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Naród polski - najgorliwszym orędownikiem pokoju

ZSRR — Polska 10:6

Święto zbratania Wielkopolski z Wojskiem
w obecności Prezydenta Rzplitej i Marszalka Żymierskiego
12 bm. odbyła się w Poznaniu uroczystość zbratania społeczeń
stwa wielkopolskiego z Wojskiem Polskim.
Uroczystość rozpoczęła się w godzinach rannych na Placu Wol
ności w obecności Marszałka Żymierskiego, który przybył w to
warzystwie min. Dąb - Kocioła, wicemin. Grosickiego, wojewody pomańskiego Brzezińskiego oraz generałów: Popławskiego, Mierzycana,
Strażewskiego i Zielińskiego. Na Placu zgromadziło się ponad 80 ty
sięcy mieszkańców Poznania oraz oddziały wojska.
Po mszy św. celebrowanej przez
dziekana Wojsk Polskich Pyszkowskiego nastąpiła promocja na ofice
rów podchorążych
Z kolei dziekan Wojsk Polskich do
konał poświęcenia nowo ufundowane
go sztandaru — dar społeczeństwa
wielkopolskiego dla pułku piechoty.
Przewodniczący Miejskiej Rady Na
rodowej Poznania ob. Kowalewski od
czytał akt erekcyjny i wręczył sztan
dar Marszałkowi żymierskiemu, który przekazał go pułkowi.

Przemówienie
Marszałka Żymierskiego
Zwracając się do obywateli Pozna
nia,
nowopromowanych
oficerów
wojsk pancernych i samochodowych
oraz zgromadzonych oddziałów, Mar.
szałek powiedział:
„Każda promocja nowych oficerów
to prawdziwe święto dla Wojska
Polskiego. To znak widotnąy, że no
wa grupa synów ludu, synów robot
ników, chłopów i inteligentów awan
sowała na stanowiska dowódców i
wychowawców żołnierza. To znak
widomy, że Wojsko Polskie rośnie,
krzepnie i umacnia się, że rośnie i
umacnia się jego korpus oficerski.
Ala promocja oficerów broni pan
cernej ma jeszcze inne znaczenie.
Pragniemy bowiem, by nasze od
rodzone wojsko było wojskiem na
wskroś nowoczesnym, by już nigdy
powtórzył się., tragiczny wrze
sień 1939 r. Dążymy do'tego, by na
szych granic, naszej niepodległości
strzegły nie pułki romantycznej ka
walerii lecz mocarne jednostki broni
pancernej i artylerii szturmowej.
Dzisiejsza uroczystość jest wyra
zem, że nasze wojsko staje się co
raz bardziej wojskiem nowoczesnym,
wojskiem o wysokiej technice woj
skowej.
Piękne tradycje, zarówno jak wy
sokie wyposażenie techniczne, to
tylko pewne elementy siły Wojska
Polskiego. Prawdziwą podstawą tej !
siły jest łączność wojska z narodem. 1
Wojsko Polskie jest Wojskiem Na
rodu, jest Wojskiem Polskiej Demo
kracji. Żołnierz polski jest wiernym
synem ludu, żyje jego sprawami,
rozumie jego troski, czerpie swą si
łę z jego siły. Żołnierz polski jest
dziedzicem najpiękniejszych tradycji
narodu, jest tych tradycji kontynua
torem.
W tej chwili przybył Prezydent
Rzplitej Bierut. Przy dźwiękach
Hymnu Narodowego Prezydent Bie
rut
w towarzystwie
Marszałka
Żymierskiego przeszedł przed fron
tem zgromadzonych oddziałów. W
imieniu społeczeństwa wielkopolskie
go powitał Prezydenta woj. Brzeziń
ski ćhlebem i solą.

Inflacja I drożyzna
w Irlandii
LONDYN“ (PAP) — Agencja Reu
tera donosi z Dublina, iż premier
de Valera przedłoży w środę par
lamentowi projekt ustawy, zmierza
jącej _ do opanowania inflacji w Ir
landii, która w ciągu ostatniego pół
rccza spowodowała wzrost kosztów
utrzymania co najmniej o 76 proc.
w stosunku do cen przedwojennych? '

Prezydent Bierut wszedł na mów.
nicę wygłaszając następujące przemówienie:

Przemówienie
Prezydenta Rzplitej
Minęło dwa i pół roku od radosnej
chwili wyzwolenia. Okres to krótki
i wszyscy pamiętamy jeszcze tę po
nurą atmosferę zbrodni i zdziczenia,
w której najeźdźca niemiecki pusto
szył nasz kraj, mordował naszych naj
bliższych, burzył z iście barbarzyń
ską pasją nasze życie rodzinne i ni
szczył brutalnie nasz wielowiekowy
dorobek kulturalny. Zbyt potworna
była męka niewoli, abyśmy mogli o
niej zapomnieć kiedykolwiek.
Z tym większym zdumieniem spo
glądamy dzisiaj na tych, którzy nie
tylko zapomnieli już o tragicznym do
świadczeniu, jakie przeżyły kraje
i narody Europy pod butem zbójec
kich hord oszalałego hitleryzmu, ale
pragnęliby nawet znów pobudzić do
życia hydrę teutońską, aby straszyć
nią wolne narody i zmuszać je do
uległości.
Mamy wszelkie podstawy, aby wie
rzyć, że daremne okażą się te wy
siłki. Tęsknota ku sprawiedliwym for
mom współżycia społecznego, ku wy
kreśleniu raz na zawsze ze stosunków
ludzkich metod grabieży, przemocy
i napaści znajduje dziś w sercach
i umysłach ludzkich o wiele więcej
zwolenników, niż dzikie i zbrodnicze,
niepohamowane w swej chciwości pa-

j..

Defilafa
Prezydent Bierut, Marszałek ży
mierski przechodzą głównymi ulica
mi wśród szpaleru młodzieży szkol
nej na Plac Zwycięstwa, gdzie od
była się defilada.
Defiladę otwiera reprezentacyjna
orkiestra wojskowa. Przy dźwiękach
Warszawianki
defilują
studenci
wszystkich trzech poznańskich wyż
szych uczelni, Zw. N. M. S„ Wiciarze,
OM TUR-owcy, ZWM-owcy i Harce
rze. Powiewa transparent: „Niech ży
je jedność młodzieży“. Dalej idą szko
ły Przysposobienia Rolniczo-Wojskowego. Zwraca uwagę świetną posta
wą szkoła przysposobienia przemysło
wego z Poznania.

Pod zielonymi sztandarami
członkowie Str. Ludowego i Zw.
mopomocy Chłopskiej. Dalej w
kończącym się szeregu kroczą:
miosło wielkopolskie i zrzeszenia ku
pieckie. Za nimi idą członkowie par
tii robotniczych, ORMO-wcy, koleja
rze, pocztowcy i inni
Po chwilowej przerwie witam bu
rzą oklasków defilują nowopromowani oficerowie.
Odjeżdżających Prezydenta Bieruta
i Marszałka Żymierskiego żegnały tłu
my ludności Poznania.

Reprezentant Polski w wadze koguciej, Bazarnik (po prawej), wygrał
iv bardzo ładnym stylu z Awdiejewem.
------------------------------------------------------------- ---------- -----
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WASZYNGTON, (API). Wiadomość, że rząd Stanów Zjedn. dąży
do ponownego zwołania konferencji 16 państw w sprawie planu Mar
shalla, względnie do zmian w sprawozdaniu uczestników konferencji
paryskiej, potwierdza się.

Obserwatorzy waszyngtońscy wyra
żają przekonanie, że wg amerykań
skich kół oficjalnych, istnieją zni
kome szanse na zatwierdzenie po
stulatów 16 państw europejskich,
podanych w sprawozdaniu. W zwią
zku z tym oczekuje się, iż w naj
bliższym czasie rząd USA wezwie
przedstawicieli 16 państw, które
brały udział w konferencji pary
skiej, celem powtórnego zebrania się
i przeprowadzenia zmian uważanych
przez rząd amerykański za koniecz
ne.’ Krytyka rządu amerykańskiego
dotyczy przede wszystkim zbyt „wy
górowanych“ żądań państw europej
skich zwłaszcza w dziedzinie żyw
nościowej.
Eksperci
amerykańscy

dustrie wyprodukowała 2 śmiertelne
gazy, wobec których amerykańskie
maski gazowe byłyby zupełnie bez
użyteczne. Gazy te nczzące nazwę
„tabun“ i „sarin“ zdaniem specja
„New York Herald Tribüne“ po- „benzyny automobilowej“. (I firma listów amerykańskich przeniknęłyby
daje, iż, aby zapewnić dostawy ben amerykańska chętnie w to uwierzy przez wszystkie istniejące typy ma
zyny lotniczej dla agresji nazistow ła... — dop. red.).
sek gazowych.
skiej, IG Farbenindustrie zakupiła w
1937—1938 latach na sumę 14 mi
lionów dolarów benzyny w „Stan
dard Oil Company“ i pożyczyła,
lecz nigdy nie zwróciła, 500 ton oło
wiu . tetraetyłowego od firmy „Ethyl
Export Corporation“ w Delaware,
na oo dowody zostały przedstawione
w procesie.

W kołach dyplomatycznych Wa
szyngtonu nie ukrywa się sceptycy^
zmu co do trudności i obiekcji, ja
kie, tego rodzaju stanowisko amery-.
kańskie może wzbudzić w Europie.
uważają, że państwa europejskie Oczekuje się, iż szereg państw eu
nie uwzględniły ogólnego braku pro ropejskich sprzeciwi się żądaniu po-*
duktów żywnościowych na rynku wtórnego zwołania konferencji eu
światowym.
ropejskiej.

Wielki urodzaj zbóż na Ukrainie
Obszar zasiewów zwiększony o 8 mil. ha
MOSKWA (PAP) — Prasa mos [ wód połtawski — o 370 tysięcy ton
kiewska podała wiadomość, iż koł więcej.
chozy i sowchozy Ukrainy zakończy
Podsumowując tegoroczne sukce
ły dostawy zboża dla państwa.
sy gospodarki rolnej, prasa radziec
ka podkreśla, iż mimo zniszczeń wo
Zbiory nń” Ukrainie w roku bież, jennych pogłębionych zeszłoroczną
były niezwykle obfite. Obwód char posuchą — obszar zasiewów został
kowski dostarczył blisko 200 tysięcy w tym roku rozszerzony o 8 mi
ton zboża więcej, niż w najbardziej lionów ha.
urodzajnych
latach
przedwojen
Dzienniki zaznaczają, iż powierzeń
nych. W porównaniu z rokiem u- nia robót polnych, wykonanych w
biegłym obwód kijowski dostarczył roku bież, przy pomocy traktorów,
o 250 tysięcy zboża więcej, zaś ob- powiększyła o 30 milionów ha.

St. Zjednoczonych nie chce wpuścić
działaczy francuskich związków zawodowych
NOWY JORK (Obs. wł.) - James
Carey, sekretarz generalny amery
kańskich
związków
zawodowych
(CIO) ujawnił w sobotę, że depar
tament stanu odmówił wiz wjazdo
wych dla delegacji francuskich
związków zawodowych (CGT), któ
ra miała przybyć na konferencję z
przywódcami amerykańskich związ
ków zawodowych, zapowiedzianą na
dzień 28 października.
Jako pretekstu odmowy wiz de-

Komisja kongresmanó w raojmje „snrawozdanie“

e Młodzieżowy riä pl'äcu
ktefó. Po
ił« nóchód. któ.u źizeiżiźl '.uificini V/WiiäWV.

------ - '

Zapowiedź ponownej konferencji

NOWY JORK, (obsł. wł.). W związku z procesem dyrektorów firmy
I. G. Farbenindustrie, prasa USA publikuje serię artykułów, z któ
rych wypływają nieznane dotychcz as fakty zbrodniczej działalności tej
firmy.

Koła bankierskie U.S.A. dążą do opanowania kontroli
czy prezydent zwoła nadzwy
czajną Sesję Kongresu, czy też przed
nad t.zw. „planem Marshalla“ niu.
sięwzięte będą inne środki w celu

NOWY JORK, (obsł. wł). W dniu 12 hm. wróciło do USA 18 człon
ków specjalnej komisji Izby Reprezentantów, która badała w Europie
zagadnienie pomocy amerykańskiej. Sprawozdanie, które Komisja ta ma
złożyć Izbie Reprezentantów będzie miało niewątpliwie poważny wpływ
na losy zarówno dalszej pomocy dla krajów zachodnio-europejskich, jak
i całości planu Marshalla.

Przewodniczący Komisji poseł Her
ter oświadczył, że Komisja doszła
do jednomyślnych wniosków. Nie
mniej jednak uchodzi za pewne, że
w łonie Komisji istnieją poważne
różnice zdań. Członkowie Komisji
wydają się być zgodni co do konieczności pomocy. Rozbieżności dotyczą terminów pomocy oraz jej roz
miarów.
Komisja Hertera miała dojść do
przekonania że problemy pomocy są
tak liczne i skomplikowane iż wy
magają powołania do życia specjal
nego organu rządowego, którego Wy
łącznym zadaniem byłaby realizacja
planu Marshalla. Ideę tę w swoim
I czasie wysunął znany finansista Aldrich. Obecnie Komisja Hertera po
piera ten projekt, jak popieraią go
również
koła bankierskie USA.
Świadczy to o tym. iż koła te wy
raźnie dążą do opanowania kontroli
nad realizacją planu Marshalla.
Jednym z najbardziej ważnych pro
blemów z punktu widzenia Amery
kanów jest zapewnienie kontroli
nad użyciem pomocy amerykańskiej
przez kraje? które będą objęte pla
nem Marshalla. Omawiane są rów
nież sprawy zd „bycia środków na
realizację tego planu.
\ ,Ł._
Przedstawi ciele amerykańscy, 11z tó, 4e
nie,
może być spłaconą w
uwą- ]
-ż&la. ŻS krida

■

planu 16-tu państw pomocy amerykańskiej

i ujawnia kontakty karteli amerykańskich
innym artykule ten sam dzien
z tym głównym arsenałem Hitlera nikW poda
je, iż firma IG. Farben In

Farbenindustrie nawiązała kontakt
z firmą „Standard Oil“ w roku 1936.
Kontrakt na ołów letraetylowy pod
pisany został w roku 1938, na ty
dzień przed zaaprobowaniem przez
Hitlera planu gen. Jodła, dotyczą
cego inwazji Czechosłowacji. Ołów
ten niezbędny był do produkcji ben
zyny lotniczej, ale przedstawiciele
firmy oświadczyli towarzystwu amerykańskiernu, że potrzebują go do

’

Znikome szanse na zatwierdzenie

Prasa USA opisuje zbrodniczą działalność
I. G. Farbenindustrie

Wiec Z. W. M.

JKW

nowania i ucisku instynkty garstki
bałwochwalców wojny.
Naród polski, który przeszedł w
latach niewoli przez piekło udręki,
jest dziś najgorętszym orędownikiem
pokoju.
Zwracając się do zebranych Pre
zydent Bierut powiedział:
Z wiarą i ufnością w szczęśliwą
przyszłość Polski wykonujcie swą
pracę i obowiązki. Nie dąwajcie po
słuchu złym podszeptom ciemnych sił
wrogich Polsce Ludowej. Jest tych
sił coraz mniej, ale z tym większą
nienawiścią i zapalczywością wystę
pują one przeciw Państwu i naro
dowi. Odpychajcie z pogardą tych,
którzy próbują zasiać w Was nie
wiarę i zniechęcenie, pragną osłabić
w Was zapał do pracy i pewność z wy
cięstwa.
Siła Polski tkwi w Jej sprawiedli
wych, postępowych i szlachetnych
ideach i zasadach, którymi się kie
ruje, w wierności i umiłowaniu Oj
czyzny przez jej lud, w ofiarnej pra
cy każdego obywatela na rzecz do
bra i rozkwitu Rzplitej!
Wspólnym odśpiewaniem Roty zakończyły się uroczystości na Placu
Wolności.

dokonać jej zwrotu w surowcach,
przede wszystkim w takich, jak cy
na, mangan, grafit, ruda żelazna i
inne.
Większość członków Komisji Hertera wypowiada się za odbudową
niemieckiego potencjału przemysło
wego, podkreślając, iż odegra on
poważną rolę w odbudowie Europy
(zwłaszcza skoro fię go pozostawia
w rękach niemieckich magnatów
przemysłowych — dop. red.). .
Komisja ma zakończyć swe spra
wozdanie w listopadzie, kiedy zbiorą się również komisje spraw zagra
nicznych i wydatków budżetowych.
Od wspólnych wniosków tych ko
misji zależeć będzie w dużym stop-

udzielenia porrtocy Europie zachod
niej.

partament stanu użył argumentu,
że niektórzy spośród działaczy fran.
cuskich związków zawodowych są
komunistami. Carey oświadczył, że
taki argument jest idiotyzmem (do
słownie „a stupid idea“).

Chcą połączenia
z Francją
PARYŻ (PAP) — W niedzielę od
był, się plebiscyt w dwóch miejsco
wościach na pograniczu włosko-fran
cuskim — Tenda i Briga — które
na mocy traktatu pokojowego z Wło
chami przypadają Francji. Zgodnie
z przepisami konstytucji francus
kiej, żaden obszar nie może być
przyłączony do Francji bez prze
prowadzenia nim uprzednio plebis
cytu.
Pierwsze wyniki plebiscytu po
twierdzają, iż ludność Tendy i Brigi wypowiedziała się prawie jedno
myślnie za przyłączeniem do Fran
cji.

Plany „błyskawicznej ofensywy“
w rękach partyzantów greckich
PARYŻ (PAP). Grecka agencja
prasowa „Hellas“ donosi o dwóch
nowych sukcesach armii demokra
tycznej.
W Grecji północnej n.a odcinku
Kardica, (Tessalia) oddziały rządowe
zostały zmuszone do odwrotu pod
naciskiem sił partyzanckich, pozo
stawiając znaczne ilości sprzętu wo
jennego.
W rece partyzantów wpadły pla
ny nowej ofensywy przeciwko armii
demokratycznej, oznaczone szyfrem
„błyskawiczna ofensywa“.
RZYM (PAP). Minister bezpieczeń
stwa publicznego, Ren dis, zarządził

Za realną pomocy dla Europy

wprowadzenie sądów wojskowych w
Atenach oraz zaostrzenie środków
bezpieczeństwa w związku z pojawie
niem się w dniu 9 bm. oddziałów po
wstańczych w odległości 13 km od
stolicy Grecji.

Wybory
na terenach
PARYŻ (PAP). Agencja „Hellas“,
powołując się na informacje, uzyska
ne drogą radiową z kwatery głównej
armii demokratycznej, donosi, że na
terenach zajętych przez greckie siły
oporu odbyły się wybory do ludo
wych rad administracyjnych.

Wełna - bawełna

Oświadczenie b. dyrektora UNRRA

i clomki fińskie

NOWY JORK (PAP). Były dyrek
tor generalny UNRRA, Herbert Leh
man, przemawiając w Annandale, we
zwał St. Zjednoczone do poparcia
planu Marshalla oraz udzielenia nie
zwłocznie „istotnej" pomocy wszyst
ko} Jęrąjom europejskim, zpiszczonjym przez wojnę, Wji chcą one zaW'Äöße go.

W ostatnich dniach m.ieszły do
portów polskich nowe transporty
domków fińskich. Fiński statek
„Herna II“ przywiózł do Gdańska
55 domków.
8 października weszły do Gdyni
trzy polskie statki z ładunkami drób
nicy. „Lech" przywidzi z Londynu
520 t. chemikalii wełny i żywności,
„Białystok“ 1.632 t. wełny i skór,
a „Opole“ 1,354 t. bawełny.

Mówca ostrzegł Amerykanów, że
gdyby katastrofa ta nastąpiła, od
biłaby się ona fatalnie również na
stanie gospodarki narodowej USA.

Lehman podkreślił, że samopomoc
1 współpraca gospodarcza państw za
granicznych jest nieodzownym wa
runkiem przekonania narodu ameryHaiÄego o kęujh.ężjąpści pomocy,

„Musimy stanąć na młasnych nogach”

Hitlerowcy napadają

Manifestacyjny pogrzeb
we wsi Lipie pod Warszawą

Dramatyczny apel rządu prem. Attlee

12 b. m. przybył na Dworzec Główny w Warszawie pociąg specjalny,
wiozący ze Słomnik zwłoki działacza
ludowego Tomasza Nocznickiego.
Przy dźwiękach marsza żałobnego
trumnę wynieśli na swoich barkach:
prezes SL Baranowski, wicepremier
Korzycki, ministrowie Podedworny,
Grubeckl, Drewnowski i prezydent
Warszawy Tołwiński.
Trumnę przeniesiono do karawanu
samochodowego, który wyruszył do
rodzinnej wsi Zmarłego— Lipie koło
Grójca. Za karawanej jechały liczne
samochody ciężarowe " delegacjami
ze wszystkich stron kraju.
O gedz. 14-ej rozpoczęły się’ na bło
niach wsj Lipie uroczystości żałobne.
Dokoła katafalku, na którym usta
wiono trumnę ze zwłokami Tomasza
Nocznickiego, zebrały się kilkunastotysiączne rzesze, pragnące oddać hołd
bojownikowi o Polskę Ludową. Naj
liczniej reprezentowane było Stron
nictwo Ludowe, którego delegacje
przybyły z całego kraju oraz Wiciow
cy i Przysposobienie Rołniczo-Wojskowe.
Na uroczystości żałobne do Lipia
przybyli rówińeż m. in. Marszalek
Sejmu Kowalski prezes Baranowski,
wicepremier Korzycki. min Kaczorów
ski, min. Putek, wicemin. Podedwor i
ny, wojewoda warszawski Dura, pre
zes Z w. S. Ch. Janusz. KC PPR re
prezentował wicemarszałek Sejmu
Zambrowski, CKW PPS — wicemin.
Kościński. Wojsko reprezentowali
wicemin. Obrony Narodowej gen, Spy
chalski i gen. Paszkiewicz.
W imieniu Pady Państwa i w linie
niu Str Ludowego złożył pamięci To
masza Nocznickiego hołd Marszałek
Kowalski. W przemówieniu swym
podkreślił on wielkie zasługi Zmarłe
go przywódcy ruchu ludowego w dzie

le realizowania postulatów wolności
ludu.

do narodu brytyjskiego

Następnie zabrał głos min. Kaczo
rowski składając hołd Zmarłemu. W
imieniu Rządu Polskiego, z ramienia
Wojska Polskiego przemawiał wice
minister Spychalski. Z kolei z ramie
nia KC PPR wygło-sił przemówienie
wicemarszałek Zambrowski, a z ra
mienia CKW PPS wicemin. Kościństki.
Z ramienia PSL—Lewicy przemówił
poseł Banach, w imieniu Zw. Mł. Wiej
skŁej Wici — pos, Ożga-Michalski.

LONDYN (API). „Wiellęa Brytania żyje ponad stan. Pożyczka
amerykańska skończyła się w sierpniu. Zużywamy, obecnie nasze za
pasy złota“ — giosi sprawozdanie rządu brytyjskiego, przeznaczono
dla opinii publicznej.

MUELDORF (Obsł. wl.) W Muel
dorf toczył się proces przed tamtej
szym sądem, w którym zapadł wy
rok skazujący głównego oskarżone
go, znanego 1 zaciętego hitlerowca
miejscowego oraz dwóch jego towa
rzyszy na karę śmierci, innych oskarżonych na kary więzienia.
Po rozprawi© grupa wyrostków
napadla na zespół sędziowski, który obrzuciła kamieniami, a niektó
rych czynnie znieważyła.
Dopiero policja amerykańska zdo
lała przywrócić porządek rozpędza
jąc demonstrantów, których zebra
ło się w międzyczasie kilkuset
Aresztowano kilka osób.

Za trumną Tomasza Nocznickiego

W sprawozdaniu tym rząd bry tyJ-f granicą tylko na sumę 313 milionów
Ostatni
kwartalny
ski stwierdza, że w ciągu ostatnich 3 funtów.
" "
~
1
ubilans
”
'
— jest
miesięcy zanotowano najgorszy do więc najgorszym ż dotychczasowych
tychczas bilans handlowy, którego de bilansów handlowych W. Brytanii.
„Jest to zupełnie tak samo — głosi
ficyt wynosi 200 milionów funtów szt.
rządowe — jak gdyby
Po przemówieniach nastąpiło prze W ciągu lirpca, sierpnia 1 wrze sprawozdanie
niesienie trumny na cmentarz i złoże śnia zakupiono towarów zagranicz rodzina zarabiająca 6 funtów szterl.
nie zwłok do grobu rodzinnego Nocz nych za 513 mil. iuntów szt. sprzeda tygodniowo, wydawała w tym samym
no natomiast wyrobów własnych za czasie 10 funtów. Żyjemy kosztem na
nickich.

W czwartą rocznicę Lenino
na Pl. Zwycięstwa
Hołd poległym
Ojcowizny wbrew zakusom hitlerow
skim i wbrew zakusom imperialistów
Akademia w sali "Roma"
zachodnich“.

W czwartą rocznicę bitwy pod Le-i Przyjaciół Żołnierza zorganizowało
Następnie gen. Kuszko wygłosił re
- na- ™
.................... —
——  uroczystą akademię w sali „Roma“.
nino,
PI. "
Zwycięstwa
w TirWarsza
ferat, w którym zobrazował znacze
Na podium, nad którym widniał nie bitwy pod Lenino. Mówca zaape
wie złożono hołd poległym żołnie
napis ..Lenino 12.X. 1943—12.X, 1947“ lował do zebranych, aby pracą swoją
rzom 1 Dywizji im. T. Kościuszki.
Na plac przybyły delegacje i pocz — stanęły poczty sztandarewe Tow. w' dalszym ciągu realizowali ideę
ty sztandarowe organizacji ZWM, Przyjaciół Żołnierza, Czerwonego polskiej demokracji ludowej, dla któ
OM TUR. Wici, Harcerstwa i mło Krzyża oraz organizacji młodzieżo rej walczyli i ginęli żołnierze na szła
wych.
„
dzieży szkolnej.
ku bojowym Lenino — Berlin.
Akademię zagaił P"ezcs Tow. Przy
W obecności ministra Matuszew
Po przemówieniu i odśpiewaniu
skiego, płk. Kostkiewieża złożono na jaciół żołnierza, ob. Matuszewski, mó przez zebranych „Roty“ grupa uczen
Grobie Nieznanego Żołnierza 4 wień wiąc m. in.:
nic wręczyła inwalidzie spod Lenino
I Dywizja im. Tadeusza Kościusz st. sierż. Adamczykowi bukiet kwia
ce. Pamięć poległych uczczono minu
ki
oraz
I
Armia,
których
chrzest
bo

tą ciszy.
tów w do-wód czci dla bojowników o
Na zakończenie uroczystości odby jowy dziś czcimy, stały się obecnie wolność.
ła się defilada, którą, przyjął min. symbolem bohaterstwa i poświęcenia,
Z kolei przedstawiciel KC OM TUR
stały się wyrazem zdrowego rozumu Szczypiorski złożył w imieniu orga
Matuszewski.
W związku z rocznicą Lenino Tow. politycznego.
nizacja młodzieżowych hołd żołnie
Z imieniem Kościuszkowca zwląza- rzom którzy walczyli z niemieckim
na jest słuszna Unia naszej polityk* najeźdźcą.
zagranicznej, opartej na przyjaźni
Na zakończenie oficjalnej części
Narodu Polskiego z Narodami Zw. nastąpiło wręczenie w imieniu TPŻ
Radzieckiego i narodami słowiański 1.000 książek przedstawicielom Wojsk
mi. Z imieniem Kościuszkowców Ochrony Pogranicza i Wojsk Lotnizwiązane jest przekonanie, że ofiara czych,
ich nie poszła na. marne, że oni wła
W drugiej części akademii odbył
śnie byli tymi, którzy wywalczyli się koncert w wykonaniu reprezen
granice Polski na Odrze i Nysie i że tacyjnej orkiestry WP i orkiestry sym
12 bm. odbyło się Walne Zebra to próbowali czynić oskarżeni w o- tej granicy strzec należy jako swej fonicznej Filharmonii Warsz.
nie Związku Zawodowego Dziennika statnich procesach. 'Próby te sprzecz
rzy R. P. Okręgu Warszawskiego. Ze ne są z podstawowymi obowiązkami
brani po ożywionej dyskusji uchwali obywatelskimi i tym mocniej godzą
li jednomyślnie następującą rezolucję: w dobre imię dziennikarstwa polskie
Walne Zebranie Z. Z. Dziennikarzy go.
R. P. Okr. Warsz. stwierdza, że dzień
Walne Zebranie podkreśla, z naci
nikarze po’scy w swej zdecydowanej skiem, że „Gazeta Ludowa“ nie wy
11 ban. odbyło się w Warszawie po- j c© o pokój i suwerenność narodów
większości stoją na gruncie Manife drukowała przejętej jednomyślnie u- siedzenie plenarne KC PPR z udzia przeciw agresji imperialistycznej.
KC 'PPR stwierdza,
- - -■ że
- w obliczu
stu P. K. W. N. i wraz z całym świa chwały W. W., potępiajcej dzienni łem licznych terenowych działaczy
tem pracy pragną budować i budują karzy, którzy pozostawali w kontak partyjnych.
zadań, które stoją przed Partią, wysilną Polskę, opartą o ustrój demo cie z obcym wywiadem i podziemiem^
Sekretarz Generalny KC PPR, ob. tyczne zawarte w referacie tow. Wie
kracji ludowej. Dziennikarze polscy Fakt ten, jak również próby obro Gomułka,
złożył na tym posiedzeniu sławą ns plenum KO powinny być
stwierdzają, że jedynie ten ustrój, o ny i wybielania wrogów ustroju de sprawozdanie
z Narady 9-ciu partyj realizowane przez wszystkie ogniwa
którego realizację walczyły pokolenia mokracji ludowej sprawiają, że ogól marksistowskich,
odbyła się organizacyjne partii, wzmagając ich
polskich bojowników postępu, stano dziennikarzy demokratycznych nie w Polsce w końcu która
aktywność w waleń z reakcją i sku
września.
wi rękojmię niepodległości gospodar- może żywić zaufania do przedstawi
pianiu sił demokratycznych w imię
Po
referacie
ob.
Gomułki,
rozwi

cieli
tego
środowiska
w©
władzach
czej i politycznej Państwa i szyb
i trwałego bezpieczeństwa
nęła się ożywiona dyskusja, w której rozwoju
kiej odbudowy kraju ze zniszczeń wo związkowych.
Polski Ludowej“.
wyniku
uchwalono
jednomyślnie
naJennycli.
stępującą rezolucję:
Walne Zebranie wyraża całkowitą |
„KC PPR przyjmuje do zatwier
solidarność z uchwałą Wydziału Wy- 1 Walne zebranie Zw. Zawodowego
konawczego
Związku
potępiającą Dziennikarzy R. P. Okręgu Warszaw dzającej wiadomości spraxvozdanie z
dziennikarzy, których kontakt z ob- skiego dokonało wyboru delegatów Narady 9 partyj i stwierdza, że po
cym wywiadem i podziemiem został na mający się odbyć w Szczecinie wołanie Biura Informacyjnego w Bel
niewątpliwie stwierdzony w toku Walny Zjazd Ogólnopolskiego Zw. gradzie 1 Deklaracja Narady wska
Dziennikarzy R. P.
zują jedynie skuteczną drogę w walprzewodu sądowego.
Na cmentarzu przy ul. Żytniej od
Na delegatów wybrani zostali jed
Walne Zebranie potwierdzą uchwa
było
się 12 bm. uroczyste odsłonię
lę Zarządu Oddziału o usunięcie z sze nomyślnie re,d. red.: dr Atlas, Bań
cie tablicy pamiątkowej na grob.e
regów Związku Augustyńskiego. i O- kowski, Beyllnówna, Bida, Brodzicki,
czołowego socjalisty polskiego, dr
barskiego, ponieważ swą przestępczą Dobrzyński, Dziekoński, Drozdowicz.
Adama Próchnika oraz pośmiertna
Dzendzel,
Dzięćiołowski,
Golde,
Gło

EPIDEMIA
CHOLERY
W
EGIPCIE
działalnością splamili honor zawodu
dekoracja
Krzyżem Grunwadu I-ej
ROZSZERZA
SIĘ
wacki, Hofman Paweł, Korotyńskt,
dziennikarskiego.
klasy.
.............. .
w Egipcie
Walne Zebranie stwierdza, że zbie Kowalewski, Kowalczyk, Kubicki, Ma KAIR. W sobotę zanotowano
Na uroczystość przybyli: premier
nowych zachorowań oraz 69 wypadranie informacji o uzbrojeniu i roz- kulski, Monasterska, Nowicrski, Pa- §12
Cyrankiewicz, ministrowie: Rusi
ków śmierci na cholerę.
lokowaniu
jednostek
wojskowych rzyńska, Pisarski, Praga. Radziwiłł,
nek, Skrzeszewski i Osóbka-MorawPOWÓDŹ W TUNISIE
oraz, utrzymywanie kontaktu ze świa Rek, Ross’ Sachnowski Zdzisław,
ski. sekretarz generalny _KCZZ KuTUNIS.
W
rejonie
Soiikelnrba
w
Tnn!tern przestępczym i osłanianie go Strzelecki, świeżewski, Wagner, Wer sic nastąpiła uwaltOwna powódź na sfcu- ryłowicz, sekretarz CI<W PPS —
przed wk.dza.mi bezpieczeństwa nie ner, Werfel, Wiewiórkowski i Win tek której 12 osób utonęło. a około 1588 Ćwik i inni. Przy mogile stanęł3
pozostało bez dachu nad ułowa. Powódź j
można wytłumaczyć pozorem wyko nicki oraz trzech zastępców, red. red. ‘Ispowodowała
rzeka M-i'uiie. która wystą- j straż honorowa i delegacje CKW
nywania zawodu dziennikarskiego, Szpakowicz, Rawicz i Zdżarskl.
' pila z brzeg-u po gwałtownej burzy.
PPS i KC PPR,

Współpraca z podziemiem

plami honor zawodu dziennikarskiego

Jednomyślna uchwała dziennikarzy stolicy

Rezolucja KC PPR

o Naradzie 9 partii

na sędziów

szych zapasów złota, które wynoszą
obecnie nieco mniej, aniżeli 600 milio
nów funtów szt. Rzeczy gospodarki
narodowej jest „zasypanie" powstałej
luki. Musi się skończyć wydawanie
ponad stan. Musimy stanąć na włas
nych nogach. Musimy mniej importo
wać, a więcej eksportować po cenach
na tyle niskich, a-byśmy mogli sprze
dawać. Jeśli naród brytyjski będzie
eksportował o 10% więcej, aniżeli, do
tychczas, wówczas fala się odmieni i
skończy się polityka zaciskania pasa“,
Sprawozdanie kończy się stwierdze
niem, że sytuację można uzdrowić je
śli w czerwcu 1948 r. eksport będzie
o 40% większy. Rząd poza tym posta
nowił co 2 tygodnie podawać sprawo
zdania ekonomiczne do wiadomości
narodu brytyjskiego po to, „aby każ
dy obywatel zawiesił je sobie na ścia
nie i przestudiował“.

Czechosłowaccy rolnicy

Pamięci mjr. Łysakowskiego i kpt. Szenwalda
Uroczystości na cmentarzu powązkowskim
12 bm. odbyło się w Warszawie
uroczyste złożenie do grobu na
cmentarzu wojskowym na Powąz
kach zwłok bohatersko poległych
dnia 21 sierpnia 1944 r., przy wy
konywaniu zadania bojowego, ofi
cerów I Dywizji im. T. Kościuszki:
mjr. Łysakowskiego i poety Kościuszkowca kpt. Szenwalda.
Przy katafalku, na którym spoożywały trumny ze zwłokami, okryte flagą o barwach narodowych, peł
nili wartę honorową żołnierze I Dy
wizji: oficerowie trzymali bojowe
odznaczenia poległych — Virtuti
Militari mjr. Łysakowskiego oraz

na grobie Adama Próchnika

OPOWIEŚĆ
M
A ERYKAŃSKA
Przekład lózeta Brodzkiego
przeryra mu randkę e Gloria i usiłuje dowiedzieć się o losie Prlnce*;
przeiywa mu randkę z Jostą 1 usiłuje dowiedzieć się o losie Prince'a.

— Nie chcę żadnej kawy! — odpowiedziała zrazu zuchwale, po
chwili jednak poprawiła isię, dodając: — Dziękuję... nie będę piła...
— Niech no panienka posłucha... odezwała się naraz Betsy, prze
jęta niezwykłością tej sytuacji. Nic złego panience nie zrobimy... chcieliśmy się tylko czegoś dowiedzieć o Ambrożym...
— Ja o nicznym nie wiem!
— Nie wiesz przecież o co nam chodzi?... pytała ją Hattie.
— Nie wiem o niczym — i tyle! — powtarzała Gloria z uporem. —
Spotkałam go dziś w nocy pierwszy raz!... Obejrzała się dokoła.
— Wypuśćcie mnie stąd! — krzyczała już.
—- Wiele ci zapłacił? — z lodowatym spokojem pytała dalej gos
podyni.
Dziewczyna wydała z siebie jakiś nieartykułowany okrzyk wście
kłości
— Wiele ci zapłacił, pytam się?
— Po co ją o to pytać? — przerwał stary Clarence,
i- Chcę wiedzieć! — upierała się Hattie.
Gloria potrząsnęła śliczną głową i rzuciła w odpowiedzi!
Cztery dolary! Tak... Tobie nikt by tyle nie dał, co? — drwiła
bezczelnie w żywe oczy gospodyni.

— Cztery dolary! Słyszeliście? — powtórzyła Hattie, patrząc na
obecnych.
A co? Nie warta jestem?
Pewno, że jesteś warta... Jeszcze więcej byłabyś warta, żebyś
się nie włóczyła po ulicy — zupełnie dobrodusznie i z perswazją mó
wiła Hattie...
— Aha... właśnie... do Armii Zbawienia mam się zapisać, co?...
Ja chcę stąd iść!... wypuśćcie mnie!...
Betsy wstała.
— Niczego się od niej nie dowiemy... Zostawcie ją w spokoju.
Chodziła nerwowo po pokoju. Wszystkie jej myśli były teraz ria
górze, na pierwszym piętrze, w pokoju Ambrożego. Bardzo pragnęła
być tam, wiedzieć. Wiedzieć już... wszystko.
Bała się tak strasznie, bała się tej prawdy, & przecież chciała,
musiała wiedzieć.
— Usiądź, Betsy... przestań chodzić... — namawiał ją Will
Nie odpowiedziała nawet. Chodziła nadal po pokoju. Clarence
kaszlał. Gloria płakała w kącie. Will stał przy drzwiach, nadsłuchu
jąc z ręką na klamce.
Czekali.
Ben siedział oparty o poręcz łóżka, przybrawszy niedbałą pozę.
Ambroży ciągle trzymał głowę pod kranem, wysuwając ją raz po raz
i postękując głośno z ukontentowaniem. Czy rzeczywiście miał z czego
być zadowolony, czy tylko udawał? Może chciał zyskać na czasie? Ben
gubił się w domysłach. Jedno było pewne: jeżeli był szpiclem i prowo
katorem. niewątpliwie był również zamieszany w zniknięcie Princey'a.
Ale trzeba było to z niego wydobyć...
Wreszcie Bishop skończył z umywalnią. Wycierał długo i pedan
tycznie głowę ręcznikiem. Ben wiedział, że wciąż jeszcze jest pijany,
choć czynił rozpaczliwe wysiłki otrzeźwienia się.
Bishop uśmiechnął się do niego, ukazując swe złote zęby:
— No i co, Ben? Masz mi coś do wręczenia? Workera, »czy jaką
bibułę?.„
Ben nabrał w płuca pełno powietrza I rzekł powoli:
Tam na dole jest ktoś, kto chciałby się z tobą zobaczyć—

Głos »Prawdy«

MOSKWA (PAP). Niedzielna „Pra
wda“ w korespondencji z Nowego
Jorku omawia stosunek St. Zjedno
czonych do ONZ wskazując na metody
USA, zwłaszcza przy przeforsowaniu
uchwały w sprawie komisji bałkań
skiej. na skandaliczny wniosek dele
gacji Kuby w sprawie rozciągnięcia
Ogłoszone dziś sprawozdanie jest „kontroli" przez tę komisję nad całą
pierwszym z tej serii.
Europą Wschodnią oraz na przygoto
wanie przez USA wniosku o utworze*
niu analogicznej komisji dla Korei,
„Ryzyko^einy utratę
„Prawda“ stwierdza, że przy pomocy
imcäowej wielkości“
mechanicznego głosowania amerykań
LONDYN (API). „Jeślj nie ograni- ski Dep. Stanu przekształca ONZ w
czymy naszych osobistych planów i swoje biuro.
projektów w celu zwiększenia ekspor
tu, nie będziemy mieli ani chleba, ani
masła, ani surowców. Musimy uparcie
pracować w przeciwnym razie ryzy z wizytą tu Polsce
kujemy nie tylko utratę naszej naro
dowej wielkości w bliskiej przyszło
Na zaproszenie Min. Rolnictwa
ści, lecz także utratę dostaw żywno i R. R. oraz Zarządu Głównego Z w.
Samopomocy Chłopskiej, przyjechać
ści i surowców.
12 bm. do Warszawy 45-osobowa
Jeśli brytyjscy wytwórcy nie zniżą la
Czechosłowackiego Zw.ąkosztów produkcji przez staranną jej wycieczka
ćku
Rolników.
in. przybyli: dy
kalkulację, wówczas zagraniczna kon rektor dep. dr M
Kotjatko
w zastęp
kurencja wstrząśnie podstawami na
ministra rolnictwa, dyrektor
szej gospodarki narodowej“—oświad stwie
dep inż. Malis, dyrektor Instytutu
czył dziś Herbert Morrison.
Współpracy Międzynarodowej Rol
Morrison wskazał na przykład Ro nictwa i Leśnictwa dr Tauber, dy
sji po rewolucji, która zdołała zdobyć rektor „Agrostroju" Miller, wicepre
się na wysiłek przetrwania ciężkich zes Zw. Rolników Słowackich—Gochwil po. to, by stworzyć trwałe pod speryk oraz redaktor „Zamedelski©
stawy przyszłego dobrobytu.
Nowiny“ — Nęka«.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Albert Maltz
Te trzy dni

Metody USA w ONZ

Mówca zakończył przemówienie
oświadczeniem, że PPS będzie taką,
jaką chciał ją widzieć Adam Próch
nik’ — świadoma swej roli, jednolito-frontowa, rewolucyjna 1 lewicowa.
Po przemówieniu premier Cyran
kiewicz dokonał odsłonięcia pomni
ka i przy dźwiękach hymnu żałob
nego udekorował grób Zmarłego
Krzyżem Grunwaldu I-ej klasy.
Po przemówieniach nastąpiło skła
danie wieńców m.in. od Rządu Mar
szałka Sejmu. CKW PPS, KC PPR,
organizacji stołecznych i młodzieżo
wych partii robotniczych.

Krzyż Grunwaldu i Krzyż Walecz
nych kpt. Szenwalda.
Po odegraniu marsza żałobnego
w imieniu ministra Obrony Narodo
wej i Wojska. Polskiego żegnał bo
haterów gen. Zawadzki Uwydatnia
jąc zasługi mjr. Łysakowskiego, ja
ko oficera i wychowawcy, oraz kpt
Szenwalda, jako oficera i poety —
piewcy -orężnych czynów żołnierzy
I Dywizji Kościuszkowskiej — gen.
Zawadzki podkreślił, że obaj wal
czyli i oddal! swe życie za ideały
sprawiedliwości
społecznej, które
obecnie w Odrodzonej Polsce Ludowej wcielane są w życie.
W imieniu Min. Kultury i Sztuki
przemawiał wiceminister Kruczkowski, który oddając pośmiertny hołd
poecie-żołnierzowi Lucjanowi Szen
waldowi, powiedział m. in.:
„Zginął ^żołnierz — żyć będzie po
eta. Zginął żołnierz — bo śmierć
jest nieodstępną towarzyszką żoł
nierza, Żyć będzie poeta, ponlewai
przeznaczeniem poetów jest przetrwać czas i zdobywać nieśmlertelność".
Po przemówieniach
uformował
się kondukt żałobny, który skierował
się na miejsce wiecznego spoczynku
po-ległych. Trumny nieśli na barkach
oficerowie 1 pułku piechoty I Dy
wizji im Kościuszki.
Po przybyciu na miejsce, trumny,
przy odgłosach trzvkrotnej salwy bo
norowej, złożono do grobów.
i

— Ze mną? Kto?.«,
— Princey!...
Bishop wytrzeszczył oczy. Na błysk sekundy trwoga śmiertelna
i podejrzenia skrzywiły mu twarz. Ale niezwłocznie przybrał dawny
wyraz pijackiego przytępienia. Chwili tej jednak wystarczyło by wszy
stko stało się jasne dla Bena i by zerwał się z łóżka.
„Dlaczego tak zareagował na to pytanie?
Dlaczego skrzywił się na dźwięk tego nazwiska?’*
— Hm... a po co?... Po co chce się ze mną widzieć? — zapytywać
Bishop pozornie obojętnie, lecz nagle ochrypłym głosem.
— Chyba wiesz sam...
— Skąd mam wiedzieć?. Ja?... Nic nie wiem...
— Ale on myśli, że ty wiesz, o co chodzi... .
— Ja?... Głos Ambrożego był coraz bardziej zachrypnięty, zduś
szony. Skulił się cały i drżał.
— Ja? — powtarzał raz po raz — o niczym nie wiem... Słuchaj
Ben... szukasz ze mną awantury?... Co?... podszedł bezwiednie bliżej.
Ręce Bena spadły nagle- ria plecy Ambrożego. Teraz już wiedział!
Wiedział! Poznał to wpierw po jednym spojrzeniu tamtego, a, teraz
zdradzał go każdy akcent głosu, fałszywego, kłamiącegeo bezradnie.
Chwyt rąk Bena był tak bolesny, że Bishop aż jęknął.
— Coś ty zrobił z Princey?
Odepchnął go jedną ręką od siebie, drugą trzęsąc nim. Miał go we
władzy swych potężnych ramion.
•— Coś ty z nim zrobił? Gdzie on jest?
— Ja nic... ja nie wiem... Ben.... zaczekaj! skomlał Bishop. Twarz
zsiniała mu ze strachu, oczy wyłaziły z orbit.
— Gadaj całą prawdę!
>
— Powiedziałem... o niczym nie wiem...
Bishop płakał. „Puść mnie.i. puść“!
Ręce Bena zacisnęły się dokoła jego gardła. Czynił rozpaczliwe wy
siłki wydostania się ze śmiertelnego uścisku; Ben odchylił się nieco
od niego. Lewa ręka szybko obróciła się dokoła szyi i uchwyciła Am
brożego za kark, prawa jednocześnie spadła całą siłą na wykrzywioną,
skamlącą twarz Bishopa. Uderzył go raz, drugi,, trzeci. Bishop skowyczał z bólu i strachu. Z nosa i nagle rozpuchłych .warg sączyła się krew,
— Powiedz całą prawdę! «
— Nic nie wiem, nic nie zrobiłem!^.
(D. x n.)
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Milion sztuk drobiu
osiągniemy już na wiosnę
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Zamach bombowy na Konsulat RP

dza, iż stanowi on niewątpliwie ma*
W ciągu najbliższych dni wyjeż*
nifestacje kół arabskich przeciwko
dża z Olsztyna do Warszawy na
, stanowWw PolsM
kongres Tow. Przyjaźni Polsko * Rn* TELEFONUJĄ NAM:
. .
się za podziałem Palestyny.
i dzieckiej delegacja w składzie 69' JEROZOLIMA. — W niedzielę
.
w
°sób.
I nieść, że przed hodowlą drobiu
wieczorem dokonany został zamach '
naszym województwie zarysowują I W skład delegacji wchodzą przed* bombowy na Konsulat R.P. w Jero* j
sje już obecnie bardzo poważne wi stawiciele woj. zarządu Tow. Przy* zol imię, mieszczący* się przy ul. Be*
doki na eksport zagranicę. „Spo* jaźni Pol.*Radzieckicj w liczbie 22 tlejem w dzielnicy arabskiej.
j łem" i inne organizacje eksporto* osób, wysłannicy 17 zarządów po
Bomba podłożona została przy
Żadna inna dziedzina gospodarki hodowlanej w woj. olsztyńskim nie l we przeznaczają na wywóz z na« wiatowych tegoż Towarzystwa w wejściu
do gmachu Konsulatu.
wykazuje tak zdumiewających postępów, jak popierana usilnie przez szego terenu spore ilości jaj. za kto liczbie 34 osób, trzej delegaci zarżą- { Wybuch spowodował tylko nie:
W związku z naszym artykułem
hodowla | re na rynkach zagranicznych otrzy*' du wojew. z terenu Olsztyna i 10 znaczne szkody. Żadnych strat w lu*
Zw. Sam. Chłopskiej, przez „Społem" i in. organizacje mujemy
wysoik-ocenhe
dewizy.
delegatów
najliczniejszych
i
najbar*
dziach
nie
było.
o
nagłym braku zapałek na rynku
drob«u.
I Rozpoczyna się również niemniej ‘ dziej aktywnych kół Towarzystwa
Korespondent
Agencji France * olsztyńskim Powszechny Dom To-Dość powiedzieć, że mamy już 100.000 sztuk drobiu. Jest to zrozu* dochodowy wywóz gęsi.
(1)
1 w Olsztynie. (1.)
Presse, donosząc o zamachu, stwier* warowy zawiadamia nas, iż z dniem
obecnie uchwyconych przez staty* miałe ze względu na bliskość naj*
dzisiejszym wszczyna akcję inter*
stykę około 600.000 sztuk różnych większego w województwie rynku 1
gatunków dqmowego ptactwa, w tym zbytu —ą samego Olsztyna.
wencyjną, rzucając na rynek kilka*
blisko pół miliona kur.
Według -ostrożnych przewidywań j
dziesiąt tysięcy paczek zapałek, co
Ostatnio daje się zauważyć szybki fachowców ze Zw. Sam. Chłopskiej I
w zupełności zaspokoi potrzeby lud*
wzrost również inych gatunków , ilość drobiu w naszym wojewódz* |
ności j ukróci wszelkie próby spe
skrzydlatych, zwłaszcza gęsi, któ* I twie na przyszłą wiosnę osiągnie '
i __ . _
*
*
"a
■
*>
«0
rych mamy obecnie 44.140 sztuk. ; cyfrę 1 miliona sztuk. Jest to wy*!
kulacji. (s. g.)
Pojawiły się też w większej ilości nik wręcz niespodziewany, zważy.w i
indyki. Liczba ich przekroczyła szy. że Niemcy za czasów naj lep*
Podkreślić należy, że jak wyka*
znacznie 14.000 sztuk.
szej koniunktury mieli na tym o;b* ; Wykazała to
zały
badania bakteriologiczne — wo
Przoduje w tej dziedzinie hodowli : szarze około 2 mil. sztuk dröbiu.
da
z
jeziora wymaga chlorowania
pow. olsztyński z ilością około ' Warto przy tej sposobności pod*
w małym tylko stopniu, co w du*
żej mierze zdecydowało o zdojno*
Przesłane do analizy bakteriologicznej do Państwowego Zakładu Hi* ści aparatu do zastosowania i jego
gieny w Bydgoszczy trzy próbki wody z wodociągów olsztyńskich, jak wystarczalności.
Wybudowano też zbiornik beto«
głosi orzeczenie, wykazały, a woda z końcówek przy Anielskiej Górze
nowy na roztwór chlorujący (pod*
Ciekawe zjawisko miało miejsce
i i ul. Fałata oraz ze zbiornika wody surowej nie ma żadnych zanieczysz* chloryn wapnia), a ponieważ gęsty
_. . w okresie ubiegłego lata w pasie*
czeń i nadaje się do picia w stanie surowym.
rozczyn opadałby na dno zbiorni kąch naszego województwa.
przeto celem utrzymania równo*
i 3 sklepy. Samopomoc Chłopska w [ Jedynie woda ze zbiornika wody dodatnie wyniki przy próbach i o*' ka
Oto z powodu suchego lata roz*
miernej zawiesiny w wodzie zaln*
■j Mrągowie — 3 sklepy i Samopomoc surowej posiada zawartość żelaza.
mnożyły się osy w ilości dotąd nie*
kazał
się
możliwy
do
zastosowania.
sta
l
owan
o
mieszadła.
(s.g.)
w Ostródzie — 3 sklepy.
Jest to oczywisty pomyślny wy*
i notowanej. dokuczały one nawet
W konkursie,
zorganizowanym • Chłopska
-----O® O----W dniu 13 bm kopkurs w zasa* nik zrewidowania i poprawienia
■ ludzicm. nie mającym nic wspólne*
przez Zw. Zaw. Pracowników Spół*i1 dzie
się. W chwili obecnej urządzeń wodociągowych, jak rów*
! go z miodem i pszczołami. Nato*
dzielczych i OKZZ pod hasłem „U- I, trwa skończył
obliczanie głosów i sumowa* nież należytego oczyszczania wody.
! miast w pasiekach zdarzały się wy*
przejmość i rzeczywistość'' bierze u* nie wyników
głosowania.
padki zorganizowanego szabru „o*
dział na całym terenie naszego wo
Z dwóch dostarczonych przez Na*
O rezultatach tego ciekawego kon
siego".
jewództwa 13 placówek spółdziel* kursu
czelny
Nadzwyczajny
Komisariat
do
powiadomimy naszych czy*
czych z 54 sklepami.
walki
z
epidemiami
aparatów
do
Wypadki takie były notowane w
(telników w dniach najbliższych.
chlorowania, jeden o średnicy przy*
powiatach morąskim, resze’sMm i
spółdzielcze
Większe placówki
łączenia 150 (mm (na przewód zasi*
W związku z pracami przygoto*
Największe trudności napotyka olsztyńskim, kiedy banda os napa*
zgłosiły do konkursu wszystkie swo
lający o średnicy 150 mm) nie nada* wawczymi do uruchomienia komu* MZK przy nabywaniu części za* dała na ule, wycinając pszczoły i
............. „Ma*
je sklepy. I tak spółdzielnia
1 je się do zastosowania, gdyż śred* nikacji trolleybusowej łączącej Kor: mjennych i ogumienia.
(J.J.)
(s.g.) ■rabując miód.
zur“ w Olsztynie zgłosiła 17 skie*
, nica przewodu odprowadzającego towo z Olsztynem dyrekcja MZK
pów. „Ostoja" w Kętrzynie—9 skie* 1
oeo——
wodociągów olsztyń* wysłała współpracownika swego ob.
pów, Mazurska Spółdzielnia Rybac*
Jak sie dowiadujemy, w ciągu '; (magistrali)
ka w Olsztynie — 5 sklepów, ,,Łu* czterech następnych dni. poczyna* skich wynosi 300 mm. Dla zastoso- Karbownika do Elbląga, Torunia,
czanka" w Giżycku — 5 sklepów, jąc od dzisiaj t.j. 14 -bm. do 18 bm. ! wania go trzeba by całkowicie prze* Bydgoszczy j Poznania celem, wy*
„Pionierów Polskich“ w Ostródzie— w Olsztynie odbędzie się nauka cho robić przewody (instalacje) i to da* szukania i nabycia niezbędnych czę
loby efekt tylko częściowy.
ści zamiennych do trolleybusów
dzenja po ulicach.
izolatorów dla sieci powietrz*
Drugi aparat, aczkolwiek mniej* oraz
Wykładowcami naszymi będą spec*
nej.
szy, ale o większej skali regulacji
jalnje przeszkoleni milicjanci.
Po dostarczeniu izolatorów zosta
Po tym terminie osoby mestosu* po przerobieniu z napędu motorowe ■nie naprawiona sieć na odcinku do
jące sie do nrzepisów będą karane ' go na elektryczny i wprowadzeniu koszar oraz ustawione słupy j za* ido uwłaszczenia
w stopniu co najmniej rownoznacz
w trybie karnoadministracyjnym. i innych drobniejszych zmian, dał ciągnięta sieć na dalszym odcinku i W przededniu szeroko zakrojo* nym, ze strony organizacy] społecz*
i nej akcji uwłaszczeniowej w mia* r.ych.
aż do Kortowa.
Gruźlica, która i w czasach przed
I właśnie tym organizacjom spo*
Również wyremontowane będą stach na naszym terenie Gaje się
wojennych była w Polsce groźnym
dalsze tr.zy wozy trclleybusowę ce* odczuć wzmożone zainteresowanie łeczeństwo polskie miejscowego po*
zjawiskiem społecznym, obecnie po
lem zapewnienia należytego ofosłu* nie tylko wśród reprezentantów im Chodzenia okazać może l powinno
tragicznym okresie wojny i okupa*
żenią
nowej trasy.
cjatywy prywatnej, ale tez, bodajże jak najdalej idącą pomoc, dostar*
ejj stała się problemem, od którego
I dzielczości opinię. Czynnik ten stał
czając nieodzownych informacyj o*
szybkiego rozwiązania zależy zdro*
i się dla Związku Rewizyjnego jed*
dnośnię nazw i adresów tych na
wie naszej młodzieży. a więc j naszą
I nym z głównych powodów zwrócę*
Warmii i Mazurach znajdujących
przyszłośći r.-ia szczególnej uwagi na wyszkolę*
s:.ę obiektów, które wybudowane,
W dniu wczorajszym zakończył nic personelu sklepowego.
Na terenach warmińsko s mazur*
nabyte lub użytkowane były w cza
Dotychczas odbyły się już podób*
skich, tak bardzo zubożałyca j wy* się ośmicldhiowy kurs dla sklepo*
•sach niewoli przez polskie placów'*
mszczonych w toku działań wojen* wych, zorganizowany przez Dział ne kursy szkoleniowe w następują*
ki społeczne, jak wszelkiego rodzą*
nych, problem gruźlicy bynajmniej Spółdzielczo = Wychowawczy Z wiąz cych rejonach: Morąg, Szczytno, G1
ju stowarzyszenia i związki kultu*
nie jest mniej palącym, niż w in= ‘ku Rewizyjnego Spółdzielni R.P. w t życko, Ostróda. Lidzbark i Olsztyn.
ralnc * oświatowe, charytatywne,
Olsztynie. Brało w nim udział 49 o* i Problemem szkolenia zajęły się po*
nych dzielnicach Polski.
gospodarcze -j kredytowe.
spółdzielnie: „Mazur"
Dlatego też należy z uznaniem sób z całego województwa. Kurs j za tym dwie
Idzie tu również i o te publiczne'
zniechęcać i podrywać w społeczeń*
• •i „Ostoja" w Kętrzy
podnieść inicjatywę okręgu olsztyń* stał na bardzo wysokim .poziomie, w Olsztynie
..
i stwie zaufanie do ustroju i polityki obiekty polskie, którymi osobliwym
nie.
Zorganizowały
one
we
własnym
obejmując
szereg
zagadnień
z
ży=
skiego PCK, zmierzająca Co zainte*
zbiegiem okoliczności miejscowej
wykłady dla sklepowych, za „szeptaną4 propagandę (demokracji ludowej.
resowania naszego społeczeństwa bu ciem Spółdzielczości związanych. W ' zakresie
; Ludzie, związani z podziemiem, ludności polskiej udało się dyspono
pcwńęicszając
w
ten
sposób
liczbę
wykładach
poruszono
również
pro*
Społeczeństwo polskie na wszyst- wcisiiaj./ Si‘e* przeto wszędzie, do wać przed dniem kapitulacji hitle*
dową w Rabce nowego pawilonu
■bleany społeczne i rolę personelu wyszkolonego personelu. „Ostoja" kich odcinkach pracy twórczej wy* wszystkich
-" - ‘dziedzin naszego życia, rawskich ciemiężców.
dla dzieci, chorych ha gruźlicę.
sklepowego w placówce spółdziel* w Kętrzynie prace szkoleniowe kon j kazu je nie tylko wielkie uzdolnienia,
Sprawa wygląda w ten sposób.
Za wiarygodne informacje, skie
i
do
wszystkich grup społecznych,
tyniuuje z powodzeniem do dnia lale
i
czej.
również wielki hart, zapał aby “swój?
“TszeptaA?
Dc tych czasowy zakład PCK w
....
_
i" propagandę rowane do okr. zarządu Polskiego
Sklepowy . jest jednym z główmych dzisiejszego.
!
i
ofiarność
w
odbudowie
zniszczonej
.
.
y
Związku Zachodniego w Olsztynie,
Rabce okazał się zupełnie mewy* aktywów spółdzielczych. Znajduje
, wsączać wszędzie, gdzie się da.
Ogółem przeszkolono dotychczas;
starczający, wobec czego zaWiazal się on w ciągłym kontakcie z klien* to znaczy w roku bieżącym, 246 j Ojczyzny.
s Obóz demokracji polskiej prze* ul. Stalina 32, wyznaczone, są pre*
i Jedynie ipodziemie,
' . _powszechnie
* * , ciwstawia
..
_________
______
_ oxxx
sie komitet na czele z wojewodą tern i w ten sposób wyrabia spoi* sklepowych.
tej
haniebnej
broni
giną* mje niezależnie od zwrotu kosztów
(zem)
1 znienawidzone za swoją antynaro» > cego podziemia cały autorytet pra* z danym zawiadomieniem związa*
śląsko * dąbrowskim gen. Zawadź*
i dową postawę, za swoje mordy wa swoją niezłomną postawę j jed* nych.
kim, stawiając sobie za zadanie bu*
! skrytobójcze j za swoją ślepą uleg- ■ nolity
dowę sanatorium na 300 łóżek kosz*
front zdrowo myślącego
Powszechnie znanym jest fakt, ze
i łość wobec obcych mocodawców, I i uczciwie czującego społeczeństwa. księgi i akta hipoteczne poniemiec*
tern 80 milionów złotych, co umoż*
I
samo
będąc
w
rozkładzie
usiłuje
(
liwi leczenie w ciągu roku czterem
Sądy polskie z całą też surowością kie sa poważnie zdewastowane, to*
‘ jeszcze zakazić swoim jadem spGłe* ' prawa ścigają siewców niepokoju też okr. zarząd PZZ w Olsztynie
tysiącom dzieci.
:
czeństwo
polskie,
aby
sparaliżować
'
i zamętu — agentów „szeptanej" r.ie wątpi, że ludność miejscowego
Budowę tę sfinansuje całe spoie*
jego solidarny, twórczy wysiłek.
propagandy.
pochodzenia nie pozostawi naszego
czeństwo polskie drogą tworzenia
„fundacji łóżek dla dzieci". Koszt W TP.Afr7R im Sf
;
Oryginalną oprawę dekoracyjną1i Gśnąc-y świat podziemia usiłuje ! Ostatnio właśnie olsztyński VVoj* apelu bez eöha, rozumiejąc, że Pol*
ufundowanego
łóżlt®
wyniesie IIS IDC1UZ.U liii. ÜI, Jfllflbia —^(opracował Jan Hawryłkiewicz z haniebnymi metodami „szeptanej" Skawy Sąd Rejonowy rozpatrzył skj Związek Zachodni kontynuuje
szerzyć zamęt, niepokój; sprawę Jana Juchniewicza, zam. w chlubne tradycje b. Związku Pola*
250.009 zł. Fundatorzy będą mieli
Gdy się zapowiada taką sztukę, ’ Warszawy. Reżyseruje sztukę Han* II propagandy
j niewiarę we własne siły, usiłuje- ■ Olsztynie przy ul. 22 Lipca 16, oraz ków w Niemczech, służy potrzebom'
prawo dysponowania „swoimi" łóż* jak Companeez’a j Noe „Przyjaciel ( na Małkowska.
!. Jana Dybińskiego, zam. w Milsko* ■warmińsko * mazurskich rodaków
karnj w nowym sanatorium PCK w przyjdzie wieczorem", gdy sie widzi ; W tajemnicy komunikujemy na*
Rabce.
i wie w pow. morąskim.
i jednoczy dziś całe społeczeństwo
szereg gorączkowych przygotowań ’ szym Czytelnikom, że jedna z. ulu*
Olsztyński PCK rzucił przeto myśl, przedpremierowych za kulisami tea bjenic
I Po wnikliwym rozpatrzeniu spra* w pracy dla dobra naszej Ojczyzny.
olsztyńskiej
publiczności
wy Sąd skazał Juchniewicza na
aby społeczeństwo Warmii j Mazur tru, nawet najgorszy pesymista i przebiera się w bajecznie piękne
(jd.)
8 lat więzienia, utratę praw publicz:
ufundowało również 1 łóżko i na ten śledziennik nabiera ochoty do życia, sukienki aż... pięć razy!
cel wyasygnował pierwszą ofiarę
; nych j oby»vatelskich praw honoro«
Istotnie wybrano sztukę pełną mo: W obsadzie sztuki widzimy naz=
w wysokości 50.000 zł.
Jak już pisaliśmy w grudniu w | wych na 4 lata, zaś Dybińskiego na
men-tów niezwykle emocjonujących w-iska pp. Kossowskiej, Śnieżko*
* ■ ® •
to łączność
Nie wątpimy, że olsztyński fun* z okresu, gdy Potęga militarna Nie* Szatr ,aiglowej, UrsymSzanty równy, salach Muzeum Mazurskiego na f 6 lat i utratę praw na lat 3.
dusz łóżka dla chorych dzieci z na* mieć hitlerowskich wchodziła, zwła Sadowskiej, Olderowicza, Nanow* zamku w Olsztynie zostanie orwara ; W stosunku do obu oskarżonych
społeczeństwa
szego terenu w sanatorium w Rabce szcza na terenie Franc],’, w swoje skiego, Samogi, Janczara, Micha* ta reprezentacyjna wystawa sztuki Sąd zarządził konfiskatę całego mie(<>•)
z wojskiem
znajdzie licznych i chętnych ofiaro* stadium krytyczne. Tijeść • sztuki łowskiego,
Sewruka, Niewczasa, i zdobnictwa ludu Warmii i Mazur.
W związku z ty-m dyrekcja Mu**
dawców, dla których zdrowie mło* obrazuje -dole niedole francuskiego I Zagórskiego. Balcerzaka, Na"oercza
degc pokolenia stanowi konieczny ruchu oporu z roku 1944.
zeum zwraca się -za naszym pośrećb
ka, Pjetruskiego i in.
warunek naszej przyszłości.
Splot wydarzeń, które rozwijają
Premiera zapowiada się bardzo nictwem z gorącym apelem do c*
Zarówno wielkie, jak i drobne su* się w sanatorium dla nerwowo cho interesująco i odbędzie się jutro,' sób. które posiadają przedmioty lu
my będą napewno równie pożądane rych-, ogarnia zarówno słynnych mac we środę, dnia 15 bm..
dowe z zakresu sprzętars twa, cera*
WTiimni—. uw im i .m i.m—mm ■ u
i równie będą świadczyć o uspo* quis * partyzantów francuskich, jak
Przypominamy również, że przed« miki, tkactwa, rzeźby i malarstwa
łeczjjieniu naszego województwa.
j pacjentów sanatorium, a wśród stawienia będą się rozpoczynały o tego terenu o wypożyczenie ekspo ODBUDOWA
tabliczek
oricntacyj* stronie jezdni widnie*
natów na wystawę.
Wł. M.
godz. 19,30 (punktualnie), (a)
nich niemieckiego szpiega.
GMACHU DLA
nych. Jej mieszkańcy je duży dół, zagraża*
MKPPS
Si
wiedzą wprawdzie, że jący
bezpieczeństwu
taka jest jej nazwa, przechodniów.
Miejski
Komitet
Pol
Rzecz oczywista, że takie dyskwa
Pozostałych zdyskwalifikował dy* 1
Socjali* ale nie wydaje się, aby Możerlby odnośne czyn
i lifikacje na kursie I*szym powodo* rektor szkoły J. Strachocki, nie uzna ' skiej Partii
niki zajęły się wyrów*
stycznej
przystąpił
do to było wystarczające.
i wać muszą ustąpienie ucznia i szu* ła ich również komisja państwowa, ik
• • ,■
Czas najwyższy po* naniem chodnika, (o.)
Mistrz
Al.
Zelwerowicz,
jeden
zj
®S.
ach
«
przy
kanie innych kierunków kształcę*
myśleć o tej drobnost*
Z WARSZAWSKĄ SZKOŁĄ DRAMATYCZNĄ
nia się.
największych aktorów współczesnoś ci -'
’
erueznego ce i odpowiednią ta* EINKAUF
I Na kursach wyższych są ostrzeże* ci, ale też i jeden z naj wy trwalszych, a i pl. Wolności.
bljczkę umieścić. Ułat* GENOSSENSCHAFT
JANUSZA STRACHOCKIEGO
• niem, jak i w każdej szkole.
pedagogów teatralnych, oragnizując ?! W niedzielę pracowa wi to ogromnie poszu*
ścianie domu1
szkołę dramatyczną za* § li przy usuwaniu gru* kiwanie ul. Kasprowi* NrNa7 przy
ul. Warmiń
Pisaliśmy ostatnio już parokrot* państwowym absolwentów tej szko* ' W roku ubiegłym szkoła J. Stra* państwową
-zów
z
tej
posesji
wszys
rządził
przeprowadzenie
egzaminu
£
uwidocznionej skiej widnieje duży
nie o teatrze im. St. Jaracza w Ol* ly sprawiła nam niemiła i zaskaku* chockiego dopuściła na podstawie nie tylko dla nowowstępujących, ale Jj ■cy członkowie PPS z cza,
i tego egzaminu wewnętrznego do
wprawdzie w planie,
sztynie, który rozpoczął sezon pod jącą niespodziankę,
i dla wszystkich, figurujących | przewodniczącym wo* w zasadzie jednak i źle zamalowany napis.
wytrawnym kierownictwem Janu- ( Pragnąc tę sprawę wyjaśnić uda* 1 stawienia się przed komisją państwo też
„Einkaufgenossen*
;ewód.zkiego
komitetu
w spisie dawnych uczniów szkoły |
praktycznie nie istnie* schäft“. Warto by go
sza Strachockiego w sposób niebu- liśmy się bezpośrednio do dyr. Stra* wą 12 uczniów z Ii-go kursu.
wicewojewodą
ppłk, jącej.
J.
Strachockiego.
(il.)
I tu stał się wypadek niezmiernie
uzący zastrzeżeń co do poziojmu i chockiego, który jest właśnie w
zamalować. (S.)
mgr. T. Koranem —
I Rezultat tego eksperymentu dyr. , Krzysztofem na czeie. WSTYDLIWY
strony artystycznej.
trakcie pracy przygotowawczej do charakterystyczny.
O
TROCHĘ
Widzimy na scenie naszej młodych następnej, drugiej z kolei premiery i Z odbytego egzaminu obronną rę Zelwerowciza również jest bardzoZEGAR
(s.g.l
ŚWIATŁA
ka
wyszło
nie
12
zakwalifikowanych
aktorów, którzy wyszli jeszcze tak ' sztuki „Przyjaciel przyjdzie wieczo
symptomatyczny. W wyniku tego e* NIEŻYCIOWY
Zegar ratuszowy, O*
lecz 14, czyli o 2 osoby więcej.
niedawno z warszawskiej szkoły dra rem".
gzaminu do nowo'otwartcj szkoły ROZKŁAD
Mieszkańcy ul. W,iej<=
świetlany niegdyś z na skiej proszą o oświetlę
matyczncj, prowadzonej przez dyr. '• W krótkiej rozmowie z przedsta*
Stało się to dlatego, że 2 ucznio* przyjęto 36 osób, a w tej liczbie aż'
Zmieniono czas, lecz staniem zmroku, od nie tego zakątka nasze
^trachockiego.
wicielem naszego pisma dyr. Stra* wie zdyskwalifikowani przez dyr. 14 dawnych uczniów J. Strachoc*
Młodzież ta .fest niewątpliwie u* chocki opowiedział, jak się właści* Strachockiego,
zdecydowali
się kiego, przy czym godny zanotowa* tramwaje nie dostoso* szeregu dni tonie w go miasta.
fa)
już w
talehtowana. pełna zapału do pra* wie sprawa przedstawia.
; na składanie egzaminu państwowe* nia jest fakt, że jeden z uczniów I wały się do nowych ciemności acih
OLSZTYN
pierwszych
godzinach
|
wymogów,
kursując
od
cy i już w inauguracyjnym spekta*
Przy zakończeniu roku szkolnego go na własną rękę i w komisji pań* roku studiów T. Gendera został
W BRATKACH
klu („Fantazy" Słowackiego) zaprę* w szkole dramatycznej, prowadzo* stwowej uzyskali wynik pozytyw* przez dyr. Zelwerowicza przyjęty godz. 5, ale tylko do zmierzchu.
22*ej.
Jeśli .zmierzch nie
Kwietniki olsztyń«
zentowała się publiczności w spo* nej przez dyr. Strachockiego ,a obec ny, a co za tym idzie prawo do pra* odrazu na kurs III.
Wracający z pracy c-hce dostosować się do sk-ie idąc za naka*
sób, niewywołujący głębszych wat* nio przejętej przez dyr. Al. Zelwero cy na scenie polskiej.
1
Na
tle
tych
faktów
jasnym
jest,
jesiennej
pliwości, co do jej uzdolnień i pra* Wieża, szereg uczniów^został zdy* I — Na kursie III szkoły zostało że sprawozdawca popołudniowego czy teatru bądź kin zegara, niech zegar do zem pory
się do zmierz* przywdziały
nową
•wa do „życia na scenie polskiej".
»kwalifikowany na t. zw. ,,egzami* — »mówi dyr. Strachocki — po za dziennika warszawskiego był infor- i muszą chodzić pieszo. stosuje
chu.
(s.)
(S.)
szatę.
To też notatka „kajo" w jednym . nie wewnętrznym , który jest eli* ] dwoma, którzy zdali jeko eksterniś* .mowany w sposób, który każę nam
W dniu
wczoraj*
z popołudniowych pism warszaw* minacją dla tych, którzy ubiegają ( ci, 8 osób — w tej liczbie ZZASP i skierować go według dawnej jna- ULICA BEZ NAZWY
DÓŁ NA CHODNIKU
szym posadzono na
skich o rzekomym „rozgromieniu się on prawo
nrnwn składania egzaminu i zakwalifikował po egzaminie 4 o* | ksymy do „papieża lepiej infonpo*
Do dnia dzisiejszego
Na ulicy Reymonta, njch piękne bratki.
szkoły Strachockiego“ na egzaminie przed komisją państwową.
s°by.
1 wftnego". (za)
a
ul. Kasprowicza nie ma na chodniku po lewej

Nadspodziewane wyniki hodowli

Zapałek
nie zabraknie

w województwie olsztyńskim

Nareszcie mamy wodę

oczdkx/cgcc; się do

o o swow©

I

,

i Plaga os

ostatnia analiza bakteriologiczna

dala się we znaki

Konkurs uprzejmości i rzetelności

pszczelarzom

w sklepach spółdzielczych
zakończony

Przed uruchomieniem trolleybusów

na linii do Kortowa

Uczymy się chodzić

po ulicach

PZZ OCZEKUJE WSPÓŁPRACY
miejscowej ludności polskiej
w wyszukiwaniu obiektów

W walce
z gruźlicą

Szkolenie sklepowych

w placówkach
spółdzielczych

Z całą surowością

ściga prawo siewców zamętu
agentów ginącego podziemia
8 lat więzienia

Partyzanci francuscy
wśród nerwowo chorych

Przed jutrzejszą premierą

Wystawa

sztuki ludowej

T P Ż

Dzień Olsztyna

JAK TO BYŁO NAPRAWDĘ

(s.) .

Z wędrówek po Wamii i Mazurach

Czy Ostróda ma czas?

SPORT * SPOR T* SPÓflF

mocno i zwietrzałymi w chwili ich
usuwania?
i Oczyszczono i usunięto trochę ce*
gieł, wywieziono pewną ilość gruzu,
zsypując go o kilkanaście zaledwie
podobnie uplasuje się wśród dzie* *
O Ostródzie wie się ogólnie, że .jest to największe po Olsztynie metrów dalej w jezioro, rozszerza*
sięcioboistów
Polski na drugim
jąc
tym
samym
wąską
ścieżkę,
bie*
miasto w województwie, że chwyta za serce swoim pięknym położę* gnącą brzegiem jeziora, uprzątnie*
miejscu za Adamczykiem na r. 1947.
Dla orientacji porównamy wyniki
niem, że posiada urocze jezioro, że ma ładny, nieznis-zezony dworzec to nico żelaznych belek...
wicemistrza
Chojnika
(Kraków)
kolejowy, że...
' Pewne fragmenty tych domów za
z wynikami Abramskiego.
Drugi
dzień
mistrzostw
dziesięcioboju
upłynął
pod
znakiem
zaciętej
chowały
się
jednak
do
dziś
i
ster*
Słowem, zalet miasto posiada wiele. Świetne połączenia kolejowe z
Na pierwszyjn miejscu podajemy
samym Olsztynem, jak i z centralnymi województwami zbliżają Ostro* cza w niebo, niby makabryczne ko*
walki. Jak w pierwszym dniu organizacją mistrzostw stała na pozio* wyniki krakowianina: bieg 100 m:
miny.
Całe
masy
gruzów
piętrzą
się
dę do wielkiego handlu i przemysłu, są powodem kontraktów hand'3* do dziś po obu stronach ulicy, za*
mie, tak w drugim z przyczyn niewytłumaczonych sędziowie, wyzna* 12,4 i 12,1. 400 m — 56 i 59,
wych, przyśpieszonej wymiany towarowej itp. Położenie Ostródy jest śmiecają chodniki i jezdnię. Naoko czeni do dziesięcioboju, wyjechali na wycieczkę do Ostródy, dopiero 1.500 m — 4:56,2 i 5:15,2, 110 m —
ło nieład i „artystyczny bałagan",
sekretarz MOZLA p. Bonikowski wybrnął z tej trudnej sytuacji, wzy* płotki — 18,2 i 21,3, wzwyż — 160
zapowiedzią dużej jej przyszłości i szybkiego rozwoju.
i 150. w dal 592 i 597, tyczka—2,54
o ile tak można powiedzieć o hał wając przez gońców sędziów.
i 2,75, kula — 9,96 i 12,23, dysk —
Sa to prawdy o mieście niczym sta. w którym rozpoczęto porządko dach pobitych cegieł i żelastwa.
nieodparte i jednocześnie przekony wanie narożnika przy zbiegu ulic
W zburzonej kamienicy nad je*
Przykra to sprawa pisać źle pod czak — 21, 4) Abramski T. — 21,3, 22,76 i 29,19, oszczep — 38.38 i 48,47.
Chojnik uzyskał 4.615 pkt.
wujące. Wskazywałyby one na to, ze Mickiewicza i Dworcowej, tuż przy ziorem grzebią się trzej ludzie i wy adresem najżywotniejszego związku. 5) Abramski St. — 22, 6) Dobija
warunki Ostróda posiada specjalne, torach kolejowych.
bierają cegły, układając je ślima* Wierzymy, że walne zebranie bo* . 23,9.
Jaką ilość punktów uzyskali nasi
Miało to miejsce dawno, tak da czym, denerwującym ruchem.
2,75, zawodnicy dowiemy się po oblicze*
że nic nic powinno stać r.a przesz*
łączki
te
usunie:'
[
Tyczka:
1)
Abramski
T.
—
kodzie do jej rozwoju, a problem wno, że już mało kto z ostródzian
To, co można było wykonać w
Niezrozumiałą rzeczą jest także , 2) Woliński^ —- 2,56,5, 3) Abram- niu, które dokona Polski Związek
na przykład usuwania gruzów i śla pamięta to „epokowe" wydarzenie, czasie kilku tygodni, robi się sze* i to, że „Lechia", która wiedziała ski Z. — 2,42,5. Pozostali zawodnicy LA w Warszawie, gdzie konkuren*
zapowiadające
pracę,
porządek,
od*
dów wojny nie powinien napotykać
reg miesięcy. To „błyskawiczne" oO nnsuzustwauu
cje będą obliczane według tabeli
mistrzostwach dziesięcioboju,
uz.icł>ięuiUM<jju, wy*
w.y- |i nie przekroczyli minimum.
budowę.
na poważniejsze trudności.
' tempo wskazuje, że prace przeciąg* jechała na
fińskiej, których w całej Polsce jest
gościnne
występy
do
!
•V.
.......
...
;
Bieg
1.500
m:
1)
Abramski
Z.
—
Dnia tego i ja nie pamiętam mi*. (ną się przez zimę i w najlepszym
zaledwie trzy. Po otrzymaniu szcze*
zabierając
czołowych
za*
1
4-.47,
2)
Abramski
St.
—
4:47,2,
Ostródy,
:
.
.
’
_____
.
.
.
POCZĄTEK ROBÓT
rno wielokrotnej mojej obecności w 1 przypadku skończą się w roku
XX TlT-i
i OWA Dl X 41 ’ z-\XT7O
' .'»s
A
golowych obliczeń zaznajomimy na*
■wodników
z
wyjątkiem
Rutkowskie«
.3)
Abramski
T.
—
5:15,2.
4)
WolińTymczasem sprawa ta przedsta* Ostródzie i zainteresowania, jakim. ;j przyszłym.
i go, który w drugim dniu z walki
” ‘ [’ _„1 — 5:22, 5) Mikołajczak — 5:22,5, szych czytelników, na jakich po*
otaczam
to
doprawdy
piękne
imia*
I
wią sic nieco odmiennie. Sposób roz
zycjach w tabeli dziesięciu najlep*
! zrezygnował. Sprawą tą powinien ’ 6) Dobija — 5:23.
wiązywania pewnych zagadnień z sto. Wydaje mi się jednak, że po*: ' CZYSTOŚĆ
szych uplasowali się nasi czołowi
!
się
MOZLA
zainteresować
i
ukrócić
Dysk:
1)
Dobija
—
29,44,
2)
Ab*
rządkowanie
owego
narożnika
roz*
j
NA CENZUROWANYM
dziedziny prac porządkowych jest
dziesięcioboiści. (m.)
'
samowolne
wybryki
klubów.
ramski
T.
—
29,19,
3)
Mikołajczak
—
tego rodzaju, że nasuwa myśl o poczęto w pierwszych dniach wio* j Ulice drugiego pod względem
Dziesięciobój jednak na atrakcyj* 27,47, 4) Woliński — 26,92, 5) ^Ąb*
ślamazarnosci,
wyklucza pojęcie sny.
wielkości
po Olsztynie miasta %t7 w llObCl
- 25,89. 6) Abramski St.
w
ności me
nie SU
stracił,
ci Cli, KUKU
kilku ZdWUUlUKUW
zawodników ramskiZ.
lamp
tempa, a wykonawcom daje nienaj*
województwie budzą niepokój. Wy* ■ poprawiło swoją pozycję w tabeli 1 18,20,
WYNIKI
lepsze świadectwo.
się, jakby jezdni nie zamiata* 5 najlepszych w okręgu.' W drugim I Oszczep: 1) Abramski T. — 48,47, walczą ze skarbowcami
Wszyscy zapewne mieszkańcy O* , Jakie są rezultaty wielomiesięcz* daje
— 43,15, 3) Abramski Z.—
’ Dobija
~
historyczny ., nych zmagań z dwiema (dosłownie) no od szeregu tygodni. Widok ulic j; dniu Abramski T. umocnił swoją 2)
stródy pamiętają ów LL
; pozycję, na drugie miejsce wyszedł 41,04. 4) Mikołajczak — 36,41, 5) Wo* 19 b. m.
dzień \v życiu swego uroczego mia* ' kamienicami, poturbowanymi już Ostródy zdumiewa.
Inaczej one wyglądały latem, w , Woliński, który stoczył zaciętą wal* liński — 33.76. 6} Abramski St. —
Rękawica rzucona przez restaura
okresie wzmożonego ruchu turys* kę punktową z Abramskim Z. Wy* 32,12.
torów
olsztyńskich skarbowcom. zo
Abra(mski T., który w dziesięcio*
tycznego. Były czyste i schludne, po niki techniczne przedstawiają się
przez tych ostatnich podjęta
boju zdobył 5 pierwszych miejsc stała
dobały się każdemu podróżnemu następująco:
z jednym zastrzeżeniem, że mecz
mimo zniszczenia miasta, mimo wy*
110 m płotki: 1) Woliński — 20,1 wynikami, które nie są, jak widać, piłkarski rozegrany zostanie na
granicami
jego
możliwości,
prawdo*
j i Abramski Z. — 20,1, 3) Mikołaj*
palonych domów.
rzecz odbudowy Starego Ratusza w
Obraz dzisiejszej Ostródy zmienił
Olsztynie, a nie na rzecz odbudowy
się ogromnie. Oczywiście na nieko*
Warszawy.
wszystkie działające r.a terenie nua rzyść miasta. Warto byłoby dociec
Mecz ten zostanie rozegrany w
' sta i powiatu, elbląskiego partie po do źródła, zbadać przyczyny owego
nadchodzącą niedzielę to jest 19
i lityczne objęły patronat nad poisz* zaniedbania, znaleźć rozwiązanieb. m.
Warto byłoby również przyśpieszyć ; . czególnymi gminami.
I
Przed meczem odbędzie się sen*
(Od naszego korespondenta)
i I tak: Polska Partia Robotnicza rozpoczęte już prace, nadać imtejn* ( SKlCOfiliyilft
są nieocenionym skarbem dla mło*
i życie.
.
r
j
dzieży i starszych z najdalszych, na sacyjny wyścig kelnerów z tacami.
Zarząd Miejski m. Elbląga przy* ' objęła gminy Łącze, Bierutowo, o* poWymaga
Kuratorium olsztyńskie posiada wet zakątków naszego wojewódz*
tego dobre imię Ostródy
miasto Tolkmicko; Polska Par*
Zarówno ciekawy mecz jak i
stępuje do zagospodarowania częs* raz
i jej wielkie możliwości rozwöjo* I znaczna ilość biblioteczek dla ze* twa. chcących pogłębić swą wiedzę. szlachetny cel ściągną niezawodnie
ci Żuław, mieszczących' się w grant* , tia Socjalistyczna-=~Jeg'lownik i Mi* we.
spotów
samokształceniowych,
które
(il)
i
lejew; Stronnictwo Ludowe — No*
Biblioteczki te to komplety ksią* na boisko liczne rzesze olsztynia*
each miasta, w jego zachodniej , wakowo
i gm. Tolkmicko. Patronat
żek i broszur umieszczone w nie* ków.
części za Kanałem.
j nad ta akcją w Elblągu objęły,
wielkich estetycznych
skrzynecz*
Obszar ten, wynoszący około
wspólnie Stronnictwo Demokratycz
kach. Każdy komplet książek umie*
ha powierzchni zostanie zużytko* ne
i
Stronnictwo
Ludowe.
(mx)
szczony w jednej skrzyneczce, opa*
wany na założenie ogrodnictw miej
trzonej odpowiednim n*rem, poSwię
Po zakończeniu mistrzostw dzie*
skicih o nastawieniu szkółkarskim a DOM KULTURY ROBOTNICZEJ
eony jest pewnemu zagadnieniu n.p. sięcioboju został rozegrany mecz
nasiennym. Szkółki te będą pokry*
Państwowa Fabryka Maszyn j Ta
historia naszych zbóż, zagadnienia piłki nożnej SKS=ów Olsztyn — Bi*
wały zapotrzebowanie sadownictwa
ustrojowe, przez spółdzielczość ao skupjec. Jak było do przewidzenia,
na obszarach zniszczonych Żuław, ■bonu Kolejowego w Elblągu uzy*
dobrobytu, morze i Pomorze, ludy zdecydowane zwycięstwo odnieśli go
oraz drzewostanu przydrożnego. Dla' skuje przydział willi przy ul. Stal;*
kolorowe, ziemia opowiada i t.d. z spodarze. Biskupiec poza rozpaczli*
przeprowadzenia wstępnych robot, na 53, stojącej na terenie dużego rm WlClSnP
'i
fińskiego.
Te
ostatnie
—
nisko*
..............................
' 'i urzą*
uzyskuje miasto pomoc ze strony parku. W
willi tej zostanie
dziedziny historii, geografii, przyro* wą obroną nie wykazał specjalnych
iumjiy
,
rosłe
i
słabsze
—
znacznie
ustępują
walorów piłkarskich ale i atak zie*
Państwa w wysokości 1 miliona zło dzony ośrodek kultury robotniczej , Ostatnio podawaliśmy o podnie- koniom szwedzkim, ale są mniej dy nauk socjalnych i innych.
tej fabryka.
tych. (mx)
Obecnie w terenie okręgu szkolne lor.ych też nie zachwycił, zaprze«
Zaznaczyć należy, że wobec po* sieniu przez głównego pełnomocni* wymagające i przypominają konie go olsztyńskiego rozprowadzono juz paszczając szereg murowanych sy*
PATRONAT PARTII NAD AKCJĄ większerdą się w niedługim czasie ka Akcji Siewnej planu siewów wio* chłopskie z Wileńszczyzny.
61 takich kompletów, a 15 dalszycn tuaeji. U gości dobrze wypadli bram
PODATKU GRUNTOWEGO
liczby pracowników tej fabryki do sennych dla drobnych rolników I| Należy zaznaczyć, że w ostatnich jest w toku kompletowania i wy* kara i obrońcy, w ataku Pośniak.
i
transportach
przybyło
kilkaset
sztuk
w
r
1948
z
230.000
do
275.000
ha.
1
W ramach akcji propagandowej 7 tysięcy istnienie takiego ośrodka
Zawody prowadzili na zmianę
Powód do tej zwyżki dały rachu* ’ wysokogatunkowych klaczy zarodo* syłkj.
do spraw
podatku
gruntowego staje sie koniecznością. (mx)
Polak
i Noworz. (x)
Biblioteczki te rozsyłane są do
by na większe dostawy koni z żaku* i wych rasy szwedzkiej, które przyi pów zagranicznych dla naszego wo* czynią się niewątpliwie do podnie- poszczególnych inspektoratów szkol
! jewództwa, które maja podnieść ich sienią hodowli koni w wojewódz* nych, które z kolei wypożyczają je
zorganizowanym zespołom samo*
( pogłowie o dalsze 6.000 sztuk.
twie olsztyńskim.
| Przewidywania te zdają się spraw* i Przewidywane są
dalsze duze kształceniowym zarówno w mieście,
(Od naszego korespondenta)
jak i na wsi.
Cni.)
Obroty PDT w Mrągowie już dziś dzać, gdyż w ciągu września i w transporty koni. (1.)
Według posiadanych przez nas
I są duże, liczba kupujących docho* pierwszych dniach listopada znacz*
wiadomości w początku listopada
dzi do 3000 dziennie, a w dnie tar* nie ożywił się ruch transportów
b.r. Spółdzielnia Wydawnicza „Czy*
(Od naszego korespondenta)
z końmi, przeznaczonymi dla lud*
gowe jeszcze ją przewyższa.
telnik" uruchamia w Mrągowie swo
Myśl utworzenia PDT w Mrągo*
Jak nas informują, największym ności rolnej naszego województwa.
ją placówkę.
Od początku akcji do końca
wie powstała już latem b.r. i tym popytem cieszą się artykuły przemy
Z prawdziwym zadowoleniem wi
trudnym zadaniem obarczony został słowe, galanteria i artykuły cu= września nadeszło ogółem 2.814 ko*
tamy tę wiadomość, mając nadzieję,
ob Aleksander Sieniawski, stojąc} kiernicze.
ni szwedzkich (we wrześniu — 600
że książka polska, której poważny
dziś na czele PDT w Mrągowie.
Przez otwarcie PDT Mrągowo zy* szt.), a w pierwszych dniach b. m.— ale formalności hamują
, brak daje się odczuć na tutejszym
gwarancyjnych,
wskutek
czego
Bank
395
szt.
Anonsowano
nadejście
w
Po wybraniu odpowiedniego loka skało jeszcze jedną poważną placów
wstrzymuje się z upłynnieniem juz ] terenie udostępniona będzie już dla
najbliższych dni dalszych
iu i przeprowadzeniu remontu i za* kę. która niewątpliwie przyczyni* się ciągu
W.P.
przyznanych kredytów. (1.)
/ l wszystkich.
opatrzeniu w towary w dniu 29 ub. do dalszego rozwoju tego pięknego transportów w ilości 180 koni.
®O---- m. nastąpiło uroczyste otwarcie i na szczęście b. mało zniszczonego | Z ostatnimi transportami przy by* |I Sprawa wykorzystania przyznane*
PDT w Mrągowie w obecności przed miasta.
W.P. 1 ły konie pochodzenia szwedzkiego go naszemu województwu kredytu
stawiciela Centrali PDT w Warsza*
w wysokości 200 mil. zł na zakup
wie, dyrektora PCH w Olsztynie ob
króW wciąż jeszcze nie może ruszyć
Szczepkowskiego, starosty mrągow*
z martwego punktu.
skiego, burmistrza .miasta Mrągowa
vkim. Żmudne ich niszczenie postę*
Po dwukrotnej zmianie na żąda*
oraz przedstawicieli partii politycz*
powało jednak powoli naprzód, a
nie władz centralnych umowy ze
nych.
najtwardsze części ustępowały pod
„Społem", które pod kontrolą miej*
W
Kętrzynie
od
dłuższego
już
cza
Po tych kilku tygodniach istnie*
uderzeniami młota.
scowego zarządu Zw. Sam. Chłop*
nia PDT w Mrągowie, należy stwier
siębiorstwa rzeźnickiego, zam. w . skiej tma przystąpić do skupu krów su usuwa się spalone samochody,
ciągniki
i
czołgi,»
zgromadzone
w
W rezultacie długiej i wytężonej
i Olsztynie ul. Tczewska, który sy*’ w innych dzielnicach Państwa, i po
dzić, że i w Mrągowie PDT nie ma
na celu łamania inicjatywy prywat
i stematycznie magazynował słoninę 1 -zatwierdzeniu tej umowy przez za* dużych ilościach w bezpośrednich os pracy zwolniono jezdnię prawie zu*
dworca. Do niedawna tara pełnie. Dziś pozostały jedynie drób*
'w niwnicy w swoim m:eszkaniu i
V'"J“7 i kolicach
Koiicacn awurca.
nej, ale przeciwnie daje wytyczne,
Olsztyńska
Komisji prywatnym, a zgłaszającym sie na* rząd^?,ych.2rga?2.Z^jLy
! sawały one jezdnię, uniemożliwia* ne części, czekające swojej kolejki
którymi inicjatywa prywatna ma się
Olsztyńska Delegatura
Delegatura
powstała nowa trudność, która nie* ;] jąc swobodne poruszanie się samo* na załadunek i wywóz. W krótkim
Specjalnej ido Walki z Nadużyciami bywcom, pragnącym kupić słoninę potrzebnie przewleka akcję.
kierować.
|' .......
.
chodów
na szerokiej ulicy, prowa* czasie i one znikną, uwalniając ład
Ogromny sklep t’DT w Mrągowie j ^Szkodnictwem Gospodarczym w oświadczał, że jej nie posiada. Zaję
Istota tej trudności jest bardzo dzącej do stacji kolejowej. Zgrupo* ną i szeroką jezdnię od niepotrzeb*
związku
z
powtarzającym
się
zjawi
(
tą
w
ilości
201
kg.
słoninę
na
zarzą*
znajduje się na ul. Ratuszowej tuż
’ ’ Delegatury
-u-"------Komisji «
Sfpecjal* prosta: zarząd główny Z w. Sam. wano je wreszcie po jednej stronie nego złomu.
przy Rynku, bardzo praktycznie i skiem braku słoniny w normalnym i dzenie
Chłopskiej nie podżyrował weksli ulicy i rozpoczęto ich demontaż.
estetycznie urządzony z miłym o* Obrocie handlowym dokonała ostat* nej rozprzedano na targowisku w
Okolice dworca w Kętrzynie w
Szło to początkowo bardzo opor*
świetleniem, przyciąga oczy prze* nio szeregu kontroli, w wyniku któ* 1 Olsztynie,
....................... : powo* najbliższych dniach będą świeciły
chodnia bogactwem swych wystaw. ryćh wykryto wypadki potajemnego , W ten sam sposób zajęto u Ed*
rękom ludz- czystością, (il)
dzeniejn opierały się rękor
Zatrudnione są tam obecnie ogółem uboju, dokonywanego przez miej* war da 'Żaka rpiej scowego rzeźnika,
sa
scowych
rzeżr.ików,
i
magazynowa*
22 osoby. Kierownikiem handlowym
jedną świnie, pochodzącą z pota*
jest długoletni doświadczony han* nia słoniny w celach spekulacyj* jemnego uboju, żak ukarany został ZGUBIONO w niedzielę w teatr«©
zgubione zaświad . UNIEWAŻNIAM zagubione tymcza*
1 proszę , UNIEWAŻNIAM
czenie prawa jazdy (zielone) wydane J sowę zaświadczenie obywatelstwa
grzywną w wysokości 100.000 zł.
dlowiec ob. Aleksander Świncow, nych.
czarne
rękawiczki.
Znalazcę
proszę
Delegatura Komisji Specjalnej
1439 przez WUS Olsztyn w 1945 r. na na polskiego wydane przez Starostwo
mający do pomocy wykwalifikowa* i Na skutek tej akcji aresztowano
1122
I Władysława Baka, właściciela przed ostrzega, że w wypadkach stwierdzę o zwrot do Redakcji.
1437 : Powiatowe Olsztyn na nazwiskb Zanę ekspedientki.
zwisko Kłos Leonard.
----- remba Elżbieta, zam. Olsztyn, ul.
nia potajemnego uboju , mającego SZWAJCAR potrzebny od zaraz.
1443
na celu wyłączenie mięsa i słoni*
osobiste — majątek woj UNIEWAŻNIAM zgubione dokumen Barbary 1.
1 ny z normalnego obrotu handloiwe* Zgłoszenia
S»topy'““Łs«e ty.d
1 UNIEWAŻNIAM ^bioną
skowy
stacja
kartę
I go, sprawy takie traktować będzie pow. Biskupiec.
1436
j jako szkodinictwo gospodarcze i z
na nazwisko Rama Bolesław zam. ewakuacyjną wydaną w ZSRR na
OSTRÓDA — „ŚWIT"
całą bezwzględncścią stosować bę* UNIEWAŻNIAM kartę rejestracyj* wieś Kitnowo, gm. Szyldek pow. nazwisko Isakowicz Stanisław syn
W OLSZTYNIE
1434
1441 Kazimierza ur. 5. V. 1918 r.
dzie kary w stosunku do elemen* ną R. K. U. Ostrowiec Świętokrzy* Ostróda
„Płomień nie zgasł"
TEATR IM. JARACZA
tów
aspołecznych
wykorzystujących
ski, Adamski Tadeusz urodź. 5. III.
KĘTRZYN — „CASINO“
trudny okres gospodarczy dla ce* 1917 r.
„Fantazy". Pocz. o godz. 19.
1427*2
W Ornecie: Jarocki Piotr, ul. Pio*
„Niewidzialny detektyw"
lów spekulacyjnych.
(w)
njerów 12.
KINO „POLONIA"
GIŻYCKO — „WANDA"
UNIEWAŻNIAM zagubiony przy*
o W Szczytnie: 1) Kiosk kolejowy
„Admirał Nachimow", Pocz. sean* „Zamieć śnieżna<c’
dział na mieszkanie na nazwisko
K. Kościewicz, 2) kiosk inwalidy
sów 16, 18 i 20.
do
Stopińska Rozalia, ul. Lanca la m 6.
LIDZBARK — „CAPITOL“
woj. St. Mądrowski.
1442
KINO „MAZUR"
W Iławie: 1) Urząd Pocztowy
Z powodu niedopatrzenia przy
„Knook*out". Pocz. seansów o godz. „Młodość T. Edisona"
Iława 1, 2) Spółdzielnia „Mazur",
technicznej
korekcie
wczorajszego
UNIEWAŻNIAM
zagubioną
kartę
MORĄG
—
„ADRIA
“
17 i 19.
ul. Kościuszki, 3) Iiawa=Parowo*
przyjmuje się:
j
numeru ustęp w sprawozdaniu z ewakuacyjną wydaną przez PUR w
„Rywal
Jego
Królewskiej
Mości
“
MUZEUM NA ZAMKU
zownia.
Akademii Tow. Przyj. Polsko * Ra* Głębokim na nazwisko Rodziewi*
W
Olsztynie:
Administracja
„Zy
1
,
W niedzielę, wtorek i czwartek DZIAŁDOWO — „APOLLO“
dzieckiej, zaczynający się. od słów: czówna Weronika.
W Elblągu: 1) księgarnia „Ste*
1438
cia
Olsztyńskiego",
ul.
22*go
Lip*
,
od godz. 10 — 13.
„Przewodniczący...", uległ zniekszał
mar", ul. Królewiecka 14, 2)
„Ludzie 1 manekiny"
ca
16.
cen'?u.
„Czytelnik“, ul. Królewiecka. 3)
UNIEWAŻNIAM zgubiony tymcza*
APTEKA DYŻURNA
Centralne
Biuro
Ogłoszeń
i
Rek*
BISKUPIEC
—
„Czytelnik“, ul. Grunwaldzką 4)51
Ustęp ten powinien
brzmieć: sowy dowód stwierdzający polską
Fajertaga, Kolejowa 19.
lam
na
woj.
olsztyńskie,
Sp.
Wyd.
„Skandal"
„Przewodniczący prezydium aka* przynależność narodową Nr 2537
„Wiedza", oddział w Olsztynie © W Giżycku: księgarnia spóldz.
STRAjŻ POŻARNA
demii oh. Rogowski powołuje do wyst. przez Starostwo Powiatowe
SZCZYTNO — „GRUNWALD
„Oświata", ul. Warszawska.
Al. Wojska Polskiego 22.
Telefon 22*22 czynny całą dobę
prezydium przedstawicieli Wojska Ostróda na nazwisko Jordan Emma
Nieczynne
W Morągu: Kiosk wl. Kuczyński
W Ostródzie: Księgarnia J. Posze
Polskiego płk. Wyderkę, Armii Czer zam. Piętrzyłaś pow. Ostróda. 1440
W EI RL Ma
Brunon, ul. Żymierskiego róg
wiecki, ul. Reymonta 6.
MRĄGOWO — »»RAJ“
wonej płk. Wolodina, oraz ob. ob.
Stalina,
I „Niebo jest dla was"
W Biskupcu: sklep Zofii Bryśkie*
KINO „BAŁTYK"
Matuszewskiego (PPS), Rajewskie* UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę1
W Mrągowie: Skład. Mat, PJśm.
wicz, ul. 1 Maja 1.
„Czarodziejski kwiat"
go (PPR), Trzópka (SL), Pławskie* ewakuacyjną wydaną w Równym o* i
„BAJKA"
BARTOSZYCE
Aleksandra Zbroja, ul. Czerwo»
W Lidzbarku: Księgarnia Ludo*
raz zaświadczenie własności maszy*
go
(SD),
Sokołowskiego
(Tow.
Przyj
I
„Ulica
złoczyńców
’
APTEKA DYiŻURNA
nej Armii 50.
wa. ul. Długa 14.
ny
do
szycia
i
przydział
na
miesz*
Polsko
*
Radzieckiej),
kpt.
Szyrme*
!ORNETA — „LUTNIA
Mariańska. Królewiecka
W Nidzicy: kiosk spożywczy,
W Węgorzewie: Księgarnia Spół*
ra (Tow. Przyj. Kołnierza i Str. kanie przy ul. Kasprowicza Nr 16
STRAŻ POŻARNA
' „Sekretarz Rejkomu"
wł. Irena Dembińska, pl, Wol*
dzielczj „Wiedza", ul. Pionierów
Pracy), wiceprezydenta miasta Smo a m. 2 na nazwisko Stachurska FeZ 03592 leń ski ego.
ljeja.
1435
Nr 15.
ności.
Telefon 6 czynny całą dobę

Ślamazarne tempo rozbiórki ruin
Czystość na cenzurowanym

T. ABRAMSKI MISTRZEM DZIESIĘCIOBOJU
Ostateczną punktację
obliczy Warszawa

Restauratorzy

Dzień Elbląga

W zagospodarowania Żuław

: Biblioteczki dia zespołów samokształceniowych

weźmie udział
Zarząd Miejski

(przydziela kuratorium inspektoratom

Pogłowie końskie wzrasta

Społem-Tącza 5:0 (1:0)

urealniając plany

rozszerzonej akcji siewnej

___

Powszechny Dom Towarowy

„Czytelnik“ w Mrągowie

w Mrągowie

Potrzebne nam są krowy

Mamy przyznany kredyt

jego upłynnienie

Znikają wraki z ulic

POTAJEMNY UBÓJ

Kętrzyna

i spekulacja słoniną
podlegają
surowym karom

Czystość-to zdrowie!

CO I GD
ZIE?

OGŁOSZENIA

Znowu chochlik

życia Olsztyńskiego'|

