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Do koopresp i więźniów polilpjtli
Rozwój życia gospodarczego Przemówienie wiceprezydenta KRN Depesza
Wa r s z a wa , 9. 2. Na międzynarodowym
kongresie b. więźniów politycznych odczytana
w ZSRR
Wacława Barcikowskiego
została, przyjęta burzą oklasków, następująca
i
depesza nadesłana z Londynu:

\

Powinnością każdego obywatela jest
Zainteresowanie się, chociaż tylko czę
ściowo, życiem wewnętrznym naszych
sojuszników i sprzymierzeńców. Dla
Polski jednym z nich jest w pierwszym
rzędzie ZSRR, Przyjrzyjmy się więc
pokrótce niektórym wycinkom z życia po
wojennego w sąsiadującej z nami Rosji.
Prezydent Kalinin, który interesuje
się bardzo problemami ludnościowymi,
wynikającymi z demobilizacji i z reor
ganizacji przemysłu, zakończył jedną
ze swych mów do grupy członków Czer
wonej Armii przypomnieniem, że wojna
była tylko epizodem w historii państwa,
i że życie pokojowe jest jego normalnym
stanem — stanem, ,,w którym teraz bę
dziecie pracowali".
Słowa te, wypowiedziane w Rosji,
gdzie w ciągu dwudziestu lat przed woj
ną kładziono główny nacisk na obronę,
a pokój uważano za niepewny, — wywo
łały głębokie wrażenie na sowieckich
czytelnikach. Naród rosyjski podjął wal
kę o pokój w nastroju pe’nym optymiz
mu i zaufania. Rosjanie nie spodziewa
ją stę cudów. Wiedzą, że zwolnienie
od dyscypliny nie uwalnia ich od zobo
wiązań wobec państwa; są jednak zado
woleni i faktu, że bogactwa kraju są
mobilizowane dla zadań pokojowych.
Przed rozpatrzeniem tych -zadań na
leży zastanowić się nad zmianami, które
przyniosła ze sobą wojna. Zostały one
następująco uszeregowane przez sfery
miarodajne: rozmieszczenie przemysłu
bliżej źródeł surowców, a płodów rol
nych bliżej największych ośrodków konsumcyjnych. Powstanie milionów wy
kwalifikowanych robotników przez sy
stem masowego szkolenia technicznego,
eksperymenty na polu współpracy mię
dzy różnorodnymi działami przemysłu i
wreszcie nowe metody szybkiego budo
wania.
Kilka przykładów zilustruje nam, jak
daleko sięgające są te zmiany, które za
szły w ostatnich miesiącach w państwie
sowieckim. Omawia je bardzo obszernie
jeden z poważniejszych dzienników lon
dyńskich „The Times" w swym artyku
le pod tytułem „Rosja powojenna, ęzyli nowe siły w życiu narodu". A oto
one: Szybkość zakładania torów kolejo
wych wzmogła się trzykrotnie, czego re
zultatem jest odbudowa 50.000 km li
nii kolejowych. Buduje się stacje kole
jowe w Smoleńsku, Witebsku, Wjaśmie
ś innych miastach. Rząd ma zamiar do
prowadzić kolejnictwo do stanu przed
wojennego w 1947 roku, a to oznacza
przede wszystkim skupienie wysiłków
nad wytworzeniem taboru kolejowego.
Produkcja samochodów i samolotów
odgrywa rolę w akcji usprawniania
transportów. Rozszerzono zakłady sa
mochodowe w Moskwie, Gorkij i Jaro
sławiu, a trzy nowe fabryki budowane
są gdzie indziej.
Ludowe komisariaty przygotowały
nowe plany produkcji szkła, elektryfi
kacji kraju i odbudowy. /# '
Zagłębie Donieckie zbliża się do nor
my przedwojennej wydajności.
Miasto Stalino naprzykład, całkowi
cie zniszczone przez ustępujących Niem
ców, miało w miesiącu wrześniu 1945 r.
9 pieców szachtowych i 20 innych, 15
tartaków i 16 koksowni. Produkcja ru
dy żelaznej jest prawie o 50% większa
aniżeli w roku 1944,

Delegacja polska będzie się domagać odbudowy przez Niemców
zniszczonych i spalonych miast
Londyn, 9. 2. — Wiceprezydent porządku świata, opartego na sprawie
KRN ob. Wacław Barcikowski wygłosił dliwości społecznej.
Delegacja polska będzie się domagać
przed radiem w Londynie przemówie
nie na temat udziału Polski w pracach odbudowy przez Niemców zniszczonych
ONZ, w którym powiedział m. in.:-,,Or i spalonych miast, a przede wszystkim
ganizacja Narodów Zjednoczonych za naszej stolicy. Byłoby wielkim błędem
kłada fundament pod wielki gmach bra mniemać, że proces norymberski i sze
terskiego międzynarodowego współży reg innych procesów przeciwko zbrod
niarzom niemieckim rozstrzygną sprawę
cia.
walki z faszyzmem i agresją, są one tyl
Polska, jako jeden z najbardziej po ko przestrogą na przyszłość, że zbrod
krzywdzonych w ostatniej wojnie naro nie, popełnione nad innymi narodami,
dów, która straciła tak bardzo wiele ze nie ujdą więcej bezkarnie, Faszyzm
swego bogactwa narodowego, której sto niemiecki pozornie rozbity i obezwład
lica znaj duj t się w gruzach — jest naj niony pozostał przyczajony w psychice,
bardziej zainteresowana w powstaniu ta w systemie gospodarczym, w oświacie, w
kiej organizacji. Sam fakt powołania literaturze, w sztuce, w podręcznikach
do życia ONZ, wskazuje na to, że staro szkolnych, żyje w nadziei dotrwania do
żytne i średniowieczne sposoby rozstrzy lepszego jutra. Zadaniem ONZ, do któ
gania sporów międzynarodowych uzna rej wchodzi dziś wiele państw demo
ne zostały za przestarzałe i zbrodnicze. kratycznych szczerze oddanych sprawie
Żyjemy na przełomie epoki. Nowe for pokoju, winno być niedopuszczenie do
my organizacji społecznej narzucone odrodzenia faszyżmu w żadnej jego po
potrzebami bytu zjawiają się nie jako staci. Oczywiście, należy liczyć się
bezcielesne idee, lecz jako zealna rze jeszcze z wieloma trudnościami, wyni
czywistość. Polska dzisiejsza, która kającymi z różnic ustrojowych i gospo
zrozumiała swoją historyczną rolę i darczych poszczególnych państw, ale ży
obrała właściwą drogę swego rozwoju, cie samo wskaże właściwą drogę kom
pragnie jakna{goręcej międzynarodowej promisu i dalszego postępu.
współpracy gospodarczej i politycznej i
Delegacja polska czuwa nad każdą
przez swoje stanowisko w Radzie Bez inicjatywą członków ONZ i bierze naj
pieczeństwa, w komitecie ekonomicznym żywszy udział w jej pracach. Po boga
i innych komitetach będzie miała wpływ tych doświadczeniach przeszłości nie
nie tylko na obronę interesów własnych, chcemy powtórzyć błędów, któreby mo
ale i na udział w tworzeniu nowego gły być źródłem nowej katastrofy.

Sprawa budżetu wojskowego we Francji
Paryż, 9. 2. Na posiedzenia Rady Obrony
Narodowej premier rządu francuskiego, Feliks
Gouin wyjaśnił sprawę obniżenia budżetu woj
skowego. Wniosek zmniejszenia budżetu woj
skowego o połowę spowodował sprzeciwy ze
strony członków francuskiego sztabu general
nego oraz min. Sił Zbrojnych Edmunda Michę-

let, ale różnice zdań w tej sprawie znajdują się
w stadium likwidacji.
Budżet wojskowy na rok 1946 wyraża się
łączną kwotą 156 miliardów franków. Zamia
rem rządu jest zmniejszenie budżetu wojsko
wego do 120 miliardów franków. \

Działalność UNRRA w Chinach
Londyn, 9. 2. Agencja Rentera donosi, że
dr Tsjang, dyrektor UNRRA w Chinach wy
jaśnił, że ponieważ Chiny posiadają tytko 1/3
okrętów z przed wojny, UNRRA zawarła z rzą
dem brytyjskim umowę, która umożliwia jej
wykorzystanie okrętów brytyjskich o pojemno
ści 55 tys. ton, do pomocy w transporcie i roz
prowadzaniu towarów po Chinach. Chiny same
nie byłyby w stanie sprostać olbrzymim zada
niom transportowym, zwłaszcza wcbec faktu
że większość linii kolejowych i szos nie nadają
się do użytku. Dr Tsjang oznajmił, że opłatę
za okręty brytyjskie UNRRA będzie uiszczać ze

Magnitogorsk daje dwa razy więcej
stali niż przed wojną.
Wydobywanie węgla na Uralu zosta
ło zwiększone o 100%. W obszarze
Wałchańskim wydobywa się 6smil, ton
węgla rocznie.
Zakłady przemysłowe w Stalingra
dzie odbudowywane są bardzo szybko;
jest tam teraz więcej robotników jak
przed wojną. Produkuje się głównie
stalowe traktory, maszyny Diesla, bla
chę żelazną i materiały budowlane. W
Nejbredzie, na wschód od Ojsunguru,
odkryto nowe obfite źródła nafty.
Zwolnienia z armii przeprowadzane
są stopniowo. Większość mężczyzn,
opuszczających teraz armię, wchłonięta
będzie prawdopodobnie przez ciężki
przemysł i służbę transportową.
Spółdzielnie wytwórców, choć narazie jeszcze mniej liczne niż przed woj-,
pą, przyczyniają się znacznie do zaopa

swych zasobów w funtach szterlingach. Chiny
muszą mieć pomoc dla około 40 milionów uchodźców, oraz potrzebują wiele towarów dla
odbudowy przemysłu Ł transportu.

Preisier penlci przyjdzie Ho Moskwy

„Zajęcia na Zgromadzeniu Generalnym Na*
rodów Zjednoczonych nie pozwalają nąm na
wzięcie udziału w tym — naszym zdaniem
niebywale ważnym kongresie.
Kongres ten winien położyć podwaliny pod
wielki ruch międzynarodowy, który nie pozwo
liłby już nigdy na odrodzenie zbrodniczych
miazmatów iaszyzmu.
Jesteśmy przekonani, że rezultatem wa
szych obrad będzie utworzenie organizacji,
która ogarnie miliony oliar' faszystowskiego
terroru. Fakt, że kongres odbywa się w zbu
rzonej, ale żywej Warszawie, ma znaczenie
symboliczne.
Życzymy wam owocnej pracy i jak najlep
szych wyników.
Podpisano: Zygmunt Modzelewski, Jas
Stańczyk.

Akademia w roaiice urodzin Kościoszki
Wa r s z a wa , 9. 2. Dnia 11 bm. w sali po
siedzeń KRN odbędzie się uroczysta akademia
z okazji dwóchsetnej rocznicy urodzin Tadeusza
Kościuszki.
„

Poseł G isiM czołowy socjalista francuski
. w drodze do Pniski
Wa r s z a w a .
W najbliższych dniach
przybywa do Polski czołowy francuski dzia
łacz socjalistyczny, S. Grumbach, członek Ko
mitetu Wykonawczego SFIO, poseł do Konsty
tuanty.
■ Poseł Grumbach przybywa dla nawiązania
bliższego i bezpośredniego kontaktu z polskim
ruchem robotniczym.

Spotkaoie przywódców sccjalislycznycłi
P a r y ż . (PAP) Agencja France Presse do
nosi z Bukaresztu, że przywódca socjalistów
rumuńskich Petresco został zaproszony przez
wicepremiera włoskiego Nenni do przybycia
do Rzymu, na spotkanie z wybitnymi socjali
stami europejskimi. Oczekiwane jest również
przybycie przywódcy brytyjskiej Partii Pracy
Harolda Laski i przywódcy socjalistów ^"new
skich Leona Bluma.

Sowa kometa
Pa r yż . (PAP) Agencja France Presse doąosi z Rzymu o odkryciu nowej olbrzymiej ko
mety przez astronomów, pracujących w obserwatoriuftt Castel Gandolfo. Kometa, której roz
miary równają się słońcu —ijlc*czna jest przez
zwykłą lunetę.

Wzmożenie koelioli
w TryMe w tlorymbezdze

Londyn, 8. 2. Agencja Reutera donosi z
Teheranu, że premier perski Sultanek przybę
dzie na zaproszenie generalissimusa Stalina do
Moskwy w celu rozpoczęcia, zgodnie z posta
nowieniem ONZ, bezpośrednich rozmów z rzą
dem radzieckim.

No r y mb e r g a , 8. 2. Generał Watson,
który czuwa nad bezpieczeństwem w Trybunale
w1 Norymberdze, podał do wiadomości, że
wszystkie przepustki uprawniające do wejścia
na salę posiedzeń zostają skasowane i będą
zamienione na przepustki z fotografią na oka
zicieli.

trzenia sklepów i powołane są wraz z
lokalnymi przedsiębiorstwami, — finan
sowanymi przez miejskie i regionalne
budżety — do zwiększenia produkcji
ubrań i materiałów budowlanych.
Ludność sowiecka ma zamiar nietylko odrobić zasadnicze straty, ale *i za
pewnić sobie większą ilość tych towa*
rów, których brak da się odczuwać w
czasie wojny. Spec ja ną uwagę zwraca
się na wzory materia ow aby uniknąć
jednostajności w ubiorach, narzuconej
przez wojnę.
Jak zwykle, najpoważniejszym pro
blemem dla Rządu Sowieckiego jest
kwestia mieszkaniowa. W Stal^igradzie
np. tylko szósta część domów nadaje się
do zamieszkania, chociaż dwie trzecie
mieszkańców przedwojennych wróciło z
powrotem do miasta. Mimo trudnych
warunków bytu w tym mieście, ludność
napływa wciąż do Stalingrady chcąc

zyskać obywatelstwo tego legendarnego
miasta.
To też Rząd podejmuje kroki dla
ulepszeia sytuacji mieszkaniowej. Stwo
rzono plan nowego standartowego domu
z dwu i trzy pokojowymi mieszkaniami
o osobnych kuchniach. Dziesiątki tysięcy
trzy i cztero-pokojowych domków zo
stało zbudowanych we wsiach białorus
kich. Wiele nowych wsi powstało nad
brzegami Dniepru i Ugry i w obszarze
Smoleńska, gdzie 350.000 tysięcy ludzi
znalazło schronieni®,
Oto pokrótce częściowy obraz sytu
acji gospodarczej na ziemi rosyjskiej.
Daje on nam zupełnie wyraźnie do zro
zumienia, że narody słowiańskie, mimo
grabieżnej i niszczącej gospodarki wro
ga, dźwigają się w zwyż. Otrząsają z
siebie kurz wojenny. Nad wszystkim zaś
góruje, w atmosferze jedności i pracy
aniół pokoju. *
W*
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Sensacyjne sprawozdanie księcia Hamiltona w sprawie Hessa

No r y mb e r g a , 9. 2. Podczas procesu w
Norymberdze, prokurator Gryffith Jones od
czytał sensacyjny dokument t. zw. sprawozda
nie księcia Hamiltona, opisujący przybycie
Hessa do W. Brytanii. Oto treść tego doku
mentu:
Dnia 10 maja 1941 Toku w odległości dwóch
mil od Eaglesham spa<Jł nieprzyjacielski samo
lot Messerschnit 110, pilot, który zeskoczył ze
spadochronem został schwytany. Oświadczaj
on, iż nazywa się Alfred Horn i przybył w
„specjalnej misji" do ks, Hamiltona i miał
zamiar lądować w Dungarel, w okręgu wybor
czym księcia. Otrzymawszy te wiadomości ks.
Hamilton wraz z oficerem prowadzącym —
śledztwo, udał się w niedzielę, dnia 11 maja do
baraku w Maryhill, w którym przebywał wię
zień, wszedłszy do poko:u w towarzystwie dy
żurnego oficera i oficera, prowadzącego
śledztwo, książę stwierdził, ii więzień jest mu
zupełnie nieznany.
Rzekomy Horn zwrócił się do księcia z
prośbą, aby porozmawiać z nim na osobności.
Na życzenie księcia oficerowie opuścili pokój,
Niemiec zaś rozpoczął rozmowę od przypo
mnienia, że widział księcia yr Berlinie na Olim
piadzie w 1936 r. i że gościł go u siebie w
domu.
*
Według słów ks. Hamiltona, więzień oświadczył, że jest Rudolfem Hessem, i że przy
był do W. Brytanii w misji humanitarnej. Nie
próbował przedsięwziąć tej podróży w czasie
kiedy W. Brytania odnosiła zwyc ęstwa w Li
bii, gdyż obawiał się, że misja jego mogłaby
być poczytywana jako przyznanie się do sła
bości Rzeszy Niem. Dlatego też przybył obec
nie, kiedy Niemcy odnoszą sukcesy w Afryce
Pn. i w Grecji. •
Ze słów swego przyjaciela Haushofera Hess
wynioskował, że Hamilton jest jednym z
Anglików, który jego zdaniem, zrozumie jego
punkt widzenia.
Fiihrer nie życzy sobie porażki Anglii i dla
tego pragnie wstrzymać walkę — oświadczył
Hess.
W dniu 13, 14 i 15 maja urzędnik brytyj
skiego ministerstwa Spraw Zagranicznych'Kirk
Patrick w obecności Hamiltona przeprowadził
dłuższe rozmowy z Hessem. Hess oświadczył
że Anglia jest odpowiedzialna za wojnę 1914
roku, gdyż od roku 1904 polityka W. Brytanii
polegała na zwalczaniu Niemiec i popieraniu
Francji, co musiało- doprowadzić nieuchronnie
do konfliktu z Rzeszą Niemiecką. W równej
mierze W. Brytania ponosi odpowiedzialność
za wojnę obecną.
W roku 1938, po wyczerpaniu wszystkich
pokojowych środków, Hitler był zmuszony do
zajęcia Austrii, stosownie do życzeń narodu
austriackiego.
Powodem kryzysu czechosłowackiego, cią
gnie dalej Hess, był zamiar Francji uczynienia
z Czechosłowacji wypadowej bazy lotniczej,
przeciwko Rzeszy Niemieckiej, planom tym dal
wyraz francuski minister Cot, zaś obowiązkiem
Hitlera było zapobiec tej intrydze.
Hitlerowi zdawało się, że dzięki interwencji
premiera Chamberlaina i konferencji monachijsskiej, sytuacja uległa odprężeniu. Jednakże już
w 14 dni po Monachium, premier Chamberlain
oświadczył publicznie, iż wyraził swą zgodę na
umowę monachijską, jedynie w celu zyskania
na czasie dla dozbrojenia W. Brytanii. W. Bry
tania i Francja starały się uzbroić kadłubowe
państwo czechosłowackie przeciwko Niemcom.
Przyczyną polskiego kryzysu było postano
wienie Anglii, aby zwalczyć Niemcy, jako naj
większą potęgę na kontynencie.
Atak Hitlera na - Norwegię t Danię — 0świadcza Hess, był usprawiedliwiony zamierze
niami brytyjskimi, a dokumenty, które dowio
dły, iż W. Brytania ma zamiar dokonania in
wazji na Niemcy poprzez Holandię i Belgię, usprawiedliwiały atak na Holandię. Wobec po
wyższego jest jasnym, że W. Brytania ponosi
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również odpowiedzialność za obecną wojnę.
Hitler zwracał się kilkakrotnie do W. Brytanii
i Francji z ofertą pokojową; po upadku Polski,
po załamaniu się Francji, propozycje zostały
jednakże odrzucone.
Nie pozostało więc Hitlerowi niewinnego, jak
prowadzić walkę, aż do ostatecznego końca.
Następnie Hess 6tarał się udowodnić, iż
Niemcy muszą wygrać wojnę. Powiedział on
iż niemiecka produkcja lotnicza jest olbrzymia
i przewyższa znacznie produkcję W. Brytanii i
St. Zjednoczonych. Olbrzymie ilości łodzi pod
wodnych, które buduje się obecnie w całych
Niemczech, przyczynią się do wygrania -bitwy
o Atlantyk. Niemcy zdobyły wielkie ilości su
rowców w krajach okupowanych i są obficie
zaopatrzone w materiały pędne. Hitler posiada
ślepe zaufanie mas niemieckich i nie istnieją
żadne nadzieje na wywołanie rewolucji.
Hess oświadczył dalej, iż przeraża go per
spektywa przedłużającej się walki i dlatego
przybył do W. Brytanii bez wiedzy Hitlera,
aby przekonać odpowiedzialne osobistości, li
wobec tego, że Anglia nie może wygrać wojny,
najmądrzej będzie zawrzeć pokój.
Hitler nie odnosił się nigdy wrogo do imperuim brytyjskiego i nie ma zamiaru osiągnię
cia panowania nad światem.
To chciwi Amerykanie żywią zakusy w sto
sunku do imperium brytyjskiego.
Hitler jest zdania, że strefa interesów nie
mieckich znajduje się w Europie i że rozpro
szenie sił niemieckich poza granicami Eujopy,
doprowadziłoby do osłabienia Rzeszy i do jej
upadku. Wobec tego Hess proponuje następują
ce rozwiązanie sprawy: „W. Brytania da Niem
com wolną rękę w Europie, w zamian za to
Niemcy da:ą Anglii wolną rękę w imperium, z
tym jedynie zastrzeżeniem, że W. Brytania
zwróci Niemcom ich dawne kolonie, które są
konieczne, jako źródła surowcowe".
Hess dodał jeszcze, iż wszystkie pogłoski,
jakoby Hitler zamierzał zaatakować Zw. Ra
dziecki, są bezpodstawne.
Podczas następnych rozmów Hess oświad
czył, iż zapomniał jeszcze wyjaśnić dwa wa
runki dotyczące jego propozycji pokojowych:
1. Iż wojska brytyjskie muszą opuścić Irak,
który walczył dla Niemiec i nie może być po
zostawiony w kłopotliwej sytuacji.
2. Iż Niemcy nie będą mogły prowadzić ro
kowań z Curchillem, który planował wojnę już
od roku 1936 i jego kolegami, którzy są zwo
lennikami jego polityki wojennej. Z każdym
innym rządem. Niemcy są gotowe przeprowa
dzić rokowania.

Gra Mussoliniego
N o r y mb e r g a , 9. 2. Na posiedzeniu Try
bunału w Norymberdze zosfcało ujawnione, że
Mussolini interesował się bardzo lotem Heśsa
do Anglii. Prokurator brytyjski złożył Trybu
nałowi, jako dowcftl rzeczowy oficjalny steno
gram rozmowy między Ribbentropem a Mussolinim w dniu 14 maja 1911 roku. Dokument ten
stwierdza, że Ribbentrop oświadczył Mussoliniemu, jakoby Hitler był całkowicie zaskoczo
ny posunięciem Hessa i że był to krok obłęd
ny. Wedle słów Ribbentropa Hitler zajął wobec
Hessa stanowisko b. surowe, pozbawił go na
tychmiast rangi i oświadczył, że kazałby go
rozstrzelić, gdyby wrócił do Niemiec. W spra
wozdaniu mówi się dalej, że brytyjczycy za
pewne zużytkują postępek Hessa w celach
propagandy i będą twierdzili, że fakt ten
świadczy o wewnętrznym rozłamie w partii hit
lerowskiej oraz o ciężkiej sytuacji, w jakiej
znajduje się Rzesza. To też w razie potrzeby
Hitler zastosuje energiczną kontrpropagandę
oraz zbierze Reichsłag w celu wyjaśnienia ca
łej sytuacji. Następnie Ribbentrop i Mussolini
przystąpili do omawiania ogólnej sytuacji wo
jennej i planów zaatakowania Egiptu od wscho
du. Na zapytanie Mussoliniego, co Francja o-

działa koibieta, zasłaniająca się teraz ga
zetą. Czytała bowiem, luib udawała, że
czyta. Trzebiński patrzał na fotografię
wielkiej lokomotywy pociągu pospiesz
nego. Lokomotywa poprostu jakby chcia
ła swym ogromem wyjechać z gazety.
Wielkie ślepie latami przerażały każ
dego.
— Tak — dokończył sam. — Ale nie
mówmy o tym. Właściwie nie chciałbym
dalej w ten las zagadek wgłębiać się,
'bo wiem, że zawsze w nim błąkać się
będę.
— Ale na brzegu tego lasu również
nie stoisz.
— Wiem o tym.
— Wiesz o tym, a mnie za rękę pro
wadzisz po tym lesie.
— Może odwrotnie, że ty mnie za rę
kę po tym lesie prowadzisz.
Patrzeli sobie w oczy. Potym i Trze*
biński i Celina sięgnęli po ciastko.
Deszcz jeszcze padał. Patrzeli mil
cząco poprzez dużą taflę szyby na uli
cę. Akurat tramwaj żółtymi swymi wa
gonami przemignął w obrębie okna. Na
stępnie. samochód przekreślił cieniem
lśniącego, czarnego pudła karoserji swej
tło dużej szyby cukierni.
Trzebiński jak i również Celina czuli,
że atmosfera cukierni, małej, zacisznej

(Ciąg dalszy).
— Uważasz to za dziwne? —-uśmiech
nęła się i spod tajemniczo zmrużonych
powiek, spojrzała na Trzebińskiego.
— Powracając jeszcze do tych mo
net norweskich.-----— To co?... Jeszcze ta myśl wątpli
wości żłobi swoje bruzdy w twoim móz
gu? — pytała.
— Tak, — odpowiedział.
— Monetę tę mógł zgubić i Loniak i
przypuszczalnie kto inny.
— A kto?
"
— Właśnie.
— Może twoja matka?
.,
— Możliwie. I uważasz ją za mor
derczynię?
* •
— Nie. Ona była narzędziem w rę
kach diabła. Zabawką, że tak powiem.
A zabawkę, jak kSźde dziecko, może
diabeł jak mu się ona sprzykrzy, zepsuć.
— Sądzisz?
— Tak twierdzę. Jak się diabłu spo
doba, to zabawkę w swoich rękach zła
mie, zniweazy, rzuci pod koła pędzą
cego^..
Trzebiński spojrzał w kierunku stojiką m głębi cukierni, przy który® sie .cukierni, napełnia się coraz to cięższą

trzymala od Niemiec wzamian za koncesje po
czynione przez Darlana? Ribbentrop odpo
wiedział, że koszty okupacji Francji zostały
zmniejszone o % oraz poczyniono pewne ustępstwa dotyczące linii demarkacyjnej. Rib
bentrop dał również do zrozumienia Darlanowi
że o ile Francja przyczyni się do ułatwienia
prowadzenia wojny z W. Brytanią, to stanowi
sko takie, zostanie wzięte pod uwagę w chwili
podpisywania traktatu pokojowego. Ribben
trop powiedział® że jego zdaniem Petain jest
„panem lisem", któremu pamięć nie dopisuje w
chwilach kiedy musi odpowiadać. Ale Hitler
pragnie uzyskać od Francji, jaknajwięcej kon
cesji, a jak najmniej wiązać się samemu. Czy
i kiedy Francja przyjmie udział na szerszą
skalę .przeciwko W. Brytanii, pozostaje nadal
niezdecydowane. Mussolini poruszył również
sprawę Hiszpanii i powiedział, że Serrano Sun*
ner ówczesny hiszpański minister spraw zat
granicznych, oświadczył w 6woim czasie, iż
Hiszpania przystąpi do wojny po zbionach w
• 1941 t. Jednakże Mussolini odrzekł, iż jest to b.
wątpliwe. Pod koniec rozmowy Mussolini do
dał, że Włochy znajdują się w kontakcie z fa
kirem Ipi, wodzem powstańczym w Indiach
Wschodnich i zapewne uda im się skłonić go
do przedsięwzięcia pewnej akcji w interesach
osi.
*
/

Straż dla sędziów w Norymberdze
N o r y m b e r g a , 9. 2. Od piątku, dnia 8
lutego br. wszyscy sędziowie międzynarodo
wego Trybunału do spraw przestępców wojen
nych, jak również przedstawiciele oskarżenia,
otrzymali straż przyboczną, składającą się z
żołnierzy armii amerykańskiej. Oficjalnie oświadczono, iż są to tylko środki zapobiegaw
cze w związku z ogólnym wzmocnieniem bez
pieczeństwa.

O ra ln e I p i t ó e OHZ
Lo n d y n , 9. 2. Komisja Główna ONZ po*
wzięła jednomyślnie decyję, aby przyjąć wuia*1
sek delegacji nanamskiej o niedopuszczenie
rządu hiszpańslL-^^
silego na członka
-------- ONZ.
----- -----Delegat
»—
francuski Roger Dupar i delegat radziecki
drzej Gromyko poparli wniosek Panamy.

O ilili ze&raoie Ligi M S w
Pa r y ż , 9. 2. — Agecja „France Press" do
nosi z Genewy, że sekretariat tymczasowy wy
znaczył na dzień 8 kwietnia br. ostatnie ogólne
zebranie -Ligi Narodów w celu wysłuchania ra
portów komisji kontrolnej i zakończenia prac.
Jak wiadomo poprzednie zebranie Ligi Na- 1
rodów odbyło się 14 grudnia 1939 r. (PAP)

Posiedzenie Uzd? fl!ray narodowej w Paryżu
P a r y ż , 9. 2, Na posiedzeniu francuskiej
Rady Obrony Narodowej pod przewodnictwem
premiera Gouin debatowano nad obniżeniem
wydatków wojskowych. W związku z tym po- j
wstało zagadnienie zemerytowania wielu gene-;
talów francuskich.

' migdzy ta jg a Worimmi
R z y ni., 9. 2. — Radio rzymskie podaje, żel
zostało osiągnięte porozumienie co do traktatu
handlowego między Włochami a Francją. Pod
pisanie traktatu nastąpiło w dniu 9 lutego br.
Tralftat przewiduje m. in. wysłanie 20.000
robotników włoskich do Francji, gdzie zostaną
oni zatrudnieni w przemyśle i górnictwie.

Sen. Jamaszita apslaja do prozydeota T m a

Lo n d y n, 9. 2. — Agencja Reutera donosi,
że japoński generał Jamaszita, skazany na ka
rę śmierci, zwrócił się do prezydenta Trumana
z prośbą o ułaskawienie. (PAP)

Czy Niemcy zorganizują walkę podziemną
(Korespondencja własna SAP)
Be r l i n, w lutym. Walka Niemców z wła pady na redakcje noszą już charakter akcji ter
dzami okupacyjnymi ma dotychczas charakter rorystycznej.
sporadycznych wystąpień, które nie noszą
Trzeźwiejsi obserwatorzy sądzą, że nasile
piętna akcji zorganizowanych na podstawie ja nie zorganizowanego ruchu podziemnego wzro
kiegoś ogólnego planu. Dlatego amerykańscy śnie pod koniec lata, kiedy sytuacja żywno
ł brytyjscy oficerowie wywiadu twierdzą, że ściowa znacznie się poprawi, a tysiące jeńców
nie istnieje w Niemczech zorganizowany ruch powróci z obozów. W tym czasie spodziewać
podziemny. Czy to jest słuszny pogląd? Wie się można akcji sabotażowych na liniach ko
lu urzędników cywilnych i wojskowych goto munikacyjnych, napadów terrorystycznych wy
wych jest natychmiast podpisać się pod tym mierzonych już bezpośrednio przeciw alian
poglądem, ple biorąc pod uwagę, że decydują- tom.
czym czynnikiem pctulności niemieckiej jest
Bo dotychczas, mimo pozorów, którym tak
po prostu zima, walka o chleb i opał oraz po chętnie
ulegają niektórzy alianci, Niemcy są
wszechne wyczerpanie.
dalecy od przyjęcia zasad demokratycznych i
Ale ten stan długo nie potrwa. Niezadowo trzeba wielu lat, by ich wyleczyć z jadu hit
lenie z okupacji i sytuacji wewnętrznej wzra lerowskiego. Wychowanie, jakie przejść musi
sta. Ostatnie demonstracje żołnierzy amery naród niemiecki, nie może się ograniczać do
kańskich rozbudziły żywe nadzieje wśród dobrego słowa. Niemcom trzeba surowości, bo
Niemców, którzj, otrząsnąwszy 6ię z okropno do tego jest przyzwyczajona ich psychika.
ści wojny, zdaią sobie sprawę, że przyszłość Niemcy ciągle jeszcze myślą o odwecie.
ich kształtuje się w bardzo ciemnych barwach.
Wtedy, być może, Niemcy i Niemki porzucą
żmudną pracę odbudowy, by rzucić się w wir
romantycznej konspiracji
Lo n d y n , 9. 2. — Agencja Reutera donosi,
W ostatnich czasach w kilku większych
miastach niemieckich nieznani sprawcy zorga że w ciągu najbliższych 3 miesięcy około
nizowali szereg napadów na wydawców wy 100.G0O jeńców niemieckich zostanie przewie
chodzących w Niemczech pism antyhitlerow zionych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do
skich. Napady te były wzorowane najdokład W. Brytanii, gdzie będą pracować na roli.
niej na napadach, dokonywanych przez fran Jeńcy ci zastąpią jeńców włoskich, którzy bę
cuski ruch oporu na wydawców i redaktorów dą repairiantowam. (PAP)
pism, współpracujących w czasie okupacji z
Niemcami. Nie będzie przesadą twierdzenie,
że te napady są bardziej symptomatyczne od
skrytobójczych morderstw żołnierzy alianc
L o n d y n , 9. 2. Agencja Reutera donosf i
kich, które mogą często występować na tle o- New Delhi, że wszelkie przygotowania do wy
sobistym. Ot, zemsta zdradzonego męża, lub ko cofania wojsk brytyjskich z Persji w dniu 3
chanka na bogatym okupancie. Natomiast na marca br., zostały zakończone.

M y siewcy M i pracowaf w fioglii

Hycofasie w&jslc Scytyjskich z Iraeg

od najcięższego ołowiu niesamowitością.
Niesamowitość leżała obojgu na mózgu.
— Nie chcę o nic badać — odezwał
się wreszcie Trzebiński. — Chcę żyć
tym i teraz. Znalazłem ciebie.
— Która do filozofować twoich jest
podatna.
— Wyczułem to.
— O jedno proszę cię: zostaw krymi
nalistykę.
— Dlaczego?
— Choć jesteś podobny, łudząco po
dobny do sławnego śp, wywiadowcy
Trzebińskiego, to jednak nie bierz i jego
zawodu.
— Odradzasz mi?
— Tak, odradzam d.
— Robię z całej sprawy notatki.
— Aby to użyć w powieści?
— Tak.
— Ale to jest ponad twoje nerwy.
Za dużo intensywnie myślisz o tym. To
do obłędu maże doprowadzić. ,
— Wiem o tym.
— Jak wiesz, to przestań się tą spra
wą zajmować.
— Kiedy już się wplotłem jak nić w
koto wirujące.
— Nie tak źle.
— Sądzisz, że można...
— Tak i tylko ja cię uwoL
— Zdołasz?

— W jaki sposób?
— Że codziennie będziemy chodzić na
koncert i dancing do lokalu przy Placu
Wolności.
<— Do „Esplanady"? To dobra myśli
Trzebiński ożywił się jakby.
— Widzisz, za dużo filozofowałeś ł
wszelkie książki filozoficzne należy od
łożyć, dość już zagłębiania się w tej
wiedzy.
Trzebiński spojrzał na Celinę z pew
ną wdzięcznością.
— Zastosuję się do twej rady i od jur
tra tak postąpię.
— Musisz. Spotkałeś mnie. Czekałeś
na mnie od dawna, jestem albowiem tą,
która między jedną ciemnością a drugą
buduje drogę świetlaną. Po tej drodze
tylko my kroczyć będziemy.
— Tylko my,
— Tak. Tylko my.
Celina wstała ze swego mieirca. I
Trzebiński wstał.
— Chcesz już pójść?
— Tak.
— W ten deszcz?
Celina spojrzała przez szybę. Deszcz
jeszcze padał.
Wiatr gnał kaskadę dużych kropli
po bruku ulicy.
— Chcę opuścić ten lokal — szep
nęła.
.(Ciąg dalszy nastąp i,

■ .......................
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„GLOS POMORZA**

Z Kwidzynia

Z Pomorza

MIASTO OŻYWIA SIĘ
W dniu 31 styczni^ br. odbyło się w Sta
rostwie zebranie, celem utworzenia Powiato
wego Komitetu PW i WF, mającego na celu
dobro ogółu, a szczególnie wyrobienie tężyzny
w młodzieży, która przez długi okres czasu po
zbawiona była tej tak pożytecznej, a zarazem
i przyjemnej rozrywki.
Pełnomocnik m. Kwidzynia ob. Stejnike
Wiesław, zagaił zebranie słowami:
„W dniu dzisiejszym powołu:emy jeszcze je
dną placówkę do życia, organ PW i WF. Wie
my, jak wielką rolę odegrały organizacje spor
towe w dziedzinie wychowania i źyjia. Wszy
stkie armie całego świata specjalną pieczą otaczały wychowanie fizyczne.' Po zajęciu te
renów przez Armię Czerwoną, widzieliśmy,
jak wielką uwagę zwracali Rosjanie na sport
Ameryka wkłada wielkie kapitały na życie
sportowe. W Anglii nie ma prawie człowieka,
któryby nie uprawiał sportu. Nam wróg nie
pozwalał zajmować się sportem. Zalążki jakiej
kolwiek organizacji niszczył, więc dziś musimy
zabrać się do dzieła, by odrobić czas strącony.
Tu na naszym terenie szczególnie kuleje ży
cie sportowe. Młodzież żyje bezczynnie, karle
jąc. Brak sekcji, klubów i organiazacyj sporto
wych, aby młodzież mogła wybiec na boisko i
spędzić czas godziwie. Powołuję więc zgroma
dzonych do utworzenia komitetu organizacji

REJESTRACJA SAMOCHODÓW
Na podstawie zarządzenia Państw. Urzędu
Samochodowego w Warszawie, z dniem 15-go
lutego 1946 r. centralna rejestracja mechanicz
nych środków lokomocji na terenie Wojewódz
twa Pomorskiego będzie dokonywana w Wo-.
jewódzkim Urzędzie Samochodowym.

PW i WF".

Z kolei przemawił przedstawiciel RKU por.
Wódz Władysław, który po zobrazowaniu „nę
dzy" sportowej pow. Kwidzyńskiego i po omó
wieniu warunków tworzącej się organizacji za
kończył: „Życzę, by Kwidzyn na zawodach
powiatowych zajął pierwsze miejsce".
Do Powiatowego Komitetu PW i WF weezły następujące osoby: jako przewodniczący,
Pełnomocnik m, Kwidzynia ob-. Sztejnike Wie
sław," zastępca — ppor. Baczkiewicz Edmund,
przedstawiciel RKU — por. Wódz Władysław
dla 6praw pol.-wychowawczych, funkcję Pow.
Komendanta powierzono po.r. ob. Suczyńskiemu W. referentowi PW i WF, przedstawiciel
szkolnictwa — inspektor Bakuń Michał (Ins
pektor Szkolny).
Prezydium Powiatowe: przewodniczący —
pb. -pełnomocnik Sztejnike Wiesław, zastępca
— ppor. Baczkiewicz Edmund, Pow. Komen
dant PW i WF ob. Suczyński Wojciech, se
kretarz — ob. Kurkowski Leon (Zarząd Miej
ski), intendent — ob. Rychłowski-Ignacy (PPS),
Wydział wykonawczy: przewodniczący
sekcji Administracji Gospodarczej — Krac
Zdzisław (PPS), przewodniczący Wychowania
i Propagandy — ob. Lepsza Władysław, prze
wodniczący sekcji wychowania fizycznego —
pb. Mądry Paweł (Inspektorat Szkolny).
Po omówieniu bolączek i charakteru pracy
na przyszłość, wszyscy zgromadzeni rozeszli
się w tej nadziei, że życie sportowe zacznie
normalnie pulsować, gdy młodzież stanie do
walki z lenistwem i chorobami wynikającymi z
braku ruchu i powietrza, gdy młodzież wreszcie
rozpręży i wyprostuje się i gdy w domach, na
placach i ulicach widzieć, będziemy złoty uśmiech radości życia.
Młodzieży do czynu, do pracy! Wszak Wy
*— to przyszłość naszej Odrodzonej Ojczyzny.

CHEŁMNO
Nowy starosta. W Chełmnie objął urzę
dowanie nowomianowany starosta powiatowy
ob. Alfons Kwiatkowski, dotychczasowy in
spektor samorządowy w Pomorskini Urzędzie
Wojewódzkim. Poprzedni starosta ob. Węgłowski mianowany został kierownikiem jednego z
działów gospodarczych Urzędu Wojewódzkie
go w Bydgoszczy.
— Łajdacka prowokacja faszystów. Niezna
ni bandyci faszystowscy pod osłoną* nocy do
konali łajdackiej zbrodni w Chełmnie, niszcząc
nagrobki poległych żołnierzy radzieckich i usuwając jednocześnie liczne wieńce, złożone
przez miejscową ludność w- dzień pierwszej
rocznicy wyzwofenia miasta Chełmna, Miejsco
we społeczeństwo na prowakacyjną zbrodnię
zbirów faszystowskich zareagowało potężną
manifestacją. Wiec protestacyjny w dniu 1-go
lutego na Rynku w Chełmnie zgroma-dził przy
pómniku poległych bohaterów olbrzymie tłu
my. Mówcy, z wice-wojewodą pomorskim ob
Winczą na czelfe, w ostry sposób napiętnowali
zbrodnicze wybryki faszystów, dążących do
poderwania naszych dobrych stosunków ze
Związkiem Radzieckim. Władze bezpieczeń
stwa są już na tropie sprawców.
NOWE MIASTO LUBAWSKIE
— Nowy starosta pow. Lubawskiego. Wo
jewoda pomorski mianował starostą powiatu
lubawskiego ob. Stanisława Przybysza. Obyw.
Przybysz, ■ były więzień polityczny 5 obozów
koncentracyjnych, pełnił dotychczas funkcję
burmistrza w Chełmnie.

Swiadneoia rzeczowe w powiecie tsniddn
Ze sprawozdania poszczególnych referatów
wynika, że powiat toruński zdał zboża ogól
nie do dnia 20 stycznia br. — 3599,17 ton.
Najlepiej wywiązały się ze swego zadania
w zdawaniu świadczeń rzeczowych:
Resztówka Rzeczkowo pod admini
stracją Państw. Urż.Ziemskiego
210%
Majątek Tylice pod administracją
Wojska Polskiego
100%
Gmina Podgórz wieś
95,5%
Gromada Kawroz (gmina Lulkowo)
125%
Wyżej wymienione majątki otrzymały uzna
nie na piśmie od wice-wojewody ob. Winczy.
Gospodarze, którzy najlepiej wywiązali się
w zdawaniu kontyngentów i otrzymali dodat
kowe premie:
ob. Reszczyński Antoni z gminy Lulkowo,
gromada Kowroz,
ob. Osmański Stefan z gminy Toporzysko
wójt.
_
W pracy i realizacji świadczeń rzeczowych
wyróżnił się:
ob. Kwiatkowski,- wójt z gm. Chełmża-wieś.

100.000 głośników zainstalujemy w 194S r.
Zatwierdzenie planu radiofonizacji kraju
Wa r s z a wa . Komitet Ekonomiczny Rady
Ministrów rozpatrzył plan radiofonizacji prze
wodowej Polski na rok 1946 oraz plan budo
wy nowych radiostacji w 1946 r., przedstawio
ny przez Dyrekcję Naczelną Polskiego Radia.
Plan przewiduje wybudowanie ponad 5000
kilometrów linii przewodowej i zainstalowanie
w 1946 r. 100.000 głośników, z których 40.000
przypadnie na wsie. Ekonomiczna Rada Mini
strów przyznała na realizację tego planu śre
dnio terminowy 'kredyt w wysokości ponad
4.000.000 złotych.

Na tym samym posiedzeniu przyjęto rów
nież plan budowy nowych radiostacji, który
przewiduje wybudowanie w 1946 r. 10 klw.
stacji nadawczej: Warszawa 2, na forcie Mo
kotowskim, 24 klw. stacji w Toruniu, radio
stacji nadawczej we Wrocławiu oraz 10-krotne zwiększenie mocy radiostacji poznańskiej.
Na realizację tego planu Komisja Ekonomicz
na Rady Ministrów przyznała Polskiemu Ra
diu na pierwszy kwartał 1946 r. 13.750.000 zł.

Naąz felieton tygodniowy

Grudziądza". Pomyślcie, obywatelu, po
2 strony trzy razy tygodniowo. Wciąż
jeszcze były to dobre czasy. Dla „włas
nej niewygody" powiększyliśmy obję
tość gazety do 4 stronic, by wreszcie do
ciągnąć do dziennika wciąż ulepszanego
i powiększanego. W tych warunkach
oczywiście wolny czas poszedł sobie na
długoterminowy urlop. Więc i czasu
mniej i... miejsca mniej. Brzmi to nie
co paradoksalnie, lecz niestety jest to
szczerą prawdą. Ucierpiały więc wę
drówki, ucierpiałem ja, ucierpieli i Czy
telnicy. Zresztą przyrzekam poprawę!
Mój rozmówca wspomina coś o „rulacyjnej", niby to ostatnio uruchomio
nej maszynie.
— Naturalnie, mój kochany, mamy
już i rotacyjną maszynę, na której od
„pamiętnego" poświęcenia jei drukuje
my „Głos". Mówię panu, biegnie jak
młody źrebak. Pożera całe wały pa
pieru ivwypluwa już gotowe i złożone
ładnie gazety, nawet policzone. A
wszystko tylko dzięki temu, że dyrek
tor drukarni w należyty sposób maszy
nę tę oblał i ochrzcił. Że przy tak rzad
kiej uroczystości i niektórym z zapro
szonych gości myśli i słowa zaczęły
obracać się w tempie „rotacyjnej" — że
niektórzy z gości ulegli przemożnemu
■wpływowi ruchu rotacyjnego i sami wi
rowali i kręcili się po pokojach dyrekredaktorskich* świetlięaęhł ia-

Z wędrówki po Grudziądzu
*— Telefon do pana redaktora!
•— Już idę!
Był to pierwszy do mnie dzwonek w
tym dniu, więc jeszcze bez zdenerwo
wania, szybkim krokiem wchodzę do
owego pokoju z telefonem, którego ist
nienie kosztowało mnie dużo nerwów,
czasu, zelówek itp., a interesentów —
cierpliwego wyczekiwania.
Biorę słuchawkę i nadsłuchuję. Od
zywa się stary znajomy i stały czytelnik^
wędrówek.
— Redaktor osobiście? To świetnie!
Nie mogę się doczekać wędrówki. Gdzież
ona pozostała? Czemu nie było jej w
niedzielnym numerze?
'— Za bardzo pan ciekawy, za dużo
chce pan wiedzieć. Czemu? To poprostu zbyteczne pytanie. Widocznie nie
było miejsca.
— Wytłumaczę to obywa— n.vi do
sadniej. Gdy jeszcze nie mieliśmy w
Grudziądzu w ogóle prasy (t. zn. po
wojnie), mieliśmy więcej czasu, wresz
cie narodziły się „Wiadomości Gru
dzi ądzki *x któiyoh powitał ,*Qoi
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Obwieszczenie Wojewody .
w sprawie przeprowadzenia powszechnego spisu ludności
w dniu 14 lutego 1946 r.
Na podstawie rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 11 stycznia 1946 r. przeprowadzo
ny będzie na terenie całego Państwa w dniu
14 lutego powszechny sumaryczny spis ludno
ści cywilnej według stanu o północy z dnia 13
na 14 lutego 1946 r., połączony dla celów ad
ministracji szkolnej na Ziemiach Odzyskanych
ze spisem uzupełniających osób, urodzonych w
latach 1927—1946.
Spis dotyczyć będzie wszystkich osób cywil
nych, obecnych. Jako obecne należy trakto
wać wszystkie te osoby, które nocowały w no
cy z 13 na 14 lutego w danym mieszkaniu, jak
również te osoby w tym mieszkania stale za
mieszkałe, które wymienionej nocy były w pra
cy nocnej, w gościnie itd.
Na tych samych zasadach podlega spisowi
ludność, która znajdowała się w wymienionym
momencie:
w zakładach, jak: hotele, domy noclegowe,
internaty, bursy, schroniska, szpitale, sanato
ria, więzienia, areszty, baraki dla repatrian
tów, obozy itp.;
w pomieszczeniach niemieszkalnych, jak:
stacja kolejowa, poczekalnie, szopy, ziemian
ki, piwnice, strych itp.;
w pomieszczeniach ruchomych, jak: wagony,
berlinki, baraki, wozy, wędrowne itp.
Wreszcie osoby, nie posiadające w ogóle
stałego miejsca zamieszkania, które należy
spisać tam, gdzie znajdą się w chwili spisu (o
ile nie zaznaczą, że zostały spisane gdzie in
dziej). (Tekst § 1 instrukcji dla komisarzy
spisowych do słów „. . . . gdzie indziej”).
Spis uzupełniający osób, urodzonych w la
tach 1927—1946 dla celów administracji szkoli
nej na Ziemiach Odzyskanych będzie imienny.
Osoby, podlegające spisowi, obowiązane są
do złożenia przed organami spisowymi zeznań
w zakresie, objętym urzędowymi formularzami
oraz na żądanie tych organów dokumentów,
potwierdzających te zeznania.
W okresie spisu pożądanym jest, aby w
każdym mieszkaniu w ciągu dnia był obecny
ktoś z domowników,' który mógłby komisarzowi
spisowemu udzielić wyczerpujących informacji.
Nadto mają obowiązek złożenia zeznań:
a) właściciel i zarządca nieruchomości lub in
nych pomieszczeń zamieszkanych — co do
osób, zamieszkałych lub obecnych w tej nie
ruchomości lub pomieszczeniu;
b) osoba zajmująca lub wynajmująca na swoje
imię mieszkanie, głowa gospodarstwa domo

wego oraz domownicy — co do osób, za*
mieszkałych lub obecnych w danym miesz*
kania.
Zeznania mają być składane ustnie przez
udzielenie odpowiedzi na pytania organów spi
sowych. Zeznania winny być zgodne z
prawdą, ścisłe i zupełne, w myśl art. 4 Ustawy
z dnia 21 października 1919 r. (Dz. U. RP nr
85, poz. 464).
Zeznania mogą być używane tylko do celomy
statystycznych i nie mogą być udzielane wła
dzom publicznym, ani też osobom prywatnym
w innym celu.
Za ścisłe przestrzeganie tego przepisu od
powiadają osobiście funkcjonariusze, biorący
udział w dochodzeniu.
Kto umyślnie lub z niedbalstwa składa ze
znania nieprawdziwe lub niekompletne, uchyli
się od złożenia zeznań, wzbrania się wpuścić
organa spisowe do mieszkania czy budynku
lub w inny sposób przeszkadza organom spiso
wym w wykonywaniu ich czynności, wywiera
wpływ na inne osoby w kierunku uchylania
się od złożenia zeznań, albo złożenia zeznań
nieprawdziwych lub w sposób sprzeczny z
przepisami — ulegnie karze grzywny lub aresz
tu w wymiarze, przewidzianym przepisami roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 2 wrze
śnia 1931 r. (Dz. U. RP nr 80, poz. 629).
Przeprowadzenie spisu wysuwa się na czo*
lo najpilniejszych zadań, ponieważ przyniesie
on odpowiedź na najbardziej palące pyianie,
jakim zasobem ludzkim rozporządzamy obec
nie, jak rozmieszczona jest ludność w poszcze
gólnych dzielnicach kraju, wreszcie ilu posia
damy obywateli, zdolnych do pracy.
Uzyskane tą drogą liczby będą służyć jaka
podstawa do ogólnego planu odbudowy, osad
nictwa, organizacji, sieci, szkół i innych (przez
porównanie z przedwojenną liczbą ludności umożliwi obliczenie strat,'które Polska w czasie
ostatniej wojny poniosła).
Z uwagi na to szczególne zeznanie spisu,
kardynalnym obowiązkiem każdego obywatela
Jest podanie w dniu spisu dokładnych i zgod
nych z prawdą odpowiedzi na pytania, zawar
te w formularzach spisowych.
Dobro ogólne i dobrze zrozumiane osobi
ste wymaga od wszystkich jak najgorętszego
poparcia akcji spisowej i spełnienia związanych
z nią obowiązków.
WOJEWODA POMORSKI
, (—) Wojciech Wojewoda

Fundusz odbudowy Szkoły
im. Marcinkowskiego w Grudziądzu
Dokładnie miesiąc po wyzwoleniu miasta
przez zwycięskie Armie, ropoczęła się nauka w
Publicznej Szkole Powszechnej im. K. Marcin
kowskiego. Rozpoczęto ją dosłownie na gru
zach. Dziatwa szkolna wraz z nauczycielstwem
uprzątała klasy, korytarze, by,' nie oglądając
się na nic, rozpocząć dzieło odbudowy.
. Szkota ta, posiadając najpiękniejsze pra
cownie doświadczalne, jak np.: fizyczną, che
miczną, geograficzną, przyrodniczą, zajęć prak
tycznych, była Wzorem dla innych szkół i
chlubą miasta.
Jednakże w czasie działań wojennych zo
stała najdotkliwiej uszkodzona. Zburzona ścia
na zachodnia (od strony Wisły) osłoniła wnę
trze 12 ubikacyj szkolnych, brak 6tu zgórą okieo, a rozgrabienie mienia szkolnego uplaso
wało ją na miejscu najbardziej zniszczonej
szkoły w mieście.'
Koło Rodzicielskie przy tej szkole utwo
rzyło Fundusz Odbudowy Szkoły, przycho
dząc tymczasem z pomocą wydatną władzom,
Publiczna zbiórka na ten cel przyniosła
nam kwotę 10.931 zł z dwudziestu list obiego-

wych, gdyż dalsza akcja została odłożona do
kyrietnia; na skutek zarządzeń władz Woje-^
wódzkich, Tym, którzy się przyczynili, Zarząd
Koła Opieki Rodzicielskiej serdecznie dzię
kuje.
Dowiadujemy się w ostatniej chwili, że Za
rząd Miejski powierzył odbudowę naszej szko
ły w ręce energicznego naczelnika Wydziału
Budowlanego ob. Łagody, który daie rękojmię,
że wywiąże się z podjętego zadania jaknajlepiej.
*
Zarząd Koła Rodzicielskiego przy Publicz
nej Szkole Powszechnej im. K. Marcinkow
skiego podaje do publicznej wiadomości, że
zna osoby, które są w posiadaniu mebli szkol
nych, urządzeń biurowych z tejże szkoły, da
lej pomocy naukowych, którymi ich dzieci się
bawią. Sprzęt ten należy niezwłocznie oddać
u woźnego w budynku przy ul. Brackiej 10,
Zarząd'Koła ma na uwadze dobro naszej mło
dzieży, zaś tym, którzv zaopiekowali się sprzę
tem szkolnym i go oddadzą, serdecznie dziękigemy.
Zarząd Koła Rodzicielskiego.

dalniach itp., niby kilkadziesiąt maszyn
rotacyjnych równocześnie — to najzu
pełniej naturalne stanowisko, to w ni
czym nie umniejsza znaczenia tej tak
oryginalnej i harmonijnej uroczystości.
— Do widzenia? Ależ naturalnie,
chętnie posłużę wyjaśnieniami... w rocz
nicę poświęcenia. Cześć!

Interes najzupełniej legalny i solid
ny. Posłuchajmy teraz opowiadania
właścicielki w dwa dni później,
— Panie, widział pan przedwczoraj
tę paniusię wiejską, która wykupiła mi
całą tabakę do zażywania? Jak ja wpa
dłam, co za strata!
— A cóż się stało?
— Widzi pan, zaraz wczoraj poszłam
do Monopolu Tytoniowego po nowy to
war. I pomyśl pan, za gdański zapłaci
łam... 20 zł. za paczkę (dawniej 5), za
mazurski... 15 (dawniej 4). Wcale
ładna podwyżka, nieprawda? Już mniej
sza o to, lecz wylicz pan sobie moją
stratę. Zresztą czy nie należało by detalistów poinformować o tak poważnej
zmianie w cenach zakupu? Wszak jeżeli
chodzi o wyroby monopolowe, to Mono-,
poi jako hurtownik, sprzedawca jako
pośrednik, a kupujący jako konsument
— to jedna wielki rodzina, wspomagają
ca wydatnie skarb Państwa.

*

W sklepie tytoniowym.
Wchodzi jakaś obywatelka wiejska.
W jednej ręce koszyk z kilku jajkami,
w drugiej — już pusty koszyk prawdo
podobnie od masełka.
— Ma pani tabakę do zażywania?
— Dla pani?
— No nie, to nibyć dla mojego „sta
rego", a ja mu sprawić chcę niespo
dziankę na imieniny. •
— Więc proszę: tu gdańska po 8 zł.,
a tu mazurska po 7 zł. Ile pani dać?
— Właściwie chciałam dwie paczki,
*
aie że to niedrogo, wezmę więcej. Na
W ub. niedzielę rano, wracając z To*
wsi to zawsze pożądany towar. Wie pa runią — zaprzątnęło myśli moje nieco
ni co, daj pani cały zapas, jeżeli nie bę dzienne zjawisko. Mimo wczesnej go
dzie za duży.
dziny, mimo zimna, szedł sobie motyl
Właścicielka sklepu ucieszyła się. po ulicy. Duży, dwunożny motyl.
Zawszeć: większy obrót — większy Skrzydełka opuszczone, główka także,
zysk.
i płakał, płakał rzewnie, nucąc bez
Odliczyła coś 20 paczek po 8 zł. *= przerwy w takt jakiegoś wiedeńskiego
160 zł., i 15 paczek po 7 zł. = 105, ra walca: gdzie moja nagroda pierwsza?
zem 265. zł.
gdzie maja nagroda?
Siew.

ł

„GLOS POMORZA"
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Ci, którzy wypełniają swój obowiązek
względem Państwa

Niedziela

10
■

-

|

Poniżej podajemy nazwiska gospodarzy z
gminy Radzyń wieś, oraz gminy Gruta, powia
tu grudziądzkiego, którzy dali dowód swego
obywatelskiego uświadomienia i w stu, a na
wet więcej procentach odstawili świadczenia
rzeczowe. Obywatele ci zasłużyli na uznanie i
mogą liczyć na poparcie włada:

Lutego
1
Scholastyki p.

— Z TEATRU POLSKIEGO. Dziś w
niedzielę, dnia 10 bm. o godz, 15-ej
„Klub- Kawalerów “, komedia w 3 aktach
M. Bałuckiego. O .godz. 19-ei „Klub
Kcwalerów“. — Bilety do nabycia w
kasie teatru od godz. 10—13-ej i od
godz. 15—19.
— DZIŚ w niedzielę, dnia 10 lutego o godz.
16-tej w kościele O.O. Jezuitów KONCERT
religijny reprezentacyjnego chóru „Echo“ i
chóru „Św. Cecylii", przy udziale członków In
stytutu M^-ycznego, oraz solistów. Wstęp —
dobrowolne datki, od 5 z!. Dochód przeznaczo
ny na remont zniszczonego działaniami wojen
nymi kościoła.
— Zebranie Cechu Damsko-krawieckiego
odbędzie się dnia 11. 2. 1946 r. o godz. 16 w
lokalu ob. Matuszewskiego przy ul. Szew
skiej 13.
— 80-lecie urodzin zasłużonego obywatela.
Dnia 12 bm. obywatel Izydor Szandrach ob
chodzi 80-tą rocznicę swych urodzin.
Ob. Szandrach znany iest w naszym mie
ście jako wzorowy i społecznie wyrobiony obywatel. Przez długie lata ob. Szandrach byl
urzędnikiem Stanu Cywilnego przy Zarządzie
Miejskim.
>
W przyszłym roku pp. Szandrachowie ob
chodzić będą zloty jubileusz małżeństwa,
• — Komunikat Nr. 17 o rozdziale chleba.
W tygodniu od 11. 2. do 16. 2. br. będzie wy
dawany chleb na kartki żywnościowe na mie
siąc luty.
Kat. I
na
odcinek 1 i 2 a1 kg chleba
Kat. II
na
odcinek 1 i 2 a1 kg chleba.
Kat. III na odcinek 1
a 1 kg chleba
Kat. I R. na odcinek 1 i 2 a 1 kg chleba
Kat. II R. na, odcinek
1
a1 kg chleba
Kat. „C" na
mieś, styczeń naodcinek l a
kg chleba.
Na karty'MK na odcinek 14 a 2 k£ chleba
w piekarni ob. Zajączkowskiego, ul. Mickiewi
cza.
.
»
— Nieszczęśliwy wypadek. W ub. piątek'
wyjechał dwukonną furmanką po drzewo ob.
Drozdecki, zatrudniony w Zarządzie Miejskiift
przy taborach. W lesistym terenie w okolicach
Sarniaka naiechał na minę, która eksplodując
spowodowała tragiczne następstwa. Drozdecki.
ojciec 10 dzieci został zabity na miejscu, wóz
uległ uszkodzeniu, a również ciężkich obrażeń
doznały konie. Zalecamy więc ostrożność!
ŁAŃCUCH PRASOWY
NA ODBUDOWĘ SIEROCIŃCA
ŚW. JÓZEFA, UL. BYDGOSKA
Wezwana przez ob. Marciniakową Halinę,
Łob. Poćwiardowska wpłaca 100 zł i wzywa
ob.ob:. Piechowiczową, Pierackiego 12/16;
Łucką, Toruńska 6; Antoninę Kraśniewską,
Pierackiego 26, Eleonorę Wojnowską, Podgór
na 21.
NA KOŚCIÓŁ W TARPNIE
Wezwana przez ob. Szymańskiego ob. Śmigerowa wpłaca 100 zł i wzywa ob.ob.: Forneya,
Krzyżowa; Samulewskiego,
Paderewskiego;
Chestowską, Piłsudskiego.
Chór Kościelny „Św. Cecylii" przy parafii
Najśw. Serca Pana Jezusa wpłaca z zabawy
12.049,25 zł i wzywa: chór koście ny przy koś
ciele farnym, chór kościelny przy Parafii Naiśw.
Marii Panny, chór kościelny przy Parafii św
Krzyża,, chór kościelny „Św. Cecylii" przy ko
ściele OO. Jezuitów.
Wezwany przez ob. Szymańskiego Feliksa,
ob. Jeszka Franciszek wpłaca .100 zl i wzywa
ob.ob.: Józefa Haftkę, Jadwigę Thaczik, ul. Le
gionów 102; Annę Śmiger, ul. Krzyżowa- 3; An
drzeja Cabaja i Sołobodowskiego Józefa, ul.
Paderewskiego 41.

Program mi Da koisis traktorrjstów,

reorganizowanym przez PPT i Mft
slacja Grudziądz
ROZKŁAD WYKŁADÓW
od 11. do 16. bm,
11. 2. godz. 14.30.—16.30 Gleba i jej struktura
godz. 16.30—17.30 Zasadnicze remonty
silnika.
12. 2. godz. 14.30—16.30 Zasadnicze
części
• składowe silnika.
godz. 16.30—17.30 Zasadnicze remonty
silnika.
13. 2. godz. 14.30—16.30 Mechaniczna uprawa
roli.
godz. 16.30—17.30 Pierwsza pomoc w na
głych wypadkach.
14. 2. godz. 14.30—15.30 Ustroje paliwowe sil
nika.
'
godz. 15.30—16.30'Zasadnicze remonty
silnika.
godz. 16.30—17.30 Technologia metali.
Obróbka cieplna. Spa
wanie.
V5. 2. godz. 14.30—15.30 Ustroje paliwowe sil
nika. '
godz. 15.30—16.30 Obróbka przez skra
wanie. Zasadnicze ob
rabiarki,
godz. 1|(30—17.30 Technologia materia•
łów pędnych.
Ig. 2. godz. 14.30—15.30 Ustroje paliwowe sil
nika. .
,
godz, 15.30—17.30 Przepisy drogowe na
drogach publicznych.
Drukarnia Pomorska — PPS.
Grudziądz, ul. Małogroblowa 2. Telefon 1215.
Wydawca: Komitet P. P. S. Grudziądz. .
W Adres Redakcji; Grudziądz, Małogroblowa 2.

M*tMbteś!m^ p

/GMINA RADZYŃ-WIEŚ
Gromada Dębiniec: Afeldt Ignacy 101 prc.,
Gromada Szumiłowo: Wiater Antoni 106,
Kondraczyk Ignacy 100, Laskowski Stanisław
100, Kowalewski Jan 101, Wojciechowski An
toni 100, Rachwalski Jan 115 procent.
Gromada Kitnowo: Drozdalska Jadwiga 104,
Witkowski Jan 100 Nawrocki Kazimierz 100
Worek Franciszek, 116, Drozdałski Władysław
100 procent.
Gromada Nowydwóc: Agowska Anna 100,
Drozdowski Józef 103 procent.
Gromada Szczuplinki: Kwiatkowski Włady
sław' 100, Malik Czesław 100 procent.
Gromada Rywa**d: Piotrowski Franciszek
103, Frankiewicz Ewa 107, Franczak Alfons'
119 procent.
Gromadą Mazanki: Jackiewicz Leon 104
procent.
Gromada Blizno* Kobierska Zofia 100 proc.,
Witomski Teofil 117, Pankowski Władysław
103 procent.
GMINA RADZYN-MIASTO
Mrozek Szczepan 100, Lewandowski Fran
ciszek 107, Bronka Roman 100, Popek Piotr
100, Pabiś Piotr 100, Nagajaki Michał 100,
Rzyłow Wasili 102 procent,
GMINA GRUTA
Gromada Annowo: Chociej Mieczysław, soł
tys, Turakiew:cz Władysław, Tuleja Jan.
Gromada Gruta: Dociska Franciszka, Neumann Antonina, Widnicki Józef, Furmański
Franciszek, Chyliński Michał, Pokora Bernard
Pysz ora Jan, Grus Gertruda. Neumann Fran
ciszek, Topolewski Leon, Libront Kazimierz.
l

Z powiatu

RADZYŃ
— Jak kadzyn obchodził rocznicę oswo
bodzenia. W dniu 26 stycząia br. upłynął rok
ocŁ wyzwolenia z pod jarzma hitlerowskiego.
Aby godnie uczcić rocznicę tę, komitet ob
chodu ustalił dzień uroczystości na niedzielę,
27 stycznia br.
O godz. 9 rano zebrali się poszczególne to
warzystwa, organizacje oraz związki z sztan
darami w swoich lokalach, skąd nastąpił wy
marsz do kościoła, gdzie odprawione został®
uroczyste nabożeństwo przez ks. prób. Glamowskiego, który zarazem wygłosił podniosłe
kazanie.
Po nabożeństwie odbyła 6ię defilada przed
przedstawicielem rządu, ob. Starostą Degórskim, ob. burmistrzem Kordylasem i przedsta
wicielem PPR z Grudziądza, por, Woźniakiem.
Przedefilowały: oddział PW, prowadzony
przez komendanta ob. Franciszka Sadowskie
go z Radzyna, członkowie PPR, PPS z sztadarami, harcerze, młodzież oraz szkoły.
Po defiladzie odbyła się w sali Strzelnicy
uroczysta akademia, którą zagaił burmistrz m.
Radzyna ob. Kordylas, witając ob. Starostę i
por. Woźniaka, następnie zabrał glos ob. Sta
rosta, który w swoim bardzo treściwym prze
mówieniu przedstawił historię walk z hitleryz
mem oraz waleczność wojsk radzieckich i pol
skich.
Poza tym przemawiał ob. por. Woźniak z
Grudziądza, ob. Jarmundowicz PPS z Radzy
na, przedstawiciel Polskiego Związku Zachod
niego, . Stronnictwa Demokratycznego i przed
stawiciel pracy ob. A. Masłowski z Radzyna,
który wykazał statystycznie, że z rąk morder
ców hitlerowskich w czasie okupacji z Radzy
na i Gminy Radzyn-wieś zginęło ogółem 314
osób.
'
Po przemówieniach odśpiewano wspólnie
„Rotę" W końcu wywiązała się dyskusja nad
ogólnymi sprawami gospodarczymi, do których
dał szczegółowe wyjaśnienia ob. Starosta Degórski, stwierdzając, że miasto Radzyń jako
jedno z najuboższych samorządów, potrzebńe
koniecznie poparcia 1 pomocy, którą też w
miarę możności otrzyma. — Sala była po
brzegi przepełniona.
— 25 rocznica ślubów zakonnych. Siostra
Bogusława obchodziła uroczystość 25-lecia
ślubów zakonnych. W dniu 31 stycznia rano
o godz. 8 odprawił ks. proboszcz w kaplicy
Sióstr uroczystą .Mszę w intencji jubilatki. Obywatelsiwo pospieszyło na tę Mszę św., aby
prosić Boga o dalsze zdrowie dla siostry, któ
rej tut. ludność — pod względem pielęgnacji
chorych — ma szczególnie dużo do zawdzię
czenia./
ŁASIN
— Uroczysty obchód rocznicy wyzwolenia.
W dniu 3 lutego Dr. -obchodził Łasin uroczy
stość pierwszej rocznicy wyzwolenia z pod
jarzma hitlerowskiego. Uroczystość poprzedzi
ło dziękczynne nabożeństwo w kościele para
fialnym, odprawione przez ks. prób. Kluka.
Po nabożeństwie odbyła się piękna akademia
w sali Domu Katolickiego, którą zagaił preze6
MRN ob. mgr. Dębski, witając przybyłego, na
akademię Starostę Powiatowego ob. T)egórskiego oraz zebranych obywateli miasta i oko
licy Łasina. Następnie chór Szkoły Powszech
nej w Łasinie, pód dyrekcją ob. Radtkiego,'
CENY OGŁOSZEŃ: Drobne za w
100% drożej. Zwykłe za tekstem
Urzędowe, przetargi nekrologi: o
i społ. (w teksc;e) 1 zł. za wyraz.

Kurkowski Jan, Kruca Michał, Kus Władysław
Górski Jan, Kmieciuk Jan, Topolewski Fran.ciszek, Tredowicz Wincenty, Rynkowska Wła
dysława, Gubała Franciszek, Dudziński Jan,
Żych Antoni, Samborski Franciszek, Rżąca
Stanisław, Rżąca Jan, Kosik Teodora, Gawrzyl
Walerian, Szmidt Leon.
Gromada Jesiewo: Osika Józef (wójt), Fra
czek Maria.
Gromada Dąbrówka: Zarwalski Józef, Za
lewski Franciszek, Dębek Adołf, Szmelkowski
Alojzy, Szwedowski Leon, Nowakowska We
ronika, Kwiatkowski Mełdbior.
Gromada Melno: Małkowski Józef,
Gromada Nicwałd: Waliński Kazimierz (soł
tys). Kuczyńska Waleria.
Grcmada Okonia: Chrząstek Józef, Wokntarski Bolesław, Liżyński Jan, Kujaczyńska
E!źb;eta, Zarwalski Leon.
Gromada Orle: Szpryniecki Józef.
Gromada Slup: Górski Paweł, Menda Sta
nisław, Kozłowski Robert, Angowska Antonina.
GOSPODARZE Z REFORMY ROLNEJ 1945 r.
Gromada Gruta: Kasprzak Jan (sołtys)
Słomski-Leon, Chyliński Józef,
i Gromada Jasiewo: Frączek Stefania, Osik
NataLa, Średziński Antoni.
Gromada Słup: Mieczkowski Leon, Bonczoszek Józef, Jagielski Władysław, Kolbus Sta
nisław, Nicau Walćria, Kozłowski Robert.
♦

Majątek Melno górą!
Dziś dowiadujemy się, że majątek Mełno
odstawił dotąd 78i850 ton żyta, 9500 ton psze
nicy oraz S0Ó0 ton jęczmienia, razem zbóż 91
tysięcy 350 ton. Czynem tym udowodnił admi
nistrator oraz kluczowy maj. Mełno, ob. Subocki, że obowiązek swój względem Państwa
pojmuje należycie. Oddanie w przeszło 100
procentach świadczeń rzeczowych zasługuje
nietylko na podkreślenie, lecz również woła
o naśladownictwo.
wykonał kilka pieśni narodowych, po czym na
stąpiły deklamacje młodzieży' szkolnej. W
przerwie między deklamacjami przemówił do
zebranego obywatelstwa prezes PPS ob. Bu
cior, obrazując udział Narodu Polskiego w wal
ce o wolność Ojczyzny. Okrzykiem na część
Wolnej Polski, Niepodległej i Suwerennej, za
kończył ob. Bucior swoje przemówienie.
Kierownik Szkoły Powszechnej, ob. Rekowski, w dłuższym przemówieniu zobrazował
swe przeżycia, w obozach koncentracyjnych.
Słuchacze dowiedzieli się, w jaki 6posób znę
cali się zbrodniarze niemieccy nad internowa
nymi i więźniami.
Po przemówieniu ob. Rekowskiego odśpie
wano wspólni ex„Rotę".
Na zakończenie uroczystości przemówił ob.
Starosta Powiatowy. W swym przemówieniu
streścił ob. Starosta początki powstania de
mokracji polskiei. Na zakończenie odśpiewanowspólnie hymn narodowy.
B.

Dnia 9 lutego 1946 r. o godz. 5,30
zmarła po długich i ciężkich cierpie
niach, zaopatrzona Sakramentami św.,
moja najukochańsza córka, nasza droga
siostra, ciocia, śzwagierka i kuzynka
śp.

Marianna Krakowska
o czym zawiadamia krewnych i znajo
mych w ciężkim smutku pogrążona
Rodzina
Grudziądz, ul. Toruńska 33a.
Żałobna Msza św. w środę, dnia 13
lutego br. o godz. 3-ej w kościele św.
Mikołaja. Pogrzeb tegoż dnia o godz.
14-tej z kostnicy cmentarnej.
(1398

P o d zię k o w a n ie .
Za liczne dowody współczucia, za
wieńce i kwiaty, wszystkim, którzy wzięli
udział w pogrzebie mojego kochanego
ł nigdy nie zapomnianego męża, naj
ukochańszego i troskliwego tatusia

śp. A d a im K o w a le w sk ie g o

Z ŻYCIA
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Z ebranie O rg an izacy jn e
TUR‘owej Spółdzielni (zamkniętej) odbędzie
się w poniedziałek, 11 bm. o godz. 17 w sekre
tariacie TUR‘u. Członków PPS oraz OM TUR
prosi się o liczny udział.

Karły rejestracyjne
Zrzeszenie Kupców w Grudziądzu wzywa
wszystkich kupców w Grudziądzu i okolicy do
niezwlekania z wykupienkm kart rejestracyj
nych oraz^wpłaceniem zaliczki na pożyczkę dla
odbudowy kraju. W indywidualnych, gospodar
czo uzasadnionych wypadkach, kupcy mogą się
ubiegać o ulgi w przedpłatach na pożyczkę.
Nie wykupienie w czasie właściwym kart re<
jestrscyjnych pociągnie za sobą sankcje karne.
Ostateczny termin wykupu kart rejestracyjnych
upływa z dniem 28 lutego 1946.
(—) Antoni Matuszewski,
prezes Zrzeszenia Kupców w Grudziądu

Ze

S D o rtu

*, P.OWRÓT PISARSKIEGO DO ŁODZI
Do Łodzi powrócił Józef Pisarski, repre
zentacyjny bokser. Czuje on się dobrze, ręka
jego pozostanie jeszcze przez ordery tygodnie w
gipsie. Łodzianin ma nadzieję, że w kwietniu
będzie mógł już wziąć udział w- mistrzostwach
Polski. Pisarski czuje dużą wdzięczność za ser
deczną opiekę, jaką mu okazali gospodarze, z
dr Jiraskiem i Bielorem na czele, oraz posel
stwo polskie w Pradze, które specjalnie się
nim zajęło.
PIŁKA NOŻNA W BYDGOSZCZY
W rozegranym w Bydgoszczy meczu piłki
nożnej pocztowy KS pokonał „Polonię"'(Byd
goszcz) I,*0,
Międzynarodowe mistrzostwa Anglii w tenisie
stołowym
Sekretarz Angielskiego Związku Tenisa
Stołowego WJ. Pope oznajmił, że w Międzyna
rodowych Mistrzostwach Anglii w tenisie sto
łowym, które odbędą się w dniach 21, 22 i 23
marca br. w Londynie jest zagwarantowany udzial drużyn co najmniej 10 narodów. Defini
tywnie zgłosiły już swe zespoły Czechosłowa
cja, USA, Francja i Belgia. Zgłoszenia graczy
duńskich, norweskich i szwedzkich wpłyną la
da dzień, poza tym czyni się starania o uzyska
nie pozwolenia na przyjazd drużyny Finlandii.
Wysłano również zaproszenia do Litwy i Ło
twy, ponieważ były one członkami Międzyna
rodowej Federacji Tenisa Stołowego.
Irlandia, Walia i Szkocia przysyłają najlep
szych swoich graczy, którzy razem z reprezen
tantami Anglii na pewno odegrają większą role
w turnieju. Finał mistrzostw zostanie rozegra
ny w Wembley, gdzie 10 000 widzów było. na
ostatnich mistrzostwach w 1940 roku.

wydajem y dla pracujących kat. i

Kasa czynna: od godz. 8 — 13-ej
Ekspedycja: od godz. 7 — 16-ej

NI21SU S M ! WtGLDWl

ODDZIAŁ W GRUDZIĄDZU

Biuro i składnica ul. Narutowicza 1

T eE efon n r 1 3 - 2 5
SPRZEDAM mało używaną sypialnię, Św. Woj
ciecha 10, m. 1.
(175
ODSTĄPIĘ skład kolonialny. Chełmińska 65.
KUpiĘ obraz dobrego malarza, dywan wschod
ni. Oferty do Admin. pod nr. 20.
(165
KUPIĘ psa rasowego, młodego. Zgłosz. pod
nr. 19 do Admin.
(164

a szczególnie ks. Binkowi za wygłoszo
ne przemówienie, Naczelnikowi Paro
wozowni p. Ochmanowui delegacji, oraz
wszystkim krewnym i znajomym, skła
damy serdeczne „Bóg zapłać!”
ŻONA Z DZIEĆMI.
Grudziądz, dn. 9. 2. 1946 r. *
(172

UNIEWAŻNIAM zgubione dokumenty na naz
wisko Knuth Józef, Górna- Grupa.
(173

^ Po sześcioletniej przerwie otwieram
ponownie z dniem 11-go lutego 1946

UNIEWAŻNIAM skradzioną kartę rozpoznaw
czą na nazwisko Hildegarda Miklaszewska l
metrykę urodlSnia”Jerzego Miklaszewskiego
ud. Moniuszki 4.
(179

Zakład krawiecki
p rz y R y b n y m R y n k u nr 1

Długoletnia praktyka daje mi możność
zadowolić Szanowną Klientelę według
ostatniej mody.
. ________ Fr. J a n k o w s k i ^

L dla poszukujących prac> rodzin. 3 zł. Tłusty druk
1mm jednołamowy. w tekście 15 zł. za 1 mm jednoł.
, 1 mm jednoł. Komunikaty organizacyj zawodowych
.ermiaowe ogłoszenie nie przyjm. się odpowiedzialności.

UNIEWAŻNIAM zgubioną deklarację na naz
wisko Alojzy Jarecki, Szuimłowo.
(176

INWALIDZI i CHŁOPCY do rozsprzedaży ga
zet mogą się zgłosić. — Wysoka prowizja.
WYDAJEMY WĘGIEL Pomorska Spółka Węglowa, Oddział w Grudziądzu, biuro, skład
nica, ekspedycja ul. Narutowicza 1 — tel.
13-25 wydaje węgiel dla praoujących kat. I.
Kasa czynna od 8—13. Ekspedycja: od godz.
7—16-tej.
(1395
Redaguje Kolegium.
S e k r e t a r i a t czynny od godz. 8—16-tej.
Redaktor nacz. przyjmuje od g. 11—12-tej.
Nadesłanych rękopisów Redakcja nie zwraca

