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Francja

p op iera Polski

s ta n o w is k o

Granica na Odrze — gwarancja wspólnego bezpieczeństwa
Ambasador Republiki Francuskiej w
Polsce, Roger Garreau udzielił kores
pondentowi PAP wywiadu, w którym
przedstawił swój punkt widzenia r.a
niektóre zagadnienia, poruszone w
przemówieniu sekretarza stanu USA,
•łyrnesa.

Granice zachodnie Polski
,,/H‘iiiie Odzyskane — lo ziemie polV — powiedział ambasador Garreau. —
i c h . dokonana przez Polaków na Zien ia fh Odzyskanych w ciągu 18 miesięcy
jest g<idna najwyższego podziwu. Zie
mie nad Odra i K'$>t »ir maja j«* cha

rakleru niemieckiego, u resztki zaborców
prastarych ziem polskich opuszcza wkrńt
ce te tereny44.
„Mogę stwierdzić z cala bezstronnością,
ie postęp dokonany ua Ziemiach Odzy
skanych jest olbrzymi. Odbudowa Polski
i rozwój Ziem Odzyskanych ma — zda
niem moim — większe znaczenie dla Europy, niż odbudowa Niemiec. Cały naród
francuski uważa granice polskie wytyczo
nc w Poczdamie za zupełnie usprawiedli
wione, zarówno z punktu widzenia histo
rycznego, jak i z punktu widzenia bez
pieczeństwa Polski i wszystkich narodów
słowiańskich44.

Spraw a utworzenia
r z ą d u c e n tr a ln e g o w N ie m c z e c h
„Uważamy, ie nie nadeszła jeszcze pora na iftworaęaife rządu centralnego w
.Niemczech — powiedział am basador Gar
reau. — W pierw pow inna być zakończo
na denasifikacja, co — zdaniem rządu
francuskiego — jeszcze nie nastąpiło. Ró
wnież m entalność niem iecka jeszeze nie
dojrzała do tego stopnia, aby Niemcy mo
gli już otrzym ać swój rząd. Reedukacja
Niemie* pow inna trw ać długo44.
„We Francji — powiedział Garreau —
uważa aię, żc wpierw należy ustalić gra
nice niemieckie na zachodzie. Ze względu
ia bezpieczeństwo Europy, Francja pra
gnie ustalić granice zachodnie Niemiec
nad Renem. Zagłębie Saary winno wró-

| eić do Francji. Dla Niemiec Saara i inne
łcreny, na zachód od Iłenu położone, by
ły przyczółkiem mostowym i bazą wypa
dową oo ataku na Franc ję. Francuzi chcą
tę bazę zliliw H ow Ą !>« póki więc nie zo-

słanie przeprowadzona dcnnzifikacja i
nie będą ustalone grunice zachodnie Nie
miec — Francuzi nie zgodzą się na utwo
rzenie rządu centralnego w Niemczech44.

Odbudowa gospodarcza
Niem iec
Fraucja w zasadzie nie sprzeciwia się
odbudowie gospodarczej Niemiec celem
zapewnienia odpowiedniej słupy życiowej
Niemcom. Lecz probl** i polega na tym —
podkreślił ambasador Garreau — kto ma
być wpierw odbudowany? Kraje, znisz
czone przez Niemcy czy same Niemcy?
Niemcy inuszą się przyczynić do odbu
dowy krajów przez siebie zniszczonych,
a następnie odbudować swój kraj. V 'ększa część węgla niemieckiego musi by«
oddana do dyspozycji krajów, zdewasto
wanych przez armie hitlerowskie i nie
posiadających węgla. Dla Francji węgiel
niemiecki ma zasadnicze znaczenie.
W pierw muszą więc być odbudów auc i
uruchom ione fabryki w krajach sprzymie
rzonych, a następnie będzie można dttć
Niemcom szanse odlmdowy swego kraju.

N i e m c y* — to
potencjalna groźba
win i i —w ii wr w
dla p o k o ju św iata

Mentalności nnrodi nic można ziuicnlc wołać na przykład republiki weimar
w ciągu krótkiego czasu. Dlatego — pod
skiej? Niemców jest 70 milionów na sto
kreślą ambasador Garreau — Niemcy bę
sunkowo małym terytorium. Nie jest więc
dą nadal stanowiły potencjalną groźbę
rzeczą wykluczoną, że zdobędą się na ry
dla pokoju świata. Naród polski i naród
zyko wojny.
francuski, które tyle ueierpinły z powo
„My musimy przed tym ryzykiem się
du agresji niemieckiej, wiedzą o lyrn do
zabezpieczyć, korzystając z naszego do
skonale. Można żywić nadzieję, żc demo
świadczenia historycznego. Minisler Byrkratyzacja Niemiec w pizyszłości nie jest
nes i Amerykanie nie mieli z Niemcami
wykluczona, lecz, mimo ło, nawet w ra
tych
doświadczeń, co my, Fruiirnił i Po
mach demokratycznych Niemiec jest moż
lacy, my — sąniedzi Niemiec* — zakoń
liwy
wybuch
dzikich
instynktów
impe
NOWY JORK, 9.9. W związku ze
3irajlki«ni marynarzy należy sdę 11 rializmu niemieckiego. Czyż trzeba się po czył ambasador Garreau.
—oOo—
czyć z zupełnym zamarciem transportu
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lransP°rtu
morskiego
w Sł. Zjednoczonych

morskiego w Stanach Zjednoczonych aż do
zlikwidowania sporu między pracownikami
a pracodawcami. Jest to największy strajk
w dziejach amerykańskiej floty handlowej.

NOWY JORK, 9.9. (Obsł. wł.). W czwar
tym dniu strajku marynarzy w Stanach
Zjednoczonych unieruchomionych jest
MtOO okrętów. Nie pracują także holo
wniki, na skutek czego obce statki nie
wchodzić do porlów.

UZI S
„WIELKA PIĄTKA" ZA
ODROCZENIEM OBRAD ONZ.
WIELKODUSZNOŚĆ
SŁOWIAŃSKA.
'■UR A C IN —
N O W A PEN1C1LLINA.
KTO WIE COŚ O DOWÓDCY
SS-PSÓW?
TAK, J A K W PARYŻU.
BIEGACZE LUBELSCY
W KRAKOW IE.

Amerykański dziennik
o Byrnesie
NOWY JORK, 9.9, (PAP). Dziennik P.M., omawiając znane przemó
wienie Lyrnesa, stwierdza, że jest to najbardziej proniemiecka mowa, wy
głoszona przez am erykańskiego męża stanu w ciągu ostatnich 10 lat. Pod
czas czytania jej nie można uprzytomnić sobie, że minęło dopiero 16 mie
sięcy od pokonania Niemiec' które dopuściły się zbrodni nieznanych w
dziejach. Mowa Byrnesa zbiega się z faktem odkrycia w strefie radziec
kiej nowych zbiorowych grobów, w których znajduje się rponad 300 tys.
żołnierzy sojuszników, zamordowanych przez Wehrmacht.
Dziennik przypomina oświadczenie gen. Mac Narneya, złożone 3 ty
godnie temu. Gen. Mac Narney podkreślił wówczas, że nie ma postępu
w demokratyzacji życia politycznego Niemiec Dziennik konkluduje, że
Byrnes musi zdawać sobie sprawę z tegc, że większość narodu niemieckie
go jest nadal nastrojona militarystycznie i w duchu popiera ideę hitle
rowską. Dlatego plan utworzen'a już w chwili obecnej państwa niemiec
kiego jest albo brakiem poczucia odpowiedzialności, albo chwytem pro
pagandowym. Artykuł kończy się stwierdzeniem, że Bymes, występując ze
swoim projektem, powinien był wziąć pod uwagę reakcję Europy, która
zna lepiej Niemcy od niego.

Nr 219 (na)

Z ostatniaj
chwili
Kredyt szwedzki
dla ZSRR
SZTOKHOLM, 9.9. (ObaŁ w ł.). — Raą#
szwedzki zaproponował Związkowi Ra*
darieckieimi kredyt w wysokości 200 mi*
lionów koron rocznie na przeciąg pięc.iw
lat. Kredyt ten służyliby dla ułatwiania za
kupów w Szwecji.

Policja hiszpańska
zna ta je m n ie j
PARYŻ, 9.9. AFP donosi, że przywófl*
ca rexistów belgijskich Leon Degrette matf
duje się w San Sebastian. Policja htaspdft
»ka' zna miejsce jego pobytu.

92 % za republika
JiOFlA,- 9.9. (Obsł, wł.). Oficjalne Iró
dlb bułgarskie podają następujące niezupełne jeszcze wynik' referendum »»strojowego: w glosowaniu wzięło udział
4 miliony 100 tys. osób, co stanowi 92
proc. ogólnej liczby uprawnionych. Za
republiką głosowało 3 miliony 801 tys, osól>, co stanowi 93 pnuv liczby głosują
cych. Za monarchią oddano 180 lys. gło
sów, białych zaś kartek było 119 tysię
cy-

Wzrost drożyzny
n A m eryce
NOWY JORK, 9.9. Amerykańskie teKiłO
kontroli cen (OPA) ogłosiło podwyżkę ccm
mięsa. Podwyżka ta spowoduje, że komsumenci amerykańscy będą płacili za spo
żyte mięoo 600 milionów dolarów roczni*
więcej niż dotąd.

Demonstracje
W •
r •
w IriCNCie

TRIEST, 8.9.

(Obsł. w ł.). Wczoraj "W

Trieście odbyły sdę demionst rac je ludnoM
Jugosłowiańskiej % ©katjl rocznicy kapłU**
lacji Włoch. Złożono wieńce na fiwbttflb
Jugosłowian, którzy zginęli js r^.k fa sz y
stów włoskich.

Następca tronu,
exy c ó r k a ?
LONDYN, 9.9. (A PI). Z Hagi dooKMt
i e księżom Julianna .spodziewa się dziecka.
37-letnia następczyni tronu holendeorflfluefw
ma już igtey c6rW, w wieku 8. 7 i S łat.

Strajk studentów
II/.fK., rt.Cł. (Obsł.
Na uniw ersyte
cie v Aleksandrii trw a strajk studentów.
Ogłosili oni, ie będą strajkow ać a l «lo
uzyskania zupełnej realiMicji żądań miro.
do wy eh.

za odroczeniem
obrad ONZ

Pies
na ł a ń c u c h u
Ostatnie piany reakcji międzyna
rodowej w stosunku do Niemiec są
.właśnie dlatego takie, że międzyna
rodowa reakcja Niemcy dobrze zna i
w<e czego się można od nich spodzie
wać, że Niemcy są potrzebne’ ale nie
jako element pokojowej współpracy,
co ma swoje warunki, ale jako ele
ment rozgrywki, są potrzebne, jak ma
szyna pcd parą, jak pies na łańcuchu,
którego chciałoby się kiedyś z łańcu
cha spuścić i poszczuć na kogo bęidzie potrzeba. Takie Niemcy są po
trzebne, jak położona w bezpiecznym
oddaleniu prochownia ze zgromadzo
nymi materiałami wybuchowymi.
Patrzyliśmy już przeszło rok na tę
igrę o Niemcy przyszłego rewanżu,
Niemcy — środek szantażu, o Niem
cy, w których sprężone dziś nastro
•je klęski, nastroje rzekomej krzywdy,
poniżenia' utraty terytoriów, na nie
miecką prochownię, która wybuchnie
Igdy będzie potrzeba. Teraz nie Pol
ska jest już natchnieniem świata, jak
4o kiedyś mówił Roosevelt, teraz nat
chnieniem nie świata, ale międzyna
rodowej imperialistycznej reakcji, nat
chnieniem mów Byrnesa są Niemcy.
0 Niemcach trzeba mówić, o Niem
cach trzeba myśleć.
Im bardziej zagrożona i rozbijana
przez międzynarodową imperialistycz
ną reakcję będzie jedność działania
trzech aliantów, więcej — im bardziej
Niemcy wykorzystywane będą jako
taran do rozbijania tej jedności, tym
bardziej widoczna, tym bardziej ja
sna i konsekwentna będzie droga do
pokoju, droga obrony niepodległości
polskiego narodr- Okaże się wówczas
wyraźniej niż dotychczas, że polska
granica na Odrze i Nisie to jest gra
nica bezpieczeństwa narodów słowian
sk^ch. Okaże się jednak także wyraź
niej niż dotychozas, że nie ma osob
nego słowiańskiego pokoju, a osobno
anglosaskiego, a więc okaże się bar
dzo wyraźnie, że ta granica na Odrze
1 N'sie to jest granica światowego po
koju.
(Z przemówienia sekretarza general
nego CKW PPS ab. Cyrankiewicza, wy
głoszonego na manifestacji przeciwko
obrońcom i opiekunom Niemiec w War
szawie).

czył on jednak, że oslałecm ą odpowiedź
da po naradzeniu « ę z min. Berinem.
O wniosku, powziętym przez większość
członków Rady Ministrów, poinformował
telegraficznie sekretariat ONZ przewodni
czący
Walnego Zgromadzenia
Paul
Spaak, który brał również udział w se
sji Rady. Na posiedzeniu 'postanowiono
również, że o ile Walne Zgromadzenie
zostanie odłożone, to Rada Ministrów
zbierze się w listopadzie celem rozważe
nia traktatu pokojowego z Niemcami.

PARYŻ, 9.9. (ObsŁ wł.). D u i nad ra
nem zakończyło się w ParyAa 'posiedze
nie Rady Ministrów Spraw Zagranicznych
5 wielkich mocarstw. Po kilkugodzinnej
dyskusji Związek Radziecki* W. Brytania,
Francja 1 Chiny postanowiły zgłosić wnio
sok o odroczenie terminu rozpoczęcia
walnego zgromadzenia Narodów Zjedno
czonych. W niośek proponuje odłożenie
obrad na miesiąc, tj. do dnia 23 paź
dziernika. Amerykański sekretarz stanu
Byrnes nie przyłączył słę do wniosku.
Korespondenci donoszą, że ma on poin
formować sekretarza genralnego ONZ, ii
Stany Zjednoczone nie sprzeciwią się od
roczeniu Walnego Zgromadzenia, jeżeli
opowiedzą się za tym inne narody zjed
noczone. Przedstawiciel W. Brytanii Alexander glosował za wnioskiem. Oświad

Eks-króloitii z synem
opuszcza kraj
SOFIA, 9.9. (ObsŁ w ł.). Wobec 'wypo
wiedzenia się we wczorajszym plebiscycie
ludności Bułgarii za obaleniem monairch&l
(wynika głosowania, obliczone już pirawle
w e wszystkich obwodach, wykazują, że 93
proc. głosów padło przeciwko monarchii) w
nadchodzącą niedzielę w Bułgarii zostanie
uroczyście proklamowany ustrój repu
blikański. Z tą chwilą Rada Regencyjna
przekaże swoją władzę prEedatawioietloan
Izby: prezydentowi Kolawwowd i 4 wice
prezydentom. Będą oni kierowali rządem
Bułgarii aż do awołamia Zgromadzenia N a
rodowego, które opracuje projekt nowej
konstytucji.
Korespondenci
zagraniczni
stwierdzają zgodnie, że podczas głosowa
nia ludowego panował spokój i porządek,

SOFIA, 9.9. (Obsł. wł.). Po ogło
szeniu wyników referendum, bułgar

Zmiana rządu na Węgrzech?
PARYŻ, 9.9, (API). W Budapszcie rozeszły się wczoraj pogłoski o za
mierzonej dym'-s r ?xą-du węgierskie
go i o ewemuair.;-: Jiorlliwości zmian,
w obecnej koalicji rządowej. Koła oficjalne dementują te pogłoski. Przy
pomina się również w kołach politycz
—--------- oOo-
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>orj po turecka...
W ybory
MOSKWA, 9.9. (PAP). Agencja
bejmującym około 900 wyborców, do
Ta ss informuje z Ankary o przebić* południa głosowało 26 wyborców. W
gu wyborów do rad prowincjonal Synopie j, innych miejscowościach
nych. Turecka prasa rządowa komu większość przedstawicieli partói de
nikuje, że partia ludowo « republi mokratycznej została aresztowana,
kańska rzekomo otrzymała większość zaś kartki wyborcze, oddane na
jej
w wyborach. Tymczasem przedstawi kandydatów, zostały :
2czone.
ciele partii demokratycznej stwier'dzają, że ludność szeregu okrygów w 1 l * H S a C Z e s k a :
ogóle bojkotowała wybory, W głoso
waniu wzięło udział mniej niż 50
proc. wyborcówGazeta „Watan‘ przytacza fakt, że
«v Ankarze w okręgu wyborczym, o-

nych Budapesztu oświadczenie pre
miera węgierskiego, złożone w Pary
żu, że: „rząd wigierski ooda się do
dymisji, eżeli Konferencja Paryska
zadecyduje zgodnie z propozycją Cze
chosłowacji, że cała ludność Węgier
ze Słowacji ma być deportowana",
-------:

|

w powietrze

rządzenia jest wzmożona dział dtioś? ter
rorystów , którzy zaatakowali linie kole
jowe i wysadzili w powietrze 5 budyn
ków stacyjnych. Na miejsce zamachów
wysłano oddziały brytyjskie 1 sam ocho
dam i pancernym i. Dziś eksplodowało tak
ie w pobliżu Jerozolim y ‘i bomb. Szcze
gółów b ra k , wiadomo jednak, ie nie wy
rządziły one poważniejszych szkód.
LONDYN, 9.9. (PAP). Agencja lloulera
donosi, że bojowcy żydowscy usiłowali
wysadzić w powietrze most kolejowy
pod Haifą.
Również rurociąg naftowy został pod
Haifą w kilku punktach przedziurawio
ny i podpalony.

- Ostrzeżenie

dla państw słowiańskich

rezygnuje
LONDYN, 9.9. (Obsł. wł.). Wielka
Brytania powiadomiła Konferencję
Paryską, iż nae będzie domagać się od
(Włoch odszkodowań wojennych. Piez
potnie Wielka JJrytania określiła sw*fetraty wynikłe z przystąpienia Włoch
'dc wojny po stronie Niemiec na sutae 2 miłiardów funtów.

PARYŻ, 9.9. (API) Komisja Poli
tyczno-Terytorialna dla Włoch wciąż
jeszcze prowadzi dyskusję nad art. 3
projektu traktatu z Włochami, doty
czącym granicy włos ko-jugos łowią ńskiej. Przemawiał delegat jugosło
wiański Bebler na feemat najbardziej
na północ wysuniętego odcinka te j
granicy Canale, żądając granic'/ w;g
linii geograficznej podziału wód,
linia francuska jest linią strategiczną
na korzyść Włoch,

przekażą
w ładzę

Regenci bułgarscy

PARYŻ, 9.9. (PAP). Premier wło
ski de Gasperi wygłosił przemowie*
nie, w którym apelował do krajów
zwycięskich, aby* ograniczyły swe ro
szczenią odszkodowawcze.
Jak wiadomo, Związek Radziecki
ograniczył swe pretensje do kwoty
100 milionów dolarów. Prasa podała
również stanowisko Polski, która do
maga się jedynie symbolicznego ra
czej odszkodowania w wysokości 10
milionów dolarów.

JEROZOLIMA. 0.9. (Obsł. wł.). Według
doniesień itgencji „F rance Pressc" w Pa
lestynie zatrzymano ^zifi Młkcwlffie ko
munikację kolejową. Przyczyną tego *u-

na stole obrad

oOo-

Wielkoduszność
słowiańska

5 stacyj

f ir a itir a
włosko
Hi<§!?-.-#£ jugosłowiański

PRAGA , 9.9, (ObsJ’ wł.), Prasa czeska, omawiając przemówienie Byr
nesa, podfWr«śla jednogłośnie, że warunkiem wstępnym zjednoczenia Nie
miec jest denazifikacja i demilrtaryzacja, która dotąd jeszcze nie nastąpi
ła. Dzienniki podkreślają, że agresja niemiecka zagraża w pierwszym rzę
dzie krajom słowiańskim, sąsiadującym z Niemcami W tym stanie rze
czy konieczne jest dalsze zacieśnienie stosunków
wiańskimi.

między, państwami sło

ska rodzina królewska szykuje się do
opuszczenia kraju. Dziewięcioletni
król Symeon z m atką królową Jo an 
ną mają udać się do Egiptu, gdzie
przebywa ojciec król. Joanny, Em a
nuel’ Siostra króla Svmeona zrzekła
się tykiłu i praw do tronu i zamierza
pozostać w kraju.
—

ooo----------

------------

Nowe strzały,
nowe ofiary
BOMBAJ, 9.9. (Obsł. wł.). W ^Jombaju
miały miejsce sporadyczne starcia w róż
nych dzielnicach miasta. Policja strzelała
kilkakrotnie w tłum.

Co było w c m c a f:
PODSEKRETARZ STANU DR FELIKS
W IDY-WLRSKI pbjął kierownictwo Mini
sterstw a Inforntacji ł Propagandy.
OSTATNI Z GAULEITERÓW PRZB1BY.
WAJĄCYCH DOTYCHCZAS NA WOL
NOŚCI .Toseiph Grohe został aresztowany.
W OSTATNICH CZASACH często zda
rzają. się wypadki pogwałcenia granicy Ju
gosławii przez Greków. Niedawno artyle
ria przeciwlotnicza Jugosławii zestrzeliła
samolot grecki, który wleciał 15 km. w
głą.b kraju.
AGENCJA ŻYDOWSKA Jak również A
rabowie palestyńscy nie wezmą udziału
w Konferencji „okrągłego stołu11 w spra
wie Palestyny.
W REFERENDUM BUŁGARII wzięło
udział 90 proc. osób uprawnionych do gło
sowania, głosując w przeważającej więk
szości za republiką.
ZARĘCZYNY KSIĘŻNICZKI ELŻBIE
TY, starszej córki króla angielskiego, a
księciem greckim Filipem są spodziewana
w kołach zbliżonych do rodziny królew
skiej. Koła dworskie oświadczyły oficjal
nie, że o wspomnianych zaręczynach nic
nie wiedzą.
MINISTER BYRNES jak również pew
ne koła amerykańskie są przeciwne sądze
niu przemysłowców niemieckich uznanych
za zbrodniairzy wojennych. Przypuszczalnie
pozostaje to w zwiąaiku z planem wzno
wienia wymiany handlowej międy Niem
cami i Ameryką zgłoszonym przez naczel
nika Wydziału Gospodarczego amerykań
skich władz okupacyjnych w Niemczech,
gen. Drapera.
PREMIER BAWARII HOKGNER oświadezył w Stuttgarcie: „Jesteśmy wzrtt*
szemi hidzkim tonem mowy mim. B y mesa.
Przemawiał on do n u ale jak awyoięzca
<3o pokonanych, aV* jak przyjadę* do przy
jaciela, który Igttbtt drogę". Ptremierzy
Bawarii, Hesji J Wirtembergii wypowie
dzieli się za granicami Niemiec z roku
1938, a więc są przeciwni jaikimkotwieHĆ
zmianom terytorialnym
HOLANDIA WYSTĄPIŁA 7, tĄO (A>
NIEM uiszczenia przez Włochy n»le*n«lel
reparacyjnycŁ w wya, 46 milionów ciotarów.

W a ra

i s u p e r ia l i t o m

i opiekunom
od granic zachodnich Polski
W uzupełnieniu opublikowanego
przez nas we wczorajszym n-rze „Ga
zety Lubelskiej“ sprawozdania z nie
dzielnej manifestacji w stolicy prze
ciwko opiekunom i obrońcom Nie
miec, podajemy w n-rze dzisiejszym
obszerny opis tej imponującej mani
festacjiWarszawa dala opiekunom i obroń
com Niemiec odpowiedź godną boha
terskiej Stolicy Narodw który pierw
szy stanął do walki z potęgą niemiec
ką, z tą potęgą, którą Byrnes pragnie
obecnie odbudować.
Sala „Romy", któm widziała wiele
tebrań — nie znała jeszcze takiego
napływu łudzi, pragnących dać wy
raz uczuciom, ożywiającym dziś cały
naród polski. Zatłoczone ludźmi są
wszystkie przejścia, schody i kruż
ganki olbrzymiego gmachu. Tysiące
łudzi, którzy nie mogli dostać się do
saii, zapełniły ulice. Robotnicy, pra
cujaca inteligencja, kobiety, młodzież
— lud Warszawy stawił się tak licz
nie jak nigdy dotychczas’ by zaprote
stować przeciw przemówieniu Byr
nes a.
Na wiec przybyli liczni przedstawi
ciele prasy krajowej i zagranicznej.
Wśród publiczności w pierwszym rzę
dzie znajdował się ambasador Fran
cji pan Garreau.
Nad trybuną widnieje olbrzymi na
pis, wyrażający uczucia zebranych,
uczucia całego narodu, uczucia w szy 
stkich ludzi miłujących pokój
„Wara imperialistom i opiekunom
Niemiec od granic zachodnich Pol
ski". Na trybunie wartę Jionorową peł
nią chłopcy i dziewczęta w mundu
rach OMTUR i ZWM.
Na długo jeszcze przed rozpoczę
ciem wiecu sala r-ozbrzmiewa niemil
knącymi okrzykami na 'cześć Polski
Ludowej w granicach na Odrze i Ni
tie, na cześć Wojska Polskiego, na
cześć jedności narodowej. Prócz ze
branych na sali przemówieniom przy
słuchuje się i żyw y udział w manife
stacji bierze dziesięciotysięczny tłum
m eszkańców Stolicy, zgromadzonych
na ul. Nowogrodzkiej. Na manifesta
cję przybyli mieszkańcy najodleglej
szych dzielnic Warszawy. Megafony
radiowe roznoszą słowa rzucane z try
burty. Ludność Warszawy okrzykami
manifestuje przeciw protektorom Nie
rniec. Potężnym echem rozlegają się
wśród ruin Warszawy okrzyki prze
ciw opiekunom i obrońcom niemiec
kich napastników, przeciw podżega
czom wojennym. Śpiew „Roty” pod
chwytują tłumnie zebrani nie tylko

—

R e z o l u c j a

l'czestnicy Wielkiego Zgromadzeniu w duit. 8 wrześniu — mieszkańcy War
szawy — protestują jak najostrzej przeciwko atakom reakcyjnych kół anglosas
kich wymierzonych w granice Polski na Odrze, ISisie Łuiy klej i Bałtyku.
Zebrani protestują przeciwko wystąpieniu p. liyrnesa w Stuttgarcie, w klórym próbuje on poddać w wątpliwość trwałość zachodnich granic Colski i w
ten spo óh podważyć uchwały konferencji poczdamskiej.
Zebrani w imieniu całego narodu polskiego stwierdzają, ic powrót Ziem
Odzyskanych do Macierzy jest aktem sprawiedliwości dziejowej, potwierdzonym
decyzją konferencji poczdamskiej. Naród polski nie podejmie z nikim dyskusji na
temat granic zachodnich, które uważa za ostateczne i nienaruszalne.
Naród polski protestuje przeciwko próbom naruszenia zasad rozbrojenia
Niemiec i żąda pełnego wykonania uchwały konferencji poczdamskiej, głoszącej
i i:
„Military zm i narodowy socjalizm niemiecki będą wyrwane z korzeniami i
sprzymierzeni za wspólnym porozumieniom podejmą obecnie i w przyszłości inne
niezbędne zarządzenia, żeby osiągnąć pewność, że Niemcy już nigdy więcej nie
słaną się groźbą dla swych sąsiadów ani dla pokoju świata".
Zebrani wzywają cały naród, aby zjednoczył się w pracy nad umocnieniem
siły Rzeczypospolitej w walce przeciwko wszystkim zewnętrznym i wewnętrznym
wrogom Polski.
Zebrani w całej rozciągłości akceptują zagraniczną politykę rządu polskiego.
Sojusz polsko-radziecki jako jedna r. podstawowych wytycznych tej polityki stano
wi najlepszą gwarancję utrwalenia ua zawsze naszycli granic na zachodzie i
północy oraz zhiuiowiniu trwałego pokoju w' Ku ropie i Swiecie.

przed gmachem „Romy", ale i w wie
lu innych punktach Stolicy. Po prze
mówieniu ministra Ziem Odzyskanych
ob. Gomułki ( przemówienie ob. wice
premiera podaliśmy obszernie we
wczorajszym n-rze „Gazety Lubel
skiej" ), zabiera glos Sekretarz Gene
ralny C K W PPS ob. Cyrankiewicz,
po czym przemawiają ob. Bieńkowski

F liracin — nowa pcniclllina ?
W laboratoria*
w Norwid* {Nowy
Jork) wyrabiany jest obecnie doskonały
środek leczniczy — Furacin. Znajduje
się on w łuskach owsa, a działa zabój
czo na bakterie. Furacin stosuje się e po
wodzeniem w leczeniu zaiafektowanych
ran i zdołał on uratować już -rielu żoł
nierzy, mających
iddać się amputacji.
Furacin zapobiega infekcjonj skóry*, le
czy gaugreuę, diabetyków, furunkulozę,
infekcje wywołane oparzeniem, oraz za
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Naukowcy

Tajemnice
LONDYN, 9.9. (API) Według don:esień ,.Daily Telegraph", samoloty
brytyjskie dokonały ostatnio z djęó
obszarów arkt*ycznych, które wykaza
ły, że wielkie tereny wokół bieguna
są wolne od lodu Obecnie ma być
zorganizowana wspólna ekspedycja
anglo - norweska, której zadaniem
bidzie zbadanie tego fenomenu,

bija bakterie wywołujące gnicie i bakte
rie tyfusu, streptokoki, zapobiega afry
kańskiej śpiączce i tuberkulorie. Wyna
lazcą Furacinu jest dr Scott.
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Przed „PoIonią“ i siedzibą PSL
Po zakończeniu wiecu protestacyjnego
przeciwko opiekunom i protektorom Nie
miec, znaczna część demonstrantów, ze
branych przed gmachem ,,Romy“ udała

dow ódcy SS-psów O
M Lublinie
•

Prokuratura Specjalnego Sądu Kar
nego w Toruniu prowadzi dochodze
nie przeciwko S t e i n b a c h o w i Ka
rolowi, który od 1942 r. służył w for
macji KGL der Waffen SS w Lubli
nie i brał udział w pacyfikacjach i ajadł) xa g ra n icę
resztowaniach Polaków i Żydów na
KHAKÓW,' SM*. Rektor Krakowskiej A- terenie Lublina i województwa lubel
kademii Górniczej prof. dr Walery Goe^ skiego. Steinbach Karol, jak ustalono,
łel udał się do Szwajcarii, gdzie w cżnii? był w placówce psów śledczych przy
wdział w międzynarodowym kongresie,
„Naturforsehende Gesellschaft" w Zury
chu.

w imieniu KC PPR, ob. Korzycki —
w imieniu Stronnictwa Ludowego, ob.
Arczyński — w imieniu Str. Demokra
tycznego, ob- Domiński — w imieniu
Stronnictwa Pracy oraz ob. Rek — w
imieniu PSL — Nowe Wyzwolenie.
Na zakończenie manifestacji zebra
ni przyjęli w skupieniu i powadze
stanowcze słowa rezolucji.

formacji SS w Lublinie. Wzywa się
wszystkie osoby oraz b. więźriów Maj
danka, którym cokolwiek wiadomym
jest o zbrodniczej działalności Steinbacha o niezwłoczne zgłoszenie się
lub podanie na piśmie do Wydziału
Śledczego Komendy Miasta MO w
Lublinie’ ul. Staszica 3, I Brygada,
gdzie znajdują się również zdjęcia fo
tograficzne Stetnbacha.

-oOo-

Dr Tobiczyk w obozie pP, ^
Głośnym był przed wojną działa
czem turystycznym dr Saysse - Tobi
czyk, który bardzo poważne dochody
ciągnął z osady campingowej w Jadwisinie. Osada ta m'ała wielkie po
wodzenie wśród półświatka warszaw
skiego, ponieważ nie obowiązywały
tam przepisy meldunkowe...
Po wojnie dr Tobiczyk wypłynął
na Wybrzeżu, gdzie prowadził Urząd

W ubiegłą niedzielę stolica Polski od
dala hołd swemu bohaterskiemu prezy
dentowi Stefanowi Sarzyńskiemu, który
po bohaterskiej obronie Warszawy, wy
wieziony na jesieni 1930 r. do obozu w
Dachau, został tum — po l^ilkakrolucj
odmowie na propozycje niemieckie uIworzenia „rządu polskiego" — zamor
dowany przez hitlerowców.
Wśród szeregu udekorowanych gma
chów zwracała uwagę siedziba Zarządu
m. st. Warszawy: pod godłem Warszawy
umieszczono na szkarłatnym tle Krzyż
Grunwaldu i wielki portret Prezydenta
Starzyńskiego. Również w większych skle
pach i zakładach na głównych ulicach
miasta, widniały na wystawach portrety
i fotografie zmarłego męczeńską śmiercią
Prezydenta, przybrane kropą i kwiatami.
We wszystkich miejscach publicznych c
gzekucji, przybranych flagami i kwiata
mi, zaciijgii(;la wartę honorową — obok
palących się zniczy — młodzież. Jedno
cześnie we wszystkich wyznaczonych
punktach wrzała praca nad uporządko
waniem i odgruzowaniem ulic, prowa
dzona przez liczne grupy, również spoza
Warszawy.
Uroczystości rozpoczęły się mszą poło
wą na placu Teatralnym przed zburzo
nym ratuszem — miejscem pracy Prezy
denta, którego nie opuścił on do ostat
nich dni obrony Warszawy. W czasie
inszy oddala honory kompania W. P.
Następnie w Ill-ciej Miejskiej Szkole Za
wodowej odbyła się uroczystość nadenia
tej szkole imienia Prezydenta Starzyń
skiego połączona z odsłonięciem upamięt
niająrej ten fakt tablicy.
W ramach uroczystej akademii w lcutrze Polskim, na której prócz Prezydenta
Tołwińskiego przemawiał m. in. d-ca obrony Warszawy w 1M9 r. gen. Hómmel,'
wiceprezydent KRN ob. Szwalbe zawia
domił o decyzji Prezydium KRN, mocą
której Prezydent Starzyński został ude
korowany pośmiertnie Krzyżem Grunwal
du I-ej klasy — najwyższym odznacze
niem Polski. Ogólne wzruszenie wywo
łał moment przekazania odznaczenia
przez siostrę Prezydenta Starzyńskiego
zgodnie r. jego wolą wyrażoną w te
stamencie — Muzeum Miejskiemu w \Y «r
szu wie.

OHej

Fotografii Dokumentarn^j. Urząd ten
prowadził tak dowcipnie’ że zaintere
sowano się jego cichą dz;ałalnGścią
poza urzędową. Okazało się, że uzy
skiwane po cenach urzędowych ma
teriały fotoifraFnzne i papier - - sprze
dawał na wolny rynek.
Komisja specjalna osadziła go na
półtora roku w obozie pracy przymu
sowej.

się w stronę pobliskiego gmachu hotelu
Polonia, gd»ie mieszczą si apartamenty
ambasadora Stanów Zjednoczonych Ame
ryki Północnej. Demonstranci wznosili o
krzyki przeciwko protektorom i opieku
nom Niemiec i przeciwko światowej reak
cji i imperialistom. Rozległy się również
okrzyki nu cześć narodu amerykańskiego.
Silny kordon milicji obywatelskiej zagro
dził manifestującym dostęp do frontu
gmachu hotelu Polonia.
Następnie ma nifestanci udali się przed
gmach Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Alejach Jerozolimskich 85. Padły okrzyki: „Precz z agentami reakcji", „Mi
kołajczyk do Londynu" ilp. W ciągu kil
ku minut wybito sryby ▼
, dolnych kon
dygnacjach gmachu, zdarto leż tablice
PSL-u i podpalono wyrzucone * parte
rowego lokalu gazety i pisma PSL-owskie. Przybyłe silne oddziały milicji obyMtatelłkiej, zaniknęły do^i^p do gma
chu i rozproszyły tłum.
ł. O T E H I A

l osy do pierwszej klasy już sprzedatc, |
a zamiejscowym wysyła pocztą po wpła
ceniu na PKO nr. 11/436 należności (calv|
los 200, połowa 100, ćwiartka 50 zł.)
K o le k tu r a
Edwina

„W Y C O IłA *

N U kalow ikleg*

l u b l i n . Bernardyńska 28 róg Zamojskiej I
4041
telefon 34-87

K to jest u w a ż a n y Niemieccy jeńcy

K rwHka Milicyjna
Onegdaj dwóch osobników napadło na
dom Tracz Feliksy, zamieszkałej w Zale
siu pow. Lublin. Zrabowali oni parę koni
z uprzężą i wóz.«

Instrukcja Ministra Aprowizacji i
Handlu o zaopatrzeniu kartkowym ustala m. in., że inwalidzi pracy, zależ
nie od stopnia utraty zdolności do
pracy, otrzymają karty I i II katego
rii’
Pod terminem „inwalida pracy" Mi
nisterstwo rozumie osoby, które na
skutek nieszczęśliwego wypadku przy
pracy lub w wyniku choroby zawodo
wej stały się całkowicie lub częścio
wo niezdolne do pracy i z te
go tytułu pobierają rentę wy-

■
Z 5 na 6 boi. 7-miu bandytów doko
nało napadu rabunkifwego na dom soł
tysa wsi Niedzielska, powiat Zamość, ob.
Bujaka Michała. Bandyci zrabowali gar
derobę i obuwie.
L > na 7 bm. został uprowadzony z do
mu ob. Łosia'' Jan, zamieszkały we wsi
Baranówka, powiat Lubartów, przez
iwóch bandytów, którzy następnie za
strzelili go w polu.

Samoloty szukają
LONDYN, 9.9. (API). Grupa znaiyeh archeologów brytyjskich zamie
rza rozpocząć po żniwach poszuki
wania w okolicach Mildenhallu w
hrabstwie Suffolk... skarbu przy po
mocy samolotu. Chodzi tu o zakopane
?a czasów rzymskich we wschodniej
Anglii cenne srebra. Plan jest do‘vchczas trzymany w tajemnicy, wia
domo jedynie, że użyte zostaną spe'■'alnie w tym celu wyposażone sa
moloty, które z niskiego lotu bę
dą szczegółowo badać teren. Podob
no plan ten powstał w 1943 r., gdy
NIE KRZYCZY.
Gość stojący na molo do tonącego:
— Hallof czemu pan tak krzyczy?
— Bo nie umiem pływać!..
— Ja też nie umiem pływać, a nie
' życzę.
WYTŁUMACZYŁ SIĘ.
Do apteki wszedł zdenerwowany
klient i poprosił o arszenik.
— Na co panu trucizna? Czy pan
ma receptę lekarską? — zapytał ap‘?karz.
— Nie, nie mam — odparł klient.
- Ale oto fotografia mojej teściowej.
NASI MILUSIŃSCY.
Do urzędnika w wielkim składzie
^ carowym
podszedł
zapłakany
'opczyk
— Co ci się stało, dziecko? — za">vtał urzędnik ze współczuciem.
— Proszę pana — zapłakało dziec
ko — czy pan nie widział tu jednej
pani bez takiego chłopczyka, jak ja?

padkową. Nic są natomiast uwa
żane za inwalidów te osoby, któ
re pobierają pieniężne świadcze
nia emerytalne tzw, rentę starczą.
Te osoby są emerytami i jako tacy,
w myśl obowiązujących przepisów otrzymują wyłącznie karty zaopatrze
nia II kategoria.
---------OOO----- —

Biwady tożsamości

Dotychczas nie ma żadnego zarzą
dzenia Ministra Administracji Pub
licznej odnośnie dowodów osobistych.
Były wydawane dowody zastępcze,
ale i te zostały wycofane, a na ich
miejsce wydaje się zaświadczenie toż
w West Tow znaleziono wiele cen samości.
nych przedmiotów z okresu rzymskie
Zarząd Mk-j-H w Lublinie do mie
go, dekładnie w miejscu, gdzie, we
dług lokalnej tradycji zakopane mia siąca września wydal 8.371 takich za
świadczeń.
ły być skarby
--------- oOo

rzymskiego skarbu

2 i pół miliona deficytu
ale dlaczego?
W (ia/ecie Lubelskiej" dnia 30 sier
pnia br. podawaliśmy, że gospodarka
Państwowego P ^edsiębiorstwa Trakto
rów' i Maszyn Ro mczych Oddz. w Lub
linie wy Kazała 2 i pół miliona deficytu
w ciągu pół roku. Na podstawie otrzy
manych przez1 nas wyjaśnień okazuje się
jednak, i/, deficyt ten bynajmniej "nie był
wynikiem nadużyć za strony pracowni
ków, nie koniecznością związaną z funk
cjonowaniem tej instytucji. Według obli
czeń zaoranie • ba ziemi traktorami ko
sztuj* 1330 zł. Ceny natomiast pobiera
ne przez Pań tw >we Przedsiębiorstwo
Traktorów i Maszyn Rolniczych były na
stępu p-e: w roku 1945 zaoranie 1 ba zie
mi kosztowało 4t)0 zł, od 1 stycznia 1040
r. do i sierpnia 1940 r.,— 525 zł. Do
piero od 1 sierpnia 1046 r. podniesiono
opłatę do 000 zł Jak widzimy zaoranie
1 lia ziemi dawało od 805 do 050 zł stra
ty. Nic więc dziwnego, że w przeeir^m
pół r:>l' u 1pracy (ow stał deficyt 2 i pół
miliona złotych.
Nasuwa się pytanie dlaezego tak ni
skie <'<ny są pol>iet"ł< za orkę trakto

Tak jak w Paryżiis

hirozumienie jest
Już dawno wyrosłam z krótkich sukie
nek, przestałam bawić się lalkami, a sawet {/losowałam w Referendum, czyli, że
jestem osobą, dorosłą. Mama mówiąc o
mnie, nazywa mnie panną na wydaniu, a
złośliwe sąsiadki nazywają starą panną.
Nie jest to prawdą, bo mam dopiero 26
lat, ale obaAiHam się, że jeszcze trochę —
i one będą miały rację. 1 to się stanie
całkiem nic z 'mojej winy. W szak jęstem
podobno przystojną i obdarzoną wszelkimi
zaletami: mam kartę iywnościom t I~e)
kategorii, kartę odzieżową, mann ciocię w
Ameryce, która co miesiąc przysyła m i
paczkę, wygrałam ostatnio na loterii i w
ogóle jestem „dobrą partią“. Najlepiej
świadczy o tym (co mogą poświadczyć
świadkowie), że w ciągu ostatniego roku
miałam czterech narzeczonych, którzy z
przepisowym bukietem mi się oświadczyli,
n. nawet prosili mamę o moją rękę, a to

i brytyjska pamięć

za inw alidę pracy?

już jest niezbity dowód, że* mieli szczere
chęci. Ba, nawet dwa razy dawaliśmy na
zapowiedzi. Ale M tw ze kończyła się mniej
więcej tak, jak chwilowo je^t w Paryżu,
tzn. porozumienie i szczere chęci były, nie
było natomiast pokoju. A przecież małżeń
stwo to nie narzeczeństioo, i nie może całe
życie spędzić na ławeczce w parku czy cu
kierni; musi mieć mieszkanie, a przynaj
mniej pokój. Mama opowiadała mi, że jak
wychodziła za mąż, od swoich i mego oj
ca rodziców otrzymała w prezencie ślub
nym mieszkanie trzypokojowe z firanka
mi, obrusami, a nawet z kanarkiem w klat
ce. Dziś o podobnym luksusie nie podobna
marzyć. Ale przecież być małżeństwem
bez mieszkania, żeby żona m ieszkała osob
no, a mąż osobno, to nawet nieprzyznooicie. Coby ludzie na to powiedzieli t
Ja mieszkam z mamuśki, dwoma bracisz
kami, którzy chodzą jeszcze do szkoły, i

rami. -Otóż państwo chcąc przyjść z po
mocą niezamożnym rolnikom, nie posia
dającym konia, astaiiło możliwie najniż
szą stawkę za oranie, licząc się z powsta■n.cjm z teso tytułu deficytem.
Opinia, że nie ma kontroli co do zu
życia materiałów pędnych w Państw.
Przedsiębiorstwie Traktorów i M. R. jest
niesłuszna. Kontrola jest przeprowadza
na, czego dowodem może być zwolnie
nie 3 szoferów i pomocników, oraz ma
gazyniera i przekazanie ich spraw właści
wym organom.

Wcieczki niemieckich jeńców wojen
nych z obozów na wyspie brytyjskiej zda
rzają się coraz częściej i zaczynają na
bierać masowego charakteru. Dzieje się
to pomimo olbrzymich, jakby się zdawa
ło, trudności związanych u przebyciem
kanału i dalszą drogą przez terytorium
Francji do Vaterlandu.
Ostatnio mamy znów do zanotowania
szereg tego rodzaju wypadków, które zo
stały jednak przez policję angielską udarenmione. Jeden z nich nie jest pozba
wiony nawet pewnej dozy romantyzmu,
gdyż w grę wchodzi tu uczuciowa nństress angielska. Mianowicie niejaka mrs
Rlake została schwytana już u brzegów
Francji na iaglówce, której drugim pa
sażerem był niemiecki jeniec wojenny,
b. żołnierz niemieckiego korpusu afry
kańskiego marsz. Rommla nazwiskiem
Todt. Romantyczna para ukradła z przy
stani żaglówkę, co do które j jednak'pani
lilake oświadczyła, iż zamierzała odesła'
równowartość w gotówce właścicielowi.
Niestety romantyczna wyprawa zakończy
ła się w więzieniu.
Oprócz powyższego wypadku prasa an
gielska notuje dwa inne. W pierwszym
z nich w ręce policji wpadło 3 Niemców,
którzy kręcili się w jednym z miaste
czek rybackich na wybrzeżu kanału koło
przystani łodzi, w drugim — 2 Niemców
złapana w momencie, gdy w porcie w
Lirerpoo' wsiadali na pokład statku, któ
ry udawał się do Dublina (Irlandia).
Jak widać z powyższego obozy jeńców
niemieckich w Anglii nie tylko nie sq na
leżycie strzeżone lecz uciekający Niem
cy korzystają aawet w wielu wypadkach
z pomocy Anglików, którzy otumanieni
propagandą litości rozsiewaną przez pe
wne, dobrze znane nam koła, zapomnieli
o bitufśe o Wielką Brytanię, zrównaniu
z zdemią p.zcz niemieckie lotnictwo Govemtry i barbarzyńskich nalotach na mia
sta angielskie. Ta krótka pamięć Angli
ków powinna być dla nas jeszejte jed
nym ostrzeżeni ;m
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Suwerenność i... winogrona
PRAGA ,9.9 (PAP). Jak donosi
czeska agencja prasowa, grupa 200
uzbrojonych chłopów austriackich
ze wsi Schrattenberg wtargnęła na
terytorium Czechosłowacji w pobliżu
miejscowości Valtice na Morawie, na
ruszając w ten sposób suwerenność
państwa. Napastnicy zasłaniając się
ogniem karabinów, opanowali znajdu
ciocią, co niedawno z zagranicy przyjecha
ła, w jednym pokoju. Jest u tw s bardzo
ładnie, lx> chłopcy przyciągnęli ze strychu
jakąś starą mapę ścienną, zdjęli ze stołu
ceratę i zrobili taką japońską ścia/nę, któ
ra odgradza ich „pokój" od naszego. Z tej
mapy nawet się uczą. Przyjemne z poży
tecznym! Ale trzeciego takiego pokoju dla
młodej pary, tzn. dla mnie i mego przysz
łego męża w żaden sposób nie da się zro
bić.
Mój pierwszy narzeczony Jasio, student
polonistyki, mieszkał z trzetna kolegami
„na k a w a le r c e M ia ł takie mądre oczy i
był bardzo romantyczny. Cóż, rozeszliśmy
się, bo am ja u niego nie mogłam zamiesz
kać, ani on u mnie. Koledzy jego zgodzili
się wprawdzie na, lato odstąpić nam swój
pokój i zamieszkać w namiocie na podwór
ku, ale zapowiedzieli, że na jesień wrócą.
Nie mogłam się na to zgodzić.
' Drugi narzeczony — Kazio, nie miesz
kał w ogóle nigdzie. Nocował raz u jed
nego znajomego^ raz w drugiego. Dzisiaj
nawet zastanawiam się czy nie zaręczył
się ze mną, sądząc, że mam mieszkanie.
Ale gdy się okazało, że nie będziemy mieli

jącą się po stronie czeskiej winnicę,
skąd zabrali 12 ton winogron. Po jed
nogodzinnej potyczce udało się cze
skiej straży celnej oraz miejscowej
ludności usunąć napastników z po
wrotem na terytorium austriackie.
Czechosłowackie min. spraw za*
zagranicznych złożyło na ręce rządu
austriackiego notę w tej sprawie.
gdzie mieszkać, wyjechał na zachód szu
kać żony z mieszkaniem-.
Trzeci mieszkał mniej więcej jak ja, to
*». z całej, rodziną w jednym 'pokoju. Ten
kochał mnie najbardziej. Pół rik u dzień
w dzień chodziliśmy oboje do Urzędu Mie
szkaniowego i na własną rękę szukaliśm y
mieszkania. Nie znaleźliśmy. Po sześciu
miesiącach mój narzeczony zrezygnował z
małżeństioa i z rozpaczy poszedł do semi
narium duchownego.
Ze Stachem byliśmy szczęśliwi i już w
najbliższym czasie mieliśmy się pobrać.
Mieszkał także z rodziną, lecz w dwóch
pokojach. Mieliśmy dostać jeden pokój.
Przed tygodniem wróciłam z urlopu i...
w obiecanym nam pokoju mieszka siostra
Stacha, która w międzyczasie wyszła za
mąż. Zrobiłam Stachowi awanturę, że nie
pilnował pokoju. Cóż, powiedział, rodzice
orzekli, że mogę jeszcze poczekać, a sio
strę trzeba było wydać za mąż. Roinoryczona natychmiast zerwałam zaręczyny.
Cóż mam teraz robić f Albo iść do kla
sztoru (o He są jeszcze wolne miejsca), al
bo zostać starą paimą, a może najlepiej
tak zrobić jak Kazio — jechać na zachód
i szukać męża z mieszkaniem.
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Podziękowanie

O rt j lubelski

§P

W
.i
madzenia funduszów na odbuin>wę sioilcy, w akcji, którą podjęło całe
społeczeństwo —
uczeatnaczą również
związki i kluby aportowe z Państwowym
Urzędem WF i PW na czele, Przedstawi ciele sportu lubelskiego agroimadzeni w uhiegłym tygodniu na zebraniu, poświęco
nym sprawie akcji Odbudowy Warszawy,
jednogłośni* wyrazili solidarność z poczy
naniami Naczelnych Władz Sportowych.
Po zagajeniu dyrektora Woj. Urz. WF
i PW prof. H. Gerłowskiego, posypały się,
w dyskusji propozycje i plany.
Obok opodatkowania biletów na zawo
dy aportowe (drobne kwoty dopłat umożli
wią publiczności sportowej udział w a!kcji
Odbudowy
Warszawy)
przedstawiciele
związków 1 klubów zadeklarowali organi
zację szeregu imprez sportowych, prze
znaczając całkowity dochód na odbudowę
naszej stolicy:
WKS Luibl&nłanka, KS Garbarnia, KS
MO Partyzant i WKS Szturm gotowe są
rozegrać na ten cel mecze piłkarskie. Moż
liwe, że odibędałe się cawóroiecs o piękny

M a sz y n y

du

przeróbki

puchar Zjednoczenia Przemysłu Skórzane
go w Lublinie i zr.wody o puchar, ufundo
wany przez mjra. Radeckiego, komendanta
Woj. MO dla zwycięskiego zespołu z m e
czu ręprezentacyj piłkarskich DOW J. i
Milicji Obywatelskiej.
Pięściarze KS Garbarni, KS MO Party
zant i KS LSS wezmą udział w rawodach
bokserskich.
Lubelski Klub Motocyklowy podejmuje
.<ńę, po otrzymanej na ten cel boiska Domu
żołnierza, zorganizować pierwsze w Lub
linie zawody motocykfowe, połączone z po
kazami.
x
Okręgowy Zw5ązek Tenisa Stołowego
przeprowadzi turniej a udziałem czołowych,
zawodników Międzj seStotaiego Klubu Spęirtowego i znanych, rakietek lubelskich.
Równie* czysty zysk z m istrzostw lek
koatletycznych Okręgu Lubelskiego, które
odbędą się 29 września; aaadJi fundusze od
budowy stolicy.
Klub Sportowy Lubelskiej Spółdzielni
Spożywców organizuje na ten cel zabawę
sportową.
W szystkie te zgłoszenia świadczą o oby
watelskim stanowisku lubelffldego sportu.

Inn

k u p ię z a r a z

Z hoisk piłkarskich

J . D E M B IŃ S K I
W Łodzi ŁKS pokonał mistrza Rze
szowa KS „Orzeł" (Gorlice) 8:1.
W W ars/ v „Polonia" zwyciężyła
KKS ..Ognisko11 (Siedlce) 5:0.
W Poznaniu ,,Wartn“ odniosła dwu
cyfrowe zwycięstwo nad PKS-em ze Szcze
cina 10:2.
W Krakowie W zawodach pilkarskicH o
mistrzostwo Krakowa „Garbarnia'* wy
brała z „C,racovią“ 1:0, rewanżując się za
porażkę w identycznym slosun’:u. Jcdyu:i bramkę dla „C«rbami“ zdobył' No
wak.

Ooutyń (H or..) T e le f o n 67

s k ry tk a pocztow a 8
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G zytiifcto n a jn o w s z y ju siu n n y
Mr. 10-ly

„ESody i Życia
Praktycznego"
p r /i n ON7. i t:
sen sacji! jesieuauj miiily (jHnsi.ioj.
rudy kosniRlyc/.iił!, hitcik matki i dzie
cka, jadiiiKpis sezom m y, przepis) iih
przetwory zim ow e, model kuehni w
jednoizbowym m ieszkaniu. rcpurluże.

„2e lazo"
U >ruin żela zn e, b la sz a n e i n arzęd zia

t \ \ l\ \ \

lAUflHttUStil

Lublin nl. Vo\va •'! '"*»'<* Bramy l.ruŁim»KI«j Iłl. 2?-H
POLECA: naczynia kuchenne emaliowane
i ocynkowane, wiadra, gwoździe budow
lane i szewskie, patelnie stalowe, łopaty
różne, widły, łańcuchy pełny asortyment,
lemiesze i odkładuie, części płużne odle-,

wywiady, artykuły popularno-nauko
we i t. d. oraz
4409
3 -c ią lis tę
Wielkiego łiouhursu i nagroda
n i, w artości okoln ISU.tlflll zl.

wy kuchenne.okticia budowlane, narzędzia
szewskie, prz\bory rymarskie i inne. 44M

Ostatnie* c h w ile
J d i H b . ui. rozpoczyna się ch^nSrnie l-i*j k! Hny
48

Kolektw“ M O R A J N Ł G O
Lublin. Kraków A le Prwdmlewcic 2*)
darmo.

Lubelscy
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biegacze

n a m istrz o stw a ch P o ls k i
Trzech h&;J*£ekh "jtegaesy*; Kwonsic (KS
LSS). Kusorarek U 1 Michoń <KS MO Par
tyzant) startowało podczas lekkoatletycz
nych mistrzostw PolsM w Krakowie.
N asi blegaczo mieli w Krakowie łriefle
kłopotów. Przede wszystkim organizatorzy
zawodów — Krakowski OCLA zakwestio
nował ich udział w mistrzostwach, twier
dząc, t e nie nadeszły * LuMtaa zgłoszanta.
Pozwolono sobie nawet aa drwiące wąt
pliwości czy LOZLA. w ogóle istnJAJeDopiero zdecydowane poparci*, Jakiego
lubelskim biegaczom ucfczńellli uęcteiowte
warszawscy i śląscy, zapewniło luMiniakam
prawo startu.
Kramek przyszedł trzed w biegm na 3
km. e przeszkodami za Plodą (Slą^k) i
W asilewskim (Włocławek). Oz«ub zwycięz
cy 10:20,6 9ek.; Kmaniek prayazedł 6 sete.
po ślązaku, LubMmlak doskonale przecho
dził przeszkody, był jednak gorzej przygo
towany kondycyjnie 1 u! fagi na finiszu. Stfur
towało 19 biegaczy.
Kuśmirek znalazł się na piątym miejscu
.w. biegu na 1500, m-, uzyskał aa to dobry
czas 4. min. 15 sek., który jeat piątym te 
gorocznymi wynikiem w Polsce.
Zwyciężył Staniszewski (Warszawa) w
czasie 4:09,8, 2) Świni araki (Szczecin), 3)
Widerflkl (Kraków). Uczestników w biegu
było 26.
Trzeci biegacz lubelski Michoń zmuszo
ny był wycofać się z biegu na 10 km. po

przeMeguó/ęcdiu pierwszych 5 km. w oz*
słe poniżej 17 min.
We wszystkich btegiach konkurencja by
ła to. silna. Z fcraeah naszych zawodników
dwócłi zajęło punktowane miejsca.
Dotorze się stało, *e z inicjatywy LOZLA
1 KB MO Partyzant lubldmlacy znaleźli si«
na starcie podczas tak wafcnych zawodów
jak Mtetraostwa' Polski.
Naai biegacze zasługują na więcej opie
ki i luwajji ze stoony władz klubowych,
gdyż dotychczas w kaAdej Imprezie ogól
nopolskiej godnie Lublin reprezentowali.

K siążk i Szkolne
posiada

K sięgarn ia
św. W ojciecha
w

Lublinie
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zn a n i!) *aknśi:i
n a b y r ia
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w s /? x lk ii:li
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la h r y k n :

l> odkładki cynkowe do papiaków do
papy dachowej w każdej ilości.
Zakłady mechaniczne
„PKAC1“ Lublin, ulica Probostwo 7
telefon 15-12
44M
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Trudno

Lubelska publiczność sportowa, która
już niejednokrotnie dam przykłady ofiar
ności na cale sportowo - społeean* (nip.
mecz Sędziowie — Bokserzy, będący zbiór
ką w ceJu umożliwienia naszym lekkoatle
tom wyjazdu do Oslo) niewątpliwie I tym
razem poprze Inicjatywie miejscowych
władz sportowych.

Dowództwo OW 7 składa podzię
kowanie Sędziom LOZPN, LOZB i
LOZLA za współpracę podczas za
wodów strzelecko * sportowych, dzię
kując jednocześnie Lubelskiemu To
warzystwu Przyjaciół Żołnierza za oHarowanie nagród dla zwycięzców w
konkurencjach indywidualnych.

4 Lułiliatp 1. Carbinka m 1 tri. 11-21

Produkuje młocarnic 4-ro i 2-trydowc o napędzie Kieratowym, lęczuym
i paso wviii oraz sieczkarnie typu „Warszawianka" i Bental * gwarancją
5-letnlą. Irabryka produkuje równiet wagi uchylne do 15 k# pocztowe do 220 kg
szalkowe do 5kg, wagi wozowe, wasri kolełowc i automaty do normowania
zastrzyków solai;H de* s?;vroV
Kolnlku, prcyidś I «obiiei produkcji; * i!«lirrgo •ni-uwra,
n Itnplna no pewno ni*™,™? ■ S-rl« le<nli{ (w arm eją.

^

wyflra

100 zł, c a ły — 200 zŁ

UWAGA! /a m i« rjs-;» H \n i wys> ! a s ił; ls i* y pn o tr z y m a n iu *an«i»vii!Bia

PRZKTWdRNI A WYROBÓW

CHEMICZNYCH

„S T A IM G A R D“
p o i e e a « « o J e w y ró b j d o a k o n a ł e j ) a k » * c l

Z e s z y t ¥

p Matą do obuw ia, paaftę do ftodłóg, m ydło do p ran ia
pokost, ia r b y o le jn e itp.

Lublin, Luburtowska !\r Ul — (cl. 40-94

Referat Papierniczy Oddziału „ S P O Ł E M * ,

W
7S

i r __ -

w Lublinie

podafe do wiadomości. *e nadszedł transport
zeszytów różnych lin iatu r i gatunków.
„ S P O Ł E M 11
O diU U ł w Lul»ll«Ue - llcf. P apierniezy
4465

L u b lin . u l. S p ó ł d z i e l c z a 4
Iclefou ‘10-76

M ydło wJ A W A “ i wP L O N “
Doskonałej jakości
L u b e ls k i e j F a b r y k i M y d ła .

Do nabycia w każdym sklepie
LU BL IN , l 'r « r ii u « ł o w a •>
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PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedsiębiorstwo
Państwowe
„Film Polski'* Okręgowy Zarząd
Kin w Lublinie ogłasza przetarg
nieograniczony na wykonanie ro
bót budowlanych przy remonto
waniu budynków kinowych w na
stępujących miejscowościach:
1) Kino „Stylowy" w Zamościu
— remont balkonu kinowego na
200 miejsc.

2) Kino „Wolność" w Tomaszo
wie — położenie dachu nad kabi
ną, dorobienie drzwi do kabiny,
otynkowanie kabiny, oszklenie
drzwi na poczekalni 1 widowni,
zrobienie zapasowego wyjęcia z
balkonu, częściowy remont sufitu
nad sceną.

_ 3) Kino „Bałtyk" w Kraśniku
■— odmalowanie poczekalni; zain
stalowanie 2-©h wentylatorów, po
•weraenie i rozbudowanie poczekał
ni, pokrycie dachu blachą, zabez
pieczenie sufitu.
4) Kino „San" w Nisku .— re
mont garderoby.

0) Kino „Ca%a“ w Łukowie —
remont poczekalni i widowni oraz
wykonanie ławek na 200 miejsc
siedzących.

6) Kino „Zorza" w Chełmie —
remont sali kinowej i balkonu.
7) Kino „Bałtyk" w Lublinie —
remont dachu, częściowy remont
sali kinowej, zainstalowanie wen
tylatorów.

8) Kino „Bałtyk" w Międzyrze
cu — remont sali oraz kabiny.
9) Kino „Winią" w Radzyniu —
rsmout saJi, kabiny oraz odnowie
nie ławek,
‘ Podkładki przetargu nabyć moż
na w Okręgowym Zarządzie Kin
w Lublinie, ul. Peowiaków 6
(przy kinie „Apollo").
Termin składania ofert w zala
kowanych kopertach i dołączonym
■<witean z wpłacenia wadium w wy
soltości 1 proc. zaoferowanej su;.ij — upływa z dniem 16 wrze
śnia 1946 r. o godz. 12-ej.
otwarcie ofert nastąpi w dniu
3 września br. o godz. 13-ej.
Okręgowy Zarząd Kin zastrze
ga sobie prawo unieważnienia prze
'argu, bez podania powodów i obowiąaku ponoszenia jakichkol
wiek odszkodowań oraz swobodne
go wyboru oferenta bez względu
oa sumę oferowaną.
Dyrektor Okr. Zarządu Kin
w Lublinie
4418
(St. Iskierko)
KOMUNIKAT
Dyrekcja Miejskiej Komunikarji Samochodowej podaje do wiaJomońci, i e z dniem 10 bm. w y
puszcza ze swych warsztatów 2 du
że autoibusy, które kursować będą
na liniach śródmiejskich W ten
uposób ilość dużych autobusów
viękfliza się do 3-ch, a w rezwltai..e ilość samochodów kursują
cych po m ieście zostaje powięk
szona do 7.
Każdy z tych dużych autobu
sów będzie obsługiwał jedną z do' ychczasowych linii, a mianowiic: linię Nr fi (Koszary—Dwo
rzec), linię Nr 2 od 14 bm. (Cukiownia—Godebskiego) 1 linię Nr
4 (Dziesiąta—Godebsfldego). Te
trzy autobusy mają za zadanie
przewożerme największej ilości pa
sażerów do zajęć w stronę mia
sta, oraz po zajęciach z m iąsta w
godzinach największego nasilenia
‘rhu ulicznego.
Zgodnie z zapowiedzią zostaje
uruchomiona z tymżo terminem
hnia Nr 3 (Brama Krakowska —
Kalinowszczyzna), na którą prze
znaczono autobus mały, kryty bre
zentemn.

Jeśli chodzi o rozkład, to zo
staje on niezmieniony. Dla trze
ciego autobusu uruchamianego obecnie, na linii N r 4, podajemy
go jak niżej:
Odjazd z ul. Godebskiego w kie
punku Dziesiątej (Zemborzycka)
o 22 min. po każdej godzinie. Od
jazd z Dziesiątej (Zemiborzycka)
w kier. ul. Godebskiego o 51 min.
po godzinie.
Dla linii Nr 3 (Kalin«vszczytzna) obowiązywać będzie następu
jący rozkład:
Odjazd z przyst. Brama Krak.
w kier. Kalinowszczyzny o 20 i
BO min. po każdej godzinie. Od
jazd z Kalinowszczyzny w kier.
Bramy Krak. o 05 i 35 minutach
po każdej godzinie.
Pierwszy kurs na tej linii:
z Bramy Krak. w kier. Kali
nowszczyzny o godiz. 6.50, z Ka
linowszczyzny w kier. Bramy Kira
kowskiej o godz. 7.05.
Ostatni kurs:
z Bramy Krak. w kier. Kali
nowszczyzny o godz. 20.50, z Ka
linowszczyzny w kier. Bramy
Krak. o godz. 21.05.
Do Rzeźni samochód kursować
będzie tylko w dni robocze, raz
na gadzinę, do godz. 16.
Dyrekcja Miejskiej Komunika
cji Samochodowej dbając o regu
larną komunikację w m ieście prze
znaczyła poza wyżej wymieniony
mi autobusami jeszcze jeden, bę
dący w pogotowiu autobus, by na
wypadek zepsucia się jakiegokol
wiek na linii m ógł go na czas naprawy zastąpić, nie powodując
tym przerwy w ruchu.
Poza tym utrzymuje się nadal
2 pomocnicze samochody ciężaro
we, które nie mogąc być dostoso
wane do regularnej komunikacji
pełnić będą rolę pomocniczych w
godzinach największego natężenia
ruchu tj. między 7—9 i od 14—16
na liniach Nr 1 i 4.
Lublin, 9.IX 1946 r.
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Dyrektor: (— ) J. Burek.

OBWIESZCZENIE
Oddział Hipoteczny Sądu Grodz
kiego w Międzyrzecu Podlaskim
obwieszcza, że otwarte zostały po
stępowania spadkowe do nierucho
mości r..U'iskich w Międzyrzecu
Podlaskim po niżej wymienionych
zmarłych:
1. Esterze-Ruchli Sztejn, wła
ścicielce nieruchomości Nr hip.
377,
2. Esterze-Ruchli Sztejnowej,
właścicielce części niemchomośei
Nr hip. 54,
3. Mordku-Pełtychu vel MotluPc łcie Ssstc:jnle, współwłaścicielu
1/4, Surze-Icie Sztejn, współwła
ścicielce 1/8 i Rywce Sztejn,
współwłaścicielce 1/8 części, każde
niepodzielnie, nieruchomości Nr
hip. 272,
4. Janklu Goldmanie, współwła
ścicielu części nieruchomości Nr
hip. 323,
5. Esterze Kałian co do 5/24,
Dawidzie Kaharue co do 5/24 i Abramie Kahanie co do 5/12 czę
ści, niepodzielnych wspóliwłaścicie
lach nieruchomości Nr hp. 209,
6. Abramie-Herszu Helfanbejnie vel Eifenbajnie, współwłaści
cielu 8/48 niepodzielnych części
nieruchomości Nr hip. 130,
7. Mordku-Michelu Wiszni 1
Lei Wis aria współwłaścicielach
nieruchomości Nr hip. 363,
8. Samuiu Bidermanie, współ
właścicielu niepodzielnej połowy
nierucho.ucści Nr hip. 19,
9. Matysie* Dawidzie i Surze
małżonkach Węgierek, współwłaśc ciekach nieruchomości Nr hip.
329.
Termin zaniknięcia powyższych
postępowań spadkowych wyzna
czony został na dzień 20 marca

1947 roku. W terminie tym oso
by zainteresowane, osobiście lub
przez pełnomocników, w tutejszej
kancelarii hipotecznej winny zgło
sić sw e prawa, pod skutkami prekluzji.
* —
Sędzia Grodzki
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(— ) A. Szaciłowski
OBWIESZCZENIE
Oddział Hipoteczny Sądu Grodz
kiego w Międzyrzecu Podlaskim
obwieszcza, że otwarte zostały po
stępowania spadkowe do nierucho
mości miejskich w Międzyrzecu
Podlaskim po niżej wymienionych
lamarłych:
1. Beniaminie Mintzu (Mincu),
właścicielu nieruchomości Nr hip.
13,
2. Chai-Fejdze Goldman, wła
ścicielce nieruchomości Nr hip.
178,
3. Beniaminie-Borueihu Cytrynie
właścicielu nieruchomości Nr hip.
189,
4. Szymsze Wajaglusie, właści
cielu nieruchomości Nr hip. 328,
5. Adeli z Puszkarskieh Kulfonowskiej,
właścicielce
portowy
działki ziemi pod nazwą „Czwarcizna" w poiu „Starem za cmen
tarzem" Nr hip. 207,
6. Szmulu Brombergu, Perli
Bromiberg i Achsie B romb erg',
współwłaścicielach 12/48 niepodzdel
nych części, Rywce Frydman,
współwłaścicielce 11/48, Pesi Bia
łostockiej, współwłaścicielce 11/48,
Abramie Brombergu, współwłaści
cielu 6/48 i Oszyi Herszu Brombergu, współwłaścicielu 8/48, każ
de w niepodzielnych częściach nieuchoraości Nr hip. 117,
7. Giszy vęl Gisi Perkielwald,
właścicielce 1/8 niepodzielno^ czę
ści Nr hip. 33,
8. Współwłaścicielach: AjzykuHerszu Szyldzie co do 1/8, Eli
Szyldzie co do 1/8, Icku-Michelu
Szyldzie co do 3/16, Pesi z Szyl
dów Perkielwald co do 1/16, Surze-Libie Tugender co do 1/8, Lei
Dwosz co do 1/8, w niepodziel
nych częściach każde, nieruchomo
ści Nr hip. 211,
9. Wolfie Wiszni vel Wiśni,
Właścicielu nieruchomości Nr hip.
147,
10. Moszku Migdale, właścicielu
nieruchomości Nr hip. 49,
11. Moszkv. i Bejli małżonkach
Jawerbaum,
współwłaścicielach
29/30 “niepodzielnych części nieru
chomości Nr hip. 26,
12. Moszku i Bejli małżonkach
Jawerbaum,
współwłaścicielach
części placu Nr hip. 49,
13. Pelcie z Blumenkopfów Szapiro i Lei z Blumenkopfów Reznik, współwłaścicielkach niepo
dzielnej połowy nieruchomości Nr
hip. 148,
14. Szlomie Bojgenman i Chawie Bojgenman, współwłaścicie
lach zachodniej połowy i Icku Lu
ster i Pesi-Rejzli Luster, współ
właścicielach drugiej połowy nie
ruchomości Nr hip, 367.
Termin zamknięcia powyższych
postępowań spadkowych wyzna
czony został na dzień 30 marca
1947 roku. W terminie tym oso
by zainteresowane, osobiście lub
przez pełnomocników, w tutejszej
kancelarii hipotecznej winny zgło
sić swe prawa, pod skutkami prekluzji.
Sędzia Grodzki
4476
(— ) A. Szaciłowski.

JEDNOROCZNY KURS Przyspo
sobienia Budowlanego w Lublinie
przyjmuje w terminie do końca
września br. zapisy uczniów. In
formacji udziela i zapisy przyj
muje Szkoła Budownictwa w Lu
binie, AL Długosza 2, w godzi
nach od 9 do 13-ej. P.o. Kierow
nika Kursu inż. Konrad Jankow
ski.
4268
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KONCESJA Kuratorium. Kursy
języków obcych ob. Jadwigi PrusNapiórkowskiej, Zamojska 12 m.
17a, Lublin. Polski, rosyjski, an
gielski, I, n , H I kurs niemiecki,
łacina, francuski. Zapisy 4—6.
4457

DO SPP-3EDANIA makulatura
gazetowa i biała. Wiadomość: Cen
■wda Zbyta Przemysłu Papierni
czego Lublin, Zamojska 20. 4454

NIERUCHOMOŚCI, całe posesjo i
części, wolne lokale — przekup
nie poleca ,,ł3EPECHA“ Szopena
KURSY
BUCHALTER YJNE 26, telefon 11-09.
'4472
Związku Księgowych dla począt
kujących i zaawansowanych. Za WAPNO kieleckie, wagonowo,
pisy ul. Narutowicza 33 w godzi terrakotę, d.ichówkę-^elcówkę i
nach 17—19.
4460 karpiówkę, vapę, klepkę posadz
kową poleca Zygmunt ZmorzyriI* KACA
ski, Warszawa Solec 38.
4431
POTRZEBNA
wychowa wezyra
przedszkola. Zgłasaa-5 ■Hii do gor
dżiny 14. Rynek 12 - - S.
4426 UNIEWAŻNIAM skradzione do
DELEGATURA ,(Czytelnika" po kumenty: kdrlę rejestracyjną w y 
szukuje rutynowanej . m aszynistki daną (przez RKU Lublin i dowód
od I.X 1946 r. ’ Zgłaszać się do osobisty i;a nazwisko Mrugała
4462
Administracji, 2-go 'JSiaja 4. 4427 Edward.
6LUSARZ samochodowy, sam o UNIEWAŻNIAM zracowanc do
dzielny, potrzebny. Lublin, żm i kumenty: kartę rozpoznawczą wy
daną przez Zarząd gminy Mila
gród 6, dobre wynagrodzenie.
4384 nów pow. Radzyń, zaświadczeni?
o zwolnieniu od shiżiby wojskowej
PRYWATNA FABRYKA okuć wydane przez RKU Siedlce na na?
budowlanych przyjmie natych wisko Kuć Józef, oraz kartę roz
m iast 1 zdolnego ma jstra mecha poznawczą wydaną przez Zarząd
nika, 1 sznyciarza, 2 ślusarzy sp e gminy Wohyń pow. Radzyń, n i
cjalistów narzędziowców, przied>- nazwisko Kuć Zofii.
4451
stawicieli dla sprzedaży na okrę
gi Poznań, Lublin, Gdańsk, Biały UNIEWAŻNIAM skradzione do
stok, Bydgoszcz. Pierwszeństwo kumenty wojskowe: książkę nr
mają fachowcy z kaucją gotów  496S51, wydaną przez 8 p. pie
kową lub gwarancją bankową. O- choty, zaświadczenie zameldowa
ferty z podaniem kwalifikacji i nia oraz charakterystykę na n vz
warunków kierować: Wrocław, wisko Huchrowskiego Stanisława,
skrytka pocztowa N r 5.
4473 zamieszkałego Lublin, Narutowi
cza 14 — }.
4455
POTPJ3EBNY Ł»raz tkacz <jka).
legitym ację
Zgłoszenia osobiste Lublin, Lubar UNIEWAŻNIAM
towska 35 — 6.
4466 „Bratniej Pomocy" KUL na naz
wisko Saituredny Kurowskiej. 4456^
POTRZEBNA dobra kucharka re
stauracyjna natychmiast. Warun UNIEWAŻNIAM skradzioną 4.V1I
ki do omówienia. Wiadomość: ul. br. kartę rejestracyjną RKU Kra
Nowa 13, restauracja „Bagatela". śnik, kartę ewakuacyjną PUR o1471 raz legitym ację służbową OUL —
PRZYJMĘ dziewczynę do dziec Lublin na naziwisko Romknowski
ka, dobre warunki. Noworyfona 2 Zbigniew, Biłgoraj, 3-go Maja 13.
4464
— 15.
4461
POTPjZEBNA pracownica domo UNIEWAŻNIAM zagubione za
wa. Krak. Przedm. 6 m. 7. 4452 świadczenie rejestracyjne wydane
przez RKU Zamość na nazwisko
Skubikowskl Józef, rocznik 23.X
I.i: kAKSK I K
1912, zam ieszkały kol. Tarńogóre
LEKARZ dentysta Aleksander gm. Tam ogóre pow. Krasnystaw.
4433
Rcmm, W yszyńskiego 10. Praco
wnia zębów sztucznych.
4071
UNIEWAŻNIAM zagubioną kenftkartę wydaną przez Zarząd gm i
ny Konopnica na nazwisko Smy!
Marianny, zam iejekałej Rury .Te
SAMOTr.B małżeństwo postukuje rn -cZue 29.
'
440?
pokoje umeblowanego. Zgłoszenia
telefon 37-29 lub Redakcja „HW“.
4406 UNIEWAŻNIAM kennjiartę wy
daną przez Za/rząd gminy Pisz
czac oraa kartę rejestracyjną wy
daną przez Zarząd gminy PiszMZ- R?6'CHOM.OeCI, sprzedaz, po- na nazwisko Sobolewski Włady
jttiai-y' piany, biuro Mierniczego sław, zamieszkały w ieś Zachorów
Przysięgłego Bogdana Białkow gm. Piszczac pow. Biała Podla
4470
skiego. Lublin, Sądowa 4.
3588 ska.
DOMY, place sprzedaje koncesjo
nowane przedwojenne biuro „Wy
goda" Michałowskiego, Bemairdyń
łca 38, tel. 34-87.
1217 AKADEMIA HANDLOWA W PO
ZNANIU. Absolwenci Akademii
ŁAZIENKOWY piecyk gazowy Handlowej, którzy uzyskali dy
pierwszorzędny do sprzedania. Al. plom w latach 1926— 1946, prosze
Piłsudskiego 8 rh. 7, godz. 3—4. ni są w celach rejestracji i zrekonstrupwania zniszczonych akt o
J423 nadesłanie
do Sekretariatu Akade
PLACE, domy sprzedaje Biuro mii Handlowej następujących da
Pogodzińskiego, Lublin, Krakow nych: 1) imię i nazwisko, 2) data
skie Przedm. 59 ul. 5.
4446 i miejsce urodzenia, 3) numer i
data wydania dyplomu, 4) zajmo
FABRYKA Cukrów i Czekolady wane obecnie stanowisko, 5) dokładr.y adres.
4471
„Delicja" Łódź, Żeromskiego 31,
poleca cukierki, karmelki i cze
PODZIĘKOWANIA
kolady w dużym wyborze. Wy
syłam y za zaliczeniem. Cennik na
żądanie.
4302 PANI Irenie Trzasków skiej-Za wadzkiej dziękuję za podanie dro
INŻYNIER poszukuje solidnego gą intuicji wskazówek, dzięki któwspólnika z gotówką celem zało rynj. odnalazłem syna, Wedy utra
żenia przedsiębiorstwa budowlane ciłem wszelką nadzieję. Jan Wę4467
go. A d.ee w Administracji. 4459 ciech.
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