
GAZETA LUDOWA
g s g  £ 5 1 4 1 0  C S i D Z I E K I i E  W S Z Y S T K I C H

m

C e n a  hu m e r ii 2 zł.

W A R S Z A W A
N I E D Z I E L A

3 marca 1946

Rok II Nr 62

Os k a r ż e n i a  m ó w c ó w  z „ R o m y
C o  trułiło w próżnią i co zaw musiało powietrzu

Jesteśmy po wielkiej batalii, jaką 
stoczono z nami w „Romie”. Nasi 
Czytelnicy i Przyjaciele zostali przez 
„Gazetę Ludową” poinformowani o 
wszystkich oskarżeniach i zarzutach, 
jakie przywódcy PPR i PPS wytoczyli 
Polskiemu Stronnictwu Ludowemu i 
jeg-o kierownikom. P. wicepremier Go
mułka potrząsnął „rewelacjami”, uru
chomił dokumenty, uczynił wice
premiera Mikołajczyka odpowiedzial
nym za Powstanie Warszawskie i za 
zburzenie Warszawy.

Nic w tym nie znaleźliśmy nowego 
ani „rewelacyjnego”. P. wicepremier 
Mikołajczyk oświadczył jeszcze w r. 
1944, w czasie walk w Warszawie, ja
ko premier Rzędu Polskiego na emi
gracji, że bierze całkowi tę odpo
wiedzialność za Powstanie. O tym wie 
cały naród oddawna.

X
_ Mówcy z „Romy” ukuli prze

ciw PSL szereg innych zarzutów i o- 
skarżeń, zaczerpniętych z chwili bie 
żęcej, z pertraktacyj o blok wyborczy 
6 stronnictw. Do wiadomości swoich 
aktywistów podali fragmenty rozmów, 
oderwane postulaty, przy czym ujem
nie oceniali żądanie 75 proc. man
datów dla stronnictw ludowych P. 
wicepremier Gomułka wypowiedział* 
przy tym kilka uwag, obliczonych na 
pocieszenie, o powolności chłopów i 
rozkoszował się „dynamizmem” ro
botników; znamy ten pogląd szerzony 
przed laty a zapoczątkowany przez 
tych, którzy głosili, że robotnicy sę 
żywiołem rewolucyjnym, ponieważ 
„nie maję do stracenia nic prócz 
swoich kajdan”. Ale to było w mipio- 
nym stuleciu i już dawno przeminęło 
* wiatrem. Robotnicy zyskali bardzo 
dużo i dużo mają do stracenia, nie- 
laz o wiele więcej, aniżeli chłopi.

Rodzaj przewagi maję robotnicy w 
tym, że działają w wielkich skupis
kach ludzkich, gdy tymczasem wieś 
rozrzucona jest po ogromnych prze
strzeniach. Ale ma to i swoje dobre 
strony. ’

Chłopi polscy ulegli poza tym psy
chicznie wielkim przemianom. Ruch 
Ludowy z opłotków wiejskich wyszedł 
wielkę falę na szerokie narodowe go
ścińce, przejawił swoją żywotność i 
swój aktvwizm niejednokrotnie w na
szym pokoleniu

Przebrzmiałe frazesy o „wyższości 
dynamicznej” robotników nad chło
pami miały widocznie na celu uspoko
ić nerwy swo!ch zwolenników i dodać 
im odwagi. Oskarżyciele z PPR i PPS 
pośpiieszyli przy tym niejako dodat
kowo z zapewnieniem, że wieś nasza, 
ze chłopi nie starowią wyłącznej do
meny PSL, ale że i te partie maja tam 
swoich zwolenników, PPS chce o tym 
przekonać Warszawę i na dni 22 i 23 
marca zwołuje do „Romy” zjazd 
„chłopów socja!istvcznych”. Będę to 
zapewne niedobitki dawnych fornali, 
organizowanych przed wojnę w 
związki robotników rolnych. PPR u- 
wiła sobie gniazdko w Związku Samo
pomocy Chłopskiej, — ale śmiemy 
twierdzić, że raczej w „sztabach” niż 
w tłumie szeregowców. Zjazdu S. Ch., 
który ma się odbyć w pierwszej po
łowie marca, jesteśmy bardzo cieka
wi.

Nie chcemy zresztą twierdzić, jako
by ! P° miasteczkach nie zna-
chodzili się tu i ówdzie poza PSL, 
członkowie innych partyj. Ale mamy 
podstawy do twierdzenia, że znakomi
ta większość chłopów znajduje się w 
naszych szeregach i że gotowa jest 
do poświęceń i ofiar w obronie idef 
ludowej. Chłopom i całemu społe
czeństwu pragniemy przedstawić dzi

siaj dokumenty, dotyczące pertrakta- j jak podnieceni dyskusję ministrowie chronologicznie t ______t ___ ____  __ t____ . . . _______
cyj o blok wyborczy. PSL nie ma nic , bili pięścią w stół. Skoro tak jest w mów o blok Wyborczy. Inicjatywa PPS wisko wręcz odmienne i powiedziało:
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ujętą kronikę roz- bloku i warunków. PSL zajęło stano* 
f ' mow o blok wyborczy. Inicjatywa PPS 

do zatajenia. Czytelnicy znajdą doku- i polityce międzynarodowej, to dlacze- ujawniona w grudniu 1945 roku za- 
menty te na innym miejscu dzisiejsze- 1 g'o w polityce wewnętrznej miałaby , wisła w powietrzu Dopiero z końcem 
go numeru „Gazety Ludowej”. Jest | być stosowana tajność rozmów i spo- ' stycznia r. b PPS ponowiła swoją ini- 
tam dokładnie powiedziane, jakie by- ! rów, dlaczego publiczność mianoby j cjatywę, połączoną z ultimatum. Do 
ły propozycje PPR i PPSb a jakie stawiać wobec rozstrzygnięć i faktów dnia 1 marca PSL miało się zdecydo-

dokonanych w tajemnicy gabinetów i f wać za lub przeciw blokowi. Pierw- 
sal konferencyjnych. Jesteśmy pewni, sza rozmowa odbyła się dnia 7 lu- 
że ogłoszone dokumenty przyczynią \ tego. Przedstawiciele PPR i PPS za- 
się do przewietrzenia atmosfery pu- 1 żądali od PSL dania z góry odpowie- 
blicznej w Polsce, położą kres szep- | dzi na pytanie:

kontrpropozycje złożyło PSL.
Żyjemy w czasach, w których tajna 

dyplomacja stała się anachronizmem. 
Niedawno czytaliśmy, jakie spory pro
wadzili w Londynie publicznie na Ra
dzie Bezpieczeństwa dyplomaci 
państw wielkich i małych a szczęśliwi 
posiadacze radia mogli nawet słyszeć,

tom, domysłom, niedomór/ieniom, 
plotkom i niepoważnym oskarżeniom. 

Tu pokrótce przypomnieć chcemy

— Za blokiem, czy nie.
Dopiero po daniu odpowiedzi „tak” 

miały się toczyć rozmowy na temat

Wezwanie do członków PSL
Jednomyślne uchwały NKW i Prezesów Wojewódzkich

ZATORY LODOWE
w okolicy Bydgoszczy

Niebezpieczeństwo powodzi zagra
ła Bydgoszć,/. Poziom wody pod
niósł się o 80 cm do stanu 7,05. Na 
odcinku koryta wiślanego pod To
runiem, ialc również na odcinku po
między Toruniem i Fordonem two
rzy się zator lodowy, który zagraża 
poważnie niżej położonym terenom 
w powiecie bydgoskim. Szczególnie 
zagrożony jest Fordon, który znaj
duje się w zakolu Wisły. Dziś ma 
nastąpić kulminacyjny punkt wznie
sienia poziomu wody. Powzięto 
wszelkie środki ostrcżuośei. Staro
sta bydgoski Michalski osobiście 
kieruje akcją przeciwpowodziową. 
Również w pogotowiu są kolumny 
robotnicze, które bez przerwy czu
wają na odcinku zagrożonym po
wodzią.

Na odbytym w dniu 2 marca 
b. r. wspólnym posiedzeniu Na
czelnego Komitetu Wykonawcze 
go PSL i Prezesów Wojewódz
kich PSL —  Prezes PSL Miko
łajczyk St. złożył sprawozdanie 
z rozmów międzypartyjnych o- 
raz naświetlił sytuację politycz
ną. , p Np

Prezes Rady Naczelnej Dr 
Kiemik podzielił się swymi ob
serwacjami z okazji ostatniego 
pobytu w Czechosłowacji.

Ze sprawozdania Prezesów 
Wojewódzkich P S L ' wynikało, 
że mimo rozszerzania niepraw
dziwych wiadomości i prób naci 
sków w różnych formach, doły 
organizacyjne PSL doskonale o- 
rientują się w sytuacji i wyka-

Dało się zauważyć również 
zbliżenie sfer robotniczych, de
klarujących wyraźnie solidar
ność zfe stanowiskiem PSL.

Uchwalono jednomyślnie:
1. Celem uniknięcia niepo

rozumień w terenie i wykazania 
bezpodstawności zarzutów prze 
ci w PSL opublikować treść pro
pozycji PPR i PSL, złożonej o- 
bydwu partiom.

2. Odrzucić z pogardą fałszy 
we zarzuty, insynuujące PSL 
utrzymywanie związków z ban-1 
darni dywersyjnymi, których 
zbrodniczą działalność i mordy 
bratobójcze na działaczach 
stronnictw demokratycznych, 
PSL zawsze potępiało —  wzglę
dnie utrzymywanie przez PSL

zały całkowitą solidarność ze ' w dalszym ciągu tajnych orga 
stanowiskiem Władz Naczel- nr/jacyj.
nych PSL. ' i PSL i Bataliony Chłopskie we

Gen. Franco broni się i atakuje
Hiszpanie mają go obaiić sami, bez obcej interwencji

MADRYT, 2.3. (Tel. wł.). —  Dziś 
przed północą rząd gen. Franco wy
dął oświadczenie w związku z ewen
tualnym uznaniem przez trzy mo
carstwa hiszpańskiego rządu tymcza 
sowego. W  dokumencie tym rząd hisz 
pański twierdzi, że poparcie rządu 
przebywającego zagranicą wprowadzi 
jedynie krwawy chaos. Nota zapew
nia, „że mimo wielu trudności rząd 
hiszpański jest nieugięcie zdecydowa 
ny utrzymać porządek i zagwaranto
wać bezpieczeństwo narodowe”.

Dziś rano rząd hiszpański odpo
wiedział w deklaracji składającej się 
z 21 punktów na francuską decyzję 
zamknięcia granicy francusko - hisz
pańskiej. Deklaracja podaje zarys

stosunków francusko - hiszpańskich 
od roku 1939 i obciąża odpowiedzial
nością za obecną sytuację „zgroma
dzenie komunistyczne, słuchające ob
cych rozkazów”.

Komunikat rządowy nosi tytuł „No 
wa ofensywa międzynarodowego ko
munizmu przeciw Hiszpanii”/

LONDYN, 2.3. (Tel. wł.). — „New 
York Times” pisze, że rząd brytyjski 
gotów jest przyłączyć się do Stanów 
Zjednoczonych i Francji i wydać 
wspólną deklarację trzech mocarstw 
przeciw gen. Franco, lecz pod wa
runkiem, iż nie' będzie podjęta inter
wencja w sprawy wewnętrzne Hisz
panii. •

zwały swego czasu wszystkich 
swoich członków do ujawnienia 
i zdania broni, co też nastąpiło.

Lojalnie spełniając swe obo
wiązki wobec Państwa i Rządu, 
najofiarniej oddając świadcze
nia raeczowe, członkowie PSL 
domagają się od Państwa należ 
nąj obrony mienia i życia i trak 
towania wszystkich lojalnych o- 
bywateli zgodnie z postanowie
niami Konstytucji 1921 r.

3. Naczelny Komitet Wyko
nawczy wzywa wszystkich człon 
ków do przestrzegania umiaru 
i poziomu godnego chłopa pol
skiego w odpieraniu ataków i 
wymianie zdań w walce polity
cznej. Patriotyczne jak zawsze 
stanowiiWI państwowe, pozy
tywny stosunek do Rządu, praw 
da, słuszność, umiar i unikanie 
niepotrzebnych walk partyjnych 
muszą cechować każdego człon
ka PSL w jego pracy obywatel
skiej i politycznej.

Organizacje użyteczności 
publicznej

NORYMBERGA, 2.3. (Tel. wł.).—  
Główny prokurator radziecki gen. Ru 
denko oświadczył dziś w Norymber
dze, że sprzymierzeni nie zamierza
ją wywierać zemsty na narodzie nie
mieckim.

W odpowiedzi na argumenty d ra 
Babela, obrońcy SS i SD, prokurator 
radziecki stwierdził: „Można by uwa
żać te organizacje za organizacje u- 
żyteczności publicznej jedynie, wte
dy, gdyby się zapomniało, że ci „na
ukowi doktrynerzy” szczuli psy na 
ludzi i pozwalali na rozszarpywania 
'w strzępy ofiar faszyzmu”.

Wspólny front Arabów
przeciw utworzeniu państwa żydowskiego w Palestynie

LONDYN, 2.3 (Tel. wł.). Sekretarz dow!ana użyć całego wysiłku i zasło- 
Ligi Arabskiej Azzam Bej oświad- sowae wszystkie możliwe środki, a- 
czył dziś̂  w Kairze na sesji anglo- by zapobiec realizacji planów syo- 
amerykańskiej Komisji Badawczej nistycznych, Syoniści oświadczają o- 
dlaj spraw Palestyny, że wszystkie twarcie, że celem imigracji do Pa-
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Peżyczka dla ZSRR

— Panowie z PPR i PPS! Wasze 
stanowisko podobne jest do żądania 
kapitulacji bezwarunkowej. My na 
to nie idziemy i mówimy „najp'erw 
warunki, a później pertraktacje o 
blok”. Dnia 9 lutego NKW uchwalił, 
że oczekuje od inicjatorów przedło
żenia programu i zasad bloku wybor
czego

Dnia 13 lutego na konferencji 
wspólnej przedstawiciele PPR i PPS 
dowodzili konieczności bloku

Przedstawiciele PSL zażądali po
nownie przedstawienia warunków.

Istotnie w dniu 18-go lutego 
przedstawione zostały przez PPR I 
PPS na piśmie „zasady porozumie
nia”. Podajemy je w całości na innym 
miejscu. Tezy te zostały przez FSL 
odrzucone jako nie nadajcie się do 
przyjęcia, poczem dnia 22 lute a 
PSL przedstawiło kontrpropozycje. 
Podajemy je również w co’ośc*. Pa
nowie z PPR i PPS po półgodzinnej 
przerwie w konferencji stwierdzili „z 
żalem, że usiłowania dojścia do poro
zumienia zostały udaremn!onc nrzcz 
PSL”. Wicepremier Mikołoinzyk o 
świadczył na to, że „z ż"’*m musi 
stwierdzić , iż propozycje PSL opra
cowane w głębokim zastanow*en’u się 
i mające na celu interes państwa i do
bro współpracy stronnictw Jedności 
Narodowej na daleką przyszłość, nie 
zostały uwzględnione i nie znalazły 
należytej oceny jako podst~,,’a da dal
szych rozmów na temat taktyki wy
borczej”.

Pertraktacje zostały w ten sposób 
wyczerpane. Społeczeństwo ma teraz 
możność obiektywnego i szczegółowe
go zaznajomienia się z p-zębiegiem 
rozmów o blok wyborczy i z warun
kami, jakie przez obie strofy zostały 
postawione. Nic nie zot-No ukryte 
ani zatajone. Wszyscy, któr'-” irtere- 
sują się naszym życiem ouMlcznym, 
naszą przyszłością narodowa -i pań
stwową, mogą mówić. Mogą i powin
ni odbyć sąd i wydać wyrok.

PSL w poczuciu dobrze speł^^ne- 
go obowiązku publicznego nie loka 
się oceny ze strony ludności miast i 
wsi.

/ , : X
W  kraju, po którym rozeszły s?o wie

ści o wydarzeniach politycznych w 
Warszawie, jest wielkie ponwze-ue. 
Nastrojom najszerszych rzesz ludno
ści, zebraniom, wiecom, uchwałom, 
grze podjazdowej i różnego rodzaju 
podrywkom poświęcimy oddzielne u- 
wagi i komentarze.

Materiału jest mnóstwo.

M

państwa arabskie tworzą jeden zgo
dny front w kwestii Palestyny.
„Gotowi jesteśmy złożyć ofary na 
rzecz pokoju, porządku i sprawiedli
wości — mówił Azzam Bej — lecz 
nie możemy poświęcić naszej egzy
stencji ani naszego stanu posiadania 
w kraju, przekazanym nam przez

Przodków od przeszło 15 fu stuleci.
omimo nacisku amerykańskiego i 

brytyjskiego nigdy nie zgodzimy się 
na taki stan rzeczy, w którym Ara
bowie nie będą stanowili większoś
ci w Palestynie”.

Azzam Bćj przedłożył członkom 
Komisji memorandum, które głosi 
m. in.: „Kraje arabskie uważają Pa
lestynę za swą pierwszą linię obro
ny przeciw wspólnemu niebezpie
czeństwu. Liga Arabska jest zdecy-! obu krajami.

lestyny jest stworzenie większości 
żydowskiej, co ma stanowić wstęp 
do zbudowania państwa żydowskie
go”... Według memorandum „Pales
tyna stałaby się W  rękach żydow
skich ośrodkiem konfliktów, intryg 
międzynarodowych i walk religij
nych”.

Turcja szuka przyjaciół
ANKARA, 2.5 (Tel. wł.). Radio 

tureckie donosi, że da Ankary przy
byłą delegacja Iraku dla rozpoczę
cia pertraktacji z rządem Turcji. 
Celem rozmów ma być nawiązanie 
przyjaznych stosunków pomiędzy

POLAK URATOWAŁ
tysiąc Anglików

W najbliższym czasie powróci de 
Polski na statku „Lewant” bohater
ski oficer Marynarki pdskmi kpt. 
Zawada, który uratował rd śmierer 
1.000 marynarzy angielskich.

Jeden z okrętów wielkiego kon
woju alianckiego, jaki phrnnł na O- 
ceanie Indyjskim, został storpedo
wany przez nieprzyjacielską łódź 
podwodną. Nie baczac na.grożące

WASZYNGTON. 25 (Te., wl.,. Do ^ X Ó °  M .  PZ" 1 - . / v ^  
Waszyngtonu zaproszono delegację. wodził .wtedy statkiem polskim ,.To- 
radziecką dla przeprowadzenia roz- \ bruk”, uratował od niehybnej śmier-
mów w sprawie nOgenia ZSRK po-j e‘K,^ " S * 3 S y m . I  ra fo m * 
zyczki. i wyższe odznaczenie angielskie,

Do naszych
Czyielników i Przyjaciół

szych znajomych i obcych znajdu
ją się ludzie, którzy nas- —-30 pisma 
nabyć nie mogli, a tąkżc pragną 
być poinformowani i pokrzepieni. 
Bądźcie życzliwi dla bliźnich i stań
cie dobrowolnie na usługach wspól
nej sprawy.

Od dzisiaj hasłem wszystkich 
naszych Czytelników i Przyjaciół 
niechaj będzie zawołanie:

— N ie  niszcz >,Gazety Ludo* 
wef\. P o  przeczytaniu podaj dru
giemu. \

W  ten sposób, wysiłki w służbie

Od kilku dni Czytelnicy nasi i 
Przyjaciele napotykają na trudności 
w nabywaniu „Gazety Ludowej” . 
Jesteśmy obowiązani wyjaśnić* że 
od dnia 1 marca kolportażem na
szego dziennika nie zajmuje się 
spółdzielnia „Czytelnik” .

Z  pewnością w krótkim czasie 
damy sobie radę z kolportażem i 
opanujemy zamieszanie przejścio
wego okresu.

Mamy więc do W as prośbę ser
deczną. Po przeczytaniu „Gazety 
Ludowej” nie wyrzucajcie jej ani
nie niszczcie. Pamiętajcie, że w'publicznej nie pójdą na marne, 

i Waszym sąsiedztwie, w gronie Wa-| Redakcja „Gazety Ludow efL
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Dokumenty z rozmów o blok wyborczy
Jaki© p ro p o z y c je  s t a w i a ł y  PPR i PPS a  j a k i e  P 3 L

Dnia 18 lutego r. b. przedstawi
ciele PPR i PPS złożyli kierownic
twu PSL na piśmie następujące 
propozycje w sprawie utworzenia 
bloku wyborczego 6 stronnictw:

Do
Naczelnego Komitetu Wykonawczego 
Polskiego Stronnictwa Ludowego

w miejscu
^Zgodnie z propozycję przedstawi

cieli P. S. L., złożoną nam na kon
ferencji w dniu 13.11 b. r. w sprawie 
zawarcia bloku wyborczego stron
nictw demokratycznych, załączamy 
przy niniejszym projekt umowy, za-, 
wier-ający ramowe zasady, na podsta
wie których pragnęlibyśmy oprzeć po
rozumienie wyborcze.

Równocześnie stwierdzamy, że na
czelnym dążeniem, którvm powodują 
się kierownictwa P. P R. i P. P. S. 
w swej akcji, zmierzającej do" zorga
nizowania bloku wyborczego wszyst
kich stronnictw demokratycznych jest 
stworzenie jaknajbardajiej sprzyjają
cych warunków dla:

1. Zapewnienia spokoju wewnętrz
nego w kraju oraz maksimum bez
pieczeństwa dla wszystkich oby
wateli,

A  Utrwalenie podstaw ustrojowych 
odrodzonej Polski, wytkniętych 
w Manifeście Lipcowym PKWN, 
wyrazem których stały się dekre- 
,ty o reformie rolnej, unarodo
wieniu przemysłu, transportu i 
banków, o popieraniu spółdziel
czości oraz popieraniu inicjatywy 
prywatnej.

3. Ostatecznej likwidacji wszelkich 
. knowań, dywersji i mordów bra

tobójczych, uprawianych przez fa- 
szystowsko-reakcyjne grupy po
lityczne i bandy dywersyjne.

4. Zmobilizowania wszystkich twór
czych sił narodu do dalszej pra
cy nad budową gospodarczą kra
ju, na wspólnie ustalonych zasa
dach polityki gospodarczej,

3. Wzmożenia akcji osiedleńczej na 
Ziemiach Odzyskanych, dla ich 
zagospodarowania i jaknajszyb- 
szfego scalenia z resztą organi
zmu państwowego,

6. Wszechstronnego’wzmocnienia po
zycji' Polski na Zewnątrz.,

Realizacja powyższych, naczelnych 
dla narodu i demokracji postulatów 
w czasie hajkrótszym i w sposób naj
bardziej odpowiadający interesom 
państwowym Polski, zwłaszcza na 
zbliżający się termin konferencji po
kojowej, wymaga trwalej i szczerej 
współpracy wszystkich stronnictw de
mokratycznych i atmosfery wzajem
nego zaufania. W  konkretnej sytuacji, 
isfnUmcej obecnie w życiu politycz
nym Polski, współpraca taka. możliwa 
jest jedynie pod warunkiem wspólne
go wystąpienia przy wyborach w jed
nym bloku wyborczym na terenie ca
łego kraju.
, Nie rozwijając zagadnienia specy

ficznej sytuacji powojennej, zaistnia
łej. w Polsce, wskazujemy poniżej na 
najważniejsze momenty, które ją ilust
ruje. jak również charakteryzują at
mosferę polityczną w kraju: !

' ■ Dążenie do zanarchizowania ży
cia gospodarczego i stosunków 
politycznych, oraz do podważe
nia w ten sposób podstaw ustro
ju demokratycznego w Polsce 
przez elementy reakcyjno-faszy- 
stowskie w kraju, wspomagane 
wydatnie i wszechstronnie przez 
takież elementy rodzime i obce 
zagranicą; /
Popieranie i pochwalanie Polskie
go Stronnictwa Ludowego przez 
reakcyjno-faszystowskie organi
zacje nielegalne w rodzaju NSZ 
i WiN, zadeklarowanie . przez te 
organizacje pomocy - i poparcia 
przy wyborach P, S. Ł., instruowa
nie w tym duchu swoich człon
ków, prganizowanie dla tego ce
lu specjalnych band terrorystycz
nych pod hasłem walki o „czy
stość wyborów” itp.,

.» Kultywowanie i kontynuowanie 
przez wyżej wymienione organi
zacje nielegalnej polityki njena- 

/ wiści wobec. Związku Radzieckie
go i jątrzenie stosunków polsko- 
radzieckich, co przy równocze
snym pozytywnym stosunku tych 
organizacji do Polskiego Stron
nictwa Ludówego szczególnie 
komplikuje stosunki polityczne 
w kraju i może je skomplikować 
na zewnątrz,

fi unikanie tych. elementów do
zczególnych organów organi- 

cyjnych P. S. L. dla zorganizo- ' 
-r.r,:a sobie legalnej bazy opar- 

<-' - t działalności,
o " "  -miernie trudna sytuacja apro- 

wizącyjna ludności, szczególnie 
klasy robotniczej, przy perspek-

J P f® J S  i  J P i P S
tyv.de dalszego pogarszania się, 
wobec zapowiedzi zmniejszenia 
dostaw żywnościowych dla PoL 
ski przez UNRRA.

Jeśliby więc P. S. L. odrzuciło 
propozycję wejścia do bloku Wybor
czego Stronnictw Demokratycznych, 
to — niezależnie od woli P. S. L. i je
go chęci — zblokują się w nim wszyst
kie elementy reakcyjne i faszystow
skie łącznie z bandami dywersyjnymi.

W  takiej sytuacji, rozbicie jedności 
bloku wyborczego .Stronnictw demo
kratycznych staje się niebezpieczne 
dla interesów Polski.

Uważamy więc, że nasza propozy
cja zawarcia bloku wyborczego leży 
przede wszystkim w najlepiej zrozu
miałych interesach Narodu i Państwa 
Polskiego.

Przedstawiciele
Komitetu Centralnego 

Polskiej Partii Robotniczej 
( - )  W. GOMUŁKA 
( - )  J. BERMAN 

. ( - )  R. ZAMBROWSKI
Przedstawiciele 

Centralnego Komitetu Wyko
nawczego Polskiej Partii 

Socjalistycznej 
{—) STAN. SZWALBE 

. ( - )  E. OSÓBKA-MORAWSKI 
( - )  CYRANKIEWICZ 

Warszawa, dnia 18 lutego 1946 r.

Z A S A D Y
porozumienia ro sprawie zawarcia 
bloku wyborczego stronnictw demo
kratycznych, przedłożone solidarnie 
przez przedstawicieli PPR i PPS 
przedstawicielom PSL w dniu 18 lu 
tego 1946 r. 9

I. PRZEDSTAWICIELSTWO 
W SEJMIE

t. Żadna z partii, wchodzących w 
skład bloku nie rości sobie pretensji 
do przewagi liczebnej posłów w przy
szłym Sejmie. Zasada równości do- 
tyczy_ Polskiej Partii Robotniczej, 
Polskiej Partii Socjalistycznej, Pol- 
lskiego Stronnictwa Ludowego i 
Stronnictwa Ludowego.

2. Stronnictwo Demokratyczne i 
Stronnictwo; Pracy, wchodząc do 
Bloku reprezentowane będą w Sej
mie-przez mniejszą-ilość posłów, anb 
żełi każde z pozostałych stronnictw 
Bloku.

Ustalenie klucza podziału man
datów poselskich z listy, Bloku mię
dzy wszystkie, ugrupowania politycz
ne, -wchodzące w skład Bloku, nastą
pi wspólnie po wyrażeniu zgody 
przez; P. S. L. i Stronnictwo Pracy 
na przystąpienie do Bloku.

II. ORDYNACJA WYBORCZA
4. Ordynacja wyborcza oparta być 

winna na pięciopr z rrniot n ik o w ym 
prawie wyborczym. Wszystkie legal
nie działające partie polityczne ma
ją prawo wysuwać listy kandyda
tów.

5. Prócz tego należy zagwaranto
wać wyborcom możliwość wysuwa
nia list kandydatów w poszczegól
nych okręgach wyborczych. Warun
kiem zatwierdzenia takich list jest 
zebranie coriaimniei 100 rejentalnie 
potwierdzonych podpisów uprawnio
nych do głosowania w danym okrę
gu wyborców na każdego zgłoszo
nego kandydata.

6. W  okręgach, w których wysta
wiono tylko jedną listę, wyborcy mo
gą głosować przeciwko niej przez 
oddanie białych kartek, w' wypadku, 
gdyby większość wyborców biorą
cych udział w wyborach, głosowała 
białymi kartkami, należy w danym 
okręgu przeprowadzić wybory po
wtórnie. i

III. SEJM KONSTYTUCYJNY
7. Powołany z wyborów Sejm po

siadać będzie prawo uchwalenia,. no
wej Konstytucji, jak też wszystkie 
uprawnienia, które posiada Krajo
wa Rada Narodowa. .

8. Kadencję Sejmu ustala się na 
okres trzyletni i w tym czasie win
na być uchwalona nowa Konstytu
cja.

9. Konstytucja winna sankcjono
wać wszystkie dokonane w Połsec- 
przemiany społeczno-polityczne i u- 
trwalić władzę i ustrój demokratycz- 
no-ludowy.

10. Konstytucja winna utrwalić 
istniejący ustrój gospodarczy skła-1 
dający się z sektora. państwowego, | 
spółdzielczego i prywatnego przez j 
określenie ram działalności poszcze
gólnych sektorów,, 'oraz sposobu ich 
wzajemnego współdziałania.

11. Konstytucją może być. uchwa
lona tylko większością .2/, głosów 
przy obecności co najmniej połowy

ustawowej liczby posłów. Warunek 
ten stwarza konieczność kompromi
sowego rozwiązania spornych kwe
stii wynikłych przy uchwaleniu 
Konstytucji.

Jest prawie niemożliwością uchwa- 
lenie Konstytucji wbrew stanowisku 
.którejkolwiek z czterech partyj. ilo
ściowo równie reprezentowanych w 
przyszłym Sejmie. Daje to dosta
teczną gwarancję, że Konstytucja 
będzie wspólnym i uzgodnionym 
dziełem wszystkich partyj Bloku, co 
zwalnia nas obecnie od szczegółowe
go zajmowania się zasadami przy
szłej Konstytucji.

IV. RZĄD I APARAT PAŃSTWOWY
12. Układ ilościowy przedstawicieli 

zblokowanych partii w Rządzie i 
aparacie p&ństwowym winien odpo
wiadać w zasadzie ustanowionym 
proporcjom przedstawicielstwa tych 
stronnictw w Sejmie.

13. Zawarcie porozumienia i utwo
rzenie Bloku Wyborczego __ wszyst
kich Stronnictw demokratycznych 
stworzy możliwości uwzględniania 
słusznych pretensyj wyrównawczych 
w obsadzie aparatu państwowego, 
wysuniętych przez . którekolwiek 
S+fonnictwo Bloku.

V. ZAGRANICZNA POLITYKA 
RZĄDU

14. Naczelną zasadą w polityce 
zagranicznej Rządu winno być pro
wadzenie polityki bezpieczeństwa 
granic Polski oraz polityki pokoju 
między narodami, szczególnie w Eu
ropie.

15. Wszystko, co sprzyja odrodze
niu siły militarnej i imperializmu 
Niemiec Rząd Polski traktować bę
dzie jako niebezpieczne dla Pol
ski działanie.

16. Umowa polsko-radziecka z 
kwietnia ub. r. pozostanie niewzru
szoną zasadą w Polityce Polski wo
bec Żwiązku Radzieckiego. Mąciciele 
dobrosąsiedzkich stosunków polsko- 
radzieckich nie znajdą żadnego po
błażania ze strony Rządu.

17. Stałą tendencją polskiej poli
tyki zagranicznej będzie zacieśnia
nie stosunków przyjaźni z państwa
mi słowiańskimi, a w pierwszym 
rzędzie dążenie do uregulowania sto
sunków z. Czechosłowacją na zasa
dach 'sprawiedliwego' rozwiązania 
wszelkich pretensji wzajemnych.

18. .Utrzymywanie stosunków przy
jaźni i współpracy z Anglią i Sta
nami Zjednoczonymi.

19. Dążeniem Rządu winno być 
zawarcie umowy o wzajemnej po
mocy z Francją.

VI. POLITYKA WEWNĘTRZNA
20. Prawa i swobody demokra

tyczne gwarantuje się dla wszystkich 
organizacji demokratycznych.

21. Współdziałanie wszystkich par
ty j 7 organami państwowymi dla li
kwidacji band terrorystycznych i 
wszelkiej nielegalnej działalności. 
Rząd winien zastosować bezwzględ
ne środki w Avalce; z dywersją i ban
dytyzmem.

22. Należy zagwarantować bezpie
czeństwo ęsóbiste wszystkim obywa
telom i pociągać ich do odpowie
dzialności tylko w ramach'prawa.

Wszelkie nadużycia i samowola 
organów władzy państwowej będą 
bezwzględnie tępione i karane.

23. Administracja państwowa słu
żyć ma interesom Państwa i Naro
du. Bezwzględna walka z korupcją, 
szkolenie i doszkalanie robotników 
i chłopów? pracujących w aparacie 
administracyjnym Państwa, stosu
nek do pracy miernikiem oceny i 
awansu.

24. Bezwzględna walka z wszelki
mi przejawami ideologii rasistow
skiej. Zapewnienie pracy dla żydów 
i popieranie polityki produktywi- 
zaęji.
VIf. POLITYKA EKONOMICZNA

25. W związku z głodem, grożą1 
cym ludności pracującej miast i o- 
graniczonymi możliwościami apro- 
wizacyjnymi, Rząd wspólnie , z 
wszystkimi partiami, zwłaszcza dzia
łającymi na wsi, wzmoże akcję ścią
gania świadczeń rzeczowych. Ścią
gnięcie całości świadczeń rzeczowych 
nakreślonych planem państwowym 
należy uważać za program mini
malny.

26. Tory polityki gospodarczej za
kreślone będą ustawą o unarodo
wieniu przemysłu, popieraniu spół
dzielczości i inicjatywy prywatnej.

27. Polityka gospodarcza Polski 
oparta będzie w coraz szerszym za
kresie o zasady gospodarki piano- 
wej. Plany gospodarcze będą nosiły ! 
charakter norm prawnych ustana
wianych, jeśli chodzi o plany szcze- i 
golowe, przez konstytucyjnie upo-!

ważnione organy administracji pań
stwowej w oparciu o normę usta
wowy. Osią planów gospodarczych 
będzie zasada pełnego zatrudnienia, 
a tym samym uzyskania najwięk
szego dochodu społecznego, możli
wego w danych warunkach produk
cyjnych.

28. Przeprow adzenie podziału zie
mi na Zachodzie między chłopów- 
repatriantów *i Osiedleńców wonno 
się odbyć przy ustalaniu maksymal
nej od 7 do 15 ha na gospodarstwo. 
Formy ^przejściowej gospodarki mo
gą być ustalone tylko za zgodą 
stronnictw i organizacji chłopskich.
VIII. OŚWIATA -  ZDROWIE -  

WOJSKO
29. Program i plany pracy w tych 

dziedzinach życia zostaną opraco
wane przez Rząd w porozumieniu

ze wszystkimi partiami koalicji rzą» 
do wej.
IX. ZOBOWIĄZANIA KOŃCOWE 

30. Każda z partyj, wchodzących 
wr skład Bloku wyborczego, bronić 
będzie ustalonych zasad porozumie
nia przy pomocy wszystkich środ
ków którymi rozporządza, oraz pro- 
pagować je wśród swoich członków* 
i zwolenników jak też wśród naj
szerszych warstw 'Narodu. 

Przedstawiciele 
K. C. P. P. R.

( - )  W. GOMUŁKA 
( - )  J. BERMAN 

( - )  R. ZAMBROWSKI
Przedstawiciele

C. K. W. P. P. S.
( - )  STAN. SZWALBE 

(—) E. OSÓBKA-MORAWSKI 
( - )  CYRANKIEWICZ

Dnia 22 lutego r. b. przedstawi
ciele _ PSL złożyli PPR i PPS na 
piśmie swoje propozycje i warun
ki dotyczące utworzenia bloku 
wyborczego. Propozycje te odrzu
cone przez PPR i PPS brzmią, jak 
następuje:

Do
Komitetu Centralnego PPR 

i
Centralnego Komitetu Wykonawczego 

PPS
w miejscu

Rząd Jedności Narodowej w świe
tle postanowień Jałtańskich powstał 
między innymi dla jaknajszybszego 
przeprowadzenia wyborów w Polsce 
i wziął wr tym kierunku zobowiązanie 
tak wobec Narodu, jak i zagranicy.

Rozpatrując te sprawy i wypowia
dając się za jaknajwcześniejszym 
przeprowadzeniem wyborów na pod
stawie Konstytucji z T92I r., Kongres 
P. S. L., świadom ogromu zadań, któ
re równocześnie stanęły przed Naro
dem, jak;

a) potrzeba jaknajszybszej odbu
dowy kraju,

b) konieczność jaknajszybszego 
zaludnienia i zagospodarowa
nia Ziem Odzyskanych,

c) przeprowadzenie, względnie 
dokończenie reform społeczno- 
gospodarczy ę%. po linii intere
sów i pragnień chłopów i ro-

„ botników,
d) repatriacja obywateli polskich 

z zagranicy, osiedlenie i za
opatrzenie ich w kraju, —

uznał potrzebę utrzymania również 
po wyborach Rządu Jedności Naro
dowej, opartego o główne stronni
ctwa .demokratyczne, reprezentujące 
większość chłopów i robotników.

Kongres kierował się zasadą, że za
dania te są tak ogromne, wymagają 
takiego skoncentrowania sił narodu 
na przestrzeni najkrótszego czasu, że 
przekraczają one zasięg i zakres od
powiedzialności nawet najsilniejszego 
stronnictwa i wymagają również w 
przyszłości koalicji stronnictw w Rzą
dzie, zastrzegają się jednak, że:

„współudział chłopów w odpowie
dzialności za Państwo winien być 
współmierny z ich znaczeniem 
społecznym, gospodarczym i mo
ralnym w życiu Narodu”

I dlatego padło na Kongresie o- 
świadczenie, które, podtrzymujemy, że 
bez względu na to, jaki będzie wynik 
wyborów w Polsce, muszą.się znaleźć

Rządzie Jedności Narodowej conaj- 
mniej trzy stronnictwa: PPR, PPS 
i PSL.

Kongres PSL upoważnił NKW  do 
przeprowadzenia rozmów na temat 
taktyki wyborczej, tak, by wybory 
mogły się w oparciu o zasady Kon
stytucji z T92I r. odbyć isknajwcze- 
śniej, w jaknajbardziej spokojnej at
mosferze.

Upoważnienie Naczelnego Komite
tu Wykonawczego dotyczyło prze
prowadzenia z innymi stronnictwami 
rozmów na tematy: *

a) programu współpracy stron
nictw Rządu Jedności Naro-' 
dowej na daleką przyszłość,

b) ordynacji wyborczej,
c) terminu wyborów tak, by osta

teczne wypowiedzenie sie n a j 
wyższej władzy stronnictwa, jfa-

- ką jest Kongres, odnośnie tak
tyki wyborczej mogło jeszcze 
mieć miejsce.

Przed tym jednak Kongres wyraź
nie wymienił te przyczyny,,które ,.o- 
słabiaję współpracę, podcinają zaufa
nie i muszą budzić poczucie krzyw
dy i niezadowolenia w szeregach PSL” 
i które niezależnie od taktyki wybor
czej powinny były . być natychmiast 
usunięte po to, by tamtym rozmo
wom mogła towarzyszyć należyta at
mosfera i wiara w dotrzymanie za
wartych umów.

Kongres P. S. L. wymienił główne 
przeszkody, które obecnie utrudnia
ją współpracę i które budzą wątpli
wość co do wartości zawieranych u- 
mów.

OBRAŹLIWE ATAKI
Posądzanie P. S. L. o uleganie wpły

wom reakcyjnym i obraźliwe ataki na 
przywódców P. S. L., nie wyłączając 
nawet tych, którzy zasiadają w rzą
dzie • Jedności Narodowej, nie tylko 
nie ustały, ale ostatnio wprost pró
buje się i to w publicznych przemó
wieniach identyfikować P. S. L. z ban
dami dywersyjnymi. Znalazło to na
wet .swój wyraz w piśmie Panów, w 
którym Panowie, imputując nam, ja- 
kobyśmy mieli być pokryciem dla 
nielegalnej akcji terrorystycznej i an- 
tysowieckiej, a tym samym przyczy
ną złych stosunków sąsiedzkich, wy
rokując z góry, że masy chłopskie, 
zorganizowane w szeregach PSL, będą 
tylko narzędziem innych. Wnioskują 
bowiem Panowie w swym piśmie, że 
„jeśliby więc PSL odrzuciło propo
zycję wejścia do Bloku wyborczego
stronnictw, to niezależnie od woli 

PSL i jego chęci zblokują się w ńim 
wszystkie elementy reakcyjne i fa
szystowskie łącznie z bandami dywer
syjnymi”.

Członkowie P. S. L. są w terenie 
przez władze państwowe a szczególnie 
przez władze bezpieczeństwa prześlaao 
wani jako rzekomi reakcjoniści i wro
gowie demokracji. Dochodzi' do te
go, że' olbrzymia większość Narodu 
posądzana jest o reakcyjność i wro
gi stosunek do demokracji, gdy' tym
czasem w rzeczywistości olbrzymia 
Większość Narodu — chłop, robotnik 
i inteligent — daje liczne dowody 
swej pełnej dojrzałości politycznej i 
głębokiego poczucia odpowiedzial
ności za losy Narodu i Państwa oraz 
umiłowania zasad szczerze demokra
tycznych.

Traktowanie P. S L. dotychczas da
lekie jest od zasady „równi z równy
mi” we współodpowiedzialności i rzą
dzeniu Państwem, dopuszczeniu do 
pracy na wszystkich szczeblach ad
ministracji, reprezentacji w samorzą
dzie oraz we wszystkich ogniwach ży
cia społecznego i gospodarczego.

Zasada ta uzgodniona i przyjęta w 
porozumieniu moskiewskim nie tylko 
nie .została zrealizowana, ale jest da
lej naruszana przez zahamowanie do
pływu naszych ludzi na te odcinki 
pracy, a ostatnio odbywa się usuwa
nie z tych placówek ludzi PSL, którym 
nic nie można zarzucić pod wzglę
dem lojalności, uczciwości i facho
wości

Zjawiska występujące na odcinku 
spółdzielczości, a jeszcze jaskrawiej 
na odcinku przedwyborczym do Sa
mopomocy Chłopskiej, są dostatecz
nym uzasadnieniem naszych obaw co 
do sposobu traktowania nas w przy
szłości.

Nie zaistniały więc fakty, któreby 
wzmogły wiarę w dotrzymywanie u- 
mów zawieranych. ?

MIT UMOWY MOSKIEWSKIEJ
Umowę moskiewską traktuje się ja

ko mit, a słuszne żądania jej realizacji 
uzależnia się obecnie od zgody na 
blok (wyborczy jakkolwiek wykopa
nie ich nie było i nie mogło wówczas 
być warunkowane blokiem wybor
czym.

P. S. *L. prz^z nienbsadzenie vfce- 
prezydentury K. R. N. po prezesie 
Wito sie zostało pozbawione wszelkie
go wglądu i wpływu na bieg prac 
prezydium K. R. N., które w naszej 
rzeczywistości, jest czy pretenduje 
być władzą ustawodawczą, kontrolu
jąca, Zwierzchnią i wykonawczą Żą
dania należytej reprezentacji w KRŃ 
i w Rządzie uznane zostały jako „tyl
ko gonitwa za mandatami” , a posta
nowienia wprowadzenia naszych człon
ków do terenowych rad narodowych 
są niewykonywane.

(Dokończenie na sir. 3-ej).
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(Dokóńczcnie ze sir. 2-ej).

Postanowienia umowy moskiewskiej
0 pełnej swobodzie pracy organiza
cyjnej, zgromadzeniowej, propagan
dowej i praoswej są oczywiście „ru- 
tem” niedoścignionym w poszczegól
nych częściach kraju dla PSL, wzglę
dnie, gdy chodzi o prasę, kamyka nam 
się drogę do walki o słuszne prawa 
obrony przed nieprawdę i przekręca
niem faktów.

To samo dotyczy tych postanowień 
umowy moskiewskiej, które mówiły > 
podejmowaniu decyzji, zwłaszcza w 
sprawach natury państwowej i z as -d- 
niczej, przede wszystkim w drodze 
porozumienia, zamiast przegłosowy- 
wania.

Oczywiście, że w, tym świetle, jak
kolwiek wpływaję na wiarę w dotrzy
mywaniu umów, nie mniejsze znacze
nie maja fakty takie, jak stworzenie w 
międzyczasie 2 nowych ministerstw
1 obsadzenie ich członkami PPR, jak 
odebranie ministrowi dr. Kiernikowi 
administracji prawie na połowie kra
ju, jak nieobsadzenie prezesury Cen
tralnej Kasy Spółek Rolniczych, któ
rą w międzyczasie się likwiduje", na
wet bez uprzedniego porozumienia z 
urzędujęcym ministrem RoI.nw.twa, 
wlceprezesury w Narodowym Banku 
Palskim, Banku Społem, Banku Go
spodarstwa Narodowego, Komunal
nym, i PZUW, czy też w Zarzędach 
Centralnego Związku Gospodarczego 
Społem, Związku Rewizyjnego Spół
dzielczości, jak też eliminowanie na
szych ludzi ze służby dyplomatycz
nej, mimo ich ofiarnej pracy na rzecz 
Rządu Jedności Narodowej.

Zagadnienie ..atmosfery” i potrzeby 
zaistnienia faktów na zasadzie zawar
tych umów, któreby stano wiły pod
stawę wiary i bodaj pewną gwaran
cję, traktowaliśmy jako rzecz zasad
niczą, która powinna poprzedzić roz
mowy dalsze.

Zwracaliśmy na to uwagę, zaraz w 
pierwszych rozmowach. Panowie to 
odrzucili, a obecnie w projekcie umo
wy precyzują to zagadnienie w ten 
sposób, że dopiero:

„zawarcie porozumienia i utwo
rzenie bloku wyborczego wszyst
kich stronnictw demokratycznych 
stworzy możliwości uwzględnienia 
słusznych pretensyj wyrównaw
czych w obsadzie aparatu państwo
wego, wysuniętych przez którekol
wiek stronnictwo bloku”.

PUSTE FRAZES/
Nie posunie się naprzód i dosta

tecznie szybko utrwalenie podstaw u- 
strojowych Polski, wytkniętych w 
Manifeście Lipcowym PKWN jeśli 
postanowienia Konstytucji 1921 r., 
na których ten Manifest się opiera u 
lojalnych obywateli, u setek tysięcy 
chłopów, członków PSL te postanowie
nia o wolności, o prawach obywateli 
brzmią w zetknięciu się z rzeczywi
stością nieraz tylko jako puste fraze
sy. Jeżeli nie nastąpi zmiana w do
tychczasowej rzeczywistości, to i 
Brzmienie punktu 20 projektu umo
wy, w którym Panowie piszecie, że 
prawa i swobody demokratyczne gwa
rantuje sie dla wszystkich organiza- 
cyf demokratycznych — nie inaczej 
będzie przyjęte przez społeczeństwo.

Prawa i swobody demokratyczne 
gwarantowane cha wszystkich organi- 
zacyj demokratycznych muszą już 
dzisiaj być realizowane. Realizowanie 
tych zasad niewątpliwie wzmocni po
zycję Polski na wewnątrz i na zew
nątrz.

W  piśmie swym Panowie stwierdza
ją, że naczelnym dążeniem bloku bę
dzie: „stworzenie ' jak najhardziej
sprzyjających warunków dla zapew
nienia spokoju wewnętrznego w kra
ju oraz maksimum bezpieczeństwa dla 
wszystkich obywateli, ostatecznej li
kwidacji wszelkich knowań, dywersyj 
i mordów bratobójczych, uprawia
nych przez faszystowsko - reakcyj
ne, grupy polityczne i bandy dywer
syjne”

Zdążaliśmy do tego od samego po
czątku Rządu* Jedności Narodowej i 
będziemy dążyli do tego. bez wzglę
du na to, jak ./się ułożą warunki wy
borcze.

Akty amnestyjne, o których wydanie 
zabiegaliśmy, miały na celu  ̂ zli
kwidowanie antagonizmów, uspokoje
nie społeczeństwa i związanie najszer
szych warstw ludowych z Rządem 
Jedności Narodowej.

Rozwój wypadków po powstaniu 
Rządu Jedności Narodowej szedł w 
tym kierunku. Ale w krótkim czasie 
powstało błędne koło — niewłaściwy 
stosunek do obywateli, a zwłaszcza 
coraz gorsze, warunki bezpieczeństwa 
dla łcielnych obywateli w wielu oko
licach" kraju nie tylko stwarzają 
izolącit dla band i dywersji politycz
nej, ale budzą niezadowolenie- i wzma
gają zaognienie, na którym tę bandy 
żeruję.

Jeżeli po tak długim okresie czasu 
zamiast uspokojenia nastąpiło ostat
nio takie zaostrzenie, że wymaga ono

| udziału wojska, specjalnych oddzia- 
j  łów korpusu bezpieczeństwa i wojsk 
i pancernych, tedy nie można wytłó- 
maczenia szukać tylko w obcych a- 

; genturach i bandach rabunkowych, ale 
przyczyny muszą tkwić głębiej. Tyl- 

j ko zwiększonymi represjami zagad- 
j nienia tego sie nie rozwiąże.

CO OZNACZAJĄ WYBORY
Obok zmiany niewłaściwych metod 

w podchodzeniu co lojalnego obywa
tela, obok poprawienia atmosfery i
utrwalenia wiary w dotrzymywanie. . -  T .__c . TTlł
umów, tylko takie wybory, które be- ROLA I RZYSZi^EGO PARLAMENTU

S i

ku faktów stanowiących równocześ
nie gwarancję co do przyszłości 
NKW, zdając sobie sprawę z tego, że 
blok wyborczy przesądza jednocześ
nie treść i zasady przyszłej Konstytu
cji Państwa Polskiego, jakkolwiek stoi 
na stanowisku konieczności utrwale
nia raz na zawsze prawdziwie demo
kratycznego ustroju politycznego, jak 
i społeczno - gospodarczego Państwa 
— podchodzi do wysuwanych propo- 
zycyj bloku wyborczego ostrożnie i z 
rozwagą.

dą nosiły jak najbardziej charakter 
wyborów, staną się czynnikiem stabi
lizacji spokoju w kraju. Udostępnie
nie demokratycznej większości Naro
du pełnego prawa wyrażania swej 
woli przy wyborach pociągnie za so- 
bę wzmożenie zaufania tak w kraju 
jak i zagranicą i raz na zawsze, pode
tnie podstawę egzystencji dla dywer
sji politycznej i jej zbrodniczej akcu. 
Często jest wydawana opinia, że je
dynie blok wyborczy wzmocni naszą 
pozycję w sprawie granic zachodnich 
i ułatwi zdobycie kredytów zagra
nicznych na inwestycje.

Pragniemy podkreślić, że niezależ
nie od tego, czy w toku rozmów uda 
się stworzyć blok 6-ciu stronnictw, 
czy nie — mamy inny pogląd na tę 
sprawę.

Jeżeli w jakimkolwiek kraju stron
nictwa idące oddzielnie deklasują, że 
w pewnych sprawach nie różnią się,

' to zwykle jest to pojmowane jako o- 
pinia narodu, który jest jednomyślny, 
a opinii wyborców zasięga się tylko 
w sprawie swoich różnic wewnętrz
nych

Ponieważ zaś wiadomo, że w spra
wie zasad polityki zagranicznej za
równo w przedmiocie sojuszu polsko- 
sowieckiego, jak i w stosunku do 
Niemców, do granicy zachodniej Pol
ski, jak i w innych sprawach wymie
nionych w zasadach, zakreślonych 
przez Penów nie ma różnicy — to 
nawet oddzielne listy wyborcze nie 
tylko nie zaszkodziłyby, lecz raczej, 
naszym zdaniem, wpływałyby na 
wzmocnienie pozycji Polski w opinii 
świata, gdyż'wiadomym byłoby z gó
ry, że nawet oddzielnie idące stron
nictwa do wyborów są zgodne w pro
gramie polityki zagranicznej.

Co się zaś tyczy kredytów inwe
stycyjnych, to raczej napewnn moż
na stwierdzić, że im więcej wyboru 
nosić będą charakter wvborów — tym 
to zaufanie będzie większe.

PŁASZCZYZNA TARĆ
Niemniej ważne jest zagadnienie 

płaszczyzny tarć na wypadek wybo
rów. Kongres PSL stwierdził — „.do
konane fakty ustroju społeczno - go- 

; spodarczego cofnięte być nie mogę.
! Ani ziemia nie wróci do obszarników, 
! ani przemysł do fabrykantów, ani też 
• banki do bankierów” , 
i W  sprawie inicjatywy prywatnej 
Kongres .oświadczył — „upaństwowie
nie czy inne uspołecznienie muszą 
mieć określone granice 5 nie mogą 
unicestwiać inicjatywy prywatnej, tak 
niezbędnej przy odbudowie kraju i 
w ożywieniu wytwórczości. Gospodar
ka państwowa .nie może przeradzać 
się w wybujały kapitalizm państwo
wy, który Państwu dawałby tylko po
zorne oznaki sify, a warstwom pra
cującym miałby zagrażać podobną 
nędzą jak w ustroju kapitalistycznym. 
Żądamy przebudowy społecznej, któ- 
raby realizowała skutecznie zasadę 
wolności od nędzy” .

Zdaje się, że różnice poglądów na 
te sprawy nie są tak duże, bv miały 
być podstawą ostrej walki politycznej 
5 w tej sytuacji napew.no wybory ma
ją charakter raczej‘odpowiedzi na py
tanie, jakimi wpływami przy mało róż
niących się hasłach wyborczych dy
sponują poszczególne stronnictwa de- 
mokratyczne.

A ponieważ zagadnienie zasięgu 
wpływów poszczególnych stronnictw 

‘ demokratycznych jest najbardziej 
sporne, zaś dla naszego Narodu wy
boru maja specjalny aspekt moralny, 
bo Naród Polski przez tvle lat- nrzed 
wojną i w czasie wojny nic miał moż
ności wypowiedzenia się kogo d.grzy 
zaufaniem, wobec braku zasadniczych 
płaszczyzn tarcia, któreby mogły czy 
to w dziedzinie polityki społeczno-go- 
enodsrezej, c?v zagraniczne' podnosić 
atmosferę wyborczą — nie należy 
zbytnio tegoż narodu w tak ważnym 
problemie polityczno - moralnym o- 
graniczać przy wyborach.

Atmosfera polityczna w kraju za
leżna jest w dużej mierze od polityki 
władz i dyscypliny partyjnej, a wy
daje się, że obecna atmosfera w kra
ju często jest podnoszona przez wy
stąpienia odgórne, za którymi dopie
ro" ido t u ż  nieobliczalne wystąpienia 
w terenie.

W  świetle teł rzeczywistości, gdy 
wysuwane przez nas zagadnienie at
mosfery i zaufania do zawieranych

W tej sytuacji jedyną dla P. S. L. 
gwarancją pozostaje sprawa wpływu 
na skład przyszłego parlamentu.

Dlatego też, ustosunkowując się do 
przedłożonego nam projektu umowy, 
N. K. W. z żalem musi stwierdzić, że 
nie widzi możliwości postawienia 
Nadzwyczajnemu Kongresowi F.S.L. 
wniosku o przystąpienie do bloku 
wyborczego w ramach tego projektu 
przewidującego dla P. S. L. około 
20 proc. mandatów w przyszłym 
Seirnie.

Pozbawiłoby to P. S. L. należnego 
mu wpływu na tok spraw państwo
wych, a w szczególności jakiegokol
wiek wpływu na przyszłą Konstytu
cję, przy której uchwaleniu 2/3 więk
szości nie potrzebowałoby się liczyć 
z opinią PSL. W tej sytuacji nasze po 
stulaty, biorąc pod uwagę uchwałę 
Kongresu PSL, domagającą się, by 
współudział chłopów w odpowiedzial
ności za Państwo był współmierny z 
ich znaczeniem społecznym, gospodar 
czym, moralnym, musiałyby się do
magać reprezentacji wsi w Sejmie 
odpowiadającej liczbie mieszkańców 
miasteczek i miast, chłopów i robot
ników, którzy z tej wsi co dopiero 
wyszli i politycznie i faktycznie są 
z nią jeszcze związani.

Stąd też reprezentacja wsi musia
łaby wynosić około 75 procent manda 
tów w Sejmie Konstytucyjnym.

Poza tym porozumienie między
partyjne musiałoby ustalać objęcie 
najważniejszych stanowisk państwo
wych — a więc co najmniej stano
wisk Prezydenta R. P., Premiera 
Rządu, Marszałka’ Sejmu czy Sena
tu, którego przewiduje Konstytucja 
z 1921 r., Prezesa Najwyższej Izby 
Kontroli Państwa, i t. d., a nie wy
pływać automatycznie z większości 
parlamentarni ej.

Stanowisko Panów, przyznające o- 
koło £0 proc. dla PSL, żąda od nie
go wyrzeczenia się pretensji do któ
regokolwiek z tych stanowisk. Sta
nowisko nasze nie sięga po hegemo
nię i pragnie w tej sprawie podzie
lić wpływy i odpowiedzialność na za
sadzie porozumienia międzypartyj
nego.

KASOWANIE MINISTERSTW
Dla ugruntowania ustroju demo

kratycznego i zabezpieczenia spoko
ju, wolności oraz mienia obywatela— 
PSL dąży do usprawnienia admini
stracji Państwa.

Wobec tego, jako jeden z postula
tów porozumienia stawia kwestię zła 
nia Ministerstwa Administracji z Mi
nisterstwem Bezpieczeństwa.

Podporządkowanie w terenie władz 
bezpieczeństwa wojewodom i staro
stom, którzy są odpowiedzialni za 
teren, powiązani odgórnie z jedn ol i- 
tą władzą, a w terenie z czynnikiem 
politycznym i samorządowym, przy 
wyposażeniu ich w egzekutywę bez
pieczeństwa, zapewni obywatelowi 
lepsze bezpieczeństwo życia i mienia 
i zapewni jego prawa obywatelskie w 
dziedzinie wolności osobistej, sumie
nia i zgromadzania — aniżeli to ma 
miejsce dotąd. Nie można bowiem 
rządzić Państwem oraz usprawnić je
go administrację bez ścisłego powią
zania jej najważniejszych organów 
z terenem, w szczególności organów 
bezpieczeństwa, działających na tle 
najdroższej dla człowieka wartości, 
t. j. wolności, zdrowia i życia obywa
tela.

W dziedzinie ekonomicznej prze
mysł państwowy wespół z robotni
kiem na podstawie planowania odpo
wiedzialni są za plan i ilość, jakość, 
koszt produkcji i opłacalność produk
cji przemysłowej.

Z drugiej strony rolnictwo odpo
wiedzialne za plan produkcji i apro 
wizacji kraju, ilość, jakość i koszt 
produkcji i opłacalność produkcji rol
nej i przetwórstwa ro -wg:-.

Stąd wypływa nasz dalszy postulat 
zKkwidowania Minis*erstw:i Aprowi
zacji i zlania go z Ministerstwem Rol
nictwa i Reform Rolnych.

Wysuwamy postulat likwidacji Mi
nisterstwa Propagandy i Informacji.

Propagandą osiągnięć rządowych 
zajmą się biura informacyjne w Pre
zydium Rady Ministrów przy współ
pracy placówek resortowych. Same 
zaś osiągnięcia rządowe zresztą bę-

stości. Sprawą informacji i propagan j konstytucyjnych przez referendum
dy zewnętrznej zajmą się placówki ; ludowe na podstawie ustalonych i tj- 
dyplomatyczne i agencje prasowe, a ! mówionych pytań, pomiędzy którymi 
wewnętrzną propagandą i informacją I powinno znaleźć się pytanie odnoś- 
zajmą się partie polityczne i organi- j nie istnienia Senatu R. P.
zacje społeczno - wychowawcze,; na j KOMPETENCJE SEJMU
pewno z daleko lepszym skutkiem, I , , .
aniżeli to ma miejsce dotąd. Skończy j U'1™, pragmemy zaznaczy^, ze
się wtedy 'ówuież monopol inforna- j porozumienie międzypartyjne powm- 
cji i propagandy, jednostronnie tylko i \j° zawierać zobowiązanie przeprowa- 
informujący opinię publiczną kosz-I f 2/5™ V mit ny. Konstytucji większo- 
tem świadczeń publicznych wszyst- ! jCł?, (jz-eiech pię^-oh.pizy conajmmej 
kich obywateli kraju. jaw° ch trzecich obecności posłow.

Kompetencje Sejmu ustawodawcze
go nie mogą przekraczać ram, zakre- 

Sejmu w Konstytucji z
SAMORZĄD TERYTORIALNY 

I ROLNICZY słonych cLia
Wreszcie zasadniczą dla PSL jest j 1921 r̂„ t. zn., że Sejm ten nie może 

sprawa samorządu terytorialnego i posjadać żadnych takich uprawnień
rolniczego. KRN, które nie mieszczą się w prze-

Uważając postanowienia Konstytu- | Pisac^ Konstytucji z 1^21 r. 
cji z 1921 roku za niezmiernie waż- i Powyższe sytuacje i postulaty na- 
ne, stojąc na stanowisku decentracji j suwają się nem, przy szczegółowym 
administracji państwowej, widząc w | rozpatrywaniu zagadnień wysuniętych 
samorządzie potanienie kosztów pu- ' w projekcie Panów, które naszym 
blicznych i najlepszą szkołę obywa- | zdaniem w imię dobra współpracy 
telską przy równoczesnym ścisłym j stronnictw RJN na daleką przyszłość
związaniu obywatela z Państwem — 
PSL przywiązuje dużą wagę do wpro 
wadzenia tego zagadnienia do mię
dzypartyjnego porozumienia.

Ponieważ zagadnienie zmiany kon 
stytucji leży u podłoża najbliższych 
wyborów, należałoby czy przed wy
borami, czy też równocześnie, zasięg
nąć opinii obywateli na temat zmian

i interesu państwowego powinny być 
omówione i uwzględnione w naszych 
rozmowach.

(—) St, MIKOŁAJCZYK 
( - )  ST. BAŃCZYK

( - )  J, NIEĆKO 
( - )  ST. WÓJCIK

Warszawa, dnia 22 lutego 1946 r.
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Minister Wyoech wyjechał do Niemiec
na zjazd emigracyjnego nauczycielstwa polskiego

Minister Oświaty, Czesław Wy- 
cech w towarzystwie dyrektora de
partamentu St; Kwiatkowskigo wy
jechał wczoraj na Zjazd Nauczycie
li Szkól Polskich na terenie okupo
wanych Niemiec.

Zjazd zorganizowany jest przez 
Centralę Szkolnictwa Polskiego w

Niemczech i odbędzie się w dniach 
od 4 — 6 b. m. Głównym celem zja
zdu jesi omówienie sprawy repa
triacji nauczycielstwa i szkół pot _ 
skich w- Niemczech, w szczególnoś
ci ze strefy okupacji brytyjskiej, a- 
merykańskiej i francuskiej. (SAP.).

umów zeszło na drugi plan, przy bra- • dą najlepszą propagandą rzsczywi-

Isitilifa fis usidlania nazw miejscowości
Trzydniowe chrady w Ministerstwie AM nistracji Puitlicziiej

W Ministerstwie Administracji; W  pierwszym dniu obrad, po za- 
Publicznej rozpoczęły się obrady gajeniu przez przewodniczącego, za- 
Komisji do Ustalania Nazw- Miejsco- brał głos min. dr Kiernik. 
wości, powołanej przez Ministra W obradach, które będą trwać 
Administracji Publicznej. trzy dni, bierze również udział przed-

Obradom przewodniczy prof. Sro- stawicie! Ministerstwa Ziem Odzy- 
kowski. W posiedzeniu biorą udział skanych, dyr. Departamentu Pla- 
najpoważniejsi znawcy i uczeni. I nowania Quirini.

T f fg f  p o w ia ty  w  o l i i k z n  k lę s k i  p o w o d z i
Jedpa nadzieja w samolotach homfsawych

Trzem powiatom, położonym nad 
Wisłą, świeckiemu, chełmińskiemu i 
grudziądzkiemu, grozi powódź.

Pod Opaleniem kolo Świecia u- 
tworzył się zator lodowy, długości 
2 lim. Stan wody sięga 5 m wysoko
ść̂ . Mosty w Opaleniu i Chełmnie 
zostały zniesione.

Zator przed zwalonym mostem w 
pobliżu Grudziądza na przestrzeni 
kilku km, nie rusza się mimo użycia 
artylerii i moździeży oraz lekkich 
bomb. Sytuacja jest nadal groźna.

Rejonowy komitet przeciwpowo
dziowy przeprowadza prace przy u- 
mocu-*—Nu walów ochronnych. Worki

z piaskiem, faszyny, transporty ka
mieni i inne możliwe środki rzucono 
tam, gdzie zauważono już przedzie
ranie się wody. Do pracy stanęło 
700 ludzi, 100 podwód, 18 samocho
dów ciężarowych.

Rozpoczęto ewakuację ludności z 
najbardziej#zagrożonych wsi, ra. in. z 
Czechowa, Mrozów, Muntar, których 
mieszkańców przeniesiono do pobli-. 
skich wiosek poza teren zagrożenia 
razem ż inwentarzem żywym.

Komitet oczekuje przysłania cięż
kich samolotów bombardujących. Jest 
to jedyna nadzieja rozbicia zatoru lo
dowego przed nastaniem odwilży.

Runęły &m domy w Warszawie
D w ie  o m S ty  z a b ite — k i l k a  r a n n y c h

Wczoraj wydarzyły się w Warsza-1 Druga katastrofa wydarzyła ie 
wie dwie katastrofy zawalenia się {w  domu przy ul. Chmielnej 27. —

gdzie dokonywana była rozbiórkazrujnowanych domów. Dwie osoby 
zostały zabite, a kilka rannych.

Yv domu przy ul. Polnej 52 v 
bardzo zrujnowanej 4-piętrowej ka
mienicy mieszkają lokatorze, mimo 
ostrzeżeń administracji, że budynek 
może zawalić się. Wczoraj o goiz. 
4-ej nad ranem zerwał sie strop na 
czwartym piętrze i spadając, pocią
gnął za sobą niższe stropy. Pod gru
zami znalazło się 6 osób.

Niezwłocznie zaalarmowano od
dział straży ogniowej na pl. Unii 
Lubelskiej. Wszczęto energiczną, ak
cję ratunkową. Po pół godzinie pra
cy spod gruzów wydobyto rannych: 
małż. Winnickich oraz kobietę prze
jezdną z prowincji wraz z 6-letnim 
synkiem. Matka z dzieckiem odnio
sła tylko powierzchowne obrażenia. 
Strażacy pracowali nadal i dopiero 
pa dwugodzinnej akcji odkopali ro
dzeństwo świdnickich. Niestety, — 
Henryk Świdnicki, lokator tego do
mu, już nie żył, natomiast siostrę 
jego, Feliksę, uratowano.

Cafe-Bar-Danciiig „Miss IMLIlPii . Jerozolimskie B-Koncertuje ilSS ita

kompletnie zniszczonego budynku. 
Rozbierana była 3-pięłrowa ściana 
demu, jednak nie zastosowano nie
zbędnych zabezpieczeń. Wczoraj 
kiedv na szczycie ściany praćowa' 
robotnik przv pomocy oskarda, i’ 
pewnej chwili ściana zawaliła się. 
przysypując go gruzami. W czasie 
upadku nieszczęśliwego przywaliła 
żelazna szyna.

Przechodnie rzucili się na ratune1 
Wydobyto spod gruzów robotnika 
ulokowano w prywatnym samocho 
dzie, celem odwiezienia go do szpi
tala. Jednakże w drodze nieszczęó 
łiwy zmarł.

BAR TB-TB ZAPRASZA SWOICH
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Proces norymberski demaskuje co

raz to nowe machinacje niemieckie i 
odkrywa karty z okresu wojny, do
tychczas nieznane szerszemu ogółowi. 
Wychodzę na jaw—nie tylko z aktów 
procesu — fragmenty tego wielkiego 
wyścigu, który odbywał się niejako 
w cieniu wojny, ale zawsze dla niej.

Do rzędu takich należę zabiegi Hit
lera, aby równocześnie z zajęciem 
kraju nieprzyjacielskiego dostać w 
swoje ręce jego zapasy złota, które 
tak było potrzebne do prowadzenia 
wojny, gdyż wszelkie zakupy sprzętu 
wojennego mogły być dokonywane 
tylko za gotówkę.

Czechosłowacja, która jedna z 
pierwszych padła ofiarę imperializmu 
i zachłanności Hitlera, straciła od ra
zu cały swój zapas złota: wartości 21 
milionów dolarów. Reszta skarbu cze
chosłowackiego, która przechowywa
na była w Londynie, niebawem także 
znalazła się w ręku Niemców, gdyż pod 
ich presją Hacha odniósł się do 
Chamberlaina, by je wydał nowym 
czeskim „protektorom” .

Gdy przyszła kolej podbojów na 
Polskę — także i tu ostrzył sobie 
Hitler zęby na kęsek nielada. W  pod- 
z?emiach Banku Polskiego w Warsza
wie i w innych skarbcach bankowych 
znajdowało się 75 ton złotych sztab, 
wartości 70 milionów dolarów. Na 
szczęście nie dostały się one do rak 
niemieckich, lecz wywiezione zostały 
za granicę, przechodząc różne koleje 
* ostatecznie ocalały dla odrodzonego 
Państwa Polskiego. Oto jego drogi:

Z początkiem września 1939 r. 
Niemcy otaczali już Warszawę, gdy 
władze Bar.ku Polskiego powzięły de
cyzję, złoto wywieźć do Rumunii.

Skrzynki ze złotem załadowane zo
stały na 15 ciężarówek i skierowane 
na południe. Na samochody przyjęto 
uciekające kobiety i dzieci, nie zda
jące sobie sprawy, że tworzą one naj
bardziej niewinnie wyglądające za
maskowanie skarbu.

Po dość długiej wędrówce złoto do
tarło do Rumunii. W  porcie czarno
morskim Konstancy przeładowano je 
na maleńki stateczek turecki*, który 
uszedł szczęśliwie pogoni. Niemcy 
zorientowawszy się, że złoto zostało 
ukryte w Rumunii, przestrzegli rząd 
rumuński, iż nie powinien pod żad
nym pozorem dopuścić do wywiezie
nia go poza granice swego państwa.

Mały stateczek przez dwa tygodnie 
błąkał się po Morzu Śródziemnym, za
nim otrzymał wiadomość, że ma się 
skierować do Syrii. W  Syrii złoto zo
stało przetransportowane na statek 
francuski który zabrał je do Francji. 
Do wiosny 1940 r. Skarb Polski prze
bywał w podziemiach Banku Fran
cuskiego.

Gdy w maju 1940 r. wojska pan
cerne Hitlera poczęły zajmować pół
nocną Francję kierownicy Banku Pol
skiego pośpieszyli z Londvnu do Pa
ryża, by zabezpieczyć polskie złoto. 
Dowiedziano się, że złoto francuskie 
będzie przewiezione do Ameryki, wo
bec czego dyr. Karpiński zawarł umo
wę z rządem francuskim, że złoto pol
skie również będzie wysłane razem 
z francuskim.

Niestety, Francuzi umowy nie do
trzymali, wysyłając skarb polski do 
Angouleme, miasteczka położonego 
na wyspie w pobliżu Bordeau,x. Mimo 
upomnień ze strony Polski, pozosta
wano ono tam do 8 czerwca. Dopiero 
wówczas, nie powiadamiając o tym 
Polaków, przesłano je do Łorient, 
gdzie trzymano je do 17 czerwce t. f. 
do chwili formalnego poddania Fran
cji Niemcom przez Petaina.

13 czerwca 1940 r. znów bez poro
zumienia się z Polską, skierowano 
'oto do Dakaru. we francuskiej Afry

ce zachodniej. Tu otoczono je tajem
nicą.

Gdy dyrektor Banku Polskiego Mi
chalski przybył do Dakaru nie udzie
lono mu żadnych konkretnych wiado
mości o losach złota, nic więc dziwne
go, że w kołach polskich poczęły na 
temat ten krążyć trwożliwe przypusz
czenia. Na szczęście okazały się one 
płonne.

Floto przetrwało szczęśliwie wojnę 
w kryjówkach, które nie zostały jesz
cze ujawnione, n w roku 1944 zosta
ło oficjalnie przekazane przez Fran
cuski Komitet Wyzwolenia Narodo
wego rządowi polskiemu.

Obecnie znajduje się na pięć pięter 
niżej poziomu ulicy, w skarbcach 
amerykańskiego Federal Reserve 
Bank.

W  tymże samym skarbcu przecho
wywane jest także złoto norweskie 
] .noj wartości 84 milionów dola
ra yi-, która w gorszych niż polskie, 
wc.r-mkach wymykało sie wciąż z rąk 
niemieckich, dosłownie ścigane przez 

. Norwegią pod bombami aż do 
P - . > Tromsce, skąd je zabrał statek

- Ynncuskie uratowane zostało 
„ Pr/edstawiało ono wartość
,, ti-.t  v.'ów dolarów. T3vł to jeden z 
ńe i większych skarbów świata. Poło
wę z lego Francuzi jeszcze przed woj

ną wysłali do Ameryki, reszta zaś 
była przechowywana w Dakarze i na 
Martynice i mimo rozkazów Petaina 
i Lavala nie została zatopiona, lecz 
oddana w ręce Aliantów, którzy prze
kazali ją następnie Francji.

Nie udało się natomiast uratować 
w całości skarbu królestwa belgijskie
go, które po doświadczeniach pierw
szej wojny światowej podzieliło swe 
złoto na trzy części, ukryumjąc je w 
Ameryce, Anglii i Francji. Ta ostat
nia część wartości 228 milionów do
larów, wysłana została podobnie jak 
złoto polskie, do Dakaru. Tu spotkał 
ją los złota czechosłowackiego. Nie
mieccy okupanci zmusili dyrekcję

I Banku Belgijskiego do podpisania zle
cenia, by wydano depozyt dakarski. 
Zostało ono odesłane do Marsylii-, a 
stamtąd samolotami do Berlina

Interesujący jest epilog złota bel
gijskiego. Rząd belgijski na emigra
cji wniósł skargę na Francje przed 
sąd najwyższy w Nowym Jorku o 
zwrot równowartości wydanego nie
prawnie Niemcom złota. Rząd de 
Gaulłc’a uznał te pretensje i oddał 
Belgii ze swoich zapasów odpowied
nią ilość złotych sztab spodziewając 
się, że wyrówna sobie tę stratę ze 
skarbów niemieckich, znalezionych 
przez armię amerykańską w kopal
niach soli Merkersa

nolskieeoRozmowy i
imzft  się Siądą w SŁ Zladnoczonych
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W  Berlinie drzewo stanie się nieba- | gesallee robią na tle obecnego otocze- 
wera osobliwością. W  dzielnicy Char- ! nia zupełnie groteskowe wrażenie, 
lottenburg jest już niecałe 30 proc. \ Parki na północy miasta znikły cał- 
drzew, które rosły tu przed wojną. ! kowicie.
"W okolicy Bramy Brandenburskiej, • W  każdą niedziele tysiące berliń- 
Rfeichstogu i opery Krolla znikły w o- ; czyków wędruje cło Grunewaldu na 
gole wszystkie drzewa. Słynny Tier- j zachodnim skraju miasta, jednakże 
garten, ze swymi stuletnimi dębami za- •' i ten las rzednie w oczach, 
mienił sie w pustynie, a rzeźby w Sie-
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Do Stanów Zjednoczonych wyjeż
dża polska misja finansowa na mię
dzynarodową konferencję finansową 
do Bretton Woods. W  skład delegacji 
wchodzą m. in.: prezes Narodowego 
Bartku Polskiego, Drożmak oraz rad
ca finansowy ambasady R. P. w Wa
szyngtonie dr Żółtowski.

i Do delegacji przyłączy się w Lon- 
| dynie dr L. Barański, b. naczelny dy- 
| rektor Banku Polskiego, oraz dr Kar- 
! piński, b. dyrektor Banku Polskiego 
j przed wojną, — w związku z przewi- 
j dywanymi rozmowami na temat zwro- 
j tu złota polskiego, znajdującego się 
■ zagranicą.

P K O  - Samkiem d e w izo w y m
Depozyty prywatne w Warszawie i Krakowie ocalały

Pożoga wojenna, jaka przeszła przez 
nasz kraj, nie oszczędziła i jednej z 
największych i najpoważniejszych in- 
stytucyf finansowych w Polsce — 
P. I< O.

Skutkiem działań wojennych legły 
w gruzach gmachy Centrali a gmachy 
Oddziałów zostały zajęte przez oku
panta na różne pomieszczania woj
skowe, czy też urzędowe. Wszystkie 
akta P. K. O. uległy zniszczeniu.

Kosztowne maszyny buchalteryjne 
i rachunkowe, które przed wojną by
ły dumą P. K O., zostały rozgrabio- 
ne.

Trzeba więc było zaczynać od no
wa.

Okres organizowania się — jak za
znaczył na konferencji prasowej dyr. 
Piotr Jarocki — można uważać za za
kończony z końcem T945 roku.

Centrala P. K. O. mieści się obec
nie chwilowo w Krakowie. Oddział 
warszawski urzęduje w charakterze 
sublokatora w B. G. K. Jednak już za 
kilka miesięcy zostanie przeniesiony 
do gmachu własnego przy ul. Jasnej, 
gdzie ocalała oficyna.

W  chwili obecnej działa już w peł
ni 10 oddziałów P. K. O., w miastach 
wojewódzkich, a dwa są w sianie or
ganizowania. 4 tysiące placówek po
cztowych spełnia rolę zbiornic P.K.O. 
na terenie całej Polski.

Przy przeszło 4 tys. pracowników 
przed wojną obecnie pracuje 500 o- 
sób. Obrót czekowy we wrześniu ub. 
roku wynosi 2,5 miliarda zł., w stycz
niu r. b. przekroczył 15 miliardów zł.

Liczba uczestników obrotu czeko
wego wynosi obecnie z górą 6 tys

Dla uczestnika obrotu czekowego 
wielkim udogodnieniem jest możność 
otrzymania na swoje konto wpłat za 
pośrednictwem wszystkich Oddzia
łów i zbiornic P.K.O.
P.K.O. wprowadziła t. zw. Pocztowe 

Czeki Kasowe, płatne w urzędach po
cztowych.
i Pozatem Oddziały P. K. O. podjęły 
przyjmowanie czeków kasowych na 
i|nne banki, zamiast wpłat gotówko
wych.
* Nawiązując do tradycji pioniera 

oszczędnlctwa P. K. O. wznawia dzia
łalność . obrotu oszczędnościowego

Przed womą wkłady liczyły 780 
mil. zł. i 3,5 mil. wkładców.

Remont skarbców we wszystkich 
oddziałach pozwoli już w najbliż

szym czasie na wynajmowanie safe- 
sów.

Ostatnio P. K. O. otrzymała u- 
prawmenia Banku Dewizowego. Przy
stąpi ona wraz. z innymi bankami do 
sprzedaży i skupu 12-to miesięcznych 
biletów skarbowych I-szej emisji, o- 
procentowanych na 3.65 proc.

Portfel papierów wartoościowych 
własnych na sumę ok. 900 mil. zł. 
wartości bilansowej, stanowiący głów
ne zabezpieczenie przedwojennych, zo
bowiązań P.K.O. —ocalał i jest już 
uporządkowany.

Ocalały również prawie wszystkie 
depozyty złożone przez prywatnych 
klientów P.K.O. w Warszawie oraz pa
piery wartościowe, stanowiące zabez
pieczenie udzielonych w Warszawie 
pożyczek !omb a r d o w y c h, także 80 
proc. depozytów lombardowych od
działu P. K. O. w Krakowie.

Przed wojną posiadała P. K. O. 32 
gmachy, z czego 17 w Warszawie.

Poza Warszawą wszystkie nie
ruchomości PJC.O. znajdują się na- 
ogól w dobrym stanie.

Zorganizowany w roku 1928 dział 
ubezpieczeń na życie był poważną po
zycją P.K.O. i prowadził również ubez
pieczenia na życie bez badania lekar
skiego. T

W  dalszym ciągu konferencji dyr. 
Gronziewiez przedstawił działalność 
Banku P. K. O. (Polska Kasa Opieki 
S.A.). Celem tego Banku, założonego 
w r. 1929 było przedłużenie działal
ności P.K.O. zagranicą we wszyst
kich centrach emigracji polskiej, spe
cjalnie w dziedzinie wkładów i prze
kazów. Sieć Banku obejmowała: Fran
cję, Argentynę, Palestynę i Stany 
Zjednoczone A. P.

W  miarę normowania się stosun
ków powojennych Bank zwróci szcze
gólną uwagę na wzrost i rozbudowę 
akcji oszczędnościowej w środowi
skach polskiej emigracji zarobkowej

Działalność przekazowa Banku bę
dzie w dalszym ciągu pomocą dla e- 
mtigracji w przesyłaniu pieniędzy do 
kraju i stanowić będzie poważny 
przyczynek do czynnych pozycyj na
szego bilansu płatniczego. Tę działal
ność uzupełni zorganizowanie prze
syłki paczek z terenów zagranicznych 
do Polski. Bank ułatwi w ten sposób 
niesienie pomocy przez emigracje 
swoim rodzinom w Polsce.
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' T a k  p m c u jc i le k a r z e
Gdy czytamy Listy Czytelników do 

R-dakcji, opisujących gehennę miesz
kaniową w stolicy, nie chce się po- 
prostu wierzyć, że Judzie są w stanie 
tak żyć na dłuższą metę.

Niedawno byłem świadkiem przy
jęć u „lekarza domowego” przy ul. 
{Filtrowej Nr 62. Za poczekalnię slu- 
jży przedpokój o wymiarach literalnie 
2 x 2  m„ gdzie się zbiera kilkunastu

na raz chorych. Lekarz przyjmuje w 
pokoju, v/ którym sam mieszka z ro
dziną. Na czas przyjęć rodzina dok
tora, składająca się z kilku osób, wy
chodzi do łazienki i tam cierpliwie 

i czeka przez kilka godzin.
J Są to warunki wprost nie do pomy- 
I ślenia, a mimo to sa faktem.

B. Z.

310 zł emerytury — I fa l tu żyć
Mam lat 75 i złamaną nogę. Pra

cować nie mogę, • pracowałem bez 
przerwy lat 56 i dzisiaj pobieram 
emeryturę 330 zł. do tego dostaję 
kartkę żywnościowa II kategorii.

Gdy starałem się o kategorję I, po
wiedziano mi w gromadzie, że oni 
zrobić tego nie mogą/sołtys grodził mi 
pójść do wójta, którego trudno za
stać. Zwróciłem się do Izby SkarBo-

j wej Grodzkiej, która mi wypłaca 
emeryturę i tam powiedziano mi, że 
wójt powinien wydać mi kategorię I. 

{Na II ket. dotychczas otrzymałem za 
cały czas 5 bochenki chleba, 40 dkg. 

I cukru, trochę mąki gorzkiej i 4 pu
delka zapałek. Czy 
wszystkiego żyć?

mogę z tego 

B. Sul.

mgr, cłsomłi i pracownica Firmy „Pr. Karpiński" 
zmarłą 26 lutego -1746 r. Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 5 marca 1746 r. 

o godz. 10 rano z kaplicy św. Karola Boromeusza na Powązkach. 
Stracili w Niej najdroższą i najzacniejszą koleżankę 

4330 Pracownicy Firmy „Pr. Karpiński? w Warszawie

W pierwszą rocznicę sgosia

Kazi r a d ! <
Dyrektora Hnarss. CenSr. Żarz. Pfsom. S-iuin. 
Członka Zarządu Zakładów Ostrowieckich

odbędzie, się w dniu 5 marca 1946 r. o godzinie 8-msj rano 
(ul. łiordana) w Katowicach msza św., na którą zapraszają:

3640

w Katedrze

Żona, Dzieci i Współtowarzysze pracy.
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mgr. chemii, pracownica Firmy „Fr. Karpiński" 
zmarła dnia 26 lutego 1946 r. W Zmarłej tracimy dzielną współpracownicę 
i człowieka o najwyższych zaletach.
4331 2 a rząd Firmy „Tr. Karpiński" w Warszawie

m i

Ku proc Papiernik
po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w Bogu dnia 27 lutego 1946 r. w [-/ 
Podkowie Leśnej, przeż. lat 63. Nabożeństwo żałobne odbędzie sio w ka- iM 
plicy kościoła św. Karola Boromeusza na Powązkach dnia 4 marca rb. w po- 
niedziałok o godz, 10 rano, wyprowadzenie zwłok zaraz po ’skończonym' nabo- 
żeństwje: rgi cmentarz powązkowski do grobu rodzinnego, o czym zawiada- ij» 
miają krewnych, przyjaciół, kolegów i znajomych, pogrążeni w głębokim ||i 
smutku

pn 4286, żóna, córkę,. synowie,' synowe, siostro, wnntt! i rodzina. ji&

ś.fp. z
mgr. chemii 4250

opatrzona Św. Sakr. po krótkich lecz ciężkich cierpieniach Zmarła dn. 27 lute
go 1946 r. przeżywszy iat 36.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kaplicy św. Karola Boromeusza na 
Powązkach dn. 5 marca br. tj. we Wtorek o godz. 10 rano, po którym nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego.

Przewiezienie zwłok z kaplicy szp. Dz. Jezus od ul. Chałubińskiego na
stąpi dn. 5 marca o gedz. 9-ej rano do kaplicy na Powązkach. 4250
O czym zawiadamiaja nieobecni:

M.ąź i BRAT, TEŚCIOWA, BRATOWA, SZWAGIEKKA i BRATANICA.
m m ® m m m

im \
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ś.fp. I a i i w r ? 2  SsiśSskleti I | 1S
zmarłej w Skrzydlnej k/l.imanowej na wygnaniu w r. 1944 

oraz jej synów

Kaz i mi e r za  i St an i s ł awa
prawników, zmarłych w Oświęcimiu w r. 1940 i 41 odbędzie się dn. 4 marca rb. 

cj, o godz. 8.30 nsbożeństy/o żałobne w Milanówku, o czym zawiadamiają rodzi- 
^  ''® i znajomych stroskane: 4283 SIOSTRY —  CtOTRf.

>-tP- L U D W i m. s S E >P Si
E Ti ®

Inżynier Technolog. Emeryt Wydz. Wodoc. i Kanalizacji Żarz. M. St. Warszawy. 
Zmarł po długiej chorobie w Krakowie i tamże• został pochowany. Cale życie 
pracov/a! w ukochanej przez siebie Warszawie. Odznaczci./ został dwukrotnie 
złotym Krzyżem Zasługi. 4256

Pozostali w głębokim smutku
ŻONA, CÓRKA, SYN, SYNGY/A i WNUK.

Za spokój duszwWalcera i Wiktora WaSoera
odprawiona zostanie Msza Sw. dn. 4 marca br. o godzinie 3-ej rano w kościele F  
Chrystusa Króla przy ul. Skaryszewskiej.

O czym zawiadamiają Kolegów i Znajomych 
4028 ŻONA, CÓRKI, MATKA i SIOSTRY.

ś-tF- ©B o le s ła w  N iż 'wń. s k l
referendarz Woj. Urzędu Ziemskiego w Krakowie, magister Szkoły Nauk Poli
tycznych w Warszawie, absolwent Akademii Górnicze) w Lcobcn, zmarł d. 1K2. 
1946 r., pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie, o czym zawiadamiała i
4013 ŻONA i SIOSTRA.

W dniu 6 marca rb. o godz. 8.30 w koście!-* P P Wizytek cdfcędź:° 
św. za duszę ś. P. KA7IMTERY z MIUtRÓY;

Ł o s k f f i c z  y  sl  s  k  i |

sis Msza 
4022

o czym zawiadamiają rodzinę, krewnych i zna'ornych
• CÓRKA, SYNÓW:! SYNOWA i

m m m m m m



Krakowianie z dumą i radością 
przyjęli do wiadomości nominację 
ks. Metropolity dT Adama Sapiehy 
na kardynała, arcypasterz ten na
leży bowiem do najwyższych auto
rytetów moralnych w naszym kra
ju. Jego działalność jałmużnicza w 
czasie pierwszej wojny, jego nie
złomna postawa w stosunku do nie
mieckich okupantów zjednały mu 
szacunek nawet wśród ludzi obojęt
nych dla kościoła. Kardynał Sa
pieha należy bowiem do tych nie
licznych ludzi w Polsce, którzy, 
piastując odpowiedzialne stanowis
ka, wykazali prawdziwy, odporny 
na wpływy zewnętrzne, charakter.

Adam Stefan Sapieha urodził się 
dnia 14 maja 1867 roku w Krasi
czynie pod Przemyślem, jako syn 
Adama i Jadwigi Klementyny z 
Sanguszków - Lubartowiczów. U- 
kończywszy studia teologiczne i 
prawnicze w Rzymie, osiadł we Lwo
wie początkowo jako profesor se
minarium duchownego, a później 
jako kanonik kapituły.

W roku 1905 powołany został 
przez Piusa X na przybocznęgo ka
pelana. Na stanowisku tym pełnił 
funkcje jakby nieoficjalnego aihba- 
sadora polskiego w Watykanie.

Gdy w 1912 roku po śmierci kar
dynała Puzyny zawakował tron bi
skupów krakowskich, Pius X powo
łał na to stanowisko ks. Adama Sa
piehę, udzielając mu osobiście sakry

Odbudowa moralna
nak«zem chwili

Dotąd wiele się mówi i pisze o 
odbudowie zniszczeń materialnych, 
jakie spowodowała wojna. Troska o 
„dobra doczesne" tak zajęła umysły, 
że zapomniano zgoła o innej, sto
kroć ważniejszej sprawie — o od
budowie moralnej człowieka, o re
konstrukcji pojęć etycznych, które 
spadły na dno życia codziennego. 
Trzeba było dopiero głośnych wy
padków zbrodni, defraudaeyj. na
dużyć, malwersacyj i zwykłego zło
dziejstwa, które się stały niemal 
zjawiskiem nagminnym, aby _ spo
łeczeństwo otrząsnęło się z bierno
ści i zadało sobie pytanie: dokąd 
zajdziemy, gdy tak pójdzie dalej

Wiadomo jest coś niecoś z prasy 
— jakkolwiek przenika tam zaled
wie znikoma część tego. co się fak
tycznie dzieje, że etyka i moralność 
w masach, jakby przestała poprostu 
obowiązywać. Panoszy się natomiast 
rozkiełznana żądza by jak najwię
cej zdobywać, wszystko jedno jak, 
byle prędzej dojść do majątku.

Nie lepiej przedstawia się sprawa 
i z młodzieżą. Dość jest spojrzeć na 
jej zachowanie podczas wyjścia ze 
szkoły na ulicę. Obrzucanie się na
wzajem przezwiskami, i różne dra
styczne wybryki, dzisiaj się spoty
ka na porządku dziennym. Jeśli te
go rodzaju fundament zostanie po
dłożony pod gmach przyszłości na
rodu, to gmach taki nie ostoi się dłu
go-
Już parę miesięcy temu na zjeździe 

międzynarodowym młodzieży w Lon 
dynie, powzięto szereg uchwał, ce
lem przeciwdziałania dotychczaso
wej demoralizacji młodzieży. Dobrze 
się stało, że na łamach „Gazety Lu
dowej" zwrócili na to uwagę pp. 
Romuald Poraj i rektor Akademii 
Nauk Bolrt, dT. Reyman.

Koniecznością wychowania -na 
nowo" człowieka i obywatela w kie-, 
runku zapewnienia odbudowy pod
staw etycznych,, zdruzgotanych przez 
wojnę, musi się zająć cały myślący 
ogół naszego społeczeństwa. Jest to 
trudna, mozolna f  długa praca zbio
rowego wysiłku, która może i powin
na doprowadzić do zmian w psy
chice ludzkiej w kierunku umoral- 
n kum-człowieka.

B. Z.

al Sapisha-człowiek charakteru
W  a M / i£ W B * ą g ,  i

biskupiej. Intronizacja nowego bi
skupa nastąpiła dnia 5 marca. — 
Pierwszą mszę w katedrze odprawił 
ks. biskup przybrawszy mitrę bis
kupa Strzempińskicgo z XV w., or
nat roboty królowej Anny Jagiel
lonki, racjonał królowej Jadwigi i 
pastorał biskupa Małachowskiego.

Wybuchła wojna w 1914 r. Przez 
Kraków szły fale uchodźców ze 
wschodu. Szerzyła się nędza i głód. 
I wówczas biskup Sapieha powołu
je do życia „Książęco Biskupi Ko
mitet" (K. B. K.), który rozpoczyna 
gorliwą działalność Samarytańską, 
roztaczając opiekę nad najbardziej 
potrzeb ii jącynii. Ten komitet jelt 
także ośrodkiem myśli narodowej i 
orientacji antyniemieckiej.

Drugim niezmiernej doniosłości 
terenem działania K. B. K. była po

pierwszej wojnie światowej walka 
z epidemiami, która ocaliła kraj 
od wielkiej zarazy. Kolumny sani

tarne ofiarował później kardynał 
Sapieha odrodzonemu Państwu Pol
skiemu.

Książę Meiropolita Sapieha jest 
także twórcą i założycielem dwóch 
zakładów dla dzieci chorych na 
gruźlicę, mieszczących się w Zako
panem oraz zakładu dla leczenia 
dzieci zarażonych jaglicą. Wszystkie 

I te trzy zakłady ofiarował ks. Me
tropolita Uniwersytetowi Jagielloń
skiemu.

Metropolita nowokreowanej me
tropolii krakowskiej został ks Sa
piehą w roku 1925.

Od polityki trzyma się z daleka, 
poświęcając się pracy duszpasters
kiej. Po śmierci Marszałka Piłsud
skiego, gdy zwłoki jego zostąły zło
żone w królewskiej krypcie na Wa
welu, a przez ciągle komisje i dele-

S ta n o w c z y  I n ie u g ię ty
J a k  z a w s z e  —  t a k ż e  i z a  c z a s ó w  o k u p a c j i
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» CHOLEWA«
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przeciwko chorobom wątroby 
i z!ei przemianie materii 
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- Sylwetka nowego Kardynała nic 
byłaby pełna, gdybyśmy nią. poświę
cili choć kilku słów działalności ks. 
Metropolity Sapiehy w okresie naj
cięższym — a mianowicie za kosz
marnych dni okupacji niemieckiej.

Na posterunku
Gdy po zdradzieckim napadzie na 

Polskę — wojska niemieckie zajęły 
Kraków — Ks. Metropolita nie o- 
puśeił starego grodu Piastów, lecz 
wytrwał nadął na posterunku. Kam
pania hitlerowska rozpoczęła się 
przeciw duchowieństwu niebawem, 
a początek jej przypada na okres, 
gdy Niemcy zamianowali dr Fran
ka gen. gubernatorem i gdy równo
cześnie zjechały do Krakowa wła
dze tajnej policji —- krwiożercze i 
okrutne „Gestapo". Nie chcąc nara
zić uderzać wprost w Księcia Koś
cioła- — rozpoczęli Niemcy kampa
nię, mającą na celu niszczenie dzieł 
drogich.'i Bliskich Metropolicie,

Pierwszym, aktem tej Wrogości 
było wyrzucenie Seminarium du
chownego z gmachu pod Wawe
lem. Seminarium było ukochanym 
dziełem Ks. Metropolity, który nie 
szczędząc kosztów, wyposażył jc 
znakomicie i przez dobór ciała pro
fesorskiego stworzył, jeden z najświet
niejszych wydziałów teologicznych 
Kościoła. Seminarium przeznaczone 
było dla trzech diecezji: śląskiej, 
częstochowskiej i krakowskiej — 
trzech ziem rozdartych ‘do niedaw
na przez zaborców.

Prześladowanie duchowieństwa
Równocześnie rozpoczęły się prze

śladowania i aresztowania ducho
wieństwa, które do największego na
silenia doszły w latach 1941 i 1942. 
Były wówczas momentv. że całe 
najbliższe otoczenie Ks. Metropolity 
od ks. kanclerza do ks. notariuszy 
znajdowało się w więzieniu aa 
Montelupich, lub w obozie oświę
cimskim. Protesty Ks. Metropolity 
pozostawały bez uwzględnienia.

Nie ulega wątpliwości, że bvl to 
akt zemsty ze strony samego Fran
ka za męska i stanowczą postawę 
Ks. Metropolity wobec niemieckich 
gwałtów na ludności i za jawny 
bojkot hitlerowskiego satrapy. _— 
Szczególnie dotkniętym i zawiedzio
nym w swych nadziejach uczuł się 
bowiem Frank, kiedy nic powiódł 
się perfidny pomysł wygrania oso-' 
by Ks. Metropolity dla celów polity
ki hitlerowskiej. Pismem pełnym 
szacunku i. grzecznościowych kom
plementów zwrócił się wtedy Frank 
do Ks. Metropolity z prośba o od
wiedzenie go na Wawelu, lecz Ks. 
Metropolita przejrzał nieszczere i 
podstępne zamiary gubernatora.

Demonstracja 
w  urodziny Hitlera

Dzień, w którvm miało nastąpić 
spotkanie był dniem urodzin Hitlera 
i Frank sądził w swej naiwności, że 
zdoła nietylko uzyskać zetknięcie się 
z nieugiętym Polakiem, ale także, że 
wymusi na nim jakąś enuncjację, 
która posłużyć będzie mogła Niem
com jako atut w ich propagandzie. 
Ks. Metropolita na Wawelu nie zja
wił sie, natomiast demonstracyjnie, 
wyjechał na inspekcję swej diece
zji.

Zetknął się wprawdzie Ks._ Metro
polita. kiedy indziej z Frankiem, nie 
w  charakterze gościa, lecz oskarżv- 
ciela. Protestu jego przeciw zbrod
niom niemieckim bvłv wystosowane

w tak ostrej i stanowczej formie, 
że obecny przy rozmowie szef „Ge
stapo", nie mogąc znieść szorstkie
go tonu i dobitnych akcentów, jakie 
ze strony Ks. Metropolity towarzy
szyły jego -oskarżeniom, zirytowany 
wyszedł ostentacyjnie z sali audien- 
cjonalnej. Zdawało się, że los Ks. 
Metropolity jest przesądzony.

Pod groźba aresztowania
Rychło też doszła do ks. Sapiehy 

poufna wiadomość, że zostanie on 
aresztowany i wywieziony w głąb 
Niemiec. Nie zmieniło to w niczym 
odpornego stanowiska Ks. Metropo
lity. Pozostał nadal w Krakowie, je
dynie tylko na wszelki wypadek wy
dał zarządzenia administracyjne i 
ustanowił dła poszczególnych agend 
diecezjalnych bliskich i sobie odda
nych zastępców. Zabytkowy pałac 
biskupi, przv PI. Franciszkańskim 
otoczony był stale przez tajnych a- 
gentów i szpiegów, ale do aresztowa
nia dygnitarza kościelnego nie do-
s/Jo- v  | .

Jak się potem okazało, nawet hit
lerowcy nie ośmielili się targnąć na 
osobę polskiego księcia kościoła. 
Podobno niemiecki minister spraw 
zagranicznych Ribbentrop przedsta
wił Hitlerowi katastrofalne dla Nie
miec znaczenie i skutki takiego po
sunięcia. które ze względu na swój 
ciężar gatunkowy, musiałoby odbić 
się głośnym i niekorzystnym dla 
Niemiec echem na świecie, a przede 
wszystkim w krajach katolickich, 
nie wyłączając Włoch i Hiszpanii.

Katolicy i innowiercy
Zamknięte przez okupantów Semi

narium duchowne nie przerwało ani 
na chwilę swej pożytecznej działal
ności, zeszło jedynie w podziemia, 
jak wszystkie inne wyższe uczelnie 
polskie.

Pałac Ks. Metropolity hył w dal
szym ciągu ostoją społeczeństwa, 
pomoc rade i obronę znajdowali w 
nim nie tylko katolicy, ale i inno
wiercy. a spośród nich przede 
wszystkim ludność żydowska, od
nosząca się z zaufaniem do wielkie
go Polaka i opatrznościowego mę
ża.

W pałacu odbywały się przez ca
ły okres okupacji zjazdy i konfe
rencje biskupów, na których usta

lano metody przeciwstawiania się 
polityce hitlerowskiej i omawiano 
sposoby jej paraliżowania.

W  Polsce demokratycznej
Mimo swego książęcego pochodze

nia nowy kardynał jest demokratą 
w całej pełni. Podniósł to publicz
nie z uznaniem, po uwolnieniu Kra
kowa od zmory hitlerowskiej — 
dzisiejszy nasz ambasador w Sztok
holmie mgr Ostrowski, gdy zajmo; 
wał stanowisko wojewody krakow
skiego.

Piękne słowa hołdu złożył też Ks. 
Metropolicie Marszałek Żymierski. 
W serdecznym przemówieniu, po
święconym Armii Polskiej, dał wte
dy Ks. Metropolita wyraz niepłon- 
nej nadziei, że Polska przezwycięży 
wszelkie trudności i jako silne, nie
podległe i suAcerenne państwo, zaj
mie poczesne miejsce w rodzinie na
rodów kulturalnych.

Nieugięty, odważny,, bezkompro
misowy, gdy chodzi o jakąkolwiek 
krzywdę lub o godność narodu — 
cieszy się ksi kardynał Sapieha pow
szechnym i niekłamanym mirem 
wśród-najszerszych kół społecznych.

Kraków dumny ze swego Arcypa- 
sterza ofiarował mu swe najwyższe 
godności: gmina — obywatelstwo 
honorowe, a Uniwersytet Jagielloń
ski doktorat „honoris causa'.
Krzyż jest mi znakiem przymierza

Krzyż jest mi znakiem przymie
rza — „Crux rnihi foederis arcus"— 
obrał Ks. Kardynał Sapieha za ha
sło na drogę swej pracy pasterskiej. 
Zmieniały się światy i światopoglą
dy w czasie jego rządów, zapadały 
się państwa jedne, powstawały dru
gie, zmartwychwstała Polska popa
dła w niewolę i znowu odżyła jako 
państwo niepodległe. Żadna go 
rycz, cierpienie, troska i obawa na
rodu nie jest Kardynałowi Ks. Sa- 
pieże obca i obojętna. Zawsze jaś
niał blaskiem swej dobrej i dobro
czynnej inicjatywy, ucząc szeregiem 
swych czynów, jak należy aktywnie 
wprowadzać w życie zasady praw
dziwej miłości bliźniego, łagodzić 
ból człowieka i koić jego nieszczęś
cie. I dlatego Naród pojski dał mu 
w darze najdroższy i najcenniejszy 
klejnot, jaki posiada: s w o j e
serce .

Jan Olszański.

gacje spokój tego miejsca był zakłó
cany, Metropolita Sapieha nie mo
gąc się doczekać przeniesienia trum
ny Marszałka do specjalnej krypty, 
uczynił to wreszcie na własną odpo
wiedzialność. Oczywiście sfery rządo
we uznały krok ten za profanację, ale 
niezależna opinia publiczna zrozu
miała dobrze intencje ks. Metropoli
ty, jako gospodarza katedry wawel
skiej.

Gdy inwazja niemiecka zbliżała 
się we wrześniu 1939 roku do Kra
kowa, ks. Metropolita postanowił 
pozostać na miejscu. Nie dał się 
porwać powszechnej panice, lecz z 
wyniosłością przyjmował wysłanni
ków Franka i dawał im odpowiedzi 
proste i dumne.

Po oswobodzeniu Krakowa przed 
pałac biskupi na pl. Franciszkań
skim nie raz zajeżdżały luksusowe 
auta różnych dostojników krajo
wych i zagranicznych, którzy prag
nęli nawiązać osobisty kontakt z 
metropolitą krakowskim. Nie brakło 
wśród nich znanych ambasadorów 
W. Brytanii i Ameryki, generałów 
sowieckich, ministrów i luminarzy 
nauki.

Taka jest sylwetka duchowa no
wego purpurata kościoła, godnego 
następcy kardynała Dunajewskiego, 
niezłomnego obrońcy praw narodu 
polskiego w czasie „Kuiturkampfu".

Lankau Jan.

1 ż y c i a P S I

B e z p ła tn a  p o m o c  
fila wsi fngosłowiańskiej

Jak donosi z Belgradu jugosłowiań
ska agencja „TANJUG”, kilkuset 
tamtejszych robotników, rzemieślni
ków, lekarzy, profesorów i t. d. uda
ło się w niedzielę do wsi podmiejskich, 
celem udzielenia bezpłatnej pomocy 
najuboższym chłopom.

Krawcy, szewcy, malarze, stolarze, 
kowale, fryzjerzy i inni pracownicy 
poszli do wsi ze swoimi narzędziami 
i jeden dzień poświęcili pracy około 
poprawienia ubrań i obuwia. wieśnia

ków, poprawiali ruchomości domowe, 
naczynia i sprzęt, rolniczy.

Lekarze dokonali przeglądu doro
słych. i dzieci, oraz udzielali potrzeb
nych rad i lekarstw, jakie przynieśli 
ze sobą. Profesorzy i nauczyciele 
urządzili odczyty.

W  wielu miejscowościach Jugosławii 
robotnicy pracują bezpłatnie poza 
normalnymi godzinami pracy na rzecz 
funduszu odbudowy.
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Zebran ie Zarządów  Kół 
D zie ln icy Śródm ieście

Dziś w niedzielę, o godz. TT-ej 
w gmachu P. S. L., Al. Jerozolimskie 
Nr 85 (sala konferencyjna na VI pię
trze) o d b ęd z ie  się zebranie Zarządów 
wszystkich kół Dzielnicy Śródmieście 
(z obszaru Starostwa Warszawa — 
Śródmieście).

Na porządku dziennym zebrania 
ważne sprawy organizacyjne. Obec
ność wszystkich członków zarządu kół 
obowiązkową.

Kom isja Gospodarcza 
przy Za rządz ie  S to łeczn ym

We wtorek dnia 5 b m. o godz. 
T6,50 odbędzie się w lokalu P. S. L., 
Al. Jerozolimskie  ̂85, pjętro H-gie, 
pokój 212 posiedzenie Komisji Gos
podarczej przy Zarządzie Stołecznym 
P. S, L. w Warszawie. Obecność 
wszystkich członków Komisji obowiąz
kowa. Proszeni są również o przyby
cie wszyscy członkowie Kół P. S. L., 
pragnący wziąć udział w pracach JCo- 
misji.

D zieln ica  P raga
Sekretariat Dzielnicowy Praga- 

Półme (uh Białostocka 20 m. 30). 
zawiadamia członków P. S. L. za
mieszkałych na terenie Pragi, że le
gitymacje członkowskie są do ode
brania w siedzibie sekretariatu co
dziennie w godz. 15—17.

X
Zarząd Stołeczny P. S. L. poszu

kuje lokalu (najlepiej na terenie 
XIV komisariatu'! na sekretariat 
Dzielnicy Praga-Północ. Łaskawe 
zgłoszenia kierować należy do tym
czasowej siedziby sekretariatu PSL. 
uh Białostocka 20 m. 30 w godz. 
15-17.

Pow ia t W arszaw sk i
W  poniedziałek odbędzie się w 

Paszynie uroczystość Kościuszkow
ska, rozpoczynająca się o godz. 10-tej 
nabożeństwem.

We wtorek 5 bm w Piasecznie 
o godz. 10-tej uroczystość Kościusz
kowska, rozpoczynająca się nabożeń
stwem.

We wtorek 5 bm o godz. 10-łej 
konferencja gminna PSL w Sulejówku 
w szkole.

W  środę 6 bm w Warszawie, Al. Je
rozolimskie 85, sala konf. VI p. o godz; 
10-tej konferencja powiatowa sekcyj 
kobiet.

W  środę, 6 bm. w Skolimowie ze
branie org. PSL gm, Skolimów.

W  czwartek 7 bm. o godz. TO-tej 
zebranie Powiatowej Komisji Rewi
zyjnej.

W  czwartek, 7 bm. o godzinie 16-ej 
zebranie wszystkich szoferów człon
ków PSL w sali konferencyjnej, Al. 
Jerozolimskie 85, VI p.

W  sobotę, 9 bm. o godz. 9-tej ze
branie zarządu pow., a o godz. TT-ej 
Walny Zjazd Powiatowy w sali konf. 
jak wyżej.
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Czarny Śląsk nad ranem wdziewa 

na siebie złotem migotliwą szatę. 
Dymy, karnawałową tkaniną osła
niają rozedrgane blaski. Biała auto
strada ginie pod kolami samochodu. 
Warkot motoru zagłusza poranną 
pieśń śląskich syren. Ziemia prosi o 
troskę rolnika. Wsie. gęsto zabudowa
ne nic dymią jeszcze. Rzadko uka
zują się znaki życia. Czasami tylko 
grupka ludzi z białymi opaskami na 
ramionach z tobołami, wózkami cią
gnie na zachód. To Niemcy opusz
czają zagrabioną przed wiekami 
ziemię. Idą źli. Nie patrzą na nas.

Miasta mijane niewiele Są znisz
czone. Choć dzień już dawno wstał 
— ludzi wciąż nic widać. Jedynie 
oddziały i kolumny wojska — zdo
bywców — dziś stróżów tej ziemi.

Dopiero Opole wita nas wrzaskli
wą „tandetą". Najwięcej chyba na 
Dolnym Śląsku kupców. Rynek, jak 
w Persji, rozesłany mozaiką dywa
nów. Naręcza szmat najróżniejszego 
gatunku, pęki butów, od wykwint
nych żółtych policyjnych, do sta
rych, steranych niedolą, śniegowców 
—to towar masowy. Kto to kupuje i* 
A jednak. Śpiewnym głosem Iwo- 
wiacy i tarnopolscy repatrianci za
wzięcie targują się, odchodzą i wra
cają. Czasami tylko elegancka 
ma lub jakiś „pan" kupiec, szabrow
nik, głosem, nie znającym sprzeci
wu, dyktuje: 300 —  500 —  1000. 

Wiadomo, kupiec. Sklepy pomału 
urządzają się. Nasilenie towarowe 
słabe, ale można dostać wszystkiego 
w ilościach mniej więcej wystarcza
jących.

Mijamy drewniany most na Odrze 
i ruchliwe stacje kolejowe. Dymią
ce lokomotywy ciągną pełne wago
ny na zachód i wschód. Im bliżej 
Wrocławia ruch się zwiększa. Cmen
tarzyska armat i czołgów, zwalone 
mosty i wyboista droga wskazują 
na to, że trzeba było tę ziemię w y
dzierać cal po calu. Długie szeregi 
poprzetrącanych tramwajów ze- 
pnięto z szyn. Domy bez okien, 
drzwi o wykruszonych pociskami o- 
tworach, dziś nie przygarną. Ogród
ki działkowe robią wrażenie rynku 
jarmarcznego, na którym huragan 
powywracał stragany, -a rozsypane 
towary, pieści przeciwpancerne, heł
my połamane, karabiny — potłuczo
ne koła i spalone samochody, zaro
s ły  tuż trawą i  badylami.

Ulicami miasta błąkają się ob
szarpane Niemki. Jakżeż przypomi
nają żydówki warszawskie, którym 
po zamknięciu getta — udało się 
wymknąć. Przed dworcem głów
nym tłumy ludzi obarczone baga
żem rozchodzą się na wszystkie 
strony i nikną w oczyszczonych już 
ulicach. W  mieście praca wre. Ko
biety i mężczyźni ciągną wózki, na
ładowane gruzem, uprzątają ulice. 
Odnawiają się sklepy. Mimo mrozu 
pracują murarze, stolarze i dekarze.

Zrzeszenie Techników, Odbudowa 
Dworca pracuje całą siłą. Plac 
przydworcowy porznięty okopami, 
spowity tumanami pary lasującego 
się wapna, jest dziś wielkim skła
dem materiałów budowlanych. Dwo
rzec we Wrocławiu to główny nerw 
życia gospodarczego na Śląsku Dol
nym — musi być pierwszy odbudo
wany, musi dać przejściowy przy
tułek falom osadników , dążącym 
bez przerwy na nową ziemię obie
caną.

O U O U S O U E
T A N D E M - ?

Jak długo jeszcze będziemy rzucać 
mądre hasła w próżnię?
Hasło oszczędzania propagowane dzi
siaj wszędzie, należy wprowadzać na 
każdym odcinku życia! A  więc cze
mu wydawać trzykrotnie więcej na 
inny nie lepszy produkt, kiedy można 
otrzymać po niskiej cenie szlachetną 
odmianę czarnej bibułki papieroso
wej? Każda książeczka zawiera IOO 
listków wspaniałej, o wybitnych zale
tach, preparowanej bibułki do skrę
cania papierosów, którą nabywamy 

w handlu pod nazwa

NEPTUN-
BIBUŁKA MARYNARZY! 

Produkt Polski — Fabryka Chemiczna 
M. LESZCZYŃSKI i S-Ł« S. A. 

Warszawa, Ogrodowa 32
2352-k

Sam Wrocław dzielnicami pod 
\ v z g 1 ę dem z n i s z c z c n i a prz y p om i n a 
Warszawę. Dziś jednak może. jesz
cze pomieścić liczne tysiące ludzi, j 
Wrocław wciąż czeka. Życie już roz
kłada się na całe miasto. Przegrze-■ 
czni, no.juniżeńsi n:cin iaszko wie o-. 
puszczają mi a sto — choć bardzo j 
niechętnie. Nic trzeba ich zbyt ła-J 
iwo wypuszczać. Niech trochę ten! 
„Hcrrcnvoik“ spróbuje łopaty — I 
przynajmniej z grubsza wyrówna! 
krzywdy, zadane miastu.' jadła' wc| 
Wrocławiu w bród. Przyrumienionej 
boczki, zwoje kiełbas niedbale r/u-’ 
conc w okna bloki masła, serów 
i innych frykasów, wywołają u 
Niemców wspomnienia ..or.eii żar
cia" — z tych czasów, kiedy to z 
lubelskiego i innych części G.C. szły 
pociągi tych „cudów" przemocą wy
dzieranych Polakom.

Wszędzie spotyka się żebrzących. 
Kiedy ta Hitler Jugend nauczyła 
się tego?

— „Panie dać złoty na chicha" — 
to pieśń każdej ulicy. Żebrzą jak za
wodowcy.

Sklepy Wrocławskie to handle 
starzyzną, antykwariaty, które zasi
lają w towar wciąż jeszcze Niemcy, 
lub pomysłowi organizatorzy złoto
dajnych wypraw. Handel na głów
nych ulicach „idzie" już pod paten
tem. Natomiast w małych uliczkach 
żyją jeszcze i to dobrze żyją, kupcy 
Niemcy, którym usłużni Polacy do

starczają towarów lub swoich „dro
gich. imion". Jasne, że za firmę plą
cą. A fuj!

Zbliża się wieczór. Miasto zalały 
strugi światła. Ulice pełne przechod
niów. wzmożony ruch samochodo
wy. W hotelu gwarno. Wrocław 
to może jedyne miasto w Polsce, 
gdzie nie odsyłają gościa ,.z kwit
kiem" do prywatnych mieszkań. 
Kawiarnie i restauracje pełne. Or
kiestry zalewają miasta dźwięczną 
melodią. Przy stolikach goście róż
ni. Ci. którzy po całodziennej pracy 
przyszli na szklankę piwa, i ci, któ
rych. ponosi kieszeń własna lub cu
dza. Pod melodię rozkosznych tang 
i fokstrotów, skaczą pary na pięk 
nych parkietach jakieś najwymyśl 
niejsze „swingi". Im później, tym 
więcej podnosi się temperatura za
baw aż do-granic kiedy „bogi i lu
dzie szaleją". Wtedy od czasu do 
czasu — „lordów, półbogów" — mi
licja i bezpieczeństwo spyta: „Skąd 
forsiaki"? I bywa różnie — protokó- 
lik łub paka.
•—Ach ta milicja jak oni umieją psuć 

najbardziej „szampańskie nastroje". 
Przecież człowiek w dzień się napra
cuje — (czytaj szabruje), w nocy by 
się pobawił, a tu spokojnie nawet 
urżnąć się nie można, bo po takiej 
wizycie „czynników miarodajnych" 
pustoszeje lokal, a krzyki przenoszą 
się na ulicę i odbijają tysięcznym 
echem po gruzach Wrocławia.

Sucli.

Pomoc dla Dębicy ’ i Mielca
zniszczonych pm z wegnę powiało w

Delegacje Narodowych Rad Po
wiatowych w Dębicy i w Mielcu 
przedstawiły Ministerstwu Pracy i 
Opieki Społecznej tragiczne położe- 
,nie ludności obu powiatów, ciężko 
doświadczonych Zeszłorocznymi dzia
łaniami wojennymi. Delegacje prosi
ły o spieszną pomoc dla tych zwła

szcza, którzy potrzebują rychłej 
pomocy.

Po zbadaniu stanu rzeczy, Depar
tament Opieki Ministerstwa przy
dzielił Dębicy —- 500 bel odzieży, 
500 kartonów obuwia, i 300,000 zł. 
gotowizny na zakupy aprowizacyjne 
Mielcowi — 300 bel odzieży i 300 
kartonów obuwia.

Repatrianci ze wschodu w Białej Podlaskiej
p o d  o p i e k ą  s p o ł e c z n ą

Od 1 stycznia do 13 lutego 1946 
roku przybyło do Białej Podlaskiej 
9 transportów repatriantów, liczą
cych ogółem 7075 osób, którym Po
wiatowy Komitet Opieki Społ. w y
dał 36.709 posiłków gorących, oraz 
kilka tysięcy kilogramów chicha.

W lokalu Izby Harcerskiej zorga
nizowano Izbę Chorych, dokąd bar
dziej osłabionych repatriantów zwo
zi się ze stacji furmankami i zapew

nia się im ciepły kąt, oraz lepsze wy
żywienie.

Tenże P. K. O. S. zorganizował 
kąpiel i odwszenie dla 5847 osób. Za
pomóg pieniężnych udzielił na łącz
ną kwotę 10.000 zł.

Przy wydawaniu posiłków poma
gają uczennice Miejskiego Gimna
zjum, wykazując duże wyrobienie 
społeczne.

Byty starosta pod kluczem
i d r a g i  u r z ę d n i k  t e ż

Na polecenie komisji specjalnej do 
walki z .nadużyciami i szkodnictwem j 
gospodarczym zostali aresztowani i! 
osadzeni W  więzieniu, b. starosta w 
Brzegu, Stanisław Kramarczyk i kie
rownik delegatury TZP Zdzisław 
Maziarczyk.

Kramarczyk odpowiada za świa
dome zaniedbanie obowiązków służ
bowych i przywłaszczenie mienia 
poniemieckiego, ponadto znajduje 
się pod zarzutem popełnienia łapow

nictwa i kradzieży. W związku z 
działalnością jego, osoby prywatne 
zgłaszaja pretensje sięgające 180 tys. 
zł.

Maziarczyk nie zabezpieczył nale
życie mienia poniemieckiego w Brze
gu, w wyniku czego szereg domów 
zostało całkowicie ograbionych.

Skarb Państwa skutkiem działal
ności obu aresztowanych poniósł 
liczne straty.

Z Jankowskiej — Jahnke
Gofnliin lehahilitocia „vo!ksdsnlschki“

Jeszcze w listopadzie ub. r. Sąd 
Grodzki w Ostrowie zrehabilitował 
vołksdeutschkę Łucję Jankowską.

Ponieważ prokurator wniósł sprze
ciw, sprawę po raz wtóry rozpatry
wał Sad Karny w Poznaniu, który po
stanowił uchylić wyrok Sądu Grodz
kiego w Ostrowie i umieścić Jan
kowską na czas nieograniczony w

! obozie oraz poddać przymusowej
!pracy.
! Motywem wyroku jest nie tylko 
: dobrowolne podpisanie „volksIisty" 
| przez oskarżoną, ale i dokonana przez 
• nią zmiana nazwiska Jankowska na 
! czysto niemieckie Jahnke, co wy kro- 
| śla ją ze społeczności polskiej na 
zawsze.

17 dni walki z morzem
Pełna przygód podróż polskich holowników
Do portu gdyńskiego przybiły poJ 

slde holowniki „Ursus” i „Żeglarz” , 
które odnaleziono w Kiłonii i pod do
wództwem kpt. Łsbędzkiego szczęśli
wie doprowadzono do kraju

W  czasie podróży od I I  do 28 ub. 
m. szalała tak silna burza na Bałtyku, j 
jakiej dawno nie pamiętają maryna
rze.

Fale dochodziły do 5,5 m. wyso
kości, zalewając niejednokrotnie ho
lowniki. Statki trzykrotnie były zmu
szone chronić się w portach szwedz
kich, zanim dotarły do przeznaczone
go celu. Prawie cala załoga obu ho
lowników pochorowała się i niezmo- 
żony „wilk morski” kpt. Łabędzki w

niektórych momentach musiał sam 
pełnić wszystkie funkcje na statku, 
aby wyprowadzić go z szalejącego ży
wiołu.

Statek „Ursus” , którym dowodził 
kpt. Łabędzki został wykonany w 
stoczni gdańskiej i oddany polskiej 
marynarce w 1925 roku. Statek ten 
o mocy 540 koni parowych o pojem
ności 317 ton brutto w tak ciężkich 
warunkach musiał holować statek 
„Żeglarz” , który niejednokrotnie fale 
zalewały do tego stopnia, że zdawało 
się, iż wszyscy zginę.

Po 17-tu dniach ciężkiej podróży, 
pełnej przygód, holownikom polskim 
udało się zawinąć do portu macierzy
stego.

Pilik! odżywczy w Kozienicach
Fundacja kwakraw ameiy kańskich

Do Ministra Pracy i Opieki Spo 
łecznej, zgłosił się przedstawiciel 
ameryk. Friends Relief Se.rvice 
(Quakers), p. Philip Zealey i zawia
domił. że z funduszów kwakrów 
amerykańskich powstanie w Kozie
nicach, na okres 6 miesięcy, punkt 
odżywczy dla ludności, i jednocze
śnie podjęty będzie rozdział odzie

ży i zorganizowany ośrodek leczni
czy z rozdawnictwem leków (m. in. 
na świerzb).

Kwakrzy amerykańscy nawiązali 
już stosunki z lokalnymi organiza
cjami charytatywnymi polskimi, któ 
re ułatwia im wypełnianie podjętych 
zadań.

Przygotowania Nowosiafczan do wyjazdu
n a  S f s f s f e

Chłopi w Nowosielcach Krzątają 
się coraz raźniej około przesiedlenia 
się na Dolny Śląsk. Krzątanina ta, 
jak powiada wysłany do Warszawy 
delegat Nowosielce (dla zasięgnięcia 
języka w tej sprawie), nie pozba
wiona jest rozwagi i entuzjazmu.

Sporządzono przede wszystkim 
dokładny rejestr osób, które wyra
ziły chęć wyjazdu. Zapisało się do
tąd 860-osób, w tym 245 rodzin, re
prezentujących na dotychczasowych 
gospodarstwach 477,5 ha ziemi, a 
mianowicie:

Pierwsza kategoria obejmuje sta

gdzie na G. Śląsku osiedlą się. Na 
temat ten mówi się wiele, a ci z no- 
wosielczan, którzy znają Niemcy 
sprzed wojny i z okresu okupacji, 
wskazują nawet miejscowości na 
D. Śląsku, w których możnaby się 
osiedlić, jak: LGessesxi Patschkau, 
Wiesenthal, Heimrichau i Munsten- 
berg oraz okolic Kładzka i Strelina.

Największa troska w tym, czy od
nośne władze przydzielą nowosiel- 
czanom wieś poniemiecką czy też 
folwark, przy czym nawet na tym
czasowy pobyt na zbiorowym fol
warku nie chcą się godzić. Tu na-J 1 • 1 1 J . . 1 *' . _ WttllYU IIIG t u t t j  ^UUżIU. J. U 11(1’

vc i i do ostatniej chwili zamieszka- leżałoby autorytatywnie wyjaśnić, 
łych w Nowosielcach chłopów- (195 yc  choćby nawet tymczasem osie-
roclzin — 624 osób), druga tych No- 
wosicłczan, którzy przed wojną prze
siedlili się na wschód (20 rodzin — 
102 osoby), a obecnie stamtąd repa
triowani znaleźli w Nowosielcach 
chwilową gościnę, trzecia kategoria 
innych chłopów, repatriowanych ze 
wschodu, którzy zatrzymali się w 
Nowosielcach w przejeździe na za
chód (30 rodzin — 134 osoby).

"Wielkie jest zainteresowanie tym,

WI EŚCI  Z KRAJU

dlono ich na folwarku, to płonne są 
obawy, by władze mogły, czy chcia
ły, aplikować wspólne gospodar
stwo, żc przesiedleńcy otrzymają od- 
razu działki ziemi po 7—10 ha. że 
działki te będą hipotecznie przydzie
lone ich indywidualnym właścicie
lom i że, choćby na razie trzeba się 
było gnieździć w zabudowaniach fol
warcznych lub barakach, to w naj
krótszym czasie udzielona zostanie 
przesiedleńcom pomoc celem pobu
dowania własnych zagród. Istnieje 
jednak nadzieja, że władze uwzględ- 

X Nowy transport śledzi dla Pol- nią życzenia nowosiclczan i przy- 
ski. Do Gdyni nadszedł nowy tran- dzielą im wieś poniemiecką, 
sport śledzi. Statek szwedzki „Hel-j Trzeba także wziąć pod uwagę, że 
fryd przywiózł 2,200 skrzvń świe- ....____________ :L i .
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fryd” przywiózł 2,200 skrzyń świe
żych śledzi pierwszego gatunku, 
a „Iwan” 400 beczek solonych śle
dzi. Śledzie przejęła do Swej dyspo
zycji Centrala Obrotu i Przetwórstwa 
Rybnego i rozdziela je do wędzenia 
i solenia pomiędzy miejscowe fabry
ki. Panująca na Bałtyku silna nawał
nica zmyła z pokładu 300 skrzyń śle
dzi.

X Ubezpicczalnie obejmują apteki. 
W  najbliższym czasie zostanę ubczpie- 
czalni w  Katowicach oddane dwie 
apteki Tymczasowy zarząd Państwo
wy, jeżeli chodzi o inne miasta, obie
cał nie odnawiać wygasających nie
długo rocznych umów dzierżawnych 
i oddać odpowiednią liczbę aptek 
Ubezpieczalni.

X  Cudem uratowani od śmierci.
Wieczorem 27 lutego trzech rybaków 
na łodzi rybackiej znalazło się pod
czas szalejącej burzy na morzu. Fale 
ża(ały łódi i byłaby zatonęła, pocią
gając za sobą rybaków. Szczęśliwym 
trafem druga silniejsza fala wyrzuciła 
ich wraz z łodzią do basenu ■wę
glowego przy nabrzeżu szwedzkim. 
Rybaków znaleziono w stanie zupeł
nego wycieńczenia. Pierwszej pomo
cy udzielał im kapitan portu wspól
nie z centralą węglową.

X  Aresztowanie szantażysty. Za
możni kupcy miasta Katowic i Cho
rzowa, a w szczególności jubilerzy 
i złotnicy tych miast otrzymali listy, 
w których anonimowi nadawcy pod 
groźba śmierci żądali wysokich oku
pów. Niektóre listy podpisane były 
przez MSZ, inne nosiły podpis „Czar
na ręka” , niektóre zaś „Der lachende 
Tod”. W  listach wzywano kupców do 
składania okupów w parku Kościusz-

jeżeli nta się przydzielić przesiedleń
com np. po 10 ha ziemi na rodzinę, 
to należałoby wyznaczyć około 2500 
ha ziemi. Stąd dalszy wniosek, że 
jedna wieś poniemiecka czy jeden 
folwark nic starczy.
\\ jOPoraopuiM U{-os3AV nonojf u\t 
myśl założenia, że przede wszystkim 
młode pary małżeńskie winny być 
przesiedlone, wywiązała się w No
wosielcach taka sytuacja, że już do 
50 par nowożeńców szykuje się do 
ślubu, od czego aż huczy po całej 
wsi.

Byle prędzej!
T. Opiołn

Bem? w ypoczynkowe
dla 150.600 pracowników

Fundusz Wczasów Pracowniczych 
przy KCZZ. powołany w ub. roku 
dekretem Rady Ministrów przygo
towuje się do nadchodzącego sezo
nu.

F. W. P. dysponuje już trzema 
własnymi ośrodkami wypoczvnko- 
wymi: w Spalę. Józefowie i Zakopa
nem. W najbliższym czasie zostaną 
uruchomione ośrodki w Osuchowie 
i Busku.

Opłata dzienna wynosi obecnie od 
osoby od 60 — 75 zł. z tvm, że pra
cownik pokrywa tvlko 50 proc. tej 
sumy, natomiast F. W. P. i praco
dawca po 55 proc.

Fundusz dopomaga Związkom Za- 
wodowym do organizowania włas
nych domów wypoczynkowych. W 

ki. Tym sposobem wyłudzono m. in. j jakich wypadkach rezerwuje sobie 
od kupca Insdorfero z Katowic kwo- ! jednak 20 proc. miejsc dla własnej 
tę 4.400 zł., a od kupca Bibikn 2.000 i dyspozycji.
zł. Milicji Obywatelskiej w Chorzo- j W ub. roku umieszczono w do 
wie udało się aresztować szantaży- mach wczasów 15.000 osób. W r. b 
stę, w osobie Tadeusza Majewskie- przewiduje się zorganizowanie weza- 
go z Siemianowic.' i sów na 150.000 osób

•4



Centrala Handlowa 
Przesffifsłu Drzewnego
Warszawa, thmklm 57, te!. 885-74

j m o f e c c i  tSu
i  mm

M e b l e  biurowe:
m i e s z k a l n e ,  k u c h e n n e

S p r z ę t  s z k o 1 u fi
ł a w k i ,  s t o ł y ,  t a b I i c e

Stolarka budowlana:
d r z w i ,  o k n a ,  f u t r y n y  i td.

Galanteria drzewna:
z a b a w k i ,  r a k i e t y  tenis, i td.

O p a k o w a n i u :
s k r z y n k i ,  p u d e ł k a ,  ł u b i a n k i

Artykuły szewski©:
szpilki, taśma drew., trzonki do szydeł

Wszy i przyczepy samochodowe
2313K

n H A - T E - B E
WARSZAWA, WRONIA MR K. TELEFON NR *80-16.

99

POLECA: rury ocynkowane wszelkich wymiarów, liczniki, bełiery, rury kana
lizacyjne, wanny, zlewy, umywalki fajansowe, baterie do urządzeń sanitarnych

itd.
Cement, suprema, trzcina, kafle, oraz inne materiały budowlane.

CENY HURTOWE. 4073 CENY HURTOWE.

Składnica Sportowa
M. Wrześniewski —  Warszawa

P O L E C A :

H U R T .

O B E C N I E  U l .  MARSZAŁKOWSKA 99

p l i k  i  do gier od zł. 180*.—  

d ę t k i  do pWek od zł. 25*.—  

s ta tk i do gier od zł. 5##.—
ORAZ WSZELKIE ARTYKUŁY SPORTOWE 

Wojsko, Kluby, Instytucje I szkoły —  rabat. DE T A L.

m i k r a s & o p g  /elrer
lampy kwarcowe, wagi analityczne, odważniki, teodolity, niwelatory, 
maszyny do pisania, liczenia, zegary kontrolne, aparaty kino-foto- 
graficzne, epidiaskopy, powielacz dwubębny, cyrkle, suwaki, suw
miarki, mikromierze, stopery, taśmy miernicze, zapalniczki, lupy 

zegarmistrzowskie, tkackie

KUPNO — SPRZEDAŻ 
DOM HANDLOWO-TECHNICZNY

4258

» M ! K R 0 N «
MARSZAŁKOWSKA 94

imOWHlA 8RAW ERSK8-1 I I I IE ISKS-ZB8BIICZAmama miecznik
przyjmuje zamówienia

ORDERY, ODZRAKI,'SYGNETY ZŁOTE, OBRĄCZKI, 
BRĄZY (IłlllATBRT POMNIKÓW),

SREBRA, PLATERY RYCIE H E R B Ó W  w  K A M I E N I A C H
Marszałkowska 108, (dawniej Świętokrzyska 20)

1047

Z a k u p i m y  w i ę k s z e  i l o ś c i :
GRAFITU mielonego i w k a w a ł^ -h
WOSKU montanowego
KALAFONII
PARAFINY

i inne surowce

WfGLA drzewnego 
STEARYNY 
OLEJKU lnianego 
POKOSTU

K a t o w i c e ,  Zamkowa 2*. Teł. 381-7?. 2295k

Chcesz bogatym być i gładkim
I pieniędzy wygrać trzos,
U STAŃCZYKA na ostatki 
Kup szczęśliwy szybko los!

M«3fS'Z6zęś?i9$z3 Kokktsrs Wasow*'' M? 71
{razie imała główna wygrana w Ii-ej kl. 150.000 zł.

PRAGA, BRUKOWA 30 4289

k o m in k o w e - -
B I U R O W E  

P A B R Y C Z U S  
I L I I C M Y C W S  e m g  

Ś& M &  fa b łiw M M -̂  dkkć n s ty iM z Y L
...-  ĄrfliJfyOw

PRZEPSTAWICI EKJTWO 
PAŃSTWOWYCH FABRYK. ZEGARÓW

S W . T O B O L Ę I i r f K I
'31

2200k

m

Czeki kasowe,

?. K. 0.
B e z p l e t e e  p r z e l e w y ,

przekazy do wszystkich miejscowości, czeki kasowe płatne w urzędach pocztowych, 

imienne przekazy kasowe na 1.000.—  lub 5.000.—  ziotych, płatne w? wszystkich Od

działach PKO i placówkach pocztowych.

Obrót oszczędnościowy P i l
Wkłady oszczędnościowe zwykłe płatne we wszystkich Oddziałach P.K.O. i placówkach 

pocztowych oraz umiejscowione płatne w Oddziale PKO, który wydał książeczkę.

P.K.O. zapewnia swoim Klientom tajemnicę wkładów
Oddział PKO w Warszawie mieści się przy ul. Al. Jerozolimskie 1/3 —  B.G.K.; Ekspc 

zytura Praga —  Targowa 70.

Godziny kasowe od 9 —  14, w soboty od 9 —  13. 2311 k

Chcesz pieniędzy pełen trzes —
I  kap szczęśliw y sobie Sos!

W KOLEKTORZE ESTER!!. KLASOWE)

» K Ł E J ! V O T «
AS. Jerozolim skie 33 Rento p.k.o. i - io o

1351 uP I Ę K N Y  P R E Z E N T

• t i * ~ j p Q U h V  |  f  4
Wykwintna biżuteria— SREBRA i PLATERY

Warszawa -  Prap nl Wileńska 0 i Marszałkowska 8

21#  #  ™  &i l  £  ■

OWI BAZ? DWADZIEŚCIA TYSSĘGY
WYGRANE W 2-EJ KLASIE

BIES 00 MILIONA ROZPOCZĘTY
W NAJSZCZĘŚLIWSZEJ KOLEKTURZE NR. 21

K L I S  IOWA TARGOWA 84
07 lk

s  i » y  §■ 
i H  la

MS M I S S  i
egz. od 1905 r.

V/ a r s z a w a , ul. Sienkiewicza 4 

poleca w zakresie produkcji

Szelki 
K r a w a t y  

P® i  w i ą z k i
J9S1 męskie etc. etc.

FABRYKA PASTY 
do obuwie i podłóg
„ P A L  I f l i l * 5

WARSZAWA,
AL. JEROZOLIMSKIE 23

Prowincja za zaliczeniem pocz
towym 361C

Zawiadomienie
FIRMA a . wmm sprzedaż przybo- 
rów zegarmistrzov/skic'n —  Warszawa, 
ul. Marszałkowska 1Q3 (róg ul. Chmiel

nej) uruchomiła pracownię

łe g a ri!iis trz@ w sk 8 -p y i© rsk ę
prowadzoną przez znanych fachowców.

S. DĘBICKI, A. DURSKI i 1. FOBOZY
3678 _ _ _ _ _

P L ANDE KĘ
GX3 młr.t całość lub część sprzedam. 
PRAGA, Zackopowa 3 u dozorcy 413b i

II a Bi ss a

zawiadamia, żc zlikwidowała swe 
atelier w Milanówku i o b e c n i e

w <$ <B»
wykonuje

w WARSZAWIE, Marszałkowska Nr. 97

A f l  SE M
i  a Ie  ri a Sf  p iś m ie saiae
i k r e ś l a r s k i ©

6a8a88tłer8a 
s Rś r ż a n a

i .  K O W A L S K I
4007 M a r s z a ł k o w s k a  61

O s t a t n i e  dn i  sprzedaży l wymiany Lesśw lii SCiasy
NAJSZCZĘŚLIWSZA KOLEKTURA

J. ŁMiUGEKM
/W arszawa, M arszałkowska 08 t a to  P.K.O. 1-5?7

nasz dziecięcy
M a r i a  P a l e z a w s k a  marszałkowska 44-a

poleca w wielkim wyborze: Wózki dziecinne łóżeczka, roworfeS, hulajnogi, 
zabawki i galanterię dziecinną po eonach przystępnych. 4268

Wytwórnia siatek r sit metsicwych.

W a r s z a w a - R r s e k t K
Bi. WIATRACZKA 15

Wyrabia siatki na ogrodzenia, do wial
ni i wszelkiego rodzaju tkaniny metalo

we dla przemysłu. • 4132

FARY D AB HO WE
Bitumiczne z powłoką. LEPIKI: bitU' 
miczny, smołowy i posadzkowy. 
KARBOUNEUM znormalizowano. LAKIERY 
•ło żelaza. MASY izolacyjne. MASY 
kablowe wysokiego napięcia poleca 
f a b r y k a  391>
Towarzystwo ZsfcłedóYf Przemysłowych 
u  I  A Ć  El »  DZIERŻAWCA

A » M « ) A N  p r v  l i ń s k i
W A R S Z A W A ,  ulica Mińska 4ó.

Wykwintne elireie poleca
k. W o j c i e c h o w s k i

OBECNIE Al. JEROZOLIMSKIE 55.DAWNIEJ EM. PLATER 25

Wyszła z druku

Książki Kucharska
I D Y  P l  U C ! N S K ! £ 3

Zawiera łatwe przepisy smacznych 1 ta

nich potraw. Wysyłamy za zaliczeniem 
pocztowym. 2194k

Skład Łódź, ul. Banckirskisgo 9/11.

g o l f y , t y b o l k i
MOKASYNY OD 

SOLIDNE WYKONANIE

S. W. W. CHODAKOWSCY

JIHJzł i MOKOTOWSKA 52

w y t w e
do zegarków i bransoletek
oraz PRACO W NIA  4181

ZEGARMISTRZOWSKO - jyBlt SRStrA 
Z. BOROWSKI i M. CERYNGIER 
W a r s z a w a ,  ul. Widok 25



Kto u oas kapuje z  g ir y  żarskie, bo nie przepłaca
Wytwórnia Peńczoszniczo -  Hiciano -  Galanteryjna

poleca swoje wyroby po cenach fabrycznych 
BIURO SPRZEDAŻY WARSZAWA-PRAGA UL. BRZESKA 18

F r .  C i e ś l i ń s k l
1 Karton bawełny 6 luz. 180 zł, 1 tuz. nici 180 zł., 1 tuz. pończoch dziecin.

nych <60 zł., 1 para jedwabnych pończoch 150 zł. 3979

({rządzenia bistr, lokali, sklepów
stolarkę budowlaną i meble 

wykonują

Stołeczne Warsztaty Stolarskie
WARSZAWA, UL. MARSZAŁKOWSKA 1<

BYSZABD PSZCZOftKOW SKI
Pracownia Futer B r a c k a  23

3355

m a m
'T.i.WS. -u X *$$*'• t <s< :h W-" ‘ •' ' 1 2 5 0 5 -k

Materiały bielskie ,
w dużym wyborze poleca

E L Ż B I E T A  P I E G A T O W A
HURT —  DETAL. WARSZAWA PRAGA, WILEŃSKA 5.

K a s a  I m.  M i a n o w s k i e g o  instytut Popierania Nauki
posiada

niewielką ilość wydawnictw własnych oraz będących w jej zawiadywaniu
Zgłoszenia:
WARSZAWA, KRAK. PRZEDMIEŚCIE 26-23. Gmach pomuzealny Uniwersytetu 
Warszawskiego, parter pokój Nr. 1. Godziny 11— 2. 4138

PIOTR RUDNICKIMistrz dyplomowany
27-letnia praktyka. Maszyny biurowe. Remonty, reperacje, konser
wacje, przeróbki, naprawa wiecznych piór. ZŁOTA 2. 4165

Z e g a r k i PO CENACH NISKICH 4184
Z GWARANCJA REPERUJE 
MISTRZ ZEGARMISTRZOWSKI 
GRÓJECKA NR. 2 PRZY TOWAROWEJ

P .  Z .  o .
P O L S K I E  Z A K Ł A D Y  

O P T Y C Z N E
SKLEP FABRYCZNY 
W A R S Z A W A

T A R G O W A  3 6
P O L E C A :

SZKŁA OKULAROWE 
ws wszystkich asortymentach 
MIKROSKOPY i LUPY 
SPRZĘT GEODEZYJNY 
SZKŁO LABORATORYJNE 
INSTRUMENTY CHIRURGICZNE 
W S Z E L K I E  N A P R A W Y  
SP8ZETU OPTYCZNEGO

4242

PANTOFLI
sezonowe i domowe - modele z Albert 

oraz

wełny na suknie, kostiumy i garnitury
DOM LICYTACYJNO - KOMISOWY

łan Gofąfilowsfa
Puławska 12-a 4002

Z JM TYSZKSEW IOZ
Praga, Wileńska 19

PAfiSTWSWY TEATR POLSKI: Codziennie 
o godz. 17.30 „Lilia Weneda".

OPERA (Marszałkowska 8):  Dziś dwa 
przedstawienia. ,,Cyrulika Sewilskiego" o 
godz. 14 i 17.30. Popołudniu partie główne 
wykonają Wiesława Ćwiklińska i Klonow
ski, wieczorem .Karwowska i Popławski.

MMY (Marszałkowska 81): Dziś o godz. 
15 i 18 komedia Cwojdzińskiego „Freuda 
teoria snów".

POWSZECHNY (Zamoyskiego 26): Dziś o 
godz. 15 i 13 „Wróg ludu" Ibsena.

COMOEDIA (Szwedzka 4-6): Komedia Ba
łuckiego „Dom otwarty". Pocz. o godz. 18.

KUKUŁKA (Cukiernia Szwajcarska): W dni 
powszednie o godz. 17-aj, w niedzielo i 
święta o godz. 12-ej inauguracyjny program 
humoru, satyry aktualnej i piosenki p. t.: 
„Ccby byio, gdyby...".

hurtownia tekstylna
» S P Ó L N 0T A «

Spóidz. Pracy
W a r s z a w a ,  ul. Bracka 18 m. 30

Poleca:
WEŁNY, KORTY, JEDWABIE, 
KRETONY, KOSZULÓWKI, BIE
LIZNĘ MĘSKĄ i DZIECINNĄ 

3808U B I  S Z K Ł A :
szklanki ń 4.50, spodki ś 3.5C 

DUŻY WYBÓR SZKŁA DLA RESTAURACYJ

S Z U M IĄ  SZKŁA 
i PBDLEWNIA LUSTER
oraz sprzedaż szyb i luster

Szkło okienne, wystawowe od 
4 do 10 mm, szyby samocho
dowe wszystkich rozmiarów, lu
stra, oprawa obrazów, gięcie 
szyb i t. p. 3976

k ROKOS i SYN
ul. Ząbkowska 4 w podwórzu

ATLANTIC (Chmielna 33): Program skła
dany filmów polskich: „.Proces Norymber
ski", „Wieczór Wigilijny".

POLONIA (Marszałkowska 56). Fi’m_ ra
dziecki „świat się śmieje" i aktualności.

SYRENA (Praga, inżynierska 4). Nie
uchwytny Smith".

TĘCZA (Żoliborz. Suzina 4). „Skrzydlaty 
dorożkarz" i aktualności.

Początek wszędzie o godz. 13, 15, 17. 19. 
W niedziele i święta poranki o godz. 11.

KRAWATOWE
M A T E R I A Ł Y
poleca w wielkim wyborze

Łódzka Hurtownia 
Art. Włókienniczych

P O Z N A Ń ,  Św. Marcin <1 —  teł. 35-40
2263k

duży wybór kg1, od 240 zł.
oraz towary k o l o n i a l n e  
po cenach niskich poleca 

Z. P O R A Z 1 Ń S K 1, Warszawa, 
Al. Jerozolimskie 49. 5 781

t -m a
Jan S srsfisfe f I S -k a

AL. JEROZOLIMSKIE 21 
Kupno i sprzedaż

towarów spożywczo - kolonialnych
2090 -k

SZYBY, LUSTRA
w dużym wyborze. Wykonuje roboty: 

szklarskie, szlifierskie, 
gabloty, podlew luster.

C e n y  p r z y s t ę p n e  3747

A. B IE S IE D N Y
T A R G O W A  56 sklep w podwórzu

Zakłady Optyczne i Mechaniczne

Z. W f a t y s z k i e w i c z
W a r s z a w a ,  Targowa 

O P T Y K A  SKLEP

ME™  WILEŃSKA 18
PRECYZYJNA
Naprawy — Kupno — Sprzedaż. 4238

F U T R A
Lisy srebrne, niebieskie, platyno
we i krajowe w wielkim wyborze 

polecaję
ZAJKOWSKI i MARMOR 

Warszawa, Zgoda 4 3982

„ P i ^ 6 W i f i “

gilza dla znawców
fabryka gilz. St. WIŚNIEWSKI w 
Warszawa, Konopacka 5/5 £o

Cenniki na żędanie ^
Prowincja wysyłamy za zaliczeniem

FUTRA Pelisy 
damskie 
w dużym 
wyborze i

B.SBYGO i Sf.KRZĄTAŁA
Marszałkowską 99, tóg Nowogrodzkiej

Pracownia na miejscu. 1226k

POWIELANIE
SZYBKO DOKŁADNIE

T A N I O

Biuro Podań i Przepisywań 
TARGOWA 56 2191-k

Wspólnika
do fabryki galanterii z większą gotówką 
poszukuje od zaraz. Oferty pod WSPÓL
NIK do Gazety Ludowej, Aleje Jerozo
limskie 85. 150k

OBRĄCZKI od KULESZY
To szczęście w małżeństwie 
W-wa, Al. Jerozolimskie 21 

Marszałkowska 73 
S FIRMA EGZ. OD R. 1908CM _____

S K Ł A D  D E S E K  « «
Al EEEEŻY&SK!

K l e p k a  p o s a d z k o w a  -  Dykty
Warszawa - Praga, ul. Markowska 11

Kusidłowioz Piotr
K R A W I E C  D A M S K I  
powrócił —  o b e c n i e  

Chmielna 77 róg Żelaznej 139-k

H U R T
NACZYNIA EMALIOWANE i OCYNKO

WANE, LATARNIE WOZOWE 

ul. WIDOK 11 m. 4 4015

ESENCJA OGIOWA »0 R 0 D «
do nabycia we wszystkich hurtowniach. 

Biuro sprzedaży: Warszawa, S. Kępa, 
ul. Czeska 1Sa —  3. —  Przedstawiciel 
rejonowi poszukiwani. 3859

Pracownia

o b e c n ie
3326

POMOCE SZKOLNE
WASI. MIKROSKOPY. MAPY, GLOBUSY, 
SZKŁO LABORATORYJNE i PORCELANA 

TABLICE POGLĄDOWE 
L. K O C H ,  W-wa-Praga, Brukowa 12

rógE. Plater

M aszyny biurowe
Mechaniczne Warsztaty Naprawy. Jan 
Jaworski —  Warszawa, ul. Chmielna 26 

* 137-k

Szyldy—Reklamy
R E M O N T Y  L O K A L Ó W  

Bernard Simon
Targowa 5 _____ 4271

Ks i ążk i
Ze wszystkich dziedzin 
najkorzystniej kupisz —  
sprzedasz —  zamienisz

K S I Ę G A R N I  S T U D E N C K I E J

T a r g o w a  27 4291

Pracownia Krawiecka
wykonywa: Palta skórzane, pilotki mo
tocykl., kombinezony, wiatrówki, kurtki 

fasony amerykańskie.
PŁASZCZE ORYGINALNE BERBERY

S a j d a k o  w s k i
ZGODA 1 m. 6. 2198k

f  S f P P S l ©  
•  Wł. MIERNIGKI
IT  m  dowijai niojsM

I  #  Marszałku^ Żurawiej

\  2 1 . 0 0 9  0 S
T  pasl ła L
w k o l e k t u r z e

N r  1 3
KAZIMIERZ DE JULIEN 

Szpitalna 5 PKO 1-1013 4167
lub Mickiewicza 32A

fawary kolonialne, CUKIERKI
HERBATNIKI, BANANY i WAFLE 
poleca po cenach hurtowych

S Ł O D K O L
A L .  J E R O Z O L I M S K I E  63

dawniej Krośnicka i Kupecka
Plac Żelaznej Bramy 8 4201

Mam zaszczyt zawiadomić Sz. Panie, 
iż nadal wykonuję zabiegi trwalej 
ondulacji i farbowania włosów: (usu
wanie żółtych odcieni), (modne kolory 
kasztan).
Obecnie FRANCUSKA 50 (Saska Kępa) 

1-szy dom od przystanku 5-ki

99 D A N I E L . "
F R Y Z J E R  D A M S K I

1037k

K H R B O L I H E U M
znormalizowane. P A P Y  D A  C H O W E 
bitumiczne z powloką. LEPIKI: bitu
miczny, smołowy i posadzkowy. _ 
LAKIERY do żelaza. MASY izolacyjne. 
MASY kablowe wysokiego napięcia 
poleca fabryka 4245
Towarzystwo Zakładów Przemysłowych 

u r n . ,  DZIERŻAWCA 
» I A W W << J A N  P R Y L I Ń S K I  
W A R S Z A W A ,  ulica Mińska 46.

ELEKTROTECHNICZNE ARTYKUŁY

PIOTR MIELCZAREK
po cenach hurtowych poleca: 

Artykuły instalacyjne, izolacyjne, oświe
tleniowe, żarówki, grzejniki. Oprzęi 
bergmanowski, stal panc., baterie i in
ne, ze składu obecnie WARSZAWA, 
KRÓLEWSKA 49, sklep Nr 8 . 3399

T eodolity -  N iwelatory
Wszelki sprzęt mierniczy nawet uszko
dzony kupimy natychmiast, płacimy 

najwyższe ceny. 4236

Inż. ZSt igisisw C z e r s k i
Widok 26 (róg Marszałkowskiej).

Z E S Z Y . T Y f
? MATERIAŁY P I Ś M I E N N E  §  

P A P I E R Y  P A K O W E  I

TARGOWA 50 SKLEP w PODWÓRZU

Z E G A R M IS T R Z E !.
SZKIEŁKA DO ZEGARKÓW OKRĄGŁE, 

FASONOWE, ORAZ PRZYBORY 
ZEGARMISTRZOWSKIE POLECA

A . D u r s k i
Warszawa, Marszałkowska 108

(róg Chmielnej) 145k

MEGHA10Z1E ZAKŁADY 
Obróbki Drzewa

WARSZAWA, Aleje JerosoSimskie 35

Futryn?— Drzwi— In a
Urządzenia sklepowe z zaprojektowa
niem. —  Całkowity remont mieszkań 
SOLIDNIE —  SZYBKO —  TANIO 3837

GALANTERII - KOSMETYKÓW
SZYMAŃSKI —  NAPIÓRKOWSKI 

Praga, Targowa 7.
Nowe partie towarów. ____________ 4246

M a t e r i a ł y  p i ś m i e n n e
HURT 4121 HURT

nabędziesz w w y t w ó r n i

i .  Kleili i T. Srokowski
W-WA-PRAGA, u!. Floriańska 12 (sklep)

S z t a m c o w a n l e  j
wycinanie, wytłaczanie na prasach j 
mimośrodowych i ręcznych przyjmujemy j 

MOKOTOWSKA 8 m. 7. 4C66 j

MASZYNY do obciągu piwa. Naprawy

H e m e t-G n iu rczyk
CEGLANA 4-6. 3807

P e r f u m e r i a
K o s m e t y k a

CENY HURTOWE 
AL. JEROZOLIMSKIE 43. 4169

KI a 0 - APARAT rączo, 
5 3 - f  i i os i  w , s p r z e t e y

J A N  J A W O R S K I
WARSZAWA, CHMIELNA 26. 4168

8, Józefow icz
P R A G A ,  ulica Wileńska 11 

Pracownia i sprzedaż 
BIELIZNY M Ę S K I E J  4293

■'oważna instytucja handlowa zaangażuje

biegłą maszynistką !ub maszynistę
Pierwszeństwo * ze znajomością steno
grafii. Oferty składać: „Wolność
Marszałkowska 95 sub „Drzewo' . 4278 jj

R A D I A  płyty »M®wości«
Tanga polskie, patefony, kupno 

sprzedaż. Zamiana piyt. Lampy. 
P L A C Ó WK A  P OL S KA

U w a g a !  Pierwsze piętro. 
Marszałkowska 79. 'L

!E
artystyczne  n a  

DRZEWIE OD 1,208 ZŁ, 
NA SZNURKU 750 ZŁ. — 

MOKOTOWSKA 52. 40S6

P O R C E L A N Ą , S Z K Ł O  |
n. NAKWASKA, MARSZAŁKOWSKA 20. 

WYPOŻYCZAMY na bała • przyjęcia.

G a b in e t  e z y p im S c l
tylko w firmie

B. KOWALSKI Radzymińska 37
Dojazd tramwajem Nr 1. 4209

MASZY!‘lY “ ucl” “
NAPRAWA-KUF MC-SPRZEDAŻ

MECHANIK.
aouzECiioa^a

WARSZAWA-ZŁOTA 46 - ŻYRARDĆW-!ęoMAJA20

3417

C U K I E R K I  k g - 2 4 0  z ł .
AL. JEROZOLIMSKIE 67. «04
ooieca f-ma A. ś L I W C Z Y & S K A

IG .G E R L A C H  KRUCZA 47
OPTYKA, GEODEZJA, MASZ. 31UR8WE

ngai pugtiWMW iwu -iAunjaatg y;

OGŁOSZENIA DROBNE
H A N D L O W E

A.A.A.A.A.A.A.A.) Artykuły perfumetyjno-ko- 
srrretyczne, ceny hurtowe. Ai. Jerozolim
skie 43. 4170
A.A.A.A.A.A.A.A.) MASZYNĘ do pisania, li
czenia, złote pióra, nawet" uszkodzone ku
puję natychmiast. REMONTY —  PRZERÓBKI 
oryginalnymi czcionkami. Firma Maczunder.
Marszałkowska 97a. 4124
AA A AA A A AjHwfecż n e pióro, maszynę do pi
sania, liczenia, nawet uszkodzoną, natych 
rniasi kupimy., Warsztaty naprawy. Sklep 
Chmielna 26. PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAG' 
NA ADRES. Filii nie posiadamy. 2356-ł:
A.A.A.A.A.A.) Galanteria, kosmetyka, zabaw
ki. Hurt. Prowincja —  zaliczenie. J. Para
dowska Poznańska 21— 29. Lewa oficyna

407ż
AAAAAA) •Gąlanterio-hurt 
zolimskie 45— 12.

,EUeh;ą", Jero-
3762



AAAA) Masjyny do liczenia, pisania, szcze
gólnie z dużym wałkiem —  przeróbka na 
układ pciski —  Arytmometry. Teodolity —  
niwelatory Wilda, Zeissa- —  Mikroskopy —  
Fotoaparaty małoobrazkowe —  Marian Puj- 
dak, .Marszałkowska 79. 4035

Kosmetyka, grzebienie, szczotki —  ceny 
ściśle hurtowe —  wysyła firma Kochański 
i Radoński, Warszawa, Jerozolimska 45 
m. 12. 972-K

A AA) Damy, wille, kolonie najkorzystniej 
kupić, sprzedać. Poznańska 38 m. 5. 4183
A Dywany, firanki, materiały włókienni
cze, srebro, zegarki, biżuteria. Kupno —  
sprzedaż. „Okazja", /Marszałkowska 99.

378ft
A) Krawiec • OzdobaT dawniej Rysia 1, o- 
becnie Marszslkowska 157— 2. , 4058
A) MebłeTblurowa dębowe, sosnowe. Ćięż- 
kowski. Okólnik 11-A, róg Ordynackiej.

4061
A) Meble! Sypialnio, szafy, kredensy, biur
ka, tapczany, kanapy.-lóżlca poleca Cięż- 
kowski. Okólnik 11-A, róg Ordynackiej.

_______________’______ _ 4060
A) Wykwintna bielizna damska w wielkim 
wyborze. Hurt —  detal. „Halina", Marszał
k ow sk a^^______ ___    2153-k
Amerykanki, tapczany, fotele, łóżka, firma 
Pawliński wznowiła działalność: Focha, róg
Trębackiej —  sklep.____________ ______
Amerykankę, tapczan —  piękne, storowy, 
sypialnię, stół, krzesła, szafę, zegar sprze
dam. Chmielna 45— 49. 3958
Antykwariat w „Romie",: Nowogrodzka 49. 
Najtaniej kupisz. Najdrożej sprzedasz: o- 
brazy, dywany perskie, porcelanę, biżu
terię, srebro, brązy. Kupno —  sprzedaż. 
Komis —  ocena. 4159
APARATY i PRZYBORY FOTOGRAFICZNA 
Kupno —  sprzedaż. Foto - Sprzęt, Targo
wa 5. 4270
Aparaty Foto - Kino - Sprzęt —  przybory 
—  filmy —  papiery. Kupno —  sprzedaż. 
Aleje Jerozolimskie 37. (obok „Hotelu Po 
ionia"). ' 4261
Barwniki „Stabil", wyłączną sprzedaż na 
Warszawę, „Promenada", Belwederska 17.
Ceny hurtowe.______________ 4054
Bieliznę damską, wykwintną, jedwabną, 
męską, dziecięcą, wytwórni własnej poleca 
Hurtownia. Warszawa, Marszałkowska 95— 28, 
Prowincja pocztą. 3488
Bieliznę wykwintną, damską, męską, dzie
cięcą "—  poleca wywtórnia „Splendid", 
Jerozolimskie 45. <* 4255
Bielizny wszelkiej, szycie, reperacja, okręt- 
ka, piżamy najsolidniej Gulińskiego 7 front.

‘ 3583
Biżuteria —  brylanty — ' zioło —  srebro —  
zegarki —  kupno —  sprzedaż —  lokaty. Ju
bilersko - zegarmistrzowski, Nowak, Nowy 
świat Nr. 48. 2353k
Bracia topieńscy, Hoża 55 wykonują lam
py, żyrandole, kinkiety, świeczniki z brą
zu i kuto-żeiazne dla mieszkań i sklepów 
tablice pamiątkowe, litery i odlewy tech
niczne z brązu, mosiądzu i aluminium.

1046-k
Budowlanym przedsiębiorstwom poleca 
usługi stolarnia mechaniczna Radzyrnińska 
S _  wykonanie terminowe, solidne, ceny 
przystępne. „ _________________4099
CENTRALA kolonialna poleca towary po ce
nach hurtowych, żurawia 34, róg Marszał-
kowskiej._________________________________4012
Ciągnik na ropfę lub gaz drzewny oraz 
przyczepy kupimyl Konopnickiej 5 ~  10.

DLACZEGO piszecie dotychczas na nie
mieckich maszynach do pisania? W ciągu 
trzech dni przerabia na polskie mechanik 
specjalista. Praga, Stalowa 26— 14. 5950
Dcm —  Włochy —  wolny lokal dwupokojo- 
wy dla nabywcy sprzedam. Skorupki 7— 1.

4215
Domów dorodbudowy i zamieszkałych pilnie 
poszukuje dla poważnych nabywców. No
wogrodzka 42— 21. Krężel. 2266-k
Domy, demki, wilie, place podmiejskie, 
sklepy, jSjereg wyjątkowych okazji pole
j ą  <©jroV Techniczno - Handlowe, Boch- 
i-iiak i S-ka, Marszałkowska 85 m. 3, I pię 
ito, front. 1 3609
Dwie kołdry kuchowe sprzedam. Komis —
Marszałkowska 101._______________;_____ 4729
DyktyTforniery, listwy, okucia budowlano- 
mebióws, narzędzia stolarskie. Chorony v
ski. Żurawia 26, telefon 8.84.98.________

wszyotkie galunki, grubości i wiel-
kości —  najtaniej bo od 130 zi. dostaniesz 
Sienna 74. 2756

Księgozbiór powieściowy dobrym stanie 
kupię. Jerozolimskie 95-42, klatka- C, godzi
ny: do 10, od 17. » 4123
Kupcy! Do sprzedania sklep, . pakamera, 
kuchnia, piwnice, Marszałkowska. Wiado
mość: Wilcza 29A „Perfumeria". 4279
Kupcy, przemysłowcyI Polecamy po cenach 
najniższych barwniki, ultramarynę, świece, 
terpentynę, kalafonię, kleje, artykuły my
dlarsko - malarskie,' garbarskie, suroWce 
przemysłowe i wszelkie chemikalia. Praska 
Składnica Chemiczna, Warszawa, Targo-
wa 54.    21S5k
Kupi© maszyny do wy?bbu wód gazowych, 
syfony, butelki, skrzynki, mogą być uży
wane, nie kompletne. Praga, Wrzesinska "i.
Lipiec. _   422/
Kupi© Bergoniego maszynkę do elektry- 
zacji. Oferty „Glob", Złota 4, „Sergoniego"

2197k
Kupię maszyny stolarskie w dobrym sta
nie' Al. Jerozolimskie 75 m ,17. 4161
Kupię większą ilość butelek monopolo
wych: setki', ćWiartki, połówki, litrowe oraz 
apteczne. Koszykowa 49— 10. 4196
Kupujemy woski twarde. Składnica CLi.emicz- 
no-Kcsmetyczna, Warszawa, Zielna 3. __4Q9T 
Kupię maszynę Undarwoocł, Remington no
wą lub mało 'używaną —  adw. Piechocki, 
Marszałkowska 119. 4073
Kwas siarkowy (akumulatorowy) chemicz
nie czysty, butle 70 kg. najtaniej „Maste- 
wal" Praga, Radzyrnińska 67a. „4033
lakiery do żelaza, różne kolory, 
sprzedam. Koszykowa 49 —  10, 
liny.

farby
3989

sznury, postronki, szpagat na maty, 
wycieraczki. Bracia Pacuscy, Królewska 49.

3730
Lodówkę elektryczną z kompresatorem 
sprzedam, oglądać: Warecką 8, firma Za- 
kolski. 4217
Lokal handlowo - przemysłowy tuż przy 
Marszałkowskiej, świeżo odbudowany, o- 
kazyjnie odda Biuro Handlowe, Nowo
grodzka 37. 4199

Dziecinne wózki najładniejsze, najtańsze, 
najlepsze: Marszałkowska 101, sklep z za
bawkami.
Dzierżawa 8 mórg blisko Warszawy, stacji; 
dom pięcioizbowy. Marszałkowska 99, Księ
garnia Wikkes, „Dzierżawa". 4285
Płat 612 i Wanderer 6, silniki, dyferencjały 
Opel-8litz, Ford 8 z pochwą i Gazik sprze
damy. Tamka 28, róg Topiel „Transport".

40S9
Firma papiernicza istniejąca 80 lat poszu
kuje wspólnika ew. inne „propozycje. 
Wiadomość: Okólnik Nr 1 u prof. W ołow 
skiego, godz. 12— 16. 4000
Formy gipsowe na baranki, jajka wielka
nocne kupię. Oferty pod „Formy". Admi
nistracja, Jerozolimskie 85._____________ 4 i06
Forte plan Beckera, piękny ton, krótki, 
sprzedam. Piusa 11, sklep galanteryjny.

4297

Fotomateiialy —  duży wybór —  hurt, detal 
sprzedaje „Industrie", Bytom, Moniuszki 4 
(dojazd z Katowic tramwajem). 2270-k
Fotoaparat do powiększeń kupię zaraz. O- 
ferty listowne z marką i ceną kierować —
Kaszyńska 3-a m. 6. Piechocki._________ 4046
Gdański Import- !  Eksport Owoców A Wa 
rzyw w Gdańsku, ul. Lawendowa nr 3. Ku 
puie warzywa i ziemiopłody całowagono- 
wo i drobnicę, loco Gdańsk. Prosimy skła
dać oferty.________ __________ ;_________ 21A6' K
Geodezja."Mikroskopy, naprawy, rektyfika
cja, uzuDeinienia, rekonstrukcje, uzupełnie
nia. Pioir Lewandowski. Optyka instrumen
talna, Grochowska 271.___________ ;_____ -,98-‘>
GEODEZJA-  —  OPTYKA MATYSZKIEWICZ, 
WILEŃSKA 19, TEODOLITY, MIKROSKOPY, 
EPIDIASKOPY, APARATY FOTO, 4239
Gospodarstwo rolne 17 ha, budynki pierw
szorzędne, skanalizowane, powiat Mławski 
przy stacji sprzedam okazyjnie. Wilcza 29
sklep komisowy. ____ _______ ________
Hurtownia Galanterii —  Kosmetyków Szy
mański —  Nąpiórko.wski, Praga, Targowa 7, 
dawniej Graniczna' 15, ceny fabryczne na 
nici, jedwabie, pończochy, grzebienie, gu
ziki, k o r o n k i .________ _______ .__________l i i i
Hurtownie galanterii i dodatków* 1 *, krawiec
kich, Targowa 49 m. 8.____________j______4206
Hurtownie Perfumeryjno-Galanteryjną. Jó
zef Rogala i S-ka, Częstochowa, Al. N. M. 
Panny 5, teł. 13— 75. Wielki wybór! Ceny
fabryczne!________ ;__________  2274; k
Hurtowa sprzedaż konfekcji, galante.rii, 
kwiatów sztucznych, J. A. Kor natowscy 
Warszawa— Praga, inżynierska 7-30. 4029
Hurtownia galanterii, poleca wyroby włó
kiennicze, bieliznę damską „RABAT , jar- 
gowa 54 4152
IRYGATÓRY, PREZERWATYWY, gąbki, rę
kawiczki, inne artykuły, gumowe poleca 
—  nabywa Drogeria Różycki, Marszałkow
ska 82 1227' k
Kęsy stalowa-betonowe, szafy wmurówki, 
kasetki, drzwi skarbcowe, drzwi_ zeiazne, 
reperacje, otwieranie kas, dorabianie klu
czy, przeprowadzki. Poznańska 38-3. 25rK

Materiały piśmienne, artykuły biurowe w 
pełnym asortymencie posiada stale na skia 

,dzie Roman Różycki, Sienkiewicza 4. Do
stawy do biur, szkół, sklepów. 4090
MASZYNĘ KUPIĘ NATYCHMIAST do pisania, 
liczenia, również uszkodzoną, dobrze za
płacę. Warsztat naprawy maszyn. Włady
sław Antoszewski, Marszałkowska 66.

4163
Maszyny biurowe. Remonty, reperacje, 
konserwacje, przeróbki, naprawa wiecznych 
piór. Mistrz dyplomowany, 27-!etnia prak
tyka. Złota 2. Piotr Rudnicki. -2
Maszynę Singera gabinetową, portiery, ko
lor złoty sprzedam. Złota 43 m. 40. 4023
MASZYNĘ KUPIĘ NATYCHMIAST do pisania,
liczenia, również uszkodzoną, dobrze za
płacę, Warsztat naprawy maszyn. Włady
sław Antoszewski, Marszałkowska 66.

4164
MECHANIK BIAtOBRZESKI remontuje, prze
rabia, kupuje maszyny do pisania i licze
nia. Praga, Stalowa 26-14._________ ______4327
Mechaniczne Zakłady Obróbki Drzewa —  
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 35. Wyko
nują szybko, solidnie —  tanio wszelką sto
larkę budowlaną —  drzwi —  okna —  fu
tryny oraz wszelkie urządzenia sklepowe
z zaprojektowaniem. ________________ 2635
Młyńskie maszyny, kamienie, gaza, siatki, 
pasy, gurty, magnezyt, kwarc, krzemień
i t. p. poleca Z .Gajewski, Brzeska 3. ^249̂
Młyńskie kamieni®, maszyny, turbiny, łusz- 
czarki-kas'zarki, motory spalinowe, nalewy 
kamisni-periaków, pasy, gurty, gazy, siatki, 
tarcze, tarki, śruby, wykład Jagielnikćw 
oraz wszelkie maszyny —  artykuły młyńskie 
poleca Eugeniusz -Paiaszewski, Warszawa, 
Poznańska 38
Moiocyktetkę 100-kę kupię zaraza Al. Je
rozolimskie 37. Skiad Nasio n .   4262
Motor na ropę Diesla % HP poszukiwany. 
Zgłoszenia sub „M. F.", Al. Jerozolimskie
35, Gazeta Ludowa. 4281
Naczynia emaliowane Idea!, Silesia, saga
ny żeliwne, konwie do mleka, kosze bla- 
vr specjalne do sadzenia kartofli. Ceny 

kor. . jrencyjne. Hurtownia, Brzeska 8.
4125

Naj -.ssze źródło kosmetyki art. mydlar
skich, świec, ceny ściśle fabryczne. Skład
nica 'Chemiczno - Kosmetyczna, Warszawa,
Zielna 3, -prowincja zaliczenia._________ 4095
Nasiona. „Plon", Chełm, ul. ,Lwowska 1 ^

Nowoczesne aparaty do wód gazowych 
wykonuie J. Witkowski, —  Michalin 6-go 
Sierpnia 12. Zapoznaje z produkcją. 5962 
Nowość życia codziennego. —  Piękny tap
czan Kosewskiego —  Fotei-ióżko, to dla 
znawcy —  Robią -dobrze wykonawcy —  
Niech w pamięci będzie Pańskiej —  Że
wytwórnia na Poznańskiej 37.__________ 3586
Obuwio dla dzieci i młodzieży, korkowce, 
pantofle ranne. Marszałkowska 78. E. Ła
ciak.  3 * * *̂73
Okazja! Fortepian Steinreg'a, krótkie 
skrzydło, piękny sprzedam. Koszykowa 35-7.

4296
Olejki spożywcze, perfumeryjne, tłuszcze, 
chemikalia ' kupno —  sprzedaż. Koszykowa
49— 10._______   4193
Olejek miętowy, fosfór czerwony i biały, 
sód metaliczny, wazelina żóita, wosk Wlały, 
olejki spożywcze, perfumeryjne. Chemika
lia, Pankiewicza 4. 4251
Papie? —  torby —  torebki —  kartony. Pa
pier impregnowany poleca hurt. Pań-
ska 92-______    4092
Papa bitumiczna ogniotrwała najtaniej w 
Fabryce Inż. Procjulskiego, Warszawa - Po
wązki, Burakowska 9. 3245
Peleryny, płaszcze nieprzemakalne koloro
we poleca —  naprawia Materiały nieprze
makalne kupuję. Widok 16— 3. 4081
Pianino światowej marki zagranicznej, 
piękne _  do sprzedania. Mokotowska
46 —  1 1 . ______________   4213
Plac celów handlowych 2300 m. kw. blisko 
bocznicy stacji Warszawa Wschodnia, rejon 
Ząbkowsiej Wydzierżawimy. „Zespół" 
(Mastewal) Radzyrnińska 67a. 4032

Przeprowadzki, wszelkie przewozy miej
scowe, międzymiastowe. Ekspedycja kole
jowa, rozładunki wagonów. Warszawa —  
„Transilcyd1", Nowogrodzka 6. Kraków —  
Stoeger i S-ka, Grodzka 36. 3290
Pudełka wszelkich rozmiarów dó aptek, cu
kierni i inne w każdych ilościach dostarcza
my, ul. Srebrna 16. - 4220
Pudełka tekturowe —  Torby —  Ceraty na 
stoły — • Papier pakowy -r- tanio —  F-ma 
„Kolor", Koszykowa 58, naprzeciw hal.

3967

Piany, kosztorysy, budowa, remonty wyko
nywam tanio, ulica Szeroka 33 —  9. 4218
Płaszcze damskie, blezery sklepom kon
fekcyjnym dostarczę, informacje: Tomaszów 
Mazowiecki, Piłsudskiego 1 m. 3. Jachimiak,

2276-k
PSyty piekarskie, cegle szamotową poleca 
przedstawicielstwo , Częstochowskich Za
kładów Ceramicznych, Wolska 112. ____ 4065
Podnajmę miejsce w sklepie na bławat, 
Marszałkowska. Zgłoszenia: Księgarnia

Wikkes", Marszałkowska 99 pod „Btawat" 
" 4180
Poleca —  poszukuje: domów, willi całych 
—  wypalonych, kolonii, placów dla zdecy
dowanych. —  „informacja". Marszałkow
ska ,31. , 4300
Poszukujemy wspólnika z gotówką de du
żego warsztatu mechanicznego. Wiadomość 
sklep zegarmistrzowski. Marszałkowska 
102 Lorenc. _________  4122
Przeróbka Ysjaty, wełny, starych kołder. 
Sprzedaż. Grempiarrńa, Smolna-30. 2240,k

Radia kupię nawet niekompletno, lampy, 
płaco najwięcej. Płyty „Nowości" tanga 
polskie, sprzedaż radia, paiefony. Zamiana 
płyt. „Placówka Polska", Marszałkowska 
79. Uwaga! Pierwsze piętro. 2171 -k
Radioaparaty i—  kupna —  sprzedniA—

..........................................  Parprawa. Schematy i badanie lamp. 
wieża 4.

ankie- 
4254

RADIO —  RADIOAPARATY LAMPOWE —
DETEKTORY! bateryjne —  kryształki —  lam
py —  sznury do słuchawek. Hurt —  detal. 
RadicmuZyka —  Targowa 37. 418/
Radioodbiorniki wielkim wyborze, sprze
daż —  kupno —  naprawa. Stero - Radio, 
Widok 16 3450
Rowery, ramy, wszystkie części wymienne. 
Najtaniej Órmonde Lipiński, Jasna 10.

4273
Kowercw:: części —- duży wybór, ceny ni
skie. Jankowski, Wilcza 23. ; 4113
Rurki szklane (86x14 mm) do tabletek sprze
dam okazyjnie. Oferty do Administracji 
Gazety Ludowej, pod ',„100.000". 3837
Rury Kamionkowe wagonowo i ze skiadu 
poieca przedstawicielstwo Częstochow
skich Zakładów Ceramicznych, Wolska 112.

4301
Samochód ciężarowy dwutonowy Renault, 
doskonały stan, sprzeda Spółdzielnia. Zgło
szenia „Przemysł" Gazeta Ludowa, Jerozo
limskie 85. 4045
Samochodowe części kupimy, świece, ża
rówki, opnyo, dętki, akumulatory. „AUTO- 
RORST", Grójecka 44. _____ 3712
Samodziały, trykotaże ręczne i maszynowe, 
suknie i okrycia z powierzonych materia
łów wykonuje „PONOWA", Poznańska ’3 
m. 4 I. p. 3934
Sezon nadchodzi. Płaszcze impregnówane, 
kombinezony, peleryny, wiatrówki, palta 
skórzane, pilotki noleca Dom Sportu Po! 
skiego, Marszałkowska 91. 22244:
Siatki druciane poleca Wytwórnia Inż. J. 
Uklejski, Warszawa, ul. Srebrna 9. 3740
Skięp-owocńrnię na Towarowej odstąpię 
za zwrotem kosztów remontu. Wiadomość 
ul. Wilcza 43 m. 5. 4113
Sklep na Siennej, przy Żelaznej w b. do
brym stanie do odstąpienia za zwrotem 
kosztów remontu. Wiadomość ul. Wilcza 
43 m. 5. 4119
Sklepy Praga, Targowa, idealny punkt 
handlowy, wykpńczono, na każdą brańżę, 
po niebywale niskiej cenie, pozatem inne 
dzielnice Waiszawy poleca Biuro Handlowe 
Warszawa, Nowogrodzka 37 oraz Targowa 
12, sklep nr. 48. 4200

UWAGA KUPCY! Zawiadamiamy, że otwo
rzyliśmy hurtową .sprzedaż konfekcji wlas-. 
ne-go wyrobu. Wytwórnią Konfekcji REKORD 
ŁÓDŹ, Śródmiejska 1. 2259łc
Uwaga! Kupcy przemysłowcy! Polecamy po 
cenach na-jniższych: barwniki, ultramarynę, 
świece, terpen-tynę, kalafonię,, kleje, ar
tykuły garbarskie, malarskie, mydlarskie 
itp. chemikalia Warszawska Składnica
Chemiczna —  -Warszawa, Marszałkowska 113

2184k
Wanilinę, olejki owocowe, kwasek winny, 
cytrynowy stale kupujemy. Strójwąs, Hoi 
ża 57. 4257
Warsztat tkacki nowy do sprzedania. Al. 
Niepodległości 217 m. 6. Kozieradzka. 4075 i 
WILLOWE 3 pokoje, kuchnia, z wygodami, j 
werandy, ogródek —  12 kim. od Warszawy, | 
przy szosię Pruszkowskiej, niedaleko i 
stacji kolejowej / — • odstąpię. Refiektanci I 
zechcą dla porozumienia się podać adres 
swój do Administracji Gazety Ludowej, Al. 
Jerozolimskie 85, pod „Mieszkanie Nr. 3360"

3386
Willę 1-rodzinną na Mokotowie, nadającą 
się do remontu kupię bez pośredników. 
Ebert, -Racławicka 5 —  11. 4062
Wiłia dwupiętrowa, solidna, Józefów, tuż 
przy stacji sprzedam: Skorupki 7 —  1.

4214
Willę komfortową w Podkowie Leśnej oka
zyjnie sprzedam. Wiadomość: Podkowa 
Leśna Wschodnia, budka „pod strzechą"
na stacji. 4233
WiSię luksusową Aninie lub domek Wawrze 
sprzedam. Wawer Widoczna 44. Dąbrowa.

4234
Włoś koński, szczecinę, słomę ryżową o- 
raz_ "t(awy morskie kupuję: Płocka 22,' Wy
twórnia szczotek. Wiśniewski. 4016
Wołomin pod Warszawą —  posesja, 
2 domy i stróżówka, 11 tysięcy iokci placu 
zadrzewionego, 10 min. od stacji. Część 
mieszkań wolna: Wołomin, P.O.W. J1 m. 6.
_________________________________________ 3472
Y/ózki dziecięca Kon— Kon, łóżka, łóżecz
ka, rowerki, hulajnogi. Hurt —  Detal. Bazar 
A merykański, Poznańska 21. 4031
Wózek —  Limuzynkę —  Piękną! spacerowy, 
Łóżeczko, radio sprzedam. Brzeska 20— 20
__________________________________  4173
Wózków dziecięcych skład fabryczny 
„Pieska", Wronia 6 (dojazd: Towarowa —  
dworzec). 3985
Wspólniczki kultura! nefj miłej prezencji, 
kapitałem od 100.000 poszukuje do czynne
go przedsiębiorstwa ' Warszawie, właściciel 
lat 40, wyższym wykształceniem. Oferty: 
pod „Transport", księgarnia Wikkes, Mar
szałkowska 99. - 4050
Wspólnika z kapitałem minimum 500 tysięcy 
poszukuje fachowiec w celu uruchomienia 
rentownej wytwórni. Posiadam maszyny 
oraz 200 tysięcy. Oferty do firmy „Wol
ność", Marszałkowska 95 pod „Paoier- 
nictwo".. '4094
Wytwórcy zabawek mechanicznych zgla- 

' szajcie sję. Kiermasz Dziecięcy, Palczew- 
ska, Marszałkowska 44a. 4269

Sklepy śródmieście, Marszałkowska bocz
nice, Mokotowska, Puławska, Praga —  Ząb- 
kowska poleca „Informacja", Marszał
kowska 81. 4324
Sklep do odstąpienia za zwrotem kosztów. 
Całkowicie urządzony, czynny. Piusa przy 
Marszałkowskiej, może być z towarem. 
Wiadomość: Skorupki 7 —  18. 4174
Sklepy Marszałkowska i bocznice za zwro
tem kosztów remontu odstąpię: Skorupki 
7 —  1. • 4216
Sklep do odbudowy lub gotowy Marszał
kowska, Nowy świat, Bracka, Aleje bez
pośrednio od-właśeiciela kupię. Oferty dla 
W- K. do Gazety r  4155
SkSsp przy Kowieńskiej A, zwrot kosztów 
remontu. Stalowa 37 m. 17; 8 —  10 rano.

.......... . ' “ ‘ ' 4010
Sklepy. Centrum. Marszałkowska —  boczni
ce. Poza tym Al. Jerozolimskie —  Bracka—  
Poznańska —  Puławska. Duży wybór. Kil
ka pierwszorzędnych okazji. Za zwrotem 
kosztów odbudowy. Zdecydowanym —  po
ważnym —  odbiorcom —  poieca: Biuro 
Techniczno-Handlowe —  B. Bochniak i Ska,. 
Marszałkowska 85 —  3, I piętro, front. 3607
Sklepy wypalone odnajmę. Nowogrodzka 
26. Wiadomość: fryzjer Wiktor. ____ 4277
Sklepu pilnie poszukuje. Marszałkowska—  
Aleje. Wiadomość: Zgoda 4 m. 12. Narożny.

4263
Służewiec, Imielin, pót domku murowene- 
go, 4 lokale, płacu 1.000 m, ogród o\AĘk o \ 
wy ogrodzony siatką, olektryczność, front 
do zabudowy poleca Biuro Kupna —• Sprze
daży Nieruchomości, Al- Ziółkowski, Wil
cza 43 m. 5. 4120
Sprzedam motocykl „100" „Seks" nowo
czesny, niedrogo. Warszawa, Marymoneka 
61-a -  23. 4228
Sprzedam okazyjnie: riksze towarową bez 
kół; różne opony samochodowe; różne ko
la motocyklowe; różne szkia do samoch.; 
drzwi jednoskrz.; maszynę do pisania. —  
Chmielna 53-a. 4162
Sprzedani domek, Grochów, tuż tramwaj. 
Wiadomość: Grochowska 142— 3. 4172
SREBRA stołowe, łyżeczki do herbaty, ka
wy, sprzedaż. Kupno złomu srebrnego i 
przedmiotów ze srebra, porcelany deko
racyjnej, pojedyńczych sztul; mebli stylo
wych. Śliwińscy, Sienkiewicza 6 róg Jasnej.

1243-K
Stały dostawca szkła 2, 3, 4, 5 mm. po
szukiwany. Oferty z żądanymi cenami pod 
„Stały odbiór" księgarnia „Wikkes", Mar
szałkowska 99. 4108
Stolarka dębowa 40 mm., sucha 
boi", Mądalińskiego 23.________

„Sta-
4225

Stolarnia mechaniczna Radzyrnińska 8 
przyjmuje zamówienia na stolarkę budo- 

laną, wykonanie wnętrz i wystaw sklepo
wych, skrzynie, okna inspektowe i i. p 
obróbka maszynowa materiaiów powierzo
nych. Szybko, tanio, solidnie. 4099
Stołowy nowoczesay solidny, sypialnię jas
ną, tapczan,, amerykankę —  piękne, dro
biazgi sprzedam. Praga, Brzeska 7— 15. 3957 
Sypialnia orzech, tapczan kryty piękny ma
teriałem, tanio sprzedam. Pańska 7— 15.

4283
Szczury, myszy. Radykalne środki lepiące 
poleca drogeria Różycki, Marszałkowska 
nr 82. 1222-k
Szlifowanie wałków precyzyjne. Sprawdzia
ny trzpieniowe. Mińska 12. Wprost bramy. 

' * 3821
tapczany —  Fotele —  Łóżka —  Amerykan
ki —  Materacie, Tanio, solidnie wykonuje 
wszelkie roboty Spółdzielnia Pracy Tapi- 
cerów-Dekoratorów. Centrala: Zgoda 4. —  
Magazyny: Nowogrodzka 23 i Mokotow
ska 58. 4245
Tapczany —  amerykanki, szafy, stoły, łóżka 
połowę, ceny przystępne. Targowa 56 po
dwórzu. 3746
tapczanów higienicznych tapicerskich, Ame
rykanek, specjalna wytwórnia -poleca tap
czany od 4500 zł. Pańska 7— 15._______ 4282
toT_600 mrm 507 metrów- bieżących nowy, na 
żelaznych podkładach, 'cztery wywrotki 
nowe, trzy tarcze obrotowe. Mokotowska 
52, m, 14. 4230
i. Udziałowca —  fachowca do stolarni me- 
chnicznej z objęciem stanowiska kiąj-owni- 
ka poszukujemy. Oferty pod „Stolarnia" 
Marszałkowska 95 „Wolnol.4", 409?

Zabawki, figurki, ceny hurtowe. Kizlich i 
Chmielarz, Marszałkowska 112, sklep 5.

. 3680
Złote pióro kupię, nawet uszkodzone. F-ma 
Anna Altrich, Marszałkowska 59. 4006
Znaczki, monety, medale kupno 
daż. K. de Juiien, Szpitalna 3.
Żelazne belki —  sprzedaż. Kupno, prosto^ 
wanie „Stabol", Madalińskiego 23. 4223

sprze-
3661

PRA CA
Angielskiego, francuskiego, włoskiego lek
cje dam za pokój, Oferty: Gazeta Ludowa. 
„.Tłumaczka zawodową7', 4072
Chłepcą na praktykę 'przyjmę. Zakład bfon-
Zowniczy. Piusa 20. 4320
Do apiek prowincjonalnych lekarz obcimie 
wyrobioną praktykę w miejscu, gdzie jest 
apteka. Listy szczegółowe prosi do redak
cji pod „Ogólynopraktykujący" do piętna
stego. 4158
Foto-operatora Laboranta-kę i retuszerkę 
poszukuje Zakład Fotograficzny —  Otwock, 
Kościelna 6. 2122k
lęźynier —  samochodowiec poszukuje sta
nowiska kierownika warsztatów samocho- 
dowych, autotransportu, poważnej insty- 
tucjii Zgłoszenia „Autotransport", Gazeta 
Ludowa, Jerozolimskie 85. 4044
Krawcy, krawcowe, podręczne, chałupnicy 
na konfekcję damską potrzebni. Kupię ma
nekin damski 44— 46. Zgłoszenia niedziela 
poniedziałek godz. 13— 16. Żoliborz, Rl. Wil- 
sona 4. m. 24 (wejście od Słowackiego). 3961
Ogrodnik samotny, poszukiwany od zaraz. 
Zgłoszenia listowne: Gospodarstwo Ogrod
nicze Oblędzki, Oltarzew, p-ta Ożarów pod 
Warszawę. J93y
Poszukujemy przedstawicieli - akwizytorów 
do Wytwórni Cukierniczo - Spożywczej na 
Warszawę i prowincję. Warszawa, Srebrna
nr 16- . _______ _____________________  4221
Poważna instytucja przedwojenna poszukuje 
od zaraz pracownika biurowego oraz zdol
nej maszynistki, referencje konieczne. Ofer
ty Adm. Gazety Ludowej pod „Maszynistka"

3938
Rctuszerka zdolna potrzebna natychmiast. 
Pruszków, Boi. Prusa 28. Foto Janc. 3684
Samodzielny Pułk Samochodowy Rządu 
przyjmie powracających z Zachodu ofice
rów i szeregowych z Broni Pancernej i in
nych oddziałów zmotoryzowanych ną sta
nowiska liniowe i administracyjne; ? war
sztatowców samodzielnych; monterów sa
mochodowych, 2-ch ślusarzy narzędziowych, 
stolarza karoseryjnego, 3-ch blacharzy ka- 
roseryjnych, wulkanizatora na gorąco i zi
mno, akumulatorzystę ozaz uczniów war
sztatowych. Zgłaszać się PI. Narutowicza 
5, Pokój 501, III, p. w godzi 8— 2. 2310k
Urząd do spraw repatriacji ob. polskich 
z zachodu zatrudni na korzystnych warun
kach wykwalifikowanych księgowych finan
sistów. Zgłaszać się w godz.. 10— 13 w gma- 
chu M.A.P., Rakowiecka 4, pokój 213. 4176
Urzędnik, francuski, maszyna^ korespon- 
denćia, prawo jazdy, szuka pracy. Jerozo- 
limskie 85, Gazeta Ludowa „ Praktyka". 4244 
Wojewódzki Wydział Odbudowy we Wroc- 
ławiu przyjmie kiiku inż.-architektów i 
doświadczonych techników budowlanych. 
Odnośne zgłoszenia u naczelnika odnośne
go Wydziału w Ministerstwie Odbudowy —  
Wydział personalny do rin. 2 maęcę. 4149 
Wykwałifikowenych maszynistek poszukuje 
T-wo Bratnia Pomoc Stud. Un iw ,. Warsz., 
Krakowskie Przedmieście 26-28. 4107

N A U K A
Angielskiego, francuskiego udziela rutyno
wana nauczycielka. Egzaminy Szkoły Głów
nej Handlowej. Wspólna 61— 16.- 4077
Matura. Egzaminy konkursowe. Maltę ma tyka 
wyższa. Fizyka. Języki. Udziela rufynowa- 
ny pedagog, Wspótna 61 —  16. 4076
Tańców sajonowych nowe kursy póczątku- 
jących i zaawansowanych rozpoczyna szko
ła' art. baletu Wandy Hoffmanowej, Zyg-

Udzielam lekcji angielskiego. Wiadomość
12— 16. Bracka 5— 21. 3964

R Ó ŻN E
Artystyczna cerównia garderoby. ..Janiny 
Retmańczyk, obecnie Wilcza 9..m. 11. 2223-k

Dnia 22 sierpnie z transportu na Lesznie
zatrzymano do robót w terenie Andrzeja 
Endelman, lat 15, rannego w lewą dłoń. 
Ktoby coś wiedział o tym chłopcu, pro
szony jest o zawiadomienie rodziców, ul.
Złota 83,_ s k i e p . __________ ' _______ 4190
Gross-Resen. Kto wiedziałby o moim bra
tanku Janie Sadowskim, urodzonym 5.6.1924 
roku, Nr 11.631 K, .L. Arbeitslager, tam prze
bywającym do dnia 24 grudnia 1944. _ Pro
szę uprzejmie o powiadomienie mnie za 
zwrotem kosztu. Stacja Bobrowniki pod Ło
wiczem, młyn Malinowskich.___________ 3811
Halina ŚToIłak wdowę po Bronisławie po
szukuje Kobyliński. Saska Kępa, Krynicz-
na 11. __________________ *  4156
Hcchstim Jarzy prosi o wiadomości o losie 
rodziców: majora Stanisława Hochstima 
i żony jego Janiny, aresztowanych w War
szawie 14 września 1943 r., wywiezionych z 
Pawiaka prawdopodobnie do Oświęcimia 
w pierwszych dniach października. Wiadom. 
ppor. Hochstim Jerzy, Sokołowska 4, War
szawa.   4252
Jesnowidica jedyna Warszawie odsłania 
przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. —  
Wznowiła przyjęcia. Złota 4 —  21, godz.
1 2 — 6.         5844
ktcTw D~achau~przebywał z mgr. farm. Lud
wikiem Bobkowskim z Warszawy proszę 
skomunikować się: Kraków, Grzegórzecka
32-a. Koziańska.  406/
Kut Janina, zamieszkała w Ujeździć, poszu
kuje męża Bolesława Kuta, ur. w 1912 r. 
Ostatnio był widziany i zabrany przez 
Niemców w Warszawie na Woli koło ko
ścioła w czasie powstania dnia 8 wrześ
nia 1944 r.   4082
Obywatele Rzeszowa! W marcu 1944 r. na 
punkcie etapowym w Rzeszowie, znajdowaf 
się ewakuowany z Dubna Wacław Koryciń- 
ski, lat .75; o jakąkolwiek wiadomość prosi 
o nim Koryciński, Końskie, ul. Źródlana 5.

2275k
Oficerowie obozu XVI!A! Wiadomość o por. 
Rejenciaku Romanie (Nr. 13914) podąjcie 
rodzinie: Warszawa, ul. Kawcza 46 m. 2, 
Helena Szuppe. ______________ .3986
Pana, który 12 lutego ubiegłego roxu w 
drodze do kraju w okolicy Głogowa zna
lazł przy nieżywej kobiecie pełnomocni
ctwo Michaliny Bobkowskiej z Warszawy, 
proszę skomunikować się: Kraków, Grze
górzecka 32-a. K o z i a ń s k a . _________  4067
Poszukuję brata Daab Wiesława, lat 15. 
KtP by wiedział'coś o losie zaginionego,- 
proszony jest dać wiadomość siostrze.
Irenie, V/-wa, Żelazna 103 m. 20> 1______ 3800
Proszę rodzinę mjr. Kazimierza, Ku^Ni-d# 
skomunikowanie się z Władysławą Mędy- 
grał, ul. Kamionkowska 4^________  3997
Transporty i wyładunki wagonów. Tamka
28, rótj Topiel „Transport"._______ _____ 4051
Witam p. gen. Leona Berbeckiego, proszę 
uprzejmie o adres. Władysława Mędygrał, 
u!. Kamionkowska 43. 3997Kamionkowska 43. _________ 5997
Zofii Pałczyńska, wykwintne manicuie. 
W-wa, ul. Salezego 2 m. 12, dawniej Wi
dok 14. 3715

LE K A R SK IE
AAA) Gabinet kosmetyczny „Hanka" No
woczesnymi aparatami usuwa wągry, kro; 
sty, plamy, zmarszczki. Wykonuje masaże 
naświetlanie, kromy . -^Chałubińskiego 11
—  34; 10— 17. 3242
A) Weneryczne, skórne, płciowe, doktór 
Jan Hauswirt, 8 —  11, 16 —  19, Francuska 
31. K ę p a . ______________ 5127
Choroby weneryczne, kobiece, chirurgicz
ne, wewnętrzne. Lecznica pod Politech
niką, Noakowśkiego 12. Czynna catą 
dobę 3614
Dr Knoff Wacław. Nerwowe, wewnętrzne.— .
Nowogrodzka 4. Od 4— 6._____ 3945
profesor Szymański. Oczy —  uszy —  nos—
gardło. Koszykowa 35, od 10—<12. 32#
Weneryczne, płciowe. Lecznica Pogotowia, 
Marszałkowska 62— 3, telefon 8.75.75, godz. 
15— 17. 4280
Weneryczne, fkórne, kobiece, chirurgiczne 
w Lecznicy przy ul. Nowogrodzkiej 44.

4130
Weneryczne - Skórna Lecznica prywatna. 
Chmielna 25. Mężczyźni 9 —  6, kobiety —  
dzieci 12— 2. 3579
Wytwórnia pasów leczniczych, Marszałkow
ska 81 m. 10 poleca pasy damskie, męskie 
pooperacyjne ,przepuklinowe i inne. 4079

LO K A LE
Dziennikarz z „Gazety Ludowej" poszukuje 
pokoju, najchętniej w śródmieściu. Łaska
we wiadomości pod „samotny" w Redakcji 
„G. L". 3?84
Letnisko. 3 pokoje z kuchnią, taras, w pięk
nym, dużym ogrodzie-parku, nad rzeczką, 
Cłr/lfczki przy stacji, zaraz • do wynajęcia. 
Wiadomość: Okólnik 3 m. 4 (obok Konser
watorium). 4043
Lokal przemysłowo-handlowy 200 m. kw., 
nadający się fabrykację lub skład mate
riałów budowlanych, plac 3.000 m kwadr., 
siła, światło, woda. Poszukujemy wspólni
ka lub inne propozycje. Puławska 115. 4083
Lokale 3 i 4 izbowe z centralnym ogrzewa
niem, łazienkami do wynajęcia za zwrc; 
tęm kosztów remontu. Oferty pod „Bliski 
Mokotów" do Administracji Gazety Ludo
wej, Al. Jerozolimskie 85. _ 4191
Mieszkanie- 7io remontu, słoneczne, ogró
dek, tamże-skleb pókojem. Wiliowa 11.

' ___________________________ 4080
Pokój, kuchnia, pierwsze piętro -wynajmę 
za zwrot remontu, ul. Tarczyńska 22, cu
kiernia. 4219
Poszukuję dwóch pokoi z kuchnią do re
montu lub zwrot kosztów za remont Oko
lica Grochów. Stanisława Augusta 8 —  7.

2192k

Sklep, mieszkaniem, piwnicą, każdą branżę 
odstąpi^. Czerwonego Krzyża 12, (wejście 
od wiaduktu). Dozorca. 4284

Sklepu dzierżawy w centrum poszukuje fa
chowiec branży elektrotechnicznej ewentu
alnie spółka. Oferty „ Glob" ,  Złota 4 „Nr.
1718/T.__________________________________ 2196k
1 lub 2 pokoje z kuchnią na Saskiej Kępie . 
poszukuję za zwrotem kosztów remontu.—  
Oferty do „Czytelni ' Saskiej", ul. Francu
ska 12-a. 4212'

Za bezcen' loka! luksusowy, centralne ogrze
wanie/ woda, światio, podpiwniczony, na
dający się na biuro, pracownię względnie 
sklep bocznica Marszałkowskiej, poleca 
„Informacja", Marszałkowska 81. 4325

CENNIK OGŁOSZEŃ:
Ogłoszenia drobne —  zł. 5.—  za wyraz 

(minimum zł. EG), poszukiwania rodzin 
i pracy —  zł. 3.—  za wyraz (minimum zł. 
30). Reklamy i komunikaty w tekście po 
zł. 25.—  za* 1 mm. szerokości 1 szpalty, 
w miejscach przeznaczonych na oaloszenia 
po zł. 15.— , nekrologi po zł. 10.— . Za 
zastrzeżenie miejsca dopłata 100 procent, 
la  terminowy druk ogłoszeń administracja 
nie odpowiada.

Ogłoszenia przyjmują,: administracja —  ‘ 
Warszawa, A!. Jerozolimskie Nr. 85,. pokój 
,Nr. 6. Agencja prasowi „Glob" ,  ul. Zło- • 
ta 4. Księgarnia „Wikkes", uf. MarszaK- 
kowska 99. Księgarnia Ludowa, uh Marszał
kowska 151, Praga, ui. Targowa.58 —  sklep.
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Z fundacji szwedzkiej -  sanatorium w
W 32 budynkach gruźlicze dzieci

Zwiedzanie terenu dobiega końca, 
Zatrzymujemy się jeszcze przy ma
łym, drewnianym domku.' Zbudowa
ny on został na wzór domków fiń
skich z gotowych części, przywie
zionych ze Szwecji okrętem do Gdy
ni, stamtąd zaś przytransportowa- 
nych ciężarówkami szwedzkimi do 
Otwocka.

W małym, spowitym w bogatą 
szatę śnieżną Otwocku nie ma pra
wie żadnego ożywienia. Mieszkańcy 
tej podwarszawskiej miejscowości 
żyją życiem monotonnym. Z monoto
nią tą kontrastuje ruch, który za
obserwować można na dużym, zale
sionym obszarze, położionym nieo
podal przechodzącej przez Otwock 
szosy. Na przestrzeni kilkunastu he
ktarów widać parę grup robotni
ków, zatrudnionych przy robotach 
ziemnych, budowie pomieszczeń i 
przewodów kanalizacyjnych.

Jesteśmy na terenie dawnej fun
dacji państwowej, na którym po
wstać ma zbudowane przez Szwedów 
sanatorium dla dzieci gruźliczych.

Zapoznajemy się z planami szwedz
kich architektów.

Na całym 15 hektarowym terenie 
wzniesione zostaną 32 budynki, od
powiadające najnowocześniejszym 
wymogom higieny i surowym kry
teriom estetyki. Pawilon główny, 
ambulatoria, osobne pomieszczenia 
dla personelu sanitarnego i admini
stracyjnego, kuchnie i pralnie, ki
no — wszystko to stworzy odręb
ną całość, żyjącą niezależnym ży
ciem i obracającą się we własnym 
miniaturowym świecie. Zarówno le
karze jak i pielęgniarki rekrutować 
się będą w połowie ze Szwedów.

Jeśli niespodziewane trudności nie 
przedłużą robót, otwarcie sanato
rium nastąpi prawdopodobnie w po
łowie czerwca. Już w bieżącym le- 
cie zatern 300 gruźliczych dzieci pol
skich będzie mogło oddać swe za
grożone życie w ręce fachowców 
i troskliwych opiekunów, którzy 
zrobią wszystko dla wyrwania ich 
z objęć śmierci.

Praca, którą obserwujemy na" prze
strzeni paru miesięcy, a która i dzi
siaj postępuje mimo śniegu i mrozu 
naprzód, wykonywana j>ęst pod nad
zorem szwedzkich inżynierów i tech- , , . ,
ników przez polskich robotników. 1 zamiłowanie do pracy wsrod dzieci 
Są oni wynagradzani dobrze, zależ- Po ukończeniu kursu słuchacze (czki) 
nie od stopnia fachowości. otrzymują natychmiast zatrudnienie

s f» o  n r
M is t r z o s t w a  p o ls k ie  w  j e ź d z ie  f ig u r o w e j

Na zakończenie zwracamy się z 
zapytaniem do szwedzkich kierowni
ków robót jak oceniają wartość robot
nika polskiego. Opinia brzmi pochle
bnie. Robotnik polski pracuje szyb
ko i  inteligentnie, brak mu może 
trocm? wytrwałości w pracy, wadę 
tę można jednak usunąć przez ura
bianie charakteru robotnika, j. %.

Co dzień niesie
W NOCY PRZYMROZEK

Komunikat Biura Inlormacji meteorolo
gicznych portów lotniczych P il „LO T": 
■Wczoraj w dzielnicach środkowych i po

łudniowo-wschodnich Polski notowano za
chmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na 
pozostałym obszarze, po porannych miej
scami opadach, wystąpiły w godzinach 
popołudniowych niewielkie przejaśnienia. 
W nocy był przymrozek, w dzień zaś tem
peratura wzrosła do plus 8 st. C. w środ
ku kraju, a do pius 2 st. C. w dzielnicach 
pozostałych.

Dzisiaj na zachodzie i częściowo na pół
nocy kraju przewidywane jest zachmurze
nie duże, a w dzielnicach pozostałych po
goda o zachmurzeniu niewielkim. W nocy 
przymrozek, w dzień wzrost temperatury 
średnio do plus 6 st. C. Umiarkowane 
wiatry z kierunków południowych.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW- 
AUTOMOBILISTÓW. Oddział Auto- 
mobilistów Zw. Zaw. Transportowców 
R. P. ufundo\vał dwa stypendia po 
1 .(XX) zł. miesięcznie dla członków 
Związku, kształcących się w dziedzi
nie automobilowej na Politechnice 
Warszawskiej. Q stypendia ubiegać 
się mogą studenci, będący w ciężkich 
warunkach materialnych, a odznacza
jący sie wybitnvmi zdolnościami.

KURSY DLA PRZEDSZKOLANEK. 
Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci organizuje w Warszawie od 
10 marca do TO maja dwumiesięczny 
kurs dla przedszkolanek i świetlicza- 
nek. Słuchacze (czki) otrzymują peł
ne wyżywienie i 'mieszkanie. Wyma
gane kwalifikacje: mała matura lub 
.równorzędna Szkoła zawodowa oraz

ZAKOPANE (Tel. wł.) W Zakopanem Kiub 
Łyżwiarski Zakopane urządził mistrzostwa 
Polski w jeździe figurowej.

Warszawa reprezentowana była przez 
siostry Dąbrowskie z KS BOS, które stano
wiły klasę dla siebie. Walka o tytuł mi
strzowski rozegrała się „w  rodzinie" mię
dzy siostrami Dąbrowskimi, z których 
Jadwiga była lepsza w jeździe obowiązko

w jednej z placówek R. T. P. D. w 
Warszawie lub na prowincji. Podania 
o przyjęcie na kurs należy jak naj
spieszniej przesyłać do Zarządu RTPD, 
Warszawa—Żoliborz, ul. Słowackie
go 5—13 m. 181 z dołączeniem krót
kiego życiorysu.

KWITOWAĆ ODBIÓR PACZEK 
Z AMERYKI. Akcja pomocy amery
kańskiej w postaci nadsyłania do 
Polski paczek, mogłaby się rozwinąć 
szerzej, gdyby odbiorcy tych paczek 
w Polsce nie zaniedbywali przesyłać

Sokwitowań na ręce wysyłających.
rak odpowiedzi na przesłaną pacz

kę (w formie pokwitowania) zniechę
ca ofiarodawców, gdyż budzi przy
puszczenie, że ich posyłka nie dotarła 
do miejsca przeznaczenia, że zaginę
ła i t. d.

NAWADNIANIE ULIC. W  okresie 
od 1 do 28 lutego r b. nawodniono
następujące ulice względnie odcinki 
ulic w Warszawie lewobrzeżnej: Ba
dowska, Bielańska, Bonifraterska, 
Chochołowska, Ciepła, Czartoryskich, 
Czerniakowska, Długa, Elektoralna, 
Goszczyńskiego, Grzybowska, Janow
ska, Jasna, Kielecka, Kolejowa, Kon- 
duktorska, Krasickiego, Lenartowi
cza, Leszczyńska, Malczewskiego, 
Marii Kazimiery, Matejki, Mickiewi
cza, Nowolipki, Padewska, Pawia, Pi- 
lieka, Podhalańska, Powsińska, Pytla- 
sińskiego, Saperska, Siewierska, Sła
wińska, Sybilli, Szymanowska, Ścież
ka, Tłomackie, Wejnerta, Wójtowska, 
Wronia, Zakątna, Zawrat, Zielna, Że
romskiego.

Warszawa -  Gdańsk i Warszawa -  Katowice
codzienne połączenie samolotowe
Od 5 marca r. b. na liniach komu

nikacyjnych PLL

RHeJale za Warszaw©
na piersiach radzieckiego zespołu muzycznego

Pierwszy wiceminister Obrony Na- j dy z dekorowanych przez gen. Spy- 
rodowej gen. Spychalski dokonał j chalskiego i gen. Świetlika żołnierzy 
wczoraj dekoracji medalem z;a War-1 wypowiedział słowa: „Ku chwale 
szawę goszczącego w stolicy radziec- j Związku Radzieckiego", 
kiego zespołu pieśni i tańca b. 2-go j Z kolei kpt. Griszko z Armii Czer- 
frontu białoruskiego marsz. Rokos- j wonej odpowiedział gen. Spychal- 
sowskiego, który podczas ofensywy; skiemu, zapewniając, iż zespól do- 
Armii Czerwonej na Niemcy brał j loży wszelkich starań, by przez zbli- 
również udział w walkach o wyzwo- J żenie kulturalne umocnić więzy przy
lanie Warszawy.

Generał wygłosił do stojących 
w dwuszeregu 57 członków- zespołu 
przemówienie, w którym stwierdził, 
iż stolica pragnie gorąco sojuszu z 
Armią Czerwoną i potrafi ocenić 
zasługi tej Armii poniesione w wal
ce wyzwoleńczej narodu polskiego. 
W-wa ma zarazem pełne zrozumie
nie dla sztuki, reprezentowanej

jaźni polsko-radzieckiej.
Po uroczystości rozmawiamy z 

członkami ensemblu. Są to fanatycy 
sztuki, rozmiłowani w swym zawo
dzie.

Skrzypek zespołu Rebiezow odzna
czony czterema wysokimi orderami 
sowieckimi grywał przed wojną w 
jednej z rozgłośni radiowych Z. S. 
R. R. Przebywając od 2 blisko lat

Gdańsk
„Lot1' 

Warszawa
Warszawa— 
— Katowice

' p k tą! ̂  ̂ Na?o ml a s? ̂  yiT k j'ei dzie* *d o wo fnój 'samoloty kursować* będą codziennie
rte

77.4
miaia Hanna (85,1 pkt. contrawagę

pkt). . „  ,
W ogólnej punktacji tytuł mistrzyni Pol

ski na rok 1946 zdobyła Jadwiga Dąbrow
ska, uzyskując 187,7 pkt. (na 240 możliwych), 
2-gie miejsce zajęła Hanna Dąbrowska 
185,1 pkt.

Sekcja motocyklowa WKS „LEG IA " wznawia działalność
WARSZAWA. (Tę!, wf.) Jeden z najpoważ- . kłowej WKS Legia wzbudziło duże zainte- 

niejszych przedwojennych klubów polskich rasowanie. , . „  , .
WKS „Legia" wznawia swą działalność. Do Zarządu zostali wybrani Kossowski, 

Zebranie organizacyjne mające na celu Jakubiak, Modzelewski, Sawicki, Dali, Do- 
reaktywowanie działalności sekcji motocy- cha i por. Markiewicz. Do Komisji Rew. 

7 I Briesemeister, Frankowski 1 Dąbrowski.

Treningi tenisowe na krytym korcie
WARSZAWA. Warszawski Okr, Zw. Teni

sowy zawiadamia graczy zrzeszonych w 
klubach warszawskich, że treningi tenisowe 
na krytym korcie (w dużej sali Polskiej 
YMCA, Konopnickiej 6) odbywają się we 
wtorki i piąjtki, w godz. 14—15.

Młodzież szkolna obojga płci, młodzież

robotnicza i członkowie organizacji mło
dzieży mogą korzystać z treningów 
i nauki za minimalną opłatą. Sprzęt (ra
kiety i piłki) znajdują się na miejscu. Na
leży przynosić ze sobą tylko pantofle.

W najbliższym czasie zostanie urucho
miony tenisowy kurs sędziowski i kurs in
struktorski.

WS£YS:KO JEDNYM TCHEM...
SZCZECIN. Wraz z władzami wojewódz

kimi zjechały do Szczecina 4 kluby sporto
we, mianowicie: Wojewódzki Klub Sporto
wy, Milicyjny Klub Sportowy, KS. „Spo
łem" oraz KS Związku Walki Młodych.

ŁÓDŹ. (Teł. wł.) W dniu 18 marca odbę
dzie się mecz lekkoatletyczny Śląsk—Łódź.

ŁÓDŹ. Mecz bokserski Zjednoczone — 
Grochów, który miał się odbyć w dniu 
5 marca w Łodzj, został pftełożony na 
10 marca- - ‘

ŁÓDŹ. Kurs d!a 'sędziów lekkoatletycz
nych oraz kandydatów, rozpoczyna się w 
Łodzi w dniu 6 bm. Wykładowcami będą 
ppłk. Biiewski, Kardacz, prof. Lowa i War
dziński.

ŁÓDŹ. Wicemistrz Polski z r. 1938 w wa-

B-06249

dze średniej łodzianin Ba’rtniak powraca 
na ring i rozpoczął już trening z KS „Zje
dnoczone".

POZNAŃ. Poznański Okręgowy Związek 
Piłki Nożnej wyznaczył początek tegorocz
nych rozgrywek w piłce nożnej na dzień 
10 marca,.

LONDYN. W Londynie odbyły się dwa 
spotkania pięściarskie, które wywołały 
duże zainteresowanie. W pierwszym spot
kaniu w wadze piórkowej, angielski pię- 
ściaA A! Philips pokonał przez techniczny 
k. o. w czwartej rundzie francuza Regera 
Tison'a.

W drugim spotkaniu również w wadze 
oiórkowej spotkał się kolorowy kanadyj- 
czyk Danny Webb z francuzem Ray Fene- 
chon. Walka zakończyła się wysokim zwy
cięstwem francuza na punkty.

Spotkanie odbyło się w Seynoor Hall 
w Londynie.

a nie, — jak dotychczas — co drugi 
dzień.

Wkrótce PLL .•Lot" uruchamiają, 
nowe połączenie Warszawa —• Po
znań — Szczecin i z powrotem. Na
stępne połączenia z Warszawą uzy
skają Kraków i Wrocław.
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Koło Opieki przy Pełnomocniku Zarządu 
Głównego P ,C. K. na Okręg Warszawski 
urządza tradycyjne „Ostatki", które odbę
dą się dnła 5 marca br. o godz. 17-ej w 
salonach Restauracji „Europejskiej" (płac 
Saski). Dochód z imprezy przeznaczony 
jeęiR na schroniska P. C„ K. Wstęp za za
proszeniami, które można otrzymać w P. 
C. K. ul. Piusa XI nr. 24-26, biblioteka.

Polski Czerwony Krzyż, Oddział Prapa, 
urządza w dniu 5 marca rb. „śledzia" 
w restauracji „Praga", Targowa 68. Nie
spodzianki. Zamawianie stolików i przed
sprzedaż biletów w biurze PCK i w re
stauracji „Praga". Początek o godz. 21. 
Dochód przeznaczony na repatriantów.

TRADYCYJNY „ŚLEDŹ MEDYKÓW"
Koło Medyków S. S. S. M. U. W. urządza 

tradycyjnego „śledzia Medyków" w po
niedziałek, 4 bm. o godz. 21.30 w Domu 
Medyków, uł. Oczki 7. Wstęp tylko za za
proszeniami. Dochód z zabawy na cele
samopomocowe.

przez żołnierzy radzieckich. Gen. i  na ziemiach polskich nauczył się f 
Spychalski zakończył mowę życzę- | dobrze języka polskiego i chętnie się 
niem, by udekorowani nosząc to od- ’ nim posługuje
znaczenie byli zarazem nosicielami j Solista w balecie Kopczenko infor- 
przyjaźni polsko-radzieckiej. | muje nas, że zespół udaje się teraz

W czasie przypinania medalu każ- na dalsze występy do Łodzi.

Sukces Wydziału Elektrycznego
J r c c z y s łc ś ć  o tw a rc ia  la b o ra to r ió w

Gmachy wyższych .uczelni war- tem topniał personel naukowy Wy- 
szawskich, które tak bardzo ucier- działu, w powstaniu warszawskim 
piały z ręki okupanta, dźwigane są zginęło czterech wykładowców. Już 
systematycznym wysiłkiem świata po wyzwoleniu zmarł ojciec polskiej 
polskiej nauki z ruin. I elektrotechniki prof. Pożaryski.

Byliśmy wczoraj świadkami na- Rok jeszcze temu sytuacja na Wy- 
pawającej optymizmem i w Wrą w dziale przedstawiała się rozpaczli- 
polską żywotność uroczystości ot- wie. 3̂  gmachu było spalone, przy

rządy laboratoryjne zniszczone, lub 
wywiezione przez Niemców.

Uruchomienia kompleksu budyn
ków politechniczych dokonać moż
na było tylko dzięki znacznej po
mocy Ministerstwa Poczt i Telegra
fów oraz Przemysłu i Zjednoczeń 
Energetycznych. Czynnych na tym 
terenie jest 7- laboratoriów wydziału, 
jedno z nich, laboratorium napięć 
wysokich, jest nawet nieźle wyekwi
powane.

Dzisiaj — zakończy! mówca wśród 
hucznych oklasków — możemy po 
przezwyciężeniu olbrzymich trud
ności patrzeć z ufnością w przy
szłość.

Po odczytami życżeń dla Wydzia
łu od min. Minca, nastąpiło ślubo
wanie nowych doktorów nauk tech
nicznych pp. Dubickiego, Nowickie
go i Smolińskiego, poczem profeso
rowie Wolfke, Jakubowski i Grosz- 
kowski wygłosili ‘ wykłady inaugu
racyjne o elektrotechnice i teleko
munikacji w związku z odkryciem 
energii atomowej i radaru,.

warcia laboratoriów wydziału elek
trycznego Politechniki warszaw
skiej — uroczystości, która zgroma
dziła wybitnych przedstawicieli wyż
szych uczelni Warszawy, szereg in
żynierów i liczne rzesze młodzież,y 
akademick iej.

Powitania gości w gmachu Elek
trotechniki dokonał J. M. Rektor 
Edward Warchajowski, poczem dłuż
sze sprawozdanie z działalności wy
działu złożył prof. dr Jakubowski.

Prof. Jakubowski przypomniał, że 
z tych oto murów wybiegły w świat 
w 1939 r. ostatnie głosy oblężonej 
Warszawy: tutaj bowiem działała 
radiostacja Warszawa II. *

W okresie konspiracji Rada W y
działu rozwijała dużą aktywność.

I kształcąc w podziemiach kadry mło
dych inżynierów. Stosunki między 
profesorami a studentami były w 
tym okresie niesłychanie serdeczne, 
młodzież ożywiał szlachetny zapał 
do pracy, którego nie był w stanie 
stłumić terror wroga.

W  walce całego narodu z okupan-

Koks na kartki I kategorii

ODPOWIEDZI REDAKCJI
Sł. Rab: Do sprawy tej powrócimy. Pro

simy o szczegóły działania Komitetu O by
watelskiego, który niewątoliwię został po
wołany.

P. Maciak, Łódź: Prosimy o podanie 
bliższego adresu, nadchodzą bowiem do 
Redakcji zapytania w związku z Pańskim 
artykułem o OO. Salezjanach.

(jas). — Zgadzamy się, że sprawa jest 
ważna, lecz w tej formie do druku się 

i nie nadaje.

Na karty zaopatrzenia stycznio- 
wo-lutowe kategorii I będzie wydawa
ny koks w ilości 50 kg na kartkę.

Posiadacze kart I kat. powinni w 
terminie do dnia 10 bm. zgłosić się 
do tych składników-detalistów wę
glowych, u których rejestrowali od
cinki kontrolne na węgiel, celem po
wtórnego odbicia pieczątki firmowej. 
Upoważni to do otrzymania 50 kg

kupony Nr 35, naklejone na arku
szach.

Pracownicy S. P. B. załatwiają oma
wiane formalności w swojej insty
tucji.

Cena koksu w detalicznych skła
dach rozdzielczych na kartki I kat. 
wynosi zł. 1,20 za 1 kg.

Miejski Wydział Opałowy zawiada
mia administracje domów - bloków, 
z czynnym centralnym ogrzewaniem,koksu niezależnie od należnych

kg węgla.
Koks wydawany będzie na Nr 35 

kart zaopatrzenia I kat. styczniowo- 
lutow, „li.

Instytucje państwowe, miejskie i spo
łeczne, które zechcą pobierać koks 
dla swoich pracowników bezpośrednio 
n hurtowników (po zł, 660.— za to
nę) powinny złożyć do 9 bm. w W y
dziale Opałowym, Al. Stalina Nr 41

aby dostarczyły niezwłocznie do W y
działu Opałowego (Al. Stalina 41) ku
pony Nr 32 i 33 marcńwych kart 
zaopatrzenia I kat. zgłoszonych loka
torów.

Po złożeniu omawianych kuponów 
będą wydawane asygnaty na koks 
w ilości 250 kg na jedną kartkę 
I kat.

Cena koksu u hurtowników wynosi 
zł 600.— za tonę. •

W Y D A W C A :  NKW POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO.
Odpowiedzialny za pismo Komitet Redakcyjny w składzie: Kazimierz Banach — 
przewodniczący, Zygmunt Augustyński — redaktor polityczny, Jerzy Wiewlórski — 
redaktor techniczny. Redaktor przyjmuje w dnie powszednie w godz. 12 — 13 
Sekretariat redakcji czynny codziennie od 10-tej do 16 tej. Rękopisów nadesła
nych redakcja nie zwraca. _

Adres redakcji I administracji: Warszawa, Al. Jerozolimskie 8*. Tel. 
Nr. M061. Redakcja nocna od fjodz. 1S, Hoża 48, tel. Nr. 85.504,

Prenumerata wraz z opłatą poc ztową: za miesiąc zł 60, kwartał z? 170, 
pół roku zł 320, rok zł 600. Numer po|e dyńczy zł.2.—. Opłatę wpłacać na konto 
PKO Nr 1-770.

Numer złożono w drukarni PSI Nr 1, Warszawa, ul. Hoże 48, odbiło 
w drukami „Czytelnik" ul. Marszałko wska 3/5.
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Cudze chwalicie.  siu ego nie znacie

Pomysłowi, jak Amerykanie... — Skąpi, jak Szkoci — Ubrani, jak murzyni..
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