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Czwarta Republika
Wyniki referendum oznacza
ją, że Czwarta Republika Francu
ska jesb iuż faktem. Ustrój Trze
ciej Republiki, obciążanej odpo
wiedzialnością za aferę Stawis
kiego, politykę nieinterwencji
podczas wojny domowej w Hisz
panii, układ monachijski i za kię
skę w czerwcu 1940 r. — został
zlikwidowany.
Nowa konstytucja została przy
jęta nieznaczną większością. Zło
żyło się na to wiele przyczyn. Z
trzech partii, które formalnie
popierały projekt nowej konsty
tucji, partia republikańsko - lu
dowa (MRP) uległa częściowo
wpływom zwolenników de Gaulle'a. W ostatnich dniach przed
głosowaniem MRP nawoływała
wprawdzie do głosowania za pro
jektem, lecz równocześnie nie
kryła się ona z tym, że uważa
projekt konstytucji za wadliwy.
Publicyści i mówcy MRP dawali
do zrozumienia, że uważają no
wą konstytucję za tymczasową i
sugerowali konieczność wprowa
dzenia pewnych nowel do kon
stytucji w najbliższej przyszłoś
ci. Wywarło to wpływ na ilość
głosujących. Wielu zwolenników
MRP wolało wstrzymać się od
głosowania.
Również w koloniach francus
kich, gdzie prym wodzą warstwy
kolonizatorów, większość wypo
wiedziała się przeciwko projek
towi konstytucji. Nowa konstytu
cja bowiem zabezpiecza koloniom
i ludności tubylczej większe pra
wa niż dawna konstytucja.
W związku z przyjęciem kon
stytucji odbędą się dnia 10 listo
pada wybory do obu izb parla
mentu francuskiego, którego ka
dencja potrwa 5 lat.
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DEM OKRATYCZNE

PRAWDA W OCZY

PARYŻ, 15. 10. — Podczas oma
wiania projektu traktatu z Finlandią
delegaci radzieccy wystąpili przeciw
ko wnioskowi amerykańskiemu, doma
gającemu się redukcji odszkodowań,
które ma zapłacić Finlandia Związ
kowi Radzieckiemu z 300 milj. dola
rów na 200 milj, dolarów. Delegat
Białorusi oświadczył, że USA są
wspaniałomyślne kosztem Związku
Radzieckiego.
Minister Mołotow stwierdził, iż od
początku trwania konferencji pewna
grupa państw dążyła do narzucenia
swej woli innym państwom. Niesłu
szne zasady głosowania spowodowa
ły, że państwa nie zainteresowane

Mołotow przemawia
Traktat z Finlandią
Koniec konferencji
bezpośrednio w pewnych sprawach
mogły przegłosować państwa żywot
nie zainteresowane w danej kwestii,
(tak np. Indie uporczywie dążyły
do rozwiązania sprawy — Dunaju).
Delegacja radziecka konsekwentnie
trzymała się decyzji Wielkiej Czwór
ki, ale trzej inni partnerzy n!-e wyka

Dziś - egzekucja

NORYMBERGA, 15.10. (PAP). 11 skiucańców norym berskich, którzy w dn:u
jutrzejszym m ają zawisnąć na szubienicy, wyraziło przekonanie, że H itler na pe
wno już nie żyje. W sprawie tej złożyli oni krótkie deklaracje. Strcicher złożył
na ten tem at nieco dłuższe oświadczenie, mówiąc, że ponieważ H itler oddał s!ę
zapam iętale karierze absolutnego dyktatora Rzeszy narodow o-socjalistycznej —
śmierć była dla niego dużo lepszym wyjściem niż znalezienie się w ręku alian
tów.
Dotychczas nie wiadomo, czy skazańców poinform ow ano o wyznaczeniu urzędowej daty egzekucji na 16 października.
Egzekucję m a sfotografować jeden tylko fotograf t ram ienia wojsk am ery
kańskich. Nic wiadomo jeszcze, czy zbrodniarze niemieccy zostaną straceni w sa
mym wiezieniu, czy też w okolicach m iasta lub w jakim ś innym punkcie strefy
am erykańskiej. Nazwiska kata i jego po mocników utrzym yw ane są w ścisłej ta
jemnicy. Ośmiu dziennikarzy, reprezentujących cztery wielkie m ocarstwa, a do
PRAGA, 15.10. P rzed N adzwyczajnym
puszczonych do asystow ania przy egzek ucji, opuści ..obóz" prasowy w N orym 
Trybunałem Lndowym w PiJm ie w Cze
berdze na pewien czas przed egzekucją w wozach służby bezpieczeństwa norym 
chach stanie w najbliższych dniach John
berskiego pałacu sprawiedliwości.

Zaufany Hitlera

Goudenhove-Cardargi, obyw atel niemlecKi,
Od tej chwili aż do zakończenia egze
urodzony w Tokio, k tó ry był zaufanym
H itlera, 1 k tó ry 'esacze przed an ęk sją ziein^ kucji nie wolno im będzie kom unikow ać
czeskich do Rzeszy, fb ansow ał ru ch hitle się ze światem zewnętrznym. D ziennika
rzom pozwolono na zabranie maszyn do
rowski i he^łednowski w O lechach. -

zali tej samej konsekwencji i zmieni
li swe stanowisko w szeregu ważnych
spraw, jak np. w sprawie Triestu.
Przyjęto szereg klauzul, sprzecznych
z zasadami demokratycznymi wbrew
decyzjom Rady. Wielka Brytana,
USA i Francja nie dotrzymały w tej
sprawie powz'ętych zobowiązań.

Min. Mołotow porusza sprawę gra
nicy grecko-bułgarskiej. Delegat bry
tyjski, który na Radzie Czterech Mi
nistrów głosował za projektowaną
granicą, na konferencji stanął na cze
le przeciwstawiających się odnośnym
postanowieniom traktatowym. Głoso
wanie w sprawie granicy greckobułgarskiej (pozostawienie w zawie
szeniu ewentualnych poprawek gra
nicznych) było błędem politycznym,
który się stać może powodem wiel
kich kłopotów.
Delegat amerykański starał się gło
sować pierwszy we wszystkich spra
wach. W ślad za nim szło zawsze
12— 13 przedstawicieli innych państw.
Grupa ta dążyła do przeforsowania
pewnej decyzji, niezależne od tego,
czy decyzja była słuszna, czy n!e...
*

*

*

Przyjęto traktat z Finlandią. Zwy
kłą większością przyjęto artykuł do
tyczący odszkodowań finlandzkich na
rzecz ZSE.R (poprawka amerykań
ska .żądająca redukcji z 300 do 200
milj. dolarów, n e została poddana
pod głosowarie, gdyż była zgłoszona
po terminie).

Bomby atomowe nie na eksport
WASZYNGTON, 15.10. (PAP) — dził on, że Stany Zjednoczone nie wy

pisania, ate nie będą oni mogli przeka
Rzecznik Białego Domu określił ja siały żadnej bomby atomowej do
zywać nigdzie sw jch spraw ozdań zanim ko absolutnie fałszywe pogłoski, ja Wielkiej Brytanii lub do krajów za
egzekucja nic zostanie zupełnie zakoń koby bomby atomowe wywieziono z jętych przez amerykańskie siły zbroj
PARYŻ, 15.10. A gencja F ran ce Presse
czona.
terytorium St. Zjednoczonych. Stwier ne. Jedyne bomby atomowe wysiane

Zaprzestać ognia!

donosi z Batawii, ia n a mocy układu holm
derako-brytyjslŁO-Indonezyjskiego postanowiono dać sygnał „zaprzestać ognia" o g.
16.30 czasu miejscowego, przeryw a j<jc w
ten sposób działania wojenne.

Głód w Indiach
LONDYN, 15.10. A gencja R eu tera do
nosi z Kfdkutir, £? wobec pow ażnych nie
pokojów w Bongtdu wezwano ta m silne
oddziały policji. N a w ielkim obszarze uzbrojone tłu m y nap ad ają n a wsie, grabią
1 morduj;}.. Rozruchy te pozostają w zwlą.3ku z klęską, głodu.

Rząd Burmy oddaje
NOWY JORK, 15.10. J a k komunikuje
tutejsze radio, rząd B urm y postanow ił
zwrócić Ind:>chinom francuskim 4 sapom e
prowincje graniczne. Z Bangkoku nie n a 
deszły jeszcze potw ierdzenia te j wiadomo
ści.

D
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Proces NSZ.
Łapownicy pod kluczem.
Olimpiada Wojska Polskiego.
Lublin via Radio.
O zniżkę cen.

ze St. Zjednoczonych — oznajmił
rzecznik Białego Domu — to były
bomby zużytkowane do eksperymen
tów na at-^u B'kini oraz bomby zrzu
cone na li.ro :iaiQ i Nagatr.ki pod
LONDYN, 15.10. (API). — Radio ma dostarczyć bawełnę, węgiel i inne czas wojny z Japonią.
frankfurckie donosi, że strefy: ame artykuły potrzebne do uruchomienia
------- ooo------rykańska i sowiecka zawarły układ fabryk w amerykańskiej strefie ohandlowy w Berlinie. Strefa sowiecka kupacyjnej. Towary wyprodukowa
„Samodzielna"
odpowiedź
ne z tych surowców będą odesłane do
strefy sowieckiej. Również między
MOSKWA, 15.10. — Agencja Tass,
strefą amerykańską i Belgią zawarto powołując się na Reutera donosi, ze
Dnia 14 października rb. objął układ, na podstawie którego Belgia Turcja przygotowała odpowiedź na
urzędowanie noyomianowany wi będzie wysyłała surową bawełnę do notę radziecką w sprawie Dardaneli.
Nota ta przed
wręczeniem jej w
ceminister sprawiedliwości ob. Ta tej strefy dla przeróbki.
Moskwie
została
przesłana
rządowi
deusz Rek.
brytyjskiemu i rządowi amerykańskie
---------- oo»
mu do przejrzenia. Wobec tego ko
mentator agencji Tass kwestionuje
samodzielność odpowiedzi Turcji.
— ....— oOo

Międzysłrefowa umowa handlowa

W icem in. Rek
objął urzędowanie

Ważne dla kupców

WARSZAWA. 15, 10. (API). Każdy kupiec rozpoczynający pro
wadzenie przedsiębiorstwa handl owego w myśl rozporządzenia o pra
wie przemysłowym (art. 7) obowiązany jest donieść o tym władzy
przemysłowej i uzyskać potwier dzenie zgłoszenia.
W szyscy kupcy, którzy prowacką przedsiębiorstwa handlowe, a
dotychczas nie, uzyskali takiego „Potwierdzenia zgłoszenia" muszą
we własnym interesie je uzyskać w najbliższym czasie. Zaniedbanie
tego obowiązku może spowodować niekorzystne dla kupców dalekoidące konsekwencje.

-oOo-

Karła Handlowa ONZ
LONDYN, 15. 10. 15 października
zbiorą się w Londynie rzeczoznawcy
Narodów Zjednoczonych, którzy prze
studiują możliwości zredagowania
„Międzynarodowej Karty Handlo
wej". Projekt takiej karty zostan:c
przedłożony do zbadania zaiwteresowa nvin r*a«Wj»»
-i •— r -
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Niespodzianki
polityczne?
Zbliżające sit wybory bardzo ożywiły
działalność
stronnictw
politycznych.
Szczególną ruchliwość objawiają ngrupo
wania chłopskie, nie dziwnego — decy
zja P8Ł pójśela'do wyborów osobno apm
wiła, ie na wsi walka -wyborcza będzie
uajostrrrjsaa. W niedzielę 27 paździer
nika będą obradować jednocześnie:
pierwszy Kongres PSL „Nowego Wyzwo
lenia" i Naczelny Komitet Wykonawczy
Stronnictwa Lądowego. „Chłopska nledziela“ zadecyduje, czy rucb ludowy
skonsoliduje się, czy te* ulegnie dalszemu podziałowi.
PSL „Nowe Wyzwolenie”, to grupa
działaczy, którzy wyszedłszy a szeregów
Stronnictwa Ludowego we wrześniu 1945
roku, po paru międlicach znaleźli się w
PSL. Jednak różnice ideowe, a przede
wszystkim różnice taktyki partyjnej
zmusiły ich do wystąpienia z PSL-u i ntworzcnla własnej grupy. Obecny Kon
gres zadecyduje, czy „Nowe Wyzwole
nie" pozostanie nadal klubem polłtycznym, czy też przekształci się w stronnic
two, eo zremtą napotyka na trudności
wobec uchwały Prezydium KRN, że ale
będzie więcej legalizować nowych stron
nictw politycznych. Ryłoby to już trzecie
stronnictwo chłopskie. Wśród działaczy
„Nowego Wyzwolenia" Istnieje również
silna tendencja ponownego porozumie
nia się ze Stronnictwem Ludowym. Kie
runek te* podobno reprezentują pano
wie: Rek i Drzewiecki.
Jednocześnie obradować będzie NKW
Stronnictwa Lodowego. Poweźmie ono w
myśl postanowień Kongresu a dnia 13
stycznia br. ostateczną decyzję w spra
wie wyborów. Uchwala utworzenia współ
nego bloku z Innymi stronnictwami
PKWN-n jest całkowicie pewna, nato
miast polityka personalna nie została
dotychczas ustalona. W kołach zbliżo
nych do Stronnictwa Ludowego mówi się
o dużych zmianach.
W czasie obrad prezes Klubu Powlskiego, min. Kowalski wygłosi referat za
sadniczy „O sytuacji politycznej w Pol*ee“, a sekretarz generalny p. Korzycld
złoży sprawozdanie t działalności i roz
woju Stronnictwa Ludowego. Pozycja se
kretarza generalnego uległa ostatnio dal
szemu wzmocnieniu. Obrady Stronnictwa
Ludowego budzą duże zaciekawienie
„Nowym Wyzwoleniu". Różnice Ideowe
są bardzo drobne, a różnice personalni
pr:-,y wzajemnym zaufaniu i dobrej woH
•tron dałyby się uzgodnić. Kto wie, e*y
te dwa kongresy nie zakończą się w je
dnej sali?
Obrady Stronnictwa Lodowego wzbu
dzają duże zainteresowanie wśród dzia
łaczy PSL-u, szczególnie w Jego umiar
kowanym skrzydle, niezadowolonym
polityk! p. Mikołajczyka, dążącego «'o
stawiania sytuacji na „ostrzu noża". Wie
lu działaczy PSL uważa, że należy roz
ładować atmosferę polityczną w Polsce.
Jako takie rozładowanie widzieliby chęt
nie zaprzestanie walkt między parlLrui
chłopskimi i porozumienie w yborne. Po
dobno ostatnio kontakty osobiste pomię
dzy niektórymi daiałaezami oba stron
nictw m ocznic się pogłębiły. Pod tym
więc względem obrady Stronnictwa Lo
dowego mogą przynieść sensację polity
czną pierwszorzędnej wagi.
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Wielka Czwórka
PARYŻ, 15.10. Na posiedzeniu m ini
strów spraw zagranicznych W ielkiej
Czwórki przew odniczył brytyjski m ini
ster spraw zagranicznych Bewsn. Posta
now iono zebrać się ponownie w Nowym
Jo rk u dnia 4 listopada i odbyć wstępną
dyskusję nad zagadnieniem Niemiec
przed pow rotem do Europy. Przed roz
poczęciem dyskusji nad zagadnieniem
Niemiec, m inistrow ie W ielkiej Czwórki
zakończą swe prace nad ostatecznym opracow aniem traktatów pokojowych z
satelitam i Rzeszy.

d sil się x tym poglądem , w ysunął je d n ak
propozycję, aby wstępne d y sk u sje odbyć

4.XI dyskusja nad za
gadnieniem N iem iec

w Nowym Jork*. Tam też nastąpi o k re
śleni* czasu i miejsca, w k ló ry n i Badał
będzie rozpatrywane zagadnienie niom iec
kie.

Zarówno radziecki miniser spraw za
granicznych Mołotow, jak i przedstaw i
ciel F rancji m inister Bidault, podkreślili,
iż ze względów technicznych szczegóło
wa dyskusja n a d sprawą Niemiec pow in
na się odbyć raczej w Europie niż w No
wym Jorku. Sekretarz stanu By m es zgo-

UNRRA zaczyna nas żegnać
WARSZAWA 15. 10. fAPI). Za
nim w związku z rozpoczynającą się
likwidacją Misji UNRRA w Polsce
jej zagraniczni pracownicy zaczną
się stopniowo rozjeżdżać do swych
krajów, personel cudzoziemski Misji
zaprosił polski personel na pożegnal
ny obiad, który odbył się w sdbotę
wieczorem w salach Hotelu Europej
skiego. 300 osób, pochodzących z 15
krajów świata zasiadło przy stołach,
aby zacieśnić na terenie towarzyskim
węzły ,które łączą ich od przeszło
roku w międzynarodowej współpracy
nad pomocą w zacieraniu śladów
wojny.
Upominki w formie szpilek z her
bem Warszawy, wręczone zagranicz
nym gościom, były okazją, do której
Szef Misji Brygadier Drury nawiązał
w swym bardzo serdecznym przemó
wieniu, dając wyraz swym osobistym
i zagranicznego personelu uczuciom
dla Polski, W odpowiedzi otrzymał

zapewnienie, że pomoc i narzędzia
pracy, dostarczone Polsce
przez
UNRRA zostaną wszechstronnie wy
zyskane dla odbudowy kraju.
Wśród koleżeńskiego i serdeczne
go nastroju zebranie przeciągnęło
się do późnej godziny.

Zastępcy ministrów spraw zagranicz
nych pozostają w Paryżu praw dopodob
nie do 27 października, aby wygładzić
teksty traktatów pokojowych przed ostatecznym ich zatwierdzeniem przez minisrów spraw zagranicznych. Po zakoń
czeniu tej pracy udadzą się oni do No
wego Jorku.
Radziecki wicem inister spraw zagra tu
cznych W yszyński udał się na posiedze
nie w gmachu francuskiego minister*
stwa spraw zagranicznych wprost z lot
niska, na które przybył z Moskwy na pół
godziny przed rozpoczęciem ohrad konfe
rencji.
M inister Bidault zaznaczył, że na pierw
szym posiedzeniu konferencji m inistrów
spraw zagranicznych w Nowym Jorku
zastępować go będzie Coure de Murvillft.

-oOo------------

Angielska broń dla Grecji

LONDYN, 15.10. Odpowiadając na in
terpelację w sprawie brytyjskich dostaw
bronj dla rządu greckiego, wicem inister
spraw zagranicznych m jr Mayhew oświad
czył w poniedziałek w Izbie Gmin: „W
październiku 1®39 r. rząd brytyjski zo
bowiązał się dostarczyć bezpłatnie do
datkowe wyposażenie dla arm k i żan
dannerii greckiej w artości około 11 m i
lionów funtów szterlingów. W owym cza
sie sądzono, fe od 1 stycznia 1946 r.
rząd grecki będzie mógł sam utrzym ać
swe siły zbrojne. Stało się jednak fa-ooo-

sne, że rząd grecki nie jest w stanie lego
uczynić. Wobec tego rząd brytyjski zgo
dził się kilka mie»ięcy temu na ponie
sienie części kosztów aż do 31 marca
1947 r. Nia sporządzono kosztorysu ini
umowy w »ej aprawie. Ostatnio rz-ąd grjc
ki zaproponow ał W ielkiej Brytanii, aby
ze względów na pogorszenie się sytua
cji w Grecji rząd brytyjski podwyższył
obiecane dostawy broni. Gabinet brytyj
ski obecnie rozpatruje tę propozycję",
Członek Partii Pracy zapytał, czy dla
usunięcia obaw sojuszników rząd b ry 
tyjski może dać zapewnienie, że broń
będzie użyła tylko dla uzbrojenia armii
Koniec sensacyjnych pogłosek
greckiej, nie zaś dla band w celach wal
ki z przeciwnikami politycznymi.
Członek Partii Pracy Austin stwierdził,
źe gdyby rząd grecki był bardziej de
MOSKWA, 15.10. Agencja Tass dono?1 niki szwedzkie opublikowały kom unikat mokratyczny, nie zaistniałaby koniecz
ze Sztokholmu, źe od dłuższego czasu v m inisterstwa ohrony w tej sprawie. Ko ność dostarczania mu broni.
--------- o o o --------związku z po.awieniem się nad Szwecją m unikat stwierdza, że w większości wy
„tajem niczych rakiet", czy „pocisków padków te tajemnicze pociski — to po
świetlistych1*, rozpowszechniano n ajroz prostu meteory. Według danych obser
m aitsze wiadomości co do natury i po watoriów astronomicznych alarm ujące
chodzenia tych zjawisk. Ostatnio dzień- pogłoski wywołane zostały „prawdziwym
LONDYN, 15.10. W potnied/Jałek wywie
deszczem meteorów i m eteorytów" jak ^ ziono sam olotem z lo tn ik * pod Londynem
spadł w lipcu i sierpniu n a Szwecję. Mi b. m arszałka lotnictw a niemieckiego Ke*nisterstwo obrony stwierdza, że na 1 000 selringa do Niemiec. B. m arszałek znajdo
doniesień o „rakietach14 w 800 w ypad wał się dotychczas w Anglii jatko jeniec
kach udało się ustalić, iż chodziło tu o wojenny.
LONDYN, 15. 10. — Agencja Reu
zjawiska niebieskie. W komunikacie
tera donosi, że rząd bryły jaki wyśle
przedstawione są wyniki poszukiwań, po
do Havru krążownik „Dido", na po
wziętych dla odnalezienia
rzekomych
kładzie którego minister spraw zagra „pocisków".
W
wielu
wypadkach
nicznych ZSRR, Mołotow, uda się we
NORYMBERGA, 15.10. Władze amery'znaleziono
rzeczywiście
żużle,
jed
wtorek popoł. do Southampłon. W nakże nic nie wskazuje na to, aby były i kańskie podały do wiadomości, Ae były
Southampton minister Mołotow wsią to szczątki jakichś pocisków. Omawia ją c jprezydent policji w Gdańsku gen. SS W aldzie na transatlantyk ,,Queen Elisakom unikat m inisterstw a obrony dziennik te r von Stein zostanie w ydeny władzom
beth", który wyrusza do Stanów Zje „Ny Dag" stwierdza, źe rozwiało ono le polskim. Również zosta-nie wydany Polsce
dnoczonych w środę, tak, że minister gendę rakietową. Przeprow adzone p ra b. kom endant oboau w Oświęcimiu Liebe
Mołotow zdąży przybyć na otwarcie ce badawcze dowodzą niezbicie, że cho heintschel.
sesji Zgromadzenia Generalnego ONZ dziło o meteory.

Meteory a nie rakiety

Kesselring odstawiony
do Niemiec

Min. Mołoiow
na ,rQueen Ełisabełh"

Von Stein
i Liebeheintschel

23 października.
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Koniec powstania w Iranie

odbytej koufereuoji z rządem irańskim
w sprawie rokowań, które prow adzone
są obecnie z wodzem zbuntowanych szc;:e
pów ipołndniowo-irańskich Nasirem Quaszori. Według inform acji dziennika „Ettelant" generał Sahedi otrzym ał nowe in
-o o oS trukcje i ma uczestniczyć w rokow a
niach, które prowadzi z ram ienia rządu
gubernator generalny prow incji Kars,
Ahir Hamayun Bu&zedi. W Teheranie pa
BELGRAD, 15.10. Korespondent agen w lokalach organizacji antyfaszystow 
nuje
przekonanie, że Nazir Quaszori po
cji T anjug donosi z T riestu, że w ciągu skich w okręgu Bej, 8 bm. policja do
zbombardowaniu oddziałów
powstań
konała
tam
rewizji
w
lokalu
okręgowego
ostatnich miesięcy policja sojusznicza
czych
przez
samoloty
irańskie
pod Szidokonała licznych aresztow ań aa tyfaszy kom itetu Unii i w domu sekretarza ko* raz, pragnąłby jak najprędzej z a w r z e ć
'nitetu.
F
airyści
włoscy
napadają
osta
stów w dolinie Kola. Został aresztowany
porozumienie i rządem. W edług wiado
m. in. sekretarz miejscowego kom itetu tnio n a ulicach Gorycji na Słoweńców ! mości, które nadeszły do Teheranu,
słowiańsko-włoskiej ur ii antyfaszystow  antyfaszystów- W Gorycji dokonano wła szczep Gasquais zam ierza poddać
się
skiej w Bekin. Policja dokonała również m ania do lokatu Unii antyfas/yslow ik.ej |w ładzom centralnym.
w ciągu ostatnich dni licłuych rewizji i po wtemMowsniu podpalono #o.
LONDYN, 16.10. Agencja Reutera do
nosi r Teheranu, że dowódca wojsk rządowych w południow ej prow incji ira ń 
skiej Sziraz generał Sahedi opuścił w nie
dzielę T eheran udając się do Sziraz y o

Faszyści w Trieście cieszą się

Bevin złoży
oświadczenie

LONDYN, 15.10. Brytyjski wiceminister
s : aw zagranicznych m jr Mayherw oświad
czył w Izbie Grota, 1* rząd brytyjski ostatn io porozumiewał »i; w spraw ie Dardaneli z rządom radzieckim 1 tureckim . W
ciągu debaty w przysałym tygodniu min.
Bevin słoży oświadczenie w Izbie Gmin eo
do stanow iska rządu brytyjskiego w sprawie cieśnin.

Min. Massaryk
w Londynie
PARYŻ, 15.10. M inister spraw zagrani
cznych Czechosłowacji M assaryk udał się
z P ary ża io Londynu w celu odbycia n a 
mów z b ry ty jsk im m inistrem spraw zagra
nicznych BevLnem oraz pełniącym obowiąz
ki austriackiego m inistra spraw zagrani

cznych drem Gruberem,

«*. n

iią
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^Zagrażał poważnie li"inuś ■Bńr»-“
Przed sądem staje oskarżony TaJensz Niezabitowski pseud. „Lu
bicz”, który przyznaje się do przyna
leżności do NSZ aż do m-ca czerw
ca 1945 roku, przyznaje się również
do otrzymania od swego zwierzchni
ka pseudo „01bromski“ rozkazu wy
konania wyroku śmierci na Wallisie,
(członka NSZ, który przeszedł do
PALu, czego jednakże nie spełnił. Nie
zabitowski nie przeczy, że współu
czestniczył w organizowaniu dwóch
napadów, ale odżegnuje »ię od czyn
nego w nich udziału.
W rniesią
cach marcu i
kwietniu ub.
roku oskarżo
ny kontakto
wał się z kpt. Sokołowskim, który
przydzielił go do Akcji Specjalnej.
Zapoznano go z zadaniami Akcji Spe
cjalnej, które polegać miały na „zdo
bywaniu funduszów dla celów organi
zacyjnych”, Bliżej poinformował Nie
zabitowskiego o wyznaczonym mu za
kresie działania „Ólbromski” i wypła
cił mu 6 tysięcy złotych, które służyć
miały dla celów przygotowawczych
!o właściwej akcji.
„Olbromski" przysłał mu przez łą«. ititiczkę „Teresę" dwa pistolety „Pa
rabellum 7” Po otrzymaniu broni, oskarżcny wespół z „Sowińskim” spot
kał się z „Olbromskim”, który wyNł im rozkaz zastrzelenia Wallisa.
Indagowany przez Sąd odnośnie o*
■joby tego człowtieka, skazanego na
śmierć przez NSZ, Niezabitowski w y 
jaśnia, że byt to były członek Narorowych Sił Zbrojnych, który przejść
miał następnie do PAL-u, gdzie do
służyć się miał rangi pułkownika. O s
karżony przypuszcza, że Wałłis zatirażał poważnie komuś u góry tej or
ganizacji. Jednakże oskarżony zasta
nowi 1 się nad zamierzonym czynem i

Co było w c jz & c g ą ' ?
( M Y , zuttępca gubernatora sti-aly am erykańskiej w Niemczech oświadeayl, ie je»t przekonany o dobrej woli
władz radzieckich ■otraz o ich chęci bliż
szej współpracy z W B rytanią i USA na
terenie b. Rzeszy.
POLSKA MISJA WOJSKOWA w Berli
nie wystosowała do Sojuszniczej Bady
Kontroli notę protestacyjną w rw iąźku z
antypolskim wystąpieniem przewodniczą
cego socjal-deniokratyćznej partii w Ber
linie, F ranka Neumanna.
HENRY- WALLACE objął redakcję a
mery kańskiego tygodnika postęjKtwego
.New Republik*1.
DO BERLINA PRZYBYŁ dyirektor Biu
ra Odbudowy Gospodarczej w USA w
celu zbadania możliwości handlu zagra
nicznego Niemiec.
STANY ZJEDNOCZONE /.wróciły sit;
do Związku Radzieckiego / prośbą o prsy
stąpienie do omówienia likw idacji należ
iMiści »a pomoc am erykańską (udzielo
ną na podstawie ustawy o dzierżawie
i wypożyczeniu m ateriału wojennego).
KONFERENCJA PARYSKA poleciła
rządowi węgierskiemu wszczęcie bezpo
średnich rokow ań z Czechosłowacją w
spirawiie przesiedlenia 20 tys. Węgrów i
Czechosłowacji.
WE FRANCJI większość wypowiedzia
ła się za nową konstytucją.
PORTUGALSKA PARTIA DEMOKRA
TYCZNA zwróciła się z apelem do Na
rodów Zjednoczonych, aby nie przy j
mowały Portugalii w skład ONZ, dopóki
«r Portugalii rządzi d yktatura faszystów

Piąty dzień procesu N S Z
powziął postanowienie niespełnienia
rozkazu. Również odmownie miał os
karżony odpowiedzieć na zapropono
wany mu udział w napadzie na kasje
ra kolejowego na Dworcu Wschód
nim w Warszawie.
Następne
zlecenie,
jakie
Plany napa
otrzymał Nie
dów na ju
zabitowsiki, po
bilerów
legało na za
mordowaniu b.
członka Narodowych Sił Zbrojnych,
który przeszedł do PAL-u. Oskarżo
ny utrzymuje, że odmówił wykonania
i tego rozkazu; wyjaśnia natomiast,
że wziął udział w planowanym przez
organizację napadzie na pewnego ju
bilera, mieszkającego w Otwocku. Ósskarżony wespół z czterema innymi
członkami NSZ-tu udał się do Otwoc
ka, gdzie jednak do planowanego na
padu nie doszło.
Niezabitowski opowiada następnie
Sądowi o napadzie na jubilera Burga
przy ulicy Krucze' Napastnicy uda
li się razem z Niezabitowskim do mie
szkania Burga, ale sam oskarżony,

ponieważ znał ofiarę planowanego
napadu, pozostał w mroku klatki
schodowej, by nie zostać rozpozna
nym. Napastnicy zostali wyprowadzę
ni w pole przez Burga i do napadu
nie doszło.
Sąd powraca jeszcze do roli NSZ
w czasie okupacji. Niezabitowski
twierdzi stanowczo, że — jeżeli nie
liczyć powstania — to w walkach z
Niemcami nie brał udziału, gdyż —
jak mówi — NSZ nie organizowało
żadnych akcji przeciwko Niemcom.
To oświadczenie oskarżonego, odpośnie ustosunkowania Narodowych Sił
Zbrojnych do walki z niemieckim okupantem, zostało już wcześniej po
twierdzone w toku przewodu sądowe
go przez oskarżonego Kuchcińskiego.
Po zełvnaniach oskarż.
Łączniczka
Niezabitowsinspektora
kiego przed są
„W schód"
dem staje Zo
lla Szwochowa, osk, o przynależność do NSZ i
pełnienie ?ankcji łączniczki inspek
toratu „Wschód” oraz o utrzymywa

nie lokalu kontaktowego przy ulicy
Koszykowej 69 m 3
Oskarżona do winy się nie przyzna
je i wyjaśnia, że w końcu czerwca
1945 roku wynajęła pokój w' swfl m
mieszkaniu oskarżonemu Ostromęckiemu, który przedstawił się jej ja
ko Mirski. Oskarżana zgodziła s'ę na
propozycję Ostromęckiego, aby za wy
nagrodzeniem w czasie jego neobecności załatwić przybywających doń
interesantów przez udzielanie infor
macji, gdzie w danej chwili Ostromęcki się znajduje. Za czynności te otrzymała oskarżona dwa razy po 2
tysiące złotych. W dalszym c ągu
zeznań oskarżona twierdzi, że nie
wiedziała o konspiracyjnej działal
ności Ostromęckiego i przychodzą
cych do niego łączniczek. Pó pew
nym czasie zaś, gdy zorientowała się,
że ich działalność nosi charakter ro
boty konspiracyjnej, w ostatnich
dniach sierpnia za pośrednictwem
„Basi” (Kobierzyckiej)
wymówiła
Ostromęckiemu mieszkanie. Tym n.emniej oskarżona przyznaje się do otrzymania drugiej raty za swe usłu
gi oddane Ostromęckiemu we wrześ
niu, t. zn. już po wymówieniu mie
szkania.

Zaw ędrow ali łapow nicy
Fakt aresztowania dwóch pracowni
w wyniku działalności Nadzwy- z k o t l l i s j l l o k a l o H C * ]
czajnei Komisii do Walki z Naduży- | ,
i_ i
| ____ a___ _______ ** ków lubelskiej Komisji Lokalowej,
wśród których jeden zajmował wyso
cłami, w Lublinie, zostali aresztowa
kie i odpowiedzialne stanowisko za
ni w dniu 12 bm.: Adolf Lewandow
ski, wice-przewodniczący Komisji nia decydowała nie słuszność żądań stępcy przewodniczącego, świadczy o
Lokalowej, o'" arJony z artykułu 290 i praw petentów, lecz ich sytuacja tymi iż występując z krytyką dzia
par. 2 K, K. i \>zymon Kużma, ławnik materialna i możność poparcia swych łalności Komisji mieliśmy zupełną
Wydziału Kwaterunkowego w Lubli argumentów i roszczeń brzęczącymi słuszność. Niewątpliwie te pierwsze
aresztowania, które są wyn k enj
nie, pociągnięty do odpowiedzialnoś a raczej szeleszczącymi dowodami.
prac Nadzwyczajnej Komisji do Wal
ci karnej z art. 290 par. 1 K.K. Obaj
Nadużycia te tyczyły się nie tylko ki z Nadużyciami, pociągną za scbą
zatrzymani przyjmowali łapówki, od
których uzależniali przydziały mie niższych urzędników-kontrolerów, ale następne. Jest rzeczą konieczną i le
cały aparat Komisji był zarażony ła żącą w interesie nas wszystkich, że
szkań.
Lewandowski, zaproszony na oh&d pownictwem tak, iż zaistniała koniecz by jak największa ilość osobników,
przez jednego z interesantów, powie ność wszczęcia energicznych kroków którzy z całą świadomością działali
dział, że to jest nie wystarczające do celem ukrócenia nadużyć i ukarania na szkodę pracującej ludności, odpo
otrzymania przydziału mieszkaniowe winnych. W sprawę lubelskiej Komi wiedziała za swe postępki. W lepie
go i bez otrzymania kilku tysięcy zł. sji Lokalowej musiał wglądnąć i niu nadużyć i w walce ze szkodnic
wglądnął prokura bor. Komisja prze twem musi wziąć udział całe społe
przydziału nie załatwi.
Należy przypuszczać, że udowod stała istnieć, a jej miejsce zajęła Nad czeństwo, muszą wziąć udział ci
nione im pobieranie opłat za przy zwyczajna Komisja Mieszkaniowa, wszyscy, którzy zostali przez to po
działy mieszkaniowe jest tylko zni-. która przez szeroki udział czynnika szkodowani. Walka ta musi być pro
komą częścią sum, jakie pobrali oni społecznego w jej pracach daje gwa wadzona bezwzględnie i konsekwent
rancję należytego wypełnienia swych nie, niezależnie od stanowiska, jakie
w czasie swego urzędowania.
*
*
*
zajmuje popełniający nadużycia.
obowiązków.'
-~nOn
„Gazeta Lubelska" jeszcze w lecie
bież. roku pierwsza zwróciła uwagę na
konieczność oczyszczenia atmosfery
panującej w lubelskiej Komisji Loka
Obecnie największy procent sprawi cej zimy największy procent przy pa*
lowej. Publiczną tajemnicą były na
dużycia, jakich dopuszczają się człon w Sądzie Grodzkim przypada na <ja ^ kradzieże węgla. Drugi rodzaj
kowie tej komisji. Wszystko to działo „kradzieżówki” i sprawy o zniesła- spraw, tzw. popularne przez sądowsię ze szkodą pracującej ludności Lu-1 wienie. Kradzieże zdarzają się maso- ników „pyskówki”, wynikają z wiel
blina. O fakcie otrzymania mieszka-1 wo, a wśród nich wobec nadchodzą- kiego zagęszczenia mieszkań iowegoKilka rodzin zamieszkałych w jed
nym mieszkaniu, a co najważniejsza,
korzystających z jednej kuchni, nie
może ze sobą współżyć w większości
Do Komisji Rewizyjnej weszli: ob. Ta wypadków w zgodzie, stąd więc wy
W pierwszych dniach października bnr.
zostało utw orzone przy Związku Zawo deusz W alewski — sędzia Sądu Apela nikają ciągłe kłótnie, obelgi, a nawet
dowym Pracow ników Sądowych i P ro cyjnego, ob. Oskar Blimdże — sędzia Są
bójki, których epilogi z reguły odby
kuratu ry w Lublinie Koło Towarzystwa du Apelacyjnego, ob. Bolesław Szabłow
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Referat or ski — kierow nik Sekret. Wydz. Cyw. wają się na sali rozpraw Sądu Grodz
kiego. (L. L.L
ganizacyjny w-ygtosił sędzia J. Czarnec S. A.

do lokalu z kratam i

Kradzieźe i „pyskówki

Nowe koło T-wa Przyjaźni

ki. Zarząd w ybrano w następującym
składzie: Prezes: Ob. Maksymilian Fillński — Prok. Specj. Sądu Karnego, Viceprezesi: Ob. Mieczysław Nowakowski —
Prezes Specj. Sądu Karnego i Stanisław
Andrzejewski >— Kier. sekret. Sądu Apel.
Sekretarz Ob. Jan Grzybowski — Prok.
Sądu Apelacyjnego. Skarbnik Ob. ■Stani
sław Dziewulski — Sędzin- Sądu Apelacyj
..............
nego. •'
•

Koło liczy 48 członków.
Kurs języka rosyjskiego orgamizownny
przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Ra
dzieckiej odbywać się będzie od dnia 17
października br. (czwartek) w lokalu To
warzystwa prży ul. Krak. Przedni. 59
(parter) . we wtorki; Arody i piątki od
^odz. 17 cło 18.30.

Na odbudowę szkoły
przy ul. Lipowej
W odpowiedzi na wezwanie Jacka
i Wojtka Machów wpłacił dziś do Re
dakcji „Gazety Lubelskiej” zł. 150
na odbudowę szkoły przy ulicy Lipo
wej Marek Łoi-
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Drugi Zjazd Przemysłowy

p««sJ •

ZATRUDNIENIE
,
«»ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH
rw dleąbfch MINISTERSTWU PRZEMYSŁU
n» ZIEMIACHODZYSKANYCH

Ziem Odzyskanych
Drugi Zja»d Przemysłowy Ziem Odzyskanych, obradujący we W rocławiu W
gmachu Politechniki, po odbytych w dniu 13 hm. obradach 9 komisji rozpoczął
obrady plcwn-ne w wielkiej auli Politechniki. Delegacje górników w strojach
galowych oraz robotników wszystkich zjednoczeń przemysłowych i poszczególnych
wielkich obiektów, rektorzy uczelni wrocławskich i przedstawicieli nauki, przed
stawiciele organizacji politycznych, związków zawodowych i rad zakładowych,
zasłużeni w zagospodarowaniu Ziem Odzyskanych działacze i fachowcy, licznie
reprezentow ani dziennikarze krajow i i zafjraniczwi — zapełniają szczelnie salę
mogącą pomieścić ponad 1000 osób.
Spośród licznych przemówień pow italnych wyróżniły się krótkie, mocne sło
wa górnika Kornalewskiego, który przedstaw ił wyniki rocznej pracy Dolnośląskie
go Zjednoczenia Przemysłu Węglowego: 11 lipca 1945 r. kopalnie i zakłady dol
nośląskie objęło zaledwie 6-ciu pionierów — dzisiaj pracuje w dolnośląskim ptrz*
myślę węglowym 13 tys. 426 Polaków, w tym 2.800 repatriantów z Francji, k o 
palnie i zakłady są w pełnym ruchu. Państwowy plan wydobycia węgla w ykona
no w 105 proc. Elem ent niemiecki jest stale wypierany i nie pozostało go już
wiele. W szkołach i na kursach uczą się młodzi fachowcy. Gómik dolnośląski
stoi twardo na swej placówce i na każdy atak Niemców i ich przyjaciół odpowie
podwójnym wysiłkiem swej pracy.
W imieniu Państwowej Fabryki W agonów we W rocławiu przemawiał prze
wodniczący Rady Zakładowej W odycki: od stycznia, gdy uruchom iono produk
cję pierwszych wagonów do dnia dzisiejszego fabryka dała krajow i 2.500 wago
nów. Stan załogi wynosi 4.700 ludzi, w tym ani jednego Niemca.

-ooo-

Zm iana rozporządzenia
o podatkach komunalnych
WARSZAWA. 15. 10. (API). Jak się dowiadujem y, w Ministerstwie Skarbu ią
na ukończeniu prace nad rozporządze
niem wykonawczym do dekretu o podat
*-vw-w**
kach kom unalnych. Dekret ten obejmujje również jedno z bardzo ważnych n i gadnień, a mianowicie sprawę podatku
1gruntowego. Nowe przepisy o podatku
gruntowym oparte będą na całkiem ;n'n y c h podstawach, niż dotychczas. Naz
wa podatku gruntowego pozostanie ta
sama, ale treść jej zupełnie różna od do
wa ta kilkakrotnie nowelizowana jest tychczasowych przepisów.
Normy stanowiące podstawę do wymia
to dość skomplikowana, a po
Egzekucja administra mimo
szczególne jej przepisy trudno jest ru podatku gruntowego zostały już opirastosować w praktyce. Ponieważ w ży- cowane przez zainteresowane miniatercyjna-opłaty stemplowe ciu
codziennym stykamy się dość czę stwa. Za zasadę prryjęto przeciętną wy
sto z zagadnieniem opłat stemplo dajność z jednego hektara gruntu oraz
Dotychczas obowiązujące przepisy
wych w Ministerstwie Skarbu prowa przeciętną cenę zboża dla poszczególnych
o egzekucji administracyjnej wydane dzone są obecnie prace nad przygoto powiatów.
w roku 1932 okazały się w obecacj waniem nowych przepisów dekretu,
Podatek więc każdorazowo obliczany
chwili przestarzałe. Przepisy tę całą które mają na celu przeanalizowanie będzie na podstawie szacunku przycho
władzę egzekucyjną koncentrują bo
i uproszczenie dotychczas obowiązu du z jednego hoktara gruntu. W ten s.powiem wyłącznie w Urzędzie Skarbo
*Ab podatek gruntowy w zasadzie zmieni
wym. W dzisiejszym żyoiu szereg mo jących przepisów.
oOo — ■mentów wskazuje na konieczność de

Zm iany i uproszczenia

centralizacji czynności w tym zakre
sie.
W związku z tym w Ministerstwie
Skarbu opraoowywane są r.owe przep.sy, które przyniosą szereg zmian*
zdążających do ujednostajnienia try
bu egzekucji administracyjnej, a tym
samym usuną szereg zbędnych prze
pisów i będą zastąpione jednym pra
wem egzekucyjnym.
Jednocześnie w przygotowaniu jest
zmiana ustawy o opłatach stemplo
wych z dnia 1 lipca 1926 roku. Usta-

2-gi dzień

ciągn ien ia II kl.
(tttb*U MMMM*****)
Wygrane po 50.000 zt. —— Nr. Nr.!
I«‘J70, 62521.
Wygrane po 10.000 cł. ~ Nr. Nr, 5751,
3002'}, 10158, 43500. 45041, 60104, 72078,
ft0l«2, 92840.
W ygrane po 5.000 zł. Nr. Nr. 16594,
25233, 29640, 43440, 60447, 61003, 68240,
70444, 86070, 98504.
Wygrane po 2.000 zł. Nr. Nr.— 178, 400
31315, 33107, 35228, 63956, 58345, 60010,
07912, 76204, 79902, 80056, 85781, 86734,
88180, 01454, 92280, 870, 94371, 95992,
965S&.
Wygrane po 1.500 ał. — Nr. Nr. 1479,
,1543, 4694, 4700, 782, 0374. 12048, 16056,
19910, 21732, 20800, 30029. 31298, 34043,
35230, 37501, 38280, 30046, 42913, 44365.
15657, 46083, 080, 540, 665, 51871, 52613,
.6061, 60137, 61863, 910, 65443, 561,
t.7303, 78072, 83413. 86243, *7303, 750,
H8806 03575, 04034, 90728. •

się n a daninę ws'. od przychodu z g ra n 
tów użytkowy*h. Ten tak ważny p o stu
lat. wysuwany od szeregu lat przi* ro1ników, dziś d o o c k a ł się wreszcie r“«vllzacji.

Może b y jakieś
kursy urządzili,

czy jakieś książki przysłali?

Onegdaj redakcję naszą odwiedził
ob. Tomasz Spodar, rolnik zc wsi Ostrówek, gm. Brzeziny.
— Proszę państwa — rozpoczął ob.
Spodar — przyjechałem aż tu, do
Lublina, żeby znaleźć taką oto książ
kę (to mówiąc, położył t a 3tole
książkę „Zwierzę domowe w stan ę
■zdrowia i choroby" — praktyczny
podręcznik dla właścicieli - hodowców koni, bydła, owiec, świń, kóz,
psów i drobiu, dra L. Steuerta) i
książki takiej nie znalazłem. Bo, wi
dzicie państwo, książka ta jest go
spodarzowi bardzo potrzebna. Z riej
można się nauczyć, jak hodować
zwierzęta, jak się z nimi obchodzić,
jak zapobiegać chorobom, a nawet jak
leczyć chore zwierzęta. Pożyczyłem
C entrala T eU tylua, będąca c en tra li zbytu całej produkcji polskiego przemy- ją sobie od sąsiada, przeczytałem i
bardzo wiele z niej się nauczyłem.
stu wiókionuiczego, została ostatnio przebudowana.
Przebudow a C ent.ali ma na celu zorganizowanie na terenie całego państwa Ja jestem starym gospodarzem, dużo
sieci placówek i składów, które umożliwiłyby równom ierne nasycenie rynku w czytałem, uczyłem się tu i tam, jak
postępować,
tow ary włókiennicze i w yrów nanie rozbieżności cen. Przebudowa ta umożliwiła trzeba ze zwierzętami
zniżkę cen n a artykuły włókiennicze od 18 do 30 proc. H urtow nik otrzym a przy żeby były zdrowe i najwięcej pożyt
dział tow arów * Centrali, jeśli zobowiąże się pisemnie, że tow ar sprzeda wyłą ku dawały. To też u mnie gospodar
cznie przedsiębiorstwom detalicznym, posiadającym
świadectwa
przemysłowe. stwo jakoś idzie, zwierzęta nie choru
H andel detaliczny otrzym a towary ze z góry ustaloną marżą zairpbkową 24—30 ją. Ale, jak patrzę na moich sąsia
dów we wsi, co to i chodzą koło stwo
proc.
W ciągu miesiąca października przekazane zostaną do sprzedaży kom ercyj rzeniia i starają się, żeby miało jak
nej towary nadesłane do Polski z tytułu reparacyj w ojennych z Niemiec. W m a najlepiej, a zwierzę, coraz gorzej wy
gazynach wolnocłowych w Łod»i rozładow uje się obecnie 36 wagonów bielizny gląda, a potem zapada i zdycha, to
dam skiej, pończoch i rękawiczek.
mnie aż za serce z żalu i ze złości
chwyta. Bo to tylko dlatego, że mło-oOo( eh nie uczą, jak koło zwierząt cho
dzić i jak przed chorobami chronić.
Albo jak zwierzę nagle zachoruje i go
spodarz nie wie, jak mu pomóc. Bo
Z
poruszony
eh
przez
rybaków
niedoLtri>eUk* Izba Rolnicza i miejscowe
Tow arzystw o Rybackie zwołały na dzień mugań azeruko dyskutowano nad pano weterynarz u nas jest jeden na cały
13 bni. zebranie dzierżawców obwodów szącym się w pow. hrubieszowskim, pu powiat, co o 10 km od naszej wsi
rybackich, gospodarzy stawowych i przed ławskim, na Wićle, Wieprzu jak i In mieszka, to zan m po niego się pojestawicicli związków w ędkarskich dla o- nych wodach kłusownictwem i głusze dzie i przywiezie, to zwierzę padnie.
m ów ienia aktualnych spraw rybackich i niem ryb. Zebrani domagali się stanow
To też przyjechałem do Lublina, bo
przekształcenia Lubelskiego Towarzystwa czej walki a tego rodzaju szkodnictwem. myślę sobie, że w mieście, to r.apewRybackiego w Okręgowy Związek RybasBo tymczasowego Zarządu weszli ob. no taką książkę można kupić. Chcia
ki.
Roesler, jako prezes, ob. ob. Wojtowicz łem kupić nawet parę, dla .siebie i dla
Przybyli z poszczególnych powiatów (Wisła), Krassowski (Wieprz), Szcze sąsiadów. No i nie dostałem. Więc
województwa przedstawiciele rybactwa śniewski (rybactwo jeziorowe), delegaci myślę sobie, pójdę do redakcji gaze
po zapoznaniu się ze statutem ramowym związków wędkarskich m. Lublina i Hru ty, m cie panowie coś mnie poradzą.
okręgowych związków rybackich, jedno hiessowa; Janiak, Wojtczak i Nowicki, A dobrze by było, żeby we wsi jakieś
głośnie uchwallH powołanio do życia nadto Woźniakowski (sekcja stawowa). kursy urządzili, czy jakieś książki
związku z sekcjami; słowową. * M ołwar Na kierownika związku wybrano inspek przysłali, z których gospodarze inotora rybactwa LIR mg. Begdona.
tych 1 wędkarstwa*
g h b r się nauczyć hodować zwerzęta.

O z n iż k ę cen

na m ateriały włókiennicze

Zebranie rybackie w Lublinie

Nr. «M

« A t E T A C C 8 E L S K A

Sir. «

Młodzież lubelska
rMłodej Rzeczypospolitejr
rr»

Ostatnia wojma i warunki, w jakich
żył naród t>olski w okresie okupa
cji niemieckiej, w iek w nas zmieniły.
.Jedną ze znran charakterystycznych,
jakie obserwowaliśmy i dzisiaj obser
wujemy, była i jest silna tendencja
naszej młodzieży do równego z do
rosłymi startu życiowego. Dynamizm
młodzieży polskiej każe jej nie tylko
interesować się, ale i brać czynny udział w naszym bieżącym życiu.
Z tych właśnie tendencyj zrodziło
się w Krakowie, w ramach wydaw
nictw „Czytelnika", ogólnopolskie pi
smo młodzieży i dla młodzieży. Mło
dzież szkolna pismo to redaguje i
czyta. Olbrzymi nakład pisma, docie
ra jącego do każdego zakątka tyaszego kraju, świadczy o jego poczytności. By Komitetu Redakcyjnego „Mło
dej Rzeczypospolite j“ niie ścieśniać
do współpracowników z terenu Kra
kowa, redakcja „Młodej Rzeczypos
politej" podjęła akcję wciągnięcia do
współpracy młodzieży ze wszystkich
szkół polskich.
W związku z tym przybył do Lu
blina przedstawiciel „Młodej Rze
czypospolitej" red. dr Stanisław P e
ters. W dniu 14 bm, odbyło się w sali
gimnastycznej gimnazjum im. Zamoj
skiego zebranie delegatów młodzieży
wszystkich lubelskich szkół średnich,
ogólnokształcących, zawodowych i
kształcenia nauczycieli, w liczbie ok.
300 osób. Przy stole prezydialnym za
siedli: Izdebski J erzy (liceum im. Za
mojskiego), Anna Kruszewska (li
ceum im. Unii Lubelskiej) i Zbigniew
Góralski (liceum im. Staszica). Proto
kół stenografował W iesław Stopyra
(liceum spółdzielcze). Z ramienia
władz szkolnych w zebraniu wzięli udział pp. Mikołaj Jędryszka, p. o.
Naczelnika W.ydziału Szkół Średnich,
A lo jzy Paciorek —- dyrektor Gimna
zjum im. Zamojskiego, Janina Malty
— dyrektorka Gimnazjum im. Unii
Lubelskiej, p. Bechczyc-Rudnicka —
z—ca Naczelnika Woj. Wydziału Kul
tury i Sztuki, i Szeteźniakowa — prof.
Gimnazjum W. Aroi&zowej. Spółdziel
n!ę Wydawniczą „Czytelnik" repre
zentował dr Stanisław Papierkowski,
dyrektor Delegatury Lubelskiej.
Po zagajeniu zebrania przez przed
stawiciela „Czytelnika” red. dr Stani
sław Peters nakreślił w zwięzłym i
jasnym referacie genezę i zadania pi
sma „Młodej Rzeczypospolitej''. Po
referacie wywiązała się dyskusja, w
czasie której młodzież poszczegól
nych szkół poruszała różnorakie spra

wy żywo ją obchodzące, które chcia
łaby wprowadzić w formie artykułów
i korespondencyj na łamy „Młodej
Rzeczypospolitej". Zabierający głos
wystawili sobie i swoim kolegom
świadectwo, stwierdzające poważny
stosunek młodzieży do całokształtu
życia państwowego.
W drugiej części zebrar.ia wybrano
c^oroki Lubelski Komitet Redakcyj
ny „Młodej Rzeczypospolitej", które
go pierwszym zadaniem będzie przy
gotowanie specjalnego numeru p:sma,
poświęconego w całości Lubelszczyźnie. W skład Komitetu. który na
najbliższym zebraniu wyłoni z siebie
komitet ścisły, weszli następujący
uczniowie (uczennice):
1) Państwowe Gimnazjum i Liceum
Męskie im. Staszica: Góralski, Chy
liński.
2) Państwowe Gimnazjum i Liceum
Męskie im. Zamojskiego: Kleiner, Iz
debski, Poniklewski, Turski.
3) Państwowe Gimnazjum i Liceum
Żeńskie im. Unii Lubelskiej! Kruszew
ska, Rakowska, Sielska.
4) Prywatne Gimnazjum i Liceum
W. Arciszcwej: Horodyska, Lisowska,
Rusińska, Kicińska.
5) Pryw. Gimn. i Liceum im. Ba
torego: Biliński, Tarłowski, Rukasz.
6) Prywatne Gimn. i Liceum Żeń
skie io l S. S. Kaitonaczek: Górecka,
Dysiówna, Radzikówna.
7) Pryw. Gimn. i Liceum im. Ku
nickiego: Perlińska, Nowak.
8) Pryw. Liceum Żeńskie Handlowe
im. M. Sobolewskiej: Mazurówna, Pie
karczykówna.

Są wiadomości, w przesyłaniu których każda chwila jest droga. W
Lublinie nie mieliśmy do niedawna
możliwości porozumiena a ę w ciągu
krótkiego czasu z inn. miastami. Sta
raniem jednak dyrektora lubelskiego
Okręgu Poczt i Telegrafów, inż Ko
łodziejczyka
otrzymaliśmy przed
trzema miesiącami z Ministerstwa
Poczt i Telegrafów — radiostację radawczo-odbiorczą. Lubelska radiosta
cja ma osiem relacyj, czyli miast,
z którymi się porozumiewa. Są to:
Katowice, Kraków, Rzeszów. Poznań,
Bydgoszcz, Gdynia, Olsztyn i Szcze
cin. Depesze radiowe doręczane są w

17) Pryw. Gimn. i Lic^u— ^..juiic*ne: Hoffmanówna, Górska, Ślusarska,
Miśniakiewicz, Makuła.
18) Pryw. Gimn. i Liceum Mecha
niczne im. Syroczyńskiego: Węgrow
ski, Guzowski, Stępień, Zacharczuk.
19) Pryw. Szkoła Budownictwa: Za
wadzki, Łopuszyński, Mizerski, Ję
drzej czyk.
20) Prywatna Szkoła Krawiecko Bielifróarska
fcn. Sw. Kazimierza:
Wawerówna, Poleszakówna, Kołodzie
jówna, Sągolewska.
Spośród młodzieży szkół, których
delegaci na zebranie przybyć nie mo
gli, Komitet dokooptuje przedstaw'c'e
li. Najbliższe zebranie Komitetu Re
dakcyjnego wyznaczono na 20 paź
dziernika (niedziela), godz. 9 -ta
orzed połudn;em, w gmachu Gimn. i
Lrceum im. Zamojskiego.
Kończąc nasze sprawozdanie wyra
żamy głebokie przekonanie, że mło
dzież spełni wzięte na siebie i miłe
dla niej zadań‘e, a władze s z k o le ,
które przyjęły imprezę „Młodei Rze
czypospolitej" b. przychylnie, przyj
dą młodzieży z pomocą i troskliwą ooieką.

oOo
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Lubartów

Pozyfywne skułki kłótni
między „Filmem Po!skim“, a Zarządem
W skutek zatargu, jak i wynikł pomię
dzy Zarządem Miejskim in. Lubartow a a
państwową instytucją „Film Polski", je
dyne kino, jakie istniało na terenie tego
m iasta, zostało zam knięte. Nie w nikając
bliżej w samą sprawę, na tle której wy
nikł spór, stwierdzić tylko należy,
że
społeczeństwo m. L ubartow a pozbawione
zostało jedynej rozrywki. Toteż t rado
ścią należy podkreślić fakt, że młodzież
gim nazjalna, pragnąc z a r a d z i ć ternu, pod
jęła inicjatyw ę ożywienia nieco życia kul

Lublin vla rad io

turalnego naszego miasta i
|C
czas wolny od nauki, przygotowała kilka
imprez.
Jako pierwszą * nich mieliśmy ino*n o ś ć o g l ą d a ć w dniu 9 bm. wystawioną
w sali nieczynnego obecnie kina p rzer
•espńł hareermy drużyn męskiej l ieńskiej przy Państwowym Gimnazjum i !.iceum w Lubartowie. Jak bardzo daje się
odczuwać brak kulturalnej rozrywki,
świadczy fakt, iż o godzinie 18 sala ki
na była szczelnie zapełniona ,publicrnośoią. Na program złożyło się kilka sztu
czek o dość niejednolitej wartości. O r
ganizatorzy wychodzili z założenia, że
należy dostarczyć rozryw ki nic tvl!:o
starszym, ale i dzieciom.
Należy podkreślić, że ak.orzy przygo
towali się do występów należycie i z n a ć
było, że włożyli w przygotowanie im 
prezy dużo pracy, która data w sunno
dobre rezm taty. D ruh Sawicki, który był
głównym kierow nikiem tej imprezy, a Je
dnocześnie prow adził konferansjerkę,
może być zadowolony lak z siebie, jik
ze swych druhów-aktorów.

godzinę, od chwili nadania, micszKańcom tych miast i podlegają tej sa
mej opłacie, co — kablowe. Osoba,
której zależy na czasie, winna je
dynie przy nadawaniu telegramu za
znaczyć, iż chce, by był on przesła
ny drogą radiową.
Dzięki aparatom radiowym, Lublin
ma możność szybkiego porozumiewa
nia się również z zagranicą. Ponie
waż jednak praca radiostacji naszej
ma zasięg tylko krajowy, przesyła
Młodzież Państwowego Gimnazjum i
oua depesze, wysyłane za granicę — j Liccmu w Lubartow ie, nie p o p rz e sta je
Katowicom, a te d o p ie ro d o m e j s c a | nh l>ia przygotow uje »ię intensywnie
p rz e z n a cz e n ia , g d zie te le g ra m d o s la r -1 j (ł wystawiani* „Zemsty" Aleksandra
czony je s t a d r e s a to w i w ciągu k ilk u | F retjry, chcąc dać wartościową Unpre
g o d zin od chw ili n ad an ia.
(Ł ).
zę społeczeństwu swego miasta.
J. W.

Pieśni Kolasińaklego są zrobione u
m icjętnie, brak im jednak rozmachu.
Przestrzeń rozległej harm onii niewyzyskana. Brzmienie ładne i ciepłe. W pie
śni „Dąb do dębu" pow rotna m odulacja
„Żeglarz" Szeligów ak lego, to sum a mon z E-moll do G-dur jest trochę niezręcz
skich nastrojów . W pieśni czuje się ra  na. Nieprzygotowany skok głosów na dy
dość wolnego człowieka, a ln o sfe rę wal sonansowy akord klanowi zgrzyt, który
ki z morzem, słońce l zapach słouej wo psuje nastrój ł stw arza niebezpieczny i
dy. Bardzo ciekawe brzm ienie, rozmach wyw rotny m om ent dla chóru. Dalej —
melodii i głosów wzajem nie goniących przerzucanie melodii z jednego głosu do
się, w szystko to świadczy o tym, że drugiego jest bardzo dowcipne, ale ko n 
praca Szellgowskiego jest pracą nic tylko trapunktujący głos pow laien być tak
skonstruow any, by nie dom inował nad
mózgu, ale i serca.
W drugiej pieśni Szellgowskiego „Pod melodią główną. N orm alnie daje mu się
okapem śniegu" za szybkie tempo zam a ch arak ter raczej rytm iczny. Tak uczynił
zało piękny ko n trast staccata l legata Wiecliowicz w nieśni „Pod borem sos
przew ijającego się naprzem ian wzdłuż ca na".
łego utw oru.
Sum ując to wszystko trzeba stwlerW pieśniach Kaaury i Raeakowakiego drić, ie chór „L utnia" stale Idzie n a 
piękno tych utworów nie wystąpiło w przód. Jeszcze kilka miesięcy rz e te tn 'i
całej j.ełni. W yjścia głosów były niepew  pracy 1 osiągnie więcej niż I. nv kwali
n e i niew ;'rów nane. Tonacja w częśoi fikow any poziom. P rzed pr:-.vst spieni■•r.i
jednogłosow ej pieśni „Gra fał"
była do dalszej pracy trzeba koniecznie prze
chw iejna. T ruda, było się zorientow ać,! prowadzić selekcję sopranów, dać „pier
czy jesteśm y w dur czy moll. Różnica (ty-1wsze skrzypce" głosom wyrównanym,
namicBtte mogły być bogatsa*.
' woi^gaąć do prm tf wujrttU* ałty, tremoc

z udziałem Janiny Kelles-Krauze

Najm ocniejszą pozycją w śród w ykona
nych utw orów były niew ątpliw ie pieśni:
Szymanowskiego „A któż tam puk a?“ i
Szeligowskiego „Żeglarz". Cechą pierw 
szej pieśni jest czysta jak kryształ lu 
dowość, ujęta w ram y nowoczesnej h a r
monii. Pieśń bardzo tru d n a do w ykona
nia, została podana przez Szczepańskie
go jasno i prosto w odpow iedniej o p ra
wie dynamicznej.

9) Pryw. Gimn. i Liceum Męskie
im. Vetterów: Staszczak, Okopiński.
10) Pryw. Gimnazjum i Liceum dla
Dorosłych T—wa Szkoły Średniej:
Kulczyński, Luty.
11) Państwowe Pedagogium: Baranówna, Kupis, Pętlewski.
12) Państwowe Kursy Pedagogicz
ne: Zdeb, Aniołek, Adamczykówna,
Blaszkówna.
13) Seminarium dla Wychowaw
czyń Przedszkoli: Kołakowska, Zdunkówna, Szatkowska.
14) Państwowe Gimnazjum Kupiec
kie i Liceum Spółdz.: Stopyra, Dudkówna.
15) Państw. Gimn. i Liceum Handl.
im. Vetterów: Poczachowska, Sza)ranek.
16) Państw. Gimn. Krawieckie: Pie
trzakówna, Szczudłowska, Paprocka,
Sternik.
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KO N CERT „LUTNI"
W sobotę dn. ta b. in. odbył się w
Towarzystwie Muzycznym drugi kon
cert chóralny, tym irazeni z udziałem
chóru mieszanego Towarzystw* śpie
waczego „L utnia" i znanej śpiewaczki
lubelskiej, Janiny Kellea-Krause.
Mocny, um iejętnie dobrany program ,
kunsztow na in terp retacja, ładna posta
wa chóru, v'szystko to przyczyniło się
do wytw orzenia miłej i ciepłej atm osfe
ry.

w Komitecie
Redakcyjnym

nic tenory i basy, w y d o b y ć /, chóru s,!ę
proporcjonalną do ilości "śpiewaków. Wie
rżymy, ie dyr. Szczepański po*r«fi to
zrobić.
Środkową część koncertu wypełniły
pieśni w w yk. Janiny Kełle* Krause. Sopran p. Krauz* brzm iał czvsło I dźw ięcz
nie. Pierw sze pleśni o m niejszej form ie
wypadły lepiej, były lekkie i świeże. W
pleśniach Szym anow skiego, Różyckiego l
W iechcw lcza artystka % ła tw o M ą p oko
nała tec h n ice e trudności. Górne ,,ci»*
brzmiało pięknie. Akom paniował n ie * *
wodnie prof. Eugenlnsz Kopp.
W ykonaniem [ rogramu festivalow ego
p. Jriniaa Kełłes Krauae potw ierdziła ra i

jeszcze swoje wysokie kw alifikacje śpie
wacze, które mieliśmy m ożność *twiei>
dzić już nieraz, oslatnio zaś w czasie ni#
dawnego jej recitalu, kiedy to u!wory
Strauss* i Debu*sv‘eg<* pozwoliły jej pod
kreślić cały czsr frazowania I panowa
nia nad głosem w trudnych przejściacfc
ł fortissim u <V" pian*.
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W dniu 18 bm. odbył się w Z&mośsiu nych x rolnictwem na terenie Zamoj | związane z odbudow ą zniszczonych wsi.
wielki /jazd członków Związku i Spół szczyzny. M. in. poruszono sprawę upeł- Na zakończenie zjazdu zebrani przyjęli
dzielni Samopomocy Chłopskiej z całego norolnienia i kom asacji gospodarstw, fa-jd w ie rezolucje, których treść podajemy
pow. zamojskiego. Na zjazd przybyło o- chowcj oświaty rolniczej i zagadnienia i poniżej.
koło 1.000 rolników. Po złożeniu spraw o
zdań z dotychczasowej działalności przez
prezesa Pow. Stpółdzi«ini Samopomocy
Chłopskiej i prezes* Pow. Zarządu Zw.
My, chłopi, powiatu zamojskiego, ze przeciw zakusom kapitalizm u anglosas
Samoipomocy Chłopskiej w yw iązała viq
brani w dniu 13 października 1946 ro kiego, których celem jest odebranie nam
ływ a dyskusja, podczas k tó rej poruszo-1 ku, na Powiatowym Zjeździć Związku Ziem Zachodnich. Protestujem y przeciw
»o szcieg aktualnych zagadnień związa I Samopomocy
Chłopskiej protestujem y ko polityce reakcji całego świata, która
chce
przez
odebranie
nam
p ra 
starych naszych Ziem Zachodnich, od
budować wielkie Niemcy, które byłyby
śmiercią dla N arodu Polskiego. My ro l
nicy, trzón Ludu Polskiego, ostrzegamy
burzycieli pokoju światowego, że chłop
polski do ostatniej kropli krw i bronić
My rolnicy pow. zamojskiego, zebrani od winy i kary mordercy ludów i nie będzie swych ziem ojczystych i swoich
w dniu 13 października 1&46 to k u na które organizacje hitlerowskie. Chłop pol praw do życia w granicach now ej Polski
Pow:a;cw7iu Zjeżdzie Związku Saanopc ■ ski, który doświadczył n a sobie zbrod Ludowo - Demokratycznej.
mocy Chłopskiej — jednogłośnie potępia niczy działalność hitleryzm u, stoi na sta
---- —ooo-----my łagodny wyrok procesu norym ber nowisku bezwzględnego zlikwidowania
Pow.
chełmski
skiego,, mocą którego zwolnieni zostali potw ora hitleryzm u, gdyż nie chce już
więcej padać ofiarą zaborczości 1 zbro
dni niemieckich, które grożą naszej Oj
Już od 5 tygodni grupa saperów z Je 
czyźnie w w ypadku pozostawienia w ino
wajców niemieckich bez słusznej dla dnostki W ojskowej m jra Mołczańsk ego
acz\szcza teren pow iatu chełmskiego od
nich kary.
We wsi Skierbieszów, pow. zamojski,
pozostałości powojennych.
wybuch* pożar. Spłonęły zabudow ania oh
Zniszczono dotychczas 64 tysiące min,
Rycają Antoniego. S traty wynoszą ok
bomb lotniczych, pocisków artyleryj
143 000 zł,
skich i innej amunicji.
Na drodze powiatowej Nir. 5 Wysokie
Dzięki ofiarnej pracy saperów teren
P o ia r spowodowały dzieci, bawiące
aię ®ft>>ałkami. F akt ten nioch będzie —Nielisz—Płonka, powiatu zamojskiego pow. chclmsk ego jest już oczyszczony,
stwierdzono kradzież kilkudziesięciu me i rolnicy mogą spokojnie pracować na
przestrogą d la innych.
trów jezdni klinkierowej, co naraziło swej ziemi.
Skarb Państw a na straty w wysokości
około 30.000 zł. Zaznaczyć należy, że jest
to już drugi podobny wypadek. Łącznie
W czoraj w godzinach wieczornych we
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Skarb Państw a narażony zosta’ł na stra
wsi Szpice (gm. Brzeziny) nieznani oso
Zamościu ze swych skrom nych zarob ty w wys. około 200.000 zł.
bnicy, przejeżdżający przez wieś furm an
ków w m-cu październiku r.b. złożyli do
Banda grabieżców, okładająca się z o- ką zastrzelili Zabłotnego W acława, za
browolnie ofiary w kwocie zł. 5.400 i>a
koliczncj ludności, r.:e zdaje sobie spra mieszkałego w Ostrówku, gm. Brzeziny.
I' mddusz Odl. ii-ej .wy W arszawy,
wy, dopuszczając się kradzieży kam ie Przyczyny m ordu nie są bliżej znane;
Niech szlachetny ten czyn będzie bodź
nia, że wyrządza szkodę przede wszyst prawdopodobnie dokonano go na tle po
win dla innych.
kim sobie.
rachunków osobistych.

My rolnicy, trzon ludu polskiego

Mordercy ludów
i organizacje hitlerowskie

Saperzy przy pracy

Dzieci spowodowały
pożar

Kradną kamień z dróg

Na odbudowę Warszawy

MARIA M ALISZEW SKA

Zabójstwo

Listy do Redakcji

Bene merentibus pax...
(Dobrze zasłużonym - jJokńj..|
T aki to napis w idnieje n ad oknam i II
piętra pięknego budynku przy ul. Ajrchidiakońskiej, oznaczonego liczbą 7.
W iemy wszyscy, kto napis ten um ie
ścić kazał i jakie jest przeznaczenie fun
dacji ob. Michalisowej: zapewnić cichy i
spokojny kąt czcigodnym
staruszko.’!,
ongiś dzielnym, odważnym i ofiarnym
bojownikom o polską szkołę.
F undacja ta, to chluba Lublina.
Toteż w prost wierzyć się nie chce, by
— w tym samym Lublinie, który tak go
dnie um iał uczcić zasługę — mógł zrJdzić siię tak potw orny w sw ojej gro/ie
pomysł, jakim jest wisząca nad czcigod
nymi staruszkam i groźba eksmisji!...
Czy to możliwe?!
Komu zaw adzają tak wielce dla pol
skiej szkoły zasłużone nauczycielki-emerytki?
Komu m ają zrobić miejsce?!
Czy „bene m erentibus pax“ — to w
rozumieniu autorów pom ysłu eksm isyj
nego — napis nagrobkowy?
Czy nie znajdzie się w Lublinie nikt,
kto potrafiłby przeciw staw ić się tak nie
fortunnem u pomysłowi, za jaki uważać
należy zam iar naruszenia
zasłużonego
spokoju tym, które dotychczas otaczała
i nadal otaczać pow inna jak n ajtroskliw 
sza opieka całego lubelskiego społeczeń
stwa?
. Obywatelu Prezydencie m. Lublina!
Czy. dopuści Pan do tego, by w sta r
czych, już mgłą zachodzących oczach ste
ranych wiekiem staruszek ukazała się łza
żalu za ukochanym przez nie Lublinem,
a na ich drżących w argach zawisło cięż
kie i przykre dla m iasta słowo w yrzutu!
niewdzięcznicy!?
.1. M>

Nieszczęśliwy wypadek
Furm an Bogdan, i winy dorożkarz!
w padł ze swym rowerem n a tylne kola
nagle skręcającej dorożki, na
skutek
czego doznał ogólnego potłuczenia ciała,
row er zaś uległ poważnym uszkodzeniom.

8) do tego rodzaju czynności, odkleiła fotografię z oponować. Nie mam prawa. Niech pan tylko jattksiążeczki,

„BYLE ss WIOSNY"
(C Z ĘSC ll-gaj

(6!f4)

— Dowód przyda się dla kegoś innego, —
powiedziała stanowczym głosem.
Tadeusz nie spuszczał z niej oczu. Gdy od
łożyła nożyk, powiedział cicho:
— Proszę mi to.podać.
I on odkleił swoją fotografię z jJaazportu.
— Profesorze, — powiedział błagalnie —
ma pan. prawo przenieść mnie gdzieindziej, jako
mój zwierzchnik, ale proszę pana, niech pan tego
rue robi. Moim obowiązkiem jest zmontować na
tychmiast nową drukarnię. Czytelnicy nie mogą
być bez gazetki. Może się najwyżej trochę spóź
nić, ale musi wyjść. Zmienię nazwisko, ale ten
paszport niech służy jakiemuś małżonkowi.
Profesor milczał.
Przy drzwiach rozległ się nieśmiały dzworek.
Krystyna bez słowa wybiegła.
Gdy wróciła po chwili, pogadawszy z kimś
za drzwiami, powiedziała do Profesora1
— Daj mi te papiery, mój drogi. Rena i jej
mąż pilni e potrzebują nowych. Zaraz im je wrę
czę. I jeżeli pozwolisz Stachu, pojadę jeszcze
dzisiaj z Reną.
Gdy Profesor milczał, spytała, zbliżając się
do niego:
— Pozwalasz im je dać? Prawda, pozwalasz?
Ona jest, jak oszalała z rozpaczy.
Profesor w milczeniu pokiwał głową,
Krystyna wzięła oba paszporty i wyszła z
pokoju.
Profesor zwrócił ssę do Tadeusza, O chy i
zmęczony był głos jego, kiedy mówił:
— Jesteśmy obaj mężczyznami, Tadeuszu,
Chciałem wam ułatwić, nie chciałem zasklepić się
w egoizmie. Zawsze się tego lękałem najbardziej.
Nie chcę też grać roli bohatera z kiepskiego ro
mansu i mówić: „Weź ją, uczyń ją szczęśliwą”.
„Znam Kry*rynę lepiej, niż ktokolwiek na świecie
i wiem...
Urwał i machnął ręką:
— A le co tu dłużej mówić? Zdecydował pan

Krystyna 2* zdziwieniem spojrzała aa męża,
podawany jej do
wód i otworzyła. Ujrzała na wstępie wklejoną
własną fotografię, przeczytała swój rysopis, a da
le) nazwisko „Zofia Madejska”.
Przeczytała półgłosem:
— Madejstka?
Tadeusz, usłyszawszy to, bez słowa podał jej
*wój dowód i otworzył na fotografii i nazwisku
„Kaz mierz Madejski".
Chwilę milczeli wszyscy troje.
Wreszcie Profesor przemówił:
” Zrobiłem to, co uważałem w danej chwili
za najodpowiedniejsze. Tadeusz musi, moim zda
niem, opuścić Warszawę, mimo, że nie widziano
go wmieszkaniu, ale przecież wiedzą czyje to by
ło mieszkanie. Myślę, że najlepiej będzie, jeżeli
wyfedziecie razem jako małżonkowie Madejscy.
Po. tych słowach cisza zdawała się być poprostu martwą. Twarz Tadeusza powlokła się bla
dością. Pytająco spojrzał na Krystynę.
A Krystyna z oczyma pełnymi łez zawołała
tylko:
— Stachu!
W okrzyku tym był podziw, wdzięczność bez
gramie, ale i straszliwy ból.
Profesor podszedł do niej i chciał coś jeszcze
(powiedzieć, ale nie pozwoliła mu przemówić.
Drżąc na całym ciele schwyciła dowód, otwarła
na swej fotografii i zawołała:
myślał, że ja to przyjmę? Że pojadę
teraz z Tadeuszem, jako jego żona? Że będziemy
może gdzieś przeżywali „miodowy miesiąc’’, a ty,
ty tutaj z tymi wszystkimi ciężarami, z twoją
pracą, z narażaniem się...? Stachu, Stachu, jak
tv mogłeś? Czy do tego stopnia mnie nie znasz?
Schwyciła z biurka no^yk do przecinania paperu i zręcznym ruchem, osoby, przyzwyczajonej faUMMf. Che* (Mn «n«4*ć im p n u płacy. Nfc

najszybciej zmieni papiery. Może się uda. Zro
bimy jeszcze jedną próbę.
I znowu w progu stanęła Krystyna.
Patrzyła pytająco na męża i Tadeusza, jak'*
gdyby chciała wybadać, o czym łu mówili przed!
chwilą.
— Zostaję w Warszawie, — powiedział krót
ko Tadeusz.
— A ja, Stachu, czuję się bardzo' zmęczona
i jeżeli pozwolisz, wyjadę na kilka tygodni w okolicę Podkowy Leśnej. Chcę tam umieścić Renę
z rodziną i sama niedaleko odpocząć. W kawiarni
będę miała od jutra urlop.
N:e odpowiedział nic. I Tadeusz również mil
czał. Skłonił się głęboko, uścisnął rękę profesora
i wyszedł.
Krystyna i Profesor zostali sami.
Chwilę patrzyli na siebie w milczeniu. Po
chwili Profesor powiedział:
—Pamiętasz Krystynko, jak mówiłem cni
kiedyś, że najgorszą dla mnie rzeczą w życiu jest
to, gdy ktoś się dla mnie poświęca?
— Pamiętam. A le Stachu.;. — podeszła do
niego blisko i nieśmiało dotknęła zwieszonej je
go dłoni — Stachu, wierzyłeś mi zawsze, nigdy
ci nie kłamałam: Ja s>ię w tej chwili nie poświę
cam. Nic umiałabym, nie chciałabym odjeżdżać z
Tadeuszem od ciebie w ten sposób... Nie zniosła
bym tego. Wierzysz mi?
Pokiwał głową w milczeniu.
— Nie będziemy więcej o tym mówtiili, d o
brze? —- powiedział cicho — siadaj tutaj i opo"
wiedz mi, co się stało z Reną i jej rodziną. Ma
szę to wiedzieć, zarnim ich zobaczę.
Posłusznie usiadła na tym samym krześle, na
którym wczoraj zrobiła mu wyznanie. Starała się
z twarzy jego odgadnąć, co w tej chwili czuje,
co myśli. Podziwiała go z całego serca, czuła
bezgraniczną wdzięczność dla tego człowieka, któ
ry w edziala to, kochał ją nad wszystko. A le i«Jgo twarz była spokojna i ani jednym dr£ni*«w’'ni
nie zdradzała wzruszenia.
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OW. Lublin przygotowufe się

I Odsłonięcie pomnika
W Mydynie Starym , pow. biłgorajski**
go, odbyło się uroczyste poświęcenie po
m nika ku czci poległych w roku 1944 pod
Osuchami partyzantów w walce a oku
pantem . Odsłonięcia pom nika dokonał
starosta pow. biłgorajskiego.

do Olimpiady
Zawody atrzelecko-sportowe, przepro
wadzone we wrzeiniu br. pomiędzy jed
nostkami O. W. Lublin wykazały, te
sport w wojsku jest powszechnie cenio
ny i okazuje mu się należyta zrozumie
nie.
Nie i w ł M
jednak powiedzieć, by
wszystkie możUwoici były należycie wy
korzystane. Ujawniły się pewne braki.
Najsłabszym naszym punktem w dotych
czasowej działalności okazał się brak w y
kwalifikow anych trenerów. Staramy się
obecnie uzupełnić kadry trenerów spo
śród najbardziej sport owo-technicznie
wykształconych wojskowych, zorganizu-

w 1947 roku

lepszymi
zawodnikam i
pozostałych
WKS-ów. Grupa ta przeprow adzi inten
sywno treningi przed m istrzostwam i
W. P.
W KS DOW VII w przyszłym sezonie
będzie dysponow ał pokaźną ilością sek
cji, kierow anych ipirzez fachowych ofice
rów : sekcje piłki nożnej, siatkówki i ko
szykówki reprzentow ać będą: por. Ra
kowski, por. H ajbert, tpor. Brzechwa,
boksu — por Niewidowicz, sekcję gimna
styki — m jr. Dawidowicz.
Mamy nadzieję, że przez odpowiednią
organizację sportu w w ojsku popraw im y
wyniki żołnierzy — sportowców i pod
uiesiemy spraw ność fizyczną naszego
w ojska.
ppłk. Szokal,
--------- o o o ---------

------- ooo-------

Szkolenie milicjantów

jąc dla nich obóz trenersko-instruktor
ski.
Pow. Komenda M. O. w Chełmie zor
Jak będzie się przedstawiał sport woj
ganizowała szereg kursów celem prze
skowy O. W. Lubiła w okresie zimowym
szkolenia fachowego m ilicjantów , którzy
1 letnim 1046-47 r.?
pełnią czynną służbę.
Okres zimowy wychowania fizycznego
W zakires kursów wchodzią następują
naszych żołnierzy obejm uje ta k ie wszy
ce przedm ioty: służba śledcza, iprzeszkole
stkie rodzaje sportów upraw ianych la 
nie bojowe, sądownictwo, służba zewnę
tem, i tą (różnicą tylko, że rodzaje te
trzna ora.’, dział polityczno-wychowaw(piłkarstw o, pływanie) będą trenowane
czy. Dnia 11 b. n - zakończono drugi z
w odpowiednich rodzajach sportu rimorzędu kurs.
wego, np.: sekcja hokejow a z powodze
niem może trenow ać piłkarzy, sekcja nar
Dalsze kursy trw ają, tak, te wszyscy
cia rsk a — le k k o atlety k ę !tp.
funkrjonarjusze M.O. pow. chełmskiego
Na czołowym miejscu stawiam y maso
będą mogli pogłębić swe fachowe wysz
wość sportu.
kolenie.
Polski Związek Narciarski przepro
Zamknięcie się w ciasnym kole sekcji
wad za weryfikację nauczycieli t a r - nie przynosi należytych rezultatów ogó
— W meczu o drużynowe m istrzostwo
ii
ciarsitwa wszelkich kategorii i stopni. łowi sportowców. W bijanie »ię w dumę Łodzi KS ZWM „Zryw “ zrem isow ał
Zgłoszenie z podaniem danych oso po osiągnięciu jakichkolw iek wyników „Geyeresm** 8:8. Słabo wypadU: Kamiński
Tem aty ostatniego 42 n r. „Szpilek": ubistych, adresu, przynależności klu doprow adza zazwyczaj do utraty ich. A- (Geyer) i Kłoda* (Zryw) — znani pię
kłady polsko - czeskie, satyryczna ee na
bowej, ukończonych obozów (kursów) by zapobiec podobnym wypadkom stoso ściarze łódzcy.
w yroku w N orym berdze, działalność lon
n struktorskich J uzyskania poszcze wać będziemy przydzielanie sportowców
— Na Śląsku mcz RKS „B atory“ (Cho
gólnych stopni nauczycielskich przy) silniejszych technicznie i kondycyjnie do rzów) — „Zryw" (Świętochłowice) za dyńskich „Wiadomości**, konferencja p a
ryska, spraw a perska, de Gaulle i kon
muje do 15 listopada br. Polski Zwią [słabszych celem podciągnięcia tych ostat kończył aię zwycięstwem RKS-u 11:5.
stytucja
francuska, echa mów Bym esa
'
nich.
zsk Narciarski, Kraków, ul. Baszto
— Przeciw nik Szymury w ostatniej i C hurchilla i inne.
Nasze kluby sportow e — W.K.S.y, któ walce — Ślązak W ocka m a 48 lat.
wa 6 i wszystkie kluby (sekcje) zrze
--------- ooo--------rych do 1.1.47 będziemy posiadali oko
szone w P.Z.N.
— Reprezentacja Czechosłowacji wy
ło
13—
15,
będą
zorganizowane
tylko
i
-oO o
soko pokonała Szwajcarię 12:4. W ósem
wyłącznie z osób wojskowych, m ając ra ce Czechów było tylko S uczestników
Nowy (42 Nr.) tygodnika społecznorlicel jak najszersze rozpowszechnianie spor tu rn ieju praskiego, a m ianowicie: Zacha
terackiego „K uźnica" przenosi szereg
tu w jednostkach wojskowych i w m ia
„Przegląd Sportowy" donosi,
że rę możliwości udzielanie koleżeńskiej ipo ra, Skudnik, Carda, Rademacheir i Ll- cennych pozycyjwański.
dzięki przychylnemu stosunkowi Za mocy klubom cywilnym.
W ram ach dyskusji stkolucj M. Jaro
• --------- oOo ■ " rząd u Miejskiego m. Częstochowy
szyński
w artykule p t. „Autonomia
Udział osób cyrwilnych w WKS-ach,
młodzież szkolna, zrzeszona w szkol
nau k i" pisze n a tem at u itaw y o autono
dopuszczalny będzie tylko w tych wytpad
nych klubach sportowych otrzymała kacb, gdy kluby cywilne nie okażą
— W Grodzisku w meczu o m istrzo m ii szkół wyższych. Stefan Żółkiewski w
w długoletnią bezpłatną dzierżawę te  swym członkom należytej opieki i pomo stwo w arszaw skiej klasy A „Legia“ zre artykule p. t. „Plon tygodnia** eryni cie
kawo spostrzeżenia na marginesie zjazdu
reny obok tzw. „Koszar Zawady", cy. W podobnych w ypadkach WKS-y za misowała z miejscową „Pogonią" 1:1.
gdzie powstanie pierwszy w Polsce opiekują się sportowcami cywilnymi.
— W Krakowie „Cracovia“ pokonała profesorów dem okratów związanych s
Stadion Międzyszkolny.
Na podstawie przeprowadzonych w ZZK (Łódź) 4:2 (4:1). „Cracovia“ w ystą n u te m robotniczym, którzy obradowali
Sądzimy, że MKS lubelski równeż przyszłości zawodów, będzie wyłoniony piła bea zawodników, którzy baw ią w w W arszawie.
W dziale literackim prozę reprezentu
zasługuje na podobną przychylność. reprezentacyjny WKS, uzupełniony naj- Szkocji, a więc bez P arpaua, Jabłońskie
go i Różankowskiego I.
oOo ■- ....... '
je fragm ent współczesnej powieści sa
— W W ielkich H ajdukach „Rućh“ tyrycznej Jana Huszezy. Znajdziemy w
Nowy sport
zwyciężył KS (Poznań) 5:2 (3:1). W szy nim również przekłady poezji Borysa Tastkie bram ki dla zwycięzców zdobył Pe- sternaka.
torek.
P róc: y.wvklych działów u <mer bieżą
<>00--------cy zamyka ostatnia stroua pełna jak zwy
W czasie ostatniego zlotu jugosłow iań
Pierwszy raz zastosowano nową dys
kle interesujących not i wypadów pole
skiej arm ii zastosowano po raz pierwszy cyplinę sportow ą podczas Zlotu Jugosło
micznych.
nową dyscyplinę w dziale wychowania w iańskiej Armii, jaki odbył się w czerw
fizycznego tzw. „partyzancki m arsz“.
Prasa amerykańska podaje sensa
cu 1 trw ał do sierpnia br. w Belgradzie.
„Partyzancki marsz** polega na łącze Z masy współzawodników przybył pierw  cyjną wiadomość, że w nadchodzą
niu m arszu i biegu na trasie 45 km. przy szy do mety 19-lelni uczeń szkoły w oj cych wyborach na Prezydenta Sta
różnicy wysokości od 200 do 500 m. Za skowej Miinkowić, który przeszedł wy nów Zjednoczonych Murzyni amery
wodnicy przebyw ają przestrzeń długości znaczoną trasę w ciągu 2 godzin, 47 mi kańscy wysuną kandydaturę mistrza
30 km biegiem, a 15 km krokiem.
nut i 57 sekund.
świata w wadze ciężkiej, Joe Louisa.

Uwaga, n a rcia rz e !

Między sznurami ringów

Nowy numer „Szpilek

Nowy numer „Kuźnicy"

A u nasf

Z boisk piłkarskich

„Partyzancki marsz"

Louis kandyduje
na
prezydenta

CAŁY NARÓD,
CAŁA POLSKA
odbuduje STOLICĘ zgruzów

„połam anych“ zaw odników . M imo b. cięż
kiej, rozm okłej trasy, obyło się bez cięż
szych w ypadków i w szy sc y zaw odnicy wró
ciii m m ałym i, choć trochę potłuczonym i
(n iektó rzy) kośćm i, a d r K użnta był, chw a
W I, A U G U S T Y N O W I C IILE B IitSK IE M U la B ogu — bezrobotny.
i p. M U E L L E R O W I, chronom etrażyście —
Dla publiczności — raid nie był efek
JA N O W I Ł YC Z B IH , m a* p. BASI W A »- tow ny. D ata raidu obiegła się m dniem
N IE W S K IE J , (któ ra nigdy w życiu je sz iw ię ta M ilicji O byw atelskiej i zawodnicy,
cze ta k nie zm arzła, ja k w ub. niedzielę, k tó rzy trz y ra zy m ieli przejeżdżać w a n 
pod budą na sędaiow skim samochodzie), sie raidu p rzez Śródmieście, musieli w y
CZŁONKOM L. K. M., k tó rzy zrezygnow a jeżdżać I w jeżdżać do m ia sta pnsez p ery
li m udziału w raidzie, a poświęcili się pra ferie. Publiczność była zawiedziona małą
cy organizacyjnej p rzy raidzie, ofiarodaw szybkożcią i brakiem „finiszu" n a mcołe.
com licznych i cennych nagród, oraz za  W yjaśnić należy, ż e im preza była pom y
wodnikom , k tó rz y w szlachetnej ryw aliza ślana nie na n a jw iększą szybkość, a na
cji nie szczędzili siebie i m aszyn.
regularność ja zd y na całym przebiegu traN ik t z zawodnilców nie wniósł zażaleń sy, spraw dzaną na ja w n ych ł tajnych pun
w spraw ie ogłoszonych p rzez kom isję sę kta ch kontroli i w mieście. Za z b y t późne,
dziow ską w yników . Z resztą — ka żd y za lub e b y t w czesne przybycie n a p u n k ty kon
w odnik m iał ka rtę raidową p r z y sobie, na trołi — zaw odnik zarabiał p u n k ty karne,
ka żd ym p unkcie kontrolnym , jaw nym , czy lub p u n k ty dodatnie. S zyb ko ści średnie by
ta jn y m było conajm niej t ludzi — a p rzy ły wyznaczone w g. Utrażu: dla m a szyn do
obliczaniu „punktów?', każdą k a rtę spraw  tlO c.c .— 30 k m na godz., do »S0 c.c. —
dzało sześciu członków ko m isji — więc 35 km na godz., do 3S0 — 38 k in «ia godz.
nie m ogło być m ow y o om yłkach. Za raj i dla większych — 40 km na godz. Trasa
dowcami jechała ciężarów ka dla zbierania wynosiła i3 0 k m , zw yciężała nie na jszyb 
połam anych m aszyn, i od w szelkiego tci/- sza m aszyna, a opanowany, sjiokojny { p rzy
padku — auto sanitarne a dr. KUZMĄ. ■tom ny, nie peszący się < nie Spieszący się
— te z attanym tnoiocyhH ttą — dla n * . J kierowca.

Lubelski Raid Motocyklowy
od strony kulis i od strony publiczności
U rządzenie Kalitu, — to nie tylko zar
wodnicy, m a szyn y i nagrody. To jeszcze
cała góra spraw , oonajm niej równie w aż
nych, ja k
trzy w y że j w ym ienione, a
przede w szy stk im konieczność doboru lu
dzi dobrej woli, k tó rzy z R aidu nie m ają
nic, prócz ka ta ru , a m tiszą dołożyć dużo
czasu i zdrow ia, n ie rza d ko ł gotów ki, no
i m uszą się Ma rzeczy znać. Ponieważ w
ub. niedzielę deszczyk m ż y ł od 3-ej ramo, a lał od 8-ej z m a łym i przerw am i, do
12-e j — przeto los zaw odników , sędziów,
chronom etrażystów , kom andorów i innych
szyszek raidowych nie byl godny zazdro.
śoi- S tw ierdzić należy, że jednak n ik t nie
zawiódł i w szysc y w ytrw ali do końca raidu
— na w et publiczność.
Lubelski K lub M otocyklow y tą drogą
okłada specjalne podziękowanie: sy m p a ty
kom m otocykltem u: ob. ob. M IE C Z Y SŁ A H O W I SM O L E Ń SK IE M U —— kom andoroivi raidu, A L E K S A N D R O W I ROB 8B —
wice-komandorowi, kom isarzow i sportoioemu — JU L IA N O W I D Ą B R O W SK IE M U ,
A N D R U SZ K IE W IC Z O W I
Z D Z ISŁ A W O 

Szczegółow e w y n ik i raidu, podane we
wtorlcowyin num erze „Gazety Lubelskiej*
na ogół zgadzają
z przewidywaniem
k p t. sportowego L .K M . p. J A N A P Y T L A :
kto pracował przed raidem — ten w ygrał
to czasie raidu. N agrody były przym aioane: dla najlepszych w sw ej kategorii (wg.
litra żu ), za rozruch i w g. ogólnej kla syfi
kacji.
Ponieważ podane w e w torkow ym num e
rze w yn iki Mtmieszaeone są w formie b.
lakonicznej, więc tyt. omówienia w yjaśnia
m y, że p o d a m tam naew iska są w yka zem
zw ycięzców raidu wg. Utrażu w kolejności
zdobytych m iejsc. Podane szybkości nie są
szybkościam i m a ksym a ln ym i, a szybkością
m i, w yznaczonym i regulam inem raidu dla
danego Utrażu. Pod „rozruchom“ są nagra
dzeni za n a jszyb szy rozruch zim nego siln i
ka przed startem . W „Ogólne) kw a lifika 
cjin — najlepsi zaw odnicy wg. najm niej
sze j ilości pu n któ w karnych.
Z całą przyjem nością stw ierdzam y, że
publiczność, a mitiasacaa młodzież, tło
cząca się na starcie I mecie, dawała w y 
ra z szczeremu zainteresowaniu się spor
tem m o to cyklo w ym —* ale naprawdę, na
drugi raz, apelujem y: zostaw cie na jezdni

trosskg miejsca i dla mtsoodmikówl

Sir. 8
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L U B E L S K A

Osiągnięcia i zamierzenia MKS-u

Uśmiechnij się
CWANIAK

Do autobusu wsiada p an i z chłop*
n a dalsze jej wyniki, a co za tym idzie oraz — w now opow stałej sekcji zwolen
— spokojnie patrzeć w przyszłość lu  ników sportu lotniczego — sekcji mło czykicm i wręcza k o n d u k to ro w i ty
belskiego sportu.
dzieżowej Lubelskiego Aeroklubu, d) do siąc złotych.
— Jeden normalny i jeden ulgowy,
kończenia turnieju piłki nożnej i prze
PORADNIA SPORTOWO-LEKARSKA
prow adzenia tu rn ieju siatków ki i kossy— A czy nie ma pani drobniej
Nieocenione w prost dla utrw alenia kówki o m istrzostwo szkół lubelskich, e‘' szych?
— Niestety, nie.
zdrowych podstaw dalszej pracy sporto nawiązania kontaktu z poszczególnymi
wej znaczenie będzie miało otwarcie klubami sportowymi, f) wzięcia czynne
Po przejechaniu paru przystanków
przy Gimnazjum im. Zamojskiego Mię go udziału w święcie klubowym „Lubli- konduktor zmienia banknot u któ
dzyszkolnej
Poradni Sportowo-Lekar- niankd“, oraz g) zaopatrzenia drużyn w regoś z pasażerów,
skiej, która pod opieką jej przedw ojen kostiumy, sprzęt sportow y i emblematy
— Widz sz mamusiu — weła malec
________ OSIĄGNIĘCIA
nego kierow nika, dra Maleszyka Stefa MKS-owe.
— mówiłem, źe tym razem nie uda
Dwuletni okres pracy tej młodzieżo na, wznowi swoją działalność w ‘pierw 
Tak pokrótce przedstaw iają się zna się przejechać darmo.
wej organizacji sportow ej znalazł zasłu szych dniach listopada br. Zorganizowa ne Lublinowi w szczegółach osiągnięcia
SENNIK EGIPSKI
żone słowa uznania ze strony dyrektora nie tej Poradni zawdzięcza MKS K ura sportowe MKS-u w ub. okresie spraw o
Wojewódzkiego Urzędu W F i PW ob. torium , a w s-zczególności wizytatoroe hi zdawczym i zam ierzenia nowego Zarzą
— Poproszę o sennik egipski.
Gerłowikiego, który wziął żywy udział gieny, ob. d r Morozowej Janinie.
— Większe wydanie, czy mniej
du MKS-u n a najbliższy okres.
w obradach ■▼alnego zebrania.
Pełny skład nowego Zarządu i kierow  sze?
ZAMIERZENIA
W nikliw a i rzeczowa analiza działal
— Większe. Mniejsze już całe prze
nictw sekcyj podam y w najbliższym nu
ności MKS-u, przeprow adzona p rze z
śniłem.
Zam ierzenia nowego Zarządu MKS-u merze.
przedstawiciela K uratorium Okręgu Szk. idą przede wszystkim po linii: a) usta
Lub., ob. wśzytatoTa Mazia wykazała, że lenia im iennej listy członków w poszcze
ubiegły rok pracy sta rto w e j MKS-u gólnych sekcjach, b) poddania wszystkich
C Z E K O LA D Y i CUKRY
wniósł w iycie sportow e wiele cennych członków badaniu Międzyszkolnej P o ra 
ZNANEJ JA K O ŚCI
wartości, z których młodzież
szkolna dni Sportow o-Lekarskiej i zaopatrzeniu
Kdaio „APOLLO" w yśw ietla fiŁni pt.:
P O CENACH F A B R Y C Z N Y C H
„PRZEZ ŁZY DO SZCZĘSCIA".
może być dumna. Ob. Maź podkreślił z ich w członkowską legitymację, c) nie
poleca:
całym naciskiem, że jeśli nowy Zarząd zwłocznego zorganizowania pracy w sekN adprogram : P.K .P. N r 33. . Początek,
SKŁAD K0NSYGNAC1IM
seamsów 15, 17 i 19 w niedaielę i św ięta
podtrzym a dotychczasową linię i atmo-1 cjacli piłki ręcznej, bokserskiej, sportów
sferę pracy, m ożna spokojnie oczekiwać zimowych z- sekcją
—
■
■ •
•dodatkowy seans o godzenie 13.
Pfll.SKO 8ZWA|KARSKIf!|
hokejową
na czele.
MKS zam knął onegdaj drugi etap swo
jej pow ojennej pracy,
Dotychczasowy w kład MKS-u do spor
tu lubelskiego m ożna następując/) scha
rakteryzow ać: rzetelna praca, ambicja,
więź organizacyjna, praw dziw ie sportow a
atm osfera i nieprzeciętne w yniki apor
towe — oto osiągnięcia, Jakie ustępują
cy Zarząd MKS-u przekazał tw oim n a 
stępcom.

Kino „BAŁTYK" w yśw ietla
„K A PITA N BENOIT*'.

fa b ry k i

P R Z E T W Ó R N IA

W Y R 0 B 0 'W

CHEMICZNYCH

„ S T A N 6 A R D“

S U C H A R D s.

P a ń s t w o w e Zakłady Hodowli

LUBLIN,
L u b a r to w s k a 2 m 27
te le f o n 20-27.

poleca swoje wyroby doskonałej jakości

p a s tę d o o b n w ia , p a s tę d o p o d łó g . m y d ło
d o p r a n ia , p o k o st, f a r b y o le j n o I t. p.
L u b lin , L u b a r to w sk a 1 3 .

\

T eł. 4 0 -9 4 ,

film p t :

Ko ślin

4555

w Lublinie, PI. Litewski L m, 27
p o s z u k u ją d o
n a s ie n n y c h :

MY DŁ O

2772

s w o ic h

g o s p o d a rs tw

Administratora

99

M Y D Ł O

do m y c i a i p r a n i a J A W A
P A S T A
do o b u w i a J A W A

»«

Lub. Z a k ła d y Cfaem. J a n

W aw rzon ek

LUBLIN, P rze m y sło w a 5
T e le fo n 29-41
P rz e d s ta w ic ie li L itw iń sk i, L u b a rto w s k a S
te le f o n 26-25
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OGŁOSZENIA

Korespondencyjne Kursy
Księgowości
5079

F abryka:
L u b lin , P r z e m y s ło w a 22
Te!. 3 6 -2 3
■ aa

OGŁOSZENIA O G Ł O S Z E N I A

O G Ł O S Z E N I A
° (A Ł O S Z E N I A

Księgowegu-kaslera
5m
Pisarza-magazyniera
Stanowiska do objęcia od zaraz*

w zimnej jakości
dn nabycia we wszystkich
sklepach

, I o n . b 7„ i . w k a id > m .Ł le p ie

A W A

S I E W “

Rządcy

OGŁOSZENIA O G Ł O S Z E N I A

D

OGŁOSZENIA O G Ł O S Z E N I A

Informacje Lublin ikrytka pocztowa 105
Nauka dla początkujących I zaawansowanych.

5129

R

O

B

OGŁOSZENIA O G Ł O S Z E N I A

fu tro oposy w zrost UNIEW AŻNIAM zagubioną k a r
średni, p alto dobra w etoa, koł- tę reje stracy jn ą w ydaną przez
W ogłoszeniu urzędowym Miej
SUSZEK z Lublina po. rwerz sreb rn y ryś, now y sam o RKU Zamość. Późniak Feliks, z a 
sklego W ydziału Ajprowifcacji i saukuje rodziców. Wiadomońć kie w ar, obrus. O glądać godz. 12—16 m ieszkały kolonia Górno gm. P a 
H andlu z dnia 14.X br. zam iesz row ać P aw ia 32.
sieki, urodzony 1911 roku.
5173
5177 Szewska 5 m. 2 p a rte r front.
czono konserw y m ; ;ane — 15.5 oz
5182
UNIEWAŻNIAM skradzione: doHANDLOWI
= 0,652.03, v, jino być 15,5 oz =
l l i II Ił V
wód osohisty polski, k a rtę reje.
0.4SD i;..
DOMY, place, sprzedaje koncesja----------------------------------= ■ strac y jn ą w ydaną przez RK U ZaZa P rezydenta m. Lublina nowane przedwojenne biuro „W y
U N IEW A żNIA M zagubione: k e n n ! mość n a nazwisk© Pislcor P iotr,
Naczelnik Wydziału
goda" Michałowskiego, B ern ar k a rtę w ydaną przez Zarząd gml5186
5191
M. Szczepański.
dyńska 28, telefon 34-87.
1217
1 O S Z IK IW A M A

N

SPR ZED A M

OGŁOSZENIA

E
OGŁOSZENI^

UNIEW AŻNIAM zagubioną,
kę tożsam ości konia w ydaną
gm. Paw łów n a nazw isko
M ateusz.

książ
przez
K ura
5063

UNIEW AŻNIAM zagubione dwie
legitym acje
służbowe
w ydano
przez K uratorium Lublin n a naz
w isko KroczyAaki Nikodem i Kroczyńska M aria.
5184

k o /. n u

w ydaną przez S’ VIATOW E J riaw y jasnowidz^
NIERUCHOMOŚCI sprzedaż, P0' ckiego, dokum ent o nabyciu z ie m i! r k i t
psychografolog
zdum iewająco
m iary, plany. Mierniczy Przysię . h« *
m
a
W
k
;
U HA WIKO przyjm ie czeladniczprzepowiada. N adeślij d atę u ro 
gły Białkowski, Lublin, Sądowa 4. pow. bialskiego n a nazw isko Mo z&m. w Lublinie,
Dolna P a n n y dzenia, w łasnoręczny c h a ra k te r
kę, uczennicę, bardza dobre w a
5137
4938 drzejew ski Andrzej.
M arii 48 — 3.
5170 pisma, 50 zł zadatku. Odpowiedzi
runki. N oworybna 2 — 15.
6071
SZAFY, łóżka oraz Inne meble UNIEW AŻNIAM zagubioną k a r UNIEW AŻNIAM zagubione: kenn indyw idualne — analizy m etodą
tę reje stracy jn ą w ydaną przez k a rtę w ydaną przez gm inę Zem- grupow ą za zaliczeniem. Podzię
MINISTERSTW O A prow izacji i do sprzedania. Sucha 19 m. 2.
4783 RK U K raśnik, dowód osobisty i borzyce, o raz zwolnienie z woj kow ania z całego św iata. V apuro
Handlu
Przedstaw icielstw o
do
spraw TJNRRA n a W ojewództwo NIERUCHOMOŚCI, sprzedaż, po świadectwo czeladnicze na nazwi ska w ydane przez RK U Lublin n a Katowice, Skrzynka pocztow a 376.
5171 nazw isko U liczny Stanisław . 5183
4813
Lubelskie przyjm ie buchaltera-bi- m iary, plany. M ierniczy Przysię sko Jjoska H enryk
lanslstę. Zgłoszenia Lublin, ul. gły Pogodziński, L ub lin ,, K rakow  UNIEW AŻNIAM zagubioną k a r ZGUBIONO w poniedziałek w D ĘB LIN —LU BLIN , p an a k tó ry
Spółdzielcza 4, I piętro, godzina skie 59.
5134 tę rejestracy jn ą w ydaną przez śródm ieściu k lam kę od sam ocho jechał pociągiem nocnym, proszę
13—15.
5190
RKU Zamość, zaśw iadczenie z Ko du. Z w rot za n agrodą ul. Cicha 6 o adres. Radom, Żeromskiego 32
PA N TO FLE domowe, b u ty ciepłe, m isji Likw idacyjnej Zamość, k a r m. 5.
8180
6173 m. 4, J . K.
bu
ty
filcowe,
kapce
dziecięce,
SZOFERA sam otnego przyjm ę.
ty w ym ienne oraz k a rty żywno
m ęskie.
W ytw órnia ściowe za m aj, czerwiec, lipiec,
Szpital Psychiatryczny w A bra- dam skie,
■wicach.
5176 W arszaw a, Stalow a 33 m. 18.
sierpień 1946 rok, k a r ta odzieżo
R edakcja 1 A dm inistracja Lublin, ul. 3 M aja 4, tel.:
6066 wa, świadectwo szkolne, n a naz
R edaktor naczelny 83-60. S ek reta rz 26-59. S ek reta riat
KRAWCOWA SZY JE 1 przerabia KRAWATY 1 szale sta le nowe wisko Szerem eta Mieczysław, za
R edakcji 21-08. R edakcja nocna 13-44. D yrekcja 36-40.
tanio w term inie. N arutow icza 55
kolonia
Rodobrowa
wzory. W ytw órnia „Włókno** Łódź m ieszkały
B uchalteria i dział ogłoszeń 25-88. Wydz. O rganizacyjny
nu 45168
6-go Sler. ia, telefon 171-08. Ce gm ina K otlica pow. Tomaszów
36-38. K olportaż 35-85. E kspedycja
25-64.
D rukarnia
5185
4731 Lubelski.
P R Z Y J M Ę w szelką p racę n a dru ny fabryczne.
26-66. K sięgarnia „Czytelnika" 25-87. Rękopisów R edak
tach. N arutow icza 55 m. 4. 5169 KOTKI SJAM SKIE, m łode do UNIEW AŻNIAM zagubione doku
cja nie zw raca. P u n k ty przyjm ow ania ogłoszeń: 1) Admi
sprzedania. N arutow icza 36 m. o. m enty n a nazw isko W ieliczka Zyg
n istra cja „G azety Lubelskiej", : ) K sięgarnia „C zytelnika"
5188
6172 m unt.
PRZEDSTA W ICIELE
w yłączni
K rak. Przedm . 5, 3) D ruk ru ia ul. Z am ojska 24, 4) Kiosk
— w prowadzeni w branży srpożyw FO R T EPIA N wiedeński „Lidema- UNIEWAŻNIAM* zagubiony do
B ychaw ska 67. Z a treść og»oszeń r e d a k c ja nie odpowiada
czo-koJonlalnej poszukiani. O ferty n a“ sprzedam . M ożna oglądać od wód osobisty w ydany przez gm i
Drukarnia nr 1 Spółdz. Wyd. „Czytelnik" w Lublinie
.,386" Biuro Ogłoszeń P ietraszek, 8—8 po poŁ Szewska 3 — 9.
nę W ola Wereszezyńsfka n a n az
wnnwswa, Wspólna 50.
U7S
•181 wisko GerUński Andr*e>
5180
Pedaguje Kolegium
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