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Przyszły ustrój Niemiec
Jednolita niemiecka republika demokratyczna z dwuizbowym parlamentem i rządem

W ciągu ostatnich dwóch dni Wielka Czwórka omawiała sprawę przyszłego ustroju politycznego Nie
miec. Wczoraj podaliśmy opinie, wyrażone w tej sprawie przez ministrów Bevina
Marshalla, dziś podaje
my projekty ministrów Bidauli i Mołotowa.

\

politycznych, związków
zawodowych i innych
organizacji
antyfaszy
stowskich,
3. Przeprowadzić w y 
bory zgodnie z tymcza
sową konstytucją nie
miecką, po czym sfor
mować tymczasowy rząd
A
‘>A
Niemiec.
4. Zgodnie z układem
poczdamskim włożyć na
rząd niemiecki, jako gló
«me zadanie, obowiązek
wyplenienia resztek m ili
taryzmu
i
faszyzmu,
demokratyzację
Moskwa, (obsł. wł.) Na wczo- przeprowadzić
rajszym posiedzeniu ministrów Niemiec i wprowadzić w życie te
umowy poczdamskiej,
spraw zagranicznych zabrał głos punkty
minister Bidault, który w dłuż
nym przemówieniu zobrazował
Punkt widzenia Francji na temat
tymczasowej organizacji politycz
nej Niemiec.
.. Na wstępie minister zaznaczył,
mówiąc o organizacji tymcza
sowej, nie można jej oddzielić od
niyśli o przyszłości. W memoran
dum z 17 stycznia br. zostały już
sprecyzowane poglądy Francji na
Warszawa (PAP). Lód na Wiśle
°rganizację konstytucyjną przy
płynie
całą szerokością koryta po
szłych Niemiec. Celem uniemożli
wienia odbudowy centralnego rzą niżej Włocławka. Lody w Toru
du militarystycznego Francja jest niu ruszyły dziś w nocy.
Poniżej Warszawy utrzymał
Z'1 decentralizacją Niemiec. Aby
fik n ą ć błędów, popełnionych po się groźny zator w rejonie Zakro
Ostatniej wojnie, nie należy dążyć czym — Czerwińsk, któ ry wywodo stworzenia rządu centralnego, łal bardzo znaczne spiętrzenie wo
a tym bardziej centralistycznego. dy i przelanie się iej przez lewoDlatego Bidault uważa za celo brzeżny wał, co z kolei spowodowe stworzenie federacji małych wało" zatopienie szeregu wsi w
państw, czy okręgów, rządzonych
na zasadach prawdziwie demo
kratycznych.

które dotyczą odbudowy ekono
micznej oraz zobowiązań niemie
ckich wobec państw sojuszniczych.
5. Konstytucja niemiecka po
winna być zatwierdzona przez ca
ły naród niemiecki.
O USTROJU PAŃSTWA
NIEMIECKIEGO:
1. Niemcy zostają odbudowane
jako jednolita niemiecka republi
ka demokratyczna z dwuizbowym
parlamentem i rządem, który za
pewni prawa konstytucyjne zie
miom wchodzącym w skład Nie
miec,
2. Prezydent Niemiec wybiera
ny będzie przez parlament,
3. Na całym terytorium Nie
miec działać będzie ogólna kon

stytucja uchwalona przez parla
ment, a w poszczególnych pań
stwach konstytucje ziem uchwa
lone przez „Landtagi“ ,
4. Konstytucja ogólna Niemiec,
podobnie ja k konstytucje ziem,
opierać się będą na zasadach de
mokratycznych. Winne być utwo
rzone Niemcy jako demokratyczne
i pokojowe państwo,
5. Konstytucja ogólna i konsty
tucje ziem zapewniają swobodę
działań niemieckim partiom poli
tycznym, związkom zawodowym
i innym demokratycznym insty
tucjom,
6. Konstytucja ogólna i konsty
tucje ziem gwarantują wszystkim
obywatelom niemieckim bez róż

nicy rasy, płci, języka i wyznania
swobody demokratyczne, włącza
jąc w to wolność słowa, prasy, relig ii i zebrań,
7. Parlament i „Landtagi“ ziem
wybierane będą na podstawie po
wszechnego i bezpośredniego pra
wa wyborczego, przy czym głoso
wanie odbywać się winno syste
mem proporcjonalnym,
8. Organy lokalnej administra
cji, rad rejonowych i gminnych
wybierane mają być na tych sa
mych zasadach demokratycznych
jak „Landtagi“ ziem. (cz)
W końcu Rada Ministrów po
wzięła następujące uchwały: W
dniu dzisiejszym, tj. w niedzielę,
ani w poniedziałek, posiedzenie
m inistrów się nie odbędzie. Wszy
stkie proporcje, dotyczące rapor
tu Sojuszniczej Kom isji Kontrol
nej, wysunięte przez poszczegól
ne delegacje, mają być ujęte na
piśmie i rozdanie najpóźniej do ju -

tra wieczorem członkom specjal
nego komitetu, któ ry ma porów
nać i zestawić te propozycje. Bę
dą one przedłożone we wtorek
ministrom, którzy podejmą dalej
dyskusję
nad
poszczególnymi
punktami raportu Sojuszniczej
Kom isji Kontrolnej. Skład spec
jalnego komitetu jest następują
cy: Generał Clay — USA, Hervé
Alphonse — Francja, Wyszyński
— ZSRR i generał Robertson —
Anglia, (is)
*
Londyn, (obsł. wł.) Oświadcze
nie m inistra Mołotowa wywokfło
natychmiastowe
sprzeciwy ze
strony przedstawicieli Francji i
Wielkiej Brytanii.
M inister Bevin oświadczył, że
konstytucja weimarska zawiera
wiele cech ujemnych, gdyż uła
tw iła ona H itlerow i jego pierwsze
kroki w czasie, kiedy sięgał po
władzę.

Sytuacja wciąż jeszcze bardzo poważna

Dopóki denacyfikacja i demiiitaryzacja Niemiec nie będzie
Przeprowadzona, nie można pozo
stawiać Niemcom swobody decyw sprawach politycznych i
ekouomicznych.

dołinie trójkąta między Wisłą i
Bzurą (Leoncin, Grochale. Głusk,
Połomica). Zagrożona jest fabry
ka sztucznego jedwabiu w Choda
ko wie.
Akcja ratunkowa , i ewakuacja
mieszkańców przy pomocy woji ska w toku. Nad wieczorem zator
j zaczął spływać w stronę Wyszo¡grodu, jednak część zatoru je1szosę się utrzymuje. Dla ratunku

Okropne stosunki

w fireefi

EAM apeluje do min. spraw zagranicznych w Moskwie

A t e n y (ob. wł.). W powiecie
Lakonia w południowej Grecji oNastępnym etapem rozwojo gloszony został w sobotę stan w y
wym nowych Niemiec były by jątkowy. W tej części Peloponesprawy gospodarcze. Rząd fran
cuski jest gotów przystąpić do
uebaty nad tym i sprawami, przy
Zarz9dzenie prezydenta USA
uwzględnieniu interesów wszystj^ch stref. Zostało wysuniętych
uka różnorodnych propozycji,
^tyczących przejścia do trzecie-'
2° z kolei etapu, a mianowicie
Waszyngton, (obsł. wł.) Prezy
f* utworzenia prowizorycznego dent wydał w sobotę zarządzenie,
^uu niemieckiego.
na mocy którego funkcjonariusze
Delegaęją francuska uważa, że państwowi, co do których istnieje
°Pozycje te są przedwczesne, podejrzenie, że są nielojalnie urozsądek i ostrożność dyktują stosunkowani wobec rządu, zwol
tu, an'e zbytniego pośpiechu w nieni będą z zajmowanych stano
wisk. Zarządzenie wydane zo
ttVrh~er' iu organizacji ceiitral- stało w związku ze sprawozdaeto ‘ S)ie balety przeprowadzać
sPerymentów zbyt trudnych i
rp,v.rczać si<5 *byt wielkim cięża01 odpowiedzialności.

zju uzbrojona banda wtargnęła do
jednego więzienia, gdzie zamor
dowano 33 osoby, które przebywa
ły tam rzekomo z powodu dzia-

Czystka wśród urzędników

2gadZyWiŚcie w zasacbńe Bidault
Pro •
na utworzenie rządu
dv*F12!?Fyczne§0 i gotów jest do
o Knsii na ten temat. Niektóre
v P°zycje, np. gen. Marshalla,
jącc,3'^ niu
bardzo interesuFr ’ nie mniej jedpak delegat
i ' iest zdania, że pi’zede
ZgQ| stkim należało by osiągnąć
Co dó pierwszych faz rozN i ^ c h organizacji politycznej
Wa2al ec- Wówczas można by ucji 2 Udanie obecnej konferen' sPełnione. (is)

mieszkańców zalanej niziny sochaczewskiej, wysłano saperów i
pogotowie -wodne dyrekcji dróg
wodnych, ze sprze.tem i łodziami.
Również opieka społeczna rozpo
czyna działalność,
Dominujące znaczenie w ciągu
ub. dnia m iał wylew Wisły poni
żej Kazunia i Warty,
W rejonie Koła i Konina woda
przelała się przez wały. zalewa-

.

niem specjalnej komisji, k tó rą
stwierdziła, że na posadach rządowych zasiada szereg ludzi w rogo usposobionych wobec państwa,
Jako powód zwolnienia uchodzi
przynależność do p artii faszystów
skich oraz grup politycznych,
zwalczających ideologię demo
kratyczną. (K)

łalności komunistycznej. Władze
greckie zarządziły, że w inn i po
stawieni zostaną przed sądem
wojskowym, przy czym oficerowie
greccy oraz urzędnicy państwowi
co do których istnieje podejrzenie
współdziałania w tej akcji pocią
gnięci zostaną do odpowiedzialno
ści.
Lewicowe ugrupowanie politycz
ne EAM wystosowało do Rady
i ministrów spraw zagranicznych w
i Moskwie apel, w którym wzywa
j Radę do natychmiastowego podj jęcia akcji, w celu zlikwidowania
tragicznych stosunków w tym
kraju. W proteście swoim stw ier
dza EAM, że zwolennicy partii
lewicowych mordowani są przez
przeciwników politycznych. (K)

Afeeia tiiawHiaala

Komendant obwodu NSZwydaje rozkaz do swycb żołnierzy

,,
Warszawa. (PAP.) Według m- NSZ. w woj. olsztyńskimi Marian
formacji, otrzymanych od szefa Kozłowski zdecydował ujawnić
| Urzędu Bezpieczeństwa woj. w ar- się pod wpływem księdza Fran
j szawskiego płk. Paszty na terenie ciszka Piwowarskiego z Wielunia.
M iał on trzy pseudonimy: „Prze
województwa ujawniło się dotych
czas 1140 osób: z „W IN “ , „A K “ , mysław“ , „Lech“ i „Dąbrowa“ .
„RO AK“ . NSZ, NZW i dezerte Pod dowództwem jego znajdo
wało się parę tysięcy ludzi. Po
: rów.
! , W powiatach Działdowo, Sierp przeprowadzeniu formalności uce, Mława ujawniła się grupa pod jawnienia Kozłowski wydał roz
dowództwem „Łysego“ — Nowa kaz do swoich podkomendnych,
PołuriSit,‘Va (°b- wł.). W sobotę po kowskiego. Zdekonspirowali się nawołujący do zgłaszania się w
histrń U na posiedzeniu Rady m i- również Rychcik ze swą grupą i komisjach amnestyjnych. Rozkaz
th a i° W spraw zagranicznych prze
ten podajemy poniżej.
mat lał minister Mołotow. na te- Szłuma z podkomendnymi. W po
„Żołnierze! Chyląc czoła przed
Ostrołęka, Przasnysz,
Moł Przysz*°ści Niemiec. Minister wiatach
wielką i świętą ofiarą przelanej
Sokołów, zgłosiło się 150 osób.
Puj°- V zaProponowal co nastęCyfra ujawnionych nie obra k rw i narodu polskiego w walce
zuje dokładnie ilości zdekonspi- z hydrą germańską, w pełnym
rowanych w danej miejscowości, poczuciu odpowiedzialności za los
° °R G A N IZAC JI NIEMIEC:
gdyż najczęściej podziemie zgła powierzonych m i ludzi, polecam
trai SUvorzJ'ć natychmiast een- sza się nie w tym powiecie, w podległym m i żołnierzom okręgu
‘
administrację finansów, którym zamieszkuje. Powstało „B a łtyk“ ujawnić się.
¡jacjiM.y ?lu transportu, komuni- szereg nowych kom isji dla u jaw
Dzisiaj, gdy rząd Polski Demodni 1 ‘ iłautilu zagranicznego, zgo- niających się i udzielających po- kratycznej wyciąga do nas rękę
e * ukiadem poczdamskim,
mocy amnestionowahym.
1przez uchwalenie ustawy amneŁódź. (PAP.) Wczoraj do K o - 1styjnej, wobec groźby odroazeB e rrPolecić Radzie Kontroli w
. ‘” le opracowanie tymczaso- m isji Amnestyjnej w Łodzi zgło- j nia się krwawej bestii niemiecJ d.eio°kratycznej konstytucji, sił się Marian Kozłowski, komen- j kiej, jednocześnie wobec komeczudziałem przedstawicieli p artii d a n t’ obwodu ..Bałtyk“ Okręgu ności jasnego ustosunkowania sie

j

do naszej obecnej rzeczywistości,
wzywam wszystkich mych kole
gów i podległych m i żołnierzy do
zaniechania w alk wewnętrznych
i do podjęcia pracy dla dobra na
rodu i państwa.
(—) „Przemysław“ — „Lech“ —
„Dąbrowa“
Komendant Okręgu „B a łtyk“ 29
olsztyńskiego“ .

jąc szereg miejscowości i wdzie.
rając się do obu miast, Sytuacja
groźna. Są ofiary w ludziach i
duże szkody materialne. Należy
się spodziewać dalszych zatorów
i, wylewów poniżej tych miast.
Według ostatniego meldunku w
rejonie Każunia uratowano do tej
chw ili ^ około 500 osób. Dalsza
akcja w toku. Sytuacja bardzo
ciężka.
Na moście w Wyszogrodzie uszkodzona jedna podpora i jedno
przęsło częściowo zwalone. Od
budowa nie nastręczy trudności.
Woda na Bugu i Narw i podno
si się. Ruszenie lodów może na
stąpić w najbliższym, czasie.
Na Odrize groźna sytuacja w re
jonie Krosno—Słubice—Kostrzyn.
Utworzył się tam szereg zatorów.
Mosty są zagrożone.

Przy ruszeniu ludów przy ujś
ciu Pilicy, zostały zniszczone trzy
przęsła mostu drogowego w War«
co. Czwarte przęsło (rozebrane.
W Sandomierzu ruch na moście
nadal utrzymany, odbywa się a
przesiadaniem.
Otrzymano wiadomość o rusze
niu lodów w Płocku i okolicach
Włocławka. W górnym biegu War
ty powyżej Sieradza woda opada,
v/ środkowym przybiera. Sytuacja
bardzo groźna. Nad ranem gwał
townie wetobrała Wilanówka, gro
żąc zalewem przez wały.
Wisła w Warszawie przybiera,
co jest spowodowane dalszą od
wilżą. topnieniem śniegów oraz
ruszeniem mniejszych rzek. je
dnak k ry płynie niewiele.

P rzy ujściu W is ty
Na odcinku Wisły w woj. gdań
skim wzmaga się gorączkowa
praca, mająca na celu zapobie
żenie grożącemu niebezpieczeń
stwu powodzi. W dniu 20 marca
1947 r. ujście Wisły zostało zata
mowane skupiskiem kry, usta
wionej w poprzek. Mała szybkość
prądu oraz niekorzystny w iatr
nie były w stanie zepchnąć lodu
na morze: Z uwagi na niebezpie
czeństwo, jakie mogło grozić 4
pracującym przy łamaniu lodu
jednostkom pływającym, lodołamacze wiślane podążyły do ak
c ji przerwania zatoru w ujściu
Wisły. Jeden z nich „Ryś“ został
lekko uszkodzony przez napiera
jący lód, mimo to nie zaprzestał
akcji. Poczynione przez minerów
w yrw y w lodzie ułatw iają znacz
nie pracę lodołamaczom.
Prowadzi się nadal prace lin io 
we od ujścia do czoła, poszerza
jąc rynnę i prace czołowe, przy
pierwszym łamaniu lodów. Obec
nie łodołamaeze minęły 922 km,
kierując się w kierunku Tczewa.

W D achau
odbędzie się zjazd b więźniów' politycznych
F rankfurt n/Menem. (ZAP). We założenia Międzynarodowej Orga
Frankfurcie miało miejsce zebra nizacji Solidarności, która przy
nie członków Związku „Prześla czyniła by się do odrodzenia mo
dowanych przez reżim faszystow ralnego świata po ostatniej stra
ski“ , na którym zapadło oświad sznej wojnie.
Zebrani powzięli również pro
czenie o powzięciu przez Związek
kroków w celu zadośćuczynienia je k t urządzenia zjazdu wszystkich
ofiarom faszyzmu ich krzywd w byłych więźniów politycznych w
okresie w , y. B yli więźniowie I Dachau. Termin spotkania ustarównież! łona na- 2«ga niedziele września,
nolityczm dnmagala

K ra spływa z szybkością 6 km
na godzinę. W dniach 23 i 24 spo
dziewany jest punkt kulmina
cyjny.

W Anglii
Londyn, (obsł. wł.) Na skutek
wylewu rzek i przerwania wa
łów ochronnych sytuacja we
wschodniej A n g lii przedstawia się
katastrofalnie. Ok. 8000 ha ziemi
ornej znajduje się pod wodą.
W hrabstwie Y ork wszystkie ulice
sa zalane.
Podobna sytuacja zaistniała
również w hrabstwach central
nych. Na skutek powodzi wiele
miejscowości odciętych jest zu
pełnie od świata z powodu zalania
dróg i zerwania słupów telegrafieznych. (K)

Powrót
Polaków
Rzym (PAP). Do Neapolu przy! był transport 500 repatriantów
polskich z bliskiego Wschodu. 1
Z Polski został wysłany specjal
ny pociąg sanitarny, któ ry przy
wiezie repatriantów do Ojczyzny

Sytuacja w Hiszpanii
Londyn (PAP). Ageńcja Reu
tera donosi z Madrytu, że po
ostatnich demonstracjach mónarchistyeznyeh, policja hiszpańska
otrzymała nakaz niedopuszczenia
•do dalszych manifestacyj tego
rodzaju. Pewną ilość urzędników
policji przeniesiono na prowincję,
z powodu zbyt łagodnego trakto
wania demonstrantów monarcmstycznych w centrum Madrytu.

Strona ¡2

S'

D ZIEN N IK

ZACHODNI

Poniedziałek. 24 marca 1947 r.

Proces Rudolfa Hoessa
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Specjalna komisja
Berlin (oh. wł,). Na podsta
wie decyzji, araery kański ch i
angielskich władz okupacyj
nych w Niemczech zostanie
utworzona w najbliższym cza
sic specjalna komisja, której
zadaniem będzie przeprowa
dzenie b a d a ń działalności
wszystkich wyższych urzęd
ników niemieckich piastują
cych kierownicze stanowiska
i ich stosunku do ustroju de
mokratycznego. Chodzi tu
przede wszystkim o działał-

JPo przerwie zeznaje Włoszka man Langbein, obywatel Austrii, ! był czynnym bojowcem hiszpań w wypadkach stosunkowo czę- i dek stwierdza, że grupą polską
Jona Enrieo, oświadczają«,
że kiery przybył do Oświęcimia w skim. Jego zeznania są dość isto stych, kiedy gazu brakowało, i kierował wówczas Józef Cyran
przybyła do Oświęcimia w 1941 1942 roku, z obozu w Dachau. Na tne, już ze względu na jego oso względnie widoczne były małe iloj kiewicz. Grupy różnych narodości gazu. Hoess w tych wypad- j w ości współpracowały ze sobą w
roku. Świadek nie wnosi do spra uwagę zasługuje fakt, że świadek bę.
bach rozkazywał użycie m niej-j miarę możności,
wy nic szczególnie nowego poza
szych dawek gazu, wskutek cze-1 W odpowiedzi na te zarzuty
tym, że była świadkiem w wielu
go w komorach byli ludzie na w : przewodniczący Trybunału udziewypadkach palenia, bez dokład
pół oszołomieni, którzy następnie i a głosu oskarżonemu Hoessowi,
nego zagazowania, ludzi na w pół !
1943
r.,
kiedy
to
wynosiła
25,5
l*o
przybyciu
do
obozu
świadek
na w pół żywi byli spalani. Tego który w wyjaśnieniach swoich
żywych. Nadto świadek ustala je
proc.
całkowitego
stanu
obozu.
pracował
w
grupie
bojówkowej
rodzaju oszczędność zarządził w zasłania sic jak zwykle obowiąz- ność z ¿ k re s u h itle ro w s k ie g o ,
dną nową okoliczność, a mianowi
obozu,
której
szeroka
działalność
Świadek Langbein w zezna tym celu, aby pozostała ilość ga Idem wykonywania nałożonych
cie, że SS-mani w Oświęcimiu uW skład nowej komisji wej
czyli psy spólkować z kobietami, na terenie była powszechnie zna niach swoich oskarża wyraźnie zu mogła być wykorzysty wana na na niego rozkazów. Hoess stwierświadek dodaje, że były to wstrzą na, gdyż usiłowała otna wykradać osobę samego Hoessa, jako prze zabicie jeszcze większej ilości Ju- dza natomiast, że gazu było zaw- dzie 3 Amerykanów i 3 An
; śze pod dostatkiem i nie przyposające sceny, którym SS-mani szczegółowe wiadomości dotyczą stępcę wykazującego niezwykłą dzi.
W dalszym ciągu swoich zeznań mina sobie wypadku, gdzie byłby glików. Będą oni Wydawać
przyglądali się ze śmiechem i ce więźniów i przekazywać je na gorliwość w wykonywaniu obo
zewnątrz obozu. Dzięki działalno wiązków/, a nawet pewnego rodzą świadek opisuje działalność pod- • zmuszony wydać rozkaz zimnejdrwinami.
opinię o każdym Niemcu na
Następnie zeznawał również ści swojej w tej grupie świadkowi ju nadgorliwość. Hoess bowiem ziemnych grup reprezentujących | czenia ilości gazu przeznaczonego
poważnym
stanowisku, (pf)
znane
są
bliższe
dane
dotyczące
gazował
więcej
aniżeli
należało,
poszczególne
narodowości.
Swiado
zabijania
więźniów.
Włoch Leonardo de Benedetti,
który przybył do Oświęcimia w śmiertelności w obozie oświęcim
1944 roku wraz z żoną, którą na skim, przedstawiające się w na
tychmiast zagazowano. Z cyfr stępujący sposób: śmiertelność
przytoczonych przez świadka w y  wśród więźniów w 1942 - roku w
nika, ie w Oświęcimiu znajdowa pierwszym kwartale wynosiła 13,8
ło się wówczas ogółem około 7.4G9 proc. stanu obozu, w następnych
Żydów włoskich z czego jedynie dwóch miesiącach tegoż roku w y 
około 60 powróciło do kraju. Re nosiła 14,8 proc., w trzecim kw ar
szta zginęła w komorach gazo tale 20,5 proc., a w czwartym 20,4
proc. śmiertelność doszła do
Warszawa. (SAP) M inister A - rynku krajowym, było zmuszone renciści robotnicy, pobierający chlebowe będą pokryte w 100 pro
wych.
Z kolei zeznaje świadek Her- punktu kulminacyjnego w lutym prowizacji i Handlu, Lechowicz, zmniejszyć przydziały aprowtza- niską rentę, dostaną 100-procen- centach, mięsne zaś i tłuszczowe
cyjne dla pracowników*. Z tego towe wyrównanie za kartę żyw tylko w 70—-9O procentach.
......... ....... .. .. ....... __x________ I na konferencji w dniu 21 bm. oZ zagranicy dostaniemy 20.000
świadczył, że akcja wyłączenia względu należało zlikwidować sy nościową, renciści zaś pracownicy
niektórych grup ludności z zaopa stem finansowania przez Państwo umysłowi, którzy mają rentę wyż ton mięsa i tłuszczów, 56.000 ton
trzenia kartkowego została już drogą.świadczeń aprowizacyjnych sza, będą musieli zadowolić się pszenicy i 39.000 ton kukurydzy
zakończona, co oznacza, że wszy przedsiębiorstw prywatnych, spół mniejszym wyrównaniem. Odnoś Nie są wykluczone i dalsze tran
ne zarządzenia co do ekwiwalentu sporty, ale oczekiwać ich możemy
Asunción (obsł. wł.). Biskupi ¿rzucił on jedynie ulotki, w któ stkim pracownikom, którzy nie dzielcżych, oraz przesunąć na za karty żywnościowe wejdą w dopiero w maju.
pozbawieni właściwe pozycje budżetowe po
miast Asunción i Concepción rych rząd powstańczy zapewnia, zostali dotychczas
Nie bez wpływ u na chwilowe
życie z dniem 1 kwietnia br.
opuścili dzisiaj stolicę, udając się iż działania tego rządu nie mają kartek żywnościowych, będą one moc dla tych grup ludności, któ
Oceniając ogólną sytuację apro- niedomogi są również trudności
re dotychczas otrzymywały ją
do kwatery powstańców, gdzie charaktery politycznego. Powstań nadal przysługiwały na podstawie drogą
wizacyjną w kraju, wicemin. So komunikacyjne oraz żakusy spe
zaopatrzenia kartkowego.
chcą pośredniczyć pomiędzy w o j cy pragną jedynie umożliwić usta uchwały Komitetu Ekonomiczne
kołowski stwierdza, ąe wprawdzie kulacyjne niektórych kupców.
akami rządowymi i, powstańcami, lenie reżimu naprawdę demokra go Rady M inistrów z dnia 18 bm. 1 Aby nikogo nie pokrzywdzić, w tej ch w ili istnieją trudności, Wszelkie próby spekulacji będą
świadczenia
aprowizacyjne
zostatycznego
i
zorganizowanie
w
ol
Następnie
wicemin.
Sokołow
celem doprowadzenia do zaprze
należy jednak spodziewać się po jednak tępione z całą bezwzględ
nych wyborów. W innych u lo t ski wyjaśnił, że w okresie bieżą : ły przede wszystkim cofnięte pra- prawy, W ciągu kwietnia ka rtki nością.
stania działań wojennych.
'
cewnikom
lepiej
zarabiającym.
cym,
wskutek
zakończenia
dostaw
kach
mówi
się
o
generale
M
oriniNad stolicą krążył samolot po
wstańczy. k tó r y wywołał wielką go, jako •winowajcy, ■który spo- UNRRA, , Państwo zdane przede Oczywiście cały proces, aby nie
wszystkim na zaopatrzenie na | wywołał ogólnej zwyżki cen na
panikę,, okazało się jednak, iż ' wodował obecną sytuację, (is)
| rynku, musi przechodzić stopnioj ws i powoli. Dlatego np. pozbaI wiono przede wszystkim kartek
!Ma m a rż a c h św iata
j żywnościowych grupy pracowniw Międzynarodowym Z w. Studentów w Pradze
1ez,e rozproszone w całym kraju, a
W
a
r s z a w a. (PAP). Kom itet j Ziemiach Odzyskanych we ,Wroc<
nie skupione w jednym okręgu i
(jak np. górnicy, czy hutnicy na Wykonawczy Międzynarodowego j ławiu. Poza tym delegacja nasze
Śląsku), którzy w razie pozbawie Z\v. Studentów powierzył stu- aktywnie pracuje w Słowiańskim
nia
kartek, wywołaliby nagły o- (tentom polskim zorganizowanie i Klubie Studiującej i Pracującej
SS „B a łtyk“ z piątym rejsem
Gdynia (PAP). Mimo niezwykle Polski i płynie do Urugwaju —
gromny popyt na artykuły żyw kierownictwo Biurem Wymiany j Młodzieży. Delegat polski W ittw tym roku silnych mrozów pol dla uzupełnienia ładunku. W dal z Nowego Jorku do Gdyni płynie nościowe, skoncentrowany na sto- i Podróży w Pradze.
I lin, zajmuje stanowisko wicepraeskie statki stale są w drodze. Po szej trasie zawinie do Santos (Bra po' ptzeZ duński' port A&rhus do , sunkowo małym terenie, co nie. .
,
. .
I wodniczacego tego Klubu.
W związku z tym juz w listo-.i
zycje statków własnych i eksplo zylia) i Rio de Janeiro, po czym via Polski, "Z Nowego Yorku w ypły- | wątpliwie było by przyczyną
padzie ub. r. wyjechała do Pragi
atowanych przez Gdynia — Ame Antwerpia powróci do kraju W ftdł w d ń itr 28 lutego.;
¡ zwyżki cen.
3-osobowa delegacja studentów
ryka — Linie Żeglugowe w: dniu drugiej połowie kwietnia.
SS, „Bęrysłąw“ jest w powrot
SS „N a rw ik“ znajduję się w nej podróży % Nowego Yorku do | Zmniejszenie ilości k a rt żyw polskich w składzie: Góralczyk Skrót telegraficzny
20 marca br. przedstawiały się na
nościowych o 2 m iliony da po Wojciech, W ittlin Jerzy oraz Pie.
stępuj ąco: SS „Białystok“ skiero Gdyni i czeka na poprawę sytua Gdyni.
ważne korzyści finansowe Fun niążek Stanisław jako kierownik
wał się z Rio de Janeiro do A n t cji żeglugowej, by udać się w po
MS „Stalowa Wola“ jest w kra duszowi Aprowizacyjnemu. W y
Wiedeń (Obsł. wł.). W związku
Biura. Po okresie prac przygoto z zaproszeniem przedstawicieli do
werpii i Gdyni, gdzie spodziewa dróż do Santos i Buenos Aires. , ju, kończąc remont, by wyjść w
równanie
pracownikom
strat,
spo
ny jest w dniu 1—-5 kwietnia.
SS „Wisła“ i „Lida“ podobnie drogę do Aałborga (Dania) skąd wodowanych przez odebranie kart wawczych i organizacyjnych Biu przedstawienia swego punktu za
ra, zwołana została pierwsza mię
SS „Tobruk“ opuścił Buenos jak „N a rw ik“ są w Gdyni i cze z kolei odejdzie do Wenezueli.
żywnościowych, połączone będzie dzynarodowa konferencja. Usta. patrywania na traktat pokojowy
Aires z ładunkiem drobnicy dla kają z. załadowanym węgłem na
SS „Katowice“ i SS „Nysa“ po z jednoczesną rewizją płac, tak, łono na niej wymianę studentów z tym państwem w- poniedziałek
możność wyruszenia do Belgii i zostają w Gdyni również w re by znikły dotychczasowe rażące
udają się do Moskwy min. spraw
całego świata na praktyki, stu
Holandii.
dysproporcje uposażeń. I tak np. dia, obozy wypoczynkowe, lecze zagranicznych Gruber oraz min
moncie.
Nowy film
planowania Draułand.
SS „Toruń“ przybył w dniu 14
nia sanatoryjne wycieczki tu ry.
„Stalowe Serce“ —
marca do wybrzeży zachodniej
styczno-krajoznawcze oraz bryga
Anglii, gdzie w stoczniach Barry
aby tylko nie taki. Jak
dy pracy do krajów, specjalnie j Budapeszt .(Obsi. wł.). Węgier
przeprowadza konieczny remont.
zniszczonych działaniami wojen,- j ski min. sprawiedliwości polecił
„Zakazane piosenki“
SS „Poznań“ znajduje się obec
nyrni, jak Polska i Jugosławia.
utworzenie specjalnej komisji,
nie
w
Lubece
z
ładunkiem
maso
Warszawa (PAP). Dział Produk
umowy jałtańskiej i poczdamskiej
Praca polskiej delegacji stu. która zbadać by miała zajścia,
c ji P. P. „F ilm Polski“ przystąpił wym do Holandii. Ciężkie w arun
W aszygton (PAP
departa dc bezwarunkowe i .kapitulacji denckiej nie ogranicza się jednak jakie miały ostatnio miejsce _w
do realizacji nowego film u długo k i podróży opóźniają term in przy
Niemiec, określała strefy oku tylko do spraw, związanych z Śzegedinie. Jak wiadomo w pią
bycia.
ment
etanu
podał
do
wiadomoś
metrażowego p. t. „Stalowe Ser
ci. że wciągu najbliższych k il pacyjne. planowała wspólna Biurem Wymiany i Podróży. W tek odbyły się tam demonstracje
SS
„R
ataj"
płynie
z
H
ull
do
ca“
ku dni zostaną opublikowane akcję w wyzwolonej^ Europie redagowanym przez Biuro Praso studentów domagających się znie
Autorem scenariusza i reżyse Great Yarmouth, dokąd przybę pełne teksty umów zawartych ! Organizacje Narodów Z.jedno we organie Międz. Zw. Studen-. sienia ustawy o przymusowy*
dzie przypuszczalnie 15 kwietnia.
rem film u jest Stanisław tlrbano
tów „Świat studentów“ — stu. nauczaniu religii w szkołach.
ezoooych.
SS „K raków “ , który wyruszył z w Jałcie i Poczdamiedenei polscy popularyzują pol
wieź. twórca film ó w krótkemetra
Bremy do Gdyni czeka w Kanale
Umowa jałtańska została za
skie uczelnie. W ostatnim nume
żowych ..Odrą do Bałtyku“ i „Bu Kilońskim na możliwości powro warta
w lu ty m 1945 >r. i prze- Odbudowa Monte Casiuo rze tego miesięcznika ukazał się
Warszawa (PA.P) Dnia 26 bm
dujemy Warszawę“ . Kierownic tu do kraju.
wfdywla doprowadzenie siłą
Watykan. (Reuter.) Papież zwró bogato ilustrowany reportaż o przybywa samolotem z Berlina
two literackie objął znany powie
cił się z apelem do wszystkich najmłodszej polskiej uczelni na Harold Edward Stassen. ■Stassen
ściopisarz Gustaw Marcinek. Zdję
udaje się na objazd krajów euro
katolików o zgromadzenie fundu
pejskich celem zorientowania si?
da wykona Adolf Forbert — ope
szów na odbudowę klasztoru
rator.
Monte Cassino. Apel został w y „Sobieski“ gotów do drogi na miejscu w problemach powo
jennej Europy. Dotychczas przeAkcja film u rozgrywa się w odany z okazji 1400 rocznicy śmier
Gdynia (teł. wł.). Jak już do bywa} on w Jugosławii i Czecho
Warszawa (PAP)c
B juro to-wa <1 grodz--10, w, ¡sobotę, dnia ci śwr. Benedykta, założyciela za
środkach robotniczych podczas onosiliśmy,
M/S
„Sobieski“
roz
kupacji niemieckiej. Treścią o- Sejmu Ustawodawczego R.P- 29 m arca 1947 . r — Komisja konu, którego siedziba znajduje pocznie .w pierwszych d n i a c h słowacji, w dniu zaś 29 marca h i'
udaje się do Moskwy.
zawiadamia, że posiedzenia sej O światowa o godz 10.
się w Monte Cassino.
brazu jest praca konspiracyjna mowych
k o m isji odbędą się w
kwietnia służbę na lin ii Gdynia —
*
,
polskiego proletariatu: sabotaż salach Domu Poselskie«o przy
Ameryka. O tym, jak bardzo po
niemieckiej, produkcji wojennej ul. I. Daszyńskiego Ntr 4 we
Ateny (ob. wł.). Działalno^
trzebne było uruchomienie komu przebywających na terenie <3rtprzy jednoczesnych wysiłkach za dług1 następującego planu:
nikacji transatlantyckiej świad c ji 4 brytyjskich komisji wojsko
oszczędzenia warsztatów pracy
We wtorek, dnia. 25 marca
przedłużona została o jader
dla wykorzystania ich po wojnie'. 1947 r. Komisja Prawnicza i
Kair (ob. wł.). Samolot ty na s k u te k d e fe k tu w s iln ik u czy fakt, że dzisiaj już wykupione wych
rok. Komisje zajmują się szkole
Scenariusz przekazano już do Regulaminowa, o godz- 10. we pu „Dakota", należący do ar ru n ą ł na ziem ię,
ro z b ija ją c są bilety na trzy rejsy „Sobieskie niem i organizacją greckich ŚB
realizacji, a w chwili obecnej do środę, dnia 26 marca 1947 r — • mii Stanów Zjednoczonych, się doszczętnie. P a saże row ie go“ i to w obie strony. Okręt dy zbrojnych (K)
K om isja Spraw Zagramcznyh
konuje się próbnych 2djęć w ate — o godz. 10, we czwartek, dnia krótko po wystartowaniu z z załogą w lic z b ie 6 osób p o  sponuje 770 miejscami pasażer . *
*
lier łódzkim. Zdjęcia plenerowe 27 marca 1947 r — Kom isja
skimi.
lotniska w Addis • Abebie n ie ś li śm ierć,
Le Havre (ob, wł.), W nocy a P*
będą nakręcane na Śląsku.
Przemysłowa — o godz. 12, w
niedziałltu na niedzielę wybij<2g
Piątek, dnia 28 marca 1947 r —
w składach bawełnianych w dąif*
1) Kom isja Rolna o godz. 10,
nicy portowej olbrzymi poaari
Strajk w Atenach
2) .Kom isja Skarb ow o- B ud żeK ilka statków dokujących w, po
Paryż (PAP) Agencja Prań
bliżu magazynów bnweiniatiycp
'co PrH.ś<> dWW** i 2 Aten, że w
musiało wyjechać na morze. Strfc
sobotę rano roiflOCMl się tam
Zabójstwo prokuratora
W ARSZAW A. P. Charles PlistS, 211 cechów powiatowych, 55 cechów ją obecnie otworem ry n k i krajów ty materialne oceniane są prze
strajk tram w ajów i autóbunowomianowany konsul Francji w zbiorowych oraz 1630 cechów utwo nie- posiadających morza: Czecho szło pół miliona funtów szterlinsów. S tra jk u ją c y domagam
sądu denacyiikacyjnego
Poznaniu, otrzymał od Minister rzońyeh dla poszczególnych zawo słowacji, A u s trii, B u łg a rii, Węgier. gów. Akcja ratownicza, w której
sje podwyższenia zarobków.
Jakość, naszych końśćrw rybnych biorą udział wszystkie. miejskie ‘i
B e rlin (PAP) Ze S tu ttg a rtu stwa Spraw Zagranicznych uznanie dów.
przewyższa w niektórych gatun portowe straże pożarne trw a na
d<msza. że w sobotę rano zos tymczasowe w tym charakterze.
WARSZAWA. Centrala . Zaopa kach konkurencję zagraniczną. Ósta dal. (K).
ta ł zamordowany w swoim
WARSZAWA. Związek Izb Rze trzenia Przemysłu Papierniczego tnio Państwowe Z akłady Prze
mieszkaniu prokurator sadu mieślniczych Oblicza, że tło osiąg otrzymała zezwolenie na zakupie
Ostatnie wiadomości sportowe
deniacyf-¿kacy yne«o w W irtem  nięcia stanu przedwojennego rze nie w Szwecji i Finlandii celulozy, twórstwa.-Konserwowego otrzym a
Zurich (ob. wł.). Rząd szwajcar
ły np. zamówienia z A m e ry k i na
bergii i Badenii Oerjnfren.
miosła potrzeba ok. 300.0ÓÓ nowych sit i filców, papierniczych za około pasztet ryb n y i szproty w oliw ie.
ski zaoferował ONZ radiostację
RKS Batory — WKS
M orderstwa dokonało dwóch warsztatów i około miliona fachow 900 tys. dolarów.
nadawczą, z której korzystała po
zamaskowanych osobników w ców.
Transporty zakupionej celulozy,
Lubiinianka 12:4
ŚZCŻSCHL. .pdbyió rię w Szcze przednio Liga Narodów. Organi
obecności żony prokuratora!
które przybędą niebawem do, kraju
WARSZAWA. W Polsce marny o- przyczynią się do wzmożenia pro cinie uroczyste otwarcie oddziału zacja Narodów Zjednoczonych za
Katowice. Z cyklu rozgrywek
Zamordowany _ prokurator
mierza urządzić własną centrala*
becnie
około
2000
organizścyj
rze
b
y
l
jednocześnie
przywódca
o mistrzostwo Polski wysokie
dukcji w przemyśle papierniczym. chirurgicznego Okręgowego Szpita stację nadawczą w Nowym Jorki,
zwycięstwo
odniosła
drużyna miescowej p a rtii komunistycz mieślniczych, istniejących na pod
la. PCK w .obecność! przedstawicie ze stacjami ubocznymi w Gene
Batorego. Szczegółowe w yn iki po re j. O trzym yw ał on ostatnio stawie prawa przemysłowego, ą , QDAÑSK. . Prąed . polskim ...prze
wie i Honolulu. fK.) .....
mianowicie: 22 cechy wojewódzkie, mysłem konserwowym rybnym sto- l i władz.
liznę listy z pogróżkami*
damy w numerze iutrzejszym-

Ponura statystyka

Krok gospodarczo uzasadniony

Redukcja kartek żywnościowych

Zwycięstwo powstańców w Paragwaju

Współpraca delegatów polskich

Gdzie się znajduję polskie statki?

Będą ogłoszone pełne îeksîp

Posiedzenie sejmowych komisji poselskich

Znów katastrofa „Dakoty“

Z całej Polski

Poniedziałek, 24 marca 1947 r.
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WIADOMOŚCI
SPORTOWE
Przed sensacyjnym meczem

W Anglii już znają skład Kontynentu
uj

E u ro p ie jeszcze n ie

Glasgow (obsł. wł.). W an czu w Amsterdamie dla osta-j rakterze fachowym, ale i po ponieważ powodzenie finan
gielskich i szkockich kolach tocznego zestawienia składu, j litycznym.
Wiele krajów, sowe meczu jest zapewnione
footbalowych bardzo dużo znany jest już dokładnie osta j wchodzących w skład FIFA, i wszystkie możliwe miejsca
na stadionie w GLasgowie,
uwagi poświęca się zapowie
teczny skład reprezentacyj- na pewno nie zgoidzi się na który jest największym boi
dzi anemu na 10 maja spotka
niu piłkarskiemu Anglia — nej jedenastki Kontynentu j udział w reprezentacji piłka- skiem piłkarskim Europy, są
! rza hiszpańskiego. Należy się już zamówione.
Kontynent, które, jak wiado europejskiego,
mo, ma się odbyć w GlasgoWszystko to, co pisze się
Ma on, według nich, wyglą liczyć z ostrymi protestami
wie. Omawia się sprawę re- dać następująco: Ballabio ze strony Czechosłowacji, Ju i mówi tak w Europie, jak i
prezentacji angielskiej, mó- | ,0
. ,
c
,
wi się wiele o teamie Konty- | (Szwajcaria, Seoecky (Cze- gosławii, Polski, Norwegii i na wyspach brytyjskich o me
nentu, wychodząc z założę- i chosłowacja), Steffen (ozwaj- Danii. Na Kontynencie zwo czu, jest wynikiem dużych
tarć w łonie FIFA, tarć o ty
Uja, że w żadnym wypadku caria), Jensen (Dania), Carey lennicy footbolu przypusz pie politycznym i ambicyjuie będzie on w stanie do- (Irlandia), Nordial (Szwecja), czać może będą, że cały nym.
(g)
Tak broni bram karz angielskiego klubu piłkarskiego, C harlton
rówać reprezentacji brytyj- Epi (Hiszpania), Wilkes (Ho- szum, jaki czyni się wokół
skiej.
! landia), G. Nordal (Szwecja), spotkania Kontynent — Wiel
Wiadomo już, że reprezen Hansen (Dania), Lidell (Irlan- ka Brytania, obliczony jest
Jacja Kontynentu przed od- .. .
na wzbudzenie zainteresowa
jazdem do Glasgowa rozegra dIa' P
mecz z Holandią w AmsterNiewątpliwie ogłoszenie te nia i zapewnienia zawodom
damie w dniu 3 maja. Na Ź° składu wywoła na konty- powodzenia. Stanowisko ta Sztafeta do Mosktuy, Paryża, W arszau jy i B iało g ro d u
mecz ten branych jest pod nencie burzę nie tylko o cha kie byłoby jednak niesłuszne,
P r a g a (teł. wł.). Czechosło- ści Pragę dnia 5 maja. Szybkość
Sztafety.do Moskwy i Paryża
wackie związki sportowe postano , tej sztafety obliczona jest na 270 mają charakter symboliczny. Ma
Uwagę aż 40 graczy niemal
„
w iły zorganizować wielką impre- | km dziennie. Do Białogrodu w y- ją one, według doniesień prasy
2e wszystkich krajów Euro- j R e i l / « I I Ż p r M . t g n i Ó s ł
zę międzynarodowy. Jest nią szta startują motocykliści czescy 6 ma praskiej, wykazywać wdzięczność
Py Na liście tych graczy
feta motocyklistów ze stolicy Cze ja, a do Warszawy — 7 maja. Każ Czechosłowacji za pomoc w w y
chosłowacji do stolic europej dy zespół sztafetowy złożony bę zwoleniu, udzieloną przez wschód
znajdują się wszystkie sławy
skich: Moskwy, Paryża, Warsza dzie z dwóch motocyklistów.
i zachód.
piłkarstwa
europejskiego,
wy i Białogrodu, czyli do stolic
brak jednak zawodników ra
Brno (obsł. wł.). W tych dniach 2, Prchal, Robetin i Kobranow — tych państw, z którym i Czechosło
dzieckich, podczas gdy z nie odbyło się na sztucznym lodowi po 1. Dla LTC bramki zdobyli Ko wacja posiada pakty przyjaźni.
wiadomych powodów, wysta sku w ' Brnie rewanżowe spotka - nopasek 2, Stibor, Buckna i Tro
Start do pierwszej sztafety, któ
— po 1.
Wiono piłkarzy faszystow 1 nie pomiędzy dwoma najlepszy- jakDrużyna
LTC minio porażki ra wyruszy do Moskwy, nastąpi
I mi drużynami czechosłowackiej
skiej Hiszpanii.
w rugby
| lig i hokejowej LTC i CLTK z utrzymała ty tu ł riiistrza Czecho w dniu 5 maja, tj. w rocznicę w y
słowacji na rok 1947 w swych buchu powstania praskiego. T ra
|
Pragi.
Paryż (obsł. wł.). W dniu 22 Twickenham Anglia pokonała
Dziwne też, że wśród lej
‘ Pierwszy mecz zakończy) się rękach, mając lepszy stosunek sa Praga — Moskwa obliczona marca na stadionie w Colombes Szkocję 24:5; 22 marca Walia
czterdziestki znajdują się pił 1-sensacyjną
na 4 dni.
• porażką
drużyny bramkowy od swego ostatnie jest
Również sztafeta paryska opu- w Paryżu, reprezentacyjna dru pokonała Francję 3:0. (x)
karze irlandzcy, których tru CLTK, która przegrała w stosun go pogromcy.
żyna W alii w rugby pokonała
dno zaliczać do graczy Kon j ku 0:10.
Francję w stosunku 3:0. Rekordo
tynentu. Brytyjskie koła p ił
wa ilość widzów (63 tys.) przy
Mecz rewanżowy zakończył się
Anglicy chcą bić
patrywała się zawodom, które je 
karskie wolałyby widzieć re wielką sensacją w postaci niednak
nie
stały
na
wysokim
po
!
oczekiwanej
porażki
faworyta
—
prezentację, złożoną wyłącz
w zapaśniczych mistrzostwach świata
sędziego
ziomie. Francuzi grali zbyt w ol
j I,TC. Drużyna CLTK zagrała we
nie z graczy Kontynentu. wszystkich liniach doskonale i na
no, aby należycie przeciwstawić
Londyn
(obsł. wł.). Mistrz Eu«
Turcja w tej dziedzinie sportu się doskonałym graczom b ry ty j ropy w wadze
Praga (teł. wł.). Wielką sensa
półśredniej, Fran
Wtajemniczeni działacze p ił I zwycięstwo zasłużyła w pełni.
należy
do
przodujących
państw.
skim.
cją
zapaśniczych
mistrzostw
Euro
cuz Villemain, pokonał na punk
karscy twierdzą, że mimo wy W ynik meczu brzmiał 8:5 (0,1, py w Pradze będzie start drużyny Na ubiegłych zapaśniczych m i
! 5:2, 2:2) na korzyść CLTK.
Spotkanie odbyło się w ramach ty Anglika Gwyn Williams, góru
■znaczenia 40 kandydatów j Zdobywcami bramek u zwy reprezentacyjnej Turcji, która strzostwach Europy w stylu do rozgrywek
między Francją, Wa jąc nad nim przez wszystkie 8
wolnym,
odbytych
w
Sztokholmie,
meczów treningowych i me- cięzców byli: Kramer 3, Matousz zgłosiła już oficjalnie swój udział.
lią, Szkocją, Anglią i Irlandią, w rund. Szybko i bardzo inteligent

,n

W IE L K A

IM P R E Z A

“ S h 1“

CLTK - LTC 8:5

W ąlia - Francja 3:0

Turcy M a r ą u d z ia ł ------

Najlepsi w Polsce
Odbyte w B ytom iu zimowe
pływackie miskraostwa Polski
zakończyły się pełnym suikcetserii zawodników Śląska, k tó 
rzy zdobyli wszystkie ty tu ły
mistrzowskie.
Do sukcesów tych w zmaca
nej mierze przyczyniło się posiadainie przez śląski okię#
k ry te j pływ alni w Bytom iu,
na której pływacy śląscy mo
gą uprawiać systematyczny
tremawr. pozwalający na uirzy
manie dobrej formy.
Pocieszającym jest fakt. że
m mistrzostwach tych doskona
le wypadli zawodnicy młodzi,
których w y n ik i pozwalają przy
puszczać, że stanowić będą omi

w przyszłości ekstraklasę p ły 
wacką Polski.
Zdjęcia, które reprodukuje
my, przedstawiają czołowych
zawodników i zawodniczki, któ
rży w obecnej chw ili dominu
ją w pływactwie polskim W
poszczególnych konkurencjach.
Na pierwszym plamie Ramo
la (Polonia Bytom ) bezkonku
rencyjny dzisiaj orawHsta. Na
stąpnie Wąs (Pogoń K a to w i
ce)'. osiągający najlepszy czas
w stylu grzbietowym. M aria
Madejówma (Pogoń Katowice)
17-letnia zawodniczka, ro ku ją 
ca, w ielkie nadzieje na przy
szłość w konkurencjach craw
lowych dla pań. M aria W ó j
cicka (Polonia Bytom ) inistrzy
ni w s ty lu klasycznym

I

odniosła ona w ielki sukces, zaj
mując w klasyfikacji drużynowej
pierwsze miejsce.
Turcy przybywają do Pragi w
bardzo silnym składzie, w którym
znajduje się trzech mistrzów Eu
ropy oraz trzej zdobywcy drugich
miejsc na olimpiadzie w Berlinie.
W kolejności od wagi muszej do
ciężkiej startować będą: Mehrbed
Koc, Nasuh Akar, Gazanfer B ilgo( Celal A tik, Yasar Dogu, Kireci
Ahmet. Muhar Candas i Mustav
Cakmak.

których osiągnięto
dotychczas
następujące w yniki:
w dniu 1 stycznia w Paryżu
Francja pokonała Szkocję 8:6;
18 stycznia w Cardiff Anglia po
konała Walię' 9:6; 25 stycznia w
Dublinie Francja pokonała I r 
landię 12:8. 1 stycznia w M urrayfield Walia
pokonała. Szkocję
22:8; 8 lutego w Dublinie Irla n 
dia pokonała Anglię 22:0; 22 lu 
tego w M urrayfield Irlandia po
konała Szkocję 3:0, 25 lutego w

ni® walczący Francuz pokonał
ostatnio Anglika Rodericka oraz
Francuza Walczaka.
W ramach tych samych za
wodów A l Philips niezaslużenie
został mistrzem W. B rytanii w
wadze piórkowej, pokonując na
punkty C liff Andersona.
Po ogłoszeniu zwycięstwa Phi
lipsa, policja zmuszona była za
prowadzić porządek na sali, gdyż
widzowie chcieli rzucić się na sę
dziego ringowego. (x) ,

IMu ttiw ia rz c

Drobny zwycięża
Cannes. W rozgrywanym w Can
neś turnieju tenisowym w konku
rencji międzynarodowej, wyniki
były następuj ącó:
Lesseur (Francja) — Garnero
(Francja) 6:3. 5:7. 6:2;- Drobny
(Czechosłowacja) — Caralolis (Cze
chosłowacja) 6:1. 6:2; fidsśł (Wło
chy — Robertson (USA) 6:2, 6:2;
Gry podwójne:
Petra, Pellizza (Francja) — Brissót, Beauvńis (Francja) 6:1, 6:2;
Garnero, Jamairi (Francja) — Pat
ty. Robertson (USA 3:6. 0:6, 8:6;
Washer (Belgia), Bossi (Włochy)
— Lessueur. Gentien (Francja)
1:6, 6:4. 6:1.
Gdy pojedyncze kobiet:
Weiwząs (Luksemburg) — Hutler (USA) 6:2, 6:1; Gullbrandson
(Szwecja) — Pritchart (Anglia)
6:3. 6:4; Pauline Betz (USA) -*■
Miles (Anglia) 6:0. 7:5; Straubova
(Czechosłowacja) — Hannedouche
(Francja) 6:3, 7:5; Rurakova (Cze
chosłowacja) — Brennau (Anglia)
6:2. 6:2; Ełiaeson (Szwecja) — Delauney (Francja) 7:5. 6:7; Lopaus
(Anglia) — Ymcard (Francja) 6:3,

3:6, 6:3; Menzies (Anglia) — Lucot (Francja) 6:0. 6:0.
Gry podwójne kobiet: Butler
(USA). Lopaus (Anglia) — Freund
Simonet (Francja) 6:1, 6:3,

l» e z

trudu

Nowy Jork. Amerykanka Dor
ris H art zdobyła mistrzostwo te
nisowe Benhudów. bijąc w fin a 
le swą rodaczkę Barbarę Scofield
6:2, 9:7.

Najdłuższy skok śuiiata
P 1 a n i c a (obsł. wł.). Jugosło
wiański mistrz w skokach, A. R.
Finzgar, który ostatnio zdobył m i
strzostwo Jugosławii, mając n aj
dłuższy skok 94 m., osiągnął ostat.
nió znowu wspaniały wyczyn ha
gigantycznej skoczni w Planicy.
Uzyskał on skok długości 109 in,
który jest najdłuższym skokiem
narciarskim na świecie, uzyska
nym w czasie powojennym.
*

■ Białogród (obsł. wł.).

Na słyn
nej skoczni — mamucie w Plani
cy, odbyły się międzynarodowe
zawody narciarskie. Konkurs w yr
grał Szwajcar Tschanen, którego
najdłuższy skok Wynosił 90 mtr.
Jugosłowianin Palda uzyskał 89
mtr., a Szwajcar Blum 88 mtr.
Jugosłowianin Finsgar, który
przed dwoma dniami uzyskał
rekord skoczni wynikiem 109

mtr., tym razem uzyskał jedynie
80 mtr. Warunki podczas skoków
były bardzo ciężkie.
‘D r o b i a z g \ i
••i: W K ijo w ie 19 tysięcy widzów
przyglądało się zawodom o m istrzo
stwo Związku Radzieckiego w jeździe szybkiej pań. M istrzostwo zdo
b y ła 'M . Issakowa.
* Londyński Arsenał m ia ł w m a
ju rozegrać dwa mecze p iłka rskie w
Danii, ale wobec zaległych meczów
o m istrzostwo z okresu zimowego
zrezygnował z w ypraw y.
* Kongres federacji p iłk i siatko
w ej odbędzie się w Paryżu od 18
do 20 kw ietnia. W kongresie rep re
zentowane będą: Francja. Czecho
słowacja i Polska.
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Gigantyczny statek przestw orzy
lą c f u /e
Londyn. W ybitny uerony, dok.
tór fizyk Andre Labarthe — to
nowoczesny Juliusz Verne, Istniee jednak pewna różnica pomięizy nim a w ielkim powieściopi.
arzeun — fantastą. Podróże na
księżyc. łodlsie podwodne i inne
’ ynalazki techniczne, które opł
ywał Verne, doczekały eię reaizacji dopiero po upływie k ilk u Mesięciu lat. Andre I.abarthe,
opierając się na dokładnym ba
daniu zdobyczy dzisiejszej tech
niki, snuje wizję niedalekiej
przyszłości — wizją, którą popie
ra naukowymi faktami. Jego
przypuszczenia nie są gołosłowne.
Każde z nich poparte jest planem
: rachunkiem.
V/ zbliżającym sie wieku w iel
kich wynalazków przestworza sta
ną się najbardziej ożywioną dropą komunikacyjną. Odległości po
niędzy miastami nie będą liczone
aż więcej w kilometrach. Ułoży
> poprostu schemat, według któ
go będziemy obliczali cd!e.

głość. mierząc ją czasem. Godzi
ny i m inuty — to nowe określe
nie przestrzeni, jakie wprowa
dza w swych pracach na temat
przyszłości techniki lotniczej uczony Labarthe.
Każda
będzie w
lotnisko,
niebnych

miejscowość posiadać
przyszłości swe własne
swoją fu rtkę do pod
dróg komunikacyjnych.

Labarthe daje. unieść się ma
rzeniom: „Wakacie w przyszłoś
ci będziemy mogli spędzać w tych
krajach I przedziwnych zakąt
kach ziemi, które obecnie oglądać
możemy tylko na film ie lub obra.
zkaob. Podróż do Indii, Egiptu,
Południowej Ameryki i Chin ko
sztować będzie znacznie mniej,
aniżeli dzisiaj podróż przez Atlan
tyk. „Superfortece powietrzne“
startować będą z różnych lotnisk
zabierając 120 pasażerów umiesz
czonych w luksusowych kabi
nach u skrzydeł tego gigantu
przestworzy.

NiitcriRiczMe możliwości lotnictwa
Zakłady doświadczalne m inistsrstwa m arynarki Stanów Zje
dnoczonych wypuściły niedawno
nowy typ samolotu morskiego,
który swoimi w ym iaram i prze
kracza wszelkie dotychczasowe,
istniejące nawet tylko w pla
nach, rodzaje statków powie
trznych. „Mars“ — tak nazywa
się nowy typ samolotu — posła,
da objętość lodunkową 132 me
try sześcienne.
Labarhte wyciąga z tego prost
wwiosek:'
przyszłe
samoloty
transportowe będą mogły być •
każdym dniem coraz to większe.
Narazie specjaliści techniki lo t
niczej zapewniają nas, że nie ma
granicy co do rozmiarów samo
lotów. Istnieje tylko pewna stała
w stosunku wielkości samolotu
do jego nośności. Tej nigdy nie
wolno przekroczyć.
Stratosferyczne statki powie
trzne latać będą na wysokościach
ponad 12 km., co zapewni unie
zależnienie się od przykrych wa
runków atmosferycznych. Trans
oceaniczne loty nie będą więcej
odkładane, lub przerywane na
skutek burz. czy też możliwości
oblodzenia samolotów. S ilniki
przyszłych gigantów’ powietrza
— to pewne kombinacje używa
nych obecnie najnowszych mo.
dęli silników’, które wspierane
będą prze® komplet urządzeń kom
presorów turbinowych i automa
tycznych śmigeł, działających w
wypadku uszkodzenia silników
reakcyjnych.
W chw ili obecnej każdy z więk
szych statków powietrznych po
siada od 12 do 13 ludzi załogi.
40-ton.owy samolot, zabierający
ze sobą tylko 40 pasażerów, nie

może być ekonomiczny. Obniżenie
cen przelotów jest niemożliwe ze
względu na koszty, związane z
utrzymaniem obsługi. W przy
szłości wystarczy tylko dwóch lu 
dzi: nawigator, wpatrzony stale
w’ urządzenia do kierowania sa
molotem, komunikujący się sta
le z ziemią przy pomocy radia
i pilot, który dba tylko o to. by

WIOSNA ASTRONOMICZNA
Jak wiadomo, droga ziemi
cokół słońca ma kształt elipsy,
.’ łaszezyzna tej drogi, -zwana
kliptyką, jest nachylona do pła
szczyzny równika pod kątem
:3 stopni. Przecina ona sklepienie
uebieskie według wielkiego koła,
oo którym słońce zdaje się prze
kuwać. Polowa tego koła leży w
półkuli północnej, druga zaś w
półkuli południowej — przecina
ona zatem rów nik nieba w dwóch
punktach.
Ponieważ słońce w ciągu roku
;akreśla owe koło na niebie w
kierunku przeciwnym pozornemu,
dziennemu ruchowi gwiazd, więc
musi ono znaleźć się także w tych
dwóch punktach przecięcia z rów
■likiem nieba,- mianowicie w jed
nym — przechodząc z p ółkuli po
łudniowej do północnej, w dru

■wzbić się na. odpowiednią wyso-1 nięcia 40 węzłów. W przeciwieńkość i później utrzymać samolot ] stwie do okrętów samoloty latać
na odpowiednim kursie.
będą z coraz to większą szybkoś
Oto załoga, a roczej mózg, kie cią. bez zwiększania mocy s il
ników. a nawet przy pewnej re
rujący przyszłymi stratosferycz
dukcji..
nymi statkami. Już w niedługiej
W 1939 roku szybkość samolo
przyszłości każdej nocy sto za
łóg pilotować będzie 250-tonowe
statki powietrzne. Stu nawigato
rów będzie wykreślać kursy. Każ
Budowane w Stanach Zjedno
dej nocy powietrzne statki prze
wiozą 10.000 pasażerów z jednego czonych specjalne samoloty dó
rozwożenia poczty — to napra
końca świata na drugi.
wdę oznaka imponującego postę
Na lądzie i morzu” szybkość naj pu techniki lotniczej. Z szybkoś
bardziej
nawet nowoczesnych cią 1.609 km na godzmę latać bę
środków komunikacyjnych zbliża dą one pomiędzy Londynem a
się do granicy, której nie da się Nowym Jorkiem, przewożąc ty l
przekroczyć. Szybkość w powie ko pocztę. Samolot ten w ciągu
trzu natomiast może być ciągle jednego dnia dwukrotnie pokryje
jeszcze zwiększana. Przy budowa tę trasę.
niu samolotu o większej szyb
Dzisiejszy samolot jest osiem
kości ma się w dodatku do czy
nienia ze znacznym zaoszczędze razy szybszy od najbardziej lu k
susowego statku. I co ważniejsze
niem kosztów.
jest bardziej oszczędny przy eks
Szybkość 152,8 km na godzinę ploatacji. Na każde 100 ton ogól
na drogach oraz 183 km na go nej wagi somalot przewieźć może
dzinę na specjalnie skonstruowa 200 razy więcej pasażerów, ani
nych torach kolejowych — to
wszystko co możemy osiągnąć na żeli każdy olbrzym — statek.
Na każde 25 ton ogólnej wagi
ziemi. Dalsze zwiększenie szyb
kości samochodów, czy, też po francuski transatlantyk „N or
ciągów związane będzie z niepro mandie“ przewoził jednego pasa
porcjonalnie wyższymi kosztami. żera przy przeciętnej szybkości
W 1910 roku wielkie parowce 56 ¡¿.ni na godzinę. Transatlan
transatlantyckie osiągały szyb tycki statek powietrzny nato
kość 27 węzłów. Dziś 80.000.to- miast na każdą tonę swej wagi
nowy transatlantyk o sile 150.000 własnej zabiera jednego pasaże
km osiąga przeciętnie 32 węzły. ra. a szybkość jego wynosi 406
Możliwe jest w przyszłości osiąg km na godzinę.

tu transportowego wynosiła 323
km na godz. W roku 1946 wzro
sła ona do 467 km na godzinę. Bę
dące obecnie w konstrukcji nowe
statki stratosferyczne posiadać
będą szybkość 673 km na godzmę.
przy zasięgu 6,097 km.

W ciągu 24 godzin
Przy obecnym rozwoju lotni
ctwa nie jest do pomyślenia, by
nawigacja w dalszym ciągu opar
ta była o siatki geograficzne Marcatora. Według tych map. trasa
lotu z Waszyngtonu do Tokio pro
wadzić musiałaby prze? San Frań
cisk.0 . Taicie rozwiązanie sprawy
pociągnęłoby za sobą koszty, a w
związku z tym samolot nie mógł
by się stać w przyszłości po

Gdy opowiadałem wieczorem kwione dotychczas w kartach:
o przykrym zajściu, jakie miałem „M ó j drogi przyjacielu“ — rzekł
z kierowcą wozu, który odmówił do mnie —• „gdybyśmy mieli com i w trakcie drogi kontynuowa- dziennie ogłaszać listę napadów,
nia jazdy, zapytano mnie: „ A włamywać i zamachów z bronią
więc ja k pan tu ta j przybył?“ — w ręku, których terenem są obec.
„Naturalnie pieszo“ — odpowie- | nie całe Niemcy, a w szczególńodziałem. Moi przyjaciele spojrzeli ści Berlin, dzienniki nie miałyby
na mnie niespokojnie: „Piechotą dość miejsca dla wiadomości pow Berlinie o tej porze? Czy n ik t j litycznych. Ilość wypadków Jest
pana nie napad!?“ ? — „Któż | tutaj większą niż w Chicago z
miałby mnie napaść?“ — pytałem czasów prohibicji. Berlin stał się
światowym centrum gangsterów.
zdziwiony „Czyżby Wehrwolf“?
Pani domu wzruszyła ramionami. Pan rozumie zresztą, że jest w na
„Może i Wehrwolf. Zapytaj się szym interesie jak najmniej opo
pan najlepiej o to pana Browna“. wiadać o tym stanie rzeczy; ra
Major Brown, oficer angielski, czej staramy się pomniejszyć zna
pełniący służbę przy komisji mię czenie tych incydentów, które co
dzysojuszniczej podniósł oczy, ut- dziennie mają miejsce“.

Zwłoki zbrodniarzy niemieckich

spalono w Monachium
B e r l i n (obsj. wł.). Dopiero te
raz wyjaśniła się tajemnica ostat
niej drogi zwłok głównych zbrod
niarzy wojennych, powieszonych
w Norymberdze.
Okazuje się, że dnia 16 paździer
nika 1946 roku zwłoki Goeringa
i jego 10 towarzyszy zostały prze
wiezione na cmentarz monachij
ski, gdzie istnieje jedyne krema
torium w Bawarii. Cmentarz zo-

W p odziem iach B e rlin a
„Co jest przyczyną tego stanu
rzeczy? „Bah... wierzono począt
kowo, ie jest to wynikiem akcji
politycznej, Pan mówi o Wehrwolfie? Alianci początkowo w to
wierzyli. Kilka aresztowań 1 prze
słuchać sądowych pozwoliło je.

gim zaś — przechodząc z półkuli
północnej do południowej.
Momenty tych przejść słońca
przez rów nik są początkiem wiosny i jesieni astronomicznej dla
mieszkańców północnej półkuli
ziemi. Skutkiem tego punkty prze
cięcia e klip tyki z równikiem na
zywają się odpowiednio
je
sienny i wiosenny, lub też punk
tami równonocy.
Gdyby oś ziemska nie była na
chylona do ekliptyki, nie było by
amian w porach roku i mielibyś
my ciągłe i jednostajne następ
stwo dni i nocy. Bieguny stale
pogrążone byłyby w mroku i lo 
dach. Nigdy nie było by tam lata.
W okolicach równika panowała
by stale tropikalna temperatura.
Zato pomiędzy strefami równika
i biegunów znajdowałyby się na
obu półkulach wąskie pasy ziemi
o umiarkowanej temperaturze.
Panowałaby tam nieprzerwanie
wiosna i jesień, bez lata i zimy.
Ale ziemia „ma szczęście“'. Oś
ziemska jest pochylona do eklip
tyki. Z powodu tego nachylenia
ziemia, krążąc swą drogą, zwraca
ku słońcu raz swój biegun pół
nocny, drugi raz południowy.
W ten sposób, dzidki mądrym
wyrokom Opatrzności, życiodajne
ciepło słoneczne rozlewa się na
kulę ziemską w sposób bardziej
równomierny. (API.)

dnak stwierdzić, że napady te
mają charakter wyłącznie rabun
kowy, Od tego czasu bandytyzm
ten stał się zjawiskiem powszech
nym. Trudno się temu dziwić w
kraju, który by! tyle łat wycho
wywany w- Ideologii hitlerowskiej.
To tłumaczy fakt, że przeważa
część przestępców niemieckich nie
przekracza 21 lat.
— „Czy nie można zaaresztować
winnych“? — „Łatwo to powie
dzieć. Pomimo pomocy wojsko,
wej policji sowieckiej, amerykań
skiej i angielskiej oraz żandarme
rii francuskiej, policja niemiecka
jest bezsilna, na co składają się
rozmaite przyczyny; przede wszy
stkim doskonała organizacja tych
band i środki, którymi one dy
sponują.
Gangsterzy zaopatrzeni są bo.
gato w broń, zapasy, uniformy
wojskowe, wozy ciężarowe, a na
wet auta luksusowe. Przestępcy
znajdują ^chronienie w piwnicach
zburzonych domów. Od wybuchu
bomb powstały tutaj głębokie do
ły, które pozwalają z łatwością
przedostać się z jednej piwnicy
do drugiej. Jakże tu zorganizować
pościg w tych labiryntach? Dzię
ki rabunkom bandy te zaopatrzo
ne są obficie w środki żywnościo.
we. Oblicza się, że w Berlinie
przeszło 3000 ludzi żyje z rabun
ku. Tupet ich wzrasta do tego
stopnia, że kradzieże i rabunki od
bywają się już w jasny dzień“.
— „Jednak w końcu należałoby
znaleźć skuteczny środek, aby
przeciw działać temu stanowi rze
czy. — „Bez wątpienia. Komen
dant berlińskiej strefy okupacyj.
nej zaproponował wyprowadzenie
ustawy o pracy przymusowej, ja 
ko .Jedynego środka absolutnej
kontroli nad ludnością. Wniosek
ten już 4 razy przedstawiono ko
misji międzysojuszniczej, jednak
nie został on dotychczas zatwier
dzony. Od czasu do czasu — za
powiada się ostrzejsze kary na

bandytów. Liczba kradzieży i na
padów’ wtedy się zmniejsza. Rów
nocześnie jednak przestępczość
na prowincji się wzmaga. Gang
sterzy znajdują tam czasową od.
skocznię, aby wrócić do stolicy
nieco później.

Tymczasem auto jest już dale
ko, Cisza zalega ulice. Nagle bar
dzo daleko słychać strzał. Czyżby
te był jakiś napad? Brown wstrzą
snął ramionami. „Pewnie jakiś
gangster, który wyrównał z kimś
porachunki".
Gdy usadawłamy się wygodnie
na poduszkach samochodu, obja
uj
śnia m i Brown:
Dzwonek. Przybywa szofer, aby
„W niektórych dzielnicach, szoze
odwieźć obecnych do domu. W golnie niebezpiecznych, komen.
chwili, gdy wychodzimy na ulicę danci wojskowi ogłosili, że każdy
mija nas nagle wóż wojskowy w napastnik, przyłapany z bronią w
pełny™ będzie. Momentalnie ma ręku zostanie na miejscu rozstrze
jor Brown silnym chwytem rę ki*1lany. Sowieccy komendanci stosuporywa mnie z powrotem w głąb | ją ten system od pierwszych dni.
sieni. „Co pan czyni? — pytam — ; Temu zapewne należy przypisać
„Wszak jest to wóz wojskowy, fakt, że bandytyzm, który w pier.
Widziałem na własne oczy obsadę j wszych dniach okupacji najbarw uniformach amerykańskich!“ j dziej szalał na ich terenie, stop„To prawda — ale po sygnale | niowo stracił tam na nasileniu,
nocnym bandyci wychodzą tylko i Lecz my odziedziczyliśmy zbiegów
w uniformach wojskowych. I nig. *e strefy sowieckiej, w strefach
dy nie wiadomo, jak prędko moż- j aliantów’ zachodnich mnożą się
na dostać kulkę“.
__________ ¡odtąd rabunki i zamachy. (API)

S trza ł

wszechnym środkiem lokomocji
Loty Waszyngton—Tokio odby
wać się będą w przyszłości pół
nocnym szlakiem poprzez Kana
dę i wschodnie cyple Syberii.
Trasa Waszyngton—Moskwa pro
wadziłaby przez Grenlandię i pół
nocne obszary podbiegunowe.
Obszary arktyczne zostaną po
kryte siecią naziemnych stacji
bezpośrednich i długodystanso
wych lotów.. W najbliższej przy
szłości ocean A rk tyczny stanie
się tak ważny, jak dziś Atlantyk.
Z chwilą upowszechnienia komu
nikacji lotniczej Nowy Jork prze
stanie być bramą St. Zjedno
czonych. Podbiegunowe loty za
pewniają kom unikacji lotniczej
bezpośredność docierania do każ
dego miasta. (API.)

Podzielili los swych ofiar

Berlin miastem gangsterów

w id z ia n a o c z a m i a s tro n o m a

Dzień ten — dzień równonocy
%wiosennej, liczy 12 godzin, tyle
samo co noc. Jest to uroczysty
moment przejścia słońca przez
■ównik.

każdym mieście

P r z g w c y l i l f c fo rab u n k u

W io s n a
Wiosna zaczyna się według
kalendarza 21 marca. Ale tylko
formalnie. Z doświadczenia bo
wiem wiemy, że daleko nam je
szcze do ciepłych, uroczych dni
wiosennych. Tym niemniej roz
poczynamy nową porę roku, która
trwać będzie 92 dni, 21 godzin i
47 minut.

»

nocy

stał tego dnia obstawiony przez
wojsko amerykańskie i poza k il
koma oficerami, tylko trzej Niem
cy — dwóch palaczy i jeden me
chanik — byli obecni przy spale
niu zwłok.
Trumny, które przewieziono na
cmentarz samochodem, n ie ' były
otwierane przed spaleniem zw łol
i do krematorium wniesiono zwie
ki razem z trumnami, sporządzo
nymi z grubego drzewa.
Przeciętnie godzinę trwało spa
lenie każdej trumny. 11 ciężkich
urn z prochami oficerowie zabrali
z cmentarza.
,
■ Już prawie świtało, kiedy ka
walkada amerykańska przybyłr
na
przedmieście
Monachium,
Solin. Tutaj oficerowie amerykan
scy udali się do w illi jednego z
dawnych dygnitarzy hitlerow
skich. Otworzono urny i po zmie
szaniu popiołów z piaskiem wrzu
cono je do rzeki Isery, z której
wodami popłynęły do Dunaju.

Angielskie dziwactwa
Londyn, Snobizm Anglików się
ga poprzez oceany. Każdy B ry ty j
czyk w Afryce Płd. chce mieć
ubranie zrobione z takiego same
go materiału jak k ró l j królowa,
których właśnie miał okazję oglądać.
Angielskie firm y włókiennicze
otrzymały już z A fry k i Płd. za
mówienia na 250.000 funtów, któ
re zobowiązały się wykonać W
ciągu 2 lat.
Zachodzi pytanie, co będzie,
jeśli krój angielski zmieni w ciąąu tych 2 lat k ró j i kolor swego
'ibrsrDrr (API)
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Z Matiasem na czele
cwalczyć b id z i e P a ła n ia o awans
BNTOM. Piłkarze bytomskiej Po- nin — Salik — Sumara, atak: Katlonii przygotowują się starannie do ' mierowicz — Szmidt — Kozak —
Buczma, Do dyspozycji
ciężkich walk o wejście do ligi Matias
państwowej. Mimo, że od dłuższego stoją jeszcze bramkarz 'Wieczor
czasu brak było meldunków z boisk kowski, obrońca Grochowski, po
o wynikach Polonii, nie świadczyło mocnicy: Majcher i Smiganowskl
to, by piłkarze bytomscy byli bez oraz napastnicy: Pierożyński, Czaj
czynni w okresie zimowym. Pro kowski, Krzyżycki i Wiśniewski.
wadzili w pierwszym rzędzie za Wiele obiecuje sobie Polonia po
prawę kondycyjną i odbyli 18 tre swych młodych graczach — junio
ningów (14 w hali i 4 biegi na prze rach, których posiada w liczbie 40.
łaj). Frekwencja zawodników na Szczególnie dobrze zapowiadają się
treningach była duża, co świadczy Gałązka, Garbaj, Kotyniuk, Suli
0 zdawaniu sobie sprawy przez za kowski, Baurowicz i dobrze zapo
wodników z ważności rozgrywek, wiadający się hokeista Masełko.
Do czynnej pracy organizacyjnej
które winny im przynieść miejsce
w lidze. Polonia bowiem liczy się powrócił znowu w Polonii stary
poważnie z tym, że zajmie miejsce zasłużony działacz i piłkarz dr W il
w ekstraklasie piłkarskiej Polski. ga, który objął prezesurę klubu.
Treningi graczy prowadził Matiaa,
Kierownictwo sekcji piłkarskiej
a dotychczasowy kierownik sekcji w obetnym sezonie pragnie posta
1n i. Sumara nie zamierzając rezy wić pa należytym miejscu sprawę
gnować z kariery piłkarskiej roz treningów graczy, co dotychczas
począł treningi i złożył kierownic- było bolączką klubu. Postanowiono
two sekcji w ręce p. Boczeja. Zda zrezygnować nawet z graczy, któ
niem p. Boczeja piłkarze Polonii rzy nie będą uczęszczali na trenin
będą mieli dobrą kondycję, która gi, a jednocześnie na końcu roku
powinna im przynieść sukcesy w nagrodzić tego zawodnika, który
rozgrywkach. Za bardzo niebez wykaże się największą pilnością w
pieczną drużynę uważa Polonia są ciągu całego sezonu.
siednią drużynę z Szombierek,
Pierwszy swój mecz drużyna Po
która może zgotować niejedną nie lonii rozegra o wejście do ligi na
spodziankę.
własnym boisku z Ogniskiem
Polonia posiada około 20 graczy, Siedlce.
którzy w zależności od formy będą
się uzupełniali w drużynie. Zasad
Gedania — Ruch
niczo większych zmian w drużynie
nie będzie.
(Jelenia Góra) 3:1 (0:0)
Skład Polonii będzie na pierwsze
Spotkanie piłkarskie w Jele
mecze wyglądał prawdopodobnie niej Górze, rozpoczynające nie
następująco; bramkarze — Madej oficjalnie sezon p iłk i nożnej, za
ski i Raszczuk, w obronie: Komor- kończyło się zwycięstwem gości
kiewicz i Marosz. w pomocy: Ha- w stosunku 3:1 (1:0).

i

1

M istrzostw a
bokserskie
O M T U R -ó w
Częstochowa. Rozpoczął się tu
ogólnopolski turniej bokserski k lu
bów OMTUR, do którego stanęło
82 zawodników w 9 wagach — od
papierowej do ciężkiej.
W walkach eliminacyjnych od
nieśli zwycięstwa:
waga papierowa — Łukowsk'
(Pozhań), Sierpiński (Warszawa).
Bruszkiewicz (Grudziądz);
waga kogucia — Biczysko (Si
lesia Rybnik), Zydorowicz (Po
znań), Baranowski (Grudziądz),
Szczęsny (Szczecin) i Parafianowicz (Szczecin);
Waga piórkowa — Aranza
(Szczecin), Pietrzak (Warszawa),
Kaczorowski (Rzeszów), Gabriel
(Częstochowa), Polakiewicz (Gru
dziądz) i Szelongiewicz (Szczecin);
waga lekka — Janiszewski (War
szawa), Gajda (Białogród), Barto
szewski (Szczecin), Żak (Rzeszów),
Rybarz (Silesia Rybnik);
waga półśrednia — Janusz
(Szczecin), Gas (Rzeszów), Bara
nowski (Grudziądz), Sledziewski
(Warszawa) i Rzyniewski (Gru
dziądz) ;
waga średnia — Sas (Piła), Bed
narczyk
(Rzeszów), Pasłowski
(Warszawa), Polnik (Silesia Ryb
nik), Klaczkowski (Rzeszów), Wie
czorek (Rybnik) i Pietrusiak (War
szawa).
Sędziowali w ringu: Michołka
(Częstochowa) i Piasecki (Warsza
wa); na punkty —- Szcrocb. Szudziński i Kluczny-
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K ronika lokalna
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REDAKCJI . ADMINISTRACJI;
JELENIA GÓRA - ul. KeićjóWa 18, tal. 21-00, WAŁBRZYCH
- ulica Stalina 2, oBok Placu
Grunwaldzkiego; WROCŁAW
Ul. Kościuszki 49, tel. 253; BY
TOM — PI. Stalina 10, tel. 24-ii,
OLiWlĆE — ul. Zwycięstwa 31,
tói. 44-lS; SOSNOWIEC ~ ul. 3
M&js 23, tai, 82-479; CZĘSTO
CHOWA — Al. Najświętsze! Ma*
i-ii Panny 3S, tel, 21-87; KATO
WICE - ul.,3 Maja 12.
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Akcja siewna na Dolnym Śląsku
Przyśpieszyć re m o n t tra k to ro m

Wrocław (st). W związku z
ociepleniem i rozpoczynającą się
wiosną Czyni się na terónie Dol
nego Śląska ostatnie przygoto
wania do wiosennej akcji siew
nej. Tegoroczny wiosćnńy piań
przewiduje, obsianie na DCinym
Śląsku gruntów orńych, likw ida
cje, odłogów w gospodarstwach
osadniczych, zmniejszenie odło
Jelenia Góra (js). Jak stoego gów w' państwowych nierucho
Ozasu donosiliśmy, w dniach l — mościach ziemskich oraz przygo
® bm. miała wystąpić w Jeleniej towanie roli pod zasiewy ozime
Góise Opera Dolnośląska. Tym- w r. 1947.
czasem marzec już się kończy, a | Póntóważ jesionią 1946 r. dodótycnczas nawet nie wyjaśnio-1 konano w gospodarstwach osadno przyczyny zawodu. SpołeczCA- i niczych óbsiewa óziminami O&ókwo. jeleniogórskie pozbawiónó I jo 440 tys. ha, przewiduje się
zupełnie teatru w bież. sezon!
obecnie w wiosennej akcji ob
każdy występ teatru wrocław siew' blisko 488 tys. ha. Wyko
skiego wita z wielką radością.
nanie na czas siewów' uzależnio
WAŁBRZYCH. 'V tych dniach ne jest przeać wszystkim od siły
Szpital Miejski w Ziębicach prze- pociągowej, której brak daje się
nuańowafto na Szpital Powiatowy. szczególnie odczuwać na Dolnym
Dyrektorem Szpitala mianowano Śląsku. Osadnicy dolnośląscy po
dr Wróniewicza. Do niedawna szpi siadają ponad 63 tys. koni oraz
k i był przez okres- trzech miesię blisko 35 tys. sztuk bydła robol
cy nieczynny, wobec czego miesz czego, przy których użyciu bę
kańcy k i . ziębic byli zmuszeni uda- dzie można obsiać '45Ó tys. ha.
wać gię p pomoc lekarską dc Wro Pozostałe obszary obsiane będą
cławia i Paczkowa.
przy użyciu traktorów-, których
i WROCŁAW. (ZA?) Okręgowy Od Ministerstwo Rolnictwa i Reform
dział Praómyslowó-Rolny r.orgańizo Rolnych przyrzekło dostarczyć
wat na terenie Dolnego Śląska 3 jako pomoc- dla osadników.
punkty skupu skórek zajęczych, j Że znajdujących się obecnie na
króliczych, owczych, kozich itp.
Dolnym Śląsku ponad 2 tysięcy
Wr o c ł a w . Dyrekcja opery Doi traktorów. — 900 jest na cho
nośląskiej postanowiła umożliwić linie, reszta natomiast wymaga
iak najszerszym warstwom społe remontu. Przewiduje się użycie
czeństwa, a głównie młodzieży 1.590 maszyn do pracy normal
s-kolnej, uczęszczanie na przedsta nej, reszta zaś przerzucona bę
wienia operowe. W związku z tym dzie wyłącznie do orki ugorów.
Sobotę, 22. bm. o godż. 15 wysta
Jeśli chodzi o materiały pęd
wiony zostanie „Straszny Dwór“ ne. nic należy obawiać się spe
■isko pierwsze z cyklu przedstawień cjalnych trudności.
popularnych Opery.
.Tak już donosiliśmy, z pomo
Dyrekcja ustaliła jak najniższe cy w materiale siewnym korzy
®*ny, co przyczyni się w dużej mie- stać będzie tylko 27 powiatów na
n - do. wzmożenie frekwencji..
33 w województwie wrocław

skim. natomiast powiat#: Ka
mienna Góra. Kłodzko,' Wał
brzych, je iś iiia Góia, Bystrzyca
i Ząbkowice zostały wyłączone z
tej pomocy.
Uzyskano również kredyt siew
ny w wysókóśći 17 milionów zł,
k tó iy 'zostanie rozdzielony na po
szczególne powiaty, prócz sze
ściu wyłączonych. Jest to kredyt
wekslówy 9-rAiSsięczny, z któ
rego będą kórżystali rolnicy
bądź w formie pożyczek krótko
terminowych. bądź też średńiotermińo-wych. Krótkoterminowe
pożyczki mogą otrzymać repa
trianci przybyli w jesieni 1946 r.
słabo zagospodarowani. Ż pómócy mogą korzystać także ro ln i
cy, którzy p6ńióśli straty 2 po
wodu klęski gTyzońiów pólnyćh
(około 10 proc. zbiorów). Kredyt
średnioterminowy Otrzymają roi
nicy, osiedlający się oBSOhie, tj.

ci, którzy nie otrzymali dotych
czas pómoćy w ramach akcji
Siewnej, Oraz osadnicy,, lttórzy po
nieśli straty skutkiem piagi my
szy (powyżej 30 proc. zbiorów).
Rozdziałem kredytów dla po
szczególnych powiatów zajmie
się Wój. Komisja Siewną, roz
działem natomiast na poszczćgól
ne gmińy — powiatowi pełno
mocnicy akcji siewńej. Niektó
rzy osadnicy będą mogli doku
pywać zboże siewne i nasiona na
innych terenach.
Kredyt na nawozy sztuczne dla
Dolnego Śląska wynosi 11 m ilio
nów z| na takich samych warun
kach jak kredyt siewny.
Przydział nawozów sztucznych
dla woj. wrocławskiego zagwa
rantowany został w ilości 8 tys.
tón nawozów azotowych i fosfo
rowych. Nawozy potasowe moż
na nabywać bez ograniczeń,

Na poszczególne rodzaje upra
w y w gospodarstwach osadni
czych przewidziano następujące
obszary: uprawy zbożowe —
505,062 ha, paśtewne — 60,967 ha,
okopowe — 155,246 ha, strączko
we — 32,487 ha, oleisto-przemysłowe — 11,994 ha, przemysłowe
różne — 3.126 ha, warzywa —
8,918 ha i wreszcie pod nawozy
zielone i ugory czarne — 46,359
ha.
Tak przedstawia się ogólnie
tegoroczna akcja siewna na te
renie Dolnego Śląska. Najważ
niejszym problemem będzie za
stąpienie braków siły pociągowej
traktorami, z których, jak wiado
mo, znaczna część nie została w
Ciągu okresu zimowego wyremon
tcwana. Warunkiem więc powo
dzenia akcji siewu wiosennego
będzie jak najszybsze wyremon
towanie traktorów.

Kara śmierci i dożywotniego więzienia
E^ttog dwudniowej „akcji * bandyckie! szajki

Produkujemy wagony
pullmauowskie i węglarki
Wrócław (ZAP).
Państwowa
Fabryka Wagonów produkuje obecnie serię wagonów pulłmanow
śkich konstrukcji niemieckiej.
W najbliższych tygodniach fa 
bryka rozpocznie produkcję wa
gonów puilmanowskich lekkiego
typu, nowej polskiej konstrukcji
powojennej. Będzie to ten sam
typ wagonów, którego produkcję'
rozpoczęła już fabryka Cegiel
skiego w Poznaniu.
W ubiegłym miesiącu Państwo
wa Fabryka Wagonów wyprodu
kowała ponad 400 'węglarek po
wojennego, lekkiego typu spawa
nego W -29. których nośność jest
o 20 proc. większa od przedwo
jennych. Przewiduje sie duże
możliwości eksportu za granicę.

YM CA — ogniskiem
kultury
Jelenia Góra (js). Ognisko pol
skiej YMCA w Jeleniej Górze
wykazuje w ostatnich czasach
ożywioną działalność, zwłaszcza
na terenie szerzenia ku ltury
wśród młodzieży. Dział k u ltu ra l
ny zapoczątkowano zorganizo
waniem chóru mieszanego, który
w niedługim czasie rozpocznie
objazd Ziem Odzyskanych z re
pertuarem polskich pieśni regio
nalnych.
Dalszą pozycją działu k u ltu ra l
nego jest zorganizowany już kurs
ry tm ik i i tańców narodowych
dla dzieci i młodzieży, a w n aj
bliższym czasie-także i dla doro
słych. Nakładem wielkich kosz-.
tów wykonano piękną salę impre
zową, na której w najbliższych
dniach odbędzie się szereg od
czytów i artystycznych wystę
pów.
Głód polskiej książki na tych
terenach YMCA będzie zaspoka
jać własną biblioteką, na którą
otrzymała
dotację w kwocie
300.000 złotych. Czynna już od 2
miesięcy czytelnia daje uczestni
kom możność korzystania ze
wszystkich wydawanych w Pol.
sce oraz wielu zagranicznych esza
sopism i dzienników.
_____

Wałbrzych. Jak już donosiliśmy
Adamski Stanisław lat 25 po- (Józefa Moń, b. więzień i politycz
25 i 26 stycznia b. r. zaalarmo ćhodżący z Kamieńca Podolskie ny niemieckich obozów koncen
wały Wałbrzych pogłoski o sca go z wykształceniem 7 klasowej tracyjnych, osierociła troje nie
lającej na terenić miasta szajce sfckóły. pówszśćh., żołnierz arm ii letnich dzieci).
Zbrodniarze, uciekając w kie
bandytów. Dokonała ona w pierw Andersa, wielokrotnie odznaczony
szym dńiu dwóch a w następnym tak polskim i.. jak i angielskimi runku domu. natknęli się jeszcze
czterech ulicznych napadów, z medalami i krzyżami, obecnie na samotnego przechodnia Pie
których jodan skończył się tragi górnik, ma już za śóbą przeszłość trzyka, którego pobili i doszczęt
czną śmiercią dwójgą młodych lu  przeszkolonego w swoim fachu nie obrabowali.
te n krótki, leciz krwawy występ
żłótóe ją f bandyty.
dni.
Biwan Władysław lat 31 urodzo skończył się. jak zaznaczyliśmy,
Po tym krwawym występie
dwaj członkowie szajki udali się ny w Lublinie, posiadający w y na stacji kolejowej Śtarzyny.
Sąd w składzie przewodniczą
na stację Śtarzyny. gdzie Ktezęli kształcenie 6 klas gimnazjalnych,
terroryzować pasażerów. Tam u- żołnierz a rm ii Andersa, również cego sędziego dr. Stojanowskiego
ję ii ich funkejonariuśfee i osadzili wielokrotnie odznaczony został po. oraz ławników dr. Kórnickiego i
powrocie dp krajunajpierw ko Kowalskiego skazał Biwana W ła
w więzieniu.
20. b. m. odbyła Się przed Są mendantem Straży Przemysłowej dysława na karę śmierci. Adam
dem Karnym w Świdnicy, wydział a później milicjantem. Karany ski Stanisław skazany został na
zamiejscowy w Wałbrzychu roz był on wielokrotnie dysćyplinar karę dożywotniego więzienia z upraw* w trybie doraźnym, prze nie tak przy wojsku jak i w dal tratą praw honorowych i obywa
ciwko sprawcom dwudniowych szej swojej karierze, jest typem telskich na zawsze. Chojna Anto
JELENIA GÓRA. plan prac zwie ne. W ten sposób najwięcej uczą rabunków i morderstw. Przewód zdemoralizowanego przez wojnę ni otrzymał karę 15 lat więzienia.
c y c h -z konserwacją dróg w po-I szczane ’miejscowości kuracyjne i
wiecie jeleniogórskim na najbliż- j uzdrowiskowe będą miały doske- sądowy, na podstawie zeznaj)! człowieka
Chdjiia A n to n i, lat 30, również Zarządzenie zasługujące na uznana
Rzą przyszłość przewiduje w pier- , nałe połączenie drogowe, co r.:e- świadków i ©skarżonych, wykazał
Wsz.yrn rzędzie gruntowną naprawę wątpliwie przyczyni się dó ożywi«- w całej pełni win? trzech młodych z Lublina, analfabeta, poszukamorderców.
. i wany przez lubelskie Władze Bez
^! “g na trasie Jelenia Góra — Kar- nia ruchu turystycznego.
ea<» — Szklarska Poręb* — Wie-1
.
, T. . _
W świetle oskarżenia prpkura-l pieczeństwa, jest .typem wybitnie
uiec zdrój
' .
i Rejonowy Urząd Drogowy już
W a r s z a w a . (PAP) Minister raża na nieproduktywną stratę
| dziś gromadzi potrzebne materiały tora zarysowały się wyraźnie abró j zbrodniczym,
Wstępne prace konserwacyjne i 1i organizuje zespół pracowniczy, dnicze sylwetki trzech bandytów, | Szajka trzech wykolejeńców, Adm inistracji Publicznej zwrócił czasu.
Przy ocenie kw alifikacji służ
naprawy rozpoczną się w pierw- aby z chwilą nadejścia odpowiea- jak też i przebieg ich krótkiej Zorganizowała się w Białym Ka uwagę w specjalnym okólniku do
•aSyeh dniach maja, kiedy tereny ! niej pory przystąpić niezwłocznie lecz brzemiennej w .zbrodnie fizia mieniu w mieszkaniu Adamskie urzędników na potrzebę bardziej bowych urzędników zwracać na
przydrożni będą zupełnie wysuszo- do wstępnych prac.
go. Bierwótrtym zamiarem szajki wnikliwego ustosunkowania się do leży specjalną uwagę na ich w ła
talności.
ściwy stosunek do interesantów i
uzbrojonej w skradziony przez Bi interesantów.
uwzględniać ten moment przy
w*na na M ilicji (Obywatelskiej w.j Minister zalecił zwrócenie szcze- wszelkich awansach.
I Dzierżoniowie rewolwer, oraz w j gólriiejszej uwagi na właściwe u| sztylet, była wypfawa do Bożój | stosunkowanie się do obywateli,
Góry po świnię” która zamierzono 'załatwiających swe sprawy w uGminne komisje
ukraść jednemu z tamtejszych o- rzedach i nadawanie prośbom
przeciwpożarowe
ich najbardziej odpowiedniego
sadników.
Jelenia Góra (js). Na podstawie
pod względem celowości kierun
, ..^cocław (st) Odroczony przed radzieckiego. Jako wynagrodzenie po uwzględnieniu ustawy amnePo .drodze jednak w tunelu na ku. Minister podkreślił koniecz nowej ustawy o częściowej zmia
muioma tygodniami proces człon-: za pracę konspiracyjną w MWP. styjnej darowano im zupełnie» tknęli się trzej bandyci na pijaną
ność bezwzględnie sprawiedliwe nie ustroju samorządu teryto
w w nielagainej organizacji MWP Kotr.ender otrzymał 2 tys. zł za- Aleksandrowi
Trojanowskiemu
. ^Odzież Wielkiej Polski; został liczki, a później ok. 20 tys. zł ńa darów ano również W’ całości ka parę. Skuszeni okazją, obrabowa go i jednakowego traktowania rialnego, powołane zostaną ma
li kobietę, zabierając jej płaszcz wszystkich obywateli i wprowa terenie całego Dolnego Śląska
r ^ l 0jWi ony w Piątek, 21 bm. finansowanie dalszej pracy kon rę 3 lat wiezienia.
1 torebkę. Po tej eskapadzie w ró dzania najdalej idących ułatwień gminne komisje przeciwpożaro
i,fv fa R’9i cnowym Sądem Wojsko spiracyjnej. Pieniądze nadeszły
c ili do domu. gdzie okazało się, dla interesantów, zwłaszcza nie we dla współdziałania z przeło
: : i m- W sobotę zapadł wyrok w ze źródeł w Londynie za pośród-j
*ł C Z ło n kó W b a n d y
żć zrabowane rzeczy przedstawia zamieszkałych w siedzibie urzę żonymi gmin i sołtysami gromad.
sensacyjnym procesie, w
W skład gminnej kom isji prze
£
aM
K
! o s a d z o n o ju ż w w ię z ie n iu
Prawie wszyscy oukarieni S ”
ją małą wartość. Postanowiono dów.
ciwpożarowej wchodzą następu
Wałbrzych. W dniu 1» bm. Ko_ więc pójść na dalszy „zarobek“ ,
■u, st“ (ieaiaHii Politechniki w ro znał się do winy.
Okólnik poleca podległym urzę jący członkowie: burmistrz wzgl.
cławskiej.
Dalszymi oskarżonymi są: Kam menda M. O. na miasto Wałbrzych W rezultacie drugiego napadu na dom nie wyznaczać nierealnych
w ó jt gminy, urzędn.ik gminny, de
na ślad groźnej bandy
y jffk Wynika z przewodu sądo- pel Jan, Stanisław Trojanowski, natrafiła
niejaką Kaczyńską, przynieśli do terminów przyjęć i nie przestrze legat Gminnej Rady Narodowej.
główny oskarżony, Zenon Aleksander Trojanowski, Józef rabunkowej, która od szeregu mie domu również płaszcz i torebkę. gać rygorystycznie i bezdusznie M ilic ji Obywatelskiej oraz rejo
Czesław
Paiaska aięcy dokonywała rabunków i
Oznaczonych godzin pracy, co na- nowy, względnie grodzki komen
fl“ er u tk n ą ł się w czerwcu Dziurżyński,
-W następnym dniu 26 stycznia
r- , r '. na terenie Częstochowy i oraz Boczar, Z w yjątkiem dwóch, kradzieży na terenie miasta i po
dant Straży» Pożarnej.
w
niedzielę,
po
całodziennej
p
ija

wiatu Wałbrzych.
walw
7'e współtowarzyszami wszyscy są studentami Politech
W ten sposób stworzone komi
Dotychczas ujęto 9 członków tyce z», pożyczone pieniądze, w y
niki.
in s p ira c y jn e j z czasów,
sje przeciwpożarowe będą doko
bandy
i
odebrano
2
pistolety,
ka
brali
się
bandyci
do
Solić-Zdroju,
W
w
yniku
rozprawy.
Sąd
ska
ń.
i za ich namową zgodził
nywały lustracji wszystkich nie
rabin oraz 1 granat. Zatrzymani gdzie obrabowali z futra, gotów
¿ .tr® Wstąpienie dó MWP, niele- zał głównego oskarżonego, Kofraftcłszek Pietranek
ruchomości na terenie gminy z
organizacji, gtanowiącej mendera na 9 lat więzienia t « są pracownikami kopalni „Miesz k i i 'złotego zegarka , niejakiego
punktu widzenia bezpieczeństwa
mistrz malarski, były dłu
ekspozyturę Stronnictwa
'
Naro- zas.tosowa.nia ustawy amnestytacj, ko“ w Wałbrzychu. Są to: Wa Starzyńskiego. Łup sprzedali na
pożarowego, utrzymywania w na
uowego
goletni
Starszy
Cechu
Ma
lenty
Iwanowaki.
Bronisław
TemLondynie i aopairy- Jau Bampel otrzymał 8 lat więtychmiast
znajomej
paskarce
leźytym porządku poddaszy, do
w»ne
larzy
w
Sosnowcu,
zmarł
boran.
Edward
Chały,
Job
Kurt,
,,a - stamtąd w "materiał pro- zicuia, prsy czym na podstawie
mów mieszkalnych. Będą one rów
Chfti Wojner za 9000 złotych.
unia
21
bm.
Pogrzeb
odbę
Jóssef
Marszalek,
Józef
Chaehuła,
■•a*and°Wy i fundusze. Komeader amnestii kara ta została tuu
nież wyznaczać miejsca i odle
Wkrótce
potem
óbraPowali
nie
dzie
się
dnia
24
bm.
o
godz.
Józef
Kozłowski
i
Stanisław'
Woj
.‘j złożeniu przysięgi or::vjął pseu zmniejszona do lat 4. Trojanowski
głości stert i stogów siana od za
16' z domu żałoby W Sos
jakiego Kobzę.
Ciechowski.
0^ lTTi „Dobosz“ i 'podjął" się zor- Stanisław i Boosar ¡¿ostali
budowań mieszkalnych czy go
nowcu przy ul. Kuźnica 29,
Ujęci przyznali się do pięciu
Po pijatyće w barze, przy ul..
cv w anta placówek‘ organika- «i P» « lat więzienia na pbflstaspodarczych, a ponadto spraw
do kościoła w Starym Sieijm ycn na te-^-nie Dolnego Sla- wie amnestii zmniejszono im ka- napadów rabunkowych i kilku Róli-Źymiśrskiego. już'o godzinie
dzać u obywateli należyty Stan
CU.
iwa:
on studentem"Polttech- ca do lat 3. Dziurżyński i Paletka kradzieży. Pościg za dalszym: 11, wracając do domu. natknęli
narzędzi przeciwpożarowych, czu
W Zmarłym Cech Mala
^ ¿ w e r b o w a ł do organizacji, ótwsymali karę 5 lat więzienia, ale członkami bandy 'trwa.
się na idących Józefę Moń i Józe
wać nad zachowaniem środków
rzy traci, drogiego kolegę.
fa Matogę, na których ńa.padli w
ostrożności, uświadamiać ludność
p,
-v1
Cześć Jego pamięci!
o przepisach przeciwpożarowych.
celach rabunkowych. Wobec opo- j
TadaJWsz^m zwerbowanym był
Cech
Rzemiosł
Komisje zainteresują się wresz
ru ofiar rabunku. Biwa.ii oddał
sącz« S Czupryn, dotychczas je-1
Budowlanych
w
Sosnowcu
cie pozycjami budżetów gmin
stano-?,1® hJ^ty, który podjął się!
dwa strzały z bliska, raniąc śmier
1307
nych przeznaczonymi na akcje
MWp ź'“Ka szófa organizacyjnego
teinie tak mężczyznę, jak i kobie
Nowy
zarząd
podejmuje
energiczną
akcie
przeciwpożarowe.
do o,.*8® Dóldy Śląsk. Następni
tę. Skutkiem ran oboje zmarli.
ta. j^ ® h iz a c ji' zóstali wciągnięci
Jelenia G.óra (ja), W ub. tygo cjami pokrewnymi, związkami
i w - Jó*ęf ‘ Bocżar, Stanisław dniu odbyło się w Jeleniej Górze żawódowyMi, partiam i politycz
1?ójanow-i- i Jan Hampel, któvjy-jTj:'-®«,»
walne zebranie L ig i Kobiet, ha nymi, władzami administracyjny
się dalszej pracy cr- którym został wyłoniony nowy mi itp'.
•^cyjnej.
zarząd. Na zebraniu stwierdzo
W jeleniej Górze, cieplicach,
WKf°mender
» ^ r,aer utrzymywał stały no, że Liga Kobiet nie była zare Sacząśnowie' znajdują się domy
L i cteHrainym kierownic- jestrowana, a stan organizacyj bedąCS własnością Zarządu Głów
I
MWP,
mianowicie kierów- ny pozostawia dużo do życzenia. nego. Liga korzysta z nich zatem
-hi występującym pod pseud.
Na istniejących 5 kół w powie w nie wystarczającej mierze.
■Gó^kl“,
ę**
j oszefem organizacyjnym cie, a mianowicie w Kowarach,
Ostatnio zorganizowano śzkóię
Warszawa (PAf5), W Warsza Radio do repatriantów polskich trwać w ciągu kwietnia, maja
wychowania Karpaczu, Cieplicach, Piotrow i
hotelarska,
która
miała
rozpo
wie
bawi Szef Wydziału Repatria premier Cyrankiewicz. Przemó i czerwca.
a -ź .fl --Tcmaizewaki“ oraz pnele- cach i Chójnastaeh, jedynie K a r cząć wykłady w pierwszych
Do obecnej chw ili zanotowano
cji
i opieki Społecznej M isji wienie będzie nagrane na płyty,
wydziału wychowania ps. pach wykazał znaczniejsze owo
dniach marca. Dótyćhezas nie UNRRA w Pólsćfe, Róland Ber celem przesłania do stref oku następujące zgłoszenia powrotu
repatriantów' do Polski: ze strefy'
»le w
2
spotyka! ce* «wej pracy,
pacyjnych.
s>ę W Katowicach.
Nowv zarza.d Lig i zorganizo otwarto jej jednak z niewiado ger, W tych dniach odbył on
W strefach okupacyjnych prze amerykańskiej — 60.000, z b ry 
mych
przyczyn.
dłuższą
konferencję
z
min.
Pracy
k ilk. u -pierwszych
tyjskiej — 100.000, ze środkowego
Październiku ub. r. odbywa- w ał w"
.. ciągu
—
.
„Tydzień Kobiety“ zorganizo i Opieki Społecznej — Rusinkiem, mawiać będą również przez ra Wschodu ok. 33.000.
miodS konsPkacyjne zebrania w dm urzędowania dwa nowe kola,
dio
generałowie
i
dowódcy
po
na
której
omówiono
akcję
re
n; 2Kaniach oskarżonych, gdzie' a mianowicie *w hucie szkła tećh- wany .przez Ligę w Jeleniej Gó
Według zapewnienia p. Berge
szczególnych stref, nawołując re
7^0 ^
Udania i cele orgańi- nicznego i jeleniogórskiej fabry rze, zakończony został wielkim patriacyjna ze stref okupacyj- patriantów do powrotu do O j ra, UNRRA jest całkowicie przy
ki, ]ł;
usunięcie obeonego Rzą- 1 ce kartónaźy. Ponadto Zarząd kiermaszem, którego dochód prze nyc^: frattouakiej, angielskiej i czyzny.
gotowana do wypełnienia swoich
ustroju Paiustwa Poi-i L ig i uchwalił nawiązać ściślejszy znaczono na budowę „Domu Po- amerykańaklej.
Kampania repatriacyjna ma zadań w akcji repatriacyjnej.
IV
niedzielę
przemówi
przez
i zerwanie sojuszu polsko- kontakt ze wszystkimi orgąniza- i godnej Starości“.

Naprawa dróg dolnośląskich

0 należyty stosunek urzędników do interesantów

W yn ik sensacyjnego procesu
przecim ko czło n ko m »MW P« ir e W ro c ła w iu

Liga Kobiet ir Jeleniej Górze

Wzmożenie akcji repatriacyjnej
2 0 0 tysięcy osób chce wrócić do kraju

D ZIEN N IK

Strona 6

Obwieszczenie
o licytacji
Podaje się do wiadomości, że w Zabrzu w
dniach od 24 do 28 marca 1947 r. będzie się od
bywać sprzedaż z licytacji różnych artykułów
spożywczych, przedmiotów oraz
urządzenia
domowego a między innymi podwozia i motoru
samochodu ciężarowego, przy ul. Szopena nr. 3
(dnia 24. III . 1947 r.) oraz urządzenia kabaretu
„Fregata przy placu Dworcowym nr. 3 (dnia
26. III . 1947 r.).
Bliższych informacji udziela Urząd Skarbowy
w Zabrzu, pl. Warszawski nr. 10, pok. 6.
Naczelnik Urzędu Skarbowego
1323
(—) Wł. Chaładaj)

UBEZPIECZALNIA SPOŁECZNA
W CHRZANOWIE — ogłasza

Zjednoczenie Przemysłu Ceramicznego |
Okr. Bolesławickiego z siedzibą w Ziębicach (D. Ś ląsk) j

NA TERENIE M IAS TA ZABRZA
Na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie
budowlanym i zabudowaniu osiedli oraz dekretu
z dnia 5 września 1946 r. (Dz. U. R. P. N r 47,
poz. 266) o rejestracji i zatrudnieniu fachowych
sił technicznych z dziedziny budownictwa na
rzecz odbudowy kraju zarządzam w terminie oo
dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia br.

r e je s t p a c ję

ZDOLNY kannelkarz znajdzie
natychm iast pracę. Zgło^zenja
pisemne do C zytelnika G liw i
ce pod ,,Karm eikarzu . 500og
WOŹNICA cJo rozwożenia ^eiiio
niady i piw a
OBCIĄG ACZE
lub OBC IĄG ACZKI
do lemo
n iady i piwa potrzebni. £ ato .
wice, ul. Krakow ska
10
od
godz. 8 — 17.
4932g
FR Y Z JE R K A
m anikurzys tk a
potrzebna.
Podać
w a ru n ki;
K łodzko; firm a „C reo “ . I519d
ZDOLNI a kw izyto rzy
."agenci)
branży chemjczno-gospodarczej
poszukiwani na teren wojewódz
tw a śląsko-dąbrowskiego oraz
D olny Śląsk. Zgłoszenia pisein
ne z życiorysem: B iuro nardlowe „ lie t a “ K ra k ó w ’ K arm elic
ka 29.
"073g
BETO NIARZA
fachowca
do
w iększej roboty na własny ra
chunek ; rybaka st.awowca po
szukuje
M alski,
Tarnow skie
Góry. Krakowska 6.
lóoog
STARSZA
służąca z wojowa
niem może się zgłosić.
Irena
N izińska,
Chorzów, Wolności
36.
5048g
UCZENNICA fryzje rska pofrzeb
na od zaraz. KatowUm-Załeże,
ul. Wojciechowskiego GO
ó040g
POSZUKUJĘ k a s je rk i ze zna
jomością rachunkowości. W ia
domość: Dziennik Zachodni By
to m pod „In te lig e n tn a “ . 5030g
MĘŻCZYŹNI pofrzebnj do ro
bót £:eranveh.
Płaca akordo
wa. Zgłoszenia:
Przedsiębior
s tw o
Inżynieryjno-Budowlane,
dawn-ej Bf'ton-Monia, pod Za
rządem Państwowym,
Bytom,
ul. Jagiellońska 15.
5029g
FACHOWCA do wyrobów Rzkła
laboratoryjnego
p rzyjm ę' bez
gptow ki na spólnika.
O ferty
f i r n i e ” PAP“ K raków
R y
nek Główny 46, dla ..9761-. *
______
153od
R UDZKIE

Zjednoczenie Prze.
0Weg? Przyjmie 3
k a lM a to ro w -sp e cja lif-tó w
dla
badarm
analizy kosztów wła
snycb i planowania
kosztów.

t?
,,2r ia . HZPWKOsztow własnych,
_____

"W a t
Koda $1

(PAP) 1541 ii

R UD ZKIE
Zjednoczenie Prze.W o lo w e g o
przyjm ie
nafychm .ast
k ilk u techśjków
obeznanych z płuczkami •• , ortow M aroi.
Zgłoszenia
pod
n„Z IT
4P yrekc» Technicz.
y - Rud* ŚI.
(PAP) 1542d
FR YZJE R KĘ, dobra sitę przv j
mę natychm iast. Tunder Jan,
Tarn. Góry, Krakowska 14
15l0d
K A M A S ZN IK potrzebny zaraz
do pracowni obuwia. W arunki
dobre _ według umowy.
Mal;_
nowski,
Grodków. Warszaw
ska 12. Śląsk Opolski.
loOOd
FR Y ZJE R K Ę damską, fryzje
ra męskiego oraz panienkę do
nauki.
zaangażuje
lwowska
firm a, Opole, Kościelna. 1525d
STEN O TYPISTKA
do
firm y
w ydawniczej poszukiwana. M.
A rct. W rocław, R ejtana 1 (róg
Stawowej).
4884g
OGRODNIK
samodzielny po
trzebny.
M ajątek
Wieszowa
pow. B yfom . W a ru ffki lobre.
5011g
POMOC domowa potrzebna do
bezdzietnych. Skład Urbański,
Katow ice, Koścfuszki 10. 4971g
K R A W IE C K I
czeladnik
po
trzebny zaraz. Ż w irki i W igu
r y 7 K atow ice.
4967g

POTRZEBNA
zdolna
ekspe
d ie n tk a z branży obuwniczej.
Sosnowiec Modrzejowcka 2.
4981g
POTRZEBNA ekspedientka ru
tynowana do sklepu z apara
tami
radio wyńai i częściami
rowerowymi,. Katowice, W oje
wódzka 5.
4987g
P IE L Ę G N IA R K A w y k w a lifik o 
wana do 3 miesięcznego dziec
ka na dobrych warunkach na
ty c h m ia s t pofrzebna. Katów,'
ce. Plebiscytowa 20 m. 8.
4976g
UCZEŃ p -eka rski
zaraz
po
trzebny.
K afo w ice , Karbowa
31. Piekarnia.
4964g
C ZE LA D N IK
kraw iecki
po
trzebny. Katow ice,
Warszaw
ska 36.
4963g
SAMODZIELNEGO
mechanika
samochodowo - motocyklowego
poszukuję od zaraz. „A u to fe ch
n ika “ Chorzów', K a to w icka 40
tel. 407-25.
4958g

Posad poszukują
ZDOLNY cukiernik poszukuje
pracy w' charakterze cu kie rn i
ka deserowego lub kierow nika
Zgłoszenia
Czytelnik Gliwic«
ice
pod „Z d o ln y “ .
4.945g

(stacja kolejowa Ziębice) Telefon N r 373

}

poszukuje zaraz

j

1 inżyniera-mech. na kier. ruchu
|.
1 st. techiłika-mech. z długoletnią praktyką ;
warsztatową
1 teclin. budowl. z prawem podp. planów
3 techników-ceramików
1 majstra-ceramika do przeróbki mas
1 elektromontera z praktyką fabryczną
1 maszynisty parów, z prawem jazdy
1 modelarza gipsowego wykwalifikowanego
3 palaczy ceramicznych na kamionkę
1 ślusarza-hydraulika
2 szlifierzy na kamionkę
10 formierzy ceramików
1 księgowego-bilansistę
2 księgowych samodzielnych
1 kalkulatora finansowego
1 referenta do Wydz. Planowania
1
„
'„
„
Finansowego
1
„
„ Ref. Pracy i Płacy
1
„
„ „
Zaopatrzenia
3 kreślarzy

Rejestracja Inżyn., techników i majstrów

wszystkich inżynierów, techników i majstrów
zamieszkałych na terenie miasta Z a b r z a .
Kto nie dokona obowiązku zarejestrowania
się, na podstawie powyższego rozporządzenia,
podlega karze aresztu do trzech miesięcy i grzy
wny do 30,000 zł, albo jednej z tych kar.
Rejestracja odbywać się będzie w Zarządzie I
M iejskim (Miejski Nadzór Budowlany),, pok . |
408, 4 piętro.
Wiceprezydent Miasta Zabrza j
(PAP) 1309
(Inż. K. Zok)

Warunki do omówienia na miejsecu. Za
pewnione mieszkanie, stołówka i ogródki
działkowe.
1262

FACHOW A
spódn,{czarka po
szukuje pracy.
Gliwice. Ple
bańska 7, m. 5.
>
5067g
K W A L IF IK O W A N A
ka obejmie
zarząd
poczynkowego lub
go,
najchętniej
O ferty
kierow ać:
Bytom pod ,,6348“ .

kierownicz
domu w y
zdrowotne
całoroczny.
C zytelnik,
5062g

K R A W IE C
damski poszukuje
posady w o kolicy K a fo w ic . Ofe rfy C zyte ln ik K afow ice p°d
„6339“ . *
'
5050g
SZOFEĘ — m istrz, mechanik,
32 lata p ra k ty k i, przyjm ie pra
cę od 10 k w [e fn ia :
k ie ro w n i
ka. m istrza garaż, lub na wóz
w dobrym sfanle. Miejscowość
obojęfna,
mieszkanie pożąda
ne. Zgłoszenia z podaniem wa
runków' kierow ać: B yfom , Katow fcka 37, m. 4, Paweł Szust
5044g
BUCHALTER-biłansiSfa z w yż
szym wykształceniem .
długo
letnią p ra k fy k ą w bankowości
•' handlu. zawRze na k ie ro w n i
czym stanowisku, organizator,
syst. p rzebifk. poszukuje od
powiedniej pomady fy lk o w Ka
fow.fcach. O ferty D ziennjk Za
chodni K a fo w ice pod „ 6321“ .
5036g
OSOBA intelig en tn a , stargza,
może się zająć domem w K a to 
wicach. O ferty C zyte ln ik K a
towice pod ,,6322“ .
5034g
UCZEŃ
sklepu
spożywczego
la t 17 poszukuje posady. Ofe r fv C zytelnik K afow ice pod
„0248“ .
4979g

B IE G ŁA maszynistka
szuka
pracy popołudniow ej.
O ferty
do C zyte ln ika Kątowy je pod
,.K a fo w ice “ .
4977g

IN ŻY N IE R
budowlany, m iej
scowy, miody, energiczny, obeznany w robotach ziemnych
i
żelbefonowych.
poszukuje
posady.
Zgłoszenia
Dziennik
Zachodni
Byfom.
pod „Tnżyn je r K .“
5027g

PO C ZĄTKUJĄC Ą, zdolna, mło
da m aszynistka pogzukuje po
sady w B ytom iu lub K atow i
cach. Zgłoszenia
D ziennik Za
chodni
Bytom pod „Z d o ln a “ .
______
'
5028g

T K A C Z K A do w arsztatu ręcz
nego, zdolna do wszystkich ro
bót, poszukuje pogady na D ol
nym Śląsku.
O fe rfy D ziennik
Zachodni Bvfnm and ..Tkacz
ka“ .
“ 025g

i

K a p n ą

BUCHALTER
(początkujący)
poszukuje posady w K a to w i
cach lub o kolicy, ła s k a w e o
fe rty pod
„6287“
C zytelnik
Kafow ice.
4960g

K S IĄ Ż K I
niem ieckie
Księgarnia
kodem ski

GOSPOSIA sfargza in te lig e n t
na zajmie siQ "gospodarstwem
jednej osoby. O ferty Dziennik
Zachodni K afow ice pod 4654.
4991g.

O L E JK I perfum eryjne, m enfol;
olejek m iętow y; glicerynę, su.
rowce kosm etyczne zakupi każ
dą ilość ijE N O L A “ Łódź, Na
piórkowskiego 24; fe l. 177.00:
Przedstawiciel. K a fo w ic e .L ig o
ła, Poleska 3. fe l. 253.83.
(P A D I077d

SZOFER-mechamik,
la t 32,
z
12-lefnią p ra ktyką
noszukuje
posady.
Zgłoszenia
Dziennik
Zachodni B yfo m pod .Szofer“ .
__________________
5032g
H ANDLOW IEC
branży żelaznej. pogiadający
długoletnią
p ra kfyką , biegły w dziale w yl
robów walcowniczych, narzędzi
okuć budowlanych
i
meblo
wych, arm atur, artyku łó w ga
ni tarnych.
kanaljzacyjuych' i
technicznych, jakoteż materia
łów
budowlanych
pogzukuje
odpowiedniej
posady w prze
myśle
lub handlu w K a to w i
cach wzgl. najbliższej o kolicy.
O fe rty C zyte ln ik Katow ice pod
„6358“ .
5072g

4 A

N AUKO W E polskie,
kupuje — sprzedaje
— A n fy k w a m ia Ni
K a fo w j« , Jana 14.
I402d

TŁUSZCZE wszelkiego rodzaju
zakupują i w ym ieniają aa m y
dło Śl. Zakłady Przem. T łu sz
czowego K o łlą ta j-S tra h l. K a fo
w.Jce, B rynow ska 1.
1484d
ZN AC ZKI
pocztowe, płacim y
najlepiej. Warszawa, A l. Je
rozolim skie 32, F ila te lis ty k a .
1444d
KUPUJEM Y
parafinę eumaro.
nu. kalafonię, w oskj, oleje: rze
pakowy, konopny, ln ia n y, ko 
kosow y.
W y tw ó rn ia „ W a f“ ,
Objazd 12, telefon
62243.
5018g

w Vw y y y V *

K A M IE N IC Ę , dom lub
w illę
w okolicy parku
Kościuszki
w Katowicach kupię. Zgłosze
nia D ziennjk
Zachodni
pod
„G o tó w ka “ .
.
4795g

MEBLE
nowoczesne używane
kupuje Skład m ebli. K a to w i
ce, M łyńska 14.
1539d
KU P IĘ m otocykl 100 — 125 ccm
na s fa rfe r. Zgłoszenia _K a ło 
wiec, Ż w irki i W ig u ry 5/11.
4975g

R A D IO A P A R A TY
i wszelkie
lam py radiowe kupuje K u k u l
ski, "Kafowice. 3 Maja 20.
,
I459d i M ASZYNY s zewskie, klam rów
kę i pucerkę, kupię. Zgłosze
4689g
SEGREGATORY używane, ma n ia tel. 71063.
szyn ki do segregatorów w każ
dej ilości zakupuje ,,Rekord“
Katow ice,
Słowackiego
28,
fe l. 31.558.
L417d

Katowice, Opolska 6,
tel. 311-85.
(1305)
IN TR O LIG A TO R S K Ą
prasę,
maszynę do cięcia papieru, za
kupim y B yfom . fe l- 23-74.
.
l523d
POSZUKUJĘ magzynę ł.uehalte ryjną sysf. ..Remington“ . Ofe rty do Dzjennika Zachodnie
go pod ,„6293“ .
4949g
KU P IĘ m ofocykl 200 lub 123
ccm w dobrym ufanie. O fe rfy
C zytelnik K afow ice pod ,,JB “ .
4961 g
DOMEK
jednorodz,{nny kupię
zara.z.
Miejscowość obojętna.
Niedaleko od stacji kolejow ej.
O fe rfy do Dziennika Zachod
niego pod „D om ek 22“ . 4952g
K U P IĘ korek do iz o la c ji chłód
u,i„ Babiński Franciszek. K ato
w ice, Warszawska 13, telafon
407-87.
‘
5075g
KU P IĘ pianino bez mechaniki
k la w ia fu ry .
O fe rfy C zyfe ln ik
K a fo w ice pod „6356“ . 5071g
K U P IĘ m otocykl od 98 - 200
ccm w dobrym s i ani e- O ferty
C z y te ln ik K afow ice pod . Mo
to c y k l 16“ .
5064g
S P Ó ŁD ZIE LN IA
Spoż. Zjedn.
Przem. Cynkowego w B yto m iu
u l.
Siemianowicka 94,
kup,i
plandekę
nieprzemakalną^ na
samochód.
5061g
OPONY, d ę tk i 1050X20, 500 —
5 50 X 1 6 500 — 5 5 0 x 1 7 , 900 X
20 natychm iast kupię. O fe rfy
. ARGUS“ K a fo w ice , Mariacka
5, fe l. 350-51.
5059g
K A R P IE hodowlane zakupi więk
szą ilość M alski,
Tarnowęskie
Góry, K ra kow ska 6.
5056g
K U P IĘ
opony 270 X 20 lub
975 X 20 oraz 525 X 16 *ylko
w dobrym stanie wraz z dętką.
Juliusz B a rtn ik , M ikołów , fel.
211-81.
5051g
K U P IĘ
skrzyn ię radiową, bez
lamp.
Katowice, Sienkiewicza
22, m. 7.
.
5042g
P A R A FIN Ę
—
w oski zakupi
W y fw ó rn ia
chemiczno-spożywcza „ E L K O “ ,
G liw ice, Cho
rzowska 15, te l. 44-07.
4978g
M OTOCYKL
350 lub 2-jO^ccm
w dobrym stanie Łupię. K a to 
wice, Słowackiego 24/7. 5039g
FR E ZA R K Ę
i
rów niarkę do
drzewa ku pim y. Katow ice, Opolska 18/2, t e^e^ 355*24.
5012g

WYTWÓRNIA WAGONÓW I MOSTÓW
W CHORZOWIE, UL. HUTNICZA NR 7
TELEFON 417-54
ogłasza

przetarg nieograniczony
na wykonanie:
1. Roboty ziemne i budowa nowych garaży
samochodowych;
2. W nowobudującej się szatni robotniczej:
a) centralne ogrzewanie parowe niskoprę
żne,
b) urządzenie do gotowania ciepłej wody,
c) instalacja wodociągowo - kanalizacyjna:
3. Pokrycie blachą falistą dachu nad gene
ratorami i hartownią;
4. Gruntowna naprawa około 16.000 m3 po
wierzchni dachu nad Oddz. Bud. Wago
nów.
Bliższe informacje oraz ślepe kosztorysy otrzy
mać można w Wydziale Gospodarczym W ytwór
ni Wagonów i Mostów. Oferty w zalakowanych
kopertach składać należy w Wydziale Gospo
darczym, lub nadesłać pocztą w terminie do dnia
15 kwietnia 1947 r., w którym to dniu o godz. 14
nastąpi publiczne otwarcie ofert.
Wytwórnia zastrzega sobie prawo unieważnie
nia przetargu bez podania przyczyn na wszyst
kie roboty, względnie ich część, dowolnego w y 
boru oferenta bez względu na cenę, możność po
działu zamówienia między k ilk u oferentów oraz
nie pokrywa żadnych odszkodowań związanych
z przetargiem.
(PAP) 1310

poleca swoje znakomite wyroby waflowe,
herbatniki, keksy, biszkopty, śliw ki w czeko
ladzie i wiele innych. — Skład Fabryczny
KATOWICE, ul. 27 Stycznia nr. 9.
1284

KU P IĘ
sztancę ekscentrycz
ną, n acisk około 10 ton. Ofer
t y ’ G liw ice C zytelnik pod nr.
„221?*.
oOOOg

F-a „Trzy Korony“

do 3 t w bardzo dobrym stanie.
Informacje pod: telef. N r 361-26
(1306)

J ts ą g ie ł

KUPUJEMY o le jk i, esencje do
ciast, kw asek c ytryn o w y, . En
begeka“ Kafow ice. P lebięcyto.
wa 17 tel 327.03.
969d

Kwasek cytrynowy,
pieprz, ziele angiel
skie, kakao kupuje
stale w każdej ilości

ci ę ż a r owy

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a i

ta
FACHOW A szwaczka przyjm u
je męską
bieliznę.
Gliwice,
Plebańska 7, m. 5.
5068g

Kupimy samochód

na stanowiska:
1 lekarza rejonowego w Szczakowej
1
„
„
w Krzeszowicach
2 magistrów farm acji i
1 pomocnika aptekarskiego do apteki Ubezpieczalnj w Chrzanowie.
Kandydaci na stanowiska iekarzv Ubezpie
cza.m w n n i posiadać kw alifikacjo odpowiada
jące normom, ustalonym przez Naczelną Izbę
Lekarską 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Warunk’ pracy i płacy regulowane są umową
zbiorową zawartą międz.v Ubezpieczałnią Spo
łeczną w Chrzanowie a Związkiem Lekarzy
Państwa Polskiego — Oddział w Chrzanowie
z 6. VI. 1939 r. i zarządzeniami władz nadzor
czych.
Podania wraz z metryką urodzenia, dowodem
obywatelstwa polskiego, dowodem^studiów i do
tychczasowej pracy, własnoręcznie napisanym
życiorysem należy nadsyłać io Ubezpieczalni
Społecznej w Chrzanowie do dnia 30 kwietnia
bież. roku,
1301
Lekarz Naczelny:
Dyrektor:
(—)D r Wysocki Józef
(—) Bartnik Stefan

/% .

HAND LO W IĘC.
solidna
siła
fachowa do zakupów* lub sprze
dąży, z d łu g o le tn ią praktyką,
władający językam i czeskim i
niemieckim. w*olny od zaraz
na
s am0(^z‘ ('ine
stanowisko,
najchętniej w tró jk ą c ie Bytom
— Zabrze — G ljw ice. Laska
we propozycje
do Dziennika
Zachodniego Zabrze dla „C ie 
szyn} ak a“ .
4995g

R UTYNO W AN Y
REFERENT
działu zaopatrzenia i zbyfu z
wykształceniem
średnim, obznajomiony z w szelkim i praca
mi biurow ym i — maszynopismo
posiada czerwone prawo jazdy,
z p ra ktyką
w
przemyśle w
dziale . ekspedycyj.no . trans
portow ym oraz zaopatrzenia —
sprzedaży.
p rzyjm ie
posadę
od 1.4.1947 r. O fe rty kierować
do Dziennika Zachodniego pod
.,1919“ .
4962g

Poniedziałek, 24 marca 1947 r.

ZACHODNI

„B E F A “
Łódź: Legionów 3;
W y fw ó rn ia m ateriałów kraw a
tow ych
i
kołdrowych poleca
sw oje wyroby.
1.196d
MLEKOCIĄG1, zakrapiacze do
oczu. aerom efry; term om etry;
smoczki; term ofory i inne ar
ty k u ły sanifarne poleca po ce
nacb fabrycznych Dom Handlo
wy
Kraków. Gołębia 6.
I319d
D R E W N IA C Z K I,
przepiękne
modele poleca hurtow o .B o fi.
na“ ; K raków . Stradomska 5.
1290:1
M ŁY Ń S K IE mas zyny. orzybo.
ry w szelkiego rodzaju dostar
cza -firma Kanarek
Kraków,
Mazowiecka 35.
97Sd
ZN A C ZK I filatelistyczn e pole
ca seriam i, kupuje zbiory^ Fo
to „Om ega“ , W rocław. S ta li
na 86.
4831 g

Uwaiega!
Śnt i yusówSi i
w cenie 225 złotych o
zapachach różnych —
p o l e c a Wytwórnia
Chemiczno - Kosme
tyczna „B IE L “ , Czę
stochowa, ul. A rm ii
Ludowej 6, tel. 23-58
1304 a
POLECAMY
o le jk i do ciasf,
proszek do pieczenia,
cukier
w an iliow y, esencje do lemoniad
i
lodów
wszelkich znaków,
pastę
oranżadową i oarw niki
jadalne
wszelkich
odcień.}.
„E N B E G E K A “
Kafow ice, Ple
biscytow a 17,
telefon 32'’-03.
1486d
W Y TW Ó R N IA
bielizny dam
s k ie j „G e .D e “ . Łódź; ul. P iotr
kowska 78, fe l. 169-30
(PAP)
406d
TAPC ZAN Y, fofele, otomany;
materace; łóżka połowę sprze
daje Zakład tapicersk« Kaf.o.
wice Stanisława 5
ł 306d
SAMOCHÓD
cjężarowy 6-fonowy gprzedam. O ferfy Czę.
sfochowa PAP, A leja 61 pod
„Samochód“ .
(PAP) 1492d

„R A O B O IF O W

Katowice, 3 Maja 23
tel. 321-11 — poleca
LAMPY RADIOWE
(wszystkie typy)
ODBIORNIKI
(ceny posezonowe)
elektrolity,
pro
stowniki,
trans
formatory, żarów
ki.
1214
DUŻY WYBÓR
fachowa obsługa.

v ®▼v ■
APARAT
ra dio w y
„S uper“
7-obwodowy.
maszynę do pis ania w sfanie dobrym sprze
dam. T a rn .' Góry, Styczyńskie
go 6, parter.
1508d
TRÓJKO ŁO W IEC po ko m ple t
nym remonc/je „Tem po“ 2-cylin d row y sprzedam — 95.000.
„Ozdoba“ Tarn. Góry, te lef.
273.
I509d
MYDŁO DO P R A N IA pierwszo
rzędnej
jakości poleca w jr.
tw óruia m ydła J. Laśkiewicź.
W ł. Saracem, Radom, ul. Sfarokrakowsika 48.
1497d
H ULAJN OGI ogumione la k ie 
rowane. huśfawki.. łam ig łó w ki,
budow nictw a,
s zaciW,
wiele innych poleca w ytw órnia
„B o b o “
Katow ice,
Opolska
18/2 te l. 355-24.
5015g
SPRZEDAM m o fo r firm y Peu
geot (4), skrzynka biegu i de
ferencjal. Wiadomość Gliwice,
tel. 20-05.
5006g
E N C Y K LO P E D IA Gutenberga,,
skrzypce, patefon, łożyska ku l
kowe — rolkowe do sPrzeda*
nia. O fe rfy C z y fe ln ik Kafowice pod .,6314“ .
4992g
SPRZEDAM
harmonię w do
brym s ^n ifc. "motor elckfrycz
n y 7,5 PS 220/380 m arki NAG
A. Kruczek, Chorzów II , ul.
Kruszczowa 28.
4984g
W ATE R M A N A ,
PAR K E R A
wieczne pfóra sprzedam. Supiń
ska. Katow jce, 27 Sfyc¿nia 29
4965g
UW AGA sklepy zabawek! pie
ski ruchome sprzedaje K For
m iński Kłodzko, ul. K orfan
tego 10.
4959g
WAPNO gaszone
z karbidu,
większa ilość, bardzo fan i o do
sprzedania. K a fo w ic e ,' Zamko
wa 41.
4972g
SIODŁO nowe oficerskie kom
p iet sprzedam. Inform acje te
lefonicznie 421-77.
' 4969g
ELEKTRY*CZNĄ
maszynę do
liczenia Mercedes E nklfd mod
37 pełny aufom at — do sprze
dania. O fe rfy
do dziennika
Zach. pod „6293“ .
4950g

Ï

Z a m i a n y

ZA M IE N IĘ ogródek działkow y
3 4 X 2 2 m przy
ul.
Francu
s k ie j na m niejszy przy iii. Ko
ściuszki. Zgłoszenia do Admi
n js fra c ji Dz. Zach. pod
„Ogródek 34“ .
5074g

|

B Se s z k a « i a j

BYTOM na Katowice
zamie
nię z dopłatą 4 pokojowe m}o
szkanie na podobne Katow ice,
ul. K ra kow ska n r 10 u dozor
cy.
4931g
ZA M IE N IĘ 2 pokoje k o m fo rfo
we w Katowicach (mieszkanie
skarbowe) na 2 lub 3 pok. pry
watne w okolicy parku. Kosz
t y zwrócę. Tel. 323-97.
5035g
M IESZKANIE z łazienką 3 po
kojow e w Gliwicach zamienję
na podobne w Chorzow,[e. Zgło
szenia pisemne do C zytelnika
w
Gliwicach
pod „Z a n 'a n a
40“ .
4999g
ZA M IE N IĘ 3 poko'je z kuchnią
pełny k o m fo rt w B yfo m iu na
K afow fce.
Wiadomość: felef.
313-45 do godz. 18.
4988g^
W SOSNOWCU w cenfrum za
mienię mieszkanie 3, ńa 2-po.
kojow e z kuchnią. O ferty Czy
telniik K a fo w ice pod „W y g o 
dy“ .
4980g

ZA M IE N IĘ dwa pokoje ku ch 
n ia I I I piętro K atow jce na 3
— 4 centrum, w ygody nie wy
żej I I p ię tra . Zgłoszenia K a fo
wice. M łyńska 35,9.
4966g

|

lokale handlowe |

ZAPROW ADZONY zakład den
fyst.yczn y
do wydzierżawie
nia O ferty C z y fe ln ik Zabrze
r.9RQ‘c
49432
podi „6289“
POSZUKUJĘ sklepu względnie
połowę w centrum
K a fo w ic.
O ferfy do D ziennika
Zachód
niego pod „P iln e “ ,
4912g
LO K A LU handlowego lub skle
pu w cenfrum Zabrza poszu
kuję. O ferty D ziennik Zachód
ni Zabrze pod „Z a ra z“ . 4996g
P IE K A R N IĘ poszukuję do w y
najęcią. O ferfy C zytelnik Ka
towice pod „P ie k a rn ia “ . 4978g

Z GOTÓW KĄ
i
wgpólpracą
przystąpię do mniejszego przed
siębiorsfw a budowlanego. P d .
ne oferty
D ziennik Zachodni
Kafow ice pod „T e c h n ik budo
w la n y“ .
4937g
C U K IE R N IK — k a rta rzemieśl
nicza szuka w spólnika z loka
lem. Przyjm ie inne propozycje.
Propozycje kierow ać: Legnica,,
księgarnia C z y fe ln ik .
4986g

L ę k a rs k ie |
G ABINET kosm etyczny Barba_
ra P rzysłalska. K afow ice, Sta
wowa 20/4
lub
M łyńska 12,
wykonuje
zabiegł w zakresie
ko s m e ty k i leczniczej,
masażu
: manu-Mluge od .10—1’
’ ?69d

I

Poszukiwania

)

S Z,\JN A R A Kazimierza ze Lwo
wa oraz Pelczarski.ch z Chyrowa poszukuję. Szajnar, Syfom
Siemiradzkiego 12.
*812g

PELCZARSKIEGO
Jakuba
ł
Z o fii oraz Szajnara Kazim ie
rza
poszukuje
Szajnar. B y
tom, Siemiradzkiego 12. 4811 g
UW AGA!
K to by
wiedział,
gdzie jesf Janina Gracz z có
reczką
Poszukuje ją m atka.
A dresZawadzki Kazimierz,
Środa Śląska. Ogrodowa 17,
woj. W rocław
4828g
MATUSZEW SKIEGO
L udw ika
z Równego, przebywającego w
1941 r.
w arm ii
ro s y js k ie j,
poszukują
rodzice.
K fokolw fek w iedziałby o jego losie,
proszony je s f
o
wiadomość.
Wrocław, ul. Kościuszki 180,
m. 26. Matuszewscy.
4891g
MAKOCHAN Maria. rąmieszka
la w Roszkowjeacb. gm. Gr3.
biu. p o w ilt Niem odlin; poszu.
kuje męża Edwarda Makocha.
na
4?79g
GROŃSKI
Józef
pogzukuje
brata
Eugeniusza ze S fry ja .
Zgłoszenia kierow ać
Gliwice,
ul. Szara 10.
5010g
PIOTROW SKICH z Zim uej Wo
dy koło Lwowa poszukuje Ko
żula Grzegorz.
G liw ice, Św.
B ronisławy 5.
5003g
JÓZEF Sienkiewicz, mieszka
niec Grodna do 1922 ,r. poszu
k u je
rodziny a m ianowicie:
s ió s tr J ó z e fy^Ja rm u ło w ic/ Ja 
d w ig i, STari E li i brata A n fo niego. Proszę
o wiadomość:
G dynia, u l. Abrahama 20, w.
17. D la M arii Farbug.
^536d

BORO N I A M ieczysława, uro
dzonego we Lwowie, poszukują
rodzjice i rodzeństw o. K to b y
w iedział o jego losie,^ proszo
n y je s t o w skazanie jego ad
resu.
W szelkie dane progzę
kierow ać:
Boroń W ładysław,
W ałbrzych. 22 Lipca 194, m.
2.
15153
GŁOW ACKIEGO Stanisława ze
Lwowa,
zam. ul. Kochanow
skiego 69, poszukuje i prosi
o
wiadomość o nim
Tanijns
K rólikow ska.
W rocław, Świistąckiego 6/19.
4885g
POSZUKUJĘ
żony
P auliny
Chmjielewskiej oraz có rk i M ar
ty. k fó rz y
zam ieszkiw ali w
1945 r. w K rakow ie przy u l
W łóczków l la .
K to by wiedzlai o ich losie, proszę o ła^
skawe powjiadomienie' na naz w 'is k o

C h m ie le w s k i

stacja M frowsk,
brzych.

pow.

M a rc in ,

W a ł
1516ĆI

KTO zna miejsee pobytu Zagrob.skiego W ładysław a i Za
gtrobskiej Broniisławy w yw ie 
zionych przez Niemców z Rów
nego w 1943 r. poszukuje m at
ka W ik to ria Zagrobska G łu 
chołazy — Zdrój, u l. 3 M ajs
39.
4970g

R iż ie
kierowców
Kursysamochodowych
Tadeusz Jankowski,
Katowice, Pl. Wol
ności 9. Tel. 323-82.
Wpisy na nowy kurs
codziennie od 9 — 18
947
Łom nicki:
Rachunek różniczko
wy i całkowy, cz. I.
Wydanie 1947 r. Ce
na zł 400,— do naby
cia w Księgarni M.
Kopplingera, K atow i
ce, ul, Kościuszki 14,
tel. 305-10. — Wysył
ka na prowincję zazaliczeniem.
1182
SZYBY KREDENSOWE wyko.
nu je szklarnia i w arsztat 0.
ró bki gzkla r M o fyka , Kato«**
ce. W arszawska 53 fe l. 3G0j$.
ZAKŁAD
z ło tn ic z y ,
Stefan
L uch fer, Gliwice, M a te jk i 12,
w ykonuje
wszelką galanterię
oraz biżu te rię . Kupno — sprze
daż.
:418d
SAMOCHODY ciężarowe do w y
najęcja D P S. K afow ice, u l.
Sobieskiego 24, fe l. 352-96
godz. 16 fe l. 351-45.
lOlOd
FIR M A handlowa,
magazyny»
biura w Katowicach, Chorzo
w ie,
przyjm ie przedstawiciel
stw o poważnych firm . O fert?
PAP, K ato w jce , Jana 11 ^pod
(PAP)
„H u rto w n ia “ .

Szybka i solidna re
paracja

radioodbiorników
B e z p ł a t n e porady
techniczne w firm ie:
ELEKTRO - RADIOSALON — Katowice,
Warszawska 28, tel.
321-85.
1256

Naczelny re d a kto i S tanisław Ziemba Redakcja. Katowice, 3.go Maja 12, teL 309-73, 305-73, 355-83, 311-84. — Dział ogłoszeń; Telefon 309-74. — Za dział ogłoszeń r e d a k c j a nie bierze odpowie
dzialności. — Rekonisów nadesłanych nie zwraca sie. — Przyjmowanie stron między godz. 11—13 codziennie. Wydawca: „Czytelnik" Katowice, ul. 3-go Maja n r 12. Druk: Drukarnia N r 9 Sp. Wyd.

«Czytelnik". Katowice, 3 Maja 12 Tel. 310-5»

R 22569

