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Głosowanie ludowe przyczyniło się
w znacznym 9topniu do odprężenia
sytuacji w kraju. Czynniki gospodar
cze, a szczególnie odcinek inicjatywy
prywatnej w samym przebiegu głoso
wania dcatrzegł dalszy krok ku sta
bilizacji stosunków. Stąd spadek cen
artykułów pierwszej potrzeby, stąd
spadek walut obcych na „czarnej
giełdzie".
Jeśli po tak straszliwej wojnie, po
zburzeniu aparatu państwowego, w el
kich ruchach ludnościowych — głoso
wanie ludowe odbyło się w atmosfe
rze wzorowego porządku, świadczy to
niewątpliwie o dalszej Stabilizacji rów
nież i na odcinku politycznym. Sam
przebieg referendum przyczyni się do
falszego rozładowania nastrojów.
'K to śledził bacznie ewolucję poglą
dów społeczeństwa, nic. miał w ątpli
wości, że demokracja polska odniesie
znaczny sukces, jak też wynika z do
tychczas ogłoszonych wyników. Naj
więcej powodów do obaw, na wypa
dek swego własnego zwycięstwa, mia
ła zresztą sama opozycja. Stanęłaby
bezradna i bez programu wobec anar4Bhii, do której zepchnęłaby kraj. Spo
łeczeństwo, w swej przeważającej
więkrzości, zdawało sobie z tego spra
wę.
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Córka Biemigck ego marszałka
pod kluczem
BERLIN. Tam ara vou Beck, 2ó-letnia
córka m arszałka von Becka, została a re 
sztowana dn. 4 bm. w Starnborg (Bawa
ria). W edług am erykańskiej służby in 
form acyjnej, była ona internow ana przez
radzieckie władze wojskowe w obozie Bu
chenwnld, ale wydostała się stam tąd przy
pomocy fałszywych dokumentów.

Arytmetyka nastrojów w różnych
dzielnicach i warstwach kraju świad
czy niezawodnie o tym, że świat pra
cy, ci co budują i żywią Polskę —
niedwuznacznie powiedzieli swoje zda
nie. Ci, co ponieśli porażkę będą jak
zwykle w nodobnych wypadkach po
cieszać się szukaniem pobocznych i urojonych powodów.
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pytanie
pytanie

3 ,6 m il. z ł

j>*zyan»no: 25.524.000 *ł. Z tego dla Ku
ratorium Szkoło ego Krakowskiego —
1.826.000 zł., dla Lubelskiego — 3.690.000
zł., Mazurskiego — 1.026.000 zł.. Łódz
kiego — 3.887.000 zł.,* Pom orskiego —
.444.000 zł., Białostockiego — 1.639 000
Kielerkiego — 2.4-13.000 zł.

O b licze n ia :
G ŁO SO W

S ę d z ia

NIE

doktorantem UW

2 527,471
2 690.694
2 925,905

601584
438.361
203.150

WARSZAWA. W ydział Praw a Um»«*rŁ
sytetu W arszawskiego postanowił nadać
doktorat honorowy praw a sędziemu Są
du Najwyższego i Przewodniczącem u R a
dy Stanów Zjednoczonych Ameryki w
Międzynarodowym Trybunale W ojsko
wym w Norymberdze, Robertowi H. Jack 
sonowi.
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SIEDLCE 23 obwody:
Uprawnionych do głosowania 25,905,
głosujących 24.062, głosów ważnych
23.110. Na I pytanie odpowiedziało
TAK 9642, NIE 13.486, na II pytanie
— TAK 15,934, NIE 7.176, na III py
tanie odpowiedziało TAK 21.486, NIE
1.624.
RADZYŃ. 23 obwody.
Uprawnionych 32.314, głosujących
29.157, ważnych 27.530. Na I pytanie
odpowiedziało TAK 12.868, NIE —
14.662, na II pytanie TAK 14.781, NIE
12.749, na III pytanie TAK 22.689,
NIE 4841.

K rw a w e e k s c e s y

*

której studia teatralne podniesione by
łyby do poziomu akademickiego. W uczel
ni tej m a być znacznie rozszerzony p ro 
gram nauki na wydziałach aktorskim i
reżyserskim oraz utworzony nowy wy
dział dram aturgiczny dla kierowników
literackich, krytyków teatralnych i auto
rów dram atycznych.
M inisterstwo K ultury i Sztuki odniosło
się do tego p rije k tu przychylnie.

%

WARSZAWA, 5.7. (Obsł. wł.). — W
Gdańsku odbyła się publiczna egzekucja
1 1 zbrodniarzy niemieckich z obozu
śmierci w Stutthofie. Podczas wykonania
wyroku było obecnych kilkanaście tysię
cy ludzi, prcybyłych z całego W ybrzeża.

BIAŁA PODLASKA, 31 obwodów.
Uprawnionych 43.208, głosujących
38.879, ważnych 37.098. Na I pyianie
odpowiedziało TAK 17.443, Nie —
19.655, na II pytanie TAK 23.806,
NIE 13.292, na III pytanie TAK —
28.913, NIE 8185.

Jeszcze w lipctif*

fA , 5.7. (Obsł. wł.). Faszy- 34 osoby, a raniąc 40. Specjalna Komisja KRAŚNIK, 21 obwodów.
Mowskie elementy w Kielcach dokonały Ministerstwa Bezpieczeństwa wyjechała
Uprawnionych 29.284, gloau^cych
pogromu ludności żydowskiej, m ordując Ina miejsce zajść dla dokonania śledztwa. 25.961, ważnych 25.025, Na I pytanie
----------- ooo----------odpowiedziało TAK 20.840, NIE —

Uniwersytet Teatralny I>or tJa,,i- ?

Z a w iśli!

ZAMOŚĆ, 12 obwodów.
Uprawnionych 15.090, głosujących
13.916, ważnych 13.765. Na I pyianie odpowiedziało TAK 9348, NIE
4417, na II pytanie TAK 9769, NIE
39%, na III pytanie TAK 12.132, NIE
1633.

Uprawnionych 23.243, głosujących
21,225, ważnych 20.581. Na I pytanie
odpowiedziało TAK 12.940, NIE —
7641, na II pytanie TAK 14.637, NIE
5944, na III pytanie TAK 18.998, NIE
1583.

Czarnej Sotni w Kielcach

Łodzi

norymberski

TAK

PUŁAWY, 16 obwodów.

LÓDŻ. Nowy dyrek to r Państwowego
TeaAru Wojska Polskiego w Łodzi, zna
komity reżyser Leon S thiller jest jednym
i autorów projektu reform y szkolnictwa
teatralnego.
Według tego p ro jek tu obecny P ań stw o 
wy Instytut Sztuki T eatralnej (PIST) zo
stałby zorganizowany na zupełnie nowych
zasadach i otrzym ałby nazwę Państw o
wej W yżw ej Szkoły Sztuki T eatralnej, w

Z ostatniej
chwili

Biała Podlaska, Siedlce,
R adzyń
" « i pr««"»e NIE

'W
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Wybory, która odb«dq stą
zadługo, a których głosowania
dowe bynajmniej nie m iele
pić, bqdq dalszym krokiem na dro
dze do konsekwentnej, trwałej i nie dla nauczycieli
ustępliwej odbudowy życia i spo
WARSZAWA. Na pokrycie braków akoju w naszym kraju
[wowiaacji nafuozycielstwa za m aj 1946 r.

129.055
I
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MOSKWA. B. m inister spraw zagra
nicenych lłiezpanii Alvarez del Vnyo pi
sze w gazecie am erykańskiej „N ation“,
że w kipcu może nasi opić zmiana rządu
w Hiszpanii, Mówią, że Franco przeka
załby władzę dyrektoriatow i wojskowe
mu, który « kolei przekazałby władzę
Kodowi tymczasowemu, złożonemu s
wojskowych 1 cywilnych. W Madrycie
otwarcie mówią o mołNwotci przewrotu
lewieowega

mówi

4185, na II pytanie TAK 22.505, NIE
2520, na III pytanie TAK 24.358, NIE
667.

PRAtiA. Prasa czeska zamieszcza wy*
W4ad, udzielony przez m inistra Massaryka praskiem u korespondentow i „United
Press“. W wyw iadzie-tym m inister Masi»ryk oświadczył, ie jugo rozmowy pary
AMERYKA ZMUSZA ANGLIĘ
: skie z m m irtram i Byrnesem, Bevinem i
W A U ŚIĘ 1 PALI
1 Mołtowem nie dotyczyły zagadnień g ra 
V
BĘDZIEMY LECZENI
nicznych czesko - polskich, lecz proble
mu mniejszości niemieckiej, a przede
PO AM ERYKAŃSKU
MORDERSTWO W ŚRÓDMIEŚCIU wszystkim mnięiszośei węgierski*.*} w
Czechosłowacji.
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W ielkiego P o la k a
U ro czy ste n ab ożeń stw o

WARSZAWA. „Gen. S ik o rk i, klóry o r
linieniem Komisji Porozum. S tro n -, Uroczysta Aiukdemia jak* odbyła zią w.
w W ars— w ie .
gaiuzował nowe W ojsko Polskie na ?ie- nictw, amb. J. K. Wende, podkreślił,
cowie w sali „Roma" zakończyła 114
W dnia weeoeęeeeyea w 3-oią rocznicę
m iach francuskiej i b rytyjskiej, jeden 7. wielkość Sikorskiego polega na tyra. Iż (wręczaniem ozkmkom ro d iia y 1 p. gen.
pierwszych zrozum iał rolę frontu wschód |v>łrafił nakreślić realne kontury nowej 'Sikorskiego przea .vicepirezyde»ła KRN tragicznej śmierci ś. p. gen. W ładysława
Sikorskiego zostało odpraw ione w koście
niego w wojnie i w artość sojus/u ze Zw- Polski, P«tlsUi
Ludu Polskiego. Jego S. Szwalbego insygniów Krzyża GruitwalRadzieckim'* — oświadczył Il-gi wicemi wizja przyszłej Polski — to naród odro- ; du I-ej Klasy, przyznanego p o im ierto it le Pok aledraftnyoi w W arszawie nabożeń
nister Obrony Narodowej, gen. Spychal dzony społecznie, m oralnie i zjednoczo- j tragicznie zmarłemu W ielkiemu Polako- stwo żałobne.
W oddaniu pośmiertnego hołdu Wiel
ski, na uroczystej Akademii ku czci trze ny wewnętrznie.
'wi.
ki
om
u Polakow i weięłi udział wiceprezy
ciej rocznicy śmierci gen. Sikorskiego w
-------------—000 ---------------dent Krajowej Rady Narodowej prof.
Warszawie.
Grabski, członkowie Rtządu z Premierem
Gen. Spychalski podkreślił, że ludzie
Fdw ardeni Osóbką - Morawskim; generakatastrofy wnześniowej czynili wsaystko,
licja z wicem inistrem Obrony Narodowej
aby zaprzepaścić dzieło ś. p. gen. Sikor
gen. Jaroseewłczem n a czele, posłowie do
skiego. Dziś jednak linia polityczna de
Krajowej Rady Narodowej, Radni m.
m okracji zwyciężyła "I praca gen. Sikor*
W arszawy, przedstawiciele partii poli
skiego doczekała się wielkiego uznania.
Odrodzone W ojsko Polskie składa dziś
Komitet W ykonawczy Światowej F e zbadać lani możliwości zorganizowania tycznych oraz rzesze przyjaciół Zmarłe
go.
\
gen. Sikorskiem u głęboki hołd.
deracji Zw. Zawodowych, który Obrado ruchu zawodowego.
Nabożeństwo odpraw ił ks. prałat Zy
—
Gen. Sikorski byl najkotw ekw m t-w ał w tych dniach w Moskwie, uchwa
niojczym z mężów stanu odnośnie orien lił szereg rezolucyj, jakie podał do wia Sm W płynąć n a szybszą decyzję mo gm unt Kaczyński, który wygłosił od oł
tacji przeciw ni emieckiej — oświadczył domości prasy delegat polski, przewod carstw zachodnich demobilizacji faszy tarza kazanie, sławiąc ś. ip. gen. Włady
preies Żarz. Gt. Stronnictw a Pracy ob. niczący KCZZ, ob. Kaizimierz W itaszew- stowskich sił gen. Andersa, które sieją w sława Sikorskiego jako męża stanu, wo
dza i Wielkiego Polaka!
Polsce zamęt i dywersję.
Karol Popiel. — dążył zawsze do tego, ski.
0
O
0----------aby zbudować dokoła Niemiec blok
Należy wysłać do Grecji Komisję
państw w obronie pokoju z udziałem 1 *
pj-zdestawicieli
Francji, W ielkiej B rytanii, Zw. Radziec Spęcjalaią ż udziałem
Światowej
Federacji
Zw.
Za w., aby za
kiego, Czechosłowacji i Polski.
poznała się- szczegółowo 7. terrorem fa
szystowskim w ,ty m kraju. .
Pomyślny przebieg obrad >,Wielkiej Czwórki14
2«
Udzielić poparcia wnioskowi pol
skiemu złożonemu na Radzie Bezpie
PARYŻ. Czterej ministrowie osiągnęli j projekt radziecki z-uwzględnieniem popiaw sp ra w ie P a le s ty n y
czeństwa ONZ odnośnie reżimu gen,. F rań porozumienie w sprawie Triestu. W rezul- | wek francuskich i amerykańskich. Triest
WARSZAWA. P rem ier R rądu Jedności co i interw eniować w sprawie uznania tacie cztero 1 pół godzinnej dyskusji przy- 1 wraz ze swym zapleczem stanowić będzie
Narodowej przyjął delegacja .Centralnego republikańskiego rządu hiszpańskiego.
jęto plan Stanów Zjednoczonych. Pian ten obszar autonomiczny, którego niezależność
Komitetu ż ydów Polski, któ a przedsta
przyjmuje
za podstawę 6-cio punktowy zagwarantowana* zostanie przez .Radę Bez
3 . Interw eniow ać 11 am erykańskich i
wiła prem ierow i stanowisko Żydów pol
pieczeństwa. Rada Bezpieczeństwa wyzna
angielskich
władz
okupacyjnych
w
Niem
skich w spraw ie zajść w Palestynie oraz
czy również gubernatora, który będzie
czech,
by
usunęły
z
odpowiedzialnych
rezolucję, w której apelują oni do wszy
przed
nią odpowiedzialny. Statut dla obsza
stanow isk zwanych działaczy hitlerow 
stkich dem okratycznych państw i n aro 
ru autonomicznego opracowany zostanie
skich,
ponieważ
ich
w
ystępna
działalność
NOWY JORK. (obsł. wł.). W związku z przez Radę Bezpieczeństwa w porozumie
dów o pomoc dla n aro d u żydowskiego w
jego walce, oraz proszą Rząd R. P. o ham uje dem okratyzację życia tego kraju. wprowadzeniem nowej u3tawy, znoszącej niu z Generalnym Zgromadzeniem ONZ.
podjęcie kroków dyplom atycznych w ob 4> Nieść pomoc związkom zawodo kontrolę cen, ceny artykułów żywnościo
PARYŻ. Po ifzgodnieniu aprawy Triestu
ronie narodu żydowskiego.
wym w krajach kolonialnych i półkolo- wych, mimo apelu prezydenta Trumana do pozostały do omówienia dwa zasadnicze pro
Prem ier wyraził delegacji swoje wsipół- nialnych, oraz w ysłać komisję, która uda j kupców, wzrosły w ciągu dnia o 15 do 20
•bfemy: sprawa odszkodowań włoskich, oczucie i wyraził nadzieję, że względy roz się do Japonii, Indochin, Birmy itd., aby i procent.
^»
raz sprawa terminu Konferencji Pokojo
sądku, hum anitaryzm u i dem okracji nie
wej. W razie osiągnięcia porozumienia, mi
000
pozwolą na przeciąganie panu jących w
nistrowie mogliby przejść do omówienia
Palestynie stosunków.
problemu Niemiec i Austrii. W godzinach .
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Od porozumienia L* porozumienia

Żydzi p o lscy

Gwałtowny wzrost

A m eryka zmigs™ Anglię

wieczornych rozeszła się wiadomość, i**1
min. B ym es przedłożył w sprawie odszko
dowań włoskich nowe propozycje kompro
misowe, czyniące do pewnego stopnia za
Minister podkreślił, iż Anglia sam a musi dość postulatom ZSRR. Kola polityczne
eksportować do Europy żywność, którą przypisują czwartkowemu posiedzeniu prze
*
sprowadza z Ameryki. Chodzi tu szczegół łomowe znaczenie.
-ooonie o brytyjską strefę okupacyjną w Niem
czech, w której w razie niedostarczenia
Zboża przez Amerykę — racje żywnościo
KAIR. Brytyjskie władze wojskowe prze
we m ogą spaść poniżej 1.000 kalorii. Wnio
sek opozycji, przeciwstawiający się racjo kazały armii egipskiej 700-letnią cytadelę
nalizacji upadł przegłosowany podwójną kairską, która od roku 1882 była bez przer
w y w posiadaniu AngMków.
ilością głosów.

do ograniczenia spożycia zboża

k u r s y s z o f e r s k ie

«

■ prjruiLoIcnirm w warasiataola

I- Z A M B K I, L I
LUBLI!V, Żmigród 6 Id. 12-111
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M iasta amerykańskiemiastom p o lsk im
WARSZAWA. Federacja Miast Am ery
kańskich postanow iła przyjść z pomocą
przy odbudowie n ajhardziej ^uiszczonych
miast w Polsce. K alde ze zgłaszających
akces m iast am erykańskich, odbuduje ja 
kiś obiekt Użyteczności publicznej. A
więc np. .szkołę lub szpital itp. Dotych
czas do akcji tej zgłosiło się 50 m iast
am erykańskich.

Wiadomości z Gdyni

L/ONOYN, (obsł. wł ). W labie Gmin od
była się burefiiwa debata w spraiwie wprowa
dzania w Anglii rac jonowani a chleba 1 mą
ki, Mintoter 'wyżywienia Strachey uzasad
niając konieczność racjonalizacji, podniósł
tznikomońć zapasów mąiki, znajdujących się
w Anglii oraz ultimatum postawione rzą
dowi brytyjskiemu przez Amerykę, dostar

czającą Anglii zboża, wstrzymania w razie
racjonalizacji dostaw.

niewprowadasenia

W GÓRACH TYROLU

Wykrycie skarbu ZSSSi

jwierają złote zęby na których widoczne ą
Iślady wyrywania ich siłą .z ust. Wszystko
' wskazuje na to że biżuteria i złote zęky
ściąganych z odciętych palców
TChodeą. z obozów koncentracyjnych w
'.tórych przebywali żydzi. Dalsze poszuki
w
porządku,
policja
przeprowadziła,
w
jegc
PARYŻ, (API) Jak donoszą x Insfarucku,
wania doprowadziły do wykrycia 8 kg. zło
francuska służba beaptoczeństwa wykryła mieszkaniu rewizję, w wyniku której zna ta 1 kamieni szlachetnych.
w górach Tyrolu prawxłatwy skarb. Fołicjy. leziono dwie **>te papierośnice z w ydrąża

200 kg złota, kika tysięcy złotych obrączek,

nymi napisami. Podczas dalszej rewizji, po
licja francuska odkryła złotą biżuterię i ka
mienie szlachetne. W czasie śledztwa Au
striak, którego nazwiska nie ujawniono,
przyznał, że zabrał te rzeczy z kryjówki
w górach, odkrytej przezeń przypadkowo
w /n aju 1945 r. w górach koło Arltoerg. W
określonym przez Austriaka miejscu poli
cja francuska znalazła 200 kg. złota i plajtyny. Wśród biżuterii znajdowało się kilka
PRAGA. W nowym gabinecie czechosło tysięcy złotych obrączek z wyrytymi na
wackim zasiada 9 przedstawicieli komuni nich napisami w języku hebrajskim.
Na niektórych pierścionkach widoczne są
stów. 4 p: ledr ;cwicieli czeskich narodo
wych crc.jaiistów, 4 ludowców, 3 czeskich wyraźnie brunatne plamy co pozwala przy
i 4 słowackich socjal-demokrwtów oraz 2 puszczać, że'palce, z których te pierścion
ki ściągano były odcięte. Inne skrzynie zabezpartyjnych.

wpadła na ślad skarbu przypadkowo, kon
papiery dotyczące kupna samo
wtękazy motorowiec .polski ma. „Sobieski", chodu, kierowanego przez pewnego Au
przywożąc na swym podkładzie 2.000 repa striaka. Ponieważ dokumenty jego nie były
triantów Z Anglii.
— P ort gdyński opuścił duński parowiec
„Ingar Lau" z pierwszym po wojnie ła
dunkiem węgla na Islandię.
— Główny Urząd Morski przystąpił do
W dn. 7 bm. przybędzie do Gdyni naj- trolując

Skład rządu

odbudowy zniszczonego przez okupanta
molo w porcie Władysławowo. Przeprowa
dzone będą również prace pogłębiające,
—. Do portu gdyńskiego po raz pierwszy
po wojnie przybił statek pod banderą bel
gijską. Jest nian parowiec „Bastogne", któ
ry przywMot 16 samochodów JLJNRRA.

A n g lia — E g ip t

czechosłowackiego

S o d a d o p r a n ia
U ltr a m a r y n a .
B a r w n ik i d o tk a n in
B la c h a c y n k o w a
B la c h a ż e la z n a
P apa dachow a
C E N Y , H U R T O (W E

„BU D O C II EM”5
B. D e k e rt i S-ka
L u b lin , P ro b o itw o S. łel. 42-1#
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Proszę Wysokiego Sądu! Niejaka p an 
KRAKÓW. Wkrótce stanie przed Specjał ty wartościowe, należące do Polaków. W
n a Rozalia Kraywepiórko mojotn p rzyja
ciółkom od serca i duszy była. Ona i ja nym Sąxlem Karnym w Krakowie oekarżo- Upcu 1944 roku przeprowadził ewakuację
lo tak, jak jedna dusza. Jak m nie trzeba ny Tadeusz Michalski, który pełnił w cza KKO, przyczym usiłował wywieźć na włas
było iść do kolejki po um rowskie arty- sie okupacji funkcję dyrektora Komunal ną rękę z Polaki do Niemiec wszystkie za
ktiła, to jom prosiłam, żeby moje dzie nej Kasy Oszczędności miasta Krakowa. stawione przez Polaków przedmioty war
ciaki pilnowała, żeby domu broń Róże Michalski będąc do roku 1939 oficerem tościowe Przekazał poza tym do swej dys
C ykl o p o n ie ć c i
nie podpalili, abó sobie co nie zrobiły. W.P., zgłosił się w czasie okupacji na pozycji z funduszów wkładkowych KKO 2
Jak ona do Zamościa do ciotki swojej voi,kslistę, poczem ze względu na swe „za i pół miliona a*., oraz zabrał z-kasy KKO
na W ielkanoc wyjeżdżała, to je j m ieszka sługi" wobec okupanta uznany został trzy kwity na zdeponowane a w Banlku En ia pilnowałam. Ąbo jak się co na hali feićhsdeutschem. Po ustąpieniu Niemców, misyjnym 52 miiony złotych. Ponadto Mi
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stało albo ludzie mówili, to ja zara u Michalskiemu udało się zmylić czujność chalski utrzymywał bliskie stosunki z do
niej byłam i mówię: panno Rózhi kocha władz, i wstąpić ponownie w stopniu po stojnikami niemieckimi i oficerami gsstarucznika do Wojska Polskiego, gdzie peł po oraz dał się po«mać swym podwładnym
na, tak i tak jest.
Ale ludzie cholernie fałszywe som, ni- nił służbę aż do aresztowania go w mar i szerokim rzeszom mieszkańców Krakowa
czem te koty. W zeszłe niedziele przy cu b.r. MichaJski odpowiadać będzie za jako gorliwy służalec niemiecki i wróg
chodzi do mnie panna Rózia i porosi, że równo przed Specjalnym Sądem Karnym polskości.
bym jej rower mojego męża pożyczyła, za swą działalność, wrogą dla Narodu Pol
SIMIŁB/IELIMIA WYDAWNICZA
bo chce z narzeozanem do Zemborzyc je  skiego, jak i przed Sądem Okręgowym za
chać. W ysoki sądzie, wiadomo, że w mie szereg milionowych nadużyć, których do
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puścił się w kierowanej przez siebie KKO
ście to nie ta miłość co na naturze,
5)13
bo tam i usiąść jest gdzie i ludzi mniej, m. Krakowa. Poza szeregiem nadużyć, przy
no i w ogóle dem okratyczny odpoczynek właszczeń i łapówek, Michalski licytował
Pracownicy Zarządu Te.:efcn6w LuibeJpo pracy. Miętkie serce mam to i myślę: Niemcom po cenach minimalnych umiesz skich złożyli na cel Towarzystwa Przyja
po co ludzie na piechtę taki kaw ał drogi czone w zakładzie zastawniczym przedmio- ciół Żołnierzy ofiarę w kwocie 551 zł.
drałować m ają, kiedy row er i lak stoi, bo
--------------- ooo
mój stary na urlopie u teściowej jest. To
na krakowskie pomniki
też mówię: a weź se ten row er panno RóKRAKÓW. W najbliższej przyszłości mią
ziu złociutka i niech tobie na zdrowie
sto Kraków przystąpi do odbudowy zniaa
będzie.
czonych przea okupanta pomników Tanom
Wieczorem, jak już ciemno było, przy
sza Kościuszki, Adama Mickiewicza orał
chodzi do mnie pan August Kropka, to
ufundowanego przez Paderewskiego pom
BRODNICA. We wsi Konojady w ,po\v- lwem ,,Ruczaja“), która w ciągu kilku
znaczy narzeczony panny Rózi i mówi:
nika grunwaldzkiego. Wszy. kie trzy panf
„To pani taka przyjaciółka m ojej Rózi brodnickim zlikwidowana została przez ostatnich'm iesięcy dokonała licznych ak 
niki zostaną odbudowane z p.■'niemieckie'
najukochańszej jest, mojego anioła n a j grupę operacyjną Milicji Obywatelskiej i tów dyw ersyjnych i sabotażowych oraz
go łomu metalowego.
śliczniejszego, że na śmierć pod kołami UB groźna banda NSZ-ska (pod dowódz- rabunków w pow. brodnickim . W czasie
Już w najbliższych dniach zostanie ro&
jom i narzeczonego narażasz i nowe suwalki z bandytam i zabiły został herszt
pisany konkurs na no.we projekty prururU
kieukie, co jej na prezent imieninowy na
bandy, były obszarnik z woj. kieleckiego.
Ika grunwaidzkiego i Mick ewicza. Kooda
Lubartow skiej kupiłem, ljaraża* pani na
Aresztowano H
osób podejrzanych o
jednego ze wspomnianych pomników, t. j.
podarcie w drobne kawałki. A jeszcze
współudział z bandą,. Na skutek zorgani odlew gipsowy pomnika T. Kościuszki, za
cholera na dodatek całe drogie narzeczo
WARSZAWA. D yrektor D epartam entu zowanej akcji ujęto szereg członków ban chowała się i znajduje się w Krakowskim
ne w stanie negliżowcm i połamanego coTeaitru M inisterstwa Kultury i Sztuki, Mi dy NSZ. Akcja oczyszczająca trwa. Cięż Muzeum Narodowym.
wera tragać musiałem. Pani nie przyja
chał Rusinek, uległ dziś rano na szosie ko zraniony w czasie walki z bandytam i
ciółka ale kawał świńskiej słoniny bez
W ilanowskiej wy.padkowi samochodowe dowódca grupy operacyjnej MO sierżant
se,rca i duszy jest".
mu. W stanie nieprzytom nym odwieziono podchorąży Feliks Jankun, zm arł w szpi
Ja mu mówię: „Panie Auguście, licz się
talu w Brodnicy.
go do szpitala Dzieciątka Jezus.
pan ze łowami i nie obrażaj kobity, któ
rej mąż na urlopie państwowem siedzi i
bronić jej honorowo nie może, chamie
W najbwźszym czasie nastąpi pod-pisa
zatracony bez salonowego wykształcenia.
nie umowy handlowej między Polską i
’1 o wy z tą waszą miłością ro ^ c f mojego
Finlandią. Prawdopodobnie Finlandia bęJózia rozkrochm alili? Oddaj pan rowerl"
dz’e importować węgiel z Pol?# , PolO: ,
i To on wtedy bierze za pokręcone koło
zaś otrzyma w zamian celulozę i pap er
od roweru co je w ręku trzym ał i pro
— Premierem nowego rzą.iti cseclir-sło
sto w głowę mnie wali. „Masz twój ro
wackiego został komunista K leni en t Go' twer zakichany — powiada, splunął jesz
wald
cze na mój dywan, co go w posagu, jak
— Między Jugosławią 1 Altoaną zoś- j
za mego Józefa wychodziłam, dostałam,
zawarty traktat przyjaźni i współpracy
i wyszedł.
— Wojska norweskie będą o kupo ,v,;>
Proszę Wysokiego Sądu! Co ja winna
Niemcy.
jestem, że niejaka panna Rozalia i jej
nanzeczony mój row er połam ali i suknię
— Podobno na skutek sugestii bry-yj
W czwartek odbył się mecz p.łkarski ż szaniu podbramkowym „Szturm" zdobywa
sobie ona* porwała, i że ten jej narzeczo cyklu o mistrzostwo klasy B pomiędzy fa pierwszą bramkę. Wynik do przerwy J :l. skiej w Madrycie trwają narady nad za
ny mnie na duszy i ciele obraził? Proszę worytem grupy KS „Garbarnia" i YVKS
Po przeiwie słabsi fizycznie gracze stąpieniem w najbliższych dniach Frajic*
W ysoki Sąd o zasądzenie tej pary zako Szturm" Spotkanie zakończyło się wyni ,,Szturmu" oddają jeszcSe cztery bramki. przez dyrektoriat wojskowy, na czele kió
chanej ale \>£ osobnych cęlach.
kiem 6:1. pomimo, iż w pewnych momen Ostateczny wynik spotkania wyraża s ę rego ma stanąć gen. A rajKia. zwolennik mo
Antek.
tach była wyraźna przewaga „Szturmu". stosunkiem bramek 6:1. Sędziował Paszte- narchii, oraz pik. tjngrią b. szef wy Włada

NAD W I S Ł A

Poniemiecki łom

leszcze jedna

Tragiczny wypadek

C« W» a m n y jip

Kio zostanie

mistrzem
klasy B

KS „Garbarnia"—-WKS „Szturm" 6:1 (2:1)

U k r a iń c y

Ostatni w yjcitJżajij

Akcja repatriacyjna Ukraińców do
ZSRR wkracza zwolna w stadium końco
we. W czerwcu wysłano z okręgu łubaczowskiego 2 transporty Ukraińców w dgólnej liczbie 1.700 osób, podczas gdy w
poprzednim
miesiącu
wyjechało
na
wschód 19 transportów . Przez Nowv Za
górz wysłano transport, Uczący 4.600 osób, podczas gdy w m aju wyjechało ńa
wschód ponad 24 tysiące Ukraińców. /
-------- oOo--------

flP wszyscy

Niestety atak Szturmu niedysponowany
strzałowo nie umiał wykorzystać dogod
nych dla siebie sytuacji.
Początkowo gra wyrównana, lecz już po
kilku minutach ’ zaczyna przeważać „Gar
barnia" i w 11-ej minucie z dalekiego strza
łu Olejarza uzyskuje prowadzenie. W kil
ka minut później zdobywa drugą bramkę.
Na kilka minuf przed przerwą w zamie-

Franca, w czasie wojny domowej.
lan.
Znu.iienie świadczeń rzeczowych spo
W przed meczu spotkały się drugij dru
żyny WKS „Szturm" .i KS „Garbarnia" wodowało zniżkę cen zbóż.
— W związku z negatywnym wynikienr '
Spotkanie zakończyło s!ę porażką „Garbar
referendum w Krakowie, krakowski świał
ni" w slosynku 6:2. Sędziiowal Kobiałko.
pi-acy wyraził protest. W rezolucji uchwa
---;----- OOO--------- '
lonej przez robotników m. in. czytamy:
„Wierny, kto mieszka w Krakowie. Na

Przed spotkaniem

tiS Garbarnia - KSM
UPari}^!

K L S S odłożony
Komitet Organizacyjny Pierwszego Bie

gu Kolarskiego — „Otwarcie Seaonu" za
wiadamia, że bieg ten ze względów' tech
nicznych zostaje przełożony na dzień 14
b. m. Zbiórka zawodników odbędzie się w
dniu 14 b. m. o godz 7-ej rano w Klubie
Sportowym MO „Partyzamt", gdzie odbędą
się badania lekarskie. S tart nastąpi o go
dzinie 9-ej z P. Litewskiego.

WARSZAWA. Akcja szczepień przeciw
ko ospie i durowi brzusznem u objęła ca
łą PolsVę. Przeprow adzana ona jest przy
wyłącznym użyciu szczepionek Państw o
wego Zakładu Higieny, który wyprodukoZgłoszenia zawodników przyjmuje Sekre
wał dotychczas 11.000 Tilrów szczepionki tariat Klubu do dnia 12-go b. m. do godz,
przeciwko durowi brzusznem u i 2.400.0u0 j 18-ej. Do biegu mogą się* zgłaszać również
porcji szczepionki o sjo w ej
1 zawodnicy nie stowarzyszeni.

W niedzielę, dnia 7-go bm. o godz. 15-ęj
na boisku przy ul. Okopowej odbędzie się
mecz rewanżowy o mistrzostwo klasy B
pomiędzy faworytem grupy KS „Garbar
nią" i KS MO „Partyzant".
KS „Garbarnia" typowana jest na mi
strza grupy. Do rozegrania ma jeszcze dwa
mecze: KS MO „Partyzant" i z AZS-em.

miejsce tysięcy ludzi, którzy zginęli w niemieck'ch obozach koncentracyjnych 1 w
walce podziemnej, z Niemcami, mieszkają
dziś b. obszarnicy, właściciele fabryk, spe
kulanci, ludzie, którzy zajmują Się wiszystkim — tylko nie pracą.. To są. Właśnie ci
którzy na wszystkie trzy pytania głosował!
„Nie". Wypowiadamy im bezwzględni
walkę, nie spoczniemy, dopóki miasto na

sze nie sani er* wwego oblicza. Wynik gk»
sowania ludowego stał się dla nas wvzwa»

JeżeJi w dwu tych spotkaniach zwyo ęiy, nlem."
— Polska otrzymała 30 stypendiów >
zostanie mistrzem grupy i spotka się
prawdopodobnie z Amatorskim Kiubem UNRRA, przeznaczonych na wy«koł«ni*
Sportowym z Hrubieszowa, który ma po specjalistów odbudowy.
ważne szanse na zdobycie mstrzo»twa gru
W Lublinie sprzedaż konserw ryb
py II- ej. Który z tych dwu klubów wej nych na kartki żywnościowe z miesiąca
dzie do A klasy zadecydują najbliższe roz czerwca będzie wznowiona po otrzyma
gryw ki
niu nowych dostaw.
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Niem0^c g ł o s e m
pokażą czynem

WROCŁAW. Miejski Koiuriet „Wyścig*
P racy“, w skład którego wchodzą przedwtawiciete Zwiątrku W ałki Młodych, Or
ganizacji Młodzieży. „T ur", ZHP, Związ
ku Mł. Dem okratycznej i Zw. Młodzie
ży W iejskiej „Wksi“ wydał odezwę do
cemMiietaa O. N. w tetralinie od 15 sierp
młodzieży, w której m. in. czytamy: „My
nia do 15-go września 1946 r.
młodzi,
nie m ając jeszcze praw a wybor
III W icem inister Obrony Narodowej
czego
i
nie
mogąc przez trzykrotne „tak '1
P iotr Jaroszewicz
wyrazie swojej solidarności z osiągnięcia
gen. bryg.
M inister Obrony Narodowej m i.polskiej dem okracji, wyrażamy tę so
w. z. Marian Spychalski
lidarność prze* masowe wzięcie udziału
gen. dyw.
w młodzieżowym wyścigu pracy.

Rozkaz Ministra Obrony Narodowoj
Ziblića się okres żniw i pierwszych sieW w po wojnie. Dzieci wysiłkom Narodu,
pod lde.ro wiiiotwem Krajowej Rady NaSrodowe^ i Riządu Jedności Narodowej, zie
m ie nasze zostały obsiane i przyniosły
tobfiity pło-n. Żołnierz PoLski m a swój bestnonny wkład pracy w siewy wiosenne i
jesienne. Nie zbraknie go też przy żni
wach i onitociei które zadecydują o n a 
szym wyżywieniu w całym przyszłym ro 
ku.
W zwiąiziku % tym rozkazuję:
Im W»zy«łkie jednostki W . P . pomogą
społeczeństwu w żniwach siłą ludzką,
łra u p o rtM u i końm i oraz ochrona} zbio
rów. W tym oełu D-cy O. W., w porozu
m ieniu z W ładzam i Cywilnymi opracują,
dostosowany do swych m ożliw ości. plan
udziału w ojska w zbiotrach 'i niezwłocznie
przystąpią do jego wykonania.

Na Ziemiach Odzyskanych w O. W.
1, 2, 3, 4, dopilnować żtoiw n a terenach
zasianych przez wojsko, na ziemiach opuszczonych oraz w gospodarstwach osadników wojskowych.
3», Na terenach województw wschód
nich w O.W. 7 i 5, przeprow adzić sprzęt
zbóż w gospodarstwach poukraińskieh.
niezwłocznie oniłóeić, zinwentaryzować i
zmagazynować, aby w ten sposób ochro
nie zbiory przed rabunkiem band faszysowakich.

Akcja Władz

-oOo-

Rezpiecyeńslwa

Otoczyć szczególną opieką gospodar
stwa: a) żołnierzy służby czynnej, b)
wdów i sierot po poległych w walce z
Niemcami, c) nie m ających siły pociągo
WARSZAWA. (PAP) W ładze Rezipie- riuszy bezpieczeństwa, pub licznego
wej, d) społeczne i państwowe.
czeństwa Publicznego, mając na uwadze przedstawicieli wojska —• 70.
S m O udziale wojska w żniwach i w yni zamierzenia reakcyjnego podziemia zer
Podczas napadów zostało zamordowa
kach zbiorów meldować mi przaz III wi- w ania Głosowania Ludowego, zorganiao4 nych 14-łu członków Obwodowych Ko
wały przy Obwodowych Komisjach Gło
misji Głosowania Ludowego, wśród nich
sow ania Ludowego grupy ochronne, w
kobieta, nauczycielka ś. p. Eugenia Małskład których wreszli funkcjonariusze Bez
necka, a 7-miu, odniosło ciężkie obnaże
ipiećzeństwa, Milicji Obywatelskiej i człon
nia.
kowie ORMO.
Organa bezpieczeństwa publicznego,
W czasie od 15 czerwca do 2 lipca br.
przeciwdziałające
aktom terroru band,
Zanotowano ponad 250 napadów te rro ry 
stycznych, w tym: na członków Obwodo skutecznie odpierały ich napady. W cza
wej Komisji Głosowania Ludowego — 37, sie lej akcji zabiło 67 bandytów, raniono
i
m
na lokale Komisji — 63, na działaczy i ujęto 308, konfiskując znaczną ilość bro
a r y
PPR, PPS, SL i SD oraz na funkcjona- ni i amunicji.
WARSZAWA. M inisterstwo Leśnictwa ratalnych, tak ludności*w iejskiej, jak i
----- ■----- oqoopracow ało specjalny, uniw ersalny typ go pracow nikom adm inistracji leśnej z obo
spodarskiego wozu ogumionego, którego wiązkiem uczestniczenia w pracach nad
wywózką materiałów drzewnych z lasu.
masową produkcją z a jm ą 'się w najbliż
--------oOo— ........
szym czasie krajow e fabryki.

w ochronie Glosowania Ludowego

Ważite dla rolników

Jeden koń ciągnie tyle, I
co dw ie p

Poseł do

Wóz ten nadaje się zarówno dla eolów
rolnictwa jak i leśnictwa, tak do zaprzę
gu konnego jak i ciągnikowego jako wóz
przyczepny.

J”

na

p ie r w s z y m

m iejseu

GDYNIA. Każdy statek morski, aby uzyskać prav?o podniesienia; ojczystej ban 
dery, musi być wpisany do rejestru stat
ków. Przedwojenny .polski rejęstr statków handlow ych został zniszczony przez
Niemców. Pierwszym statkiem, który obecnie zostanie wciągnięty do rejestru w
Produkow ane z funduszów M inister sądzie gdyńskim, będzie parowiec „Ra
taj", Jest to były gdański statek „W eichstw a Leśnictwa wozy m ają być odsprze sel“, niedaw no rewindykowany z Nie
daw ane na bardzo dogodnych w arunkach miec.
Przy użyciu tego typu woz-u w yzyska
nie siły*poeiągowcj k o n ia' w zrasta dwu,
a naw et trzykrotnie, zależnie od jakości
drogi, tak, że zastępuje on w rezultacie
jed n ą lub dwie pary koni.

KRN

W nocy z 2 na 3 latpca został napadnięty na została we wsi Bierikówka, powiat Wa
i zamordowany przez bandę obyw. JaJi ■dowice, dokąd poseł Rusin udał się w apraRusin, poaeł do krajowej Rady Narodowej, , wach związanych z referendum ludowym.
Stronnictwa Ludowego, wiceprezes Zarzą
du Wojewódzkiego S. L. w Krakowie,, czło
nek Gł. Komisji Rewizyjnej S.^L., członek
Ja n k a - s p rz e d a j:
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krako
Mebli uszełMegu rodzaju pa cenach
wie.
"V
- przystępnych, nuwe i umywane
ś . p. Jan Rusin był azaivowany przez
wszystkich i znany w Krakowie, jako dłu
L I » I, IIV, S-ta Kuska 22 lelulnn 25-05
3C57
goi et ni działacz ludowy. Zbrodnia dokona

kupno- sprzuditó

ooo

Będziemy leczeni po am erykańsku!

WARSZAWA. W ramach pomocy nau
kowej Misji UNRRA dla lekarzy polskich,
na uwagę zasługuje przyjazd grupy pro
fesorów am erykańskich, którzy zapozna
ją polskie, śfery naukow o - lekarskie ze
zdobyczami wiedzy lekarskiej za okres
ostatnich 6-ciu lat.
egłości Polski z dostępem do morza
W ojna uniemożliwiła lekarzom pol
Niestety, wlpływy ówczesnych izolacjom- skim obserwowanie i korzystanie ze zdo
stów przemogły i St. Zjednoczone zajęte byczy wiedzy medycznej, która, zwłasz
swymi spraw am i wewnętrznymi nie za cza w zakresie chorób zakaźnych, poczy
pobiegły odrodzeniu się gospodarczemu niła duże postępy, Celem przyjścia z po
Niemiec, którym dopomogły wpływy gru mocą w tym zakresie, Misja UNRRA w
py kapitalistów angielskich.
Druga w ojna światowa spowodowała
pow tórną interw encję St. Zjednoczonych
przeciwko połączonej, agresji faszystow
skiej. Zm arły prezydent Roosevelt, dal
GDAŃSK. N a konferencji pnsemyału osię poznać jako '‘wielkii przyjaciel Polski krętowego w Gdańsku podczaa omawiania
i postaw ił sobie za cel zmiażdżenie po apr&wy dostaw sprzętu radiotechnicznego
łęgi niem ieckiej, godzącej nieodm iennie
aparatury dla statków monskich —
w narody słowiańskie i w sprawiedliwy przedstawiciel Politechniki Gdańskiej oz
porządek świata.
najmił, *e zakład ten specjalizuje się w

tyft.iecie N i e p o d l e g ł o ś c i
Stanów Zjednoczonych
4-go lipca 1776 r. Kongres Powszech
n y zwołany do Filadelfii pnze* Jerzego
W ashingtoną, proklam ow ał niepodległość
St. Zjednoczonych A. P., zw racając się
jednocześnie do wszystkich ludzi m iłu
jących wolność, aby pospieszyli z pom o
cą m łodej dem okracji, walczącej o swą
niezawisłość g zaborczą Anglią.
Do Ameryki napłynęły zastępy ochot
ników , a wśród nich wysunęli się na czo
ło wielcy Polacy: Tadeusz Kościuszko i
Kazimierz Pułaski, których odtąd spo
łeczeństwo am erykańskie czci jako swo
ich bohaterów narodow ych. W alka p rzy 
niosła porażkę Anglii i wyzwoliła zupeł
nie St. Zjednoczone, które stały się na
długo pnzykładem k raju , . przodującego
we wszystkich poczynaniach wolnościo
wych. St. Zjednoczone po uporczywej
wojnie domowej zniosły u siebie niew ol
nictw o Murzynów i zapoczątkow ały erę
olbrzym iej produkcji przem ysłowej.
W czasie pierwszej wojny światowej,
St. Zjednoczone wzięły udział w walce
przeciw ko Niemcom, a ówczesny prezy
dent, W. W ilson, postaw ił słynne 12 p u n 
któw, gdzie m. in. żadał uznania niepod-

iltal

Dziś odrodzona Polska, pam iętająca ty
we zainteresow anie się prawdziwie d e m o 
kratycznej opinii S t Zjednoczonych spra
wami ipolskimi, łączy swe uczucia z uczu
ciami n aro d u am erykańskiego, który dwu
krotnie dał wyraz swemu bezwzględnemu
stanow isku wobec zaborczych teńdencyj
niem ieckich i który szlachetną postawą
dowiódł, że -świat pow inien stanowić jed 
ną rodzinę, (ac)

o fia r ą m o r dii
b rat ob ó j c z e g o

dziale radiotechnicznego sprzętu okrętowe
go. Poza reperacją 1 korekturą sprzętu okrętowego może także podjąć się montażu,
a w niedalekiej przyszłości i budowy apa
ratury radiowej dla statków morskich.
Zważywszy, że w Polsce nie była dotych
czas wytwarzana tego rodzaju aparatura
iinicjaitywa Gdańskiej Politechniki przy
czyni się do powstania nowej gałęzi pol
skiego oraemyslu.

Polsce prosiła kilka uniwersytetów ame
rykańskich o delegowanie do Polski pro
fesorów - specjalistów.
Profesorowie amerykańscy przywiozą
ze sobą m ateriały pokazowe, a stom ato
lodzy zadem onstrują najnowocześniejsze
aparn'.'.
-ooo-

dzieci miasta
spędzi wakacje na wsi
WARSZAWA. Ceotrafay Komitet Opie
ki Społecznej zapoczątkował z ukończe
niem roku szkolnego akcję lotnio >• wy
poczynkową. Akcja ta obejmie w 888 sta
łych punktach - domach wypoczynko
wych p o n a d .87 ty*, diieci. W 11 puuktach sanatoryjnych, uinieazczonyck zosta
n ie 5.120 dzieci gruźliczych. Inne chore
dzieci, najbardziej potrzebujące opieki le
karskiej przesłana będą do 16 prew ento
riów. Leczenie w
obejmie
około 3.640 dzieci.
Oprócz akcji letniej, w stałych domach
wypoczynkowych, Centralny Komitet Opieki Społecznej zorganizował 679 półko
lonii, z których skorzysta ponad 120.000
dzieci.
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Wcaoraj odbył się pograob ś. p. Jena
Steunke, lat 7Ą długotetKbego atawjwgo ce
chu wędldniairay m. Liibiima. Szartke zgi
nął tragiczną śmiercią dnia 2-go liłpca, za
mordowany pracz nieznanych sprawców.
Krytycznego dnia ok. g. IS-ej.do m ieszka
nia ob. Szunłce przy u l Kapucyftsflde] 2, a
więc znajdującego eią w śrdtoueńcłu, w
najruchliw«&ym puntooia miasta. dostał się
nieznany sprawca, który fcUJcoma atraalanu pozbawił życia fltaruwfca.
r awKtapod*> yiie byl fco napad oabundto+ rg

ZAPROSZENIE NA NOCLEG
Wychodząc z dworca kotejow-a^o już w

przejściu prowadzącym z peronu, s&e
Wszech atran dolatują nae głooy zaprasza
jące na nocleg. Rzec® jam a, że z powodu
braku hoteli w Lublinie wielki przejezd
nych zmuszonych do nociw ania w "Lubli
nie woJi przespać się w prywatnym mie
szkaniu na kanapie, czy łóżku, niż całą.
noc siedzieć w poczekalni ha stacji.
Onegdaj przyjechała do LubJina z N ie
miec, gdzie była wywieziona na przymu
sowe roboty p. Maria K. N a dworcu po
deszła do niej dozorczyni jednego z do
mów przy ul. 1-go Maja, zapraszając ją
na nocleg. Rapatriantka udała się z dozorczynią do jej mieszkania, gdzie ’ noco
w ała jeszcze jedna osoba. Gdy się rano p.
Maria K. obudziła, stwierdziła bralk wa
lizki, w której znajdował się jej cały doby
tek. Sprawa kradzieży wallizki została
skierowana do M.O.

natpatatSct". Dookoła atogu dMwa alę oodzieft .tłum żądnych haeardu i liczących na
wygraną ludzi, jak również kibiców, prze
ważnie w wiciku lat 6 do 16-tu, Onsgtaj
kibice „gry w nalp&xiatiki,‘ mieli metoda wi
dowisko. OtAż zjawił się młodzieaiiee zapa
lony i r szerokim gestem. Postawił raz
stawkę i pi-egrał, drugi raz t«ż praegra^
a że podobno „fortuna kołem się toczy"
więc ów młodzieniec grał dalej, czekająe
na „odegranie się". ZaprzwstaJ gry dapdero wdwczas, gdy zdumiony stwierdzit, że
przegrał wszystkie posiadane pieniądze, w
kwocie 5.000 zt Sprawa tą zajęta s if Mi
licja.

PŁACI KRtKOWSKIMf
Wazy»tkie wlęksae transakcja w Lufcltnls załatwia się w haJi przy ul. Lubartowskiefj. Ifie zawtaae jednak transakcje te są
załatwiam* uczciwie. Znalazł się obywaitefl,
który zam iast banknotu l.OOO-zaotowego
zapte-iił banknotem emisyjnym z r. 1944.
Sprawę skierowano do Sądu Groddkiego
w Lublinie.

Lubartów
NIE1 DALI
GASIĆ POŻARU
-----—---------nmiTTiiBHM
W nocy dn. 1 b. m. w zabudowaniach
Stanisława Wieniarskiego we w si Januszówka, gm. Spiczyn, pow. Lubartów* z
nieznanych przyczyn wybuchł pożar. Gdy
miejscowa ludność pośpieszyła na ratunek
palących się budynków, posypały się w jej
kierunku strzały, oddane przez niewykrytych Zbrodniarzy. Akcję ratunkową unie-

7 PIWNIC POD WODĄ

Sprostowanie

W dniu .wczorajszym przy uJ. Lubar
towskiej 13 na skutek pęknięcia rury wo
dociągowej zostało zalanych wodą 7 piwnic.
Przy pomocy pompy, udzielonej praez Lu
belską Straż Ogniową, woda zostaje usu
wana.: Szkody znaczne.

33o ogłoszenia o nowym roa^poVządzeniu,
dotyczącym rejestracji lotkali mieszkalnych
zakradł się błąd techniczny. Podpis wice
wojewody lubelskiego ob. Szczepańskiego
winien być umieszczony z prawej strony
pomad podpisem prezydenta m. Lublina.

„GRA W NAPARSTKI

'

W ar. 182 Gazety Lubelskiej ,w wiado
Pan Marian W., zam ieszkały pney ul. mościach z UMCS wkradła się nieścisłość.
Lubartowskiej jest" właóeicietlem placówki Mylnie pddano, że dr. Leon RcwieńSki, jest
hazardowo - rozrywkowej w hali targowej kle równikiem Kaitedry- Cytologii RośMn, za
przy ul. Lubartowskiej pod naawrą „gra w nilast adiunktem Katedry Botaniki.

„BYLE do WIOSNY*
Nieledwie chciwie sięgnął po następny list. Był
on pisany w przeszło trzy tygodnie po tamtyra, jttż
z miejsca stałego pobytu na zesłaniu'„Znamienita 13/26 10. 1908 roku". Obok tej da
ty, ręką zapewne babki Chyroszowej było dopisa
ne: „Otrzymałam ten iist dn. 17/11 roku bież.” Gdy
Wiktor używał podwójnej daty, według prawosław
nego i polskiego kalendarza, matka jego posługi
wała się tylko polską datą. Lis* brzmiał:
„Najdroższa moja Mamusiu, od tygodnia więc
jestem już na wsi, która jest ostatecznym kresem
mojej wycieczki na Syberję, a zdążyłem *’> już
nieźle zainstalować i zaklimatyzować. Znamienka
jest to duża wieś, typowa duia wie< syberyjska,
ludność (przeszło 800 mieszkańców), składa się
w połowie z wieśniaków syberyjskich, dawno tu
osiadłych (t. zw. sbaroźyły) i w.połowie z Ł zw. posieleńców i ich potomstwa, to jest zesłanych prze
stępców kryminalnych i byłych katorżan. Więk
szość ludności trudni się rolnictwem, inni, zwłasz
cza posieleńcy handlem i rzemiosłem i czym się tra
fi". ,W ten dokładny i malowniczy sposób opisywał
Jalej młody zesłaniec tryb życia mieszkańców wsi
i najważniejszą dla niego i jego matki sprawę pocz:y przewożącej listy do kraju.
Posłać ojca coraz plastyczniej zarysowywała
>tę przed oczyma Mariana.
«

mofcttwilo to w zuptJnoSd. Rano atwierdzo
no, że żona gospodarza Włenianaka Kata
rzyna i jej córki Irena i Marianna zostały
w nocy .zabite. Stanisław Wiemarski, wła.%aci«a opalonego gospodarstwa znikł, upro
wwdBtmy prawdopodobnie pracz bandęSłedrtwo w toku.
j
!l"
i

ZASTRZELILI
19-LETNIEGO CHŁOPCA

W nocy dn. 1-go b. m. we wsi Woła Skro
mowSka, gm. Firlej, pow. Lubartów, nieizna
ni sprawcy zastrzelidi w stodole w czasie
snu 19-łetniego Jana Niedzielę. Przycsjma
morderstwa nieznana.

■

Zamośś
ŻNIWA, ŻNIWA

Z .pooBątkiem nowego roku akademie(kae»o 46/47 zostają utworzone na KUL-u,
awbwiewJsMiiie Już pnnea M&nteterertwo Odwiarty, dwi« nowe Katedry: anglistyki i
fcgwmaiifatyki. Katedrę motogii angielskiej,
próc* profesora będzie obsługiwało kilku
letotonJw, m. im. jodem rodowity Angłtk.
Studium języka angielskiego, niemieckie
go, jak i innych języków nowożytnych, bę
dzie trwało cztery lata. Absolwenci otrzy
mują stopień magistra filologE i prawo wy
kładania danego języka w szkołach śred
nich.
Zapisy kandydatów (z maiturą) będą się
odbywały na Wydz. Nauk Humanistycz
nych od 1-go sierpnia r. b. (ac). •
Lubelski Klub Motocyklowy zawiada
m ia członków i sympatyków, że dnia
7.VH br. (niodsdela) urządza wyciecz
kę motocyklową do Kazimierza nad
Wisłą o ile pogoda dopisze. Zbiórka
rano, do godziny 9-ej na Krakowskim
przed pocztą. Paliwo i smar pobrać
należy 6-go bm. w godzinach od 15 —
18 przy iii. W yszyńskiego 7.
Pożądane wcześniejsze zgłoszenia w
Sekretariacie LKM przy uftcy Hipo
tecznej 3 oaobi.ste, lub telefoniczne
teł. ‘3-16.
3148

W akcji żniwnej na terenie woj. lubel
skiego wezmą udział stacje traktorów
P P .T . i M.R. w Zamościu, Tomaszowie i
Hrubieszowie. W przepi-owadzamiu omłotów uczestniczyć będą wszystkie stacje
traktorowe w . woj. lubelskim.
-oOo-

40 st. ciepła ^ Pierwsze dni lipca przyniosły nienotowane dawno upały, dochodzące do 40 st. w
słońcu. Nic też dziwnego, że mieszkańcy
Lublina szukając ochłody, tłumnie odwie
dzają lubelskie baseny. N a malutkim ba
senie przy ul. Ogrodowej frekwencja w ostaJtnich dniach wynosi od 120 do 200 oeób dziennie. Daleko większym powodze
niem cieszy się basen Zarządu Miejskie
go na Czechówce. W dniu wezopajazym
przez basen ten przewinęło się ok. 2,000 osób. Przyjemność kąpieli jest dostępna dla
wszystkich, ponieważ szczególnie na base-

baseny* lubelskie
mają |»owodzenie
nie miejskim opłatę skalkulowano bardzo
niską. Przeważającą ilość plażowiczów sta
nowi młodzież szkolna, która nie mogła je
szcze opuścić miiu»-a. • Ufa basenie na Cze
chówce prócz pływania i kąpieli słonecz
nych, młodzi sportowcy, nie zważając na
upal, grają w siatkówkę I koszykówkę.
Woda na basenach jest zupełnie czysta.
N»e mniejszym powodzeniem niż baseny
cieszą się łąki nad Bystrzycą. W piękne,
pogodne dni korzystają z tej bezpłatnej pla
ży tłumy mieszkańców naszego miasta.

M ydło „JA W A “ i „ P L O N "
Doskonałej jakofci

Do nabycia w każdym sklepie

L u b e ls k ie j F a b r y k i My«ll«.

LUBLIN, P r z e m y s ło w a 5

P r z e d s ta w ic ie l: L itw iń sk i, L u b a r to w sk a 8

Z płonącymi policzkami, do których przyciskał
obie zaciśnięte w pięści dłonie, czytał dalej chło
piec opis drewnianego dotnku, przeznaczonego ze*
słańcowi na mieszkanie: '
„Domek, czyli jak tu mówią „izba” złożony jes*
z dużej sieni i wielkiej izby, której jedna czwarte
zajęta jest przez bajeczny piec, reszta zaś prze
dzielona przepierzeniem. Z jednej strony przepie
rzenia Kvaorn swoją sypialnię i pokój do pracy,
z drugiej zaś kuchnię i laboratorium fotograficzne.
Za wszystko płacę w zimie z ćpałem i usługą i sa
mowarem 6 rb. miesięcznie. Stołuję się -razem
z dwoma małżeństwami zesłańców politycznych
(„polityków", jak tu mówią), śniadania i kolacje
„tworzę" sam."
.W tym domku drewnianym obiecywał sobie mło
dy Wiktor nie tylko znośne, ale nawet pożyteczne
życie. Pisał dalej w tymże Uście o swych towarzy
szach w Znamience, zwłaszcza o pewnym lakierni
ku Kłobukowskim z Warszawy i ogrodniku Kowa
lewskim z Częstochowy, ale wynikało z listu, że
zamierza raczej żyć samotnie.
„Warunki praży tutaj są bardzo dobre (pomijam,
bo nuszę pominąć brak bibliotek) i obiecuję sobie
pobyt tutaj wyżąć jak gąbkę."
Pytał pofcym o swych bliskich, których pozosta
wił w Polsce, ale najwyraźniej pochłonięty był or
ganizowaniem sobie nowego życia w drewnianej
chacie syberyjskiej, gdzie przy szklankach gorącej
herbaty, nalewanej z samowara, przy olbrzymim
piecu, rozgrzanym w zimy syberyjskie, miał stu
diować książki, przysyłane mu z kraju i pisać,

2771

jak to obiecywał matce w liście, prace naukowe.
Przerzuciwszy kilka następnych listów i kartek,
zawierających wiele ciekawych szczegółów, między
innymi opis przejazdu partii politycznych, idącej
na północ, taić zwanej partii „zimowej” (były bo
wiem, jak objaśniał matce Wiktor trzy partie po
litycznych w roku: zimowa i dwie letnie, prócz
mniejszych, idących oddzielnie), natrafił Marian na
spis książek, zapowiadany oddawna przez ojca.
Były to cztery strony, gęsto zapisane tytułami
książek. Ktoś, zapewne matka, przesyłająca mu tę
lekturę, wykreślił czerwonym ołówkiem książki już
wysłane.
<
Dla Mariana niesłychanie ważne było, co też
czytał ojciec. Chciał jaknajdokładniej odtworzyć
sdbie połtret duchowy tego tak mu bliskiego, a tak
oddalonego od niego człowieka.
Czytał więc, jak najciekawszy romans, suchy
spis lektury ojca.
. 0
Zajączkowski: Zaaady algebry wyższej, Hertz:
Najnowsze badania nad przestrzenią, jedna bro
szurka bez oprawy, okładka, jak w „Poradniku dla
Samouków", Dickstein: Matematyka i rzeczywi
stość ora* Pojęcia i metody matematyki, Jordan:
Cours d'analyse, 3 tomy duże, bez oprawy, Klein:
Odczyty o matematyce, w brązowej oprawie gro
szkowej, Pascal: Repertorium matematyki wyższef, 2 tomy grube i Rachunek nieskończoności,
2 tomy, jeden w oprawie czarnej z czerwonym
grzbietem, drugi bez oprawy."
(D. c. n |.
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Ja k n itk o w a ć ?

ł™lćatcjy, i Icuta-^
Z TEATRU MIEJSKIEGO
Mimo, że doskonała „Roxy" j. Janiną.
Martini w roli tytułowej i CłmiiclarcZy
kiem i Pichetołdca na czele wykonawców
ndc przestaje ściągać tłumów publiczności,
Teatr Miejski przygotowuje na zakończe
nie sezonu nie lada sensację. Będzie to pre
miera czarującej aatuki Alfreda de Mueset
„Świecznik" (Le chandelier) w przekłam
dzie Tadeusza Boya-Żeleńskigo.
Piękne
•stylowe dekoracje i kostiumy przygotowu
je Zofia Węgierkoiwa, muzykę skomponowal Tadeusz Szeligowski; nad całością
przedstawienia czuwa dyr. Karol Borow
ski. Będzie to ostatnia praca znakomitego
reżysera na scenie Teatru Miejskiego.
KINO „APOLLO" wyświetla film p. t.
„Górą dziewczęta". Nadprogram: P.K.F.
Nr. 18. Początek seansów 15,30, 17,30 i
19,30..

b t l B I l i B K A

Coraz więcej otrzymujemy przydziałów
na^ kartki żywnościowe. Często są o pro
dukty pochodzę ce z dostaw UNRRA, które
nie wiemy w jaki siposób użytkować i prze
chowywać. Najwięcej kłopotu sprawia nam
unrowskie mleko i jajka w proszku Poda
jemy poniżej sposób przechowywania i użytkowania tych artykułów.
JAJA W PROSZKU należy przechowy
wać w suchym miejscu w szczelnie zamy
kanym szklanym naczyniu, gdyż są wra
żliwe na wilgoć i utlenianie oraz na wy
soką temperaturę. Wskazane jest możliwie
szybkie zużytkowanie jaj w proszku. Ja
ja W proszku przed użyciem należy dokła
dnie wymieszać z swodą w następującym
stosunku: na 1 łyżkę stołową jaj — 2 i pół

Uroczystości ffifljlnc

łyżki wody, co odpowiada 1 świeżemu jaju. Z masy tej można robić jajecznicę, om
let lub dodać do ciasta zamiast jaj.
MLEKO SKONDENSOWANE nde nale
ży gotować, można je jedynie podgrzać,
gdyż przea gotowanie niszczy się zawarte
w nim witaminy. Po otwarciu p u n k i nale
ży mleko natychmiast przelać do szklane
go naczynia i moaliwie szybko zużytkować.
Puszki z mlekiem skondensowanym są mar
łe więn nie sprawia to trudności. Mleko
skondensowane słodzone rozcieńcza się
wodą przegotowaną, w następującym sto
sunku: na jedną trzecią szklanki mleka
dwie trzecie szklanki wody, natomiast mle
ko skondensowane nie słodzone: pół azklan
ki mielca na pół szklanki wody.

-oOo-

KINO „BAŁTYK" wyświetla fHm p. t.
„Halka", nadprogram: aktualności P.K.F.
Poesątek seansów: 15,30, 17,30, 19,30; w
niedziele 1 święta: 13,30.
KINO „RIALTO" wyświetla ttlm p. t.
W miesiącu czerwcu Miejska Straż Po ro przy pomocy prowizorycznych pomo
„Najazd". Nadprogram P.K.F. 17. Począ żarna wyjeżdżała do 10-ciu wypadków. Z stów z drabin zdołano usunąć nietoeepletek seans, o godfc. 14, 16, 18 i 20. W nie
dziele i święta początek I.go seansu o go ważniejszych zanotowano: w Rynku Nr. 5 czeństwo zagrażające iyciu tych ludzi.
dzinie 12-ej.
Przy ul. Wyeayfiskiego 12 powstał pożar
zawaliła się ściana odcinając 5 osób. Dopie
piwniczny. Akcja ratunkowa była utrud
niona ze względu na brak' praejścia w ko
PRZETWÓRNIA WYROBOW CHEMICZNYCH
rytarzach. Całkowitą winę ponosi tutaj
administracja domu, która nie przestrzega
obowiązujących przepisów. Tylko dzięki energiczmej akcji 'strażaków zdołano zaże
p o le c a sw o je w y ro b y d o n k o n a łe j }akoś<*l
gnać
poważniejsze ‘ niebezpieczeństwo.
p a s tę d o o b u w ia , p a s tę d o p u d łów , m y d ło d o p r a n i a ,
Przypominamy tutaj wszystkim właścicie
p o k o s t, f a r b y o l e j n e itp ,
lom i administratorom domów, aby prze
strzegali przepisów dotyczących obrony
L u b lin , L u b a r to w s k a N r 13 — te ł. 4 d -9 4 27?2
przeciwpożarowej.
■CIO
— 1— H H I m i n i ....l i n ii irjfy.-

W a l i się i p a l i !

Dnia 7 lipca w nadchodzącą niedzielę od
będą się w całej Polsce uroczystości poświę
cenią poszczególnych parafii i diecezii opieco Matki Boskiej.
Specjalnie uroczysty poi obieg będą mia
ły nabożeństwa w Chełmie, gduie nastą
pi poświęcenie obrazu Matki Boskiej. W
ntedsńelnych uroczystościach chełmskich
we*mie udział J.E. Biskup Lubelski Ks.
Dr. Stefan Wyszyńs&i.
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PRZETARG
NIEOGRANICZONY
Wydział Odbudowy Urzędu Wo
jewódzkiego Lubelskiego ogłasza
przetarg- nieograniczony na w y
konanie robót bućowl. remontu ka
pitaJnego z dobudową klatki scho
dowej prawego skrzydła w szpi-.
talu pow. w Puławach w terminie
do dnia 1.12.1946 r.
Podkładki przetargowe można
nabyć w Wydziale Odbudowy, Luhlin,
Spokojna nr 4, pokój 76,
gdzie należy składać oferty w za
lakowanych kopertach. Otwarcie
ofert nastąpi dnia 16 lipca 1946
roku o godz. 12-ej.
Do wnętrza koperty ofertowej
naieży włożyć kwit wadialny w
wysokości 1 proc. ogólnej sumy
kosztorysowej.
Wydział Obudowy zaetrzega
sobie:
1) prawo unieważnienia prze
targu be* podania przyczyn i be*
zobowiązania# ponoszenia s tego
tytułu jakichkolwiek odszkodo
wań;
2) prawo częściowego skorzy
stania z oferty;
3) prawo wyboru oferenta bee
względu na wynik przetargu.
Naczelnik Wydziału Odbudowy
3146
inż. Gozdek

NAUKA
DYREKCJA I Państw. Liceum i
Giarm. Staszica w Lubttnie, Al.
Racławickie 20 b, te]. 14—22 ogła
sza zapisy do wszystkich klas
gimnazjum (z wyjątkiem I-ej) i
do Liceum. Przewidziane są kla
sy przyspieszone dla młodzieży o póżnionej wiekiem. Zapisy przyj
muje kancelaria Szkoły codziennie
od 9 do 15.
31#9
Dyr ek tor
KURSY Kroju Damskiego Wysoc
kiego, przygotowujące do egzami
nów czeladniczych i mistrzow
skich. Zapisy Lublin, Nowa 19, m
3.
3101
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POSZUKUJĘ pokój z kuchnią u- GREMPLARKĘ (czochrankę) rę
meblowany. Wiadomość Lubar czną nową wzgi. używaną kupię.
3159 Oferty z rotamlarem i ceną Ośno
PAŃSTWOWY Zarząd Wodny w towska 22 (perfueir-iia).
Lubuskie Stalina 34.
3166
Puławach poszukuje rutynowane
HANDLOWE
go buchaltera. Podanie do Okrę
ZGUBY
gowej Dyrekcji Dróg Wodnych w DO SPRZEDANIA domek z ogród
Warszawie wraz z życiorysem, ki eon. Wiadomość Czechów Górny UNIEWAŻNIAM zagubione do
świadectwami szkolnymi t pracy 48.
,
3108 kumenty: Dyplom, legitymacja
Krzyża
Waleczności
na Ślą
należy złożyć w Państwowym Za
6
STOLIKÓW,
18
taboretok,
bufet
skiej
Wstędze
I
klasy
z
rządzie Wodnym w Puławach, ul.
Polna ąr 77.
3149 i gablotka do sprzedania. Wiado Powstań Śląskich. Dyplom Gwiaż
mość 1-go Maja 29 m. 18.
3114 dy Śląskiej, Dyplom Krzyża Ple
POTRZEBNY od zaraz wykwali
biscytowego, Dyplom Medalu N ie
DOMY,
place
sprzedaje
koncesjo
fikowany KREŚLARZ z praktykąpodległości, Dyplom Brązowego
Zgłaszać się: DOW, Plac Litew  nowane przedwojenne biuro „Wy Krzyża Zasługi, Zaświadczenie ze
ski 3, pokój nr 6.
3121 goda“ Michałowskiego, Bemardyń służby POW z Biura Hist. w War
9 ka 28,, tel. 34-87.
1217 sza wie, Zaświadczenie z Komisa
POTRZEBNY uczeń terminator
riatu Plebiscytowego w Opolu z
do instalacji elektrycznych — MOTOR młocamiany 12 koni naf roku 1921, Zaświadczenie ze SI.
Maja 21 m. 8.
3172 towy sprzedał?!. Lublin, Grodzka Urzędu Wojew. w Katowicach co
2, warsztat ślusarski.
3132
do zaliczania lat płużby państwo
POSZUKI WANI A
LODOWKA duża, rozmiar 80 cm wej. Legitymację z fotografią ze
MASIUKIEWICZ Jerzy, ur. 15.12 na 70 cm, nadająca się do restau Związku Powst. Śląskich w Ka
1921 r., przebywający w Oświęci racji, sodów ki lub piwiarni — do towicach. Dokument urodzenia.
miu, ostatnio w Buchenwaldzie nr sprzedania. Wiadomość Farbiar Zaświadczenie obywatelstwa Pol
3136 skiego oraz inne mniej wartościo
90006, poszukiwany przez rodzi z a 4.
ców. Wszełkie wiadomości proazę NIERUCHOMOŚCI sprzedaż, po we dokument t no nazwisko Sta
podać pod adres: dr Masiukiewicz miary, plany. Biuro Mierniczego sia Konrada, urodzonego 20.11
Michał, Gdańsk, Wrzeszcz, Jaśko Przysięgłego Bogdana Białkow 1899 w Sławicac i a zamieszkałe
go od 4.9.1939 r. w Chorzowiewa Dolina 46 a, tel. 418-05. 3072 skiego. Lublin, Sądowa 4-—4.
Batorym, przy ulicy 16 Lipca nr
3086
l o k a l i :
34. Łaskawego znalazcę prostsę o
SKŁAD Apteczny, dobrze prospe zwrot pod wskazany adres za do
POSZUKUJĄ pokoju umeblowane rujący w mieście powiatowym, brym wynagrodzeniem.
3138
go, uczennica. Łaskawe zgłoszenia sprzedam z powodu choroby. Oteł. 27-02 w godzinach od 9-ej do biekt poważny. Oferty Lu Miii. ZAGINĘŁA suczka, rasy ratlerek
12-ej.
3089 PAP, pod „Skład".
3145 czamo-brązowa, łapki 1 niuszek
żółte, z ulicy Lubomelsklej 10—2.
POKOJU poszukują 2 studentki ŚWIETNE mydlaT skuteczne kre Za awrot suczki dam tysiąc zło
od zaraz. Wiadomość Krakowskie my, śliczne pudry, jedynie firmj tych nagrody i proszę o natych
2858 a miastowe przyprowadzenie jej.
Przedm. 32, Perfumeria ,.Nimfa". „MALTA".
3169
3049
„RYBAK" — sieci — haczyki —
bawełna
rybacka.
Wędkarstwo
—
UNIEWAŻNIAM
zagubiony
do
POKÓJ do wynajęcia duży, na
dwie osoby. Wiadomość tel. 41-86, Cldynia, Świętojańska 47. ] 2845 wód osobisty (kennkartę), wyda
od 12.30 do 13.30. Administrator DO SPRZEDANIA kaoiapa i ko ną przez Zarząd gm. Konopnica
domu.
3162 zetka, Wieniawska 6 m. 14. 3142 na nazwisko Kozak Czesławy, zamieszikałej Czechów pow. Lublin.
3154
DWA pokoje z kuchnią prz^r uli-- PLUSKWY, karaluchy, myszy,
cy. Jezuickiej zamienię za dopłatą szczury — radykalne trucizny. T.
na dwa pokoje z kuchnią w dziel Raczkowski, Lubrfn, Narutowicza UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę
3133 rejestracyjną w dniu 30.6.1946 r.,
nicy Narutowicza, Al. Piłsudskie 52.
go. Poważne oferty kierować Kró KUPIĘ psafę, jasną, stół okrągły wydaną przez RKU Lublin - po
lewska 11, sklep spożywczy Mo- i tapczan. Wiadomość Lubartow wiat, na nazwisko Matczaka Ta
3159 a deusza, urodzonego 1925 r. - 3155
śclbrodzki.
• 3160 ska 22 (perfumeria).
t- 11 A C A

UNIEWAŻNIAM zagubioną kar
tę rejestracyjną wydaną przce
RKU Siedlce, świadectwo moral
ności, wydane przez Starostwo
Powiatowe w Radzyniu oraz za
świadczenie o zwolnieniu z obo®u
jeńców wojennych w Czechach, na
nazwisko Szaliły Zbigniewa 192?
r., 15.10, zamieszkałego Wólk.;
Syrokowska pow. Łuków.
316S
UNIEWAŻNIAM zagubioną legi
tymację Ubeepieczalni Społecznej
Lublin, na naziwisko Luczyckiej
Haliny, zamieszkałej Dolna 3-go
Maja 4 m. 3.
3156
UNIEWAŻNIAM zagubioną książ
kę wojskową nr 451814 na nazwi
sko Gubi era Witolda.
Znalazcę
proszę o zwrot do IV Komisaria
tu:
3168

---------------- T o T S l ---------------PENSJONAT na plebanii w Cie
chocinku przyjmuje Wleł. Księży
osoby prywatne. Wikt dotory, .4
razy dziennie. Pokoje słoneczne,
wygodne, świeżo odnowione. Co
dzienne utrzymanie wraz z miesz
kaniem 400 zł. dziennie.
3019
Ciechocinek plebania.
DYREKCJA Liceum dra St. Szczę
cha asprasoa swych b. w ychów aw
ców na zakończenie roku szkol
nego (niedriela 7.7 o godzinie 11),
po którym odbędzie się pierwsze
iwhr—Iż organizacyjne Koła bwychowawców tego Zakłsdo.
3143
NAJSŁYNNIEJSZY psychogra/olog darem jasnowidzenia nieomyl
nie przepowie każdemu jego wy
darzenia życiowe. Określi dokład
nie charakter, kierunek zdolności,
rady, przeznaczenie. Napisać py
tania, datę urodzenia, załączyć 50
złotych zadatku. Odpowiedzi za
zaliczeniem „Martyni" Kraków,
skr. pocztowa 475.
3165
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