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Porozumienie persko-radzieckie
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Konsekracja fi Ingres
nowego Biskupa
Ordynariusza Lubelskiego

Jego Ekselencja Ksiądz Biskup Wy
szyński zamierza przyjąć konsekrację bi
skupią w niedzielę, 12 maja br. na Ja
snej Górze w Częstochowie.
Ingres do Katedry Lubelskiej odbęd/ii
Następnie premier oznajmił, ie rząd \ Związek Radziecki będzie posiadał 51 się 30 maja br. w święto Wniebowstąpię
LONDYN. Premier irański Ghavam Es
Sultaneh oświadczył na konferencji pra- irański zaprosi do Teheranu delegację proc., a Iran 49 proc. udziałów radziec nia Pańskiego.
OOP__
owej, ii wybory rozpoczną się za 2 mie azerbejdiańską w celu przeprowadzenia ko - irańskiego towarzystwa naftowego.
siące, tj. w początkach czerwca. Wybory z nią rokowań. Delegacja będzie się slda* Przez następne 25 lat, zarówno Związek
to parlamentu, według konstytucji per dała *z przedstawicieli całego narodu a- Radziecki, jak i rząd irański będą posia
z K r z y ż e m M isy jn y m
skiej, trwają 8 miesiące, tak, ie pcrla- zerbejdżańskiego. Przechodząc do omó dały po 50 proc. udziałów lego towarzy
inent zbierze się po raz pierwszy w po wienia sprawy umowy naftowej, premier stwa. Przez czas trwania umowy, tj.
7 kwietnia br., w niedzielę o godz. 3 er
oświadczył, ie przez pierwsze 25 lat przez 50 lat, Związek Radziecki będzie po południu odbyła się manifestacyjna
czątkach trześnia.
ponosił koszty urządzeń technicznych dla procesja z Krzyżem Misyjnym na pam iąt
wydobycia nafty oraz koszty .samej eks kę zakończenia Misji Wielkomiejskich
ploatacji. Wojska' irańskie będą czuwały w Lublinie.
nad bezpieczeństwem na całym obszarze
Wielki Krzyż Misyjny nieśli przez uli
pól naftowych, należących do to w arzy ce miasta: duchowieństwo, siostry zakon'
stwa radziecko - irańskiego.
ue oraz przedstawiciele wszystkich sta
GDAŃSK. Unia S .kwietnia br. w percie | nl obraz pędzla artysty malarza Mroza,
LONDYN. Premier irański Gharuu Es nów.
lojennym na Oksywia odbyło się uroczy- , przedstawiający fragment portu gdyńsklo- Sultaneh wysłał do generalissimusa Sta
Krzyż wkopano przy Nowej Drodze ote przejęcie przez władze polskie 23 jed-Jgo z zatopionym okrętem „Gnelsenau". lina depeszę, w której wyraził zadowole bok mostu na Bystrzycy na miejscu p u 
lostek wojennych z rąk sojuszniczej ma- , Uroczystość przekazania Polsce przez nie rządu irańskiego z-niezwyklo pomyśl blicznego stracenia przez Niemców 30-tu
ynarkl radzieddej. Wiceadmirał Mohuczy j Związek Radziecki 23 Jednostek bojowych nego przebiegu i rezultatu rokowań irań patriotów polskich w dniu 30 styczniu
.przejmując jednostki m arynarki wojennej j zakończyła defilada marynarki radzieddej sko • radzieckich. Porozumienie irańsko- 1944 roku.
mieniem Rządu Rzeczypospolitej wydal i polskiej wychowanków Państwowe] Szko- radzieckie zgodne jest z interesami obu
Do wielotysięcznych tłumów przemó
-ozkaz: „Na okrętach, oddawanych Demo- ły Morskiej oraz Milicji Obywatelskiej Mor narodów i zacieśni więzy przyjaźni po wił lam O. Chrobak, T. J., który pro
iratycznej Rzeczypospolitej do bandery! sklej. (PAP)
między obu państwami.
wadził Misję w katedrze.

jest zgodne z interesami obu narodów

Oświadczenie premiera irańskiego Snltaneka

P r o c e sja

Uroczystość przejęcia
23 okrętów wojennych

Bandery podnieść!"
W przemówieniu swoim dowódca pol.Idnj marynarki wojennej, wiceadmirał
\Iohuczy, podkreślił znaczenie dla polskiej
narynarkl wojennej tego historycznego
Inia, w którym przyjmuje tak wspaniały
tar od Związku Radzieckiego. Na zakoń■zonie wzniósł okrzyk na cześć geneiallssi
nusa Stalina oraz marynarki radzieckiej.
Nasiępnio przemawiali: wojewoda *gdańtd i ni. Zralck oraz minister lni. Itwlat. tomski. Imieniem marynarki Związku Ratzlecklego odpowiedział szef floty baltyc-dej wiceadmirał Winogradów. Wlce-prezy..a t Modliński wręczył wiceadmirałowi
Vtnogradowl, jako dar mieszkańców Gdy-

Lisi aiiMias. fiiimiyko
da sekretarzu ytmer. tiftZ
NOWY JORK. 8.4. (Obeł. wł.). Amba■<afior Gromyko przesłał na ręce sekreta
rza ONZ p. Trygve Lie Uat, w którym do
maga się zdjęcia sprawy perskiej z porząd
ku dziennego obrad Rady Bezpieczeństwa.
Ambasador Gromytko pisze, że nie ma
potrzeby dalszej dyskusji nad tą sprawą,
ponieważ nie ma czynników, które mogły
by zagrażać pokojowi światowemu.

HJjlPńd f n d n U R f fli- p r a g n ie r ze c zy w istej w o ln o śc i
P r ze d d a lszy m i ro zm o w a m i w L o n d y n ie
MOSKWA. Ukazujący się w Batawii
dziennik ,,Merdeka“ w następujący spo
sób opisuje obecną sytuację: „Na Jawie
i Sumatrze w dalszym ciągu trwają are
sztowania działaczy patriotycznych. Z
drugiej zaś strony Holandia mobilizuje
oficerów i zamierza wkrótce wysłać 2 dy
wizje pancerne do Indii Wschodnich.
Pertraktacjami Holendrzy starają się zy
skać na czasie". Dziennik, twierdzi, iż w
wyniku ostatnich walk Surabaja zostało
doszczętnie zniszczone. W ciągu jednego
miesiąca 10 tysięcy pocisków padło na
miasto. W centralnej Jawie natomiast,
w prowincji Tangerang, naród po kapi
tulacji Japonii sam ujął ster władzy. Wy
brano kierowników, ustanowiono nowe
władze wojskowe, zarząd cywilny rozpo

czął prace. Życie gospodarcze powoli po
wraca do normy. Naród Indonezji rozu
mie, iż musi utworzyć silną armię, aby
móc uzyskać wolność. Gubernator holen
derski van Moolc starał się nawiązać kon
takt z rozmaitymi ugrupowaniami poli
tycznymi. Nawet jeżeli znajdą się polity
cy gotowi poprzeć jego usiłowania, to re
zultaty będą nikłe, gdyż nasód pragnie
jedynie doprawdy wolnej Indonezji.
LONDYN. 12 kwietnia ma przybyć do
Londynu premier holenderski ,prof. Schermerhorn dla przeprowadzenia rozmów z
brytyjskim premierem AtUee w sprawie
Indii Holenderskich. Ministerstwo spraw
zagranicznych wydało następujący komu
nikat w tej sprawie: „Od czasu ostatniego
spotkania premiera z przedstawicielami

Wojna nie zakończyła się

Również premier perski Souillaneh aLwler
łasił, żo powody konfliktu zoatały usunJę• przecz zawarcie porozumienia 1 Persja
LONDYN. Z okazji „amerykańskiego strefie okupacyjnej, gen. Mac Narney oii* będzie podtrzymywać awego wniosku święta żołnierza" dowódca wojsk Sta świadczył, iż wojna nie zakończyła się
w Radzie Bezpieczeństwa.
nów Zjednoczonych w amerykańskiej kapitulacją Rzeszy Niemieckiej. Dalszy

kapitulnejs| Rzeszy

jej ciąg to walka z ideologią narodowosocjalistyczną, która wymaga większego
jeszcze wysiłku niż zwycięstwo nad ar
mią niemiecką. Na amerykańskich woj
LONDYN. Największe ugrupowania hin • sklej będzie głos Ghn.mllego, którego au
skach okupacyjnych ciąży obowiązek ba*
.urfkte, partia kongresową, lig a Muzuł torytet w Indiach jest wielki, chociaż nie czenia, by Niemcy nigdy więcej nie mo
mańska, przedstawiciele Biikhów, ajedno- ! jeat on oficjalnym członkiem kongresu.
gli zakłócić pokoju świata.
- oqo-

Głtandi zadecyduje

szone kasty 1 niezależne państwa hindu
skie, przedstawiły swoje dezyderaty bry
tyjskiej misji parlamentarnej. Muzułmań
ski prezydent kongresu dar. Azad zapropo
nował utworzenie rządu koalicyjnego w 3
prowincjach, z których 2 m ają więlcszość
tflucuhnańską, trzecia zaś hinduską. Panu
je przeświadczenie, iż projekt dra Azad
wpłynie na złagodzenie sytuacji. DecyduJąeąwn jednak w sprawie lig i Muzułmań-

- oqo-

N ow a

o r d y n a c j a wyborcza we Francji

Holandii, które miało miejsce 27 grudnia
r. ub., odbyły się w Batawii rozmowy m.ędzy Holendrami a przedstawicielami Indo
nezji. Rozmowy te zostały przerwane, aby
umożliwić dr. van Mookowi,-gubernatorowi
Indii Wschodnich, udanie się do Holandii
dla złożenia sprawozdania swemu rządowi,
Przedstawiciel Wielkiej Brytanii, sir Archlbald Clark Kerr, również ma złożyć ra 
port swemu rządowi. Rząd brytyjski za
prosił premiera holenderskiego do V>n lynuu dla dalszej wymiany zdań w sprawie
Indlt holenderskich. Minister spraw zagra
nicznych Bevin weźmie dział w tych ro:i
mowach". (PAP)

Siły zbrojne ONA
NOWY JORK. Według komunikatu o.
publikowanego w sobotę przez komisję w«J
slcową O N Z, na tajnych posiedzeniach w
ciągu ubiegłych 12 dni opracowywano pla
ny organizacji sit z b ro jn y c h O N Z d la Utrzymaniu światowego pokoju. Armia ONZ
będzie się składać przodo wszystkim z for
macyj lotniczych, ule będzio też posiadała
oddziały wojsk lądowych 1 Jednostek mor
skich. Armia ta będzio podlegać Radzie
Bezpieczeństwa.

Oświadczenie
dyreklura goiictainego UNfóH
WASZYNGTON. Dyrektor generalny
tTNRRA La Gtmrdia oświadczył przed,Ul
wicicłotn prasy: „Powinniśmy wysyłać mf
Kięcznio 700 tysięcy ton pszenicy do kra
jów wyzwolonych, a w zeszłym miesiącu
wysłaliśmy tylko 300.470 ton. Na fannacn
w Stanach Zjednoczonych znajduje się 100
tysięcy buszU pszenicy, ta pszenica musi
być załadowana na okręty w ciągu kwletula, a jeżeli tego sio idę zrobi, to okryje

PARYŻ. (Ohsł. wł.). Francuskie 7«gro- : nieij głosowali radykał! i prawica. Nowa
madzemie Narodowe uchwaliło oatateoany j ordynacja oparta jeet na za&adzie oałlcoteikst nowej ordynacji wybórc-zetf. / a or- witej reprezentacji proporcjonalnej. Wydynacją głosowało 409 posłów, przeciwko | ^
odhjriv#4 ^ ^
na Usty stronnictw.
135. Ordynacja uchwalona została głosami j ^
noWouchw*łoneJ ordynacji parłoczłonków 3 wielkich partyj: oocjalistyczfrMcllsW tóladać
^
, 670
r.ej, komunistycznej i Repubbkausjaego Ru
chu Ludowego. podczas gdy przeciwko l deputowanych.
my się hańbą".
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llobotnicy w In d ia c h

(Łe. Be.)'Stoimy przed konferencja p«ftojową. Proponujemy, aby wszystkim dc
(K o r c ś ^ o a d e a e ia w łasn a „G azety L u b e ls k ie j44)
legatom wręczono statystykę zawierają’
W najbliższym czasie w ludiacn mają i M. Bżoszi — znany działacz i przywód- wiarzy, którzy ze swej strony, niosąc chwi
cą wyliczenie słret i szkód wyrządzonych
<0
gsię
odbyć wybory do Rady Ustaw edaw- j ca związków zawodowych — oświadczył lową pomoc robotnikowi, o’przez Niemców. Nagie dane bez frazesów
jjj czcj — w ośrodkach centralnych kraju, o- niedawno, że robotnik indyjski je3t najgo bezlitośnie.
i komentarzy, na przykład!
rzej opłacanym robotnikiem na świecle, że
|| raz na prowincji.
Pojęcie „dnia pracy" jest
b.
że Polska I Ilosja są najbardziej znisz
S Różne partie polityczne wystąpmy ze jego przeciętny miesięczny zarobek (cho nowym na terenie Indii. Dopiero cd r. 1922
czonymi, krajami na śwlecie, Straty Pol
swymi programami, a Ogólno - Indyjski ciażby w Bombaju) jest 4 i pół razy mniej wprowadzono 60-godzinny tydzień pracy
ski wynoszą 100 miliardów złotych o
szy, niż wynagrodzenie pracownika angiel — a od roku 1934 — 54-godzinny. Do r.
|
przedwojennej sile nabywczej. Niemcy Kongres Narodowy ogłosił manifest, żądaskiego w tej samej gałęzi przemysłu.
jif
jąc
kompletnej
niepodległości
dla
Indii.
1935-go w przemyśle węgłowym przestrocwymordowali 7 milionów obywateli pol
Praca górników indyjskich jest 13-krot- gano 12-godzinnego dnia pracy, a od r.
.1
Po
raz
pierwszy
też
w
dziejach
Indii
skich. Straciliśmy 3/4 stanu koni roku
nie mniej opłacana niż ich angielskich ko 1935 — 9-godzlnnego. Natomiast w licz
1030, tzn. z c z t« a mltionów koni trzy a autorzy tego manifestu poruszyli sprawę
legów, Tak się przedstawiała sytuacja nych udzielnych księstwach indyjskich nie
rolxvćnidzą
—
zresztą
dość
ogólnie
i
pry
mik; S ł pól miliona sztuk nierogacizny
wśród mas górników na początku drugiej przestrzega się żadnych norm, ani ograni
mitywnie.
(z 7,7 mil. roku 1030). Pozosfulo nam
Działacze społeczni, zwłaszcza w Bom wojny światowej. (Dane powyższe zostały czeń. Nie ma też tam związków zawodo
wszystkiego 20 proe. bydła w porówna
baju,
nie'ukryw ają swego zadowolenia, że opublikowane w 1945 r. przez S. A. Don wych. Kobiety pracują na równi z męż
niu z rakiem 103i).
kwestia robotnicza wypłynęła nareszcie na gę — wiceprzewodniczącego Ogólno - In czyznami, są Jednakże znacznie gorzej wy
V/ ZSRR Niemcy zniszczyli 1.710 miast
powierzchnię zagadnień wymagających dyjskiego Kongresu Związków Zawodo nagradzane. Częste są poza tym wypadki
i 70.000 wsi. Około 25 iniiiunów^obywagruntownej reformy. Twierdzą też oni, iż wych).
zatrudniania dzieci od lat 5-ciu.
teii radzieckich zostało bez dachu nad
Miliony innych pracownikójw indyjskich,
indyjpki proletariat jest już dość silny, by
W Indiach 12—15 proc. robotników jest
głową, ponieważ Nlemey spalili lub zni
odegrać niepoślednią rolę w budzącym się niewykwalifikowanych, a zatrudnionych zrzeszonych w związkach zawodowych —
szczy;! ich domy — razem 6 milionów
chociażby na licznych plantacjach herba
a ogólna cyfra robotników dosięga 6 mi
budynków. Żołnierze Hiłtera zdewasto życiu narodowym.
Otóż wyżej wspomniany manifest głosi, ty w Assamie i Bengaiii zarabiają 6—8 ru
lionów.
wał} lub sniszezyłi zupełnie około 32.000
pii miesięcznie, co jest zyskiem śmiesznie
radzieckich prńcdsię.blas stw nriełnyslo" io robotnicy przemysłu powinni otrzymać
Podczas ostatniej wojny przemysłowcy
godziwe wynagrodzenie za pracę, dobre małym, nawet w porównaniu z zarobkiem
wych, zatrudniający eh do 1941 yoku 4
warunki mioazkaniowe; a poza tym pań- górnika. Nie zapominajmy jednak, io plan- indyjscy zarobili wiele milionów fantów
ntfliany pracowników. Wskutek działań
stwo powinno skrócić dzień pracy, zegwa- j tacje herbaciane są domeną i monopolem szterlingów — robotnicy zaś przymierali
hitlerowskich wojsk ZSRIt straci? 7 mii.
głodem, bo ceny artykułów pierwszej po
t raatować beeircboinysn zasiłki, dać opiekę angielskiego wielkiego kapitału.
koni, 17 mil. bydła rogatego, kilkadzie
trzeby były niewspółmiernie wysokie do
Masy
robotnicza
indyjskie
są
obciążane
siąt milionów owiec I świń. Straty ZSRR chorym.
Sytuacja robotnika w Cesarstwio Indyj- częstymi karami pieniężnymi, nakladany- ogólnie przyjętych norm płacy. Nic też
oą prawie 7 razy większe niż straty Pol
sium jest pożałowania godną. — .wynika to m i przy lada okazji przez" pracodawców dziwnego, że w tych warunkach w czas a
ski, która pa Rosji najbardziej ucierpia
stąd i i dotąd panuje w Indiach system ko- !angielskich. Wysokość zaś komornego, nie- trwania drugiej wojny światowej, zmarło
ła i wynoszą 679 miliardów rubli.,
ionialny przy którym siły robotnicze kraju ]współmierną do wysokości zarobków, do- w Indiach z głodu ponad 4 miliony obywa
Ogrom zniszczeń wskutek działań wo są eksploatowane w sposób rabunkowy 1 bija budżet przeciętnego pracownika indyj- teli — Hindusów. W Bombaju, Kalkucie,
jennych ilustrują 'leż następujące dane: nielrumanitarny.
skiego i rzuca go w ramiona kasty lieh- Kar&chi, w Madrasie i wielu innych ośrod
159 milionów ludzi straciło mieszkania;
kach indyjskiego przemysłu głodują licz
190 tys. lun. linii kolejowych, 1 mii. km. mmasaaawsHBsan
ne rzeęze robotnicze. Od czasu do czasu
szos, 10 tjs. niesfów. 1S .ya. lokomotyw
wybuchają strajki głodowe i demonstracje,
ł 25 proc. wagonów kolejowych zostało
tłumione krwawo l^ercwzględnle.
w Europie zniszczonych.
W danej chwili płomień głodu o-garnął
LONDYN. Około 10 tysięcy demoatran- platyny i złota wielkiej wartości na.głębo
Angielscy 1 amerykańscy naukowcy o- jtćw komunistów, socjalistów, i wielu Kcre- kości 3 metrów ped wodą. Szt aby drogo Lidie Centralne i Południowe, a sytuacja
bltezyll, że gruzy w Europie mają obję
jończyków zebrało się w niedzielę przed re- cennych metali zostały prawdopodobnie u- polityczna kraju jest napięta i groźna. In
tość 35 miliardów metrów sześciennych. zydencją premiera Szidehary, ■wznosząc o- j kryte wkrótce po kapitulacji Japonii dla die — to budzący się wulkan, którego
Aby uporządkować te gruzy, należałoby krzyki: „żądamy ustąpienia premiera i' sfinansowania w przyszłości „odwetu" ja- eksplozja będzie katastrofą dla angielskie
przy tej pracy zatrudnić 1 mińon robot
go kapitału.
rządu". Kiedy tłum starał się sforsować , pońskiego.
ników, pracujących przez 10 lat przy 10'
wejście do rezydencji premiera, wezwano
0O0godzinnym dniu pracy. Uprzątnięcie gru
policję, która przybyła na samochodach u
zów wymaga przewiezienia na inne m iej
ńbrojona w karabiny maszynowe. Wybite
sce. AŁy przewieźć gruzy o tak tan insi ykamieniami kilka sżyb. Wojskowa policja
czafj objętości na odległość 25 km., na
amerykańska przybyła z pomocą policji ja
z a p ła c i} W to ę J iy Z w ią z k o w i R a d z ie e 2d e m ? i
Ulałoby dysponować milionem ciężaró
pońrrkiej nie dopuściła, aby tłum dostał się
wek, które by przez 10 lat byty bez
MOSKWA. Agencja Tasa podaje, żo w :l0 9 ndliarćów dolarów, o czym donoszona
dc wnętrza domu. Japońska policja oddała
przerwy w ruchu I zużyły dziennie 25
! kilka strzałów w powietrze i rozproszyła artykule opublikowanym ostatnio, dziennik już niejednokrotnie, zarówno w radzieckiej,
mii. kg. benzy ny I smarów.
jak i zagranic mej prasie.

W k r a ju k w itn ą cy eh w iśn i

Me

Amerykańska statystyka przoduje pod
względem uplastycznieniu statystycznych
danych. Aby uwidocznić, co druga wojnę
światowa kosztowała, dają Amerykeirie
następujące obliczenie: za kosz y v/( jny
można by wybudować każdej rodzi ule w
ZSRR, Stanach Zjednoczonych, Aeątti,
F rancji, Nlemraech, Kanad...o, Be!;; i i
Irlandii dcm a wartości 75 tys. franków
mw ajcarskich, przy czym każdy a tych
domów mógłby być w ew nątrz urządzony
jak najbardziej luksusowo, jak domy mi
lionerów — kosiłem 250 tys. fr. szwa je.
Halo tego, każda z dziesiątek milionów
rodzin, obdarzonych luksusowymi wilia
mi, mogłaby otrzymać dodatkowo 100
fyz. fra n tó w szwa je., czyli 180 łys, zło
tyeh przedwojennych na kossty utrzym aHit.

[ demonstrantów.
LONDYN. V>rojskowy zarząd sojusznijcey przystąpił do poszukiwania oficerów
Jjapońskich, którzy zatopili drogocenne nie: taio wartości 2 miliardów dolarów w zaftoce koło Tokio. Członkowie arneryks.rtąalej
| policji wojskowej znaleźli w percie sztaby

Oświ»deżen3e
p r e z y d e n ta B e n esza
PRAGA. Prraydont Ozecboełowacjl Benos* przemawiając do esionków Komitetu
sfowiańeklego w Pradze, podkreślił ko-

cłecznośó ścisłej współpracy między Crecbcełcwaoją, Jogaola-.yią a Polską, iLL prze

cl-watawlenla się
aitockłenw.

ulebfsrpiocreństwn nte-

m ilia r d y tęc z 1.^10 m alioaow

angielski „Yorkshire Post" twierdzi, że
rzekomo na sesji wrześniowej Rady Mini
strów Spraw Zagranicznych „Rosja zażą
dała od Włoch odszkodowań w wysokości
3 miliardów dolarów 1 nie ma żadnych
om ak by Rosja od tego żądania odstąpi
ła".
Agencja Tasz upoważniona jest do Oświadczenia, że twierdzenie to nie odpo
wiada praw dato. W rzeczyw istości na wrze
śaJowym pogodzeniu Rody Mimetrów
Zagranicznych Związek RadziecU
j ‘-Pra -V
w
wystąpił z propozycją, by Włochy zapła
ciły odszkodowanie ZwięzJrowi Radzieckie
mu, J-ugoela-rii, Grecji i Albanii w wyso
kości 300 mHlonów doiarów przy czym
i fSwiązak Radziecki miał otrzymać tylko

— OOO

Ostatnie zebranie
L ig i N a ro d ó w
GBNSJWA. CObat. wł ). Dziś żKera si|
w Genswle Liga Narodów'. Celem jej z*'bronią jest IkwidŁcja agend H g l ór«*
przekazanie Jej funduszów. ancłBWftw t
pewnych ozynnoóci Organizacji Narodów
Zjednoczcmych.

O iT fla d c z e n ie

m in . B id a n lt

PARYŻ. 8.4. (ObflŁ wł.). Mmiatsr Bkda.uit oświadczył jwzedstewicletam prat-y,
że Francja będzie damagnó się odłączeni*
Zagłębia Ruhry od Niemiec oraz przeks.
zanla jej kowfcro-ii nad okręgiem S iary,
rA IiT ż. Premier francuski Gouin wy Minister Tidault wyjwwiodzfał Mę W/wnial
eśó pezewod- za trwałym sojuszein z Wielką Brył, nią.

!W K1IJKU WIERSZACH

Jeszcze Łsuto tego. Każde miasto w wy
żej wymienionych krajach o liczbie mii« MOSKWA. .jPrawda" w artykule
Kkańcćw ponad :!00 lys. dostałoby 375
mli. franków w zloeic w celu pokrycia
kosztów n ta y sa a S a szpitali, żłobków,
wlącego przejazdem w Paryż.i. Prof. Laski
| ulepszenie i rozbudowę wiciu portów.
szkół, bibliotek Ud...
I udaje. ,=!ę x- Paryża tió Medleianii

W ągry ptucą

.v. LONDYN. Tajno radloe^cja h s „ -,
LONDYN. B. prezydent Ekwadoru,
Sojusznicy czynią przygotowania do
o d sz k o d o w a li?;»
spafu-ka wezpała. cały naród oo u d a r o w a - j
»^
0„a2 ą p i t n y c h poUtyków
konferencji pokojowej. Uważamy, że fenia domów chorągwiami republikańskimi j
•
p»azvlveh r a karę banicji z powcPRACA. W Pradzo podpisany *wst'A
1du działalności^ wywrotowej.
niezbędnym je.st utworzenie kom isji kw a ł Jnia 14 kwietnia.
j
w eeram i a Ce»cho«tawa«j4 układ
lifikacyjnej, któro egzaminowałaby wszy
I
V, LONDYN. Przedstawiciele Wielkiej 1 m ęuS7
..- w „ 1
^
IBrytanii, wicehrabia Cecil i mini«i.er Noei j » nprowie octe3kodor*ań. W -,^y m d >
stkich uczestnik Iw konferencji, aoerąw-ryżej lub pot! jbnego wzoru. Treść sada- FBaker, udali sdę ssmełotem do Genewy na starczyć Czecfeostowmqit na podacawi*
»«y ®d m inistrów i pełnomocników rzą
g.^
taw aró,r i surawców nu, ogól: fia io wyueaeała na pamięć mu siałaby |o s ta :n 'e Rpriedtectua U gl Narodów.
dów, poprzez technicznych doradców,
« Bw**ek»- Herbert Bpover, który omiijoaćw dolarów. Ogóiew
słę kończyć następnymi rdar.lainl:
tłumaczy, stenografów, sprawozdawców,
do urzędników , technicznego personelu I
że w oborach niemleekieb zg’uę!t> 23
At NOWY JORK. ■DOrsd-a jwlilyczny sakodo^,vań SCO milionów dolarów, s cztgs
woźnych włącznie. Każda * tych osób milionów ludzi, że w Dachau spalono co- j
TJNRJtA, F*renci« tteyr-e oświadezjd, iż o- jjoó milionów dolarów Zw.ąaiŁwd Radzk-O*
musiałaby znać nn pamięć statystykę dziennie od Iż — 14 ły* więźniów.
heenie j-«t rozpatrywana
rząd ar- i ki
a 1Co mlłtonónr (Jołarów Jugoałas
•trat, wyrządzonych ludzkości przez fcif d n !i 10 lipca 104 t mmoritewjiatf t t
igeniyłitol sprawa, porlt/k^isnia dostawy ^
itNÓh.
»pszeKfcy o dodatkowe 100 iyflęcy ton.
■ Czweftowjwtutfi.
W nw skie Niemcy — wedł»»

1
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Sir, *

dzielnica mieszkaniowa powstanie !BH!=Hfts*ss5!^
Aresztowanie

w roku bież. w Warszawie

o śm iu d y r e k to r ó w

WTtOCLiAW. (Obsł. wł.). Delegatura Kc
sóto szwedzki. Będą mieszkaj Ja. dla samot był dostosowany do przejazdu wielkich cię misji Specjalnej do Walki z Nadużyciami
nych, rodzin bezdzietnych 1 rodzin prowa darów'. Obecnie mamy czołgi 60-tonowe i Szkodnictwem Gospodarczym we Wrocla
dzących pełne gospodarstwa.
(ciężar jednego wielkiego domu), których wiu zalwmtmikowała, że prowadzi obecnie
ciężaru
łaoat Kierbedzia nie mógłby wy śledztwo przeciwko 8 dyrektorom ZJednoZESPÓŁ PRZEMYSŁOWY „ZIARNO1*
czenla Przemysłu Piwowarako-Słodownitrzymać,
nawet przed wojną.
y
W tjr mroku ma być rozpoczęta budo
Wybudowanie nowego stałego mostu że czego i Spożywczego.
wa ł. aw. większego zespołu przemysłowe
W areszęie osadEeni zostali m. in. na.
laznego,
dostosowanego do nowoczesnego
go „Ziarno": Silosy (wielkie magazyny
stępujący
życia,
potrwa
kilka
lat.
Tymczasem
wyj
*t'?PuJ<
łcy dyrektorzy:
dyrektorzy: Al lina, Lewek, Filip
«*ożows), młyny, kaszarnie i piekarnio.
budujemy
prowizoryczny
most,
który
od■
C2”,r’
P
a^rŁa!«l(’i Steinmetz, Kurczr.b.
Zespół przemysłowy „Ziarno" budowany bę
dzie przez Państw. Przede iębloratwo młyń- da wieMde usługi stolicy już w roku bie- j Kurccab »toi P°d zarzutem, że jako wlażącym.
j ścddel firmy Vanoour w Zabrzu i dyrek.
ako-piekamiane i Ministerstwo Aprowiza
Do zatwierdzenia całego planu odbudo- i tor ^ 5dnoczf,'n!a Plwowarska-Słodownicze.
cji i Handlu. W tym roku rospocamie się
■
-go, sprzedawał
swojej- firmie surowce porównież budowa hal składowych w pobli wy stolicy podamy szczegółowy pian prac produkcji piw%, po cenach zna*
żu nowej stacji towarowej. Warszawa nie remontowych t nowych na odcinku odbudo- j ^reebrip
CEnie " '^ z y rb od cen rynkowych. Ponadma odpowlednioh hal do magazynowania wy Warszawy.
r
1to Knrczab celowo nie zabezpieczył sze
i przechowywania towaru.
regu browarów na Do’nym ftląalcu, z któ
MOSTY
rych zginęły cenne surowce i maszyny.
Most Poniatowskiego jesacse w tym se
Patrzałek jako dyrektor personalny Zje
zonie będzie całkowicie wykończony 1 od
dnoczenia, miał dokonywać zalnipów koni,
dany do użytku. Przez most Poniatow
terów i samochodów, do czego atoolutnie
skiego Już w lecie tego roku będą kurso
nie był upoważniony.
Mrl|
-oł-fr
I*
■ryst.e
I
wać tramwaje i inne środki lokomocji.
,,.4f»U)A“. /clij ] Pozostali aresztowani dyrektorzy stoją
j nią pe iożdyrn jcilrc
W tym roku rozpoczniemy budowę no
P°d zarzutem wielomilionowych nadużyć
wego mostu. W tej chwili trw ają próby ba
>■ ;oiyshą. «::d*ch tlafn *!« na szkodę Skarbu Państwa. Dochodzenie,
iv,\ety
I
Sity.
"**
1
40 TYS. MIESZKAŃCÓW
dania wytrzymałości filarów mostu Kiefktóre zataczają szerokie kręgi, są w toku
W obecnym sezonie rozpocznie się rów bedzia. O ile fundamenty mostu Kierbe
oóonież budowę nowych osiedli. Jest to pierw dzia okażą się dostatecznie mocne, pow
I P o I a c y see Z w i ą z k u
R a d jH I e c k i e g ę o
szy krok budowy nowej Warszawy, na ra stanie w tym miejscu tymczasowy most
zie w skromnym zakresie. Zaczniemy budo prowizoryczny, na starych fundamentach,
w racaj i; d o O jcz y zu j
wę dzielnicy mieszkalnej na Kole, obli w przeciwnym razie powstanie w pobliżu
Ehva tiranpporty z Polakami w liczbie ! gę. Transport z Krasnojarska otrzymał
czonej na 40.000 mieszkańców. Nowa ta mostu KHerrbedzaa całkowicie nowy prowi
2600 osób, przeważnie rodziny wojskowych, na drogę 15 tysięcy rubli i 6.500. puszek
dzielnica położona jbat przy Reducie Wol zoryczny most.
Zaznaczyć należy, iż most Kierbedzia Już przeszły przez Moskwę. Przedstawiciele z konserwami. Dzieci dós‘ały D06 mtr. płó
skiej, na północ od ul. Wolskiej. Wybra
no to miejsce, gdyż leży w pobliżu t. zw. przed wojną należał do przestarzałych, nie ZPP przekazali im zasiłki t Jedzenie na dro tna i większą ilość skondensowanego nilcka. Transport z Irkucka otrzymał 20 ty
zachodniej dzielnicy zaopatrzenia między
sięcy rubli, konserwy i chlcb.
ulicami na południe od Wolskiej do linii ^
toednicowej i na wschód. W pobliżu na za
chód będzie nowa stacja towarowa (do
W Samarkaindzie odbyła się narada
tychczasowa stacja towarowa na ul. Towa
praedrepatriacyjna,
na której ZPP rozpa
rowej będzie przesunięta, przebudowana 1
WROCŁAW, Sztafeta Wojska Polskiego jącą symboliczny bursztyn, którą wręczy- trywał sprawę repatriacji Polaków z tych
dostosowana do nowoczesnych wymagań).
terenów. N ajada odbyła się w sali szkoły
symbolicznym węglem a Dolnego flląsNowopowstająca dzielnica będzie całko
.
ła wojewodzie gdańskiemu Zraikowi, a ten
polskiej.
Nad stołem prezydialnym widniał
wicie zelektryfikowana, nie będzie zupełnie ka spotyka się w drodze swego marszu s s kolei przekazał ją dowódcy okręgu wojplakat, przedstawiający robotnika z mło
zadymienia. W nowopowstającej dzielnicy entuzjastycznym przyjęciem Ziem Zachód- j akowego jńorskiego gen. Jaśkiewiczom,
tem na tle rusztowania, a na nim napis:
Koło, będziemy mieli przemysł lekki, nie nich. żołnierze zasypywani są kwiatami l t- Gen. Jaśkiewicz
szkatułkę «s uIUbur
----- wręczył
**- li
„Polacy s Uzbekistanu staną razem do od
goszczeni
—
---*-----—
i
--1uciążliwy, nie wydzielający dymu, ani wo
całą serdecznością na posŁo- j sztynem sztafecie wojskowej, która wyrubudowy Ojczyzny".
ni. Będzie to przemysł zaopatrzeniowy Jach.
■ayła w drogę do Szczecina.
Sztafeta piechoty spotkała oddział ko
przetwórczy. Budynki mieszkalne w nowej
Trasa sztafety prowadzi na przestrzeni
dzielnicy na Kole będą o czterech kondy larzy ze Szprotawy, który towarzyszył Jej 850 km. od Gdańska przez Gdynię, Re1.500 tysięcy rubli otrzymali repatrian
gnacjach i małych mieszkaniach, aby nic aż do miasta. Ludność Szprotowy agoto- I
Boże Pole, Słupek, Sławno, Głonóg do ci polscy, jadący do ojczyzny, od początku
łączyć po kilka rodzin w jednym m!esz- wała maszerującym żołnierzom gorące Szczecina. Szkatułka noni napis: „ P i e r z e
akcji repatriacyjnej do 6 kwietnia r. b.
kaniu. Kuchnia będzie urządzona na apo- przyjęcie, które zamieniło się w manlfc- mu Obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej
Transportom przejeżdżającym przez Mos
•tację przyjaźni i miłości społeczeństwa Prezydentowi Bierutowi — Polacy z Wypotekiego do wojska.
breeda — Gdańsk dnia szóstego lewie- kwę przyznano Easlłki na sumę 144 tysię
Ze Szprotawy sztafeta podążyła do Sin- tnia". W Słupsku przejmie bursatyn dywi cy rubli, zaś na spotkanie transportów, nie
liaświadczanjcii na prowizje; do
dendo rfu i po przenocowaniu pomaszoro- zjon haubic, następnie zdany zostanie bry- przechodzących pracz Moskwę, Zarząd
uprzauaśy spóidzielniorm i kopcom
wała do miejscowości Charby, gdzie uro- j gadzie kawalerii,* która zanieado szkatułkę Główmy ZPP przesyła posiłki i pieniądze.
oiijąlH, wiader, gwoździ, blacfay,
czjrśoie przyjął sakatulkę s węglom plu- j do Szczecina, by wręczyć ją Prezydentowi
i a r’, goxpktarczych
ton piechoty, po czym wyruszyła w dalszą j Bierutowi w dniu 14 kwietnia. W ramach
p o o z R k o je m y
T a n ia s p r z e d a ł
drogęwiej kiego święta w Szczecinie aostaną
GDAŃSK. Dnia 6 kwietnia o godz. 8-eJ prze® wojsko ochrony pogranicza rozpalo
„UNIA.” SLĄSK IE 15J\
rano na dziedziniec koszarowy w Gdańsku ne w dniu 13 kwietnia ogniska wzdłuż ca
ZJECAOCZLUil HANDLOWE Sp. 7. 0. 0.
przybyła a nowego portu sztafeta polskiej łej granicy poJsMeJ nad Odrą i Nisą.
K a to w i e o , Z a d k o w a 2 0 .
T e L 3SS -39
3-ft« M aja 4.
1024
wqpae3xamj*Mrj
marynarki wojennej se szkatułką, zawiera
(PAP).
Tegoroczne prace przy odbudowio stoli•7 badz% zainteresowanie w szerokich sfty
łach nie tylko mioazkańoów Warszawy,
•ie całej Polaki, Przedstawiciel PAP awró
«ił się do kierownik* Biura Odbudowy Sto
ic y inż. architekt* Romana Piotrowskie
go z prośbą o poinformowanie ąpołecaeńU'va o planach BOS-u na rok bieżący.
Wobec niezatwlerdzenia jeszcze planu—
•świadczył inż. Piotrowaki — nie można
podać szczegółów odbudowy W ara za wy w
roku bieżącym.
Główny nacisk BOS położy w tym ro
ku na odbudowę mieszkań dla miesakańećw Warszawy, gdyż urzędy wszystkie w
dostatecznym ttopnlu zostały zaspokojone
w lokale. Teraz będziemy dbali o dach nad
głową dla ludzi pracy. Wszystkie budyn
ki, które nadają się do odbudowy, muszą
być zabezpieczone jeszcze w tym roku,
gdyż w późniejszym czasie ulegną całko
witemu zniszczeniu. Rok ten upłynie pod
znakiem wielkiego ruchu budowlano-remon
towego budynków mieszkalnych.

surffiS.

Sztafety z symbolicznym węglem
i bursztynem w drodze do Szczecina
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przeszedł przez Hlsąpenię, że nie w ystar im dostarczanie Niemcom w Afryce ma
czyło mu na to sił: główne jego stły zwią teriałów wojennych, artykułów żywnościo
zane były wówczas na froncie radzieckim. wych i informacyj szpiegowskich.
Po nlłbowodzentu błyskawicznej wojny w
Amerykański dziennikarz*Allen Chaise
latach 1941-42 na wschodzie, Niemcy Już w swej książce p. t. „Falanga Jako tajna
nie mogli marzyć o desancl# w Anglii, na armia osi w Ameryce" rozwiewa hiszpań
ale t«ż fiasco międzynarodowych planów
wet z bliskich pozycji w BełgU. Rami wów ską legendę s 1942 roku. Fisze on: „Jaw
dyktatury faazyatowaklej. Jedyna zdo
czas musieli obawiać się desantu w Eu na wystąpienie wojenne doprowadziłoby
bycz wojenna Franco —. Tanger — ną
ropie; wymogu więc, by Franco zawarł z Zgodni* z logiką wojenną do nieuniknione
mocy decyzji 4-ch mocarstw musi być od
Portugali* t. zw. „pakt Iberyjski", Ifctóry go zakończenia: .pacyfikacji" Hiszpanii,
dany. Chwilowe marzenia o imperium higwarantował sprzyjającą neutralność Por a wówczas z zakońcceniem jej „neutralno
sjpańsłdm runęły. Wreszcie decydujący
tugsiii w stosunku do krajów osi. Do ści" nastąpiłby koniec „naftowej linii" ocios faszyzmowi hiszpańskiemu zadała de
wództwo niemieckie nie czuło się na si rms hiszpańskiej faszystowskiej agentury
cynja konferencji- berlińskiej, dotycząca
łach rzucić większej siły do UbH 1 Egip w Ameryce. W samej zaś Hiszpan li naród
nleprzyjęcia Hiszpanii do grona Narodów
tu, gdzie wojska ich zaczynały ponosić po witałby armię sojuszników Jako oswoboZjednoczonych.
raźkl. Ni* był więc to Już moment odpo dzicieli". Innymi słowy oznacza to, że woj
Agenci rządu hiszpańskiego w różnych wiedni, by projektować pochód przez Hi
sitowe wystąpienie Franco w roku 1942
krajach uaitują stworzyć legendę, jakoby szpanię do Marokko.
mogłoby doprowadzić do krachu aystemu
„neutralność" Hiszpanii oddała ważne uTwórcy legendy o jakichś „zasługach"
sługi sojusznikom, zapewniając im bezpie Franco w stosunku do krajów sojuszni faszystowskiego w Hiszpanii oraz do utwo
czeństwo w Afryce. F akt ten Jednak wy czych zapominają o tym, te mglo-amery- rżenia drugiego frontu sojuszników przeglądał inaczej. Hiszpania franklstowska, kańslde dowództwo utrzymywało dla osło ctwłoo Niemcom na terytorium Hiszpanii
nie mając odwagi rozpocząć wojny z kra nięcia operacji swych desantów całą V-tą Być może, właśnie dlatego hitlerowcy naj
jami zjednoczonymi na własną rękę, by armię i, te wskutek tego obecność fałan- hardziej chwalą gen. Franco za jego za
ła gotowa otworzyć Nlemoom drogę do gio! owakich wojsk w Afryce wiązała chowanie się VI roku 1942, gdyż chodziło
Afryki, Portugalii, a nawet ułatwić im ln- . znaczne elły sojuszników. Jednocześnie for im o to, by nie powstał w Europie w la
waaję na Anglią. Hitler tylko dlatego nie mata* neutralność franki*tów ułatwiała tach 1942-43 drugi front."
. (4. ».).

F aian ^isto w sk a H iszpania
o sta tn i b a stio n faszyzm u
W wywiadzie udzielonym w Paryżu dnia
1 stycznia 1945 roku przedstawiciel Naj
wyższej Chunty oświadczył, te Cii-untłt za
mierza organizować walkę mającą na celu
obalenie Franco, jednakże nie pretenduje,
by»atać się rządem Hisapamid, wypowia
dając się za wskrzeszeniem rzędu repu
blikańskiego na podstawie konstytucji 1931
roku. Walka partyzantów z rządem Fran
co liczy Już momenty poważnych zwy
cięstw. W końcu 1944 roku partyzanci pro
wincji północnych w ciągu kilku dni po
siadali w swyoh rękach władzę w pogra
nicznym rejonie Katalonii; w lutym 1945
rolni partyzanci wydali szereg poważnych
bitew regularnemu wojsku, zadając mu
ciężkie straty. Nazwiska niektórych wo
dzów partyzanckich cieczą się legendarną
aławą i postrachem dla franldstów.
Nieuniknioną klęskę Franco przygotowu
Je nic tylkę nastrój narodu hiszpańskiego,
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dów) muszą być najpierw uznane za wnet
łych w drodze postępowania sądowego
Włniosek o przyznanie renty musi być *
£jl&&9g.*MS Iiu R fl s&3
ma
tyra wypadku zgłoszony przed upływem
Państwo daje możność uzyskania t za o- | Sieroty otrzymują 30 proc. renty jaką , ,.vavie wypaiłcach pr2 ed upływem roku od roku od chwili kiedy prawo takiego zagó
patrzenia (renty) wdowom t sierotom po j pobierałby ich ojciec przysługuje ona im | dnia śmierci zmarłego, względnie poległe- ńionego za zmarłego uznać pozwala; w:?'
inwalidach wojennych, po poległych i !do czasu możności samodzielnego utrzy- .go, lub razem od daty zawarcia pokoju, <ł j w większości wypadków przed upływem
zmarłych w związku przyczynowym ze !mania się, wstąpienia w związek malżeó w wypadku zaginięcia, jeżeli nastąpiło ono [jroku lub dwóch od zakończenia działań wo
służbą wojskową, po zaginionych bez wła ski, względnie ukończenia 18-go reku ży w czasie i podczas działań wojennych, i-jennych.
snej winy na terenie i w czasie działań cia. Sieroty zupełne (bez ojca i maiki) o- przed upływem roku Od daty zawarcia po
Jeżeli chodzi o wysokość renty, to z*
wojennych.
trzymują 40 proc. rentę. W razie kształ koju, lub zakończenia działań wojennych. podstawę przyjmuje się rentę Jaka przy
W ogólności zaopatrzenie przysługujące cenia się, prawo pobierania renty trwa (W obecnej wojnie data 9 maja 1346). sługiwałaby zupełnemu inwalidzie; renta
wdowie wynoai 50 proc. ranty zasadniczej dłużej; Jeżeli sieroty z powodu kalectwa, Przed tym terminem należy wnieść poda zupełnego inwalidy wynosi obecnie 125 zł
jaka przysługiwałaby mężowi. Zasadniczo lub choroby nie mogą zarobić na swe u- nie o uznanie danej osoby za zaginioną miesięcznie, renty zasadniczej, ponadto
renta przysługuje wówczas, gdy wdowa ma trzymanie, rentę pobierają przez cały czas _ (Według art, 6-go ust. o zaopatrzeniu in- dochodzą dodatki kwalifikacyjne (ranga
walidzkim sądy grodzkie przesłuchują na jwykształcenie). Na okres przejściowy pona wychowaniu przynajmniej jedno dziecko trwania choroby, względnie kalectwa.
została
wyże*
w wieku do lat piętnastu, lub straciła 38 i
Renta dia rodziców po poległych i smar wniosek właściwych władz pod przysięgą jwojenny podwyższona
2/3 proc. zdolności do pracy zarobkowej, łyeh lub zaginionych wynosi 20 proc. na świadków na powyższe okoliciności). Oso- Iwzmiankowana renta do podwójnej wv.względnie ukończyła 50 lat życia. Ponadto każdego z rodziców, względnie 30 proc. na
polegie-1 zmane w związku przyczyno- i kości.
w pewnych wypadkach wdowom po inwa oboje i przysługuje wówczas, gdv: a) nie ,
te *łai!* wojskową, podczas pełnie- j Przyznawaniem 1 wymiarem rent z. j:
lidach aiuży prawo do renty w wysokości są zdolni do zarobkowania. (Matka po u- i n!* te-> *»«*■
*mIer4 ich nie moie Ja cię Izba Skarbowa w Krakowie, wyil*:V
30 proc.
kończeniu 50 roku życia, ojciec 60-ga, u- być stwierdzona formalnym alitem zgonu emerytur 1 rent.
Adw. Laura Michałowska.
ważani -są a .niezdolnych), b) nie posia (np. z powodu braku dostatecznych dowodają środków dostatecznych do utrzyma
i
nia się, c) innych dzieci obowiązanych cio
ponoszenia kosztów ich utrzymania. Renta
SAŁATKA ŚLEDZIOWA
Dwa śiedzie namoczyć w zimnej wodzie rodziców ulega, podwyższeniu na 25 proc.
Doskonałej jakości
Do n a b y cia w każdym sklepie
t co pe-wień czas zmieniać wodę, aby śle na jedno, & 40 proc. na oboje, gdy utracili
dzie nie były za słone, ani te* za mało
więcej
dzieci
w
służbie
wojskowej.
L u b e ls k ie j F a b ry k i My dia,
LUBLIN, P rzem ysłów m 3
słene. Niech sobie spokojnie mokną. My
tymczasem ugotujemy 'pięć kartofli (duRoszczenia o zaopatrzenia należy zgło
P m d s ta w ic ie Ł Litw iński, L u b artow sk a 8
tych) w łupinach, dwie marchewki i dwa
buraczki — oddzielnie ugotujemy aaklankę sić pod rygorem utraty we wszystkich
14Hi
drobnej białej fasolki. Wszystko natural
nie po ugotowaniu odcedać, a gdy wystygnie, to buraczki, kantofle z marchewką ohrać z łupinek — pokrajać w kosteczki,
dedać fasolkę i również pokrajane w kost
kę śledzie, dodać posiekanego szczypiorku
lub zwylcłej posiekanej cebulki (2 duże);
Skoro tylko pierwsze słońce wiosenne de drzewka Owocowe, których pnie były o- , wyrównaną powierzchnię. Wtedy dopiero
można dodać parę jaj na' twardo, również
pokrajanych. Wszystko razem wymieszać zaświeci dłużej i dostatecznie wysuszy roz kręcone słomą na-zimę, trzeba Je odkryć. możemy przystąpić do właściwego prze ko
lekko i zalać niżej podanymi sosem
miękłą ziemię, pozwalając na nią* praco Tak samo odkrywamy z opakowania zimo pywaiiia ziemi w całym ogródku.
SOS DO SAŁATKI
wać, trzeba przystąpić najpierw do zro wego róże, oraz drzewka moreli, brzoskwiń
powinien być jesieni.* nawiezio
Szklanka śmietany, łyżka musztardy, bienia porządków na działce. Zawodniczo i winorośli. Drzewka owocowe powinno się , ,ly>Ogródek
JBBa to
w nie
nl9 miało miejsca, trzeba za
„
ny,
jeśli
łyżka octu. łyżka cukru, soli do smaku,
działka
powinna
być
oczyszczona
z
resz
przejrzeć
i
usunąć
zbyteczne,
suche
8**j
.iuć
Dornię
chociaż
na
wiosnę,
dając
prael
dobrze uiirzeć i polać sałatkę i odpowied
tek zeszłorocznych redlin i skopana oraz ziA wydąć różne niepotrzebnie tworzące ! )sopaniem na
nio ugarnirować.
100 m. kw. powlerzch
W tym samym aoaie można podawać Jaj nawieziona jeszcze Jocienią, -w tedy gwa się oćrosUti, tzw. wilki i nieco przerzedzić ■j j bobrze rozłożony obornik, lub kompost
ka na twardo — tylko do sosu dodać szczy rantuje to nam lopsno plcny uprawionych pędy w koronie tak, żeby wszystkie gałę- : w ilości 300 kg., albo nawozy sztuczne, np.
piórku.
w tym sezonie roślin. Nie zawsze jednak zie miały dostateczny dostęp światła ł mo- I ra!e.rę j M potasową w iloSoi 3 kg., a
MAKARON W TPIEKAinr Z SZYNKA warunki pozwalały na 'wykonanie wymie gly swobodni", rosnąć.
«uperfo*rfat — 2 kg. na tę sam* powierzch
ŁUB KONSERWĄ.
Na wielu działkach spotyka się krzewy nię.
nionych prac przed zimą, lub doatajemy
Na pół kg. mąki dać dwa całe jaja i
owocowe, a więc porzeczki, agrest, mali
troszkę" wedy, ctna-io wyrobić bardzo tw ar działkę zupełnie nową, trzeba aię więc za
Na tej części działki, którą przeznacza
de — rozwałkować cienko 1 pokrajać tak, brać do jej uporządkowania t anin* zacz ny. T iw br Je ocsyćcić ze wszystkich su my pod uprawę warzyw, musimy stosować
jak do rosołu.
niemy ją przekopywać. Zbieramy ręcznie i chych pędów terał.rocznych, gałązki mło
Wrzucić do gotującej wody, raz tylko zgrabujemy wszelkie suche lędny po ze de *byt wybujałe przyciąć, a u malin w plodocnUan, tzn. dzielimy r.asz warzywnik
zagotować i niedo gotowany adcedśić i prze szłorocznych roślinach, gałązki, resztki szczególności wszystkie pozostawiane pę na 3 części i 00 roku nawozimy kolejne
lać klika razy zimną wodą, aby nls był
tylko jedną z nich. Na każdym kawałku
słomy, kamienie, zucha liście 1 dokładnie dy musną być fikróccus o 1/3 długości. Zlokleisty.
będziemy uprawiali inną grupę warzyw v
mię
pod
krzewami
należy
wzruszyć
i
oczy
usuwamy
z
działki.
Często
na
thlałcę
znaj
ćwierć kg. szynki (można wziąć okrawki
zależności od ich wymagań nawozowych
wędiin lub mięso a konserw), również po dują się poprzednio już rosnąco rośliny ścić z chwastów, a przede wszystkim s po- ponieważ nie są one jednakowe dla wary
krajać — ukt viać w rondlu posmarowa trwałe takie, jak truskawki, rabarbar,
eCkich.
nym tłuszczom warstwę maknroou, polać
Mając działkę Już oczyssusooą,
xrumienioną cebulką — warabwę mięsa — szczaw, szczypiorek. Trseba w dw uas. te
Poza tym warzywa uprawiane Kilku
na wiarach warabwę makaronu, połać thł- ren przez nie zajmowany oczyścić, a sie- wujen y teren czy jest JedncCty 1 równy.
krotnie
na tym samym kawałku He rosną,
Łłarsnją
olę
bwlucn
nieraz
różne
dołki,
set:zcan, wstawić do duchówkł, a po z iu -!0#* między krzaczkami spulchnić dohladmienieniu wyi*ixrfć w całości na
ta- j ni* motyeską. U truskawek »'■*»** iesehlo rowy, wzgórki i Inne nierówności, któro muszą wite co roku zmieniać swoje miojtiwrtu catwskiwaC, zbUrzjąc sśwnię łopa sce.
T a J f ń S f n u s t o a wypiekać * uermn ^
*** * *
Ziemi nsJśytnięjsMj. świeżo scsUnnej otą * ndojso wyższych, a narzucając na n »
pK,yr. ądżenym s cukrom i żółtkami.
|-ao«ąpiee*ooe p r a s suną.
boriUsicsn,
wymagają następująre warzy
sus
tak,
aby
cało
działka
miała
możliwi*
O
Os
posiadamy
w
naszym
ogródku
aOcCTooto Ad*.
wa: kapusta, kalafiory, ogórki 1 pomidoi-y.
v a Bi »«.iiaiauaajMwj
lilit1..A_«jSl SU!!.<aiL>*
na części w drugim ro-lcu po nawozie
wyotwują pod skórą drobatuehne pry**" ptnwia słę warzywa korzeniowa t csbuio
cąyki, o nawet ukaswją się eerędsące bą WA a wlęo: buraki, insrcbew, pietruszic
belki.
brukiew, selery, cebula caosuek. por.1.
5V takich pnypadkach nie zależy oży Wreszcie na kawałku ostatnim w tr/jK.-:Na*K* twarz, nąasa powierzchowność łelMurza mtemioty. Nie tylko opalanie, ais
joot legitymacją, która uprawnia lub Uh nawet częste chodzenia po st-cnis słonecz wać wody i mydła przez dni kilka, lecz do roku po nawozie dajemy warzywa »trąrv
brą, czystą oliwę albo olej parafinowy.
nie — do zajęcia miejsca w lody łub na nej joot dia uich niedozwolona
kowe: groch, fasolę, bób.
Nls należy się tym martwić, gdyż ekóO iio akóia jest wrażliwą 1 silnia reagu
galerii,codziennych życiowych zabiegów.
W małych ogródkach stosujemy najeżę
Nowoczesna kosmetyka wykuła w gabi ją na słońce, a l t y tę dolegliwość utunąć ra na wfosnc odnawia się, jak odn&.via się |
w szytko w orzyrodzle. Zwier zęta linieją, ; ^
«*>«»• na agonach, jako najwygodnetach i laboratoriach kosmetycznych oręż przez stosowania odpowiednich zabiegów
w al zrzuć®, skórę, drzewa pokrywają się ,
W
i ^ ^ e ^ e j pielęgnacji. Po
d i walki o piękno 1 harmonię ciała. I dia- ocłifonnych 1 wamoerdć odporność akóry
zielenią. W ^ystko dąży do osiąg**- Przekopaniu więc 1 ragrafcleniu działki.
tego mówić fcęd$ o słońcu 1 wieocnnych do- przy pomocy dobrze d 08tooov.unych ochron nową
wyznaczamy zagonki (120 im. szerokości),
cia nowego i młodego wyglądu.
legllwoóołach.
nych ko.tmotyfeów
Zalecę paniom przeprowadzanie dwuty poprzedziciaiie bruzdami' (30 cm. szer,).
Zabieg teki. wylxuany umiejętn e, -ta
Prcruisnie giosłca mają dobroczynne dah>
Zagonki powinny być płaskie, a hrtzedki
łanio na siićrę i cały ołganizm liidz'd Łe- nowi odprężcido * uk >jenlo r.'0 ciężkiej pra godniowej kuracji wlocferaiaj; polega óna możliwie pł*,ć.kie. Jeden niewielki zagcscli,
t a zmianie sposobu .od-lywianii- W piftrw
csrą schorzeiaa racliit>*czre, enesalę, zwięk- cy i nerwowym nap.ętlu dnia powsaodnieazyji tygodniu oławiązuje dieta bezmię położony w najbardziej zacisznym i etoeaają apetyt, regulują sen, uięskajają ner 60.
nroznyir miejscu sm-ezerwujemy jskr- rwtZ wioaną zr,vykie zamciztni* rozpoczyna sna; piołwasińatwo daii trzebi, surowiz sadntk do wyeiewu i przygotowania wczewy, a również popiawiają carę, która na
s.ę azybs**y obieg krwi w żyłach, praca nom, poni tym rzodkiew, sałata, ezczyp.o- firJcjmego rozes ly. Ni* zapominajmy rów
biera zdrowego wyglądu.
Ni® nalaiy jednak zapominać i lckccwa- skóry Jast wanoiona, a to doiiomaga u- rtót, surowa kapusia kiszona, eok z mar- nież o tym, ż® woir.e brzegi zagonkćw
*yć promieni slońea;. szczególnie ludnie, strojowi do poc,bycia, się szkoóUwych ffla c*iwl 1 kwaśne mleko. Drugi tydzień noź-. wsdłitż ścieżek i dookoła działki, trzeba ebsz
którsy przebywają v; lokalach dusznych i niego składniki w i następuje wówosas *- na już jeść białe mięso (ale najwyżej dwa dali kw atami, które ogromnie ośywlą nasi
razy w t/geuniu) t duło janyn.
tiomnych, będą bardziej wrażliwi i powinni kies, klodi ct-ra zaczyna się p»ić.
Nie sapc-miuajmy, że okres wiosenny i ogródek. Mając w ten sposób zrobiona pra
Zjawia się ta dolegliwość u osób bla
•rtrodnia nvłwiet3ać się, tzn. zs.cząć o l B
letni
powinien być wyzyslcany dla nasyce ce przygotowawcze i w grutos^feb wary
» in u t 1 co dnia rr/1ęk«*ć o parę minut dych. anemie swych, cera pokrywa tlę pla
sach plan działki można pty stąpH ć»
mami, miejscami łuszczy się, tworząc coś nia organizmu setami i witaminami, któ
frwsbywaiłto na elońcu.
właściwego siewu ł saćaenła reśBn
rych
dostarczają
«
wom
i
Jarzyny.
Osobnicy sittensi do schorzeń serca, w rodzaju caerwonyoh lis.iaików, opltrach* t u t łffiOfc** Mtsw-W»a»«s»si—*
Z.
t
e
m
t
s
s
ą
wotfę
t
p-Tro*. nsrez ltp., powinni coslęgnąd porody
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Rozpoczynamy pracę na działkach

S ło ń ce i w iosna

I

GAZETA

Nr. V 9 '^ 0 8 )

Instytut P racy

v
.Ju ż na szerog lat przed wojną, bo w
roku 1934, zrzeszenia i organizacje kultu
ralne LubaŁszczysny zrealizowały dawno
od osuwany brak koordynacji działalności
poszczególnych instytucyj w paMtad Lubełskiego Związku Pracy Kulturalnej, któ
rego celem była „dbałość o stały i syste
matyczny rozwój życia kulturalnego woje
wództwa lubelskiego za pośrednictwem mpgodnionej i planowo uzasadnionej działal
ności członków Związku". Członkami
Związku były stowarzyszenia i organiza
cjo (osoby prawne) w liczbie 17. Była to
instytucja kulturalna wyższego rzędu or
ganizacyjnego i dokonała w ciągu kliku
lat s.vego istnienia szeregu poważnych
osiągnięć. Przede wszystkim przy wiel
kim wysiłku finansowym całego społe
czeństwa, samorządów, dotacyj rządo
wych, banków, nauczycielstwa, zarządu
m. Lublina i akcji cegiełkowej doprowa
dzono do budowy, wykończania i urządzo
na pięknego gmachu przy ulicy Naruto-

WYPRZEDAŻ
. / pow oda w jJ*:iSn w y p rzed aje etę
po p rzy stęp n y ch eon ach ró ż n e
tow ary, p a p ie r p iśm ie n n y i p a 
kowy to rb y, szneirek, m a te ria ły
p l i n i l t a b e i I re śi tyskie, a m o n ia k
w p ły n ie, ą-alantcrię, u b ra n ie , o b u 
wie, m a te ria ły w łó k ien n icze, in 
si -um enty geo d ezy jn e, k ln o a p a rn t 3 m in, m aszy n a do p isan in ,
ra d ie s p rz ę t l w icie in n y c h . To
w ary m ożna o b e jrz e ć i k u p ić
ni. S zopena 26. B iu ro P o ś re d 
nictw a H andlow e^o. Sklep, w e j
ście z ulicy.
1477
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wieża i , gdzie znalazła pomieszczenie no klewicz. Postanowiono zwrócić się do daw
DZIENNIKARZE WŁOSCY W LODZI
LOD2. W dnu 6 bm, przybyli do Lodzi
woczesna Biblioteka Publiczna im. Łopa- nych sto-wdrzyszesi, wchodzących w ekta-d
cińskiego, Muzeum Lubelskie i Towarzy byłego Związku Pracy Kulturalnej, oraz dziennikarce włoscy, by zapoznuć sle s ty
iciem 1 pracą centrum przemysłu włókien-'
stwo Przyjaciół Nauk, Związek Literatów do nowopowstałych po wojnie, z apelem o 'niczego Polski. Dziennikarze zwie taili wiel
przystąpienie do Instytutu to charakterze i kie za liłady włókiennicze d&wn. L. Gcyer,
i Związek Teatrów i Chórów Ludowych.
N a specjalne podkreślenie zasługuje fakt członków zwyczajnych, dla ustalenia i wy i po czym Centralny Zarząd Przcni. V.rłółrienniczego udzieli! im na konferencji pra
urządzenia specjalnych sail wystawowych konania wspólnych celów kulturalnych dzia sowej danych dotyczących polskiego prze
łalnośel
na
możliwie
rychłym
walnym
dla Związku Plastyków. Sala główna, b.
mysłu włókienniczego.
obszerna zaopatrzona została w światło zgromadzeniu.
100 TYS. GŁOŚNIKÓW
MIESZKANIOWYCH
Wahnę Zgromadzenie członków, które
górne. Koszta budowy wyniosły, jak na oWARSZAWA Plan radiofonizacjl prze
we czasy, b. znaczną sumę, bo około Ą00 zadecyduje o dalszyoh pracach Instytutu,
wodowej kraju na 1946 r. przewidujący za
tysięcy złotych. Do peta ego użytku odda będzie się składało i pełnych Zarządów instalowanie w bież. roku 100100 głośni
no gmach dopdero w maju 1939 roku- organizacyj i stowarzyszeń, które przy ków mieszkaniowych, nia na c..u udostęp
Przewidywano dalszą rozbudowę gmachu, stąpią do Instytutu — zgodnie z potrze nienie korzystania z radia przede wszystw głąb posesji, na przyszłe Studio Pol bami i wymaganiami życia współczesnego. ldrn ludności wiejskiej o m mieszkańców
średnich i mniejszych miast.
skiego Radia 1 rozpoczęto starania o bu Postanowiono natychmiast wejść w kon
10 TYS, KG. MYDŁA MIKSIĘGŁME
dowę stacji nadawczej radiowej w Lrłbii- tak t z władzami państwowymi i samorzą
PŁOCK. Fabryka mydła w Płocku uru
nie.
dowymi woj. lubelskiego craz z Minister chomiona w marcu ub. r. produkuje myn.o
Związek prowadził obszerną akcję od stwem Oświaty i Ministerstwem Kultury i proszki. Zdolność produkcyjna wynosi
miesięcznie 10.000 kg. mydła i 20.000 kg.
czytową nó terenie województwa, rozpo 1 Sztuki.
proszku. Obecna produkcja wynosi 1.80t
rządzając t. 2W. pogotowiom prelegentów
kg. mydła i do 10.000 kg. proszku.
Dr. Feliks Araszkiewicz.
z kilkudziesięciu osób, prócz tego puścił w
teren 400 kompletów Bibliotek Ruchomych
po 75 książek każdy, które wędrowały od
gminy do gminy. Dom Pracy Kulturalnej
miał się stać ogniskiem inicjatywy kultu
ralnej, skoordynowanej na całe wojewódz
two. Wrzesień 1039 roku przerwał brutal
n e całkującą akcję, którą już od stycznia
D z ie k a n W yd ziału F n rm acen ty cw ie& o U niw ersytetu
przejął na siebie Instytut Lubelski, spad
W arszo w śk ieg o , D r. b . c. Uniw. w Nimi y, P r e z e s NkcjecIkobierca Lub. Zw. Pracy Kulturalnej — w
,
n
e j Iz b y A p te k a rs k ie j, c z ło n e k w iciu 'iow araystw
nit
celach podobnych, choć nieco zwężonych.

P r o f. BRONISŁAW KOSKO W SW

G ra z ó w

Kimanowieża przedfimma do
dnia ID kwiecia b. r.
Ze względu aa duże zalutoresowaulc
wystawą obrazów Z. Kor.onowicza przy
ul. Kapucyńskiej n r 6 w Lublinie, wysta
wa zostaje przedłużona do dniu 10.4 br.

włącznie.
Zamknięcie wystawy nastąpi nlcodwo
Istnie 11.4 br.
Wystawa otw arta od g. 11‘ej do 17-ej
(o po poh).

Obecnie po 6 latach, Instytut Ltibclski
został redktyuyowany prawnie, statut jego
zalegalizowany przez władze, wraca więc
jako goąpodarz do swego gmachu i roz
poczyna swą działalność w myśl par. 8
statutu, mając na celu „troskę o stały ro*■
wój życia kulturalnego oraz o upowszech
nienie zagadnień nauki, Ufora tury i sztuki"
przez „planową realizację potrzeb kultu
ralnych".
Na zebraniu organizacyjnym członków
założycieli powołano tymczasowy Zarząd
w osobach: mecenas St. Kalinowski — jur*
zes, ka. dr. L. Zalewski — wiceprezes, St.
Ocżkowski — skarbnik, inż. Chełmiński—
sekretarz, prof. M. Popławski — członek
i 8 zastępców członków Zarządu: dr. J.
Pliszczyftska, W. Ziółkowski 1 <lr. F. Arasz

OSTRZEŻENIE
W dniu 2.

h. p. dokonano ułamania do raarazynów llrmy „lunij"
w Częstochowie.
Łupem włamywaczy padła oaza młyńska Nr. 8, 9, 19, ll, 12 115, murek
„Wydlsr", „łłnłaur14. „FeslaHozi", „Celłł-Frauch- I „Korowa" oraz gaza
niestompłowono.
JlyiŁda? Śledczy łtoms&dy Miasta M. 0. w Częstochowie ustrzoija wszyslkiu
ttrray tej branży f nłynerzy ;irzed icypnom wyie| wymienionych nun»crów
I Hrra rsz.
Zs oskezunlo osób, w których posiadani i zitajdajo s1q gaza * firmy „lung*
w Częstochewlo. czy teł udzłoieaia wskazóweli, które dałyby Bołtlwadci
u}ęcta sprawców, Urma „łata” wyra*cza wysoka csnrcdę.
W ydała! Ś le łe n r K om endy M iasta K . O.
w O i;« tł< h o « ie.

Istthihs
sk le ro z ę
cb k rz y e ę
s rtre ty z n
r e n m a ty z n
g ru ź lic ę kości
trz e c io rz ę d n ą k!h»
złą pM fKi?anę
le s s y śtn iteczd ie tylko

m aterii
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Do nabycia we w szystkich aptekach i składach aptecznych
K urto woiPaństwowy Zakład Zdrojowy w Iwoniczu. Dział Eksploatacji Wód

KRAKÓW. UL. WISLNA 8, TEL. 562-62 i 556-84

kow y cb , E raarł dniu 6 b . m. w W crszaw lc. 1
U ro cz y sto ści p o g rzeb o w e o d b ę d ą się w W arszo w ic
d n ia 11. b. m. o godz. 1 0 - t e j ra n o , o czy m zaw iad am ia
I<5J3

O kręgow a Izbo A p te k a rsk a w I.u b iiaio .

K O N IK A SĄ B O W A

Ukraińscy faszyści
p r z e d S ą d e m S p e c ja ln y m ir L u M in ie
Wyrokiem Specjalnego Sądu Karnego w terenie wal Orcliowloc, Wlei kopo le, Go
Lubiane okazany został nu mocy art. 1 rzów, Góry, Niemi cnie o, Wiczniów, poza
par. 1 dekretu z dn. 31 sierpnia 194-4 roku tym na tem iio pow. Kraonj-,.iaw 1 mi a-l a
na kafę śmierci Aleksander Zygmunt, o- Kraknegc^Ławu, Jako „policjant crs-.istoskarżc-ny o to, że jako członek abrojneij for wy“ brał udedał w ujmowaniu i e.: .ar owamaejt ukraińskiej t. zw. „Scibstsokuitzu" niu do obozów na Majdanku i w 1Ą b. <:y
w latf cli 19-; 2-1943 w Cieplicach (paw. Bib praeSadowanyoh przez oknna.r/a phywagóruj') v;raz z innymi członkami tejże tor- teli polBkiclt. Zatrzymant-ok, jak rf.v-niei
mficji przeprowadzał łapaniA wśród ludno esiouków icut rodzin, uralhujących r-V rcyści polskiej na przymus osce soboty do Nie mMiym ckaza-l pomoc bił, kotwi, popyho.ł
miec. , IV marcu 1944 roku w Dąbrowicy i wymyślał. W I fży:v, pow krasny3tav,wśkazitł oddziałowi niemieckiemu misjsce akisgo brał '.ide ał w tamordos.-aniu snężpostóji. radzieckiej partyzantki. W Ciepli czyzny i kobiety nazwiskiem Sowa, :?a’!ccach r.rcsLStowal oskarżony Merlę Gleń za ki których nLił.ępnie u-nrucono <lo stodoła
udzieienis pomocy partyzaJUtom, w Wyni i spalono. W Iwpisnntku tejże gmiry, pow.
ku czego Gleń została zomordosoana prze*: krasuyst&wJklego oskarżony -wstrzeli’ obok aresztu gminnego mężesymę niewtaniejakiego iCcArderza.
lonego nazwisk*.
•
•
•
Wyrokiem tegoż Sądu ekaasni aoaUSl na
Icaręimicrci: Ytłady sław Martyniuk i Wta
ppecjaii.y Sąd Iktrny w Lublinie akR**t
dyslasa l>cuere'.ko, mieerakańcy Pryhotyło-, YKadyelasoa Zł nł^esmsa na S lala ma lcw a, po-w. hrutdeszowiskięgo, ostcarżenl o to. nla, na utratę praw publicznych l objważe w dniu 3.3.1944 roku we wui Pryłiory- teiskteh, praw hor.orow/yoh na pi-ueoiig 3
lowo, Vląo na rękę władzy oicnpocjónej nie lat oraz na loonflflkatę mian'o- Władysław
m ieatiei jako cBżmkoiwie sfc«>jn<o bandy atonWcwiccs należał do ibrojnej formacjl
ukraińskiej, brali w klei w dokonaniu za UkrerńtdcieJ S3.
flBK).
bójstwa 11-łu osób narodowość, polskiej,
a nadto VTa.iy*ieJW Oc*»r««tł> o to, te w
pierwszych miesiącach 1914 rotou we wat
Hołubię, pow. hrubia«ow»Ica«R» A-Arłtl na
szkodę oeób poaaukłwaajncto pr»e* włwtee
ok7JtpiM?yj.ie, wjkaawjąo „GrantsacłMUsom" naltły ttanawlaó czy z F«jmnn czy i 3-c’.i jeńców /e»wiedkich 1 biorąc wtaial w
t e Saląslia w (lalifyiBla rńłJBtKnmla
ściganiu lob, w wyniku czego 2-ch ji ńców
zostało ujętych.
rnhr* h ŁnmiuJu w l-nbllnle
e
•
•
Specjalny Sąd Karny w laiblttnie akaaat
ni. S tty tn i 12II p. yekól !I la'. W-or
na karę śmierci Leona Srysr.ańskkgo, uro
tlluro cjmaa td P-2-nlaJ.
dzonego w 1915 roku w Dortmund (.Niem
leoe
cy), syna Leona i Rozalii, oskarżonego o
to, żo v> -ozasie okupacji nlamłookiej na
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STANGARD
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Kalendarzyk

Pa szóstej można w Lublinie kupić:

gwoździe, łopaty, żarówki-a lemoniady nie

D r li Hugona
Jutro: Makara
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe , „ . . . 22-73
Straż ogniowa
11-11
Pogotowie elektryczne pmtj Elek
trowni Miejskiej . . . . . .
29-61
Warsztaty wodociągowe 1 kanalia. 21-42
Dyżurny Komendy Miasta ML O. . 23-83
Komisariaty Milicji Obywatelskiej: I —
21-91; n — 24-26; m — 24-27, IV —
141-14
.

TEATR I KI NA

|

TEATR MIEJSKI. Dziś L codziennie zna
komity dram at holend. autora H. Heijermannsa ,,Nadzieja" w doskonałej reżyserii
Karola Borowskiego, dekoracjach i koetiumach Zofii Węgierkowej. Udział w sztu
ce bierze prawie cały zespół z Ireną Ładoziówną, Ireną Malkiewicz, Zygmuntem
Chmielewskim, Józefem Kondratem i Je
rzym PIchelskim w rolach głównych.
KINO „APOLLO" wyświetla film p. t.
CYRK. Nadprogram: Aktualności Polskiej
Kroniilti Filmowej.
KINO „BAŁTYK" wyświetla film p. L
ZAGINIONY HORYZONT. Nadprogram:
Aktualności Polskiej Kroniki Filmowej.
KINO „RIALTO" wyświetla film p. t.
DWAJ ŻOŁNIERZE. Nadprogram: Aktu
alności Polskiej Kroniki Filmowej.
Początek seansów we wszystkich kinach:
W dnd powszednie — 12,30, 14,30, 13,30,
18,30; w niedzielę i święta pocz. pierwsze
go seansu o godz. 10,30.

Zarządzenie Prezydenta miasta, (który
•prawuje władzę Starosty Grodzkiego) z
d. 1 b.m. w sprawie godzili handlu, krytyku
Ją koła kupieckie jako niecelowe. Między
innymi określono godziny handlu dla so
dów ak 1 owocarni od 8-ej do 18-ej (nie
dziela 1 święta od 9-ej do lS-ej), restau
racje 1 jadłodajnie od 9-ej do 22-ej, cu
kiernie i kawiarnie ze spożyciem na miej
scu od 8-ej do 20-ej, kioski od 7,30 do
18-ej, inne od 9-ej do 19-ej.
SOD ÓWKI I OWOCARNIE
w okresie zimowym miały prawo otwar
cia sklepów od godz. 8-ej do godz. 20-ej
(przed wojną od 7-ej do 2d-ej). W okresie
letnim zamknięcie sodówek już o godz.
18-ej jest zupełnie nieżyciowe. W tym cza
sie zaczyna się bowiem dopiero po pracy
ru ch uliczny spacerujących, którzy pragną

Program tradiiowjjr
9 kwietnia (wtorek)
5.57 Transmisja z Warszawy. 9.10 Wia
domości lubelskie. 9.29 Muzyka z płyt. 9.23
Progr. and. lok. na dzień bież. 9.25 Muzy
ka z płyt. 9.38 Przerwa. 1.1.30 Skrzynka
Zw. Zawodowych. 11.35 Komunikaty i ogłoszenia. 11.45 Płyty. 11.57 Trf 3m. z
Warszawy. 14.40 Przerwa. 15.00 W ad. lu
belskie. 15.05 Pogadanka aktualna. 15.15
Słuchowisko "^Czarna Dama z sonetów" —
B. Shaw. 16.00 Transmisja z Warszawy.
21.00 Recital fortepianowy* Aleltsandra
Wiełhorskiego. 21.30 Wieczorna mozaika
z płyt. 22.00 Transmisja z Warszawy.

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

P rzy ja zd Z esp o lą T e a tr a ln e g o
U n iw e r sy te tu L u d o w e g o w B r u sie

Sztuka „Zywła“ Z, SoIai*zowej
Dział Teatralny Uniwersytetu Ludowego
m Brasu pod Łodzią opracował sztukę zna
nej działaczki kultury ludowej Z. Sol Burzo
wej p. t. „Żywią1", której tematem są frag
menty z życia partyzanckiego. Zespół Uczy
80 osób i złożony jest z młodzieży Wicio
wej z wykształceniem szkoły powszech
nej z różnych stron Polski, uczestników
4-miesięcznego kursu teatralnego.
Zeapół Wiclowców ze swym przedsta
wieniem odwiedzi następujące miasta:
Łódź, Warszawę, Kielce, Kraków, Nowy
Sącz, Rzeszów. Na specjalne zaproszenie
Wojewódzkiego Zarządu „Wici" przybędzie
również w dniu 10 kwietnia b. r. do Lu-

Przslarg iiiungranSczmiy

Nr . 9 9 |4 0 8 f

blina, gdzie to Domu Żołnierza da przed
stawienie dla tnlodzieiy szkól średnich o
godz. 11-ej, zaś w Teatrze Miejskim o g.
15-ej dla szerokiej publiczności. Na pierw
sze przedstawienie ceny biletów 20 zł., na
przedstawienie popołudniowe od 20 do 80
złotych.

OGŁOSZENIA URZĘDOWE
Urząd Wojewódzki Lubelski — Wy
dział Odbudowy podaje do wiadomości, że
Ministerstwo Odbudowy w porozumieniu
z Minist. Zdrowia organizuje lcnrs mie
sięczny dokształcający w zakresie kierow
nictwa wodociągów 1 kanalizacji, który od
.będzie alę w okresie od 24.4 — 22.5.40 r.
w Warszawie.

Zarząd Główny Związku Inwalidów
Przesłuchanie kursu ma za zadanie pod
Wojennych R. P. w Warszawie, id.
nieść wartość fachową pracowników za
Targowa Nr. 59 ogłasza niniejszym
kładów użyteczności publicznej jak rów
przetarg nieograniczony na wykona
nież w przyszłości odpowiednich kandyda
nie remontu budynku w Uzdrowisku
tów.
Nałęczów.
Wydział Odbudowy prosi przeto o moż
Przetarg obejmuje roboty murar
liwe spieszne nadesłanie do biura Wydzia
skie, ciesielskie, stolarskie, ślusar
łu Odbudowy Urzędu Wojewódz. Lubel
skie, malarskie, blacharskie 1 dekar
skiego, Spokojna 4, zgłoszeń kandydatów,
skie. Podkładki ofertowe motna na
pragnących wziąć udział w powyższym
bywać w Zaróądzde Głównym Związ
kursie lub delegowanych * komunalnych
ku Inwalidów Wojennych R. P. War
przedsiębiorstw • użyteczności publicznej.
szawa — Praga ul. Targowa 59, jak
O warunkach zakwaterowania, wyży
również w Zarządzie Okręgowym
wienia, zniżek kolejowych, ewentualnych
Związku Inwalidów Wojennych R. P.
stypendiach można będzie dowiedzieć g ę
w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmie
później w Wydziale Odbudowy Urzędu
ście 51. Oferty w zalakowanych ko
Wojewódzkiego Lubelskiego.
Naczelnik Wydziału Odbudowy
pertach bez żadnych znaków firmo
1599
tnż. Gozdek.
wych z napisem „Oferta na roboty
remontowe budynków Związku In i |
walidów w Uzdrowisku Nałęczów"
1 DROBNE OGŁOSZENIA
j
układać w Zarządzie Głównym Związ
N
A
U
K
A
ku Inwalidów Wojenmyoh W arsza
wa — Praga ul. Targowa 59 do dnia
KURSY KROJU A. PAWŁOWSKIEGO w
18 kwietnia 1946 r., godziny 14, w
Lublinie. Na najbliższy kurs nowoczesne
którym to czasie nastąpi otwarcie ogo męskiego kroju przyjmuje zapisy i ufert. Wadium w wysokości 1 proc. od
dzieła Informacji Kancelaria Cechu Kraw
oferowanej sumy należy wpłacić do
ców Złota 2, n p. od 9—15 codziennie.
P.K.O. Nr. 54.006, a kwit wadiatoy
1222
należy dołączyć do oferty.
PRACA
Zarządowi Głównemu Związku In
walidów Wojennych R. P. służy pra
POTRZEBNY zdemobilizowany furman z
wo wyboru oferenta, bez względu na
referencjami. .Wojciechowski, Fabryka Cu
cenę, Jak również wyeliminowania
krów, S-to Duaka 22.
1606
niektórych robót, a także prawo uz
PRZEDSTAWICIELI” ~
PODRÓŻUJ A.nania, że przetarg nie dał wyniku.
CYCH, na artykuły gumowe, smoczki pre
zerwaitywy, żyletki, przyjmie Dom Han
1602
dlowy, Kraków, Gołębia 6.
1613

wypić aaldaukę wody. Zarówno nie na
miejscu jest otwarcie aodówck w niedzie
lę dopiero o gcdz. 9-ej rano. Ludzie uda
jący się na wyaecziki pozamiejskie nie
będą mogli się zaopątrzyć na czas w na
poje chłodzące. Zainteresowane koła są
zdania, iż sklepy tej branży winny byó
otwarte codziennie od 7-ej do 21-ej, w
niedzielę i święta od 8-ej do 21-ej bez
przerwy obiadowej.
RESTAURACJE I JADŁODAJNIE
w myśl zarządzenia winny być otwarte
be® przerwy od 9-ej do 22-ej. Dotychczas
obowiązywały godziny nandlu od 8-ej do
20-tej, a firmy mogły starać się indywi
dualnie o przedłużenie godzin handlu do
22-ej, z czego zaledwie korzystało kilka
. firm. Z uwagi na konieczność podania po
slłków przyjezdnym w godzinach rannych
czas dotychczas obowiązujący — takiego
zdinla są właściciele restauracyj i jadło
dajni — nie powinien ulec zmianie. Sze
rzącemu się ostatnio pijaństwu sprzyja
przedłużenie czasu otwarcia reatauracyj 1
jadłodajni o jedną godzinę.
Zarząd Związku Stowarzyszeń Kupców
Polskich Województwa Lubelskiego wysu
wa oprócz wyżej wymienionych następują
ce propozycje:
CUKIERNIE I KAWIARNIE
ze spożyciem na miejscu winny mieć
godziny handlu od 8-ej do 21-ej, celem umoiliiwienta korzystania z tych lokali oby
watelom zatrudnionym do~ późnych godzin
wieczorowych.
Ustalenie godzin handlu dla kiosków na
godz. 7.30 do 18-ej jest sprzeczne z do
tychczasową praktyką. Przed wojną kio
ski były czynne do godz. 23-ej dla wygo
dy obywateli. Z tych samych względów 1
w dzisiejszych warunkach kieski winny
być czynne o.d godz. 7.30 do godz. 22-ej,
z prawem właściciela kiosku, położonego
na peryferiach miasta, zamknięcia kiosku
według swojego uznania wcześniej — ze
względu na bezpieczeństwo osobiste.

W grupie „inne" godziny handlu zosta
ły ustalone od 9-ej do 19-ej. Do grupy tej
zalicza aię: galanterię, sklepy bławatne,
papiernicze, handlujące żelazem, elektro
technicznymi materiałami i inne.
Starym zwyczajem sklepy to były za
mykano wcześniej od spożywczych, gdyż
w godzinach późniejszych nigdy w nich
nie było ruchu. Obecnie ostatnie dwie
branże — żelazna 1 elektrotechniczna —
zamykają sklepy już o godz. 17-ej. Prze
dłużenie godzin handlu do godz. 19-ej jest
nieżyciowe. Należy tę grupę rozdzielić na
dwie części: sklepy galanteryjne, blawatne i papiernicze od 9 do 18-ej, pozostałe
sklepy od 9 do 17-ej.
Jeśli chodzi o zamykanie sklepów w go
dzinach obiadowych, to sprawa ta powin-'
na być starym zwyczajem pozostawione
do uznania właścicieli, z tym zastrzeże
niem, by personel był zatrudniony 8 go
dzin dziennie. W dzielnicach handlowych:
Nowa, Bwiętoduska i Lubartowska, gdzie
skupia się klientela przyjezdna, cały ruch
odbywa się przeważnie w godzinach' obia
dowych i dla wygody klientów sklepy win
ny być wówczas otwarte.
OKRES PRZEDŚWIĄTECZNY
Zarząd SICP zwrócił się do władz, w ce
lu uzyskania zarządzenia zezwalającego
na otwarcie sklepów: dnia 14.4, (niedzie
la przedświąteczna) od godz. 13-ej do
18-ej. W tygodniu przedświątecznym skle
py spożywcze od 7-ej do 20-ej, inne od
9-ej do 19-ej; w Wielką Sobotę wszystkie
sklepy do godz. 16-ej.

Poszukiwane
pielęgniarki i wychowawczynie

„Zarząd Miejski w Lublinie — Wydział
Opieki Społecznej poszukuje wykwalifiko
wanych pielęgniarek 1 wychowawczyń do
Zakładów Opiekuńczych na terenie m. Lu
blina. Kandydatki ze świadectwami'ukoń
czenia odpowiednich kursów winny s’ę
zgłosić do Sekretariatu Wydziału Opieki
Społecznej przy ul. Krak. Przedm. 73,

UNIEWAŻNIAM zagubioną keemkartę, wy
daną przez Zarząd Miasta Lublina na na
LEKARZ dentysta ■Aleksander Romm, zwisko Sikorskiego Michała, zamieszkałe
1607
Wyszyńskiego 10, lewa oficyna n piętro. go Dolna P. Marii 12. .
1271 UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę rozpoz
nawczą (kennkartę) ha nazwisko Gontarz
H A N D L O W E
Stanisława, wystawioną przez gminę Nlem
KUPIĘ podwójne zdjęcia fotograficzne ce.
~1
1601
„Stereoskopowe" podać adree. Skrytka po
R
Ó
Ż
N
E
cztowa 120. "Lublin.
1578
PLACE, DOMY — gprzedaż, plany — PODZIĘKOWANIE. Wszystkim którzy od
Mierniczy Przysięgły Bogdan Białkowaki, dali ostatnią przysługę mojemu mężowi
Lublin, Sądowa 4.
1479 ś. p. BOLESŁAWOWI KUBCE, szczegól
nie ka. pref. Józefowi Bieńkowskiemu, Dy
DOMY, place sprzedaje koncesjonowane rekcji i Koleżeństwu Woj. Urzęd. Przemy
przedwojenne biuro „Wygoda" Michałow słowego i firmie „Bengal" składa serdecz
1622
skiego, Bernardyńska 28, tei. 84-87. _ 1484 ne Bóg Zapłać ŻONA.
L E K A R S K I E

DO WYDZIERŻAWIENIA ogród powierz
chni 4.500 m. lrw., blisko hal targowych
od zaraz. Wiadomość: Narutowicza 18 m.
17 prze® bramę domu Nr. 16 w oficynie
I piętro między dziewiątą, a jedenastą.
1604
SPRZEDAM garnitur miękkich mebli ae
stołem, lustrem, stolikami do kart 1 ży
NINIEJSZYM SKŁADAM SERDECZNE
randolem, Krakowskie 19 — 9, od balko
nu.
1481 PODZIĘKOWANIE OB. W. PREZYDEN
TOWI LUBLINA INŻ. SZRAJUOWlCńODO SPRZEDANIA szafa — Meiliźniarka z WI ZA SPRAWIEDLIWE, BEZSTRONNE,
lustrem oraz tremo. Wiadomość ui. Ko BEZINTERESOWNE, A WYSOCE OBY
chanowskiego 24.
’
1612 WATELSKIE I SKUTECZNE USTOSUN
SIE BO MEJ SPRAWY.
MASZYNĘ do wyrobu posadzki klepkowej KOWANIE
(kleipczarkę) kupię. Warszawa, Poznańska 1619 ANTONINA KOBA, 1-go Maja 21/4
5 m. 3. Hildt.
1609
D om Tow arowo — H andlow y
M IR
JA N
KUPIĘ celuloid, dobrze płacę. Szopena 28
C h r o b r e g o SO
m. 8.
1605 W r o c ła w
A rtyku ły E lek tr o te ch n iczn e
ZGUBY
In s ta la c y jn e , a p a r a ty , p rry rrą ilT p o m ia ro w e
P r o w i n c j a ** K«liM f n łc a » .
UNIEWAŻNIAM legitymację wydaną w
roku 1940 przez Ubespiecsałndę Społeczną
w Lublinie na nazwisko Kulczycki Julian.
1017
DO SPRZEDANIA okazyjnie większa par
tia słoików szklanych, półlitrowych, z
blaszaną nakrętką. Wiadomość w Admini
stracji „Gazety Lubelskiej".
1582 a

liowy punkt sprce&ty gazPt I tiascEisra

UNIEWAŻNIAM zagubioną legitymację
kolejową Nr. 10199, wydaną przez DOKP
Lublin na nazwisko Abraszko Jadwigi, za
mieszkałej Chełm, uł. Bogdanowicza 3,
m. 8.
1616
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