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Wujek jednak nie kupił sadzy...
Pierwszy w Polsce jawny proces szpiegowski
(Drugi dzień procesu)
Brooee NSZ-owców, oskarżonych o ak
cję szpiegowską na rzecz obcych ośrodków
dyspozycyjnych i współpracę z obcym wy
wiadem, wzbudził w całym kraju zrozu
miałe zaintenwwanie. lic z n i przedstawi
ciele prasy polskiej i zagranicznej śledzą
pilnie przebieg rozprawy sądowej, toczą

cej aię przed Okręgowym Sądem W ojsko
wym w Warszawie. D la naszej opinii publi
cznej nie jest rzeczą obojętną, jakie echa
wywoła ten znamienny di a nas proces na
łam ach prasy zagranicznej — poinformuje
m y o tym naazych Czytelników w swoim
czasie.

Gen. Chmurowiczowi źle się powodziło
W świetle zeznań przesłuchanego w dru
gim dniu procesu oskarżonego Banaszowskiego, b. oficera M arynarki H andlow ej
kontakty grupy szpiegowskiej, działającej
na terenie kraju z centrami zagranicznymi
i gen. Andersem, nabrały dobitnego uwy
puklenia. D ziałający na terenie k raju gen.
Chmurowicz odnosił się za pośrednictwem
osk. Banaszewskiego do gen. Żakowskiego
i Andersa z prośbą o subwencje. Skarżył
się przy tym na złe warunki materialne.
Równocześnie przekazywał zdobyte w ia
domości o stosunkacch w kraju i przyna
leżności p arty jn e j różnych działaczy poli
tycznych. Za ułatwienie córkom gen. Chanu
rowicza wyjazdu z Polski do Niemiec obie
cywał ten ostatni osk. Banaszewskiemu do
brą posadę w PCK i wAMę jedną 1 drugą, w
Rzymie.
Banaszewskiego aresztowano w chwili,
kiedy w Warszawie wręczał 5.000 dolarów
w komórce szpiegowskiej, w której obo
wiązywało hasło: „Ctey wujek kupi sadzę?".
Pieniądze te otrzymał od kpt. Kaczkow
skiego dla jakiegoś Bum-Rawicza.

„Znajom y oficer
amerykański**
Najrwaiaii<yBzym momentem w przesłu
chiwaniu cek. Banaszewskiego było jego
przyznanie adę do kontaktów z oficerami
ajnerykfuftflOdmd — oskarżony wyjaśnił, że
w Krakowie spotykał się z pewnym ofi
cerem sztabu, gen. Eisenhowera, z któ
rym to oficerem poznał się dawniej w Ca
sablanca.
i

„Słowik Warszawy
na Drodze Konrada 66
Oskarżony Banaszewski, mówiąc o swo
ich kontaktach ze „znajomym oficerem
utTzymuije, że rozmowy jego z tym ofi
cerem dotyczyły wyłącznie nielegalnych o-

peracyj walutowych oraz wyjaodu jego żo
ny za granicę na występy w MetrwpoUtain
Opera w Nowym Jorku. Żoną oskarżone
go Banaszewskiego jest — ja k » ę okaza
ło — znana przedwojennej i okupowanej
Warszawie śpiewaczka, Lucyna Szczepań
ska, zwana „słowikiem W arszawy". Z li
stów znalezionych przy Banaszewskim wy
nika, że 1 Szczepańskiej nie obca była tzw.
„Droga Konrada" (Konrad to pseudonim
osk. Kozarzewskiego) — tej jednak spra
wy oskarżony Banaszewski w yjaśnić „nie
urnie".

Pik. Bohun
i Powstanie
czeskie

Anders, K ija k
i szyfrowane inst
ru k cje an gielskie
Po przesłuchami oskarżonych Sąd przy
stąpił do przesłuchania świadków. Jako
pierwszy zeznaje 30-letnl Henryk tu k , ofi
cer zawodowy, sprowadzony z więzienia
Mokotowskiego. Świadek kreśli obraz śro
dowiska oficerów emigracyjnych w Regens
burgu, gdzie poznał
Kozarzewskiego —
Konrada: linią wytyczną oficerów z m jr.
M ikołajem 1 Kozłowskim na czele była
działalność wywiadowcza. Świadek rozma
w iał też kilka razy (jako szetf ekspozytu
ry informacyjnej Delegatury Sił Zbroj
nych na Knaj, t. xw. „Pralni 2“ ), z gen.
Andersem i płk. Kijakiem , szefem I I Od
działu Sztabu n Korpusu. Świadkowi wia
domo. że ludzie d wysyłali do W arszawy
na skrzynkę NISZ przy ul. Chmielnej 66
instrukcje w języku polskim 1 angielskim.
Świadka aresztowano w chwili, kiedy in
strukcje te właśnie odbierał, tak, że treść
Ich nie jest m u znana.

Przesłuchany dalszy oskarżony Niewia
domski, który podobnie ja k Banaszewski
do zarzuconych mu przestępstw nie przy
znaje się, składa „rewelacyjne" zeznanie,
usiłując dowieść, że powstanie czeskie prze
ó w okupantom hitlerowskim wywołała Bry
gada świętokrzyska pod dowództwem pik
Bohuna. Oskarżony oburza się na nie
wdzięczność Czechów, którzy zamiast na
leżnego „uznania" zażądali usunięcia for
m acji NSZ z terenu Czechosłowacji. Od
Członek WIN-u Malessa E m illia, prze
nośnie zaś sprawy paktowania Brygady z słuchana w charakterze świadka, zeznała,
Niemcami, Niewiadomski oświadczył, że że n id akcji szpiegowskiej na terenie kra
można to traktować albo: jako zdradę, ju sięgały zawsze — do Londynu, kiedy
albo: jako „wspaniały krok polityczny".
ten był siedzibą t.aw. rządu em igracyjne
go. W Londynie chwytał te nici płk. Tar
bor. W IN — jako organizacja współpra
cująca z NSZ — zmontowała trasę Cie
Oskarżony Niewiadomski, przy którym
szyn — Praga — Pilzno — Ratyaboma —
znaleziono w chwili aresztowania go depe
Londyn, służącą do przerzucana za grani
szę szyfrowaną, z a że ra ją c ą instrukcje
cę kurierów, emisariuszów l poczty W IN .
dla wywiadu wojskowego * żądającą poda
Między W IN a NSZ pośredniczył osk. Konia m. in. danych liczbowych, tyczących
zarzewski. Tytułem-kosztów utrzym aina tra
kom panii i batalionów wojsk radzieckich,
sy Malessa zapłaciła NSZ-towi 160 dola
oświadczył, że treści tej depeszy nie znał, a
rów.
przywiózł ją jako repatriant do Potoki, po-

Nici a k c ji sięgały
do Londynu

Tajem nicza depesza

17 wielkich elektrowni
dostarczy nam Francja
Sekretarz ambasady francuskiej p.
Jean F. Neurohr i radca ambasady p.
Jean de Beausse odwiedzili w dniu wczo
rajszym Państwowe Muzeum na Majdan
ku (patrz str. 6). W rozmowie z redak
torem „Gazety Lubelskiej" p. Neurohr
oświadczył m. in., że w tych dniach przy
był do Polski wysłannik francuski, któ
rego zadaniem jest sfinalizowanie dostaw

nieważ obiecano mu za to 30 dolarów.
Po przesłuchaniu Niewiadomskiego pro
kurator oświadczył, że ponieważ wszys
cy oskarżeni starają się przedstawić fał
szywie zarówno swoje prace w konspira
cji, jak i Istotę, oraz cele N SZ wogóie,
przed sądem staną jako świadkowie dwaj
oficerowie z Brygady Świętokrzyskiej Bo
huna (Dąbrowskiego), którzy walczyli- w
jej szeregach przez cały czas, biorąc udział
zarówno w haniebnym paktowaniu z Niem
caml, ja k 1 w odwrocie u boku wojsk nie
mieckich.
|

francuskich dla Polski w zamian za otrzymany od nas węgiel. Franeja dostar
czy nam maszyn, sprzętu i urządzeń po
trzebnych do budowy 17 wielkich elek
trowni. Dostawy powyższe zostały uzgod
nione jeszcze przed podpisaniem po sko1'rancuskiej umowy handlowej i nie wcho
dzą w przewidziany przez umowę obrót.

Czy przebłysk
trzeźwości ?
Świadek Pobocha M ichał opowiada, kie
dy 1 jak poznał Kozarzewskiego 1 o wy
nurzeniach tego ostatniego na tem at cięż
kiej sytuacji Brygady Świętokrzyskiej, któ
rej groziło internowanie. Odpowiadając na
pytania obrony, świadek Pobocha stwier
dził, że Kozarzewski w yraził między in 
nym i pogląd, iż nie można liczyć na trze
cią wojnę 1 w zw iązku * tym należy zrewi
dować dotychczasowy stosunek do Związ
ku Radzieckiego.
,

(Dalszy ciąg na sir. 3-ej).
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chwili

Egipt odrzuca
propozycje brytyjskie
LONDYN. 4.8. Odpowiedź Egiptu na oStanią propozycję brytyjską w sprawie
rewizji traktatu anglo-egipskiego / 193S
r. — wysłana do Londynu we czwarte*
wykazuje silną i zdecydowaną postawę.
Egipt odrzucił propozycje brytyjskie z po
wodu punktów spornych, które zostały określone jako niewłaściwe.

ONZ wydaje ‘w01111*
NOWY JORK, 4.8.
Sekretariat ONZ
rozpoczął wydawanie tygodnika, zawie
rającego artykuły delegatów do OftZ,
sprawozdania z posiedzeń i raporty po
szczególnych komisji oraz komentarze do
prac ONZ i poświęconych im wydaw
nictw. Pierwszy numer pisma wyszedł w
języku angielskim. Wkrótce ukazać się
ma równoległe wydanie francuskie. Se
kretariat ONZ zwrócił się do innych na
rodów z zapytaniem o możliwość wyda
wania tygodnika w innych językach.

Trzęsienie ziemi
w Chile
NOWY JOKK, 4.8. Z Santiago de Chile
donoszą, żc w piątek o godz. 19.01 na
północy Chili miało miejsce gwałtowna
trzęsienie ziemi, które spowodowało na
walenie się wiele domów. Strat w ludziach
nie było. Komunikacja pomiędzy stolicą
a północną częścią kraju zoslata chwilo
wo przerwana

Triest

pozbawiony tramwajów
LONDYN, 4.8. Zamaskowani i uzbroje
ni ludzie weszli do trzech remiz tramwa
jowych w nocy i obezwładniwszy straż
nika, zabrali najważniejsze części wozów.
Na skutek tego nie ukazał się na ulicach
Triestu ani jeden tramwaj. Tych trzech
ataków dokonano jednocześnie, jest więc
oczywiste, ie akcja ta l>y|a przeprowa
dzona według planu.

Energia atomowa
i kara śm ierci
NOWY JORK, 4.8. Prezydent Truni m
podpisał w piątek ustawę, powołując do
życia instytucję złożoną z osób cywil
nych do sprawowania kontroli nad wy
nalazkami w dziedzinie energii atomo
wej w Stanach Zjednoczonych. Ustawa
przewiduje karę śmierci za ciężkie w y k n
czcnia przeciwko ustawie, popełniono w
zamiarze wyrządzenia szkody Stanom Zje
dnoczonym. (PAP)
-ooo-
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SENSACJA W NORYMBERDZE
LUBLINIANKA — CAFC.
ZNANY BOKSER rAGENTEM GESTAPO
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M ostatni
"ślad

* « T i

S e n sa c ja

niewoli niemieckiej
(API) Akcja oczyszczania ziem polskich
z Niemców i śladów okupacji nicmiccklrj
jest już na ukończenia. Z biur,
■wirAw, m> stacji kolejowych I droga wska
zńw zniknęły już prawic zupełnie uiemiec
kie napisy, którymi byliśmy zasypani —
ii z Zachodu sygnalizują, te coraz to to
ny powiał całkowicie Jest ju i odnieanczoay.
łsłnieje jednak jeszcze jeden najwstif!
niejszy chyba ślad niewoli, ślad, który
każdy z nas ciągle jeszcze nosi przy so
bie.
»Kcnnkarte*.„
Trudno sobie wyobrazić gdziekolwiek
i^a znchodzie podobne niedbalstwo włafli
Administracji
wllnej, aby w tiągm
Jłwócli lal nic płreprowndztfi nowej pałportyzneji, po ustąpienia okupanta. Fran
#uz na widok lądujących spadochronia
rzy angielskich czy amerykańskich na]
pierw darł r rndo£cJ swój „Aaswefs" ma
znak lego, ie ja* jest niepotrzebny. Bel
gowie jeszcze w zeszłym rofca zaesrff
przeprowadzać pasportyrację, która ale
jest wprawdale ukończona, ale Jej te»m iii niezadługo upływa.
Nic wiem zresztą jak jest w innych kra
jach, które kyly przez Niemców okapawaoe. Wiem tylko, te n nas sprawy pas
pwrlyzac.fi nJfci jeszcEe nic ruszył.
(VzywiM-ie g«y zm ianie ona zadecy
dowana, to jak to zwykle u nas bywa,
termin będzie wyznaczony np. na dwa
lub Irzy ir.icsiące. Rozpocznie się szatony pasek na fotografie do nowych dowo
dów osobistych, kilometrowe ogonki
przed urzędami ewidencyjnymi i w renuUacie — ogłoszenie dodatkowego teruńnn dla łych, eo nie edąiyH.
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Jeszcze jedno „niewiniątko”: S S
NORYM BERGA. 4.8. Dziś, w dniu
obrony SS — czwartej z kolei oskar
żonej organizacji nazistowskiej, oświadczono przed Trybunałem zbro
dni woftr.nyeh o odkryciu 16-tu no
wych dokumentów „wielkiej wagi",
dotyczących organizacji SS i byłego
szefa Gestapo Himmlera, prokurator
brytyjski, major Elwyn Jones powie
dział, źe część dokumentó ,<r £' nowiły
listy, odnoszące się do
działalności najważniejszych człon
ków SS, pisane przez Wolframa Sieversa.
Dokumenty
dotyczą działalność:
„Instytutu badań ncukowych dla ce
lów wojennych". Trybunał uwzględ
nił wniosek prokuratora, domagają*
cego się sprowadzenia Wolframa Sie-

versa, celem przesłuchania 'go jako
świadka.
Były ppłk. S.S. Friedrich Karl Ebersiein, mający za sobą długoletnią
pracę w SS i prfirji, składając dziś ze
znanie, źaprzeczył jakoby SS odsunę
ło opozycję w Niemczech od udziału
w. ż7.ci.u publicznym. Komuniści i so
cjaliści mieli prawo powrócić i fakt,
ze SS zajęło ópr^ż^hre miejsca, nie
ma nic wspólnego z przygotowaniem
do wojny. Dodał on ieszcze, że okru
cieństwa antyżydowskie nie należały
do działalności SS.
Były ppłk. SS Karl Eberstein, któ
ry był szefem SS na Niemcy południo
we i prezydentem policji w Mona
chium, opisując warunki panujące w
obozie koncentracyjnym w Dachau,

KARDEL: Decyzja w sprawie granic
— ty lk o za zgodą państwa sojuszniczego
PARYŻ. 4.8. W komisji regulamino nic nie zapadnie bez zgody państwa
wej zgłoszone zostały 4 poprawki do sprzymierzonego, którego terytorium
nrocedury,
proponowanej
przez Wiel wchodzi
■■ j * g*
r
* ■
^ w
** grę.
y* JPoprawka
L ifŁJi V<
Jugosławii
ką Czwórkę. Trzy z nich dotyczą spra może wywołać dyskusję w sprawie
wy zwykłej większości głosów przy J Triestu, która normalnie wypłynęłaby
głosowaniach, czwarta zaś, wniesio-: dopiero na obradach komisji. Popraw
na przez Jugosławię, żąda gwarancji, i ka t a wyraźnie zmierza do obrony d o
* ^Triestu.
że żadna decyzja w sprawie gra-lzycji Jugosławii w --sprawie
—---- OQQ~

n ie z a w u e £ n t e
kończy

Czy
swą działalność f

UNRRA

przejęcia prac UNRHA. Konferencja wzy
wa Narody Zjednoczone aby przed zwi
nięciem UNRRA, akcję pomocy powierza
no Radzie Gospodarczo-Społecznej
lui>
też konferencji do spraw terenów’ znisz
czonych, która obecnie cbraduje w Lon
dynie. .(PAP)

PARYŻ, 4.8. Z Luksemburga donoswi,
że ua konferencji Światowej Federacji
Stowarzyszeń ONZ wzywano do walki nu
skalę międzynarodowa przeciwko cijmemu rynkowi i rozrzutności w dziedzinie
A lak łatwo można by tego wszystkie wyżywienia. Delegaci żądali utworzenia
go uiiikn**’, gdyby aioAnwśu wyrahiaaia
stałej międzynarodowej organizacji, ktira
iłowych dowodów >»«ohiNtych otworzyć ta by zapewniła sprawiedliwy rozdział żyw
{■Mfc Ki*. w MeUyko
dthm i wcześniej. Zgódźmy się a tyaii, de ności. Przyjęta została rezolucja, w któ
rej konferencja wyraża niepokój. że dria
NOWY
.lORK, 4.8. Poseł R. p. w Mek
są ludzie, którym fakt legitymowania alf
łalność UNRRA może być skończona syku Jan Drohojowski wyjechał 27 lipca
niemiecką „Keu ikartąu wywołuje rumie - przed utworzeniem organizacji zdotn.;j do
do Kolumbii w celu złożenia w Bogocie
nicc na twarz. To ci, kórzy i rolnych
■ ■ m a a n u B K .. «rr n n i — mmmm tatow mvie-zylelnia;ncych j ::0 >rzejstapowodów stykają się a ctidaoriemeauł,
wicicl dyplomrlyczny Polski w tym kra
wstydzić się muszą aa nasze wtadae. Pa
J«. Po»eł Drohojowski odwiedzi następ
me Venezuelę, Costarikę, Panamę; Nic,amiętajmy Ir i o tym, fe tysiącom Poto
ra^wę i Honduras, aby akredytować się
ków odebrano owe „Kennkarły* w aprzy rządach tych państw w roli posła
bozach koncentracyjnych i ludzie ci aa*
RZYM, 4.8. Papież udzielił dziś audien pełnomocnego R. P. W podrtty towa
wet luk iego dowodu osobistego nie poaia- cji ipięciu członkom delegacji arabskiej, rzyszy posłowi Drohojowskiemu jego mał
dająi
której przewodniczyć Min Dey Abdul żonfca. (PAP)
----OOO-- --Prawda, źe kto nie ma dowodn osobi Mamdi. Delegacja przybyła do Rzymu,
aby przedstawić zagadnienia arabskie w
stego przedwojennego, ani owej dkupam
S u t i t n u
Palestynie władzom Kościoła katol:ckic
kicj „Keunkarty* — ten m ole sobie wy go. Delegacja, której przedstawicielami
W ę g r ó w
robić dowód osobisty „tymczasowy".
s:j dwaj muzułmanie i dwaj chrześcijan e,
BUDAPESZT, 4.8. Węgierski minister
była wyznaczona przez komitet arabski.
Ale możeby jednak czas był skończyć
Ma ona powrócić do Palestyny w przy spraw zagranicznych Gyoengoesy oświad
z tymczasowością?...
wp.
czył w purlamencie, że rząd rumuński za
szłym tygodniu. (PAP)
mierza wysiedlić do Węgier od 200 do BOi)
tysięcy Węgrów, zamieszkujących Tran
sylwanię, którzy nie figurują na rumuri
skiej [iście optantów. Wysiedlenie tych
Węgrów, z których wielu urodziło się już
w Transylwanii, ma rozpocząć się w;
wrześniu. Węgry zamierzają oprawę t?
podnieść na Konferencji Paryskiej. (PAP*

Podróż dyplomatyczna

Arabowie
u Papieża

w ysiedlają

Czy pomoc UNRRA dla Polski
zostanie przedłużona ?

W A RSZA W A . M inister ob. Ku rytow ici
przyjął p. Rolanda Bergera, kierownika
opieki społecznej w Mi#ji U N RRA w Pol
sce, z którym omówi} plan pracy UNRRA
na najbliższą przyszłość.
P. Roland Berger zapewnia, tt Miaja
U N R RA w Polsce, która w idziała na włas
ne oczy ogrom potrzeb naszego narodu, w

szczególności w związku z repatriacją ol
brzymich n e m ludnoifat — lu d ^ t gorąco

popierała postulat przedłużania pomocy
U N RRA dla Potoki na r. 1947. Trudno jed
nak przewidzieć, jakie decyzje co do prze
dłużeni# działalności U N R RA w Europie
zapadną na sesji, która obecnie rozpoczy
na się w Genewie. W każdym razie p. Ber
ger zapewnił ob. M inistra o gotowości ze
slrony M isji U N R RA w Polace, ja k naj
szerszego uwzględnienia naszych postula
tów.

Światowa Federacja
P rzyjació ł ONZ

PARYŻ, 4.8. Na pierwszym kongresie
deK-gatów 21 narodów, którzy zebrał', się
w Luksemburgu w piątek, jedno^r.śnie
przyKto statut Światowej Federacji Sio
wirrzyszeń Przyjaciół ONZ. Przewo.i<»iczŁi
eyM kongresu jet,t franciulu a ą i t tanu
f u r t Beoeoiir. tPAfii

\

gdzie zginęło tysiące ludzi, powie
dział: „Często otrzymywałem rożka*
zy oprowadzania po obozie odwiedzających, Byli miedzy nimi wysocy dyg
nitarze niemieccy i zagraniczni, mię
dzy innymi: jugosłowiański minislcr
spraw zagranicznych, wyżsi dygnita
rze policji amerykańskiej, osobistości
ze świata politycznego Włoch i ko
mendanci obozów jeńców wojennych.
Obóz zawiadamiano słowami: ,,Go
ście przyjeżdżają wraz ze mną jako
przewc fn kiem“. Były to jedyne o*
kazje w jakich odwiedzałem obóz«;
Nie czyniłem tego z powodu pc^ło*
sek o masowym zabijaniu i śmierci
głodowej, ponieważ ilekroć byłem na
miejscu, wszystko było w pn-^ ’ku‘\
Eberstein dodał: urządzenia kuch ar*
ne, szpital i natryski przedstaw ał^
się dobrze. Można było niejednokrot
nie oglądać więźniów, którzy w cza
sie pokoju byli w doskonałych warunkach zdrowotnych. VĆ^ czasie woj*
ny robili oni wrażenie normalnie od
żywianych. fPAP).
-ooo-

! £ S 4 admirałów
PARYŻ, 4.8. Jak doniósł w piątek przs
wodniczijcy sądu najwyższego w Wersa
lu, proces przeciwko 4 admirałom, osif.ir
żonym o zatopienie floty francuskiej w
1utonie w listopadzie 1942 roku, zostaiie
wznowiony 12 sierpnia. Jak wiadomo pro
ces został odroczony wobec opmzczen:.j
sali sądowej przez przysięgłych na zn >!;
protestu przeciwko łagodnemu wyrokowi,
jaki zapadł w procesie Flandin‘a (PAP
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— Delgacja polska pod przewodnictw; mi
m iniatra przemywłu, Hilarego Minca wy
jechała do Genewy na V-tą sesję Rady
UNRRA.
— Jeden z tygodników francuskich zamieazcia artykuł, poświęcony polskiemu
mini*tpwwi spraw zagrańleanych. W arty
kuł* tym czytaimy m. im.: „W incenty Rzymowater, m inister apraw zagranicznych
Polski, szef polskiej delegacji na Konferoncję Pokojową, ucieleśnia w sposób do
skonały nowy typ m ęiów stanu, którzy
kierują losami krajów Europy Środkowej".
— Delegatura Kom isji Specjalnej do
W alki z Nadużyciami! w Lublinie, aireeztow aJ*.Longina Nesterowicsa, podkomisarza
powiatowego Urzędu Ziemskiego w Lubli
nie 1 Ludw ika Korala, prezesa Powiato
wego Zarządu Zw iązku Samopomocy Chłop
skiej w Lublinie. Obu oskarżonym aa rzu
ca się nieprawny rozdział koni z dostaw
U N RRA . Kom isja Specjalna wydała rów
nież nakaz aresztowania Cegłowskiego Ja
na, pracownika fabryki „Karw ina—Trzy
niec" w Lublinie, któremu się zam»ca kra
dzież znacznej ilości wy+obów żelaznych,
produkowanych przez fabrykę.
— N a zlocie zdemobilizowanych żołnie
rzy w Lublinie, zdemobilizowani 9 zeroko
om awiali szkodliwą działalność b. Kom i
sji Mieszkaniowej, która z reguły odmow
nie załatw iała prośby-o przydział mieszka
nia zdemobilizowanym żołnierzom.
— W najbliższym czasie W łochy uznają
republikański rząd Hiszpanii.
— A rm ia grećka użyła tanków i bom 
bowców w akcji przeciwko „bandom ko
munistycznym" w okolicy wi&slri Argjrropouli, u 9t<ip Olimpu, w Te*ealil
— W skutek istnienia opłat związanych
i prawem wyborczym, w szeregu stanów
USA t.zw. „po!l-tax“ ponad 10 m ii. oby
wateli amerykańskich, nie mogących uJScić opla,ty, jest praktycy.nie poabawlonycb

praw*. gfea» » wybowwlL

Stanowisko Polski
Na. ctau uny in posiedzeniu Konferoao# Pokojowej w Paryżu wygłosił
i>r*ana6wi«nio pnoewodniczęcy M egacji poMciej m inister spraw z^granicOTjnch Rzymowski. M in. Rzymow
ski oświadczył tn. i n :

n a k o n fe re n cji
pokojow ej

dzic w obozie nieprzyjacielskim, leci
które z chwilą zakończenia działał, wo
jennych dowiodły, że potrafili się wy
zwolić od -wpływów faszystowskich I a*
zistowskich.

W pragnieniu szczerej współpracy * ty
Polska u wara, że prace obecnej Kon mi wszystkimi, -którzy,
uczesln'.vjiqc v
ferencji Pokojowej stanowią doniosłe Konferejicji, prugną, by sprawiedliwość
przygotowanie przyszłych decyzji, doty położyła kres wydarzeniom przeszłości i
czących Niemiec. Pragnąc pokoju nie bę by rozlropna przezorność kierowała ak
dziemy mogli nigdy pozwolić na to, by cją -ustanowienia trwałego pokoju, apro
Niemcy odzyskały swą p rz e m in ą rolę w bujemy ostatnie wyniki Konferencji cz!e
Zagłębiu Dunaju, na Bałkanach i na Bał rech ministrów spraw zagranicznych, fetu
tyku. W ładnym wypadku nie możemy rzy poświęcili .przygotowaniu naszej Kon
się zgodzić na (o, by Włochy znalazły się ferencji długie i trudne niekiedy dybały.
w niemieckiej sferze wpływów. Podbój
Chcemy ażeby nasze prace zamiast
Polski przez Niemcy w roku 1939 stał przewlekania się tygodniami zakończyły
się możliwy przede wszystkim dlatego, się możliwie najprędzej, by cały 5<vial
że nasi sąsiedzi na północy i na polud- mógł wkrótce poprzez decyzje naszej Kon
iiin byli pod rozkazami Berlina.
ferencji dojrzeć zarysy pokoju.
Chciałbym przypomnieć, że w chwili,
Jeśli Konferencja Pokojowa magla ro!
gdy armie polskie walczyły o wolność — począć swe prace, to siało się tak dzięki
jedna, kt&ra odradzała się w Rosji biła współpracy jc/tercćh krajów. Pimiętaj
się u boku Armii Czerwonej, druga przy my, że w ostatecznym rachunku one wla
czyniała się na Zachodzie do zgniecenlh śnie są w sposób decydujący odpowie
'Niemców w Afryce'Północnej i na wszy d/ialnc za uregulowanie stssunków na
stkich połach bitwy w Europie ramię w
ramię ze swymi towarzyszami brytyjski
mi, kanadyjskimi, amerykańskimi,
au
stralijskimi, nowozelandzkimi i francus
kimi — w Polsce wojska węgierskie ucze
slniczyty w okupacji naszego kraju prcez
Niemcy i w niszczeniu dobytku polskie
go. Nie iylko więc dotyczą nas ogólne de
cyzje tej Konferencji, lec*' również szcze
góły traktatów pokojowych z Włochami
i r Węgrami. We właściwej chwili chce-'
(4‘ooaotek na sir. 1 rj>.
my wyrazić nasz punkt widzenia w to
fnleresojnw wzndnŃi -składa dopro
ku prac komisyjnych naszej Konferencji.
Mimo troski ó nasze własne interesy wadzony z więzienia następny świadek,
nie zapominamy o tym, że od nasm-j d«- Oslromęckl Mirosław. Wstąpił nn do
cyiji zależy los milionów mieszkańców „OP" jeszcze w 1938 r., osłnlaio /aś
terytoriów na północ i na połud'iie od pełnił funkcje członka komitetu wyko-,
naszych granic. Wiemy, że nasze [.Tace nawczego OP i inspektora NSZ us obszar
powinny Stworzyć pomyślne w .mm,; i rot wschodni. Świadek len, zajmujący w obu
woju naszych przyjaciół czeskich i jugo Organizacjach iwy <okie stam«rivka. ze
słowiańskich. Wiemy również, że chodzi znaje w łtrł»»*t»ł» wyraźnie niezdecydo
tn o los narodów, które walczyły wpraw wany i dopiorm w trakcie krzvż«*wy«l< py

Hus

aktorstwa
p o ls k ie g o

?) wypadkach kieleckich
W A RSZAW A. 4.8. Dzid roapoozą.1 <>ł>radjr

święcie i za losy pokoju. W ich śc
w Warana wie 0 »B napolrttl Zpizd »wią.zku
współpracy widzimy najmocniejszą i Hyć;
‘A rtystów Scan PaMcroh. Obrady Zwiąaku
może jedyni' podstawę trwałego pokoju
m ają charakter wewnątrz organizacyjny.
Toteż w i« >niu delegacji polskiej po
W S5j«*tizi« biorą wdział detegaoje wwy»tzwalam sobie stwierdzić, że dobrze poiykich filid KAflP-n. EJazri uczcił m inuty mU
służyoiy się naszej sprawie jeśli -w tt»ku
■czenia iwimięC hointersW di żołnierzy W ar
obrad zatwierdzirfeir wyaiki nrydnin#
szawy, a -następnie odhiwaJono przez akla
przez cztęry mocarstwa.
mację a.pel w oprawie wypadków .kielec
----- OOO------

Polki z Francji— polsikim

W A RSZAW A. 4.8. Do Polaki przybyła
9-cio osobowa delegacja Zw. Kobiet Pol
skich we Francji, zrzeszona w Zwiąaku im.
M arii Konopnickiej, przywożąc dary emigra
cji polskiej we Francji dla sierot polskich.
Wńnód całej em igracji polskiej zdołano
zebrać 3 miliony franków. Zakupiona do
stały za tę sumę narzędzia chirurgiczne i
stół operacyjny dla B&pitalu dzlaclęowgo, odzież i obuwie, które rozdane zostaną sie
rotom Warszawy i przyczółków mosto
wych.

P o z io m ,

kich. A,pel ten. okraAlający stanowisko ak
torstwa polskiego * największym ofcurzonierm pdętnuje baattabtwo sprawców wjrpadków kieleckicH, wyraądzającyoh odra
dzającej się demokracji polskiej niepowe
towane szkody.
,, Aktora* -o poMcie w wypadkach kie
leckich widm (’fAenie rodaimej 1 międzyna
rodowej reakcji cofnięcia rozwoju społocanego z drogi postępu, usiłowanie zahamrewa
nla wysiłków budowania wolnej Ojczyzny
człowieka pracy I podważenia zasad demo
kratycznych nasaego Państwa. W alny

Zja-Td w-jywa teatry by uczyniły najwyższy
wy3iłek, aby ataC się szkołą wychowania
moralno . npetocanega maa pracujących.“

Lo n
p io n , z a k

i sym patie d la M ussoliiiiego

tan Sądu i prokuratora udziel* k o o liS i
nych odpowiedzi. Zeznaje on, że z oskarżonym Kozarzewskim spotkał si(. po
raz pierwszy w czasie okupacji niemiec
kiej na zebraniu OP; drugi raz widział
się z nim w Krakowie w roku 19tł, w
obecności kllkn osób, ni. in. przewodni
czącego rady politycznej NSZ Sobociń
skiego. 0\k. Kozarzewski opowiadał wftw
czas swoje' wrażenia z zagranicy i oma
wiał sytuację Hrygady Świętokrzyskiej.
Świadek
słyszał o lym, że pewna gri^pn
oqo
z Brygady została yv początkach 1945 r.
zm u o n a 7. sHiiiololii iiicmicokio^o nu lc*
ren centralnego okręgu kraju z zada
niem nawiązania łączności z dnyvództwi“in
krajowym NSZ.
Ol* (Organizacja Polska) była lo —.
zdaniem świadka — organizacja o cha
rakterze działania raczej ideowo-wychowawczego, niż politycznego. Istniały w
W rt
. AUSZAWA, 4.8. W powiecie człuchow jeńw w stosunku tlo ludności i
niej trzy poziomy: poziom S (sekcja),
>*im woj. bydgoskiego zdarzył się w u jwości polskiej,
ooziom c (Czarneckiego) \;><»zioui naj
biegłym miesiącu incydent, klftry rzMt-a •, liwaj uzoroj^i.*. łr r n u ^ napadf. tiw n.V
wyższy i. JZakim;. Każdy poziom a«\elił
odpowiednie świalło na postawę Niem szkanie pewnej rodziny polskiej, terrory
się na tzw. piony, obejmujące grupy .go
zując gospodarza i maltretując jego r.o
nę. N«pavUiU;y obiegli po ognahiraiu mie spodarcze, zawodowe, polityczne it^j.
Świadek należał do poziomu „Z“. W OP
szkania, zoMiryyuijąc kartkę, k liw j treść
istniały
pewne s.nipalie do niektórych
podajemy bez żadnych zminn:
punktów
gospodarczych i ustrojowych
„Tu nasia zjeuiin, tu nasze prawo, je faszyzmu Mussoliniego, natomiast stosu
iśKAKÓW, 4.8. W Krakowie odbył się śli się clotrrogólnie 'nie wyniesiecie, to nek do hitleryzmu — zdaniem świadka —
manifestacyjny pogrzeb por. Szuberta
wylecicie w powietrze, pomścimy krzvyv był negatywny. Jeśli zaś chodzi o sto
-1. słrzełca Szyłko, zamordowanych przez dę naszych braci pomordowanych przez sunek do Związku Radzieckiego, puk.'ybandę leśuą w okolicy Makowa. W po was, świnie polskie. My wam damy demo yvał się on z linią polityczną rządu lon
grzebie wzięli udział
przedstawiciele krację, precz do Polski z naszej ziemi dyńskiego. Nie był to stosunek negatyw
władz państwowych, wojska, partii poli Jesteśmy pochodzenia niemieckiego".
ny w znaczeniu yyalki przeciw Zwią.>.Un----- ooo----tycznych i organizacji społecznych. Kon
wi Hadzieckiemu, ule. raczej obawa przed
dukt pogrzebowy przeszedł ulicami mi*
intci*vencją. Brygada Świętokrzyska w
sta na cmentarz wojskowy, przy czym na
okresie wkraczania Armii Czerwonej i
Irasie wywieszono flagi narodowe opu
Wojska Polskiego uie walczyła przeciw
szczane do połowy masztu. Pogrzej} od
Niemcom, gdyż —* w interpretacji świad
był się aa koszt państwa.
KATOW ICE. \8. Polski,przemyai węgio ka — dążeniem jej było wycofanie się
--- oOo--wy wykonał państwowy plan produkcji w i połączenie z armiami na zachodzie
Rpou b.r. w 100,4 proc. wydobywając Świadek uważa, iż przeszkolenie człon
4.083.850 ton węgla, przy cnym pa raz ków Brygady w niemieckiej szkole spa
pierwszy przekroczono granicę 4 milio- dochroniarzy i zrzucanie ich następnie w
»ów ton. W *kflli'iiiius;ęcŁnoj w porównaniu kraju było rzeczą „niesłuszną". Ówczes
Wojskowy Sąd Rejonowy w .tibliiiie 4o wydobj'cia czerwcowego osiągnięto zna ny zaś kontakt ,,Brygady" z Niemcami
rozpatrywał w trybie doraźnym sprawę czną zwyżkę produkcji, wynoacąeą ton był krokiem fatalnym i godnym najwyż
Padolca Stefana i Sęczaka Stefana. W to •65.431!
■ i szego potępienia.
ku przewodu sądowego ustal ino. że wy
— Czy wobec lego — zapytuje proku
żej wymienieni byli czynnymi członkami
rator — dowództwo Brygady Świętokrzy
«nfii7F9fM ni
l PA, przechowywali karab'm\ pisloleł,
skiej popełniło zdradę narodową, pakmiunicję. wchodzili w skła 1 faszystow
twj*c r. Niemcami, oddając polskich żoł
u
l
.
u
k
i
i
a
i
f
*
skich band ukraińskich. Są<i skazał ich
nierzy do szkół niemieckich, ażeby po
na karę imierci.
Na lerwrir <miu»sl;i l.nhlin.i m crt^u Up tem kierować ich na tereu Pohslii?
Prezydent K*W nie aŁoctfałał * pra-J ra za^-i-opilo się pi zeciwko d*»r»oi brzuŚwiadek: — Jeśli były przyjęte jakieś
wa łaałcL
— 1—
'
i e y JtM w c. U» U k .

My wam damy demokrację
- wylecicio w powieirso"
Niemcy podnoszą głow ą

Pogrzeb ofiar
bratobójców

4 mil. ton węgla
w Ji |M*II

2 członkowie UPA
skazani na śmierć

?

Prokurator: — Kierownictwo Brygu
było częścią NSZf
Świadek: —- Tnk.
Prokurator: — Komu byty podportą Jkowaur NStZ? (Narodowe Siły Zbrojne —
przyp. Bod.).
Świadek: — Nadrzędnym ciałem był*
Bada PnlityfsaM NSZ, w której m in
ibyli oiłitidtoWM OP.
Piokuralor: — C*y postępowania do
wódżtwa Brygady było w ten «po«ób jed
nocześnie wyrazem zdrady narodowej
tyćli członków Rady Politycznej, którzy
w niej zasiadaAi?
Świadek: — Jeżeli J>yły instrukcje, ro
bowi^zaitia, ich wykonanie itd., to logicz
nie biorąc, lak. Jeśli chodzi o ustołbn
kowanie organizacyjne <vśro<lk» regens
burskiego do NSZ w kraju, to skrawa n
nie byia — zdanirm świadka — oaiateczliie sprecyzowana Istniały jsdynie pro
jekty, «ł>y sfcadrk ten podporządkowa
ny został fcnmawdiie N.*B w kraju.
Nostę|>ior iarżadek Bereaako Jan, kie
rownik placówki przerzutowej NSZ w Ka
towicmih, nie wniósł do sprawy żidnyeh
mouimitów iałataycli.
Po prrrsłndianiw Bereszki Sąd olroczył rozprawę do poniedziałku 5 bm.

SZTUKA
Dwóch m alarzy sprzeczało «ię, któ
ry z nich |m I lepszy.
Pierwwtr owuri: Namalowałem swe
go czasu l i n t - Wykonałem obraz tak
wspaniale, im wszyscy oglądający
szczękali zębamiDrugi: Ee— To nic wielkiego. Ja tak
wspaniale namalowałem psa, że póź
niej kiełbasa ginęła w domu.
OSZCZĘDNOŚĆ
Trzech chłopców się sprzecza: któ
rego ojciec iesł oszczędniejszy- Pierw
szy mówi: Mój ojciec, jak umacza
pióro, to aatyciuniaci zatyka atra
ment, żeby nie parował.
Drugi: A mój nie patrzy na zega
rek, która godzina, chror<oc f* *'
sposób przed zepsuciem.
Trzeć'- Mój natomiast nie czy la w
Okularach, dzięki c»tefm« nie osnja mu
si« x*kła.
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Znany bokser - agent gestapo
stanie przed sądem
Entuzjastom boksu dobrze znane ,,Arbe«Uka>4ę" oraz prace w firmie
jest nazwisko przedwojennego wice A n ie , Przyjaźń pomiędzy Pisarkiemistrza boksu Taborka Czesława. Ty wiczem a Taborkiem zacieśnia się co
tuł ten zdobył Taborek w roku 1935, raz bardziej. W niedługim czasie u
daie siePisarldew
kzo wi nakłcoió
walcząc z Niemcem.
S1« ^Markiewiczowi
naktęmć Ta
la
.W roku 1940 Taborek, przebywają borka do współpracy z gestapo.
cy w owym czasie w Stykowie, w cza
W tym momencie słynny bokser cał
sie jednej z łapanek, zostaje ujęty i kowicie się zmienia. Zaczyna prowa
wywieziony do Niemiec na przymuso dzić wystawne życie elegancko ubra
we roboty. Tam pracuje w fabryce ny, ze swastyką w klapie przebywa w
broni. W roku 1943, wykorzystując najdroższych lokalach. Jest zwalnia
odpowiedni moment w czasie nalotu, ny ze wszystkich robót przy okopach,
Taborek udeka z fabryki, a nas tęp a nawet sprawa jego ucieczki z Nie
cie z Niemiec i udaje się do Łodzi. miec zostaje zatuszowana. To wszy
Tam się ukrywa u swojej matki. stko Taborek uzyskał kosztem specjał
Przypadkowo zapoznaje się z nieja- nie ważnych usług, oddawanych gekim Pisarkiewiczem, agentem gęsta-1 stapo. Potwierdzenie tego znajdujepo, który wyrabia mu za 3,000 marek I my w aktach pozostałych po łódzkim

Nie chcą

gestapo, gdzie Taborek figuruje jako
agent Nr. 728, cieszący się specjalny
mi względami kierownika agentury
Bayera.
Po oswobodzeniu Łodzi Taborek
zmienił znowu całkowicie swoje zapa
trywania i Y/stąpił do Urzędu Bezpie
czcństwa
ś lic zror-.oznanv
n e g o , gdzie
wkrótce
jcdnak został
jafco
ajJent

Sztandary kowców
* Ko‘cl“łfunduje Warszawa
Prezydium Rady Narodowej m. st. W ar
stawy aa specjalnym posiedzeniu uchw a
liło wpłacić 60.000 złotych na Fundusz
Sztandarowy, wiąie
to z uchwałą ufundowania 4-ch sztandarów dla ! W ar
szawskiej Dywizji Piechoty Sm T. Ko
ściuszki.
Dzielnicowe Rady Narodowe

m.

t.

gestapo i aresztowany. Tabtwek wkrót j WarsMwy p^prowadzają zbiórkę pie
ce stanie przed sądem.
jniężną wśród mieszkańców itolicy.
........... o O o ------

Centralna

Samochodów

BYDGOSZCZ, 4.8. W obecności pre Dzięki zrozumieniu świata pracy, mam}
miera Rządu Jedności Narodowej, Edwar dzisiaj takie wyniki, iż nawet obserwa*
da Osóbki-Morawskiego i ministra ko torzy zagraniczi.i, przybywający do Pol
munikacji Rabanowsklego nastąpiło uro ski, podziwiają wielką żywotność naro
czyste uruchomienie największych obec du polskiego r odbudowie zrujnowanej
nie w Polsc" Państwowych Zakładów i ojczyzny. W imieniu Rządu i robotników
Warsztatów Samochodowych PZS Nr 5 zakładów, premier złożył podziękowania
w Solcu Kujawskim.
instytucji i przedstawicielom UNRRA. Z
Po uroczystej mszy św. odprawionej wielką wiarą w przyszłość — zakończył
na dziedzińcu fabrycznym i mowach po ob. .premier — budujemy Polskę bogat
witalnych, zabrał głos premier Osóbka- szą i szczęśliwszą.
nia w Krakowie oraz uzyskania lokalów Morawski. Premier podkreślił, iż naród
W imieniu UNRRA wygłosił króti e
mieszkalnych emerytom państwowym i polski wydobywa z siebie tyle energii, przemówienie w języku angielskim pik
samorządowym, wdowom i sierotom p j iż pomimo ogromnych zniszczeń odnosi (amerykański Stefan Batori, który stwie
nich,
osobom, mainr.vm
mającym *««.
spe- ' my wielkie sukcesy -»
w odbudowie nie tyl dził, iż chociaż maszyny i sprzęt zostały
nich. jak
iak równisż
rńw niiż osobom
cjalne zasługi wobec państwa.
ko gospodarczej, ale i kulturalnej ki i. dostarczone przez UNRRA, to jednak
------ oOo-----wielkie dzieło dokonane w warsztatach
jest wynikiem pracy polskich robotników
inżynierów przy montowaniu warszta
tów.
-oOo-

pasożytów

we W rocław ia •o*
WROCŁAW, 4.8. Robotnicy, którzy otr/yinaii pracę w cukrowni Sułkowice na
przedmieściu Wrocławia, uie mogli pod
ji)ć pracy, gdyż nie posiadali odpowied*
nich mieszkań, gdy jednocześnie element
pasożytniczy, żyjący ze spekulacji i sza
bru zajmował obszerne mieszkania. Na
skutek interwencji Rady Zakładowej w
Woj. Wydziale Osiedleńczym, został wy
dany nakaz ścienienia rodzin, zajm ują
cych nieproporcjonalnie wielkie mieszka
nia i oddania uzyskanych tą drogą po
mieszczeń pracownikom cukrowni. Spra
wą tą zainteresował się wicewojewoda
liarcbacz, który wraz z wojewódzkim ko
mendantem M. O. udał się do Sułkowic
• na miejscu zbadawszy stan faktyczny,
wprowadził do pomieszczeń robotników
cukrowni. Akcja tego rodzaju ..przepro
wadzona będzie na polecenie wojewody
na terenie całego Wrocławia.
E te n u i!
szabrowniczy, nigdzie nie pracujący, zo
stanie pozlawlony mieszkań i usunięty
z miasta.

Na zachodzie coraz

SŁUPSK, 4.8. Wskutek wytężonej dzia
łalności władz Bezpieczeństwa Publiczne
go, a także dzięki stanowczej postawie
.polskiej ludności, bandytyzm na ziem'
słupskiej został prawie całkowicie zlik
widowany. Jeszcze w miesiącu grudniu
ub. r. zanotowano około 1.200 wypadków
kradzieży i rabunków, zaś w miesiącu
lipcu — około 100.
Wobec wzr stającego stanu bezpieczcń
ooo

hezpiecz^ig]

Nafta hr/ydhn Pachnie-

stwa rozpoczyna się likwidowanie tzw.
Straży Gromadzkich, które w swoim cza
sie .przyczyniły się znacznie do wzmoc
POZNAH, 4.8. Na -vn!osek VJiti.sji Spa
nienia porządku.
y r . u y. n.. u.
cjnlncj *
i i .. szkód*
Chłopi polscy zaczynają obejmować w
nictwem gospodarczym aresztowano dyr.
posiadanie gospodarstwa, położone wśród Centrali Produktów Naftowych Kazimie
lasów, oddalone od wsi, zamieszkanie w rza Rogalskiego oraz inspektora dis
których jeszcze pół roku temu narażało spraw akcji siewnej dr Krzysztofa Wizę,
oskarżonych y popełnienie nadużyć, po
na wielkie niebezpieczeństwo.
legających na odprowadzaniu na wolny
rynek materiałów pędnych, praeznaczonych do akcji siewnej. W trakcie docho
dzenia stwierdzono, że oskarżeni fałszo
wali wnioski o przydział materiałów pę
dnych, na podstawie których CPN wy
dawała im asygnaty przydziałowe. Asyza wymuszanie od osadników i repatrian gnaty sprzedawano następnie na wolny n
tów łapówki za ułatwienie przydziału mie rynku. W wyniku dochodzenia aresztów a
szkań oraz za zajmowanie się sprzedażą no szereg dalszych osób, zamieszanych >»
aferę.
rzeczy poniemieckich.
-oOo———

Dobrane towarzystwo zawędrowało

do obozu pracy

SZCZECIN, 4.8. Ostatnio Delegatura
Komisji Specjalnej w Szczecinie dokona
ła szeregu aresztowań przestępców, kie
rując ich do obozów oracy. Wśród aiesztowanych znajdujr się osadnik Olejni
czak Wladysła , zamieszkały we wsi
KHAKÓW, 4.8. Miejska Rada Narodo Garnowo, gm. Banie, pow. gryfińskiego,
wa uchwaliła przyśpieszenie akcji, zmie który od dłuższego czasu zajmował się
rzającej do usunięcia z Krakowa osób kradzieżą, tzw. ,szabrem", sprzedażą ko
nie mogących się wykazać pracą. Równo ni, bydła, jlachy itp. Towarzyszyć mu
cześnie MRN nrzyznata prawo .pozosta- będzie w obozie Ruszkowski Stefan, kon
duktor tramwajów miejskich w Szczeci
nie, który, , obierając opłatę, nie wyda
W ARSZAW A. 4.8. Zespół amerykańskich
wał biletów bądź wydawał bilety już ska j lekarzy — specjalistów, którzy przybyli
sowane, często też nie wydawał pasaże
rom reszty. Trzecim z kolei jest ad.ni- do Polski za pośrednictwem M isji U N R R A
nistrator
nieruchomości w Szczecinie i Amerykańskiego UniteriaAskiego Komite
w znanej |akości
Rittlewsk: Józef. Z istał on aresztowany tiu Pomocy, wyjechał do Łodzi, Krakowa,

w K rakow ie
również

Lekarze amerykańscy

w Polsce

MY DŁ O
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do

nabycia we wszystkich
sklepach

Fabryka:
Lublin, Przem ysłow a 22
Tel. 36-23

GOSPODA S P Ó Ł D Z I E L C Z A

3129

Plaga dzików

/

1I Ł A ”

szczyzny stwierdzono olbrzymie rozmnoże
nie dzików, niszczących więk/we obszary

SpóSrizisinii; Spożywców (lokal restauracyjny czynny od g. 17 — 22).

rolne. W swiąaku z tą plagą

zarządzono
dzików,

W godz. od 12 do 1H wydajemy obiady urzędowo x 2-ch dań

przy czym akoja jeet w pełnym toku. W

|z chlebeml A 50 zl.
Oraz obiady z 2-cb dań i 25 zł - dla urzędników państwowych
I Samorządowych, przydzielonych przez Miełakl Urząd Aprowizacji

50 proc. odstrzału redukcyjnego
licznych wypadkach z pomocą
wojsko, organizując obławy
skalf.

przyszło

na większą

„Nie będzie ginąć

oa iądzte“ ,

ol. Krakowskie Przedoiieście 59

Po gruntownym odnowieniu zostanie otwarła i oddana do uiytku
P. T. PuhllczMsści w dniu 5 sierpnia 1946 roku przez Lubelską

OPOLE:. 4.8. W azeregu powiatów Opol

Gdańska, Poznania i W rocławia, gdzie wy
głoszonych zostanie szereg wykładów,
zapoznających lekarzy polek ich ze zdoby
czam i nauki medycznej ostatniej doby.
Lekarze amerykańscy, w skład których
wchodzą 8-mdu lek&rzy-apecjalistów — w
tym chirurg mózgowy, farmakolodzy i spe
ejałińoi stomatolodzy, w ykładali przez ty.
dzień w różnych instytucjach medyoznych
w Warszawie.

3606

Komisja Specjalna do W alki z Naduży*
ciami i Szkodnictwem Gospodarczym prze
prowadziła przy udziale czynnika społe
cznego rekrutującego sit; ze skierowa
nych przez OKZZ w Gdartsku przedsta
wicieli świata pracy, na terenie Gdańska,
Gdyni i Sopot, akcję zm*er/ająci do lik
widacji handlu towarami pochodzącymi
z transportów UNH3A. W wyniku prze
prowadzonych rewizji, w wielu skle
pach zarekwirowano w‘ększe iloici to
warów UNRRA.

• S I I T I
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Piękny mecz

in t a n k a 1:
R óżylo trafia x, wolnego
przez nmur“ przeciwników
Pieiw ai wbiegają na boisko goście, ser
decznie w itani przez publiczność. U brani
są w białe apodenW i seledynowe koszulki.
Po powitaniu dla' rozruszania się, strzela
ją do jednej bram ki, przy czym bram karz
Jonak imponuje sprawnym, elastycznym
chwytem piłld.
Niebawem ukazuje aię i Lulbliniamka w
siedonych spodenkach i białych koszulkach
2 pasam ziolono-bialo-czerwonym.
W części oficjalnej przem aw iali: red.
Józef Vogl w im ieniu gości i kpt. W y
socki z ramienia JUiblinlanki; wręczenie
kwiatów i wspólna fotografia dopełniły oercmonii wstępnej.

,,

Składy drużyn
CAFC (P R A G A ): bram ka — Jonak, obro
na — Lev, Hemerka, pomoc — Barton^
KaJous, Ho.uk, atak — Krałodhyil, Pokor
ny, Trnka, Rudl, Janda. R u d , — to naw
dobry znajomy, najlepszy napastnik Hrar
dec Kralove, który grał w Lublinie prz ł
6 tygodniami.
LU B LO T IA T K A : b n u rk a *— Skraióefc*
obi oma — Gaju w iak n , Kowalski, pomoc—
Gęsicki, CieśiiBL.:u, Ru<in'^ki, atak — M a
linowski, Paprota, Różyło, W ójcick i K ra
jewski.
Sędzia — ob. Józef Madej. ,

t

Bezbramkowa połowa
Zaczynają LuWiniacy, grając pod słoń
ce i pod w iatr. Jw* pierwerae m inuty pozwą
łają zorientować się, że przewaga teohnlcz
na jest po stronie Czechów. Zwłaszcza re
welacyjny Jonak, raz po raz zbiera oklaski
za brawurowe parady. Ja k było do prze
widzenia, gościom bardziej odpowiada gra
górą, W 3-ej minucie CAFC .przeprowadza
piłkę lewą stroną, Gajowdak wychodzi z
pojedynku zwyci^eko, Cieńliński jednak de
tyka p iłki ręką. W olny bity przez obroń
cę gości Lva przechodzi posad bram ką.
TTa chwilę znów groźna sytuacja na tyłaah
Lublin-!ałiki w yjatoia się: straał Pokorne
go idzie na aut. Nasi napastnicy ustaw iają
się zbyt blisko siebie, wskutek tego często
tracą piłkę. Ładną akcję wypracowuje w
8 min. Paprota: piłkę m a Różyto, wyjiuszcza Malinowskiego, niestety, abyt oal.ro. Akcje obydwu drużyn aą dość chao
tyczne, Lublinianka nie n u i* ponbyć się
tretmy. 2 wolne w stronę jednej, to anów
drugiej bram ki nic nie przynoszą.
R/udl
atrzeia obok bram ki. Nareszcie w U min.
wspaniała sytuacja: w chwilę po wolnym,
egzekwowanym pnzez de^/fiakiego, Krajew
siu idzie na przebój, znajduje się oko w
oko z bramkarzem, ale Jonak daje nowy
dowód swej wysokiej, Masy. brawurowo
w yjlrcając piłkę z przed nóg praeciiwntlift.
Pomoc i obrona wojskowycłi m a wiele pra
cy, ale spisuje się zmdawaiająoo. Goicie
atakują skrzydłami. W 18* irtta. Krato-

nad poprzeczką. A ż nagle w 1© min, ce. W olny w górny prawy róg by* nie do
obrony, zwłaszcza, że bram karz był zasło
i
rosateygnięcde. Za fw l, sędzia Ąyktiąjs raut wolny na bram kę Czechów z od nięty przez ,,m ur“ swych partnerów. Enległości 25 metrów. Cala niemal drużyna I tuzjazm opanowuje trybunę, a nawet dagefid blokuje bramkę. A jednak Różyło |chy okoliczny n u u £ _ l płoty. LnMJiuanka
rcaąjdąje lukę i U®#* trzepocze się w siat-1 prowadzi f

chvil strzela, niecenie, a kolei Janda nW*
spodziewanie atakuje bramkę z 30 metrów.
Skraiński broni, piłka wypada m u z rąk.
Gorącą sytuację w yjaśnia Oajowiak na
korner. Po kom binacji ataku gości, zakoń
czonej słabym strzałem prawego łącznika,
Różyło próbuje „przetańczyć" Środkowego
pomocnika, strzela dwukrotnie — bez re
zultatu. W 22 min., za rękę Lva Ciepliński
bije wolnego w aut. 25 min. omal nsi*
przynosi sensacji. Różyło urywa się wspa
niale, strzela — publiczność krzyczy „jest”,
eó*, kiedy piłka minęła słupek o centyrrtotry.
Znowu m ija Lubliniankę okazja. Papro
ta w 31 min. bije wolnego za rękę obroń
cy z linii pola karnego. Ozeat ,.m urują"
bramkę, a Zenek górą przenosi. Goście
próbują atakować lewym skrzydłem. Przed
rezerwą atak IJiiWłndjmnki tozteręoa się, ale za mało ati^wla.

P a d a ją bram ki
Po przerwie grą ożywia się. Rezultatem
szybkich wypadów z obydwu stron są dość
lictsne komery. OtoydwaJ bramkarze frasu
ją gię doskonale. A tak LuMiniamki kombi
nuje ooraz płynniej. Dłuższe podania umo
żliw ia ją szybsee zdobywanie taremu. M ali
nowski m a kilka pozycji, ale nie decydu
je się na strzał, starając się centrować. W
17 m in. bomba Paproty przechodzi twi.

1:0
Bram ka la zachęca łulbilniaków do dal
szej wałki. A tak I_.ubln'.an,l:t podprowadza
piłkę; w 23 min. W ójcicki sprytnie ucie
ka. bram karz Czechów ryzykownie rzuca
się, traci piłkę, Różyło nie wyzyskuje m u
rowanej sytuacji, strzelając obok pustej
Jonak, padając W ójcickiem u pod
uległ poważnej kontuzji, nie może
N a boisko wkracza lekarz, który
taMmkarzowi gości uda! a!a pomocy i za
dhnrile rzęsiste oklaski w itają Jonaka na
posterunku. K ilka groźnych sytuacyj pod
b ra n k ą Lublina nie przynosi wyrównania.
W 30 rada. piękny wojtoy Paproty bram 

kom CAFC wybija * Widem na róg. Lubilnianka w tym okresie przeważa zdecydo
wanie, ale braw ura Jonaka uniemożliwia
wprost adoibycie drugiego punktu. W 34
min. Jonak udaremnia strzał Krajewskie
go z najbliższej odległości. Goście' starają
się wyrównać za wszelką cenę. Skraińskt
broni strzały Rudla 1 Pokornego. LubUnianka opada nieco na siłach. Zdaje aię,

te porażka Czechów nie ulega wątpliwo
ści, gdy akcję całego ataku kończy błyska
wicznym strzałem w lewy róg KratochyJ
i ma nili

11
Doskonały sę<felft ob. Madej odg-wiadu- (Hiwego wyntksł, ptęfcnoRW, ofiarnego,
je koniec m ecr: r cłu ciąż przyjem niej by mocjonu jąeoąo spotkania.
W idzów ponad 5 tya. Oganizaoja
łoby zobaczyć zwycięstwo Lublinian lei, opdszczamy lx>!sko pod ^rraż-nlem apawie- nowa.

Mecz jak ich mało
Drugi wyałęp piłkarzy czeskich w I.u-1 dobnie jak juuiorzy Unii mistrzostw*
linie poprzedziła ożywiona dyskusja, nic Polski w 1038 roku. Oltecnie drużyna
raadtko zakończona zakładami. Kto w>- czeska zaawansowała Ho ligi.
gra? Jak wypadnie mistrz lubelskiej kin
l’iwu »polk»niaiui w l(adi»miu i w la *
sy A na tir bentaminka czeskiej ligi? blinie, guście grają jeszcze z Kniejowy*
Cąy Czesi zrew anżują ^ aa porażkę Hrn- KS (l.eszuo), oeaz Z /K i ł.KS-em w U *
* » K ralu re f Czy w ogóle przyjndu?
dii.
Drobne nawet wiadomości elektryzo
wały kola sportowe. Choroba Rń/.yly
(wrnód pod paehą), przeraziła sympntyrw Lubiiniłuiki, b»ło jasne, że kapryś
ny, ale utalentowany reprezentant Luhm nie wystąpi w pełni sił i moiliwoML

We wccorajazym meczu wykazali |MT
dc wszystkim totalne przygotowanie tu k
nicznc, gó<'iiji|c nad l.ubllniakaml w klap*
pługach, grze głową, ustawianiu «hr
piłki i w kryciu przeciwników. Brakują
im — jak wspomina red, Vogl — szyh',
kości i... strzałów. Centrują miękko i cel*,
nie, poddają b. dokładnie. KeprezeulsJ^
nowwczeany fuołbaU, bez prtw IutjuniK
uych nawyków, przesadnego wózkown*
ula. Grają czyslo, mo*e nawet zbyt de
likatnie.

Komunlkitt o remisie gośei z ltadonticin
przyjęto z dużł) rezerwą. Trudno brać
uwagę mecz zremisowany częściowo
sędziego, ale piłkarze Lublinian ki
w sekrecie — postanowili drugi mecz
wygrać. W każdym razie wys' (pili % odBramkarza o klasie Jonaka uie włdzł*'
otiarnośeiq 1 wolt| zwycięstwu.
llśmy w Lublinie oddawua. Jemu M
CAFC jest jednym z najstarszych klu- git goście zawdmięeaać utratą tyłks H k J
czeskich, powstał bowiem 1809 ro bramki. Prawy obroóea U r , Radl w ałaDziennik łódafld donosi, że m istrz Potoki wojska, Zalewski będzie m ógł wydatnie
w w. póttrednAej Jerzy Olejnik, o którego przyczynić się do podniesienia poztomiu lu t a . Przed czterema laty juniorzy CAFC kii i obydwaj zkrzydłowl przerastali •
zdobyli mistrzostwo Czechosłowacji, po- głowę swych partnerów.
zaginięciu pisaliśm y wczoraj, powrócił ju ż belskiego plęściarstwa.
ooo-------szczęśliwie do ŁodaL Powodem opóźnie
Gry zespołowej 1 celności podań um»*
nia powrotu był defekt motoru 1 koniecz
głn się Lublinianka nezjó od przeciwni
ność rempnlu samochodu.
ków. Wojskowi grali b. ofiarnie, rboć
BARAN, m istrz liulbUna w w. koguciej
niezbyt planowo. 1'ostuiatami współpra
i ,.mistrz defensywy", podcaaa spotkania
cy przejęli się przesadnie o tyle, i t w
z twardym ślązakiem Matlochem, wybił so
wiciu wypadkach powinni raczej strzelać,
— mówi redi Vogl — gdyt cechuje n ii zwlekać 1 oddawać piłkę partnerom
bie praw ą rękę. Temu też głównie przypi
Redaktor Józef Vogl (Czediosłowacka
sać należy słabą ostatnią rundę łuMdnia- Agencja Prasowa), który poprzednio byt ją obiektywizm i rzetelna znajomość prze (Malinowski). Róźyle ciągle, powtarzamy,
ka 1 remisowy rezultat w ąłki. Obecnie w Lublinie z drużyiiij Hrsdec Kratove, pisów. Na prawdę, polubiliśmy Lublin* że może zostać wielkim piłkarzem, jeżeli
mistrz Lublina m usi poddać kontuzjow a podkreśla, że Czesi fliieli przewagę tech A Lublinianka — to diuskounla drużyna. pozbędzie się skłonności do biegania*z
Kierownik ekspedycji CAFC Sova for pitką w kółko, u zacznie natomiast grac
niczni), ale ustępowali Lubliniance pod
ną rękę kuracji.
prostopadle, jak np. Paprota. 1‘otnoe LuZA LEW SKI, znany bokser lubelski wa- względem szybkości. Wynik odpowiada m ułuje krótko:
?i piórkowej, walczący od roku w Bydgo przebiegowi gry. Sędzia — podobnie, jak
— Piękna gra. W ynik odpowiada pró hlinianki zdała egzamin pod kaidytu
szczy w barwach ,,Zryw u", nosi się z za podczas meczu z Hradec Kraloye — zna bie «il: Dr. Sornmer, naczelny lekarz względem zadawaliiiająco. Wspierała atak
miarem powrotu do Lublina. Zalewski znaj komity. Nie tylko sędzia lubelski prze
ijski Pragi, który udzielił pierwszej po nie zapominając o defeuzywie. Mimo Mę
dowal się przez pewien czas na czele swej wyższał sędziego z Radomia, ale i sam mocy Jonakowi, w yjaśnia, że bohater dów obrony (ustawienie, kiksy, alecelne
kategorii w Polsce, a {ponadto m a duże mecz był o 100 proc. ciekawszy. Z gra meczu uległ obrażeniom g)owy i kontuzji wykopy) Irio obronne pokazało się a lep
zdolności Instruktorskie, poparte doświad- czy lubelskich red. Vogl wyróżnia Skraiń ręki. Powinien jednak wkrótce przyjść do szej niż dotąd strony, zwłaszcza Gajnwiak
ńngowym i n a iiy tąo d Stam m a wie skiego,, Cieśliuskiego, Paprotę i Różyłę siebie. O piłkarzach lulicUUch dr. Soin- 11 uia dane na reprezentacyjne** beka,
wwiwlsnl* * |Bardzo wysoko ceuią pubK«cuoś6 lubet mm ipy w ii tię fcardło pocittatońk
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Co mówią Czesi?
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Członkowi! ambasady
francuskiej w Lublinie
Wczoraj bawili w Lublinie dwaj człon
kowie ambasady francuskiej i Warsza
wy: p. Joan F. Neurohr, pierwszy sekre
tarz ambasady i p. Jean de Beausse,
pierwszy radca ambasady. Gaście francu
scy przybyli do naszego miasta, aby zwie
dzić Państwowe Muzeum na Majdanku i
nabytki Lublina. Obóz straceń wywarł na
zwiedzających wstrząsające
wrażenie.
Nio chcieli wierzyć, ie te wszystkie okropności były rzeczywistością.
Francuzi interesowali się i ywo wszy
siki mi szczegółami obozu I wypytywali
dokładnie o sposoby mordowan a ludzi.
Dirźe zainteresowanie wzbudziły także w

członkach ambasady dokumenty
doty
czące zamęczonych na Majdanku JErancu
zów. Goście do księgi pamiątkowej wpi
sali tylko swoje nazwiska „Za mało ma
my czasu, aby móc wypowiedzieć nasze
uczucia. Sam obóz zrobił na nas wstrzą
sające wrażenie. Cóż dopiero mówić o u
czuciach ludzi, którzy tu p'zebywali? To
trzeba przeżyć!"
ODDZIAŁ „8 P O Ł E M“ W LUBLINIE

REFERAT

PAPIERNICZY

podaje do wiadomości, że posiada
na składzie w bogatym asortymencie

atrament, papiery pakowe, torby
papierowe oraz przybory biurowe
Sprzedał dla Oddzlaltw, SpAldilelai. ksl«garal
I k u p c ó w prywatnych - Ceny fabryczna.
Ma ga z y n y i hlara ralsrala m i a u c z ą ii* przy
3533
ni. Spółdzielczej N r 4, talelon 40-76.

-oOo-

Lubelszczyzna śpiewa i gra
Ruch muzyczny w woj. lubelskim jest no-słowne, poświęcone zwyczajom i ob
b. ożywiony. W Lublinie obok stałych rzędom ludowym z wyzyskaniem regional
koncertów Lubelskiej Orkiestry Symfoni nego materiału lubelskiego.
cznej występują liczne chóry zjednoczo
Na ożywienie ruchu muzycznego wpły
ne i pojedyńcze, soliści miejscowi d poza- wają wybitnie Państwowe Szkoły Muzy
miejscowi. Równorzędnie * zespołami czne, niższa i średnia, Umuzykalniająca
świeckimi i kościelnymi pracuje w dzie oraz Wyższa (jv stadium organizacji) o
dzinie śpiewu młodzież szkolna, urządza łącznej liczbie 500 uczniów. Także Teatr
jąc corocznie „Święta Pieśni" szkół pow Muzyczno-Kukiełkowy „Bemol" ściąga
szechnych i średnich. Muzykę polską i wielu słuchaczy. Z ostatnich poważniej
folklor lubelski upowszechnia Radiowę/el szych imprez zasługują na uwagę kon
Lubelski wprowadzając audycje muzycz- certy Orkiestry Symfonicznej.
0Q0

Nie spotyka się l8kinh
Przejeżdżając różne stacje koleja-r® vr
Polece, nie spotyka się takiej stacji, jak
w Lublinie. N a caJetf sali U l Jda»jy stoją
dwa m ałe stoliki i kilka ławek, w pocze
kalni l i n
— nie m a niczego. Stacja w
Lublinie nie jest zniszczona tak, ja k inne. Skąd tak i nieporządek. Przez całą noc
wszystko leży na posadzce, nie można
przerjńć: dzieci, kobiety, mężczyźni, śpią,
a prze® aen oddychają dwustronnie tak,
że na sali powietrza nie można złapać, za
tyka „am oniak". Idę do poczekalni klasy
I ł U. O rety! N a środkiu sali grobla ko
szów, ja k kupa siana: kosze po wiśniach,
grzybadh, jagodach, a naokoło koszów znów
kobiety rozłożone w różnych postaciach—
śpdą. Chra... a tfu!...
Broszę w ziąć pod uwagę 1 rozwagę in
ne stacje, nie stacje, ale nawet przystan
k i na zachodzie Ody pasażer wejdzie na
stację, m a wrażanie, ie wszedł do kaw iar
ni pierwszorzędnej: sale zastawione sto
likam i, obstawione wokoło krzesłami, pod

PRZET W ÓRN IA

wieczorem, poczynając od godz. 20.00 na
daje własny program w językach obcych,
przeznaczony dla słuchaczy zagranicą Sta
cja nadaje w językach: angielskim, fran
cuskim, rosyjskim, serbskim i żydowskim.
Audycje obcojężyczne m ają za zadanie
informować słuchaczy zagranicą o aktual
nych zagadnieniach polskich. Stacja jest
Uzbrojona banda dokopała napadu na specjalnie dobrze słyszalna w Jugosławii
ośrodeik kulłnry rolnej w Nazanowie, i w A nglii, dowodem czego są częste listy
gmina Rybitwy, uprowadzając 9 koni, u- do Polskiego Radia od tam tejszych radio
prząi i 8 wozy.
słuchaczy.

Do sprawozdania z pierwszego dnia ob
rad W ojewódzkiej Rady Narodowej zamie
szczonego w „Gazecie Lubelskiej' N r 210
wkradła się omyłka. Fałszywe listy płacy
wystawiał nie naczelnik U-zędu Repatria
cyjnego w Łukowie, lecą w Chełmie.
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NAUKA
K U R £ K R O JU damskiego okryciowego (kostiumy, płaszcze), pod
kierownictwem A. Pawłowskiego
roegtocznie aię w dniu 6.V III br.
Zapiay oraz inform acji udziela se
kretariat Cechu Krawców w Lur>llttfe, Złota 2, n piętro.
3565

L u b iła , u l. P rob oatw o 7 te l. 18-12 g
HURT
DETAL S
Potrzebni przedstawiciele na,prowincję

O
OGŁOŚ KN1A

O GŁOSZEN IA

s z

OGŁO. ZE N ŁI

OGŁOSZENIA

W YK A Z wolnych, stanowisk w
szkolnictwie średnim, ogólnokształ
cącym, -zawodowym i kształcenia
nauczycieli zawiera Dziennik Urzę
dowy N r 11 Kuratorium Okręgu
Szkolnego Pomorskiego, Toruń.
Cena 40 złotych.
3665
IHANDLOWE

BED N A RK Ę różnych rozmiarów
KU RSY kroju i szycia,
m istrz kupujemy, płacim y dobre ceny.
ZoJM Twarowskiej, przyjm uje uczennioe do nauki. Lublin, ul. N a Zakłady Mechaniczne, ul. Prooo3630
rutowicza 14 m. 2.
' 3600 stwo 7, teł. 15-12.
NIERUCHOM OŚCI, sprzeda/, po
la r y . plany, biuro M ernlizego
p a a c A
Przys'tgłego . Bogdana Białkow
3588
POTRZEBNA fryzjerka damska skiego, Lublin, Sądowu 4.
na dobre w arunki. Lublin, N aru
DO SPRZE D A N IA plac czysty
towicza 34.
3833
hipotecznie, kanalizacja, elektrycznoóć przy uregulowanej główniej
POTRZEBNA, panienka do haf aiel Saskiego Ogrodu. Pośrednic
towania rannych pantofli i chło two wyklucza się. Wiadomość ul.
piec do robienia. Zgłoszenia Ski 2-go M aja 18 m. 5, od g. 15 do 18.
bińska 14 m. 9.
3P27
3654
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CHEM ICZNYCH

poleca awoje wyroby doskonałej jakości

L u b lin , L u b a rto w sk a N r 1 3 — te ł. 4 0 -9 4

2772

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

Do nabycia w każdym sklepie

Lubelskiej Fab ryki Mydła.

LUBLIN, Przem ysłowa 5

Przedstawiciel: Litwiński, Lubartowska 8

ROLNI KU!

.... ..... —

-ooo-

Żabki do butów w pełnym asorty
mencie, podkładki do nitów wozo
wych, klamerki do kabli elektrycznych. *
i wózki dziecięce spacerowe produkuje:

go brodasa od LuMima nie m a! Bo żeby na
ród tek sdę walał, bez ław ki bez stolika*
po brudnych posadzkach poczekalni, nie
tylko UL ale i U kilaey, to ńkamdal!
Obywatelu Redaktorze, proszę umieścić
tych kilka słów na łam ach swego .pisma ku
uwadze ł rozwadze Dyrekcji Kolei Pań
stwowych w Lublinie. Niechże ten prasta
ry Lublin nie będzie w tyle 1 to daleko za
Innym i stacjam i
Tomrmu z Zachodu*

pastę do obuwia, pastę do podłóg, m ydło do p ran ia
pokost, fa rb y o lejn e itp.

Napadają i rabują

Prostujemy

ścianami ławki, na porikxlae nllct ale leży.
Weźmy Poznań, Warszawę 1 inme, zndezczo
ne dworce kolejowe madą ławki, stoły, a
mniej zniszczone, jak Bydgawwg, Tmnrwn
cław, Toruń, MaUbong, EfflĘfc 1 wiele, wto
ie innych stanowią w po*d*NMnta ■ Ln>
blinem przepych!
Do Lublina przyjeżdżają pczedtafc, czy
przejeżdżają pasażerowie nie tytko r, Pol
aki, aJe i z państw oódemnych — jakie
oni m ają wyobrażenie o fltaoji Intoełrtdej?.
Słowem w całej Polsce drugiego większe

„ S T A N G A R D“

W arszaw a III informuje zagranicę
W A RSZAW A. «L8. Krótkofalowa stacja
Wanasawa m nadaje na fo li 49,06 m. Sta
cja tnanmdtoąje oadEtemmde w godzinach
popołudniowych program ogólnopolski, a

jak w Lublinie

2771

PAŃSTWOWA SPECJALNA FABRYKA
W AG UCHYLNYCH i MASZYN
ROLNICZYCH

J. C A U D R

il. fiiriarcla ir 8 tri. 11-20

Produkuje młocarnie 4-ro i ^.trybowe o napędzie kieratowym, ręcznym
i pasowvm oraz sieczkarnie typu „Warszawianka" 1 Bental z gwarancją
5-letnią. Fabryka produkuje również wagi uchylne do 15 kg pocztowe do 220 kg
szalkowe do 5 kg, wagi wozowe, wagi kolejowe i automaty do normowania
zastrzyków solanki do szynek.
Rolniku, priyjdź 1aobaei produkcję mdobrego surowca,
a kuplus na pewno maomjnę a 5-cto letnią gwarancją.
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DOMY, place sprzedaje koncesjo
nowane przedwojenne biuro „W y
goda‘‘ Michałowskiego, Bernardyn
ska 28, tel. 34-87.
1217

OGŁOSZENIA

R
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poszukuje pokoju,
jzenia pod „Pokój".
3643a

fT JD E N T K A

i-.

PLUteKWY, karaluony, myszy,
szczury, radykalne tr"clzny. T. PO SZU KU JĘ pokoju z kuchnią..
Zgłoszenia pod
Raczkowski, Lublin, Narutowicza Dobrze zapłacę.
3643
52
3rifc6 „Pokój z kuchnią".
M ASZYN A gabinetowa SIN G ER
do sprzedania. W iadomość: Naru
towicza 43 m. 12.
3670

ZGUBY

U N IEW A ŻN IA M skradzione do
kum enty: dowód osobisty wydany
przez Zarząd M iejski Krasnystaw
oraz kartę rejestracyjną na pro
wadzenie sklepu wydany przez Urząd Skarbowy w Krasnymatawie
K IL K A R O I nowozrobionych z na nazwisko Czarneckiego W łady
ram kam i lub bez sprzedam. Sło sława, zamieszkałego Krasnystaw,
3836
neczna 11.
3671 u l, Kościuszki 1.
CEGŁĘ R O Z B IÓ R K O M , drzewo
budowlane, inne m ateriały n a jta 
niej, najszybciej dostarcza „Wosta“, Katowice,' M oniuszki 12.

W SZELKIE maszyny garbarskie
i urządzenia fabryczne wykonuje
firm a „Labo;", Radom, ul. 1-go
M aja 23.
3624
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U N IE W A ŻN IA M zagubioną kenn
kartę wydaną przez gm inę Konop
nica oraz kartę rejestracyjną, w y
daną przez R K U Radom na naz
wisko Zuohowekiego W ładysława,
zamieszkałego Dębówka pow. Lu
blin.
3653
U N IE W A ŻN IA M zagubioną legi
tymację szkolną wydaną przeis
Gim nazjum im. Sit. Staszica na
naswisko M. Jesipowioz, ki. IV .
3659
PRO SZĘ zwrot zagubionej torebki
z dokumentami 1 pieniędzmi. Łapuch Irena, Lublin, K róU Lesz
czyńskiego 70 m. 19.
3662
U N IEW A ŻN IA M skradzioną kenn
kartę wydaną przez Zarząd M iej
ski Lublin na nazwisko. Pakuły
Jana, zamieszkałego Kochanow
skiego 4.
3656

ITNIEW AŻNIAM zagubiony do U N IE W A ŻN IA M skradzione na
wód osobisty, kartę rejestracyjną targowicy w Zamościu dokumen
RKU Siedlce na nazwisko Ciołek ty, ja k dowód osobisty i innie, na
Stanisław.
3672 .azwisko Tomaszek Józef.
3668
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