Oświadczenie
generała Keyesa
WIEDEŃ. 14.1. A P I. No wom Lawo
wany dowódca wojsk amerykańskich
w Austrii, gen. Keyes, oświadczył, że
bodzie kontynuował politykę generała
Clarka. Generał dodał, iż w tych
dniach przeprowadzi naradę z inny
mi dowódcami wojsk sojuszniczych i
z członkami rządu austriackiego. 0 twiadczył on także, że stan liczebny
wojsk am erykańskich w Austrii, bę
dzie zmniejszony.

O czym mówił
Błum z Atłleem?
LONDYN. 15.1,. A PI, Londyńskie
koła dobrze poinformowane podają,
że podczas pierwszej 20m inutowej
rozmowy BI urna z A ttlee omawiana
była spraw a węgla. A ttlee wprawdzie
zaznaczył, że W. B rytania przywiązu
je dużo wagi do odbudowy gospodar
czej Francji, jednak podkreślił rów
nież, że trzeba nie mniej uwagi zwró
ció na kryzys węglowy. Spraw a nie
miecka poruszona była w kilku zd a
niach, gdyż A ttlee zaproponował, aby
premier francuski omówił ją szeyzej
z ministrem spraw zagranicznych,
Bevinem.
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obliczu dwu problemów
A u s t r i a i N ie m c y
znalazła się konferencja londyńska

LONDYN. 15.1. PA P. Być może
finalizowamoby szybciej tra k taty 2 b.
satelitam i osi, gdyby przygotowanie
było staranniejsze. Nowy traktat? powi
nien być tak solidnie i starannie przy
gotowany byśmy mogli zaoszczedzć
światu na przeciąg wieków cierpień
wojny.
Na wstępie obrad uchwalono, że
spraw a niemiecka będzie rozpatryw a
na w śro^ę rano, jak również w śro
dę popołudniu, a spraw a austriacka
w czwartek rano. Na zebraniach tych
zastępcy ministrów m ają ustalić d a l
szy plan pracy.
Konferencja omawiała również kwe
stię informowania pi-asy. Postanow ić
no, że przedstawiciele prasy nie bę
dą dopuszczani na ża d re z zebrań i
że nie będą ogłaszane regularne ko
munikaty. Konferencja będzie nato
m iast ogłaszała komunikaty w m a rę
potrzeby. Przedstaw iane zresztą każ
demu z delegatów praw o udzielania
linformacji, jakie uzna za stosowne
komunikującym się z nim dziennika
rzem.

LONDYN, 15.1. PA P, W czoraj po pod względem gospodarczym, jak i
południu rozpoczęła się konferencja politycznym. Zdaniem m inistra Bevi
zastępców m inistrów spraw zagranicz na jeszcze przed zebraniem Rady Mi
nych, poświęcona spraw ie przygoto- r.istrów Spraw Zagranicznych w Mo
wania traktatów pokojowych z Niem- skwie możliwe będzie takie załatw ię
nie sprawy traktatu, by nie utrudniać
cami i A ustrią
Zagajając konferencję przemówił jej stosunków ekonomicznych z inny
Plany Anglii w Sudanie brytyjski
m inister spraw zagranicz mi mocarstwami. W roku 1919 — jak
LONDYN. 15.1, A PI, Gazeta kań nych Bevin, który podkreślił na wstę wyraził się ^eyin — A ustria sta ła się
ska „ A lM isri” podaje, że między pie, że obecne metody budowy poko niejako „kijanką z wielką głową
władzami sudańskimj j angielskim mi ju różnią się szczęśliwie od tych, ja (Wiedniem) i z bardzo małym ogo
nisterstwem lotnictwa prowadzona kie stosowano po innych wojnach, u- nem". Gdyby jednak k raje naddunaj
jest wymiana korespondencji w spra możliwiając skuteczne przezwycięża skie mogły współpracować gospodar
wie budowy lotnisk w różnych oko nie trudności. W szyscy sprzymierze czo, unikmiętoby tego stanu rzeczy. Na
licach Sudanu, w szczególności w po ni są obecnie przekonani, że koniecz leży więc opracować taki traktat, któ
bliżu Chartumu. Mowa tu o lotni ną jest cerpliw ość i rozwaga, by za ryby umożliwił Austrii odegranie swej
skach nadających się do obsługi du* pobiec ponownemu zagrożeniu poko ju roli w centrum Europy n a skrzyżowa
t vch samolotów woj skowych.
Europy przez Niemcy.
niu dróg między W schodem a Zacho
t
Alianci
ciągnął
Bevin
—
—
stają
obec
dem.
Wybuch bomby
nie w obliczu dwóch problemów: Au
Co się tyczy Niemiec, wszyscy
stria i Niemcy. W szyscy oni pragną jak podkreślił Bevin — pragną unik
v Leoben
WIEDEŃ. 14.1. A PI. W Leoben traktatu pokojowego z Austrią. Rozbi nąć sytuacji, która by prow adziła do
(S ty ria). donoszą, że w nocy z sobo c:e monarchii austro-w ęgiersk’ej po odrodzenia Niemiec w dawnej formie
ty na niedzielę wybuchła w lokalu zostawiło w e le nierozwiązanych za (Resurgence). M inister Bevin pragnie
oartii komunistycznej bomba zegaro gadnień. W szyscy alianci rozumieją, głęboko <j szczerze by nie uczyniono
wa. Ofiar w ludziach n>e było, lecz ze jedną z podstaw pokoju europej niczego co umożliwiłoby Niemcom
skiego Jest właściwe załatwienie stanie się znowu potęgą wojskową.
•raty m aterialne są bardzo znaczne.
spraw Z agłęba Naddunajskiego, tak Należy m e ć nadzieję, że nie poświę
ci się zbyt wiele czasu na procedurę.
Pokój jest ważniejszym niż procedu
W piątek 17 bm. o godz. 16 w sali
ra. Obecne stadium spraw y stanowi
BRUKSELA. 15.1. A PI. Belgijski
posiedzeń
KRN (Kino „Roma"), jako,
jednak
zaledwie
początek,
a
nie
ko
dowania dla Belgii. Spaak zapewnił
minister spraw zagranicznych Spaak
w II rocznicę wyzwolenia W arszawy,
niec,
Pokój
nie
może
nadejść
w
jed
wygłosił przed połączonymi komisja członków komisji, że nota, wystoso nej chwili. W szyscy zgodni są co do odbędzie się wielkie zgromadzenie
mi spraw zagranicznych parlam entu i wana w tej sprawie nie jest ostate tego, że tym razem praca przygoto mieszkańców stolicy.
senatu expose w spraw ie stanowiska czna i może zostać zmieniona w trak wawcza powinna okazać się skutecz
Przemówienia wygłoszą ob. Prezy
Belgii wobec problemu niemieckiego. oie konferencji londyńskiej.
dent KRN Bolesław Bierut, oraz pre
ną.
M inister ooruszył następujące zagadm ier Rządu Jedności Narodowej ob.
- ......... -oOo
n enie: 1) Procedurę i dyspozycje,
Osóbka-Morawski.
orzyjęte przez W ielką Czwórkę, daty
Główny Komitet W yborczy Bloku
Demokratycznego wzywa wszystkie
czące opracowania traktatu z Niem
cami, 2) Przyszły statut Niemiec (upartie, organizacje społe
e, młodzie
Przywódca niemieckiej unii chrzesitam y czy też federalny), 3) Odszko | ścijańsk ©demokratycznej w Berlinie raził się on w następujący sposób: żowe, komitety domowe na terenie
„T raktat pokojowy pomiędzy sojusz
oO o
1Jakub K aiser wystąpił dziś wobec nikami j Niemcami bez udziału przed całej Polski o udostępnienie w tym
przedstawicieli władz sojuszniczych siawicieli Niemiec w konferencji mo dniu wysłuchania jak najszerszem u
Pomnik
w Berlinie z zad<vnicm przeprowadzę skiewskiej, do czego można spodzie gronu obywateli audycji radiowej z
ks. J. Poniatowskiego nia wśród Niemców plebiscytu na te- wać się, że doj dziej nie może być ra tego zgromadzenia.
KOPENHAGA. 15.1. A PI. Zarząd m at ratyfikacji traktatu pokojowego, tyfikowany, o ile naród niemiecki nie
Stracenie zbrodniarek
m as ta Kopenhagi postanowił poda- który zostanie postanowiony na mo uzyska możliwości drogą plebiscytu
konferencji
ministrów na wyrażenie swej zgodr na ten tra k 
ować Polsce oryginalny odlew z brą- skiewskiej
hitlerowskich
•u pomnika kś. Józefa P on;atowskie- spraw zagranicznych w marcu, Wy~ tat. (A PI).
,o, dzieła Thorwaldsena.
■"■
oOoBERLIN. 15.1. PA P. W B erlin a
zostały zgilatynowane 2 b. członk nie
Ja k wiadomo pomnik ks. Józefa
partii hitlerowskiej — 47-letnia lekar
Poniatowskiego został
zniszczony
ka Gilde Wermicke i pielęgniarka He
przez
. .. Niemców
. .
4
Rząd Polski
lena Wieczorek, skazane za zamordo
:wrocał się do Danii z prośbą o sprze
wanie setek pacjentów w jednym z
_>' , e oryginalnego odlewu, gmina ko
>enhaska postanowiła go podarować
LONDYN, PA P, Brytyjskie mini
LONDYN. 15.1. PA P. W Paryżu niemieckich sanatoriów dla umysłowo
chorych. W yrok wydany przez sąd
sterstw o aprow izacji podało do wia już 5 dzień z rzędu nie uleazały się
niemiecki
został zatwierdzony przez
domości, iż mięso, znajdujące się na dzienniki .Istnieje nadzieja, iż 20 ty
władze sojusznicze.
rynku w Smithfield, zostało rozdzie sięcy robotników fabryki opon Michę
»<)<l
lone między sklepy a a obszarze Lon lin w Clermont Ferrand przystąpi do
Przed sądem
dynu.
pracy.
Nie choemy takich sensacji.
W prowincji Delhi w Indiach 5 ty
Na wiecu, zwołanym przez pracownorymberskim
Samobójstwo w Bazylice Św.
n k ó w hotelowych, postanowiono po sięcy nauczycieli n ap o częło strajk,
NORYMBERGA.
15.1. API. 17
Piotra.
przeć akcję strajkow ą robohn&ów domagając się podwyższenia płac i po
wyższych
oficerów
SS
stanęło wczo
praw y warunków piacy.
transportowych.
.tak głosują bezpartyjni.
raj przed sądem w Norymberdze.
W Hamix»rru 900 robotników nde- W ładze amerykańskie oskarżają ich
Szósty dzień procesu płk. Rze
Brytyjskie ministerstwo pracy za
peckiego.
wezwało przedstawicieli pracodaw  mieckich, jfSacujących w dokach, po o zbrodnie wojenne i przestępstwa
Na blok demokratyczny głosują. I ców i związków zawodowych do od- rzuciło prace, twierdząc, że p rz v obec przeciwko ludzkości.
\ '----------------------------------------- J z
W śród oskarżonych znajdują się
bve;a konferencji w sprawie stra jk u nych warunkach, „cierpią z powodu
zimna j głodu", n ę mogą wykonywać Osfald Pol, *zef kierownictwa SS w
robobuików traneportowych.
•wyoh prae.
Berlinie

Ekhoso Spaaka w sprawia Niemiec

Osobliwe żądania Jakuba Kaisera

Sytuacja strajkowa

w Wielkiej Brytanii i na w i e c i e

0

W rocznicę
wyzwolenia stolicy
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Jednakźe nie stromi opisowa stano
Podkreślamy: Historia dyplomaci,
Niesłychana. spraw a, niesłychane dyś przyszły historyk dyplomacji
fakty. D ostarczył ich proces K sa w e 1państw nowożytnych, aby stworzyć wi światową sensację. T a tkw : w wy nie zna opra-w podobnych.
N :e mamy bynajmniej najmniejsze
rego Grocholskiego i towarzyszy, ja jedną z najbardziej wyjątkowych ak- nikach przewodu sądowego. W bez
ki się toczył przez dwa pełne dni w cyj oficjalnego przedstaw iciela dy spornym stw ierdzenu faktów zbiera go powodu do radośoi, że historia
gmachu Sądów na Leszn e w W arsza plomatycznego w stolicy państwa, nia m ateriałów informacyjnych z te nasz kraj wybrała aofcie za miejsca
wie przed Trybunałem W ojskowym. przy rządzie, którego był akredyto renu Polskj i o Polsce od ludzi pod dla takiej sensacji.
ziemia właśnie przez placówkę dyplo
Dosyć składam y of a r krwi i wy
Był to już drugi proces na prze wany.
Z tego też niesłychanego Saktu zu m atyczną w elkiego mocarstwa. A już siłków już z tego powodu, że ta hi
strzeni kilkunastu zaledwie tygodni,
gromadzący vz tejże samej sali przed jiełnie wyjątkow y był obraz sali są niespotykaną sensację m iędzyrarodo storia nam przeznaczyła za miejsce
stawicteli prasy zagranicznej. Ale o dowej, w czas’e przewodu. Ekipa za wą stanowi udowodniony fakt, że bytowania nerodowego wieiki ciespo
ile w postępowaniu o zabójstwo posła granicznych korespondentów, conaj- takiej pracy wywiadowczej z m ateria kojny szlak geopolityczny. 2e los ob
Śc-bio^ka pretekstem do zaintereso mniej równa lczh ie obecnych r.a pro łów nielegalnego podziemia imał się darzył nas takim charakterem naro
wań p rasy zagranicznej była obec cesie przedstaw icieli prasy krajow ej. bezpośrednio i osobiśce nie jakiś nie dowym, który bynajnmtej nic na
ność na lawie oskarżonych obok, lu- Różnojęzyczne głosy tłum aczek prze- znany nikomu spec obcej placówki pierwszym m cjscu szczyc ć się może
dzi podz’emi.a i sprawców zabójstw k ład ały w czasie trwań*a rozpraw y *,lecz sam wysoki, akredytowany ofi- cnotą zgody r.a dzień powszedni. Zja
— urzędniczki pewnej am basady, ob jej orzebieg do uszu dziennikarzy ob’ cjalnie przy rządzie w W arszaw.e wia s’ę ona jakby odśw iętne w ni o
Iam basador obcego mocarstwa.
mentach ty-lko decydujących. W ywal
cej w Polsce, o tyle teraz chodziło cych.
czarny ją systematycznie w przebiegu
już o osobę s-amego am basadora oo'
dz ejów naszych.
cetio mocarstwa.
Od sąsiadów i sojuszników spodzie
Dokoła jego osoby bowiem, jakby
wać się za tym chcemy ułatwień w
wokół centralnej postaci tego proce
W Nowym Jorku obraduje obecnie u- kretarzowi generalnemu ONZ Trvgve tym wysiłku. W szystko zaś, co by
su, choć nieobecnej, rosły czyny os tworzona no podstawie uchwały General Lie. Prace komisji zostały przyspieszone,
czynili, by zgodę i pojednane u nas
karżonych obywateli polskich, którzy nego Zgromadzenia ONZ komisja -eks gdyż Kongres amerykański ma przystą
osłabić i opóźnić u zrać m u sm y za
w laśn:e teraz odpowiadali za te czy pertów, która rozpatruje potrzeby pić do rozpatrzenia sprowy funduszów działan:e wrogie naszym interesom.
ny przed Trybunałem. W następ państw zniszczonych przez wojnę. Po lik przeznaczonych na pomoc tegoroczną oToteż ta niesłychana w stosunkach
stwie — z konieczności — jakoby w widacjl UNRRA 8 państw ubiega się o kolo 15 stycznia. Jak wiadomo, amery
międzynarodowych sprawa powinna
c.enu tegoż am basadora toczyć się mu pomoc żywnościową ze strony Stanów kański preliminarz budżetowy na rok
była najmniej nas dotyczyć
siała praca Sądu.
Zjednoczonych. Są to: Jugosławia, Cze najbliższy przewiduje na ten cel sumę na naszym nie zdarzyć się terenie
Am basador wielkiego m ocarstw a chosłowacja, Polska, Austria, Grecja. 326 milionów dolarów.
F. ol.
n ’e szczędził wysiłków, aby głęboko Chiny, Węgry i Finlandia. Komisja eks
oOo ....... wejść w a k ta sądowe tej sprawy. Ini pertów, zło .ona z przedstawicieli Wiel
cjow ał czyny oskarżonych. P rzyjeż kiej Piątki, oraz Argentyny, Brazylii,
dżał do głównego oskarżonego — Polski, Kanady i Danii zakończy swe
Grocholskiego do Brwinowa pod W ar prace około 15 stycznia, po czym prze
Zgromadzenia Narodowego Francji
szawą. Przyjeżdżał doń na Pragę. I w wodniczący, poseł duński w Waszyngto
PARYŻ, 15.1. API. Wiadomości o kan ciwko 20 głosować na He-rriota
tym ostatnim przypadku tak zacho nie, dr Kaufman złoży sprawozdanie seJeśli chodzi o wybór przewodniczące
dydaturze Herriota na przewodniczące
wywał się — poprostu rozbrajająco
go Zgromadzenia Narodowego zostały o- go Rady Republiki, to obserwatorzy prze
naiw nd — iż w padł w pułapkę, za
Szczepionka
widują, te będzie on wymagał kilkakro
ficjalnie potwierdzone.
stawioną przez w ładze bezpieczeń
tnego
glosowania dziś po poliidn:u Zgro
Socjalistyczna
grupa
parlamentarna
przeciwko grypie
stw a na Grocholskiego. Protokóły
wypowiedziała się dziś za kandydaturą madzenie lewicy postanowiło «”
więc tych zdarzeń bardzo nie dyploLONDYN, 15.1. API. Dr Andrews, ze Vincenta Auriola na to stanowisko. Gru kandydaturę najstarszego wiekiem • om atyczcej pracy am basadora, ak re szpitala Ilurard, oświadczył, że została pa MRP postanowiła 70 glosami prze lesa Casseta.
dytowanego przy zaprzyjaźnionym lun wynaleziona szczepionka przeciwko
•oOo---rządzie m usiały przysporzyć a k t są grypie, która prawdopodobnie wprowa
dowych poi sk temu Trybunałowi.
dzona będzie, do powszechnego użytku.
Na pewno do tych akt sięgnę kie- Przewiduje on również wynalezienie in
nej szczepionki przeciwko rozmaitym
m inistrów spraw zagranicznych w Londynie
formom przeziębienia.
LONDYN, 15.1. PAP. Rząd austriacki I pragnie w ten sposób spowodować [>*•
Rokowania
— — <iOo—
*
motywuje swoje żądanie dopuszczenia wzięcie decyzji w tej podstawowej spraw sprawie rozszerzenia
Austrii do udziału w naradach zastęp- wie przed omówieniem warunków trakA m eryka P ołudniow a ców
rządtt w Grecji
ministrów spraw zagranicamych w tatu.
schroniskiem reakcjonistów
LONDYN, 15.1. PAP. Agencja Reutera
charakterze
pełnoprawnego
członka
donosi z Aten, że premier grecki TsalBELGRAD, 15.1. PAP. Dziennik „Bor- twierdzeniem, iż będzie zawarta umowa Groźba wysadzania w powietrze
daris wystąpił ponownie z inicjatywą La“ donosi, iż jugosłowiańscy przestęp międzynarodowa, a nie traktat pokojo
kwatery policji w Rzymie
wznowienia rokowań o rozszerzenie pod cy wojenni, którzy znaleźli schronienie wy. Będzie to wskrzeszenie państwa,
RZYM, 15.1. PAP. Główna kwatera po
staw rządu. Zwrócił się on do przy we Włoszech, obecnie za pośrednic które przestało istnieć na skutek anekwódcy opozycji Sofulisa, który jednak twem rozmaitych organizaeyj reakcyj sji ze strony Niemiec, lecz nigdy do licji sojuszniczej w Rzymie zarządziła w
odmówił wzięcia udziału w rządzie, na nych emigruią do Paragwaju. Argentyny brow olnie nie brało udziału w poczyna poniedziałek wieczór stan ostrego pogo
czele którego stanąłby premier Tsalda- i Brazylii.
niach hitlerowskich. Rząd austriacki towia w związku z ostrzeżeniem telefo
oOo---------nicznym, że budynki policyjne zostaną
ris. Przywódcy innych partii odrzucili
wysadzone w powietrze. Zmobilizowano
również propozycję premiera.
oddziały
policji sojuszniczej i włoskiej,
--- )On— —
które patrolują teren głównej kwatery
LONDYN, 15.1. API. Minister handlu
Obecnie deficyt węgla w przemyśle policji. Przez całą noc teren jest jasne
Rozmowa leleloniczna
Cripps i minister opału Shinwell oświad brytyjskim wynosi 300 000 ton tygod
oświetlony przez silne reflektory
pomiędzy prez. Trumanetn
czyli wczoraj na konferencji prasowej w
-----IWO--niowo.
Przewiduje
się,
że
taka
sytuacja
a gen. Marshallem
Londynie, że wiele ssnkładów przemy sto
Reorganizacja
WASZYNGTON, 15.1. PAP. Prezydent -wych W. Brytanii otrzymywać będzie będzie trwała do końca lutego. MinTruman odbył dłuższą rozmowę telefo mniejsze przydziały węgla, a niektóre z Cripps stwierdził, że przyczyną deficytu
rządu austriackiego
niczną z nowym ministrem spraw zagra nich zaledwie połowę potrzebnej im ilo jest brak siły roboczej i zwiększenie za
WIF.DEN, 15.1. PAP. Na miejsce 3
nicznych, generałem Marshallem, który ści. W pierwszym rzedzie — zdaniem potrzebowania. Minister dodał, że ale nistrów austriackich, którzy w ponied •»
w drodze z Chin do Stanów Zjednoczo ministrów — należy zanewnić dostawę jest w stanie jeszcze określić liczby ro lek podali się do dymisji, mianowani zo
nych zatrzyma! się na Hawajach na kil- prądu elektrycznego. 20 stycznia wej
stali dr Otto Sagmeister na stanowi
dzie w życie nowy plan, dotyczący zao botników, którzy stracą pracę w awiązku sko ministra aprowizacji, Karl Manttef
kudntewy odpoczynek.
s nowymi zarządzeniami.
1 na stanowisko ministra planowania oro*
Termin przybycia gen. Marshalla do patrzenia kraju w prąd elektryczny.
oOo..........—
Stanów Zjednoczonych nie został jesz
Erwin Allenbarger jako minister be*
1
cze dokładnie określony.
teki.
I

Pomoc krajom zniszczonym

Przed wyborem przewodniczącego

Przed konferencją zastępców ■

Brak węgla w Anglii

Walka z czarnym rynkiem

Kin

będzie p re s w o d ite ą c y n r

Banku M iędzynarodow ego
NOWY JORK, 15.1. API. Prusa nowo
jorska donosi, że b. zastępca ministra
wojny John Mac Ley, odrzucił podobno
„ze względów osobistych** propozycję
, objęcia stanowiska przewodniczącego
P.nnku Międzynarodowego na miejsce
Eugene Mayer. Praso dodaje, że prezes
Banku Kanadyjskiego Graham Towers
i prezes „Federal Reserve B ank"'w No
wym Jorku, Allan Sprestl, również <jd-

rraeUi tą propozycji

w Berlinie
Zarówno władze sojusznicze, jak I nie
mieckie., rozpoczęły walkę przeciwko pla
dze czarnego rynkn w Berlinie. Policja
przeprowadzi obławą-, aresztując co
dzienni# szereg osób. Obecnie kupcy aa
czarnym rynku unikają transakcji arty
kułami żywnościowymi, ograniczając się
do towarów, dających się łatwo ukryć
w kieszeniach, jak zapalniczki, wpałk>
lub mydło, pocięte no drobne kawałki.
Odbywa ma również ożywiany Ławki W-

Samobójstwo

żuterią, walutami i złotem, Innym towa
w Bazylice św. Piotra
RZYM, 15.1. API. W dniu wczorajszym
rem na czarnym rynku, przysparzającym r _____
wieie kłopotu władzom sojuszniczym, są . zamknięta została na 4 godziny Bazylika
kartki żywnościowo. Kursują wielo fal św. Piotra, ponieważ pewien Włoch po
pełnił tam samobójstwo. Jest to wsp’
syfikatów drukowanych w tajnych dru dek bez precedensu w historii Wieczne
karniach, przy czym trudno Jest odróż go Miasta. Policja włoska, która przy
nić j e od prawdziwych. Handlarze na była na miejsce wypadku, ustaliła, że sa
czarnym rynku znaleźli sobie ostatnio mobójcą jest 25-letni Paolo Toordi, *
zawodu kreślarz. Przyczyna samobój
nową bazę operacyjną. Wielu z nich do stwu nie jest jeszcze znana. Przy zmar
konywa transakcji w borlińokioj kolei łym znaleziono jedynie kartkę z napk
: „Pro*xą nikoga nie winić".
podricmaai
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Co było rok temu?

Jak sto su ją b ezp artyjn i?

IJSTOPAD

osiczmy

5 W USA odbyły się wybory uzu
pełniające, które przyniosły zwycięstwo
republikanom.
9 W Warszawie rozpoczął się kon
gres autochtonów, którzy manifestowali
swe przywiązanie do Ojczyzny.
10 We Francji odbyły się wybory,
których rezultaty {przyniosły stabiliza
cję stanu posiadania lewicy i wyraźną
klęskę zwolenników gen. do Gaulle‘a.
12 Prezydium KRN uchwaliło wydać
zarządzenie o przeprowadzeniu wybo
rów do Sejmu Ustawodawczego.
13 Na wspólnym posiedzeniu Prezy
dium KRN i Rady Ministrów uchwalono
ogłosić Daninę Narodową na zagospoda
rowanie Ziem Odzyskanych.
W czasie obrad brytyjskiej Izby Gmin
przeszło 100 posłów wypowiedziało się
przeciwko polityce min. Bevina.
16 Min. Rzymowski przesłał przed
stawicielom 4 mocarstw notę Rządu RP.
domagającą się udziału Polski w konfe
rencji w sprawie Niemiec.
20 Wybory w Rumunii przyniosły
przygniatające zwycięstwo bloku rządo
wego.
21 W USA wybuchł strajk górników,
którv objął kilkaset tysięcy robotników.
26 W Lublinie odbyło się nadzwy
czajne zebranie WRN, na którym omó
wiono sprawy związane z wyborami i Ił»
uiną Narodową.
2 0 PPS i PPR zawarły umowę o jed
ności działania.

P an X nie jest bynajmniej typem u- nia, to jest, niech mi pan wierzy, he stawnego krytykow ania taan, gdzie
rzędnrka z przypadku, jakich po woj roizm. A le nie wolno nam się od me sam bym niczego lepszego nie doko
nte wobec trudnycb warunków, które go usuwać, wręcz przeciwnie, musi- nał, nie widzę niczego chwalebnego w
zapanow ały w m ateriale ludzkim —* my się z tą pracą nad nasze siły tym warcholskim sprzeciwianiu się do
jest dość dużo. Nie jest to ani półin* wziąć za bary i pracować, jak nigdy jakiego niektórzy Polacy są zawsze
teligenit, „odbębniający" swoje „ka jeszcze nie pracowaliśmy, każdy na zdolni. Potrzeba jedności nie była u
wałki", jak pańszczyznę, ani ćwierć swoim odcinku, bo dopiero taki zbio nas jeszcze nigdy większa, a ż d z ś,
inteligent, który robi to samo, tylko rowy wysiłek przyniesie rezultat, ja bor nigdy historia nie narzuciła nam
tylu tak trudnych zadali, jak dziś".
kiego się spodziewamy...
znacznie gorzej.
— I jak pąn będzie głosował wo Skończmy raz nareszce z tymi „he*
Pan P. jest kierownikiem referatu,
roizmami", które nas prowadzą do
przy czym obarczono go niie tylko pen bec tego?
— Nie mogę inaczej, jak tylko na przepaści, przestańm y się bawić na
sją, ale i odpowiedzialnością, znacz
szą historią, a spróbujmy ją zrozu
nie większą od pensji. Nie dostajc Blok. Mogę się nie zgadzać z tymi mieć, ważmy na serio to, czego ona
ludźmi na różnych polach, mogę nie
premii za piękne oczy ,ani podwój
od nas dziś wymaga, zacznijmy na
nych deputatów za „podskakiwanie” należeć do partii, skoro mi moje ko reszcie być narodem, dla którego he
ło nie odpowiada składem osobo
wokół dyrekcji, Do partii nie zapisał
wym, ale nie uważam za rozsądne roizra istnieje tylko w dwóch wypad
się przede wszystkim dlateggo, ponie
upraw ianie opozycji, dla opozycji, nie kach: w pracy dla Ojczyzny i w wal
waż przed wstąpieniem chce wykazać
v>Puznaję bezpłodnego, a nawet hezpod ce o nią.
się solidną pracą dla państwa.
— Naszą największą wadą narado
wą jest heroizm — mówi. — P rzeja
wia się on niemal wszędzie. W bojach
Wpłaty na Daninę N rodową w woj. — 25 raiL zł i Jelenia Góra — 20 mit.
o cudze Monte Cassino j o własne
śląsko-dąbrowskim
osiągnęły już 75 złotych.
W arszawy, w wałkach partyzanckich, j
proc,
wymiaru.
Wpłacono
dotychczas oW związku ze zbliżającym się óstatew.
czy ulicznych z okupantem, jak i w
uprawianiu opozycji wobec własnego koło 70 mil. zł, w tym kupiectwo i rze nyrn terminem wpłat nu Daninę Narodo
wą, kasy skarbowe we Wrocławiu i in
rządu- To jest czasem heroizm, roz miosło — około 400 mil. zł.
W woj. wrocławskim no Darninę Na nych miastach województwa notują
paczy, wykazywany w beznadziejnych
obronach straconych pozycji, heroizm, rodową wpłynęło ok. 300 mil. zł. nie li wzmożony uapływ wpłacających należ
który przejdzie do historii, jakożc cząc przemysłu państwowego ł spół ności.
■— » — - o Cfco
był piękny i wspaniały, w ydał na dzielczości, które uiściły wpłaty central
rodowi polskiemu świadectwo, ale, nie. Na specjalne podkreślenie zasługu
niestety, nie może się u nas odróżniać je udział w tej akcji chłopów i osadni
od niego innych „keroizmów", w któ ków, którzy na zagospodarowanie Ziem
rych więcej jest uporu głupca, niiż Odzyskanych wpłacili ok. 85 nul. zł.
Zarząd Związku Studentów Politech składkę, przekazując zebraną w t<0
tytułu do sławy. Niech pan spojrzy Kupcy i rzemieślnicy wywiązali się ró
na stosunek niektórych ludzi do go wnież zadawalająco ze swych obowiąz niki Śląskiej nadesłał na ręce premiera sposób kwotę na rzecz Daniny Narodu,
spodarczego planu trzyletniego. Lu ków wobec Państwa, przekazując ok. E. Osóbki-Morawskiego kwotę 35.625 zł, wej. Suma to wprawdzie niewielka, bo
dzie ci nie chcą sobie zdać sprawy 150 mil. zł na Daninę. Na czoło w tej przeznaczoną na Daninę Narodową wraz zebrana z pustych kieszeni studenckich,
z tego, że jeżeli nie zdobędziemy się akcji wysuwa się miasto Wrocław z z listom, w którym piszą ra. in., iż „do jest syinbolem-dowodem poparcia przez
na heroizm pracy i nie ruszymy na wpłatą 45 mil. zł, następnie Wałbrzych ceniając gospodarcze i polityczne zr.;~ze młodzież akademicką Politechniki Ślą
nie Ziem Odzyskanych dla Państwa Pol skiej polityki Rządu Jedności Narodowej
przód, jeżeli nie podźwigniemy gospo
skiego, postanowili zadokumentować nic
dairstwa narodowego ponad poziom
i Bloku Stronnictw Demokratycznych,
N a d u ż y c ia
złomną wolę młodzieży
akademickiej
przedwojenny — to grozi nam zupeł
gwarantującej Polsce granice, oparte na
v
aparacie
miń.
Ro’n:ctwi
jak
najszybszego
zagospodarowania
tych
nie inny heroizm, a mianowicie hero
Ziem i najściślejszego złączenia ich z Odrze i Nisie Łużyckiej i rozkwit go
izm nędzy...
Delegatura Warszawska Komisji Spe
spodarczy kraju".
— Zaraz! Zaraz! — przerwałem. —• cjalnej do walki z nadużyciami i szkod Macierzą i zadeklarowali dobrowolną
-oO oGzy pan napraw dę sądzi, że praco nictwem gospodarczym aresztowała na
wać jest dziś większym heroizmem, czelnika Wydziału Gospodarczego Mini
niiż to było przed wojną?
sterstwa Rolnictwa 1 Reform Rolnych — Od dnia 1 „tycznia 1947 r., ua tere szkujący ua terenie miasta Warszawy,
— W szelka praca w dzisiejszych Stanisława Chodorowskiego oraz przęsłu nie całego kraju wszyscy nowi abonen- otrzymają w ciągu miesiąca stycznia dru
warunkach jest heroizmem. W Cias chała szereg wyższych urzędników Mini , ci, celem zarejestrowania swoich nowo- ki „zgłoszenia o wydanie zezwolenia ra
nych biurach, często źle opalonych, slerstwa w związku z wykrytymi naduży ‘ nabytych odbiorników, winni zgłosić się diofonicznego", z którymi, po wypełnie
niu, winni zgłosić się do najbliższego
prawie zawsze posiadających złą wen ciaini, popełnionymi przy rozdziale to-' do najbliższego urzędu pocztowego,
urzędu
pocztowego, celem otrzymania
tylację, gdy niefachowy personel ma warów przemysłowych, dla celów wy-l Abonenci zarejestrowani w Polskim zezwolenia radiofonicznego.
• Radio przed 1 stycznia 1947 r., zainiei trudniejsze niż przed wojną żąda twórczych rolnictwa.
Abonenci zarejestrowani w Polskim
....._____ *__ - - .. _......................................
'
I------ I S & B Radio przed 1 stycznia 1947 r.. zamie
cie. długim i nudnym, a wykończyła się szkujący na terenie Dyrekcji Warszaw
Masze premiery teatralne
zupełnie niestosownymi pomysłami i skiej poza Warszawą, winni w miesiącu
chwytami w dwu aktach następnych. styczniu -zgłosić się do miejscowego ra
u
Gdyby nie ciągłe wchodzenie i wycho diowęzła, za pośrednictwem którego, po
dzenie, gdyby nie stale „napijmy się“ > wypełnieniu „zgłoszenia" i opracowaniu
ów kapitalny (!) strzał samobójczy Szy abonamentu, otrzymają zezwolenie radio
Sztuka w 3 aktach J. Radlińskiej
mona — nie byłoby na scenie niozego fonjczne.
W świecie pedagogicznym istnieje od w ramach odpowiedzialnych zadań tea poza próbami płytkiego „filozofowa- j lnkaso opłat abonentów zarejestrowa
łat długich zakorzeniono przekleństwo: tru jako placówki kulturalnej? Jakie nia" na temat życia i — wierności przy- nycj, w polskim Radio przed 1 stycznia
„Bodajś cudze dzieci uczył". Jako względy spowodowały, że wyrządzono jaeielskiej psa.
1947 r„ poza Dyrekcją Warszawską
pedagog muszę stwierdzić, że przekleń taką krzywdę naszym świetnym (ŻeliMiała rację autorka, kiedy słowami je Warszawą, prowadzić będą nadal wyłącz
stwo to jest „sielanką" w porównaniu z ska, Łuszczewski i Wacławski) i dobrym dnego z wykonawców wypowiedziała głę nie Radiowęzły oraz placówki Polskiego
tym, jakie wykoncypowałem sobie po aktorom (Molicka i Piekarski), dlaczego boką i oryginalną uwagę: „Z próżnego p alj;ai
do czasu wydania nowych,
wtorkowej premierze w Teatrze Miej wyrządzono krzywdę wielkiej rzeszy mi i Salomon nie nalejct". Inne, bardziej: specjalnych zarządzeń przez Biuro Raskim — brzmi ono: „Bodajś krytykiem łośników teatru?
już oryginalne uwagi natury psychologi diofontćzne Polskiego Radia w porozu
teatralnym został!".
Do dzisiejszego dnia pamiętamy eks cznej odbierają mi wprost odwagę, by mieniu z Ministerstwem Poczt i Tele
Po osatniej premierze chciałoby się w peryment ze sztuką Perkitnego „Droga się im bliżej przyjrzeć.
grafów. •
ogóle nie pisać i pr,zemilcs.eć to niezro do źródeł" — czy Lublin musi być te
Doszły mnie słuchy, że obecna na pre
zumiałe zjawisko pojawienia się na sce renem eksperymentów? Ależ na lego ro mierze autorko oburzała się na zacho
Wyjaśnienie Rodakoji
nie jednego z najlepszych teatrów pol dzaju eksperymenty może sobie pozwo wanie się publiczności — moim skrom
W związku z zamieszczonym przez
skich sztuki która powinna nosić bar lić miasto, gdzie lealrów jest kilka; na nym zdaniem — publiczność premiero
dziej plastyczny tytuł np. „Autor bez prowincji,-jaką jest niewątpliwie Lublin, wa zachowała się zbyt kulturalnie: w nas w Nr. 12 „Gazety Lubelskiej
talentu literackiego i scenicznego", albo takie eksperymenty są niedopuszczalne! każdym zagranicznym teatrze sztukę t ę . d n a 14 stycznia br. artykułem , P ° _
po prostu: „kicz". Ale cóż, pisać trzeba, W jedynym naszym teatrze mamy pra wygwizdanoby w połowie II aktu, i pisanym przez W P p .t „ J a k glc®U
bo nakazuje to obowiązek krytyka wo wo widzieć rzeczy ddbre, dojrzałe. Nic Szczególnie taktownie zachowali się na- ją bezpartyjni? — Do czystej atm osie
wyjaśniamy,
bec publiczności, która jego pracę pil-' chcemy u nas produkcji w rodzaju „Nie si aktorzy, którzy nie pokazali się n a p y tęskni adw okat
scenie po zakończeniu sztuki. Oklaski, „ge artykuł ten przedrukowaliśmy z
ba bez gwiazd".
nie i najtrafniej ocenia.
Widzieliśmy rzetelny wysiłek 1 reży jakie im dała publiczność, zrozumieli warszawskiej agencji prasowej A
Pytanie, które ciśnie się na usta, jest
krótkie, a jakże wymowne: „Dlaczego?". serki (Ładosiówna) i aktorów w kierun nad wyraz trafnie: to był wyraz współ-‘ a zaw arta w nim treść ń e dotyczy
Dlaczego wystawiono tę sztukę i dla ko ku uratowania sztuki:, nic nie pomogło. czuci* dla nich ze strony ceniącej ich ■osobście żadnego z adwokatów lir
S. PU. i bełskichgo? Jaka jej wartość: co Jąja widzowi Sztuk* nałożyła się już w pierwszym ak publiczności.

Śląsk na Daninę Narodową

Siudenci Politechniki Śląskiej
na Danin*; N arodow ą

Nowe zasady rejestracji radioabonentów

„NIEBO BEZ GWIAZD
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rety dzień procesu płk.
Przedstawiciele ZNP
wśród komunistów
WARSZAWA, 16.1. PAP. W szóstym
Bnin rozprawy przesłuchiwano kolejno
oskarżonego Sanojcę, szefa obszaru polu
dniowego WIN. Osk. Sanojca mówi po
woli, cedzi każde słowo, widać zresztą,
że dobrze się przygotował do swych
zeznań.
Według zeznań Sanojcy przy AK ist
niał Oficerski Sąd Honorowy, który pię
tnował lewicowców. Stosunki były fatal
ne: podsłuchiwano rozmowy, przygoto
wywano obezwładnienie „komunistów",
zaliczając do tej grupy nawet przedsta
wicieli Zw. Nauczycielstwa Polskiego. W
przeddzień ewakuacji wysłuchano co
prawda zdania grupy oskarżonego i Rze
peckiego i po pozornej zgodzie z ich
stanowiskiem — wydano rozkaz prze
dzierania się na zachód, z uuiemożli* wienicm członkom tej grupy — powrotu
do kraju

i p o z o s ta ły c h

rzeszy AK-«wskaej, a my konspiro waliśmy".

prowadzi wywiad wo.Kowy. Otrzyma
łem dobitne „nie“l W moich notatkach
z tej odprawy powiedziane jest jasne:
czy Edynburg działa. Nie. (Edynburg —
krajowa komórka II Oddziału ppłka Ty
tusa w końcowej fazie AK;.
Oskarżony opowiada dalej, że usuwał
z meldunków o akcji „Z" wiadomości
typu wojskowego. Uznał za wystarcza
jące, jak dodaje, meldunki, że „w gar
nizonie X jest taki a taki nastrój, że to
i to się dzieje, że nie potrzeba wymie
niać jednostki"
Osk. Sanojca mówi dalej o „gorliwo
ści zainteresowania wiadomościami typu
wojskowego", eo wpływało z przyzwy
czajeń organizacyjnych, OTaz było na
stępstwem ciągłego mącenia umysłu spo
łeczeństwa „trzecią wojną* przez tych,
którym na tym zależało.
Prokurator: — Czy oskarżony uważa
za możliwe prowadzenie akcji w woj
sku, która nie ma podkopywać dyscy
pliny, a równocześnie ma agitować woj
sku, która nie ma podkopywać dyscyOsk.: — Te rzeczy nie dają się łatwo
pogodzie. To jest bardzo zawiłe. Zawiło
ści tej riie umie jednak oskarżony roz
wikłać i twierdzi, że zawiłość ta spra
wiła, iż już w lipeu 1945 r. akcja „Z"
została zlikwidowana.

Prokurator: — A czy oskarżony byłby
Prokurator: —- Od kogo w takim ra
skłonny zakwalifikować robołę w ra zie oskarżony i współtwórca organizacji
mach akcji „Z“ jako wywrotową.
WIN, nie uważając się za polityka, czer
Osk.: — Chyba tak.
pał mandat do prowadzenia takiej or
ganizacji? Rząd zagraniczny, rzekomo
N ie jestem politykiem...
nie polecał, sami politykami nie byliś
Prokurator: —
— Oskarżony wspomniał cie, więc kto uprawniał do tworzenia or.
tu o słowach, które padły w czasie roz ganizacji?
prawy., że pierwszym walorem żołnierza
Oskarżony odpowioda, że „wyczuwał
jest wierność Rządowi, proszę wytłuma
taką potrzebę", ale życie wykazało, że
czyć dlaczego po utworzeniu Rządu Je wyczuwał to błędnie, jako niezbyt do
dności Narodowej, kiedy Rząd emigra bry polityk.
cyjny utracił nie tylko faktyczną, ale i
prawną podstawę istnienia, oskarżony
Szef ekspozytur
nadal trwał w konspiracji i przykładał
wywiadowczych
się do tworzenia nowej nielegalnej orga
nizacji, właśnie jako żołnierz, którego
Zezmaje następny oskarżony Tadeusz
pierwszym obowiązkiem jest wierność Jachimek. Do winy częściowo się przyswemu Rządowi.
znaje i pragnie złożyć wyjaśnienia. Jest
Osk.: — To jest także jedna a zawi zawodowym oficerem. W AK pracował
łych spraw.
w biurze studiów, prowadząc referat
Sanojca
usiłuje
wyjaśnić
tę
zawiłą
frontu wschodniego i jak twierdzi, do
Stronnictwo Narodowe a NSZ
sprawę, brnie jednak coraz głębiej i o- piero po un"-1' ■ -'--ą.tnnia zaczai zaj
W dalszym ciągu osk. stwierdza, iż
świadcza wreszcie: „Nie byłem polity mować
Stronnictwo Narodowe „co najmniej po
kiem. Nie był politykiem żaden z nas.
Niemniej jednak osk'. on
-n-:p
pierało" akcję NSZ i zwalczało pika
Szukaliśmy ludzi politycznie wyrobio 4-ch okspozy*Rzepeckiego. Stronnictwu Narodowemu
nych". Wreszcie w konkluzji stwierdza: stanowił prowadzić Oiuej aocję wywia
rzekomo został przekazany „mandat"
„Nikt nie chciał konspirować, a konspi- dowczą.
prowadzenia roboty wojskowej po AK.
rowaliśmy". Prokurator oświadcza, że
Jachimek podzielił teren kraju na *
Swoje stanowisko ówczesne określa Sa
bardziej odpowiadałoby prawdzie stwier
nojca w trzech punktach: wyprowadzić
dzenie: Nikt nie chciał konspirować z ekspozytury. Pierwsza ekspozytura no
sząca nazwę „pralnia 2“ miała siedzi
ludzi z lasu, przekonać emigrację o ko
bę w Warszawie. Działalność jej obejmo
nieczności powrotu, wziąć udział w jak
wała teren od Bugu na zachód z woj.
najszybszym zagospodarowaniu Ziem Od
warszawskim włącznie, a na jej czele
zyskanych. Kreśląc dalszy bieg wypad
ków — stwierdza, iż ucieszył się z po
Jak wiadomo, na podstawie dokumen wokacją, ale otwarcie agitują za nową stal „Żuk"'. Ekspozytura „Karo" z sie
wodu powrotu Mikołajczyka, widząc w tów przedstawionych przez komisję ju wojną z Jugosławią. Dyrektor wydzia dzibą w Bydgoszczy, obejmowała woj. po
tym zapowiedź zmiany w kierunku gosłowiańską, 760 Włochów zostało łu prasowego oświadczył na konferen morskie, a komendantem jej był „Pe
wzięcia udziału w odbudowie kraju wniesionych przez ONZ na listę przestęp cji w jugosłowiańskim ministerstwie gaz". Ekspozytura „Pdlpress" z siedzi
przez postępową część „Londynu", a z ców wojennych. Rząd jugosłowiański spraw zagranicznych w Belgradzie, iż bą w Częstochowie obejmowała tereny w
nią i AK-owców. Wychodzą z konspira niejednokrotnie zwracał się w tej spra rząd jugosłowiański zmuszony był skie kierunku na Łódź i Piotrków, a ekspo
cji B. Gb., wyprowadzają swe grupy z wie do rządu brytyjskiego, jednak do rować nową notę do państw anglosa zytura „Cassino" w Krakowie obejmowa
AK również Stronnictwo Pracy i KP.M tychczas włoscy przestępcy wojenni nie skich, żądając ponownie przekazania Ju ła tamten teren łącznie ze Śląskiem.
(Komenda Powstańcza Narodu).* Prze zostali wydani Jugosławii i pozostając gosławii włoskich przestępców wojen
Zadania ekspozytur określił osk. w ten
ciwko wyjściu, z lasu bruździ NSZ i NOW na wolności zajmują się nie tylko pro nych.
sposób, że mają one zdobywać wiadomo
(Narodowa Organizacja Wojskowa).
ści w celu informowania przedstawicieli
rządu londyńskiego o tym co. się dzieje
Reflektowano Bora
w Polsce.
Tłumaczyliśmy „Borowi" — oświad
Akcja „Z“ nie podobała się ■— « '
cza Sanojca —> te kraj żąda zejścia z
mylnej ścieżki.
»
świadoza Jachimek — jego podkomend
GDAŃSK, 15.1. PAP. Prezydium Rady wystaw —■50.000 zł, literat J. Stępow&ki nym i z 60 ludzi potrafił stworzyć tylko
W depeszy do Bora zwracano uwagę
Sztuki
i Kultury Artystycznej rozdzie na ukończenie powieści marynistycznej jedną komórkę w sile 4-ch ludzi. Ze
na szkodliwe oświadczenie Arciszewskie
go na temat Wrocławia i Szczecina. U- liło milion złotych w formie subwen — 25.000 zł.
znaje, że był zasypywany meldunkami
Nagrody otrzymali: nagrodę Teatral
żyto określenia „niezręczna wypowiedź", cji dla instytucji kulturalno-artystycz
na tematy polityczne, wewnętrzne, bez
gdyż był to meldunek, ale na odpra nych i w formie nagród artystycznych ną' — Iwo Gall, nagrodę Plastyczną — pieczeństwa, natomiast meldunków na
oraz
stypendiów
dla
pAcowników
nau
Janusz
Strzelecki.
wach delegatów nazywano rzeezy po
otrzymywał względnie
Przyznano stypendia: naukowcom w temat akcji
imieniu — zbrodnia. Widzieliśmy — mó ki i sztuki. Subwencję otrzymali ni. in.:
wi Sanojca —, że Arciszewski kontynuuje Filharmonia Bałtycka — 150.000 zł, wysokości 100.000 zł, plastykom — mało.
politykę „pseudo « mocarstwową", że Teatr Miejski „Wybrzeże" — 200.000 zł, 85.000 zł, literatom — 3^.000 zł i mu
Jachimek przyznaje, że zdawał sobie
Związek Plastyków na cele bieżących zykom — 25.000 zł.
pcha do awantury wschodniej.
sprawę
a tego, iż akcja „Z“ była akcją
-~-oOodość niebezpieczną. Niewątpliwie jest wi
Akcja
ną Czy zeznającego, czy kogo innego, że
Prowadzoną przez wywiad WiN-owski
nie mieli odwagi cywilnej powiedzieć, iż
akcję „Z" oskarżony rozumiał, jako t y 
o d n o w io n y
ko akcję propagandową wśród wojska.
Ks. dr. Ferdynand Machay, archiprez świątyni. Nad całokształtem prac arty tej akcji „Ż“ nie należy prowadzić,
Stwierdza przy tym. że, by móc oddzia biter kościoła Mariackiego, a zarazem
stycznych czuwa rektor Instytutu Srtuk
Jachimek w W IN -ie
ływać, trzeba było poznać przedmiot pro .przewodniczący komisji czuwającej nad
pagandy. Przeciwstawia się twierdzeniu, odnowieniem ołtarza Wita Stwosza, w Plastycznych Wiesław Zarzycki, zaś nad
W WIN-ie podlegały oskarżonemu na
jakoby na terenie Delegatury Sił Zoroj- rozmowie z przedstawicielem prasy o- pracami technicznymi —> art. malarz Jó stępujące komórki: kancelaria, łączność
nych lub WIN-u prowadzona była wła świadczył, iż połowa prac, związanych zef Wołowski.
wewnętrzna i zagraniczna, łączność ra
Trzeba przy tym dodać, iż Rząd szczo diowa, biuro legalizacyjne, skarbnik i ko
ściwa akcja wywiadowcza, pod którą — z polichromią i odnowieniem ołtaTza
jego zdaniem —- nie m^wni podciągnąć Wita Stwosza oraz sporządzeniem odle drze finansuję akcję odnawiania kościo mórka Ciborskiego (pozostałość „Pralni
tzw. akcji „Z".
i wów poszczególnych figur z ołtarza, jest ła Mariackiego, opłacając sztab specja
2"). Twierdzi, że nie był przełożonym
Jednakże «—• mówi dalej oskartouy Ss już wykonana. W połowie sierpnia pra listów zatrudnionych przy pracach. Nie komórki inspiracyjnej, ale ułatwiał jej
nojoa ■—• dochodziły meldunki, z któ ce te zostaną prawdopodobnie zakończo zależnie od tego ponad 3 mil. zł wpły
pracę.
rych wynikało, że jednak stykano si^ t n e i słynny’ odpust na Wniebowzięcie N. nęło z dobrowolnych datków społeczeń
Twierdzi, że nie brał udziału w kon
czyjąś akcją szpiegowską. „W meldun M. P. odbędzie się już w odnowionej stwa.
kach, które napływały, pomimo moich
spiracyjnych' zebraniach WIN-owców, u■i>ozapewnień i zakazów, przewijała się
dział jego polegał tylko na tym, żc po
wątpliwość, czy ja jeitcni lojalny wobec
zakończeniu pierwszej części odprawy,
podkomendnych: a może „ednnk Dele
W „Gazecie Lubelskiej" z d>n, 19
A mieszkańcy domu, nie mogąc już aa której omawiano sprawy polityczne,
gatura, a może WIN prowadź- akcję wy grudnia ub. r. zamieszczona była no
on się zjawiał i omawiał « komendanta
wiadowczą, zatajaną przed nimi ze wzglę tatka p.t, „Donn przy ul. Królewskiej nocować u Znajomych, powrócili do mi obszarów takie sprawy, jak łączność,
dów konspiracyjnych".
swych mieszkań. Jeden tylko ezczę
5 grozi zawaieniem ".
sprawy organizacyjne fi pieniężne. Na
Oskarżony Sanojca zapnecza temu i
Grozi i dalej. Panowie z Inspekcji śliwy lokator —• posiadacz introliga- tym stanowisku był do chwili aresztowa
dodaje, że z terenu napływały jednak Budowlanej snąć nie m ieszkają w po
tom i •— może nie narażać życia nia płka Rzepeckiego.
wciąż meldunki o czyjejś robocie szpic- dobnym domu, gdyż do tej pory u ra 
przez
oddanie się w opiekę Inspekcji
gowsko-wywiadowczej.
Na tym Sąd przerwał rozprawę w
dzili jedynie, iż chyba trzeba zacząć
Budowlanej,
nocuje' bowiem — w za dniu wczorajszym i odłożył ją do dnia
.Wtedy na odprawie w dniu 4 listo jakieś roboty, przeciw działające nie
pada 1046 r. zspytałeai «ę. ery WIN. bezpieczeństwu.
ssastępnegokładzie swej pracy.
OL).

750 włoskich przestępców wojennych

Stypendia i n agrod y

d la św ia ta a r ty s ty c z n e g o w y b rzeża

Ołtarz Mariacki * kdr°‘“

A dom

*

nadal grozi zawaleniem

Nr 14 (W )

glosują
200 ok wiijMiatau ab. Kaamraktega BatateKupcy i rzemieślnicy
WBU
wrocławscy
wykonanej pod przewodnictwem aa*sei urzędów podległych, zabrani w u li go demokratycznego Rządu**.
■ehwaHli jednogłośnie oddU iw , głeoy
i,I’oma“ powzięli rezolucję, w której wy
aa listą Błąka Stronnictw DaaaakmtjrcsDelegacje c h ło p s k i
raźajjj zaufanie dia polityki Rządu.
ayck.
„Rząd Jedności Narodowej w oparciu o zebrane w Szczecinie na współay* •Mieszkańcy Łodzi
Blok Stronnictw Demokratycznych zdo biedzie z Marszałkiem Żymierskim i
na
zebraniach
przedwyborczych stwier
był dia naszego państwa przodujące miej przedstawicielami władz cywilnych i woj
sce wśród odbudowujących się z ruin i skowych zapewnili Marszałka, iż nie u- dzili, że oddadzą swe głosy na listą Nr 3,
zgliszcz powojennych krajów świata, staną w pracy nad całkowitym zagospo doceniając osiągnięcia demokracji pol
wprowadzając Polskę na drogę, wiodącą darowaniem naszych Ziem Zachodnich, i skiej w dziedzinie polityki wewnętrznej,
do dobrobytu, potęgi i niezależności** — zdają sobie sprawę, że przywrócenie Pol zagranicznej i no polu gospodarczym.
sce tych Ziem jest zasługą Bloku Stron
głosi rezolucja.
Studenci Uniwersytetu
nictw Demokratycznych. Dlatego pójdą
Społeczeństwo Szczecina
M ikołaja Kopernika
oni w dniu wyborów w. zwartym szere
nc wiecu wyborczym zadokumentowało gu, aby oddać swe glosy na listę Nr 3.
w Toruniu spontanicznie zorganizowali
swą jednomyślność wobec wyborów i
ogólnoakademicki Komitet Wyborczy,
Spółdzielcy
woj.
krakowskiego
niezbmną wolę „utrwalenia tej Polski,
który przeprowadza na terenie uczelni
która przywiodła ras nad Odrę i Bałtyk, na noworocznym zjeżdzie uchwalili pod szeroką akcją propagandową za Blo
utrwalenia dorobku dwuletniej pracy, jąć jak największe wysiłki w celu zape kiem Demokratycznym.
wnienia zwycięstwa Bloku Sbromnickw
Naczelna Izba Aptekarska
Demokratycznych i Związków Zawodo
wych jako gwarantów stałości dokona nadesłała na ręce premiera E. Osóbkinych reform społecznych 1 stabilizacji Morawskiego rezolucję, w której czyta
życia politycznego i gospodarczego w au my m. in.: „Naczelna Izba Aptekarska,
werennej Polsce Ludowej.
zgodnie z uchwałą z dnia 11 stycznia
Ja k o daiazy d ą g oń&r na FUndusos Wy
1947 r. wzywa wszystkie Okręgowe Izby
borczy P P S w płacają:
Pracownicy Ministerstwa
Aptekarskie oraz wszystkich członków
N a wezwani..: eto. Dąbrowskie £o Stef*
Oświaty
zawodu farmaceutycznego do współpra
nn i Stawiarczyica Michała — T aranto- w Warszawie postanowili w glosowaniu cy w akcji wyborczej oraz do jednomyśl
Whca Adolf — ICO BŁ, wzywając oh. Ks- do Sejmu Ustawodawczego wypowie nego głosowania na Blok Stronnictw De
Barowakiagt' Boleaława. Chytoiak Ja n — dzieć się w sposób manifestacyjny za li mokratycznych i -Związków
Zawodo
100 »ł., w zyw ając ob.ob. Więoka Praneinz stą Nr X
wych**.
ka, Swlenazcea H enryka, Giaruckiego J óbo

Pracownicy Ministerstwa
Przemysłu

fa, DanWaJoa Stafaiia i P f« ję

D ym itra
Skow roński Amitorń — 2C0 z ł, Kubuss Ka~
atoiierz — 100 SSL, Tyburez Adam — 100
Soszyński Ja rz y — 100 zł., A sam an—
SCO zł. N a weawasiie tow. imż. Sobolew
skiego Tadeusza — Kwaszccyńakl Hemryk
— ICO zł., PTZ3vrińflSd Al-oksamdwr — 100
Raszaz Ignacy — ICO -A i RybicCd Bo
lesfew — 100 zł.
•

powziął uchwałę zgłc<wuu<
Bloku DemokjratyczxM^<k

<U

Mieszkańcy
nie należący do żadne} a pazUl potttyes*
nych wydali apel, który głosi w.
„Zbliża się dzień 19 styesda, dzień
pierwszych po wojnie wyborów do Sej
mu Rzeczypospolitej. Wybory te przy*
padają w dobie, kiedy przed społeczeń
stwem naszym i jego Rządem stoją wiel
kie, epokowe zadania. Dzieło odbidowy,
rozpoczęte przed dwoma Lity, święci
już dziś poważne postępy we wszyatkieh
dziedzinach. Konieczność odbudowy,
ga tego dzieła, jest może najgłębiej ro
zumiana w Wais zowie. Wyniki -Obudo
wy kraju i stolicy zawdzięczamy wytężo
nej pracy wszystkich warstw naszege
społeczeństwa, którą kierował Rząd, oparty w przeważnej mierze o partie po
lityczne, zjednoczone w Bloku Sł onnictw Demokratycznych. Dlatego podpi
sani bezpartyjni, oddajemy nasze gioay
na listę Nr 3 i wzywamy was, obywa
tele, do głosowani* na tę listę**.

PSL „N ow e W yzwolenie”
wzywa swych członków i sympatyków
z okręgów: gdańskiego, warszawskiego I
łódzkiego, gdzie listy „Nowego Wyzww
lenia** unieważniono lub nie zostały zgla
szone — do glosowania na list* Blok*
Demokratyczn ega

Jak grały siatkarki Lubliniankina ■nurwiwtii m o i wsapncia

Drugie powojenne mistrzostwa Pol
skj w siatkówce żeńskiej zostały za
kończone, Siatkarski Koziego Grodu
! powróciły do Lublina i po raz drugi
zajęły czw arte miejsce.
Poziom m istrzostw w porównaniu
T< -.w. Dąbek. Ignacy — 500 z i t. wzywa z rokiem ubiegłym był znacznie słab
tow-łow. Skawińakiegtt W ładysława, Be- szy.
Jeślj idzie o organizację, to uznać
reecilco W ładysław a, Karyokhago F ran cisz
ka, P ija k a Amtoniegb, Szezokcdćogo Kon ją należy za niedostateczną. Kwate
ry przygotowane orzez organizatorów
D antego i Kućnfeiwłeea 'Władysław a.
d)a drużyn przyjezdnych nie stwa*
N a wezwanie toiw. D anuty Fujlarówny Winrżały żadnych możliwości noclegu.
niiaka Kasałnutera — 200 z ł, w zyw ając tow.
Kierownicy drużyn w ostatniej chwili
tow. Urbamową Kaaanioręi, Zabefirvńs8cą
biegali
w poszukiwania miejsca na no
K aźm ierę, ł.ys&ikową Kazżmiecę. D ziurko
cleg. Sala na kilka godzin przed o t
Staniak w ę i E ai anowtfeą Loctołidię. N a wez
warciem m istrzostw nie była jeszcze
wania D;j»a®aJowqj Zygminatcweg — Ko
gotowa.
m andacka — 200 zł., wzywając do podPIERW SZY DZIEŃ
trzy rn an li łańeuoba Regjnę Sw m arską. N a
Przeciwnikiem Lublinianki w p ’erw
Wezwanie ob D ąbrow skiego Stefana. 1 Staszym spotkaniu były s.atkarki AZS u
w iarczyka M ichała Tarm-rtowira D onat —
z W arszawy.

WITOI.n POPRZĘCKI

Zarząd G łó w n y Z w. la w .
L ite ra tó w Polskich
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PANI DR HANECZKA
— Ciekawam, czego pana nie nauczyli? Na przy
kład?
— Panowan-a r a d nerwami.
— Bardzo łatw a sztuka. Jeżeli zechce się pan
♦ylko zastanowić nad tym, co panu powiem i wpro
wadzić to w życie — zapomni pan kiedyś, że pan
nie panow ał nad cerwacni. Niech pan posłucha.
Czy zgodzi się pan z tym, że nie >na takiej grar
nicy, przy której można by powiedzieć, że tu się
kończy człowiek norm alny i zaczyna się umysło
wo lub nerwowo chory?
— Przypuśćm y— — bąknął Pografiicki, obser
w ując w tym momencie Sadowskiego. który dziw
nie jakoś m anewrował praw ą ręką pod m arynar
ką, tak , jakby sięgał po rewolwer, przypięty na
lewym boku przy pasie.
Te m anewry trw ały dość długo. Tak długo, że
Pogranicki sprężył się w aobie, aby w razie, gdy
Sadowski wyjmie rewolwer, gruchnąć mu w twarz
półmiskiem, pełnym jeszcze sałatki z majonezem.
Len półmisek trzym ał w ręku tak długo, że oczy'
wiście zdążył zapomnieć, co Anna do niego
aaówi.
I w te j właśnie chwili usłyszał:
— ...a człowiek nie panujący nad nerwami to
Bóg wie czemu będzie w ta k t swych myśli ści
ekał jakiś przedmiot, jak na przykład p an w tej
kw ili ściska półmisek...

Przed zawodami drużyny były b.
zdenerwowane. Pierw szego seta w y
grały akademiczki 15:4. W drugim —
nasze siatkarki opanowują sytuację i
wygrywają 15:8. Trzeci set należy do
W arszawianek. Lublin'anka jest moc
so podenerwowana i nie może nawiązać walki. Przyczyna tkw iła w s a 
mym zespole. Szczawińska^ której udało się w drugim secie kilka zresz
tą efektownych ścięć, podekscytowana
okrzykami widowni, nie uw ażała za
stosowne grać z partnerkam i (jak
wiadomo siatka jest grą zespołową)
i każdą piłkę przebijała na drugą
stronę, z a b e ra ją c przy tym piłki
swoim koleżankom. W niosło to do
gry zamęt i zdenerwowanie, tak, że
koleżanki po meczu nawet płakały.
Był to ciężki mecz, i gdyby właśnie
nie egoistyczna gra p. Szczawińskiej,

Mimo, Iż słyszał ten zwrot — o ’e odpowiedział,
ale Sadowski nareszcie... przestał się drapać, bo
to był ten dziwny manewr, który odbywał pod
m arynarką.
Pogra n cki odetchnął i parsknął śmiechem.
— Pchły go oblazły — pomyślał, — od tej psiej
matki Skrzyńskiej.
— Zdaje mi się jednak — ciągnęła tymczasem
Anna — że te spraw y w gruncie rzeczy nic a nic
pana nie obchodzą?
Pograndcki speszył się. Ju ż po raz drugi A nna
zw raca mu uwagę, że rozmawiając iz nią, m yśli
o czym innym, a on znowu nie może odpow edzieć.
Przecież to jest niemożliwe do dalszego znoszę'
niał Ta sytuacja staje się makabryczna! Jeżeli nie
opanuje siwych nerwów, to może nawet popełnić
jakieś kapitalne głupstwo, za które odpokutują
wszyscy obecni A żeby to diabli wzięli!
— N ech mi pani powie, oo robić — zwrócił się
wprost desperackim tonem do Anny — jeżeli nie
można się opanować?
— Dla mężczyzny to spraw a bardzo łatw a. W y
starczy zmoczyć sobie głowę dobrze gorącą wodą.
Tak gorącą, jak tylko skóra może wytrzymać.
A więc zgadłam — jest pan na praw dę czymś zde'
nerwowany?
— Muszę to pani nawet wytłumaczyć, niestety,
choć wołałbym n e — zniżył głos do szeptu i wy
jaśnił przyczyny swego zdenerwowania, czując, że
dłużej nie potrafi ich ukryć, a jeżeli będzie u k ry 
wał, to Anna gotowa sobie oouyńleA że na nią
właśo&e nie zwraca uwagi

to kto wie, czy AZS nie zszedłby s
boiska jako pokonany.
W drugim dniu L ublinanka pokona
la bez wysiłku KS BOP „Lechia"
Gdańsk 2:0 (15:7, 15:13) i KKS Olsz
tyn 2:0 (15:7, 15:11). Po tych zwyci^
stwach zespół lubelski zakwalifikował
się do finału.
Dwa spotkania finałowe 1-ubl.niań
ka przegrała z W isłą 2:0 (15:10,
15:10) j z Pomorzaninem (Toruń2:1 (12:15, 15:12, 3:15", zajm ując <r
statecznie 4-te miejsce.
Z zawodniczek lubelskich najrów
niejszą formę w ciągu całego turnieju
w ykazała Gutkowska. W szystkie jone — nieopanowane, nerwowe, w cbwt
łach ciężkich j decydujących załamy
wały się. Czwarte miejsce przypadła
Lubliniance zasłużenie.

C ałą tę opowieść A nna przyjęła nad podzi\
spokojnie. M ilczała dość długo, przyglądając si(
ostrożnie to jednemu, to drugiemu z podejrząny»4\
po czym zwróciła się do Pogranrckiego:
— To jednak nieładnie z paca strony, że mi pan
tego odrazu nie powiedział.
— Chciałem pani oszczędzić przykrości — tłu 
maczył — bądź co bądź świadomość, że się jó*i
w takim towarzystwie...
— Nie może być przyjem na — przerw ała mu Aa"
na — ale uważam, że nie tylko przyjemne sprawę
powin en mi p a n powierzać, ale raczej te n :eprry*
jcm-r.e, skoro od nich zaczęliśmy znajom ość..
W łaściw e nie powiedziała nic więcej poned
to, co mógł jej dyktować zdrowy patriotyzm, ale
Pogran:ekiemu wydal się ten zwrot jakimś ogro
mnie miłym oświadczeniem. — Ona zgadza rie bv^
m oją towarzyszką na złą 1 debrą dolę... — pomy
ślał i zrobiło mu się ogrom ne przyjemnie, bo le
go przede wszystkim od niej oczekiwał.
Anna jednak dość szybko wyprowadziła go
z błędu:
— W idzi pan — ciągnęła dalej — ja właściwie
dla Polski nie zrobiłam nic. A mogłabym zrobić,
bo i wykształcenie mam uniwersyteckie i nerwy —
uśm iechnęła się — jak ze stalowych drutów. Ocz-e
wiście niedobrze się orientuję, co mogłabym ro
bić, a naw et n !e wiem, czy potrafiłabym na1e-M
do jakiejś organizacji, jak pan, ale... zawsze morn a coś ró b ć niekoniecznie przypadkiem , |i k <£
było w czasie naszego poznania sxę~.

Szkoła dla inwalidów
Wowość repertuarowa ..Niebo bea gwtesd**
Jaów łgi RadMńfltoej, ukazała «dę ws wtorek
da. 14X47 r. w. ołwadzle : Karolina Loranc,
EoOa Mołfofca, • Aitoizu 2t®e\cai łnreujftfca
główną postać koldecą: obsadę m ęską sta
aawtią: Laon Łuszczewski, Ryszard Piekar
afcl 1 Wacław Wacławski. Sztukę wyre
żyserowała Irena Ladoedówna, Oprawa sce
aśazna: J. Tarońazyk.

Ustawa • raopatrcenin inwalidów wojenajjcb. nakazuje procentowe (w etoaunku do stanu pracowników) ratrudnumie ich w« wszystkich zakładach pra
cy. W praktyce jednak, ustawa ta nie
jest przestrzegana i respektowana. W ic
iu pracodawców » wielką niechęcią od
nosi się do pracowników-inwalidów w o
jennych.

Sypialnie i stołowy

sunek do pracowników-dawalidów wojen
nych, « ci, xe swej atroay, aauszą przy
gotować się de wykonywani* sawodu,
któremu ni* przesałuedsl ednaeaion* na
wojnie kalectwo.

W tym celu Związek Inwalidów W o
jennych Organizuj* zakłady przeszkole
niowe. Pierwszym takim zakładem na
terenie naszego 'województwa jest dwu
Ci, są to p rze w a żn ie chło p cy m łodzi, letnia szkoła handlowo-spółdzielcza w
n ie przy g o to w an i d o żadnego zaw odu. Nałęczowie, w której nauka rorpocznie
K iedy zw rac ają się w ięc o p racę, p rzy  się ju ż w styczniu b r.

KINO ^L P O IJ.O " oraz KINO „BAŁ dziela się im tak ą, k tó ra p rzygotow ania
C ałkow ite u trzy m an ie , pom ieszczenie i
TYK" od dnia 10 stycznia 1947 r. wyświe n ie w ym aga lecz często p rze k ra cza siły
pom oce n au k o w e o trz y m a ją k u rsiśc i ze
tókją l-azy powojenny ftlm polskiej pro inw alidów .
dukcji pt.: „Zakazane piosenki". N adpro
P raco d aw cy m uszą rm ien ić sw ój sto  Z w iązk u In w alid ó w W o jen n y ch . (L)
gram : P.K .F. P oczątek seansów : kino „A
poiło" 14,45, 17 I 19,15, w Święta o godz.
12.30; kino B ałtyk 13,45, 16 l 18,15, w nie
dateie i św ięta 11,30.

H«Ha „ S T A N 6 A R D “
LUBLIN. L ubartow ska 13

KINO „RIALTO" w yśw ietla ftlm p. t.
JŁamieC śnieżna". N adprogram P K P 2/47.

T eicfo u : 40-94

SK U PU JE

DYŻURY NOCNE APTEK
Czwartek, 16 bm. Rynek 2, 1-go Ma
ja 29, Szopena 15, Lubartowska 16.

k a la f o n ię , t łu s r c z o , w c s k ,
p a r a f in ę , oSegę tp .

»

M arm oladę w ieloow ocow ą

nowoczesne - używane kunia
Oferty .G azeta Lubelsl**
pod .M eb le"
hs

Prenamerala miesi ęczha

„ G a z e ty L u b e l s k i e j^
wynosi 74 zł.
z przesyłką 80 zł.
PKO - II - 448.

M YDŁO
„ S I E W

M

v znanej jakości do nabycia
we wszystkich skiepuch
F a b ry k a
Lab lin . P r z em y sło w a 22
TeL 36-23.

3129

W olne posady od zaraz

Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów

p o le c a

we W rocławiu
prsyjmie od zaraz

L Iniyniera-archHekla ,
2. Techników budowlanych z dłnłszą praktyką zawodową.
Warunki płacy w*dlug umowy.

Podania z życiorysem należy składać do Dyrekcji O kręgu
Poczt i Telegrafów we Wrocławiu.

Sp. z. o. o.
LUBLIN, ol Królewska 15
. L O S Z E N IA

O

G

t<HZą U O Wfc
OGŁOSZENIE PRZETARGU "
W ydział Odbudowy U rzędu Wo
Jowódzikiego Lubeiskaiego ogłasza
OtoŁejszym praatarg nieograniczo
ny n a wykonanie robót rem onto
wych w Ośrodku Zdrowia w Bio»ęj Podlaskiej przy ul. Janow skiej
1) n a rem ont budynku O środka
M row ia oraz
2) n a rem ont t budowę budyn
ków Gospodarczych
Teraniu całkowitego Ukończenia
tobót dnóa 15.4.1947 r. Podkład
ki przetargow e m ożna otrzym ać
W Wydziale Odbudowy U rzędu
Wojewódzkiego Lubelskiego przy
Ui Spokoomej 4, pokój N r. 81 w
Lubiirre, gdzie należy także akła
<mc oferty w zalakow anych koper
tooh. Otwarcie kopert nastąp i w
dniu 22 stycznia 1947 r o godz.
12-łtej.
Do oferty należy dołączyć kw it
wadiaJny w sum ie 1 proc, od su
m y kosztorysowej.
Do p rzetargu moćaia stan ąć oddfciclnie do jodnej z podanych wyto j robót. P rzy czym W ydajał Ód
budowy zastnaega sobie praw o:
1) unieważnieraia przetargu bez
Poóanaa. przyczyny ( baz zobowią
■Bmda ponoszeni* jakichkolwiek od
aefrodowań.

'<'ócinwege Skorayaharoa z
3) praw o wyboenu oferent* baz

uz^lęcki na wynik przetargu.
p. o. N*oł W ydzołu Od,bodowy
(Arah. Fąfrow icz).
W yO ztał P o w ia to w y w P uław ach
Z,: S am . A -»H 7.
P u ła w y, l i sty c zn ia t y l r.

OGŁOSZENIE PRZITTARGU
W ydział Powiatow y w P u ła
w ach (Pow iatow y Z arząd D rogo
w y) ogłasza p rz e ta rg aieograrUceoiny n a wyciągnięcie x koryta,
rBeOd W ieprz dźw igarów żelaz
n ych NIP. 90 L. 24, 23 eet.uk 8
p.raczonych tęźmakaroł po anisaaaomym moście w ciągu diregt po
wtofcowejJ P uław y — żyezyn — i
B aranów — Ułęż pod miejwoawośełą SfcspRaó**

m

telefon 12-71

O G Ł O S Z E N IA
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D y r e k to r O k r ę g u

191
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O ferty pisemnie przy załącze
niu:
1- wypełnionego ślepego kosz
torysu, którego form ularz ja k i
bliższe wyjaśiUenća m ożna otrzy 
m ać w Pow iatow ym Zarządzie Dno
gowyim w Puław ach i
2. Wadium, w wysokości 2 proc,
oferowanej kw oty, k tó re natęży
lahożyć przed przetarg iem w K asie
Wydiżiałiu Pow iatow ego w P u ła 
wach, a kw it dołączony do ofer
ty w zapieczętow anych koper
ta c h należy składać w Pow iato
w ym Zarządzie Drogowym w Pu
ław ach do dnia 31-go stycznia
1947 roku do godz. 11-tej, w k tó 
ry m ito dniu o godz. 12-tej n a s tą 
pi kom isyjne otw arcie ofert.
Zatwierdzenie wyników prze
ta rg u nastąp i pt^et7 U rząd W oje
wódzki.
K ierow nik Paw. Z arządu Dróg.
(J. Polakow ski).
Przewodu. W -łu Powiatów.
S tarosta:
208
(SL Lew tak)

Bazzzzzzzzi®

K A SJER K Ę zatru d n i od zaraz
K sięgarnia Sw. WojcILeeha, Du
blin, K rakow skie Przedm ieście
39. Zgloazenia tylko paśmieauie z
podaniom referencji.
101
POWIATOWY Z arząd Drogowy
we W łodawie przyjm te od zaraz:
1 Technika kreóiaiasa.
1 Dncgomiabrza z wyksztaJoeniem technicznym.
1 Technika rejon, dla dróg sa
morządowych.
1 Miagazynaara PZD.
Warumiki do omówienia n a miej
ecu. odpisy dokum entów należy
składać do PZD Włodawa, ul. Sej’
m ow a 11. Termin. 5 łuitego.
220
POTRZEBNA p ;m o c kraw iecka,
m ężacyzha lub kobieta natych
m iast. Zgłaszać się pod adres Sfcl
bińaka 5 m. 5.
210

WENERYCZNE, skórne, płciowe
Dr. Feldm an 9—2. L ubartow ska
19-6.
156

DR RAK LEON, choroby w ene
ryczne, skórne W yszyńskiego 12
6484
K U R S Y BU CHA LTERY JN E m. 25, p a rte r
Związku Księgowych dla pooznŁku
Jących i zaaw ansow anych. Zapisy
ul. N arutow icza 33. godz. 17,30 — DOMY, place aprzedaje koncesjo
l»,30.
12 nowane przedwojenne biuro „W y
goda" Michałowskiego, Bernardyn
1217
KURS nowoczesnego k ro ju mę- aka 28, telefon 34-87.
skiegc\ przygotow aw czy do egza
m inu czeladtnaceiego i nrdstirzicw- NIERUCHOMOŚCI, sprzedaż, po
sfciego przy Cechu K raw ców w m iary, plany. Biuro Mierniczego
Dublinie, pod kierownlatwenn A. Przysięgłego Białkowskiego, Lub
Powłowrńrtego, absolw enta A kade lin, Sądowa 4
6472
m it Kroju w P aryżu. Zapisy oraz
toitforrrtaojl tłdzrcla se k re taria t O? FABRYKA CUKRÓW i czekolady
dbu, D uhl*\ Złota 2.
213 „Delicja", Łódź, Żeromskiego 31,
poleca cukierki, karm elki 1 czeko
lady w dużym wyborze. W ysyłam y
za zaiicttenwsn. Cennik na żąda
Rejonowy Z arząd IOwaferunko- nie.
39
wo-Uudowla.Tiy, Lublin, uiL Sżplta to a 12 zaangażuje 4 referentów
technicznych z ukończoną śred 
nią szkolą budowiaiią, ew entual UNIEW AŻNIAM ssagulbóone dwie
rozpaznawozią
w ydane
nie mechaniczną, elektryczną luli k an ty
praea gminę Eraeosiiny n a nasswihandlową.
dko Fabian W acław —' F ab ia n '
Zgłaszać się z dokumentami.
1varunkM do omówienia u*, ndei Aama, zomieetkaili W ólka Łeńou- j
j»-«i
A98, chmoeka, paw. LohUo.
208
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D R O B N E
UNIEW AŻNIAM eaguibianą kann
■kartę, w ydaną przca Zajrząd gmi
n y Niedrzwica. D uża n a nazw isko
K rakow iak Kazimierz, zam ieszka
ły Niedrzwica Duża, paw. Lublin,
207

UNIEW AŻNIAM z a g u b e n ą k a r

tę rejestracy jn ą RK U Zam ość na
nazw isko M uda Bolesław, zamieaz
kały w SkierbćeeBowie.
218
za g u b iłem : w ojskow ą k a rtę re

jestnacyjną Dolecki WładysLaw,
SKRADZIONO m i dowód osobisty zam ieszkały w Fieelechowie Padu
216
J a n Kaw alski, zaanaeszlkały w Wie ohawym sta r. K raśnik.
azozebnicy, g.n. Uinzędów.
217 UN1ĘWAŻNIAM zagubioną kann
k artę, w ydaną przez Zarząd gm i
UNIEW AŻNIAM zagubioną ksią ny Bychaw a n a nazw L ko K usłnuk
żecżkę
roafieoentówą,
w ydaną J bą zamieszlcały w ieś Grodzany
praaz p łatn ik a K-dy M iasta Dubli gm. Bychawa214
n a za nr. C. 8350 rock. P ars.
0228 n a naawidko SfcarEzogo Sler- UNIEW AŻNIAM zagubioną kenn
żaatóa Wałeeińskaego Bicileshawa, kaa^tę, w ydaną przez Zamość, o■zamieszkałego Narubowiaaa 14-1. iraiB wymeldowanie z a m ie sz k a n a
222 z K rzyża Wielkopottekiego na. nar
zwisko Cios Monia.
219
UNIEW AŻNIAM zagubiony do
wód osobisty, odroczenie w ojsko
w e beratermimiowe, w ydane przez
OSTRZEŻENIE
RKU Glietoi Dubelaki n a nazwisko
Naidejszym zaw iadam iam y, że
K uc Bolesław, gm. W ola Were- ob. Dykaa Stanlnaław' nie m a p ra
szozyńsko.
213 w a do przyjm ow ania ogłoszeń i
inkasow ania naileżnaści dla W y
UNIEWAŻNIAM skradzioną k a r daw nictw * „ERO" Ogólno-Po’akl«
■tę demobilizacyną, w ydaną przez go IntfcBtnatora Piraemyaaowo-Han
RK U Koszalin i aaSwieudczanią dlowego w Lodzi
wydane przez Szpital Okręgowy
Jednoctoeónie w awiątaku ■ zagir
<w Poranendu n a nazw isko Ząbek nięciem wspomnianego prosimy,
Czesław, zam łeszkoly wieś T u rk a aby osoby od k tó ry ch ob .P y k a j
gm. W ó lk a
212 p rzy jął ogłoszenia (dotychczas
nicereaUaowane); zgłosiły się w
UNIEW AŻNIAM
łegiiitymację ■raz z kopiam i deklareuoji „IR C "
sł.lketoą nr. 4/1 p., w ydaną przez dnia 16 łulb 17 bm.od godziny 16
kancelarię szkoły p. W. Arciszo- do 18 w H bteta Podani a, Dublin,
w ej w Dublinie n a nazwialeo Bear ui. I-saej ArnaM WJP. 5, p ek ó j nr.
ty HarodySkiwjl ucBsrmdcy kł. I. ■14, n r p.
L. p. zamieeszCcała L ubartow ska Admtóstiwctja Wydawoicsa. „IR O “
3177.
2U
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