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Tsaldaris mobilizuje
ATENY, 8.10. (Ob.il. wł.). W północnych
toltręgach Grecji powołano do' służby czyn
nej kilka roczników rezerwy dla pomocy
wojsku w tłumieniu rozruchów i zwalcza<liu lewicy.

Rada kontrolna
rozpatruje

R O K li

BERLIN, 8.10. (Obsł. w ł.). Dzisiaj Rada
Kontrolna Niemiec ma rozpatrzyć prośby o
ułaskawienie przysłane przez skazanych w
procesie norymberskim.' Wszyscy zbrodnia
rze liltlerowscy opróc;; Speera, Schimcha
l Kaltenbrunnera proszą o umniejszenie
wymiaru kały !-r mlanę sposobu jej wykonania.

Japońscy socjaliści
TOKIO, 8.10. (Obsł. wł.). W najbliższych
dniach rozpocznie się W Tokio Kongres
Japońskiej Partii Socjalistycznej. Na kon
gresie omawiana będzie m. in. sprawa po
rozumienia z komunistami na temat sta
nowiska wobec rządu.

Umiędzynarodowienie
atomów
NOWY JORK, «\10. (Obsł. wł.).-Komi
sja Kontroli Energii Atomowej rozważała
dzisiaj kompromisowy wniosek Meksyku
zmierzający do kontrolowania surowców po
trzebnych do produkcji bomby atomowej,
a nie krępowania samych 'prac badaw
czych. Zdaniem rządu meksykańskiego
ONZ powinna przeprowadzić umiędzynaro
dowienie fabryk produkujących energię a
tomową.

Polscy automobiiiści
w Paryżu
WARSZAWA, 8.10. (Obsł. Wł.). Do Pa
ryża wyjecJwła delegacja Aiitomobilkiubu
Polskiego iuająca wzdąć udział w między
narodowej Konferencji automohiłjtotów-ama
torów.

NIEZALEZNE PISMO DEMOKRATYCZNE

Min. Rzymowski w Paryżu:

Rozpatrzyć ponownie
PARYŻ, 8.10. (API). Dzisiejsza se rzuciła propozycję polską, zabrania działalności organizacji faszystow 
sja plenarna pod przewodnictwem jącą istnienia organizacji faszystow skich oraz wszelkich organizacji, któ
min. Mołotowa rozpoczęła swe obra skich we Włoszech. „Żądamy, by sc' rych celem jest pozbawienie społe
dy o godz. 9.30, Pierwszy przemawiał sja plenarna włączyła do traktatu czeństwa jego praw dem okratycz
delegat belgijski Spaak, drugi prze klauzulą zabraniającą istnienih i nych".
-oOomawiał delegat Polski — min. Rzy
mowski.
Min. Rzymowski zaapelował do Ra
NORYMBERGA, 8.10. (API). Dr Rudolf Dięk, obrońca Schaehl.i zawiadomi!
dy Ministrów spraw zagranicznych,
by ponownie starannie rozpatrzyła dziś oficjalnie Sojuszniczą' Radę Kontroln.i w Berlinie o aresztow ania jego klien
sprawę Triestu przed ostatecznym za ta przez policję niemiecką. Kom endant policji stuttgarckiej oświadczył, że
decydowaniem. Prosił, by raz jeszcze Schacht został airesztowany przez władze niemieckie i ma być sądzony przez nie
wysłuchano punktu widzenia Jugo" miecki T rybunał D enazyfikacyjny. Ju ż ju tro m a być przedstaw iony akt oskar
sławii. „Traktat pokojowy z Włocha żenia przeciwko Schachtowi. Obrońca Schachta stara się audiencję u am erykań
mi — oświadczył min. Rzymowski — skiego gubernatora wojskowego w Bawarii.
musi zabezpieczyć zasadnicze intere
----------- oOosy Jugosławii". Następnie delegat
ii
Polski określił cele swegILkraju, zmie
■■
rzające do zlikwidowania śladów i po
zostałości faszyzmu i do utrwalenia
PRAGA, 8.10. (PAP). John Parker, prze znajduje się n a drodze między W schodem
pokoju. Min. Rzymowski dodał:
byw
ający z delegacją Labiiur P arty w i Zachodem, pragnę stwierdzić, io za lat
„Chcę nadmienić zupełnie szczerze, że
Pradze,
oświadczył w rozmowie z dzien 20 znajdzie się Czechosłowacja między
projekt traktatu pokojowego z W ło
chami nie wydaje się odpowiadać tym nikarzam i: „Tę żelazną kurtynę, o której Związkiem Radzieckim a now ym i Niem
celom”. Przypomina on, że Włoska się mówi, uważamy za dobry ż,airt. Go do cami, ftozum icm w pełni wasze spontani.
Komisja Polityczna i Terytorialna od-1 dyskusji na temat, iż Czechosłowacja czne dążenia do jitabilizacji stosunków

Schacht aresztowany

„Uważamy za dobry żarł.

-oOo-

„Wbrew fałszywym legendom

ZSRR żąda

MONTREAL, 8.10. (PAP). Na plenum
m iędzynarodow ej konferencji pracy w
aresztowania M ikad o ! M ontrealu przemówi! m. in. delegat r»ąLONDYN, 8.10. (API), Międzyna du polskiego H enryk Altman.
rodowy Trybunał Wojskowy w To*
„K raj m ój — powiedział delegat Pol
kio podał dziś do wiadomości, że ski —■> po straszliw ych doświadczeniach
Związek Radziecki zażądał osądzania w ojny i okupacji niem ieckiej dźwiga się
cesarza Hiiro-Hito jako zbrodniarza wo
ruin. Polska wkroczyła na drogę od
jeanego. Związek Radziecki domaga budowy, osiągając duże postępy w cią
się również wytoczenia procesu wiel gu ostatniego roku. Wszyscy zagranicz
kiemu japońskiemu koncernowi prze ni obserw atorzy, o ile przyjeżdżają do
mysłowemu i finansowemu w Zaibat- Polski bez z góry powziętych uprzedzeń,
su.
muszą stw ierdzić szybkie .postępy rekon-oOo-

Sensacyjny lisi Wallace‘a
WASZYNGTON, 8.10. (API). —
W „Washington Post” ukazał się list
b. ministra handlu W allacea. „Zna
lezienie sposobu współżycia Rosji i
Ameryki w jednym świecie — pSeze
Wallace — jest dużo ważniejsze, ijiż
trzymanie broni w pogotowiu”. List
ten jest odpowiedzią na artykuł kry
tykujący propozycje W allacea na
temat planu kohtroli energii atomo*
wej. Przypomina on, że dziennik określił jego propozycje jako „naiwne
i niespracyzowane". Wallaoe pśsze:
„Zgadzam się, że stosunki oparte na
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wzajemnym zaufaniu muszą być obu
stronne. Dlatego właśnie uważam, że
nie jestem naiwny twierdząc, iż nieu'
stępliwość Rosji na tym punkcie jest
związana z naszą nieustępliwością w
sprawie dalszej produkcji zapasu
bomb atomowych. Jestem przekonany,
że można znaleźć drogę do kontroli
atomowej bez narażenia bezpieczeń
stwa Ameryki i Rosji”.

ii
■aa

w E u ro p ie.! zrozum ienie dla koniecznośoi ab litan ia Związku Radzieckiego i
W ielkiej B rytanii.

strukcji dzięki postępowym
reform om
społecznym przeprow adzonym przez od
rodzoną po wojnie dem okratyczną Polskę.
pomaga
Polska wbrew fałszywym legendom sy
stem atycznie szerzonym jest państwem
OTTAWA, 8.10. W zm ianki l ogło
wolnym, niezależnym i suwerennym, sa
szenia
miejscowego kom itetu su b 
modzielnie decydującym o swym losie go
skrypcyjnego
o ak cji subskrypcyjnej
spodarczym i społecznym.
n a rzecz pożyczki odbudow y Polski
Sądzimy, że M iędzyna.odowe
Biuro
pojaw iły się w obu dziennikach ottaw
Pracy powinno wzmocliić swe zaintere
skteh. Subskrypcja w Ottawie, mimo
sowanie dla krajów E uropy środkowej i
iż.
Polonia tam tejsza jest b a rd /o nie
krajów słowiańskich w szczególności, po
liczna,
już przewyższyła o 0!) proc.
winno przeprow adzać badania zagadnień
obchodzących te kraje, pow inno okazy
kwotę uzyskaną w zeszłym roku pod
wać tym krajom pomoc w rozwiązyw a
czas akcji zbiórkowej n a rzecz kraju.
niu aktualnych bolączek".
-oOo- -

Polonia kanadyjska

Nowa konstytucja, ale cesarz zostaje
LONDYN, 8.10. Agencja R eutera d o n o -*twierdziła

projekt

nowej

konstytucji,

g. , Tokio *c
^m iesięcznych obra- k tó ra wejdzie w życie w fi miesięcy po odach parlmnelU js|pot-lfiki uchwalil llshv publikow aniu. O dnoiny dekret cesarski
wę o nowej konstytucji olbrzym ią więk będzie ogłoszony 11 listopada. Nowa kon
szóścią głosów. Przeciw ko .projektowi gło stytucja japońska czyni naród Japoński
sowało tylko 5 posłów. Izba wyższa za- reprezentantem suwerenności, obala czę
ściowo pełnom ocnictwa i prerogatyw y
cesarza, pozbawiając go jednocześnie ezę
ści m ajątku. Ustawa gw arantuje pełne
swobody dem okratyczne, lecz przeciw ni
cy nowej konstytucji twiedzą, iż nie uwzględnia ona praw robętników 1 posrostaw.ia zbyt wiele upraw nień cesarzowi.

15 milionów dolarów

dla Międzynarodowej Spółdzielni

D
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Smutny Goering i butny Keitel
Wielki sukces kulturalny
Lublina.
r
W ojczyźnie Hitlera.
Zamordował w kłótni.
Młodociana szajka
kieszo n k o w có w .

Sensacyjne projekty.
Byłe do wiosny.

W Zurychu rozpoczęły się obrady Międzynarodowego Związku
Spółdzielczego, w którym biorą udział przedstawiciele 22 państw.
Przewodniczący, delegat brytyjski, lord Rusholm, stwierdził, że po
trwa wiele lat zanim świat się odbuduje i wezwał związek spółdzielczy
do wzięcia udziału w tworzeniu bardziej sprawiedliwego ustroju spo
łecznego i gospodarczego.
Postanowiono utw<yzyć m iędzynarodową spółdzielnią nafiową
z kapitałem zakładowym, 15 mtlionów dolarów w celu ujednostajnić"
nia na całym świecie cen produktów naftowych i stworzenia przykła
du nowego nadrzędnego systemu gospodarczego (PAP)

i
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Upamiętnienie
wielkiego zwycięstwa
PARYŻ, 8.10. W Lionic odbyło się »*
roczyste przem ianowanie jednego * pian
ców m iejskich na plac Stalingradzki. W;
ten sposób racia m iejska postanow ili w
pam iętnić 'to w ielkie 1 zw rotne zwycię
stwo oAnW iwie p r A r m i ę Czerwoną.
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Smutny Goering i butny Keitel
NORYMBERGA, 8.10. (API). Od
chwili ogłoszenia wyroku w procesie
imrymbensklm zachowacie większości
skazanych przestępców' uległo zmia
nie w stomaku do poprzedniego zasię k łi na procesie.
jost stale smutny i
Goering wytrącony
z rów
nowagi. Stracił on zupełnie pew
ność siebie, którą utrzymywał aż
do wyroku. Większą część cza
su poświęca na segregowaniu osobi
stych papierów, z których większą
część niszczy. Niedawno zniszczył on
także ?o*ografie swej żony, czyniąc to
ze łzami w oczach. Jest on wyraźnie
przybiły zbliżaniem się nieuniknionej
i haniebnej śmierci,
C _ l g_ | _ _ l jest drugim z kolei
skazanym, którego po
stawa zmieniła się zasadniczo od chwi
li, gdy usłyszał wyrok. Po prowoka
cyjnym zachowaniu się w czasie pro
cesu pod lega on obecnie ostrym a ba'
kom depresji, wywołanym również
troską o ton swych 9-ga dzieci.

_ i inata;u*ast nie zmienił
swego zachowania i w
obliczu śmierci Zachowuje pewną sie
bie mtnę. Według opinii władz wię
ziennych pozuje on na niewzruszone
go i interesuje się losem swej prośby
o zmianę wyroku śmierci przez po
wieszenie na śmierć żołnierską,
ś w »a d*
Kaltenbrunner oczył,
że je
dynie sprawa uznania go winnym, czy
niewinnym, przedstawia w oczach je
go jakąś wagę. Woli więc nie zwra
cać się do Rady Sojuszniczej, która
posiada jedynie kompetencje zmiany
wyroku.
ga u lei ter wiedeń
Schirach b,
ski woli odbyć 20
lat więzienia, na które został skazany,
niż ryzykować, by powołano go przed
sąd austriacki w razie ułaskawieniu go
przez radę berlińską.
wykazuje oryginalność,
P
będąc jedynym z oskar
żonych, który nie protestuje przeciw
wymierzonej karze i uznajet że zasłu-

.......... . oOo

Prokurator Rudienko:

Norymberga przestrogą na przyszłość
PRAGA, 8.10. (PAP). Przebyw ający w
Pradze Mcf p ro k u ra tu ry radzieckiej Rudlenko -w w yw iadiia udzielonym współ
pracownikow i dzieirnłka e«esk’eg<* „Svo-

Ce było

■ ?
W

O

Z O

W

Ą

BRYTYJSKI MINISTER LOTNICTWA
Noei B aker w odpowiedzi n a inowę C hur
chilla pow iedział m . in.: „W ynika jasno
* ostatnich wyborów, i t większość An
glików nie podziela poglądów Ghurchllla“.
W ICEPREZYDENT K.R.N. Barcikowski i wicem inister spraw iedliw ości U.
Cluijn przewodniczyć będą polskiej dele
gacji na M iędzynarodowy Kongres P ra 
wników, który odbędzie się w Paryżu #
końcu btn.
RZĄD SOWIECKI zwrócił się do Zgro
m adzenia Ogólnego ONZ z żądaniem roz
patrzenia spraw y obecności obcych wojsk
wo wszystkich państwach prócz byłych
krajów nieprzyjacielskich.
SZWEDZKI MINISTER SPRAW ZAGRARUCZNYCJf Undca objął tym czaso
wo stanow isko zmarjfego prem iera.
ZBRODNIARZE W OJENNI SKAŻAM
NA ŚMIERĆ po w ykonaniu w yroku zo
staną pochowani w m iejscu n ieujaw nio
nym , ew entualnie ciała ich zostaną spa
lone. Sposób ten m a zapobiec incydentom
podobnym do tych, jakie m iały miejsce
?e zwiiikiuiii Mussoliuiego.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI W O J
SKOW EJ gen. Mogjor n a posiedzeniu Ko
misji W ojskowej w Paryżu wygłosił prze
riłówienią, w Jttóryu} in. in. pow iedział:
.B ard zo chętnie podkreślane są momcuty,
kiedy delegacje
poszczególnych
państw nie mogą z sobą dojść do poro
zumienia, aaś przem ilcza się w spółpracę
wszystkich państw nad ul d y m an iem p o 
koju. Przykładem może być opracow a
nie tra k ta tu pokojowego t W łocham i 1
ekonom icznych spraw państw
balkań
skich \y czasie K onferencji Paryskiej".
WALNE ZGROMADZENIE ZRZESZE
NIA PRAWNICÓW-DEWOKRATÓW u
chw aliło ^rezolucję wzywającą polskie
praw nictw o dem okratyczne do poparcia
listy bloku czterech stronnictw deiuolcra
tycznych w nadchodzących w yborach do
ęejinu ustawodawczego.
GUBERNATOR STANU NOWY JORK
ogłosił dzień 6 października •'(w którym
zginął podczas bitw y pod. S ayanaah Ka
zim ier 7. Pułaski) „D n iem . K azim ierza P u 
łaskiego1*

bodue Slovo“ oświadczył, że proces no
rym berski posiada niezwykłe doniosłe
znaczenie, ponieważ pozwali całemu
św iata poznać praw dziw e oblicze Nie
miec faszystowskich. Drugim ważnym
momentem procesu norym berskiego by
ła bezwzględna jednom yślność wszyst
kich oskarżycieli państw sojuszniczych,
które domagały się kary śmierci w sto
sunku do oskarżonych zbrodniarzy n ie
mieckich. Proces norym berski jest dla
tego przestrogą dla faszyzmu, że gdyby
kiedykolwiek usiłow ał n a nowo rozpętać
wojnę, m usiałby się liczyć z następstw a
mi swojej nieodpowiedzialności czy złej
woli, k tó ra spotka się * należytą sp ra 
wiedliwą k arą, *
j

W

WASZYNGTON, 8.10. Zakończone zo
stały obrady dorocznej sesji Rady Guber
natorów B ańka Międzynarodowego i Mię
żył czynami swymi na 20 lat więzi e* dzy narodow ego Ftm duszu Mouetaraego.
nia.
W obradach brało udział 10-eiu m ini
strów skarbu i różnych państw i 90 p re
Seyss lnquart
zesów banków em isyjnych. Dolegał Poi
lowej Holandii li*t z prośbą o inter ski m in. Dąbrowski odbył, korzystając z
wencję. W liście b. komisarz Rzeszy
na Holandię powołuje się na „swój okazji, szereg rozmów ilustrując stan go
stosunek humanitarny" dp ludności spodarczy Polski i jej potrzeby w zekreholenderskiej w czasie okupacji nie sie pomocy zagranicy przy realizacji trzy
letniego p iana odbudowy.
mieckiej.
----- -. — oOo---------------

„Złośliwe kłótnie

o jakąś polskg szkołę..

PRAGA, 8.10. W ychodząca w M oraw
skiej Ostrawie * „Nowa Svoboda“ , w a r 
tykule Zdenka Peska, pt. „Byrnes, Chur
chill a m y“, zwraca uwagę n a wspólne
niebezpieczeństwo, grożące Polsce i Cze
chosłowacji ze strony Niemiec.
„Jakżeż krótkow zroczna i m ałostkow ą
wyda nam się n a tym tle w alka, którą tu
n a Śląsku Cieszyńskim prow adzim y —
pisze wspom niane pismo. W idmo nie
mieckiego 'niebezpieczeństwa stoi przed
naszymi w rotam i, ą my tu prowadzimy
złośliwe kłótnie o jakąś polską szkolę, o
tego lub owego członka MNV.
Wiemy, że n a Śląsku Cieszyńskim jest
wiele zadrażnień z lat ubiegłych, wicie
ich jest z dnia dzisiejszego. Muszą one
być usunięte. W szystko to .potrzebuje cza
su i cierpliwości a przede wszystkim spopokoju. Jedno jednak jest jasne, te to
wszystko są drobnostki w porów naniu ae
strasznym i następstw am i, które musieli
byśm y ponieść, tak my, ja k i Polacy,

gdybyśmy lekkom yślnie .zatracili sposoo
nośó pogodzenia się i połączenia dla za
bezpieczenia swych ziem i swego życia“.
„Nauczmy się — kończy „N ora Svolts
da“, po tylu cierpieniach, po tylu ciężkich
doświadczeniach w idzieć spraw y we w ła
ściwych pi'oporcjach“t

Niezadowolenie
w armii greckiej
ATENY, 8.1Q. Ja k donosi korespondent
Tass, .użycie regularnych wojsk do walki
przeciwko opozycji politycznej i bez
bronnej ludności wywołało silne niezado
wolenie w szeregach arm ii greckiej. L‘.
carne są w ypadki odmowy w ykonania roz
kazów przez poszczególne jednostki
Przed sądam i wojskow ym i toczy się sze
reg procesów p n o eiw k o oficerom i żoł
nierzom oskarżonym i ' naw oływ anie J<«
nieposłuszeństw a
-oOo-----------

Sensacyjny p r o je k t
NOWY JORK, 8.10. Agencja Reutera donosi z Caracas, i* Y eneiueła zamie
rza wszcząć akcję, zm ierzającą do z je in ocjjenia zarów no pod wsgłędem gospodar
czym jak i politycznym państw Ameryki Łacińskiej. W kołach'oficjalnych panu
je przekonanie, że stworzenie Związku Państw Am eryki Łacińskiej,' który by na
rów nych praw ach wszedł w porozum ień ie ze Stanam i Zjednoczonymi, byłoby wy*'
sgee w skazane. Przedstaw icielstw a dyplom atyczne Yenezueli w a wszystkich stoli
cach państw Ameryki Łacińskiej od B uenon Aires po Mezieo CHy otrzym ały in
strukcje propagow ania wśród rządów i - narodów państw Ameryki Łacińskiej no
wego projektu Związku Państw Ameryki Południow ej, aby mggtr, ouę stanowić
przeciwwagę dla potężnego sąsiada od północy.
"f.
<“ ¥
P.

ojczyźnie

MOSKWA, 8.10. W depeszy z W iednia
k orespondent „P raw dy" podkreśla, że w
Austrii istn ieją wciąż nielegalne grupy
faszystow skie i profaszystow skie, które
od czasu do czasu dopuszczają się aktów
prow okacji, zwłaszcza w brytyjskiej i am erykańskiej strefie okupacyjnej, gdzie
władze tolerują tę zbrodniczą działal
ność. Na przykład w Celowcu (Klagen
furt) w brytyjskiej strefie okupacyjnej
kilkuset uczniów miejscowej szkoły h a n 

O brady 10-ciu ministrów

Hillera

dlowej urządziłp dem onstrację profaszystowską w czasie pokazu filmu, obrazu
jącego okrucieństw a hitlerowskie.
Hitlerowskie koła podziemne pozostają
w ścisłym kontakcie z licznymi ugrupow a
niami faszystowskimi w śród osób depor
tow anych pod opiekuńczym skrzydłem
dowództwa aogio-am oryk^ńskiego. Stano
wią one siłę, której nie wolno lekcewa
żyć.
Korespondent podkreśla, że jeszcze
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Jedna wspólna myśl —
RZYM, 8.10. (PAP). R epatrianci poteey przebyw ający w obozie p rze j
ściowym w Cinecltta zorganizowali zebranie protestacyjne przeciwko w ystą
pieniu am erykańskiego sekretarza sła a n B yrnesa w Stuttgarcie.
Wlec zagaił ksiądz R atajek, k tó ry stw ierdził, iż celem zebrania je st-z a 
dokum entow anie solidarności > całym narodem polskim, skupionym wokół
Rządu Jedności Narodowej^ w słusznej obronie praw do Złem Odzyskanych.
N astępnie zabrał głos ob. Gopińskl, który oświadc*yl, i i gdziekolwiek bije
serce polskie, w k ra ju czy n a obczyźnie, istnieje jedna w spólna myśl, jedno
wspólne dążenie, jeden wspólny cel: w olna, niepodległa Polska Ludowa.
W ysiano depeszę do P rezydenta K rajow ej Rady Narodowej, do m inistra
Ziem Odzyskanych i do generalnego pełnom ocnika rządu do spraw rnpałrłacjl. Na ręce am basadora R. P. w R?ymie prof. Kota przesiano deklarację,
stw ierdzającą, Iż zebrani dołożą w szystkich sił dla spełnienia świętego obo
wiązku każdego P olaka, obowiązku dźwignięcia Polski z ruin. Zebrani złożyli
protest przeciw ko w ystąpieniom pew nych kół anglo-sasklch kw estionującym
nasze praw a do Ziem O dzyskanych I ślubowali, iż w razie potrzeby w ykażą,
że Polacy um ieją walczyć w obronie swych słusznych praw.

większym niebezpieczaóatwMa jest jawne tw orzenie się b io k a reakcyjnego, któ
ry występuj# przeciw ko dem okratycznej
przebudowie k raju. Zalążkiem tego blo
ku stała się n a wiosnę b r. tzw. „partia
ludowa", któna, nadużyw ając haseł de
m okratycznych,
grupuj*
reakcyjuych
przemysłowców i finansistów, pewne e
iem enty spośród k ie ra i część zamożnych
chłopów. Z partią tą zaczęły również
współdziałać niektóre in n a legalne stron
nictwa. W kołach tyeh lansow ane są mię
dzy innym i pomysły utw orzenia państwa
ausłro-baw arsklego, «o m iałoby doprow a
dzić do pow stania now ej
i“ Rzyin—
W iedeń—M onachium,
?
-oOo-

Wkrótce nowy proces
NORYMBERGA', 8.10. Jak donosi ame
rykańska agencja prasow a w Niemczech,
rząd baw arski zam ierz* utw orzyć spe
cjalny try b u n ał denazyfikacyjny, przed
którym stan ą więźniowi* uniew innieni
w procesie norym berskim . D la przytplą*
szeuiia biegu ro zp raw .try b u n ał będzie się
stairał uzyskać i w ykorzystać m ateriał
dowodowy T rybunał# Międzywe rodowe
go w Norymberdze.
Zastępca am erykańskiego gubernator*
wojskowego w Berlinie gen. CJajr oświad
czył, iż w krótce rozpocznie się W VoI rymbercUe nowy proces .p rje d w i* kiV
' kuset przestępcom w ojennym .

Wielki sukces kultury Lublina
l-szy koncert Filharmonii Lubelskiej
Z prawdziwą satysfakcją możemy
stwierdzić, że Filharmonia odbiega
znacznie poziomem od zeszłorocznej
Orkiestry Symfonicznej. Inicjatorom
i kierownikom udało się zmontować
zespół, zasługujący ra uwagę swymi
możliwościami artystycznymi. Brzmię
nie osiągnięto pełne, jędrne, instru
menty drewniane o intonacji czyste,
blacha szlachetna i subtelna w pia
nach (szczególnie wal tomie).’ Roku
je to nadzieję, że zespół ten pokony
wać będzie zwycięsko trudności re*
pertuaru współczesnego. Ambicje w
tym k:erunku uwidoczniły się jasno
w I*ym programie, który zawierał 3
pozycje polskich współczesnych kom
pozytorów: Armena' Polestra (opraco
wanie Polonezów Ogińskiego), Ta
deusza Szeligowskiegn (suita lubel
ska) oraz Piotra Perkowskiego (Symfon;etta).
Punkiem kulminacyjnym koncertu
był występ Stanisława Szpinalskiego
w koncercie F’moll Szopena. Indywi
dualność tego wielkjego artysty, nie
skazitelność techniczna, przep’ękna
fraza wysuwają go zdecydowanie r.a
czoło pianistów polskich. Jest to na
pewno artysta, który w krótkim cza
sie zdobędzie dla polskiej sztuki wy
konawczej wybitne miejsce i zabły*
śnie na horyzoncie europejskim jako
gwiazda pierwszej wielkości. Jego
tournee na Bałkanach było pasmem
Godz. 12— 14 Popisy ludowych zespołów chóralnych i teatralnych wielkich sukcesów. Na koncercie nie
dzielnym wykonarie Finału koncertu
(Teatr Miejski).
„
16—18 „Most" J, Szaniawskiego, w wykonaniu Szkoły Dra Szopenowskiego przewyższało daleko
granice zwykłej wirtuozerii.
matycznej (Tea ir Miejski).
Orkiestra pod dyrekcją Zygmunta
„
19.15 „Straszny Dwór” St. Moniuszki, operomontaż w opra
Szczepańskiego
akompaniowała barcowaniu literackim.
d»o
dobrze.
Polonezy
Ogińskiego w
„
19.15 „Pan Jowialski" w Teatrze Mie jskim.
„
19.15 Fragmenty * „Bal ladyny" j. „Nikt mnie roie zna" w Tea opracowaniu Palestra są hołdem z ło 
żonym ‘naszej muzycznej przeszłości
trze Domu Żołnierza.
Suita Lubelska Szeligowskiego rozwią
żuje szczęśliwie zagadnienie ©praco
wania {folkloru w sposób popularny,
nie gardząc przy tym zdobyczami har
Godz. 11— 12.45 Poranek m uzyczny szkół powszechnych Lublina (Teatr monicznymi i instrumentacyjnymi
Miejski), *
współczesnej muzyki. „Symfonietta"
„
13—-l£ Poranek muzyczny szkół średnich Lublina (Teatr Miej* Perkowskiego napisana została w epo
ski).
cc, kiedy w muzyce europejskiej szu
„
16— 18 „Godzina W ieszczów” —; fragmenty z Mickiewicza, kano rozwiązań na. drodze ekspery-*
,
Słowackiego i K rasińskiego w wykonaniu Szkoły Dra meuitów dźwiękowych. Instrumentowa
matycznej (Teatr Miejski).
na barwnie, czasem nawet jaskrawo,
’ „
19.15 Koncerb pieśni chóralnej (T-wo Muzyczne, Kapucyń posiada dużo świeżości w tematyce i
ska 7).
.
bezpośredniości wyrazu.
„
19.15 „Pan Jowialski" w Teatrze Miejskim.
Możemy być istotnie wdzięczni Or
„
19.15 Fragmenty z „Balladyny" i „Nikt m nie nie zna" w kiestrze i dyr. Szczepańskiemu za u'
Teatrze Demu Żołnierza.
możliwienie usłyszenia ^ych utworów,
Wykonanie ich było troskliwe i ze
wszech miar udane. W całości' kon
cert wypadł doskonale i robił napraw
dę wrażenie, że opuściliśmy — tym
grupaoh łub pojedyńczw płacą po- razem na zawsze — ślepy zaułek pro
W ystaw a Etnograficzna i Sztuki L udo pin
wincji.
wej z terenu województwa lubelskiego, Iowo.
Adres Muzeum Lubelskiego:
Lublin.
Stanisława Szeligowska
urządzona
w
trzech
salach
no

mi polskimi i obcymi, stwarza wresz
cie Ośrodek życia muzycznego dla
miasta i całej okolicy. Jako placówka
posiada Filharmonia dla kultury mu
zycznej znaczenie równorzędne z do
brym teatrem. Piszemy to dlatego, że
teatr nasz cieszy się istotnie duż^m
poparciem publiczności, muzyka sym
foniczna natomiast jest jeszcze jak
gdyby luksusem, na który — jak do*
tychczas nie każdy chce i może sobife
pozwolić.
Jak Wielka jest różnica w kultu
rze muzycznej Lublina w porównaniu
z innymi m’astami europejskimi,
niech świadczy fakt, że Lubiana (Ju
II aktu sztuki W łodzim ierza Chełmiekie- gosławia), mająca mieszkańców 120
go „Niemiec - dom u" odczytał Wiesław tys., zamknęła zeszłoroczny sezon 80
M ichnikowski, zam ykając sympozjon .fe- koncertami symfonicznymi.
Filharmonia lubelska winna być ostivalbwy. .
toczona przez społeczeństwo najżyw
W ydaje się jednak, ic popołudnie było szym zainteresowaniem i opieką. „Oprzeładow ane, zbyt obszernym repertua pieka" polegałaby na tym, że każdy
rem. W ysoka tem peratura em ocjonalna mieszkaniec Lublina będzie uczęsz"
utw orów udzieliła się w ypełnionej po czał regularnie na koncerty; liczne
brzegi widowni. Tak olbrzym ia frekw en rzesze pracowników zorganizowanych
cja na Popolodnlu Literatów świadczy _o w związkach zawodowych powinny
utrw alonym już związku ideowym 1 n- również zapełniać salę koncertową.
czuclowym między systematycznie p racu 
Mamy nadzieję, że Filharmonia Lu
jący gm pą literałów lubelskich a publi bełska stanie się początkiem nowego
cznością.
stosunku szerokich mas do muzyki
^ _------ oOo------- .
W niedzielę dn, 6 bm. w Teatrze
Miejskim nastąpiło uroczyste otwar
cie Filharmonii Lubelskie!. Zdarzenie
to bardzo ważno i doniosłe dla życia
muzycznego Lublina odbyło się w ra
mach Festivalu Sztuki.
Na czym polega znaczenie Filhar
monii? Istnienie orkiestry symfonie*'
nej w mieście stwarza szerokie moż
liwości stykania się z muzyką najwyż
szego gatunku, umożliwia nawiązanie
kontaktu ?. najwybitniejszymi artysSa-
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Festiwalowe Popołudnie Literatów
VV ram ach Festivalu Sztuki w Lublinie odbyło się Popołudnie Literatów *
udziałem artystów T eatru Miejskiego w
sali Towarzystwa Muzycznego.
Na program popołudnia złożyła się pro
za i wiersze starszej generacji literac
kiej, zrzeszonej w Lubelskim Oddziale
Z wiązko Zawodowego Literatów Pol
skich. Publiczność gorąco pow itała zadłu
żonych pisarzy przebyw ających w grodzie
Biernata s Lublina, Sebastiana Klonowicza i W incentego Poła. Długo nie milkły
oklaski, kiedy wszedł na podium dostojn " uczony, sławny historyk literatury
JułUtsz K leiner, który rozpoczął program
fragmentem t niedrukow anego jeszcze
drugiego tem u m onografii o Mickiewiczu
pt. „Jacek Soplica i Zosia*1. Prof. Kleiner
mówi! s pamięci, dając znakom itą ana
lizę {postaci Jack a i Zosi, subtelną in te r
pretację metod twórczych wielkiego poe
ty. Słuchacze z uwagą słuchali lirycznej
prozy „W enecji", uryw ku i książki
,.Sztychy", któijy odczytał znakom ity auor.

Dziś: Środa, 9.X. 46 r.

Atmosferę konspiracji odtw orzył Jozef
Nikodem Kiossowaki fragm entem pt.
„Chłopski m arsz" z powieści „Jarzm o '1
(czytał Leon Łuszczewski). Tem atycznie
zbliżony do atm osfery w ajju i .m arszu
wiera* Eugeniusza Gołębiowskiego „B it
wa pod Kutnem " recytowała Eleonora
Frenkiel-OMOwska. Nowelę BiehezycRndniekiej „p ro g a w odcinku cis«y‘‘ o d 
czytała z dużym zrozumieniem Irena I.*doflfi&wna.
Po przerw ie Eleonora lYenkiel-Owtow*ka pom im o przeszkód technicznych
ii>rak światłu boc •:ogo z przyczyn od o r 
ganizatorów
niezależnych)
odczytała
łzltic literacki Feliksa Araszklewlcza
„Młoda Polska w perspektyw ie półwie
cza". Szkic ten m ający ch arak ter rozpraw
ki krytycznej, może nieco za długi, jak
ńa tego rodzaju imprezę, był drukow any
w ,,Gazecie Lubelskiej", tratw ą do zrozu
mienia architekturę utw oru „W ariacje
na słowa Norwida" K azimierza A ndrzeja
Jaworskiego publiczność nagrodziła hoj
wego budynku Instytutu Lubelskiego
nymi oklaskam i.
trw ać będzie przez cały czas Festivalu
Niefałszowanym przeżyciem podbija Sztuki tj. do dnia 13 października br. i
słuchaczy wiersz „T obruk" Heleny Platta otw arta jesl codziennie w godzinach od
w recytacji Leona Łuszczewskiego. W 10 do 13 i od 15 do 17.
„Małym Koperniku* Jan Parandow ski
Wycieczki szkolne i inne z Lublina
toaluje dzieciństwo przyszłego genialne
proszone
są o zwiedzanie wystawy po
go astronom a
(czytał Łuszczewski).
Wiersz W acława Grajewskiego „Kres" in  dniu 13 października, Ij. po ukończeniu
teresująco
przedstaw ił
problem atykę Fcstivalu i po uprzednim zgłoszeniu się
śmierci. Publiczność iyw o .reagowała na w Sekretariacie Muzeum celem ustalenia
wier&z pł. *Do przyjaciół" drugiego „re- term inu zwiedzenia wystawy.
flekłorzyaty"
K onrada Bielskiego (reW ejście na wystawę 10 zł od osoby,
eylowała ł i r o t Ła«1 1Vhrun). Fragm ent młodzie* szkolna i wojskowi niższych sto-oOo-

Jutro: Czwartek, 10.X. 46 r.

Goicie mają pierwszeństwo

Jan Ekier w Lublinie
Dpwóadujemy się m źródeł
JA N EKIER, 4ctóry ostatnio
i Jujtfoeławdi przyjechał na stały
klasę Unrtepiaou w Państwowym
W najbliższych dniach-prof.
S
i:\vskimj

miarodajnych, że znakomity nasz piakoncertował na estradach ZSRR
pobyt do Lublina. Prof. Ekier objął
Instytucie Muzycznym w Lublinie.
Ekter wystąpi ź własnym •Recitalem
,

Narutowicza 4, telefon 25-53. Sekretariat
otw arły codziennie z w yjątkiem niedziel
od g. 10 do 12.
"OOO

Młodzieży — uwaga f
Zarząd Za w. Zw. Polskich Arty
stów Plastyków w Lublinie w porozum:cn!u z Kuratorium Szkolnym orga
nizuje konkurs dla młodzieży na naj*
lepiej napisane wypracowanie na te
mat obecnej wystawy plastyki.
Za najlepsze wypracowania będą
przyznane cenne nagrody w postaci cryginalnych dzieł plastycznych.
Nagrody fundują: ob. wojewoda,
ob. Przewodniczący Woj. Rady Naro
dowej, ob. Kurator Okręgu Szkolne
go, Koła Rodzicielskie i Zarząd
Zaw. Związku Polskich Artystów Pla
styków.
Sposób eliminacji wypracowali i
skład.sądu przyznającego nagrody zo
staną uctalone później,

S»*li rpturfal Szhnb
w l.rldhii?
zawiadam ia i c w c « jg u p a ź 
dziernika przyjm owani bed ę
je s z c z e : Kandyiatki i Kandy
daci n a I, II i III Kurs. Zapisy
w lokalu szkoły ul. Zielna 3 m 33
tel. 14-28 w godzinach 15-18.
• '

: Ot?

Zebranie wychowanków
gim. Im._ Bałorugc
Zarząd Kola b. w ychowanków ginuia*
zjunj im. „Stefana Batorego"
daw niej
„Szkoły Lubelskiej" w Lublinie podaje
do wiadomości, ii w związku z wznowie
niem działalności Koła zwołuje n a dzień
10 października 194fi r. na godr. 17 w lo
kalu szkoły ul. Krak. Przedrn. 50 w alni
rebranie członków Koła, na które tapra>
sza wszystkich .byłych wychowanków
szkoły.
“♦
.
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Dobre urodzaje, ale...

/ ✓

Ja k podaje am erykański departam ent rolnictwa, zbiory pweuicy n a całym
W M iuisteritw ie Ośw iaty objęli urzę
dowanie: w icem inlstsr Krasaowaka Euge świecie w roku 1946 wyniosły około 5 m iliardów 900 milionów buszli (1 buszla
nia, b. k u ra to r Okręgu Szkolnego Biało = 36,35 kg). Jest to najw iększy urodzaj osiągnięty od roku 1940. Sprawozdanie
stockiego i w icem inister
T rojanow ski podkreśla, że najw iększy wzrost w stosunku do a-oku 1945 wykazuje urodzaj w
Stanisław, b. k u ra to r Okręgu Szkolnego Europie, który przyniósł m iliard 360 ijiilitwiów buszli, co oznacza wzrost o 350
m ilionów buszli. U rodzaje były pomyślne w całej Europie, z wyjątkiem wysp b ry 
Łódzkiego.
--------- OQO----- 1
tyjskich, gdzie urodzaje ucierpiały n a skutek deszczów i powodzi. Amerykański
d epartam ent rolnictw a ostrzega jednakże, że pomimo wzrostu urodzaju w Euro-ue,
potrzebuje ona n adal pomocy żywnościowej. W większości krajów europejskich
zbiory są m niejsze niż przed w ojną tak, ż« spożycie chleba jest w dalszym ciągu
Kościuszkowców
reglam entow ane.
'.V dniach 12— 18 m. w ystąpi' po raz
-o O ó pierwszy reprezentacyjna o rkiestra I-ej
W arszawskiej Dyw. Piechoty im. T. Ko^ciuszki. O rkiestra, która p r z y g r y w a ć b i 
Przed W ojskowym Si{dem Rejonowym wchłonęło w swoje szeregi wielu człon
dzie na uroczystościach w Warszawie e
okazji 3-ej rocznicy bitw y pod Lenino - - w W arszawie rozpoczął się proces człon ków NSZ i AK, którzy przynależąc poli
początku szlaku bojowego dywizji, składa ków Narodowego Zjednoczenia W ojsko tycznie jk» Stronnictw a Narodowego, z
się ze 100 osób pod kierow nictw em k a wego. NZW zostało zorganizowane w sty chwilą zorgani-jw ania .przez to stronnic
pelmistrza, ppor. Kondziołki. Zespół ten czniu 1945 t . przez zarząd główny Stron two oddziałów o charakterze wojskowym,
przejdzie z m uzyką po ulicach słołicy i nictw a Narodowego i (rozpoczęło żywą przenieśli się z wym ienionych organiza
wystąpi podczas sam ych
uroczystości działalność, skierow aną przeciwko obec cji do NZW. Działalność NZW', zgodnie
składania przysięgi i defilady Kościusz nem u ustrojowi.
z aktem oskarżenia polegała w głównej
Narodowe
Zjednoczenie
W ojskowe m ierze na dokonywaniu zabójstw i ra 
kowców na pl. Zwycięstwa.
bunków.
-oo o-

100-osobowa orkiestra

N ZW

— zabójstwa i rabunki

Niewidomi radzą
W ojna spowodowała znaczne zwięk
szenie. się liczby ociemniałych. Obecnie
ua terenie Polski liczba niewidomych
sięga 20 tysięcy.

Nagrody
dla kolejarzy
Od sprawności ruchu kolejowego, od

Na ławie oskarżonych zasiedli: Szymon
Poi-adowski, Leon Mirecki,
Kazimierz
W ojtczak, Edw ard Szczepański, Mieczy
Ociemniali pragnąc polepszyć swój los
sław Ostrowski, Jan Szmidt, Jan Majew
organizują się w stow arzyszenia i awiązski, Zygmunt Krajanowski, Czesław Lisik,
ki. W Lublinie ociemniali prowadzą spół
Janusz Mirkiewicz, Jerzy Matuszewski,
dzielnię produkującą szczotki.
Zbigniew Koza i Czesław W ojtkowski.
6 bm. w Chorzowie rozpoczął się pierw 
Pierwszym sześciu podsadnym ak t oszy ogólnopolski zjazd delegatów Stówa-,
rzyszenia Ociemniałych. Zjazd ma n a ce skarźenia zarzuca Udział w tworzeniu
lu skoordynow anie prac dotychczasowych NZW i utrzym yw anie jego przestępczej
organizacji ociem niałych oraz przygoto działalności, pozostałym zaś — bezpośre
w anie jednolitej formy organizacyjnej. dnie popełnianie przestępstw o ch arak te 
W zjeździć bierze udział 44 delegatów rze pospolitym.
reprezentujących lokalne Stowarzyszenia
-oOoOciemniałych. Zjazd w ysunął postulat
scalenia wszystkich stowarzyszeń niewi
domych w jednolity Związek Zawodowy
P. A. z W arszawy, przybyłego do L u
Pracow ników Niewidomych R. P. (Pb)
blina. obrabow ała w czasie snu kobieta.
------ -ooo--------Zabrała mu ona z portfela 10 tys. zło
tych

prucy kolejarzy w -tuiej m ierze uzależ
nione jest życie gospodarcze k raju . Kole
jarze rozum iejąc to, nie szczędzą swych
sił, aby transport należycie funkcjono
wał.
Komitet Ekonom te»ny Rady M inistrów
upoważnił m inistra kom unikacji do wy
płaty specjalnych nagród pieniężnych pra
cownikom kolejowym za wykonanie
zwiększonych- planów przewozowych w
T aczana Bolesław, strażnik unrowIdentyczny wypadek spotkał mieszkań
miesiącach: październiku, Hstoipadzie i skich koni na torze wyścigowym w Lu
ca
Wólki Abramowickiej G. W., którem u
grudniu 1946 rok*.
blinie, będąc w stanie nietrzeźwym po
Nagrody będą" przyznaw ane n a zasa kłócił się ze swoim kolegą Poleszakiem mies: kanka domu przy ni. Hrubieszow
dach ustalonych prze* m inistra kom uni Eugeniuszem, lat 20 i w przystępie gnie skiej 20 ukradła 12 tys.* złotych. Rano
kacji i Związki Zawodowa Pracow ników wni strzelił doń ze shiż^owe^o karabinu, I zwróciła mu ona jednak 5 tys, złotych,
Kolejowych. (Pb)
kładąc go trupem na miejscu.
po czj m uciekła.

P riy k re przygody

Zamordował w kłótni

C O BYŁO DOTYCHCZAS?

Chyrosz zwierza się Tadeuszowi,
że ebee mu jest środowisko ziemiań
skie.
f ymczasem w Warszawie Krystyna
(Streszczenie części l-szej „Byle do wiosny")
na działce swej przyjaciółki Zofii za
Akcja powieści zaczyna się w r,
Wkrótce wyjaśnia się sprawa ta kopuje w słoju ważne dokumenty.
1940 w okresie powstawania pierw jemniczej kartki. Pisał ją Marian Chy Wiadomość o wzięciu przez Niemców
szych polskich organizacji podziem* rosiz, syn inżyniera bojowca z 1905 Paryża wywiera na profesorze wstrzą
nych, podejmujących walkę z okupan roku i przedstawicielki ziemiańskiej sające wrażenie.
tem niemieckim.
rodziny Repnickich. Młody Chyrosz,
W pracy konspiracyjnej pod op ić
Tadeusz Buczyński,, dziennikarz i dobry znajomy proibsora, zaopieko ką Urszuli biorą udział nawet mali
działacz konspiracyjny, jadąc pocią wał sę bagażem Tadeusza i cudem u- chłopcy J 1, J 2 i J 3 — Janek, Ju
giem do Warszawy z walizkami za- niknąwszy rewizji żandarmów nie rek i Jacek, którzy wybijają szyby
werająęymi części maszyn drukarni, mieckich szczęśliwie dowiózł części w kinach niemieckich i pomagają prze
r.atriafia na żandarmską rewizję. W drukarni do Warszawy. Drukarnię tę chodniom podczas łapanek ulicznych.
myśl instrukcji organizacyjnej zosta konspiratorzy montują w mieszkaniu Wacław, student politechniki, obecnie
wia walizy i ucieka. W Warszawie Tadeusza.
pracujący na poczcie przejmuje przy
odwiedza kawiarnię „Pod Zegarem",
Gestapo zabiera jednego z człon' segregacji listów anonim zaadresowaażeby za pośrednictwem łączniczki ków organizacji „Mśc£sława“, który ny do gestapo. Anonim ten zawiera
Krystyny zdobyć kontakt z jej mę według przewidywań kolegów może oskarżenie Tadeusza i pracę konspi
żem, Profesorem Bodzianowiczem, jed „sypać". Krystyna odwiedza Tadeu racyjną i kolportaż gazetek wśród b.
nym z kierowników organizacji i za sza, aby przestrzec go.
dziennikarzy warszawskich. Urszula
meldować o wszystkim.
po naradzie z Wacławem postanawia
Wobec
tego,
że
Niemcy
wpadli
na
W swoim domu Tadeusz zasta je *tą
zawiadomić nieznajomego, ale należą
jemniczą kartkę bez podpisu, która ślad prac konspiracyjnych, Odbiór ra cego do tego sfemego ogniwa konspi
diowy
i
robotę
biuletynu
trzeba
prze
informuje go, ż e walizy pozostawione
racji, o grożącym mu śmiercią donie
w wagonie można odebrać w mieszka nieść na prowincję. Tadeusz wyjeż sieniu.
dża na Podlasie, gdzie w majątku Łuniu przy ul. Filtrowej.
Dozorca Józef uprzedza Urszulę o
Zaniepokojony konspirator, spodzie sków nad Bugiem (majątek ten nale możliwością „wizyty" tajńiaków, kt>6~
wając się, że autorami tego listu są ży do ciotek Mariana Chyrcsza, Rep* rzy. oglądając książkę meldunkową
szantażyści, a może nawet agend ge nidkich) zamierza zorganizować akcję
zainteresowali się jej mieszkaniem.
stapo, postanawia nie nocować u sie prasową.
Oczywiście przygotowano się do tych
bie i szuka schronienia w domu Pro
Marian prowadzi Tadeusza do po odwiedzin, usuwając wszelkie „rze
fesora. Okazuje się, że żona Profeso łożonej pod lasem zagrody Jasień- czy zabronione".
ra Krystyna kocha Tadeusza, oo do czuków, Tu, na uboczu, w chłopskim
Urszula nawiązuje kontakt z Ta
prowadza do konfliktu p o m ię d z y no- obejściu, należącym do znanej z pa deuszem — * Redaktorem" przez Kry
wopowstałym uczuciem i przywiąza triotyzmu rodziny, postanawiają zain stynę i przekazuje mu donosicielski
niem do m ę ż a .
•
stalować aparat radiowy.
anonim.

fi m t w jk a c k
w XXti tomach.
T. XIII. WISZĄCC o
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Niektóre południowo * -amerykań
skie mrówki sieją swoje zboża nile na
ziemi, ale w apocjalnie skonstruowa
nych wiszących ogrodach. Przez kilka
dni noszą one ziemię na gałąź wysckiego drzewa, ulep a;ąc t niej wielką
kulę, na której upraw iają
swoje gospodarstwo rolne.
W roku 1937 Ferdynand Geopsch
stwierdzi, że mrówki nie robią tego
celowo, że jest to raczej u nich czyn
przypadkowy. Ale jest m ożlwe, że
pomyłka powtarzana setki razy siała
się częścią rozważnego, p la n o w e j ży
oia mrówek.
T. XIV. MKÓWCZE WYHRYK1

Żadnemu z licznych badaczy czy
też przypadkowych obserwatorów ż y
cia mrówczego nie tidalc ?ię stwier
dzić, do czego używają mrówki pie
czołowicie hodowane przez srebie
gąaienniczki. Wiadomym jest tylko,
że mrówka lubi je —•'a. może rawet
udając się na spacer, zabiera je ze so
bą na smyczy. Mrówkom przecież też
wolno m*eć swoje wybryki.
T XV MBÓWK1 HODUJĄ... KWOWY

Mrówki zajmują się równie dobrzs
pasterstwem, jak i rolnictwem. W yso
ko roizwinięta jest u nich hodowla
krów mlecznych. Rolę krów spełnia
pewien gatunek mszyc, które wydają
słodką substancję z umieszczonych ra
odwłoka gruczołów. Mrówki budują
dla tych owadów stajnie, czasami p ry
mitywne z kawałeczków liści, a c»a'
sami są one zbudowane według wszel
kich wymogów budownictwa. Pewien
indyjski gatunek mrówek budując
stajnie, .zlepia listki gumą, produko
waną przez specjalne larwy.
Krowy są regularnie karmione i do
jone przez pocieranie ich gruczołów
antenkanw.
(c. d. n.)

„Szczekaczki ogłaszają o dokona
nym przez polskich bojowców zabój
stwie Igo Syma (7 marca 1941 r.j,
„zasłużonego ’ agenta Niemiec hitle
rowskich, W odwecie Niemcy prze*'
prowadzają aresztowania wśród pol
skich artystów.
Tadeusz prowadzi dochodzenie w
sprawie anonimu. Jeden z dziennika
rzy w stołówce przy ul. Smolnej roz
poznaje czcionki maszyny, którą
sprzedał innemu dziennikarzowi Kam
kowskiemu. Kamlkowski był jednym
z dziennikarzy, którzy nie mieli do
brej opinii. Przystąpił do pracy pod
ziemnej, ale okazało się, że był pro
wokatorem — agentem niemieckim.
Po zdobyciu miarodajnych dowodów
konspiratorzy wykonują wyrok na
zdrajcy.
Koncentracja w^jek niemieckich
nad Bugiem zapowiada wszczęcie
działań wojennych przeciw ZSRR. W
salonie Repnickich toczą się dyskusje
polityczne. Marian Chyrosz rozczytu
je się w listach swego ojca do matki,
pisanych z zesłania.
•
Niemcy „nakrywają" drukarnię w
mieszkaniu Tadeusza. „Redaktorowi”
udaje się karkołomna ucieczka po da
chach. Tadeusz odnajduje Krystynę i
wyznaje jej tłumioną od d a w n a mi
łość.
Rankiem komunikat Głównej Kwa
tery Fuehrera obwieszcza wybuch
wojny niemiecko- sowródkiej.
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seislrtispcew!
Dlaczego część kupiectw a nie prre* trzeba obow iązujących je przepisów?
Chodzi tu o przepisy, nieprzestrzeganie
których ścigane jest prze* Komisję Kon
troli, a m ianowicie o ceny, ustalane przez
Komisję Cennikową w porozum ieniu ze
Zrzeszeniem Kupców. Na seb ran iu Komi
sji przedstaw iciele kupców proponują ce
n y n a różne artykuły. Proponow ane ce
ny m ogą być przez powołane do tego
w ładze zatw ierdzone, lub też mogą ulec
(pewnym uzasadnionym zmianom. W każ
dym razie ceny ustalane są m zgpdą
przedstaw icieli kupiectw a. Zdawałoby tlę
więc, że nie powinny one podlegać bez
podstaw nym zwyżkom. Dzieje się jednak
inaczej i winę ponoszą ludzie, którzy
podszyw ając się pod m iano koprów , spe
kulują n a krzywdzie konsumenta*.

Komisja Kontroli wykirywa n a tcre *ie
naszego m iasta coraa to nowe wykrocze
n ia tych pffoulo-kupców. W okresie b.
krótkim , bo od 30.0 do 3.10 1940 r. spo
rządzono 18 protokółów aa pobieranie
cen wygórowanych, zu sprzedaż chleba
pytlowego, za sprzedaż mięsa w dni bez
mięsne, za b rak wagi n a pieczywie, za

-ooo-

W bufetach kolejowych
nie powinno się przepłacać
W związku z sygnalizo.waną już akcją
Centrali Zrzeszeń Przem ysłu Giuitnjriioniicznego, zm ierzającą do ustalenia górnoj
granicy uzasadnionych gospodarczo ren
oOo

Czego pragniemy słuchać?

Robotnicy lubelscy
powinni się wypowiedzieć
B iuro Studiów Polskiego Radia, p ra 
gnąc poznać zainteresow ania i życzenia
robotników — słuchaczy radia, rozesłało
do w szystkich m iejsc pracy ankietę. Anlu e la ta p orw ała wypowiedzieć się wszy
stkim jakiego rodzaju audycje są n a jb a r
dziej lubuanfe, w których godzinach n a j
w ięcej osób stacha rad ia oraz kto jest
ulubionym w ykonaw cą czy prelegentem.
Ankieta Jęst bezim ienna « przeznaczona
wyłącznie na użytek Polskiego Radia-.
-ooo

Chłopi

Polskie Radio prosi wszystkich robo
tników o wypełnienie W ich własnym In
teresie tej ankiety i odesłanie do dnia
1 listopada pod adresem: Polskie Rai''o,
biuro studiów W arszawa, Koszykowa 8.
Zakład, który nie otrzym ał jeszcze an
kiety, proszony jest o zwrócenie się do
oddziału Polskiego Radia w Lublinie, Na
rutow icza 4. Ankieta m o i- _yć także wy
pełniona zbiorowo. Tylko przes wypo
wiedzi i krytykę można .spowodować
zmianę program u.

MARIA MALISZEWSKA

z

1)

„BYLE 52WIOSNY"
(CZĘŚĆ ll-g a )
Krystyna wstała rano, rozsunęła zasłony na ok
nach, podeszła do ściany i zerwała kartkę z ka
lendarza: była niedziela 22 czerwca 1941. Rob ła
to wszystko machinalnie, zajęta jedną wypełnia*
jącą ją myślą. Tadeusz wcześnie już wysunął się
z domu, nie chcąc wędrować po ulicach w czasie
największego ruchu. Zostawił jej wiadomość, gdzie
może go znaleźć. Postanowili po powrocie Profeso
ra naradzić się z nimf nad sprawą bezpieczeństwa
^Tadeusza.
Krystyna zdecydowała jeszcze jedno: nie będzie
oszukiwała Profesora, nie zasłużył na los zdra
dzanego męża. Wyzna mu wszystko i zrobi to,
czego on zechce. Rzecz dziwna, szczęście, które
rozsadzało jej pierś i sprawiało, że od dawna już
nie oddychała laik lekko i z takim upojeniem, za
ciemnione było jedną pełną lęku myślą: oto nie
mogła spokojnie myśleć o tym, co będzie, jeżeli
Profesor postanowi się z nią rozłączyć na zawsze.
Czuła, że będzie to dla niej straszliwy cios. Prze
cież teraz nawet, gdy m‘e było go kjlka dni w do
mu, wracała z najgłębszą niechęcią z miasta, peł
na smutku, że nie zobaczy w oknie jego gabinetu
blasku lampy, przy której pracował, że nie usły
szy wchodząc do przedpokoju jego głosu, na*
brzmiałego pieszczotą i troskliwością: „To ty, ko:
chanie? O, jak-to dobrze, żeś wróciła..."
Odpychała od siebie myśl o rozstaniu z mężem,
a jednocześnie rozumiała, że jeżeli .on tego zażą"
będzie musiała być posłuszna.

100 zło ty ch

Dziś rozpoczyna się w Lublinie nauka
popraw nego chodzenia i jeżdżenia po uli
cach miasta. Okres nauki trw ać będzie
do soboty włącznie, od niedzieli zaś wy
kraczający przeciw pmsepisom ru^hu piacić będą pieniężne kary. I tak: za nie
,poprtw ne przechodzenie prze* jezdnię'
gr^zł grzywna do 100 zł, a ca jeżdicni!
i. szybkością ponad 30 Um >a goJz do 500 arł. Karane będą również takie w,r
kroczenia, jak: czepianie się przez rowe
rzystów i pieszych — samochodów ftp
Jezdnie natęży przechodzić je d y n i
przy skrzyżowaniach ulic p^d kątem p r'
slymf (E)

----- ooo----- w zakładach gastronom icznych — Mini
sterstw o Aprowizacji ł H andlu poleciło
Centrali Zrzeszeń zwrócenie specjalnej uUzbrojeni baudyci podszywający *ię
wagi na wygórowane ceny w bufetach' ko
pod
funkcjonariuszy M. O. dokonali na
lejowych.
padu na właścicielkę m łyna w f wsi Kłc
Kontrola wysokości cen w bufetach da, grn. Markuszów. Bandyci zrabowali
kolejowych jest konieczna ze względu na 20 tys. złotych i 8 skórzane pasy trans
to, że ceny te różnią się bardzo znacznie m isyjne z młyna.
--------o o o -------od ogólnie przyjętych cen w innych za
kładach gastronomicznych. Zjawisko to,
pod samochód
w najm niejszym stopniu nieuzasadnione
Onegdaj zdarzył się nieszczęśliwy wy
kosztami handlow ym i sprawia, że prze
ciętny człowiek, pracy jest w podróży padek n a Al. Racławickich przy ul. Uniw ersyteckiej, Przy w ym ijania
wpadł
pozbawiony możności korzystania z cie
pod samochód row erzysta Dudziak Józef,
płego posiłku z« względu na niew spół
lat 40, dozorca domu przy ul. Beltny Praż
m iernie wysokie w stosunku do jego za mowskiego 28. Nieszczęśliwy poniósł
robków ceny w bufetach kolejowych.
śmierć ua miejscu.

Napad na młyu

Wpadł

-ooo-

Mahometanie polscy

W ojewoda białostocki Stefan Dybowski
przyjął delegację Zarządu Głównego Zw.
Polaków W yznania Mahometańskiego.
Delegacja w składzie 4-ch osóI) konforowała w sprawie osadnictwa na terenie
strukcyjną i szkodliwą działalność pro
powiatów m azurskich, wchodzących w
wadzą przywódcy Polskiego Stronnictwa
Ludowego na szczeblach powiatowych i skład województwa białostockiego. W
wojewódzkich, w spółpracując z bandami trakcie konferencji delegaci oświadczyli,
NSZ i WIN, mordując mi działaczy de że obecnie Pplacy w yznania mahomeUrim okratycznyeh, ja k również popierając skiego są rozproszeni i pragną skupić
reakcję międzynarodową, która a'akuje się n a pewnym obszarze, by móc zorga
nasze praw a do prastarych ziem piastow nizować gminę wyznaniową c własnym
skich. (PAP)
| domem modlitwy. Na terenie woj. biało

występują

Notujem y drugi w ypadek
zbiorowy
porzucenia szeregów PSL przez chłopów
w woj. białostockim . (Poprzednie an l o 
giczne w ystąpienie m iało miejsce w pow.
augustowskim ). 21 rolników we wsi 0leksiii, pow. Bielsk Podlaski, którzy byli
członkam i PSL, w ystąpiło a tego stro n 
nictwa. M otywując swe w ystąpienie chło
pi stw ierdzają, że przekonali aię jak de

sprzedaż artykułów spożywczych w ow o
carniach.
Czas już, by konsum enci sami w ystą
pili przeciw ko itakim „kupcom " i po
wstrzymali się od dokonyw ania zakupów
w paskarskich, sklepach, które nie p rz e 
strzegają cen ustalonych prze* Komisję
Cennikową. (L)

Grozi kara

P S L- u

Gdy po upływie godziny szła zwykłą drogą do
kawiarni, była wciąż pogrążona w tych samych
myślach. Myślała także o tym, jak Tadeusza
uchronić od straszliwych następstw tego, co się
słało w drukarni, jak wpłynąć na niego, by opuścił
Warszawę, gdzie na każdym kroku czyha na nie
go aresztowanie 1 nieuchronna potem śmierć.
Mimo to, . że była pogrążona w myślach, nie
uszło jej uwagi, że przechodnie są dziełaj jacyś
dziwn e ożywieni. Gromadzili się grupkami przed
bramami domów, rozmawiali o czymś z ożywię-,
niem i rozchodzili się, rzucając przestraszone, ale
jednocześnie triumfujące spojrzenia na Niemców.
Gdy tramwaj, w który wsiadła Krystyna na ro
gu Wiśniowej i Rakowieckiej, wyjeżdżał na Pu
ławską, na około głośnika na rogu ulicy stał ol
brzymi tłum. Twarze słuchających były rozjaśnio
ne jakąś wielką radością. Słowa wykrzykiwane
z tak zwanej „szczekaczki" dolatywały jedynie w
strzępach niezrozumiałych dla uszu pasażerów
tramwajowych, głuszone przez skrzypienie tram
waju na zakręcie.
Krystyna była zbyt zainteresowana, aby móc
spokojnie usiedzieć. Zwróciła się do sąsiada, jakie
goś młodego chłopca, wyglądającego ogromnie
przyjemnie i spytała:
— Nie wi« pan, oo tam ogłaszają?
1’ '
Spytany roześmiał się wesoło.
—: To pani nie wie? — odpowiedział pytanfem
na pytanie — chyba pani dopiero 00 wyszła z do
mu! Całe miasto o niczym innym nie mówi. Niem
cy wypowiedziały wojnę Sowietom!
Krystyna niedowierzająco rozejrzała się po twa
rzach innych pasażerów. Na wszystkich przeczy*
tała ben sam wyraz uciechy, co na twarzy -młodeJK> sasiacUu Rzuciła spojrzenie na Niemców, sie

pragną razem żyć

stockiego zam ieszkuje około 300 rodzih
w yznania mahoinetańskiego. W ram ach
akcji repatriacyjnej z ZSI?R ma powrócić
znaczna ich ilość do Polski.
--------- <>oo— - —

Dziś zebranie
W dniu dzisiejszym, I). 9 października
o god-z. 16.15 w sali Ubezpicczalni Spo
łecznej przy ul. Hipotecznej 4 odl.ędzie
się zebranie organizacyjne Komitetu W y
konawczego W ojewódzkiego Komitetu
Akcji Pomocy Zimowej.

dzących za. drewnianą przegrodą i tu dopiero ser
ce jej podskoczyło z radości. Twarze ich były po
nure, zacięte i śmiertelnie przerażone. Przypom
niała sohic wszystkie opowiadania o tym, jak pa
nicznie Niemcy boją się tej wojny, jaik atraaztte dla
nich słowo ,, bolszewik napełnia ich potwornym
lękiem. Ogarnęła ją wielka radość. Miała ochotę
przytulić do serca cały świat, ucałować wszyst
kich pasażerów 9-tki, którą w tej chwili jechała.
Zamiast te£o, powiedziała tylko krótko:
— Dziękuję panu, dziękuję bardzo...
Zaraz polem pomyślała, jak bardzo mądry
1 przewidujący był zawsze Profesor. Przypom
niała sobie, jak to może przed rokiem, gdy N:cmcy wystawili na rogach ważniejszych ulic olbrzy
mie tablico z monstrualnej wielkości portretem
Churchilla, z cygarem w kącie ust i napisem: „Pod
palacz świata nr f \ Profesor powiedział:
— Wiesz, Krystrynko, już widzę Podpalacza
śwtiata nr 2, To będzie Rosja Sowiecka, Ona z ko*
lei będzie walczyła z Niemcami,
Przypomniała sobie, jak jeszcze niedawno na
miętnie sprzeczał się z jakimiś domorosłymi poli
tykami, którzy twierdzili, że Rosja będzie «dę trzy
mała zawsze na uboczu, bo „to nie zatrąca o jej
interesy , W tej chwili zapragnęła gorąco zoba
czyć Profesora i posłyszeć, co powie o ziszczeniu
«<* jogo przcjKKwSedni,

A le oto już do tramwaju, który właśnie z P la
cu Trzech Krzyży wjeżdżał w Nowy Świat, zaczęli
wchodzić pierwsi piacy. Warszawa, ta zawsze lek
komyślna i szalona na radość, spowodowaną wiel
kim faktom historycznym, zareagowała po swoje
mu, Już od rana pito na uruór,
(d. c. n.)
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„Międzymiastowa” banda

wr t n fitS7)

Czy m di nie m m II

Dwa lata min .ło od chwili wznowienia
pracy Związku H arcerstw a Polskiego, o r
ganizacji wyższej użyteczności na tere
nie województwa lubelskiego. Obecnie w
szeregach harcerstw a skupia się w woj.
lubelskim około 11 tys. młodzieży że ń 
skiej i męski jj. Z eyfry tej na Lublin
zaprzestać wypraw i „odpocząć". Z. m ie przypada około 5 tys.
szkał przez cały czas swojej p r estępczej
Młodzież m ęska jest skupiona w Ko
działalności u rodaków , którzy nic nie mendzie Chorągwi H arcerzy Męskiej, żeń
wiedzieli <S jego złodziejskie!} wyprawach ska — w Komendzie Chorągwi Żeńskiej.
mimo, te trwały one niejednokrotnie po Komenda Chorągwi Męska m a skrom ny
kilka dni (!). Za „zarobione" pieniądze lokal n a urzędowanie, natom iast żeńska
Z. kupił sobie gołębnik, który — ja k sam jjo obecnej chwili nie posiada lokalu.
mówi — „ciągle pilnowałem, żeby mi Gzy nie wstyd nam , że organizacja, któ
ra skupia tyle młodzieży, która jest szko
nik t nic ukradł".
łą deniokracji, nie m a gdzie urzędow ać?
Zdobyte sumy, które nig. przekraczały Inne m iasta wojewódzkie mogły przy
zwykle kilkuset złotych, chłopcy w yda dzielić dla harcerzy piękne budynki, my
wali n a wódkę, papierosy 1 ciastka.
nie możemy dać naw et p aru izb. Ciężkie
• Band takich ija terenie naszego m iasta w arunki m ieszkaniowe w Lublinie nio
jest więcej. Co na to społeczeństwo i są dostatecznym wytłum aczeniem tego
faktu.
władze?

młodocianych kieszonkowców,

u j ę t a p r z e z MO w L u b l i n i e

Po ostatniej w ojnie, ja k zresztą po k a t 16, M. Ja n — lat 19, M. Kazimiera •*—
dej, fiaęść społeczeństwa jest zarażona j a - ' lat 18 i R osjanin J. Mikołaj — lal 17.
dem występków. I co najgorsze, w y s tę ^ T e n o statni pracow ał podczas w ojny-japek szerzy się nie tylko wśród osób d o j- , k o robotnik rolny w Niemczech i po zarzalych, ale także w śród nieletnich. Dziec ' kończeniu w ojny dostał się do Polski,
Jaskraw o światło n a tę ęprawę rzuca
ko, ten przyszły obyw atel państw a, po
aeznanie jednego a głównych członków
zostawione bez opieki, wychowuje się
rynsztoku. Najczęściej są to sieroty, k tó  bandy — Z. Jerzego. Postaw ił on pierw 
rymi się nikt nie opiekuje, często jednak sze kroki w zawodzie rtodzieja kieszon
mali przestępcy posiadają rodziców, któ kowego przed 10 m iesiącami na stacji L u
„ścią
rzy nie chcą czy nie mogą' wychowywać blin, gdzie w iejskiej kobiecinie
swych dzieci. Gdy pozbaw ione opieki gnął" 23 zł. Następnie przeniósł się on
dziecko w padnie w złe tow arzystw o k o - ! do Dęblina, a stam tąd do Łodzi. Tam veż
lęgów, którzy częstokroć już m okup a- poznał jakiegoś osobnika, z którym poje
<ii upraw iali przem yt i kradzież, zfoaeia chał do Poznania, a potem dalej n a tei prostej drogi życia n a krętą ścieżkę reny zachodnie — do Szczecina i innych
występków. Zjaw isko młodocianych zło- m iast. Po tej dalekiej w yprawie Z. wró«o»
d/iei jest hańbą dla całego społeczeń- eił do rodzinnego Lublina. U jakiegoś
Mwa. Czyż nie m a kto z a ją ć się przy- Stacha, którego nazw iska nie zna, poszłym obywatelem państw a? Czyż nie m a znał znowu dwóch osobników, z którym i
W ydział Kulturalno-Oświatowy przy świetlicach zainstalow ano radioodbiorni
in sty tu c ji opiekuńczo-wychowawczych? Wyprawiał się na „gościnne występy" do
Okręgowej
.Kom isji Związków Zawodo ki. Przy 15 zakładach pracy utw orzono
Może powołano Czynniki odpowiedzą, że okolicznych m iast w dni jarm arczne. Do
wych
rozwija
ożywioną działalność za już biblioteczki, liczące razem 9.385 to
brak jest funduszów, lub że b rak loka łączyli się do nich bracia M. i G. Po za 
rów
no
n
a
terenie
m iasta jak i woje mów.
li. Lecz to nie będzie w ystarczającą od aresztow aniu jednego z członków szajki,
powiedzią! Na wychowanie
młodzieży Z. i jego koledzy postanow ili na razie wództwa. Otwarto is2 świetlice, W 21
Na terenie L ublina pow staje coraz wię
——oOo—
dojrzew ającej w ciężkiej atm osferze po
cej czytelni gazet i czasopism. O b ecn e
wojennej muszą się znaleźć
fundusze.
jest ich 11. Lubelskie zakłady pracy po
Od tago bowiem, jak a będzie młodzież,
siadają 3 orkiestry dęte, zaś Zw. Zaw.
/ależy przyszłość Polski.
dużą orkiestrę dętą,
W ostatnich dniach w naszym mieście ; Do portu w Gdyni przybył pierwszy ła  kół młodzieży: 100.000 torebek rzkol- Prac. Kolejowych
wykryto jeszcze jedną bandę młodocia dunek około 600 ton pełnotłustego m le nych, 100.00 szczotek do zębów, 600.000 zespół jazzowy oraz chór męsku Oprócz
nych przestępców. Część członków b a n  ka w proszku, będący darem A m erykań tub nrtsiy do
ów i 100.000 kompletów chóru kolejowego istnieje jesarcze jeden
chór m ęski i jeden mieszany.
dy schwytano ! osadzono w areszcie Oto skiego Czerwonego Krzyża.
i. jnzyboram i do szycia. (API).
oni: 7.. Jerzy, lat 14, G. Zygm unt — la t
«0<>
Za pośrednictw em Polskiego Czerwo
nego Krzyża i Kół Młodzieży ładunek
ten, oraz dalsze ilości mleka, które m ają
jeszeze nadejść, będzie użyty n a akcję
skazani na śmiferć
Zbliża się zima, a * nią -nróz — wróg placówki n a terenie w szy st^cb pow ia
dożywiania 300.000 dzieci polskich w wie
W ojskowy Sąd Rejonowy w Białym sto ku szkolnym w okresie od 1 listopada najbiedniejszych, których nio stać n« eie tów.
ku rozpatryw ał spraw ę Kalinko Józefa i
L ata w ojny aapoznały w szystkich z nie
płe ubranie, opał, a często naw et n a cie
do końca lutego 11)47 r.
Makarewicza Franciszka oskarżonych o
dolą, głodem i chłodem . Nauczyły naw et
płą
strawę.
Ci
wszyscy
u
b
id
zy
czekają
Z powodu trw ającego nadal wielkiego
lo, że będąc członkam i organizacji WIN
najbardziej obojętnych odczuw ać niedo
b
raku
w ełnianej odzieży w Polsce, A- na pomoc.
dokonali szeregu napadów .rabunkowy
lę bliźnich. Toteż w akcji Pomocy Zimo
W ładze wojewódzkie, rozum iejąc cięż
na młyny, ta tra k i i spółdzielnie oraz na m erykański Czerwony Krzyż przekazuje
wej powinni wziąć udział wtzyscy i w
mieszkańców powiatu suwalskiego, rab u  Polskiemu Czerwonemu Krzyżów? do roz kie położenie, w jakim się znajdzie ubo m iarę możności przyjść * pomocą na]'}
jąc im często ostatni dobytek. Sąd po działu dodatkową ilość następujących ga ludność i pragnąc przyjSć jej z pom o biedniejszym.
rozpatrzeniu spraw y skazał obydwu zbro darów: 1.300.000 sztuk odrieży, m. In. cą, powołały do życia W ojewódzki KomiPowiatowe Koanitety Pomocy Zimowej,
dniarzy n a k arę śmierci.
rękiiw-^A.-k. swetrów i pończoch, * dla 1teł Pomocy Zimowej ovaz odpowiednie k tó rt urzędują w lokalach Powiatowych
Komitetów Opieki Społecznej, przyjm ują
wszelkie datki pieniężne i ofiary w. na*
żąco monotonnej modulacji głosu; łurze, jak: produkty, odaueż, opał itp.
Dom Żołnierza
Kazimierz Hublewski mówi zbyt
W ojewódzki Komitet urzęduje w loka
szybko, wskutek czego — często lu WKOS w Lublinie przy ul. K rakow 
niewyraźnie, Ale swoboda gry, dobra skie Przedm ieście 51, III piętro i tam ugestykulacja i mimika wyrównywały dziela wszelkich inform acji, ew entualnie
S a k Teatru Domu Żołnierza zapeł- j 'doskonale „wpadł” w rolę zaroizumia- ten brak; Al. Sobański, odtwarzający drogą telefoniczną, ap arat n r 40-17, w.
n:ła się publicznością przed festivalo“ łego i chamowatego Grabca, oo w wy Żyda — Łapkę, zupełnie nieprzeko godzinach urzędowych od 8-ej do 15-ej;

W świetlicach fabrycznych w Lublinie

Mleko i odzież z Ameryki

Za rabunki

Rozpoczynamy Pomoc Zimową

Balladyna" i „Nikt mnie nie zna‘*

wym przcdstaw ien:ern, na które skła' niku dało jaskrawy kontrast z melan
dały się •wyjątki z „B alladyny” ; ko cholią Goplany, kontrast, o który Sio
m edyjka F redry „Nikt mnie nie z na” , wackiemu chodziło. Brzeska i Ada
O
ile ,.B alladyna’’ biidz;ła pewnemów świetnie oddali charaktery le“
obawy, dotyczące inscenizacyjnych śnych duszków: żywego Skwerki i złotrudności tego'utw oru i zespołu akto i! i we.go Chochlika.
rów, który widywaliśmy dotąd w rze
Kostiumy i dekoracje starannie oczach lekkich, łatwych (wyjąwszy pracowane przez profesora Gałysza
„Świerszcza za kominem”), o ty łe ko- dały pełne wrażenie potrzebnej w umediopisarska „zabaw ka” F redry nie tworze nastrojowośoi, w czym pomo
nastręczała żadnych wątpliwości.
gły: muzyka Rembowskiego i bardzo
Tymczasem „Balladyna” zrobiła dobre operowanie światłami.
bardzo miłą niespodziankę. Utwór
Gdy więc po zakończeniu „Balla
tak trudny do wystawienia w teatrze, dyny” zapadła kurtyna, spodziewaliw umiejętnie przeprowadzonej reży śmy się w komedii Fredry równie do
serii Sew, Butryma } Bron, Broka skona lego widowiska. Lecz tu — nie
dał w odpowiednio wybranych uryw spodziewany zawód. Przyczyną tego
kach j zgrabnym ich zestawieniu wra nie była reżyseria, lecz — sami akto'
żerre ciągłoSoi i całości.
rzy.
Z zespołu aktorów trudno je*t
Jan Szwarc-CettmeclH «le odtwo
kogoś zdecydowanie wyróżnić, gdyż rzył podejrzliwego i zazdrosnego mę
gra poszczególnych osób była ujrzy ża, lecz szarżując, „przekonywał”

nywujący; Podobnie J. Sadowski, ja
ko b, oicer, zdecydowanie niewojsko
wy, od pierwszego momentu sprawiał
wrażenie urzędnika sądowego,
A teraz przejdźmy do tych dwoj
ga aktorów, którzy spełnili nakreślo
ne przez autora komedii ,Nłkt mnie
nie zna” zadania. Są to: Leopold Adamow i Brok-Brzeska,
Jednakże dwójka tych aktorów nie
zdołała grą swoją podnieść poziomu
widowiska. Wybijali się tak znacznie
z całości zespołu, iż tym jaskrawiej
uwydatniały się braki i niedociągnię
cia innych aktorów.
Nie można jednak zdecydowanie
ganić
reżyserów" czy
aktorów.
Sądzę, i e „zabawkę" Fredry potrak
towali oni właśnie jako — zabawkę,
wkładając wszystkie siły i zdolności
przede wszystkim w „Balladynę",
m am a n a ró w n y m p o ziom ie. I. Źticho- w ię lk iin a sz tu c z n y m g ło sem wid/.ów, która była tak ładnym widowiskiem,
twicz dała swoją grą całkow ite złudzę i ż ’ M a re k Z ię b a to , — h is ie ry k ; iż wynagradza w dzowi póinóej«ze
wie wodne i b a g n k i, Jsm Gw^nociti S abbw . B ieU iW rt btszJbarm m . • war r o u u r a w i n M k JLJ

Jeszcze
o „Panu Jowialskim"
Niech się nikt nie dziwi, ie w stosiwku do niedzielnej prem iery „Pana
Jowialskiego“ zabieram głos raz je 
szcze. W całokształcie każdego w ido
wiska teatralnego ogniwo bardzo w aż
ne stanowi człowiek, którego w recen
zjach teatralnych z reguły sią pomi
ja — ogniwem tym jest sufler. Jak
gra aktora, praca reżysera, scenogra
fa i kostiumem, tak i podpowiadanie
tekstu może być — sztuką. Tak jest:
sztuką. 1 właśnie dlatego należą się
w yrazy uznania p. Janinie Łaszczyk,
notoej suflerce naszego Teatru.
S. Pki.

CA ŁY NARÓD,
CAŁA PO LSKA
odbuduje STOLICĘ
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Daj grosz na odbudowy
* Stolicy!

Gra
ira Luidiita w świetle cyfr
Piłka i słafysfyka
Pwwiee nył0^*™1'* sporlu i matema
tyki (nadzwyczaj rzadkie zespolenie
zainteresowań f) postanowił zbadać
jjrę reprezentacji lubelskiej ^ w medzielnym meczu x Radcm iAicm P ^ y
pomocy metod •ta.tyłtyczaych'
Przez 90 minut autor tej£o^ ntezwyk
tego pomysłu sfeuratwe rejestrował
wszystkie zaj&raMA lub&lsłodi piłkarzy, zaliczając do „plusów” udane
strzały, „kiwnięcia"; podania, wygra
ne pojedynki Piłki stracone i złe za
brania obciążały minusami naszych
"ttk a rry *

Spodziewamy się, że rezultaty tych
mctzolnycK wyKczeń * pewnością za*
nteresują widzów pechowego dla
f.ublina spotkana*.

Ile razy dobrze, ile ile

nychj. Pierwsze miejsce wiród po
mocników przypadło bohaterowi me
czu Cieślińskiemu (39 razy dobrze i
17 razy źle). Król i Rudnicki mają
również dodatni stosunek punktów:
pierwszy 23:11, drufSi 23:18,

Ach ci skrzydłowi!
Zadziwiające wyniki przynwwło ba
danie gry ataku. Najczęściej przy pił
ce byt oczywiście R óiyto (47 plusów
i 25 minusów). Kurz II ma plusów
29. minusów — 15. Wesołowski za
grał 26 razy skuteczne, popełniwszy
11 błędów.
'Jeśli idzie o skrzydłowych, to Pop
ławski zbilansował plusy i minusy
23:23, a Malinowski przy 19 skutecz
nych zagraniach pokpił sprawę aż 33
razy.
Jak” widzimy, saldo ujemne wyka
zują konta Malinowskiego i Kora.biow^kiego, Popławrfu nie ma nic. Po
zostali zdobyli przewagę plusów.

A więc bramkarz Skrainski inter
weniował 13 racy. Pechowa cyfra
przyczyniła się zapewne do puszcze
nia przez Włodka dwóch łatwych
455 akcyj
ttraałów. Cyfry mówią, że Gajowiak
Ogółem
drużyna
T
minusów)
UI (25 plusów it tyNco
Tymo 9
v um
iuiuw ) lew“.“ ' r lubelska
,---------- .*praepro"
.
niej spisywał się niż Korabiowsld (18 wadziła 455 akcli ofensywnymi i deniłek zdobytych" i 21 piłek straco-1fensywnych, z tego 272 razy zagra-

Niedobrze się dzieje
w Białej Podlaskiej
Wiceprzewodniczący Pow. Rady
Zw. Zawodowych w Białej, skupiają
cej 2 tys. związkowców, ob. Górski
Ka-zimierz, do którego zwróciK-

Eksporłujemy
porcelan^
Na Ziemiach Odzyskanych pracuje: 8
fabryk kryształów , 7 fabryk porcelany i
0 h u t sekta. P ro d u k cja miesięczna -wyno
si: kryształów 33 tony, porcelany MO
ton, szkła pomad 140 ty*, m kw.
N ajw ięksi? nadw yżkę prod u k cji w sto
sunku do potrzeb krajow ych w ykazuje
przem ysł porcelany. Nadwyżki te loku
jemy n a ry n k ach zagranicjeuych.
W najbliższych' dniach delegacja prze
mysłu porcelanow ego u d aje się do Mo
skwy celem podpisania umowy n a
miJ
lioua dolarów. Sygnalizowany jest rów
nież przyjazd delegacji brazylijskiej.

-
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NIEWIDOMYCH
L u b lin , 1 - g o M a ja 4 1 l e i . 1 6 -7 9
Wytwarza szczotki w szelkiego rodzaju, szczotki do podłóg,
do ubrania, do butów, do szorow ania itp. Szczotki wyko
nywane są przez samych niewidom ych. W yroby nasze są
wykonywane solidnie. Duży wybó* towaru.

Sprzedaż detaliczna i hurtowa
Prócz w łasnych wyrobów posiadam y w naszym sklepie inne
artykuły gospodarstw a dom owego np. naczynia kuchenne
em aliowane, porcelanę, nac7,ynia szklane, w ycieraczki sło
miane i sznurkowe i różne artykuły użytku codziennego,

Spółdzielnia nasza zakupuje surowce szczołkarskie
jak włos, szczecinę przerobioną iłp.

Popierajcie Spółdzielnię Niewidomych,
zorganizowaną przez samych niewidomych i przez niewido
mych w yłącznie prowadzoną.

Wszelkie wpłdły na Spo
łeczny Fundusz O dbudowy
Słolicy przyjmują:
1. Narodowy Bank Polski
(wszystkie oddziały kra
jowe);
?: P. K. O . nr konła 333;
Gospodarstwa
3. B a n k
Spółdzielczego nr kon
ła 777;
4. K. K. O . m. st. W arsza
wy nr konta 560.______
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Mamy Wojewódzką Radę W.F. i P-W.
W ubiegłym tygodniu odbyło się or|
ganizacyjnc zebranie Wojewódzkiej
Rady Wychowania Fizycznego i Przy
sposobienia Wojskowego.
Obradom przewodniczył wojewoda
lubelski ob. Wacław Rózga.
Po przemówieniu wiz. Mazia, który
przedstawił cele i zadania Rady i
sprawozdaniu dyr. Gerłowskiego z
działalności Woj* Urzędu WF i PW,
w dyskusji szczegółowo omówiono pla
ny i troski sportowego życia Lublina.
Do Prezydium Wojewódzkiej Rady
WF i PW weszli: woiewoda ob. Róz
ga jako przewodniczący, wiz.- Maź i
prezes LOZB dyr. Gostkowski jako
członkowie oraz nacz. Krzesiński, pre
zes LOZPN i pro?. Strycharzewski —
jako zastępcy.
W zebraniu wziął udział dziekan
W ydziału Medycznego UMCS prof.

śmy się z zapytaniiem o prace Pow.
Rady Zw. Zaw., stwierdza, że wszy"
sbko układałoby się pomyślnie, gdyby
nie pewne niedociągnięcia Pow. Re
feratu Aprowizacji i Handlu oraz Od
działu „Społem"." Powodują one, i i
zaopatrzenie kartkowe świata pracy
ulega opóźnieniu, a bywa i tak, że za
przesunięty r»a 13. X
miast 4 puszek konserw robotnicy oZarząd Lubelskiego Klubu M otocyklo
trzymują na kartki tylko 2:
wego podaje zainteresowanym do wiado
—
Wprawdzie na ostatnim zjeźmości, że Lubelski Ilnid Terenowy, który
dzić Okręgowej Komisji Zw. Zaw., tfiinl się o d b y ć W dniu 6 bin., został do*
który się odbył w ubiegłym tygodniu, cyzją kom andor# raidu przesunięty »a
otrzymaliśmy zapevAaierJe, że braki dpień 13 bm.
aprowizacyjne będą uzupełniane, ale
Decyzja ta zestala powzięta » powodu
ingnorowanie przez kierownika Refe
deszczu,
który uniemożliwił osiągnięcie
ratu Aprowizacji współudziału Zw.
Zawodowych przy rodziclaniu artyku na trasie raidu. przebiegającej w 70 proo.
łów żywnościowych nla daje nam żad w terenie gliniastym po drogach grunto
nej gwarancji, czy i tym rasem pfzy* wych i bezdrożach, m inim um szybkości,
działy nam nie przepadną. Podobn e wymaganej przez regulam in raidu.
Regulamin raidu obowiązuje nadal, sadzieje eię z darami UNRRA, o któ
rych nie wiemy dosłownie nic, co przy pisy do zawodów mogą być przyjm owane
chodzi i komu rozdano.
do soboty 12 bm. »
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no skutecznie, a 183 razy z kiepskim
skutkiem.
Żywsze tempo gry w pierwszej po
łowie
również wyraz w cyf
rach. Do przerwy Lublin m'ał 270
znaków, po przerwie tylko 200.
Nasz referent statystyczny me zdo
łał, niestety, dokować obliczeń dla je
denastki radomskiej i dlatego brak
nam porównania naszych piłkarzy z
gośćmi.
Następnym razem otrzymamy wy
liczenie:
Ile razy interweniował
wśród widzów ob. Sokołowski

Raid

motocyklowy

dr Kiclanowski, członek Państwowej
Rady W F i PW.
Powstanie w Lublinie Wojewódz
kiej Rady sportowcy lubelscy witają
z radością i wiarą, że pod jej kierun
kiem nasze życie sportowe wejdzie na
właściwe drogi.
— ——oOo-------—

Z życia
W K S „Lublinianka"
Ob. Stefan Sarnecki, znany n a terenie
Lublina kupiec i sym patyk sportu, z®atał wiceprezesem „LubUnianki".
ric u a ru c zebranie wszystkich sekcjrJ
odbędzie się 10 października o god». 18
w świetlicy klubowej (Dom Zolnlw**).
św ięto klubowe „Ł liłyotiw ki4* będzie
w tym rok o obchodzone b arflło jiroczyście. W drugą focznic* pow stania kluitrf,
w dniach od i» 4« 27 bm . odbędzla si#
szereg im prez sportowych: zawody pił
karskie, bokserskie, pliki ręcznej, lek*
koatletyczne, a także z«bawa sportowa.
Przeciwnikiem piłkarzy „Lnbliniankl"
będzie przypuszczalnie „Ra<k>mi»k‘', sek
cja bokserska zaś stara się sprowadzić
do Lublina LKS z M arcinkowskim, Ko
walskim, Olejnikiem , Pisarskim i Niewadzilent ń a czele.
ooo-

Korabiowski
na liście instruktorów

R eferat Wywtkoieniowy PZPN ogłosił
związkową listę łrenerów , inctruktorów i
przodowników.
Na liście tej w kategorii przodowników
Ii-go slopuia aivajdujo się piłkarz lubel
ski Korahiowski Stanisław, grający w
barw ach Spółdzielczego Klubu Spoirtowo
Równocześnie Zarząd wyraża podzięko go „Unia".
w'»nie wszystkim ofiarodawcom , którzy
----- — oO o-—
ufundowaniem nagród n a raid przyczy
nili się do zwiększenia atrakoyjnośol za Bieg im. Kusocińskiego
W Bydgoszczy Związek Zawodowy Pr#
wodów. W szystkie nagrody sostaną wy
stawione w witrynie Biura Podróży ,,Or- eowuików Przem yślu Poligraficznego zar
ganijow ał bieg n a iprjelaj iiu, Janusza
l»is“ w dniach od 10 do 13 bm.
Kusocińskiego. T rasa biegu w ynosiła 3 i
------- - o o o --------pół kilometra.
Polak Zale-Zaleski
W konkurencji seniorów zwyciężył W a
silewski („Zryw” — W łocławek). W kon
nadal mistrzem świata
kurencji juniorów n a dystansie 1(100 inoMieszkający w Amoryco Polak Tony
Zale-Zalewski pokonał swego najgroźniej trów w ygrał 10-letni harcera bydgoski
Nowak.
s*ego przeciwnika Rocky Gr.aziano w t<-ej
•------oo o ----rundzie przez >. o., zatrzym ując w ten
sposób zdobyty poprzeditio tytuł m istrza
świata.
Zarząd SKS „Unia'1 powiadamia., to po
Tony Żale, cxyll Antoni Zaleski m a obecitie 32 lata* podczas wojny służył w Czynajątj od dnia 3-go października
zbiórka na treningi poszczególnych sfltcjl
m arynarce USA.
odbywa frtę w (lokalu Wubu przy
"•—■—000"—... .
ul. Kapucyńskiej 6 (biblioteka) w naat®pu.łących terminach:
Brawo „Szturm44!
Sekcji bokserskiej we wtortti 1 czwartki
WKS ,,Szturm" dodatkowo prze
0
godz. 17,SO.
znaczył dochód z meczu ze ,,Spo
Sekcji piłki nożnej we witcurtti i czwarta
łem", w którym, jak wiadomo, woj
skowi zwyciężyli 3'2 (0:1) na rzecz ki o goda 16.30 (po eblóroe trwiliig na
odbudowy Warszawy, wzywając jed* boisku przy Nowej Prodz«).
Przyjmowanie nowych członków codzdeń
nocześnie
pozostałe jednostki KR
W
•łw v « .v ^ « u w
1*
rT j

Uwaga

sportowcy!

do zorganizowania podobnych imprez r‘16 w &eki>etai'iacie klubu przy ul. Kapur
Hi! na te n cel
Icuńakiej 0 od godz. 16-oj do 18-ej.
KW

Sir. 8

C A * F T l

E T Ićatcy, i leutab I
TEATR DOMU ŻOŁNIEii v. Juliusza
Słowackiego „Balladyna", fragmenty bafoilowe ł Aleksruidra Fredry komedia „Niict
mnie nie zna". Rei. Seweryna Buiryma
,1 Bronisława Lroka. Muz. Stefana Rem
bowskiego. Kostiumy i dekoracje prof. Teo
dora Gałysza. Na czel-e zespołu Irena Ku
chowicz, Ewa Brok-Brzeska, Leopold Adałnów ł Jan Szwarc-Oamecki. Początek w
Ani powszednie o godz. 19.15, w niedzielę
o godz. 16 i 19.15. Bilety w przedsprze
daży kasy teatru. Przyjmuje się zgłoszenia
un bilety zbiorowe.
KINO ;,APOLLO" wyświetla film p t:
»,Podwodny patrol". Nadprogram: dodatki
filmowe. Poaząteik seansów: godz. 15, 17,
19. W niedziele i święta dodatkowy seans
godz. 13-ta.
KINO ..BAŁTIYK'1 wyświetla dflan. tip.:
„Szyrmct Chan". Nadprogram PKF nir 31.

CZEKOLADY i CUKRY
ZNANEJ JAKOŚCI
1*0 CENACH F A B R Y C Z N Y C H
noleca:
SI,LAD M)!V$Y(iNitCt)!MY
POLSIiff-SZWAICJIRSKIEI
fa b ry k i

P r z y j m ą

4555

r e p e r a c j e

śniegow ców , kaloszy
butów g u m o w y c h .
Hamtswicza U I ,W . Pieczyw ek"
WYKONUJE
SZYBKO
5018
SOLIDNIE

OGŁOSZENIA

Mszczonów

K

L ik w id a c fa ltB
i!a M
!»■
Oddział Wojsk Korpusu Bezpieczeń
stwa W ewr "trznego rozbił całkowicie
bandę WIN, dowodizoną przez „Bila",
wchodzącą w składfgrupy „Zapory". Ban
da została rozbita n a terenie gminy
Mszczonów, w czasie pościgu zarządzone
go p o napadzie n a posterunek Milicji
Obywatelskiej. W w yniku w alki 7-miu
członków bandy w raz a dowódcą „Bi
lem" zostało zabitych. 2 oddziału KBW

liit—Watę—Wojłok
do uszczelniania drzwi i okien
poleca
4680

T. R A C Z K O W S K I
Lublin, Narutowicza 52 Intel. 33-28.

Klub
przy Okręgowej Komisji
/.w. Zawodowych
Z ap ra sza n a k o n c e r t
od godziny 18-22 codzienni!!.

*
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v a z ii o o w u
PRZETARG
Państwowa Komunikacja Samo
chodowa Oddalał w Lublinie ogłasza przetarg nieogrronlczony
na wybudowanie Btacjl benzyno
wej w Lublinie przy ul. Spokoj
nej 1. *
Termin całkowitego wykońcaena robót do 30 listopada 1946 r.
Podkładki przetargowe można otrzymać w biurze PKS ul. Ogro
dowa 12 u kierownika technicz
nego, gdzie te:, neleiy składać oferty w zaJ(litowanych kopei-tach.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19
października o godz. 1-ej. Do ofcity należy dołączyć kwit na zlo
żone w Banku Gospodarstwa Kra
jowego konto Nr 1761 wadium w
wysokoSci 1 proc. wartoóci sumy
oferowanej.
_ PKS Oddział Lublhi aastrzega
#obic prawo:
1) Unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny 1 bez »>
bowiąjzania ponoszenia jaklchkol•wielt ddsakodowań.
2) Częściowego fdcorzyMftnia *
oforty.
3) Prawo wyboru oferenta bez
względu na wynik przetargu.
NacselnJJc Oddz. PKS Lublin
6048
( - ) S. S>fiwomlrBki.
0 GL0 3 2 ENIE PRZETARGU
Wydział Odbudowy Urzędu
Wojewódzkiego Lubelskiego oglajtza niniejszym przetarg nieogra
niczony na wykonanie robót re
montowych — budpwlanych wraz
z remontem centralnego ogrzewa
nia w budynku Gimnazjum i Li
ceum Państwowym przy ul. Wy
spiańskiego w Tomaszowie Lubel
skim.
Termin caiicowittgo wykończe
nie. robM. do dnte 10 grudnia kr.

J. Z w o l i ń s k i
L n b a rto iriŁ a 17 (fro n t)

P R Z ET A R G
Dyrekcja Państwowego Monopolu Spi
rytusowego ogładza przetarg nieogvan4eaony .na dostawę:
<
l.OOi) szt, kożuchów baranich wodood
pornych, długich i krótszych z kołnierzem,
1.000 szt. buł ów filcowych obszytych
skói ą na mocnej skórzanej podeszwie,
1200 par rękawic skórzanych ae^ferskicb 3-palcowych,
300 par rękawic skórzanych seoferaitich
5-ipalcowych,
1000 par rękawic* brezentowych 2-palcowych.
Oferty w bezfirmowych olakowanyoli
koperkach z napisem: „Przetarg na kożu
chy. buty i rękawice" należy składak w
Kancelarii Głównej Dyrekcji P.M .S, ul.

Lcfłno Ńr. 1, do dnia 16 październik a bl.
godz. 9 rano.
Otwarcie ofert nastąpi tegoż, dnia o go
dzinnie 10-tej.
Do oferty należy dołączyć kwit na zło
żone wadium w wysokości 1 proc. warto-,
ści sumy oferowanej.
Oferentom, którzy nie utrzymają się na
trzeftargu, będą wydane zaświadczona na
odbiór wadium w przećiągu 4-ch dni po
pr,L«łargu.
Dyrekcja PMS zastrzega sobie prawo wy
boru oferenta, podziału dostawy m^dzy kil
ku oferentów, oraz uniewtóniea a prze
targu, bez podania przyczyn i ponoszenia
j&kichkolwiek odszkodowań..
. WB7

M ydto i p a sta d o o b u w ia „JA W A 46
Doskonałej jakości

Do nabycia w każdym sklepie

LUBLIN. P r z e m y s ło w a 5.

T e le f o n 29-41.

P r z e d s ta w ic ie l: L itw iń sk i, L u b a r to w sk a 8

„ S I E W

PRZETWÓRNIA

w zhanej jakości
do nabycia we wszystkich

,S T A N 6 A R D "

p a s tę d o o b u w ia , p a s tę d o p o d łó g , m y d ło
d o p r a n ia , p o k o s t, fa r b y o l e j n e 1 Ł p .
L u b lin , L u b a r to w s k a 18.

3129
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OGŁOSZENIA

W YROBÓW CHEMICZNYCH

V I1
ooleca swoje wyroby doskonałej jakości

sklepach *
F a b ry k a :
L u b lin , P r z e m y s ło w a 22
Te!. 36-23.

2964

"

O G Ł O S Z E N I A
OGŁOSZENIA

I T

karbidówkl, lampy naftowe, la
tarki, palniki, knoty, szkła do lamp
I latarek p o l e c a
5054

2-cli żołnierzy odniosło rany. W walce
tej padł żołnierz Korpusu Ochrony Po
granicza, który przyłączył się do walki
przeciw bandzie n a ochotnika. (PAP)

MYDŁO

OGŁOSZENIA O G Ł O S Z E N IA

*

ftr *?* (R87)

„ JA W A " Lub. Zakłady Chem. Jan Wawrzonek

5U C H A R D u .
ŁU11LIN,
L a lia rlo w tk a 2 m 27
te le fo n 80-27.

L U B E L S K A

-_______________

Podkładki przetai'gowe można
otrzymać w Wydziale Odbudowy
Urzędu Wojewódzkiego Lubel
skiego, Spokojna 4, pokój Nr 76,
gdzie też należy; składać oferty
w zalakowanych kopertach. OIw arde, kopert nastąpi dnia 18
października br. o godz. 12-eij. Do
oferty należy dołączył kwit wadialny w wysokości 1 proc. su
my kosztorysowej.
Wydział Odbudowy aastrzega
-sobie prawo:
a) 'unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny
1 bez zobowiłjJMmta ponoszenia ja
kichkolwiek odszkodowań, t>) czę
ściowego skorzystania z of«rty,
c) prawo wyboru oferc-nrta bez
względu na wynik przetargu.
Naczelnik Wydz. Odbudowy
5025 Fąfrowicz Wł., architeJrt.

PKS Oddział Lublin zastrzega
sobie prawo wyboru oferenta, po
działu doetawy między kilku ofe
rentów, oraz unieważnienia prze
targu be* podania przyczyn i po
noszenia jaJdchkolwiek odszkodo
wań. ^
Naczelnik Oddz. PKS LuWin
8047
(—) S. Siawomirski.

PRZETARG
Państwowa Komunikacja Sa
mochodowa Oddział w Lublinie ogłasza przetarg nieograniczony no
dostawę:
100 sztuk koiachów baranich
długich 1 krótszych * kołnierza
mi,
100 sztuk butów fUcayęjgch obM ytych skói’ą na mocnej#«J«6rmnej podeszwie.
Oferty w bezfirmowych ol&kowanych kopertach * napJ°e<m:
„Przetarg na kcżuohy j buty" na.leży składać w biurze PKS ul.
Ogrodowa 12 do dnia 19 paździer
nika br. godz. 9 rano.
Otwarcie ofert. nastąpi tegow
dnia o godz. 12-ej.
Do ofejfty należy należy dołą
czyć kwit na złożone w Banku
Gospodarstwa Krajowego kćmto
Nr 1761 wadium w wysokości 1
proc. sumy oferowanej.
Oferentom, którzy nie utva,yimają się na przetai-gu, K>-adium
zot,-tante awrócone w
8& 8
«nV

PRACA

N. 4U HA
WSZYSCY, którzy ukończjH eako
ły; handlowe aa czasów okupacji,
mogą uiayiskać małą lub dużą. ma
turę łuaTKilową? po łożeniu egza
minu * przedmiotów humanlstycznywh. Kursy pjwygotowujące do egzaminu odbywają
w Gimna
zjum ton, V«bteirów, id. Bemardyń<3ka 14. Informacje od godz.
16—18.
6062
POTRZEBNY od zaraz tapicer wy
kwalifikowany. Pomorski Zakład
Tąpicerski W. Pot*u«3d, Lublin,
Saropena 4. Dobre warunltl pracy.
6015
KRAWIEC damjsSti przyjmie czcladniczkę na bawlzo dobrych wamnlknch tiaroK 1 ucasennicę. Nowo.
rybna 2 — 16,
5038
SAMOCHODOWY inatruktor jaz
dy potrzebny. LuWin, żmigród 6
telefon 12-18.
6036
RUTYNOWANA maszynistka posaukuja posady. Bgtos»en4a W<Bpól
na 60.
6056
POS7.I) KIWANIA
OB. NOWAKA pseudo -Jelita",
byli go lagrpnoma w Uchariiach,
następnlo w Dubience, pohukuje
StoboiJa pseudonim s cza«ów okupaeji „Cierny 13“. Wl&domo<Sć
kierować: Adwbliat Boientowicz,
VV«MMiw«, »V *'iilń»lrte)S0 3 m. 8.
1038

2772
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DOMY, place, sprzedaje koncesjo
nowane przedwojenne biuro „Wy
goda" Michałowskiego, Bernar
dyńska 28, telefon 34-87.
1217
PŁACE, (fomy sprzedaje Biuro
PogodSłńfckiego Lublin, Krakow
skie Przednil oście 69 Tn. 5. 4858

E
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UNIEWAŻNIAM zagubiony kfnnkartę wydaną we Frankfurcie na
nazwisko Pawluk Bronisław. 5057
ZAWIADAMIAM o zaginięciu
ltarty odzieżowej na Imię Jan-'
czarski Zbigniew, pracownik W.
____ 5061
K.O.S. Lublin.
UNIEWAŻNIAM zagubioną kaią*.
kę tożsamości konia, wydanij.
przez gminę Pawłów na nazwisko
Fura Mateusz.
50fi3

NIERUCHOMOŚCI sprzedaż, po
miary, plany. Mierniczy Przysię
gły Białkowski, Lublin, Sądowa 4.
4938 ft’ VIATOWEJ stawy jasnowlo .jwychografołcg
zdumiewająco
SZAFY, łóżka oraz inne meble przepowiada. Nadei&Uj datę uro
dzenia, własnoręczny charakter
do sprzedania. Sucha 19 m. 2.
4783 pisma, 50 zł zadatku. Odpowiedni
indywidualne — analizy metod.;,
grupową sa zaliczeniem. Podzię
kowania z całego świata. Yapuro
UNIEWAŻNIAM zagubioną kar Katowice, Skrzynka pocztowa 370.
tę rejestracyjną wydaną przez
4813
RKU Lublin-mioato, kartę repa
LEKCJf;
tańca..
W
dniu
14
paź
triacyjni wydaną prut-z FUR LuWfn oraz dowód easneldowamila z dziernika w Świetlicy Pocztow
gminy Sławtnok ma nazwisko Slo- ców ul. Peowialców 13 rozpoczy
Wiń«iki Jan.
5055 nam nowy komplet tańców nowo
czesnych. Zapisy codsaennle od 1i
UNIEWAŻNIAM sagubione doku do 18 w Świetlicy. Art;-bal. Kli
5028
menty: dowód osobisty wydany mek.
przea Komarów, kartę ręjestracyj PARł-BANU 'jasnowidząca me
ną, kartę powołania RKU Zamość dium w transie powie ddeładnie
oraa
konia na naswiako wszystko. LubUn, 3-go Maja 16
Banaązek Kasdmierz.
5059 pokój 7.
5058
Redakcja i Administracja Lubłtn, ul. S ' Maja 4, td.:
Redaktor nąęjselny 33-60. Sekretarz 26-5#. Sekretariat
Redakcji 21-&8. Redakcja nocna ia*44. Dyrekcja 36-40.
BuohalŁeria i d»iał gło szeń 25-88. Wydjs. Organizacyjny
516-33. Kolportaż s£#6. %spedycja
? W t,
I^ukarnla
25-65.'Księgarnia ^.Czytelnikłi" 25^87. Rękojńsów Redak
cja nie awraea. Punkty przyjmowania ogłoasteń: 1) Admi
nistracja „Gazety Lubelskiej", :) Księgarnia „C«ytelnika"
Krak. Piwedm. 5, 8) Druk riiia ul. Zamojska 24, 4) Kiosk
Bychawska 67. Za treść ogłoszeń I eda’:cja nie odpowiada
DrtiłiGiwa nr i Spółds. Wyd, „CayMnUt** w Lublinie
«guje K.<H*gX»»s
A—11016

