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Niepodległość

DZIŚ JUBILEUSZ

była świadkiem już wielu
ogólnopolskich zjazdów i kongresów.
40-LEGIA
Tak ważnego jednak jak wczoraj otwar
ty Kongres Towarzystwa Przyjaźni Pol
sko-Radzieckiej nie było jeszcze w War
szawie. Na tradycyjnej sali obrad wy
k.s.
pełnionej tysiącami delegatów z całej
Polski widzieliśmy przedstawicieli Zwią
zku Patriotów Polskich z Moskwy, uczo
nych radzieckich, artystów ZSRR, przy
Szpieg F III skazany!
byłych specjalnie na kongres, robotni
WARSZAWA (PAP). Sąd Specjalny w Warsza ków, górników w mundurach, delegacje
wie rozpatrywał ostatnio szereg spraw, w któ w
strojach ludowych i wiele mundurów
zarzucano
z
oku
Warszawa

„CRACoyir

rych oskarżonym

czął współpracę

polskich i radzieckich. Na otwarciu
obecni byli członkowie rządu, K. R. N
i przedstawiciele Wojska, wiceprezy.
denit
Grabski, Barcikowski, premier
Osóbka-Morawski, wicepremier Gomuł
ka i Mikołajczyk, gen, Spychalski i inni.
Atmosfera kongresu odbiegła daleko od
szablonu a zjazd przemienił się w ży
wiołową manifestację, Podajemy wyjąt
ki z najważniejszych przemówień jakie
entuzjastycznie przyjmowane były przez
zgromadzonych.
.

ostatnia

z

rozpo

okupantem, werbując obietni

Premier Osóbka-Morawski:

Ambasador ZSRR

„Najtiwd*** i najcenniejsza w życiu międzyna
rodowym przyjaźń to ta, która rozwija się i kwa
nie tylko pomiędzy rządami, ale przede wszystkim

„Obecnie nie ma w Polsce ani jednej partii
nie
politycznej, któraby w swoim programie
popierała polityki przyjaźni z Rosją. Nawet wro
gowie naszej przyjaźni, którzy nie mieliby nic
przeciw temu aby powrócić do starej, reakcyj
nej polityki polskiej, głośno mówią o
swej
przyjaźni do Rosji, tak głośno, iż głosy ich roz
legają się silniej od innych. Narodom Zw. Ra
dzieckiego przyjaźń z Polską daje pewność, że
na zachodniej ich granicy czuwa rodzony brat
Polak i gdy tego będzie potrzeba potrafi prze
ciwstawić się każdemu, kto chciałby wedrzeć się
na jego świętą ziemię.
Wielkie -epoki w życiu narodów wydają się
łatwe tylko w poematach i książkach,
napisa
nych już po przeminięciu tych epok. W rzeczy
wistości każda wielka epoka w życiu narodów
jest pełna wielkich trudności, gdyż naród roz
wiązuje najtrudniejsze zadania wytyczając swo
je losy na dziesięciolecia i wieki. Nigdy żaden
kraj nie miał takich trudności jak Rosja w cią
gu ubiegłych lO ciu lat; aby je przezwyciężyć
naród rosyjski zmuszony był uciec się do takich
metod do jakich zmusiły je okoliczności. Trud
ności z jakimi walczy naród polski nie są tak
wielkie i naród polshi nie musi uciekać się do

tkwi

cami wysokich zarobków
nisation Todt. Wielu z

młodych ludzi do Orgasię
tych, którzy d*li
przezeń zwerbować, nigdy nie powróciło do kraju.
W 1943 roku Gartel podpisał volkslistę i wstą
pił do SA, demostrując wielokrotnie swe wro
gie nastawienie do ludności polskiej.

w

szerokich masach

narodu

a

zwłaszcza

gdy przyjaźń ta jest poparta wspólnymi intere
sami. Takiej przyjaźni nie zniszczą żadne trud
ności czy przejściowe nieporozumienia.
narodami
Groza, jaka ostatnio wisiala nad
słowiańskim i bezprzykładne zwycięstwo
nad
barbarzyństwem niemieckim winny sprawić to,
aby owoce tego zwycięstwa nie zostały zmarno
nie
Papież miesza się do polityki
wane, aby tym razem narody słowiańskie
popełniły starego błędu. W pojedynkę byliśmy
RZYM (Obsł. wł.) Członkowie partii chrześcizawsze bici przez wroga
niemieckiego. Razem
jańsko-demokratycznej otrzymają dzisiaj w ko
odnosiliśmy
wspaniale
zwycięstwa.
Rozpoczęli
ściołach odpis przemówienia
w
papieskiego
historii".
sprawie wyborów we Włoszech. Papież zwraca śmy pisać nową kartę naszej
się do Francuzów i Włochów z agitacją poli
Grabski:
tyczną przeciwko temu obozowi, który rzekomo Wiceprez.
pozbawiony jest wszelkich ideałów.
„Przyjaźń polsko-radziecka jest niezbędna dla
bezpieczeństwa nie tylko Polski i narodów Zw.
Słówko o Andersie
Radzieckiego, ale całego cywilizowanego świa
ta. Niemcy nie przestały być groźnym niebez
RZYM (Obsł. wł.) Anders wydał rozkaz spe
pieczeństwem dla pokoju światowego. Mówi się
cjalny do żołnierzy, wzywając ich do wypeł o ich rozbrojeniu, ale nadchodzi epoka energii
nienia zobowiązań związanych z demobilizacją
atomowej i zjawi się zupełnie nowa technika
korpusu. Rozkaz Andersa stwierdza, że oddzia wojenna. Mówi się o wychowaniu Niemców w no
ły polskie „wyruszą jutro nieznanymi drogami
wym duchu, nas jednak tysiącletnie doświadcze
w stronę Polski".
nie uczy, że naczelną ambicją narodu niemiec
kiego były zawsze podboje i panowanie nad in
Uczeni w
nymi narodami. Jedno tylko może powstrzymać
świado
LONDYN (PAP). Stowarzyszenie brytyjskich Niemcy od nowej agresji wojennej
że są stroną słabszą od tych, na których
mość,
z
uczonych
dziedziny energii atomowej opraco
wało memoriał, który ma być przedstawiony ko chciałyby napaść. Trwała solidarność
państw
i środkowej Europy stworzy siłę, na
misji ONZ do spraw atomowych, w którym żą wschodniej
nie odważą się uderzyć. Odweto
da ujawnienia wszystkich zasadniczych wiado którą Niemcy
wa
niemiecka będzie usiłowała wykorzy
mości, dotyczących energii atomowej. Uczeni stać akcja
tradycje wzajemnych walk, uraz i krzywd,
brytyjscy zalecają, aby dozwolone było swobo pomiędzy nami a Zw. Radzieckim. Zawsze przy
dne prowadzenie badań w dziedzinie
energii gotowywała ona swoje uderzenie na wschód,
atomowej z tym zastrzeżeniem, że każdy prowa jątrzeniem wśród narodów słowiańskich. Zacho
dzący te badania obowiązany jest zakomuniko wując naszą pełną niepodległość
polityczną i
wać ważniejsze wyniki ONZ. Wyniki te później
odrębność ustrojową, możemy na wielu polach
mają być również opublikowane.
pracy szczerze i owocnie współdziałać''.
Memoriał uczonych brytyjskich podkreśla ko
nieczność roztoczenia jak najściślejszej kontroli
międzynarodowej w dziedzinie energii atamowej.
.

sprawie energii atomowej

—

tych form ustroju państwowego, które stworzyli
siebie Rosjanie. Przyjaciół poznaje się w bie
dzie. Jeśli będzie Wam potrzeba zboża, będzie
cie mieli zboże, jeżeli będzie potrzebno złoto,
będzie złoto, dlatego że przyjaźń między naro
dami nie mierzy się procentami
od
kapitału.
Przyjaźń między narodami jest tym największym
kapitałem, który zabezpieczy pokój i wolność,
niezależność i szczęście.
u

Sekretarz

generalny PPS.
Cyrankiewicz:

„Powie ktoś z Awnątrz o naszym kongresie,
że my tu mówimy słodkie słówka o Zw. Radziec
kim, bo mówimy w Polsce, która znajduje się
za żelazną
jak to zechciał określić Churchill
kurtyną. Kto jak kto( ale obóz polskiej demokra
cji walczącej przed wojną z faszyzmem nie mó
wił słodkich słów o kimś tylko dlatego, że jest
Poseł
sąsiadem i to sąsiadem potężnym".
rankiewicz przypomina walkę ruchu robotnicze
go i całego obozu postępu z Rosją carską, walkę
równoległą do prowadzonej przez rewolucyjny
—

—

POLSKA RACJA STANU

trzech konfidentek F III (sprawozdanie podawaliśmy w swoim
czasie), została skazana na 15 lat więzienia i
pozbawienia praw na lat 10. Ekspertyza biegłych
stwierdziła ograniczoną poczytalność oskarżonej.
został
Również na 15 lat więzienia skazany
Kazimierz Gartel, który już w 1939 roku
—

z

przyjaźń

współpracę
\

pantem.
Janina Enderle
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Premiowa Pożyczka Od
zamknięta została z wysoką

WARSZAWA.

Cy

ruch

rosyjski.
„Gdy cały świat postępu patrzył na rewolucję
rosyjską jak na trudny i bolesny ale twórczy
i konieczny proces historyczny,
gdy dziś przy
wódcy socjalistów z Zachodu określają tę re
wolucję jako największe wydarzenie w historii
świata, to równocześnie koła międzynarodowe,
dla
przestraszone następstwami tej rewolucji
swoich interesów montowały izolację polityczną
i gospodarczą Zw. Radzieckiego. U nas przedsta
wiano rewolucję masom kołtunerii jako brudny
romans kryminalny ociekający krwią
Ta krew
z powieści
zalewała im mózgi i nie pozwalała
na obiektywizm.
Nic więc dziwnego, że naród
nasz w okresie wyprawy kijowskiej nie rozumiał
Bevina, ówczesnego przywódcy transportowców
broni
angielskich, gdy wstrzymywał dostawy
tym, z których robiono przedmurze sywilizacji
tym, z których robiono przedmurze cywilizacji,
walki o postęp zaczęły się ustalać nie granicami
narodu ale W przekrojach społecznych, a grani
cach światopoglądu. To z nas robiono tę żela
zną kurtynę nad Rosją Sowiecką, mur chrześci
jaństwa, mur cywilizacji zachodniej, raz przed
murze, raz barierę ale nigdy czynik samodziel
ny. Dziś próbuje się z częścią naszego społeczeń
stwa zrobić to samo. Łatwiej jest zawsze kom
pleksy pogłębiać niż zwalczać, łatwiej rozdraż
niać niż uspokajać. Zwalczanie tych komplek
sów to jedno z zadań Towarzystwa.

opowiada

Widziałem wiele ironii i śmiechu w
niach angielskich przywódców socjalistycznych

ze spotkań z niektórymi Polakami, wierzącymi
budowy Kraju
nadwyżką. Według prowizorycznych obli w trzecią wojnę i czekającymi na nią. Tam jest
takich coraz mniej, ale tutaj w Polsce trzecia
czeń, ponad 1 milion obywateli subskrybo
wojna
jest jak rubel carski po 1917 r. mający
wało 3,079,125.000 zł.
Termin zamknięcia
jeszcze swój kurs na czarnej giełdzie politycz
nie
zostanie
a
pożyczki
przyj nej.
przesunięty,
|
mowane będą do dnia 20 bm. jedynie wpła
Las NSZ towski i walka z nim to zadanie ra
ty od tych obywateli, którzy ze względów czej technicznej walki z faszyzmem. Las poli
technicznych nie mieli możności spełnić tyczny, w którym błądzą jeszcze niektórzy to
problem trudniejszy. Przyjmijmy na chwilę teo
swego obowiązku względem Państwa.
retycznie, że ktoś poważnie planuje trzecią woj
nę. Jeżeli kto o tym myśii, to na pewno Niemcy,
bo taka wojna to przede wszystkim
na
gra
Niemcy, na ich dynamikę kierowaną na wschód,
na Polskę.
Przyjmijmy znowu teoretycznie, że
jwiat czarnych
tym razem udą się Niemcom pokonać Zw Ra
dziecki. Byliby oni przede wszystkim zwycięzca
LONDYN (BBC).
Kongres murzynów amery
MANILLA (RAP).
Zwycięstwo w wyborach Filipin. Koalicja ta zajęła zdecydowane stano mi nad nami, a my wiemy z doświadczenia jak
kańskich wystosował do Organizacji Narodów
na prezydenta Filipin Manuela Roxas, b. kolabowisko przeciwko współpracy z Japonią i wrogie to wygląda. Przyjmijmy, że zwycięzcami są też
Zjednoczonych memoriał stwierdzający m. in.:
racjonisty w stosunku do Japonii, zadało cios w stosunku do amerykańskiego „Bell Bill", usi dalej na wschodzie, że powstaje nacjonalistyczna
„Ucisk 13 milionów murzynów amerykańskich
nadziejom na postęp społeczny na Filipinach. łującego na wolnych Filipinach zachować ame i proniemiecka Ukraina czy Białoruś. Ta Ukraina
musi być usunięty".
Oznacza ono, że „niezależność" Filipin będzie
rykańskie kolonialne taryfy celne oraz do „Ty- byłaby wówczas rzekomo samodzielnym elemen
prawdopodobnie pretekstem dla panowania Sta dllnigs Bill", broniącego przywilejów amerykań tem, nacisku niemieckiego ■; próbą zgniecenia
nów Zjednoczonych, opartego około miejscowe
skich kapitalistów w tym kraju.
naszego narodu w podwójnych kleszczach, naj
Pomoc dla ofiar wojny w ZSRR.
go faszyzmu.
W sprawie reformy feudalnego systemu rol
straszliwszą groźbą dla niepodległości polskiej,
MOSKWA (RAP).
Konferencja w sprawie
Obydwaj kandydaci, Roxas i ustępujący pre nego, datującego się jeszcze, z okresu panowa której bał się także i Dmowski.
i
i
in
inwalidom
emerytur
zapomóg
wojennym
Temu szaleństwu przeciwstawiamy naszą rację
zydent Sergio Osmena, byli członkami trady nia hiszpańskiego,
zapatrywania koalicji były
Chociaż w obozie podzielone. Koiaboracjortiści, w skład których stanu, jedyną drogę niepodległości, nie grę na
nym ofiarom wojny z udziałem ministra opieki
cyjnej Partii Narodowej.
społecznej odbyła się w Moskwie. W wyniku Osmeny znajdowała się pewna liczba obszar wchodzi znaczna część obszarników na Filipi konflikty, ale walkę o pokój o jednolitość w obo
jej ustalono ■
formy doraźnej i stałej pomocy ników, popierały go jednak organizacje, wywo nach, żywią nadzieję. że wybór Roxasa przekre zie alianckim".
ofiarom wojny oraz zestawiono rezultaty do dzące się z Ruchu Oporu, jak np. Koalicja sił
ślił wszystkie stawiane im zarzuty, oraz zapew
tychczasowej akcji w tym kierunku. Na dalszą postępowych włącznie z b. partyzantami środko ni im korzyści gospodarcze. Generał Mac Ar
Akademicki Związek Walki Młodych „Ży
Pomoc przyznano' kredyty w wysokości czter wego Luzonu,
Organizacyjny Komitet Pracy, thur usilnie popierał kandydaturę Roxas'a, po
dziestu trzech milionów rubli.
cie" w porozumieniu z Min. Oświaty orgaZwiązek Chłopski i Demokratyczny Związek pierały go również kopalniane i plantacyjne
nizuje kursy przygotowawcze dla robotni
przedsiębiorstwa amerykańskie, reprezentowa
ne’ w wielu wypadkach przez Hiszpanów, zwo
ków na rok wstępny uniwersytetu.
lenników geH. Franco. Wszystkie te przedsię
Od kandydatów wymagane jest ukończe
NOWY JORK (Obsł. wł.) Dziś rano BBC podało depeszę z No biorstwa, uzależnione "od eksportu surowców do
nie 6 klas szkoły powszechnej i 18 roku
doStanów
odnoszą się wrogo
życia. Kursy trwać będą sześć miesięcy.
wego Jorku, że podkomisja ONZ zbadawszy sprawę gen. Franco chłopów., Zjednoczonych,
którzy walczą o zmniejszenie podat
kursu, pracujący dotychczas
Uczestnicy
przyjęła rezolucję stwierdzającą iż ustrój panujący w Hiszpanii ków. Na wypadek, niepowodzenia Roxas‘a, hi
w
urzędach i instytucjach państwowych,
w okręgu
Caszpańscy
plantatorzy
tytoniu
gen, Franco stanowi zagrożenie pokoju światowego.
Jeśliby nie gayan, uzbroili liczną prywatną milicję, nosząc
otrzymają według rozporządzenia Min. Prze
doszło w Hiszpanii do zmiany rządu, Organizacja Narodów Zjed się z zamiarem zamachu stanu. Faszyści są omysłu płatne urlopy na czas trwania kursu.
becnie pew.hi, że Stany Zjednoczone, które już
Kandydatów na kurs ustali trzytygodnio
z
W
zerwać
stosunki
czasie
noczonych powinna
dys przedsięwzięły kroki wojenne przeciw party,
Hiszpanią.
wy kurs selekcyjny. Zgłoszenia przyjmuje
Sekretariat AZWM „Życie" przy ul. Jabło
kusji nad rezolucją delegat Polski stwierdził,, iż jest błędem nie zantom środkowego Luzonu, będą utrzymywać
wojska na wyspie i w dalszym ciągu zapewniać
nowskich 7, II p., w godz. od 5 do 7.
Wezwanie do konkretnej akcji Rady Bezpieczeństwa ONZ.
im swą opiekę.
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„Echu Krakowa":

sensacyjny reportaż
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Arabii

„Tereny wywiadu brytyjskiego1*
\
ilust rowana

„Film

o

gazetka dziecięca
myszce Miki“
■1 I----------------------------------------

„Przesłanki odrodzenia
■Dziś

25 milionów Francuzów
pó raz trzeci
od 8 miesięcy
idzie do urn. Zadaniem
madzenia ustawodawczego, które zostanie
brane dzisiaj, jest opracowanie nowego
tu konstytucji, wobec tego, że projekt

zgro
wy
projek
konsty

—

.

tucji,

w
komunistycznej i szczególnie
rozpętanej
kampanii oszczerczej przeciw kandydatom ko
nie ostatnie miejsce
munistycznym
zajmują
prawigowi przywódcy partii socjalistycznej.

—

przyjęty

skiej wypowiedziała się za usunięciem kandy
datury Vincet-Auriolle'a, który od wielu lat jest
Sukces reakcji w referendum 5 maja został, deputowanym z Tuluzy. Taktyka przywódców
przyjęty przez szerokie masy robotnicze, w tej socjalistycznych, występujących w wspólnym
liczbie
również przez liczne organizacje par froncie z prawicą w kampanii antykomunistycz
tii socjalistycznej, jako ostrzeżenie,
wzywają nej, nie przysparza wpływów partii socjali
ce
do zacieśnienia jedności szeregów robotni
stycznej, osłabiając jedynie front klasy robotczych w celu odparcia ofensywy reakcji. Prasa niczej w interesie reakcji francuskiej.
robotnicza
Dzisiejsze wybory mają niewątpliwie przetopodkreśliła tylko brak ścisłego
współdziałania między partiami robotniczymi, mowę znaczenie dla Francji. Zadecydują ona w
który umożliwił reakcji osiągnięcie sukcesu w poważnym stopniu o tym, czy Francja beo||g
referendum. Prawicowi przywódcy socjalistycz
na ku„i
dalej kroczyła po drodze rozwoju,
Wstąpiła od czasu wyzwolenia spod oktrpa^K
ni wyciągnęli jednak z nauki referendum inny
wniosek: że współdziałanie z komunistami rze niemieckiej, czy też czynnikom reakcji, przed
komo odstraszyło milion wyborców, którzy po
które szykują się do
stawicielom 200 rodzin,
przednio głosowali na socjalistów, i wobec te powrotu na widownię polityczną, uda się znowu
go
jak oświadczył sekretarz generalny partii stać u steru władzy, aby zepchnąć kraj na drogę
socjalistycznej Daniel Mayer
należy uważać, dawnego ustroju politycznego i gospodarczego,
że
„nie czas teraz na jedność z komunistami". który doprowadził do katastrofy w 1940 r.
Zgubna taktyka prawicowych przywódców so
Sympatie szerokich mas ludowych na całym
cjalistycznych napotkała jednak na opór w do świecie są niewątpliwie po stronie lewicy fran
łach partyjnych. Szereg organizacyj socjalisty
cuskiej, której sukces przyczynił się nie tylko
cznych wypowiedziało się przeciw wyznaczonym do zapewnienia zdobyczy demokracji francu
przez kierownictwo partii w ich departamentach
skiej, lecz również do utrwalenia pokoju na
J. M.
kandydatom i wysunęło innych kandydatów, świecie.

maja.

SZTURM PRAWICY
W wyborach do pierwszego
Zgromadzenia
Ustawodawczego,' które odbyły się w paździer
niku 1945 r., zaledwie w pięć miesięcy po kapi
tulacji Niemiec, reakcja występowała jeszcze
nieśmiało, rozbita na szereg drobnych ugrupo
wań. 5 maja siły reakcyjne zdołały zorganizować^się i osiągnąć swój cel; zahamować na pe
wien czas rozwój demokratyczny krajń. Obec
nie prawica zwarła się dla przypuszczenia ge
neralnego szturmu na demokrację francuską.
Ośmielone sukcesem 5 maja siły wsteczne roz
pętały w przededniu
dzisiejszych, wyborów
gwałtowną kampanię przeciw lewicy, przygoto
wując się do objęcia steru rządów w państwie,
Nie i®ogąc przeciwdziałać
programowi partii
komunistycznej, który wysuwa szereg konkret
nych żądań, zmierzający do rozkwitu gospodar
czego kraju, zblokowana
prawica nądala swej
kampanii wyborczej charakter walki z „czer
wonym niebezpieczeństwem".
Do dzisiejszych'
wyhó><’W staje pięć głów
nych partii:.komunistyczna, socjalistyczna Ruch
Narodowo-Repubłikański (NTRP),
„Republikań
ska Partia Wolności" (PRL), 'w której zbloko
wały się najbardziej reakcyjne ugrupowania i
„Zjednoczenie
Republikańskie", utworzone z
partii Radykałów i pokrewnych drobnych ugru
powań. Oprócz tych pięciu głównych partii w
wyborach występuje szereg drobnych ,,nieza
leżnych" grup, związanych z prawicą.

KTO PŁACI

—

—

Republika czy
Dzień

PRAWICY?

prawica nie ma jeszcze odwagi wystą
pić w dzisiejszych wyborach z otwartym polity
cznym i ■
gospodarczym programem reakcji fran
cuskiej, tó związek poszczególnych ugrupowań

FIGOWY

i trustami i wielkimi bankami i skład ich kan
dydatów nie pozostawia wątpliwości to do

organ pajtii „monarchistyczno-dęmokraatycznej'.' „Italia muioya" pisał: „Nie
Włoszech
we
więcej
miejsca dla neofaszyzmu
na
wzór Mussoliniego. Od tego niebezpie
czeństwa jesteśmy wolni na zawsze". Czy do
prawdy stwierdzenie to odpowiada istocie rze
czy? Czy układ sił poilityczinydh w kraju, któ
ry był kolebką faszyzmu i w którym przez prze
szło 20 lat panował faszystowski reżim, można
oceniać pod tak optymistycznym kątem, jak to
pragnie narzucić cytowana gazeta?
'Wń' Włóśźeoh, tak' -jak- zresztą w’ '#iełu' kra
jach. siły reakcyjne, które ‘nie mogą występo
wać wprbet, szukają pośredniej drogi działania
i znajdują ją najczęściej, przyoblekając listek fi
gowy demokracji. Stąd też taka masa stron
nictw. do których nazw zawsze doczepiana jest
demokracja, a. których działalność, i mniej czy
więcej ukryte cele stoją w całkowitej sprzecz
ności Z zasadąmTdemo.krącji,
Faszyzm włoski opierał się na magnatach
przemysłowych. Tych 85 miliarderów i 200 milionerów, którzy w istocie rządzili krajem, widziało w faszyzmie formę najdogodniejszą dla I
ich polityki wyzysku. Dlatego udzielali mu pełnago poparcia. Takie samo pełne poparcie zyskał faszyzm ze strony
obszarników,
którzy

krucjaty antykomunistycznej. Kampania wybor
cza tej
partii jest, subsydiowana przez potężne
trusty elektryczne i Miii:! komercyjne, ąi wśród
jej kandydatów na posłów do Zgromadzenia' UŁ
stawodawczego znajdują się takie znane oso
bistości, jak b. sekretarz generalny faszystow
skiej partii „Ognisty Krzyż" Edmund Barachin,
Andre Mutter .i
wybitni działacze tej partii
Ybarnegarey, b. minister rządu Petaina Louis
Rollin i inni. Również na listach „Zjednoczenia
Republikańskiego", którego kampanię wyborczą
finansuje Koński trust chemiczny, figuruje sze
reg zbankrutowanych polityków z partii' rady
zwolennik rządu Vichy
kalnej, jak Daladier,
Georges Monnet, związany z bdnkiem Rotszył-

•

dów Mendes-Franće i inni.
Listy kandydatów MRP i jej program
czy pozostały na ogół bez zmian w porównaniu
z
wyborami do4 poprzedniego Zgromadzenia Ustawodawczego. Partia ta żąda powrotu. do wła
dzy gen., de' Gaulle'a, jako „męża

wybor

mieli- słuszne prawo
chów radykalnych,

opatrznościo

w

się

rozrostu

do

Od

monwntu,

gdy runął

reżim

ru

przebu

faszystowski,

warstwy, pragnąc utrzymać wszystkie swoje
prerogatywy, zaczęły dokładać wszelkich sta
rań, aby ocalić polityczną i gospodarczą bazę

te

ogólnej kampanii przeciw partii
f

obawiać

zmierzających

dowy społecznej.

Hasłem, łączącym wszystkie te ugruoowania,
jest kampania przeciw komunistom, nie' cofa
jąca się, przed żadnym oszczerstwem,
Należy
że

DEMOKRACJI

ma

„Republi

zaznaczyć,

LISTEK

JEDNOŚĆ

O

MŁODZIEŻY CZECHOSŁOWACKIEJ
PRAGA (RAP). Zagadnienie zjednoczenia ru
chu- młodzieżowego, nabiera w Czechosłowacji
zasadniczego znaczenia W czasie wojny przed
młodliężą czechosłowacką stało jedno,zadanie
wygnać nienawistnego okupanta i oswobodzić
ojczyznę. Ten cel był wspólny dla całej
faszystowskiej młodzieży, niezależnie od jej
litycznego czy religijnego nastawienia. Po wyZwoleniu jako : cel najważniesjzy, który wyma-

że zjednoczenie postępo
wej ihłodzieży Wzmocni siły demokracji. Zaczęto
zatym rozbijać osiągniętą jedność. Próby rozbi
cia wyszły ze strony partii narodowo-socjałistycznej i „ludowej" (kłerykalnej). Obie te partie
anty zaczęły prowadzić robotę, podkopującą znacze
po nie Związku i zaczęły dążyć do założenie wła
-r..
j_ młodzieżowych.
snych partyjnych organizacji
Połączyło się to z odmową poparcia dla Związku
;gał dalszego utrzymania jedności, wysunęło się ■ze strony partii „ludowej" (felęrykalnej) jeszcze
narodowe odrodzenie kraju, odbudowa gospo w końcu ub.
roku, Partia narodowo-socjaiistyczdarcza i kulturalna, wykorzenienie ostatków fa na
początkowo nie zerwała ze Związkiem, czy
niła jednak równocześnie wysiłki założenia wła
szyzmu i .utrwalenie demokracji.
snej organizacji młodzieżowej. Następnie jednak
ta odwołała nawet swoich członków ze
ZWIĄZEK MŁODZIEŻY CZECHOSŁOWACKIEJ partia
Związku, nadając własnej organizacji charakter
To dążenie do jedności znalazło swój wyraz przeciwstawny Związkowi.
przez utworzenie bezpośrednio po wyzwoleniu
Wszystkie te fakty miały na celu stworzenie
Związku Młodzieży Czechosłowackiej. Było to specyficznej atmosfery przed wyborami. Chodzi
organizacyjne utrwalenie, lei jedności młodzie ło o wywołanie braku zaufania i stworzenie tąży, która została osiągnięta we wspólnei walce,I kiej sytuacji, w której /rezultacie elementy, nie
z niemieckim, okupantem.
Związek, który objął zadowolone z nowego ustroju gospodarczego
prawie pół miliona członków, pozwolił młodzie państwa mogłyby, uwierzyć, że partia narodowobronić ich interesów i co
ży z tym większym rozmachem i aktywnością ^pcjalistyczna będzie
wziąć udział w pracy przy odbudowie kraju, fnie się do starego porządku.
a także w życiu politycznym
przez wystawie
nia własnych’ przedstawicieli w wyborach do PARTIA CZY ZWIĄZEK?
i
Ostatnie wybory w Czechosłowacji, w których
miejscowych
centralnych organów.
Początkowo Związek był popierany przez narpdowi-socjaliści, otrzymali jedynie. 1 mil. 300
wszystkie cztery rządowe partie, komunistycz tys. głosów na przeszło 7 mil, głosujących, wy
ną,
socjal-demokratyczną, narodowo-socjalisty- kazały, że tricki te na ‘nic się nie przydały. Jak
czną i narodową (katolicką). Poparcie to było
głęboko tkwi idea jedności ruchu młodzieżowego
istotnym wzmocnieniem jedności ruchu młodzie- Czechosłowacji, niech świadczy fakt, że kiedy
żowego Czechosłowacji
Niębgwem jednak ten narodowi socjaliści odwołali swoich członków
wysiłek jednoczenia napotkał na przeszkody ze że Związku, to nie opuścili oni Związku, porzu
Strony jawnych i skrytych reakcjoniśtó:w, do- cając natomiast partię.

skon,ale pojmujących,
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monarchia

roz faszyzmu. Tym

Włoch dniem

Nie. tak. dawno

istotnych celów i zamiarów ną bliższą i dalszą
Prasa francuska pisze. że ci sami
przyszłość.
magnaci przemysłowi,
którzy przed 1939 ro
kiem finansowali faszystowskie organizacje we
Francji, stoją dziś za plecami t. zw.
do
kańskiej Partii Wolności",
nawołującej

Francji".

dla

dzisiejszy jest
strzygającym: ludność ma wypowiedzieć się
w
wyborach do Zgromadzenia Ustawodawcze
go, kto ma decydować o przyszłej konstytucji
i Charakterze władzy, oraz mą stwierdzić w re
ferendum, czy kraj zostanie monarchią, ozy też
będzie republiką.
Rozstrzygające znaczenie wyborów we Wło
szech występuje szczególnie mocno na tle ogól
nego położenia kraju.

Jeżeli

wego

JEDNOŚCI

SPRAWA

przez poprzednie Zgromadzenie.
nie zdobył większości w refe

Ustawodawcze,
rendum 5

spo

.W ten
zwolenników jedności robotniczej.
sób zostały usunięte kandydatury prawicowych
Grumbacha, Pierre Blocha i in
przywódców
nych. Znaczna część członków organizacji tulu-

,

właśnie
stronnictw

tłómaczy się włączenie

w

--

,-

komuniz

mie".

„PPR, kołchozy i własność prywatna".
Najnowsze depesze, własna obsługa radiowa,
'reportaże ze świata, felieton* kronika.
'ż

Tahela

głosowania

dla Krakowa.

Już wkrótce drukować
powieść
o

będziemy

>

romantycznej miłości króla-Sasa
oraz

angielską powieść kryminalną
Czytajcie, prenumerujcie
i rozpowszechniajcie

V* KRAKOWA
popołudn.

ODEZWA

I

dziensiik kraScowsłci.

BOJOWNIKÓW 0 DEMOKRACJĘ

Zarząd Główny Związku Uczestników Walki

reakcji do
pozornie demokratycz Zbrojnej o niepodległość i demokrację uchwalił
nych i nieskompromitowanych w opinij narodu następującą odeziwę:
i zacięta walka w łonie Zgromadzenie Dorad
W dniu 30 czerwca naród nasz ma odpowie
czego przeciw postanowieniom o wykorzenieniu dzieć na trzy pytania, postawione mu do roz
faszyzmu z życia politycznego i gospodarczego. strzygnięcia przez Rząd Jedności Narodowej:
za
zniesienem senatu?
a) Czy jesteś
chcesz utrwalenia przyszłej konsty
LINIA PODZIAŁU
b) Czy
tucji ustroju gospodarczego, wprowadzo
Komitet Wyzwolenia Narodowego, który za
nego przez reformę rolną i unarodowienia
został
okresie
fa
w
wijany
jeszcze
panowania
podstawowych gałęzi gospodarki krajowej,
wachlarz
stronnictw
szyzmu, skupił szeroki
przy zachowaniu ustawowych
uprawnień
antyfaszystowskich. Zawiązało się w ten spo
inicjatywy prywatnej?
sób porozumienie 6 stronnictw, wśród których
chcesz utrwalenia zachodnich granic
C) Czy
największą bezwątpienia rolę odgrywają partie:
Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i Ny
Nykomunistyczną, socjalistyczna i chrześcijańskosie Łużyckiej?
demokratyczna.
Od wyniku odpowiedzi na pierwsze' pytanie
To porozumienie przedstawia dla reakcji po
niesfałszowana wola
To też postanowiła zależy, czy w przyszłości
ważne niebezpieczeństwo.
o
narodu
naszym życiu, czy
będzie
rozstrzygała
ona
uderzyć tak, aby porozumienie to rozbić. też
=__
także czynniki, stojące, na
będą mieć głos
Wywarła ona nacisk przede wszystkim na bar uboczu
i
jak
i'
uczy wieloletnie doświadczędziej prawicowe elementy partii chrzęścijańsko- nięŁ będące źródłęm
wstecznych prądów.
demokratycznej, a nawet na socjalistów, próbu
Od wyniku o Spowiedzi na. drugie', pytair.e za
jąc rozbić ich współpracę z komunistami. Nie
cięży, czy Polska zerwie dstatecznfe .z ustrojem,
dawny kongres włoskiej par-tiij socjalistycznej- który przez stulecia spychał ją w dół. wyni
dał zdecydowaną odprawę na te zakusy, pod
szczą! gospodarczo, który pracę i znój naszego
kreślając wolę utrzymania jedności klasy ro robotnika,
chłopa i inteligenta zamieniał w ogól
botniczej w ramach ścisłej współpracy obu par- ną nędzę’własną, a w bogactwo obcych, który
tyj marksistowskich.
męstwo j krew niedozbrojonych żołnierzy pol
Reakcja włoska znajduje w tym pomoc ze skich przemieniał w klęski orężne
czy v też
strony władz okupacyjnych anglosaskich; wy Polska ma pogrążyć się w bezsiłę i upadek.
wierających nacisk polityczny i gospodarczy,
Od wyniku odpowiedzi na trzecie pytanie za
aby doprowadzić do zerwania współpracy z par leży, czy Naród polski po rzeziach, urządzanych
tią komunistyczną.
nam przez Niemców
czasie okupacji, zrozu
w
W obozie reakcyjnym główną rolę grają mo mie wreszcie swe
przeznaczenie, weprze się
narchiści j klerykałowie. Wyzwalające się Wło mocno w
granice nad Odrą i Nysą, stojąc twa
chy odrazu postawiły sprawę zniiesienia monar rzą w twarz wobec swego śmiertelnego wro
chią i utrwalenia republiki. Panująca we Wło ga, czy też polityka polska będzie nadal błą
szech ‘dynastia sabaudzka zostawiła w naro kała się zygzakami, bez wyraźnego steru j bę
dzie niesławną pamięć. Wiktor Emanuel, który dzie
wpędzała kraj w największe klęski i ka
nazbyt był skompromitowany współpracą z Mus- tastrofy tak. jak to robiła w ciągu wieków,
na
w
solinim, zdecydował się
nadziel, a zwłaszcza w okresie przedwrześniowyzn.
abdykację
że w ten sposób uratuje tron dla syna Umberta.
Zarząd Główny ni® wątpi, że żaden członek
Znalazły się jednak dokumenty, wykazujące, że Związku nie zawaha się w obliczu tych najważ
i Umberto nie był wolny od współpracy z fa niejszych zagadnień państwowych na wszystkie
szystami. Tym też tłómaczyć należy takie po trzy pytania odpowiedzieć twierdząco: TAK.
parcie. jakie w tej chwili ruch monarchistyczny
Lekarz Oświęcimia powieszony
znajduje ze strony reakcji, która z uratowaniem
LONDYN (BBC). W toczącym się w Wupperwładzy dynastii sabaudzkiej wiąże wiele swoich
thał procesie 9 członków ŚS, byłych funkcjona
nadziei.
Przywódcy obozu reakcyjnego wykorzystują riuszy obozu koncentracyjnego w Nazweiler za
w prowadzonej walce także wpływy duchowień
pad! wyrok, skazujący lekarza obozowego dr
Rhode na karę śmierci przez powieszenie oraz
stwa. Wiadomo, że nie mało wyższych duchow
nych należało do jawnych zwolenników faszy 5-ciu oskarżonych na kary więzienia od 4 lat ;
do więzienia dożywotniego. Trzech oskarżonych
zmu, pozostając w swoim czasie w ścisłej współ
Akt oskarżenia zarzucał podsądpracy z Muissofeim. Nie można przeoczyć fak uniewinniono.
tu, że wśród duchowieństwa, szczególnie niższe nym zamordowanie 4-ch kobiet z brytyjskiej
służby pomocniczej.
go, znajdują się także elementy nastrojone de
Agencja „United Press" donosi, że b. kiero
mokratycznie. dowodem czego był udział w ru
wnik
chu narodowo-wyzwoleńczym. Ogół jednak du
departamentu gospodarczego obozów kon
chowieństwa sympatiami swymi stoi po stronie
centracyjnych Oswald Pohl aresztowany nie
obozu reakcyjnego i udziela swego
poparcia dawno w brytyjskiej strefie okupacyjnej zowszystkim ruchom profaszystowokim. Wystar stał przewieziony do Norymbergi, gdzie będzie
czy wspomnieć stosunek do ru.chu t. zw. partii zeznawał jako świadek. Pohl by! szefem admini
stracji wszystkich obozów koncentracyjnych
szarego człowieka (Homo ąuatangue), będącej
próbą zalegalizowania faszyzmu we Włoszech. w Rzeszy i krajach okupowanych.
W Dachau w procesie przeciwko 74 S'S-manom
PRZED ROZSTRZYGNIĘCIEM
oskąrżonym o zamordowanie amerykańskich
Pierwszą próbą obliczenia sił były wybory do jeńców wojennych, przesłuchiwano generał- (
władz samorządowych.
Chociaż nie są dotąd majora oddziałów SS, który przyznał, iż wyial
rozstrzelania
ukończone, zarysowują one jednak właściwy rozkaz
amerykańskich jeńców
układ sił. W 85% gmin uzyskały większość par w czasie
ofensywy w Ardenach w roku 1944.
tie antyfaszystowskie. Jest to wskaźnik, że ogół
narodu
dostatecznie
„dobro
doświadczył
dziejstw” faszyzmu i pragnie znalezienia roz wie, szczególnie ci, którzy silnie wiązali fa
strzygnięć dla przyszłości n.a nowej drodze, ćkroF szyzm włoski z hitleryzmem, stoją na czele tak
do
dze koiri.iiecznyah reform gospodarczych, zapo zwanych
„monarchistycznych oddziałów
walki z marksizmem".
wiedzianych przez partie antyfaszystowskie.
Oddziały te nawet gro
W tej Chwili nacisk gospodarczy kapitalistów żą w dniu wyborów drugim „marszem na Rzym",
1 obszarników we Włoszech jest wielki. Powią aby ratować zagrożone pozycje monarchii i fazani z międzynarodową reakcją, mogą sobie oni szymu.
W tych warunkach wybory we Włoszech na
pozwolić pa to, aby zakłady przemysłowe nie
Wyniki
zostały uruchomione i pola nieobsiane. Bez bierają znaczenia rozstrzygającego.
robocie i głód obracają przecież swoje ostrze wyborów zadecydują bowiem czy Włochy zer
w klasy pracujące.
Tym sposobem, żerując na wą z faszystowska tradycją. Ma to podwójny
niezadowoleniu z wytworzonych ciężkich warun sens: Z jednej strony chodzi o zmycie hańby bvków, zamierza reakcja stworzyć sobie jeszcze je łego hitlerowskiego satelity iaką faszystowscy
z
przestępcy narzucili temu krajowi
drugiej
dną szansę w chwili wyborów.
Równocześnie bojówki reakcyjne usiłują te- strony o usunięcie tej przeszkody, która zagra;
dza
do
.1
drogę
pełnej‘ demokratyzacji.
rorem
dopiąć swego celta. Nieiktórzy gejferało_
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Czterdzieści lat pracy sportowej K. S. Cracouia,
mi

i

wysiłek mózgów

mięśni ludzkich,

to

olbrzy

wysiłek wszystkich

to

naszych sportowców, zgrupowanych pod sztandarem naszych
barw
to

biało-czerwonych. Czterdzieści

piękna

wielkich
i
i

karta

lat pracy K. S

historii Klubu i sportu

w

wyczynów sportowych.

prezes

K.

„Cracoyia**

—

—

.

Ze wzruszeniem patrzyć będziemy na barwy,
sława narastała na naszych oczach, z
pracy kilku pokoleń zawodników. W
skopie wspomnień, zatrzymane na filmie

których

kalejdo
pamię

sylwetki Kałuży, Poznań
skiego, Popiela, Kotapki, Mielecha, Munia, Sy
w ruchu i w walce.
nowca, Gintla i innych, —■
Dla młodszych widzów Opi to
mit
legen
da
Dla nas starszych,
prawie już historia.
to dzień dopiero wczorajszy,
którego obrazy,
bo obrazy naszej młodości przy
najtrwalsze
dni
to
Oni
sławnie
słaniają
następne.
potykali
się z najsilniejszymi zespołami Pragi, Budapesz
tu, Wiedniami Niemiec. Wspomnimy Grunwald
w roku 1918
piłkarski Niemców
Simmering
(Austria) 2:1 w sobotę, i bodaj 1:1 w niedzielę
do przerwy, a 10 bramek po przerwie,
i pił
karskie Psie Pole 9:1 i 8:1 z Germanią (Schwechat). To były przeżycia nie tylko sportowe. Bra
liśmy na widowni, wraz z zawodnikami na zie
lonej murawie, cichy rewanż polityczny na znie
nawidzonym zaborcy.
ci, zobaczymy

znowu

—

—

—

—

—

—

Dla

dla
młodszych widzów to mit i legenda,
najbardziej drogie wspomnienia wzruszeń
sportowych i narodowych.
—

nas

A w wolnej Polsce. Rok 1921. Ujpesti 2:1, Kispesti1:0iwBudapeszciezF.T.C.0:1izM.
T. K. 0:0. A potem Francja, Hiszpania, Dania,
Szwecja, Jugosławia, Bułgaria i daleka Turcja.
Popatrzcie z dumą i uśmiechem na sztandar
naszego klubu. To barwy sławne w całej Euro
pie i niema sławniejszych w Polsce.

tych barwach ulubieńcy nasi uczyli potem
piłkę nożną Warszawę, Łódź, Poznań i
Śląsk. Byli twórcami własnego stylu gry tak
zwanej „Szkoły krakowskiej".
W

'

w

Oni też posiedli najtrudniejszą umiejętność
sportowców,
umiejętność spokojnego zniesienia porażki. Nigdy w dziejach Cracovii, druży
na nie zeszła z boiska,
i nigdy nie szukała po
prawek wyniku na boisku
przy zielonym stoliku. A bywały chwile oczywistej krzywdy.
—

i

—

—

i

Wspomnimy spadek z Ligi- i gremialne wyja
zdy kilkoma pociągami na Śląsk i dó Często
chowy. Triumfalny powrót do Ligi i w następ

nym roku

-—

czwarte

z

rzędu mistrzostwo Polski.

Ale to

przecież dopiero piłka
wspomnieć trzech muszkieterów
iodzie

MARIAN

JABŁOŃSKI

MARIAN

ROŻANKOWSKI

A.

ROŻANKOWSKI

STAN.

polskiej. A potem dziesiątki nazwisk lekkoatle
tów i choćby jeden tylko sukces na miarę eu
ropejską,
wspaniałe zwycięstwo Fjałki w Ber
linie, sercu potęgi sportowej Niemiec. A potem
sekcja piłki ręcznej, bokserska, pływacka, teni
sowa, kobieca, kolarska, kajakowa, narciarska i
tenisa stołowego. Znowu cała falanga nazwisk
reprezentantów Polski we wszystkich konkuren
cjach.
—

mą i uśmiechem i nie

utkany ze zwycięstw z du
wstydźcie się, jeśli wzru

szenie

łzę

Patrzcie

na

sztandar

wyciśnie

wam

z

oka.

X

—

—

gry

HENRYK

—

—

DOMAŃSKI

BOBULA

Prezes K. S. Craconia

pod sztan
zawodnicy
a my
tak, jak to robiliśmy lat 40,
czynni,
zapełnimy widownię i trybuny, aby z dumą i
uśmiechem patrzyć na spadkobierców sławnej
j przeszłości ukochanego przez nas klubu.

WŁADYSŁAW

karta,

gorliwie pracować będziemy
rozwojem sportu polskiego
zoychowaniem młodzieży sportowej.
STANISŁAW ŻUR

W jubileuszową niedzielę skupią się
darem K. S. Cracoyia wszyscy jej

GĘDŁEK

to

nadal sumiennie

Barwy „CRACOVir

STANISŁAW
S.

Craconia

nad

i

dyr. ŻUR

polskiego,
tej

W pracy

.

z

Rochem Kowalskim

na

Musimy
hockeju na

nożna.
w

czele,

wzorem

ambicji sportowej. Musimy wspomnieć piękną
j sylwetkę śp. Frayera, który bohatersko oddał żyi cie przy obronie bezcennych pamiątek kultury

Zycie jednak toczy się dalej. Starsi zawodnicy
ustępują miejsca młodszym, odmładnia się także
i widownia. Ale i Ci nowi żwołennicy klubu ma
ją już własny film wspomnień.
Obecnie
moment

przeżywamy najcięższy bodaj

razem

klubu.

życiu

w

Rozbici

i

rozprószeni

przez zawieruchę wojenną, skupiliśmy się znowu
i widzimy jak garść ludzi pełnych poświęcenia
pracuje nad odbudową zniszczonego przez oku
panta dorobku materialnego klubu.

trzeba zanotować olbrzymi sukces
jednego roku zaledwie
tym razem na
polu organizacyjnym. Nowy zarząd klubu stara
się nawiązać zerwaną nić ciągłości ze sławną
przeszłością, i buduje fundamenty pod nową
chwałę klubu. Nigdy może w dziejach Cracovii
nie gospodarzyło się z takim rozmachem, a rów
nocześnie tak oszczędnie, jak obecnie. A przecież
nowy zarząd z prezesem dyr. Żurem na czele
zrealizował dotychczas zaledwie część swych za
I

znowu

pracy

—

mierzeń.
Ale i

w

sportowym życiu klubu widzimy

wiel

ką, choć dla niecierpliwych zbyt powolną po
prawę. Musimy pamiętać o obozach, z których

powróciło wielu zawodników i o pięciu latach
Jeszcze rok a staniemy na
głodu w Polsce.
przedwojennym poziomie.
—

prze

Ale tylko wtedy godni będziemy wielkiej
szłości klubu, jeśli jak zawsze staniemy solidar
nie pod sztandarem naszych barw.

Wtedy będziemy godni wielkiej przeszłości,
jeśli będziemy kultywować ideały sportowe, we
dług wskazań, jednego z największych wycho
wawców w Polsce
świetlanej pamięci Dra
Edwarda Cetnarowskiego.
W jubileuszową niedzielę skupią się pod sztan
darem K. S Cracovia wszyscy zawodnicy i nowy
zarząd klubu. Z dumą i uśmiechem patrzyć bę
dziemy na barwy, przy których trwaliśmy nie
—

.

zachwianie 40 lat.
Niech

żyje

K. S

.

Cracovia!
Kazimierz

Algę

JABŁOŃSKI

EDWARD

PARPAN

l-szy

7WMS

klubów

z1

jest jędnym najstarszych
Polsce,
jej drużyna piłkarska odegrała w hi
storii polskiej piłki nożnej poważną rolę i musi
budzić szacunek nawet u przeciwników. Już po
wojnie drużyna piłkarska Wisły może zanotować
na
śwoim koncie szereg cennych sukcesów a
czwartkowy
był ich ukoronowaniem. To
wszystko obowiązuje. Drużyna taka winna
być wzorem pod każdym względem a jej wystę
py winny być propagandą tego pięknego sportu.
Mecz wczorajszy był właśnie zaprzeczeniem te
go czego od Wisły oczekiwaliśmy. Trzy kontuzje
bardzo poważne i trzy dalsze lżejsze to o dużo
za wiele jak na mecz przyjacielski i w dodatku
jubileuszowy. Przykro o tym pisać, tym w-ięcej,
że zachowanie się niektórych zawodników Wi
sły nawet w stosunku do własnych kolegów po
zostawiało wiele do życzenia. Więcej wyrozu
miałości dla wzajemnych błędów a wyjdzie to
napewno całej drużynie na korzyść. Niema ta
kiego zespołu na świecie, któremu nie zdarzyła
by się przegrana. W niczym i nigdy nie przynosi
to ujmy klubowi. Uznanie dla przeciwnika jest
jednym z najpiękniejszych cech prawdziwego
sportpwca. Sądzimy, że po dniu wczorajszym w
drużynie Wisły nastąpi otrzeźwienie, i wypadki
podobne więcej się nie powtórzą.
Osobny udział w tym co się działa_przypisać
musimy arbitrowi tych zawodów ob. Bilowi, któ
ry nie potrafił opanować sytuacji. Gdyby jego
^interwencje od początku iąeczu były więcej energiczne a orzeczenia surowsze, byłoby napew
no inaczej.
Wielka szkoda, że tak się nie stało, bo pierw-.
sze 5 minut gry zapowiadało się świetnie i zda
wało się, że zobaczymy najciekawszy mecz w
.

a

w

dzieją wynik
załamuje się

na

Z tą

3:0.

i

kundy

całkowicie

oddaje

przynoszą

(3:1)

ćhwilą drużyna Wisły

A. K. S.-owi, a jej wypady
nie słabo ‘grającym Łyce.

kończą się

Dopiero

inicjatywę
na

wybit

ostatnie

~

Gracza

przebój

i

se-

zasłużoną

bramkę.

—

sezonie.
Wisła

przerwie pojawienie się Artura usprawnia
Wisły i już w 3-ciej minucie Gracz* wykorzystuje niezdecydowanie obrońców A. K. S.-u i
strzela drugą bramkę. Za chwilę bombę (z wol
nego) Giergielą broni wspaniale Mrugała. Kry
stalizuje się lekka przewaga Wisły a A. K. S.
odpowiada tylko wypadami. Jeden z nich przy
nosi wolny, pośredni w polu karnym Wisły, za
ostrą grę, z którego pada czwarta bramka dla
Po
atak

atmosferze

Raszczuk,

w

obronie

—

Komorkiewicz i Salik, w
i Sumara, w ataku KaMatias II, Czajkowski

Majchert, Szmid
zimierowicz, Pierożyński,

i Matias I.
Cracovia:
Rybicki, Gędłek, Glimas, Jabłoń
ski II, Parpan, Jabłoński I, Bobula, Rożankowski I i II, Zbroja i Kator.
Po przerwie Rożankowski przeszedł na

w

pozgeję grającego tylko do pauzy
Łyki. Po
ziom całej jedenastki nie był wiele słabszy niż
we cżwartek.
Niepotrzebnie tylko, szczególnie
do przerwy grano górą co przecież Ślązakom za
Po przerwie pojawienie się
wsze odpowiadało.
w ataku Artura dużo zmieniło na korzyść. Wisła
—

polu była drużyną zupełnie równorzędną a
porażki była jedynie niedyspozycja
strzałowa jej napastników.
Drużyna A. K S .-u to jednolity zespół, którego
najlepszą częścią jest atak. Trójka środkowa Py
tel, Spódzieja i Piątek, to nazwiska znane z naj
lepszej strony jeszcze przed wojną a lewoskrzydłowy Barański, zdobył sobie pięknymi zagrania
mi z miejsca całą widownię. Stylem gry żywo
przypomina dawnego zawodnika Cracovii Szperlinga.
W pierwszych minutach mecz zapowiada się
dobrze. Zmienne, w błyskawicznym tempie pro
wadzone ataki obu drużyn przynoszą szereg cie
kawych sytuacji podbramkowych. W l i-tej mi
nucie Wandas nie trafia do pustej bramki i
otwiera listę pechowych w tym dniu strzelców
Wisły. Za chwilę robi to samo Gracz. Także na
pastnicy A. K. S.-u strzelają nie celnie. W 20-tej
minucie piękny atak A. K S. u i ostry strzał bro
ni pewnie Smolarek. Okres ten to seria błys
kotliwych zagrań Barańskiego, jednak podania
jego są niewykorzystywane i przeważnie stają
się łupem obrony Wisły. W 29 minucie Łyko
w
100% pozycji, z bezpośredniej odległości pudłuje. Za chwilę świetnie wystawiony przez Py
tla Kulik strzela i A. K. S prowadzi 1:0. Atakom
Wisły prowadzonym prostopadłymi podaniami
brak wykończenia, natomiast atak A. K. S .-u przy
nosi w 33-ciej minucie piękną centrę Barańskie
go, którą Piątek zamienia w drugą bramkę dla
swych barw.
Zaledwie w 2 minuty później podwyższa Spow

’

przyczyną

.

-

.

pozy

a jego
cję prawoskrzydłowego,
miejsce zajął
Szeliga.
W Polonii bytomskiej, jak widzimy, gra kilku
zawodników Pogoni lwowskiej, co nadaje tej
drużynie styl gry żywo przypominający Pogoń.
Sugestia była tym większa, że w czasie przer
wy zobaczyliśmy podczas przemówień zawodni
ka Pogoni, popularnego w Krakowie,
Wacka
Kuchara. Jego obecnoćć obudziła serję prze
miłych wspomnień, zaciętych bojów Cracoyii i
Pogoni, w których jednak zawsze panowała na
prawdę sportowa atmosfera. Tak właśnie jak
nieodżałowanej pamięci Kałuża w Cracovii, był
Wacek Kuchar sztandarowym zawodnikiem Po
wzorem
100% sportowców.
goni, a obydwaj

Wacek Kuchar będzie zawsze dla sportowego
Krakowa miłym gościem. Polonii najlepiej
dobała się linia ataku, grająca krótkimi
która właśnie nadaje styl gry
niami,
tycznej drużynie śląskiej. Jeśli praca tej linii
nie dała cyfrowego efektu, to przecież trzeba
pamiętać, że naprzeciw miała ona najlepszą li
nię pomocy w Polsce, popartą w dodatku o do
skonałego Rybickiego W bramce i mającego
swój dobry dzień Gędłka. Pomoc i obrona na
dobrym poziomie. Raszczuk w bramce mógł obronić strzał Bobuli,
z którego
wpadła druga
bramka. Cracovia, wzmocniona już Parpanem
i Jabłońskim I, odnajduje powoli swe oblicze.
Dotyczy to szczególnie okresu gry po przerwie.
Jeszcze tylko w ataku nie dzieje się zbyt do
brze. Z przyczyny braku
zrozumienia wartości
gry zespołowej i niechęci do strzelania,
kie
indywidualne wartości napastników Cra
coyii zatracają się. Sądzimy, że i w tym kierun
ku w niedalekiej przyszłości nastąpi oczekiwa
na
kibiców
przez niecierpliwych
wydatna,
Po przerwie, kiedy do ataku wszedł
poprawca.
Szeliga, dużo się w tym kierunku poprawiło.
Słabo w tej linii zagrał na skrzydle młodziutki
tracił głowę,
Kaczor, który w zdenerwowaniu
Mimo to ma on jednak przyszłość przed sobą,
zawodach
występ jego jednak w poważnych

po
poda
sympa

przedwczesny.

.Wszyscy

kro

Wiślaków

Na wysokich masztach łopocą biało-czerwone
Hagi. Szumią radosnym gwarem wypełnione p0
brzegi trybuny.

Dziś święto Crącovii. Mimowoli biegnie myśl
do czasów odległych,
okresu z przed lał 4G-tu,
do parku Jordana, ciasnych studenckich mun
durków i pierwszych sportowych emocyj.
40-ci

przez 4

3:1

(Bytom)

(1:1)

z

„Wisły** życzy „Crac<wii“

'

Chociaż deszcz nie pada,

Anglia—Ameryka

w

Że mamy ■
urodzaj

Na

jubileusze.

Wpierw „Wisła"

—

dziś

znowu

amatorskim 10:6

pię
Bry

Londynie w Wembley, zakończył się
sięstwem Anglii w stosunku 10:6.
w

Największy pływacki

basen

zwy-

kryty

W Koszalinie istnieje najdłuższy na Pomorzu
Zachodnim i w całej Polsce basen pływacki
kryty. Posiada on. 50 m długości, nowoczesne
urządzenia i nieuszkodzone hale. Na razie ba

przez wojsko, jednak w niedłu
czasie ma być przekazany właściwym wła
dzom i oddany do użytku.

zajęty jest

sen

gim

Sportowcy

wi

odbudowę Warszawy

na
„Związkowiec",
Sekcja motorzystów RKS
wpłacjła przed kilku dniami przez swoich de
na fundusz odbudo
legatów kwotę zł. 10.000
wy stolicy. Sekcją wzywa inne kluby motocy
klowe w całej Polsce do popierania tego celu
drogiego sercu każdego Polaka, a prawdziwego
sportowca w szczególności..

hyper kombinacjami na polu karnym
przeciwnika, I w tym wypadku po przerwie na
stąpiła poprawa. Całą zasługę końcowego rezultatu należy przypisać linii pomocy,
która
mimo ciężkiej pracy destruktywnej pchała ustawicznie własny atak naprzód,
zasilając go
s
dobrymi piłkami. Właściwy swój poziom także
i ta linia odnalazła raczej po przerwie. Gędłek
Zarząd sekcji motorzystów RKS „Związko
odzyskał dawną szybkość, dzięki czemu potrafił wiec" wzywa wszystkich członków do obowiąz
pewnie likwidować groźne ataki przeciwników. kowego stawienia się w klubie, Rynek Gł. 34
Rybicki, jak zawsze
niezawodny. Przy strze celem' odbioru bezpłatnej asygnaty na benzynę
lonej bramce nie miał nic do powiedzenia. Am na Zjazd plakietowy do Zakopanego na Zielone
bitnemu Glimasowi brak opanowania nerwowe
Święta. Zgłoszenia do środy 5 bm. włącznie,
wraz z nabraniem
go.
Przejdzie to jednak
woblec konieczności zapewnienia kwater w Za
odpowiedniej rutyny.
kopanem.
Pierwsze kilkanaście minut to pojedynek ata
Mistrzostwa Polski w boksie
ku Polonii
z
która
defensywą Cracoviaków,
Zgodnie z postanowieniem referendum, do
ciężko pracuje. W ataku jubilatki nic się nie
klei, podania szwankują, a na oddanie strzałów kończenie mistrzostw indywidualnych Polski w
'

•—

Jubilaci nowi:
Dni -sportu

Kraków

hasłem

pod
swej „Cracovi"!

—

—

Nikt tych życzeń pewnie
Nie weźmie za złe mi: ■
Wygrywajcie zawsze"'
na remi
Lecz z „Wisłą"
—

—

—

—

s...

BB.

Kto

będzie mistrzem

dniu mistrzostw Polski w
szczypiórniaku żeńskim rozegrano 6
Na ogół zwyciężli
nych programem spotkań.
faworyci. „Zjednoczone" rozprawiło się lekko z
AZS-em krakowskim,
Cracovia uległa akademiczkom warszawskim,
a
„Zryw" wygrał z
Wartą. W meczach popołudniowych jedyną nie
spodzianką było wysokie stosunkowo zwycięstwo „Zrywu"
(Łódź) nad kandydatem na tnistrza AZS-em Warszawa,
Klęski bowiem obu
W

'

sobotę

w

drugim

przewidzia

drużyn- krakowskich, a to Cracoyii w spotkaniu
ze
„Zjednoczonymi" (Łódź) i AZS (Kraków) z „Wartą" były do przewidzenia. Druży
nie
ny krakowskie, pozbawione konkurencji,
trenujące w ogóle, względnie trenujące na ty
dzień przed mistrzostwami, nie mogą, rzecz ja
sna.
dorównać doskonale postawionym techni
cznie, a przedewszystkiem kondycyjnie, zespołom
zamiejscowym. Mistrzostwa obecne są najlep
szym dowodem, że w sporcie bez pracy, bez tre
ningu nie dojdzie się do żadnych rezultatów.
Wyniki spotkań przedpołudniowych przedsta
wiają się następująco.
ZJEDNOCZONE

(Łódź)-AZS (Kraków)
(5:0)
Jedna z najlepszych drużyn turnieju odniosła
bez wysiłku wysokie zwycięstwo nad zespołem
ikadem < zek
krakowskich
podziar>k orzewa
a bogatym
żały cały czas
tupem bramkowym
podzieliły się: Białkowska 5. Cichomska 3 Ma*
tysanka 2, Broniewska i Wróblewska po jed
nej. Najlepszymi w zespole zwycięzców były

—

w

kowska
o

honorowy punkt uzyskała Patrzynkontow-3 Wy
Głażewska iróżniły się w drużynie łódzkiej
Gruszczyńska, w Warcie Łojowa i Patrzykonto-

piłce ręcznej pań

bramkarka
w

klasę

Przybylska
ataku.

W

oraz

.

Biał

AZS-ie, który ustępował

drużynie łódzkiej,

Mainińska i Pudłówna.
brze ob. Szeremeta

AZS

Cichomska i

najlepiej

wypadły

Sędziował bardzo

do

5:2

(Warszawa)-CRACOYIA
(4:1)
Zwycięstwo akademiczek nie przyszło zbyt
łatwo. Cracovia bowiem zagrała ten .mecz du
żo lepiej niż ostatnio, a okresami w grze w po
lu była niemal równorzędnym przeciwnikiem.
Gorzej było ze strzałami, na który nie mogła
się zdobyć żadna z napastniczek białoczerwony.ch Drużyna AZS-u, którego najlepszymi zawo

dniczkami są Kamecka, Jaźnicka i Kwaśniewska,
wykazały natomiast dobrą dyspozycję strzałową.
Bramki dla drużyny warszawskiej zdobyły: Ka
mecka 2, Jaźnicka 3 Dla Cracoyii: Piotrowska
i
Szryniawska. Najlepiej wypad.ły w drużynie
akademiczek Jaźnicka, Kwaśniewska i Kamec
ka (ta ostatnia została na kilka minut przed
końcem-

boiska za brutalną grę). W
usunięta
Cracoyii wyróżniły się doskonale broniąca Wędrychowska oraz Hartwichówna i Szostakowa.
Sędziował ob. Eime.
z

12:0

KS

ZRYW

mieści

których

się wią.

dziesiątki lat.

(Łódź)—WARTA 3:1 (2:0)
Przez cały czas spotkania przeważała druży
tia łódzka górująca nad Poznańiankami szybko
ścia i lepszą
dyspozycją .strzałową
Drużyna
Warty wykazuje jeszcze poważne braki, jeśli
chodzi o zagrania taktyczne. Bramki dla Zrywu
zdobyły Głażewska 2 i Łukasik 1, dla Warty

Dwie
nich

rzeczy

to

boksie odbędzie się w Łodzi. Dokładny termin
usiali ŁOZB.
W myśl decyzji Nadzwyczajnej

boksie

LONDYN (PAP). Międzypaństwowy mecz
ściarski amatorskich reprezentacji Wielkiej
tanii i Stanów Zjednoczonych A. P., rozegrany

‘

Jednak stwierdzić muszę,

w

—

.—

Kibic

długich lat,

ksza część historii naszego spoitu.
Lata, przez
które przewinęły się tysiące twarzy, setki gra.
jących drużyn. Wiele zmieniło się w Cracoyii

—

razem

oddaniem strzału i denerwowali

z

kilku

—

—

jeszcze

Cracovii

—

—

zwlekali
dzów

Wisły,
Wysiłkom

z

jubileusz

pozostały niezmienne. Jedna
barwy klubu, dumne biało-czerwone
barwy, jakżeż symboliczne, zwłaszcza w cza.
Bo barwy Cracovii, to zarazem
saeh niewoli,
nie można się było doczekać.' Obustronnym ata
barwy Polski. Przyznać trzeba, że nosi je Ctakom brak wykończenia i dopiero 23-cia minuta covia god9e przez lat 40. Od chmurnej Szwecji,
do gorącej Hiszpanii, od dalekiej Turcji do bil.
przynosi ąrożny atak Polonii, lecz bomba Matiasa II-qo
trafia w poprzeczkę a dobicie Matiasa skiej Czechosłowacji wędrowała drużyna Craco
I-go przechodzi ponad bramką. W 29-ej minu yii, rozsławiając wszędzie imię polskiego -pot.
cie po kombinacji Bobula—Różankowski I-szy— tu, spełniając rolę na/znakomiszego ambasadora
Różankowski Il-gi pada
pierwsza bramka dla Polski.
Cracoyii. Następują okresy zmiennej przewagi
A atuga niezmieniona, mimo upływu lal 40,
jednak ataki obu stron są za mało energiczne. cecha Cracoyii? To wysoka strona moralna klu
41-sza minuta przynosi wyrównanie ze wspania
bu, klubu, który zarówno na boisku, jak i poza
łego strzału Kazimierowicza. Jeszcze w ostatniej nim szedł zawsze prostymi drogami do celu,
minucie ma Różankowski I-szy okazję do pod
który ambicję swą i dumę cenił ponad wszystko.
wyższenia wyniku, jednak Raszczuk zdążył w oMocniej biją serca tych, którym dziś przy,
statniej chwili wybrać mu piłkę z pod nóg, przyczem uległ przypadkowej
padł zaszczyt wdziania białoczerwonej koszulki.
kontuzji.
Po przerwie obraz grv zupełnie sie zmienia.
Jaśnieją uśmiechem twarze działaczy i sympa.
Przestawienia w drużynie Cracovii
tych, co śledzili te długie 40
wychodzą tyków klubu,
a
Szelidze udaje się lat rozwoju Cracoyii.
tym razem na korzyść
powiązać akcje ataku. Napastnicy Cracoyii za
Napewno, gdy na boisko wkroczą defilujące
częli nareszcie strzelać i choć celność nie była drużyny, gdy biel i- czerwień koszulek zmiesza
imponująca, jest to dobra wróżba na przyszłość. się z zielenią boiska, napewno niejedna łza ra
Zmienne szybkie ataki obu stron składają się na dości i wzruszenia
paclnie na ziemię. Nie wstydź
obraz ładnej gry. Dalsza bramka dla Cracoyii cie
się! Łzy te, to dowód przywiązania do klu
pada z dalekiego strzału Bobuli. Ataki Polonii bu, to stwierdzenie przynależności do wielkiej
są bardzo groźne, lecz Gędłek w ostatniej chwi
sportowej rodziny, jaką tworzy Cracovia.
li skutecznie interweniuje. Obserwujemy teraz
Dziś, ze wszystkich stron Polski płyną życze
okres pięknej arv, piłka chodzi od noqi do nogi.
minuta
18-ta
przynosi celny i piękny strzał nia dla Cracoyii. Dołączamy się do nich i my.
Różankowskiego Ii-go i trzecią bramkę dla Cra Wierzymy, że Cracovia, chluba naszego miasta,
coyii. Ten sam ąracz na 5 minut przed końcem chluba Polski nigdy nie zniży wysokiego lotu.
Że tak, jak przed laty 40 rozpoczynając życie
ma
doskonała okazie do podwyższenia wyniku,
lecz tym razem z dwóch metrów fatalnie przesportowe w Polsce,
doprowadziła go do roz
tak i teraz, po pożodze wojennej pt>‘
kwitu
strzeliwuje.
prowadzi dzieło odbudowy naszego sportu ku
Widzów około 9 tysięcy.
MTchwale Rzplifej.
Sędzia ob. Pryk nie miał swego dnia.

wyso

jest

Artur

przestrzeliwuje
zmierzającym za
wszelką cenę do poprawienia wyniku stoi na
przeszkodzie Mrugała, który wspaniale wyłapuje
wszystkie strzały.
Cały mecz prowadzony był w żywym tempie,
obfitował w szereg pięknych zagrań i ciekawych
pozycji i zupełnie niepotrzebnie obraz interesu
jącej rozgrywki zepsuty został przez wprowadze
nie pierwiastka ostrej gry przez kilku zawodni
ków Wisły. Sędzia ob. Bil bardzo słaby.

ten

pomocy

składzie identycznym jak
we czwartek, z tym, że Artur zagrał dopiero po
przerwie, a zastępujący go I^landas przeszedł na

wystąpiła

ataku
ków.

prowadzony był w krańcowo od
prawdziwie przyjaciel
sko. Dwie kontuzje były zupełnie przypadkowe,
i nie obciążają niczyjego 'sumienia.
Polonia
wystąpiła w składzie: w bramce
Mecz

Na

prze

Cracovia—Polonia
miennej

jed

A. K. S. -u
Ataki Wisły są bardzo groźne
nak jej napastnicy nie mogą zmusić Mrugały do
kapitulacji. Natomiast w 28-ej minucie atak A.
K. S.-u przynosi piątą bramkę strzeloną przez Ku
lika. Gra na chwilę się wyrównuje a piłka
nosi się błyskawicznie z jednej połowy na dru
gą. Końcowe 10 minut, należy z' owu do Wisły.
W* 40-ej minucie po ładnej akcji lewej strony
.

Wisła 5:2

(Chorzów)

T. S Wisła

.

Nr. 84

S■»ORT
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Sir,

wa.

Sędziował dobrze ob. Twardo.

Zawody popołudniowe rozpoczął

mecz

KS ZJEDNOCZONE (Łódź)-CRACQVIA
6:1 (2:6)

Komisji Odwoławczej urzędującej na mistrzo
stwach, walczyć będą: Sobczak (Poznań)—Pie
niążek (Kraków), oraz Kolczyński (Warszawa)Bednarz

(Pomorze).

Kurpesa zwycięża
Na stadionie
3.000 m odbył

w

biegu

na

przełaj

trasie około
Bydgoszczy
się tradycyjny bieg na przełaj
zorganizowany przez Redakcję „Ilustrowanego
Kuriera Polskiego"' Do biegu zgłosiło się 175
Polski.
zawodników z 35-ciu
klubów z całej
I-sze miejsce w biegu zajął Kurpesa (ŁKS Łódź)
w czasie 8:28,8, II-gie miejsce zajął Wasilewski
Czesław (OM TUR Włocławek) w Czasie 8:39,
III-cię Dzwonkowski .(KS „Zryw" Włocławek).
Zespołowo zwyciężył HKS Bydgoszcz. Wszyscy
zawodnicy biorący udział w biegu otrzymali
pięknie wykonane dyplomy oraz żetony pamiąt
kowe z okazji 600-lecia m. Bydgoszczy,
na

w

Międzynarodowe zawody zapaśnicze
A. K Hellas. Morawska
.

Ostrawa, mistrz Moraw

zapaśniczy z drużyną RKS Lega
Kraków w poniedziałek, 3 czerwca br. w sali
Domu Kultury MO przy ul. Kremerowskiej-Bocznej o godzinie 18 (6 wieczorem). Drużyna RKS
Legia po szeregu pięknych zwycięstw z drużyny
mi krajowymi będzie miała sposobność zmierze
nia się po raz pierwszy po wojnie z zapśnikanii
zagranicznymi. W składzie drużyny Legii wystą
pią zawodnicy: Gibas. Rychta, Rusek. Gross, Ra
doń, Bajorek i Nigryn, co daje gwarancję ambit
nych j na wysokim poziomie stojących walk W
powyższym spotkaniu.

rozegra

mecz

-

*
uzyskała Skawińska.
Wyróżniły się
drużynie Warty Sekulanka i Łojowa, w
AZS-ie Mamińsita i Jacynianka.

demiczek
w

Sędziował ob. Mochnacki.
sobotnim było spotkania
Ostatnim meczem
2-ch pretendujących do tytułu mistrza drużyn,
a

to:

,AZS (Warszawa)—KS ZRYW (Łódź)
1:5 (1:3)
Mecz zakończył się po ostrej, niemniej jedy
zasługu
nak na poziomie
r______ stojącej grze zasłużonym zwynapastnicz cięstwem drużyny łódzkiej. AZS warszawski
wypadł słabiej niż ostatnio i ustępował wyra-,
potra żnie drużynie Zrywu, zwłaszcza strzałowo i *
starcie do piłki. Łodzianki, grając szybko, raz
fią wyjść na pozycje,
ą zdobytą piłkę tracą
raz
stwarzały niebezpieczne sytuacje pod
szybko w
nieproduktywnych kombinacjach 'po
wszerz boiska. Po pauzie wzrasta przewaga Ło
bramką AZS-u Wynikiem ostrej gry są częste
Bramki
zawodniczek.
dzianek,
czego rezultatem jest zdobycie dal kontuzje (poszczególnych
szych 4-ch bramek. Najlepiej zagrały w druży dla Zrywu zdobyły: Głażewska 2, Jeżewiczówńa 2 i Gruszczyńska 1. Dla AZS-u honorowy
nie Zjednoczonych Cichońska i Białkowska, w
W zespole łódzkim
Cracovii
wyróżniła się Nowakówna i Hartwi- punkt zdobyła Kamecka.
Bramki dla Zjednoczonych zdobyły:
chówna.
najlepiej zagrały Głażewska i Gruszczyńska,

Cracovia w pierwszej
połowie stawia opór
doskonale zgranym i dysponującym
mocnym
strzałem Łodziankom. Na wyróżnienie
ją w tym' okresie dobrze grające formacje obronne Cracovii, skutecznie kryjące
ki łódzkie. Atak natomiast Cracovii gra bardzo
słabo, poszczególne jegp zawodniczki nie
.

„__________

.

_

.

Matera 2, Białkowska 2 i\ Cichońska 2.
wał ob. Twardo.

KS WARTA

Sędzio

(Poznań)—AZS (Kraków)
7:1 (3:1)
Mecz zaczął
bowiem
się dość sensacyjnie,
AZS uzyskał pierwszą bramkę i przez pewien
Okres był zupełnie
równorzędnym przeciwni
kiem dla Warty Po-tych fednik „bohaterskich"
akademiczki
wyczynach
opadają na siłach i
mimo ofiarnej i ambitnej gry ulegają .wysoko
Bramki dla Warty strzeliły
zespołowi Warty,

AZS-ie Jaźnicka i Kwaśniewska. Sędziował do
brze ob. Eberhadt.
Po dwóch dniach rozgrywek w tabeli proWS'
dzą drużyny „Zrywu" i „Zjednoczonych", mając
po jednym straconym punkcie,
przed AZS'e0
Warszawa, Wartą Poznań, Cracovią i AZS-e®
Walka o tytuł mistrzowski
Kraków.
gnie się zapewnie miedzy obu zespołami łódzki
mi Trzecie miejsce przypadnie prawdopodobni®
drużynie warszawskie: na czwartym uplasować

rozstrzy

,

się powinna poznańska Warta,
piąte zajni>e
Cracovia, szóste AZS Kraków. Dziś, w niedzie
Sekulanka 2, Kowalska 2, Grabowska, Józefiak lę, odbędą się ostatnie decydujące o zdobycia
i Łojowa po jednej. Honorowy punkt dla aka- i tytułu mistrzowskiego zawody.
(to.) i
'

’‘

-

..................

.
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Str,

KRAKOWA

1

SPRAWY NASZEGO MIASTA
i

Ca, ądzie i kiedy
TEATRY
TEATR

MIEJSKI

„Icb

[
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DaR premiera

KRAKÓW (PAP).

ufundował

drugą

na

dotację
z

kolei

Premier

Osóbka-Morawski
100 tys. złotych
stołówkę dla studentów kra
w

wysokości

Stołów

kowskich wydziałów politechnicznych.
ka ta przeznaczona jest dla słuchaczy,

czających

wykłady

w

obrębie

t.

uczęsz

zw.

Ole-

W jej uroczystym uruchomieniu wzięli
Rektor Akademii Górniczej prof. W
prorektor Akademii Sztuk Pięknych

ąłndrów.
'udział:
'

na

.

Goetel,
prof. Pronaszko, delegaci organizacji młodzie
żowych oraz liczna rzesza studentów z zarządem
Bratniej Pomocy na czele.
Prezes Bratniej Pomocy wygłosił przemówie
nie, stwierdzając, iż młodzież studiująca na te
renie krakowskich wydziałów politechnicznych'
cieszy się stałym poparciem premiera OsóbkiMorawskiego.
Doceniając szczególnie trudne
położenie materialne studentów, premier nie
szczędzi dtotacyj, gdy chodzi o ich najżywot
niejsze interesy.
Następnego dnia rektor. Szyszko-Bohusz za
prosił gości, uczestniczących w otwarciu stoŚówki na Oleandrach oraz grupę dziennikarzy
M Wawel, gdzie mogli oni osobiście stwierdzić
ilsorzyści, wynikające dla wydziału ąrchitektury, z racji umiejscowienia go właśnie na Wa
welu. Goście zwiedzili obszerne pracownie krestarekie, sale wykładowe oraz zapoznali się z
pracą studentów architektury, którzy mogą bez
pośrednio na miejscu zaznajamiać się z arcydsńtełami architektonicznymi.

Ketonie letnie

-

zdrowie

pra
po
współpra

ssując komitety, zajmujące się wyłącznie
syskiwaniem funduszów na kolonie letnie
młodzieży.

Jeszcze P. P. O. K.
KRAKÓW (PAP). Studenci krakowscy

po
dia

wydzia

politechnicznych,

wprowadzając
życie
masowej subskrypcji
Pożyczki Odbudowy Kraju przez młodzież aka
demicką, zadeklarowali dotychczas na ten cel
ponad 16 tysięcy złotych. Równocześnie słucłiacze Akademii' Górniczej
opodatkowali się według stawek stosowanych przy subskrypcji przez
rzucone

w

przez siebie hasło

studentów Politechniki.
*
%
Dywizja piechoty im. Bartosza Głowackiego
subskrybowała PPOK w wysokości 1 miliona 500

tysięcy złotych, wysuwając się na pierwsze miej
sce spośród jednostek wojskowych okręgu krakowskiego.

75

wagonów pszenicy

KRAKÓW (PAP).

Kraków
UNRRA 277

dla Krakowa
otrzymał

w

maju

żywno
pszeni
przy

dostaw
wagonów
ści, w czym 75 wagonów przypadło na
cę, zaś 17 zawierało mąkę. Poza tym m. in.
było 10 wagonów używanej odzieży i 2 wagony

b.

r

.

z

mydła.

Podstawy odbudowy
KRAKÓW (PAP). Miejskie Zakłądy Ceramicz
ne

w

Krakowie

w

ostatnich

dwóch miesiącach

uruchomiły produkcję wapna i cegieł oraz ka
mieniołom. Produkcja wapna skalistego wynio
sła blisko półtora miliona kg, cegły maszyno
wej ponad 200.000 sztuk. Sprzedano blisko
800.000 kg wapna skalistego.

Powstaje Rzemieślniczy
Spółdzielczy

Bank

KRAKÓW,

(h). Istniejący od jakiegoś Iczasu
projekt zorganizowania Rzemieślniczego Banku
Spółdzielczego w Krakowie, nabiera realnych
konturów. Jak dotąd rzemieślnicy indywidualnie
korzystali z kredytów w różnych bankach. Kre
dyty te musiały być zagwarantowane w sposób
przewidziany przez banki, a nader niedogodny
dla szerszych warstw rzemieślniczych, zwłaszcza

CO

SŁYCHAĆ

STARY

ważna dla świata pracy sprawa

będzie

nowym
tak

OSTATNIE
PRZEDSTAWIENIA „PINOKIO".
W niedzielę, dnia 2 czerwca 1946, godzina 11.15,
teatr RTPD Wesoła Gromadka
odegra
ostatni raz. bajkę dla dzieci „Pinokio". Doskona
ła gra artystów,
udział orkiestry
zapewniają
dzieciom beztroską zabawę.
URZĄD INFORMACJI I PROPAGANDY WOJ.
KRAKOWSKIEGO
zawiadamia wszystkie Za
kłady Pracy na terenie m. Krakowa, które
szcze nie wysłały
swych delegatów na 5-dnioże nowy kurs rozpoczyna się dnia
wy kurs,
3 czerwca o godz. 8 rano w sali „Domu Kultu
ry" przy ul. 1 Maja 1 {dawniej ul.

że

wzorowo

przed

przeprowadzona.

Wdzięczność

dla Matki

„Domu Dziecka" przy ul.
Żuławskiego, odbyła się w dniu wczorajszym
uroczystość, zorganizowana przez kierownictwo
przedszkola w tym celu, by dzieci przedszkolarskie, rekrutujące się przeważnie ze sfer nieza
możnych, mogły złożyć swoim matkom skrom
ne
upominki, wyrażając wdzięcznóść w dniu
ich święta. Przybyłych rodziców powitają kie
rowniczka przedszkola p. Uziębłowa, podkreślaW

Cx9§ „Naprzód"

Wina

ma

leży

Dunajew

TUB-o

letu
TEATR

Jana

godz.

—

G.

Loli”

•

—

nieregularnośęi przybywania transpor
repatriantami ze wschodu do Krakowa.
Zainteresowani faktycznym stanem rzeczy, in
formujemy się u źródła,' a więc, w DOKP Kraków.
W świętle tych objaśnień rzeczywistość przed
stawia się inaczej.
za

Pociąg z Przemyśla do Mysłowic idzie 18
godzin. Ewentualne opóźnienia na trasie dyrek
cji krakowskiej moqą się wahać w granicach
30—40 minut. Trzeba stwierdzić, że najczęstszym
powodem tych opóźnień bywa przetrzymywanie
transportu na punktach dożywiania PUR-u
Przedstawiciel PUR-u we Lwowie anonsuje przy
bycie każdego transportu, nie biorąc pod uwagę
opóźnień na terenie dyrekcji lwowskiej. Tu tkwi
przyczyna, dla której pociąg awizowany w go
dzinach popołudniowych, jak ten,
o
którym
wspomina artykuł, przybywa dopiero nazajutrz
rano
do Krakowa.
Było by wskazane, ażeby
przedstawiciele PUR-u awizowali pociągi z Prze
myśla w porozumieniu z krakowskimi władza
mi kolejowymi. Wówczas nie było by nieścisłych
informacyj, które w pismach ukazywać się nie
powinny, ze względu na szeroki zasięg prasy.
Od przedstawiciela PUR-u we Lwowie
zależy
również skład wagonów w transporcie. Otwarte
jvagony, z których był zestawiony wyżej wy
mieniony pociąg, znalazły się tam właśnie dzię
ki niedopatrzeniu przedstawiciela PUR-u, który
zgodził się na załadowanie ludzi do wagonów
otwartych, na co zgodzić się nie należało. Dłu
gie przestawianie wagonu w Krakowie zależy
nie tylko od „korka" na terenie dyrekcji kato
wickiej, ale w pierwszym rzędzie od PUR-u Jest
wiadomym, że większość pociągów z repatrian
tami, przybywających po tarze szerokim, zostaje na terenie dyrekcji katowickiej, bądź też wro
cławskiej przeładowana do wagonów normalno
torowych. Dyrekcja krakowska chcąc- ulżyć zagwożdżonym przez masowe przyjazdy repatrian
tów, dyrekcjom sąsiednim,
zorganizowała na
swoim terenie przeładunek tych transportów,
które i tak musiały by być na terenach sąsie
dnich dyrekcji przeładowane.
Niestety, repa
—

.

.

chcą się na naszym terenie przełado
wywać. PUR, zamiast przeprowadzić akcję utrianci nie

świadamiającą wśród repatriantów, utwierdza
ich w tym niesłusznym uporze. I tak np. w cią
gu ostatnich 3-ch dni dyrekcja krakowska pod-

W HARCERSTWIE

19:

„Nowa
Shawa,

Bernarda

(Bocheńska 7)

ZZK

—

komedia

15 .30

godz.

Zbierz-

H.

Występ reprezentacyjnego

ba-

GROMADKA
dla

Jfr

20.30:

—

6)

komedia

WESOŁA

RTPD.

bajka
'„Pinokio"
dreewna.
(Przedostatni raz).

11.15:

(kino

dzieci

z

Scala)

chło

o

KINA
Scala:

1

„Muzyka

miłość*’.

Wanda:

„Aktorka".

Świt

Uciecha:

„Nieuchwytny Smith'*.
„Zaczarowany świat".
Sztuka: „Było icb dziewięciu".
Apollo
*
Gdańsk: „Książę i żebrak"
Wolność: „Kutuzow".
—

Warszawa:
—

.

RADIO
Na

dzień

3

1946

(poniedziałek)
Transmisja programu ogólno
polskiego.
Odczytanie programu lokalnego n>
dzień bieżący. 7.10: D. c transmisji programu ogólno
polskiego. 11.30: Kronika krakowska. 11 .50: Chwila
muzyki. 11 .57: Sygnał czasu i hejnał. 12 .052 Odczyt
dr Jana Dąbrowskiego prof. U. J. pt. „Walka.o linią
Qdry". 12.20: .Transmisja programu ogólnopolskiego.
14.40: Audycja słowno-muzyczna w oprać. Wł. Fabry.
Tito Schippa (tenor).
15: 40-lede Klubu Sportowego
Cracovia
pióra red. St. Habzdy. 15.10: P. Czaj
kowski:
Serenada na
orkiestrę smyczkową (płyty).
15.35:
Art.
t
p.
„Instytut francuski w Krakowie"
w oprać, mgr.
J. Tuwana. 15 .42: Chwila muzyki. 15.45:
Kwadrans
Biura
Studiów.
16:
Transmisja programu
ogólnopolskiego. 16.55: Poezje J. A Fraslka. Omó
wienie H. Wielowieyskiej. Recytuje A. Wichura. 17.10;
Transmisja programu ogólnopolskiego. 19: Trzeci kon
cert historyczny muzyki polskiej
w
opracowaniu prof.
dr Zdzisława Jachimeckiego. Wykonawcy:
Nina Sto
kowska
(I skrzypce), Karol Teutsch (II skrzypce),
Czesław Muszański (altówka), Jerzy Przystał (wiolon
czela). Zwiększony zespół wokalny Rozgłośni Krakow
skiej pod kier. Mieczysława Kryńskiego. 19.30: D. c

Godz. 6:

czerwca

Pieśń

poranna.

r.

6.45:

7.05:

.

po stronie PUR’

z

—

-

stawiła wagony

kryte pod transport Nr. 82, 294,
repatrianci nie przeładowali się. Transport
nr.
86 przybył 1. 6. o godz. 3,05, a dyrekcja
katowicka odmówiła przyjęcia go, aż do godziny
18-tej. W rezultacie transport ten stał na stacji
w Krakowie 15 godzin i stać będzie jeszcze na
terenie
dyrekcji katowickiej przed przeładun
kiem minimum 6 godzin. W ten sposób 21 godzin
pracy wagonów zostało stracone dla kolejnic
twa w czasie, kiedy praco-godzina każdego wa
gonu jest niezmiernie ważna dla gospodarki kra
jowej. Jeśli do tego jeszcze dodać czas, w- któ
rym nadaremno stało 50 krytych wagonów na
terenie stacji Kraków, oraz stracony czas tychże
krytych wagonów normalno-torowych na tere
nie dyrekcji katowickiej,
to będziemy mieli
a przynajmniej 40 godzin stra
w sumie nie 21
conych dla 50 wagonów. Jest to czas potrzebny
dla przejazdu transportu złożonego z 50-ciu wa
gonów z Mysłowic do Przemyśla i spowrotem.
Słusznym więc było by, ażeby PUR prowadził
dokładną ewidencję transportów przeznaczonych
pod przeładunek. Następnie w porozumieniu
z dyrekcją krakowską PUR winien zorganizować
na terenie tejże dyrekcji, przeładunek tych trans
portów, których dyrekcja katowicka nie jest
w stanie
przyjąć na szerokim torze.
a

.

.

X TAK
transmisji programu ogólnopolskiego. 20 .45:
„Glosy
poetów" 21: Muzyka wieczorną (płyty). 21 .20: Przegląd teatralny Z. Leśnodorskiego. 21 .35: koncert re
klamowy. 21 .55: Odczytanie programu lokalnego na
dzień następny.
22:
Transmisja programu Ogólnopol
skiego. 22.30: Kąncert życzeń. 23: D. c. transmisji
programu ogólnopolskiego.
.

Najciekawsze audycje w dniu 2 czerwca (niedziela). Godz.
11.20: Piotr Czajkowski: Symfonia Nr IV. 21: „Wieś
słucha"
w
programie: Artystyczna pieśń ludowa
w
wykonaniu Z. Wiinsch-Pawlikowskiej (sopran), N
Stokowskiej (skrzypce), F. Bieńka (tenor) i Mi Krzyńskiego (słowo wiążące). 21.20: „Ze śmiercią na ty"
poezje obozowe M. M Borwicza.
—

.

—

.

„POLSKA MUSI BYC WOLNA
OD TYRANII
KRAKÓW.

W dniu 30 maja br. odbył się w
„Apollo" w Krakowie III Wojewódzki
Zjazd delegatów kół Stronnictwa Ludowego.
Na Zjazd przybył z Warszawy delegat Na
czelnego Komitetu Wykonawczego Stronnictwa
Ludowego o.b Kaczocha.
Zjazd miał charakter czysto wewnętrzny bez
zaproszonych gości, jak to jest we zwyczaju w

kinie'

.

KAINÓW**

Zjazd wybrał nowy zarząd wojewódzki:
Dr Putek Józef, min. Poczt i Telegr.
został
wybrany honorowym prezesem i następnie Za
rząd Wykonawczy w osobach: Blak Józef z My
ślenic

prezes, Rusin Jan

—

zes, Tabor

Jan

z

z

Miechowa

Wadowic

—

v

—

v -prezes,

KRAKÓW (h).

Przy wyliczaniu wojennych HARCERSTWO MĘSKIE
Nie tracąc z oczu swego zasadniczego celu
moralnych, zazwyczaj na pierwszym miej
scu
stawia się rozbicie rodziny. Nawet tam, jakim jest wychowanie dobrego człowieka, har
gdzie rodzina nie była prze? wypadki wojenne cerstwo kładzie akcent na wytworzenie, dobrego
rozdzielona, nie mogła ona, ze względu na cię współżycia między harcerzami. Ściera ono wszel
żki klimat moralny tych lat i trudne warunki kie różnice klasowe zbyt często zaszczepiane
materialne dać młodemu pokoleniu tego, co mu przez
dom rodzinny.
Wytworzenie dobrego
się w fazie rozwoju słusznie należy. Dziecko współżycia, zgrania się w gromadzie, sprzyja
wojenne jak i młodzież wojenna nie znajdowa ogromnie okres wiosenno-letni, czas wycieczek.
ła w domu ani beztroski ani możliwości odpo Obecnie występuje nasilenie przygotowań do
wiedniej zabawy ani właściwego kierunku wy obozów letnich, do wędrówek drużyn. W okre
chowawczego. Szkoła wojenna nie spełniała swo sie letnim chłopcy zyskują największą' ilość sto
jego zadania; poważnie ograniczona, narzuco pni harcerskich i sprawności.
Czytanie map,
nym przez okupanta programem, często wysie
orientacja według mapy, robienie szkiców, a
dlona z własnego budynku, nieopalona, z uszczu wreszcie pionierka mająca największą rolę w
plonym i nie zawsze fachowym, źle opłacanym życiu obozowym obejmująca budowę kuchni,
personelem, prześladowanym przez okupanta, nie prycz, budowę mostów równego rodzaju. Spraw
mogła sprostać najbardziej zasadniczym swym dzianem zyskania stopni jest bieg harcerski. Jest
zadaniom: niedostatecznie nauczała i niedosta to wycieczka półdniowa, względnie dłuższa, pod
tecznie wychowywała młodzież. Ani rodzina, ani czas której harcerz musi wykonać pewne fun
szkoła w pierwszej fazie powojennej do normy kcje. Z pionierki np. rozpalić ognisko, ugoto
jeszcze nie powróciły. Dlatego widząc jak wobec wać posiłek, z terenoznawstwa tropić znaki. Ga
tylu braków, młodzież wymyka się spod ich wędy przy ognisku mają swą tradycję. Obecnie
wpływów, obie instancje chętnie widziałyby już odbywają się biegi harcerskie.
trzecią, która Chciałaby i umiałaby młodzieżą
Akcja letnia. Każda drużyna stara się g ekwi
pokierować. Tę właśnie lukę mają wypełnić or punek, każdy komendant obozu przedkłada swym
ganizacje młodzieżowe. Wśród istniejących, hi władzom program pracy, który później stosuje
storycznie bodaj najstarsze jest u nas harcer na obozie. Komenda lustruje dane obozy i odpo
stwo. Z całokształtu tych zagadnień wydzieloną,
wiednio je klasyfikuje.
działalność harcerstwa w okresie
Chorągiew męska liczy ponad 3.000 harcerzy
wiosennym,
18-—20.000 w wojewódz
druh
w Krakowie-mieście, i
przedstawiają komendanci chorągwi
twie krakowskim.
Eugeniusz Fik i druhna Kleczewska.
,

,

.

,

—

-pre

Rzeszut

I sekretarz,
Mieczysław z Dąbrowy
Pałys
II sekretarz, GamWładysław z Krakowa
z
skarbnik.
takich momentach.
carczyk Jan
Myślenic
Na Zjeżdzie zostało uchwalonych szereg reCelem Zjazdu było scementowanie prac Stron
zolucyi,
nictwa Ludowego w krakowskim Wokół zielo
III Zjazd delegatów kół S. L. z terenu woje
nych sztandarów. „Sprawiedliwość niech chleb wództwa
krakowskiego wzywa wszystkich chło
w rękach waży" było hasłem obrad. Wykazały
ruchu łudbwego
one, że szalejąca w krakowskim
tyrania wy pów, zamieszkujących kolebkęniezależnie
od ich
tj. województwo krakowskie,
nie tylko nie
słanników dworów i kapitału
do gremialnego uprzynależności partyjnej
ale
zahamowała prac Stronnictwa Ludowego,
działu w Referendum Ludowym i odpowiedzenie
jeszcze je wzmogła.
na wszystkie trzy pytania: TAK!
III Zjazd delegatów kół S. L. z terenu woje
wództwa krakowskiego śle wici do chłopów,
HARCERSTWO ŻEŃSKIE
którzy wskutek nieświadomości, obałamucenia
i pod presją tyranii wstąpili do t. zw. P S L„
Założenie programowo wychowawcze obecne
o przemyślenie swoich kroków i wyciągnięcie
go, powojennego okresu pracy to opieka nad
dzieckiem. Harcerstwo żeńskie celowo unika obiektywnych wniosków.
III Zjazd woj. del. kół S. L wzywa kompe
umężspczyźniania dziewcząt. Kierując się chęcią
odbudowy rodziny stara się wychowanie dziew tentne czynniki do natychmiastowego skontro
rozdziału koni z demobilu wojskowego
cząt oprzeć na rozwijaniu instynktu macierzyń lowania
i darów UNRRA.
11
i
12-letnie
Dziewczęta
skiego.
dostarczają
„Żądamy natychmiastowego ogłoszenia imien
wywiadu, gdzie są dzieci potrzebujące opieki,
zakładom
zabawek.
Star nego spisu, kto te konie otrzymał; uważamy,
dostarczają
dziecięcym
że' konie nadeszły dla chłopów i chłopi je win
sze dziewczęta obejmują bardziej
odpowiedzial ni
otrzymać."
ne zadania.
W związku z szalonym terrorem i rabowaniem
W okresie 26 maja
2 czerwca, Referat Służ
III Zjazd woj. del.
majątku członków S. L.
by Dziecku przy komendzie chorągwi Zorgani kół S. L zwraca się do czynników rządowych
zował tydzień dziecka. Jak w całej Polsce tak z prośbą c uzbrojenie członków S. L. oraz o
i w Krakowie oraz na terenie całego wojewódz zwrócenie mienia
zrabowanego chłopom, kosz
twa krakowskiego, wszystkie chorągwie zorga
tem majątku odebranego bandom lub współpra
nizowały ten tydzień równocześnie. Praca pole cującym z bandami albo z zasobów UNRRA.
gała na zrobieniu jak najwięcej przyjemności
Na uwagę zasługuje
jeszcze przemówienie
dzieciom przez organizowanie zabaw, wycieczek,
znanego
partyzanta Podhala ob. Gancarczyka
przedstawień i innych imprez rozrywkowych. Romana, który wołał: „Awangardo wsi polskiej,
Połączony był z tym konkurs drużyn. W ciepłej o tym co się dziś na wsi polskiej dzieje, musi
porze roku starania idą w kierunku jak najwięk dowiedzieć się świat.
szego zdobywania zdrowia przez świeże powie
Tyrania, jaka szaleje, nie ma precedensu w
trze i sporty. Do wszystkich poczynań harcerstwa
historii Polski —' ludzie katowani przez Kainów,
bardzo
odnosi
Kura
się
żeńskiego
przychylnie
torium’ krakowskie. Niedawno została otwarta nie uginają się, lecz wołają: „umieramy za spra
jedno życie sterroryzowane, daje
finansowana przez Kuratorium świetlica dla dzie wę świętą
ci zaniedbanych ze szkół i dla dzieci ulicy. życie tysiącom chłopów."
Obecni na sali płakali.
Obecnie są w pełnym toku przygotowania do ak
cji letniej. Ilość harcerek szybko wzrasta. We
Budujemy „Polskę dobrą, jak matki spojrze
dług danych ze stycznia, żeńska chorągiew Kra nie", a tyrania nam usiłuje grób zgotować.
ków i województwo, liczyło około 5.575 harce Przeciwstawimy się całą siłą temu, Całym swoim
rek zorganizowanych w 181 drużynach, teraz jest jestestwem. Polska musi być wolna od tyranii.
220.
harcerek około 17.000, drużyn
Rząd Rzeczypospolitej musi nam dopomóc.
—

—

—

—

—
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ŻOŁNIERZA POLSKIEGO
„Dzień bez kłamsiwa"

—

„Małżeństwo

chowskiego,
godz.

„SCALA"

.Zycie kręci się
godz. 19.15!

sala.

Warnedsim.

J.

—

(św

KOLEJARZA

IB.30:

z

Zawistowskim

małżeńska"

umowa

TEATR

IM

19:

godz.
1 .R,

KAMERALNY

skiego 1).

.

tów

48)

—

Slojowską

je

KRAKÓW (h.). Dnia 1 czerwca „Naprzód" za
mieścił artykuł p. t „Reportaż PUR-owy".. Z tre
ści artykułu wyraźnie wynika, że kolej ponosi
winę

bagażu"

POWSZECHNY

bicz

i

sala. godz.
19:
Ćwiklińska Mała
—

19s

Niewiarowicza.

R.

Duża

M.

bez

„Pasażer
TEATR

—

z

—■godz.

SŁOWACKIEGO

komedia

—
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Autorytet Izby Rzemieślniczej daje
poczynaniom dostateczną gwarancję,

KRAKÓW (sik).

TEATR
kółko"

w

łowców.

młodzieży

W związku z kosztami
jektowanych kolonii letnich dla młodzieży woj.
krakowskiego, które wyniosą 10 milionów zło■tych, rozpoczęto już w Krakowie łańcuch
sowy. Ponadto' ze zbiórki ulicznej zebrano
nad 300.000 zł. Z władzami szkolnymi
cują Rady Zakładowe w ramach OKZZ, organi-

łów

rzemieślników uboższych, którzy żądanej
przez bank gwarancji dać nie byli w stanie. Aby
temu zapobiec, powstała w Izbie Rzemieślniczej
inicjatywa powołania Banku Rzemieślniczego,
dającego kredyty na cele produkcji, względnie

pro

KRAKÓW (PAP).

’

jąc silnfe więzy łączące matkę z dzieckiem, a
wyrażające się we wzajemnej miłości. Nastę
pnie dzieci przebrane za kwiatki i ptaszki wy
konały tańce zbiorowe, wygłosiły deklamacje
i odśpiewały kilka piosenek. Wykonawcy, któ
rych wiek wahał się od trzech do sześciu lat,
na zakup surowca.
oklaskami1. Na zakoń
Wyłoniony spośród rzemieślników komitet nagradzani byli rzęsistymi
założycielski poczynił już odpowiednie kroki czenie,, wszystkie dzieci śpiewając aktualną pio
senkę, zeszły z estrady między widzów, wrę
w związku z uruchomieniem banku.
czając swoim matkom upominki w postaci kwia
Przed wojną istniała w Krakowie podobna in
i kartoników z naklejonymi własnoręcznie
stytucja, która niestety była źle zorganizowaną, tów
co w krótkim czasie doprowadziło do ruiny nie
wykonanymi wycinankami. Mali aktorzy otrzy
tylko samą instytucję, ale i znaczną część udzia mali „gażę" w postaci unrrowskiej czekolady.
dła

dla akademików

3.

IM.
IM.

dwócb",

.

—

—

.

—

—

.
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ECHO

Zjazd wojewodów

Zjazd polski

WARSZAWA (PAP). W dniu 29 bm.

odbył się
Administracji Publicznej zjazd
wojewodów. Całodzienym obr.adom, w których
wzięli udział wszyscy wojewodowie, prezydenci
m.
st. Warszawy i- Łodzi oraz delegaci
Biura
Prezydium Krajowej Rady Narodowej,
Prezy
dium Rady Ministrów i Biura Kontroli Państwa
przewodniczył minister dr. Władysław Kiernik.
W zagajeniu mim Kiernik podkreślił wagę i zna
czenie zagadnień, stojących przed administracją
w dzisiejszej
dobie, których rozwiązanie ma za
sadnicze znaczenie dla dalszego
usprawnienia
działalności wład administracyjnych.
W obradach zjazdu wziął rpwnież udział
w
godzinach przedpołudniowych minister Informa
Stefan Matuszewski, który
cji i Propagandy
omówił problem współpracy, względnie zespole
nia urzędów informacji i propagandy z władza
mi administracyjnymi II instancji, a w szcze
gólności z wojewodami jako przedstawicielami
Rządu w terenie, powołanymi do koordynowania
działania wszystkich władz na terenie wojewódz

W Ministerstwie

—

—

twa.

Nełuczyciele-demokraci radzą
Warszawie

w

WARSZAWA (PAP). Dnia 31 maja br.
Miejskiej Rady Narodowej w Warszawie

sali

w

częły się obrady I Ogólnopolskiego Zjazdu Kół
Stronictwa Demokratycznego.
Nauczycielskich
Otworzył je w imieniu Komitetu Centralnego
Stronnictwa Demokratycznego dyrektor Wł. Le
chowicz.

przemówie

W imieniu Ministerstwa Oświaty
nie powitalne wygłosił
wicemin.
Władysław
Bieńkowski, podkreślając znaczenie aktywnego
politycznie nauczyciela w życiu Polski demo
kratycznej. Następnie zabrał głos sekretarz
wicemin. Sprawiedliwości,
neralny Str. Dem.,
Leon Chajn, witając w serdecznych
słowach
zjazd imieniem władz centralnych Str. Dem.
mówi*
Zbliżają się decydujące chwile

ge

—

ceminister

które utrwalą system de
Polsce. Jesteśmy świadkami

Chajn
ludowej
na forum międzynarodowym żądań rewindyka
cyjnych w stosunku do naszych Ziem Odzyska
nych. Są siły, które chcą nam odebrać te ziemie.
mokracji

—

w

wykro

Polska bez ziem zachodnich
to Polska
jona, wykoszlawiona ekonomicznie i politycznie.
Pamiętać należy, że byt państwowy Polski za
leży od posiadania tych ziem. Poruszając
że
mówca stwierdza,
deraty nauczycielstwa
władze Stronnictwa będą z wielką uwagą śledzić
—

dezy

—

zapoczątkowany

WARSZAWA (PAP). 28 i 29 maja odbył się
Brukseli wielki zjazd wychodźstwa polskiego
ministra Spaaka i
w Belgii pod protektoratem
charge d*affaires R. P inż. Bartola. Minister
Spaak zasiadł w prezydium Zjazdu obok inż.
Bartola, attache wojskowego, płk. Naszkowskiekonsulów
go, posła Juliana Andrzejewskiego,
R. P. w Belgii i przedstawicieli wychodźstwa.

(b)

.,

Wychodźstwo reprezentowane było przez prze
szło 200 delegatów. Minister Spaak oświadczył,
że obejmuje protektorat na;d zjazdem, by wyka
zać wdzięczność najodu belgijskiego dla Polski.
„Polska, która najwięcej ucierpiała w wojnie,
wykazała też najwięcej i bohaterstwa. Moja ohecność na zjeżdzie Polaków
oświadczył mi
nister
jest świadectwem uznania Belgii dla
bohaterstwa żołnierzy polskich, którzy na wszyst
kich frontach bili Niemców, walcząc* o wolność
swej Ojczyzny i całego świata". Minister Spaak
wyraził uznanie dla Polaków pracujących w Bel
gii, a zwłaszcza dla górników polskich, którzy
swą prącą przyczyniają się do szybkij Odbudo
wy gospodarki belgijskiej. Na zakończenie swe
go przemówienia wyraził nadzieję, że Polacy w
Belgii, zjednoczeni i zwarci, pracować będą dla
dobra swej Ojczyzny i przybranej drugiej ojczy
Przemówienie ministra Spaaka
zny
Belgii.
przyjęte zostało owacyjnie i doprowadziło do
manifestacji przyjaźni polsko-belgijskiej.
—

—

proces aktywizacji nauczyciela.
obrad wicemin.. Chajn za

Życzeniem owocnych

Charge d'affaires Bartol podkreślił radosny
fakt wierności wychodźstwa i jego nierozerwal
związku

nego

ków dla

Macierzą

z

oraz

Na sali

wdzięczność Pola

Pułkownik Naszkowski omówił historię i cha
rakter odrodzonego Wojska Polskiego, poczem

poseł Andrzejewski scharakteryzował dzisiejszą
sytuację polityczną. Po kilku innych przemówie
niach zakończyła się oficjalna część zjazdu.
we

było

wielu

Wrocławiu

WARSZAWA (PiAiP). W dniach 9—10 czeiwca
br. odbędzie się we Wrocławiu pod
tem ministra oświaty
pierwszy ogólnopolski

protektora

zjazd geograficzny.
Zjazd zostanie otwarty dnia 9. VI., po czym
odbędą się wykłady, dotyczące zagadnień geo
graficznych Śląska. W dniu 10. IV. odbywać się
będą obrady w sekcjach; naukowej, termino
logicznej i dydaktycznej oraz Walne Zebranie
•.
Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
W dniach 11 i 12 uczestnicy zjazdu udadzą się
na wycieczkę naukową do Wałbrzycha i w Kar
konosze.
Zjazd, który zyskał poparcie Min.

'

w

ZSRR.
Churchill wystąpił przeciwko
nicom Polski w Izbie Gmin.
z

przedstawicieli belgijskiego

radia, prasy i filmu.
Wybrano Radę Narodową Polaków-

radach O.

N.

Z.

Rokowania

anglo-egipskie zostały

—

Polsce.
Z kolei zebrani

wyrażają podziw dla osiągnięć
demokracji na polu oświaty, kultury i admini
stracji w Kraju oraz dla wspaniałego niezwycię
żonego demokratycznego Wojska Polskiego.. Re
zolucja kończy się słowami: .„Niech żyje wolna,
niepodległa i demokratyczna Polska, Polska ro
botników, chłopów i inteligencji pracującej!
Niech żyje Rząd Jedności Narodowej!"

Oświaty oraz Min. Ziem Odzyskanych, będzie
miał niewątpliwie wielkie znaczenie naukowe
i propagandowe, a jednocześnie pozwoli na za
łatwienie ważnych spraw organizacyjnych, ter
minologicznych i dydaktycznych, związanych
z realizowaniem reformy
szkolnej.

wolne oosMii
.

,,

Stradom.

27.

KUCHARKĘ do samodzielne
go prowadzenia domu za
raz
przyjmę.
Gajewski,
Kraków, Starowiślna 26.
FRYZJERKĘ zdolną przyjmą.
KalwaFryzjer, Kraków,
.

ryjska

7.

nr.

posad ooszuKuia
zdolny, inteligen
tny, poszukuje praktyki w
radio-mechraice.
Wiado
mość: Kraków, Dietla 36/47.
ZNAM

buchalterię i maszynopismo, z ;8-letnią prakty
ką biurową, poszukuję pra
Kraków,
cy.
Zgłoszenia:
Berka Joselowicza

9,

11.

m.

—

—

—

—

—
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36-LETNIA prana

S. H

W.

z

.

przystojna, energiczna, pra
gnie pomóc w. pracy pio
nierskiej na Ziemiach Od
zyskanych panu, tych sa
mych walorów. Małżeństwo
niewykluczone. Zgłoszenia:
,,Echo Krakowa”
nierki”.

„Pio

dla

278

wysoka, o ciem
nych oczach, smutna sza
tynka, szuka męża bardzo
wysokiego, który jej do

32-l-LETNIA

pomoże. Poważne zgłosze
nia, tylko z prowincji, kie.
rować^ proszę: ,,Echo Kra
kowa"' nr. ,,280”.
:

KAWALER, lat 24, przystojny, na stanowisku, z braku

piec do central
nego
ogrzewania, o po
wierzchni ogrzewalnej
od

KUPIĘ

zaraz

10do15m-.

Kraków,

lopole 16,

3.

MEBLE

nr.

Wie

znajomości szuka tą dro
Panią przystojną, o po
-Foto
dobnych walorach.
grafia mile widziana. Zgło
gą

szenia:

Nr.

UŻYWANE

kupuje:

KAWALER

pokój kombinowany,
sypialnię nowoczesną. Kra

pannę,

KUPIĘ

21

m.

.

Sprzedaż
MOTOCYKL DKW w
stanie sprzedam.
Piłsudskiego 4.

plety poleca

Poszukiwanie

276

kom
Nowa

kowski, Kraków, Stradomska 7, tel. 583-77.

SZAFĘ trójdzielną, BIURKO
gabinetowe (orzech kauka
ski) sprzeda „Dom Pianin",
Kraków, Rynek Główny 13.
MASZYNĘ ...Singera", krytą,
sprzedam. Kraków, Kielec
ka 30, m, 4 (przecznica Mo
gilskiej).

się

wzajemne

Kraków,

Roman

z

wykształceniem,
poślubi
ładnie zbudowaną,
niezależną materialnie, do
lat 30. Oferty: ,,Echo Kra
kowa", Kraków, Nr. 267".

dobrym

krawieckie

stanowisku,
wyższym

na

bez' nałogów,

.

DODATKI

Krafcowa”

„Echo

„274.

Hala
Meblowa,
Kraków,
Grodzka 59, I piętro.

.

—

PRAGNĘ poznać z braku zna
jomości miłą, zgrąbną to
warzyszkę wycieczek, lat
około 20. Zgłoszenia: Echo
Krakowa, pod „Student",

---------------

przed

Samopo

Towarzyskie

CHŁOPIEC

ków, Starowiślna 12,

mocy
biet i

|

PRZYJMĘ chłopca do sklepu.
F-a
Nektar"
Kraków,

„Dzień spółdzielczości"
WARSZAWA (PAP). W Warszawie odbyło się
dnia 31 maja br. zebranie organizacyjne „Dnia
Spółdzielczości", w którym wzięli udział
stawiciele: Central Spółdzielczych, Centralnego
Komitetu Związków Zawodowych, Zw.

W KRAKOWIE

—

zerwane.

—

BĘDZIEMY GŁOSOWAĆ

—

zachodnim gra-

Komuniści tworzą nowy rząd Czechosłowacji.
Zatarg francusko-sjamski znajdzie sio na ob

—

Chłopskiej, partii politycznych, Ligi Ko
kończył swe krótkie przemówienie.
organizacji młodzieżowych. Termin „Dnia
Spółdzielczości" wyznaczono na 29 września br.,
który równocześnie zbiega się z jubileuszem
35-lecia „Społem".
i
zachować!
Wyciąć
,J>zień Spółdzielczości" odbędzie się w roku
bieżącym pod hasłem „Spółdzielczość realizuje
demokrację gospodarczą" i poprzedzony będzie
wielką akcją umasowienia ruchu.
Powołano Centralny Komitet „Dnia Spółdziel
czości". Do prezydium Komitetu weszli: przewo
dniczący wicemin. Daniel Kuszewski, wiceprzew.
poseł J. Zerkowski i dyr. A Rozwadowski. Człon
kowie:
poseł S. Dominko, dyr. Jędrzejewski,
Obwód
6.
Biuro
ul.
13.
Komisji;
Wygoda
Podział na obwody
Szubert i sekretarz dr Mariański. Powołano
dyr.
Loka! głosowania: ul. Szujskiego 2
Obwód 1. Biuro Komisji: ul. Wygoda 13.
komisje: jubileuszową, propagandową, prasową,
nie młodzieżową, szkolną, wojskową i finansową.
1; Dolnych. Młynów
(Czarnowiejska
Lokal głosowania: ul. Sienna 11/13
Kar
Garncarska
wszystkie;
parz. 2—8;
„Dzień Spółdzielczości" będzie obchodzony
(Floriańska
nieparz. 3 —15 i parz. 2—10; Ja parz.
melicka
4—10;
Kochanowskiego Jana
równocześnie w całym-kraju.
giellońska
parz. 2/4, 6/6a; św. Jana
nieparz.
nieparz. 1—5 i parz. 2—4; Krupnicza
nieparz.
1—5 i parz. 2—6; św. Krzyża
parz. 4 —14;
3—21 i parz. 14—28; Loretańska
nieparz. 3,
Mikołajska
nieparz. 3—5 i parz. 2—- 18; Plac
parz, wszystkie;
Plac Szczepań 5; Michałowskiego Piotra
Mariacki; Płac Szczepański
Bronisława
nieparz.13—29; Raj
ski 8—9; Rynek Główny
nieparz. i parz. 1 —3 Pieradzkiego
ska; Szujskiego Józefa).
i 32—47; Rynek Mały; Sienna
parz, wszystkie;
i
Sławkowska
1—3
Szcze
Obwód 7. Biuro Komisji: ul. Wygodo 13.
4,
6;
nieparz.
parz.
pańska; Szewska
nieparz. 1—9; Szpitalna
Lokal głosowania: ul. Pierackiego 13
nie
nieparz. 3 —9 i parz. 2—12; św. Tomasza
(Św. Anny
nieparz. 9—13; Czapskich; Garn

JAK

liilUu zdaniach

Nowoczesną broń i najnowsze wynalazki w
dziedzinie uzbrojenia otrzyma Wojsko Polskie

Belgii,
w skład której weszło 30 delegatów organizacyj
i okręgów. Przewodniczącym został ob. Gierek,
sekretarzem generalnym ob. Janiak
obaj gór
nicy.
Zjazd uchwalił rezolucję, w której wyraża en
tuzjazm i dumę z gigantycznych osiągnięć Rządu
Jedności Narodowej. Pragniemy
głosi rezolu
cja
by historyczne zdobycze Rządu Ludowego
w Polsce, jak reforma rolna
j unarodowienie
przemysłu, zatwierdzone zostały na drodze kon
stytucyjnej.
która
Solidaryzujemy się z polityką Rządu,
dzięki przyjaźni i współpracy z wielkim naszym
sojusznikiem Związkiem Radzieckim zapewniła
nam wspaniałe
piastowskie granice zachodnie.
w
Pragniemy, aby przedstawicielstwo ludowe
Polsce nie było skrępowane przez żadne inne cia
ło ustawodawcze i dlatego wypowiadamy się za
jednoizbowością parlamentu.
Następnie rezolucja potępia wszelkie objawyroznijania jedności ruchu ludowego i jednolite
go frontu demokracji w Polsce w momencie, kie
dy konieczne jest zespolenie wszystkich sił w
kraju. Zebrani potępiają również jak najostrzej
te elementy, które nie wahają się wchodzić
w
przymierze z faszystowskim podziemiem terrory
stycznym przeciw Rządowi Demokratycznemu w

Belgii.

Zjazd geograficzny

■
W

Brukseli

w

w

—

rozpo

Nr. 84

KRAKOWA

NAMYSŁOWSKIEGO
Kazimięrza i Pilca Tadeusza,
absolwentów polonistyki z
r

1939,

proszę

swoich

adresów.

deusz,

Kraków,

Maja

podanie1
Zięba Ta
Al.
3-go

o

5.

NA
DRUTACH
WSZELKIE
ROBOTY wykonuje staran
nie.
cenach
szybko,
po

przystępnych
Aleja Kra
843
sińskiego 24a/2.
)--------------------------

zguDy-MM

------------

wy

ZGUBIONO prawo jazdy,
dane w Krakowie, na nazwsiko: Gworek Władysław,
277
Dwory.

RADIOAPARATY
solidnie
szybko,

naprawia
l

tanio:

„TECHNIKA", Kraków,
sna

Ja

10.

—

—

—

—

—

—

GŁÓWNY

—

—

—

—

—

ŻELAZA

SKŁAD

—

—

—

parz.

1—33).

Jagielloń

carska
parz. 14 —26; Jabłonowskich;
ska
nieparz. 7—11; Kapucyńska; Krupnicza
parz. 2 —12; Loretańska ■— 11 i parz, wszystkie;
Pierackiego Bronisława
nieparz. 1 —9 i parz,
wszystkie; Piłsudskiego Józefa
nieparz. 1
25; Plac Jabłonowskich; Podwale; Straszewskie
go
nieparz. i parz. 24—28; Szewska
parz.
—

Obwód 2. Biuro

Komisji: ul. Wygoda 13.
Loka! głosowania: ul. św. Krzyża 21
(Floriańska
nieparz. 19—55 i parz. 14 —26;
nie
św. Jana
nieparz. 7—-1 1; św. Krzyża
nie
parz. wszystkie i parz. 16—18; św. Marka
nie
parz. 21 —37 i parz. 20—34; Mikołajska
parz. 7—21 i parz. 20—32; Na Gródku; Pijarska
nie
19/21; Plac św. Ducha; Szpitalna
—

—

—

—

—

—

—

18—40;
parz. 15, 17 i parz.
parz. 35—43 i parz. 18—32).

św.

Tomasza

nie

Komisji: u!. Wygoda 13.
Lokal głosowania: ul. Kopernika 1
(Kopernika
nieparz. 1 —11 i parz. 2 —20;
Lubicz
nieparz. 3 —9; Pańska; Potockiego An
drzeja
nieparz. i parz. 1—13; Radziwiłłowska;
Zamenhofa dna Ludwika; Zyblikiewicza
parz.
wszystkie).
—

—

—

—

Obwód 4. Biuro Komisji: ul. Wygoda 13.
Lokal głosowania: ul. Krowoderska 14
—

nieparz. wszystkie;
1—9;
Biskupia

parz.
Fenna

—

—

—

—

Basztowa

Komisji: ul. Wygoda 13.
głosowania: Plac WW. świętych 6
(Św. Anny
nieparz. 1 —7 i parz, wszystkie;
Bracka; Franciszkańska
nieparz. wszystkie;
Gołębia; Grodzką
nieparz. 1 —15 i parz. 2—
i nieparz 13—19;
8—24
20; Jagiellońska
parz.
1,
Olszewskiego Karola; Plac Dominikański
2; Plac WW. Świętych
nieparz. i parz. 6—11;
Rynek Główny
nieparz i parz. 6—30; Sien
na
nieparz. wszystkie; Stolarska; Szewska
Lokal

—

—

—

—

-—

—

—

parz. 2 —6;

Wiślna).

Komisji: ul. Wygoda 13.
głosowania: Smoleńsk 7
(Al. Krasińskiego Zygmunta
nieparz. 17—
23; Bożego Miłosierdzia; Felicjanek ■— nieparz.
1—7 i parz, wszystkie; Mała; Piłsudskiego Józe
fa
parz, wszystkie; Retoryka
nieparz. 1—9
i parz. 10; Smoleńsk
nieparz. wszystkie i parz.
2— 1 2; Straszewskiego
nieparz. i parz. 18—
22; Zwierzyniecka
nieparz. 1 —27).
Obwód 10. Biuro Komisji: ul, Wygoda 13.
Loka! głosowania: ul. Wygoda 13
(Aleja Krasińskiego Zygmunta
nieparz.
5— 13; Felicjanek
nieparz. 11 —27; Felicjanek
boczna; Morawskiego Kazimierza
4; Plac Kos
saka Juliusza; Plac na Groblach
nieparz.
i parz. 2 -6; Powiśle
nieparz. i parz. 2 —7;
Retoryka
nieparz. 13b—23 i parz. 18—-28;
—

—

—

—

—

-

Loka!

Floriańska
parz
28—44; św. Jana
nieparz. 13—19 i parz.
10—30; Krowoderska
parz. 4—8; św. Mar
ka
nieparz. 5—13 i parz. 6—18; Pijarska
nieparz. 1 —17 i parz, wszystkie; Plac
ski
nieparz. i parz. 5, 6, 7; Reformacka; Sław
kowska
nieparz. 5—25 i parz. 10—32; św.
Tomasza
parz. 2 —14).

Sereno;

—

—

—

Szczepań

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

Obwód 5. Biuro

Komisji: ul. Wygoda 13.
głosowania: ul. 1 Maja (Duna
jewskiego) 6
(Asnyka..
parz, wszystkie; Batorego
parz,
wszystkie; Garbarska; Jagiellońska
nieparz.
Karmelicka
Łobzowska
3, 5;
nieparz. T—35;
nieparz. 3—9 i parz. 2—18; 1 Maja (Dunajew
skiego); Plac Szczepański
nieparz. i parz. 1,
2, 3, 4; Szewska
nieparz. 15—27
Lokal

-—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Smoleńsk

parz.

—

14 —26;

Tarłowskąi

wszystkie; Wygoda, Zwierzyniecka
29—37 i parz.

—

—

parz,

nieparz.

22—34).

.

OGŁOSZEŃ OBOWIĄZUJĄCE W „ECHU KRAKOWA*: W tekście (układ
4-szpaltowy (na 1 mm w Jednej szpalcie (szer szpalty 68 mm) 40.— zł. Za tekstem
zł.
(układ 8-szpaltowy na 1 mm w jednej szpalcie (szer szpalty 34 mm) 10.

CENY

—

przyjmuie

Naczelny:

Tadeusz

codziennie od

godz.

Holuj.
15—17.

-

—

Wydaje

TEL

źaopatrywuje
i

we

wszelkie

wyroby

prywatny, rzemiosło,

oraz

hutnicze

inne

544-12, 13

Kraków

przemysł miejscowy

sęktory gospodarcze.

Główny Skład Żelaza zawiadamia wszystkie instytucje, za
mawiające wyroby hutnicze w mniejszych ilościach (t. j
poniżej i wagonu) o niecelowości zwracania się w sprawie
tego rodzaju zamówień do Centrali w Katowicach. Centrala
bowiem wykonywuje bezpośrednio tylko większe zamówie
ze względu na program
nia, niema natomiast możliwości
walcowania hut
wykonywania mniejszych zleceń prze
mysłu i rzemiosła.
.

-

-

Niżej

Składów

podajemy adresy naszych Głównych

Gdańsk-Wrzeszcz,

Al.

Grunwaldzka 229-237, Szczecin I.,

Żelaza:

Śląska

41,

12, Poznań, Kantaka 1,
Olsztyn, Kopernika 9, Bydgoszcz,
Łódź, Piotrkowska 102, Kraków, Kopernika 6, Katowice, Kochanwskiego 4, Opole, Lipowa 19, Gliwice, Wincentego Pola 1, Wrocław, Mo
Leona XIII Nr

siężna 1, Wałbrzych, Chrobrego 51, Kalisz, Górnośląska 56, Bytom,
Janty 34, Warszawa, Al. Na Bkarpie 21.

(Dalszy ciąg. jutro)

—

Redaktor

KOPERNIKA 6

I STALI

telegraficzny: „ŻELAZO"

—

Obwód 9. Biuro

nieparz.

—

KRAKÓW,

12—24a).
Obwód 8. Biuro

ŻELAZA

CENTRALI

—

—

Obwód 3. Biuro

(Asnyka
nieparz. i
wszystkie;

—

K. W

PPR Kraków.
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Redakcja i Administracja: Kraków, ul. Wielopole
pod Zarządem Państwowym, Kraków, Wielopole 1. Tel. 553-D6.
—
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DROŻEJ

-

DROBNE

OGŁOSZENIA:

Za

sławo 7.— zł. Poszukiwania pracy i poszukiwania rodzin za Mowo 3-- zł Pierwsze
słowo i słowa tłustym drukiem liczy się podwójnie Najmniej liczy sie za 10 słów.
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piętro,

—
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