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L u b lin , so b o ta 15 w r z e śn ia 1915 r.
Premier przyjął uobasadora
Wielhle| Brytanii

21 wrześnio lir. mija termin amnestii

WARSZAWA, 14JX. W awiąshu a wy
rokiem w Paderborn premier OaóbhnMoruwskl przyjął ambasadora Anglii p.
wych przepisów, nieznanych dotąd na Carendish Iłendiek, któremu przedstawił
szemu ustawodawstwu, a mianowicie da- stanowisku rządu co do wyroku.
je możność sądowi zawiesić na przeciąg
Uchwały Rady Ministrów
lat dwóch nawet resztę niedarowanej ka
WARSZAWA, 14.1K. W dniu 12 hui.
ry, a więc praktycznie wiele łudzi znaj
dzie się na wolności. Poza tym dekret odbyło aię posiedzenie Body Ministrów,
przywraca prawa polityczne i obywatel na którym powzięło następujące ucliwu
skie, dając możność powrotu nawet do łyi 1) aa skutek mianowania przez sluWczynnego życia politycznego. Amnestia eę apoelolsln) w masie okupacji uieintreobejmuje wszystkich, za wyjątkiem tyeh, klej adniłnlKlralorów r— Niemców dla
którzy przewodzili 1 zakładali tajne or diecezji chełmińskiej I gnieźnieńsko
ganizacje oraz winnych walk bratobój poznańskiej, ee było naruszeniem kou
czych po odzyskaniu niepodległości. Nie kordałn Jednostronnym, konkordat po
obejmuje ona również winnych prze wyższy przestoi Istnieć,
t ) Zn względu na aleusnonle dołych
stępstw pospolitych, a zwłaszcza sprze
dajny cli urzędników, szabrowników i zło czas przez stolicę apoelołską Rządu Jed
dziei mienia publicznego. Oczywiście, że ności Narodowej, rząd nawzajem nie
z amnestii korzystać mogą tytko przy uzna ję zamianowany cli przez* Rzym ad
należni do narodu polskiego. Renegaci, ministratorów I fsmkcjonnriusry blerai
Niemcy, hitlerowcy korzystać z niej nie chll kościelnej.
8) Rząd Jedności Narodowej zapewnia
mogą. Jak wynika z pierwszych rapor
tów sa.dowych, amnestia jest już szero wszystkim obywatelom wolność wyznań
ko stosowana i społeczeństwo rychło od I kościołowi swobodę działania w ramach
oboWiązujących nslaw.
czuje jej dobrodziejstwa.

K o n fe r e n c ja p ra so w a w M in isterstw ie S p r a w ie d liw o śc i
W Ministerstwie Sprawiedliwości od
byta się konferencja prasowa, poświęco
na sprawie amnestii, którą zagai! mini
ster sprawiedliwości ob. Henryk Świąt
kowski.

szeroki zasięg przestępstw. Jakie obejmu
je i polityczny charakter tego doniosłego
aktu państwowego. Amnestia lak pojęta
nie jest bynajmniej dowodem słabości
rządu, ale właśnie siły odrodzonej demo
kracji polskiej, która może pozwolić so
bie na ten akt łaski wobec wczorajszych
przeciwników. Amnestia powinna być
wstępem do całkowitej pacyfikacji kraju
i dać możność elementom, które praw
nie zbłądziły, powrotu na drogę prawną
i normalne życie. Amnestia była wydana
z okazji zwycięstwa nad Niemcami i rea
lizowana jest przez Rząd Jedności Naro
dowej, który reprezentuje całą opinię de
mokratyczną kraju. Jeżeli chodzi o prze
pisy prawne dekretu amnestyjnego, to,
jak wiadomo, daruje on karę za przestęp
stwa do łat 10, a tych Jest najwięcej, je
żeli zaś chodzi • delikty ponad 10 lat
więzienia, zmniejsza karę o pięć lat. Wię
zienie dożywotnie i karę śmierci zamie
nia na 16 lat więzienia. Ale nie na tym
koniec. Dekret ten wprowadzo kilka no

— Zbliża się — mówił minister — bar
dzo walna data, a mianowicie termin ujawntania posiadania broni względnie
przynależności do nielegalnej organiza
cji politycznej lub wojskowej, tj. dzień
SI września br., w którym dekret o am
nestii wchodzi w życie. Kto terminu tego
nie dotrzyma, oczywiście nie będzie
mógł w przyszłości kołzystać z dobro
dziejstw amnestii i sam siebie stawia po
za nawiasem uczciwego życia. Przestęp
stwa popełniane po tym terminie nic
podlegają bowiem amnestii. Tak szeltoklej amnestii o podłożu politycznym —
mówił dalej ob. Świątkowski — dotych
czas jeszcze nie było. Rząd przez amne
stię pragnie podać rękę tym żywiołom,
które często otumanione pracz propa
gandę reakcyjną, zeszły na manowce donkiszoterii i zamiast wziąć udział w rzetel
nej i uczciwej pracy nad odbudową de
mokratycznej Polski, pchnięte zostały w
odmęty walk bratobójczych. Nasza am
nestia to wielki akt ustawodawczy, to
LONDYN, 14.IX. (Polpress). Sekretarz
wielki gest ze strony rządu, który pragnie pacyfikacji kraju w Jak nnjszyb- stanu USA Byrnes przyjął dziennikarzy
londyńskich, którym oświadczył, że za
ezasie.
daniem konferencji Ministrów Spraw Za
O prawnych i politycznych przesłan granicznych jest uzgodnienie poglądów
kach dekretu amnestyjnego mówił na Wielkich Mocarstw w okresie powojen
stępnie prokurator kpt. Korowski, który nym. Sekretarz stanu przyznał, że Ist
naświetlił wszystkie punkty dekretu tak nieją pewne rozbieżności pomiędzy nie
as stanowiska prawnika. Jak i dbającego którymi mocarstwami. Zadaniem konfe
• dobro państwa obywatela.
rencji Jest doprowadzenie do pełnego po•—■ Amnestia posiada dwa aspekty — Irozumienia w najważniejszych sprawach.

Przyszły pokój świata zależy od obrad Bady Ministrów
Przyszły pokój żwiata będzie zależał od
tego, w jakim stopniu wielkie mocarstwa
będą ze sobą współpracowały. Omawiająe
przedmiot konferencji Byrnes oświadczył,
że po nstaieniu regulaminu obrad przy
stąpiono już do opracowania traktatu po
kojowego z Włochami.
LONDYN, J4.IX. (BBC). Po wczoraj
szej przerwie Ministrowie 6 Mocarstw
dzisiaj zbierają się na narady. Oczekuje
się, że tematem, który pierwszy będzie

Protest b. więźniów politycznych
przeciw wyrokowi w Paderborn

WARSZAWA, 14.IX. (Polpress). Komi
tat Organizacyjny b. Więźniów Politycz
nych i Obozów Koncentracyjnych w War
trawie w imieniu setek tysięcy współto
warzyszy kaźni niemieckich, zakłada pu
blicznie protest przeciw niesłychanemu 1
’ dkt społeczeństwa polskiego niezrozumia
łemu przelewaniu polskiej krwi przez

sądy alianckie w chronię wczorajszych
hitlerowskich katów i morderców milio
nów niewinnych obywateli narodów zje
dnoczonych.

Rozumiemy w pchli konieczność utrzy
mania porządku w krajach okupowa
nych i stosowanie w tym celu do wszykich, którzy ten porządek naruszają —
przymusu 1 kary. Nie zrozumie natomiast
nikt z wczorajszych ofiar hitleryzmu, a
liczba ich jest legion, aby powiększać heSS. i l/utksbuniiowców katombę
krwi przelewanej tak hojnie
BUKARESZT, 14.1X. (Taas). Gazeta przez Polaków I Inne narody w walce o
„Sobad Szak“ donosi « obławie na by wyzwolenie z pęt faszyzmu i baibarzyńłych SS-owców 1 Yolksbundowców, prze
prowadzonej przez węgierską policję w etwa dla sprawy wspólnego rwycięsłwo.
przez nadmiernie surowe wyroki amałym osiedlu okręgu Wielkiego Buda
Uanckićh
sądów wojennych, z pom ii/ępesztu. Nocą 300 funkcjonariuszy policji
okrążyło osiedle i zaczęto sprawdzać do dem wszelkich okoliczności łagodzących,
kumenty. Wielu byłych SS-owców zaczę za ewentualne przestępstwa ofiar łdtleryz
ta uciekać, strzelając do policji. W wie ara wyhodowana przez jego krwawe zbro
lu domach wykryto składy broni, amuni dnże' obniża się wartość ofiar, a pobudza
cji i materiałów wybuchowych. W msul- •tę ebęć odwetu hydry germańskiej.
Apelujemy Jak najgoręcej de Rządu
tacie obławy aresztowano 38 bylch SSowców. Wszyscy zostali odstawieni do Rzeczypospolitej, aby w właściwy sposób
obozów w Terekbatruie, skąd będą wysht- dał wyraz tym uczuciom, ożywiającym
ni do obozów prany.
--- >*■• ••
eały Naród Polski i pizedsięwziął naj-

A r e sz to w a n ie

energicznicjsze kroki, celem obrony życia
1 wolności Polaków, nie z własnej winy
I woli przebywających jeszcze w krajach
nieprayj Helskich.
Za Komitet:
Ks. Zygmunt MIchelis
Marian W ojdyłło
Tadeusz Dziekoński

poddany dyskusji jest sprawa traktatu
pokojowego z Włochami. Wczoraj min.
spraw zagranicznych Stanów Zjednoczo
nych, Byrnes, przyjął króla Piotrą Jugo
słowiańskiego i regenta Grecji Damnskinosa. Na godziny Uczy tlę przybycie am
basadora W. Brytanii w Moskwie Harrimann.
Poseł francuski w Moskwie, Catrouz,
został wezwany do Londynu przez fran
euskiego ministra spraw zagranicznych,
Morącego udział w konferencji Ministrów
Spraw Zagranicznych.
BELGRAD, 14.IX (Polpress). Rząd ju
gosłowiański otrzymał'zaproszenie, aby
wysłał delegację na konferencję londyń
ską , celem wypowiedzenia twego zdania
w sprawie Włoch.
LODNYN, 14. IX. (BBC). W dniu dzi
siejszym Rada Ministrów Zaguuiicznych
badnłu w dalszym ciągu dokumenty wo
jenne.
LONDYN, 14.IX. (BBC). Dziś odbyła się
w Londynie konferencja rzeczoznawców
dla spraw ekonomicznych w Europie.
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Uchwały Komitetu Centralnego Zw. Zaw.
w s p r a w ie w y r o k u w P a d e rb o r n
WARSZAWA, 14JX. (PołprcM). Prezy
dium Komisji Centralnej Związków Za
wodowych w Polsce zapoznawany się z
wyrokiem wydanym nz 48 naszych roda
ków w Paderborn jak najostrzej prote
stuje przeciwko wyrokowi I postanawia
odwołać aśę do kierownictwa Związków
Zawodowych w Anglii, ad którego ręce
wystosowano następujące plamo: „Do
kierownictwa Związków Zawodowych w
Anglii. Prosimy was o zainteresowanie się

wyrokiem zapadłym nu naszych młodo
cianych rodaków zasądzonych na karę
śmierci I karę długoletniego więzienia
przez sąd w Paderborn. Miliony robotni
ków I pracowników zorganizowanych w
naszych Związkach Zawodowych oburzo
nych jest wyrokiem I domaga się jego
rewizji oraz Jak najszybszej rcpulrlacji
Polaków, wywiezionych do Niemiec, O
poczynionych krokach prosimy nas powiadnailś“.
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* ®Parclu
pierwszy
podstawo wolnej
Rumunii przeciw hitleryzmowi
er Potoeo rumnóakłej delegacji hamP
lewej, Tltuaa Orłstureann, dyrektora wy instrument prawniczy, stosunki eko- przyniosły nam
Sprawcy pośredni I bezpośredni
efekcie zbiór defley
traktatów Komisariatu Genóralnoms nomlczne rumuńzko-potakie będą się towy, który najsilniej odęzuwamy na ad
strofy 11*39 r. pociągami są dziś do
T k m fu Zagranśomego Runami!, z proś wzajenula pogłębiać. Niemniej jednak , cłnko gospodarczym. Poza koni
w teM alnofet karnej. W oserega krajów
bą * podzUłenla atę wrażeniami, odma*
europejskich praed trybunatem sprawłod
n a w y t o stosunkaab jut obecna kow w zncjsdajs gwarancja, (odbudowy k m X «nm y znaczna
■ o wypowtedno- aa wymiana handlowa jat w raka umo 1ści w dziedzinie aprowizacji. W
Hwetel stają mętosrte sta n * politycy
«aa
azę
na
temat
ntonunt
'
wnym będsto MRmkrotofe większa niż
wyżsi wojskowi, w których rękaeh ano
kraju typowo rolniczym — daje ab'
ozyoh mmuAflllco-potoWch.
wymiana towarowa tumuńslro-polska od«auwać w niektórych okolicach ____
czy wały decyzje pokoja 1 wojny, na
Kilkakrotnie praad wojną odwto- przed
rych sum ień!.eh zaeiążyty kięsldl I
ny brak zbóż i tak razposrazechntonaj ■
a W anzawą — mówi dpBabim GióKesęśeia reprezentowanych panna
ałą sytuacja wowną- naa kukurydzy.
slureanu — prsojożdżając eząato do Mo
narodów.
Wynikiem toga stoaa nocny jaat Ba
Polska, która może najbardziej aeier- skwy, gdzie przez kilka lat piastowałem pytani*
sza polityka zawierania układów
plaln w tej wojnie, która w pierwszym stanowiska radny handlowego poselstwa
— Kraj n a u pocbłooiąty je*t odbudo- darczych z krajom! sąsiadującymi 1 a sąrządzie została zaatakowana I praeżyła Rumunii.
Dlatego obecny wygląd Wannowy, któ wą ojczyzny, w której nezestntczą robot- j siadami naszych sąsiadów. Układy to * m
początkowe uderzenie hitlerowskiej fnrlł
mnie nicy, chłopi i intcligend-demokraci Rama ' ją charakter pterwaaorządMj dontoato
— Polska domaga tlą dziś sprawiedliwo rą
>4 znalem
znaiem z przed
przeo wojny, sprawił na mnl«
*ei na tych, którzy dopuścili do k lę a k l|ta* głębokie wrażenie, że kłody przyby- ntl. Ojczyzna nasza otrząsa sią z nalecis- ; 4d. Dlatego też pierwszy nkład goapodarłośoł faszyzmu, z którym stoczyła iw y- 'czy. zawarty ze Związkiem Radzieckim,
■ tern do bototo I z oktan „Polonii” spojwrześniowej
ciężką walką. Nie powinniżnty zapomi reprezentuje pod każdym względem po
ć
rżałem
nn
lasto,
nerwy
moje
nie
wy
Do tej odpowiedzialności winna być
nać, to Rumnnla byte dziko ekapioato, —
rycją realną dla normalizaeji życia p<
perciągnięla cala sanacje w osobach jej trzyma!;/ . zacząłem płakać. Podziwiana
wana
przez
Niemców
aa
wszystkich
odspodarczego
w Rumunii.
przywódców. Ta sanacja, która uzurpując jednak niezłomnego ducha Warszawy,
to“ ^ y rat o ó“ k,‘te^ , ,W 4M V ?ir ,y ^ Z ‘eg° ^ ° dU
sobie władzą w przed wojnnej Polsce, czemu dam wyraz po powrocie do Bu
słuawewnln rządy dyktatorskie, nie II- karesztu, w szeregu publicznych odczy na T r Z 7 ” ^ ' ’
X Polsk!»
duże
? ^ ’ k’Łe,nx RumWnii
1 b,i'ik«
i u* ^ '“czeniek^d l.
CZ«e się z opinią publiczna, głuche na tów 1 konferencji, gdyż niestety zbyt m ż i 7 ± .’ r Z i T L ”?
rożnuowi Anknmwm i podn.osły broń Rnmlinia będzie Jntowu
„
tv(/
istotne potrzeby kraju, dbające tedynto mało wiemy c Polsce demokratycznej.
h iH e ^ L S r r Z :
» międzynarodowej ak£w notei
o dobro własnej UlkL
Ten optymizm mieazkańoów Warsza
Polityczny flirt Polshł pomajowej
wy prsekoaał mnie, to waaaa zaazierao- hitlerowskie aż t o okolic Pragi Czeskiej, ekonomicznej i to może jeszcze hardziej
Znlszczmla spowodowane przea Niem czynnie 1 jeszcze bardziej użytecznie niż
Hitlerem, n-ilwne, jeżeli ule wrfra zbrod nia w sakrosie jak najszybszej odbuttonicze, uprawianie pcRtyM prantomtoopiąknoj stolicy, najbardziej bohatar- eów, przez działania wojenne, oraz akcja przed wojną.
-oooklej przez naszych" mntodorów spod
zkiąj w całym torioeia — zostaną zreaBka pierwszej brygady.
włafoaa współpraca a T i a n ią Rzęsa
Przecbodzimy z kolei do zagadnień gajej zaborczych pławach 1 kompletne I ,
spodarczyeh w naszych wzajemnych sto
WIEDEŃ, IC O . (Polpreaa). W Wied całym terytorium Austrii. Z uchwał po
rowante naszego wschodniego sąsiada —■ sunkach.
ola są zasadnlena błędy nasraj polityki
— Konwencja handlowa polsko-ruin ań niu odbyła alą ptorwass posiedzenie Ra litycznych najważniejsza dotyczy legali
mgraałcznoj, aa którą ponosi _
ska. podpisana w Moakwto, regulują o- dy Kontroli, w którym wzięli udział mar zacji istniejących obecnie w Austrii pardetainn‘16 nto tyłka Tteefc, toto oate
broty towarom* młęday naaayrai k raj* szałek Koniew, generał angielski Ma- tyj antyfaszystowskich: socjalistycznej,
sanacyjna.
mL Celem pobyto naszej delegaci w War ckreay, generał amerykański Clark oraz komunistycznej i ludowej.
Uśpiona bąjeezkamf a prayjaM
szawie jest ustalenie praktycznych spo generał francuski Betbonart. Posiedzenie
Niemcami — Polska nto hyto przygoto sobów jąj natychaniaatowąj realizacji. odbyło sią pod przewodnictwem marszał
wana do wojny l®0® rokw W cłrwffl roz- Dlatego wżród naszej delegac* zaajdują ka Koniew*
p o /ę c la tej wojny mieliśmy żołnierzy, ule aią również eksperci kolejowi, którzy
Postanowione miąday inayaai. to pzsad
mieliśmy karabinów, było wojsko — ule wspólnie z kolegami polskimi opracują stawideie 4 mocarstw bądą kolejna przez
Wyrok, jaki zapad! w Paderborn, jesł
było sztabu 1 opraeawaaych planów de najważniejszy w tej cbwiU pisa transpor 1 mieaiąa piastowali urząd przewodniczą
dalszym ciąga szeroko komentowany
fensywy.
towy. Mamy nadzieją rozszerzenia pod oego Rady Keeztoołl. Posiedzenia Rady
łamach prasy polskiej, dającej wyraz
Nasi wodzowi* el";’ie«ąs*l krzyżami I staw taj konwencji, celem umożliwienia będą atą odbywały przynajmniej raz na swemu oburzeniu na niesłychane meto
a dokonywania w Polsc* zakupów ró 10 dni. Rada Kontroli powzięła również dy angielskich władz okupacyjnych w
medalami, Interesowali *lą wszyslklaa, tyl
ko nie wojskiem. Wojsko było dla porad, wnież innych towarów polskich, a ale szereg postanowień • charakterze gospo stosunku do oskarżonych Polaków, któ
dnrezym. Postanowiono również zezwo rych potraktowano jak pospolitych zbro
wodzowde —- d!o wygłaszania mów, tylko samego wągla.
Wierzymy, że w najbliższej przyszło- lić na swobodny ruch komunikacyjny na dniarzy. Jak podaje „Głos,Lndo“:
przyjmowania defilad, bankietowania
J
--------przy każdej, nadarzającej się kw tema o
Najnowszy komunikat Reutera v
kaził I zabierania z’?osn w sprawach nie
sprawie procesu w Paderborn stawia
cale zagadnienie w nowym świetle. Do
mających a armią nis wspólnego.
wiadujemy slą, żc Polacy, sprawcy zajść
Za In, to Polska była w r. 19S9 fak
w miasteczku Fttrstenau, nic działali
tycznie rozbrojona^ to posiadał'śmy sa
be* powodu. Ich akcja była odwetem zn
moloty nie zmontowane^ • dział* p i acelw
zamordowanie prze* Niemców Polaka,
uiajdującegn slą w obozie. Ostatni ko
lotnicze — nlew ypakow no na skrzyń, to
Niesłychany wyrok. Jaki wydał sąd an któryeb 4
munikat Reutera przeczy wiąc podane
mieliśmy tyłka nlcitczne czołgi aa .
mu poprzednio przea tą agencję slorże wreszele magazyny wojskowa ujawniły gielski w Paderborn na obyw atel psómulowanlu, jakoby Polacy p o ^ i k #
iktch
pontazył
opinią
społeczeństwa
całe
Pytomyi
Cgy
Peżeków
aątoł
alą
m
to,
cgrom nadnżyd — r a t o
praeatepatwa krymlaaln* Nte jest to
go kraj*. Wielkie wiece protestaoyjae ro to b y l poałewtaraal I katowani, a dcM
proces kryminalny — jak go poprzed
my odpowiedzialna
botników tobolskich odbyły sią w febrynio określone — lecz proces polityczny.
rudała Im alą powrżt t o krają.
nacji 1 domagamy i
obuwia Iza. Mariana Buczka, w Wy
Zebraal atwierdaafą, to chcąc aądzłó
zasłużoną karą
A więe bytu tu prowokacja ze strony
twórni Maszyn Rolniczych „Wolski*
Polaków m wyałąpłeato aatyhtflerowskłe, niemieckiej. Było morderstwo dokonane
Oskarżamy ponadto sanację
„Plon**, w Central Garbarń, w Monopoli trzeba anaó baatłalałwa dokonywane aa
ne zagarnięcie wladay w
Tytoniowym, w Elewatorze Zbożowym 1 Polaków w Ntamaaeeh I w Kraj*, * ezym przez Niemców na Polaka. Gry sprawcy
wowirule lej wladay peny
tego morderstwa zasiedli już na ławie oobozów żmterr'
ru I represyj, a roabljaale rneba robotał- w CnkrowaŁ Zebrani d a l wyrar, swanas żwladeay. e«ły
**’* ’
skarżonym i Jakoś o tej sprawie dotąd
oburzeni*
nchwalająe
naak
zblmwwyeb mogił tozałanycb pa «*•>-*' chicho, natomiast n
czogp I awalemmto w-uelktoj m ylił demo
głucho,
pospieszono się z w y
lucjąt
Polshhn Rrąj* kryjąeyek w sobie ponad
kratycznej przea wprowadzenie metod fa
rokiem na tych, którzy w dalszym ciągu
7 milionów Polaków.
1 . I . I . . J .
szystowskich do naszego żyda państwo
nłs są pewni życia na terenach niemiecwego.
Hy, adeeakańey mteata Lnkltoa, któ
Robotnicy 1 pracownicy fabryk InhżBkich, ktÓTty nadal są prześladowani i
D rnim nngj Mę sprawiedliwego ządn flfcleh, zebrani w dnia 14.1X43 n proto- rzyśmy byR nae-ro-m l świadkami naj- prowokowani przaa ufną w swoją ber
id fnlr*^*«**rvavr«nt
nas
■--- - -*»*_asl«
___ ż_i_ wyrokowi
. a a wydani
.
Wwa I zwyrodnienia w
nad
faktycznymi sprawcami
tragedii
istają przeciwka
karność ludność niemiecką.
obozie laderel aa Majdanku,
wrześniowej 1<W®.
prze* Sąd Angielski aa 48 Polaków,
się nalewadnłMrfa wyraka I zwolnienia
wszyalkłeh osądaanyelż Domagamy się
Na ten sam tema! pizze „Kurier Co
togo w imto sorewiedRwoM. w ladę
dzienny**:
toletnlefc eieepleó narodu polskleg*
Potalnośó N iouuców, jaką okaząlk w
Sędziowie angielscy przed wydaniem
Na odbytym pierwszym posiedzenia Ko gaobmoja społeczne I partie poUtyczn* Japlerv. szych dniach klęski mllitŚSJcj,
misja Propagandowa K. R. N. ukonstytuo tlnoczeónie Komisja wezwała ob. Ministra wyroku winni obejrzeć chociażby jeden
prędko ulegto zmianie. Niemcy stall sią
znów zachwali, odżyły w nich Idee „herwał* slą w n*stąpają<yin aktodalc f.-aa- to upańeżwowlenta całej sieeł ktnoflkacjl z licznie rozsianych w Polses niemieckich
renvoH<u*. Angielska prasa stwierdza
obozów Imlerd, gdzie prac* sześć lat oku
wodniczący poseł Michał Jagła, 1
kraju.
uazdwto sama, że powrotną falą buty
pntew. Jan Dąbrowski, #
Komisje Pmpagaaóowa K. * . N. rozpa pacji zbrodnia ras hitlerowscy katowali i
niemieckiej wywołało postępowanie An
rzy HorawskJ, sekrotara Irena TnrteT.tr>. trywała również zagadnienia owiązane ■ mordowuH Polaków, a dopiero potem
glików. Jeden a korespondentów wrąea
przystąpić do ferowania wyroków aa opisa* że sytuacja w Niemczech pod oPo wysluclmnłu sprawozdania ministra organizacją propagandy eagnuitomel 1
kupaąją or,Rlulsl<ą wygląda tak, jakby
bywatell połzklck.
śtwowymt
aabładamt
graficznymi.
Sważyw*
informacji 1 propagandy ob. Matunzewskleto wialnie Niemcy wydali rozkaz o nlebratanlu się z Anglikami.
go o organizacji 1 zadaniach Ministerstwa iwy, iż dzżałainoM propagandowa
U N R R A d la P o ls k i
Inf. i Propagandy, Komisja Propagandowa byd w znaoanym stopnia wzntożon
Jeżeli już dziś, po bezpośredniej kię
młodzieży 1 to miąday akcją propagandową
przyjęła szereg uchwat
WARZAWA, 14J X (Pełpross). Zastęp
s Niomioc, odżyły tradycje „herrenvolorganlzacyj młodzieżowyeb * aksją propa ca szefa tyu au a aaw ąj totogae^ UNRRA ku“ aa terenach okupowanych przez An
KoirJsja wezwała Min. InŁ 1 Propagan
gandową Mta. InŁ 1 Propagandy powten* przy Rządzie ladaoód Nsmodowąj Pran- glików — to łatwo sobie wyobrazić co
dy do spowodowania obniżki eon papierń
nastąpló całkowito koordynacja — Komisją ctzzok Walał, wyjaehaż wiaa a
będzie aa kilka lab Zapewne jnkiś nowy
oraz do zapoznania Komisji na najbliższym
Propagandowa K. R. N. uważa za watoum- tacją Wojska
ffihror, waląc pięścią w stół, rozpocznie
imiiedzenln z wynikami osiągniętymi w
ne uzupełnienie Kolegiów Propagandowych Gzocfiostoąracjb
caetoto i wrzaskliwie rewindykację utym 'zakresie, tudzież do upaństwowienia
wszystkich - szczebli przedstawicielstwem szej większej
traconych pozycyj, term rysując świat
Wszystkich zakładów drukarskich, a wy- demokratycznych organlzacyj
widmem nowej wojny.
wych, zakupionych ąraea UNRRA ad
•łtolign zakładów użytkowanych przea or- wych, (Folpreftą)
arii kaaadyjakH
Ładne perspekty wy!
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P ierw sze zeb ran ie Rady K ontroli

Co piszą inni

Społeczeństwo Lubelskie
protestuje

I
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Swrowwiwo dewastuje lasy
Po każdej wojnie pierwezy okres żyd* i kraju. Nie podobna, by dłużej istniała togo
po'tu>i(me£Q nastręcza wiele trudngM a i rodzaju zjawisko w n aw al pensy nad aepowodu braicu dekretów i ścisłego rozgra ! gospodarowaniem 1 odbudową, jakie tat*
niczenia uprawnień obywateli, stwarzając nleje do chwili obecnej, a które wygląd*
warunki etotemej kontroli nad odpowie- Iw ten sposób, te cały naród dźwig* Polskę
dzudnoścdę Immą wobec społeczeństwa 1 i x grfców, a klik* spekulantów, nahrowińpaństwa, co bezwzględnie wykorzystują lu ' ków, złodziei, łapowników 1 paserów niaw
dzie nieuczciwi. Chęć wyciągnięcia Jałt naj- 1czy stale 1 systematyczni* to wszystko,
więltazych korzyści materialnych
drogą Iczego swym mozołem dokonał chłop, rotootnielegalną,
krzywdzącą współobywateli . nik 1 inteligent pracujący.
ciężko pracujących, wiajduje swój wyr**
Charakterystcanyua przykładem atoacu szeregu ltidta w azabrownlctwie, łapow ' nych stosunków jest ta k t Husta-ujący asannictwie i tek popularnym dzisiaj paser- ■ta ą i w i j uTitnftl ochrony l asów . Chle
wie. Krzywdy te«o rodzaju wyrządzane państwo, rząd, naród i apeejattści-leóntey,
nero nie mogą być tolerowane, musiray inżynierowie, robotnicy pracują nad upo
wreszcie nauczyć pewną część naszego spo rządkowaniem i zalesieniem ps li tlloMe
łeczeństwa co to jest handel 1 czym on się nych przez okupanta 1 częściowo zdewa
różni od apokulacji, która nie jest niczym stowanych w cm oie działań wojennych la
innym, jak tylko ucywilizowanym rozbojem sów lubelskich. Ze skarbu państwa idą na
< grabieżą mienia pracujących, a więc naj ten eeł znaczne subsydia, pochodzące od
uboższych, oddających cały swój twórczy nas w szystkich z naszych ciężko zapraco
wysiłek na odbudowę naszego życia gospo wanych złotówkowych podatków, gdy tym
darczego.
czasem s drugiej strony jest nieliczna gru
Wszyscy jesteómy ohywgtclaml jednego pa złodziei leśnych, szabrowników drzewo
państwa, dlatego też domagać cdę będzie
my, by rząd wydał odpowiednie ustawy,
atwierdżhjące Jasno i wyraźnie wielkość
'kar: za spekulację, paserstwo, szabrowniotwo. Dążenia wszystkich winny być skie
rowane do jednego celu, tj. jak najpręd
11
szego ukrócenia łapownictwa i korupcji.
W roku 1928 został stworzony pieiroTetell te sprawy zostaną wyjaśnione n* u > Międzynarodowy Kartel Stali, ehejdrodze prawnej, przewidującej odstrasza- mujący przemysł, Niemiec, Francji, Bel
Jęea sankcje itarne, wtedy dopiera uezy- gii, Lukzembntigi, Zagłębia Snary, * na
ihmy ogromny krok naprzód w odbudowi* stępnie i Czechosłowacji, Austrii oraz

stanu rębnego — naszego aharta narodo
wego Ze złodziejami 1 szabrownikami
współpracują garstka paserów, kupujących
kradzione drzewa t spekulantów,
cych pa 8 tysiące ukrtyefc na 1
ściennym deeeflK.
Nie ma zbyt dużych kar <9* tych
nich. Musbny domagać się od Państwowej
Dyrekcji Lasów stworzenia ściętej kontroli
nad „handlem*1 I celowością użytkowania
materiałów tartacznych. Nie mogą dłużej.
1istnieć tego rodzaju fakty, by przy zawie
raniu umów handlowych kupna i sąruedar
ży Jakiegokolwiek rodzaju drewts* pomi
jano kompetentne czynniki. Brak dozoru
powoduje, lś mknę prnwedzwila adnknałnego wyrębu w lasach lubelskie aklady L
firmy drzewne aą zawalone różnege ro
dzaju materiałami. * których oficjalnie
Dyrekcja Lasów nic nie wie.

.$#■ a#

(jty tale fyla
Wiadomości z kraju
Złe Waneawy przybył
I-ej Anna. W. P. na gośateae występy,
W programie sztuka w pięciu aktach
„Warszawa w ognia* pióra Marka Swg^
fltowtursytotaiąo I WL Obotowieaa.
„Wkrsezswa w agatu" Igła wystawio
na na prowizorycznych scenach w lasach
w przygodnych szapuch, storiaterh, w ro*
bitych poctotaun* hutach teatralnych nar
mhnfańanych przeu polskich przesiedleń

ców terenach nad Odrą i Niżą, krzepią*
polskim słowem pfcuderów osadnictwa 1 »kasując, jak wielkimi oflem ał zostały *kupione zwycięstwu 1 pokój. Następnie
teatr odbył tonrnóe po Śląsku i obecnie pe
78 przedstawieniu „Warszawy w ogniu”
N ie wolno dłużej tolerować nadużyć gru przybył de atolley, aby pokazać Jej dra.
py ludzi, nastawionych aspolec.mle, których mat, którego bohaterem jest lud warszaw
działalność utrudnia wysiłek Innych w od ski. W dalszym taranie Objazdowy Teatr
I-ej ArmM W. P. wystawi „Wkrażojwę w
budowie Państwu Polskiego.
ogniu” w Lodzi i Krakowi*

Międzynarodowe stosunki przemysłu niemieckiego

Węgier. Kartel ustalił dla swych człon roku 88 firmy były związana kartelowy
ków maksymalne llośeś prodnkcjl; pod mi ramowana! z L 0. F.
niecie* to wytwórczości powyżej nstalePodkomisja Senatu amerykańskiego
nega makaimnm pociągało sa sobą karę powołana da rozpatrscnła dział&lnoćsś
pieniężną. W rok* 1881 obBcnoan, że kartelu stwierdziła, te w wyniku omów
zgodnie z omową Niemcy wpłaciły 12 mi międzynarodowych w przeasyśle ehemias
lionów dolarów tytułem kary. Z nlemlee- nym Nleaneom adala się ograniczać *>
kłego punktu wldzenła była la niewygó merykańaką produkcją azyakiwać waż
rowana cena m ważne ekonomiczni* ► na techniczna Informacje i aakladaó kar
siągnfęcio. Rzmw mooM wyprzedziła mórkl szpiegostwa. Umowa pomiędzy Sr
słów zmieniać w nowy, samoistny twór swych rywali en pola produkcji rfulL meryksńaUnsl a uśsmśeckkni firnumi *•
W roku 1988 Międzynarodowy KartsR lumintowymi ograniczała wytwórczość s»
Tego rodzaju twórczość, rozwljajęeę n- kontrolował Już około 80 pros, świato hnnlnlum I aaagnlaus w Stamtah Zjedno
tajone w poemacie możliwości, reprezen wego eksportu sta l, zaś podczas wojny czonych, w wynflm szego w raka 1948
tuje artyzm recytatorski Kazimiery Kych zwinął swą działalność, gdyż w stosunku produkcja mngnhnu w Nłamezecłt do
terówny, który tyle entuzjazm* budzi! de aiemlecklegu ImpariaHrnsa wypełnił sięgła 18.080 ton, podczas gdy w Stenach
ZJednoeacsiyeh srynostła ualadwta 8.888
przez szereg lat przedwojennych we wszy
lalnoścś było, że gdy francuska produk ton.
stkich środowiskach potskich.
Gdy ktoś po raz pierwszy słyszy znany cja w okresie zakładanie karteJn rów
Pod wpływem L O. F. suaarykańsUa
sobie utwór w transpozycji Kazimiery nała się produkcji aieradeckiei, *» * towai tysówa
mpaln a na
JJayaMuid
chwili gdy gb»j subroży muraty, wynw- Match" —
Rycbterówny, ma w pierwszej chwili w
lonnt międsynarodoweg*
żenię fascynującej niespodzianki, a wra slte eua tuledwla 40 yroz. sfcmterktoj ! fllcnucckiegs chemicznego kancla —,
żenie to zmienia się w trwałe odczucie re- produkcji.
przerwało wytwarzanie wtórnych prodaśb
wełnejl nowego piękna. Jeśli się raz sły
Między na rodowy Kartel Chemlcsny tów chemicznych, używanych do celów
szało wygłoszony przez tę artystkę „Po założony sosSał w rok* I88T, najwyftsmwojennych. Gdy Japończycy sagarnć^
grzeb Kazimierza Wielkiego", „Fortepian go rozwoju dosięgając w epoce pemtęrtzy Indie Holenderski*, która były źródłem
Chopina", „Dzwony” Poego, scenę wesel pierwszą a drugą wwjną światową. W Je cWutny dte Amsaykd, oksnute się, te ar
ną z „Chłopów1’, scenę cyrkową z „Ono go ramach gigantycany koncern alesnleemio amerykańska analasła się wobec knvadis“, nie zapomni się nigdy odrębnej U I. G. Farbentnduetrl* srnpółpmeawnł s
tastrofałnaga brahn toga środka, gdyż
muzyki tych recytacji.
I. G. F. udzieUta tylko jednaj fRbryes
amerykańskim
towarzystwem
„Dupo*
de
W najbliższą niedzielę Klub Literacki
urządaa w salt lealrn koncert recytator Nemów", którega majężak dosięga I Mi amerykańaklaj llsm sfl na wyrób atarfaśski Kazimiery Rychłerówny. Lublin kul liard* dolarów. • angidskiaB efiwaymsm ny, zastępnjąaęj atekałnę p n y leczeniu
turalny będzie mógł przypomnieć sobka „Kmpaerlel Chemickł łedustrłus", z przed
X. B.
jej sztukę lub ję pozwać.
siębieroiwami Japonii. Wtaeh, FraaejL W
samych
Jnlinw Kleiner
(B. a. ad

Przed koncertem żywego słowa
Nauczyliśmy się poezję przyjmować
jió e n ls za pośrednictwem wzroku. Jak
jesteśmy prawie wszyscy tylko czytelni
kami powieści, a nie słuchaczami ich te
ka słownego — tak w przeważnej ilości
Jesteśmy równie* czytelnikami poezji.
Zapewne niekiedy lekturze wiersza to
warzyszy także wyobrażenie słuchowe
słów czytanych lub nawet ciche wyma
wianie, ale to odczucie słuchowe zazwycruj jest bardzo słabe, obraz zaś pamię
ciowy często bywa raczej obrazem dru
kowanych linijek niżeli słów brzmią
cych. Nie zmiaaiły tego rezultatu kultu
ry książkowej nawet słuchowiska radio
we.
A jednak poezją prawdziwą jest lyiko
sztuka żywego, dźwięczącego słbwa. tego
słowa, którego wartości tak władczo wy
dobył Kochanowski, którego uiewyczerpnne bogactwo głosił Słowacki w strofach
o „języku giętkim".
Trzeba mieć w uchu i w pamięci peł
nię dźwięku słowa, ażeby wiersz napraw
dę zatętnił krwią życia.
No ogół dopiero recytator - artysta uprzy łomnic potrafi czytelnikowi zmienio
nemu w słuchacza, jaka jest prawdziwa
fizjonomia poematu, uświadomić mu, ża
tak jak tekst utworu muzycznego, tak
i tekst literacki zostaje obudzony do ży
eśa przez artyzm wykonawcy.

Powiat lubański nietknięty przez szabrowników
posiada doskonałe warunki dla osadników miejskich

-lak nam donosi delegat Falskiego
Związku Zachodniego a Zawidowa, nu
terenie powiatu lubońskiego i Jeleniej
Góry a * Dolnyzu Śląsku istnieją dosko
nale warunki dla osadaikó w miejskich,
a zwłaszcza dis rzemieślników. Akcja »sadniesa » • terenśa tych powiatów Jest
prowadzona p n ez władze miejscowa pla
Wydobywając i , wyrazu maksimum nowo, przy czym wszystkie obiekty te
ijl i muzyczności można poezję zabezpieczone.

Ale wygłoszenie artystyczne poezji mo
że być ctymś więcej niż ożywieniem
dźwięczności słow a Może w stosunku do
■•kitu zająć stanowisko takie jak muzykkomporytor, który muzykę utajoną w sło
wie posty wydobywa, rozwija I bogaci
oistną twórczością.

Obrady C.IJW.A. w L ondynie

*5*

Ostatnio powrócili do W&ra^wy oczcatr
iiicy dorocznej sesji CXNJL (OMtuniaetau
International* de Narlgattan Acrienn*),
którzy jata» przedstawiciele PoteM brali
udsdał w obradach. W skład delegacji -wchoJzUł z rasnlcni* Ministerstwa KonumHcocjt
p. J. Madejczyk i M. PnrłownW, z ramie
nia 1’oŁiklch Linii Lotniczych „Lot" dyr.
Węgrzeskl 1 A. Makowakt.

a reorganizacją podstaw prarwoych iniędsynorodosraj kosnutokaoj
eto o zawarte w 1#*4 r. w
dSynarodowa układy to&niena
Delegaci P. L. L. JLot" naarląaaB podczns swego pobytu w Aa»fUI śeżały kontdkt
zarówno z praedstnwlcśelŁnJ brytyjskich I
międzynarodowych .sfer lotniczych, jak i z
przedstawicielami międzynarodowych towa-

Na sesji tej omawiano aprawy uwiązane rzyator komunikacji łoŁnlcoej. (Połprem)

Osadnik, który tam przebywa, utrzy
muje p«
mek, względnie * do 8 pokoś
»>ch t pościelą
2y«r>tość jest przydziMiaask
kartki w dostatecznej IkiścL Ludnoóć pol
ska otrzymuje kartki dodatkowo, na któ
re do* tajo: mięso, wędliny, mleko, ma
sło. Chleba jeat poddostatktans.
Pewiaty to znajduję się m Fodgćrw
Sudeckim w pobliża granicy czeskiej.
Przepiękne obolleo, gómklo powietrz*,
światło elektryczne w każdej wśeeee I
miasteczku — stwarzają sdrowe 1 wy
godne warunki żyda.
Władze miejscowe nł* dopnfcfly a* to
tereny supehrte szabrowników, wobee
czego mieszkania ni* są zniszczone i za
chowań* w najlepszym stanie, oczeloejąc na nowych gospodarzy.
Żniwa zakończono pomyślni* przy po
mocy miejscowych ni* wysiedlonych Ja
szcz* Niemców. Obecnie odbywa się
młocka. Mimo doskonałych warunków lo-

jest >
Olę to tym.
ta kosmaalkacja beląjawa ća IĄgnlsj Jasi
słaba, z 1 l^ d sy aoó Jaaż w ogóle brak B>

Władz* potekte i
wsyw*Ję srazystkMh
chętnyds, kżóng **»te sseouno <>stedg£
clę no standach odzyskanych ł ul* ehm
wiają sśę pracy, d e maoowoga przyby
waniu na tereny wyćej sespeuamlnnycb
powiatów, gdzie zuejdą doskonałe smrunM dla osiedleniu się I e t,d e n n e przy
jęcia.
Skierować e*adutkósr grupowe bąd*
tndywldnabde aa turmy aarłtodoie do
konuje Polski Związek Zachodni w Lu
blinie przy ulicy Kapucyń*ki*j ś. gdaśo
należy zgłaszać się pe hliżai* I wycaoopujęce toferamej*.
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K a le n d a r z y k

Amerykanie, Anglicy i Luksemburczycy

D ziś: 7 boleści N. M. P.
Jutro: Kornela

zwiedzają Majdanek

WAANDUSZE TELEFONY
Dagotowis ratunkowa
• • • •
ogniowa . , < « • • •
jotowie elektryczna przy Elek
trowni Miejskiej . . , • r
Warsztaty wodociągowe i kanalia.
Egrżurny Komendy Miasta M.O. teł.

33-73
U -U
39-61
31-42
13-83

T E A T R 1 K IN A
Z TEATRU MIEJSKIEGO
Dziś i codziennie świetna komedia spół
ki autorskiej Calllaveta i de Fieursa „Pa
pa" z dyr. Antonim Róiyckim, J. Martini
w rolach głównych.
NASZA ŻONECZKA
Wobec nadzwyczajnego powodzenia, ja
kim cieszy się arcy wesoła lekka komedia
Hopwooda „Nasza Joneczka",
dyrekcja
Teatru postanowiła dać jeszcze dwa przed
stawienia po cenach popularnych w sobo
tę dn. IB i niedzielę 16 września o godzinie

JAJO.
Bilety w cenie od 8 t e 40 rt t e nabycia
w kasto Teatru.
*
Będą to bezwzględnie ostatnie dwa
ysaedstuwienia taj sztuki as względu aa
Urtopy artystów.

TEATR KUKIEŁEK
Teatr Marionetek „Bemol" (dwiotUna
•w . Ław. Prac. Pocztowych, Peowiafców
38) w niedzielę te . 16 bm. o gods. 13-ej
daje premierę widowiska marionetkowego
V sześciu częściach Lucyny KrzemieniecM»j pt. „Kariera Franka Żyrafy" w appaoowantu rrtysii Wirku B t BaeMu — ś lij
'X X Kawy, FmeóspraedaA MeMw w OrWrta, Krak. Ihsukn . 63 1 przed przedstarttanśam w hasta Tsatra, Peowiaków 13.
flhsy biletów od 36 da 46 rt.
Rycfrjrra&dWNA w l u b l i n i e
Brozu miale mtoter-raowanie wrtmdrtł w
naszego miasta zapowiedziany konrosytatorsM Kazbrdery Ityehterśway,
adbędzte się w sak Teatru Mtejokio£ 9 w sśwtłliśi 13 tam. o gote. 13-ej.
KC30 „APOLLO". Polska komedia a»nŚEasna 4 o t ó « i królowej Madagaskaru".
Nadprogram: P. K. F. Nr EL
KINO „BAŁTYK". „WtaRńrtste
cy". Nadprogram: P. X. F. Nr XX.

OGŁOSZENIA URZĘDOWE
KOMUNIKAT
Faóstwewego Ranku
• Fnndimzu Ziemi.
Zgodnie a postanowieniem Dekrota F.
K W. N. z dnia 6JX 1M4 r. • szproszadaenlu Reformy Rolnej, zostały przydzielo
ne na własność działki z rozpareelowanydi
majątków służbie folwarcznej, bezrolnym
I małorolnym. Należność aa dziadki nastała
rozłożona na spłaty w sposób następują
cy: 1) nowonabywcy wpłacają w pierw
szym roku zadatek w wysokości 16»/» so
ny kupna, 2) reszta należności sostaje n a 
łożona na 10 lub 20 lat. Należności te
wchodzą w skład Państwowego Funduszu
Ziemi i wpływy na ten Fundusz przezna
czone są na zrealizowanie przebudowy ustroju rolnego. Funduszem tym, zgodnie z
Dekretem P. K. W. N. 1 zarządzeniem Mi
nistra Rolnictwa i Reform Rolnych, admi
nistruje Państwowy Bank Rolny.
W związku z powyższym Państwowy
Bank Rolny wzywa niniejszym wszystkich
nabywców do niezwłocznego wpłacania
10»/« zadatków, zaznaczając, że: 1) ci za
interesowani, którzy otrzymali już wezwania z Banku, powinni przy dokonywaniu
wpłat podawać Nr ewidencyjny Banku, nwldoeznicny na wezwaniach, X) ei zalnteraeowanl, którzy otrzymali wezwania z
Wojewódzltlego Urzędu Ziemskiego, powin
ni przy dokonywaniu wpłat podać nr dział
ki 1 nazwę majątku, a przy dalszych wpła
tach, to znaczy po otrzymaniu wezwań s
Banku — podawać Nr esrtdencyjny Banku.
Wpłatę można, dokonać w sposób nostępuMcy: 1) bezpośrednio do kasy Oddziału

Po zlustrowaniu wszystkich instytucji kiwanych narodowości, zaznaczając, że
w Lublinie z wynikiem negatywnym, go na terenie" Polski mogą znajdować się
ście udali się aa zwiedzenie Majdanka^ także dzieci deportowane Z zachodu przez
Zwiedzanie rozpoczęli od złożenia hołdu Niemców.
pomordowanym przed Krzyżem obok
Wrażenie z pobytu na Majdanku w Lu
Krematorium- Po obejrzeniu Kremato blinie kpt. Decker wyraził w następują
rium, baraków z obuwiem, ubraniem i cych słowach:
komór gazowych zwiedzający zatrzyma
„13 września po południu oprowadzani
li się przed stosem spalonych kości, oko przez oficerów Wojska Polskiego, zwie
lonych 32-oma sztandarami mordowanych dziliśmy obóz koncentracyjny na Maj
na Majdanku narodowości, ponawiając danku. Wrażenie, Jakie robi ten obóz, już
hołd. Starzy śołnłerze nie wstydzili się po zwiedzeniu jednego bloku, jest prze
łez, na widok ogromu zbrodni i na wspo rażające. Okropności obok okropności:
mnienie bezgranicznych cierpień skazań komory gazowe, piece krematorium, izba
ców.
tortur, stosy kości ludzkich i góry pojńo
Na propozycję naszą, by zabrali ze so łów — jednym słowem nieprawdopodob
bą kilka eksponatów w poataci bucików ne barbarzyństwo teutońskic.
pomordowanych dzieci, odrzekli, że są to
To tu poznajc się Niemców, tu wymor
zbyt bolesne i święte pamiątki dla Pola
dowali
oni X miliony obywateli polskich,
ków, aby można je było wywozić. Kpt.
Decker wziął tylko na pamiątkę garstkę belgijskich, francuskich, holenderskich i
innych narodowości, a między nimi może
prochów po zamordowanych.
również i Lnksemburczykówt
W
imienin
Misji
kpt.
Decker
zwrócił
MISTRZ DTGAS POWRACA
się do mieszkańców Lublina, aby donoelTrudno sobie wyobrazić karę dość od
Z radością dowiadujemy się, te profi
H pod adresem ambasady francuskiej w powiednią i przykładną dla tycb katów
Ignacy Dygaa w najbliższych dnloc
■ Warszawy. W stolicy spotkało prod. Dy- Warszawie o znanych im osobach poszu nazistowskich".
-ooogaaa zaszczytne odznaczenie ze strony Rzą
du Rzeczypospolitej: tytuł „Artysty dobrnę
aartużonego Rzeczypospolitej".
Cieszymy się, tym więcej i a sukcesów
^ tełn łen kzóbwroj Madagaskaru", ope w siłrtm X K -tyw , mogło nas to bawić.
(które sreeztą były de przewidzenia) 1 ■ retka a epoki Doteaozyany, aostała prze
O, epoko goraetów 1 małżeństwa z roz
tego, te proś. Dygae ula zapomniał a Łab transponowana na ekran. X tuk, Jak z góry sądku I Epoko cykndrów i obłudnej cnot>!
unie.
Epoko kankana i aatęehłej atmosfery Dul.
Będziemy tedy mieli znów Jtsgo wie ko się ad śmiechu, ebeerwując przygody pa sączymy — jak dobrze te Już przemineantte występy na koncertach, a młody M - na Mazurkiewicza a Radami* z
łaśl
t b.
rybek śpiewaczy — Jego fachową opiekę,
.wrtdąj operetki, tak -I obecnie
tak cenną i zawswe tak oddaną óła dobra
grzmi zdrosrym, sarnfltwyrn

Wojskowa Misja z Luksemburga przy
ambasadzie francuskiej w Warszawie od
wiedziła ostatnio Lublin. Członkowie Mi
sji: kpt. Emilie Meyer, kpt. Camil Birer,
kpt. Jean Decker, kpt. Henri Cerf, It Ro
ger Thilłeu, sjt. Joseph Langer i p. Albert
Mangenr byli zaproszeni przez bawiące
go w Warszawie pełnompenika Głównego
Zn rządu PCK p. Christłansa, pod nieo
becność którego przyjmowała ich p. Maksowa 1 pani Piasecka, przedstawicielki
PCK.
W skład Misji wchodzą przedstawicie
le Anglii, Ameryki, Francji i Luksembur
ga. Misja ma za zadanie wynalezienie po
zostałych Jeszcze na terenie Polski oby
wateli państw alianckich, którzy mogą
znajdować się w szpitalach, więzieniach,
schroniskach lub w obozach jeńców nie
mieckich i odwiezienie ich do ambasady
francuskiej w Warszawie.

NA MARGINESIE EKRANU

K r o n ik a M lo |s k a

ws dsłeA U wreednia J.94Ó a teobota).
6.45 Transmisja e Warszawy. 8.00 Wia
domości lubelskie. 8.10 Muzyka z płyt.
11.30 Skrzynka P. C. K. 11.36 Komunika
ty i ogłoszenia. 11.40 Muzyka z płyt. 11.87
Transmisja z Warszawy I. 13.50 Przerwa.
16.00 Wiadomości łubetekle. 15.06 „Nasza
przyszłość na zachodzie". Montaż. 15JL6
Koncert rozrywkowy z płyt. 16.25 Audycja
literacka. 15.40 W krotnie operetki. WytaoMnrin Namysłowska, Tomasz DąAdeta Bay. 16.00 Tianzmteja Z
.wy L 3X00 Wieczorna
ąyezna. 33.00 Warozawa L
Państwowego Banku Rolnego w
al. Szopena Nr 6, X) przekazem
wym sa pośrednictwem Urzędu
go. 3) bezpośrednio do najbliższego
SpiSłdzleksMgo .Jpolem", na rachunek Pań
stwowego Baalu Rolnego Nr ł, linńajęr
Nr ewidencji Banku, albo Nr dalalin i W»wę majątku. Podając powyższa do wiado
mości ssintaresowanyeh. Państwowy Bank
Rolny oczekuje, te nabywcy działek w sroaumlenta własnego t ogólnego pańotarowego kiteresu, niszczą w najbliższym iwnrts
należne Skarbowi Państwa 10»/» aadatkn
sa otrzymaną atonię.
Państwowy Bank Rolny
Oddział w Lublinie.

Czyżby nas hawrto te samo, en bawi
ła eactgoteą puhlłemośó w dziewiętnastym
wieku, szleku walca na trzy pas, falbanek,
kaśtardek 1 tłundor, wieku mających aa
złe enotUwych dam, szlaku sentymentalnej
7 Ckyśby rtę gurt pubłicenodnt ad
nie smlsnOT
Ależ niat Drtd nie śmiejemy się dlatego,
te nas basztą zamknięta po szafach parki
( strojąca sśę w fałszywe piórka cnotlłwuśd , sowum jednaka do „grzechu" skłonna
kubka natura Maawłrlwwtasów, którzy nia
saogą oprzeć się pokusi* ezornej
Id zakończonej fty u ulną podwiąrttą
My rtę drtś śmiejemy s tego, te
Odjazd z LObOm. godz. TAO, pnyjand t e
Tosnnaaosra 1X36. Odjazd a Tomasmsra
godz. 1X30, pnyjand t e Lnbttną 18.00. Samoatoód atehcdrtd bęórte s placu h. po
stoju autobnsów zs. Magistratem. Ceny an
praajasd pSMerad się będrta według taryfy
ntsrlerdMMj praca Ukaąd Wcjewńdrtd.
B0»/« zniżki pisy sł ug uje wojskowym oraz
oniędnikom państwowym, delegatom Rad
Narodowych 1 pracdstawleiekm partii poktyaznycb aa okazaniem delegacji słuźtoowej a nrzędową tagltymaeją.

IU T

Jarząń

~iU>MDNlKAT
Towarayatwo Uidweraytetu Robotnicze
go ogłasza, te w tein 16JX o godzinie 10-ej

odbędzie rtę zebranie informacyjne dla zgk>
PRZBTARG
Wydział Odbudowy Urzędu Wojewódz
kiego w Lublinie ogłasza przetarg nieogra
niczony na roboty blacharskie 1 remonto
wo-budowlane w budynku 'państwowym
przy ul. Krak. Przedm. 43, gmach Sądu
Apelacyjnego w Lublinie. Po ślepe koszto
rysy należy zgłaszać się w Urzędzie Woje
wódzkim — Wydział Odbudowy, 8pokojna
Nr 4, pokój 76. Otwarcie ofert nastąpi w
dniu 19.IX 1945 r. o godz. 13-ej. Obecność
oferentów przy otwarciu ofert dopuazozalna.
,
10#7

Naczelnik Wydziału

LoMtnłe sz Btoszatayanenłu Inżynierów.
Autor udowodnił nałowodd 1 konieczność

sużyeia grunńw w obeecym budownictwie.
Graz, w który obaanla jesteśmy najbogatsi,
aadaja rtę do budowy strupów, budynków
atejskłch, fundamentów (stara cegła) uraz
do budowy nagły na naprawie c-micntosraj.
Wynikła dyrtGtaąja pa ndczycie dowodzi
"wśród far. <n)
MOTOR t e aprzetenia • aDa • —« Kr
naftę. Wiadomość oL Stolarska 4.
fiPRZroAM jeoionkę czarną nową, nu .-rcdniego. Lublin, Narutowicza 37 m. 19. 1121
tHCKSZ się podobać 7 ftęk n ą czynią Ulę
kremy — czeremchowy „Flortna", ogórko
wy „Flortna", któro teMamowo wysyłamy
pocztą po otrzymaniu zł 150 przekazem
pocztowym. W razie niezadowolenia zwra
camy pieniądze. „Flortna" Kraków, Chocimska 19.
# ■__________________1071
BIBUŁKI - przybory t e palenia — ga
zety — cmaoplatna — poleca J. Ostojada,
1-go Maja 19, td . J»-12.
1118
SPRKEDJLM tanio łódka, szafę, foteliki, lu
stra, o r a j urządzenie kuchni. Wiadomość
ul. Godebskiego 6 m. 1.
1114

azenyeh kandydatósr t e szkół dla doro
słych w łokału własnym przy ul. Krakow
skie Przedmieście 39 n p„ pokój 38. Kan
1 feOŹNE
dydaci przyniosą a aobą świadectwa szkol
LEKARZ dentysta R. Kurjańska-Friesowa
ne.
przeprowadziła się na Lubartowską 5

DROBNE OGŁOSZENIA
[P R A C A

|

1

POTRZEBNY pracownik t e zakładu fryzjereddego, Narutowicza 27.

POWtZEHNY praeawnac t e EBkładu optyStaszlca 2.
1106

KAWIADOMIENIB
Spółdzielnia Kierowców i
Samochodowych Woj.
damia, że z dniem 15 września br.
mla stałą komunikację samochotewą
próca nledsM) bk
staw — Zamość —

N/UTANflKY MATERIAŁ BUDOWLANI
Praca hrt. Dworakowskiego, nagrodzo
na przez BOB — aa temat nażycia gruzów
w ortach odbudowy — sortała odczytana
prasa autora wobec grona fachowców w

|

KUPNO - SPRZEDAŻ
8 m. 7.

Isberatortnm chemiczne.
»
1058
poleca
1086

DR LIND7 lekarz chorób kobiecych, przyjmuje ul. żwirki 4 (obole Domu Żołnierki.
'POSPIESZNY zakład fotograficzny, Kapu
cyńska 2, wykonuje zdjęcia do legitymacji
szkolnych, dowodowych. Wywoływanie fil
mów amatorskich, odbitki 1 powiększenia.
Obsługa f a c h o w a . _______ 107S
ynLYNARCTiTZajząd Związku Zawodowe
go Rob. i Prac. Młynarskich w Lublinie
podajc t e wiadomości, że dnia 80 września
br. w lokalu Związku, Krak. Przedm. 29,
w pierwszym terminie o godz. 9-ej, a w
drugim o godz. 10-ej odbędzie się Walne
Zgromadzenie członków Związku Woje
wództwa Lubelskiego.
1082
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