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PROGRAM GOSPODARCZY RZĄDU
Przyczyny drożyzny — Zapowiedź nowych dekretów
Wielka mowa min. H. Minca na plenarnym posiedzeniu Sejmu

S p r ó b u j . . .

Po przeszło miesięcznej przerwie, wypełnionej intensywnymi 
pracami sejmowych komisji, w  dniu 30 maja b. r. zebrało się po
nownie plenum Sejmu Ustawodawczego na 12-te z kolei posiedzenie.

Poza pierwszym czytaniem rządowych projektów ustaw o raty
fikacji szeregu dokumentów międzynarodowych, szczególne zaintere
sowanie budziło przedłożenie Sejmowi rządowych projektów ustaw
0 nadzwyczajnych pełnomocnictwach w zakresie zwalczania drożyzny
1 kilku innych aktów ustawodawczych, stanowiących w sumie roz
legły i aktualny program gospodarczy rządu.

Do punktu tego zabrał głos witany oklaskami Min. Przemysłu 
i Handlu Hilary Minc.

Przedkładając Sejmowi projekty 
doniosłych ustaw gospodarczych, Mi
nister dzieli je na trzy grupy:

1 Ustawy,' mające na celu wzmo
żenie wpływów podatkowych i 

dostosowanie tych wpływów do istot-

Min. Hilary Minc

nych dochodów podatników, zwłasz
cza — rekrutujących się z warstw 
pośrednich. Są to: ustawa o nadzo
rze nad wymiarem i poborem podat
ku gruntowego i ustawa o obywatel
skich komisjach podatkowych i o 
lustratorach społecznych.

2 Ustawy, mające na celu poczy
nienie ułatwień dla kapitałów, 

które mogą być pożytecznie i pro
duktywnie zatrudnione w zakresie in- 
westycyj, zakładania nowych przed
siębiorstw, budownictwa mieszkanio
wego. Są to: ustawa o ulgach inwe
stycyjnych i ustawa o popieraniu no
wego budownictwa.

3 Ustawy, mające na celu właści
we zorganizowanie handlu i kon

troli nad handlem. Są to: ustawa o 
zezwoleniach na prowadzenie przed
siębiorstw handlowych i zawodowe 
wykonywanie czynności handlowych 
oraz ustawa o nadzwyczajnych peł
nomocnictwach dla Rządu w zakre
sie zwalczania drożyzny i nadmier
nych zysków w obrocie handlowym. 
Z tą ostatnią grupą ustaw łączą się 
ściśle trzy ważne uchwały Rady Mi
nistrów, powzięte w ostatnich dniach: 
l ) o  rozszerzeniu kompetencji i zakre.

WYTYCZNE WALKI Z  DROŻYZNA
przemówienie min. Minca, które 

wypełniło wczorajsze plenarne 
posiedzenie Sejmu, zawiera przej
rzyście ujętą analizę zjawiska aż 
nadto dobrze znanego nam wszyst
kim z praktyki — drożyzny. Ale 
referat ministra Przemysłu i Han
dlu zawierał coś ponadto: jasno 
sformułowany program rządowy 
„walki, przełamania i likwidacji” 
zjawiska zwanego drożyzną i spe
kulacją.

Drogą logicznej i popartej bez
spornymi cyframi analizy min. 
Minc wyeliminował spośród 7-miu 
przyczyn, które TEORETYCZNIE 
mogą wywoływać wzrost cen, trzy 
przyczyny, które FAKTYCZNIE 
wzrost cen w okresie ostatnich 
dwóch miesięcy wywołały: nad
mierna siła nabywcza części lud
ności, zwłaszcza warstw pośred
nich; brak właściwego pola dla 
produkcyjnej działalności kapita
łów prywatnych oraz dezorganiza
cja w dziedzinie handlu.

Dla zwalczania tych 3-ch przy
czyn drożyzny — „przyczyn istot
nych, które gołym 'okiem dojrzeć 
może każdy człowiek pracy” —- 
sformułowany został program rzą
dowy, przedstawiony przez min. 
Minca.
T tym trzem przyczynom odpowia- 
A dają kolejno trzy grupy ustaw, 
których rząd domaga się od Sej
mu: 1) ustawy zmierzające do
wzmożenia wpływów podatko
wych; 2) ustawy ułatwiające wcią
gnięcie kapitałów prywatnych do 
działalności społecznie pożytecznej 
w dziedzinie inwestycji i budow
nictwa oraz 3) ustawy zmierzają
ce do właściwego zorganizowania 
handlu i kontroli nad handlem.

Myślą przewodnią' —- „czerwoną 
nicią” — 6-ciu ustaw składających 
się na owe trzy grupy jest opar
cie walki z drożyzną o jak naj
ściślejsze współdziałanie z czynni
kiem społecznym. Ten czynnik re
prezentować będą obywatelskie 
komisje podatkowe, społeczni' lu
stratorzy (inspektorzy) podatkowi, 
samorząd gospodarczy (Związek 
Kupców, Cechy rzemieślnicze itp.). 
Masy ludowe, które niejedną już 
wielką akcję wraz z rządem zwy
cięsko przeprowadziły, sprawią — 
współuczestnicząc w walce z dro
żyzną — iż również tę bitwę wy
gramy

[jgliminując kolejno przyczyny 
1 wzrostu cen, min. Minc przyto
czył pewne cyfry, które bodaj w 
pobieżnym skrócie należy tu uwy
puklić. Emisja banknotów w okre
sie od 3.4.1947 r. do 20.5.1947 r. 
spadła z 70 miliardów zł. na 65,6 
miliarda zł., zadłużenie Państwa w 
Nar. Banku Polskim spadło z 21 
miliardów zł. na 13,7 miliarda zł., 
podczas gdy podaż takich zasad
niczych towarów przemysłowych, 
jak cukier, wyroby włókiennicze, 
konfekcja, obuwie, węgiel wzrosła 
znacznie, jeśli porównać produk
cję z kwietnia 1946 r. z produkcją 
tego samego miesiąca w roku bież. 
Również i import nie odbiega od 
poprzedniego poziomu.

Świadomie powróciliśmy do po
wyższych danych, stanowią one 
bowiem najlepszą odpowiedz dla 
tych ekonomistów, którzy twier
dzą, że ostatnia zwyżka cen jest 
wynikiem automatycznie działają
cego mechanizmu podaży i popytu.

*

in. Minc z naciskiem podkreślił,
że zakreślony przez rząd pro- i 

gram walki z drożyzną nie zmie
rza bynajmniej do walki z hand
lem prywatnym, ani — tym bar
dziej — do zmiany naszego mo
delu gospodarcżego. Ten kto twier
dzi, że walka z drożyzną oznacza 
zmianę naszego ustroju społeczno- 
gospodarczego, potwierdza tym sa
mym, że dla niego spekulacja jest 
częścią naszego modelu gospodar
czego.

Kontrola nad handlem 1 konce
sjonowanie przedsiębiorstw han
dlowych, przeprowadzane w opar
ciu o branżowe zrzeszenia kupie
ckie, winny przyczynić się do o- 
padnięcia niezdrowej piany powo
jennej, którą potępia zresztą całe 
zrzeszone i rzetelne kupiectwo.

Podobnie jak każdy uczciwy ©- 
bywatel potępia owe dwa „drażli
we” źródła przyczyn drożyzny, 
które min. Minc wymienił w za
kończeniu swego przemówienia: 
niedostateczną obronę gospodarczą 
naszych granic (przemyt do Nie
miec)oraz bzdurne pogłoski i plot
ki, szerzone systematycznie w ce
lu poderwania naszej gospodarki 
przez zorganizowany — POLI
TYCZNY — ośrodek dywersji i 
szkodnictwa. ^ B. W.

su działania Funduszu Aprowizacyj- 
nego, 2) o zorganizowaniu sieci do
mów towarowych i 3) o stabilizacji 
cen w sektorze państwowym i samo
rządowym.

Te sześć projektów ustaw 1 trzy 
uchwały Rady Ministrów stanowią 
program Rządu w dziedzinie przeła
mania obecnych trudności gospodar
czych, zwalczania drożyzny i speku
lacji 1 podniesienia realnego poziomu 
wynagrodzeń świata pracy.

Z programem tym występuje Rząd 
na skutek szeregu niepokojących zja
wisk w naszym życiu gospodarczym, 
jakie dały się zauważyć w ostatnich 
miesiącach.

Niepokojąca zjaw iska 
gospodarcze j  ich analiza

Zjawiska te są: 1) wzrost cen wol
norynkowych — w kwietniu na nie
które artykuły przemysłowe.

2) Spadek realnych wynagrodzeń, 
wynikający z omówionego poprzednio 
wzrostu cen wolnorynkowych.

W dalszym ciągu Minister analizu
je teoretyczne przyczyny, jakie mo
głyby wywołać wskazane wyżej zja
wiska. Mogą tu wchodzić w grę na
stępujące momenty:

1 nadmiar pieniędzy w obiegu, 
nadmierna emisja banknotów,

2 zbyt mała, niewspółmierna do e- 
misji, masa towarowa,

3 za mały, niedostateczny przywóz 
towarów z zagranicy,

4 nadmierne wydatki inwestycyj
ne,

5 nadmierna siła nabywcza części 
ludności, zwłaszcza niektórych 

warstw pośrednich,

6 brak możliwości produktywnego 
użycia kapitałów, które nagroma

dziły się w sektorze prywatnym i
dezorganizacja w dziedzinie han
dlu.

Aby sformułować konkretny pro: 
gram, Rząd musiał stwierdzić, czy i 
w jakiej mierze każda z tych teore
tycznych przyczyn istotnie występuje 
w naszym życiu gospodarczym. Mów
ca przystępuje do szczegółowej anali
zy wymienionych wyżej 7 punktów.

Omawiając punkt pierwszy, doty
czący ilości pieniędzy w obiegu, mów-

7

ca wskazuje na spadek emisji, wy
noszący w ciągu niespełna dwóch mie
sięcy 5 miliardów zł. (z 70 na 65,6 
mld. zł.), przy czym spadek ten na
stąpił właśnie w okresie gorączkowe
go wzrostu cen. Również zadłużenie 
Skarbu Państwa spadło od początku 
roku bież. prawie o 1/3, a mianowicie 
z 21 miliardów zł. w dniu 1 stycz
nia b. r. do 13,7 miliarda w dniu 22 
maja b. r.

Z powyższego wywodu wynika Jas
no, że wysokość emisji nie może być 
uważana za istotną przyczynę wzro
stu cen wolnorynkowych.

Porównanie podaży towarów prze
mysłowych z kwietnia b. r. z poda
żą w kwietniu 1946 r. (min.- Minc 
przytacza odpowiednie cyfry) wyka
zuje znaczny wzrost, który stwierdzić 
można we wszystkich działach pro
dukcji.

Podaż wyrobów tekstylnych np. wy
nosiła:

Kwiecień Kwiecień
1946 1947

Tkaniny
wełniane 

Tkaniny •  
bawełniane 4.000.000 m 

Tkaniny 
lniane 

Jedwab

724.000 m 1.800.000 m

557.000 m
369.000 m

9.400.000 m

800.000 m
676.000 m 

Podaż wyrobów monopolowych:
Kwiecień Kwiecień

1946 1947
(Papierosy 326 mil. szt. 617 mil. szt.

(Dalszy cios na sir. 5-eJ)

Krysia ma dobre serduszko i mima, Ze dostała smaczną leguminę, chętnie 
dzieli się ze swą maiką, mówiąc co chwila:
— Telaz ty splóbuj... Telaz ja~. a telaz ty.~

6 CZERWCA
otwarcie konferencji londyńskiej?

LONDYN (PAP). Rzecznik minister
stwa spraw zagr. w  Londynie potwier
dził zaproponowaną przez W. Bryta
nię datę 6 czerwca, jako dzień otwar- 
tcia londyńskiej konferencja zastęp
ców ministrów spraw zagranicznych, 
która ma zająć się przyszłością kolo
nii włoskich- Rzecznik zakomuniko
wał, że dotychczas nie wszystkie z 
państw zaproszonych (St. Zjednoczo
ne, Zw. Radziecki i Francja) zaakcep
towały proponowaną datę.

Zdaniem rządu brytyjskiego, pierw 
sze rozmowy skoncentruj ą>się na spra 
wach proceduralnych i powołaniu spe 
cjalnej komisji.

WASZYNGTON (PAP). Rząd ame
rykański wypowiedział się przeciw, 
ko propozycji brytyjskiej, aby spra
wa przyszłych losów byłych koloni' 
włoskich była omawiana na konfe
rencji zastępców ministrów spraw 
zagranicznych Wielkiej Czwórki, wy. 
znaczonej na 6 czerwca w Londy
nie.

Zdaniem rządu amerykańskiego,
zastępcy ministrów, do czasu wej
ścia w życie traktatu pokojowego, 
winni zająć się jedynie powołaniem 
komisji, której zadaniem było by 
zbadanie sytuacji w byłych kolou. 
niach włoskich.

Zm ian a  postaw y W . Brytanii
wobec Polski
ir  opinii przywódców opozycji Partii Pracy

LONDYN (PAP). Korespondent PAP w Margate przeprowadził nóz
iu A wy a! 3-ma wybitnymi przedstawicielami opozycji w łonie Partii Pra
cy na temat sitouiunku W. Brytanii da Polski. ,

Poseł Mikardo
jeden z wybitnych ekonomistów, 

współautor znanej broszury „Keep 
Loft”, oświadczył, że w zmianie po_

Premier w ęg iersk i F. N agy
odmówił powrotu do krofu
i p o d a ł  s ię  d o  d y m isji

LONDYN (PAP). Agencja Reutera 
donosi, że premier Węgier Ferenc Na
gy, który przebywa w Szwajcarii na 
urlopie odmówił powrotu do kraju, 
mimo wezwania wystosowanego przez 
rząd i złożył swą rezygnację z urzę
du na ręce posła węgierskiego w Ber
nie,

Wiadomość o dymisji premiera Na
gy została podana do wiadomości pu
blicznej przez wicepremiera Rakoczy.

BUDAPESZT (SAP). Zastępujący 
premiera Matya Rakoczy ogłosił, że no 
wy rząd koalicyjny zostanie sformo
wany przez Imre Oltyanyi, b. mini
stra skarbu z partii drobnych rolni
ków. Oczekuje się, że utworzy on rząd 
bez zwłoki na okres aż do wyborów 
po żniwach.

B. premier Nagy oskarżony jest o 
współudział w spisku przeciw republi
ce. Zeznania przeciw Nagy‘emu złożył 
b. sekretarz generalny partii drob
nych rolników Bela Kovacs, przeby
wający obecnie w więzieniu.

stawy wobeć Polski Bevinowi cho
dziło nie tylko o złagodzenie ostro
ści krytyki w stosunku do siebie. 
Jego obecny zwrot w stosunku do 
Polski — a jak się należy spodzie, 
wać, jest to dopiero pierwszy krok 
w kierunku zmiany stosunku do 
Europy Wschodniej — został podyk
towany względami gospodarczymi. 
W. Brytania musi nawiązać współ
pracę gospodarczą z krajami Euro. 
py wschodniej, jeśli chce się unie
zależnić gospodarczo i politycznie od 
St. Zjednoczonych.
Poseł Crossman

wyraził w rozmowie 
pogląd, podkreślając, że

podobny 
w kołach

Zakończenie Kongresu wMargate
Głosy prasy o przemóirieniu Bevina

LONDYN (SAP). Konferencja w 
Margate zakończyła się 30 bm, po po
łudniu.

Noel Baker przewodniczący konfe
rencji wygłosił krótkie przemówienie 
pożegnalne. Zaznaczył on, że kongres 
wykazał, iż ńuch socjalistyczny, który 
zawsze był w zgodzie z rządem bę
dzie go nadal popierał.

SPOTKAMY WAS O ŚWICIE

'.-.V —*

LONDYN (API). Prasa brytyjska ko 
montuje mowę, jaką wygłosił mini
ster Bevin na konferencji Partii Pra
cy.

„Manchester Guardian" pisze, że
mowa ta „była nacechowana szczero
ścią i zdrowym rozsądkiem”. Dzien
nik z aprobatą przyjmuje twierdzenie 
Bevina, iż W. Brytania nie może zre
zygnować ze siwych interesów na Bli
skim i Środkowym Wschodzie.

„Daily Telegraph” nazywa wystą
pienie Bevina „znakomitym”.

Organ Partii Pracy „Daily Herald” 
uważa, że Bevin kierował się zawsze 
w swojej polityce w najwyższym sto
pniu pragnieniem posunięcia naprzód 
sprawy współpracy międzynarodowej.

Organ komunistyczny „Daily Wor- 
ker” oświadcza, że kongres, udzielając 
poparcia Bevinowi, podkreślił pozy
tywne wyniki, osiągnięte w  ciągu po
przednich dni.

parlamentarnych uważa się ostatnie 
posunięcia Bevina w stosunku do 
Polski za obliczone na długą metę. 
Jeśli w bliskim czasie rokowania 
gospodarcze ze Zw. Radzieckim roz
winą się pomyślnie, to będzie to 
oznaczać, że niewątpliwie brytyjska 
polityka zagraniczna weszła na no
we tory.
Poseł Ziliiacus

.v--;
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W dzisiejszym numerze naszego pisma 
dalszy ciąg pomieści morskiej

por. Jerzego Lipińskiego

p .t .  „ S p o t k a m y  t r a s  o  ś tu ic ie ”
Na zdjęciu: działa główne na pancerniku. Zdjęcie to zrobił autor powieści 
z  nakładu ..Garlanda". na którym służył jako oficer artylerii morskiej.

Uruchomienie pomocy pounrrowskiej 
dla Eu ro p y

WASZYNGTON (PAP). Marshall 
poinformował przedstawicieli prasy, 
że pierwsze dostawy z funduszu w 
Wysokości 350.000.000 dolarów, prizy- 
zniaego ostatnia przed kongres na 
poffnoc dla Europy po zakończeniu 
działalności UNRRA, odpłynęły już 
ze St. Zjednoczonych.

W yd a n ie  w ła d zo m  p o lskim
dwóch zbrodniarzy niemieckich

BERLIN (PAP). 30 bm. w więzieniu 
w Landsbergu nastąpiła ekstradycja 
zbrodniarzy wojennych — gen. Stroo- 
pa i Ericha Musfelda, których z ra
mienia Polskiej Misji Wojskowej do 
badań zbrodni wojennych przejął kpt. 
Marian Polski

oświadczył, że choć odnosi się z du 
żą ostrożnością Ąo politycznych posu
nięć Bevina, to jednak sądzi że tym 
razem w stosunku do Polski Bevim 
uprawia politykę długodystansową. 
Brytyjska racja sianu nakazuje od
nowienie stosunków gospodarczych 
z krajami Europy wschodnej. Jest 
to konieczne, aby przeciwstawić się 
naciskowi amerykańskiemu.

„Wiem również o tym, — powie
dział poseł Ziliiacus — że Bevin, 
który swój dotychczasowy stosunek 
do Polski opierał na informacjach 
z drugiej ręki, przeważnie dla PoL 
ski nieprzychylnych, obecnie pod 
wrażeniem bezpośrednich rozmów, 
które przeprowadził z polskim pre
mierem i polskim ministrem spraw 
zagranicznych, doszedł do przeko
nania, że Polska jest kierowana siL 
nymi i zdecydowanymi rękoma, zdo! 
nymi jedynie przeprowadzić odbu
dowę gospodarczą Polski. Poza tym 
ogromne zniszczenie Warszawy wy
warło na Bevinie głębokie wraże., 
nie. Bevin nie zdawał sobie dotych
czas sprawy z tego, jakie ofiary po
niosła Polska dla sprawy wspólnego 
zwycięstwa aliantów".

Stosunki handlowe
polsko-bryfy sk!e

LONDYN (PAP) W czasie debaty 
na konferencji Labour Party poseł 
Driberg porusizył zagadnienie sto. 
suhków handlowych polsko-brytyj
skich. I

Poseł Driberg z zadowoleniem po
witał porozumienie handlowe polsko- 
brytyjskie i oświadczył: „Porożu, 
mienie takie byłoby jeszcze bardziej 
pożyteczne rok ternu, przy naszych 
ówczesnych trudnościach”. Mówca 
Zwrócił uwagę na to, że porożu** 
mienie handlowe p olsk o.-bryty jskie 
nie doszło do skutku wskutek sprzęt 
ciwu Foreign Office. i
. Minister Bęvin, odpowiadając po
słowi Dribergowi, podkreślił, że 
przed rokiem . sytuacja gospodarcza 
w Polsce była gorsza niż dzisiaj, 
wobec czego sprawa zawarcia poro
zumienia była przedwczesna.

Dziś K0NKDRS:

Pt.„
- iu numerze
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Układ sprzeczny Z umową W Moskwie „bardzo zainteresowany"
Rzecznik francuskiego MSZ
o p n w o ła u lis  R ad y  G o s p o d a r c z e j  N ie m ie c

PARYŻ (PAP). — W kołach zbliżonych do ministerstwa spraw 
zagranicznych wiadomość o ustanowieniu Rady Gospodarczej dla 
stref anglosaskich przyjęta została z rezerwą.

Rzecznik MSZ stwierdził, że utworzenie tej Rady nie jest zgod
ne z umową zawartą w Moskwie pomiędzy Anglią, Ameryką i Fran
cją.

PARYŻ (API). — Niezależny fran
cuski dziennik konserwatywny „Fi
garo" stwierdza, że utworzenie Rady 
Gospodarczej Niemiec jest nowym

Prezydium Stołecznej Rady Na
rodowej uchwaliło podwyższyć * 
dnism 1 czerwca 1947 r> zaliczki 
emerytalne dla emerytów miej- 
skich. a mianowicie: 

emerytury własne ze zł. 1.299 
do 2.000 *1., pensje wdowie z 800 
zł do 1.399 zł., pensje rodziciel
skie z 533 zł. do 800 zł., pensje 
sieroce przy matce z 300 zł. do 
300 z l s ie r o ty  bez ojca i bez 
maiki po 600 *1., jodyna sierota 
bez ojca i matki z 533 zł. do 800 
zł.

Naruszeire gościnności
Bułgarii
przez członka delegacji
amerykańskiej

SOFIA (API)- Przedstawiciel poli
tyczny Stanów Zjedn. w Bułgarii o- 
trzymał od premiera Dymitrowa ko
munikat, stwierdzający, że członek 
amerykańskiej delegacji w sojuszni
czej komisji kontrolnej, J. F, Stur- 
man, wyrażał się obraźliwi-e o rządzie 
bułgarskim. Komunikat stwierdza, że 
dalszy pobyt Sturmana w Bułgarii 
jest „całkowicie niepożądany z punk
tu-widzenia konieczności przyjaciel
skich stosunków między Bułgarią i 
Stb Zjednoczonymi".

ciosem, wymierzonym w solidarność 
.sojuszników. Jest to „niefortunne pre
ludium do rokowań w sprawie Nie
miec, które mają być wznowione w 
listopadzie".

Niezależny ,,Łe Matia" wypowiada 
się sceptycznie na temat możliwości 
przezwyciężenia kryzysu w Zagłębiu 
Ruhry i Nadrenii przez nowoutwo
rzoną Radę.

Szeroko rozpowszechniony duch sa
botażu. pisze „Le Matin" nie rokuje 
dobrych nadziei Radzie Gospodarczej.

Gzy stabilizacja 
na ^dslaw adi 
monopolistyeziiyck?

BE.RLIN (API). — Ukazujący się 
w strefie sowieckiej Niemiec dzien
nik „Taegłiche Rundschau" stwierdza, 
że układ anglo-amerykański w spra
wne utworzenia Rady Gospodarczej 
Niemiec dla połączonych stref jest 
„stabilizacją gospodarki niemieckiej 
na zasadach monopolistycznych".

Reakcja chce przeszkodzić demo
kratyzacji i demilitaryzaeji Niemiec 
przez rozczłonkowanie kraju, i stwo
rzenie bariery między Wschodem i 
Zachodem. Przez zachowanie mono-

Ta>3 rokowana w sprawie Saary
NOWY JORK (PAP). .Jak  donosi 

tygodnik „News Week", St. Z jedno., 
czone, W. Brytania i Francja pro
wadzą tajne rokowania w sprawie 
zmniejszenia obszaru Zagłębia Saary, 
'który ma być pod względem gospo
darczym przyłączony do Francji.

Zmniejszenie obszaru zostało wy. 
sunięte jako warunek uznania pre
tensji francuskich do Saary. **

propozycjami Hooyera
w  s p r a w ie  o d r ę b n e g o  p o k o ju  z

WASZYNGTON (PAP). Omawia?iąo propozycje Hoerera w sprawie 
«nv. zawarcia odrębnego pokoju z ‘Niemcami, i Japonią Marshall 
oświadazyi, że proposytcje te „bardzo go zaintere-ąowały‘ odmówił jed. 
nafc icome«taray co: do meritum, sprawy.

e m c a m i

NOWY JORK (PAP), Według ko
respondenta dziennika „New York 
Times", czołowi urzędnicy amery
kańskiego zarządu wojskowego w 
Niemczech ustosunkowali się kry. 
tycznie do planu Hooyęra zawarcia 
odrębnego pokoju z Niemcami. Mieli 
oni oświadczyć korespondentowi, że 
tafcie poiaunięcie złamałoby ostat.

O K U P A C H .. .  G R E N L A N D I I
obatria się amerykański sekretarz stanu

WASZYNGTON 4 PAP). — Mini- (winny zapobiec okupowaniu Grenlan- 
ster Marshall oświadczył na konfe- j dii przez „państwo, mające wrogie 
rencji prasowej, że St. Zjednoczone i zamiary wobec St. Zjednoczonych lub
pragną wszcząć - rokowania z Danią 
o zawarcie nowej umowy w sprawie 
Grenlandii na warunkach koniecz
nych dla obrony St. Zjednoczonych i 
zachodniej półkuli. Warunki te po

mnych krajów półkuli zachodniej".
Nowa umowa ma być zgodna z 

Kartą ONZ, i uwzględnić suwerenne 
prawa Danii.

Seria wielkich katasfrsf lotniczych
Kilkadziesiąt osób poniosło śmierć

NOWY JORK (PAP). Na lotnisku 
La Guardia pod Nowym Jorkiem 
runął na ziemię i spalił się samolot 
amerykański typu. „Skymaster", któ
ry wystartował z Cleyeland z 44 pa
sażerami i 4 członkami załogi na

poii pragnie ona utrzymać niemiecki j p układzie 39 osób ponioSo śmierć, 
potencjał zbrojeniowy.,. I Jest to jedna z największych ka.

Wyniki wyborów
na Kongres Ztu. Zauiodoiuych
w e W ło s ze c h

RZYM (PAP). Dziennik ,,Unita" 
podaje wyniki wyborów na pierw', 
szy narodowy kongres związków za
wodowych, które odbyły się na te
renie całych Włoch, '

Kongres odbędzie się 1 czerwca 
we Florencji.

Wybrano 1500 delegatów. 'K oittu. 
mści otrzymali 60 proc. głosów, so
c ja l iś c i— 22 pro,ci, chrześcijańscy 
demokraci — 13 proc., republika
nie —• 2 proc.; socjaliści grupy Sa- 
raga ta niepełne 2 proc. głosów. 
Wszystkie inne kierunki reprezento
wane w syndykatach włoskich otrzy
mały mniej, niż 1 proc.

Zgon prof. Markowskiego
Dnia 29 maja zmarł profesor Wy

działu Lekarskiego Uniwersytetu Ja 
giellońskiego Józef Markowski, czło
nek Polskiej Akademii Umiejętności.

Aresztowanie żon
Goerlnga, Franka I Fricka

BERLIN (PAP). Na rozkaz bawar
skiego ministra denatzifikacjl dr. 
Alfreda Lcrritza aresztowano żony 
trzech dygnitarzy narodowo,,socjali
stycznych, skazanych przez Trybu
nał Norymberski: Emmę Go.ering, 
żonę Fricka, b. ministra spraw we
wnętrznych oraz żonę Hansa Fran_ 
ha, „generalnego gubernatora".

Aresztowane będą skierowane do 
obozu dla narodowych socjalistów 
w Augsburg-Goeringen.

LONDYN (PAP). Żona byłego przy
wódcy ..młodzieży hitlerowskiej Bal- 
dura von Schirach, będzie aresztowa-

Przedstawiclele
przemysłu czechosłowackiego
zw ie d za ją  Polską

Bawiąca od kilku dni w Polsce de
legacja przedstawicieli przemy
słu czechosłowackiego zwiedziła oś
rodki przemysłowe Górnego i Dolnego 
Śląska: Następnie przemysłowcy cze
chosłowaccy zwiedzą Łódź i Poznań, 
skąd udadzą się do Szczecina, Gdyni 
i. Gdańska.

na i postawiona przed trybunał de- 
nazyfikacyjny. Również wdowa po 
Saucklu straconym w Norymberdze 
będzie sądzona przez trybunat dena- 
zyfikacyjny.

R e k t o r  S o r b o n y  a r e s z t o w a n y
za nadużycia

PARYŻ (API). Aresztowany został 
rektor Sorbony, Roussy, oskarżony o 
przywłaszczenie pieniędzy przeznaczę 
nych na finansowanie francuskiego 
ruchu oporu w czasie wojny.

Roussy jest właścicielem miliono
wego majątku, który zawdzięcza 
swoim stosunkom z firmą „Nestle" i 
kilku innymi koncernami szwajcarski
mi.

Aresztowany rektor zapewnił, że
potrafi się wytłumaczyć z postawio
nych mu zarzutów.

tastrof w dziejach lotnictwa cywil
nego.

NOWY JORK (PAP). Z Farbanks 
ną Alasce donoszą, ze w Ladd Fields 
•uległ katastrofie amerykański sa„ 
malot. wojskowy. 9 członków zał igi 
odniosło rany ; 3 zaginęło bez wieści,

TOKIO. W' pobliżu Tokio amery
kański samolot wojskowy „C 34" 
zderzył się. ze szczytem górskim,. Na 
pokładzie samolotu znajdowały się 
42 osoby. Liczba ofiar nie jest jesz
cze znana.

LONDYN (API). Na stokach pa
sma górskiego na północym wybrze
żu Islandii zaobserwowano szczątki 
samolotu typu „Dakota", który za_ 
ginął bez śladu. Zachodzi obawa, iż 
wszyscy pasażerowie ponieśli śmierć. 
Na miejsce. wypadku wysłano ekipy 
sanitarne. ' ■ .

MONTEVlDEO (PAP). W dwóch 
katastrofach samolotowych w Argen 
ty nie, jakie wydarzyły się- w czwar
tek, 4 osoby'poniosły śmierć a 1 do
znała obrażeń.

Ul front aliancki w krajach okupo
wanych i przyniosłoby St, Zjedno
czonym więcej strat niż korzyści.

Do wiadomości tej należy ustosun
kować się z rezerwą, ponieważ wia
dome, że wszystkie raporty Hooyera 
o sytuacji w Niemczech - przygotowa
ne były w ścisłej współpracy z am e
rykańskim zarządem wojskowym.

Równocześnie z Waszyngtonu do
li o z  ą, że Truman uważa, iż należy 
czekać z wszelkimi decyzjami do 
wyników konferencji londyńskiej

lawet liamey 
nie §ą zashwyeefti

BERLIN (API). Projekt Hocvera 
z . wielkim zainteresowaniem oma
wiany jest, przez prasę niemiecką, 
Dzienniki nie wyrażają jednak spe
cjalnego zadowolenia.

„Neues Deudschland", organ Partii 
Jedności pisze: „Plan I4oovera z 
góry przewiduje fiasko konferencji 
londyńskiej. Na tym założeniu opie
ra się podstawowa myśl zawarcia 
odrębnego pokoju z Niemcami. Nie
uchronnym następstwem tego ro
dzaju posunięcia byłby: podział Nie
miec a nawet podział świata na 
dwie części. Kto w Niemczech wy
szedłby na tym dobrze?

Organ CDU „Neues Zcit“ również
odrzuca pomysły Hooyera ' pisząc: 
„Układ poczdamski, przewidując 
stworzenie jedności . gospodarczej 
Niemiec nosi podpisy trzech wieL 
k ich , mocarstw. Odrębny pokój jed
nego z tych mocarstw z częścią

Niemiec oznaczałby zatem zwykłe 
złamanie umowy. Podciął Niemiec 
spowodowałby stworzenie w Euro
pie bloku zachodniego i wschodniego.

Hio będzie
przedstawicielstw Rady 
za granica

LONDYN (PAP). Rzecznik brytyj
skiego min. spraw zagr. zaprzeczył 
wiadomościom, jakoby nowa niemiec
ka Rada Gospodarcza otrzymała ze
zwolenie na ustanowienie przedsta
wicielstw w Nowym Jorku, Londynie* 
Paryżu, Lizbonie, Pradze i jednym z 
państw skandynawskich.

80 tysięcy ton
b atu ełn y

Połaci przemysł! włókienniczy 
*użyje w r. h. około 80 ty*, toń 
b*wełny. Dla pokrycia tetfo za
potrzebowania i otworzenia pew. 
nej rezerwy surowcowej, import 
bawełny wymieść. musi około 90 
tys ton, z tego 50 tys. tom spro
wadzimy z ZSRR.

Zasługuje na podkreślenie, łe  
impfrt surowców włókienniczych 
sf ZSRR, pokrywamy w znacz
nym stopniu eksportem wyrobów 
tekstylnych. W bieżącym roku 
eksport ten pokryje około 80 
proc. wartości importowanych 
surowców. W okresie prsedwo. 
iersnym pokrywaliśmy w ten 
Sposób zaledwie 17 proc. warto
ści importowanych surowoów.

Eksponaty dzieci polskich
na wystanie w Paryżu

PARYŻ (SAP). Międzynarodowa 
wystawa dziecięcych malowideł i 
rysunków, zorganizowana przez 
związek plastyków pod auspicjami 
francuskiego ministerstwa wychowa
nia młodzieży oraz kultury i sztuki— 
została otwarta w dawnym Muzeum 
Luksemburskim.

Wystawa obejmuje około tysiąca 
dwustu eksponatów, wykonanych

Morderca prokuratora Martiniego
członek bartchj ;,M ^itie!a‘‘ . * * * *  .*• *
na ła w ie  oskarżonych

Przed rejonowym ‘sądem wojsko
wym- w. Krakowie stanął Stanisław 
Wróblewski, który w zeszłym roku 
zamordował z namowy swej. przyja
ciółki, Jolanty Słapianki, prokurato
ra Martiniego w Krakowie.

Wróblewski schwytany ze Słapian-

Z  s a i i  M&§bmiu

śledztwo w procesie kotów
Bucheniraldu i Dautmergen

Prokurator Sądu Okręgowego w War- Wszystkie osoby, posiadające wiadomo- 
szawie prowadzi dochodzenie w sprawie j Sci o zbrodniach, dokonanych przez C'ie-

Migawki i niedyskrecje
Posiedzenie, zapowiedziane na godz. i .opozycyjnych skrzywiła sie— pół-żur-

J0f rozpoczęło sie dokładnie o godz. 
Wf min. 21.

A ostatnio, w kwietniu, było już 
przecież tak piękliie! Czyżby punktual
ność Sejmu musiała sie powoli rozkrę
cać, pokonując rozhartowunie trybów 
po każdej dłuższej przerwie?

Ale my będziemy równie uparci, jak 
Sejm... nicpunktualny. t jako że żyje
my pod znakiem „bitwy o handel“ i 
watki z wszelkim marnotrawstwem, 
ogłaszamy „bitwę o punktualność

-tem pół-serio—. na dźwięk tych słów 
ministra Przemysłu i Handlu.

Można oczywiście nie lubić koloru 
czerwonego. Ale cóż zrobić, kiedy na
wet jeżyk w wielu przenośniach i po
równaniach okazujecie bardzo... lewi
cowy.

♦-
Marszalek Sejmu stwierdza, że po

rządek dzienny posiedzenia został w y  
czerpany. Dyskusja nad, oświadcze
niem ministra Minca odbędzie sie na

Jana Ciesielskiego, syna Antoniego i Sta
nisławy ze Stab-iełikich, urodzonego 25 ma- 
Ja 1916 r., podejrzanego o znęcanie się nad 
więźniami w obozie w Daulanergeń.

Posłowie nie zechcą chyba nie wy- następnym posiedzeniu, t.j. w soboty
grać i tej bitwy.

♦  •
W topografii politycznej Sejmu do

konała sie od ostatniego posiedzenia 
plenarnego jedna, a'e za to wybitna 
zmiana. Posłowie Wy cech, Banach i 
Koter, którzy w międzyczasie ukon
stytuowali sie jako PSL-Lewica, prze
nieśli sie z law PSL, zajmując miejsce 
za posłami ze Str. Demokratycznego

Stanowi to dokładnie przesuniecie na 
lewj) o f> miejsc. Oczywiście, jeśli li
czyć tylko zmiany przestrzenne.

Bo politycznie — mamy wrażenie — 
przesuniecie jest znacznie większe.

+
Min, Minc PRZEMAWIAŁ, z notatek 

wyszukując jedynie potrzebne cyfry.
Nawiązał do dobrych tradycji parla

mentarnych. Bo nigdy odczytywanie 
gotowego tekstu nie daje takiego efe
ktu, jak autentyczne przemówienie.

•ł*
Przemawiał zaś spokojnie, unikając 

jaskrawych efektów oratorskich, bijąc 
głównie przejrzysta logiką swoich wy
wodów. Jedynie kiedy wspomniał o 
współdziałaniu mas ludowych, głos na
brzmiał wzruszeniem.

Coraz żywsze też oklaski padały i 
z tych ław, które z początku dość chło
dno reagowały.

Pod koniec przemówienia zauważy
liśmy np., że poseł Bocheński (Katołi- 
cko-Społ. Klub Parłam.) biła brawa, że 
aż miło.

•8*
, Jak czerwoną nić przewiia sie przez 

projektowane ustawy myśl"...
Bardzo miła skądinąd koleżanka- 

dziennikarka z jednego z dzienników

Natychmiast na mównice wskakuje 
poseł Franciszek Wójcicki (PSL) do
magając sie gwałtownie, aby — w myśl 
art. 14 Regulaminu — dyskusją odbyła 
sie niezwłocznie.

Wymieniony artykuł przewiduje, iż 
po oświadczeniu członka rządu, dysku
sja MOŻE odbyć sie na-tym samym 
posiedzeniu.

Widocznie dla PSL'„MOŻE" oznacza 
— oczywiście, w pewnych tylko wy
padkach— „MUSI".

Sądząc z niecierpliwego wzburzenia, 
z jakim poseł Wójcicki żądał natych
miastowej dyskusji, dziś potoczy sie 
ona bardzo... żywo.

*
Wicepremier Korzycki w towarzy

stwie posłów Juszkiewiczą i Kubickie
go odwiedził wczoraj Klub Sprawozdaw 
ców Parlamentarnych, nawiązując bez
pośredni kontakt z dziennikarzami.

Dziennikarze skorzystali ze sposob
ności. by użalić sie wicepremierowi, że 
ich związek zawodowy dotychczas hic 
posiada lokalu w m. st Warszawie.

Wicepremier Korzycki przyrzekł po
przeć słuszne wołanie dziennikarzy o 
jakiś możliwie przyzwoicie zrujnowa
ny d&m i o:., kredyty nn odbudowe te
goż.

Po czym, płacąc szczerością za szcze 
rość, zwierzył sie wicepremier dzien
nikarzom, że „Dziennik Ludowy", or
gan Stronnictwa Ludowego, zagrożony 
jest eksmisją ze strony Konserwato
rium. ,

A przyznaną na nowe pomieszczenie 
ruinę wciąż jeszcze porasta trawa...

. SŁAW

Z ło ty c h  4.323.055
wpłacili czytelnicy na powodzian

OFIARY PIENIĘŻNE 
W.Ż/n.H. zł. 2.970; Klasa V la szkoły 

Powstz. Państw. Ośrodka Kształć. Nauczy
cieli w Dipniach przesyła sumę zł. 370.

OFIARY W NATURZE 
P. Maria Abramczyk: paczką odzieżowa 

(palto damskie brązowe). O-d Ta-dia 1 Sta
sia: paczka odzieżowa (kapturek, szalik, 
bluzka ■wełniana- granatowa, 3 pary buci
ków- m- roczne- dzieci). P. Domańska: pa
czka, odzieżowa (1 para spodni drelicho
wych, 1 bluzka weto. granatowa,,' 1 czapka 
narciarska, 2 p«ary skarpet mę~k. zimo
wych, 3 pary skarp, -disan.sk. przędz, męska 
podkP-s-zul. skarpetki i przędza do cero
wania 2 pasem., 1 miska aluminiowa).

sielskiego, proszone są o zgłosaenie się do 
Prokuratury Sądu Okręgowego w Warsza
wie — Leszno 53/55.

Prokuratura Sądu Okręgowego w Ny
sie prowadzi dochodzenie przeciwko Niem 
cowi Teodorowi Sobocie, synowi Aleksan
dra i Emilii i domu Haszczyk, urodzonemu 
12.XI. 1897 r, w Kujawach, powiat Prudnik, 
członkowi załogi obozu koncentracyjnego 
w Buchenwąldzie, podejrzanemu o znęca
nie się nad osobami w oboaię tym osa
dzonymi.

Wszystkie osoby, posiadające wiadomo
ści o przestępczej działalności Teodora So
boty, winne zawiadomić Prokuraturę Są
du Okręgowego w Nysie z siedzibą w Pru
dniku. /

Kronika polityczna
29 bm, minister Oświaty, dr. Skrzeszew

ski, w obecności wicemin. E, Krassow- 
skiej, przylał delegację profesorów i uczo
nych włoskich, którzy przybyli do Polski, 
celem nawiązania kontaktu tte światem 
naukowym.

K L U B  M Ł O D Y C H  A R T T S IO W
i naukoiDcóiD

W lokalu Domu Wojska Polskiego 
w Warszawie otwarty został Klub 
Młodych Artystów i Naukowców. 
Klub ten powstał z inicjatywy Akade
mickiego Związku Walki Młodych 
„Życie", przy udziale młodych arty
stów i naukowców warszawskich wyż 
szych uczelni.

ką po dokonaniu morderstwa, został
osadzony w więzieniu, skąd zdołał u- 
ciec po ozym ukrywał się u teletypi
stki, Krystyny Wingert oraz u inży
niera Czaczkowskiego. Następnie po
sługując się fałszywymi dokumenta
mi wyjechał na Podhale do Skawiec. 
gdzie skontaktował się z bandą „Mści
ciela". Jako członek bandy brał udział 
w napadach z bronią w ręku na po
ciągi i kasjerów PKP, rabując znaczną 
ilość pieniędzy, łącznie około 4 mi
liony na szkodę skarbu państwa. Po
nadto zamordował członka PPR, prze
wodniczącego komisji wyborczej, wój
ta gminy Czernic, Kazimierza Dziubę. 
. Wróblewski pochodzi ze znanej w 
Krakowie rodziny, ze sfer nauko
wych/

bądź na zadany temat, bądź też na 
temat dowolny. Eksponaty pochodzą 
z 46 krajów. Z Polski nadesłano 
50 eksponatów.

N O W A  P O L S K A
to silny i pewny sprzym ierzenie!
Glos tygodnika czeskiego

PRAGA (PAP). Praski tygodnii
czeski „Tyorba", zamieszczą artyku 

Lini. •Ceiwinkyeg© poświęcony Polsce 
w 'któryńó autof"‘p:sze:

„Nowa Polska — to silny i pewn3 
sprzymierzeniec. Nowa polska armii 
ludowa stanowi dzisiaj wielką ąiłę wo; 
skową. Sojusz z nową Polską oznacz? 
nie tylko polepszenie się sytuacji stra 
tegiczno-geograficznej, ale pewną sili 
wojskową na naszych granicach pół 
nocnych.

25-lecie ZN M S
W roku bieżącym mija 25 lat ot.

chwili rozpoczęcia działalności studen
ckiej organizacji ZNMS. Związek Nie
zależnej Młodzieży Socjalistycznej or 
ganizuje w 25-Ietnią rocznicę istnienia 
swej organizacji uroczystą akademię 
w auli Uniwersytetu Warszawskiego.

Akademia odbędzie się dnia 2 czerw 
ca, przy udziale premiera Cyrankie
wicza, seniora Związku Niezależnej 
Młodzieży Socjalistycznej.

Z E  S I T I A  T A

Ś f  p

z M arcinkow skich  I ro to  M ichałow a Farasiew iczow a
II n o to  JANIKA M ICH EUS

'opatrzona Sw. Sakramentami, po diimglich cierpieniach zasnęła w Bogu dn 
maja 1947 r. przeżywszy lat 56.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w górnym kościele Zbawić'ela w War
szawie dm. a VI ‘godz. K> (poniedziałek? po którym nas .ą,pi przewiezienie zwłok 
na cmentarz Powązkowski do grobu rodzimnaga.

O czym zawie.dccniia:
1*31 >3 1 RODZINA
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Ś. f  p.

W O J C I E C H  B U L C E e S I t *
DSFIUDO „AN.DiRZDJ“

rtporuczmik A. K. batalionu ,jParasol“ , harcearr, Jedyny syn Helepy z Zeman-,.. 
Ik-ów i śp. Stefana, wgiinął śmiercią bohaterską na Starówce w Pówstahtu war* 
sza w ••kim — przeżywszy lat 23. Ekshumowany obecnie z mogiły zbiorowej z cg 
rcd'u Krasińskich. Nabożińaiiwo żałebne odibędre się w kościeie św. Anmy (Aka-" 
dębnicki) dn. 2 czerwca 1.047 r. t. j. w  .peniedz-ihnk. o godz. 10 rano, po którym 
na$iąp'i, wyprowadzenie dtrcgitih nam saczsóków na cmentarz wojskowy na Po
wijakach w- Warszawie do kłwatery po-wztańców .batalionu ./P75S0ł“ . O czym 
zawiadamiają: krewnych, p r z y j k o l e g ó w  1 znajcmygh, pogrążeni -w głębo
kim sm utku:
177103-1 M A T K A , S IO S T T A  I R O D ZIN A

ABD EL KR1M OSIEDLA SIĘ 
WE FRANCJI

KAIR. Przywódca Ryfów, Abd El 
Krim, znajduje się obecnie w drodze 
do południowej Francji po 21-letnim 
wygnaniu na wystpie Reunion.

GROŹNE ROZRUCHY 
W PENDŻABIE

LONDYN. W południowo-wschod- 
tnim Pendżabią w pobliżu Delhi, 50 
wsi zoistało zniszczonych na sku
tek ostatnich rozruchów. Około 
10,000 ludzi jest bez dachu pad gło
wą. Sytuacja aprowizaeyjna jest ka
tastrofalna.

FRANCO ZAPOWIADA 
REFERENDUM

MADRYT. P ro jek t,ustawy wydanej 
przez gen. Franco w sprawie następ
stwa tronu, w, czerwcu będzie przed
stawiony parlamentowi, a następnie 
w liipcu odbędzie się referendum w 
sprawie ustąpienia gen. Franco i obję 
cia władzy przez króla.

Dnia i crerwca 1947 r. w środę o 10-ej 
w kościele Ojców Franciszkanów 
(Zakroczymska) odbędzie' się Msza 
Św, zą duszę śp. żołnierzy Batalio
nu Harc. „Wigry“ poległych w obra
nie Starego Miasta po czym nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na Cmentar§jj 
Powązki (Wojsikowy).

17775-1 KiOMTTET E K S H U M A C Y JN Y  
bat. harc. Wigry*

Dnia, 2 czerwicą tir, o 'goda. lO-e.i, ra -i 
no jako _ w druigą rocznicę" śmierci

Ś. f  p .

Adeli Kozłowskiej z  Suchsisrów
ctóiprawiohe zostanie Nabożeństwo- w  
kościele na Pc*a o zko ch. Zaprasza 
wszystkich, krewnych i znajomych 

Mąż, córka, wnuczka, nie- 
13910-1 bacny syn i rodcina.

ZNIŻKA CEN W ZW, RADZIECKIM
MOSKWA. Radio moskiewskie 

ogłosiło w piątek zniżkę cer) na mę
ki óre artykuły żywnościowe. W 
niektórych częściach Związku Ra
dzieckiego obniżopo cenę mleka, 
masła i jarzyn o 30 — 35 proc. i

„FRAULEIN" POPŁYNĄ DO USA
NOWY JORK. Nowe przepisy łmi- 

gracyjne umożliwiają kilku tysiącom 
„Fraułein" — narzeczonym obywateli 
amerykańskich — osiedlenie się w 
USA. Władze konsularne zezwolą na 
pozostanie niemieckich dziewcząt w 
USA nawet w tym wypadku, jeśli któ
ra ze stron zrezygnuje z małżeństwa.

ARESZTOWANIE SYNA KAISERA
NORYMBERGA., W Norymberdze

aresztowani zostali ks. Fhilipp von 
Hessen — b. kurier hitlerowski, ks. 
August. Wilhelm Pruski — syn kaise- 
ra i gen. bryg. SS, ks. Ernest zu Lip- 
pe-Detmoid, oraz ks. Fryderyk Chri
stian zu Schaumbęrg Lippe, adiutant 
Goebbelsa.

FRANCJA WALCZY 
Z KOLABORACJONISTAMI

PARYŻ. Od chwili wyzwolenia
straconych zastało wet Francji 637 ko- 
1 abor acj onistów. Ponadto skazano 
2.026 na ciężkie roboty, 2.025 — na ze
słanie i 2.128 — na karę więzienia.

DONIOSŁE ODKRYCIE 
W DZIEDZINIE MEDYCYNY

RZYM. Dyrektor Instytutu antyra. 
kowego w Rzymie, prof. Cappelli, wy
nalazł, skuteczny preparat przeciwko 
rakowi oraz innym chorobom zakaź
nym, m. in, gruźlicy.

ZATWIERDZENIE NOMINACJI 
LOWETTA

W A SZYN GTON. Senat zatwierdził 
nominację Roberta Lowetta na stano
wisko pierwszego podsekretarza w 
Dep. Stanu, na miejsce Dean Acheso-
na. ■ * . .



Z jakiej lo książki?
Konkurs Iiteracko-rjjsunkoiny z nagrodami

Listy z Anglii

i n y lo n
królują na B. I. F.

(Od naszego korespondenta)

Rys. 7.
Kupony z odpowiedziami należy przesiać do Redakcji naszego pisma 

(Warszawa, Marszałkowska 3/5) z zaznaczeniem na kopercie na „Konkurs44. 
Kupony należy przesiać wszystkie 10 razem po zakończeniu konkursu.

Nazwisko i Imię =

Adres ______________

Tytuł książki 

Autor

Londyn, w maju.
Po 8-letniej przerwie, spowodowanej 

wojną w tym roku wskrzeszone zo
stały na nowo Targi przemysłu Bry
tyjskiego (British Industries Fair), 
znane tu jako B.I.F.

Jest to wielki ewenement zarówno 
dla przemysłowców angielskich, jak i 
dla kupujących, przybyłych przeważ
nie z krajów zamorskich kolonii i do
miniów, w poszukiwaniu najrozma
itszych artykułów. Europejscy kup
cy, to przeważnie przybysze z krajów 
Skandynawskich, Francji i Belgii. O- 
gółem przybyło 15 tysięcy zagranicz
nych nabywców. Jest to rekord w 
zestawieniu z ostatnimi targami 
przed wojną, gdy liczba cudzoziem
skich klientów wynosiła 7 tysięcy. 
Wielojęzyczny i różnobarwny tłum 
wypełnia codziennie olbrzymie bu
dynki Olimpii i Eals Court‘u. Przez 
pierwsze dwanaście dni wystawa o- 
twarta jest w godzinach rannych i 
popołudniowych tylko dla kupują
cych. Publiczność ma prawo wstępu 
dopiero po godzinie 4-ej.

Ciężki przemysł jest reprezentowa
ny w Birmingham i cieszy się rów
nież dużą frekwencją.

Londyńska część Targów wysta
wia lekkie maszyny do celów biuro
wych, maszyny drukarskie, precyzyj
ne narzędzia chemiczne, mikroskopy 
oscyloskopy, aparaty miernicze. Da
lej x sprzęt lekarski i instrumenty 
chirurgiczne, duży dział optyczny i 
chemikalia. Nie ulega wątpliwości 
że celem angielskich przemysłowców 
w tych dziedzinach jest opanowanie 
rynków, które przed wojną były ob
sługiwane głównie przez przemysł 
niemiecki. Wydaje się również, że 
przemysł zabawkarski postanowił 
pochwycić daiwne rynki zbytu, nie
mieckie i japońskie, i zmienić dawne 
„madę Łn Germany44, lub „Japan“ na 
„madę in Great Britain44. Zabawki to 
jeden z najszerzej reprezentowanych 
działów na wystawie, zajmujący pra
wie połowę gmachu Olimpii. Prze-

Szkielet Dworca Głównego runął!
Z w a lo n o  6 0 0  ton stali

Wczoraj nad ranem dokonano 
zwalenia resztek dawnej kOinsiruk_ 
cji Dworca Głównego.

Główne prace podcięcia konstruk
cji dokonała grupa majstra Wołka 
w czwartek. Robota była b. niebez
pieczna. Każde cięcie osłabiało 
spo.-st;ść ram . stalowych. Każdej 
chwili czterech spawaczy: Dygow_ 
©ki, Zaremba, Mrozowski i Dąbrow
ski mogli znaleźć śmierć pod zwa
łami sta'li.

Dochodzi godz. 5.15. W. dole wy
kopu dokonywane jest ostatnie cię
cie. Niebieskawy płomyk prowadzo
ny wprawną ręką spawacza Zarem
by przegryza stalowe płyty filaru.

Tuż, nad wykopem od strony ul. 
Marszałkowskiej, pochylony • • nad 
wizjerem teodolitu inż. Lipkowski 
śledzi drgania konstrukcji.

Piąta trzydzieści. Szkielet drgnął.
— Natychmiast opuścić zagrożony 

teren — rzuca inż. Lipkowski nie 
odrywając oczu od wizjera.

— Odchylenie, centymetr, dwa, 
trzy —• skanduje.

Koszary w Tczewie
na bursy szkolne

Oddział wojewódzki Towarzystwa 
Bur® i Stypendiów w Gdańsku prze
jął ostatnio od Minie,terstwa Obrony 
Narodowej kompleks budynków' ko
szarowych w Tczewie.

Budynki te zużytkowane będą na 
bursy dla młodzieży 6zkół wszystkich 
typów. Znajdzie w nich pomieszczenie 
ponad 500 uczniów.

Grupy ochronne, milicjanci, roz
biegają się na wszystkie strony. Fo
toreporterzy- uplasowani w bramach, 
za latarniami podnoszą aparaty. 
Ostatni z wykopu wyskakują spa
wacze.

— Odchylenie pięć centymentrów. 
Po minucie odchylenie dochodzi do 
12 cm, i... konstrukcja staje.

— Winda, winda. Nadciągnąć linę. 
Po chwili okazuje się, że winda 
posiada za słabe motory.

W pomoc przychodzą dwa. ciąg

niki, 480 koni mechanicznych. Jed
no mocne szarpnięcie i szkielet po,- 
chyla się w stronę ul. Chan elnej.

Z hukiem wali się 600 ton stali. 
Ziemia wokół drga. Po chwili za
lega znów cisza Miny nie wybuchły. 
Zza obłoków opadającego pyłu 
wyłaniają się kontury szkieletu 
dworca pocztowego przy uL Żelaz
nej. W najbliższym czasie SPB 
przystąpi do ich rozbiórki. Teren 
pod przyszły nowy Dw. Centralny 
niedługo będzie już oczyszczony..

(aa)

i mysi ten bierze pod uwagę potrzeby 
1 i życzenia dziecka od niemowlęctwa 
począwszy, zadowalając najwybred
niejsze gusta chłopców ł dziewcząt 
w domu, ogrodzie czy na pikniku, Ich 
zamiłowania mechaniczne, konstruk
cyjne i sportowe. Zabawki są ładnie 
i solidnie wykonane ł estetycznie roz
mieszczone. Wiele stoisk ma za tło 
ogrody pełne kwiatów.

WYSTAWA RZECZY.^ -f 
NIEDOSTĘPNYCH

W tym dziale, jak zresztą 1 we 
wszystkich innych, najbardziej ude
rza różnica między surową rzeczy
wistością angielskiego życia codzien
nego, a rzeczywistością eksportową. 
W sklepach angielskich widzi się tyl
ko małą część tych przedmiotów, 
które wystawione Są na B.I.F. An
glia dziś żąda ofiar i wyrzeczenia się 
wielu rzeczy nie tylko od dórosłych, 
ale i od dzieci.

Bardzo bogato przedstawia się prze 
mysł tekstylny, który obok zabawek 
jest najlepiej odrodzonym po wojnie 
przemysłem. Producenci prześcigają 
się w kolorach i wyrafinowanych 
wzorach. Wełny 1 jedwabie, materia
ły na obicia meblowe i firanki wy
ruszają na podbój świata mody. 
„Fashion theatre44 — sanktuarium 
modeli demonstruje mnóstwo kreacji 
1 pomysłów angielskich. Anabitne ma
rzenia rywalizacji z Paryżem przy
jęły tu realne kształty. Niemal że 
bezpośrednio po ukończeniu wojny 
prasa angielska dużo miejsca po
święcała możliwościom, jakie otwie
rają się przed angielskim rynkiem w 
dziedzinie modeli. Zachęcano Londyn 
do walki o lepsze z Paryżem. Całe 
armie rysowników modeli i wzorów 
zasiadły do pracy. I dziś oglądać 
można na targach angielskich owoce 
ich wysiłków.

Wystawionó dużo pięknych i inte
resujących kreacji, a sprzedaż ich 
idzie jak po maśle. Czy jednak Lon
dyn zostanie dyktatorem mody trud
no przewidzieć. Entuzjaści twierdzą, 
że tak, wyrafinowani znawcy zaś 
przewidują status quo antę, czyli po
dział władzy między Paryżem, a Lon
dynem. Jedno jest wszakże pewne, że 
w dziedzinie wełny i wełnianych kre
acji kobiecych i ubrań męskich pal
mę pierwszeństwa zachowa Londyn. 
Niedarmo szereg bardzo starych firm, 
produkujących wełniane rzeczy jak 
swetry, bieliznę, płaszcze, kostiumy do 
podróży i sportu, pledy szkockie, 
podaje jako datę swoich narodzin rok 
1744, lub reklamuje się „6 i pół wie
kową służbą „w wełnie44. Istotnie do
świadczenie i tradycja, a może bar
dziej jeszcze walka z chłodem na 
Wyspach Brytyjskich odegrały domi 
nującą rolę w doprowadzeniu tej dzie 
dżiny tekstylnej do perfekcji.

BYLE WIDNIEJ
Bardzo ciekawą częścią wystawy 

tekstylnej jest tak zwana „Hala ko
lorów i światła44. Tu reklamują swo
ją, działalność „Lighfcning Service 
bureau44 1 „British Colour Council44. 
Pierwsze biuro studiów nad oświe
tleniem, udziela porad w sprawie 
oświetlenia szkół, fabryk różnego ro- 
dzaju (zwłaszcza tekstylnych), ulic, 
lokali itp. Drugie — brytyjska porad 
nia używania kolorów czuwa nad har 
monijnym i racjonalnym stosowaniem 
kolorów w odzieży damskiej, męskiej 
i dziecinnej, w urządzaniu lokali, 
mieszkań fabryk, szkół etc. Zwięzłe, 
o jasnym wykładzie napisy, tłumaczą 
cel i doniosłość badań nad równo
czesnym dysponowaniem światłem i 
kolorami. Osiągnięcia w tej dziedzi
nie są rezultatem współpracy arty.
«BB»E»B»BBBi®B*BSEB8»BBgSBRSl?5

Przez halę wystawową przepływają tłumy tondyńczyków.
stów, architektów, inżynierów, oraz 
pedagogów i psychologów. Dwa sto
iska, wyobrażające pokój szkolny i 
fabrykę trykotaży są doskonałą ilu
stracją zastosowania tych nowoczes
nych studiów nad kooperacją światła 
i kolorów. „Światło i kolor umiejęt
nie stosowane, jak głosi plakat, o- 
szczędzają opał, dopomagają w naro
dowym wysiłku do zwiększenia pro
dukcji i dają robotnikowi szczęśliwe 
samopoczucie44, światło zaś i kolor 
stosowane w szkołach, dające nieza
leżnie od pogody wrażenie słońca, 
ułatwiają pracę młodym mózgom i są 
nieodzownym warunkiem „radosnej 
szkoły44.

NYLONY...
Dział tekstylny jest rdzeniem wy

stawy londyńskiej i cieszy się najwięk 
szą ze wszystkich frekwencją. Nie 
można tu pominąć wystawy „British 
nylon spinners44 — t.j. tkackiego prze 
mysłu nylonowego. Zrodzony podczas 
wojny, poczynił ogromne postępy w 
swym rozwoju. Z nylonu wyrabia się 
nie tylko wykwintne pończochy, skar
petki, rękawiczki, krawaty, bieliznę 
i buty, lecz także prześliczne materia
ły. Jedne z nich mają cienkość gazy, 
inne miękkość atłasu, lub efekt bro.

katu, jeszcze inne solidność płótna. 
Nylon jest pochodną plastyku, który 
również udoskonalił się w ciągu o- 
statnich kilku lat, odgrywając donio
słą rolę w przemyśle wojennym. I 
dziś w produkcji przemysłowej plas
tyk ma jak najszersze zastosowanie, 
począwszy od przedmiotów ozdobnych: 
zabawek, grzebieni, pantofli damskich, 
globusów iluminowanych, naczyń, aż 
do małych maszyn tkackich i części 
do samolotów.

B.I.F. wzbudziła ogromny entuz
jazm wśród przybyłych cudzoziemców. 
To co ujrzeli przeszło ich oczekiwa
nia. Są pełni uznania dla osiągnięć 
odradzającego się przemysłu angiel
skiego zaledwie w dwa lata po woj
nie. Duże rozczarowanie wywołuje 
jednak to, że w większości wypadków 
przemysłowcy angielscy nie mogą 
dostarczyć zamówień w krótkim ter
minie. Zimowy kryzys węglowy i trwa 
jące nadal, trudności opałowe hamu
ją rozpęd wytwórczości przemysło
wej.

Główny cel Targów został jednak 
pomyślnie osiągnięty. Wielka Bryta
nia odnowiła swe dawne kontakty i 
nawiązała nowe. A dla polityki eks
portowej jest to ważny krok naprzód.

Antonina Jasińska

DZIŚ ROZPOCZYNA SIĘ

800 dzieci
odpłynie do Danii

W czasie następnej podróży z Gdy
ni m/s „Batory44 zabierze do Kopen
hagi 800 dzieci polskich. Są to dzieci 
najbiedniejszych rodziców, dotkruę- 
nych niedawno klęską powodzi w Pol- 
£>C0*

Ferie w Danii — dzieci zawdzięcza
ją organizacji „Red Barnet („Ratujcie 
dzieci44).

Szarpnięte przez ciągniki resztki konstrukcji dawnego Dworca Główengo 
pochylają się w stronę ul. Chmielnej. Za chwilę runą z hukiem na ziemie.

„Piękno Ziem Odzyskanych w fotografii"
Wystawa Polskiego T-wa Krajoznawczego

ftencow
z Kłodzka

W związku ze wznowieniem repa
triacji wiosennej z pow. kłodzkiego 
odeszły dotychczas trzy .transporty 
Niemców.

Z początkiem czerwca przewiduje 
się dwa dalsze transporty, które zam
kną całkowicie repatriacje Niemców 
z pow. kłodzkiego.

WYJAZD DELEGACJI POLSKIEJ
na kongres Pen Clnbóin

W dniu 30 b.m. wyjechali do Zury
chu na kongres Pen-Clubów delegaci 
Pen-Cluibu Polskiego Michał Rusinek 
sekretarz generalny Pen-Clubu i red. 
A. Watt.

Prezes Jan Parandowski z powodu 
choroby w rodzenie nie mógł na razie 
wyjechać.

Po odzyskaniu prowizorycznej go
ściny w lokalu Stów. Architektów 
R. P. (ul. Młodz, Jugosłowiańskiej 1), 
PoL Tow. Krajoznawcze pośpieszyło 
z urządzeniem wystawy, ilustrującej 
dorobek fotograficzny ostatnich dwu 
lat na Ziemiach Odzyskanych.

Przybyłych na otwarcie gości, powi
tał ob. Beczkowicz, prezes Polskiego 
Tow. Krajoznawczego. Z kolei zabrał 
głos inż. Nowakowski w imieniu 
Stów. Architektów R. P.. które uży
czyło swego lokalu na Wystawę.

Wicemin. Wolski, który w imieniu 
rządu dokonał otwarcia W ystaw; po
dziękował w serdecznych słowach or
ganizatorom za ich inicjatywę i prace, 
stwierdzając, iż impreza ta jest po
żytecznym dopełnieniem „Wystawy 
Przemysłu Ziem Odzyskanych"4.

Fotografie w powiększeniu pocho
dzą ze wszystkich dzielnic zachod
nich, nie wyłączając tych części wy
brzeża Bałtyku, które do nas należa
ły przed 1939 r. W dwu salach w y 
stawowych na parterze oraz westibu- 
lu rozpięto na ścianach ów bogaty 
plon w postaci 250 zdjęć. Ze szczegól
ną pieczołowitością zebrano wszyst

dowa Ziem Odzyskanych z wyraźnym 
zaznaczeniem poszczególnych dzielnic, 
co ułatwia dalsze zwiedzanie. Uwzglę
dniono nie tylko zabytki ' budownic-1 
twa, malownicze zaułki miast i mia
steczek, lecz i krajobrazy pól i oko
lic leśnych, typowych dla. danej miej
scowości. Przydałoby się nieco więcej 
zdjęć z zachodnich miejscowości nad
morskich, gdyż tamtejsze plaże mało 
są jeszcze, spopularyzoWane.

Całość jest zmontowana doskonale 
i spełnia swój cel dydaktyczny.

Dyrekcje szkół powinny zorganizo
wać masowe wycieczki na wystawę,

LE0MA PA8TERMIKA
„R zeź n iew iniątek

(1936 -  1946)
Hnslracie M. Piotrowski
sprzedają

w s z y s t K i e  k s i ę g a r n i .
Cena eąz. zł. 3 0.-
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28 lat pracy PCK. to tyleż lat żywą działalność wykazuje koło za- 
współpracy ze społeczeństwem... wiązane przy Uniwersytecie im Ko- 
Czynnik społeczny bowiem jest de_ peroika w Toruniu, 
cydujący w pracach PCK Funk- Plany na rok 1947 uwzględniają 
cja ta wynika z wielu przesłanek v p erwszym rzędzie wieś, ośrodki 
m. inn. charakteru PCK. jako sto- pracy przemysłowej, przedmieścia 
warzy szema, opartego na zasadzce większych miast
dobrowolności członkostwa, wytycz. W roku bieżącym przewiduje się
Z ?  j S S F  uruchomienie 600 stacji wiejskich,
nie swej działalności. Liczba człon. b9dą p o l u j ą c y m
ków -  2 mil. 70 tys. (w tym 1 mil. y ,san,tarneJ- Uzu:pełnieniem akcji leczenia na wsi363 tys, młodzieży) wskazuje na 
stele wzrastającą popularność tej 
placówki — 1.600 punktów/ lekar
skich obsłużyło 14K’ mil. podopiecz
nych.

Program na rok 1947 bazuje swą 
działalność na kołach dorosłych i 
młodzieży. Jest tych kół dla doro_ 
słych 4.630 i 16.634 młodzieżowych.

Koła młodzieżowe obejmują nie 
tylko młodzież szkól powszechnych, 
ale i ■ szkół średnich, gimnazjów, 

H | liceów i uniwersytetów. Specjalnie

Ruda żelazna i fosforyty
nadeszły do portów polskich

Zapowiedziane jest przybycie di) 
portu szczecińskiego statku „Nysa44 
z transportem szwedzkiej rudy że
laznej w ilości 645 ton przeznaczonej 
dla dentrali Zaopatrzenia Hutnicze
go.

Statek „Nysa44 po rozładowaniu ru-

K ronika łódzka
(Obsługa własna).

NIEDOZWOLONE „ZAPASY44 MĄKI
(kit) Delegatura Komisji Specjalnej 

w ciągu dtnia wczorajszego wykryła 
44.200 kg mąki zmagazynowanej przez 
nieuczciwych piekarzy.

W szczególności odznaczyli się dwaj
____ _____ _______ bracia Franciszek i Ignacy Romanow-

kie fragmenty, świadczące o polsko- | scy, właściciele dwóch piekarni, któ- 
ści ziem zachodnich, a więc stare Orły j rzy ukrywali dla celów spokulacyj- 
na kamiennych rzeźbach, ruiny zam- j nych 36 ton mąki pszennej i żytniej 
ków piastowskich i grobowce Piastów, i pochodzącej z, nielegalnego przemiału.

Na wstępie wita duża mapa poglą-j Obu spekulantów osadzone w w ię-j

zieniu, innych natomiast zatrzymano 
do dyspozycji Komisji Specjalnej. 

OBNIŻKA CEN W RZEMIOŚLE 
(kt) Związek Izb Rzemieślniczych 

polecił podległym placówkom w te*- 
renie przystąpienie do akcji obniżki 
cen wyrobów rzemieślniczych.

W związku z tym przewidziane jest 
zwołanie zebrań, cechowych, na któ 
ryeh omawiana będzie obniżka cen 
usługowych w ten sposób, aby nawet 
ewentualny wzrost ceny surowca nie 
miał wpływu na cenę wyrobu.

dy zabierze transport węgla,do Szwe 
cji.

W Gdańsku rozładowuje się grecki 
statek „Antonis44, który przybył z 
Cassablanki z ładunkiem 10.300 ton 
fosforytów.

W Gdańsku również rozpoczęto 
pierwszy ładunek cementu do Ko
lumbii. Statek „Seaboard Enterprise44 
pod banderą kanadyjską zabiera j Parku Ujazdowskim i

będą t. zw. ambulanse wędrowne.
Na dwu !y go dni owych kursach 

kształcą się wiejskie przodownice 
zdrowa, które jako siły p-jnocnicze 
znajdą pracę w powstających sta
cjach wiejskich. O zainteresowaniu 
wsią — świadczą też liczne nowo
powstałe stacje drogowe na skrzy., 
żowaniaoh szos.

W sobo4ę 31 b. m. zaczyna sią Ty
dzień PCK. po raz trzeci w tym ro
ku. Liczne imprezy i zbiórki orga
nizowane w dniach od 31 maja do 
7 czerwca wzbogacą z pewnością 
undusze tej instytucji.

*  * *

O godz. U-ej odbędzie się w War
szawie uroczysto akademia z czę_ 
ścią koncertową w Teatrze Polskom,

W godzinach popołudniowych ob
jeżdżać będą miasto w udekorowa
nych wozach ekipy sanitarne i mło„ 
izieżowe PCK.

W niedzielę, o g m  10 w gmachu 
PCK. (Piusa 24/26) otwarta będzie 
wystawa prac kół młodzieży W4 
godzinach południowych organizuje 
się atrakcyjne zabawy ludowe w

transport ponad 9.000 ton. stoięgo.
Paderew-

<B)

Dwa rejsy ćwiczebne

„Daru P o m o rza 4*
Statek szkolny „Dar Pomorza44 po / penhagę. Szczecin, Oslo. Powrót dc 

dokonaniu remontu i wyposażeniu w I Gdyni dla wymiany uczniów, nastąpi 
stoczniach gdyńskich udaje się w po- i I sierpnia, 
dróż ćwiczebną w dniu 15 czerwca , , . , , _
bar. zabierając na pokładzie 100 ucz- . Druga podroż szkonia „Daru Porno* 
mów Szkoły Morskiej i 50 Jungów. rza“ przew h feia  jest od 10.VIII do 
Reis „Daru F..-morza44 obejmuje Ko* t5*x *
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3 0 0  TYSIĘCY MŁODZIEŻY
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Masowe praktyki wakacyjne wychowanków
Specjalną troską otacza Min. O- 

śwlaty szkolnictwo zawodowe. U- 
kształtowany wśród zmienionych wa
runków geopolitycznych, gospodar
czych i społecznych nowy typ szko
ły zawodowej otwiera dla zdolnej 
i chcącej się dalej kształcić młodzie 
ży wszystkie szczeble i stopnie kształ 
cenią wyższego.

W obecnym roku szkolnym szkoły 
dokształcające zawodowe przekształ
cono na średnie szkoły zawodowe. 
Ten typ szkoły, dotychczas najbar
dziej upośledzony, uzyskuje należne 
uprawnienia dając młodzieży pracu
jącej już zawodowo i uczącej się 
równocześnie możność przejścia do 
odpowiednich szkół zawodowych typu 
licealnego, a potem do wyższych u- 
czelni. Przygotowywany ustrój szkol
ny przewiduje nawet tworzenie spe
cjalnie dla absolwentów szkół zawó 
dowych skróconego liceum zawodo 
wego 1 — 2 letniego, którego ukoń
czenie dawać będzie te same upra
wnienia jak normalne liceum,

PLAN GOSPODARCZY 
A SZKOLNICTWO

Rozbudowa szkolnictwa zawodowe
go jest ściśle związana z planowaniem 
naszego życia gospodarczego. W pierw 
szym rzędzie planowane jest tworze 
nie szkół przemysłowych, rzemieślni
czych, rolniczych, gospodarczych i 
spółdzielczych. Szkoły zawodowe typu 
iiandlowo-administracyjnego będą rów 
uleż stopniowo rozbudowywane.

W obecnym roku szkolnym istnie, 
je 3.760 szkół zawodowych, w których 
uczy się około 300 tys. młodzieży. 
Jest to przy 24 milionowej ludności 
bardzo już duże osiągnięcie, jeżeli się 
zważy, że przed wojną przy 35 milio 
nowej ludności w Polsce było w szko
łach zawodowych około 210 tys. mło- 
uzieży.

Szkoły zawodowe prowadzone są

Za m e k  w  C zersku
pod opieką SARP-u

Pochodzący z XII w. zamek ksią
żąt mazowieckich w Czersku doznał 
w czasie walk nad Wisłą dużych u- 

kodzeń. Niemcy stworzyli w nim 
; ;den z punktów oporu, budując du- 
zą ilość umocnień ziemnych i wybi
jając w murach otwory strzelnicze.

Obecnie opiekę nad zamkiem ob
jęło Stowarzyszenie Architektów R. 
P. i na miejsce wyjechała z ramienia 
SARP specjalna komisja, której za
daniem jest dokonanie pomiarów oraz 
l pracowanie metod konserwacji za
bytkowych murów.

fą g e l przydziałowy
i.ie podrożeje

W wyniku interwencji KCZZ na
stąpiło porozumienie między zaintere
sowanymi ministerstwami w sprawie 
sprzedaży węgla, wydawanego na 
kartki przez Ministerstwo Aprowiza
cji, po starej cenie, tj. obowiązującej 
przed 1 kwietnia 1947 r.

Kupcy detaliczni nie mają prawa, 
mimo podwyżki taryfy komunikacyj
nej, zmieniać ceny węgla, gdyż po
przednia marża i tak zapewnia im go
dziwy zysk. KCZZ wzywa wszystkie 
związki zawodowe do przeprowadze
nia energicznej kontroli handlu wę
glem i niedopuszczania do spekula
cyjnej zwyżiki cen.

obecnie nie tylko przez Ministerstwo 
Oświaty, lecz i przez inne minister, 
stwa. W najbliższych latach przewi
duje się taką rozbudowę szkolnictwa 
zawodowego, aby ogarnąć kształce
niem zawodowym przeszło 600 tys. 
młodzieży.

Przy szkołach tworzone będą bur
sy ł internaty dla młodzieży pozasto- 
łecznej. Ponadto na rok 1947/8 pro 
jektowane jest udostępnienie szkole
nia zawodowego dorosłym. W tym 
celu uruchomione będą kursy krótko
terminowe dla dorosłych i młodzieży 
opóźnionej w nauce. Ponadto na tere
nie przeważnie wsi — zakładane będą 
szkoły z własnymi warsztatami.

RADY OPIEKUŃCZE
Organizowane będą przy szkołach 

zawodowych Rady Opiekuńcze czuwa
jące nad całokształtem szkolenia za
wodowego na poszczególnych tere
nach. W skład Rad Opiekuńczych 
wchodzić będą delegaci: sfer gospo
darczych organizacji zawodowych, 
zainteresowanych zjednoczeń lub cen
trali gospodarczych, zakładów pracy, 
Koła Rodzicielskiego i absolwentów 
szkoły. Niezależnie od tego przy Ku 
ratorlach szkolnych powstaną Okrę 
gowe Rady Kształcenia Zawodowego, 
a przy Ministrze Oświaty Państwowa 
Rada Kształcenia Zawodowego, która 
na szczeblu centralnym będzie miała

za zadanie współdziałać w skoordy
nowaniu całego zagadnienia rozwoju 
oświaty zawodowej.

Już w tym roku na szeroką skalę 
stosowaną formą związania szkoły za
wodowej z życiem gospodarczym bę
dą wakacyjne praktyki uczniowskie. 
Prace w tym kierunku zostały prze
prowadzone 1 nasza młodzież z odpo
wiednich klas i typów szkół zawodo
wych uda się na praktyki wakacyjne’, 
głównie do przemysłu państwowego 
na Ziemie Odzyskane.

Skuteczność reformy szkolnej wy
maga dokształcania i przeszkolenia 
dziesiątków tysięcy nauczycieli. Cho
dzi przede wszystkim o uzupełnienie 
wiadomości nauczycieli szkół po
wszechnych, którzy nauczają w VI, 
VII i VIII klasach. szkoły powszech
nej. /

W ciągu lipca i sierpnia odbędzie 
się ponad 80 centralnych ogólnopol
skich kursów programowych, które 
ogarną ponad 6 tys. nauczycieli szkół 
powszechnych i średnich. (B)

Zablokowane należności i depozyty w USA
osób i firm polskich
m o g ą  b y ć  z w o l n i o n e

Narodowy Bank Polski podaje do 
wiadomości, że na podstawie umo
wy między Rządem Polskim a Rzą
dem Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej, Polska została zaliczona do 
krajów objętych amerykańskim ze 
Zwoleniem generalnym.

W myśl tego zezwolenia zabloko
wane uprzednio pozostałości na ra
chunkach obywateli i firm polskich 
w bankach amerykańskich mogą być 
zwolnione, o ile Narodowy Bank Pol
ski, upoważniony do tej czynności 
przez Ministerstwo Skarbu, w każdym 
poszczególnym wypadku skonstatuje 
i potwierdzi, że żaden obcy kraj (da
wniej nieprzyjacielski) nie był i nie 
jest zainteresowany w danej sumie

Trzech a M a t ó ®  na łamie oskarżonych
za udział
w nielegalnej akcji psdiiemnej

Rejonowy Sąd Wojskowy w War
szawie rozpatruje sprawę ośmiu ci

ska r żony ch członków nielegalnej „Or 
ganizacji Polskiej". Oskarżeni nale 
żeli ponadto do NSZ lub WiN i od
powiadają za dążenie do usunięcia 
przemocą Krajowej Rady Narodowej, 
Rządu Tymczasowego, a później Rzą

Pracownicy szkól wyższych
organizują związek zawodowy

W sali Klubu Oficerskiego Sztabu 
Generalnego W.P. w Warszawie od
była się pierwsza ogólnokrajowa na
rada pracowników szkół wyższych, w 
której wzięli udział delegaci wszyst
kich ośrodków uniwersyteckich z ca
łego kraju Celem narady było rozwią
zanie problemu, czy należy zawiązać 
oddzielny związek zawodowy pra
cowników szkół wyższych/ czy powo-

P o t r z e b n i
od zaraz K 4531.0

REFEIEIC
nas enny

i warzywno-owocowy
„SPOŁEM", Wydział Rolniczy, 

Warszawa* ul. GRAŻYNY Nr. 13.

lać sekcje o szerokiej autonomii w 
ZNP.

Narady zagaili imieniem KCZZ se
kretarz Sokorski. Na wniosek rektora 
Raabe, postanowiono traktować kon
ferencję jako informacyjną.

Ożywiona .dyskusja wykazała cał
kowitą zgodność co do powołania do 
życia związku zawodowego Pracowni
ków Szkół Wyższych i Instytutów Na
ukowych.

Powołano komitet organizacyjny 
który nie tylko zajmie się przygoto
waniem przyszłego zjazdu, ale opra
cuje wytyczne dla dalszej poprawy < 
sytuacji materialnej członków nowo
powstającego związku.

du Jedności Narodowej i zagarnięcia 
władzy.

Poza tym Jerzy Zakulski, Konrad 
Dybowski i Władysław Dybowski po
zostają pod zarzutem uprawiania dzia
łalności szpiegowskiej. Obok nich na 
ławie oskarżonych zasiadają — Wi
told Bayer, Franciszek Wąs, Stani
sław Morawski, Mieczysław Sysło i 
Roman Załucki. Wśród oskarżonych 
jest trzech adwokatów, z których naj
wybitniejszym jest Witold Bayer.

Wszyscy oskarżeni byli członkami 
OIP na najwyższym poziomie wtajem
niczenia „Z", byli uczestnikami Ko 
mitetu Wykonawczego OP i brali u- 
dział w pracach Komendy Głównej 
NSZ. Szczególnie oskarżony Bayer 
był w stałym kontakcie z przywódcą 
OP Sobocińskim, pseudonim „Bum", 
z komendantem głównym NSZ i człon 
kłem Komitetu Wykonawczego OP 
gen. Broniewskim, ps. „Bogucki", za
stępcą komendanta głównego NSZ 
Kasznicą, ps. „Wasowski", szefem 
sztabu NSZ Fobochą, ps, „Miachol", 
komendantem obszaru wschodniego 
NSZ Ostromęckim, ps. „Mirski" i in
nymi wybitnymi członkami NSZ i OP, 
znanymi z poprzednich procesów po
litycznych.

Według aktu oskarżenia, Bayer 
winien jest wydawania instrukcji 
prowadzenia dalszej pracy organiza
cyjnej i przechowywania w mieszka
niu prywatnym archiwum „Organiza
cji Polskiej".

Rozprawie przewodniczy ppłk. Jan 
Hryckowian, oskarża przedstawiciel 
Naczelnej Prokuratury Państwowej 
mjr. Mieczysław Dytry. Bronią adwo
kaci — Rettinger, Wasilewski, Ko
łakowski i Burski.

Rozprawa potrwa kilka dni.

majątkowej. Analogiczne przepisy otf*> 
noszą się do papierów wartościowych 
zdeponowanych w bankach amerykań
skich na imię obywateli polskich, jak 
również do wszelkiego majątku in
nego rodzaju, stanowiącego własność 
obywateli i firm polskich, znajdują
cych się na terytorium Stanów Zje
dnoczonych A. P. I zablokowanego na 
podstawie odnośnych zarządzeń Rzą
du Stanów Zjednoczonych.

Polskie osoby fizyczne 1 prawne, 
pragnące, w myśl tego postanowie
nia poczynić starania o odblokowa
nie swych aktywów w Stanach Zje
dnoczonych, winny do dnia SI grud
nia 1947 r. skierować do Wydziału 
Zagranicznego Narodowego Banku 
Polskiego (Warszawa, ul. Fredry 6) 
pisemne wnioski, w których należy: 

podać nazwę banku amerykańskie* 
go lub banków amerykańskich, w któ
rych dany r-k lub depozyt się znaj
duje,

wymienić kwotę salda na r-ku lub 
sumę 1 rodzaj papierów złożonych do 
depozytów w tych bankach,

oświadczyć, czy 1 od jakiego czasu 
wnioskodawca jest wyłącznym wła
ścicielom danego r-ku lub depozytu 
lub wymienić osoby zainteresowane 
w danej pretensji.

Dzień 31 grudnia jest terminem 
ostatecznym dla składania wniosków’ 
w sprawie zwalniania kapitałów.

W interesie posiadaczy leży Jak naj- 
spieszniojsze składanie tych wniosków.

m e l o m a n a

Fortepian uratow any

1.000 gorzelni więcej
niż przed wojną

Przed wojną Polska posiadała 1500 
gorzelna Obecnie nasz stan posiada
nia gorzelni zwiększył się do ponad 
2.500 zakładów, jakkolwiek w ostat 
niej kampanii czynnych było tylko 
1.020 gorzelni. Zjednoczenie Gorzelni

S M O Ł Ę
UJ beczkach i cysternach 

dostarcz natychmiast
„Wosia”, Katowica, fc oaiuszki 12. K 4592-u

40 milionów złotych
daty w ydaw nictw a Z w. Skarbow ców

Zarząd Główny Zw, Za w. Pracowunkófw ja wydala dotychczas ;i tej d*<edńny 4 
Skarbowych powcoJ do żyda specjalną ! kompletne teraj, w dr u* u znajdują się 
Sekcje Wydawniczą powierzając jej kie- | dalsze 4 zaś w o-praoowaniiu 2 następne, 
rown,łatwo dotychczasowemu sekretarza- Wydano prawo celne i przepisy wykonaw-
wi generalnemu^ ab Bukatemu.

W pierwszym okresie pra.ca Wydawni
cza Sekcji ograniczała się do wy dawania 
pisma „Glos Skarbo-wcs"' oraz druków do 
użytku rwiąokowego. w następnym okre
sie budżetowym 1946,47 powo.any zestal 
Komitet Redakcyjny Biblioteki Prawa Po
datkowego, na którego czele stanął podse
kretarz stanu w Ministerstwie Skarbu 
mgr. Tadeusz Dietrich. Komitet postano
wił ująć całość fermato ego i materialne
go prawa poda ko w ego w poszczególnych 
tomach biblioteki w usystematyzowanym 
opracowaniu tekstów 1 komentarzy. Setoc-

cze jako pierwszy tom zbioru przepisów 
celnych W*nc w o  no równica wydaw
nictwa lachowego miesięcznika „Cza-so- 
pnirno Skarbowe".

Remanent ksiąg uproszczonych i podat
kowych przedstawia wartość ponad 2 mi- 
ISortow zł. zaś przewidywany dochód z 
wydawnictw do końca 1947 r. wynosi oko 
!o 40 mit onów z1.

Finansowe osiągnięcia Sekcji Wydaw 
niiozej umożliw Wy związkowi zakup Kleru- 
choinieści 1 w Ciechocinku oraz p-oiiwoi’Hy 
na zakup ruchomości do domów wypo
czynkowych.

Rolniczych planuje uruchomienie w 
bs% 1.300 zakładów.

W Instytucie Technologii Rolnej 
Uniwersytetu Wrocławskiego wykłada 
obecnie dawny zespół profesorski 
Państwowej Szkoły Gorzeimiczej z 
Dufblan pod Lwowem Wykłady obec
nie prowadzone przygotowują słucha
czy na stanowiska kierowników go
rzelni Podobne kursy zorganizowane 
zostały przy Uniwersytecie Poznań
skim, Dla doszkalania obecnie pracu
jących kierowników przeprowadzone 
będą rn im. kursy W Czernichowie, 
Krakowie i Bydgoszczy. •

P r a c iiw n ic y  S ł u ż b y  Z d ro w ia
itmszćj się rejestrować

Nie wszyscy lekarze, ickarie-denty 
farmaceiucii, pialęgnlatlki, potożne, felt

ickarre-demty s>a, 
Ulotne, felcze

rzy i technicy dentystyctzai zaucjewtiyt îoaiii 
się w Staro,śliwach Grodtzikiich w tayśl roz- 

M?n. Złdr*4wi« z do. 19.X.1946.
Obecnie rejestrację prowadzi Wydz. Kon

troli Lekarskiej 1 Farmacsiutyemej, Baga
tela ,io, V piętro, do kerńca ma,Ja. Po tym 
teirimiinie nlerarejabrowani pociągnięci bę
dą dc odipowtedziainotlci sadowej. Prze- i 
widywana Jest kara areaizuu do 3-ch mie- 
wiięiciy lub kara grzywny do 3.009 zt Jako 
kara dodatkowa może być otrreemona utra
ta prawa wykonywania zawodu na o{kros 
2 lat.

Spotkałem niedawno znajomego 
profesora muzyki, który- obecnie w y
kłada w jednej ze szkół muzycznych 
na Ziemiach Odzyskanych. Mówię pa
nu — powiedział to trakcie rozmo
wy — że demokracja wyzwoliła nur
tujący w narodzie pęd do muzyki. 
Codziennie nieomal przychodzą do 
mnie dorośli ludzie, poważni kupcy, 
rzemieślnicy, pragnąc się uczyć la na
szej szkole gry na fortepianie.

Nie spodziewałem się, że szybko da
ne mi będzie zaznajomić się z kuli
sami tej masowej melomanii.

$* *
Spotkałem go po południu w miej

scowości W. na Ziemiach Odzyska
nych, jak śpieszył gdzieś, niosąc pod 
pachą wielki plik nut. Pamiętając 
jeszcze z dawnych lat naszej znajo
mości, że jest niemuzykalny jak no
sorożec i że śpiewane przezeń w w y
jątkowych okazjach pyosenki znamio
nowało wszystko, oprócz melodii i ryt 
mu, zdziwiłem się niepomiernie. -

— Handlujesz nutami? — zapyta
łem, znając jego żyłkę kupiecką.

— Gorzej — westchnął ciężko, —- 
idę właśnie do szkoły muzycznej i 
uczę się tam gry na fortepianie.

— Zwariowałeś? W twoim ■ wieku 
i przy twojej absolutnej niemuzykal- 
ności? Cóż ci do głowy strzeliło 
nagle?

— Chodźmy na piwo — pociągnął 
mnie za rękaw — wyłuszczę ci wszy
stko akuratnie.

Nad pienistym kuflem piwa rozwią
zał mu się język.

— Widzisz, miałem u siebie ponie
miecki fortepian Stał sobie spokoj
nie, nie wadził nikomu, czasem jak 
goście się zjechali, to przespał się 
ktoś na nim W pudle żona trzymała 
przeznaczoną do prania bieliznę, jed
nym słowem, sprzęt był użyteczny, 
pomijając już to, że gdy sąsledzi 
wieczorem zbyt głośno nastawiali ra
dio, fortepianem dawaliśmy im kon
trę.

— Wszystko rozumiem, ale co to 
ma wspólnego z nutami i twoją nau
ką muzyki? — przerwałem mu wą
tek.

— Czekaj, dojdę i do tego. Otóż 
pewnego dnia przyszło do mnie 
dwóch panów z Urzędu Likwidacyj
nego. Spisali i oszacowali wszystkie 
moje poniemieckie meble, ruchomo
ści i t. d. jak i innych. Wszystko 
było w porządku aż do fortepianu. 
Kto w rodzinie gra na tym instru
mencie? — pyta jeden. Nikt nie gra, 
mówię, bo po co ma grać. Kolonialni 
kupcy jesteśmy, a nie muzykanci. To 
nie macie, obywatelu, mówi ten dru
gi, prawa do instrumentu. My tu, 
mówi, za trzy dni jeszcze raz przyj
dziemy i jak nie przedstawicie nam 
dowodu, mówi, że ktoś w rodzinie 
na fortepianie gra, albo że dzieci się 
uczą na nim grać, to my, mówi, w 
taki sposób fortepian zabierzemy.

— Cholera mnie brała. Dwa lata 
fortepian stał i było dobrze. Do me
bla _się przyzwyczaiłem, a teraz na
gle zabierać chcą. Umyśliłem sobie, 
jak okazja podejdzie, fortepian do 
'Warszawy wypchnąć, tam sprzedać 
i za te pieniądze lodówkę do inte
resu kupić.

— I wszystko by przepadło, gdyby 
nie rzeźnik z przeciwka. Poradził mi. 
Zapisz się pan do muzykalnej szkoły 
tak jak ja dla ratowania mojego 
fortepianu żonę zapisałem. Jako li
cząca się muzyki młodzież będziesz 
pan miał prawo do instrumentu.

— Cóż było robić, zapisałem się. 
Trzy razy w tygodniu chodź, z nu
tami do szkoły i ćwiczę. Jeszcze zniż
kę tramwajową mam. Takich jak ja 
jest tam ze dwudziestu. Sami po
ważni ludzie. Ratują, rozumiesz, 
swoje fortepiany.

— Ale przyjdź do mnie wieczo
rem — dorzucił zachęcająco. — Po
słuchasz jak gram już lewą ręką 
piosenkę o naszej Warszawie. Przyjdź 
na pewno.

Czyż mam dodawać, że z zaprosze
nia nie skorzystałem, przecież ja nie 
mam fortepianu do ratoiuauia, by się 
poświęcać. A profesora jak spotkam, 
nie będę wyprowadzał z błędu, że w 
narodzie wyzwolono pęd do muzyki.

erjot.
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doktór wpadł jak
Jerzy Lipiński 6)

S  P O  T  K A  M Y
W A S  '

O  Ś W I C I E
ipor. Łuczyński i Jego przyjaciel dr. Szczepański 

.z Dieppe odpłynęli do Anglii. Porucznik został już przy
jęty do stuu-by w m arynarce, przebywając czasowo w 
obozie przejściowym w Plymouth. Starania dir Szczepań
skiego o służbę na okręcie dały również pomyślne wy
niki 1 Jako już ieikarz okrętowy, przyjeżdża do swego 
przyjaciela do Plym outh.

„Kuje, kuje" — utwierdził się w swym przekonaniu 
Szczepański, i zaśmiał się szeroko.

— Andrzej...
' Łuczyński, jakby wyrwany ze snu, chwilę patrzył 
nań nieprzytomnie, wreszcie zerwał się i krzyknął 
uradowany:

— Józek, a skąd ty tu?
— Przyjechałem w odwiedziny — rzekł tajemniczo 

doktór.
— Siadaj, siadaj... Na długo?
— Hm, nie wiem... Zależy, jak mnie przyjmiesz. 

Jeśli dobrze, choćby na miesiąc.
— Za kilka tygodni idę na flotę, zostań u mnie do 

lego czasu. Ale, co u ciebie słychać? Chłopie, gdzieś 
się podziewał tak długo? Nic nie pisałeś. Opowiadaj, 
opowiadaj — mówił Łuczyński podsuwając mu krzesło.

Szczepański usadowił *ię wygodnie, rozprostował 
kolana i zerknął na przyjaciela.

— Byłem w Szkocji, w Greemtown, wtedy, jak po
żegnaliśmy się pojechałem do Londynu do Admiralicji, 
niestety... '*

_Tak, wiem — opuścił głowę Łuczyński. — Wiel

ka szkoda, myślałem, że całą wojnę spędzimy razem 
na jednym okręcie... Zresztą, może to i lepiej dla cie
bie. Będziesz mógł praktykować i specjalizować się 
w chirurgii. Chciałeś przecież? Nic nie stanie ci na 
przeszkodzie.

Szczepański zerwał się z krzesła:
— Nie będę się specjalizować! Nie będę. Pal sześć 

całą medycynę i moją karierę lekarską. Idę z tobą na 
okręt... — wykrztusił wreszcie z ulgą, jakby tajemnica 
poczęła mu zawadzać. Zostałem przyjęty do korpusu 
lekarzy Marynarki Wojennej.

Tu Szczepański jednym tchem opowiedział o szczę
śliwym zakończeniu trudności.

Po podwieczorku doktór, zmęczony podróżą, po
szedł odpocząć, a Łuczyński znów siadł z książką na 
werandzie. Wieczór był pogodny i piękny. Od niskich 
pól i krzewów szedł zapach świeżej zieleni i szczebiot 
ptactwa.

Nauka i ISirł A
Porucznikowi niesporo widać szła nauka. Zaczerp

nął głęboki haust powietrza i leniwie odłożył książkę. 
W tej pozie, nieco później, zastaj go Szczepański. 
Uśmiechnąwszy się pobłażliwie, siadł obok.

— Stosujesz najtrudniejszą metodę. W ten sposób 
nie nauczysz się języka.

— Dlaczego? Właśnie, że się nauczę — obruszył się 
Łuczyński.

Doktór chrząknął tajemniczo.
— Znam inną metodę...
— Myślisz o nauczycielce?...
— O nauczycielce? — powtórzył jak echo Szcze

pański — i tak i nie. Czy znasz jakąś Angielkę?
— Nie.
— Widzisz, to bardzo źle! Bardzo źle... Człowieku, 

przecież reżimowa to podstawa nauki każdego języka.

— Nie wątpię...
— Najważniejsza jest konwersacja. Konwersacja 

interesująca cię i pociągająca, konwersacja z kobietą.
— Doskonale, ale, jak można prowadzić konwer

sację nie znając języka? — sprzeciwił się Łuczyński.
— Znajomość języka? To niepotrzebne, przynaj

mniej na początku. Potem jakoś pójdzie, ułoży się. By 
zacząć, trzeba niewiele. Wysiarczy kilka powledzbń, 
jak: „Very nice'", „good morning", „lovely weather ‘...

— I „good night" — przerwał mu Łuczyński.
— Nie drwij — obraził się doktór — wszyscy tak

robią. Poznają młodą osóbkę i z nią wspólnie studiu
ją jfęzyk. ,

— Zgoda. Nie lubię jednak czuć się jak małe dzie
cko, nie umiejące wyrazić najprostszej myśli.

— Nie jest to takie trudne. Nauka jest prosta: 
Idziesz na spacer i pytasz „Co to jest... what is it?", 
ona odpowiada. Ty, oczywiście nic nie rozumiesz, 
prosisz zatem, by napisała na karteczce. Czytacie sło- 
wo*razem, raz, potem — drugi. Gdy danego słowa nie 
znasz, zaglądasz do słownika... Wkrótce czynisz po
stępy, czytacie razem na głos gazetę lub książkę, łatwo 
napisaną... Twoja towarzyszka cię poprawia. Znużeni 
nauką idziecie do teatru, do kina...

— Sądzę ,że sposób jest dobry na krótką metę. Bar- 
dzą szybko znudzi się jej to?

— Twoja sprawa, by się nie znudziło. Musisz ją, 
hm, zająć, zabawić — uśmiechnął się szelmowsko 
doktór.

— Głupiś, zresztą i to nie na długo wystarczy.
— Wtedy zmieniasz znajomą.
— I zaczynam od początku?
— Mniej więcej.
— Nie odpowiada ml.
— Spróbujmy. Jutro będziemy mieli nauczycielki 

zapewnił go doktór.

W kilka dni po tej rozmowie 
bomba. 1

—- Mam, mam!
-i- Co masz? — 

zapytał Łuczyński, 
nic nie pojmując.

— Znalazłem. Ju
tro przedstawiam ci 
dwie „nauczyciel
ki".

Następnego dnlrr 
Łuczyński rzeczywi
ście został przedsta
wiony przez dokto
ra dwom młodym 
paniom. Łuczyński 
jąkał się i czerwie

nił, a doktór do takich przedsięwzięć „zaprawiony" 
w Greentown plótł bez opamiętania. Śmiał się przy 
tym i kręcił jak fryga, a rozmawiał za dwóch.

Pożegnali je wieczorem.
— Prawda, jak było przyjemnie? — pytał Szcze

pański, odprowadzając wzrokiem niknące na zakręcie 
figurki znajomych.

Łuczyński uśmiechnął się kwaśno. /
— Dość przyjemnie. Czułem się jńk na cenzuro

wanym.
— To minie — pocieszył go doktór.
Następnego dnia lekcja powtórzyła się. Zakłopota

nie Łuczyńskiego minęło, a po kilku tygodniach, ku 
swemu zdziwieniu, poczynił postępy, może jednak 
i dlatego, że w dalszym ciągu godziny całe przesiady
wał nad książką. '

— A widzisz! Metoda nie zawodzi — triumfował 
Szczepański. — Mówisz, jak rodowity Anglik. Dosko
nała metoda i, zgodzisz się, że nie kłopotli wa...

— To się jeszcze okaże — mruknął do siebie Łu
czyński D c n.
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Ogólnie zatem biorąc nie należy 
5 nie można upatrywać przyczyny 
wzrostu cen w braku, podaży towa
rowej, co nie oznacza oczywiście, 
że głód towarowy jest już zlikwido
wany całkowicie.

Analizując z kolei import towarów 
z zagranicy Minister wskazuje, że 
Wbrew niesłusznie rozpowszechnio
nej opinii, import towarów z za
granicy nie odbiega znacznie od 
poziomu z roku ubiegłego,, a  więc 
i tu nie można szukać przyczyny 
wzrostu cen.

Przemówienie ministra H. Minca
na plenum Sejmu Ustawodawczego
chodów podatkowych i do właści
wego ujęcia istotnych dochodów, nie 
powinno być uważane za uderzenie 
w .solidne, trwałe, prowadzące ucz
ciwie księgi firmy.

Druga grupa ustaw ma na celu 
Zajmując się z kolei zagadnieniem ) ujawnienie kapitałów^ które Zechcą

Wydatków na inwestycje, mówca 
stwierdza, że z 28 miliardów inwe- 
stycyj przemysłowych w roku bież. 
—9 miliardów przeznaczonych jest 
na przemysł węglowy, stanowiący 
podstawę naszego, importu surowców 
i żywności. 30% inwestycyj prze
mysłowych przeznaczono na Ziemie 
Zachodnie. Pozostałe inwestycje nie 
wszędzie pokrywają nawet normal
ną amortyzację przemysłową i po.~ 
wstaje nawet wątpliwość, czy nie 
mamy dalej do czynienia z proce
sem dekapitalizacji podstawowych 
gałęzi przemysłu. Poziom inwe
stycyj przemysłowych nie może więc 
budzić — stwierdza mówca — wąt
pliwości i nie może być traktc,wa_ 
ny, jako przyczyna wzrostu cen .

Trzy istotne p rzp zyn y drożyzny
Pozostają trzy istotne przyczyny 

praktyczne, które widzi każdy czło
wiek pracy w Polsce. Są to:

1) nadmierna siła nabywcza czę
ści warstw pośrednich w mieście i 
na wsi, nie drenowana dostatecznie 
podatkami,

2) brak właściwego pozytywnego 
Ujścia dla części kapitałów, nagro
madzonych w sektorze prywatnym i

3) dezorganizacja w handlu i brak 
wszelkiej kóntroli w tej dziedzinie.

Program Rządu, mający na celu 
usunięcie tych trzech przyczyn, 
dzieli się na trzy grupy ustaw:
1 ustawy, dotyczące spraw skarbo

we -p o da tkowy ch, a mające na 
celu drenowanie nadmiernej siły 
nabywczej klasy pośredniej w mie
ście i na wsi,

2 ustawy, dotyczące ulg inwesty
cyjnych, celem stworzenia możli

wości pozytywnego użycia kapita
łów, nagromadzonych w sektorze 
prywatnym;
3ustawy, mające na celu organi

zację i kontrolę handlu.
Jedyny podatek 
który ońdąża wieś

Minister omawia następnie każdą 
z tych trzech grup ustaw. Ustawa 
o nadzorze nad wymiarem i pobo
rem podatku gruntowego spowodo
wana jest słabym ściąganiem tego 
podatku przez samorządy. Jest to 
wfetclwie jedyny podatek, obciąża, 
jący wieś i złe jego funkcjonowanie 
powoduje szereg ujemnych zjawisk.

Ustawa przewiduje powołanie ko
misarzy, którzy będą mogli spra
wować nadzór rządowy przy usta
laniu tego podatku, a w pewnych 
wypadkach — korzystać ze specjal
nego aparatu poborców społecznych. 
Ustawa przewiduje również możli
wość zamiany wymiaru gotówko
wego podatku w niektórych wypad
kach na wymiar w zbożu.

Dalszta ustawa z grupy skarbowej 
dotyczy obywatelskich komisji po
datkowych i t. zw. lustratorów spo
łecznych. Ustawa ta ma na celu 
walkę z notorycznym objawem ma
sowego ukrywania dochodów i fał
szowania ksiąg handlowych. Walce 
tej normalna procedura skarbowa 
nie może podołać. Minister podkre
śla , że dążenie do wzmożenia do-

w produktywny sposób działać na 
pożytek całości gospodarki narodo,- 
wej.
■ Znaczna część tych kapitałów nie

wątpliwie skorzysta z tych możli
wości i znajdzie zatrudnienie w bu
downictwie mieszkaniowym, impor
cie towarów z zagranicy, w tworze
niu przedsiębiorstw na Ziemiach 
Zachodnich. Jest to bowiem ostatnia 
szansa., otwierająca takie możliwo
ści dla ukrytych dotyehcaas kapita
łów, które i tak prędzej czy później 
usprawniony aparart kontroli skar. 
bc»wej zmusi do ujawnienia się bez 
tydh dobrodziejstw, jakie daje usta
wa.

Ustawa o podniesieniu czynszów 
m ieszkaniow ych

Minister podaje tu do wiadomości, 
że Rząd zamierza wnieść do Sejmu 
również prcijekt ustawy o podniesie

niu czyisizóiw mieszkaniowych z tym, wziętych ostatnio przez Radę Mi-
że czynsze dla całego świaita pracy 
pozostałyby nienaruszone (oklaski).

Trzecia grupa ustaw dotyczy or
ganizacji kontroli handlu. Ustawa 
o zezwoleniu na prowadzenie przed
siębiorstw handlowych i zawodowe 
wykonywanie czynności handlowych 
ma na celu przeprowadzenie selek
cji wśród kupiectwa i oddzielenie 
■û nciwycih kupców od nieuczciwych 
elementów, które znalazły się wśród 
nich po wojnie. Ma to być przepro
wadzone w ścisłym porozumieniu z 
samorządem gospodarczym i ze 
zrzeszeniami kupieckimi.

Ustawa o nadzwyczajnych pełno
mocnictwach dla Rządu w zakresie 
zwalczania drożyzny dotyczy zagad
nienia ustalania i kontroli cen i ma 
na celu stworzenie aparatu dla usta
lania cen w postaci komisji noto-

njistrów w zakresie polityki gospor 
darczej.

Pierwsza z tych uchwał przewi
duje rozszerzenie kompetencji i za
kresu działania Funduszu Aprowi- 
zaęyjinego. Doświadczenie wykazało, 
że dotychczasowe metody zakupu 
zboża i artykułów żywnościowych 
są niedostateczne, czego przyczyną 
jest niewątpliwie niedowład hurtu 
zarówno spółdzielczego, jak i pań
stwowego i prywatnego. Podstawą 
uchwały o Funduszu Aprowizacyj- 
nym jest dążność do bezpośrednie
go zetknięcia Funduszu z dołowym 
aparatem spółdzielczym, państwo
wym i prywatnym.

Organizacja Funduszu Aprowiza- 
cyjmego na podstawie nowej uchwa
ły Rady Ministrów jest obecnie 
przeprowadzana w całej pełni w

wań i komisji cennikowych oraz i  szeregu województw. Zasady współ.
aparatu dla kontroli cen w postaci 
komisji kontroli społecznej przy 
Radach Narodowych. Ustawa ta za
wiera również przepisy o ostrych 
i bezwzględnych sankcjach karnych.

Po zreferowaniu przedkładanych 
Sejmowi ustaw, minister przechodzi 
do krótkiego omówienia uchwał, po

działania Funduszu z organizacjami 
spółdzielczymi zo/stały uregulowane 
w czasie pertraktacji ze Związkiem 
Gospodarczym „Społem" i przed
stawiciele Funduszu Aprowizacyj- 
nego zawierają kontrakty bezpośred
nio z dołowymi spółdzielniami.

Druga uchwała Rady Ministrów do-

Wędrówki po Polsce

Pęd rolnika
(O d  naszego specjalnego w ysłannika)

tyczy domów towarowych. Doświad
czenie trzech niewielkich domów to
warowych, które od paru tygodni 
istnieją na Śląsku wykazało,' że jest 
to skuteczna forma walki o utrzyma
nie cen, która jednocześnie zapewnia 
wielki zysk dla Państwa. W przecią
gu miesiąca dochód netto tych domów 
towarowych wyniósł 18 proc. w sto
sunku do obrotów, przy zachowaniu 
ustabilizowanych cen, znacznie niż
szych od rynkowych.

Jednocześnie Ministerstwo Przemy
słu i Handlu będzie dążyło do pełnego 
równomiernego zaopatrywania spół
dzielczych domów towarowych w to
wary i będzie popierało powstawanie 
tych domów w najważniejszych ośrod 
kach.

Stabilizacja cen 
w sektorze pańsiwo^m  

samorządowym

j Siedlce, w maju.
Dwa razy w tygodniu, we wtorki 

i piątki odbywają się w Siedlcach 
targi, które ściągają licznych miesz
kańców wsi. Wielki plac w śród
mieściu tętni wówczas gwarem i 
życiem. Restauratorzy zacierają z* 
radością ręce. Po skończonym tar
gu chłopi bowiem topią pokaźną 
część zarobionych pieniędzy w ro
dzimej „Perle".

TARGI CIESZĄ SIĘ 
POWODZENIEM.

Targi odbywają się nie tylko w 
Siedlcach. W Łosicach i w Sarna
kach targi cieszą się. również bardzo 
dużym powodzeniem i okoliczni 
mieszkańcy przywożą furmanki na
ładowane po brzegi ■ zbożem, mąką 
i jarzynami.

Ba chłop siedlecki żyje na ogół 
o wiele lepiej, niż przed wojną 
Świadczą o tym jego buty .oficer
ki", jego porządne, dostatnie ubra
nie, jedwabne pończoszki i suknie 
wieśniaczek

Jednakże chłop narzeka. Na nad

miernie wysokie, zdaniem jego, po
datki. Na napady rabunkowe, co 
związane jest ze zbyt słabo rozbu
dowaną na tym terenie milicją oby
watelską.

— Ze ściąganiem podatków jest 
u nas bardzo ciężko — mówi staro,, 
sta siedlecki ob. Bronisław Żak — 
chłop nie chce płacić, a brak do
statecznej liczby sekwestratorów u- 
niemożliwia przymusowe ściąganie 
należności.

Co się jednak tyczy narzekania 
chłopa na stan bezpieczeństwa wsi, 
mają cne waele słuszności. Jeden 
posterunek milicji, złożony z ośmiu 
ludzi w promieniu 20 km. — to na 
prawdę zbyt mało Korzystają z te
go elementy przestępcze i nie ma 
tygodnia, aby nie zdarzył się jakiś 
napad rabunkowy.

Toteż z nastaniem mroku chłop 
zamyka szczelnie wrota i ze stra
chem myśli o niedalekiej przyszło
ści, gdy drzewa owocowe zaczną 
wydawać plon i gdy trzeba będzie 
strzec tych drzew w nocy przed 
złodziejami.

M a k a b r y c z n y  s p o r t  R a p u n i l a  O r a n a
Gorlituy yolksdeutsch skazany na dożytuomie uwięzienie

Historia mieszkańca Góry Kalwarii Na urlopy przyjeżdżał do rodzinne
— Rajmunda Grana jest prosta. Gdy 
przyszli Niemcy — Gran przyszedł 
również „po rozum do głowy" i został 
volksdeutschcm. Później Gran zasta
nowił się, że voiksdeutscherstwo nie 
daje mu pożądanej i najwyższej pozy
cji społecznej. Zapisał się więc do SA 
i wstąpił do Luftwaffe. Pracował na 
lotnisku we’’ Wrocławiu,

Pouwstaniec w arszaw ski 
pod zarzutem współpracy z Niemcami

Przed Sądem Okręgowym w War
szawie odbyła się w dniu 29 maja 
niezwykle ciekawa rozprawa przeciw 
ko Zdzisławowi Bajtyngierowi —■ 
członkowi Armii Krajowej i uczest
nikowi Powstania Warszawskiego, o. 
skarżonemu o pracę w niemieckiej 
policji kryminalnej i udział w łapan
kach organizowanych przez Niem 
ców. 1

Obciążające oskarżonego zeznania 
złożył jedynie św. Porgos, artysta- 
malarz, którego rzekomo Bajtyngier 
aresztował, a następnie obrabował z

pamiątkowego zegarka. Oskarżony 
twierdzi, że zaszło tu nieporozumienie. 
Malarz zapamiętał sobie jego twarz 
z okresu Powstania, kiedy to istotnie 
spotkali się obaj. Pozostali świadko
wie wystawili oskarżonemu jak naj
lepsze świadectwo. Szczególnej wagi 
zeznania złożył adw. Goldfarb, który 
w czasie okupacji ukrywał się przez 
kilka miesięcy wraz z Bajtyngierem.

Ostateczną decyzję sąd odroczył 
do czasu . przesłuchania przełożonych 
Bajtyngiera z konspiracji.

Dw a baraki mieszkalne
dla Konserwatorium
„ Dzięki energii i przedsiębiorczości 
dyr. Kazury oraz_ jego zespołu profe
sorskiego i administracyjnego, Kon
serwatorium Warszawskie, jakkolwiek 
walczy jeszcce z brakami i ciasnotą, 
z miesiąca na miesiąc zwiększa swój 
stan posiadania.

Ostatnio otrzymało w darze od ge
nerałów Spychalskiego i Jaroszewicza 
dwa baraki poniemieckie, które, po 
zdemontowaniu i przewiezieniu do sto
licy, będą ustawione przy ul. Górno
śląskiej. Znajdzie w niob pomieszcze
nie bursa dla sŁukilikudziesięciu ucz
niów i studentów.

Do dyspozycji Konserwatorium po
zostaje obecnie 12 sal w d'wu bydyn- 
kach: przy ul. Profesorskiej i Górno
śląskiej. Z chwilą, gdy pałac Sobań
skich w Al Stalina 11 zwolniony bę
dzie przez redakcję „Dziennika Ludo- 
we go ', przeniesie stę tam. Konserwa
torium. i

Mimo szczupłego pomieszczenia

wie marszałka Sejmu, Kowalskiego, u- 
dało 6ię pozyskać 20 fortepianów. 
Z chwilą przeniesienia do pałacu So
bańskich zmontowane będą wspaniałe 
organy. Min. Kultury i Sztuki dopo
mogło do stworzenia biblioteki płyt, 
składającej się z utworów wszystkich 
epok. Sto kilkadziesiąt, płyt sprowa
dzono z Paryża i Londynu.

Aby przyjść z pomocą profesorom, 
Konserwatvrium czyni starania o od
budowę mieszkań na Okólniku. (wr)

go miasteczka Góry Kalwarii już jako 
W ie r n y  .syn swej przybranej matki — 
Rzeszy.

W czasie spędzania urlopów Gran' 
podkreślał na każdym kroku swoje 
stanówisko i władzę. Chodził po mie
szkaniach i rekw.rował Polakom po
siadane mienie. W sklepach Gran „ku
pował" tylko po cenach wyznacza
nych przez Niemców.

Niezależnie od tego bił Polaków i 
często dla zabawy groził im zastrze
leniem.

Poza tym Gran lubował się w swoi
stym, makabrycznym sporcie: łapania 
ludzi i wysyłania ich do Niemiec na 
roboty.

.W dniu 30 b.m. Rajmund Gran sta
nął przed Sądem Specjalnym.

Zeznania świadków: Kacprzaka, 
Millera i Zimińskiego wykazały cał
kowicie łajdactwo i zwyrodniałość 
Grana. Udowodnione zostało, że Gran 
brał czynny udział w łapankach w 
Górze Kalwarii, Żelechowie, Kona
rach i innych okolicznych wsiach.

Wierność swą dla b. Rzeszy Gran 
podkreślił niefortunnie nawet w toku 
przewodu sądowego. Pochwalił się 
mianowicie, że uratował lądujący - na 
lotnisku we Wrocławiu płonący sa
molot wraz z załogą.

Sąd skazał Rajmunda Grana na ka
rę dożywotniego więzienia, (cz).

m ia sta
A drzewa owoeo.we, pokryte śnież

no-białym kwieciem, spotyka się na 
każdym kroku. Nie padły ofiarą 
mrozów. Słoneczny maj pozwolił im 
rozkwitnąć. O ile tylko nie zabrak
nie de.szc.zu, nie będziemy w tym 
raku uskarżali się na brak owoców.

„W MIEŚCIE LŻEJ ŻYĆ".
— Ja się nie skarżę — mówi 

ob. Kaczmarek mieszkaniec gminy 
Brosz,ków — mam 8 ha gruntu i 
chwalić Boga jest z czego żyć.

Ob. Kaczmarek śmieje się z „koł
chozów" o których szepczą mu wiel
biciele „Prezesa". Czyta pilnie ga
zety, korzysta z biblioteki ruchomej, 
liczącej 9 tys. tomów i uczęszcza na 
zebrania gminne. Ale martwi się, 
że nie ma mu kto pomagać w pra_ 
cy na roli. Syn ukończył gimnazjum 
f jest naczelnikiem ruchu w okoli
cy Terespola. Córka będzie natural
nie również „uczona" i nie zosta
nie na wsi.

— Bo w mieście lżej żyć niż na
wsi — mówi ob. Kaczmarek.

— Ale zarobki w mieście są 
mniejsze.

—Za to praca lżejsza, — upiera 
się rolnik.

N:o tylko ob. Kaczmarek uważa, 
że „w mieście lżej żyć niż na wsi". 
Zdanie jego podzielają niemal 
wazyscy mieszkańcy pow. siedlec
kiego. Toteż szkoły rolnicze w 
Siedlcach, Mordach i w Starej Wsi 
świocą pustkami. Młodzież wiejska 
garnie się masowo głównie do 
szkół ogólnokształcących i marzy o 
osiedleniu się w mieście.

O ile rodzina jest liczniejsza, jed
nego syna „poświęca się" dla roli. 
Reszta dzieci wędruje do szkół 
ogólnokształcących.

— Szkoła rolnicza nie potrzebna 
mojomu spadkobiercy •— twierdzi 
ojciec. — Nauczę go lepiej gospo
darstwa wiejskiego, niż nauczyciel 
w szkole.

I edukacja przyszłego gospodarza 
ogranicza się do trzech, czterech 
klas szkoły powszechnej.

Podobnie rozumuje wielu rolni
ków w 380 wsia-ch pow. Siedlec* 
kiego. (ao)

I
Trzecia uchwała Rady Ministrów 

odnosi się do sprawy stabilizacji cen 
w sektorze państwowym i samorzą
dowym. ' Rada Ministrów, uchwałą z 
dnia 28 maja r. b. zabroniła wszel
kich z wyżek cen towarów i usług w 
sektorze państwowym i samorządo
wym, czyniąc wszelkie dalsze zwyżki 
cen w tym sektorze nielegalnymi i ka
ralnymi. (Oklaski). Uchwała ta za
wiera dwa wyjątki. Ceny nawozów 
sztucznych były dotychczas deficyto
we. Uchwała Rady Ministrów prze
widuje możliwość podwyższenia cen 
nawozów sztucznych do poziomu 
kosztów własnych przemysłu.

Drugi wyjątek dotyczy taryf pa
sażerskich, które u nas są nadmier
nie niskie w stosunku do wszystkich 
cen krajowych i do taryf zagranicz
nych.

Uchwała przewiduje podniesienie 
tych taryf z dniem 1 lipca r. b. z
następującymi zastrzeżeniami: Nie 
będą zmienione opłaty za dojazd do 
pracy, opłaty za przejazdy ludzi pra
cy na urlopy. Będzie wprowadzona 
dodatkowa ulgowa taryfa na do jaz 
dy i przewóz w pociągach pasażer
skich niektórych artykułów żywno
ściowych w promieniu 25 kim. od 
wielkich ośrodków przemysłowych.

Uchwała Rady Ministrów przewi
duje również sposób, w jaki pokrytę 
będą deficyty przedsiębiorstw pań
stwowych, które mogą powstać w wy 
niku zakazu i dalszego podwyższania 
cen towarów. Upoważniono Rząd do 
przeprowadzenia podwyżki cen wód
ki z tym, że osiągnięte w ten spo
sób wpływy będą stanowiły specjal
ny fundusz dla pokrywania deficy
tów.

Zreferowałem w ten sposób, mówi 
Minister, całość programu Rządu w 
zakresie przełamania trudności gos
podarczych, w zakresie przełamania 
spekulacji i drożyzny, dla osiągnię
cia poprawy realnych zarobków świa
ta pracy.

Współpraca społeczeństwa
i  rzaiiem

Poprzez wszystkie te ustawy czer
woną nicią przewija się myśl o współ
pracy społeczeństwa z Rządom dla 
osiągnięcia celów postawionych przez 
ustawy, o udziale szerokich mas lu
dowych w realizacji tych zadań.

Udział ten już się zaczyna przeja
wiać i będzie doprowadzony do olbrsy 
mich rozmiarów. Cenniki będą wydru
kowane w milionach egzemplarzy i 
będą wisiały wszędzie, tak aby każ
dy człowiek pracy, każda gospodyni 
domowa, każdy lito nie chce by go 
okradano znał te ceny. (Oklaski).

W kontroli będą brały udział, mó
wi dalej Minister, nawet nie dziesiąt
ki, a setki tysięcy ludzi. Gwarancję 
powodzenia tej akcji widzimy tym.

że ^program Rządu, który odpowiada 
interesom najszerszych mas ludu. 
musi wywołać i wywoła poparcie 
społeczeństwa dla poczynań Rządu i 
aktywny udział społeczeństwa w osią
ganiu celów, postawionych w progra
mie rządowym.

Minister Minc przechodzi do omó
wienia wątpliwości, jakie zrodziły się 
w niektórych kołach w związku z 
programem Rządu i dyskusją, prze
prowadzoną wokół tego programu. 
Wątpliwości te tyczą się zagadnienia, 
czy program Rządu nie ma na wido
ku zmiany modelu gospodarczego Pol 
ski przez wyeliminowanie z tego mo 
delu, względnie poważne ograniczenie 
sektora prywatnego. Minister stwier
dza, że program Rządu nie stawia 
sobie takich celów i takich zadań,

Modelu gospodarczego Polski 
nie chcemy zmienić

Modelu gospodarczego Polski nłe 
chcemy zmienić, a ci którzy uważa
ją, że walka ze spekulacją, walka z 
drożyzną, czy walka z nadmierną siłą 
nabywczą klas pośrednich — jest 
zmianą modelu gospodarczego, musie
liby stanąć na stanowisku, że speku
lacja i drożyzna jest częścią składo
wą naszego modelu. Odwrotnie — 
program Rządu ustala miejsce sekto
ra państwowego spółdzielczego i pry
watnego i rozszerza organizację sa
morządu • gospodarczego.

Jeżeli chodzi o program Rządu w 
zakresie spółdzielczości i o wątpliwo
ści, czy program ten nie zmierza do 
wyeliminowania spółdzielczości z na
szego modelu gospodarczego, względ
nie do ograniczenia jej działalności, 
to . należy stwierdzić, że wątpliwości 
tego rodzaju nie są oparte na niczym. 
Minister wyraża przekonanie, że je
żeli uchwały te nie zostaną zreali
zowane, to uzdrowią one aparat spój*- 
dzielczy, usprawnią go i lepiej przy
stosują do potrzeb mas- ludu i do bie
żących zadań gospodarczych.

W końcowej części swego przemó
wienia minister Minc porusza dwie 
sprawy, jak się wyraża, drażliwe, o 
których mówi się mało, albo nie mó
wi się wcale.*Aparat państwowy po
wołany do ochrony naszych granic 
przed przemytem cechuje całkowity ■ 
brak zorganizowania, i brak skutecz
nego działania. Jest rzeczą niewąt
pliwą, że istnieje przemyt poważnej 
ilości artykułów spożywczych z Pol
ski, zwłaszcza do Niemiec. Mam wra
żenie, mówi Minister Minc, że jest 
rzeczą konieczną wzmocnienie nasze
go aparatu pod tym względem, zamk
nięcie gospodarczych bram państwa 
i otwieranie ich tylko wtedy, kiedy 
do tego zmierza polityka gospodarcza 
Państwa. (Oklaski).

Leikarze w opałach
Nie wolno fotografować bez zezwolenia

Przeciwko fali pogłosek 
i insynuacji

Drugą sprawą, którą porusza mów
ca, jest rola momentów niegospodar
czych w ostatnich skokach cen. Jedną 
z poważnych przyczyn ostatnich go
rączkowych skoków cen była świado
mie zorganizowana kampania plotek 
i pogłosek.

Plotki te wyb,uchają jednocześnie 
w różnych ośrodkach* kraju, co wska
zuje na to, że istnieje zorganizowany 
ośrodek szkodnictwa gospodarczego; 
który związany jest z ośrodkami ob
cego wywiadu.

Przyjdzie zapewne czas, kiedy nici 
tej akcji zostaną ujawnięne publicz
nie, ale już teraz należy zastosować 
środki prewencyjne przeciw tej fali 
plotek, pogłosek i insynuacji. Nie 
męże być i nie będzie pobłażliwości 
dla świadomych autorów tych plotek, 
stwierdza z siłą minister; nie może 
być i nie powinno być pobłażania dla 
głupców, którzy plotki te powtarza
ją. (Oklaski).

Brudna i mętna fala plotek godzi 
nie tylko w interes Państwa, ale i 
interes każdego obywatela. Jeśli wal
kę z tą falą podejmiemy, to fala ta 
prędko opadnie.

Dotychczasowa nasza praktyka 
wskazuje -t-  kończy swe przemówie
nie minister — że masy ludowe zaw
sze skutecznie i zwycięsko realizo
wały programowe zadania. (Oklaski). 
Nie wątpimy, że i tym razem szero
kie masy ludowe wraz z Rządem, 
wiedząc co i jak należy robić prze
łamią bieżące trudności, złamią spe
kulację i drożyznę i wygrają bitwę 
o handel (długotrwałe oklaski).

Najbardziej nieuchwytnym przed
siębiorcą ulicznym jest leikarz.

Podbiega w lansadach dó mamy, 
popychającej wózek, wymownym u- 
śmiechem zachęca do pięknej pozy i 
przyjemnego wyrazu twarzy, a potem 
— psztyk i szukaj wiatru w polu!

I o w .  P r z y j a ź n i  P o l s k o  -  W ł o s k i e j
rozpoczęło siuoją działalność

W środę, w sali Muzeum Narodowego^ 
odbyło się inauguracyjne zebranie Tow. 
Przyjaźni Pol-sko-Wioskiej, na które przy
było ponad 100 osób. Zebranie to zaszczy
cili swoją obecnością przedstawiciel wio
ski w FOlsce amb. Donini .orat potoki am
basador we Włoszech prof. Stanisław Kot.

«

Żądajm y od m leczarek  
miar cechowanych

Jedną z form drobniej Ieoz upor
czywej spekulacji jest niesumienne 
odmierzanie mleka przez przekupki 
Tak silę utarło, że mleko mierzy się
szklankami, kubeczkami, które wyglą
dają na oko jak półlitrówki, a w isto- 
ęie mają mniejszą zawartość, W razie 

praca "w uozelnf wre Dzięki M c  jaty- ' sprawdzenia ilości mleka handlarka

ctzy „gosposia" obraża się i nazajutrz? 
już nie przychodzi.

Lotne komisje kontrolne, które 
sprawdzają ceny produktów w skle
pach, wiinnyby Wywrzeć nacisk na 
mle czar ki, aby posługiwały się wyłącz
nie naczyniami cechowanymi. Przy ce
nie mleka 45 ził za litr nie będzie ruj
nującym wydatkiem kupno półlitrówki,

(wr)

Reaktywowanie działalności Tow. Przy
jaźni poUstoo-Włoskiej, jak podkreślił w 
swym przemówieniu prof. M. Brahmer, 
przyczyni się niewątpliwie do ponownego 
zbHiżenia kulturalnego Polski i Włoch o- 
raz do pomaniia życia, jakie kształtuje się 
w obu krajach na nowych podstawach go
spodarczych i społecznych.

A.mb. Benin i, w imieniu swego kraju, 
zapewnił w przemówieniu nacechowanym 
głęboką serdecznością, że nowe, demiokra 
tyczne Wiochy dołożą wszełikich starań, 
aby tradycyjna przyjaźń polsko-włoska 
mogła rozwijać się w dalszym ciągu jak 
najbardziej pomyślnie. Jako' przykład dążę 
nia Wioch do ściślejszego związania się In
telektualnego i naukowego z Polską po
służyć może wizyta 20 przedstawicieui nau
ki tego kraju, którzy przybył! już do War
szawy.

Na zakończenie rebrania dokonano wy 
bonu rozszerzonego komitetu organizacyj
nego, któremu po wierzono oprą cwanie no
wego statutu towarzystwa oraz organizo
wanie kół towarzystwa we wszystkich 
większych ośrodkach kulturalnych poiski. 
Zebraniu przewodniczył Jarosław Iwasz
kiewicz. (AS)

Ola przedsp crców
Wprawdzie warszawski figaro wręcza ,
(znowu z czarującym uśmiechem) KanaliZ8CJ.jjllljr.h
kartkę z adresem, nierzadko każąc 
sobie wpłacić zadatek na zdjęcie, ale 
najczęściej nie dochodzi do sfinalizo
wania transakcji, gdyż adres okazuje 
się w bardzo oddalonym punkcie mia
sta, albo — amator fotografii znajdu
je pod wskazanym adresem niezamie
szkałe ruiny . (wr)

W celu zmniejszenia kosztów budo
wy domowych urządzeń kanalizacyj
nych. pionowe przewody spustowe 
mogą być obecnie wykonywane z rur 
żeliwnych lżejszego typu. Nowe do
godne to zezwolenie ukazało się w 
Obowiązujących Przepisach Miejsco
wych paragraf 991 p. 5.

Dlaczego tak późno?
M i e s i ą c  c z y s t o ś c i  c d  9 c z e r w c a

W prezydium Zarządu Miejskie- 
go odbyła się konferencja sta
rostów i władz sanitarnych w spra
wie organizacji „Miesiąca Czystości", 
który obejmie okres od 9-go czer
wca do 9-go lipca.

Oprócz porządkowania miasta 
i wywózki śmieci nastąpi generalne 
odszczurzanie w dniach 1 — 2 — 3 
lipca. Szczegółowe wskazówki dla 
mieszkańców nastąpią po ułożeniu 
planu- zajęć każdego z zainteresowa
nych czynników miejskich.

Miejska Służba Zdrowia projekto
wała urządzenie „Miesiąca Czysto
ści" znacznie wcześniej, zanim nastą
pią upały i wylęgną sdę z larw szko

dliwe insekty. Dlaczego tak dłuiro 
zwlekano z tą sprawą? Każdy dźi i 
opóźnienia, to więcej much, roznoszą
cych zarazki, to zwiększona obawa 
duru brzusznego, który kryje się w 
nieskanalizowanych posesjach i nie* 
uprzątniętych ustępach.

Na czas lata należało by zwiększyć 
liczbę szaletów i wydać zarządzenie, 
aby w tych domach, gdzie są czynne 
ustępy, dozorcy nie chowali zazdroś
nie kluczy od nich. Jeśli nikt się o 
to nie zatroszczy, ludność będzie zwv 
cza jem lat poprzednich chodziła ,.do 
ruiin", a to, jak wiemy, powoduje 
nieznośną woń i jest rozsadnikiem 
chorób zakaźnych, (wr'



Sytuacja na warszawskim rynku pracy
W zrost popytu i podaży

Ukazujący się co tydzień w naszym 
piśmie komunikat Urzędu Zatrudnie
nia zwraca ostatnio uwagę systema
tycznie wzrastającym zapotrzebowa
niem rąk roboczych. Zwracają też u- 
wagę olbrzymie kolejki, ciągnące się 
przed Urzędem Zatrudnienia. A więc 
z jednej strony obserwator interesu
jący się warszawskim rynkiem pra
cy. na podstawie komunikatu widzi 
wzrost napływających zgłoszeń ze 
strony pracodawców, z drugiej zaś na
pływ do Urzędu Zatrudnienia osób 
niezatrudnionych. A więc zdawało by 
się, że wszystko jest w porządku: 
wzrastającemu popytowi odpow.ada 
wzrąstąjaca podaż. Nie wiadomo tyl
ko — czy się wzajemnie pokrywają i 
co przeważa: podaż czy popyt. Wątpli
wości tego rodzaju rodzą się jeszcze 
dlatego, że wciąż słyszy ssę o ludziach 
niezatrudnionych szukających pracy, 
którzy chcieliby pracować, a praca do 
nich nie przychodzi.

Aby rzecz wyjaśnić, badamy sprawę 
U źródła, tj. w Urzędzie Zatrudnienia.

SZKODLIWA PŁYNNOŚĆ

A więc przede wszystkim dowiadu
jemy się czym tłumaczy się wzrasta
ją c y  napływ poszukujących pracy w 
Urzędzie. Otóż ilość oczekujących

przed urzędem nie jest miernikiem 
bezrobocia i nie dowodzi, że nie mogą 
znaleźć pracy.

Rynek pracy w Warszawie jest nie
zmiernie płynny. Dziesiątki osób, o* 
trzymujących skierowania do pracy, 
pozostaje tam często tylko przez krót
ki okres czasu. Po przepracowaniu 
kilku dni dowiadują się o zapotrzebo
waniach w innych miejscach pra
cy, rzekomo lub rzeczywiście, le
piej płatnych, albo odpowiadających 
im lepiej ze względu na jej rodzaj 
lub charakter. Porzucają zatem stare 
miejsce pracy i stają w kolejce po 
nowe skierowanie.

Ta płynność rynku jest niezwykle 
szkodliwa dla ciągłości prac, powodu
je marnowanie się setek i tysięcy 
roboczodniówek, krzyżuje i przekre
śla często plany podjętych prac, kon

centrujących się w Warszawie głów
nie na budownictwie. Sprawa ta po
winna być uregulowana jak najszyb
ciej Samowolne opuszczanie pracy 
powinno ulec zahamowaniu.

NAPŁYW Z OSIEDLI 
PODWARSZAWSKICH

Drugim czynnikiem, który wpływa 
na wzrost napływu poszukujących 
pracy, jest. związany z okresem let
nim napływ poszukujących pracy 
z osiedli podwarszawskich. Codzien
nie kilkaset osób z Włoch i Ursu
sa, Piaseczna, Marelć, Rembertowa 
itd. przybywa i ustawia się przed 
Urzędem., chcąc znaleźć zatrudnienie 
właśnie w Warszawie. To jest tylko 
jedna strona medalu t.zw. podaż rąk 
roboczych. A popyt?

O tym dowiadujemy się ćo następu-

BAROMETR CEN SPADA
S/ybka reakcja rynku inarszainskiego

We wczorajszej prasie warszawskiej 
ukazały się pierwsze informacje, do
noszące o obniżce cen ziemiopłodów

Juz heiouulu plyły tunelu
lin ii średnicow ej

Przy tunelu ,od strony ul. Smolnej, 
rozpoczęto betonowanie pierwszych 
płyt.

Tempo robóf wzrosło, praca idzie

M a ili

na dwie zmiany Do tej pory zabetono
wano już ok. 200 m. bieżących ściany 
pod drugi tunel.

Od wczoraj do pracy stanęła druga 
betoniarka, produkując 96 m. sześć, 
betonu dziennie.

Spaleni przez słońce uwijają się ro
botnicy, by odrobić czas zmarnowany 
długotrwałymi mrozami. Wprost po
ganiani są przez swoich kolegów zbro
jarze. Sześcioosobowa grupa majstra 
Gruberta „skręca się“, aby dać beto
niarzom robotę. Potem będzie można 
odsapnąć. W przeciągu trzech dni u- 
kładają 12 ton stali. Cienkie pręty sta
li, wiązane wprawnymi rękami two
rzą misterną, precyzyjną siatkę.

Już w początkach lipca przez płyty 
przy ul. Smolnej puszczony będzie 
ruch kołowy.

W związku z robotami przy tunelu 
miały być przesunięte tory tramwa
jowe od strony ul. Nowy Świat. 
Pierwszy projekt został jednak zarzu
cony. Obecnie zdecydowano założyć 
pod tory stalową konstrukcję podtrzy
mującą. Będzie* to tańsze i nie spo
woduje żadnych przerw w ruchu 
tramwajowym, (as)

i żywca na terenie woj. warszawskie
go. Chcąc się przekonać o ścisłości 
informacji i o tym, jak szybko rea
guje rynek warszawski na zmianę

je. Rozkręca się sezon letni. Dziennie 
wpływa ze strony pracodawców do 
Urzędu kilkaset zgłoszeń. Szczególnie 
wiele zgłoszeń wpływa od pracodaw
ców prywatnych. Sezon w chwili o- 
becnej stoi głównie pod znakiem pry
watnych inwestycyj kapitałowych w 
budownictwie, przewyższają nawet 
inwestycje państwowe i samorządo
we.

PRACA SAMA NIE PRZYJDZIE 
DO DOMU

Z tego wynika, że gdy ruszą całą 
parą prace państwowe i samorządo
we, znajdujące się dopiero w stadium 
przygotowań do właściwego sezonu, 
może się jeszcze bardziej zwiększyć 
wspomniana już płynność rynku pra
cy w Warszawie, a nawet może rąk 
do pracy zabraknąć. Mowa tu przede 
wszystkim o pracownikach — męż
czyznach.

Na ostatnim posiedzeniu Komisji 
Mieszanej Płac w Min. Pracy podnie
siono już sprawę odczuwanego braku 
na razie pracowników wykwalifiko
wanych do prac budowlanych i posta
nowiono wystąpić o zezwolenie spro
wadzenia zespołów pracowniczych z 
prowincji. Uczynił to już częściowo 
Mostostal, który posiada własne ba
raki.

W ilki

Państwowy Teatr Polski w Warszawie wystawił — w doskonalej reżyserii 
Karola Borowskiego i w świetnej obsadzie — komedią rosyjskiego drań"-' 

turga N. A. Ostrowskiego „Wilki i owce".
Na zdjącin: jedna z owiec i jeden z wilków: p. Zofia Lindorfówna tv roi* 
bogatej wdowy Kupawinej oraz p. Saturnin Butkiewicz w roli „łowcy po

sagów" Bierkutowa.

7 metrów materiałów bawełnianych
na 56 punktów
otrzymamy w 2-gim kwartale

Od połowy czerwca br, rozdzielcze
( sklepy tekstylne przystąpią do roz

dzielnictwa materiałów przydzrało- 
*,c muiio w wych dla ludności pracującej na II

Warszawie, którzy chcą pracować, a
cen w swych terenowych bazach za- ( pracy nie otrzymują, to chyba doty. 
opatrzenia, zrobiliśmy krótki spacer j czy tylko niezdecydowanych, którym 
po targowiskach warszawskich. Stwier nie każda praca odpowiada, którzy 
dziliśmy, że reakcja jest niezwykle * szukają pracy lekkiej. W chwili obec-
szybka i czuła.

Spadła znacznie cena mąki do te
go stopnia, że mąka w wolnej sprze
daży nie odbiega znacznie od cen 
„Społem1*. Oferowana cena masła w 
zależności od targowiska wynosi od 
360 — 300 zł. Ziemniaki spadły o 25 
proc. i cena ich w detalu w sklepach 
warzywniczych kształtuje się w wy
sokości 12 — 11 zł. za kg. Spadły 
również ceny nowalijek, a mianowi
cie: szczawiu, rzodkiewek, sałaty, bot- 
winy, szpinaku itp. Czereśnie wiosen
ne spadły w zawrotnym tempie w 
ciągu tygodnia 'z 2.500 zł na 200.— 
zł. w sklepach i na 150.— zł za kg. 
u sprzedawczyń na bazarach.

Pojawiły się już również pierwsze 
truskawski „murzynki**, jako rzeczy
wista nowalijka jeszcze dość drogie. 
Cena jaj i mięsa utrzymuje się na 
poziomie cennika przy dość dużej po
daży.

Wyniki zdecydowanej akcji przeciw 
drożyźnie dają pierwsze pozytywne 
rezultaty — należy się spodziewać, 
że groźny, przednówek nie będzie tak 
straszny, jak go malowano. (ig)

nej podaż pokrywa się z popytem i 
należy najszybciej zająć się tym, aby 
przygotować odpowiednie pokrycie 
popytu rąk, roboczych, który wzrastać 
będzie w miarę rozwijania się sezonu 
ouoowianego (ig).

kwartał br,
Rozdzielnik ten przewiduje przy

dział na pracownika 56 punktów 
odzieżowych, tj. o 10 punktów więcej 
niż w ub kwartale. Materiały będą 
wydawane podobnie jak w ostatnim 
kwartale po złożeniu przy rejestracji 
odcinków rejestracyjnych trzech ostat
nich kart zaopatrzenia tj. za kwiecień, 
maj i czerwiec, a przy odbiorze towa
rów odpowiednie kupony tychże kart.

W wypadku zagubienia karty aproi^Ł. 
zacyjnej składanie zaświadczeń firm 
będziie bezcelowe Na kartę kwietni©-* 
wą przypada 19 punktów, tyleż na ma* 
jową, a 18 na czerwcową A więc za* 
gubienie jednej karty pociąga za sobf 
utratę pewnej ilości punktów towar©* 
wych.

Rozdzielnik nd II kwartał obejmuje 
towary bawełniane w metrażu: kre- 
tony. koszulówkę, flanelę i płótno po
ścielowe.

Ilość materiału, przypadająca na 
wszystkie punkty, wynosi ok. 7 me* 
trów. (ig) 1

Nic nowego nie ma dla panów...
Dlaczego prezydent miasta milczy?

Groźba eksmisji 2.000 mieszkańców 
z domów miejskich w czterech blo
kach Grochowa: przy ul. Podskarbiń- 
skiej 4, 6, 8 i Kobielskiej 88 wypłynę
ła nagle. Komitet zagrożonych eksmi
sją rozesłał do redakcji pism codzien
nych odpis memoriału, skierowanego 
do prezydium Stół. Rady Narodowej 
w dn. 10 maja. W memoriale tym pro
si o zbadanie sprawy przez Preżyden- 
ta miasta i cofnięcie wezwań eksmi
syjnych Wydz. Administracji Nienu- 
ćhomości (WAN). Ze względu na pa
nujące nastroje wśród zagrożonych

Henryk Grubert wprawnymi rąkoma
wykonuje skomplikowany wązel z dru
tu. Prąty stalowe są powiązane. Robi 
to już przeszło 15 lat. Pracą swą lubi.

TYGODNIK
DLA STARSZYCH DZIECI

PRZYJACIEL
do nabycia w kioskach gazetowych.

» «

N iew esołe  h o ro s k o p y
zadrzewiania i ukwiecania stolicy

746 ha zajmują w Warszawie parki 
oraz trawniki. Jest to cyfra wyjęta 
z danych statystycznych, w rzeczy
wistości bowiem, tam gdzie według 
wykazu powinny być trawniki, ulice 
stolicy świecą „łysinami**.

Ile w tym jest winy Wydz. Ogrod
niczego Z. M, trudno ust.ąj|.ć. Gdyby 
były odpowiednie fundusze, zieleńce 
Warszawy wyglądałyby inaczej — 
twierdzą kierownicy tego wydziału. 
Zapewne. '

W dwu pierwszych latach 1945 
i 1946 cały wysiłek był skierowany 
na zabezpieczenie tego, co ocalało. 
Zadanie trudne. Tym trudniejsze, że 
w pracy tej z pomocą wydziałowi nie 
pośpieszył Zarząd Miasta.

TYLKO 13.800 DRZEW
Ubiegłej zimy uruchomiono cie

plarnie. Dzięki temu W. O. już wcze
sną wiosną mógł przystąpić do sadze
nia krzewów i urządzania kwietni
ków. To czego dotychczas dokonano, 
jest dopiero pierwszym krokiem ku

odtworzeniu kwietników i trawników, koszty oraz przyśpieszyć zadrzewie-
Na samej tylko Pradze przekopano 

i obsiano nową trawą 58 tys. nr. kw. 
skwerów. Nieco gorzej przedstawia 
się sprawa z zadrzewieniem. Z 46 ty
sięcy drzew pozostało zaledwie 13.800 
sztuk.

Szkółki drzew, znajdujące ste w dy
spozycji W. O., wskutek zaniedbania 
wojennego, nie były w stanie dostar
czyć dostatecznej ilości młodych drze 
wek do obsadzenia ulic. Jedynie dzięki 
pomocy miasta Łodzi posadzono kil
kanaście tysięcy drzew. Rok przy
szły ma przynieść znaczną poprawę.
W. O. przystąpił w tym roku do 
rozwinięcia hodowli młodych drzew.
W Umiastowie pod Warszawą utwo
rzono nową, zakrojoną na wielką 
skalę, szkółkę. Już w tym roku za
sadzono tam m, in. ok. 130 tys. świer
ków srebrnych. •

Inowacją, która ma zmniejszyć

nie parków jest o. wczesne t. zw. 
dzikie sadzenie „miedziaków", które 
po wyrośnięciu w razie, potrzeby u- 
legną przecięciu.

PARKI WCI4Ż OKRADANE
Sprawą, której. .w dalszym ciągu 

M. O. nie może opanować, są parki 
Niedostatecznie zabezpieczone stoją 
otworem dla przeróżnego typu sza
browników. Ostatnio w obydwu par
kach Pragi: Paderewskiego i (Praskim 
ogołocono krzaki bzu z kwiatów, ła
miąc gałęzie.
1 Trawniki parków miejskich stały 
się terenami zabaw i harców.

Jako jedną z przyczyn niedociąg
nięć w swej pracy Wydz. Ogrodni
czy podaje brak gotówki. Istotnie z 
z próżnego... A na dotacje ze strony 
Zarządu Miejskiego trudno liczyć. 
Horoskopy więc niewesołe. (as)

eksmisją, proszono o potraktowanie 
sprawy jako bardzo pilnej i o rychłe 
nadesłanie odpowiedzi pod adresem 
przewodniczącego Komitetu, płk. inż. 
D. Cybulskiego.

Jak dowiadujemy się od inż. Cy
bulskiego, odpowiedź dotąd nie nade
szła. Od trzech tygodni delegacja usi
łuje omówić z prezydentem miasta 
Sprawę osobiście, lecz według ciągłych 
zapewnień sekretarki, prezydent nie 
ma czasu na zaznajomienie się z tre
ścią memoriału.

— Czy nie jest to już zbyteczne wo
bec stanowczej wypowiedzi naczelni
ka WAN, ob. Łętowskiego? — zapytu
jemy. — Oświadczył on przecież, że 
WAN nie ma zamiaru postępować 
sprzecznie z przepisami o ochronie 
mieszkań dla świata pracy. Dodał 
przy tym, że akcja skierowana jest 
wyłącznie przeciwko elementom spe
kulacyjnym i pasożytniczym, nagro
madzonym w domach miejskich.

— Oświadczenie naczelnika Łętow
skiego nie jest dla nas wiążące — od
powiada płk. Cybulski — bo jednak 
dotąd nikomu wezwań eksmisyjnych 
nie cofnięto. W czterech blokach ma
my ok. 427 lokali, w czym 30% zaj
mują już pracownicy miejscy. Wśród 
reszty, nie widzę ani spekulantów, ani 
szabrowników, chyba gdyby spekulan 
tern nazwać każdego właściciela skle
piku lub budki? Przeważnie są to dro

bni urzędnicy państwowi i prywatni, 
robotnicy i przedstawiciele wolnych 
zawodów, mający prawo do pobytu W 
Warszawie. Jeśli wśród nas są ele
menty pasożytnicze, rzeczą WAN‘u 
jest je wykryć i usunąć, ale nigdy w  
tej drodze, jaką sobie obrał, to jest 
groźbą pozbawienia dachu nad głową 
2.000 ludzi.

WAN, wnioskując z dalszych wy
jaśnień, różnie sobie poczyna z loka
torami. Tak np. lokatorka Kałużną 
(Kobielska 88 blok 4) została bezprawJ 
nie przeniesiona z 1 pokoju z kuch
nią do pojedynki, ażeby zwolnić mie
szkanie dla przewodniczącego Komi
tetu Blokowego, pracownika miejskie 
go ob. Urbanka. Translokacja ta nie 
była niczym usprawiedliwiona. Z dru
giej strony, dozorca Świąder (ul. Pod- 
skarbińska 4, blok 3), mając izbę służ-1 
bową, wyjednał dla swego 17-letnie- 
go syna oddzielne mieszkanie.

— Kiedy byłem teraz u naczelnika 
Łętowskiego, nie tylko nie obiecał wy 
cofania wezwań do opuszczenia mie
szkań, lecz pokazał plikę nowych we
zwań. W tej sytuacji chcemy uzyskać 
zapewnienie prezydenta miasta, że u- 
sunięcie z mieszkań nam me grozi — 
kończy rozmowę przewodniczący. — 
Nie dalej jak wczoraj chodziłem d© 
Prezydium, ale spotkałem się, jak ty
le razy z odpowiedzią p. sekretarki: 
Nic nowego nie ma dla panów... (wr)

Na których ulicach
zabroniona sprzedaż lodów?

Od l*go czerwca wzbroniona jest 
okrężna sprzedaż lodów, wody sodo
wej i innych napoi gazowych. Lody 
mogą być sprzedawane tylko w pud
łach, wózki będą skasowane ze wzglę
du na tamowanie ruchu ulicznego.

w s B s ^ m s m s ^ o tm s B m

Dzieci pozaszkolne
do szkól zawodowych na Ziemie Zachodnie

Obok akcji ko-onijnej i półkoio- 
nijnej Wydział Opieki Społecznej 
Z. M. prowadzi akcję wysyłania 
młodzieży nie objętej szkołą na prak
tyki letnie oraz na naukę do szkół 
zawodowych.

W dniach najbliższych wyjeżdża 
na obóz rolny do Świetlina pow 
Ostróda w Olsztyńskim 30 chłop
ców pod opieką wychowawcy, O 

tym jak bardzo potrzebna jest mło-

D ni Ł o w ic z a <i
99
od 4 — 12 czernica

W okresie tradycyjnych „Dni Łowi
cza1*,trwających od dnia 4—12 czerw
ca 1947 r. odbędą się w Łowiczu i w 
Łowickiih uroczyste nabożeństwa, 
procesje i imprezy regionalne.

Program „Dni Łowicza** przewiduje 
na dzień 5 czerwca r.b. procesje Bo
żego Ciała z Kolegiaty na Starym 
Mieście, zjazd motocyklistów i kola
rzy z całej Polski wystawę przemy
słu ludowego ze stoiskami, widowiska 
regionalne, zabawy itćL

W okresie tym turyści będą mogli 
zwiedzić park romantyczny z XVIII 
wieku w Arkadii i Pałac - Muzeum w 
Nieborowie.

W dniu 8 czerwca r.b. (niedziela) od
będzie się procesja Bożego Ciała z 
kościoła Sw Ducha na Nowym Mie
ście w Łowiczu

dzieży nie objętej dyscypliną szkoL 
ną ta opieka świadczy choćby ostat
ni eksperyment w Rzucewie. Grupa 
wysłanych tam niedawno na prak
tykę rolną chłopców (bez wycho
wawcy) nie zdała egzaminu. Zbyt
nia samodzielność praktykantów, 
niechęć c!o podporządkowania się 
jakimkolwiek rygorom zmusiła Wy
dział do odesłania chłopców z Rzu
cę wa.

Nie tylko wieś, ale i wielki prze_ 
mysł przygotowuje do pracy mło
dych kandydatów. Otóż rozpoczęły 
się już egzaminy na wydz. elek
trycznym. i mechanicznym w szkole 
zawodowej w Pile i w szkole me- 
chaniczno.kolejowej w Ostrowiu 
Wielkopolskim.

Nowy rok szkolny 1947/48 zapew
ni kilkaset miejsc kandydatom w 
szkole przemysłu włókienniczego w 
Bielawie, drzewnego w Cieplicach, 
zdobienia szkła w Polanicy oraz sze
regu szkół przysposobienia przemy
słowego

Przetwórstwa owocowego będzie 
się można nauczyć w Ziembicach; 
spółdzielcy kształcić się będą w 
Piotrkowie.

Na dziewczęta czekają zawodowe 
szkoły krawieckie w Opolu. Są 
miejsca ' i  w szkołach pielęgniar
skich, położniczych, wreszcie w szko 
łach pedagogicznych — dla wycho
wawczyń przedszkoli i  t  A

(B)

A. D-, Jabłonna. Dlaczego dotych
czas nie zgłosiła się Pani do Związ
ku Inwalidów Wojennych, Warsza
wa, ul. Estońska -8 (Saska Kępa)?

Marylicz z Rzeszowa. Niezależnie 
od tego czy w czasie okupacji pra-. 
cował Pan w policji granatowej czy 
nie — musi Pan się zrehabilitować 
ó ile w ogóle pracował Pan w po
licji. W tym celu należy złożyć 
wniosek o rehabilitację do Komisji 
Rehabilitacyjnej przy Prezydium 
Rady Ministrów, Warszawa, ul. Kra
kowskie Przedmieście. Późnej na
leży się zgłosić w Państwowym Za
kładzie Emerytalnym, Warszawa, 
Inflancka 6.

Lokator z  ul. Nowogrodzkiej. W
sprawie opłat za wodę wypowiedzie
liśmy się zdecydowanie za systemem 
podziału wg. liczby osób, a nie izb. 
Do tej 'sprawy nie będziemy więc 
powracali. O ile nam wiadomo, 
wiele komitetów blokowych zdecy
dowało opłaty za wodę dzielić w 
stosunku do liczby mieszkańców.

J. Goliński, Warszawa. Dekret o 
wyłączeniach byłby zbyteczny wobec 
tego, że tryb postępowania przy 
wyłączeniach uwzględniony jest w 
dekrecie o rozbiórce i naprawie bu
dynków zniszczonych i uszk dzonych 
przez wojnę (o remontach). Ostatnio 
podawaliśmy treść instrukcji uzupeł
niającej poprzednią procedurę wyłą
czeniową, jak się jednak okazuje 
mimo uzgodnienia jej na konferencji 
między ministerialnej i resortu miesz
kaniowego, otrzyma1 ona w tych

dniach nowe uzupełnienia na wnio
sek prezydenta miasta. Ostateczne
go brzmienia instrukcji nie omiesz
kamy zamieścić jak tylko będzie 
można je opublikować.

Młodzież pracująca z Grodziska. —•
Jak nas Informuje Kuratorium Okrę
gu Szkolnego Warszawskiego w Gro
dzisku jest za mało kandydatów na 
uruchomienie niższych klas gimna
zjum dla dorosłych. O ile zbierze się 
ich więcej, można w tej sprawie in
terweniować w dyrekcji gimnazjum 
albo w inspektoracie szkolnym. Na 
razie możecie korzystać tylko ze 
szkół znajdujących się w Pruszkowie 
lub Żyrardowie.

Wroński Jan. Dawnego lokalu po
cztowego przy ul. Boi echa Dyrekcja 
Poczt i Teł. nie może, pomimo długich 
już starań, uzyskać. Lokal przy Obo
zowej jest tak maleńki, że można tam 
tylko listy nadawać. Na przesyłki po
cztowe nie ma tu po prostu miejsca 
Dlatego też mieszkańcy Koła muszą 
jeździć po paczki do Urzędu Poczto
wego na Poznańską.

Samotna. Pracując w charakterze 
woźnej ma Pani prawo do zamieszka
nia w Warszawie, a zatem władze 
kwaterunkowe nie powinny były do
kwaterować Pani obcego mężczyzny 
do niewielkiego pokoiku Urzędnik 
starostwa z funkcjonariuszami M.O. 
popełnili bezprawie wprowadzając si
łą do Pani mieszkania współlokatora. 
O ile nie złożyła Pani skargi w Dziel
nicowej Radzie Narodowej, należy to

Zabroniona jest sprzedaż lodów n® 
Marszałkowskiej od pl. Zbawiciela 
(włącznie) do ul. Widok, w Al. Jero
zolimskich i Al. Sikorskiego oraz 3-go 
Maja, t.zn. od Mostu Poniatowskie
go do Dw. Głównego. Nie wolno rów
nież sprzedawać na ul. Nowogrodzkiej 
przy postojach EKD i na ul. Targ©- 
wej, poczynając od Zielenieckiej dó 
Dw. Wileńskiego.

Sprzedaż lodów i napojów chłodzą** 
cych może się odbywać tylko przez 
osoby mające na to zezwolenie i w 
stałych miejscach sprzedaży, wyzna
czonych przez Miejski Wydz. Handlu 
w porozumieniu z Wydz. Sanitarnym.

Osoby, sprzedające lody, muszą je 
brać od firm uprawnionych do ich 

niechybnie Sąd weźmie pod uwagę, wyr°bu. Lody muszą się znajdować 
iż dopuścił się on samowoli, a zatem i w naczyniach metalowych, pobieca-

uczynić jak najszybciej w Nadzwy
czajnej Komisji Mieszkaniowej, pro
sząc o wyjaśnienie sprawy i wstrzy
manie eksmisji na 1 czerwca. Jakiej 
karty kwaterunkowej żądano od Pa
ni? Może zwróciła Pani nakaż? Jeśli 
tak, to żądanie było bezprawne i na
kaz winien Pani być natychmiast 
zwrócony. Go do ubliżenia milicjan
towi, który wykręcał Pani palce, to

reakcja Pani była uzasadniona.
Uczniowie szkoły powsz. nr, 130.—

Publiczna szkoła * powszechna nr. 130 
w Warszawie w całej pełni respektu
je uchwałę Rady Ministrów z dnia 
9 stycznia 1947 r. o świadczeniach 
na rzecz szkół. Od 1 lutego br. szko
ła nie pobiera od uczniów żadnych 
stałych, świadczeń pieniężnych za 
dzieci pracowników' będących człon, 
kami Związków Zawodowych. Wobec 
zachwiania się podstawy materialnej 
szkoły, a przede wszystkim wobec 
możliwości katastrofalnego obniżenia 
się jej poziomu higienicznego, kie
rownik szkoły zwołał walne zebranie 
rodziców, na którym postanowiono 
przyjść z pomocą szkole w formie 
dobrowolnych ofiar na rzecz niezbęd
nych potrzeb. Omówienie z rodzica
mi kwestii ofiar szkolnych jest waż- 
nd z jeszcze jednego powodu. Oto 
na terenie szkoły zaszły smutne fak
ty, iż dzieęko zaofiarowanej kwoty 
pieniężnej nie wniosło do kasy szkol
nej, lecz wydało ją na przysmaki dla 
siebie! ,

M. B. — Wytwórnia „Gocławek" 
mieści się na Goeławku przy ul. Nad
dnieprzańskiej 15. Firma „Jeger** nie 
jest zarejestrowana w Izbie Przemy. 
słowo-Handlowej.

nych cymą angielską. Na skrzynkach* 
w których mieszczą się naczynia z 
lodami, ma być uwidoczniona wytwór1 
nia, a sprzedawca winien się legi
tymować rachunkiem, otrzymanym 
tego samego dnia od firmy produku
jącej.

Naczynia z napojami gazowymi mu
szą posiadać etykiety firm uprawnio 
nych do ich wytwarzania.

Kontrolerzy sanitarni i lekarze, 
oraz Milicja Obyw. dopilnują, aby 
sprzedaż odbywała się w czystym 
odzieniu. Niestosowanie się do wyżej 
wymienionych przepisów grozi suro
wą karą.

Ostatnio notowane przypadki ostre
go zatrucia lodami były spowodowa
ne tym, że wyrabiano je potajemnie 
w naczyniach, nie pobielanych cyną 
angielską, co tworzyło substancję 
szkodliwą dla zdrowia. (wr)

RavensŁruczaiil$t uwaga!
W związku z uroćzys‘ością odsłon ęcia 

tablicy pamiątkowej na miejscu straceń
w Magdalence, odbędzie się dnia 1 czerw
ca br. o godz. 18 rano msza św. w' miej
scowym kościele

Odjazd l czerwca © gbdz. 8.30 sprzęt! 
Polonii (Al Jerozolimskie) specjalnym au
tem ciężarowym.

Wszystkie koleżanki proszone są © wKhj 
«i» ©.działu w u.ro.ciZYKćoś.ci-

\



Sir. 1
Nr. 14?

Tymczasem 13 zł. na mieszkańca
W a r s z a w a  będzie odszczurzona dwukrotnie

Prezydent Miasta zarządził przepro
wadzenie przymusowej trzydniowej 
akcji odszczurzania całego terenu 
'Warszawy w dniach 24, 25 i 26 czerw
c a .

Wykłady dla ławników
Sądu Pracy

Zarząd CMldńaJu Wars rawski ego Zrze
szenia Pracowników Demokratów organi
zuje kurs dokształcający dla ławników 
Sądu Pracy. Odbędzie się on w dniach 
3 i 4 czerwca 194“ r. (o godz. 18) w sali 
Sądu Pracy  przy ul. Marszałkowskiej 95- 

Wykłady mają na celu zaznajomieni^ 
ławników Jako sędziów ludowych z orga
nizacją sądów pracy ora* * prawodaw
stwem obowiązującym z dziedziny prawa 
materialnego.

Administracje domów muszą prze
prowadzić wśród lokatorów zbiórkę 
na zakup trutki „Zagłada". Koszt 
jej wypadnie ok. 13 zł. na mieszkań
ca. Punkty sprzedaży trutki będą o- 
publikowane niebawem.

Odszczurzanie powtórne nastąpi je-
sienią.

Wykonanie zarządzenia podlega 
kontroli specjalnych komisji sanitar
nych pod kierunkiem miejskiego Sa
nitariatu.

Ze względu na zdrowotne i gospo
darcze interesy miasta wzywa się ca
łą ludność do masowego i solidarnego 
udziału w akcji zwalczania plagi 
szczurów. (wr)

Ż Y C I E  S P O R T O W E  
Kto będzie sędziował mecz Warszawa-Szlokholm?

A u t o b u s  „ U “
PI. Trzech Krzyży —
— pl. Narutowicza

Na czas przekuwania torów tram
wajowych na ul. Filtrowej i al. Wy
zwolenia uruchomiono linię autobuso
wą „U“. Samochody kursują na tra* 
sie: pl. Trzech Krzyży — Al. Stalina 
—- Al. Wyzwolenia —■ pl. Zbawiciela
— Al. Wyzwolenia — Filtrową do pl. 
Narutowicza.

pl. Zbawiciela
Odjazd pierwszego wozu z pl. Trzech 

Krzyży o g. 5,30, ostatniego o 22,17.
Z pl. Narutowicza pierwszy odjazd 

o godz. 5.50, ostatni o 22.20.
Posiadacze biletów okresowych na 

linię „18“ korzystać mogą z przejaz
dów wozami linii „U“ od pl. Naruto
wicza do pl. Zbawiciela oraz wozami 
linii tramwajowych na wspólnej trasie 
do pl. Żelaznej Bramy.

Gdzie jest najtaniej?

W* ŚCIGI

Za p is y na 6 -ty  dzień biegów

Warszawski Okręgowy Związek Bo
kserski, po otrzymaniu depeszy od 
Szwedów potwierdzającej przyjazd w 
dniu 1.VI, zwrócił się do Wydziału 
Spraw Sędziowskich PZB z prośbą o 
wyznaczenie jednego sędziego punkto
wego. Z ramienia Warszawy sędzio
wać będzie p. Plewicki (najlepszy sę 

y dzia punktowy w Polsce).

A / 4 0 I O

“ na sobotę, 31 bm.
6.®0 Śygn. czasu; 6.05 D?. poranny; 6.30 

Mu*.; 7.15 Wiad. poranne; 7.40 Muzyka;
8.40 skrz. PCK; 8.50 Aud, szkolna; 15.00 
Konc. szkeny; 15 30 Skrz. Techn.; 15.40 
Konr. Chóru Morskiego Tow. Śpiewacze
go; 16.12 Aud. rozrywk.; 17.00 „Tu mówi 
W' , brzeże"; 18.CO Nabożeństwo majowe;
18.50 Aud. dla wsi; r9t0« Rozmowa na te
maty gospód, z dr. Dew. Lipińskim; 1915 
Muz.; 20 02 Dz. wiec*.; 20.20 Sprawy 1 lu
dzie; 21.00 „Władysław Orkan"—• słuch.;
21.25 „Nasze pieśni" Alfreda Żcffala; 2145
„Jak Jorgos okpil świętego" — aud ; 22,00 
„Popioły*4 Żeromskiego; 22.15 Konc. Or
kiestry Tan. P.R.; 23.00 Ostatnie wia.d.;
23.25 VII aud. * cyklu „Dawna mu*yka“; 
24 00 Hymn.

WARSZAWA n
13.03 Miuz. obiad;; 14.15 Pieśni czeskie w 

wvk. H. Bacewicz; 14.40 Muzyka rosrjwk. 
w"wyk. Sekstetu P R ; 18 55 Konc. życzeń; 
18 00 „ Z a p o m n ia n y  świat In,kasów" — felie
ton. 19 10 Arie operowe w wyk. J. Naru
szewicza; 20.20 Muz rozrywk.; 21.00 Aud. 
literacka „Pierwsza wolność**; 21.00 Mu®, 
taneczna.

aa niedzielę, 1 czerwca br.
7.®2 Muz.; 8 00 Dz. poranny; 8.25 Muz.; 

9,00 Nabożeństwo; 10.00 Aud. regjona.na; 
12.05 Pierwsza aud. % cyklu pośw. twórca. 
St. Mtouiuszki; 13.05 Radiokronika; 13.15
Najciekawsze aud. przyszł. tyg.; 13.20 Muz. 
13.40 Aud. dla świetlic wiejskich; 14 40 „Te 
atr Wyobraźni"; 15.20 Korne. Polskiej Ka
peli Lud.; 16 00 „Koszałek, opałek zobaczył 
morze"-—aud. dla dzieci; 16-20 Muz.; 17.00 
„PodiWteczorek przy mikrofonie"; 18-25 
Aud. wolsk.; 19-05 „Uśmiech i piosenka"; 
20 02 I)z. wiecz.; 20 20 „Na muzycznej fali"; 
21.10 S Rachmaninow — Suita C-dur op. 17 
22.15 Konc. Orkiestry Tan. P R.; 23 00 Osta
tnie wiąd. 23,25 „Muzyka Tadzieoka**; 24.00 
Hymn, ■ -

WARSZAWA II
910 Muz. poważna; 10 05 Mu*, rozrywk. 

w wyk, Sekstetu P.|t.; U.00 „Stara miłość 
nie rdzewieję", aud..; 11.25 „Muzyka dla 
wszystkie^*4; 13 40 Muzyka Lud. w wyk. 
aespołu harm, pod dyr. T. Wesołowskie
go; 14,30 Piszemy tonami" — zagadka ra
diowa; 1815 Muz. operowa.

PZB, uznał jednak za słuszne wyz
naczyć oprócz p. Sikorskiego (Łódź) 
jako sędziego na punkty, również ar
bitra w ringu p. Jacka Kowalskiego 
z Poznania.

Bez wątpienia mgr. Jacek Kowalski 
jest jednym z najlepszych sędziów 
bokserskich co zresztą wykazał na os
tatnich mistrzostwach Polski w Kato
wicach, niemniej jednak mamy na
dzieję, że i w Warszawie znalazłby 
się sędzia o kwalifikacjach co naj
mniej jemu równych. Wystarczy wy
mienić kpt. Neudinga, który jest rów
nież zaliczany do szeregu najlepszych 
sędziów.

Mamy nadzieję, że PZB pozostawi 
warszawskiemu OZB sprawę obsady 
sędziego ringowego, a ten już posta
ra się, aby stanąć na wysokości zada
nia iy sprostać wymaganiom wrażli
wych na „fair* 14 walkę Szwedów.

KS „Polonia" osłabiony
Brzozowski i Szolarz nie gra:ą

Warszawska polonia wyjeżdża dziś do 
Świdnicy na mecz ze swą imienniczką w 
osłabionym składzie. Dość poważna kon
tuzja Brzozowskiego • rekonwalescencja 
Szularza zatrzymują tych zawodników w 
stolicy.

Skład mistrza polski przedstawia się na 
ten mera następująco: Borucz, Szczepa
niak, Gierwatowski, Przygoda, Wołosi, 
Pruski (jr.), Ochmański, Pruski, Swlcarz, 
Jaźni,cki, Przepiórka.

Polonia Świdnicka nie jest zbyt poważ
nym przeciwnikiem i dlatego myślimy, że 
i bez Brzozowskiego ozy szularza zdobę
dą warszawianie następne 2 punkty.

Gonitwa 1. Nagr; 25,000 *1. dla 3 1.
Dyst. 2.200 m. — 1) „-Ja worczyk" st. As 
Coeur, 2) „Sobiepan" st. Brzozów, 3) „Sun- 
fix" st. Klejnot.

Gonitwa 2. Nagr. 30 000 zł. dla 3 1,
Dyst. 2.200 m. — 1) „Bel canto" st. Ferdy- 
nadów, 2) „Dębina" st. Spółka Hodowla
na, 3) „Rawenrori" st. Turów, 4) „Tros“ 
st. p. Leśniczówka.

Gonitwa 3. Nagr. 25.000 zł. — Płoty —
dla 5 V. Dyst, 2 800 m. — 1) „Kukiełka" st. 
p. Leszno, 2) „Milet" st. As. Coeur, 3} 
„Opieka" st. Turów, 4) „Sokół III" st. 
Spółka Hodowlana, 5) „Tokio" st Jur.

Gonitwa 4. Nagr, 30000 zł. dla 4 1. i 
st. Dyst. 2.400 m. — 1) „Astrolog" st. Klej
not, 2) „Bojar" st. Ferdynandów, 3) „Che
ronea" st. p. Iwno, 4) „Irak 11“ st. Jur,
5) „Jolant" st. Turów, 6) „Liwiec** st. K. 
Sonnenberga i L, Chatizowa, 7) „Rarissi- 
ma“ st. Brzozów, 8) „Syn Puszczy" st. 
Róża Alpejska.

Gonitwa 5. Nagr. 50 000 z*, dla i  1. 
Dyst. 2.200 m —1) „Carnero" st. Leśni
czówka**, 2) „Ganimed" st. Ikar, 3) „Mon
te Carlo" st. Jawor, 4) „Nandu" st. Fer
dynandów, 5) „Sygnet" st. p. Gó-ejewko,
6) „Śmiały" st. Perespa.

Gonitwa 8. Nagr. 40 000 zł. dla 4 I. i

st. Dyst. 2.600 m —l) „Bojar" st. Ferdy
nandów, 2) „Łuk II" st. p Leszno, 3) „SU- 
ver King" st, Klejnot**, 4) „Talizman III" 
st. Róża Alpejska, 5) „Tobruk II" st. Ja- 
nasza.

Gonitwa 7. Nagr. 25 000 zł. dla 3 1.
Dyst. 1 600 m — 1) „Dragomir" st. p. Go-
Iejewko, 2) „Egida" st. Leśniczówka, 3) 
„Gambier" st. Spółka Hodowlana, 4) „Hi
roszima" st. Jur, 5) „Maree" st. Płonią- 
wy, 6) „Phar Lux“ st. K. Sonnenberga i 
L. Chattzowa, 7) „Riyiera" st. Ferdynan 
dów, 8) „Sborne" st. Klejnot.

Gonitwa 8. Nagr. 25 000 zł. dla 4 1.
Dyst. 1.600 in. — X) „Awaria" st. p. Iwno,
2) „Bimber" st.1 Rata, 3) „Caesar" st. Wan
da* 4) „Gańey" st. Ruda, 5) „Jastarnia III" 
st. p. Kozienice, 8) „Pechowiec" st. p. Le
szno,, 7) „Pożoga" st. p, Widzów.

NASZE TYPY:
1. sobiepan,
2. Bel Canto, Troa
3. Opieka, Tokio
4. Jolant, Bojar, Syn Puszczy
5. Carnero, Ganimed, Śmiały'
6. Łuk II, Tobruk II, SLver King
7. Gambier, Hiroszima, Phar Lux
8. pożoga, pechowiec, Caesar.

LISTY JOG Ił ED AKCJI

W k a żd y m  parku — kącik dla dzieci
Ogródki , Jordanowskie spełniają 

bardzo cenną i pożyteczną rolę, da
jąc dzieciom celowe, interesujące 
rozrywki i zabawy pod fachowym 
kierownictwem. Ogródków tych jest 
jednak b. mało. Nie chcemy aby 
dzieci bawiły się na ulicach i za
śmieconych podwórkach. Pragniemy, 
aby były one w parkach i ogrodach. 
Obszedłem trzy największe parki w 
Warszawie: Paderewskiego, Sagki i 
Łazienkowski i nie znalazłem w 
nich kącika dla dzieci. Są aleje, 
ławki i trawniki. Wiemy dobrze, że 
dziecko siedzieć nie lubi a bieganie

KRONIKA SPORTOWA
Ostatnie wyniki meczów piłkarskich o 

mistrzostwo klasy „A" W(MŁPN-u wyłoni
ły juiż mistrza — WKS „Legia". Mimo, te 
klub ten ma jeszcze do rozegrania cztery 
spotkania., tytuł mistrzowski ma on zapew
niony, nawet w wypadku przegrania spo
tkań.

Wyniki ostatnich meczów: „Marymont" 
— „Jedność" 2:0 (0:0).. Obie bramki strze
lił Borcwleckl. „Pogoń" — „Znicz" 2:U (1:1) 
Dzięki temu zwycięstwu „pogoń" zostanie 
w klasie „A". WKS „ L e g ia "  — „Skra" 3:1 
(0:1); „Ruch" — SKS 3:2 (1:0).

Ćwierćfinałowe rozgrywki o puchar 
O a v isa rozpoczęty się w Scarborough spo
tkaniem Anglia — Południowa Afryka. W 
pierwszej grze pojedyńczej Erie Sturgess

(Pl>d. Afryka) pokonał Tony Mot/rama (An
glia) 5:7, 6:2, 6:1, 6:3 W drugim meczu 
przeciwnikiem Eustachego Faimma był 
Anglik Butler, który zastąpił niedysipo,Ko
wanego -Derricka Bartona. Po bardzo za
ciętej grze, o czym zresztą świadczy wy
nik. Farm ta' prowadził 7:5, 4:6, 9:7. W 
czwartym secie przy stanie 3:3 Butlera 
doznał skurczu mięśni nóg i zrezygnował 
z dalszej, walki. r,-~ f‘.

O statecznie więc po pderwiszym dniu 
rozgrywek Płd. Afryka prowadzi a Ang ią 
2 :0.

*
W stolicy Portugalii rorpoczęly się mi

strzostwa świata w szermierce z udziałem 
ok. 200 zawodników, w tym 36 kobiet.

i wokół gazonów i klombów jest dla 
| nich nudne. Próbuje wejść na tra
wę lub pokopać w ziemi nawet 
czarnej i twardej, lecz nawracane 

• okrzykami starszych zaęzyna się iry_
! tować i jak się to mówi, kaprysić.

Wniosek: należy w każdym * par
ku wydzielić obszerną część terenu 
i urządzić kącik dla dzieci, ale nie 
na krańcach parku w najgorszej 
jego części. W „kąciku dziecka" naj
skromniej muszą być ławki, woda 
do picia i umycia rąk, pawilonik, 
aby się schować przed deszczem, 
dużo czystego piasku do zabawy i 
basenik z wodą do brodzenia, jak 
było przed wojną w Saskim Ogro
dzie. Jeśli nie stać nas na Ogródki 
Jordanowskie — to musimy stwo
rzyć chociaż prymitywne placyki do 
zabaw“.

Czytelnik A. I.

Stworzenie placyków do gry tzw. 
„kącików, dziecka'*' to parkach sto
licy jest projektem godnym uwagi 
i zastanowienia. Kwestią tą powi
nien zająć się Wydział Opieki 
i Zdrowia przy Zarządzie Miejskim 
w porozumieniu z Wydziałem O- 
grodniczym. (Red.)

Płyną zgłoszenia 
uczciwych kupców i
O GŁOSILIŚMY ankietę wzywają

cą nas/y eh Czytelników do 
przrsylslnia naira nazwisk i adresów 
uazciwyoh kupców i rzemieślników 
u których można nabywać produkty 
lub wyroby debrę i tanie.

Cb«d®i nam bowiem o wyróżnie
nie tych kupców i rzemieślników, 
którzy wiernie trzymają się zasad 
godziwego handlu.
1 1STY z podaniem nazwisk i ad- 

* r^sów nie moigą być anonimowe. 
Na kopercie należy zazna ożyć: 
„liozciwi kupcy i rzemieślnicy4*.

Redakcja podkreśla, że nazwiska 
kupców i rzemieślników zamieslzcza 
na wyłączną odpowiedzialność Czy
telników, którzy je nadsyłają.

# * *
1. p. Anatol Kornijenko z W-wy, 

ul. Wileńska 27 m. 58 zgłasza cu-
k ernię Wiśniewskiego z ul. Wileń
ski ęj 15,

2. p. Roman Kujawa, pracownik 
Z.O.M. z W-wy, ul. Kaleńska 4 m 17 
slklcp kolortłiaJny Zygm, Sowińskie
go z ul. Grochowskiej 237.

3. p. S. Pokora.Strzelecka z W-wy, 
ul. Goworowska 15 — firmę „PJu-
i n“ T. i M. Tarasiewiczów z ul. 
i . rgorwej 44.

4. p. Więckowska z W-wy, ul. 
Mickiewicza 20 sklep Szczepańskiego 
na Żoliborzu plac Inwalidów 3.

5. p. Z. Malinowska,, pracown 
Państw. Banku Rolnego — kupca 
Gwatrdysa Andrzeja, ul. Nowogrodz
ka 42.

6. p. Zofia Gawlikowska z Prusz
kowa, ul. Boi. Prusa 42 — sklep
spożywczy Marii Ostowiciz z \, ul- 
Emilii Pla/teir 25 w W-wić.

7. p. Wiktor Byszewski z Radości, 
ul. Kopernika 10 — sklep spo-żyw. 
czy-owocarnię Czesławy Wymyslow- 
aikiej W Radoiści, ul. Piłsudskiego 17. 

$* *
W związku z ankietą otrzymali

śmy następujący list:
„Uczciwość kupców to temat bar

dzo aktualny i miejmy nadzieję, że 
wypowiadanie się poszczególnych 
osób na ten temat, wpłynie na po
prawę obecnego przykrego stanu 
rzeczy. Publiczne wytknięcie błędu 
niepoprawnemu, uważam za bardzo 
pedagogiczne. Nieuczciwy kupiec, 
dla którego sumienie jest rzeczą 
drugorzędną, albo w ogóle nieważną, 
może się wstydzić, gdy znajdzie się. 
lub gdy będzie mu groziło znalezie
nie się na liście nieuczciwych kup
ców.

Ja chcę dorzucić parę uwag na 
temat f-my Pokropek na Żoliborzu. 
Na temat sprzedawania słoniny po 
cenie 280 zl. za kg. nic nie mogę 
powiedzieć, gdyż słoniny w tym cza
sie nie kupowałem- Natomiast nap'L 
.aaę t% w  ja i pórę osób • wśród 
modpb znajomych ma tej firmie do 
zarzucenia. Jest to stale uprawiane 
przez cały personel tej firmy (a więc 
wygląda na sumienne wykonanie 
polecenia) — niedoważanie, a więc: 
szybkie zdejmowanie z wagi, w re-

rzem ieślników
zultacie czego 2 — 3 dkg brakuje 
iub jawne medoważaoie, podczas 
gdv odbiorca idzie do kasy płacić 
rachunek. Są jeszcze tacy naiwni, 
którzy nie sprawdzają wagi. Ja na
leżę do innej kategorii naiwnych, 
mianowicie do tych, którzy widzą 
te niedociągnięcia,-ale się o me nie 
upominają: nie lubię uczyć doros.yc 
ludzi. Drugą sprawą jest zaokrągla
nie rachunków, a poza tym częste 
pomyłki. Pomylić się można, ale me 
za często, a zaokrąglanie rachunków 
z 6 na 10 zł. albo z 2 na 5 zł dale 
przy takiej ilości odbiorców, jaką 
ma p Pokropek w sumie „ładnych 
parę złotych'4. Kilkakrotnie zdarzy
ło mi się również dorzucanie nie
świeżego kawałka wędliny lub ka. 
wałka skórki ocj szynki. Dobry spo
sób na zużytkowanie odpadków.

Dobrze by było dla poruszonej
przez Redakcję spraw?, gdyby jak 
największa ilość osób nadsyłał® 
swoje uwagi. Każdy zajęty codzien
nymi sprawami powie, że nie ma 
czasu A szkoda, gdyż rezultat bę
dzie dobry.

J. B.
Żoliborz, ul. Dygasińskiego

(nazwisko i adres znane Redakcji).

T E 4 T B I
TEATR POLSKI (Kirątla « « *  %

,,Saltote obmowy", godz. 18 „waKi
TEATR ROZMAITOŚCI (Marsrałkowska

godz. 1*8MAŁY (Marszałkowska 81): gpd,Ł 
,,W:«le hałasu o nic" w« Sze^ P ir4 POWSZECHNY (Zamooak ego 20): o gOCS. 

PiaTnailon". . . . . .
“t ea tr  m u z y c z n y  (Królewaka W), 

o g-odr. 18 -Żołnierz Królowe) Ma daga-

^JASKÓŁKA (Msrszałkow-ska 68): o jo 4 *  
18 „Trasa", o godz. 20 18 „ SPJ a iw Moniki 

STUDIO (Karowa 31): god*. 1830 „p ®
S°TEATR* DZIECI WARSZAWY „STUDIO" 
(Karowa 31): o godz 12 30 -Kwi«t 
tysru". W dni powszednie przedstawienie 
zamknięte d)« szkół k

PRASKI TEATR REWII (Zygmuntowska 
R): o audz. 17 1 19 „Zielony Karr»awal" 

LUDOWY (Targowe 73 -  vis e v:« Dwor
ca Wileńskiego): Rewia p t ..Tylko przez 
ma;" codziennie o godz. 18. w niedziele 
t *więt.» o godz 14. 1818 i J*

WOLSKI TEATR REWII (Wolsk* I). 
o godz 15, 17 i 19 rewia .Oko w oko".

POLSKA YMĆA OGNISKO WARSZAW
SKIE. godz. 19 „Slutoy Panieńskie".

TEATR COMOEDIA (Szwedzka 2/4): god*. 
18 „Zaczarowane Koto" L. Rydla.

K  I  SI /»
PALLADIUM (Złota 7/9): „Historia Jed

nego f r a k a " ,  poez. seans. 14 36, 18 Seane 
ulgo wy o go dz. 26 dla Z w. Zawód 

ATLANTIC (Chmielna 33): od goaz 14
,Młodość T. Edisona".
-POLONIA (Marszałkowska 58): od godz

14 „Biały kieł".
STYLOWY (Marszałkowska UD; -Oj

czyzna poci. seansów 13. 16 19 w nie
dzielą i. święta '48, .'li; - -

SYKRNA .(Praga, Inżynierska 3): od godz
■1.4 „-Synowie". • -.......

TĘCZA (Żoliborz, Suzina 4): od godz 14 
„Mar;* Luiza".

CYRK Nr. 2 (Jagiellońska róg Szerokie*): 
przedstawienia codziennie o godz 1930 
W sobo ty  o godz. 15 16 i 19 30; w niedzie
le i świąt* O god*. 1215, 1615 1 19 38.

ŻEGLUGA PAŃSTWOWA

STATKI do MŁOCIN
odchodź ć M o  w IIID Z IE IĘ  dola I-go czerwca ib. 

i w DALSZE DNI Ś W I A I E C Z d E
od przystani przy moście Kierbedzia co p ó l podziny 

od godz. 8 ej rano do godz. 7-ej po poi.

Cena biletu na przejazd dwukierunkowy zł. 100
I Dzieciom do lat 10-ciu przysługuje ulga 50%. K 46( 9-1

Fabryka Metalowa Związku Walki Młodych, ul. targowa W
PłSfimuie wszelkie zamówienia na piojukclgi

przedmiotu tłoczone na prasach nacisku 5 do 1«0 ton, 
części kutych na gorąco. Fabn]ka produkuje części 
merouie -  specjalność piasty typu Torpedo.
Wykroje, tłoczniki do masowej produkcji ga an e u . 
Tłoczenie części do motocykli i samochodów, uszc*elk
samochodowe, itd. -------

[TYGODNIK DLA DZIECI

n . przystani, „1, Wioślarska Nr 6,

Nadzwyczana OgSSae Zgfamadzasie Gzłoahdw W .t.W .
Na porządku dziennym sprauia zmiany § 14 p. c/Statutu fl-ma_

MIECZYSŁAW

J A S T R TJ.N
»Poezje iD|)brane«

zł. 460

Adam W AŻ Y ł\
»Wiersze uiybrane«

zł. 280
Sprzedają księgarnie. K 4206-0

Camera Obscura
W TYGODNIKU LITERACKIM

»ODRODZENIE«
przynosi co tydzień nagrodę 1000.- zł. K 4599 0

Naukowy Instytut Rzemieślniczy

TUBY
ołomiane i ołomiane - cynomane

99

CBĄGI
m a s o w a  p r o d u k c j a  

m r im** Warszawa 17213-0J  €MWW€Sm m  n i.  S y ie s iy  i r  5

POWAŻNE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
poszukałe nalychmiast:

muszynlsJek, stenotypislek, angielskisyo korespondenta 
referenta ze znajomością materiałów techniczno-budowlanych 
praktykantów biurowych ze średnim wykształceniem handlów. 
Zgłoszenia pod »Centrala« do biura ogłoszeń Polskiej Agencji 
Prasowej PAP, W-wa, ul. Młodzieży Jugosłowiańskiej 11. K 4t>01-0

ĘĘ) W e S S r S Z G B tM J B G
ppowadffl D w uletnią Średnią szkolą Rremiosl Budowlanych tom 
s!vch. Słuchacze kor?ystaJą * bezpłatnej nauki i buJ 7 t‘ . 
otrzymują dybiemy czeladnicze z prawem dalszego kształceni* zawo
dowego. Warunkd przyjęcia: ukończone 18 lat i szkoła powszechna. 
Termin składani* podań do 15 czerwca 1947 r. w sekretariacie Ins*£ 
ui.. Złota 58, godz. .9 — 16. 1T47S-0

ZDROJOWISKO - 1110WR0CŁHW
wskazania* Schorzenia kości i stąwów, rcaiiictyznj^ arlretyzm, 

choroby kobiece, serca, nerwowe, ischias, ką
piele solarikowe, borowinowe, kwasowęglowe

k 3500*7. Iiifeiotlntoim m  -  W o d o lp c z s ilc iw o
Bezpłatne prospekty uiysyła Zarząd ?drojou)iska

TYS0 DNI KCLA STARSZYCH DZIECI

Złoto dentystyczne | T a  ś  m  ą
i Luty ,»

poleca S .  KULESZA
SZliURfiWADtOWA

w każdej ilości
kupimy lub przyjmiemy do przerobu 

WYTWÓRNIA SZNUROWADEŁ 
WARSZAWA, Al. Jerozolimskie 21. Warszawa, ul. SYRENY 5. 17212-0

Restauracja
F R. B E H F . N T O W 1 C Z A

dawniej „Cafe Elitę") 
vis a vis dworca kolejki 

do j a* d p rzez most w S ko 1 im o w; e 
poleca duże raki. węgorze, »ososie 

i n ow alijk i. 13309-1
ZNAKOMITA KUCHNIA 

DOBOROWY ZESFOL MUZYCZNI

podaje się do publicznej wiado
mości, że prezydent miasta st. War- 
szawy Jako szef administracji ogól
nej II instancji, decyzją z dnia 12 
kwietnia 1947 R. L dra. 614/1543/AN 
—i 50 47 na zasadzie art.art. 2(1) 
3(21 nfct. 1 dekretu z dnia 10.XT 1945 
r o zmianie i ustalaniu imion I-na- 
zwisk (Dz. U.R P. Kr. 56 P'Oz. 310) 
udzielił ob BAŁA SOWI HENRYKO 
W1 -JOZEFOWI, zamieszkałemu w 
Warszawie przy ul. podchorążych 
Nr 8, m 10, urodzonemu dn;a 14 
liipca 1922 roku w Warszawie, syno
wą Józefa i Józefy z demu Osińska, 
zezwolenia na zmianę nazwiska ra
dowego BALAS na nazwisko BA
LICKI 15S9"»-1

w dolnych salach kawiarni polonia 
czynna od god*. 17 do 24-eJ. Dan
cing od god*. 19,30. — Orkiestra 
wyborowa. 17548-0

Uwaga PP . Lekarze i Studenci 
Nowość Medycyny Nowość
Dr. Med. SIENNICKI FRANCISZEK

Podręcznik 
cho ró b dzieci

w zarysie
% przedmową doc. D ra med.

R. STANKIEWTCZA 
Dyrektora Warszawskiego Szpitala 

dla Dzieci,
wydawnictwo Księgarni B-cU Bog
dańscy I S-ka Warsoawa Marszał
kowska Nr. 39a (Plac Zbawiciela) 
DO NABYCIA WE WSZYSTKICH I 

KSIĘGARNIACH K4603-1

HURTOWNIA Ga,ante,lf'noTekstylna
Tadeusz FALKOWSKI <6 S-k* 

KALISZ
al. Kanonicka Nr 4, t*l- 14-81

Dział: Kosmetyczno-Mydlarsk' 
(dawn. Warszawa, Graniczna 

Nr 17). K 3&99-0

z prawem dwufrentowej zabudowy 
przy N. Swlecle do sprzedani*. 

Wiadomość: Piusa XI 8fia/3. 17840-1

K LEP K A  DĘBOW A
POSADZKA
DO SPRZEDANIA

MECHANICZNA STOLARNIA
Warszawa Al. Jerozolimskie 35 

Tamie wióry I trociny dębowe 
Przyjmujemy zamówienia. 15882-1

Wydzierżawię P L A C
przy ulicy Puławskiej o duiej po
wierzchni na przedsiębiorstwo bu
dowlane lub inne. Oferty „17578" 
Czytelnik Poznańska 38. 17578-1

Czytajcie » P R 0 B L E M T «

i wzbronienie wypłat
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Warsiawie (Praga, 
ul. Szeroka Nr. 38) ogłasza, że na żądanie Józefa Jabłkowskiego, 
Sąd na posiedzeniu w dmiu 18/25 czerwca 1946. r. postanow-.l, ce~ 
lem zachowania praw Józefa Jabłkowskiego, do 6o38 szluk akcji 
na okaziciela firmy „Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy Sp. Akc. 
w Warszawie", po 100 zł. każda, oznaczonych Nr. Nr. 9 — 308, 
315, 321 — 593, 1348 — 1382, 1494 — 1498, 1816 — 1849, 1853 — 
1874. 2911 — 2915, 2956 — 2967, 3011 — 3055, 3111 — 3118,
3121 — 3125, 3248 — 3570, 4272 — 4273, 4529 — 4533, 45S0 — 
4602, 4610 — 4613. 5651 — 5656, 5670 — 5713, 6408, 6469 — 6471, 
6510, 6485, 6922, 6942, 6960 — 6962, 7193 —7196, 7230, 7234 —
7235 7286 — 7300, 7415 — 745$, 7616, 7740 — 7750 7761 —
7787 7895 7913, 7921 — 7922, 8076 — 8088, 8388, 8336 — 8345,
3418 _  8419, 8450 — 8452, 8954 — 8962. 8967 8970, 9014
— 9016 9072 -  9079, 9112 — 9114, 9133 — 9137, 9147 — 9148,
9157 — 9159, 9161 — 9163, 9197, 9216 — 9217, 9220 -  9229, 
9233 — 9251, 9292 — 9296, 9326. 9332 — 9333. 9358 — 9365 9443
— 9444 . 9447 — 9452, 9507 — 9524, 9549 — 9562, 10271, 10620 —
10630, 10638 — 10639, 10654 — 10661, 10690 — 10704, 10897 — 
10899, 10914, 11000 — 11001, 11028 -  11029, 12121 -  16250, 
16990 — 17000, 18441 — 19160. oraz do 197 sztuk akcji imien
nych tejże firmy również po 100 zł. każda, oznaczonych Nr. Nr.
24977 _ 25158, 26915 — 26920, 26933 — 26938, 26957 26958,
26997 — wzbronić wszelkich wypłat t  tytułu powyższych akcji, 
jak również wzbronić dokonywanie tymi akcjami jakichkolwiek 
transakcji Wzywa się przeto wszystikidi roszczących prawa do 
powyższych tytułów, aby w ciągu dwóch lat licząc od daty pierw
szego ogłoszenia w „Monitorze Polskim", złożyli tytuły w Sądzie 
lub zgłosili sprzeciw. (Nr. L Co, 260/46), K. 25^4-0

Unieważnienie u tr a c o n y c h  t y t u łó w  na o k a z ic ie la  
i wzbronienie w y p ła t

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie (Praga, 

ul. Szeroka Nr. 35) ogłasza, że na żądanie Sewery Tymiemeckiej, 
Sąd na posiedzeniu w dniu 13/25 czerwca 1946 roku postanowił 
celem zachowania praw Sewery „Tymienieckiej do 1076 sztuk akcji 
na okaziciela firmy „Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy Sp. Akc. 
w Warszawie" po 100 zł. każda, oznaczonych Nr, Nr. 1875 — 
2895, 357.1 — 3600, 4504 — 4528 oraz do 800 sztuk akcji imien
nych tejże firmy również po 100 zł każda, oznaczonych Nr. Nr. 
25708 -  25759, 2S350 — 26598, 26911, 26923 — 26924. 26928, 
26929, 26959 — 26960, wzbronić wszelkich wypłat z tytułu po
wyższych akcji, jak również wzbronić dokonywania tymi akcjami 
jakichkolwiek transakcji. Wzywa się przeto wszystkich roszczących 
prawa do powyższych tytułów aby w ciągu lat dwóch licząc od daty 
pierwszego ogłoszenia w „Monitorze Polskim" złożyli tytuły w Są
dzie lub zgłosili sprzeciwy., Nr. 1 Co 26/46. K. 2520-0

Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego
w WARSZAWIE 

( P i e g u , ul. Szeroku Nr 38)
ogłasza, że na żądanie Feliksa Jabłkowskiego Sąd na posie

dzeniu w dniu 18 2? czerwca 1946 roku postanowił celem za. 
chowania praw Feliksa Jabłkowskiego do 1542 akcji na okazi
ciela firmy ,.Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy Sp; Akc. 
w Wrszawie" po 100 zł. każda, oznaczonych Nr. Nr. 309 — 310, 
1383 — 1386, 1850 — 1852, 6475 — 6480, 8704 — 8780, 17001 — 
17710. 19161— 19900 oraz d? 1045 akcji imiennych tejże firmy, 
również po 100 zł. każda oznaczonych Nr Nr 24009 — 24012. 
2g667 — 26883. 26912. 26930 — 26o32, 28501 — 23520, wzbronić 
wszelkich wypłat z tytułu powyższych akcji, jak również wzbro. 
nić dokonywania tymi akcjami jak.chkolw.ek transakcji. Wzywa 
się przeto wszystkich, roszczących prawo do powyższych ty
tułów, aby w Ciągu dwóch lat licząc od daty pierwszego ogło. 
szenia w „Monitorze Polskim4' złożyli tytuły w Sądzie lub 
zgłosili sprzeciw Nr, Co. 25S 46.



S b . S Nr 1«

KONKURS
Departament Służby Zdrowia MON. w Warszawie, ul. Ko

szykowa 79, ogłasza konkurs na wykonanie projektu komór 
ruskich ciśnień i niskich temperatur do badań ludzi i zwierząt.

Warunki techniczne pracy komór są do przejrzenia w Cen. 
trakiym Instytucie Badań Lotniczo-Lekarskich w Warszawie, 
przy ul. Wawelskiej Nr. 7 w godzinach między 10 — 12.

Oferty wraz ze szkicem komór, z podaniem ceny wykona
nia projektu i terminu należy składać w kopertach zapieczę. 
towanych, zalakowanych do Departamentu Służby Zdrowia 
MON. przy ul. Koszykowej 79, pokój 315, w terminie do dnia 
16 czerwca 1947 r., do godz. 12-ej.

Departament Służby Zdrowia MON. zastrzega sobie prawo 
dowolnego wyboru oferenta lub też unieważnienia konkursu 
bez podania przyczyn i obowiązku ponoszenia z tego tytułu 
jakichMwiek odszkodowań. K4607-I

l-sze ogłoszenie
Zarząd Spółki Akcyjnej .^PLUTON" T. i M. Tarasiewiczów w War, 

sza wie zawiadamia P.P. Akcjonariuszy, że w dniiu 23 czerwca 1947 r. 
o Sadz. 15-ej w  łokału przy ul. Piusa XI Nr. lib, m. 8 w Warszawie^ 
odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki * na
stępującym porządkiem dziennym: 1) Zagajenie i wybór przewodniczą
cego zebrania, 2) Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 1946 r., 
3) Rozpatrzenie I zatwierdzenie sprawozdania bilansu, rachunku strat i 
zysków za 1946 rok J udzielenie Zarządowi pokwitowania, 4) Podział 
zysku za 1946 rok, 5) Przeniesienie na Kapitał Zapasowy sumy zł. 24.569.75 
figurującej na r-ku Różne Rezerwy, 6) Pokrycie Kapitałem Zapasowym 
straty za 1944 r. w kwocie zł. 77.703.52, 7) Wybory członków Zarządu
! członków Komisji Rewizyjnej, 8) Wolne wnioski. P.P. Akcjonariusze 
pragnący wziąć udział w  Walnym Zgromadzeniu, winni złożyć swe akcje 
lub kwflty depozytowe w Zarządzie Spółki na 7 dni przód Zgromadzę- 
niema. K 484S-1

HANDLOWE
AA) / ceratę, denmatoi-d kupujemy. 
Poznańska 21 — „Bazar Amerykań
ski". ' 1633S-0

AA) Galanteria metalowa — srebro 
— platery, J. Luibo-widżki, Marszał- 
fcowisfca, icą poik. 39, I piętro. Pro
wincja za zaliczeniem. 17029-0

AIA) Meble solidne u  B-ei Konopa
ckich. Śniadeckich 18. 16388-0

AA) Mikroskopy — Mikrolampy — 
Teodolity — N-iwelatory — Fotoapa
raty — Lupy i-tp. Sprzęt optyczny 
Kupno — Fachowe naprawy — 
Srzediaiż. „Optyka** St. Kuliński 
Warszawa, Marszałkowska 32 17028-0

A) Arytmometr — maszynę do pi-
sanie, liczenia zakupimy. Jawor
ski — Chmielna 28. K 3716-0

A) Gabinet CMippe-ndaliLe — , szafę, 
tapczan, stół, krzesła, amerykankę, 
biurko, łóżka. Solidne. Najtaniej. 
Chmielna 45—4&. 16780-0

A) Leżaki — Tapczany —* Ameryi- 
kanki — Leniwce — Stołowy. Da- 
ni-elewiicz, Marszałkowska 71. 17260-0

Maszynę do wyrobu wełny drzew
nej kupimy. Oferty pod „Weliinów- 
ka“. Marszałkowska 95 „Wolność"

17721-0

Maszyny do pisania, y liczenia, po- 
wielaaze, krupno- — sprzedaż- — na
prawa. Stempiński — Korzeniow- 
ski. Marszałkowska 121. 16846-0

Materiały budowlane: wapno suche,
lasowane, cement, papę, . trzcinę, 
lepik, materiały stolarskie: futry
ny, okna, drzwi poleca Xnż’ T 
Kwiatkowski i S-ka Warszawa, Mo
kotowska 47. K  4207-0

Meble — komplety, sztuki pojedyń 
cze, tapczany — najtaniej — Szwarc. 
Wilcza 66 K 4544 0

Motocykl setkę NSiU sprzedam. Je
rozolimskie 21/16. ' 17521-1

Motocykl 125 na chodzie sprzedam 
Ghoidtinska 31 m. 28. 15008-0

Motocykl 7. Ni 190 starszy typ na
chodzie. Sprzedam Grochowska 57.

1/7871-0

Neroliina ł Benzaldehyd 190% olejek 
migdałowy dla celów spożywczych 
May i Malinowski, Warszawa, Grzy 
bowska 83. K 4602-1

Ekspedient branży malarskiej z re 
ferencjami potrzebny. Oferty „Czy
telnik". : Poznańska 38. «M“. 17566-0

Fryzjer damski zdolny potrzebny 
„Lido" Marszałkowska 81. 1/772 C O

KalkuLatorów, inspektorów tech n , 
księgowych rewidentów maszynist
kę, siły . -tyłka wykwalifikowane, za
trudni Centralny Zarząd Państwo - 
wyidh Zakładów Graficznych, War
szawa, ul. s&upeoka 2a przy IPl. Na
rutowicza. 17763-0

Kucharka rutynowane me 600 osób 
potrzebna zaraz. Zgłoszenia: Spół
dzielnia* Wydawnicza • „Czytelnik" 
Daszyńskiego 16, Ml piętro,' pokój' 
Nr. 3% . Referencje .-wymagane.

K -557-0

Maszynistka biegła <ło- prze, wa
nta bilansów i zestawień, sili. pier
wszorzędna, potrzebna natychmiast 
Oferty Biuro Ogłoszeń „Czytelu k “,; 
Daszyńsblego 16 suto. „Biegła".

K 4577-C

Poszukuję pracownicy domowej, 
umiejącej gotować, uczciwe}. Wa
runki dobre. Stalowa 41—d. 17852-1

o s z e n i e

Polskie Linie Lotnicze „LOT“ ogłaszają przetarg njeograni 
czony na wykonanie druków z własnego papieru.

1) Bilety podróży krajowe — 50.000 szt., 2) bloki różne w su
mie 3.000 szt., 3) Umowa Zbiorowa — 2.000 egzempl., 4) kartoteki 
rólżne — w sumie 35.000 sz;t.

Oferty w kopertach zalakowanych należy składać do godz. 
12 dnia 14 czerwca 1947 r. w kancelarii, pokój Nr. 202, II piętro. 
P.L.L. „LOT“ zastrzegają sobie prawo unieważnienia przetargu, 
jak również Wyboru oferenta bez względu na ceny. Wzory można 
oglądać w pokoju Nr. 213. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.Vl br. 
godz. 12-ta, Wadium w wysokości 10.000.— zł, (dziesięć tysięcy) 
należy złożyć przy składaniu ofert K 4600-1

Ogłoszenie o przetargu
Departament Ogólny, Wydział Samochodowy Ministerstwa 

Aprowizacji sprzeda w drodze przetargu ofertowego 10 samocho
dów osobowych i 6, samochodów ciężarowych różnych marek. Ce
ny za samochody wynoszą 2/5 sumy szacunkowej O.K.K. na pod
stawie przepisów art. 617 k.p.c. \

Oferty w zapieczętowanych kopertach z podaniem ceny za 
każdy samochód z napisem „Przetarg na nabycie samochodów*4 
należy składać do dnia 2 czerwca 1947 r. do godz. 9-ej w Wy
dziale Samochodowym pokój Nr. 22 Ministerstwa Aprowizacji, 
przy ul. Chocimskiej 28. Otwarcie nastąpi dnia 2 czerwca 1947 r. 
o godz. 10-ej.

Wadium w wysokości 5% oferowanej sumy należy wpłacić 
w Dep. Ogólnym Nr, 104 Wydział Samochodowy zastrzega sobie 
prawo wyboru reflektantów bez względu na zaofiarowane ceny, 
oraz unieważnienie przetargu bez podania motywów.

Samochody obejrzeć można w godzinach od 9 do 14 codzien
nie oprócz świąt w garażach przy uł. Łużyckiej Nr. 8 i Targo
wej Nr. 48. K 4478-0

A) Meble komplety — sztuki poje
dyncze. Tapczany — poleca Cięż
ko weki, Okólnik 11IA róg Or-diyn-a- 
cfciej. 17254-0

A) Meble! Komplety — SztuM po
jedyncze — Tapczany — Amerykan 
ki — najtaniej napędziesz: Strzał
kowski, Marszałkowska 198 — róg 
Chmielnej. K 4468-0

A) Meble: stołowy wykwintny skro
mniejszy, sypialnia, gabinet, sztuki 
pojedyńcze oraz tapczan amerykań
ski. Batorcwicz, Chmielna 38, 13530-9

A) Sypialnie — stołowe — Gabine
ty — Tapczany — Amerykanki — 
Szafy. Rutkowski, Marszałkowska 74 
w podwórzu.

Obrazy malarzy pcMrićh. obcych, 
sprzedam. Ząjhkoiw.ska 2 — 3. Godzi
ny 15 — 19. 17463-0

Odstąpię dobrze prosperujący sklep 
spożywczy. Wiadomość: Maryniom, 
Kołobrzeska 17. K 4665.1

Potrzebna kucharka na wyjazd. Se
zon ‘ ‘ i
2.6. U?—12. stołówka Ministerstwa 
Rolnictwa Nowogrodzka 58. 17558-0

Teresa. Krassowska-Ostaszewska w -
mieszfcała Krucza 26 po powstaniu 
Milanówek, jest poszukiwana przez 
Władysława ©typułkowiskiego EŁK 
(Woj. Białystok) Wasilewskiej 21 łub 
W-wa Polna 38 — 43. Znajomi pro- 
azeni o  pomoc w  poszuikftwaniu.

15929-9

Zofia Borowska zamieszkała Wilcza 
78, po porwstantu Koniecpol — oko- 
lowice jest potszuikifwana przez Wła
dysława Sty puław skiego EŁK woj. 
Białystok, Wasilewskiej1 21 łub War
szawa, Polną 38 m. 48. Znajomi pro
szeni o  .pomoc w poszukiwaniu.

16928-0

N A U K A
A) Tańców — Stuidio B -d  Sobiszęw- 
skijch — Chtmibina 09. Balet Kur 
sy tańców ttorwocze swych przyśpie
szone — Ludowe ■— JttdiyjWiwcalnie 
— „Swing"! X7l8Bl-«

Francuzka rodowito, udziela lekcji. 
Konwersacja. GramatyikaL Tłunsa- 
czeniai Jaworzyńska Z-H. 369064

Filatelistom cenniki wysyła Dom FU 
latelastyczny Witkowski* Poznań, 
Sw. Marcina 18. K 4391-9

Pasy, „biustonosze wykonuje, prze
rabia tanio1 dyplomowana mistrzy
ni. Wilcza 09a - -  5. 14329-9

Pensjonat Przedwiośnie Podkowie 
Leśnej .poleca wolne pokoje kuch
nia sltn-aczna. 171897-4

L O K A L E
rcoua KULonarita na ,włyy/aŁa.. oe- j 0t.
letni. Zgłoszenia poniedziałek ? ? '

Potrzebna samodzielna zdolna do
sukien. Zgłoszenia: „(Pemełopsa" —- 
sklep w Hotelu Europejskim, Krak. 
Przedmieście 33. K 4634-1

ke j a ch woda bieżąca kuchnia smacz
na obfita. Ceny przystępne Ulica 
Nowa 1 Telefon 190. 17)497-0

Okazja! Motocykl 600 z przyczepką 
z powodu Choroby sprzedam za bez 
cen. Zgoda 4, dozorca wskaże.
_________________ '_________K 4616-1

Olejki perfumeryjne — mydlarskie
— spożywcze — woski — stearynę
— lanolinę i  inne chemikalia ku
pujemy. Warszawa, Alberta 3 Dzi- 
siewscy. 1/7012-0

Ałuny, eopon, dekpasty, suifo-tran 
Barwniki, solnym mlekowy. Jerozo
limskie 43/19. 13638-0

Opony o wtym. 6.50x1/7 oraz 4.89x17
17259-0 pilnie kupimy. Oferty: „Czytelnik", 

Wydział Transportu i  Łączności', 
Daszyńskiego 16. • K 4662-0

Aparaty fotograficzne, wagi anali
tyczne, spektroskopy, teodolity, mi- 
kro-skopyi, epidiaskopy, palaryme- 
try, refraktometry — nawet nie
kompletne. Kupno — sprzedaż — 
naprawa. „Pantechnika", Bracka 
Nr 16. 16325-0

Apteczki, taborety, toły, kredensy 
kuchenne, drabinki, leżaki. Mebe
lek uniwersalny „Balbinka", łóże 
czko, kojec, 2 fotele, stoliki „Ba- 
zarek", Aleje* Jerozolimskie 97 (Sta
ry nk i e wieża). K 4089-0

Partia fornierów dla konsumentów 
w całości do sprzedania. Mech. 
Stolarnia. Jerozolimskie 35. 15881-0

Pianino zagraniczne, nie nowoczes
ne sprzedam bardzo, tanio. Złota 
59a — 5. 17789-0

Pianino krzyżowe okazyjnie do 
sprzedania. Marszałkowska 71 pra
cownia mebli. 17559-1

Piece cukiernicze: piekarniane po
kojowe, suszarnie/ wędzarnie1, bu
dowa — remonty. Koszykowa 49—6

17563-1

Belki żelazne prostowane profil 12 
kupię wagon. Cena Czytelnik Poz
nańska 38 pod „17478", 17478*0

Ogłoszenie o przetargu
Dyrekcja Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego — ul. 

Ratuszowa 11, ogłasza przetarg nieograniczony na remont samo
chodu osobowego -dtfausa-Loyd**.

Oferty w zapieczętowanych kopertach z napisem „Przetarg 
na remont somochodu „Hausa** należy składać w oddziale gospo
darczym P.I.T. do dnia 12.Vl.47 r. Otwarcie ofert nastąpi w tymże 
dniu o godz. 11 w Naczelnym Wydziale Adm. Technicznego P.I.T.

Warunki przetargowe i protokół napraw do wglądu w Oddz. 
Gospodarczym Instytutu w godz. urzędowania, 17842-1

Przetarg nieograniczony
Na remomt budowlany Łaźni Garnizonowej w Twierdzy 

Modlin.
Bliższe informacje i druki ofertowe można otrzymać 

w Wydziale Kwaterunkowo-Buwodlanym D.O.W. 1 ul. Sola- 
riego 5 w godz. 11 — 13-tej,

Oferty należy składać w kopertach zalakowanych bez zna
ku firmy z napisem: „Oferta na remont Łaźni Garnizonowej 
w Twierdzy Modlin**.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.VI.1947 r. o godz. 11-tej.
Do oferty należy dołączyć kwit wpłaconego, wadium 3% 

od sumy ofertowej.
Termin wykonania robót 2 miesiące.
Wydział Kwat. Bud. D.O.W. 1, zastrzega sobie prawo do»_ 

wolnego wyboru oferenta, lub unieważnienia przetargu bez 
podania powodów. K 4608-1

Butelki: kwasowe, lemoniadowe, 
piwne, syfony;, słoje., gąsiory,, za- 
twory do burtelek, kapsle oraz iń.ne 
artykuły szklane.. Z. Bialtcerfciewicz 
i S-ka, Brzeska 19, skład fabryczny.

8086-0
Chłodnice do samochodów, ciągni
ków, nowe, reperacja, wymiana. 
Senatorska 33. 6204-0

Chłodnice samochodowe naprawa — 
budowa nowych. Warszawa. Solec 
83 '.3430-0

Te rra ko tę
po 700 zł, za metr sprzedamy.

Wiaćfomo<śC: K 4818-0
Warszawa uil. poznańska 3 -— 15.

Płótno introligatorsifcie różne kolo
ry7 wysyłam zaliczeniem teł, 18L—32 
I. Wiśniewski i S-ka Łódź Piotrow
ska 44 K 4588-0

Pomieszczenie 400 mtr., siła światło, 
woda, telefon, doskonały punkt na 
składy warsztaty, garaże, blisko 
dworca, do- o.dlstąpienia. Wiadomość 
Grójecka 35. K 4665-0

Esencje i pasty aromatyczne do wy
robu lejnoniad wysyła za zaliczę 
niem pocztowym Przemysł Che
miczny „Małtra" Kraków., Zwie
rzyniecka 35. K 4392 0
----------- ---------------------- ---- -----------  Przyczepkę rowerową, bagażową

Fortepian, koncertowy Behsztajna i kupimy natychmiast. „Auto-Teehnd-

Potrzebny natychmiast fachowiec 
do piekarni, jako wspólnik. Ożarów 
Poznańska 50. Górski. 17477-0

Bo wynajęcia willa komfortowa 8
pokoi kuchnia, łazienka woda 
gorąca — ogród owocowy ,/blisko 
Warszawy". Oferty ®ub. ,,LD 28" 
Czytelnik Poznańska 38. 17®8®-1Potrzebna pracownica domowa 2 __________________________________

osoby najchętniej, sierota Grochów! Len _! , Kupaę połowę willa w  dobrym pun-Kawcza 69 -  26. 17412-1 kcie/ p ośred^ cy wyMuczeni. Koło-
Potrzebna gosposia dio wszystkiego. 
Debre warunki. Okęcie u l  Piłsud
skiego 6. 16924-0

potrzebna biegła maszynistka na
tychmiast do biura budowlanego. 
Jerozolimskie 95 m i  17580-1

dziejiska — Smolna 34. 15846 0

Lokal biurowy, 40 izb, centrum, do 
remontu — poleca B)/H Nowogrodzv 
ka 4S. 17271-0

Pracownica domowa do lat trzy
dziestu potrzebna natychmiast. Je
rozolimskie 2® — 3a. 17766-0

Sekretarka ze znaamoćclą masayny
i buchalterii od zaraz potrzebna 
przedsiębiorsiwo budowlane. Ofer
ta: „Rutynowana", Marszałkowska 
96, „too-lność". 17703-1

Lokale 1 — 2 pokojowego za zwro- 
i tern kosztów remontu poszukuję. 

Oferty 17561 Czytelnik, poznańska 
38l 17561-1

Starostwo Grodzkie PoSuidniow* 
Warszawskie podaje do. (wiadomości, 
że Balzam Estera z dlmtu Goldszal, 
córka Abrama l Raidheli z  domu 
Mokoitólw* ur. M.K.1S12 r. w  War
szawie zmieniła, iand/ęi „Estera." na 
„Edwarda". 16094-1

Starostwo Grodzkie Południowo 
Warszawskie podaje do wiadomoś
ci te  Markus Balzam, syn Jetoiela 
.1 Eendli ,vcl Heleny % dfmto Zykber 
w . 11 IV% 1898 iwl Częstochowie, 
.zmienił imilę Markus na „Michał"

16999-1
SftydeUdem roboto dla zdolnej. Wia
domość: Targowa 49 — Jakubiak.

17498-8
Złe psy i  kto 2 do stróżowania ogro
du przytnie Huto nabędzie zaraz Fer
ma Zakładu Czerwonego Krzyża1. 
Oryszewi (p-ta Wiskitki k/2yrardo- 
wa)._______________  - 15889-1

2 mżei. setry angielskie Grochow- 
sSoa 853. 10. 15996-0

LEKARSKIE

AAAAA) Doktór Rathauz,, kobiece
akuszeria, Chmielna 39. 12066-0

A AA) Akuszerka Traczyk przyjmu
je panie. Porody, zabiegi, oastrzy- 
ki. Wilcza 29a—3 18117-0

Mieszkania ze remont,
Smolna 32 /1

wiadomość
16948-B

Odstąpię połowę sklepu na Ząb- 
kołwiskiej. Wiadomość: Środkowa 20 
m. 9. S36S-0

Służąca do wszystkiego potrzebna 
zaraz. Wiadomość Mokotowska 19. 
Biechońsfea. 16982-9

Specjalista do reparacji wiecznych 
piór potrzebny. Marszałkowska 48 
firma Józefaoki. 17592-1

Spółdzielnia Gospodarcza Związku 
Walki Młodych poszukuj© młodych 
handlowców z praktyką, siły pomoc 
nicze biurowe — wykwalifikowane 
w  księgowości oraz akwizytorów dla 
Fabryki Metalowej — Targowa 44 
na procent. (Zgłoszenia osobiście z 
podaniem i życiorysem w  biurze, uli. 
Dworkowa 3. 16584-0

Tkacfrka na krosna ręczne poszu
kiwana. Zgłoszenia: ul. Marszałkow
ska , 98,1913 sklep „Władysława".

K 4515-0

Tkacz-ka dobra siła zechce poro
zumieć się- Wiadomość, Warszawa, 
Frascaitti 12 róg NUfllo, Urbanków- 
na, 17822 -9

Urzędniczki młodej do firmy bu
dowlanej poszukujemy. Oferty ży
ciorysem pod „Budowlane" Mar
szałkowska 95 „Wolność" 17722-1

sprzedam okazyjnie. Wyjazd służ 
bo wy. Wiadomość ul. Kickiego Nr. 
2 m. 2. 17423-0
Frezarka pozioma, wiertarki kolum
nowo,, szepingi, prasy mechaniczne, 
balansowe, wytwornica ec etyle no- 
wia„ inne maszyny sprzedam Ko- 
bi.ęlsba 35. 17434-0

ka‘ Rakowiecka róg Fu.awskiej
16343-1

Harmonię trzyrzędowe fortepiano
we, wyrabia, reperuje. Jedynak, 
Biaia Pódl, Polna 46. K 4614-1

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

AAAA. Domy. domin, wille, kolo
nie rolno-ogrodmcze. place War 
%zawa, podmiejskie Sklepy, lokale 
handlowe Domy, wille wyburzone 
wypalone do odbudowy. Duży wy
bór poleca do kupna, poszukuję do 
sprzedaży Biuro Techniczno - Han
dlowe Marszałkowska 86—3

K 3534-0

Milanówek — minuta od Etoade — 
willa pałacyk — murowana,*'— ska
nalizowana — zelektryfikowana — 
posadzki — łazienki. Zawiera: dwa 
lokale po cztery pokoje — kuchnia 
— łazienka — przedpokój — służbo
wy. Cała wodna — natychmiast do 
objęcia, Placu — parku — ogrodu 
trzy tysiące metrów. Sprzeda zde
cydowanie: Biuro Techni czno-Han
dlowe, Marszałkowska 8©—3. 12849-0

. „  , . .  . , . . Nieruchomość 3 do 590© mtr. fcw.
A) Dom Mokotów dwupiętrowy do i okolica między Towarową, — Bema
remontu sprzeda „Lokata", Zułiń- 
* kiego 3—10. K 4221-1

A) Młyn wodno - motorowy blfisko 
Warszawy sprzedamy. Jerozolimskie 
28 — 3s. 17767-1

Dom noiwomurowany 5 poikol, ogród 
owocowy 959.000 wolny dla na,by w- 
Oy. Wołomin, Warszawska 19—2.

' 17380-1

Dom wypalony Krakoiwskie Przed
mieście, wiiMe, dom,ki, place pod
miejskie — poleca B/H „Zgoda" 
Marszałkowska 112 — 12. 17257-0

Dom, willę remontu, wyremonto
waną — korzystnie oferuje B/H, No
wogrodzka 37. 17262-0

Dbm wypalony -Krakowskie Przed
mieście, wille, dotmki, place pod
miejskie — poleca B/H „Zgoda" 
Marszałkowska 112 — 12. 17257-0

— Wolską kupię. Oferty: 
Czytelnik. Poznańska 38.

„17562“
17562-1

Plac fundamentami pod budowę 
sklepów róg Puławskiej Malczew
skiego pilne Puławska 90 Biuro.

8131-0

Heblarkę 1,5 m do metali. Piekar
ską. ugnie tarkę, 3 wózki sprzedam. 
Warsztat, Krochmalna 56. 17704-0

Hurtownia poleca wykwintną jed 
w-abną bieliznę damską Wysocki 
Warszawa, Marszałkowska 95—28 
Prowincja pocztą K 2207-0

Radioaparaty różnych typów Źród
ło okazji.' Ceny umiarkowane ,,Pre 
cyzja". Jerozolimskie 27 (podwó
rze). 13145-0

Samochód osobowy Fiat 1.100. 
pierwszorzędny stan, sprzedam. — 
Wiadomość Saska Kępa, Elsterska 
10 m 4. 17819-0

Wychowawczyni wykwalifikowana 
do niemowlęcia potrzebna od zaraz. 
Wynagrodzenie do umowy. Al. Je
rozolimskie 23, mi. 371 "W1 godz. 1 — 3.

17485-1

Pokoju niekrępująioego w  centrum- 
z używalnością Jazdenfcl' szuka oso
ba kulturalna. Oferty „Natych
miast": Al. Jerozolimskie 18 „Em- 
pet". K 4681-0

Poszukuję mieszkania %—8-pokojo- 
wego do remontu luib wyremonto
wanego, dalszy Mokotów). Polna 22 
—21. . 17713-1

AAA) Dr. Konstanty Ełtaezewiez,
Akuszeria, choroby kobiece Mał» 
szażkowSka 82—26 K 1711-9

AAA) Dr meid. Marczewski. Skór
ne, weneryczne Marszałkowska 
58 — 14, godz. 9 — U. 3 — 6. 13782-9

AAA) Starszy felczer A. Borkowski,
wieloletnia praktyka szpitala wene
rycznego. Praga: Brukowa trzydzie
ści. mieszkania piętnaście, godz g 
— U. 4 -  8. 18966-9
AAA) Weneryczne, skórne, płciowe 
doktór Jan Hauswlrt, Francuska a  

K 3624-9
A,AjA) Zęby sztuczne, korony, mo
sty, reperacje. Lek ar z-dentysto Bo
rowska, Targowa pięćdziesiąt sześć.

17435-0

poszukuję uimeblc wamego pokoju 
na parę godzin dziennie od 12 — 14 
piięc dni. w  'tygodniu! Centrum. 
Oferty: „Impet" Al. Jerozofiimsk;e 
18 pod „Zaraz". K 4619-1

SW.ep spożywczy mieszkaniem Żo
liborz odstąpię — Aleja Wojska 20 
Mydłami a. liSSiłO-O

Sklep Marszałkowska — dwie wy
stawy 42 metry kwadratowe podło
gi, zwrot kosztów odbudowy, sprze
da B/H Nowogrodzka 43. 17608-0

Sklep spożywczy z mieszkaniem — 
pierwszorzędnie prosperujący do 
sprzedania: Wiadomość Poznańska 
6 u dozorcy. 17863-0

Sklepu do wydzierżawienia poszu
kuję. Warunki do omówienia. Zgło
szenia: Polna 221—21. 17712-1

Sklepy, lokale biurowe, mieszkalne,
wszystkie dzielnice — poleca — po
szukuje B/H „Zgoda" Marszałkow
ska 112—12. 17266-0

POSZUKIWANA

Sklepy Marszałkowsifcai, Jerozolim
skie, boczne, mieszkania awrot re
montu — poleca B/H Nowogrodzka 
43. 17272,0

AA) Akuszerka
przyjmuje, udziela 
grodzka 19—8.

Kowalczyków* 
porad. Nowo- 

K 4078 9
AA) Lecznica Marszałkowska 66.
Wszystkie specjalności. Wezwania 
na miasto. X  4308-0

A) Doktór Bolesław Zaleski. Spe
cjalnie skórne, weneryczne, płcio
we Koszykowa 35. X 4304-9

A) Dr. Krajewski, 
skóry. Nowogrodzka 
8 — 17.

weneryczne, 
44 Lecznica 

17268 0
A) Dr Fele Władysław. Wenerycz-. 
ne — skórne. Wileńska 25, 5—7. 
________________________  17022-0
Akuszerka Dąbrowska przyjmuje 
Pandę, niezamożnym ustępstwo. 
Wileńska 2L 15010-0

Akuszerka Suska-Ghodnieba, udzie
la porad bezpłatni*. UL Złotą 54. 
m. 86. v 17802-0

A) Akuszerka Wójcik Wieloletnia 
praktyka Praga Stalowa' Nr. 2 róg 
Inżynierskiej. 17416-0

Biuralistka z maszynoptoaniem po- Swilder. Leitnle mj^zkania do wy
szukuje zajęcia. Oferty: „Sumień- - - - *

Samochód osobowy Ford 8 po ge
neralnym remoncie, rejestrowany, 
sprzedam. Grochów, Terespolska 47 
garaż, 11 — 19. 16̂ 35-0

Sklep papierniczy ktika działów, 
przedstawicielstwa, hiurt, detal, ze 
względów rodzinnych wydzierżawię 
na dogodnych warunkach. Oferty 
„Przyszłość". Ilustrowany Kurier 

kosmettyczno-perfume- | Gdynia. . K 4611-1Hurtownia
ryjna. Ceny ściśle fabryczne. M. 
Kubiczek, Jerozolimskie 63. 18328-9

Korki gumowe, linoleum, sznur do 
wózków, chodnik samochodowy. 
Sklep Emilii Plater 11. K 4175-0

Sklep w  ruchu na' Pradze odstąpię, 
dzierżawię przyjmą wspólnika 
ewent. inne propozycje. Oferty pod 
„Owocarnia“, księgarnia „Wolność 
Marszałkowska 8S.

,..Czytelnik' Poznańska 38 
17537-1

Cukiernik z toną lub bez Jako po
mocnica fachową poszukuje pra- 
ctyi, miejscowość obojętna Oferty 
„Cukiernik", Opole. SI., Kośnego 
3 — 2 K 4613 -1

"k najęcia. Infonmacje:. Noiwy - Świat 
• * 18 /20 kwiaciarnia. 361.1-1

Zamienię Pruszków 2 pokoje buch 
ni a centrum na Milanówek 1 pokój 
kuchnia wygodami centrum Po
wód miejsce pracy Oferty „Zamia
na" Biuro Ogłoszeń Pietraszek. 
Wspólna 59. X 4524-0

Kucharka poszukuje pracy na przy
chodnie wykwintne dobre gotowa
nie. Miedziana 7 — 88 Kolewjńska.

17552-1

Młoda zajmie się bardzo Chętnie go 
spodarstwem domowym. WSado- 
motść: ul. Puławska 90, sklep pral
nia. 16899-1

Poszukuję pracy na przychodnię na 
cały, dzień. Prywvatnie liuib' do iinte- 

18TOS-1 1 Te®u- Żurawia 4a—24, 3 piętroj, 3

Koszule, bielizna męska — damska. 
Krawaty, komplety. Duży wybór 
Szatkowski, Chmielna 22. K 4469-0

Kotły parowe lokomobile różnej 
wielkości aparaty przemysłowe. Za
kłady Kotlarsko Mechaniczne 
Wacław Duk Warszawa. Wolska 148.

15788-0

Kozetki lekarskie — Fotele gtneko 
logiczne — Apteczki — Łóżka szpi
talne — nocne stoliki. Centralny 
Punkt Sprzedaży, Zgoda 1. ' 17024-0

Krawaty szale w dużym wyborze -  
ostatnie nowości poleca: Wytwór
nia „Atom". Łódź, Narutowicza 41 

K 3795-0

Plac 669 mtr. Bielany — Sprzedam 
Żoliborz — Brodzińskiego jeden — 
sklep. 16789-0

Plac na Okęciu bliziutko tramwaju, 
hiopteoznńe uregulowany;,, sprze
dam. Okęcie. Krakowska 90. Właści
ciel: Węgierski. 17736-0

Domek piętrowy, sutereny do od
budowy nadający się na składy, 
fabrykę, ulica Żelazna, Szpitalna 
4 — 9. K 4617-1

Domy, domki, wille, place, kolonie 
poleca Kosowski, Wiśniewo, Pił
sudskiego 2. 17490-1

Domy Praga — Place przemysłowe 
Wola — sprzedaje — kupuje B /H 
Nowogrodzka 43.  ̂ 17273-0

Grochów. — Domek kłłfcujofcalowy 
— częściowo zburzony. — Do odbu
dowy. Poleca: Biuro Techniczno- 
Handlowe, Marszałkowska 35—3.

17908-0
Kolonia ogrodnicza — szosa Spel- 
ska — asfalt — Dwadzieścia pięć 
kilometrów od Warszawy — Dzie
sięć morgów — Sad — Dom mie
szkalny pdęciotpokojowy. pod da
chówką — Zabudowania gospodar 
cze twardo kryte — Pełny inwen
tarz żywy — martwy — ■ Sprzedaż 
pilna — terminowa Wiadomość: 
Janikowski, Marszałkowska 86—3

17092-0

Pruszków — Piastów — Ursus — 
Grodzisk — Kilka domków z ogród
kami na linii Ekade oferuje bezpo
średnio od właścicieli: Janikowski 
Marszałkowska 85—3. 17007-0

Radość. Willa ozternastolsbowa mu
rowana, półtorej morgi lasu sprze
da właściciel. Warszawa, Puławska 
5/46, 1S862-0

Sklep z pokojem urządzony, Nowo
grodzka przy Marszałkowskiej sprze 
dam. B/Z ^Powiernik", Jerozolim
ski© 45—5. K 4542-0

Sprzedam dom trzy pokoje sklep 
wolne zaraz Wołomin. Łąkowa 14 
— 2 przy rynku. 17423-1

Willa wypalona, z© stropami, Bzu- 
stra, wyłącznie pilnie sprzedam 
B'Z „Powiernik", Jerozolimskie 46 
m 5. X  4698-0

WMa wygody ogródek — wolna od 
wftaściciela. Grochów Plac Szem- 
befca ul. Boremiowsfca 43. 15807-0

Willa EKD 8 pokoi, centrum ogrze
wanie, morga parku - ogrodlu — 
zdecydowanie sprzeda B/H Nowo
grodzka 43. 17279-0

Willa do remontu,, stropy, dach za
chowane, wolno, sprzedam pilnie 
Żulińskiego • 3 — 19.. i K 4618-1

Kuplę willę — dom wypalony B /Z 
^Powiernik", Jerozolimsk e 46—5 

X 4485 1

Willa nowa nieukończona w  War 
sza wie —. Bielany, ulica Klcczew- 
ska 45 do wynajęcia za koszt ukoń
czenia. Wiadomość; Maria Hause. 
Olkusz. «  2997-1

Kupimy generator prądiu zmiennego 
220 380 V okresów 50/S, 109 do 120 
KVA komplet napęd Diesel lub mo
tor benzynowy, wiadomość: War
szawska Spółdzielnia Mieszkanio
wa, Warszawa uŁ Krasińskiego 16— 
Żoliborz. 17711-0

Sprzedam warsztat stolarki w ca- 
łości ewentualnie pojedyńczo. a to 
taśmówkę, grubościową, wyrów- 
niarkę, świder, cyrfculaTkę, frezkę. 
tokarnię, prasę. Kraków, 13 Stycz
nia 80—10. K 4565-0

Sprzedam Zakład Fotograficzny z 
całkowitym urządzeniem. Bracka 16 
1 piętro-. 15860-fl

Sprzedam motocykl D. K. W. 3S0, 
stan b. dobryi. Warecka 11. 17868-1

Sprzedam urządzenie sklepowe ze
sklepu spożywczego ul. Łochoiwisfca 
Nr. 38ib m. 6. 3368-1

Sprzedam futro m'ęskie na cybetach 
kołnierz wydrowy stan b. dobry 
wzrost niski. Handlarze, pośredni
cy wykluczeni. Łomżyńska 29—29.

17421-1

drzwi. 17526-1

Poszukuję pracy gotowaniem na 
przychodnie lub na stałe. Konop
nickiej 3/2 obok YMCA. 15916-0

Szofer z prawem jazdy II ML., po
szukuje posady. Najchętniej ną wy-

Zamienię trzy poikoje s wygodami
Łódź — centrum na mniejteze War
szawa, Wiadomość fryzjer Hotel 
Polonia p. Głowacka. 17626-1

UNIEWAŻNIENIA 
I ZGUBY

Kierowcy Willi aa wynagrodzę zwrot 
okularów. Chałtulbitńsklego 4. Komu
nikacja Aneyporowicz. 17724-1

Dkitana Edward unieważnia kartę 
rejestracyjną RKU. Sokołów Biała- 
Podlasifca. 17488-1

Skradziono kartę rejestracyjną 
pracy*, odcinek meld. kartę wolnego 
przejazdu Maugorzata, Stepaafca.'

■ c 17669-1

Akuszerka dyplomowana,, wielole
tnia praktyka, porady -  zabiegi, 
niezamożnym ustępstwo Chmielna 
102-______________________  14106 0
Doktór Babiniak- Rubimraut (daw
niej Fredry, 4) specjalista akuszer- 
ginekolog, otoeonde Chmielna dwa
dzieścia. 16821-0

Dr. Edward Szyfelbejn -  leczenie 
zwierząt Marszałkowska 43 godz. 
3 - 5 .  K 1928-0

Dr Med. Julia Swltalska wznowiła 
przyjęcia. Skórne, weneryczne dla 
kobiet, kosmetyka Marszałkowska 
81, od 12 — 16 Gabinet kosmetycz
ny czynny 1 9 - 1 8  Dr med Julia 
Swi.talska nie ma ndc wspólnego 
z ob Gizellą Switalską. K 3699-0

Dr. Olszewski weneryczne skórne- 
Targowa 84 godz. 2 — 6L 17768-0

Gabinet racjonalnej kosmetyki. U- 
suwanie wągrów, piegów, odtłusz
czanie cery. Artystyczne maęuilla- 
ge Jerozolimskie 63, Kulbiczek — 
drogeria. 16337-0

Weneryczne • Skórna Przychodnia 
Prywatna d-rów Rataj 2urakow=. 
skiej 1 2 u rakowata ego Chmielne 25. 
Mężczyźni 1 5 -1 8  Kobiety 12 -  14. 
dr Łapińska K 1608-0

jazd. Praktyka zagraniczna,. Łaska- Unieważniam dowód kolejowy kar- 
we oferty pod:’ „.Chętny", Jerozo- i tą rejieisbracydiną RKU kartę rozpoz- 
limskie 18 „Impet". K 4604-1 nawożą bilet kolejowy, wolnej jaz

dy Łuków Siedlce. Siedlce Łuków

Kupimy natychmiast maszynę do 
pisania i liczenia. Naprawa. Płaci
my najwyższe ceny. Chmielna J, 
Ta'd. Ziajowski. 8128-0

Kupujemy wanilinę, olejki spożyw
cze, barwniki, susz cykoriowy. „Sło
wianka", Tarczyńska 8. K 4632-0

Kupujemy kartony puste UNRRA, 
butelki monopolowe, żywicę, kala
fonię potaż żrący. Drogeria So
snowa osiem. 8684-0

Lakier do paznokci w najwyższym 
gatunku o trwałym i wysokim po
łysku,, luzem na wagę polecają: Za
kłady Chemiczno-Przetwórcze „Ni-
§o“, Kraków; Cystersów 11, tel. 

6-76 K 4806-0

Lakierowane meble: kuchenne, 
dziecięce, lekarskie, gotowe i na 
zamówienie — Wytwórnia Żelazna 
1 <&. 17520-0

Lokal Marszałkowska 48 na pracow 
nlę modmiarską zegarm istrzowską, 
gabdńet kosmetyczny t. p. Oczeku- 
jj© propozycji firma Józefackit

17691-1

Łóżka telasn* nżywiane na letnis
ka Grochowska 306/3 od 15. 17428-1

Łóżeczka — Wózki dziecięce — Łóż
ka — Tapczany metalowe. Central
ny Punkt Sprzedaży, Zgoda 1.

17023-0

Maszyn biurowych kupno — sprze
daż — remom#. Bartoszuk, Jero
zolimskie 84, przy Marszałkowskiej.

16317-0

Ma«yna fiSngera pre/woramienma, 
do sprzedania. Ud. ZSota 49—1, godz. 
U —1A *7484-1

Sprzedamy pianino z doifcumentomd 
prawo wywozu. Sopot. Stalina 778.

' K 4615-1

Szepimg sprzedam Al. Sikorskiego 
67. II po d w. od 12 — 19. 15009-0

.Tanio sprzedam plac na Środko
wej, cegłę, wapno, wiadomość Bru
kowa Nr, 30 m. 46. 17426-1

Tapczan ta.picerski nowy, sprzedam. 
Em. Plater 38—17. 17718-1

Trykotaże ręczne, maszynowe. Ble
zery — Suknie — Ubranka dziecin
ne. Pracownia, Okólnik HA/4

12978-0
Wędkarskie przybory S. Bieńkowski 
Warszawa, Marszałkowska 108, pok 
31 prowincja aa zaliczeniem

K 3845-0
Wspólniczki ze znajomością krawie- 
czyzny poszukuję do- sklepu z- kon
fekcją damską i dziecinną. Oferty: 
„.So-liidnia", Marszałkowska 95 „Wol
ność^. 17680-1

Wydzierżawię czereśnie, piękne ga
tunki iw Zalesiu. Informacje: ’ Piu
sa 48 — 2. K 4600-1

Wy-sprzedam tapczan tapdicensfci hi
gieniczny, szafę, . kredens, stół. 
Twarda 19. K 4563-0

Technik budowlany solidny, zajmo
wał kierownicze stanowiska — pro
jekty, kosztorysy, dozór, biurowość 
— przyjmie odpowiednią pracę War
szawie. Dostarczy grupami robotni
ków fachowych.. Oferty: „Czytel
nik". Marszałkowska 3/5 — pod
„długoletnia praktyka". 16917-0

2 ekspedientki rytynowan© ze świa
dectwami poszukują posady -do węd- 
litiiarni spółdzielni lub fabryki. 
Zgłoszenia w  poniedz. Piusa 60 
szewc od ulicy. 17873-1

POSZUKIWANIA

na nazwisko Tadeusza Trzcińskie
go- Łuków Okrzei 45. 17439-1

Unieważniam zgubioną książeczkę 
wojskową Seria- A 50696 i .legitymac- 
jlę .partyjną na nazwisko Gmnrzyń- 
ski Roman. 158S1-1

Unieważniam zgulbio-ną ’ kartę reje 
stracyjtoą -wydaną przez RKU Gar
wolin na na złwistoo Nlkalpierowiioz 
Konstanty. 1785411

Unieważniam skradzione dokumen
ty Janiny Kuklews-kiej Warszawa. 
Zwroitj xa> mgro.dą. Śliska 59 — 28.

17643-1

Jadwiga Pacek poszukuje męża 
Hełjodora Władyslaiwa Packa, przed 
powstaniem leżał w  szpitalu Prze
mienienia Pańskiego Warszawie w  
czasie powstania warszawskiego za
ginął. Kto. by mdiał jiakąś wiado
mość, zawiadomić gna adres: Poiczta 
Adamów, ul. Kościelna 18. Jadwi
ga Panek, powiat Łufeo-wskĄ woj. 
lubelskie. Staram się o  wolny stan 
wdowieństwa it wyjście za mąż-

i 16082-1

Kto wie o losie Zygmunta DzwoIl
kowski e-go, inżyniera mechanika 
zaginionego w czasie powstania 
warszawskiego, proszony Jest o  po
wiadomienie J-anlny Stankdewlcz- 
Szerszeń, Gliwice. Częstochowska 21 

X 4402 0
Kto by wiedzaial o losie syna mego
ostatnio- przebywające®0 w  Z.S.R.R. 
Zygmunta Grekownicza, proszę po
wiadomić zbolałą matkę. Łódź, Ki
lińskiego 194—96. 17709-1

Wytwórnię Wód gazowych roz-leva- 
nię piwa wpraiwmienia natychmiast 
sprzedam, Powiód wyjazd. Stalowa 
26 m. 5. 17411-0

P R A C A
ZAOFIAROWANA

Buchalter potrzebny 
Trzech Krzyży 8.

aara-z. plac 
171868-0

Czeladnik lub rdlotnyi podręczny po
trzebny -dO krawoa. Gómośłąiska- Ta 
—i. »7W39-1

Kto wie o- losie Zygmunta Gramse- 
got, który jako chory- -znajdował się 
w dniu 7 sierpnia 44 r. w  kościele 
św. Wojciecha na Woli. O jakiekol
wiek wiadomości prosi mgr. Albin 
Gramse — Swarzędz — koto Po
znania- K 4698-0

Unieważniam zgubioną kartę roz
poznawczą legitymację związkową 
Połczyński Jan Kossaka 11. 17572-1

Unieważniam zagubioną kartę ro-z 
poznawczą, kartę rejestracyjną RKU 
Kutno- aa nazwisko. Nowicki Sta
nisław.- 1,7406-1
Unieważniam kartę 
R. K. U. Garwolin, 
Kasprzak Feliks.

rejestracyjną 
na nazwisko 

15815-0

Zgubiono kartę ewidencyjną wyda
ną przez Okręgowy Urząd Samo
chodowy w Warszawie na samo
chód osobowy marki1 „Chewrolet" 
Nr. rej. A—48347, Nr. aćln. FR-łosieea 
podw. 4844S20948. X 4573-0

Zgubiono kartę rej-estracyjiną RKU 
na nazwisko Tadeusz TrucWlawislp.

17772-1
Zgubiono kartę rozpoznawczą na
nazwisko Anna Fercho-wa Warszawa 
Rakowiecka 28 m. 1. 16902-1

MedyinoweJ Hla,udll > domu Lemi-
szewskiejj, poszukuj© Medyna Piotr. 
Ktokolwiek wie o- miejscu zamie
szkania wyżej wymienionej, proszo
ny jest o- podanie wiadomości pod 
adresem: Warszawa, ul: Cho-citm-sk-a 
Nr. 31, m. U. 15843-0

Teofila Obrycfca poszukuje syna 
Aleksandra Obryoikiiego lat 27. z 
Wanszawy, m o i

17 maja zgubiono- teczkę z dowoda
mi, fotografiami na trasie Warsza
wa- Radość. Łaskawy zoa-lazca zwró 
oi za nagrodą. Poznańska. 26 p-ral 
nta Chemd-czrua na naawlskó Haliny Prenumerata zagraniczna za i egz 
Szewczyk. 17666-1 --------* “* “  ----- - ...................

CENNIK OGŁOSZEŃ
Ogłoszenia drobne po z1 20.— aa 
wyraz {m:ti 200 zł) poszukiwanie 
rodzin » pracy po zł 5 -  za wy- 
•az (min. 50 zł) Tłustym druk em 
100% drożej Ogłoszenia wymiaro
we (za/l mm szerokości X szpalty) 
za tekstem po zł 50 — w tekśoe  
po zł 80 —, w miejscu zastrzeżonym 
o 190% drożej, nekrologi do 50 mim 
po 50 -  zł za 1 mm. do iOO mm 
po 60.- zł za 1 mm ponad 190 mm 
bo 90 — zł za 1 mm Ogłoszenia 
wymiarowe wśród drobnych do 
50 mm x 1 szp o 50% drożej 
dwuszp altowe 1 ponad 59 mm x 1 
szp. o 108% drożej, bilanse układ 
tabel 1 skombinow o 50% drożej 
W numerach świątecznych dopłata 
25% Za terminowy druk ogłoszeń 
administracja nie odpowiada Na 
leżność za ogłoszenia należy tae'- 
rować przez P KO na konto Nr, 

1-717 — Dział Ogłoszeń

OGŁOSZENIA PRZYJMUJĄ
Biuro Ogłoszeń ..Czy telnik ..C en-'
trala ul. Daszyńskiego 16 I p tel i 
85-793 1 98-798 oddziały nnejskie: 
Marszałkowska 3/5, Poznańska 38, 
Praga, ul Targowa 67 (księgarnia 
Jeżewskiego) Księgarnie „Czytel
nik": ul Nowy Świat 47. ul Mar
szałkowska 62. ul Puławska 49,/ 
księgarnia „Wolność", ul Mar

szałkowska 96.

WARUNKI PRENUMERATY:
Miesięcznie zł 75— wraz z prze
syłką pocztową zł 60 -  z odbio
rem aa miejscu Prenumeratę na
tęży zgłaszać do Administracji 
Wydawnictw .Czytelnik- Warsza
wa. ul Daszyńskiego 16 ter 67112 
Wpłacać na konto PKO 1 4891 
,2ycie Warszawy" zaznaczając na 
>d w rocie blankietu dokładny adres 
sraz od iaklej dat.' wzgi numeru 
namy rozpocząć wysyłkę Egzem
plarze wsteczne wysyłać będziemy 
bo cenach nominalnych t po 
uprzednim wpłaceniu należności.

R Ó Ż N E

Ciechocinek. Pensjonat .Kościusz
ko" J Brzezińskich, naprzeciwko 
Łazienek, Cieplicy. Telefon 220 
_______' K 3860-0

Ciechocinek Pensjonat Grażyna, 
otwarty cały sezon pokoje słonecz
ne z werandami, kuchnia -warszaw 
sko, telefon, ceny umiarkow-ane.

X 4612 )

wynosi zł 60 -  plus zł 60 -  jako 
koszt przesylk- wg obowiązujące 

taryfy pocztowej)

Wydawca- Spółdzielnia Wydaw- 
-ucza .Czytelnik"

Odpowiedzialne za pismo Koda 
gium redakcyjne.

Rękopisów nadesłanych oce 
zwraca się.

Odbito w drukami Nir 2 Spółdz 
.Cżytelnik", W-wa, u l Marszał

kowska 8/5.

B-319T


