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Truman odpowiedział
premierowi Atilee
WASZYNGTON, 12. 10. — Prezydent
Truman oświadczył na konferencji praso
wej, że odpowiedział na notę [protestacyjną,
premiera brytyjskiego Attlee w sprawie
znanego oświadczenia prezydenta, dotyczą
cego Palestyny. Prezydent odmówił poda
nia treści odpowiedz*.

Slrajk japońskich
górników
LONDYN, 12. 10. — Agencja Keuteira
Jomosi z Tokio, że 60 tysięcy górników
japońskich na wyspie Hokkaido porzuciło
pracę i zażądało podwyżki płac. Góimicy
pracujący w kopalniach na wyspie Kiuwsu
przyłączą edę prawdopodobnie do atm jku.

Mołołow — Giral
PARYŻ, 12. 10. — AErósteir Mołotoow
pi-ęyjął premiera Hus?,parni dir. Jose Gira-ła
i odbył z ń n konferencję.
Agencja T a * donosi, że konferencja tocayla się w przyjasmej atTno^^TKe

Przymusowo i bezpłatnie
SZTOKHOLM, 12. 10. — Minister opieki
społecznej Moeller wniósł na eeeję jeBAemną parlajneaŁu projekt uetwwy, praewidujący udeieJanie darmowej pomocy letoa.rakdej wnzysfkiim obywatelom wzwedzfciim.
W myAl pirojektM. każdy obywatel szwedz
ki byłby przymusowo ubezrodecaony na wy
padek choroby, oraz korzystałby beeiptobnio
z leczenia szipiibalnegw i otrzymywałby dar
mo pewne lekarstwa. Inne lekarsttw a były
by spraedawame nbecpdeemKn mi u w zmtóką 60 proc.

Pomnik Rooseve!ła
w Londynie
LONDYN, 12. 10. — W Labie Gnuin od
była się debata nad projektem wianieeienia
na jednym z piaców htetoyyamyeh pomni
ka zmarłego preeydenfca Sit. Zjedn. Rooeevelta. Zairówmo pa-eaniter Attlee, jafk i jpmzywódoa oęoeycji CfliurchilH poparli projekt
podkrwSla(}ą* n4e«wykłe zasługi zsnarlego
prezyderata w waJoa przeciwko łuiUeryzimowi. Koeat pomnika wymieeiie 40 tysięcy
flimitów, które (zostaną pokryte puweiz «iib»krypcję piibliicrana-

Pilzneńskie piwo
NOWY JORK, 12. 10. — N a poccsąitku
przyszłego m ku m a być znowu wzjiowiony import jpóiwa pilzmeńsiciego z CSzecłiosławaojl d a Stanów Zjednoczonych. Wkrrótoe browar pilioieaaki przystąpi do waawenoa specjalnie mocnego piwa na eksport.

Widmo głodu w Austrii
WASZYNGTON 12. 10. (obsł. w ł) —
Gem. Mc Clark oświadczył wczoraj w Wa
szyngtonie, że w 6 mkialęcy po arakońcaenta daiiałailintó5al UNR.RA Stany Zjednoczo
ne wyślą do AuBiBili zboże i produkty żyw
nościowe ma sutmę 25 rnSj. dolarów. Jest
bowiem nie do powiyślcmiśa, aby Austriacy
mogłi wyżyć w razie smntejsstenfa daiiennej noirmy ftaJoryoTmjj.

Złe czasy dla turystów
LONDYN, 12. 10. (obsł. wł.) — W Lon
dynie staajtouje obecnie peinsonea 11 raajelegambszych hoteli, 4 restauracje i jexłan
kluib, żądając ufiananJa związku zawodowe
go praoowrelków tej branży.
NOWY JORK, 12.10. (obsł. wł.) — Z
Nowego Joiku donoszą, że pracownicy 15
wiefWch hoteM wypoczęli HtMjjk, walcząc
' w tan sposób o podwyżkę zarobków.

D zi£Nieudany pucz wojskowy
w Portugalii.
7 tys. doi, za fotografię bomby
atomowej.
Myszy V™<*stra stanu.
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W cieniu szubienicy
-NORYMBERGA, 12.10. (API). Tylno
czter^ dni iycia aostało zbrodniarzom
hitlerow skim skazanym na powieszenie.Zakom unikowano już im oficjalnie o
odrzuceniu podań o laskę prze* Radę
Sojuszniczą Kontroli w Berlinie. Poże
gnali się oni t rodzinam i i teraz tylko
duchowni m ają praw o wstępu do cel
skazanych. W piątek p ro k u rato r Jack
son odwiedził w celi skazanych na ś m i e r ć
i oficjalnie zakom unikował im, ie Rada
Sojusznicza odrzuciła podania o ułaska
wienie. Jednocześnie skazanym zabrano
celi wszystkie dotychczas posiadane
przedmioty, zostawiając jedynie parę
arkuszy papieru, biblię i jedną książkę.
Były gubernator Polski F ra n k po za
kom unikowaniu mu decyzji Rady gorącz
kowo wypytywał się, czy decyzja ta jest
ostateczna i czy nie będzie zmieniona.
Liczył on do ostatka na pomyślny re
zultat zabiegów kardynała Faulliabera
i dyplomacji W atykanu. Jodl, usłyszaw
szy, że zarówno prośba o ułaskawienie,

jak i żądanie plutonu egzekucyjnego za poprosił a dostarczenie mu rocznika
m iast szubienicy, została odrzucona, wy „Sturm era“. N ajspokojniej przyjął wia
buchnął histerycznym śmiechem.
Goe- d o m o ś ć o odrzuceniu podania o ł;nk<j
rlng, bardzo przygnębiony, prosił o je  K altenbrunner.
W Norym berdze rozeszła się pogłoska,
szcze jedno widzenie z żoną i córką.
Sauckel od ogłoszenia w yroku odm awiał źo Rudolf Hess pod wpływem depresji uprzyjm owania pokarm ów ; przerw ał gło siłował popełnić samobójstwo, przecina
dówkę pod presją natychm iastow ego za jąc sobić tyły. Straż więzienna w porę
stosowania sztucznego odżyw iania. J u  udarem niła fam ach taki ie życiu H esia
liusz Strcicher, gdy usłyszał z ust pro- nie zagraża niebezpieczeństwo. T rybunat
kuratora Jacksona decyzję Rady, powie-1 odmawia jakichkolw iek inform acji w tej
dział: „Trudno". Jako ostatnie życzenie I sprawie.

-------- 0O0---------

Z PSL do SL

sekretarz koła gminnego PSL ob. Jan i
szewski przeszedł z 20 członkam i PSU
do SL. W miejscowości Długa zarząd ko
ła PSL rozwiązał się. .We wsi Dmosin
ob. Nowicki przeszedł do SL z 20 inny
mi członkami PFI-. W szeregu miejsco
wości woj. krakowskiego m. in. w , pow.
olkuskim, dąbrowskim, bocheńskim !
krakow skim chłopi opuszczają masowo
-------- ooo-------koła PSL, przystępując do Stronnictw a
Ludowego. Duży wzrost wpływu Stron
nictwa Ludowego wyraża się stale w zra
stającą cyfrą, terenowych kół SL, których
w okresie ostatnich 3 miesięcy powstało
ponad 50. Coraz większe zainteresowanie
PARYŻ, 12.10. (PAP). Przyjęto j )0 6PARYŻ 12. 10. (obsł. wł.) Dziś od ra 
godzinnych obradach projekt traktatu | na na Ko.jferfencji Paryskiej toczyła się radykalnym ruchem chłopskim reprezen
pokojowego z Rumunią. Odbyło się ko w dalszym ciągu dyskusja nad traktatem towanym przez Stronnictwo Ludowe wy
lejno głosowanie nad 38 artykułam i i 6 z Bułgarią. Po trzy ł pół godzinnych ob ka/ruje ludność Podhala. Nowopowstałe
aneksami.
W ten sposób konferencja radach przyjęto pozostałe klauzule trak  w powiecie now otarskim koła Sf- rozs/tiprzyjęła już 2 trak taty z byłymi państw a tatu i ustalono, że granice Bułgarii po Tjtają się stale liczebnie, w ykazując dużą
mi nieprzyjacielskim i — z W łochami i winny p o w r ó c ić do stanu sprzed r. 1941. aktywność. W okresie ostatnich czterech
Rumunią. T raktaty te m ają być obecnie Następnie delegaci 21 państw przesłli do tygodni w szeregu miejscowości woj. kra
ostatecznie zaaprobowane przee W ielką debaty nad traktatem pokojowym z Wę kowskiego odbyło się ponad 20 zebrań
Czwńrkę.
grami. Głos zabierali delegaci Jugosławu publicznych i wieców, w których udział
wzięło kilkadziesiąt tysięcy chłopów.
Główne postanowienia ekonomiczne i Czecho łowaeji.
-oOo
trak tatu z Rum unią są następujące: Zwią
zek Radziecki otrzym uje odszkodowanie
w wysokości 75 milionów funtów szterlingów; Rum unia płaci odszkodowanie w
W Paryżu aresztowano we czwar
PARYŻ, 12. 10. (PAP). W zwią/
wysokości 75 proc. właścicielom m ienia
ku z licznymi aresztowaniami prze tek dyrektora domu towarowego
alianckiego w Rumunii za szkody w o 
prowadzonymi wśród osób podejrza „Bon Marche" oraz dwóch dyrekto
jenne; Narody Zjednoczone będą trak to 
rów wielkich sklepów paryskich. Są
wane przez 18 miesięcy na podstawie nych o nielegalny handel mąką, pre oni oskarżeni o popełnienie nadużyć
fekt
departamentu
Dolnej
Sekwany
wzajemności zgodnie z klauzulą najw ięk
wydał komunikat, w którym stwier materiałami włókienniczymi, prze
szego uprzywilejowania.
dza, iż przeciwko oskarżonym będzie znaczonymi na sprzedaż kartkową.
Konferencja przyjęła oklaskam i o* * *
zastosowana us-tawa z dnia 4 paź
świadczenic przewodniczącego m inistra
dziernika przewidująca karę śmierci
Mołotowa, który w yraził zadowolenie *
za tego rodzaju przestępstwa. Z ko
załatw ienia traktatu z Rumunią.
munikatu
wynika, że wśród areszto
LONDYN, 12.10. (obsł. wł.) Pod
Dziś konferencja przystępuje do koń
cowej dyskusji nad traktatem pokojowym wanych znajdują s;ę urzędnicy de czas wczorajszej debaty w Izbie
partamentu kontroli handlu mąką.
Gm>n podano do wiadomości publicz"
z B ułjarią.
W całym k raju coraz częściej notow a
ne są wypadki, iż członkowie PSL pojedyńćzo lub grupam i porzucają to stron
nictwo f wstępują do Stronnictw a Ludo
wego. Ostatnio tego rodzaju zjawiska za
obserwowano m. iii. w pow. brzezińskim
(woj. łódzkie). W. Strykowie 80 PSL-owców wstąpiło do SL. W Bartoszcwicach

W Paryżu przyjęto 2 frakfaty
z Rumunią

Bułgarią

Dyrektor „Bon Marche" w więzieniu

Atomy, atomy...

Przed zmianą podatku
od wynagrodzeń
WARSZAWA, 12. 10. (API). — Od pewnego czasu dają się słyszeć
skargi, że obciążenia podatkowe wynagrodzeń pracowniczych są zbyt
wygórowane. Podnoszone są zar zuty i dezyderaty pod adresem Mini*
sterstwa Skarbu wskazujące na konieczność rychłego załatwienia
tej sprawy. W związku z tym Ministerstwo Skarbu wyjaśnia, że obec
nie są w toku prace, mające om celu zmianę przepisów o podatku od
wynagrodzeń w kierunku uwzglę dniającym słuszne postulaty świata
pracy. Przewidziane jest m, in. podwyższenie minimum
wynagro
dzeń, nie podlegającego opodatkowaniu, złagodzenie progresji podat
kowej. Zaznaczyć należy, że prace nowelizujące przepisy o podatku
od wynagrodzeń w kierunku uwzględniającym słuszne interesy świa
ta pracy, są podejmowane przez Ministerstwo Skarbu po raz trzeci,
a to w konsekwencji zmian, jakie zachodziły w międzyczasie w zakre*
sie wysokości wynagrodzeń, a zwłaszcza na poziom e plac najniższych.

nej, że rząd brytyjski wykupił wszy
stkie zakłady zajmujące się badania
mi nad promieniotwórczością i ener
gią atomową. Ogłoszono także, że
wszystkie kraje zamorskie i kolonie,
wchodzące w skład
Brytyjskiej
Wspólnoty Narodów zapewniły, że
będą prowadziły kontrolę mad pro
dukcją surowców potrzebnych do wy
konania brom atomowej.
------- ooo-------

Przed referendum
we Francji
PARYŻ, 12.10. (obsł. wł.) — W
dniu wczorajszym przemawiał przez
radio premier i prezydent Francji Bi-*
dault. Jako przewodniczący partii po
stępowych katolików (MRP) wzywał
on swoich zwolenników do głosowa
nia w jutrzejszym referendum za no-»
wą konstytucją.
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Nieudany pucz wojskowy
w Portugalii
LONDYN, 12. 10. (API). — Ko
munikacja telefoniczna między Lizboną a południem i północą kraju zo
stała dziś przerwana. Według nie
potwierdzonych wiadomości z Liz
bony, na północy miała wybuchnąć
rewolta wojskowa. Konsul brazylij
ski w Vjgo, który przekroczył grani*
cę portugalską w Tuy oświadczył, źe
znalazł wszystko w porządku, W Vigo pojawiły się pogłoski, że oddzia
łom portugalskim zabroniono opusz
czania koszar. W samej Lizbonie
przedsięwzięto surowe środki ostroż
ności. Oficerowie rezerwy i milicji
powoływani są pod broń. Ustawiono
uzbrojone straże przed budynkiem
anglo'portugalskiego towarzystwa te
lefonicznego. Ze względu na przerwa
ną komunikację nie nadeszły żadne

Głosy w Paryżu
Podoa&s debaty w sprawie tra k 
tatu pokojowego z Bułgarią, zabrali
głos na plenarnym poHie&zeniu kon
ferencji paryskiej wiceminister spraw
aagresmicianych ZSRR Wyszyński oraz
oałonek (letegacji polskiej, poseł RP
w Pradze, WierWowskA, Poniżej zaiwłeaawzaTny najważniejsze ustępy z
prsemówień:

bry. Obserwatorzy przewidują, że ist
niieje możliwość buntu w Lizbonie. Do
tej pory nie wydano żadnego oficjal
nego komunikatu.
Według wiadomości nadeszłych do
Madrytu z portugalskiego miasta El"
vas via Badajoz rząd portugalski wy
dał dziś komunikat, stwierdzający,
Min, Wyszyński:
że bunt 70 oficerów rezerwy w Coim„Demokracja
dolarow a"
brze został zduszony. Komunikat
Młoda republika bułgarska — oś
twierdzi, że w całej Portugalii panu
wiadczył Wyszyński — mogłaby na
je spokój.
uczyć wiele innych państw, jak nale
ży opracowywać konstytucję. A prze
de wszystkim mogłaby nauczyć tego
LONDYN, 12. 10. (API). — Ofi rykańscy w Lizbonie utrzymują kon Grecję. Grecja i niektóre państwa,
cjalne depesze, które nadeszły z Liz' takt z Waszyngtonem i Madrytem, które popierają wojennego ducha de
bony do Waszyngtonu stwierdzają, lecz komunikacja z Oporto została legacji greckiej, czynią wszystko, co
że rewolta wojskowa i cywilna w przerwana. Rzecznik ambasady por leży w ich mocy, żeby pokój z Bułga
północnej Portugalii została zduszo" tugalskiej w Waszyngtonie oświad rią nie był ani sprawiedliwy, ani de
na szybką akcją rządową. Do tej po czył, że nie otrzymano do tej pory mokratyczny. Amerykańska „demo
ry nie nadeszły żadne wiadomości o żadnych wiadomości z Lizbony i że kracja dolarowa" nie jest zadowolo
zbrojnych walkach. Urzędnicy atne- nie próbowano skontaktować się ze na ze sposobu, w jaki demokracja
stolicą portugalską. Koła oficjalne i rozwija się w Bułgarii — stwierdził
handlowe w Nowym Jorku stwier* Wyszyński. Jednakże nie powinno to
dzają, że komunikacja z Portugalią mieć wpływu na zawarcie trak balu
pokojowego z tym krajem".
była przez cały dzień normalna.
Korespondenci prasowi w Madry
Delegat radziecki przemawiał ^e
cie depeszują, że p ołażen ie z Portu zwykłą energią i perswazją, co wyv. >
two EAM ogłosiło protest przeciwko galią zostało przerwane „na czas nie łało częste oklaski wśród delegacji.
projektowi uzbrojenia band monar- określony". Centrala telefoniczna w
Min. Wierbłowski:
chistycznych. Kierownictwo EAM u* Madrycie nie umiała wyjaśnić, kiedy Projekt krzywdzący Bułgarię
Portugalia się odezwie. Nie można
waża, że o ile rząd brytyjski uwzględ było dotychczas zdobyć żadnych in
„Wysłuchaliśmy delegację bułgar
ni prośbę rządu greckiego, to w Grecji formacji o przyczynach przerwania
ską,
oświadczył Wierbłowski, ale nie
wybuchnie wojna domowa.
komunikacji.
wyciągnęliśmy
narzucających
się
-oOowniosków i nie uwzględniliśmy słusz
nych postulatów
Bułgarii. Projekt
traktatu krzywdzi najmniejsze i naj
BELGRAD, 12.10. (PAP). — Try
4) współpracy z innymi zdrajcami mniej winne z państw, które stanęły
bunał ludowy w Zagrzebiu ogłosił w celu przedłużenia w latach 1944-45 po stronie osi. Nie wspomniano o bo
wyrok w procesie przeciwko arcybis obcej okupacji terytorium jugosło haterskiej walce partyzantów bułgar
skich, którzy stanęli po stronie sprzy
kupowi Alojzemu Stepinec‘owi oraz wiańskiego,
mierzeńców w najcięższych chwilach
współoskarżonym.
5) organizowania po wyzwoleniu wojny, chociaż uczyniono to w sto
„Krisari" sunku do włoskiego ruchu oporu we
B. prymas kościoła katolickiego w band . terrorystycznych
Jugosławii A lojzy Stepinec został (Krzyżowcy), które dokonały szere wstępie do traktatu pokojowego z
skazany na 16 lat robót przymuso gu zbrodni przeciwko obywatelom ju Włochami/'
wych oraz 5 lat pozbawienia praw o- gosłowiańskim.
—
oOobywatelskich i honorowych.
W uzasadnieniu wyroku przewod
niczący Trybunału Vimpulsek zazna
czył, że arcybiskup Stepinec został
uznany winnym;
1) współpracy z wrogiem podczas
WASZYNGTON, 12. 10. (P A P ).- bomby atomowej, zrzuconej na Hiro
wojny i współpracy ze zdrajcą Pave- Ministerstwo sprawiedliwości Stanów
szimę 6. 8. 45 roku, posadał lotnik
liczem. Skazany dawał instrukcje
Zjednoczonych podało w piątek do amerykański George Wallace Coprasie gloryfikowania Hitlera i pod wiadomości, że w Baltimore aresz
mer, który został zdemobilizowany w
burzania do nienawiści rasowej i reli
towano 3 osoby pod zarzutem opu listopadzie roku ubiegłego.
gijnej,
blikowania fotografii bomb atomo
Na początku bieżącego tygednia
2) zmuszania prawosławnych w wych. Komunikat ministerstwa spra
Chorwacji, Bośni i Hercegowinie do wiedliwości stwierdza, że jeden z a- Comer spotkał w Baltimore zdemobi
przechodzenia na religię katolicką, resztowanych otrzymał
fotografię lizowanego marynarza Milesa Frede-*
3) zmuszania księży katolickich do bomby atomowej podczas służby w rioka Daubenhayera i obaj sko; tak
wstępowania do organizacji terrory lotnictwie na Pacyfiku w leoie 1 je towali się z kapitanem armii amery
stycznej Ustaszi,
sieni 1945 roku. Fotografie pierwszej kańskiej Jamesem Barkerem Riksem.
Comer pokazał Riksowi 5 fotograf
-ooobomby atomowej, których sprzedanie
zaproponował koncernowi prasowe
mu Hearsta za siedem tysięcy dola
rów. Nawiązano kontakt z właścicie
BERLIN, 12. 10. (PAP). — W ed mydłem, oponami samochodowymi i lem dziennika „Bałt! mora Newsoost”
ług wynurzeń Hansa Frucka, kierow benzyną. Uzyskane w ten sposób do lecz członkowie redakcji tego p^ma
nika wydziału śledczego niemieckiej chody szybko topnieją podczas hula natychmiast odnieśli się podejrzliwie
policji kryminalnej w Berlinie, zbrod nek w drogich lokalach nocnych. do proponowanej transakcji i do
niczość w tym mieście silnie wzrosła Przestępcy zajmują się również han nieśli o niej władzom śledczym. Dau*
skutkiem podstawy b. członków SS dlem futrami, biżuterią i aparatami
benhayer został aresztowany w swym
i młodzieży hitlerowskiej. Fruck us radiowymi.
biurze, natomiast Riks i Comer zdoła
karża się, że skuteczne wykonywanie
li zbiec, lecz zostali oc’n31ez:en‘ przez
Znamienne
jest,
że
szczególnie
sil
jego funkcji jest utrudnione wobec
policję.
podzfiału Berlina na cztery strefy, nie wzrasta liczba młodocianych prze
*—-----O IK ------każda z których pozostaje pod inną stępców rekrutujących się z szere
okupacją. Zbrodniarze uciekają z je gów byłej młodzieży hitlerowskiej. Angielskie zamówienia
dnej strefy do drugiej. Zdaniem Twierdzą oni, że uprawiają sabotaż
w
Frucka w Berlinie powstała już lub polityczny, łamiąc prawa ustanowio
jest w trakcie powstawania tajna „li ne przez władze okupacyjne.
MOSKWA, 12. 10. .;*h1) — An
ga kryminalna1*. Możliwe, że w orga
Policja berlińska stwierdza, że gielskie sfery handlowe dokonały sze
nizacji tej ligi biorą udział pewne w szyscy ci bandyci unikają starannie
zbrodnicze elementy cudzoziemskie. strefy radzieckiej, wiedząc, źe ra regu zamówień w ZSi?R. Dokładna iPrzestępcy kryminalni uprawiają wiel dzieckie władze okupacyjne skutecz lość tych zamówień ie=i niez.r.ana,
ce intratne spekulacje z rabowaną nie i energiczni likwidują wszelkie lecz przypuszcza się, że będzie wyno
żywnością,
papierosami, tytoniem, próby sabota*o»
siła kilka ładunków okrętowych.
nowe wiadomości z innych źródeł. Li
wa ża się jednak, że rewolta wojsko
wa wybuchła gdzieś w okolicach Oporto. Wiadomości pochodzące jako
by ze źródeł oficjalnych słwierctzają,
że zmotoryzowany pułk kawalerii
zbuntował się w Oporto i posunął się
w kierunku Aveiro. Oddziały rzą*
dowe, stacjonujące w Coknbra zagro
dziły drogę zbuntowanym żołnie
rzom i, jak oświadczają, rebelianci
zostali pobici w Mealhaca koło Coiin-

Jeszcze o rewolcie w Portugalii

EAM ostrzega:
W Grecji wybuchnie wojna domowa
LONDYN ,12.10. (PAP). — Prasa
brytyjska poświęca wiele uwagi życzę
niom rządu greckiego, który — jak
wiadomo — zwrócił się do rządu bry
tyjskiego z prośbą o dostarczenie bro
ni, celem stłumienia powstania. W
związku z tym bawił w Grecji brytyj
ski generał Dempsey, który otrzy
mał od króla greckiego wysokie od
znaczenia. Dempsey odleciał wczora j
do Londynu, w celu przedstawienia
rządowi brytyjskiemu swej opinii o
sytuacji w Grecji.
Tymczasem w Atenach kierownic-

USA powtarzają
.fałszywy krok!
NOWY JORK, 12. 10. (PAP). —
Dziennik „PM“ podaje, źe przewod
niczący delegacji amerykańskiej, któ
ra udała się do Niemiec w celu na
wiązania stosunków handlowych w
Allen zajmuje stanowisko dyrektora
państwowego urzędu odbudowy gos
podarczej i posiada rozległe stosunki
wśród wielkich bankierów amerykań
sk.ch. Karierę swoją zawdzięcza po"
parciu anglo-raiemieckiego
banku
„Henrych Schroeder e. Co.” Celem je
go podróży jest badanie warunków udzielenia pożyczki przemysłowi nie
mieckiemu w amerykańskiej strefie
okupacyjnej. I tak — pisze dziennik
*— niespełna rok po zakończeniu woj
ny Stany Zjednoczone zamierzają po
wtórzyć fałszywy krok z czasów p ier
wszej wojny światowej. Dzięki pożycz
kom amerykańskim odbudował się
ciężki przemysł niemiecki, co umożli
wiło niemieckiemu sztabowi general
nemu rozpoczęcie nowej wojny zabór
czej. Myśl ożywienia przemysłu nie
mieckiego za pomocą pożyczek zagwa
rantowanych przez amerykański urząd odbudowy gospodarczej popie
rana jest przez kierownika wydziału
gospodarczego amerykańskich władz
okupacyjnych generała Drappera, wi
ceprezesa domu bankowego Dillon
Read e. Co., który po pierwszej woj'
nie światowej odegrał już poważną
rolę przy finansowaniu przemysłu
niemieckiego,
-oOo-

PierWszy śnieg,
ale w Czechach
PRAGA, 12. 10. — W okolicach. VrcMaM w Czechach spadł w tych dnjiaoh płerwtray Śnieg.

Wyrok w procesie Sfepinec'a

tys. doi. za fotografię
bomby atomowej

„Liga kryminalna" w Berlinie
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Drybs

może być kwestią stanu

Do jakiego stopnia gospodarka wiej
ska w Polsce zatacza się nieraz w błęd
nym kole bez wyjścia mogą świadczyć
żale, które do stolicy przywiozła dele
gacja
Samopomocy Chłopskiej z w oje
W dniu dzisiejszym składał w yjainie- ra to ra wychodzi n a jaw , iż D rybs badał nowiska, stwierdza, te jedynie w ciągu
wództwa
śląsko-dąbrowskiego.
puździernika
*
listopada
1944
roku
był
aia osk. Drybs. Akt oskarżenia zarzuca na Dworcu W schodnim położenie i roz
dowódcą •k ręg u białostockiego NSZ-tu.
Od
zeszłego
już roku, opow iadają nam
planow
anie
kas
biletowych.
mu, iż w czasie od 17 stycznia do 18 paź
Kuchciński opowiada, ja k po aresztowa przedstawiciele S. Ch., naw iedziła nie
Sąd
przechodzi
dziernika 1945 r. t j . do chwili areszto
do dalszych p u n k  niu „Ślepowroma" zgłosił się do niego łą które powiaty klęska myszy. Całe ogrom 
wania należał do „Organizacji Polskiej"
tów aktu oskarże- cznik x. kom endy okręgu AK, za pośrednie ne obszary żyta, pszenicy ścięły myszy.
i do „NSZ-u“, w którym pełnił funkcje
żenia, a mianowi twem którego naw iązał łączność z tą orga Z tą plagą w alka jest o tyle trudna, że
kom endanta okręgu podwarszawskiego
cie do sprawy wy nizacją n a swym terenie. Utrzym uje, itf myszy lęgną się przede wszystkim na
i w tym charakterze w ydaw ał rozkazy daw ania przez oskarżonego ro z k a ftw oddziały jego były subsydiowane przez polach ugorowych. Żeby je ziiKwioować
m ordowania działaczy dem okratycznych
ordow ania działaczy dem okratycznych. AK. Zasiłki te wynosiły 800 dolarów a- — trzeba orać. A jak orać, jeśli są gm i
oraz dokonywania napadów rabunko Rozkazy takie aostały m. in. wydane w mcrykańflkich, w ypłacanych początkowo ny, gdzie w ypada po dwa — trzy konie
wych z bronią w ręku. Czynnoici te speł stosunku do urzędnika M inisterstwa Kul w slocie, a nftrftępnie w walucie pol na jedną wieś? T raktory? Owszem, są.
Ale traktorzysta myśli tylko o tym, żeny
niała t. zw. „Akcja Specjalna", aorgani- tury i Sztuki oh. W allisa, urzędniczki skiej.
•ow ana w okręgu podwarszaw skim p rzer władz bezpieczeństwa — Sabiny oraz
Z kolei następuje obszerne omówienie jak najprędzej zaorać, ajnie jak najlepiej.
■0
m
jra
Roga,
b.
członka
NSZ-tu,
który
po
działalności band leśnych na terenie, W bardzo wielu w ypadkach chłop nie
oskarżonego.
pow staniu warszawskim zerwał z NSZ podlegającym Kuchcińskiemu. W związ chce traktorzysty darm o, a tu jeszcze
Osk. D rybs składa
i w stąpił do PAL, a po wyzwoleniu zgło ku t tym Kuchciński twierdzi, że roz trzeba dopłacić? Zresztą koszt orki na
tw oje zeznania po
sił aię do W ojska Polskiego.
kazy dokonyw ania napadów i rabunków hektarze w aha się od pięciuset do dzicwoli z w yraźną
więciuset złotych. Skąd na to wziąć, irOsk. Drybs kategorycznie aaprzecia, były wydawane be* jego wiedzy.
powściągliwością.
śli zeszłoroczne zbiory myszy zjadły?
jakoby tego rodzaju rozkazy wydawał
Przewodniczący
Zaprzecza rakoby
0 klęsce myszy słyszymy nie od dzis
Akcji Specjalnej, przyznaje wszakże, iż
odczytuje oskar
należał do OP, zaś w NSZ-ełe, w którym
.R e k in "
i nie z tego jednego województwa. Tak
przesyłał rozkazy Komendy GL, dotyczą
żonemu
długi
bi
pracował — ja k twierdzi — od m arca
ce w ykonania w yroków śmierci, dodaje
lans zbrodni, po- jak w W arszawie szczury stały się kwe
do końca czerwca 1945 r. chwilowo, je
przy tym, iż rozkazy te nie zostały wy
„ T a rz an "
nionych '
prze* stią stanu, tak w innych stronach Polski
dynie wobec b rak u odpowiedniego ->f‘myszy. W k ra ju tak straszliwie o b ra
konane.
bandy
NSZ-towcera na to stanowisko, pełni* obowiązki
Przewodniczący odczytuje jeden z pro
bowanym a wszelkiej żywności, jak Pol
skie
na
podległym
mu
teTenie.
W
ciszę
kom endanta okręgu po {warszawskiego.
tokółów, podpisany przez oskarżonego, z
ska, w k raju , który taką bandę wygło
sali sądowej padają nazwy band „RckiW edle słów oskarżonego rola jego była
którego to protokółu w ynikają okolicz
dzonych Hunnów, jaką byli Niemcy —
na“ i „Targana" — postrach spokojnych
wręcz znikoma. Kategorycznie zaprze
ności wręcz przeciwne obecnym tw ier
wyżywił przez ipięó lat — w tym właśo.e
cza jakoby zorganizował Akcję Specjal
obywateli Białostocczyzny i zostają wy
dzeniom Drybsa.
kraju myszy rozm nożyły aię ponad ws/el
ną i kierował nią. Polecenie zorganizowa
m ienione ich krwawe czyny. Należy do
Po przerw ie Sąd
kie wyobrażenie zżerając, z naszych ubo
nia „AS" otrzym ał od gen. Broniewsk e
nich m. ■in. napad na posterunek Mili
przystępuje do ba
gich zasobów to, co powinniśm y jak n.łjDowódca
go niejaki Olbromski. Polecenie to było
cji Obywatelskiej w Ciechanowie, zamor
dania osk. Kuchstaranniej zużyć, jeśli nie na konsnm ‘ji;.
wydane w cbecności oskarżonego, któ ,y
okręgu
dowanie 10-eiu żołnierzy Armii Czerwo
cińsklego. O skar
to na dalszą produkcję.
twierdzi, żc otrzym ał wówczas od B ro
nej podczas napadu na przejeżdżający
Biały* stok
żony — niski, krt)
niewskiego jedynie rozkaz
naw iązania
Praw da to, że być może mści się n i
oddział radziecki itp.
...........
py mężczyzna, okontaktów organizacyjnych.
nas ohydmy zwyczaj topienia kociąt, któ
Oskarżony uporczyw ie zaprzecza, ja 
powiada Sądowi przebieg swej działalno
Badany n a tem at ści w czasie okupacji i po wyzwoleniu, u- koby to on wydał te rozkazy, ■co pozo rych u nas chować a żywić nigdy me
chciano. Być może mści się n a nas nasz
spraw y zorganizo trzym ując, że
N apad na
Narodowych Sił Z broj staje w sprzeczności * jego zeznaniami w
w ania napadu ra  nych należał jedynie do czerwca 1945 ro śledztwie. Na tym rozpraw ę przerw ano niezbyt życzliwy stosunek do „stw orze
kasę Dworca bunkowego na ka
nia", którego ani doić nie można, ani iib
wet strzyc, ezy zabić na mięso. Kota u
W schodniego sę kolejową na ku. Odnośnie swego kierowniczego sta- do dnia jutrzejszego.
ważało siię u nas praw ie wszędzie za lu k 
-oooDworcu Wschodsusowego darm ozjada, j>odczas gdy ję«t
nim w W arszawie — osk. Drybs daje nieon stworzeniem jak wszystkie inne po
jasne odpowiedzi. Nie przyznaje się, iż
żvtppżnvni.
w ydał Akcji Specjalnej rozkaz dokonania
•
tego napadu, jak również nie przyznaje
Niewątpliwie byloljy bardzo w skaza
się do opracowywania planu tego n ap a
ne propagować hodowlę kotów, u naw et
Nadzwyczajna Komisja Mieszkaniowa].swoich mieszkaniach, a nie mują specjaidu, jednak w toku pytań Sądu i p ro k u 
karać za topienie kociąt. Ta sam a Samo
w Lublinie wzywa właścicieli i adm ini- nych urzędowych upraw nień, posiadania
pomoc Chłopska mogłaby [poprzez sieć
atratorów domów, oraz osoby prow adzą tego m iesrkania.
swych placówek w tym kierunku w spół
Na dozorcóv domów nakłada się obo
■ 2 ce książko meldunkowe — by w tarm i wiązek, aby o wszystkich tych wyżej wy działać;
aue trzydniowym uporządkow ały kaiążNiemniej jednak byłaby to akcja obli
mienionych osobach donosili właścicie
ki meldunkowe.
lom i adm inistratorom domów lnb też czona na lata, podczas gdy obecnie t,,
UKŁAD HANDLOWY POLSKO-WŁO
Należy w y m e l d o w a ć wszystkie te osonie tylko miesiące, ale tygodnie graj;,
SKI, na podstaw ie którego w ciągu czte *>y. które, wyjechały n a stały pobyt na wprosi Nadzwyczajnej Komisji Mieszka
d o lą rolę.
niowej
w
Lublinie
—
urzędującej
prxy
rech lat otrzym am y ad W ioch tow ary zachód łub gdziekolwiek bądź poza teren
Należałoby więc pomyśleć « tym , *e
wartości 4 mil. do\i*ów w zam ian aa 760 Lublina, oraz łe osoby, która od trzech ul. Bernardyńskiej Nr. 9 na parterze.
W końcu podaje aię do ogólnej wiado skoro najlepaotym sposobem walki z plnty«. ton węgla, aoatał podpisany.
miesdęoy nie p n e b y w a ją w Lublinie w
mości, *« od dnia 14 października 1946 gą myszy jest nie zostaw ianie ugorów
C%ANG-KAI-8XKK aoetał ponowwie w y
•oku N.K.M. w m aw ia kontrole miesz trzeba się cabrać do ugorów. Trzeba się
brany praaydenlem republiki chińskiej.
kań aa pośrednictwem ctynników spoić do aieh cafcrać tym bardziej, że w i n 
GKITPA LUDOWCÓW daw tugo PSL
c z u y c h ---- kontrolerów delegowanych szych wnnrnikach m aterialnych ugory —
,ff*iast“ — „Jedność Lodowa*4 połączyła
przez Okręgową Komisję Związków Za to najłagodniej rzecz określając — zbro
się z „Nowym W yzwoleniem".
wodowych. Książki meldunkowe winny dnia. To zbrodnia przeciw głodującym
Przew odniczący W ojew ódzkiej R a
STANT ZJEDNOCZONE z a m ie ra ją abyć dostępne przy dokonyw aniu kontroli dzieciom, zbrodnia przeciw wszystkim
dy N arodow ej w Rzeszowie, In. M adrielić Hłaapanłi g<w. Franoo 600 mil. do
plamom odbudowy, zbrodnia przeciw Pań
TŚnji Borowiec, poseł do KRN s m - i • ile w danym domu nie m ieszka w ła atwu.
larów pożyeaki.
ściciel lub adm inistrator domu, książka
młciua. SL I członek R ady N arodo
m eldunkow a do szara dokonania kon
Niie m a doJĆ m ocnych słów, żeby o k re
PARLAMENT W IG IERSK I obraduje wej SL, jsostał odznaczony orderem
troli w inna znajdow ać się u dozorcy do ślić, czym jest w naszych w arunkach zo
nad projektem ustawy o m oralnym i m a O drodzenia Polski IH -ej klawystawienie siem ’ odłogiem!
terialnym zadośćuczynieniu dla Żydów
--------- ooo--------Oaoby,
k
tó
re
będą
w
jakikolw
iek
spo
1 dlatego pierwszym ( najw ażniejszym
węgierskich, *tóry przew iduje m. iu. uaób ukryw ać lokale mieszkaniowe, lub w zagadnieniom rolnictw a musi być .t««a
stanowienie specjŁlne^o Funduszu Pom o
inny sposób przeciwdziałać temu zarzą gospodarka traktoram i, która umożliwi
cy Żydom.
dzeniu, jak i oaoby nie upraw nione do (już niestety, nie tej jesieni, bo za póź
FRANCUSKIE MINISTERSTWO 8PR.
Odbudowa mostu Kierbedzia ^rfera- zajm ow ania mieszkań, będą pociągnię- no, ale bodaj n a przyszłą wiosnę) zaoraZAGRANICZNYCH skierow ało propozy
cję do Londynu, Moskwy i W aszyngtonu cza aa realne tory. Most ten powsta* te pod rygory praw ne dekretu z Jn>.i St rile wszystkich ugorów n a obszarze Rze
• wdrożenie postępow ania sadowego prze nie ze składek mieszkańców w oj. lipca 1946 ro k u • publicznej gospodarce czypospolitej.
d w członkom zbrodniczych organizacji tląsSardąbrowskiego, którzy wpłacili lokalam i i kontroO najm u
-oOoftzi a a pośrednictwem K om itetu Od
hitlerowskich.

• i Kuchciński

Nadzwyczajna Remisja Mieszkaniowa
k o m iu n ik te je

Co było W C M C (ty

Odznaczenie księdzę~
działacza ludowego

Budowa mostu
Kierbedzia

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ t e Stany Zje
dnoczone (Towarzystwo Finansow ania
Odbudowy Gospodarczej'! udzielą p otycz
ki Niemcom i Austrii w celu podjęcia sto
sunków handlowych t. tym i państwam i.
DYWIZJA GEN. MACZKA sos tanie
ptrseniesiona r. Niemiec d o W. B * tW S

budowy Waawzawy w, Katowicach 10
m io n ó w złotych t a poczet kosztów
wstępnych robót. Prace rozbiórkow e
WARSZAWA. 19.10. (Obsł. wł.). Ju tro pczed S ąd e n D ziennikarskim w W ar
ocalałych przęseł pow ierzono śląskiej
firmie Mostostal, która budowała szawie rozpoczyna aię proces „Gazety Ludow ej" piaeoiwko redaktorow i „Głosu
most Potrą bowoskiego-. Firma ta przy L udu", Romanowi W erflowi za jego artykuł pt. ,,'Oboa agentura- , Proces, który
stąpiła już do przygotow aw czych budzi zrozum iałe Wdntwesowanie, będsle jaw ny, a sgraiwozdania nadaw ano będą
p o e z radi«.
prac m d roobłónlai mosta.

„Gazeta Ludowa" contra „Głos Lato"
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KONCERT „ECHA"

Występ

ze współudziałem Marii Sowińskiej

Polska

e k i p a

muzyczna
nad Lemanem

Wśród nieskończonej ilośoi kongresów,
zjazdów i spotkań m iędzynarodow ych,
których widownię Jest Genewa, im prezy
7 urów no niezw ykła interesującą
jak
pasjonującą byt M iędzynarodowy Kon
kurs Muzyczny. Tpwat on tydzień i za
kończy! się wielkim koncertem laurea
tów w dnia 7 października, na któiy
przybyły nieprzeliczone thuny.
T urniej-konkuw zgromadził przeszło
500 m uzyków i wirtuozów, którzy przy
byli z trzydziestu kilku krajów z całe
go Świata.
W śród tróinycb ek^p zmulazła
rów 
nież ekipa polska. W yjazd je j został uinoźliwiiony przez prem iera Osóbkę-Mo
rawskiego, który na ten oel wyznaczył
potrzebną sumę i funduszów
specjal
nych. Jeżeli się weźmie pod uwagę ol
brzymią konkurencję oraz fak t, że w ca
łym szeregu krajów , mimo w ojny, n ary 
bek muzyczny mógł kształcić i rozwijać
się w w arunkach względnie norm alnych
trzeba stwierdziić, że odnieśliśmy sukces
ni elit da. Pierw szą nagrodę w śpiewie o
1rzvmnła pochodieąea z Katowic
Irena
i <■wiń.skn. Ta uczennica prof. Romaniszyna wyposażona jest w głos o bardzo pięk
nej łk ali i bardzo ciepłym wyrazie. Toteż
/. miejsca zdobyła audytorium . To sa
mo powiedzieć możua o 16-letaiej skr«v
paczce W andzie W iłkom irskiej. Nie tyl
!cr» zdobyła nagrodę konkursow ą, ale co
może ważniejsze, zainteresow ał się nią
członek jury, kierow nik konserw atorium
! titlapeszteńikiego prof. Zaturecky i za
proponow ał je j dalsze kształcenie w Rud a p e ttd e , obiecując #rzy tym u z y s k a n ;
stypendium . Doskonale sipisał się .rów
nież pochodzący z Łodzi pianista W ła
dysław Kędra. Niestety, przy egzaminie
elim inacyjnym wyznaczono mu godzinę
najwcześniejszą, poza tym w ostatniej
chwili zmieniono fortepian. Gdyby nie to,
z pewnością otrzym ałby dobrze zasłużo
ne odznaczenie, wyższe aniżeli
merlal
ery dyplom.

Występ Szkoły Tańoa p. Marii Ło«
sakiewicz-Grodzkiej został entuzja
stycznie przyjęty zarówno przez wi*
dzów dorosłych, jak i przez najmłod
szych miłośników sztuki. Św'adczy o
tym fakt, że gdy jedna z najmłod
szych adeptek z doskonałą techniką
wykonywała taniec góralski, mój' kil
kuletni sąsiad wdrapał się na krze
sło, by lepiej widzieć. Spotkało się
to jednak z opozycją dziewczynki
siedzącej za nim, która zwróciła się
do opiekunki chłopca ze słowami:
„Niech pani zdejmie tego chłopca, bo
ja też chcę widzieć, jak ta dziewczyn
ka ładnie tańczy."
Program popisu
dał przekrój
przez umiejętność uczniów. Podziwia
Uśmy tańce ludowe (stylizowany
„krakowiak" i „góralski”) obok wal
ca Szopena, taniec wschodni do mu
zyki Szeligowskiego, obok marsza z
opery Prokopiewa „Miłość do trzech
•pomarańczy".
Spośród uczennic wiele obiecującą
jest młodziutka F., której „Dziew
czynka z zapałkami" (muzyka Rebikowa) zasługuje na uznanie.
Poziom zespołu świadczy o su
miennej pracy uczniów i umiejętnym
kierownictwie p. Łosak:ewicz-Grodzkiej.
Miłą niespodzianką dla publiczno
Godz. 12— 14 „Godzina Wieszczów" — fragmenty z Mickiewicza, ści były występy kierowniczki szko
Słowackiego i Krasińskiego, w wykonaniu Szkoły Dra ły, Marii Łosakiewicz-Grodzkiej. Za
matycznej {Teatr Miejski).
równo w wykonaniu „Zalotnicy" do
Godz. 16—
Koncert muzyki kościelnej (w Kościele św. Pawła — muzyki Czajkowskiego, jak i „Dzikiej
po'Bernardyński m ),
dziewczyny" (muzyka Kapuścińskie
Gcdz. 17—
Przedstawienie w Teatrze Lalki i Aktora „Bemol" (Peo- go) ujrzeliśmy doskonałą technikę, a
wiaków 13).
przede wszystkim
bogactwp we
Godz. 19.15 „Pan Jowialski" w Teatrze Miejskim.
wnętrznego przeżycia.
Godz. 19,15 Fragmenty z „Balladyny" i „Nikt mnie nie zna" w Tea
Kostiumy pomyślane przez autorkę
trze Domu Żołnierza,:
tańców, p. ŁosaJdewicz-Grodzką wspa
niale harmonizują z charakterem tań
ców.
Osiągnięcia Szkoły zasługują na
D epartam ent T eatralny M inisterstwa czotowicie i to także, co obrazuje ich tym większe uznanie, że Szkoła wal
K ultury i Sztuka rozesłał w swoim czasie pracę, a co może 'się przydać dla p rzy  czy z trudnościami lokalowymi.

Dziś: Niedziela, 13.X 46 r.

W Polsce powstanie muzeum teatralne
zarządzenie do wszystkich placówek tea
tralnych w Polsce, nakładające na pro*
w adzących teatry oraz inne stałe lub cza
sowe widowiska teatralne, zarówno d'a
dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży, obowiązek nadsyłania do Min. K ultury i
Sztuki egzemplarzy afiszów, program ów
i innych pism lub druków , jakie placów
ki te w swej pracy mogą wydawać dt>
stworzonego archiw um teatralnego. Ma
teriał ten będzie zaczątkiem
muzeum
teatralnego jakie ma nareszcie u nas po
w s t a ć . Idzie tylko o to, aby placówki te
zrozum iały należycie swój obowiązek I
skrupulatnie przekazyw ały do archiwum
m inisterialnego w szystko to, do czego
wezwaniem departam entu teatry są zo
bowiązane, jako też, aby gromadziły pie-
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Wyróżnienie polskiego artysty
MOSKWA, 12. 10. (obsł. wł.) —
Przebywający obecnie w Moskwie
w związku z wystawą grafiki polskiej
znany grafik, rektor Warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych, Stanisław
Ostoja-Chrcstowski otrzymał od ra*
dzieckiego wydawnictwa państwowe
go „GoslHizdat" dużą ilość zamówień
na ilustracje do przełożonych na fęzyk rosyjski arcydzieł literatury pol
skiej. „Goslitizdat" zamierza wydać
w przyszłym roku „Lalkę" Prusa w

CAŁY NARÓD,
CAŁA POLSKA
odbuduje STOLICĘ

M. Łosaldewicz-Grcdzkiej

C zw artkowy koncert „Echa“ odbył się nie francuskiej 'ew. włoskiej literatury
przy w ypełnionej szczelnie sali, która w okalnej, odbiegającej jnacznie od te 
bardzo ciepło przyjm ow ała sym patyczni go, co nam •» Polsce zostawił wiek XIX.
drużynę śpiewaczą w raz z Jej zirłużo- Poza tym Stowarzyszenia Chóralne powin
nyra dyrygentom Tadeuszem Chyłą. Chór ny wywrreć nacisk aa Polskie W ydawnic
przedstaw ia wdzięczny m ateriał głosowy, two Muzyczne, aby »intere#ow ało się
posiada dużą technikę, czystość intonacji, problem em repertuaru na chóry męskie
i zainicjowało akcję, zmierzającą do zmlR
giętką dynam ikę i muzykalność.
Natom iast delikatna spraw a repertuaru* ny dotychczasowego stanu. Tak dobry ze
na chóry m ęskie jest nadal kwestią otw ar spół jak „Echo“ w art jest najlepszego
tą i palącą. Pieśni naszych kom pozyto nowoczesnego repertuaru.
(Marla Sowińska odśpiewała 3 pieśni
rów XIX w. nie odróżniają się niestety od
typu niemieckiego „Tafellied", łj. pieśni Nowowiejskiego (akomp. prof. Kopp), otw orzonych dla niemieckich związków raz „Tryptyk” Szellgowskiego (akomp.
śpiewaczych. Pieśni te odznaczały się b u  kom pozytor). „Tryptyk", na który złoży
dową, opartą na najprostszych funkcjach ły się trzy parafrazy pieśni ludowych lu
harm onicznych. Miały w dyspozycji gło belskich, to bardzo piękne, naw skroś no
sów mało stosunkowo wybredne pom y woczesne pieśni. Melódia ludowa stano
sły, jak stereotypowe „la, la“, lub solo wi w nich tylko kanwę, która jest tłem
na tle m orm oranda. Stale skupiona h ir dla inwencji kompozytora. Prześliczny
niania, w ynikająca z m ałej rozpiętości „Słowik" o bardzo szlachetnym rysunku
m elodii wypadł w interpretacji M. So
głosów męskich w ytw arza nużącą m ono
wińskiej świetnie. Zresztą wszystkie te
tonię, któ rą tak świetnie określił znako
pieśni, b. trudne intonacyjnie, wymaga
mity -współczesny kom pozytor Stanisław jące doskonale opanowanego aparatu gło
W iechowicz: „wieczne valtornie’‘. Zwró sowego, wypadły ślicznie. Głos p. Sowiń
cenie uwagi na rep ertu ar XVI w. w yda skiej wykazuje od roku stały postęp. Gó
je się —- przy b rak u odpowiedniego re ra rozwinęła się, brzm i pewnie i dźwięcz
p ertu aru polskiego —• koniecznością.
nie (wysokie ,,c“ t), piana miękkie i sub
St. H.
Nie od rzeczy byłoby te ł przew ertow i telne.
-oOo-----------

przekładzie Modzelewskiej, „Sonety
Krymskie" Mickiewicza, oraz zbioro*
wy tom opowiadań Żeromskiego,
Sienkiewicza, Reymonta. W opraco
waniu znajduje się przekład antologii
współczesnej poezji polskiej, która ukaże ®ie również z ilustracjami
Ostoi-ChrostowSkiego.

szłego muzeum teatralnego. (API).
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Międzyszkolny Komitet Redakcyjny
rr»
,Młodej

Rzeczpospolitej" w Lublinie

Młodzież szkół średnich na terenie ca
łej Polski uzyskała swój organ prasowy,
„Młodą Rzeczpospolitą*, który w k ró t
kim czasie stał się wyrazem dążeń, po
glądów i życia umysłowego szerokich kół
młodego społeczeństwa. Obecnie powsta
ją we wszystkich m iastach komitety lo
kalne, które m ają na celu zorganizowa
nie w spółpracy młodzieży. W celu utw o
rzenia takiego kom itetu redakcyjnego od
będzie się zebranie przedstawicieli sam o
rządu gminnego z terenu szkół średnich
Lublina w poniedziałek a gsJz. 10 w
glmn. Im. Zamojskiego przy ul. Ogrodo
wej 16. Na zebranie wyraziło zgodę Ku
ratorium , a naczelnik szkół średnich Mi
kołaj Jędryszka odniósł się niezwykle
przychylnie do całej akcji.
Cele komitetów lokalnych zobrazuje
przybyły z Krakowa red. dr. Stanisław
Peters. Przew idziana jest dyskusja mło
dzieży n a tem at dotychczasowych osiąg
nięć „Młodej Rzeczypospolitej". Jednym

Jesienny Fesłival Sztuki w Rzeszowie
Staraniem Wojewódzkiego W ydziału Kultury i SatuJd odbędzie się
w dniach cd 13 października do 17 listopada br, Jesienny Festival
Sztuki Województwa Rzeszowsk iego, z udziałem najwybitniejszych
zespołów artystycznych i amatorskich.
Festival otworzy wystawa obrazów artystów - plastyków.
Wstępną imprezą objętą Festivalem był występ świetnego zespo
łu tanecznego z Korczyny i zespołu śpiewaczego ze Staromieścia, któ
ry odbył się w Teatrze Ziemi Rzeszowskiej dnśa 6 października.

z najbliższych celów tworzącego się ko
m itetu lokalnego będzie przygotowanie
specjalnego num eru „Młodej Rzeczypos
politej", poświęconego Lublinowi, a spe
cjalnie Festivalowi Sztuki. Redukcja „Mło
dej Rzeczypospolitej11 przewiduje szereg
nagród za najlepszy opis, dotyczący prze
biegu Festiyalu Sztuki. Poza delegatami
mogą przybyć wszyscy, którzy interesują
się „współpracą z pismem młodzieżo
wym. W celu zapoznania się z treścią
dotychczasowych num erów „Młodej Rwcrypospolitej" szkoły średnic otrzymały
większą Ilość numerów gratisowych.

---- OOO---- -

Komunikat Kuratorium S. 0.
Steraniem Kumatoraim swatała zongtsintaowamji w LiufoMmSe 3-dmfowia konrfererkeja
poświęcona aagsułn&Knioim a dzfedzflny aar
Tnolcsertiałoemfiia 1 casytelmldtwia.
W koniaremc^ weamią iwłaiał pcKtónBpekto rzy ćo spraw Oówdaity Donotflych po 2
nauczyciaM z pow iatu otreuz ctelcigwl org«/nflizaicyj Hpołecmyicłi, ktftrzy w bSećącym
rokiu Idicirowaó będą akcją. oćwóatową na
teireime ong^nfeiaicji w sikafli województwa.
P r o g r a m k c m fe ro tn c ji ofoajjnuije z a £ r-d n ie rala

i&edhmM.

p racy

tu m y s to w e j

p ra y sp o a o -

bdiemiia c z y t e l n i c z e g o i o r g a n i a o w a j i i a z e a p a

łów aamuaksz^ałcsnAowych.
Kołifeireiiicja odbędaie aię w sali Katolio
kiego UndwensybeiUi LubelBkóeg» w dsotoch
od 14 do 16 paidiairannika.
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g a z e t a

M ksła Milicja Obywatelska z
każdym dniem krzepnie f Z hono
rem pełni obowiązki straźsyika de
mokratycznego taAi £ praworząd'
nośd. Kadry W , wyrosłe * -walki
podziemne? * okupantem, zowtoły
poważnie zasilone z demobiHzowanymi żołnierzami. Chętnie idzie
zdemobilizowany żołnierz do Mi'
Ucji Obywatelskiej, rozumiejąc, iż
służba ta, choć ciężka i odpowie
dzialna, jest kontynuacją wysił
ków żołnierza w waloe o Polskę
Ludową.
W dniu Święta Milicji Obywa
telskiej Wojsko Polskie składa
serdeczne życzenia Milicyi Obywa
telskiej i życzy jej dalszego krzep
nięcia ł udoskonalenia służbowe
go.
płk. Michał Jeklel
Z-ca d-cr O.W. Lublin

c i r B e Ł e t f t

Woiew. Komendanta Milicji Obywatelskiej
Mjr. Radeckiego
w Lublinie
W związku z drugą rocznicą powstania Milicji O byw a
telskiej przesyłam za Waszym pośrednictw em wszystkim
funkcjonariuszom M« O . na terenie w ojew ództw a wyrazy
uznania dla ich osiągnięć i ofiarności w wypełnianiu swych
obowiązków oraz życzenia jeszcze ow ocniejszej pracy dla
dobra Polski Ludow^' Narodu.
Jednocześnie
■.ołd poległym bohaterom w obro
nie praworządności, tdtiu i bezpieczeństw a
Wojewoda Lubelski
( - ) WACŁAW RÓZGA
Lublin, 12.X. 1946 r.

Z pracy M. 0.

Lubelski Scotland Yard

Nauka się skończyła —
dziś egzaminy '

O statnia w ojua wyłoniła dużo elemen
tu przestępczego, dlatego też nie mato
pracy m a służba śledcza, która jest n a j
trudniejszą i najbardziej odpowiedzialną
Wobec szerzących się wypadków w całości pracy M. O.

ma jezdniach miasta Lublina, M. 0 . u- ’ W edług danych statystycznych 80 proc*
rządziła tydzień nauki przechodzenia iprzestąpstw jest badanych przez pracow 
ników służby śledczej. Ze spraw tych
m niej więcej połowa jest wykrywana.
Od dnia dzisiejszego składamy egza Świadczy to o poczuciu obowiązku i spra
miny. Brak wiadomości nie będzie je* wności w prow adzeniu dochodzeń przez
pracowników służby śledczej naszego wo
dnak oceniany dwójką, tylko manda
jewództwa.
tem lOO-złotowym.
Podajem y przykładow o kilka wyników

przez jezdnię. Nauka się skończyła.

-------- ooo— ------

Program Święta Milicji
W dniu wczorajszym odbyła się na Placu Litewskim zbiórka organi*
zacji, zapalenie znicza, apel poległych, po czym pochód przemaszerował
ulicami miasta.
Dziś dn«a 13. 10.: godz. 10 Msza w kościele Katedralnym.
Godzina 11 — Na Placu Litewskim przemówienia:
przewodniczącego
W. R. N., komendanta W.K.M.O., oraz dekoracje zasłużonych Milicjan
tów.
Godz. 12 —• Uroczysta akademia w Domu Żołnierza.

Kpr. M. O . Mazur opowiada
Działo się to w roku 1944, 18 czer
wca. Rozszalali Niemcy, widząc zbli
żający się nieubłaganie dzień klęski,
ostatnim wysiłkiem rzucili całe swe
siły, skoncentrowane na Zamojszczyźnie, na oddziały partyzanckie, znaj
dujące się w okolicy Bodyrz. Pod
przeważającą masą żołdactwa Kitle*
rowskiego partyzanci w nieustannej
walce zmuszeni byli wycoSać się w
głąb lasu, lub w okolicę mniej zagro
żoną.
Ciągle tropieni, bezsilni, skryliśmy
się w schronie leSnym, Oprócz mnie,
był tam mój ojciec, stryj, trzech bra
ci, sześciu kolegów i jedna kobieta.
Dwie doby przesiedzieliśmy pod zie
mią. Na trzeci dzień w nocy, kiedy by
się zdawało, że niebezpieczeństwo już
minęło, usłyszeliśmy odgłosy zbliża
jących się kroków, a w chwilę po
tem zostaliśmy odkryci.
Pierwszy wyszedł ze schronu mój
stryj, następnie Janek Wojczuk, trze
ci — Władek Kowalczyk. Po jego
wyjściu rozległa się salwa z broni
maszynowej. Wiedzieliśmy, co to 2ma
czy. Po chwili zbiry niemieckie ko
piąc i bijąc po głowach, wyciągnęli
nas na polanę. Tamci trzej leżeli w

działalności służby śledczej M. O. Służba
śledcza Wydz. Sl. Kom. Miasta M. O. w
Lublinie zlikwidowała bandę tzw. „Lol
ka", która między innym i dokonała n a 
padu z hroniią w ręku n a fabrykę „W ol
ski" i kasę Teatiru Miejskiego. Zlikwido
wano bandę „R oja" grasującą na tere
nie Lublina. Na szczególne wyróżnienie
na terenie powiatów zasługują pracowni
cy Ref. Sl. w Chełmie, gdzie zlikwido
wuno kilka band rabunkowych. W ydat
nie pracuje Ref. Sl. w Hrubieszowie,
gdzie ujęto kilku bandytów z bronią w
ręku oraz paru koniokradów. Na tero
nie pow. lubelskiego ujęto bandę podpa
laczy działającą na terenie gm. Zerabo
rzyce.
Założono kompletnie wspaniałą „Rcgistraturę D aktyloskopijną", wyszkolono w
tym kierunku ponad 300 pracowników
ora? przeprow adzono i kursy doszkoleniowe w kierunku służby śledczej.
W idzimy więc, że mimo ciężkich wa
runków , niedostatecznego
wyposażenia
pod względem technicznym, aparat słulby śledczej M. O. zasługuje na petne uznanie.

krowane, w dwuszeregu, a butny
Szwab przechadzał się, lustrując nas
swym zwierzęcym wzrokiem. Z po
czątku padło moje nazwisko, potem
ojca. Gestapowiec wciąż chodził,
wskazując szpicrutą to tego, to owe
go w szeregu. Tak wybrał 49*ciu. Ja
kiś tam Niemiec spisał nasze dane
personalne 1 kazał się rozejść.
Następnego dnia o świcie wezwaK
nas wszystkich 49 i zapędzili jak by
dło do baraku. Dwie doby siedzieliś
my tam bez jedzenia, nawet bez kro
pli wody. 21 liipca w południe po
przez ściany baraku usłyszeliśmy ja
kiś ruch. Niemcy biegali jak opętani,
wydawali jakieś rozkazy, pakowali
się. Po południu podpalili kancelarię
obozu. Pod wieczór porzucili po
sterunki, otoczyli kordonem spędzo"
nych ze wszystkich baraków więź
niów i pognali ich w stronę Lubli
na. Krematorium płonęło podpalone
przez ostatniego Niemca, jednpeześnae usłyszeliśmy bliski huk dział. W ó
wczas zrozumieliśmy, źe jeeteśmy
wolni.
Gdy następnego dnia rano wyszli
śmy za druty, spotkaliśmy pierwszy
patrol zwycięskiej Armii Czerwonej.
Nad drogą przelatywały eskadry wr
molotów radzieckich ścigające

kałuży krwi. Szwaby kazali nam się
położyć obok, twarzą do ziemi. Pas*
kami od spodni związali nas za ręce
po dwu razem. Zbitych, zbroczonych
krwią odstawili nas do wsi, a naza
jutrz rano do obozu w Zwierzyńcu.
Obóz był przepełniony. Coraz to no
we auta, szczelnie naładowane ludź
mi, mijały bramę obozu. W bara
kach nie było już miejsca. Zostaliśmy
na dziedzińcu. Deszcz padał. Zzięb
niętych i zmokniętych wzywano nas
na przesłuchania. Jeden z nich był
najgorszy — gestapowiec o polskim
nazwisku, Czarnecki Adolf. Ten ka"
tował tak, że po przesłuchaniu uwię
zieni nie mogli opuścić sali opraw o
własnych siłach.
Po trzech dniach pobytu w Zwie
rzyńcu załadowano nas do wagonów
towarowych i odwieziono na Majda
nek. Raz po raz brano na przesłu
chanie, biciem, i torturami starano
się zmusić do mówienia. Kolega mój,
Władek Portka, zbity, zmaltretowa
ny, bojąc się, że na następnym śledtf"
twie nie wytrzyma bicia i wyda or
ganizację, powiesił się w baraku na
pasku od spodni.
18 lipca zarządzono zbiórkę na
I-szym polu. Staliśmy* cienie zmasa Łających y t popłochu Niemców.

Sir. <1

Wzrost bezpieczeństwa i spo
koju na terenie naszego miasta, j
mniej wypadków popełniania prze “
stępstw i zbrodni — oto chlubne
wyniki pracy Milicji Obywatel*
skiej. W trudnym okresie powojen
nym, w okresie zwiększone} woj
ną deprawacji i demoralizacji je
dnostek zadanie utrzymania ładu
i bezpieczeństwa jest specjalne
trudne i odpowiedzialne. Dlategc
też z tym większym podziwem na
leży patrzeć na osiągnięcia Mili
cji Obywatelskiej, która pomimo
swego krótkiego istnienia zdała
egzamin życiowy, wywiązując się
w pełni z nałożonych na siebe obowiązków. Jako Prezydent m. Lu
blica składam w imieniu miesz*
kańców miasta podziękowanie Mi
licji Obywatelskiej za jej dotych
czasową pracę i życzę jej dalszych
sukcesów w walce o pokój, ład i
* bezpieczeństwo.
^
Tadeus ; Jarosz
Prezydent1m. Lublina

W rocznicę bitwy
pod Lenino
Trzecią rocznicę bitwy pod Lenino
uczciło DOW 7 uroczystą akademią,
która odbyła się onegdaj w Sali Tea
tru Domu Żołnierza.
W ozęśoi oficjalnej zabrali głos:
ppłk. Pokrzywa w knieniu Wojska
oraz nacz. Orłowski ze strony władz
cywilnych.
Mówcy podkreślili znaczenie tej bi*
twy, będącej wyrazem punktu zwrot
nego w polityce polskiej i wiodącej
do zacieśnienia sojuszu polsko-radzie
ckiegO.
Po przemówieniach nastąpiła część
artystyczna, na którą złożyły się
fragmenty „Balladyny".
(L)
------ ooo-------

Prokurator Jackson
przyjadzie do Lublina
W najbliższym caasie ma przybyć
do Polski główny oskarżyciel i orga
nizator procesu norymberskiego, sę
dzia amerykański Robert Jackscn.
wraz ze swym zastępcą gen. G ilem
Wizyta ta ma na celu oprócz zwiedz
niia kraju, także zapoznanie się z or
ganizacją Sądów Specjalnych w Pol
sce, które rozpatrują sprawy zbrod'
niarzy
faszystowsko-hitlerowskich
Prawdopodobnie sędzia Jackson prz\
będzie również do Lublina celem o
bej rżenia obozu śmierci — Majdania

Daj grosz na odbudowę
Stolicy I
Wszelkie wpłaty na Społeczny Fundusz O dbudow y
Stolicy przyjmują:
1. Narodowy Bank Polski
(wszystkie oddziały kra
jowe);
2. P. K. O . nr konta 333;
3. B a n k
G ospodarstw a
Spółdzielczego nr kon
ta 777;
4. K. K. O . m. st. Warsza

wy nr konta S60,

C I I B T I
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„Caritas“-w trosce o dach nad głową

Polski Związek Inżynierów Budo
wlanych, wznawiając przerwaną woj
ną działalność, zwołuje do Warsza
wy Zjazd swoicth delegatów okrę"
gowych, wśród których znajdować się
będą przedstawiciele Lublina. (Ter
min podamy dodatkowo). Zebranie
połączone jest ze Zjazdem Nauko
wym, który ma na celu omówienie
sprawy odbudowy kraju oraz W ysta
wę Budowlaną, mającą zilustrować
dotychczasowe osiągnięcia w tej dzie
dzinie. (Z)

Z listów do ReadKcji

Skończyć

Dla zobrazowania całokształtu . pracy 1przyjm ow ania młodzieży n a stancję.
Sieroty i półsieroty kieruje do bulrs i
„Caritas" w dzkdainie opieki nad dziec
kiem, należy podkreślić, że oprócz tro zakładów opiekuńczych, pokryw ając w
Szanowny O b . Redr.ktorzet
ski o racjonalne odżywianie „C aritas'1 całości lpb w części koszty utrzym ania.
W tym roku n a terenie Lublina z in i
stara się również zapewnić uczącej sic;
W spaniała im preza k u ltu raln a Lubel
cjatywy i przy finansowym poparciu „Ca
młodzieży odpow iednie mieszkanie.
szczyzny, jakim jest bezw ątpieńia FestiAczkolwiek w rozw iązaniu tego zaga ritas" otw orzono trzy bursy męskie, a val Sztuki, ściągnęła do naszego mi;is>a
dnienia n a szerszą skalę, n a tra fia na ol mianowicie: w gmachu XX. Salezjanów licznych goś"ł nie tylko * terenu naszego
brzym ie trudności głównie z powodu bra n a Kalinqwszcżyźnie, przy ul. Podwal województwa, lecz ró^mież z całego k ra
ku lokali, „Caritas" m a już dziś do za dla słuchaczy *zkoły organistow skiej i ju. W ycieczki napotykane ODecnie
notow ania pewne osiągnięcia i w te j (łzie przy ul. Ogrodowej dla uczniów gimna na .ulicach Lublina, najlepiej świadczą o
zjum biskupiego. W ten sposób zapew
dżinie.
zainteresowaniu, jakim cieszy się Festival
niono
dach nad głową 163 uczniom.
I tak w Lublinie prow adzi ewidencję
na lubelskiej prow incji.
Poza Lubli a w Kazimierzu T y’-y m
rodzin zgłaszających swoją g o t o w o ś ć
Należy się zastanowić, jakie w rażenie
i Suchowoli Czemiernickiej w bursach
wywiozą nasi goście z Lublina? Jeśli cho
-oOo----------„Caritas" znalazło pomieszczenie, a co
dzi o Im prezy festivalowe, to na pewno
za tym idzie odpowiednie w arunki pracy
jak najlepsze. *-le czy takie same będzie
i wychowanie 58 uczniów.
wrażenie ogólne? Niestety należy raczej
Licząc na pełne zaufanie i poparcie
w to w ątpić. Pom im o licznych apeli i
Nadzór nad rzemiosłem, dbając o jego eryniając się do doskonalenia jakości wy społeczeństwa, „Caritas" w dalszym cią
rozwój i pomyślność gospodarczą, sp ra twórczości rzemieślniczej. W tym samym gu, obok innych organizacji społeczno- rozporządzeń wydanych przez władze Lu
wuje Izba Rzemieślnicza — instytucja celu utw orzyła Izba Rzemieślnicza Po opdekuńczych, doi ładać będzie wszelkich blin w dalszym ciągu pozostał tym, czym
był — tj. brudnym i zaśmieconym m ia
samorządu gospodarczego.
radnię Zawodową, ja k również — In  wysiłków, by uprzystępnić młodemu po
Stopniowo, lecz system atycznie usuwa stytut Doskonalenia Zawodowego, prze- koleniu zdobycie tężyzny duchowej 1 fi stem. P onura pogoda jesienna wpływa je
szcze bardziej n a podkreślenie tych uje- .
Izba Lubelska rzemiosło nielegalne, przy prow adzący kursy
Ks. W . Chr.
krótkoterm inow e z zycznej.
mnych cech stolicy Lubelszczyzny.
-OWOzakresu r ó /r /^ h --emiosł, które ukoń
Jednym z najbardziej rażących zanie
czyło 490 osób. Prow adzone są także do
dbań jest spraw a afiszów, które — po
kształcające 3Z.koły zawodowe, których w
Jako pomoc UNRRA dla Polski mimo istniejących w yraźnych nakazów i
W czoraj d w aj’nieznani sprawcy doko naszym województwie istnieje 14. Stan
transporty konii—kuców. zakazów — przylepiane są. wszędzie, a
nali napadu rabunkow ego na ob. Lasz- ilościowy uczniów rzemieślniczych nie przybyły
cza, zamieszkałego a a Czechowie Gór jest zadawalający (od sierpnia 1944 r. Koniki te są bardzo wytrwałe i w sto nie tylko n a m iejscach specjalnie fia ten
nym. Bandyci byli uzbrojeni w pepesze zarejestrow ano w Izbie Rzemieślnicze; sunku do swego wzrostu — bardzo ten cel przeznaczonych. W ystarczy obej
rzeć płot koło poczty: począwszy od po
mocne.
i pistolety. Po zrabow aniu garderoby i zaledwie 1500 umów o naukę i’-/ r ' - '
dartych i postrzępionych resztek afi
-ooogotówki sprawcy zbiegli w kierunku wsi ponieważ nie otrzym ują oni k art żywno
szów ,i plakatów sprzed paru miesięcy,
Choiny. Śledztwo w toku.
ściowych. W pływają n: to również tru 
widnieją n a nim wszelkiego rbdzaju za
dności mieszkaniowe
-------- Ol K I .........
W związku z notatką pt: „Wypad powiedzi, reklam y i ogłoszenia do rekla
Poza powyższą działalnością spraw uje ki samochodowe" z dnia 11. 10. br. my słynnego wróżbity i joga indyjskiego
Izba Rzemicślniczi. p atrcn at nad przem y Państwowa Komunikacja Samochodo Pari Baru włącznie. Nie lepiej jest w in
Handel bim brem stale się zmniejsza, słem ludowym i chałupnictwem. Do za wa prostuje, że na trasie Piaski — nych częściach m iasta. Praw ie nie ma
lecz mim o wszystko ciągle jeszcze M. O. kresu jej prac należy również zbieranie Włodawa nie jeździ żaden samochód domu w Lublinie, który by nie nosił na.
P. K. S., a za tym nieprawdą jest, że
wykrywa nowe hiiubrow nic i sprzedaw  danych statystycznych i badanie ogól
szofer P. K, S. spowodował wypa swych m urach niechlujnie u l e p i o n y cli
ców tego artykułu. W alka z bimbrownic- nych w arunków rozwoju rzemiosła. (L)
plakatów , z których większość stra~
dek.
ciła już dawno swą aktualność: Nie
twem jest tym cięższa, że aie wszyscy
- r——oOo-----SPROSTOWANIE
któro z nich odnoszą się jaszcze do <*rozumieją, iż samogon jest szkodliwy dla
W związku z napisaniem w kroni
kresu bezpośrednio po wyzwoleniu.
zdrowia. Nie tylko powoduje on ciężkie
ce milicyjnej z dnia 12. 10 br. o o'
Czyż nie należałoby choć na tym o d 
schorzenia, ale picie jego grozi śmiercią
strzelaniu przez bandę samochodu
cinku wprowadzić pew ien porządek.
lub ślepotą. W ypływa to z zaw artych w
P.K.S., wracającego z Włodawy, pro
Czyi napraw dę w dalszym ciągu śc&*
nim pewnych fuzli, w w yniku niedokład
Na Fundusz Odbudowy, Warszawy stujemy, że samochody P.K.S. nie
gać m a Lublin w ątpliw a sława jedneg»
tiego oczyszczenia. W alka z bim brem le Sekcja Szkolna w Zamościu wpłaciła jeżdżą na tej linii.
ży w naszym osobistym interesie i jest 21.810 złotych, a w Krasnymstawie
Naczelnik Oddz. PKS Lublin z najbrudniejszych m iast w k ra ju ? 5
>bowiązkiem wszystkich.
Lnbllnlanin.
9.670 złotych.
( —) S. Sławomirski

z wątpliwą sławą!

Opieka nad lubelskim rzemiosłem

Kucyki z UNRRA

Napad

Nie PKS-u

Bimber

Zamość i Krasnystaw
na odbudowę Warszawy

MARIA MALISZEWSKA

ko Krystyna, która z>nała go tak dobrze i w tylu
okolicznościach słyszała mówiącego, potrafiła wy
H łowić w tej pozornie spokojnej mowie jakieś głu
che, niepokojące dźwięki, które zdradzały mękę.
rr
Powiedział:
(CZĘSC ll-g a )
— Tak, akcesoria były jak w romansie kry"
minalnym to prawda. A po tym, po tjym nastąpiło
Coś w dźwięku głosu Profesora uderzyło Kry coś także, jak z romansu? Czy tak?
stynę i zmusiło ją do podniesienia na niego spło
Krystyna wciąż nie miała sił spojrzeć mu w
szonego spojrzenia. Ale twarz męża była pełna ka twarz. Ze wzrokiem utkwionym w dłoń jego, która
miennego spokoju. Uśmiechnął się nawet do niej
teraz dziwr.ie wpijała się w poręcz fotela, powie
i powiedział cicho:
działa cicho:
— Proszę, opowiadaj dalej. Słucham uważnie.
— Stachu..., ty wiesz... nie mogło się stać ina
Wiedziała, że słuchał uważnie każdego jej czej.
łowa. Słuchał i doceniał jego nieznrenny ciężar.
Po tych słowach w pokoju zapanowała cisza.
Opuściła oczy znowu na jego dłcń, spoczywa
Za oknem przeleciał z długim sygnałem jakiś
jącą na poręczy fotela i mówiła dalej:
samochód, u sąsiadów na dole ktoś zaskrzypiał
— Tych kilka godzin było dla mnie jak gdyby przeciągle drzwiami. Profesor milczał.
próbą... wiele rzeczy rozważyłam, wiele... — zawa
Krystyna poczuła, że łzy napływają jej niepo
hała się, ale dodała szybko: — żałowałam.
wstrzymaną falą do oczu. Bała się poruszyć i oto
— Żałowałaś... — powtórzył, jak echo Profe płynęły już dwoma strumieniami po policzkach i
sor.
kapały z jej pochylonej twarzy na rękę Profesora.
— Tak... a potem po kilku takich godzinach
Ujrzała, jak podniósł tę rękę powoli do oczu,
przyszedł nagle Tadeusz... Wyratował się cudem... jak gdyby chciał się dobrze tym łzom przyjrzeć,
uciekł z drukarni, zanim odkryli tamte przejście jak wyjął jak gdyby automatycznym ruchem chu
>rzez łazienkę... w tej ucieczce było wszystko, steczkę z kieszonki marynarki, otarł łzy, które
wiesz, jak w kryminalnym romansie Stachu: i wspi zwilżyły mu dłońnanie się po drabinie sznurowej i ucieczka po da
Wciąż jeszcze milczał.
chu i zadraśnięcie kulą przesz ścigających... miał
Krystyna wreszcie odważyła się spojrzeć mu
zakrwawioną rękę... i celny strzał do ścigającego w twarz.. Twarz ta zastygła, jak kamienna maska.
Niemca i opatrznościowa staruszka na strychu, do Oczy były przymknięte, gęste brwi zsunięte nad
kąd się schronił i po tym przeczekiwanie yi ko opuszczonymi powiekami.
mórce z węglami, no i wreszcie dotarł tutaj...
Wstał nagle z fotela i wyprostował się w całej
— Zatrzymała się. Zdawało jej się, że nie jest swej wysokości. Nie patrzył w stronę Krystyny.
w stanie dalej mówić, że serce jej raczej pęknie
Ale, gdy był już w prcgu pokoju, powiedział,
i ta l u, niż zdecyduje się na zadanie straszliwego nie odwracając się ku niej, z ręką na klamce:
ciosu człowiekowi, którego tak bardzo ciągle ko
— Pójdę się położyć. Nie spałem całą noc.
chała i najbardziej na świeci® szanowała i czciła. Jestem bardzo zmęczony.
,
Siedziała, jak przykuta do krzesła, patrząc
Nastąpiła długa chwila ciszy.
Przerwał ją Profesor. Mówił całkiem spokoj • za nim szeroko rozwartymi, wciąż jeszcze pełnymi
nie. równvm cichym zwykłym •wym głosem. T yl I łzami oczyma.

BYLE S2WIOSNY

5)

Nacisnął klamkę...
Prędko w popłochu myślała o tym, jak ma te
raz postąpić: czy pozwolić mu tak odejść, bez sło”
ws, bez tłumaczenia, bez rozmowy. A ntoże da się
jeszcze coś uratować, wyjaśnić? Może potrafi ■mu
powiedzieć, jak bardzo, jak silanie jest do niego
przywiązana? Może on, który ją zawsze tak do
brze rozumiał, pojmie i tym razem, że m'roo
wszystko, jest jej w tej chwili droższy, niż kiedy
kolwiek i że ona nie chce, by odchodził talk śmier
telnie zraniony.
Gdy otworzył już drzwi do swej sypialni, do
rzucił, wciąż się na nią nie oglądając:
— Dobranoc.
I cicho, bardzo cicho zamknął za sobą drzwi.
Usłyszała w chwilę po tym, jak od wewnątrz prze
kręcił klucz w zamku.
Nie wiedziała, jak długo siedzaała odrętwiała
z bólu na krześle, oparta o poręcz fotela.
Z odrętwienia obudził ją dzwonek telefonu,
stojącego na biurku. Podniosła słuchawkę.
Zdziwiła się sama, gdy usłyszała, jak bardzo
ochrypły był dźwięk jej głosu, gdy powiedziała
krótkie:
— Słucham.
To, pani, Krystyno?.
Tadeusz. W tej chwili poczuła nawet do nie?"
go ooś na kształt żalu. Rozumiała, że krzywdzi go,
że jest niesprawiedliwa, ale przed oczyma miała
wciąż pochylone, jak pod ciężarem ponad siły, ple
cy Profesora i nie mogła się opędzić z myśli( że
to ona wraz z Tadeuszem ten ciężar na jego 1 tak
już obarczone plecy zwaliła,
i— Tak, to ja.
*— Czy mąż wrócił?
— Tak.
W telefonie nastąpiła krótka chwila ciszy<
A po tym:
Przyjdę jutro, — Dowidzenia.
(d.c.n.).
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Bilans lekkoatletyki lubeIskiej-1946
B ie g

Okrążenie w tym biegu wykonywać po
niżej 1 m inuty. Bieg n a 1600 m jest n a j
silniej obsadzony, zireszftą odbyw ał się
najczęściej w tym roku w Lublinie. W
połowie sezonu pojaw ił się Kuśmirek II
e .P a rty z a n ta ". B rat znanego sprzed w oj
ny biegacza popraw ia wciąż swoje wy-

Tegoroczny bilans lubelskich lekko
atletów w ypadł « w iele lepiej u li w ro
ku 1945, kiedy odbyta ei« dosłownie je 
dna im preza le!Jcoat!etyćioa. W tym ro
ku obserwowaliśm y szereg zawodów -—
z przewagą konkurencyj biegowych z p o 
m ijaniem
konkurencyj
technicznych.
Dwa razy {na wiosną w okresie święta
W F i PW i n a jesieni w mistrzostwach
okręgu) odbyły się zawody o b. obfitym
program ie, które dały przegląd lekko
BIEG 100 M
atletycznych sił Lublina.
Kilkunastu lekkoatletów brało udział w 1. Pszczołowski HKS — 11,4,
im prezach sportow ych o charakterze o- 2. Kolasiuski MKS — 12,0.
gólnopolskim, godnie reprezentując sport 3. P aprota L ublinianka — 12,8.
lubelski.
4. W ójtowicz HKS —• 12,4.
Przystępujem y do omówienia poszcze 5. K ifner MKS — 12,4.
gólnych konkurencyj lekkoatletycznych.
6. Sieradzki „Szturm " — 12,4.
W biegu n a 100 m w yróżnia się dwóch
7. Zwoliński Lublinianka — 12,6.
sportowców: Pszczolowskl * HKS-u i Ko8. Dworni kie wicz MKS — 12,8.
Iagiński z MKS-u. Pierwszy, to rutyniarz
o pięknym i długim kroku, lecz m a sła 9. W entlandt MKS — 12,6. ♦
bą kondycję fizyczną 1 b rak m u odpo 10. Niedziela L ublinianka — 12,7.
w iedniej zapraw y gimnastycznej. Drugi
BIEG 200 M
odznacza się w rodzoną szybkością i du
żą w ytrzym ałością przy brak ach techni 1. Kolasiński MKS — 25,8.
cznych: wadliwa praca r ’• i skulona po 2. Zwoliński Lublinianka — 25,8.
stawa w czasie biegu. Poza wyżej wymie 8. Pszczolowski HKS — 26,4.
nionym i, w biegach n a 200 m, a bardziej 4. W ójtowicz HKS — 26,4.
jeszcze n a 400 m, w ybija się młody za 5. Niedziela Lublinianka — 26,4.
w odnik „L ublinianki", Zwoliński.
6. Sieradzki ,.Sztunn“ — 27,0.
Na 400 m i na 800 m groźny jest su
BIEG 400 M
rowy, ale potw ornie wytrzym ały Kulpa
z „L ublinianki". T rzeba Kulpę przestrree 1. Zwoliński Lublinianka — 56,8.
by zbytnio nie szafował swymi siłami. 2. Kulpa L ublinianka — 57,0.
Bardzo dobrze zapowiada się, a naw et 3. W entlandt MKS — 57,6.
już w tej Chwili reprezentuje pew ną kla 4. W ójtowicz HKS — 58,6.
sę, będąc groźnym dla najlepszych, 5. W ysokiński „Szturm " — 60,7.
W entlandt z MKS-u. Ten m łody uczeń
BIEG 800 M
m a prawidłowy, piękny, długi krok i syl
wetkę
rasowego
średniodystansow ca.
Szczególnie skutecznie biega na 1500 m, 1. W entlandt MKS — 2:10,7.
jest również dobry na 3000 m. W biegu 2. Kulpa Lublinianka — 2:11,7.
na 800 m jest słabszy, gdyż do tego bie 3. Dąbek „Szturm " — 2:19,0.
gu m usiałby trenow ać 400 m, aby n a 4. Michoń I Lublinianka — 2:19,1.
brać dostatecznej szybkości i pierwsze 5. Izbicki HKS — 2:22,2.
oOo

niki, wygrywa naw et n a 1500 m 1 5 km
z niezwyciężonym dotychczas na terenie
Lublina, Kram kiem z „Unii", a na rai
strzostwach Polski zajm uje S-te miejsce
w czasie bardzo dobrym, jak na nasze
obecne stosunki.
W biegach długich w Lublinie króluje

Najlepsi biegacze Lublina 1946

OGÓRKI

T.
2.
8.
4.
6.
6.
7.
8.
9.
10.

KuAinirek Purtyzaat — 4:15,0.
Kminek „Unia" — 4:26,4.
W entlandt MKS — 4:26,6.
Izbicki HKS — 4:28,3.
Perskiewicz MKS — 4:28,4.
Kister MKS — 4.29.1.
Hempcl MKS — 4:81.
Kowalczyk MKS — 4:32.
Kolasiński MKS —- 4:33.
Biczyński HKS — 4:35.
BIEG .‘tOOO M

1.
2.
8.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
fl.
7.

Kromek „Unia14 —. 9:48,8.
W entlandt MKS — 0:52,5.
Flis Lublinianka — 9:58,4.
Choina „Unia" — 10:06,2.
Michoń I Lublinianka — 10:07,8.
Ilem pel MKS — 10:10.
Krajewski Lublinianka — 10:81.

Dziś na boisku

O godzinie 10'ej — półfinały tur
nieju piłki nożne i drużyn szkolnych z
udziałem Szkoły Budownictwa, Gim
nazjum im. Kunickiego, Gimn. Szczęcha i Gimn. Mechanicznego.
BIEG 5000 M
O godzinie 13-ej — przedmccz
„Garbarnia'4
Ib — „Lublinianka” Ib.
Knftmirek Partyzant — 17:00,5.
O godzinie 14,30 sensacyjny mecz
Kramek „Unia" — 17:01.
o moralne m\sirzosłwo Lublina „Gar
Izbicki HKS — 17:40,6.
barnia" — „Lublinianka
Gancarz niestowarzyszony — 17:43.
Obydwie drużyny wystąpią w naj
Michoń I Lublinianka — 17:50.
silniejszych składach. Całkowity do
Mazurkiewicz HKS -— 18:24,6.
chód przeznaczony na odbudowę
Sierpiński „Szturm " — 18:20.
Warszawy.
>ł
—

WKS Stolice— KKS S y p a ł Lublin
2* 2 (1 : 0 )

Wczoraj na boisku przy •!. Okopowej
został r w itg a z y mecz m ięd*/ WKS Sion
ce a K/I3 S ygiał Lubiła D n K i.y
piły w nast?/ij.ic>ch składach. WICS Siei.
III m iejsce — Ii kl. gimnazjalna.
ce: Nowicki, Brzechwa, Polak, Łukaatak,
W koszykówce:
Zalewski, Besz/mer, Przysiażnik, StogowI miejsce — II kl. licealna;
s!kl, Mkołajczyk, Strzyżyka, Kołodziejczyk,
II miejsce — II kl. gim nazjalna;
KKS S/gsoł: Zapała (junior 8ygna;u),
III miejsce — I kl. licealna.
W yróżnili się dobrą grą: z II ki. liceal Szystowski, Wojtakowakl, Ciesielski, Mało
nej — Sidor, z I kl. licealnej — Bień. z lepszy, Kalita, Bielawski, Maciejewski,
Bogucki, Wtaolowsti. Ł*c:'ka
III kl. — Kuryłek i z II kl. — Ostrowski.
Gra z powodu deszczu i mokrego boi
ska stała na niższym, niż się spadali!**no, poziomic,

Siatkówka w gimn. Zamojskiego
W gim nazjum Zamojskiego odbyty się
w bieżącym roku szkolnym zawody międzyklasowe w piłce siatkowej I koszyko
wej. W siatkówce klasy uplasowały się
w następujący sposób:
I miejsce — II ki. licealna;
II miejsce — III kl. gim nazjalna;

BIEG 1500 M

K ram ek, dająe dobry przykład m łod/ie
ży, jak m ożna dzięki systematycznym i
uporczywym treningom długie lata utrzy
m ać się w dobrej form ie 1 zwyciężać
mimo wieku. Zresztą na Kawodach eli
m inacyjnych do Oslo pokazał on swój lwi
pazur, bijąc najlepszych
k ra ju zawod
ników w biegu n a 3 km « przeszkodami.
Flis i Choina startow ali udalnie na po.
czątku sezonu w biegach n a przełaj, nie
później wycofali się n a „wieś spokojną
i wesołą". Odtąd bieżnie lubelskie ich
nie oglądały. Bracia Miehonie startowali
wytrwale, szczególnie starszy Bolesław
biegał ofiarnie, zdobyw ając punkty dla
„L ublinianki".
Liczna grupa m łodych biegaczy z MKS
i HKS, jak : Izbicki, Wójtowie*, Ilempel,
Niedziela, Kowalczyk, W entlandt i inni
mierzą chętnie swe siły ze starszą genc
racją, niejednokrotnie wychodząc z tych
zapasów zwycięsko (poza Kramkiem, któ
rego tem pa nie mogą wytrzymać).
W najbliższych num erach „Gazety l.u
bełskiej" zajmiemy się wynikam i skocz
ków i miotaczy.
A. S.
ooo-

KISZONE

5131

polec*

C h r z e ś c ija ń s k a H u r to w n ia Sp. z o. o.
LUBLIN, ulica Królewsku 15 lelelon 12-71

Opiekunowie MKS-u

H E B L E nowe i używane
sy p ia ln ie - sto ło w e - k u c h n ie - tap czan y

w cenach niskich poleca

M IE C Z Y S Ł A W K O W A L S K I
Lu b lin , Z ie lo n a 5 «el. 22-22

264)

Mydło i pasta d o ob u w ia „JAW A 66
Doskonałej jakoici
Do nabycia w każdym sklepie
„ J A W A " L u b . Z a k ła d y C h em . Ja n W a w rz o n e k
< ( B I,II\, P r z e m y s ło w a 5 .

T e l e f o n 2 9 -4 1 .

P r z c a s i a w i c ie l ! L itw iń s k i, L u b a r to w s k a ii t e l . 2 6 -2 5

wy obrońca WK8-u zmienia kierunek piłkl, która grzęźnie w siatce. Wynik brzmi
2:2. Obustronne ataki przybierają na sile.
W przedostatniej minucsle gry sędzia, nie
uznaje bramki strzelonej z ,,wolnego"
przez Brzechwę ze wstględu na afaulowanie bramkarza.
Wynik remisowy jest mo*e tnieoo krzyw
dzący dla drużyny wojskowych, lepszych
fizycznie. Najlepsi na boisku: Brzechwa z
WKS Siedlce, ora* Małolepszy i Ciesiel
ski z Sygnału. Linie obronne Sygnału (To
bre. Napad, szczególnie skrzydła, słabszy
niż zazwyczaj. Drużynę wojskowych ce
Do przerwy 1:0.
chuje wyrównanie. Sędzia, ob, Paszkowski
W pociotkach gry żadna z druijrn nie
dobry, nie dopuścił do ostrej gry, Wi
zdobywa przewagi. Piłka przechodni a je dzów mało z powodu deszczu. (L.L.)
dnej połowy boteka na drugą. Pierwsza
--------- oOo--------bramka pada z ładnej kombinacji ataku
Syjfnału z dobicia Bielawskiego. W 18-ej
minucie piękny strzał Przysiaźnika trafia
w słupek. Od tej chwili przewagę zdoby
Na eebraniu lubelskiego Kola Związ
wa Sygnał. Ataki jego jednak, bud* to
ku Zawodowego Pracow ników W F i
rozbijają się o tw ardą obronę wojskowych,
Sportu, w którym wzięli udział tylko wy
bądź to piłkę zaprzepaszczają, napastnicy.chowawcy fizyczni, zatrudnieni w szkol
Do przerwy więcej miał roboty bram kar*
nictwie lubelskim (uderzała nieobecność
wojskowych Nowicki.
trenerów i instruktorów sportowych) o
Po przerwie 2:2.
mówiono współpracę Koła z Międzyszkol
Po przerwie boisko należy właściwie do
nym Klubem Sportowym.
wojskowych. Gra ożywia się. Atakom woj
Opiekę nad męskimi sekcjam i MKS-u
skowych brak wykończania strzałowego.
objęli:
prof. Al. Strycharzew skł (pił
Wyrównująca bramka pada w 57-ej mula
cie ze strzału Przyslaźnika. Gra staje się ka ręczna), K. Stryeharzewskl (lek
ostrzejsza. W 5 minut później doskonały ka atletyka), prof. Spunda (piłka nożni
prawoskrzydłowy wojskowych znowu loku i tenis stołowy), por. Kruszewski (boksi,
je piłkę w siatce nie bez winy obrony. dyr. Gerłowski (Aeroklub i hokej), pro*
Sygnał aaczyna kontratakować. W jed R ajzuer (sekcja narciarska).
Opiekę nad sekcjami ateńskimi spra
nym z wypadów wypuszczony Wesołowski
mija obronę, lecz kilka kroków przed bram wować będą: prof. Broles (piłka ręcz
ką gubi piłkę. Napięcie wzrasta. Lecz błąd na), prof. SlToyna (lekka atletyka).
Wesołowskiego naprawia w 79-ej minucie
D A S Z K I do C Z A P E K
hurt
d• I• |
Środkowy pomocnik Małolepszy, który po
M. I H O n n i . E >V S K I
wyminięciu kilku przeciwników strzela na
W -w M okotow nka 61
5066
Kupuj* fibr* qruboić od o.1 d o 1 m.
bramkę. Bram karz interweniuje, leoa pra

2964

Str. M

0 1 1 E T 1

c /ćotcy, i ld//ia
Z TEATRU M IEJSKIE G
W niedzielę dmia 13 października o godzi
nie 16-ej odbędzie «łę jeszcze jedno przed
stawienie szkoły baletowej Marii Łosakiewicz-Grodzkiej — z udziałem p. Łosakdewi-cz-GrodzIldeJ. N a całość składa Me
cały szereg układów toaletowych i solo
wych.
Bilety po cenach od 30 zł. do nabycia w
kasie teatru,
KfljJO
POLLO** wyświetla film p t :
fcBodwodny patrol11. Nadprogram : dodatki
IBlmowe. Początek seansów: godz. 15, 17,
10. W niedziele i święta dodatkowy seans
godz. 13-ta.

KINO „BAŁTYK" wyświetla fiJmi tp.:
*Szynnet Chan". Nadprogram PK F n r 31.

L u b lin , a L I-go M«J„ 83 teL 1 M 6
poleca t Kamienie młyńskie wszelkich roz
miarów, maszyny, gazę mlyftskę,
pasy napędowe, siatki druciane.
<)urły, klingerii, łożyska kulkowe
i wszelkie artykuły młyńskie i
techniczna
FABRYKAi a L P rzem y sło w a n r 13
BIUROi n i. 1-k <i M aja .1.1 m 4 le i. 12-36
ans
li

w aga!

Nr *82 (6»iy

Naprawa ! Sprzedaż 1 Części I
ZAKŁAD PRECYZYJNO — MECHANICZNY
STEFAN SŁAW EK
Lublin ul. Zamojska 14 łel. 28 — 24
Przyjmuje do reperacji wszystkie systemy maszyn: do pisania, liczenia i szycia
Kasy kontrolne, powielacze, numeratory, datowniki, oraz narzędzia medyczne.
Wymiana czcionek z niemieckich na polskie.
SZYBKO
m .
FACHOWO

M Y D Ł O

99

S IEW“

w znanej jakości
do nabycia we wszystkich
sklepach
Fabrykat
Lublin, Przem ysłowa 22

PRZETWÓRNIA WYROBÓW CHEMICZNYCH

Tel. S6-23.

i 129

„ S T A N G A R D“
poleca swoje wyroby doskonałej jakości

C ZEK O LA D Y i CUKRY

p a stę d o o b u w ia , p a stę d o p o d łó g , m y d ło
d o p r a n ia , p o k o st, f a r b y o le jn e i t p ,
L u b lin , L u b a rt o w s k a 13.

T e L 40-94.

ZNANEJ JAKOŚCI
PO CENACH F A B R Y C Z N Y C H
poleca:

2772

SKŁAD k0VSYCNACl|N1
POLSKO-SZWAJCARSKIEJ

Wyłwórnia Kamieni Młyńskich
i Sprzedaż ArtykułówTechnicznych

„ C H M H O M ł.Y N ”

L D B E C 8 1 A'

P. C. H.

fa b ry k i

S U C H A R D s.

Państwowa Centrala Handlowa
O d d z i a ł Wojewódzki w Lublinie
Poleca s własnych składów: cukierki w dużym asortymencie,
drożdże, cukier, kawą zbożową
kaszą, c e b ul ą, groch, f a s o l ą
i inne artykuły spożywcze.

Sprzedaż hurtowa

Magazyny Królewska 6
44-60

Telefon

4555

R estau racja

Ceny niskie

Biuro Kapucyńska < -

A.

LUBLIN,
L u b a rto w sk a 2 m 37
te le fo n 20-27.

ŁODZIANKA

5127

Z a m o js k a 27

Uwaga!

Koncert codziennie od 5-9-e)
S okretarlat Szkoły Dramatycznej

SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA „CZYUH.MK" OELliliATUHA LUBELSKA

Drugi odczyt prof. Dr. A. WOJTKOWSKIEGO
p.l. „C E C H Y K U L T U R Y P O L S K IE J “
o d b ę d z ie s ię d n ia 13. X . 46.
w s a li 33 (lew y p a w ilo n I I p.) K .U .L . A l. R a c ła w ic k ie 14
P o c z ą te k o g od z. 16-ej
W stęp dla członków bezpłatny, dla uczestników zbiorowych 5 zł
dla młodzieży 10 zł., dla dorosłych 15 zł.
5005

K u c h n ia w y b o ro w a :

w Lublinie

ś w ie ż e , s m a c z n e d a n i a
ce n y zn iżo n e .

zawiadamia że w ciągu paź
dziernika przyjmowani bądą
jeszcze: Kandydatki i Kandy
daci na I, II i III Kurs. Zapisy
w lokalu szkoły ul. Zielna 3 m 33
łel. 14-28 w godzinach 15-18.

5128

K it — W alę — W ojłok
do uszczelniania drzwi i okien
poleca
4680

T. R A C Z K O W S K I

5049

Lnblin. Narutowicza 52 lalel. 33-28.
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O G Ł O S Z E N I A O G Ł O S Z E N I A O G Ł O S Z E N I A O G Ł O S Z E N I A O G Ł O S Z E N I A O G Ł O S Z E N I A O G Ł O S Z E N I A O (i L O S * E N IA
w wódki monopolowo w dowolnej
WIALNIĘ z tryjerem do sortowa
Hotel.
nia zboża dla większego gospo
Dyrekcja Zakładów P r-.m ysł.
darstwa sprzeda Pałaszewski, POSZUKUJĘ modelki do wodnej,
OGŁOSZENIE PRZETARGU
Państw. Monopolu Spirytus. TECHNIK 1 waler poszukuje po Warszawa, Poznańska 38.
5081
żelazkowej ondulacji.
Wtorki!
w Lublinie.
Wydział Odbudowy Urzędu Wo 5138a
koju umeblowanego w śródmier
jewódzkieg®;
Lubelskiego ogła
teiu przy rodzinie, dobrze zapłaci. PARNIKI ■oszczędnościowe 80, czwartki, Lubartowska 30. 5110
sza niniejszym przetarg nieogra
PRZETARG
Wiadomość ul. S-to Duska 18. O 100, 120, 140-litrowe poleca Pa RADIO: przyjmę wszelkie radio
niczony n a wykonanie odbudowy
6126a łaszewski, Warszawa, Poznań odbiorniki do naprawy, Krakow
Dyrekcja Okręgowa Kolei Pań wocamia,
ło m u przy ul. Króla Leszczyń Stwowych w Lublinie ogłasza
ska 38.
5081a skie 22 w podwórzu.
4984
skiego Nr. 59, należącym do Uni przetarg na:
H A N D l. O W E
ŚWIATOWEJ
sławy
josnowidzwersytetu M. C. Skłodowskie] w
1) Remont 1 wzmocnienie -6-ciu
MŁYŃSKIE kamienie, turbiny,
psychografolog
zdumiewająco
Lublinie — przeznaczony dla Wy tóblc mostu kolejowego przez rz.
wszelkie maszyny młyńskie, gaza, przepowiada.
DOMY,
plaoe,
sprzedaje
koncesjo
Nadeślij datę urodziału Rolnego Uniwersytetu.
Wisłę pod Sandomierzem.
pasy,
siatki,
gurty,
nalewy
do
dssenia, własnoręczny charakter
2) Oszalowanie izbic mostu nowane przedwojenne biuro „Wy.
Podkładki przetargowe modna
kamieni litp. oraz wszelkie arty  pisma, 50 zł zadatku. Odpowiedzi
otrzymać w Wydziale Odbudowy przez rz. Lęg na szlaku Zbydiriów goda" Michałowskiego, Bernar
Grębów.
dyńska 28, telefon 34-87.
1217 kuły młyńskie itp. poleca Euge indywidualne — analizy metody
Urzędu Wojewódzkiego Lubelskie
3)
Wykonanie
jednej
Izbicy
niusz Pałaszewski, Warszawa, Po. grupową za zaliczeniem. Podzię
go, ul. Spokojna 4, pokój Nr. 76, moetu przez rz. Wisłok linii Prze
5081b kowania z całego świata. Vapuro
gdzie też należy składać oferty w worsk — Rozwadów.
PŁACE, <?omy sprzedaje Biuro amańska 38.
Katowice, Skrzynka pocztowa 376
zalakowanych kopertach. O tw ar
O ferty należy składać do Pogodzińskiego Lublin, Krakow
4813
cie ofert nastapi dnia 28 paździer skrzynki ofert w Dyrekcji, ulica skie Przedmieście 59 m. 5. 4856 SPRZEDAM dom willowy. Lublin,
ZAMIENIĘ
własną
posiadłość
w
nika br. o godz. 12-łe^
Bazylianówka 2-a.
5112
Wyszyńskiego 14, do dnia 26 paź
Kraanymstawie 87 arów ogrodu,
dziernika
godz.
13-ej,
gdzie
w
tym
-Termin całkowitego wykończę
dniu i o tej sam ej godzinie na NIERUCHOMOŚCI sprzedaż, po MŁYŃSKIE kamienie, nalew, ma dom drewniany kryty blachą, za
ala robót 20 grudnia b. r.
budowania gospodarskie — w do
miary, plany. Mierniczy Przysię
Wydział Odbudowy zastrzega stąpi otwarcie ofert.
szyny, gazę, siatki, pasy, gurty, brym stanie, na dom mieszkalny.
Kosztorysy ślepo i informacje gły Białkowski, Lublin, Sądowa 4. czerpaki, śruby, łożyska kulkowe, x zabudowaniami gospodarczymi
•obie prawo:
4938
1. Unieważnienia przetargu bez można otrzymać w Dyrekcji pók.
kliingerit I wszelkie artykuły i małym ogródkiem w Lublinie,
podania przyczyny 1 bez m - 132, lub w Oddziale Drogowym w
lub na przedmieściu Lublina. Zgło
SZAFY, łóżka oraz Inn© meble młyńskie ( techniczne poleca szenia po bliższe informacje „Ga
bowiązamia ponoszenia Jakich Rozwadowie.
P
rzy
składaniu
ofert
wymaga
„Centromłyn**
Lublin,
lr
go
Maja
kolwick odszkodowań.
do sprzedania. Sucha 19 m, 2.
zeta Lubelska" 3-go M aja 4, Bu
Jest wadium pół procent ofe
892a chalteria.
5089a
3L Częściowego skorzystania m ne
4786 63 m. 4, tel, 32-26.
rowanej
sumy.
D
yrekcja
zaetrzeioferty.
ga sobie prawo unieważnienia
>. Prawo wyboru oferenta bez przetargu I wyboru oferenta.
FABRYKA Cukrów | Czekolady
Redakcja 1 Administracja Lublin, ul. 3 Maja 4, tel.:
względu na wynik przetargu.
5140 i»De41cja“ Łódź, Żeromskiego 81,
Redaktor naczelny 33-60. Sekretarz 26-59. Sekretariat
Naczelnik Wydziału Odbudowy
poleca cukierki, karmelki i czeko
Redakcji 21-08. Redakcja nocna 13-44. Dyrekcja 36-40.
5120
V K A C A
Buchalteria 1 dział ogłoszeń 25-88. Wydz. Organizacyjny
lady w dużym wyborze. Wysyła
36-38. Kolportaż 35-85. Ekspedycja
25-64.
D rukarnia
Zakłady Przemysłowe Państwo POSZUKUJĘ pracy — posiadam my za Balkawniesn. Cennik na żą
25-65. Księgarnia „Czytelnika" 25-87. Rękopisów Redak
Wego Monopolu Spirytusowego w praktykę biurową, handlową, do danie.
5022
cja nie zwraca. Punkty przyjmowania ogłoszeń: 1) Admi
Uiblinie ogłaszają, że pogłoski bre polecenia. Oferty do Gazety
nistracja „Gazety Lubelskiej", ") Księgarnia „Czytelnika”
o mającej nastąpić podwyżce ceni Lubelskiej sub, „Beawzględnie ucz
K rak. Przedm, 5," S) Druk ra ia ul. Zamojska 24, 4) Kiosk
na wódki monopolowe są bezpod ciwa“.
5109 ?ANTOFŁE domowe, buty ciepłe,
Bychawska 67, Za treść og'oszeń r.edakcja nie odpowiada
buty filcowe, kapce dziecięce,
stawne i że w związku z urucho
mieniem rektyfikacji już w bie SAMOCHODOWY instruktor jaz damtfkte, męskie, W ytwórnia
Drukarnia
n r X Bpółdz. Wyd, ^Czytelnik" w Lublinie
żącym tygodniu zarówno Lublin dy potrzebny. Lubliny Żmigród 6 W arsmwo, Stalowa 33 aa. 18.
Redaguje
Kolegium ; r
'A—11028
Jak
powiat bę.lzie zaopatrzony telefon 12-18.
8036
5066
ORZJgDOWE

