l 1.
• m~_•. ~.,_."'., ~,,-."" L
b~ -"',~
•
,(Piotrkowska 95), Rowińskiej - . Koprow·.;Ił U
'"
IłMtiJ g
.'
ze_ z.o Zlej. • V1~'1 p. 8 ~Zi:\.~ me AJn-rrat ki.:ifei pcd:Jwczyl raz jeszskiej (Pl. Wolności 2) Stanielewicza (po..
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~'ł
.
d
.
zClecoidowal S1e na popraW1en1e po.
j
• 1
.'.
morska 91) SiJiickiej (Rzgows!m 51) Dan- '. Na wczoraJs.zeJ rozpraWIe w Spe- znał':l' 1wler~zl a. ze ~ e~unc]t?-...
.: -._ •.1:_",
."
cze 1 -spap.! na pręlcną pamenKę.
cerowej (Zgierska 61).
c)alnym Sądzle Karnym. r?zpatry- I ~a.'1:1 przez mą to osoby I!~~YJne nI~ ",yCJl A... Lr.r;,.
Równoszcble jednak zerwał się
wana była sprawa Kamllli Potoc-llstmeJą~t!. Jed?~. obecnosc na s.alI
Chciał nie zwracać uwagi na 7: v~.ó _ <""'" '" h k '" ' ro li y •
TEATR~
kiej vel Kupiec.
sądoweJ w roll sWladka zadenuncJo- FH.t
~.
•
'"/,~, " ; " • ~: s.·v....::o Hl.~!<>~.... -,o. s.vr 1 P..,C;
TEATR W. 1". (Cegielniana Nr. Z1) wanego przez nią St. Potockiego, li..~.!er~ Wyjął "Dzlenm .... Łód",k, 1 C1l k.ufe: :7 JdC1B, Z t:.10mą wJClekgodz. 19.15 .. W~elkanoc". ,
Oskarżona ma obecnie. 21 ,lat, przeczy temu h'V-ierdzeniu. Ludzie, pocz<11 czytać. Nic z tego. Oczy lłoście. m:z;-rłl.=;dal sie p. Galazka,
Kom. Miejsk. M. O.
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TEATR POWSZECHNY :rUR (ll-go Li- przed wojną była ek..qpedIen~il w I na których Kupiec złożyła w gestapo
.
~.
~ •
1 ~~ 1
vtopada 21) - godz. 19.15 .. Stary dworek" J·edneJ· z firm łódzkich CO'l~b,iła
1-'1,
k' . 1 ' - '
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t l'
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BZA (Przejazd 34) godz. 19 ..Major Bar- podczas okupacJI, movną wyraznI€: Niemców aresztowani, zawdzięczają
WSTRZYl\'L<\~ifIE PRZYDZIAŁU
setOt7>,!.
roc!ą.g wJe~ ,Ja ~v,~.sme
bara".
akta, będące w posiadaniu Sądu. swoje ocalenie jed;ynie temu, "ieIPAS?Y DLA TRZODY CHLEViNEJ na stac,ig ;:.hJ~~Fabrycz!?a, Bolr.ser
TEATR "SYRENA" (Traugutta l) - Sąd odczytuje kolejno:
meldunki te - V/TAynęły w cza~ie!
Wydział Aprowizacti i Handlu 'nie wYP!.~:.:~il }uż z ręki l':.ulta J lecz
~- '",. 19,30 "Bez żelaznej kurtyny",.
_
Akta gestalJo łódzkiego· N.r g.dYlika~;~dy ł gestapo w Polsce JUZ j Zarz:ądu Mi3jskiego v'- łJodzi komu- wysiadł tP..:::0'::(? Z jego HT!aścicielką.
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lotnisko",
stapo Bayer'a, do łódzkiego ArGDYNIA (Przejazd 2) - "Zwta.riowane beits~mt'u, z poleceniem znalezienie
lotnisko".
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. zash.iżonemu agentowi Kupiecównie
STYLOWY KIhnskiego 124 ) - ..WIO-...
.•
ana nad. Sekwaną,".
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WŁóKNIARZ (Zawadzka 16) - ·"GdY
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Małżeństwo

. bez pono

przez telefon - Św~adkiem no whlsnym ślubie - N~e
Narzeczony Nr. 53 ?trzymuje. narleCZOn(~

(Kilińskiego

BAJKA (Franciszkańska :n) - "Wię- (Piotrkowska 272-l?) otwarta j~st <:.odzlenmen 4328".
nie od 4-ej do 8-eJpp. czytelllIa pISm roWQLNOSC (Na:'O kowskiego 16)
sYjskich i polskich. Czytelnia zaopatrz0!la
••Szary Lord".
pl r
jest bogato w dz~enniki. tygodt;iki i mla.
sięczniki· literackie, zawodowe I naukowe
. ROMA (Rzgowska 84)
"Zygmunt. ZSRR.
(352-M)
Kłossowski l i .
'< ' . '
ZACHĘTA (Zgierska 26) ~ "Bohatero-!
wie Pustyni".
.
I:;'iADZWYCZA.JNE WALNE ZEBRANIE
(Bll:łthU~~ Rynek 5) - "Nieu- II cZłonków~~~Rr:-~~~w. kw.
hSWytlT S
c ~z~ (::.x~ ~abianiCka) - "Powrót...
Prac. Sł •. Zdrowia...
i
.
.
W dnIU 'Xl października rb. odbędz e
OSWIATOWY OM TURU (Kopernika 8) się Nadzwyczajne Walne Zebranie Inr- nieczynny z powodu remontu.
formacyjne; członI{:dów. f?ekcji Lel~aWrzYdz~,
Zaw. Prac. S1. z rOWIa w sa l . Y ZlaIU.2!drowia, ul .. Piotrkowska ~lg, o godzmle 9.30·w pIerwszym ternnnie,. o go
dzinie lO-ej w drugim terminie.
(6662)
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ma ze Sztokholmu wzięła ślub ze francuskiego. W trakcie ślubu dolsztyc1m Holheina.
•
A
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SWOIm .nar~eczonym z mery l ... Infantki zbliżył się jeden z dworaŚlub "per procuraiionem" NatelefO!Hczme. Władze amerykań- ków i oświadczył jej, że jakiś nie- poJe ona I z M arią Ludwiką au·k··
1
l·"·..
.
S ze. me- uzna y
tego ma zenstwa znaJomy pragnze niezw10cznie z striaczką, odbyty za pośredni• •
..tAd'l·
. d l d' . .
.
l me zsv Z1 y S1ę na w]az m o eJ mą mówić. Infantka, wiedziona ctwem szefa sztabu marszałka
mężatki do Stanów Zjednoczo· głosem serca, wyszła do przedsion- Berthier, posiadal w~zelkie cechy
nych. To nieco bezwzględne. . orze- ka. kościoła, gdzie czekał na nią dramatu, gdyż księliniczka kochaczenied. było W C
zupelności
jednak
męi:czyzna
'
. jakiś •
. • . w płaszczu. Mi· la dziewczęcą· miłością ksipcia
r
uzasa mone.
hodztło O to, aby mo, ze kstęzmczka. nie widziała Modeny. Gdy jednak po raz
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nie
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nigdy
Ludwika
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zobaczyla
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SIę prącedensem.
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zmo, ze owe] amIe ze Sztok-- lszpanl1 zncogmto, aby... być
- Portret panski . był bardzo·
- - - - - - - - - - - -.....- .......- !holmu wydawało. się, że malżeń· świadkiem na wlasnym· ślubie.
wierny, siTe!
IV Koncert Symfoniczny w Łodzi
two jej jest bardzo nowoczesne,
Henryk IV znal fyiko 111arie . W wieku XIX w olcresie kolordCZWARTEI{, 24 PA2DZIERNIKA
WANDA WIŁKOMIRSKA LAUREATK4. h· t '
... 1
kI d"
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KONKURSU WMIĘDZYNARODOWEGO
1S ona zna JUz WIe e przy a ow MediCI z portretu~ gdy 5 paźazier zacjl otlustra 11 wysyl8-17.o tam WIęĘW-wa: 6.00 Pieśń
"Kiedy ranne ...
GENEWIE
• h
. ~
,
6.05 dziennik. Ł6dź: 6.20 ProgI'. na dZIS.
~ "
.
taklO małzenstw na odległość.
nika I600 roka brał z nią ślub we niow, którzy za ceflę osiedlenia .się
Poznań: 6.25 gimnastyka., ,6.35 Muzyka.
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, d
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Kraków: 6.57 Sygn. czasu, 7.00 M~zyk::. llic~mego. Filharmonii L6dzkiej (dnia 25
Od najdawniejszyclt czasów aż
orenCJ1 za posre nIC em swe-.
.IW 1 wo noscI przemiema t
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8.30 Przerwa. I..6dź: 11.15 Muzyka z płY.t. rzyszemem orkiel'!try Koncert Men<!-els- '
_,. nk' .b I ·d ."
.t
t _ malzonkę,W.Lyome W dwa mie- magac
SIę kobzec. Na· apel 1ch zna11.20 Wiad; z miasta i prow. 1l.25 Szkic sohna. Wanda Wlłkomirska przed kllko- z mćUzo ow y
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monograficzny. 11.35 Muzyka z płyt. - ~ ~niami powrćci~a do kraju.po cał«;>- sowany. Pana młodego zastępował slące po sluble.
lazły S1ę w Angl1t gotowe do wyKraków: 11.57 Sygna. czasu i hejna~. 12.05 mIeSIęcznym pobYCie w GeneWIe. gdzie
.
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aro
angzelskz 1 Hennetta
. . , : : 11 zlewczę a. a
zji" 1300 Na ziemiach odzyskanych, slemstrume~tah~tów l śpIewaków OSIą.- wybrany przez rue.ęo reprezent t francuska wzipli ślub W m'
6
Je
okręty
kobzet
poplyne1y
do
1315 Z 'żvd~ narod6w słowiańskich, 1!ł.~5 gnęła zupełnIe mezwykły sukces, zdob~6·
an
.r .
. alU I 25 Mlb
. S.d
~.,
MizzYka obiadowa, 14.00 Audycja dla dZle wnjąc drugie miejsce . ~ pośród 26-ciu zwany prokuratorem. .Wiódł on rokaw katedrze Nołre-Dame w
; ?urne 1 1 ney. Aby umknąc
ci 1430 Ę:eportaż, 14.40 Rezerwa. Łódź: skrzypaczek całego ŚWIata. Jury konkur
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na"zeczone" .oirz
aly
14.50 'MuzYka z płyt. 15.05 Słuchowisko. su ze sławnym ~rtuozem .Jl!gnes . Thi- pannę mI ą do oItarza' 1 otrzy· aryzu, przy czym kroJa zastępo..
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J n:.vw .
15.15 Pieśni polskie. 15.35 Rezerwa. 1~.45 band . na . c~ele Jednogłośme ptiyznało lnywa! błogos/awieństwo kaplań- wal książę Klaudiusz Lotaryński Jeszcze na okręCIe numerkt. FerKoncert reklamowy.' W-wa: 16.00 DZlen- młodzIUtkieJ artystce medal; . Obecny na
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SIę I . maja rownlez z nt1:?J:lerkami.
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1~ ·nlU
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chrzcinach

w Warszawie

tl

F ABR1.'KA ŁóDZKA
ul. Sk1'~ywa.na. Nr 9
.tel. 139-63.

DD. I(Towiran1ów oraz 2.000 zi od
chrze5tHe~!} ojca Mariana MilewskiegO złożono dla dzieci PO pole,.gtvcil
Vaśta

Cze-

chosłowacja (nadesłane na k~nkurs
im. Przepiórki).

~~Q!n!erzach

=---_____

IUPIĄPIEC

polskich.

K U P UJ Ę

skórki
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ut
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ane

KRÓLIOZE

płacę najwyższe oen~'

Lóaż, !Piotrkowska 99. J. aoper

szerokość

które

odbędzie się

29 PA1:DZIERNIKA b. r,

Delegaci zamiejscowi proszeni s~ o wcześni~js~e ~ zgłoszenie swego
przyjazdu u kol Danka Krakow, ul. Flonansk:L 24 tel. 573-99.
.
,
(Kr 1922}

ZAKUPIMY KOMPIł ESORY POWIETRZHE

1-2 mtr.
(Kr 4091M)
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Białe:

e2--e4
Sgl-f3
Gf1;......b5
Gb5.;...-a4
c2-c3
e4Xf5
d2-d4
Sf3-g5
f2-f3

",,,Ir

przyjmuje
OGŁOSZENIA

GtS-do
Dd8-e7
Gf5-d3?

Publiczności
Łódzkiego~'

.

I PRENUMERATY

-_l

Gd6Xf4

W

sobotę

Kolna 2. _ _

J

""""",_(K'~':'~7~

OGLOSZENIE
gospodarstw ogrodniczych,
Zarząd Okręgowy Państwowych Nieruchomof:ci 2iemsldch w Ło
dzi ogłasza. przetarg na. warunki umów dzierżawnych t. zw. administracji poręczającej gospodarstw ogrodniczych, położonych w m. Łodzi
i 'na terenie Województwa Łódzkiego.
.
Gospodarstwa ogrodnicze .wydzierżawione zostaną osobom POSIadającym wykształcenie fachowe od dnia 1 listopada b.r. na. okres 6 lat.
Oferty zgłaszać należy na piśmie w zamkniętych kopertach
w ciągu 7 dni od ukazania się ogłoszeń w dziennikach.
Oferty zostaną. rozpatrzone i zakwalifikowane pl'żez komisje
w składzie - przedstawicieli: 1) Wojewódzkiego Urzą,du Ziemskiego
w Łodzi 2) Państwowych Nieruchomości Ziemskich 3) Łódzkiej Izby
Rolniczej.
' .
Zarzą.d Okręgowy PaństwowYch Nieruchomości
Ziemskich zastrzega sobie możność nie skorzystania z ofert jałt również .możność
wyboru oferty na warunl·mch finansowo mniej korzystnych od innych.
Wstęp na teren gospodarstwa ogrodniczego celem jego obejrzenia dopuszczalny jest tylko za pisemnym zezwoleniem Zarządu Okręgowego Państwowych Nieruchomości Ziemskit;!h"
,
."',
Dyrekto'r
Zarządu Państwowych Nieruchomości Ziemskich

z dostarczeniem do domów
w "SKLEPIE POMOCY SZKOLNYCH"
Piotrhowska 96, parter front. - tel. 212-47

26 go paidz·iernika
5

dzierża.wy

Olrręgu Łódzkiego

(l\fgr. Roman Sysali)

. Wygry-wa jakość, co przy obnażo
nej pozycji czarnego króla aż nadto
wystarczą do wygranej.
Bić konia
nie można al1i damą ani królem. bo
nastąpi O~O lub Wi1.

ukaże

się

(KI' 412/11'r) •

NOl ILUSTRO ANi TYGODNIK

14.... ·
,
Gf4:Xe3
Sg8-fS
15. Sf7Xh8
16. Sbl-d2
Ge3Xd2XX
Sf6-e4 X
17. KrelXd2
Se4--:-f2
18. Krd2~2
h7Xg6
19. Sh8-g6!
Kre8--d8
20. Dd3 X g6)(
Sf2-e4
21. Wal-e1
b7Xc6
22. Ga4Xć6
Czarne poddały stę.
23. Dg6Xco

GLOS ANGLIItI

II.

* :;. *
Lódzki Okręgowy Związek Szacha
wy podaje do wiadomości wszystkich
klubów sekcji i kółek szachowych
oraz niezrzeszonych szachistów, co
następuje:'
,
.
Dnia 17 listopada 1946 r. o godzlnie 10 rano w lokalu Polskiej YMCA,
Łódź, Moniuszki 4a odbędzie się
Walne Zebranie ŁOZ Szachu.
W związku z przygoto~aniami do
rozegrania turnieju ~yn~wego o
mistrzostwo Łodzi orgaruzacJe szachowe proszone są o pr~ep,row~dze
nie wewuetrznych turrueJow mdywidua1nych celem wyłonienia skł~
du drużyn, mających e'Yentualme
uczesniczyć w mistrzost~le oraz o
zgłoszenie 'drużyn do ZWIązku.
Dnia 27 paździet:?i~a 1~~ r. r?zpoczyna się turmeJ elimll1.ac~'jny
c:r1onków Polskiej YMCA.
Dnia 2 listopada 1946 r. o godz.
!S-ej w lokalu polskiej YMCA odt:ę
dzie się zebranie klubowe. W ~
stop adzie 'w tymże lokalu rozpocznIe
się kurs wykładów szachowYch dla
młodszych członków klubu. ~ykła
dy prowadzić będzie ucze?tnik turnieju o mistrzostwo Polski w .Sopocie p. Piechota.
•
Zwiazek czyni starania zorgaruzo
wania
okresie świąt Bożego Na::odzeniaturnieju sza.chowego z. u~la
lem. dwóch zagramcznych :rrustrzow.
Wszystkie orga~izacje s~achowe
proszone są o zareJestrowan~e swYch
'czynnych członków; oraz UIszczenie
składek członkowskich.
.
We wszelkich sprawach organIzacyjnych należy zwracać się d<? K.
Wróblewskiego, ł,ódź. ul. Sterl1nga

I

12-a.

Gdańsk, Jana z

Termin składania ofert (w zalakowanych kopertach bez nagłó
wka firmy) na wyżej wymienione roboty do dnia 4-go listopada 1946
roku, godzina U-ta w Rej. Zarz. Kwat. Bud. Łowicz.
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu, o godzinie 12-ej,
W obecności oferentów.
Do oferty należy dołączyć: dowód wpłaty na Pożyczkę Odbudowy Kraju, dowód opłacenia wadium w 'wysOkości 2010 sumy oferowanej
w Banku Spółdzielczym w Łowiczu, rachunek Nr 72, lub pok~towa
nie kasowe Referenta Finansowego R. Z. K. B. Łowicz.
R. Z. K. B. Łowicz zastrzega sobie prawo unie\'ia~nienia pr~;
targu bez podania przyczytl i ponoszenie z tego tytułu Jakichkolwle.r
odszkodowań.
.
Termin zwrotu wadium dla nieprzyjętych ofert ustala się na 10
dni po odbytym przetargu.
(kI' 1923)

a i"

Czarne konsekwentnie przeprowa
swój plan, nie przewidując
przygotowanej przez białe Odpowiedzi.

w

ZJEDNOCZENIE STOCZNI POLSKICH

o przetargu warunków

dzają

13. DeZXd3
14. Sg5-f7!!

Ciśnienie robocze 6-8· atm.

al

S K A

Dla w y g o d y P. T.
Administracja "Dziennika

od 60 do 159 m 3ilnin.

Rejonowy Zarząd Kwaterunkowq Budowlany w. ŁO\ytczu u.l. S-go
Maja Nr 11, ogłasza przetarg nieograń.iczony w garnIZOnIe ~OWlCZ. na,
~ wykonanie robót - remontu instalacji centralnego ogrzewama i wod.'kan. w budynkach ltOszarowych przy ul. Sanllickiej w Łowiczu.
_
~
Warunki przetargowe, ślepe kosztorysy i informacje otrzymac
:=~~e~oo~~~~~~~~~w~~~~~

ŁóDz', ul. PIOTRKOWSKA 73. Telefou 178-97
p o l e c a: pełne komplety urządzeń do księgowości przebitkowej
fmansów, maga.zYDu i płac, druki zapasowe, aparaty, skrzynki i t. p.
Przedstawiciele: .
BYDGOSZCZ - Grajnert Franciszek, ul. Osada 24.
GDAlItSK - - Skłuu' PapierU Ryszard, Cupryn, ul. Llbermana. 46 c.
WARSZAWA - Biul'ozbyt, ul. Marszałkowska 112.

Czarne:
Sachodiakin .
e7-e5
Sb8-',Q
a7-a.6
d7-d6
f7-f5
Gc8Xf5
e5-e-!
d6-d5
e4-e3!?

wydajności

I ~~g L...",...,.---"""""'PR"""""Z"'"""'ET"""""ARco;o,cG-N""""'IE"""""~~;~~ZONY

RACHUNKOWOŚĆ
p RZ E B I T K O W A

Komplikacje, wywołane tym ruchem są dla czarnych dość kuszące,
ale czy jest on poprawny? Białe energicznym kontratakiem udowodniły, że raczej nie.
10. f3-f4
11. GclXe3
·12; Ddl-e2

I"j-_~.

ilU

p O l

Tajmanow.

Hiszpańska.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SIE:

II1II

...DRZEZ DIn IRKĘ OD KLUCZA'"

~a
~
Białe: Krg2, Wc4, hl, Gb1, eS,
Sd2, Pa4, f7 (8 figur).
Czarne: Kral, WfS, Ge7, Scg,. e8,
PdS, e5, g3, g7, h2 (11 figur).
Mat w 3 posunięciach. Za rozwiązanie 3 pkt.
Partia Nr 11 grana w turnieju dru
żyD.owym o mistrzostwo radzieckich
Związków Zawodo-wych.

Sl 1

wszystlde bratnie cechy do wzięcia udzhłu

W pośwlQceniu szłand~n~ CeC5!Owegc

LAKIERNICZY

o ogrzewaniu dolnym,
elektrj'cznym lub gazowym
z zewnętrznym WYCiągiem .
(vventylatorem) .
Komora
lakiernicza
o wymiarach:
wysokość
2 mtr.
głebokość
1,6 mt!'.

PIŹMOWnOWE

i

~aprasza

Łódź,

;F"""-.. . .----.. . .
,j

karzy w Krakowie

PAŃSTWOWE ZAKLADY
'l:ELE- i RADIOTECHNICZNE

.

oficialny organ brytyjski W języku polskim
wiadomości

zżycia

społecznego

i' politycznego '

Anglii

Modci

Sport

Sztuka

nowele i

powieści

ł

PRZETARG NIE OGRANICZONY .
Biuro Budowlane PrzedsiębiorstV'la Państwowego "Film Polski"·
ogłasza przetarg nieograniczony na dokończenie budowy 3-piętroweg'o
domu biurowego przy ul. Pomorskiej Nr 41, w Łodzi.
Przetarg obejmuje roboty: budowlane wykończeniowe oraz in.stalacyjne: centralnego ogrzewania, kanalizacji i wodoCiągów.
.. Dane techniczne i informacje o budowie uzysh:ać można w biurze Budowlanym; podkłady kosztorysowe w cenie zł. 200.- za sztukę,
są do nabycia w kasie Centrali P. P. F. P. ul. Targowa 61.
Termin składania ofert upływa dnia 4-go llstopada br. o godz.
12.00. Oferty składać na1ezy na blankietach' PPF? w Biurze Budowlanym Targowa 61, w zala.kowanych kopertach bez pieczą.tek ironowych
z napisem .. Budowa domu przy ul. Pomorskiej 41. w Łodzi".
Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli firm Vi gabinecie Dyrektora Wydziału Techniczengo PPFP, ul. Targowa 61 VI dniu
4 listopada br. o godz. 13.00.
Oferenci obowiązani są zapoznać się z warulikami przetargu
i tekstem umowy oraz zło2:yć deklaracje, że nie mają co do nich żad
nych zastrzeżeń.
Do oferty naIezy dołączyć kwit wpłacenia do kasy Centrali PPFP
wadium w wysokości 15.000.- zł. gotówką, lub w postaci papierów
wartościowych, wystawionych przez instytucje o prawach pupilarnych.
Oferty nie obejI!1ujące wszystkich pozycji przetargu, względnie nie podające termin6wwykonania robót nie będą.' rozpatrywane.
Dyrekcja
PPFP zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, podziału robót jak
również i ewentualnego wyłączenia lub zWiększ",:.ia pewnych kategorii
robót oraz ewentualnego unieważnienia przetargu bez podaniu. przyczyn.
Biuro Budowlane P.P.F.P.
(kr 414/M).

PRZETARG
Do nabycia we' wśzystkich ptinktach sprzedaży gazet i cZMopism

Cena 10
Wpłaty, na prenumeratę

p .li .0. Nr IV -

zł

prosimy kierować na konto
Czytelnik Kraków

7~7

Prenumerata liliesięczna: bez odnoszenia
z odnoszeniem
pod opaską :ulministracji
przez urzędy pocztowe

zł.

35.-

"

40.-

"

41.--'

"

42.-

ADRES REDAKCJI: KRAKóW,UL. GARNOARSKA 14/2
(kr.1921)

NIEOGR~CZONY

Biuro Budowlane Przedsiębiorstwa, Patistwowego "Film Polski"
ogłasza . przetarg nieograniczony, na wykonanie 2 typów dte\r,rniuuych
bram garazowych w ilości:
typ 1 - 20 szt. typ 2 - 10 szt.
.' Ślepe kosztorysy można otrzymać,
plany, warunki przetargu
obejrzeć w Biurze Budowlanyrn Przedsiębiorstwa Państwowego ,,Film
Polski" przy ul. Targowej 61 wrn.
_.
Oferty należyskłada.ć w Biurze Budowlanym jak wyżej, na każ
dy typ bramy osobno, w ~alakowanych kopertach z napisem "Oferta na
wykonanie bram garażowych".
Oferta winna być złożona na naszym blankiecie. Przedsiębiorca
składają.cy ofertę winien złożyć deklarację, że zaznajomił się z warunkami przetargowymi, treścią umov.ry i że nie ma żadnych zastrzeżeń
co do nich.
Brak powyższej deklaracji jako załącznika do oferty spowoduje
unie:'\vażnienie oferty.
Termin składania ofert upływa z dniem 5 listopada br. o godz.
11.00 Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 listopada br. o godz. 12.00. 'Wadium
w Wysokości 20.000.- zł. należy składać w kasie Przedsiębiorstwa przy
ul. Targowej 61.
Przedsiębiorstwo Państwowe "Film Polski" zastrzega sobie prawo. uniewaznienla przetargu bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek odszkodowa~, prawo częściowego skorzystania z oferty, prawo
wyboru oferenta bez względu na, cenę, oraz prawo uznania, że przetarg nie dał dodatniego wyniku.
Biuro Budowlanf' P.P.F.P.
(K1' 413/M)

Nr 293 (480)

DZIENNIK

ŁÓDZKi7

-,
"

ZAKŁAD

Z.

WYLĘZAŁEK

-

PRACOWIIIA
FU T ER

INTROLIGATORSKO. PUDEŁKARSKI

-

ol.6-go Sierpnia 2/4.
Wykonywuje: artykuły biurowe, szkolne, pudełka maszynowe
i szyte z własnego i powierzonego surowca.
(Ag)

;

KOMU N rKAT

ST.AUGUSTYNO~OZ
POMORSKA . 2S.t~1•. 209-%6
dawniej~

W a.. r s ~ a.. w 8,

:mrawia

12.

,(Pj1951)
~

~ę~~~~Q~~~Z~I~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Ner'wobółe

IWONICKA SÓL JODOWO-BROMOWA -. do kąpieli w domu

SKUTEQZNIE LECZY

"'"

..

Skup pierza
'

.I puchu

wszelldego rodzaju
"Les' Plumes de Pologne'~
ŁOD1i, POŁUDNIOWA 4, m7.
Płaci

ceny.

najwyższe

Agenci poszukiwani.
.
(6658.1

Do nabycia we wszystkich' aptekach i drogeriach.

I

..

. Okręgowy Urz~d Likwidacyjny w Lodzi podaje do , wiado-.·~
mości, że w dniu 2 listopada rb., K~ncelari~ O. U,. L. nie bę~le. .
sprzedawała druków. jak równiez me bę.dzIe przYJmQwała wruo-· . ,
sków w sprawach sprzedaży ruchomoŚ(:l opuszczonych i ponie~:·
ooeckich.
Oddni:a 4 do aD listopada rb. włącznie sprzedaź dru~ów jak .
r6wnLeż '. przyjmowanie wniosków na nabycie ruchomOŚCI odbywMsię będzie w dni powszechnie z wyjątkiem sobót w godzinach
od 15 do l~-ej.
(-) Stanisław Dowb6r
Dyrek-tor' Okręgowego Urzędu Likwidaoyjnego ..
(P 1993)

-

UNIEWA1;NIAM skradzione ~a.
l.VIII,1946 r. na stacji Skarźyskó'
Kamienna' dowody na nazw:lśk!)
Badowski Marian ur. 20.10;1921
Dr DOBROWOLSKI, specjalista ,
karte rozpoznawczą, . wystawio~
chorób nerwowych i seksualnych SAMOCHODOWE i motocyklowe MONTER6}V'---~--~----~------------.--------------------samodzielnych
na
ZJEDNOCZENIE
Energetyczne
rANNA
do
dziecka.
potrzebna
za-Iw
Tomaszowie Mazowieckim,' ~
Przyjmuje od 3-5 .Kopernika 6/3.
li'
B
t l.
Narutowicza 19, rOboty kana.lizacyjno _ wodocla,- Okręgu Pomorza Zachodniego po- raz. Zgłoszenia Piotrkowska 25 -I'wiadczenle RKU Kielce •. legityma:.Tel. 186-00.
(ag) ~:~ ~152:47~ru Ił.
(a~. 216) gowe i centralnego ogrz~wania IXl szukuje
samodzielnych
księgo- apteka do kierownika.
(6691) cję Związku Budowlanego.
•
Dr med. M. GLAZER - choroby
.
szukuje firma· "Iwko" '. ~r6dmiej- wych.z, dłu$szę, praktyką, . do' Wy. .
.
(]P- 1920)
skórne i weneryczne. Ordynuje MEBLE stylowe I nowoczesne w ska 6 . ,
.
(40~.M) działów:
Księgowości Ogólnej, l'OTRZEB~"'E pracownice na okrą
.•..
',' .
5-8 'PP,. Andrzeja 28. tel. 179-10. duzYlIlWyborże poleca Mechani~
Kosztów. Finansowego, oraz Pra- głe maszyny pończosznicze. Zgła- UNIEWAtNIAM zrabowa[!1ł, 'łtar(ag) czna Stolarnia, Wł. Jankowski; MONTERóW i pomocnik6w
hy- cy i Placy.
Zgłoszenia Szczecin, szat': się, Piotrkowska 103, m. 29 tę rejestracyjną.. RKU Opoczno '1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ Łódź, ul. Piotrkowska 161, tel. draulików
pI:Zyjmie. "Technika MalczeWSkiego 5(1, Wydział. Per- liI piętro.
6690) odroczenie .. służbY wojSkowej . na
Dr med. GUSTAW MARKIEWICZ, 133-80,
Sanitarna", Piotrkowska 154.
onalny pok. Nr 66.
(kr 1919)
nazwisko Jan Kwaskiewicz..G9,'specjalista chor6b wenerycznych
. (Ag 223)
szek, gm. Studzianna,' pow;0IXJ:i skórnych. Piotrkowska 109. ID, 6. 1lMASIL zakwaskę
do zielonej
POTRZEBNA samodzielna . gOSpo-:
LOK).LE
czno.
. (krl~21)
y
Telefon 138-52.
(ag) papsARz "wp silosach ~pię. Ofel'ty POTRZEBNY księgowy z dłUgole- dyni domu z gotowaniem. Warun
.
' . .
. . --..
oznań, RataJ czaka 7 pod tnią praktyką. Warunki do omó- ki dobre. Wiadomość Piotrkowska'
.
ZGINĘŁA młoda, bIala .koza z ,111-Dr med. SmNKO KSAWERY z ,,10,571",
(Kr 1913) wienia,
Państw. Zakł.. Priem. Nr 84 "Dom Sztuki ... ··
(6674) J:><.>SZU~UJĘ, garażu w śr6dmle- bryki P.W.n. -'- Lomźyńska;~fl2.
Warszawy, specjalista chorób skór FIGURKI 1l6ETALon-rrn.
. l ._ Dziewiarskiego Nr 2. w LodziKo
--"
,-.... _ - ŚClU'" WIadomoŚĆ; Okręgowa Sp6ł- Odprowadzić za wynagrodzeOlem.
nych i wenerycznych, pęcherza. _
<... nr~, pople,m. ściuszki 23. .
(kr.410{M>IKRAW1ECKI
czeladnik
samo- dżielnia. Nauczycielska, Łódź, (6684)
przyjmuje' Łódż ul Ki1ińsldego ~e, kałamarze. bizuterkI. p~yclskl -,_.. .'
dzielny potr:r.ebny
zaraz, dobre Piotrkowska 149, tel. 169-50.
Nr
w . godz. i2-2'j 4-6.
h!ta1'
warunki•• Piotrkowska 8, Labeda.
1979)
fon
5-55.
f4 5 ) Piotrlwwska 16. Tel. 191~92.
.
(4900-p) l'AN na. odpowiedzialnym stano~ nianą zginął. but z choleWlł.' _
Dr med. M. ZAURMAN, speeja(Ag 220)'
.
."',
wisku poszukuje pokoju umeblo- Znalazca zechce ,oddać za . wyńalista chorób skórnych i wenery.
~. ~""........" " " ".........." " "...."",..""....................,..............................."'IiIo.....................~ wanego w centrum. Oferty ,,15430" grodzeniem. Józef Krenc.Przę';
cznych,
przyJ'muJ'e 8-10 i 5-7. Sl'ORTOWY Sl'RZET piłki,
Zł·
do Dziennika.
(4769-p) dzalniana 93.
'(gi')
dętki, siatki. koszulki, spodenki
,Nawrot 8.
(ag) piłkarskie, ręka.wice bokserskie. _
'
.
.
l'OSZ.UKUJĘ 2 pokOje z kuchnią, UNIEWMNIAM' skradzione lEigi,
kupno - sprzedaż. Jan Pujdak t
, w y g o d a m i za zwrotem
kosztów tymację'płuzbOWfł FilmPols~L q.
Dr med. S. żURAKOWSKI z war_j S-ka, Udź, Piotrkowska 83. (ag)
lub . do wyremontowania. Zgłosze- L, K.' Nr 954, kartę rozpoznaw-.
szawy, specjalista chorób sk6rnych,
.
_. ,_
nia, tel. 215-95.
·(6664} czą, metrykę urodzenia" ~rtY ~_
wenerycznych i moczopłCiOWYCh. 69- PIOTRKOWSKA 69, Wywnościowe na nazw. Wittych' ZO.'
piotrkowska 33. g. 12-1 .i 3-5.30. kwintna Bielizna Da.mska Tryko2--:-S I'OKOJE z kuchnią poszu- fia zam. Sienkiewicza 33 m. 3; .
.
.
(r-116) towa,. ceny fabryczne.
(4820-p)
kuj~ pilnie. Zwrócę koszty remon
(490
)
tu - mebli.
Telefonować 139-87
. ~-p
od 8-12.
(p. 1986) UNIEWA~łi"'IAM skradzioną': kar~e
Dr med.B. TOł,CZYlQ'SIn. starszy STOŁOWY ~ okazja - u tapice~
rozpoznawczą na nazwisko
Beł;'
asystent Uniwersytetu Ł6dzkiego. ra . Piotrkowska 112 w podw:órzu.
(4841-p)
.
.
SKLEPU w śr6dmieściu poszuku-dzińska Teodozja' _ Wysoka· .15
specjalista chorób uszu.' nosa i gar~
"
ję. Zwrócę koszty remontu - u- oraz zaświadczenie wojskowe. Reldła. Sienkiewicza 37. Ordynuje -----~-------WYTWóRNIA Bielizny damskiej
1l1=:=o..........1IIIir. ~~
rzą.dzenia. Oferty Biuro Ogłoszeń d .
.
3-7 pp. Telefon 269-01.
(ag) G.
Troczyńskiej poleca bieliznę j e - '=
PAP Piotrkowska 133 "Sklep".
zIńskiego Józefa.
. <.ooą 3)
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LECZNICZA _ PRZYCHODNIA
dwabn'l najwyższej jakości. Łódź
"ot"kowska ", _ Porady ambula- śródmiejska' 48.
(<l(i99:-p)
Pl •
"
t?rytójne i d~m?weO-lef9!l.rzy ls01Pecja- FOTOKOl'IS"T:" Przejazd 15 - k~lIs w. przYJęcIa 1 -.
(
jag,) piuje wszelkie dokumenty. świade-_.~'ctwa czkolne plany rysunki ska
Dr RATAJ-:tURAKOWSKA oz; War~ 1e do'~radia itp. ~Kup.ię każdą iloŚĆ
szawy; specjalistka chorób ~kór. papieru fotokopijnego. (pap 1794)
nych. wenerycznych u kobiet. kosmetyka lekarska. Piotrkowska 33. ~~;~SPR~;;A;----'---:godz. 12-':'1 1 3-5.30.
(kjl16) .'
-.
M
- dzamm n}a - reperacJa. ,aszyny o. szy
Profesor dr KAPllśCI'&SKI STA- CIa. do swetrów; Igły do pończoch
NI8ł,,4, W ,.... choroby Skóry i wene- i swetrów. Części do maszyn różryczne. Al. Kościuszkf 97. telefon nych tyPów. Oliwa specjaJna. GłóNr 206-65. przyjmuje 4-6. (415S-p) wna 46, tel. 184-60..
.(pap 1820)

: .
(p. 1987)
I ' "
._,.•'. - - - - ,,'
ł>
SA.t'KOTNA urzędniczka poszukuje
.
~r." ~r\,
umeblowanego pokoju w śródmie~~~I~ . I I I . ".
ściu' bez uzywalności kuchni. _
11-. ,....
Zgłoszenia: Administracja pod "Z.
IT\'!
H"
(4844--p)
" .
.

II'

n..'

.....

-

I

Dr SWI1):CIl',O ADAM choroby ko OKuLARY. termometry' lekarskie,
biece t akuszeria. Zawadzka 38 go laboratoryjne i inne. - Warsztat
izina 4-6.
(6026) optyczny, L6dź. Nowomiejska 3,
(126 (Ag)
Dr Heuryk PROCHACKI, chorOby
skórne, i weneryczne.- Legionów NUTY i ksiąZki używane kupuj!'! .
Nr 17. godz. 12-1 i 3-6.
(5810> księgarnia Spółdzielni Wydawniczej
"Czytelnik",
,Piotrkowska
Dr ANNA R.<\CHWAŁOWA przyj- 147.
.
(kl'. 339/M)
muje w chorobach kobiecych. we
l\IEBI.E,
sprzedaż kupno,
Zamównętrznych.
żylaki, 12--1. 3-5,
- zamiany - Piotrkowska
Sienkiewicza 37. m. 15 tel. 141-40, wienia
(4878-p) Nr 275 (sklep Galar i Bernacki).
(ag)

AKUSZEIlKI

KUPUJE, sprzeda.je
zanIteniam
różne meble, nowe i wZyWane.
AKUSZI<1RKA. Wo,itasiewicz. abitu- Skład mebli, Kilińskiego 145. telerientka Warszawskiej Kliniki pro· fon 155-31.
(4335-p)
fel30ra Gromal:lzki~go przyjmuje.Pomorska 4 3 . ,
(448fp)
.
"_ _ _ .~--:_ _ _ _ , STEl\łPLE kauczukowe. Na proAKU~Z'ERKA z WarszaWy Chmie-' wineję ~sy~~my za zalicz!>niem.
lewaka Janina. ul. Piotrkowska ,:EI-Cha-Fllm , Warsza.wa.· J~rozo
Nr 164.
(4643:"p) lImska 27.
.'
(KI' 1911)

I

.

T'

KUPIĘ domek jednorOdzinny.
Oferty sub ..Pilne".
(4889-p}

f.~t( ~R1;~ DENTYśCI

Lekarz stomatolog ALICJA BURAKOWSKA, choroby zebów i jamy
ustnej. zębY sztuczne - powróciła.
Andrzeja 2. Telefon 107-64. (4791-p

KUPNO i SPRZEDA:l
SZALE ł KRAWATY, stale nowe
wzory. Wytwórnia. ,,\Vłókno" ...:::
Łódź, 6-Sierpnia 2, tel. 171-03. Ceny fabryczne.
(ag. 207)
BRULIONY, zes7.yty, papier. makulatura oraz reperacja wiecznych
piór. _ f ...6dź, Piotrkowska 96. Sklep Pomocy Szkolnych. telefon
Nr 212.-47.
(wł,)
KUPUJEMY złom srebra, monety
w każdej ilości. LaboraŁorllłm che
miczne, Pl. Wolności 2 m. 2 w
nodwórzu na lewo.
(32/k)

1---------------1

RADIOAPARATY. foto!lparatY. kinoaparaŁy, telefon~. motorki, każdą
radiową. lampę,

POSZUKIWANIE PRACY

ENERGICŻNY. UCZCiwy 4 kI. gi-

mnazjum, praktyka biurowa
szuka. za.jęcia. Oferty pod ,,202".
.
. (4873-p)
STARSZA gospodyni wykwalifikowana poszukuje pracy Oferty Biu
1'0 Ogłoszeń PAP Piotrkowska 133
pod .. Gospodyni".
(p. 19911

1-----------.. .ZAOFIAROWANIE PRACY
.

różne prz~ądy TOK!,:RZY i ~charkę do prowa-

i narzędzia· kupuję - sprzedaJę - dzerua stoł6wki poszukują Zaldazamieniam. Gdańska 17. Księżniak. dy Przemysłowe St. Weigt, Łódź,
.
. (ag) Senatorska 7/9.
(P 1977)

8

J)·Z I E N N l K

... ,---

----.

LO D Z KI. Nr 293 (480)

..

LOKAL, nadają~ się ,na składnicę materiałówwłókiennicz:J,Ich, mo
e'!I".•"
żliwie w centrum miasta _. poszu
kiwany.
Oferty:
Spółdzielnia
.,Włókno" - Piotrkowska 73.
, . ' :
. -"
(ag 226)
_~

..,•..

(rys. Z angielskiego pisma
"Daily Graphic" 1946)
Kopnął graa piłkę 00 siły
Wytrenowaną swą nogą.
Piłka do g6ry się wzbiła

Coś' n~ pięć

metr6w wysoJro.

Lecz oło' fony zawodnik
SkJok·· czyni w walkli ferworze,
Dowodząc tym. niezawodnie,
Co zapal prawdziwy może.

wrSKRkADKZWNtkO 3 P
aICÓWk! naK~·t
s O\Vla owska . Mana,
w"l~
kk°:WS~ Francisze~. ś i K K~atkow
s l ... an,. zam. WIe ,,~IJl -<ł6ra
gm. Lućmierz, pow. L6~ź. (486~:p)
.
'
ZGUBIONO .kartę rozpozna;wc~ i:
zaświadczenie z Opieki S~ołećZńej
na nazwisko Kujawa Antonina.,Hebna 8.
. " (.~)
_ __
SKRADZIONO legityńlacjęsź}tOl.*
ną na nazwil'1~Ó"C2'ierwinow. Olga.
zam. Srebrzyńska. 89. m. 25•. _:.
4872-'p)

:i

POSZUKUJE
pokOju z kuchnią,.
Warunki do omóWienia. ~eligow- UNmWA~NIAM skradzionę,ka.}:'tę
skiego 22, m. 6.
(4846-p) pracy Nr 3479 z fotografią. na'oaz
,,'iska Michała Kuklińskiego (48'71'-p)
2 POKOJE. kuchnia. łazienka Dobra 9--3;
przedmieście Warszawy
zamienię
na. Łódź. Oferty' .. Sadyba".
(4810-p)

