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K r z y ż G runw alda 1 k lasy dla Stolicy
Uroczystości Zjazdu Kombatantów Podziemi w Warszawie
NA PLACU ZAMKOWYM
Udekorowana narodowymi barwami generał Korczyc, podkreślając, żs za ło źle rządzone. Uległo rozbiciu państwo i
w zwartych szeregach uczestnicy Zjazda kina „Roma" gości zjazd Związku krew niewinnie przelaną, za cień szubie obszarników i karteli, ale nie uległ naj <Jn udają się na plac Ziynltbwy. Ghos zaUczestników Walki Zbrojnej z niemiec nic i dymy kreniatoriów^armia polska ród polski, nie uległ lud polski.
kim najeźdźcą. Na sali ramią przy ra u boku armii czerwonej wzięła pomstę
Następnie przemawiał obrońca War-I biera Prezydent Krajowej Rady Narosksnieniu siedzą delegaci z całej Polski, de na ulicach Berlina.
1szawy z 1939 r., generał dywizji Roinmel. j wej ob. Bolesław Bierut:
Niemilknące okrzyki na cześć brater
legaci tych, co niezmordowanie w szere
gach Al, i AK, Batalionów Chłopskich i stwa broni narodów słowiańskich wzno
milicji PPS walczyli o wolną Ojczyzną. szą uczestnicy Zjazdu. Z kolei zostaje
Mundury wojskowych i cywilne ubrania. odczytany telegram Marszałka Roli-ŻyWarszawę.: Niezłomni:, bohaterska Sto ci Twoje, składamy Ci dzisiaj cześć 1 hołd
Kobiety i mężczyźni. Ci, którzy w pa mierskiego, który życzy Zjazdowi naj
najgłębszy.
lico Polsklf
miętnym roku 1939 pozostali w kraju pomyślniejszych obrad.
pomimo, źe rząd i „czynniki oficjalne"
Tyś w ogniu salw egzekucyjnych I mę
Tyś stała na czele walki narodu a na
Na podium wkraczają, meldując się
uciekły, ci, którzy dzisiaj święcą triumf po żołniersku, poczty sztandarowe'Armii jeźdźcą niemieckim!
ce szubienic uczyła naród, jak ceiuć god
długotrwałej walki podziemnej z okupan Ludowej z obwodu kieleckiego, pod wo
ność i honor imienia polskiego.
Ty byłaś pochodnią, rozpalając ) bunt
tem — którzy święcą zjazd w wolnej, de dzą majora Wiślica, który w płomiennym
My, wierni synowie Twoi, orężem żoł
przeciwko przemocy w screach najszla
mokratycznej Ojczyźnie.
przemówieniu daje obraz czynu żołnier chetniejszych Polaków!
nierskim przywróciliśmy Ci godnitfó sto
Otwarcia dokonuje pułkownik Nar- skiego, dokonanego przez Armię Ludo
Ty byłaś przykładem hurtu i siły du licy Polski, jeszcze w ie dni, gdy luna
butt.
wą. Na zakończenie wznosi okrzyk na
chowej, co pozwoliła narodowi przejść pożarów niszczyła resztki Twych murów
Do Prezydium Zjazdu zostali powoła- cześć radzieckich partyzantów
którzy
i budowli.
przez piekło niewoli 1 wytrwaćt
. ni: Premier Osóbka-Morawski, wicepre ramię przy ramieniu walczyli n niepod
W zwycięski*dzień 6-e| rocznicy woj
Tyś nigdy nic dała się złamać, choć
mier Mikołajczyk, wicepremier Gomuł ległość Polski.
ny, gdy najeźdźca, który pragnął Clę zni
Glebie
przede
wszystkim
starał
tłę
uka, minister oświaty Wycech, szef Sztabu
Jako następny z mówców zabiera głos
szczyć na Zawsze, sam leży w prochu,
Generalnego ges. broni K«łczyc, zastęp wicepremier Gomułkn-Wlcsław, witany giąć barbarzyński wróg.
ślutfujemy Ci Warszawo, z tym samym
ca Naczelnego Dowódcy WP do spraw niemilknącymi oklaskami 1 owacją całej
Daremnie pastwiły się zad Tobą zdzi
niezłomnym uporem 1 hnrteni, klórcgo
pol.-wych. gen. dyw. Spychalski, gen. sali.
czałe hordy rieparezy hitlerowskich
Ty byłaś wzorem, Iż naród polski, który
lyw. Jóźwiak, gen. bryg. Skokowski, prze
W imieniu Polskiego Stronnictwa Lu
Tyś najmężnie, znosiła tortury I plu wskrzesił Cię do życia, odbuduje Twe
wodniczący NKW Stron. Ludowego Bań- dowego witał Zjazd wicepremier Miko
łaś w pysk bandytów gestapowskich wlą>a piękno i wróci pokoleniom śwlrtność
czyk, członek Głównego Zarządu Stron łajczyk.
kami granatów ł ogniem kul partyzanc Twego bytu, Twej wspaniałości I Twego
nictwa Demokratycznego Barcikowski,
W imieniu Stronnictwa Ludowego kich
ojczystego, narodowego blasku po czasy
ob. Felczak z Partii Pracy, płk. Cheł- przemawiał prezes Zarządu Głównego Lwieczyste.
Ty
największą
złożyłaś
ofiarę
nu
ołta
cbowski, płk. Narbntt, płk. Księżarczyk, Bańczyk.
rzu walki o wolność 1 niepodległość Oj
Krajowa Rada Narodowa, wyrażając
płk. Moczar, płk. Korczyński — AL, płk.
Z ramienia CKW PPS pozdrawia Zjazd
czyzny.
wolę,
hołd 1 cześć narodu polskiego, skła
tawor-Pasiak, mjr. Ożga-Michalski, mjr. poseł Szyszko.
Warszawo
—
umiłowana
matko
i
prze
da
Cl,
Warszawo, jako symbol bohnterdr. Szwarc, mjr. Dąb-Kocioł — BCh., płk.
Następny mówca, minister spraw za
stwa I niezlomnośel w walec a najeźdźcą
Bobrowski, ppłk. Lętowskł —> AK, płk. granicznych Rzymowski, stwierdza, iż wodniczko i.arfidil
Na świętych Twych grozach, my, dzie niemieckim, krzyż Grunwaldu I klasy.
Szaniawski, mjr. Szyszko — Milicja Ro rozbięju nległo Państwo Polskie, be by
botnicza RPPS, płk. Leon Dołiwa — KB,
płk. Wide-Wlrski — KPN. adw. Domań
ski — PZW.
Imieniem Krajowej Rady Narodowej
wita 7 jazd serdecznymi słowami Prezy
dent . Bierut, przyjęty niemilknącymi oklaskami. Chwilą milczenia czczą człon
kowie Zjazdu’ pamięć poległych towarzy
szy. Z kolei, w słowach pełnych mocy mi
LONDYN, 3.IX. (BBC). Gen. Mac Ar tur opracował plan przyśpieszenia obsa- ziścić, gdy nastanie ścisła współpraca mię
nister Bieńkowski wygłasza apel pole
dzepia Japonii przez dalsze lądowania dzy wszystkimi Narodami Zjednoczony
głych. Witany burzliwymi oklaskami tur przybędzie dziś do Tokio, aby omó
mi".
w innych punktach.
wić
z
wojskowymi
japońskimi
termin
wchodzi na mównicę premier OsóbkaLONDYN,
3.IX.
Dzisiejsze
gazety
to
LONDYN, 3.IX. W ostatnich godzinach
wkroczenia wojsk alianckich do Tokio.
Morawski.
kijskie podają ilustrowane reportaże z zostały podpisane jeszcze dwie kapitula
Imieniem wojska polskiego, imieniem 13 tysięcy żołnierzy 1 dywizji amerykań
ceremonii podpisania kapitulacji na pan cje. W Penang podpisana została kapitu
frontu armii, organizowanej w ZSRR wi skiej czeka na rozka^ wkroczenia.
cerniku
„Missouri". Zamieszczone są ar lacja na pokładzie pancernika „Nelson".
ła towarzyszy frontu walki podziemnej ' LONDYN, 3.IX. (BBC) Gen. Mac Artykuły wzywające do pogodzenia się z lo Gen. Janiaszita, komendant japońskich
--------------- ooo
sem i witrnego wypełniania warunków. sił zbrojnych na wyspach Filipinach
LONDYN. 3.IX. (BBC) Marynarka bry podpisał na Manilli kapitulację w obec
tyjska jest reprezentowana w zatoce to ności gen. Weinwrightn 1 gen. Persiyala,
kijskiej przez dwa okręt/ wojenno „Du głównodowodzącego wojskami Wielkiej
ke of York" i „King Georg. V”.
Brytanii na półwyspie Malajskim. Pod
LONDYN, 3.IX. (BBC). Gen. Mac Ar pisanie kapitulacji Japończyków na No
tur wydał rozkaz do komendantów ja wej Gwinei i Nowej Bretanii, Nowej Ze
Komisja Porozumiewawcza czterech polskiej Marynarki Wojennej w postaci pońskich, aby zapewnili nalcżyfą opiekę landii i wyspach Salomona oczekiwane
jeńcom alianckim zanim ci zostaną ewa jest w najbliższych dniach.
partyj politycznych: PPR, PPS, Stron 23 okrętów byłej floty niemieckiej.
kuowani z Japonii.
nictwa Ludowego i Stronnictwa Demo
LONDYN, 3.IX. (BBC). Dla usprawnie
Wspaniały ten dar, uzyskany od brat
LONDYN, 3.IX. tBBCj. Cesarz i cesa nia pomocy w administracji do rządu Ja
kratycznego, reprezentując opinię publi niego Narodu Radzieckiego, jest dowo
czną województwa lubelskiego, na swym dem braterskiej i szczerej przyjaźni, jaką rzowa odhyii modłv, w którycłi zawia pońskiego przydzielonych zostanie 4
posiedzeniu odbytym w dniu 3 bm., po Naród Radziecki żywi dla Narodu Pol damiają duchy swych przodków, źe woj przedstawicieli Ameryki i Anglii, ZSRR
stanowiła wysłać do Prezyijpnta Bieruta skiego. Racz jednocześnie ob. Prezyden na została zakończona.
i Chin. Przedstawicielem Ameryki będzie
LONDYN, 3.1X. (BBC). Premier japoń
następujący tekst rezolucji: !
cie przyjąć wyrazy największej czci i ski Highaszi-Kuni w przemówieniu do admirał Nimifz.
hołdu w dowód uznania za słuszna i narodu powiedział, że muszą podporząd
Do
przewidującą politykę prowadzoną w sto
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sunku do Związku Radzieckiego, która kować się władzom alianckim, bo taki
jest rozkaz cesarza.
ob. Bieruta Bolesława.
wydany będzie wiedzom polskim
przynosi Polsce ofiarną i wydatną pomoc
LONDYN, 3.IX. Prezydent Truman w
w odbudowie Jej Armii, Przemysłu i Go dniu zwycięstwa nad Japonią wysłał de
Obywatelu Prezydencie!
LONDYN, S.IX. Agencja Reulara podaCałe społeczeństwo miasta Lublina wy spodarki, oraz mocnym ugruntowaniu Jej peszę radiową do amerykańskich' sił Je do wiadomości, że władze aojnsznlcze
raża Ci najgłębsze wyrazy uznania i po Niezawisłości i Potęgi w oparciu o ści zbroinych. „Zwycięstwo osiągnięte przy w Niemczech' zgodziły się aa wydanie
dziękowania z okazji uzyskania od Związ sły i bratni sojusz ze Związkiem Radziec niesie nową erę pokoju, którą obecnie za- Polsce jej kata Hansa Franka, po za
ku Radzieckiego, w-pirUatagn daru dla kim.
4częla iudikość,. Może to się tylko wtedy kończeniu procesu * M urpubęrdze.

Przemówienie Prezydenta

W o jsk a a m e r y k a ń sk ie c z e k a ją n a r o z k a z
w k r o c z e n i a d o TokB©
P o d p isa n ie k a p itu la c ji w P e n a n g i M an illi

Wdzięczność sBateczeńsiwa Lubelszczyzny
za w sp a n ia ły d a r ZSRR

do Prezydenta Bierata

Hans Frank

f
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pdkojii z Włochami

LONDYN, 3JX . Koreśpondentfdyploma- możliwe, Ze em igracja-włoska do Północ
sprawy przed Międzynarodowym Trybuna tyczny „M anchester Guardian** .omawia nej Afryki będzie dozwolona. Włochy stra
łem Wojennym 1 do rozmowy głównej w problem w arunków pokojowych, jak ie so cą' również Dudekanez i wpływy ria Bałka
Norym berdze obok p ro k u rato ra, przed jusznicy postaw ią Wiochom. Spraw a po nach. W ymaga uzgodnienia stanowisko An
koju z W iochami będzie głównym przed glii i Francji w sprawie współpąpcy z Wło- .
staw iciel* czterech m ocarstw , tak że przed
miotem obrad najbliższego posiedzenia R a chami dla utrzymania bezpieczeństwa na
stawiciela prokaiaiuiy Kzcczypoaptlijc j
dy M inistrów sp raw zagranicznych, łifrło- Morzu Śródziemnym. Bagadnienia te są
PóldkieJ, niezależnie ód pnccJstawłM clt poi, ,
....
.
chy m uszą być przygotow ane n a duże stra - ściśle związąpe z problem am i A fryki P ół
sfdch w .G.oWnej K om isji B adań Zbrodni i ty terytorialne. N ic, m ają one’ szans na unocnej.
/ '
Ntcmiecklclc*.
, trzym anie •.imperium holpnialnego, chociaż
Głównym celem politycznym, k tó ry bę
‘
~--- ----- -------OO4>---------------dzie przyśw iecał p rz y . układaniu' w arunków
r»
W»! ,r»-*‘Nż.rw
'»*■»<
-------- ___ BW5___\
IV wjn: u .{cjufcrcncjł, 'Ministerstwo*
tr a k ta tu pokojow ego.^ Włochami, je st nie- ,
m
s s w
a ; e
w - s p r a w i a
Spraw Zagranicznych wjś&fcsoy.-alo w .doiu
dcpuszćZmie d<^projny. M ocarstw a zwrócą
*'
* u; .> ivftca|>;ą (Jo ambasady
główną w a g ę - h a Włochy p ó łn o cn e,'k tA e
LONDYN,' 3 . IX. A gencja Botfter.fi donosi cssafiza ogłoszona.
Korespondent .ńgćncjf hyły ł są kolebką postępu i będą popierać
Stanyw Zjednoczonych, V»l(ilha;j ićiryiaisli,
z P aryża, że pmr,ę,-.zy przed.-,ta;v«»*.«..jbtpl R eutera, pow ołując się n a dobrze zazrtyZSRR :
**.,
oraz przesłała d<y Londynu ’
Jjt ,.awez.oł»yeh, Zw iązku R adzące-1czaj poinform owano źródła stw łerdfa, że w szystkie' kierunki polityczno, pragnące
na
dla Włoch tego sam ego,' czego p rag n ą so.'•yi; l-.j roj *0/<,
T,-y- k ,,-.*'.'ó, jAleUHCj B ryiw jtl i i ••anyji zaw arte
zaw iera on żąt&nie, tuby H isz p a n ia ' wycoUUl*,;
" , ;
* . ( . :;/f.ca pinsfi.o/ y. l;(fi• zesłało porozunijenle w spraw ie Rjp.tńlu fhla- swoje w ojska ze stirefy m iędzynaro jusznicy, tj. pokoju i hezpieczcó.stwa. N i
rym i
i
prosi o "dop;:sz(?zenie
>I raifgeru...T refić, porozumienia, nie- została dowej. O stateczne postanow ienia co do czego nie m ożna osiągnąć n a dródśe popie
0<»0—------------ ' - ------ — A.
strefy międzynarodowej Tangćru mają za ran ia upiorów przeszłości, k tó re doprowapaść na konferencji, która odbędzie się za żiziły Włochy do faszyzmu.
SI 3
O miesięcy. •W a r sz a w a ,
fPoipsesó) ■w lycr;
Bo tego czasij będzie obowiązywał
Mówca poruszył konieczność, zm iany sy
umaen rozpoczęło się w Warszawie plcrtar- stem u płac m a rzecz Ufcezpieczalpi Społe- ^str6i prowizoryczny, p ijy ezym Hiszpania
LONDYN, 3.IX. Prasa angielska oma-,
' ^ s K e 2 X ł tS V ° t'Otni^
3 *“ K° ‘ ! CZ« M .-°^Z reform ’ podatku' dochodowego, będzie mogła wziąć udział w obradach nad
' W pierw "’ - m fili'
HW’ fiW Po,’ cestw ierdzając m. i i , że rząd, powinien mocą ^statecznym uregulowaniem sprawy Tan- wiając rezultaty wizyty gen. de Gaułle‘a
w pierwszym d;hu obrad referat na te.
podkreśla fakt, że na polu politycznym
te .naiA™,
u s u w y przerzucić obowiązek płacenia geru, jeżeli-3o tego czasu wprowadzi u sie
m a t sytuacji i sta n u organizacyjnego zw jrz
świadczeń z pracujących n a pracodawców. bie jządy demokratyczne. Korespondent a- gen. de Gardle, pragnący jak najwięcej
ków zawodowych wygłosi! se k ietarz geneW dalszym ciąg ir swego re fe ra tu ob. Wi- gencjl Reutera donosi poza tym, Iż porozu uzyskać dla podniesienia mocarstwoworalnj^K O ZZ ob. W itaszcwśkf
.
-Wi .....* ■
_ /...,„
'
_____ ta3zcwski omówił spraw ę niedostatecznej mienie postanawia, że Jeżeli Hiszpania nie ści Francji i postawienia jej na stanowi
realizacji k a rt żywnościowych, konieczność wycofa swych wojsk z międzynarodowej sku przedwojennym, niewiele osiągnął.
. . m m t o M a wrzodów
ustalenia specjalnych przydziałów dla dzłe- strefy* Tangern, cztery m ocarstwa „przed- Natomiast na polu gospodarczym Fran
tfo (k h i& ka
ęł o raz sprawę ustalenia jednego tylko g a  stęwszmą odpowiednie
cja uzyskała wiele.
GDAŃSK, m at. Da Gdańsk* yeaeaimlotunku mąki TO-proeąntowej dl* Chleba
-eon
* aajtaiżsaym ra u ta eentrała kowego w Polsce. W końcu referent
Departament Martfcl oraz Oen- ruszył honlsoanońÓ wydatnego
Tarnmtezaegy. ■
rant emerytalnych i iawaUdaUch o m

WARSZAWKA, S.iX. Wicemin. spraw zayt-antcznych Modzelewski 'w ~obecae&ęl
xnuc,z. wyda< zachodniego dr. Chromeekłe■go"przyjąl przertstawirtr!1 Min. SprawiefiłłAve<cf dr. Sr.wicklcgp, Itlkr, nadzoru nad
Specjalną, otaz ar.cz. dr. Pie•-.i-, i> w sp raw ie'n d zlaii Polski w
. "ś>*
nrjt'.! tępcy wojenić. r;o IJa.isa
ikrwika. bAp-aer,, »*•?«» gubernatora.

j
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e w Warszawie

Osiągnięcia gfin.de taS!e‘a

Św ięto p racy w Stanach Z jednoczonych

LONDYN, 3.EL (BBC). Prezydent Truwę mieszkań dla pracujących, wysuwając man, przemawiał wczorał dwukrotnie
postulat wysiedlania spekulantów z m iast przez radio, raz do wojska z okazji pod;
,
kapitulacji, drugi ra«*s okazji
Minister Oświaty ob. Wycech złożył wl- 1 przekazania fch mieszklń rzeszom praou-i pisania
j
aytę ambasadorowi amarykattaktemu pa A* jącym,
święta pracy w Ameryce, które to święto

Mfnislór Osuialy u ambasadora

BUfis-Lane.
Tematem rozmów była sprawa kultu
ralnej współpracy obu państw. Między in
nymi minister 'ob. Wj-cech poruszył spra
wę strat, poniesionych ■w czasie wojny
paae pracujących
przez naukę polską oraz ewentualnej >»moey, jaką Stany- Zjednoczone mogłyby tiMOSKWA, 3.IX. (Tass). W dniu w czo dzieckicgo odbyły «lę w iece maa pradziclió Polsce' w zw iązku z odbudową szkolrajszym w związku z kapąlulacją Japo cujących, które św ięciły zw ycięstw o sw ej
nłetwa polskiego.
nii we w szystkich m tąstach Z w iązku Ka- ojczyzny nad Japonią. R adość narodu
radzieckiego spotęgow ał fakt, Jł kapi
tulacja Japonii, upadek ostatniego ba
stionu
faszystow skiego
im perializm u
GDYNIA, 3.IX. Do Szw ecji w yjechała tu. u już może się pochwalić wspaniały przyniósł nareszcie pokój, którego*z ta
delegacja dla sprowadzenia do Gdyni mi osiągnięciemi. Około ’0 okrętów może kim utęsknieniem w yglądał naród ra
znajdujących się łam trzech naszych ło być ładowanych jednocześnie. W tygod dziecki, a do osiągnięci? którego wkład
dzi podwodnych'..Ryś*',T.Żbik** 1 „Sęp“, niu ubiegłym załadowano przeszło 20 tys. uczyniony przezeń nie m a sobie równo-

Dzień zwycięstwa w ZSRR

Łodtaw p o d w o d n e p o w r ó c ą d o G d y n i

oraz statku szkolnego „Dar Pomorza**. ton węgla.
Powrót statków jest spodziewane za 10
dni.
GDYNIA, 3.IX. Zaledwie miesiąc czasu
upłynął od uruchomienia portu w Gdy-

" '
----- doo—.—
Kaknńc/Piiie riocliodzcń w spra
wie zafść krakowskich

Polska na Międzynarodowym Kon
gresie Spdldzlelczym w Londynie
Międzynarodowy Komitet Spółdztelczy
organizuje w Ixpidynie w dn. 10— 1S wrze
śnia br. pierwszy po wojuie międzynarodo
wy kongres spółdzielczy. Na zaproszenie
organizatorów, w kongresie weźmie udział
delegacja polslca. Wyjazd delegacji nastąpi
W pierwszych dniach września.

Zeznania komendanta Mathausejn

Jak uonosi „United Press** z Mona
chium, władze amerykańskie ujęły stan(lartenfilhrera Franza Zieresa, komendan
ta obozu w Mathausen, któremu podlegało
na terenie Rzeszy 30 obozów koncentracyj
nych. Zleres został ciężko ranny przy pró
bie ucieczki ! przed śmiercią złożył zezna

KRAKÓW, 3.IX. (Polprasfij. Na konfe
rencji wojewódzkiej z udziałem przed
stawicieli sądownictwa, władz bezpicczeń
słwa i administracji publicznej pod prze
wodnictwem ministra sprawiedliwości
Świątkowskiego, władze sądowe i ^śledcze
złożyły sprawozdanie z przeprowadzo
nych dochodzeń w sprawie krakowskich
Bułgarskie stronnlctw o\ opozycyjne do
zajść antyżydowskich z dn. 11 sierpnia
maga się ustąpienia rządu premiera Giebr.
/

w atele 23 krajów. Więźniowie podlegali
bestialskim torturom, morzono ich głodem,
truto gazami, zabijano przy pomocy zabie
gów lekarskich 1 spalano. N a zapytanie,
ile osób zginęło w komorach gazowych,
zbrodniarz hitlerowski nie umiał dać odpo
wiedzi. „Heidrlch przesłał ml 320 Pola
ków — zeznał Zleres — których miałem
zastrzelić. Przyjmowałem udział w tej egzekucjl, ponieważ rolkadeutsche, którzy
mieli ich rozstrzelać, byił złymi strzelca
ra zwiedziła 1 zapoznała się z pracą na 11- mi. Używałem broni małego kalibru 1 podnląch leningradzklch. Goście byli serdecz :zeso egzekucji głośno grało radio**. Zbrod
nie podejmowani przez kolejarzy radziec niarz hitlerowski zeznawał dalej, że dla
kich.
zagłuszenia strzałów włączał turbinę ob
•
•
• ✓
sługującą komorę gazową. W gabinecie
Bruksela obchodziła uroczyście rocznicę m iał karabin ukryty za parawanem, z któoswobodzenia przez wojaka alianckie. Mia rtgb rozstrzeliwano z tyłu skazańca, gdy
sto było udekorowane flagam i państwowy wchodził do pokoju.
mi, tłumy mieszkańców brały udział w uZ BerUna dano rozkaz, aby, gdy sytua
roozystośdach.
cja na froratafih pogorszy się, wymordować
•
•
S
.
wszystkich więźniów. W ostatnim okresie
Pod Neckarem w kopalni soli znalezio Mathausen był miejsceul, dokąd przesyła
no ukryte piękne witraże £ katedry w Salz no więźniów z rozmaitych obozów. W każ
burgu.
dym transporcie przybywającym było 600
•
•
•
do 800 trupów. Mniej więcej na tydzień
Jak donoszą z Nowego Jorku, na sku przed zawieszeniem broni przybył transtek dobrych urodrajów w Ameryce Pół ! port jeńców liczący. 4.800 osób. Do obozu
nocnej należy się liczyff ze zwiększeniem (-jednak dotarło tylko L060 więźniów. Resz
dostaw żywnościowych UNRRA dla Eu- ta zginęła z gto(iu, -hłb została zamordo
wpjfc
wana w drodsa.
nia, które będą wykorzystane przez Try
bunał Norymberski.
Zleres zeznał, że w obozach koncentra
cyjnych, na czele których stał on w ełągn
4 lat, zmarłe 1.500.000 ludzi. Zleres był ko
mendantem obozu w Mathausen od roku
1940. W obozie tym znajdowali się oby-

W KILKU WIERSZACH

orgiewa. Domagają się również zmiany or

Wobec ukończenia dochodzeń, akta tej dynacji wyborczej.
sprawy będą przekazane niebawem wła
•
•
•
ściwym sądom wojskowym.
' ■»
— W dniu dzisiejszym I dywizja lotni
cza wraca do Anglii.
*
*
*
Rudolf Hess będzie wkrótce przewiezio
ą t-e c k ie ^ o w ic e p r e m ie r a n y z Ameryki do Noryrr.bergl, gdzie sta. nie przed międzynai-odowym trybunałem
LONDYff, 3.IX. Greoki wiceprem ier (wojennym jako jeden, z 24 głównych Zbroprof. Wurwa^eso* podał się do dym isji, ^dniarzy wojennych.
-ooo-

D ym isja

było obchodzone teraz w dniu 3 wrze
śnia. W przemówieniu awpim prezydent
‘Truman złożył hołd pandęcl prezydenta *
Roosevelta,_ który -tak wiele ppłożyl zasług dla zwydęstwa demokracji. Następ
nie przemawiali: gen. Mac Artur, admi
rał Nimłtz, min. Stettiniua, min. Hull,
Griew 1 sekretarz stanu Bemez. Stettimus
powiedział, że jeszcze jedna wojna jest
nde do pomyślenia, bo z nią zginęłaby
cała kultura i cywilizacja,
,

•

• • «

Jak podają z kół dobrze poinformowa
n y ch słało się to na skutek katastrofal
Premier grecki Wulgarls odbyt konfe
nego stanu aprowizacji w Grecji. Był on rencję z przedstawicielami partii politycz
autorem szeregu rozporządzeń, kióre z nych.
:powodu niewłaściwego wykonania przy
•
*
*
czyniły się do U pow szechnienia spekn— W Leningradzie przebywa obecnie
Itataii.
delągacja kolejarzy jygoatowiańsWcłł, któ

/
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Sycyino-obrotowy Ziem Zachodnich

jjE

Ex-satSM E
w
P r z e m ó w ie n ie m in . M inca n a Z jeźd zić P r ze m y sło w y m w e W r o cła w iu
WROCŁAW, l.IJL (Polpressj. Na ziefdzie przemysłowym we Wrocławiu mini
ster przemysłu ob. Hilary Minc yrygłosit
obszerne przemówienie, które podajemy
w streszczeniu. Na wstępie minister, pod
kreślił, że Obecnie w dziejach narodu na
szego dokonuje się wielki ' historyczny
przełom .
Wojna zmieniła gruntownie .paszą po
zycję w Jśuropid? Państwo Polskie prze
sunęło się 'na zachód. Ulracilśiny tereny
wschodnie. o v<iększości ukraińskiej, bialui i i ' a l e jednocześnie rozszerzyliś
my zffaezuic nasz stan posiadania lia za
chodzie, osiągając Bałtyk, 'Odrę i Nisę.
Naąlępnm mówca przeprowadza w krótkini zakresie
R A C IltN E K STRAT I ZYSKÓW

*■

NASZYCH,

*

powstałych w wyniku wojny, ilustrując
za pomocą, rzutów ogólnych i cyfr nowy
stan rzeczy. lS-zed wojną wartość, pro
dukcji górniczej i przemysłowej wynosiła
na głowę ludności w Polsce 216 zł, obec
nie — przy pełnym uruchomieniu tego
co otrzymaliśmy — wynosi 423 zł.
Na te zasadnicze zmiany składają
ńę następujące elementy: wzrost możli
wości produkcyjnej węgla do 100 mil. ton
rocznie, wzrost wydobycia rudy żelaznej,
rud cynkowych i ołowianych, wzrost su
rowców szamotowych i ceramicznych,
nowa sur<^vce, wzrost materiałów budo
wlanych. W dziedzinie produkcji mine
ralnej zyski są niewspółmiernie większe
od strat na terei*ch wschodnich. Jeżeli
chodzi o naftę, to. nadwyżka węgla w
łącznej produkcji przekracza 26-krotnie
stratę wartości, którą ponieśliśmy w naf
cie. Przechodząc do przemysłu prze
twórczego, mówca wskazuje ąa wzrost
możliwości przemysłu- bawełnianego o 30
proc., wełnianego o 60 proc., lnianego o
26 proc., wzrost pTrodukcji cukru c 60
proc,, cementu o 30 proc., żelaza o 40
proc., stali szlachetnej o 100 proc. Z po
równania potężnego przemysłu uzyskane
go na zachodzie, z tym co utraciliśmy na
wschodzie, wynika niezaprzeczalny wnio
sek: w dziedzinie przeluysłu przetwór
czego rachunek strat i zysków układa,się
na naszą korzyść. Również
ZESTAWIENIE UTRACONYCH I ODZY
SKANYCH MIAST I OSIEDLI
PRZEDSTAWIA SIĘ POMYŚLNIE.

Miasta powyżej 60 tya. na terenach
wschodnich miały ogólną pojemność 700
tys. ludzi, zachodnie miasta zaś odzy
skane 1.700 tys. Wśród odzyskanych
miast najważniejsze są: Wrocław, Szcze
cin, Bytom, Zabrze, Elbląg, Lignica, Wolbrych, Olsztyn i inne. W dziedzinie ko-

! munikac.ii czynimy nowy wielki skok mógłby dzisiaj powiedzieć, że ma jasne spoczywanie na luurach, nastroje py
1n^ rzód . Nic lr -- hą podkreślać, że po raz kontury na mapie i wie czym rozporzą szałkowatości, zadowolenie z siebie
1pierwszy oii <yiv.;jemy wielką arterię wo- dza, wiedząc równocześnie, że bilans przy bardzo marnych osiągniętych rezul
1ilną przez uzyskanie Odry, oprócz tego znuiiut jest niezmiernie
pozytywny. tatach. Trzecią plagą tutejszych stosun
i sieć do.sk(>irfto eh dróg bityich, kolćjo- Trzeba abyśniy Sóbie to uświadomili. By ków są Spory kompetencyjne. Spory mię
wyetn Przy omawianiu sprawy nąszego łoby nonsensem w -dzisiejszym okresie dzy przemysłem i zarządami miejskimi o
handlu zagranicznego minister zwrócił mówić 6 tym, że pretendujemy do roli to, kto ma rządzić i-jakim przedsiębior
uwagę na pewną ważną cyfrę, którą ' wielkiego mocarstwa, ale wydaje się, że stwem. Te spory muszą upu’ść. Pozostają
wszyscy powinniśmy zapamiętać: dawny i z waszą produkcją^ .z naszfym stanem wę- jeszcze dwa zagadnienia. Piorwszę za
nieinieeki Śląsk partyćyppwał w między- | gla i z naszym lotnictwem, przemysłem gadnienie ludności niemieckiej. Na to za
harodowym handlu zagranicznym w wy- ; maszynowym, włókienniczym, zajniuje- gadnienie może być udzielona jasna i wy- ,
sokóśei 0.8 proc, w mniej więcej takiej 1my odpowiednią pozycję państwową. W raźna odpowiedź./Niemcy znajdujący się
wysokości, w jakiej partycypow ała cała dalszym ciągu przemówienia minister na tym terytorium „chicha darmiT^jeśĆ
Polska, ^ g ra n ic a c h z '1030 r. '
y więc pr/.cszcdl do rozpatrzenia s y tn a ji we nic będą". Muszą pracować;"a rzeczą prze
niewątpliwie bardzo ważny- wzrost na w nętrznej na zachodzie.
myslu jest wykorzystanie ich mądre i
,'
szego potencjału w zakresie handlu za
rozumne' stosownie do kwalifikacji. Trak
NAJWIĘKSZYM
towani oni będą tak, jak oni i\as trak
granicznego. Po zsumowaniu tych wszyst
NIEBEZPIECZEŃSTW EM
kich rzeczy, odjęciu od tej sumy zysków
towali, ale żeby ich praca dala jak’ naj
i strat poniesionych w dziedzinie lasów ; jest niebezpieczeństwo małych ludzi, bra- lepszy wynik. Jeśli chodzi o drugie za
— otrzymamy wynik niezmiernie doda!- ■ku perspektywy, braku oddechu, braku gadnienie, drobnego przemysłu i rzemio- /
ni i pozytywny. Minister stwierdza, że j rozmachu. Działalność grup opećacyj- sin — to' uregulowanie zagadnień stosun
powiększenie naszego terytorium na za-ln ych kończy się. można to nazwać-par- ków własności w t,ej dziedzinie, jest za-,
choinie następuje w formie mtjdogod tyzaniką. Teraz musi przyjść planowa gndnicniem bardzo pilnym. Ludzie muszą
praeliją na własnym.
, ka. Teraz Jbędziemy mierzyć wiedzieć,
niejszej: otrzymujemy tereny z dobrymi gosp
drogami bitymi, kołowymi, arteriam i wo działalność organów przemysłowych mię
Kończąc, swe wywody, mówca zreasu
dnymi, miastami, które czekają na osad dzy lanymi i tym najważniejszym wskaź mował wskazania na przyszłość w ten
ników, przemysłu, który można tirucho- : iukiym, którym jest wytężenie energii dia sposób: jeżeli potrafimy pracować w ra
mie, kopalniami, fabrykami jednocześnie podniesienia uruchom ienia przemysłu na mach planu gospodarczego, jeżeli potra
z pewną pozostałością ludności niemiec ziemiach zachodnich. Dla uruchomienia fimy przesiedlić tutaj 150 tys, ludzi, jeżeli
kiej, co do której mamy mor-alne i mię wielkiego przemysłu trzeba od 300 tys. potrafiniy ich zaprowiantować i dać mie
dzynarodowe prawo zlikwidować ją w do 400tfys. robotników. Stawiamy sobie szkania, jeżeli zgromadzimy na cele uru
tytn czasie ł w fen sposób, który ifznamy zadanie na najbliższy rok. Od 100 do 160 chomienia przemysłu jeden miliard zło
za stosowny.
tys. łudzi. Ponieważ ludzie przyjeżdżają tych, Jeżeli skończymy z urządzaniem
z rodzinami, wykonanie zadania będzie się; a zaomiemy pracować, jeżeli w ycie
UKŁAD Z ZSRR
realne, jeżeli aprowizacja i mieszkania kniemy się pyszałkowatości, jeżeli łtie bę
UKŁADEM DŻENTELMEŃSKIM. . zapewnione będą na 600.000 ludzi. Po dziemy tracili czasu na bezpłodne spory
trzebna będzie wielka pomoc centrali i kompetencyjne, tp dokonamy wielkich
Następnie minister przechodzi do ota pomoc będzie okazana. Towary, które rzeczy i wielki potężny dziejowy przełom
mówienia wysiłków wrogiej propagandy,
tu są, muszą rozejść się po całej Polsce, zpstanie pomyślnie zrealizowany.
która stara się wykazać, że z tych bo
ale pieniądze otrzymane za te towary
gactw tego potencjału gospodarczego w
muszą być obrócone tylko na ziemie 'za
rezultacie działalności Armii Czerwonej,
Delogacfa nauczycielstwa
w rezultacie tzw. wywózek i demontaży chodnie.
u premiera
nie zostało nic. Otóż między Rządem MILIARD ZŁOTYCH NA UTWORZENIE
Polskim i ZSRR zawarty został układ, FUNDUSZU INWESTYCYJNODBROTO
Prezes Rady Ministrów oh. Edwartl
Osóbka - M orawski
przyjął
delegację
który pozwala na skorzystanie ze strony
WEGO ZIEM ZACHODNICH.
ZSRR z części urządzeń przemysłowych
zarządu
głównego
Związku
N
auczycielstw
a
Uczestnicy zjazdu będą mogli zapoznać
na terytoriach niemieckich, które nam się z okólnikiem ministra skarbu i prze Polskiego w składzie: wiceprezesa S tefana
przypadają. Mając przed oczyma obraz
żółkiewskiego, W ładysław a F erenca, Tumysłu w sprawie utworzenia funduszu I
kólosalnych znlfczczeń dokonanych przez ^inwestycyjno-obrotowego ziem zachód- I łowlecklego W iesława, Kupca Jim a — pre
Niemców w Rosji, zniszczenie, wobec
zesa okręgu kieleckiego, Duszę W awrzyń
nich. Na ten fundusz jest przeznaczona
których nasze bledną i maleją, uważaliś
ca — prezesa okręgu warszawskiego.
sprzedaż remanentu w całej Polsce po
my, że mamy moralne prawo zawrzeć uDelegacja zreferow ała premierowi ogól
to, ażeby uzyskać miliard złotych dla
kład, sądzimy, że jeżeli w rezultacie po
ną sytuację nauczycielstw a. P rem ier usto
uruchomienia tutejszego przemysłu. Re
dział na terenach poniemieckich został
sunkował się życzliwie do postnłntów dele
asumując, mówca stwierdza, że zadaniem
dokonany w ten sposób, że 26 proc, ugacji nauczycielstw a I obiecał je poprzeć.
na najbliższy «»k jest sprowadzenie 100
rządzeń przemysłowych a 6 proc, ogól
do 160 tysięcy ludzi w ciągu roku, za
nego majątku przypadło ZSRR, to układ
pewnienie im mieszkań, zgromadzenie
ten nie może być nazwany Inaczej'jak
aprowizacji, przez tworzenie ośrodków
dżentelmeńskim, przyjacielskim.
finansowych w stysokości 1 miliarda zło
Demontaż w tej chwili na podstawie tych i uruchomienie tego wszystkiego w
UNRRA chętnie nam dostawia
układu międzypaństwowego jest już u- ramach planu gospodarczego. Następnie
kończony. A jeżeli jeszcze powtarzają się mówca omawia objawy ujemne, które na
czekoladę, makagigi...
gdzieś wypadki demontażu, to od tego leży energicznie zwalczać. Do tych obja
co kto lubi — lo zamawia...
my tu jesteśmy, żeby z uporem bronić wów należy przekładanie własnych oDla Lublina same ligi.
tego co jest nasze. Nie ma kraju, który sobistych interesów ponad państwowe.
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„Zdrój" nowe pismo kulturalno-literackie
Jak to dobrze, że właśnie w Lublinie
, zrodziło się nowe pismo, dwutygodnik
„Zdrój**, którego podtytuł brzmi: Kultura
— Życie — Sztuka. Pismo „mające słu
żyć idei upowszechnienia kultury i sztu
ki** — wedle słów Józefa Nikodem a Kło
sowskiego, którego czołowy artykuł wy
jaśnia cele 'i zadania tej nowej pla
cówki.
Zaznaczając, że istniejące u nas pisma
literackie obliczone są przeważnie na
konsumenta miejskiego, autor stwierdza:
„Zdrój" liczy na innego rodzaju od
biorcę, a mianowicie aa tego, który zmu■*• ■««> do pracy na tzw. „prowincji** jest
niemal, całkowicie pozbawiony tego szczę
śeiu, jakie dnjc człowiekowi obcowanie
z rzetelnym Pięknem. Dlatego gorącym
pragnieniem zespołu „Zdroju** jest, by pi
som to znalazło się tak w ręku: nanezycłelą, działacza sooleezNCgo, kulturalno-

oświatowego, polłłycznćgo, jak: kultu
ralnego chłopa, robotnika, urzędnika,
spółdzielcy oraz przodownika świetlico
wego**.
Z radością witamy tę zdrową, rzetel
nie społeczną Inicjatywę. Właśnie LnbMn,
który przez czas pewien, jako tymczaso
wa stolica Polski, ogniskował kwiat ży
cia politycznego, społecznego i kultural
nego naszego młodego państwa, właśnie
Lublin — spychany obecnie siłą rzeczy
do roli podrzędnego, prowincjonalnego
miasta — powinien stać się żywym zdro
jem, z którego na polską prowincję po
płyną strumyki twóro»e| inicjatywy, kul
turalnych' aspiracyj i wiedzy o rzeczach
pięknych.
Jan Pardhdowski w artykule „Po la
tach milczenia** ujmuje w pięknych sło
wach dzieje naszej literatury z okresu

dróg, którymi krocząc, dosięgnie chwili,
gdy „wśród odrodzonych słów zamieszka
piękno, sztuka odzyska swoje czyste pra
wa i — jak tyle razy w dziejach —
kształtować będzie dusze ludzkie**.
Juliusz Kleiner daje w studium „Demo
kratyzacja i elitaryzra** głęboki pTzekrój
zagadnień nurtujących twórców i prze
twórców wartości kulturalnych.
Maria Bechezyc-Rndnlcka w ciekawym
artykule „Odrodzenie widowni** analizu
je widza dawnego i obecnego — powo
jennego. „Poza tysiącami ludzi, którzy
już znaleźli drogę do teatru, stoją milio
ny tych, do kogo teatr sam musi przyjść,
niosąc im Piękno jako nowa źródło Ra
dości i Dobra**.

sklej „Powroty** —wspomnienia, doty
czące nieodżałowanej pamięci brata jej,
Karola Szymanowskiego, Tadeusza Szeligowskiego „Co winniśmy wiedzieć o mu
zyce ludowej**, Edwarda Wroekiego wspo
mnienia o Karolu Namysłowskim i Zofii
Karczewskiej-Mnrkiewicz wrażenia z Po
znania po sześciu latach wojny.

Wreszcie obszerny dział informuje czy
telnika o bieżących wypadkach życia kul
turalnego w Polsce, zawierając tżrnnikę
i ruch' wydawniczy.
Staranne wydanie, dobór autorów sto
jący na wysokim poziomie, a przede
wszystkim twórcza idea, przyświecająca
nowemu pismu i szerokie widnokrąg
programowe, zakreślone zespołem — ro
kują „Zdrojowi" przodującą rolę w du
chowym życiu polskiej prowincji. Przed
jej zgłodniałymi żywego słowa rzeszami
z dawna stała zanjknięta na ciężkie wrzeciądze brama z.napisem: Prowincja — co
oznaczało: Porzućcie wszelkie aspiracja
wy, którzy tu wkraczacie.
„Zdrój" pchnął żelazne «»«■,.wy — bra

Dalej cala strona poświęcona została
poezji przedwcześnie I tragicznie zmar
łego lubelskiego poety Józefa Czechowi
cza.
Są też 1 inne wiersze piękne i trafnie
dobrane. Wśród artykułów czytamy: dr.
Józefa Grabowskiego „Sztuka narodowa
a sztuka ludowa**, Elżbiety Kozłowskiej
okupacji i rzuca nem przed oczy w izję „Malarstwo a życie**, Sulli Saymanow- i m a otwiera się.
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K a l e n d a r z y k N a s z e w y w ia d y

Dyr. Dziekański o Wystawie i Targach Lubelskich

Dzid: Rozalii
Jutro: Wawrzyńca
APTEFU
Seznadenl — Rynek 2.
Kaaperek — Bychaw ska 42.
W A ŻNIEJSZE TELEFONY
Pogotowie ratunkow e
<t < <
Straż ogniowa . . ,
,
,
Pogotowie elektryczne przy E lek
trow ni M ińskiej .
. . .
t
W arsztaty wodociągowe -i kanaliz.
Dyżurny Komendy M iasta M.O. tel.

TE A TR

22-73
11-11
20-61
21-42
23-83

1 K IN A

IATK M IEJSK I, św ietna komedia
l.a n c u sk a C aillaveta i de F lersa „P apa"
z dyr. Antonim Różyckim w roli tytuło
wej.
K IN O „APOLLO": 1) R eportaż z pro
cesu zbrodniarzy z M ajdanka pt. „Sw asty
k a 1 szubienica", 2) film o udziale W ojska
Polskiego w zwycięskiej ofensywie między
O drą i Szprewą pt. „Zagłada Berlina",
3) film o zniszczeniu i odbudowie stolicy
pt. „Budujem y W arszaw ę". N adprogram :
P. K. F. N r 21 1 V III sesja Krajow ej Rady
Narodowej.
KINO „BAŁTYK": 1) R eportaż z proeeou zbrodniarzy z M ajdanka pt. „Sw asty
ka 1 szubienica", 2) film o udziale W ojska
Polskiego w zwycięskiej ofensywie między
Odrą 1 Szprew ą pt. „Zagłada Berlina",
3) fBm o zniszczeniu i odbudowie stolicy
pt. ,.Budujemy JV arszaw ę". N adprogram :
K. F. N r 21 i V III sesja K rajowej Rady
..i rodowej.
KINO

„RIALTO'^. w yśw ietla

sowiecki

poemat filmowy pt. „O szóstej wieczorem
po wojnie". N adprogram : Polska Kronika
Filmowa N r 19.
--------OOO- '*■ ■■

tadiawy.

Zbliża się termin otwarcia Wystawy
i Targów Lubelskich, przewidziany na 25
bm. Zgłoszenia przyjmowane będą do dn.
12 bm. Obecnie zgłoszonych jest już 17
firm większych z przemysłu metalowe
go, drzewnego i innych i około 60 za
kładów mniejszych.
— Czy Przygotowane stoiska pom iesz
czą wszystkich zgłaszających się wystaw
ców? — zapytujemy dyrektora Targów,
ob. Dziekańskiego.
— Niestety, według obliczeń z dotych
czasowego napływu wystawców, miejsca
dla wszystkich zabraknie. Dlatego też,
wkrótce przystępujemy do wybudowania
dodatkowych budynków, gdzie pomieści
my tych, co zgłoszą się jeszcze do 15 bm.

- Jakie powody wpłynęły na zmianę
początkowo zaprojektowanego micjąea
wystawy przy ni. .Wicniawskiej?
•— Garaże przy ulicy Wieniawskiej okazały się za szczupłe na pomieszczenie
potrzebnych stoisk i zwiedzających, któ
rych spodziewamy się około 2 tys. dzien
nie. Obecne miejsce wystawy przy nl.
Łęczyńskiej 44, składające się z budyn
ków pofabrycznych, posiada oprócz bu
dynków dużo wolnych placów, gdzie mo
żna będzie wybudować dodatkowe szo
py na pomieszczenie stoisk i gdzie zwie
dzający będą mieli swobodę ruStm.
— Na kogo najbardziej liczy dyrekcja
z pośród zwiedzających?
— Liczymy przede wszystkim n a rol-

-o o o -

Plantacje zbóż nasiennych
P r e m ie za n a s io n a k w a lifik o w a n e
W roku bieżącym na terenie woje
wództwa lubelskiego w ogólnej ilości uznano za kwalifikujący się do siewu plon
żyta z 5000 ha przypuszczalnie w ilości
4 i pół lys. ton, oraz pszenicy 1500 ha
z przypuszczalnym plonem w ilości 1,35
tys. ton.
t
Najwięcej zakwalifikowano na terenie
pow. rudzyńskiego: żyta na obszarze 1110
lia i pszenicy na 325 ha. W pow. lubel
skim — żyta 470 ha, a pszenicy 290 ha.
Z powiatów repatriacyjnych najlepiej
przedstawia się powiat chełmski z ilością
380 ha żyta i 250 ha pszenicy zakwali
fikowanych jako elity, oryginały i pierw
sze odsiewy. Natomiast wśród powiatów
zniszczonych działaniami wojennymi na
pierwszym miejscu je“t ’ iwiat puławski,
gdzie zakwalifikowane
' ba żyta i 110
ha pszenicy.
Plantatorzy nasion, które zakwalifiko
wano jako nadające się do siewu, otrzy
mają specjalną dodatkową premię. W ka
tegorii nasion elitarnych za każde 100 kg
odstawione w ramach spełniania obo
wiązkowych świadczeń rzeczowych rol
nik otrzyma 50 kg ziarna zboża konsumcyjnego w tym samym gatunku. Zboża

zakwalifikowane jako oryginały i pierw
sze odsiewy, będą premiowane w taki
sam sposób w ilości 30 kg i 10 kg za
każde odstawione 100 kg.
Zboże kwalifikowane odstawione poza
przewidzianym przymusowym spełnie
niem świadczeń rzeczowych, będą pre
miowane w znacznie większej ilości zbo
ża konsumcyjnego.

ników, zorganizowanych w zespoły wy
cieczkowe pod kierunkiem Samopomocy
Chłopskiej. Obliczamy, że wystawę zwie
dzi około 30 tys. rolników.
— Czy wycieczki te będą miały za
pewnione kwatery?
— Tak, mamy przygotowane pomiesz
czenie na tysiąc osób dziennie.
— Czy dyrekcja otrzymała jakieś fun
dusze na zorganizowanie Wystawy i Tar
gów, oraz na przeprowadzenie potrzeb
nych remontów?
r - Targi i Wystawa są samowystar
czalne. Wszystkie koszta są pokrywane z
opłat za stoiska zgłaszających się wy
stawców, którzy przy zgłoszeniu opłaca
ją 25 proc, kosztów za zamówione stoi
ska. Pieniądze te idą na przeprowadzenie
potrzebnych remontów, opłat personelu
wystawowego, zorganizowanie pomiesz
czeń* i działu rozrywkowego. Zawarto umowę z Polskim Radiem, które zainsta
luje własne studium na terenie wystawy.
Prócz tego przewiduje się inne rozrywki,
czym zajmuje się specjalna Sekcja Pro
pagando wo-Rozrywkowa.
Do dyrekcji Wystawy, mieszczącej aię
przy ulicy Spokojnej, co chwila zgłaszają
się zainteresowani. Dyrektor Dziekański
i wicedyrektor Titz załatwiają klientów,
przyjmują nieustanne telefony, demon
strują opracowany plan stoisk, przyjmu
ją zgłoszenia — praca wra.
pz.

~---------------ooo

P o ś w ię c e n ie lo k a lu
kursów Kosmetyczno- Leczniczych w« Lublinie
Dnia 2 września w niewielkim lokalu
przy nl. Cichej Nr 5 m. 7 odbyła się w
obecności przedstawicieli świata lekar
skiego i _prasy wroczystość poświęcenia
nowootwartych kursów kosmetyezno-leczniezych. P. Irena Lorencowa, inicja
torka i kierowniczka kursów, w krót
kich słowach wyjaśniła zebranym go
ściom cele i zadania nowej placówki.
Kobieta pracująca w odrodzonej Oj
czyźnie, poza umiejętnością swego fachu
i zapału do pracy powinna posiadać wy
gląd zdrowy i estetyczny. Zewnętrzna po-

na dzień‘4 września 1945 r. (wtorek).
6.45 T ransm isja z W arszawy. 8.00 W ia
domości lubelskie. 8.10 M uzyka z płyt.
11.30 Skrzynka Związków Zawodowych.
11.35 Kom unikaty i ogłoszenia. 11.40 Mu
zyka z płyt. 11.57 T ransm isja z W arsza
-ooowy. 13.50 Przerw a. 15.05 „Rozpoczynamy
drugi ro k szkolny". M. Jędryszki. 15.10 Debussy — utw ory symfoniczne: „Południe fau
na",. ..Mała suita", „N octum N r 2". 15.35
Chwila poezji. 15.40 Pieśni ludowe w wyk.
W ubiegłą niedzielę na torze lubelskim na dystansie 1.800 m wygrał w słabym to
Zofii M assalskiej. Akomp. M. Lewitan.
18.00 T ransm isja z W arszawy. 22.00 Wie rozegrano nagrodę Przychówku 15.000 zł warzystwie Luk U « t państw. Leszno,
czorna m ozaika muzyczna. 23.00 W arsza dla trzylatk ó w na dystansię 2000 m. Zwy przed lalą. Czas 2 min. Tot. zw. 12 zł, fr.
w a I. ,
•
ciężył po walce Odeon st.*państw . Widzów, 11 i 14 zł, porz. 20sł.
dosiadany przez żok. Jagodzińskiego. Czas
W gonitwie piątej o nagrodę Przychów
gonitw y 2.11 1 pół sek. nie nadzwyczajny,
OGŁOSZENIA URZĘDOWE
ku Trzyletniego 15.000 zł, n a dystansie
PRZETARG
R ezultat poszczególnych gonitw przed 2.000 m, pierwszy m inął celownik Odeon
st. państw. Widzów, wygrywając po wal
staw ia się następująco:
n» wydzierżawienie fabryki konserw
ce od Zegarynki. T rzecia finiszująca Samow Lnbllnie przy Rzeźni Miejskie],
Gonitwa pierwsza. N agroda 3.000 zł.
Z arząd M iejski w Lublinie ogłasza prze dystans 1.800 m. Pierw szy u celownika Mi- sierra DL Czas 2.11 1 pół. Tot. sw. 11 zł,
fr. 11, 11 1 13 zł, porz. 13 zł.
ta rg n a dzierżawę fabryki konserw na okres od 15.9 1945 r, do 31.3 1046 r. Ofe le t st. Dziaio&za przed Dolomitem.
W gonitwie szóstej dla dwulatków o na
renci m ogą oglądać budynki i urządzenia Czas gonitw y 2,5 i pół. Tot. zw. 43 zł, tr. grodę 6.000 ał na dystansie 1.000 m, zwy
fabryki cwlziennie od godz. 12—14 z wy 13 i 11 zł, porz. 239 zł.
ciężył łatwo Storno st. państw. Michałów,
jątkiem meoziel 1 św iąt, po uprzednim poW gonitwie drugiej o nagrodę 3.600 zl przed Pobudką. Czas 1.05 (dotychczas naj
w oum ieniu się z dyrekcją Rzeźni MiejNrteJ.,
na dystansie 2.600 m pierwszy Ira k II, st. lepszy czas dwulatków). Tot. zw. 14 zł,
O ferenci winni podać wysokość ofero państw . Racot, przed Brokatem . Czas 3 fr. 11, 12 1 13 zł, pora. 16 zł.
w anego czynszu oddzielnie za budynki i min. Tot. zw. 13 zł.
W gonitwie siódmej o nagrodę 4.200 zł
addżlclrde za urządzenie fabryki. P rzy skla
daniu ofert należy złożyć w kasie Rzeźni
W gonitwie trzeciej dla dwulatków o n a na dystansie 2.400 m zwyciężył niespodzie
M iejskiej w adium w wysokości 50.000 zl. grodę 7.000 zi n a dystansie 1.100 m zwy wanie Tobruk n st. państw. Sieraków
i O fe rt” bez złożonego wadium nie będą
przed Nilem n i, w czasie 148. T o t sw.
I rcańe. K w it złożonego wadium n a ciężył łatw o Oziris st. państw . Widzów, 42 zł, fr. 34 1 27 zł, pora 187 zł.
przed
swym
towarzyszem
stajennym
Geo
leż” i.lączyć do oferty.
O ferty należy
składać w zapieczętov/anyeh kopertach w logiem. Czas 1.13. Tot. zw. 11 zł, fr. 12
W gonitwie ostatniej o nagrodę 2.000 zł
dyrekcji Rzeźni M iejskiej w Lublinie. T er i 12 zł, porz. 25 zł.
na dystansie 1.600 m zwyciężyła łatwo Rita
min składania ofert upływa dnia 10 wrzeW gonitw ie czw artej o nagrodę 5.000 zł st. państw. Michałów, dosiadana przez
godz. 12-ta. O tw arcie ofert nastąpi
chłopca stajennego KochanOdego, orlentn11 w rześnia br. kom isyjnie w gabineprezydium Z arządu Miejskiego. Zarząjącego się bordao dobrze z a starcia I w
Gazela Lubelska p o s z u k u je j i wyścigu. Na drugim mfsjscu Ptoa. Ozas
M iejskiem u przysługuje praw o wolj o wyboru oferenta, lub nie przyjęcia żai 1.48. Tot, zw. 36 zł, tr. U ( 14 Zł, pasz,
fc e j z ofert bez podania powodu.
i 42 zł.
D odatkowych w yjaśnień udziela d^rekZ głnH zać się : A d m i n i s t r a c j a G u z c ly !
l R zeź-' M iejskiej w Lublinie.
Pogoda słoneczna. Publiczności więcej
L n b c l s k l e j — 3 -g o A le ja t
.........'"'■it m iasta ( —) A. Cudny.
z w k lc . Tor lekki.
(8 )

N łe d z ie la ma tac&e, lu&ehJwm,

rutynowanego ahiylzylora j

• la Lublin, nl. 8 Maja 4, tel.: Redaktor n a c z e l n e 33 on
Wydz. Organizacyjny 36-38 Kolportaż 85-85 K«:- -in,
hpoiozteluia Wydawnicza „Czytelnik", brukarnia Nr 1 Spółdz. .Wyd. „Czytelnik" w Lublinie

oópow

stać każdego osobnika, czyli ta część je
go istoty, która wchodzi w najczęstszy i
bezpośredni kontakt z otoczeniem, od
grywa niepiałą rolę w życiu zarówno osobistym jak społecznym. Kosmetyka —
to nie tylko sztuka upiększania buzi,
to przede wszystkim
nsuwanie defek
tów , które nieraz są poważnym hamul
cem w rozwoju wszystkich możliwości
osobistych, szczególnie jeżeli chodzi o ko
bietę. Poza tym szkoła da zarobek licz
nym kobietom, które^się lej specjalności
zechcą poświęcić. Potrzeby takiej placów
ki dowodzi fakt, że na pierwszy kurs za
pisało się zamiast przewidywanych 50 uczennic — 60, zaś już na przyszły kurs,
od stycznia .— 30.
Kurs trwa cztery miesiące*^Przy szko
le odbywać się będzie praktyka prywat
na, Izw. zabiegi popularne po cenach zni
żonych, które wykonywać będą uczenni
ce pod kierownictwem apecjalistki-instrnkłorki.
Wykładowcy w osobach : dr. Arasimowicza, dr. Krechowieckiego, mgr. Zagór
skiego, p. Zalewskiej z Wydziału Zdro
wia i p. Lorenzowej, dyr. kursów o dłu
goletniej praktyce zawodowej — dają
gwarancję wysokiego poziomu nauki, (zb)

K ro n ik a Mtejjska
PODZIĘKOWANIE

Pracownicy Państw ow ego Monopolu Spi
rytusow ego w Lublinie sk ład ają serdeczne
podziękowanie ob. dyr. tnż. T. Wrzosowi
za zorganizowanie kolonii letnich w N ałę
czowie dla naszych dzieci. Kolonia ta wzmo
cnlła nasze dzieci pod względem tężyzny
fizycznej przez doskonałe w arunki u trz y 
m ania 1 odpowiednią opiekę, k tó ra dbała
o rozryw ki 1 przyjemności stosowne dla
Ich w ie k a Dzieci wyjeżdżały z Nałęczowa
z niechęcią 1 żalem, że skończył się dla
nich piękny okres w życiu, k tó ry może nie
prędko znów powróci.
Wobec tego wszyscy ecujenjy ogromną
wdzięczność dla ob. d y rek to ra za staran ia
1 okazanie serca i zrozumienie potrzeb p ra 
cowników P. M. S.

76-59. S e k re ta ria t R edakcji 21-08. D yrekcja 36-40 Ruch. 25-88.
m7
p<< .«■ Peit.,’,i
nic zw raca,
Komitat Wćdakcyjny
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