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Bak 1

11.043 wagonów towarów otrzymała wieś
Ostwlnio odbyła się w departamencie
zaopatrzenia Min. Skarbu konferencja
prasowa, poświęcona specjalnej akcji za
opatrzenia rolnictwa. Oprócz dziennika
rzy. obecni byli przedstawiciele Minister
stwa Aprowizacji, Komunikacji, „Spo
łem" oraz Związku Samopomocy Chłop
skiej.
• z
s Konferencji przewodniczył dyr. Czer
nicie wskl, który zobrazował przebieg do
tychczasowej akcji. Rozprowadzenie to
warów rozpoczęto od dnia 20.8 br. po
otrzymaniu od „Społem" odpowiednich
rozdzielników. Do chwili obecnej wy
słano dla zaopatrzenia wsi w -artykuły
przeiftysłowe 11.043 wagony towarów ogólnej wartości 30 milionów zł. Według
cen sztywnych w tym 773 tony żelaza,
,122 tony blachy cynkowej, 15 ton beczek
żelaznych, 4 tony naczyń kuchennych,
473 tony cementu,\ 100 ton materiałów
włókienniczych, 40 ton worków i sien
ników, 1.429 ton nawozów sztucznych,
107 t)n karbidu, 96 ton maszyn rolni
czych, 1 tonę kosmetyków oraz znaczne
ilości innych koniecznych dla wsi towa
rów. Na wrzesień br. planuje się wy
syłkę 5.500 wagonów towarów przemy
słowych dla rolnictwa. Nad sprawiedli
wym fozdzlałem tych artykułów czuwa
ją w powiatach i gminach specjalne komisje®kontrolne, złożone z przedstawii!iel miejscowych organizącyj polityczi:?ch, społecznych i gospodarczych W
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Zaproszenie na Targi i Wyslawg
Przemyślu Lubelskiego Prezydenta
Bieruta i Członków Kzgriu

czasie konferencji zwracano wielokrot
nie uwagę na jialącą konieczność natych
miastowego sygnalizowania z terenu
wszelkich niedokładności, mogących wymiknąć w trakcie rozprowadzania arty-

kułów przemysłowych. Wszelkie ewen
W dniu wczorajszym * wyjechała de
tualne zahamowania w transporcie lub w Warszawy delegacja w osoh.<*h prezesa
dostarczaniu rolnikom przyznanych imSamopomocy Chłopskiej i Przewodni
aęiykułów będą niezwłocznie likwidowa
czącego Komitetu Wykonawczego W y
ne przez władze centralne.
stawy ob. Dubla, dyr. wystawy inż. Dzie
----------------------- OOOkańskiego-i naczelnika Woj. Wydz. Prze
mysłowego oh. Gągały — celem zapro
szenia na otwarcie Wystawy i’ Targów
; u ministra Świątkowskiego ’ <
Przemysłu Lubelskiego Prezydenta ob.
’ WARSZAWA, 10.IX. (Polprcss). W dn. szym powrocie do Polski obywateli pol Jjolestawa Bieruta, ' preiniera Edwarda
8 bm. minister sprawiedliwości Henryk skich, przebywających na obczyźnie.
Osóbki - Morawskiego, min. Przemysłu
Świątkowski w obecności kierownika Nad
Na zakoóczenlo poruszona została spra Hilarego Minca oraz min. Rolnictwa Sta
zoru nad Prokuraturą Specjalną dr. Jerze wa uczestnictwa polskiego prokuratora w nisława Mikołajczyka.
go Sawickiego przyjął ambasadora Wiel procesie norymberskim przeciwko Hansowi
------ ooo-----kiej Brytanii' Cavendlsh-Bendlnck.
Frankowi obok prokuratora, * przedstawi
. . Ambasador Interesował się liczbą ofiar ciela 4-ch mocarstw. Ambasador CavenAngielscy publicyści
poniesionych przez sądownictwo polskie w dlsh-Bendinck oświadczył, te \jobec umie
przybyli
dq Warszawy
czasie okupacji, omawiano również trud szczenia'Franka na liście głównych zbrod
LONDYNj 11.1X. Dziś przybyła do
ności związane z repatriacją obywateli pot,- niarzy wojennych l sądzenia go przez
sklcłi, przebywających na zachodzie, przy Trybunał Międzynarodowy w Norymber Warszawy wycieczka angielskich dzien
czym ambasador Cawndish-Bendlnck wy- dze, zwróci on bezzwłocznie uwagę swego nikarzy i pisarzy wraz z reżyserem ra
raził'pogląd, t e Rząd Jego Królewskiej | rządu na celowość takiego ndziahi Proku- dia brytyjskiego. Na lotnisku przywitał
Moścl zainteresowany jest w jak najazyb-^-atury polskiej w tym procesie.
wyelerzkę oh. Kwlutkirwlez.

A m basador W ielk iej B rytan ii

W o js k a ch iń skie rozbrajają lapsńczyhów w Chinach
Rozwiązanie japońskiego sztabu głównego

LÓNDYN, 11.IX. (BBC). Po podpisaniu
kapitulacji wojsk japońskich 5* Chinach,
wojska chińskie zajmują miasta i ,obsa
dzają bazy Japońskie.- W chwili obecnej
0 uznanie rcpnblikańskiegu
w Szanghaju przeprowadzona jest czyst
rządu Hiszpanii
ka wśród urzędników współpracujących
WASZYNGTON, 11.IX. Z Meksiko Ci z Japończykami. Administrację lymcza1
ty donoszą, że 12 bm. 'Corfezy republi sem sprawują władze wojskowe.
kańskiej Hiszpanii ropatrzą wniosek o
MOSKWA, 11.IX. (Tass). W wyzwolo
▼otum zaufania dla rządu Girala. Rząd nym od Japończyków chińskim mieście
Girala rozesłał nofę z prośbą o uznanie Czang-Czunie odbył się masowy w iec,in
do różnych krajów. Dp Argentyny pic teligencji i klasy robotniczej, w' olbrzy
wysłano prośby o uznanie rządu republi miej sali Teatru Narodowtgo. W wiecu
kańskiego. Rząd meksykański zapewnił, wzięli udz.ial przedstawiciele państw
sprzymierzonych.
że uzna rąąd Girala.
•' ,
--------------- óoo

R o z p o c z ę c ie o b ra d
Rady M inistrów Spraw Z agranicznych

LONDYN, 11.IX. Donoszą z Snjgonu, zebrały już materiał informacyjny co do
że naczelny dowódca japońskich sił wielu Japończyków, którzy t gnębili jeń
zbrojnych w południowej Azji marsz. Te- ców alianckich. Dokonano już szeregu
rauczi został tknięty paraliżem i nie bę aresztowań, między innymi został aresz
dzie mógł przybyć cło Śingfipore dla pod towany generał Saito, komendant obozu
pisania dokumentów kapitulacyjnych.
jeńców w Singapore.
LONDYN, 11.IX. „New York Daily He
LONDYN, 1LIX. (BBC). Gan. Mac Ar
thur wydał rozporządzenie znoszące ja rald" pisze, że nn gmachu ambasady Sta
poński sztab generalny oraz zakazał pra nów Zjednoczonych w Tokio powiewa
sie i radiu*informować ludność o poru- ten sam sztandar, który znajdował się w
szćhiach wojsk sojuszniczych w Japo Pearl Ilarhour w czasie ataku Japoń
nii. Również' został wydany zakaz kry czyków.
•
tykowania władz okupacyjnych.'
— —OOO”
LONDYN, 11.IX. (BRC). R^kazem gen.
.llziiiń Wolności** w Bułgarii
Mac Arthura została w Japonii wprowa
dzona cenzura radia i prasy.
SOFIA, 11.yś. 9 września w Bułgarii
LONDYN, 11.IX. (BBC). Były premier uroczyście obchodzono ,JV'eń Wolności".
Togo popełnił harakiri w chwili gdy miał Specjalnie uroczysty charakter mint ten
być aresztowany przez, władze sprzymie dzień w Sofii. Odbyła się tam narodowa
rzonych.
demon straćjh przed gmachem Zgroma
LONDYN, 1'1.IX. Radio Singapore do dzenia Narodowego, która trwnla od 8
nosi, i.c. 500 japońskich oficerów popeł rano do 3 po pdłudniu. Wieczorem od
niło harakiri pod koniec pożegnalnej były się uroczyste akademie i zebrania.
Podobny przebieg miały uroczystości* w
uczty urzędowej w Singapore.
LONDYN, 11.IX. Władze amerykańskie ‘ innych miastach (lułgarii.
--------ooo-

LONDYN, 11<£X. Na porządku dzien politycznymi, gdyż sprawa zaopatrzenia
nym' prasy angielskiej jest obecnie spra głodującej Europy jest obecnie sprawą
wa obrad Rady Ministrów. Pierwsze po najważniejszą. 'Dużą wagę należy zwró
siedź* nie ma się rozpocząć przemówie cić na unormowanie stosunków w Niem
czech, gdyż anarchia jaka panuje w tym
niem- Berina I dyskusją w związku z po
centrum Europy, moż.e roznieść się na
stulatami wysuniętymi w tej mowie. Naj
państwa sąsiednie. Delegacja sowiecka,
ważniejszą sprawą bsjzie bezwzględnie która przybyła do Londynu, liczy 33 oopracowanie Inreści traktatów pokojo soby. Przewodniczącym jej jest komisarz
wych z Wiochami, Węgrami, Rumunią 1 Mololow. Prasa akcentuje, że wysoka licz
Finlandią.
ba delegatów wskazuje na to, źc Rosja
„Times" uważa, że sprawy gospodur- przywiązuje dużą wagę do obrad w Lon
W związku z iiroczjślośeiaml Tygod Mjn, Spraw Zagranicznych ob, St. Ber
ezę muszą być omawiane równolegle z dynie,
nia Majdanka w dniu 11 bm. bawił w liński oraz przedstawiciel I*. A. P. Pol
-o o o
Lublinie ambasador Jugosławii p. Bożo prcss, ob. Grzędzielskl.
Dostojnych gości przyjmowali w Lu
Ljumowić oraz wycieczka dziennikarzy
jugosłowiańskich, w skład której wcho blinie: dyr. Państwowego Muzeum na
dzili: Pier Kriżanić, redaktor belgradz Majdanku ob. Estrcleh oraz prezes Z»v.
kiego niezależnego pisma demokrałyez-, Zawodowego Dziennikarzy ob. red. Bole-,
W, Anglii rozpoczął się Kongrćs Związ na konieczność opracowania wytycznych nego „Polityko", Czedomir Mlnderowłć sławski wraz z członkami Zarządu
ków • Zawodowych. Przewodniczący se w kierunku zagwarantowania bezpieczeń poseł do parlamentu 1 dyrektor państwo Związku I Naczelnik Woj. Urf^dn Infor
kretarz genewlny związków zawodowych stwa międzynarodowego i utrzymania po wego wydawnictwa „Prosweta“ (Oświa macji i Propagandy ob. Łyszczak.
Celem wizyty gości jugosłowiańskich w
otwierając obrady górników — Edwards koju. Utworzenie światowej federacji ta), EH Finzi,'redaktor dziennika Jugosło
iWygłosił przemówienie, w którym poru- związków zawodowych będzie miało du- wiańskiej partit komunistyczne) „Barba* Lublinie jest zwiedzenie byicgo obozu
Iszył potrzebę podniesienia warunków Le znaczenie dla sprawy utrzymania je (Walko), Borys 'Hrztć, (przedstawiciel lmaeentrneyjgego na Majdanku oraz uda
Ipeacy w przemyśle angielskim. Upań dności robotniczej, która jest koniecz chorwackiej partii ImmiitMynafJ I rta Lublina. Po dwudniowym pobyele
Jugosłowiańscy udadzą się z po„Naprę*** fNnstw ow ienie kopalń wywrze wpływ na or- na, ponieważ zakończenie wojny nie o- redaktor dziennika
gani^jt-ję i działalność wielu gałęzi prze znacza jeszcze końca ambicji imperiali prztd) w ZecrzeMn. Gościom .łupo- i wrotem do Wcrsz::’’ y, skąd .wyrpwzą w
alaaiańskim towarzyszył * ramienia , dąlszg podróż po Polsce,
mysłu. Edwards zwrócił uwagę kongresu stycznych.

Amhas&cSoft* J u g o s ł a w i i
i d zien n ik arze ju g osłow iań scy w L u b lin ie

Kongres Angielskich Związków Zawodowych
Przemówienie H. Lasky^ego

t .

GAZETA LUBELSKA
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P o lsk ę

r'Wywiad z Głównym Przedstawicielem Rządu do Spraw Ewakuacji oh. Bednarze!?

Na terenie brytyjskiej strefy okupaeyj-5 (LC) W dniu 9 września 1944 r. został | WOJ. LUBELSKIEGO W SZEREGU PONowe placówki ewakuacyjne zostały u
Bej,
siidem w Paderborn
staje
43^,)Odpisany
przez Przewodniczącego Pol 'WIATACH ZBLIŻA SIĘ KU KONCOWłl tworzone w powintaclu Krośnic, Jaśle i
_, _przed
.
Ł
, 4SS
wP .
Pniaków pod zarzutem „napadu* z brania s|.;
Przykłady powiat Biłgoraj liczył 4.840 Gorlicach oraz Nowym Sączu woj. kra
kiego Komitetu Wy wolenia Narodowego
w ręku nil niemieckie miasteczko FUrslen- ob. Osóbkę-Morawskiego i Przewodniczą rodzin ukraińskich (18.011 osób); do kowskiego.
nau. Prokurator domaga się najwyższe cego Rady Komisarzy Ludowych ZSRR tychczas wyjechało 4.262 rodzin (15.912
Ewakuacjo z woj. rzeszowskiego i kra
go wymiaru kary dla oskarżonych : ha- ob. Chruszćzowa układ pomiędzy PKWN osób) — czyli 88.6 proc.
kowskiego rozpoczęła się dopiero w bie
ry śmierci.
i Rządem USRR, dotyczący ewakuacji oChełm: 8666 ukraińskich rodzin (32.877 żącym roku i tylko w niektórych powia
Społeczeństwo polskie zostało zasko bywateli polskich z teryjorjufn USRR i osób), wyjechało 8.235 rodzin (31.549 o- tach, jak Gorlice, Jasło, Sanok i Now\
czone tym faktem. Opinia polska, wycze ludności ukraińskiej z terytorium Polski. sób), to jest 95 proc, ukraińskiej ludności, Sącz, została znacznie zaawansowana (po
kująca z niecierpliwością na zapowiedzia
W związku z powyższym układem we zamieszkałej dotychczas w powiecie nad 50 proc.). Ponadto .Główny Przedsta
ne procesy wielkich zbrodniarzy wojen wrześSiu 1944 r. przyjechała z Kijowa do chełmskim.
wiciel Rządu R. P^do Spraw Ewakuacji
•
nych, dowiaduje się obecnie ze zdnmle Lublin*, delegacja ukraińska z ob. Pod
W Krasnymsławle i Zamościu — te sa i Główny Pełnomocnik Rządu USRR de
■leni, że zamiast hitlerowskich siepaczy górnym na czele, celem utworzenia Głów me doskonałen wyniki pracy Przedstawi Spraw Ewaknacji podejmują doraźną etuwę oskarżonych zajmują ofiary naj nego Pełnomocnictwa do Spraw Ewakua cielstw nad wypełnieniem polsko - ukra wakuację Ukraińców z innych terenów
dzikszego w dziejach świata terorru 1 bar- cji w Lublinie i Rejonowych Pełnomoc ińskiej umowy.
Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie nie me
‘ hnrayństwa.
nictw. Ze strony po’ «>ej został urucho
Z powiatu zamojskiego e \uknowaio się placówek Rejonowych Przedstawicieli i
Jakie są zbrodnie łych 48 Polaków, któ miony Urząd Głównego Przedstawiciela do 8.VIII.1945-r. 98.3 proc. ukraińskiej Rejonowych Pełnomocników.
rych losy wojny zagnały do kraju- wro- do Spraw Ewakuacji w Lublinie oraz Re ludności, czyli .1,537. redrin (5 436 osób), z
Na terenie objętym placówkami ewn
•«*, którzy tam ciężko pracowali jako nic- jonowe Przedstawicielstwa. Urzędy Rejo powiatu, kraanystawskii gn 874 rodzin kuacyjnytni zarejestrowano około 130.00'
wnteicy, niepewni życia i traktowani go- nowych Przedstawicielstw i Rejonowych (2.707 osób), to jest 81.5 proc, .ukraińskiej rodzin (ponad 500.000 osób).
- •{ od zwierząt!? Jakie jest tło łych Pełnopio.cników do Spraw Ewakuacji uDotychczas na dzień 1.IX.1945 r. ewn
ludności.
<
ujść w owym Fiirstennnu, gdzie zginęło ruchominno w następujących powiatach:
knowano
z całej Polski. 59.644 rodził:,
Statystyka ewakuacji Ukraińców z ca
i’ siedmiu Niemców? Czy miała tu inicj- chełmeki ni, hrubieszowskim, łonfaszow- łego województwa lubelskiego ilustruje czyli 229.637 osób, to jest 46 2 proc.
e prowokacja? Czy może był to odwet śkim, lubaczowsklm, jarosławskim, prze ogrom pracy dokonanej -w ciągu roku
-Ewakuowani biorą ze sobą 2 tony ma
jątkn ruchomego, oprócz bydła. Pozostu
• ,i miliony pomordowanych rodaków w myskim, leskowskim, zntanjskim, krasno przez Pełnomocników Rządu. •
ijn, za okrucieństwa niewoli, zis łapan* stawskim, biłgorajskim i włodawskim.
Do 9.VI1I.1944 r. znajdowało się na te ły majątek wraz ze cprzętcm i budynku
’ i i obozy śmierci, za codzienny krwawy
W rozmowie ze wspópracownikiem na renie województwa lubelskiego 52.252 ro mi oceniają taksatorzy polscy i radziecć'
■tr i. uprawiany przez hitlerowców w szego pisma, Przedstawiciel Głównego dzin ukraińskich, liczących 197.738 osób, Odpowiednia kompensatę otrzymują cm:
Rządu do spraw ewakuacji ob. Bednarz z czego do 8.V1II.1945 r. wyjechało do granci w -Ukrainie radzieckiej. Pozosta
c i :t;u dtjugieh lat okupacji.
wlony'okraiński majątek cbejntnjąjtolse;
• Nieznane są motywy, nieznane są bez- oświadczył, że:
radzieckiej Ukrainy' 34.690 rodzin. —>
-v,średnie przyczyny, jakie spowodowały EWAKUACJA UKRAIŃCÓW Z TERENU 125.381 osób, czyli 66.4 proc, wszystkich reemigranci i USRR.
-ajśelc. Natomiast stajemy wobec brutal
zamieszkałych przedtem aa terenie woje
nego i oburzającego faktu, że na ławie owództwa lubelskiego Ukraińców.
karżonyeh zasiadło 48 chłopców w wie
Główny Przedstawiciel Rządu R. t . do
ku 18 — 24 lat, że grozi im kara śmierci.
na Ukrainie
Spraw Ewakuacji oraz Główny Pełnomoc
Pewien odłam prasy angielskiej ubołe.Może właśnie ci chłopcy stracili w tej
KIJÓW, 1O.IX. (Tass). Otwarto-nowo- nik Rządu ZSRR do Spraw Ewakuacji ponad losem Niemców przybywających z
wojnie wszystko, co mieli drogiego, może urucliomioną linię kolejową, odgrywająeą stanowili zlikwidować placówki ewakua- w>Chodu óo swej ojczyny. Za „Kurierem
rodziny Ich zostały wymordowane i na wielką rolę w rozwoju gospodarczym za cyjne w powiatnchs Ghebn, ŁrawaytAaw, codziennym” eytajemy współczująoe sto
widok bezczelnie panoszących się w dal chodniej Ukrainy, a łączącą. Zakarpacką Zamość 1 Biłgoraj, ponieważ praca łam
wa, jakie poświęca „Times” niemiockin
szym ciągu Niemców n ie ' wytrzymały ich Ukrainę ze Lwowem i Kijowem,
jest zasadniczo zakończona..
uchodźcom.
nerwy? Może oszołomiła łych chłopców
ooo
„Odwiedziny w- dwóch takich ośroC
Pik ludzka chęć odwetu, chęć zemsty za
trach w Berlinie dały ponury obraz ty
V
tał* upokorzeń i prześladowań, za obfi
jiącj. łudzi zgłodniałych, mających z c
cie przelaną krew niewinnych ofiar bcdzieży tylko to, co unieśli na sobie. Dt
wódca jednego s obozów powiedział, ż
‘lałstwa.
LONDYN, 11. IX , Brytyjskie koła urzę- Gaulle mówił o utworami n biosu państw
Poza tysi de
miał w ciąga} lipcą 23 tys. uchodźców
Nie podano nam tych motywów, nie dowe z uznaniem witają oświadczenie zachodnio-europejskich.
ĄuU e
i. ta W
’ SSŁu.
» !emy nie więcej ponad to, żc sądzi się gen. ae Gaulle‘a o wspólnyelą cechach
■ .
I■
że 'mogą być oni skazani na^j charakterystycznych W ielkiej Bęyjnnii i życ na Zachodzie, salt juk zostaiy ok.rą-:!
'/C>' PYPiA y zas raszajtic
.•ier*.
*
<
H Francji,' które powinpy w konsekwencji żonę aa Wschodzie, gdyż m ając Zagłębie i -1111™3
Ruhry znowu potrafią stać .się potęgą.
8 ^ crtelność, dorównująca prawie śmieiZamiast Goeringów,. ■ Ribentroppńw,R dać wspólną linię polityczna. Gen de
PĄRYŻ
11.IX.
(BBC).
Gca.
de
Gaulle
W
telncscl niemieckich obozów koruentracjj
Franków i Pappenów świat ujrzy na la -f
wywiadzie
udzielonym
korespondentowi
nYcłl*
Czyżby „Times zile wloćzia
c >,
wie oskarżonych-polskich chłopców, któ
Z okupowanych Niemiec .Tiniesa” oświadczył, żp widzi koniecz tym, w jaki spo.ób Niemcy wysiedlali lu
rym utrudnia- się powrót do Ojczyzny I
dsd w Europie 1 jak a była w z w itk u z tynktórzy w dalszym ciągu skazani są na poLONDYN, 11.IX. 4 dowódcy sprzymie- ność stworzenia bloku gospodarczego śmiertelność. Systematyczni Niemcy posta
niewierkę wśród obcych.
rzonych sił w Austrii zbiorą się jutto we państw Europy Zachodniej, a w szczegól raliby się zapewną, aby b 28 tys. pozostał,
Procedura sądowa tak zawiklana i Wiedniu. Korespondent Patrick Smith pi- ności między Anglią a Francją. „Konie
przy życiu 20-tu ludzi. Czy taka ataty
urze wlekła, gdy chodzi ó dygnitarzy hit sze, że głównie omawiane będą sprawy czność ta — jak powi^iz.ał szef rządu styka odpowiadałaby bardziej angielstóem-.
lernwskieh — okazała się w wypadku wyżywienia oraz jednolitej polityki. Spra- francuskiego — wynika zarówno z poło
publicyście T y
zajść w FUrstennau przedziwnie nprosz- wa usunięcia linii' demarkacyjnej między żenia geograficznego obu państw, jak ró
Omawiając wspomniany artykuł „Time
ezona I skora do wydania wyrdku.
strefami okupacyjnymi oraz sprawa rzą- wnież ze wspólnych interesów gospodar
sa”
w dalszym ciągu „Kurier Codzienny"
czych
i
politycznych”
.
Wywiadowi
po
Nle możemy powstrzymać się od wyra- du austriackiego będą omawiane na naświęcony był w „Times*ie“ specjalny ar pisze:
"iila.zdziwienia i oburzenia, że sądzi się stępnych posiedzeniach.
t
„Poznaliśmy te argumenty 1 podobną
eozą
obywateli polskich bez wiedzy Rządu
LONDYN, 11.IX. (BBC). Robotnikom tykuł, w którym czytamy: „Jest
troskę o Niemców przy układaniu trak
bardzo
pilną,
aby
W.
Brytania
,zoPolskiego.
.
niemieckim w nu helskiej i ameryk,ańtata wersalskiego i cały świat odczul
Sąd w Paderborn podrywa'w nas zon skiej slłefie okupacyjnej zezwolono na znać swą polityką w zachodniej Europie
al utkt takiego stanowiska. Na azcaęści''
pogląd taki żywią tytko pewne sfery on
fonie w głęboko pojętą sprawiedliwość, w ■stworzenie związk »w zawodowych. Związ i wyjaśniła swój stosunek do Francji”.
glelskie 1 nieliczne kola amerykańskiPARYŻ, 11.IX. (BBC). Wyjeżdżając do
lę sprawiedliwość, w imię której n a l ki te nie będn t.;’ - h ingerować w sprawie
którym droższa jest zasada wolność
lawie oskarżonych zasiadają dziś nie Ita-Spłać,'gdyż |it«ee będą tak normowane, a- Londynu min. Bńłanlt ndzielił wywiadu
„bysnessu" niż życic milionów ludzi".
dziennikarzom
i
oświadczył,
że
na
kon
ei, a Irh ofiary.
|b v uniknąć iilflneji.
Miejmy nadzieję, że mimo wszystko c»a
ferencji przedstawi projfckt międzynaro
dowej kontroli w Zagłębiu Ruhry i na Re- sy Iście wersalskich obyćzajów z doby trak
tatu wersalskiego nie powtórzą się wi<
ni. Ren stałby się wielką mjędzynarodo,
cej. Niemcy muszą się z tym pogodził
wą- arterią wodną.
BRUKSELLA. 11JX. Podano oficjalnie Świat ma jui dość bakcyla wojny, troskli
— Radło paryskie donoąi, że' w Niem dzial: skrzypek — Goldsztejn, śpiewak —
wie pielęgnowanego przez niektórych „byr
czech istnieje tajna organizacja hitlerow A. Szwarc, oraz solista baletu Chrostanow do wiadomości, że gen. de Gaulle złoży
nessmanów” 1 pąptanowił te£o bakcyla zni
ska, licząca kilkaset tysięcy członków. Na 1 inni. Na koncercie obecni byli przedsta wizylę w Briikselli w początkach „paź
szczyć doszczętnie.
ezełe tej organizacji ma stad sam Hitler. wiciele społeczeństwa, politycznych i spo dziernika.
*
*
«
*
*
*
łecznych organlzacyj oręż rządu.
„Życie
Warszawy”
nawołuje
do oczysr
— '20 października odbędzie się w Mek
*
*
*
czenia miast ż elementów nie pracującycł^
syku sesja Kortezów.
•
— IMłchowieństwo rumuńskie oświad
a trudniących się hawodowo zbijaniem gro
o tr z y m a p o ż y c z ltę
•
*
•
' ,
czyło, że solidaryzuje się z rządem Piotra
na ciemnych interesach 1 intercslkafch.
•—- Dzisiaj w Genui otwarto dokumenLONDYN, ll.IX . (BBC). We czwartek
Grozy.
pozwalających na wystawny. 1 beztroski
tarną wystawę partyzantki włoskiej. .
ro^poczną
się
rozmowy
w
Waszyngtonie
•
•
•
tryb życia
»
« «
—
Antyfaszystowski
związek
kobiet ru między delegacją brytyjską, na czele któ
„Akcję oczyszczapia m iast od szkodl .
— Sejm flńslri -postanowił zatwierdzić
rej stoją lord Halifax 1 lord Keynes, a
wyclr 1 udążllwych .elementów należało
projekt o ukaraniu przestępców wojennych muńskich wydał odezwę, w . której mówi przedstawicielami Stanów Zjednoczonych.
by rozpocząć niezwłocznie. Tak, bv
1 przedstawić go do zatwierdzenia senatowi. o osiągnięciach rządu Piotra Grozy oraz o Konferencję* właściwą poprzedzą rozmo
część niepotrzebnie zaludniających mia
próbach
reakcji
utrącenia
tego
rządu.
» *
•
s ta mogła wyjechać jesżeze przed nastswy nieoficjalne' między poszczególnymi
»
•
* •
; Jutro zostanie otw arta linia komuni
niem chłodów".
♦
członkami delegacji obu kraj'ów. W ame
Jesteśmy tego samego zdania. A jeiel
— W e.Francji są wykonywane ostatecz rykańskich kołach oficjalnych rozważa
kacyjna lotnicza między Londynem 1 Wie
dniem.
9
ne prace nad wykończThdem największego ny jest projekt udzielenia W. Brytanii ^ odzi o Warszawę — to jn-ędka lłkwidf
•
*
e
na świecte hydroptanu pasażerskiego. Wo- pożyczki na zaopatrzenie się w żywność ja nierobów 1 aferzystów doprowa<tzi r<
— Grupa sowieckich artystów dala w dnopłatowiec ten ma CO m rozpiętości, 44 i m ateriały niezbędne do przestawienia wnież do zamknięcia rozlicznych barów,
Belgradzie koncert, w którym wzięli u- m długości kadłuba 1 6 m wysokości.
i uruełtomienia produkcji pokojwwef. . Ikpmpromitujących stolicę. («)

Co piszą inni

Nowa linia kolejowa

Gen. de Gaulle ° ^ t,,acji.

W KILKU WIERSZACH

Czy W. B rytania
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Szkolnictwo spółdzielcze w

lnhRlsK'T

Ka. <zcickad/iie
(ais. izmLai/i

Poza wyżej omówionymi szkołami
Obnk innych typów szkół zawodowych'. przyjmowani są kandydaci' również w
przygotowuje się na jesień br. urucho
wieku
18
—
30
lat,
z
ukończoną
szkolą
■>inieją też szkoły spółdzielcze. Celem
Szumną zapowiedź podali.
mienie w Lublinie Liceum Spółdzielczego,
tych szkół jest przygotowanie kadr pra pierwszego stopnia, względnie posiadają
do którego będą przyjmowani kandyda
cy
wykształcenie
ogólne
w
zakresie
ma
Że sądzić będą prusaków;
cowników dla * ruchu spółdzielczego.
ci z ukończonym gimnazjum ogólno
Niemcy na terenach przyłączonych do łej matury oraz roczną praktykę w spół
W końcu jednak uznali,
,
kształcącym lub zawodowym, -oraz nb*• tz.w. ltzeszy zlikwidowali spółdzielczość, dzielni.
Że skazać lepiej Polaków.
Przechodzenie ze szkoły I-go stopnia do solwenci szkól przysposobienia spółdziel
niszcząc istniejące tam instytucje pracow
czego o równorzędnym wykształceniu oszkoły
Ii-go
stopnia
jest
dopuszczalne
ników spółdzielczych. W Generalnej Gu
gólnym.
berni spółdzielczość aczkolwiek była to przy posiadaniu wymaganych warunków*:
Oplata
za
naukę,
poza
Szkołą
w
Nałę
Granice wieku określa się na 18 — 30
lerow ała i można było poprzez k u m
‘•
kilkudniowe ptzcśzkalać pracowników czowie, w której jest bezpłatna, waha się lat.
Powiat gliwicki potrzebuje większą
Przy licehm będzie zorganizownny in ilość kierowników szkól 1 nauczycieli. Wy
względnie kandydatów, jednak rozliczne w granicach 150 zł. miesięcznie.
Absolwentom szkół I-go stopnia względ ternat.
• ograniczenia i szykany uniem ożliwiały
żywienie 1 urządzane mieszkanie zapewnio
planową akcję przygotowania pracowni- nic niższej klasy szkół Ii-go, nie posiada
Obecnie jest w toku akcja upaństwo ne. Próca tego dodatki dla kawalera: zt
jącym wymaganej praktyki w spółdziel wienia szkól spółdzielczych, en będzie 1.000, dla żonatych z 1 dzieckiem — zł
. ków do różnych działów pracy.
Po zaistnieniu warunków swobodnego niach kierownictwo szkoły, bądź też pla miało praktyczne znaczenie dla uczniów 2.000, dla żonatych z 8-glem dzieci i wię
•
rozwoju ruchu spółdzielczego oraz z cówki Związku Rewizyjnego Spółdzielni zniesienia opłat za naukę w tych szko cej — zł 3.000.
otrzymanie
odpowiednich łach.
•
*
•
, chwilą odzyskania terenów zachodnich, ułatwiają
W Bytomiu z dn. 10.1X br. re nie
Ideologia ruchu spółdzielczego znajdu-"
na których trzeba spółdzielczość organi miejsc dla odbycia praktyki. Praktykanci
zować od podstnw. ujawniło się .olbrzy są przeważnie wynagradzani za pracę w je wśród tej młodzieży jak najżywszy się nauka w Państwowej Wyższej Szkole
oddźwięk. Trwały zapał, wytrwałość w Budownictwa. Szkoła ta obejmuje liceum
mie zapotrzebowanie na przygotowanych granicach umożliwiających utrzymanie.
•Przy
wszystkich
szkołach
zorganizowa
w
pracy, dobrze pojęta atuiosefru kole budowlane,, drogowe i gimnazjum. Rewe-*
pracowników.
Zaspokoić to zapotrzebowanie mają ny są internaty (bursy). Dąży sic do te żeńskiej przyjaźni, cechują }.yclc poszcze lacją bęilzle dopuszczenie do nauki również
szkoły spółdzielcze, których organizację go, l»y wszyscy uczniowie zaąJleszkiwali gólnych szkół. Absolwentów szkół łączy młodzież żeńską, celem powiększenia kadr
w internacie, co ma specjalne znaęzcnic z nimi więź niezatartych wspomnień, o przyszłych techników i inżynierów.
podjął Związek Rewizyjny Spółdzielni.
W tej chwili na terenie Rzeczypospoli zorganizowane na podstawach samorządu partych na przeświadczeniu pożytecznie
tej istnieje około 30 szkół spółdzielczych, społeczno - wychowawcze. Zycie' zbioro i przyjemnie spędzońego czasu.
we uczniów i - grona nauczycielskiego
Na terenie Apelacji Gdańskiej obsadzo
Ruch spółdzielczy zyskuje wysokowarkształcących ponśd 1500 osób.
zorganizowane
na
podstawach
samorządu
no
zostały ostatnio Sądy Grodzkie w Szcze
tościowych
pracowników,
co
stale
jest
poSzkoły dzielą s»ę*pod względem organi
zacyjnym na dwa typy: szkoła przyspo spółdzielczego, "wybitnie uzupełnia osią 'wierdzanc przez władze spółdzielni, za cinie 1 Nowogrodzie. W Szczecinie w sta
trudniających absolwentów szkół spół dium organizacji jest feąd Okręgowy.
sobienia spółdzielczego I-go stopnia, pro gnięcia godzin lekcyjnych.
Opłaty za internat wnoszą uczniowie w dzielczych.
wadząca jedną klasę, tzw. niższą; oraz
Można żywić uzasadnione nadzieje, że
‘ szkoła przysposobienia spółdzielczego nataraliach (produktach żywnościowych)
W Białogrodzlw istnieje Muzeum Regio
Ii-go stopnia, prowadząca dwie klasy — w wysokości faktycznego spożycia. Moż szkolnictwo spółdzielcze po przejściu fa
na też wpłacać gotówką równoważnik zy organizacji i ustalenia jego formalnych nalne, posiadające obfity dział. prahisto
niższą -1 wyższą.
stron, wejdzie już w nowym roku szkol ryczny. Dział ten zawiera wiele cennych
Z istniejących 8-miu szkół w wojowódz wartości produktów.
Uczniowie zupełnie niezamożni mogą nym na wytknięte drogi służenia spra eksponatów. Obecnie opiekę nad Muzeum
twie lpbelskim dwie są szkołami drugie
objął miejscowy Referat Kultury { Sztuki.
uzyskać ulgi w opłatach.
wie pożytecznej.
go stopnia.
*
1. Państwowa Szkoła Spółdzielczości
.Rolniczej im. Zygmunta Chmielewskiego
w Nałęczowie.
• 2. Szkoła Spółdzielcza dla Dorosłych w
Sobieszynie,■ pow. Garwolin.
•
Pozostałe sześć są szkołami I-go stop
nia.
’
1. Roczna Szkoła Spółdzielcza dla M ło-1 W ramach zapowiedzianej na zjeździe sil robotniczych. Biura te "mają na celu tym sezonie projektowane jest przesiedle
docianych i Dorosłych w Leśnej Podla w Jeleniej Górze przez min. przemysłu tworzenie pewnych grup robotniczych, nie na zachód 150 tysięcy robotników.
Minca akcji kredytowej w wysokości jed pragnących wyjechać na zachód dla obję Zastosowany zostanie system patronatu,
skiej, pow. Riała Podlaska.
2. Szkofa’ Spółdzielcza dla Dorosłych w nego- milinrda złotych dla przemysłu cia tam warsztatu pracy. Każdy wyjeżdża tzn. że każda z.fabryk w. kraju opiekować
ziem odzyskanych i nkcji zaludniania jący robotnik zostanie bezpłatnie dowie się będzie którąś z fabryk np terenach
•Świerszczowie. pow. Chełm Lubelski.
3. Szkoła SpóWzicIcza dla Dorosłych w tdhitcjszych fabryk robotnikami Departa ziony do miejsca prney, otrzyma miesz Odzyskanych, zasili ten- zakład częścią
ment Ministerstwa Przemysłu rozpoczął kanie a nmeblownnSeni, wyżywienie oraz swej wykwalifikowanej załogi, gdvż bra
Krynicach. pow. Tomaszów Lubelski.
4. Szkoła Spółdzielcza ..Społcd^ w już prace w tym kierunku. Przy każdym swą dotychczasową płacę podwyższoną o ki w k-nju łatwiej uzupełnione być mogą
Centralnym Zarządzie Zjednoczenia na 30 proc, stałego dodał- u. Prócz .tego wy nowym narybkiem. Zdaniem czynników
Zelkowie, pow. Siedlce.
1 5. Szkoła Spółdzielcza w Orłowie Mu- wet w większym zakładzie przemysło jeżdżający otrzymają pewne zaliczki na rządowych, na zachód Winny wyjeżdżnć
wym stworzone zostały biura mribilizacji najpilniejsze bieżące potrzeby. Jeszcze w jednostki najhardziej fachowe, najpraco
l-owanyYn, pow. Krasnystaw. ’
witsze i najuczciwsze.
ooo6. Szkoła Spółdzielcza w Dziekanowic,
Nadmienić uależy, że im terenach za
pow. Hrubieszów.
chodnich przemysł włókienniczy jest bar
Wszystkie szkoły są typu koedukacyj
dzo wielki. Daje to duże możliwości dla
nego, przyjmują młodzież obojga płci.
chałupników, wyzyskiwanych dotąd przez
I)o szkoły I-go stopnia, względnie do
nie
zawzze uczciwych pracodawców.
klasy niższej szkoły Ii-go stopnia przyj
województwo
lubelskie
wynosi
Zgodnie z zarządzeniem Ministrów Od- na
Również duże rzesze pracujących na
m ow ani są kandydaci w wieku od 18 —
4- ,
, , '
.
. . . , budowy 1 Rolnictwa I Reform Rolnych — 8.000.000.—. Z kredytów korzystać mogą swych prymitywnych Warsztatach cha
<50 lat, z ukończoną przynajmniej szkołą,
Bfflnk Bo,„ y
gospodarstwa wiejskie, zniszczone pracz łupniczych dla własnego i ogólnospołecz
powszechna i co najmniej jednomiesięcz
jednomiesięcz- . . .
.
___, _ _ .
powszechną
bezpośrednie działania wojenne lub praca nego interesu winny ąalndnić nowocze
eji kredytowo - budowlanej na wsi.
ną praktyką w spółdzielni.
Wysokość kredytu hodowlanego dla * sl działania okupantów, których obsanr u- śnie urządzone przędzalnie i tkalnie na
Do klasy wyższej szkoły Ii-go stopnia
żytkowy wynosi co najmniej S ha.
zachodzie. Departament kadr prowadzi
-oooPożyczki będą przyznawane przede ponadto akcję szkolenia sit fachowych
wszystkim na osiedla Jnź scalone przed w przeniyśle.
wojną Inb w czasie wojny, bądź nie wy
Każda większa fabryka posiada własną
magające scalenia, a następnie na osiedla szkolę. Istnieją yównież kursy, cenlralne.
nlescalonc, co do których wdrożone zo szkoły techniczne w Bytomiu i w ł.odzi
Przygotowują na stanowiska kierownicze.
W zrastająca z każdym dniem fala re nych, wynosi 100 zł aa 1 doi. emer. i 200 stanie postępowanie scaleniowe.
Wysokość kredytn pryznanego nn po Niedawno został zakończony kurs, który
patriacji z Zachodu oraz fą.kt iąjnienia zł za 1 funt ang. Przy przekazach zbioro
wielkiego skupiska Polonii amerykańskiej, wych (instytucji, stowarzyszeń, związków szczególne gospodarstwa nic m oże‘prze dał około 1000 absolwentów, przygotowa
posiadającej liczne węzły rodęinne w kra- itp.), stosowany jest kurs, wymiany o 10*/. kraczać 12.000.—. Od udzielonych poży nych do objęcia kierowniczych stanowisk
czek Państwowy Bank Rolny pobierać I około 300 wykwalifikowanych robotni
> ju, czyni aktualną sprawę przekazów za wyższy.
Na tych samych zasadach. Jak przeka będzie odsetki "w wysokości 3 proc, rocz ków. (Polpress).
granicznych oraz oszczędności, jakie napły
zy indywidualne, dokonywana Jest wymia nie. Termin spłaty pożyczki nie może być
w ają do' nas w obcych walutach,
na efektywnych środków, płatniczych za dłuższy, niż 10 lat.
Minister Skarbu ob. Dąbrowski oświadPożyczki zabezpieczone będą skryptami
granicznych dla powracających do krupi.
- czył już swego czasu na konferencji instyWARSZAWA, 9.IX. Władze polskie wy
Wypłatę przekazów 1 wymianę uskutecz dłużnymi, podptoanymł przez pożyczko
. łucyj kredytowych, że sprawa właściwego
powiedziały
walkę szabrownikom spekw
niają wszystkie banki posiadające upraw  biorcę 1 Jego współmałżonku, oraz dwóch
I godziwego przeliczenia 1 y y p łaty tych
nienia agentów dewizowych. Należą do poręczycieli majątkowo odpowiedział lantom, osobom dopuszczającym się tzw.
przekąsów --znajdzie należyte rozwiązanie.
przestępstwa urzędowego. Na terenie ca
ńtch w ćhwiH -obecnej; Bank Narodowy, nyeh.
i Juk się dowiadujemy, ostatnio wydane B. G. K„ Bank P. K. O., Państwowy Bank
Podania na odpowiednich formula łego państwa prowadzi się w tvch śp ie
zostały odpowiednie zarządzenia, na mocy Rolny, Bonk Handlowy, Bank Związku rznęli* w. które zaopatrywać się możnż w wach szczegółowe dochodzenie. Nn obsza
których władze dewizowe udzieliły zezwo Spółek Zarobkowych oraz „Orbis**.
Komunalnych Kasach Oszczędności, na rze śląska Dolnego, oraz nn łr enacb, na
lenia instytucjom kredytowym w kraju na
Ustalenie tych zasad 1 kursów, które, leży składać do właściwych terytorialnie których daj» się zaobserwować szabrów
nictwo, tworzy się obecnie specjału* ostosowanie specjalnych kursów przeliczenia rzecz proeta, nie m ają charakteru stałego Zarządów Gminnych*.
lłozy pracy przymusowej, w których będą
walut obcych na złot^polskie.
Bliższych
Informacji
nd
ziela
Państwo
1 mogą ulegać zmianom stosownie do wy
Kursy te zostały wypośrpdkowane, bio- m agań-żyda, rozwiązuje w posytywny spo wy Bank Rolny Oddział w Ldbłlnle, ni. nmŚeezc.wmę do czasu rozprawy osoby u, -ąc za podstawę siłę nabywczą złotego w sób sprawę przekazów emig racyjnych, da Szopena nr 8, Komunalne Kasy Oszczęd jęte z łupem wzgl. osoby, przeciw któ
jtosunku do dolara i funta angielskiego, jąc możność niesienia skutecznej pomocy ności wszystkich" powiatów o r ls Komlte- rym toczy się doćljodzenle, w celu po
‘ren wypośrodkowany kurs obowiązujący w m aterialnej przez Polonię sapra ulemą ty Kredytów Bndnwlanycti przy Powln-1 ciągnięcia do odpowiedzialności karnej
(owych Komisjach Odbudowy.
" I przewidzianej zn dane przestępstwa.
chwili obecnej, dla przekazów. indywidual swym bliskim yr krajiujp

Kronika Ziem Zachodnich

Biura mobilizacji sił robotniczych
w ysyłają n a jlep sze je d n o stk i na zachód

Kredyty Państwowego Banko Rolnego
na odbudow ę wsi

Przekazy zagraniczne

Kurs przeliczenia: 100 zł. = 1 dolar amerykański

W ałku z szabrownlctwam

•

K a le n d a r z y k

SAZETA

Pamięci pomordowanych na feiśsjiianku

Na zakończenie Tygodnia Majdanka zor
gariizowany został w sali Teatru Domu Żoł
D ziś: Prota i Jacka
nierza wieczór Majdanka, urozmaicony wyL
Jutro: Im. N. M, P.
stępami wokalno-muzycznymi. W wystę
pach wzięli udzihł: J, Kossowska, J. Kon
WAŻNIEJSZE TELEFONY
drat, J. Kieler, prof. W. Kędra oraz Lu
Pogotowie ratunkowe
. < > 22-73 belska Orkiestra Symfoniczna, pod dyrek
Strat ogniowa . . . . « . . 11-11 cją Z. Szczepańskiego.
Pogotowie elektryczne przy Elek
Występy artystyczne poprzedził krótki
trowni M ie js k ie j...................... 29-61
odczyt nacz. Wydz. Prop. Państw. Muzeum
Warsztaty wodociągowe i kanaliz. 21-42
na Majdanku ob. Brodziaka. Chociaż
D y * ir n v K om en d y Miasta M.O. tel. 23-83
wszystkim zebranym znane są metody po
stępowania Niemców, to jednak rzuconych
i
T E A T R 1 K I N A ___ | kilka obrazów niesamowitej zbrodpiczości
TEATR MIEJSKI, świetna komedia przeciętnego SS-mana, wstrząsnęła nerwa
fr&ncuska Cafllaveta i de Flersa „Papa" mi każdego słuchacza.
z dyr. Antonim Różyckim w roli tytuło
Przewodniczący; zebrania Komitetu Ty
wej.
godnia Majdanka ob. Onyśko w imieniu
KINO „APOLLO". Polska komedia mu- Prezydium 'i Komitetu Wykonawczego zło
- zyczna „Żołnierz królowej M adagaskaru'^ żył podziękowanie wszystkim tym, którzy
wzięli udział w Tygodniu Majdanka.
Nadprogram: P. K. F. N r 25.
KINO „BAŁTYK". „Wielbiciele panny
Wieczór poświęcony był pamięci pomor
Nancy". Nadprogram: P. K. F. N r 22.
dowanych. O tym mówiły odczyty, ucz
KINO „RIALTO". „Trzech przyjaciół". czeniu tej pamięci były* poświęcone recy
Nadprogram: P. K. F. N r 21.
tacje o temacie tragicznym, a zarazem
wzniosłym. Efekt grozy powiększała deko
racja z zasieków drutu kolczastego. Na tle
Gazda Lubelska p o s z u k u je
ogólnego nastroju tyydaje się dziwnym do
utworów wykonanych przez prof. Kędrę
rutynowanego akwizytora bór
i orkiestrę. Polonezy Chopina, Prząśniczkę,
Z g ła s z a ć slęi A d m in is t r a c ja G a z e ty
, Moniuszki, czy też uwerturę „Bajka" moI .n h e ls k ie j — 3-gO S t a ja 4
| żerny usłyszeć w czasie święta zwycię-a

. -

stwa, 3-go Maja, * naw et W czasie rado
snych uroczystości /familijnych. Czyż, je
dynym celem muzyki'-jest danie maksimum
rozkoszy słuchowych? Czy też muzyka
służyła tu do zniwelowania zbyt silnych
wrażeń po odczytach i występach recyta
torów? (z)
------ ooo------

Zm iana kierow nictw a
W ELEKTROWNI MIEJSKIEJ
Dotychczasowy dyrektor Elektrowni
Miejskiej ob. Kozłowski ustąpił na własne
żądanie z zajmowanego stanowiska. Funk
cję tę objął inż. M. Mackiewicz, (z)

na dzień 11 września 1945 r. (wtorek).
6.45 Transmisja z Warszawy. 8.00 Wia
domości lubelskie. 8.10 Muzyka z płyt.
11.30 Skrzynka Związków Zawodowych.
11.35 Komunikaty i ogłoszenia. 11.40 Mu
zyka z płyt. 11.57 Transmisja z Warszawy.
13.50 Przerwa. 15.00 Wiadomości lubelskie.
15.05 „Elektryfikacja.W ojewództwa Lubel
skiego"’, — w oprać, inż. Wiśniewskiego.
15.10 Kwartety wokalne. Wykonawcy: Ghći;
Dana, Chór* Juranda, Chór Eriana. 15.25
„życie muzyczne Lublina" — w oprać. Gu-'
staw a Wolfa. 15.40 Arie»i pieśni kojnpor
zytorów polskich. W wykonaniu: Marii So
wińskiej. Akomp. E. Kopp. W programie:
SL Moniuszko, L. Różycki, St. Niewiadom
ski. 16.00 Transmisja ar Warszawy. 22.00
Wieczorna mozaika muzyczna. 23.00 W ar
szawa I.

K r o n ik a Niejsksś
KONTROLA JAKOŚCI OHĘEBA
KARTKOWEGO

W związku z tym, że •niejednokrotnie
daje się słyszeć narzekania ludności na
jakość clileba kontyngentowego, Wydział
Aprowizacji. 1 Handlu Zarządu Miejskiego
w Lublinie zwraca się z apelem do ludności
m iasta Lublina, aby tak w interesie wła
snym jak i społecznym przyszła z pomocą
Wydziałowi Aprowizacji w kontroli Chleba
kontyngentowego i w razie otrzymania na
kartki Chleba nie odpowiadającego warun
kom, jakie powinien posiadać Chleb kon
tyngentowy • (niedopieczenie, stęchltena,
brak wagi itp.), należy zgłosił się do Wy
działu Aprowizacji i Handlu — Oddział
Kontroli — Krakowskie Przedmieście 39,
przynosząc z sobą próbkę Chleba w ilości
co najmniej pół bochenka ze znakami pie
karni, a Wydział Aprowizacji i Handlu ze
swej strony wystąfii z wnioskiem o ukara' nie winnych.
•
WALKA Z LICHWĄ
Urząd do Walki z Lichwą w Lublinie
w porozumieniu z naczelnikiem Wydziału
Zaopatrzenia zwołuje w tych dniach po
siedzenie przedstawicieli' cechów piekarzy
i rzeżników oraz przedstawicieli związków
zawodowych celem skalkulowania i ujedno
stajnienia cen na piećzywo, tłuszcze, mię
so i wędliny.

LICEUM i Szkoła Pszczelarzy w Lublinie MŁODA, inteligentna, miłej powierzchow
rozpoczynają rok szkolny 1 października ności poszukuje pracy w kawiarni lub re
br. Informacji udzielają: Związek Pszcze stauracji. Wiadomość: Krak, SriK bn. 70
NAUKA
092
larzy przy Lubelskiej<Izbie Rolniczej, Lu m. 6, Maria.
REJESTRACJA kandydatów na studentów blin, 3-go Maja 20, tel. 39-24, .oraz Izby ZAGUBIONO kartę rozpoznawczą pa naz
925
Akademii Lekarskiej w Gdańsku kończy się Rolnicze na terenie województwa.
wisko Tadeusz Zientara, załn. Lublin, ul.
z dniem 10 września. Egzamin kwalifika
Orla 1.
1041
cyjny, do którego przystąpić mogą wyłącz
HANDEL
nie kandydaci u»
dnio zarejestrowani, OLEJKI owocowe, esencje, aromaty, bar KAPELMISTRZ dyplomowany, długoletnią
odbędzie się po p.uaniu terminu. W br' wniki do żywności, poleca korzystnie Mie praktyka w kraju i za granicą, Obejmie sta 
czyniły będzie tylko 1 kurs studiów na Wy czysław Jacyszyn, Kraków, Chocimska 19. nowisko od zaraz. Oferty: Gołońóg k, Sodziale Lekarskim. Kandydaci przyjęci w
,1035 'spowca, ul. Łączna 35, ob. Józef Stryczek
wyniku egzaminu zostaną w swoim czasie
—— ----—---------------- ------ ---------------- dla „Kapelmistrza".
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1046
zbioru, żądajcie bezpłatnych cenników. Kowezoral ul Zrfmoiaka o
u - zam ojską o
SZKOLĄ Sjyłłdzielcza dla dorosłych w Ły- smala Włodzimierz, Puławy, uh Głowackie- - ,
ro
17
•
*
tgodz.
5.20
zgubiłem
list w dużej kopercie,
sołajach
st.
kol.
Jaszczów,
przeprowadza
PRZETARG
®
‘
•
adresowany do Komisji Weryfika<yjnoZarząd Miejski w Lublinie przedłuża egzaminy wstępne dla kursu niższego 15,* ZJEDNOCZENIE Fabryki Cementu.. Ce Kwalifikacyjnej w Lublinie, ' Łaskawego
termin składania ofort przetargu na dzier dla kursu wyższego 18 września. Nauka ment staniał, świeża produkcja, dostawa znalazcę proszę o oddanie do „Czytelnika",
żawę Fabryki Konserw przy Rzeźni Miej rozpocznie się bezpośrednio po egzaminach. natychmiastowa. Informacje:. Zjednoczenie ul. Zamojska 24.
' sklej, do dnia 30 września 1945 r. włącz Oplata, szkolna miesięcznie 150 zł, wpiso Fabryk Cementu Lublin, Szopena 12, . II
ZGUBIONO
dokumenty
nazwisko
nie. Otwarcie ofert nastąpi dnia l.X 1945 we 50 zł. Należy zabrać z sobą pościel, ku p.,
pokój 10, teł.-29-99.
$002 Andrzej Zygmunt. Łaskawy znalazcaślązak
pro
roku.
w •
1011 bek oraz produkty żywnościowe na okres
Byreklor Rzeźni Miejskiej pierwszego miesiąca, lub równowartość w W DOBRYM punkcie sprzedam restaura szony jest o zwrot za wynagrodzeniem pod
gotówce.
1026 cję- Zgłoszenia „Gazeta Lubelska* pod adrą^: Lublin, ul. Lubartowska 15, owocar
Dr Z. Męciński.
956 nia „Niespodzianka".
998
DYREKCJA Samorządowego Gimnazjum i „Restauracja".
KONKURS
Liceum w Lubartowie poszukuje nauczy KOMPLETY księgowości przebitkowej, ZGUBIONO kartę rejestracyjną na handel
ciela geografii z przyrodą i matematyki.
Miejska Rada Narodowa w Lublinie
1044 wszelkie księgi handlowe itp. dostarcza galanterią w Hali Targowej w*LublilHe.
•iarząd Miejski — ogłasza niniejszym kon Warunki do omówienia.
po cenach niskich Centrala Księgowości Suszko-Gómiewiez Wacław.
989
kurs na stanowisko dyrektora Elektrowni POTRZEBNA
wychowawczyni dwojga Kraków, Rynek Gł. 8, tel. 565-91.
1039
POSZUKUJEMY przedstawicieli ' księgo
Miejskiej w Lublinie. Kandydaci -— inżynie dzieci ze znajomością języka francuskiego
rowie elektrycy — winni posiadać co naj — niemieckiego. Zamojska 27, jadłodaj LAKIERY emaliowe, olejne, -podłogowe, wości przebitkowej. Zgłoszenia: Centrala
mniej 1.0-letnią praktykę w danym zakre nia.
1034 rowerowe,. Asfaltowe. Spirytusowe. Poko Księgowości Kraków, Rynek Główny 8.
1038
sty — lniany, syntetyczny. Pasty do obu
sie, pożądana Jest też znajomość admini
GIMNA2WUM
Kupieckie
w
Nałęczowie
po wia — podłóg.
.
1037
stracji samorządowej. Kandydaci winni
szukuje
germanisty,
geografa.
1021
ZGUBIONO kartę rozpoznawczą P. K. P.
do dnia 25.IX 1945 r. złożyć w sekretaria
990
cie Prezydium Miasta, Krak. Przedm. 78 KSIĘŻA Prefekcji Szkół Powszechnych w FABRYKOM lemoniad, cukierków, lodów, nazwisko Sidor Józef. .
II p.: 1) podaąie wraz z życiorysem, 2) u- Lublinie z okazji czterdziestoletniej pracy polecam korzystne olejki owocowe, eser.cje,
rlerzytelniony pdpis dyplomu inżyniera- w szkolnictwie pana inspektora Leonarda aromaty, barwniki, wanilinę itp. Mieczw PAŃSTWOWA H uta Szklą Lubartów za
clektryka, 3) świadectwa wzgl. inne doku Krupczaka, Wielkiego Wychowawcy mło sław Jacyszyn, Kraków, Chocimska 19.
wiadamia, że rozpoczęła produkcję butękrir'
1036 różnego rodzaju, oraz słoi i gąsiorów. Za
menty dotychczasowej pracy. Do stanowi dzieży i pełnego zasług w dziedzinie społe
mówienia przyjmuje Biuro Sprzedaży Huty
ska dyrektora Elektrowni Miejskiej przy cznej, składają na -P. C. K. tysiąc złotych.
ROŻNE
.
wiązane są pobory według V grupy płac sa
— Lubartów teł 42, oraz Zjedndczenle Prze
1045
myślu Budowlanego w Lublinie, ul. Cicha 6,
morządowych plus dodatki, wysokość któ
ZGUBIONO
zaświadczenie
reklamacyjne
rych ustalona będzie w specjalnej umo POSZUKUJEMY nauczyciela(ki) matema wydane przez R. K. U. Kraśnik, ha nazwi tel. 27-05.
959
wie. Podanie pozostawione bez odpowiedzi tyki w zakresie I i II kłady gimnazjum, sko dr,M arceli Szlachetko. Znalazcę pro
na
wyjazd.
Prywatne
Kursy
Gimnazjalne
w
UNIEWAŻNIAM
dokumenty
skradzione
należy uważać za nieuwzględnionc, przy
szę zwrócić za wynagrodzeniom Gościera
czym nieuwzględnieni kandydaci mogą o- Wisznicach. Zgłosić się: Dom Akademicki dów paw. Kraśnik, dr Marceli Szlechatko. dnia 28.8 1945 r. na trasie Chełm — Rejo
wiec, karta rozpoznawcza, dowód służbo
trzymać z powrotem złożone do konkursu pok. 56 (w gmachu Kat. Uniw. Lub., Aleje
••
1025 wy.
"
• 1033
961
dokumenty. 964 Racławickie).
T.
Ur-R.
W
Lublinie
zawiadamia,
że
or
CUKIERNIKA-specjalistę
karmelarza
po
Prezydent m. Lublina
SANITARIUSZY i sanitariuszek oraz po
ganizuje bezpłatne kursy wieczorowe: dla szukuje od zaraz fabryka cukierków „Pod- mocnicy do gospodarstwa domowego poInż. W. Wodarskl
analfabetów, w zakresie - szkoły powszech górzanka" Kraków, Rynek Podgórski 2.
szukifle Szpital Psyęhiatryczny w AbramoPRZETARG
nej, gimnazjum, Uniwersytetu Powszech
•
1040 wicach, tel. 36-00.
938
nego i kursy szkolenia zawodowego, dla
Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział pracujących. Uruchomienie uzależnia się ZGUBIONO kartę rejestracyjną na nazwi LEKARZ dentysta R. Kurjańska-Frlesowa
Odbudowy, ogłasza przetarg nieograniczo od ilości zgłoszonych. Wpisy codziennie w sko Szpinda Stanisław, wydaną w Zamo przeprowadziła się na Lubartowską 5 m. 2.
ny na wykonanie robót centralnego ogrze godzinach od 18—19 .tylko do ' 15 wrze ściu.
ioi8
865
wania w gmachu Urzędu Wojewódzkiego śnia w lokalu T. U. R. w Lublinie, ul.
w Ljpshnie, ul. Spokojna 4. ślepe koszto
ZGUBIONO dowód osobisty N r 1146 Ku DR MED. R. Pinus, choroby skórno-wene
970 na
Józef gm. Niedrzwica.
1010 ryczne i wewnętrzne. Przyjmuje 9—l i i
rysy do odebrania w Wydziale Odbudowy Krak. Przedm. -29 H.p., pokój 38.
Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego, Spo KSZTAŁCENIE nauczycieli pisania na ma
4—7, Lubartowska 18, tel. 43-50.
842
ZGUBIONO
dowód
osobisty
nazwisko
Pa
kojna 4, pok. 76. Termin składania ofert szynie przepcowailza Instytut Stenografii
luch
Józef,
urodzony
w
kol.
Warszawskiej
NATYCHMIAST potftebny ogrodnik kwieupływa dnia 14.9 1945, r. o godz. 12-ej, i Pisania na Maszynie, Lublin, Narutowi
901
poczem natychmiast nastąpi otwarcie o- cza 37, n p„ tel. 37-23. Na odpowiedź za gm. Niedrzwica paw. Lublin, wydany przez ciarz. Sieroca 9 m. 2t
973 gm. Niedrzwica. Łaskawego znalazcę prosi WYTWÓRNIA B aterii „Mars* Częstocho
fert i ogłoszenie wyniku przetargu. Obec łączyć 5 zł znaczkami, pocztowymi.
się
o
zwrot.
„
.
986
ność oferentów dopuszczona.
ANGIELSKI korespondencyjnie Lublin,
wa, pl. Daszyńskiego 13, poleca do latarek
1012
za Wojewodę
. Narutowicza 37, n p., tel. 37-23. Na odpo-1 POSZUKUJĘ synów Edwarda, Bronisława kieszonkowych bate,.e płaskie 4,5 v. 1 ba
p.o. Naczelnika. Wydz.- Odbudowy wiedź załączyć .5 zł. znaczkami pocztowy-*1 1 Ludwika Rosyniaków. 2gł. kier. Lipiny, terie okrągłe 3 v. oraz baterie anodowe
Jnż. Gozdek.
*
1005 120 v. i 6H. v. do radioaparatów.
mi.
*
972 Posyniak Franciszka.
1003

OGŁOSZENIA 4JRZI?DOWE

DROBNE OGŁOSZENIA

UNIWERSYTET
•
MAKU GURIE - SKŁODOWSKIEJ
W odpowiedzi na pytania tyczące się daty wpisów, Dziekanat Wydziału LekarskoWeterynaryjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowsklej zawiadamia raz jeszcze,
że zapisywać się można w dniach od 17
września do 13 październilca br. Do poda
nia należy dołączyć życiorys, odpis metry
ki, odpis świadectwa dojrzałości, oraz do
kument przed stawiający stosunek do służ
by wojskowej 1 dwie fotografie. Początek
roku akademickiego 1 listopada br.
1049

Redakcja i Administracja Lublin, ul. 3 Maja 4, tel.: Redaktor naczelny 33-60. Sekretarz odpow. 26-69. Sekretariat Redakcji 21-08. Redakcja nocna 13-44. Dyrckcja 36-40. Buchalteria Ż5-88. Wydz. Organizacyjny 36-38. Kolportaż 35-86. Ekspedycja 25-64. Drukarnia 25-65. Księgarnia „Czytelnika" 25-87. Rękopisów
Redakcja nie zwraca. Punkty przyjmo wania ogłos/eń: 1) Administracja „Gazety Lubelskiej", 2) Księgarnia „Czytelnika”* Krak. Przedm. 5, S^lrakarnia ul. Za
mojska 24, 5). Kiosk — Bycliawska 67. Za treść ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.
Spółdzielnia Wydawnicza „Czyletnić"‘.Drukarnia Nr 1 Spółdz. Wyd. „Czytelnik" w Lublinie
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