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Klęska powodzi wciąż Jeszcze 
trwa. Każda godzina, każdy dzień 
Jej niszczycielskiego działania po
mnaża i tak już olbrzymie w tej 
chwili straży, marnuje ludzki doro
bek, wyzuwa z  mienia setki i ty
siące ludzi, odbiera im nie tylko to, 
co już zdołali sobie swą pracą i  go
spodarnością zgromadzić, ale ponad
to niszczy podstawy egzystencji na 
przyszłość.

Rozmiary tegorocznej powodzi 
stanowią poważny cios nie tylko 
dia bezpośrednio najstraszniej nią 
dotkniętych ludzi, którzy w ciągu 
k lku godzin utracili cały dobytek, 
ale i pośrednio dla nas wszystkich, 
dia całego kraju, któremu ślepy ży
wioł zabrał część w trudzie i mo
zole gromadzonego po zniszczeniach 
wojennych majątku.

Nie łudźmy się, że wraz a prze
minięciem powodzi, ustaną natych
miast Jej skutki, że sprawa zosta
nie wyczerpana. Gdybyż tak było!

Jut teraz wiemy © tysiącach lu
dzi, pozbawionych dachu nad gło
wą. już teraz wiemy o obliczanych 
na setki tysięcy i miliony stratach—  
a o iluż nie wiemy! O iluż ludzi ach 
bezdomnych i stratach nie do odro
bienia.

Ludziach, którzy po powrocie rzek 
w swoje koryta nie odzyskają prze
cież zniesionych naporem kry do
mostw i dobytku, stratach w bydle, 
sprzęcie 1 zasobach, których szcząt
ki tylko znajdować się będzie w 
mule i piasku rzecznym.

Społeczeństwo polskie —  ta jego 
część, której los oszczędził, po szczę
śliwym przeżyciu piekła wojny, 
nowej strasznej katastrofy —  na 

, pierwszą wieść o klęsce, która do
tknęła współbraci pośpieszyło im ze 
spontaniczną, a serca płynącą, bra
terską pomocą.

Uczyniło tak, jak nakazuje mu 
sumienie 1 ludzkość. Postąpiło zgod
nie m wewnętrznym nakazem od
czuwanym stokroć silniej przez ze
społy doświadczone w nieszczęściu, 
wypraktykowane w głodzie, chło
dzie J bezdomności, niż inne), które 
okazji do zaznania tych dopustów 
losu szczęśliwie nie miały. A  do 
tych pierwszych z pewnością zali
cza się nasz naród. /

W  tym swym pięknym, najbar
dziej wyrażającym ludzkość zapale 
społeczeństw© nasze nie może osłab
nąć. Musi go wprost przeciwnie 
u wielokrotnie i na dłuższą nastawić 
falę, dodając do nakazów współ
czującego, gorącego serca —  nakaz 
rozumu. Nakaz, który nam mówi, że 
klęska i nieszczęście naszych współ
braci są pośrednio i naszym nie
szczęściem I klęską, bowiem z 
ubytkiem, który ich dotknął i my 
wszyscy jako Naród straciliśmy 
część naszego krwawo wypracowane
go dorobku.

Im prędzej go odrobimy, drogą 
choćby największych osobistych wy
rzeczeń i ofiar, im prędzej umożli
wimy odbudowę życia nieszczęsnym 
ofiarom powodzi, im energiczniej 

S przystąpimy do likwidacji skutków 
Męski— tym lepiej dla nich, dla nas 
3 dla całego kraju. Z. S.

Dymisja ambasadora USA
rai Warszawie

WASZYNGTON (PAP). — Oficjal
nie podano do wiadomości, iż prezy
dent Truman przyjął dymisję, zgło
szoną przez ambasadora Stanów Zjed 
Moczonych w Polsce, Bliss Lane.

WASZYNGTON (PAP). — Prezy
dent Truman oświadczył na środowej 
konferencji prasowej, że w czasie 
możliwie najkrótszym mianuje no
wych ambasadorów w Polsce i Jugo
sławii na miejsce ustępujących Bliss 
Lane i Pattersona.

NOWE WSIE POD WODĄ
Zatory na Bugu — Mosty na Warcie zagrożone
Spustoszenia w rejonie Odry

Podczas, gdy na terenach wczelnief zalanych przez Wisłę, akcja po
mocy powodzianom przybiera na sile, powstają nowe zalewy. Wyrwa 
w walach wiślanych, która powstała dwa dni temu na 640 kilometrze  ̂
powiększa się do olt, 100 m. szeroko cc i Zalane zostały znowu cztery 
w$3e -  Mieczynja, Trossyn, Borek i Doforykówek. Razem z posuwającą 
się na Wiśle kulminacją w dól rzeki, również przesuwa się zwiększone 
parcie spiętrzonych wód na wały ccrrom e. Naprzeciw Placka Łzw. wał 
ośnicki przecieka. Akcja umacniania zagrożonych odcinków w tokic.

Na wyżynie ciechocińskiej i toruń
skiej w związku ze spodziewanym pod
niesieniem się stanu wody na Wiśle, 
prowadzone jest energicznie podwyż
szanie wałów ochronnych.

Spłynęły, a!e nie daleko
Zator pod Zakroczymiem, na skutek 

potężnego bombardowania przez sa
moloty, jak również dzięki wytężonej 
pracy minerskiej saperów, udało się w 
końcu poruszyć z miejsca. Niestety, 
wielkie masy spiętrzonych lodów 
spłynęły zaledwie tylko o pół kilome
tra. Jednakże zanotowano tutaj powol
ne opadanie poziomu wody, podobnie 
zresztą jak na pobliskim ujściu Bugo- 
Narwi.

W Warszawie nie jest spodziewane 
podwyższenie się wody w najbliższych 
dniach, jakkolwiek płyną wielkie masy 
wody z górnych dopływów Wisły. W 
Krakowie stan wody wynosi 450 cm., 
w Sandomierzu 538 cm, w Zawicho
ście 514 cm., w Puławach 500 cm, przy 
czym zanotowano tu spływ kry, która 
pochodzi z Dunajca.

Na dolnej Wiśle należy liczyć się z 
dalszym przyborem wód, a to w związ
ku ze spływem lodów z Bugo-Narwi i 
możliwością przerwania zatorów od 
Zakroczymia. Obecnie w Płocku noto
wana jest wysokość 697 cm., w Toru
niu 826 cm., a w Tczewie 952 cm. W 
rejonie tych trzech miejscowości ko
rytem Wisły spływa kra.

Narew ruszyła
Na Bugu, gdzie zanotowano ogólne 

ruszenie lodów, utworzyło się szereg 
zatorów, z których jeden pod Dorohu
skiem został przez minerów częściowo 
rozbity. Pod Modlinem, powyżej mostu 
kolejówego, tworzy się nowy zator, 
którego likwidacją zajmują się sape
rzy.

Spływ lodów na Bugu, które w środ
kowym jego biegu ruszyły we wtorek 
późnym wieczorem, odbywa się spo
kojnie. Na razie nie ma zagrożenia mo
stów we Wronołowie i Małkini.

Narew ruszyła w swoim górnym 
biegu na wysokości Strobli i Łap. Ró
wnież i tu odbywa się spływ lodów 
bardzo spokojnie.

Pod Pułtuskiem na Narwi stan wo
dy wynosi 328 cm, a grubość lodu 32 
cm.

Na Wieprzu, gdzie odbywają się ru
chy lodów w dół rzeki, został uszko
dzony most drogowy w Kodminie.

Uszkodzone mosty na Warcie
W dalszym ciągu na Warcie sytua

cja powodziowa przedstawia się groź
nie. Kulminacja obecnie mija Poznań.

Dofna Odra, Warta i Noteć 
— sto ą

Klęska powodzi, która w tym roku 
tak potężnie dała się we znaki wsiom 
położonym nad Wisłą, również czyni 
spustoszenia w rejonie Odry.

Zator, który się utworzył pod Kos- 
trzyniem i spowodował szeroki wylew 
wody poza wały, spłynął do Szumiło- 
wa o ok. 8 km od Kostrzynia. Woda 
w rejonie Szumiłowa podnosi się, u- 
trzymując się dotychczas jeszcze w 
profilach wału.

W Cigacicach, po opadnięciu wody, 
na Odrze, można już teraz stwierdzić 
dokładny stan zniszczenia mostu dro
gowego. Uszkodzonych zostało 12 przę 
seł i 30 izbic.

U ujścia Odry w dalszym ciągu od
bywa się akcja łamania lodów przez 
holowniki w rejonie jeziora Dąb oraz 
na Odrze wschodniej między Podeju- 
cbami a mostem na autostradzie.

Dolna Odra, jak również dolna War
ta i Noteć, nadal jeszcze są skute po
włoką lodową. Na Prośnicy, Słurr Re 
dze spływ lodów odbywa się spokoj
nie. Woda opada, (AS)
W S z c z a c ie , Gdyni i Glańs h

W Szczecinie na Odrze przeprowa
dza się jeszcze dalsze umocnienie mo
stów kolejowych. Władze, licząc się z 
wszelkimi możliwościami nawet zer
wania mostów, przygotowały wszyst
ko, by na wypadek zerwania mostów 
kolejowych zabezpieczyć Szczecinowi 
komunikację. Gdyby mosty nie wy
trzymały napom lodów, natychmiast 
po przepłynięciu kry zostaną zbudo
wane mosty pontonowe o nośności 10 
ton, których budowa wymaga zaledwie

2 dni. Dla celów pocztowych zostałby 
uruchomiony samolot, celem codzienne 
go przew-ożenia korespondencji ze 
Szczecina.

Kanały portowe i baseny w Gdańsku 
i Gdyni są zupełnie oblodzone. Statki 
mogą się poruszać swobodnie. Wzmo
żenie ruchu okrętowego spodziewane 
jest pod koniec bieżącego tygodnia. 
Prace nad odbudową poszczególnych 
obiektów portowych, dzięki ociepleniu 
się i zniknięciu śniegów, już zostały 
podjęte.
Cztere minstrowie na inspekcji

Wczoraj udali się samolotem na te
reny powodziowe wiceministrowie: 
Balicki, Zaruk-Michalski, Wolski, Tka- 
czow, oraz gen. Bordziłowskj.

Trasa lotu wiodła wzdłuż wezbrane
go koryta Wisły przez Nowy Dwór, Za
kroczym i Wyszogród w kierunku na 
Płock, a następnie w górę Bugu przez 
Zegrze i Serock do Wyszkowa.

Wyniki inspekcji dadzą podstawę 
do dalszych zarządzeń, zmierzających 
do całkowitego opanowania klęski po
wodzi.
Z ostatniej chwili

Sztab Przeciwpowodziowy MON 
komunikuje:

Stan wód
Woda opada. W Warszawie od dn. 

23 bm., kiedy fala wezbraniowa o- 
siągnęła najwyższy poziom 584 cm., 
do wieczora dn. 26 bm. woda opadła 
o przeszło 120 cm. To samo daje się 
zauważyć na całym górnym i średnim 
biegu Wisły i Odry:

w Wiśle woda opadła od 0,7 — 
1,6 mtr.,

w ' Odrze woda opadła od 0,7 — 
1,0 mtr.

W dolnym biegu Wisły fala wez„ 
braniowa minęła Toruń przy poziomie 
przekraczającym stan średni o 5 mtr.

Stan wody w Tczewie przekracza 
o 5,5 mtr. poziom średni.

W dolnym biegu Odry lód sto!.
Bug powoli oczyszcza się z powłoki 

lodowej.

Zatar w Zakroczynfu
Po bombardowaniu w dn. 25 bm. 

część zatoru spłynęła, jednak głowa 
zatoru stoi. Bombardowanie 22 bom
bowców w dn. 26 bm. po zrzuceniu 
180 bomb, wyszczerbiło czoło zatoru. 
Równocześnie oddziały saperskie i 
czołgi, ostrzeliwujące zator z brzegu, 
zniszczyły 2,5 km. zatoru.

A kc a  ratownicza
W rej. Sochaczewa jedna z grup 

1 pułku pontonowego, biorąca udział 
w akcji 15 łodziami uratowała 120 
osób. 2 pułk sap. uratował około 2.000 
osób w rej. Kazunia i Leoncina.

Ogólna sytuacja powodziowa uległa 
znacznej poprawie.

W y t y c z n e  d la  r z ą d u
w  s p r a w ie  tr a k ta tu  
z  N ie m c a m i

Wczoraj obradowała sejmowa komS« 
sja spraw zagranicznych, na której 
wiceminister Leszczycki, jako rzecznik 
MSZ, złożył sprawozdanie na temat 
stanowiska rządu w sprawie traktaty* 
pokojowego z Niemcami.

Po 3-godzinnej dyskusji i licznydś 
zapytaniach, na wniosek posła Lange
ra uchwalono rezolucję na plenum Sej« 
mu, akceptującą wytyczne rządu W 
sprawie traktatu.

Ponadto omówiono plan pracy os 
okres najbliższy. Plan obejmuje zaga- 
dnienia polsko-czechosłowackie i poi* 
sko-francuskie, problem repatriacji, 
sprawę budżetu i działalności propa
gandowej MSZ oraz jego placówek za 
granicznych.

Ustalono, że kolejne posiedzenie ko* 
misji odbędzie się jeszcze przed sesją 
budżetową Sejmu.

B evin u M arshalla
MOSKWA (API). Bevin złożył w*3 

zytę min. Marshallowi w ambasadzie 
amerykańskiej ,w Moskwie. Treść od
bytej konferencji nie jest znana.

Zasłużony odpoczynek

Po długich rejsach pontonami do zagrożonych domostw chwi
lach wytchnienia rozgrzewają się przy ognisku, rozpala, skrawku

ocalałej od zalewu drogi.
Pod wpływem ciepła stwardniałe od wioseł ręce znów staną się elastyczne 

i zdolne do dalszego wysiłku.

Rząd niemiecki
POWINIEN PODPISAĆ
Zgodne stanoiuisko ZSRR

TRAKTAT POKOJOWY
i W. Brytanii

M O SK W A  (PAP). —  Czterej ministrowie spraw zagranicznych 
obradowali 26 bm. przez 4 godz. i 45 min. Było to najdłuższe, jak do
tychczas, posiedzenie ministrów obecnej konferencji.

Przedmiotem dyskusji były głównie 3 zagadnienia:

1
Ministrowie rozpatrzyli 2 noty 
jugosłowiańskie, z których jedna 

prosi o wysłuchanie poglądów Jugo_ 
sławii w sprawie traktatu z Austrią, 
druga zaś — o wysłuchanie jej opinii 

Spływające lody uszkodziły most dro- J w sprawie raportu komisji finansowej 
gowy w Międzychodzie: zniszczone, dla Triestu.
dwa jarzma i jedna izbica. W Skwie- w  wyniku dyskusji postanowiono 
rzynie na moście zostały zerwane dwa' zgodnie zaprosić delegację rządu ju-
przęsła i uszkodzone sześć izbic oraz 
jedno jarzmo. W Gorzowie i Skwier- 
kocinie istnieje poważne zagrożenie 
mostów.

Granice na Odrze I Nysie
zabezpieczą Słomian przed Niemcami 
P o s t u la t y  R a d y  S ł o w a ń s k i e j  w  P r a d z e

PRAGA (API). Wczoraj odbyło 
się w Pradze posiedzenie Rady Sło
wiańskiej, na której omawiano sta
nowisko państw słowiańskich wobec 
konferencji moskiewskiej.

Czeski minister opieki społecznej, 
prof. Nejedly, oświadczył, że Sło
wianie, pragnąc zabezpieczyć się 
przed Niemcami, żądają zatwierdze
nia nowych granic niemieckich na 
Odrze i Nysie, efektywnej koniroli 
nad całymi Niemcami, denazifika- 
cjl i utrwalenia zasad demokratycz
nych w Niemczech. W tym duchu 
kraje słowiańskie występują i będą 
zawsze zgodnie występowały na 
wszystkich konferencjach międzyna
rodowych.

Minister Masaryk podkreślając 
konieczność zatwierdzenia granic 
niemieckich na Odrze i Nysie, 
wyraził zadowolenie z zawarcia 
traktatu polsko - czeskiego. „Ci, 
którzy liczyli na rozdźwięki i nie
zgodę między Słowianami — powie-

1300 osób ujawniło się
w woj. warszawskim

Przed Komisjami Amnestyjnymi na 
terenie całego woj. warszawskiego 
ujawniło się dotychczas 1.300 człon-1 
ków band i organizacji podziemnych, 
B tego w woj. komisji amnestyjnej na 
Pradze 800 osób, składając 44 rkm_y, 
3-600 karabinów, 800 pistoletów-

dział Masaryk — grubo się omy
lili".

Naczelny redaktor dziennika le
gionistów „Narodni Osvobozeni“, 
dr. Sychrava, stwierdził, że narody 
słowiańskie pragną, by Niemcy za
jęły swe miejsce wśród narodów 
świata, lecz wówczas dopiero, gdy 
unicestwiony zostanie faszyzm, na
zizm i militaryzm niemiecki. Dr. 
Sychrawa stwierdził z żalem, że na
rody na Zachodzie nie rozum:eją 
w pełni słusznego stanowiska Sło
wian wobec Niemiec.

W przemówieniach przedstaw1 cieli 
wszystkich partyj politycznych wy
rażono pełną aprobatę dla poruszo
nych zasad.

gosłowiańskiego, celem zapoznania się 
ze stanowiskiem Jugosławii w spra
wie traktatu pokojowego z Austrią. 
Problem zaproszenia Jugosławii dla 
zapoznania się z jej stanowiskiem w 
sprawie projektu finansowego Trie
stu będzie rozpatrzony w dniu, ju_ 
trzejszym.

2 Z kolei ministrowie przeszli do 
następnego punktu porządku 

dziennego, obejmującego zagadnienia 
zwołania konferencji pokojowej oraz' 
jej składu.

Po krótkiej dyskusji minister Mo- 
łotow przypomniał, że na posiedzeniu 
zastępców w Nowym Jorku postano
wiono zaprosić na konferencję poko
jową 18 krajów, które sąsiadują z 
Niemcami lub zbrojnie walczyły prze_ 
ciwko Niemcom. Mówca zaznaczył, że 
zgodnie z uchwałami poczdamskimi, 
jedynie cztery mocarstwa powinny 
zająć się organizowaniem, konferencji 
i zapraszaniem na konferencję.

Polemizując z wywodami delegacji 
brytyjskiej, Mołotow podkreślił, że 
prawo zapraszania na konferencję 
mają jedynie te państwa, które pod
pisały akt kapitulacji Niemiec. Chiny, 
których podpis nie widnieje pod ka
pitulacją Niemiec, nie mogą więc pod
pisać zaproszenia na konferencję.

Z kolei Mołotow oświadczył, że zda 
niem rządu radzieckiego, traktat wi_ 
nien być podpisany przez rząd nie-

P o g l o s l r l

o ustąpieniu ministra Bevina

miecki, który byłby odpowiedzialny 
wobec narodu niemieckiego i wobec 
sojuszników za wykonanie warunków 
traktatu. Brak podpisu rządu nie
mieckiego reprezentującego naród 
niemiecki oznacza uchylenie zasady 
odpowiedzialności Niemców za wyko
nanie postanowień traktatu.

Następnie zabrał głos, min. Bevin, 
który podał, że zgadza się z min. 
Mołotowem, iż pod traktatem poko_ 
jowym winien się znaleźć podpis rzą
du niemieckiego.

Dalej powtórzył on stanowisko bry
tyjskie w sprawie udziału Chin w 
zwołaniu konferencji pokojowej.

Min. Bidault poparł stanowisko 'Be- 
vina w sprawie Chin. Marshall rów_ 
nieź domagał się udziału Chin w zwo 
łaniu konferencji. Zdaniem jego pro
blem podpisu rządu niemieckiego pod 
traktatem nie jest pilny, do sprawy 
tej można będzie powrócić, kiedy pro
jekt traktatu zostanie przygotowany.

3 Następnie ministrowie przeszli do 
dalszego punktu porządku dzien

nego dotyczącego udziału państw so_ 
juszniczych w opracowaniu traktatu 
z Niemcami. Min. Mołotow zaznaczył, 
że delegacja radziecka stoi również 
w kwestiach proceduralnych ściśle na

LONDYN (PAP). Sprawozdawca po
lityczny dziennika „News Chronicie" 
donosi, iż w brytyjskich kołach rządo
wych krążą pogłoski, że minister Be- 
vin zamierza zrezygnować ze stano
wiska miAistra spraw zagranicznych 
po powrocie z konferencji moskiew
skiej i poświęcić się polityce wewnę
trznej. Podobno premier Attlee ma za
miar powierzyć ministrowi Bevinowi 
wykonanie planu gospodarczego rządu.

Z B M Ó R K A  T R W A
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W związku z ustąpieniem min. Be- 
vina z Fojeign Office przewidziana 
jest reorganizacja rządu angielskiego 
Na czele ministerstwa spraw zagrani
cznych ma stanąć — zdaniem sprawoz 
dawcy „News Chronicie" — obecny 
minister skarbu. Hugh Dalton.

LONDYN (PAP). 26 maja rb. rozpo
cznie się w Margate 46-ty z kolei kon
gres Partii Pracy. Według źródeł kon
serwatywnych, na kongresie wniesio
nych zostanie około 500 wniosków, ata 
kujących rozmaite odcinki polityki 
rządu. Najmocniej atakowane mają 
być: polityka zagraniczna i zbyt po
wolna demobilizacja.

Wydaje się prawdopodobne, że poda
na
o mającym nastąpić ustąpieniu 
na i powierzeniu mu realizacji planu' bar.rvńsfv"' 
wewnętrzno-gospodarczego, stoi w ści-1 
słym związku z obecną trudną sytua
cją rządu.

gruncie Poczdamu. Uchwały pocz
damskie — powiedział Mołotow — 
tworzą dobrą podstawę dla zabezpie
czenia praw państw małych i ich u- 
działu w sprawach, które je intere„ 
sują.

W wyniku dyskusji postanowiono 
również i to zagadnienie przekazać 
zastępcom.

Obrady zastępców mirsfrów
MOSKWA (PAP). Zastępcy mini

strów do spraw Austrii zebrali się 
26 b. m. rano, kontynuując dyskuję 
nad klazulami ekonomicznymi trak
tatu z Austrią. Omawiano m inn. 
sprawę restytuowania przez Austrię 
mienia Narodów Zjednoczonych, zna
lezionego po wojnie na terytorium 
Austrii.

W przeciwieństwie do stano
wiska Zw. Radzieckiego, Francji 
i W. Brytanii, które nalegają na 
zwrot mienia przez Austrię w „do
brym stanie" , nie w tym stanie, 
w jakim zostało znalezione, delega
cja amerykańska uważa, że koszty 
restauracji mienia alianckiego mu
szą ponosić Niemcy. Punkt ten po
został w zawieszeniu do czasu roz
strzygnięcia go przez Radę Mini
strów.

Uzgodniono natomiast termin pre- 
kluzyjny zgłoszenia roszczeń o re
stytucję mienia na 9 miesięcy.

Oświadczenie ambasady polskiej ujLondynie
w sprawie deportacji Polaków do Nie mleć

LONDYN (PAP). Sprawa depor
tacji do Niemiec przez władze bry
tyjskie t. zw. niezdecydowanych 
żołnierzy polskich, która była , już 
powodem jednej noty polskiej, skło
niła obecnie ambasadę polską w 
Londynie do złożenia dla prasy bry
tyjskiej oświadczenia następującej 
treści:
| Rząd Polski uważa deportowa- 
■ nie obywateli polskich, którzy 
nie zgadzają się na wstąpienie do 

_T . , .. . , ,, FKPR za niesprawiedliwe. Trudno
przez „News Chronicie wiadomość; uwa£ać Niemcy za właściwe miej- 
naiącym nastąpić ustąpieniu Bevi- j ^  pobytu dla ofiar agresjj i bar-

niemieckiego.

2 Argument, że żołnierze, o któ
rych mowa, mieli do wyboru 

między powrotem do ojczyzny a 
wstąpieniem do PKPR pozostaje w 
sprzeczności z twierdzeniem, że po-

MOSKWA (API). Jeden z członków 
delegacji brytyjskiej w Moskwie oś
wiadczył, że wiadomość o ustąpieniu ! lit;, ka • brytyjska nie stosuje wobec 
Bevina uważa za zupełnie nieprawdo-j nm go pres.i# i* -nr»wj© wstenowa- 
ao&obnr* i nia do PKPR,

3 -Władze polskie nadal nie czy
nią żadnych trudności żołnierzom 

pragnącym powrócić do Polski, o ile 
składają odpowiednią deklarację. 
Niezbędne formalności załatwiane 
są szybko i w sposób liberalny, 
Przepisy, na mocy których obywa
tele polscy tracą obywatelstwo o ile 
zaciągają się do formacji obcych, 
nie stosują się do żołnierzy, którzy 
zaciągnęli się do PKPR pod warun
kiem, że zarejestrują się obecnie n& 
powrót do Ojczyzny.

•— - T — ~
Pierwsza umowa handlowa
między W.Brytanię i Zw.RadzieckiiD

LONDYN (PAP). Podpisano pierw 
szą po wojnie umowę handlową ze 
Zw. Radzieckim na mocy której 
ZSRR dostarczy W. Brytanii 10 mi
lionów puszek łososia i 2 i pół mi
liona puszek krabów. Dostawy te 
zostaną dokonane w ramach szer
szej umowy handlowej.
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Nagroda Koniec postępowania dowodowego w procesie Hoessa
Nowojorski dziennik „PM" ogłasza 

anenimefwy — ze wzglądów zrozu
miałych — artykuł fe. dyplomaty tu- 
r'6dk:egd, rzucający ciekawe światło 
na stanowisko- rządu tureckiego pod
czas wojnyl

Autor twierdzi, że Turcja gotowa 
była — Za Iłtćnimalną cenę, którą 
stanowiło przyńźmanfe jej... Krymu — 
przystąpić do Wojny u beku N‘emiec 
przeciw ZW. Kadzieckiemu. Sygna
łem — i waru^kiem — był upadek 
Stalingradu.

17 pfeździemika 2942 f. korespon
dent tureckiej agencji telegraficznej 
w Berlinie poda! drogą rs4ioWą do 
swojej centrali w Ankarze mylną in
formację o upadku Stalingradu.

Prezydent Inonu zwołał niezwłocz
ni© pesiedzefiie gabinetu; w wojska, 
zatrzymanym w koszarach, ogłoszo
no stan alarmu; w Ankarze i Stam
bule (Konstantynopol) zarządzono za
ciemnienie. Słówem —- poczyniono 
konkoTme przygotowania do zdoby
cia.., Krymu.

Rząd turecki nie ponosi, oczywiś
cie, żadnej odpowiedzialności za fakt, 
że Stalingradu Nfc-mcy ' nie zdobyli, 
Ani za porno© (m. in. dostawy ćhró- 
inu), jaką Niemcy otrzymywały z 
Turcji do ostatniej chwili. Aili nawet 
za pożyczkę, którą w nagrodę za po
wyższe skuteczne poparcie sprawy 
Sojuszników, ma ©trzymać od jedne
go ze zwycięskich mocarstw.

,a«BE3Sf

CYKLON B Y Ł  PRZYGOTOWANY
30 milionów Słowian minio stracić tycie

Absolutna tuolność pfzekonań

Zeznania świadków zakończone. Przed Najwyższym Trybunałem 
Narodowym stanęli z kolei eksperci.

Tragiczne dzieje Żydów w Europie, w krajach, które dostały się 
w szpony Hitlera, nakreśli! mgr. Blumental z Żydowskiej Komisji 
Historycznej.

W  tym samym czasie, gdy straty wojenne Amerykanów wynio
sły 0,12 proc,, Anglików 0,7 proc, —  w niemieckich fabrykach śmier
ci zginęło 65 proc. Żydów, zamieszkałych w Europie,

30 milionów Słowian miało pójść ich śladem. Cyklon byl przy
gotowany...

Wydaje się, że orędzie prezydenta 
Triunana było ttie tyle doniesie W 
ziic.asenlu międzynarodowym, ii© we- 
waętrzno - amerykańskim. Stało się 
ono bowiem sygnałem do generalne
go ataku na elementy postępowe. 
Oczywiście, przy pełnym poszanowa
niu „absolutnej'1 wolność! przeko
nań...

Jak donoszą depesze z Nowego 
Jo-"ku, cgfostscno zarządzenie, naka
zujące „zbadanie i usunięcie z u.rzą- 
d'<W państwowyćh wszystkich nielo
jalnych wob&c USA obywateli ame- 
rykańsitroft". Specjalne komisje we, 
wszystkich DepartaMeńtafeh (Mini
sterstwach) przeprowadzą badanie 
poetycznych poglądów swoich urząd- 
n ków. Badania mają objąć poglądy 
ponad 2 milionów osób.

Bardzo ogólnikowe określenie po
jęcia „lojalności wobec USA" nie 
powinno ta nasuwać żadnych obaw. 
Bo w zarządzeniu podkreślone jest, 
że śledztwo może być wdrożone rów
nież na podstawie doniesień. Oczy
wiście przy zachowaniu tajemnicy 
co do nazwiska Informatora i jego,,, 
poglądów politycznych.

Sław

Planowali reslauracj? Niemiec
granicach s 1138 f.

FRANKFURT (SAP). W anglośa? 
kich strefach okupacyjnych została od 
kryta nowa tajna organizacja hitle
rowska, która działała pod nazwą 
„Niemiecki ruch wolności i pokoju11 
Celem organizacji była restauracja Nie 
mieć w granicach 1939 r. oraz ukara
nie wszystkich dowódców Wehrmach
tu odpowiedzialnych za klęskę Nie
miec. Proces rozpocznie się 7 kwietnia.

Łśdź funduje sztandar
Zw. W eteranów friwsiaA Sfąskleh

W Łodzi utworzony został specjalny 
komitet fundacji sztandaru dla miej
scowego oddziału Związku Weteranów 
Powstań Śląskich. Na czele komitetu, 
w którego skład weszli przedstawicie
le partii politycznych, związków za- 
wodowyeh oraz orgańlzacij społecz^ 
nych, stanął przewodniczący Łódzkiej 
Miejskiej Rady Narodowej — Andrze- 
jak.

Wręczenie sztandaru Związkowi 
Weteranów odbędzie się w 25 rocz
nicę III powstania śląskiego, która 
obchodzona będzie W dn. 2 — 3 maja 
rb.

Mgr. Blumental przedstawił prżede 
wszystkim cele i metody hitleryzmu. 
Głównym zadaniem, narodowych so
cjalistów było zdobycie „przestrzeni 
życiowej". Oznaczało to „przestrzeli 
śmierci" dla mieszkańców krajów, w 
których stanęła stopa niemiecka.

Zajmując Austrię Niemcy Z&pew* 
niali perfidnie i obłudnie Czechosło
wację o nienaruszalności jej granic. 
RozczłonkowująC . Czechosłowację, pod 
kreślali dobre stosunki z Polską, na
stępną Ofiarą. Takie same obłudne 
metody stosowali zresztą w polityce 
wewnętrznej. Przy pomocy demagogii 
antysemickiej chcieli odwrócić uwagę 
mas od Zagadnień socjalnych. Łudzili 
naród możliwością Wzbogacenia się 
kosztem żydów.

Już pierwsze próby komór gazo
wych i cyklonu były Wstępem do bio
logicznej zagłady narodów. Nie za
pominajmy, że rozbudowa Majdanka 
nastąpiła W czasie, kiedy olbrzymią 
większość żydów JUŻ wymordowano. 
Na Majdanku zmagazynowano ol_ 
brzymie ilości cyklonu, które wystar
czyłyby do zatrucia dalszych 4 mi
lionów ludzi. Hossa zresztą ujawnił 
plany Himmlera, według których 30 
milionów Słowian miało postradać ży
cie. Plan zagłady wszedł w stadium 
realizacji, ale przeszkodzi! temu zwy
cięski pochód armii sprzymierzonych.

iiarssSu źytfflw ślthgo
Zalążkiem realizacji planu zagłady 

żydów —• mówi mgr. Blumental — 
było wprowadzenie przymusu pracy 
dla żydów. Obozy pracy stały się 
miejscem masowych mordów.

W listopadzie 1942, gdy Większość 
żydów polskich wymordowano, wyda
no rozporządzenie o otworzeniu getta 
w 50 miejscowościach. Równocześnie 
w arkuszach ewidencyjnych obozów 
koncentracyjnych, w rubryce „rodzaj 
przestępstwa", wpisuje się jedno sło
wo: „żyd".

Około 6.000 żydów, żołnierzy pol
skich, jeńców, przeniesiono w grudniu 
1940 do Majdanka i zarządzono za
mianę mundurów na ubrania więź
niów. żołnierze stawili opór. Dosz’o 
do masakry, a po pewnym czasie 
wszystkich pozbawiono życia.

Do wyniszczania wielkich mas ludz
kich służyć miały: Majdanek, Treblin
ka, Chełmno, Sobibór, Bełżec. Treb
linka i Sobibór zostały unieruchomio
ne wskutek powstań więźniów w tych 
obozach. Ponadto leżały one we 
wschodnich połaciach G. G., gdzie 
ruch partyzancki przybrał znaczne 
rozmiary. 2 tych względów Oświęcim, 
obok największego obozu koncentra. 
cyjiiego, Stał się największą fabryką 
śmierci.

ffófcftfontba
Biegły podaje następnie ponurą sta

tystykę. W r. 1939 mieszkało w Eu-Z DNIA NA DZIEŃ

s e j
Z okazji trzeciego czytania w Izbie 

Lordów ustawy o Polskim Korpusie 
Przysposobienia przyszło do momen
tów, które powinny wypalić rumie
niec wstydu na obliczach tych „naga
niaczy" emigracyjnych, którzy za 
wszelką Cenę chcą powiększyć liczeb
ność najemnych żołnierzy polskich W 
obcej służbie.

Oto lord Saltown zwrócił uwagę na 
konieczność „szczegółowego zbadania" 
przyszłych oficerów polskich, którym 
będzie powierzona misja łączników 
z władząmi brytyjskimi. Lord Saltown 
wręcz oświadczył, że wśród oficerów 
polskich którzy zapisali się do PKPR 
znajdują się przestępcy wojenni, a na 
dowód słuszności swych słów przyto
czył nazwisko lekarza Deringa, Zbrod
niarza wojennego, volksdeutscha, któ
ry zbiegł przed wymiarem sprawiedli
wości do Andersa, gdzie do ostatniej 
chwili pełnił obowiązki lekarza w 
jednym z wojskowych szpitali.

A oto co mówił przed paroma ża- 
ledwie dniami sam gen. Anders, Ob
jeżdżając obozy polskie w Anglii: 
„Absolutnie nie mogę zrozumieć tych 
kolegów, którzy odmawiają wstąpie-

Krooika polityczna
Wczoraj wyjechał do Paryża min. spra

wiedliwości, Świątkowski, celem Wżycia 
udziału w JI flm międzynarodowym kon
gresie b. więźniów politycznych.

P o g o d a
Prognoza na dzień 87 marca, t
Na ogól dość pf,godnie, Jedynie W dale! 

«icaoh połufeiówyałl chtnuYhO, * możli
wością drobnych opadów. Temperatura w 
cią*u dnia od 5 do 10 stopni. Nocą możli
wość lokalnych przymrozków. Wiatry sła
be, miejscowe.

nia do PKPR. Apeluję do wszystkich 
żołnierzy, aby zapisali się."

Dering i jemu podobni pierwsi U* 
słuchali apelu geti. Andersa. I dlatego 
tak krzywdzące ogół żołnierzy pol
skich słowa mógł wypowiedzieć lord 
Saltown.

c a t -m a c k ie w ic z  w y m ia t a  
s t a j n ie  a u g ia s z a

Z atakiem na rząd londyński ruszył 
i sam Cat-Mackiewicz. On, ten kla
syczny wyraz warcholstwa, którego 
głos nieraz już dominował w chórze 
najskrajniejszego wstecznictwa, on 
Właśnie obruszył się na rząd emigra
cyjny i jego obecną działalność.

Więc pisze:
„Rząd nasz wcale n'e powinien m!ofcaĆ się * aparatem „ftoneó" w rękach 1 za

sypywać rządy obce, które go nie umają, 
memoriałami i góry przeznaczonymi do 
wrzucenia do koftza., Rząd rasz nie po
winien uprą wlać polityki driada, grające
go na jarmarkach i odpustach na kataryn
ce i tern przypominającego o swoim tetńie* 
nlu .Tego rodzaju ,,nadmiar energii" mo
że go tylko ośmieszyć, poniżyć > zgrać 
przed czasem, w którym będzie mógł na
prawdę wystąpić % działanie®.

Zdawało by się, że po tak chlubnym 
świadectwie wystawionym mądrości 
politycznej rządu londyńskiego, Cat- 
Mackiewicz doradzi mu Skromną rolę 
„Rezydentów", ś  sam pogrąży się w 
rozpamiętywaniu tych wszystkich e- 
Wolucji, które przeszedł w ciągu swej 
kariery wiernego sługi i żubrów wi
leńskich i b b w r . u. Gdy dorzuci do 
tych wspomnień swe apologetyczne 
artykuły o generale Skobielewie, o 
Aleksandrze III i o dobr8j, starej, car
skiej Rosji, która mu się po dziś 
dzień śni — zapewne napisze znów 
prawdziwie interesującą książkę.

Z pewnością będzie to lektura pa
sjonująca, a Jej autorem będzie wciąż 
ten sam wileński Cagliostro. br.

ropie 9,5 miliona żydów. Przy życiu 
pozostało po wojnie 3,3 miliona. Stra
ty wynoszą 6,3 miliona, t. j. 65 proc. 
żydów europejskich.

Na terenie Polski zamordowano po-- 
nad 3 miliony żydów, obywateli pol
skich i 1,2 miliona żydów obywateli 
obcych. Z tego półtora miliona po
chłonął Oświęcim. Hoess potwierdza 
tę liczbę 1 protestuje tylko przeciw 
nazywaniu morderstwa 450.000 żydów 
Węgierskich „akcją. Hoessa",

Drugim biegłym był dr Erwat-d Ko
walski, asystent Uniw, Jag. Poddał 
on naukowej analizie zabiegi gineko
logiczne, dokonywane w Oświęcimiu 
pod kierunkiem dr Clauberga. Lekarz 
ten dokonywał sztucznego zapładnia- 
nia oraz przeszczepiania zdrowym lu
dziom komórek rakowatych. Celowe 
zarażanie kobiet ciężarnych choroba
mi zakaźnymi miało na celu stwier
dzenie, jaki wpływ wywierają one na 
płód. Najbardziej masowo stosowano 
sterylizację kobiet i mężczyzn przy 
pomocy pro/nieni Roentgena, Doświad 
czenia te miały za ceł biologiczne 
wyniszczenie Słowian, w pierwszym 
rzędzie Polaków i Czechów. Wszyst
kie te eksperymenty są wyrazem 
zwyrodnienia i barbarzyństwa lekarzy

niemieckich i nie mają nie wspólnego 
z nauką.
Pieklą l a i i t s p

W sprawach higieny, wyżywienia i 
leczenia W obozie oświęcimskim złO» 
żył ekspertyzę prof. U. J., Oibryeht. 
Z naukową dokładnością opisał wa
runki, jakie panowały w Oświęcimiu. 
W - blokach na 300 więźniów przeby
wało 1.200. 30 proc. ludzi chorowało 
na biegunkę głodową. W strawie po
dawanej więźniom znajdowały się ży
letki. V/ pasztetówce wykryto bakte
rie kałowe. Po wyzwoleniu obozu
stwierdzono, że 98 proc. więźniów 
chorowało na całkowite wyczerpanie. 
Więźniarki po miesięcznym pobycie 
w obozie ważyły 25 — 30 kg, W r. 
1942 na rozkaz dowódcy obozu Zlikwi
dowano wszystkich chorych (8.800 
osób).

Prof. Oibryeht podał charaktery
styczne fragmenty z pamiętników dr 
Johana Itremmera, prof. Uniwersyte
tu z Monastyru. Ten przedstawiciel 
„nauki niemieckiej" pisze m. in.: — 
piekło Dantego wydaje Się miejscem 
niewinnym i zabawnym wobec Oświę
cimia.

Do jakiego zakłamania zdolni byli 
Niemcy, świadczy fakt, że cyklon 
przywożono do obozu w samochodach, 
oznaczonych Czerw. Krzyżem, a głów 
nym jego dostawcą był prezes nie
mieckiego Czerw. Krzyża, naczelny 
lekarz SS, dr Grawitz,

W konkluzji swej ekspertyzy prof. 
Oibryeht stwierdza, że lekarze nie
mieccy wbrew ogólnie przyjętym za
sadom nie nieśli pomocy chorym, ale 
przyczyniali się do szybszego Ich 
uśmiercania.

Następnie Trybunał wysłuchał eks
pertyzy inż. Dawidowskiego o kre-

I r p f S f  I r o z ł a m y  e i r i g r a c y j i e
Uzurpatorzy u)płytuótu„. i kasy

TEŁ-AV1V (óbsł. Wł.). — Kryzys 
w andersowskiej „Małej Polsce" nie 
ominął Bliskiego Wschodu. Rozłam, 
który w ostatnich miesiącach zaryso
wał się w organizacjach reakcyjnego 
uchodźstwa, świadczy o ostrości tego 
kryzysu,

Na przełomie roku ub. kryzys w 
szeregach organizacji andersowskich 
przybrał charakter rozłamu. Na t, zw. 
zjeździe przedstawicieli organizacji 
społecznych wystąpiła silna opozycja 
przeciwko dotychczasowemu kierow
nictwu Rady Naczelnej. W szczegól
ności atakowano przygotowania do 
ewakuacji do Anglii.

Chcąc zwiększyć fundusze ha cele 
swej podejrzanej działalności politycz
nej, kierownictwo przywłaszczało so
bie nieprawnie część funduszów, przy
sługujących inwalidom,

Ponadto specjalnie wyłoniona komi
sja zajęła się skreśleniem z list, 
przygotowywanych celem przedsta
wienia władzom brytyjskim dla ewa
kuacji do Anglii wszystkich niewy
godnych, czy ze względów partyjnych, 
czy innych b. żołnierzy i inwalidów.

Na drugiej sesji zjazdu W roku 
bież. padły pełne goryczy i jedno
cześnie głęboko uzasadnione słowa 
oskarżenia o dyskryminacji, i o tym, 
że b. żołnierze są zaledwie tolerowa
ni, że Rada Naczelna i władze ander- 
sowskie traktują ich w myśl zasady: 
„Murzyn zrobił swoje •*— Murzyn mo
że odejść".

Na trzeciej sesji zjazdu przedsta
wicieli społecznych, zwołanej przez 
porozumienie związków kombatan
ckich, rozłam został ostatecznie przy
pieczętowany, Zjazd uchwalił votum 
nieufności Radzie Naczelnej i stwier
dził, że nie była ona nigdy uznana 
przez uchodźstwo jako jego reprezen
tacja. ZOstał też ujawniony fakt, iż 
fundusze ześrodkowane są w ręku 
władz andersowskich.

Rozłam trwa w dalszym  ciągu i 
świadczy nadal o nieustępliwej po
stawie masy uchodźczej wobec reak
cyjnych elementów, które uzurpowa
ły sobie nie tylko wpływy polityczne, 
ale i dysponowanie funduszami, bę
dącymi własnością ogółu wojskowych 
i inwalidów.

matoriach i komorach gazowych. Bie
gły ze ścisłością rzeczoznawcy opisu
je rozwój i historię oświęcimskiej fa
bryki śmierci. Stwierdza, że na tere
nie obozów w 3 dużych krematoriach 
znajdowało się 46 pieców, które spa
lały po 10,000 iudzi dziennie, W okre
sie największego nasilenia (w czerw
cu 1944) osiągnięto rekord, spalając 
w ciągu doby 24,000 osób. Personel 
dostał za to premię w postaci wódki.

Gotowy był plan 5-go krematorium, 
opalanego gazem i posiadającego taś
mowy system transportowania umar
łych. Diabelski ten pomysł obliczony 
byt na likwidację 7 milionów ludzi 
rocznie.

Na zakończenie biegły stwierdza, iż 
specjalna komisja, która obliczała 
Ilość ludzi zamordowanych w Oświę
cimiu, oszacowała ich liczbę na 4,6 
miliona.

Po ekspertyzie inż. Dawidowskiego 
prezes Eimer ogłasza, że postępowa
nie dowodowe zostało zakończone.

Bank M i ę d z y n a r o d o w y ^rozpatruje
m  oski i  p o ży c zk i

WASZYNGTON (PAP). — Prezes 
Banku Międzynarodowego, Mac Clay9 
podał do wiadomości, że dyrekcja 
przystąpiła do rozpatrzenia wniosków' 
8 państw o udzielenie pożyczki na 
ogólną sumę 2 miliardów 910 mili o* 
nów dolarów. Wnioski wpłynęły se 
strony Francji, Holandii, Polski,' Cze
chosłowacji, Chile, Danii, Iranu I Luk
semburgu.

Bank rozporządza kapitałem, wyno
szącym tylko 562.642 000 doi., który 
wzrośnie do 721 302 000 dolarów z 
chwilą, gdy wszystkie państwa wpłacą 
ostatnią, 5% ratą wkładów.

ATENY (SAP). Rząd grecki zwróci! 
się do Banku Międzynarodowego o po 
żyGzkę w sumie 150 do 200 milionów 
dolarów na odbudo\vę kraju.

H a r o l d  S f a s s s n
gościem Warszawy

Wczoraj przybył do Warszawy drogą* 
powietrzną z Berlina Harold Edwardy 
Stassen, działacz republikański z USó 
kandydat na prezydenta St. Zjedno
czonych w r. 1948.

P. Stassettowi towarzyszą: Jfay Coo* 
ke, jeden z przywódców republikań
skich w stanie Pensylwania oraz Ro
bert Matteson, osobisty referent do 
badań, ekonomicznych.

Goście złożyli wczoraj wizytę min. 
spraw zagr. Modzelewskiemu.

Najgroźniej koło Czerwińska i Zakroczymia
mówi wiceminister Żaruk Michalski 
i u l i s t e p s i r M S i ?  w  s p r a w ia  s f ł a a e f i  p a w a d s f o w t f

Przewodniczący Głównego Komi
tetu Przeciwpowodziowego, wicemi
nister Żaruk Michalski, udzielił 
przedstawicielowi naszego pisma 
informacji o sytuacji powodziowej 
w rejońie Zakroczymia.

„Choć sytuacja jest jeszcze po
ważna, należy się spodziewać po
prawy. Znacznego pogorszenia oba
wialiśmy się z chwilą ewentualnego 
ruszenia lodów na Bugo-Narwi. 
Okazuje się, że na tych rzekach lo
du już prawie nie ma,

Najgroźniej przedstawia się spra
wa na odcinku Wisły k. Czerwiń
ska i Zakroczymia, szczególnie na 
lewym brzegu na terenie zalanych 
gmin Wilków i Leoncin. Ale i tu 
należy uważać, że najgorszy mo
ment już minął. Zator pod Zakro- 
czymiem jest jeszcze nadal niebez
pieczny. Ponieważ jednak składa 
się on z kawałków pokruszonego 
lodu — w czasie spływu nie powi
nien poczynić większych szkód. 
Gdyby zator gwałtownie spłynął

byłby narażony przede wszystkim na
po ważno niebezpieczeństwo most 
pod Wyszogrodem, bohatersko bro
niony od kilku dni przez saperów.

Na innych terenach, w rejonie 
puszczy Kampinoskiej, woda już 
jest płytka i są możliwości dowie
zienia prowiantu dla poszkodowanej 
ludności,

Obecnie cały wysiłek musimy skie 
rować na zaopatrzenie powdaian, a 
dalej na przygotowania akcji siew
nej. Tym Więcej, że powstałe dotąd 
straty materialne są bardzo duże— 
kończy wiceminister Żaruk Michal
ski. (mg),

Wagony z  Wrocławia v w
Państwowa Fabryka Wagonów

Wrocławiu w okresie Sdetniego planu 
inwestycyjnego da Polsce 40 pociągów 
osobowych i kilkaset pociągów tOWa-* 
rowych.Z E  S I T M  T A .

Foki Laterański włączony
do konstytucji infoskiej

RZYM. — We włoskim Zgromadze
niu Ustawodawczym Odbyła się deba
ta nad włączeniem do konstytucji 
Paktu Laterańskiego, podpisanego w 
i929 r. przez papieża Piusa XI, b. 
króia Wiktora Emanuela i Mussoli- 
niego. W Pakcie Laterańskim pań
stwo włoskie Uznało m. in. suweren
ność papieża na terenie Watykanu i 
uregulowało sytuację Kościoła we 
Włoszech.

Przywódca komunistów Włoskich, 
Togliatti, oświadczył, że frakcja ko
munistyczna głosować będzie za włą
czeniem paktu do konstytucji, gdyż 
klasa robotnicza nie chce walk reli
gijnych. Przywódca socjalistów, Nem 
ni, oświadczył, iż partia jego głoso
wać będzie przeciwko włączeniu kon
kordatu do konstytucji włoskiej,

Otwarcie pierwszej sesji
S M ? F © w !® i h Ić 2©I

NOWY JORK (PAP). Otwierając o- 
brady pierwszej sesji Rady Powierni
czej, sekretarz generalny ONZ, Trygve 
Lie, zapowiedział, żę sprawa Palesty
ny znajdzie się zapewne na porządku 
dziennym - Generalnego Zgromadzenia. 
W myśl uchwalonych zaleceń Afry
ka poł.-zachodnia powinna być podda, 
na powiernictwu.' -

System powierniczy jest dalszym 
ciągiem systemu mandatowego, który 
istniał pod egidą Ligi Narodów. Jest to 
nowy system kontroli międzynarodo
wej, którego zakres jest szerszy, a mo
żliwości większe.

Dodatnie wyniki tego systemu będą 
miały olbrzymie znaczenie dla milio
nów istot ludzkich oraz dla przyszłości 
ONZ.

RZYM, Wniosek włączenia Paktu 
Laterańskiego do konstytucji włoskiej 
przyjęty został 350 głosami przeciwko 
140. .

LISTY GOŃCZE ZA
ARCYKSIĘCIEM HABSBURGIEM
♦ BUDAPESZT, Węgierski trybunał 

ludowy roźesłał do wszystkich władz 
policyjnych i wojskowych w Europie 
i w Ameryce kopie rozkazu aresztowa
nia arcyksięcia Albrechta Habsburskie 
go, ośkarżonegu o popełnienie przes
tępstw wojennych na Węgrzech i o u- 
dzieiani-a pomocy zdrajcom przy ucie
czce z Węgier.

Wydania arcyksięcia Albrechta żąda 
również Jugosławia. Przebywa on po
dobno w południowej Ameryce.
WYROK NA ZBRODNICZYCH LE

KARZY NIEMIECKICH
FRANKFURT. Niemiecki sąd kry 

minąłby we Frankfurcie ogłosił wy
rok w procesie lekarzy sanatorium Ha. 
damar. Doktorzy Hans Gordas i Adolf 
Wahl mann, odpowiedzialni za wy
mordowanie przeszło 40.000 nieuleczal
nie chorych — zostali skazani na ka
rę śmierci.

Szczegółowy wykaz ofiar
zkioziYch jpizea: Eifielulków vt2fck Wummwy"

Wczoraj zebrano 400.000 zł
gamomąd IV Miejskiego Giimnasjuiłi I

Liceum im. gem. , ,* ikóba Jasińskiego W 
Warszawie, ul. Skaryszewska Ś, iL 3 4455 Kupcy z bali na Koszykowej Kił, 2S,9t$) samorząd stowaj»«p*eS!a WRźulów za* 
kroczymsikich ił. 5,%0; Centrala Technicz
na — Puławska i a, ńyre&cja MMKlO;CefPrąla TecMierna — Puławską la. Pra
cownicy Kł. 3.009.

Cech Fryc jerów i Penikarzy m. Si. War 
ssawy zJ. 10.000, a mianowicie: F. Bpa* 
cUyński, ul. Targowa 14, d> 500; W. Ma* 
szczyński, ui. targowa 29, 2?. 500; J. Ohmie larz, ul. Żąhkowska 13, tł, 800; Z, Mrowiń
ski i J. Tkaezyński, ul. Puławska 26a, k!. 
500; K. Nejman, ul, Targowa 53, zł. 500; 
J. Żłbikewski, ul. Inżynierska 10, ii. 5B0J M. Chelehowsln, ul. ZąitokóWskia 5, Zł. 5ÓÓ; 
J. Wodziński, ul. Wileńska 19, ziŁ 800.

Pracownicy Ministerstwa Oświaty skła
dają samorzutnie aebrasą kwotę w dniu 
2S.3.4? r. w sumie *1. 18 0505 BpókiSielcZe 
Przedsiębiorstwo instalacyjne „Tetmn-sa- hO-Teełrnika“ ki, 5.&00; Zakłady „Twór- 
gum" Grodzisk Mazowiecki al. 19.000; GlMkówskr Stanisław zł. s#o; n. Kaspro
wicz i S-ka, Marszałkowska 3&, *1. ś.oóo; Firma Che ml technik®, Wa.r&zewia, ul. Pań
ska, aj. sJfto; Januszek cyndeckt, W-wa, 
Puławska KU a, zł. 200; Firma. „Mym", Ra
kowiecka 17, wytwórnia wód* ttt. iouo;
Firma „Janina" żł. 6 000.Julian Tuwim Zł. 5 CUO; ora* w im. 
T«w. „The Rebnitdes of p»ia»d“ (Detroit 
U.S A.) *1. 1S.0O0.

Pracownicy Państw. Agencji Drzewnej„P?.zed“ zł. 5 350.
Ob. Korna'oW'Ski w imieniu kupców % 

ul. Wileńskiej złożył 31 600 złotych cd następujących firm: J. Kurnatowska Z 009 ?J.; 
Gnilna 8.069 W.; (Hańska 2.'ÓÓ0'zl.; Piega,tO- 
wa El. 2.000 zih; Iwćzak 2.660 ał.; Khpciń*

Na intencję zaginionej bez wieści

Marii ze Stankiewiczów MARYH8WSKIEJ
Pseudonim ,*MlOiN'ltt6A“, żołnierza, ĄK, łączniczki batalionu „Zo&teą", kom#®ht' 
„Alek", uczestniczki WAiM. na W*M;is starówce i Cztmiakc-wie, tamfte rannej,. 
o,d)bęfi*i« aatoofeeftotwo -w kodctel* pip. wkytefit, dn. 90 bm. o gdidiz. 0 rano, Wielkim ołtarzem, ną ktńre /̂ pratziająii

K.0D2MCE, CÓRECZKA I RODZEŃSTWO854*5-1

ska. Jań, 1,506 Ssł.5 Stomkhwiskl JahUSK 
1.560 zł.; IŻismtaa 1.006 Stł,; Malinowski 1600
zł.; Firma „im-Ha" 1,666 zł.; Apteka »n- 
brót 1,000 zl.; Pietrzykowska 5G0 ził.; Froi- 
nleka 500 zł.; Knotka 500 zł.; Ciszewski 
SCO ził.; Wróblewski 600 aj.; Machowska 500 
zł.; Wyżykowska 500 z!.; Wileńska 15 506 zł.; Murzyński' 506 sł.j MiaprsiZteieWicz 500 
zł.; Gienter 566 zł.; ' Szymański 509 *1.; 
Puzyrewski 560 zl.; Guzek 500 Zl.| Jaku
bowski 500 »!.; Rena SW) ssł,; GlńWczyńSkl 
500 ził.; Zdanowski 580 zl.; Józefowicz 5Ó6 
zl.) Winnicka 4€0 zł.; BnrkowsKi 306 &!.; 
Wąybert 300 z!.; Perfumeria Janicka 300 
»ł.j' Ołesińśka 300 2!.; Galanteria Wojsko
wa 30« zł.; Filipowie® 300 zl.; Hurdecki 300 
»•} Ma tarczyk 200 zł.; Bar „Hawełka" 200 
zł.; Grzenlewztó 200 zł,; Miłecka 200 Zł,; 
Sapip 200 zł.; Pawelec 200 zł,; Wyackliń- 
ska 209 zł,; Sutknwsfca 156 zk; CHemradWidt 156 zi.j sue»#eiki 100 n,; Grzecłiowika 100 
zł.; Kusińska 100 zł.; Bar, Bogdański 100 
zł.; Kabelak j, lc« tił.; Maam-kiewica 100 
z i.; Chmurł 100 zł.; Drz.ewiecki 106 zl,; Romanowska 196 ził.

Nitce*, radca prawny „C«yieMę&«Y ad w. W. Szuliborski zł. 1.006; członkowie Cechu 
Introligatorów zl. 1K.93S; Spółka Kolonial
na, Marszałkowska 88, % wezwaniem do 
sąsiednich firm kótoniałnyeh wzięcia ud; la 
Łu w akcji, ał. 5,000; Anarzejezyk Stani, sław zł. ICO; Samorząd szkolny G'mv.a» 
zjum i Liceum im. Władysława IV-go, zł. 
1.168} Warsztaty rep era et,ino specjał. DRW, 
Nsfbutta 45, 4i. 2 006; Wicemln. Sprawic- 
diliiwońci LeOn Chajn zł. 4.600; D-roWa 
pstedo-wężykowa Jadwigą zł, 2.000; MG 
®ł, 506; Pracownicy Głównego Ufżądu sta tynstycznego zl. 14.830* Wltolid szaemajer 
zł. 100; Jan Janikowski zł. 1.000; Prekcr- 
ezykowa -Maria zł. 506; Zojtea Kazimiera sł. 2o0; Bezimienny ti. 150-; Posner wcady- 
llftw zł, 2.080; Frań-eiiszek Bńńkówski zł. 1-500; Wytwórnią krawatów, Kleina 25, żl. 
700; Helena Bobrowska zł. 3.060; Kacakow- 
ski Edward z!. 1.006; Woikomirskd zł. 1.006; 
Mikołajez.uk Anna zł. zoo; osmycki' Julian 
•m. 106; Posi&wlfes Juhasi zł. son,

Pracownicy
Spraw UNRJR.A

Przedstawicielstwa do
pny Min. Aprowizacji

PRZESZŁO 100 GÓRNIKÓW 
ZASYPANYCH

♦ ILLINOIS. W kopalni węgla w 
Centrali nastąpił wybuch, który spo- ' 
wodował zasypanie 119 górników. Jest 
bardzo mała nadzieja na ich ocalenie. 
PARLAMENTARZYŚCI RADZIECCY

U CHURCHILLA
LONDYN. — Churchill wydał przy

jęcie na cześć bawiących w Londy
nie delegacji Rady Najwyższej ZSRR. 
Wśród zaproszonych gości znajdowali 
się również b. minister spraw zagra
nicznych Eden 1 b. minister aprcrwL-ą 
zacji lord Wc-olton.
WŁOCHY I AUSTRIA W UNESCO
4* NOWY JORK. Rada gospodarczo- 

społeczna uchwaliła przyjęcie Włoch 
i Austrii do UNESCO. Jest to pierwszy 
wypadek przyjęcia b. państwa Osi do 
jednej organizacji Narodów Zjedno
czonych.
AKCES USA DO MIĘDZYNARODO
WEJ ORGANIZACJI DLA UCHODŹ* 

CÓW
NOWY JORK. — Senat amerykań

ski wyraził zgodę na przystąpienie 
St. Zjednoczonych do Międzynarodo
wej Organizacji do spraw uchodźców.

CENY W ST. ZJEDNOCZONYCH ,
NOWY JORK. — 5 lutego b. r, ce

ny żywności w USA były o 95 proc. 
wyższe niż w sierpniu 1939 r. 1 31 
proc. wyższe niż w roku ub.

B, MINISTER RZĄDU YltHY 
SKAZANY ZAOCZNIE

•®> PARYŻ Przed Trybunałem pary
skim sądzony był zaocznie Chautemps, 
były premier i minister w rządzie Pe
taina, przebywający obecnie w St. Zje 
dnoczonych. Chautemps, został skaża
ny zaocznie na 5 lat więzienia doży
wotne pozbawienie praw, konfiskatę 
majątku i pokrycie kosztów procesu, 

PRZECIW
PROPOZYCJOM TRUMANA

#  WASZYNGTON (SAP), Kobiety 
w Waszyngtonie urządziły manifesta
cyjny pochód na znak protestu, prze
ciwko proponowanej pomocy dla Gre
cji i Turcji, Na czele pochodu niesiono 
transparenty z napisami: „Matki i 
wdowy odrzucają propozycje, które 
prowadzą do nowego, światowego kon* 
flikbu".

NOTA PROTESTACYJNA USA 
' BO SZWECJI

*  WASZYNGTON. Zarządzenie ga
binetu szwedzkiego, dotyczące ograni
czeń importu, wywołało ostrą reakcję 
w Stanach Zjedn Departament Stanu 
zakomunikował o wysłaniu noty doi 
rządu szwedzkiego, w której stwierdzi 
iż nastąpiło pogwałcenie w sposób ja
wny wzajemnego układu handlowego, 
zawartego między obu krajami 25 ma
ja 1935 r.

TRZĘSIENIE ZIEMI 
W NOWEJ ZELANDII 

% WELLINGTON (Nowa Zelandia). 
Wschodnie wybrzeże okręgu Gisborna

ś nawiedziło trzęsienie ziemi po którym
Raadiiti potttttft-wki dWrowolai* opeda ! fala przypływu, wysokości 20 metrów,
wać jedmdrazowo w wys, o« p«* j zalałe nadbrzeżne terenv znosząc doborów mie®ląc*nyeh ora® werwac powita- J* n . . 'te departamenty do *natj chmiąstewei po- h^y ha morze. Wody zerwały 20 motu
mocy na pOWOdstian, j tów
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Jeszcze ciągle pod wodą
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Wieś Głusk k. Mowa, po przerwaniu walów na Wiśle, znalazła się pod 
wodą. Ofiarom powodzi pośpieszyli z pomocą saperzy, przewożąc ludność 

i inwentarz w bezpieczne miejsce.
Teraz wieś wygląda jak wielkie jezioro. Po żyznych polach przelewają 

się masy żółtawe], mętnej wody.

Samolotem nad obszarem powodzi

Warszawa -  Wyszogród -  Wyszków
(Od naszego specjalnego wysłannika)

Na lotnisku cywilnym na Okęciu j licy Ma rymom tu i Bielan as szarej, 
czeka już srebrny Douglas SP-LAB. spienionej- wody wyłaniają się bru*
nazwany pieszczotliwie „Anfoś". Jest 
pogodnie i słonecznie, będzie dobra 
widoczność.

Na krótko po godzinie 12*ej samo
lot roluje do pola startowego i po 
chwili wznosi się w powietrze. Za
taczam y łuk nad lotniskiem i szybu
jemy w *tronę Wilanowa.

Pod nami obraz zniszczenia. Domy 
do wysokości wiązań dachowych pod 
wodą. Mętna woda przelewa się mię
dzy domostwami. Na niewielkim 
wzniesieniu jak na wysepce, otoczo
ny wodą, mały kościółek.

Samolot lekkim wirażem zawraca.
— Lecimy z biegiem Wisły — na 

Nowy Dwór do Modlina. Wysokość 
100 metrów — informuje obserwator 
pokładowy kpt. Wiśniewski. W oko-

W  z a la n y c h  w s ia c h  P u s z c z y  K a m p in o s k ie j

Wśród ludzi, którym woda wydarła mienie
— Woda jest dotąd...
6-letni Stasio, o trochę dziwnym 

nazwisku Fijołek, pasującym zresztą 
do jego miłej i sympatycznej buzi, 
wskazując palcem na swój czerwony 
nosek objaśnia mi w ten sposób, ja
ki jest poziom wody w jego rodzin
nej, obecnie zalanej wsi Górki,

Dzieci z Górek, jak wszystkie zresz 
tą z całego rejonu Puszczy Kampi
noskiej, zostały ewakuowane do szko 
ły powszechnej w Kampinosie.

— Ja jezdem tutaj — mówi chło
piec — a mama ostała w Górkach 
i pilnuje chudoby...

Niektóre dzieci są bose. Kilka 
dziewczynek ma tylko cienkie perka* 
likcwe sukienki. Wielu chłopców nosi 
stare, zapewne „poojcowskie" mocno 
dziurawe buty. Prawie wszyscy są 
bez skarpetek.

— To co dostajemy z odzieży dla 
ofiar powodzi nie wystarcza dla ob
dzielenia wszystkich — mówi kie
rownik szkoły.

Patrząc na smutne twarzyczki dzie 
ci, na oczy, w których kryje się jesz
cze lęk przed oglądanym „oko w

Poszukujemy
wyk wal i f i kowany ch BUCH A L T E M
Zgłoszenia Daszyńskiego 12 II piętro

K. 2293 0

1.600 samochodów
dla Polski

Nadchodzący obecnie do Polski 
transport 540 samochodów (150 Che. 
yroletek, 100 Citroenów i 290 Fiatów) 
jest tylko częścią 1600 samochodów, 
które nadejdą do kraju w roku 1947 
z tytułu naszych układów handlo
wych.

Citroeny i Fiaty otrzymujemy w 
związku z wykonywaniem umowy 
polsko-francuskiej, a Chevrolety — 
na pódstawie umowy handlowej z Da. 
nią.

oko“ rozszalałym żywiołem — od
czuwam przedsmak powodzi, z którą 
mam również zetknąć się „oko w 
oko“ .

Na piasczystej drodze, nasz Wil- 
lys, przełączony na terenowy bieg, 
z mozolnym warkotem przedziera się 
przez duże kałuże wody.

Po 30 minutach jazdy osiągamy 
pierwszy etap podróży — punkt po
wodziowy w zalanej wodą wsi Gór
ki.

PUNKT POWODZIOWI
Woda — łagodząca pragnienie pod

czas upalnego lata, tu budzi grozą. 
Wszędzie, gdzie okiem sięgnąć — 
bez nadużycia tego określenia—jest 
woda. Z niej wyrastają domy i za
grody ludzkie, z niej, a nie z ziemi 
wyrastają drzewa.

Przed zagrodą gospodarza Piotrow
skiego — mieszczącą punkt powo
dziowy — stoi tłum ludzi. Wszyscy 
brudni, mizerni, zmęczeni. W umiesz
czonym nad ogniskiem kotle — go
tuje się kawa. Ludzie siedzą na zie
mi z jakimś posępnym wyrazem 
twarzy.

Na ziemi, ną naprawdę „gołej " zie
mi, część powodzian również nocuje. 
Wewnątrz chałupy nie zmieści się 
przecież 40 rodzin, które ewakuowa
no do punktu powodziowego w Gór
kach.

Powodzianie dostają tutaj czarną 
kawę, suchary, konserwy, makaron 
i t  d.

„OKO W OKO"
Z punktu powodziowego wypływa

my lekkim „pływakiem balonowym" 
na objazd zalanej wsi — Zamość. Za 
nami płynie duży ponton, wiozący 
żywność dla tych wszystkich, którzy 
nie znaleźli jeszcze schronienia na 
„suchym lądzie".

„Kapitanem" naszego pływaka jest 
stary piaskarz warszawski Włady
sław Różycki, który wraz ze swym 
pomocnikiem, Stanisławem Buzi- 
kiem — również piaskarzem — przy
był tutaj ratować powodzian.

Pływak posuwa się szybko naprzód.
W wodzie można zauważyć różne

Z  K R A J U
(Obsługa własna)

2 ELEKTROWNIE PAROWE DLA 
POLSKI

GDYNIA. 19 wielkich transformato
rów i 2 elektrownie parowe przybędą 
do Gdyni w kwietniu br. z Wielkiej 
Brytanii.

NOWE TRAWLERY 
DALEKOMORSKIE

GDAŃSK. Towarzystwo Połowów 
dalekomorskich „Dalmor" zakupiło od 
UNRRA trawlery dalekomorskie do 
polskich połowów rybackich. Są to 
trawlery: Antoniusz, Arkadiusz, Eu
geniusz, Saturn 1 Sylweriusz. Naj
większy jest Saturn o 333.07 tonach 
(rejestrowanych brutto, pozostałe ma
ją od 94 do 104,47 BRT.

POWIAT BEZ ODŁOGOW
OPOLE. Powiat kluczborski na O- 

polszczyźnie nie posiada w ogóle zie
mi, leżącej odłogiem. Parcelacja ob. 
jęła dotąd 14 majątków. Na powsta
łych działkach osiedlono 166 rodzin. 
Spółdzielni parcelacyjno-osadniczych 
nie tworzono lecz rozparcelowaną zie
mię przekazywano bezpośrednio in
dywidualnym gospodarzom. 40 koni, 
jakie przydzielono powiatowi z demo
bilu wojskowego, rozprowadza się 
wśród osadników wojskowych, których 
w powiecie kluczborskim jest więcej 
niż w innych powiatach opolskich.

SZKOLENIE GÓRNIKÓW DO 
WALKI Z POŻARAMI W KOPAL

NIACH
BYTOM. Niezależnie od pouczeń, 

Udzielanych co 10 dni górnikom we 
wszystkich kopalniach n.t. pożarów 
podziemnych, sposobu zachowania się 
na wypadek pożaru i techniki zwal
czania tego niebezpieczeństwa — w 
Bytomiu zorganizowano obecnie wy
kłady dla wyższego nadzoru kopalni 
i zjednoczeń. Wykłady zorganizował 
dział górniczy Instytutu Naukowego 
przemysłu węglowego a wygłaszają 
Je profesorowie Akademii Górniczej 
ł inżynierowie. W kursie tym bierze 
udział w dwóch grupach 510 osób.

KOPALNIA WĘGLA ZALANA 
WODĄ

WROCŁAW. Kopalnia węgla bru- 
,JDm&,J6 leżąca w okolicy

Nowej Soli, została zalana wodą. Stan 
wody zwiększa się i grozi powodzią. 
Kopalnia ta produkowała dziennie 15 
ton węgla. Ofiar w ludziach nie było.

przedmioty. Pływające belki, most
ki, stare skrzynie, snopy słomy i t. d.

Po godzinie jesteśmy już w poło
wie drogi do Zamościa. Stwierdza to 
„kapitan" Różycki na podstawie tro
chę uszkodzonego przez wodę mostu 
na zalanej drodze z Górek do Za
mościa.

Okrzykiem: — Hej ludzie, jedźcie 
tu do nas — witają nas pierwsi „za- 
mościanie"

Mirosław Kraszk lewica.

Znak, że wodanatne łachy mułu. 
zaczyna opadać.

W NOWYM DWORZE 
ULICAMI PŁYNIE WODA

Nad Nowym Dworem samolot 
zatacza szerokie koła. Miasto stoi pod 
wodą. Na torach kolejowych gromad
ki ludzi wokół pociągu opatrzonego 
znakami Czerwonego Krzyża.

Koło zerwanego mostu drogowego 
niewielki zator lodowy. Ulicami pły
nie woda.

Jesteśmy znów nad Wisłą. Wokół 
jak sięgnąć okiem woda, niewielkie 
kępy wysepek i płachty rozmokłej 
ziemi. Odtąd już cały teren w dół 
Wisły wygląda jak jeden kraj je
zior.

Po lewej stronie Wisły teren naj
bardziej dotknięty powodzią. Wsie 
Wilków, Leoncin całkowicie zalane. 
Spod wody sterczą dachy chałup i 
wierzchołki drzew. Zwały kry, które 
wdarły się na ten teren, oplotły do
mostwa lodowym pierścieniem. Nieco 
dalej, gdzie nie dotarła kra, można 
zaobserwować już życie. Pomiędzy 
skrajem zielonego lasu a grupą za
gród pogrążonych w wodzie kursu
ją wielkie pontony i łodzie. W jed
nej z chałup stojącej pośród olbrzy
miego rozwalisika, jakby na przekór 
żywiołowi, tli się życie. Z komina cha 
ty ciągnie ku niebu strumyk szaro 
niebieskiego dymu,

NAD ZAKROCZYMIEM
Przelatujemy nad Zakroczymiem. 

O 4 kilometry za miastem kończy się

Pierwsza podróż MS „Batory"
5-go kiuietnia z Southampton

Po opuszczeniu stoczni w Antwer
pii, M/S „Batory" bezpośrednio wy. 
ruszy w podróż do Nowego Jorku 
via Southampton.

Zmiana w rozkładzie jazdy pierw
szej podróży M/S „Batory" — wyni
kła ze względu na konieczność do
trzymania ogłoszonych terminów jego 
podróży ustalonych na bieżący rok. 
Z Southampton statek wyjdzie z pa
sażerami w dniu 5 kwietnia.

Wszystkie miejsca na M/S „Bato
ry" na pierwszą jego podróż do No
wego Jorku zostały już zakupione. 
Pasażerowie z Polski, Czechosłowacji

i krajów Skandynawskich zostaną 
zaokrętowani na M/S „Batory" w 
Southampton. W drodze powrotnej z 
Nowego Jorku, M/S „Batory odbę
dzie swą podróż według ustalonego 
rozkładu jazdy, zawijając kolejno w 
dniu 26 kwietnia do Southampton, w 
dniu 28 kwietnia do Kopenhagi oraz 
w dniu 29 kwietnia do Gdyni.

W drugą swą podróż do Nowego 
Jorku wyruszy M/S „Batory" z Gdy
ni w dniu 5 maja.

CÓŻ TO za interesująca 
pomieść

z e g c  p r a g n ie s z  
d z i e w c z y n o ? . . . "

Wystawa w Szczecln.e
W lipcu projektowane jest otwarcie 

wystawy w Szczecinie, która ma zo
brazować dotychczasowy dorobek gos 
podarczy Pomorza Zachodniego.

— D w u m ilio n o w y  p o łó w —
na jednym z jezior mazurskich

/ Rybacy Mazurskiej Spółdzielni 
Rybackiej na jednym połowie wy
łowili z jeziora Lewentyn, pow. 
Giżycko, 38 ton leszcza.

Wartość złowionej ryby wynosi 
ponad 2 miliony złotych.

spienioną powierzchnia wody a za
czyna rozległe lodowisko.

To zator zakroczymski sprawca za
lania okolicznych wsi. Długość za
toru wynosi ok. 6 km. Od spłynięcia 
tego zatoru zależy spadek wód w re
jonie Modlina, Nowego Dworu i Za- 
kroczymia.

W dół Wisły od zatoru zakroczym
skiego rozciągają się znów szerokie 
zalewy, jak pasma jezior. Wsie, le
żące w pobliżu wałów, zalane wo
dą. Od czasu do czasu spotykamy pły 
nące łodzie. Mijamy wstęgę mostu 
pod Wyszogrodem i wracamy w stro 
ną Modlina. Puszcza Kampinoska, 
otoczona ze wszystkich stron masa
mi wody, wygląda jak wielka zie
lona wyspa. W niżej położonych pa
smach lasu ścieżynami płyną stru
myki

W STRONĘ WYSZKOWA
Oto znów jesteśmy nad zalanym 

Nowym Dworem i szybujemy teraz 
nad Bugiem w stronę Wyszkowa. 
Okazuje się, że meldunki o pokry

wie lodowej, trzymającej w okowach 
rzekę, były nieprawdziwe.

Bug jest już wolny od lodu. Gdzie
niegdzie widać jeszcze przyczepione 
do brzegów szaro-białe płaty — leci 
nurt jest zupełnie wolny.

Pomiędzy kępami lasów ciągną się 
pokryte świeżą zielenią poda. Widać 
życie i pracę.

Wyszków, jakby kontrast mija 
nych, dotkniętych klęską miejscowe 
śći, tętni życiem. Na ulicach i dr© 
gach grupy przechodniów i wozów.

Na* dziedzińcu przed dużym czet 
wonym gmachem grupa chłopców 
gra beztrosko w piłkę. Na chwile 
przerywają zabawę i podnoszą głc 
wy spoglądając na srebrnego ptaka

Samolot lekko kołysząc szybuje v 
stronę lotniska. Mija wstęgę Wish 
i siada miękko na Okęciu.

W locie, zorganizowanym prze 
Główny Komitet przeciwpowodziowy 
wziął udział przewodniczący komik 
tu wiceminister Zaruk Michalski, w: 
ceministrowie Balicki, Wolski, Tka 
czew oraz gen. Bordziłowski. (mt

Rewia dziecięca w Alejach

Zmotoryzowana dzieciarnia wygrzewa się na słońca.

Z pomoce; dzieciom powodzian
spieszą organizacje krajowe i zagraniczne

Na posiedzeniu Komitetu Koordy
nacyjnego Pomocy Dzieciom i Młodzie 
ży przy Min. Oświaty omawiane były 
sprawy zorganizowania jak najszyb
szej pomocy dla dzieci powodzian.

Zjednoczenie Zrzeszeń Rodziciel
skich zgłosiło gotowość natychmiasto
wego przyjęcia'dzieci ewakuowanych

WIECZÓR AUTORSKI
Juliana Przybosia

Dnia 27 marca w świetlicy &p. W»d. 
„Czytelnik" (ul. Daszyńskiego 16, II p.) 
odbędzie się wieczór autorski znakomite
go poety awangardowego, Juliana Przy
bosia. Recytuje autor. Początek, o godzi
nie 16-ej. K 5297-1

Z w. Walki o Niepodległość 
niesie pomoc pow odzianom

W związku z wezwaniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej, Bolesława Bieruta, 
zarząd główny Związku Uczestników 
Walki Zbrojnej o Niepodległość i De
mokrację wzywa wszystkich członków 
Związku do wzięcia aktywnego udzia
łu w akcji pomocy ofiarom powodzi.

ł
Zarządy wojewódzkie i powiatowe 

Związku przystępują niezwłocznie do

akcji pomocy ofiarom powodzi w myśl 
okólnika z dnia 3 marca 1947 r.

Zarząd Główny Związku, wpłacając 
sumę 500.000 zł do kasy Komitetu Po
mocy Ofiarom Powoda, apeluje do 
wszystkich członków Związku o wzię
cie aktywnego udziału w walce ze skut 
kami powodzi oraz urządzani' zbiórek 
pieniężnych, odzieżowych i żywnoś * 
ciowych.

Sytuacja powodziowa w rejonie Za kroczy mia
- X / R - — M

z terenów, objętych powodzią, do do 
mu turnusowego w Świdrze pod War 
szawą. Również Wydział Wczasów m 
Warszawy oddał do dyspozycji Komi
tetu swój dom w Szklarskiej Porębie 
Prócz tego dom „Don Suisse" w Otwot 
ku i dom Szwedzkiego Czerwonego 
Krzyża w Dzierżanowie, zarezerwowa
no wyłącznie dla dzieci powodzian.

Również Zw. Harcerstwa Polskiego 
wyróżnił się daleko idącą pomocą przy 
niebezpiecznej często akcji ewakuacy; 
nej ludności z terenów bądź zalanych 
bądź też zagrożonych powodzią.

Chłopskie Towarzystwo Przy jacie 
Dzieci, Centralny Komitet Opieki Spo 
łecznej i Caritas przygotowują się 
energicznie do podjęcia akcji pomocy 
powodzianom.

Obecna na posiedzeniu dyrektorka 
angielskiej misji „Save the Chiidren 
Found", p.Anderson, wyraziła w imie
niu swojej i innych organizacji zagra
nicznych gotowość natychmiastowej 
pomocy. P. Anderson przelatywała nad 
terenami, objętymi powodzią i widząc 
całą grozę sytuacji, postanowiła na
tychmiast wyjechać do Anglii, aby po
informować władze organizacji o cięż
kiej sytuacji Polski i zorganizować po 
moc w szerszym zakresie.

„P a m e la “ '
nowoczesna maszyna papiernicza

Zakłady Budowy Maszyn Papierni
czych ł Aparatury Celulozowej w Jele
niej Górze budują obecnie maszynę 
papierniczą „Pamela" dla Mirkowskiej 
Fabryki Papieru w Jeziornie.

Maszyna przewidziana jest do pro
dukcji bibułki papierosowej. Jest to 
jedna z najbardziej nowoczesnych ma
szyn tego typu. Długość jej wynosi 38 
mtr., szerokość 8 mtr., ogólna waga 213 
ton. Maszyna ta wymaga obsługi zale
dwie 3 osób.

Budowa ukończona będzie jeszcze w 
roku bieżącym.

Pływająca wystawa włókiennicza
W najbliższych miesiącach zorgani

zowana zostanie przez Anglię pływają
ca wystawa włókiennicza, która od
wiedzi szereg krajów europejskich, .w 
pierwszym rzędzie Norwegię i Szwe
cję. ____

OSTATNIE W YDAW NICTW A

Mimo obniżenia się poziomu wody o 70 cm — sytuacja na terenach 
objętych powodzią w rejonie Zakroczymia Jest nadal poważna. Szef gru
py operacyjnej DOW poinformował nas szczegółowo © rozmiarach 
powodzi.

I .tak zalane są:
W gminie Głusk 27 gromad, 10.108 ha powier#., 8.140 osób fadn

99 Kampinos 14 HO 4.964 ha 8.193
W Łazy 9 » 1.287 ha 99 644
W Tułowice 4 W 8.607 ha » 2.140
99 Młodzieszyn S » 896 ha W 802
» Dów 12 1.773 ha m 1.187

Ogółem więc salanych Jest po lewej stronie Wisły 09 gromad o łącz
nej powierzchni 22.632 ha. 13 tys. osób sostało pozbawionych dachu aad 
głową.

Według nadesałych ostatnio meldunków **śytuaeM terenie gm.
\ ' * ■

:S'ZAWA
Tft.

Głusk — w miejscowościach Leoncin, Wincentów (2) 1 Mała Wieś (1) 
jest chwilowo opanowana. Wojsko przeprowadza ewakuację pozostałej 
tam jeszcze ludności.

Wczoraj rano na teren N< ,/ej Wsi i Wilkowa (3) wdarła się część 
kry z zatoru Zakroczymskiego. Jednocześnie w obawie przed stale na
pływającą krą ewakuował. w. :• Isaś 1 wk, e gminy
Głusk odbywa się przy pomocy snolotow  pontonów.

W dniu wczorajszym woda Ni szczyła komunikację kolejową na tra. 
sie Sochaczew — Tułowice. Saperzy uruchomili natyćhmias łączność 
z Tułowicami przez puszczę Kampinoską.

Po prawej stronie Wisły zaobserw© w ano ruszenie lodów z zatoru 
koło Zegrza. Powstaje zatem obawa zalania dalszych terenów w okolicy 
Nowego Dworu 1 Bożej Woli.

Ogółem pod wodą znajdują się tu 28 gromady. Is.)
(Napis? w ramkach oznacc-itą siedziby urzędów gminnych, cyfry w sm 

wlaaaeb —> mlejtesowośd wymienione «  treści).

Ukazał się również 3 zeszyt spm- 
wozdań z DJ sesji Rady Naukowej 
dla Zagadnień Ziem Odzyskanych, 
która odbyła się w Krakowie w 
dniach 16 — 19. VI. 1946 r.

Zeszyt ten p. n. „Problemy osadnic
twa nierolniczego" zawiera referaty 
wraz z głosami dyskusyjnymi: An
drzej Wierzbicki: Problemy przemy
słowe osadnictwa na Ziemiach odzy
skanych; Witalis Talejko: Rola Urzę
dów Zatrudnionych w akcji osadni
czej na ziemiach odzyskanych; Emil 
Ehrlich: Zagadnienie osadnictwa sił 
roboczych dla przemysłu na ziemiach 

1 odzyskanych; Stanisław Róg: Pro- 
j 5lem sił pracowniczych w przemyśle 
ziem odzyskanych; Edward Rosę: Za
gadnienie sił roboczych w przemyśle 
węglowym nowej Polski; Stanisław 
Niemierko: Aktualne zagadnienia pla
nowania miast na Polnym Śląsku; 
Adam And zejewski: „ Zagadnienie 
mieszkaniowe miast na ziemiach od
zyskanych; Tadeusz Kubicki: Zagad- 
nienie ogrodów działkowych na zit& 
miach odzyskanych,.



Sir. 4 W.

Stolnie niezamożna [jjg zagrożona
W ice m in . K ra sso w sk a
s  z e i e s  e s i u  k a r t  ż y w n o ś c i o w y c h  d l a  s t u d e n t ó w

Wiceminister Oświaty, Eugenia Krasowska, isdzielSa przedstawicie 
łowi srAP szeregu intormacjl na temat f«kq*i pomocy Ministerstwa 
Oświaty, w związku ze zniesieniem kart żywnościowych, dla młodzieży 
studiującej.

— Ministerstwo Oświaty stoi na sta. I nie może obejmować całej młodzieży
nowisku — oświadczyła wicemin, 
Krassowśka — że likwidacja kart żyw
nościowych dla studentów, ze wzglę
dów ogólnopaństwov/ych i społecz
nych jest posunięciem słusznym i po
zytywnym. Kartki pierwszej kategorii 
były bowiem tylko pewną formą po
mocy dla studentów.

— Rzecz jasna, że pomoc Państwa

Zwycięstwo Kobiety
Pani Elżbieta obudziła się z bólem 

głowy. Już od kYfeu tygodni mąż za
niedbywał ją i spędzał w.eczory poza 
domem. Postanowiła ternu przeciwdzia
łać. Spoglądając w lustro,; zauważyła 
na twarzy zmarszczki, które ją szpecą, i młodzieży studiującej

studiującej, zwłaszcza, że zgodnie z 
faktycznym stanem rzeczy nie wszy
scy studenci tej pomocy potrzebują. 
Dodatkowe obciążenie Państwa i tak 
walczącego z trudnościami gospodar
czymi odbija się w pierwszym rzędzie 
na grupach młodzieży niezamożnej.

POMOC — AKCJĄ SPOŁECZNĄ
— Ministerstwo Oświaty podjęło ca

ły szereg rozmów, w celu zapewnienia 
grupom rmodzieży, potrzebującej po
mocy, rekompensaty za karski. Życzli
wie ustosunkowali się do tego zagad
nienia minister aprowizacji i wicemi
nister skarbu. Ministerstwo Oświato 
uzyskało sumę 35 milionów złotych 
miesięcznie na dodatkową pomoc dla

Nazajutrz spotkiała 'swoją dawną ko- 
leżankę szkolną, która miała młodą 
i świeżą cerę.. Podczas reżimowy opo
wiedziała on.a pani Elżbiecie, że to 
dzięki temu, iiż używa codziennie na 
noc Krem Żółwiowy, a pod puder 
Krem Perłowy, Laboratorium Krysty
ny Wolskiej. Pani Elżbieta zaczęła 
e stosować i wkrótce zmarszczki zni

kły bezpowrotnie, olśniewała znów 
swoją piękną cerą, a mąż jej widząc 
:o powtórnie się w niej zakochał. To 
było jej zwycięstwo.

Żądajc.e wszędzie wyrobów Labor. 
Krystyny Wolskiej, pod kier. Magistra 
E. Wolskiego, Warsizawa. Wspólna -35.
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W związku z tym Ministerstwo 
ma zamiar: zwiększyć czterokrotnie 
dotychczasowe subwencje na stołówki, 
które zostały pozbawione przydziałów, 
zwiększyć dwukrotnie wysokość sty
pendiów i podwoić dotychczasową licz
bę stypendiów. Zwiększone zostaną 
też subwencje na pomoc lekarską i ak
cję wydawniczą skryptów oraz utwo 
rzony będzie specjalny fundusz rezer
wowy na potrzeby nagłe (choroba, 
śmierć itp.).

— Ministerstwo Oświaty stoi na sta
nowisku, że pomoc powinna mieć for
my akcji uspołecznionej, t.zn. opierać 
się musi na sieci różnych instytucji 
społecznych,'jak stołówki, domy aka
demickie, obozy wypoczynkowe, ośrod

ki zdrowia itp., co przyczyni się do jej
efektywnego rozdziału. Nie oznacza to 
oczywiście likwidacji stypendiów in
dywidualnych.

— Jaką opieką ©toczy Ministerstwo 
Oświaty słuchaczy wstępnego roku 
stadiów? —• zapytujemy.

— Dotychczasowa akcja pomocy w 
słabym stopniu uwzględniała słucha
czy roku wstępnego, którzy rekrutują 
się spośród młodzieży robotmezej i 
chłopskiej i stanowią element zasługu
jący na specjalną opiekę Państwa. Mi
nisterstwo Oświaty przeznaczy- ściśle 
określoną ilość stypendiów dla słucha 
czy roku wstępnego.

FAŁSZYWA PROPAGANDA
— Z początkiem roku akademickie

go Ministerstwo Oświaty opracuje 
szczegółowy plan akcji pomocy, opar
ty na specjalnej ankiecie, obrazującej 
sytuację materialną młodzieży akade
mickiej. W okresie przejściowym Mini
sterstwo Oświaty odwołuje się do po
mocy samej młodzieży, do należycie 
pojętego poczucia koleżeństwa.

— Akcja pomocy młodzieży studiu
jącej może dać pozytywny rezultat, je
że1 i Bratnie Pomoce wyeliminują z niej

na młodzież akademicką bardzo po
ważne obowiązki. Wierzymy, że mło
dzież potrafi rzetelnie się do nich usto
sunkować.

— Tu i ówdzie w środowiskach aka
demickich, niektóre grupy młodzieży 
usiłują wykorzystywać fakt zniesienia 
kart pierwszej kategorii dla fałszywej 
propagandy o rzekomym niezrozumie
niu sytuacji młodzieży przez Rząd 
Fakty przytoczone powyżej świadczą, 
że Rząd z pełnym poczuciem odpowie
dzialności za los młodzieży ujmuje jej 
sprawy. Niewątpliwie ogół młodzieży 
sprawę likwidacji kartek potraktuje z 
całkowitym zrozumieniem, a nową sy
tuację oceni zgodnie z obiektywnym 
stanem. Młodzież istotnie niezamożna 
nie może czuć się zagrożoną.

30 z ł  e d  i z b y  i 101 e d  c z y n s z ó w
Poprawa bytu dozorców w Gdyni

Trudne położenie dozorców domo-. wynagrodzenie dozorców niestałych
wych od dawna absorbowało uwagę 
zainteresowanych instytucji gospodar
czych i samorządowych. Celem znale
zienia sposobu przyjścia z pomocą 
dozorcom domowym w Izbie Przemy
słowo-Handlowej w Gdyni odbyła się 
konferencja, w której wzięli udział 
przedstawiciele: Związku Właścicieli 
Nieruchomości, Zarządu Miejskiego, 
Stowarzyszenia Kupców, Grodzkiego 
Związku Cechów, Towarzystwa Bu
dowy Osiedli, Okręgowego Urzędu Li
kwidacyjnego oraz Zw. Zaw. Dozor
ców Domowych.

W wyniku dyskusji postanowiono 
przyjąć jako zasadę i wprowadzić ja
ko zwyczaj na terenie m. Gdyni, by

domach niewyłączonych spod publiez. 
nej gospodarki lokalami pokrywali 
lokatorzy w wysokości zł. 30 za każdy 
pokój, nie licząc kuchni, pokoju służ
bowego i hallu, oraz w wysokości 
10 proc. od czynszów wpłaconych za 
lokale przemysłowo-handlowe, biuro
we, warsztaty itp. Dla dozorców sta
łych — ustalić wynagrodzenie wg u- 
kładu zbiorowego.

Jeśli chodzi natomiast o domy wy
łączone spod publicznej gospodarki 
lokalami/to w braku odmiennej umo
wy pomiędzy właścicielem a lokato
rem, wynagrodzenie dozorcy winno 
obciążać właściciela nieruchomości.

W  królestwie niemowląt
M a t k i  u c z ą  slą fa c h u

Kwilące zawiniątko, a przy nim 
kartka czasem z imieniem tylko, a 
często z błagalną prośbą nieszczęśli
wej matki o opiekę nad niemowlę
ciem. Jakież to częste obrazki sprzed 
wojny. Liczba podrzuconych dzieci w 
stolicy sięgała wtedy do 200 miesięcz
nie... A dziś wypadki takie zdarzają 
się coraz rzadziej. Wydział Opieki 

ten element młodzieżowy, który bez;nat  ̂ Matką i Dzieckiem dąży do oto- 
pomocy może się obejść. Nakłada to i czenia całkowitą racjonalną opieką

flE&Sraa

Tfsfipe kilogramów słoniny
tDytuozili przemytnicy do Berlina

W drugiej połowie marca pracow
nicy Ochrony Skarbowej, po dłuż
szym obserwowaniu i wywiadaęh, 
ujęli bandę przemytniczą, która zor
ganizowała masowy wywóz tłuszczów 
a granicę. Banda okradała nasz ry

nek wewnętrzny, wywożąc słoninę 
io Berlina.

Leonard Kleczewski przygotował 
504 kg słoniny, Edward i  ośko —-

1.770 kg. Przywódcami bandy byli Jod 
Jan i Blaszko Boruch.

Przemytnicy starali się przekup'ć 
urzędników O. S. proponując im 
100.000 „łapówki*1. Słonina i p.enią- 
dze zostały zatrzymane przez Ochro
nę Skarbową. Przemytnicy siedzą w 
areszcie i będą dodatkowo odpowia
dali przed sądem za usiłowanie prze
kupienia urzędników O. S.

Fałszerze
s k a z a n i  n a

rksewioz
e r d

Wczoraj nastąpiło ogłoszenie Wy
roku w procesie fałszerzy banknotów 
530 i 1000 zlotowych.. Sąd uznał 
wszystkich oskarżonych winnymi.

Dwaj główni przestępcy: Wacław 
Majcherkiewicz i Marian Drapiński 
zostali skazani na karę śmierci.

Kolporterkę fałszywych banknotów 
Zofię Olczak, skazano na 15 lat wię
zienia, a Mieczysława Ostrowicza za 
przewiezienie środków technicznych

tg p io tm
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K o m a s a c j a  c e c h ó
uj iuoj kieleckim

Przed wojną na terenie wojew kie
leckiego istniało 331 cechów rzemieśl
niczych, których działalność była dość 
nikła, ze względu na słabe podstawy 
-finansowe i organizacyjne.

Obecnie samorząd gospodarczy w 
myśl wskazań Ministerstwa Przemy
słu, dąży do komasacji cechów i opar
cia ich na zdrowych podstawach Toteż 
ilość cechów zmniejszyła się obecnie 
w wojew. kieleckim do 125.

do fałszowania i puszczenie w obieg 
200 falsyfikatów na 10 Lat więzienia.

Reszta oskarżonych za okazaną po
moc Majcherkiewieżowi i Drapiń- 
skiemu otrzymała następujące kary: 
Zofia Izbrecht 6 lat więzienia, He
lena Strutyńska 5 lat, Marian Kapa 
5 lat, Aniela Tomczyk 3 lata ze 
zmniejszeniem na podstawie amnestii 
na 1,5 roku, Teodor Papuga i Kazi
mierz Kukla na 2 lata, z zawiesze
niem kary na 3 lata.

Stefan Czarnecki został uniewin
niony z zarzutu pomagania fałsze
rzom, jednakże udowodniono mu 
sfałszowanie dokumentów, na których 
podstawie wstąpił do Wojska Pol
skiego w stopniu kapitana. Został 
za to skazany na 3 lata więzienia.

Wszyscy oskarżeni przyjęli wyrok 
ze spokojem, (ma)

100.090 z ł o t y c E i  n a  p o w o d z i a n
złożyło Toin. Przyjaciół Żołnierza

W akcji ratowania mieszkańców zalanych przez Wisłą wsi, w prze
wożeniu i zabezpieczaniu poszkodowanych oraz ich mienia, biorą czynny 
udział żołnierze ' W-P. ich pełna poświecenia i ofiarna praca* w czasie 
której sami są często narażeni na śmiertelne niebezpieczeństwo, budzi 

podziw i uznanie całego społeczeństwa.
Na apel, wzywający wszystkich do udzielenia materialnej pomocy ofia
rom powodzi, Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza, w po
rozumieniu z ministrem Obrony Narodowej i za jego aprobatą, przekazał 

dla powodzian 100 tys, zł.
Na zdjęciu: marsz. Żymierski w otoczeniu przedstawicieli Zarządu Głów

nego T.P.Ż. w dniu przekazania pieniędzy dla powodzian. (AS)

Dlaczego lak długo
Warszawa cz®i

Abonenci warszawskiej sieci telefo
nicznej od dłuższego czasu oczekują 
na ukazanie się nowej książki adre
sów telefonicznych na rok 1347.

Istniejąca książka telefoniczna, wy
dana w początkach 1946 r., nie za-

Zorganizowane kupiectuio 
-  m  p o w o d z i a n

Naczelna Rada Zrzeszeń Kupiec
kich R, P. w związku z klęską po
wodzi i koniecznością natychmiasto
wej pomocy jej ofiarom, w imieniu 
własnym i zwązków branż: zbożo
wej, żelaznej i metalowej, fo'©gra
ficznej, spożywczo-kolonialnej i han
dlujących trzodą, bydłem i końmi, 
złożyła na cele pomocy ofiarom po
wodzi do Komitetu Niesienia Pomo
cy Ofiarom Powodzi kwotę 

z! 18G.G0O,—
Równocześnie Naczelna Rada Zrze*

K r o n ik a  łódzka
(Telef. od własnego korespondenta)

„POŚREDNICTWO** MAŁŻEŃSTW 
(ki) Sąd starościński w Łodzi roz

patrywał niecodzienną sprawę stu
denta wydziału prawno-ekonomicz
nego. 27-letn ego Tadeusza D. Oskar
żony urządził w swym m eszkami! 
nielegalne biuro matrymonialne. _ Do 
ludzi, którzy zgłaszali się do niego 
na skutek ogłoszeń w gazetach roz
syłał oferty małżeńskie, żądając po 
200 zł. tytułem rzek 'mych kosztów 
manipulacyjnych W ten sposób wy
łudził wiele dziesiątków tysięcy zło
tych.

DLA AMNE 5 TI O WANT € H _ . 
(kt) Wojewódzki Ko-rnitct Opieki 

Społecznej wydał amnestio wanym 
2.720 par obuwia, 4.500 sztuk odzie
ży i bielizny,

KATASTROFA NA SZOSIE 
(kt) Na szosie Brzeziny — War

szawa miała dziś miejsce katastrofa 
samochodowa Na sam schód osobo
wy Min. Komunikacji najechała cię
żarówka. W ‘ samochodzie znajdowało 
się kilka osób, które doznały mniej
szych lub większych obrażeń.
WALKA Z'CHOROB AMI ZWIERZĄT 

(kt) W związku z zarazą świń na 
terenie województwa Min. Rolnik. wa

i Ref :rm Rolnych przyznało na wal
kę z chorobami zwierząt subwencję 
5 mlionów zł.

PODZIEMIE UJAWNIA SIĘ
(kt) Akcja ujawniania się w wo

jewództwie przybiera na sile. W 
pierwszych dniach ujawniało się 
przeciętnie 20' osób dziennie, a obec
nie do 70 Do dnia dzisiejszego ujaw 
niło się 1100 osób, zdając większą 
ilość broni automatycznej i duże 
zapasy amunicji.

ŁÓDŹ PŁACI PODATKI
(kt) Izba Skarbowa w Łodzi wpła

ciła do Skarbu Państwa tytułem 
podatków 4,5 miliarda zł., tj. po
nad. 20 proc. ogólnych wpłat podat
kowych całego państwa. Izba Skar
bowa łódzka zajęła w tein sposób 
piewsze miejsce wśród Izb skarbo
wych* całego państwa.

KARY ZA NIELEGALNY UBÓJ
(kt) Władze podjęły energiczną

walką z potajemnym ubojem w 
związku z pojawieniem, się epide
mii rćżycy. Zatrzymano szereg 
rzeźników. którzy sprzedawali mię
so z nielegalnego uboju. Zostali oni 
ukarani grzywną od 5 do 30 tysię
cy zł.

szeń Kupieckich R, P. wzywa wszyst
kich kupców do najszybszego niesie
nia, pomocy ofiarom powodzi. Każdy 
kupiec świadom swych obowiązków 
obywatelskich — winien niezwłocz
nie przyczynić się do złagodzenia n'e_ 
szezęścia, jakie spotkało ludność za
mieszkującą tereny nawiedzione klę
ską powodzi.

R. Z. Kętrzyn. Medal Niepodległości 
można nosić, o ile ma Pan prawo do 
tego, ale z tytułu tego nie przysługu
ją żadne przywileje. V/ sprawie związ 
ku niepodległościowców z lat 1914— 
1320 radzimy Panu zwrócić się o bliż 
sze informacje do Związku Uczestni
ków Walk o Niepodległość i Demo
krację.

Rym wid Warszawa. Jest Pan b. 
członkiem Armii Krajowej czynnym 
również po oswobodzeniu Polski. W 
jesieni 1945 r. koledzy Pańscy, człon
kowie nielegalnej organizacji zostali 
aresztowani. Panu natomiast udało 
się zbiec i do dzisiejszego dnia ukry
wa się Pan. Jest Pan amnestionowa- 
ny — powinien Pan zgłosić się do 
władz bezpieczeństwa.

Anonim. Chciałby Pan zostać mary. 
narzem. W Gdyni przy ul. Kosynie
rów znajduje się szkoła morska, gdzie 
przyjmują kandydatów posiadających 
małą maturę.

Stały czytelnik R. D. Polski Czer
wony Krzyż w Warszawie, na skutek 
Pańskiego podania w sprawie poszu
kiwania zaginionego syna, wysłał za. 
wiadomienie o śmierci do PCK w 
Piotrkowie. Żonie emeryta skarbowe
go nie przysługuje prawo do zniżki 
na kolejach państwowych.

MeMora.nt Z. R. Związek Inżynie
rów i Techników Wodno-Melioracyj
nych znajduje się przy Urzędzie W oL 
no - Melioracyjnym Warszawa - Saska 
Kępa ul. Poselska.

Cywilny małżonek ze wschodu. Ju_ 
rysdykcja rosyjska jest u nas respek 
towana. Rozwody są ważne. Co do

wiera wszystkich numerów. Była ona 
poza tym wydrukowana w ograniczo
nej ilości, tak, Iż nowi abonenci nie 
otrzymali jej.

Przy obecnym przeciążeniu sieci, 
każde połączenie z biurem numerów 
zabiera dużo czasu, powoduje nadto 
blokowanie linii.

Zamówienia na wydrukowanie ksląż 
ki telefonicznej, obejmującej abonen
tów stołecznych i okręgu ■warszaw
skiego, dokonano przeszło dwa mie
siące temu.

Państwowe drukarnie, którym ro
botę tę powierzono — trzymają się 
widocznie zasady: robota nie zając 
nie ucieknie — nie spieszą się z wy
konaniem zamówienia. (as)

kobiety ciężarnej od chwili zetknięcia 
się z nią aż do jej usamodzielnienia. 
Takim wzorowym przykładem ucieleś
nienia dążeń Wydziału jest Dom Mat
ki i Dziecka na Bielanach.

'W tym nowoczesnym, jasnym bu
dynku, okolonym polami i łąkami, 
przebywa obecnie ponad 80 kobiet z 
50 niemowlętami. 90 proc. spośród 
mieszkanek zakładu to kobiety samot
ne i bezdomne, do żadnej nieprzygo
towane pracy.

Do domu mogą już przyjść w 5— 
6 miesiącu ciąży. Mieszkają po 2—3 
w niewielkich pokoikach, pełnych 
kwiatów i słońca. Ubrane i odżywio
ne, przebywają tu pod stałą opieką 
lekarską. Te, których stan zdrowia 
jest zadowalający już w okresie przed 
porodowym przygotowują się do za
wodu. — Produkcja warsztatów Do
mu Matki i Dziecka przeznaczona jest 
na zaopatrzenie innych zakładów opie 
kuńczych. Wytwarza się tu miesięcz
nie 200 — 300 par skarpetek, poń
czoch. Zakład krawiecki szyje ubra
nia, bieliznę, wyprawki niemowlęce. 
Jest kurs gospodarczy i pielęgnacji 
dzieci. Z warsztatów tkackich wy
chodzą ozdobne tkaniny obiciowe, ki
limy, serwety, ręczniki.

Kobiety pracują aż do chwili poro
du. Oddział położniczy mieści się na 
górnych piętrach — tam też jest kró
lestwo niemowląt...

NOWE ŻYCIE
Po urodzeniu dziecka matka wcho

dzi w nową fazę życia. Czekają na 
nią domy pracy typu ogrodniczo- 
warzywniczego w Wólce Przybojaw. 
skiej, Laskach i warsztaty rękoćzielni 
cze Otwocka, Soplicowa, Izabelina, 
Sródborowa, Konstancina,,.. Tam kon
tynuują zaczętą naukę, doskonalą się 
na rocznych kursach w kamasznic- 
twie, tkactwie, czapkarstwie, kra
wiectwie. Ukończenie kursu prak
tycznego z dokształceniem 7-mio kla
sowym da im czeladnicze dyplomy i 
uczyni z nich wykwalifikowane pra
cownice...

Właśnie 8 spośród nich całkowicie 
wyekwipowanych wyjechało z niemo
wlętami do Lasek. Nie są to już nie
szczęśliwe podopieczne, nieprzygoto
wane do życia, ale rozkochane w 
swych maleństwach matki, jadące do 
szkół by udoskonalić swe umiejętnoś
ci i zapewnić dzieciom właściwe wa
runki na przyszłość. Zarobki ich w 
zakładach są niewielkie, sięgają 400 
zł. miesięcznie. Ale z sum tych mogą 
już nie tylko spłacić ^otrzymaną w 
zakiadzie (po cenach kontyngento
wych) odzież ale poczynić w ciągu 
rocznej pracy pewne oszczędności. 
Troska Wydziału sięga dalej, do za
pewnienia kobiecie ciągłości pracy 
po opuszczeniu domu pracy.

WIĘCEJ „DOMÓW MATKI**!
Obecnie prowadzone są badania 

chłonności rynku pracy na ziemiach 
odzyskanych. Ogromną pomoc okazu
je w tej dziedzinie Min. Przemyślu i 
Zw. Samopomocy Chłopskiej.

Zapewnienie „jutra** samotnej mat
ce poprzez rozbudowę sieci Domów 
Matki i Dziecka zlikwiduje zdarzające

się jeszcze wypadki podrzucania dzieci.
Oddziały położnicze w szpitalach 

nie rozwiążą zagadnienia. W szpitalu 
„macierzyństwo** jest tylko jednym z 
działów równie ważnym jak gruźli
ca, czy inne choroby. Stały brak 
miejsc pozwala przyjąć kobietę cię
żarną na parę godzin często przed 
porodem a potem po tygodniu, —dwóch 
matka z dzieckiem opuszcza szpital 
f nikt nie jest w możności intereso
wać się dalszym jej losem.

A w Domu Matki i Dziecka jest 
inaczej... Trzeba więc, by tych placó_ 
wek powstało jak najwięcej. Muszą 
je tworzyć instytucje społeczne przy 
poparciu zarządów miejskich. Właści
wa opieka nad macierzyństwem, spo
kój o dziecko pozwoli dopiero kobie
cie zająć właściwe stanowisko i zwięk 
szyć wydajność pracy. (B)

Przed nową' umową
uj przemyśle budoiulanym

Wczoraj w Min. Pracy i Op. Spoi. 
pod przewodnictwem dyr. AItmana 
odbyła się pierwsza konferencja w 
sprawie zawarcia nowej umowy zbio„ 
rowej w przemyśle budowlanym na 
okres 1947/48.

Pierwsze posiedzenie było poświę
cone wstępnemu omówieniu zgłoszo
nych dezyderatów i zmian, jakie za_ 
interesowane strony pragną wprowa
dzić do nowej umowy.

Układ zbiorowy 
w mnrynores Humtiiowe)

Wszedł w życie nowy układ zbio. 
rowy dla pracowników Polskiej Ma„ 
ryaarki Handlowej, - oparty na zasa
dach Atlantyckiej Karty Marynarza.

Przeciętne wynagrodzenie oficera 
wynosi 22.000 zł. mieś., a marynarza 
12.600 zł.

Szkolimy fachowców
Komisja Ankietowa CUP-u prowa

dzi szczegółowe badania nad szkol
nictwem zawodowym. Okazuje się, 
że dla 14 działów przemysłu państwo
wego, zgrupowanych w Centralnych 
Zarządach, w okresie 1947/49 po
trzebny jest copływ 197.487 robotni
ków wykwalifikowanych, 11.202 mi_ 
strzów, 8.396 techników i 3.282 Inżyl 
nierów.

Dla zaspokojenia tych potrzeb mo
żemy przeszkolić zawodowo 1.100.000 
młodzieży, jednakże plan rozbudowy 
szkolnictwa zawodowego przewiduje 
realizację tego zadania jedynie w 50 
procentach.

Uwag® artyści grafcy .
Mm. Kultury i Sztuki, w związku z 

organizowaną wystawą grafiki pol
skiej za granicą, zawiadamia polskich 
artystów grafików, że termin nadsyła
nia prac upływa 10 kwietnia b.r.

Prace należy kierować pod adresem 
Biura Współpracy Kulturalnej z Zagra 
nicą przy Ministerstwie Kultury i Sztu 
ki w Warszawie, ul. I Armii W. P. Nr 3.

Ę & Ę ♦ JF 0  UNRRA, a niezrzeszeni w Związ-

i / 12p§i&Hemi JW m m C  ■ ™<!awnictwlep?mi-
właściwego potraktowania dzieci nie 
powinno być więc żadnych wątpli
wości.

Zgnębiona. Pobiła Pani koleżankę 
biurową swego męża. Jeżeli wypadek 
ten miał miejsce w okresie do 5 lu
tego 1347 r. — to sprawa ta podlega
amnestii.

Irena. Jako urzędniczka jednego z 
Ministerstw stała się Pani przypadko
wo uczestniczką afery wraz z ludźmi 
z obrębu Ministerstwa. Uczestnicy tej 
afery zostali przez Komisje Spe
cjalną ukarani obozem pracy.' Pani 
natomiast do dnia dzisiejszego ukry
wa się. Jeżeli przestępstwo miało 
miejsce w okresie do dnia 9 maja 
1046 r., to sprawa Pani podlega am
nestii i należy się ujawnić.

Jan D. ul. Kcża. Jeżeli praca 
Pańska jest przerywana t. zn. in
stytucja w ciągu dnia wysyła Pa
na do miasta za interesami itp. — 
obowiązuje Pana 10-godzinny dzień 
pracy._ I w tyrn wypadiku instytu
cja nie może w żadnym wypadku 
żądać od Pana 12 godzin, pracy. Je
żeli natomiast zajęcie Pana ograni
cza się li tylko do pilnowania t. z. 
ciągłego przebywania na terenie po
sesji, bez jednoczesnego wykony
wania obowiązków gońca ‘ — dzień 
pracy może wtedy wynosić 12 go
dzin.

Nieszczęśliwa wdowa. Ozy zwra
cała się Pani już do Urzędu Za

trudnienia? Niech Pani

rńęci. Dlaczego jednak nie należy Pani 
do Związku? Związek bowiem stoi za
wsze na straży interesów sw/f-h człon- 

również kow, stara się dla nich o przydziały,
zgłosi się do Inspektora Pracy War- ; pomoc, ulgi itp. Ludzie, którzy należą 

„i T' — -- *" do swego związku mają w n:m opar
cie — związek bowiem zawodowy, i w 
ogóle każde zrzeszenie czy też towa
rzystwo jest zbiorowością, której 
członkowie przez współpracę i solidar
ność mogą wiele zdziałać i wiele dla 
siebie zdobyć. Każdy świadomy czło
wiek winien należeć do odpowiednie
gô  związku. Radzilibyśmy Pani uczy
nić to teraz.

Janun. Legionowo. Chciałby Pan zo
stać  ̂ lekarzem-dentystą. Należy więc 
ukończyć Akademię Stomatologiczną 
Ponieważ w tej chwili kończy Pan 
czwartą klasę gimnazjum, radzimy u- 
częszczać dalej do Liceum Techrnk: 
Dentystycznej, które mieści się przy 
ul. Rakowieckiej w War-i^aw’0 Jest io 
szkoła 3-letnia, po skończeniu której 
może Pan dalej kształcić się w Akade
mii Stomatologicznej.

M. Szulc. Pomimo, iż pracował Pan 
w policji granatowej ty ko dc 1339 r. 
a więc w czasie okupacji nie był Pan 
już policjantem — obowiązany Pan 
jest złożyć wniosek o rehabilitację do 
Komisji Weryfikacyjnej przy Prezy. 
d:um Rady Ministrów, ul Krakowskie 
Przedmieście. Po przeprowadzeniu po
stępowania tego będzi ’ P n mógł do
piero starto się o emeryturę.

Jadwigą z Legionowa. Z prol J Le- 
feldem może się Pani porozumieć jzM 
.pośrednictwem Związku Muzyków, j

szawa, ul. Czerwonego Krzyża 13. 
Być może, iż uda się Pani zatrud
nić w firmie,' w której pracował 
mąż Pani,

Woźniak Jan, Brwinów. Na ra- 
z'e dowody osobiste nie są wyda
wane. Sprawa ta jest. ‘ obeeme 
przedmiotem rozmów odpowiednich 
władz. O kradzieży dokumentu na
leży p uwiadomić starostwo lub Ko
misariat Milicji Obywatelskiej

Czytelniczka z Grochowa, Urlopv 
czterotygodniowe dla pracowników 
umysłowych po roku pracy przy
sługują we wszystkich instytucjach 
prywatnych i państwowych.

Orliński Stefan, Warszawa. Po
dania w sprawie poszukiwania ro
dzin na terenie Związku Radzie
ckiego należy kierować do Mini
sterstwa Administracji Publicznej 
na ręce Pełnomocnika Rządu do 
Spraw Repatriacji ze Wschodu. Re
patriacja Polaków z tych terenów 
nie została jeszcze ukończona.
, Geograf. Che ałbyś zostać lotni
kiem. Po ukończeniu 18 lat możesz 
wstąpić do lotnictwa wojskowego. 
Po odbyciu służby można zgtosić 
się do pracy w lotnictwie cywil
nym.

Stała czytelniczka z Podkowy Leś
nej. Przykro Pani, iż członkowie Związ 
ku Emerytów ZUSu mają otrzymać pa-
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Z m i a n a  t r a s ?  „ 1“
W związku ze zniszczeniem mostu 

wysoko wodnego przy ul. Karowej 
ttlogla zmianie trasa linii autobuso
wej „Z".

Obecnie przebiegać będzie od ul. 
Zygmuntowskiej (Dw. Wileński) przez 
Targową. AL Wojska Polskiego, 
snost Poniatowskiego, ślimak, Wy
brzeże Kościuszkowskie, Wybrzeża 
Gdańskie, Sanguszki, Konwiktcrską 
do a l Starzyńskiego (pętlica „15“), 
(as)

Na Woli bez zmian
Kłopoty dzielnicy, która tyfe 2 przyzwyszefesile

Dawniejsza Wola, która została w 
naszej pamięci jako dzielnica fabryk 
i zakładów przemysłowych, zamiesz
kała przez ludność robotniczą, pełna 
gwaru i życia — nie istnieje.

Pozostały tylko niewielkie * wyspy,

Sprawy omawiane na plenum nie
miały charakteru decydującego i nie 
wykroczyły ponad poziom obecnego 
stanu dzielnicy.'

Więc sprawa urządzenia boisk spor 
tówyeh dla młodzieży na terenie par

sów.
2 dzielni cx w ar s z aWfikl ch, w których 

się najmniej dzieje, w których prsy_ 
gotowania do odbudowy, a nawet do 
zwykłych remontów są najmniej wi
doczne, to — Wola.

Stan ten oddaje ostatnie plenarne 
posiedzenie Dzielnicowej Rady, na 
której omawiano wiele różnych spraw, 
interesujących ludność dzielnicy, z 
wyjątkiem najważniejszych, dotyczą
cych — sezonu budowlanego, odbudo
wy zakładów przemysłowych, remom 
tów itp.

Co zatem absorbuje ojców detal, 
■aicy ?

’ etjf autoliiisowa
w a ż n e  iu tra m w a ja ch

Na skutek szeregu zapytań w spra 
wie biletów okresowych na tramwa
je, autobusy i trolleybuey wyjaśnia., 
my:

posiadacze biletów okresowych waż 
nyeh na linie autobusowe i trolleybu. 
sowę, mogą korzystać również z prze 
j&zdów tramwajami, lecz tylko na 
odcinkach wspólnych tras. Natomiast 
bilety okresowe tramwajowe nie są 
honorowane na liniach autobusowych.

(as)

S r a i i r ?  p a £ m  i m
Podstacja Elektroumi tu płomieniach

26 b. m. wieczorem, ok. godz. 22 wy- (ul. Praskiej, zasilającej w prąd osiedle 
feuchł groźny pożar w budynku pod- Targówek. Z nieustalonej przyczyny 
Stacji Elektrowni na Targówku przy . zajęły się wewnętrzne urządzenia hali
■*mtttnMKr#tm>i i u.    nMMgltfawwMt aw IU £SZV H

CIEKAWE AUOYOJE RADIOWE
W czwartek, d«U 21 hm. o gefis, 2025 Część budynku i dach stały już w og- 

Priskie Radio nada audycję sosno mus. niu. Zaalarmowane oddziały straży
pożarnych przy ul. Piotra Skargi i V 
oddz. przy ul. MarcinkoWSk ęgo przy* 
były dopiero po 15 minutach, ponieważ 
nie można było z nimi uzyskać połą
czenia telefonicznego.

Oba oddziały, pod kierunkiem ob 
Puchalskiego, po usilnej akcji trwają
cej około godziny zlokalizowały pożar 
Straty w urządzeniach **- znaczne, (ig)

p i, „UliO Grandę" w/g C. Lamberta w 
Aprsc. K. s roniengera.

O godz. 2 1 00 ra,.&io5!ii-e!iSć5te oMyttą słuchowisko p.t. „Wenus z pcia touraeza-’ 
pióra M. Żuławskiego.

v '
R  M  a  B  o

na czwartek, 21 bm.
6,00 Sygn. Czasu; 6 05 I>zh n. por.; 1,05 

Muz,; 7.15 Wiad. por,; 740 Muajka; 8.46 
Skra. p.c.K ; 12.05 Aud dla świetlic rfi
fcfttn.j 13,110 Aud. dla sfckdh 15 39 Połgfca 
Rodzina Radiowa; 16 15 Gzlenfiik popb.1,; 16.30 Muzyka; 16 55 Aud. cHa miedz.; 17.55 
35 życia kuk.; 18,00 Naislta ptzy glcśtfi 
Rut 18.15 Koncert życzeń; 20 69 Dziennik 
Wiec*.; 2145 „Pokrzywy nad Brdą"; 22.01- 
wROpioly" St. Żeromskiego; 22.25 Ketu: 
Crk. Tan. PR,; 23.10 Ostatnie wiad.;\2S3i> Mmzyka poważna.

WARSZAWA II
M.J2 Muzyka rózrj wk ; 10.30 Pógsdan lis Rodziny Radiowej; 18,35 Koncert ży

czeń; 10.25 Koncert Sekstetu PR; 22 05 Muzyka poważna,
na piątek, 23 bm.

G.00 Sygn. czasu; 6.05 Dziennik por.; 
7.08 Mus.; 7.15 Windom, por.; 8.46 Skra. 
V C.S.) 12.65 And. dla świetlic rok,; 13.06 
3ttaa. obiad ; 15.00 Słuchowisko fita dzieci; 
.15 23 Przy głośni,ku w oprać. Stan, Smo
ło skiago; is.40 Komo. m m  religą le co 
Dziennik po po!.; 18,20 And. ®a chorych;
łf  53 And. fila ro’oor?;;ir,iy; 18 00 Alid. woj
skowa 5 18.07 Muz,; 18.45 Kc<no. po,pul.; 13 15 
Akcja prae.fi mikrofonem; 19.23 Wielki 
kóroc, gymf.; ziM  Radiowy Uniw. Lud,; 
2? „P«pio’y“  St. żeratnskiego; 22,25 And. 
sfezrywk.; 23.10 Ostatnie wiadotó,; 23 38 Muzyka poważna.

. WARSZAWA fi
14,02 Muz. rozrywk.; 14.22 Alfie 1 pieśni w wyk. Skowrońskiego z.; u «  Mtte, r-oz- 

*\ wk.; 18.40 Kunc. Źymeńi 22,35 Utwory 
i Hep.

Przypsn nsny, n  czas
rdnowić

ha m-c kwiecień
Zwracamy się również z prośbą do na 

s.L ch prenumeratorów, o dokiaase i czy telne podawanie adresów (poczta, tniej 
Scowoic, nazwisko ftp.), oraz za jaki mi? «<ąc wpłacone zostały pieniądze i od kić 
tego numeru wżgi. daty egzemplarza ret począć mamy wysyłkę. — Pieniądze prosi 
itry wpłacać na k-oafo czekowe p.K.O 
3*|90i. — Stosując się fio naszej prośby 
e-żyieinlcy unikną swlcki w oirżj mii wanta 
phlri i kosztów m zbędną korespoiifiencjc, 
a nam ułatwi to znacznie pracę.
K 2,108-0 Administracja wydawnictw

życia wśród rozsypujących się gru_. ku Sowińskiego, założenie filii cay-
telni i biblioteki miejskiej na Woli 
odwlekano od dłuższego czasu z bra
ku odpowiedniego lokalu.

Dalszy ciąg sprawozdania dotyczył 
samowoli administratorów na terenie 
Woli. Liczne skargi i zażalenia loka
torów stwierdzają, że administratorzy 
pobierają zbyt wysokie opłaty za 
wodę, wywóz śmieci itp,, nie świad
cząc wzamian w tym samym sto
sunku.

Bezpieczeństwo na Woli na skutek 
braku oświetlenia ulicznego i niedo„ 
statecznej ilości patroli nadal nie jest 
ustalone.

Lekarze np, nie składają -wieczorem 
wizyt, nawet w nagłych wypadkach. 
Stan sanitarny w dzielnicy, jak wia
domo mocno szwankuje. Nie uregu
lowano również sprawy przedłużenia 
linii tramwajowych do krańców mia
sta, o co mieszkańcy bezskutecznie 
zabiegają W MZK.

Nadto Rada poświęciła wiele czasu 
sprawom dożywiania dzieci w szko^

Zniesienie ograniczeń ruc
na moście Poniatowskiego

Trudności, które wyłoniły się na- 
skutek ograniczenia ruchu pojazdów 
konnych przez most Poniatowskiego, 
zmusiły Wydział Ruchu Kołowego do 1 
cofnięcia zarządzenia z dn. 20 b.m.

Niemniej jednak pojazdy konne 
zdążająca do Warszawy lewobrzsż. 
nej, po przebyciu mostu będą kiero
wane ślimakiem w stronę wybrzeża.

łach. Wobec zawieszenia przydziałów 
produktów na dożywianie, kilka tysię
cy dzieci wolskich pozostaje bez po
siłku. Rada postanowiła zwrócić się 
do społeczeństwa o pomoc dla mło
dzieży wolskiej.

Wreszcie Rada zdecydowała wy_ 
stąpić do Zarządu Miejskiego o odbu. 
dowę sali przy ul. Młynarskiej 2. 
gdzie robotnicy wolscy mogliby ko
rzystać z koncertów, przedstawień i 
innych rozrywek kulturalnych, (ig)

Żywność Warszawy
Uchiuały prezydiu

Sprawa wciąż szwankującego o* 
świetlenia ulicznego Warszawy była 
omawiana na wczorajszym posiedze
niu prezydium Warszawskiej Rady 
Narodowej. Na 3.000 lamp włączo
nych do sieci zaledwie 645 posiada 
potrzebne 300 watowe żarówki. Po
zostałe czekają na nie od dłuższego 
czasu. Prezydium postanowiło wy
stąpić w tej sprawie do "Min. Prze
mysłu.

W najaktualniejszej obecnie spra
wie pomocy powodzianom, po zaznajo
mieniu się ze stanem zapasów żyw-

KINO DZIŚ PBEMIERA
PALLADIUM R0WEG9 FILMU FIMSOlIffiSO

nm  Ir 7/9 K O B I E T A  SAMA
Początek seansóm Oraissaf M M t którą m'm peztsŝ fta mąh

14, 15, 18 1 20 W fali w . S&B7 MSIŁUYui niedziele i iiuięta 
od I2-!ev k 1Mc, Bsłnef J£BR STOŁU

___________ j k m _ f & e t i ę s f a c g t

D L 1 0 1 E 0 0  I 1 E  M A  J E S Z C Z E
w y g ra n yc h  P. P . 0 . K ,

„W dniu 12 marca br. ukazała się w 
p sinach notatka —- pisze do nas czy
telnik T.P. — że ciągnienie PPOK od
będzie się w dniach 13 — 28 marca rb

ZYCIE' SPORTOWE
Mecz Polska —  Szwec i  p i l  ziakism  zapytania

Oczekiwany w środę przyjazd bok
serskiej reprezentacji szwedzkiej, sa
molotem „Lotu“ nie nastąpił.

Po prostu ,,Lot“ z przyczyn sobie 
■tylko bliżej znanych, nie uznał za sto
sowne wysłanie takowego do Szwecji.

Alarmujące depesze, kierownika 
ekspedycji szwedzkiej, red. Ginmana 
do Sztokholmu (znajdującego się już 
w Polsce) pozostawały do wieczora bez 
odpowiedzi. Dopiero późnym wieczo
rem ,,Lot“ zdecydował, że jednak wy
pada wysłać samolot po naszych gości. 
Przyjazd Szwedów spodziewany jest 
dziś w godzinach południowych, co 
absolutnie wyklucza rozegranie zawo- 
•dów w Łodzi Zdecydowano zatem, że 
mecz odbędzie się jutro.

iu Polsce
Na ręce Sląsfrieigo zarządu PZPN wpłynęło w łych dntóeii pisano cd abanego wie- 

n-agtta pimaoMlttego angielskiego, majora Kranika C. Buckiej,a, w którym p rep en uje 
ow prayjaZid fio fiolod anielskiej druCy- 
wy „Kuli City". Major Buckiej Jest jednym % n »: j W;1W In i o j,-:?. y eli diialacsy spor- 
tc-wj ch % okresu pF*eftwojoiaifrgo i byl 
menagerem znanci drużyny „WoNerham- 
pta Wandcrers”, ktćra po fcfiosyciu mi* straostwa Anglii, grała na Śląsku, remisu
jąc z reprezentacją okręgu 4:4.

W liście swym major Bućklcy Wyraża 
chęć nawiązania kornaktu z phkarskami klubami Polski w bieżącj m gezo*
nie.

Decyzja naczelnych ufa idz piłka raikieh 
w sprawie ewentualnego spfcwatlzeuiB ze
społu „Kuli City4* ule Jcąt jawcie znana

Nie śmiemy dochodzić tu, po czyjej 
stronie leży wina opóźnienia przyjaz
du Szwedów, jesteśmy jednak skłonni 
przypuszczać, że P.L.L. „Lot“ nie są w 
tym wypadku zupełnie w porządku. 
Bez wątpienia mogły tu grać rolę wa
runki atmosferyczne..,, na które zwy
kle „zwala się“ winę, jednak zdaje 
nam się, że przy odrobinie dobrej wo
li i zrozumieniu dla sportu, gości na
szych można było sprowadzić z góry 
przewidzianym terminie.

Zły omen — taka przygoda. Pytanie 
tylko dla kogo? Dla nas, czy dla Szwe
dów?

izująca cena ci

żytn i 27 z ł — p s z e n n y  55  z ł
Wskutek uchwały Komisji Cen

nikowej Resortu Zaopatrzenia m 
st. Warszawy, cena hurtowa 1 kg. 
chleba żytniego z mąki 90-fproce-nto- 
we-j wynosi 25 zł., detaliczna zaś 
2? zł. Chleb z mąki pszennej 80-pro- 
centowej kosztować ma w sprzeda
ży hurtowej 50 zł., w detalicznej 
ześ 55 zł. za 1 kg.

— y ——»

Re estracja rzem osfa
Izba Rzemieślnicza w Warszawie za

wiadamia ponownie wszystkich rze
mieślników, prowadzących samoistnie 
rzemiosło na terenie m. Warszawy i 
województwa warszawskiego, że sto
sownie do zarządzenia Min. Przemy
słu coroczna rejestracja zakładów rze
mieślniczych powinna być ukończona 
do dnia 31 marca.

Począwszy od 1 kwietnia Izba będzie 
pobierała grzywnę za zwłokę w wyso
kości 100% opłaty rejestracyjnej.

M 0H I O  SPUSTOW A
W n«j*l!ifcg*ą niedzielą (30 bm.) odtę- 

dwie się w Tuirimiu spuikanie pięściarskie 
pomiąd’. y mk-Jgcowym WK,$ •„ory<« i ze
społem warszawskiej „B&io&iii'*.

Na dKl&ń ten 30 bili,) slłnahzowane
zosta-iy ciekawe ped względem jpcrtcwj m zawody bokserskie Szczecin — io. nań w
Szczecinie. Eeprezenlacja Bcznania skła
dać się trę.flfłiig % mafitępującj ch zawodmi*1 nie 3,646 km.ków: limak, Panikę, ilOżek, śmigóf Id,
Metiercw i cz I, Md! ero wic* Iii, WcjeWOda i CWOjidZiUslSi.

W Wadze muszej wystąpi Stasiak (ŁóflS),
w półciężkiej filistra okręgu gdańskiego, Bork, a w ciężkiej Szymura.

Pierwsza w tym roku sześciodnlówM 
kolarska, jaka odbyła się w Pałacu Spor- towjan w Barytu, przyniosła zwycięstwo 
parze belgijskiej Btuunel — Nayes. Zwycięzcy zdobyli 8,16 pkt., przebywając łąciz-

SBaany pńkttrt krakowskiej Wisły, Cho
lewa, otrzyma! już oficjalne zwolnicft'© ze swego klubu i soeili ch®nzcwu-l AiCs. 
g-mć będzie M  pozycji prawego łącznika 
zamiast słabego ostatnio Piontka.

Na skutek choroby NlowadatM I kOfi- tuizIS Sowińskiego, kapitan sportowy PZB 
isnlenil »k<Ia,d na mecź Polski pin. — ze 
Szwecją Pin, w dniu 30 bm w Gdańsku,

♦w związku % mającym się odbyć w 
dniu 10 hteja ua stadionie Hampden Park 
w Glasgow meczem piłkarskim' pomięday 
Anglią i Kontynentem, wy brano ju i 13-tu 
piłkarzy, którzy stanowić będą reprezen
tację Kontynentu, są to: bramkai«e .Ten* 
sm  (Dania) i Da kuś (Francj®); obrońcy: 
Sjelfem. ®s«wałtt#ria), Nliison (SUJwecja) 1 
Petersen (Dania); pomoc: Carey (Irlandia), 
Parnia (Wiochy), Lttói (Czcchwsiowacja) i 
Jcksch (Austria); napad: puest (Dania), 
HsT.se u (Bania), G. Norflahi (Sawteja), 
Gre-n (Szwecja), Melchior (Austria) j VII- 
kes (Holandia).

W związku z tym prosimy o wyja
śnianie u miarodajnych czynfiików 
czy ukaże się i kiedy tabela losoWi.fi 
z poprzedniego Ciągnienia. Już uply* 
nęfo parę miesięcy i do dnia dzis ej 
szego nikt n gdzie dowiedzieć się nie 
może o wyniku losowania".

W tej samej sprawie pisze ^Stały 
Czytelnik F.K. z Wilanowa:

„Ponieważ czytałem w „Życiu War
szawy" z dnia 16.1 br. tabelę wygra
nych serii i numerów tejże Obligacji z 
pierwszego losowań,a a do tej pory 
nie ma żadnych urzędowych ogłoszeń, 
dotyczących wypłaty za wylosowane 
obligacje, wobec tego zwracam się do 
Redakcji z prośbą o informacje, sądząc, 
że będzie mi Pan Redaktor mógł ich 
udzielić1*.

Niestety, musimy zawieść naszego 
czytelnika, nie możemy bowiem udzie
lić mu tych informacji. Zapewne wy- 
baczy nom to, skoro najbardziej mia
rodajna instytucja do dnia dzisiejsze
go nic nie wie i nawet w przybliżeniu 
powiedzieć nie może. W Polskim Ban
ku Narodowym poinformowano nas tyl 
ko, że tabela wygranych,., nie wyszła 
jeszcze z druku. Czyż można w ten 
sposób ustosunkować slg do szerokich 
mas, które wykupiły pożyczkę Za o- 
siatnie nieraz grosze? (Red,).

Powszechne wykłady T I R .
Staraniem Drielnlcowego Bartą,fiu TUK 

Warszawa-Zichóń odbędzie się cykl wykładów, praeznacennych aia gserokicii mas.
Pierwsty wyfelafi wygłosi rektor UnJ- wersytetu Warszawskiego, prof. Stefan 

Pieńkowski, na temat ,.Energia atomowa 
w atolu Bikinh*. Wyki®fi ten ofibędite się 
fieiiś, 27 bm., o godr. 17 30 W sali I Miej. 
sklego G'mnotju.m i Liceum Im .gen So
wińskiego, uii. Młynarska 2. W: kład bę- 
drśe ilustrftwany barwnym filmem.

Następne trytdafiy wyjkcatą prof. Usi- wers tmi warraswtitirfo. Zofia .swmifito. w a ł wiceminister Praemyelu, Bugeniusr S-syr.

dla powodzian
m W R N
pości która jest W dyspozycji m?aste, 
uchwalono część ich, zwłaszcza pro
dukty używane na wyżywienie ma* 
sowę, przeznaczyć dla poszkodowa
nych przez powódź.

Ze spraw finansowych, załatwio
nych na posiedzeniu, podkreślić na
leży przyznacie dodatkowych kredy* 
tów w wysokości 3G0 tys. zł. dla 
Wydz. Wodno - Melioracyjnego na 
akcję przeciwpowodziową — oraz t y  
leż dla Wydz. Ogrodniczego Z. M., 
a nadto wyasygnowanie dla Wydz Ru 
chu Kiłowego sumy 747 tyŝ  zł. na 
wykonanie i dostawę znaków re
jestracyjnych dla pojazdów mecha
nicznych n,a rok bieżący, (ig)

S§0 ton cukru
n a  S m ięta

Okręgowy Oddział „Społem" w War 
szawie Otrzymał do rozdziału wśród 
mieszkańców Warszawy w okresie 
świątecznym 500 ton cukru.

300 ton cukru już nadeszło do War
szawy, a 200 jest w drodze. Cena hur
towa cukru wynosi 165 zł za kilogram.

Z i f  c?o
Iw ązńti Poligraf czitep

Walne Zebranie Roczne Sprawo
zdawczo-Wyborcze odbędzie się w 
niedzielę dn. 30 marca r. b. godz. 
14 w sali „Roma", Nowogrodzka 
49. Obecność obowiązkowa pod ry
gorem organizacyjnym.

S f s j r c l e c j r l f i f
W najbliższą niedzielę 30 bm , odbędzie się wydecłka tło S -arji pomp Rzecznych.
Zbiórka przed wejściem (Czerniakow

ska 24) o godz. 10.45 Prowadzi p. Kazi
mierz Kot.

Przewodnik posiada zieloną opaskę.

T E  A  T ~ n i ~

§ « f  C i f  ^

590.600 n  n rh
530.080 9* ii a t, i m 3
200.000 IV » 11 19 „ 2 cm 3
209.000 VI II it iS „  . 5 cm2
Oferty pisemne Biuro Ogłoszeń i Reklam PAP Krakom, 

Basztowa 15. K 25030

PO W A ŻN A  INS i YTUCJA PAŃ STW O W A

p o s z u k u j ®  k M l . i k o w a u f e l t  K U C H A R Z ?
Ua stanowiska kierowników kuchni w sanatoriach 
ma Dolnym Śląsku.

Warunki do omówienia. Mieszkania także dla rodźmy zapewnione 
Zgłoszenia pisemne do PAP. Pierackiego 11, pod „Kuchnia" K 2:mo

Dziś a* c*wartkowyom zebrantu Klubu 
Lfekarsj (Kossykowa 31) ofibęfizie się o 
gofi*. 18-ej odczyt dr. WsfttDa p.t. „Wjr- 
mlerainość w Rbłsce i za,ga&nlenta świa
domego macierzyństwa 2 punktu widizenia 
spolecsuego I lekarsbieffi“ .

Po Odczycie herbatka tcwRfwysSta dla 
e^ljon.ków Klubu i gości.

BMMiaiBaaBbHdsam

TEATR POLSKI (Karasia 8)J o gcćte
18 ,,iPenetopa“ .TEATR ROZMAITOŚCI (Marszftłkfiwsk*
8): o godz 3.8 „Hfilka"MA Lir (Marszalkowskia 81): dzii o godt. 
18 „feubteika". Jutro „Subretka" * 

POWSZECHNY (Zamojskiego 80): diii 
G godz 18 .Przyjaciel przyjdzie Wieceo 
rem".STUDIO (Karowe 31): o gofiiz. l* „Miasto 
W dOltoi«“.

TEATR MUZYCZNY (Królewska l3): 
o godz. 18 „Żołnierz Królowej Madaga
skaru".

TEATR DZIECI WARSZAWY „STUDIO**
'Karowa SI).‘ o godz 12 30 ,Pan Tom bu
duje dom" iw dni powszednie przedrze 
wiśnie zamknięte fila szkól 1 instytucja) 

JASKÓŁKA (M3rszalko,wska 59): o godz. 
18-ej „Powroty" Msrii Morozowicz-Szezep- 
kowskiej, W sobotę i niedzielę o godz. 
15-ej „Dzieci pana majstra" wg Rogo- 
szówny.

PRASKI TEATR REWII (Zygmuntów*ka 
8) :  rewia p.t „Gwiazdy ne Pradze".. Po- 
cza tek: o godz 17 i 18; w niedzielę t św ę 
ta o godz. 15, 17 1 19 

LUDOWY (Targowa 73 ~ wis e W* Dwor
ca Wileńskiego): codziennie o g<>d2 19 re
wia p t  „Gorące serca zwalczą mróz 

WOLSKI TEATR REWII (Wolska 8): 
Wesoła rewia" codziennie o godz 17 18,

w niedzielę I święta o  godz. 15, 17 i 18.

M I M A I

PALLADIUM (Złota 7/Y): „Kobieta si
ma".

ATLANTIC (Chmielna 83):- „Marsynsfi- 
ka“ .

POLONIA (Marszałkowsko 86): ..Eskapa
da". poez. seansów o godz. 14, 10 i 20 ej.

STYLOWY (M arszałkowska 112): ..Pont- 
Carr6!“ pocz. seansów o godz 13 15 30.
!8 i 20 S0.

SYRENA (Praga, Inżynierska 2): Zamieć
śnieżna"

TSSCZA (Żoliborz .Suzina 4): „W oko
wach lodu".

5 6  — 166
(Rh

Oferty pisemne 
Biuro O głoszeń PAP Krakom 

Basztowa 15 K 2303-1
PlOWAZlNY KŻUTILI INŻYNIER |

sbelMid Ao^a^nsajsze

TECaWlCKNM
na wełcW. śiąsfea-aąbfcw .kie. * 

Znajomości i stosunki w prze- |
myślę i w sferaoa KtsiptccKicb. | W-asny ekrnechód, proipozycje § 
Własny samcehófi. K 2©®3-l | 

Ptopmzde do „Czytelnika", h 
Katowice, 3-go Maja iz, | 

pod „Katowice". s

H I  a | u
psycJMig-rafcIog darrm laettowifiZe- 
nla nUCWUits prar.p- »v,e każdemu jego wy d r-. r. 2y-:-o,;ve. Oki1', iii 
cWvk,stir.;c clttuMitUn’, telerunck 7fioł* 
uwici, rady przeznacrzenlB. Napisać pytania, datę urofizoinia, załączyć 
50,— »1, zadatku. Odpowiedzi za za
liczeniem, „Martyn!", Kraków, skry 
tika pocztowa 475, K 2®58-fl

r.v. tjs*. a iRiawsKWŁaaKŝew.' i&M&sauażs-isiBb! t
ZE WZGLĘDÓW 
TECHNICZNYCH

s  w

tós jimrnumr
p rz y jm y  je m y

T Y L K O

piątku
tle godz. 12

Hania o nas zapomniała
— skaczą sie Wróbelki — 
dziś okruszków nam nie dała 
nasz obiad niewielki,.,
Od samego rana 
Hania jest zajęta,
Zaglądałem w jej okienko 
bardzo jest przejęta!
Nowy numer tygodnika
— jego tytuł „ŚWIERSZCZYK" 
otrzymała od mamusi,
Czyta iadriy wierszyk. 
Postukujmy w jej okienko
— głośno rzekł wróbelek bury! 
otrzymamy jej dar prędko 
...potem wróci do lektury.

Do nabycia w kioskach gazeto
wych. Cena zł. 10.— K 2054-0

Zatrudnimy
wykwalifikowanego KIEROWNIKA zakupów

b r a n i ?  s p ® i? w c i® |
znającego dokładnie źródła zakupu.

Oferty wraz z życiorysem i referencjami składać pod „ Spółdziel
ni a“ w Biurze Ogłoszefi, ul. Daszyńskiego ló. 7862-1

Zakupimy Agar-agar
k i l a  I1S5ZY

kamionkowych !nb
waoycit f i i i s l  p o t m io ś c

K 2301-1
Oferty pisem ne 

Biuro O głoszeń i Reklam PAP 
Brokom, Basztoma 15.

77S6 1
i M f f t m ś ś m
T a r g a  w a 4o

PiiZi ZN A C ZA  na rzecz 
P O W O D Z IA N  3 .0 0 0  zł

K A R T O F L E
SWIE2JE WARZYWA 

■OGÓRKI I KAPUSTĘ KISZONĄ i 
fipjttarca®CEHTRAL 6SSF09A8CU: gpiuzinii niMRiezre^

i WARSSA.WA, KiCHSSSYKiÓWA etJ 
1 lei. 8-54-53. K S3M-ÓH

i t m  płttowycłii 85x?0O
2 fiitryuatnl, okute

ULEPIA POSADZKOWA
OKNA, SEDESY, LISTW Ysprzeda

2, ZIII3BZYASKI
Warstawa, ul. SOLEC 3S. 7670-0

CZASOPISMO 
DLA KO

» M 0 D A
i

K u p u je m y  

Falif^ka 0 nkrAw

Worszawa-Saska ^pa
J a k u b o iu sk a  18

i T̂Jtv>ryMtam

C H Ł O D N I E
s la k t r i fc z o s

$)txd@wn -■ sssnont
IN Z. WACŁAW CHROMIŃSKI 

Warszawa, ui. Warecka 8. 7371-0

O g ł o s z e n i *
S cywilny Sądis Okręgow sp w farsyaw io

eaplaśaa, że żądanie Henryka Zylkcr-Zi: rawskie go ma poslefiaenitt Sądu 
w dniu 26 listopada 1945 r. postarsowińno „Celem «tchowan:a praw 
H®N'RYKA ZYŁ'®Ł(R.ZU,rAWiSKBEU'0 tio a kcji Spó,ki Akcj jnej Su dc wy i Eksploatacji Zakladim Kąpietówyieh w Polsce Nr Nr 7801 • tto 13210 
wlącanie, nominalnej wartości po Kto t\ każda, wybronić wsa lkich wy
płat z tytułu powytżsrych akcji Jak również wsbronić dokonywania n mi 

, jakichkolwiEiit tirs®.*akcji", w«-ywa się przeto • wsatjstkich poŝ erący Ch 
prawa do po-wyteryich tytułów, aby w eiftgu lat dwóch liCJtąc Cfi * fikty 
IilertM«t0 ô icsiżenia W Mpnttotte Polskim, złożyli tjtuiy w Sądzie iuft z,£!it>i3iil śpraeciw. Nr Oo’ 250/45. Sekretarz X. Wrońska. 3408-1

O g ł o s z e n i e  o  p r z e t a r g u
Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego zamierza w dro

dze przetargu wykonać kapitalny remont i odbudowę 2 sztuk ma
szyn do wyrobu papirusów bez ustn.ka syst Esc. papd D C. 
Firmy reflektujące na wykonań e powyższego remontu maszyn 
zechcą się zgłosić po dane ofertowe do B.uia Technicznego Dy
rekcji P.M.T. w Warszawie, ul. Nowy Świat 4.

Otwarcie ofert nastąpi dnia i2 kwietnia 1947 r. o godz. 12 
W Biurze Technicznym Dyrekcji P.M.T, w Warszawie. K 2394-1

Przetarg nieograniczony
Wydział Techniczny Kancelarii Cywilnej Prezydenta &. P.

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia siatko
wego w parku Natolinie.

Oferty w zalakowanych kopertach bez znaku- firmy należy 
składać do skrzynki ofertowej w Kancelarii Wydziału Technicz
nego do dnia 4.1V.47 r. do godz 12.

Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli firm dnia 
4.1Y.47 r. o godz. 12.30.

Do oferty należy dołączyć kwit wpłaconego wadium w wyso
kości 2% sumy oferowanej', odpis rejestru handlowego, oraz do
wód wpłaty P.P.O.K.

Wydział Techniczny Kancelarii Cywilnej Prezydenta R. P. 
zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, lub unieważ
nienia przetargu bez podania przyczyn i obowiązku ponoszenia 
z tego tytułu jakichkolwiek odszkodowań.

Wszelkie informacjo i podkładki przetargowe otrzyma* można 
w Wydziale Technicznym Kancelarii Cywilnej Prezydenta R P„ 
Łazienki, Stara Podchorążówka w godz. od 10— 15-ej (wencie: 
ttl. Agrikcia róg Myśliwieckiej). K 2392*1

Zarząd Spółki Ąkcyjnej „Krajowe Towarzystwo Melioracyjne** 
zawiadamia PP. Akcjonariuszy, że dnia 28 kwietnia 1947 roku 
o godz, 11-ej rano, odbędzie się w lokalu Państwowego Banku 
Rolnego przy ul, Nowogrodzkiej 50 Walne Zgromadzenie Akcjona
riuszy z następującym porządkiem dz ennym:

1. Zagajenie Zebrania i wybór Przewodniczącego.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie blansu i rachunku Zysków 

i Strat za rok operacyjny 1945.
3. Powzięcie uchwał o podziale zysków.
4. Udzielenie Radżie Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej pokwi

towania z wykonowi a przez nie obowiązków w roku 1946.
5 Wybory do Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawa wynagrodzenia Rady Nadzorczej i Komisji Rewi

zyjnej w roku 1947. ,
7. Sprzedaż nieruchomości.
8. Sprawa Wydziału Budowlanego.
9. Wolne wnioski. K 2392 -0.

Ogłoszenie o przetargu
Kierownictwo Miejskich Zakładów Wodne ągowych w Krośnie 

Odrzańskim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wraz z 
zainstalowaniem i uruchomieniem 6-eiu pomp odśrodkowych róż
nej wydajności od 10-ciu jjfo 30-tw litrów sekundowych, zwartych 
z silnikami elektrycznymi na wspólnej płycie żeliwnej z uwzględ
nieniem mocy dostosowanej do wydatmści pmtp i aśn enia.

b) Uzurełńeńe łrnknirc ch ' w re bed t—aob
c) Urządzeń e transformari ,u częś. w« •-?cz • e, r;: u.h 

Pomp i prze pompowa, nich.
Informacje z obejrzeniem obiektów oraz warun-kam; wykona

nia, mogą oferenci otrzymać w Sekretariacie Wodociągów Miej
skich w Krośnie Odrzańskim przy Zarządzie Miejskim. K 2357-1



S f r .S Kr. 8S.
Ogłoszenie o przetargu

•„ dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego w Warszawie za* 
m:erza w drodze praetargu wykonać 8 sztuk katalogów d>o maszyn 
®-°. Pakowania papierosów syst. itF“ i 8 sztuk katalogów do apa
ratu banderolowego maszyn do pakowania papierosów syst „EW“.

Fiirmy reflektujące na wykonanie powyższych katalogów ze- 
Cncą się zgłosić po dane ofertowe do Biura Technicznego T 
w Warszawie — ul. Nowy Swat 4.

Otwarcie ofert nastąpi d«. 14 'kwietnia 1947 t, o godz. 10-ej 
W Biurze Technicznym D.P.M.T. w Warszawie. K 2393-1

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

niebie szfbuJd pojedyAcae — Szafy —
Stoły — Kom odki — Tapczany — 
Łóżka — Taborety — Kozetki le
karskie oraz meble biurowe Cen 
tralmy Punkt Sprzedaży, Zgoda 1

3921-0
Młyńskie maszyny, pasy, gurty 
statku., gara, szczeliwa azbestowe, 
konopne, wały pędne, koła pasowe, 
klingerit, motory, nalewy na kamie 
nie, wszelkie artykuły młyńskie 
poleca „Technomłya", Jerozolim 
skie 28 X. 4602 9

P R A C A
ZAOFIAROWANA

Akwizytorów branży spożywczej do 
brze wprowadzonych w Warszawie 
oraz przedstawicieli n*a prowincję 
poszukujemy. Oferty: „Biuro Rejo
nowe", księgarnia „W olność", Mar 
Szadkowska 95. 8299-0
Cerowaczki wykrwa li fitooswaine po- 
szukuijie Cercwnia Artystyczna Jani
ny Rctmańazyk, Wilcza 9. K 2364-0

Zakłady Przemysłowe Starał zateu-
dnią w szklarni kilka wykwałifiko 
wanych pracownic lub pracowni
ków. Wynagrodzenie dobre Zgła
szać się: 8 —-16, Radość koło War 
sza,wy. K 2289-0

A.A.A.A Domy — dcmkl — wrlle — 
kolonie rolno-ogrodn^cze -  place! 
Warszawa -  podmiejskie -  Sklepy 
— lokale han-dilowe. Domy — wille 
wyburzone -  wypalone do odbudo
wy. — Duży wyoór -  poleca do 
kupna — poszukuje do sprzedaży 
Biuro Techniczno Handlowe Mar 
szałkowska 85—3. K 1843-0

A. Dom piętrowy na Okęciu oka
zyjnie sprzedam (.pilne!),. Marszał- 
fccwEka 90—03, Wiktor. 8014 0

A. Komis Nieruchomości, Jerozo 
limskie 28—3. Kupno — spr.edaż 
domy. wille, place, sklepy 7394-0

A. Plac piękny 1700 metrów, 52 me
try frontu, centrum miasta, budo
wa 5 kondygnacji, sprzedam zde
cydowanie. Witter, Marszałkowska 
90—13. 8015-0

A. Place Leśna Podkowa, Komorów 
pilnie sprzeda „Lokata", Zulińsk e- 
go 5—10. 13309-1

A. Willi wypalonej Mokotów, Sta 
szica pilnie poszukuję. Jerozo im- 
skie 28—4. 7396-0

Dom Mokotów odbudowany 32 lo
kalowy wolny, willa Frascati, dcm 
wyburzony Złota, dom niewykoń
czony 6-lo-kalowy Prusacow, wille i 
place na liniach: EKD, Otwock, 
Zalesie sprzeda B/H „Zgoda", Mar
szałkowska 112—12. 9909-0

Dom wypalony do odbudowy kupię 
lub przyjmę do remontu. Nowo 
grodzka 42. Krężel 7683 0

Domy wille, kolonie rolne, place, 
Warszawa, domy, wille wypalone 
do odbudowy poleca i poszukuje 
Ziółkowski, Marszałkowska 55.

7195-0

Każdą nieruchomość szybko sprze i 
dasz, solidnie kupisz przez B,H , 
„Zgoda", Marszałkowska 112—12, i

2732-0 |

A) Sypialnie, stołowe, gabinety, 
tapczany, amerykanki, szafy Rut
kowski, Marszałkowska 74, w pod 
wórzu. 2725-0

A) Tanio amerykanki, tapczany, 
kozetki, łóżka połowę, materace. 
Widok 13. 4079-0

A) Tapczany, szafy, stoły, krzesła, 
fotele — leżaki, komody kuchenne. 
Bracia Konopaccy, Śniadeckich 18

4082-0

A) Wielkanoc nadchodzi! Meble —
Komplety -  Sztuki pojedyncze — 
Tapczany -  Amerykanki — najta
niej poleca: Strzałkowski, Marsza! 
kowska 108 rog Chmielnej K 2224-0

Amerykankę kupić -  tytko otag.. 
nalną, metalowej, przedwojennej 
konstrukcji .jakości Jedyna wy’ 
twórnia. Bagatela 11. 3032 0

Amerykanki — Tapczany — Szafy
— Stoły — Otomany — Szczęście 
temu . dopisuje — Gdy Kosowski 
umebluje 1 Poznańska 37, 2736-0

Amerykanki oryginalne, tapieer- 
skiei Tapczany lapicerskie, h-igie- 
niczne! Materace! Tania wyprz&uaż! 
„Kanadyjka", Książęca 4. 8151-1

Motory elektryczne wszelkiego ro
dzaju o różnej' mocy, kupno — sprze 
daż. Królewska ii, Biuro Elektro
techniczne. - k  2828-0
Niezrównaną pastę d© atębów, kre
my, wody „Enola" poleca przed
stawiciel Laboratorium Chemiczne
go „Enola" — J. Porowski, mgr. 
Tatarkiewicz, Warszawa, Kaliska 17.

K 2343-0
Okazja! Nowodtwarta wytwórnią 
mebli, lakierowanych poleca meble 
kuchenne, dziecięce i  lekarskie. Że
lazna 103. 9816-0
Okazyjnie sprzedam sypialnię nowo 
c  esną — jesion węgierski. Hoża 11, 
II podiw. (stolarnia), Bartosiewicz..

7897-1
Olejki eteryczne, koncentraty ow o
cowe, chemikalia analitycznie, ana
lizy techniczne. Laboratorium , Or
ganie", Wilcza 60 4961-0

Amerykanki, tapczany, materace, 
solidnie, tanio wykonuje Księżak, 
Br ukowa 30. 2469 0

Arytmometr — maszynę dio pisania 
— Ito-ema — złote pióro — kupię, 
najlepiej zapłacę. S. Credo, Mar
sz ałikowska 59, wejście od Koszyko
wej. 4091-0

„Autoklaw" 159 litrów, Granulator, 
Trójwatcówka mała. . Sprzedam. 
Grzybowska 8, Dąbrowski. 6387-0

B.urewe, mieszkalne, tapczany, 
amerykanki, stoły, krzesła, szafy, 
łóżka dziecinne, gabinet, burka, 
orzech, biblioteki, sypialnia, s ouo- 
wy sprzedam tanio. Chrńelna 45—49

7449-0

Bryczesy gotowe, zanr ó wie ma, kra-

Opony sprzedam 15-kl, 17-ki. Noa- 
koiwsfciego 1(6—24 .oficyna poprzeoz 
na. 8004-1
Pani samotna, trzydzieści sześć lat, 
wyżsee wykształcenie, pyaktycena 
znajomość handlu, buchalterii przy
stąpi jako wspólniczka do czynnej 
wytwórni. Kapitał osiemset tysię
cy, współpraca. Oferty: „Tylko so
lidne propozycje", „W olność", Mar 
szałkowska 95 . 63122-1
Perlak „Mars4* Nr. 1 dO' sprzeda
nia. Pustelnik II, Piłsudski ego 47, 
sklep Motyczyńskiego. 7781-1
Pianino krzyżowe sprzedam. Oglą
dać: W-wa-Grochów, Serocka 16, 
m. 1, Bieżan, do godz. lo rano.

7763 0

Dyrekcja Państwowego Liceum Go
spodarstwa. W iejskiego w Dojlidach 
(p-ita i rpow. Białystok) poszukuje 
od Zaraz wykiwał i fik owianego fcie-

POSZUKIWANA
Angielka, nie snajiąca języka pol
skiego, szuka zajęcia na parę go
dzin dziennie. Oferty: „Angielka" 
do Biura Ogłoszeń, Daszyńskiego 16.

7896-1
Fr e®eir-e Iektromonter. Mający prak
tykę w obydwóch powyższych da
nych, szuka stałej pracy ze względ
nymi warunkami. Wiadomość: Wll-

I ~  36 e l « W t e * n i » „ j  „Al(karpiowego) o powierzchni 209 ha 
Wynagrodzenie według umowy za
leżnie od  kwalifikacji i praktyki1-1
Dziewczyna do kuichml potrzebna 
natychmiast na stałe. Stalowa 4, m. 
1. 77®2-0
Fryzjer męski na stałe potrzebny. 
Okęcie, Aleja Krakowska 518. 8913-1

Weiss" (róg Wilczej, 
(od 9—<13 godz.).

Marszałtk.) 
8696 0

Gospodyni z gotowaniem może się 
zaijiąó domem od 15 kwietnia. Plu
sa 22—32. * 7876-1

Gosposia przyjmie pracę cło niedu
żego gospodarstwa Posiada długo
letnie referencje. Wiadomość Śnia
deckich 6.. Magiel. 7453-1

Fryzjer męski zdolny potrzebny na 
stałe. Sienna 59. 7471-1
Fryzjer męski potrzebny od zaraz. 
Zakład fryzjerski, Bracka 4. 8152-1

Inżynier samochodowy z praktyką, 
poprowadzi warsztaty;, stacje obsłu
gi lub stronę techniczną przedsię
biorstwa transportowego. Zgłosze
nia: Nr. „7492", „Czytelnik" Mar-

Fryzjerzy damski, męski potrzebni, i sza'i-k'0'vvaka 3/5-________________ 7'liJ2~0
Chmielna 33 ._____    9938-1 . Monter mechanik, 10 lat praktyki,
Gosposia samodzielna potrzebna, re- * 0^ezna,ny z -w<9zeMe®° ro<łMiu sA‘ 
fesencje konieczne. Warunki dobre

L O K A L E

Bezdzietne małżeństwo poszukuje 
pokoju umeblowanego na trzy mie
siące. Czynsz z góry. Oferta: Mar 
szałkowska 95 księgarnia „Wolność" 
pod „Pilne". 6340-0

Dwa pokoje, kuchnia, łazienka cen
tralne wygody, centrum Pragi za
mienię na podobne Pł. „Zbawiciela, 
bliski Mokotów. Zgłoszenia Mar
szałkowska 30 zabawki. 7407-0

Hala fabryczna 409 m. Iow. sutere
ny do wynajęcia. Szpitalna 4—9.

K 2406-1
Kraków, zamienię 2 pokoje kom
fort na 2 łub pokój z kuchnią w 
Warszawie, ewent. za dopłatą. Wia
domość: „Wareks", Nowogrodzka 
40/1, tel. 886-56. 9031-0
Lokale za zwrot remontu, wille na 
Mokotowie, domy i place polecamy 
i poszukujemy. Wiadomość: Moko
tów, ul. Narbutta 26—15. 6332-0
Młode małżeństwo bezdzietne po
szukuję pokoju niekręipującego 
Śródmieściu. Dam do 50 009, ewen
tualnie wynajmie pokój sublokator
ski. . Oferty „MUode" Marszałkow
ska 3/5. 7894-1

Farblarnfa parowa L Kocfoelski,
bryka Skierniewicka 12. kantory s 
Krakowskie Przedmieścia & Poznań 
ska 6. 2638-0
Krawaty odświeża tanio. Koszykom 
wia 49 m. 14. 7467-2.
Pasy, biustonosze tanio przerabia, 
reperuje, pierze. Koszykowa 49 m 14

7466-2
Sprzedam tanio piękny pokój j%» 
dalny, kredens kuchenny, wia de- 
mość Daszyńskiego 12, parter na 
lewo 9—15. 7883-0
Sprzedam sWep spożywczy dobrze 
prosperujący z powodu wyjazdu. 
Al-je Niepo-dlległości 132, Janowska.

7462-©

LEKARSKIE

AAA A A) Doktór Ratbaas Kobieca. 
Akuszeria Chmielna 35. 6918-49

AAAA) Akuszerka Wiemanowa.
Zastrzyki. Zabiegi, porody, opieka 
lekarska. Hoża 61. 7738.-®

AA A) Akuszerka Traczyk przyjmu*
je Panie przyjezdne i miejscowe 
Porody, zabiegi, zastrzyki.' Wilcza 
29 a—3. 7322 0

dwie osoby, do Podkowy Leśnej. 
Oferty pod „444", „Czytelnik", Po- 
znańsiba 38. 7742-1
Gosposia do dwuóziboiwe/go gospo
darstwa domowego poszukiwana. 
Warunki bardzo dobre. Zgłoszenie: 
między 15 — 18, Chmielna 24, m, 3.

5-037-1

nikamii spalinowymi, poszukuje po
sady. Oferty kierować: Targowa 67 
księgarnia, pod „Specjalista". 7777-1

Komorów, willa nie wykończona, ! wiectwo nowoczesne. Fr. Jasionek 
zadrzewiona, do sprzedania. Wła- i Chmielna 33 (sklep). 76C6-0
ścicłelfca, Szpitalna 4—9. K 2495-1 ----------------------- ------------------------------

Brylanty — słoto — srebro — ze 
garki Kupno — Sprzedaż Nowy 
Świat 48 Nowak- 3997-8

Plac Praga przy Grochowskiej pil
nie sprzedam B/Z „Powiernik" Je
rozolimskie 45—5. K 2373-4

S*lae Podkowa Główna, zalesiony, 
ogrodzony, tanio sprzedam. Zuliń- 
skiego 3—10. K 2594-1

Place okolica Woli przemysłowe, 
Śródmieście, Saska Kępa, Praga, 
Targówek poleca w dużym wybo
rze Ziółkowski, Marszałkowska 55.

7196-0

Sklepy, mieszkania handlowe, mie
szkalne za zwrot kosztów remontu 
poleca Biuro Handlowe, Maik e- 
wioz, Wspólna 06. K 2353-0

Stara Miłosna, cztery hektary zie
mi .po zdewastowanym zakładzie 
ogrodniczym, tanio do sprzedania. 
Wiadomość na miejscu, restauracja 
Napiera;ły. 7869-0

Ceratę, derma to id, celuloid — każ
dą ilość kupujemy Poznańska 21, 
„Bazar Amerykański". 4956-0
Do sprzedania 1 transporter nowy 
12 mb. długi, szerokość pasu 590 mm 
napęd elektryczny komplet. Przed
siębiorstwo Bud. Kanał. Fr. Ja- 
szewski spadkob., Bydlgosz.cz, uł. 
Fama 4, tel. 31-08. K 2362-1
Do nagrobków fotografie wypalane 
na porcelanie — wykonuję Foto- 
Film, Warszawa, Al. Jerozolimskie 
51. Prowincja za zaliczeniem. 2740-0
Dywany, perskie. 
Wśpólna 3a.

Antykwariat,
7879-0

Pianino znanej firmy, mało używa
ne, sprzedam. Grochowska 355—24. 

__  7776-0
Poszukuję wspólnika fachowca. Po
siadam pięć maszyn saneczkowych 
10— 12. dwa Links-Ltnfcsy, szpułar- 
nię Warunki do omówienia. Oferty 
sub .„Dziewiarnia" PAP, Pierackie- 
go 11. K 2250-0

Poszukuję pomieszczę ni a na war
sztat mechaniczny o  powłer.chni 
80—ISO mitr kw. w śródmieściu, 
względnie przystąpię do spółki. Ofer 
ty .pod „.Solidny", „Czytelnik". Mar 
szałkowska 3/5. 7335 o

Radioaparaty wszelkich marek. 
Gwarancja. Ceny umiarkowane. 
„Precyzja", Jerozolimskie 27 (po
dwórzu). 83H-0
Radioaparaty różne korzystnie — 
poleca Zakład Radiotechniczny. 
Nowogrodzka 44—4. 4075®

Instytucja, społeczna poszukuję od 
zaraiz siły samodzielnej lub pomoc
niczej do księgowości. Oferty pod 
„Instytucja", Czytelnik, Marszał
kowska 3/5. 7445-0
Manicurzystka .potrzebna od zaraz-. 
Szpitalna 5, zakład fryzjerski. 7878-1

Rewołwerówkę amerykankę 76 mm. 
przelot, do remontu, sprzedam. 
W i ad.: Marszałkowska 85, m. 4, 
Foto. 6846-9
Samodziały brąizowy i jasny stalo
wy łacne gatunki. Zielna 25—3 front

7463-0
Sklep Marszałkowska, AJ1. Jerazol. 
luib Praga Targowa, Ząibkowska ku
pię natychmiast. Zgłoszenia: księ
garnia, Targowa 67 pod „Kupno".

7778-1

Osoba kulturalna^ niezależna, fran
cuskim, doświadteizeniem gospodar
stwa wiejskiego dk> dziewczynki 
6-letniej pod Warszawą,, poszukiwa
na. Oferty, życiorys, fotografa 
„Wieś, Marszałkowska 96, Dziewul
ski. 7886-0
Pomoc do restauracji młoda z mie
szkaniem potrzebna. Pańska 196—28, 
godz. 3t—5. 8910-1
Pomocnica domowa przychodnia, 
z dobrym gotowaniem potrzebna. 
Łowicka 56 m. 2. Mokotów. 7446-0
Poszukujemy nakładiaczek(czy) na 
pedały pudełkarskie, R. Kram e. 
Polna 30. 0335-0
Potrzebna od zara.z na- przychodnie 
starsza kobieta do prowadzenia go
spodarstwa w  małym diomu. Pu
ławska 13®a>—©. 8007-1

Dźwigi 10.000 kg. —- mniejsze, cie- I Sklep z obuwiem odstąpię lub wy-
— m r . i *  ipoi..- 1 dzierżawię. Ząjbkoiwska 52. •mm.a 1cietekie maszynki — sprzeda 

ko", Hoża 27.
,Teba-
4994-0

Willę wyburzoną w Mokotowie 
sprzedam. Okazja! Nowogrodzka 42 
Krężel. 7682 0

HANDLOWE

AAAA. Perfumy, wody kolońskie 
„Enola" wyrabiane na oryginalnych 
francuskich olejkach, poleca przed
stawiciel mgr. Tatarkiewicz, War
szawa, Kaliska 17. K  2342-0

AAA) Meble, przedświąteczna wy
przedaż: gabinety, sypialnie, stoło
wy, szafy — ubraniowe — uniwer
salne, stoły, tapczany, am eryonkl. 
Przed kupnem mebli proszę spraw
dzić nasze ceny Małkiewicz, Współ 
na 66. K 2344-0

A AA) Meble — przedświąteczna wy
przedaż: gabinety, sypialnie, stoło
wy, szafy, stoły, tapczany .amery
kanki. Najtaniej, byle zaraz Mał
kiewicz, Wspólna 66. K 2399 0

Firanki •— siatki finanfcowe, chodnl- 
papierowe, 

wycieraczki kokosowe, obicia me
blowe, zasłony. Warszawa, Nowo
grodzka 19. 7733-0

Sprzedamy -  domy zburzone: uli- k l lutowe
ca Browarna, Kaszyńska, Czaokie- K1 KOKOSOwe' Jut<>we- 
go, Ordynacka, Szkolna, Piwna,
Działdowska, Hoża — części domów 
— -Żurawia, Grójecka, Krochmalna,
Łucka — place — Browarna. Czer
niakowska. Waszyngtona, Łucka,
Świder, Sopłicowo, Podkowa Leś
na i wiele innych obiektów Biuro 
Sprzedaży Nieruchomości Warsz.
Tcw Handl, „Komora", Warszawa,
AL Jerozolimskie 37, teL 8-55-17.

6872-0

Firma handlowa magazyny, biura 
Katowice, Chorzów przyjmie przed
stawicielstwo poważnych firm. Ofer 
ty: „PAP" Katowice, Jana 11, pod 
„.Hurtu'Ania". K 2:381-0

Fortepian piękny, wysokiej klasy — 
Sprzedam okazyjnie. Oferty: „For- 
tepia.n". Biuro Ogitoszeń, Wspólna 
59. K 2098-1
Fortepian pierwszorzędnej marki, 
krótki, krzyżowy. Bajońska 2—6 
(Saska Kępa). K 2401-1
Foto-Kino-Aparaty. Kupno — Sprze 
d'aż —. Zamiana. Eugeniusz Nasie- 
rowski, Aleje Jerozolimskie 63 (daw 
niej Oibók „Polonii"). 3295-0

AAA) Niwelatory «— Teodolity, 
wszelki sprzęt mierniczy. Kupno 
sprzedaż, naprawa Inż Czerski, 
Widok 26 przy Marszałkowskiej.

4024 0

AA) Arytmometr, maszynę do li 
ezen>a, pisania natychmiast żaku 
pię. Jaworski, Chmielna 26

K 15410

A)A) Arytmometry — maszyny biu 
rowe — Teodolity — Niwelatory 
Marian Pujdak. Nowogrodzka 32

2722 t

A.A. Tapczany tapicerskie higieni
czne Amerykanki, leniwce, stoły 
łóżeczka, wózki dziecinne Kom-s- 
towski, Bracka 18. K 2294-0

Fotografie nagrobkowe (porcelano 
we) wykony wa ..El-Cha Film". Je 
ro70limskie 27 Prowincję informu
jemy listownie. K 7192-0
Fotograficzne prace amatorskie naj 
szybciej, najtaniej wykonują labo
ratoria „Ępidia", Bracka 13.

K 2239-0
Galanteria — duży wybór Ociepko. 
Al. Jerozolimskie 31. Ceny hurtowe.

6995 0
Hurt perfumeryjne -  kosmetyczny 
poleca komplety; do golenia, do 
manicure; pudernfezfci, roapylacre. 
Jerozolimskie 6S, Kulbiczek. 4989-9
Hurtownia poleca wykwintną jeó 
wabną bieliznę damską Wysocki. 
Warszawa Marszałkowska 95—28 
Prow:ncja pocztą. K 25 0

7772-0
Simkę limuzynkę lufo Inny małoli
trażowy, dobrym stanie. Oterfy: 
„Czytelnik", Poznańska 38, „Sim
ka". , 0012-0
Sprzedam bardzo tanio tapczan lub
amerykankę, szafę trzydrziwiową, 
pilne. Targowa 15, m. 64. 7299-0
Sprzedam wytwórnię wód gazowych 
piłnie, tanio. Żoliborz, uł. Gdańska 
5 (restauracja). _ 74121-o

Sprzedam kredens brzecho-wy .z ga
blotką, łóżka dęfoO'We, szaefię. Radna 
10—6 . - SKM-l
Spirzedam białą i ciemną szafę, pół- 
toredens biały, komódkę białą, 3 le
żaki, kuchenkę gazową. Lwowska 
11—28, 6 — 8, 9019-1
Sprzedam magiel elektryczny. Mo
kotów, Kazimierzowska 61. 7448-1
Stemple kauczukowe wykonywa 
,.£1-Cha-Fflm". Warszawa. Jerozo 
Umskie 27. Prowincję - Informu jemy 
listownie. K. 7193-0
Stolarnia mechanfczna w ruchu do 
sprzedania 2.000.000 ził. ew. ws;pó'nifc 
fachowiec z gotówką 1.090.000.— 
Oferty: „Jawx>r", „Czytelnik", Po
znańska 38. 9002-0
Szafę piękną trzydlrzwiową orze
ch om  sprzedam prywatnie. Polna 
221—211. 7459-1

Tania wyprzedaż kryształów i por
celany z powodu liikiwidiacji. Sklep, 
Hoża 48. 7893-0
Tapczan tapicerski sprzedam. Em. 
Plater 30, m. 17. 8982-1

Tapczany. Kanapy Fotele. Amery
kanki. Chłodna 51, Tapicer Persa.

7230-0

Kapelusze przeróbki, 
Scarlet, Wspólna 27.

A) Meble: stołowy, sypialnia gabi 
net oraz sztuki pojedyńcze, tapcza 
ny amer\kanki Batorowicz, Chtn ei 
na 38 5213 0

A) Meble własnego wjrnobu,, oka 
zyjo ę, wszelkie tapicerskie roboty 
Plac Trzech Krzyży 12. Ciężko w- 
ska. 2739 0

A) Meble komplety, sztuki pojedyń- 
cze. tapczany — poleca Ciężkoweki 
Okólnik 11-A róg Ordynackiej.

2733 0

A) Okazyjnie wyprzedaje: tapczany 
tapicerskie, higieniczne, amerykan
ki, łóżka potowe, fotele, kozetki, 
materace — Wspólna 27 Zim ński.

K 2045 0
A) Piękny gabinet orzechowy — 
Amerykanki — Tapczany — Szafy 
— Fotele leniwce. Marszałkowska 
71- Danielewicz S-ka. 2726 0
A) Pianino zsigrarriczne ton piękny 
sprzedam Wilcza 2Ś—3 7465-0
A) Pianino kupię lub fortepian 
Zgłoszenia: Poznańska 3—16. K 2345-0
A. Sypialnia komfortowa, slotowy,
Sńśka eyze'-’nv we, kredens sprzedam
tMmdOs jyrjf u r a z ,  Je rczo iłjn s k ie  9*

' " m  5

Kasy stalowo-pancerne ogniotrwałe 
— kasetki — safesy Cen-tralńy 
Pur.k: Sprzedaży, Zgoda 1. 3917 C
Kinoaparat 16«mm. „M ovector" o- 
kazyjnie sprzedam. Bracka 18/46, 
Zalewski, godz. 18. 7881-1
Kinoaparaty projekcyjne, zdjęcio
we, przybory, filmy, części stale 
kupujemy. „Epidia", Bracka 13 

K 2236-0

©idświeżanie. j Tapicerskie artykuły, obicia, dreli- 
7899-1 • chy, wloś, waldhar. „Mar — So" 

Marszałkowska 78 -— podwórzu

» M o d a  i Zycie 
Praktyczne«

w 21-ym numerze
odpowiada 
wyczerpująco na 
obchodzące 
wszystkich pytania:

Co należy wiedzieć 
przed świątami K  2306-i
i u progu n o we g o  sezonu?

Ogrodnik inspekciairz, warzywmik, 
kwiacia.rz. Nasiennictwo 20 lat — 
praktyki, żonaty, przyjmie propo
zycje. Osięciny Kujawskie Urba
niak. K 2370-1
Podmajstrzy murarski długoletni 
dio świadczony fachowiec, samodziel
ny, energiczny poszukuje pracy. 
Marszałkowska 8/5 ,,2®0". 7457-0

Pracownica domowa, samodzielna, 
poszukuje pracy, może być od za
raz. Żurawia 24a* u dozorcy.

K 2404-1
Repatriant poszukuje pracy kiero
wnika pensjonatu, stołówki, ho* et u, 
maigaajruu, administracji. Dobry cr- 
gamizato-r, solidny, wyjadę. Oferty: 
„Lat 52" .Marszałkowska S/5. 74i2-l
Rutynowana siła biurowa, korespon 
deu.ka zagraniczna, perfekt angiel
ski, niemiecki, francuski, długole
tnia praktyka, referencje — po po 
wroc e z zagranicy przyjmie odpo- 
wiedinią posadę. Oferty tylko poważ
nych instytucji pod „Mieszkanie 
służbowe E L." do Biura Ogłoszeń, 
ul. Daszyńskiego 16. 7l 89-0
Stroiciel fortepianów poszukuje 
■pracy—strojenia i naprawy. Chmiel
na 92, m. 21. K 2327-0

POSZUKIWANIA
Byłych więźniów Oświęctaia rok 
194L -42 kto znał Tadeusza Pod- 
góniikiego, Nr. 163918 — Blok 8a. — 
Bardzo- prosi maika o bliższe wia
domości. Warszawa, Wilcza 25 m. 4.

6345-0

Do powracających z Rosji. Ktokol
wiek by coś wiedział o losie Mi
chała Ni e n altowskiego proszony
jest zawiadomić żonę. Warszawo, 
uił. Topiel 2/4 do Gulczyńskiej.

Pokój na parterze, ewentualnie 
pierwsze pięiiro poszukuje w cen
trum na zakład fotograficzny, do 
brze zaiplaeę. Kwateruinek uzyskam. 
Oferty: „Foto" Biuro Ogłoszeń Pie
traszek, Wspólna 50. K 2372 0
Pokój, kuchnia całkowicie wyposa
żone, ładne — okolica Jerozolim
skich Wynajmę zwrot remontu. 
Wilcza 19—1 (podwórzu). 7885-1
Pokoju umebto wanego najchętniej 
śródmieściu lub Żoliborzu poszu
kuje kawaler na posadzie. Oferty: 
„B.S.", „Czytelnik", Poznańska 38

84*21-1
Poszukuję 2 pokoje kuchnia łazi en 
ka, może być do remontu na linii 
E.K.D. Warszawa Otwock. Oferty: 
..E.K.D.", „Czytelnik", Poznańska 
38. 9808-0

AAA) Dr. Konstanty Eliąszewtc®,,
Akuszeria, ' choroby kobiece Mar-* 
szałkowska 62—26 K 1713-#

AAA) Dr Marczewski. Skórne, we
neryczne Marszałkowska 58—14, 
godz 9—11. 3—6. 40496 9
AAA) Dr. Stępniewski. Wenerycz
ne i skóry. Marszałkowska 81. m 14 
3 i pól — 0 i pół. 7439 0
AAA) Starszy Felczer, wieioletal 
praktyk szpitala wenerycznego 
Niezamożnym ustępstwo. Praga, 
Brukowa trzydzieści, „ mieszkania 
piętnaście, 6382 0
AAA) Weneryczne, skórne, płciowe. 
Dr Jan Hauswirt a — U. 16 -16 . 
Francuska 31. K 1700-9

Poszukujemy sklepu ze składem 
Marszałkowska lub ał. Jerozolim
skie. Oferty „Reprezentacyjny", 
Targowa 67 (Księgarnia). 6791-0
Poważna Firma poszukuje pokoju 
na biuro Zarządu w okolicach Al. 
Jerozolimskich, Marszałkowska. Wia
domość: Warszawa, Twarda 39
Skład. 7740-0
Przedsiębiorstwo budowflame, domy, 
mieszkania różne, sklepy 1 inne 
obiekty wyremontowane, nie wyre
montowane odstąpimy, poszukujemy 
do odbudowy poważnym reflektam- 
tom. Marszałkowska 811 ,zn. 23, godz. 
17 — lfi. 6342-0
Sklepy Marszałkowska, Jerozolim
skie, boczne, lokale biurowe, mie
szkalne poleca — poszukuje B/H 
„Zgoda", Marszałkowska 112—12.

2731 0
Student na stanowisku poszukuje 
pokoju. Oferty Czytelnik, Marszał
kowska 3/5 nr 7447. 7447-1
Świder, dtwa pokoje kuchnią, pokój 
kuchnia dto wynajęcia blisko stacji 
tanio. Filtrowa 86, skład opałowy.

9029-1

Potrzebna zaraz zdolna pracownica 
biurowa pisząca ma maszynie. Ofer 
ty pod „Pera", „Czytelnik", Po
znańska 38. 9020-1
Potrzebna osoba do zajięeia się sa
modzielnie małym domem. Referen
cje. Zgłoszenia: Jerozolimskie 11,1, 
skład, Grzybowska. 9023-1
Potrzebna pomocnica domowa ucz
ciwa gotowaniem zaraz ma stale 
lub przychodfnią. Czerwonego Krzy
ża 23—10. * 8C03-1
Potrzebna praczka,^ chemłczarka 1 
kobieta przychodnie. Paniska 78, 
pralnia. fiWl-l
Potrzebna z referencjami dto dziec
ka 1 pomocy w  gospodarstwie. Wia
domość: Aleje Jerozolimskie 41 m. 8

9001-a
Potrzebna kucharka od zaraz. Dol
na- 43. 6336-0
potrzebna gospodyni. Złota 7* m<. 
15, w  godz. do 10 rano. K 2403-1
Potrzebne sdoln-e do 
Obrońców 16, m. 1.

sukien. Uł. 
7882-1

Potrzebne zdolne bluz czarki, robota 
krojona. „Nina", Marszałkowska 78

80ii2-a
potrzebny technik budowlany, do
bry fachowiec, znawca spraw admi
nistracyjnych i spraw technicznych 
wchodzących w  zakres admini
stracji dtomótwu Zgłoszenia tylko z 
dobrymi referencjami: ...Czytelnik" 
ul. Daszyńskiego 16, IV p., In-ten- 
derutura, od godiz. 14-ej do 15-ej.

K 2356-1

Eugenia Iskrzycka poszukuje mąża 
Bolesława, Iskrzyckiiego e Warsza
wy, przebywaj ącego po powstaniu 
w Stutthofie. Wiadomości proszę 
kierować za zwrotem kosztów: Bia
łogard), gm. Wielki Pankin, wieś 
K-ościermice. 6316-1

Jeżeli dojidlzie ogłoszenie dio' rąk 
Marii-Reginy Szcześniewsikiej, która 
może zmieniła nazwisko, łub kito 
dowie się o  Jej losie, czy żyje, diać 
znęć anonimem; dto powrotu nie 
zmuszamy, matka % rozpaczy umie
ra. Szcześniewiska, Krasnystaw.

K  2364-9

__ _ Wydziarżawię lokal fabryczny -trzy
7468-0 I kondygnacje,' 250 metrów, wymaga- 

' jący odbudowy, pozwolenie Jest. 
Praga, doskonały punkt. Porozu
mieć się osobiście właścicielem trze 
cdia — .piąta. Filtrowa 20, wiMa,

K 2400-0

A)A) Akuszerka Kowalczyków*
przyjmuje parne przyjezdne pora* 
dy, zabiegi, zastrzyki. Nowogrodz
ka 19-8 K 1503-49
AiA) Dr Mochorowskl, weneryczne* 
skórne, 16—10. Mokotowska osiem.

7476-®
AA) Doktór Schoenman. Specjalista; 
płciowe (zaburzenia), weneryczne 
do trzeciej. Jerozolimska 37; -wiecz© 
rem Francuska 2 (Saska Kępa).

4672-0
AA) Zęby sztuczne, reperacje, ko
rony, mosty, najnowszym syste
mem. Lekarz dentysta. Targowa 
pięćdziesiąt sześć. 5799-0
A) Dr Fele Władysław. Wenerycs- 
me, skórne. Wileńska 25. 4—7.

3988-®
A) Dr. Jelnicki. Choroby skóry, we=
neryczne, płciowe, ul. Wilcza 73.

5603-®
A) Dr Krajewski, Weneryczne* 
skóry. Nowogrodzka 44. Lecznca 
8—17. 3S85-®
A) Dr Papier, specjalista akórno- 
weneryczny Praga, Kawęozyńsk® 
34. 16 ta — 19-ta. 6964-0

1 izbowy , tokal ziwnotem kosztów 
remontu. E.K.D. Granica miasta. 
Opaczewska 5«a—0® d  p.), od 15—17.

7888-1

Kto przebywa! razem s Komorow
skim Janem na przymusowych ro
botach W Niemczech w Seuften- 
berg — Niederlanslto, Moritzstrasse 
39, w  roku 1944/45 proszony jest o 
wiadomość co do losów wyżej wy
mienionego. Pruszków;, ul. Prze
mysłowa 10 m. 2. inż. S. Cieplow- 
skl. 7851-9
Kto mógłby udzielić wiadomości 
o losie kpt. inż.' Balickiego p. Niem
ca i p. Łosia, którzy pracowali w 
1938 r. jako urzędnicy w  Kierow
nictwie Fortyfikacji Sztabu Gd. w 
Warszawie. Wiadomości proszę kie
rować I. Hmiilko, Krzeszowice koto 
Krakotwia. Skrytka poczt. 28.

K  2363-1
Łukowski Witold, kto setkną® się 
z nim w  Leanyfalu koło Budapesz
tu, albo gdzieś dalej zagranicą ra
czy podać swój adres: Łukowski 
Wincenty, Polanica Zdrój, Dolny 
Śląsk. K 2365-0
Pindelskiego Henryka, zaginionego 
podczas powstania w Warszawie, 
poszukuje matka. Wiadomość: Ra
dość koło Warszawy, ulica Kazimie 
rza 10. 7274-0

Potrzebny podręczny do szewca na 
reiperaojie. Górnośląska 27, sklep.

7873-1

K 2126-0

Kuchenny komplet Sprzedam tanio 
okazyjnie. Kopińska 34, m. 4.

7374-1
Kupię nawijtprki ćo cewek i trans
formatorów' radiowych. Nowcgrodz 
ka 44—4. 4077 0
Kupujemy obicia meblowe, drelichy 
materacowe, płótna. „Mar-So“ , 
Marszałkowska 78 (podwórzu).

2125-0

kupujemy łój, tłuszcze oraz olejikl 
eteryczne do wyrobu mydła. Wy
twórnia mydła* Panieńska 3, 1! p.

7785-0
Maszyny do pisania, liczenia, powie 
lacze. kupno — sprzedaż — zamia
na. Józef Bartoszuk, Jerozolimskie 
34 przy Marszałkowskiej. 4051-0

Telefoniczne aparaty osprzęt dzwon
ki, numeratory, train'sfO'rmatory, 
kupno — sprzedaż, Królewska 11 
m. 5. K 2324-0
Terpentyna, olejki spożywcze, per
fumeryjne, tłuszcze, chemikalia. 
Kupno — sprzedaż. Koszykowa 49 
—10. 2729 0
„Waflarka" elektryczna z kliszami, 
Saturator, sprzedam. Grzybowska 8 
Dąbrowski. 6308 0
Wełnę surową po cenach wolno 
rynkowych kupuję Piegatowa. Wi 
leńska 5. sklep 4440-0
Wloś koński, szczecina każdej ilo
ści — kupi wytwórnia szc oiek, 
pędzli.. Smolna 10. 4084-0

Potrzebny prasowacz do spodnna- 
rza. Jankowski, Marszałkowska 
40-47. ' 7465-1

Wózki dziecięce najlepszych wy
twórni, najiwiększy wybór, łóżecz
ka, rowerki, zabawki. „Bazar Ame
rykański", Poznańska 21. 4O55-0
Wózki dziecięce, części. Remonty. 
Wytwórnia „Pieska", Wronia S. 
(Dojazd Towarowa — Dworzec).

7652-0
Wózek — Limuzyntoę — Spacerowy 
Sprzedam. Kupuję — Zamieniam. 

Meble na raty, dla mera możnych j Remontuję. Brzeska 20—20. r 2470-0
do 10 imesiętcy bez poręczyciela i 
doliczeń. Następujące meble: szafa
kuchenna 800. 'krzesła poje.di ńcze
350. stół uiozn 'owrki 1.200 stół okrą 
gly 1 600, tapczan kryty 4.0CO, szafa 
3.500. Sprzedaje, kupuje uszkodzone 
meble Luśnlak,, Mokoto wska 44.

24712-1

Meblet gabinet, ®totowy, szafy, fcre- 
dena, tapczany, amerykanki — naj- 
tanitej Stewaitc. Wttaza «! K C44-4

Wytwórn'a pudełek „Omit", Al. Je
rozolimskie 63. Przyjmuje zamówie
nia. 6339-0

Zegar stojący okazyjnie, byle za
raz. Szeroka 38—3 róg Targowej.

7751-0
8 •—1« ima filmy czyste, nagrane 
kupimy, „Eptdl*.", Braćdt®. 13

%  5838-4

Potrzebny czeladnik kraiwiecfci mę
sko-damski. Nowogrodzka 10, m. S.

81-55-1
Potrzebny zdolny daimslkl fryzjer 
od -zaraz. Marszałkowska' IflB. 9013-1
potrzebny czeladnik lufo zdolny pod- 
ręc.ny do krawca. Wi-diofc 22—26.

9026-1

Poważne Pr-zedslębiors-two Prżemy- 
stowe zaangażuje zastępcę kie-ro- 
wmiika Wy-ćteiałur Zakupów. Oferty 
skBadisć wraz z o-dpisami świadectw, 
podaniem referencji pod „Pme- 
myśi“  do „iCzytelnlke.", Poznańska 
38. 9018 0
Pracownik wyikiwalifikowany w 
branży drzewnej, spe-cjałność tarci
ca, biegły w matematyce, so-lidny 
potrzebny. Referencje niezbędne. 
Oferty: „Skład Praga", księgarnia, 
Targowa 67. 7768-0
Pracownica domowa z samodziel
nym gotowaniem potrzebna- Sido
rowi oz, AL Jerozolimskie 41—17.

7781-1
Robotnik rolny potrzebny do ośrod
ka 43 mórg. Warunki- b. dobre wg 
umowy. Oferty Sochaczew posfe- 
restante dowód 1412. K 2871-1
Rutynowana siła biurowa potrzeb
na od zaraz, Wielka 11 m 1, f-ma 
„Marlena". K 2295 0
Spółdzielnia Handlowa poszukuje 
wyikwalif i kowanych: sldepowego 1 
kasjerkę obznajmioną z  księgowo
ścią. Podiania, życiorys ! referencje 
składać pod „Slpićflidi?iełn1:a Handlo
wa", Marszałkowska 9/%, „Ozyteil- 

1 W & -9

Płauszewski Franciszek poszukuje 
żony Alfredy z dziećmi Krystyną 
i Jadwigą. Ostatnio tji. 1944 r. za
mieszkałych w  Kałuszu, Woj. Sta
nisławów. Wiadomość podać: Pol
ski Czerwony Krzyż, Lilie — Frań- 
oj;a, rue Hospitai Mfibitalre. 8153-0
Poszukuję mego rnętża. Olędrzyń- 
skiego Stefana, ur. 19.2.1915 r„ któ
ry służył w 38 ip. p. Legii Akade
mickiej, oddział przeciwpancerny 
I był wzięty na wojnę w 1939 r.,
I od tej .pory nie daje żadnego 
znaku życia. Kto by coś wiedział 
o. nim, proszę o wiadomość: Olęd- 
rzyńska, Żukowo -Wawrzo nki, pocz. 
ta Raciąż, .pow- sierpecki". K 2367-1
Poszukiwany Julian Wizeliholc, syn 
Hermana i Cecylii Felsenhairdtów, 
lat 69, ostatnio Warszawa, Ogrodo-- 
wia 4. Posiadający wiadomości oraz 
jego ewentualni spadkobiercy pro
szeni są o  skomunikowanie się s 
Ma.x Posner, 378 Goldcn Gate Ave, 
San Francisco, 2. Caiifornia. u s A.

ós;; 7' o

UNIEWAŻNIENIA 
I ZGUBY

Białczyk Wanda undeważinla zgubio
ną legitymację M.Z.O. Nr 1711 7891-1
Dąbrowski Czesław unieważnia zra
bowane dokumenty: legitymację 
służbową M.O. 2985, kartę R.K.U. 
Płońsk, dowód osobisty, książeczkę 
wojskową. 7779-1
Eugeniusz Zalesińskl zgubił dowód 
osobisty i dowód od konia. Unie
ważniłam. Śliska. BO. 7454-1
Irena Goszczyńska unieważnia kar
tę rozpoznawczą,, kartę repatriacyj
ną 1 odcinek zameldowani® Gro
chowska 282. 7887-1
Lis zgubiony 15.HI iw cukierni Ga
jewski ego do odbioru Opoczyńska 
10 m. 9. 6349-1

Akuszerka Dąbrowska przyjmuj®
Panie, niezamożnym ustępstwo. — 
Wileńska 2L 8151®
Akuszerka Lisiecka. Porady, zamó
wienia. Niezamożnym ustępstwo. 
Praga, Ząbkowska 20—6. 6367®
Akuszerka Suska - Chodntóka udzie
la porad bczpłartnoe. US. Złota 58 
m. 86. 7996 *8
Akuszerka Tymińska przyjmuje pa
nie cały dzień. Nowogrodzka 4® 
m. 2L 7748-©
Akuszeria, kobiece. Marszałkowska 
62. Lecznica, godz. 13—15. 13301
Chorób włosów Plerwsaa Lecznice, 
obecnie Smolna 84. S — B K 8552 €>
„CleoM. Instruktorka Szkoły Ko* 
smetycznej. Usuwanie piegów, wą
grów, zabiegi. Maąuilłage artystycz
ny. Piusa szesnaście. K. 1510-*
Dr. Antoni Zahorski, Wenerycznej 
skórne. Wileńska 3b IB—1®.

m n -9

Marłęga Franciszek unieważnia le
gitymację M.O. 1645, kartę R.K.U. 
Płońsk. 7780-1
Skradziono książeczkę wojskową Nr 
93437' Bat. Bud. w Warszawie na na
zwisko Tadeusz Krupiński, Wroni® 
4-51 ._________________________ 7440-1
Unieważniam skradzioną kartę re
jestracyjną RKU ma nazwisko Fili
piak Antoni, 7890-1
Unieważniam zgubioną kartę R.K.U, 
Siedlce na nazwisko Krasuski Ma
rian rocznik 1927. Mościska, powiat 
Radzyń. K 2386-1.

Doktór Babiniak-RubSnraut (downieg 
Fredry 4) specjalista akuszer-gine
kolog, Madaiińskiego 42. 7240-0
Dr mea, Biernacka Marta. Wen®.
ryczne Choroby skóry, włosów. 
Nowogrodzka 16®. K 856643
Dr Miedzi ński Franciszek, wene-= 
ryczne, skóry. Praga, Brukowa 2S,
a — s. 0iia-6
Doktorzy Zofia 1 Feliks Rositamscjrg
Weneryczne Skórne Włosów Gabi® 
nety kosmetyczne Mokotowska SL 
_________________________  K 1508-®

Wenerycmo • Skórna Przychodnia 
Prywatna d-rów Rataj 2ura.kow* 
sklej i 2urakowskiego, Chmielna 25. 
Mężczyźni 15 — 18. Kobiety 12 — 14. 
dr. Łapińska. K 1608-®

Unieważniam zgufbioną kartę reje- 
stracyjmą RKU, Gerwazego Perzyny 
z Uidrzyna gm. Poręga, pow. Ostrów 
Mazowiecki. K 2402-1
Unieważniam legitymację szkolną 
Szadtoowoka Wanda. Złota 38.

6918-1

Żupnik Franciszki Jadwigi nauczy
cielki poszukuj e HwEidlka. Wa rsz s wa- 
Praga, Stalovoa LI, Ustuipsfci. 7453-1

Unieważniam skradiziony dowód 
osobisty Hipolita Jamowicza, Złota
45—7. _  _____________  * 908O--1
Unieważniam fcartę rejestracyjną 
wydaną przez RKU Małkinia na 
nazwisko Henryk Andrzejewski

9034-0
Unieważniam legitymację kolejową 
na nazwisko Prószyńskiej-GuBbis^o- 
wej Janiny. 8005-1

N A U K A
Korespondencyjne Kursy Księgo
wości. Informacje: Lublin skr 
poczt 105 K 1904-0
Kursy pisania na maszynach, ste
nografii, zatwierdzone przez Kura
torium. Chmielna 102/1. Nowe kom
plety maszynopisania, stenografii 
początkowej parlamentarnej. 7292-0
Kursy maszynopisania. Saslka Kę
pa,, Zwycięzców 5, zapisy codzien
nie 9 — 17. Od 1 kwietnia nowe kom 
piety 17 — 1S. 7253-0
Kursy języków obcych Od kwie
tnia nowy komplet angielskiego dla 
początkujących (Kurs trzym:esiecz
ny) Żuilińsikiego 3. 7880 0
Kursy maszynopisania. Saska Kępa, 
Zwyuęzców 9—17 Od 1 kwietnia 
nowe komplety, 17 — 19 . 7253-0
Szkoła Kosmetyki, Masażu Leczni
czego, Sportowego, Doktorów Zofii 
Feliksa Rostkowskich, Mokotowska 
SI. K 1500-0

Unieważniam zgubioną kartę reje
stracyjną RKU Grodzisk Ma.zowie- 
okii. Jędrzejczak Henryk, Brwinów.

6348-1
Unieważniam skradziony ' dowód 
osobisty, kartę rejestracyjną na na
zwisko Kęeiik Bolesław. 6350-1
Unieważnia zgubioną kartę reje
stracyjną R.K.U Mińsk Mazowiecki 
Popis Józef. 7783-1

Unieważniam zgubione dtotoumenty 
na nazwisko: Antoniewicz Tomasz.

7451-1
Zgubiono legitymację Związku b. 
Więźniów Politycznych, Olgi Wój
cik. 74)00-1
Zgubiono kartę rejestracyjną; RKU 
Siedlce na nazwisko Sopucfo Jan, 
Witoroż, gm. Zerocin, pow. Radizyń- 
Podll. Przestrzegam przed naduży
ciem. K 2368-1
Zgubiono kartę rozpoznawczą i re
jestracyjną Marchewka Jan, pow. 
warszawski, gim. Maiki, wieś Siwki, 
Wi ej sk a 93 7443-1

R Ó Ż N E

CENNIK OGŁOSZĘ#
Ogłoszenia drobne po si 18— za
wyraz (xnin ISO zł), poszukiwanie 
rodzin 1 pracy po z1. fl.— za wy
raz (min 60 eł.). Tłuatytn drukiem 
100% drożej Ogłoszenia wymiaro
we (za 1 mm szerokości 1 szpalty) 
za tekstem po zł aa.—, w tekście 
po zł 60 — nekrologi po ał. 4Ó — 
Ogłoszenia wymiarowe wśród dro 
bnych o  100% drożej. W nume 
rach świątecznych dopłata S5% 
Za terminowy druk ogłoszeń ad
ministracja nie odpowiada Należ
ność za ogłoszenia należy klerto 
wać przez P K. O. na konto 

Nr. 1-717 — Dział Ogłoszeń.

OGŁOSZENIA PRZYJMUJĄ
Biuro Ogłoszeń ,.Czytelnik*'—Cen
trala ui Daszyńsk ego 16. I jp. 
oddziały miejskie Marszałkowska 
3/8, Poznańska 38 Praga ui Ta? 
gowa 67 (księgarnia Jeżewskiego) 
Księgarnie „Czytelnik": ui No-wy 
Świat 47. uł Marszałkowska 62 

Puławska 49 księgarnia W d 
cjość*, uł, Marszałkowska 95

WARUNKI PRENUMERATY:
Mlestęcznie zł TB- wraz e prze 
syłka pocztową zl 80.— a odbio
rem na miejscu Prenumeratę ca 
leży zgłaszać do Admimstrae; 
Wydawnictw „Czytełntk" W a r a  
wa, uil Daszyńskiego 16. tel 87112 
wpłacać na konto PKO I 4691 „Zy
cie Warszawy", zaznaczając ca od
wrocie blankietu dokładny adres 
oraz od Jakiej daty wzgl. numeru 
mamy rozpocząć wysyłkę Egzem 
plarze wsteczne wysyłać będzie
my po cenach nominalnych I po 
uprzednim wpłaceniu należności 
Prenumerata zagraniczna za 1 egz 
wynosi zł 60 -  plus zł 80 -  jako 
koszt przesyłki (w/g obowiąBuJą 

cej taryfy pocztowej).

A. Cerownia sztuczna wszelkiej gar 
dieroby Stalowa 11, Praga (podwó
rze, parter). 13302-0
A) Do „Kin«-ExaktyM pierścienie
przedłużające obiektywy — kupi
my ..PETitechriika ‘ 'Bradka 18

4089-0

Wydawca: Spółdzielnia Wyda
wmcza „Czytelnik" 

Odpowiedzialne ta pismo 
rum  redakcyjne 

Rękopsów nadesłanych 
wraca się
Odbito w drukarni Nr 2 Spółda 
Czytelnik", W-wa, ul Marazał 

ko-wska 8/8,

Koi*
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