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Płatnicy, którzy wpłacą całą
przypadającą Daninę do 31.XlI.
1946 r., korzystają i bonifikaty w
wysokości 25 proc. wymiaru. Pra
gnący zatem korzystać z tej ulgi
plartmicy nie powinni czelcać na
wezwanie Komisji Obywatelskich,
lecz śpieszyć się z uiszczeniem D a
niny najdalej do dnia 31.XII. 1946
roku. Taki płatnik — nie tylko
korzysta z 25 proc. bonifikaty,
lecz nadto nie może być wobec nie
go przez Komisję Obywatelską
zastosowana podwyżka.
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S i a r n a c k i Franciszek
(Lublin, Zamojska 45, Sprze
daż Desek) jako pierwszy
w woj. lubelskim wywiązał
się z obowiązku obywatel
skiego, w płacając w dniu
wczorajszym 45.000 zł
r.a Darin^.

stów, 95 socjalistów, 250 członków
PARYŻ. 25.11. (BBC) Wczorajsze
Wyniki wyborów
MRP, 34 radykałów oraz 59 członków
wybory we Francji potwierdziły do
innych
partii.
elektorów
tychczasowe tendencje polityczne, ja
kie się zaznaczyły 2 tygodnie temu,
O godz. 22 obliczono 868.338 gło
w rezultacie głosowania do Izby N iż śnie 80 tysięcy członków Kolegium sów, z których komuniści otrzymali
szej parlamentu. Oficjalne wyniki wy Elektorów, którzy wybrać m ają te 305.755 (35,21 proc), M RP 235.605
borów obejmujące dar.e z Francji eu raz 2/3 z ogólnej ilości 315 posłów (27,13 proc.), listy wspólne, M .R.P.
ropejskiej za wyjątkiem Korsyki, do Rady Republiki. Pozostała część i radykałów 2.407 (0,27 proc)., socja
wskazują na zwycięstwo komunistów, posłów wybrana zostanie przez Iz  liści 119.918 (13,81 proc.), listy współ
którzy — według dotychczasowych bę Niższą oraz wyborców z zamor ne socjalistów i radykałów 5.027
(0,57 proc.), radykali 37.912_ (4,36
danych otrzymali 29 proc, głosów. Na skich posiadłości Francji.
*
•
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proc.), PRL 117.603 (13,54 prcc.),
drugim miejscu stoją: postępowi ka
PARYŻ. 25.11. PAP. Na podstawie listy wspólne PRL i M RP 3.394
tolicy (MPR) z 26 proc. głosów. Na
trzecim socjaliści, na których listy głosów obliczonych o godz. 21.45 o- (0,39 proc.), Inne partie otrzymały
padłe — jak dotychczas — 16,7 proc. kazało się, że wybrano 322 komuni resztę głosów.
-------- oOo-------ogólnej ilości głosów.
Zgodnie z nową konstytucją francu
ską, w głosowaniu powszechnym wy
biera kolegium elektorów, które z kcNOWY JORK, 25.11. PAP. Na soboł- dalsze omawianie spraw y o g ran icze n ia
lei wybiera posłów do wyższej izby nim posiedzeniu Rady Ministrów spraw prawa veta i przekazać zag ad n ie nie Ge
parlamentu, fc. zw. Rady R epubliki.! zagranicznych postanowiono po 2 i pół neralnemu Zgromadzeniu ONZ.
Wczorajsze wybory dotyczyły wła- godzinnej bezowocnej dyskusji zaprzestać
Przewodniczący ob'rad, m in iste r Moło-

lalo paragrafy, lecz zmiana atmosfer?

tow, zaproponował, aby Rada M in istrów
opracowała projekt rezolucji, dom agajncej się, by Generalne Zgromadzenie ONZ
FRANKFURT, 25.11. API. Wśród przestępców wojennych, któriy eostali wy •twierdziło, że: 1) uważa wszelkie rew izje
dani Połs«» przez amerykańskie władze okupacyjne, znajdują *ię: sxef policji statutu xa niewskazane i 2) odrzuca
w Gdańsku, gen. Walter tod Stein, b. szef policji w Lodzi, gen. Kuck i b. ko wszelkie propozycje, zmierzające do •mendant Oświęnimia Liebiea Jcnschle. Wśród przestępców znajduje się równie! graniczenia prawa veta.
w Meksyku
Minister Mołotow stwierdził, że *pra6 kobiet, które torturowały więźniów w obozach koncentracyjnych, b. naczelnik
N O W Y JO R K . 25.11. M inister RzyjnwAdepartamewtu „spraw wewnętrznych" niemieckiej administracji w Polsce, dr Sic- wa stosowania veta powinna być rozwią
alti z m ałżonką oraz gen. Karwi Św ier
vert, naczelnik Wydziału Ekonomicznego, dr Brandt i wre&zcie dr Klcindic, oskar zana nie przer zwiększenie paragrafów
czewski! udadzą się na zaproszenie rząó.i
proceduralnych, lecz przez zmianę atmo
żony o mordowanie dutliownych protes tanckich w Polsce.
meksykańskie®® tło M eksyku, aby w zl^ć
sfery, w której pracuje Rada Bezpieczeń
udział w uiocaystoSd profcaraarta wtaalzy
stwa.
nowemu preEydenćowu AJecn&inowtL.
AZo
• ---- oOo----

Kogo wydano polskim władzom?

Min. Rzymowski
i gen. Świerczewski

m an został w ybrany prezydentem M ek
syku podczas ostatnich wyborów, w Bpou
r.ł>., JaJko kandydat fromtu p a rtii postępo
wych.

Delegaci socjalisty Bevina

50 tys. zł na Daniną

sprzeciwiają się...

NOWY JORK, 25.11. Komisja Społecz
no - Humanitarna i Ekonomiczno - Finan
sowa ONZ pod przewodnictwem delegata
amerykańskiej
WASZYNGTON. 25. 11. Dap&rtaimat polskiego, ambasadora Langego obrado
Staniu podał do wiadometei, że Uomsiuł ge wały nad wnioskiem Światowej Federa
neralny Stanów Zjednoczonych w Jero cji Związków Zawodowych, która doma
zolimie, Piirakertian, acetal mianowany po ga się prawa składania wniosków do Raidy Gospodarczo - Społecznej. Prośba
słem amerykańskim w Libanie
Dotychczasowy poseł Stanów Zjedno^zo Światowej Federacji Związków Zawodonych Libanie,
Wadewonith, został m ia wych została poparta przer delegatów
nowany am basadorem w Bagdadzie.
Związku Radzieckiego, Francji, Jugosła-

Zmiany w dyplomacji

USA wyrażają ubolewanie
W A SZY N G T O N . 15.11. Pełniący
oboiią z jk i sekretarza stanu Ackcrsaon perfcł
&o wiadom ości, Iż snet prototeulu Dapr..rtamembu
Stanu
odwdeńaił radzieckiego
charge d‘affa&res Oi-i«ciicwa I w yraził mu
w im ieniu rządiu Stanów Ątednocawny^h
ubolewanie z powodu zbrojnego napadu na
delegata. uilcraińsSuego Stadnika. P o licja No
wego Jcirku otrzym ała polecenie przepro
w adzenia dochodzenia w tej sprawie.

Zginęli niorąc Polsce pomoc.
Tragiczna śmierć młodej dziew
czyny.
1 00.000 złotych ne. Daninę Naroclrvą.

.

eksport węgla

Sprawa zamachu

N. JO R K . 25.11. BBC. W ładze ana delegatów ukraińskich
merykaiislcie ogłosiły wczoraj oficjal
nie o wstrzymaniu eksportu węgla z
NOWY JORK, 25.11. API. W związku madzenie ONZ, Stadnika i W ojnę — ml
powodu strajku górników. W ubie
głym miesiącu St. Zjednoczone wy z napadem, dokonanym w Nowym Jor nister Manuilski wystosował list do ame
słały blisko 1.300.00 ton węgla za ku przez nieznanych sprawców na dwóch rykańskiego min. spraw zagranicznych
członków delegacji ukraińskiej na Zgro- Bymesa, w którym stwierdził, że 'iagranicę.
oOo------

Światowa armia żydowska

Dz i ś
SS Ausbildungslager
niki",

USA wstrzymują

wił i Norwegii przy sprzeciwie Wielkiej
Brytanij ł dominiów.
Delegat Polski, wiceminister handlu za
n ie za le żn ie od w y m ia ru
granicznego, dr Grosfeld zwrócił uwagę w
Centralne
Zjednoczenie
S p ółd zie ln i
swoim oświadczeniu, że Światowa Fede
racja powstała z ducha solidarności mię Przemysłowych R. P. wpłaciło kw otę 50
dzynarodowej i stanowi bardzo poważną tys. zł. na Daninę Narodową, n ie za le żn ie
siłę. Powstała ona na długo przed pierw od sumy, jaką wpłaci zgodnie t w y m ia 
szą wojną światową i nie wolno zapomi rem, dokonanym przez czynnik obywa
nać, iż późniejsze organizacje międzyna telski.
Jednocześnie Centrala Z jedn oczen ia
rodowe, m. in. ONZ, wyrosły na doświad
czeniach Światowej Federacji Związków wzywa wszystkie centralne in s ty tu c je
Zawodowych. Dlatego też obowiązkiem spółdzielcze i wsrystkie s p ó łd zie ln ie do
członków ONZ jest dopuszczenie Federa niezwłocznego dokonywania dobrowolcji do współpracy i pomocy w walc o [nych wpłat w miarę swych możliwości
finansowych.
pokój światowy.
~oOo

Traw

V

LONDYN, 2a.ll. API. Z Jerozolimy do
noszą, żc podziemna organizacja terrory
styczna w Palestynie Irgum Zwei Neurni
zażądała stworzenia światowej armii ży
dowskiej. W audycji tajnej radiostacji
„Głos walczącego Syjonu" rzecznik orga
nizacji zwrócił się z apelem do delega
tów na światowy Kongres Syjonistyczny,
który rozpocznie się 9 grudnia, by stwo
rzyli żydowskie Zgromadzenie Narodowe,

rząd żydowski 1 światowy fundusr armii
żydowskiej. Nadto rzecznik wezwał do
zrzucenia jarzma brytyjskiego w Palesty
nie. „Przyjęcie przez delegatów na Kon
gres propozycji podziału Palestyny — oświadozył rzeernik — będzie oznaczało
kapitulację, na którą nie zgodzi się nigdy
naród żydowski, ani żydowska młodzież.
Jeżeli przyjmiecie te propozycje, opuści
my was".

pad był wykonany t premedytacją na ty
cle dwóch delegatów Zgromadzenia Ge
neralnego ONZ i zażądał od władz ume
rykańsldch pozwania sprawców przed
sąd. Manuilski uznał twierdzenie policji
nowojorskiej, jakoby napad został ‘doko
nany w celu grabieży sklepu żywnością
wego, gdnie znajdowali się obaj delegaci,
la niewytrzymujące krytyki, gdyż w trak
cie napadu sklep nie został ograbiony, a
sprawcy musieli wiedzieć o tym, że dele
gaci ukraińscy właśnie w tym sklepie
mieli zwyczaj czynić swe zakupy
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Słan wyjątkowy
w Słanie New Jork

Aresztowanie Lewisa

NOW Y JO R K . 25.11. A P I Zastęp
ca gubernatora Stanu N. Jork Joe
Hanley ogłosił stan wyjątkowy w ca
łym stanie N. Jork. Posunięcie to po
zostaje w związku z apelem rządu
grozę sytuacji, domagają się zwoła stosowania jak najostrzejszych środ
nia konferencji czynników zaintereso ków obrony gospodarczej dla prze
wanych dla znalezienia wspólnego roz ciwdziałania strajkowi węglowemu.
-----<>Oo--wiązania*
--- ooo--

spow oduje strajk 15 m il. robotników
ha Brak prądu. KonmuiE&ofa kolejo
wa ograniczyła obsługę pasażerów i
zredukowała cześć swego personelu.
Opinia pabliam a skłania rięs do po
tępienia rkanowieka rządu i uważa, że
administracja Trumaaa nie zdolna
jest do pokonania trudności, Truman. pracz swą greebę aresztowania
Lewisa postąpił b. asepsychologiczMorderstwo
nie, gdyż w ten sposób rzuoił w jego
w Jerozolim ie
objęcia związki nawedowe, które do
LOęfDYN. S5.ll. Jak tonort agencja
tychczas z nim rywalizowały, Lewis
Routera z Jaraaołimy, ozloTusk jednej ■
ma stanąć dziś przed Sądem Federa
na;b»rdaioj poważanyoh rocłzin arabskich
cyjnym w Waezyagteate. W rwiązku
w Palaatycie, FawaA HuoMoćod soatał »
z tym wielu przypuseoea, że jeżeli Le
mordowany pnaz rwieanBmydł oprawców.
wis zostanie skazany, może wybuch
Preyputstraają, ia HiuaaaŁni zoatał eamarnąć strajk powszechny, w którym
(towany przez n&cjoaailfetórw arabskich aa
wzięłoby udział 15 m ilj. robotników.
poćnatnieaanie w sprzedaży sterał Żydom.
Eksperci rządowi, którzy wyczuwają
-eoe

NOW Y JO R K . 25.tr. API. W związ
ku z trwającym ca dal strajkiem. 400
tys. górtików zapasy, węgla są na
wyczerpaniu i starczą naj wyżef na
6—8 t>ytfodai. Spodziewane jest wpro
wadzenie zaciemnienia ze względu

800 ty s. robotników

p o ch o d z e n ia p o lsk ie g o w CIO

NOWY JORK, 25.11. PAP. Na walnym eep#zesrednieeąey tef* ewiązku Thomas,
tebraniu Kangresu związków przemysło należący do lewego skrzydła kongresu
wych (CIO) w Atlantic City, Philip Mur- zrwiąaków prceaaysłewysfc. Jak wiadomo,
ray został ponownie wybrany prezesom do k r a f m u zwiąaków przemysłowych as
d o . Wiceprezesami CIO wybrani zostali leiy p rztu lo • milionów robotników,
przewadnioeący związku pracowników wśród których n a jd u je się 800 tysięcy
przemysłu samochodowego Ruther t wi- praeewników pechodsenia polskiego.
-«0<>

Żądania ludności Triestu
BELGRAD, J5 .ll. PAP. Jak donosi aęrncja Tanjug, mieszkańcy Triestu zadaty dowali twrócić się do Rady Ministrów
spraw zagraniesmycti j przedłożyć rezolu
cję stwierdzającą pogląd miaecfca&cdw
■a przyscJy statut wolnego terytorhzm.
Rezolucja domagać się będzie zagwaran
towani* jsraw ludności 1 welnołci demokra'ycenych, które masrą być rów nei
■znana pnea jabeenatern.
Wolne teryloriam Triest powinno być
gospodareeo psłąoaone a — pis—etn i po-

siadać anię eehtą a Jugosławią. Próos te
go ladnaść Triestu domaga się prawa do
wy barn suwerennego Zgromadzenia Na
rodowego i wyaofania wscy&tkich wojsk
aki*t»ojrjnyah.

Zerwać z gen. Franco

Dania bez węgia

Wybory samorządowe

KOPENHAGA. 25. 11. A PI. Duń
ski minister gospodarki podał do wia
w e Włoszech
domości, że należy się liczyć z ogra
RZY1Ł 25.1L W niedzielę odbyty
wybory eamocządoiwe w 83 oteręgacih i 15 niczeniem dostawy gazu ze względu
na wstrzymanie wysyłki węgla ze Sta
miastach powiatowych we Włoszech. Wazę
nów Zjednoczonych do Danii. Należy
dzle panowaJ zjupełny spofleój, lieca absty również oczekiwać ograniczenia prą
nencja wyboraz* była baatóao wysoka.
du i komunikaoji kolejowej.
-oOo-

Odnalazła się druga zona Wilhelma II
BERLIN. 25.11. A PI. B. cesarzowa
niemiecka HermŁnia, druga żona W il
helma II, której miejsce pobytu nie
było znane od chwili wkroczenia
wojsk radzieckich do Niemiec, zosta

ła odnaleziona we Frankfurcie nad
Odrą, gdzie ukrywała się. Prośba jej,
by zezwolono jej zamieszkać w po
siadłości, należnej do rodziny Hohen
zollern w Berlinie, została odrzuca

oOo
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Skazanie francuskich hitlerowców
PARYŻ, 25.11. PAP. Są4 okręgowy w
Paryżu wydał wyrok w sprawie przeciw
ko wydawcy 1 redaktorom współpracują
cego ■ Niemcami tygodnika „Je Suis Partout". Cousteau, który był osobistym
przyjacielem ambasadora niemieckiego
przy rządzie Vichy — Abetra, został ska
zany na karę śmierci, konfiskatę m ająt
ku i utratę praw obywatelskich, jak rów
nie! redaktor Rebatet, który w ksiąice
swojej „Pozostałości" atakował III Re
publikę, sojuszników. Żydów i. komuni
stów. Wydawca Jeantet, który przez S
lata byt redaktorem pisma „Petit Parlsien“ 1 przed wojną w-półpracowal w pi-

śmie monarchistyczno - faazystowskim
„Action Francaise" został skazany na delywetnie oięikie roboty.

S trzafy w K a irz e
LONDYN, 25.11. Jak donosi agencja
Reutera, w niedzielę w Kairze studenci
podpalili 2 tramwaje w pobliżu instytucji
brytyjskich. Pochód, złołony z około 200
studentów, obrzucił kamieniami za-werwa
ną policję. Oddział policji oddał kilka
strzałów, raniąc cięłko 4 studentów. W ła
dze starają się opanować sytuację, 4cią
gając po*iłki wojskowe.

Zginęli niosąc Polsce pomoc

NOWY JORK, 35.11. PAP. Organizacja
przyjaciół republiki hiszpańskiej i zwią
W dniu 5 sierpnia br., lecąc do Polski Wzmurowanej w ścianę frontową gmacha
zek wydawnisty ezakepissna „The Na- z ładunkiem penicyliny, od dostarczenia Okręgowego Szpitala Wojskowego. Na ta
tioa" wt stosowali nsraarandmn do Ge której zależało może życie wielu chorych blicy wyryte są nazwiska h lotników
neralnego Zgromadzenia ONZ, w którym w szpitalach, zginęło w katastrofie lotni kanadyjskich: mjr. Alfred E. Webstez
dosaagają się, .by wszystkie paAstwa, n t czej pod Halle w Niemczech 5 lotników DFO z Vanoouter (bryt. Kolumbia), kpt.
leżące do ONZ, aerwały stosunki z rzą kanadyjskich. Samolot, który miał wylą Donald F. Caldwell z Asplund (prow. Al
dem gen. Franoo i s n u ły republikański dować na lotnisku warszawskim, nie do berta). kpt. Norbert D. Roche z Derwai
AMERYKANIE MÓWIĄ O TYM, te rząd hiszpański.
leciał do miejsca przeznaczenia. Ludność (pow. Quebeck). kpt. Edward P. Herling
fen. Eisenhower zamierza poświęcić się
z Caldary (prow. Alberta), sierż. Edw.n
Memorandum stwierdza, it aiektóre Stolicy nie zapomniała jednak o bohater
karierze politycznej i w przyszłych wy
E. Philips z Montrealu (prow. Quebeck).
skich
synach
dalekiej
Kanady,
którzy
rgi
borach w roku 1948 kandydować na sta państwa, wchodzące w skład Organizacji nęli, niosąc Polsce pomoc.
W uroczystościach wzięli udział przed
Narodów Zjednoczonych, udzielają pomo
nowisko prerydenta USA.
W nbiegłą niedzielę odbyła się w W ar stawiciele władz miej kich, członkowi* ba
cy gospodarczej rządowi snadryckiemu.
szaw ie uroczystość poświęcenia tablicy wiącej obecnie w Polsce delegacji kana
W OSTATNICH DNIACH kilkakrotnie
powtarzało się naruszanie granicy jugo
dyjskiej, przedstawiciele ambasady bry
słowiańskiej przez samoloty greckie. W
tyjskiej, partii politycznych, organizacji
związku z tym rząd Jugosławii wystero
społecznych, związków zawodowych orai
wał uotę protestacyjną do Grecji.
liczne rzesre ludności stolicy.
Honory
W MANCHESTERZE robotnicy zakła
rzeczy
skonfiskowane
szabrownikom,
zo
wojskowe
oddała
kompania
honorowa
Szabrewaaie
jaż
dawno
się
skończyło.
dów Viek»rs odmówili dalszej pracy przy
produkcji maszyn, przeanaoeonych dla Przyczyniła się do tego w dużym stopniu stały za pośrednictwem rwiązków zawo WP. Na zakończenie uroczystości amba
kaatrola bagaży aa staejach. W ccasie dowych rozdzielone za niewielką opłatą sador W. Brytanii Cavendish-Bentick zło
Hiszpanii gen. Franco.
największego
nasilenia saabrownictwa —
KARDYNAŁ HLOND p nybył do Waty
wśród pracujących m. Lublina. Zbliża żył serdeczne podziękowanie Stolicy Pol
aa stacji w Lubliaie satrayasaao szabrow
kanu.
się „gwiazdka" i każdemu milo będzie o- ski za cześć, oddaną kanadyjskim ko
ZASTĘPCA DELEGATA FRANCUSKIE ników skonfiskowano im bagaże.
nikom.
trzjrmać
taki podarunek.
Co się dzieje jednak * szabrsas im edeGO w Radzie Ministrów Spraw Zagranicz
-eOe----- —
nych oświadczył na obiedrie, wydanym branyat? Otóż ie*y en sebie najspokoj
prze* francuską labę Handlową w No niej w magazynach Uraędu Likwidacyj
wym Jarka: „O Me w ebeeae/ chwili żą- nego w Lublinie. Stosy paczek — podob
damy
Mniędeynarodewienia
Zagłębia na kilka tysięcy — a najrozmaitszej aaNi< mieliście racji kolego konferansje
Wielka aula KUL-u po prostu pękał*
Ruhry, ta aie tyłka ze w glądów strate wartości leżą aapomniane przea wszyst
od natłoku gości, przybyłych na wesołą rze mówiąc, że aktorzy zremisowali meei
kich.
A
tymeaasam
tysiące
ludel
potrsegicznych, lecz głównie w tym tein, aby
rewietkę i „dancing towarzyski". Po dłu z publicznością (kto głośniej), lecz prze
przemysł niemiecki zastał ograniczony da Uuje właśnie tych rzeczy, które leżą tam.
graliście sromotnie, co najmniej 6:0. Repewnych określoaycłi granic. Jeszcze bar nie przynosaąe nikomu korzyści. —■Czy gim oczekiwaniu rabłysły światła na sce
wietka „Akademik i poprawka'* udała się.
nie i do uszu niektórych wybranych (sie
dziej chadzi aana -> te, aby przemysł Bel jeet tak w»zędz'e?
Oprawa muzyczna, konfesransjerka i po
Przecież nie tyłka w Lublinie kanflska dzących bliżej podium) doszły dźwięki
gi.'. ł-uksemhwrgu, Holandii. Polski I Czeszczególni wykonawcy na poziomie tkaohosłowaeji podniósł się aa patiem asa* w iao szaber. Robioeo to i w ienych mia orkiestry. Potem wychodni! ciągle ktoi
demickim. Na wyróżnienie zasługują na
stach, n. p. w Warszawie. I tak sama na seenę i nzowiŁ Co mówił — niestety,
liwie aa>wytaryM.
mery śpiewane.
PRZYWÓDCA łO C JA L - BEMOKRA skanfiskewaae meeay aaagaaynowaae. nie stfs«afem, ale efayba ceś bardzo we
Potem rozpoczął się „dancing". Ciasno
TOW NIEMIECKICH, Nenmaa, otrzymał Ale rzeczy te laadzielaaa następnie pe- sałega, gdyż bliżej siedzący śmieli się i
bjło,
ale prryjemnie. Największą atrak
irdd
nraędników
i
robotników
aa
niewiel
ad Wydaiatw Patityecaege fojntzaiezej
bill brawo. Na drugą oięść rewietki prze cją była loteria fantowa Gęś i kura, ter
ką
opłatą.
A
w
LnUiale
M
ą
one
i
p*nRady Keetrebcej w Niemaaeoh asfrsołesenąlem się nieco bliżej wraz s wysza mos i kremy, książki t inna jla ciała I
nie 1 ss;<si! za kftmtiwy I •aaoeeraay ja «ębrowanym nieuważastna koledze krzeseł- dacha wielce potrzebne rzeczy powędro
Miarodajne
aifrnniki
powinny
się
tą
sposób prsedstawiania sytuacji aa połwały de rąk szczęśliwców. (L.T.)
sprawą
*in>rasow
ać
i
spowodować,
aby
kłem.
ikioh Ziemiach Zachodnich.

LlM 2 wcmccty?

Zróbcie w Lublinie tak,
jak w Warszawie...

Akademik i poprawka
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W hołdzie prawnikom

T r a g ic z n a

ś m ie r ć

W sali Opery Warszawskiej odbyła się
uroczysta akademia ku uczczeniu pamię
ci zmarłych adwokatów — ofiar wojny,
zorganizowana staraniem Okręgowej P.sdy Adwokackiej w Warszawie.
W atmosferze pełnej powagi i smutku,
odczytano listę członków warszawskiej
palestry, kiórzy ponieśli śmierć. W ciszę
sali padały nazwiska wybitnych, nieza
pomnianych obrońców i znakomitych
prawników, zgon których stanowi niepo
wetowaną stratę dla polskiego świata
prawniczego.
—.—oOo----

m|"dei

zmarła. Stojąc nad martwą dziewczy
W Klementowicach przy Koeduka
Szu tej ko powiedział:
cyjnej Szkole Hodowlano-Rolnicze j Pan doktór nie chciał ną, doktór
„Dziewczyno — gdyby to byfo godzi
sinieje bursa dla młodzieży z oko
udzielić pomocy
nę wcześniej, żyłabyś".
licy.
*
*
*
O
północy z 18 na 19 b. m. chłopAdela Iwaniakówna z Sadurek, kol.
W sobotę, 23 b. m. w Nałęczowie
cy śpiący w sypialni w bursie usły Cząsiawice, nie dawała znaku życia.
odbył się pogrzeb Adeli Iwaniakówny,
szeli jęki, dochodzące z sypialni
Dyrektor Szkoły naprędce skreśli!
dziewcząt, mieszczącej się o piętro
list do najbliższego lekarza, zamie przedwcześnie zmarłej uczen:cy Szko
wyżej. Zaniepokojeni tym zerwali się szkałego w K., odległym o pięć ły Hodowlano - Rolniczej w Klemen
towicach.
z łóżek j pobiegli na górę.
kim. od Klementowic z prośbą o na
*
»
*
Drzwi sypialni dziewcząt były zain tychmiastowe przybycie. List ten wrę
knaęrte aa klucz od wewnątrz. Chłop'
A lekarz z K. mógł przybyć
czył 18-letniemu uczniowi szkoły, An
cy postanowili siłą wyważyć drzwi. drejkouA Marianowi, który furmanką dwie godzny wcześniej. Młoda, pełna
Gdy pod naciskdem zamek ustąpił i
W Gliwicach odbyło się poświęceni'} i
zapału do nauki i życia 19-letnia
udał się do K.
drzwi się rozwarły, z pokoju buchnę
wręczenie
sztandaru,
ufundowanego'
dziewczyna
zmarła,
bo
pan
doktór
O
3-ej po północy Andrejek zapu
ły na korytarz kłęby dymu i zapach
przez pracowników Przemysłu Hutnicze
z
K.
uważał,
że
cóż
znaczy
życie
czadu. W międzyczasie przybył zaa ka! do drzwi lekarza. Przez dłuższy młodej dziewczyny wobec tego, że go 10-mu oddziałowi wojsk Ochrony Po
larmowany dyrektor szkoły i kilku czas nikt nie odpowiadał. Po kilku on zażył aspirynę i może się przezię granicza. Po defiladzie 10-go oddziału
nauczycieli. Dziewczęta leżące w swo minutach w odpowiedzi na natarczy bić, o ile za wcześnie wsianie.
WOP, którą przyjął gen. bryg. Czerwińich łóżkach były nieprzytomne. Po we pukania rozległ się głos lekarza,
ski, odbył aię obiad żołnierski w kosza
Oczekujemy
śledztwa
Izby
Lekar
otworzeniu okien i przeniesieniu za pytającego o co chodzi. Drzwi jed skiej!
rach WOP.
czadzonych dziewcząt do Innego po nak nie otworzono. Gdy Andrejek wy
...........oOo-■-— —
łuszczył
powód
przybycia
i
chciał
koju, przystąpiono do udzielania
pierwszej pomocy. Po pewnym czasie oddać list od dyrektora Szkoły, dok
‘■rzy spośród zaczadzonych odzyska- tór oświadczył, że listu nie przyjmie
V przytomność. Czwarta natomiast, i nie zamierza jechać do chorej, bo
wiem wieczorem przyjął aspirynę i do
6-iej muai pozostać w łóżku. O ile
Andrejek zaczeka do rana, to on poW ARSZAW A, 25.11. PAP. W Warszawie odbyło się zebranie człon
iedzie z nim. Nie pomogły nalega
kanadyjskich gości
nia Andrejka, ani tłumaczenia, że za ków Związku Inwalidów Wojennych R.P. okręgu warszawsko * białostoc
r*o zwiedzeniu /łuszczonych terenów czadzona dziewczyna jest nieprzyto kiego w liczbie ok. tysiąca osób. Po przemówieniach delegatów, zorgani
Makowa i okolic, w dniu 23 bu), prezes mna i rano może być za późno, że cho zowano samorzutnie zbiórkę na D annę Narodową, która dała przeszło
■wiąiku Dziennikarzy w Kanadzie i Ka dzi tu o natychmiastową pomoc i każ 38 tys. zł. Poza tym zarząd główny Związku Inwalidów Wojennych R.P.
nadyjokiego Towarzystwu Pomocy Poi
da minuta zwłoki może stanowić o w imieniu swoich członków złożył jeden milion złotych
Wśród niemilknących oklasków uchwalono
rezolucją, w której
sce p. Mac Dougall oraz przedstawiciel młodym życiu. Lekarz pozostał nie
m. in. czytamy:
Polonii Kanadyjskiej p. Majtczak podej- wzruszony.
inowa.,i byli tegoż dnia w godzinach wie
„My, inwalidzi woje inni, którzy wczoraj w historycznych chwilach
Rano o 6.15 przyjechał lekarz z
walki o niepodległość Polski nie szczędziliśmy swej krwi i zdrowia
czornych przez zarząd Polskiego Czerwo Puław. Nie pomogły zastrzyki, ani
nego Krzyła w Warszawie.
inne zabiegi. Adela Iwaniakówna dla odzyskania odwiecznie polskich Ziem Zachodnich, dziś na wezwanie
Rządu Jedności Narodowej stajemy w pierwszym szeregu obywateli, go
towi do dalszych ofiar na rzecz za gospodarowania tych ziem.“
„Wzywamy całe społeczeństwo, któremu nrc jest obcą serdeczna tro
ska o odbudowę, dobrobyt i rozkwit Państwa, aby akcję składania dani
ny przyjęli jako powszechny, patriotyczny obowiązek wobec odrodzo
w woj. lubelskim
nej Ojczyzny."
Duła 'Mi Ifotoputia br. delegat PcłnonMienika H«u)<Ih do apraw Daniny
Wyłoniona specjalna delegacja z pośród zebranych udała się do Bel'
Narodowej mu woj. lubelskie, poro stumfał alf ne wsayslklmi praewodnic*aey_
wederu, gdzie na ręce wiceprezydenta KRN. pro?. Stanisława Grabskiego,
mi Miejskich i Powiatowych liaa .Narodowych. Dnia 22 listopada br. <>«tb>jako przewodniczącego Obywatelski ego Komitetu Daniny Narodowej, zło
żyła zebraną kwotę oraz czek na jeden milion złotych.
ły
rrtwuoaaeśiUe w Lublinie i wr uszystkieli miastach powiatowych pitnie
Ob. wiceprezydent KRN Grabski, przyjmując dar inwalidów wojen
dcanla inauguracyjne Komisji Obywatelskich Daniny Narodowej.
nych, złożył na ręce prezesa ppłk. Kicłczyńskiego wyraay serdecznej
Od 2.1 do 28 lintopada bedą pow otaue gminne Komisje Obywatelskie.
podzięki i uznania, podkreślając, że sieroce grosiwa okaleczałych żołnie
W chwili obecnej wo jewódzi wn lubelskie zdobyło pierwsze miejsce obywa
rzy m ają dla Państwa specjalną wartość i wymowę.

H u tn icy—żo łn ierzo m

1.000.000 zł na Daninę Narodową
złożyli inwrJidzi wojenni

PCK podejmuje

KOMISJE OBYWATELSKIE

telskiej sprawności organizacyjnej.

-oOo-

W skład Zarzadu Wojewódzkiej Komiyji Daniny Narodowej

praewodnleaąey ob. Csugala, jego zastępcy — nb. oh. Dubel, Łussescwskl, Kryń
ski i sekretwra ob. Lebiedziński.
wcmeH:

Za pełna poświęcenia służbę
„Wdzięczny świat pracy województwu
lubelskiego po wieczne czasy funduje
irtandar lubelskiej jednostce Korpusu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego". Tymi
•łowami rozpoczyna się akl ofiarowania
t>rzez związki zawodowe województwa lu
helskiego sztandaru jednostce KBW
Dnia 34 bm. odbyło się poświęcenie i wrę
u m ie iztandaru. Przy dźwiękach hymnu
państwowego wciągnięto Hagę narodów,
na masz .
zas . s. biskupa uroezytłą mszę połową celebrował ks. Krynicki,
proboszcz katedralny. Po mszy <w. przed
•ławiclele władz, wojska, społeczeństwa

i partii politycznych wbijali gwoździe w
drzewce sztandaru, po ozym wpisali się
do Księgi Pamiątkowej. Następnie odby
ło siię poświęcenie sztandaru i rodzice
chrzestni: ob. Domagała Elibiela i ob. Bo
tfu&ławski St. wręczyli nałandsr ppłk.
1'odgómeiun i mjr. Konarowi.
Przekazany sztandar jest symbolem
; wdzięczności świata pracy woj. hibelskle! jjo za pełna poświęcenia służbę ochrony
; , ,du , porii,dhu PoJski Ludowej, a d l.
j .(celnych żołnierzy KBW symbolom nleudętego bohaterstwa,
| Po, uroczystości wręczenia sztandaru
o.lbyło się zaprzysiężenie rekrutów.

Ptaki które fruwają w wodzie
Mało ikto wie, że istnieją ptaki latające
w wodzie, używające w tym ce!u~skrzydeł. Są do pingwiny. Morza Arktyki peł
ne «ą łych śmiesznych ptaków, które kro
ozą z powagą, wyproś'rwane i
wne.
przypominają wyfracronych panów w cy
lindrach j białej kamizelce. Hezlotek pa
tagoński i cesarski wzrostem swym się
gają metra. Płynąc ~a powierzchni wody
używają nóg. Natomiast pod woJą j,o hi

280 ofiar hitleryzmu

Komitet ekshiunaeyjny
pomordowa
nych Polaków w Tucholi praeprowadził
akcję odkopania 380 patriotów polskich,
zamordowanych przez Niemców w po
czątkach okupacji. Zidentyfikowano zwło
—
---------- oOo----------------ki 68 ofiar. Manifestacyjny pogfieł* ofiar
terroru hitlerowskiego odbył ,ńę w Tu
choli na Cmentarzu Bohaterów. W uro
czystości żałobnej wzięły odział niezliczo
Odbudowa raoiosiacji toruńskiej posu stacji. Również na ukończenia znajduje
ne rzesze społeczeństwa z powiatu tu
>va się szybko naprzód. Już w niedługim ;się aparatura nadawcza. Część urządzeń
cholskiego.
zasie zostanie ukończony ginach radio sprowadzono * Anglii 1 Szwecji, część
wykonał} nasi technicy i mechanicy. Wygłąd zewnętrzny budynku Radiostacji wto
rowany jest na planach przedwojennych.
NOWY JORK, 26.11. Wobec zaobser
Prasa radziecka douosi, że Rosję Cen
Aby jak najszybeiej oddać Radiostację
rwania wzrostu plam na słońcu należy do użytku, zdecydowano postawić prowi tralną i Południową naw cdiiła fala wiel
;ę spodziewać w najbliższych dniach u- zoryczny maszt, sprowadzony w tym celu kich mrozów. W Moskwie panuje obec
rudnień w komunikacji radiowej na ca- re Szczecina. W najbliższym czasie roz- nie mróz, dochodzący do 20 stopni poni
cm świecie, specjalnie zaś przez Ocean i poczną się prace przy budowie masztu żej zera. Z Irkucka donoszą o 35-stopnioAtlantycki.
1140 nn-trowejfo.
wym mrozie.

Wkrótce przemówi Toruń

Plamy na słońcu

W Moskwie 20° mrozu

gują *ię skrzydłami i płyną lak szybko,
że zdolne gą prześcignąć przeciętny okręt. Niezmiernie ciekawy sposób stosu
ją przy wysiadywaniu jaj. Te odmiany,
które ży ją na polach łod<wvch nieodmarzających latem muszą swe jajo nosić w
workowatym zagłębieniu między nogami.
Poniew. i utrudnia to Iwml/u zarówno
chodzenie jak 1 pływanie, samiec i samici- wyręczają się wzajemnie w lej czynno
ści, dopóki nie wyklnje się młody pingwin, nic obawiający się już przeziębie
nia.

54-lecie PPS
W zwiąjitu e 54-%4 rocznicą istnie
nia Polskiej Partii Socjalistycznej,
Wojewódzki Komitet PPS
w Lodzi
zorganizował uroczytsą A kadem ię w
Robotniczym l>omu Kultury w Lodzi
oraz szereg imprez o podobnym cha
rakterze w miastach prowincjonal
nych'.
Uroczyste akademie poświęcone 6*
rocznicy istnienia PPS odbyły «ię w
Piotrkowie Tryb., Tomaszowie Maz..
Zgierzu i szeregu Innych miast woje
wództwa.
Z okaa.fi 54-lecla istnieniu Polskie)
Partii Socjalistycznej, w Bytomiu od
była się uroczysta Akademia z udzia
łem miuistra Odbudowy orof. Kaczo
rowskiego,

Sit. 4.
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„Chcec e zostać — czy wrócić do
domu".,. Zbiórka. Chłopcy stanęli w
równym szeregu. Głowy wzniesione
dumnie — usta zaciśnięte. Postano
wione! Powrót do Tatr: Nie zosta

T ra m k f

niemy!
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iniośle, do którego przeinaczył .cb
„Komitet Góraliki".

'nrcd paroma dniami zakończył się
w Zakopanem proces twórców „Gorallenvolku“. W czasie rozprawy ki’...Wiele strasznych tragedii roze
kak.olnit była mowa o próbach zor grało się w murach dawnej cukrow
ganizowania przez zdrajców góral ni Trawniki (na linii kolejowej Lu
szczyzny i narodu polskiego „góral blin — Chełm), w czasie okupacji
skiego legionu SS“. Próby te, jak wy niemieckiej, zamienionej na koszary
kazał przewód sądowy, zakończyły się SS, Tu Niemcy szkolili zwerbowa
niepowodzeniem, lecz nie z „wiziy“ nych, którzy pod presją, lub... na odziałac/y .Komitetu Góralskiego" z ebefcnika, sz!; na służbę hitlerowską.
Krzeptowskim ".a czele. Przeciwnie, Jedni omamieni dbietiiicami beztros
zrobili oni wszystkj w tym kierunku, kiego życia — inni szli z myślą „byle
a że usiłowania ich nie powiodły się, przeżyć — gdy śmierć zaglądała im
to fakt ten zawdzięczać należy przede w oczy, — a byli i tacy, których
wszystkim
zdecydowanej
postawie skierowała tu — spaczona natura
młodrieży góralskiej, która czując po zdrajcy narodu. W ielu konało tu z
polsku, nie chciała pójść na służbę do rozpaczy, a poznawszy jakim celom
mieli służyć, wybierali śmierć samo
Niemców.
bójcza lub ratowali się ucieczką. Wie
Nie wszyscy jednak wiedzą o tym,
lu zginęło od kuli birów niemieckich
iż dramat, którego ofiarą padło wielu
jako ,,oporna".,.
młodych Polaków
górali, rozegrał
Styczeń — luty 1943 rok. Mroźna
iię na naszym terenie, na Lubelszcryź
zima otuliła grubą warstwą śniego
nie. Poniżej zamieszczamy właśnie re
wą smutną wioskę ziemi lubelskiej.
lację naocznego świadka, który w oNa białym kobierca zakwitły „Kwia
kresie okupacji mieszkał w osadz'e ty Podhala"... omttkłe, barwne sylwet
Trawniki, pow. lubelski, ua terenie kś górali zakopiańskich, a było ich
której znajdował się obóz i kosaary wielu — bardzo wielu.
SS. Tu właśnie przywiezieni zostali
Zostali zbałamuoer*, oszukani przez
przez Niemców młodzi górale, którzy swych „wodzów": Szatkowski —
mieli się kształcić w bandyckim rze- i Krzeptowski. — Oni obiecywali: „Je
< w a a ‘- ™
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5ątSy doraźne walczą z bandytyzmem
Na terenie całego kraju Sądy Okręgo- j poznaniu sprawy Stefana Pasatu, Windy*e rozpoznawały ostatnio w trybie po- i sławi? Pilśuiaka, Józefa Mońka, Wiktora
stępowania doraźnego szereg spraw o na Babi i Francuzka Pawlika - członków
pady rabunkowe 1 rozboje.
bandy, która dopuściła się szeregu rabunPrzed Sądem w Po* n ani u stanął Holc- j ków. wydal -wyrok, mocą którego oskarsław Burczyk, oskarżony o współudział i żouy Pasak skaztuiy został na dożywot
napadzie rabunkowym r bronią w rę nie więzienie, '-.karżony Piłśniak -- na
ku oraz o usiłowanie zabójstwa milicjan
lat, zaś pozostali — po 10 lat w ięże
ta w czasie pościgu. Przewód sądowy w nia kaćrty.
całej pełni wykazał winę oskarżonego,
który skazany został na karę śmierci. Ta
kąż samą karę wymierzył Sąd Doraźny
w Lignicy Piotrowi Piechockiemu, który dopuścił się morderstwa rabunkowego
na osobie Wiktorii Skinderowej. zadając
jej Śmiertelny cios w tył głowy.
Donosaą 4! Borna, iż w niedzielę o godz.
Sąd Doraźny w Lublinie skarał na ka 8 rano kolumna ratownicza, któru przy
ry dożywotniego więzienia Stanisława była na miejsce katastrofy samolotu aFlisa, Jana Raisza, Stanisława Nieckę i merykańskiego Dakota, który rozbił się
Wacława Bednarczyka za dokonywanie aa lodowcu, rozpoczęła drogę powrotną,
napadów rabunkowych.
udając się do miejscowości Innenkirchen
Sąd Doraźny w Kielcach skazał Ada koło Meiringen. Wszyscy pasażerowie sa
ma Nowocienia, który brał udział w na molotu Dakota żyją.
padzie rabunkowym na 15 lat więzienia.
Pierwszy aostał przewieziony do MelSąd Doraźny w Częstochowie, po roz- ringen przewodniczący rady doradczej a-oOo

dzie&ie do szkoły, zamiast ca roboty
do Niemiec". A więc — do szkoły je
chali w lubelskie, lecz tu im się
oczy otworzyły, a w duszach tych Po
laków zawrzał bunt, rozpacz d zgro
za.
M inął tydzień. Nie zbywało im na
hojnym żołdzie. Upijano ich alkoho
lem i nie żałowano niczego. Wresz
cie tak, jak nakazywały przepisy
„kandydaci na czarnych rycerzy SS"
przed faktycznym przyjęciem w sze
regi mieli złożyć przysięgę j wyrzec
decydujące „tak lub nie".

I wydali sami na siebie wyrok śmier
ci, bo kto „tu” pozostać nie chciał —
już stąd nie wrócił.
Zaledwie świt rzucał swe pierwsze
nikłe blaski, a już zajechały auta c ę
żarowe, uwożąc młodych górali w r.ie
znane. Zdarto z nich piękny strój gó
ralski, a przybrano jak na maskaradę
w strzępy ubrań, w meloniki, cylindry.
I nie zobaczył ich już nikt. Nie wró
ciii do Tatr!
Zadymiły kominy krematoriów na
Majdanku...
Jota.

-oOo------

L u b lin o r g a n iz u je
hufiec budowlany
Pierwsze hutce budowlane „Świt",
zostały zorganizowane w woj. kie
leckim. Wojewoda lubelski, ob. Róz
ga p o d ją ł tę ir cjaitywę i zarządził
organizację hufców na terenie Lubel
szczyzny. Kułce skupiają w swoich
szeregach młodzież pozbawioną opie
ki i odpowiedniego kierownictwa. Otrzymuje ona wyszkolenie zawodowe,
umundurowanie, wyżywienie i kwate
runek.
Nie wyjaśniana jest jesacze siprawa, czy zaciąg do hufców bidzie w
dalsrvm ciągu ochotniczy, czy też
przymusowy, to znaczy źe do hufca
bidzie brany element wychowującej
vię na ulicy młodzieży, który trzeba
będzie nie tylko wdrażać do pracy
i nauki, łecss także wychowywać.
W związku z postanowionym powi^kszaniera ^ufrów oroiektuje «ię
utworzenie specjalnych kompanii kole
rvch w Lublinie i Chełmie, oraz

kompan1 ^rc”*o-' ■ w Skrobow:e
pow. Lubartów. W tej ostatniej ju
nacy będą kształcić się na
li
stów drogowych i mostowych.

Zarząd Miejski m. Lubi i.:a zanućr.jow ał się pracą i osiągnięciami huf
ców i postanowił dopomóc do zorgani
i .a n ii kerr ^ - "
‘ zy przed
"■
•‘eborstwach
i., . , Cy z jcj
kompanii (120 ludzi) będą rozdzie
leni do prac budowlano-drogowych,
dc pracy w elektrowni i gazowni.
Tam pod okiem fachowych instrukto
rów otrzymają oni wygrkoletiie.
Najtrudniejszym problemem jest
sprawa kwaterunku junaków, która
załatwiona będzie prawdopodobnie
przez wybudowanie odpowiednich ba
raków. Wyżywienie kompanii bierze
na siebie Magistrat, a umundurowa
n;e Opieka Społeczna. Kompania ma
być zorganizowana w etyczni u 1947
roku.
(L.L.).

50 stóp od głębokiej przepaści

Z notatek chełmskich

Więcej mieszkań po przenosinach
N‘Crsj już na lamach prasy omawiano
„problem dwóch miast“ w Chełmie D%a
miasta, to Chełm - i kompleks pustką
stojących budynków DOKP, która się ulokownla — w Lublinie. Przed miastem
niezamieizkane budynki, a w Chełmie —
głód mieszkaniowy.
Żeby usunąć tę anomalię, starosta
chełmski, ob. Jarmut, na ostatnim ple
narnym posiedzeniu Pow. Rady Narodo
wej wysunął projekt przeniesienia wszysl
kich urzędów ze starego miasta do głów
nego gmachu Dyrekcji Kolejowej, co roz
wiąże częściowo problem mieszkaniowy.
• równocześnie udogodni załatwiane
spraw interesantom, gdyż wszystkie iirr.i<1v będą "koncentrowane w jednym miej*cu, a ni* jak uotychczas — rozrzucone
po całym mieście.
Dnia 18 bm. dzięki energicznej posta
wie Zarosty chełmskiego — Starostwo
ze wszystkimi sobie podległymi referata
mi przeniosło się do gmachu Dyrekcji.

Dziwnym natomiast jest fakt, że lunę
■rzędy ociągają się z przeniesieniem, mo
ływuiąc fe różnymi „skomplikowanymi

sprawami”. Dla ogólnego zaś dobra trze
ba, żeby przeniesienie nastąpiło jak naj
szybciej.
Nie od rzeczy będzie wspomnieć o tym,
źe w najbliższych dniach będzie urucho
miona stołówka dła isrnc .wuików, a dla
ułatwienia komunikacji z miastem już w
przyszłym tygodnia zacznie knrsować autohoa.

Samoloty szwajcarskie, przyjmujące udział w akcji ratowniczej, typu „Fiseler
Storch“, są zaopatrzone w specjalne urządzenia do lodowania, składające się s
w g órach
kół i nart, co umożliwia im osiadania za
mery kańskich sił okupacyjnych w Au równo na śniegu, jak i na ziemi.
strii, generał Haynes. Przybył on na ,aW pierwszym samolocie ratowniczym
molocie szwajcarskim, który wylądował przybył żołnier* szwajcarski, należący do
na lodowcu w pobliżu roizbitego samolo lądowej kolumny ratowniczej, który u
tu amerykańskiego. Następnie na lotni legł wypadkowi w drodze. Piloci samo
sku w Meiringen wylądował samolot geu. lotów ratunkowych oświadczyli, że samo
Snareley, który przywiózł jednego z lot Dakota wylądował na śniegu na po
chyłości, j»c której się ześlizgnął, zatrzy
członków załogi samolotu Dakota, który
mawszy się o 50 stóp od głębokiej prze
•na odmrożone nogi. Generał widział się
paści. Inne przepaście rozwierały się z
na lodowcu ze swoją żoną i resztą pasa
prawa i z lewa. Gdyby samolot nie za
żerów. Następnymi ocalonymi pasażera trzymał się w tym miejscu — wszysev
mi była żona zastępcy dowódcy amery ponieśliby śmierć.
kańskich sił zbrojnych w Austrii p. Tate
Jako ostatni przybył na lotnisko w
i szef sztabu armii amerykańskiej w Au
Meiringen panny pilot samolotu Dakota,
strii. pUc. Mack Mahoa. Następnie samo
kpt. Tate.
loty szwa [carskie przywiozły jeszcze S o»ob7 — 2 kobiety 1 11-letnią dziewczyn
kę.

S w z e g ó ły

katastrofy lotniczej

Pasażer „na gapę"
w rozbitym samolocie

Wszystkim, którzy pogrążonym w smutku I żałobie
nieodżałowanego Męża I Ojca

LONDYN, 25.11. BBC. Ofiary katastro
po

śmierci

aaszegn

fy samolotu
I który lądował

Ł

M A CIEJA

p.

przymusowo

w Aloa< h.

przybędą dzisiaj specjalnym poclągiMi*

URYCHA

okazali nam lak szczerej życzliwości, współczucia i pomocy, a w szczegół*
nośei wielebnym księżom: proboszczowi parafii iw . Serea Jezusowego ka.
ZyszkW .ezowI, ks. Dziekanowi Kamlńsklemu, ks. Wikaremu Szubarlowakte-iu oraz p ^ * > r ;u,:otn, kolegom I wszystkim znajomym z głębia płyną
ce „Bófc Zapłać” składają
5841

amerykańskiego „Dakota41,

Żona I dzieci.

ratowmm-Hi do Wiednia. Spoirad lil-la
pasażerów samolotu. 2 osoby są ranne
a 7 uległo doAĆ silnym odmrożeniom n»
skutek

pięciodniowego

przebywam*

wśród wichury i zamieci. Jak slą ok&ra
ło, dwunastą osobą (gdyż samolot
na pokładzie oficjalnie II osób), bvl «
kryty w przedziale bagażowym pa****
odbywający podróż „aa gapę”

GAZETA

Międzyszkolny turniej piłki ręcznej
wznowiony

W dalszym ciągu przerwanych

Wit*n czss rozgrywek w ramactt międzyszkotaatf* ternieju ptłki^ręcsasj spotka
ją się « D«faff Żtffnierta
. we wtorek, . jf. 20 I
: w siatce żeńaklejt
,
• UJ Gimn. Sobolewskiej #-» Grmn. im.
H all Lub.
2) Gimn. Vetterów — Gimn. SS. Urszu
lanek.
9) MKS I — MKS IL
w koszykówce męsldejt
4) Gimn, hn. Zamojskiego *— Gimn.

Mechaniczne.
w środę, 27.11.
siatka żeńska:
1) Gimn. Arciszowe] *—* ze zwyc. II spot
kania w dniu 26 bm.

koszykówka męska:
2) Gimn. dra Szczęcha ze zwye. spot
kania w dniu 28 bm.
w czwartek, dn. 28.11.
siatka żeńska:
1) lwyc. I spotkania w dniu 26 bm. ze
zwyc. spotkania w dniu 27 bm.
2) Finał: Gimn. Krzeczkowskiej —
iwyc, poprzedniego spotkania.

bosa męski:
3) -szgrTwka o II miejsce.

4) MKS I — MKS IL
Początek turnieju codziennie o fod*.

ba pft-

lt u j.

Komunikat Woj. Urzędu
W F. i PW .
Dnia 27 listopada o god*. 17-tej odbędzie się w lokalu Woj. Urzędu W F i PW.
Uniwersytecka 3, konferencja z udziałem
przedstawicieli: Kuratorium Okr. Szkol
nego, Okręgowych Związków Sportowych,
Okręgowych Związków Młodzieżowych.
Samopomocy Chłopskiej, Ok. Komisji
Związków Zawodowych, Woj, Komitet
Opieki
Społecznej,
Polskiego
Czer
wonego Krzyża i RTPD w sprawie akcji
sckolenia instruktorów wf dla klubów,
organizacji młodzieżowych i organizacji
urządzających kolonie letnie.
Konferencja ma na celu zaznajomie
nie zainteresowanych * instrukcją w *akresie wf, spracowaną przez PUWF i
PW . ara* ustalenie sposobu przeszkolenia
kadr instruktorskich na terenie wojeJ.wódrtwa lubelskiego.
f Woj. Urząd W F i PW prosi o jak najftiezniejszjr udział w tej konferencji przed
[stawicieli wymienionych organizacji.

OSTRZEZENIE
PP. Kupców ostrzegam przed nabywaniem podrabianych azdóh
chulnSt owych z celofanu ozdoby te pod nazwami: „Lubelskie
włosy anielskie*' i ..sianko choinkowe** jak również maszynkę
do ich wyrobu pod nazwą „W ie lo n ó l" są moim i wynalazkami
zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej
Polskiej za nr W. 22129 i W . 22130. W inni podrabiania nie
jaki Fedorowicz, Lublin, Lubartowska 12 i b. moja pracow
nica Maria Szkalej i in. zostaną pociągnięci do odpowiedzial
ności sądowo-karnej.
Ozdoby mojego wyrobu są sprzedawane ar kuperlad
z aznaczeaiem nazwy tawern I adraan wytwórcy.

Si*.:»

LUBELSKA

AKS gromi ŁKS 5 :0 (2:0)
Nledzdelny jnecz o mistrzostwo Pol i Zwycięstw© to poprawi znacznie
Ad, rozegrany w Chorzowie zakoń V«»«ycję AKS-ti w tabeli, ale cće wpły
czył «4^ wysokim 5rwycięatwenr go ■lic chyba na wyprzedzenie Polonii
'iacszawskiej.
spodarzy nadŁKS-etn.
Bramki dla zwycięzców uzyskali:
„W is łr-,,C ra c o v ia .l
( : ]
Spodzieją — 2, Seifert, Pytał i Ba*
W
Krakowie
„Wisła**
jeszcze
raz
r&ńsikt po ł,
potwierdziła swą wyższość nad „CraZ ŁKS-u zadowoli U tylko Baran i •o¥tą", mając 80 proc. gry. Tak ni
Hogendorf. AKS grat w drogiej po" tką, porażkę „Cracovm" zawdzięcza
łowię w 10-tkę po kontuzji obrońcy przede wszystkim fenomenalnej obro
nie Rybickiego L. napastnikom „Wi*
Seiferta*
,sły", którzy częłto zawodzili pod
J bramką.
Jedyną bramkę zdobył z dalekie
go strzału środkowy pomocnik „W i
sły" Legutko.
O przewadze „Wisły” świadczy
Drugi wieczór zbiorowy autorów lubel
skich odbędzie się staraniem Związku Za 9fci*uneł* rogów 11 '2 .
Wyróżnili się z „Cracovii": Rybic
wodowego Literatów Polskich 1 Klubu Li
ki, Porpan i Różankownki, z „Wisły”
terackiego w łrodę dn. 27 bm. o godz. Flanek i linńa pomocy.

:0 0 0

W ie c z ó r
p isa rz y lu b elsk ich

17 w auli Katolickiego Uniwersytetu Lu
bełskiego. Udział w nim wcnną: Fel k>

Szkoła Gospod. Wiejskiego

Araszkiewicz. Maria Bechcrye - Iludaic

w Sielcu

Pierwsza szkoła Gospodarstwa Wiejiege na terenie powiatu chełmskiego
stała w Sielcu. Nauka ma trwać dwa
drze] Jaworski, Juliusz Kleiner, Zygmunt
ta, sbr jznując przedmioty ogólnoksztatMikulski, Stanisław Papierkowski, Ja*K’ • i zawodowe. Te ostatnie oparte są
zajęciach praktycznych.
Parandowski, Zbigniew Piotrowski 1 Ste
Dnia 17 bm. odbyło się uroczyste ofan Wolski.
arcie Rswo zorganizowanej Szkoły.
Niewątpliwie ten występ literatów lu
Szkoła mieści się w odremontowanym
kredytów państwowych budynku, w obelskich wzbudzi wśród naszej inteligen
sradku
rozparcelowanego majątku. Prrj
cji równie wielkie zainteresowanie, jak
akolc znajduje się Internat, który jest
wieerór, Utóry się odbyt przed iniewąowadsony przez same uczennico syste
cem.
mem spółdzielczym.
ka. Konrad Bielski, Włodzimierz Chełm!'
ki, Czesław Janczarski,

Kazimiera

Marmoladę wieloowocową
poleca

CIIRZESCA J A N SK A
H U RTO W N IA K U P IE C K A

M ICH AŁ RZECH O W SKI
5834

L u b iła ,

ml.

4

(e l. 4 0 * 3 4

S |). z . o* o .

LUBLIN, ul Królewska 15. lei. 12-71

zerwał ją drżącymi rękami i czytał, co następuje:
„r. 129, Wa. md 17/41.
Stosownie do rozkazu przeprowadziliśmy skru
pulatną kontrolę postępowania pani A. Ł, Osoba
ta pełni obecnie ?unkcję lekarza oddziałowego
— Słuchaj... mówił mi pan Ryszard, że w tej w szpitalu Wolskim, jako samodzielny chirurg—
sprawie to trzeba do ciebie... On mnie zresztą po operator. Pracuje w szpitalu od godziny dziewią
leca. 1 ona za mnie gwarantuje... — zaczął bąkać tej rano do w pół do trzeciej, po czym przyjmu
przybyły, niebardzo wiedząc, jak przystąpić do je pacj.ntów w domu od piątej do ósmej. Prak
rzeczy.
tyki domowej prawie nie ma. Bardzo rzadko u niej
Pogranicki jednak już się zorientował, o co cho ktoś bywa, zasięg znajomości bardzo mały. Sta
dzi i przypatrzył się gościowi uważnie. Znał go łych gości żadnych, ani żeńskich, ani męskich.
dobrze, bo któż nie znał Pietrka Biegasa, jedne (Informacje: dozorca Michał Pączek, służąca Alek
go z najlepszych piosenkarzy warszawskich sprzed sandra Makowska).
wojny. Ale któżby mógł podejrzewać, że w tym
W okresie zamykania ghetta warszawskiego
drobnym siele siedzi taki odważny duch, że ten przez dwa miesiące mieszkała u paw A. Ł. na
właśnie człowiek chce wstąpić w szeregi armii sza kurierka, Romana Majer, zanim wyprawiliśmy
podziemnej. Bo tylko shyba w tym eelu przy*lał ją za granicę. Jak opowiadała sama Majerówna,
go tu Rysiek.
pani A. Ł. de przyjęła od niej ani grosza za wy
— O co ci chodzi? — zapytał krótko, chcąc być żywienie i mieszkanie przez ten czas. W arunki
całkowicie pewnym.
miała pierwszorzędne i bardzo dobrą opinię wy
— Chciałbym wstąpić do organizacji — wy stawiła w organizacji pani A. Ł, Bywały tam bo
rzuci speszony już do reszty Biegas. — Mówił wiem sytuacje, wymagające rzetelnego poświęce
mi pan Ryszard, ie to trzeba do ciebie... On za nia ze strony gospodyni domu, sytuacje, oołąozomnie poręora.
ne z wielkim dla niej ryzykiem. Dłungi czaa mia
— Dobrze — rzekł krótko Pogranicki. — Przyjdź nowicie, bo przez trzy miesiące po wfjeżdziie Mado mnie jutro do „Bazyliszka", to oi powiem, co erówny, sąsiadka pani A Ł. szanta i owała ją, że
masz zrobić. Ale tymczasem serwus, bo tu ktoś doniesie policji fakt ukrywania Żydówki. Na srezęma przyjść i nie będziemy mogli przy tobie roz ście sąsiadka ta, zapisawszy się na Volkslistę,
mawiać. Musisz to przyjąć do wiadomości, że na wyjechała do Rzeszy i wszelki ślad po niej zagi
wet jak będziesz należał, to nie wolno jest inte nął. W naszym kwaterunku pani A. Ł, je9t za
resować się sprawami, które nie należą do twojego meldowana jako osoba, nie należąca do żadnej
resortu. Bądź zdrów i pryskaj! Jutro jestem eały organizacji, ale zawsze gotowa do poświęceń, poprostu z powodu dobrego serca. Kiedy *ią do niej
dzień od rana w „Bazyliszku".
Biegas, wybąkaąwszy jeszone setkę przeproszeń zwrócono, czy nie zechoiałaby wynająć jednego
i tłumaczeń — wyszedł niemal wypchnięty za pokoju dla kurierów za pieniądze — odm ów ią,
drzwi przez zdenerwowanego do ostatnich granic Uomacząc, że takie rzeczy moao robić darmo, ale
ivie za pieniądze, bo na tych jej nie zależy. (In
gospodarza.
formacje:
wydział kwaterunkowy, por. „Ewa ,
— No! nareseoie — mruknął, zamykając drzwi
oodpor.
„Sabina").
za odchodzącym.
Urodzona w roku 1914 w Kaliszu, córka robot
Już przy drzwiach w yjął z kieszeni kopertę, ro

WITOLD P0PRZĘCK1
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HANI DR. HANECZKA

An
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nika i robotnicy, osierocona w dziewiątym roku
życia, wychowywana była przez ciotkę, która ło
żyła na jej wykształcenie aż do złożenia dyplomu
lekarskiego w roku 1937. Od tej daty pan; A. Ł.
pracuje w anpitalu bez przerwy. Są z niej bardzo
zadowoleni. Przy pierwszej podwyżce etatów bę
dzie figurowała na pierwszym miejscu. Ma już zn
sobą szereg bardzo ryzykownych oeiraefr między
innymi opatrywała naszego „Stera*- który się tara
snalazł po zamachu na Globocemka, a którego wy
kradł później operacyjny 342. (iuiormacje: wy
dział sanitarny, por. „Rosiczka" i kpt. „Piołun").
W ięc jednak była to osoba zasługująca na zauhnie, ba! nawet więcej c«ż na zaufanie — na sza
cunek. A on ją podejrzewał...
Ale nagle — Pogranackie-go ogarnęła wście
kłość. A cóż to za idiota pisał ten raport?! Ja k 
ież tak zr**ac*?l Pani A. Ł.. dozorca Michał Pę
czek, służąca Aleksandra Makowska, szpiUl W ol
ski... przecież gdyby taki kartehtszek wpadł w rę
ce niepowołane — to żadna siła nie wa towałaby
Haneczki od stryczka!
Haneczka...
Na tę myś! zrobiło mu się zknoo, a kiedy so
bie uświadomił, *e on sam miał orrr sobie tak
długo teo kompromitujący dokument — rzetelny
strach podniósł mu włosy na głowie. Przecież ca
łej strony taaseynowego pisma, na jakimś grubym
papierze nie adążyłby ani połknąć, ac.i zniszczyć
bez śladu i mogłoby się tak złożyć, że on sam
właśnie byłbf najgłówniejszą przyczyna teijo nirsaczęścia. które praewsło tak blisko!
Nie msteaawiając się dłużej — zapalił zapalk<
t, choć z wielkim żalem, bo ileżby dał za to, żeby
kiedyś móc Ancie ten raport pokazać — podpalił
fatalny dokwnest.
A kiedy 2Nu*t popiołu spadł na stół — Pogra
■soki nawet nie spostrzegł się, że ten popiół jakoś
mu się w oczach zamazuje—
I w gardle cc4 ściskasss
( io a .) .
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Z atrU C ! k o le Sarze walczą ze śmiercią

„U lica złoczyńców " I »eria. N adprogram :
Prof. UMCS, dr A. Ossendowski, kie
Aktualności P K F . Pocx. BeanaKto 14.45, rownik Kliniki Psychiatrycznej w Abra-

Co m ów i

17-ta, 10,16. W niedziele 1 święta: dodat mowicach podzielił się z przedstawicielem
kow y seans o godz. 12.30.
„Gazety Lubelskiej" obserwacjami, jakie

Prof. dr A . Osssndowski

choroby — nie m ożn a się od nich dowie
dzieć. Na podstawie badań k lin iczn y ch
stwierdzono obniżenie ciśn ie n ia krw i i
zmiany chorobowe m ię śn ia sercowego.
Poza tym leczenie opiera się na hipote
zach. Stan, w jakim pacjenci zostali przv
wiezieni i.ie pozwalał na przeprow adzenie
dokładnych badań. Jeden z ko le jarzy zo
stał przywieziony w agonii. Pomimo usil
nych sta ra ń nie zdełano go u trzy m ać
przy życiu i zmarł po czterech g o dzinach,
od czasu przywiezienia go do k lin ik i. D ru
gi żył zaledwie kilka dni, trzeci walczy
ze śmiercią. Leczenie chorych polega na
zastrzykach wzmacniających i podtrzy
mujących akcję serca.

poczyni! przy leczeniu zatrutych farbą
— Crysn się to tłumaery?
kolejarzy.
— J**t to stan amenty wny. W tym
— Jakie *ą objawy ratruela? — py stania człowiek nie orientują się w miej
tam prof. Osiendowskiego.
scu, to c n a u y ale wie, gdzio cię znajdu
SIN O „RIALTO" wyświetla wspanieuy
— Je d n y m i objawów « moich pacjen je, ani nie zdaje sobie sprawy z Upływu
film J>. t. ^Samotny tagiel". Nadprogram:
P K P t t / t t . Początek • godm. l t . r t < 19. tów było podniecenie, przejawiające się czasu. Poza tym kolejarza cierpią na bez
sennoić i bez środków nasennych n ie
W wiodaei* i święta pierw szy m m i o go~ w ciągłych niecelowych ruchach. Poza
tym chorzy są wielomówni, ale proszę nie śpią całymi nocami.
dsM e 13-tej.
sądzić, ie można flę z nimi porozumieć.
— la k się przedstawi* leczeniet
Jakkolwiek dużo mówią, to jednak nie
— Wypadek tego rodzaju zatrucia Jest
odpowiadają wcale na pytania, eo bar niespotykany dotychczas w Polsce. B rak
^ l Y D Ł O
dzo utrudnia leczenie, ponieważ od cho pamięci pacjentów bardzo utrudnia le
rych nie można ołrzymać absolutnie żad czenie.
*— Co według p. profesora jest przy
Co używali kolejarze, w jakich oko
nych wyjaśnień, ani co do stanu począt
99
czyną śmierci?
licznościach zauważyli pierwsze objawy
kowej;* zatrucia, ani też obecnego.
— Główną przyczyną śmierci jest o" W ł * J .U U B — —
■■HM W I I W I W T O I I —
w znanej jakości
słabienie mięśnia sercowego, jakkolwiek
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do nabycia we wszystkich
jad zatruwa cały system nerwowy.

KINO „BAŁTYK** irjr*w l«U a fBlm.
„Znklft*. Ntensecnana". Nadprogram:
tuaiwoAoi filmowe PKP Nr. 89/4«.

p.t.
Ak-
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shiepach
F a b ry k a :
L u b lin , P rze m y sło w a 22
T c). 3 6 - 2 3

poleca

swoie wyroby doskonałe) jakości

JI29

Lublin, Lubartowska 13.

R e d a k c ja
do

p o s z u k u je o d z a ra z
w ykw alifikow anej m a
szynistki.
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3) LSI SsojnimTO i IaraeJii Kirongokiisle ve>i KnwScfeim, wepólwłafecćcWa«h roiatwtoemiodci N r. hip.
O G Ł O S Z E N IE U R Z Ę D O W E .
192,
Zawiadamiam, że Urząd Woje4) I i i Sacjmream, wsp63rwła£diwódaki — Wydajaj Aprowizacji oM cs 2/12 niśpuMMialnych częśai
i Harndiu otrzymaj e W&nsaorwy niietruichcsiioóci N r. lvip. 209,
dodatkowo na m-c łSst-opad b.r.
6) S m lu Olwenłtormta, Rywoe
karr.y odzieżowe araa karty zao OBkemhoim i GdaW &2p>zielu, w spół
patrzenia I R. diia tych imstytiur właScłoteteich »ś«rutóiomożcd N r.
iji. którym zabrakła kart na eło- łx!p. 261,
żooa wykazy pracowników w
6) MancKco Barmamie, wsjpółMiejskim Wydiziaile Apmawtiza/ejl i właścicieliU tzffici rieruchiomoścd
Handllu do dnia 15 laaUoipada b.r. N r. Wp. 133 i 160,
Po te karty roaieży zgUuitzać się
7). Bejnyiazai Gryneatojmle, wław temmiianie od 2G-go do 30-go li- śototeiu nioruidliarnoćci N r. K p .
•te.po.da b. r.
82,
8 ) EiSitorae-Mairtem Grytnberg’,
K arty aaapaita zenia I R . £i) i
Bvoa Mpca, wobec caejjo zoataiy właścirfeilco nieruchomości Nr.
przieHtampkAmne nadrukiem „LJr hip. 471,
9) C hał JtoincairE, Abiam.e•topad— LUbHatf* i sklepy roz
dzielcze wtamy taicie kupony rear Mordiku Ro<3sn,bea'gai i EaterzeItoować.
M ałoe Riczanbeię, wepólwłaściiole
Tennitl iretfeotaiaojl tych kart lach części n itm ichiim o ici N r.
przedłuża nię do dnia. 30-go lir hip. 9,
10) Lojzarze Brom berpu, Lei
otopada b. r. w sklepach wyrów
z Brwmbeffigów Gelbfirrc, Heirsrau
nawczych, ŁJ.:
L.S.S. — Krak. Przedm. B8, CkJdWwmie, P<*%i z Brom be!r' > v
L.a.S. — Lubartowska 2», L.S.S, R apapart, Abeem ie Broimbergu,
— Łęczyńska 18, Kcchaiski S t.— Sym szc, synu Scmiu,!a, BrombenrBychawrtca 68, Kordos Franca-- gu, S^frze-B-A^óTidki z Biwnbergćw D ajon, Jarjkiu-Lerjbie Brcm■zok — Narutowicza 25.
Również przedłuża się reje- borgu, Surae G w n , Idkn Brom ber
atr«jcr)ę kart odzieiowycb do gu, Symaze, synu H e rse ^M aitita
BrcimbersTi, JoeaCie BromlKurgn,
dnia 30-go tteboipada b. r.
Za Preszyideata m. iAhblma Sj"m4e Bram berg1, Rcginle-Ernestyimle Bromberg:, i Noochn Satejn
M. Sa>cze(pańs3ci
5842
Najftwtelk Wydniahi. bergu, synu Joęjiny, wc»p6łvvłaAciiciioladh cz<MScd uiemch-oimośoi N r.
hip. 46 i 47.
O B W IE S Z C Z E N IA .
11) JoseJu-Hersziu ved Jos^fieO ddział H ipoteczny Są.du O rodz H ersau Gnuirmwitolu 1 Pefli G™tóego w Miiędeyraecau
Podfisu- m ant*l, wapółwkaAolcdoiiach itóei-j•kńm otowiesaasa, ie otw arte zo dhomości N r. h%>. 469,
stały postępow ania spadkowe do
12) Scejndii z .Taiwerbajusmów
nieruchom oi&ci mdejskich w Mie- Ltoltow skiej
Sziotmie-Bertcu Jad?yrzeczu Podlaskim
po n iió j w erbaum ie.
w apdlw la ficiclelach'
wymlemdonych zm arłych:
nćjeanuchoir.cścl N r. hip. 54,
1) Joaetfle i Rywee meiżorlcach
13) E sterze-RucM Szłerfn, MoKogut (Rywka Kog^it z GoJdber- 9aku-A.r<mie N o ży «ik a, Tcte-Surze
gdw), właścicielach nieruchomo N ofyczka wsrDóhv?aści«1ela£Jh ndeści Nr. Mp. 118,
ruchomoścd N r. hip. 50,
2) BejM Lcmer, Szejudli Waj14) Chai-Lcd G utcrm an, Ilernapel t Gerazontie Perklelwaldaie, sau-Lejizorze G utarm m ie , w spół
wBjłńhytańtdo.Kilach nieruohoanoicd w łaścicielach nieraioliomoścd N r.
Nr. Mp. 282,
Wp. 55,
t MZ tv tl O W Ł
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w kał.dym sklepie

LUBLIN, (>ncni]rito«H 5
Telnioa 29-41
Przedstawicieli Litwiński, l.o!nrlo«ikn 8 telefon 26-25
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Doskonalej lakoścl

5823 L
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OGŁOSZENIA

Tel. 40-94.

wykonuje

Rysak 14 za Kramq Kre&r3V3kq

„Gazety Lubelskiej"

ZgJnszenia w Redakcji
oil godz. 15 dci ?B

Tapczany. oSs^auy

pastę do obawia, pastę do podłóg, mydło
do prania, pokosi, farby olejne i t. p.

POLSKA

odbuduje ST O LIC Ę
OGŁ OSZENIA
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Iole i Heaszu Wasemma-

dzielić in fo rm acji o zag^aii cr.ej, U N B 5W A X N U M skracM cne dowleiru'- proszony Jeet o przesianie wiado- kum aaty: d o w ój osebiaty, św<omoń. i pod adresem Panaeew, JJl.
deat/wo panzemyeto^e, kaatę ree3j6) Soe(jmM z Jaiwerbauimów N ow a 4/4. Z a wjrnaigTwteenSean.
Ltokcmwafiataj, właśoiiciiieiioe nłeruj
5813L mi«A>nlczq, pokw itow ani* tóati*®chomo6cd Nr. hip 183.
w » n a odbudowe W areewwy OtoTermin 2ianikn;f«!s powyższych
IlANilLUW C
nislaw LaszkLewlcz, K rańruk L u
poistępowoJi spadlitowych wyzwa5805
C3xxny zcklćał na daleA 30 ma.ja DO M Y, place sprzedaje koncesjo b e ls k i
1947 roto. W fceamianae tyun oso nowane przedwojenne biuro „W y
by zeŁireteiresowaine osobiście lub goda“ M ichalow oitiego, Bernardyń U N IE W A Ż N IA M e(krad*ony do
przaz pełnomo-cniJtów, w tutejszej aka 28, telefon 34-87.
1217 w ód koicjow y, w ydany przez
kanoeilaafti hinotcczmiej winny ztfo
D O K P Lulblin, n a naz^meko Mii»ić swe pi-aiwa pod eflcuiacami prer A N IE L S K I włoa E. Bwrii^sad,
zżńska JuiŁaama.
5832
toluzjd.
Sędda, Crodnilri W arsaaw a, u l C hm l«ina 27.
5S30
(—) Oz. Kosiński
6803L U N IE W A Ż N IA M skradziony ke:ui
kaaitę, o»az k an ię rejestracyjny,
m m r
P L A C E , Babudowania, aprzadaż w ydaną przez g m Brzeeiny, na
naaiwisko K orgol Jan in a.
6S31
K O R E S P O N D E N C Y JN E
Kuirsy pom\_ry, plany, M ierniczy PrzyBlęgły
Jl&lkoy.Tski,
L
ublin,
Sado
Kaięgowości. Info rm acje: Lublin,
5431 D N IA 25 X1.46 r. zgubiono lcgityslcryJta pocztowa 105.
5333L wa 4.
miaoję służbow ą n r. 234C na na
ZGROMADZENIE K,'jpców m . L u K U P IĘ L eikę.R otinę lub tp. Do zw isko Rakow skiego Tadeusza,
blina podaje do wiacŁomodcd, iż brze zaplaej. ICrólewrka 5,
ia- w ydaną przez K .W .M .O . w Lu
uruchom iło w r. b. K ura Przy- klad E otograficzny.
5442
blinie.
5841
sposcMoniia K un^okiejyo. Info rm a
ws«j)<Hiw4aśc4tóaiach

<iwtmo4cii Nr. hip. 169 i

WL

cje i zapisy: Gimnazjum Veitter6w,
B ernardyńska
16— 18.

■L

14.,

godz.
5302L

i- U * CA

K A P C E , buty filcowe, paantiofłe
dosnofwe, m ęskie, dam skie, dzie U N IE W A Ż N IA M zagubiony kartę
rejeatrajcyjmą, wydaną, przea R K U
cięce. W ytw órnia, W arszaw a, S ta
kuwet 33 m . 18.
6801W Luhtln, pow iat na nazw isko Murła k Teoifti, zam ietszkajy we wsi
L ipiny, gm . Godów.
5840
Ł ii V U i

K S IĘ G O W E G O na poeadę stałę
lub zsastępstwo poszwkurją P ań
stwowe Z akłady lio d o w li Roślin, U N IE W A Ż N IA M BagiubdoaiĄ k a r
Inspektorat Adm inW i.racyjny w tę re-jeairacycn^, w ydaną przea
przysaloS’- t
L ublinie, PI. L itew ski 1 m . 27. R K U B iała Podfauuka n a naawi- P R Z E P O W IA D A M
kart, z ręld, fotoigrafii. GranćcaInapektorat A dm inistracyjny sko Klebam ika Fnanciazikft.
5825L
na w-two lubalsilcie
6296 n a 6 m . 6.
0933

hm

K R A W IE C D A M S K I przyjm uje
robotę i uczennicę. Nowciryhna

2-t-15.

5839

Z D O L ffA czafaJniczka w zawodrie lcrawx-okim poszukuje pra
cy. Zgboaaoiiiia kierow ać do Gaze
ty L ubelskiej, d ział ogłcancii.

5P3C

IjjZ lU lA H U

'im
Józeiy Gnaś — wy
jechała z dzieckiem w 1944 r. z
Parczewa do Dęblma, dalszych
śladów nde ma Ktoby mógł uP O S Z U K U JĘ
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