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Pożyteczny dekret Z obrad konferencji pokojowej
Na stronie ostatniej podajemy w
'dosłownym brzmieniu dekret o nad
zwyczajnych
komisjach mieszkanio
wych.
Ze względu jednak na ważność za
gadnienia, pragniemy sprawę tę omówic nieco szerzej. '
Otóż sprawa mieszkaniowa w Tolsee przed wojną, była prawdziwą bo
lę czką społeczną i w sposób dosad
niejszy, niż inne zjawiska, ilustro
wała kontrasty społeczne naszego
kraju w dobie przed wrześniowej.
Pałace kapitalistycznych rekinów
i fakt, że co ifruga rodzina robotni
cza posiadała tylko-, jednoizbowe
mieszkanie — to dwa bieguny miesz
kaniowej sprawy w, Polsce w latach
przedwojen nycli.
Ustawa o ochronie lokatorów, któ
ra winna była przeciwdziałać nędzy
mieszkaniowej, dzięki polityce rządu
powolnej w tym względzie interesom
kamićniezników, stała się biczem dla
robotników, zwłaszcza dla tych, któ
rych dotknęła klęska bezrobocia.
Stąd przy istnieniu ustawy o ochroilie lokatorów, codzienne wokan
dy sądowe sądów grodzkich pełne
były spraw o eksmisję.
Dlatego błędem byłoby całą -nędzę
mieszkaniową Polski w chwili obec
nej składać ma karb.zniszczeń wojen
nych. Niewątpliwie, działa tu i spu
ścizna odziedziczona po dawnych la
tach.
Oczywiście, iż ’zawierucha\vojenlia tłumaczy katastrofalny stan mie
szkaniowy w Warszawie, ale już
trudno'wyłącznie wojną tłumaczyć
kłopoty mieszkaniowe w nietkniętym
Krakowie. Niepodobna także uza
sadnić działaniami wojennymi faktu,,
że w Lodzi, w której liczba ludności
zmniejszyła tóię o 100 tysięcy w po
równaniu ze stanem przedwojennym,
za skromne mieszkanie dwuizbowe
trzeba płacić 40 do 50 tysięcy zł.
Należy stwierdzić, że często trud
ności mieszkaniowe mają ludzie praęy, a nife znają tych kłopotów sza
brownicy i spekulanci.
Dobrze się stało, że związki zawo
dowe zaczęły bić w tej sprawie na
alarm, świeżo wydany i ogłoszony
w Dzienniku Ustaw dekret o nadzwy
czajnych kom isjach .mieszkaniowych
wniesie tu niewątpliwie lad i usunie
wiele wypadków, niesprawiedliwości
społecznej.
Wedle dekretu przy Prezesie Ra
dy Ministrów zostaje utw orzona nad
zwyczajna komisja mieszkaniowa,
której skład będzie ustalony na wnio
sek kpmisji centralnej związków za
wodowych, z tym, iż jednym z człon
kówwinien być przedstawiciel samo
rządu rzemieślniczego.
Komisja powyższa będzie miała
x>ważny wpływ na politykę miesz
kaniow ą, a to przez przedstawianie
Rządowi postulatów w dziedzinie
mieszkaniowej oraz wydawanie opi
nii o projektach ustaw, ponadto zaś
będzie przyjmowała i rozpatrywała
zażalenia na sposób funkcjonowania
w ładz kwaterunkowych.
Nadzwyczajna komisja mieszka
niowa dla poszczególnych miast lub
osiedli powoła do życia miejscowe
nadzwyczajne komisje mieszkaniowe
w składzie po 5 osób. mianowanych
na wniosek okręgowej komisji związ
ków’ zawodowych.
, Zadaniem, tych komisy j jest przed-

P a r y ż . (PAP). Po wznowieniu obrad
plenarnych konferencji pokojowej w
Paryżu w czwartek rano delegat Bra
zylii de Fontura wystąpił za złagodze
niem warunków pokojowych dla Włoch.
Uważa on dotychczasowy projekt trak
tatu pokojowego
Włochami za nie
sprawiedliwy, _
>*.
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Sir Samuel Ruganadham, delegat In
dii, popierał wniosek Egiptu, aby Libia
uzyskała niepodległość oraz wzyjyał
konferencję do udzielenia wielkiej uwagi
życzeniom Egiptu i Iranu. Roszczenia
terytorialne Egiptu powinny być rozpa
trywane niemniej starannie jak rosz
czenia innych państw sprzymierzonych.
Następnie zabrał głos premier grecki

Tsaldaris, występując z szeregiem oskar „Pozwoliliśmy niektórym mężom stanu
odbiec dość daleko, sądzę, że obecnie
żeń pod adresem Albanii.
Przewodniczący konferencji minister trzeba utrzymać dyskusję w ryzach“.
Przemawiał jeszcze delegat , ukra
Bevin przypomniał delegatom, że dys
kusja zaczyna odbiegać ód właściwego iński, po czym o godz,. 12 obrady odro
tematu, którym jest traktat pokojowy z. czono do godziny 15,
Włochami. Minister Bevin stwierdził:

Co „człowiek z filicy“ myśli o konferencji pokojowej
L o n d y n . Nawiązując do słów Mackenzie
Kinga, oskarżającego konferencją paryską o
stratę czasu, „Daily Mail'* pisze,r że premier
Kanady wyraża opinię przeciętnego „człowieka
z ulicy". Normalny obywatel nie może zro
zumieć, dlaczego konferencja straciła tyle cza
su. Sprzeczne zdania w kwestiach nieważny'h
tylko powiększyły wyłomy pomiędzy naroda

Turcja odpowiada na notę radziecką
L o n d y n , (PAP). Jak donosi z An
kary agencja Reutera, Turcja odpowie
działa na notę Związku Radzieckiego w
oprawie cieśnin, że nie może zgodzić się
ze stanowiskiem Związku Radzieckiego,
że tylko państwa czarnomorskie mają
brać udział w pertraktacjach. Rząd tu
recki udzielił również odmownej odpo
wiedzi na propozycję radziecką, doty
czącą udziału w obronie i kontroli cie
śnin.

Turcja zgadza «ię jedynie na omówie

nie problemu cieśnin na konferencji mię
dzynarodowej, w której uczestniczyłyby
wszystkie państwa.' zainteresowane i
sprzymierzone, gdyż, zdaniem rządu tu
reckiego, rewizja konwencji zawartej w
xMontreux może nastąpić tylko w obec
ności wszystkich sygnatariuszy.
Agencja Reutera podkreśla, że w An
karze panuje przekonanie, iż nota tu
recka została opracowana po naradzie
z ambasadorami Siprnów Zjednoczonych
i Wielkiej BrytaniC
' -

Ameryka a Dardanele
W a s z y n g t o n . (PAP). Według wia
domości ze źródeł miarodajnych, prezy
dent Truman odbył ostatnio naradę, te
matem której była sprawa Dardaneli.
W naradzie uczestniczyli ministrowie
wojny i marynarki oraz szereg głównych
doradców wojskowych i morskich. Roz
ważano tę sprawę również pod kątem
żądań radzieckich w sprawie udziału
ZSRR w kontroli cieśnin. Zdaniem pre
zydenta Trumana, doniosłość sprawy
dąrdanelskiej nie ogranicza sie jedynie
do strefy Środkowego Wschodu. Dar
danele są sprawą doniosłej wagi dla po
koju i bezpieczeństwa całego świata.

Wyrok.w Norymberdze
2 w rz e śn ia ?
N o r y m b e r g a . (ZAP). Jeden z
Członków prokuratury wyra7ił możli
wość ogłoszenia wyroku w procesie no
rymberskim już w dniu 2 września.

się wzięcie wszelkich środków nie
zbędnych dla zwiększenia ilości mie
szkań na rzecz ludności pracującej
przez usuwanie z nich osób uchyla
jących się od pracy lub uprawiają
cy cli spekulację, w szczególności zaś
tych, które w pierwszym okresie po
wyzwoleniu zajęły mieszkania ponie.
mieckie.
To antyszabrownicze o^łtrzfe de
kretu jest nad wyraz słuszne.
Pamiętamy dobrze, jak to w wiel
kich chwilach ofensywy pierwszych
miesięcy roku ubiegłego ludzie pra
cy z entuzjazmem, nie szczędząc sił
i trudów, pracowali dla odrądzającego się kraju ł nie mieli niejedno
krotnie .czasu dla urządzenia swych

Kwestia cieśnin uważana jesf tu za naj
ważniejszą, jaka wyłoniła się od cza^u
zakończenia wojny.

mi. Cały świat czeka z niecierpliwością na za
przestanie złośliwości w sprawach reguła ninu
i procedury, pragnąc, by nareszcie konferencja
naprawdę zaczęła pracować.
Oj, święta racja! Takie „młócenie słomy’
naprawdę nie przystoi poważnym racjom siano.

Polonia Resiituta

na pieisiaili dyr. La Gildia
W ar s z a w a, 23. 8. —* W dniu 22
sierpnia 1946 r. o godz. 18-ej Prezydent
KRN ob, Bolesław Bierut przyjął dy
rektora generalnego UNRRA Lą Guardia. O godz, 18.30 ob. Prezydent KRN
udekorował dyr. generalnego UNRRA
La Guardia wielką wstęgą orderu Od
rodzenia PoKki za życzliwość i pomoc,
okazywaną przezeń narodowi polskiemu
w okresie okupacji na stanowisku bur
mistrza Nowego Jorku.

Naprężenie w stosunkach
grecko-jugosiowiańskieli
LonHyn. (PAP). Jak donosi agen
cja Reutera z Aten, ambasador jugosło
wiański Czangar oświadczył zastępcy
greckiego ministra spraw zagranicznych,
iż odwołanie jego nie oznacza zerwania
stosunków dyplomatycznych. Minister
Slephanopoulos,. zastępujący bawiącego
w Paryżu premiera Tsaldarisa, zakomu
nikował po wizycie ambasadora Czangara, iż rząd grecki zbada zaszłe wy
padki, pozostawiając swego ambasado
ra w Belgradzie nadal na stanowisku.
Stephanopoulos obiecał ambasadorowi
Jugosławii wszczęcie śledztwa celem
ustalenia odpowiedzialności za szkody,
wyrządzone na jugosłowiańskim statku
,,Alexandros“ wskutek eksplodowania
rozmyślnie podłożonej bomby — jak

stwierdza złożona uprzednio w Atenac
nota rządu jugosłowiańskiego. Odwoł
nie ambasadora Czangara nastąpiło rć\
nież na skutek obraźliwego fonu pras
greckiej wobec marszałka Tito oraz z,
cnowania się generalnego gubęrnaio!
Macedonii Dalipiosa,

Bormann jednak żyje?
M o n a c h i u m . (ZAP) — Oficerowie ai
rykańskiego wywiadu zo^lali zelektryzow
wiadomością, ie Bormann przyjechał samoc
dem do Monachium. „Associated Press1' pod
że natychmiast podjęte poszukiwania pozo:
ly bez skutku.

spraw mieszkaniowych,. co znako liczność, że wszelkie decyzje komisji
micie wykorzystały elementy sza- są prawomocne i wiążące niezależnie
brownicze.
od uprawnień mieszkaniowych na
Praca komisji pójdzie w tym danych orzeczeniem innej władzy —względzie, bądź -w kierunku usuwa dają dostateczną gwarancję bezstron.
nia tych osób z całego mieszkania, ności i sprężystości w pracach ko
bądź też w kierunku ścieśnienia ich misji.
w mniejszej-ilości pomieszczeń.
Nie ulega też wątpliwości, że tym
Z otrzymanego w ten. sposób za razem sprawa mieszkaniowa została
pasu mieszkań, otrzymując przydzia postawiona na należytej płaszczyź
ły kwaterunkowe ludzie pracy.
nie..
■ Udział przedstawicieli związków
Dekret ten należy rozumieć obok
zawodowych w komisjach zagwa polit yki płac, obniżki cen, wzrost u
rantowany przez dekret współpracą produkcji.' a wiec i podaży towaróT
nadzwyczajnych komisji mieszkańio
.* 5 '
•. . i’..../ U “in
dziedzinie
wych ze związkami zawodowymi, powolnego. aU suue podnosząc (‘go
ladam i zakładowymi, oraz organa 'się pozUm.u życia świata pracy w
m i sa m o rz ą d u

g o s p o d a r c z e g o o k p -.j. IL uisce, r
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Na co przeznaczono

W a r s z a w a , 23. 8. -— W dniu 25
sierpnia br. o godz, 9.30 rozpocznie obra
dy w Warszawie I.- Powojenna RadaNaczelna Stronnictwa Pracy. Obrady
toczyć się będą w sali posiedzeń Miej
skiej Rady Narodowej, Al, Jero-olim. ska 1 (BGK), a poprzedzi ie o godz. 8
uroczysta Ms^a św, w kościels'Prokatedralnym (OO. Karmelitów), Krakowskie
Przedmieśćie 52.
- .
Delegaci przybywający na Zjazd zgła
szają się w biurach Zarządu Głównego,
‘ul. Konopnickiej 3, m. 7,
.
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Zrealizowanie wielkiego planu inwe
stycyjnego państwa wymaga pomocy ca
łego społeczeństwa. Dlatego właśnie
swego cząsu rozpisano pożyczkę odbu
dowy. Naród poDki zubożały po woj
nie zdobył się na znaczny* wysiłek, wpła
cając do kas skarbowych niecałe pięć
miliardów złotych. W ten sposób możnar było w dalszym ciągu realizować za
mierzenia planu inwestycyjnego,
n:e
obawiając się inflacji. Rząd mógłby się
nie uciekać do pomocy społeczeństwa,
wystarczyło by emitowfanie nowych serii
banknotów. Państwo na tym by nic nie
straciło — ale straciło by społeczeń
stwa. Zwiększona ilość pieniędzy w kra
ju powoduje bowiem zwyżkę cen, a więc
obniżenie wartości realnej płac, co bez
pośrednio prowadzi do nędzy społeczeń
stwa po przez stale zwiększający się
chaos» gospodarczy. Rząd polski wolał
wybrać drogę trudniejszą — planowa
nia, kontroli, reglamentacji. Po drodze
tej winien jednak maszerować cały narocł, wykazując 6ię dyscypliną pracy i
zwiększoną
wydajndścią.
Rozpisana
pożyczka odbudb^wy była *wykazem i
sprawdzianem, czy społeczeństwo doj
rzało do ujęcia własnego losu w' 6woje
ręce.
v Naród spełnił obywatelski obowią^
zek, chciałby jednak wiedzieć, na jakie
cele przeznaczyło się jego z trudem
uciułany grosz. Oto dane, które wy
czerpują to'zagadnienie.
Na wykonanie planu inwestycyjnego
przeznaczono do dnia 1 sierpnia br, na
stępujące kwoty:
1) Na rozwój kolejnictwa 295 mil.;
2) Na rozbudowę dróg kołowych 925
' . milionów;
3) Na usprawnienie komunikacji rze
cznej 490 milionów zł.
Z cyfr tych wynika, iż koleje potrak
towano niezbyt poważnie, wydawałoby
się, źe śą cne znacznie ważniejsze w
chwili obecnej od dróg wodnych, na któ
rych żegluga znajduje się w powija
kach.
4) Na lotnictwo cywilne przeznaczo
no 230 milionów.
Pozycja ta jest zupełnie celowa. Ko
munikacja lotnicza winna rozwinąć' ęię
w Polsce na wzór Związku Radzieckie
go i państw zachodu. Ogólnie na transr
port i komunikację przeznaczony .znacz
ne kwoty. Świadczy to o tym, że ta dzie
dzina gospodarki wymaga największej
pomoąy, że jest po prostu w chwili
obecnej prawie najważniejsza.
' 5) Na rozwój rolnictwa przekazano
594 milionów.
Być może jest to zbyt mała cyfra.
Chłopu polskiemu i parcełantom szcze
gólnie na ziemiach zachodnich należy
się pomoc.

6) Na odbudowę wsi wyasygnowano cza 6ię mńiej, nfż na rowói samej War
szawy. Stolica dla nas jest droga, cier
‘ 591 milionów.
Pozycja ta nie zmienia oblicza znisz pienia jej odczuwa cały nasz kraj, ale
czonej w5i polskiej w większym, stopniu; ekonomika życia nie zna ani uczuć, ani.
Przypominamy sobie również. iż na od prestiżu — zna tylko celowe rozmiesz
cinku byłego frontu nadwiślańskiego do czenie kapitałów, takie właśnie, które
słownie całe wioski zniknęły z powierz odpowiada nakazowi chwili.
10) Na ‘ rozwój lecznictwa wyasygnochni ziemi, że aby rozparcelować jun
- warto 147 milionów*
kierskie majątki trzeba niejednokrotnie
Wydaje się, że ta pozycja tak ważna
budować,nowe zupełnie osady.
.*
7} Na odbudowę Warszawy przezna \w chwili obecnej została zaniedbana,
Niestety taka jest nasza obecna rzeczy
czono 511 milionów;
W a r s z a w a , 23, 8. — Związek Sa
8) Na odbudowę pozostałych miast wistość, że Wszystkiemu nie można spro mopomocy Chłopskiej uzyskał od Mini
stać.
Powinniśmy
rozwijać
każdą
dzie
390 milionów;
dzinę gospodarki w sposób najbardziej sterstwa Zdrowia 1.000 miejsc dla chło
9) Na odbudowę porfów 482 mil.
pów — członków Związku Samopomocy
Społeczeństwo niejednokrotnie odno intensywny, aby zlikwidować bolączki Chłopskiej na pobyt miesięczny w pań
si wrażenie, że forsowna odbudowa War dnia codziennego. Na to państwo nie ma stwowych uzdrowiskach. Koszty pobytu
nie wszystko moż
szawy nie je5t wskazana ekonomicznie, jednak środków
na
wykonać
od
razu.
Dlatego właśnie z kuracją wyńoszą 350 złotyęh dziennie,
jest to po prostu kwestia prestiżowa.
u
nas
widzimy
jeszcze
tyle niedociąg z czego 250 zł. będzie pokrywało Mini
Zaniedbuje *ię przez to, szereg ważnych
nięć
i
braków.
Wydajna
praca na sterstwo Zdrowia, 100 zł. kuracjusz. Po
zagadnień gospodarczych., .Wszak i in
nadto Zarząd Główny Związku Samopo
ne miasta są dotkliwie zniszczone, na przestrzeni dłuższego okresu czasu pod mocy Chłopskiej wystosował do Premie
niesie dopiero na wyższy poziom naszą
odbudowę których przeznacza się małe
ra memoriał w celu wyjednania kredytu
stosunkowo kwoty, O . wiele bardziej gospodarkę 1 stopę życiową ludności.
na pokrycie całkowitych kosztów kuracji
Wydajna
praca
jest
naszą
nadzieją
celowa była by rozbudowa portów, tak
dla najbardziej potrzebujących.
ważnych, w naszej wymianie zagranicz i ratunkiem.1
nej. Tymczasem na tę pozycję przezna-

1000 miejsc dla chłopów
w uzdrowiskach

Zaprzeczenie Sianów Zjednoczonych t a angielsKa o wizycie Jara Pomorza"
w sprawie baz w Portugalii
Waszyngton
(PAP). Rzecznik
amerykariskiego ministerstwa spraw za
granicznych zaprzeczy*! w środę, jakoby

lloiii siBBów urnami
do Jo n o w i * |
N o w y J o r k . (PAP], Stany Zjed
noczone wystosowały do Jugosławii no
tę, domagającą sję wyjaśnień w sprawie
zestrzelenia samolotu amerykańskiego
nad Jugosławią. Nota wysuwa żądanie
zwolnienia za|ogj zestrzelonego •samolo
tu oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa
w podróży na terytorium Jugosławii.
Rząd Stanów Zjednoczonych domaga
się także, 4>by przedstawiciele jego w
Jugosławii mieli możność komunikowa
nia sję z członkami załogi, którzy pozo
stali przy życiu. O ile te życzenia Slanów Zjednoczonych nie zostaną spełnio
ne w ciągu 48 godzin, rząd amerykański
przedłoży sprawę Radzie Bezpieczeń
stwa ONZ.

MIROSŁAW BEZŁUDA.

Z powrotną falą na zacno
Powieść współczesna
28
Ciszę przerywało tylko, od czasu do czasu, du
dnienie przejeżdżających — tuż pod ich domem przebiegającą drogą —- ciężkich samochodów ciężarowych,
dowożących prowiant i amunicję, lub też oddziały
wojskowe, do odległego już bardzo frontu. Siedząc
na ławce' naprzeciw otwartej jeszcze na oścież bra
my. zostali zaskoczeni nagle tym, że jakiś samochód
ciężarowy, skręciwszy w" ich stronę, wjeżdżał, na
podwórze.
Stary robił-już sobie w duchu wymówki, że nie
zamknął bramy, skutk'em czego będzie miał teraz
niepotrzebnych gości, którzy zechcą się u niego za
kwaterować, gdy nagle — jakby na jakąś komendę
— dały się słyszeć z samochodu grzmiące okrzyki:
,
— Hura, hura! Dobry -wieczór, panie Czerwiński!
Oniemnieli. Nie wiedzieli co się stało. Zanim się
zorjentowali. samochód zatrzymał się i rój ludzi wy
sypał się z niego. Jeszcze riie otrząsnęli się z wraże
nia, a tu jakby z pod ziemi wyrósł, stanął przed nimi
Stefan za n:m p ome,? Jo^ek i szereg nieznanych im
innych ludzi. '
;
Stefan przywitał się z matką, cńłując ją w rękę
fedną i drugą. Matka przygarnęła go do piersi i ści
ekając, z ramion wypuścić nie chciała. Ale Czerwiń
ski wprost odebrał syn a z j e ] rąk i ściskał go mocno.

miały być prowadzone pertraktacje z
rządem portugalskim w sprawie udziele
nia- Stanom Zjednocz*onvm baz w Por
tugalii. Urzędnicy amerykańscy, bawią
cy obecnie w Portugalii, mają jedynie
za .zadanie odbyć pertraktacje w spra
wie wprowadzenia w życie porozumie
nia osiągniętegó prze2 obydwa kraje dn.
30 maja. Porozumienie to nie dotyczyło
usunięcia wojsk i urządzeń z dwu lotnisk
azorskich, z których korzystały podczas
wojny Stany Zjednoczone i Wielka Bry
tania. Odnośna umowa dzierżawna wy
gasła dnia 2 czerwca br.
................................—
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Dramatyczne zeznania b. cesarza Mandżurii
Japończycy otruli mu żonę i upokarzali po na każdym kroku.
T o k i o , (SAP) —^Konry Pu-Yi, ostałci ce
sarz chiński i „marionetkowy" cesarz Man
dżurii z ramienia Japónii, oświadczy! we wto
rek przed międzynarodowym trybunatem do
spraw przestępców* wojennych, że Japończycy
zamordoweli. jego zonę, a potem, pokazywali
dla fotografie mlodyćh Japonek, proponując,
aby sobie wybrał spośród nich narzeczoną.

Wymienił gen&yała Yoszioka, tego który
ofrut mu żonę i powiedział, że ten sam gene
rał Yoszioka namawiał go później do ożenienia
się z jedną z piękności japońskich, których
fotografie mu pokazywał.

Tlomacząc swoją współpracę z Japończy
kami, Pu-Yi posiedział; „Myślałem, że bę lę
mógł wyćwiczyć armię mandżurska i ludność
Wezwany ze Związku Radzieckiego, jako cywilną oraz czekać na sposobną chwilę, kiedy
świadek w tym procesie, były cesarz zdradzał 1 mi się uda połączyć z Chinami w Walce z Ja
przed sądem silne wzruszenie i walił pięścią w ponią i tak sam wszedłem w paszczę tygrysa'«
pulpit, oskarżając Japończyków jako morder
ców żony.

Potem nastąpiły dalsze powitania, po czyni Stefan
zaprowadził wszystkich dó mieszkania.
/
Czerwińskiej jakby dwadzieścia. lat ubyło. Po
biegła dó kuchni z Jeannette‘ą( która z radości o ma
ło kozłów nie wywracała, gdyż cieszyła-się, że znowu,
zatętni tu życie... i obie wzięły się do przygotowania
czegoś, czym można by było przyjąć tak licznych
gości.
Stary, zleciwszy Stefanowi podejmowanie gości,
zniknął wraz z Tomkiem, aby zabić prosiaka i dostar
czyć mięsiwa dla przybyłych. W dużej jadalni pozsuwano stoły poznoszone, wraz z krzesłami, z sąsie
dnich iźb.
Gości jednak trudno było utrzymać r.a miejscu.
Zachęceni przez Stefana na rozgoszczenie, porozcho- ^
dzili się. Jedni zaczęli się myć ppd studnią... na po-'
dwórzu, która, nieustannie skrzypiała — by zmyć.
leurz podróżny, inni rozpakowawszy swe manatki,
rozmieszczali je po różnych kątach, tak w mieszka
niu jak i w zabudowaniach gospodarskich.
Władzio i Piechowski uważając, że wpadłszy 'tu
taką gromadą, powinni gospodarzom czymś się od
wdzięczyć. Otworzyli pospiesznie swoje walizy i wy
ciągnęli^ nich po litrze czyste i, monopolowej.
Józek dawrał wprawdzie Władkowi znaki, by zo*stawił to na później, do kolacji, ale Kołodziejski wziął
Józka za rękę i dał mu dó poznania, że oni mają tego
ołynu jeszc-e w^cej.
Stefan skoczył więc do matki po kieliszki, a goście
mając z sobą w zapasie jeszcze to, czego nie zdążyli
W drodze zjeść, porozkładali wędliny i chleb na stole
i zaczęli ' częstować tych, którzy w pokoju .się

znajdowali,

L o n d y n . Z okazji zawinięcia do portu
w Soułhamplon statku szkolnego „Dar Pomo
rza", miejscowe dzienniki zamieściły. szereg
obszernych artykułów, poświęconych hislorii
statku Oraz jego dzisiejszej załodze. Dzienni
karze angielscy spędzili dłuższe chwile na po
kładzie „Daru Pomorza"1, przyglądając się po
pisom 183-osobowej załogi, złożonej z- elewów
naszej marynarki handlowej. Dowództwo stat
ku było podejmowane przez ambasadę polską i
komendę pórlu w Souihampton. Na wydanym
przez dowódcę statku, ~kpt. Gorazdowskiego,
przyjęciu na polcładrie „Daru Pomorza"* byli’
obecni m. in, admirał lord Mountbaiten i kpt.
Wakerford, dyrektor Szkoły Żeglarskiej przy
uniwersytecie w So.utbamplon, do której uczę
szczali w czasie wojny również Polacy. (FAPj

Władek nagle zaprotestował:
— Jakto, mamy pić. bez gospodarza, no i bez na
szego dobroczyńcy Sawickiego, który nas tu autem
przywiózł? Nie.
Nie, nie! Mowy nie ma o .tym — odpowiedzieli
chórem i wysłali natychmiast Stefana po ojca, by go
poszukał i chociaż na chwilę tu poprosił, a Władka
po szofera. Za chwilę obaj wrócili niestety sami,
gdyż Sawicki mył się pod studnią, obiecując, żc pó
źniej przyjdzie, a Czerwiński zginął bez śladu. Syn
wytłumaczył go, aby zrozumieli, że mając dzisiaj
obowiązki wobec gości, ojciec musiał zakrzątnąć się
widocznie koło czegoś innego.
>
Pomału, polokowawsży swe rzeczy, zaczęli z po
dwórka ściągać -i inni. Przyszedł Rybicki, protegony Bronki oraz Próchnicki, i zabrany przez Władka.
Zona Proćhmckiego i Rybickiego, a zwłaszcza ta
pierwsza, mając dwoje dzieci,poszła do Czerwińskiej^
w towarzystwie tej drugiej, by zagrzać jedzenie
ola dzieci, a Rybicka, by zapoznać się z Czerwińską
i dowiedzieć się czegoś o miejscowych stosunkach.
E, panowie moczygęby. Zamiast wziąć się do
obmycia, do oczyszczenia, to chwyciliście za flaszkę.
Ładne- rzet-zy,
. ~r Ojciec nie wie, że spiritusem dezynfekuje się
nawet^ największe rany? — odpowiedział zapytaniem
Romek, który wraz z Sawickim również wszedł do
iżby.
Sawicki nie dając się pozbawić głosu, mówił
dalej
L
(Ciąg 'dalszy nastąpi)
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,, Nie chcemy wojny z Rosją" p i #
Były minbter spraw za£ran;cznych
Anglii Anthony Eden Zamieścił w po
czytnym tygodniku „Colliers“ artykuł
P. t. „Nie chcemy węjny z Rosją", w
którym oświadcza m. in.:
„Trwała i konstruktywna zgoda
'rzęch światowych mocarstw Jest^ jedy
ną podstawą,' na której wszyscy może. r ly osiągnąć jakiś postęp.' Ta jednorić
:cst nam wszystkim potrzebna, zarówno
Anglii, jak i Związkowi Radzieckiemu,
a Związkowi Radzieckiemu tak samo, iak
i Stanom Zjednoczonym i Anglii. Wieł u ludzi żyje w przekonaniu, że poten
cjał wojenny i przemysłowy Niemiec
został tak dokładnie zniszczony tym ra; em, że Niemcy nie .mogą być więcej
r roźbą dla pokoju. Nie podzielam tego
/ stanowiska i raczej jestem zdania, że

zapaleni hitlerowcy przygotowują się do'
odwetu z powodu niezdolności aliantów
zadecydowania o przyszłości ich kraju,
który jest*"sercem zagadnienia europej
skiego. Prawdą jest że mimo popra
wienia się atmosfery na konferencji parysk ej, świat aliancki ciągle znajduje
się rooza s,r?rą zgodnej pracy. Czterej
ministrowie ■spraw zagranicznych muszą
trwać przy swym żądaniu. Kiedy się
skończy konferencja pokojowy w Pary
żu, muszą oni zająć się wspólnie rozpa
trywaniem kwestii Niemiec i Austrii.
Trzeba zaznaczyć, że ciało tak duże

Nieinty powinni pamiĘtai własnym
DsiMiziiistwie

Rest sig j?st wariatem

./ przejąć żę wariata udawał na procesie w
; nrymberdze. Jego obrońca wniósł o zbadanie
,s =inu umysłowego Hessa, co sąd uwzględnił,
yckiatra sądowy przedstawił we wtorek .wy
ki swyhc badań, przy czym stwierdził, że
l ess nie jest chory umysłowo i był zdrowy w
chwili popełniania czynów, za które odpowia
da teraz na ławie joskarżonych.

*
To, że Hess nie Jest wariatem, wiedzieliśmy
i>ż dawno. — Jest natomiast łotrem z pod
ciemnej gwiazdy i skończona kanalia.

; Wyrok na rodzinę Goebbelsa
E r b a c h, (ZAP) — Czworo krewnych byl go ministra propagandy Gobbelsa, którzy a*
I ywali jego brata Konrada przez rok w górs iej chacie, zostało przez sąd wojskowy w
bibach skazanych na karę więzienia od 40 dni
do jednego roku.

N o w y J o r k . (PAP). Orgatuzacja
społeczna „Rebuilders of Poland" zor
ganizowana przez postępowych przemy
słowców polskich w Detroit i w stanie
Michigan, rozpoczęła w porozumieniu
z centralą UNRRA w Waszyngtonie
subskrypcję wśród Polonii detroickiej
na .zakup koni dla kraju, Konie te, któ
rych koszt wynosi 100 dolarów za sztu
kę, będą transportowane do Polski na
kosz? UNRRA i przekazywane następ
nie prże.z delegata ministerstwa rolpicWa adresatom. Akcja „Rebuilders of Po-

Miesięczny a b o n a m e n t „ G ło s u

P o m o rz a "

k o s z tu je

ł a n i e j , a n iż e li byś k u p o w a ł g a z e fę c o d z i e n n i e ,
zatem dziś je s z c z e z a a b o n u j p is m o w a d m in i
stracji, u kobiet ro z n o s z ą c y c h g a z e tę , lub na p o c z c ie .

Jepublika, w której mąż zastawia żonę w lombardzie
; ' Tajemnice Liberii są jeszcze ciągle niezbadane
Jedynym autonomicznym"państwem murzyń
skim świata jest Liberia. Egzystencję swą reublika ta zawdzięcza filantropijnemu odrucho
wi obywateli amerykańskich, klórzy, pragnąkwidować u siebie niewolnictwo, przesied. li część murzynów amerykańskich do Afryki,
okolice ujścia rzeki Me&urado.

wszelkie placówki urzędowe. Nieróbstwo pod
niośli do godności ideała, a cywilizację ich symbolizował jedynie język angielski, pizede
wszystkim ubiór składający się 2 fraka, cyliu*.
dra i wielkiej ilości orderów.

\ Mimo nieprzychylnego klimatu wilgotnego
^ gorącego — w którym od maja do oaździer;a padają niemal bez przerwy deszcze mała
Jo n a rozwinęła 6ię wyjątkowo pomyślnie.
. yzwoleńcy wykarczowali . znaczny 6zrolt
uszęzy aa wyżynie Mesurado, założyli miasto
'onrowif, poczem opracowali własną konsty-

Chociaż Liber/ia obfituje w koprę, kakao „i
kawę, należy do najurodzajniejszych krajów nakuli 'ziemskiej, a wnętrze jej kryje wielkie bo
gactwa w postaci złotą i diamentów, — repu
blika ta stałe boryka się z finansowymi tru
dnościami, które zmusiły ją do podporząd
kowania 6:ę wpływom bankierów z Wallstreet.

Według • konstytucji tej jednak uprawnienia
ywatelskie przysługiwały jedynie potomkom
'zynów amerykańskich. A i prawa tego zrnr\a bezwzględny użytek.
Półtoramilionowa ludność tubylcza była
oLtośaie wykorzystywana przez 15 tys. wy
emancypowanych przyby6zów4 którzy obji4

jak Zgromadzenie ONZ nie bardzo może
pomóc w akcji ustalenia pokoju."
Jednakowoż Eden podkreśla dalej,
że należy wykorzystać ONZ, którą do-'
tych cza« noAugiwano się dla celów ra
czej negatywnych, w najgorszych roz
miarach.
'
' „ Analizując stosunek Związku Radziec
kiego do swych sąsiadów, Eden. wskazu
jąc na niesłychanie niszczycielską inwa
zję niemiecką na terenie Zwisz’-’! Ra
dzieckiego, stwierdza, że „dążność Zw ązku Radzieckiego do bezpieczeństwa jest,
moim zdaniem, dobrze uzasadniona.“

tyjskich, ma jakąś nadprzyrod oną wła
dzę nad amerykańskim korpusem dyplo
matycznym."

J ittim mpedtba u „Diłtator' CbspUaa
- B e r l i n . (ŻAP) — Jak można było tęgo
o rz:T-Vrć,
chopinowskiego Hlmu „Dyktator*', będącego satyrą n3 reżim hit
lerowski, zostało niechętnie przyjęte przez lu
dność niemiecką. Charakterystyczną była opi
nia krytyka pisma „Tagesspiegel*', który napi
sał, że choć przy niektórych scenach trudno
się powstrzymać od śmiechu, to jednak histo
ria hitleryzmu była dla Niemców zbyt ważną
rzeczą, aby mogła wywoływać wesołość. „Ty
le nas to kosztowało— tłumaczył krytyk — że
jeszcze nie umiemy ocenić satyry. To też u nas
film ten powinien być wyświetlany później —
znacznie później!*'

organizują pom oc dla kraju

Zachęć więc j Twoich znajomych do abonowania!

Murzyn — murzynowi nierówny

b. minister Eden

Przemysłowcy polscy w Dełroił

PODOBA Gl SIĘ HASZE PISMO?
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A o woiskacti Andersa

N o w y J o r k . (PAP), Ira Hirschman,
generalny inspektor dla spraw specjał-,
nych UNRRA, oświadczył w audycji ra
diowej, występując w zastępstwie dy
rektora generalnego UNRRA La Guar-.
dii, że jednym z nąjprzykrzefczych dpP r a g a . Rada narodowa miasta Liberda
v.'odćw
odradzania się faszyzmu w Euro
w Czechach północnych wydała rozporząd/erie, na mocy którego wszyscy miejscowi fck*ra« pie jeśt uzbrajanie żołnierzy ArLdersa
t y w wieku od lt) lat wzwyż- muszą bezwarun p*zez władze* brytyjskie., „Żoln’erze ci,
kowo zwiedzić wystąwę niemieckiego bijba- wychowani uf duchu tyranii i eksploa
rzyśstwa oraz miejsce kaźni, mieszcząca się w tacji ludu polskiego, stanowią armię dla
mieszkaniu b. przywódcy niemieckiego sądec prófaszystowskich feudalnych panów na
kiego Henleina, Niemcy, którzy nie wyttażą się wygnaniu" — oświadczył Elirschman.
potwierdzeniem, że zwiedzili wystawę, będą
Wyraził on dalej przypuszczenie, że
ukarani. (PAP)
Anglia ma zamiar posługiwać się tą
armią, Zdaniem Hirschmana, „anj Sta
ny Zjednoczone, ani Anglia nie przepro
N o r y m b e r g a . (ZAP) — Po „ucieczce'* wadzają zniszczenia hitleryzmu w Euro
riwioUa Hessa do Anglii Hitler ogłosił go wa- pie, a garstka aroganckich i zarozumia
r afcm. Zastępca luchrera widocznie tym tak łych arystokratów — urzędników bry

- -
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W szponach kapitału

W roku 1933 Liberia uzyskała pożyczkę w
wysokości 5 mil. dolarów od króla, kauczuko
wego Firejiooe^ą wzamlan za rconopor eksplartecj; <!-- ’.v kauczukowych. Od tego czasu kon-cem Firet;one'a'sprawuje właściwie n:eoficain„ r— :u, z, którego C2erpie kolosalne
P'an*ac;'3 koncernu liczą ponad 7 miLonów
drzew Kauczukowych. Tysiące murzynów zmu
szą się w nich do nowoiniczej pracy w jaknaj*

land" spotkała się z żywym zanteresowraniem Polonii w stanie Michigan.

Klasyfikowanie Niemców
S . t u t t g a r t . (ZAP). Wszyscy Niemcy w
amerykańskiej • Strefie okupacyjnej otrzymają
karty rozpoznawcze t odciskiem palca i foto
grafią, na których uwidoczniana będzie decy
zja komisji denazifikacyinej, czy właściciel
karty rozpoznawczej uprawniony jest do pra
cy jako robotnik, czy też może być zatrud
niony na lepszym stanowisku.

1060z ilitli 12.010lamwii
K a 1k u t a. (SAP) — Jeszcze nie - została
ustaloną dokładna liczba zabitych i rannych
podczas ostatnich rozruchów w Kalkucie. Pier
wsze cyfry, podane przez koła oficjalne, okra
ślaią liczbę zabitych ua 4.CG0, a liczbę ran
nych na 12.000.
Życie w mieście pbwoli wraca do normal
nego stanu. Tramyaic i autobusy zaczęły kur

okropniejszych warunkach klimatycznych, PlanT
lacje leżą albowiem w wilgotnej i gorącej stre
fie przybrzeżnej.

Niewolnictwo
Wygląda, to na ponury dowcip, nie państwo,
które założone zostało jako azyl wolności,
którego nazwa tylko oznacza wolność, do
dziś eszcze toleruje niewolnictwo, Spoytkamy
je w Liberii w najprzeróżniejszych postaciach.
Na powszechn:e;3żym jest system zastawni
czy według którego „czarny brat" ma prawo
z. sta wić swą żonę czy córkę iak pierścionek
w lombardzie. Ponieważ przeważnie nie stać
go na wykup fantu, kob eta idzie na licytację.
Przeciętna cena wynos: 6 funtów.
Na wybrzeżu kończy się cywilizacja
Rozplanowana z rozmachem stolica repu
bliki Monrowia liczy-6000 mieszkańców.-Wobec
slałych pustek, w kasie państwowej miasto to
jest wyjątkowo zaniedbane. Oprócz, kilkędzie6 ęclu nowoczesnych i to z zasady niewykoń
czonych gmachów zbudowane jest z krytych
fa’rs.ią b '-ą ba-?’ ' ; r rerąźkwie brudnych
-ceat Łuby u ^ u . v.
^ u..ce porasta trawa,
zaraz za miastem rozpocz^mają się bezdroża.
Jedynie do plantacji Firestone‘a można s.ę
dtotać wygodnie autostradą, reszta dróg to

B e r l i n . (SAP) — Berlinczyków, którzy
wolne godziny chcieliby spędzaćjjjL podmiej
skich parkach i lasach, spotyka ciężki zawór1
Jeden z nich oburza się w „Berliner Zóitung
ze po przyjeździe na dworzec poczdamski zo
stał razem z innymi ped pozorem zbadana
dokumentów zabrany do urzędu pracy, a stam
tąd „kobiety, dzieci, starzy i młodzi, chor/
i inwalidzi zs’adowsni na samochody ciężaro
we wśród nieuprzejmośći urzędników i znacz?
cych uśmiechów ludności Poczdamu ‘ zosta1
zr.wictleni na stadion portu lotniczego, gdziedo późnego popołudnia trzeba było uprzątać
gruzy.
Skąd ma zarząd Poczdamu praWo obiabowywać obywateli Berlina z wolności?- — pyt*
oburzony Eerlićczyk. Zapomniał, że to „obr-?
bowywanie z wolności" lo „cnota" wszystkie
Niemców.
. .

m u o wiwi? is
Wspólne rete — różne drogi ktf socjalizmowi.
L o n d y n . .(SAP). „Paily Herald” podaje
tąkst rozm owy Generalissimusa Stalina z Mor
ganem Phillipsem sekretarzem Partii Pracy,
który parę tygodni temu był w Moskwie.
Stalin podobno .pow.iedziah , Dwie są dro
gi które prowadzą do socjalizmu: angielska i
radziecka. Metoda radziecka ie?t krótsza, lecz
trudniejsza, metoda angielska — parlam en
tarna, lecz za to jest .dużo d łu ż sz a ",
W edług PhiKipfca Generalissimus Stalin po
wiedział też, że Anglia i Związek Radziecki,
dwie największe potęgi świata, idą k iP s o cjalizmowi, mają te samo cele i wobec tego dziw
nym byłoby, gdyby między tymi krajami, n.e
było przyjaźni.

Podłóż M rłi Swiala no żaglowni
P a r y ż . (PAP). Pięciu Duńczyków
szyło w środę z Bc*'ogne na małym, statk i
żaglowym pod nazwą ,,Latający- Duńczyk" w
podróż dookoła świata.

o m i n „ ra i
B e r l i n . (ZAP). Sojusznicza Rada
Kontrolna podpisała 20 bm. ustawę nr.
34 o rozwiązaniu Wehrmachtu. Ustawa
ta zo-stanie ogłoszona w dniu 26 bm. i
gwarantuje zlikwidowanie we -wszyst
kich strefach okupacyjnych wszystkich
urządzeń militarnych, u.rżądzeń szkole
niowych, organizacyj półwojskowych,
krótko — wszystkiego, co mogłoby do
prowadzić do utworzenia nowej niemiec
kiej, siły zbrojnej.

P lM i HKHfłj i „laiiBu
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>i mm

M o n a c h i u m . (SAP). Dr. Anton ’Christ
kolegą pułkowy Hitlera z czasów pierwszej
wojny światowej, opowiedział przed sądem
specjalnym dla spraw oczyszczenia żyda pu
blicznego z hitleryzmu w Monachium o pew
nych szczegółach życia frontowego póżme;szogo „Fuhrera".
„Hitler nie przebywał nigdy w /ziemian
kach frontowych, był cały czas w sztabie pul-'
ku. Żelazny krzyż 1 k lasy, otrzymał jedyn
za pracę w administracji pułkowej" — ze
znał Christ. Pikantnym szczegółem jest, że
odznaczenie swoje otrzymał Hitler na. wniosek
niemieckiego oficera z pochodzenia Żyda, Hu
go Guttmana, któremu nadskakiwał tak długo,
póki nie otrzymał upragnionego- orderu. Cho
ciaż żołnierze z poza frontowych formacji i
służby pomocniczej mieli dziesiątki okazji, .by
zgłosić się na front. Hitler nie skorzystał-nig
dy z podobnej sposobności.

wąziutkie, przebite w dżungli ścieżki, .który:r
przebycie jest prawdziwą męką.
Dżungli tej cywilizacja nie tknęła 1 jeszer
w ogóle. Akcja misjonarzy kończy się na skri
ju „Buszu". Wewnątrz jego tłumy murzynópo staremu tańczą wkół ognisk i składają of.a
ry na ołtarzach b-ogów.
W ielkie mocarstwa walczą o wpływy

To malutkie i dotąd leszcze niezbadan
państewko od dłuższego • czasu jest iuż przed'
miotem rywalizeji walczących tu o wpły.%;
mocąrstw.
Mimo, że ławice piaskowe ! mangarowo b
gna utrudniają wdełkim parowcem oceaniczny
destęp do jej brzegu, L ber a posiada wielv
znaczenie strategiczne dla komunikacji z p
łudniową Ameryką i przez Przylądek Dobr«=*
Nadz:ei i z Indiami.cży Bliskim Wscodem,
Dlatego też Anglia chciała obsadzić jej wy
bjżeżc w roku 1910. Na przeszkodzie jedna1
stanęły wtedy Stany Zjednoczone A. P.
Od tego czasu datuje s;ę infiltracja amer
kańskich-inżynierów lotDików. W roku ’10 tow. Pan-Americain-Lines uzyskuje przy w
ra zaloł ?n e na t e e n e L v o-: i szeregu lo‘
\X 19 .2 roku p.źed m e.uudmi Monrowu p
wiają się amerykańskie transportowce, a kopus desantowy obsadza stolicę miniaturowa
republiki,

.
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BilTO
R-domrozwijażydaiłottwego
wpowinie

Z Ziem O d z y s k a n y c h
Ogólnokrajowy zjazd Izb Przemysłowo-Handlowych
:
w Szczecinie .
S z c z e c i n (PAP), Dnia 17 sierpnia
' ■'"począł s ę w Szczecinie ogólnokrajo
wy żjazci I 'b Przemysłowo-Handlowych.
Na cbrady przybyli: wojewoda szcze
ciński płk. Borkiewicz, poseł do KRN
M. Arczyński, przedstawiciele Minister
stwa Ziem Odzyskanych, MinisterstwaAprowizacji i Handlu, Ministerstwa

KWIDZYN
Z listów do Redakcji

Nieładnie!
Pomimo że nie posiadam zdolności dzien
nikarskich, ośmielam się zwrócić do Szanownej
Redakcji z prośbą o umieszczenie w naszym
poczytnym piśmie niżej podanej wzmianki;
Czytamy pierwsze wyniki zbiórki na Pom
nik Powstańca Warszawy,
zorganizowanej
•rzez OM TUR w całej Polsce. W 'tych cpra• czdaniach widzimy wymowną ofiarność i zro
bienie naszego społeczeństwa, które docenia
Tintar bohaterstwa i poświęcenią Powstań-

LOSY

~

chi I. Klasy Loterii Państwowej
j u ż n a d e s z ł y i są do
nabycia w K o l e k t u r z-e

i ildana Wawera, Kwidzyn, llaja 3?

Przemysłu oraz prezesi i dyrektorzy
Wojew ódzkich Izb Przemysłowo - Han
dlowych. W konferencji wcięli nadto
udział kierownicy ekspozytur Izb Prze
mysłowo-Handlowych. Zjazd uchwalił
szere^ rezolucji, związanych z rozwojem
prze:Vob;orstw prywatnych,

ców Warszawy, chcąc utrwalić ich nieśmiertel
ną chwałę. Dlatego wypadek, jaki się zdarzył w
cęasle zbiórki w Kwidzyniu, jest godny poża
łowania. W tej akcij OM TUR‘owej polowa
liśmy także na miejscowe , grube ryby1' i no
wobogackich, którym pomogła do fortuny zdo
bycz wojenna na Ziemiach Odzyskanych. I tu
spotkało nas rozczarowanie -ze strony tych
nowobogackich, którzy w pierwszym rzedzie
powinni zawdzięczać swoją egzeslencję tym,
co ginęli na barykadach wolności. Taki wła
śnie brak zrozumienia okazał właściciel cu
kierni „Ziemianka", dla zbankrutowanych zie
mian w Polsce demokratycznej. Otóż pan icn
slrci^nis się oburzył, że zadużo budujemy pom
ników, a na taki cel niema pieniędzy. To też
radzilibyśmy obywatelowi „Ziemianki" zmiesić
arystokratyczną taktj-kę i podchodzić do podobnch zagadnień z mniejszym egoizmem.
Podobnie zachował się właściciel „Polo
nii",
•
Uważamy, że ci panowie się nie umawiali
nr tuki opór, są przecież konkurentami i żyją
dobrej przyjaźni, dlatego wypadek ten jest
chs: s klery styczny, -Ob. Karpińskiemu do pcwnrgo stopnia wybaczamy, albowiem naogół do
spraw sprzecznych podchodzi 'dość przychyl-

G d y n i a (PAP). Od kilku dni nad
chodzą do Gdyni transporty jaj z prze
znaczeniem na eksport. Jaja s k ł a d o w a 
ne są w komorach cfiłodni portowej. Po
nadejściu całej partii ’ (około 30 wago
nów) i przesortowaniu, jaja' będą wy
słane statkiem do Anglii. . Eksport ten
będzie miał charakter wymienny.

nie. — Tutaj nie wiemy, co mu się stało!
Z socjalistycznym, pozdrowieniem
„Wolność"
Mieczysław Borowski,
Kwidzyn

Zawody kolarskie

Życie młodzieżowe w powiecie, słuip"4
śkim rozwija się pomyślnie. Z inicjaty
wy OM TUR — najstarszej na terenie
Słupska orgąnhacji młodzieżowej — po
wstały na terenie Słupska świetlice mło
dzieżowe. Podobne świetlice młodzie
żowe istnieją także na terenie wsi,
W Ustce (Postomin) czynny jest teatr
amatorski, zorganizowany prze2 OM
TUR, który występował już kilkanaście
razy przed miejscowym społeczeń
stwem. OM TUR posiada dwie włą$ne
drużyny piłki nożnej, drużynę piłki ko
szykowej, siatkówki, tenisiT j, ping-pongu.
Obok OM TUR żywą działalność
przejawią, słupski ZWM.
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W a r sza w a. (ZAP). Zarządzeniem
Ministrów Administracji Publicznej i
Zjepi Odzyskanych, ustalono w brzmie
niu pilskim nazwy i pisownię miejsco
wości na obszarze województwa szcze
cińskiego: (w nawiasach na2wy niemieck e ) : Choszczno (Arnswalde), Poł
czyn Zdrój IBadPolz'n),Białogard(Belgard^, Bobolice. (Bublitz), Bytów (Bu
tów), Kamień Pomorski (Cammih i. P.),
Wałcz (Deutsch Krone), Drawsko (Dramburg), Złocieniec (Fałkenburg), Złotów
(Fiatów); Goleniów (Gółlnowj, Gryfice
(Greifenberg),' Gryfino (Greifenhagen),
Chojna. (Konigsberg Nm,), Koszalin
.(Kosi m), Łoncz (Labes), Lipiany (Lippehne), .Nowogard (Neugard), Dębno
fNeudamm), Nowe Warpno (Ńeuwarp),
Szczecinek' (Neustettin), Popce (Pólitz),
Pyrzyce (Poritz), Resko (Regenwalde),
Resko-Wieś (Riefzig), Darłowo (RiigenJak ^ powższego wynika. Rząd zrobił wszy walde). Miastko (Rummehburg), Świd
stko, aby nie obciążać świadczeniami tych. rol
win fSchiyelbein), Sławno (Schlave|,
ników', którzy istotnie z uzasadnionych przy
czyn nie mogą świadczyć. Wszysyc inni win Człuchów (Sfolp), Świnoujście (S.wineni wykazać swe obywatelskie stanowisko, nie miinde) i Wolin (Wollin).

II. K. S. Błyskawica — Kwidzyn
organizuje w dniu 1 września 19*'6 r.
zawody kolarskie na stadionie spor
towym w Kwidzyniu, dla sto uahzyszonych i nic stowarzyszonych ko
larzy, oraz sympatyków sportu ko
larskiego pow. kwidzyńskiego, o ty
tuł mistrza kolarskiego w Kwidzy
niu.
Dystans 50(1 m i 10 km.
Zapisy przyjmuje Referat WF i
P\Y w Starostwie Powiatowym, Ref.
Wojsk, w Kwidzyniu, codziennie od
godz. 8 do 15 ■— dP .dnia 30. 8. kr.
w łącznie.
Wpisowe 20 zł..

W ażne d la ro ln ik ó w
Jeszcze o świadczeniach rzeczowych
będą zńiegłe świadczenia, rzeczowe ściągnięte
Wiadomość o zniesieniu przez Rząd Je 
w terminie;,
dności Narodowej obowiązku składan a świad•do dnia 1 grudnia 1946 r. żyto, pszenica,
„ eń rzeczowych przyjęta została przez n^sze
:ęczm:eń i owies, zaś do dnia 1 listopada 1945
. Inictwo 'jako sensacla. I nie dziw, że część
ziemniaki i.w arzyw a. .
yołeczeństwa przyjęła tę wiadomość z niedo
Zobowiązany ma również prawo w razie
w ierzaniem/'inna nawet ze złośliwą iron ą, bo
braku zalegającymi zbóż oddać świadczenia w
th o się to przecież w okresie kiedy slysześmy z wszech stron alarmy o grożącej 'Eu.orCe życie i to jak następuje:
z a 1 kg pszenicy^ 1 8 kg żyta,
światu klęscee głodowej. Prziżykśor' jednak,
za 1 kg jęczmienia 1 kg żyta,
'•zednowek, głodu jakoś nikt w Polsce nie
za 1 ;kg owsa 0 9 kg żyta.
uznał,
Wiemy, że plaA dostawy św: idezeń rzeczo
nych został wykonany w skali państwowej
y 60-h
*
.
'
Nie wtajemniczonym wydawać by się mo■io, że nad całą sprawą postawiony został
zyżyk. Tak jednak nie jest. Należy przypoil
• nieć, że nadszedł termin p re k iu .rn v , 15. S.
i . ) r., kiedy to rozpoczyna się ściąganie zaleOstatnie zarządzenie Ministra Apro
._iości w ziemiopłodach. Dekret bow:em o zn.e- wizacji i Handlu w sprawie handlu zwie
eniu świadczeń rzeczowych na rok gospo
darczy 1946-47 nie zwalnia z obowiązku odsta rzętami i mięsem, wydane w dniu 2 bm.
ny świadczeń za lata ubiegłe, or-^z świadczeń ułatwia w znacznej mierze przeprowa
' mieku i nręsie.- Rząd posżedl jednak dale] dzanie transakcji między Sprzedającymi
umorzył zaległości w obowiązkowych dosta a kapującymi.
wach- z roku gospodarczego 1944-45 calkow.*
Zarządzenie to wydane zostało na
e, a z roku gospodarczego 1945-46 z w ydał
okres przejściowy, aż do czasu wydania
em zaległości w życie, pszenicy, jęczmieniu,
odpowiednich przepisąw, regulujących
wsie, ziemniakach i warzywach.
te sprawy i brzmi następująco:
Umorzono również zaległości w wymienlo§ 1. Znosi się wszelkie, ograniczenia
^cb wyżej ziemiopłodach z gospodarstw:
terenowe
odnośnie zakupu i transportu
^ l) o powierzchni -do 2 ha; 2j wszystkich go•j>darstw pozostałych w .'wykonaniu dekretu zwierząt rzeźnych i mięsa dla osób fi
1!\VN z dnia 6 września 1941 o przeprcnvadze- zycznych i prawnych, posiadających
u reformy rolne;; 3) osadniczych na Ziemiach uprawnienia przemysłowe.
dzyskanych; 4) zniszczonych wskutek dzia§ 2. Zwierzęta rzeźne, mięso i jego
ń wojennych, klęsk żywiołowych przepędem
przetwory przewożone bądź na rachu
•■•■dla Ud., Tu jednak musi nastąpić indywidune stwierdzeń e przez Pow. Radę Narodową nek Funduszu Ąprowizacyjnego, bądź
rat w zbiorach conaimniej w 50'>.; 5) użytko- na rachunek własny osób fizycznych lub
anych przez-repatriantów ; 6) reszlówek Zw. prawnych z zachowaniem obowiązują
rmopomocy Ghłopskifej i 7) należących dp cych przepisów nie mogą podlegad skon
iiyiucji społecznych i użyteczności publ.cznej fiskowaniu przez organa
administra
az tzwr. majątki fabryczne,
cyjne.
,
We wszystkich pozostałych gospodarstwach

czekać na nacisk ze sfrony aparatu poborczego. gdyż uniknie się przez to piepotrzobnych
zgrzytów, zaoszczędzi czasu i kosztów. Spraw
ność ściągania tych resztek zbóż należących
Państw u, a w. szczególności warstwom pracu
jącym, zależeć będzie od tego. z jaką energią
i o ile rzeczowo zabiorą się do tej akcji Po
wiatowe i Gminne Rady Narodowe, Związki
Zawodowe i Partie Polityczne.

Niemka — oszustka
chciała łęczyc Polakow

C h o r z ó w (PAP)/. Katowicki Sąd
Okręgowy na sesji wyjazdowej w Chot zowie skazał niejaką Marię Mutz na 6
lat -więzienia. Mutz celem_prowadzenia
destrukcyjnej ro.boty wt Pohce, złożyła
w Polskim Komitecie w Ischltu własno- *
ręc2nie napisany życiorys i podrobione
dokumenty, jak:, zaświadczenie dziekana
wydztiału lekarskieg'o na uniwersytecie
Aprowizacji i Handlu z.dnia 19 marca w e : Wrocławiu z datą. 30. 12, 1941, a fi1946 r. w sprawie organizacji, upraw kcyjnym dopiskiem gauleitera śląskiego,
nionych dp zakuipu w wolnym handlu który jej groził obozem, o ile nie zmie-j
zwierząt rzeźnych i ich przetworów (Dz. ni swych poglądów ;poptycznych, oraz
dokument 2 gestapo, zabraniający Mutż
Sw. Rzecz/ nr. 7, poz. 28)’.
' § 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi W wykonywania praktyki lekarskiej, a to zracji jej politycznego nastawienia. Na .
życie z dniem ogłoszenia.
podstawie tycfy zaświadczeń Komitet
Polski nie tylko ułatwił Mutz przyjazd
do Polski,'ale poparł ją w poszukiwa-.
Mutz rozpoc/i - *41
praktykę lekarską w Chorzowie, gdzie
ją z miejsca zdemaskowano jako, nie
miecką oszustkę j skazano na 6 latV

Najnowsze zarządzenie

w sprawie

§ 3. Uchyla się zarządzenie Ministra

DZIEDZINY WYNALAZKÓW

lisim i i

Isoigizaiji w PaSilw. MlĘl
M imów i Mm ftliioyft
W a r s z a w a,

23. 8.. Państwowe

organizowaniu. Według projektu ze znajdują
cych się na Ziemiach Odzyskanych 4,200 trak
torów, 4.000 ma przejąć Państwowy Zarząd
Nieruchomości Ziemskich, 200 — spółdzielnia
„Samopomocy Chłopskiej”.
Na dawnych ierenach 300 traktorów i 30
stacji traktorowych ma być przekazanych
spółdzielniom „Samapomocy Chłopskiej" w po
wiatach zniszczonych. Pańśtw. Przedsiębior
stwo Traktorów i Maszyn Rolniczych ma za
chować nadzór ogólny,

Wykorzystanie energii słońca dla celów7przemysłowych Z Pomorza
Niedawno zmontowano w Taszkiencie naj
miększą na świecie aparaturę, wykorzystującą
ergię słońca dla celów przemysłowych, ApaIgra została zainstalowana w niedużej fayce konserw. Autorem konstrukcji jest inży?t hiszpański Frederłco Molero, pracownik
nergetycznego Instytutu przy Akademii Nauk
. RR. Prace nad projektowaniem helioapaury i wykonaniem konstrukćji trwały kil; la U
Największe z istniejących zwierciadeł para
dnych, stanowiących g'ćwny elemc-t hearatu, znajdowało się w Ameryce i mla o
.yierzchnię równą lfi ję, kwa Zwierciadło
, ‘ńskiego aparatu jest znaernie większe,
ma bowitm powierzchnię 50 m. kw. Wykonane
jest ono z posrebrzanej płyty szklanej, zgiętej

pa zimno. Do zwierciadła przyłączony jest ko
cioł. Przy skierowaniu zwierciadła w stronę
słońca w kotle powstaje już po upływie 3 mi
nut para o ciśnieniu 4 atmosfer. W ciągu go
dziny kocioł wytwarza ponad 50 kg pary. Ru
ry przekazują parę do 2 kadzi, w których wyra
bia się konserwy.

Przeds.

Traktorów i Maszyn Rolniczych ma ulec prze-

IWWlhuijyi;
w B ydgoszczy

ża mało! Za chęć prowadzenia ro
boty destrukcyjnej — stryczek*

Słan zagospodarowania
przemysłu prywatnego
na Wybrzeżu
Na podstawie sprawozdań,
nadesłanych
przez prywatne przedsiębiorstwa przemysłowe,
Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdyni przed
stawiła dane statystyczne, obrazujące przybli./
żony •poteacjał gospodarczy przemysłu m ły n ar-^
skiego, konserwowo-rybnego i chemicznego wo
jewództwa gdańskiego. Z danych tych wynika,iż przemysł młynarski posiądą na Wybrzeżu
58 przedsiębiorstw, znajdujących się w rękach
właścicieli prywatnych. Przedsiębiorstwa te po
siadają 210 pracowników. Obroty za lipiec wy
nosiły 1,5 mil, złotych. '
'
Przemysł rybny, znajdujący się w rękach
prywatnych, zatrudnia 21 zakładach 276 p ra 
cowników, Zdolność produkcyjna zakładów wy
nosi około 1500 ton ryb solonych i wędzonych

W nadchodzącą, niedzielę, dnia
2-5 bm. odbędzie ęfę w Bydgoszczy
Wszystkie dane przemawiają za tym, że po
zjazd How stańców Wielkopolskich
dobno helioaparaty mogą mieć szerokie za
—• z r. 1918—19 połączony z uroczy
stosowanie. Odnosi się to zwłaszcza do miej
stym obchodem pamiętnej rocznicy
scowości, w których jest dużo słonecznych dni
powstania i poświęceniem grobu Nie.
w roku.
miesięcznie. Obroty za lipiec wynosiły 16 mi
znanego Powstańca.
lionów złotych.
. '
Obecnie heliogrupa, powstała przy Insty
Zjazdowi przyznano zniżki kole
Przemysł phemfezny: przedsiębiorstw 2!
tucie Energetyki, pracuje nad wykonaniem
jeszcze większej konstrukcji helioaparalury, jow e w wysokości 60 w drodze po pracowników I9i. Obroty ca. 4 milionów zło
wrotnej.— Kwatery i treściw y obiad tych miesięcznie. (PAP)
aniżeli zainstalowana w Taszkiencie,
zapewniony,
• -
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Historia
Prezydent Mówiński
opuszcza zajmowane stanowisko
Jak się dowiadujemy z wiarogodnęgo źrótla prezydent naszego m astd.ób Mówiński, w
•"ab iżsżym czasie opuszcza zajmowane sta 
rów,isko. • .
'
Następcą prezydenta Mów ińskiego. mg byt

starosta Szubiński.
— Właściciele nierncnomościf Przypomina
my;, że termin do składan a wniosków o-pożycz■ ę na remont nieruchomości prywatnych upływawnioski należy natychmiast składać w Stowayszcniu, ul. Ogrodowa 19.
— Zapisy do G iscazjam Hindtowego w
'mdziądzu. Niniejszym podaje się do wiano'ości, że sekr^t-ar at'GinHiMz um. Handlowego
-rzy muje cedź ennie w godz. od 11—12-ej*zap sy do 1-ej klasy g mnazjum dla kandydatów
w wieku- przepisowym i na kursy (semestralne)
Cimn. Handlowego kandydatów, którzy ^prze
kroczyli 18 lat życia i mają ukończone naj
mniej 7 ki. szkoły powszechnej.
WYPADEK MOTOCYKLOWY
W dniu wczorajszym w godzinach popoudniówyęh uległ nieszczęśliwemu wypadkowi
na szosie Kwidzyń— G ardeja dyrektor RTPD
tc w. Klinikowskf. Wypadek spowodowane zo
stał defektem w, sprzęgle motocyklu, któregr
Kr&fowcą był ob. Formaniew:cx. Dyrektor Klieikowski ma złantaną rękę; ob. Formaniewicz
zaś odniósł lżejsze obrażenia.

CZEKOLADA DLA DZIECI
Komunikat Wydz. Aprowizaji i Handlu nr 178
W dniach od 24—29 sierpn; br. będzie wydwana we wszystkich sklepach Grudziądzkiej
Spółdzielni Spożywców na k-r-y *t inies-iąca
sierpnia br. czekolada po 1 tabliczce dla kate
gorii ,.D" na odcinek nr' 8. Cena 1 tabliczki
czekolady wynosi z* 28.35, — -Czekolada, n.t
iOdbrana V terminie, przepada.
PODZIĘKOWANIE
Miejski Komitet Opieki Społecznej składa
serdeczne podziękowanie właścicielowi „Ga
stronomii1', ob. Dzierzęckiemu, za ofiarowaną
z biletów wstępu kwotę 7200 zł, którą prze
znaczono na otwarcie Kiłchi Ludowej,
DOŻYNKI W SZEMBRUCZKU
Jak jutż donosiliśmy, kierownictwo ośrodka
rolnego RTPD w Szembruczku urządza w nie
dzielę, dnia 25 bm., uroczystość „Dożynek”.
Na program uroczystości złożą się mile niespo
dzianki dla dzieci, przebywających na kolo
niach.
Kierownictwo kolonii zachęca rodziców,
których dzieci przebywają w Szembruczku, do
wzięcia gremialnego udziału w uroczystości.
Informacyj co do środka lokomocji udzie
la biuro RTPD, Kilińskiego 7.
v

ZAMKNIĘCIE KOLONII LETNICH
W WYDRZNIE
W dniu 25 sierpnia o godzinie 16-tej na
stąp; uroczyste zamknięcie Koloniii Letoiei dla
dzieci szkolnych w Wydrznie (3 Jem obok Ła
sina). W części oficjalnej uroczystości zosta
nie wygłoszony krótki referat Lekarza Naczel
nego Ubezpieczalni Społecznej, ob. dr Micha
łowicza w przedmiocie:", Wiadomości o kolo
niach leczniczo-wypoczynkowych dla dzieci
szkolnych — ich znaczeniu i wynikach". Rów
^i.eż zostanie wygłoszone krótkie sprawozdań.e
■i akcji kolonijnej.
Imprezy j inne mJe niespodzianki' zakończą
tę uroczystość.

W związku z powyższym uprasza się rodzi
ców o wzięcie udziału w uroczystości,
SPORTOWCY GRUDZIĄDZCY
PROSZĄ O SKROMNY DATEK
Niedzielna zbiórka uliczna na odbudowę
boiska. prztmro wodzoma przez sportowców
grudziądzkich, znajdzie k pewnością należyte
poparcie społeczeństwa naszego.
. Cel kwesty jest w ęceej jak doąiosly. Bo
‘sko bowiem da młodzieży godziwą rozrywkę
i stanowić będzie nśe tylko dla nas, lecz ró
wnież dla przyszłych, pokoleń miejsce poka
zów tężyzny naszej. Przez uprawianie sportu
hartujemy nasze ciało i czynimy je odpornym
na rozmaite wpływy zeWnętrżfie. Skóro- naród
nasi posiądą^ będzie ’+zn z stępy mkidz.jp. ży, uprawiającej w właściwym kierunku sport,
•spokojnie możemy patrzeć na przyszły" stan
'fz irow a w nnzc-i O cz- -n.-ę. A z. i vm ;t <ruim>
chociażby skromną złotówkę na ten ^zniosły,
cel.

Parafia nasza należy do ośrodków
życia katolickiego,, które związane sa
z początkami chrześcijaństwa na zie
miach naszych. Pierwszymi zwiastu
nami nauki .Chrystusowej na zie
miach leżących wokoło brzegów; dol
nej Wisły, lut obecnym Pomorzu i na
. ziemi chełmińskiej byli misjonarze,
wywodzący się z zakonu Cystersów,
z klasztoru w Łeknie koło Wągrówca
- w Poznańskim. Oni to przybyli na
początku XII wieku w nasze okolice,
aby głosić tutaj ewangelię Ghiystusową. Wnet też zaczęły się tworzyć
ośrodki życia religijnego głównie
przy gyodacli warownych. Tak po
wstała parafia grudziądzka wokoło
grodu unoszącego się na wzgórzu, od.
którego miasto Grudziądz wzięło
swoją nazwę. W pierwszych czasach
swego istnienia parafia nasza była
rozległa, granice jej sięgały poza
Okoniu, Grutę, Słup i Dąbrówkę, aż
do czasu powstania kościoła w Po
krzywnic. Równocześnie* z powsta
niem parafii Zbudowano drewniany
kościół parafialny pod wezwaniem
św. Mikołaja biskupa, po tym pier
wotnym kościele dziś niema żadne
go śladu. Kościół Obecny, murowany,
jest jednym z najstarszych na Po
morzu, rozpoczęto hudow ać go pod
koniec XIii w ieku. Około roku 1300
•sitanClo prezbiterium z cegły, w sty
lu gotyckim. Nawa główna stanęła w
XŹV wieku,Tiaw y zaś boczne i. wieża
w XV wieku. Wskutek pożarów i wo
jen kościół uległ kilkakrotnie znisz
czeniu. Pierwszy w ielki pożar znisz
czył go w r. 1331. Wtedy to z odre
staurowaniem prezbiterium pobudo
wano zarazem nawę głów ną, później
naw y boczne. W czasie wojen szwedz
kich (r. 1655—59) prezbiterium uległo
ponow nemu zniszczeniu. Odbudowa
no je krótko po tvm. w obecnej po
staci dając mai \ ieloboczną arty
styczną absydą, rzadko spotykaną w
ówczesnych kościołach gotyckich.
Także nawa główna i boczne wyróż
niają się pięknym, gwiaździstym
Leczynly rany
Z trudem wielkim, jednak konsekwentnie i
zdecydowanie postępujemy naprzód w odbu
dowie zniszczonego przeogromnie miasta.
W bieżącym tygodniu ukończone zostały
prace.około budowy komina Elektrowni Miej
skiej. —, Jest to'największy komin fabryczny
w naszym mieście, gdyż posiada 75 metrów
Wysokości.
'
,
Pomału leczymy rany zadane Grudziądzowi
w ostatniej fazie wcrjny, choć nadzieje nasze na
wiosnę były tego rodzaju, że konsultacja po
stępować będzie raźniej.

miasta1- na - P o m o r z u , w X\ I i K \II
wieku l)vł w idoWjną walk religijnrch potulędzy wyzt\aweamt Kościo
ła katolickiego a zw ubNinikami nauk
Iiiterańskich w latach 1572 98 za
rządów- szwedzkich, przy ez\ m został
obrabowany i ogołocony z dawnego
gotyckiego.urządzenia. Obecne wnetizue urządzenie pochodzi* z r. 17-.9.
O s t a t n i ą gruntowną renowację prze
prowadzono w r. 1896.
W 1939j'. przystąpiono bardzo enei iricznie do ogólnego* remontu wnę
trza, niestety wojna przeszkodziła
ukończeniu prac.
-- W takim stanie kościół przetrwał
wojnę 1939 roku i cały okreą oku
pacji niemieckiej, aż do chwili od
wrotu Niemców z naszych ziem t. j.
do roku 45, kiedy bestialsko-niszczi cielskłć nietopy cofających się od
działów niemieckich zostawiły zen
wypalone ruiny.
Z pierw szych obiektów jakie za
częto odbudowywać po oswobodze
niu, heroicznym avprost wysiłkiem,,
b y ł a właśnie fara.
Dziś po krótkim okresie czasu,
skonstatować możemy, że renowacja
fary minio szalonych trudności', z
dnia na dzień postępuje naprzód i w
najbliższym czasie będziemy# cicsźyć
się jej dawnym, wspaniałym w i
dokiem. •

Zbrodniarz hitlerowski Fryderyk Berendt
zawis*! na szubienicy
W dniu 13 czerwca br. Specjalny Sącf Kar
ny w Toruniu na sesji wyjazdowej w Nowym
Mieście rozpatrywał sprawę N .j a3,a Fiytiery-,
ka Berendta, mieszkańca' wsi Bratian, pow, Lu
bawa. Wymieniony w 1939, w Bratiauie, jako
członek niemieckiej oigafliząejl represyjnej,
t. 2w. „Sidbstscbulzu", brał czynny udział w
prześladowaniach Polaków, podejrzanych o
wrogą działalność i wrogi sfósaae t do Niem
ców. Aresztował i” znęczal się nad nimi pod
czas przesłuchiwać, w loku których katował
ich nkórzanym balem i rozbijał głowy kolbą
od karabina.
, Berendl m. in. aresztował i pobił Leonarda
Szlosa, Jelonkę, Klonowskiego i rodzinę Ankiewiczów. Bezpośrednio po aiesztowaniu An-

kiewiczowej uderzeniautft kolby karabinowej
zamordował ją, a zabrany jej k>żucn ołlarowął swej matce. Poza tym Berendt w cęasie
od 1939—1945 r. należał do oddziałów' sfturmowych nar.-socjal. niemieckiej
róbotniczej (Slurmabteiluag dór NSDAP).
Za powyższe zbrodnie Sąd skazał Berendta
na karę śmierci, pozbawienie publicznych i obywateiskich praw honorowych oraz na kon
fiskatę majątku.
Wobec nie skorzystania przez Prezydenta
Krajowej Rady Narodbwej z prawa Jaski,
zbrodniarz hitlerowski zawisł _w dniu 20 bm
na szubienicy. Wyrok został wykonany w
Grudziądzu, gdzie zbrodniarz przebywał w
więzieniu.

i ZE S P O R T U I
PZPN znosi Ligą piłkarską
Nowy program rozgrywek o mistrzostwo Polski

W niedzielę odbyło się w Warszawie nad ce—Mazury. I-a runda: 1) Zagłębie—Gdańsk.
zwyczajne walne zebranie PZPN z udziałem 2) Łódź—Rzeszów.. 3) Radom—Lublin. 4) Śląsk
•delegatów wszystkich okręgów,. 7. wyjątkiem —Po.morze* *-5) Częstochowa—Kielce. 6) War
b alostockiego. Obrady r.ag<dł psezes PZPN, szawa — zwycięzca Siedlce"—- Mazury. 7) Po
gen. Bończa-Uzdowski, Do prezydium wybra znań — zwycięzca Wrocław — Pomorze Zach.
no: red. Staltera, dyr Konopkę i Pirożyń- 8j Kraków—Przemyśl. Pary 'I-sza, 3-cia, 4-fci
Dogodne Warunki ukończenia gimnazjum
sk-iego, oraz członków komisji weryfikacyjnej, grają 1 września; pary; 2-ga, 5-ta, 6-ta i 7-ma
Dyrekcja Państwowego
Koedukacyjnego którzy, przeprowadzili weryfikację mandatów. — 8 września, i para 8-ma — 15 września.
Walne zebranie postanowiło utworzyć ó-.
Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych w Gru * Gdy przeprowadzono weryfikację nmiidadziądzu podaje do wiadomości, iż wpisy do Jów okazało <się że n,; sai; ober ni są przed- kręg opolski z siedź bą w Opolu i dolno-śląwszystkich klas tegoż Gimnazjum i Liceum clawiciele „reaktywowanej" w Krakowie Ligi. sk we Wrocławiu. Przy końcu zebrania
przedłuża się do dnia 31. 8. 1946 r. Egzamin Podjęto na len temat’dyskusję. Członkowie ko- •rozpatrywano sprawę Mordarskipgo *y(Leg:a),
wstępny dla nowo wpisanych rozpocznie się ftrsji weryfikacyjnej, sprzeciwiły; się obecności którą podn:ósł delegat Śląska,' Alfuśr- poparty
„figowców” na sal= obrad, co poparł delegat przez delegata Krakowa. Stwierdzono niefor
2 w r z e ś n i a br. o godzinie 9-tej.
Śląska, ob. Alitis zglas.-.aiąc równocześnie wn.o- malność w dopuszczeniu Mordarskiego do gry
Normalna nauka dla Wszystkich uczniów sek o uznanie Lig za nie istniejącą. Wniosek
i powołano specjalną komisję do zbadania je
tutejszego zakładu rozpocznie się dnia 3 wrze
przeszedł 171 glosami pzeciw 26; -wstrzymują go sprawy. Do tego czasu Mordarskj zostaje
śnia br. o godzinie 15-lej. 1 cych się — 13. ‘ W konsekwencji skręślono ze znowu zuwieszony.Nadmienia się, iż w ur.troju semestralnym Etatutu PZPN paragrafy, traktujące o Lidze.
Obrady zakończył apel kapitana związko
tutejszego Gimnazjua i Liceum, nauka każde)
Rozwiązanie Ligi nie jest jednak rówonzna- wego PZPN. pułk. Rrymana, do delegatów, aby
klasy trwa 5 miesięcy, wiek przepisowy 18 lat cżne z rezygnacją PZPN co do utworzenia nadsyłali raporty o poziomie piłkar6twa w
do klasy I gimnazjum, do każdej następnej o exlra klasy naszego pilkarstwa. Specjalna ko swoich -okręgach.
pół roku wrięcej.
misją, w skład której wejdą członkowie PZPN
Młodzież opóźniona wiekiem z powodu i „spece”, opracuje projekt reorganizacji pil
Przypominamy o pierwszych chełmińskich
wojny i jej następstw ma możność przy pracy icarstwa polskiego. Powyższe załatwienie'spra wyścigach
molocyklowych, które odbędą się w
zawodowej ukończyć w krótszym czasie Gimn, wy wydaje nam się jedynie słuszne. Jeśli Liga niedzielę, 25 bm., w Chełmnie. Program za
miałaby reprezentować najwyższą kllsę pilkar- mieściliśmy w numerze czwartkowym.
i Liceum.
Nauka odbywać się- będzie w godzinach po 6lwa, to jej skład trzeba by ustalić na podsta
GKS — PePeGe i TUR — . WISŁA
południowych od godz. 15-tej względnie 16-tej. wie aktualnego poziomu drużyn o,raz ich wy
ników, a nie na zasadzie pięknej, być-inoźa,
INAUGURUJĄ
MISTRZOSTWA MIASTA
Pożądanym jest, by młodzież pracująca
ćł© należącej już do przeszłości tradycji.
Z wielkim zaciekawieniem śledzić będzie
wszystkich warstw społecznych skorzystała r,
Poruszono też na zebraniu sprawę zawo- my przebieg spotkań piłkarskich’ o zaszczytny
dobiodziejstwa, jakim jest 3-letftie Gimnazjum
dOstwa. Nie wywołała ona spodziewanego tytuł mistrza niiasta. Narazie trudno przewi
i Liceum o ustroju semestralnym dla Dorosłych.
Zgorszenia .czy oburzenia, 'lecz zgodnie przy dzieć zwycięzcę tego turnieju, bowiem wszyst
znano, że ńależy Wprowadzić jĄ wreszcie na kie drużyny wystąpią w swych, najlepszych
światło dzienne. Specjalna komisja zbada moż skłddach. .Po kilku jednak rozgrywkach wy
sunąć będzie można hbroskopy," kto zakwali
liwości zawodoslwa na terenie Polski i przed fikuje się na mistrza. Przekonaliśmy się nie
Płonące ognisko harcerskie połączo staw'; przyszłemu walneftiu zgromadzeniu PZPN jednokrotnie, źe dfużyna przeważa, przez cały
ne ze śpiewem, tańcauni 1 recytacja swój punkt widzenia.
Czaa gTy, ą mimo to przegrywa mecz wski*tek
Gorącą'debatę wywołała kwestia tegorocz •niedyspozycji- strzałowej ataku. Mogą także*
mi w' wykonaniu harcerzy, zakończy,
nych mistrzostw. Delegat Śląska wystąpił t zajść i.inne niespodzianki na boisku, o co zre
ło piękny dzień.
.
zrezygnowania w tym roku z -dokoń sztą nie trudno. Chcąc jednakf ocenić jjożiom
Rodzice, przyjaciele i sympatycy projektem
czenia mi*tvzcs'w co jednak nie znalazło po techniczny wszystkich drużyn, trzeba być
harcerzy spędzili w gronie druhów parcia u więksiióści. V rezullac.e spraw ę -od^ ohecnym. oa wszystkich spotkaniach.
kilka miłych chwil, które pozostaw ią dańó do rozpatrzenia komisji,’ która ustaliło, na
Początek zawodów 'Grudziądzki łdub Spor
S. , PePeGe o godzinie 14-ej,
w pamięci ich najmi1;/. w spomnie stępujący plan rozgrywek: 25 sierpnia przed- towy contra
R. K. S< I LR contra Wisła, o godzinie 16-ej na
nia,
)
boje; Wrocław—Pomorze Zachodnie i Siedl boiska garnizonowym,

TOKI

Piękna uroczystość w obozie hareerskim
W ub. niedzielę w obozie harcer
skim nad rzeką Ossą kolb Rogoźna
odbyła się piękna uryczystośe skła
dania przyrzeczenia harcerskiego,
która zó w zg lę d u na oddanie hołdu
poległym i wspomnienie'tych. któ< rży ofiarnie i bohatersko walczyli *na
wszystkich frontach przynosząc Dor
aco sławę, miała charakter specjalny.

sklepieniem. Pierwotna wieża nasze
go kościoła była okazalsza i wyższa
od ostatniej zniszczonej w ,1945 r.
•Miała siodłowy dach gotycki 1 szczy
ty schodkowe, l.ec.z spaliła, się \v r.
1612. Hełm, który tworzył zakończe
nie w ieży, pochodzi z r. 1733. Na wy
szczególnienie -na wieży zasługuje
kilka rzeźb artv-tycznie w ykonanych
z gliny, które pochodzą prawdopo
dobnie z Jjaiń ku krzyżackiego, wzno
szącego słią ongiś opodal na' górze
zamkowej. Zamek rozebrano po roz
biorach Polski na rozkaz ow czesnego
króla pruskiego Fryderyka II 5 v r .
1796—1801. Zdobyty materiał w. zam
ku zużyto częściowo na wykończenie
■wieży kościelnej, częściowo na budo
wę twierdzy 1 domu karnego.
Obecny nasz kościół ma 42 m dłu
gości, 21 ni szerokości w nawach, 16
m wysokości. Osobliwością- jego jest,
barokowa kruehtą z r. 1632, fundacji
starosty pokrzy\vniekiego Jana Dzialyńsktego, po-hulająca piękny por
tal. który należy do najcenniejszych
zabytków późniejszego renesansu na
PomoCzu.
W czasach przedrozbiorowych.ob
radowały często w kościele sejmy,
generalne 'pruskie, na których zbie
rali się przedstawiciele szlachty z
bliższych i da Pizych okolic.
Grudziądz, jak zresztą wszystkie
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Dekret z dnia 8 sierpnia 1946 roku
o Nadzwyczajnych Komisjach Mieszkaniowych
Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 45 dnią władzę kwaterunkową opróżnionych w ten wej przy Prezesie Rady Ministrów powołuje
o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy sposób mieszkań lub ich części. Nadto mogą Prezes Rady Ministrów na wniosek Komisji
(Dz. U. RP nr 1, poz. 1) — Rada Ministrów one wykotfywać czynności, przewidziane pod Centralnej Związków Zawodowych. Jednym z
postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Na literą b i c, a także wydawać wiążące zlecenia członków Komisji winien być przedstawiciel
samorządu rzemieślniczego.^
właściwym władzom kwaterunkowym.
rodowej zatwierdza co następuje:
Art. 10. Nadzwyczajna Komisja Mieszka-,
Art.
6.
Wszelkie
decyzje,
wydane
na
porl
Art. 1. Powołuje się przy Prezesie Rady
Ministrów Nadzwyczajną Komisję Mieszkanio stawie art, 5 ust. 2, są prawomocne. Wiążą one niowa przy Prezesie Rady Ministrów usiali we
wą z siedzibą w Warszawie, której działalność niezależnie od uprawnień mieszkaniowych, na wnętrzną organizację i sposób funkcjonowania
danych orzeczeniem sądowym lub orzeczeniem dla siebie oraz dla miejscowych .Nadzwyczaj
oje>muje teren całego Państwa.
nych- Komisji Mieszkaniowych. Nadto NadwyArt. 2. Nadzwyczajna Komisja Mieszkanio. innej władzy lub komisji.
Art; 7. Wszystkie władze oraz urzędy pań czajna Komisja Mieszkaniowa przy Prezesie
wa ustanawia dla poszczególnych miast lub za
siedli miejscowe Nadzwyczajne Komisje Mie stwowe i samorządowe obowiązane są udzielać Rady Ministrów określi w porozumieniu z Mi
szkaniowe w składzie, przewidzianym w art. 9 Nadzwyczajnym Komisjom Mieszkaniowym po nistrem Skarbu oraz za zgodą Prezesa Rady
Ministrów stósunek służbowy i normy uposa
na wniosek Okręgowej Komisji Związków' Za-, mocy, niezbędnej do wykonywania ich zadań.
Art. 8. Orzeczenia Nadzwyczajnych Komi żenia pracowników Komisji.
wodowych
Art. 11. Budżet Nadzwyczajnych Komisji
Art. 3. Zadaniem Nadzwyczajnych Komisji sji Mieszkaniowych ułegają wykonaniu według
Mieszkaniowych
objętych jest budżetem Prezy
przepisów
o
postępowaniu
przymusowym
w
ad
Mieszkaniowych jest przedsięwzięcie wszelkich
środków, niezbędnych dla zwiększenia rozpo- ministracji. Orzeczenia Nadzwyczajnych Ko dium Rady Ministrów.
Art. 12. Przepisom dekretu niniejszego nie
rządzalnej ilości mieszkań na rzecz ludności misji Mieszkaniowych w szczególnych wypad
pracującej, zwłaszcza przezjisunięcie z nich o- kach, gdy tego wymaga infetes publiczny, mo podlegają mieszkania, wyłączone spod publicz
sób, uchylających się od pracy lub uprawiają gą być wydawane z natychmiastową wykonal nej gospodarki lokalami na podstawie obowią
cych spekulację, w szczególności zaś tych, któ nością przez Zarządy Miejskie, jako władzę zujących przepisów.
Art, 13. Wykonanie niniejszego dekretu po/
re w pierwszym okresie po wyzwoleniu zajęły egzfkupyjną,
Art. 9. Nadzwyczajne Komisje Mieszkanio rucza się Prezesowi Rady Ministrów w porozu
mieszkania poniemieckie*
Art. 4. Nadzwyczajne. Komisje Mieszkanio we składają się z przewodniczącego oraz czte mieniu z zainteresowanymi Ministrami.
Art. 14. Dekret niniejszy wchodzi w życie
we obowiązane są przy wykonywaniu swego rech członków. Równocześnie powołuje się zazadania ściśle współdziałać ze Związkami Za stępców, przewodniczącego i członków Komisji. z dniem ogłoszenia i traci moc z dniem 31-go
<
Skład Nadzwyczajnej Komisji Mieszkanio grudnia 1947 rokiv
wodowymi, Radami Zadładowymi oraz z or- ganami samorządu gospodarczego.
Art. 5. Celem wykonania zadania, określo
nego w art* 2: Nadzwyczajna Komisja Miesz
kaniowa przy Prezesie Rady Ministrów może:
a) przedstawiać Rządowi postulaty z dzie
dziny mieszkaniowej i na żądanie Rządu
wydawać opinię o projektach ustaw i
Znany (szeroko w Grudziądzu i czyńskiego dotknęła boleśnie nie
rozporządzeń w tej dziedzinie;
okolicy inż. Jan Leszczyński, 1). sta jylko rodzinę\ zmarłego' lecz nie
b) przyjmować i rozpatrywać zażalenia na
sposób funcjonowania władz kwaterun
rosta powiatu grudziądzkiego, zmarł mniej licznych jego przyjaciół i zna
kowych, przewidzianych w dekrecie z
w niedzielę, dnia 18 Lun. na' skutek jomych, gt^yż był On wzorem czło
dnia 21 grudnia 1945 r. o publicznej gowieka, na którym można polegać,
t ragi czi iego wypad k u.
spodance lokalami i kontroli najmu (Dz,
któremu można zaufać i któremu
Śp.
inż.
Leszczyński
po
zwolnie
U. RP nr 4, poz. 27);
można wierzyć.
c) przeprowadzać
kontrolę działalności niu «ię ze stanowiska starosty, obiąl
Cześć Jego pamięci!
posadę
dyrektora
Rektyfikacji
Pol
władz, wskazanych pod literą b, oraz zaskiego Monopolu Spirytusowego w
w iadintać o wynikach tej kontroli wła
J Papa dachowa
Złotowie.
ściwe organy nadrzędne nad tymi wła
Smolą
dzami, icelem usunięcia dostrzeżonych
W minioną, niedzielę udał się z
. lewnik
braków?,
wędką im ryby-, którego to sportu
Cement
d) wydawać wiążące wskazówki i polece
był wielkim miłośnikiem. Przy za
Wapno
nia dla miejscowych Nadzwyczajnych
Kreda
rzucaniu wędki na wodę zahaczył o
Komisji Mieszkaniowych.
do nabycia po cenach konkurencyjnych
przeprowadzone nad brzegiem jezjoMiejscowe iNńdzwyczajne Komisje Miesz
ra —• przewody wysokiego napięcia.
kaniowe mogą po przeprowadzeniu postępowa
Mało znaczący zdawałoby się wy
nia wyjaśniającego orzekać o usunięciu osób,
S ł. O s s o w s k i
padek,
okazał się tragiczny w skut
uchylających 5ię od pracy lub uprawiających
Materiały
budowlane i opałowe
kach. Porażenie było tak silne, że w
spekulację, wraz z członkami' rodzin, z całego
Ziemiopłody - Maszyny i narz. rolnicze
krótkim ęzasie, zakończył życie.
łub z części mieszkania, w terminie, wskazanym
21-Z3.
1371 f 1375
w decyzji oraz o przydzieleniu przez odpowie , Tragiczna śmierć ś. p. inż. Lesz

T r a g ic z n a śpnierć

b. starosty grudziądzkiego inz. Leszczyńskiego

V

„ S E R W A“

Grudziądz, Toruńska

Pow. Spółdz. Roln.-Handl. „Sam opom oc Chłopska"

W o r Ł ti

x odpowiedziain. udziałami

ul. M, Focha 12

kupuje

w Grudziądzu

ZAKUP

Telefon 1170—1171

SPRZEDAŻ

r

ju !c 1

* p o B ju ło i

E. Kowalski i S-ka

Zakup i Sprzedaż Ziemiopłodów
Grudziqdz, ul. Mickiewicza 39 a J

■

zbóż wszelkich gatunków, przetworów
młyńskich, w ełn y owczej.
Dział warzy w i paszy; ziemniaków, warzyw, owoców i pasz
. treściwych.

KUPIĘ szafę do ubrań. Wiadomość pod nr 230.
BECZKI do kwaszenia kupię. Zgłoszenia pod

Dział nasion:
Dział techniczny:

dzania zawartości- wilgoci w zbożu, kiełkow 
niki i inne 'przybory laboratoryjne dla b ad iń
. jakości nasion i zbóż. Zgłoszenia i oferty pod
adresem: Państwowe Zakłady Hodowli Ro
ślin, Oddział-Bydgoszcz, iAieje 1 Maja 27 lub
p. Hieronimie Czerniakowej„ Grudziądz, Sien-

Dział zbożowy :

nr 219.

.

. kiewicza 7 m. 3,

PIANINO w dobrym sląnie kupię. Zglosa, pod
nr 226,________'___________ _________ , (372

5

SPRZEDAM akordeon 80 basowy. Ul. PiUud-'
*jciego 79. parter lewo.

Sklep żelaza; ul. Toruńska nr. 15. — Sklep nasion: Główny Rynek 7.

(375"

•SPRZEDAM 2-ldtnią kozę dojną. Toruńska 26,
mieszkanie 13, II piętro.

nr 228.

I r u J z ia J z L a

POSZUKUJĘ pomocnicy

nych, placów i gospodarstw.
£oszcz, Aj. 1 Maja 46.

:*,
”
r-.
i -•

I

Małek,

Wiadomość pod nr 229.

ro d z a ju

tiyliy Ho maszyn roloitzytli

KUPUJĘ stale cukier. ' Wytwórnia pierników
i cukierków Paweł Borkowski, Grudziądz
Św. Wojciecha 24.
(2030
POSZUKUJĘ kupna domów, również uszkodzo

S z yb k o

Byc(3ó9

->

(385

go w Grudziądzu, Sobieskiego 10. Podania
przyjmuje sekretariat szkoły.
(336

Teł. 1575 — Dawn. „A choelis" & Co
w s z e lk ie g o

domowej

na

wieś
(3oS

OGRODNIKA na kwiaty i warzywa możliwie
samotnego, na stałą posadę poszukuje się na
tychmiast. Ogrodnictwo Grudziądz, ul. Legionów 30.
(359

Tanio

SZOFER (mechanik) poszukuje posady. Zgło
szenia pod nr 227.
(373

I
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Drukarnia Pomorska,

V

H w m ?
za wyraz.

Spółdz, IWyctewa,

Z zffisoia telylM jjoB p Kola PPS w
W uh- poniedziałek',\w obecności 60 n.restników, odbyło się zebranie organizacyjne Ko
ła PPS przy Państw. Bróyvarach. W zebraniu
udział wzięli zaproszeni przedstawiciele PPS.
to?v.\ Ochman i Szałucki, którzy na wstępie za
poznali obecnych z celem żebrania* poczem
to w, Ochman wygłosił ciekaswy referat na
temat znaczenia gospodarczego Górnego Ślą
ska. Przed wyborem zarządu tworzącego się
koła zzLrał głos tow. Szałucki. przsew. Komitetu
Grodzkiego PPS charakteryzując w krótkich
słoweeh rolę f znaczenie partii w kształtowa
niu się naszego życia państwowego i zaapelował
do zebranych o branie czynnego udziału w pra
cy dla państwa i utrwalenia damokrałtycznegb
jego ustroju. Z kolei przystąpiono do wyboru
zarządu w skład którego weszli jako: przewo
dniczący Ronczkowski Bernard, sekretarz Wierz
Stanisław, skarbnik Mazur Leónard,
^
Na zakończenie zebrania przew. Rady Zakładowej Paździor, krótko wspomniał historię
j znaczenie powstania górnośląskiego w łatach
1920—21, Werbowaniem nowych członków *
hasłem „Wolność" zebranie zakończono, j . *

Z te a tru
O tym, że mieszkańcy Grudziądza żądni są
godziwej rozrywki, przekonaliśmy się najlepiej
w ubiegłą środę, — Zapowiedziany występ
gościnny Warszawskiego Teatru Aktualności
i Humoru zgromadził tak duże rzesze publicz
ności, że wiele osób, które wcześniej nie wy
kupiły biletów, z żalem odstąpić musiały od
drzwi teatru. Dość szeroko zareklamowana im
preza nie przyniosła — naogół rozczarowania
widzom. — Sala bawiła się serdecznie, darząc
wjkonawców szczerymi oklaskami.
Na czoło zespołu wysunął się p. Janusz
Ściwiarski. — Jest to aktor o dużym talencie
scenicznym*! szerokiej inwencji. Sekundowała
mu dzielnie p. Małgorzata Negro, której nie
można odmówić dużej dozy wnikliwości,, sa
tyrycznego krytycyzmu. — Pani Nina Polakówna niezła,, choć w pownyęh momentach
niezdecydowana, natomiast • p. Władysław Lin
nadzwyczaj opanowany, pełen'w erw y i humoru.
Pani Halina Lewandowska jako wodewilistka
niezła, co do choreografii zaś, to pozostawia
wiele do życzenia. —
Akompaniament kiepski. Raziło fałszowanie
tak popularnego i niezbyt trudnego utworu,
jak rapsodia Liszta.
Naogół impreza stała na wysokim .poziomie.
Najważniejsze jest to, że mimo pierwiastka
propagandowego, poszczególne numery podane
i odtworzone zostały tak inteligentnie, że na
wet tym wszystkim, którzy te rzeczy pojęli i
zrozumieli, sprawiło to przyjemne rozczarowa
nie.
Napisanie tekstu podobnej rew ii n ie. jest
rzeczą łatwą. Autor poza dobrą znajomością
poruszanych tematów politycznych, musi po
siadać duże zdolności satyry. — A utor niniej
szej rewii uczynił to bez usterek. — A ponie
waż wykonawcami byli ludzie zdolni, zatem
całość wypadła bardzo dobrze.

T—a—d
r s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s fd
DZIEWCZYNA do prac domowych potrzebna,
Wiadomość pod nr 23Ł,

(396

DWU ŚLUSARZY przyjmie Fabryka Zabawek,
Legionów 44.
UWAGA! Pracownicy umysłowi i fizyczni
byłej firmy „Lupinus" w Grudziądzu! Za
mierzamy wznowić działalność przejętej
przez nas placówki i prosimy wszystkich by- '
iych pracowników umysłowych i fizycznych
o zgłaszanie się i podanie dokładnych ad re
sów' p. Hieronimie Czerniakowij, Grudziądz,.
Sienkiewicza 7 rn. 3, lub pod naszym adrei
sem: Państwowe Zakłady Hodowli Roślin,
Oddział Bydgoszcz, Aleje 1 Maja 27,

ZAPISY NA KURS:

kierbwców samochodo
wych i motocyklowych przyjmuje uczelnia
Józefa Smeji, Grudziądz, ul. Sobieskiego17.

UNIEWAŻNIAM zgubiony dnia 19. 8. br. dowód
osobisty i karty żywnościowe na nazwisko’
Jankowska Anna, ul, Czerwonodworna 17,

WOŹNY potrzebny do Gimnazjum Handlowe

pod Zarządem Państwowym
G ru d z ią d z , N a ru to w ic z a 17 - 19
w ykonuje

I

P A R T II

(387

ski, Grudziądz,, ul. Ks. Budkiewicza 16.

METALI I ŻELIWA

odbędzie się we wtorek, 27 sjerpnia br.,
o godz. 7.30, w kościele Św. Krzyża,
żałobna Msza św., o czym zawiadamiają
MĄŻ Z CÓRKĄ.

’

CEGŁA i mąka szamotowa nadeszła. Kościań

O d le w n ia

Ż Y C I A

(384

SPRZEDAM motor elektryczny 1 14 w, 220 w,
- 1000 'obrotów, na prąd stały. Wiadomość pod

W drugą rocznicę śmierci mej kocha
nej żony i matki, śp.
PAULINY Z KOSNOWSKICH
ŁASZKIEWICZOWEJ

Z

przy Zjedn. PaństwikBrowarach w Grudziądzu

(353

KUPIĘ leżankę, Zgłoszenia w Administracji.
KUPIMY wagę analityczną, aparat do stw.ier-

nasion rolnych, ogrodowych i kwiatów.
nawozów sztucznych za gotówkę i na
skrypty dłużne, mat. budowlanych, opało
wych i pędnych, galanterii żelaznej,
artykułów domowego użytku.
Dział transportowy; uskutecznia międz ’miastowe transporty
samochodami, zwózki wszelkiego rodzaju,
dostarcza powózki do ślubów', chrztów itp.

|

Teł.

I

r ?ednoł*

KomunikatY organizacyj zawodowych i -społ.
Za terminowe ogłoszenie nie przyjmuje się odpowiedzialności.
Abonament miesięczny 50 zł.

■

2. »

UNIEWAŻNIAM skradzione wszelkie doku
menty na nazwisko Pokora Bolesław, Licz
no gm. Rakowo, pow. Kwidzyn. '
(3S7y.

UNIEWAŻNIAM zgubiony dowód osobisty —
kartę rozpoznawczą nr 2315, na nazwisko
Gertruda Wower, zamieszkała Kwidzyn, ul.
Środkowa 12.
(380

UNIEWAŻNIAM zgubiony

dowód osobisty,
kartę rowerową, na nazwisko Kazanecki Bro
nisław, Zielnówo, pow, Grudziądz.
(377

Redaguje Kolegium. — Sekretariat czynny
od godz. 8—T6-tej. — Redaktor nacz. przyj
muje od godz. 11—12, — Nadesłanych ręko
pisów Redakcja nie zwraca. — Artykuły na
desłane, a nie zamów, nie będą honorowane.

iU« Małoarobkgya 2* Telefon 1215,.

