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Radio w miniaturze

Bardzo spokojne lecz stanowcze wystąpienie miń. czeskiego na Zgro
madzeniu. Apel do prasy światowej przeciw projektowi Marshalla
NOWY JORK (obsł. wł.) Dzienniki
angielskie poświęcają wiele miejsca
faktowi, że Bevin nie udał się do
Nowego Jorku na zgromadzenie ONZ
a do Paryża, gdzie opracowano osta
tecznie przez 16 państw plan reali
zacji planu Marshalla. Dzienniki ża
łują, iż Bevina nie ma w Nowym
Jorku, gdzie Ameryka przypuściła
swój niespodziewany atak. Amery
kanie dążą do rozbicia ONZ na dwie
części i jest wątpliwe czy dążenia te
popierać będzie W. Brytania.

I

NOWY JORK (PAP). W końcowej
części debaty Generalnego Zgroma
I
dzenia ONZ przemawiał w sobotę de
legat Czechosłowacji — Masaryk.
Przemówienie to nacechowane było
spokojem i wielkim umiarem w oce
nie sytuacji politycznej na świecie.
Masaryk dał wyraz przekonaniu, że
pokój zostanie utrzymany. Prasa —
i oświadczył on — powinna przysłu
żyć się bardziej sprawie zjednoczenia
świata i nie wyolbrzymiać trudności
i rozdzwięków między mocarstwami.

Co do ogólnych zagadnień ONZ, Ma
saryk przeciwstawia się jakiejkol
wiek zmianie karty ONZ, solidaryzu
jąc się całkowicie ze stanowiskiem
Wyszyńskiego, by jak najrychlej
wprowadzić redukcję zbrojeń i posta
wić broń atomową poza^prawem.
Przemawiający następnie delegaci
Nowej Zelandii i' Holandii poparli Ostatnim „krzykiem mody? w Arr.e
propozycję Marshalla w sprawie ogra ryce są miniaturowe radioaparaty
które podobnie jak zegarek, każdy
niczenia prawa veta.

Groźba strajbu
w Finlandii
HELSINKI (obsł. wł.) Rada fińskich
związków zawodowych zagroziła po
wszechnym strajkiem, o ile rząd nie
zrewiduje swej polityki płac gdyż w
ostatnim czasie wzrosły niepomiernie
koszty utrzymania.

śmiertelnik nosii może z sobq na
ręku. Aparaty te są tylko cztero
krotnie większe od normalnego ze
garka, przy czym wmontowana ba
teria jest wielkości pudełka od za
pałek, a lampy rzekomo nie większe
od ziarnka ryżu... Przemysłowcy ame
rykańscy projektują już seryjną
produkcją tych miniaturowych
radioaparatów

Uwaga! Huragan nadchodzi!
Milionowe zniszczenia na Florydzie

Nr 260

PRÓBA SIŁ
NA ONZ
Ile razy zbierają się przedstawi
ciele państw na konferencję dla za
łatwienia różnych palących proble
mów, tyle razy aktualizuje się
wśród milionów ludzi nadzieja, że
tym razem dojdzie do rozgranicze
nia interesów poszczególnych mo
carstw i stworzenia racjonalnych oraz trwałych podstaw pod harmo
nijną współpracę międzynarodową.
Ale od czasu, gdy z Wielkiej Trójki
ubył śp. Roosevelt, nie było chyba
konferencji poza konferencją pocz
damską, któraby- odbyła się w atmo
sferze pełnej życzliwości i wzajem
nego zaufania mocarstw. Mocarstwa
zachodnie hołdując wrogim nastro-jom wobec Zw. Radzieckiego wyka
zują tendencję do zejścia z drogi po
rozumienia i zapominając o współ
odpowiedzialności przy rozstrzyga
niu spraw międzynarodowych, pro
wadzą własną politykę, politykę
której każde posunięcie uważa się
jako szach wobec domniemanego
przeciwnika. Ta taktyka jest wi
doczna na całej przestrzeni czasu,
dzielącego konferencję moskiew
ską od obecnej sesji Zgromadze
nia ONZ. Sprawa grecka zała
twiana
według recept doktryny
Trumana, sprawa Korei, w której
zygzaki polityki amerykańskiej wy
stępują tak jaskrawo, zagadnienie
niemieckie, kióre Anglosasi próbują
rozwiązać bez współudziału ZSRR,
— wreszcie postulat rozbrojenia,
bojkotowany przez mocarstwa za
chodnie
to są wydarzenia najbar
dziej typowe dla tego okresu.

Według dotychczasowych donle, sień huragan pociągnął za sobą 13
wypadków śmiertelnych, a 500 osób
odniosło rany. Szereg ulic w Nowym
Orleanie zawalonych jest gruzami.
Szkody w tym mieście wynoszą oko
ło 3 milionów dolarów. Na Florydzie
łączna wysokość szkód szacowana
jest na 20 milionów dolarów. Okoli
Na zdjęciu pawilony firm radzi ? :k ich na budapeszteńskich Międzyna
ce na południe od Nowego Orleanu
rodowych Targach Jesiennych.
znalazły się pod wodą na skutek na
Pierwsze dni sesji ONZ stanowią
Foto-Curirpost, Budapeszt
głej powodzi.
nowe ogniwo w długim łańcuchu
prób zmobilizowania świata prze
ciwko Zw. Radzieckiemu i demokra
tycznym narodom Europy. Cóż bo
wiem innego oznaczają projekty
Marshalla, którymi zainicjował on
i zapowiada ważne wydarzenia
debatę na Zgromadzeniu ONZ. Czy
PARYŻ
(PAP). Premier francuski biegu rozmów, odbytych w Londynie. załatwienie sprawy Indonezji, w
LONDYN (PAP) Korespondent dy pozycją, aby nadzwyczajna sesja ra
plomatyczny „Evening News'* dono dy min. spraw zagranicznych wiel Ramadier przyjął min. skarbu Schu Po skończonej konferencji min. Schu której niepotrzebnie leje się krew,
si, iż francuski minister spraw zagr. kiej czwórki odbyła się w Nowym mana, który poinformował go o prze- man oświadczył, ifż „jest pełen opty czy kwestję zlikwidowania faszy
Bidault zwrócił się do amerykańskie Jorku. Inne źródła nie potwierdzają
mizmu" i zapowiedział ważne wyda stowskiego reżimu w Hiszpanii, czy
go sekretarza stanu Marshalla z pro- tej wiadomości.
rzenia w ciągu przyszłego tygodnia. likwidację wojny domowej w Gre
FAO w obliczu
I prawdopodobnie w związku z wizytą cji? Nie. Próby Marshalla zmierza- "*
Bevina i amerykańskiego mm. skar ją do stworzenia mechanicznej
wielkich trudności bu Snydera w Paryżu.
większości w ramach ONZ, któraby
otworzyła przed Stanami Zjedno
LONDYN (obsł. wł.) Gen. dyrektor
czonymi nieograniczone możliwości
światowej organizacji wyżywienia i
narzucania swych interesów i celów
rolnictwa John Boyd Orr zaznaczył,
I
kart
żywnościowych
politycznych
wszystkim narodom.
LONDYN (PAP) Korespondent po- | van. Do rządu wejść ma natomiast kil że organizacja ta, która ma przejąć
lityczny Reutera dowiaduje się, że ku młodszych ministrów z grupy par prace UNRRA znajduje się w trudno w Niemczech
Projekt Marshalla powołania spe
premier Attlee ma ogłosić za 2 tygo lamentarnej Partii Pracy. Przewidy ściach finansowych i nie posiada ani
cjalnego komitetu, na którym decy
HAMBURG.
(ZAP)
Ze
względu
na
dnie zmieny w gabinecie, które — wania te oparte są zresztą tylko na jednego worka zboża 1 ani jednego
częste wypadki fałszowania doku dowano by o wielu sprawach z wy
Jak się zdaje — pójdą dalej, niż te domysłach.
traktora.
mentów w brytyjskiej strefie okupa- kluczeniem prawa veta, jest niczym
go naogół oczekiwano. Uchodzi za
cyjnęj zostały unieważnione wszyst innym, jak zamachem Stanów Z,je
rzecz prawie pewną, że zmiany te
kie
świadectwa
nieposzlakowanej dnoczonych na suwerenność ONZ.
nie dotkną t.. zw. „wielkiej piątki*'
orzeszYZoi oolitycznej wydane dzien Zw. Radziecki nie jest jednak ani
gabinetu, tj. premiera Attlee oraz
nikarzom i literatom niemieckim. Za- tak ślepy, ani tak słaby, żeby zgo
ministrów: Bevina, Morrisona, Crippświadczenia te zostaną wydane po dził się na wydanie ONZ pod kura
sa 1 Daltona. Krążą natomiast pogło- i
ski, że mogą ustąpić min. obrony !
nownie po porównaniu ich z kartote telę amerykańską. ZSRR odrzucił
projekt Marshalla. Według zapo
ką NSDAP.
narodowej Alexander, min. zaopa
trzenia Wilmot, min. bez teki Green
MONACHIUM. (ZAP) Policja ba wiedzi Wyszyńskiego, ZSRR będzie
wood, min. paliwa Shinwell,
min.
warska ujęfta przywódcę bandy fał prowadził kontrakcję, chociażby kon
wojny Bellenger min. zdrowia Beszerzy kart, żywnościowych Henryka sekwencje takiego stanowiska się
Webera. Weber okreśW swój zarobek gały w głąb stosunków światowych.
z procederu fałszowania kart na 200
Już więc pierwsze dni sesji Gene
do 300 marek dziennie.
ralnego Zgromadzenia ONZ wyka
daje rząd włoski
zały te same różnice i rozdźwięki
między mocarstwami, jakie cha
rakteryzowały obrady różnych ko
misji i Radę Bezpieczeństwa. Ob
LONDYN (PAP). Wicepremier wło
WARSZAWA (PAP). Bawiący w serwujemy tę samą taktykę Wa
ski oświadczył w Londynie, gdzie
Warszawie wiceprzewodniczący fran szyngtonu.
brał udział w posiedzeniu Banku Mię
cuskiego Zgromadzenia Narodowego
dynarodowego i Funduszu Monetar Pod wzglądem bogactwa pól herbacianych Adżarska Republika Związ i sekr. KC francuskiej partii komu
Byłoby dużym błędem z naszej
nego, że Włochy mogą oddać do kowa zajmuje w Gruzji pierwsze miejsce, gdyż plantacje te obejmują nistycznej Duclos oraz kierownik strony i oddalibyśmy niedźwiedzią
dyspozycji państw europejskich Tui w tej chwili 51,5 tys. ha. Według planu 5-letniego powierzchnia ta zo wydziału propagandy KC tejże par przysługę sprawie pokoju i bezpie
stanie do r. 1950 rozszerzona na 57.5 tys. ha.
tion robotników, w celu udzielenia
tii Etienne Fajon złożyli wizyty wi czeństwa na świecie. edybyśmy
Na zdjęciu: zbiórka liści he^ba danych w plantacjach największe
pomocy przy wykonywaniu planu
cepremierowi Gomułce oraz, marszał już dziś wysuwali pesymistyczna
Foto-SIB, Moskwa, kowi Sejmu RP. Kowalskiemu.
Kżarshalla",
i go herbacianego sowchoza „Czukwcd"
wnioski na przyszłość, analizyNOWY JORK (PAP). Po przejściu
huraganu, który w ciągu trzech dni
szalał na przestrzeni setek kilome
trów, jeden z najbardziej ruchliwych
portów Nowy Orlean 1 pobliskie mia
sta nadbrzeżne są obecnie prawie opustoszałe. Ośrodek huraganu prze
cina obecnie Nowy Orlean 1 przesuwa się w głąb lądu. Szybkość wiatru
wynosi około 180 km na godzinę, w
nadbrzeżnych
wioskach rybackich
nad Missisipi tysiące ludzi utraciło
dach nad głową.

Pogłoski o nadzwyczajnej sesji Schuman „jest pełen optymizmu”
ministrów ,,wielkiej czwórki0

Attlee . ogłosi za dwa tygodnie

zmiany w gabinecie

Milion robotników
dla planu Marshalla

Fałszerstwa dokumentów

Wizyty gości
francuskich
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Jąc przebieg pierwszych dni kon
ferencji ONZ. Niewątpliwie obecne
dni będą stanowić egzamin dla tej
instytucji. Egzamin bardzo trudny,
tym bardziej, że stosunki w kwiecie
nie układają się w ostatnim okresie
po linii uzgadniania stanowisk i ła
godzenia sprzeczności między mo
carstwami. Lecz gdyby nawet pre
stiż ONZ-u został całkowicie po
derwany, tak, że rola tej instytu
cji na przyszłość byłaby przesądzo
na podobnie jak przesądzona była
rola Ligi Narodów z chwilą, gdy
stała się ona instrumentem impe
rialnej polityki angielskiej, to i
wtedy wiara w zwycięstwo rozsąd
ku i możliwość porozumienia będzie
ożywać miliony ludzi na świecie.
Nawet najbardziej przedsiębiorczy
imperializm będzie kapitulował wo
bec tych pragnień, którymi żyją
wszyscy ludzie pracy we wszystkich
krajach, nie wyłączając Ameryki.

Kto kłamał więcej...?

Zeznania Hansa Frieische przed sądem
NORYMBERGA (ZAP). Oskarżony
hitlerowski komentator radiowy i
współpracownik Goebbelsa, — Hans
Fritsche, powiedział w trakcie swego
przewodu sądowego, że wiadomości
podane przez alianckie agencje pra
sowe były kłamliwsze od meldunków
niemieckiego ministerstwa propagan
dy. Fritsche mówi o sobie, że „upięk
sza" prawdziwe wiadomości, gdyż za
równo on sam jak i hitlerowskie mi

nisterstwo zdawało sobie sprawę z
wyższości organizacji zagranicznej
akcji propagandowej. Z tego też po
wodu został wydany zakaz słucha
nia zagranicznych audycyj radio
wych. Hans Fritsche nie uważa się za
antysemitę; uważał tylko, że nie
wskazane było tolerowanie wielkiej
liczby Żydów na wysokich stanowis
kach, dlatego też przeprowadził re
dukcję Żydów w urzędach.

Kronika Kościelna
Kardynał Suhard u Papieża

Po raz drugi w ciągu 2 tygodni Pa
piei przyjął na dłuższym posłuchaniu
kardynała Suharda, arcybiskupa Pa
ryża.

Wzrost przestępczości
W NIEMCZECH

BERLIN (ZAP). Wedhig komuni
katu wydanego przez gubernatora
gen. Claya od lipca br. wzrosa w amerykańskiej strefie okupacyjnej
przestępczość. Władze amerykań
skie wydały ostre przepisy zarówno
policji, jak i urzędom
państw brytyjskiej wspólnoty narodów niemieckiej
w celu ustrzeżenia się przed ewen
tualnością poważnych szkód gospo
LONDYN (PAP) Urzędnik dominia!
darczych. Wobec częstych kradzieży
ny, który brał udział w piątkowych
żywności w niektórych okolicach
rozmowach w sprawie kryzysu dola
się na rozważenie
pro- została wprowadzona godzina poli
rowego między delegatami wspólno zgodzą
cyjna.
** DO RZYMU wyjechała dele- | ty brytyjskiej i brytyjskim mini i pozycji Wielkiej Brytanii w sprawie
strem
skarbu
Daltonem,
zakomuniko

,
zastosowania
w
handlu
międzyimpegacja z ziem przyuczonych do Włoch '
wał korespondentowi Reutera, że u- ! rialnym zasady uprzywilejowania 1
z żądaniem położenia kresu terrorowi nia celna państw brytyjskiej wspól gotowe są zwiększyć import w obrę
rŚjtHaiTyAMu t^tzr^zacfl
wobec mniejszości słowiańskiej.
noty narodów w ścisłym tego słowa bie imperium ale w większości swej
♦
znaczeniu „w chwili obecnej jest ab są zdania, że „utworzenie unii celnej
W INDONEZJI główne nasilenie
solutnie wykluczona**. Podkreślił on, . jest jeszcze kwestią dalekiej przy walk trwa w rejonie Malangi. Wsku
DO BUDAPESZTU wyjechała poi że
władze
dominiów wprawdzie szłości".
tek działań wojennych połowa plan
ska deleg. handlowa, która przepro
tacji cukrowych została zniszczona.
wadzi rozmowy w sprawie wymiany
W BELGII zakończył się strajk 16
no na Mszy św. w kościele św. Je
towarowej.
robotników przemysłu meta
! "tają ętos rzego w Sopocie, gdzie zwykle panu tysięcy
lowego i stalowego, po uwzględnie
*
je w południe ogromny tłok i gdzie niu żądań dotyczących podwyżki
SOPOT Dzieciom wybacza się wie
** Z GORYCJI donoszą, te gru le. Są jednak takie miejsca i takie trochę wolnego miejsca. Cóż z tego płac.
pa faszystów zabiła słoweńskiego chwile, w których nie wolno dzie tylko na samym przedzie kość, jest
♦
właściciela restauracji. Inna banda ciom pozostawić zupełnej swobody. kiedy właśnie to miejsce — służy za W PAŹDZIERNIKU otwarta zostanie
teren igraszek dziatwy od lat 2 do
pobiła przebywających w miejskim Do takich miejsc należy przede wszy conajmniej 8. Widziałem sporo lu w Londynie wielka wystawa radiowa
szpitafu Słoweńców. Ulotki faszys stkim kościół. Jest rzeczą niedopu dzi
zdenerwowanych
wybrykami która zaprezentuje najnowsze zdo
towskie grożą śmiercią 30 wybitnvm szczalną, aby w czasie mszy św. ba dzieci, bo doprawdy trudno w takich bycze z dziedziny radia, telewizji 1
antyfaszystom goryckim. Na głównej raszkowały sobie w kościele naru warunkach wysłuchać należycie Mszy radaru.
♦
ulicy miasta w obecności karabinie szając powagę miejsca, przeszka św. i odpowiednio się skupić.
Że
rów włoskich zbeszczeszczono i spa dzając starszym w modlitwie.
PREMIER IRLANDII de Valera
Może te uwagi dotrę do tych ro
by to tylko chodziło o maleń dziców. których mam na myśli. I mo przybył wczoraj do Londynu w to
lono sztandary jugosłowiańskie.
stwa...
Jakże często
widuje się że pbskutkują. A jeśli nie — to sam warzystwie min. przemysłu i handlu,
sześcio czy nawet siedmioletnie dzie osobiście będę wyprowadzał z koś finansów i rolnictwa. W ciągu dnia
ci spacerujące sobie po kościele w cioła hałasujące dzieciaki. Niech się de Valera przeprowadził cały szereg
Do naszych
czasie mszy św., rozmawiające ze so rodzice wstydzą.
rozmów z ministrami brytyjskimi.
W. W.
bą na głos lub też poprostu zabawia
P. T. Prenumeratorów
♦
jące się w najlepsze. Byłem nie d a w •
** W LONDYNIE wydano nowe
Prenumeratorzy, którzy nu
zarządzenia mające na celu złago
zaabonowali .Ilustrowane
Notatka
dzenie braku dolarów.
znów
przeleciały
go Kuriera Polskiego* na
Izba Przemysłowo - Handlowa w
♦* MINISTER SKAT>nU Dalton
miesiąc październik w na
Bydgoszczy uruchomiła prywatne nad terytorium Jugosławii odbył konferencję z przedstawiciela
szych A genturach. Ur zędach
3-letnie koedukacyjne gimnazjum han
BELGRAD (PAP). Agencja Taniug mi brytyjskej wspólnoty narodów i
Pocztowych i
punktach
dlowe w Chełmnie.
donosi,
że po wejściu w życie trak dokonał przeglądu nowych planów
Nauka rozpoczyna się pod koniec
sprzedaży, mogą to ucżynic
tatu pokojowego z Włochami nad eksportowo - importowych przystoso
września br.
bezpośrednio w nas ze i cen
wanych do obecnej sytuacji gospo
■’głoszenia przyjmuje sekretariat terytorium Jugosławii 1 Wolnego Ob darczej.
trait i to
szaru
Triestu
ukazały
się
bombowce
gimnazjum w Chełmnie, ul. 20. Stycz
♦
do tłnią 25 wr efnią br.
nia nr 4 (Omach Publicznej Szkoły amerykańskie.
♦♦
MIN.
HANDLU
Cripps odbył
Powszechnej Nr 2).
o
Prenumeratę wptacac można nu
konferencję
z
amerykańskim
min
Przy zgłoszeniu należy przedsta
zonto PKO Nr Nr Ui-i 40 Vli,35
skarbu Snyderem i podsekretarzem
wić:
iraz przekazem pocztowym non
stanu Claytonem na temat sytuacji do
a) świadectwo ukończenia 7 klas uzyska niepodległość
adres
larowej i genewskich pertiaktacji o
szkoły powszechnej,
„llusttowany Kurier Polski*’
taryfie celnej.
w styczniu 1948 r.
b) metrykę urodzenia.
*
9ydqoszcz. ul Marsz ^ocha 21
Wiek wymagany od 14 do 18 lat.
LONDYN (PAP). Brytyjski min. do
♦.*
PREMIER
’
ATTLEE odbył roz
Wysyłka pod opasko:
Dyrekcja uruchamia równocześnie I spraw Burmy oświadczył, że kraj ten
normalno z 95
kursy handlowe dla dorosłych z dniem uzyska pełną, suwerenność w stycz mowy z premierem irlandzkim de Va
ulgowa
,, 75
lera na temat wymiany towarowej
1 października br.
(00284 niu 1948 r.
między Irlandią i Wielką Brytanią.
Bydgoszcz, dnia 18. 9. 1947 r.

UNIA CELNA

nieaktualna

Bombowce USA

BURMA

Na widowni

Nie obiecujemy nic...

Zabawki niemieckie
dla dzieci amerykańskich

** PREMIER EGIPSKI Nokrashi
Pasza oświadczy! przedstawicielom
prasy, że obecność wojsk brytyjskich
w Egipcie wywołała spór, który mo
że stać się groźny dla pokoju.
*
** CESARZ ABISYNII Haile Se
lassie przyrzekł sudańskiemu fronto
wi niezależnemu, iż delegat abisyńsk
poruszy kwestie przyszłości Sudanu
na obecnej sesji Zgr. Gen. ONZ.

MONACHIUM, (wk). Wyproduko
wane w Niemczech w strefie amery
Co powiedzieli oficjalni przedstawiciele Waszyngto kańskiej zabawki dla dzieci idą ma
sowo do Ameryki, gdz e znajdują
nu o pomocy dla Europy
Na temat planu Marshalla pisano I kujemy, że powie nam nie tylko, co bardzo chętnych nabywców. Zabawki
noszą znaną pieczęć „Ma
już różnie. Były słowa zachwytu i każdy kraj może produkować dla niemieckie
dę in Germany".
krytyki. Najlepiej jednak będzie, siebie, ale również czego może do
gdy posłuchamy, co o tym planie starczyć, aby pomóc innym krajom
mówią oficjalni przedstawiciele a- europejskim Oczekujemy, że ułożą
merykariscy. W Nowym Jorku od one sobie plan umożliwiający po
była się konferencja w Departa dział pomiędzy siebie nadwyżek
mencie Stanu na której udzielili produkcji.
Chcielibyśmy widzieć
wyjaśnień
korespondentom Paul możliwie jak najswobodniejsza wy
Nitze zast. dyrektora Biura Polityki mianę towarową pomiędzy krajami
Handlu Międzynarodowego oraz J. Europy. Pragnęliśmy, aby towary
Boyd, szef, biura Kopalń USA i z Francji można było z największą
cz onek Komitetu Pomocy Zagrani łatwością
nabywać na rynkach
cywłoskich. Wreszcie oczekujemy pla
Pan Boyd ośw, że „to co sat+b nu, który po pierwszych paru latach j
się znane pod nazwą planu Mar umożliwi Europie, aby stała się sa- I
shalla właściwie nie jest żadnym mowystarczalną. Innymi słowy — !
planem. Marshall nic nie obiecywał, nie obiecujemy z naszej strony żad- j
lecz wysunął pewne zdrowe myśli nejna dzwyczajnej pomocy, zamiast
na temat tego w jaki sposób Europa tego ma być normalny rozwój sto
może stanąć znowu na własnych sunków handlowych.
nogach" Pan Nitze wyjaśnił dzien
Powtarzają się w tych wypowie- 1
nikarzom „,że Stany Zjednoczone dziach słowa „samowystarczalność
poinformowany narolv europejskie, Europy", „Europa na własnych no- i
co poczytują za k mieczne dla nich, gach", „nie obiecujemy z naszej ;
aby mogły stanać na platformie sa strony żadnej nadzwyczajnej pomo
mowystarczalności" i dodał:
cy", normalne stosunki handl, itp,
„Jest sześć celów, które oczekują — Co na to p. Bewin, który zapew
omówienia w ostatecznych sprawo niał. że plan Marshalla jest wspania
zdaniach z Europy Oczekujemy, że łym gestem Ameryki, obliczonym
Prenumerata miesięczna
Europa zdobędzie się na pe’-ny wy na miliardy wielkiej pożyczki?
z wysyłką pod opaską
siłek w celu podniesienia produkcji Zamiast miliardów pożyczki, żąda
żywności, węgla i surowców. Ocze nia 1 samowystarczalność Europy.

■■
Dn • 20 *rt< snia
947 r. o
dz.
9-tej po ciężki h bo rS< »ach zasnał w
Bogu. <*pa rz’’ny
św. Sakram-ntami
nasz najdroższy Ojciec • Dziadak i. i.

Wiktor Kaczanowski
przeżywszy lat 79

» czym zawiadamiają w ciężkim smutku
pogrążeni

■*.

Dzieci, wnuki i rodzina
Wyprowadzenie drogich nam zwłok
"agtąoi z domu i«ł» by w Gntewi*•<< ścioła we wtorek dn. 23 września
947 r.
9 tej. po czym pogrzeb.
Gniew, 20 wrześn a 1947 r.

♦ * ROZGŁOŚNIA
demokratycz"
nej armii greckiej doniosła, że w
walce pod wsią Omosori pg. stron e
wojsk rządowych brali udział czerni
cy Michajk>wicza. Komentator radio
wy podkieślił, iż rząd Grecji, który
rozpowszechniał oszczercze pogłoski
o udziale po stronie powstańców
brygady międzynarodowej, sam ko
rzysta z pomocy zagranicznych band
faszystowskich.
CO PISZA INNI?

RZECZPOSPOLITA

Istotny problem wyjazdów za gra
nicę porusza półoficjalna „Rzeczpo
spolita" Wyjazdy takie są bardzo
kosztowne i pochłaniają dużo de
wiz. Trzeba więc i na tym odcinku
przeprowadzić oszczędność:
„Chodzi nam o to, czy delega
cje udające się za gran, nawet
w sprawach najbadziej istot
nych (handlowych, rewindyka
cyjnych, naukowych itd) nie są
niekiedy zbyt liczne, czy dla za
łatwienia danej sprawy nie wy
starczyłaby mniejsza ilość lu
dzi?
Zdarzały się również wypad
ki, że ktoś, wyjeżdżając za gra
nicę w sprawach służbowych,
zabierał ze sobą np. żonę, tłu
macząc się tym, że ten wydatek
nie obciąża Skarbu Państwa,
gdyż pokrywa go wyjeżdżają
cy ze swych diet. I tu dochodzi
my do następnego zagadnienia:
do diet, Uważamy, że powinny
być zbadane raz jeszcze stawki
diet dla poszczególnych katego
rii pracowników w poszczegól
nych krajach. Diety *— z wyjąt
kiem dla osób mających na
prawdę obowiązki reprezenta
cyjne — powinny starczyć na
przyzwoite życie i na nic wię
cej. Tymczasem nie jest tajem
nicą dla nikogo, że na ogół
starczą one jeszcze' na mniej
lub bardziej pokaźne — zależne
od cen w danym kraju — zaku
py, które nie mają nic wspól
nego z celem wyjazdu.
Pomijając już aspekt moral
ny tej sprawy — nie jest bowiem ładnie kupować sobie np,
buty za państwowe pieniądze
— wydaje się nam, że poddanie
rewizji niektórych stawek diet
zagranicznych da'oby oszczęd
ności wcale nie tak znikome".
Postulat jest słuszny. Czy jednak
nasi .dygnitarze pozwolą sobie ode
brać tę wyjątkową okazję kupienia
tanio zagranicą butów czy futra
Waśnie za pieniądze państwowe?
Przyzwyczajenie trudno jest zwal
czyć.

Czy jesteś już abonentem

Ilustrowanego Kuriera Polskiego i
Jeżeli nie, uczyń to jeszcze
dziś i wpłać prenumeratę
na miesiąc wrzesień w od
dziale lub w agenturze IKP
.względnie na konto PKO:
IKP Nr V1-140 albo prze
kazem pocztowym na nasz
adres 1. K. P. Bydgoszcz
Marsz. Focha 20

90 zł
95 „

Pod tytułem ..Kobiety chcą rzą
dzić światem" czytamy w „G osie
Ludu":
„Znane
przys’owie: „Męż
czyźni rządzą światem, a nimi
kobiety.
Obecnie
kobie
ty postanowiły wziąć w swoje
ręce rządy nad światem.
Niebezpieczeństwo to sygna
lizuje statystyka tegorocznych
zapisów na Wydział Dyploma
tyczny Akademii Nauk Poli
tycznych.
Na 200 miejsc zgłosiło się aż
500 kandyd, A przeważającą
ilość stanowią właśnie przed
stawicielki p'ci pieknej!
Naszym zdaniem kandydatki na
Wydział Zagraniczny powodowały
się nie żądzą w’adzy, ale żądzą...
wyjazdu zagranicę po nowe panto
fle do Paryża lub Sztokholmu Go
towi jesteśmy zrobić zakład, że tajg
właśnie jest.

- .
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ILUSTROWANY KURIER POLSKI

■MB: Nr 260 MKsiw

.Tam, gdzie się zrodziły

„Sojtelu Keymstite

widzimy z daleka zawieszoną na
wysokiej skale nad morzem willę
„gniazdo jaskółcze", mijamy pałac
w Liwadii 1 — stajemy w Jałcie, z
jej ożywionym życiem sezonowym.
Stąd najłatwiej robić wycieczki w
góry na Aj Petri, Czatyr Dag, do
wodospadu Uczan Su a także do
Gurzufa i ABuszty, gdzie przeby
wali nasą wieszcz A. Mickiewicz i
jego przyjaciel A. Puszkin.
Krym jest miejscem nadzwyczaj
nym. Obierały go za swą siedzibę
wszelkie narody i rasy. Zaczynając
od troglodytów — mieszkańców ja
skiniowych, przebywali tam Karąimi, uwa’ani za potomków Hazarów,
których Kenasa — główna świąty
nia stała jeszcze stosunkowo nie
dawno w Eupatorii, przebywali tam
Grecy — których pozostałością są
bardzo liczne nazwy greckie. Potem
osiedli tam Genueńczycy. Po zdo
byciu przez Turków Konstantyno
pola zostali oni odcięci od swej me
tropolii i stataryzowali się. Zawę
drowali tam Goci, potem zawładnęli
Krymem Tatarzy, a nakoniec stał
się on miejscem wypoczynkowym
dla licznych ludów ZSRR.
Wojna nie oszczędziła tego kraju.
Nie ulega wątpliwości, ie umiejęt
na praca ludzka naprawi dokonane
zniszczenia, a gdy to nastąpi, Krym
będzie mógł znowu spełniać swe za
danie — być miejscem odpoczynku
zmęczonych pracą ludzi a jedno
cześnie być fabryką, produkującą
na żyznej glebie różnorodne i liczne
produkty żywnościowe,
J. Rummel.

' się w górę. Widzimy przed sob'ą na
tle nieba zarysowującą się bramę.
Stajemy przed małym hotelikiem —
i robimy kilka kroków ku tej bra
mie. Stajemy jak wryci. Jesteśmy
wysoko i przed naszymi oczyma
roztacza się szeroka panorami. Zu
pełna zmiana dekoracji. Na prawo—
zamiast łagodnych wzgórz — mamy
bezbrzeżne sine morze. Trochę wy
żej, koło drogi — na^oddzielnie sto
Jednym z najbardziej zniszczo ' jak mo?na sobie wyobrazić Sewa jącej
skale — cerkiew. N®lewo —
nych tak działaniami wojennymi jak stopol, to miasto wielkich tradycyj wysokie,
gołe skały. Wszyst
i potworną łapą niemieckiej bestii, morskich, miasto wielkich admira ko zalanestrome
południowe
obszarów Związku
Radzieckiego łów — Łazariewa, Nachimowa, Kor go słońca. promieniami
naokoło. Milczy
jest półwysep krymski. Lecz czas ni’owa, — bez floty. Ale na zwie my, starając Isięcisza
tę panoramę utrwa
bliźni rany. Będę więc tu mówił dzenie Sewastopola brak nam dziś lić w naszej pamięci.
Wed:ug poda
nie o zniszczeniach na Krymie, ale ‘czasu. Chcemy się jak najprędzej nia, do tego miejsca przywiózł
ksią
postaram się go przedstawić takim, dobrać do pięknej, nadbrzeżnej czę żę Potiomkin cesarzową Katarzynę
jakim go zobaczymy jutro. Puszczę ści Krymu. Mogliśmy wysiąść już
drogi nie było i pokazał
więc nieco wodze wyobraźni:
w Symferopolu i jechać stamtąd II — dalej
przedziwny obraz z bajki.
Pewnego zimowego i pochmurne pod najwyższym szczytem gór jejZatenkażdym
zakrętem wijącej się
go poranku siadamy w Moskwie do krymskich — Czatyr Dagiem — do serpentynami drogi
— otwiera się
pociągu. Dnia następnego jesteśmy Ałukszty. Lecz tym razem wybra nowa
— skały, morze,
gdzieś za Charkowem. Zaczynamy liśmy drogę z Sewastopola na Jałtę. osiedla panorama
i roślinność w coraz to noczuć wiosnę. Śniegu na polach już Mamy do wyboru 'kilka dróg — za i wych kombinacjach.
na
nie ma. W tych okolicach zwykle kilka godzin idzie do Jacty dobry każdym cyplu pokazują Prawie
nam pozo
mo’emy obserwować przełom tem statek, z którego moJemy podziwiać stałości strażniczych baszt
genueń
peratury.
! panoramę gór od strony morza, za
Zbliżamy się stopniowo do morza. czynając od położonych niedaleko skich.
Mijamy Simeiz, Ałupkę, Oreandę,
Za kilka godzin zatrzymujemy się od Sewastopola ruin greckiego mia
na stacji D.'ankoj, skąd odchodzi sta Chersonesu, klasztoru Św. Je
linia kolejowa na Teodozję, ojczyz rzego na miejscu starej świątyni, w
nę znakomitego malarza-marymisty której, jak głosi legenda, mieszkała
~ Cud współczesnej techniki ■
— Ajwazowskiego, i na Kercz.
i Ifigenia, (Ifigenia na Taurydzie),
Mijamy Symferopol na rzeczce przechodząc mimo prawie że niewi
Sa'gir, skąd mamy odnogę kolejo docznej Ba’aleawy, zamieszkałego
wą na Eupatorię z jej słynnymi so przez Greków miasteczka z zatoką,
lankami, błotami i limanami o nie w głębi której leży od czasów wojzwykłej sile leczniczej. Stajemy na , ny krymskiej okręt angielski ze
kilka minut w Bachczisaraju z sf- ■ skarbcem armii, który starali się
łacem chanów krymskich, a w nim bezskutecznie dobyć liczni przedsięHelikopter nie lest dla nas Po
Przypomnijmy sobie sensacyjny
słynną fontanną łez i wspomn enia- , biorcy.
laków właściwie... niczym no
dzień w którym ńa kilkanaście
mi o Zofii Potockiej. Wysokimi mo
wym. Nie widać dziś co prawda
miesięcy przed wojną poleciał
Statek zmienia nieco swój kurs
stami pociąg przechodzi nad gór I koło
na naszym niebie tych „dziw
do Londynu jeden z naszych
przylądka
Sarycz
z
latarnią
skimi rzeczkami, wpada od czasu ’ morską — najbardziej na południe
nych",
krępych samolotów o
(wcale nie najbardziej znanych)
do czasu do ciemnych czeluści tu
trzyramiennym Śmigle umieszczo
pilotów po odbiór pierwszego aucypla Krymu, przy za
neli. Z dala majaczą pozostałości sta wysuniętego
nym (w dodatku) nie na przedzie
tożyra zakupionego przez Polskę.
toce
Laspi,
gdzie
zimą
zbierają
się
rożytnych osiedli ludzkich — stolicy miliony ptactwa, lecącego na przycią
kadłuba, lecz ponad nim, Tym
Przypomnijmy sobie jak to nasz
Karaimów — Czuftu Kale, grodów gające ich światło latarni morskiej.
pilot, który, odbywszy w stolicy
Czerkies Kermen 1 innych miast । Wybieramy drogę lądową do cen
Imperium Brytyjskiego kilkunajaskiniowych, w których mieszkali trum turystycznego w Jałcie. Zrobistodniowy kurs lotu autożyrem,
jacyś ludzie przed dziesiątkami ty । liśmy przedtem małą przechadzkę
sprowadził pierwszą polską ma
sięcy lat.
szynę do Warszawy i swym lo
I po Sewastopolu, odwiedziliśmy hi
tem, odbytym na całej trasie bez
Pociąg mknie w kierunku Sewa storyczny bulwar, byliśmy koło
lądowania, od razu pobił... świa
stopola. Migają wzgórza kredowe „Grafskoj Pristani", przypomnieliś
towy rekord długości lotu na tym
Inkermanu z klasztorem i osiedlami my opisanie oblężenia Sewastopola,
typie samolotu.
jaskiniowymi i wreszcie pociąg wy przez Lwa Tołstoja i kilka obra
skakuje na brzeg morza. Jest to zów Ajwazowskiego, przedstawiają
Dziś, po długiej wyczerpujące]
głęboko położona Zatoka Północna cych flotę czarnomorską powracają
wojnie, gdy nie tylko samolot,
Sewastopola. Jeszcze kilka minut cą w tryumfie po bitwie pod Sinoale niejednokrotnie i samochód
i ekspres wpada na piękny, za pem pod flagą admirała Nachi
uważany jest Jeszcze za luksus —
rośnięty zielenią, już zupe’nie pa mowa.
helikopter (zwłaszcza wśród naj
chnący południem dworzec kole i Okolice Sewastopola są wpraw
młodszego pokolenia) jest czymś,
jowy.
dzie górzyste, częściowo pokryte
o czym się czyta lub co się naj
Słońce, błękitne niebo, ciepło, we roślinnością, ale one nie przykuwały
wyżej widzi na ilustracji. Z pew
seli i eleganccy ludzie. Wśród barw naszej uwagi. Jesteśmy pomiędzy
niemniej jednak, helikopter, zwa
nością jednak wykazujący wiel
nych sukien pań wyróżniają się ca , zalesionymi wzgórzami, lecz morza
ny u nas autożyrem dobrze znany
ki, konsekwentny rozwój, kraj
łe w bieli wysmukłe sylwetki wy nie widzimy. /Przejeżdżamy dość
lest Polsce, a szczególnie War
nasz zobaczy na naszym niebie
sportowanych oficerów floty — gdyż duże sioło — Baj dary. Droga pnie
szawie.
I helikoptery.

Ekspresem ku słońcu — Sewasiopol-miasło wielkich admirałów — Panorama z bajki
— Mickiewiczowskie echa — Tygiel na
rodowości —>Centrum wypoczynkowe dla
_ _____ ______ ludzi pracy _______ _______

Helikopter ==========

S‘r 3

Tymczasem w Ameryce autoiyro stało się groźnym konku
rentem... dorożki (oczy .'iście (sa
mochodowej).
W 'Ameryce helikopter nie tylko
przewozi z jednej dzielnłcy do
innej pasażerów. Przewozi rów
nież listy, gazety, owoce i kwia

ty, które — jak u nas — 1 tam
są symbolem uczuć i rannym po
zdrowieniem. W kraju techniki
helikopter jest własnością pilota,
który wczoraj jeszcze był wła
ścicielem taksówki nr 24371. Bywa
jednak i własnością sklepikarza',

co stałemu swemu klientowi po
syła .. lody ananasowe (licząc so
bie oczywiście „amerykańską"
cenę za transport).
Nie wiele większy od „tofdowskiego"
samochodu helikopter
zdobył sobie na drugiej półkuli
prawa obywatelstwa. Krocząca
tuż za nią Europa (a więc i Pol
ska) da temu pionowo startują
cemu samolotowi te same prawa.

A wówczas — miejmy nadzie
ję — światowy rekord długości
lotu na helikopterze, ustanowiony
kiedyś przez Polaka, wróci nie
tylko do Europy, ale i do Polskil

■ SBBBBBiBBBBBBBBBBBR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBE3C3BBIIB BSB aaaBBaaenasBBSOBB^^BSBBBB aE>Q3?!S3

EI A K E N K EŁ EU
PESZTEM

50

Wspomnienia KRZYSZTOFA ZBRUCZA

Uliczki są wąskie, potem jakieiś sady,
opłotki, strumyki...
Jasio przynagla do biegu. Wreszcie staje.
No, odsapnij ta se ch'opoki — mówi z gó
ralska, i po swojemu rubasznie stwierdza
ale ci szczecinę na łbie przemierzyli... he...
he.... a już było krucho... aha..., a Benedykt
dostanie w mordę.
Po czym ostro'nym marszem dochodzimy
do jakichś cha’up. Aż tu, pies jakiś zacznie
urywać się z łańcucha. Po chwili wtórują mu
wszystkie psie gardziele okoliczne.
— Zastrzelę, sukin syna — pluje przez
zęby Jasiek i puka umówionym znakiem do
zamkniętej furtki. Na ,has}o, niechętny g os
gospodarza uprzejmieje nagle i zaprasza do
izby...
Jesteśmy na pierwszej melinie.
Tej nocy musimy przejiść 18 kilometrów
Rano będziemy w Słowacji.
•
»
*
...Święty Antoni, święty Antoni
Zaprowadź nas do Kieżmarku...
A no nie zaprowadź, a ino nie zaprowadź —
To dostaniesz po karku.
9
•
•
A jak zaprowadzisz, a jak zaprowadzisz
(parlando)
Po pięć gromnic od !ebka... chcesz??...
(piosenka kurierów)
•
•
•
Noc... głusza. Świerki wpiły się w mrok.
Ostępem przebiegł jakiś szelest. Przykucnąć
pod którym drzewem...?,
Q-. znów... idzie... przysiad1... chrupią ga

Janusz RychlewskQ

BMM

Wypatrując teren klęczymy pod świer I
— Ch’opcy, trzymajta się — jeszcze go
kiem. Pijana mozołem myśl tańczy pod wło dzinę.
x
sami. Klęczymy.
To „jeszcze" ma w sobie dużo cucącej ra
Ile to minut? Gdzie tam minut — sekundy dości.
to przecie...
Trzeba zdążyć przed świtem..;
WEcibski chr-ćd łapie pot na gorącym uIstotnie o szarzyźnie pierzchającej nocy
czynku parowania... Krzepnie przez kręgi docieramy do mety. Jakaś niewielka wynioprzebiega dreszcz.
s ość i skraju lasu. Przed nami, za tyralie
Ktoś szarpie mnie za ramię.
rą rozsianych sosen jakaś polana idąca
— Chodźże... no chodź...
w dół.
Z miejsca przytomnieję. Usną’em klęcząc
— Dobra nasza — prawie g"ośno zawyro
na samej granicy. Wstyd. Drzemka nasz a
kował Czarny... I przeciągle a łobuzersko:
mnie w chwili ich odskoku. Drzemka czy
— Juluś, da byś gorza-y...
bezwład... Po kilkunastu krokach policzyli
Coraz to jaśniej. Widać, jak Julek, chłop
, się jednak... Brakowało mnie. Ćma taka, że
krępy, barczysty zdejmuje z pleców, ogromny
oko wykol.
j
Prawie po omacku odnalazS mnie Bene- majdan. Gmera w nim i milcząc podaje fla
chę. Ta obiegiem kursuje od ust do ust.
' dykt;
Pragnienie gasimy wódką. Pijemy dusz
!
Wstyd tym większy, że Jaś nie przeklina. '
kiem. Litrowa butla nie zdążyła obkolędoWygarnie mi na pewno. Ja ja to wiem.
Idziemy szybko po stokach. Wybieramy wać trzech a już dzwoniła dnem. Idzie jej w
skosy. Trzeba oszczędzać ludzi. Do dzisiejszej sukurs druga. Skutek też natychmiastowy.
Jeszcze tylko wysiłkiem woli odtroczyć
mety jakieś dwie godziny drogi. Od trzech :
jesteśmy już na Sowacji.
| koc, obatuchać się nim i...: Czy Jaś, na do
W pasie przygranicznym nie natrąfić na branoc powiedział „Cholera, schlały się, be
patrol — to cud. Minęły nas już dwa. Po- stie..." — Czy mi •się to już• śniło?
*
I szło bez strzału. Nie dostrzegły.
Szedł świt. Igły jakiegoś światła kłuły
I
Wiara w trzeźwość i zimną krew prze
wodnika pozwala zatknąć colta za pas... Po wprost pod powieki. 'To słońce o brzasku.
Wyszkolona czujność każę otworzyć oczy
, co się męczyć.
i
w
mig wie co i jak. Obok koledzy. Liczę.
Tylko w chwilach urywkowych postojów
i doń szuka rękojeści. — Kciuk mechanicznie Raz — dwa — trzy — ja... a gdzie piąty? Ju
odbezpiecza. Na chwilę. Po czym czynności lek nie śpi, więc pytam. — Kogo brak?
— Jasia — mówi ziewając. Nie trzeba
wsteczne. Podświadome...
Waściwie ruchy są urytmione 1 jedno więcej. Wiem, źe jest gdzieś tu.
Po chwili istotnie wraca.’ Uśmiechnięty,
stajne, choć tak różne.
A wokóił coś jakby jaśniej... Pewno za- i nucąc pod nosem. Podchodzi do śpiących,
szarpie na weso'o i dowcipkuje;
czyna świtać.
— Śpi to jak barany — ...No, obudźta się!
I
Naraz ktoś z nas potknął się, runął i na
robił hałasu.
। Po dobroci!
Ale nie ma potrzeby. Przeciągania, ziewa।
Obudził się ptak jakiś. Zaskrzeczą1. Przenia i klątwy. So dackie, takie dla fantazji.
j czekujemy.
— Gdzieś był — rzucam?
Cisza. Korzystając z niej podpełza Jaś 1

łązki... jakiś szept.
Widma leśne czy ki diabeł? Ani smugi
światła. Kto to?... Co to?...
Bogowie nocy na księżyc rzucili kurtynę.
Z brokatu. Chmury ukuły barykadę. Cienie
podpe’-zdy bliżej, skuliły się, czekają. Potem
jeden pochyla się nad drugim... cieni jest
pięć... Chrobot leśny, szept czy urojenie...?
— Może wiatr tak gra. — Nie, to głos —
ludzki — na pewno — słysz — słowa na
przydechu:
\
— Przez duchte skooo^...! Zryw. W poje
dynkę? To tych pięciu...!
Zielona granica i my!
•
•
«
Za duchtą kulimy się w gromadkę. Widać
tylko szare plamy naszych twarzy. Nie roz
różniamy się wzajem.
Rozmowa — urywane zdania. Trzeba ru
szać. — Byle tylko nie pod górę. Zmęczenie
dyktuje biernotę. Bezwadną.
Pachnie mech i nasz pot... Mgiełka pary
z ciał słonawym dymkiem muska nozdrza...
Odbicia w skroni, ha;as w mózgu. Zda się,
fabryki tętnią...
A w lesie cisza wiosenna.
Dwie noce takich marszów po górach, to
dość.
Oczy bolą gdzieś w tyle głowy. Kto ich
ból umiejscowi? Bolą...
Siedemdziesięcio godzinne napięcie roze
drga o zmysły. Roztrzęgło. Oko na dźwięk
reaguje kolorem. •
Zamknięte oczy widzą. Otwarte ślepną.
I myśL.. Wytchnienia... Za wszelką cenę. mówi;

i
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Ekscentryczny sport

Dobry wynik
Jaraczewskiego

ŁÓDŹ. Podczas zawodów lekko
atletycznych, zorganizowanych przez
ŁKS, Jaraczewski uzyskał w biegu
na 100 m czas 10,9 sek., a Prywer
w pchnięciu kulą 14,19 m.

Misirzosiwa WP
t/
w strzelaniu

BIEDRUSKO. Odbyły się tu mi
strzostwa
Wojska
Polskiego w
strzelaniu.
Pierwsze miejsce w
punktacji ogólnej zajął DW III.

Robotnicze mistrzostwa

Polski w lekkoatletyce
WRZESZCZ. W ramach robotni
czych mistrzostw Polski w lekko
atletyce, w których startowano oko
ło 400 zawodników, Kielas uzyskał
na 1500 m czas 4,13,8, a na 5000 m
czas 15.38.2. Ło-mowski w rzucie ku
lą uzyska'! 14,47, a w rzucie dyskiem
43,62. W punktacji ogólnej pierwsze
miejsce zajął KKS Pomorzanin (To
ruń) 82 pkt., przed gdańskim Zry
wem 74,5 pkt. i TUR Katowice 68
pkt.

ILUSTROWANEGO

KURIERA

POLSKIEGO

Rewia sportu milicyjnego

BYDGOSZCZ (tj). W stolicy pornoraz miała miejsce dwudniowa rewia
! sportu milicyjnego, w której brało
udział przeszło 300 lekkoatletów-milicjantów z całej Polski. Zawody za
szczycił swoją obecn. występujący
w imieniu gen. Witolda — ppłk Kra
sowski. W. pierwszym dniu po oficjaln. uroczystościach jak przemarsz
przez miasto, złolfenie u£eńców na
grobach bohaterów i otwarciu igrzysk
odbyły się przedboje lekkoatletyczne.
W drugim dniu po imponującej de
filadzie zawodników na stadionie odbyły się zawody motocyklowe, fina
ły konkurencji lekkoatletycznych i
zawody piłkarskie.
Wyniki techniczne igrzysk: 5000 m
— Torbicki (Słupsk) 16,51,1: 800 m —
Muszyński (Wrocław) 2,12.2; 400 m —
Dąbrowski (Gdańsk) 55,0; 100 m —
Sitarz (Gdańsk) 12,1; rzut granatem—
Sergiel (Gdańsk) 72,92; rzut dyskiem
— Makulec (Kraków) 37,43; pchnięcie
kulą — Makulec (Kraków) 12,06; skok
w dal — Sitarz (Gdańsk) 6,02; 15Q0
m — Krzos (Bydgoszcz) 4,29,80; 200 m
— Sitarz (Gdańsk) 24,6; sztafeta
i 4X400 — Gdańsk ,3,59,8; skok wzwyż
— Dąbrowski (Gdańsk) 1.70; sztafeta
olimpijska — Wrocław 3,56,8.
Największe zainteresowanie wywołał bieg wojskowy z karabinami na
trasie 3000 m, na której ustawione
były przeszkody. Zwycięstwo w tej
konkurencji uzyskał Kapron (Kraków)
uzyskując czas 12,41,5.
W zawodach motocyklowych w kat.

.

Ulubionym sportem przebywających
na Riwierze francuskiej wczasowi
czów jest jazda na tzw. skido —
nartach wodnych.

TYQODNIOWY

Polak Stanley

| maszyn 250 ccm zwyciężył Bieniak I tyczne wykazały, że wśród milicjan(Polonia Bydg):
Bydg.): w kat. 500 ccm To
To- tów znajduje się wartościowy narymaszewski KMSS Bydg., w biegu au bek sportowy, wykazały również tę
stralijskim Szczurowski KMSS Bydg. żyznę sportową Stróży naszego bez
W meczu piJikarskim reprezentacja pieczeństwa. Organizacja mistrzostw
MSS Pomorze pokonała reprezentację spoczywająca w rękach por. Kozunia
li por. Wojtulewicza — doskonała.
ORMO Pomorze 3:0.
W punj^acji ogólnej lekkoatletycz Funkcję sędziowskie sprawowała Ko
nych mistrzostw
milicyjnych na misja Pom. OZLA.
Po zawodach ppłk Krasowski doko
pierwszym miejscu uplasował się
Gdańsk (11549 pkt) przed CWMO nał wręczenia, nagród wśród których
Słupsk (10566 pkt), Krakowem (10023 znajdowała się m.i. nagroda Prezyden
la Bieruta, Komendanta Głównego
pkt) i Pomorzem (9594 pkt).
Milicyjne mistrzostwa lekkoatle- MO gen. Witolda, min. Minca i in.

|
I
:

!
1

j

•

Uwaga sportowcy!
Już wkrótce rozpoczniemy w
naszym dodatku sportowym druk
rewelacyjnych wspomnień jedne
go z najprzykładniejszych i najwzorowszych sportowców — re
kordzisty i wielokrotnego mistrza
i olski, reprezentanta barw pol
skich na Olimpiadzie berlińskie

Klemensa Biniakowskiego

Wspomnienia te dotyczą naj
ciekawszego okresu lekkoatlety
ki polskiej — od jej zaczątków
do dni największej chwały. Autor
ożywi w nich calv szereg nieza
pomnianych postaci sportu pol
skiego

0 wejście do Ligi
Wisła — Polonia (W-wa) 3:1
Logia — Widzew 3:1
Grochów — Orzeł 4:2
Ruch — Lechia 2:0
KKS (Poznań) — Skra 11:2
ŁKS — PKS 13:2
Tęcza — Garbarnia 2:1
Pomorzanin — Cracovia 1:1
AKS — Gedania 3:0
WMKS — KKS (Olsztyn) 1:1
Szombierki — Ognisko 3:1
Polonia (Bytom) — Polonia (Sw.) 5:2
RKU — Rymer 2:1
Radomiak — ZZK 6:1
Lublinianka — Czuwaj 2:1

hi je rekordy świata

Stanley, który w zeszłym roku uzyskal olbrzymi rózg'os dzięki swo
im
wynikom na mistrzostwach
świata w podnoszeniu cięlarów,
święci obecnie w USA nowe tri
motocyklowej w Czechosłowacji
umfy. Ostatnio zdołał on wypchnąć
w trzech rzutach 397 kg, bijąc do2.LIN.
Sześciodniówka motocy- I W
punktacji
międzynarodowej
tychczasowe rekordy światowe.
kłowa została zakończona próbą szyb ! pierwsze miejsce zajęła CzechosłoSportowcy polscy oczekują od kości na trasie 191,3 km.
Z za- ; wacja (bez punktów karnych) przed
na forze
Stanley's sukcesów na igrzyskach wodników polskich Brun i Jankowski i Włochami
w punktacji o srebrną
Polska
lasowa!a si na trze.
KRAKÓW, W długodystansowych olimpijskich w Londynie. Ostatnie ukończyli próbę bez punktów kar- i
. .
mistrzostwach kolarskich Polski na jego wyniki zapewniają mu prze- nych, zdobywając ziote medale, Zy- i
forze pierwsze miejsce zajął Bek wagę nad jednym z największych mirski z 1 punktem karnym uzyskał cim miejscu, za Czechosławacją i
rywali — Egipcjaninem Tury.
| srebrny medal. •
i Holandią.
przed Pietraszewskim i Sałygą.

Wyniki sześciodniówki

Mistrzostwa kolarskie

| 23. 9.

Wspomnienia Klemensa Binia
kowskiego pt.

Z CICHEJ
PROWINCJI —
NA OLIMPIADĘ

będą miały szczególne znaczenie
w obecnym okresie przedolim
pijskim. Przypomną one wszy
stkim sportowcom jak to dzięki
uporczywej pracy i treningowi
można dojść do wielkich sukce
sów.
Przypominamy raz jeszcze:

„Z cichej prowincji - na Olimpiadą1*

W konkursie sztuki zdobyliśmy je | ze względu na niezwykłą bliskość
już wkrótce ukaże się na łamach
1932
1932
LOS ANGELOS
naszego dodatku sportowego.
den złoty medal przez Klukowskiego znacznie wzrosły — nie przyniosła w
i jeden srebrny przez Borowską, zdo-1 efekcie, z różnych przyczyn, spodzie
bywając pięć punktów i usadawiając wanych sukcesów. Zdobyliśmy tam
się
na drugim miejscu — za Ame- tylko cztery srebrne medale (przez
Termin londyńskiej Olimpiady zbli-' jęliśmy 17 miejsc, zdobywszy 12
Wajsównę — w dysku,' WalasiewiTORUŃ. Podczas meczu pięściar
ryką.
ta się szybkimi krokami. Polski Ko punktów. W Los Angeles po raz
czównę — w biegu na 100 m, w hip skiego o mistrzostwo drużynowe Po
mitet Olimpijski wszystkimi moili- pierwszy zdarzyło się, że barwy poiSukcesy polskie z Los Angeles no-, pice — bieg militarny i Klukowskie- morza, mistrz Polski w wadze mu
wymi sposobami zbiera fundusze, skie odnosiły sukcesy we wszystkich
większyły
wydatnie stan posiadania
— płaskorzeźba) i cztery brązowe szej — Gumowski (Gryf, Toruń) zoktóre pozwoliłyby na wysłanie dobo- konkurencjach, w których były reprepolskiego sportu. Pierwsze miejsca medale (przez Kwaśniewską — rzut ; stal znokautowany w pierwszym star
rowej i licznej reprezentacji polskiej, zentowane.
NajlepiejNa ogół jednak nastroje w polskim
Najlepiej spisali się lekkoatleci. E- i Kusocińskiego i Walasiewiczówny, oszczepem. Karasia — strzelanie, Pa- ciu przez Borowicza (Zjednoczenie,
świecie sportowym nie są różowe, kipa lekkoatletyczna Polski składająca 1 drugie wioślarzy w dwójce ze sternj-: randowskiego — epika i Ostoję- Bydgoszcz).
Tylko najzagorzalsi optymiści dopa-, się z 7 zawodniczek i zawodników, ' kiem, trzecie miejsce Wajsówny w Chrostowskiego — grafika użytkowa)
rekord świata
tfują się teraz jakichś możliwości ze ' zdobyła 7 punktów, w tym trzy me- | rzucie dyskiem, daiej wioślarzy w zajmując w efekcie 19 miejsce ze Nowy
strony sportu polskiego.
Trzeźwo
w pływaniu
patrzący na sprawę widzą jasno, że
PARYŻ. Znakomity 17-letni pły
na razie sport polski wyniszczony
wał francuski Alex Jany ustali! w
latami tragicznej okupacji, nie może
Mentonie ńowy rekord świata w
jeszcze konkurować ze sportowcami
pływaniu stylem dowolnym na dy
innych narodów, którym wojna oszczę
stansie 100 m, uzyskując 55,8 co jest
dziła przykrych doświadczeń. Mimo
lepsze o 0,1 sek. od poprzedniego
to ng Olimpiadę londyńską. Polacy
rekordu Amerykanina Allana For
pojadą. Pojada, aby pokazać, że uda ustanowionego w 1944 r. w Con
mleją walczyć, by pokazać, że są ,w
necticut w USA.
rodzinie tych narodów, które zdają
sobie sprawę z doniosłości wycho
wania fizycznego dla narodowych
sił biologicznych. 1 wierzymy, że ta
przyiadq do Polski
nieliczna garstka reprezentantów spod
POENAŃ. Zarząd PZB otrzymał
znaku Bicflego Orła spisze się jak
od Związku rumuńskiego pozytywne
Kusociński podczas swojego wielkiego biegu olimpijskie go w Los Angeles
najlepiej, przypomni opinii ,'wiatoodpowiedź na propozycję rozegrania
wej, że Polska bynajmniej nie ma
w dniach 26 i 28 października dwóch
ząmiaru rezygnować z pozycji, jaką 1 wiczówna za zwycięstwo w biegu na dwójce bez sternika oraz czwórce ze zdobytymi 12 punktami.
spotkań międzynarodowych z repraOlimpiada londyńska
według i zentacją Polski w Polsce. Wobec
wywalczyła sobie w sporcie świato dale. Złote medale zdobyli: Walasie- sternikiem oraz szermierce drużyno
wym po pierwszej wojnie światowej, ■ 100 m i Kusociński w biegu na 10.000 wej przyniosły nam w sumie 12 wszelkich oczekiwań — będzie ,,naj-j' trudnych warunków transportowych
A była to pozycja niepoślednia. : m. Heliasz, Pławczyk i Schabińska punktów, rzeźba Klukowskiego i czarniejszą" polską Olimpiadą. Wie-1 Związek rumuński proponuje przyPrzypomnijmy sobie choćby sukcesy uplasowali się na miejscach zupełnie grafika Borowskiej przyniosły nam rżymy jednak, że przez usilną i am- j; jazd swych zawodników specjalnym
sportowców polskich, jakie odnieśli blisko sąsiadujących ze zwycięzcami. dalsze punkty i ostatecznie zajęła bitną pracę już w niedługim czasie | autokarem prosząc PŻB o wyrażenie
—- 1: zgody' na pokrycie kosztów przejaz•' -f właściwie jedynie tylko Polska 72 miejsce ex aequo z Austra osiągniemy wyniki godne r
oni na najszczęśliwszej dla Polski O- Zawiódł
naszego
lią. Tak więc suche cyfry w naj narodu i w cień usuniemy dotychcza-' du. Zarząd PZB zaakceptował pro-'
limpiadzie.
Olimpiadzie
z roku , Siedlecki w dziesięcioboju. i Wioślarze! przywieźli z Los Angeles lepszy sposób uwydatniają postęp, sową „najszczęśliwszą polską Olim-' pozycję Rumunów w całej roz1032. Olimpiada w Los Angeles..
Na Olimpiadzie w Paryżu irrh 27 | cztery 'punkty i trzy' medale, a szer jaki czynił stale polski sport na prze piadę" — Los Angeles. A stanie się ciągłości,
fo może już na najbliższej po LonMiejsce ‘notkania z Rumunią ro
sklasyfikowanych narodów zajęliśmy mierze zajęli spodziewane trzecie strzeni lot międzywojennych.
Następna Olimpiada, berlińsko — dnie Olimpiadzie, Olimpiadzie z roku stanie podare w późniejszym ternii21 miejsce, zdobywając trzy punkty. miejsce w szabli i w konkurencji
’
[nie.
aczkolwiek możliwości jej obesłania 1952,
Ha Olimpiadzie w Amsterdamie za- drużynowej.

Najszczęśliwsza polska

Olimpiada

Gumowski znokautowany

Pięściarze rumuńscy

8BE& Nr 280

Poniedziałek, 22 września 1947 r.
Katolicki: Maurycego
Słowiański: Prosimierza

ILUSTROWANY K'JRSEL ?3LSKI

Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza

dowej TPŻ, ustalenie stałych sty
pendiów
dla
zdemobilizowanych
studentów, zakładanie bibliotek w
jednostkach wojskowych, organizo
wanie w porozumieniu z dowódcami
poszczególnych jednostek wojsko
wych kursów dokszta cających dla
źo nierzy służby czynnej i podofi
cerów zawodowych, udzielanie po
mocy zdemobilizowanym i rodzinom
wojskowym, prowadzenie akcji spe
cjalnej jak akcja gwiazdkowa, wiel
kanocna itp., oraz zorganizowanie
przedsiębiorstwa dochodowego wzgl.
warsztatu przy oddziale TPŻ. Na
zakończenie om'wioń o sprawy or
ganizacyjne.

Sir S

Dyżury aptek: do dnia 27 bm.
„Piastowska" ul. Śniadeckich 51,
tel. 22-42 i „Przy Placu Teatral
nym" ul. Marsz. Focha 10, tel. 19-62.

BYDGOSZCZ (tim). W sali RDK gospody żołnierskiej dla przejeżdża
odbyo się walne zgromadzenie od jących (żołnierzy i zdemobilizowa
REPERTUAR TEATRU
działu TPŻ. Obradom przewodni nych, zwiększenie ilości członków
Teatr Miejski (ul. Grodzka). Po
czył p. Rudnicki. Na wstępie wyg o- rzeczywistych i wspierających, or
niedziałek i wtorek godz. 20: „Szel
szony został referat na temat opieki ganizację dalszych kół TPŻ przy zamostwa Skapeua“.
nad poborowymi i iżo nierzami w k adach pracy i na terenie powiatu,
Oddział miejscowy dla ^prenumeraty słufbie czynnej. Z kolei złożone zo- nawiązanie ściślejszej współpracy z
REPERTUAR KIN
i ogłoszeń. Jagiellońska nr 2 (Pod sta o sprawozdanie z rocznej dzia- i wojskiem, prowadzenie akcji kultuPoinorzanin:
Statek-pułapka. Polo
Arkadami tel 24 ?9)
alno:ci towarzystwa, z którego wy I ralno - oświatowej Wśród rodzip
nia: Wesoły sublokator. Orzeł: W
nika, że dzia alność TPŻ na tut. te wojskowych i m'odzieży przedpoboWezwanie
cieniu podejrzenia- Wolność: Biały
renie była owocna. Ustępującemu J rowej, orgaizację imprez dochodoi kieł. Gryf: Zwycięzcy stepów, Bał
(a)
Zarząd Miejski m
Bydtyk: Dziewczęta z Nowolipek.
|
gdaZCZ. podaje do wiadomości, że w zarządowi udzielono absolutorium. । wych, prowadzenie akcji propaganWydz. Pow. — Nowy Rynek 1. II Nowy zarząd ukonstytuował się na
♦ W śroclą 24 bm. o g. 18 30 odbę
ptr. pok 43 jest z ożone pismo dla stępująco: przew. Lichtenberg, I wi
dzie się zeb; anie HKS-u, na które
Ziemke Mety zatn. w Bydgoszczy ceprzew. Zambrzycki, II wiceprzew.1
I zapraszamy wszystkich cz onków.
przy ul Saperów 20, a pbecnie zbie- Miazga, sekret. Kliszewski, skarbn.
l
i
l
ii
l ir
1_
_________ I. Po zebraniu zostaną wyświetlone 4
gej w niewiadomym kierunku, za- !’ Musi1, cz onkowie: Przybora, We। filmy sportowe.
J wierające orzeczenie o pozbawieniu reszko, Wochno, Knoll, zast. Lesz
I BYDGOSZCZ (fe). Artykuły elek ' mosiężna i aluminiowa, druty nawowymienionej
obywatelstwa
pol- czyński Matysik i Sawin.
Plan pracy TPŻ przewiduje w trotechniczne reglamentowane stano ! jowe w oprzędzie bawe nianym i jed
i skiego i wysiedlenia z obszaru Pań
czasie od 21 bm. do 1 marca 1948 r. wię obecnie żarówki normalne typu wabnym do 2,0 mm, druty nawojowe
stwa Polskiego.
w emalii.
O ile powyższe wezwanie nie zo- ■ za o’enie świetlicy TPŻ dla żołnie E 27 i typu E 40, linki gołe iniedziaDo ubiegania się o przydział torzy
zdemobilizowanych
i
m
odzieży
stal.-aluminiowe,
ne,
aluminiowe,
stanie w ciągu 30 dni odebrane, q, warów reglamentowanych sę upraw
waża się za doręczone a orzeczenie ' przedpoborowej, za ocenie poczekal krzemo brązowe, kadmowe, pręty i
nione wszystkie placówki państw.,
Wtorek, 23 wrze^nia:
za prawomocne. Pismo identycznej ni na dworcu i urządzenie w niej szyny miedziane, blacha miedziana
samorz. społ. oraz spóldz.
treści wywieszono na tablicy og’o6.00 Progr. og.-polski. 6.50 Progr.
Dystrybucję
hurtowę artykułów
szeń w Ratuszu.
reglamentowanych zajmuje się na te- na dzień bieś. 8.15 Muz. por. z płyt.
renie woj. górskiego, pomorskiego 8.55 Wiad. miejsc, i og osz. 9.00 Aud
Czesi zyskują przyjaciół
FORDON (ala). Podczas
1
ostatnich I nych, a pracowali
oni
bezintereBYDGOSZCZ (ef). Ostatnio z ini- : Iz -ivań woiei’nveh poważnemu znisz ' sownie. Obok rzemieślników w wiel j i mazurskiego — Centr. Handlowa dla szkół: „Grzyby naszych las'-w“,
i Cjatywy mec. Szlenka zorganizowano czeniu uległa miejsc, szkoła powsz k ej mierze przyczynili się do urucho , Pizem. Elektiotechnicznego, Oddz. w opr. J. Lenczewski 11,57 Progr og । Gdańsku (ul. Grunwaldzka 485, tel. polski. 14 00 Wiad. z Pomorza. 14.10
ti Oddz. T-wa Przyjaźni Pasko- jskutk em czego powojenne warunki mienia placówki
oświatowej
pra j 520-657).
Oddział ten
dysponuje Aud. słowno-muz. dla m odz.: „Mu
Czechosłowackiej.
! pracy tak dla nauczycieli, jak i dla cownicy SPB,
rady zakładowe p' składnicami w Oliwie, Gdyni, Byd zyka czeska*1. 15.00 Progr. og.-polski.
Na zebraniu organizacyjnym T-wa. dzieci były naprawdę trudne. Dzięki szczególnych tabryk i miejsc, ku
goszczy i Olsztynie.
18.00 Przegl. prasy pom. 18.10 Konc.
po odczytaniu statutu oraz dyskusji jednak inicjatywie tut. Koła Rodzi- . piectwo.
Celem uzyskania artykułów regla życzeń. 18.43 Koncert reklamowy.
ma temat stosunków pcllsko-czecho- cielskiego na apel kier, szko y p. j
mentowanych uprawnieni odbiorcy 18.58 Progr. og polski. 24.00 Zakoń
■ owackich,
dokonano
wyborów Kwapiszewskiego, m eszkańcy Fordo 1 Ofa'mnill społerzeństwu fordoń1 zg‘oszę się o przydział w Centr. czenie audycji.
władz w nast. składzie: przew. mec nu postanowili szkołę odrestaurować. skiemu należy się pe*ne uznanie.
Urz. Planowania za pośrednictwem
-O_____
I Szlenk, wiceprzew. dr Skrzy oski Podczas min onych wakacji zawrza‘a
swoich władz przewożonych, Odpisy
isekr. J. Kiss-Orski, skarbn. dr Ka praca okp-'o remontu budynku i w
zapotrzebowań przesiać należy do
szyński, członek zarządu I. Kołodziej- niespełia 4 tygodnie dokonano taPożar w hotelu
CHPE Oddz. w Gdańsku.
| czak; do kom. rewizyjnej powo nim kosztem, ale ogromnym nak aBYDGOSZCZ (bis), W ub. niedzielę
Artykuły reglamentowane sę przy
łano pp.: dr Garbowskiego, mgt dem pracy i poświęcenia wielkiego na poddaszu hotelu
..Victoria** wy- dzielane na okresy półroczne stąd
dla pcwiafu
vPrzegalińskiego i mec. Michnika.
dzieła. Dnia 3 września br. oddano buchł pożar. Zawezwana straż po
(a). Ref. Aprow. przy starostwie po
k' Celem T-wa jest szeroko zakrojona odnowioną szkoię do użytku publicz żarna zlikwidowała ogień w zarod wnioski o przydział muszę być sk’adane w terminach co nai-’”vej na wiatowym bygdoskim podaje do wia
działalność na odcinku zbliżenia i nego.
Na wspólnym wieczorku., w ku. Zachodzi podejrzenie, że doko 4 mieś, przed początkiem danego
domości posiadaczom kart zaopatrz,
wspólłtpracy pomiędzy obu narodami. którym wzięli udział wszyscy ci, któ- nano podpalenia. MO prowadzi do
półrocza.
na wrzesień br., iż od dn a 25 bm.
Szczególny nacisk położy się na wy l rzy przyczynili się do restauracji chodzenia.
Pomijanie drogi służbowej w skla otrzymać mołna w wszystkich pun
mianę dóbr kulturalnych pomiędzy i szkoły, kierownik szkoły w przeroódaniu zapotrzebowań jak tel dąże- ktach rozdz. na te-enie powiatu: Cu
Polskę i Czechosłowacją.
I wieriiu swoim podkreślił szczególnie
nie do uzyskania artykułów regla- kier kat. I. kup. 11 — 0,5 kg, kat. II.
Nowoukonstytuowany zarząd wstą fakt, iż do tego wielkiego
dzieła
mentowanych bez przydzia u CUP, kup. 11 — 0,4 kg kat I. R. kup. 11 —
pił w szeregi T-wa Przyj. Polsko-Ra przyczynili się w największym stopZjednoczenie — Gryf 10:6
nie dadzę żadnego wyniku.
0,25 kg dod. M kup. 16 — 0,25 kg,
dzieckiej i T-wa Przyj. Łużyc, delegu tntu miejscowi rzemieślnicy, którzy
TORUŃ W meczu pięściarskim
-------o----------dod. D 0-12 kup. 15 — 0,25 kg. Konjąc jednocześnie ze swego ramienia po ca'odziennej pracy w fabryksch o mistrz Pomorza bydgoskie Zjed
serwy
rybne lub kiszka krwawa kat.
3 członków do ścisłej współpracy.
i nieraz do późnej nocy pracowali dla noczenie pokonało miejscowy Gryf
„Rzut Oka" (Poznań) hi je po I. kup. 28 1 kg. 1 kg konserw rybnych
w stosunku 10:6. Sensacją była po
dobra
600
fordońskich
dzieci
szkolli Koncert Symfoniczny
ciężkiej walce „Odrcrlzenie" równa się 3 kg kiszki krwawej. Śle
rażka mistrza Polski — Gumowskie
ó W czwartek, dnia 25 bm. o godz.
go, jaką poniósł przez ko z Boro (Bydg.) w meczu kręgłarskint dzie: Kat. II kup. 28 — 1,5 kg kat.
• 19,30 w Pom Domu Sztuki odbędzie
III. kup 28 — 0,75 kg, kat II R. kup.
wiczem Wyniki techniczne: Boro
mistrzowska
się II Koncert Symfoniczny, poświę- iTabela
---- ----BYDGOSZCZ (ej). W Kręglar- 28 — 0,5 kg kat. C kup. 9 — 0.5 kg.
wicz (Zj) znokautował wir. Gu
| eony twórczości genialnego kompo- | Tabella
mistrzowska
rozgrywek mowskiego Kruża (Zj) wypunkto- sk m Domu S. ulowym odby się Biszkopty zamiast wyrób iw cukierni
1 zytora polskiego Karola Szymanów- bokserskiej A klasy Pomorza przedwał Krzemińskiego Leczkowski od- ciekawy mecz kręglarski między czych dla dod D-3, D-7 i D 12 kup 16
I skiego, z racji przypadającej w tym . stawia się następujęco:
I dał punkty w o z powodu nadwagi j „Rzutem Oka** (Poznań) a „Odro po 0,5 kg Kto z konsument św me poroku dziesiątej rocznicy Jego zgonu
mecf ów pkt. st. walk ' Przybylskiemu (G) Sowiński poko dzeniem" (Bydgoszcz).
b:erze towaru w terminie do dnia 30
Pomorską Orkiestrą Symfoniczną ' 1 Legia
3
6
36:12 na! Styranowskiego (G). Wikliński I Mecz wygrał po ciężkiej walce ze- bm. traci prawo do przydzia u. Punkty
Tow. Muz. dyryguje Arnold Rezler 2 Zjednoczenie
3
4
29:19 । wypunktował Heklera (G). Richter spó'l poznańeki, uzyskując 8516 pkt. rozdz. rozliczę się z rozprowadzonych
Soliści: Irena Jęsiakówna, m’ody u- 3 Gryf
3
4
26:22 1 przegrał przez ko z Szymańskim ! „Odrodzenie" uzyska o 8491 pkt. artykułów do dnia 3 paździein ka br.,
rzękający sopran i rektor Zbigniew 4 KKS (lnowi.)
3
2
27:21 (G). Pollak zdobył punkty w o. z po j Najlepszy wynik dnia uzyska p. jednocześnie przypomina się iż terDrzewiecki — fortepian.
5 Brda
3
2
25:23 wodu niestawienia się Stockiego (G) Dombek z „Odrodzenia" (750 pkt ). min rejestracji kart zaopartz. na paźBilety są już do nabycia w kasie 6 TUR
3
0
0:48 ChylS przegrał ze Zmorzyriskim (G). Szczegó owe rezultaty meczu poda dziernik upływa z dniem 6. 10. br.
Pom, Domu Sztuki, w godz. 10 — 13
Grudziądzki TUR utracił wszystkie I W ringu sędz-ował p Kujaczyński,
P ekarnie rejestruję karty RCA w ten
my jeszcze.
15 — 18.
punkty w. o.
| na punkty p. K'osowski.
sam sposób jak na czerwiec. Punkty
rozdz. w terminie do dnia 9. 10. br.
Runda jesienna
z ożę w tut. Urz. zestawienia rejestr,
Nasze recenzie
ramp, gdyż „miarą wielkości narodu
konsumentów wraz z ode. rejestr.
są nie jego prawa, lecz pieśń ". Dyr.
Horzyca podkreślił, że zadaniem te- Burza w pomorskiej A klasie
Legia — Brda 11:5
atru jest — jak by się wyraził NorBYDGOSZCZ
(tj) W meczu bok
INOWROCŁAW.
Finałowe
spotka

wid — organizowanie świadomości
serskim o drużynowe mistrz Pomo
narodowej, który to program deowy nie piłkarskie o wejście do klasy A
między bydgoskim WKS Burza** a rza Legia (Che mża) pokona a miejJean Baptiste Poquelin Moliere był | tery, większą też wagę przywiązuje cały zespól będzie się starał wyko
miejscową „Cuiavię*‘ zakończy-o . się scową Brdę w stosunku 11.5 Go
twórcą komedii nowożytnej i wy- do rysunku charakterów niż do kon- nać. Po czym rozpoczęto sztukę u- zwycięstwem drużyny wojskowych w prawda w , ringu uzyskano wynik
) warł potężny wpływ na twórczość ' cepcji intryg i powikłań. Postacie ie- trzynianą przez wszystkich wyko stosunku 1:0. W ten sposób ..Bu 10:6, na skutek jednak protestów
dramatyczną wszystkich narodów go używają stylu stosownego do nawców na poziomie wielkiego ar rza** wchodzi ostatecznie do klasy A. stan cyfrowy uległ poprawkom.
^Cywilizowanych.
Słynny historyk ' stanu .i usposobienia.
_______________
. częste ar- tyzmu. Skapen Józefa Kondrata pod
Stąd
Sza kowski wygra! z Ofczyńskim
literatury francuskiej, profesor Sor- I cha zmy, prowincjonaliżmy,, wyraże- bijał widzów swym nieprawdopo
(B) Radtke przegra! z Lisem (B)
G.
K,
S.
—
Polonia
2:1
(1:0)
bony F. Brunetiere dał znamienną i■ "
5" gwarowe? itp. „Szelmostwa
°—’
nia
Ska dobnie ujmującym hultajstwem, obaj
Orzeczenie to krzywdzi zawodnika
GRUDZIĄDZ.
W mistrzowskim Legii Dormowicz zremisowa1 z Pio
- Wypowiedź, że „od dwustu lat daną pena"
1
— to farsa powstała z tradycji starzy ojcowie romantycznych mło
komedię uważa się za dobrą, w mia- i komedii dell'ar.te barwna, iskrząca dzieńców Argant (Adam Cyprian) i meczu piekarskim który zainauguio- trowskim. Naszym zdaniem mini
rą, jak się zbliża do komedii Moliere'a się humorem, pełna bystrych obser Geront (Jerzy Kordowski) przejawili wal jesienną rundę lozgrywek GKS malne zwycięstwo odniósł Piotrow
kreowanych pokonał „Polonię** bydgoskę 2:1 (10) ski (B) Meszyński wygra1 przez ko
. za złą zaś w miarę, jak się od niej wacji psychologicznych, przechodzą doskonalą znajomość
zdobyli
oddala".
ca n ekiedy w ostrą satyrę. Monolog charakterów oraz momenty szczere Bramki dla zwycięzców
z Burym (B) Paliński (L) pokona’
Bramka dla
Autor „Skąpca" stworzy! nieprze Skapena o sądach i sprawiedliwości, go komizmu. Romantyczni zalotnicy Brzeski i Szalgowski,
Klimka Cebul ak (L) zdobył punkty
..Polonii*
pad
a
ze
strza
w
samo

Oktaw
(Janusz
Borkowski),
j
Lean

brane bogactwo form komediowych, scena wyłudzenia pieniędzy od dwóch
w
o Bartoszyński (L) przegrał przez
Począwszy od lekkiej farsy, a koń notorycznych skąpców, moment, gdy der (Hieronim Konieczka) mieli mło bójczego Urbańskiego.
dyskwalifikację z Jab'onką Lidobar
dzieńczą,
bezkompromisową
posta

cząc na głębokich studiach obycza Lenader itdaje się do hultaja Ska
ski znokautował Zarembę (B) w I
jów i charakterów. Moliere kazał pena z prośbą o pomoc w chw li, gdy wę wobec uczucia i odpowiedn ą do
Wisła — Gwiazda 7:1 (5:1)
rundzie
inówić ze sceny przedstawicielom żaden uczciwy sposób już nie pomo zę lekkomyślności. Urocza Hiacynta
GRUDZIĄDZ
W’ meczu
W ringu sędziował nieudolnie p.
pbkar—
Maria
Życzk^iwska,
a
także
Wszystkich warstw społecznych i że — należą do wieczyście aktual
skitn o mistrz, pomorskiej A klasy Falkowski Pierwotnym swym orze
Prawie wszystkich zawodów. Są w nych przejawów ludzkiej ułomności. trzpiotka Zerbinata — Antonina Bar miejscowa
Wisła'* pokonam wysó- czeniem zdyskwalifikował on Melego komediach chłopi, mieszczanie,
W związku z rozpoczęciem sezo czewska, byty naturalne, wrażliwe,
ko bydgoskę Gwiazdę*
7:1 (5:1 ) szyńśkiego. który opiera’ sie o liny
kobiece
i
ładnie
kontrastowały
ze
so

Szlachta, lekarze, prawnicy, iżołnie- nu teatralnego premierę „Szelmostw
Bramki dla „Wisły zdobyli- Blank 4 przy wyliczaniu Burego (B)
Na
rze. kupcy, najrozmaitsze typy i typ- Skapena" poprzedziły przemówienia bą pod względem charakterów. Syl
Sznajder 2 i Mlodziemowski 1 Dla punkty sędziowali pp. Wiosek, Nowester
Władysława
Cicliorackiego
k w bogatei skali odmian.
prezydenta miasta p. Józefa Twar„Gwiazdy** Leliwa z rzutu karnego. wnk i Ciesielski.
.Komedia molierowska daie rozle- dzickiego i dyr. Wiliama Horzycy. stał się kapitalnym typem mało roz
Turniej piłkarski o m Ośrodka
?ly obraz stosunków i spraw ludz- (Przemówienie dyr. Horzycy podali garniętego hultaja. Neryna (Teresa
kich, chociaż tematy nie należą do o- śmy w numerze ostatnim dodatku Ciemnołońska) i Karlo (Ryszard Sze- Brda — Chojniczanka 3:0 (2:0)
Harcerzy
rfygirfalnych Czerpie jje autor „Szel- „Kultura i Sztuka"). 'P erwszy mówił rzeniewski) stworzyli dobre postać
CHOJNICE. Mistrzowskie spotkanie
BYDGOSZCZ
(a) Bvdgoski Ośro
, 'mostw Skapena" z liliteratury wło o przejęciu przez miasto nowego te charakterów. Inscenizacja, reżyseria, piłkarskie
między
.Brdę'* (Byd dek Harcerzy rozpoczyna turniej
skiej. łac ńskiej i starofrancuskiej. atru i jego właściwym celu. tj. słu ilustracja muzyczna, podkreśla z goszcz) a .Chojniczankę" zakończy
Prawdę i rzeczywistość swych posta- żeniu najszerszym warstwom pracu umiarem jak najstaranniej opracowa ło się zwycięstwem gości w stosun pi karski Na starcie staje ponad 16
drui’yn. Losowanie rozgrywek od
c' znajduie Moliere w- komiżmie. In jących drugi o potężnej magii złu ną całość.
ku 3:0 (2:0). Bramki dla Brdy** zdo będzie się we wtorek 23 bm w Ko,
teresują go dusze ludzkie i charak- dzeń, których szukamy w świetle.
Anna Niela wieka.
bili: Nowak 2 i Ziółkowski,
mendzie Ośrodka o g. 18.3ft,
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIII
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Zasady rozprowadzania

reglamentowanych artyk. e'ektrotechn;cznych

Dokonano wie’Lrego dzieła
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Str. 6
<■ Jj. akt: IV 1 K 44/47
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Zarządzenie

Sąd Okręgowy — IV Wydział Kar
ny — w Bydgoszczy w sprawie kar
nej przeciwko Edwardowi Kiihnowi,
synowi Augusta i Katarzyny z domu
Mertyn, ur. 21. 2. 1905 r. w Juliano
wie pow. Chełm, zamieszkałemu ostatnio w Toninie pow. Wyrzysk, wy
znania ewang., obywatelowi niemiec
kiemu, rolnikowi, oskarźonpmu o to,
że w czasie okupacji niemieckiej w
Toninie powiatu wyrzyskiego, idąc
na rękę władzy okupacyjnej niemiec
kiej, należał do sztafet ochronnych
narodowo-socjalistycznej niemieckiej
partii robotniczej (S. S. der N. S. D.
A. P.) a zatem o zbrodnię z >rt. 4
Dekr. z 31. 8. 44 r. Dz. U. nr 4, poz.
16 przy uwzględnieniu zmian z Dekr.
Z 16. 2. 45 r. (Dz. U. R. P. nr 7, poz.
29 i Dekr z 10. 12. 46 r. vDz. U. nr 69,
poz. 376, na mocy art. 2 ust. 2-gi 1. 1
lit. f Dekr. z 17. X. 46 r. o zniesieniu
specjalnych sądów karnych (Dz. U.
nr 59, poz. 324) zarządza wszczęcie
postępowania sądowego przeciwko
nieujętemu Edwardowi Kiihnowi, oStątrtio zamieszkałemu w Toninie po
wiat Wyrzysk.
00283
Bydgoszcz, dn. 1 września 1947 r.
Przewodniczący Wydziału Karnego

Sygn. akt: IV 1 K 142/47

Zarządzenie
Sąd Okręgowy — IV Wydział Kar
ny — w Bydgoszczy w sprawie kar
nej przeciwko Albertowi Ferch‘owi,
synowi Rudolfa i Jadwigi z d. Boltnann, ur. 27. 2. 1910 r. w Rojewie,
pow. Inowrocław i tamże zamieszka
łemu, ewangelikowi, obuwnikowi, żo
natemu, wpisanemu do II-giej grupy
niemieckiej listy narodowej, oskarżo
nemu o to, fe we wrześniu 1939 r.

17 l _

leinę

Nr 260 MM

ILUSTROWANY KURIER POLSKI
w Inowrocławiu, idąc na rękę wła
dzy okupacyjnej niemieckiej działał
na szkodę Leszka Jankowskiego oskarżając go przed „Gestapo" o wro
gie nastawienie do Niemców i szko
dzenie im, a za tym o zbrodnię z art.
1 Dekr. z 31. 8. 1944 r. (Dz. U. R. P.
nr. 4, poz. 16) . przy uwzględnieniu
zmian z Dekr. z dnia 16. 2. 45 r.
(Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 29) i Dekr.
z 10. 12. 46 r. (Dz. U. R. P. Nr 69,
poz. 376) — na mocy art. 2 ust. 2-gi,
1. 1, lit. f Dekr. z 17. 10. 1946 r. o
zniesieniu specjalnych sądów kar
nych (Dz. U. R. P. Nr 59 poz. 324).
zarządza wszczęcie postępowania
sądowego
przeciwko nieujętemu Albertowi Ferchowi ostatnia zamieszkałemu w
Rojewie pow. Inowrocław.
(00283
Bydgoszcz, dnia 1 września 1947 r.
Przewodniczący Wydziału Karnego

Sygn. akt: IV 1 K 49/47

Zarządzenie
Sąd Okręgowy — IV Wydział Kar
ny — w Bydgoszczy w sprawie kar
nej przeciwko Ernestowi Janke‘mu,
synowi Wilhelma i Emmy z d. Kast
ner, ur. 2. 9. 1900 r. w Brudzawach
pow. Brodnica, ewangelikowi, wpisa
nemu do II-giej grupy niemieckiej li
sty narodowej, nauczycielowi, wdow
cowi, zam eszkalemu w Wąwelnie,
pow. Wyrzysk, oskarżonemu o to, że
idąc na rękę władzy okupacyjnej nie
mieckiej: a) z końcem roku 1939 w
Skoraczewie powiatu wyrzyskiego
należał do oddziałów ochronnych na
rodowo - socjalistycznej niem eckiej
partii robotniczej (Schutzstaffeln der
N. S. D. A. P.); b) od roku 1940 do
końca okupacji niemieckiej w Wą
welnie powiatu wvrzysk ego należał
1: narodowo-socjalidtycznej niemiec
kiej partii robotniczej (N. S. D. A. P.),
a zatem o zbrodnię z art. 4 Dekretu

surową zakupuje
wv'PienJa P?
c cenach rynkowych

z dnia 31 sierpnia 1944 r. (Dz. U. R. P.
Nr 4, poz. 16) przy uwzględnieniu
zmian z Dekretu z dnia 16. 2. 1945 r.
(Dz. U. R. P. nr 7, poz. 29) i Dekretu
z dnia 10. 12. 1946 r. (Dz. IL R. P.
nr 69, poz. 376), na mocy art. 2, ustęp 2-gi 1. 1 lit. f Dekretu z dnia 17.
10. 1946 r. o zniesieniu specjalnych
sądów karnych (Dz. U. R. P. nr 59,
poz. 324) zarządza wszczęcie postę
powania sądowego przeciwko nieuję
temu Ernestowi Janke'mu ostatnio
zamieszkałemu w Wąwelnie powiat
Wyrzysk.
00283

Bydgoszcz, dn. 1 września 1947 r.
Przewodn czący Wydziału Karnego
Sygn. akt: IV 1 K 392/47

Zarządźcie
Sąd Okręgowy — IV Wydział Kar
ny — w Bydgoszczy w sprawie kar
nej przeciwko Urszuli Jandt z d.
Starzyńskiej (zmienione nazwisko na
Stark), córce Filipa i Heleny z d.
Koszewskiej, urodź. 28. V. 1923 r.
w Bydgoszczy, ostatnio zamieszkałej
w Bydgoszczy ul. Kilińskiego 3, nieujętej, obecne miejsce pobytu nie
znane, oskarżonej o to, że we wrze
śniu 1939 r. w Bydgoszczy idąc na
rękę władzy państwa niemieckiego i
działając z rozeznaniem doniosła
nieustalonej bliżej władzy policyjnej
niemieckiej, że Jan Różański zako
pał w ogrodzie szpitala przy ul. Pierackiego rewolwer, aby nie wydać
go Niemcom — na skutek czego Ró
żański został aresztowany, a za tym
o zbrodnię z art. 2 Dekretu z dnia
31 sierpnia 1944 r. Dz. U. R. P. Nr 4
poz. — 16 — przy uwzględnieniu
zmian z Dekretu z dnia 16. 2. 1945 r.
(Dz. U.R.P. Nr 7, poz. 29) i Dekr. z dn.
10. 12. 1946 r. Dz. U. R. P. Nr 69 poz.
376)
na mocy art. 2 ust. 2-gi 1.
1 lit. f Dekretu z dnia 17. 10. 1946 r.

Wiatę. A. J Kllmuul

Bielsko

WILLĘ, wolne mieszka
nie, kamienice, domy,
gospodarstwa,, resztówkl. dzierżawy, parcele,
:eda —
korzystnie sprzeda
i.Osadopol" — Poznań,
T-_----Rzeczypospolitej nr 9.
(00292)
——----------------------------LOKALE fabryczne
fabryczną 1
nlac w śródmieściu do
wynajęcia. Oferty IKP
Bydgoszcz, „714“.
(714

..Halina’ na plagi
„Blaty Puoh"
Sportowy
Lanolinowy
do zębów

ZOSTAŁ

przewyższa D. D. T. żądać w»zę Jzlę! *°222

SPRZEDAM udziały w
dobrze
prosperującej
hurtowni w Gdyni z po
wodu wyjazdu. Oferty
IKP Gdynia — „30%".
(00291)

II KUPNO II

FABRYKA „Alfa” Byd^
goszcz, Garbary 3, za
kupuje stale wszelkie
ilości srebra (złom, mo
nety, wyroby).
(4689

gwarant, czysto lniany
techn. i jadalne poleca

M. Wrocławski i S ka

GDAŃSK-WRZESZCZ
ul. Mickiewicza 43 tel. 414.80

poleca:
Krem
Krem
Krem
Krem
Pastą

' I

WOLNE POSADY

IŁ*' łMł 1'1111.11AMUr * 1JPŁI8 V * *łl ł * ILI

Puder Iwaraowy
Puder dla dzleol
Płyn na odolskl „Mozolln"
Esencję rumiankową
Lakier do paznokol

Oraz różne maiol farmaoeutyozna.

FUTRO — łapki kara
kułowe,
srebrny
lis,
KRAWATY I SZALE 1 radio, sprzedam. Byd
Leszczyńskiego
„Włokno"
Łódź,
ul. goszcz,
(732
6-go Sierpnia • Nr 2 tel. , nr 48a m. 2.
171-03 Stale nowe wzo
ry.
Wysyłamy ' za zali l MŁÓCARNIĘ — Jaehne
czenlem.
(4931
K. M. 3, pełne czyszcze
UWAGA! — Tornistry, nie, wszystkie walki na
kulkach,
20 — 30 ctr na
teczki, torebki — poleca
Zakład Rymarski. Łódź, godzinę wydajności —
sprzeda
Fr.
Kujawski,
pl. Wolności 10.
(00095
Maszyny rolnicze, To
ruń, Grudziądzka 29/3,
WŁOSIANKĘ najtaniej tel. 661.
(00278
poleca: Wytwórnia włosiankl „Promień", Łódź,
Sienkiewicza 63.
(00251 MASZYNĘ do pisania
sprzedam. Jasiński, Wą
Wolności 21.
DOM, 2 piętra, 2, 3 po brzeźno,
(00275)
koje, komfort, Poznańfcazarz — sprzedam. Of.
IKP Bydgoszcz, „739“ SYPIALNIA jasna, jak
(739)
nowa,
nowoczesna —
50.000, kuchnia, jak no
SAMOCHÓD osobowy — wa — 13.500, sprzedam.
„Opel p 4", na chodzie, Bydgoszcz, Zbożowy Ry
rejestrowany, sprzedam. nek 12.
(728
Bydgoszcz, Długa 56/2.
(733)

PREZ. BIERUT przyjął delegację
nliasta Leszna, która wręczyła mu akt
nadania obywatelstwa honorowego
m. Leszna.
Z JUGOSŁAWII do Polski wyje
chał ostatni transport repatriantów
polskich w liczbie 162 osób.
W DNIACH od 22 — 27 października odbędą się w Tyrolu manewry
jesienne wojsk francuskich stacjono
' wanych w Niemczech i w Austrii.

Bydgoszcz, ul. Zduny 14/16 tel.13-79

PLUSKWY

WYTWÓRNIA
TORE
BEK DAMSKICH cera
towych — Zygmunt Ka
roli.
Łódź, Piotrkow
ska 115.
Wysyłamy za
Zaliczeniem.
(00097

skiego Sindelara 20 tys. funtów, co
w przeliczeniu na franki wed ug
dzisiejszego kursu wynosiło by około 10 milionów.
Przy tego rodzaju „sprzedażach" 1
„kupnach" piłkarzy kupowanemu
wzgl. sprzedawanemu graczowi ofiarowuje się premie wzgl. „odstęp
ne". Tak np. Mateb Otrzymał od
Marsylii premię w wysokości milio
na franków', ale zażąda! równo
cześnie od klubu, który go „sprze
dał'/, tzn. RG Strasburga, takiej sa
mej sumy. Keller, nabyty ostatnio
przez Lyon, ma otrzymać od tego
klubu pół miliona franków. To jed
nak mu nie wystarcza i zażądał od
FC Toulouse również pół miliona.

POKOST
OLEJE

pod Zarządem Państwowym

(00228

i TRAKTOR — „Lanz",
’ 25 PS, ogumiony., stan
bardzo dobry, natych
miast sprzedam. Zgło
szenia Bydgoszcz, Mar
cinkowskiego 11 m. 2.
!
(00293)

Przed sezonem piłkarskim po
szczególne kluby zawodowe na za
chodzie Europy uzupełniają swoje
drużyny co lepszymi graczami, „na
bywając" tego i owego z naj
lepszych piłkarzy za taką czy inną
sumę. W bież, roku na „rynku" pił
karskim notuje się transakcje, któ
re dowodzą, że dla piłkarzy nastał
„złoty okres".
We Francji- za najdroższego do
tychczas gracza, którym był Bihel,
zap aciła Marsylia 4.000.000 fran
ków. Rekord Europy w tego rodza
ju transakcji należy jednak do pftkarza szkodzkiego Steela, za które
go Liverpool zapłacił niedawno rów
nowartość 7,5 mil. fr. Rekord świat,
pobił piłkarz brazylijski — Jair, za
którego klub Flamerico zapłacił
klubowi z Vasco de Gama 8,5 milio
na franków.
Podobny handel piekarzami ma
jednak zastosowanie nie tylko we
Francji, Anglii i Brazylii. Również
na Węgrzech, w Czechosłowacji,
Hiszpanii i Włoszech spotykamy się
z takimi praktykami. Nie od rzeczy
będzie przypomnieć, te w 1932 r. po
meczu Anglia — Austria proponowano za słynnego piłkarza Wiedeń-

00289

-Mzial w Bydgoszczy, ulica Porno ska 14-4

SPRZEPAŻ

Zloty okres piłkarzy

FABRYKA KOSMETYCZNA

„KROSIENKO"

Trag tzna Smiert 2 dzieci

STAROGARD (b) Śmierć w nurtach
rzeki znalazło dwoje dzieci w wieku
3 i 5 lat — pracownika Państw. Hu| Jy Szkła — Bizonowicza, Dzieci uda,ły się nad rzekę'dla zabawy. Młod
sze wpadłszy do wody pociągnę
Bydgoszcz, dnia 1 września 1947 r. ło za sobą drugie. Zwłoki jednego
_ znaleziono dopiero po kilkudnio
Przewodniczący Wydziału Karnego wych poszukiwaniach.
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Fabryka sukna i tkalń a

o zniesieniu specjalnych sądów kar
nych (Dz. U. R. P. Nr 59 poz. 324).
zarządza wszczęcie postępowania
sądowego
przeciwko nieujętej Urszuli Jandt,
ostatnio zamieszkałej w Bydgoszczy
ul. Kiliskiego 3.
00283

URUCHOMIONY

SEKRETARZA do pro
wadzenia biura ze zna
jomością pisania na ma
szynie poszukuje Towa
rzystwo Przyjaciół Żoł
nierza w Toruniu. Po
danie wraz z życiory
sem 1 odpisami świa
dectw (wymagane wy
kształcenie conajmniej
średnie) oraz podaniem
warunków należy skra
dać w biurze T. P. Ż.,
gmach Zarządu Miej
skiego, pok. 158. Pierw
szeństwo mają zdemo
bilizowani.
(00279

STOLARZE wykwalifi
kowani, meblowi, 1 ślu
sarze maszynowi,
po
trzebni. Mieszkania za
pewnione.
Państwowa
Fabryka Mebli nr 3 —
Słupsk — Grottgera 35.
(688)

GOSPODYNIĘ
starszą,
samodzielną,
energicz
ną, inteligentną, przyjmie zaraz — Hotel War
szawski — Wąbrzeźno.
(00274)
POTRZEBNA — starsza
osoba z gotowaniem, do
wieś.
wszystkiego na
Subkowy,
Ł. Wrycza,
(00267
pow. Tczew.

DZIAŁ OZDÓB

||

Wydział Elektrotechniczny Dyr. Okręg.
Kolei Państwowych w Gdańsku zap nasza do
składania ofert na wykonanie instalacji
elektrycznej dla siły i światła w hali gos
podarczej w Warsztatach QI. K. P. w Pile.
Projekt wykonawczy do wglądu w gma
chu DOKP Gdańsk, pokój nr 417, gdzie
również otrzymać można ślepe kosztorysy.
Termin wykonania robót 40 dni roboczych.
Oferty należy złożyć wraz z kwitem
wpłaconego wadium w kasie DOKP w wy
sokości 2 proc, sumy kosztorysowej, w za
lakowanych kopertach do skrzynki oferto
wej w gmachu DOKP z napisem: Oferta do
przetargu nieograniczonego Nr VH/2-011
P/47.
Termin rozpoczęcia przetargu o godzinie
12-tej dnia 30 września 1947 r. w gmachu
DOKP pokój 417. Jeżeli oferta będzie cof
nięta lub zmieniona po wyżej określonym
terminie rozpoczęcia przetargu, wówczas
złożone wadium przepada na rzecz Dyrekcji
O. K. P. w Gdańsku. Ważność ofert — je
den miesiąc.
DOKP zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez względu na cenę, jak również
uznania, że przetarg nie dal "dodatniego wy
niku, bez podania przyczyny.(00295

CZELADNICZKA kra
wiecka — (czteroletnia
KWINTET,
SEKSTET, gimnazjum krawieckie)
FABRYKA — wyrobów dobre siły, bogaty re poszukuje posady na WSPÓLNICZKI — lub
poszukuję.
srebrnych — M. Weiner pertuar, wolny 1. 10. Of. Pomorzu, Oferty IKP wspólnika
I Ska, Łódź, Piotrków- Wawrzyniak, Słupsk, ul. Toruń, pod „Porządna". ^Potrzebny kapitał około
’ ska
-1_ tan112, tel. tOO
CC
lrtt_
(00277)
Bałtycka
30,
III.
(00192
2
miliony
złotych
— do
120-66, kuprowadzenia dobrze pro
puje srebro w każdej
(00200
sperującego interesu o |
GOSPODYNI — samo
postaci.
dużej frekwencji. Je
dzielna, energiczna, 1- 32,
POLNIASZEK
Marian
stem samotny, potrze
zajmie
się
gospodar

MIKROSKOPY
nawet
niekompletne
kupuje- stwem u samotnej oso unieważnia niniejszym buję zastępstwa w In
teresie. Oferty do IKP i
leg.
Zw.
Zaw.
Autoby
lub
probostwie.
Of.
my. Warsztat optyctny.
— nr 62.060. Gdynia, pod „Wspól
fEódż, Nowomiejska 3. IKP Bydgoszcz pod — mobillstów
nik".
(00297 I
(00282)
(731
(4876 „Wdowa".
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REDAKCJA I ADMINISTR Bydgoszcz, Marsz. Focha 20
DZIAŁ OGŁOSZEŃ I PRENUMERATY
W BYDGOSZCZY:
ul. Jagiellońska 2 (Pod Arkadami) — Telefon 24-29.
Za nledoreczenle pisma spowodowane wyższą siłą nie
odpowiadamy. Rękcplsów niezamówlonych Redakcja
nla zwraca. Zą dział ogłoszeniowy Red nie odpowiadą

ROŻNE

II

<4675

Fabryk* Aromatów Owocowycl

L U O A
>ródmtejaka 22 - Tel. 200-31

00285

Nr—VH/2-011/P8/47

II

poleca

CHOINKOWYCH

Przetarg nieograniczony

|| PRACY POSZUKUJĄ ||

Olejki eteryczna, do cuxrcw
•amonled, lodów. lokcw Iłp

Ponadto komunikuje

sprzedawanych wyłącznie hurtowo.

|g

aromaty owotowr

Zmywani do paanekel
Płyn do włosów „Mag"
Sól do nóg
Szampon

UNIEWAŻNIENIA

g| MATRYMONIALNE ||
POSIADAM większą go
tówkę, poślubię panną
lub wdowę do lat 40,
która posiada własny
skład handlowy, ogrod
nictwo lub gospodar
stwo. Oferty do IKP
Poznań,
ul.
Dziatyńskich 8, pod „50". (00294

PIEKARZ-CUKIERNIK,
lat 32, ciemno - blond.
średniego wzrostu, szuka panny lub bezdzietUNIEWAŻNIAM kartę nej wdowy, posiadają
RKU. wydaną w Kosza cej niewielki kapitał,
piekarnię.
linie na nazwisko Mi najchętniej
chał Hołuszka, gm. Kra- Cel matrymonialny. —
sznieg, wieś Laski, pow Zgłosz. i. fotogr. „Dzien
Koszalin.
(00287 nik Bałtycki", Gdynia,
pod „Piekarz - Cukier
nik".
(00296

, miiriTiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii

||

UNIEWAŻNIAM zagu
biony dowód tożsamości,
wystawiony przez Za
rząd Gminy Drogoradz,
zaświadczenie RKU Lę
bork na nazwisko Dobrosielski Stefan, Warbllno, gmina Drogoradz,
powiat Słupsk.
(00193

||

POSZUKIWANIA

||

POSZUKUJĘ ob. Drygalskiego Stanisława, z
zawodu rzeźnik.
Kto
zna miejsce zamieszkania,
proszony
o
inforUNIEWAŻNIAM kartę
RKU, wydaną w Chełm macje. IKP Grudziądz,
nie na nazwisko Bla- [ Małogroblowa, pod „Po
(00264
dyn Jan, Bobolice, Jed- I szukiwany'*.
naści Narodowej nr 8.
(00288)
UNIEWAŻNIAM
ksią
żeczkę wojskową RKU
Sępolno.
Malinowski,
Tadeusz, Kamień, pow.
Sępolno.
(729

Czytajcie „IKP

PRZYSTOJNY kolejarz
szuka tą drogą przy
stojnej żony do lat 20,
z wyprawą.
Z głos z. z
■ fotogr. do IKP Gdynia,
(00290
, pod „Kolejarz".
I ROZWIEDZIONA, 1. 26,
właścicielka sklepu, po
szukuje wspólnika, ma
łą gotówką, w celu ma
trymonialnym.
Oferty
IKP Toruń — „Pornorzanka".
(00281

Humor zagranicinij

MACIEJEWSKI Włady
sław unieważnia skra
dzione dokumenty: kar
tę RKU, tymczasowy do
wód osobisty, wydany
1946 r.
(00272
UNIEWAŻNIAM
skra
dzione dokumenty: do
wód osobisty, zaświad
czenie demobilizacyjne,
kartę rowerową, legity
mację członkowską Sa
mopomocy Chłopskiej.
Piotr Wolnik, Samociątek.
(00269

UNIEWAŻNIAM zagu
bioną kartę rozpoznaw
czy, zaświadczenie zwol
nienia wojskowego Nr
24/669/1. N. RKU Nisko,
legitymację
przedsię
biorstwa, kartę rowero
wą, prawo jazdy. Bos
so wskl Stanisław, Wą
brzeźno.
. (00276

ODDZIAŁY „ILUSTR KURIERA POLSKIEGO" W WIELKICH MIASTACH POLSKI
PODODDZIAŁY W WIĘKSZYCH MIASTACH, AGENTURY NA PROWINCJI
DLA POSZCZEGÓLNYCH ZIEM POLSKI.ODRĘBNE WYDANIA ..IKP”
WYDAWCA: SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA „ZRYW”
BYDGOSZCZ. UL. MARSZ. FOCHA 20 — TEL. 33-41 1 33-42

— Wie pa,n, mój Bobiś był przez
wiele lat zatrudniony w variete, ja
ko pies odgadujący myśli.
— Wykluczone łaskawa pani. Gdy
by tak było, to już dawno byłby mnie
ugryzł.

OGŁOSZENIA: Drobne po 15 a za słowo Poszukiwanie
rodzin 1 pracy 5 ził za słowo Minimalna opł. za 10 stów.
Tłusty druk 100% drożej.
Ogtosz milimetr : w tekście 50 zł, aa 1 mm Za tekstem 20 a.
Urzędowe przetarg: 20 zi. Nekrologi od 20—50 zł. Tabela
ryczne, bilanse 30 zł Niedziele t święta 50% drożej Za termi
nowe zamieszczenie ogłoszeń administracja nie odpowiada

Czcionki 1 tłok: Drukarnia Polska Spółdzielni Wydawniczej „ZRYW w Bydgoszczy. uL Marsz, Focha 18. — telefon 18-89.
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