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Apel Premiera Cyrankiewicza do Polaków za oranie

Czeka na was Polska
P r z y s z ło ś ć k ra ju za le ż y od naszego w spólnego w y s iłk u
Warszawa (obsł. w ł.) Wczoraj o godz. 8 wieczorem Premier Rządu R. P Józei Cyrankiewicz, wygło
sił przemówienie radiowe do Polaków za granicą. Premier apelował do rodaków, ażeby jaknairychlej powró
ciii do Polski, która potrzebuje ich rąk dla odbudowy kraju.
WstyPie swego przemówieoza **reinier stwierdzi!, iż dotychlion
już uo
do Kraju
kraju *2 mi¡Oo Povvrócilo
1utmo juz
“ V 100 tysięcy Polaków, którzy

swoją pracą wnieśli już niemały
wkład do odbudowy Ojczyzny i
przyczynili się do poprawy wa
runków życia w Polsce. Poza ro

dakami, których zawierucha wo
jenna rozproszyła po całym świę
cie, wracają również ci, którym
Polska przedwojenna nie była w
możności dać chleba. Obecnie
zdobyli już oni stanowiska i pra
cę, aby znów' na ziemi ojczystej
uczestniczyć w je j odbudowie.
Premier wskazał na to, iż po
oswobodzeniu kraju rozpoczęto od
budowę od podstaw, to jest od usuwania ruin i zgliszcz. Dziś chłop
i robotnik polski nie musi szukać
już chleba na obcej ziemi. U ru
chomiono tysiące zakładów prze
mysłowych, coraz więcej węgla z
polskich kopalń idzie w świat, w
zamian za co otrzymujemy po
trzebne maszyny i surowce. Gór
nicy polscy którzy powrócili z

Francji, znaleźli na Ziemiach Od
zyskanych nie tylko pracę i za
robek, ale ciepłe i wygodne do
my. Półtora miliona rolników
zza Bugu otrzymało na Ziemiach
Odzyskanych 10 — 15 ha gospo
darstw'», wraź z inwentarzem.
Polska — m ówił Premier —
dzięki odzyskanym zietniom nad
Odrą i Nysą staje się krajem sil
nym, Przyszłość nasza leży w na
szych rękach. Nasza stopa życio
wa podnosi się coraz bardziej.
Rząd czyni jak największe w ysił
k i w kierunku odbudowy szkół. W
związku z wzrostem ruchu zawo
dowego rośnie stałe liczba świetlic
i czytelni. Rośnie i rość będzie
poziom kulturalny narodu pol
skiego.

Żaden naród bardziej od Po- i Nie możemy patrzeć spokojnie
laków' nie odczuł do czego na to, by obce państwu odbudo
zdolny jest imperializm nie wywały się przy udziale polskiego
miecki. Musimy stać się silny robotnika, któ ry będąc za granicą,
mi, a siła nasza leży w słuszności pracuje przy odbudowie kraju na
obranej przez nas drogi, z której szego najeźdźcy.
nie wolno nam zboczyć. Rozumieją
Premier Cyrankiewicz zaapelo
to dzisiaj nawet wszyscy ci, któ wał następnie, by Polacy przeby
rzy w początkowych fazach odbu wający za granicą nie -dawali po
dowy rzucali nam kłody pod no słuchu tym, którzy spekulują na
gi i słuchając prapagandy kół re nowe jakieś ko n flikty zbrojne.
akcyjnych, pracowali przeciwko
Pod koniec swego przemówienia
nam. Nawet i oni mogą powrócić
do kraju na podstawie wydanej Prenjier podkreślił raz jeszcze, że
na emigracji nie buduje się Pol
ustawy amnestyjnej.
ski. Procesu stabilizacji naszych
Rację m ieli ci, którzy powrócili, stosunków wewnętrznych nie za
gdyż Polskę można odhudowTać chwieją żadne próby, ani z we
tylko w kraju.
wnątrz, ani z zewnątrz.
Premier zakończył swój apel
W czasie wojny utraciliśm y 6
milionów obywateli, nie wolno następującymi słowy:
„Robotnicy! Wasze miejsce w
nam zatem marnotrawić więcej
naszych sil, gdyż przyszłość na kraju. Jeszcze raz zwracam się do
szego kraju zależy od naszego was w imieniu narodu. Wracaj
cie do nas, czeka na was Polska!“
wspólnego wysiłku.

Ambasador Lange dokonał bilansu

Rada Bezpieczeństwa przed wielką próbą
Rada Bezpieczeństwa przejdzie
w bieżącym roku prawdziwą pró
^ Waszyngtonie wznowiono proces płk. J. Duranta, oskarżonego
bę, a to w związku z dwiema
sprawami. Jedną z nich jest spra
J ^ -lz ie ż klejnotów elektorów heskich podczas działań wojen\va rozbrojenia. Rezolucja z 14
el* w Niemczech. Na zdjęciu oskarżony (z lewej ze swym ogrudnia 1946 r. Generalne Zgro
^
brońcą kpt. G. V. Brumbaugh.
madzenie zleciło Radzie Bezpie
czeństwa aby w szybkim tempie
opracowała projekt praktycznych
środków zmierzających do „zapro
wadzenia ogólnej redukcji zbro
jeń i sił zbrojnych oraz do zape
wnienia, że uregulowanie tej
sprawy będzie ogólnie przestrze
gane“ . Rada Bezpieczeństwa utwe
rzyla komisję, która ma to opra
y Jork. (PAP.) W trzecim Niemcy pod kontrolą międzynaro
cować.
¿ R o z d a n iu złożonym prezy- dową.
Hoover
stwierdza, że
Rada Bezpieczeństwa musi ró
»towi Trumanowi z m isji go- przedłożone przez niego wnioski
wnież podjąć poważny wysiłek
p " fc z e j do Europy Hoover „nie są wynikiem sentymentu,
di a utrzymania swego autorytetu
rv ndstawii zarys programu, któ- ani uczucia względem narodu,
i zapobieżenia jednostronnym ak
f
A poprzeć eksport niemiecki który sprowadził taką nędzę na
cjom mocarstw.
siw ®n sPosób zmniejszyć ciężary, cały świat“ .
Mimo, że siły imperializmu, k ić
B yłj' prezydent zwraca uwagę,
^ W a j ą c e na amerykańskich
^brytyjskich płatnikach podat- że płatnicy amerykańscy i b ry
re dominowały w przeszłości nad
polityką światową powoli zamie
tyjscy pokrywali blisko 600 m i
rają, należy oczekiwać jeszcze
lionów dolarów' rocznie celem
nie r<i?„ra,m ,ten p rz e w id u je uzna- niedopuszczenia, aby Niemcy, za
prób rozwiązywania głównych za
iako
,^Via R u h ry i N a d re n ii
gadnień międzynarodowych przy
daisiV„ t Sci ^ e m ie e , zaprzestanie
pomocy metod imperialistycznych
fa b ry k *5 ^ clnon ta ży i niszczenia
z ominięciem Narodów Zjednoczo
zbroi»»; 1 P ią t k i e m zakład ów
nych. Przeciwko tego rodzaju usi
Brzemt, ?Wych oraz u w o ln ie n ie
łowaniom Rada Bezpieczeństwa
cych « n ” hiem ieckiego od obmusi zabezpieczyć zarówno swój
Właseieieli.
autorytet ja k i Narodów Zjedno
Hooy py.
czonych i musi zastosować jako
Pl’zemv<jł„ w PP°nuje przekazanie
nową metodę rozwiązywania za
zór Soiuwr,” lemieckiego pcd nad"
gadnień międzynarodowych, poro
Ktorei 7 ..
.i Kom isji Kontroli.
dsowania
p
o
lity
c
z
n
e
g
o
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stoso
skich.
Niezadowolenie
to.
usiłują
twierdzą,
że
atmosfera
polepszyła
Mcskwa. (obsł. wł.) Czterej m i- i
zumienie wszystkich zainteresowa
Wanię j T iem będzie dopilnoeksperci
brytyjscy
i
francuscy
w
się
w
ostatnich
dniach
i
można
w anego w o b e c lud no ści p rze z nych stron oraz całej wspólnoty
°h w ’ r .,„zeay nie przemienił się nistrowie spraw zagranicznychj
Moskwie
załagodzić,
(gp)
świata“ .
o b e cn y re ż im g re cki.
ńiysłemP‘ zemysł
ierr?ys^ m ilitarny. Prze odpoczywają przez dwa dni i do- ] liczyć z pomyślnym przebiegiem
winili kierować sami piero w dniu 25 marca będą sta konferencji. Pomimo różnicy zdań
rali się pogodzić swe poglądy na istnieje jednak pewne porozumie
Apel Rady
temat organizacji politycznej i nie między czterema w ielkim i
Amerykańsko-Radziecktej
Belg
mocarstwami w stosunku do pro
gospodarczej Niemiec.
c88eja radziecka
W dniu wczorajszym obrado blemu niemieckiego. Sprawa jed
Nowy Jork (PAP). Rada
u Prem. Attlee
w ali tylko eksperci, a komisja ności gospodarczej Niemiec w y przyjaźni amerykańsko - ra 
„Słowo Polskie“ — wkrótce w nowej drukarni.
koordynacyjna opracowała raport sunięta przez ZSRR., Wielką B ry
Przyj
(PAP) Premier Attlee dotyczący osiągniętych dotych tanię i Stany Zjednoczone, nie dzieckiej w Stanach Zjedno
Wrocław, w marcu.
SZei ŻSRt>elesac-(ę Rady Najwyż- czas porozumień oraz problemów spotkała się jeszcze z przychyl czonych wystosowała do k aż 5
nym ustosunkowaniem delegacji dego z członków Kongresu
RZele na
Z Nuzniecowern na spornych.
W dniu 22 bm. odbyła się we W rocławiu pod prze
W dniu wczorajszym przybyli francuskiej, która pragnęłaby listy, w których domaga się
_°zn\o\ya specjalnej audiencji.
wodnictwem
prezesa „C zytelnika“ Jerzego Borejszy
r ó\vn:e. s w której wziął udział do Moskwy austriacki minister najpierw załatwienia sprawy gra
odrzucenia planu pomocy dla
nic
niemieckich
i
kontroli
Zagłę
spraw
zagranicznych
dr
Gruber,
konferencja Delegatury W rocław skiej.i Katow ickiej,
&*ires w J-’adzi©cki charge d‘afbia Ruhry. Wśród delegacji fran Grecji i Turcji. Rada stw ier
biisko gori°:ndynie Kukin. trwała francuski komendant wojskowy cuskiej panuje obecnie wielkie
jako też redakcji „Słowa Polskiego“ i „Dziennika
w Niemczech, generał Koenig oraz
dza,
że
wewnętrzna
sytuacja
Sacji
Członkowie dele- przewodniczący międzynarodowej niezadowolenie na skutek nie
w
Grecji
jest
w
ynikiem
nie
Zachodniego“
.
Pytań vv lv'b premierowi szereg komisji dla spraw odszkodowań przychylnego stanowiska ministra
Na konferencji tej uchwalono połączenie obu Dele
brytyjski ,S®rawi e wewnętrznych Ruff. Korespondenci zagraniczni Bevina na temat żądań francu udolności, korupcji i p rześlaWnych . a stosunków oraz pe_
gatur w jedną Śląską Delegaturę z siedzibą we W ro
iyych ,^a§adnień międzynarodocławiu. — Delegatura wydawać będzie „Dziennik
— utrwal Dierwszym rzędzie zaś
Zwięzkiomni? współpracy między
Zachodni“ , „Słowo Polskie“ i „O drę“ .
^ rytan!ą Raózieckim a Wielką
Celem rozbudowy „Słowa Polskiego“ uchwalono
Nowv Jork (PAP) Z o kazji. któ ry m . zbilansował dotychczaso-j sprawie Hiszpanii oraz kom isji do
W n,prw®
pierwszym
w v"
y
rocznicy pierwszego posiedzenia we prace i osiągnięcia te j insty- spraw Grecji. w
vm w
padku podkomitet sformułował
Rady Bezpieczeństwa przypadają tucji:
przekonywające
i jednogłośne
„W pierwszym roku swego istnie
cej na 25 marca, ambasador Lan
oskarżenie faszystowskiego reżi
ge udzielił nowojorskiemu kore nia — powiedział ambasador Lan mu generała Franco. Oskarżenie
spondentowi PAP wywiadu, w ge — Rada Bezpieczeństwa usta tp stało się podstawą akcji uzna
liła ja k należy traktować sytuację nej za właściwą przez Generalne
i spory międzynarodowe, zagraża Zgromadzenie ONZ. Komisja dla
jące pokojowi i bezpieczeństwu sprawy Grecji jest nadal czynna
świata. Postanowiono, że wszyst i nie przedstawiła jeszcze swego
kie sprawy będą omawiane na sprawozdania. Nie wątpię, że pra
jawnych i publicznych posiedze ce tej komisji pomogą wydobyć
niach dostępnych dla prasy 5 ra prawdę o sytuacji greckiej.
Usiłowania Rady Bezpieczeńst
dia. Ujawniając wszystkie spra
mieszkujący zachodnie strefy o- wy, Rada umożliwi całemu świa wa w kierunku osiągnięcia prak
kupacyjne przymierali głodem. tu śledzenie ich przebiegu. Fakt tycznych rozwiązań innych przed
Hoover zaleca uruchomienie wszy ten winniśmy uznać za atrybut łożonych je j zagadnień okazały
stkich fabryk zarówno ciężkiego demokratycznego postępowania w się mniej skuteczne. Szczególną
jak i lekkiego przemysłu, ażeby kwestiach międzynarodowych. Ra i powolność notuję się w rozwiąaaBezpieczeństwa
uzgodniła niu zagadnienia energii atomowej,
zwiększyć produkcję z zastrzeże da
niem. że nie będzie ona obejmo '•ównież jak należv przeprowadzać eo w dużym stopniu wynika z tak
wać sprzętu wojskowego. Spra badania faktów, będących podło- tu, że ONZ znajduje się we wezewozdanie podkreśla, że sam lekki żem sytuacji i sporów międzyua- snym stadium swej działalności,
przemysł niemiecki nie będzie rodowych, które przekazano je j Z tego powodu nie powinniśmy
przez długie lata w stanie pokryć do rozważenia. Jako przykład w y - być zbyt pesymistyczni i wyciąmienię tu prace podkomitetu w ; g*ć zbyt pośpiesznych wniosków.
kosztów’ importu. ,

Zalecenia Hoovera
uj trzecim sp raw o zd an iu z N ie m ie c

E ksp erci p racu ją

I w i l i i f wy odpoczynek ministrów wMoskwie

Rozbudowa »CZYTELNIKA« we Wrocławiu
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Londyn, (obsł. wł.) Europejska
organizacja węgłowa podała do
wiadomości, że produkcja węgla
w miesiącu listopadzie ub. r.
równała się 72 proc. produkcji
węgla w okresie przedwojennym.
Ogłoszone przez europejskie biu
ro węglowe dane statystyczne za_
wierają nadto następujące szcze
góły; w zachodnich Niemczech

wzrosła znacznie liczba górników. dii. Czechosłowacja nie nadesłała
W styczniu b r. wydobycie węgla jeszcze potrzebnych danych, ale
w b rytyjskiej strefie okupacyjnej wiadomo, że najwyższy poziom
vn Niemczech wynosiło 54 proc. produkcji osiągnięto w tym kra
produkcji przedwojennej, zaś we ju w grudniu ubr. Polska wy.
fraeuskiej strefie 82 proc. W m ie -; kazujc najwyższą w Europie pro
siącu styczniu bieżącego roku ’ dokcję na. jedno? górnika w ck:
wzrosła znacznie produkcja węgla , ę jednej zmiany, a ynoszącą; -gtiu
we Francji, Polsce, Belgii i Holan rznie ponad 6 ton wctfla. (tał

przyspieszyć odbudowę nowej siedziby redakcji i
drukarni na Placu Solnym.
WT najbliższych miesiącach ma stanąć nowa dru
karnia, która um ożliw i ulepszeniami technicznymi
Juk czołowego pisma Dolnego Śląska.
W najbliższych miesiącach zostanie również przeiiesiony do W rocławia tygodnik „O dra“ ,,którego zai<res działania bedzie znacznie rozszerzony
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Metody niemieckiego barbarzyństwa
ujawnione w zeznaniach świadków
Warszawa, (tel. wl.) W ponie
działek wznowiono proces Hoessa.
5 powodu niemożności przybycia
uektórych świadków zeznania ich
•v 12 dniu rozprawy były odczy
tywane fragmentarycznie przy uvzględnieniu momentów oświetającyeh pewne kwestie. Zeznalia te odznaczały sic drobiazgo
wą dokładnością.
Zbigniew Kukła, który przeby
ta? w Oświęcimiu od 1940 roku
:lo 1945 i nosił numer 702, a więc
bardzo wczesny, pracował w ku
chni obozowej. Produkty, pobie
rane z magazynów rozdzielał SSman Haendler. ¡Lepsze wybierał
dia kuchni SS, gorsze dla więź
niów, najlepsze jednak zwłaszcza
tłuszcze brał-po prostu dla siebie.
Kradzieży żywności dopuszczali

się też blokowi, sprzedając ją za
papierosy. Do kotła więźniów
wrzucano artykuły w najgorszym
stanie, a więc zgniłe kartofle, ze
psute mięso (zwykle końskie) itd.
Niekiedy trafiało się mięso, ozna
czone pieczątką, wskazującą
jego niezdatność do spożycia. Na
300 litrów wody dawano 2 kg namiastki kawy, tak, że przyrządzona „kawa“ była ledwie zabarwio
na. Obiady wydawano z kuchni

już o godzinie 11. Więźniowie za
zwyczaj czekali, na posiłek do
wieczornego apelu, tak że jedze
nie było już zimne, a w zimne
dnie nawet zmarznięte. — To sta
le zimne pożywienie było jedną
z przyczyn, powodujących w obo
zie biegunkę.

Bunt w Sonderkommaniio
Świadek zauważył, że bardzo
dobrze odżywiano dzieci cygań
skie, dając im masło, mleko, cze
koladę itd., lecz nie umie sobie
tego wytłumaczyć, gdyż dzieci te
i tak wkrótce gazowano. Dnia 24
listopada 1944 roku w kremato-

rium obsługiwanym przez „Sonderkommando“ przestano palić.
Obsługa była już niepotrzebna,
więc miano ją zagazować. Wtedy
więźniowie zbuntowali się i bro
nią odebraną SS-manom wałczyli
o swe życie. Nic to jednak nie po
mogło, gdyż otoczono ich i w ytra
cono wszystkich.
Zeznania świadka Jana Klim a

odczytano w punkcie, dotyczącym
prac krematoryjnych, do których
był przeznaczony. Świadek opi
suje jak wrzucano dzieci żyw
cem do pieców. Dzieci podprowa
dzano pod piec, po czym esesow-

cy długimi, 3-metrowymi widła tą znane już z poprzednich zeznań 1obóz oświęcimski zrobił na nim
mi wpychali je w ogień. Tak po szczegóły. Pewnego razu z komo wrażenie wielkiej rzeźni pełnej
stąpiono między innym i z owymi ry gazowej wydobyto żyjące je trupów. Świadek opowiada znane
dziećmi z Zamojszczyzny, których szcze niemowlę, do którego wido już rzeczy o selekcji i kastrowa
historia przewija się przez szereg cznie gaz nie dotarł wskutek ob niu. K ilk u skastrowanych spot
zeznań poprzednich. Świadek opi winięcia dziecka w poduszki. Je kał niedawno w Belgii.
suje, jak 17 kwietnia 1943 roku den z SS-manów obcasem dobił
Estera Taenzer, partyzantka
podano więźniom zupę z mięsa dziecko.
belgijska, opowiada również o se
Żydów holenderskich, nie umie
Osobiście zeznawał w ponie lekcji, stwierdzając, iż SS-manki
jednak wyjaśnić, w jaki sposób działek świadek Albert Blum, były istotami zupełnie zezwierzę
to stwierdził.
technik z Brukseli, urodzony w conymi. Świadek zwróciła się na
Świadek Szloma Dragon, który Niemczech z rodziców Rumunów. stępnie do Hoessa, krzycząc nie
również był zatrudniony przy kre Zeznawał po francusku. Schwy mal histerycznie, że był to jej
matoriach, opisuje z największą tany został w 1941 roku przy prze najpiękniejszy dzień, w którym
drobiazgowością przebieg akcji chodzeniu
granicy francusko- tego kata i prześladowcę zobaczy
spalania ludzi, powtarzając zresz szwajcarskiej. W pierwszej chwili ła na ławie oskarżonych.

»

Morawska Ostrawa, (obśł.
W piątek i sobotę odbyły się *
Karwinie, Frysztacie i Trzyńf1!
wielkie wiece publiczne ludność
polskiej i czeskiej, na których P0'
słowie Nowy i Kaleta przem*'
w iali na temat znaczenia układ1
o wzajemnej przyjaźni zawarte?0
pomiędzy Polską a CzechosłoW?'
eją. Zebrani wystosowali do Pre'
miera Gottwalda telegram, w k“®
rym ludność z radością w ita f»*1
zawarcia
polsko-czechosloW»0'
kiej umowy. W powziętej pr*f‘
zebranych rezolucji stwierdza 9«’
że układ ten zabezpieczy w p rżf
szlości oba kraje przed niebezpi®'
czeństwem niemieckim, (cz)

Wpok na członków

bandy „Ognia“

Hitler żyje w sercach niemieckich «

Żymierski oraz marszałek Sejmu Zarządzenie zasługujące na uznanie
Kowalski. W uroczystości poświę
cenia sztandaru, zarządu główne
go Polskiego Związku b. więźniów
politycznych wzięli udział przed
W a r s z a w a . (PAP) Minister wnikliwego ustosunkowania się do
stawiciele rządu, generalicja i Administracji Publicznej zwrócił interesantów.
przedstawiciele państw obcych.
Minister zalecił zwrócenie szcze
Przy dźwiękach hymnu narodo uwagę w specjalnym okólniku do gólniejszej uwagi na właściwe uwego marszałek Żymierski, w o- urzędników na potrzebę bardziej stosunkowanie się do obywateli,

0 należyty stosunek urzędników do interesantów

Włochom grozi fala strajków
związki zawodowe wypowiedziały
zawartą umowę zbiorową na ko
nieć marca br., wobec czego Wło
chom grozi fala strajkowa.
Rząd włoski stara się uniknąć
groźby inflacji przez zawarcie układów międzynarodowych, m. in.
zamierza przystąpić do układu z
Bretton Wood, by przy pomocy
finansowej Banku Światowego
ustabilizować wartość lira.
W W. Brytanii bawi obecnie
włoska misja handlową, która
prowadzi pertraktacje odnośnie
importu towarów brytyjskich, nie
komisji śledczej ONZ z gen. Markosem
zbędnych do odbudowy życia go
Lodyn (PAP). Agencja Reu Rady Bezpieczeństwa przy spodarczego. (K)

daniem podwyżki płac. W miejsce
podwyżki robotnicy otrzymują
dodatek drożyżniany, który w
wielu wypadkach przekracza dwu
krotnie zarobki.
Mimo to płace wraz z dodat
kami drożyźnianymi okazują się
niewystarczające.
?
W związku z tym włoskie

Dlaczego nie doszło do spotkania
tera podaje z Salonik, źe
przywódca powstańców grec
kich, generał M&rko-s — k tó 
rego komisja śledcza ONZ
daremnie poszukiwała w gór
skim terenie — oświadczył,
że — według jego przypu
szczeń — przedstawiciele
ONZ zostali rozmyślnie skie
rowani w niewłaściwe miej
sce. Stwierdzili to delegaci
radziecki i polski po powro
cie do Salonik. Zakomuniko
wali oni, że spotkali genera
ła Markosa w górach Tesalii
w centraln. Grecji w odległo
ści 250 kilom etrów od miej
sca, w którym na próżno cze
kali przez dwa dni.
Delegat radziecki powie
dział, że przeprowadził dłu
gą rozmowę z Markosem i
przyw iózł-od niego adreso
wany, do komisji dokument
objętości 200 stron. Obecnie
członkowie komisji śledczej
udadzą się na okres tygo
dnia na teren Bułgarii i Jugo
sławii. 7 kw ietnia komisja
zbierze się ponownie w Ge
newie w celu wyciągnięcia
wniosków na podstawie ze
znań, złożonych przez przed
staw icieli Grecji, Albanii, Bul
garii i Jugosławii.

W iece
ludności polskie)

Kraków, (PAP). W W«)
skowym Sądzie Rejonowy’’’
w Krakow ie zapadł w y r0'
na 28 członków jednej z bah"
„O gnia", Mocą w yroku ska'
Międzynarodowy Tydzień Solidarności b. Więźniów Politycznych
zan i zostali: K raw czyk H®” '
Warszawa (PAP). Międzynaro toczeniu generalicji, odebrał ra zach i więzieniach ponad 6 m i tym, którzy uwierzyliby, że fa ry k , pseud. „G roźny" i B r '¿T
byls-ki Antoni, pseud. „Sza'
dowy Tydzień Solidarności b. więź port dowódcy kompanii honoro lionów obywateli polskich. Pod szyzm już jest zlikwidowany.
niów poi. rozpoczął się w Warsza- wej W. P,
Byłby to straszliwy błąd — tan" za dokonanie k ilku d zi2'
kreślił onr że na tych wszystkich,
j wie dnia 23 bm. na placu Zw yPoświęcenia sztandaru dokonał którym udało się uniknąć śmierci stwierdza mówca
za który całe j sięciu napadów rabunkowy®®
cięstwa uroczystościami związa ksiądz major Zawadzki.
z rąk oprawców niemieckich, cią narody zapłaciłyby życiem.
kilkunastu morderstw
nymi z poświęceniem sztandaru
Następnie w sali Teatru Polskie ży w ie lki i zaszczytny obowiązek
Polskiego Zw b. więźniów poli go odbyła się akademia, na której zniszczenia resztek plugawej ide » W P i S E ? ‘, 5 S S ! | 1 ? * śm ie m bez zasto S« > ;
przemawiał minister Świątkowski ologii faszystowsko - hitlerowskiej nych min. Świątkowski podkre- nta amnestii, 9 oskarżony®'
tycznych.
- -kary
-«o'
Wokół grobu Nieznanego Żoł i wicemin. Balicki.
zarówno w Niemczech, jak i na ślił, że nakazem testamentu pozo- j po złagodzeniu
na p°;
nierza zajęły miejsca poczty sżtan
Prezes rady naczelnej, Polskie całym świecie. Naród polski i stawionego przez pomordowanych j s ta w j e amnestii, skazano
darowe 14 okręgów Polskiego go Związku b. więźniów politycz wszystkie narody miłujące w ol w obozach kolegów jest realne i i , _
• ■_.
j 0 i mlat
Związku b. więźniów politycz nych min. Świątkowski, omawiał ność winny pamiętać, że H itle r konstruktywne zabezpieczenie
zabeznieczenie po
no- ! karę więzienia od 2 do 10
nych, organizacji politycznych, straszliwy fa k t wymordowania w dalszym ciągu żyje w m ilio koju światowego, niesienie pomo
Resztę oskarżonych, p r,z’
społecznych i młodzieżowych.
w niemiecko-faszystowskich obo nach serc niemieckich, biada więc cy wdowom i sierotom po ofia zastosowaniu amnestii, ufl’ e'
Punktualnie o godz. 9,30 przy
rach hitlerowskiego terroru oraz wmniono.
byli: marszałek Polski Michał

Ceny wzrastają szybciej, niż zarobki

Rzym. (obsł. wł.) We Włoszech
ceny artykułów pierwszej potrze
by wzrastają stale. Zawarty ostatnio między rządem i związ
kami zawodowymi układ zbioro
wy nie przyczynił się do poprawy
sytuacji. Na podstawie układu,
włoskie związki zawodowe zobo
wiązały się nie występować z żą-

i
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padającą 25 marca, sekretarz
generalny ONZ Trygve Lie
przejmie dokument, nadający
tej organizacji na własność
tereny Manhattanu, gdzie
zostaną wybudowane w przy
szłości budynki ONZ. Rów
nocześnie Lie -otrzyma 8 i pół
miliona dolarów ofiarowa
nych przez Rockefellera na
zakup dodatkowych
terenow.

załatwiających swe sprawy w urzędach i nadawanie prośbom
ich najbardziej odpowiedniego
pod względem celowości kierun
ku. Minister podkreślił koniecz
ność bezwzględnie sprawiedliwe
go i jednakowego traktowania
wszystkich obywateli i wprowa
dzania najdalej idących ułatwień
dla interesantów, zwłaszcza nie
zamieszkałych w siedzibie urzę
dów.
Okólnik poleca podległym urzę
dom nie wyznaczać nierealnych
terminów przyjęć i nie przestrze
gać rygorystycznie i bezdusznie
oznaczonych godzin pracy, co na
raża na nieproduktywną stratę
czasu.
Przy ocenie kwalifikacji służ
bowych urzędników zwracać na
leży specjalną uwagę na ich w ła
ściwy stosunek do interesantów i
uwzględniać ten moment przy
wszelkich awansach.

Inicjatywa Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ

Światowy fundusz pomocy dzieciom
Nowy Jork (PAP). Komisja
dla spraw społecznych Rady
Gospodarczo - Społecznej Na
rodów Zjednoczonych przy
jęła plan, na którego pod
stawie robotnicy całego świa
ta oddaliby jedną dniówkę
na międzynarodowy fundusz
pomocy dzieciom. Uchwała

podkreśla, że w krajach, w
których inne formy zbiórki
przyniosłyby lepsze w yn iki
zostaną one zastosowane nie
zależnie od tego planu.
Dotychczas 7 krajów zw ró
ciło się o pomoc w w yżyw ie
niu ponad 14 m ilionów dzieci
i matek w ciąży.

zbieranie dokumentarnyeh dowo
dów zbrodni niemieckiego fa
szyzmu.
Przemówienie swe min. Świąt
kowski
zakończył
okrzykiem:
„Precz z faszyzmem. Niech żyje
demokratyczny pokój. Niech żyje
Polska demokratyczna
Następnym mówcą był sekre
tarz generalny Międzynarodowej
Federacji b. więźniów politycz
nych, wiceminister Balicki.
Po części oficjalnej akademii
odbył się koncert z udziałem or
kiestry symfonicznej Filharmonii
Warszawskiej oraz reprezentacyj
nego chóru Harcerstwa Polskiego.

Sensacja dla Amerykanów
Katowice (PAP). W ramach P°
s-kiego eksportu surówki do
przybył do Bostonu SS „BatoD ^
wiozący 2.000 ton surówki. „Aj^

okre
ncan Metal M arket“
jako ~
sensac?_
przybycie ładunku, j..™
_
na tamtejszym rynku, św iadcz^
o rozwoju produkcji hutniczej
powojennei Polsce. Zażńaczycć leży, że Amerykanie znal: datSc®
czas rynek polski, jako odbieg
złomu.
.

Z o g r o ź o n y m o s t »» T c i e n i e

Sytuacja powodziowa w dole Wisi!
Gdańsk (PAP). Rzeka Radunia, przepływająca przez
Gdańsk, wezbrała tak silnie,
że na przestrzeni dwóch k i
lom etrów zalała ul. Toruń
ską i niżej położoną dzielnicę
miasta. Woda w darła się do
piwnic i mieszkań. Most. na
Raduni stoi pod wodą. Akcja
-ratownicza w toku. Zaalar
mowane
oddziały
straży
ogniowej wraz z ludnością
cywilną ratują dobytek mie
szkańców domów.
Stan wody na Wiśle pod
Tczewem podniósł się w dniu
23 bm. o 30 centymetrów.
W isła jednak jeszcze nie ru
szyła. Pęknięcia i ruszenia
lodów oczekuje się w nocy z
24 na 25 marca, względnie dn.
25 marca przed południem.
Istnieje obawia, że nowouru: chomiony most dla ruchu ko-

łowego w Tczewie z o sta»1,
przez falę powodziową z” 1
szczony.

Zniesienie alarmu
w Krakowskiem
K r a k ó w . (PAP.) Wobec
nięcia lodów na rzekach 'v0J(r
wódziwa krakowskiego ora*;,ye!
padnięcia wody do stanu P01n‘ lJcalarmowego, 22 bm. zarząd*
zniesienie
pogotowia
powodziowego oraz dyżurów
terenie całego województwa »
kowskiego.

Pierwsze kutry
wypłynęły na morze
st*»*

G d y n i a . (PAP.) Kor f i
wiatry, łamiące kry na nuior*u
rot'
odwilż przyczyniły się do
do ^
poczęcia sezonu rybackiego- ^
pierwszym dniu wiosny
tfi
szyły na morze wszystkie ltd
rybackie z portu helskiego.

Patenty niemieckie — to tajemnica wojskowa
Wartość wynalazków sięga wielu miliardów dolarów

Moskwa (PAP)
„Prawda",
nawiązując do oświadczenia
Bóvina na Radzie Ministrów
spraw zagranicznych, że wezys
tkie patenty niemieckie zdoby
te przez armię angielską i, amerykańską publikuje się w
A nglii ora-z w Stanach Zjedn-o
czo-nych i udostępnia wszys
tkim, stwierdza, że patenty
publikowane przez amerykań
skie ministerstwo handlu ; bry
ty.iską służbę informacji, -sta
nowią minimalną ezęśe zdoby
ty®n patentów. Przy tym opu
blikowano je bez ujawnienia
procesu technoł-ogicanego oraz
bez wykresów, oo całkowicie
ONZ obejmuje
uniemożliwia icb wykorzysta
własne tereny
nie.
Wszystkie patenty { wyna
Nowy Jork (PAP). W rocz lazki niemieckie . — zdaniem
nicę pierwszego posiedzenia „Prawdy" — posiadające cho

ciażby minimalną wartość, uzn-amo za tajemnicę wojskowa.
Najważniejsze więc patenty,
i wynalazki niemieckie zacho
wane są nadal w tejemnicy i
mogą być wykor-zystan-e przez
przedsiębiorstwa, angielski© i
amerykańskie. Druga strona
medalu polega na tym. że pa
tenty te stanowią olbrzymie
źródło dochodu dla monopoli
angielskich i amerykańskich
oraz bardzo - ważną cześć reparaeyj niemieckich.
„Prawda" przytacza następu
jąće fakty:
W rece jednych tylko oku
pacyjnych władz amerykań
skich wpiadło przeszło 220 ty
sięcy patentów i wynalazków.
Czasopismo
amerykańskie
.Jłaams&rs Magazi-ne" stwier

dza. że należy opracować prze
szło milion dokumentów, za
wierających wszystkie tajemni
ce przemysłu niemieckiego od
Przyborów umożlwiająeych wi
dzenie w ciemności do -sposo
bów konserwowania artyku
łów żywnościowych.
Zdaniem dziennika. 750 tysię
asr dokumentów stanowi pa
tenty wojskowe, przy czym
2/3 *z nich stanowią wynalazki
w dziedzinie budowy samolo
tów oraz lotnictwa. „Prawda,
powołuje sie również n-a an
gielski dziennik „Times“ , w
którym stwerdził, że w A nglii
przeszło 10 tysięcy pracowni
ków technicznych o-pracowało
3.400 sprawozdań, tyczących sie
przemysłu niemieckiego.
Przemysł angielski i ameryka-ńsku wykorzystując niemiec

kie wynalazki i patenty, wy
konuje mesieeznie 20 tysięcy
zamówień, a przypływ nowych
z-omówień wynosi tysiące dzień
nie.
„Prawda“ przytacza również
wypowiedzi niemieckich dzie-n
tuków w tej sprawie- Tak np.
„Wesbadene-r K u rie r" donosi,
że Stany Zjednoczone i Anglia
wyk-orzyetują wynalazki nie
mieckie w dziedzinie energii
atomowej, chłodnego, walcowa
nia metali, produkcji synte
tycznej włókien, benzyny i gu
my oraz w dziedzinie •elektro
techniki i fototechniki i kon
strukcji rakiet o olbrzymiej
szybkości.
Wartość tych . wynalazków
sięga wielu miliardów dola
rów„Wab Street Journal ‘ ao-no

si. że w Stanach Zj-edaó®^
nrch pracuje 250 uczonych "j,
mieckieh, a m in is te rs tw o ^^
ny chce powiększyć ich W
Prawda“ is
do tysiąca. „P-rawda“
dza następnie. że prasa
ska ocenia wy korzy tanie $
inieckich patentów i wy-na’ ^
ków jako- cz-eść rep-aracyj
inieckich na rzecz Anglii;, h ,
np. dziennik „Minę Post Jw
sal: „Chodzi r, częściową sg*
tę reparacji, których ostat*^
ny rozmiar będzie.ustalomGjtraktacie pokojowym z
eam;. Us-taleni-e wartości
tów i -wynalazków je-st
ne. ponieważ faktyczna
tość wynalazków zeleży od %
pula wykorzystania. Niemjfj
pl?wie jednak stanowią on
zwykle cunna aktywa nien1*
k ia 4*!
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H o m a n AttuncBw .ą§

Przemyśl - miasto, które staje się dużą wsią
¡k o r e s p o n d e n c j a w ł a s n a no ze strony krajobrazu jak też jące postacią świętych, dalej por ku, wybudowanego przez archi sta coś w rodzaju polskiego Hei się przypominają. Bo rzeczywi
.D ZIE N N IK A ZACHODNIEGO“) zabytków.
tekta włosk. Galeazzo Appianiego. delbergu. Oczywiście, w tym w y ście trudno wyobrazić sobie miej
trety dobrodziejów zakonu.

Barokowy kościół Jezuitów o twórcę kościoła Karmelitów i padku musiano by tu przenieść sce dla studiów bardziej odpo
Jeśliby użyć porównania, to
fasadzie dużo bogatszej i czyst zamku krasiczyńskiego. Po roz. także i pewne wydziały Uniw er wiednie: cisza, wspaniała okoli
Tak się złożyło, że choć miesz Przemyśl — widziany z daleka — szej stylowo od franciszkańskiej, biorach zamek ten. będący nie sytetu. Dziś już projekt nieak ca dla wycieczek do rozsianych
kam obecnie na południowo-za- przypomina nieco panoramę W il. robi wewnątrz wrażenie w ielkiej gdyś siedzibą starostów, popadł tualny. bo życie poszło w innym tu licznie zabytków, wreszcie cu_
'hodnim krańcu Polski — w prze na. Architekturę grodu Giedymi pustki. Początki kościoła sięgają w ruinę i do dziś zachowały się kierunku, ale plany te nieraz nam downa, górska rzeka.
,;ągu niespełna roku — »drugi na charakteryzuje owa symfonia wprawdzie 1627 roku. ale dawna tylko dwie jego baszty z rene
uż raz bawię w Przemyślu. Oba wież. strzelająca w niebiosa, tak wspaniałość, po której niewie sansowymi attykami oraz brama
;azy wysłano mnie jako członka cudownie uchwycona przez Jana le pozostało dziś szczegółów, stra wjazdowa.
lelegacji. mającej -odebrać od Bułhaka. W Przemyślu jest tych cił on po 1820 roku. czyli po prze
Jedyną pozostałością po daw
Nie można powiedzieć, by Prze ku. że nasi kochani przemyślanie
vładz sowieckich część zwraca, wież znacznie mniej. Ale szereg kształceniu go przez Austriaków nej, spalonej katedrze grecko-kat.
mysł, zdegragowany dziś do roli mają uraz. do historii za wyrzu
łych nam naszych lwowskich kościołów, skupionych blisko sie na magazyn wojskowy. Dopiero jest tzw. „wieża zegarowa“ z koń
granicznego miasteczka, — za cenie ich niejako poza nawias od
zbiorów. Zarówno w czerwcu, jak bie, robi na widzu także 'duże, z początkiem X X wieku udało ca X V III w.
marł intelektualnie. Uratowała radzającego się gdzie indziej ży
i obecnie pędziliśmy w stronę niezapomniane wrażenie. Osobli się duchowieństwu przemyskie
się z zawieruchy cenna biblioteka, cia, podczas gdy. tu wszystko, co
Sanu możliwie najszybszymi śród wie zaś dwa z nich — to jest mu świątynię tę odzyskać. Nie
Widok z kopca tatarskiego archhćum oraz muzeum, któremu wojna zniszczyła, nadal tk w i w
kami lokomocji, by stawić się kościół Franciszkanów, pochodzą powrócono je j jednak dawnej
Wszystkie swe młode siły i zapał ruinie. Jako c. k. twierdza, od- •
ściśle na termin oznaczony. Ale cy z drugiej połowy xVIII_tego świetności.
Błądząc po Przemyślu można
poświęca kustosz jego p. Roman grywało miasto rolę szczególnie
i drugi raz okazało się, żeśmy wieku, a będący kompilacją sty
jeszcze
spotkać
ciekawy
dom
za
Ponieważ położenie ma Prze
Leśniak, przenosząc je właśnie uprzywilejowaną — choć może
lu
barokowego
z
klasycznym
(po
się śpieszyli niepotrzebnie. Zbio
myśl trochę amfiteatralne, znacz bytkowy,- czy tylko oryginalny do o d d a n e g o mu do dyspo nieco operetkową. Dlatego i dziś
tężne
jońskie
kolumny
w
porta
ry przyjechały bowiem z opóź
nie wyżej od poprzednich, choć szczegół architektoniczny. Ale są zycji b. pałacu biskupów gr.-kat. jeszcze, gdy wojsko maszeruje
lu). oraz tuż obok, lecz znacznie
nieniem.
w bardzo bliskiej odległości od to już rzeczy mniejszej wagi. Bo Wychodzi tu mały tygodnik „No ulicami z orkiestrą, a maszeruje
Czas więc wolny od biegania wyżej terenowo stojący kościół nich. stoi kościół karmelicki, ufun główny walor miasta — to jego
we horyzonty“ . Szkoda, że nie bardzo często w myśl dawnych
®d urzędu do urzędu, od przesia Jezuitów, podobnie jak i poprzed dowany
latach 1625—30 przez cudowne położenie na stokach można było na razie wznowić cen tradycji, — otwierają się okna
dywania na dworcu kolejowym ni dwuwieżowy. o wczesno baro. Marcina Krasickiego, woj. po. szeregu wzgórz. Z jednego z nich,
nego naukowego wydawnictwa wszystkich domów, w których uka
czy na poczcie w oczekiwaniu na koWej. fasadzie. Oglądane z blis dolskiego, skonfiskowany niegdyś gdy się wejdzie na szczyt „kopca
„Rocznik Przemyski“ , jakie uka żuję się uśmiechnięte twarz#prze
ka,
obie
świątynie
zdają
się
two
tatarskiego“ , widok jest tak cu
rozmowy telefoniczne, aby się
myślanek. przechodnie zaś mimo
przez
Austrię
i
przemieniony
na
zywało się przed wojną.
ze w dali
dowiedzieć czy i kiedy zapowie, rzyć jedną całość: ulegamy złu katedrę grecko-katolicką. Dopie downy, tak daleki.
woli zrównują swój krok z tak
Są tu obecnie czynne 3 zespoły tem muzyki. Ale niewątpliwie
dziane zbiory przybędą do Prze dzeniu. że jedna z drugiej w y . ro w zeszłym roku. zwrócono go zdaje się majaczeć sylwetka Wy
rasta.
Owe
więc
dwa
kościoły
sokiego Zamku, Na wzgórze to teatru amatorskiego, z których autochtoni mają rację twierdząc,
myśla. zużytkowaliśmy na prze
prawym właścicielom.
i nieco opodal stojąca barokowa
na pierwszy plan wybija się „Fre- że miast i się wyludnia, stając się
chadzki po mieście.
Skromny tym razem barokowy chodzę zawsze najchętniej, ku
Poprzednim razem delegacja dzwonnica katedralna, 71 m. w y zewnętrzny wygląd świątyni, zo niemu będąc w Przemyślu, k ie . dreum“. mające doskonałe trady dużą wsią.
cje, zwłaszcza z czasów, gdy mieś
nasza składała się z większej gru sokości, to może najbardziej cha stał Zniekształcony drewnianą ko ruję pierwsze me kroki.
Ostatni nasz pobyt w Przemy
: Py osób, pracowników różnych rakterystyczny i najsilniej zary pułą, jaką dobudowano w ubie,
Przed ostatnią wojną, nad brze piło się ono jeszcze na Górze
gałęzi naukowych. Ale wszyscy sowujący się w pamięci zwiedza głym wieku, by zatrzeć łaciński gami wesoło poprzej miasto p ły  Zamkowej, mając jedyne w swo ślu wskutek nieustannego wycze
upiekliśmy zgodnie: Przemyśl to jącego fragment starego Przemyś charakter budowli. Wnętrze koś nącego Sanu, założono wspaniałe im rodzaju położenie. Z „Fre- kiwania na wiadomości, czy i
dreum“ właśnie wyszli znakomici kiedy nadejdą wagony ,z Medyk:
naprawdę piękne miasto, zarów la.
cioła przedstawia dzisiaj także szerokie bulwary. Miasto robiło
mieszaninę Wschodu z Zachodem. wójvczas wrażenie nie prowincji dziś artyści jak Józef Leliwa i i niepewności jak długo tu jesz.
Barbara Kostrzewska.
Można cze zabawimy, nie był tak miłym,
Niektóre bowiem szczegóły deko — lecz grodu tętniącego życiem,
mieć tylko pewne zastrzeżenia co jakim mógłby być, gdyby nie
rozwijającego
się
stale.
Granica,
racyjnej jak sztukaterie bogate,
do obecnego repertuaru, może wiązały nas bardzo skompliko
tęcz zabytków godnych widzę, beliny. obrazy a także 62 starych zajmujące prawie całe sklepienie jaka rozdarła je w 1939 r. i oczy nazbyt odległego od tematyk wane funkcje urzędowe. Ale za
wiście
cała
wojna
zmieniła
w
y
nawy
głównej
i,
naw
bocznych,
grobowców,
spośród
których
za.
hśa ma miasto znacznie więcej.
dnia dzisiejszego. Wystawia się. równo starosta pow. p. Hasko,
pierwotnie koloru białego. Zo gląd Przemyśla radykalnie.
Najstarszy z nich — to gotycka nie ledwie parę ocalało.
tu także i „Romantycznych“ Ro- jak też naczelnik stacji kol. p.
stały
tylko
później
pozłocone,
in_
A
był
Przemyśl
przed
1939
r.
katedra, wiele razy niszczo
Do najciekawszych, dziś jesz
standa i Fredrę. A trzeba przy Wiktor Nakoneczny, wypróbowa
także
pewnym
centrum
umysło
ne
natomiast
w
ogóle
usunięte
i
na i wiele razy odbudowana, aż cze istniejących — należy pod
znać. że dana ostatnio komedyjka ny przyjaciel Ossolineum i czło.
w ciągu dziejów zatraciła właś wójny grobowiec późnorenesan- zastąpione nowymi. Usunięto też wym dla okolicznych ziem. Miał Beylina „Mąż naszej panienki* wiek o w ielkiej kulturze i uczyn
ciwie swój pierwotny charakter, sowy z białego piaskowca, wyko dawny duży ołtarz barokowy — własną dużą bibliotekę, archi pod wzgl. dekoracyjnym i reży
ności. oraz kapitan W. O. P. p.
nabierając cech barokowych. Prze nany ku czci kasztelana przemys zastępując go ikonostasem, W iel wum, muzeum, wydawał kilka serskim, wypadła doskonale. Nie Święcicki okazali nam tyle do
ką
ozdobą
tego
kościoła
jest
dre
czasopism.
Istniało
tu
nawet
roz
robione zostały nawet okna ostro kiego Jana Fredry (zm. 1589 r.)
było po prostu żadnej źle granej brej woli. ułatwiając nasze za
hikowe. usunięte ołtarze gotyckie i jego żony ze Stadnickich (zm. wniana barokowa kazalnica w wijające dużą działalność k u ltu  roli a jeden z wykonawców, p. danie, pośrednicząc w trudnych
ralną
Towarzystwo
Przyjaciół
kształcie
łodzi
Piotrowej.
i renesansowe. Z epoki gotyku 1622 r.). Robi on miłe wrażenie
Wysocki, —- to już bardzo wysoka pertraktacjach, że czujemy się
Wymienione kościoły są zabyt Nauk.
^chowały się więc tylko stare z powodu doskonale zachowanej
im jak najmocniej zobowiązani.
Toteż kiedyś, gdy dojrzewała klasa aktorska.
Przypory,
proporcji i umiaru w ozdobacłr kami, nadającymi sylwetkę ca.
Każdy szczegół w Przemyślu A do Przemyśla przyjedziemy
kwestia
wyjazdu
naszego
ze
Lwo
i
emu
miastu.
Ale
prócz
nich
jest
Widzimy na nim leżące posta
Ogromnych szkód doznała tuzy
wą. niejednokrotnie dyskutowaliś jest bardzo m iły, począwszy od znów latem, by zabawić tu dłużej
nawowa katedra przemyska, w cie kasztelana i jego małżonki. jeszcze w Przemyślu s z e r e g
my w O s s o l i n e u m
nad położenia miasta i ielęo architek i dłużej rozkoszować sie czarem
innych,
mniej
lub
więcej
cieka
U
góry
jest
herb
Fredrów-Bońlutym 1733 roku, gdy pod koniec
projektem.
by
b
i
b
l
i
o
t
e
k ę tury, a na twarzach ludności „lw ów tego ślicznego, choć tak mało
wych.
Panoramę
miasta
ożywia
jej restauracji runęło sklepinie cza, u dołu Stadnickich_średn'asko .przemyskiej“ — skończywszy. przez społeczeństwo polskie zna.
Z
a
k
ł
a
d
u
umieścić
właśnie
jeszcze
wzgórze
zamkowe,
ze
środkowego korpusu,
grzebiąc wa. Nad postacią Fredry umiesz
Ale czuje się tu na każdym kro- nego i cenionego miasta.
sterczącymi na nim ruinami zam w Przemyślu tworząc
pod gruzami ołtarze, freski, go czono następujący wiersz:
Przemyśl, w marcu.

»Noiue horyzonty«

K ated ra

„Zacny Fredro tu leży, mąż za wieku swego
Zawołany kasztelan kraju przemyskiego.
W pokoju, niepokoju równie doświadczony.
Sąsiadom i królowi w radzie niezganiony,
Zachowania wielkiego, w ielkiej stateczności.
Postępków starożytnych, szczerej pobożności,
Grób kości ma, a sława na ziemi została,
Dusza bodaj w pokojach niebieskich mieszkała“.
A pod postacią żony zmarłego:
„Ślub jeden i grób jeden z małżonkiem mnie spoił,
Proś, kto mijasz, by w niebie Bóg ńas nie rozdwoił*

^ katedrze warto jeszcze obej
ś ć renesansowy pomnik z czer
wonego marmuru, przedstawiają.
^
biskupa Dziaduskiego (zm.
r.), wsławionego' walką reliz. Orzechowskim
dalej
czt*ry gobeliny, wprawione w oParcie tronu biskupiego, a przy
wiezione w roku 1730 z Medio.
®nu. Warto wejść do kaplicy^ ? l,zol eum Fredrów (z la t ok.
* ®), gdzie uwagę zwraca póżnoarokowy ołtarz z czarnego mar. u.r u’ ze złoconymi figurkam i
^wjętych. oraz płaskorzeźba M. B,
tesnej tzw. Pieta z białego-mar
^ u ru dzieło sztuki renesanso.
J X l I wieku. W kaplicy tej
„ alouje się czarny barokowy
l73s°W:'ec biskupa Fredry (zm.
j
2 jego herbem, portretem
'JbPowiednim epitafium.
lu §? kaplicę o bogatym porta
ku .^Óowali Drohojowscy w rotr.
lecz dzisiejszą formę o^ y » la ła ona dopiero w r. 1720,
gramem biskupa Szembeka. Ka
lcP tę zdobią freski, przypisyane nieznanemu z nazwiska ma
arzowi włoskiemu. W posadzie
- T i kamień grobowy rodziny
u r°h°jowskich. Tu — w X V II w.
odbywały się także zebrania
“Wieckie i posiedzenia sądów.
Obok katedry stoi najwyższa
^P rz e m yślu wieża z połowy
¡u w., wybudowana w miejscu
awnej. drewnianej, a przypomi.
a.iąca może nieco architekturą
!eze świętojańską w W ilnie
W pobliżu katedry widzimy też
Pałac biskupów, zupełnie
¿ u y e iin e w czacz
,a, nowszych przebudowany, zá
b-eiający kilka ciekawych por‘ e <~>W' naprzeciw zaś głównego
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Winien śmierci żydowskich dzieci

_
...
. .
. .
.
_™
1.30się
I łahv
tezo.dopiero
co stworzył
H itler
je- co stworzył H itler i je
ry miał
odbyć
za 1,30
i laby i tego,
KATO W IC E. W związku z procesem b. komendanta obozu kon
„o(Iz.
prawo
od
koi
go
„leibgwardia“
SS-mam
godz.
Na
nas,
od
ko
centracyjnego w Oświęcimiu, Rudolfa Hoessa, publiku je m y poni
A w rok później wypadło mi
żej jeszcze jeden z listów b. w ięźniów oświęcimskich do naszej lumn apelowych było właśnie poredakcji oświetlających stosunki panujące w obozie i w inę w ie l ‘le dzieci żydowskich. Dziwnie o- i być w obozie żydowskim w Płapustoszale. Kiedy minęła godzina szowie, koło Krakowa. Kiedy mat
kiego zbrodniarza Hoessa.
16, spod wieży sygnałowej po ki, Żydówki dowiedziały się, że
L
is
t
ten
pochodzi
od
p.
A
lb
in
a
Mazurkiewicza,
kierówn.
szkoły
wejścia do kościoła — renesan
częły się wysuwać wozy ciężaro byłem w Oświęcimiu,
pytały
sowy domek kanoniczny, sądząc z M arkowie, k tó ry w Oświęcimiu m ia ł n r 155.544.
we, — jeden za drugim. Z wozów mnie, czy widziałem też dzieci ży
według architektury — z X V I
tych dochodziły do nas dziwne dowskie. Naturalnie,- że widziałem
Siedzę pilnie proces kata oświę cepsami. Dlaczego tak zrobiono,
krzyki. Ponieważ jednak wozy
wieku.
cimskiego Rudolfa Hoessa — pi ńikt z nas wtedy nie wiedział i musiały przejeżdżać z lewej stro a było to jeszcze 4 listopada 1943.
I musiałem dawać słowo, że w i
przypuszczam
dzisiaj
nie
wie.
sze
b.
więzień
—
oraz
zeznania
Kościoły
ny naszych drutów wspomnianą działem je żywe, bo do obozu w
świadków, lecz do tej pory nie Można mieć tylko domysły.
szosą, nie trzeba było długo cze Płaszowie dochodziły wersje, ze
W pobliżu katedry wznoszą się zeznawał nikt, kto by choć jednym
Nie wspominam o znęcaniu się kać na rozwiązanie zagadki. Wo je w Oświęcimiu wykończono.
słowem
wspomniał
o
wymordomury wspomnianych poprzednio
nad nami, o metodach tępienia zy pełne byiy gołych żydowskich Czy biednym matkom miałem
dwóch kościołów, z których ze wa dzieci żydowskich w r. 1943
nas, o przemianie psychik i cha- • dzieci. Jechały do krematorium. mówić prawdę. Płakały przy
Jestem
byłym
więźniem
z
obozu
rakterów ludzkich, o bestiach w : Dzieci zdawały sobie sprawę z te mnie, a były to Izy nadziei.
wnętrznie ciekawszym jest po.jew Birkenau (Brzezinki) N r 155544.
zuicki, wewnętrznie zaś _ francisz Do Brzezinki dostałem się wraz ludzkim ciele i to nie tylko SS-1 go, że jadą na śmierć. Przeraźli
Niestety w Płaszowie w sierp
kański. Główną ozdobą świątyni z transportem 1500 więźniów z manów, lecz i więźniów, gdyż we krzyki dochodziły do naszych
niu 1944 r. widziałem drugi taki
O. O Franciszkanów są freski, ma „Zamku“ z Lublina Jest to bodaj zagadnienia te zostały naświetlo uszu. Obraz ten koszmarny mie obraz. Nagonka na dzieci żydow
lowane przez lwowskiego artystę że jeden jedyny transport, któ ne już dostatecznie przez innych, liśmy jak na dłoni, gdyż między skie. Zbiórka na „apelplaeu“ i do
Zresztą nie o to chodzi. W każdym szosą a nami nie było większej
Stanisława Stroińskiego, a na ry jak inne tatuowano, lecz nie razie człowiek — bestia, jakiego
aut ciężarowych, a droga prowa
odległości jak jakie 100 m.
stępnie. rzeźby rokokowe z .pias na stronie zewnętrznej ręki nad widziało się w obozie, to temat
dziła do Oświęcimia. W szpitalu
Oczy wszystkich zostały zwró dla zakaźnych, którego kierowni
kowca czy drzewa, przedstawia- przegubiem, a pod ręką, pod bi clla psychologów.
cone na tę straszną defiladę. Sły kiem był dr. Biberstcin z Krako
Obóz, w którym byłem, znajdo szeliśmy, że dzieci te coś krzyczą, wa kryło się około 29 dzieci.
wał się tuż przy bramie alarmo coś chcą — więc w szeregach na Część ich chorowała. A byłem w
wej, na wieży której znajdowała szych ozwaly się glosy: „Cicho! tym szpitalu sanitariuszem. W i
się syrena. Jęk przeraźliwy, jaki cicho! Dzieci coś do nas wołają. działem wystraszone oczka prze
od czasu do czasu słyszeliśmy z Gdy ucichły się gwary naszych miłych dzieci, która były świado
jej szczytu, stwierdzał ucieczkę głosów, słyszymy najwyraźniej: } me tego co się dziele, potem zo
więźnia i był sygnałem do podję „Polacy ratujcie nas!“ Widać w y- i baczyłem anto i dra SS-marta
- r cr a
(mzwiska
cia pościgu za uciekającym. Bu ciągnięte
jnięte gole ręce do nas — in
in- ; aUp ts t u r m f-ueh
dziło się zaraz całe „Hundskom- ne do nieba. Widzimy jak jedno j nje pom.nę)) który zapieniony z
mando“ a ujadanie sfory psów dziecko skacze z auta, upada na \ w gcjeklym wzrokiem wpadł do
mówiło o podjętym pościgu.
szosę, podnosi się, ale podjeżdża1SZJ):jaia wrzeszcząc, że dzieci JC*
SS-man na motocyklu, strzał, . i j S7-CJ!e nje gotowe do drogi. RiegaZ jednej strony pola obozowego biedne dziecko skończyło prędzej, _ . . .ich
. płacz roz
nina. krzyki dzieci,
biegła szosa, która okrążając o- od swych towarzyszek i towarzy
paczliwy, doprowadzał do szału.
drutowane nasze pole zdążała w szy. Naliczyłem 18 aut — (osiem Nie wytrzymałem i bez względu
kierunku lasu, na tle którego w i naście!).
na skutki, uciekłem p rz e z okno
doczne były kominy krematorium.
do innych budynków szpitalnych.
Z drugiej strony pola, oddzielony
Krematorium dymiło tej nocy — A potem cisza w obozie. Zroz
tylko drutami o wysokim napięciu wyjący w iatr od lasu przynosił paczonych twarzy matek i ojcow,
elektrycznym, było inne pole o- zapach palonego mięsa. Nie było ich cichego, lecz jakże bolesnego
bozowe, przeznaczone dla dzieci mowy o spaniu. Wyobraźnia przed
płacz, dzisiaj nie da się odtwo
żydowskich. Były między dziećmi oczy podsuwała dantejskie sceny
rzyć. Lecz ojcowie ci i matki żyją
i matki niektórych, jako opieka. przed krematorium i wewnątrz
jesżcze, wiedzą, że dzieci ich w y 
Dzieci, prawie beztroskie biegały niego, gdzie ta masa dzieci pcha kończył Hoess w Oświęcimiu. Ale
po placach, bawiły się, skakały, na, bita, kopana, musiała iść we za te wszystkie bestialstwa hitle
śmiały się, nie przeczuwając zbli wrota, za którymi była śmierć. rowskie nie tylko Hoess winien
Pasażerowie i członkowie załogi .,Bolivar‘a“ wysiadają na ląd
żającego się ich końca.
Dreszcz zgrozy przechodził przez odpowiadać, ale
cala
plejada
przy pomocy załogi pod Dun Laoghaire (Irlandia). 5000-tonowy
a 7serce
A było
oyio to *4 listopada
ustuiirtua- 1943 r. ciało.. człowieka,
~
.niespokoj
•
_; i. U
„ M4nroł Hoessów.
motorowiec „Bolivar“ uległ rozbiciu, podczas swej pierwszej po
•:laliśmy popołudniu jak zwykle ne tłukło się w piersi, bo nawet
Mazurkiewicz Albin
dróży z Buenos Aires (Argentyna) do Dublina (Irlandia).
o godz. 15,30 niby na apelu, kló- fantazja najśmielsza nie stworzy-
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K ro n ik a lokalna
ADREST
REDAKCJI i ADMINISTRACJI:
JELENIA GÓRA — ul. Kolejo
wa 18, tel. 21-00, WAŁBRZYCH
— ulica Stalina 2, obok Placu
Grunwaldzkiego; WROCŁAW —
ul. Kościuszki 49, tel. 253; BY
TOM — PI. Stalina 10, tel. 24-18;
GLIWICE — ul. Zwycięstwa 31,
tel. 44-13; SOSNOWIEC - ul. 3
Maja 23, tel. 62-479; CZĘSTO
CHOW A — Al. Najświętszej Ma
rii Panny 35, tel. 21-67; KATO
WICE — ul. 3 Maja 12.
•JELENIA GÓRA (js) Na ostatnim
•siedzeniu Powiatowej Rady Naodowej uchwalono wniosek dotyzący opracowania monografii miatU i powiatu Jeleniej Góry. W tym
.•cłu wyłoniono specjalny komitet,
:ctóry będzie miał na celu wyszu
kanie wszystkich dzieł traktująych
° historii miasta i "miejscowości w
powiecie.
Po zebraniu materiałów, ■ które
znajdują się w archiwach i prywat
nych rękach, ludzie nauki przystą
pią do opracowania wielkiej mo
nografii. Fundusze na ten cel są już
przygotowane.
Komitet apeluje do obywateli,
aby. składali książki i dzieła, znaj
dujące się w ich księgozbiorach i
ułatwili komitetowi pracę.
JELENIA GÓRA. (js) Zarząd NieruchSmości Miejskich, chcąc upo
rządkować listy stałych mieszkań
ców Jeleniej Góry, zamieszkałych
w domach opuszczonych i porzuco
nych — wprowadza stałą książkę
meldunkową dla każdej nierucho
mości. Zarządzenie to przyjął z za
dowoleniem w pierwszym rzędzie
świat pracy.
WAŁBRZYCH. Przy Sądzie Okrę
gowym w Kłodzku rozpoczęto kur
sy przygotowawcze do egzaminów
dla praktykantów sądowych. Wy
kłady odbywają się po godzinach
urzędowych.
Kursy prowadzi prezes Sądu
Okręgowego, Zawadzki, kierownik
sekretariatu prezydialnego Bidowaniec oraz kierownik sekretaria
tu karnego Kwaśnik.
Ponadto przy Kłodzkim Sądzie
Okręgowym odbywają się kursy
aplikantów sądowych. Wykładow
cami są sędziowie i prokuratorzy
Sądu Okręgowego.
Wrocław (st). Od dłuższego cza
su miały miejsce nadużycia w
kuchni ludowej nr. 1 we Wrocła
wiu. śledztwo przeprowadzone w
tej sprawie przez delegaturę wro
cławską K om isji Specjalnej w y
kazało, że produkty żywnościo
we, przeinaczone dla podopiecz(sznyslt, były sprzedawane na wol
nym rynku.
\

Szkody, wyrządzone przez kie
rownictwo kuchni, sięgają znacz
nych sum. W związku z tym. na
miecenie Kom isji Speęjalnej a"esztowano kierowniczkę kuchni,
'jza rię Chłopacką.

DZIENNIK ZACHODNI

Szybkie łempo odbudowy
za k ła d ó w przem ysłoinych n a Z ie m ia c h O dzyskanych
Warszawa (PAP).
Przemysł
Ziem Odzyskanych przejęliśmy
w stanie mocno zdewastowanym
bez maszyn prawie i ludzi. Tym
bardziej na podkreślenie zasłu
guje tempo jego odbudowy, szcze
golnie na odcinku większycn za
kładów objętych przez Państw o.
Według statystyki niemieckiej
w 1933 r. na Ziemiach Odzyska
nych były 18.443 zakłady prze
mysłowe zatrudniające'około 522
tyś. osób. Według danych Głów
nego Urzędu Statystycznego —
w lipcu 1945 r. mieliśmy na Zie
miach Odzyskanych 4.238 czyn
nych zakładów, pracowało w
nich 112.580 osób; we wrześniu
1946 r. liczba zakładów wynosiła
5.817, przy czym wzrost nastąpił
przede wszystkim w grupie za
kładów większych. Liczba zatru
dnionych osiągnęła 314 tys. osób,
tj. 60 % stanu przedwojennego.
Większy wzrost zatrudnienia
niż zakładów tłumaczy się tym,
że przede wszystkim zostały uru
chomione fabryki większe, zatru
dniające 20 i więcej pracowni
ków. Podczas gdy w lipcu 1945 r.
liczba tych zakładów wynosiła
712, to we wrześniu 1946 r. wzro
sła do 1970; zatrudnienie zaś
wzrosło z 95 tys. do 290 tys. osób.

We wrześniu 1946 r. na Zie
miach Odzyskanych mieliśmy uru
chomione już prawie wszystkie
kopalnie — na 65 przedwojen
nych pracowało 56. Zatrudnienie
w nich przekroczyło nawet po
ziom przedwojenny — m. in . ze
względu na gorsze warunki tech
niczne pracy z powodu zniszczeń
wojennych.
W innych przemysłach zazna,
czyi się również w okresie mię
dzy lipcem 1945 a wrześniem
1946 r. duży wzrost liczby więk
szych zakładów i stanu zat-udnienia. W przemyśle mineralnym
liczba czynnych zakładów zwięk
szyła się z 58 do 254, w chemicz
nym z 39 do 111, we włókienni
czym z 72 do 128 (w przemyśle
tym była jednocześnie przeprowa
dzana komasacja zakładów); w
celulozowo-papierniczym z 11 do
55, w poligraficznym z 13 do 73,
w skórzanym z 5 do 25 (i w tym
przemyśle przeprowadza się ko
masację), w drzewnym z 63 do
270, w przetwórczo-rolnym i spo
żywczym ze 102 do 439, w budo
wlanym z 97 do 203; liczba elek
trowni, gazowni i wodociągów
zwiększyła się z 58 do 137.
Zatrudnienie w większych za
kładach przemysłu mineralnego

w tym okresie wzrosło z 4.075 do
23.231 osób, we włókienniczym
z 8.955 do 47.302, w hutniczym i
metalowym z 9.803 do 36.258, w
drzewnym z 2.705 do 20.120, w
przetwórczo-roinym i spożyw
czym z 6.161 do 25.198, w budo
wlanym z 8.091 do 16.684; w elek
trowniach, gazowniach i wodo
ciągach ż 4.478 do 21.469.
Szybka odbudowa wielkiego i
średniego przemysłu na Ziemiach
Odzyskanych jest faktem, który
z coraz większą siłą przemawia
na naszą korzyść, jeśli chodzi o
zagospodarowanie tych
ziem.
Obok fabryk coraz więcej zakła
dów rzemieślniczych uruchamia
produkcję na Ziemiach Odzyska
nych, stanowiącą również mocne
oparcie dla polskości tvch ziem.
t

Wtorek, 25 marca 1947 r.

Towarzystwo Muzyczne
, w Opolu
Opole. Odczuwany od dawna na
Opolszczyźnie brak organizacji
życia muzycznego, usunięty zosta
nie wkrótce przez powstanie To
warzystwa Muzycznego w Opolu.
Projektuje się, aby Towarzystwo
objęło swym zasięgiem także po
wiaty sąsiadujące z Opolem, jak
strzelecki, niemodliński i in. Ma
ono dać podstawy organizacyjne
istniejącej już w Opolu Szkole
Muzycznej im. Karola Szymanów
skiego.
Powstały w Opolu Komitet Or
ganizacyjny T-wa Muzycznego,
na czele którego stanęli: prezy
dent Fr. Gwiazda, dyr. Zjedn.
Przem. Cukr. Zygmunt Kokeli i
dyr. Żarz. Państw. Nieruchom.
Ziemskich inż. Eugeniusz Klosse,
zwołuje walne zebranie Tow.
które odbędzie się 30 bm. o godz.
16, w sali obrad MRN (Opole, ra

tusz). Na ‘zebranie spodziewany
jest przyjazd nacz. Wydziału K u l
tury i Sztuki Urz. Wojew. z Ka
towic, Tadeusza Żakieja i delega
ta "Towarzystwa Muzycznego z
Będzina.

Biblioteka Miejska w Opolu
OPOLE, (hor) Rozpoczęte prace
organizacyjne Biblioteki Miejskiej
w Opolu wywołały życzliwy od
dźwięk w społeczeństwie. W zro
zumieniu potrzeb biblioteki, jako
pierwszy ofiarodawca zadeklaro
wał dyr. Marian Kasperski (Firma
„Piast“ w Opolu) 5000 zł. Wszelkie
sprawy biblioteki załatwia Referat
Oświatowo - Kulturalny Zarządu
Miasta Opole, ratusz, pok. 38. —
Wpłaty uskuteczniać należy na kon
to 211 KKO m. Opole.

Bastion naszej niezależności gospodarczej

Gliwice, miasto nauki i pracy

Gliwice, (p) Do rzędu większych dla swych wpływów gospodar śląskie, jest wspaniale rozbudo
miast na Śląsku, które odgrywa czych. Świadczą o tym olbrzymie wany węzeł kolejowy o dziesiąt
ją poważną rolę w kształtowaniu zakłady przemysłowe i architek kach torów i port śródlądowy W
naszego życia gospodarczego, zali toniczna struktura miasta. Mnó Łabędach. Stacja kolejowa w G li
czyć należy Gliwice. Stare i pięk stwo pięknych w ill zapełnia now wicach jest czwartą co do w ielko
ne miasto, położone na dawnym sze dzielnice miasta, w przeci ści stacją węzłową w Europie. Jej
szlaku handlowym Kraków — wieństwie do stłoczonego śród zdolność przeładunkowa wynosi
Wrocław, nie tylko, że. nie stra mieścia o krętych i wąskich ulicz około 4.000 wagonów na dobę. Cy
ciło nic na swej atrakcyjności, i kach. W tych właśnie willach — fra ta mówi sama za siebie. Port
po przyłącze- siedzibach magnackich — rodziły w Łabędach, łączący Gliwice z
lecz przeciwnie
w pow. opolskim
niu Ziem Zachodnich do Macie- się pomysły wyzysku i ucisku poi morzem przez Odrę i kanał K io -,
Opole. Prace wstępne przy na
Drugim etapem prac związa rzy, zdobyło większe sżanse roz- skich mas pracujących orazobłu- dnicki, stwarza duże możliwości
dawaniu gospodarstw rolnych w nych z akcją nadawania własno wojowe, niż za czasów niemiec- dnej propagandy germańskiej, eksportowe nic tylko dla prze
j która od wieków zatruwała ja- mysłu gliwickiego, ale i ogółnopowiecie opolskim dobiegają koń ści będzie szacowanie wartości kich.
Gliwice liczą 108 tys. mieszkań- ! dem nienawiści dusze polskie na śląskiego. Port w Łabędach, czyn
ca. Część osadników otrzymała przydzielonych obiektów gospo
już akty nadania. Prace zakoń darczych (kategoria gleby, w ar ców i są wysunięte najbardziej na Śląsku. Dziś czasy panowania ka- ny od sierpnia. ub. r. przyjmuje
czone zostaną około połowy kw iet tość budynków itp.). Prace te prze zachód uprzemysłowionego Ślą- pitalistów i obszarników niemiec- barki o nośności do 400 ton. Z na
staniem wiosny wzmoże się w nim
nia br. i rozpoczną się wtedy a- prowadzi specjalna Komisja K la- ska. Położenie miasta zadecydo- kich należą do_ przeszłości,
Gliwice w ciągu dwóch lat l>o niewątpliwie ruch, przy czym
nalogiczne prace, w dziedzinie o- syfikaeyjno-Szacunkowa, składa wało w poważnej mierze o jego
sadnictWa miejskiego.
jąca się z fachowców.' Na przewo sile rozwojowej i bogactwie. Tu wo.inie zrobiły wiele. Znikają po- przewiduje się dwustronną w y
W pow. opolskim pracują czte dniczącego tejże komisji w Opolu bowiem plutokracja niemiecka woli sterczące ruiny wypalonych mianę towarową z państwami
ry komisje gminne, w skład któ powołany został inż. Aleksander stworzyła sobie wygodną siedzi- . domow, które w przyszłości będą skandynawskimi i zachodnio-eu
bę i jednocześnie bazę wypadowa i zaf t£łPlc* c »owymi gmachami ropejskimi.
rych wchodzą
przedstawiciele Czarnocki, wicedyrektor PZNZ.
Gliwice to nie tylko miasto pra
mieszkalnymi.
W zdewastowa
Starostwa powiatowego, PUR-u i
nych zakładach przemysłowych cy, to także w ie lki ośrodek nau
Urzędu Ziemskiego. Opracowują
praca wkracza na tory normalne. ki i myśli, koncentrujący się wo
one wnioski i ustalają objekty
Dotychczas dzięki wysiłkowi ro kół Politechniki Śląskiej. Żywio
zajmowane przez repatriantów,
botnika i inżyniera gliwickiego, łem, który zasługuje na uwagę
przesiedleńców,
zdemobilizowa
uruchomiono szereg większych za jest kikotysięczna rzesza mło
nych i tych autochtonów, którzy
kładów pracy, m. in. kilka dzia dzieży akademickiej, studiująca
omawiał bolączki rzemiosła
posiadają spalone gospodarstwa,
a udowodnili swą polskość. Spo \Jcle n ia Góra. (s) W ubiegłą so_ no. aby każdy cech nadesłał S'Wo_ łów huty „Pokój“ , Walcownię w bardzo trudnych warunkach.
Drutu, Centralne Zakłady Samo Z niemniejszymi trudnościami
ry między k ilk u wnioskodawcami
botę w lokalu Gospody Rzemie je uwagi w celu uzupełnienia chodowe, zatrudniające obecnie walczą również profesorowie Po
rozstrzyga Komisja Powiatowa.
ponad tysiąc pracowników, * dalej litechniki. (p)
ślniczej odbył się- walny .sejmik tekstu.
Następnie sejmik uchwalił u- Zakłady Ceramiczne, produkujące
wszystkich cechów rzemieślni
Zmiany w starostwie
w tej chwili najwięcej w Polsce
czych powiatu jeleniogórskiego, dzi clenie ustępujący mu zarządo
materiałów ogniotrwałych, a głów
raciborskim
na który przybyli przedstawiciele w i absolutorium i przystąpiono nie szamotów do pieców wysokoW tore k, 25 marca br,
Racibórz, (F. G.) Dotychczaso
do wyboru nowego zarządu. Na termicznych, Zakłady Maszynowe 3.55 sygnał i zapow/edź poranna ¿tacji,
18 cechów.
wy starosta raciborski, Grzegaó.OO Aygnał i pieśń poranna, 6.05 dzien
prezesa Powiatowego Związku Ce i t. p.
nak został przeniesiony na równo
6.20 gim tiag/yka poranna,
P
chów zgłoszono 5.ci u kandyda
W planie gospodarczym jest n ik poranny,
m uzyka, 6.57 sygnał czasu audycja
rzędne stanowisko do Gieszynia. towego Związku Cechów Mene- tów. W tajnym głoszowaniu w y przewidziane uruchomienie dal 6.30
na „D zień d o b ry *, 7.0t> m tlz y k a .7 .1 j Wia
Jego miejsce zajął ‘ dotychczaso wel. po czym przystąpiono, do od brano powtórnie prezesem Mene- szych zakładów pyacy, a przede domości poranne, 7.35 zapowiedz orograna dzień bieżący, 7.40 muzyka,
wy starosta Marchewka, zaś wi- czytania regulaminu Pow. Zw. wela. Wiceprezesem został Marian wszystkim jednej z największych inu
inform acje ogólnopolskie,
8.40
skrzynka
cestarostą został mianowany ko Cechów. W trakcie dyskusji, u „ Antoniak.
hut w Polsce, która może zatru PCK, 8.50 audycja szkolna, 9,35 koncer/
dnić 10.000 robotników, tj. huty życzeń 11.25 koncert reklam owy, 11..57
misarz ziemski w Raciborzu, ob. znano regulamin za niedostate
W głosowaniu na sekretarza w Łabędach koło Gliwic. Na ten sygnał’ i h ejnał; 12.Ó5 afldycja dla św /ethe
cznie opracowany i postanowićPaw lik/
12,35 utw ory wiolonczelowe,
zgłoszono czterech kandydatów, cel przewidziano kwotę 500 m ilio robotniczych,
12.55 |0 m inut poezji, 13.05 muzyaa obła
przy czym dwóch z nich zrzekło nów złotych. W stadium urucho dowa 9 14.00 audycje Inform acyjne, 14-30
się. W potrójnym głosowaniu na mienia znajduje się wreszcie Fa jazz i pios enka, 15.00 audycja słow«o mu
zyczna dla dziec;, 15.20 pieśń o zieni\u
obu kandydatów nadła jednako, bryka Mostów i Konstrukcji Sta l!$.40 pieśni Indian amerykańskich. 16.00
wa ilość i dopiero w następnym lowych, do której napływ ają1już dziennik popołudniow y, 16.30 muzyka ka'
16.55 audycja
dla
młodzieży,
tajnym glosowaniu wybrany zo. zamówienia z całego kraju. G li moralna,
17 05 u* naszych przyjaciół, 17.25 audycja
stał większością jednego głosu wice są poza tym w ielkim ośrod rozrywkowa1; v 18.00 ' audycja wojskowa.
Bukowski Łucjan. Do Komisji kiem drobnego przemysłu meta 18.07 muzyka, 18.30 nauka przy glo »ll ?Ku’
lurgicznego, bez którego ciężki 19.00 k o nce rt symfoniczny, 19 57 sygnał,
pismo premiera Cyrankiewicza, sami, przeprowadza się obeen.e skrutacyjnej wszedł kier. Pow. przemysł nie mógłby sprawnie 20.00 dziennik wieczorny, 20 25 kooecrf
sekstetu P- K .. 21.00 słuchowisko, 21 25
W; którym Premier donosi, że Fre dokładne i systematyczne katalo Zw. Cechów Karol Broda i star pracować.
Utwory kom pozytorów ?rancus k ?ch, 21.45
ydiutr. Rady M inistrów opraco gowanie 2biorów. Prowzoryczna szy cechów zegarmistrzów Zyg.
zy
Największym
atutem
Gliwic,
Radiowy U niw ersytet Ludow y, 2-.00 kwa
wuje projekt rozporządzenia Ra czytelnia dla szerokich warstw munt Szulc.
drans prozy, 22.15 program na ju tro , ¿2.23
»
jakiego
nie
mają
pozostałe
miasta
społeczeństwa
zostanie
urucho
audycja rozrywkow a, 23,10 ostatnie w ia
dy M inistrów w sprawie uznania
domość;
dziennika radiowego. 23 30 zapo
miona
w
okresie
trwania
wysta
Towarzystwa Przyjaciół Ossoli
wiedź programu na dzjeń następny,
neum za stowarzyszenie użytecz wy wrocławskiej „Dwuletniego,
koncert życzeń, 23.55 streszczenie dzień
ności publicznej 1 przekazania dorobku Ziem Odzyskanych’1
alka, 24.00 zakończenie programu.
,
❖
Towarzystwu praw i mienia Za
Na posiedzeniu Zarządu wybra
ROCZNICA W RADIO
kładu Narodowego im. Ossoliń no delegatów Towarzystwa w po
Dnia 25 bm. w drug;* rpcznico. I Koticer
nagrodzony na konkursie Targów Gdańskich
skich.
fu Symfonicznego nadanego z Rozgłośni
szczególnych ośrodkach kraju.
Dyrekcja Ossolineum na czele W Katowicach będzie reprezen
Katowice, (h. m.) Ogłoszone zo skich: Zdzisława Czaszkę i An K a to w ic k ie j; O rkiestry Sym fon;cziłvi Por
Radia pod dyr. W. KatkŁRoW icktórej stanął dr Knot, zajmie się tował Towarzystwo dyrektor In  stały obecnie w yniki konkursu na toniego Świętego. Drugą otrzy skjego
kiego; w koncercie wieczornym o godz.
również sprawami wydawniczy stytutu Śląskiego, dr Lutman, w plakat propagandowy i znaczek mał również krakowiak-artysta 19 wykona U Symfonią Bolesława' W nyto
dzieło napinane w czasie okupacji,
m i Ossolineum.
Łodzi — dr Łysakowski, w Lu Międzynarodowych Targów Gdań malarz Jerzy Badura (25 tys. zł.), wieża;
wykonane po raz, pierwszy przez F/lbZarząd uchwalił preliminarz blinie — Jan Parandowski, w skich. W skład ju ry wchodził z trzecią przyznano artyście mala aKrakowską
w lutym ub. roku. Omówienie
budżetowy Towarzystwa na rok Gdańsku — dr Jędrzejowska ora? ramienia Min. K u ltu ry i Sztuki rzowi Kazimierzowi Knothemu z utw oru i s k m o o kompozytorze w ygłos;
T. Zakiej. *
1947 w kwocie 30 milionów zł, Z w Toruniu prof. Hartleb.
nrof. Hryniewiecki, jako prze. Katowic (15 tys. zł.).
Ponadto godne s ą uwagi w tym dniu
czego 23 m iliony zł zostanie prze
Pierwszą nagrodę za znaczek — dwie
wodniczący oraz przedstawiciele
audycje muzyczne;
o
godz. 15.40
znaczonych na odbudowę budyn
Zw. Zaw. Artystów Plastyków w sumie 15 tys. zł. otrzymali ;;Pieśni Indian amerykańskich“ w Wyko*
ku mieszczącego zbiory Ossoli P a m i ę t a j o biednych! Wybrzeża i dyrekcji Targów.
zdobywcy pierwszej nagrody za naniu o. Łady ; o godz. 16.20 BeethoveK w artet smyczkowy nr 11 op. 95
neum we Wrocławiu. .Tak w yni
Pierwszą nagrodę za plakat, plakat — 'Święty i. Czaszka, dru na
w yk. K w a rte tu
Rozet.
K a to w ic k ie ] w
złóż ofiarę
ka z oświadczenia inż. Rybickie
w wysokości 50 tys. zł., podzielono gą 10 tys. zł. artysta malarz Jan składzie: W . Wochniak, M. Karwofc; Cz.
go, kieruącego odbudową gma n a P o m o c
P rzystać; E : B orzyk:
Z i m o w a między dwóch malarzy krakow Gogolewski z Łodzi.
chu, roboty remontowe zostaną
RADIO ZAGRANICZNE
zakończone jeszcze w tym roku.
MOSKWA na ta li 4S3.«t. 315.8, 36.45.
W Bibliotece Ossolineum we
25.26, 19.58 m.
Wrocławiu zatrudnione są obec
9.09 A u dycja dla dzieci 9.45 M uzyka,
(0.00 Przegląd prasy, 10.lS Koncert. 1—03
nie 33 osoby. Wypakowano już
Z praev; 12.15 K oncert; 14.00 W iadomo
101 skrzyń z książkami i rękopi
ści, 14.15 K o n cert,
15.00
A u dycja dla
dzieci; 15 45 Kalendarz muzyczny, lu.39
Dnia 23 marca 1947 r., po krótkich a ciężkich cierpieniach, przeżywszy lat 52, zmarł śp.
K oncert; 17.15 Pogadanka naukowa; 19.00

Nadawanie własności gospodarstw rolnych

Sejmik cechów rzemieślniczych

S łucham y radia

Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum

o trzy m a p ra w a i m ie n ie za k ła d u im . O ssolińskich
Warszawa. (st) Jak już donosiiiśmy — odbyło się we Wrocla
wiu zebranie Zarządu Towarzy
stwa Przyjaciół Ossolineum, , w
którym wzięli udział: prezes To
warzystwa rektor prof. Kulczyń
ski, wiceprezes Jerzy Borejsza,
dr Knot, dyr. Lerentz z Warsza
wy prof. Życiewicz, dr Bigo i inż.
Rybicki. Na wstępie odczytano

Dar cukrowni
i plantatorów buraka cukrowego
Zarząd Koła Rodzicielskiego przy
Państw. Gimnazjum i Liceum w
Ząbkowicach D. Si. w imieniu w ła 
snym oraz w imieniu niżej wymie
nionych organizacji społecznych
składa tą drogą Dyrekcji Państwo
wej Cukrowni Ząbkowickiej w Zadzielu oraz wszystkim plantatorom
buraka cukrowego pow. ząbkowic
kiego jąk najserdeczniejsze podzię
kowanie za cenny dar w postaci
•cukru, złożony na dożywianie dziat
wy szkolnej i najbiedniejszych
miejscowego „Caritasu“ .
Dar ten obejmował: dla Koła Ro
dzicielskiego przy Państw. Gimna
zjum i Liceum 246 kg cukru plus
100 kg od Dyrekcji, dla Przedszko
la 120 kg cukru, dla Publicznej
Szkoły Powszechnej 100 kg cukru,
dla Pry w. Żeńskiego Gimnazjum
Krawieckiego 50 kg cukru, dla „Ca
ritasu“ 100 kg cukru, razem 616 kg
w darze oraz 100 kg odstąpionych
przez Dyrekcję- za zapłatą.
Osobne gorące podziękowanie
składamy dyr. Cukrowni, Mysz
kowskiemu Janowi, jak również
Inspektorowi Plantacji Górskiemu
Stanisławowi za zorganizowanie i
szczere poparcie akcji zbiórki cukru
.wśród plantatorów.
Zarząd Koła
przy Państw. Gimnazjum i Liceum
w Ząbkowicach D. Sb

Artysta — malarz z Katcuuic

t

Wpisy na kurs przy
sposobienia budowlanego
"W R O C Ł A W ,

(s t)

D y r e k c ja

S zkół

Budowlanych przy ul. ArJttius 517,
ogłosiła wpisy na nowy, jednorocz
ny kurs przysposobienia budowla
nego. Zgłoszenia należy składać do
dnia 5 kwietnia codziennie w go
dzinach 9—13.
Na kurs przyjmuje się kandyda
tów, . którzy ukończyli 17 lat i conajmniej 6 klas szkoły powszech
nej. Kandydaci winni ponadto mieć
poza sobą trzyletnią praktykę w
dziedzinie rzemiosła budowlanego
Nauka i internat bezpłatny.

In ż .

Stefan Kowerski

Kierownik Wydziału Gospodarczego Centrali Zaopatrzenia Materiałowego •Przemysłu Wę
glowego, członek PPS.
W śp. inż. Kowerski m tracimy oddanego pracownika oraz serdecznego Kolegę.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się we w torek, dnia 25 marca br. o godz. 9 w kościele
Mariackim.
Wyprowadzenie zw łok nastąpi dnia 25 marca br. o godz. 17 z kaplicy szpitala Spółki
Brackiej na cmentarz przy ul. Francuskiej.
DYREKCJA CZMPW
R AD A ZAKŁADOW A CZMPW
(PAC) 1331
KO LEŻAN KI I KOLEDZY

K oncert; 19 45 A udycja lite ra c k a ; -0.00
K o n c e rt; 21.30 W iadom ości; 22.01 K oncert.
LONDYN BBC na ta li 514, 441: 37J;
342, 296; 285; 203 m.
. ____
8.15 Marsze ; walce, 9.00 R ecita l, 10.o0
Muzyka przy pracy; 12:00' O rkiestra dęta,
16.10 Muzyka hawajska, 19.30 O rkies tra
północna BBC, 21.15 O rk ie s tra t eat ,alna
BBC, 22.15 R ecita l 61. Curzona - t.fw Schuberta:
PR AGA na fa li 470.2 m.
10.45 Zbiór czeskich ludow ych pieśni,
11.00 P o n chle lli: Capriccioso na obój j
fortepian; 11.45 Z czeskich fu m ó w ; 12.4Pleśni ludowe, 14.00 K w a rte t Blazkowa,
15.00 Muzyka popularna; 15.30 Muzyka lek
k a ; 16.50 M in jn tu rv muzyczne. 17:45 Kon
c e rf chór męski, 21.45 Beethoven; Kwarte t smyczkowy a-m oll, 23,00 Strawin$jKf:
;,Gra w k a r ty “ w w y k . ork. Filharm onii
FOK
i koncert F ilh a rm o n ii cz. i o rk :
(M ilhaud; M rhalovM ),

DZIENNIK

Wtorek, 25 marca 1947 r.

Strona 5

ZACHODNI

RKSBatory - Lublinianka 12:4

WIADOMOŚCI

Sędziowie krzywdzą Nypelta
leszcze w tt/m z*oii »z

RUCH chce walczyć o tytuł mistrza Polski
Katowice. „Zostaliśmy skrzyw
dzeni przez PZPN, który pominął
nas przy rozgrywkach o wejście
tlo Ligi państwowej. Klub nasz
który przed wojną dawaj do repre
zentacji Polski po 5 graczy i zdobyj kilkakrotnie tytuj mistrza
Polski zasługuje na uwzględnie
nie i dodatkowe zaliczenie go do
tych rozgrywek“.

są przebywać, wówczas Ruch zno
wu będzie bezkonkurencyjny, po
dobnie jak przed wojną.
Drużyna ma zamiar zaangażo
wać w charakterze trenera, b.
reprezentanta Polski Bułanowa,
skoro tylko powróci do kraju. W
bieżącym sezonie Ruch wykorzy
sta wszelkie istniejące tylko moż
liwości, by rozegrać jak najwięk
szą ilość spotkań, a głównie mię
dzynarodowych, by dać młodym
graczom możność lepszego w yro
bienia się i zgrania. Nawiązany
został już kontakt ze znaną wę
gierską drużyną Vasas z Budape
sztu, a ponadto istnieje zamiar
sprowadzenia jednej z czołowych
drużyn czeskich.
Jak wynika Ruch ma naprawdę
dobre plany. Pierwszy krok do
tego, zwycięstwo nad AKS został
już zrobiony. Drużyna wykazała
poprawny poziom, a jedyną jej
wadą, to brak zgrania, zwłaszcza
v/ formacjach obronnych.
Sądzić jednak należy, że w dal
szych meczach usterki te znikną
i Ruch będzie znowu zachwycał
nas swą piękną grą. (K)

K a t o w i c e . Przy małym za
interesowaniu publiczności roze
grano w niedzielę mecz bokserski
z cyklu rozgrywek o mistrzostwo
Polski między RKS Batory i W.
K. S. Lublinianka z Lublina.
Mecz zakończył się zdecydowa
nym zwycięstwem Batorego, któ
ry był faworytem tego spotkania.
Goście nie pokazali nic poza prze
ciętnym boksem, nie różniącym
się wiele w kilku wypadkach od
bijatyki. Fizycznie silniejsi, jednak
ustępowali technicznie gospoda
rzom o kilka klas. Pewnego ro
dzaju niespodzianką, ale to już
wyłącznie z winy sędziów, była
porażka Nypelta do Choiny. Orze
czenie sędziowskie skrzywdziło
wyraźnie zawodnika Batorego,
który zasłużył co najmniej na re
mis.
W yniki techniczne w alk są na
stępujące:
W wadze muszej Bazarnik już
w pierwszym starciu znokauto
wał słabego Borowskiego.
W wadze koguciej Grzesik (R.
K . S. Batory) przegrał na punkty
z Baranem. Była to jedna z naj
słabszych walk dnia.
W wadze piórkowej Nypelt <R.
K. S. Batory), mając walkę w y
raźnie remisową przegrywa z
Choiną. Po ogłoszeniu wyników
na widowni zerwała się burza
protestów i gwizdów. Słabszy w
pierwszej rundzie Nypelt odrobił

stracone punkty w drugiej i trze
ciej rundzie. Mimo to sędziowie
ogłosili Choinę zwycięzcą.
W wadze lekkiej Manecki (RKS
Batory) wygrał przekonywująco z
Ostaszewskim na punkty. Lubli
nianin walczy nieczysto i odnosi
ło się wrażenie, że nie ma w ogóle pojęcia o boksie. Przed no
kautem uchroniła go niesamowi
ta wprost wytrzymałość.
W wadze półśrednicj przeważa
jący przez wszystkie starcia K u 
la (RKS-Batory) wygrał wysoko
na punkty z Siemionem II. W ostatniej rundzie Kula wdawał się
w niepotrzebną bijatykę obniża
jąc przez to poziom spotkania.
W wadze średniej Zieliński (W.

Tak twierdzi Ruch i nie można
mu odmówić racji. Nie zraża się
on jednak i twierdzi z całą sta
nowczością, że jeszcze w tym ro
ku walczył będzie w finałowych
rozgrywkach o mistrzostwo Pol
ski, mimo, że nie będzie brał udziału w grach o wejście do Ligi.
Jest to zupełnie możliwe jeżeli
weźmiemy pod uwagę fakt, że
prócz '3 zwycięzców grupowych
z w alk eliminacyjnych do Ligi,
czwartym finalistą będzie zwy
cięzca z rozgrywek mistrzostw/ okręgowych.
Najważnieszą sprawą dla Ru
chu jest pomyślne przebrnięcie
przez gęste sito klubów śląskich.
I tutaj czeka Ruch jeszcze trudne
zadanie, gdyż musi z obecnie zaj
mowanego drugiego miejsca w y
dostać się na pierwsze.
Na temat sytuacji Ruchu i jego
planów na przyszłość opowiada
nam obecny wiceprezes Ruchu p.
cc/ pint/ - ponga
Wiza.
Soos (W) — Gauffens (F) 22:20,
Paryż
(obsł.
wł.).
Spotkanie
w
Najgorszy okres ma Ruch poza
21:12; Sido (W) — Bedots (F)
tenisie
stołowym
Francja
—
Wę
sobą, twierdzi p. Wiza. W nadcho gry zakończyło się zwycięstwem 21:13, 21:8, Grapet (F) — Farcas
dzących rozgrywkach do naszej
reprezentacji węgierskiej w sto (W) 18:21, 21:15, 21:16, Soos —
dyspozycji stoją następujący za sunku
5:1. W skład drużyny wę Bedots 21:17, 21:18, Sido — Gra
wodnicy: bramkarze Brom, Wy- gierskiej
wchodzili między inny pet 21:12, 21:16; Farcis — Gaufrobek i Wieczorek, obrońcy — Ka
ze[ mi mistrz Europy Sido oraz
Soos, fenic 21:15, 21:17; Soos — Grapet
miński, Brzoza ,i nn7v«kanv
pozyskany ze;
partać
21:18, 2?:21. (X)

W ę g ry : Francja 5:1

(x)

Francja — Portugajia 1:0
P a r y ż . (obsł. wł.) Rozegrane
w niedzielę międzynarodowe spfft
kanie piłkarskie Francja—PortuSalia na stadionie Colombes w
Paryżu zakończyło się zwycię
stwem Francji 1:0 (0:0).
W roku ubiegłym w Lizbonie
Francja przegrała 2:1.

si
Luksemburg, (obsł. wł.) Druga
drużyna reprezentacyjna Francji
spotkała się z reprezentacją L u k 
semburgu, którą pokonała w sto
sunku 2:1 ( 1:1),

P o d tr io *

• • •

starciu silniejszego od siebie M a
ciejewskiego.
W wadze ciężkiej Kubica w y
grał w pierwszym starciu z L isiakiem przez poddanie się tego
ostatniego.
W rezultacie wygrał spotkanie
w stosunku 12:4, jakkolwiek mógł
wygrać w lepszym stosunku.

Zjednoczeni — I KS 10:6
Bydgoszcz (tel. wł.). Odbyte w
Bydgoszczy drużynowe zawody
bokserskie o mistrzostwo Polski
pomiędzy drużyną Zjednoczonych
a IKS z Wrocławia zakończyły
się zwycięstwem gospodarzy w
stosunku 10:6.
W yniki w alk (na pierwszym
miejscy zawodnicy I-KS).
Waga musza: Kurowski rem i
suje z Borowiczem. W wadze ko
guciej Szemonowicz wygrywa nie
spodziewanie na punkty z Jóźwiakiem. W wadze piórkowej Ko
tas przegrywa przez k. o. w dru
giej rundzie z Kruzą. W wadze
lekkiej Waluga zwycięża przez
k o, w drugiej rundzie W itow
skiego. W wadze półśredniej i
średniej Zjednoczeni zdobyli przez
Wiklińskiego i Kaczora punkty
w. o. na skutek braku przeciwni
ków. W wadze półciężkiej Ciećwierz zremisował z Polakiem, w
wadze ciężkiej Kłodecki przegrał
przez k. o. w drugiej rundzie z
Chyłą.

boksie pomiędzy krakowską^ W i
słą a poznańską Wartą zakończy
ły się zwycięstwem gości w sto
sunku 12:4.
W yniki walk: (zawodnicy War
ty na pierwszym miejscu).
Waga musza: Malak zwycięża
na punkty Szczurka.
W wadze koguciej Szymański
zwycięża na punkty Lipeńskiego.
W wadze piórkowej Wojnowski
remisuje z Gromalą.
W wadze lekkiej Polus z powo

Mistrzostwa OMIUR-ów

Grudziądz zdobywa il« « »

Minima
dla lekkoatletów Anglii

Steernbergen, zespół duńsko-wło
ski — Arns Pedersen — Cesar
M oretti oraz Szwajcarów — Hans
Knecht — Freddy Kubler.
Zawody te cieszą się ogromnym
zainteresowaniem
publiczności,
której zgromadziło się w Pałacu
Sportowym 15,000 osób. Start do
wyścigu nastąpi po sprezentowa
niu publiczności wszystkich uczestników.
Prawie bezpośrednio pó starcie
Szwajcar Hans Knecht upadł tta

T u rn ie j w tiennes

Asboth bije Drobnego
Cannes (obsł. wł.). W półfina
łach międzynarodowego turnieju
tenisowego w Cannes, miały m iej.
sce następujące rozgrywki:
w singlu panów Patty (USA)
pobił Bergelina (Szwecja) w sto
sunku 7:5, 7:5, 6:2, Asboth (Wę
gry) pokonał Drobnego (Czecho
słowacja) 6:4, 8:6,
W yniki singla pań: Betz (USA)
pobiła Rurak (Rumunia) 6:0, 8:6,
Menzie (W. Brytania) pokonała

Weiwers , (Luksemburg) 6:4, 6:4.
W dublu panów Asbeth i Szigeti (Węgry) pokonali Tenasco i
Caralulis (Rumunia) 6:4, 4:6, 6:0;
Drobny i Czernik (Czechosłowa
cja) pokonali parę Petra — Pelizza (Francja) 6:3, 7:9, 6:4.
W dublu pań Rurak (Rumunia)
i Hannedouche (Francja) poko
nały Weiwers (Luksemburg) i
Saint-Omer (Francja) w stosun
ku 6:3, 6:3;

pliwie załatwimy, o ile tylko
Oberbürgermeister nam na to po
zwoli.
Mamy zresztą w tym kierunku
pewne nadzieje, gdyż równocześ
nie ten pan zalecił niejakiej D ia 
dziai Oświaty Rolniczej, używał nie Kocot z Sosnowca, ul. Prez.
Bieruta 35b, m. 17, aby do Czer
kopert z nadrukiem:
„Reichsnährstand, B lu t und Bo- wonego Krzyża w Katowicach
wysłała list tej treści:
den.

R łą /u ja c tj

ności urzędowej OberbürgermeiWer, Pakazał, by Wojewódzki U ,zad Ziemski w Katowicach, W y-

M

Ł ó d ź. Rozegrany na basenie
Polskiej Y M C A ezwórmecz pły
wacki między drużynami Elek
tryczność (Warszawa), Warta (Po
znań), Filmowiec (Łódź) i Craco
via (Kraków) przyniósł zwycię
stwo pływakom stołecznym, któ
rzy zdobyli 23 punkty przed War
tą —■22 pkt„ Craeovią — 11 pkt.
i Filmowcem — 10 pkt.
O zwycięstwie zadecydowała
sztafeta 3 X JO® m.
Wyniki techniczne:
200 m st. dow.: 1. Czuperski
(E) — 2ifb,6, 2. Taedling (W) —
2:45,4, 3 Kornecki (C) — 3:45,7,
4. Chojnacki (F) — 2:46,3.

200 m st. klas.: 1. Cichoński
(W) — 3:14,2, 2. Szczypko (E) —
3:16,1, 3. Dec (F) — 3:21,3, 4. So
kół (C) — 3:30,4.
100 m st. grzb.: 1. Owczarczak
(W) — 1:22,2, 2. Jabłoński (E) —
1:22,4, 3. Kierys (F) — 1:32 8, 4.
Boba (C) — 1:47,9.
100 m st. dow.: 1. Bałusiński
(C) — 1:12,8 2. Kruczkowski (W)
— 1:14,0, 3. Bem (E) — 114,“. 4.
Boniecki (F) — 1:17.
Sztafeta 3 X 100 m st. zmień.:
1. Elektryczność — 4:02,3, 2. War
ta — 4:04,9, 3. Filmowiec — 4:07,6,
4. Cracovia — 4:38.
Poza konkursem 100 m st. dow

POGOŃ - W ISŁA 89:49 pkt.

List ten zresztą wysłała niejaka germeister

zapomniał

strasse 8“, a domagająca się, by
jej wysiano zaświadczenie, że ona
w tymże „Katt. Buchgewerbe
haus“ do końca stycznia 1945 pła
ciła składki ubezpieczeniowe.
Oczywiście, ponieważ poczta ten
list doręczyła (Grundmannstr. 12
— 3 M aja 12) naszej Redakcji,
sprawę Augusty Stolper niewąt

poprawić Polski, katowicką Pogonią, a kra

mie list ten będzie mógł być od
powiednio załatwiony.
Na wszelki więc wypadek ra
dzimy Dianie Kocot, by tak dużo
nie myślała o Herrn Wolfgangu
Fichtlu, gdyż on napewno już n i
gdy do Będzina, czyli do „Bends
burga“ nie wróci.
Niejaki X .

Londyn (obsł. wł.). Brytyjski
komitet olimpijski opublikował
ostatnio minima, konieczne do
dopuszczenia do udziału w olim
piadzie:
100 jardów (98 m) — 10,2 sek.;
220 jardów (201 m) — 22,8 sek.;
440 jardów (402 m) — 50,5 sek.;
880 jardów (804 m) — 1,58 min.;
1 mila (1.609 m) — 4,22 min.; 3
mile (4.827 m) — 14,45 min.; 120
jardów przez płotki (109 m) —
15,6 sek.; 440 jardów przez płot
ki (42 m) — 57 sek.; skok wzwyż
— 1,80 mtr.; skok w dal — 7 mtr.;
skok o tyczce — 3,50 mtr.; rzut
kulą — 13,10 mtr.; rzut dyskiem —
40 mtr.; rzut oszczepem — 55 mtr;
rzut młotem — 42,30 mtr.

z w y c i ę ż a j ą w ilodSzi

le p k ftr*0ne W *®8° rf>d!Eft^u na" Auguste Stolper, posiadająca a- Dianie Kocot wszystkie liczne kowską Wisłą, zakończyły się
„178 Miechów (Distr. Krakau) dres: „Anderbeck, Krs. Aschers błędy ortograficzne i stylistyczne, zdecydowanym zwycięstwem dru
leben, Bez. Halbęrstadt, Haupt tak że nie wiadomo, czy w tej for żyny śląskiej w stosunku 89:49.
Generalgouvernement.“
Z ważniejszych wyników na u-

„Postamt, Kattowitz 6.“
dalszym ciągu swej działal

miejsce

Sześciodniówka kolarska

Częstochowa, W ostatnim dniu
mistrzostw OMTUR w boksie ro
zegrane zostały w alki finałowe,
które stały na dobrym poziomie
i dostarczyły widzom wielu emo
cji.
w wadze papierowej BruszkieW arta — Wista 12:4
wicz (OMTUR Grudziądz) poko
Kraków (tel. wł.). Odbyte w nał na punkty Sierpińskiego
Krakowie zawody bokserskie o (Skra W-wa);
drużynowe mistrzostwo Polski w
W wadze muszej mistrzem zo
stał Słowik (Skra W-wa), który
pokonał na punkty Szontaga
(OMTUR Rzeszów). W wadze ko
guciej zwycięstwo odniósł Baraj nowski pokonując na punkty
| Szczęsnego ze Skry Szczecin.
W piórkowej Polakiewicz (OM
skutek przebicia gumy. lecsz w y TUR Grudziądz) zwyciężył w 1
rundzie przez k. o. Charemzę. W
szedł z wypadku, bez kontuzji.
Po pierwszym dniu wyścigu na lekkiej Rybarz pokonał na punk
ty Janiszewskiego (Skra W-wa)
czele znajdują się Francuzi Goujon — Carrara, mając nad naj
bliższymi przeciwnikami przewa
Kraków posiada
gę 1-go okrążenia. O okrążeniu
za nim i znajduje się 6 zespołów,
najlepszych koszykarzy
wśród nich zeszłoroczni zwycięz
K ra k ó w. (tel. wł.) Turniej
cy Sćhulte i Boeyen (Hol.). Na czterech miast w koszykówce za
dalszych miejscach uplasowali kończył się zwycięstwem Krako
się: Belgowie Bruneel i Ńayes o- wa, który w decydującym meczu
raz Pederset (Dania) i M oretti pokonał Warszawę w stosunku
(Włochy) — o dwa okrążenia za 50:44 (14:19).
czołówką; para K in t — Uan
Na trzecim miejscu uplasowała
Steernbergen (Belgia) — o 3 okrą się Łódź, która pokonała w decy
żfenia, a Kńecht i Kubler (Szwaj dującym spotkaniu Gdańsk w
stosunku 47:37 (27:17).
caria) — o 5 okrążeń-

„Ich Unterzeichnete Diana Ko
Der Landesbauernführer der
Landesbauernschaft
Oberschle- cot bitte um ausunwt das Rote
sień, Kattow itz (Oberschlesien), Kreuz zu Kattowitz, Um aufenhalt ort von Herrn Wolfgang
Börsenstrasse 4.“
Pływacy Śląska zwyciężają
Wreszcie zarządził, aby poczta F ichtl 12.a Graz Klosterwiesgasse
nasza doręczała listy z Niemiec, No. 36.
Lezte aufenhalt w ar in Benz
adresowane w taki sposób:
„Absendeamt
burg.
„Russ. Poln. Zone
Königshütte (Oberschles.).
Meine adresse ist Sosnowitz,
Buch u. Papiergeschäft
Streckenbriefe nach TarnowitzKraków, (tel. wł.) Odbyte w
Freihaus.“
vorm. Katt. Buchgewerbehaus Bierut-strase 35b w. 17.
Krakowie zawody pływackie po
Diana Kocot.“
Kattow itz O/S.
Dalej zadecydował, aby przesył
Inna rzecz, że zacny Oberbür między drużynowym mistrzem
Grundmannstr. 12.“
ki pocztowe z Miechowa były

Potem zlecił Urzędowi Poczto
wemu w Katowicach, by w razie
otwarcia listu, zaklejał ten list
■ Powrotem taką naklejką:

Grochów — MKS 8:8
Warszawa (tel. wł.). W rewan
żowym spotkaniu o drużynowe
mistrzostwo Polski w boksie po
między drużynami Grochowa i
MKS z Gdyni uzyskany został
w ynik remisowy 8:8, który przy
czynił się wybitnie do zmniejsze
nia szans Grochowa na zdobycie
mistrzostwa w grupie pierwszej.
W yniki poszczególnych walk
były następujące:
W wadze muszej Sowiński (M.
K. S.) przegrał na punkty z Patorą. W wadze koguciej Szopiński
(MKS) przegrał na- punkty z Sadłowskim. W wadze piórkowej
Skierka (MKS) pokonał na punk
ty Komudę. W . wadze lekkiej
Iwański (MKS) zremisował z Tom
czyńskim. W wadze półśredniej
Szymonowicz (MKS) pokonał na
punkty Majewskiego. W wadze
półciężkiej Raczka przegrał na
punkty z Kolczyńskim, a L uk (M.
K. S.) zremisował z Archackim.

T ra d y c y jn e z a w o d y

Nihil novi
Oberbürgermeister Schönwalder
Uwziął się ostatnio specjalnie na
sprawy pocztowe, I tak np. zarząby Urząd Pocztowy w Chor*o\vie zawiadamiał adresatów, w
r*aie (eh nieobecności, o listach
bolcconych, leżących • do odebrana poczcie karteczkami, na
których jest wydrukowane co na
stępuje:

du nadwagi oddał punkty w. o.
W wadze półśredniej Adamski
remisuje z Natkańcem.
W wadze średniej Sobczak w y
grywa na punkty z Dydulą.
W wadze półciężkiej Szymura
wygrywa na punkty z Koludą.
W wadze ciężkiej Klim ecki w y
W wadze półciężkiej Kolonko
znokautował już w pierwszym grał na punkty ze Żbikiem.

K. S. Lublinianka) nie miał nic
do powiedzenia w walce z Nowarą. Świetny technicznie Nowara
atakował przez wszyskie trzy
starcia. Przed nokautem ochroni
ła Zielińskiego również tylko ko
losalna wytrzymałość.

W półśredniej mistrzostwo zdo
był v/. o. Gac (OMTUR Rzeszów).
W średniej Polnik (Silesia Ryb
nik) uległ Ambrożowi z Szczeci
na.
W półciężkiej PietruszKiewicz
w drugiej rundzie uległ przez
k. o. Wieczorkowi (Silesia Ryb
nik).
W ciężkiej Szymczak (Skra
Szczecin) poddał się w drugiej
rundzie Kaczmarkowi
(Silesia
Rybnik).
Drużynowo pierwsze miejsce
zdobył zespół OMTUR Grudziądz

W pom. grać będą: Górka, Giebur
i Bomba. Atak znowu będzie na- |
szą główną bronią. Skład jego bę- i
dzie następujący: Wodarz, Susz-j
czyk, Cebula, Cieślik, Lasecki. j
(atak ten grał przeciwko AKS). j
Ruch jest w tym szczęśliwym
położeniu, że posiada doskonały i
materiał w juniorach, a gdyby I
Paryż. W Pałacu Sportowym w
w rócili jeszcze z Anglii zawodni
cy, którzy na skutek trudności ] Paryżu rozpoczęła się pierwsza
komunikacyjnych zmuszeni tam w tym roku. a ,w ogóle 24 w Pary
żu 6-ciodniówka kolarska z udziałem 18 par. Zpośród uczest
ników zagranicznych należy w y
O puchar Anglii
Londyn (obsł. wł.). Około 8 ty  mienić przede wszystkim zwy
sięcy osób przyglądało się ćwierć cięzców zeszłorocznych, parę ho
finałowym spotkaniom piłkar lenderską Gerit Schulte i Gerit
skim W. Brytanii, które się odby Boeyen. dwie doskonałe pary bel
ły w dniu 22 marca.
W spotkaniach półfinałowych gijskie Achille Bruneel — Robert
wystąpić mają w przyszłą sobotę Mayes i Marcel K in t (dawny szo
Liverpool — Burnley oraz New sowy mistrz świata) — Rifc van
Castłe — Charlton-Athletic.

____________

wagę zasługuje porażka mistrzy
ni Polski Madejówny z Florczykówną oraz Szołtyska, który prze
grał ze swym kolegą klubowym
Kiecką.
W yniki w poszczególnych kon: karencjach były następujące:
Konkurencje męskie: 100 ro

dów. 1) Kałuża (Pogoń) 1,10,1, 2)
Kekuś (Wisła); 200 m. dow 1) Ka
łuża (Pogoń) 2,37, 2) Kękuś (Wi
sła) 2,39; 100 m. na wznak 1) Wąs
(Pogoń) 1,19, 2) K ita (Wisła) 1,23;
100 m. klas. 1) Kiecka (Pogoń)
•1,23, 2) Szołtysek (Pogoń) 1,24.
Konkurencje kobiece: 100 m.
dow. 1) Florczykówna (Wisła) 1,28,
2) Madejówna (Pogoń) 1,30; 100 m.
na wznak 1) Kokotówna (Pogoń)
1,43, 2) Neblówna (Pogoń) 1,47;
100 m. klas. 1) Seidlówna (Pogoń)
1,47, 2) Lewandowicz (Wisła); 200
j m. klas. 1) Seidlówna (Pogoń) 4,04,
12)Dorńaszewska (Pogoń) 4,12.

juniorów wygrał Jera (F) —
1:23,2, a 100 m st. klas.
Jawor
ski (F) w czasie 1:41,4.

(D robiazg ;
* Król szwedzki, Gustaw V, mi
mo swoich 80 lat, wyjechał na Ri
wierę, gdzie wystąpił w turnieju
tenisowym.
* Znany w Polsce zespół piłkar
ski Norkoeping (Kamraterna), mię
dzy 25 a 28 marca wystąpi w Am
sterdamie, Rotterdamie i Hadze.
* Czescy narciarze wyznaczeni
do przygotowań przedolimpijskich
złożyli onegdaj ślubowanie wobec
kapitana związkowego, Cisarza, że
dołożą wszelkich starań, aby dojść
do najlepszych wyników.

Consolini nie startuje
na olimpiadzie
Rzym (obsł. wł.). We włoskich
kołach sportowych krążą pogło
ski, jako by mistrz Europy w
rzucie dyskiem, -Consolini, miał
wyemigrować do Brazylii, gdzie
obiecano mu dobrą posadę.
W wypadku przyjęcia przez
Consoliniego oferty, nie będzie
mógł on wziąć udział w przy
szłej olimpiadzie. (x)
Poznań, (obsł. wł.) W Poznaniu
odbył się w niedzielę bieg ulicz
ny na dystansie 2*i/i km. Bieg w y
grał Wierkiewicz z poznańskiej
Warty, uzyskując czas 6 min.
18 i sześć dziesiątych sek. (K)

DZIENNIK

Sirena 6

ZACHODNI

Wtorek, 25 marca 1947 r.

UBEZPIECZALNIA SPOŁECZNA
W CHRZANOWIE — ogłasza

C e m e n to w n ia »Firiey« wG ó rce

S h łt a tS Itle a s i& is

Poszukuję

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zastrzega się wolny wybór oferenta, unieważnienie częściowo
b całkowicie przetargu bez podania przyczyny i prawa roszczei do jakichkolw iek odszkodowań.
(PAP) 1273

Z
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Kierownictw^ Budowy Lotniska Warszawa - Boernerowo zakupi natychmiast motory elektryczne: woltaż 220/380 V.
sztuk
Obroty
moc KW.
2
1.400
4
2
1.400
1,5
1
1.400
3
4
1
1.400
1.400
1
15
1
0,5
1.400
1
15
3.500
1
4.500
25
1.400
1
1,5
1.400
1
1,5
4.500
1
3
1
2.800
0,5
—
BoerWarszawa
B
udowy
Lotniska
Ofery kierować do kierownictwa !
1269
nerowo.
moc KW.
20
10
8
5
6
20
3
15
19
2,2

sztuk
2
4
2
2
4
6
12
2
8
6

Obroty
940
940
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400

1 lekarza rejonowego w Szczakowej
1
„
„
w Krzeszowicach
2 magistrów farmacji i
1 pomocnika aptekarskiego do apteki Ubezpieczalni w Chrzanowie.

Kandydaci na stanowiska iekarzv Ubezpie
cza.m w n n i posiadać kw alifikacjo odpowiada
jące normom, ustalonym przez Naczelną Izbę
Lekarską i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Warunk' pracy i płacy regulowane są umową
zbiorową zawartą międzv Ubezpłeczainią 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:
(—) D r Wysocki Józef

DYREKCJA

Dyrektor:
(—) Bartnik Stefan

LASÓW PAŃSTW. W B YTO M IU

ogłasza

9P W ŁW .
na dostawę 200.000 szt. puszek na żywicę o wy
miarach: wysokość 5 do 9 cm, średnica 6 do 8 cm
wraz z rozwiezieniem do wskazanych Nadleśnictw

Oferty należy składać- w Dyrekcji Lasów
Państwowych Biuro Użytków Ubocznych i Go
spodarstw Nieleśnych do dnia 27. marca 1947 r.
godz. 19.
(PAP) 1327

Oława

(Dolny Śląsk)
R y n e k nr 20

lokalu

na stanowiska:

aa przeprowadzenie niwelacji terenu fabryki oraz wykonanie planu
sytuacyjnego z uwzględnieniem warstwie, naniesieniem budynków,
dróg oraz torów normalno- i wąskotorowych.
Informacje otrzymać można w D yrekcji Cementowni „F irle y "
Górce k. Trzebini.
O ferty w zatakowanych kopertach należy składać tamże do dnia
5 kw ietnia 1947 r.

„S iew “ -

Dostarcza NASION
warzyw i kwiatów.

w Gliwicach nadającego się na wytwórnię.
Powierzchnia około 200 — 400 m-’. Koniecz
nie gaz, woda i elektryczność. Oferty do
.Dziennika Zachodniego“ pod „1184“ .
1319

Jakość gwarantowa
na! □ fig ' Specjalność:
kapusty — kalafiory
— cebula — nasiona
kwiatów. — Oferty
na żądanie!
1204

TOWARZYSTW O AKCYJNE ZAKŁADÓW
H U TN IC ZY C H — H U T A B A N K O W A
W DĄBROW IE GÓRNICZEJ — o g ł a s z a

PIASKOWNICĘ

przetarg nieograniczony

przenośną
kompletną,

na budowę fundamentów i budynku gazogencratorowni dla Walcowni.

Ślepe kosztorysy oraz rysunki można otrzy
mać w Wydziale Technicznym Huty Bankowej
w Dąbrowie Górniczej, pokój N r 19.
Termin składania ofert w zalakowanych ko
pertach zaopatrzonych napisem: „Budowa fun
damentów i budynku gazogeneratorowni“ —
upływa dnia 31 marca 1947 r.
Do kosztorysu rależy dołączyć k w it na w pła
cone w kasie Huty Bankowej wadium przetar
gowe w wysokości 2 % od ogólnej sumy koszto
rysu oraz wyciąg z rejestru handlowego, lub od
pis karty rejestracyjnej na rok bieżący. Poza
tym należy podać wysokość i sposób załatwie
nia zabezpieczenia, zapewniającego wykonanie
zamierzonej umowy na oferowane roboty.
Kosztorysy mogą obejmować częściowe wyko
nanie robót.
Dyrekcja Huty zastrzega sobie dowolny w y
bór oferenta bez względu na cenę i ewentualny
podział masy robót dla k ilk u oferentów, jak też
unieważnienie przetargu bez podania powodów.
(PAP) 1330

względnie do remon
tu zakupimy. Zapła
cimy wysoką cenę.
Zgłoszenia: Gliwice,
tel, 36-07.
1320

Obrabiarki
narzędzia,
łożyska
kulkowe i s i l n i k i
elektryczne
Kupno

—

Sprzedaż

BiuroTechniczno-Haniilgwe
Inź.B. Walentynowicz
i T. Szweycer
dawn. B-cia Golalust
Łódź, Al. Kościuszki
nr. 32. Telefon 219-18

1234
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DYREKCJA PAŃSTWOWEGO
SPIRYTUSOWEGO — ogłasza

„R O K ITA “

przetarg nieograniczony

SZTANDAROWA FABR. C HEM ICZNA PÓŁFARYKATO W ORGANICZNYCH W BRZEGU
D O LNYM k. W ROCŁAW IA (POW. WOŁOW)

na szycie odzieży ochronnej w ilości 1.600 szt.
ubrań roboczych 2-częściowych, 2.000 szt. pła
szczy ochronnych i 1.000 szt. kobinezonów.

ogłasza

przetarg nieograniczony

Wymieniona wyżej odzież uszyta będzie z ma
teriału Dyrekcji P. M. S. z nićmi i dodatkami
firm y oferującej.
Wszelkie informacje i wzory otrzymać można
w godzinach 10 — 13 w Dziale Zakupów DPMS
w Warszawie, ul. Leszno nr. 1 (II piętro, pokój
nr. 212).
Oferty w zalakowanych kopertach bez zna
ków firmowych, składać należy w Kancelarii
D yrekcji I piętro, pokój nr. 111 do godz. 10, dnia
11. IV. 47 r.
W ofercie należy podać:
a) term in wykonania całości zamówienia,
b) normy zużycia materiału na poszczególne ro
dzaje odzieży ochronnej,
c) cenę jednostkową.
K w it wadialny na 20.000 zł należy załączyć do
oferty.
Przetarg odbędzie się w tym samym dniu o
godz. 11.
Oferta obowiązuje w ciągu 15 dni od dnia
otwarcia.
Dyrekcja P. M. S. zastrzega sobie wybór ofe
rentów, unieważnienie przetargu i podział za
mówienia na k ilk u dostawców.
(PAP) 1271

na budowę prowizorki zaopatrzenia fabryki w
czystą wodę studzienną o wydajności 50.400 Itr.
na godz. 4 atm. na terenie fabrycznym w Brze
gu Dolnym.

Ukończenie budowy winno nastąpić w ter
minie 120 dni, licząc od daty zamknięcia prze
targu.
Oferty w zalakowanych kopertach, należy
składać do dnia 4. kwietnia 1947 r. do godz. 12
w Biurze Fabryki „R O K ITA “ —■ Brzeg Dolny,
gdzie w dniu tym nastąpi otwarcie ofert.
' Do oferty należy dołączyć odpis świadectwa
przemysłowego, wyciąg z rejestru handlowego
oraz k w it Urzędu Skarbowego lub Narodowego
Banku Polskiego na złożone wadium w wyso
kości 1 proc. zaoferowanej sumy.
Zastrzega się dowolny wybór oferenta oraz
ewentualne unieważnienie przetargu bez żadne
go odszkodowania.
Bliższe informacje i podkładki przetargowe
otrzymać można w Biurze Fabryki „R O K IT A “
Brzeg Dolny, k. Wrocławia, pow. Wołów.
(PAP) 1328

fj Posad poszukują
POTRZEBNY czeladni* szew
ski na robotę damską szytą.
Bytom. p i. Sf.aiina 3.
4926g
WOŹNICA do rozwożenia iemo
niady i piwa,
OBCIĄGACZE
lub OBC IĄG ACZKI
do lemo
niady i piwa potrzebni. Kato.
wice. ul. K rakow ska
10
od
godz. 8 — 17.
4932g
ZDOLNY karmelkarz ¿najdzie
natychm iast pracę. Żglo^zen^a
pisemne do C zytelnika G liw i
ce pod „K a rm e lka rz“
5005g
C Z E L A D N IK kraw iecki na du
że sztuk.], od zaraz potrzebny,
ewentualnie mieszkanie zapew
nione. Zakład kraw iecki Sio*
w -ński, Katow ice, u l. Św. Ja
na 9.
4762g

\

K IE R O W N IK
T E C H N IC Z N I
i K IE R O W N IK AD M INISTRA
C YJN Y — dobrze zorgan}zu
ją ewenf. poprowadzą wydaw.
nictw o. O ferty C zyte ln ik Ka
towice pod „ A S Y “ .
I445d
TEC H N IK budowlany i l5 J e t
nią praktyką, przyjm ie posa
dę O fe rty
pod
„T e ch n ik*
O strów
W ielkopolski C zytel
nik Kościelna 9.
4676g
BU CH ALTER -bilansista z w yż
szym w ykształceniem .
długo
letnią p ra k ty k ą w bankowości
; handlu, zawoze na k ie ro w n i
czym stanowisku, organizator,
syst. przebif-k. poszukuje od
powiedniej pogady t y ^ o w Ka
tow jcach. O ferty D ziennjk Za
chodu; K a to w ice pod „ 6321“ .
5036g

3TE N O TY P IS TKA
do
firm y
wydawniczej poszukiwana. M.
MISTRZ p ie ka rski,
sam otny,
Arct. W rocław, R ejtana I (róg j poszukuje zajęcia w swym za
Stawowej).
4?S4g ; wodzie. Miejscowość obojętna.
Zgłozsenia: D ziennik Zachodni
E K S P E D IE N TK A
do łrogeri? { Bytom pod ;;M istrz“ .
5090g
potrzebna.
Zgłoszenia Sosno :
wiec. Modrzę jo wska 39. Drogę
rja.
3.0SP0SIA samodzielna, uczci
va, c z y s ta zaraz potrzebna do
nalej rodziny. Bytom, ul. Dra
R ocfka 21 m. 7, fe l: 33 67:
5091g
ZJEDNOCZENIE Polskich Fab
•yk Śrub nitów \ Części Kuych,
B yto m ,
Powstańców
Y arszaw skfch 14
p oszukuje:
nżynierów . mechaników, bu
haltera - in s tru k to ra , ouchal.
erów . bilans)stów, rządcy do
la ją fk u . referenta do spraw
oejalnych z p ra k ty k ą , kierów
ika W ydziału Szkolenia Zawc
’ owego. Zgłogzen.ja w VVydz.
crgonahiym.
5093g

n

r . 'r . 7 i

A M IE N IĘ ogródek d ziałkow y
U X 22 m przy
ul.
Francuqkiej na mniejszy przy ul. Ko
iciuszki. Zgłoszenia • do Admi
ni strać j i Dz. Zach. pod
,0gródek 34“ .
5074g

rT H T T "*

INSTRUMENTY miernicze, niwelatory, węgjelnice; plauime.
try. oraz wszelki sPrz^ in ży
nieryjno — techniczny kupuje
O ptyka*’
B ytom ; Dworcowa

7 t.ei 51-66.

I034d

BARAK
drewniany 20 — 30
ni. d ługi lub elementy barako
we. ku pim y. Pośrednictwo wy
nagrodzimy. O ferty do Dzień,
nika Zachodniego pod , 0199“ .
4820g
TOR wąski
Zw ro tn ice ,
O ferty do
niego pod

MONOPOLU

KUPUJEM Y stale łożys ka ku l
ko we.
narzędzia.
maszyny,
s iln ik i. Inż. A . Szklar/.ewicz
i Ska Katow ice, ul. Krakówqka 1. t.e*ef ° n 316-69.
47o6g
KAR PIE hodowane zakupi w ięk
sza ilość M alski.
Tarnows kie
Góry, K rakow gka 6.
5056g
KU PIĘ m otocykl 200 lub 123
ccm w dobrym sfanie. O fe rty
C zytelnik K a to w ice pod ,,JB *.
4961g
DOMEK
jednorodzinny kupię
zaraz.
Miejscowość obojętna.
Niedaleko od stacji kole jo w e j.
O fe rty do D ziennika Zachod
niego pod „D om ek 22“ . 4952g
R A D IO A P A R A TY
i wszelkie
lampy radiowe kupuje K u k u l
ski, Katow ice, 3 Maja 20.

1459d

SEGREGATORY używane, ma
szyn ki do segregatorów w każ
dej ilości zakupuje „R e k o rd “
Katow ice,
Słowackiego
28.
te l. 31.558.
I417d
KUPUJEMY o le jk i, esencje do
ciast, kw asek c y try n o w y . .,En
begeka" Katow ice. P leblgcyto.
wa 17 tel 327.03.
969d
P A R A FIN Ę
woski zakupi
W ytw ó rn ia
chemiczno-spożywcza „E L K O “ .
G liw ice, Cho
rzowska 15, tel. 44-07.
4978g
FR EZAR K Ę
i
rów niarkę do
drzewa kupim y. Katow ice. Opolska 18/2, te lef. 355-24.
5012g
IN TR O LIG A TO R S K Ą
prasę,
maszynę do cięcia papieru, za
kupim y B yto m fe l. 23-74.
‘
l523d

600 mm — 2 km.
obrotnice kupim y.
D ziennika Zachod
.,6199“ .
4819g

KU PIĘ
sztancę ekscentrycz
ną, n acisk około 10 ton. Ofer
t y G liw ice C zytelnik pod nr.
„221?*.
5000g

GR EM PLO W AN IE w ełny i wa
ty
Kupujem y wełnę prvną i
nie praną. Bracia W olscy, Biel
sko. P artyzantów nr. 61.
4927g

KU PIĘ m otocykl 100 — 125 ccm
na s ta rte r. Zgłoszenia K a to 
wice, Ż w irk i i W ig u rv 5/11.
4975g

M OTOCYKL
350 lub 250r ccm
w dobrym stanie ku pię . ‘5at ° "
wice. Słowackiego 24/7. 5039g

ZNAC ZKI
pocztowe
płacim y
najlepiej. W ars zawa,' A l ' j e 
rozolimskie 32, F ila te lis ty k a .

1444d

■HHHB&HHUBURL

»ROKITA«
SZTANDAROW A FABR. C HEM ICZNA PÓŁ
FABRYKATÓW ORGANICZNYCH W BRZEGU
DO LNYM k. W ROCŁAW IA (POW. WOŁÓW)

ogłasza

przetarg nieograniczony
na remont osiedla fabrycznego, obejmującego
96 mieszkań 4—6 izbowych w Brzegu Dolnym.

Ukończenie remontu winno nastąpić w ter
minie 3 miesięcznym od daty zamknięcia prze
targu.
Oferty w zalakowanych kopertach należy
składać do dnia 4. kwietnia 1947 r. do godz. 12
w Biurze Fabryki „R O K ITA “ — Brzeg Dolny,
gdzie w dniu tym nastąpi otwarcie ofert.
Do oferty należy dołączyć odpis świadectwa
przemysłowego, wyciąg z rejestru handlowego
oraz k w it Urzędu Skarbowego lub Narodowego
Banku Polskiego na złożone wadium w wyso
kości 20 tys. zaoferowanej sumy.
Zastrzega się dowolny wybór oferenta oraz
ewentualne unieważnienie przetargu, bez żadne
go odszkodowania.
Bliższe informacje i podkładki przetargowe
otrzymać można w Biurze Fabryki „R O K ITĄ “ ,
Brzeg Dolny k. Wrocławia, pow. Wołów.
(PAP) 1329
— — oSS355S5S— — <w——

Sprzedaże

m otor firm y Peu
geot (4), skrzynka biegu i . de
terencjai. Wiadomość Gliwice,
tel. 20-05.
5006g

LE IC A
3c proje kt 16 m/in.
W E L T IN T 2 obj. Xenon 2 in 
ne aparaty fotograficzne oka
zyjnie poleca D/H Jan P ujdak
i Ska, Łódź. P iotrkow ska 83;
tel. 126.62.
(PAP) U71d

W Y TW Ó R N IA
bielizny dam
s k ie j „G e -D e " Łódź; -it. PiOtt
kowska 78, fe l, 169-30.
(PAP)
40Gd

BĘDĄC w Łodzi,
prosimy o.
bejrzeć najnowsze modele' wy
kw in tn ych
pantofli damskich
„J a n u s z “ ; Łódź; P iotrkoV ska
68.
U73d
BU TELKI
hurtow nia
6.

apteczne dostarcza
Katowice, Andrzeja
4865g

WAPNO gaszone
z karbidu,
większa ilość, bardzo tanio do
sprzedania. Katow ice, Zamko
wa 41.
4972g

sprzedam ;

UWAGA!

ŚMIGUSÓWKI
p o l e c a Wytwórnia
Chemiczno - Kosme.
tyczna „B IEL“, Czę
stochowa, ul. Armii
Ludowej 6, tel 23-58

1304

KONFEKCJA
MĘSKA
w w ielkim wyborze
skład f a b r y c z n y
Łódzka Spółka Włó
kiennicza — ŁÓDŹ,

Piotrkowska 67. 1067
SIODŁO nowe - oficerskiej kom
p iet sprzedam. Inform acje te
lefonicznie 421-77.
4969g
4ÓD
ciężarowy 6-to-przedam. O ferty Czę.
a PAP, A leja 61 pod
,
ATU, 1jn o j
POLECAM Y
o le jk i do ciast,,
proszek do pieczenia,
?ukier
w a n ilio w y , esencje do lia ion ja d
i
lodów
wszelkich smaków,
pastę
oranżadową i oarwntki
jadalne
.w szelkich
o-lcjeni„E N B E G E K A “
K atow ice, Ple
biscytow a 17,
telefon 3«.-03.
TAŚMY 300 zł, krepę białą ro l
ką
10.— , .papier
piśm ienny,
tr a fk a . lin ia , dziurkacze. papę
te rię Warszawa — Gdańsk wy
syła
odsprzedawcom
M alskj,
Tarnowskie Góry,
5055g

BYTOM na Katowice
żarnie
nię z dopłatą 4 pokojowe m(e
szkanie na podobne Katowice,
ul. Krakow oka nr 10 u dczor
cy.
‘
4931 g

KSIĘGOWOŚCI — bilangoznaw
s fw a , kurs 30 godzin, tuefodą
ćwiczebną; indyw idualifą w«;zy
g tk ic h systemów i gałęzi uczy
profesor zarazem buchalter —
wielobranżowiec.
25 la f do
świadczeń.
Przygotowyw anie
na stanow iska samodzielne j
kierownicze. K atow ice,
W ita
Stwosza 3/1 nformacje ustne
godz. 13— 14 ; 18—18.30. śro
dy. p ią tk i; soboty:
4419g

N IE W IE L K A gotówka 5 współ
praca samotnego,
in te lig e n t
nego
i
poważniejszego pana
potrzebna.,
na
parę ' godzin
dziennie w Katowicach. W y 
roby a r ty s ty czne. O fertv Czy
te ln ik pód :,Z ysk“ .
5041 g
SPÓ LN IK A — fachowca do po
płatnego a rty k u łu
poszukuję.
Posjadam gotówkę, loka l prze
m ysłowy i biuro
w
centrum
Krakowa.
O fe rty
p:semne
.P A R “ K raków , Rynek Głów
ny 46 dla ;;875‘ \
1549d

l

Poszukiw ania

SZUKAM mieszkania 3 — 4 |
K UKURUDZ Joanna ze Lwo
pokoje, ko m fo rt, w Gliwjcach
w dzielnicy w ilio w e j za zwro wa pos zukuje syna Jana z ro
tem nawet w ysokich kosztów dz[ną, k tó r y w roku 1944 był
pod Tarnopolem, zatrudniony
remonfu. Zgłoszenia
pvemne:
jako
mechanik.
Wiadomość
D ziennik Zachodni Gliwice pod
proszę
kierować
B ytom
ul.
„1193“ .
5085g
W rocławska 11. m. 7 u pań
stwa Zaporowskich.
4785g

c

Lokale handlowe

RZEMIEŚLNICZA C entrala Z:
opatrzenia ,i Zbytu,
O ddzV ;
w K atow icach, plac Wolno tu
12} telefon 336-26,7 poszukuj i
obszernych magazynów w Ka
to wicach, za zwrotem ponic
sionyeh kosztów remontu.
5046;
POSZUKUJĘ sklepu względni»
połowę w centrum
Katowi»
O fe rty do Dziennika
Zachód
niego pod „ P i l n e j
4912v

Naczelny redaktor Stanisław Ziemba Redakcja: Katowice, 3.go Maja 12, tel. 309-73, 305-73, 355-83 311-84 — Dzia) >
dzialnnóci. — Rękopisów nadesłanych nie zwraca ste. -» Ryzyjmowanie «tron między godz. I I —13 codziennie. Wydawca
»Czytelnik“, Katowice, 3 Maja 12 Tel, 310,53

•»ALUCH
Józefy,
zamężnej
Ornat, wywiezionej aa roboty
!o Niemiec z Przemyśla, po
:żuku je b ra t Paluch W łady.
law, Sucha Góra, pow. Tar
iowckiie Góry, ul. Taraogór.
,ka*36.
4746g
(’OSZUKUJĘ
brata
K an to ra
Karola z Żywca la t 44, byłego
więźnia obozu koncentracyjne
go Neuengamme. K to by wieIział coś o jego logie, proszo
v o powiadomienie
Wróbel
\ htonj.ny. Żywiec, w oj. kra-

W YTW Ó RN IA WAGONÓW I MOSTÓW
W CHORZOWIE, UL. H U T N IC Z A NR 7

TELEFON 417-54
ogłasza

przetarg nieograitlczeny
na wykonanie:
1. Roboty ziemne i budowa nowych garaży
samochodowych;
2. W nowobudującej się szatni robotniczej:
a) centralne ogrzewanie parowe niskoprężne,
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 m'-’ 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
KTO by w iedział o lo.ęje Czop
kiewiczowej E m jlii
*
córki
Izabeli, przebywających o s ta t
nio w R osji- proszony je s t o
wiadomość:
Czopkiewic? ^ Ta
deusz, W rocław, Rynek 32_34.
4887g
MAKOCHAN Maria, zamieszka
ła w Roszkowjcach. gm. Gra
bin. pow iat Niem odlin; poszu.
ku je męża Edwarda Makocha.
na
4?79g
GROŃSKI
Józef
pos zukuje
brata
Eugeniusza _ze S tjy ja .
Zgłoszenia kierować
Gliwice,
ul. Szara 10.
5010g
PIOTROWSKICH z Zimnej Wo
dy koło Lwowa poszukuje Ko
żula Grzegorz.
G liw ice. Św.
Bronisławy 5.
5003g
UW AGA!
K to by
wiedział,
gdzie jes* Janina Gracz i có
reczką
Poszukuje ją m ajka.
Adres:
Zawadzki Kazimierz,
Środa ŚląRka. Ogrodowa 17,
woj, Wrocław
4828g
POSZUKUJĘ
żony , Pauliny
Chmielewskiej oraz córki Mar
ty, k tó rz y
zam ieszkiwali w
1945 r. w Krakow ie przy ul.
Włóczków l la .
K to by wie
dział o ich losie, progzę o la¡ ’ skawe powiadomienie na na
zwisko Chmielewski Marcin,
i stacja M irowsk,
pow.
W ał
brzych.
15164
KTO zna miejsce pobytu Za.grobskiego W ładysław a i Za
‘grob skie j B ronisław y w ywie
zionych przez Niemców z Row
nego w 1943 r. poszukute mat
ka W ik to ria Zagrobska Głu
chołazy Zdrój, ul. 9 Maja
39>
4970g
MOROZA Antoniego, zamiesz
kałego poprzednio w Stanisła
wowie poszukuje
b rat Moroz
Józef. P ru d n ik ul. N y sha 19.
ZU BR ZYC KA Zofia żona Kon
stantego ze Stanisławowa po
szukuje rodziny Zubrzyckich.
Wiadomość na adres: Gliwice,
Zabrska 16 m. 18.
o008g
POSZUKUJĘ Jana P etruniaka
z K am ionki Strum iłow ej obok
Lwowa.
Wiadomość W rocław,
ul M a rty 18< W a rszta t napra

KTO z powracających z Rosfo
ma wiadomość o Orku Lubel
skim z Brzeżan. la t 27 — pro
szę podać na adreg: Elęonora
Lubelska, Wrocław-, ul. T ra u 
g u tta 96, m. 5.
4SS6g

Rê ż n&

i

R E K L A M Ę w prasie, k inie ,
tram w ajach
ifp . załatw ia fa 
chowo „A R G U S “ ,
B iuro Re
klam y i Pośrednictwa. K ato
wice, M ariacka 5, tel. 350-51.
5057g
ZA D ŁUGI m ojej żony P elagii
K u ch ty z domu Pohl nie odpo
władam. K u ch ta H enryk, K a 
towice. ul. Krzyżowa 9. 4974g
REMONTY, naprawy salnocho.
dów
;
m o to c y k li, ładowanie
akum ulatorów ' przeprowadza fa 
chowo i szybko „A utojteeknika“
Chorzów', K ato w icka 40,
t,el. ‘ 407-25.
4957g

RADIOTECHNIK
napraw ja wszelkie aparaty,
duży w ybór lamp. — K a fo .
wice. Jiikolow slra 17, Tel.
335.82
970
N AJSŁY NN IEJSZY psychogra.
folog darem jasnowidzenia prze
powie nieom ylnie każdemu je 
go wydarzenia życiowe, okre
śli dokładnie charakter, k-eru
nek zdolności rady,
przezna.
ezenie Napisać pyta n ia
urodzenia, załączyć 50 zł za.
datku Odpowiedz^ za zaliczę,
niem: „M a rty n i“ - K ra ków : s k r
pocztowa 475Ubod
MARYSIEŃCE Harasimowiczów
nej w dniu im jenin dużo s ^ W
ścia życzy Stanisław K . oUolg
SAMOCHODY ciężarowe do w y
naiecia D P S. K afo w ice , ul.
Sobieskiego 24 t.el. 3S2’ 9.6n lS?
godz. 16 t.el. 3ol-45.
lOlOd
DZIECKO
10 m iesięcy do 2
la t dziewczynkę zdrową wezm,ie małżeństwo za swoie. Zeto

“ .

'7or.Vto.im WTO

■ 309-74. — Za dział ogłoszeń r e d a k c j a nie bierze odpowieKatowice, ul. 3-go Maja nr 12. Druk.: Drukarnia N r 9 Sp. W yd

