
Ambasador Michałowski

u BEVINA
' LONDYN (PAP). Dnia 25 bm o godz.
12.30 ambasador RP w Londynie Mi
chałowski odwiedził ministra Beyina,
któremu oficjalnie zakomunikował, iż
rząd polski gotów jest uczestniczyć w

rozmowach na temat planu Marshalla.
Minister Bevin wyraził zadowolenie

że stanowiska Polski oraz nadzieją, że

wspólne dyskusje nad ta sprawa do
prowadzą do pomyślnych rezultatów.
Min. Bevin dodał, iż rząd polski będzie
informowany o przebiegu konferencji
trzech ministrów w Paryżu.

Cena egzemplarza 3 zł
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Czy Marshall nie cofnie
Europy dwa kroki w tył ?

Od sposobów odbudowy Eu
ropy zależeć będzie trwałość

pokoju” — powiedział mini
ster Modzelewski na temat stosun
ku Polski do propozycji Marshalla.
Nie jest łatwo powiedzieć „tak" lub
„nie". Trzeba mieć koncepcję zgody
lub negacji tak samo, jak niewątpli
wie zarówno Trumanowi, Marshallo
wi, Bevinowi, a z nimi i Churchillo
wi, przyświeca myśl prymatu „Za
chodu". Strategia polityczna polity
ków zachodnich różne obierała zna
ki rozpoznawcze. Był „Blok Zachod
ni”, n e wyszło... Wreszcie „truma-
nizm” oparty na przynęcie dolara i
złota, i grożący podziałem Europy i

wywołaniem przewrotów w krajach
demokratycznych. Hoover stworzył
straszydło odrębnego pokoju z Niem
cami. Prócz tego Bevin projektował
ekonomiczne zjednoczenie Europy,
ale pod warunkiem, że najpierw od
buduje 6ię i zjednoczy przemysł nie
miecki.

Cała strategia dyplomatyczna jeden
cel jednak obrała sobie dla spełnie
nia: prymat. Nie ważne są gesty, za
klęcia i słowa, nie wyczarują one

dobroczynnych skutków, jeśli zawsze

uwarunkowane będą spełnieniem pe
wnych warunków politycznych. W

tym sensie zadał pytanie Bevinowi
w ostatnich dniach w Izbie Gmin po
seł komunistyczny, zapytując w

sprawie planu Marshalla. I cóż po
mogą tragiczne przysięgi Bevina w

rodzaju, że nie pozwoli „zginąć Eu
ropie na oczach wszystkich", jeśli
w tym samym przemówieniu zaata
kował rządy ludowe w Bułgarii, Ru
munii, na Węgrzech, w Polsce, a tak
że politykę zagraniczną ZSRR? I to
działo się w tym momencie, gdy „Za-
chód"oczekiwał i '

kombinował, jaka
będzie odpowiedź ZSRR na temat

planu Marshalla.

„ANALIZA",
KTÓRA ROZSADZIŁABY

DEMOKRACJĘ

Czy można zgodzić sie bez dy
skusji na nowy projekt, jeśli dotych
czasowe projekty i plany wiąziJy się
nieodłącznie z „analizą" polityczną,
to jest z interwencją w sprawy wew
nętrzne małych państw? Nie. Nie
wiadomo, czy ostatni plan nie jest
tylko ulepszeniem starych metod,
lub próbą rozszerzenia takiej „pomo
cy", jaką Truman uszczęśliwił
Grecję i . Turcję. Nie można

spuszczać także z oczu zaga
dnienia niemieckiego. Słusznie zau
waża komunistyczna „Humanite", że

gdy pomoc amerykańska obejmie w

równym 6topniu także i Niemcy, to

mogą się stać one głównym narzę
dziem „trumanizmu" w Europie, a

więc znów mogą zagrozić krajom,
które dopiero co wyzwoliły sie spod
rządów mordu.

Bevin był podobno ■zdecydowany
iść na koncepcie planu Marshalla
niezależnie od odpowiedzi ZSRR. Nie
Wróżono sobie jednak wiele po tego
rodzaju separacji, gdy zauważono,
jak podaje znów „Intransiqeant". że

„konferencja dwóch nie doprowadziła
do żadnych rezultatów, ponieważ bra
kowało trzeciego". Udział Rosji jest
nieodzowny, jeśli ratunek gospodar
czy dla Europy ma wyjść poza pro
blemy proceduralne (które 6tały się
nałogiem dyplomatów po wojnie i...

śmiesznym celem bez skutków).
Różnie kombinowano na temat od

powiedzi ZSRR. Pisma amerykańskie
zastanawiały 6ię, czy Marshallowi za
leży na aprobacie Moskwy czy też

zrobiony/ został tylko gest w pełni
przekonania, że Stalin powie: nie.
Zarazem spekulowano na reakcję
Warszawy, Pragi i Belgradu.

Rząd radziecki tymczasem przestu
diował projekt Marshalla i przyjął za
proszenie na konferencję trzech mini
strów spraw zagranicznych^ Bevina,
Bidaulta i Mołotowa. Wzięły więc w

łeb spekulacje, że Stalin zlekceważy

zaproszenie, bo... że chce przedtem
stworzyć Federację Bałkańską, czy
też, że zostawi wolną rękę Białorusi
i Ukrainie, a Republika Rosyjska tym
czasem zaczeka...

Teraz wszystko zależy od Amery
ki. Związek Radziecki, mimo powta
rzających się pod jego adresem ata
ków, wykazał dobrą wolę współpracy.
Jeżeli gra Marshalla jest nieszczera,
upadnie i może zdepopularyzować
twórcę. Może on liczyć także na to,
że zastosuje swój system dotychcza
sowych tricków i szantaży, a wtedy
wypadną z. rachunku pomocy zarówno
ZSRR jak i inne państwa Europy
wschodnio-połuidniowej i łatwiej mu

będzie „odgrzać" koncepcję Bloku Za
chodniego i patronować jego powsta
niu. Ale w tym wypadku byłby głów
nym reżyserem podziału Europy, a

jego zwolennicy naraziliby sie na

gwałtowną kontrakcję 6ił demokra
tycznych i lewicowych, 1 na ostre

konflikty wewnątrz poszczególnych
krajów.
SPOSÓB ODBUDOWY

Jedyna recepta na powodzenie, to

usunięcie elementów politycznych i

dyskusji i zapomnienie, że każdy kraj
można tak wziąć, jak Turcję i Grecję.

nie pojechał
pociągiem
i dlatego
ocaBat

BRUKSELA. Dziennik „Het
Łaatste Nieuws” ogłosił rewe
lacyjną wiadomość, że minister
Bevin miał być zabity w Bel
gii, podczas swej podróży po
wrotnej z Moskwy w kwietniu
bież. roku.

Bomba miała być umieszczo
na w wagonie ministra brytyj
skiego. Zamach, zorganizowa
ny bez wątpienia przez żydow
ską organizację terrorystyczną
Sterna, nie udał się, bowiem
minister Bevin zastosował się
do rady udzielonej przez wła
dze belgijskie i powrócił do

Anglii samolotem.

Armia Kuomlntangu
pokonana
Czang-Kai-Szek prosi
o wznowienie rokowań

MOSKWA (PAP). Według wiado
mości, napływających z Dalekiego
Wschodu do Moskwy, rozpoczęta kil
ka miesięcy temu ofensywa wojsk
Czang-Kai.Szeka przeciwko armii de.

mokratyczinej, zakończyła się klęską.
Zacięte walki w Mndżurii w pierw
szym kwartale bież, roku przyniosły
poważne sukcesy armii komunistycz
nej. W . walkach tych poległo około
70 tysięcy żołnierzy Czang-Kai-Sze-
ka. Armia demokratyczna zdobyła
3.800 dział, 4 tysiące karabinów ma
szynowych i około 100 tysięcy kara
binów ręcznych. Uzupełniwszy w ten

sposób swoje uzbrojenie, armia ko
munistyczna przeszła w kwietniu

bież, roku do kontrofensywy, która

przyniosła zwycięstwo.

To jedyny sposób, by pracą nad od
budową Europy zajęły się wszystkie
państwa i wszystkie nairody, niezależ
nie od ich ustrojów j koncepcji poli
tyki zagranicznej. Aby zaś nie u-

grzęznąć w długotrwałych sporach
proceduralnych, powinno s e sprawę
pomocy Europie oddać w ręce komisji
gospodarczej ONZ. jak to projektuje
rząd radziecki.

Jeżeli Marshall 6tał sie szczery,
może liczyć na współpracę demokra
cji świata.

WI. Machejek.

Jeden z morderców
oficerów polskich
w Katyniu -

DUESSELDORF. Na skutek zarzą
dzenia wojskowych władz okupacyj
nych w Niemczech został aresztowany
niejaki dr Sallsi, który jak się okaza
ło, przybrał sobie fał?sywe nazwisko,
lekko przeszedł denazlfikacle, aby na
stępnie objąć stanowisko kierownika

urzędu mieszkaniowego w Duessel-
dorfie. W czasie dochodzenia wyszło
na jaw, że dr Salisi. a w rzeczywisto
ści dr Hundt, w czasie wojny był
Obersiurmbanfiihrerem SS i pełnił
funkcje kierownika L zw. Sonderdien-
stu na zajętych przez Niemców tere
nach wschodnich.

Odegrał on poważna role w zorga
nizowaniu i przeprowadzeniu masowe
go mordu oficerów polskich w Katy
niu. Z chwilą kapitulacji Niemiec
Hundt stał się „demokrata” 1 przy
pomocy swoich przyjaciół z SS zajął
intratne stanowisko, dające mu poważ
ne wpływy i niemniejsze dochody.
Zbrodniarz stanie wkrótce przed są
dem.

ziemscy kierują
napadami i sabotażami

RZYM. W sześciu miejscowościach
Sycylii (Partinico, Borgetto, Cinisi,
Giuseppe Jato, Carini, Monreałe) ban
dy neofaszystowskie dokonały napa
du na lokale partii komunistycznej i

socjalistycznej oTaz związków zawo
dowych. Napady te posiadają ten
sam charakter co rzeź dokonana 1

maja br. na robotnikach zgromadzo
nych w pobliżu miejscowości Fortel la
della Ginestra. Również tym razem

napady nastąpiły bez najmniejszej
prowokacji z czyjejkolwiek strony.
Bandyci uzbrojeni w pistolety auto
matyczne i granaty ręczne ostrzeliwa
li poszczególne lokale. W Cinisi pod
łożono materiał wybuchowy pod wej
ście do lokalu partii komunistycznej.
Trzy osoby zostały zabite, a 6 odnio
sło rany. Tej samej nocy dokonano
również zamachu na największą cen
tralę elektryczną Sycylii w pobliżu
Ca6uze. Mina podłożona pod transfor
mator wyrządziła jednak małe szkody.

Dzienniki prawicowe usiłowały wy.
tworzyć wrażenie, że całą tą akcją
kieruje jakiś fanatyczny bandyta sy
cylijski nazwiskiem Giuliano. W rze
czywistości istnienie tego bandyty
jest wielce wątpliwe, a prawdziwymi
sprawcami tych wszystkich zbrodni
są wielcy właściciele ziemscy na Sy.
cylii.

Na wiadomość o nowych wystąpie
niach faszystów w Palermo i całej
prowincji, ogłoszono strajk general
ny.. Partię socjalistyczna, komunisty
czna i republikańska oraz 6aragatow-
cy, akcjoniści i demolaburzyści w

Rząd Pekkali

powrócił
przed dwoma miesiącami, na skutek

wystąpienia z rządu Partii Agrar-
.nej, nastąpił w Finlandii kryzys. Pod
stawa, na której opierał sie rząd, zo
stała w ten sposób załamana.

Od tego czasu były czynione różne
próby, by rozwiązać ten tak groźny
dla odbudowy kraju kryzys rządowy,
wszystkie one jednak zakończyły się
fiaskiem. Próby te zmierzały bowiem
do wyeliminowania z rządu partii ko
munistycznej i zaprzyjaźnionej z nią
partii demokraitów-ludowyćh, będą
cych najsilniejszymi, stronnictwami w

parlamencie. Reakcji, która kryzys ten

spowodowała, chodziło o to, aby u-

dhwyoić władzę w. swe ręce i nie do
puścić do ograniczenia potęgi i wpły-.
wów tutejszego kapitału.

Różne były kombinacje. Kombino
wano rząd „ekspertów", a reakcja
zagraniczna biła na alarm i żądała...
wysłania zagranicznych ekspertów.

I niewiele brakowało, aby fiński jed
noizbowy parlament świętował 40-Ie-
cie swojego istnienia w chwili gdy
kraj nie miałby prawowitego rządu.
Na szczęście w przeddzień jubileuszu

Nie Giuliano

ale właściciele

wydanym wspólnie komunikacie o-

świadczyli, że bronić będą wolności
ludu przeciwko polityce antydemo
kratycznej obecnego rządu.

.* 1

RZYM (PAP). W środę rano za
wieszono strajk generalny w Palermo.
We wtorek policja rozpraszała mani
festujących, którzy, pragnąc zaprote
stować przeciwko prowokacjom fa
szystowskim- kierowali się do siedzi
by t. zw. „frontu antybotszewickiego”.
Później w lokalu tej organizacji do
konano rewizji, przy czy znaleziono
pałki gumowe i granaty ręczne. Are
sztowano kierownika organizacji i 60
faszystowskich bojowców. Aresztowa
no również szereg innych osób za nie
legalne noszenie broni.

W Idlkn zdaniach
Francuska Partia Ko

munistyczna rozpoczęła
doroczny zfazd w Strasburgu. PPR.

wysłała swego przedstawiciela.
„Prawda” atakuje

rząd chiński, który usiłuje
jednostronnie zerwać pakt radziecko,
chiński. Nie mogąc inaczej tłuma
czyć rwolch klęsk, Kuomintang zrzu
ca winę na ZSRR.

Spec1a1nąpodkomi-
s j ę utworzono w Czechosłowacji
dla przestudiowania projektu Mars
halla.

Wycieczka praco,
wników Dyrekcji
Lasów w Krakowie
na wystawie go
spodarstwa leśne

go w N, Sączu.

znaleziono rozwiązanie kryzysu. Po
przedni bowiem rząd demokraty-ludo.
wego, Pekkali, w całości powrócił.
Jest to chyba jedyny wypadek w hi
storii parlamentaryzmu.

W kilka dni po stworzeniu rządu,
Finlandia otrzymała od Rosji piękny
prezent w postaci zezwolenia na tran
zyt pociągów pasażerskich i towaro
wych, przez okręg Pekkala. Do tej
pory bowiem cala komunikacja kole
jowa

’ muSiała być skierowana do
Turku-Aebo, wielkiego portu na wy
brzeżu zachodnim. Gest ten stanowi
jeszcze jeden dowód dążeń Związku
Radzieckiego do przyjaznej współpra
cy z Finlandią.

„Nie nosi żadnej
sukni dwukrotnie4*,

HITLERA
W SERCU

ZACHOWAŁA
LONDYN. Londyn oczekuje przyja

zdu małżonki dyktatora Argentyny
— Ewy Peron.

W związku z tą wizytą czynione są
energiczne przygotowania. Foreign
Office wydał prasie rozporządzenie,
zabraniające jakiejkolwiek krytyki
pani Peron.

Od tej chwili „wolna prasa’* bry
tyjska za wyjątkiem pisma „Daily
Worker" przestała nazywać żonę Pe-
rona jej rzeczywistym imieniem —.

agentki faszystowskiej.
Arystokracja angelska, przekonaw-

szy się o sympatiach rządu Partit
Pracy dla spodziewanego gościa, szy
kuje mu niesłychani© serdeczne po
witanie.

Jak donosi korespondent „Telepre-
6su” wolna prasa W. Brytanii zapo
mniała już kim jest w rzeczywistości
pani Peron, natomast zachwyca się
jej wdziękiem i pięknością, oraz fa
ktem, że dama ta „nie nosi żadnej
sukni dwukrotnie".

Robotnicy brytyjscy natomiast, na

wieść o przybyciu p. Peron do- Lon
dynu. ogłosili stanowczy protest prze
ciwko udzieleniu jej wizy wjazdowej
do W. Brytanii.

Rząd Ramadiera

jest bezsilny wobec

szerzących się strajków
PARYŻ (OPW). Fala 6trąjków, któ

ra objęła ostatnio Francję, rozszerza

s;ę w dalszym ciągu. Zastrajkowało
4.000 pracowników w sklepach obu
wia i pracownicy znanego sklepu ko
lonialnego Felix Potin. W departamen
cie północnym Francji przerwało ptfa-
cę dalszych 3.000 robotników na »cek

pro-testu przeciwko nowym U6 lawom
finansowym. W całym kraju trwa

strajk pracowników bankowych z wy
jątkiem pracowników Banku Francji.

W związku z polityką finansową
i gospodarczą rządu francuskiego, pre
mier Ram-adier został upoważniony do
postawienia w Zgromadzeniu Narodo
wym wniosku o votum zaufania.
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mimo to po wtfzwolettiu: Cgrolik chciat być prezydentem Katowic, Urczok

szefem propagandy, Kampert komendantem (VI, O,
(Korespondencja własna z Katowic)

Jak już o tym krótko donosiliśmy,
przed Sądem Okręgowym w Katowi
cach toczy się proces przeciwko trzem

zbrodniarzom, którzy w latach oku
pacji za judaszowskie srebrniki wy
dawali w ręce „Gestapo" bojowni
ków polskich organizacji podziem
nych na Śląsku.

Po zajęciu Ziemi Śląskiej przez woj
ska niemieckie we wrześniu 1939
ruch narodowy na Śląsku pozornie
zamarł. Przyczyniły się do tego ma
sowe egzekucje i zsyłki do obozów
oraz ucieczka prawie całej inteligen
cji w głąb kraju. Ale już w paździer
niku tegoż roku pozostałe na Śląsku
niedobitki inteligencji zaczynają or
ganizować ruch oporu. Powstają wów
czas organizacje luźne takie jak-’ ,.O-
rzeł Biały", „Ku Wolności" i „Zwią
zek Walki Zbrojnej" i inne. Garnie
się do nich przede wszystkim mło
dzież.

Z początkiem roku 1940 i później
podziemny nurt przybiera na sile, ale

już wówczas i Niemcy zwrócili nań

uwagę. Do akcji przeciwko tym or
ganizacjom rzucają jednak nie siłę
militarną, ale policyjną i szpiclowską,
dobierając konfidentów nawet z sze-.

Tegów bojowników podziemia — re
negatów, którzy godzili się kupczyć
krwią współbraci.

Trójka takich właśnie zbrodniarzy-
pachojków krwawego systemu hitle
rowskiego zasiadła obecnie przed są
dem, oczekując kary za hańbiący
zdradziecki proceder.
OBLICZE ZDRADY

Nasłani w pierwszych dniach przez
„Gestapo", wstąpili w szeregi pol
skich organizacji podziemnych i stali

się w rękach swych mocodawców po
wolnym narzędziem.

Siedzą teraz na ławie oskarżonych,
a nad nimi unosi się niewidzialnie
na razie ponury cień szubienicy. Tak

ponury, jak ich zbrodnie.
Wiktor Grolik — 35-letni górnik

« Katowic-Załęża, wysoki, chudy, o

twarzy bezbarwnej rozświetlonej tyl
ko błyskiem małych sprytnych oczu.

Na bezkrwistych wargach pełza
drwiący, ironiczny uśmieszek.. Wyda-
je się, że rozprawa nic go nie obcho
dzi. Odpowiada jasno i krótko, pew
nym siebie głosem.

Takie wiecznie biegające, wytrze
szczone oczy, jakie ma- drugi zbrod
niarz — Paweł Ulczok z Chorzowa,
musiałby mieć - ewangeliczny Judasz
z Kariothu, kiedy zdał sobie sprawę
ze skutków swej zdrady. Oczy te to

wyłażą z orbit, to znowu zdają się
uciekać gdzieś w głąb czaszki, a wle
czenie strzelają w lewo i w prawo po
za szkłami okularów. Ten również
35-letni zdrajca jest inteligentem z u-

kończoną szkołą średnią i rozpoczę
tymi ątudiami prawniczymi na Uni
wersytecie w Krakowie. Chwilami

kryje twarz w dłoniach i zdaje się
być załamanym. On jeden wie do-

Niesamowito sztuka
(Na marginesie wystawy Stanisława

Ignacego Witkiewicza w Zakopanem)
(Korespondencja własna)1

Zakopiański Związek Artystów Pla
styków wystąpił z piękną inicjatywą
otwierając pierwszą pośmiertną wy
stawę prac malarskich Stanisława I-

gnacego Witkiewicza. Ze stu zgro
madzonych portretów widz może się
zorientować w cechach talentu tego
niezmiernie ciekawego artysty-wi-
zjonera.

' ODSZYFROWANE ZNAKI

ZeWitkiewicz był narkomanem,
swym nałogiem nie krył się i każdy
portret skrupulatnie zaopatrywał w

adnotację pod wpływem jakich po
budek tworzył. Tak więc np. NP
NT M2 C znaczy ni mniej ni wię
cej, tylko że artysta malując ten o-

braz, nie pił i nie palił, natomiast za
aplikował sobie podwójną dawkę
morfiny i normalną kokainy. 1 te ta
jemnicze szyiry stanowią niejako
kłuci; do twórczości Witkiewicza.

Zasadniczym momentem witkiewi
czowskiego genre‘u jest niesamowi-
tość. Portrety lego posiadają dziwne
oczy. dz’wne rysy i bardzo dziwne
tło. Oczy są przenikliwe, rozszerzo
ne „chodzące za widzem", a rysy

tirze, ie nadszedł czas porachunku i

kary za całą litanię zbrodni.
Malarz pokojowy Gerard Kampert

urodzony wprawdzie w Berlinie, ale
wychowany na Śląsku — to ostatni z

■dobranej trójki. Wygląda raczej na,
rzeżnika, niż malarza. On jedyny słu
żył w wojsku polskim i był prymu
sem szkoły podoficerskiej, którą u-

kończył w stopniu plutonowego. Mó
wiqtymzdumą,takjakwciążzdu
mą podkreśla, że czuł się zawsze i

czuje się Polakiem. Całą winę zwala
na Grolika, nazywając go łotrem i wo
łając z płączem: „Grolik, przyznaj się
lepiej!" Krokodyle łzy zdrajcy o ,a-

tletycznej budowie nie wzruszają ni
kogo a śmieszą.

GADZINY DZIAŁAJĄ

Jeśli nawet taki oświęcimski Hoess

mógł się usprawiedliwiać pobudkami
patriotycznymi, to żadnego usprawie
dliwienia znaleźć nie można dla nik
czemnej działalności trzech łotrów,
którzy bez skrupułów wydawali w rę
ce gestapowskich zbirów setki naj
lepszych synów Śląska na męki i
śmierć.

Długu', bardzo długi iest rejestr ich

zbrodni, tak długi, że aż wierzyć
się nie chce że tyle zdołali dokonać

trzej ludzie z wyglądu zupełnie prze
ciętni.

Na konto Grolika, który stał na u-

sługach „Gestapo" od kwietnia 1940
roku aż do 21 stycznia 1945, zapisuje
akt oskarżenia szereg najcięższych

o 50 proc., mit przed wojną
Zaopiekujemy się bohaterami pracy — kolejarzami 1

WARSZAWA. Jednym z pierw
szych mówców na plenum Sejmu w

dniu wczorajszym był poseł Kłosie*
wicz (PPR), którego przemówienie
poświęcone było wyłącznie sprawom
żeglugi i portów. Na sprawy morskie
— referuje mówca — przeznacza się
w budżecie 4 j pół miliarda złotych.
Poseł Kłosiewicz poidkreśla znaczenie
Szczecina dla polskiej gospodarki
morskiej, ze względu chociażby na

bliskie położenie Śląska oraz wysu
nięcie na. zachód. Z tych właśnie

względów Sziczecin posiada o wiele
większe możliwości j nadzieje na

przyszłość, niż Gdynia i Gdańsk.
Omawiając sprawy przeładunku w

portach w roku ubiegłym, mówca po.
daje cyfrę 7 j pół miliona ton, doda
jąc że tonaż naszej floty handlowej
dosięgnie w roku bieżącym 179 tys.
ton, w czym przewyższy stan przed
wojenny o całe 5O°/o.

Posłanka Polowa (PPS) omawia

protuberancje słoneczne
widmowe linienie se/edy-
czy barwy niebieskiej.
ilustrują szeroką skalę

Witkiewicza od dzieł zu-

nieraz zdeformowane niemniej jed
nak ciekawe w koncepcji. Tłem por
tretów są wybuchające plamy świetl
ne, jakieś
względnie
nu, fioletu

Portrety
twórczości
pełnie normalnych („głowa w tiulu")
do będących wynikiem kompletnego
oszołomienia narkotycznego (trzy
portrety nie oznaczone w katalogu).

A jednak pomimo całego sceptycy
zmu i pewnego momentu niewiary
w sztukę z takich pobudek wypływa
jącą stwierdzić musimy, że talent
Witkiewicza jest bezprzykładny. Mi
strzowski nastrój grozy, tajemniczo
ści, zmysłowości i zamyślenia, — de-
monizm czy satanizm postaci zaopa
trzony w odpowiednie akcesoria
(smocze pazury, macki ośmiornic, ry
bie płetwy itd.) robi bardzo silne
wrażenie. Umiejętność wyzyskania
technicznych możliwości pastelu do
prowadzona do maestrii) śmiałość o-

perowania dużymi, barwnymi plama
mi idzie w parze z właściwą technice
pastelowej subtelnością. Talent rzetel
ny, nieprzeciętny, j godzien poznania,

I

zbrodni. Pierwszy jego występ to za-

denuncjowanie komendantów obwo
dowych Pawła Siewerta i Jerzego Li
sa. Aresztowano ich w nocy z 18 na

19 grudnia 1940 roku wraz z 450 człon
kami podziemia.

Powołany w r. 1942 do wojska nie
mieckiego w Lingen denuncjuje czte
rech pełniących z nim służbę Śląza
ków, że mówią po polsku i wrogo od
noszą 6ię do Niemiec. Wysłano ich

natychmiast na front. W marcu 1944
wraca z wojska nażądanie „gestapo",
które potrzebuje go na Śląsku. Wy
daj e natychmiast komendanta A. K.

Antoniego Gaibrysika, który ginie w

komorze gazowej w Oświęcimiu. Wy-
daje również braci Franciszka i An
toniego Trzebowskich, z. których
pierwszy zginął, a drugi tylko cudem
ocalał i będzie świadkiem oskarżenia.

PROWOKACJA
W WIELKIM STYLU

Wkrada się wspólnie z Kampertem
w zaufanie kierownictwa A. K. okrę
gu śląskiego, poznaje tajemnice,o-rga-
nizacyjne czego rezultatem była' naj
większa „wsypa" na Śląsku. W nocy
z 21 na 22 marca 1944 aresztowano
około 600 AKowców, zaś w przed
dzień w Katowicach-Załężu wydany
zostaje w ręce „gestapo" insoektor
A. K. Wacław Nowina-Stachelski i
„Kruk".

W kwietniu 1944 r. również do spół
ki z Kampertem prowokuje napad na

więzienie w Mysłowicach, dla uwol

sprawy związane ze szkolnictwem i

podn»6i sprawę opieki nad młodzie
żą. Należytej oceny zę strony rządu
mówi posłanka — dowodzi budżet
Ministerstwa Oświaty, który zajmuje
drugie miejsce w budżecie ogólnym
i wyraża się cyfrą 20 miliardów zło
tych. Suma ta jednak jest jeszcze za

mała w stosunku do ogromu istnieją
cych w szkolnictwie potrzeb. Pilną i

niecierpiącą zwłoki sprawą, jest kwe
stia demokratyzacji szkolnictwa wyż
szego. Mówczyni proponuje podnie
sienie liczby stypendiów dla nieza
możnych studentów i ustanowienia
wysokich opłat dla młodzieży pocho
dzącej z warstw bogatszych.

Następnym mówcą jest poseł Bara
nowski (PPS). Omawia on problem
polityki racjonalnego zatrudnienia i
wzywa do zmobilizowania wszystkich
sił do produkcyjnej pracy. Mówca
stwierdza brak fachowców, przy jed
noczesnym przeroście personalnym w

SIEBIE POTRAKTOWAŁ
REALISTYCZNIE

Najlepsze prace Wystawy, to

wspomniany już szkic portretowy
„głowa w tiulu", portret Jasia Ka
sprowicza śmiały w koncepcji i ry-

• sunku, dziecinny portret narciarskiej
mistrzyni Polski Danki Schielównej,
zmysłowy portret p. S. oraz portret
młodziutkiej Reny Nowakowskiej.
Osobno należy omówić autoportret
Witkiewicza z r. 1939, a więc jedną
z ostatnich prac artysty (Witkiewicz
zastrzelił się po klęsce roku 1939).
Malarz-wizjoner, który wszystkim
swym twarzom portretowym dał du
chowe wnętrze z ekranem niesamo-
witości, siebie samego potraktował
niezwykle trzeźwo i realistycznie.
Ostre, męskie rysy, zamyślenie, jak
gdyby przeczucie nieszczęścia, czy
ciosu; rysunek śmiały, twardy o kon
turach grubych — to portret człowie
ka, który cierpi i walczy. Twarz za
cieniona mrokiem, gdyż światło —

niezmiennym zwyczajem witkiewi
czowskim — jest tylno-boczne.

Wystawę zakopiańską powinni zo
baczyć wszyscy Interesujący się sztu
ką. Jest bogata, interesująca i nieco
dzienna. Dziwić się należy, że do
tychczas nie znalazła właściwej oce
ny 1 uznania na łamach prasy facho
wej jak niestety wszystkie poczyna
nia ruchliwego Związku Plastyków
Zakopiańskich, posiadających w

swym dorobku organizacyjnym kil
kadziesiąt wystaw m. In. wystawy
Sichulskiego i Kamockiego.

IMa*.

nienia więźniów, powiadamiając o

tym „gestapo". Na skutek zasadzki
ginie 40 żołnierzy oddziału szturmo
wego wraz z dowódcą „Wieśkiem".

Ulczok grasuje od października 1941
aż do końca wojny na terenie powia
tów: rybnickiego, pszczyńskiego i

bielskiego, wydając w ręce Niemców
m. in. szefa sztabu A. K. „Rawicza",
prof. Targa, inspektora Władysława
Kuboszka, Pawła Cierpioła, Adolfa

Pojdę, art. Wiechułę i wielu, wielu

innych.
Wreszcie wszyscy trzej oskarżeni,

działając wspólnie na polecenie ach

bezpośredniego: zwierzchnika, gesta
powca Bau-cha, wydają niemieckiej
policji listę członków komitetu PPR
na powiiat i miasto Katowice, w któ
rego szeregi się wkradli i oto dnia 29

października 1944 „gestapo" aresztuje:
Edwarda Żabińskiego, Wiktora Szo
staka, Flawiana Wysockiego, Stani
sława Gila i Wiktora Kwokę, Wszy
scy, prócz Kwoki, który wrócił z obo
zu, zoistali rozstrzelani.

Pod koniec lutego 1945 r. polskie
władze bezpieczeństwa położyły kres

zbrodniczej działalności zdrajców,
którzy mieli wysokie aspiracje, gdyż
Grolik zamierzał zostać prezydentem
miasta Katowic. Ulczok szefem propa
gandy, a Kampert wojewódzkim ko
mendantem M. O.

Dziś siedzą na ławie oskarżonych i

wypierają się popełnionych czynów,
obwiniając się przy tym wzajemnie.

Nie ujdą kary za krew, która z ich

winy została przelana. (Tom.)

przemyśle 1 administracji. Jest on

zdania, że w przemyśle należałoby
zwolnić około 30 tysięcy ludzi. Poru
szając problem 100 tysięcy bezrobot
nych, istniejący w Polsce, pos. Bara
nowski stwierdza, iż w szeregach ich

znajdują się przeważnie kobiety, nie

posiadające żadnych kwalifikacji za
wodowych, które jednak mogłyby
być zatrudnione w drobnych przemy
słach lokalnych.

Mówiąc o 400 tysiącach ludzi, któ
rzy w najbliższym czasie mają po
wrócić do kraju, poseł wzywa rząd,
by zawczasu pospieszył przygotować
dla nich pracę.

Posłanka Lewińska (PPR) omawia
jąc zagadnienie, zdrowia stwierdza, iż
nasz przyrost naturalny polepszył się
znacznie w krótkim czasie powojen
nym i wyraża się cyfrą 9 na 1000,
wobec przedwojennej cyfry 10,7 na

1000. Dobre wyniki dała również wał
ka z epidemiami, która dorównała po.
ziomowi przedwojennemu, natomiast
ilość ośrodków zdrowia jest już wię
ksza niżli przed wojną. Ogólne wy
datki państwa na cele zdrowotne wy
noszą 16 miliardów złotych.

Jeśli chodzi natomiast o stan kadr
lekarskich, jest on zdaniem mówczy
ni — katastrofalny. Z 13 tysięcy le
karzy, których mieliśmy przed wojną
pozostało obecnie zledwie 7.000, a

dopiero za 5 lat możemy spodziewać
się napływu dalszych 5 tysięcy mło
dych lekarzy.

Poseł Cieśiik (PPR) podnosząc za
sługi kolejarzy w uruchomieniu

transportu państwowego, apeluje do
rządu o roztoczenie specjalnej opieki
nad kolejnictwem. Zdaniem mówcy,
słuszne jest podniesienie funduszu

ipremiowego dla kolejarzy, ale poseł
zwraca 6ię w tym miejscu z apelem
do Ministerstwa Komunikacji o przy
pilnowanie, by premie te dochodziły
d0 rąk pracowników szybciej i spraw
niej. Poseł żąda szybkiej dostawy su
rowców dla kolejnictwa, bez których
kolej nie może należycie wywiązy
wać się ze swych zadań.

Przechodząc do spraw personal
nych, mówca jest zdania, że stosunki

personalne w kolejnictwie należy jak
najszybciej unormować. Wielu kole
jarzy przedwojennych, do tej pory
nie otrzymało jeszcze etatów, a spra
wa ta musi być jak najszybciej za
łatwiona. Poseł Cieślik stwierdza z u-

znaniem, iż budżet Ministerstwa Ko
munikacji jest zdrowy i zapowiada
szybki rozwój komunikacji w Polsce.

•

Mensch nazywa
dalej Polaka

„polską świnią"
W okolicach miasta Langen-

burg (prow. Saskatchewan w Ka
nadzie) mieszka właściciel firmy
— Jakób Mensch, Niemiec. W li
stopadzie r. ub. przydzielono mu,

przybyłego z Włoch, żołnierza z

armii Andersa — Krasnodębskie-
go. Mensch nazywał go od po'
czątku „polską świnią" i wresz
cie tak mocno go pobił, że Kras-

nodębski został umieszczony w

szpitalu w Langenburg, gdzie spę
dził prawie miesiąc, przy czym u-

rżędowy lekarz stwierdził ciężkie
uszkodzenie ciała i niedożywia-
nie.

W mieście Yorkton sędzia ska
zał Menscha na 2 miesiące wię
zienia i 100 dolarów grzywny.
Prócz tego Krasnodębski ma za
miar podać Menscha do sądu o

odszkodowanie. Tego rodzaju wy
padki zdarzają się częściej. Wie'
lu Polaków skarży się na złe tra
ktowanie.

•

15 wagonów
sypialnych
przybędzie ze Szwecji

Nasza komunikacja kolejowa staje
się coraz wygodniejsza. Do szeregu
miejscowości na trasach długodystan
sowych wprowadzone są sleepingi.
Kursują dziś pociągi z wagonami sy
pialnymi do Jeleniej Góry, do Kudo
wy, na Hel. Te trasy są w tej chwili
interesujące ze względu na rozpoczy
nający się okres wakacyj. Ale tu za
czynają się przykrości — trudność
otrzymania miejsc. Na kilka dni na
przód miejsca muszą być rezerwowa
ne zwłaszcza w takich ośrodkach, jak
Warszawa, czy Łódź. Specjalnie do

wagonu szwedzkiego nie można się
po prostu doczekać kolejki przez pięć
dni. Na szczęście tabor kolejowy bę
dzie zwiększony o 15 wagonów sy
pialnych, zakupionych w Szwecji i
kilka pochodzących z f-my „Cegiel
ski",

'' /

O

Aresztowanie

jeszcze jednej
rozpoznanej
„esesmanki“

JELENIA GÓRA (kor. wł. SAW).
W więzieniu śledczym w Jeleniej
Górze osadzona została ostatnio
Niemka, urodzona w Wałbrzychu,
niejaka Heinzel Hildegard, która roz
poznana zostałg przez jedną z pol
skich więźniarek hitlerowskiego obo
zu koncentracyjnego jako jedna ze

strażniczek tego obozu. Była „eses-
manka’' znana była wszystkim więź
niarkom ze swego bestialskiego tra
ktowania- Więźniarek. — Usiłowała o-

na obecnie ukryć się na ziemiach
Polski, została jednak rozpoznana i
wobec obciążających zeznań świad
ków, musiała przyznać się do popeł
nionych zbrodni. Obecnie odpowia
dać będzie ona za swe czyny przed
sądem.

•

786.805 osób
zweryfikowano
na Śląsku Opolskim

OPOLE (kor. wł. SAW). Według
ogłoszonych ostatnio danych staty
stycznych liczba zweryfikowanej lu
dności autochtonicznej Śląska Opol
skiego wynosi 786.805 osób. W po
szczególnych miastach i gminach Ślą
ska Opolskiego pozostało jeszcze
4.150 Niemców. Wysiedlenie tych
resztek niemieckich do „Vaterlandu"
nastąpi w ciągu bieżącego roku.

•

Dom towarowy PCH

otwarty w Wałbrzychu
WAŁBRZYCH (kor. wł. SAW). Ce

lem skutecznej walki ze spekulacją
otwarty został ostatnio w Wałbrzy
chu pierwszy na Dolnym Śląsku dom

towarowy, zorganizowany przez P.
C. H. Liczne asortymenty tanich to
warów stanowią poważną przeciw-
wagć dla nieuczciwych kupców, usi
łujących dyktować wygórowane cu
rry spekulatywne.
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Praca mózgów w służbie
Ziem Odzyskanych...Z'-.

PRACA MÓZGÓW W SŁUŻBIE
ZSM ODZYSKANYCH

KRAKÓW. Onegdaj rozipo-częła ob
rady piąta, sesja Rady Naukowej dla
zagadnień Ziem Odzyskanych. Spe
cjalnego charakteru obradom obecnej
sesji nadaje fakt jej do pewnego sto
pnia jubileuszowej pozycji w czasie
oraz uczestnictwo w obradach cze
chosłowackiego gościa dr Mirosława
Kreysy kierownika akcji osadniczo-
przesiedleńczej w Czechosłowacji.

Po przemówieniu powitalnym wice-
min. W. Wolskiego, dr R. Buławski
przedstawił zebranym w ogólnych za
rysach bilans jej dotychczasowej pra
cy-

ZNISZCZEN1A MIEJSKIE Hu
ZIEM ODZYSKANYCH —

” l~ r

TRZY ŻNISZCZONE WARSZAWY

Współpracownik Ministerstwa Od
budowy B. Domoslawskl, przedstawił
zebranym obraz zniszczeń wojennych
W budynkach na Ziemiach Odzyska
nych. Wedługl (rejestracji, straty w

budynkach miejskich na Ziemiach Od
ciskanych równają 6ie sumie 4,8 mi
liarda zł., w budynkach wiejskich 900
milionów zł. wantośdi z r. 1939. Ze
stawiając straty w budynkach miej
skich na Ziemiach Odzyskanych 4,8
miliarda ze stratami tej samej katego
rii ziem starych 4,7 miliarda, dowie
my sae, że straty te prawie się rów
nają Porównana kubatura zniszczeń
miejskich Ziem Odzyskanych 305 tys.
m sześć, daje obraz poglądowy wg
którego zniszczenia miejsce tych ziem
trzykrotnie przewyższają zniszczenia
Warszawy.
ROK 1965 -■

Referat wicemin. J. Żakowskiego
świadczy dobitnie o zakończeniu
pierwszego etapu pracy związanej z

zagadnieniem Ziem Odzyskanych —

etapu zasiedlenia. Obecnie przystępu-
’emv do przebudowy i odbudowy zni
szczeń wojennych na tych ziemiach.
Władze planujące przewidują ustale
nie się procentu luctaości rolniczej w

końcu okresu odbudowy w wysoko
ści 50% ogółu ludności a 35% po dłu
gim etapie uprzemysłowienia ti. w r.
1965.

ZADANIA MAJĄTKÓW
PAŃSTWOWYCH

W godzinach popołudniowych od
bywały się w dalszym ciągu obrady.

Inż. Witold Marlgne omówił zadania
majątków państwowych na Ziemiach
Odzyskanych. Polegają one m. in. na

dostarczaniu państwu odipowiiednich
ilości płodów rodnych na cele wyży
wienia, zaopatrzenia rolnictwa w ma
teriał uszładhetnltony produkcji ro
ślinnej i hodowlanej z wyjątkiem ko
ni, upowszechnienie środków j metod
zmierzających do podniesienia kultury
rolnej.

Następnie inż. Ludwig Śląski wy-
ołosił referat pt. Zagadnienie pracow
nicze w majątkach P- N. Z. na Zie
miach Odzyskanych", w którym pod-

zasiliły front
antfuspekuiaćv|ng

Ścisła współpraca w zwalczaniu spekulacji
KRAKÓW (x). Dnia 23 czerwca br.

o godz. 14 odbyło się w fabryce „E-
maliernia" na Zabłociu ogólne zebra
nie wszystkich pracowników fabryki,
w celu wybrania komisji do walki ze

spekulacją. Na zebranie przybyli
wszyscy pracownicy w liczbie około
150 wraz z dyrektorami.

Zebranie zagaił przewodniczący
Rady Zakładowej Glikselin witając
przybyłych. Z kolei zabrał głos
przedstawiciel PPS Franciszek Nagwi-
zda, imieniem PPR przemówił Zbi
gniew Mieczągłowski. Obaj mówcy
przedstawili zebranym sytuację poli
tyczną i gospodarczą oraz koniecz
ność stworzenia komisji do walki ze

spekulacją. W toku dyskusji zabie
rali głos liczni pracownicy. Następnie
odbył się wybór komisji. Do komisji
weszło 6-ciu członków PPS, 4-ch PPR
i 1 bezpartyjny. *

Dnia 23 czerwca br. na fabryce .Ka
bel" w Płaszowie odbyło się zebranie
na temat walki ze spekulacją i nad
użyciami. Przemawiali Il-gi sekretarz
MK PPS Ciepielowa i Il-gi se
kretarz KM PPR Wiórkowski.

.Zebrani z wielkim zainteresowa
niem wysłuchali przemówień przed-

niiósł konieczność stworzenia robotni
kom rolnym jak najkorzystniejszych
warunków bytu i związania ich współ
odpowiedzialnością za prace w ma
jątku. 'j

W ramach obrad sekcji nierolnicze i

prof. Eolewski mówił o osadnictwie na

Ziemiach Odzyskanych w świetle po
trzeb kopalnictwa i przemysłu mine
ralnego. Wiele materiału dyskusyjne
go dostarczył referat nacz. J. Kulczyc
kiego pt. „Rola 1 perspektywy prze
mysłu włókienniczego Ziem Odzyska
nych w życiu gospodarczym Polski".

K. J.

stawicielj partii politycznych i żywo
reagowali na rozpoczętą walkę z nie
uzasadniona drożyzna, żądając wy
kluczenia hien spekulanckidh z ży
cia- gospodarczego Polski Ludowej.
Wybrano komitet do walki ze spe
kulacją w składzie 11 osób robotni
ków PPR j PPS i bezpartyjnych.

*

KRAKÓW. W dniu wczorajszym od-

by i się w domu PPS, Rynek Gł. 30
wspólna narada aktywów PPR i PPS
z dzielnicy Śródmieście w sprawie
walki ze spekulacją. W referatach
swych sekr. MK PPS Reyman i II sekr.
KM PPR Wiórkowski przedstawili o-

becną sytuację gospodarczą w kraju
dając ogólne wytyczne dla organiza
cji walki ze spekulacją. Wykazali o-

ni, że już obecnie „niektóre jednost
ki korzystając z obecnego okresu „a-
mpestii gospodarczej" — jak się wy
raził sekr. Wiórkowski — poczynają
rozumieć konieczność zaangażowania
swych kapitałów dla dobra klasy ro
botniczej, dla dobra ogólnego, skię-
rowania ich na właściwe tory, a wy
cofania z ciemnych spraw. Sekr. Wiór
kowski podkreślił także, i? walka z

reakcję gospodarcza to nie tylko za
mykanie spekulantów, ale także stwo-

rżenie sprawiedliwego systemu roz
działu podatków i kontroli wszelkich
obrotów we wszystkich trzech sekto
rach naszego życia gospodarczego.

W toku dyskusji omówili członko
wie obu partyj systemy i bliższe za
sady walki ze spekulacja, podnosząc
konieczność wyboru do Komisy; Kon
tr olnych jednostek uczciwych, odda
nych sprawie.

Po zamknięciu dyskusji sekr. Rey
man omówił jeszcze sprawę stworze

nia Komisji Nadzoru Społecznego bę
dących odpowiednikiem Rad Zakłado
wych na wyższych szczeblach życia

AJg „Dni Krakawa"

Wieża Uatuszewa
Wieża ratuszowa

to pozostałość po
dawnym ratuszu m.

Krakowa. Ratusz
musiał już istnieć
w drugiej połowie
XII w., lecz pierw
szą o ~ nim wiado
mość mamy z zapi
sków w księgach
miejskich po r. 1316.
Pierwotny ratusz
wzniesiony był W
stylu gotyckim. Po
większono go za

Zygmunta Starego
dwoma dobudowa
nymi skrzydłami w

stylu Odrodzenia,
uwieńczonymi po
dobną jak na Su
kiennicach attyką.
Wspaniały ten

gmach o wysokiej
wartości artystycz
nej będący miej
scem niejednej uro
czystej i doniosłej
chwili w historii
naszego miasta zbu
rzono lekkomyślnie
bez jakiejkolwiek
potrzeby uchwałą
Senatu Krakow
skiej Rzeczypospo
litej w r. 1820. Po
została wieża po
chodzi z w. XV.
Gotycki hełm podobny do hełmu
Mariackiego kościoła spłonął w po
żarze, który powstał od uderzenia
piorunu w r. 1680. Przy odbudowie
dano jej barokowe nakrycie, które
dziś oglądamy.

Użycie kamienia na krawędziach
I laskowaniu podnosi małowniczość
tego zabytku.

W wieży na piętrze znajduje się

gospodarczego i podkreślił koniecz
ność planowania konsumpcji równo
rzędnie z produkcją.

W uchwalonej jednogłośnie rezolu
cji przyjęli aktywiści obu partyj ro
botniczych Śródmieścia postanowie
nia: zmobilizowania obu organizacji
do czynnego współdziałania w pow
szechnej kontroli cen, wezwania wszy
stkich członków do mobilizacji społe
czeństwa do walki ze spekulacją, a

także polecił; nawiązanie współpracy
członków obu partyj na tym polu na

terenie zakładów pracy.

I Muzeum Starożytności Krakowa. Od
strony ul. Wiślnej dobudowano do
wieży odwach czyli t. zw. „kurdy-
gardę". Ostatnią pseudogotycką przy
budówkę wzniesioną przed 50-ciu la
ty zburzono. ub. roku, przywracając
dawny charakter tego pięknego za
bytku świeckiego gotyku.

Tekst i rysunek B. W. Schónbom

/

ku tej wspaniałej doliny Owemii, dzikiej, a zarazem wesołej, ocienionej
drzewami orzechowymi i olbrzymimi kasztanami, obszerny dom do wszyst
kiego; w dole sprzedawano wodę mineralną^ były tusze i łazienki, w gó
rze piwo, likiery i muzyka.

Część wzgórza wzdłuż potoku odzielono w celu urządzenia parku,
niezbędnego w miejscu kąpielowym; wytyczono trzy aleje: jedną prostą,
a dwie w zygzaki, na końcu pierwszej urządzono, niezależnie od głównego,
sztuczne źródło mineralne, w specjalnie na ten cel wymurowanym cemen
towym zbiorniku, chronionym przez słomiany dach. Źródła tego strzegła
nieruchoma kobieta, którą wszyscy nazywali po prostu Maria. Spokojna
ta Owernijika, nosząca na głowie mały zawsze lśniąco biały czepek i zawi
nięta prawie cała w duży zawsze nieskazitelnie czysty fartuch, zasłania
jący jej codzienną sukienkę, spostrzegłszy gościa zbliżającego się do
źródła, podnosiła się powoli. Rozpoznawszy gościa, wyszukiwała jego
szklankę w małej oszklonej ruchomej 6zafie, po czym napełniała ją po
woli przy pomocy czary cynkowej, umocowanej na końcu laski.

Posępny gość uśmiechał się, wypijał wodę i zwracając szklankę mó
wił: .dziękuję, Mario!” — odwracał 6ię i odchodził. Maria zasiadała znowu

na 6wóim słomianym krzesełku i czekała" następnego gościa.
Nie było ich tu zresztą wiele. Stacja klimatyczna Enval, uruchomiona

przed sześcioma laty zaledwie, nie miała wcale więcej gości po tych sze
ściu latach próby niż pierwszego roku. Przyjeżdżało ich może około pięć
dziesięciu, zwabionych przede wszystkim pięknością okolicy, urokiem ma
łej wioski, zatopionej w cieniu olbrzymich drzew, których powykrzywiane,
pnie dorównywały objętością jakby się zdawało domom, i dzięki sławie
wąwozów wychodzących na rozległą równinę Owernii a urywających 6ię
u podnóża wysokiej góry, najeżonej wygasłymi kraterami i przechodzącej
w rozpadlinę wspaniałą i dziką, pełną poszarpanych i groźnych skał. Wśród
nich wił się strumień, spadający w kaskadach po olbrzymich kamieniach
i tworzył przy każdym małe jeziorko. Ta miejscowość kuracyjna rozpoczęła
swoią egzystencję tak jak wszystkie: broszurą doktora Bonnefille o,źródle,
Zachwalającą alpejską przyrodę stylem majestatycznym i sentymentalnym.
Używał on tylko przymiotników wyszukanych, zbytkowych, wywierających
wrażenie, a nie mówiących nic. Wszystkie okolice były malownicze, pełne
wspaniałych widoków lub też uroczych zacisznych zakątków. Wszystkie
najbliższe miejsca spacerów nosiły znamienne piętno odrębności, zachwy.

'

cającej artystów i podróżników. Potem nagie, bez żadnego wprowadzenia,
przechodził wprost do własności leczniczych źródła Bonnefille, które było
przesycone dwuwęglanem, sodą, kwasami, litem, żelazem itd. i mogło użdro.
■wić każdego chorego. Wyliczał zresztą wszystkie te choroby osobno: ostra
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Kto urodził się
26 czerwca...

jest niespokojny, ekscentryczny,
lubi przebierać miarę. Jego cha
rakter jest całkiem swoisty i nie
raz bardzo oryginalny. Może on

osiągnąć wysoki rozwój wewnę
trzny i 'wyrosnąć ponad życie
swego otoczenia, które nie potra
fi go zrozumieć. Człowiek dziś

urodzony ma charakter kontem"

placyjny, głęboki, lubiący rozmy
ślania i poważne studia. Mimo je
go zdolności intelektuaL.a, wyka
zuje skłonności .materialistyczne.

Cg, ądzie i kiedy

TEATRY
na dzień 26 czerwca

Miejski, im. J. Słowackiego — godz. 19: „Ju-
dasz z Kariothu", K. H. Rostworowskiego.

Miejski Stary Teatr — godz. 19.30: (Twarz
i maska" Chiarelliego (duża sala); godz.
1945: „Dewaluacja Klary'4 Jasnorzewskaej.

* Pawlikowskiej (mała sala).
Scala TUR — godz. 19.30: „Wariatka z

Chaillot", Giraudoux.
Siedem Kotów — godz. 19.40: „Pani preze-

sowa".
Komedia Muzyczna — godz. 19.30: „Dziew-

• czyna i kokosy’4.
Groteska — godz. 19.30: „Ach te dzieci".

Dziś i codziennie „IGRCE W
GRÓD WALĄ" w Barbakanie o

godz. 21.15. Stylowe widowisko
średniowieczne grane 150 razy
przed wojną w latach 1938—1939.
Bilety wstgpu od 50—200 zł. do

nabycia w kasie w Barbakanie od

godz. 19-tej.

Popis zespołów świetlic.
KRAKÓW (Z). W niedzielę dnia 29

czerwca br. o godzinie 19.30 w 6ali
teatru Groteska, ul. Skarbowa 2, od
będzie się trzeci Popis Zespołów
Świetlicowych Województwa Kra.

kowskiego. Udział biorą: Miejska Ko
lej- Elektryczna, Fabryka Mundurów

Wojskowych, Fabryka Sućhard. ’

Ctbjsolci Sądziel

Fałszywa dewaluacja
— Pietruś, mam dzisiaj zachcianką

do teatru iść — powiedziała przymil
nie p. Agata L. do. swojego narzeczo
nego.

Wiadomo — życzenie pięknych ko
biet jest rozkazem. P. Piotruś, jakkol
wiek miał zachciankę na absolutnie
coś innego, bez słowa protestu zgo
dził się na pójście do teatru. Wyłonił
się natomiast problem inny, ważki i

palący: gdzie pójść i na co?
— Te chłopak, dawaj „Echo"! —

skinął p. Piotruś ręką na przechodzą
cego kolportera. Za chwilę, już oboje
z piękną narzeczoną studiowali pro
gramy teatrów krakowskich.

— Tą stoi „Judasz z Kariothu". Mo
że by tam, co? — spytał p. Piotruś.

P. Agata zrobiła grymas niesmaku.
■— Nie! Pietrek, za żadne skarby nie

będę się patrzała na tego Machóbeu-

sza, co to Chrystusa Pana na śmierć
wydał! Jeszcze bym nie wytrzymała,
że to krewka jestem, drewniaki na łeb
by... ten... tego... od waluty pochodzi.
Nie pójdę i już! — ale... Piotruś przy-
uważ tylko: „Dewaluacja Klary". To

będzie coś w sam raz.

Stało się, wybór padł i młodzi Spie
sznym marszem podążyli w kierunku .

Starego Teatru. Po drodze p. Agata z

lekkim zażenowaniem poprosiła Piot
rusia o wyjaśnienie pewnej wątpliwo
ści. co mianowicie oznacza sławo „de
waluacja"?

— Hm, widzisz panna — niepewnie
zaczął p. Piotr — dewaluacja to ni
by... ten... tego... od waluty pochodzi.
Znaczy się, że ta powyższa Klara by
ła cięta na walutę, pewno jakieś
„miękkie, twarde", albo w każdym ra
zie coś w tej materii odstawiała.

Wyjaśnienie to — owszem, przypa
dła do gustu p. Agacie. Oczyma duszy
ujrzała już jakąś szykowną damę, w

lisach i perldnach, a może nawet ze

wspaniałymi brylantowymi kolczyka,
mi w uszach? — Przeczuwała również
treść sztuki: jakieś intrygi, knute przez
konkurentów p. Klary spod Sukiennic,
jakieś hulanki, bijatyki, w końcu ba
talia z milicjantami, ewentualnie mi
łość z jakimś „dyrektorem" który ją.
porwie z więzienia wprost przed oł
tarz, itd., itd.

Ze zrozumiałą niecierpliwością ocze
kiwała podniesienia kurtyny. .4 gdy
to się stało i potem, w miarę rozwo
ju akcji, rozczarowanie jej nie miało
granic.

— Nie wytrzymam, grandziarze cho
lera w tym teatrze są! Gdzie jest ta

dewaluacja, ja się pytam?
— Poetyckie świstanie w bambus,

i więcej nic, cholera! Chodź Pietrek!
Tę rzekłszy p. Agata energicznie u-

. jęła ramię swego towarzysza i demon
stracyjnie opuściła salę, nie. zważając
na syki i uszczypliwości pod swoim
adresem.

— Pietrek ganiaj, niech ci zwrócą
pieniądze za bilet! — rzekła stanow
czo, gdy zamknęły się za nimi drzwi
sali.

— Myślę sobie: ma baba rację —

opowiadał p. Piotr w sądzie historię
następnych dwóch minut. Takem pod
szedł do jednego, co to z opaską na

ramieniu chodzi, i mówię: dawaj z po
wrotem forsę, draniu coś nas oszukał,
bo inaczej w mordę leję! ■— Na to -ten

się zaczął wycofywać, ażem go musiał
porządnie przytrzymać, i — że hono
rowy mężczyzna jestem — powiedzia
ną groźbę spełniłem.

— Sąd Grodzki w Krakowie, rozpa
trując powyższą sprawę o pobicie,
skazał p. Piotra M. zam. w Krakowie
przy ul. Barskiej na dwa tygodnie - a-

resztu bez zawieszenia.
(Jel)

Historia wielkiego
„kania44

Skóra... skóra... kto kupi... kto

kupi... tanio... tanio...
— Taki szept, natarczywy cho

ciaż dyskretny, słychać często na

placu Szczepańskim. Szepczący
jegomoście zwykle są obarczeni

pokaźnymi paczkami o identycz"
nym wyglądzie. Według ich za
pewnień, wewnątrz jest skóra

najlepszego gatunku, w ilości pa
ru kilogramów.

Czasem ktoś da się skusić —

właśnie tak, jak wczoraj pewien
wieśniak z Mydlnik. Długo oglą
dał skórę w jednej z paczek —

stwierdził, że dobra. Potem długo
się targował, żywo gestykulując
i wraz ze sprzedającym ■wyrywa
jąc sobie nawzajem paczkę z rąk
Wreszcie dobił targu, zapłacił i

pojechał. Tego samego jeszcze
dnia zjawił się na komisariacie
M. O. z ową paczką, w której jak
się okazało, znalazł zamiast skó
ry.... tekturę i 6ztabę żelaza! — A
20.000 diabli wzięli!...

Mimo natychmiastowej akcji
milicji, oszustów nie zdołano już
schwytać.

•• Wypadek ten niech służy jako
„memento" dla wszystkich zwo
lenników „okazyjnego" kupna.

Jot.

POPIS
szkoły choreograficznej
(H) Popis Szkoły Tańca artystycz

nego i rytmika Janiny Łukaszewicz i

Jadwigi Targowskiej oprócz estety
cznych wrażeń dał widzom prześwia
dczenie, że szkoła ta poważnie i so
lidnie nad choreografią pracuje.

Sala Starego Teatru była wypeł
niona do ostatniego miejsca. Efekto
wne kostiumy i dobry akompania
ment St. Grabowskiej podniosły bez
sprzecznie wartość wszystkich poka
zów. Występujący tu zespół szkolny
ma poza sobą dopiero dwa lata ćwi
czeń. Dla widzów ciekawy był pokaz
różnych rodzajów techniki tanecznej,
a z pośród tańców zbiorowych naj
większe oklaski otrzymały malutkie

dziewczyniki za „taniec gazeciarzy".
Na specjalne wyróżnienie zasługu

ją: dwunastoletnia Isia Skrzypek,
dobrze zapowiadająca się Basia Cie.
ślińska (w arcytrudnej do tańca pie
śni bez słów — Czajkowskiego), a z

pośród dorosłych — Martyna Marti
ni. W walcu Rubinsteina zjawiskowo
wprost wyglądała Janina Łukasze
wicz, kierowniczka Szkoły.

Porachunki osobiste —

wykonali na niewinnym
KRAKÓW (V/. G.) W ubiegłym

tygodniu na zabawie w groma
dzie Radziszowie gm. Szklana
Wieś doszło do bójki na tle oso
bistym między znanymi nożowni
kami Antonim Radziszewskim lat
26 i Franciszkiem Pałką lat 36.

W bójce, która przybrała wię"
ksze rozmiary, został pobity tę
pym narzędziem Jutrzenka Stani
sław lat. 25. — W stanie bardzo
ciężkim został on przewieziony
do szpitala św. Łazarza w Krako
wie.

Prokurator Sądu Okręgowego
wszczął dochodzenia.

Skrawa przedszkola
w Prądniku Białym

wyjaśniona
W numerze z 4 maja br. zamieści

liśmy artykuł p. t.: „Dwa wymiary
miłosierdzia. Syn milicjanta szykano
wany i wyrzucony z przedszkola".

Miło jest nam donieść, że obecnie

syn milicjanta, ob. Franczaka został
przyjęty ponownie do przedszkola i

otaczany jest pełną opieką sióstr.
Sprawa została załatwiona przez mia.

rodajne czynniki, do których odniosło
się nasze pismo, ku obopólnemu za
dowoleniu stron.

Komunikaty
TEATR „KOMEDIA MUZYCZNA", Lubić#

48, gra codziennie o godz. 19J5 najweselszą
komedię muzyczną J. Tuwima v przeróbce Z.

Gozdawy i W. Stępnia j>. tyt.i ^Dziewczyna,
i kokosy4’ z Beatą Artemttką, M«rią Tylczyń-
ską, Marianem Demarem i Antonim Fuzakow,
skim na czele zespołu.

NARADA AKTYWU PPR I PPS dzielni-cy
Krowodrza-1—Łobzów w lokalu Kom. Dzień. PPR

pizy ulicy Juliusza Lea 18, dnia 26 czerwca

br. o godz. 17 . Obecność wszystkich aktywi
stów obu Partyj obowiązkowa.

DZIŚ I CODZIENNIE LUDWIK SOLSKI W

„JUDASZU4'. Teatr miejski, im. J . Słowac
kiego grą w dalszym ciągu z niezmiennym
powodzeniem potężne dzieło K. H. Rostwo
rowskiego „Judasz z Kariothu", w którym
imponującą kreację stwarza mistrz Ludwik
Solski. Dziś odbędzie się 55 przedstawienie
tej sztuki. Graną ona będzie bez przerwy co
dziennie, aż do najbliższej premiery.

W SOBOTĘ, DNIA 28 CZERWCA br. zosłaje
otwarta plaża „Krokodyl" przy ujściu Rudawy
do Wisły, obok klasztoru SS Norbertanek. Do.

jazd z miasta tramwajami 5 i 6. Wspaniała
plaża i podwieczorki taneczne.

DLA CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW PPR od
będzie się w sobotę tj. 28 czerwca o godz.
16 w teatrze „Komedia Muzyczna", operetka
p. tyt.: „Dziewczyna i kokosy4' z Beatą Ar-

temską. Bilety do nabycia po cenach zniżo
nych w Komitecie Miejskim PPR, Basztowa 5,
Wydział Propagandy, w godz. 9—17.

KLUB „KUŹNICA’4 zawiadamia, że w pią
tek tj. 27 czerwca o godz. 17> odbędzie się
w lokalu „Kuźnica" odczyt prof. Knamirskie-

go na temat: „Prądy filozofii współczesnej"
(Egzystencjalizm i materializm dialektyczny),
Piosimy o przybycie członków Klubu i sym
patyków. W tym samym dniu w drugim ter
minie o godz. 19.30 odbędzie się waflne zebra
nie członków klubu „Kuźnica1’. W razie bra
ku ąuorum zebranie odbędzie się bez względu
na ilość członków.

DYŻURY APTEK: Kalwaryjska 27, Staro
wiślna 77, Krakowska 9, Grodzka 17, Mogil
ska 17, Łobzowska 20, Długa 88, Senatorska 5,

ZARZĄD WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU WALKI

MŁODYCH przypomina wszystkim swoim
członkom kandydującym do Szkół Oficer
skich, że ostateczny termin składania podań
upływa z dniem 28 czerwca. Podania należy
kierować do Wydziału Personalnego Zarządu
Wojewódzkiego ZWM, Krakówf Al. Słowac
kiego 48.

RADIO
na dzień 27 czerwca 1947 r. (piątek)

Godz. 6 .05: Dziennik. 7.35: Odczytanie pro*
graniu. 14 .40: Audycja dla dzieci. 15.30:

Audycja rozrywkową. 16.00: Dziennik. 16.12:

Robotniczy chór. 16.30: Audycja dla cho
rych. 16.45: Recital skrzypcowy. 18.45: Au
dycja dla wsi: „Kobieca annia pracownic
rolnych". 18.55: ,,U naszych przyjaciół".
19.15: Audycja literacka. 22.00: Kwadrans

prozy „Popioły'4. 22.15: Audycja rozrywko
wa. 23.00: Ostatnie wiadomości.

Poszukuję pokoju
orzv rodzinie tub t>o1edvnke na dwie
osoby. — Ząłoszenla JBcho Krako»
wa" pod „Nr. 5000".

Pierwsi kuracjusze, ranne ptaszki, przechadzali się już po 'wyjściu z ką
pieli powolnym krokiem, parami lub pojedyńczo, pod rozłożystymi drze
wami wzdłuż potoku, wypływającego z wąwozów Enval.

Inni przybywali ze wsi i z pośpiechem wchodzili do zakładu. Był ta

Źródła tego strzegła kobieta, zwana po prostu „Maria",
wielki budynek, którego parter przeznaczono do zabiegów hydropatycz-
nych, pierwsze zaś piętro mieściło kasyno, kawiarnię i 6alę bilardową.

Od czasu odkrycia przez doktora Bonnefille w głębi wąwozu Enval

wielkiego źródła ochrzczonego przezeń źródłem Bonnefille, kilku właści
cieli z okolic, ostrożnych spekulantów, zdecydowało się wybudować w środ-

Diukarnia Państwowa 1, Kraków, Wielopole 1 3
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©fe©w... obozy■■■
Miesiące letnie w .naszym życiu

sportowym to okres lekkiego osłabie
nia n-asitenś-a imprez.

Kluby i zawodnicy jeśli tylko mogą
„wyrwać" sie od groźnych termina
rzy rozgrywek, zażywają w tym okre
sie kilku tygodni dobrze zasłużonego
odpoczynku.

Nie wszystkie jednak gałęzie spor
tu sa w tym szczęśliwym położeniu,
by pozwolić ■swym zawodnikom na

pauzowanie. W tym roku nie o-dpocz-
na np. piłkarze, gdyż konieczność u-

kończ-enia rozgrywek w przepisanym
terminie zmusza PZPN do konitynuo-
w>ania zawodów przez miesiące wa
kacyjne.

Ni-e ulega wątpli-wo-ści, że poza pił
ką nożną również i w innych gałę
ziach sportu odbywać sile będą im
prezy, mieć on-e jednak będą raczej
charakter przypadkowy.

Okres wakacji to jednak nie tylko
czas odpoczynku,:— okres mieisięcy
letnich wykorzystany zrastał przez
władze sportowe oraz poszczególne
swiążki na akcję obozową.

OBOZY SPORTOWE

Kilka mamy typów obozów sporto
wych, zaczniemy od obozów przygo
towawczych czyli t. zw. kondycyj
nych, które zresztą odbywają się nie

tylko podczas wakacji, ale również w

pełni sezonu, a które mają na celu
odpowiednie przygotowanie wybra
nych zawodników do czekających
ważnych spotkań.

Na obozach przygotowawczych na
daj e sie zawodnikom ostateczny
„szlłrif", poprawia usterki, uczy tak
tycznych zagrań.

Drugim typem obozów odbywają
cym sie raczej w miesiącach wakacji
to obozy szkolące, mające na celu

-nauczenie zawodników danej gałęzi
sportu.

Obozy te, których -organizacją zaj
mują się odpowiednie środki WF i p^-
współpracujące z związkami sporto
wymi są nadzwyczaj ważne <Ha pod
niesienia poziomu naszego sportu.

Jest rzeczą jasną, że właśnie na

Obozie zawodnik ma idealne warunki
do nauczenia się danej dyscypliny,
do usunięcia popełnianych błędów, do

zapoznania się z nowymi zdobyczami
w danej dziedzinie. Zawodnik na obo
zie myśli tylko o sporcie, nastawiony
jest tylko na sport, ni-ehamowany fest
żadnymi trudnościami codziennego
szarego życia. Tu tryb życia jest u-

CZERWIEC

Czwartek

Z kalendarzyka kronikarza
Dnia 26 czerwca 1938 r. zakończy

ły się w Krakowie finałowe spotka
nia piłki Tęcznej. Mistrzem Polski na

rok 1938 został K.
P, W. Poznań, przed
AZS Warszawa i

Cracovią. Na czwar
tym miejscu upla
sował się ŁKS. W
meczach ligowych
dnia tego padły na
stępujące wyniki:
w Krakowie Craco-

via—Ruch 3:2. we Lwowie: Pogoń—
Wisła 2:1, w Chorzowie: AKS—Polo
nią 1:0, w Warszawie: Warszawian
ka—Warta 2:1 i w Wilnie: śmigły
ŁKS 4:0.

Ruch, mimo, iż stracił cenne dwa
punkty kroczył-nadal na czele tabeli,
przed Pogonią i Warszawianka.

SK BATOVANY
PRZEGRYWA w ŁODZI

Po swym pierwszym występie w

Warszawie, zakończonym wynikiem
remisowym, rozegrali pięściarze cze
scy spotkanie w Łodzi-, PrzV czym
przeciwnikiem gości była drużyn
miejscowego Zrywu. .

Mecz zakończył się niezasłużonym
zwycięstwem Zrywu w stosunku a:r,
bowiem sędziowie wyraźnie s zyw
dzili gości, zwłaszcza w wadze p

'^WdJuźynie czeskiej, podobnie jak
W Warszawie, na wyróżnienie J "

guje trzech bokserów, a to 4 *■* >

Strba 1 Torma.
Wyniki szczegółowe .

przedstawiają się .nast®>^ią_5‘
kserzy Zrywu na pierwszym

regulowany, — zajęcie odpowiednio
rozłożone, treningi zaś prowadizą naj
lepsi fachowcy w danej dziedzinie.
Toteż rezultatu obozów szkolących
6ą zwykle wybitnie dodatnie — na
wet mało zaawansowany zawodlnik,
wykazujący tylko chęć i dobrą wolę,
po ukończeniu protygodlniowego tur
nusu, wykazuje diuże umiejętności,
które może następnie rozwijać w dal
szym ciąqu na swoim terenie. Obozy
tego typu ze względu na swoją wy
soką wartość powinny być jak naj
liczniejsze, kluby zaś powinny przy
syłać na nie przede wszystkim swych
młodych utalentowanych zawodników.

Trzecim typem obozów, to obozy
szkolące przodowników i instrukto
rów sportowych. Jest to typ bodajże
najważniejszy, gdyż wiemy, że od ilo-
śai i jakości posiadanych instruktorów
i trenerów zależy poziom sportu. Ma
teriał na instruktorów stanowią w

większości wypadków byli zawodnicy,
którzy w ten sposób pragną w dal
szym ciągu utrzymać czynny kontakt
ze sportem.

PRACA OPGANIZACYJ
MŁODZIEŻOWYCH

W tej tak ważnej akcji letnich obo
zów sportowych, które przede wszyst
kim organizowane eą przez PUWF i

Reflektor®^
po

Podczas gdy u nas rozgrywki pił
karskie wchodzą ctepiero w stadium
decydujące, kiedy drużyny wałczące
o awans do ekstraklasy kończą pier
wszą rundę, za granicą piłkarze roz
poczynają zasłużony odpoczynek wa
kacyjny.

Prawie we wszystkich krajach roz
grywki ligowe albo zostały zakoń
czone albo zbliżają się do końca.

Rzućmy pobieżnie okiem na sytua.
cję w niektórych państwach Europy
i zapoznajmy 6ię z najlepszym; dru
żynami piłkarskimi.

W CZECHOSŁOWACJI
Slavia odsądziła 6i'ę już dawno od

pozostałych drużyn i zdobyła zasłuże
nie tytuł mistrza Ligi. Na drugim
miejscu uplasowała się jej „odwie
czna" rywalka — Sparta.

PO CZTERDZIESTU LATACH
doczekał się wreszcie wiedeński Wa-
cker upragnionego tytułu mistrza
Austrii. Tym razem szczęście sprzy
jało jubilatom (40-lecie istnienia) i
dzięki zwycięstwu 4:0 nad Sportclu-
bem, Wacker zdystansował swych
najgroźniejszych konkurentów: Vien-
nę i Rapid. Kluby te zajęły drugą i

trzecią lokatę.

WE FRANCJI

tytuł mistrzowski zdobył Raubaix,
wygrywając decydujący mecz z Le
Havre 1:0. Drugą w tabeli jest druży
na Reims, trzecią Lille.

W LIDZE WŁOSKIEJ

górują zdecydowanie drużyny z fiół-
nocnej Italii. Mimo, Iż rozgrywki li
gowe jeszcze trwają leader tabeli FC
Torino ma o 7 plot, więcej od drugiej

W muszej: Gomulak wygrał na

punkty z Scheerem.
W koguciej: Czarnecki przegrał

przez techniczne k. o. z Zacharą.
W piórkowej: Woźniakiewicz wy

punktował Strbę.
W lekkiej: Krawczyk przegrał wy

soko na punkty z Vulganem.
W półśredniej: Pietrasik zremiso

wał z Michalikiem.
W średniej: Taborek uległ wysoko

na punkty To-rmie.
W półciężkiej: Pożyczony z Victo-

rii Urzędowicz niesłusznie wygrał z

Bal-azem.
W wadze ciężkiej: Jaskóła wypun

ktował Kumave.
Widzów około 3 tys.

PW w porozumieniu z odpowiednimi
związkami sportowymi, nie pozostają
również w tyle istniejące organizacje
młodzieżowe jak ZWM, OMTUR, ZHP
i inne.

Wymienione wyżej organizacje po
siadają swe własne ośrodki szkolenio
we jak np. Koszeniom cźy Sława Ślą
ska, przyczym akcja szkolnictwa

zsynchronizowana z poszczególnymi
związkami sportowymi, które przysy
łają d.o ośrodków 6wvch instruktorów
i działaczy, zdołała już wydać piękne
rezultaty.

*

Tak' wtlęc lipiec i sierpień to okres
obozów sportowych, — okres który
choć nie przynosi głośnych rekordów
choć mało się o nim pisz-e w prasie
ma jednak, wybitnie donośne znacze
nie dila rotawoiu naszego sportu.

W miesiącach letnich liczne rzesze

młodlzieży obąjga płci napełnią ra
dosnym gwarem różne miejscowości
będące terenami obozów. Nie wątpi
my; że po ich ukończeniu młodzież ta
z większym jeszcze zapałem uprawiać
będzie sport..

Obozy sportowe to jeszcze leden
krok do nodfciągnlięcia wzwyż nasze
go sportu do zapewnienia mu należ
nego miejsca wśród innych narodów.

T. M.

drużyny ligowej Juventus (Turyn)' i

według wszelkiego prawdopodobieńj
stiwa FC Torino zdobędzie tytuł mi
strzowski,

W JUGOSŁAWII
również mistrzostwa zbliżają się do

końcowego stadium, a prowadzi w ta
beli Partyzant, przed Dynamo, Czer
woną Gwiazdą j Hajdukiem. Nie za
nosi się na to, aby kolejność tych
azotowych drużyn uległą zmianie i

Partyzant po raz drugi- z kolei zdobę
dzie tytuł najlepszej drużyny jugo
słowiańskiej.

W ZWIĄZKU RADZIECKIM

rozgrywki ligowe podobnie jak u nas,

rozpoczynające się na wiosnę, zaczy
nają wchodzić w najciekawszą fazę.
W szóstej kolejce rozgrywek leader
tabeli „Dynamo" moskiewskie poko
nało W1SS 2:0 i prowadzfi nadal, ma
jąc w 6-ciu grach 11 pkt.

Zeszłoroczny mistrz ZSRR CDKA
ma obecnie 8 pkt. podobnie jak' 1
dwa również doskonałe zespoły tyfli-
6kie „Dynamo" i Torpedo — Moskwa,

W SZWECJI
po raz trzeci została mistrzem zna
na w Polsce Kamraterna Norrkópi-ng,
Uzyskała ona 36 pkt. na 44 m-o-żli-

’

wych do zdobycia. Drugie miejsce za
jął klub AIK — Sztokholm, trzecie
EłfshoTg.

W LIDZE ANGIELSKIEJ
Live-rpool na finiszu wyprzedził do
tychczasowego leadera tabeli Wol-
we-rhampton Wanderers j zajął po
raz piąty w historii angielskiego fut
bolu mistrzostwo ligi angielskiej. W

Wielkiej Brytanii sezon ligowy jest
już zamknięty, a niektóre drużyny od
bywają obecnie „wycieczki" sezono
we na kontynent.

Tak więc niemal w całej Europie
piłkarze rozpoczynają już wakacje a

tylko u nas nasi zawodnicy muszą
się dobrze napocić, aby uzyskać a-

wans do „wymarzonej ligi". Za to na

drugi rok ha pewno będą mieli waka
cje... D.

Sportowa Noc Wenecka

Nielada atrakcję przygotowuje dla
krakowian Obywatelski Komitet

Wojskowych Zawodów Sportowych.
Wnocybowiemz5na6lipcaod

będzie się na stadionie pływackim
SPORTOWA NOC WENECKA.

Impreza ta, z której dochód prze
znaczony jest na sportowe zawody
Wojska, pełna będzie wszelkiego ro
dzaju atrakcji, jak zawody sportowe,
występy znakomitych artystów, żywe
obrazy itd. Do tańca, które odbywać
się będzie na specjalnych pontonach,
przygrywać będzie kilka doborowych
orkiestr, Bliższe szczegóły wkrótce.

Zwycięzca biegu
motocyklowego w Krakowie

Na odbytych ostatnio zawodach mo
tocyklowych w Krakowie pierwsze
miejsce w swej kategorii zajął Mar
kowski (Warszawa), którego widzimy

na zdjęciu.

ZZK Olszą jubileuszem
Po chwilowym powojennym zasto

ju wszystkie Sekcje najstarszego ko
lejowego klubu sportowego KSZZK
„Olsza" w Krakowie przystąpiły do
energicznej działalności. Wynikiem
tych poczynań było uzyskanie mi
strzostwa Okęgu Krak, w siatkówce
w ub. sezonie, zreorganizowanie dru
żyny piłki nożnej, utworzenie no
wych sekcji: tenisowej i motocyklo
wej oraz liczne kontakty sportowe z

klubami pożarniejs-cowymi.
W roku bieżącym w dniach 27—29

Kto będzie mistrzem Polski
w szczypiómiaku męskim ?

W najbliższy piątek rozpoczynają
się w Poznaniu finałowe rozgrywki p
mistrzostwo Polski w" szczypiórniaku
męskim. Na starcie ujrzymy cztery
drużyny, które zdołały zwycięsko
wyjść z rogrywek. półfinałowych. Są
nimi dwie drużyny śląskie, tj. Pogoń
i AKS oraz dwie poznańskie, a mia
nowicie Warta i KKS.

Jak więc widzimy, w obecnych
rozgrywkach finałowych brak jest
dwóch tamtego-rocżnych finalistów, a

mianowicie krakowskiej Garbarni i
łódzkiego ŁKS-u.

Drużyny te zdobyły coprawda mi
strzostwo swych okręgów, nie mniej
jednak nie potrafiły wyjść zwycięsko
z rozgrywek półfinałowych i musiały
ustąpić drużynom lepszym.

Tak więc finały mistrzostw będą
zarazem pojedynkiem dwu najsilniej
szych w tej chwili okręgów w szczy-
piómlaku, tj. Śląska i Poznania. Któ
ry z nich zwycięży trudno w tej
chwili powiedzieć. Ślązacy 6ą bez

wątpienia bardziej „rasowymi" szczy-
piómdstami, w ich zagraniach widać

elementy gry, które zaobserwować
można było tylko w bawiących u nas

przed wojną drużyn zagranicznych.
Największym plusem Ślązaków to

szybki i bramkostizelny atak, przed
którego „bombami" 'trudno będzie o-

przeć się bramkarzom poznańskim.
Dużo słabsze natomiast 6ą formacje
defensywne Ślązaków, grające niepo
trzebnie ostro j żle taktycznie, Dru
żyny poznańskie przeciwstawią Ślą
zakom grę opartą raczej na elemen
tach koszykówki, wielu bowiem za
wodników poznańskich to przede
wszystkim koszykarze a później do
piero szczypiórąiści.

Grę Poznaniaków cechować będzie
zatem przede' wszystkim dokładność,
dobre krycie i dobra gra w tyłach.

Który system zwycięży, trudno w

tej chwili powiedzieć, — jak już
wspomnieliśmy, Ślązacy reprezentują
prawdziwy szczypiórniak, Poznaniacy
przeciwstawią im swój własny sy
stem.

Finały obecne są ważne jeszcze z

jednego względu. Od poziomu bo
wiem wykazanego przez poszczegól
nych finalistów zależeć będzie doj
ście do skutku międzynarodowego
meczu Polska—Szwecja.

Garbarnia przegrywa
w Nowym Sączu

W ubiegłą niedzielę odbyło się w

Nowym Sączu towarzyskie spotkanie
-piłkarskie pomiędzy Garbarnią a

miejscową S-an-decją, które zakończy
ło się sensacyjnym zwycięstwem go
spodarzy w stosunku 5:1 (3:0).

Wynik spotkania jest odzwiercie
dleniem gry, która toczyła się przy
stałej przewadze SandecjL dla której
bramki zdobyli: Chrzanowski 1, We
sołowski i Tendaj po 2. Jedną bram
kę dla Garbarni uzyskano z rzutu

karnego.
Zwycięstwo Sandecji nad Garbar

nią, jak również niedawno odniesio
ny sukces w spotkaniu z Tarnowią,
świadczy niedwuznacznie o dobrej
formie drużyny sądeckiej.

0
Święto młodzieży

Dziś o g-odz. 17 czwartek 26. VI.)
odbędzie 6ię na Stadionie Miejskim
święto młodzieży organizowane przez
Kuratorium OSK i Woj'. Urząd WF i

PW, w którym to święcie młodzież
szkolna da pokaz swych umiejętności
sportowych.

A zatem wszyscy dziś na 6taidionie
o godz. 17.

czerwca „Olsza" obchodzi święto
25-lecia swego istnienia. W 'ramach
jubileuszu, pod protektoratem ob. 'mi
nistra Komunikacji inż, J. Rabanow-

skiego, poza uroczystą akademią w

niedzielę 29 bm. przeprowadzone bę
dą rozgrywki w piłce nożnej (Czesi—
Cracovia—Olszajj wielki turniej piłki
ręcznej (Czesi, Wisła, Cracoyia,
YMCA, Gdańsk, Olsza), zawody teni
sowe (Krakus—Olsza) oraz pokazy
jazdy zręczności na motocyklach.

Mecz ten, którego rozegranie pro
ponowali Szwedzi już w ub. roku, zo
stał odłożony przez PZPR z powodu
niedostatecznej formy naszych szczy-
piórn-istów. Obecnie ma wszelkie da-
ne, by dojść do skutku.

e
Z kortów wimWedońskich
Wśród wczorajszych rozgrywek w

Wimbledonie nie zanotowano żad
nych sensacji. Rozegrane zostały gry
podwójne panów oraz gry mieszane.

W wyniku zawodów Czesi pobili
parę angielską w stosunku 6:1, 6:2,
6:3. Czesi stanowią jeden z najlep
szych zespołów tenisowych w Wim
bledonie.

Amerykanka Tod-t wyeliminowała
-szybko zawodniczkę chilijską-w sto
sunku 6:3, 6:2. .

Para holenderska pobiła zespół
brytyjski 6:3, 6:3, 6:0.

Płd. Ameryka pobiła Australię w

najciekawszej rozgrywce dnia 6:4,
7:9, 7:5.

Jędrzejowska uległa szybko śred
niej rakiecie angielskiej w stosunuk
7:9, 6:5.

Hebda i Skone-cki wygrali z angiel
ską parą w stos. 3:6, 6:2, 6:3, 2:6, 6:3

przy czym Skone-cki był lepszy od

6wego współpartnera.
Spychała j Tłoczyński ulegli parze

włoskiej 4:6, 4:6, 6:4, 5:7.

Adamczyk
startować będzie w Pradze

Do ekipy polskiej wyjeżdżającej na

międzynarodowy festival młodzieży
demokratycznej do Pragi został włą
czony ostatnio doskonały lekkoatleta
Adamczyk.

Nowa dyskwalifikacja
Niewadziła

Znany pięściarz ŁKS-u Władysław
Niewadził został ponownie zdyskwa
lifikowany tym razem przez swój ma
cierzysty klub za nieusprawiedliwio
ną nieobecność na meczu ż Radomia-
kiem.

Niewadził został zdyskwalifikowa
ny na przeciąg jednego roku.
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(DALSZY CIĄG SENSACYJNYCH PRZYGÓD MIKIEGO)

Co tu za lawina leci,
mknie kamieni cała hurma —

wcale mi się nie uśmiecha
z lawy i kamieni trumna.

Miki nawet nie przypuszczał,
gdzie zjawiska jest przyczyna:
potwór to kamienie strącał,
groźnie wodząc w krąg oczyma.

Hej nie tędy, panie kamień,
ja tu stoję — co u dlaskal
Jesteś twardy j- przyciężki,
przeleć bokiem, jeśli łaska!

Kamień — rzecz to nierozumna,
na nic Miki twe oracjel.
Będzie z ciebie bity kotlet i
dla potwora na kolację. ,X:

Z jednej strony — bestia sroga,
z drugiej — przepaść się rozwiera.
Nie ma innych możliwości,
trzeba pośTód tych wybierać.

<C zd nastąpił

CENNY ZBIÓR MONET
Muzeum Historyczno-Geograficzne

w Charkowie otrzymało w darze od
tamtejszego obywatela, zbiór monet,
obejmujący około półtora tysiąca
sztuk, a będący rezultatem starań i

pracy całego życia ofiarodawcy.
Po zbadaniu zbioru przez eksper

tów okazało się, że zawiera on nie
zwykle cenne okazy, a wśród nich

monCTy z epoki Rusi Kijowskiej. Wiel
kiego Ks. Moskiewskiego, z czasów
Dymitra Samozwańca oraz komplet
monet z okresu Piotra Wielkiego.

DZIESIĘCIOTYSIĘCZNE
PRZEDSTAWIENIE

Moskiewski teatr kukiełek otrz^unał
nową siedzibę w pięknym, nowoczes

nym gmachu. Jego aktorzy z drzewa,
wełny i laki japońskiej znani są i na

dalekiej północy i w gorących pias
kach Środkowej Azji, znani nad Woł
gą i nad dalekim Amurem. Ostatnio
teatr ten obchodził jubileusz dziesię-
ciotysięcznego przedstawienia, wy
stawiane w Moskwie najlepszą sztu
kę swego repertuaru — „Cudowną
lampę Aladyna".

ŚREDNIOWIECZNE FRESKI

W KLASZTORZE

Grupa uczonych Instytutu Historii i
Sztuki dokonała szeregu cennych od
kryć w klasztorze Ferapontow, jed
nym z najbardziej godnych podziwu
pomników dawnej sztuki rosyjskiej.

Do najbardziej cennych znalezisk na
leżą freski w kaplicy Narodzenia, ma
lowane przez wielkiego mistrza ro
syjskiego Dionizego. Imię jego znane

było z kronik XV stulecia, jako arty
sty pracującego nad ozdabianiem
świątyń z polecenia cara Iwana III.

Wąż domowy
Od dawna dotkliwą plagą dla mie

szkańców Brazylii są szczury. Koty
nie są na tyle liczne, aiby skutecznie
z nimi walczyć, dlatego też Brazylia-
nie używają do tego celu węży domo
wych.

Wąż domowy — gtiboa, jest odmia
ną groźnego boa-dusicieila, mierzy 4

metry, a grubość jego ciała jest taka,
jak grubość ramienia dorosłego męż
czyzny.

W Brazylii te „czarujące" zwierząt
ka domowe kupuje się po prostu na

targu. Z nastaniem nocy „giboa" roz

poczyna łowy, pełza powoli po całym
mieszkainiiu, a ramo gdy właściciel je
go budzi się, znajduje zwykle wielką
ilość zabitych szczurów.

Czy newy Łandra?
Znany lekarz Mr. George Ro

bert Clements z Southport żenił
się czterokrotnie. Każda z żon u”
mierala po krótkim pożyciu na

jakąś tajemniczą chorobę. Śmierć
czwartej z kolei żony wydała się
policji podejrzaną, wobec czego
zarządzono obdukcję zwłok.

Na wieść o tym dr Clements
rozchorował się ciężko i nieba
wem zmarł.

Teraz policja stoi przed pod
wójną zagadką, którą jednak za
pewne rozwiąże medycyna sądo
wa.

W rodzinie fakira

— Kupiłm dziś pięćdziesiąt gwoź
dzi na wyprawkę dla synka, który
nam sie niebawem urodzi...

Sprzedaż
UNIEWAŻNIAM skradzione
mi papiery na nazwisko Kęs
Władysław. 2308-k

OKAZJA. Sprzedaż 1 kupno
maszyn do pisania, liczenia,
szycia. — P. Filo Kazimierz,
Kraków, Zacisze 8. Telefon:
643-98 . 1830-K

UNIEWAŻNIAM zgubioną
kartę rej. nr. 13745, na na
zwisko Lang Fryderyk.

2305-k

DOBERMANKI szczenięta —

sprzedam. .Asnyka 1U, m. 3,
od 12—17. 2304-k

ZGUBIONO legitymację aka
demicką Danuty Domaradz
kiej . Zgłoszenia: Smoleńsk
23/7. 2306-k

STOŁOWY ładny, tapczan,
kanapę, ,,Kodak", żyrandol,
zegar stojący sprzedam. Jo
li aso1w a, S li adom.ska 14.

2307-k

ZGUBIONO dowód osobi
sty na nazwisko Gil Jan —

Tuczępy. 2292-N

ZGUBIONO legitymację zni
żkową do kin, na nazwisko
Wójcik Józefa. 2220-kMOTOCYKL N. S. U . 200

cm’ 4-ro biegowy do sprze
dania z papierami. Dietla 55
m.14., 1755-6

ZGUBIONO dowód osobisty
na nazwisko Wicyniak Sta
nisława. 2292-N

UNIEWAŻNIAM zgubioną
kartę rejestracyjną Woj.
Żyd. Komitetu w Krakowie,
nazwisko Hauser Dina, tir.
20 lutego 1896.

APARAT radiowy marki —

„Graeta" 4 lampowy, 2 sta
lowy, super do sprzedania
Kraków, uL Dietla 55, m. 3

2055-k

OBUWIE sportowe 1 letnie
męskie, damskie, dziecinne
oraz bielizna, ceny przystę
pne. Magazyn obuwia 1 Ga
lanterii, Kraków, Długa 4.

2187-4

UNIEWAŻNIAM zgubione
dokumenty: dowód osobisty,
wyciąg metrykalny, legityma.
cję partyjną na nazwisko PL
recki Florian oraz kontrakt
gruntowy na nazwisko Sto
larczyk Aniela, kartę odzie
żową na nazwisko Janina Sto.
larczyk.

' 2103k

APARAT marki Billi Super,
6 lampowy z oczkiem i kla
wiaturą do sprzedania. —

Dietla 55. m. 14. 1910-k
ZGUBIONO legitymację ko
lejową na nazwisko Puni-
cki Mikołaj, Jarosław. 2350

SPRZEDAM okazyjnie tanio
kredens, kanapę, otomany,
stoły, biurko, lustra, krzesła
Kraków, Wybickiego 5/12. —

287-K

Nauka
1 wychowanie

UNIEWAŻNIAM zagubione
zaświadczenie repatriacyjne,
wydane przez PUR. Łańcut.
Gdula Władysław. 2277-N

SKRADZIONO dowód osobi
sty na nazwisko Blok Anie
la. 2351-N

MATEMATYKA, FIZYKA —

CHEMIA — GEOMETRIA
WYKRESLNA 1 inne przed
mioty powtórka w czasie
ferii do MAŁEJ i DUŻEJ
MATURY. Konarskiego 2 —

eala 9? od godz. 19—20.
2302-k

PRZEPISYWANIE na maszy
nie skryptów, prac nauko
wych — strona DWADZIE
ŚCIA złotych. Wykonanie
solidne i terminowe. Elek- i

tryczna kopiownia planów —

Biuro, Floriańska pięćdzie
siąt pięć, (obok Bramy Flo
riańskiej). 2353-Par

Zguby-kradzieże

UNIEWAŻNIAM zgubioną
kartę rejestracyjną wydaną
w Myślenicach przez RKU.
na nazwisko Justyniak Sta
nisław, Krzesławice. 2366

PARUCH Krautwirth Jaku
bowicz unieważnia skradzio
ne karty: rejestracyjną RKU,
partyzancką, wydane Nowy
Sącz, lagrową Będziszyn, —

różne dokumenty. 1118-9

i Chiromantka
trafnie powie
z kart, ręki.
KRAKÓW,

Długa 45, m. 4a.
2224-8

ZGUBIONO kartę rejestra
cyjną wydaną przez R. K. U .

Jarosław, Łopuch Jan.
2167-N

ZGUBIONO dowód osobisty,
kartę rejestracyjną, wydaną
przez RKU Jarosław. Jarem-
kiewicz Jan. 2278-N

UNIEWAŻNIAM zgubione
zaświadczenie rejestracyjne,
wydane przez R, K. U. Bo
chnia na nazwisko Migdał
Wojciech. 2268-k

ZGUBIONO kartę rejestra
cyjną wydaną przez R.K.U.
Jarosław, Tłok Andrzej.

P.K.O.
F9CZT0WA KASA

OIZCZĘaNOŚCł
CtUiiał w Krakowlę

'zawiadamia, że z dniem

1 lipca 1847 r.

uruchamia w Skarbcu
w swoim gmachu PKO

przy ul. Wielopole L. 19

kasety (safesy)
w 9 rozmiarach.
Bliższe informacje: Te
lefon 508-12 . 2309-k

CYRK NIL 1
WESOŁE MIASTECZKO — PARK DRA IORDANA

Dojazd tramwajem Nr. 4

Codziennie 1 przedstawienie o godz. 19.50. w niedziele
I święta 2 przedstawienia, o godz. 16.30 I 10.30.

18 ANTRAKCJI. 18 ANTRAKCJI.

Cyrk gra bez względu na pogodę. Dach nieprzemakalny.
UWAGA! Na Jeden bilet dwie osoby. UWAGAI

Gfecesz wiedzieć cc

kiedy ijak w „Dniach Krako-

wau się odbywa, kup

“INFORMATOR”
do nabycia w kioskach i u

sprzedawców ulicznych.

ZAWIADAMIAM WSZYSTKICH
MOICH PT. KLIENTÓW, ie sklep
mó] z naczyniami emaliowanymi,

Z PORCELANĄ I SZKŁEM, PRZENIO
SŁEM Z ULICY FLORIAŃSKIEJ 18,
NA ULICĘ SW, AGNIESZKI 2, 1. p.

. j ,[ St. Lipka
2233-Pap,

Ogłaszajcie się w „Echu"
SPÓŁDZIELNIA

KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY Nr. 6.**

2 poleca po najniższych cenach wszelki

sprzęt i ubiory sportowe.

OGŁOSZENIE PRZETARGU
Zarząd Okręgowy Państwowych Nieruchomości Ziemskich

w Lublinie ogłasza przetarg nieograniczony aa dzierżawę
w sezonie letnim 1947 r. sadu w majątku P. N. Z . woje
wództwa rzeszowskiego:

1. Bykowce - Załuż, poczta Sanok, powiat Sanoki 4
2. Gorajowice, poczta Jasło, powiat Jasło j
3. Końskie, poczta Dydnia, powiat Brzozów;
4. Chmielów, poczta Chmielów, powiat Tarnobrzeg;
5. Niebylec, poczta Niebylec, powiat Rzeszów;
6. Dukla, poczta Dukla, powiat Krosno?
7. Kupiatycze, poczta D arbwice, powiat Przemyśli
8. Narol, poczta Narol, powiat Lubaczów?
9. Siedliska, poczta Bobowa, powiat Gorlice?

10. Wróblik Królewski, poczta Wróblik, powiat Krosno.

Oferty należy składać do dnia 15. VII. 1947 r. godz. 8-ma
w biurze administracji mająku Gorajowice, powiat i poczta
Jasło.

Bliższych Informacji dotyczących waninków dzierżawy
udzielać będzie administracja majątku Gorajowice począwszy
od 1. VII. 1947 r.

Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone wadium do
kasy Zarządu Okręgowego P. N. Z. w wysokości 10%
oferowanej sumy.

ZaTząd Okręgowy P. N-. Z. zastrzega sobie:
1) w razie gdy oferty zawierać będą równe Łub zbliżone

warunki prawo dobrowolnego wyboru oferenta,
2) prawo uznania, że przetarg nie dał wyniku, bez żadnych

odszkodowań,
ZARZAD OKRĘGOWY

T ił’ PAŃSTWOWYCH NIERUCHOMOŚCI ZIEMSKICH
W LUBLINIE

2259-Pap. • ’iwl

OGŁOSZENIE PRZETARGU
Zarząd Okręgowy Państwowych Nieruchomości w Lublinie

ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę w sezonie
letnim 1947 r. sadu w majątkach P. N. Z. woj. Lubelskiego:

1. Szostek, poczta Oleśnica, powiat Siedlce,
2. Cicibór-Roskosz, poczta Biała Podlaska, powiat Biała

Podlaska;
3. Hruszuiew, poczta Platerów, powiat Sidlce;
4. Skorczyce, poczta Urzędów, powiat Kraśniki k
5. Kock-Kawęczyn, poczta Kock, powiat Łuków;
6. Wrzosów, poczta Radzyń, powiat Radzyń?
7. Suchowoda, poczta Wohyń, powiał Radzyń? l
8. Seroczyn, poczta Seroczyn, powiat, Siedlce;
9. Dzaerążnia, poczta Krynice, powiat Tomaszów?

40. Łęczna, poczta Łęczna, powiat Lubartów;
11. Mazanów -Krasne, poczta Józefów n/Wisłą, powiat

Puławy;
12. Stajne, poczta Rejowiec, powiat Chełm; ..... .

13. Piotrawin, poczta Kamień, powiat Puławy;
14. Siemień, poczta Siemień, powiat Radzyń;
15. Uhrusk, poczta Wola Uhruska, Włodawa;
16. Jarosławiec, poczta Zamość, powiat Zamość;
17. Mościbrody, poczta Siedlce, powiat Siedlce?
18. Broszków Stawy, poczta Kotuń, powiat Sledk*;
19. Bru&s-Ko łącze, poczta Włodawa, powiat Wśodawa;
20. Samoklęski, poczta Kamionka, powiat Lubartów;
21. Krasne, poczta Pawłów, powiat Chełm?
22. Bychawa, poczta Bychawa, powiat Lublin;
23. Woźniki-Łysów, poczta Łosice, powiat Siedlce;
24. Jedłanlca, poczta Ostrów Lub., powiat Włodawa;
25. Chojno, poczta Siedliszcze, powiat Chełm.
Oferty należy składać do dnia 10. VII. 47 r. godz. 8 -rna

w lokalu Zarządu Okręgowego Państwowych Nieruchomości
Ziemskich w Lublinie, ul. Radziwiłłowska 3 (skrzynka ofert).

Bliższych informacji dotyczących warunków dzierżawy
udzielać będzie referat ogrodniczy P. N. Z . w Lublinie,
ul. Radziwlłło-wska Nr 3 w godzinach od 10-tej do 1-ej po
cząwszy od 1. VII. 1947 r.

Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone wadium
do kasy Zarządu Okręgowego P. N. Z. w Lublinie w wy
sokości 10% oferowanej sumy.

Zarząd Okręgowy P. N. Z . zastrzega sobie:
1) w raizie gdy oferty zawierać będą równe lub zbliżone

warunki prawo dowolnego wyboru oferenta,
2) Prawo uznania, że przetarg nie dał wyniku, bez od

szkodowań.
ZARZAD OKRĘGOWY

PAŃSTWOWYCH NIERUCHOMOŚCI ZIEMSKICH

2296-Pap, W LUBLINIE

tapczany - Julian PYKA
GABINETY l —-------------

JADALNIE e Starowiślna35
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OGŁOSZENIE III
Na zasadzie art. 10 ust. 2 p. „a” dekretu z dnia 3 stycz-,

nia 1947 r. o uregulowaniu ubezpieczeń rzeczowych i osobo
wych (Dz. Ust. R. P. Nr. 5, poz. 23), art 449 Kodeksu Han
dlowego i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 wrze
śnia 1930 r. o zastosowaniu przepisów prawa o spółkach
akcyjnych do władz oraz do likwidacji towarzystw ubezpie
czeń wzajemnych (Dz. Ust. R. P . Nr. 66, poz. 523) — Po
wszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych ogłasza niniejszym,
ie powierzona m została przez Ministerstwo Skarbu (Depar
tament VII) likwidacja następujących prywatnych zakładów

ubezpieczeń-
1) Towarzystwa Ubezpieczeń „Orzeł", Sp. Akc. w Warszawie,
2) Polskiego T-wa Ubezp. „Patria", Sp. Akc. w Warszawie,
3) T-wa Ubezpieczeń „Silesia", Sp. Akc. w Bielsku,
4) Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeń ,Sp. Akc. w Tar*

szawie,
5) Zjednoczonych Towarzystw Ubezpieczeń „General! Port Po

lonia", Sp. Akc. w Warszawie,
6) Białostockiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń W

Białymstoku,
7) Polskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń Cukro

wni w Warszawie.

8) Krakowskiego Towarzystwa Ubezpieczeń „Florianka", Sp.
Akc. w Krakowie,

9) „Vesty“ Bankn Wzajemnych Ubezpieczeń w Poznaniu,
'

10) „Vesty“ Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń od ognia
i gradobicia w Poznaniu,

11) Poznańsko-Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeń, Sp.
Akc. w Poznaniu,

12) Towarzystwa Ubezpieczeń „Piast", Sp. Akc. w Warszawie,
13) Towarzystwa Ubezpieczeń „Przezorność", Sp. Akc. w War

szawie,
14) Niemieckiej Spółki Akc. Akwizgrańsko-Monachijskiego To

warzystwa Ubezpieczeń,
15) Niemieckiej Spółki Akc. Bawarskiego Towarzystwa Ubez

pieczeń, dawniej Zakłady Ubezpieczeń Bawarskiego Banku

Hipotecznego i Wekslowego,
16) Towarzystwa Wzajemnych ubezpieczeń Właścicieli Doro

żek Samochodowych w Poznaniu,
17) Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Właścicieli Pojaz

dów Mechanicznych w Warszawie,
18) Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Roślin Tytonio

wych od gradobicia.
19) Aptekarskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „Far*

tnairon" w Warszawie.
W związku z tym Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajem

nych wzywa wszystkich wierzycieli 1 roszczących sobie pra
wa do pomiecionych zakładów ubezpieczeń, aby pod skutkami

utraty swoich praw zgłosili w Powszechnym Zakładzie Ubez
pieczeń Wzajemnych (Biuro Likwidacyjne do spraw prywat
nych zakładów ubezpieczeń). Warszawa, ul. Jasna 6, swoje
wierzytełnośsi i roszczenia w ciągu 6 miesięcy od daty osta-

tniego ogłowaaia.
W zgłoszeniu należy wymieniC:
1) imię, nazwisko I firmę wierzyciela {roszczącego preten

sje). jego miejsce zamieszkania Tub siedzibę w kraju,
2) wierzytelność wraz z należnościami ubocznymi,
3) dowocy istnienia wierzytelności (roszczenia),
4) zabezpieczenia, przywiązanie do wierzytelności,
5) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności (roszczenia) to

czy się postępowanie sądowe lub administracyjne.
Niezależnie od powyższego Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Wzajemnych wzywa wszystkie osoby tak fizyczne, jak I pra
wne, a w szczególności instytucje kredytowe, mające w po
siadaniu mienie wskazanych wyżej prywatnych zakładów

ubezpieczeń, względnie posiadające wiadomości o przecho
wywaniu tego mienia przez osoby postronne, aby zawiado
miły o tym Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych pod
skutkami prawa.

Jednocześnie w powołaniu się na dekret z dnia 3 lutego
1947 r. o rejestracji l umorzeniu niektórych dokumentów na

okaziciela, emitowanych przed 1 września 1939 r (Dz. Ust.
R P. Nr. 22, poz. 88) — Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Wzajemnych wzywa wszystkich posiadaczy akcyj na okazi
ciela, emitowanych przez wyżej wymienione akcyjne towa
rzystwa ubezpieczeń, aby w ciągu 10 miesięcy od dnia 4
czerwca 1947 r. przedstawili je Zakładowi do rejestracji
zgodnie z przepisami wzmiankowanego dekretu.

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

BIURO LIKWIDACYJNE
2122 Pod. do spraw prywatnych zakładów ubezpieczeń.
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