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W r o c z n ic ę
PrzyfJO tO W 3nia 1,0 Mdowania wojsk sojuszniczych
Druuiei Armii W.P.
n a w ysp ach m a c ie r z y sty c h J a p o n ii
(s) Rok mija od chwili, kiedy na wy
zwolonym skrawku Polski zaczęła się Przedstawiciele państw sprzymierzonych będą obecni przy podpisaniu kapitulacji
iormować Druga Armia Wojska Polskie
LONDYN, 22.Vin. (BBC). Budio tokij pisze, że zachodzi obawa, czy wojska, któ ton zawiadomił dowódcę japońskiego o
go, mająca wziąć odział w krwawych
skie
podało, że pierwsza część wojsk a- re wylądują w Japonii nic napotkają na zaprzestaniu działań wojennych. Japoń
zmaganiach o zadanie ostatecznego ciolianckich, które wylądują w Japonii dnia opór ze strony patriotycznie nastawio ski generał oświadczył, że oczekuje dal
iu hitlerowskiej bestii.
26 bm. ma liczyć około 20 tysięcy ludzi. nych Japończyków.
szych rozkazów od swych wlajdz co do 1
Armia ta tworzyła się w warunkach nie We wtorek dnia 28 bm. spodziewane jest
LONDYN, 22.VIII. (BBC). Wczoraj dalszego postępowaniu.
zmiernie trudnych. Brak było wszystkie przybycie gen. Mac Arthura do Tokio.
LONDYN, 22.VIII. (BBC). Jednostki
przybyła do Manilli delegacja oficerów
go. Brak broni i kadr oficerskich, brak
NOWY JORK, 22.VIII. Agencja Domei radzieckich z gen. Berewianko na czele. królewskiej floty są w drodze do Hong
LONDYN, 22. VIII. (BBC). W tych kongu, gdzie ma się odbyć przyjęcie ka
umundurowania i żywności, brak wresz podaje do wiadomości, że lądowanie so
cie ludzi, których przezorny okupant sta juszniczych wojsk okupacyjnych zacznie dniach ma się odbyć podpisanie kapitu pitulacji tamtejszego garnizonu wojsk ja
rał się wyłapać i odprowadzić na swe ty- się 27 bm. Pierwsze przybędą oddziały lacji Japonii. Dokładne szczegóły będą pońskich.
LONDYN, 22.VIII. (BBC). Prcm. Attlee
.y, aby * uniemożliwić tym sposobem wojsk spadochronowych i lotniczych, po podane. Wiadomym jest, że przy podpi
podał do wiadomości, że Anglia będzie
tem
flota
sojusznicza
zawinie
do
portów
naniu
oprócz
przedstawicieli
4
mocarstw
wskrzeszenie polskiej siły zbrojnej.
•
Japonii. Na razie w okupacji wezmą u- będą obecni wysłannicy rządów Francji, dalej wysyłała wojska na Daleki Wschód
Nie brakowało tylko zapału, entuzjaz dział tylko oddziały amerykańskie, gdyż Holandii, Kanady i Nowej Zelandii.
celem zluzowania jednostek, pełniących
mu i nienawiści do odwiecznego wroga. są one najbliżej wysp japońskich.
LONDYN, 22.VIII. (BBC). Dowodzący tam dolychczasos^ służbę.
Ożywiało wszystkich pragnienie walki, uLONDYN, 22.VIII. (BBC). United Press wojsk alianckich' w Birmie gen. MontbatLONDYN, 22.VIII. (BBC). Japońska
milowonie wolności I wiara w ostateczne
flota wojenna, która na początku wojny
liczyła 382 okręty, obecnie prawie że nie
zwycięstwo.
istnieje. Jak wiadomo, s ogólnej lieshy
Kiedy zasłużony w bojach gen. broni
pozostało tylko 66 okrętów.
Karol Świerczewski otrzymał rozkaz uWARSZAWA, 22,VIII. Agencja Domei pełnomocnictwa celem poczynienia przy
LONDYN, 22.VIII. (BBC). W Chinach
Iworzenia w kraju Drugiej Armii Pol donosi, że delegacja japońska z genera gotowań do lądowania pierwszych od znajduje się obecnie około 2 milionów
skiej — do Jej szeregów poczęły napły łem Kora-Siro Kawabes na czele powró działów sojuszniczych w Japonii.
Japończyków.
wać ocalałe resztki naszej młodzieży. ciła do Tokio, aby przedstawić cesarzo
zapadłych kątów, z zakonspirowanych wi pląn okupacji Japonii. Ogłoszono o‘ ryjówek, z tamtej strony drutów — świadczenie kwatery głównej wojsk so
oicszyll ludzie do wojska polskiego. Szli juszniczych, stwierdzające, że generał
artyzanci z lasu, doświadczeni i zaliar- Kawabes otrzymał od cesarza specjalne
LONDYN, 22.VIII. (BBC)" Na posiedze
Min. aprowizacji .wprowadził dalsze Oowani w walce, i ci z ławy szkolnej i in
niu Izby Gmin odbyły się debaty pad graniczenia w spożyciu cukru. Dotyczy
Chiny żąilaja wydania fluiy
ni. Wszyscy garnęli się do tego wojska,
skarbem państwa. Przemawiał kanclerz to głównie zbytkowyćli wylworów cukiero którym marzyli przez długie lata nie
skarbu Dnlton, który przestrzega przed niczychs
japońskiej
woli.
nadzieją na możliwość znriczncgo obniże
Dzisiaj w parlamencie poseł Littcleton
NOWY JORK, 22.YI1I. Agencja Asso
, Dzięki pomocy Związku Radzieckiego ciated Press donosi, że generał Czu-Wa- nia podatków. Oświadczenie min, Dalto- b. minister handlu, 'wezwał rząd do znie
Druga Armia Polska wyposażona została Ming, przewodniczący, delegacji chińskiej, na wywołało dyskusję na łamach prasy, sienia ograniczeń w handlu międzynaro
która w większości solidaryzuje się ze
w świetną, nowoczesną broń i w bogaty która przyjmie kapitulację Japonii, odowym. Przemawiał również nowy kanc
zdaniem ministra.
sprzęt bojowy. Znalazły się mundury 1 świadczył, że Chiny zażądają przyznania
W najbliższym czasie ludność aiij. ’- lerz skarbu Dallon, który zapowiedział
ini znacznej części floty japońskiej, aby
cały ekwipunek żołnierski.
ska będzie miała zmniejszoną ilość kupo ..tany w ustroju Banku Londyńskiego.
I podczas gdy na emigracji radzono i miały zapewnione panowanie na mo nów odzieżowych.
Prywatne akcje przestaną istnieć, a po
rzach wschodnich.
konto przeróżne kombinacje i machina
siadacze ich otrzymają odszkodowanie.
cje polityczne, staczając papierowe boic
Na jesieni zostanie zaprojektowany no
o przyszłe synekury I ministerialne fote
wy budżet państwowy. Jest w projekcie
le — w kraju powstawała realna siła,
obniżenie
podatku. Zagraniczne zobowią
dojrzewał zbrojny czyn, mający zdobyć i
LONDYN, 22.VIII. W dniu dzisiejszym czony. Obecnie rozpoczynamy dzieło re 
zania
Wielkiej
Brytanii wynoszą trzy
konstrukcji,
któremu
musimy
poświęcić
zabezpieczyć przyszłe granice państwa.
król Jerzy po raz drugi w tym roku
pół
miliona
funtów
szlerlingów.
wszystkie
swe
siły".
Z chwilą rozpoczęcia gigantycznej o- przyjmował gratulację z powodu zwycię
stwa.
Uroczystość
ta
odbyła
się
w
obec
fensywy zimowej Druga Armia Polska
podążyła śladem Pierwszej Armii na ności dostojników państwowych. Król
front. Nad Nisą odbył się jej pierwszy wygłosił z tej okazji przemówienie, w
którym podkreślił, że dumny jest, iż na
chrzest bojowy. Forsując rzekę Druga
LONDYN, 22.YIII. (Tass). Były min. Lności i swobody pomimo, że na to nie
A-einia przełamała opór wyboi4wych dy ród brytyjski przyczynił śię w dużej mie spraw zagranicznych w gabinecie Gbur- zasłużyła. Żle obchodzi się z więźniami
rze do zwycięstwa i złożył hołd wszyst
wizji niemieckich, broniących od połud kim brytyjskim i sojuszniczym sitom cbilla Eden udzielił wywiadu prasowego, [ i jeńcami wojennymi i leraz rząd bułgarnia dostępu do Berlina. Wytrzymując o- zbrojnym. „Czas niszczenia został zakońŁ w którym wypowiedział się w sprawi ski ogranicza swobodę działania. W
mowy min. Bevina. Na wstępie zazna sprawie Polski wypowiedział się przede
staluie wściekłe ataki wroga, żołnierz
czył, iż pewny jest, że nowy gabinet po wszystkim o zagadnieniu wyborów. Unasz, u boku żołnierza Armii Czerwonej,
doła ciężkim zadaniom w zupełności. waża tak, jak Bevin, że cały świat musi
przeszedł do kontruderzenia, zdobywając
Wicefcrńl iu ib
Przechodząc do przemówienia Bevina, mieć wolny wstęp do Polski.
Sudety, wyzwalając Pragę i niosąc wol
wyraził mu pełne uznanie za jasne wy
Anglia musi interesować się sprawami
je d z ie do L ouJyna
ność umęczonemu narodowi czeskiemu.
powiedzenie się w różnych sprawach, in Europy, Nie chodzi tu tylko o zagadnie
Były to dni bohaterstwa i ofiary, dni
LONDYN, 22.VIII. Wicekról Indii uda- teresujących cały świat. Eden ostro wy nia gospodarcze, ale również polityczne.
chwały i trudu, stanowiące wspaniałą je się do Londynu na zaproszenie rządu stąpił przeciw Bułgarii, która żąda wol- W końcu swego wywiadu oznajmił Eden,
karlę w dziejach odrodzonego Wojska angielskiego w celu odbycia narad.
żc słowa wypowiedziane przez Bcvina
są pełnej wagi i całkowicie się z nimi
Polskiego.
zgadza.
Po skończonej wojnie żołnierze dru
giej Armii zaciągnęli warię na prastarej,
historycznej granicy Piastów, nad Odrą
WARSZAWA, 22.VIII. Min. Kultury i w alskiego m a c h a ra k te r p ó ło ficjaln y . Na
i Nisą, którą wyrąbali ostrzem bagnetu
w N o w e j Z e la n d ii
Sztukij ob. Władysław Kowalski, w to rozm ow ach w M oskw ie będą om aw iam
i okupili ofiarą własnej krwi.
spraw
y
rew
in
d
y
k
acji.
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m
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LONDYN,
22.VIII. Prcm. Piotr Presci
warzystwie kilku urzędników minislerI znów nad Odrą czuwa slraż. Czujna »stwa udał się do Moskwy na zoprmzi-r.ij k o w alsk i u da > do T’ :.’ wa. P o b y t min. igłosił rozwiązanie gabinetu wojenneg'
alskiego n a teren ie Z w iązki^ R««lziecstraż ofiarnych żołnierzy nowej .Rzeczy j Rządu Radzieckiego. .Wyjazd nnn. K oj Kow
-j^
2 ,ygodłli<u
,w Nowej Zelandii.
pospolitej
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Mshupów
wana, przekazywana z pokolenia w po
kolenie w dawnym, pierwotnym i pry
mitywnym kształcie.
Ślązacy opolscy, Kaszubi i Mazurzy
muszą dziś w kościele katolickim zn.cleic
silną ostoję polskości, muszą znaleźć w
nim oparcie i przewodnictwo na drodze
do odzyskania tych wartości, których
pozbawił ich gwałt i bezprawie. U progu
niepodległości, do której pielgrzymowali
poprzez kilkanaście umęczonych poko
leń, nie może ich witać z ambony nie
mieckie słowo, nie m eie do nich prze
mawiać znienawidzcnyaa językiem biskup-Niemiec splamiony współpracą z
najgorszym katem i zbrodniarzem świa
ta.
Nie powtórzą się dziś stosunki, które
przed rokiem 1939 panowały na pogra
niczu polsko-niemieckim gdzie ludność
polska była poddana wpływom pastorćwbakatystów. Staliśmy się czujni i prze
widujący, Rząd duss na ziemiach za
chodnich muszą objąć szlachetni "bidzie
i dobrzy Polaey.
Z. K.-M.
I

Co piszą inni
NIC, O NAS — BEZ NAS

Polska nigdy nie dbała o to, by zagra
nica była należycie informowana o jej
sytuacji wewnętrznej i bogatych osią
gnięciach na każdym, polu. Sytuacja ta
nie zmieniła się niestety i dziś. W związ
ku z tym ,.Rzeczpospolita** w artykule
zatytułowanym „Refleksje . propagando
we" psze:
„Cudzoziemiec piszący książkę o Pol
sce, korespondent przebywający w kra
ju musi otrzymywać ścisłe, rzeczowe In
formacje możliwie z pierwszej ręki. Obo
wiązek ten spada przede wszystkim na
barki propagandy. Wtedy o rezultaty jej
możemy "być zupełnie spokojni. Przed
wojenny okres ignoracji, z jaką pisało
się za granicą o Polsce, nie może się
więcej powtórzyć.
Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że
Czesi słyną z doskonałej propagandy.
Jasnym przykładem tego twierdzenia
są wieści, J a k ie " J IS A dochodzą z za
granicy, że na rynki zachodniej Europy
rzucili oni książki naukowe, które idą
w parze z ich akcją polityczną. A- u
nas? Instytut Bałtycki, jak wiele mu
podobn^fch placówek, boryka się z po
ważnymi trudnościami. Nie zdajemy so
bie nadał sprawy, jak z tego wyraźnie
widać, z wagi I znaczenia argumentów
naukowych, które rzucone na rynki mię
dzynarodowe mogłyby wydatnie we
sprzeć każdą naszą akcję polityczno-pro
SZTOKHOLM, 22.VIII. W dalszym cią Hitlera. W swej zaimprowizowanej w
pagandową. Walor takich argumentów
gu procesu przemawiał prokurator wie obrończej Ouisling krzyczał do prze
przede wszystkim wysoko cenią społe
Szwed, który oświadczył, że dokumenty pełnionej sali sądowej, że to on uratował
czeństwa anglo-saskie. Stworzenie *—
znalezione w Niemczech świadczą o tym, Szwecję i Norwegię przed zagładą.
wzorem innych państw — Wydziału Hi
iż w grudniu 1939 roku Quisling spotkał
storyczno-Naukowego w M, S. Z„ który
się z min. Rosenbergiem i wyraził zgodę
by zsynchronizował wszelkie tego ro
H iszm ta fe r y jn ą
na oddanie Niemcon, pozycji norwe>kieh
dzaju zamierzenia 1 wysiłki, inspirował
Hitler osobiście polecił w dniu 31.XU
instytuty i placówki naukowe, narzuca
hitlerowców
1939 roku oskarżonemu przygotowanie
się jako podstawowy obowiązek".
PARYŻ, 22,VIII. Gazeta „Populaire**"
inwazji, obiecując mu za jego zdiadę
10.000 koron szwedzkich miesięcznie. zamieszcza artykuł swojego koresponden
„PANIS BENE MERENTIUM“
Quisling opracował plan, mocą którego ta, ^tóry wrócił niedawno z Hiszpanii.
Pod powyższym tytułem „Kurier Co
stałaby się Norwegia kolonią nie.niecką Pisze on, że w Hiszpanii przebywa cały
dzienny"
zamieszcza artykuł, poruszają
szereg
działaczy
hitlerowskich,
między
z fiihrerem, jako ■prezydentem obieral
nym na czele. Prokurator przedstawi! są innymi dr Ramm, były szef propagandy cy aprawę umieszczania właściwych lu
dowi dokumenty znalezione w Niemczech hitlerowskiej w Iraku i Fryda Solermann, dzi na właściwych stanowiskach. Zasługa
i doręczone władzom norweskim przez znana agentka gestapo. Ogólną ilość hit położona na polu chwały, czy w walce
policję brytyjską, wśród których j ’st lerowców znajdujących się w Hiszpanii konspiracyjnej nic kwalifikuje jeszcze do
objęcia kierowniczego stanowiska w
dziennik Rosenberga i listy Quistinga do obliczają na 60 tysięcy.
przemyśle, czy w administracji.
„Bo oto na kierowniczym stanowisku
pewnego przedsiębiorstwa, stoi niewątpli
wie zasłużony człowiek, ale nie mający
pojęcia o kierowaniu przedsiębiorstwem.
Na wysokim stanowisku administracyj• nym męczy się świetny publicysta, czy
LONDYN, 22.VHI. Prasa angielska do prowadzenia kontroli wyborów. Brytyj
literat, męczy podwładnych pracowni
nosi, że premier grecki Vulgaris zwrócił skie Min. Spraw Zagranicznych ogłosiło,
ków nonsensowymi zarządzeniami, przez
że
USA,
W.
Brytania
i
Francja
zgodziły
się do rządu brytyjskiego z propozycją
które
cierpi cała gałąź administracji
wysłania komisji do Grecji w celu prze- się uczestniczyć w tej komisji, natomiast
państwowej. Innego wdzięczność umie
ZSRR odmówił udziału.
szcza w redakcji pisma, gdzie niewiado
ATENY, 22,VIII. Centralny Komitet
mo co z.nim zrobić. J^-cże innego ob
greckiej partii komunistycznej wydał do
darza się
- * -.....
■’> nracy, któ
swoich członków odezwę, dotycząc j nad
ry miałt '.......................... m ciągłych na
LONDYN, 17.VIII. Amerykańskie wła- i sz.ą być poparte przez 25 proc, człon- chodzących wyborów. Odezwa zaleca ,układów i l i r « r ą . f-Ą i tacy, którzy zdńdze wojskowe w Niemczech zezwoliły na j kósy, 5) płace i ilość godzin pracy nie <hylenie się od głosowania, ponieważ
jąc sobie sprawę ze swej- nieumiejętności,
utworzenie związków zawodowych, po- mogą być ehwilowo rozstrzygane przez rząd Vulgarisa nie przeprowadzi wyoobiorą tylko pensję, pozostawiając pracę
rów w duchu demokratycznym.
dając następujące warunki: 1) Praeb- związki zawodowe.
fachowemu zastępcy. I bodaj ci naj
dawcy nie mogą mieć wpływu na wy
mniej przynoszą szkody dobru ogólne
bór c
>.ków, 2) wybór musi być przemu. Znamy dobi-ych rzemieślników, któ
pro-.v:t >ny na zasadach demokratycz
rzy wzięli się do urzędowania — l w
nych, 3) członkami związków zawodo
swej nowej godności pozostają tylko np.
wych nic mogą być Niemcy, którzy na
LONDYN, 18.VIII. Nowy minister gór-I zostały wezwane do wzmożenia produkdobrymi szewcami bez nrsktvkt.
leżeli ito frontu pracy, 4) wnioski inu- nictwa Shinwełl, odbył konferencję z pre- cji i utrzymania kontaktu z ministerZ w rócenie uw agi, że ob. A ' tb ob. B.
zesem Unii Górniczej. Przyjęty został Jstwem w sprawie zreorganizowania pranie jest człowiekiem na swoim miejscu,
Swakaz marsz. Montgomury
wniosek, aby od kwietnia do paździer cy w kopalniach. 16 tysięcy górników zo
jest traktowane z pełnym godności oLONDYN, 22. v iii. (BBC). Marsz. Mont- nika kopalnie wydobyły dodatkowo 8 mil. stanie zwolnionych z wojska w ciągu naj
burzeniem, że atakuje się zasłużonego
ł gomory wydał zarządzenie przewidujące ton węgla. Wszystkie zagłębia górnicze bliższych 6 tygodni.
człowieka, że podważa się sprawiedli
surowe kary na cudzoziemskich wysied
wość społeczną, że jest to atak, ba! na
leńców w Niemczech, dopuszczających się
Rzeczpospolitą. Trzeba zleźć z tych ko
mordów i grabieży na ludności niemiec
turnów, otrząsnąć się z tego zakłamania".
ki''!.
Zasłużony dla państwa człowiek nie
— W myśl rozporządzenia władz anglo— 1 mtilon żołnierzy amerykańskich oamerykańskich w Istrii t na Pomorzu Sło zawsze zadowoli się orderem lub dyplo
Pterwszy pmces pnrociw zhrod- puścl wkrótce Europę.
weńskim zorganizowana zostanie nowa ad mem :
»
«
•
ntarzsm wojennym w Wfcdniu
„Będzie jednak zdrowsze moralnie i
•— Rząd Argentyny zgodził się na dosta ministracja.
korzystniejsze
materialnie, jeśli ludziom
•
•
•
wę
mięsa
dla
wygłodzonej
Europy.
Odpo
WIEDEŃ, 22,VIIL W Wiedniu zatoń
niezdolnym do pracy, a zasłużonym,
— Historyczny wagon z Camplegne, w
czył się pierwszy proces przeciwko 4 wiednia umowa została już zawarta.
skarb wypłacać będzie pensje, choćby
którym, podpisany został pokój w roku
*
*
*
- zbrodniarzom wojennym. Trzech hitle
dożywotnie. Fuszerka tych zasłużonych
— Około 700 Żydów węgierskich, któ 1918 oraz kapitulacja Francji w /oku 1940,
rowców zostało skazanych na karę śmi?r„szewców piekących ciasto" 1 „pieka
został
podobno
zniszczony
w
czasie
nalo
rym
udało
się
zbiec
z
obozu
Belzen
do
i, a czwarty na 8 lat katorgi. Prasa aurzy, szyjących buty", jest z pewnością
riacka komentując len proces, wyraża Szwajcarii, wyjedzie w poniedziałek do Pa tów w Berlinie, gdzie został przetranspor
znacznie kosztowniejsza dla państwa".
lestyny.
towany przez Niemców,
’
iiidowolenie z powodu wyroku.

Jni;
'ujemy, Prymas Polski
karu' nał Ao iM Hlond mianował ostat
nio pięciu ą./eniniJdratorów apostolskich,
którzy będą sprawować opiekę duszpa
sterską nad odzyskanymi ziemiami za
chodnimi. Nominacja ta kładzie jednocze
śnie kres działalności niemieckich bisku
pów, którzy do chwili obecnej sprawo
wali swoje funkcje kościelne w Gdańsku
! i Wrocławiu, odnosząc się wrogo do lud
ności polskiej.
Usunięcie biskupi Spletta 2 Gdańska
Opinia polska wita ze szczególną rado
ścią, gdyż ostatnio jego działalność na
terenie Pomorza wywołała słuszne obu
rzenie, zwłaszcza po jego prowokacyjnych
wręcz wizytacjach' W Grudziądzu 1 To
runiu, gdzie ten Kakatysta** »le znający
absolutnie języka polskiego^ Zwracał się
po niemiecku: do Polaków, szykanując
polskicK księży* przybyłych' ifl wschod
z i ch diecezyj, zabraniając słuchać spo
wiedzi W języku polskim itp. Ostatnio
poinformowano' nas, że biskup Splett,
znany ze swej zajadłości w tępieniu Po
laków podczas okupacji niemieckiej, zo
stał aresztowany.Spodziewamy się, że równie energicz
nie będzie załatwiona sprawa usunięcia
z Wrocławia biskupa Bertrama, osławio
nego ffakatysty.
W ostatnich latach przed wybuchem
wojny na łaniach prasy polskiej porusza
no z oburzeniem germanizacyjną działal
ność niemieckich pastorów na terenie
zachodnich powiatów przygranicznych,
lak wiadomo — w południowych po
wiatach Wielkopolski mieszkało dużo
Pol--'j ów wvznania protestanckiego. Opie
ka 'h^-^astorską nad tymi Polakami
spełniali pastorzy - Niemcy. Nietrudno
wyobrazić sobie antypolską działnlność
tych pastorów, którzy przeważnie repre
zentowali na pograniczu ideologię hitle
rowską, wywierającą zgubny wpływ w
tych niezwykle newralgicznych punktach
narodowościowej polityki.
Skutki tci działalności bylv jaskrawe
i wi^ooN-ne dla każdego, kto clioć pobież
nie rełknnł się z tyciem przygranicz
nych nowiatów. Ludność polska musiała
słuchać kazań i nauk w języku niemiec
kim. pastorzy po niemiecku przygotowy
wali młodzież do konfirmacji, wręczali
je! obrazki pamiątkowe z napisami nie
mieckimi,
łt-rfało się to na obszarze Rzeczypospo
lito! w latach trzydziestych, poprzedza
jących wybuch wojny. Władze sanacyj
ne nie przvwiązvwałv żadnej wagi- do
alarmujących artykułów w prasie, nie
zdając sobie sprawy z niebezpieczeństwa
niemieckiego.

Dziś, no ciężkich doświadczeniach po
twornej okupacji, ta krótkowzroczność
nie powtórny się. Wiemy, jak gorąco i
głęboko przywiązany jest do religii lud
śląski i pomorski. Oddziaływanie kościo
ła jest zatem na Śląsku i na Pomorzu
szczególnie silne.
&
W dzisiejszej sytuacji politycznej, gdy
każdy Polak na ziemiach zachodnich
staje się żywym atutem naszych odwie
cznych praw do tych ziem, nie wolno
nam ani chwili tolerować na czołowych
stanowiskach kościelnych ludzi, którzy
swoją działalnością ^itaszpasterską mogą
wypaczać dusze ludności polskiej, utrwa
lać język niemiecki tam, skąd ż najwięk
szym wysiłkiem powinniśmy go wyple
n iać
Polskie bibHe st XVI wieku i staropol
skie modlitewniki, przechowane do dziś
w skrzyniach wieśniaczek śląskich, czy
w
chatach
pojezierza mazurskiego
świadczą o tym, że najlepszym skarbcem
języka w szalejącej zawierusze germanizacyjnej była polska modlitwa i religijna pieśń praojców, z ust do ust poda-
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Artykuły przemysłowe dla wsi
Doniosła decyzja Kemitek Ekonomicznego Rady Ministrów
Na podstawia uchwały Komitetu EkoiKuaicznego Rady Ministrów wieś o-j
trzyma w ciągu najbliższych trzech mie
sięcy partię artykułów przemysłowych,
na których zakup po cenach sztywnych
przeznaczona , została suma 350 milio
nów złotych. Równowartość przeznaczo
nych do rozprowadzenia wśród rolnic
twa towarów w przeliczenu na ceny ryn
kowe w tz.w. „wolnym handlu" wynosi
olbrzymią kwotę około 3 miliardów zł.
Z ogólnej sumy 350 mil. zł częć towa
rów wartości około 190 milionów rozda
na będzie rolnikom w postaci premii za
obowiązkowe dostawy ziemiopłodów. W
ten sposób robotnicy i ludność pracująca
miast spłaca w części dług wdzięczności
zaciągnięty wobec wsi za dostarczone
świadczenia rzeczowe, przeznaczone- na
wyżywienie ludności miejskiej.
Reszta towarów wartości 160 milionów
zł objęta zostanie specjalną akcją usta
loną okólnikami Ministerstwa Aprowi
zacji i rozprowadzona będzie na zasadzie
indywidualnych przydziałów jako dodat
kowa pomoc dla wsi.
Artykuły przeznaczone dla wsi dobra
ne zostały w ten sposób, aby zaspokoić
wszechstronnie najpilniejsze jej- potrze
by. Obejmują one przede wszystkim wy
roby żelazne, żelazo w różnych posta
ciach, tak potrzebne rolnictwu, ze
względu na zbliżającą -się akcję siewów
jesiennych, następnie materiały włókien
nicze różnych gatunków, gotowe ubrania
robocze, worki, sienniki, liny, powrozy,
materiały fmdowlane, narzędzia i maszy
ny rolnicze, węgiel, koks, smary, wyroby
szklape i galanteryjne, zapałki, a także
w pewnej ilości cukier i sól.
Ceny sprzedażne artykułów przemy

słowych są jednolite na całym terenie obowiązku dostawy świadczeń rzeczo
państwa. Celem dostarczenia towarów wych, jak i ilość gospodarstw oraz roz
jak najtańszych nie tylko de obniżono, miary zniszczeń na skutek działań wo
w wielu wypadkach ceny sztywne, ale jennych.
zastosowano również specjalnie obniżoną
Oprócz kontroli ze strony Ministerstwa
taryfę kolejową. Komitet Ekonomiczny Aprowizacji i Handlu ustanowione zosta
Rady Ministrów zobowiązał Ministerstwo ną powiatowe i gminne komisje rozdziel
Komunikacji do specjalnej troski i uwa cze, które czuwać będą nad sprawiedli
gi przy wykonywaniu transportu. Zwią wym rozdziałem towarów, co w znacz
zek gospodarczy „Społem" podjął się nym stopniu przyczyrii się do nsmręeia
rozprowadzenia towarów jedynie za możliwości nadużyć. W skład komisji
zwrotem kosztów transportu i własnych wejdą przedstawiciele Rad Narodowych,
kosztów handlowych.
terenowych zarządów 7.w. Samopomo
Ogólne kierownictwo i kontrola w ak cy Chłopskiej, oraz reprezentanci facho
cji rozprowadzenia artykułów przemy wych władz rolniczych w osobach agro
słowych spoczywa w rękach Ministerstwa nomów gminnych i przedstawicieli Po
Aprowizacji i Handlu i Biura Kontroli wiatowych Biur Rolnych.
przy Prezydium Rady Ministrów. Mini
Rady Narodowe jak i wszystkie ognisterstwo to ustala klucz rozdzielczy na
poszczególne województwa, powiaty i I wa Zw. Samopomocy Chłopskiej winny
gminy, przy czym za podstawę wyso- i czuwać nad tym, aby towary dostały się
kości przydziałów brany jest pod uwagę I do rąk chłopskich jak najprędzej w ozarówno stopień wywiązania się danej | kreślonej ilości, gatunku i poi ustalonych
jednostki administracyjnej z wykonania | cenach.
(<*b.)

O d b u d o w a s ie c i
i kanalizacyjnej w Warszawie
W wyniku intensywnych prąc nad odbu
dową sieci wodociągów i kanalizacji, w
dniu 8 sierpnia było już nawodnionych 160
km. sieci na lewym brzeg-u i ok. 30 km. na
Pradze. W Warszawie przyłączono do sieci
1200 nieruchomości, na Pradze — 300. Pra
ca nawodnienia jest w dużym stopniu wy
konana.
Poważnym zagadnieniem jest nada! na
prawa sieci, ponieważ jej uszkodzenia po
wodują ogromną stratę wody. Wydajność
wodociągów wynosi 14 tys. m, sześć, wo
dy na dobę.

P a m ię c i
Trudno jest już w chwili obecnej, cho
ciażby myślowo zestawić i zsumować ten
ogrom strat, jakie przecierpiał i przeżył
w ciągu minionych lat wojny naród pol
ski wraz z innymi narodami.
Przy otrząsaniu się z tych makabrycz
nych wspomnień, wpadamy chwilami, na
skutek niezwykłego ich tragizmu, w wąt
pliwość, czy coś podobnego rzeczywiście
mogło mieć miejsce? A jednak zmysły
- uprzytamniają nam, że było tak rzeczy
wiście, że nie ma między nami najbliż
szych naszych, że ziemią po której stą
pamy, to jedno wielkie cmentarzysko
ludzkie, to cmentarzysko ludzkiego do
bytku. Pojęcie skargi, krzywdy, chęć
zemsty, lub zapłaty, a przede wszystkim
mus nieznpominania tego co było, kłębi
się bezładnie w mózgach naszych i żąda
upamiętnienia na przyszłe wieki tego
plugawego wyczynu jeszcze plugawszego
plemienia.
Obowiązuje to każdego z obywateli,
chociażby w imię zasady, że „historia —
-magnus magister vitae“, właśnie ta histo
ria, która dała nam tak wielką lekcję.
Musi więc zapłonąć niegasnący znicz ostrzegawczej dla przyszłych pokoleń la
tarni, naświetlającej im, do jakiej głębi
upodlenia może doprowadzić urojona
kultura.
Piszę te słowa pod wrażeniem prac Lu
belskiego Wojewódzkiego Komitetu nad
ocaleniem niszczejącego lubelskiego Maj
danka, jako jednej z najboleśniejszych
ran, zadanych organizmowi Polski. Nie
wątpliwie organizowany tydzień Majdan
ka wybitnie przyczyni się do zdobycia
potrzebnych funduszów. Wierzę, że okres
tego tygodnia będzie dla mieszkańców
Lublina niejako dniem zadusznym, kie
dy zespolimy się duchem z tymi, którzy
nas opuścili, a cóż dopiero z tymi, klórzy opuszczali nas w tak niesłychanej po
niewierce i cierpieniach.

Prócz wodociągów w Warszawie działa
ją 3 studnie artezyjskie — przy ul. Chocimskiej, w szpitalu św. Łazarza i w Ujazdowie, która dają na dobę 3600 m. sześć.,
Pragę zaopatrują tylko studnie artezyj
skie, dając 3 tys. m. sześć, na dobę. W
końcu sierpnia zostanie uruchomiona na
stacji pomp rzecznych nowa pompa. Wy
dajność tej pompy wynosi ok. 40 tys. m.
sześć, na dobę. Przewód na Pragę przepro
wadzony przez most drewniany pozwoli
przesłać z Warszawy na prawy brzeg ok.
6 tys. m. sześć, dziennie.

M a jd a n k a

W tej chwili jednak przemawiam nie
jako członek Komitetu, lecz jako długo
letni mieszkaniec Lublina, tego najbliż
szego świadka martyrologii Majdanka.
Ciąży na nim obowiązek przekazania
przyszłym pokoleniom na długie szeregi
wieków trwałego pomnika grozy tych
przeżyć.
Za biedni jesteśmy, aby w tej chwili
myśleć o jakichś monumentalnych mau
zoleach, za duże ciążą na nas obowiązki
względem żyjącego pokolenia, względem
odbudowywanej Ojczyzny. Ale mimo
wsz- stko stać nas, abyśmy najbardziej
dzisiaj popularnym i bodaj że najliczniej
przez Polaków posindanym narzędziem,
naszą starą zwyczajową, codzienną łopa
tą, która tyle już okopów i mogił usypa
ła, wznieśli na polach Majdanka mogiłękopiec, nieustępujący temu, który legen
darnie historię naszą niemal zapoczątko
wał, upamiętniając ową Wandę, która
przeniosła uścisk fali Wiślanej, ponad
uścisk Niemca.
Wszak na historię ludów‘składa ją się

nie tylko stare kroniki pisane, nie tylko
pomniki architektury, dzieła sztuki i zdo
bycze naukowe, ale i te nasze poczciwe,
od zarania wieków sypane rękami ludu
kopce - kurhany, tak gęsto rozsiane po
naszej starej zicmicy. Rzucam tę myśl
moją Lublinowi, może ją podejmie, a je
żeli tylko każdy z mieszkańców naszego
grodu rzuci swoją taczkę ziemi, będziemy
mieli już duże zapoczątkowanie tej tra 
gicznej pamiątki, do której niewątpliwie
przybędą i garście ziemi współbraci na
szych zc wszystkich ziemi polskich, a mo
że i obcych krajów, których niezliczone
ofiary na polach Majdanka poległy. Lu
blin, który b \t przy narodzinach Maj
danka, strzec będzie pe wsze czasy tego
dokumentu, a tak przez nas, luhlininków ukochana, dostojifa panorama mia
sta wzbogaci się o jeden szczegół, o pom
nik żałoby, pod którym spoczywać będzie
chociażby część tylko prochów tych
prawdziwych męczenników Polski.
Dr Jan Modrzewski

Odzież i obuwie dla naibiedniejszych
WARSZAWA, 18.VIH. Z darów nade
słanych dla Polski przez UNRRA, Mini
sterstwo Pracy i Opiekł Społecznej otrzymało do dyspozycji odzież i obuwie.
Po inwentaryzacji przystąpiono obecnie
do rozdziału darów. W pierwszym rzę
dzie odzież 1 obuwie otrzymają miesz
kańcy zakładów opiekuńczych, następ
nie ludność szczególnie dotkniętych woj
ną okolic (kieleckie, rzeszowskie itp.).
Główne składy Departamentu Opiekł
znaJd,ł« M*3 w Łodzi, Krakowie i w Katowieach. Należy nadmienić, że otrzyma
« a od UNRRA w ramach pomoąy pew-

na liczba kołder i koców została prze
kazana dzieciom, znajdującym się w za
kładach opiekuńczych.

„Ptaca twó-ccza'
Zebrania, bale, bankiety,
wódeczka, mowy, kotlety,
przemówienie świat przewraca,
przy kieliszku — „twórcza" praca.

p r z e d

k a t a s t r o
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Lipiec 1939 roku. Świat żyje na wul
kanie. Wybuch ma nastąpić lada dzień.
Niepoczytalny szaleniec groźbą t szanta
żem terroryzuje narody Europy, igrając z
ogniem pod słomianą, strzechą.
Czy Hitler zaryzykuje wojnę? —- O ' >
jest pytanie, na które daremnie szukam
odpowiedzi.
„Przegląd Światowy" z dnia 10 iii1939 roku w artykule zatytułowanym ,.Ba
rometr światowy wykazuje pewne przeja
śnienia" dochodzi do takich wniófcktłw:
Po groźnych tygodniach nastąpiło pe
wne przejaśnienie horyzontu polityczr •
go. Dziś nawet najbardziej skłonni .ii
przesady ludzie zredukowali .swe rachi
by wojenne. Burza odsunęła się. . Niem
cy, obliczywszy swe siły, cofnęli się. Nl<
przyznając się do zawiedzionych nadziei
zajęli znów pozycję wyczekującą — a
nuż. coś się zmieni 1 będzie można za
cząć niebezpieczną grę od początku.
Istotnie coś zmieniło się. I rozpoczęła
się ta niebezpieczna gra. Dalej ten sam au
tor tak ptsze:
Byliśmy zawsze zdania, że ludzie, c
typie Hitlera nie są ryzykantami, zdol
nymi postawić wszystko na jedną kar
tę. Nie czynią tego tym bardziej, 1 nie
ma żadnych szans wygrania, a są wszy
stkie szanse przegrania z kretesem.
Zdawałoby się, że te wywody są słuszne
1 zapewne nie pozbawione były racji w lłpcu 1939 roku. A jednak Hitler zaryzyko
wał 1 podpalił świat.
Był swego czasu w Warszawie groźny
rzezimieszek zwany Hlpktem Wariatom,
dlaczego więc nie mógł być Hitler-warlat
w Berlinie?
A tymczasem na rozgrzewkę 1 zaprawkę agresywna Japonia ćwiczy się w wojen
nym rzemiośle. Jak donoszą dzienniki:
... Wałki na granicy sowlecko-man
dżtursklej trwają w dalszym ciągu. Wy
nik tych walk nte jest wiadomy, albo
wiem obie strony podają komunikaty o
swych zwycięstwach, które, oczywiście,
trudno jest sprawdzić.
Dziś ten wynik jest już wiadomy. Zwy
kle tak bywa, że koniec wieńczy dzieło,
a jeżeli dzieło jest zbrodnicze, to i koniec
musi być żałosny.
A teraz coś nleooś z naiwności. W ty n
samym „Przeglądzie Światowym" z ltpca
1939 roku czytamy:
Anglia 1 Francja nte mają żadneg<
interesu w tym, aby Nlomcy przegrały
wojnę, rożbrolły się 1 przeszły przez po
nowną rewolucję. W interesie mocarstw
zachodnich leży właśnie pokojowy roz
wój Rzeszy — mniej armat, więcej ma
sła.
Czyli chodzi o dożywianie głodomora.
Autor zapomniał jeszcze dodać do masła
białe bulecakl, a następnie witaminy, skon
densowane mleczko t szprotkt.
Jeżeli 1 Hitler liczył na to samo — Jest
usprawiedliwiony, że nte mogąc doczekać
się tych specjałów, uruchomił swe „ma
ślane" armaty.
I jeszcze z tej samej bcczkt:
W najbliższym czasie będzie podpisu*ny ścisły sojusz pomiędzy Londynem a
Warszawą. Zapowiedziany jest również
przyjazd do Polski eskadry angielskiej.
Naiwności! — ty nad poziomy wyla
tuj... I to całą na raz eskadrą,
8. IL

Z a b e z p ie c z e n ie za b y tk ó w
Na podstawie pomiaru l zdjęć inwenta ścioła Bazylianów na Miodowej, kościoła
ryzacyjnych Wydział Architektury Zabyt w Czernlakowte, pałacu Potockich na Kra
kowej BOS przygotował kosztorysy zabez kowskim Przedmieściu 32, Królikami opieczenia Pałacu pod Blachą, kościoła Pau raz domu PKO na Marszałkowskiej.
Ukończono Inwentaryzację zabytkową
linów na ul. Freta, Arsenału na Długiej,
kościoła ftw. Krzyża, domu przy Okólnik Pałacu Potockich na Kralc. Przedm. 15,
nr i, pałacu Zawiszów na Bielańskiej, ko gms.chu głównego Uniwersytetu, Pałacu nn
ścioła Wszystkich Świętych na Grzybowie, Wodzie w Łazienkach, kościoła Sw. Anny,
domu przy ul. Długiej nr 7 (Min. Spra- Pałacu Pusławskich 1 domu przy ul. Nówy
wledliwoW)/ domu przy ul. Leszno 20, ko-1 Świat 53. <BOSL
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Tydzień M e •id a n k a

Dziś: Filipa
Jutro: Bartłomieja

międzynarodową
■■■■BiaHraama•Ba•oEBr.ari- ’-‘"Sżałobą
-Bcacswacawsnm

Zbliża się Tydzień Majdanka, osławio będziemy jako międzynarodowe święto
nego i najstraszliwszego międzynarodowe wspólnej żałoby nad umęczonymi w be
go obozu śmierci, stworzonego w 1911 ro stialski sposób obywatelami Europy. Nad
ku przez hitlerowców. To, co się działo w wspólną, bratnią mogiłą pomęczonych bra
APTEKI
tym obozie unicestwienia, jest zbyt prze ci Rosjan, Franuczów, Belgów, Włochów,
Wójcika — Narutowicza 27.
Migurskiego — 1 Maja <9.
rażające, aby człowiek zdolny był ogar Holendrów, Czechów, Greków, Jugosłowian,
WAŻNIEJSZE TELEFONY
nąć to myślą. Majdanek to krzyk protestu Duńczyków, Norwegów i wielu innych
Pogotowie ratunkowe
■ ■ > • 22-73 zza grobu dwu milionów obywateli wszy złożymy przysięgę odwetu i wiecznej,
stkich narodów Europy, pomordowanych w śmiertelnej nienawiści do wszystkiego te
Straż o g n io w a ................................ 11-U.
Pogotowie elektryczne przy Elek
bestialski sposób przez zbirów hitlerow go, co się zwie prusactweip.
trowni Miejskiej . . . . . 29-61 skich, obóz zagłady — Majdanek, to wy
Piece krematoryjne, komory gazowe,
Warsztaty wodociągowe i kanaliz. 21-42 twór sadyzmu i zezwierzęcenia zwyrodnial- cienie szubienic, liczne bezimienne masowe
KOMISARIATY
ców bandy niemieckich faszystów.
groby torturowanych i masakrowanych
Pierwszy tydzień września obchodzić męczenników będą poprzez wieki przeMILICJI OBYWATELSKIEJ
Dyżurny Komendy Miasta M.O. tel. 23-83
I Zielona 3 . . . . • • tel. 21-91
Z T e a tr u M ie js k ie g o
H Lubartowska 38 , > » • tel. 24-26
Próby ze sztuki „Papa", doskonałej ko teatrów warszawskich doskonale pamięta
HI 1-go Maja 4b . . , k b tel. 24-27
IV Krak. PrtSedm. 67 . • a tel. 14-14 medii francuskiej spółki kome'dioplsarskiej ją. Sekundować dyrektorowi Różyckiemu
Caillaveta i de Fleursa, dobiegają końca. będzie Janina Martini. Następne role po
L T B A T K I K IN A
| Tytułową rolę w tej komedii gra sam dyr. wierzone zostały: S. Cybulskiej, M. Gó
Antoni Różycki. Jest to jedna z jego naj reckiej, J. Pichelskiemu, M. ChmielarczyTEATR MIEJSKI: Dziś i codziennie cie lepszych popisowych ról, którą bywalcy kowi, E. Kowalczykowi i W. Wacławskie
sząca się niesłabnącym powodzeniem, zna- |
mu.
komicie grana przez cały zespół z I. Mal
Sztukę wyreżyserował dyr. Antoni Ró
kiewicz i J. Kondratem — 3-aktowa sztu Pz&tyccu/n, cadiawy,
życki.
Przepiękne dekoracje ^podług pro
ka „Artyści".
jektów
Z. Węgłerkowej wykonały praco
KINO „APOLLO" wyświetla komedię
na dzień 28.8 1945 r. (czwartek)
wnie teatralne.
muzyczną produkcji polskiej pt. „Zapom
6.45 Transmisja z Warszawy. 8.00 Wia
Bilety na premierę, która odbędzie się
niana melodia". Nadprogram: Polska Kro domości lubelskie. 8.10 Muzyka z płyt. 11.30
nika Filmowa Nr 20.
Skrzynka Samopomocy Chłopskiej. 11.35 dnia 28 sierpnia, są już do nabycia w ka
•KINO „BAŁTYK" wyświetla sowiecki Komunikaty i ogłoszenia. 11.40 Mfizyka z sie teatru.
11.57 Transmisja z Warszawy. 13.50
*
*
•
poemat filmowy pt. „O szóstej wieczorem płyt.
Przerwa. 15.00 Wiadomości lubelskie. 15.05
po wojnie". Nadprogram: Polska Kronika Reportaż. 15.15 Kącik sportowy. 15.25 Kwa
W niedzielę o godz. 16-ej „Nasza ŻoFilmowa Nr 19.
drans prozy. 15.40 Z cyklu „Sylwetki kom neczka" po cenach popularnych, jeszcze
KINO „RIALTO". Flip 1 Flap w komedii pozytorów obcych". P. Czajkowski. Oprać. jeden raz ze względu na tłumy publicz
Hoenigsman. 16.00 Warszawa-Raamerykańskiej pt. „Alpejskie osły". Nad Felicji
szyn. 22.00 Warszawa 2 (transmisja kon ności, które odeszły od kasy z powodu bra
program: Polska Kronika Filmowa.
ku biletów.
certu z Lodzi). 23.00 Warszawa-Raszyn.

1 OGŁOSZENIA UKZI>PGWE
ZAWIADOMIENIE

Rektorat Uniwersytetu M. C.-S. w Lub
linie podaje do wiadomości, że przyjęcia
interesantów w czasie wakacji odbywają
etę w godz. od 11 do 13-ej, w tymże czasie
przyjmuje Rektor. Przy czym w godz. od 11
do 12-ej przyjęcia pracowników Uniwersy
tetu, w godz. od 12 do 13-ej przyjęcia osób
spoza Uniwersytetu.
Biblioteka„Uniwersytecka czynna jest w
godz. od 10-& do 14-ej i od 15-ej do 17-ej
z wyjątkiem niedziel i świąt.
64
PRZETARG NIEOGRANICZONY

DYREKCJA Gimnazjum i Liceum w Lu
bartowie poszukuje dwu polonistów i jed
nego matematyka. Warunki hardzo dobre.
Reflektuje się na siły wykwalifikowane.
738
DYREKCJA Państwowej, Niższej Szkoły
Muzycznej w Lublinie zawiadamia, że za
pisy kandydatów w wieku 7 do 15 lat od
bywają się codziennie za wyjątkiem nie
dziel 1 świąt w godz. 9—12 1 15—17 w
sekretariacie szkoły, Kapucyńska 7 n p.
Przy szkole czynna będzie również klasa
przygotowawczo-niuzykalna dla dzieci od
4 do 7 lat. Egzaminy dla nowowstępujących odbędą się w dniach 29, 30 i 31 bm.
w godz. od 8—13 i 15—19.
65
KURSY kroju i szycia egzyst. ad 1923 ro
ku Mistrzyni Zofii Twarowskiej. Przyjmu
je uczennice do nauki Lublin, Narutowi
cza 14, lewa oficyna.
736

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
w Lublinie — Wydział Kolei Wąskotoro
wych wzywa do składania ofert pisemnych
na wyrób podkładów wąskotorowych z
przygotowaniem okrąglaków sosnowych i
dębowych 1,5 m długich i 16—40 cm śred
nicy z naładowaniem na wagony na sta ANGIELSKI — ChestcrfJelds College. Kur
cjach kolejowych:
sy języków i maszynopisania. Kurs waka
w Puławach ok. 4000 szt. podkł, sosnowych cyjny — Wyszyńskiego 12 m. 52.
162
Życzynie
8000
Okrzei
18000
GIMNAZJUM £ Liceum Biskupie w Lubli
Stawach
15000
nie, ul. Ogrodowa 12, przyjmuje zapisy do
10000
ł, dębowych wszystkich klas gimnazjum 1 Liceum HuBystrzycy
2000 „ “ •„ sosnowych;: manistycznego. Egzaminy wstępne 31 sier. .
Oferty należy składać v nlcprzezroczy-'; pnla Ł 1 września br. Początek roku szkol
stej zalakowanej kopercie, bez uwidocznię- nego <- września. Sekretariat czynny w
709
nia nazwiska oferenta, do skrzynie! ofert godzinach 10—12.
W Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych
w Lublinie, ul. Wyszyńskiego 14, do dnia INSTYTUT Maszynopisania 1 Stenografii.
1 września rozpoczyna naukę pisania na
29 sierpnia 1945 r. o godż. 10.
i stenografii. Program Liceum
Bliższych jnfórmacyj udziela Wydział maszynie
oraz 3—4 klasy Gimnazjum
Kolei Wąskotorowych, ul. Wyszyńskiego 14 Handlowego
Kupieckiego. Informacje: Narutowicza 37
pok. 48,
n p.
714
ZEBRANIE. Zarząd Związku zawiadamia KIEROWNICTWO Kursów Pisania na
wszystkich Członków Związku Zawodowe Maszynie Marli Klelaśftiskiej w Lublinie,
go Pracowników Samorządu Terytorialne ul. Kościuszki 10, tel. 20-84, ■zawiadamia,
go 1 Użyteczności Publicznej, że Walne że z dniem 1 sierpnia br. wznowiło zapisy
Zebranie odbędzie się w dniu 26 sierpnia, na kursy maszynopisania i maszynoznaw
br. (niedziela) o godz. 8.30 rano w pierw stwa. Na żądanie nauczanie metodą mne
szym terminie, a o godz. 9 w drugim ter motechniczną oraz liczenie na arytmome
minie bez względu na ilość członków w trach bez dodatkowej Moplaty. Zapisy
salt Kina Apollo, celem przeprowadzenia przyjmuje kancelaria kursów codziennie
wyborów członków do władz związko oprócz niedziel i świąt, od godz. 8 do 18.
wych: a> wybór nowego Zarządu, b) wy
bór Komisji Rewizyjnej. Członkowie nie BZKOLA Budownictwa w Lublinie, Al. Dłu
posiadający jeszcze legitymacyj winni za gosza 2, przyjmuje w terminie do dnia 25
opatrzyć się w nie w sekretariacie Związ sierpnia br. zapisy do wszystkich klas
ku, ponieważ będą one uprawniały do wej Gimnazjum 1 Liceum. Informacje na afi
ścia na salę, oraz do głosowania.
703 szach i w Sekretariacie w godzinach od 9
do 14. Egzaminy wstępne w dniach od 27
' nauka
do 29.Vni br.
660
ZAPISY na Roczny Kurs Sekretarsko-Eu- WPISY do żeńskiej Powszechnej Szkoły
clwlteryjny przyjmuje Sekretariat Kursów S.S. Kanoniczek, Lublin, Podwale 11, od
Branżowych Zgromadzenia Kupców ni. Lu bywają się codziennie przez całe wakacje
blina, Bernardyńska 14, od godz. 16 do 18. w kancelarii szkolnej od godz. 10-ej do
739 12-ej.
584

Nr I •

..........

DYREKCJA Prywatnego Gimnazjum i Li
ceum Koed. dla dorosłych dr. J. Krzeczkowskiej w Lublinie zawiadamia, że egza
miny wstępne do wszystkich klas odbędą
się dn. 28, 29, 30 i 31 sierpnia. Sekretariat
przyjmuje zapisy codziennie od godz. 16
do 17 w gmachu Gimnazjum im. Vetterów
przy ul. Bernardyńskiej 14 pierwsze pię
tro. Liceum posiada wydziały: humanisty
czny, przyrodniczy i matematyczno-fizy
czny.
732

stregą przed groźbą bandytyzmu i krwa
wej zaborczości imperializmu pruskiego*, ,
ZdajCmy sobie sprawę z tego, że potwor- i
ne mordy, dokonywane przez germańskich ;
oprawców, miały na celu masowe wynisz
czenie ludności cywilnej nie tylko polskiej^ |
ale i wszystkich krajów Europy, oraz te- ’
renów okupowanych w ZSRR.
Wymordowanie wszystkich ludzi, którzjjf/
nie byli Niemcami, to podstawa bandyci'
kiej polityki hitlerowskich Niemiec, dążą*
cej do panowania nad całym światem.
Niech wiedzą kaci, te nie «jdą odpO.
wiedzlalności za swoje abóJcOMe przestęp»
stwa. Już wkrótce doolęgnle toh Marząc*
ręka udręczonych narodów,
Majdanek w nas żyje, Majdanek arodzF
z milionów pomordowanych następy mści
cieli.

K R O N IK A M IE JS K A
WYDZIAŁ ZAOPATRYWANIA
ZAWIADAMIA:
Pracownicy Kolei 1 Nauczycielstwo bę
dą zaopatrzeni w ubranie l obuwie cen
tralnie. Zbędne jest wobec tego składanie
jakichkolwiek podań w tej sprawie do Urzędu Wojewódzkiego Wydział Aprowizacji
i Handlu, gdyż podania te nie będą roz
patrywane. Zaopatrzenie centralne nastą
pi niebawem. •
ZEBRANIE
Dnia 26 sierpnia 1945 roku o godz. 10
odbędzie się zebranie członków Zawodo
wego Związku Robotników Przemysłu Spo
żywczego, Oddziału Mięsnego, w Lublinie,
w lokalu Okręgowego Związku przy ul.
Krak. Pfeedm. Nr 29.
Obecność wszystkich członków jest ko
nieczna.
POWSZECHNY Zakład Ubezpieczeń Wza
jemnych w Lublinie, ul. Szopena Nr 5 HI
piętro, poszukuje kandydatów na stanowi
ska techników, urzędników i inkasentów.
Pożądane wykształcenie techniczne. Poda
nia z życiorysami, odpisami dowodów
szkolnych i referencjami należy składać
pod powyższym adresem.
730

SPECJALNA pracownia dziecięcych ręcz
nych trykotaży wykonuje szybko, staran
nie, piękne sweterki, sukienki, ubranka.
DYREKCJA Szkół ,A. J. Vetterów Zgro Krak.
Przedm. 59 m. 18.
740
madzenia Kupców
Lublinie zawiadamia,
4e zapisy do klas pierwszych i starszych:
Gimnazjum Ogólnokształcącego, Gimna DNIA 21.VHI 1945 r. skradziono dowód
zjum Kupieckiego, Liceum Handlowego, tożsamości wydany przez Dyrekcję Okrę
odbędą się do dnia 29 sierpnia br. Egza gową Kolei Państwowych w Lublinie. Do
miny 30 i 31 sierpnia o godz. 9-ej. Infor wód tożsamości wydany za czasów okupa
macje — ul. Bernardyńska 14. Ód 9—12 cji niemieckiej przez stację Ostrowiec .Swięcodziennie.
654 tokrzyski. Kartę rejestracyjną wydaną
przez R.K.U. Lublin-mlasto. Metrykę uro
WPISY starszej młodzieży opóźnionej wie dzenia. Dekret nominacyjny wydany przez
kiem i dorosłych do wszystkich klas przyj D.O.K.P. Lublin. Wszystkie papiery vę/stamuje Gimnazjum i Liceum dr. J. Dobrzań wione na nazwisko Lukawsldego Czesła
skiego w godz. 16—18. Ogrodowa 14. Nau- wa. Ostrzega się przed nadużyciem.
ka w godzinach wleczorowycji, klasy przy
spieszone.
729 DNIA 18.Vin 1945 r. zgubiono na targu
lubartowskimi kennkartę i świadectwo na
DYREKCJA Gimnazjum Kupieckiego i Li nazwisko Cur Edward oraz kartę premio
ceum Handlowego 1 Administracyjnego dla wą na nazwisko Pakuła Jan. Prosimy o
Dorosłych w Lublinie, Bernardyńska 14, zwrot za wynagrodzeniem do AdminlstraGazety Lubelskiej",
74t
przyjmuje zapisy do wszystkich klas co
dziennie od godz. 16—19.
723
chni w śródmieściu do wynajęcia. WindoHANDEL
i w Administracji.
735
DOMY — place sprzedaj o koncesjonowane
przedwojenne Biuro „Wygoda" Michałow ZGUBIONO dowody osobiste na' nazwisko
skiego, Bernardyńska 28. Tel. 34-87. 726 Odejarozyk Jan.
737
KSIĄŻKI szkolne sprzedaje, zamienia An
tykwariat, Lublin, Rynek 8.
734
CENTROMLYN, ul. 1-go Maja 53 m. 4, do
starcza młynom gazę młynarską, pasy na
pędowe, gurty, siatki druciane 1 inne artykuły pomocnicze po cenach znacznie obnlżonych.
691
725
WÓZEK dziecinny „Rankon" sprzedam tanlo, ul. Czechowska 9 m. 8, od godz. 13.
SKRADZIONO dokumenty: kartę rozpo
SPRZEDAM dom Biłgorajska 23. Wiado znawczą i legitymację nauczycielską na
mość: Kalinowszczyzna 4/6a. Sklep. Maósko Włodarkiewicz Kazimierz, wyda-/
dajska.
696
r Lublinie.
717
SPRZEDAM nową gitarę aześcloeCnmawą.
Wiadomość cl. Złota 6 m. &
723*
RÓŻNE r
m aści żółto-podpalany. Odprowa-*
DR. MED. R. Pinus. Choroby sftto o ew w wynagrodzeniem pod ad res: Lublin,'
ryczne i wewnętrzne. Przyjmuje 9—41 1
:a 8 m. 1.
724
4—7, ul. Lubartów*** 13, teł. 43-60.
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