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OTWARTYMI
KIELCE P o g r z e b ofiar pogromu
kieleckiego, w którym prócz przed
stawicieli rządu, władz miejscowych,
partii" politycznych i organizacji spo
łecznych, wzięły udział olbrzymie tłu
my ludności, przemienił się w potężną
manifestację społeczeństwa przeciw
ko inspiratorom i sprawcom ohyd
nych mordów, kompromitujących Pol
skę w opinii całego świata.
'
Nad otwartymi mogiłami w imie
niu Rządu Rzeczypospolitej wygłosił
przemówienie minister odbudowy, ob.
Kaczorowski:

MOGIŁAMI

tórzenia bezecnej zbrodni, do narastania in
stytucji mordu rasowego.

TK AN K I DOTKNIĘTE RAKIEM IDEO
LOGII NAZISTO W SKIEJ
muszą być usunięte. Gdy nie starczy łago
dne słowo, wkroczy prawo Rzeczypospoli
tej. Będziemy surowi, bezwzględni. Jeśli
wałka ta ma być skuteczna, muszą wziąć
i wezmą w niej udział zorganizowane ma
sy robotnicze, chłopskie 4 inteligencji pra
cującej. W tej walce wezmą udział w szy
scy ludzie uczciwi, poczuwający się do
odpowiedzialności za losy kraju, w walce
tej wezmą udział masy, które rozwinęły
.S to im y nad tym i mogiła/ini z uczuciem palą
sztandar współczesnego humanitaryzmu i
cego wstydu, bo zbrodni dokonała ręka Po godnośal człowieka.
laka. W ponurych latach okupacji na Zie
Będziemy tępić na każdym kroku prze
miach naszych rozegrała się tragedia na
rodu żydowskiego. Zamknięcie to ghet- jaw y antysem ityzm u i przeciwdziałać pro
tach, głód, poniewierka godnośaS ludzkiej, pagandzie mordu rasowego. Pamiętajmy,
wreszcie zniszczenie. Śmierć masowa i o- że za przejawami antysem ityzm u kryje
kruPna, znaczyła nie tylko deprawację się reakcja, kryją się siły starego porząd
moralną wykonawców, ale i zwierzęcą de k u . Mobilizują one zaczadziało przez jady
gradację kmltwry niemieckiej. Po opraw niemieckie gru/py, do (walki rasowej, by
cach nionteckich pozostały mogiły i zgli wtórnie rzucić je do walki przeciw ustrojo
wi Rzeczypospolitej, o zatrzym anie biegu
szcza. Jeszcze coś więcej, to opary
historii. Te próżne próby muszą być i będą
złamane. Niech wiedzą o tym , w szyscy i
ty m lepiej im prędzej aię opamiętają.

zatrute jadem

nienawiści rasowej

Przeminęła wojna. Podejmujemy w ysiłek
by nakarmić głodnych, zabezpieczyć siero
ty, otoczyć opieką inwalidów wojennych,
odbudować zbeszczeszczone osiedla. I znów
padają strzały, znów płynie krew. I znów
stoimy nad świeżym i mogiłami zabitych.
Zginęli jak ich bracia, podczas okupacji,
dlatego tylko, że byli Żydami. Mówimy to
z uczuciem piekącego wstydu, bo zbrodni
tej dokonała ręka polska. Mord ten jest no
wym, bolesnym ciosem w naród żydow
ski i zarazem, jest ciosem w Rzeczpospoli
tą. Hańbi jedną z najpiękniejszych kart
polskiego dorobku kulturalnego, jaką jest
poszanowanie człowieka, ochrona słabego
i bezbronnego. Tę nasadę zorganizowane
m asy robotnicze • chłopskie przyjęły w peł
ni i wypisały ją na swoich sztandarach.
Złamanie te j podstawy współżycia oby
watelskiego przez elemetity zarażone edzir
eaahtm antysem ityzm em jest

ŁÓDŹ. W dniu 7-yrn b.m. przewie
ziono tu specjalnym pociągiem PCK
27 rannych ofiar barbarzyńskiego po
gromu w Kielcach. Natychmiast po
przybyciu do szpitala odwiedziła ran
nych delegacja L i g i do Walki z Rasiz
mem w osobach: prof.prof. Uniwersy
tetu Łódzkiego Żukowskiego i Czar
nowskiego, oraz red. Pokorskiego. De
legaci w rozmowach z lżej rannymi oświadczyli, iż demokracja polska zlik
widuje bandyckie wyczyny zbrodni
czych elementów faszystowskich.

O najsurowszą
karę

WARSZAWA. — Najwyższy Trybuna*
Rzeczypospolitej na rozpraw ie w Pozna
ulu wydał w dniu wczorajszym wyrok
śmierci na A rthura Grelsera. Greiser
skazany został również na u tratę praw
obywatelskich i publicznych na zawsze
oraz n a konfiskatę mienia.
P a p ie ro s y

„ „
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amerykańskie |IU * U .

WARSZAWA. M inisterstwo Aprowiza
cji i H andlu zawiadamia, iż cena papie
rosów am erykańskich, przydzielanych W
KRAKÓW. Krakowska Rada Naro ramach rozdziału kartkow ego, ustalona
dowa uchwaliła na nadzwyczajnym została na zł. 4 za 1 sztukę.

posiedzeniu rezolucję potępiającą po
grom kielecki. Rezolucja stwierdza
m. in., że nad sprawcami mordów cią
ży cień hitleryzmu, i domaga się jak
LONDYN. Dnia 9 hm. odbyt się kon
najsurowszej kary na morderców.
cert londyńskiej arldestry filharmonie?.,

Fitelberg * 2 5 $

się w Kielcach proces w trybie doraź

Rodanom poległych składam w yrazy nym przeciwko sprawcom pogromu.
współczucia i zapowiadając opiekę ze stro Na ławie oskarżonych zasiadło 12 ony Rządu, oświadczam, że winni zbrodni sób. Proces będaje trwał prawdopodo
kainowej poniosą należną karę."
bnie 2 dni.
- 0O0-

99

Wielka Czwórka" L 7,7 *.,ia
re zostaną rozesłane dzisiaj wieczo
rem przez gospodarza, t.j. przez mi
nistra Bidault.

liii

12 tys. ton mięsa
GDAŃSK. W Gdyni i w Gdańsku ukonczono już przygotow ania do przyjęcia i
>dtraiKsportowania w głąb ■kraju 12 tys.
ton mięsa, które w ram ach pomocy
UNRRA m ają praybyć do k raju w ciągu
lipca i sierpnia rb.

Prezes UNRIM
przyjadzie do Pntefti

i p

wydają Anglicy na Niemców

Bezrobocie w USA

Niemcy napadl1 na członków}
Międzynarodowego Trybunału w Norymbmdza »
PARYŻ. Radio paryskie podaje do wia
domości', ie członkowie delegacji francu
skiej na proces w Norymberdze w dniu
8 Upca zameldowali władzom amerykań
skim, i e w miejscowości Ochstal, położo
nej w odległości 60 mil na północnywschód od Norymbergii, chłopi niemiec
cy napadli na nich, przewrócili samocho
dy i ftukodsili j * W ydani poram wt&du

O trzy m a m y

W połowie sienpoia br. w Genew*©
będzie się Ogólnoświatowa Wńnśnrenojf
UNRKA, na którą przybędzie pmae*
TINRRA La Guaidia. W Waw i u śe
, (iiiardia jest spodziewany ok. 19 aieapnta.
La Guardia jest jedną %najbardziej po
pularnych postaci w Stanuch Zjednoczo
LONDYN. Korespondent radia b ry ty j nych. Przed objęciem funkcji prezesa
skiego w Niemczech Taylor, który nie UNRRA był on burm istrzem Nowego
dawno powrócił do Londynu, stwierdził, Jorku.
że W. B rytania wydaje rocznie 80 m ilio
nów funtów n a zaspokojenie potrzeb
Niemców.

-0O0-

- 20 KILO ZŁOTA

Wyrok zapadł!
Greiser

Proces rozpoczął się

zbrodnią

DO OSTATNIEJ CHWIEJ
ZAKŁAMANY
ODNOWIENIE OŁTARZA
WITĄ STWOSZA
CO NA TO LUBLINIANIE?,
■<m
NAJLEPSZE ŻNIWA
KTO CHCE LATAĆ?
KOCHANKA MUSSOLINIEGO
NIEZWYKŁE ODKRYCIE
W MOGILANSKIM KOŚCIELE
DWÓCH NIEMCÓW —

ostatniej
chwili

ncj, pod batutą Grzegorza Fitelberga. NV
Imieniem Rządu Rzeczypospolitej żeg
dniu dzisiejszym radio angielskie* nndj
nam poległych. Przetrwaliście wojnę, po
audycję, poświęcona „H arnasiom ". Dyry
WARSZAWA.
W
dniu
wczoraj
niewierkę, bolesne straty, by ponieść śmierć
gować będzie równie* Grzegorz F itelberg
szym
w
godzinach
rannych
rozpoczął
na progu słonecznego jutra.

LONDYN. 9.7. (obsł. w ł.). Wczoraj
czterej ministrowie osiągnęli ostate
czne porozumienie w sprawie zapro
szeń na konferenoję pokojową do Pa
ryża. Zgodzono się, że wysyłane wraz
z zaproszeniami przepisy procedural
ne, będą tylko propozycją ze strony
czterech ministrów, lecz nie będą zo
wobec polskości
bowiązywały
członków konferencji.
imię czystości JeuUury polskiej nie
możemy dopuścić w kraju naszym do powZaproszenia wysyłane będą w imie
niu czterech mocarstw, biorących uI
dział w obradach paryskich. Chiny nie
będą podpisane na zaproszeniach, któ

DZI S

Ranni przewiezieni
do Łodzi

Z
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amerykańskie urzędnicy, stwier 1 li, ie
samochody są istotnie uszkodzone, szyby
wybite, a trójkolorowe chorągiewki i zna
ki Międzynarodowego Trybunału zerwa
ne. Dwaj oficerowie francuscy doznali
skaleczeń twarzy. Delegaci francuscy ze
znali, ie burmistrz niemiecki podburzał
przeciwko nim ludność. 1PAPJ,

WASZYNGTON. A m erykański komitet
b. kom batantów praew iduje, ie do poło
wy sierpnia, kadry bezrobotnych w Sta
nach Zjedn. obejmować będą 3 miliony
weteranów ostatniej wojny. Liczba bez
robotnych weteranów ««t>gnęła obecni ie
cyfrę 1 miliona.

B ęd ziem y ■
handlować L
WARSZAWA. W tych dniach udaje się
do Reigii polska delegacja handlowa, ce
lem przeprowadzenia wstępnych rozmów
miarodajnymi czynnikami belgijskimi
w sprawie ewcotwalnego zawarcia W»owy handlow ej. ‘

G A Z E T A
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O CZYm rozmaw*a^ Prezydent Bierut* )
^

z a m e ryk
yk a ń sk im p isarzem

WARSZAWA1. Bawiący w W arszawie
znany am erykański pisarz radiowy N or
man Corwin, jeden z laureatów am erykan
skiej nagrody dla pracowników na polu
kulturalnego zbliżenia narodów , podzie
lił się z prasą swymi w rażeniam i z poby
tu stolicy Polski, m. in. z rozmowy, jaką
odbył t . Prezydentem Bieruteip, który wy-

ykrycie

•

wairł na pisarzu am erykańskim wrażenie
jednej z najw ybitniejszych osobistości,
jakie w czasie swej podróży m iał sposóbność poznać. Poruszając tem at wspófpraCy^międzynarodow?!, 1'rezydent T3ieni' pc
wiedział, iż rad byłhy, aby w spółpraca ta
znalazła wyraz m. in. w odbudowie zbio
rowym wysiłkiem i geniuszem najw ybit-

iniejszych airchitekłów św iata — W arsaalwy, jak o m iędzynarodowego pom nika
[zwycięstwa nad faszyzmem. Odbudowa
[wspólnym wysiłkiem narodów świata,
W srszawy, gdzie najjaskraw iej przejaw iło się barbarzyństw o hitlerow skie, byłaby
najwspanialszym w d z i e j a c h ludzkich do
kum entem sprawiedliwości, szlachetności
i braterstw a międzynarodowego.
W Ameryce na ogól mało jeszcze wie
dzą o Polsce. Ale podobnie, jak Polacy
s ie c i
r
• • nie powinni wydawać sądu o AmeTyce na
podstawie filmów gangsterskich, czy też
„m agazynów 11 brukowych, tak też i w Ameryce nie pow inno się sądzić o Polsce
na podstawie doniesień o pogromach w
Acre. Jednocześnie wykryto organizację, Kielecczyźnie lub tym podobnych, które
której członkowie zamordowali w stycaniu obciążają nie naród polski, lecz faszyzm.
b. r. probrytyjskiego przywódcę w Egip
Na zapytanie jednego z dziennikarzy,
cie Amina Osmana Paszę. Ponadto orga- czy gość nasz stwierdził istnienie w Pol
nizacja ta dokonała szeregu zamachów sce „żelaznej Jj.urtyny“ — p. Corwin odbombowych w Kairze i Aleksandrii. Sutay |p o w 'ie d z ia łrź e 'n i7 z a W a iy ^ ż a d n e j’” kurdiowali ją hitlerowcy i prohiŁlerowscy E- tyny żelaznej". Miał on pełną możność
gTpejanie. N a czele organizacji stał oficer rozm aw iania z kimkolwiek pragnął i w i
armit egipskiej. (API).
dzenia — co tylko chciał. (PAP)

Niezwykłe Bdhr* te
w iiioflilańsłiini k o ś c i e l e
WARSZAWA. Podczas przeprowadza*
nia rofcół restau racyjno » konserw ator
skich, w kościele w Mogile dokonano w ai
nych odkryć, mianowicie oxtetaniąło pier
wotną rom ańską me*wą oitaraa z XIII wie
ku oraz fragm enty posadzki terara kot owej
rom ańskiej. Jest to jedyny okaz całkowi
cie dochowanej m ensy ołtarzowej z epoki
rom ańskiej w Polsce. Poza tym odkryto
również ślady i resztki bogatej polichro
mii renesansowej o motywach roślinnogroteskowycli, pochodzącej z XVI wieku.

hitlerowskiej szpiegowskiej

Uczniowie niemieckiej szkoły sabotażu

LONDYN. W Londynie oigłoszomo szoze*5ły związane z wykryciem tajne] orga
nizacji hitlerowskiej na Środkowym Wacho
dzie. Kontrwywiad brytyjski podejrzewał,
oi dłuższego czasu, że na Środkowym
Wschodzie istnieje podziemna organizacja
hitlerowska, utworzona podczas wojny i
współpracująca z wybitnymi kolaboracjonistami aia!x-:.kimi. Wiadomem było, że gru
pa Niemców i Arabów, wyszkolonych w me
vilcckicj szkole sabotażu w Atenach, zrzu
eona została w październiku 1944 r. na
spadochronach do Palestyny i Iraku. Gru
pa ta posiadała plan działania, obliczony na
dalszą metę, bez względu n a wynik wojny.
Kilku dywensantów zostało schwytanych,
lecz przywódcom udało się umknąć ze zna
cznymi funduszami.
Doipiero przed kUflcu tygodniami brytyj
scy funkcjonariunEe b 62ę»iec®eń»twa. n a tra 
BELGRAD. Proces przeciwko Michajło
fili ponownie na ślad oigantaacji i areszto wieżowi i 23 przestępcom wojennym zakoft
wali pewnego wybitnego hitlerowca w
czy się prawdopodobnie w sobotę. Jeżeli
zapadnie wyrok, skazujący go na karę
śmierci, będzie mógł, w myśl konstytucji,

ztola
-20 k g .
PRAGA. W mieście Morawska Trebova
czeskie władze bezpieczeństwa aresztow a
ły dwóch Niemców, którzy w m undurach,
noszonych zwykle przez partyzantów , usiłowali wykopać w> piwnicach miejsco
wego urzędu pocztowego skarb ukryty
tam w czasie okupacji praez bogatego
Niemca. Przy obydwu aresztow anych zna
loziono złote przedm ioty i monały wagi
20 kilogiwariH.
' ~

Koiiczy się proces Michajlowicza

Ł°. W ° w r n i M p
Dn.a ti-go bm. w Bydgoszczy odbysię pogrzeb wiceprzowodniczącego Partii
Pracy, wicewojewody Zygmunta Felcząka,
W pogrzebie wziął udzńał wiceprezydent
KUN Baccikoiwskj, gen. Swierazczewski,
p: słowie do KRN, przedstawiciele władz
,; j iiitwowych, samorządowych i organiza
cji społecznych. Pog.nzeb śp . Zygmunta Fel
ciaka stał się olbrzymią nwuiii«ii.acją żału^iią. W imieniu Rządu Jedności Narodo
wej wiceprezydent Barcikowski udekoro
w ał trumnę Krzyżem Grunwaldu Ii-ej Kla
sy.
Wicepremier Jugosławii Edward Kar
dell oświadczył, że na terytorium przyzna
nym Włochom znajduje się 00 tys. Słoweńcow, podczas gdy Włochów zaledwie 16-cie
tysięcy. Dlatego taż Jugosławia, me może
uznać niesłusznej decyzji Konferencji P a
ryskiej uuiiędzynarodowieoua Triestu.
W Trieście Włosi demonstrowali prze
ci wko iumędutynarodowieituru Triestu.
; — Płiezytlent Trunian jwdipwU ustawę,
zezwaiao^cą żołniejaom amerykańskim,
w rj cającym z Niemiae do Joraju zaihrać ze
sobą narzeczoną poid warunkiem, że opłaci
ona awój bilet powrotny, ponieważ w ra 
zie ute zawarcia małżeństwa w przeciągu
trzech miesięcy, ex-marzeczona musi wró
cić do Niemiec.
— W drodze do Polski znajduje się
transport darów od akautek angielskich i
australijakich dla harcerek polskich, zawie
rający odzień, lekarstw a itp. Transport zo
stał wysłany za pośrednictwem p. Olgi
Małkowskiej, wdowy po śp . Andrzeju Mał
kowskim, twórcy haroerwtwa polskiego.

Japonia „wygrała^
wojmj ż a lia n t a m i!

Sao Paulo, zatrwożonej groźbami „Czar
nego Smoka", że „wyeliminuje" wszyst
kich tych Japończyków, którzy „nie chcą
wierzyć, że Japonia wygrała wojnę prze
ciwko aliantom". Dla przeciwdziałania pro
pa#andzie „Czarnego Smoka" poselstwo
szwedzkie, które opiekuje się interesami
Japonii w Brazylii, kolportuje wśród osad
ników japońskich deklarację japońskiego
m inistra spraw zagranicznych, potwier
dzającą, źe działania wojenne zakończyły
się porażką Japonii, oraz egzemplarze
dzienników tokijskich, zawierające wiadomo^ci na tem at jkupacji alianckiej w- J a 
ponti. (PA P),

LONDYN. Władze brazylijskie m ają de
portować około 100 Japończyków uwikła
nych w działalność brazylijskiej filii tajne
go towarzystwa
ja®»ńskiego „Czarny
Smok", którego dziełem jest m. in. zamor
dowanie trzech wybitnych osadników japoń
skich w stanie Sao Paulo. Wielu innych
Japończyków, zamieszanych w knowania
,Czarnego Smoka" aresztowano. Zarządze
nia władz brazylijskich przyczyniły się do
rozproszema paęiiki, jaka panowała ostatnio wśród licznej kolonii japońskiej w

—oOo-
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od pierwszych dni swej działalności bada
niem jego było utrzymanie prtzy władzy
b. króla Piotra i czołowej kliki politycznej
w kraju oraz Jej przedstawicieli za granicą.
Akcja MdchajłowLcza prowadzona w ści
słym porozumieniu z okupantami skierowa
na była przeciwko narodowej akcji wyzwo
leńczej na czele której stał marszałek Ttt<r. Działalność czet ników i innjfch (juisUngowców w znacznym stopniu osłabiała wysit.ki Ju.gosławian, zmierzające do stawiania
oporu nieprzyjacielowi, tym samym zaś
zmniejszała ogólny wysiłek wojenny sojusz
ników.
Prokurator podkreślił, że stało się jeane,
że oficerowie brytyjscy 1 amerykańscy w
rzeczywistość! popierali współpracę z oku
pantem i walkę przeciwko ruchowi wyzwo
leńezemu. Postępowanie tych oficerów by
ło ,,boz wątpienia" wyrazem polityW^pewnych kół reakcyjnych za granicą.** (IPAIP).
-------- oOo------- .

W duchu
SW.
SM.

W i M Ur

PR^GA. W dniu 5 bm. odbyły się na sta
msłowiańakiaj Dervinie koło Bratysławy
wielkie .uroczystości słowiańskie' pfey udzdale członków rządu, prze<totawici«li Błol
wiańskiej Rady Narodowej i pełnonjoęruka rządu dla Słowacji, ambasadora ZSRR
Zorina, przedstawicieli Poteiki, Jugosławii,
Bułgarii oraz Herbów Łużyckich i wiedotygen. prof, Aleksandrowa zostaną po ich
r ęcznych tłumów publiczności. W przemó.
zabalsamowaniu przewiezione do Moskwy,
c ieniach delegatów narodów słowiańskich
gdzie odbfdzie «ię pograeto.
podkreślano głównie konieczność ścisłego
współżycia Słowian w duchu braterstwa,
głoszonego przez pierwszych apostołów
słowiańskich: Cyryla i Metodego. (PAP).

•**

Znakomity artysta radziecki
zmarł na polskiej ziemi
WARSZAWA. Ub. nocy zmarł na udar
serca gen. prof. A. W. Aleksandrów, kie
rownik znakomitego zespołu Pieśni i Tańca Armii Czerwonej. Gen. Prof. Aleksan
drów objeżdżał w ostatnich dwóch tygod
niach na czele swego zespołu większe mia
sta i ośrodki polskie, przyjmowany wszę
dzie z niekłamanym entuzjazmem. Zwłoki I

■

............

Fundusz stypendialny
im. Zygmunta Felczaka

BYDGOSZCZ. Zarząd Wojewódzki Stron
m
niptwa Pracy w Bydgoszczy, cełem uczczę K o c l i u n k a
nia pamięci ^.p. Zygmunta Felczaka, po
stanowił stworzyć Fundusz Stypendialny
jago imienia. Fundusz ten prze znaczno y
KZ\M. B.- kochanka M ussolinitgo Co-rbędzie na stypedium do dyspozycji jednej-' ticlia T-onzi zostanie zwolnfona w związz wyższych uczelni w Polsce. Zarządy ,ku z ustawą o amnestii. Na procesie, «dy
j Wojeiwód^lkie
w Bydgoszczy i Pozna- skazano ją na 30 lał w ię zie nia .za w y d a 
| niu, W3'cla‘”T!ictW0 IKP oraz cz! ~k->wie nie żołn ierzy w ło skich g e s t a p o — Tanzi
I Zar2»du Stronnictwa Pracy w Bydgaseczy , inyaiiła się cvniczni«, żc tańczyła nago
| wpłacili już na rzecz Fundaw u Stypendia!- j,)rzeii Mussolii.ini. który ako«vpaiuował
nego powyżej 35.000 'Złotych.
iiej a a skrzypcach.

Mussoiiniepfo

ul. S p ó łd z ie lc z a 4
podaje <Jo wiadomości, iż od niedaw na uruchomiony został przy Oddziale Re
ferat papierniczy. N a składzie bogaty asortyment papierów pakowych, toreb
papierowych oraz materiałów piśmi ennych, ,gilz do papierosów i bibułek,
sprzedaż hurtowa dla Oddziałów Spółdzielni, Księgarń .Spółdzielczych i kup
ców prywatnych.
„SPOŁEM44
ZWIA ZEK GOSPODARCZY SPÓŁDZIELNI R.P.
3196
Oddział w Lublinie.

1

zwrócić się z prośbą o ułaskawienie jedynie
do Zgromadzenia Narodowego.
Oskarżyciel publiczny płk. Mikwz Nimicz
stwierdził w swym końcowym przemówie
niu, że Michajłowioz był kolaiboracjonistą

„Czarny Smok“ Jzi8la w

POLEM *4 Oddział Woj. w UiliHnii;

1

angielskich
i amerykańskich

W ,T—
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14 łodzi

Bo ps^tpfe} chwili

z a k ła m a n y
Kat „nie chciał niczyjej krzywdy“

Za „Exipreisseim. Wiecawruym" z dn.
9 ban. podajemy poniżej rozmowę, jaką przeprowadził wysłannik teg-o pis
ma. z katem WioŁkapo-laki, GreSserem:

olrtymnlu nasza Mar. W*}.

BYDGOSZCZ. Liga Morska Okręgu Po
morskiego przejęła stocznie w Chojni
cach. Podczas okupacji w stoczni ffej
Niemcy budowali łyd*t£ 5zlu rm o w \ W
chwili oswobodzenia Chojnic znaleziono
tu 14 łodzi szturmowych, które Zarząd
NIEŻ WZGLĘDY SĄDZONYM POLA-j ser zerwał się z krzesła, jego ■ziemista Ligi Morskiej Okręgu Pomorskiego prze
(twarz poszarzała jeszcze b ardziej, odet- kazał Polskiej M arynarce W ojennej. OKOM?“
Greisor milczy, Jego jedyne oko pa chnął głęboko i powlókł się n a salę, gdzie becnio przystąpiono do rem ontu stoczni
i budynków.
trzy na mnie chłodno. W reszcie odpowia usłyszał w yrok śmierci,

POZNAŃ (telefonem z sali rozpraw ):
da. Gedzł słowa wolno i z' namysłem:
U*ŁfJKSUHHJ9.!
Palcam i chudej, owłosionej ręki p rze
„I w oelatnim swoim słowie starałem
biera po chropaw ej pow ierzchni stolika. się przekonać wszystkich, że nie jestem
Łysą głowę spuści! w zamyśleniu na w rogiem Polaków. Określiłem jasno swo
ja rolę w tragedii, k tó rą przeżył wasz Natps©
piersi. Usta m achinalnie żują kruche cia
Doskonałej jakości
Do nabycia w każdym sklep
ród. Byłem tylko bezwolnym narzędziem
steczka, których t>poro jeszcze Iaży na
i nie chciałem niczyjej krzywdy".
talerzyku.
L u b e l s k i e j F a b r y k i M y d lą .
L U B L IN , P r z e m y s ł o w a 5
„JAKIŻ W IĘC PO W IN IEN BYĆ WYAirtur Greifter zdsrfwSony jest widokiem
P r z e d s ta w ic ie l: L itw iń s k i, L u b a r to w s k a 8
2771
ROK2“
m ojej osoby. Niewiele ju i godzin dzieli
„To leiy już w rękach sędziów. Jeśli
go od m om entu ogłoszenia w yroku. Nie jednak okażą się wielkoduszni, *esztę
spodziewał się więe żadnej w izyty w moich lat poświęcę wielkiej spraw ie po
swoim pokoju.
godzenia obu narodów. S-pełnienie tego
Patrzym y n a siebie w milczeniu. Grei- obow iązku przyniosłoby nareszcie spokój
ser stoi i grzecznie czeka. R oanow a się m ojemu życiu, które mogłoby p o t o c z y ć
mianowicie: Albanii, Belgii, Bułgauii, Cze
jakoś nie klei. Żeby wreszcie wyjść z nie się inaczej* i pozwoliło mi na to, żebym
choslowacji, Danii, F łan cji, łiiw[u*»U Re
zręcznej sytuacji, zapytuję gio o stan zdro pracow ał spokojnie u boku mej ukocha
publikańskiej, Holandii, W ioch, Jugosła
nej żony, czy to w Gdańsku, czy toż tu 
wia.
wii, Luksemburga, Norwegii, Polski, Rutaj na m ojej rodzinnej...“
WARSZAWA. W dniach 20 — 23 lipca mmiii, Ukrainy, Białorusi, ItSBK, obocuv
„Sam dziwię się m ojem u wyjątkowo
br.
odbędzie się w W arszaw ie Zjazd prze będzie również delegat żydowski. Z wy
Ostry
dzwonek
przerw
ał
ostatnie
zda
szybkiemu powrotowi do zdrowia — od
wodniczących
delegacji b. więźniów poli jątkiem Rumunii i Albanii, wszystkie po
nie.
Zwoływał
wszystkich
na
salę
rozpraw
powiada. — Po tak ciężkich operacjach
ręka jogo uchyla kosmyk włosów i u- dla w ysłuchania decyzji Trybunału. Grei- tycznych z 18-tu krajów europejskich, a zoetałe kraje reprezentowane były U"
—
-oOo—-------■
Kongresie b. więźniów politycznych, kló
kazuje słraszliwe blizny n ad uchem __
icy
odbyt się w W arszawie w lutym br.
każdy człowiek w moim w ieka m usiałby
Zjazd obecny, otgauizowany przw, po'
przynajm niej kilka lat gpzebywać w ja 
ską delegację na podstawie uchwały c
kimś sanatorium , j a niestety, przeszedłem
statniego kongresu ma ukonslyhiow ac Ko
okres rekonw alescencji w więzieniu, ale
m itel Tymczasowy
siedzibą w W arsza
przyznać muszę, że traktow any byłem
borowinowych w powiecie chełmskim 1 wie, którem u poruczy się zorganizowanie
w nim lak przyzwoicie, znacznie lepiej
miejscami w powiecie zamojskim, gdzie przyszłego kongresu międzynarodowego,
aniżeli w am erykańskim , a doskonałe je
przyczynił się do tego brak opadów wio z proponowaną siedzibą w Brukseli. De
dzenie, które otrzymywałem, postawiło
(i) W woj. lubelskim na ogól urodza sną br. Najsłabiej z całego województwa legacja polska opracowała projekt statu 
roni® na uogi“.N
je zapowiadają się dobrze, szczególnie lubelskie;,© zapowiadają się zbiory w po tu federacji międzynarodowej. Zj,»z<l po
'Wypełniało cz
pobytu w więzie- tatłne są żyta i pszenice. W czesna wiosna wiecie włocławskim, lubartowskim i w o- weźmie rezolucję w sprawie reżhnu gen
niu? — zapytuję.
i ciepło przyczyniły się do p»zy»pie«*euia kolicach Dęblina.
Franco w Hiszpanii.
faturahiie 'przygotowania do obrony, żniw e 2 tygodnie. Ostatnie notowane w
tfWze polskie okazały mi przy tym wic- Botec* przyspieszone żniwa były 35 la!
/ względów. Dostarczały mi odpowied- temu. Normaluie żniwa 'rozpoczynają się
,/ńiej ilości papieru, m ateriały piśmienne między ta-ym a 18-yin li|>ca.
i pozwoli>y na utrzym yw anie światła w ; . Charakterystyczną dla tegorocznych
godzinach wieczornych4'.
zbiorów jest niska gruba słoma, ładne du
W ślad za. opublikowaną przez n,aa tęlnego Fredry. Potrzeba oddycUauia at
we wczorajszym n- rze „Gazety Lu- m osferą wielkiej sztuki jest przyrodzona
„CZY PRZYGOTOWANIE OSTATNIE- że kłosy i pełne ziarna. P o/a tym znabel«klcj“ wypowiedlzią 2makiamiitego uGO SŁOWA WYMAGAŁO AŻ TAK I>ŁU- miwMjrm jest rówuy wzrost zbóż^ Całe
ę!x»e®o i znawcy teatru, ipirotfeiaora, Ka polskiemu społeczeństwu i cieszymy się
n ,T i l
lany są gęste i równe jak ściana. Należy
.toUc^tiegO Uniwersytetu Lubelskiego slysząe, ię sfery kierownicze warszawskie
■>
•
si(; spodziewać, że ciężar ziarna będzie
Juliusiaa Kleinera, dotyezfwą poruszo rzuea,ią w tej mierzę nu całą Polskę tu uf
„Zasadniczo ta/k. Rozpocząłem jed nak dobry. Poszczególne gatunki zbóż z»ponych przez nas w art. p t „Co na to Lu ne „mol d ‘o rd re “. Jakże poradzą sobie ?
blinianie?“ zmian zactMxlzącycłi w lu
w międzyczasie pracę nad dziełem pt.: w iadają się następująco: pszenica ja ra —belskim Teatrze Miejakim, druku j«my tym pozostający, na szczęście, iuui wybit
„Dwa narody n a granicy“. W książce .tej bardzo dobra, pszenica ozima
dobra,
poniżej wypowiedź na ten oajn tem at ni artyści dramuilyczui Lublina wruz z Dy
chciałbym w y k a z a ć fiasko niem ieckiej owsy
ładne. Słabsze może jedynie, ale
znanego uczonego, profeaora liiatorii rekcją, gdy potrzebują na miejsce odcho
bztuki
w Katolioklan Untwersyteci® dzących partnerów , nowych równie świet
polityki w stosunku do Polski i uzasad- lepsze niż przeciętne, będą zbiory jęezLubelskim, Dr. Mariana MorelOwskienić praw a nowej państwowości polskiej mienia, a to ze względu na późny jego
nych, a tak uiełat,wych do zdobycia? Je 
go.
■do wielkiej przestrzeni życiowej z dostę- ‘siew. Kartofle w tym roku będą wcze
steśmy szczerzo wdzięczni za slworzeuie
Przeczytałem z poruszeniem artykuł 9 u rok 1945 i połowę 1010 tak eeuuego
pem do m orza",
!sne. Zbiór koniczyn jest dobry. Ładny
„CZY PRZEBIEG PROCESU NASTRĘ- > sl łubin słodk^ używany n a paszą dla Dra Stanisława Papierkowskiego, opubli zespołu; cenimy w Kari lu Borowskim
.
Iinw entarza, szkoda tylko, że m ato jesi kowany 2 lipca w „Gazecie Lubelskiej'*.' doskonałego reżysera i artystę. Tym wię
G M . .TAKHS W A W L IW O S W
- L I * - .,* .*
Mają opuścić Lublin siły teatralne tak cej żałujemy, że odjeżc1 a, a z nim kole
..-ftofcnlLa M a
Sctalow ie oin - j N>jto(B!c ablory bw| , » powiecie lii bardzo wybitne, jak kierow nik artystycz dzy już wymienieni i tak oklaskiw . ni.
z y w a R c a łk o w itą b e z s tr o n n o ś ć . P u b lic * - .
- ;
l a w s k i m j z a m o j s U , n I w ny Karol Borowski, artyści jak pp. Chmie Chciałbym zaś po<lkreśllć, że obok *W U(|
lewski, Pichęlski. A n a dobitek czytam n a biężącą chwilę życia. T eatru, stawiam
nose zachowywała się przyzwo*cie. Pro- f v,a w
.
. . . __.
ml.
kuratorzy byK na tyle uprzejm i, że po- okftKcach Hrubieszowa.
p
L.
,i inni“. Napełnia to nas, to znaczy i\as ogiroinnie wysoko inną jeszoze, m ianow i
zwotili mi korespondow ać z przebyw ają- ławskim z w yjątkiem terenów zniszczo bardzo wielu, zairówno szczerym żalem, cie czynną tioskę o przyszłość, o nary
cą w H am burgu żoną. Największe jednak nych przez działania w ojenne zbiory n a  jak troską poważną. B arbarzyńca nie bek. Należy się szczególna w d z i ę ę z u o ś ć
leży zaliczyć do udanych. Dużo słabiej miecki przetrzebił między innymi szere- Kąrolowi Borowskieinu za zrealizowanie
uznanie ży wię dla awoick obrońców ",
„CZY NIEMCY OKAZYWAIJ BY RÓW- przedstaw iają się urodzaje na glebach gi najlepszych artystów scen polskich. w Lublinie - r w spus«Ua budzący uzna
Nie \rudno spostrzegać, ile tru<hiości sta  nie nię tylko tu, ale ua szerszej ^>ołnce przed D yrekcją, aby z d o b y ć na m iej skiej arenie — „Kursów D ram atycznych".
sca opuszczone godnych zastępców. Lub Jako jedon z wykładowców w dziale hu
lin ma wielką przeszłość w dziedzinie m anistyczuego wykształcenia, znałem odZ a r / ł ^ o w a p r w * M inisterstwu Skarbu
kultury i ąztuki od XVI w. Jest rzeczą o- dawna- skład słuchaczy i słuchaczek, ale
gromnej wagi, aby kwitł dalej, m.iu. prze* wyznaję, że choć doceniałem icb pilność
kulturę teatralną, k tóra m a i może mieć i talenty — nie s,podziewałem się, iż na
tak bardzo w szechstronne znaczenie. popisie w dniu 2 lipca skonstatiiję aż
sp r z e d 1 w r z e ś n ia 1939 r.
Teatr nie służy ty lko przez wytchnienie, tak duże rezultaty sceniczne, po jednym
jakie społeczeństwu znękanem u w olM zaledwie roku studiów \ ćwiczeń, w grze
tr w a ć będzie tytko do 31 lip c a b. r.
daje uśmiech lekkiej komedii, ale działa i dykcji.
R e je s tr a c ję prowadsełj wszystkie placówki
aogłębiająco na całą kulturę duchową śro
Ustępującemu D yrektorowi, za energię,
dowiska przez wystawienie sztuk z wiel
za
um iejętność i nieustępliwe stawianie
kiego i klasycznego rep ertuaru, lub po
w ażn ych jak „Nadzieja*- H eijcnnansa c»y wysokie J( >yyn\agivV należy się pruwdzi*
,,Ziemia Nieludzka". Jesteśm y
sucze- \ya wdzięczność od m iasta, którem u przy
3C45
fzts wdzięczni K arolo' Borowskiemu za sporzył tak poważną placówkę.
■wrą. nw M rrifW W MUlctsart
naw rócenie do dzieł ł«k!<;h i rlo nieśmierM A H IA N M O H 1 L O W S K I .
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Z18 pańslw zi»m* » w»a»«e
przedstawiciele

b. więźniów hitlobozów

Hrubieszowskie, Krasnystawskie
i Zamojszczyzna
-najlepsze zbiory

Co na to Lublinianie?

REJESTRACJA POLIS ŻYCIOWYCH

Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Wzaj emuyeh.
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i Preisa Pól

zbiorów z a p o m o c Pa"i. ^ lacl"sjitl

WARSZAWA. .W. dniu 8 hm. Premier
Osądu Jedności Narodowej ob. Edward
Osóbka ■ Morawski przyjął w tali konfe
rencyjnej Prezydium Rady Ministrów;
(i) Zapowiedziany we wczorajszym nu
dzienniiutny zagranicznych, przebywamerze
„Gazety Lubelskiej" werbunek na
cych w Warszawie. Premier udzielił odpowiadri na pytan ia, dotyczące Głosowa wyjazd do żniw na gospodarstwach ponia Ludowego i Pożyczki Odbudowy Kra ukralńskle woj. lubelskiego przedstawia
ju. Premier odpowiedział również pa p y  się następująco:
W edług ostatnich wiadomości tylko
tania, dotyczące pogromu kieleckiego i
kilka gmin powT hrubieszowskiego potrze
jego politycznego społecznego podłoża.
- 0O0

na poukraińskich gospodarstwach

Wzorowa wieś Siedliszcze
w pow. Zamojskim buduje lubelski Huliec „Swil
Do Hufców Budowlanych „ćwit", powo
łanych przez wojewodę lubelskiego, zgło
siło się do tej pory 57 ochotników, z któ
rych powstaje pierwsza kompania budowla
na. Wyruszy ona do pracy prawdopodob
nie już lA-go b. m. i będzie zatrudniana
przy odbudowie wzorowej wsi Siedliszcze
w powiecie Zamojskim. Oztankowte Huf
ców otrzymują bezpłatne zakwaterowanie,
całodzienne wyżywienie, umundurowanie
i premie pieniężne. Organizując swe Huf
ce, Lublin poszedł a a przykładem woj. kie
leckiego, które posiada już 7 kompanii bu
dowlanych. Do Hufca są przyjmowani oohotmlcy — chłopcy w wieku od 15-tu do
18-tu lat. Po 2-letnim poibycie ' w Hufcu,
zastaje się czeładmikieni i otrzymuje bez
płatnie komplet narzędzi rzemieślniczych,
ora* pieniądze zaoszczędzone w czasie po
bytu w Hufcu (premie pieniężne nie bę-

dą wypłacane członkom Hufców na rę
kę, ale składane na książeczki oszczędno
ściowe). W Hufcach, oprócz 6-cdo godzin
nej pracy, przewidziane jest dziennie 2 go
dziny na naukę i 2 godziny na sport. Pro
gram nauczania jest szeroki; oprócz teo
rii, dotyczącej przedmiotów zawodowych,
uczniowie otrzymują wykształcenie w za
kresie szkoły powszechnej, a nawet 1-ej
klasy gimnazjum. Członków 1-ej kompanii
w Siedliszczach będą uczyć profesorowie
Gimn. Zamojskiego. Należy zaznaczyć, że
Hufoe Budowlane nie są związane z żadną
p&rtią polityczną.
{go agronoma.
O QO---- ---------------

praw dą fest

n a tom iast

W związku z notatką „Maturzyści płacą
100 proc. więcej a uczniowie m ają zniż
kę" w Nr. 180 (489), z dnia 2 lipca „Gar
zety Lubelskiej" uprzejmie proszę o za
mieszczanie następującego sprostowania
KRAKÓW. W Wadowicach pod Krako i wyjaśnienia:
1. Nieprawdą jest jakoby Dyrekcja Gim
wem zm arł n a skutek długotrwałej choro
by serca znakomity a rty sta — malarz, nazjum Staszica żądała jakiejkolwiek bądź
długoletni rektor krakowskiej Akademii kwoty od swoich uczniów za wynajem
sali gimnastycznej na zabawę uczniowską,
Sztuk Pięknych, prof. Józef Mehoffer.

Zgon

prof. J. Mehoffera

K to chce latać?
Aeroklub Lubelski z siedzibą przy ul.
Krak.-Przedm. 29, pokój n r 3 zawiada-mio, że w najbliższym czasie rozpocznie
się kurs pilotażu m otorowego w Ligotce.
W związku z tym poszukuje się na wa
kujące 3 miejsca pilotów i 2 m iejsca m e
chaników, kandydatów na instruktorów
posiadających wiadomości z zakresu me
chaniki i pilotażu.
Dnia 15-go bm. odbędzie się w W ar
szawie badanie lekarskie, zaś w dn. 23 -im

Państwowa Centrala
Handlowa
Oddział w Lublinie
zawiadamia, ta C U K I E R
nadszedł.
3242

S|S „Tobruk44
na stoczni gdyńskiej
GDYNIA. Największy polski statek tolarow y SS „T obruk", który kończy wy
ładunek tow arów przywiezionych z Amc(
ryki, za p a rę dni pójdzie do rem ontu na
stocznie gdyńską. Jest to największy ze
statków dotychczas dokowanych w Gdy-

PRZETWÓRNIA

W
ST

buje pomocy przy żniwach. Celem doko
nania żniw na tych terenach potrzeba
jest 650 kosiarzy i 1300 podbieraozek do
wiązania snopków.
Do żniw mogą przyetąpić wszyscy chę*
ni na następujących w arunkach: kosiarz,
2 podbieraczki za całkowity sprzęt z po
la, młockę i odstawę zboża do n a jb lii
szej spółdzielni, w yzna' /onej przez Po
wiatowe Biuro Rolne, otrzymają połowę
omluconego ziarna. Czwarta część z tej
ilości potrącona będzie dła m ilicjanta
Ochotniczej Rezerwy jak o zapłata za peł
nienie straży w czasie pracy.
Rolnicy, którzy w yjadą tylko n a same
żniwa, tj. koszenie, w iązanie i ustaw ia
nie snopków w kopy, otrzym ają w yna
grodzenie w wys. 3 m etrów zboża za każ
dy wykoszony hektar. Wszyscy, którzy
w yjadą n a żniwa, otrzym ają n a miejscu
działki, n a których będą samodzielnie
pracować. Bezpieczeństwo żniwiarzy w
czasie pracy zostało zapewnione dzięki
wysłaniu na te tereny większej ilości w oj
ska.
Zgłoszenia w spraw ie w yjazdu kiero|wać należy do powiatowego albo gininne-

bm. rozpocznie się kurs pilotażu m otoro
wego. Kandydaci muszą przedłożyć:
1) zaświadczenie obywatelstwa polskie
go i gw arancję dwóch osób o lojalnym
zachowaniu się w okresie okupacji wo
bec Polaków.
2) Zaświadczenie o pilotażu silniko
wym i szybowcowym „kategoria C“ lub
poświadczenie przez dwóch świadków
szkolenia się kiedykolwiek w lotnictwie,
oraz uiszczą opłatę w wysokości 1000 zł.
na dożywianie się w szkole.
T erm in zgłoszeń upływa z dniem 12-ym
-lipca br.

• • •

w związku z zakończeniem roku szkolne
go. Jako dowód mogą służyć odpisy proto
kółów zebrań Prezydium
Samorządu
Szkolnego oraz sprawozdanie finansowe z
tejże Zabawy.
2. Prawdą jest natomiast, iż Dyrekcja
zaproponowała organizatorom Balu Matu
ralnego urządzonego przez maturzystów
Liceów Im. Staszica ł Zamojskiego, alby z
czystego zysku przeznaczyli na remont sa
li gimnastycznej kwotę 3.000 zł. Suma ta
istotnie została wpłacona na rachunek
Koła Rodziców przy Gimnazjum Staszi
ca, z przeznaczeniem na remont tejże sali
gimnastycznej. Dowód — kwit kasowy.
mgr. TADEUSZ LEWACKI
D yrektor Gimn. Staszica
• * *

— Cóż to pani taka przegrana, pa
ni Sałacińska? Znowu m ęłuś kochany
kosteczki policzył?
'— Jakby i pani zgadła, ie wszystko
przez niego. Świeżego powietrza mu
tię zachciało.
— Swłeże powietrze rzecz zdrowa.
— Jak dła kogo. Ja na ten przy
kład zawsze na noc okna zamykam,
bo na parterze mieszkam. Ale Sałaciński wczoraj zalany w pestkie przy
szedł i mówi, że się zadusi i woli po
hamerykańsku na dachu spać. Już nogie na parapet postawił. Co było ro
bić? Przecie ślubny mąż nie żaden
kot, żeby po rynnie na dach właził.
Okien nie zamkłam i całom noc oka
nie zmrużyłam.
— Ze strachu przed złodziejamy?
— Niekoniecznie. Najpierw sąsiedzi zaczęli trzepać pod moim oknem
pierzyną, bo sobie przypomnieli, że za
kurzona i z pierwszego snu mnie w yr
wali, bo już była 10-ta. Po tym radio
na drugim piętrze z całego pyska
drzeć się zaczęło i dopiero o pierw
szej w nocy przycichło. Myślałam, że
zasnę, ale tam jeden zaczął rzempolić
na skrzypcach i dziurę w głowie mi
wiercił. A le dzięki Bogu już o 2-giej
się zmęczył i zasnęłam. O 3-ej radia
się przebudziło i dawaj ryczeć. A ja
nic tylko leże i na zegar patrzę, a ok
na boje się zamknąć, bo jak się Saladński przebudzi pierwszy, no... O 5-ej
rano poszli ludzie po Milicję, żeby ra
dio zamkła. O wpół do szóstej zasnę
łam, a o 6-ej trzepaczka pod oknem
pobudkie mnie zagrała. Że to nie ma
jakiej kary za te hałasy! Saładński
to nawet nalot potrafił przespać, to
jemu nic, ale ja wrażliwa bardzo je
stem i zawsze mnie pierwsze bomby
budzili.
•— Moja pani! Naszj?aróa taki'
mo wrażliwy jest i zabronień nie
bi. Każdy pan u siebie i niech t
świat wali. Niechby zakazali przez cc
ły dzień i pół nocy trzepać, to zaraz
będą jacyś tam szeptać, że od zakazu
trzepania zaczynają, a na kołchozach
skończą. A radia i gramofony jak
przycisną, żeby nie budziły ludzi w
nocy, to tacy powiedzą, że na zaśpie
wanie piosenki trzeba mieć specjal
ne pozwolenie.
Szkoda gadać — wyśpi się pani za
wszystkie czasy po śmierci, albo mo
że będzie miała szczęście i jeszcze
za życia na pień ogłuchnie.
UL,

Zamjeezazaijąc powyńsze , .sprostowa
nie" przypominamy, że w odnośnej n a
szej notatce zaamaczył&śimy, iż „Dyrekcja
zażądała'*, nie stwierdzając toynaJmmnJiej,
czy żądaną kwotę wypłacono. Tymczasem
ze „sprostowania" dowiadujemy się, że
kwota 3.000 zł. wpłynęła <Jo Kasy Koła
Rodziców.
Redakcji nie są znane wzajemne sto
sunki pomiędzy „kasą Koła Rodziców", &
„Kasą Dyrekcji Gimnazjum". Dziwi nas
tylko, że na „remont sali gimiuu^ycenej"
KRAKÓW. Młynarze, którzy przybyli
okreńlono kwotę, ja tk ą m ają wypłacić mar do Krakowa na uroczystość wręczenia dy
turzyści, a nie zaproponowano rap., by czy plomów mistrzowskich 60-clu kierowni
sty zysk z zabawy przeznaczyć na oe®e kom młynów, ofiarowała na fundusz od
WARSZAWA. W dniach 14 i 15 lipca szkolne. O He nam wiadomo, ta k się te nowienia ołtarza Wita Stwosza ponad 15
r. b. odbędzie się w Bydgoszczy 4-ły O- rzeczy zwykle praktykuje.
tysięcy złotych.
gólnopolski Kongres Rzemiosła z udzia
łem przeszło 5.000 delegatów. Kongres
zajmie się szeregiem zagadnień, dotyczą
cych stosunku rzemiosła do przebudowy
gospodarczej kraju. M. in. w program ie
J u t r o
dnia 11 lipca rozpoczyna się bogate
obrad kongresu znajduje się spraw a o r
ciągnienie 3-ej klasy.
ganizacji sam orządu gospodarczego rze
Czas najwyższy więc nabyć, względnie odnowić
miosła. Zostaną również omówione zaga
dnienia szkolnictwa zawodowego i n o 
losy do 3-ej klasy. Wiadomo, bez losu nikt nie wygra
wej listy rzemiosł.
Wygrane natomiast 3-ej klasy wynoszą

IM
aodnewienie
ołtarza

Obrady rzemiosła
w Bydgoszczy

WYROBOW

J u t r o!

CHEMICZNYCH

A N G A R D“

poleca ■woje wyroby doskonałej jakoiet

pasfę do obawia, pastę do pod{óg, m ydło do prania,
pokosi, farby olejn e itp.
Labliu, Lubartowska Nr 13 - teł. 40-94

4,907,000 złotych
A więc jeszcze dziś wszyscy do

N 0 R A J N E 6 0
po szczęśliwe losy.
LUBLI N, Krakowskie Przedmieście 29
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Ostatnie dni

SPO
W RT

Tylko

czterech
zawodników

rejestracji polis
życiowych

pojedzie do Oslo

na mistrzostwa E&iropy

Od kilku miesięcy trw a już rejestracja
przedwojennych polis życiowych, prze
prowadzana z polecenia Ministerstwa
Skarbu przez Powszechny Zakład Ubez*
pieczeń W zajem nych w Lublinie (ul. Szo
pena 5). Ma ima dostarczyć m ateriałów
do oceny zobowiązań Tow arzystw Ubezp ic cz eniow ych i ustalenia sposobu
likwidacji tych zobowiązań. Wszyscy ubczpieczeni n a życie pow inni we własnym
interesie dokonać zaraz rejestracji, gdy*
rejestracja t r w a ć będzie tylko do końca
bieżącego miesiąca.

kilometrze, będąc 600 m. za Gluazczem.
110 m. plotki — Gierutto 16,5; 400 m.
p ło tk i.— Maciaszczyk 64,8; 4x100 — Po
W Warszawie na stadionie Wojska Mężczyźni: chód na 10 kra. — Śliwiński
morze 45,3; w dal — Kuźmicki 6,57; w
Polskiego' odbyły się dwudniowe elimina 10:0, 3:0, i, 4, 100 m. zwyciężył Jaraczewzwyż — Zwoliński 1,76 m.; tyczka — Cercyjne zawotiy lekkoatletyczne, mające na s3(i 11,4, 2) Danowski 11,4, w przedbLęgu
p;-z i Morończyk skoczyli po 3,40 m.; trój
.celu wyłonienie zawodników i zawodni 11,2; 200 m. — Danowski 22,8, 2) Mach
skok — Kuźmicki *13,30 m.; kula — Gieczek cło reprezentacji Polski na mistrzo 23,5 (potrzebne minimum na obóz wynosi m tto 14 2S; Dysk __ Grzelski 38,62; oszstwach Europy. Niesprzyjające wam niu
23,4 sek.); 400 m. — Piaskowy „Cracovla“ czep — Mikrut 55,08.
atmosferyczne, a mianowicie silny wiatr,
52,7; 800 m. — Staniszewski 2:00,4, 2) Fe
Gierutto, który swój sta rt we wszystkich
przyczyniły się do • obniżenia wyników. TJryniec 2:05; 1500 m. Feryniec 4:24,4; 5 kin. konkurencjach traktow ał jako próbę dzle■staione minima kwalifikujące do specjal
— Dzwonkowaki 16:0,2; 30 km. — Głuszcz sięcioboju, osiągnął- w sumie ok. 6 tya.
nego obozu treningowego przed wyjaadam
1:58:52,4; 2) Kurek 2:0,7:11,4; (poprzedni punktów. Powyższa ilość punktów jest zdo
do Oslo asią-gnęli tylko: Wajsówna, DaŻywą i owocną działalność ‘ przejawia
rekord polski ustanowiony przez Feyera byta w 8-miu konkurencjach, ponieważ Gie
nowski, Gierutto i Głuszoz. Niespodzianką,
wyiio»i 2:01:36). Garncarz, który zgłosił n itto nie startow ał w biegu na 400 m. i Łukowskie Towarzystwo Muzyczne. Za
na zawodach był rekord Polaki, ustanowić
próbę pobicia rokordiu wycofał się po 15-ym 1500 metrów.
łożone przed niespełna rokiem, dzięki in
. ny przez Cłuszczą w biegu na 30 km., któ
OQO--------------cjalywie prof. T. Brzezińskiego — obeon
ry J .yra aamym wykaaał świetną formę i
go prezesa Towarzystwa, może się ju '
udowodnił, że może wziąć udział w m ara
pochwalić znacznym dorobkiem nie l >11<'
tonie w Oalo. Pońiżej podajemy najlepsza
w,dziedzinie szerzenia kultury muzyczn
wyniki zawodów eliminacyjnych:
drogą organizowania popularnych końce r
Kobiety: 60 m. — Moderówna '8,2; 100
tów, ale również i na p?lu kształcon a
m. — Moderówna 13,-2; 200 m. — Słowi
muzycznego, prow adząc w trudnych w a
cze wsk a 28,2; 80 m. plotki — Mitam. 13,8;
lubelskiego klubu Sportowego LSS, Kra- runkach szkołę muzyczną.
4x100 — Pomorze 57,2; sztafeta łódzka zo
(Od własnego korespondenta
ruek. Do konkurencji lej zapisało się sze
Pierwszy doroczny popis uczniów
stała zdyskwalifikowana za przekroczenie
sportowego!
reg znakomitych biegaczy z całej Polski Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w
toru. Czas 55,9. w dal — Moderówna 4,90;
W pierwszym dniu zawodów elim ina ze Świniarskim (Poznań) i Osińskim Łukowie, siał się rzetelną propagandą
w zwyż — Mitan 1,35; kula — Jasieńska
cyjnych przed wyjazdem do Oslo odl>ył (Bydgoszcz) na czele.
idei upowszechnienia kultury. Licznie
10,80; dysk — W'vjs-Grętkiewicz (Wajsów się bieg na 3 km. z przeszkodam i, w
Od startu obejmuje prowadzenie Osiń zgromadzona na popisie publiczność oce
na) 37,92; oszczep — Balcerkówna 34,59; którym w.:!ał udział popularny biegacz ski, który dyktuje lempo całej sławce. Po
niła w pełni wysiłek grona prof. i ucz
pierwszym okrążeniu Kramek, klóry idzie niów, nagradzając oklaskami j oszc/egól-oo&czwarty, patrzy na zegarek, który otrzy nych wykonawców. Specjalne podzięko
mał jako nagrodę, ufundow aną przez. ob. wanie należy się gronu pedag. w osobach
Czugałę, na Święcie W F w Lublinie i prof. W. Studzińskiej, prof. .1. Ulińskiej.
zaczyna zwiększać coraz bardziej tempo. prof, 11. lłick Wiśniew skiego oraz dyrek
Okazało się bowiem, że Osiński zu wol torowi szkoły prof. .1. (jożdzikowi za ich
(i) Na torze regatowym w Legnowie AZS z Zagrzebia, Chorwacki Klub Wioń.!ar no prow adził bieg. W drugim okrążeniu fiolną ]H>śwlęcenia pracę nad m łodzieżą.
pod Bydgoszczą, zostały rozegrane między- ski „Dynamo" (również z Zagrzebia) o- Świniarski, który idzie drugi, naw iązuje
#•
(T. B.)
. v—-carodowe regaty, W regatach wzdęły u- raiz Klub Wioślarski „Gusar" zo Splitu. W krótką i bezskuteczną walkę o prowadze
" > dział następ u jąc* ^ kluby jugosłow iańskie:
n ie z Kranikiem. Mijają obaj Osińskie
czwórkach wygrała Jugosławia 5:58,6
go. W . trżecim okrążeniu prowadzi zde
przęd Kolejowym Klubem Wioślarskim
cydowanie Kramek. Dystans pomiędzy
6:00,2. W dwójkach podwójnych'zwycięży
Świniarskim a Kramkietn powoli, ale sy
ła osada AZS Kraków 6:57 przed Jugo stematycznie wzrasta. Kramek idzie rów 
w K lu e K k o w ic a e łi
słowianami 7:34. W jedynkach zwyciężył no, spraw dzając nieustannie tempo na
Roger Werey AZS (Kraków) 6:38 przed sztoperze. Ostatnie dwa okrążenia KraDnia 8 b.m. o godz. 9 rańp wybuchł po
(i) W Poznaniu odibył się mecz między Jugosłowianinem Zdenko Kaknbek 6:40. auek nie zagrożony przez nikogo, prowa żar na terenie browaru Samopomocy Chłop
reprezentacjami m iasta Poznania i K ra W konkurencji ósemek zwyciężyła osada dzi, zwalnia jąc„tempo; dopiero na finiszu skiej w Kluczkowicach, gm. Opole, pow. Pu
kowa. Gra prowadzona była dość ostro i
jugosłowiańska 5:30 przed osadą Kolejo czując niew yczerpany jeszcze zasób sił, lawy. Od palącej się lokoimobili zajęły się
w szybkim tempie. Drużyna poznańska da
najbliisze urządzenia browaru, a następ
wego Klubu Wioślarskiego '(Bydgoszcz) przyspiesza i przeryw a taśmę w dobrej
la się poznać jako zespół bardziej wyrów
nie ogień objął wszystkie zabudowania.
formie.
nany i zgrany, Krakowianie natomiast ba 5:39,4. Bieg ten był bardao zacięty i tem
Niespodziewane dla publiczności w ar Straty spowodowane pożarem ni* uą na
wili się w niepotrzebne kombinacje na | po dochodziło do 40 uderzeń wiosłami na szawskiej zwycięstwo "Kranika przyjęto razie obliczone. Browar był utoeapleCBony
minutę.
w PZUW.
polu podbramkowym.
niem ilknącym i oklaskami.

Popis w Łukowie

Zegarek przew. WRN ob. Czugały
przyczynił się do zwycięstwa Kranika

Olimpijczyk Verey zwycięża

w miądzynarodowycli regatach

Pożar browaru

/ 9 puchar ś.p. Kałuży

Poznań— Kraków 3:1 (2:1)
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Marian uśmiechnął się zjadliwie. Przypomniał
sobie, jak kiedyś podczas ceremonii robienia ka
napek w kuchni łuskowskiej Kocia wyrwała ze zło
ścią talerz z rąk którejś z warszawskich ubogich
krewnych i zw ołała: „Jak ty to robisz? Jak Łusków Łuskowem ogórek nie leżał koło pomidora
na kanapce! To się sprzeciwia naszej tradycji!
Przypomniał sobie, jak kiedyindziej Iza powyrzu
cała z wazonów wszystkie kwiaty, ułożone przez
nauczycielkę, bo dobrane były niezgodnie z trady
cją łuskowską. W tej chwiK poczuł w sobie ducha
przekory i powiedział ironicznym tonem:
— Czy babunia nie uważa, że warto jednak coś
innego odziedziczyć, niż talenty umiejętności, któ
re z pewnością lepiej opanowała każda zawodowa
kucharka czy kwiaciarka’
Towarzystwo spojrzało zgorszone w stronę mło
dzieńca. Taki bunt pod dachem dworu łuskewskiego i to w dodatku wypowiedziany przez usta człon
ka rodziny!
— Co też ty pleciesz Maryś?. — spytała ostro
Iza, patrząc na chłopca groźnie. — Tradycja uwi
dacznia się i w drobnych i dużych rzeczach. Gdy
byśmy zapomnieli o drobiazgach, wkrótce poiym
poszłyby w zapomnienie i ważniejsze sprawy,
przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Babka usiłowała załagodzić sytuację:

— Ależ Izko, Maryś tylko żartował, a ty zaraz
to bierzesz poważnie.
Gruba dziedziczka z Opłotek, która Mariana
uważała za dobrą partię dla swej nieładnej i nie
zgrabnej córki, dorzuciła ze słodkim uśmiechem:
— Nasza młodzież lubi być ofyginalna i dlate
go Marianek tak mówi...
Te słowa dolały oliwy do ognia.
— Nie, p r o s z ę pani, wcale nie chcę być orygi
nalny, ale nie mogę patrzyć na to, jak w chwili,
gdy dzieją się na świecie straszne i wielkie rze
czy, u nas w domu poświęca się tyle pełnej nabo
żeństwa uwagi bzdurom w rodzaju ciastek, czy
kanapek z bukietami.
— Maryś! — zawołała z wyrzutem babie*.
Marian podniósł głowę i rozejrzał się po twa
rzach obecnych. Na twarzach tych, zaczerwienio
nych w tej chwili pod wpływem alkoholu i ciepła
panującego w jadalni,wyczytał zaciekawienie do
mową awanturą i potępienie jego niezwykłej śmia
łości, Nikt nie patrzył na mego w tej chwili z sym
patią. Iza spoglądała ze złością, Konstancja z za
kłopotaniem, a w oczach babki, okolonych siecia
mi zmarszczek' przeczytał wielki smutek, połączo
ny z przerażeniem. To zdecydowało. Mruknął więc:
Bardzo państwa przepraszam, tak mi się
wyrwało.
I zabrał się wśród ogólnej ciszy do jedzenia nie| szczęsnych kanapek.
i Pod koniec kolacji, gdy goście przebąkiwali już
Io wyjeździe, a nawet dziedzic krzeszewski kazał

już zakładać konie, drzwi się otworzyły i do ja
dalni wsunął się miejsowy rządca pan Radecki.
Rządca Radecki pochodził z Wołynia, gdzie
przed wojną był właścicielem małej działki rolnej,
rozdawanej wojskowym. Losy rzuciły go na Pod
lasie i tu otr;ymał miejsce rządcy w Łuskcwie,
a żona jego, nieśmiała, wiecznie zastrachana pa
ni Stenia, posadę gospody ii. Cicha ta, nieśmiała,
z ruska zaciągająca w mowie para, była pod nieu
stanną tyranią dwu młodych dziedziczek. Radecki
drżał przed despotyczną Izą, a Stenia przed wład
czą Kociąt Rzadko się też zdarzało, by któreś z nich
odważyło się samodzielnie przemówić, zwłaszcza
w obecności obcych.
Tym razem musiało się przytrafić coś niesłycha
nie ważnego, skoro Radecki bez ceremonii wszedł
do jadalni w czasie kolacji i od proga powiedział
swym ster‘orowym głosem: — Ważne nowiny,
proszę państwa!
, ,
Iza z niezadowoleniem spojrzała na rządcę i lek
ceważącym tonera spytała:
.
—
Czy to takie ważne, panie Radecki? te nie
można było zaczskać z \ym do kcńca kolacji?
W tonie, fakim to wymówiła i w zwrocie ,,panie
Radecki" było coś obrażającego, ale rządca był win
doc7*?'s 7byt’ przejęty nowiną, jako prz'nosił, gdyż
spokojnie odpowiedz'ał:
— Myślę, że dla Państwa to tak ciekaw ze nie
trzeba odkładać do końca kolacji.
I zrobiwszy wymowną pauzę, dodał:
(d. c. n.)
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Lekceważą sobie tę sprawę,
a pastwą płomieni staje się cała wieś!
Rezerwa strażacka na wypadek jakiejś
większej katastrofy — to 22 kominiarzy
lubelskich, w tym 2-ch starszych wykwali
fikowanych majstrów. Pracownicy komi
niarscy aczkolwiek tworzą t. hw. w arsztat
kominiarski, nie stanowią organizacji od
dzielnej, lecz wcieleni są w szeregi Straży
Ogniowej m. Lublina.
Szef pracowników
komimiamslldeh, st.
sierżant Wł. Krasmodębski, który od 48 lat
pracuje w swym zawodzie i uczył się za
granicą, tak naświetla obecną sytuację.
„Projektowany w Poznaniu Zjazd P ra 
cowników Kominiarskich nie odbył się je 
szcze spowodu ciężkich warunków m ate
rialnych członków, których nie stać było
na podróż, oraz kilkudniowy pobyt. A
Zjazd miał przedstawić postulaty ważne,
mianowicie, ażeby zostało wprowadzone
OGŁOSZENIA
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przymusowe czyszczenie przewodów komi
nowych przede wszystkim na wsi. Prowin
cja n a ogół lekceważy fachowe usuwanie
sadzy, a wskutek ciasnoty zabudowań i na
gromadzenia łatwopalnego materiału, nie
rzadko pastw ą płomieni staje się cała
wieś."
Wynajgrodaenie kominiarzy jest nie
współmiernie niskie 1 wywołuje wrażenie
niesprawiedliwości. Starszy majlster z wie
loletnią praktyką otrzymuje zł. 1.345 mie
siecznie, a terminator, który nie umie pra
widiowo wejść n a dach — zł. 1.340...
„Nikt nie występuje przeciwko dodat
kom na rodzinę — mówi ob. Krasnodębski,
— ale ta pięciozłotowa różnica między fa
chowcem, a uczniem, kompromituje tych,
którzy takie staw ki układali. Zrozumiałe,
że w tych warunkach trudno ludzi utrzy-
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mać w karbach. N a szczęście ma być wpro
wadzona niedługo rewizja płac i roasądn-'
SEcaeiblowamie. W naszym fachu panuje do
tychczas przykry chaos. Było by pożądane,
aby Zjaed doszedł nareszcie do skutku
i unormował zarówno pracę, jak i płacę,
oraz przeprowadził postulaty, które ochro
nią nie tylko brać kominiarską, ale i mie
nie obywateli." (ac).
-------- oOo ---- —

Tania sól
(i) Izba Skarbowa w Lublinie komuni
k u ją że BoJski Monopol Solny zawarł urno
wę ze „Społem" na sprzedaż wolnorynko
w ą soli szarej, gorszych gatunlków, która
będzie sprzedawana bez opakowania w
magazynach hurtowych w cenie 2 zł., za 1
kg. Sól tego rodzaju nadaje się dla ce
lów hodowlanych i konserwacji pasz.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Państwowa Komunikacja Samo
chodowa Oddział w Lublinie oęłasza niniejszym przetarg nieo
graniczony na wykonanie karose
rii do 10-ciu autobusów komunika
cyjnych. Termin wykonania do
dnia 1 grudnia 1946 r.
Podkładki przetargowe, oraz
bLiżaze dane można otrzymać w
biurze PKO Lublin ul. Ogrodowa
12, gdzie też należy składać oferty
w zalakowanych "copertach. Otwar
Sie ofert nastąpi dn. 25 lipca 1946
roku o godz. 12-tej. Do oferty na
leży dołączyć kw it wadialny w wy
sokoAci 1 proc. sumy kosztory
sowej.
Oddział PKS w Lublinie za
strzega sobie prawo:
a) unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny i bez
zobowiązania ponoszenia ja
kich kolwiek odszkodowań.
b) częściowe skorzystanie z ofarty.
c) prawo wyboru oferenta bez
względu na wynik przetar
guNaczelnik Oddziału PKS
3157
S. Sławomtrski.
OGŁOSZENIE
Państwowa Komunikacja Samo
•hodowa, Oddział w Lublinie poda
je do wiadomości, że z dniem 8-go
lipca 1946 r. uruchamia się połą
czenie komunikacyjne samochodo
we na linii ' jblin — Radom, z
tym, że z Radomia już kursują sa
mochody Państwowej Komunika
cji Samochodowej do Łodzi, przez
co uzyskuje się połączenie samo
chodowe na całej trasie Lublin-—
Łódź.
Po ustaleniu rentowności prze
widuje się uruchomienie w naj
bliższym czasie połączenia Lublin
- Łódź.
3158
KOMUNIKAT
Miejski Wydział Aprowizacji i
Handlu, niniejszym podaje do wla
do mości, że na odbytym w dniu
8.7 br. wspólnym zebraniu z Ce
chem Piekarzy w Lublinie, ustalił
nowe ceny pieczywa rynku wolne
go jak następuje:
Chleb żytni z m ąki 80 pflbc. za
1 kg. hurt 22 zł., detal 24 zł.
Bułka z m ąki pszennej 70 proc.
8 dkg. hurt 5, deital 6 zł.
Parówka z mąki pszennej 70
proc. 20 dkg. h u rt 11, detal 12 zł.
Parówka z m ąki pszennej 70
proc. 40 dkg. h u rt 22, detal 24 zł.
Placek z mąki pszennej 70 proc.
i5 dkg. h u rt 45, detal 50 zł.
Ceny powyższe obowiązują *
dniem 9.7 br.
3245
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PRZETARG *
Ogłasza się, że dnia 20 lipca
1946 r, o godzinie 12-ej odbędzie
się przetarg n a uszycie:
150 kompletów szpitalnych z
własnymi nićmi (petenta), 50 far
tuchów lekarskich, 130 poszewek,
200 prześcieradeł.
Oferty należy składać w zala
kowanych kopertach pod adres
PUR Ogrodowa 12. R eferat Goapo
darczy do dnia 18 lipca 1946 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20
lipca 1946 r. o godzinie 10. *
Kierownik Ref. Gospodarczego
3250
A. Siwiński

oraz dowód subskrybowania Pre
miowej Pożyczki na Odbudowę
Kraju i posiadania niezbędnego
sprzętu do transportów.
Informacji udziela Urząd Woje
wódzki Lubelski i Powiatowy Za
rząd Drogowy w Puławach, gdzie
są też do oglądnienia warunki
przetargu (projekt umowy).
Lublin, dn. 8 lipca 1946 r.
Za Wojewodę
Inż. D. Nagómy
3235
Naczelnik Wydziału

OGŁOSZENIE PRZETARGU
Wydział Kwaterunkowo - Bu
dowlany DOW nr 7 — Lublin, ul.
Szpitalna 12, pok. nr 60, ogłasza
przetarg publiczny na remont bu
dynków:
1. ul. Legionów nr 26,
2. ul. Legionów nr 28.
3. ul. Legionów n r 30."
P rzetarg odbędzie się dnia 17
lipca 1946 r. ad: pkt. 1 o godz.
10,00, pkt. 2 o godz. 11.00, pkt. 3
o godz. 12.00 i do tego terminu
należy wnosić oferty. Do oferty
musi być dołączony kw it wpłace
nia pożyczki na Odbudowę Kraju
oraz kiwit na wpłacone wadium w
wysokości 1 proc. sumy oferowa
nej. Wydział zastrzega sohie pra
wo wyboru oferenta, wyeliminowa
nie niektórych rodzai robót, oraz
unieważnienie przetargu.
3259

ANGIELSKIEGO,
niemieckiego
potrzebny nauczyciel na popołud
niowe godziny. Zamojska 12 m.
17 a, Kursy Języków Obcych, ob.
Jadwigi Prus - Napiórkowskiej.
Stancja dla uczni bez utrzymania,
pomoc w nauce. Przyjęcia 4—6.
3240

nauka
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Z TEATRU MIEJSKIEGO
Najbliższą premierą Teatru Miejskiego
zie jedna z najrozkoszniejszych ko
medii literatury wszechświatowej „Świecz
nik" Alfreda d e Muase* w praekładzie Ta
deusza Boya-żeleńskiego. Próby dobiega
ją końca. Główne jole g rają: żeliaka'A li
na, Chmiel a r ozyk Maksymilian, Łuszczew
B id Leon i Michnikowski Wiesław.
KINO „APOLUO" wyświetla film p. t
„Powrót". Nad program PK P Nr. 19. Po
czątek seansów 15,30, 17,30, 19,30. W nie
dziele i święta dodatkowy seans godzina
13,30.
KINO j,BAŁTYK" wyświetla film p. t.
„Halka", nadprogram: aktualności P.K.F.
Początek seansów: 15,30, 17,30, 19,30; w
niedziele i święta: 13,30.
KINO „RIALTO" wyświetla film p. t.
„Najazd". Nadprogram P.K.F. 17. Począ
tek seans, o godz. 14, 16, 18 i 20. W nie
dziele i święta początek Lgo seansu o go
dzinie 12-ej.
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Grondkowakiego Ryszarda. Uczci,
wego znalazcę uprasza się o zwrot
za wynagrodzeniem do „Gazety
DOMY, place sprzedaje koncesjo Lubetełtierj" pod wymienione na
nowane przedwojenne biuro „Wy zwisko.
3253
goda" Michałowskiego, Bernardy*
ska 28, tei. 34-87.
1217 UNIEWAŻNIAM — legitymację
szkolną, wydaną prizez Gimnazjum
KUPIĘ meble używane, sypialnię, Mechaniczne o r a z i n n e dowody na
stołowy, radio. Zgłoszenia dział o- nazwisko Andrzej Węgidński. 3252
gtoszeń. 3-go Maja 4.
3227
UNIEWAŻNIAM zagubioną kennSPRZEDAM akumulator samocho kartę, wydaną przez Zarząd gm.
dowy (6 r., 90 amp.-godz.), Lub Dutmo, na nazwisko Foremnej Ju 
lin, Drewniana 10, godz. 14-16. lii, zamieszkałej Niedrzwica Duża,
3238 paw. Lublin.
3241
HANDLOWE

SPRZEDAM dwudrzwiową ciem UNIEWAŻNIAM zagubione dowo
dy: dowód osobisty, wydany przez
ną szafę. Przemysłowa 11—5.
3237 władze amerykańskie oraz papie
ry repatriancld^r na naawisko Sta
SPRZEDAM ogród 943 m. kw. nisława Rychc-Ka, zamieszkałego
Wiadomość Lufcdin, Sierakowszczy Izbica n/Wieprzem, pow. Krasny
3243
zna 8 m. 5.
3225 staw

PIĘ CIOTYGODNIOWE Kursy Kro
ju Damskiego Wysockiego obej
mują 50 rysunków okryć, sukien
1 bielimy męskiej. Przygotowują
do egzaminów czeladniczych. Za
pisy Lublin, Nowa 19.
3257

FABRYKA Cukrów i Czekolady
„Delicja" Łódź — Żeromskiego 31,
poleca cukierki, karmelki i czeko
lady w dużym wyborze. Wysyła
my za zaliczeniem. Cennik na żą
danie.
3073

PRACOWNICA domowa potrzeb
na Krakowskie Przedmieście 6
m. 7.
3224

„RYBAK" — sieci — haczyki bawełna rybacka. Wędkarstwo —■ UNIEWAŻNIAM zagubioną książ
Cłdynia, Świętojańska 47.
2845 k ę wojskową, wydaną przez RKU
Lublin - miasto, na nazwisko J a 
PLUSKWY, karaluchy, myszy, worskiego Stanisława, zamieszka
szczury — radykalne trucizny. T. łego LubMn, Kalinowazozyzna 4a.
Raczkowski, Lublin, Narutowicza
3247
52.
3133

UNIEWAŻNIAM zagubione doku
menty: kartę rejestracyjną, wy
daną przez Zarząd Miejski Lublin,
legitymację Kursów SEoferskich,
oraz dowód kolejowy, wydany
przez DOKP Lublin na nazwisko
Wójcika Ryszarda.
3244

PRZYJMĘ ozeladn iczkę zaraz,
PRZETARG
mieszkanie, utrzymanie płatne.
Urząd Wojewódzki Lubelski
Krawiec damski Noworybna 2/15. NIERUCHOMOŚCI sprzedaż, po UNIEWAŻNIAM zagubioną kar
Wydział Komunikacyjny ogłasza
3226 miary, plany. Biuro Mierniczego tę ewidencyjną samochodu marki
niniejszym przetarg nieograniczo
ny na dopełnienie izbic i jarzm ka DELEGATURA Biura Kontroli Przysięgłogo Bogdana Białkow Chevrolet nr 31401, silnik NSE
3671975, podwozde n r 0844100599.
mieniem, przy moście drogowym przy Prezydium KRN ul. 22 Lip skiego. Lublin, Sądowa 4—4.
Samochód należy do Centrali Go
3086
przez rzekę Wisłę w Puławach.
ca 1,5. poszukuje siły kancelaryj
spodarczej Spófcućieini Ogrodni
Potrzebna ilość kamienia wy nej, piszącej na maszynie. Zgło
DO SPRZEDANIA otomana, ko czych Oddział w Lublinie, ul. Pro
nosi około 3.000 m. sześć
szenia osobiste. Posada do objęcia zetka i łóżko metalowe. Wieńiaw- bostwo 4.
8178
Oferent winien podać cenę za 1 natychmiast.
3251 ska 6 m. 14.
3249
“'i. sześć, kamienia loco jarzmo
lab izbica, a cena winna obejmo MAGISTER nauk ekonomicznować:
ZGUBY
handlowych młody, zdolny, solid
a) nabycie i wydobycie kamie ny, z praktyką, poszukuje odpo
PENSJONAT na plebanii w Cienia wapniaka w kamieniołomach wiedniej posady. Łaskawe zgłoszę UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę chooinku przyjmuje Wiel. Księży
w Nasi łowię, Kazimierzu lub Bo- nia pisemne z podaniem orienta rejestracyjną, wydaną przeć RKU l osoby prywatne. W ikt dobry, 4
chotmicy,
cyjnych warunków proszę kiero Lublin - powiat na nazwisko Za razy dziennie. Pokoje słoneczne,
b) transport jego na miejsce wać pofl adres „Gazeta Lubelska" wady Adama, zamieszkałego kol. wygodne, świeżo odnowione. Co
użycia,
pod 3254.
3254 Dziecin, gm. Fajsławice, pow. K ra dzienne utrzymanie wraz z miesz
c) zarzucenie w/g wskazówek
snystaw
3256 kaniem 400 zł. dziennie.
Powiatowego Zarządu Drogowego
3019
Ciechocinek plebania.
LOKALE
w Puławach, tabic i jaram.
UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę
Oferty w zalakowanych koper
rejestracyjną, wydaną przez RKU NAJSŁYNNIEJ SZY psychografo.
tach należy składać w terminie do POSZUKUJĘ 1—2 pokoje, kuch Lublin - powiat, na nazwisko Wło log darem jasnowidzenia nieomyl
dnia 5 sierpnia 1946 r. godz. 11, nię z wygodami. Zwrot kosztów. darczy ka Jana, zamieszkałego gm. nie przepowie każdemu jego wy
w Urzędzie Wojewódzkim ul. Spo Oferty „WU-KA" do dslaiu ogło Wąwolnica,
3255 darzenia życiowe. Określi dokład
kojna 4 (22 Lipca), pokój n r 70, szeń.
3205
nie charakter, kierunek zdolności,
w którym to dniu o godz. 12-ej
DNIA 7 hm. zgubiono w ZembO- rady, przeznaczenie. Napisać py
nastąpi otwarcie ofert.
MIESZKANIE 3 lub 2 pokojowe rzycach kartę rozpoznawczą nr tania, datę urodzenia, załączyć 50
Do oferty należy dołączyć poszukuję. Wiadomość Narutowi 5480, wydaną przez Starostwo Po złotych zadatku. Odpowiedzi za
kw it na złożono wadium w wyso cza 19 m. 11. W arunki do omó wiatowe w Radzyniu, i wojskowe zaliczeniem „Martyni" Kraków,
kości 1,5 proc. sumy oferowanej wienia.
3258 | prawo jazdy n r 1426 na nazwisko akr. pocztowa 475.
3165
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