C ena 3 t i
L u b lin , p o n ie d z ia łe k 1 4 p a ź d r fe p n il.

D z iś 6

I * > ł6 T .

fo n

USA zaprzeczają
RZYM, 13.10. W iceadmirał Dieri, głównowodzą/Cy flotą, am ery k ań sk ą a a morzu
Śródziemnym, złożył w sobotę oficjalne za
przeczenie jakoby Stany Zjednoczone iądały baz morskich w Neapolu, lnb w ja 
kimkolwiek Innym miejscu wybrzeża wło
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Narady z Muftirn
LONDYN, 13.10. Agencja R eutera doAoai, iż cakmkomrie Centralnego Komitetu
Arabskiego dr Khalidi i sekretarz gene
ralny Hilmy Pasza udali się do Aleksan
drii w celu odbycia rozmów z wielkim mufUm Jerozolimy.

R O K II

MiF=-7 A L g Ź N E

P IS M O

DEM OKRATYCZNE

S

K

A

Nr. 283

Wspaniałomyślność

Nowy premier szwedzki
SZTOKHOLM, 13.10. Premierem Szwecji
i przywódcą, p artii aocjal-demokratycznej
został dotychczasowy minister oświaty
Tage Erlander, Tage Erlander, z. w ykształ
PARYŻ, 13.10. (PAP). Na debacie w
cenia m agister filozofii, urodził się w 1901
spraw ie W ęgier przewodniczył m inister
roku. W latach 1944—1945 był on mini
Bym es. Delegat jugosłow iański Pijadc
strem bez teki, następnie zaś objął tekę
wygłosił przemówienie, w którym po raz
m inistra oświaty.
czw arty podkreślił, że Jugosław ia nic p >d
pisze klauzul traktatów pokojow ych, z
którym i się nie będzie zgadzała.
W
im ieniu
Czechosłowacji
PARY, 13,10.- Zastępca radzieckiego mi
Dr. C lem entis
zabrał głos dr
nistra spraw zagranicznych Wyszyński orozczarow any
Clcmcntis, któ
pućcii w sobotę rano lotnisko Le Bourget
ry wyraził roz
pod Paryżem samolotem pryw atnym —
udając się do Moskwy,
czarow anie rządu czechosłowackiego i
tego powodu, że w traktacie pokojowym
z W ęgram i nie „amieszczono w arunków
NOWY JORK, 13.10. Na zjeździe dele przymusowego przesiedlenia 200 tysięcy
gatów Niezależnego Związku Kolejarzy W ęgrów ze Słowacji. Na podstaw ie p ro 
przyjęto zaproszenie przewodniczącego koi> jektu trak tatu z W ęgram i pomiędzy Cz3gresu związków przemysłowych CIO Mur- chosłowacją a rządem węgierskim m ają
ray‘a do przyłączenia się do CIO. Nieza odbyć się dw ustronne rokow ania w celu
leżny Związek Kolejarzy liczy 218.000 człon załatw ienia tej sprawy. O ile rządy cze
chosłowacki i węgierski nie dojdą w tej
ków.
spraw ie do porozum ienia, zostanie ona
przekazana Radzie M inistrów Spraw Za
granicznych do ostatecznego rozstrzygnię
NOWY JORK, 13.10. W najbliższych
dniach odpłynie z Nowego Jorku do Gdyni cia.
Delegat ukraiński M anuilskij omówił
pierwszy transport repatriantów polskich
spraw
ę odszkodowań, jakie W ęgry m ają
* zachodniej półkuli. Składa się on z 350
zapłacić. W ystąpił on przeciwko wnios
repatriantów z Meksyku i 28 repatriantów
kowi am erykańskiem u, zm ierzającem u
s Kanady.
do redukcji sumy reparacyjnej z 70 mi
lionów funtów srterlingów do 50 m ilio
nów. „W spaniałom yślność — powiedział
M anuilskij — jest wtedy tylko cnotą, je 
RZYM, 13.10. „Quotidiano‘‘ organ „Ak- żeli odnosi się ona do w łasnej kieszeni,
■»ji Katolickiej" stwierdza, że wiadomość a nie do cudzej. W tym w ypadku oka
« interwencji papieża w sprawie Franka zuje w spaniałom yślność państwo, które
nie *o*tala przez W atykan oficjalnie po nie wie co to jest atak lotniczy". M anuil
twierdzona. Bwentualna interwencja atoii- skij stwierdził, te delegat am erykański,
«y Apostolskiej — pisze „Ouotidiano" — staw iając wniosek o redukcji odszkodo
w sprawie F ranka nie mogła jednak zawie wań, nie w ykazuje zrozum ienia dla na
rać prośby o zwolnienie Franka, lecz o rodów Związku Radzieckiego, które wy
krw aw iły się w czasie w ojny dla wspól
zamianę kary śmierci na karę więzienia.
nego zwycięstwa.
-oOo

O brady nad łrakłałem pokojowym z W ęgram i

Wyszyński wyjechał
do Moskwy

C IO

rozrasta się

Repatrianci z Ameryki

Jeszcze o interwencji
Papieża

Za dwa dni - egzekucja
NORYMBERGA, 13.10. (PA P). —
Gcermg i jego 10 towarzyszy pogrą
żeni są w głębokiej rozpaczy. Liczą
on* w swych celach śmierci w wię
zieniu norymberskim godziny, dzielą
ce ich od egzekucji «—< w przyszłą
środę.

Następnie omówił M anuil
M ieszan ie się
skij
problem
w cudze
D unaju.
„Pe
spraw y
wne
państw a
— powiedział
M anuilskij — położone w odległości i»tek i tysięcy m il od D unaju pragną in
terw eniow ać w sprawy dotyczące państw
naddunajskich i mieszać się do kontroli
żeglugi na D unaju. Gdyby państw a na<Idunajskic zażądały udziału w kontroli
dróg w odnych w. W ielkiej B rytanii lub
Ameryce, podniosłaby się burza oburze
nia. Małe państw a są zaniepokojone z
powodu posunięć pew nych wielkich
państw, które rak ład ają bazy i utrzym u
ją w ojska n a terytorium m ałych państw ".
Konferencja n a tym przerw ała swe ob
rady do południa.
Na popołud
niowym
posie
D la cz e go nie
dzeniu delegat
zwracają
radziecki Cumajątku
siew mówi o
w ę gie rsk ie go
naglącej
ko
nieczności odbudowy gospodarki węgierskiej. Odbudo
wę tę m ożnaby przyśpieszyć, gdyby Sta
ny Zjednoczone zwróciły m ienie węgier
skie znajdujące się w Niemczech, które
go w artość wynosi około 300 milionów
dolarów. Delegat radziecki przeciwstawia
się wnioskom o zmniejszenie odsrkodowań.
Rząd Stanów Zjednoczonych — mówi
delegat radziecki — nie przedstaw ił

T horp
znpowiada, ż Stany Zjednoczone będą gło
sowały przeciwko artykułow i traktatu,
który ustala sumę odszkodowań na 300
m ilionów dolarów.
Delega' brytyjski Alexander mówiąc t
uznaniem o um iarkow aniu Czechosłowa
cji, zapowiada, że W ielka B rytania po
prze wszelkie rokow ania dw ustronne mię
dzy Czechosłowacją a W ęgrami.
Przewodniczący min. Byrncs odroczył
obrady konferencji do późnych godzin
wieczornych. Na posiedzeniu wieczornym
konferencja przeprow adzi
głosowanie
nad poszczególnymi artykułam i trak tatu .

WARSZAWA, 13.10. (API). — Ukazał się far. 48 Dziennika Usitaw R. P., w którym pod pozycją 274 ogłoszona została ustawa z
dnia 22 września 1946 roku — Ordynacja wyborcza do Sejmu Usta
wodawczego.

Protest Polski — ubolewanie Anglii

W dzięczność dla Polski i Z S R R

Pierwsi żołnierze Odrodzonego
Wojska Polskiego.
Oskarżeni odsłaniają tajemnicę.
Kiedy staną przed sądem?.
Kometa zamiecie ogonem. J

U S A nie z g a 
dzają się

Rzeczoznawca
ekonomiczny
Sfnnów Zjed
noczonych —*

Ordynacja wyborcza ogłoszona

s u ożywia się i powtarza swoje prze
chwałki, że w przyszłości będzie się
mu stawiało pomniki. Organizator
W środę, dnia 9 hm. w godzinach
niewolniczej pracy — Sauckel — wieczornych, przypłynął ma redę por
zajmował się w sobotę tworzeniem tu gdańskiego statek angielski, przy
planów nowych Niemiec. Oświadczył wożąc 1.095 repatriantów polskich
on lekarzcwi-psychiatrże, że „Niem byłych żołnierzy poJskich «ił zbroj
Najbardziej zrozpaczony fest b. mi cy za lab 20 staną się znowu wielką nych.
jwster spraw zagranicznych Hitlera potęgą.”
_oOo*— Joachim Ribbentrop. Rosenberg
odmawia przyjęcia pociechy religij
nej. Przemierza tam i napowrót swo
ją celę, pogrążony w medytacjach.
B ułgarski m inister spraw z ag ran i.m y c h Kuliszew oraz m iniste. finansów
Były ,,gubernator" *— Hans Frank
modli się w ekstazie. Goering pali Stefanów odbyli konferencję prasow ą, n a której m. to. oświadczyUi
bez przerwy papierosy i patrzy po
„N ieprzyznanle B ułgarii T ru * l w schodniej, oderw anej od macierzy po pierw
nuro w przestrzeń. Od czasu &» cza- szej w ojnie światowej, ja k również odrzucenie przez plenum konferencji granic

Dz ió -

wpraw dzie żadnych żądań w spraw ie od
szkodowań od W ęgier, ale jednocześnie
nic chce uznać praw a W ęgier do o d '\skania swej własności. W olno za p y lić,
czy przypadkiem la własność nie będrie
zużytkow ana jak o narzędzie presji poli
tycznej n a dem okratyczny rząd węgier
ski? W idocznie w chęci ulżenia trudno
ściom W ęgier kosztem Związku Hadzue*
kiego, Czechosłowacji i Jugosławii Stimy
Zjednoczone wysunęły proporycję zredu
kow ania odszkodowań dla tych krajów
z 300 do 200 milionów dolarów. Je d n a k 
że W ęgry mogą i pow inny wypełnić swe
zobowiązania z ty tu ' odszkodowań. Na
stępnie mówca popierał żądania Czecho
słowacji w sprawie przesiedlenia -*00 ty
sięcy W ęgrów z Czechosłowacji do W ę
gier.

1941 r. jest krzyw dzące dla Bułgarii. N ieuzasadnione są również klaurule polity
czne. Klauzule w ojskow e zaś są niepotrzebne, gdyż Bułgaria sama ju t znacznie
zmniejszyła liczebność swej armia".
Następnie m inister Stefanów przedstaw ił nałożone n a Bułgarię eiężary fi
nansow e w świetle sytuacji gospodarczej i porów nał je z odszkodow aniam i n a 
łożonymi n a inne państw a osi, szczególnie W łochy. M inister stwierdził, że T racja n ie została zniszczona przez Bułgarię, lecz uczynili to Niemcy, prow adząc w oj
nę na tym .erenie.
Na zakończenie m in. Kuliszew w yraził wdzięczność państw om słowiańskim ,
szczególnie zaś Zwłaakowi Radzieckiemu I Pol w * m obromę B sł« srli ma Konfer f w j i 1‘arynkiei.

Wyjazd * Anglii powyższego tran
sportu repatriantów nic został uzgo
dniony precz władze angielskie z
przedstawicielem RP w Anglii. W ła
dze polskie nie były o przybyciu tran
sportu powiadomione, zaś władze por
towe w Gdańsku, będąc całkowicie
zaskoczone niezaawizo wanym trans
portem, ni* były przygotowane na
przyjęcie powracających rodaków.
Opania polska, zwłaszcza na wybrze
żu fest poważnie zaniepokojona i roz
goryczana z powodu dziwnych me ■*
tod, zastosowanych przez władze an
gielskie w akcji repatriacji zdemobi
lizowanych żołnierzy.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
złożyło protest przeciwko tym meto
dom w ambasadzie brytyjskiej, kfórcj
przedstawiciel wyraził ubolewanie z
powodu okoliczności, w jakich nactąpil transport-

su .
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Pierwsi żołnierze Odrodzonego WP
W d n iu 12 bm. w w a rsz a w sk ie j sai_>___ •• odbył
__ t się___
!_________zlot
i_____
li ..Koma”
pierwmy
by
ły cii żołnierzy I-aw j Warszawskiej
Dy wiaf* Piechoty im. Tadeusza Koś
ciuszki. Na iMutw y jui otM przed
rozpoczęciem obrad aala była zapeł
niona uczestnikami bitwy pod Lenino,
żołnerzami i oftowwmi I-ej D. P.
O godz-aie 16-eJ przybywają: P re
zydent Bierut i Marszałek Żymierski.
Przewodniczy obradom gen. Si. Z a
wadzki, który otwiera Zjazd.
Na
wniosek Przewodniczącego sala ucz
ciła minutą mHczenia Kościuszkow
ców, poległych na szlaku bojowym
dywizji. Następnie powołane zostaje
prezydium obrad, do którego weszli:
m i nis t rowie-Koćkattszkowc v, przed
stawiciele partii politycznych, generalicji, wyżsi oficerowie, inwalidziKościuszkowcy, osadnicy — zdemo
bilizowani żołnierze oraz rodziny po
poległych. Przewodniczący prosi ob.
Prezydenta o zabranie głosu, co sala
wita długo niemilknącymi oklaskami.
Po Prezydenci* K R N przemawia
owacyjnie witany wicepremier ob.
Gomółka.
Następnie wchofet na trybunę
marszałek Żymierski, powitany entu
zjastycznie owacją. Przemówienie
Marszałka sala przyjmuje wielokrot
nymi oklaskami i okrzykami.
Po wystąpieniu gen. Witolda zosta
ją odczytane depesze powitalne ra.
in. depesze W andy W asilewskiej i

Kto będzie obecny?
BERLIN, 13.10. (PAP). — Sojusz
nicza Rada Kontrolna postanowiła,
że wyroki śmierci wydane przez Mię
dzynarodowy
Trybunał Wojenny
przeciwko niemieckim przestępcom
wojennym będą wykonane 16 paź
dziernika 1946 roku. Przy wykonaniu
wyroku obecni będą: ozłonkowie spe
cjalnej komisji, wyznaczonej w tym
celu przez Radę Sojuszniczą, przed
stawiciele prasy — po dwóch przed
stawicieli każdego z mocarstw oku
pacyjnych, oraz oficjalny fotograf.

p ierw szeg o dowódcy Koćciuszkow_
cóWf &en. Bprlinga.
Po zakończeniu wystąpień orkie
stra gra pieśni 1-ej dywizji przy chó
rą)nym wtórze całej sali. Na za
kończenie obrad odczytana zostaje
rezolucją, którą zgłasza zdemobilizo
wany Kościuszkowiec, kpi. Szczepań
ski. Słowa rezolucji eebrani witają
oklaskami i odśpiewaniem „Roty”.
Po zakończeniu obrad Zjazdu for
muje się pochód. Za orkiestrą i pocz

o O d------------

Stanowisko. Kościuszkowców
Nie oddamy ani piędzi ziemi polskiej nad Nisą Łużycką, Odrą
i Bałtykiem. Mówimy to z całą ś wiadomością siły, na której się opie
ramy, — siły, płynącej z twardej decyzji narodu, siły, płynącej z
sojuszu ze Związkiem Radzieckim, wszystkimi państwami słowiań
skimi, wszystkimi narodami, mAł ującymi wolność i pokój — funda
mentu niepodległości i całości na szych granic.
Poświęcimy wszystkie nasze si ły sprawie odbudowy zniszczonego
wojną kraju. Rozumiemy przyczyny trudności, jakie przeżywa obec
nie państwo. Wiemy, że nie utyskiwania, a tylko praoa i wspólny wy
siłek całego narodu przyczynią się do przezwyciężenia trudności i
wyprowadzenia Polski na szeroki gościniec postępu i dobrobytu. Dla
tego każdy z nas, na swoim posterunku będzie przodownikiem w
wielkim trudzie odbudowy.
Nie jesteśmy i nie możemy być obojętni wobec wydarzeń rozgrywa
jących się na arenie politycznej kraju.
Nie możemy udzielić swego po parcia tym, którzy rzucali nam kłody
pod nogi, gdyśmy walczyli na Lubelszczyźnie, nad Wisłą, r.ad Bał
tykiem i w Berlinie. Nie możemy udzielić swego poparcia tym, którzy
znajdują się w ścisłym sojuszu z bandami, mordującymi
żołnierzy
Wojska Polskiego, tym — których protektorami są obrońcy Niemiec,
tym — którzy łamią jedność na rodową tym — którzy chcą zburzyć
fundamenty Polski ludowej, tym — którzy chcą odebrać żołnierzowi
jego prawo obywatelskie — prawo głosowania. Nie udzielimy swego
poparcia przywódcom PSL. N asze miejsce jest po stronie obozu de
mokracji polskiej, za którego sprawą uzyskaliśmy granice na Odrze
i Nisie. Nasze miejsce jest po stronie obozu demokracji polskiej, któ
ry wszystkie swoje wysiłki odda je sprawie odbudowy kraju, który
— wbrew trudnościom i przeszkodom — realizuje idee wypisane
na naszych bojowych sztandarach.
Uczynimy wszystko, by stanowisko nasze, o którego słuszności je
steśmy najgłębiej przekonali, podzielił cały naród polski.

wy»p Tango (Fulfoieeja). cała ludność wy«5>y, Ucząrca 1.300 rataszAcańców musiała
być ewakuowana. Nteuafcałme watraiyty
podaianme ( wybuchy wulkanu wskakują
na to, że oafe wyapa
amk/nąć * powraeraełimi aiamł.

Szkody na 640 miliardów
RZYM, 13.10. — Jak donosi agencja
Jcoazita odbudowy wszystkich bu
dynków zniszczonych 1 umlccnteonych praea
daiałanta. wojenne we Wlos<zaoh wynoswą
640 m łterddw lirów. 4 mit-icny pomvie«zcaeń jaat UKfaodBonyoh a ceeyo 1 i pól mi
liona Jaat oalkowioA* wwwoaouyoh.
„A jw a “

Muszą na piechotę
ANKARA, IX. 10. — A jencja £Vutca
Prease donosi * An,kary, iż na skutek po
żarni garażu rntejakiego uległy anAracssenlu
wazywtkie autohiwy. Wobec tego, że milaato nńe posiada tramwajów — Ankara,
totóna łioacdąga atę na praaafcrzea* 10 kim
pa^bawdona swatała wsaaUoloh 3rodk6w ko
mitErtfłkaeyjnyoh.

Pożar na morzu
NOWY JORK, 1X10. — Departament
Stanu USA podał da władomoóal, że otirzynnał infatmacje od
ameryfeańakw^o
kansuJa w Go*h*młxiaigu, danoai^cą o poiw s o aaw«dBfco-ame*yitau&atalego statku
„KpiuUna" na, faodlkowytn Attantykm. Stait
kl znajdujące aię w pobliżu ,,Krtebiiny“ aoabały zaalcmmiowtune 1 pośpieszyły tl po.
mocą.

Oskarżeni odsłaniają tajemnicę

Na wstępie czwartego duia rozprawy
pro k u rator wnosi o przesłuchanie w cha
rakterze świadka oficera sekcji śledczej
kpt. Serkowskiego na okoliczności śledz
twa oraz przesłuchania oskarżonych w
PARYŻ, 18.10. Agencja France FrcsM nieobecności pozostałych oskarżonych.
Sąd przychylił
donosi z K airu, iż prem ier egipski Sidky
się do oświad
Pasza uda się 18 października samolo30 do laró w
czenia
pro k u ra
Icm do Londynu, a w drodze pow rotnej
m iesięcznie
tora, po
czym
odwiedzi Paryż.
kontynuow ał roz
ANKARA, 13.10. Egipski tygodnik
poczęte w dniu wczorajszym przesłuchi
Akliiwir Algon" podał w sobotę do wia
wania osk. Kuchcińskiego. Oskarżony nie
domości, że prem ier egipski Sidky-Pasza
umie dać odpowiedzi na pytanie, w ja 
uda się do Ameryki w celu przedstaw ie
kim czasie przekazał Ostromęckicmu 100
nia spraw y egipskiej Organizacji Naro
dola-rów w złocie. Pieniądze tc były wy
dów Zjednoczonych, o ile nie zdoła dojść
dawane przede ws-zystkim na zapomogi
do porozum ienia r. rządem brytyjskim w członkom NSZ. Sam oskarżony za sw:i
sprawie rewizji brytyjsko-egipskiego trak
pracę w organizacji otrzym ywał S0 do
ulu z 193# r.
larów miesięcznie. Oskarżony przyznaje
■oOo

Sprawa Egiptu

Czwarty dzień procesu

przed O N Z

członków OP i NSZ

się do przekazania rozkazu kom endanta
głównego NSZ Boguckiego w spraw ie od
działów leśnych i przechow ania broni.
Na pytanie, czy
kom enda główna
N ie m iał
NSZ w ydala roz
rozkazu w y
kaz, aby nie nisz
stąpienia...
czyć Niemców, oskariftny- w yja
śnia, te rozkazu takiego nie widział,
stwierdza natom iast, że w czasie oswobo
dzenia prrez Armię Czerwoną 1 W ojsko
Polskie terenów polskich, rozkazu w ystą
pienia przeciwko Niemcom nie otrzym ał.
W dalszym ciągu zeznań oskarżony przy
znaje się, że wszystkie grupy bojowe NSZ
na terenie Riałostocctyzny pod względem
adm inistracyjnym i ideowym były od nie
rozkazał *wym współpracownikom spro go uzależnione.
wokowanie zamieszek z okazji środowych
Jako następny
m anifestacji robotniczych w Rzymie, w
składa
zeznania
D w o rz e c
trakcie których były liczne ofiary. W
osk.
Ciecierski,
tym celu wydelegowano na miejsce 150
i apłeka
przyznaje się do
faszystów, polecając im sprowokowanie
przynależności
gwałtownego w ystąpienia antykom unisty
do NSZ oraz do sekcji wojskowej tajnej
cznego i antysocjalistycznego. Prow oka
organizacji. Osk. w yjaśnia, że w m aju i
torzy rozproszyli aię wśród m anifestan
czerwcu przyjął tymczasowe dowództwo
tów. Niektórzy spośród nich nosiH uni
NSZ na Pradze. W tym czasie osk. widy
form y alianckie bez dystynkcji. Każdy w ał się dość często * Poluleckim , który
był uzbrojony co najm niej w kij i każ w rozmowach z nim , skarżąc się często
dy otrzym ał pewną sumę pieniędzy, prze na trudności finansowe NSZ, w ysunął pro
ciętnie od 500 do 1.000 lirów. Inform a jek t zorganizowania napadu rabunkow e
cje powyższe zostały potw ierdzone przjz go na kasę D\v ca W schodniego. W tym
prem iera de Gasperi n a ostatnim po«e- ^ l u osk. yos>> skr.ntoMowam- z Dvvb-j
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Katastrofa
„Latającej twierdzy44

Rembeaa

danoal, iż p a tria rc h a C yp ru LeomMou 06wiadcasyt kareaparw lentofn ptam , że JeAeM
mitó»2lcańcy w yap y tu« aU tzym ają aapew -

tarni sztandarowymi maszerują dele
gacje żołnierzy z 1-go praskiego pp.. noeni*, &e wyeundete praca .rich żędanAa
2 i 3-go berlińskich pp., 1-go PAL-ti połąoaenia Mię. a Gre-oją. bę*ią w aię tc pod
i pozostałych oddziałów WDP, które uw a«« p rae* r ^ J b ry ty js k i _ to pr^ytoypodążają na Plac Zwycięstwa, gdzie e łe n ow ego g\#>qn>aibo»m będał® eygw ałeat
SWfl»Łownych w y * p U b M c r a n y c h .
wśród głębokiego wzruszenia i wiel
kiej ciszy odbywa się apel poległych.
Zniknie, czy nie?
Uroczystości pierwszego dnia Zjazdu
LONDYN, 13 10. — Agencja Rautom
zakończyły się złożeniem wieńca na
Groble Nieznanego Żołnierza 1 odda donosi, *e aa a k u k * wyljuchu wuMmnu
na wyspie NiamftKHł, młertąoefl do gn*py
niem honorowej salwy armatniej.

--- (KłO----- •

RZYM, la .10. Policja rzym ska w ykry
ła organizację faszystowską pod nazwą
„dem okracji republikańskiej", która roz
wijała działalność w całym k rają. Aresz
towano przywódcę tej organizacji adwokata Paleanl, k tó ry — jak się okazało —

Nie chcą Anglików
LONDYN, 13.1C. — Agencja

LONDYN, 13.10. —- Agencja Reutera
donoal a W aszyngtonu o 2 nowych kaita.-itraflach lotniczych. W pobliżu miasta Alaxandna w stanie Virg*ma „L atająca tJWiLardza", należąca do
airmdit amerykaAskiąj
eksplodowała w powletrau. Trssftch lotni
ków aoatato oaM t/Ub
dzeniu Rady Miniatrów.

•son* ^Suinei^, P<> omówieniu planw dzii

tania doszli do wniosku, że wykonanie
napadu t~ względu na duży ruch wojska
n a dworcu, : >st
n.oiliwy. W toku .lał'
szych zeznań osk. przyznaje, że na kon
spiracyjnym zebraniu, na którym ohecnj
był ko.
d -n t okręgu warszawskiego
NSZ — Janczurowie* (Jasieński), Potulecki i Sun , zostały mu powierzone Um
czasowe funkcje p. o. zastępcy komeo'
danta okręgu warszawskiego NSZ. Prze
chodząc do wyjaśnień związanych z .mpadein na aptekę Cyfrackiego osk. wy.piera się jakoby otrzym ał m eldunki o
dokonanym napadzie. O napadach i ra 
bunku pieniędzy dowiedział się przypad
kowo w rozmowie z jednym z członków
N SZtu.
Składając wy„O p ó r*
wyjn.śnienia doty
czące organizacji
AS i „O pór“ osk. oświadcza, że „OpAi-‘
m iał za zadanie organizowanie grup lu
dzi niezadowolonych i utrzym anie ich w
zależności od NSZ, zaś grupy i oddziały
AS miały za zadanie zaopatryw ać orga
nizację w środki finansowe. Grupy AS
w W arszaw ie :podlega?y bezpośrednio ko
m endantow i głównemu Boguckiemu.
------ooo------

Pływająca konferencja
LONDYN, 13.10. (obsl. wł.) — Mi
nister Bevin zamówił dla delegacji u dających się do Nowego Jorku na scsję plenarną ONZ, nowcwyreinocitowany statek transatlantycki „Aąuitania“. Statkiem tym poiedzie delega
cja brytyjs.ka ora* prawdopodobnie
fra n c u s k a i radziecka. W czasie po
dróży na pokładzie statku odbywać
sifi b*<U wato* koafarwNM.

Kiedy sianą przed sądem?

S r

au/o

Jacuś i Wojtuś!

las, żandarm niemiecki* który b rał udział
Śledztwa praęciw ko trzem siedzącym
Redakcję naszą odwiedzili w tfniM
w więzieniu lubelskim zbrodniarzom n ie
w akcjach pącyfikacyjnych i likwi ł.icji
wczorajszym dw aj niecodzienni gofeie.
mieckim, wśród których znajduje się ge
ghetta w Rzeszowie, Eugeniusz Klawiń- Niecodzienni zarów no ze vzględa n»
nerał M aser, „wsławiony" akcjam i pacydki, w achm an przy magazynach w ojsko swój wiek, ja k i n a cel swej w izyty w
fikacyjnym i n a terenie Lubelszczyzny i
wych w Siedlcach za zabójstw o 2 Ży połączeniu z wiekiem. Byli nimi Jacek i
współudziałem w organizacji obozów za
dów, Bronisław B endera SS-man, b ra ł u W ojtek Machowie. Jacuś liczy 11 wio
głady, prow adzone jest w szybkim tem 
driał •w akcjach przeciw partyzantce poi sen, W ojtek ia ś — 9 i obaj są ucaniam i
pie. Należy mieć nadzieję, U w krótce sta
skiej i znęcał się nad robotnikam i pol Szkoły Pow szechnej n r 21 przy ul. Dłu
ną oni przed sądem i odpow iedzą za swe
skimi, Hugon K rnnke — nakłaniał żoł gosza.
zbrodnie.
Cel wizyty w yjaw ił nam starszy — J a 
nierzy niem ieckich - do rozstrzeliw ania
Jeżeli chodzi o inne procesy przeciw
Polaków, Jan Szcwezuk — członek „Frei- cuś. „Proszę pana — oświadczy! — m yś
ko przestępcom w ojennym na terenie
Polski, to w ydanie większej ich ilości
korpsu" i strażnik w fabryce w Chorzo my chcieli wpłacić na ten łańcuch n a od
Proces Fflrstera odbędzie się w Gdań wie, który zastrzelił robotnika, usiłu ją budow ę szkoły", co mówiąc wyciągną!
przez władze alianckie spow oduje odro
czenie n a pewien czas niektórych z pro  sku w początkach przyszłego roku.
cego zbiec z terenu fabryki, Stefan Cym- rękę I wręczył sekretarzow i naszej Redak
Tyle o planow anych procesach. Jeśli borskł, konfident policji niem ieckiej na cji 300 zł wraz z tajem niczą karteczką.
jektow anych procesów. I tak, poniew aż
razem z Hoeosem —- kom endantem O- chodzi o procesy, które się już odbyły, terenie pow. hrubieszowskiego, K onrad Głęboko wzruszeni przeprow adzam y na-*l
Jwięciraia — zasiądzie n a law ie oskar to w najw ażniejszych t nich zapadły na Celewlcz, członek organizacji w spółpra turalnie odrazu wywiad i — ponieważ
żonych 100 ecłonków SS, gestapo 1 p ff- stępujące w yroki: na k a ię śmierci zo- cujący z Niemcami, podżegał ludność u dziennikarz- musi być z obowiązku scep
•oncln oborowego, którzy przybyw ają o- stali skazani: W alter Becker — członek kraińską do m ordow ania Polaków i był tykiem — pytam y: „Przyznaj się Jacuś!
becnie do Polski, proces Hoessa będzie Selbschutzu w pow. Starogard. R yszarJ I inspiratorem rzezi we wsiach Rzeczki i Pewnie przysyła cię m am usia?".
odłożony w celu przeprow adzenia docho Goryczko — członek SA w U stroniu. Zaborze, podczas której zam ordow ano PO
Nic podobnego. Obaj gwałtow nie pro
dzeń w stosunku do wszystkich oskarżo spraw ca śmierci 5 Polaków, Juliusz Bia-1 Polaków,
testują. Owszem m am usia dała im pienią
----------- cOo—--------nych. ja'r również dla technicznego p rzy 
dze, ale pomysł i chęć wyszła od nich.
gotowania tak wielkiego procesu. P raw 
Przeczytali w „Gazecie. L ubelskiej1* o
dopodobnie rozpraw a
odbędzie się w
łańcuchu ofiar na odbudow ę szkoły prey
ta
(Pierwszych dniach stycznia 1947 r. Z uul. Lipow ej i postanow ili się "do tego
wagi na rozm iar procesu wezmą w nim
W sobotę wieczorem rozpoczęły się u- koju w k raju i życzył jej . dalszej owoc przyczynić. „W idzi pan — tłum aczy Jsudział wszyscy pro k u rato rzy Najwyższe reczystości związane ze Sw:ętem Milicjan nej pracy. Po przem ówieniu m jr Radec cuś (W ojtuś bierze udział w naszej, roz
go Trybunału Narodowego, z pierwszym ta. O godz. 19.30 oddziały milicji ora* ki udekorow ał 9 zasłużonych m ilicjan mowie przytakując głową) — m y ' sarn?
1
‘o rem — Kurowskim na czele.
organizacje społeczne i polityczne
ze tów: kpt. Pajdo — Krzyżem V irtnti Mi- uczymy się w ładnej szkole, mamy dn ie
Praw dopodobnie w ciągu listopada o d  swymi sztandaram i ustaw iły się na placu litari, ppnr. Kolczyński i plut. podchor.
widne klasy. Ale cóż z tego, kiedy m a
będzie się w Krakowie proces BUhlera i Litewskim. K om endant W ojewódzkiej Flis — Krzyżem W alecznych oraz Jed my dużo kolegów, którzy muszą się li
Burgsdorfa. Term in procesu uzależniony Milicji Obywatelskiej, m jr Radecki zaaa- nego podoficera i 5 szeregowych Srebr czyć w ciasnych, ciemnych i wilgotnych
jest od skom pletow ania m ateriału p rze la znicz, a w chwilę potem wśród głu nymi Medalami Zasłużonym na Polu pokojach. Dlatego też przynosim y pło
ciwko oskarżonym . O statnio znaleziono chego w arkotu werbli padają nazwiska Chwały.
niądze, żeby wszyscy nasi koledzy i <o
Dolnym Śląsku archiw um , dotyczące poległych- funkcjonariuszy M. O.
O
godz. 13 rozpoczęła się uroczysta ależanki w Lublinie mogli się uczyć lak
centralnej adm inistracji GG. Archiwum
Tegoż dnia w sali konferencyjnej W o kademia w sali Domu Żołnierza. Scena jak my
.w jasnych i dużych salach
to będzie wyzyskane w spraw ie przeciw  jewództwa zostało udekorow anych 301 przybrana .została emblematami narodo I dlatego ten duży gmach przy ul. Lipo
ko Biihlerowi. O skarżać w tym procesie funkcjonariuszy U. B. W śród udekoro wymi. i portretam i dostojników Państw a wej trzeba koniecznie i jak najszybciej
będą prokuratorzy NT’ — Cyprian i w anych jest dużo I). Kościuszkowców.
ora» sztandaram i partii politycznych i odbudować". „A ‘>t — mówi wskazując
Sawicki.
W niedzielę obchód rozpoczęła uroczy związków zawodowych.
na karteczkę
>ią nazw iska naszych
Proces Fischera obejm ie również zna- sta msza św. w Katedrze, którą celebro
Zebranych w imieniu Komitetu Społe koleżanek i kolegów, których wzywamy
eznie więcej oskarżonych niż to było z w ał J. E, ks. biskup d r Stefan W yszyń cznego Obchodu Dnia M ilicjanta powitał a b y ' również przyczynili się do budowy
początku przew idziane — z uwagi na ski. Następnie poczty sztandarow e, kom  krótko ob. Iskierko, naczelnik W oj. W y tej dużej szkoły". A oto oni: Ewa No
wydanie przez aliantów kilku jego dal panie M. O., KBW i ORMO odmaszero- działu Propagandy.
wicka, Wieiśka Frankow ska, W itek
i
szych współpracowników. Proces rozpo wały na plac Litewski, gdzie przem ówił
Na wstępie wygłosił referat por. Mi W ojtek K lepacry, Andrzej i Krzyś Slasey,
cznie się w .początkach grudnia. Oskar* do zebranych przewodniczący WRN ob. kulski. Przedstaw ił on pokrótc historię Goga i Marek Znloncy, Marek Łoś, Krysia
ta ć będą p rokuratorzy NTN Gacki, Sie Czugała, który podkreślił wielkie znacze pow stania Milicji 'Obywatelskiej, jej d/.ia Płeetiotówna. Ninka Hermanowie*, Zo
wierski i Sawicki.
nie M. O. dla ładu, bezpieczeństwa i spo- łalność i • trudności, jakie napotyka w sia RndtiaKyAaka i Ala (•ogollfaku. „A*?
oOo
swej pracy.
Następnie powitali zebra nie wszyscy są i nam i w równym w ie
nych: ob. ob. Gawdzik i Wójcik.
ko — zastrzega się Jacuś. —- Krysia, Zo
Przednia wiciele pow. lubelskiego ślubują
Na zakończenie, po uczczeniu pamięci sia, Ala i Ninka są już dorosłe — mówi
poległych m inutow ym milczeniem,
ze akcentując szczególnie ostatnie słowo.
ii
brani odśpiewali „Rotę“.
W ojtusiu i Jacku) Nie gniewajcie .się
W części _artystycznej wyatłjpował ze na nas, żc drukujem y ęalą naszą rozm o
W dniu 13 bm. obradowała Po n y c h Rad Narodowych ciraz w ó jtó w i spół szkoły powszechnej SS. Urszulanek, wę. Czynimy to dlatego, żeby w szy itk it
który w ykonał tańce ludowe poił kierow dzieci i dorośli (tak, jak Ninka, Zosia, Ala
wiatowi* Rada Narodowa pcw, lubel sekretarzy gminnych.
skiego. Obrady połączone były ze
nictwem
ob. Kiseweler i Siomowej, chóry
Zebrani na 2 jeźdz<ic uchwalili re
i Krysia) w Lublinie wiedzieli, Jak ładnie
zjazdem całonków prezydiów Gmin- zolucję, w której między innymi czy szkół średnich (Kursów Pedagogicznych postąpiliście i żeby. wstępowali w wasze
tamy: „Oświadczamy, £e dołożymy prof. Kodysa, Gimn. Zamojskiego prof. ślady, skłar ając ofiary i.u o d btldj »•;
wszystkich sal, by Ziemie Odzyskane Bohyka i Gimn. Arciszowej prof. S. Dasz szkoły przy ul. Lipowej, każdy według
w ykonały szereg pieśni ludo
swych możliwości,
jak najprędzej zostały zaludnione lu kiewicza)
wych. Całość w ypadła bardzo miło.

M o ser
Hoess
Buehler
Burgsdorf
Fischer
Foersłer

Obchód Sw ię fa M. O.

W

Lublinie

„Dołożymy wszystkich sił.,

'• J * ^ w cm o cĄ ?

STANV ZJEDNOOSONE wystosowały
aotę do Związku Radzieckiego, w k tó rej
popierają całkowicie stanow isko T urcji
W
cieśnin czarnom orskich.
KOMITET WYKONAWCZY Kongresu
Przemysłowych Związków Zawodowych
**i <>! •
wy sun£>* kwestię nacjonalizacji
ciężkiego przemysłu.

dnością rdzennie polską i za gospoda
rujemy je, a jeżeli zajdzie ku temu
potrzeba, staniemy zwarci w jedno
ści narodowej, w obronie tvch gra
nic.”
Poseł do Krajowej Rady Narodo
wej, dr, Klosek, omówił sprawę od
budowy Warszawy. Każde wojewódz
two czy powiat wybiera sobie obiekt,
na terenie Warszawy, który pragnie
odbudować.
Po przemówieniu dra Kłoska prze
wodniczący zaapelował do zebranych
aby akcja składania ofiar na odbudo
wę Warszawy
nabrała charakteru
masowego.

• -oo°

Sprawy przebrzmiałe,
które nie mają teraz znaczenia

WARSZAWA, 13.10, (API). W województwie olsztyńskim w pow. Kęlnyn
u a wiceprezesa Zarządu Powiatowego PSL został wybrany aktyw ny peeselowskl
działacz — Czechowski Paweł
*
,PIE K I S**°7 w rześnia 1946 r. władze Bezpieczeństwa aresztowały Czechowskiego podej
W Vn
, • ^ OC!
WT,i',Sł Pr°Jekt USfa’
rzanego
o w spółpracę z Niemcami W toku śledztwa wyszło na jaw. Iż Czechow
u d z ie la n y darm ow ej pom ocy le
karskie, wszystkim obywatelom szwedzski występuje pod fałszywym nazwiskiem. Prawdziwe zaś .nazwisko brzmi llermanowski Paweł. Okazało się, żc w yiej wymieniony za czasów okupacji był raIt. KANCLEKZ AUSTRIACKI K urt
stępcą kom endanta obozu koncentracyjnego w W olkowysku, gdzie znęcał się nad
Schuschnigg na żądanie partii lewicoPolakam i i b ra ł udział w m ordow aniu Żydów.
“Wych opuścił Belgię.
--------- ooo--------O przeszłości Czechowskiego poinform ow any był prezes Zarządu Powiatowego
PREZYDIUM K.C.Z.Z. postanowiło wy
łonić delegację celem przeprowadzenia
PSL w Kętnic, niejaki Kowalczys, któ.-y uważał, *e to *ą „spraw y przebrzmią*
rozmów z partiami demokratycznymi na
łe, które nie m ają teraa znaczenia";
*— Znowu jakaś zbiórka?
tem at włączenia związków zawodowych
Tak, jeszcze jedna zbiórka. Dla Spraw ę obydwóch działaczy peeselowsklcb przekazano prokuratorow i.
do bloku stronnictw demokratycznych ii
-----------OQO—------- uwzględnienia wpływów związków zawo-‘ spalonych, dla ofiar ze wsi Moniaki.

Pomóżmy

dowych.

Komitet Pomocy wyłonił sekcję roz
i finamsewo-zbiórkową,
która zmobilizuie środki na cel po
mocy mieszkańcom wsi Moniaki, ofiarom zbrodniczego napadu. SL i
PPR zadeklarowały na ten cel po 5
tysięcy złotych. Wojewódzka Rada
Narodowa w Lublinie złożyła 50 ty«.
złołycb.

fc. .r>J!’^ f n K lW I1 POŁUDNIOWO AFRY dawnictwa

KARSKIEJ marsz. Smuts przem aw iając w
parlam encie holenderskim ,
pow tórzył
myśli Churchilla i wezwał W ielką B ry
tanię do objęcia kierow niczej roli w utworzeniu Stanów Zjednoczonych E uro
py. Trzonem ich byłaby F rancja pogo
dzona r Niemcami.

Akademicy odbudowują Warszawę
W W arszaw ie odbyło się zebranie
przedstawicieli młodzieży akadem ickiej
przy udziale przedstaw icieli M inister
stwa Oświaty, celem powołania do życia
Centralnego Akademickiego
Kom i tein
Odbudowy Stolicy (CAKOS).

Zadaniem CAKOS jest rm obilizow ani*
młodzieży akadem ickiej całego k raju do
pracy przy odbudowie stolicy. W myś{
uchwały powziętej na pierwszym zebra,
niu CAKOS przystąpi
do
odbudow j
dzielnicy akadem ickiej w ram ach plami
przewidzianego przer ROS
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zamiecie
ogonem
trzeba kupić Staniny"

P rostIo

„Kometa
K O m e id

-

i>r

z m ostu

Piszę to wszystko tut marginesie
Dis! nikogo nln ulega wąlpliwoSci, fce
b a również dotrzym ać w term inie. Nie
akcji, którą pewne pisma już rozpo n a odcinku odbudow y po zniszczeniach
należy zapominać, że siew o miesiąc czv
częły, w sposób niekoniecznie skutecz w ojennych n ajp ręd rej w ieł mo*e się wy
p ó łtora miesiąca opóźniony - - t o zbór
ay, W każdym razie bardzo pozytecz kazać działalnością.
o połowę mniejszy. Gdyby chłopu lej pc oy, a mianowicie na marginesie walki
T u nie groai taka ety im a komisja
mocy nie obiecywano — toby się za:>.->« chwiejnością cen. Ponieważ lubię m ieszkaniowa, k tóra odbudowanem u goźyczył, zapracow ał, a w term inie ob
rzecz zbadać gruntownie, udałem się spodarcow i „dokw at*ruje“ kogoś obcego,
siał. I zebrałby tyła, t e mógłby pożyczki
najpierw na targowisko, na którym tu n ie obow iąłiłja dekret „wyt%c«:eniow/“ śnictw odsyłają go od Annasza do K ajfa zwrócić i za swoją peaeę mieć odpowie
przez dwa lata oikupaeji sam miałem am wszyatkie ‘m ne ©uda, ham ujące tak sza dotąd, a in« się znudzą te sta ra n ia dnie wynagrodzenie.
straganik 1 handlowałem czym się da skutecznie wWwcio wą iwitut.
A tymczasem, ja k
spisuje w nie
Drugą taką anom alią naszej gospodar
W iadom o zresztą, ie w miejsce spa ki wiejskiej je»ł spraw a cen pewnych a r  których w ypadkam i „akcja siewna" —
to, aby okupację przeżyć.
— Niech mi pani powie, pani Pie lonej w ezasie działań wojennych chału tykułów. Skórę surow ą chłop oddaje z mamy liczne 1 bardzo niekorzystne in
trzakcwa — zapytuję znajomą rzei- py chłop nie odbuduje czteropiętrowego reguły d a rn u : kupujący zwierzę na rzef fo rm a cji ze Związk. Samopomocy Chłop
tficzkę — czemu to wszystko teraz hotelu, czy domu czynszowego, tylko płaci tzw. wagę żywą, nigdy nie licząc sklej. Za siew o dwa miesiące spóźniony
tak ą samą chałupę w jakiej mieszkał je  skóry. Jeśli natom iast tenże chłop po — Akcja Siewna £%da zwrotu ziarna, któ
tak drożeje?
go dziad i pradziad. Tym bardziej, ta trzebuje kawałek skóry na zelówki do re łatwo byłoby zwrócić, gdyby właśnie
Zagadnięta spojrzał* na mnie z potę chałupę mofce odbudow ać bez odwoły butów czy n a uprząż — musi płacić od siew nie był spó£nkaty.
litowaniem.
wania się do Biura Odbudowy W si, bo 60 do 100 złotych za deko skóry.
I dlatego nasuw a się nieodparta uwa
— Niby to pan nie wie? zapytała n a razie takie b iu ra jeszcze nie istnieją
ga! cokolwiek iot*i się dla w»i *—> trzeba
Czy
można
mu
się
dziwić,
te
jest
tym
prawie podejrzliwie. Przecie w szys
to robić dokładała.
W praktyce jest potrzebny tylko i wy
cy o tym mówią. Na jakim świec te łącznie budnlec. Tu jednak okazuje się, rozgoryczony?
------- oOo------Bardzo wiele się u nas mówj o soju
pan żyje?
że tak jak biurokracja w mieście ham uje
szu robotniczo-chłopskim. Ale dla prze
— No... niby na tym samym oo
odbudowę m iasta, tak i na ws? daje się
p a n i------- tlurun^/ę uprzejmie — a- poznać w sposób równie dokuczliwy. Na oięltiego chłopa sojusz ten, oglądany
W /w iązka a nowym rokiem akade
lem się z handlu wycofał i nie orien skutek działań wojennych w lasach legto przez pryzm at tego' rodzaju niedorzeci mickim przewodniczący Komitetu Studiu
ności gospodarczych wygląda bardzo dzi
wiele wspaniałych drzew: sosua, świerk,
tuję się co się dzieje..
jącej Młodzieży „W ici“ ob. Grad nakreślił
wnie.
Pani Pietrzaków® utarła nos wierz buk, dąb >— wszystko to leiy od ee1
płan działania Komitet* na obecny rok
I wreszcie — trzecia sprawa.
chem dłoni a widząc, że ma do czynie szłej zimy, niejednokrotnie naw et nieakademicki.
Któż by mógł przypuścić, że taka np.
nia z elementem wybitnie nieuświado okorow ane i zwolna staje się pastwą ro 
Komitet Studiującej M łodzież/ „W ici“
akcja siewna m oie przynieść wsi nieraz
bactwa.
mionym rozpoczęła wykład.
chce razem r innymi organizacjam i ideoChłop w najbardziej lesistych okoli bardzo poważne szkody?
— Bo to, proszę ja pana, jest
cach Polski nie m oic się doprosić o p ra 
A jednak tak jest. Z chwilą, kiedy się wo-wycliowawczyml ponosić odpowie
tak. W szystko przez tę kometę. Lu
wo kupna drzewa! Panowie urzędnicy z obiecuje chłopu pomoc w zasiewach, to dzialność za to, co się drieje w Bratnich
dziie jutra niepewni, zapasy robią
D yrekcji Lasów czy z pos»c»ególnych le- nie tylko trzeba jej dotrzym ać, ale trse- Pomocach i wspólnie kierow ać Ich pracą
przez to wszystko drożeją. Przecie
na tory konsekw entne demokratyczne. W
pracy nad dem okratyzacją wyższych upan wie, że jak na wieś handlarze
się rzucą i zaczynają wszystko wyku- ekę przyjdzie. Bo teraz to ona jesz Pamiętam przecież doskonale, że kie czelni zmierzać będzie on do przebudź
ywać, to i chłop odrazu cenę pod- cze daleko, ale ludzie, jak to ludzie, dym między nimi handlował, cieszy wy składu społecznego studiujących
ija.
łem się wielkim szacunkiem wśród przez w prowadzenie m ło d ^ ż y chłop
boją się i zawczasu kupują.
— No, ale dlaczego ludzie wszyst
Do rozmowy wtrąca się sąsiadka: ruśch, choćby dlatego, że wszystkie skiej i robot ni jzcJ y, teren akademicki.
Reforma studiów będzie iść w tym kie
ko wykupują? Co ma kometa do n«n
— A ja panu jeszcze oo powiem: listy, czy podania do władz i inne te runku, aby \iczelnia przygotowywała no
dlu?^
tutaj chodził jeden taki, też dużo ku go rodzaju przysługi ciągle im wy we siły faihow e, przy równoczesnym u
— Kometa do handlu osobliwie nie pował, no i mówił, że szesnastego paź świadczałem.
względnleniu momentu wychowania no
ma nic, ale to przede małe dziecko dziemika o ósmej wieczorem tak ta
A więc mówią to, oo myślą! Mówią wego człowieka, który potrafi realizować
wie, że kometa ma wojnę w ogonie. kometa zamiecie ogonem po samym to, co im ktoś złośliwy nakładł w pu ya łożeni a Polski Ludowej
Znakiem tego ludzie bojące są i na środku Polski, że może wszystko spa ste głowy, powtarzają bzdury, które
Działalnością swą Komitet Młodzieży
ten wypadek się przygotowują.
lić!
nie trzymają się kupy.
Studiującej obejm uje 10 środowisk uczel
— A kiedyż ta wojna ma być? —
Gdyby mnie tak kobiety uważały
Oto jest jeden z kwiatków „z oślej nianych, licząc ponad 2 tys. członków.
pytam zaniepokojony.
za półgłówka — sądziłbym, że sobie łąki ’, a ile by ich jeszcze można Do na jsilniejszych ośrodków należy k ra
— Ano, jak tylko kometa nad Pol- ze mnie kpiny urządzają. Ale nie! zebrać?
vrp.
kowski, łódzki, warszawski i lubelski.

o nieprzyjemnych
sprawach

Plany „W ici"
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6) przenieść do ghetta, Rena i jej mąż postanowili niej droga, ale w każdej chwili może się stać. Musimy

BYLE sa WIOSNY"
( C Z Ę S C ll-gaj

Nazajutrz rano Krystyna budząc się po nocy
pełnej koszmarów i długich goctain prze wracania
się z boku na bok, uderzona została, jak ciosem
przy pomnieniein:.
„Stach wrócił, wie o wszystkim. Będzie napęwno dzisiaj ze mną rozmawiał. Tadeusz przyjdzie
w południe. O, Boże mój, Boże.
W domu panowała cisza. W jadalni znalazła
Krystyna kartkę pisaną pismem Profesora: „Wy
chodzę na miasto o 11-ej, czekaj na mnie. Tele
fonowała do Ciebie Rena. Jest w Warszawie, ma
jakiś poważny kłopot, przyjdzie o wpół do 10-ej,
nie wychodź z domu. St."
Długo trzymała tę kartkę w ręku. Od rów
niutkich pięknych liter pisma profesora wiało ku
niej jakimś u&pokojęniem. Ta kartka hm niała tak,
jak gdyby nic między nimi nie zaazło. Podpisał się
jak zawsze tym samym skrótem „St.”. A le czemu
jej nie obudził, by jej to wszystko zakomuniko
wać? Czemu wyszedł bez pożegnania? Znowu ten
(Straszliwy ciężar, tłoczący jej serce. Schowała
kartkę.
Zegar w jadalni wskazywał kwadrans przed
dziewiątą.. Za pół godziny przyjdzie Rena.
Była to wieloletnia przyjaciółka Krystyny, ]ej
koleżanka jeszcze ze szkoły. Do chwili wkroczenia
Niemców do Warszawy widywały się bardzo czę
sto, ale z chwilą rozpoczęcia okupacji niemieckiej
Rena znalazła się w bardzo ciężkim położeniu. By
ła pochodzenia żydowskiego i z tej racji wraz z
całą rodziną była narażona na szczególne prze
śladowania. Miała dwoje rodziców staruszków, mę
ża Inżyniera i siedmioletniego synka.
Z chwilą
ogłoszenia rozporządzenia, że wszyscy mieszkańcy
Warszawy „niearyjskiego pochodzenia“ mają się

usłuchać tego rozkazu, tak jak zresztą już przed ; jak najszybciej zmienić mieszkanie. Tak się boję,
tym nie słuchali rozkazu noszenia przepisowych że przez ten czas, co wyjechałam, im tam się j a t
opasek x niebieską „tarczą Dawida" na białym coś stało.
tle.
— Ale dlaczego? Powiedz mi wszystko. Coś
Dla samej Reny, nezdradzającej się zupełnie się zaradzi. Jesteś napewnobez śniadania. Ja tak
typem, me było to trudem. Gorzej było z jej mę że jeszcze nie jadłam. Zjemy razem...
żem, którego krucze czarne włosy i duży r.os nie
— Nie, moja drega, nie odchodź, mus?.o *•>
pozostawiały żadnych wątpliwości co do jego jak najszybciej wazys/Uo powiedz eć i wracać ci *
przynależności rasowej, oraz z parą staruszków, mch. Nie darowałabym sobie nigdy, gdyby im s >
niemal że niedołężnych. Krystyna i Profesor przy coś stało beze mnie.
szli wówczas całej rodzinie z pomocą: wynajęli im
Namówiona przez Krystynę Ufńadia, jednak,
domek na wsi, o kilka kilometrów za Radością i do stołu i Krystyna patrzyła ze smutkiem, jak
dostarczyli papierów na czysto polskie nazwiska. szybko, niemal chciwie p ła kawę i jadła chich.
Rer.a, jako najmniej podejrzana jeździła do War Była najwidoczniej wygłodniała.
szawy załatwiać różne bieżące sprawy, mąż jej nie
Zrazu bezładnie, po tym coraz spokojniej opo
wychodził od niemal roku za próg mieszkania na wiadała jej, że wczorajszego wieczora przyjecha
li do nich jacyś trzej nieznani jej ludze. MówiH
Krystyna szczerze współczuła Rente, na któ po polaku, choć jeden z rdch pedał się za Niem
rej ramiona zwalił się cały ciężar zabiegania o ca. Oświadczyli, że wiedzą, żc oni nie nazywają
utrzymanie rodziny, czujności ra sprawy bezpie się wcale K<wśęcy, że są żydami i oświadczyli, że
czeństwa, a w dodatku i misja pocieszania męża, jeżeli nie dostaną sumy 10 tysięcy, sprowadzą r.
który wyjątkowo źle znosił nerwowo to nienormal pobliskiego miasteczka gestapo, które prędko się
z nimi załatwi.
ne położenie.
Marzyć nie mogła o takiej sumie. Udało si<*
„... ma jakiś poważny kłopot1* czytała Krysty
na raz jeszcze słowa męża i zamyśliła się nad zaspokoić ich zegarkiem męża i obrączkami ślub
smutnym położeniem Reny, gdy w przedpokoju nymi i odroczyć następne odwiedziny na dwa dir.
Obiecała, że w tym czasie zbierze potrzebną sumę.
ktoś urywanie i nerwowo zadzwonił.
Pobiegła otworzyć i rzeczywiście w progu uj
— Radź mi, co robić, Krystynko — mówiła
rzała Renę. Pierwsze spojrzenie rzucone na twarz z płaczem — muszę ich wszystk eh stamtąd prze
przyjaciółki, przekonało ją, że istotnie coś jej się wieźć gdzie indziej. Nawet, gdybym cudem zdobyła
przytrafiło. Rena, która była zawsze tak starannie taką olbrzymią sumę, nie miałabym już tam chwi
i gustcwr.ie ubrana, teraz miała na sobie jakąś bie li spokoju.
— A le dokąd?
dną lehi ., sukienkę, a jasne włosy, rozrzucone w
— Ten, kto nie zaiznał nigdy w życiu uezuda cał
nieładzie nad czołem. Oczy miała zapłakane, a us
ta drgały jej, jak gdyby miała aię zaraz znowu kowiitej bezdomności dla siebie i bliskich, nie wie,
ile bólu i rozpaczy tkwić może w takim pytaniu.
rozpłakać.
Krystyna uspokajająco położyła Renie rękę
Gdy wyściskana przez Krystynę znalazła się
na fotelu w jadalni, powiedziała szybko, odpowia na ramieniu:
— Poczekaj, niech pomyślę — powiedziała ze
dając na jej pytające spojrzenie:
’v " '•
•— Nie, nic się jeszcze złego nie otało, moja skupieniem.

i,

Dzień pięknych goli i brzydkich łauli

Lublinianka - Garbarnia
;

--:•'... ; ’i

:

1

Bratnld dla w fyd g e k
atrzełiH:
Różyło ■— 2, Rakounkł ł Malinowski
— po i , di* pokonanych: Wójcik,
Popłauftki I C zopczyńtki (z wolnego)
Pisząc przed kilku dniami, że mecz
lublinianka—Garbarnia toczyć
będzie o wysoką stawką — © moral
ny tyktł mistrza Lublina, nie przy
puszczaliśmy nawet, źe takie spotka
nie może odbywać się wśród ordy
narnych ekscesów na boisku.
Wstyd doprawdy, i* znani pił
karze najlepszych drużyn lubelskich
pozwolili sobie na łobuzerskie manie
ry, stawiające pod znakiem zapytania
ich poziom sportowy.
Dlatego stwierdzamy z przykroś
cią: ani Lublinianka ani Garbarnia nie
wykazały wczoraj dyscypliny sporto
wej, któref wymagalibyśmy od najdrużyny Lublina.

Kfo lepszy?
Mecz wczorajszy nie dał odpowie
dzi na to pytanie, Lublinianka zwy"ężyła nieznacznie, ale zasłużenie. Z
ugiej strony jednak Garbarnia wy
stąpiła bez Olejarza, straciła po kil]?u minutach Judyckiego, gdy Lubliniankę zasilił Rakowski.
Mimo porażki Garbarnia dowiodła,
że z wojskowymi może walczyć jak
równy z równym. Niestety, nie była
to równość budująca.
Czarni grali ofiarnie, ale nierówno.
Ponad zwykły poziom wzniósł się
Drożakiewicz, dużo pracował Wicha
ry. Słabiej niż zwykle grali Kurz II,
Król. Młody Gnyp jest obrońcą
~v:iej efektownym, ale skuteczniej-

4:3

(2 : 1)

szym niż niektórzy reprezentanci.
Czapczyński i Pakulski —- rozbijali
ataki przeciwnika nieczysto, co spo
wodowało przykre następstwa.
Gajowiak II pewny w pierwszych
chwilach, po przerwie kiksował, stwa
rzając groźne momenty pod własną
bramką i ustępował tym razem Ko
walskiemu. Pomocnicy Lublinianki
przyzwyczaili nas do lepszej ?ormy.
O ataku Lublinianki można powie
dzieć, źe miewał przebłyski ładnych
kombinacji. Różyło — bardziej niż
zwykle bojowy, ale nie zawsze była
to bojowość utrzymana w granicach
gry fair. Rakowski jeszcze nlerozegr&ny, Malinowski lepszy po przer
wie, Krajewski odwrotnie.

Efektowne bramki
Obydwaj bramkarze mało mają
grzechów na sumieniu. Wszystkie
bramki padły ze strzałów nie do obrony, przynajmniej na naszym bois
ku.
Piękne bramki nie mogły jednak
zatrzeć przykrego wrażenia z jakim
opuszczaliśmy boisko.

Składy drużyn
Garbarnia: Czapczyński
(Puzon)
— Gnyp, Judycki (Czapczyński) —
Król, Pakulski, Kurz I — Wójcik,
Kurz II, Drozakiewicz. Wichary, Po
pławski.
Lublinianka: Skrairiski — Gajo
wiak II, Kowalski — Wójcicki, Cieśliński, Rudnicki — Malinowski, Paprota, Różyło, Rakowski, Krajewski.
Sędziował ob. Machaj.

Przebieg gry czy kronika wypadków
Niewiadomo właściwie, ozy opis
potkania o tytuł moralnego mistrza
u blina należy nazwać przebiegiem
ą‘ry, czy też kroniką wypadków.
Gra zaczyna się cd ataków Garhar
n:, które pewnie likwiduje Gajo
wiak II i Kowalski. Groźny przebój
Pakowskiego.w 5 min. kończy się kor
rc re m . Bije Krajewski, daleki strzał
Wójcickiego broni Czapczyński.
Już w 7 minucie po wyskoku do
órnej piłki Judyokiemu odnawia się
••'tuzja kolana i

stawieniach nogi — jednym słowem,
na niebezpiecznej grze.
Pierwszą bramkę dla Garbami
strzela Wójcik w 33 min.

Bomba Pakulskiego

Po przerwie atak Garbami kończy
się koraerem. Egzekwuje Popławski.
Nieoczekiwana bomba Popławskiego
z 40 metrów przynosi czarnym wy
równanie 2:2.
Walka zaostrza się coraz bardziej.
Różyło idealnie wystawia Malinow
skiego i pada trzecia bramka w 17
Judycki kulejąc —
min. Lublinianka zdejmuje swetry.
Pakulski zderza się z Gnypem i
opuszcza boisko
schodzi. Garbarnia gra w 10-kę.
W obronnych formacjach Garbarni
W 22 min. incydent między Drozaastępuje zmiana. Czapczyński prze kiewiczem i Różyłą omal nie kończy
chodzi na obronę, a posterunek bram- się rękoczynami. Sędzia obydwu usu
<arski obejmuje Puzon.
wa z boiska „na 5 minut."
Różyło i Kurz II marnują dogodne
sytuacje. W 15 min. kombinacja Ró- Węgrzy zawiedli
żylo—Krajewski—Różyło kończy się
celnym strzałem tego ostatniego. LuWinianka prowadzi 1:0.
Mimo pracowitości Drozaldewicza
kontrataki Garbarni me dają rezul
tatu, natomiast Lublinianka zdobywa
KATOWICE, 13.10. (Obsł. w!.). Wielki
drugą bramkę. W 23 min. doirod ko raw ód sprawili 8 tys. widzów zgromadzo
wanie Malinowskiego przejmuje Ra nych w hali katowiickiej pięściarze wę
kowski, przerzuca piłkę do Różyły, gierscy, którzy nie przyjechali na mecz
który główką umieszcza piłkę w siat międzypaństwowy.
ce. Róg dla Garbarni. Zaczyna się
Aby jakoś w ybrnąć z kłopotu, organi

seria brzydkich fauli

tóre cechują graczy obydwu drużyn
ciągną się przez cały mecz.
Kto zaczął? Pozwolimy sobie na
rzypuszczenie, że Pakulski. Zatargi
Pakulskiego i Drozakiewicza z Różyłą i Paprotą, Wójcickiego z Czapczyńskim i innych kończyły się zwy sc u •:
.W w. koguciej Grzywoc* nieznacznie
kle na złośliwych kopnięciach, pod

SKŁADY DRUŻYN
LuNMcmfc* I b :
Wieżyca — WaiUóewfl**, Oodtc — Choi
na. R6feaMA OhandM — MaMsaewsM,
Jeaiemfcl aamtok*, Wmfc, BuwcIwmwwwM.
Gartar#** I b:
B ubom — Zawadrid, flmlatk — K«V*r,
dwiędar, M aolejwała. H — Sawwwyk. K*
Unowsfdk Radka, Ęfj-cwjrtojd, Maeiejewr
Ski 1
żywa i ambitna gra boożyła Mę ae ana<*
n a przewagą LubHnJankJ, dla której bram
ki zdobyli: Wnult — 2, JnsLer^d —i, Sa
wicki — 1 (* karnego) t Burdaanowslul.
N a wyróżnienie aasłużyt Goaśk.
Sedatowat OWriktywnie 1 taktowni* po<l
Momer.
-o O o -

Pozbawione kierowników obydwa
aitaki tracą głowę. Wichary trafia w
słupek. Notujemy brutalny fani Ku
rza U na Skralńskim.
Za chwilę sędzia usuwa Paprotę,
co wcale nie przynosi zaszczytu naj
popularniejszemu sportowcowi Lubli
na.
Dziewięciu przeciw dziewięciu. W
31 min. Rakowski zdobywa bramkę
ręką, czego sędzia słusznie nie uzna
je. Winowajcy odbywszy karę wraca
ją i biorą udział w grze.
W 40 min. Malinowski centruje,
Krajewski główkuje, a główka Ra
kowskiego trafia w lewy róg. 4=2.
Niezawodnym wykonawcą wolnego z
Drugą rocznicę WKS L ublinianka u u rd
16 m. jest Czapczyński. Piłka znaj tygodniem sportow ym , n a który złoży się
duje lukę w „murze graczy”. Piękny szereg im prez sportowych: mecze pił
karskie, zawody bokserskie i lekkoatle
strzał ustala

Swięło Lublinianki

Wynik dnia 4:3
Malinowski zdobywa jeszcze pra
widłową bramkę, której sędzia nie
uznaje.
Ob. Machaj miał wyjątkowo tru
dne zadanie, gdyż niesforność i złoś
liwość graczy przechodziła grani
ce cierpliwości. W ydaje się jednak,
że tak poważną karę, jak usunięcie
z boiska powinno się stosować z wlęk
szą konsekwencją. Piłka nożna to nie
hokej.
Mecz o moralne mistrzostwo Lubli
na był ciężki dla graczy, dla sędzie
go — kłopotliwy, a także niezbyt
wdzięczny dla sprawozdawcy.

W k ró tce
Zaczynamy

tyczne, rozgrywki w siatków kę 1 koszy*
kówkę oraz Bal Sportowy.
Szczegółowy program podam y w jvMfnym z najbliższych num erów „Garety
Lubelskiej*'. Na razie inform ujem y, że
Lubliniance udało się zakontraktow ać
piłkarzy i pięściarzy CKS-n (Częstocho
wa).
W barw ach GKS-u walczyć będą znani
pięściarze: Chudy, pogrom ca Czortka,
który zmierzy się s Choiną, Berg (w.
półśrednia), który będzie przeciwnikiem
Zielińskiego, Strychalskl, Żurawski ! W ar
was.
N ajw ybitniejszym piłkarzem i zara
zem trenerem CKS-u jesf b. reprezenta
cyjny bram karz Polski Krzyik.
■oOo------------

Ring wolny!
sezon

pięściarski

Otwarciem sezonu pięściarskiego bę- jniewątpliwie do ożywienia pięśeiarslwa
dzie ..jubileuszowy** mecz Lublinianki
CKS-ein (Częstochowa). Później czeka nas
seria spotkań o drużynowe mistrzostwo
Okręgu pomiędry Lubliauką, G arbarnią i
Partyzantem .
Powstanie dwóch nowych silnych sekcyj (a poza tym trenuje Unia i zapowia
da swych bokserów Sygnał) przyczyni się

lubelskiego.
Obok pojaw iania aię młodych talentów
daje się zauważyć, że stare „wygi rin
gowe** bynajm niej nie straciły ochoty do
walki i wielu znanych bokserów lubel
skich z lat przedwojennych w tym sezo
nie znowu zjawi się na ringu.
Dziś inform ujem y naszych crylelnlków
0 pięściarzach Partyzanta.

Milicja na ringu
Pięściarze KSMO „Partyzant** tre n u ją | Mimo trudności tak poważnych jak
pod kierunkiem ^nanego boksera lubel- b rak sali i urządzeniam i treningowymi
skiego, mistrza Lublina w wadze półśrc- i odpowiedniej ilości sprzętu, milicjanci
dniej w lalach 1932— 1935 W łodzimierza ćwiczyli bardzo piloic i skompletowali
Budzyńskiego.
sobie pełną ósemkę: w. papierowa: Ko
sowski, w. musza: Bęc, w. kogucia: Okraj
II Józef, w. piórkow a: Dąbek i Iwanicki,
w. Iekka:Okraj I, w. półśrednla: Janicki,
w. śred ria: Budzyński i Tyiueaak, w.
półciężka: KajdaAakl, BuksMUM 1 Macie
jewski V Henryk, w. ciężka: Blem.

Reprezentacja Polski —
z reprezentacją publiczności

zatorzy stworzyli n a prędce „reprezenta
cję publiczności**. W yszukano obecnych
na sali bokserów-widzów i zorganizowa
no walki towarzyskie i reprezentantam i
Polski.
Reprezentacja Polski mecz z publicz
nością ■wygrała wysoko 14:0. Ciekawsze
wyniki przedstaw iają się następująco (rep:
'.ui.ci Polski na pierwszym miej-

Rezerwa Lublinianki
wygrywa z Garbarnią I b
5:0 (2:0)

pokonał twardego Mat locha (Śląsk);
w w. półśrednlej O lejnik w ypunktow ał
Badurę (Śląsk); w m uszej B azaraik wy
grał z Szarym. Now ara zwyciężył przez
techn. k. o. Żbika (Kraków), którem u
pękł łuk brw iow y; w. lekka: Sowiński uzyskał zwycięstwo punktow e n a d Komudą (W arszawa). W reszcie w w. ciężkiej
Szym ura w ygrał > w eteranem boksu ślą
skiego W ocką, m ającym ca sobą 25 lat
kariery ringowej.
Mecu i W ęgram i został przełożony na
następną niedzielę. Należy podkreślić
sportow e zachow anie, aię publiczności,
która r. całym spokojem i zrozumieniem
odniosła się do tru d n ej sytuacji organi
zatorów.

SILNE T AC,» CIĘŻKIE
N ajsilniej obsadzone są wagi ciężkie.
Zobaczymy też, jakie możliwości ma
dziś tiary rutyniarz Budzyński.
Pięściarze „Partyzanta** odznaczają się
n a ogół bojowością i znaczną siłą ciosa.
------ooo------

Ra id motocyklowy
*W czoraj odbył się raid Lubelskiego Klu
bu Motocyklowego, w zbudzając w Lub
linie znaczne zainteresowanie.
Szczegółowe wyniki podamy jutro.
---------oOo--------BRZECHWA
W BARWACH Ł U B U NI ANKI
Chodzą słuchy, że por. Brzechwa, do
skonały obrońca WKS Siedlce, przenosi
się do Lublina, gdzie zasili Lublinianki

Ś t t C T l

Mr. i;

jea tcy , L ku /u iwm^
KINO „APOLLO" wyświetla film p t :
^Podwodny patrol*'. Nadprogram : dodatki
filmowe. Początek ssanaów: godz. 16, 17,
10. W niedziele 1 Awlfta dodatkowy seans
ffodz. 35-4*.

KINO „BAŁTYK" wy*w*«Ua ma tp.:
^Szyrmet Chan". Nadprogram P K F ar 81.

K I T
karbidówki, lampy Milowe, la
tarki, palniki, knoly, szkła do lamp
1 latarek p o l e c a
mm

J. Z w o I i A s k i
Lnhartowcka 17 (flront)

MYDŁO

CUBfeCSIl

2 milj. dla ofiar gradobicia

Motocykl rakietowy

Akcja pomocy zniszczonym gospo
darstwom obejmuje również 21 go
W powiecie lubelskim ponad 1700 spodarstw spalonych w Woli Piasec
gospodarstw zostało dotkniętych w kiej, gm. Piaski i 18 wsi Sługocin,
roku bieżącym klęską gradobicia. gm, Jastków.
Zbiory aa przestrzeni 5300 ha zosta
--------- oOo — —»
ły zniszczone w 90— 100 proc. Na
akcję pomocy przyznano kredyt w
Szkoła Pielęgniarek
wysokości 2 milj. złotych oraz do
W
ojewódzki W ydział Zdrowia u ru c h a 
tacje Urzędu Wojewódzkiego w kwo
cie 200 tysięcy zł. i Wydziału Pow a mia 2-letnią Szkołę Pielęgniarsko Położ
łowego — 100 tys. złotych. Ponadto niczą w Lublinie. Pierws y rok szkole
poszkodowani otrzymali 100 ton o- niowy rozpocznie się w lidop&dzie b. r.
ttrąb, 100 ton zboża i 260 kóp zboża Do Szkoły przyjm uje się kandydatki s
y/ słomie zebrano w terenie. Akcja m ałą m aturą, lub wykształceniem rów no
pomocy trwać będzie do końca zimy.
Będą zberane zboża jare na zasiew rzędnym. Posady po ukończeniu Szkoły
i gotówka. Do chwili obecnej na te zapewnione. Zapisy 1 inform acje w Refe
renie gmin powiatu lubelskiego z do racie Pielęgniarskim , Luft tn, ul. Micha #,
browolnych zbiórek uzyskano 160 ty pokój 2 W godzinach od 19—15-ej co
sięcy złotych
dziennie. Zamiejscowe listownie.

w pow. lubelskim

M y d ł o i p a s t a d o o b u w i a „ J A W A 66

99 S I E W * *

Doskonałej jakości
Do nabycia w każdym sklepie
„JAW A11 Lub. Zakłady Chem. Jan W awrzonek

w znanej jakości
tlo nabycia we wszystkich
sklepach

LUBLIN, P r z em y sło w a 5.

Fabryka:
l.ablin, Przem ysłow a 22

T e le fo n 29-41.

P r z ed sta w icie l: L itw iński. L u b a r t o w s k a 8 te ł. 26-25

3129

T el 36-23.

as a TSi)i)

P R Z E T W Ó R N IA

2964

„ S T A N G A R D“
Lublin, Lubartowska 13.

TeL 40-94.

O d d z ia ł W o j e w ó d z k i w Lu b lin ie
PoUca s własnych składów: cukierki w dużym asortymencie,
drożdże, cukier, kawę zbożowę
k a sz ę , c e b u lę , g ro ch , f a s o l ę
i inne artykuły spożywcze.
S p rz e d a ł hurtow a
C e n y niskie

Telefon 44-60
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E

kolwiek odszkodowań.
B. Częściowego skorzystania
oferty.

Z MATEMATYKI przygoto
do matury. Narutowicza 22
fd ih . 14—U .

N

I

A

m

| | l l A M IL O W K H

DOMY,
nowane
goda"
dyńska

H

plaoe, sprzedaje koncesjo
przedwojenne biuro „Wy
Michałowskiego, Bernar
28, telefon 34-87.
1217

NIERUCHOMOŚCI sprzedaż, po
miary, plany. Mierniczy Przysię
gły Białkowski, Lublin, Sądowa 4.
4938
SZAFY, łóżka oraz inne meble
do sprzedania. Sucha 19 m. 2.
4785
KRAWATY 1 szale stale nowe
wzory. W ytwórnia „Włókno" Łódź
6-go Sierk ia, telefon 171-08. Cenjr fabryczne.
4731

SPRZEDAM dom murowany, wol
LC*LALU na zakład fotograficzny no stojący, połowa już mieszkal
poszukuję (może być piętro, bra na. Lublin, Baayliamówk* Nr. 2a
6111
ma, sklep). Oferty kierować: Lu
blin 1, Skrytka pocztowa 6. 6096
. RADIO- SUPER koncesjonowany
ZAMIENIĘ pokój duży na mały zakład radiotechniczny poleca na
w śródmieściu. Zgłoszenia pod prawę radioodbiorników. Lublin,
„Pokój".
6136
Miła 6, telefon 15-41.
6132

ZAMIENIĘ dwa pokoje, kuchnia,
przedpokój, śródmieście n a pokój DO SPRZEDANIA piękna Wil
czyca 4-miesięczna. Lublin, Itodz kuchnią. Oferty pod „6130".
» 3 0 irafe i H i ,
*131

pn^ilsOw

Porady kosmetyczne — wzory
p r a k t y c z n e g o nrządzenla
wnętrz oraz zapowiedź nowe
go k o n k u r s r naprrod ;mi.

5065
s M ts u ia a a M H H i

...................................................................................... .....
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1 WSZYSCY, którzy u k o ń c z -s z k o
1 ly handlowe za czasów okupacji,
OGŁOSZENIE PRZETARGU
mogą uzyskać m ałą lub dużą ma0 turę handlową, po złożeniu egzaWydział Odbudowy U
jewódzki eg*
L,ubelski<
- mimu z przedmiotów humanistyczsza niniejsnym przetarg
. nych. Kursy, przygotowujące do cniczoroy na wykonanie .
y gzaminu odlbywają się w Glmnar
domu przy ul. Króla ! ___ . zjum im, Vetterów, ul. Bemar■kiego Nr. 69, należącym do Uni . dyóslta 14. Informacje od godz.
16—18.
6062
wersytetu M. C. Skłodowskiej
Lublinie — przeznaczony dla V
IB 5^TO t
kac 4
działu Rolnego Uniwersytetu.
Podkładki przetargowe moi
KRAWIEC przyjmie czeiadnicz, kę, uczennicę, bardzo dobre wa
ru nici. Noworybraa 2 — 15. 5071
)
L O li A 1. E IBIEIStet
zalakowanych kopertach, O tw ar
cle ofert nastapi dnia 26 paździer TECHNIK ; walor poszukuje po
nika br. o godz. 12-tej.
Termin całkowitego wykończę- koju umeblowanego w 6r6d.iite6ciu przy rodzinie, dobrze zapłaci.
ttta robót 20 grudnia b. r.
Wydział Odbudowy zastrzega Wiadomość ul. 6-to Duska 18. O•obie prawo:
wocamia
6126a
li II Z lj l» o w t I

Wiele w tA M w ydi
kulinarny eh.

5127
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UWAGA!

Dział przeróbek, dziecięcy, re
portaże 1 artykuły popularne —
naukowe.

Biuro Kapucyńska 6 — Magazyny Królewska 6

bforMcjc Uklin tkrytk* p«ot*wa 1*5
*"*•
i tMwiaMwaijrtk.
O G Ł O SZENIA

Nowy numer tego najpopul arniejszego tygodnika do nabycia we
wszystkich punktach sprzedaży
prasy codziennie.
4449

Najnotroce modele jesionie.

l u b l in

korespondencyjne Kursy
Księgowości
9079

RZECZPOSPOLITA”

przynosi:

Państwowa Centrala Handlowa

w

JtODI

„ M O D A i ZYCI E
PRAKTYCZNE"

2772

P. C. H.

,

n o w ą g a z e tę

nowy 12-y numer ezasopisma dla kobiet

SUCHARDn
U k irto w ib i l v
17
te le fo n 20-27.

M ln d z ie i r e d a g u j e i c z y la

UWAGA!

pastę do obawia, pastę do podłóg, mydło
do prania, pokost, farby olejn e i Łp.

SKŁA1I KUMSYGIMACYfNY
POLSKO-SZU/AICARSKIEf
fabryki

CAŁY NARÓ D,
CAŁA PO LSK A
o d b u d u je STOLICĘ ącjgruaców

WYROBOW CHEMICZNYCH

poleca swoie wyroby doskonałej jakości

C ZEK O LA D Y i CUKRY
ZNANIJ JAKOŚCI
PO CENACH F A B R Y C Z N Y C H
ooleca-

W Wembley (Anglia) odbędzie się
próbny pokaz nowego motocyklu ra
kietowego, zbudowanego przez prof.
Lowa. Motocykl prowadzić będzie
słynny as wyścigowy Bill Kitchen na
oczach 70.000-go tłumu. Motocykl zao
ipatrzony jest w 4 r^riety o długości
18 cali. Prof. Low oświadczył, że w
przyszłym roku odbędą się wyścigi
motocykli rakietowych, które — jego
zdaniem — będą mogły rozwinąć
szybkość 300 mil na godzinę.
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OGŁOSZENIA

E
OGŁOSZENI*

POSZUKUJĘ ogrodu w dzierżawę. UNIEWAŻNIAM zagubioną, leg i
Wiadomość w Administracji. 6108 tymację służbową, wydaną przez
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
NIERUCHOMOŚCI, sprzedaż, po Wzajemnych w Lublinie na naz6137
miary, plany. Mierniczy Przysię- wtoko Izaaka Stefania.
Pogodziński, Lublin, Krakow- U?*i;.WA:'YIAM zagubioną k a r
39.
6134
tę rejestracyjną wydaną pr..‘*
/. <; i; ii \
RKU Lublin-miasto na nazwisko
Soczewiński Bolesław.
tflEWAżNIAM zagubiony dod osobisty i kartę rejestracyj
na nazwisko Łucjan Rondu da, NA.lSl.yN;.
:/,Y psychogrkolaż Dolny gm. Wilkołaz pow.
darem jasnowidzenia nieomyi
5139
, iowBki.
nds przepowie każdemu Jego wy
EWAżNIAM kennkartę nr darzenia, życiowe. Okreńll dokład
na narwisko Kukla Pranci- nie charakter, kierunek zdolności,
wydaną prze* Zarząd gminy redy, przeznaczenie. Napisać py
1
pnica,
6133
1
tania, załączyć 60 zł. zadatku. Od
,
powiedź za zaliczeniem „Martym"
kartę wydaną w Niemczech na Kraków, skrytka pocztowa 475.
Pierożek.
*129
6072
Redakcja 1 A dministracja Lublin, ul. S Maja 4, teł.:
Redaktor naczelny 83-60. Sekretarz 26-59. Sekretariat
Redakcji 21-08. Redakcja nocna 18-44. Dyrekcja 36-40.
Buchalteria 1 dział ogłoszeń 26-88. Wydz. Organizacyjny
36-38. Kolportaż 35-85. Ekspedycja
25-64.
D rukarnia
25-65. Księgarnia „Czytelnika" 25-87. Rękopisów Redak
cja nie zwraca. Punkty przyjmowania ogłoszeń: 1) Admi
nistracja „Gazety Lubelskiej", r) Księgarnia „Czytelnika"
Krak. Przedni. 5, 3) Druk rn la ul. Zamojska 24, 4) Kiosk
Bychawska 67. Za treAć og\*jzeń red a k cja nie odpowiada
Drukarnia n r 1 Spółdz. Wyd. „Czytelnik" w Lublinie
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