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przy umachj
Prezydent Bierut czeka w kolejce
największym spokoju i porządku. Przed
lokalami Komisji Obwodowych tworzą
się w dabtaym ciągu długie azeregi czeka
jących ciefpMwie na swoją hok>jkę. W
licznych w»«J*corwo*c*i*oh W M kopoU ki i
Ziemi Labw M *j gotow ało do godz. 14
®0 P*oą., a w « M u wypadkach pełne UMł
■proc. Wsaędnie panuje spokój i powaga
W ntM m M r Krasowieć do godz. 8.34) oditnao 100 proc. gtoaów, w Goreowie ukońceono gktsowwfwe o gttde. 9-łej rano.

Warszawa

Z

o s t a t n ie U l

chwili
N« grobie

Paderewskiego

NOWY JORK. W piątii rusznicę zgonu
Ignacego Paderewskiego, pochowanego
WARSZAWA, *0.«. ffel. w!.)- W W ar Warszawie głosowało ponad 60 proc. lud
na omentawu Bohaterów Artiogton w W a
szawie od ww«go rana hwlność tłumnie ności na 360 ty*. uprawnionych do gło
isy^^gonie, minister pełnomocny dr Sleaowania.
apiaasy do lukałi Ob. Komiwji Głosowania
fm) LHaurr w towaroyatwie członków am
Lodowego. Ju t od godi. 6.90 formowały
O godz. 16-ej liczba głosujących wzro
baaady R. P. złoty* wieniec na jego grosię pitfWMe kolejki. O godz. 7*ej rano w sła do 70 proc. Największą frekwencję
lokalu Komisji Obwodowej pr-zy ul. Mo zanotowano na przedmieściu Targówek i
kotowskiej 12 oddał swój gk>s Pre»ydor>t Powiśle, gdzie glosowało od 80— 86 proc.
KRN ob. Bołesław Bierut. Mtono woceanej uprawnionych. Do godz. 16-ej oddnło swe
M a k ło p o ty
pory, kolejka było dość długa, tak że Pre głosy 76 proc. uprawnionych. ,
WASZYNGTON, Pł-eaydent Tnunan za
ayderot był zmuszony czekać około 25 m i
64
M ył
nut. O pod*. 11-ej w lokata Kom. Obwo
I jÓDŻ, 30:6. (Tel. wł.). W Lodai tln cen, iwł>wałówej przez Kongres Stanów
dowej przy ul. Bednarskiej złożył głos
godz. 1-8-crj Htwłerttoono 60 — 66 prwc /jednooeenych. Prewydent wezwał KonPremier Oaófrka - Morawski. Premier
POZNAŃ, 30.6. (Tel. wł.). Do goda.
dofigres do aiearwłotoanflgo rloiesdn nowego
przybył wraz z małżonką pieszo i stanął 14-tej w Poznaniu głosowało 70 proc. u- głOKnjąnyoh. W jednym z obwodów
godz.
IO-tej
głosowało
MO
proc.,
w
in[>. Oijłik4u, któły by uinoMiw# rządowi
jako 61-s«y w kołejee. Do godz. 12-ej wprawnionych. Głosowanie odbywa się w
nym zakoitcarmo głosowanie o god*. awiąoie r*i?aarfodaiałnośei >* shtbrkzucję
13-ej. W daUzyon citągu faekwetteja jent (tospodałsfcwn' narodowego. fPAP)
ogromna. v
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Poznań

p o w ró cą

Ł

Przed komisjami Iwoiaą aię długie kor|
łojki 'ud.i oczekujących nieraz po 46
min. Nie zantntownno ani jednego wy'

Witlełfizyeiee
do krótn

do Ojczyzny padku.
Niezrozumiałe stanowisko
wieeprem . Mikuła jeżyka

niu

z

rodziną

ziwTÓcić się

«lo rząd j

JKMości W ielkiej Brytanii o wydanie
zwłok gen. Sikorskiego celem uroczyste
go
sprowadzenia ich do kraju 1 pocho
WARSZAWA. (AP1). Na piątkowym po
aird/enhi Rady Ministrów aostał złożony wania v ziemi ojc/.y.vtej“.
wniosek treści następującej:
Wniosek został uchwalony przez Radę

Głosowanie odbywa się w całkowitym
LONDYN. Premier greoki Tsaldaris ma
»pok()ju.
przybyć w nteclsłelę do Paryża, Premieprzeprowadzić n ram ow y z m intołnati
spraw zagranicznych W iel. Czwórki. Na
Stąpnie Tsaldarm —■
* jak sam oświadczył
KATOWICE, 30.6.. (Tel. wł.). W Kato
uda
do Londynu, gdzie pragnie
wicach do god/. 12-ej głosowało ju i po »poika4 się s królem greckim Jer»y<n«
nad 66 proc. uprawnionych. Opganiizncju pr/.ehywflj*cyłn w W ielkiej Brytanii.
głosowania idealna. Wszędzie dnie kolej
ki. W mieście pasmje spokój i porządek.

Katowice

„Niżej podpisani ministrowie Rządu Ministrów jednogłośnie ptzy jednym
llednuści Narodowej ealonkowic Stronni wstrzymującym się od głosu wicepremie
ctw,•! Demokratycznego minister Spraw rze Mikołajczyku.
-oOoZagranicznych Wincemly Rzymowski, mi

(DaJsay ciąg na str. 2-ej)
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PARYŻ. WlceijiJ-emior jiiigoaic*wiań»)ri Hd

nister Komunikacji Jan Rabanowski i wi
jward Kardel, preeibywająoy w Pa>ryAu ja
ceminister Sprawiedliwości Leon Cliajn
IX>ND\N. Brytyjskie wojska i policja do na czele światowej organizacji 4ydowsk‘ej sko azef delegacji ju"oelwwi::Askdej, pnw<lfanoseą o przyjęcie następującej uchwały:
Satawit na konferencji j>raflowBj punlit wi„W związku z przypadającą w lipcu konały szeregu aresztowań wóród człon „ldizraehl".
ków komitetu wykonawczego Agencji Ży
Brytyjski
komunikat
oficjłUny
»bwieraza,
Sdzenia
JuHoehiwU na aprawę Triwftu. Orocznicą tragicznej śmierci wielkiego Podowskiej. Wśród aresztowanych znajduje że wojska biytyjakie zajęty genach
wwiadczyt on, le rokowania w t«y ;«pr«(w^
laka ś. p. gen. Władysława Sikorskiego, i Sję urzędujący prezes Agencji żydowskiej, |cjj żydowskiej.
weezły ostatnio w f«aę, kittwej ade modM
Rada Ministrów uchwala: po porozumie- I rabbi Jehuda Fishman, Słoi on również
Wysohi komisarz PaJestyny, sir Allan jmminąć miiczeniecn. Naród juurootowtaAaHl
--- ------ OQO-------Cunnigham wydał proklemację radiową,
był przekmisTiy, te po ostartmiej wojnie w
oświadczającą, że zajęcie biur Agencji Ky
dążeniu
do likwidacji zaBadniooyeh ele)>i«n
dowskiej okazało się konieczne ze względu
na posiadane dowody, iż odgrywała ona tów agiesjl „oai“ Jugosławia odeyaka tapoważną rolę w organizowaniu i kierowa sytorium oderwane gwattetu po pit^nwaaoł
niu aktów terroru przeciwko rządowi.
wojnie światowej, a następnie o«Ma«e na
Po nadscwycaajnym posieilzeNOWY JORK. Ostatnio ko*nunik%ty me- m i n u ^ t u p l e r w a z e j bo^ by atomowej ;,a nłuLONDYN.
komRat w y k o n a w c^ X 8' ^ j i ' ' 7 y,low_ psatwf na.)>*d£e<5w hk^rowaWoh i wło«.
teorologicone wakaaują, że or«Bniaatorom PacyMIni. Bomba m a być prasetraneporto-, ahiej w Londynie ojrłosSł komunikat nro kch.
ITsiławarria aatwtwionia
wprawy
. ...
.
akiej w Londynie ogłosił komunikat pro
cheperymentów ■ bombami atomowymi «- wana w oartatniej, cbwUi
na pokładzie bu- tw tu j^ y praeciwko akcji brytyjskiej w i^THeotu na » ’tadę Jufrojławii opiatają
da alf być moAe dotrzymać ustalonego ter- perfortecy latającej z wyspy Kwajalein
,
Paleatynia. Akcja ta okroKona je«t w ko wldocanie na nicanajon>oóci obeona*o sta^
p„ „ . tako
. TriWM, ,
znMd»w . , « » »
^ ^
miejeca eksperymentu. Jakkołwiek na wy dowi żydowskiemu. (PAP).
|
________________
spie przebywa obeende 5 — 6.000 ludzi,
bombę atomową widfciało tylko 6 o«ó’o. Są
to ucjzeni i inżynierowie pr»ybyli ze Stanów
0jadmoozonyoh wraz z bombą. Ponoszą, oni i
wyłączną. o<lpowie<feialno^ć zn bombę, do- ,
póki pozostaje crna na w ^ n n ^ e j wy- j Ministrowie spraw zagranicznych w/no kompromisowych ze strony francuskiego
IJ e r r fJ o k to r J a e g e r
i M4,lttłlawiali «gię
“»■
* sprawi( us,ale.
* * . ministra s>prt»w zagranicznych Bidauił.
kładzie «uperf«ortecy latającej bombardier, iw
^H
1)a<]
Nie przewiduje sit; ładnych zasadniA n g lik z „ K o d a k ie m “
który dokona MtcBUtAi, Praaa amerykajftsłka ni a terminu konlereitcji poikojo.wef, jako «v.y«h różnic zdań w sprawie trak tul u z
D z i ś w v d a i e m v n a k a r t k i “ iW di,to®9n
v
rewelacje, t t minister spraw zagranicanych USA Finlandią, w której to sprawie zaintere
oparto raeto
uesonych na Itymea StalcgM na możliwie s/yliką de- sowane sa bezpośrednio tylko 2 wi*'}V
»V /
„ N m “ - lu b s t r z a ły
p y * 1 *»**'■■
'• • ^ ^ • Ic y r ię w t«j uprawie. mocarstwa - - /wis)iek Rinlzie*’V
u ...o,i
itt^oicwij n łiją JtO-1 Koła polityczne zbliżone do konferrn- ka Brytania (PAP)
O p U Ji
»atO(WA«i 500 m it Ofiiaiów.
. . -i
-s 4cji a^odsiewują »ię nowych propozycji
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Lublin dzień fllosawania

Zycie na święcie szerokim poczyna się
potmsze stabilizować — łypie, kKtre by
wa silniejszo niekiedy od nslłowaó nie
których męiów .stanu, aby je zaeien:
Organizacja g-toeowania ludowego sta
i skomplikować.
la na bardzo wyacflcim poziomie, o czym
Coruz więcej statków aolodnwauych kaiWy mógł się przekonać. Jn i nam wid-ilc

glcwuj^cy powinien sam oddać kopert j
odpowiedziała uraAona: ,Przecież to chytba
wszjwttoo jedno. Zreaztą dziecko musi zaw 
sze słuchać mottti i dlatego ja oddaję k o 
pertę za m oją Marytrtę". Po poueaeniu pan
ritminSl orężem, e*y ;nuunieją, jw jW ym lokalu, gfd/.ie apmwołzwio ltaty i oddawano na M arysia w ręczyła przowodnłoBentu odl#okojowym lewarem przemierza szlaki głosy, oeynlł wrażani# dodatnie. OsyatoM, <tóebrie swoją kopertę.

Waorswa organizacja

Ściany przystrojone w ałełoń i wnMemflty
narodowo, eatctycane portrety, wszystko
to ha.rononinowało z podniosłym i uroczy
stym
momentem
naprawdę
od
Jat
wolnego i nieskrępowanego wypowie
dzenia się opłnH publicznej w glosowaniu
powszechnym i tajnym. Glosowanie odby
Jest rweifą ja*ną i zrozumiała, żc wało aię w zupełnym poraądku. Spokój ni
Świat po tak okrutnym wstrząsie, wy gdzie nie był zakłócony.
wracającym wazystkie wiekami uświęcone
Uderzała woeydeie niecawykle spręaysta
poglądy, ale od razu wróci do równowa praca KoanisyJ. Nigdeie nie było zatoru,
gi, że na to potrzeba zapewne wielu łat. niepoipoaumie*. Wysaukiwanie naawiak w
Nie od rimi ciemne Kiły, które wywołały listach imieiMiynlh odbywało Mę wyjłłhowo

wodne mórz 1 oewmów, coraz więcej
zwykłych, pasażerskich wagonów krąży
pn torach kolejowych antszcMoncj Kuropy, wzrastają s«ybko liczby, Ilustrujące
luii^lzynarodowy wymianę towarowa, ro
śnie liczba puiłpfaywnnych traktatów han
iHowyęh.

wojnę, pogodzą się z faktem przegranej,
nie od rami skapiłulnją. Przykłnd Me
mice mówi nam wyrnónłc, że dwuletnia
ftknpacyjna, lagodcoua zrewzlą pracz nie
których, aż nadto wyrozumiałych oplekm<m, szkolą, nie zdolna jest u l e c z y ć
narodu s ąmzywar, nabytych na przetrze
ni z gór u tysiąca lat, pełnej okrucieństw
i drapieżności historii. Podobni* zapew
ne niewdzięczna j««t edukacja Japonii
której mimo amerykańiłkleh patroli na
ulicach Tokio, precwodai w itaiuym flŃ
gu adetroniwiwany „bóg” — Mikado
Jednak te wszystkie sygooty ł odgłosy
mówiące nam wyraźnie, łe ludukoflc od
czuwa jeszcze M « W « nkutki minione
go huraganu. Móry ««** najoroiej doi

sprawnie i aayhko. Głooująey, w mtmoarer*e abnohktuej dyskrecji udawał! się za za
słony, gdzie ptmp atole wypełniali karty, Ja*
kie po wtoAentu do topart oddawali w ręce
prT^wodmca^oormi, który toopetHy taołojno
wnaueał do optoBB^toaw
tumy. Do wielu
lokaM pmywotono
kaleki, <wy
*tare6w, których dognwzcsono do urn poza
kolejką, za pełną aprobatą Innych głosu
jących, którzy wazędaie w pełni wykazy
wali zrozumienie dla obowiązku obywatel
skiego.

W ielka frekw encja

O godzinie 12-ej w południe praedstawiciole „Gamety Ijtfbelfrtriej“ wyruszyli na
knąt naozc ztonti*. *e wiele spraw wyma- obj&ad miasta. Pirawie na wszystkich gtimga josjwze uregulowania i załatwienia, h' ahach, gdmie uraędowały Komisje, powietrzeba maksimum dobrej woli, by ostiite- wały flagi, narodowe,
cmiłe usunąć * powierzchni /> m i zm nr^j
obvvodem np g 1lńam ąeytli się
wojen, które prsy itbeeayeh zdobyr/.tłCH w szkole Vetterów długa kolejka, licząca
toełintcznyełi,
mogą całkowicie '/ni
Bok. 300 osób. £>o godz. 11.45 PONAD 50
szezyć ród lodukt, nłe powinuy zamy
PROC. uprawnionych oddało swe głosy. W
kać nam oczu ua niezbity fakt, że prze
obwodaie nr 10 przy ul. Zamojskiej 12 najcie tęnkRotii ludzka za powrotem do u więtafze nasilenie głosujących było w go
stabilizowanego spokojnego życia powoli dzinach rannych. Do godz. 12-ej przez lo

z<ni»yna jwjreię*«<.

1 sądzić nalepy, *łe w lego rodzaju nie
spokojnych, zwykłe następujących p»
iMirndiwych ppokoch historii, dniach, nul
więkiwe sukcesy odniosą te narody, któ
re uajszybetef potrafią sł< pozbyć woien
nej peyehosp, słana do warsztatów poko
jowej praey, imcaną odbudowywi»ć i two
r«tye.

Obserwując n im f, polskie, T tak kii heroic.Biiym Irudeui ddwlgające się k gru
zów życie, motamy stwierdzić be* prze
sady, czy też cheł|>liws»ści, żeśmy le bez
“oorne prawdy, wi«dxeni uieouiyloyin Instynktetn, pojęli dość weeeAuie, nłty móc
już dsłstaf wykaaać się preed Europą i
świalem, *e nmMowanłe pokoju w ustach
prroeiętMgo, wnżej^ e go w potrzebie wal
c-*yć Polaka, nAe jm t frazesem. O tym u
miłowaniu świadczą nie tylko piękne sło
wa, ale eJągnąee ku odbudowanym por
tom naszego wytbreeża wagony, ładowne
potoktm węgłem, śwtadcoą puszczone w
rueh muuyny naszych fabryk, uprnwione
przez poiaklego sliłopa pola, świadczy
żywiołowy pęd sarroUeh mas ku książce,
ku wiedey, ku młace, świadczy przenika
ją«e wszystkie warstwy narodu pragnie
nie lak najrychlejszego odrobienia tych
z m I l o t zastoju, jakim był okres
wojny.

Wojskowa Komisja głosowania ludowego

raietetta się w Domu żołuior™. Sala, glzis
odbywało się głosowanie, w aupatooścl od

powiadała powadze i waAn >ści cHwiH,
WsBsak w soli tej każdy żołnierz wypowia
dał swoje adonie co do ustroju Polaki.
Cała sate przybrana sztandarami oiałoczerwonyjni, godłami państwowymi i kwia
tami. Na Ścianie zawieszono portrety do
stojników państwowych. Dwa stoły, praf
W taowanee „Jeleń" przy ul. Bychawktórych rxsiedH członkowie Komis# gło
«Me>j znajduje «lę jeden z największych oto- sowania Ludowego, um a dwie k«biny za
wsxł6w w LAdłMnde, obwód nr 37. Praca pewniające tajność glosowania. Or&aiuBa.kiście sprawnie. Lokal głosowania ma osob cja ińcie wojskowa. Ani jednej otswiii wtrą
ne wyjśeie i wejście. Ponad to urządzono canej. żołni-erae przycfeodaią,, ewentualnie
przyjeżdżają. KaAdy odddsteł ma wiwna^całery zasłony, za którymi głosujący wy
czoną godatni, o której głosuje. Aotniwze
pełniają kartki.
wchodzą na salę 1 ustawiają się w kolej
Obwód nr 37 to obwód kolejarzy i eme ce. Każdy z żołnierzy otrzymują kantę do
rytów kolejowych. Zgłoszono tu 30 osób głosowania i wchodzi z nią do kabiny, przy
chorych. Komisja we własnym ziikresie po pcm*naj%ctg' kabinę telefomtesną, pi<sybr v
starała się o samochód i zwozi chorych do ną artystycznie emblennatand, w*wnątc«
Stonowania. Właśnie przywieziono chorego której znajduje się pnlpH,
tkHM UU
emeryta kolejowego, Pawła Moszczyński®-. a u góry lampa. Kabiny są. snetMMe za
go. Podpierając się laską, podtrzymywany mykane. kołnierz aontaje sam J t mmttm su
przez żonę, spełnił staruszsik swój obowią mieniem. Wypełnia kortf, wyohodoi i wrę
zek obywatelski. Po odwiezieniu ob. Mosz cza kopertę przewodniosącannu Komis ii
czyńskiego samochód pojechał po drugł płk. Jekłowi, który w jego obaonońct wrzuca
chorą — ob. Katarzynę Sowę z uł. Pochyłej kopertę wraz z kartą do urny. Pułkownik
jednocześnie odznacza nazwisko głosujące
nr 7.
go
Po wrzuoeniu karty do u*ny, aołniera
W obwodzie nr 20 przy PI. Bychawskim
wychodzi z sali drugimi drswaami.
do godz. 13-ej głosowało 60 proc. Najwięk
Przer cały dzień głosowonia słuilbę wwwsze nasilenie było w godzinach rannych
nętrzną pełnią oficerowie Donui Żołnierza,
i tu taikże zgłoszono chorych. Prze
dbając o sprownońć i poraądek glosowania.
wodniczący postarał się o samochód
Ci żołnierze, głosujący w dniu wca»który przywiómł te osoby do głosowania. W
obwodzie nr 24 Komisja we własnym za raJsejTn, są pierwazyml Polakami w mun
kresie przywiozła i odwiozła 50 osób cho durach wojskowych, których docuszczona
'
rych lub ctarców ze Schroniska. Jednego !*o urn.

Chorzy glosują

z chorych musiano przynieść na stołku, po
nieważ nie mógł się inaczej poruszać. M.
In. głosował 85-letni artysta, ob. Górski,
mieszkający obecnie w schronisku. W ob
G o d z in a 2 2
wodzie tym do godz. 13-ej głosowało ponad
Lublin miasto 85%, Lublin powiat 75%,
70 proc.
J-łmbiaszów 90%, Tomaazów 75%, Łuków
70 proc. Zamość 80 proc. Chehn miasto
33 proc. Chełm powiat 70 proc. Krasny
I¥3ew
l«l©
a»i
kal tej Komisji przesunęło się 65 proc.,
staw pow. i miaalo 80 proc. — 100 proc.
W obwodfcle nr 19 przy ul. 1-go Maja Biłgoraj 70 proc. Lubartów 85 proc. Sie
uprawnionych. W obwodzie nr 5 przy ul.
Okopowej nr 8, frekwencja bardzo dobra. lic.2iba głosujących do południa dosięgła dlce 85 proc., pow. Siedlce 70 proc., Pu.
)nv.y 85 proc., Kraśnik 70 proc., 3:ała 60
in. głosowało tam 6-ciu niewi proc., Radzyń 80 proc., Włodawa 90 proc.
Do południa głosowało ponad 1.500 osób. 75 proc.
Przed lokalem Komisji nr 31 przy ul. Bro- domych ze schroniska, których przyprowanowickiej nr 3 długi ogonek ponad 200 o- ;d7i!a siostra PCK. Niewidomi wchodzi'.i ko
sób. Do godz. 12-ej głosowało ponad 50 lojno wraz z opiekunką za zasłonę, gdzi
S a s 9i i e p ® w « s p
proc. uprawnionych. Przy ul. Łęczyńskiej sio&tra wypełniała kartę wyborczą według
47 w obwodzie nr 30 już od 7-ej rano była ich życzenia...
Pow. Tomaszów w gminie Tannoszyn
i Uchnów oddano 72 proc. głcsaó’^ w dal
ogromna fregowencja. Do południa głoso
szym głosowaniu przoezkodesiły bandy uwało 70 proc. W obwodzie nr 29 na tej sa
kraińakis.
mej ulicy ponad 50 proc. oddało swe glo
W szpitalu Szarytek przy ul. Staszica
ny. Na ul. żetaonej w obwodzie nr 30 prze
wodniczący Komisji informuje, że sądzą: z preowodniczący 1 2 członków Komisji z
dotychoaoaoiwej frekwencji wszyscy u- obwodu nr 18, na terenie którego anajduja
prawmiemi do głosowania zgłoszą się przed się szpital, udało się z urną do sal, aby
przyjąć głosy od chorych. U Szarytek glo
godz, 20-tą.
sowało 316 osób. Członkowie Komisji obesz M
li najpierw wszystkie sale szpitalne rozda-1
Podziemiu nie udało się zakł<Wź
jąe chorym koperty z kartami; następnie! pokoju. Do wieczora nołuje się tylko dwa
Stara kobieta po otrzymaniu koperty przewodniczmy sabioitił koperty podchodząc
incydenty: w gminie Słodków (pow. Kranie wie, gdzie się ma z nią udać. Przewod
po kotei do ka*dego łóżka.
*nik) bandyci napadli na lokal Komisji
niczący objaśnia: „Niech pani wejdzie aa
(Iłosowania. W obronie Kowisji padł je
zasłonę, żeby nikt nie widział, co pani piden fwikncjonariuisz MO.
6**.
Na lokal Romfaji gm. Goici radów (pow.
Dzień wcaorajsay był przełosnow. i
W obwodade nr 38 do godz. 12-ej głoso
Kraśnik^ nasMrały z dwuch slrom bandy,
dniem
w
historii
Wojska
Polskiego.
W
dniu
wało ponad 60 proc. uprawnionych. Starttza niewiasta z códką w; łniły karty 1 jtym bowiem po rt z pierwazy żołnierze, o- zostały jedmak odparte.
mabka po włożeniu Ich do kopert wręczy- Jficerowie l podoficerowie wzięh udział w
la przewodniczące-mn. Na uwagę, ie każdy głosowaniu.
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W szpif^in

Szarytek

-lab strzały

Dyskrecja i porządek

Zntnierze przy

mamto

pekrz^wdzeiii

NinteducnMi z nas wydaje »ię, 4c świat rykoński, wypro^ukewany kosslem wleła (przyszłej Europie na lepszych i trwał
. ^
nie NMMde I nie docenia nowych wy-1m U h*6w dolarów, «dk>lny Jwt pnrównać srych, niż minione, zbudowanych podsta | RZYM. Na parkowym posiedze
ftNMw, JeSaak wjwtnrczy p o m ó w i szi‘»e- j»h[ i obrazem pnwfltającej dosłownie z wach. nłe ostatnie wliummy zająć micj-lstyluanty włoskiej premier de Gasperi za
tego sprawę, protestował przeciwko uchwałę mim«
rec x przybywa jarym i do obróconej w nioo4H do nowego, bnjnego życia złołicy see. Zdając sobie jednak t
również
wianiśiny
pamiętać,
że te suk strów spraw zagranicznych w Paryżu,
gm«y Wapsaawy ciMbv»zicincauii, aby wy- umijcaousgo kraju, ■ urncbaiuianlcin nacesy
w
pełnJ
bodniemy
mogli
wykorzy przyznającej Francji okręgi fronionio
dohyć od nich słowa rzetelnego podziwu poły ronwahmyefa, poabawłonyck maszyn
Briga i Tenga. Premier słtre^łił tę de
I ucnttnla. I zapytanie, dlaeacgo lak mało fabryk, z wy«łtfclcm chłopa polskiego, z stać I wygrać, e He panować będeie w^ród
cyzję jako niesprawiedliwą 1 ołm adczył,
dajemy znać a wkfo, dlaczego lak mało brrtbn a p rM * jk ci^gN**|« przy pomo- noa ronurana jedność, zgodność, dotyczą
że została ona powzięła bez zasięgnięcia
ca
najwwinirjsffych
zagadnień
naszego
nn pniMn rekliMnujemy te nasze nl*o«ie, «y własnych młrSni po pola bronę?
opinii rzn.du włoskiego. Podkreślił on
Te w toM e mmmej I ip n w y , troski dni życia. W yniki Głosowania Ludowego wy
trwające na nrfcutłcłi, n przecie zażarte.
trwająci
jjirzy
tym, że Wiochy weszły na drogę
łsjpłłwc, pełne im itłowania zicuti — jminionych, stnnnwfat no»« twardy wkfad kaśą, że Noród fhec pó,|ść tą drogn
pójdziemy
nią,
*Ł
ort^gnitm
y
n^sz
cel
—
przyjaźni
z Francją i m•.‘irtfes*o-w«»jr swą
do dzi -ća pokojn, one lo mówla o niespn
nki
najhardsiej
sensacyjny
film
an«riylftj
(dlc
uorodu,
a*
gwarancją,
śe
w
bogatą,
pofę£ną
I
sprawiedliwa
Polskę,
dobrą
wolę
(PAP)
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w m eczu mistrzowskim
KKS „Sygn ał11- KS MLewart“ 2 :® (2 : 0)
(Składy drużyn:
KKS „Sygnał": Oblicki — Piotrowski,
Karczewski — Ciesielski, Łyczka, Nawroc
ki — Ohoiniak, KaHta, Fiok, Popiołek,
KB „Łcwnurt“ (Lubartów): FUipowioa—
fcattirnwld) Gryfriewdcz — Burka, Sapomar
SU, Saftonar II — BeJcarz, Zdun, Saponar
I, Lieek, Guz.

W sobotę na boisku przy ul. Okopowej
odbył się mecz piekarski z cyklu o mistrzo
stwo' ,,A " klasy Lubelskiego O know ego
Zwiąaku Piłki Nożnej. Mecz ten wzbudził
duże zainteresowanie, gdyż drużyna lu
bartowska w drugiej turze rozgrywek azła
od zwycięstwa do awycięatwa, pokonując
na własnym boisku najlepsze drużyny lUbetekie. „Sygnał" po odmłonteenlu swego
oktanbu był również groźnym przacAwimikaero.
Ora była ładna, tempo szybkie, poaiom
techniczny obu drużyn dobry. Drużyna „Lc
wartu" wyrównana we wszystkich liniach,
tak, że trudno kogoś wyróżnić, natomaiasrt
w zespole kolejarzy pierwsze skrzypce
grało trio obronne z bramkarzem Oblickim na czele. Wyróżnił się także łewoekrzydłowy Łagoda i inteligentnie- kieru
jący atakiem Fiok. Warto też zwrócić uwagę na młodego Kalitę, który rokuje du
że nadzieje, ma dobre opanowanie piłki
i Śmiałość wkraczania w akcję.
GRA: w pierwszej połowie drużyna ko
lejarzy ma boisko pod wiatr, tak, że gra
toczy się ze zmienną, przewagą. W piątej
minucie silny atak Sygnału kończy się „ię-ką“ jednego z obrońców „Lewartu". Sędzia dyktuje rzut karny i Fiok ostrym
atTznłem zdobywa prowadzenie. Lewart
usiłuje wyrównać, lecz aikcje jego ataku
łarmą się na dobrse dysponowanej obro-
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R osn ą s z e r e g i
pięściarzy lubelskich
Okręgowy Związek Bokserski zarejestro
wał obecnie 3 kluby pięSolanpkie WKS Lu
blinianina, KS MO Partyzant, KS „Spałem"
W najbliższej przyszłości nastąpi zgłoszę
nie jesBcze dwu klubów — KS „Syg
nał" i KS LflB.
W związku ze wzrastającą liczbą zawo
dników czynnie uprawiających aport pię
ściarski, zapowiedziany
został turniej
„pierwszego kroku bokserskiego" już na
wraesień b. r. Turniej ten będzie równo
cześnie otwarciem sezonu pięściarskie -<

nie kolejarzy, lub też piłki, niezbyt zreeetą bustronnych ataków, które jednak zmiany
groźne, grzęzną w rękach ObUclaego. W w wyniku nie przynoszą. Pod koniec spot
17 i 24 minucie Fiok ma jeszcze okazję kania tempo trochę słabnie. Wynik jest
do podwyższenia wyniku, lecz w obu wy naogół sprawiedliwy, choć trzeba przyz
padkach pnestrzełiwuje. Dopiero w 32-ej nać tak jedna jak i druga drużyna w ak
minucie gry Łagoda po przejńciu obrońcy cjach podbramkowych miały dużo seczęLewarta pięknym strzałem nie do obrony ńcia. Sędzia ob. Michalewskd przeprowa
w lewy górny róg uzyskuje bramkę. Lu- dził spotkanie dobrze.
bartowiacy trochę się peszą i raszrta minut
W przedmeczu rezerwa „Lewarfcu" poko
do przemy upływa pod znakiem przewa nała rezerwę „Sygnału" 7:3,
gi drużyny lubelskiej. Jak dotąd wynik
------ ©Oo
zapowiada się wysoki, tymbardziej, że po
przerwie kolejarze grają z wiatrom. Oka
zuje się, że zespół lubartowski potrafi być
groźny. Akcje jego ataku nabierają płyn
ności i piłka coraz częAciej znajduje się
Jak nam komunikuje pełnomocnik Zw. Klubów Robotniczych w sprzęt sportowy
pod bramką ObUckiego. W 19 minucie po Robotniczego Stowarzyszeń Sportowych oraz współudział w międzynarodowym
przerwie bramkarz „Sygnału" wspaniałą już w niedługim czasie zostanie zorgani robotniczym ruchu sportowym. Do Robot
robinsona/dą, godną tradycji najlepszych zowany w Lublinie Robotniczy Sportowy niczego Sportowego Komitetu Okręgowe
polskich bramkarzy, broni zdawało by się Komitet Okręgowy. Zadaniem Zw. Robot go wejdą wsiystkie Kluby Sportowe, «beznadziejny strzał napoetnika Lewartu, niczego Stowarzyszeń Sportowych jest parte o organizację młodzieży TUR, Zw.
zyskując sobie długotrwałe oklaski widow rozpowszechnianie
kuHury
fizycznej W alki Młodych (Zrywy) oraz poszczegól
ni. Reszta meczu upływa pod makiem o- wSród klasy pracującej, zaopatrywanie
ne Związki Zawodowe zcentralizowano w
-0O 0 Komisji Związków Zawodowych, a więc

Sport robotniczy

n» Lubelszczyzn 1rozszerza wic*

Pięściarze lubelscy

Kolejowe Khiby Sportowe przy 7.w. Za w.
Kolejarzy, Pocztowe Kluby Sportowe
przy Zw. Zaw. Pracowników Poczt i ToW czoraj wieczorem wyjechała do War z kursu zabiorą się s/.czerze do pracy nad legr. i in. W woj. lubelskim w Związku
szawy ekipa bokserów lubelskich w na podniesieniem poziomu pięścinrstwa w o- Robotniczym Stow. Sportowych irie*/.*
się prawdopodobnie ok. 20 klubów.
stępującym składzie: Baran Mieczysław, kręgu lubelskim.
Siemion Bolesław, Ogonek Jerzy, W łodar
-oOoczyk Józef, Słowik Jerzy. Wszyscy oni
sn. czynnymi zawodnikami, wysłanymi
przez Lubelski OZB na bokserski kurs
instruktorski, urządzony przez Państwo
jWy Urząd Wychowania Fizycznego i 1»W
panów. Jako ogólny dorobek zapisano wy
|w Warszawie. Mamy nadzieję, że pod oniki, którymi nie mo*e poszczycić się żad
|kien,
znanego Irenera olimpijskiego
na inna gałąź sportu lubelrtdftgo, a u> w
jSztama bokserzy lubelscy nabiorą kondycji, poprawią swą technikę, a po powrocie
piłce siatkowej pań 4-te i siatkowej pnPiłka ręczna, która stoi w Lublinie na ! nów, te* 4-te miejsce w Polsce w kflasyfl
najwyższym poziomie, na stosunki polskie, kacji indywidualnej graoze lubelscy obsaże wszystkich gałęzi sportu, obecnie zu dztlt 2 i 4-te miejsca.
99
pełnie nie daje o sobie znaku życia.
I co dalej? — od lutego b. r ptt*a ręcz
Odbył się w Zamościu mecz piłki nożnej ustalającego wynkk spotkania stosunkiem
W jesieni 45 r. ora* w zimie 46 r. odby
na w Lublinie przestała Istnieć, nic się n e
pomiędzy drużynami chełmskiego Kolejowe bramek 3:1.
wały się mistrzostwa okręgu przy bardzo
organizuje, OŁPR jak słychać podobno ergo Klubu Sportowego Ruch" 1 zamoj^deBramki dla „Ruobu" Orawcayk 2, Sta licznym udziale klubów. W zimie zorgani
wet niema zebrań, kluby nic nie robią, n
go Klubu Sportowego „Sparta" .
siuk 1, dla „Sparty" hoiK-rowy punkt mlo- zowano b. udanie Mistrzostwa Polski w
ruchliwszy dawniej klub A5S>S po znwoi ■
Do przerwy gra żywa, piw adzoiui w był Naworol. Sędziował dobrse F. Kitka.
siatkówce pań, późnioj — w koszykówce
zarządu, nie tylko nie przyczynia a*ę *»•aybkkm tempie. Częste wypady ataków o-«O0propagandy piłki ręcznej, ale wręcz o«lbyrtwti drużyn aą likwidowane przez obro J u i za tydzień
w rotnie.
nę. W 20-ej minucac ,,Rueh" zdobywa pro
Nie wiadomo czego się doszukiwać u
wadzenie silnym strzałem, lokującym piłhidzi stojących na czele OZPR i klubów
k$ z rautu wolnego tuż pod popraeczką.
lubelskich, posiadających sekcje pitki rę *
Po stracie pierwszej bramki „Sparta" dą
nej, nieudolności? bo chyba nie złej woli.
% do wyrównania, narzucając cara* szyb
1 Staraniem KS MO Partyzant zostanie karską. Na trasę »a zawodnikami wysia
W jakich warunkach rozwija się obec
sze tempo gry, jednak bez rezultatu. Atak
urządzony bieg kolarski na dystansie 50 na zostanie karetka sanitarna z lekarzem nie piłka ręczna nalepiaj *wte«V»y taki
„Ruchu" nis wyzyskuje kilku dogodnych
km., który się odbędzie na trasie Lub i pielęgniarką. Zawodnicy niestowarzysze wypadek: na boisko „Domu fcołnierza" przy
dla siebie sytuacji podbramkowych. Dopielin — Markuszów — Lublin. Wyścig ro ni proszeni są o zgłaszanie swego ucze- chodaą zawodnicy trenować, lec* nie są
i® w 38-ej minucie „Ruch" z rzutu wolne
zegrany zostanie w dwóch konkurencjach stniolwa w sekretariacie. KS MO Party t.A nie wpuszczeni, gdyż zaraąd W t*n n>e
go bespoGredniego zdobywa drugą bram
— indywidualnej i drużynowej. Do kon zant przy ul. Picrackiego nr 3. Inform a załatwił formalności a kierownictwo ,yDokę. Po przerwie zaznacza się wyraźna prze
kurencji drużynowej nialcż.y zgłaszać po cji szczegółowych udziela por. Padyński, mu żołnierza", stojąc na stanów*.^#w «
waga drużyny „Ruchu", jednak bez rezulta
klub winien wpieiw dopełnić lotnMtaofcd.
trzech zawodników. Toza '.ym organiza nr lei. 10-13 albo 32-52.
tów. dzięki przytomnej obronie bramkarza
nie pozwolił korzyrtać ■ bo*ka. SSawrodni'•'»-H-j trasie i na
ZEBRANIE INFORMACYJNE
„aparty", który wyłapuje wszystkie pitki torzy projektują na
W dniu 2-iin lipca o godz. 10.30, w lo cy rozpoczęli wętfrtSwfc* po hoteiMrti paroy
Masie zamieszania podbramkowego tym dystansie wyścig ..-..odzieży szkolnej.
Start
i
meta
biegu
wyznaczona
jest
p»ved
kalu
KS MO Partyzant, odbędzie się ze- ^gimnazjach, moi* » • którym te ******
grac* „Sparty" dotyka ręką piłki, za co sę•* w ty * 1
M a <tyk*»<je r»ut karny. Celny strzał u- pocztą na Placu Litewskim. Bieg odbę branie informacyjne w sprawie biegu ko- trenować Nic wi*c
warunkach
z
kWknnastu
*1*®'
■h — i pitk* w mgu bramki. „Ruch" pro dzie się dnia 7-go bin. o godz. 9-cj rano. !ars'ue;;o w dniu 7-go lipca, na które Za
nej,
obecnie
jest
czynny
tjłtao
■»*rząd
KS
MO
Partyzant
zaprasza
przed
H ifcl V0. AaibiMin gra drużyny „Sparta" Wszyscy zawodnicy w przeddzień zawo
ry te* nis pi*eprow*d*» te>w4n|f*w.
tedfcatr t*f zdobyctaai honorowego punktu, dów zostaną z b a d a n i przez komisję le stawicieli wszystkich klubów.

Wyjechali do W arszawy

bez
Zawodnicy
Nieudolność
czy zła wola

KKS „Ruch — KS „Sparta“ 3:1 (2:0)

Pierwszy

wyścig kolarski

w Lublinie
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Herr Doktor faeger
9 - ty .
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i/ it m e u t .

(Od własnego korespondenta „Gazety Lub emskie,j“)
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znani? mniej więcej w tym samym du
chu, lo znaczy, bądź udziela odpcw;edzi wymijających, bądź też przy każ
dej sposobności podkreśla bezsilność
urzędu namiestnika Warthęgau zasad
niczo we wszystkich sprawach, doty
czących Polaków. Charakterystycz
nym dla typu zeznań świadka jest
fakt, że na pytanie Greisera, czy Po
lak mógł składać jakiekolwiek pisma
do urzędów niemieckich w języku pol
skim, śwadek udziela odpowiedzi, że
me było przecież żadnego przeoisu,
zahrar;‘aiącego składania jakichkol
wiek podań w języku polskim. Pamię
tająca praktykę owych czasów publi
czność zebrana na sali na __tego ro
dzaju odpowiedź świadka zareagowa
ła żywym poruszeniem i śmiechem.

nakaz wydania takiego właśnie
rządzenia.
— A czy z punktu widzenia nie
mieckiego prawa, pyta prokurator
Sawicki, Greiser jest odpowiedzialny
za swoje okólniki?
Jaeger: ,,Przypuszczam, że lak".
Prok Sawicki: — A za wygłoszona
mowy, czy Greiser jest odpowiedział
a ś
Świadek potwierdza.
Prok. .Sawicki: — A za artykuły
i wstępy do broszur?
Świadek potwierdza.
Na zakończenie rozprawy Jaeger
wyjaśnia, że sprawami kościelnymi i
szkolnymi zajmował się wydział namiestnid-wa, na czele którego stał urzędnik, przysłany przez partię, otrzymujący instrukcje z Berlina. Na
pyfania preairatora świadek przy
znaje, że istniała w ustawodawstwie
niemieckim odpowiedzialność za mo
wy, pism a i artykuły oraz że istniała
możliwość odmowy wykonania r
zu, prowadzącego do zbrodni. Obozy
karne, w pojęciu pr?*łTa
*•»><->
nie były 'nrześten.?tw®nx.

POZNAN. Wszyscy z dużym *am- licja jest ramieniem i egzekutywą
tcres Rwaniem oczekują zezittń byłe władz centralnych, to w reżimie Him
go zastępcy Greisera, Augusta J»e- mlera policja była niemal państwem
gera, który ma być przesłuchiwany w państwie.
przez trybunał w charakterze świad
ka.
Zdejatt kapelusz
August Jaeger — „Regierungsreziprzed Niemcami
dent beim Reichstatthalter" — powo
łany został przez obronę oskarżonego
Na pytanie przewodniczącego co
Greisera. Na zarządzenie przewodni mu jest wiadome o zarządzeniu, na
czącego eskorta wprowadza na salę kazującym usunięcie wszystkich pu
świadka. S Iniego wzrostu, siwy, bar blicznych napisów polskich, — świa
czysty, w . ,dzi pewnym krokiem i dek odpowiada, iż nie przypomina so
lekko skłoniwszy głowę prz«d Trybu bie treści tego zarządzenia, co zaś się
nałem, w pozycji na baczność ocze tyczy zarządzenia o obowiązkowym
kuje pytań. Jaeger ubrany jeit w zie zdejmowaniu kapeluszy przez Pola
lony mundur typu myśliwskiego i w ków na widok Niemca —«świadek wy
wysokie żół - 2 buty z cholewami. Ma jaśnia, iż zarządzenie to uważał za
ż e t a k •••
59 !at, ukończył wydział prawny i fi sadniczo *a bezsensowne. Jeżeli cho
W dalszym c'ągu świadek udziela
lc oficzuy, z zawodu jest sędzią i u- dzi o akcję wysiedleńczą, to — zda
rzędnikiem administracy juym. Jaeger niem ś^irftika — podległ* ona całko odpowiedzi na pytania prokuratorów,
by i członkieni ŃSDAP od dnia 1-go wicie Himmlerowi tako komisarzowi którzy mu przypominają, iż w Dzien
marca 1933 r. Jak wiadomo, przeciw do umocnienia niemczyzny i w tym niku Rozporządzeń namiestnika WarAnglik
ko Jacgeiowi toczy się obecnie docho stanie rzeczy urząd namiestnika War- thegau znajdują się rozporządzenia i
dzenie o zb#odn’e popełnione przezeń thegau w sprawach wysiedleńczych zarządzenia podpisane przez Greise
W kolejce stoi siwa babmeutia, ści
ra lub w jego zastępstwie .przez
w czasie urzędowania jego na terenie był cał' 'wi 'i bez wpływu.
skając
w wyschłych palcach różaniec.
świadka.
Polski.
Na pytanie, czy możliwym jest, a— Któż zatem, pyta prok. Siewier- i Wprawne oko dyżurnego milicjanta
Zgodnie z art. 1C6 KPK przewodni żeby Greiser nic nie wiedział c obo ski, ponosi odpow:edzialność za treść zauważa staruszkę. Zostaje ona grze
czący trybunału uprzedza świadka o zach w Rcdogoszczu i Chełmnie — tych aktów prawnych?
cznie wyproszona z szeregu i podpro
przysługującym mu prawie nre odpo świadek daje wymijającą odpow'edź,
Jaeger — po pewnym wahaniu — wadzona do siołu, gdzie leżą wyło
wiadania na pytania co do okoliczno że on nic o tych obozach nie wiedział. przyznaje, że. ^sr.dniczo ponosi od żone spisy. Jsden z członków Komisji
ści, których ujawnienie mogłoby go Czy natomiast sprawy te były Greise- powiedzialność La osoba, k'ara owo podsuwa babci krzesełko. Nikt z j o 
narazić na odpcwedzialność za prze rówi 2nane — n:e wie.
'stuje, każdy rozu
rozporządzenie podpisała, pośp;esznie nujących nia /
stępstwo.
Zapyfywsny w toku przesłuchiwa jednak dodaje, iż mógł zajść wypa mie, ze przywilej ten należy się oso
Świadek wyjaśnia, iż poznał Grei nia przez' Qr£łśfe'M 'śv,v;Adek składa ze- dek, że np. ? Berlina mógł przyjść bie tak podeszłego wieku, która przy
szła wypełnić obowiązek obywatelski.
sera z końcem 1939 r., kiedy został
Gdy nazwisko staruszki zostało już
przydzielony dar szefostwa admlńistra
odszukane, milicjant ujmuje starusz
cjł cywilnej dla terenów wschodnich.
ką pod ramią i podprowadza do za
Na wstępie oświadcza, że — zdaniem l l w a g a ’ s fc le p y r o z d z ie lc z e !
słony. Babcia szuka jeszcze okularów,
iego — głównym błędem w niemiec
a znalazłszy, dziękuje milicjantcwi.
kiej organizacji państwowej była da
c
i
i
i
c
r
a
„Bóg zapłać“ — powiada — „a tak
leko idąca samcdzelność policji. Pod
straszyli, tak gadali..."
czas gdy w normalnym państwie poKto tam siwowłosa babcię straszył,
tego już nie mówi, znika za zasłoną i
Do redakcji „Gazety Lubelskiej" napły ściwy numer. Ale nie jest wykluczonym, szura krzesełkiem.
wają coraz lo nowe skargi, że w sklepach że ktoś wykorzystuje nieuwagę lub .lieuNastępny głosujący, to młody,
rozdzielczych wycinają oprócz właści świadomienie publiczności.
szczupły
ksiądz, potym znany uczo
.So. ;i3zn!cza Rada Kontroli w Wiedniu
wych kuponów, na które otrzymuje się
Chcąc temu zapobiec, zwracamy się z ny, profesor UMCS; potym paniusia
p, ipi:;ała układ o rozszerzeniu zakresu wla
przydziały, równie? inne kupony. (ivć apelem do sklepów rozdzielczych, aby w jakaś z pieskiem pod pachą. Ogrom
ds-.y rządu austriackiego. W Austrii aoetamoże, że fakty te zdarzały sis; ..przez po oknach wystawowych, jak również wew nie się boi, że ją Milicja usunie i py
ły- zniesione granice stref okupacyjnych.
m yłkę", gdyż zrozumiałym jest, że przy nątrz sklepów wywieszone były zawiado ta, czy może głosować z piaskiem.
Kz%4 a’Mrtr!aold ma praiwo nawiązywać oto
dużej frekwencji w sklepie; kiedy nale mienia, podające co i na jakie kupony Przewodniczący uspakaja x uśmie
mudc) dyplomatyczne z państwami należą
chem: „Można, można".
ży
wszystkich jak najszybciej obsłużyć, wydaje się w danym sklepie.
cymi r1"! ONZ.
Piesek sprawia głosującej trocką
może się zdarzyć, że wycin.-|iąc numerki,
Ogłoszenie to powinno wyglądać mniej
. . j, . Kluje sie utworzenie atałej deie. wytnie się przez omyłkę również niewła więcej tak:
kłopotu, krępując ruchy. Milicjant
6'aoji polskiej przy Raidcóe Bezpieczeństwa.
proponuje, że go może potrzymać. Pa
niusia prormemejo. Wręcza milicjan
— Artykuły wydawape na kartki żyw
towi pieska, idzie wypełnić kartę,
nościowe z miesiąca czerwca można wyku
pywać do dnia 6-go lipca.
zwraca kopertę i odbiera swego ulu
bieńca.
— Istnieją jeszcze nie rozwiązane jed
na kupon nr
kategorii i 1 k g cukru
— Widzisz pani, jak iu grzecznie—
nostki Wehrmachtu i marynarki niemiec
powiada w przefidu do oczekując
kiej, które prowadzą regularne koszaro
swej kolejki znajomej.
we życie z musztrą i ćwiczeniami. Do
I
t
mąki
*p
•i
99
wódca jednej z takich jednootek admirał
Grupka studentów, wesoła, roze
Riev w przemówieniu do swoich żołnierzy
śmiana wkracza do lokalu Komisji.
powl*.!ział m. łn: „Nie można wprawdzie
Panny niecierpliwią się nieco, p ły t
śledzi
II
2
99
zaprzeczyć, ie chwilowo zostaJiśmy poko
zamierzają wyruszyć zaraz po głoso
nani, ale także obecna koalicja naozych
waniu na wycieczkę, ale sprawna or
wrogów nie będzie trwała wiecznie. Wów
Zawiadomienie powinno być duże i wy pach, gdzie panuje tłok, „urzędują" kie ganizacja Komisji nie uprawnia, do
czas odrodzimy się i odrodzą się wielkie raine. W łen sposób klient nie będzie za szonkowi . Uprzedzamy więc zwłaszcza
zniecierpliwienia, kilka minut i oło
silne militarnie Niemcy."
chodzi! do każdego sklepu i pytał, co się panie, by uw alały na swe torebki i ko studentki kolejno podchodzą do siolika.
Nie wszyscy zapewne wiedzą, że ana- wydaje, a jednocześnie będzie wiedział, szyki.
no przed wojną pismo ,,światowid" opu jakie kupony musi od-dać.
Na zewnątrz mały tłumek eiohah
----- ooo----blikowało w swoim czasie fotografię Grel.
wych. Dwóch mężczyzn t fafbami W
Niektóre sklepy wywieszają już podob
sera z następującym tekstem: „Serdecznie no ogłoszenia, lecz są one pisane przewai
T I a m ii tniemy sobie zębach w mundurach olioorów «•*
witany!" a pod nim dopisek: „Dotychcza nie bardzo niedbale, niewyraźnie, a prze
gielskich ogląda, flegmatycznie bttdfl i e n u nie żatować
sowy prezydent Senatu Rauschnigg ustą de wszystkim ogłoszenia te są zbyt małe
nek, gdzie odbywa się glosowania, joli
Z dołem 1 czerwca b.r. eema urzędowa by chcieli policzyć wszystkie okna ł
pił. Następcą został wybrany Greiser, któ
tak umieszczone, że nikt ich nie zau
dla tlenu na terenie całej Polski ustalona, drzwi. Wreszcie jeden z nich wyek?
ry postawił sobie za zadanie nawiązanie waża.
z Polską ścisłych stosunków goapodar-'
W sprawę tą powinien rówuież wgląd- zostaje na 30 zł., cena zaś komercyjna na ga „Kodaka” i robi zdjęcia. Jakft ■**"
czyeh i kulturalnych. Prezydent Greiser na nąć Miejski Urząd Aprowizacji i Handlu, 35 zł. za 1 n>„ sześć. Ceny tlenu były do wis podskakuje pod obiektyw:
— Panie sianowny, ł mrdt fy if
irży do najwybitniejszych przedstawiciel’' juko bezpośrednio powołana do tego in 
tychczas o wiele wyższe — eona urzędo
Anglik pstryka poważnie, mroczy
partii narodowo , socjalistycznej." Doku stytucja.
wa wynosiła 55 zł. za m. sreiftc,, komer. coś do towarzysza i obaj odchódsą do
ment ten sostai przedstawiony Trybuna
Jednocześnie zwracamy -uwagę, że zda
stojącego na ulicy san*oekod».
' i
łowi w 8-vm dniu u m r w Grewert .
rza ia
również wypadki-, że w skle cyjna — 80 zł,

Oia przypuszcza,

ia
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W rcszełc
j j r a y j c c h a ł a
Idąc ulicami Lublina widzimy całą
masę małych lub większych ogłoszeń,
poroaklejamrek aa murach i słupach,
mnie* więcej tej treści:
„N-ajdynniepta wróiha doby obec
nej przepowiada przyszłość i odgadu
je przeszłość i teraźniejszość. Przyjuwtjm ad rana do wieczora.**
Nie ma zapewne obywatela, a zwła
szcza obywatelki, która by nie zapra
gnęła natychmiast odwiedzić wróżkę
i dowiedzieć się, oo ja czeka w przy
szłość, poradzić się jej jaki Nr, losu
kupić u AŁoraj-nego, czy też jaki krem
od piegów okaże się skuteczny.
M a tu r-!! afitamy na pewną prze
szkodę natury czysto materialnej. 0bóż wróżki oprócz swych zdolności
nadprzyrodzonych posiadają dużo
przymiotów ludakich: np. muszą jeść
i uWarać się i to nie byle jak. Bo co
jest warta taka wróżka, która n’e ma
przepisowego ręcssoika, « y li t. zw. za
w»ju beduhłskiego aa głowie, albo ta*
jemnśczego ubrania w gwiazdy i księ
życe. Poza tym utrzymanie obowiąz
kowego czarnego kota, kruka, sowy,
i t. p. fauny czarodziejskiego użytku
też ooś kosakije, zwłaszcza, że owe
bydlęta nic otrzymują kartek żywno
ściowych. Krótko mówiąc za przepo
wiednie wróżka pobiera honorarium,
jakie n*e kfridy z nas jest w stanie
zapłacić.
Chcąc przyjść naszym czytelnikom
z pomocą zaangażowaliśmy do naszej
„Gazety" jedną z najsłynniejszych
wróżek, p. Aurelię Pych. Będzie ona
na łamach „Gazety Lubelskiej" wró
żyła naszym czytelnikom, naturalnie
na koszt redakcji-

AMfHa Pych
do LuS»lk«
Dziś w godzinach raittiych przyby
ła do Lublina, witana na dworcu
przez przedsławi ci>li władz i społe
czeństwa, p. Aurelia Pych. Wśród ze
branych na dworcu przedstawić eli
dał się zauważyć jedynie brak repre
zentanta Urzędu Mieszkaniowes>o(!).
Słynna chiromantka wyglądała uro
czo w r.wym kapelusiku z piórkiem.
Po wyjściu z wagomt została ona do
słownie zarzucona kwiatami. Kilku
nastu fotoreporterów usiłowało doko-
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1chwasty

lu b e ls k ic h
b o is k

Echa Święta W.F, i P.W.
Było by niepowetowaną azkodą dla spor
tu lubelskiego, gdybyśmy nad świętem Wy
chowania Fizycznego, zorganizowanym w
dniach 21—23 czerwca b. r. przez Woje
wódzki Urząd WF i FW przeszli do po
rządku dziennego i nie ,poddali tej „rewii
lubelskiego sportu", spokojnej, zupełnie
obiektywnej analizie celem wyciągnięcia od
powiednich wniosków.
W dniach 21—23 czerwca b. r. otrzyma,
liśmy lekcję wzorowej organizacji impre
zy sportowej, przygotowywanej w nieizJmiemie trudnych warunkach.
Program Święta W F i FW, przemyśla
ny w najdrobniejszych szczegółach i ujęty
w ramy minutowego planu wykonawcze
go, został przeprowadzony przez komisję
BędiZK»w»ką — niemal z matematyczną ści
słości*, mimo, ie nie .przydały jej z pomocą
te czynniki, które w zakregie prac porząd
kowych pomoc tę przyobiecały.
. Program dał przegląd całokształtu prac
w zakresie wychowania fizycznego i apor
tu. FowSńien stad się on trością pracy wszy
stikich organizacyj i klubów aportowych:
od gimnastyki począwszy — poprsez tań
ce, gry potów:, patrolowy bieg kolarski
hufców azkoiaye i PW, gry aportowe, boks,
pływanie
do lekkiej atletyki włącwiie.
Przebieg poszczególnych konkurencyj
wykazał, że m oina w najtrudniejszych wa
runkach roZbutizić zainteresowanie aporto
we. Załisimowane' w swym rozwoju ŁutoeJskie talenty sportowe, przy sprzyjających
warunkach mogły by •znaleźć *ię na czato,
wych miejscach w tabeli wyników aporto
wych ogólno - polakicłf. fSwriadozą x> tym
Ofiiułrnipte w dniu 23_im caerwea r. b. wy
niki).
■faśli podkreślimy jeszcze prawdziwie
aportową postawę, ambicję i ducha walki,
^/kasanego tak przez „weteranów" eportu lubelskiego, jak również przez młodszą

nać zdjęcia p. Pych, jednakże cna (wi
docznie bardzo skromna), nie chcąc
dać się sfotografować, wtuliła swą za
rumienioną twarzyczkę w bukiet róż,
które jej wręczył przedstawiciel Ga
zety Lubelskiej.
Pomimo gorących próśb naszegoi
reportera, sławna wróżka odmówiła
udzielenia kilku słów dla czytelników
„Gazety Lubelskiej", tłumacząc się
zmęczeniem po podróży. Obiecała na
tomiast jutro napisać coś do naszych
czytelników oraz ofiarować nam swoją
fotografię.

i najmłodszą generację aportową, otrzy
mamy obraz plusów ostatniej „rew4i“ apor
towej.
Niestety — zawody w dniu 23-iim czerw
ca wykazały jednocześnie, że w lubelskim
aporcie nie wszystkim możemy się chlu
bić. Mamy na naszym terenie t. zw. „niibysportowców", których stosunek do sportu
i zachowanie się w czasie zawodów zasłu
gują na ‘ jak najostrzejsze napiętnowam©.
.TeSlI bowiem zdarzyły się na boisku mo
menty jakiegoś zamieszania i wynikające
z tego powodu opóźnienia tej czy innej kon
kurencji, były one zawsze spowodowane
przez t. zw. „sportowców".
Jasne i bezsporne dla prawdziwego spor
towca jeat, że zawodnik nie btofbąey udzia
łu w przewidzianych programowo edimina.
cjaoh, nie mcie być dojpuoacaony do roz
grywek finałowych. Nie umie i nie chce
tego imawmieć t. zw. „sportowiec". W ja
go zrozumieniu i praekmenłn, wyrażanym
głoAno na boWtu w sposób rymMMnwy,
Komiąja Sędaiowska „•awal«.“ i „robi lift**
(autentyczne). Inny t. aw. ,,sportowiec" uważa, że jego klubowy kołega „powinien^ i1)
mieć czas" lepszy od czasu wykaaamago
przez sędziów, bo on „zowaza oaiąga" —
rozumie się — ten lepszy wynik... (auten
tyczne). A jeszcze toiny „typek" z rodziny
t. zw. „sportowców" grozi ściągni^ciean
drużyny z bołelca w razie zaliczenia mu
wynika z rozgrywki finałowej zamiast lep
szego z eliminacji... AJ’;o: kierownik pew
nej konkunencji uotala jej przebieg, a t.»w.
„sportowcy" kwestjonują jego decyzję, aar**e&jąc dotfwiadWMncnHi fachowcowi i saahuioiuanu daiaUieaowi sportowtwm niezna
jomość prwjpieów i nawołując jednocześ
nie zespoły do aejścia z botaka. (aułwutyarae).
Jak na kilkugodzinną imprezę aportową,
wystarczającą chyba ilość przykładów, uzasadniających mó(j apel: z takimi t. zw.

s p ® r t© w y e i*

„sportowcami" precz z bowk sportowych!
Nie wolno nam dopuścić do zatruwania
prawdziwie aportowej atmosfery, repreaeu,
towanej przez weteranów sportowyoh, jak
Kramsk, File, Skiwnunt, czy ta i przeć mtod
szą generacje Ptoóniarowiczów i Raaoaołowaklch, lub najmłodszy narybek aporto
wy lubedakiego MKS-u, jak Szyszk&wnna,
Kęsioka, Wantł&nd JCoiaaiński, Nieagoda, Ki
ater, Oioada i wielu, wielu iimycih, których
nazwisk nie sposób wymieniać.
Chwastów na boiskach tolerować nio
możemy, wyrządzają one bowiem nruwemu
.^ząbkującemu" aportowi niepowetowane
wprost szkody.
Wyplenieniem chwastów powinien zająć
się właściwy Wydział Dyscypliny.
I to jak najprędzej!

OBSBRWATOR.

Sensacyjny
m m

piłkarski

Jak u r n koam uikują. WKS „l.uW iuian
ka“ ulrsyiiaata od jednej z caeakich dru
żyn ..^ “-kiasowych telegram, w którym
Ccesi pwszą o wyznaczenie im oatateczn«Mo ternrimu na rozegranie lueccu ptłkur
skictgo w Lublinie. Mecz t«Mi o<il>ądzie tiQ
prawdopodobnie w (hiiach 0, lub 10-yiii
lipca.

Zapisy

do AkademiC
Wy«h. I’i*yc/-

Państwowy Urząd WF i PW zawiada
mia, że we wraeśnffu b. r. nastąpi otwar
cie Akademii WyrV. snia FteycanĄfro n*
Baelanach. Kandydaci na I rok atudtów
ałoaą podania wra* s łyrinrysam do PITWK
i PW Wawwuwa, M .NiepodtegłwM aUjlMft.
-----OOO-----

Co stę dzieje

z Walasiowiczówną

z»a*ąd Polskie*© awiązku LekkoaibAy
cznetgo awTÓoił się do amlwiaiuly pctlsldfl]
w Wassyng-tande w sprawie blioiszych da
nycto odnośnie lMunsej rekordzisUd Awlato
wej atantslawy Wałaa4ewic*óivw»y, która *•
rodziła,
eię i zamieaaktwała stale w Aav>
W poez4*»kadhi wrzftśaia br. ndbędfie
się w Warszawie „OłimpdadB Sportowa’* rjwie, płay^ełWżaijąc' od czasu do oaaaM U*
Wojskowych Klubów Sportowych z całej Polski.
WatesdcwicHówna w reipreswntMjl M M d
Połski. Wobec tego WKS „IaihU nianka"
urządza w sierpnia oMnrinacje lekkoaile- broniłaby ty tu M w miefcrawwKkWi W biegach
tyczne, które wyznaczą zawodników na na 100 1 300 m., adobytyich w 1988 Mkw na
powyższe zawody. Olim piada sportowa pierwszych mtabresAbwacH Muaopy W WV«V<
nim.
obejmie wszystkie dziedziny aportu.

Olimpiada sportowa
WKS-ów
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47) boty ciasteczka: z konfiturami, kruche, z kajma
Ani na chwilę nie zapominała o tym, że cna,
nem, biszkoptowe, placek z kruszonką, sernik („och dopuszczona do roboty konspiracyjnej powinna
66 to nasza specjalność, prosimy, prosimy").
nieustannie czuwać nad tym, by nie przypuszczano
Panie częstowały z wdziękem. Panna Konstancja, atti na ohwłę możliwości zwydęsiwa niemieckiego.
nalewając herbatę, mówiła:
— Rosja to kolos, nie tak łatwo go zdobyft.
"Bym razem byli to goście z tych najlepszych i naj
— Herbatka prawdziwa, feszcze zabużańska, ku
—
Już Napoleon potknął się raz o Rosfę, — pis
wspanialej przyjmowanych. Sąsiedzi z majątku powana od Rosjan, proszę, niech państwo piją.
nęła z kącika panna Konstancja, rzucając powłó
o kilkanaście kilometrów od Łuskowa, właściciele, Ten wyraz „zabużańska" skierował znowu roe- czyste spojrzenie na sąsiada wdowca, (a nuż tanci
wiefkirh dóbr, położonych przy samej szosie^ So mowę na tory ostatnich wypadków. Przez otwarte wreszcie
_______ tę przeklętą guwernantkę i zdecydufe tif
kołowskiej. Pani potężnej tuszy, trzymająca mocno w ten wepły majowy A»*ń okna słychti było n**w In* omAa« M wo).
w karbach swego równie olbrzymiego, a mocno stające głuche dudkteoie armat na szoeie
•— Ale gdyby Rosja zwyciężyła Niemcy, Żv4at
ograniczonego pod wzgledem umysłowym, maków
— I cóż państwo o tym powiedzą? Przede* to poszedłby na lewo, — powiedziała ze zgroeą gruba
ka. który, mimo wszystko, zawsze znalazł sposob wyraźna koncentracja wojsk nad Bugietn -*- prze*
dziedziczka Opłotek, patrząc pożądliwie na talerz
ność małego fterdku na boku z jakąś przystojną mówił gruby dziedzic Opłotek, nakładając sobie na
$*łen
ciastek z konfiturami.
kobietką, Wraz z nhnł przyjechała ich uboga ku talerz trzecią porcję sałatki.
■
alitu- . ,
t
—
Obawiam
się, że świat i tak po wojnie pójditfe
zynka, przebywająca we dworze „Ml łaskawym
— Tak, już teraz wojna sowiecko • ntanieoka *na lewo, westchnęła babunia i jekgdyby wiedzioną
chleWe oraz sąsiad, zagarnięty po drodze, by nie
Jeet,
chyba, pewna — przytaknął sąsiad wdowie®— jakąś asoofeoją, zaraz dodała, zwracafąe się do
zbrakło partnerów do bridża: wlaśckiel pięknego
wojna,
na którą od tak dawna czekamy...
majątku, wdowiec, który ku zgorszeniu okcJacy „po
Konstanc^if
— Ale przecież Niemcy nie są, ohyfca, tak m »cieszał słę" z byłą guwernantką swych dzieci i na
— Mojb Coeb, gdzie to Marianek się pedziewa?
letd, by Iść na Rorfo' nie wytrzymają zooy tosyjwał ośmielał się przyjeżdżać z nią do kościoła.
Czemu
nie wyezea* do gości?
Była Vo, jed nak, kategoria najlepszych gości. To ski«^, nie są do tego przynwyczaijenił — zaopono
—
Nse
wiem, mamo — odparła Konstancja —
też panny Iza i Konstancja robiły co mogły, by wała kuzynką Repnłckich, przybyła s Waetaawy.
siedzi w swoim pokoju i grzebie się w jakichś pa*
—
Zima!—krzyknął
gruby
dziedzaa
z
Opłotek
—
wspaniale wysłąpić. Na stole zjawiły się trzy ga
pierzytsl ^cłw-jfeoayłsłam po niego, ale We scheda!
tunki wędlin, wszelkiego rodzaju sałatki domowej ależ Hitler myśłi wyfcończyć ich pn»xł zimą. Je
na
dół.
robefry. (Ach, ta Kocia jest niezrównana gdy cho żeli zacznie wkrfltce, ma do zimy frrazcze kilka
—
Pójidę po niego — powiedzi ała starsza paei
dzi o sałatki), wymyślne kanapki, robione niezmien tni&sięey, Przy jego systemie błyskawicznej wojny,,.
i
ciężko
opierane się na lasce, ruszyła ku drzwiom*
nie od lat wedle tego samego przepisu, znanego
Nie sądzę,
było aż tak ile, panie sąsia
w okolicy jako „hiskowski", wreszcie domowej ro- , dzie — zaprzeczyła Iza stanowczo.
a

„BYLE do WIOSNY
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Młodzież polska, która chce poświęcić
się zawodowi nauczycielskiemu, ma na
Pomorzu Zachodnim wszelkie po temu
warunki. W Szczecińskim Okręgu Szkol
nym powstają 4 rejony kształcenia nau
czycieli, a mianowicie: w Szczecinie, Ko.
szalinie, My&Uborau i Świdwinie. Przy każ
dym Zakładzie Kształcenia Nauczycieli ist
nieć będzie internat, w którym wychowan
kowie znajdą pomieszczenie beapłatne, wol
ne utrzymanie 1 trosłdiwą opiekę.
Kandydaci z ukończoną szkołą powazoch
ną mogą wstąpić do 2.letniego gimnazjum
pedagogicznego, po ukończeniu lctórego mu
szą przejść kurs liceum pedagogicznego.
Młodzież posiadająca już 2 klasy gimn.
przechodzi do klasy wstępnej liceum. Kan
dydaci z małą maturą otrzymają dyplom
nauczyciela szkół powszechn. po 2-letnich

Niebf w lipcu

Ł U B B Ł 8 K A

zostać nauczycielem?

Nr. I7« (4$H)

W is ła

f^ a ^ ^ ja m ^ s s m s s rm iś m a m m a

do

G d ań ska

je d z ie m y
usa w y c ie c z k ę
studiach w liceum. Ola aibsoJwetntów gimn.,
względnie liceum, zostanie zorganizowany
WARSZAWA. W dniu 27 b. m. zostało •— Toruń — Bydgoszcz — Gdańsk — E l
spe^jclny kuna przyśpieszony.
•y^yffi.ucKne na Wiśle przejście dla siat- blągWfŁ-ftlkie zgłoszenia przyjmuje Kurato ków w moócie Fordońskim, dzięki czemu
W kierunku Warszawy i Bydgoszczy ru
rium O.S.S., Wyda, JCN , Szczecin, AJ. Pia została wisnowioną regularna żegluga pa szyły zatrzymane transporty holownicze,
sażersko . towarowa na trasie Warszawa głównie z towarami UNRRA.
stów 17. (ac).
-oqoPodjęcie regularnej komunikacji wecz-

Z am iast k s ią ie k -

nej, może być wykorzystane przez wszel
kiego rodzaju instytucje i zakłady nauko
we do organizowania wycieczek grupo
wych, którym Żegluga Państwowa udzaeJa
daleko idących zniżek od 50 do 70 proc.
przechowywany w Muzeum im. Matejki od opłat normalnych. Atrakcyjnym punk
w Jeleniej Górze do chwiM dacyzji ze stro tem docelowym naszego szlaku wiślanego
ny Ministerstwa Kultury i Sztuki w spra staje się międay tnnymi Bydgoszcz n uwa
wie dalszego jego przeznaczenia.
gi na jej 800-leeie.
oOo------

bezcenny gobelin
JELEN IA GÓRA. W muzeum im. Ma
tejki w Jeleniej Górze dokonano niczwyk
lego odkrycia: w paczce, w której miały
się rzekomo znajdować książki, znalezio
no gobelin, którego wartość ocenił rze
czoznawca artystyczny
pół!ora ,nil:ona zl- przedwojennych. Gobelin ten wy
konany został w roku 1791, według pro
jektu Amadeusza vam Loo. Przedstawia

Żarty poreferendowe

— Pojawił. się duch. Hitlera i powh»
On scenę wschodnią: księżniczką w oto
— Urządziliśmy wczoraj seans spi
dział:
Ulotnicie j ś o f ' - . fSzczutek
czeniu słnżebnk. Gobelin, pochodzący ze rytystyczne żebyi się dowiedzieć, jak
Krakowski).
mamy
głosować...
\
szkoły flamandzkiej zachował św ieżo ść
— No i co?!...
Z początkiem lipca 1946 r. zachodnie nie. barw I nie uległ uszkodzeniu. Jest on
Czy ^I^ai tai wierną?

Zgrupowanie 4 cli łasych pianei
bo przedstawiać się będzie wieczorem wyjąt
kowo interesująco ze względu na sgrugao
wanie W ku jasnych planet, widocznych
równocześnie. Najniżej nad horyzontem, w
gwiazdozbiorze Raka, znajdzie się Merku
ry, nieco wyżej, na tle tej samej konstela
cji, przyświecać będzie okazale Wenus, któ
ra nadal odsuwać się będzie pozornie od
Słońca, przyświecając coraz to dłużej i
świetniej; w sąsiednim Lwic, w pobliżu
Regulusa, dostrzeżemy wyraźnie czerwona/wo zabarwionego Marata; wreszcie w nastęipnym gwiazdozbiorze Zodiaku, miano,
wicie w Pannic, przyświecać będzie Jowisz.
(Z czasopisma astronomicznego, popular
no - naukowego „Urania". Po siedmiu la
tach przerwy pojawił się 1-szy i 2.gi nu
mer tego pisma, przeznaczonego dła •• zerokiego ogółu czytelników. Adres: Kraków,
ul. ®w. Tomasza 30/7).
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C E N T R A L N A KASA
SPÓŁEK ROLNICZYCH

sam

M ydło „ J A W A '4 i „ P L O N *
Doskonałej jakoici

Do nabycia w każdym sklepie

Lnbelskiel Fabryki Mydła.

Z TEATRU M IEJSKIEGO
Dzić i codziennie o godz. 39.15 przemiła
amerykańska komedia B. Connersa „Roxy
z Janiną. Martini w roli tytułowej. Dalsze
■srawewiurm r:* zs
role grają: M. Górecka, K. Oranowska,
E Ossowska, M. Chmielarczyk, J. PichelPRZETW ÓRNIA W TROBOW
CHEMICZNYCH
eki, J. śliwa i W. Wacławski.
KINO „APOLLO" wyświetla film p. t
„Strachy". Nadprogram: Aktualności Pol*
skiej Kroniki FHmowej. Początek seansów:
p*leea twoje wyroby doHkon»l«j Jako iri
15,30, 17,30, 19,30. W niedziele i Święta po
czątek 13,30. Dla młodzieży niedozioolony.
pastę do obuwia, pastę do podłóg, mydło do prania,
KINO „BAŁTYK" wyświetla film p. t.
pokost, farby olejne itp.
,,Halka", nadprogram: aktualności P.K.F.
Focaątek seansów: 15,30, 17,30, 19,30; w
Lublin, Lubartowska Nr 13 — teł. 40-94 2772
niedziele i święta: 13,30.
KINO „DOMU ŻOŁNIERZA" od 28-go
czerwca do końca miesiąca lipca b. r. nit
K3K .T H I.l
czynne.
KINO „RIALTO" wyświetla fttm p. t.
Klej ? karton»&owe
„Najazd". Nadprogram P.K.F. 17. Począ
do nabycia (utrlown w Blar/e .tprocdiiży
Aiiykntńw fitsMiaii Slasuwanoj 2981 tek seans. o godz. 14, 16, 18 i 20. W nie
dziele i święta począ.tak I.go seansu o go
K R A K Ó W , P ljarak a 9
dzinie 12-ej.
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA' 0GT.0SZK nYa “ ’ 0<;L0SZKNIA*“ OttŁOSZENIA
2771

»S T A N G A I I B “

prowadzi nadal dotychczasową działalność obu połą
czonych Banków;
otwiera dalsze konta czekowe;
przyjmuje wkłady płatne a vista i wkłady terminowo;
przyjmuje do inkasa weksle, czeki i dokumenty,

wykonuje przekazy (zwykłe i terminowe) oraz pot
wierdza czeki bez ograniczenia sumy na wszystkie
swoje placówki na terenie Polski;
udziela swoim członkom kredytu w rachunku bieżą
cym, kredytu wekslowego oraz kredytu gwarancyjnego.

Bank posiada 194 placówki na obszarze całego Kraju.

hhi

/ć c r tc y ,

LUBLIN. Przemysłowa 5

Faraedslawiciels Litwiński, Lubartowska Z
mm? a

zawiadamiają, że z dniem t lipca.b. r. dotychczasową
ich działalność kontynuować będzie Bank Gospo
darstwa Spółdzielczego, który przejmując ideqwy i
materialny dorobek Centralnej Kasy Spółek Rolniczych
i Banku Społem, staje się centralą finansową zjedno
czonego ruchu spółdzielczego oraz całego świata
pracy miast i wsi.

3028

a/czy*. Raz nie, dum
— Jak
razy tak (Szpilki).

w LubSinie - Kti^cymsKa 7, Id . 24-30

BROBNE
OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

OSiŁOSX£N!A
OGŁOSZENIA

OGŁOSZENŁ1

OGŁOSZENIA

W oznaczonym terminie osoby zaintere
sowane winny zgłosić się do kancelarii
hipotecznej w Radzyniu, ceiem zameldowa
Hip 217.
nia swych praw jwd skutkami prekluzji.
OBWIESZCZENIE.
Sęui..\i
Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w 3029
(W. Chognowski).
Radzyniu Podl. niniejszym obwieszcza, że
fi A 'II K 4
na dzień 27 grudnia 1946 r. wyznaczony zo
stał termin pierwiastkowej regulacji hipo *KURSY KROJU™DAMSKIEGO Wysook.etecznej nieruchomości połoaonej w mieście
Radzyniu przy ulicy Wandy Wasilewskiej go, przygotowujące do egzaminów czelad
Nr. 36 i 38, okładającej się placów, fronto niczych mistrzowskich. Zapisy, Lublin, No
wa 19 m. 3.
3025
wego piętrowego domiu murowanego 1 za
budowań gospodarczych, stanowiącej włas
h a n d l o w e
ność Łai Klejmenowej, zapisanej w tabeli
likwidacyjnej pod Nr. 302/247 i figurują DOMY, place sprzedaje koncesjonowane
cej w zniszczonej podczas działań wojen przedwojenne biuio „Wygoda" Michałow
nych księdze hipotecznej Nr. 217.
skiego, Bernardyńska 2S, tel. 34-87. 1217
W oznaczonym terminie osoby zaintere
sowane winny zgłosić się do kancelarii hi NIERUCHOMOŚCI sprzedaż, pomiary, pla
potecznej w Radzyniu celem zameldowa ny, mierniczy przysięgły Bogdan Białkow
ski, Lublin, Sądowa 4.
2r>2K
nia swych praw pod skutkami prekluzji.
Scftda
PŁACE, domy sprzedaje Biuro Mtennioa*
3090
(W. Choijnow*}). go Pogodzińskiego, Ijublin, KrakowaW*
Przedmieście 59, godzina 10—12. 2601
Htp 237
GBWIESZCZJHNIE
dziecinny, ul.
Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w KUPIE manekin danwki i
Sftłl
Radzyniu Podl. niniejszym obwieszcza, że Gromadzka 8.
na dzień 27 września 1946 roku wyzna FOTOGRAFICZNE psipiery, pocBfcńwki porczony został termin pierwiastkowej regu trelowe, bromowe. Momento dla fotografów
lacji nieruchomości, położonej w Radzyniu ala minut, duży wybór, nj^łkie ceny. „Foto*
przy ulicy Rokossowskiego Nr. 29 l 31, lim o" Leśniewski, Kraków, ^eftWka 2<1
składającej się z połowy domu frontowe I pdętro.
__ ________
go, oficyny, komórek, placem pod nimi i
ogrodem, nabytej od Joseifa Wtelderbauma ^PR0EDAŻ
w du*ym wj«»daifce.'
przez ErndJlę Skrzym*ow*&%.

O G Ł O S Z E N IA I R Z E D O W K

Bcilakcja i AiJminiMrucja l.nblin, ut 3 M i , i >I;i , IU<‘'.i<tor naczelay 33 60. Sekretarz 26-M. S e l w a l w i t e * , 2^ 08. Redakeja n<?ęna^ 8-44.'Dy*ekttj* 86 40.
Buchalteria i diiał ogłosiień 25 88 Wyd-/ O r s i n "S. Kolportaż 86 85. Ekipodjreja
I M t n i i k H lf c Księgarnia .,Czyt«Jhi^Qfi^
B<kopis6w
Redakcja nie i ' r ic.i Pirikty pr/-. t”.> wim :, >j‘.
V u A V ; w iraeja „Gazety Lubelskiej", 2) Księgarnia „Caytelnlka" Srak. Priedm. 6, 8)' DrttkMMłfc »L S»*
-'•« t • K i o 1 !*
i P? 7.a tre^ć ogłoszeń Rędakęja nie odpowiada.
m o ii* -

Drukarnia Nr I Spółd*. Wyd. „Czytelnik" w Lublinie
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