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NIEZALEŻNE Pismo DEMOKRATYCZNE

Główny powód nieP°^°iu
na Bałkanach

NOWY JORK, 25.8. jObsi. wl.). Se
kretariat OŃZ podał wozorai do wia
domości publicznej, ie ukraiński mini
ster spraw zagranicznych Manuil&ki
zwrócił się do Rady Bezpieczeństwa
o zbadanie sytuacji na Bałkanach, wy
tworzonej przez roszczenia Grecji
wobec Albanii. Zdaniem Mamiilskiego postępowanie rządu greckiego pcH
ważnie zagraża pokojowi i bezpie
czeństwu międzynarodowemu na Bał
kanach. Wczoraj wieczorem w Pary
żu minister MamiiMci poinformował
korespondentów, że pismo jego do Ra
dy Bezpieczeństwa zawiera następu
jące zarzuty: 1) władze greckie za
chęcają swoje oddziały graniczne do
starć re strażnikami albańskimi, pra
gnąc w ten siposób wywołać konflikt p
Albanią, 2$ Rząd grecki prześladuje
ninaei«*oaci narodowe w Macedonii,
1'racji i Et»rze.
Ukraina uważa także, że głównym po
wodem niepokoju na Bałkanach jest
obecność w Grecji wojsk brytyjskich.
Przedstawiciele W. Bretanii mieszają

Ludność swoje,
sojusznicy swoje...
HRbGRAD, 36.8. Korespondent agencji
lanjug donosi » Triestu, *e w całej słrcrie A Kramy Julijskiej ludność z wiel
kim roBgołycneniem przyjęła wiadomość,
ii wojskowe władze okupacyjne nie ctic.i
cofnąć
ząd zen ia o postawieniu
przed sąd c*łonków komitetu wyzwoleń
czego, oska*Aonych o branie udz>iału w
" ‘ tahnich M aciach w Trieście i w gtre-'
fie A.
W zwiąafen * ty** odbywają się ma owe wiece, na których tmlno$ć wyraża
oburzenie wofcec bezwzględności iOjw*niczego zarządu wojskowego.

się w sprawy wewnętrzne narodu grec
kiego, popierając działalność organi
zacji monarchistycznych.
Zwracając uwa^ę Rady Bezpieczeń
stwa na niebezpieczną sytuację na Bał
kanach, minister Manuilski powołuje

S'ię na art. 35 Karty Narodów Zjed
noczonych.
Jak donoszą, sprawa sytuacji na
Bałkanach omawiana będzie przez R.
B. przypuszczalnie jeszcze w tym ty
godniu,

Tsaldaris, rozumie się, zaprzecza...
PARYŻ, 25.8. (Obsł. wl,). — W wały w sprawy wewnętrzne Grecji.
związku z pismem ministra spraw za Tsaldaris oświadczył także, że grecka
granicznych Ukrainy, Manuilskiego do partiia lewicowa „Eam”, która pier
Rady Bezpieczeństwa, premier grecki wotnie bojkotowała referendum w
Tsaldaris zaprzeczył wczoraj wieczo- sprawie ustroju, obecnie zgodziła się
ren* jakoby wojska brytyjskie ingero- wziąć w nim udział.
------------ ooo------------

L a Gwardia * £ £ *
W momencie, gdy toczą się w Paryżu obrady konferencji pokojowej,
gdy koła międzynarodowej reakcji występujące w obronie, starają się wmó
wić światu, iż Ziemie Odzyskane pod polskim zarządem „zamienią się w pu
stynię”, gdy to samo ośmielają się twierdzić „demokratyczni" niemieccy
przywódcy polityczni w zachodnich s4refach okupacyjnych, specjalnej wa
gi nabierają słowa wypowiedziane przez generalnego dyrektoria UNRRA La
Guardię na konferencji prasowej w Warszawie, po jego powrocie z wy
cieczki na Śląsk. Mianowicie, gdy na zakończenie jeden z dziennikarzy —
powołując się na sprawozdania niektórych Korespondentów zagranicznych,
którzy twierdzą, ii gospodarka polska na Ziemiach Zachodnich zawodzi —
zapytał La Guardię o jego zdanie w tej kwestii, ten odpowiedział: „Abso
lutnie nie zgadzam'się z tymi panami”.

„Świat powinien okazać
największą pomoc Polsce..."
—

uświadczył La Guardii
apusz^ajai. nasz Kra;

W a r s z a w a , 25.8. Dnia 24 bm. około
południa opuścili' Warszawę po 4-dn!owym pobycie w Polsce dyrektor naczelny
UNRRA La Guardia oraz pp.. Dow H
(gen. kontroler UMRRA), Lilly («zet infor
maaji), F tm n w (delegat USA/, W ihmI (de
legat USA), Youngt-r (delegat W. Bryta
CO SIĘ DZIEJE W IRAN IE? GDZIE SIĘ PODZIAŁ DECRELLE? nii), Pearson (delegat Kanady), Usey (mi
nister finansów Kanady), lljuszeoko fc/ef
LA GUARD1A JE OBIAD
iW STOŁÓWCE. zaopatrzenia UNRBA w Londynie). Na
lotnisku żegnali odjeżdżających minister
STRASZLIWY HURAGAN
iW. CZECHACH. żeglugi i handlu zagranicznego dr .lędrychowski. minister . przemysłu Minc,
KOLCZYŃSKI i KOŁACZEM ...
-OQO
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Gdyby konferencja pokojowa
odbywała się w Warszawie...

wicemin. Grossteld, p. o. wicedyrektora
dep. polit. MSZ prof. Złotowski oraz wyisi urzędnicy różnych resortów państwo
wych. Obecni byli również przy odlocie
ambasador USA ltliw-L»nf, radca amba
sady radzieckiej Jakowlew oraz szef m i
sji UNRRA w Polsce gen. Drwry.
Pr*ed odlotem dyrektor La Guardtn
odbył dłuższa konferencją z ministrem
Mincem.
Dyr. La Guardia pożegnał Polskę na
stępującymi słowami: „Muszę stwierdzić,
ie wysiłki Polaków przy odbudowie ich
kraju są po prosto zdumiewające. Taltn
praca wywołuje szczore uznanie wszyst
kich narodów miłujących pokój. Świat
powinien okarać największą pomoc Pol
sce. która w pełni na to nasługuje".
WARSZAWA. 86.8. (Obsł. w ł).
DzW
dyrektor naczelny UNRRA La Guardia
OfpuAcił Warszawy udając się cło Mińska.
W ramach swojej podróży inspekcyjnej
po Europie La Guardia zwiedzi następ
nie K ijW l Odessę.

NOWY JORK, 25.8. (PAP). W sprawozdaniu z wizyty naczelnego dyrek
tora UNNRA La Guardii w Warszawie korespondent „New York Herald Tri
bune‘* pisze, że La Guardia, podczas obiadu z wicepremierem Mikołajczy
kiem, oświadczył: „Dopiero teraz zdaję sobie*sprawę, że dokonaliśmy dotąd
niewiele".
Po zwiedzeniu b. głietta 1 Starego Miasta w Warszawie. La Guardia
WARSZAWA. 25.8.
Premier Edward
według korespondenta, doszedł do wniosku, że gdyby konferencja poko Osóbka-Morawski przyjął dziś na-audien
jowa odbywała się w zniszczonej Warszawie, a nie w Paryżu — wtedy mniej cji ambasadora W. Brytanii p. Caven
byłoby niewątpliwie na niej sporów o regulamin i protokół.
dish-Bentincka.

Amb. W. Brytanii
ii P r e m ie r a

s t r o n
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Z ostatniej
chwili
USA - Jugosławia
WASZYNGTON, 26.8. Na komfeirencijl
prasowej w Wa-sizyngtonie urzędujący se
kreter® etami Acheaom o#wiadcaył, że rząd
J9ta<nów Zjednoczonych nie powziął decyzji
w sprawie incydentu Jugosłowiańsko - amorykańMiutyjo, gdyć nie olrzynuil Jeaacae pełnego sprawozdania od swego amba
sadora w Belgradaie.

„Serdecznie" witamy
BBRU N . 36.8. Ze Btiretfy ameryikjuWkJefJ
ma być w najbliższym cswisie wydanych 9
abrodmiiaiay wojennych Po tece, F\ramc(ft i
Czechoełowacfji. Polsce będą. wydani: Artur
FdełK-hem, b. komeitfaiiit Obozów Oświęcim,
UiibHn i Budzyń oraz Herbert ZaeokPfr, g>ettea-ał poHoji w ..jremeiralnej gtubernii".

W ie lk i M uiti—
szp ie g ie m

H itlera

BKRUN, 35.8. Z o-publikowiuiych w pmac
«ie am^iryfcańskiej we Fjw»kif»wcde dokumeoUów wi«an*eokich wynJlta, że wielki muf
ti Jenwoloany był wepółpruoowtulŁleom nó^móiwfkieg-o wywimhi na Btieiklm Wochottoo,
w«pót(kuAiaj%c j*ts,v oafMniaowawUi tammchów na wojwha alu«m<ikW* na Łton\moh avał>Hkłoh.

hinlńw ja każdegn /.iluli-tił ..
PARYŻ, 36.8. Atoiaymi.i sw( ąu*ii i p^, 1000
fum ów za kadsdego Kabiiego po^lczas m~
w aaji wioekiej, w klórftj zaklęło 7«0 tyai«uy
AlbiwyAoayków. iądamio to Jest jedną % po*y<\ji Kacłwunkni, który Atodsynia po-zedłodyła
na KonfereoMtjd Paryakaeij. Ogólna oiuna wynofla 186 miłkunów' ftuntów.

P o ]\ orym bep d*e—
B erlin
BX'RJLJN, 35.8. W pażdzóomiiku, po z*koAcaegwu prooe«u w Norym,'»e«-dBe, n»poomie się w BorUiue nowry '-/ldkó proc***
pj'zocdw(ko praemiy.słow-eom niemieckimi na
czele s Alf.ivd«m Kruppem 1 FVj izem Tłiyasemean. Rrooefl będzde «ię tocaył w atrerftiie
radziocikieij Berlina.

Oszczędności
M u^soliiiiego
RZYM, 26.8. Włoski uraąd intendentiwj
*inaneiow«|j tofommije, i* wartofić mienia
MufisoJiniego w Meddolałiie skacuje się na
pa\ze*»sło 700 miliomów lirów.

Ponadto w

Gargmamo, So4o i Como zimlealono i»e*ay
otbi«ymiej wmrtoócd, należąca do b. dyktatoff® Włoch: niobie orientalne, obrazy słyn
nych malarzy, medaliony, znany powszech
nie naszyjnik „Anminniata". brylanty, złoto
cwaz 27 pak z cenną zawartością, Utóro
MnwoJótni mjaJ pisy oobio w auiw« ucieczki.
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I Co się dzieje w Iranie?

„lz,wir*U»**
piwu) w rubryce „N
>wi«nlMu piwui
„Nu* le
teniiriizviiur<Mlowr“ m.
in ia.t
I
nudy/ niięil«,v«»r(Mlowe‘‘
i«.c
„Pom iU>r<'lł«*ui Konferencji Paryskiej
M w oftlnłnifh M M M h m m silniej r«MpowMzt^bniane poglwki • fcoaleeinoMci
pfłw w w ila priw Konferencji w iw k ik a
ce łliliiajitcjw »i< w/<nowi«ui«n
cesji
MOSKWA, 25.8. (PAP)'. Agencja
/.gromadzenia Oncntlnego ONZ. Z lego
Tass przynosi z Teheranu informacje
powodu komentator gazety angielskiej
gazet irańskich o sytuacji w południo
„Sunday Tlme«“ już „przewiduje11 odrowym Iranie.
i zenie prac Konferencji do Bożego Naro
Gazety „Rahbar‘\ „Zafar" i „Iradzenia. Angielskie I amerykańskie gazene - Ma" informują o głodówce irań
l,v reakcyjne pełne mi pesymistycznych «skich działaczy związków zawodo
cen perspektyw Konferencji".
„Izwi<stia“ cytują glosy „Sunday Ti
mes" I „New York Times4* w tej spra
wie, a następnie piszą:

•

Głodówka-Nowe wojska-,JDhride et impera“

„Czym wywołane są wszystkie te po
nure wróżby na lamach gazet, reprezentiijs|cych władnie interesy fych kół, któ
re na Konferencji wszelkimi sposobami
przeszkndzują normalnej, owoenej pra
cy? Takiego rodzaju przepowiednie I
wszelkie próby przeciągnięcia lub nawet
nlroezenia prae Konferencji Paryskiej
spowodowane są prze* niezadowolenie
przeciwników prawdziwego pokoju I
współpracy międzynarodowej, ponieważ
wszystkie ich wysiłki, które zmierzały do
w>korzystania Konferencji dla dyktowa
nia swej woii z punkt* widzenia swoich
egoistycznych interesów innym wielkim I
małym państwom, pozostały bez skutku,
{'rzeciwnikom takiej współpracy między
narodowej byłoby o wiele wygodniej, aby
Konferencja była w ich ręku narzędziem
zorganizowanego narzucenia swej woli
innym państwom. Nie przypadkowo rhybn dziennik „New York Times44 w przy
pływie szczerości wzywa do lego, by Kon
lerencję traktować jako „okazję* do zmo
hilizowania Światowej opinii publicznej
przeciwko /wiązkowi Radzieckiemu.
Byłoby im znacznie lżej zrealizować
‘twoje plany, gdyby powróciły czasy Kon
ferencji Wersalskiej, kiedy tajna dyplo
macja kwilła kosztem interesów wiela
narodów i państw. Dziennik „Yorkshire
l*osł44 — i nie tylko ten jeden dziennik
— mówi już na swoich łunuich o „man
kamentach jawnej dyplomacji44 i marzy
o zakulisowych tajnych rozmowach, .lest
lo nie tylko zdanie prasy reakcyjnej, bo
wiem niektórzy z glosieieli „demokracji
zachodnio-europejskiej44 reatizuj^w prak
tyee poza ścianami pałae« Lukaembarikiego to, o eo walczy na swoleh lamiach
„Yorkshire Pnsł“.
Światowa demokratyczna opinia publi
czna oczekuje od paryskiej konferencji
pokojowej zdecydowanego kroku aaprzód
w kierunku pozytywnego załatwienia sto
jących przed nią zadań —• organizacji
pokoju i zagwarantowania bezpieczni
stws. Wykonanie tego ważnego zadania
Jest możliwe tylko na zasadzie wapótpra
ry międzynarodowej, jedynej mocnej
podstawy dła normalnego uregulowania
wszystkich zagadnień powojennych44

„Zlote“ zarobki
PARYO, 25.8. światowa Federacja ZwiąnM » Zawodowych zaapełonwala w p4qit«k <ło
Smutna, wytmwarfe* żądani®, aby rxąd U«a
Południowo > AfpytoańffcłeJ «w pate^t protesty 50 tyoiwr gflnnitaiw kopalń akrta w
toto konflikcie ■ p—oortawnami w Johanne*bunffu. Fedemoja
Mę do Smutna
■ proób* « pr^feete jctf drie««c)l dla omó
wienia tw) nprwqr.

15 agentów wywiadu
LjONDYN, 36JB. Jak donoei agencja ReUtora, 16 agentów wywiadu niemieckiego, w
gromią których anajduje ftę kobieta, Karta
. Brandt, zostało praewieokmyoh do Sztuttgartu z Madrytu drogą powietrzną. ZnaJlujący s5$ T&WtOtA w transporcie niąJaW
Karl AmoMl a niem-lecldoj poliojt bezpierzeftitwa uflUowal popełnić samobójstwo,
/M ywm ięt 8 pwoików iwwamiyoti.

wych, uwięzionych w Achbazie orar
o ciężkim stanie ich zdrowia.
Sprawcy krwawych zajść 14 sierp
nia, którzy początkowo zbiegli do Basry i Iraku, obecnie powrócili do AbadanuGazeta „Madainjał" informuje, że

N. DELHI, 25.8. (Obsł. wł.). Wczoraj, nah oznajmił wczoraj wieczorem, żę
wkrótce po wygłoszeniu przemówienia ra przed wyrażeniem swego zdania musi
diowego przez wicekróla. Indii, wzywają dokładnie przestudiować mowę lorda W a
cego ludność do poparcia nowego rządu vella.
w N. Delhi doszło do slare między Hin
oo»
dusami a muzułmanami.
Wśród ot ar'
tych znajduje się l zabiły i około 30 ran
nych. Władze zarządziły godzinę policyj
ną i zabroniły zgromadzeń ulicznych.
W Simla jeden z nowomianowanych
LONDYN, 25.8. Radio londyńskie
ministrów, Szafad Achtned Has został-ra
donosi, źe został oficjalnie ogłoszony
niony na ulicy sztyletem przez 2 mło
skład indyjskiego rządu tymczasowe
dych ludzi, którzy uciekli, zostawiając
go. Na czele rządu stanął prezydent
swoją ofiarę nieprzytomną. Szafad Achpartii kongresowej Pandit Nehru. Do
med Ha« jest muzułmaninem, ale nie
rządu wchodzi 15 członków, wśród
należy do Ligi Muzułmańskiej.
We wczorajszym swoim przemówieniu których jest 5 Hindusów, 5 Muzułttlhwicekról lord Wavell wezwał Ligę Mu nóW, którzy nie są członkami Ligi Mu
zułmańską, by rozważyła ponownie swą zułmańskiej i przedstawiciele innych
odmowę na propozycję wzięcia udzialu- mniejszości.
Ogółem do rządu wchodzi 8 człon
w rządzie, tworzonym przez Partię Kon
gresową.. Liga Muzułmańska może otrzy ków partii kongresu. Rozdział posz
mać 5 miej«c w gabinecie, złożonym z czególnych tek nie został jeszcze do
14 osób. Wicekról oświadczył, to prie- konany. Nowy rząd obejmie urzędo
wodntczący Partii. Kongresowej
Nehru wanie dnia 2 września.
Wicekról Indii wygłosił dziś po po
będzie nadal dążył do porozumienia »ię
łu d n iu przez radio odezwę do społef Muzułmanami.
Przywódca Liflt Muzułmańskiej Dziu 1czeństwa, by popierało nowy rząd.
------ ooo------

wojska angielskie w Basra są zaopa
trzone w najnowsze środki dla dzia
łań wojennych w terenie górzystym
i na równinach.
W ostatnim tygodniu podczas roz
patrywania noty protestacyjnej, wy
stosowanej przez rząd irański do rzą
du angielskiego, w Basrze wylądowa
ły nowe wojska angielskie.
Kilka dni ternu w ambasadzie an
gielskiej w Teheranie odbyła się na
rada konsulów angielskich z miast p >iudniowego Iranu. Według informacji
gazety ,,Madainjał“ uchwalono wzmóc
nić związek plemion arabskich i skierować jego działalność do walki z
irańską partią Indową.

Anglia obiecuje.

Nie wiedzą, czy *y|k°
Gdzie się podział Degrelle?
BRUKSELA; 25.8. (PAP). Z Madrytu I stiau, w którym był internowany, od lej
donoszą, ż« r«ąd hiszpański zawiadomił |chwili ślad po nim zaginął. Jak slwier
w piątek ambasadę belgijską, iż przywód dził gubernator San Sebastian, Degrelle
nie udał się do wskazanego mu hotelu
ca rexi«tów (faszystów belgijskich) Leon
i nie dotrzymał zobowiązania meldowania
Degrelle opuścił granice Hiszpanii dnia
się co 24 godziny w policji. Jak wiauo30 bm. Czynniki oficjalne nie wiedzą, mo, Degrelle był dowódcą tzw. brygadv
którędy i w jaki sposób to nastąpiło. De walońskiej w czasie wojny i był deko
grelle wsiadł rzekomo na statek w Bil rowany przez Hitlera za swe „zasług.“
bao. Przed ucieceką Degrelle otrzymał W grudniu roku 1944 został on skazany
rozkaz wyjazdu w ciągu 8 dni. Wówczas zaocznie na śmierć przez
trybunat w
opuści! szpital wojskowy w San Sefoa- Brukseli.
oOo--------

W czwartą rocznicę śmierci
S ta n isła w a D ubois
W czwartą rocznicę tragicznej śmierci i dla których on pracował cale ty.cle, za
zamordowanego prze* hitlerowców zna-1 które, cierpiał w więzieniach sanacyjnych
nego działacza socjalistycznego, Stanisla i haniebnym Brześciu i za k*órc poniósł
wa Duboił, odbyła się w sali posiedzeń śmierć męczeńską w hitlerowskiej kato
KRN uroczysta akademia k« ci«i wiel wni oświęcimskiej*1.
kiego szermierza o sprawę socjalizma
Stanisław Dubois działając w 20'eciu
pomiędzy <|woma wojnaani wśród mło
RZYM, 25.8. W piątek ajnerykańska po
dzieży socjalistycznej, był bojownikiem
idei jednolitego frontu robotniczego, któ licja wojskowa stłumiła rewoltę 300 nie
ry rozumiał znaczenie przyjaźni i współ mieckich jeńców wojennych w obozfe w Capracy ze Związkiem -Radzieckim. Prre- laterona. Rewolta wybuchła na znak prote
mawiając na akademii premier Osóbta- stu przecćwko aresztowaniu kilku jeńców.
Morawski zwracając się do zgromadzo
nej młodzieży OM TUR oświadczył m. in.'
„Czcicie dziś niewątpliwie nie tylko pa
PRA GA , 25.8. W Michałowicach .(Słowa
mięć wspaniałego człowiek*, który czy
nami i uw«ją męczeńską śmiercią potw er cja) władze hezpieczerlśt’va ar?r.z: twały odzit swe przywiątanie do dwóch wiel toywatelkę węg-ierską Helenę Oryi.Dergową,
kich idei socjalinpu i niepodległości swe która usiłowała przemycić do Polaki około
go krajs ~ ale czcicie symbolicznie prze 4 leg: słota oraz większą lloóć dolałów i
de wszystkim same te dwie wielkie idee, koesrtowiwńel.

luż się burzą

4 k g z ło ta

a«

,,Wielka Brykania udzieli nowemu rzą
dowi maksymalnej swobody" — oświadczył wicekról.
* ____;_

Wszystko
w p o rząd ku
RZYM, 258. (Obsł. wł.). Amerykańskie
Władze wojskowe ogłosiły, że linia lot
łiicza między Wiedniem a Urbino, to j***!
ta, na której miały miejsce ostatnie in
cydenty, zostaje z dniem dzisiejszym po
nownie otwarta dl# samolotów Sta iów
Zjednoczonych.

Anglia — Hong Kong
IjONDYN, 26.8. Brytyjskie stowarzysze
nie zamorskiej komunikacji lotnio7<ej wpro
wadziło bezipośrecfriią komunikację pomię
dzy Wietką Brytan* a Ilong Kongiem
Pierwszy samolot aa t«j bras»e wystairtowat
w sobotę — przybędzie do Hang Kongu we
wtorek. Lądowania będą miaiy miejsoe w
M arsylii, Augusta, Kairze, Buh r«, KMMht.
Kalikiicie, Raafcunie i Bangkoku.

La liuardiu mim i:

P o m ó c,
a nie krytykować
„Zniszczenia wobec których ś l in .'1
naród polski po rozbiciu Niemiec, s;>.
przygnębiające. Naród ten jesl jednak
„zdecydowany i wspaniały" i żyje wo
lą odbudowy- K a ż d y kto odwiedza
wasz kraj musi stwierdzić, że Polska
staje się obecnie silniejsza, lepsza i
szczęśliwsza niż była kiedykolwiek w
swej historii. Państwa miłujące pokój
interesują się bardzo Polską i to co
się tu robi, posiada znaczenie nie tyl
ko dla narodu polskiego, ale i dla in
nych narodów'. "Zastosowane w Polsce
ncwe metody gospodarcze powiodą
się przy-rządach uczciwych ludzi i
przy lojalnym poparciu narodów. Nie
które rzeczy, które się tu dzieją, są
niechętnie widziane przez konserwaty
stów w moim kraju- Przez całe wieki
stosowano stare idee. Rezultaty wi
dzimy: ciągłe wojny, dowodzące, że
zamierzony cel nie został osiągniętyTeraz okaże się, czy nowe metody nie
są lepsze. U w ażam , że młodemu pań
stwu, którym rządzą młodzi ludzie,
należy przede wszystkim pomóc, a
n»e krytykować".

byftj WCJMMLf.?

Zabił i obrabował krewną

70 MIL.IOWOW DOLARÓW wynoszą na
sze jvreten*je dk> b. satelitów „o«si“ — ośwMihaąpł min. Miahał KawonyWiki.
— PFB gwołafai kolejne porteoaeiue swo
jej R*rty Waasedoej. W aw i^ku z tym
Na łamach „Gazety Lubelskiej1,1 kilku- się, iż zbrodni dokonał 17-lctui Ryszard
„ftotoafcarfk'' fśOfpmmtm* a«nf artykułów
krolnie już. biliśmy na alarm wobec oi- iiiitus — siostrzeniec ofiary, który za
Pranfera OmAMó - Motwwakićffo w których
brzymiej deprawacji, jakiej uległy licrne mordował swą ciotkę młotkiem. Zbrod
Pireroiar ^poatwrU a* poraądłcu cteiennym
■ niestety — jednostki spośród młodzie- nia była dokonana w celach rabunko
jatfadmiaiM# CHftjtuiowaAJ* jadnoóci narodo
ży, na skutek wojny i okupacji. W cięż wych (Galas zrabował około 60.000 /I
wy. i unontowania bMcu wyi»rcw>gA 6-ciu
kich tych latach opieka rodziców nad gotówką 1 różne kosztowności) i * góry
stronnictw*’.
dziećmi była z konieczności mniejsza, za uplanowaua. Galas /ostał namówiony do
OSrTA.T»C»N« &BCTOJ® dotycząc*
jęci pracą zarobkową nie dysponowali popełnienia morderstwa przez- swych ró
ordyoa<yi ^ryborcaoj I wyborów do nejmu
odpowiednim czasem, by zająć się ich wieśników. Ifcletniego Zenona Czaplic
zaoadną na
KRN, której zwołaai« w
należytym wychowaniem. Obecnie te *• kiego •i 1. iołniego Jerzego Nowaka, któ
na'bLvi.f*rj(tn caeMa »o«tało opowiedziane.
normalne, stosunki wydają swe zatrute ooooMINiarraR MASSAR YK wierzy w
woce, a przytoczony przez nas poniżej
likwidację nieiporowumieA po lako . czeskich.
wypadek jest jeszcze jednym smutnym
Oświadczenie to złożył min. Ma-asaryk
tego dowodem.
przed mikrofonem paryskiego radia.
Olbrzymie poruszenie pośród mieszkaj
— OBOZY POLSKICH UCHODŹCÓW
eów Poznania wywołało w ostatnich
na tdrenie Włoch, stojąoe pod faktycznym
dniach morderstwo popełnione na osobie
zai-ządom gtm. Andersa, byty praepełnione
40-letniej l iu gen ii Konopka, urzędniczki
UkraiAoewTvi a dywizji 8S, władowcami i in
spółdzielni „Zgoda". Konopka została za
nymi fasryuttwnl kUiny sdołaW wy/rtarać
W dniu wczorajszym rozpoczęły się ftmordowana w czasie snu prz<ez zadanie
si* u „władz" Midetwwiałocł; o poMcie do
dniowe plenarne obrady 1-ubełskiej Ojej szeregu ciosów m głowę tępym na
kumenty. M. in. znalazł aię w lakim obo
kręgowej Komisji Związków Zawoio*
rzędziem. Ponieważ morderstwo zostało
zie Iw. tz.ydor Nacim.jew«4d, kapelan uwyeh. Obrady zagaił przewodniczący ob.
przypadkowo Wykryte w krótkim cza*ie
koa.ńoteiej dywiaji 3S. Znocat* część XJDomagała. Sekretarz OKZZ ob. Bień zło
przez, okolicznych mieszkańców, organa
kraiuców sostała t**«c Andem* wcietona do
żył sprawozdanie organizacyjne. podkre
M. O. przystąpiły natychmiast do śledźtl-eo Korpiam,
ślając żywiołowy rozwój ruchu zawodo
twa. które jeszcze w ciągu lego samogł
r~ W TNPDONłWŁM too®a się nadal walki
wego. Obecnie zrzesz >n\rcl< w OKZZ jest
dnia dało wstrząsające wyniki. Okazało
ml?d*y oddziałami Sunęło - hołenderslwml I
oqo-----i n(Umezyjalcimi, *ołn*er* holenderski napi
sał lu»t opublikowany w hotondemkim
d^iannilku, w Ict6rym m. ia. cssytamy: ,,Sta
liśmy si$ tutaj pj-awcfeiwyml mordercami.
Tysiące Hoiertdtyjiw, ul* mających pojęcia
o co etMKtesł na. JaAvta, mitami '.tfalcayć pr»e-

Straszna zbrodnia nieletniego chłopca
ry sam będąc znanym już — pomimo
swego młodego wieku —
przestępcą,
był złym duchem zbrodniczej trójki. Gza
plieki i Nowak . ieli pomóc Gałasiowi w
dokonaniu morderstwa, jednak w ostat
niej chwili stchórzyli. Cała szajka zosta
ła ujęta pr/e/ Milicję (planowana uciecz
ka motocyklem nie powiodła się) i wkrót
ee już odpowie przód sądem doraźnym
za swój zbrodniczy poslęipek.

W trnsce o dnbro ludzi pracy

70.000 członków Zw. Zaw.

Tanie obiady

ciw TacloMtzyjcay-korti'1.

WTROlK W PROCttSUB NORYM
BERSKIM J»pA»hłi» prawdopodobnie we
•.vr?»Snia,

1’abrykuwali ;)g ó r a le “

i siedzą za
Workowy Sąd Rejonowy rozpatrywał
sprawą bobrowskiego Stanisława, l.ingzatua Naftalina, Landaua Ccajasza i ich
ti»wavzjr#*y, oskarionych o wytwarzanie
i puwaeMiM. w obi«g faUzywych pięciuset
stotnwycb banktuHów, W czasie procesu
ujawniono obfity m«4f>riał dowodowy w
postaci fakzywyah banknotów, matryc,
farb i chemiktlii, ♦hai ącycb do wyrobu lał
szy wvck pi<ni<A(f «tp. W wyniku roz[-.ia* f labzer** Ż«t>row«k< f Langzam *ka7.ani zostali aa 1S lat, a I.andau na
lał więzienia Ponadto Sąd orzekł konfi
skatę mienia oakar*o«yb t.angzwma i l a**
tl;»na.

w restauracjach lubelskich

Wałku o zniżkę cen musi być prowa
dzona na wszystkich odcinkach Zrzeszo
ne i fachowe kupicctwo, którego przed
stawiciele biorą udział w Komisjach Cen
nikowych, zajmuje w tej sprawi? k'uczową pozycję i może w dużej mierze przy
czynić się do ustalenia takiego poziomu
cen, jaki odpowiada taktycznym prze,tan
kom rzetelnej kupieckiej kalkulacji. O
gólnopolska obniżka cen artykułów spo
żywczych musi się też odzwitrciadlić w

zupy
drugiego dania do wyboru z trzech .
ewentualnie z dodaniem piec żywa

W połowie września br. odbędą s-ę w
ł .ublinie okręgowe mistrzostwa łckkoatle
tyczire, a dotychczas żaden z klubów tu
ł.eUkicli nie rozpoczął żadnych trenin
gów. Przyczyny tego należy szukać w
niedocenianiu warłoścj lekkiej atletyk; i
gimnastyki, których uprawianie jest ko
nieczne dla podniesienia ogólnej spraw
ności i polepszenia wyników w innych
gałęfiiach sportowych. Piłkarze tacy jak
Cholewa z WUły krakowskiej, a przed
wojną reprezentacyjny gracz Polski W.
Ilalcer zawdzięczają kondycję lekkiej at
letyce, czołowi narciarce polscy Nowac
ki. Z. Motyka latem uprawiali dhigi*
biegi, aby zdobyć wytrzymałość koniecz
ną w biegach narciarskich. Najlepsi dzic
sięciobojowoy poteęy Siedlecki,
Piawzyk, Cejzik, Gienitto doszli do wszech<lroniio4cl dzięki umiejętnemu treningo
wi i odpowiedniej zaprawie sportowej.
Bardgo często nasze kluby 1 ich kie
rownicy nie wt«dzą jak zabrać się do
treningu, jak powinien wyglądać opcjo
nalnie i ciekawie przeprowadzony tre
ning lekkoatletyczny

zł lii.—
do „ 50.—
6.— »

l AZeiu /.a id»iad

zł 70. -«

łącznie cena

zł 77.—

plu* 10 proc. »» usługę

t^ena obiadów będzie tak skałkuł.<wa- jw ilości dostałecwuej dla wszystkieh z^ła
aa. bv poza ziq ą były uwzględni Jne j sza jących się. Obiady „urzędowe1, winny
przynajmniej 3 drugie dauin do wyto- 1być uwidocznione w oddzielnej rubryce
rn, smaczne i dobize przyrządzono — |codziennego jadłospisu.
[sił i zaytawić się tak, aby uzyskać moż
liwie najlepszy wyaik. Drudzy zai, kłórzy d« zawodów stawać nie zamierzaj i,
trenują po to, aby w swoich codzien
<:y.ł;sTK m.t nY
oych czynnościach być bardziej wytrzy
Oo
niedawna nawet czołowi zawodnimałymi, sprawnymi i silnymi. Trening
cy polscy również nie zdawali soVe z wówczas będzie celowy, jeżeli w pół go
tego dokładnie sprawy. Dlatego treningi dziny po treningu, ćwiczący będ»i« się
w wielu wypadkach bywały zawodami w czuł tak, jak przed treningiem, to znaczy
mniejszym zakresie. Każde zetknięcie s;ę będzie się czuł tak, jak gdyby zupełnie
z boiskiem cz7 bieżnią w takich wypad nie trenował, .leżeli po treningu będ/ir
kach — to ciągle powtarzająca się pró cie odczuwali jakąkolwiek p o tr z y j spe
ba sił i wytrzymałości. Na treningu dą cjalnego wypoczynku, będzie to ozna
iyło się do ustanowienia własnych re czało, że trening był za mocny i za for
kordów i do zmierzenia swych sił r. ko sowny.
legą, lub kimkolwiek przygodnie trenu
Wszystko, co na treningu będzie się
jącym.
robiło, nie powinno być wykonywane z
Stały wysiłek na treuiugu. nieustanne całym nakładem sił. Podczas biegu, sko
próby, wymagająca od ćwiczącego więcej ku c.»y rzutu trzeba zawsze czuć, ie to
aniżeli go w łym dniu słać, mo2e być co się robi, nie jest jeszcze wszystkim, co
ruiną dla organizmu trenującego. Pr^e* zrobić można. Powinniśmy wyczuwać, ie
ciągłe próby ustanawiania
najlepszych w każdej chwili podczas wykonywalna
wyników i dążność do makaymaIn°go wy jakiegoś ćwiczenia, możemy wykonać to
siłku, zamiast wzmacaiać nasz organizm, samo silniej i prędzej.
osłabiamy go.
TRENING — ZABAWA
ZASADA GROMADZENIA SIŁ Trening lekkoatletyczny pomimo, że
Na treningu musimy siły gromadzić, lekkoatletyka jest najbardziej ind'-«iduul
nie zaś ciągle wydatkować je. Trzeba pa nym ćwiczeniem m wszystkich soortów,
miętać o zużyciu sił wtedy, kiedy zajdzis powinien nosić charakter zabawy. Tre
właściwa potrzeba. Jeżeli ktoś stije d ’ ning wówczas będzie przynosił pożytek
zawodów sportowych, to trenuje p> to, ćwiczącemu, jeieli ćwiczący hę.ł/ie od
by właśnie na t« zawody zebrać dużo czuwał przyjemność i zadowolenia r sa

ja k przeprowadzać treningi?
THł-:M.N<« — TO NIK ZAWODY

branży gastronomicznej. Wia/. z tańszym
towarem muszą się zjawić t:<ń»ze dania
w restauracjach.
W związku z życzeniem Ministerstwa
Aprowizacji i Handlu wprowadzenia w
restauracjach tanich ybiadów, dostępnych
dla szerokiego ogółu pracujących, Sekcja
Restauratorów i Kawiarzy w Lublinie
Z.S.K.P. wystąpiła z inicjatywą wprowa
dzenia /. dniem 1 września w godzinach
od 12-ej do lti-ej łzw. ob>a lów „urzę
dowych*', składających się rr.

ponad 70 tys. pracowników. Ob. Doma
gała wygłosił referat połityczno-gospodar
czy, omawiając wriezenie ruchu zawo
dowego w dziedzinie polityki światowej.
Poza tym przedstawił rolę ruchu zawo3
dowego w życiu gospodarczym Polski.
W dalszym ciągu obrad ob. HogusłnwsLi scharakteryzował dotychczasową dzia
łałność i rolę Rad Zakładowych, a w za
kończeniu swego przemówienia stwier
dził, iż Rady Z’ kładowe są podległa or
ganizacyjnie Związkom Zawodowym. J a 
ko konkluzję swego referatu złożył wnio
sek dotyczący nowelizacji ustawy o R v
dach Zakładowych.
Na zakończenie pierwszego dnia obrad
ob. Bień surowo skrytykował d z ia ła ln o ś ć
zarządów niektórych Związków Zawodo
wych, nawołując je do większej 'gorli
wości w wypełnianiu swych obowiązków,
mających na celu dobro ludzi prtcey.

WŚRÓD
PEWNYCH DYPLOMATÓW
Delegat X: Panowie, aby kłóryi t
nas nie zaponmał, że wojna jeat zbrod
nią, proponuję zrobić sobie supełki na
chusteczkach.

PASKUDNA GĘBA
— Dlaczego Agata nie wyjdzie ta
mąż za Piecyka, skoro już ma z nim
pięcioro dzieci?.:.
— Kiedy tin rna laką putlkudną gę
bęf...

ZOOLOGIA
— Co io jest Świnia?
— Świnia to jest dzik. który w ob
cowaniu z ludźmi stal tie świnią.
mego wykonywania ćwiczenia. T*k jak
przyjemna j *»ł gra w piłkę, tak samo
przyjemne powinno być bieganie, skaka
nie czy rzucanie. Przez dą/notf do cią
głego polepszania wyników lub pr/y sta
łej próbie sił, trening zatraca charakter
zabawy, gdyż cel ćwiczenia leżeć bndzi*
już poza samym ćwiczeniem.
Ażeby trening był pożyteczny i przy
jemny, nie wolno za długo przebywać na
boisku sportowym. C.ały trening, z« wszy
stkimi ćwiczeniami przygotowawczymi i
rozgrzewającymi i na końcu uspokajają
cymi, nie powinien trwać dłużej aniżeli
jedną godzinę.
Ani przed, ani po treningu nie nalofty
przesiadywać na boisku. Na boisko przy
chodzi się po t-o, aby ćwiczyć. PrryjK
odbyć trening i... do widzenial
PROGRAM PRZEDE WSZYSTKIM
Na każdy trening należy mieć opraco
wany program. Nie wolno przychodzić
na boisko bez planu i tam dopiero za
stanawiać się, co się będzie rikbiło.
Wówczas trening będzie zaw<z« miał
charakter przypadkowy i zazwyczaj bę
dzie się robiło nie to, co ćwiczący za
mierzał, lec* to, co może przyszło do
głowy koledze. Tylko planowo ułożony
trening, gdzie z góry uwzględnimy wszy
stko to, co zamierzamy przerobić, przy
niesie dobre rezultaty. (D. c. n.)
A. H.
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Dla Grobli obydwie bramki zdobył W«in<ias O, #& IL/iublinianki punkty uzyskali:
Krajewadd# Róiyło ł 1 sajnobójoŁa. i»btaranka BW(k kurtuaaję nie skorzystała
z kameno, ®to«ivnek rogów 6:3 dla Grobli.
Ho wyackifąj porażce Społem z zaciekaw wauleaA, oezek^ttiuimy spotkania piłkarzy
kmakoWMkiCjii a mistrzem okr ęgu lubelskie
go. Tylko IłaiJgOfiiws; sympatycy Lublinlanjfił tócaylj na awyeięMw© tublinSafców.
■Na ogół ispodalewaino się wygranej dosko
nałych technic®iBe ■Grobli, wzmocnionych
przez nd^ibezipSecainego, przebojowca Wandaaa II, któły ąpecjalnie na mecz medzielmy
przyjechał m Krakowa, Geratecjaiie nad wy
sokim wywakotenuerni technicznym i zgra
niem godei *wycłęi7..yia brawura L-uMinianki, popamta ^ecydu^tr' przea przyisJowicwy
M. tmc&ęĄtM.

K t o był !ep§%) ?
Oajr UłMinaanka ,Tfi$>g<rala zashjienie ?
Moęia wjqgtrać w wy««izij»y- M<xnw»ku, gdy
by wiał tnę «rtaiaał taaftnowak.tanu i gdyfoy
norma/lnie M-ww-lano l«t<i»ę*o. Ale Lublć»ł**<nh« x (pewaiowoią nte.Jgńa dawyną lep*•* Na tłe płynnie kom taw ują^o i ataraowte kryjącJw «Łe&iwiłJfca zobacayliAmy Wyra*ne bmka łva*»J»eh piłka Wty; *edokładno^ podań l
za a»ały
M»c«e stopień wsipółpr&ey.wiięcTky po«z<®eHtfWmymii tfraczailłi i łiniaiwi. Pomoc nóe potaaift jeetsoze »»ybko pcnzecjiodzić z obrony
do ataku i odwrotowe. Rw.yie, który ma
iwycBaj t?m t wedli^' atyhi błoń krakowakJch uprased Jat 45, pojeffnjącym na wo
dzeniu sta. m s paiiseoiwinAków, nawet w kie
runku właaneg bramki, todowiei krakowia
nie pokamld, jak należy unikać zbędnego
pneHrzymywania piłki.
Na^łepw.yni gił^caeiłi gońci i najlepszym
graczem na boisku był pomonnik Kaleta li.
I>uio niebozjpiewnych sytuacji stwarzał
Wamlae II na lewym skrzydle, W obronie
dał się odeantf bra.k kontuzjowanego w sobohniim meczu Szwbej^a Trojan słabazy n£ż
poprzednio. Reprezentacyjny bramkait1*! Kra
kowa Gołębiowski n4« potwierdził swe.j kla
sy. W»*jsy»fty g«ae«e Grobli ImpomtjĘ opanowmv)«m pi*ki, kombinują nadzwyczaj
płynnie, uU> zwwikajłj, e wykorMoewtam ak
cji pod brMnfcq Mniej MhMponowaiła hw*Q.~
l&mi.

J e s *c *e o Ytóżyle
•

Z atakm Lubliinia/nki najwięcej ochoty do
gry zdradzali Obydwaj «tor«ydłowi. Paprota
prztwadrrie o*e>-mk»yJ #i? (to roH cswiwtego
pomocnika. ROiyio cłiwilami pracowity,
«*wiłami leciwy. ft»m najleipiej wie za. c6
go cenimy, a cajnm was irytuje. Ski-ajni po^m-owlcy wypadli J^pSiej o<l Środkowego. Z
•a/kiwoleimem p lu je m y duź^ poprawę for
my KowaiWkiie^jiSrTSktraińskł mł»: 6zybr£«tj
decydowiMJ.
G<lyiby J^ubfa^«witea.|KM>ra<ftł»i w dw yd»vjąey m*c* «^R$do«ntakiem włożyć tyle amibdejl, He pokaswła w ostatmiałi meoaacłi, kto
wie, «*y wynik niedzielnego spotkania nie
■arttoemy wwi n>*ł# niespodaianka.
fifdaia ob. Machaj musiaJ przezwycięża*'*
przykre nietakty ze Strony go6ol, którzy uważaM lAiblin za głuchą prowincję, nie respektująie słuszniycłi i zgodnych z przepi
sami orzeczeń sę<laiowf«k.ieł!.
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UfliiiiianEtii - Grobit 3:2 f1:2)
P r z e b ie g g r y
Utacaytnają goAcue, z nn|
etj«ca Efckitę/Wiajtiio
priseivagę w połu. Ich krtitikie i doftóadne
podania sprawiają wóele kłojKrtuł pomocy
ŁiibldnianUi. W pierwszym okr««e wojakiowi girają nerwowo i ch.^itycziriSei,’ OO ep©cjaltnóe uwidaccaria się na tle jdymnyclh ak
cji Grobli. Sytnacjomi pofl oibydwieima
bramkaini brak wykońciesite —. więtteaoiść
strzałów idzie w aut. Po ikwancteainate OLufcjinaar.ka oUtsąsa się z przewaga go&cA, a ireBuMaitem ki!ku zrywów jest kootaw® w 17
min,, słabo bity przez MaiBnowskiieigo, F<vp»'ota gra na pr.zyoji (jwefi-tego pwwot.^Iha.

Strzały i b r a m k i
Rói.yk) bc-zelł iitecasrut paCnfouiJe swych »stia■cz<k. Jedynie wkraydłowti jKlradzają, oią^(
na braankę, sitcaeigóimwj
jeat Mabnowskć. W 20 mili. vt»cWOwij.
aywe
erebm le',vŁfckrzydiow.y go*^ Wam<iia« I I
przfcjonuje runiami® Trojaj.a i mijając Gęeicki^if., umue#.a(*a obok -niewleeydowair^

•&o Skirawfiekitigio piłkę w eaatoe. jhO dla
Grobli, lAiblMóainiica uaihije wyrównać. MaSimowwld kończy tteg strzałem, po odbicduIpWIkia timffiia do Wójcickiego, ten poprawia,
a Soohacki skierow-Uijie piłkę do własnej
Ibraimikij, W 21 mim. 1:1. W mamutę później
tfaJBBfi biwmke, nderiznaną pi-zez sędzino,
.BcWbywfi »e spaJoaego KiiijewWki. Piękny
wołefi WaoMła^a U ftteie tuż nad poprzecz
ką w 26 min. Gołętaowiski broaii rtaby
etcrtzai Krajewskiego. Gnoźny jrtrzał * preeboju Kaieity I mija słupek. W 29 min. Mik
sa rznicaiją-e się pod nogi Róayle oddala imeu
chromtnc injiebezpiecaeńeitwo od własnej bram
ki. Sktradńwki brawurową, n&kiy wką. aatrzynwije anrtowy atawał Jabłońskiego. *33 min.
jHaynotó Wictowini rozgorycwfnie. Malinowaki eam »oib»e wypracowuje pot&yciję-a! z najbla8»rzej odległości strzefe ofoolk słupka. Za
ohwiJę jolów Waaida* I I przpechodai na pra
wą; stronę ł eitowla w paawy róg nie do obiromy. Do jpuwrwy utdfaymritiG t»tę wynik 2rl
dla (irobli.
Jji*Wiriiamlka piraejnwje jtnieja/tywę w Om-

giej piolowie. W*dać, że goM c są amęcaeni
po wczonaijBzymł necan, K*rtje>v«iti w 4
m in. iciealme wyimasazoby ptsea W ójcickie
go wyrównaije 2:2. W 27 min. ładny artrŁai
Wójoickiegx) Mija słupek, borwba Rwśyly
prze jhod»i ponad poprzeczką. Owa rauty
wólc e dla Lfabiiiniar.ki idą w aut. W 32
min. Krajewski sprytnie po'zejmuje i^cdanie
obrońcy Grobli do bramkaraa, poda; o Różyle, który g WósCęa zdobywa trzecią, branie
ikę. JJulMóiniaiika utrzymuje przewagę. Wój
cicki sitirze^a w ręce bramkarza w 33 m'n.

In c y d en t z k a r n y m
W minutę późniiej słupek ratuje Sifaiński^go przy obronie strzału Trojana. Gołębiow
ski broni na róg etrza.l Rw.yły. W 39 min.
Mikf*a dotyka ręką piłki na pol«) karnymi.
Sędzia dyktuje rzut karny wobec czego goSc&e na znak protestu schodzą e boiska.
Rótayło demonęftta^yjnie srtirzela na aut. Za
cięta gira przybiera na ostrogi, ale vyr..lk
do końcowego gwizdka sędziego nie ulega
M 3:2 dla Lublinianiki.

Bokserzy na rzecz wdów i sierot
D iA k HA .„ ..u : Grzywocza z Sieradzanom
ą
e w a iK i Kolczyńskiego z Kołaczem
W T n i k i teeknicKiie

,lo+,iero ^ru«‘ raz w| Ciasu w°J-jednak

*■
: >’-y, stawił mistrzowi Polski nadspodiieW. musza; Adamiec (Sk>ra, Zabrze) / << ]v.auy opór. Kolczyńskiemu daleko wpraw
mis: Owai •/. ł.nzińskiją (Lwbłinianka) W j <;<ie do przedwojennej szybkości, ale *»w
kogucia: (>r/.ywocz (Skra, Zabrze) w>x:.i! sic reprezentuje wysoką klasę. „Kolka"
na punkty z Sicradzasem („Bndowja)iv' o^czędzał nieco przeciwnika, me siedł
Warszawa).
W, piórkowa: Sobkówiak »ia pełny „gaz obydwaj dali pokaz zna(KKS Orzeł, \
\areaawa) osiągną! wysoki* !• oniitego boksu, chociaż bezkrwawego,
przewagi; punktową nad Maciejewski^ ale dynamicznego. W alka w wadze pćl(Garbarnia) W. lekka: Sztdłc (Skra, Zi> cięikiej nie zasłużyła wcale na nazwę ,,libr/.c) po dramatycznej walce wygrał na łĄ , klórą posługiwali się amatorzy krwi
punkty z Ostaszewskim
(Lu)ilinianka). na ringu. Kołaczowi wróżymy dużą przy
W. póiśrcdnia: Gwóźdź (Skra, Ziibrze) szłość.
przegra! na punkty z Gajowiakiem I
Sobhowiak zaimponował wyczuciem
(Łnbl uianl a). W . średnia: Selma \Skra. dystansu i urozmaiconym
repertuarem
War-/;;, i; zwyciężył Siemiona II (Lui): ciosów, ale wydaje się, że gwiazda wice
lini;.tiki
W. półciężka: Kolczyński (Gro mistrza Europy już blednie. Maciejewski
chów, Warszawa) przez trzy starcia prze zdradzał brak treningu, ale walczył spo
ważał i .ul Kołaczem („Budowlany", W ar kojnie, inteligentnie j „z sercem", nie
szawa). W. ciężka; Bnrkacki (Grochów, ulegając tremie wobec sławnego przeciw
Warszawa) wygrał przez łechn. k. o. w nika.
pierws/i j rundzie z Plisem (Lublinitm
Sztolc, jak było do przewidzenia, miał
ka). W walce pokazowej spotkali się wiele kłopotu z Ostaszewskim. Ślą/rak za
dwaj przedstawiciele w. lekkiej: Sołdryk wszelką cenę chciał uniknąć losu Manec(Lublinianka) wygrał na punkty z Okra kiego i punktował przezi dwie ruńdy.
jem (KSMO Partyzant). Funkcje sędzie Wymiana ciosów w trzecim starciu mo
go ringowego sprawowali: Lisowski (War gła zakończyć się źle dla Sztolea, ale :
szawa) i Marciniak (Lublin). Na pu;ikty lubliniak nie miał dość siły, aby z a d a ć
sędziowali: Folleher. Paszkowski i l i
decydujące uderzenie.
sowski hib Marciniak.
Ostaszewski przyswoił sob.e grotesko
wy styl walki, który przypomina filmy
P i*óba sil
bokserskje z Chaplinem i Haroldem Lloy
Najwyższy poziom techniczny
zade dem. Jest niesłychanie ambitny, wytrzy
monstrowały pary: Grz>ywocz— Sieradzan mały, ma silny cios, ktÓTym zaskoczył
i Kolczyński— Kołacz. Sieradzan, który Kaźmierczaka, czy Maneckiego. W sumie

Ostaszewski jcj.t na tyle prymi*
tywny, ie trudno mu wygrać inaczej niż
przez przypadkowy k. o. Dobrą defensy
wę i instynkt pięściarski mobser« owaKśmy u młodego Gwoździa. Szybki Sel
ma odegra dużą rolę w stołecznym pięściarstwie. 40 sek. walki 'nie pozwoliło
nam zorientować się w istotnych możli
wościach „bramkarza na ringu" Burkaekiego. W każdym razie jak na l i 2 kg
wagi bramkarz Grochowa i LegH jest
bardzo ruchliwy I Plis nie m iał przy nim
nie do powied*enia.

Przykra

przygo da
Ś lą za k ó w

W pociągu na trasie Dęblin >— Lublin
bokserów śląskich sipotkała bardzo przy
kra przygoda. Kieszonkowcy okradli zna
nych pięściarzy! mistrza Polski Grzywo
cza, Adamca i kierownika Klubu Spor
towego Skra — Zabrze, Tadeusza Hanka
z pieniędzy i dowodów osobistych.
Bokserzy śląscy, którzy ciężko pracuj]
ja4do górnicy, proszą P. T. sprawców kra
dzieży o zwrot dokumentów pod adre
sem: Klwb Sportowy Skra — Zabrze, Ko
palnia Zabrze Zachód, ul. Wolności 302.
A może wypadałoby takie zwrócić
skromne górnicze oszczędności?
—— ooo---

Przed Robotniczymi
Mistrzostwami Polski

MIGAWKI Z WALK

Robotniczy Sportowy Komitet Okręgo
w y. (RSKO) w Lublinie zawiadamia, t p
w dniach 31.8 i 1.9 br. odbędą się w Ło
zamroczony, ale osłabiony i zdezoriento dzi Robotnicze Lekkoatletyczne Mistrzo
wany Ostaszewski nie umie wykoraystać
stwa Polski.
sytuacji. Obydwaj słaniają się na nogach.
Apeluje się do klubów: Garbarnią, S io 
Sztolc x trudem wytrwał do końca, ale
jego zwycięstwo nie budziło najmniej- łem, Sygnał, HKS, LSS, OMTUR i Zryw.
-szych wąipliwości. Po walce kilkanaście aby ogłosiły swoich' zawodników do L u
m inut siedział z łwarzą w dłoniach.
belskiego Komitetu w Lublinie, ul. Ewan
•
Wyjątkowo krótki przebieg miała wal gelicka R m. 33. I p., łel. 38-94.
ka w wadze ciężkiej. Groźnym mi non;
Kcazty wyżywienia i sakw.atercj ,va»ia
Burkackiego towarzyszyły tak groźne uzawodników lubelskich ponosi Komitet.
derzenia, że Plis, choć stał na nigacji
stracił przytomność. Słusznie uczynit sę Bliższych informacji udziela i zapisy
przyjmuje Sekretariat RSKO w godzinach
dzia, przerywając walkę.
Wszyscy goście byli niezwykle ;\ulo- 17 19 codziennie job. Siarkowski Leo

Inna sprawa, że preepikazczenie kilku oczywifltych upalonycJi i doqoiusz('«eniie do
Pierwsza walka zasłużyła bardziej na
wykonania rzutu karnego bez bramkiarssai nazwę nadprogramowej, niż pokazowej.
i graczy na boisku nie powinno się puzydft- Zwycięstwo Sołdryka nieznaczne, ale za
rzyt temu słpowtwrfipawessemu zaaiwycaftj służone.
sędziemu.
Przeciwnik szesnastoletniego Łozińskie
go, Adamiec, ma 32 lała i stoczył ju->. po
nad 170 wałk. Wyniłs nierozstrzygnięty
Składy d ru ży n
krzywdzi raczej Ślązaka.
GROBIjB.^ Gołęibóiowaki., Miksa — (So
W podnieconej atmosferze toc*yl się
chacki; PisBozek — Kaleta U, Waga; Ka pojedynek Sztolc—Ostaszewski. W pierw
leta I — Nastaborsk). •— Trojan — Jabłoń szej rundzie Ślązak unika wymiana cio
ski — Wanda.9 II.
sów atakując » doskoków. W drugiej run
l.UBLINIANKA : Skraińflkj; Gajowiiak U dzie Ostaszewski dopingowany przez pu
— Kowalftki; Gęsicki •— CieśMńaki —• Rud bliczność rusza do ataku i kilkakrotnie
nicki ; Malanowski — Paprota, Ró«śy*o — trafia z prawej. W trzecim starciu po
Wórteickd — Krajewski).
wymianie ciosów Sztolc jest przez chwilę woleni z pobytu i przyjęcia w Lublinie.

pold).
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La Guardia
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dia w towanrjrstwi* min. łtjdrychowskiego urac wjżscydi urzędników UNRRA i
polskich udał się na Śląsk, gdzie zwie
dził szereg zakładów pracy. Pierwszym
ulapam wycieczki był Wrocław, gdiie
gości* obejraeti Państwową Fabryką Wa
gonów.

2 .0 0 0 w ^ g la r e k
Zakłady te, objęte prze* władzo pol
skie w stanie kompletnego znisaczeuia,
odbudowują sitj i rozwijają w zdumie
wającym tempie. Fabryka, która w stycz
niu br. wypuściła pierwsze 100 węglarek
— dzi4 kończy serią dwu tysięcy wago
nów tego typa. Węglarki te są już wy
konywane według .planów polskich kon
struktorów. Pircysiąpioao lei do produk
cji wagouów osobowych.

N ie chcą wprost
w l c r a y ć •••
Goecie
zwiedcMi biura i
świetnie wyposa<ione ambulatorium fa
Itrycme. Z kaidego kąta bije nadzwy
czajna cayalośt*. Z kolei przeszli przez
warsztaty mechaniczne, gdzie dziesiątki
obrabiarek produkują części do wago
nów. Gośeie nasi interesowali się spe
cjalnie pochodzeniem maszyn i z uzna
niem przyjęli wyjaśnienia ministra Jędrydiowskiego, ie pochodzą one z nowej
powojennej polskiej produkcji, lub też
odremontowane zostały z poniemieckie
go swnelcu.
Oglądając rząd wykańczanych wozów
tramwajowych, goście z widocznym za
dowoleniem dowiedzieli się od ministra
Jędrychowekiego, że są to tramwaje, któ
re ofiarował Wrocław znwicgonej W ar
szawie.

O b i a d w stołówce

Stołówka i kawiarnia robotnicza oraz
najnowocześniej urządzona kuchnia »*•
nowią dalsze dowody sprawności polskiej
organizacji.
Przedstawiciele
UNRRA
nie
chcą
wprost wierzyć, *e w ciągu roku zaled
wie moJna było dokonać tak wiele,

La G u a r d ia
r o z m a w ia
W czasie zwiedzania starożytnego ra
tusza wrocławskiego, w którym widnieją
licznie zachowane ślady dawnych pia
stowskich władców Ziemi Śląskiej, zwra
ca uwagę gości wielka litera „W " stano
wiąca najstarszy herb Wrocławia i w
przeciwieństwie do niemieckiego „B“ —
Brcshin dowodzi niezbicie polskości Ślą
ska Dolnego.
Po drodze do Gliwic zatrzymano »ię
we wsi Bielany, która już od roku objęta jest przez osadników z Polski Central
nej i zza Buga. Dyr. La Guardia obej
rzał dokładnie zabudowania gospodar
skie i specjalnie żywo interesował się ży
ciem ludności. Dłuższą chwilą rozmawiał
x miejscowym księdzem i t osadnikiem
Plebańskim: „Dostałem tu.20 ha ziemi —•
mówi len ostatni — i poza końmi i kro
wami nie brak mi właściwie niczego".

przed sądem
Rejonowy Sąd Wojskowy w Kra
kowie rozpatrzył sprawę Tadeusza
Moranki i Karola Lasaka z Zakopane
go, którzy brali udział w napadzie ra

straszliwy huragan w Czechach

PODSTARSZY CECHU MALA
RZY I LAKIERNIKÓW. OB. WŁO
DZIMIERZ BEREZOWSKI MÓWI:
Na terenie Lublina mistrzów dyplo
mowanych malarsko - lakierniczych
jest tylko 20. 15 fachowców, mających
swe zakłady prócz mistrzów nie ma
prawa trzymać uczniów. Prawdziwą
n!agą dla n a s z e g o rzemiosła jest duża
ilość nielegalnych zakładów malar
sko - lakierniczych. Jak obliczam, ist
nieje ich na terenie naszego miasta około 200- Wytworzyła się nienormal
na sytuacja: podczas, gdy zakłady
mistrzowskie posiadają tylko 2 ucz
niów na cały Lublin, u rzemieślników
nielegalnych chłopców do nauki nie
brak. Tłumaczy s>ę to tym, że niefa
chowcy płacą uczniom wysokie staw
ki, aby tylko mieć pomoc w robocie, a
nic dbają o to, by chłopca nauczyć
należycie fachu. Uważam, że mój za-‘
wód jest bardzo piękny i .namawiam'
iak największą ilość chłopców, aby się
'ego uczyli. Miejsca 6ą, jak powiedzia
łem, w całym Lublinie jest tylko 2
uczniów malarsko-lakiernrczych, więc
teraz czekamy tylko na napływ chęt
nych. młodych chłopców.

B ry la w ę g la ze zło
tą za p a ln ic zk ą
Ze stalowui goście jadą na kopalnię
„Miechowice“, gdzie naczelnego dyrekto
ra UNRRA i członków delegacji
n*dzwyczaj serdecznie przyjmują górnicy,
wręczając La Guardii podarunek w for
mie bryły węgla ( osadzoną w niej zło
tą zapalniczką. Widocznie wzruszony La
Guardia uściskał dłonie robotnikom i otoczony prz?ez nich zwiedfił poszczegól
ne działy kopalni.!

Mordercy znanego taternika

Na kilkaset metrów 5«m™u "*

Ja k a szkoła,
jaki zawód?

W Gliwicach po serdecznym przywi
taniu goście zwiedzili poszczególne dzia
ły stalowni. Dyrektor La Guardia z za
interesowaniem ogląda maszyny i urzą
dzenia, wypytując o szczegóły dotyczące
produkcji, zaopatrzenia w surowce, sto
pnia zniszrueń wojennych i odbudowy.
Stalownia ,,Gliwice‘‘ została odbudowa
na se stanu daleko posuniętych z,nisz
cień wojennych. Stare poniemieckie ma
szyny zostały dostosowane do produkcji
pokojowej i uzupełnione maszynami no
wej polskiej konstrukcji. Obecnie stalow
nia pracuje na potrzeby komunikacji. Po
zwiedzeniu hal fabrycznych pracownicy
zapraszają gości zagranicznych na obiad
La Guardia czuje się doskonale w sto
łówce robotniczej.

OQ»
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PI*.AGA, 36.8. (PAP). Wschodnie Cze
chy oraz środkowe Morawy nawiedziła
przed kiłku dniami katutrofalua burza

(itr
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i je obiad w stołówce
Ueuer«Jujr dyrektor UNKitA La Uuar-

u

połączona i gradobiciem. W powiatach
czeskich Wysokie Mvto i Litoinyśl uległo
zniszczeniu kilkaset domów mieszkal
nych i zabudowań gospodarczych w 55
gminach. Na szosach nagromadziły się
takie iloiici owoców strąconych z drzew
przydrożnych, że komunikacja samocho
dowa musiała być na przeciąg kilku go
dzin przerwana. Huragan szalejący na
Morawach poczynił największe spusto
szenia w okolicy Berna, gdzie luduość mu
siała jsię schronić do piwnic i betonowych
poniemieckich bunkrów. Dachy niektó
rych domów zostały silą wichru odrzuco
ne na. odległość kilkuset metrów. Jedna
osoba została zabiła, kilka odniosło ra
ny. Mieszkańcy wielu gmin na Morawach
pozbawieni zostali dachu nad głową. W
miejscowości Lhata spadł grad wielko
ści orzecha włoskiego, który zniszczył
całkowicie tegoroczne zbiory.

burkowym i morderstwie, popełnio
nym w styczniu br- na Józefie Oppenheimie, znanym taterniku i długolet
nim zasłużonym kierowniku ochotni
czego pogotowia tatrzańskiego. Pozo
stali sprawcy mordu Andrzej Lasak i
Bolesław Skubeł zbiegli i poszukiwa
ni są przez władze bezpieczeństwa.
Banda, której członkami byli Moranka i Lasak dokonała oonadto w stycz
niu br. napadu rabunkowego na gospo
darza Grablewskiego we wsi Jesienna
k/Nowego Sącza, gdzie bandyci zerwa 
li ze ściany i znieważyli godło pań
stwowe.
W wyniku rozprawy skazano Ta
deusza Morankę oa śmierć, zaś Karo
la Lasaka na karę dożywotniego wię
zienia.

Otwarta w maju br. fabryka sztucanego jedwabiu we Wrocławiu, która jeel
pierwszym tego rodzaju zakładem pro
dukcyjnym na ziemiach odzy«kanycli, z«
trudnią obecnie 1.108 pracowników, w
tym tylko 7 Niemców. Produkcja dzien
na wynosi ponad 1.000 kg sztucznego jed
wabiu. Jeat to około 30 proc. produkcji
całego kraju.

Nowy dworzec
kosztem 10 mil. zł.
Zupełnie zniszczony w czasie działał
wojennych główny dworzec kolejowy w
Olsztynie znajduje się obecnie w odbudo
wie. Budynki i hale dworcowe otrzymają
nowoczesną konstrukcję żelazo-betonową
i dekoracyjne wnętrze. Kosztorys budo
wy wynosi 10 mil. «t. Władce kolejowe
pragną oddać dworzec do użytku publi
cznego już w grudniu br.

3 0 ton leków
dla studentów
Do Zakopanego przybyła misja szwodł
kiego Czerwonego Krzyża, przywożąc 30
ton środków leczniczych i opatrunko
wych dla sanatorium Rralniej Pomocy.

T,m pitaie urodził sit;
lulll, C h o p in
Wojewódzki Zarząd Związku Sauiopoh
mocy Chłopskiej przekazał luslytutowt
Fryderyka Chopina resztówkę majątku
Strzyżew, pow. soohaczcwskiego, .wldaloną o 3 km od domku, w którym u. odził się Fryderyk Ghopiu w Żelazowej
Woli. Instytut Fryderyka Chopina orga
nizuje w dworku w Strzyżewie Letnie
Studium Chopinowskie — Naukowo-Wir*
iuozowskie.

Polski cem ent
d o A fr y k i
7.
portu gdyńskiego wyszedł szwedzki
statek „Wingareu" r. ładunkiem 3.150 lou
cementu, z przeznaczeniem do portu Da'
kar w Afryce, zachodniej. Jest lo ju t
druga partia cementu dla Afryki. Równo*
cześnie spodziewauy jest w Gdyni sta
tek „Ciulmaren", który zabierze dalszą
partię cementu.

ooo

Po Bydgoszczy - Toruń
d o m a g a się Foerstera
TORUŃ. J5ii. W Dworze Artusa od
był się wiec urządzony t
inicjatywy
Związków Zawodowych pod hasłem „SąMzimy Foerslera na Pomorzu". Sekretarz
Rady Związków Zawodowych w Toruniu
podkreślił w swym przemówieniu, i* w
myśl przepisów zbrodniarz winien być
sądzony na miejscu swych zbrodni. Je
dynym miejscem sądu dla Foerstera jest
Pomorze i jeieli to moitliwe, Toruń. Po
przemówieniu została uchwalona reiyjluoOo------

W rze sie ń - m iesiącem

poświęconym W arszaw ie

cja skierowana do Rządu Jedności Ni*
rodowej, domagająca się sądzeuia Foer
stera na Pomorzu i o ile to mottiwe w
Toruniu.

Huragan zniszczył
2 wsie

BYSTRZYCA, 25.8. Przez powiat by
strzycki na Dolnym Śląsku przeszedł hu*
n g a u . który poczynił spustoszenia w la
i
polach. W gm. Zyhocin zniszczon
BMtaty S wsie, w których połowa budyń*
IcAw uległa zawaleniu. Wśród niies/ikań|ców wsi, nawiedzonych huraganem, wielu
todnioslo rany, a 1 osoba została zabita.
Szkody wyrządzone przez wichurę prze
kraczają 100 milionów złotych.

Na terenie całej Polski miesiąc wrzesień poświęcony będzie odbudowie sto
licy. We' wszystkich miastach wojewódzkich, powiatowych, gminnych i
odpoczy
wsiach powstają komitety odbudowy, których liczba wyniesie ok. 3,5 tysaąca. W ciągu września rb. przedstawiciele Naczelnej Rady Odbudowy m.
wają
s*. Warszawy wygłoszą odczyty we wszystkich miastach Polski, ilustru
jąc stan zniszczeń, dotychczasowy wysiłek na odcinku odbudowy i plany na
na W y b rzeżu
przyszłość.
Jugosłowiańska Brygada Pracy, która
Na terenie Warszawy powstał specjalny komitet, w skład którego wcho pomagała przy odbudowie Warszawy, wy
dzą przedstawiciele parfryj politycznych, związków zawodowych, organi jechała na nasze Wybrzeże. 107 Jugo
zacji społecznych, młodzieży, spółdzielczych ifcp. Zadaniem tego komi słowian odpoczywa obecnie w Ofieerskinr
tetu będzie szeroka propaganda „Miesiąca odbudowy Warszawy".
Domu Wypoczynkowym w Brzeźnie.

Sit. •

« ! ! » » »

L O T E R I A
Losy do pierwazej klasy już sprzedaje,
a zamiejscowym wysyła pocztą po wpła
ceniu na PKO nr. 11/436 należności (cały
los 200, połowa 100, ćwiartka 50 zł.)
K o lektura „W YGODA"
E d w in a

M ichałow skiego

L ub li n , Bernardyriska 28 róg Zamojskiej

4041

telefon 34-87

In* czas 7H0|ialr/.yć się w nas/n
(islenlnwaDe

\iii:c/\i: PALIKI „ r m *
do lamp harhidnnyi;h Pal.
Maro lKi;hiiii:/ni!

7fl0»»

„O R O S“

*"

aai
|W* M i fOwJ

» « « •» « > » *

Zasłona z... wody!
Pray rosbudowie moskiewskiego Me
tro ateróko stosowane jest rozsadzanie
skał; pray pomocy wył»»chów. Po wybwchu -pozostaje w tunelu pewna ilość »zkodliwyck' gazów, na osunięcie których Itaei atę od 40 cło 60 minut. W ostatnich
dniach przy budowie moskiewskiego Me
tro ans losowano oryginalne urządzenie,
pozwalające uniknąć tej straty czasu. W
pewnej odległości od miejsca, gdzie ma
nastąpić wybuch, ustawia się w tunelu
stalową ramę o kształeie otłpowiadają-

z

mencie, podkładki do nitów wozo
wych, klamerki do kabli elektrycznych
i
wózki dziecięce spacerowe produkuje: nii;Ks/i?

o

s

n

k

J.

partię zakupi pilntir

ło d z.

Potrzebni przedstawiciele na prowincję

ul. Radwańska 5%

telefon 150-96

B I U R O

Mączkę ziemniaczany .................. .....................................
Syrop enhiarkowy................................ ...
JupoiyiifCifcy ,
„ bapitarny [a»ne: ióMy ..............................................
Itckslrynę żnlią
..................... ' ...................
KLEJE w PAŚCIE;
li-£\TR.t du ręcznej; :i i ■an;imwj|* Kle|eme w»?>!i!fciuii
giiluuiiiitt papieru uraz do ęj»nv wanta etykiet I kopert .
W litu Mej szewski
. . .
............................
Ik Ł'E J E S U C M Es
Mej malarski
. . . . . .
Klef 1 lii T dn kieteeiH w rlhiego rodzaju papieru . . . .
Miej) N L T do klejeniu etykiet na szkłu ł mntosl wm>lmycli
p a p ie ró w ..................................................................
klejl S c h dla prze>raysłiti lek»lylnegu i .aj dla labrykacfi
inklury lalistttj
..............
Klef Nr‘ 2 110 klejenia toreb pupierowych.....................
IłMHMI!! de piwa £ wód mimseiratnyclt...............................

p o le c a sw o je w y ro b y d o s k o n a łe j f a k o f c i
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Lnblin, Lubartowską Nr 13 — tel. 40-94

rr»»m jfln

irwłww Api;owdsa«JB i IJFmndTOn w LobtinEe nl.

C I I EMICZ1M V C I I

o b u w ia , p a s tę d o p o d łó g , m y d ło
p o k o s t , f a r b y o l e jn e itp .

S P R Z E D A

Z je d n o c ze n ia

L U B L IN , P r z e m y s łó w * 5

P r z e d s ta w ic ie l: L it w iń s k i, L u b a r t o w s k a #

do

3462

411?

D o n a b y c ia w każdym sklepie

WYKOIIOW

C A U D R

H o lnEk n.
i tobucii p r o d u k c j ą a d o b r r g o s u r o w c a ,
» lt;npii» ut» p e w n o m a e z y n ę t 5-*lo le t n ią g w a r a n c j ą .

M ydło „ J A W A “ 1 „ P L O ! \ “
L u b e ls k ie j F a b r y k i M y d łu .

ROLNICZYCH

Produkuje młocarnie 4-ro
2-trybowe o napędzie kieratowym, ręcznym
i pasowvm oraz sieczkarnie typn „Warszawianka" 1 Bental z gwarancją
5-letnią. Fabryka produkuje również wagi uchylne do-1$kg pocztowe do 220 kg
szalkowe do 5 kg, wagi wozowe, wagi kolejowe
automaty do normowania
zastrzyków solanki do szynek.

„B O S”

„ P R A C A“

L ub lin , nl. P nibntlw o 7 lei. 1 5 -1 2 1
H,JRT
DETAL '<

p a s tę

F abry ka:
L n b lin . P w c m js lo ^ a 22
IV . S6-23
3129

UCHYLNYCH i M A S Z Y A

u

ni a j e r a u<k u

PRZETWÓRNIA

w znanej jakości
do nabycia we wszystkich
sklepach

PAŃSTWOWA SPECJALNA FABRYK* WAG

C

Żabki do butów w pełnym asorty

D o sko n ałe j jakoiei

„SIEW ”

cym profilowi tunelu, zaopatrzoną w kil
kadziesiąt rozpylaczy, połączonych rur
kami * siecią wodociągową. Podczas wy
buchu rozpylacze wytwarzają raslonę wo
dną niepraenilrHwą dla gazów. W ten
sposdfo szkodliwe gazy nie mogą roz
przestrzeniać się po całym tunelu i sku
piają się na jego odcinku długości około
10 metrów. Silne wentylatory w ciągu 20
minut mogą wtedy oczyścić powietrze w
tunelu.
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GIMNAZj ' ..I Hałidlowe ino. A.
3. Vetteró,v Zgrom. Kupców m.
Lublina, ul. Bernardyńsika 14 —
ZGODNIE z zarządzeniem! Mini ogłasza, zapisy do wszyatkieh.
stra Oświaty Państwowe Pedago Mae.
4047a
gia są zlikwidowane. Wyjątkowo
w bieżącym 1946/47 roku szkol DYREKCJA GIMNAZJUM OGOL
nym zezwolono uruchomić 2-gi NOKSZTALCĄCEGO I LICEUM
kurs Pedagogium w siedzibach MICHALINY
SOBOLEWSKIEJ
tych uczelni, aJby umożliwić za w Lublinie, l-g-o Maja 10, telefon
kończenie studiów słuchaczom, 44-50, zawiadamia, że kancelaria
którzy zostali promowani na kurs ipazyjmuje zapisy codziennie godrugi i z różnych przyczyn nie daina 9—17. Dla młodzieey opóź
zdążyli uzyskać dyplomów na nau nionej wiekiem przewidziane kla
czycirii szkół powszechnych. Po sy przyspieszone. Egzaminy wstę
dają powyższe do wiadomości o- pne rozpoczną, się dwa 30 sierpnia
sób zainteresowanych Dyrekcja tor. godz. JM.ej.
4110
Państwowego Pedagogium w Lu
blinie (Lublin, Narutowicza 2) DYREKCJA Gimnazjum Liceum
zawiadamia, że przyjmuje zgło Handlowego dla Dorosłych (kurs
im.
Vetterów
szenia na piśmie najdalej do dnia przyśpieszony)
10 września br. Kancelaria czyn Zgroin. Kupców, ilei-naixiyńft!<a
na od godziny 10—12 w dni po w 14, ogłasza zapisy na rok 1946/47.
szednie. Załączniki :< podanie, za Informacje Sekretariat gonteina
3864a
świadczenie promowania na kurs 16—18.
Il-gi Pedagogium, metryka uro
dzenia 1 życiorys. Jest moWwość GB9Hti v n 414 ESH iB
umieszrczenia w Internacie
Dyrektor Państw. Pedagogium SAMOCHÓD ciężarowy 2-tonowy
4067
w. Helman.
w dobrym stanie do sprzedania.
Wiadomość od 8-16 telefon 39.41.
4113
CUM.MAZ.JUM Handlowa w Nałęr
czowie ogtaaza. zapisy do wszyst
kich Mm . Internat wikolny z o- POTRZEBNA pracownica domo
grodem na miejscu. Sekretariat wa z gotowaniem do 2 osób. Dowilla ..Batorówka".
4081 tvre wynagrodzenie, zwrot Kogztó.y
podi'ózy. Lubartów', Piea'ac>'ego ?
Xvumało.
4100
ŻEŃSKIE KtJRHY K RO IĆ, MO
DELOWANIA I SZYCIA PRO POSZUKUJE dwóch techników
W ADZI DYPLOMOWANA M I miernictwa od zaraz do prac sca
STRZYNI
JUSZKIEWICZOWA leniowych i miejałrich.
Antonii
LUBLIN, CL. KRÓLEWSKA 17. Grabowski, mierniczy przysięgły
W YNIK NAUKI SZYBKI, GWA w Zamościu, ul. Ortic-z-Dreszera
4095
RANTOWANY.
4036 18.
IM A 11 H A

|POSZUKUJĘ czystej 1 uczicawej
|niano do miesięcznego dziecka oraz #o lżejszych prac domowych.
Zgłoszenia: mgr Marla Czerwiń
ska, KRAŚNIK LUBELSKI, Ap
teka.
#058

POTRZEBNY fryzjer męski do
zakładu S-to Duaka 18.
*118
m

u

p o s H im * A \ iu

v u m

POSZUKUJE Romualdy z Szum
skich F«k>rowitzi(«wej. Zgaszenia
Zje<lnocaenie Młyńskie, Wrocław,
LeleweJa 2, Fedorowicz Sta/ilsław.
4120
m ^ i i t N o i i i w

i

H 99H

DOMY, place sprzedaje Koncesjottowane przetlwojcnne aluro „Wy
goda" Michałowskiego, Bemardyń
sks 28, tel. 34-87.
1217
NUsRUCHOMOSCI, sprzedaż, poary plany, biuro M ernlszcgo
Przya‘vgłego Bogdana Białkow
3588
skiego. Lublin, Sądowa i.
STRZYKAWKI RECORD, wymia
na Irygatory, aort. chinmgicizne,
wagi cust/bowe, ndconowleoe. Wagi
aptecszsne. Mih.roskopy. KOCH,
WARSZAWA-PRAGA, BRUKO
W A 32.
3689
PIANINO do sprzedania, Lubartcwaka. 34 m. 5.
4128
SPPZEUAM pianino, ogądać godzina 12— 15. Rynek 10 m. 3.
4129
KREDENS duży dębowy do sprze
dania. Reymonta 8 m. 2 (Dziesią
ta).
4111

I OK A LU HANDLOWEGO z przy i ZGINAŁ chłopiec lat 11, Józei
le&łjm składem, poszukujemy w |Podłeńny, syn Władysława i Wik
centrum miasta. Oferty do Admi- i torii, ubrany w harcerskie ubranie
nlŁtracji Gazety Lubelskiej pod 1bez odznak, w kamaszach, włosy
Nr 4104.
4104 ! jaswoblond, oczy niebieskie* Zroz
paczeni rodzice proszą o wiado
SPilZED^M budkę wódta dziecię mość do 3-go Komisariatu M. O.
ccge. Lubartowska 15 m. 24 go Lublin.
4108
dzina 10— 12.
«
4115
UNIEWAŻNIAM
zagubioną
kenr
BECZKI METALOWE z obręcza
mi 200- 350 litrów kupimy każ kart*, wydaną przez gminę Sieddą jjość. Liihlm, Kowalski 1, T. liszczi pow. chełmski, na aazwiTuoi-4 t e j . 31-21.
♦
4103 sx3 i3ida Zofia, zamieszkała we
■wsi Wojciechów, gm. Si idliszczr?.
R VD.łj>-SUPER zakład radiotech
402G
niczny przyjmuje do naprawy
wszelkie radioodbiorniki. Super UNIEWAŻNIAM zagubione do
Hornyton do sprzidania. Miła 8, kumenty: „carską gramotę" o na
telefon 15-4J.
4114 danie tytułu zasłużonego obywa
tela, wyciąg z książki pracy w
FILATELISTYCZNE z:isrztó ku DOKP Warszawa, oraz zaświad
puje, ‘ przedfije Kraków, irlJriań- cienie z pracy PCK OUział W
skti 5,'ł.
1116 Warszawie na nazwisko 11ji Iwa
zamiesakałego
Chełm.
« t u m
u illiM nowa,
Krzywa 25. Łaskawego znalazcę
UNIEWAźiNIAM ska^adziony do prcb-zę o zwrot pod wskazany a
,
410:1
wód osobisty oraz legitymację Iz dres.
by Aptekarskiej Lubelskiej na naz
R
Ó
Ż
N
E
wisko Zofii Boguszewskiej ur.
25.VII 1888 r., zamiesakałej w NAJSŁYNNIEJSZY psychograto
Chełmie, ul. Zacisze 8.
4097 log darem jasnowidzenia nieomyl
UNIEWAŻNIAM dowód kolejowy nie przepowie każdemu jego wy
wydany przez PKP na nazwisko darzenia życiowe. Określi dolkład
Hełmy Wilszek, zamieszkałej st. nie charakter, kierunek zdolnego,
Zemtorzyce.
4119 rady, przeznaczenie. Napisać py
tania datę urodzenia, załączyć zł
UNIEWAŻNIAM zagubiony do 50 zadatku. Odpowie<lzi za w li
wód osobisty wydany w Niem czeniem.
„Martyni1'.
Kraków,
czech przez władze amerykańskie Skrytka poczt. 475.
sei"7
oraz kartę rejestracyjny wydaną
przez RKU Lublin na nazwisko RET ATRŁANT ze Lwowa kra
Księaka Czesława, zamieszkałego wiec damski szyje bardzo tanio
Księ.py gm. Mełgiew pow. Lublin. elegancko. Noworybna 2—15.
411 i
!107
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