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1 TRUDNOŚCI
Wielkiej Brytanii
( K o r e s p o n d e c j a wł a s n a ) .
W pałacu Westministerskim praca
wre. Po projekcie ustawy, gwarantują
cej rentowność gospodarstw rolnych,
obecnie otwarto dyskusję nad projek
tem, ustalającym możliwości wywłasz
czenia ze względu na rozbudowę miast.
Po nacjonalizacji transportu następuje
nacjonalizacja elektrowni. W tym wy
padku straty poniosą nie towarzystwa
prywatne, 1?-^ w pierwszym rzędzie licz
ne miasta
a były właścicielami tych
przedsiębiorstw. ‘ Przeciw ustawie opo
nują energicznie kon erwatyści, lecz nie
ulega wątoliwości, że uzyska ona odpo
wiednią większość.
„Na brzegu przepaści” — oto tytuł
artykułu w tygodniku ,,Statist“. Autor
stwierdza, że roziooczrł sie na wyspie
kryzys, którego główną przyczyną jest
głód węglowy. Ministrowie wygłaszają
mowy, nawoływujace do zwiększenia
wydajności prądy, jednakowoż nie odno
szą one skutku. Wszędzie odbywają się
masowe manifestacje za 5-dniowym ty
godniem pracy, za tygodniem 40-godzinnym, strajki, strajki włoskie, okupacyjne,
strajki żądające ścisłego przestrzegania
przepisów itp. Ciągła niepewność przy
czynia się do wznxtu bezrobocia z wszy
stkimi wynikającymi z tego tytułu kon
sekwencjami społecznymi, gospodarczy
mi i finansowymi. Pożyczka amerykań
ska wystarczy na 3 lata, zamiast prze
widzianych 6-c:u. Zapas dolarów zmniej
sza się. Dominia przestają przesyłać to
wary.
•
Równocześnie jak dla potwierdzenia
powyższych przewidywań, w Londynie
wybucha strajk transportu samochodo
wego, następuje wstrzymanie dowozu
środków żywności, poczty, paczek. —
Strajk trwał ponrmo nawoływań Związ
ków Zawodowych i Ministra Pracy. —
Strajk ten łatwo mógłby się przeobra
zić w strajk generalny, gdyby rząd za
czął zaopatrywać stolicę Za pomocą
wojska. Do tej ostateczności jednak nie
doszło, lecz podobna możliwość wciąż
wisi w pwietrzu.
„O ile tendencje anarchii tyczne roz
szerzą się, kamoania produkcyjna nie
będzie miała żadnego znaczenia, a brak
produkcji oznacza, że rewindykacje ro
botnicze przestaną posiadać praktyczne
znaczenie, gdyż nie będzie można im
dostarczyć odoowednich towarów'* —
pisze „Times". Pismo to dziwi się, że
ministrowie i „Trade Un:ony" nie mogą
skoordynować swej polityki i również
bije na alarm.
Również w dziedzinie polityki za
granicznej nie wszystko idzie gładko. —
Bevin i jego koledzy rozpoczną od po
łowy lutego do końca kwietnia objazd
wyspy, organizowany przez „Labour
Party" dla wytłumaczenia krajowi ce
lów polityki rządowej.
Co się tyczy stosunków ze Związ
kiem Radz:’eck:m „człowiek ulicy" cie
kaw jest, czy pominięcie marsz. Montgo
mery, który wyraża zadowolenie ze
swej podróży i rozmów w Moskwie, na
stąpiło odprężenie. Czy marszałek
wniósł konkretne prooozyc^e swego
rządu w sprawie rozbrojenia lub też w
prawie niemieckiej, obecnie rozpatry
wanej w Londynie.
Równocześnie trwają w Londynie ro
kowania z delegacją Burmy w sprawie
uznania niepodległo ci tej kolonii oraz
rokowania z Francją. Ostatnia domaga
się zwiększenia dostaw węgla o milion
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Na
karę
śmierci przez powieszenie
skazano Loehra i sześciu wspoióskarżonych generałów

. ..
, , . . -r«
. Ge
Europie.
Be l gr a d, 16. 2. Dzisiaj ogłoszony . w południowo-wschodniej
został wyrok w procesie ' przeciwko b. nerał Loehr skazany został na karę
naczelnemu dowódcy wojsk niemieckich śmierci przez rozstrzelanie. Sześciu

Król angielski przybył'
do Capetown
Londyn, 17. 2. (Obsł. wł.). Król Je
rzy VI wraz z królową i księżniczkami
przybyli do Capetown, gdzie doznali
owacyjnego przyjęcia. Parę kró^wską
przywitał marszałek Smuts. Ftdczas
przejazdu z portu do gmachu rządowe
go tłumy mieszkańców wznosiły entuz
jastyczne okrzyki, miasto udekorowano
flagami i zielenią, na jednym z (poblis
kich wzgórz 1200 dzieci w bieli ustawiły

się tworząc słów* witajcie. Podróż ro
dziny królewskiej po południowej Afry
ce potrwa około 10 tygodni.

•
• __ 1 •
niemieckich

współoskarżonych generałów niemie
skazanych zustało na karę śmierci ^
powieszenie.
Skazany na karę śmierci gen. Loehr
wydał w r. 1941 rozkaz zbombardowa
nia Belgradu. Loehr jest Austriakiem,
liczy lat 61 i był pierwszym oficerem
niemieckim, odznaczonym żelaznym krzy
żem za udział w napaści na Polskę.

Drugi tydzień bitwy o węgiel
Londyn, 17, 2. (Obsł. wł.). Dziś roz
począł się w Anglii drugi tydzień bitwy
o węgiel. Dzięki wielkim wysiłkom gór-

Bunt Polaków w Murnau
Amerykanie sita transportują, PoJakow do Augsburga
Wa r s z a wa . (SAP). — Dopiero te niemieckich obozów koncentracyjnych)
raz nadeszły wiadomości o* wydarze inż. Kozerskiego, W. Jabłońskiego i H,
niach na terenie obozu w Murnau. W Górnicka. Po . kilku dniach aresztowa
obozie D. P. (osób pozostających na nych zwolniono.
emigracji w Niemczech) w Murnau
przebywało 1.700 Polaków. Władze ame
rykańskie postanowiły w połowie stycz Ż y c io r y s y członków
nia br. przesiedlić ich do Augsburga.
now ego Rządu R. P.
Polacy sprzeciwili się temu zamiaro
wi i rozpoczęli strajk, stawiając bierny
opór? Kiedy Polacy odmówili wyjazdu,
wyłączono im wodę i elektryczność oraz
Urodzony w Kazimierzu nad Wisłą w roku
zaprzestano wydawania racji żywnościo
1905, kończy gimnazjum w Warszawie, a w
wych.
roku 1922 wstępuje na Wydział Prawny Uni
Ostatecznie oddziały III dywizji wersytetu Warszawskie>go. Bierze czynny uwojsk amerykańikich przy pomocy tzw. dzid-ł w socjalistycznych organizacjach młoConstabulary postanowili siłą opróżnić dz:eżowy:b, wygłasza referaty i odczyty na retzw. koszary dolne w Murnau. Doszło rcn:e związków zawodowych, występuje na ze
do szeregu starć między Polakami a bran aoh młodzieży akademickiej. Zwraca ro
Amerykanami. Amerykanie areszlo- uwagę policja. Wobec g.ożącego aresztowana,
opusz.-za kraj i studiuje dalej we Francj’
li prezydium miejscowego Związku Ka- prawo
i ekonomię. W roku 1927 oUzymuje
zetowców (związku byłych więźniów tytuł‘doktora
za rozprawę o ob -egu pieniądza.

ników i robotników transportowych oraz
zarządzeniom oszczędnościowym zapasy
węgla się zwiększyły. Sytuacja jest jed
nak w dalszym ciągu krytyczna. Kopal
nie wczoraj nie przerywały pracy, ro
botnicy transportowi również zrezygno
wali 2 odpoczynku niedzielnego. Setki
wojskowych samochodów dopomagają
w transporcie.
Jutro węglowa komisja rządową roz
patrzy sytuację, przypuszcza się, że za
rządzenie o oszczędzaniu energii elek
trycznej z*staną przedłużone. ,

Hilary Minc

ton, ustalenia przyszłości Zagłębia
Ruhry oraz omówienia sprawy przy
szłości Niemiec w duchu, by \v przy
szłości Rzesza prze. lała być groźna dla
Europy. Nie wydaje się, by uzgodnie
nie polityki zagranicznej tych dwu
państw zostało łatwo osiągnięte. Fran
cja znalazła się .poza układem nafto
wym anglo-amerykan.kim, intere y jej
nie zostały uwzględnione. Dziwna
przygrywka do przyszłego sojuszu.
óż b. premiera Leona Bluma jest
obecnie tłumaczona inaczej niż jeszcze,
parę dni temu. „Manchester Guardian"
uważa ją za dalszy ciąg ^erii zaproszeń,
wysłanych przez „Labour Party" do
członków partii socjalistycznych na kon
tynencie. Pierwszą była podróż; dr Schu
machera. Autor artykułu przyipomińa
entuzjastyczne przyjęcie Bluma w roku
ubiegłym na dcrocznyfn -Kongrese Par
tii Pracy. Istnieje ~tałe porozumienie
parlamentarne anglo-srancu kie, nic
przeto dziwnego* że socjaliści francuscy
i labourzyści brytyjscy chcieli odbyć
wspólne narady i że Attłee pragnął
przyjąć Leona Bluma wówczas, gdy był
on jeszcze premierem.
K. Siwy.

Jednocześnie z pracą naukową organizuje
górników polskich w północnej Francji, zo
staje członkiem Zarządu Francuskiej Konfede
racji Pracy, Taka działalność śc-ąga na niego
represje ze strony władz i w r. 1928 otrzymu
je nakaz opuszczenia Francji, jako uciążliwy
cudzoziemiec.
W kraju, po ukończeniu szkoły podcho
rążych, zaczyna pracować jako szef sekc/
i naukowej Głównego Urzędu Statystycznego.
Z kolei jeót konsultantem naukowym Minister

stwa Skarbu i Komisariatu Rządu w Gdyni
Nadal aktywnie działa na terenie robotni
czym, pisuje broszury i artykuły na tematy
gospodarcze i polityczne, jest autorem wie"u
prac z zakresu struktury rolnictwa * statystyki
zawodowej a takie większego 6Ludlum o spe
cyficznych cechach imperializmu niemieckiego
W roku 1937 za 6woje poglądy usunćęty
zostaje z pracy.
. W czasie wojny znalazł się na terenie
ZSRR, gdzie został profesorem Uniwersytetu w
Samaakandzie. Był jednym z najczynniejszycb
organizatorów Związku Patriotów Polskich,
Gdy przystąpiono do tworzenia Pierwszej Dy
wizji, był jednym z pierwszych sześciu żoł
nierzy. Bierze udział w hitwiie pod Lenino,
zostaje odznaczony, awansuje do 6topnda pod
pułkownika.
Po utworzeniu PKWN Hilary Minc zostaje
szefem Biura Ekonomicznego, a w Rządzie
Jedności Narodowej obejmuje tekę ministra
Przemysłu l przewodniczącego Komitetu Eko
nomicznego.

Henryk Świątkowski
Henryk Świątkowski urodził s.ę w 1896 r.
we wei Dzlerzazna pow. płońskiego. W 1915 r.
ukończy; gimnazjum w Pułtusku i wstąp ł na
Uaiwe sytet Warszawski, który z powodu
przerwy w okresie służby wojskowej ukończy?
dopiero na początku 1921 r. Na Un.wersylecie
naieżcrt clo organizacje młgdzieży ludowej, a
wcześniej jeszcze, w Pułtusku był komendan
tem tajnej organizacja harcerskiej oraz prowa
dzi! tajne kolo samokształceniowe. Po ukoń
czeniu api kacji sądowej rozpoczął aplikację
adwokacką w Zamościu, a następnie praktykę
jako adwokat — tamże. W 1923 r. wstąpi! rto
.PPS. brał udział w akcja przec-wko. uchwał
lubelskiej' Izby Adwokackiej, zakazującej
adwokatom podejmowania obrony członków
Kombniżtycznej Padli Polskiej.
W 1928 r. został z ramien_na PPS wybrany
posłem w okręgu- zamojskim. W 1930 &— wy
brany ponownie.

W okresie wojny został przez Niemców
aresztowany, osadzony na Paw.aku : z pierw
szym transportem v^rszjwskim wywieziony dc
jOświęcimia, gdzie przebywał do połowy pa
ździernika 1941 r. Po półtorarocznej chorobie
•związał się politycznie z RPPS i w6zedl do
J onsęCracyjnej KRN.
W okresie powstania warszawskiego był
oficerem oświatowym AL w śrógmieściu. Po
wyzwoleniu organizuje admm.strację na
Pomorzu i obejmuje urząd ministra Spra
wiedliwości.
Jest prezesem Żarz. Gł. Tow.
Polsko-Radzieckiej. Z ;nicjatywy i pod
rownictwem min. Świątkowskiego do
zostało wielkie dzieło unifikacji prawa
nego w Polsce.
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Bajeczny monarcha
król IBN S A U D

Nowa katastrofa Dakoty
w Pradze Czeskiej

Pr aga, 14. 2. (Obił. wł.). Cały świat
został wstrząśnięty wiadomością o no
Najbardziej feeryczne dekoracje tea wej katastrowe Dakoty, która wydarzy___
smary do motor-r^»rodrający
i
za >r r -vrv
Nowy J o r k (Obsł. wi.', — ak
tralne, ani ilustracje bajek z 1001 ła się w pobliżu ICładna, gdy samolot
nocy nie są w stanie oddać przepychu czeskich linii lotniczych spAił w płomie nosi dziś rano agencja „In lenia ...onaJ — p____taje działać. Zawór ten jest fał
czydencji, w której król Ibn Saud przyj niach na ziemię w kilka chwil po wystar News Syndikate“ przyczyną katastrof szywie zbudowany tylko w samolotach
' iuje swoich gości, na wysoko (położo towaniu, grzebiąc pod szczątkami trzy samolotów typu Dakota jest mróz. Agen typu Dakota. We wszystkich innych tz
nym tarasie nadmorskim lub w olbrzy osoby załogi. Mała liczba ofiar tłuma cja twierdzi, że wskutek mrozu, pewien wada konstrukcji nie istnieje.
miej sali tronowej. W olbrzymich, zło czy się tym, że samolot ten nie był jesz
conych fotelach zasiadają dokoła niego cze używany do regularnej służby w lot
jego doradcy. Ramię przy ramieniu sto nictwie czeskim, a tragiczny lot był lo
ją dokoła pokoju w małych grupkach tem próbnym.
s e n n e g o ganssiera chicagowskiego Al C a p o n ea ?
młodzieńcy, wchodzący w skład przy
Technicy stwierdzili, że wszystko jest
bocznej straży króla, wszyscy ubrani w porządku. Jednakie w kilka minut po
•
Od barmana do milionera
długie do kostek różnobarwne tuniki, ■wystartowaniu, samolot poszedł gwałto
Pogrzeb Al Capone był tak samo oto sić 20.000.000 doi. W<wojnie gangster
bogato pokryte kosztownym haftem ze wnie w górę — zupełnie jak podczas czony
tajemnicą, jak i jego życie. Bez skiej, która tak złą opinię wyrobiła Chlsrebra i złota. Na głowach noszą kolo ostatniej katastrofy w Kopenhadze — uprzedniego
zapowiedzenia o świcie cago, prowadzonej przez Al Capone,
rowe zawoje harmonizujące z tunikami, a następnie stanął w płomieniach. Na przed dom pogrzebowy,
gdzie spoczywa zginęło ponad 500 ludzi.
umocowane podwójnym splotem jedwab oczni świadkowie opowiadają, że słysze ły resztki doczesne możnego
Punktem kulminacyjnym tych walk
niegdyś
nego czarnego sznura. Każdy z nich trzy li słaby huk, po czym samolot zaczął gangstera chicagowskiego, zajechał
był
dzień św. Walentego, gdy 7 przeciw
sa
ma w ręku długą srebrną szablę, nie- gwałtownie spadać. Gdy karetki pogoto
ników
Ala zostało w jednym napadzie
umocowaną do pasa. Wyglądają, jak wia podjechały do szczątków aeroplanu, mochód pćłciężarowy. Wysiadł z niego wystrzelanych Z pistoletów maszyno
jego
brat
Ralf
Capone
i
po
zawiado
iakaś gwardia z bajki. Zadaniem ich jest nie było już kogo ratować.
dyrekcji domu pogrzebowego, wych. Mimo wszystko policja nie miała
podawanie królowi cieniutkiej filiżaNowa katastrofa pod Pragą jest jesz mieniu
żadnego dowodu, na pod stawie ^którego
necrki z gorzką, mocną kawą i niewiel cze jednym ogniwem w łańcuchu tajem ciało umieszczono we wnętrzu samocho mogła by pociągnąć Al Capone’a przed
du.
Ralf
Capone
usiadł
obok
kierowcy
kiego naczynia z zapachami do namasz niczych wypadków lotniczych.
sąd.
czenia dłoni zarówno samego władcy,
Specjaliści do spraw lotnictwa zasta i samochód odjechał w nieznanym kie
Pierwszą karą, jaką sąd mógł zasto
jak i jego gości. Do nich też należy nawiają się już od dłuższego czasu nad runku.
sować
do głośnego gangstera, było 6
Reporterzy dowiedzieli się rano tyl
częstowanie słodyczami, oraz przywilej przyczyną tajemniczych katastrów, któ
miesięcy
więzienia za niestawienie się do
zdejmowania ze stóp królewskich panto rym ulegają prawie wyłącznie samoloty ko tyle, że Ralf Capone otrzymał po sądu na przesłuchanie. Władze stanowe,
fli. zanim monarcha nie stąpnie na wspa Dakota. Wysuwane są dwie tezy: prze zwolenie przewiezienia ciała zmarłego nie mogąc sobie dać rady, wytoczyły mu
niały, miękki dywan, jakim wyłożona ładowanie samolotu ponad normę, wada do Chicago oraz że ciało spoczywało w ostatecznie sprawę o niezapłacenie po
trumnie ż brązu. Rodzina Al Capone datków od dochodów w wysokości
jest podłoga sali.
konstrukcji.
odmawia podania jakichkolwiek szcze
Zgodnie
z
doniesieniami
korespon
Wszystko to jest zdumiewające, od
gółów
o miejscu, gdzie został pocho 1.000.000 dolarów.
dentów
prasowych
z
Pragi,
władze
cze
rębne i niecodzienne. Nawet czas mie
Za to Al Capone został skazany na
rzony jest inaczej, niż na całym świecie, skie rozpoczęły natychmiastowe śledz wany.
10 lat więzienia. Karę odbywał w więzie
Jeszcze w roku 1920 Al Capone był niu w Atlantic i Alcatraz. Od 8 lat cho
gdyż zgodnie ze starym Zwyczajem two. Pierwsze przesłuchania techników
barmanem
na Coney Island w Nowym rował na pewną odmianę paraliżu, wo
lotniska
w
Ruzyno
nie
dały
żadnych
wy
arabskim pierwsza godzina przypada o
zachodzie słońca, a więc co dzień trochę ników, twierdzą oni, że wszystko było Jorku. W 10 lat później stał w Chicago bec czego został z więzienia zwolniony.
wcześniej, lub później, niż poprzedniego w porządku i samolot mógł doskonale na czele organizacji bandyckiej, której Od chwili zwolnienia mieszkał na Flo
przelecieć tysiące mil. Nie potrafią wy majątek oceniano na 100.000.000 dola rydzie w Biskayne Bay niedaleko Mia
dnia.
tłumaczyć sobie przyczyny katastrofy. rów. Jego osobisty majątek miał wyno- mi, zajmując 25 pokojową willę wraz
ABSOLUTNY WŁADCA
z żoną Mae, która nie opuściła go.
Rodzina twierdzi, że Al Capone nie
Ibn Saud jest monarchą absolutnym,
Zostawił
żadnego testamentu ani ma
którego wola nigdy nie jest kwestiono
jątku
i
że
był on po wyjściu z więzienia
wana. Gdy król zamierza gdzieś wyje
utrzymywany przez nią. Oświadczenie
chać ze swym dworem (składającym się
to zostało złożone zapewne dlatego, że
ż kilku tysięcy osób) nie uprzedza się
Wa r s z a wa . (SAP). — Po dłuż zapomnienie, pojawili się ponownie na rząd w dalszym ciągu ma pretensje o
nikogo wcześniej, niż na kilka godzin szych obserwacjach Władze Bezpieczeń gruncie warszawskim, gdzie znowu zaję niezapłacone podatki.
przed wyjazdem, choćby podróż miała stwa i Komisji Specjalnej przychwyciły li się handlem walutą.
Oto koniec historii „człowieka z bli
być bardzo daleka i wszystko musi być dwóch znanych warszawskich waluciaWaluciarzy aresztowano. „Wojtek" zną", którego skierowanie kciuka w dół
i jest gotowe na czas.
rzy Czesława Czaję i Jana Filipa Kusiń nie został dfitąd ujęty.
oznaczało śmierć dla przeciwników.
Ibn Saud spędza codzień kilka godzin skiego, pozostających w kontakcie z mię
na modlitwie. Buduje w swym kraju dzynarodowym asem waluciarskim T*eDyrektor toru wyścigów konnych
przy pomocy kapitału amerykańskiego perskim, Znanym ‘pod pseudonimem
kolei żelaznych, troszczy się o swoją „Wojtek". Do marca ubiegłego roku
naftę — eksploatowaną przez Ameryka prowadzili oni, celem zakonspirowania
nów — i kopalnie złota, znajdujące się swych kombinacji walutowych, sklep ju
Wa r s z a w a. (SAP). Znany wśród la wykryła dokonane przez niego de
również w rękach amerykańskich. Król bilerski „Juwelia" przy ul. Marszałkow amatorów
totalizatora — Tadeusz Pas- fraudacje pieniędzy państwowych na su
Ibn Saud był przez cały czas trwania skiej 104.
sart
—dyrektor
toru wyścigów konnych mę przekraczającą pół miliona zł.
wojny gorącym sympatykiem Aliantów,
Gdy na trop waluciarzy wpadła mi w Warszawie, został aresztowany pod
Ponadto Passart, podżyrował swemu
jednakże wpływy angielskie w jego pań licja, w szybkim tempie zlikwidowali in zarzutem sprzeniewierzenia pieniędzy
przyjacielowi
Romualdowi Rogowskie
stwie zmniejszają się wydatnie i nie teres, sprzedając cały towar. „Wojtek" państwowych.
mu weksel na 400 tys. złotych, aby jed
ustannie.
ulotnił się za granicę, a Czaja oraz Ru
M. in. Passart pobierał przez szereg nak mieć pewność ze żyro będzie respel:
siński ukrywali się przez dłuższy czas miesięcy w czasie urzędowania większe towane przez Bank Rolny, przyłożył na
W. BRYTANIA CHCIAŁA BY
na zachodzie.
sumy pieniędzy do wyliczenia. W chwili wekslu pieczątkę państwową,
W grudniu ub. roku Rusiński i Czaja aresztowania posiadał on 80 tysięcy zło
Passartowi grozi za dokonane prze
SKOKIETOWAĆ STAREGO KRÓLA
przypuszczając, że sprawa ich poszła w tych długu. Natomiast dokładna kontro stępstwa obóz pracy przymusowej.
Arabowie chcą wierzyć, że Palestyna
zostanie w końcu państwem arabskim.
cie zupełnie niezbędnym u jego boku.
Anglia zaś chce, by w to wierzyli. Spra
Moreli zdawał sobie sprawę z potęgi
wa ta jest przecież główną kością nie
baczył i t u i f m m d o k t o r ó w
swego
wpływu na Fuhrera i pakował w
zgody, pomiędzy Arabami, a Wielką Bry
niego coraz silniejsze i coraz bardziej
tanią. Król Ibn Saud wysunął w imie SZARLATANÓW
KURACJA INFEKCYJNA
Dr Brandt twierdzi, że Moreli leczył rujnujące zdrowie specyfiki.
niu swego narodu pretensje do TransHitlera
doglądało
trzech
przybocz
jordanii, z których zapewne nie zechce
PIERWSZE OZNAKI CHOROBY
wyłącznie zastrzykami, i to nie tylko
zrezygnować, ale jest dość mądry, by nych lekarzy: chirurg Brand, laryngolog Hitlera, ale całe jego otoczenie w Kwa
Tego rodzaju tryb życia, jaki prowa
zrozumieć, że obecnie właściwy moment Hasselbach i dr Moreli o którym trudno terze Głównej. Nieważne, lekkie prze dził Hitler, oraz kuracja, jaką mu stoso
jeszcze nie nadszedł. Tak długo, jak wydać opinię, posługując się wyrazami ziębienia zwalczał np. ogromnymi daw wano, musiała doprowadzić wreszcie do
oddziały angielskie i wojskowa misja ze słownika lekarskiego.
kami sulfonamidu. Gdy dr Brandt usi katastrofy. Pierwsze symptomy upadku
brytyjska znajdują się w Iraku, jakikol
Moreli był po prostu szarlatanem. — łował się temu sprzeciwić, Moreli za zdrowia Fuhrera ukazały się już w 1943
wiek poważniejszy Zatarg między tym Bogiem jego był tylko pieniądz. Szybko czął wstrzykiwać swym pacjentom, a r. Zaczęła mu mianowicie drżeć bardzo
państwem a Arabami jest nie do pomy dorobił się olbrzymiej fortuny, zakupił przede wszystkim Hitlerowi, rozmaite silnie lewa noga i ręka. Jego lewa sto
ślenia. I o tym wiedzą zarówno dobrze fabrykę i począł wyrabiać patentowane preparaty, Zawierające witaminy i hor pa utraciła normalną zdolność zginania
Anglicy, jak i król Ibn Saud, który z ty przez siebie lekarstwa. Jako przybocz mony. Skutek tych zabiegów był natych się, niepewnie macał nią po ziemi i za
powym nieodgadnionym, mądrym uśmie ny lekarz Fuhrera cieszył się natural miastowy, pacjent momentalnie prawie czął lekko kuleć. Drżenie to — zdaniem
chem człowieka wschodu przypatruję się nie wielką sławą i zaufaniem i wszelkie czul się lepiej i Hitler był zachwycony lekarzy — nie było spowodowane wybu
sytuacji.
J. M.
metodą, rujnującą zdrowie ludzkie, chem bomby zamachowej, ale oczywi
fabrykowane przez niego specyfiki były tą
gdyż
stosowaną zbyt forsownie i bez ście na skutek wrażenia, wywołanego
rozchwytywane. Ciekawe jest, że le potrzeby.
Gdy tylko czuł najlżejsze
ków tych nie puszczano w obieg przed przeziębienie, kazał sobie robić Zastrzyk zamachem, po lipcu 1944 r. stało się
bardziej silne widoczne. Gdy po wyle
wypróbowaniem ich, a królikiem do przez Morella, Brał także zastrzyki pro czeniu z szoku nerwowego i lekkich ran,
świadczalnym był w tym wypadku Hit filaktyczne i w końcu doszedł do tego, Hitler wrócił do pracy, życie, jakie za
ler. Pełna lista lekarstw dr Morella — że dostawał po 4 do 6 injekcji dziennie,
prowadzić w Rastenburgu, było zu
oprócz specyfików, zawierających mor Gdy jakiegoś dnia miał wygłosić mowę, czął
pełnie
nienormalne. Był zupełnie wy
finę i inne narkotyki, których aplikował liczba zastrzyków — beż względu na czerpany
War s z awa. W tej chwili w drodze do
nerwowo, shisteryzowany i tak
swemu pacjentowi bardzo wiele — za
Polski znajduje się transport 600 zbrodniarzy wiera nazwy 28 preparatów łącznie ze stan jego zdrowia — zostawała podwa lękał się o siebie, iż ani na chwilę nie
niemieckich, wydanych przez władze amery słynnym „Ultraseptylem", potępionym jana tak, że naturalna odporność jego opuszczał wilgotnego, dusznego bunkrr
kańskie. W tym roku Jest to już drugi tran przez wszystkich lekarzy i zakazanych organizmu została w końcu zupełnie Bał się świeżego powietrza, zdrowego
sport przestępców wojennych, wydanych w sprzedaży aptecznej, rozmaite podej zastąpiona sztucznymi środkami. Hitler fizycznego ruchu, urojonych niebezpie
miał do Morella bezgraniczne zaufanie,
p-olsce przez władze okupacyjne amerykań rzane mikstury, silne środki nasenne, a ponieważ żył w nieustannej nerwo czeństw i zasadzek, jakie — zdawało
mu się że — czyhają na niego poza
skie.
v
(SAP)
pobudzające i podniecające,
wej, histerycznej trosce o swoje zdro obrębem schronu.
wie, lekarz-cudotwórca stał się wresz
pokończenie w następnym atmwnją)

GDZIE POCHOWANO ZWŁOKI

Spółka waluciarzy pod kluczem
Główny „As” uciekł za granicę

za kratami
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4.000 dziecijaskich pod opieką Amerykanów

MIK W ( M e !

Memento dla Niemców — symbol dla świata
— zadośćuczynienie dla Narodu Polskiego

Pod tymi naczelnyr i hasłami Polski
Zwózek Zachodni zaa pelował do Pola
W obecnej chwili opiekujemy się 400 ków w kraju i zagrr iicą, by składali
Wars zawa. Od pięciu ra.esięcy bnwi w zastąpią im bodaj w części utraconych rodzi
Polsce delegatura amerykańskiej organ.zacji ców.. Opieka nie polega na samych tylko m e- dziećmi, mamy nadzieję liczbę tę zwlęks7vć podpLy nh rzecz ostatecznego zawarcia
charytatywnej „Fostor Parents" Przedstawi sięcznych zasBkach, lecz rówtreź zaintereso do 4,000. Prócz m'esięcznego zasi-ku, dsiezi traktatu pokojowego z Niemcami w zn:sz
ciel SAP odbył rozmowę z dyrektorem dełega
waniu sę życiem każdego poszczególnego dz .?*- otrzymują paczki i osobiste prezenty od swy:i czonej ręką hitlerowską stol.cy. Minęło
cka i regularnym — przynajmniej raz w mie „ przybranych rodziców".
tury M, A. Żółtowskim.
W ramach ogólnej pomocy idą do Polski zaledwie kilka dni od_ chwili wydania
— Kiedy powstała i jakie zadania ma orga siącu — kotakcie listowym. Dziecko pisze sa zorganizowane przez nas transporty obuw a powyższej odezwy, a już zewsząd, od
nizacja, której jest pan dyrektorem na Poiskę? mo co miesiąc list, w którym opisuje 6Woje odzieży, lekarstw i żywności. Pierwszy tran partii politycznych, związków zawodo
przeżycia, potrzeby i wymienia na co zostary
— Organizacja została zawiązana w roki zuiyte przeznaczone dla niego pieniądze sport wysłany został z‘ Nowego Jorku na stat wych, organizacji społecznych itp. współ
t 16 w Anglii dla ratowania dzieci i sierot Listy te zosdają przez delegaturę przesyłane do ku „Urugwaj" dnia 24 stycznia br.
diiała-jących z Polskim Związkiem Za
1 czasie wojny domowej w Hiszpanii po slro- Centrali wraz zmałymi prezentatmi (rysunki
Objęte pomocą dzieci rozmieszczone są n3 chodnim na terenie całego kraju, napły
9 republikańskiej. W czasie ostatniej wojny
1 gurki z plasteliny, wycinanki, robótki)
dla terenie całego kraju. Opiekujemy się też dz_e- wają wiadomości o masowych wpisach
powodu 2uboźen.a społeczeństwa angieisk e- „przybranych rodziców" w Ameryce. Zazna ćm; w sierocińcach, w Warszawie Otwocku.
'
_
~ ,
go, ciężar ofiarności przejęło społeczeństwo czyć na’eźy, że dzieci polskie postawiono jako Pawsinie, Wrocławiu, Kielcach, Karpaczu, Pn- na listy.
Same Okręgi PZZ w zachodniej Polamerykańskie. Zadanie organizacji zjedna;v wzór dzieciom innych krajów, taką zdradzają lanicy-Zdroju.
jej poparcie i żywy współudz a-i wszystk ch pomysłowość i staranność w wykonywaniu
Działalność organizacji w Polsce zakreślo ręo - • ‘nalizują z dniem wczorajszym
v adz społecznych w Ameryce. Pomiędzy tych prezentów.
kilkadziesiąt tysięcy podpisów.
na je6t na trzy lata.
przybranymi matkami" widnieją takie n iJak z tego widać, Polski Związek Za
wuska jak żony prezydenta Booseyelta, p3ni
chodni,rzucając inicjatywę akcji zbiera
'ruman, żony prezydenta Hoovera, profesorów
nia podpisów, stał się i tym razem wy
■.ajsla^ąiiejszych un;wersytetów. jak równ eż
razicielem tendencji i pragnień nurtują
iiilku sławnych gwiazd filmowych.
cych ogół polskiego społeczeństwa.

Pani Eleonora Roosevelt fest przybrana mafka Janeczki Dybowskiej z Warszawy

W p'erwszym okres.e wojny organizacja
roztoczyła opiekę nad dziećmi-Polaków, ucie
kinierów spod okupacji niemieckiej. Udało
■ram się w porę ewakuować dzieci polskie przed
Niemcami z różnych obozów we Francji do
Anglii. Jedna z ewakuowanych dz.ewczynek
warszawianka, Janeczka Dybowska, sierota
jo kapitanie armii polskiej, który zginą! w
walkach na linii Maginota, otrzymała pan ą
Xoosevelt za „przybraną matkę". Pani Roosevelt do tej pory opiekuje się dziewczynką.
Posiadamy filię nasze’ organizacji na Malcie
na wyspach kanału La Manche, we Franci!
Belgii, Czechosłowacji, Holandii, Włoszech
~ ostatnio staramy 6ię rozszerzyć działalność
naszej organizacji w Polsce. W projekcie na
najbliższy okres czasu mamy stworzenie oaszych delegatur w Grecji i Chinach. Opieku
jemy się przeszło 48.000 dzieci "wszystkich ras,
religii i narodowości. Centrala organizacji na
szej m‘eści 6ię w Nowym Jorku, Stamtąd przy
chodzą pieniądze i instrukcje, tam wysyła s ę
dane o dzieciach i ich listy do swych „przy
branych rodziców".
Działalność w Polsce rozpoczęliśmy z dniem
27 października 1946 r. Już w listopadzie wy
płaciliśmy dzieciom pierwsze zapomogi. Na
C2ele honorowego komitetu w Warszawie sta
nęła żona ambasadora Ameryki Płn. — pani
Bli&s Lamę i parnią Wicia Osóbka-Morawska.
Przewodniczącą komitetu „przybranych rodziców” w Ameryce dla dzieci w Polsce jest żona
najsławniejszego wydawcy w Ameryce, —
pani Clare Bobthe Luce.
Zadaniem organizacji jest zapewnienie dzie
c.om, sierotom wojennym opiekunów, którzy

Zarządzenie Ministra Przemysłu
o inwentaryzacji maszyn

W większości fabryk i zakładów prze
myślowych daje się obecnie bardzo sil
nie odczuwać brak różnego rodzaju ma
szyn, ź drugiej zaś strony istnieją za
kłady, w których maszyny nie są wyko
rzystane należycie. Poza tym często się
zdarza, że fabryki posiadają maszyny
niezwiązane z ich produkcją.
W związku z tym Minister Przemy
słu zarządził przeprowadzenie ścisłej
inwentaryzacji wszystkich maszyn, po
siadanych przez zakłady podległe Cen
tralnym Zarządom Przemysłu i Depar
tamentowi Przemysłu Miejscowego.
Jako pierwszy etap powyźs-zej pracy
wyznaczył Minister Przemysłu inwen

Zmiany w zaopatrzeniu pozakartkowym
War s z awa. W związku ze zmianami w
zaopatrzeniu kartkowym z dniem 1 marcai ro.
zniesione zostaną dodatki lotn czy 1 mleczny
przewidziane w instrukcji ministra Aprowiz jcji i Handlu. Jednocześnie zniesione będzie
zaopatrzenie pozakartkowe: 1) szpitali i sana
toriów, 2) burs i internatów, 3) żłóbków,
4) Stacji Op'eki nad Matką i Dzieckiem, 5) za
kładów opieki zamkniętej nad sierotam.,
6) kolonii i półkolonii letnich, 7) akcji doży
wiania dzieci, 8) domów wypoczynkowych
dla pracowników, 9) pracowników komisji spe
cjalnej do walki z nadużyciami i szkodnic-

Zjazd odbudowy WSI
Dnia 3 * 4 marca br. będzie obradowa1 w
Warszawie Zjazd Odbudowy Wsi, organizowa
ny przez Związek Samopomocy Chłopskiej.
Zjazd będzia miał charakter wewifęlrzny
i będzie się skradał z dwóch części. W pierw
szej części oficjalnej zostaną wygłoszone trz ;
podstawowe referaty:
1. rządowy pian odbadcwy wsi na rok 1947.
2. elektryfikacja wsi w 1947 r.;
3. sposoby wykonywania planu odbudowy
i elektryfikacji wsi w 1947 r.

Ceny na wyioty lytsaitwe
NOWE 1'APIEROSY
Ministerstwo Skarbu ustaliło na wy
roby tytoniowe następujące ceny:
PAPIEROSY BEZUSTNIKOWE
„Wawel”
— 10.— zł za sztukę
„Zefir”
— 7.50 zł „
„Her*
- 5 .- z ł ,,
;;
„Bałtyk”
— 3.— zł „
„,
„Tryumf” — 3 — zł „ „
„Mazur”
- 2 . t— 2ł „ „
„Wolność”- — 2.— zł „ „
USTNIKOWE
„Belweder” — 8,— zł za Sztukę v
„Syrena”
5.— zł
„Śnieżka”
3.50 zł
„Nysa”
3.— zł
„Popularne”
1.50 zł
„Partyzant”
1.20 zł
CENA CYGAR
ustalona została następująco:
„El Aliento” — 20.— złza sztukę
„Kopernik” — 16.— zł„
„
„LaPintura” — 12.— zł„
„
„Ligia”
— 10 — zł„
„
„Cigarillos” — 7.50 zł,, „
„Cygaretki” — 5.— żł,,
„
CENĘ TYTONIU
fajkowego średniego ustala cennik na zł
1.000 za kg, zwyczajnego fajkowego na
700 zł za kg, tabaki „Gdańskiej” 600 zł
Za kg i „Mazurskiej” — 500 zł za kg.
Pobieranie wyższych cen jest karalne.

taryzację obrabiarek. Wszystkie Cen
tralne Zarządy Przemysłu złożyć mają
do dnia 15 marca 1947 r. do Departa
mentu Planowania Ministerstwa Prze
mysłu pod adresem powołanej Komisji
do badania racjonalnego wykorzystania
maszyn i urządzeń technicznych — wy
pełnione zestawienia sumaryczne stanu
posiadania wszekiego rodzaju obrabia
rek.
W dalszym etapie do dnia 1 maja
1947 r. wszystkie zakłady winny za
prowadzić u siebie kartoteki według
,,kart maszynowych” opracowanych i
wydanych przez Instytut Naukowej
Organizacji i Kierownictwa.

Druga część Zjazdu obejmować będzie spra
wozdania delegatów wojewódzkich i przedsta
wienie przez teren przeszkód i trudności od
budowy.
W wyniku obrad i dyskusji zostaną ustalone
wytyczne dla działaczy samopomocowych przy
odbudowie wsi.
W Zjeździe Odbudowy Wsi wezmą udział kie
równicy Wydziałów Budownictwa W ejskiego
z Zarządów Wojewódzk ch Związku Somopomocy Chłopskiej, Komitetów Elekryfikacyjnyc^
Odrizia-ów Spoi dzielni Budownictwa Wiej&k
Wytwórni Materiałów Budowlanych Samopo
mocy Chłopskiej oraz przedstawiciele Woje
wódzkich Wydziałów Odbudowy. '
Zgłoszenia na Zjazd należy nadsyłać pod
adresem: Związek Samopomocy Chiopskej
Wydział Budownictwa Wiejsk'ego, Warszawa,
ul. Starynk^ewicza 7/9.

twem gospodarczym, 10) konwojentów trans
portów UNRRA, 11) członków Batalionów Ochrony Lasów Państwowych oraz Straży Mor
skiej, 12 stołówek PUR, 13) zjazdów oraz do
raźnych kursów dokształcających i przeszko
leniowych i 14) «chron'sk dla starców.
Uczniowie, zamieszkał; w szkolnych bur
tach i internatach, nie posiadają prawa do
kart zaopatrzenia. To samo dotyczy również
uczniów liceów zawodowych, którzy zacho
wają jednak prawo do otrzymania kart
odzieżowych.
Pracownicy Konrsji Specjalnej otrzymują
nadal karty zaopatrzenia jako pracowni’/
paóstwow', zniesione 6ą tylko normy spe
cjalne.
Podopieczni przebywający w schroniskach
dla starców, nie będą otrzymywać kart zao
patrzenia.
Wobec zniesienia zaopatrywania w drodze
przydziałów pozakartkowych i wstrzyraafBu z
dniem 1 marca br. wszelkich świadczeń w na
turze dla instytucji 1 zakładów wyżej wymię
nionych, winne one w swych budżetach i pla
nach finansowych preliminować potrzebne
kwoty na wyrównanie w całośc' lub częśc
skasowanych przydziałów i ekwiwalentów
pieniężnych tym podwładnym pracownikom
podopiecznym lub osobom organizacyjnie z
nimi związanych, którzy tych przydziałów i
świadczeń zostali obecnie pozbawieni.
Należy dodać w związku ze zniesieniem
zaopatrzenia pozakairtkowego dzieciom korzy
stającym ze żłóbków dziennych i Stacji Op ek.
nad Matką i Dzieckiem przysługuje obecnie
prawo do kart dodatkowych ,,D", jeśli są one
uprawnione do kart zaopatrzenie w myśl in
strukcji z 22 maja 1946.

Konie dla osadników na Ziemiach Odzyskanych
Ministerstwo Obrony Narodowej przekazu
je na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych
5 100 kcoi, z czego Związek Osadników WjJ•skowych otrzyma 4.150 sztuk i spółdz elnie
parcelacyjno-osadnicze 950 sztuk,
no-okadnicze 950 sztuk.

Za 1.200zi (Dznav:a( r a y zm m
DlisKii WS&3SHC9

Rozprowadzeniem koni zajmą się Komisje
Wojewódzkie, w 6k:adzie: przedstawiciel Wo
jewódzkiej Rady Narodowej, przedstawić-et
Związku Osadników Wojskowych i przedstawi
ciel Zarządu Wojewódzkiego Związku Samopo
mocy Chłopskiej.
Cena konia od 15 tysięcy do 20 tysięcy zł,
do tego doliczone będą koszta transportu.
30 proc. koni będzie wydane na kredyt, koszta
transportu opłacają osadnicy.
Bliższych informacji udzielają zarządy p>
wiatowe ZSGb.

Od dnia 1 marca 1947 r. wprowadza
się w ruch radiotelefoniczny ze Stanami
Zjednoczonymi A, P. via Zurich Berno
szwajc. New York. Opłata w ciągu całej
doby za trzyminutoWą rozmowę zwykłą
„International Emergency Food Council"
wynos-i 1.245,— zł, (tysiąc dwieście
ogłosiło przydziały kakao na cztery miesiąceczterdzieści pięć złotych).
Dopuszcza się rozmowy państwowe, za okres od października 1946 r. do końca
oraz prywatne zwykłe z wezwaniem stycznia 1947 r. Przydziały te wyrażone w to
nach angielskich obejmują masło kakaowe
określonej osoby. W razie niedojścia do craz
niesłodzoną czekoladę. Przydział dla Pol
skutku rozmowy z określoną osobą po ski wynoei zgórą 2.300 ton. z czego Brazylia
biera się cpłatę za przygotowanie roz dostarczy 350 ton, pozustafe kraje Ameryk'
mowy w k\vocie 80.— zł, (osiemdziesiąt Południowej 330 toa, brytyjska Afryka Zacho
złotych],
dni# 1,040 ioo, Afryka Południowa 67Q toa,
*„
* fata■*♦*--*

Porrzs cierp! na IraS 1$ So pręty
Toruń. Na wsi pomorskiej daje się zau
ważyć dotkliwy brak rąk do pracy. Odnosi
się to w pierwszym rzędzie do majątków
państwowych. Stan ten potęguje zmniejszoną
wydajność pracy robotników rolnych o 50 proc.
w porównaniu z okresem przedwojennym.
Szczególnie duże trudności napotykają majątki
państwowe przy uzyskiwaniu odpowiednich sit
roboczych do pracy przy inwentarzu żywym.

M z i pnagaia tooiaf lii
w plsiiltii połam
Gdańsk. W braku loriołamnezy, w portach
polskich używane są do kruszenia lodu nasze
holowniki, które zupełnie dobrze wywiązują się
ze swych zadań. Ostatnio jednak, wskutek
napędzenia przez silny wiatr większej ilości
kry w okolice portu gdyńskiego, holownikom
polskim przyszły z pomocą Szwedzi, którzy
przy pomocy promu, „Starha” w ciągu 5 go
dzin oczyścili farwater Gdynia — Gdańsk.

Wszyscy pksioat; w a ro tli
Polskiego Związku MMm
Celem realizacji powyższego hasła ukonsty
tuował się w tych dniach w Warszawie Gt.
Komitet Organizacyjny Akademickich Kój
Polskiego Związku Zachodniego".
Dzięki przewidzianemu założeniu Kół PZZ
przy wszystkich Uniwersytetach względnie
Wyższych Uczelniach, każdy student będzie
mógł brać czynny udział w urzeczywistn.eniu
planu zachodniego polityki polskiej, w ,.uzachodmanu" społeczeństwa pOi.sk iego i zwraca
li'u temu społeczeństwu uwagi na wszelkie
aspekty zagadnienia niemieckiego.
Przez wśpółudz'al w wielkich imprezach
ogótoonarodowych organizowanych przez PZZ
(np. w Tygodniu Ziem Zachodnmh, który się od
będzie w dniach 13 — 20. 4. br.), przez prowa
dzenie itensywnej akcji kulturalno-oświatowej
i propagandowej dla Ziem Odzyskanych i o
Ziemiach Odzyskanych, przez po-budzan'e do
prac badawczych nad tymi ziemiami w semina
riach uniwersyteckich przez współpracę wres
cie ze studentami po-lskimi przebywającymi
*a granicą, według specjalnych instrukcji Wy
działu Polonii Zagranicznej przy Zarządzie
Głównym PZZ. — Akademicy PZZ-owcy wejdą
nie tylko na pożyteczną drogę społecznego
działania, lecz znajdą się zarazem w atmosfe
rze prac obywatelskich które lak najszerszemu
ogółowi, jak im samym przysporzą znacznych
korzyści.
Dla należytego zapewnienia stałej łączności
między aktywną młodzieżą akademicką
a Polskim Związkiem Zachodnim, zostanie w
najbliższym czasie powołany Wydział Wyko
nawczy Akademickich Kół PZZ przy Zarządzie
Gównym PZZ w Poznaniu.
Należy podkreślić, że już w obecnej chwili
akademicy biorą czynny udzia? w wprowadzo
nej przez PZZ akcji zbiegania podpisów za za
warciem traktatu pokojowego z Niemcami w
Warszawie, oraz wydadzą odezwę do młodzie
ży całego świata z apelem o pozytywne nasta
wianie opinii krajów biorących udział w kon
ferencji pokojowej, odnośnie ostatecznego za
twierdzenia naszych granic na Bałtyku, Odrze
i Nysie Łużyckiej.
2

Kakao dla Polski
Przydziai za cały rok (1 października 1946 r,
— 30 września 1947 r.) zostanie og.oszonr
w bliskim już czasie.
Według informacji z Waszyngtonu kakac
nadal podlegać będzie międzynarodowym przy
dziaiom, liczą się jednak z tym, że na naj
bliższym zebraniu komisji przydziałów Stiny
Zjednoczone wycofają s.ę z e światowego *pooi'u

___________________ Strona 4.
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Pod adresem mieszkańców Grudziądza i okolicy
lO C roalk a
— Kino „Orzeł" wyświetla wspah..ały obraz
' ,W;e"ki przełom". Film ten, to dzieje rwy
skej b~ talii, która zadecydowała o losach
jny i doprowadziła do ostatecznej klęsk.
psk niem-jeckirfi
.W elk; przełom" uzyskał I. nagrodę na
rivailu międzynarodowym w Cannes.
Uwaga! Sala dobrze ogrzana,

za węgiel od rodników

Informujcie o przestępczej działalności katów
Mieszkańcom m. Grudziądza i okoli
Grudziądza

cy znane są z czasów okupacji takie naz
wiska jak:
1) Dr. Gr ems e, b, szef Selbstscłra-

i odpowiadać będą za. zbrodniczo swoje
czyny.
Ażeby jednak udowodnić całkowicie
2) W r - k Arno, Kriminaloberassł- przestępczą ich działalność w stosunku
stenLi
do Państwa i Narodu Polskiego, potrze
3) K r a u s e Fritz Max, sekr. policji bne
są pewnego rodzaju dokumenty.
krym. Gestapo;
W tym celu Powiatowy Urząd Bezpie
4) W i c h t Wilhelm, assesor Ge- czeństwa (UB) w Grudziądzu, zwraca
— Dziś we wtorek, „śledź" w Kalinie przf
steupo:
borowej orkiestrze z niespodziankami.
za naszym pośrednictwem do tvch
5) Wa g n e r Ernst, Auguri, Friedrich, się
obywateli, którzy m^gą
—■ Uwaga bokserzy MKSf Sekcja boksernauczyciel w szkole pÓwsz. Nr, 5, wszystkich
udzielić
jakichkolwiek
informacji, o ich
przeprowadza treningi pod fachowym k eul, Narutowicza;
działalności,
o
zgłoszenie
się w Urzę
voictwem we wtorki : piątki w sali Domu
6) K o h n Richard, Oberwachtmeister dzie pokój 23 w celu złożenia
odpowied
[nćerza przy ul. Prowiantowej. Początek o
Schupo;
nich
zeznań.
dżinie 18.00,
7) O e s t e r l i ng Karl, PolizeimspckJesteśmy przekonani, że zaintereso
tor;
— Tradycyjny t’nsty wtorek Tow. Muzyczwane
osoby wypełnią swój obowiązek
81
Me
y
e
r
Fritz,
urzędnik
Gestapo.
go odbędz.e srę dnie 18 bm. w Szkole MuWszyscy wyżej wymienieni dali się obywatelski i odpowiednie zeznanie w
cznei przy ul. Ogrodowej. Początek o godz
-tej. Członków i sympatyków prosi o przy- dotkliwie we znaki obywatelstwu m. Urzędzie złożą.
cde
Zarząd.
Grudziądza. Pośród wszystkich jednak
jako oberher-zt, prym wodził dr. Grem
se, który jak* szef Selbstschutzu, ma na
sumieniu niejedno życie (polskie.
Program
Sprawiedliwości jednak stało się za
W domu przy ul. NadgórneJ 25 mieszka
dość. Wymienieni zostali przychwyceni wdowa nazwiskiem Wa l e r i a Ch mi e l e w
| R oz g ło śn i W a i s z a w s k i e i
1

W związku z recenzją z posiedzenia
Pow. Rady Narodowej zamieszczoną
w Nr. 36 z dnia 13 lutego br. „Głosu
Pom!rza‘‘ podpisaną inicjałami H. O.,
uprzejmie prosimy o podanie następują
cego sprostowania:
1. P. C. H. prowadzi obecnie skup
zbóż za gotówkę od producentów
rolnych dla Funduszu Apruwizacyjnego Min. Aprowizacji Handlu
po cenach ustalonych, sprzedając
w zamian odpowiednie ilości wę
gla po cenie 184.— zł za 100 kg.
2. P. C. H. prowadziła skup zbóż i
ziemniaków na wolnym rynku w je
sieni 1946 r. również na Fundusz
Aprowizacyjny, jednakże żadnych
zobowiązań ani ustnych, ani też
pisemnyclt, co do dostawy węgla
za zakupione od rolników zboża
i ziemniaki nie robiła.
Państwowa Centrala Handlowa
Agentura Grudziądz

O sta ły dyżur le k a rz a

WTOREK. 18. 2.
6.00 Sygnał czasu. 6.05 Dziennik porannv
20 Gimnastyka poranna. 6.30 Muzyka. 6
ygnał czasu. 7.05 Muzyka. 7.15 Wiadomość
oranne oraz przegląd prasy stołecznej. 7.35
rogram na dzień bieżą y. 7.40 Koncert po
mny. 8.30 Informacje ogólnopolskie. 8.4.0
krzynka PCK. 8 50 Audycja szkolna. 9.35
-11.57 Przerwa. 12.00 Sygnał czasu. 12.05
.udycja dla świetlic robotn. 1235 Arie opeowe w wyk. Adama Kazncwskiego (bas). 12.55
10 minut poezji" — „Jen Kochanowska13.05
luzyka obiadowa. 14 00—15.00 Przerwa. 15.00
łurhowlsko dla dzieci pt. „Tatusiu wracaj''
aniny Skowrońskiei-Feldmanowej. 15.20 Au
iycja ludowa sf.-muz. 15.40 Beethoven: A
>erfidio — wyk. Jam na Krysińska (sopran
'erzy Ga<~zek, akomp. 16.00 Dziennik popu .
6.30 Utwory fortepianowe Juliusza Zarębskejo. 16.55 Audycja dla młodzieży: „Pułaski w
Ameryce". 17.20 Rezerwa.
17.25 Audycja
o-zrywkowa.
17.55 Z życia kulturalnego.
8.00 Audycja wojskowa. 18.07 Muzyka. 18.30
'Tanka przy głośniku. 19.00 Koncert symfo
aiczny. 19.57 Sygnał czasu. 20.00 Dziennik
wieczorny. 20 25 Koncert Sekstetu PR. 21.00
Słuchow sko ..Miasta w dolinie' wg. Pr:stley’a
21.25 Sonata Karola Szymanowskiego w wyko
naniu Stan. Mikuszewskiego (skrzypce) i Serggiusza Nadgryzowsk.ego (fortepian). 21.45
Radiowy Uniwersytet Ludowy. 22.00 Kwa
drans prozy: ..Popioły" St. Żeromskiego. 22.15
Program na jutro. 22.25 Audycja rozrywko
wa. 23.10 Ostatnie wiadomości dz;enn ka
23.30 Muzyka poważna. 23.55 Streszczenie ostatnich wiadomości. 24.01 Hymn.
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Czy instytucja P. Z. Z.
nie zasługuje na poparcie?

Pod adresem luminarzy naszego miasta!
Szanowny Panie Redaktorze*
U schyłku karnawału, a w przededniu po
stu pragnę poruszyć sprawę, która 'głęboko
doiknęfa szereg ludzi, oddanych całkowicie
idei Polskiego Związku Zachodniego.
Otóż z okazji 25-leiniej działalności zasłu
żonej tej organizacji, władze zwierzchnie wy
dały polecenie, aby na całym terenie urządza
no imprezy, mające na celu popularyzację Pol
skiego Związku Zachodniego. Oddział gru
dziądzki postanowił urządzić akademię. Nie
stety, na skutek zaanektowania sali na inny
cel, akademia nie mogła się odbyć. Wobec te
go zarząd Związku powziął uchwałę, by urzą
dzić bal. Zabawa miała być reprezentacyjna
1 w tym celu zwrócono się do szeregu osobi
stości naszego miasta, piastujących stanowiska
urzędowe bądź społeczne, z prośbą o przyję
cie członkostwa honorowego. Brak sprzeciwu
uważano jako zgodę na umieszczenie nazwisK
tych panów na zaproszeniach. Ma się rozumieć,
nie znalazł się nikt, ktoby dał negatywną od
powiedź.
.
Przyjęcie godności członka komitetu hono
rowego, nie zobowiązuje do przybycia na tego
ŚRODA, 19. 2.
rodzaju imprezę, jaką jest bal. Bo jeżeli ktoś
6.00 Sygnał czasu. 6.G5 Dziennik poranny np. na zabawy z reguły nie chodzi, trudno na
6.20 Gimnastyka poranna. 6.30 Muzyka. 6.5? rzucać mu swoją wolę. Inaczej, jeżeli gość dał
Sygnał czasu. 7.05 Muzyka. 7.15 Wiadomość, swoje nazwisko, innymi słowy moralnie zo
poranne oraz przegląd prasy stołecznej. 7.35 bowiązał się do poparcia danej imprezy, a pó
Program na dzień bieżący. 7.40 Koncert po źniej idzie na inną zabawę. Tutaj już jest pe
ranny. 8.30 Informacje ogólnopolskie. 8 40 wnego rodzaju nietakt, nietakt tym bardziej
Skrzynka PCK. 8.50—11.57 Przerwa. 12 00 przykry, że wyrządzony instytucji, mającej
Sygn-a1 czas . 12.05 Audycja dla świetlic ro- prawo być szanowaną. Toteż nic dziwnego, Ż
W.ndczych. 12.35 Pieśni kompozytorów ro- na balu ‘Związku Zachodniego komentarze pod
iskich. 12 55 Rezerwa. 13.00 Muzyka obła adresem tych panów były dość liczne i przykre.
wa 13.40 „Alfabet muzyczny", audycja w Wytłumaczone były by dane osoby wówczas,
■■prac. Boi. Busiakiew cza. 14.00—15.00 Przer-1 gdyby w tym samym dniu odbywała się zabawa
wa. 15.00 . Lis.Łapikura”, pogadanka dla dzie organizacji o podobnym charakterze społecz
ci. 15.10 Wędrówka z mikrofonem. 15.20 R<»- nym jak np. PCK, MKOS lub tym podobnej,
ooctaż 15 30 Portrety działaczy. 15.40 Ar.e i tam poszły. Ano trudno! Rozdwoić się nie
j>eśni w wyk. Tadeusza Łuczaja. 16.C0 można. Skoro jednak idzie się na zabawę to
"ziennlk popołudn:owy. 16.30 Schubert: kwar- warzystwa, które urządziło ją tylko ściśle z
et smyczkowy nr 7. 16.55 Skrzynka technicz określeniem nazwy tj. dla zabawy 1 na docho
na. 17.00 Audycja literacka. W ereze Euge- dzie wcale mu nie zależy, wówczas sprawa
nsza Morskiego. 17 10 Koncert Małej Or- nie jest w porządku.
>■ astry PR z udzia^m Janusza Popławskiego
W końcu nadmieniam, że intencją niniej
— śp'ew. 17.45 ,,Na Ziemiach Odzyskanych
szego listu nie jest chęć dokuczenia komuś, a
Pogadanka: „M.ędzy Nogatem i Pasłęką” jedynie dobro ogólne mam iu na celu. W ży
7.55 Z życia kulturalnego. 18.00 Audycja or ciu społecznym bowiem atmosfera musi być
kowa. 18 30 Nauka przy głośniku. 19.00 czysta, przejrzysta i pogodna.
\udycje dla wsi. 19.15 Muzyka. 19.30 Au
Proszę przyjąć wyrazy poważania
Tuja Chopinowska w wyk. Boles^wa Wdy
Józe f He r man.
ov/;cza. 19 57 Sygnał czasu. 20.00 Dzień ns
wieczorny. 20 25 „Impresjonizm muzyczny
Z treścią listu autora całkowicie się godzi
audycja «ł -muz. 21 00 „Nowe ks.ąźki’ — my. Polski Związek Zachodni ma pięknie za
rrc.gment z książki Jer?ć~o Pytlakowskiego p*. pisaną kartę działalności przed wojną | pozy-.
Wielki cień". 21.15 U naszych przyjació’" tywnie pracuje dzisiaj. Popieranie więc tego
aud. sł.-muz 21.45 Rad. Uniwersytet Ludo rodzaju instytucji jest obowiązkiem obywa
wy. 22.00 Kwadrans prozy: „Popioły" St. Że- telskim.
romsk:ego. 22.15 Program a jutro. 22.25 Au
Przedstawiciel naszej redakcji był na
iycja rozrywkowa. 23.00 Rozmowa z pisarza wspomnianym balu i rzeczywiście spośród
mi. Rozmowa z Wandą Kaiczewską. 23.10 sześćdziesięciu kilku osób, wchodzących w
Wtatnie wiadomości dzio. nika. 23.30 Muzyka skład „Komitetu honorowego" — spotkał do
leczna. 23.55 Streszcir.nie oslatn. wiadom słownie dwie.
31 Hvmn.
Redakcja.
3

Redacrufe Kolegium —- Sekretariat czynny
<Xł fod* 4 — 16-ta) — Redaktor naci. przyj
muje od godz. U — IŁ

ska, wraz z czworgiem nieletnich dzieci. W
ubiegłą sobotę o godz. 19.30 wspomniana ro
dzina uległa zaczadzeniu. — Dzięki ob. Szcze
pańskiemu Bronisławowi, który przyszedł odwiedzieć swoją siostrę w domu tym zamieszka
łą, wszczęto natychmiastową akcję ratunkową.
Zaalarmowano milicję, która z całym poświę
ceniem przystąpiła do akcji. — Rzecz zrozu
miała, że w takich wypadkach koniecznym jest
lekarz. — Niestety, mimo usilnych zabiegów
tak milicji, jak również sąsiadów, lekarza nie
udało się osiągnąć. — Wprawdzie zastano le
karza dyżurnego w Szpitalu Miejskim, ten je‘
dnak oświadczył, że posterunku nie wolno mu
opuszczać. — *
Ostatecznie, po dużych wysiłkach zacza
dzonych zdołano uratować.

Nocowania cen

MiiZbożowo-Tflwi owei
w Bydgoszczy

w dniu 14 lutego 1947 r.
Cena handlowa franco wagon stacji Byd
goszcz za towar średniej jakości handlowej'
Cena orientacyjna za 100 kg
3350—3450
Pszenica
1850—1900
ż yt o
1800—1850
jęczmień przemiałowy
2000—2100
jęczmień browarowy
1850—1900
o wi e s
4700—4800
mąka pszenna 80 proc.
5200—5300
mąka pszenna 70 proc.
2200—2250
mąka żytnia 90 proc.
2550—2609
kasza jęczmienna 70 proc.
1400—1450
otręby pszenne
1200—1300
otręby żytnie
1150—1200
otręby jęczmienne
3200—3400
groch Victoria
2500—270:
groch polny
2400—2500
wyka letnia
2400—2500
peluszka
460— 500
siano prasow. nadnute. kie
350— 375
siano luzem
260— 300
s»oma prasowane

Wolne posady
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Krajowa prasa sportowa zachwycona
grudziądzkimi zawodniczkami
Ostatnie sukcesy, uzyskane przez grudzią
dzkie zawodniczki GKSu na lekkoatletycznych
mistrzostwach Polski w Olsztynie, odbiły s’ę
szerokim echem nie tylko w prasie sportowej
ale także w pismach codziennych.
Warszawski „Przegląd Sportowy" poza
wzmianką poniedziałkową poświęca specjalny
ustęp w swym czwartkowym numerze lekkieiatletyce kobiecej w Grudziądzu. Autor artyku
łu wspomina o odrodzeniu tej gałęzi sportu
która powraca do przedwojennej tradycji, b>
wiem panie grudziądzkie często broniły barw”
Polski na międzynarodowych zawodach. Do
skonałą przyszłość przepowiada się najmłod
szej zawodniczce Gburkownej, która po syste
matycznej pracy może wystąpić w reprezen
tacji Podski. Skoro pozostały zawodniczki Fal
ska, Gawrońska i Staraszk:ewlczówna należy
cie potrenują bez jakichkolw.ek urazów cie
lesnych, sztafeta GKSu wanna być bezkonku
rencyjną w kraju. Poza tym zawodniczki nasze
mogą odegrać poważną rolę w poszczególnych
konkurencjach i zagrozić najlepszym zawo
dniczkom naszego kraju.
OSTATNIE WIADOMOŚCI
W rozgrywkach, o mistrzostwa świata w h>
keju na lodzie reprezentacja Polski pokonała w
Piadze zespół Rumunii 6:0 (2:0, 1:0, 3:0), zaś
Szwecja Belgię 14:0.
Mistrzostwo Polski w koszykówce panów
zdobyła drużyna AZSu warszawskiego.

W państwowych domach dziecka są woln?
posady nauczycieli (lek), wychowawców(czyń),
higienistek i sekretarzy ze znajomością księgo
wości. Szczególnie pożądane są osoby samot
ne, skłonne pracować w małych miejscowo
ściach i na wsiach.
Wynagrodzenie wedłng IX—VIII gr. upo
sażenia plus mieszkanie i utrzymanie.
Podania z życiorysem przyjmuje Kurato
rium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toru
niu.
Poszukuję MATKĘ Wiktorię
Kleinową. Ktoby wiedział o
jej pobycie, proszę o wuadomość. Irena Klemówna, Gru
dziądz, Chełmińskie Osiedle
Libeita 4.
UNIEWAŻNIAM kartę reje
stracyjną RKU Grudziądz
Bronj.6.:3w Gosz, Turzmce.
PRZEPRASZAM publicznie m strza kuśnierskiego K. Ol
szewskiego, ul. Groblowa 5
za wyrządzoną mu obelgę
L. Cy^ryszyńska.
UNIEWAŹNIAM dowód kon.’
Strzemkoweki Sarnowo, pow
Chełmno.

Rozumiemy, że lekarz nie jest obowiązany
siedzieć całymi dniami i nocami w swoim mie
szkaniu. Rozumiemy, że lekarz dyżurny nie
może, a nawet nie ma prawa opuszczać szpita
la, jednak z drugiej strony, że pomoc lekarska
przez czynniki kompetentne zorganizowana
być winna. — W tym celu Ubezpieczalnia Spo
łeczna powinna zorganizować kolejne dyżury
lekarzy, podając każdorazowo nazwiska ich i
adresy do publicznej wiadomości. —
Życie ludzkie jest cenną rzeczą i nie można
nim szafować. — Zwłaszcza dzisiaj, kiecty bra
kuje nam tyle milionów rodaków.

Drużynowe mistrzostwo Polski w ten’s>
stołowym uzyska! zespół kopalni „Polska" z
Świętochowic.
W drużynowych mistrzostwach Polski! w
pięściarstwie pokonała Warta-MKS GdynM
9:7, ŁKS-Lubliniankę 14:2 Batory-HCP 13:3
zaś najw ększą niespodziankę przymiósl mecz
PKS. Wrocław, który zwyciężył Grochów
(Warszawa) 9:7.

UWAGA SZEWCY! Zgłaszać KAWIARNIA BRISTOL — urzą
się w przeciągu 3-cb dni u dza dla Sympatyków lokaju,
śiedziówkę we wtorek. dn:a
starszego Cechu z gotówką
18. .2. 47 r. Początek o godz
ROLNIK żonaty poszukuje 21-ej.
Sympatyków uprzepracy jako gospodarz. Zg‘ mie zaprasza
— Gospodarz.
do Adm. „Głosu Pomorza ’ SYNONIMEM ekonomia
gospo
pod nr 505.
darczej, jest samowystar
SZUKAM nawiązania kontaktu czalność! Zatem wszyscy
z firmami, pragnącymi oddać przystępują do akcji zbiórki
dłużyce do przetarcia. Środki wraków i szmelcu maszyn
transportowe stawiam do dy do pisania i liczenia. Każdą
spozycji. Tartak — Teodor ilość zakupi i dobrze zapłaci
Górski, Sztum, ul, Mickie po cenach wolnorynkowych,
wicza 42.
Firma J. Skarbonkiewicz w
PRZYBŁĄKAŁ się pies czarna Bydgoszczy, ul. Pomorska 53
wilczyca, odebrać Humiósku
tal. 3015, lub Przedstawiciel
Curie Skłodowska 17-18.
stwo w Kwidzynau przy ul.

CENY OGŁOSZEŃ: Drobne oa wyraz 10.—zł. dla poszukujących pracy i rodzin 5.— zł.
Tłusty druk 100% drożej Zwykle z* tekstem 15.— zł. za 1 mm jednołamowy (szero
kość 1-ainu 45 mm). W tekśc-ie 30 zł. za 1 mm jednołamowy (szerokość łamu 68 mm)
Komunikaty organizacyj tawodovfych i społecznych (w tekście) 5.— zł za wyraz. Za
teru-onowe ogłoszenie nie przyjmuje się odpowiedzialności. Abonament miesięczny 50 fl
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Nadesłanych rękopisów Redakcje nic zwra
ca. — Artykuły nadesłane a nie zamów nie
będą honorowa
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