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Pierwszy Kongres PSL „Nowe
Wyzwolenie" uchwalił programo
wą rezolucję polityczną. Rezolucja
stwierdza we wstępie, że „Chłopi
R O K I!
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D Ł M Q K P A T Y r r 7 M f=
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polscy, zawdzięczając demokracji
swoje wyzwolenie z pańszczyźnia
nej niewoli i odzyskanie należne
go im w narodzie stanowiska,
praw społecznych i politycznych,
uważają demokratyczny ustrój
Państwa za jedynie im odpowia
dający".
MOSKWA, 29.10, General:ss mus
Odpowiedź: Tak jest.
Za podstawę swojego politycz Stalin w odpowiedzi na pytania, po
oświadcza
19: Jak się zapatruj* ZSRR na ponego działania chłopi polscy „uz stawione dn, 23 bm. przez kierowni
|
byt
wojsk brytyjskich w Grecji? Czy
nają solidarne współdziałanie ka amerykańskiej agencji prasowej
Generalissimus
Stalin Wielka
Brytania powinna dostarczać
„Un
ted
Press",
p.
Hugh
Baillie
owszystkich warstw społecznych, z
w ęcej broni obecnemu rządowi grec
w wywiadzie udzielonym
czego też wynika, że są oni „zde świadczył, co następuje:
kiemu?
Pytanie 1: Czy zgadza się Pan z
cydowanymi przeciwnikami wszel
„United Press"
opinią ministra Bymesa, wyrażoną w
kiej dyktatury".
Odpowiedź: To jest niepotrzebne.
jego przemówieniu radiowym w uW dalszym ciągu rezolucja a
20: Jakie są kontyngenty wojsk rapeluje o powszechne stosowanie w biećły piątek, że r.apreżene między czych, co umożliwiłoby Radzie Mini dzieokich w Polsce, na Węgrzech, w
ZSRR
a
Stanami
Zjednoczonymi
życiu codziennym podstawowych
strów spraw zagranicznych opraco |Austrii, w Jugosławii, Rumunii i Buł
zasad demokracji. Za podstawę u- wzrasta?
wanie projektu traktatu pokojowego garii? Czy ZSRR uważa, że kontyn
Odpowiedź: Nie.
stroju Gospodarczego Polski uwa
dla Niemec?
genty te powinny być rachowane w
ża PSL „Nowe Wyzwolenie":
2: Jeśli istnieje wzrastające naprę
[
interesach
pokoju?
Odpowiedź: Tak, jestem tego zda
1) Upaństwowienie kluczowych żenie pomiędzy wspomnianymi kra ja nia.
Odpowiedź• Na Zachodzie, tzn. w
przemysłów i gałęzi handlu, ro1, czy byłby Pan w stanie wyjaśnić
Niemczech.
Austrii, Bułgarii, na Wę
11:
Czy
sądzi
Pan,
że
w
świetle
wy
2) upowszechnienie spółdzielczo mi przyczyny, oraz, jakie są sposoby
ści, zwłaszcza w przetwórstwie i najbardziej właściwe — zdaniem Pa borów, które zostały przeprowadzone grzech, w Rumunii i w Polsce ZSRR
w różnych strofach okupacyjnych la posiada obecnie ogółem 60 dywiz i
zbycie produktów rolnych, 3) u- na — dla ich usunięcia?
tem
i jesienią roku bież. Niemcy pod (piechota i pancerne razem). Więk
trzymanie w życiu gospodarczym,
Odpowiedź: Pytanie to odpada wo
względem politycznym rozwijają się szość z nich jest w składzie niepeł
w szczególności w stosunku do go bec poprzedniej odpowiedzi.
nym. W Jugosławii nie ma wojsk ra
spodarstw rolnych — zasady pry
3: Czy przewiduje Pan że obecne po lin i demokratycznej, co pozwoli
watnej własności, zabezpieczonej rokowania doprowadzą do zawarcia łoby żywić nadz‘eję, iż mogą one w dzieckich. Za 2 miesiące, gdy wyko
hipotecznie", którą to własność traktatów pokojowych, jak’e stworzą przyszłości stać się narodem pokojo nany zostanie dekret Prezydium Ra
chłopi uważają w naszych warun serdeczne stosunk: wśród narodów, wym?
dy Najwyższej ZSRR o ostatnim eta
kach za podstawę rozwoju i po
Odpowiedź: Dotychczas nie jestem pie demobilizacji, we wspomnianych
które zjednoczyły się dla walki prze
stępu.
państwach pozostanie 40 dywizji ra
ciwko faszyzmowi i wyeliminowania o tym przekonany.
Rezolucja wypowiada się za ści niebezpieczeństwa nowej wojny ze
dzieckich.
12: Czy uważa Pan, że tak, jak su
słym braterskim porozumieniem ł strony państw dawnej osi?
gerują pewne koła, dozwolony po
21: Jaki jest stosunek rządu ra
współoracą wszystkich państw sło
tencjał przemysłowy Niemiec powi- dzieckiego do obecności amerykań
Odpowiedź: Mam nadzieję.
w ąńskich. oceniając układ polskon.en być podniesiony, aby N emcy skich okrętów wojennych na Morzu
4: Jeżeli n e — jakie są główne
radziecki za zdecydowany krok
miały
przeszkody w utworzeniu takich przy m ani?możność płacić za swoje utrzy Śródziemnym?
ku urzeczywistnieniu tej Idei.
jaznych stosunków pomiędzy naroda
(Dokończenie na atr. 2-ej)
W da!?rvm ciągu rezolucji PSL mi, które były sprzymierzeńcami w
Odpowiedź: Tak, jestem tego zda
„Nowe Wyzwolenie" oświadcza, wielkiej wojnie?
nia.
iż pracować będz e nad tym, by
W dniu 1 listopada br
Odpowiedź: Pytanie odpada w
13: Co należy uczynić oprócz ist
położyć kres walce chłopskich świetle poprzedniej odpowiedzi.
ukaże
się pierwszy numer
niejącego programu, uzgodnionego
stronnictw ze sobą, doprowadzić do
przez
Cztery
Mocarstwa
celem
nie
wielkiego
dziennika
5: Jakie jest stanowisko Rosji wo
zjednoczenia masy ludowej, po
dopuszczenia
do
tego,
aby
Niemcy
bec
decyzji
Jugosławii
niepodpisanła
Ziem Odzyskanych
stawić na jak najwyższym poziostały się ponownie groźbą wojny dla
m'e rolnictwo polskie i zacieśn ać traktatu pokojowego z Włochami?
„SŁOWO POLSKIE"
Odpowiedź: Jugosławia ma powo śwata?
stosunki z rolnicami bratnich, sło
Odpowiedź: Należy wytępić pozo
dawniej „PIONIFR"
wiańskich narodów. Na uwagę za dy do niezadowolenia.
6: Co dziś, zdaniem Pana, stanowi stałości faszyzmu i przeprowadzić
pod redukcją Teofila Witka
sługują słowa, dotyczące koniecz
Wydawnictwo S p ółd i. Wydawniczej
ności zwiększenia środków finan największe zagrożenie pokoju na świe całkowitą demokratyzację Niemiec
do końca.
„CZYTELNIK" we Wrocławiu
sowych
naukr* polską oraz wy cie?
datnej opieki nad nowymi osadni
14: Czy należy pozwolić narodo
Odpowiedź: Podżegacze nowej woj
rr«SŁOWO POLSKIE"
kami i rena frantami.
ny, a w pierwszym rzędzie Churchill wi niemieckiemu na odbudowanie
będzie wyrazicielem potrzeb
W związku ze zbliżającymi się i ludzie podobnie jak on myślący w przemysłu i handlu tak, aby stał się
i
pragnień Ziem Odzyskanych,
samowystarczalnym?
Anglii
i
w
Stanach
Zjednoczonych.
wyborami, PSL „Nowe Wyzwolezarazem najdokładniejszym
7: Jeśli zagrożenie pokoju istnie
n e” decyduje się wystąpić z listą
Odpowiedź: Tak.
je,
jakie
środki
mają
być
przedsię
samodzielną, zastrzega się jednak,
źródłem informacji o nich.
15: Czy uważa Pan, że w Niem
iż gdyby interes państwa i ws’ wy wzięte przez narody świata, aby za
czech wykonywane są postanowienia
rr SŁOWO POLSKIE"
magał zajęcia innego stanowiska, pobiec nowej wojnie?
deklaracji Poczdamskij?
będzie hucznym i spokojnym
Kongres dla tego celu udziela swe
Odpowiedź: Podżegacze wojny mu
Odpowiedź: Postopowiew a te nie
go pełnomocnictwa Głównemu Ko szą być zdemaskowani i poskromieni.
obserwatorem tego „co robią
mitetów Wykonawczemu,
8: Czy ONZ jest dostateczną gwa zawsze są wykonywane, szczególnie
Niemcy" za naszym zachodnim
W końcowej części rezolucji Kon rancją n ezawisłości małych państw? w dziedzinie demokratyzacji Niemiec.
kordonem.
gres domaga się przyznania PSL
16: Czy uważa Pan, że prawo veta
Odpowiedź•*Trudno na razie powie
„Nowe Wyzwolenie" pełnych u- dzieć.
a SŁOW O POLSKIE"
nadużywane było w czasie rokowań
wrreń stronnictwa polityczne
między
ministrami
spraw
zagranlcz
doceniając znaczenie przyjaz9: Czy sądzi Pan, że cztery strefy
go.
nych Czterech Wielkich Mocarstw i
nych stosunkówpolsko-czechookupacyjne w Niemczech w bliskiej
posiedzeniach Rady Bezpieczeń
przyszłości powinny być sprzężone, na
słowackich
poświęcać będzie
stwa?
jeśli chodzi o administrację gospodar
wiele miejsca naszemu poludOdpowiedź: Nie, nie jestem tego
czą, aby' stworzyć z Niemiec pokojo
z iś niowemu sąsiadowi.
wą całość gospodarczą i w ten spo zdania.

Zachodnie jl™** są ostateczne

D

Echo wywiadu z Generalissimu
sem Stalinem.
Egipt oskarża Anglię.
Tania żywność.
Scotland Yard w kłopotach,
l isty Goeringa.

sób zmniejszyć ciężary, ponoszone
przez cztery mocarstwa w związku
z okupacją?
Odpowiedź: Nie tylko gospodarczo,
lecz również politycznie jedność Nie
miec powinna być przywrócona.
10: Czy uważa Pan za stosowne,
by w chwili obecnej powołana została
j
pewnego rodzaju centrala
administracyjna w Niemczech, znajd l l l A C J ) e t o itr
I
A
____! ___*
1
dująca się w rękach
niemieckich,
jed
nakże pod kontrolą państw sojitsznlo a

fm

17: Jak' dalece, zdaniem Pana, Mo
carstwa Sojusznicze powinny posunąć
się w sprawie odnalezienia i oddania
pod sąd mnie jszych przestępców wo
jennych w N emczech? Czy uważa
Pan, że wyrok norymberski stworzył
dostatecznie mocną podstawę do ta
kich kroków?
Odpowiedź: Im 'dalef tlą posuną,
tym lepiej.
18: Czy ZSRR uważa zachodnie
granice Polski za ostateczne?

„SŁOWO POLSKIE"
posiada własną sieć korespon
dentów wiród osadników i lud
ności autochtonicznej i dlatego
będzie pismem n a j b a r d z i e j
wprowadzonym we wszystkie
zagadnienia Zachodu.

„SŁOWO POLSKIE"
znajdziecie w kaidym kiosku.
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Min. Rzymowski

„Frarsko, kreatura
Hitlera...

a

NOWY JORK. 29.10. Delegat
Polski. Wincenty Rzymowski prze
mawiając aa Generalnym Zgro
madzeniu ONZ, ośwadczył: „Polska sprzeciwia się i' sprzeciwiać
się będzie wszelkim próbom zmie
rzającym do zmiany metody gło
sowań a w Radzie B e zp ie c ze ń 
stwa. ONZ zbudowana jest na za
sadzie współpracy Wielkch Mo
carstw. co jest pierwszorzędnym
czynnikiem utrzymania pokoju.
Polska popierać będz'e zasadę
jednomyślności
Wielkich
Mo
carstw przeć wko przypadkowej
W ększości'.
Przechodząc do sprawy hiszpań
skiei, mm. Rzymowski oświadczył:
<>Utrzymywan:e przy władzy Fran
co, kreatury Hitlera f Mussoliniego. który prześladuje naród hszpański. stanowi niebezpieczeństwo
dla innych narodów { fest okrut
nym paradoksem. Nie ma wątpli
wości, że zlikwidowanie faszyzmu
w H szpanii Wzmocniłoby poważ;^°.raJv^ pokoiu". Minister pod
kreśl 1 dalej: „Hiszpania nie jest
!<Hynyin krajem europejskim,
A
\W
v hitlerowskie. Na
rod pc-Isk obserwuje ważne szowimstycźne tendencje. rewanżu, fet
ntejace w Niemczech. Obawiamy
J* f
fctórę zbrodnkS ^
ł«nn! zakorzenili w umysłach narodu nemieckipgo, odmyją na nos t * ł W-

^
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Nie będą wcielani...
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Ostatni Niemcy
PRAGA, 29.10. Jak kom unikuje radio
praskie, ostatnia parta Niemców opuści-

nikli

W"CJę " dn'M 37 P,<dł!ier-

Wybuch wulkanu
MOSKWA, 29.10. 23 październik. „«■
stąpiły wybuchy w kraterach bocznych
na wschodnim zborni tzw. Kulczewskiej
Sopki. Jost t„ wulkan, leiący w północ
n y części Kamczatki, największy z«
wszystkich wulkanów Europy i Azji. po
przedni wybuch togo wulkanu miał miej
sce w «tvcZ„iu 1945 rokłJ

Polacy wracają do kraju
TEŁ AVIV. 20. 10. I Uslopad,

w

Liban pierwsza grupa 100 repatriantów
polskich, do których w drodze do kraju
przy ączy i<» dalszych 100 repatriantów
* Palestyny. Na konferencji m ięizy przed
stawicielami władz rządowych i UNRRA
na Środkowym Wschodzie, odbytej w Je
rozolimie. postanowiono, te opieka spo
łeczna nad uchodźcami polskimi zostanie I
Przejęta przez UNRRA.
i

oskarża Anglię

NOWY JORK, 29.10. Posiedzenie
ne£o Zgromadzenia jest zwrócić •>
Generalnego Zgromadzenia otwarte
Mohamed Hassan Pasza
wagę członków da istn ejące gdzie*
zostało przy tłumnym udz aile dele
kolwiek warunki które stanowią n i*
iąda wycofania wojsk bry
gatów. Jako pierwszy wygłosił prze
bezpieczeństwo
dla pokoju, dcmokr*-'
mówienie przedstawiciel Egiptu, Motyjskich x Egiptu.— Kiedy
cii
i
wolności.
Podczas
ostatniej woj
hamed Hassan Pasza, zajmując się
będą stworzone sity zbrójny toczono walkę o obalenie faszyz»
zagadnieniem obecności obcych wojsk
mu i w nno się ją prowadzić ncdal,
na. terenach państw, należących do
ne „rządu fwiafa"? — Wy
dopóki będzie «a jeazcM fdziekołONZ. Stwierdz i on, iż *akt ten sta
stąpienie delegata Chin.— wiek Istniał,
nowi poważne zagrożenie suwerenno
Massaryk o sprawie hisz
ści zainteresowanych państw 1 jest
Przechodząc do sytuacji w swoim
niezgodny z zasadami Karty Nar.
kraju
Massaryk wspomniał, ii słyszał
pańskiej.—„Żelazne"! inna
Zjedn. Szczególnie obecność brytyj
ostatnio w ele o istnieniu „żelaznej
kurtyny.
skich wojsk w Egipcie spotkała s ę z
kurtyny" nad Czechosłowacją. Mini
ostrym atakiem ze strony mówcy, któ
ster zapewnił zebranych, ii w jego
ry podkreślił, iż żaden pokojowo na w konieczr.ych wypadkach. Rząd chiń kraju n'e istnieje żadna kurtyna, a
stawiony naród nie może podlegać ski nie będz e się sprzeciwiał, jeżeli wszyscy powątpiewający o tym mogą
am naciskowi, ani obcym wpływom. uda się znaleźć sposób praktycznego się naocznie przekonać o faktycznym
Delegat eg pski zażądał potęp;en<a zastosowania przepisu o jednomyśl stanie. Natom ast Massaryk rzucił r»y
przez Zgromadzenie Narodowe obecno ności drogą pewnej jego moderniza tanie, czy nie istnieje pewien rodzaj
śd sił zbrojnych narodów — człon cji, nie uciekając się do zmiany Kar zasłony wokół Hi*zpan!i.
ków ONZ na terytoriach innych na ty Narodów Zjednoczonych.
Czechosłowacja zawarła dobrowol
rodów oraz wezwania przez Zgroma ’_ I
Jako
trzeci nie traktat ze Związkiem Radzeokim
dzenie Rady Bezpieczeństwa do umówca wystąpił i jest zdecydowana wypełnić zawarte
Obalenie
stalenia daty, w której mają być
delegat Czecho w nim artykuły. Massaryk zakończył
przedłożone propozycje natychm!a- faszyzmu —
słowacji,
min. przemówienie wyrażeniem życzen‘a
stowego stworzenia zbrojnych sil
spraw zagranicz Czechosłowacji, ażeby drogą wzajem
do
końca
ONZ.
nych Massaryk. nego zrozumień a zapanowała w łonie
W przemów eniu swoim Mohamed
Oświadczeni je Zgromadzenia Narodowego jednomyś!
Pasza podkreślił, iż żaden naród nie go na wstępie, iż przemawia w dniu
powinien mieć prawa posiadan-a spe święta narodowego Czechosłowacji, ność w odniesieniu do spraw, które
cjalnych przywilejów poza własnym przyjęte zostało oklaskami przez de mają być załatwione. Zdanem Masterytorium. Narody Zjednoczone win legatów. Massaryk zajął się w pierw saryka, osiągnięcie przez wielkie mo
M spowodować unikn ęcię sojuszów szym rzgdz'e kwestią h!szpańską, za carstwa porozum enia stworzy więk
jednostronnych ł nie dopuścić do Seż- znaczając, te obowiązkiem General- sze szanse małym pańrtwotn.
uźytrr^ego wyścigu zbrojeń.
------Egipt doiitagą
tą
sią, ażeby złożo
Rokowania
no oświadczę*
pod groibą
nie, ii t&k dłu^o
{Początek na $tf. t-rj)
byta i pozostanie nadal krajem Cał
nie będzie ■
' » ę •' Odpowiedz: Obojętny. *
wojsk...
kowicie tamowytłarczaltiym.
prowadzić roko
22: Jakie są w chwli obecnej per
24: Jak e znaesen** mieć będą u*
wań i zawierać spektywy w sprawte umowy handlo kłady handlowe ae Szwecją i innymi
umów pomiędzy suwerennymi
______ ,-T,,T[ pań- wej między ZSRR a Norwegią?
państwami dla sprawy odbudowy
stwami, dopóki jedno z nich znajduje
Odpowiedź: Na nazie trudno p*- ZSRR? Jaką pomoc zewnętrzną .uwa
się pod nacisk em partnera, za pomo w'edzieć.
ża Pan za pożądaną dla wykonania
cą jawnych pogróżek lub pozostawa
23: Czy ZSRR uważa za możliwe, tego wielkiego zadania?
nia obcych wojsk. Wojrka t>e użyto by Finlanda stała się znowu krajem
Odpowiedź: Układ ze Szwecją
•kilkakrotnie do wywarcia presji na samowystarczalnym po wypłaceniu
etanowi wkład do sprawy współpra
rządy w chwili rokowań gospodar reparacji i czy istneje jakikolwiek cy gospodarczej narodów.
czych ! politycznych.
pogląd w sprawie rewizji programu
25: Czy ZSRR nadal interesuje się
Pn* ^ ? ^ ,aiący z kolr delegat reparacji celem przyspieszenia odbu pożyczką źe Stanów Ziedn.?
Chin, Wellington Koo poruszył spra dowy Finlandii?
Odpowiedź: Owszem.
wę veto. Zdaniem jego, prawo stoso
Odpowiedź: Pytc.tie to zontato nte26:
Czy ZSRR posiada już własną
wania reto winno się używać jedyne wtaicturte tformułowane. Finlandia
bombę
atomową lub jakąś podobną
..o„
bred?
Odpowiedź: Nie.
27: Co sadzi Pan o bomb ę atomo
wej lub jakiejś innej podobnej broni
jako narzędziu wojny?
Odpowiedź: Dałem juź ocenę 6om*
N. JORK, 29.10. (API). Polski minister spraw zagranicznych i
by atomowe i w znanej odpowiedzi na
szef delegaci polskiej w ONZ, Wincenty Rzymowski, wyraz ł się
pytanie p. Wertha.
dziś, że oświadczenie Stalina, udzielone w wywiadzie, wykazało hi28: Jak, zdaniem Pana, można najpokryzię tych, którzy mówią o pokoju, a podburzają do nowej woj I lepiej kontrolować energię atomową?
ny. Zdaniem min. Rzymowskiego najdonioślejsze znaczenie posiada
Czy kontrola ta powinna być zreali
ten ustęp oświadczenia Stalina, gdzie stw:erdza on, że nie widzi ża zowana ną podstawach międzynaro
dnego wzrostu napięcia między ZSRR a Stanami Zjednoczonymi.
dowych i w jak m stopniu wirny mo
Agencja AFP donosi, że miarodajne czynniki opinii francuskiej
carstwa składać ofiarę ze swej suwe
wdza w oświadczeniu Stalina, udzielonym prredst*awicielowi agencji
renności dla umożliwienia skutecznej
amerykańskiej świadectwo dążenia ze strony ZSRR do uspokojenia
kontroli?
wobec alarmujących pogłosek, rozsiewanych po całym świeci*. W PaOdpowiedź: Uufaźam, źe potrzebna
iyżu uważa s ę, że słowa Stalina są mniej pesymistyczne, niż słowa
jest bardzo Ścisła kontroła międzyna
ymesa. Podkreśla się, że Stalin widzi jedyne niebezpieczeństwo woj- rodowa.
ny w prowokacjach tych, których nazywa podżegaczami wojennymi.
29: Ile czasu potrzeba na odbudo
W p erwszym ich rzedzie stawia Churchilla, którego ostatnie przemó
wanie spustoszonych zachodn:ch tere
wienia „nie były, zdaniem kół francuskich, w istocie pomyślane tak,
nów ZSRR?
aby sprowadzić uspokojeni* w umysłach ludzi zanepokojonyęh sytua
Odpowiedź: Szeić lub siedem lat,
cją międzynarodową".
jeśli nie więcej.
AFP pisze, że we Francji z zadowoleniem przyjęto takt, iż Stalin
30: Czy ZSRR pozwoli na funkcjo
me zadawalma się jedynie oskarżeniem podżegaczy o utrzymywane
nowanie handlowych linii lotniczych
startej atmosfery niepewności na świecie, lecz prostuje rówireż roz
nad swoim terytorium? Czy ZSRR
siewane tendencyjnie wiadomości i nie boi się przyznać, że Związek
zamierza rozszerzyć swe linie lotni
Radziecki nie posiada bomb atomowych i, że utrzymuje 61 dywizji
cze na inne kontynenty na podstawie
w państwach bałkańskich. Wiadomo, iż Church 11 w tednym ze swoich
wzajemności?
przemówień stwierdził niezgodnie z prawdą, że ZSRR posiada takich
Odpowiedź: W pewnych warun
dywizji 200 w Europa. To oświadczeńe Stalina uważane fest*za czyn- * kach He jest to wykluczone.
mk zmniejszający i*p:ęcie panujące w stosunkach międzynarodo
31: Jak ocenia rząd Pański okupa
wych. Omawiając wrażenia wywołane całością oświadczenia Stalina,
cję Japonii? Czy uważa Pan ją za
francuskie koła autorytatywne przychylnie witają specjalne te odpowie
skuteczną w dotychczasowych warun
dzi generalissimusa, które mogą przynieść odprężenie w sytuacji kach?
międzynarodowej.
Odpowiedź: Osiągnięto pewne wy
niki, ale można było zyskać większel

Zachodnie granice Polski

Echo wywiadu

z Generalissimusem Stalinem

ostateczne
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Ciekawostki
papierowe
NIE MA RYŻOWEGO
PAPIERU

Ryżowy papier, używany do wyrobu
bibułki dla fabrykacji wysokogatunko
wych papierosów, nie jest bynajmniej ro
biony z ryżu — I nie jest papierem w
zwykłym sensie teTo fowa. Każdy arkusu
tego papieru to cienki płatek kory, ścię
tej z rosnącego w Chinach drzewa pa
pierowego.

XIV.

fftW)

100.000-czny obiad

Główna stołówka „CARITAS” przy ul.
Zielonej 3, przeżywała to ubiegłą niedzielę
mity dzicA z racji wydania 100.000-cznego
obiadu od chw ili swego istnienia, tj. od
16.10.19iB r.
Niecodzienny nastrój wywoływał sam
wygląd stołówki pięknie udekorowanej eie
■ość narzeka na policję, na brak u d - lenią i plakatam i, obwieszczającymi fakt
jubileuszowego obiadu.
■oru ltd“.
Nie spodziewałem się, te będę tym szczą
„Wczoraj skarżono się nam ze
śliwym, spośród tysiąca młodzieży przewi
wszech stron, śe nie można w mieście
jającej się przez stołówkę. Uwierzyłem jod
dostać węgla po łzw. cenach godzi
nak, gdy przede m ną postawiono przybra
wych, oznaczonych przez Komisję
ny talerz, a salą w strząsnął okrzyk: Niech
Rzeczoznawców. Znikł.
żyje! Niech się pokaże. Wyskoczyłem na
Cóż na to władze, które podały krzesło, zażenowany i onieśmielany wzro
cennik węgla do wiadomości publlec kiem kolegów i koleżanek.
■ej? Zima zabiera się ostro I doku
W tym czasie przemówił do pobranych
ezliwie do wil£ tnych mieszkań I zzię jeden z księży, wręczając m i dla upam ięt
bniętych
mieszkańców. Ignorancja nienia tej ehiriH bon na .10 bezpłatnych owięc czynników miarodajnych staje biadów, puszkę kakao i mleka.
się niezrozumiałą.
Interwencja jest
W odpowiedzi na to zabrałem głos, wy
nie tylko aktualną, ale i konieczną**. rażając uznanie dla pracy „CARITAS" na
* * n
odcinku dożywiania młodzieży szkolnej.
Tak to było 20 lat temu w Lublinie, Chciałbym, by to uznanie usłyszało całe
8 lat po pierwszej wojnie światowej i społeczeństwo i swoją pracą i ofiarnością
5 lat po awanturniczej „wyprawie na poparło poczynania „CARITASU".
Sam jestem, uczniem Szkoły Sztuk Pięk
Kijów". • Zwolennicy porównań mogą
przeciwstawić dzisiejsze czasy temu, co nych, bez rodziców i środków utrzym ania,
było, i zastanowić się nad tym, czy w i m dobrodziejstwo jakie dziś wyitoiad5 lat po zakończeniu najstraszliwszej w *M m i „CARITAS“ potrafię być wdzięczdziejach wojny Polska stanie przed pro- ■nV P°
samodzielnej pozycji -!/blemami, jakimi się zajmował „Głos Lu-|(* H,,ei
R. Malec.
bełski" 20 lat temu...
•opo—

20 lat temu?

„Drożyzna jeat d«l£ pono jednam a
Ciężkie czasy — roilega się »sanajaktualniejszych
zagadnień doby
kolo nas od szeregu lat wołanie.
bieżącej.
Zaledwie
chwilę
był spokój
Dziwna rsecs. Nasze społeczeństwo
i cenami, kiedy można było obliczyć,
słynące a niezgodności, jest niezwy
Ile się wyda, wychodząc po zakupy na
kle eo do tego twierdzenia zgodne i
targ, a już ceny skaczą jak opętane.
podtrzymuje je solidarnie. Jest to
Jeszcze przed pani dniami mleko
niezbitym dowodem, te tak Jest w
kosztowało połowę tego, eo dziś, ziem
Istocie**.
niaków po prostu kupić nie podobnu,
Istotnie, przyczyn do narzekania było
nie ma ich prawie zupełnie na targu.
wiele wówczas, a przede wszystkim sza
Jako tako przedstawia się jeszcze spra
lejąca drożyzna znajdowała swe należy
wa mięsa, natomiast tłuszczu można
te odbicie niemal w każdym numerze co
tylko dostać po znajomości, „spod ladziennego pisma. Jak kształtowały się
dy“, w cenie daleko odbiegającej od
ceny na rynku lubelskim, w 5 lat po
magistrackiej**.
zakończeniu wojny („wyprawa na Ki
Nie należy s ą d z ić , że wtedy nie przed
jów" przyp. red.), najlepiej świadczy ar
tykuł z 30 października pt. „Wśród trza siębrano żadnych środków przeciw lich
sku budżetów domowych").
wie, jak ją nazywano, o czym świadczy
dobitnie artykuł „Leki drożyfciiane".
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PAPIER ŚWIĘTOŚCIĄ

W Chinach i niektórych krajach środ
kowej Ameryki każdy zapisany kawałek
papieru uważany był za rzecz świętą. 1

„Wieczne perpetuum mobile. Ko
misje ustanawiają cenniki, sprzedaw
cy się do nich nie stosują. publicz-

Skrzynka zażaleń
Na podstawie zarządzenia Prezy
dium K. R. N. z dnia l.V I 1946 r. ce
lem ułatwienia społeczeństwu wzięcia
czynnego udziału w zwalczaniu nad
uży ć. i wszelkiego rodzaju niewłaści
wości dla umożliwienia stawienia de
zyderatów i wniosków, Prezydium M.
R. N. w Lublinie zainstalowało w
gmachu Zarządu Miejskiego w Lubli
nie, Krakowskie Przedmieście 73,
skrzynkę zażaleń Zarządu Miejskiego
znajdującą się na parterze.
Lublin, dnia 26.X 1948 r.
Za Prezydenta m. Lublina
mgr B. Adamski
541S
w/z Naczelnika Wydziału.

| łu k ó w :

I Jak będzie ze światłem?

Miejska Rada Narodowu w Łukowie
toczy pertraktacje /. Wraszawską Dyrek
cją PKP o. dostarczanie prądu elektry
cznego z elektrowni kolejowej w Łuko
wie dla miasta, ponieważ elektrownia
miejska, posiadająca b. stare i zużyte
maszyny, daje słabe światło, a często w
ogóle się psuje. Mieszkańcy Lukowa mie
liby nareszcie światło cały dzień bez nie
spodzianek w postaci nagłych gaśnięć
światła, a liczne zelektryfikowane war
sztaty pracowałyby intensywniej

Umowa wa^ua byłaby do oliwili utrzy*
mania światła r „Lubzelu", które według
opinii firmy będzie w Łukowie już na
wiosnę. Wobec daleko zaawansowanej
pracy przy budowie linii wysokiego na
pięcia mamy nadzieję, że termin ten bę
dzie dotrzymany.

NARESZCIE!

Wlokąca się od paru miesięcy spra
wa przydziału nowego lokalu jedynej w
XV. KOLOSALNY ZW ÓJ
mieście Powiatowej Bibliotece,
została
Na światowej wystawie, która odbyła
definitywnie załatwiona. Za parę dni znaj
się w pierwszej połowie 19-go wieku w
dą się na półkach książki, do tej chwili
leżące w skrzyniach, a z takim trudem
Dublinie, ''wystawiony był na pokaz zwój
pozbierane i mieszkańcy Łukowa (w tym
papierń, którego ^ długość była wystar
zająć i z własnych pieniędzy doprowa
700 uczni szkół średnich), będą mogli na
Dzwony dla koicioła
czająca do opasania nim kuli damskiej.
dzić ulicę do porządku.
reszcie korzystać z dobrodziejstwa biblio
Ze składek parafian zostały ulane dwa
teki.
Harcerstwo
XVI.
OSA PIERWSZYM
duże dzwony dla kościoła na Górce Ka
BRAWO SKP!
Na terenie Chełma harcerstwo jest or
tedralnej. Jeden dzwon waży 3000 kg,
PRODUCENTEM PAPIERU
drugi jest mniejszy. W sobotę (26 bm.) ganizacją najbardziej rozwiniętą. W
Łuków przejawia ostatnio rozwój ży*
O
ile stopień kultury umysłowej ! do
odbyła się uroczystość poświęcenia drwo- swoich szeregach skupia wielką część u- cia kulturalnego. Jednym * dowodów mo
roltkn naukowego noże być ustalony w
nów, na którą przybył z Lublina ks. bi czącej fcię młodzieży szkolnej. Dzieli się że być fakt, że Sekcja Teatralna Związ
pewnej m'erze na podstawie ilości zu skup Wyszyński, który sam dokonał po na dziewięć drużyn męskich 1 osiem żeń
ku Kupców Polskich wystawia już drugą
łytego papieru, to wobec powyższego ma święcenia. Uroczystość zgromadziła tysią skich.
sztukę, opracowaną własnymi siłami.
simv skapitulować na rzecz owadów. ce wiernych. Ks. biskup wygłosił podnio
Teraz przed zbliżającymi się Zadusz Pierwsza cieszyła się uznaniem publicz
Osy produkowały papier na długo przed słe kazanie. Wieczorem odbył się obiad kami harcerstwo przystąpiło do intensy ności, a całkowity dochód ze sztuki prze
wnej pracy przy porządkowaniu grobów kazano Komitetowi Odbudowy Stolicy.
zjawieniem się człowieka na ziemi. Bu wydany na cześć dostojnego gościa.
(bohaterów poległych za Wolność) pod ha
dują one swoje gniazda z cienkiego m ,
Za własne pieniądze
ZAPAS NA 200 LAT
słem: „Żadna mogiła nie może p o z o s t a ć
teriału ptpierewego,
który fsb-ykują
Myśleliśmy, że Zarząd Miasta Chełma
zaniedbaną".
Cegielnia w Łukowie, dawniej własność
prze® runę małych cząsteczek drzewa. zajął się doprowadzeniem nareszcie do
Praca harcerzy spotyka się z gorącą Niemki Stenclowcj, dziś w ła s n o ś ć M i n i
Dokładne studium życia os i obserwa^e porządku ulicy Jordana, która od dłu aprobatą miejscowego społeczeństwa.
sterstwa Odbudowy, wyprodukowała w
słynnego uczonego i naturalisty Reumur gich lat domaga się wyłożenia płytami
tym roku 700 tys. sztuk ciegieł, z tego
doprowadziły do używania masy drzew chodnika i chociażby „kocimi łbami" jez
P O W I E L A C Z E płaskie nowe
sprzedała
około 200 tys. sztuk odbu
nej jako materiału wyjściowego do pio dni. Okazuje się jednak, że jest nieco
p a p l e * , matryce, farbę, eaęfel
dowującemu
się powiatowi łukowskiemu.
inaczej.
Miasto
nie
mogło
znaleźć
na
to
dukcjl papieru.
(statki, w ałki, 1 i. p.)
funduszów
i
dopiero
mieszkańcy
miasta,
W
najbliższym
czasie produkcja zostanie
Do tego czasu masa drzewna była głó
poleca
zamieszkali
na
tej
ulicy,
musieli
się
tyra
znacznie
rozszerzona,
ponieważ złoża bar
wnym surowcem do wyrobu tańszych ga
K . D O BRZYŃ SK I
dzo dobrej gliny są olbrzymie i wystarczą
tunków papieru, natomiast papier lepszy
XIX. REKORDY ZUŻYCIA
W t r n i w a 26 W aszyngtonu 106/9
na 200 lat, a cegielnia wymaga tylko bu
wyrabiano głównie ze szmat.
PAPIERU
PraiMkly m
na)*.
u nNciwlM.
dowy nowych szop.
Przed wojną londyńskie centrale tele
XVII. PAPIER CAŁUNEM
foniczne zużywały • tysięcy ton papie
-oOoŚMIERTELNYM
ru rocznie dla ranotowanla numerów,
Papier odgrywa? w:iS:>.:j r.ilo w religii żądanych przez ich klientów*
Biura urzędów ministerialnych WbiteAzteków. Ludzie, skazani na ofiarowanie
Samochód nr 011366 potrąci! 5-lethall zużywały przed 1939 rokiem 1.000
Konduktor samochodu MKS nr 2
ich żywcem bogem Azteków, nbierani byli
ton papieru dla załatwienia tylko samej został obrabowany przez dwóch uz nią Halinę Bielak. Wypadek nastąpił
w svmbolicme szaty papierowe. Papier korespondencji.
brojonych osobników. Gdy samochód * winy dziecka, które nagle zeszło s
ten wyrabiany był a rdzenia drzewa fi
XX. BEZSZELESTNY PAPIER
zatrzymał się na kcdcowym przystań chodnika na jezdnie.
go w u«
Ukazanie się bezszelestnego papieru ku przy ul. Włościańskie!, bandyci
poprzedził ciekawy wypadek, jaki miał zabrali mu z torby 3 tys. zł. Napad
XVIII. MENNICA ŚMIERCI
Nieznani sprawcy po oderwaniu
miejsce w Monachium. Znany dyrygent
Chińczycy, by ułatwić iycie zmarłemu Hans von Bulów, nie mogąc znieść sze miał miejsce o godz. 20-ej.
kłódki od drzwi, dostali m do mie
■Powiekowi na tamtym świecie, wkła- lestu programów, prrcwracanych przez
szkania Szczerhatki Stanisława, za
Nieananł sprawcy pod groźbą u* mieszkałego przy ul. I-go Maja 21.
mu do trumny specjalnie wydruko widzów, przerwał koncert 1 opuścił salę.
i*robę i 2 ty*.
wa tw pieniądze papierowe. Rytuał ten Następnego wieczoru każdy z wiJzów o- życia broni zrabowali z biura £ m y i
je*t oieodłączną częścią rbińskicn cejre bowiązany był kupić program, drukowa „Labor", mieszczącego się przy
■Mail jpgMefcftWłcfc.
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Sir. S

Plan Orv'a:
o m

„Służył w Lublinie

Lo. ź y w m

ić

(La. Be.) Piw ni ludzi* przekazu jq sobie wiadomości w wentach,
z których przy większej łub mnie/szef dozie złe/ wołi wnioskować moimi,
U między mocarstwami istnieje przepoić nie do przebycia. Płotka opie
rająca tę na takiego rodzaju wiadomościach szuka wszędzie gtoźby woj
ny. Dziennikarze nie chcą natomiast zauważyć nieustannej rzetelnej pra
cy, dążącej do stworzenia warunków długotrwałego pokoju. Taka praca
odbywa się w powstałej przed rokiem Międzynarodowej Organizacji dla
Spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Generałny Dyrektor tej Organizacji, Sir
John Orr wystąpi z projektem stworzenia Międzynarodowego Urzędu
Żywnościowego, który przez stabilizację cen żywności mógłby zapewnić
producentom rynki zbytu l trwałe warunki sprzedaży, a jednocześnie
zapewnić krajom, zagrożonym głodem, dostawy żywnośtH po zniżonych
cenach.
Wiceprzewodniczącej delegacji polskiej na Konłerencję Międzynaro
dowej Organizacji dla Spraw Wyżywienia l Rolnictwa w Kopenhadze,
w!ceminister Crossleld, zapoznał prz edstawicieli prasy z projektem Sir
Johna Orr'a, zaznaczając, ii realizacja planu Orr"a może stać się decy
dującym czynnikiem współpracy międzynarodowej, zapewniając racjonal
ne wykorzystanie sił produkcyjnych dla podniesienia stopy życiowej ca
łego świata.
Sir John O n proftlcłu)* atwor*enie organizacji międzynarodowej, któ
ra dysponowałaby dużym/ zapasami
środków żywności, w pierwszym rzę
dzie zboża i interweniowałaby na
rynkach dla utrzymana oen na tym
samym poziomie. Organizacja fa mia
łaby sprzedawać produkty, gdy ceny
oodniosą się o około 15 proc. ponad
poziom ustalony i skupywać ja, gdy
cenv te zaczną spadać.
Aby zwiększyć komumcją i zapew
nić wyżywianie krajom deficytowym

i ubogim, projekt przewiduj* dwa
poziomy cen; ceny uormalmi i ceny
uprzywilejowane, a których korzy
stałyby kraje ubogie ł mające trud
ności z pokryciem zapotrzebowania.
Nadwyżki, uzyskiwane przez produ
centów przy sprzedaży wedle ceny
normalnej, służyłyby dła wyrówna
nia przy eprzedażach wedle oen ul
gowych.
Projekt ten, oparty o zasady mię
dzynarodowej współpracy, maksy

3 L I S TY G O E R I N G A
NOHYMBERGA, t t .lt . (AM). W celi
Cloeringa po jego samobójstwie znale
ziono S listy, zaadresowane: do tony,
do pewnych osobistości sojuszniczych i
Jo dyrektora więzienia płka Andrusa. O•>tatni Ust ma zapewne związek c samym
factem samobójstwa, gdy* Goering po-

S®Sfi® wcm caf?
ROKOWANIA w sprawie włączenia do
oziydu- Tsaldariui członków opozycji par

lamentarnej zakończyły się niepowodze
niem.

W STANACH ZJEDNOCZONYCH za
kończył się strajk 12 tys. członków iwiąr
ku zawodowego pracowników portowych
i marynarzy, który trwał 26 doi.
W WASZYNGTONIE rozpoczęła obrady
Komisja Przygotowawcza s ramienia Or
ganizacji dla Spraw Wyiywienla i Rol
nictwa,
ęra opracuje plan stałego Urzędu Żywnościowego.

w

d la . la c ą ó w

dabee stare się w aim obroni* całą strat
więaianuą przed podejrzeniami e udzie
lenie mu pomocy. List, przeznaczony dla
pewnych osobistości, jak się przypusz
cza, sojusiniecyeh, jest utrzymany w to
nie podniosłym I pompatycznym, nie*
współmiernym a mizerną treścią U tu.
Wszystkie te korespondencje znajdują
się w rękach Sojusmiczej Rady Kon
trolnej i stamtąd naleły się spodziewać
dalszych szczegółów w tej prawie.

Kto by wiedział o zbrodniczej dzia
łalności Biachuty Bolesława, pochody
eego za Śląska, który podczas oku
pacji niemieckiej służył w Lublinie w
oddziałach SS. proszony jest o złoże
nie zeznań ustnie lub pisemnie do W y
działu Śledczego przy Komendzie Mia

malnego wykorzystania taniejących
możliwości produkcyjnych i elastycz
nego traktowania poszczególnych
krajów, wedle ich możności i stop
nia rozwoju gospodarczego, spotkał
sta M. O. w Lublinie, ul. Staszica 3,
się a ogólną aprobatą uczestników
I Brygada.
konferencji i przyjęty został aa pod
stawę.
Dla opracowania planu szczegóło
N a
s z k o łę
wego wybrano Kcmaję przygotowaw
czą, złożoną z przedstawicieli 16
państw, w skład których wchodzi
Na wezwanie Wojtka i Jacka Machów
także Polska. Komisja przygotowaw Zofia Boduszyńska wpłaciła zł 100 na
cza, która się wkrótce zbierze w N. budowę szkoły przy ul. Lipowej i wzy
Yorku, ma opracować plan gospodar wa do pójścia w jej ślady pp. Bronisła
czy i finansowy przyszłej organiza wę Majewiczową, Tadeusza Dybowskie
cji i jej statut, po czym opracowan e go i Antoniego Tomaszka.
Wczoraj wpłynęło do Redakcji „Gazeto rozesłane zostanie wszystkim rzą
dom, a nowa konferencja mlędzyna ty Lubelskiej" na odbudowę Warszawy
rodowa ostatecznie zadecyduje O 12.050 i ł od dyrektora Woj. Oddziału PUR
Ksealaka Tadensaa.
•twonewe organizacji.

przy ul. Lipowej

eOo--- —

Zaległości będą ściągnięte
Z dniem 4 listopada ropocznie się ak wych oraz a funkcjonariuszy M. O. Akc'a
cja ściągania zaległych świadczeń i**- ściągania świadczeń zostanie definitywnie
czowych ca rok gospodarczy 1945/4#. W zakończona z dniem 30 listopada. (L)
-----oOo----naszym województwie wieśniacy nie od
dali jeszcze 5 tys. ton łyta i i tys. ton
ziemniaków. Są to ilości minimalne (sta
nowią S i 6 proc. ogólnej liczby świad
PRAGA, 20.10. (API). W Koszycach
czeń). Jednakie pozostałość powyisra odbyły się zawody maratońskie. Warunki
wskazuje na niechęć niektórych obywa były b. cięłkle, gdył 10-centymetrowa
teli do Wypełniania urtawowego obewtąz* warstwa śniegu pokrywała trasę. 7. 08
kn wagtędem państwa.
uczestników tylko 73 przybyło na miej
W rasie nie oddania prses rotaików sce. Pierwszy przebiegł 42-kilome»rową
zaległości do dnia 4 listopada, znajdą trasę Hietnuen (Finlandia), mistrz Euro
zastosowanie sankcje karne w formie 9- py, w caaeie 2 godz. 35 min. I 5 sek.
miesięcznego a. artn berwzględnleg® i Dragi Szwed Leanderson w czasie 2 godz.
grzywny pieuięłnej lub jednej z tych 37 min, i > sek., trzeci Duńczyk Larsen
kar. Oprócz tego świadczenia będą ścią w czasie 2 godz. SS min. i 8 sek., czwarty
gane przez specjalne grupy, złolone * Szwed Aonsison w czasie 2 godz. 30 min.
pracowników aparatu świadczeń rzeeeo- 14,2 sek.
oOo------

Bieg Maratoński

Delegaci z Ameryki Łacińskiej
p rzyjad ą do Lublina

Przebywająca od tygodnia w PoUce
delegacje Międzynarodowego Związku
PARY*, t t .lt . Samolot brytyjski typu Pomocy Dzleeiom „Sara the Ch!ldren
„Gloster Meteor MO" przebył t t bro. Fund" s krajów Ameryki ŁaciAskieJ potrasę między Londynem a Parylem w re- dzieliła się swoimi wrałcniamt e prted
kordowym czasie 35 minut. Niepomyślne stawiclel«m prasy.
Goście ragranieini podejmowani przez
warunki atmosferyczne nie pozwoliły osiągnąć prrewidzianej szybkości 1000 Centralny Komitet Opieki Społecznej
zwiedzili Katowiee. Kraków, Kielce. Gdykm na godzinę.
oOo------

R e k o r d o w y l ot

Święto poległych w Lublinie

Dnia 1 i 2 listopada br. tak, jak eo wojska 1 społeczeństwa. Uroczystości w
PREMIER IRANU Ghavam zapowie
roku, na terenie całego kraju edbędą dniu tym zakończy odegranie marsza tadział mające się odbyć w najbliisrym
łobnego przes orkiestrę 7-go pułku pie
się uroczystości ku czci poległych.
czasie wybory do Zgroaaa lżenia Naro
choty.
W Lublinie uroczystości rozpoczną się
dowego.
Dnia 2 listopada o godz. 10-ej w kapli
dnia 1 listopada o godz. 18-ej na cmen cy cmentarnej zostanie odprawiona msza
28.10 NASTĄPIŁO OTWARCIE sesji
tarzu Wojskowym przy nl. Lipowej od lałobna, po której ks. kapelan garnizonu
parlamentu indyjskiego, na której po raz
pierwszy nie byli obecni urzędnicy bry prawieniem modłów aa poległych, przez lubelskiego wygłosi okolicznościowo ka
kapelana garnizonu lubelskiego pptka ks. zanie. Następnie delegacje jednostek woj
tyjscy.
Swidzińsklego.
Z kolei nastąpi apel po skowyeh, organizacji, szkół itp.
słotą
NA KONGRESIE brytyjskich twiązków
zawodowych 2 i pół miliona członków ległych, przemówienia przedstawicie’! wieńca na grobach poległych.
-oOowypowiedziało się przeciw brytyjskiej
polityce zagranicznej.

Scotland Yard w kłopotach...

W AUSTRII r powodu wstrzymania do
LONDYN, 29.10. Prasa brytyjska gdzie znajdą kosztowności — praw
staw węgla a Zagłębia Ruhry wstrzymany
donosi, to z obowiązków pracy w de dopodobnie na skutek otrzymanych
został ruch pociągów osobowych.
PREMIER EGIPSKI Sidky Pasza po
powrocie z Londynu oświadczył, U otrzymał zapewnienia ze strony brytyjłkiej, żo nastąpi zjednoczenie Sudanu z
Egiptem pod rządami Egiptu.

CAŁY NARÓD,
CAŁA POLSKA
u a b u d u j e STOLICĘ zjgruzów

informacji w rozmowach ze służący
mi i właścicielami okolicznych ekleW celu przyjścia z pomocą detek
tywom Scotland Yardu odwołano z
kontynentu do Londynu lotne oddzia
ły amerykańskiej policji wojskowej.
W stolicy Angl i znajduje się znacz
na ilość dezerterów armii Amerykań
skiej. W późniejszych godzinach po
niedziałkowych dowiedziano się, >ż
obrabowano nowy dom w Bsaconsfield, jednakże nie ustalono jeszcze
upraetkuo, wywofcoeci puuiasiostfuh atoafc.

partamencie Scotland Yardu zwol
niono przejściowo grupę szczególnie
uzdolnionych detektywów, aby mogli
pośw'ęcić się badaniu bieżącej fali
przestępstw. Ujawniono dokumenty,
dla wykazania, że ostatnie grabieże
kosztowności były dokładnie opraco
wane. Na podstawie raportów można
stwierdzić z całkowitą pewnością, że
mieszkania 1 domy obrabowanych osób pilnie obserwowano i że ludzi,
których wybrano dla dokonania kra-

SS"

nią, Gdańsk. Sopot, Kartu*y, Olszyn 1
Poznań, interesując się wszędsie polski
mi ośrodkami opieki nad dzieckiem i wy*
raiająe szczery podziw dla dokonanej
pracy w tym zakresie. Wobec olbrzymie
go miszczenia kraju uwaiają oni za ko
nieczne rozszerzyć skalę pomocy, udzie
lanej przez zagranicę Polsce. W tym c-lu
przewidują w formie doraźnej pomocy
przekazanie na potrzeby polskich insty
tucji społecznych transportów skór z Ar
gentyny, elepiej odrieły, tłuszczów i le
karstw s innych krajów Ameryki Połud
niowej drogą morską bezpośrednio do
portu gdyńskiego.
W serdecznej rozmowie, wyraiajtit po
dziw dla energii i pracowitości narodu
polskiego, który po latach najgibszych
klęsk zdołał otrząsnąć się i przystąpić s
zapałem do odbudowy Ojczyzny, de'e(,'aci
zagraniczni wyrazili nadzieję nawiązania
jak najściślejszego kontaktu swych kra
jów s Polską. Z pobytu swego wy n o / ą
najciekawsze i najmilsze w rałjn ^ wie
rząc, ie rozwijając akcję pomocy dla kra
ju najbardziej jej potrzebującego, przy
czyniają się do zapewnienia pokoju Swia
towego.
W ostatnim dniu awego pobytu delega
ci awtedsą Lubiła i Majdanek.

Podziękowanie
BsStoiny Komitet Wykonawczy FesUvatu
Sztuki w Lublinie okłada, niniejszym go
rące podziękowanie na ręce Dyreiktorów t
Kierowników tych szkół, których nauczy
ciele i młodzież współpracowali ofiarnie t
bezinteresownie nad wykonaniem projra*
mu Poranków Muzycznych w dniu 10 ł>m.
w ramach Festivalu Sztuki w Lublinie. Lu.
blin, 29.X 1946. Przewodniczący Komito*
ta M. Tjwrairn inapektar aafcoin*.

Nr
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Czechosłowacja—Austria 4 :3

Wyniki lekkoaflełek lubelskich

W Pradze odbył się międzypaństwowy
mecz piłkarski Czechosłowacja— Austria,
zakończony
zwycięstwem
gospodarzy
4:3 (1:1).
Było to pierwsze spotkanie Czechosło

BIEG CO M:
1. Kęsiska (MKS) 8,9.
2. Kowalewska (Lublin.) 9,0.
3. Szyszkówna (MKS) 9,2.

wacji 1 Austrii od 1937 roku.

4. SzcrawiAska (Lublin.) 9,4.

5. Frydrykówna (MKS) 9,5.
6. Krancówna (Lublin.) 9,8.
7. Chorecka (MKS) 9,7.

8. Raczkowska (MKS) 9,7.
9. Zabkówna (MKS) 9.7.
10. Krawczykówna (MKS) t.t.

Z życia sportowego Chełma
W niedzielę dnia 20 bn>. drużyua ZZK
Chełm wyjechała do Hrubieszowa, aby
rozegrać zawody o mlstgzostwo klaty C
■ rezerwą AKS-u.
Ponieważ snawu ni* stawił się wyzna
czony przez LOZPN AKS Hrubieszów, ko
lejarze chełmscy rozegrali mecs towa
rzyski c b-klasową drużyną gospodarzy,
zwyciężając 5:1 (1:0).
Wynik od;K>wiadał przebiegowi gry. Z
drużyny chełmskiej wvróżniU się: obroń
ca Siemiątkowski i Środek pomocy —

m*. s

C O B l C S t l r

RZUT PIŁKĄ PALANTOWĄ*
1. Krancówaa (Lubi.) 39.10.
2. Szczawińska (Luhl.) 32,00.
3. Wójcikówna (Lubi.) 30,M.

Tego samego dnia « Chełmia W IS
Chełm wygrał a KS „Źblk* 1:1 (2:0).
We czwartak 17 bm. ZZK zorganizo
wał zawody towarzyskie z WKS-em chełm
skim. zwyciężając wysoko 11:1 (4:0). Cał
kowity dochód i tego meczą organizato
rzy przeznaczyli na odbudową Warsza
wy.

1.
2.
3.
4.
5.

SKOK W DAL:
Szczawińska (Lubi) 378.
Gutkowska (Lubi.) 375.
Zabkówna (MKS) 370.
Kowalewska (Lubi.) 862.
Krancówna (Lubi.) 323.

>KOK WZWYŻ:
1. Gutkowska (Lubi.) 113.
3. Kowalewska (Lubi.) 113.
RZUT DYSKIEM:
1. Pieluszko (AZS) 24,58.

Polak misłrzftm Ameryki

Obywatel USA pochodzenia polskiego
Frank Parker-Pajkowski zdobył panamę
rykańskle mistraostwo tenisowe (udział
w turnieju wzięły najlepsze rakiety Pół
TrzeSnfp^-skl . erzy.
nocnej i Południowej Ameryki). ParkerPCHNIĘCIE KULĄt
Pajkowskł w finale gry pojedynczej po
1. Bieluszko (AZS) 788.
konał Pandro Segura (Ekwador) 8:4, 8:ł,
3. Kowalewska (Lubi.) 777.
8:3, 5:7, 8:1, w grze podwójnej zwycię
Lekkoatletkl
lubelskie startowały w
Cztery niedziele finałowych rozgrywek żył również, grająe razem s Bob Palkenbiegłym
sezonie
b. rzadko, nie trenowały
o mistrzostwo Polski mamy już poi* so bergiem.
systematycznie l dlatego wyniki ich astąbą. Na mistrza Polski typujemy AKS i
pują znacznie wynikom męskim.
Chorzowa. Chociaż AKS znajduje się oMoże w przyszłym roku zainteresowa
becnie na drugim miejscu w tabeli, to
nie
lekką atletyką wzrośnie i lubelskie
Franej'« — Anglia
jednak z dwu wyjazdowych spotkaA ■talenty odegrają pewną rolą na tereaie
W Umdynte na bortach krytych Qu<sn» ogólnopolskim. Wiele spodziewamy ałę
zyskała punkty. Warszewska Polonia ma
CMbu tenMM flaasMaaoy patamaM. An*ił- po młodych zawodniczkach MKS-n.
równieżjiuże szanse, lecs ze spotkań wy
mm fck
a . a.
jazdowych przywiozła Jo domy tylko 2

„Polonia" na czele

Tenis

punkty. Decydującym spotkaniem będą
zawody AKS-*-Polonia w Warszawie. ~
.
r.,;

Tabela gter przedstawia się asstępn-

1. kolonia
2. AKS
3. Warta

4. ŁKS

n
2
4
3

•t. br.

pkt
4:9

8:1
3:6
2:4

.

■
:.•12
•r :8 <■
'

8:3

8 :1 *

10:14

I p ran ia
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JAWA

wiizów, których zgromadziło się 1500,
przeważali staii-bywalcy poznańskich re
stauracji < kawiarni.
Meg fan. Nnjega w Katowicach. Pra
gnąc uczcić pamięć wybitnego blegaczl
polskiego, olimpijczyka, zamęczanego w
oświęcimskim obozie śmierci, ZWM zor
ganizował bieg na przełaj im. Józefa Nojego.
W biegu kobiet na trasie ok. 800 ma*
trów zwyciężyła Wasilewska (Huta Zgo
da) w czasie 3 m. 03,5 sek.; w katego
rii juniorów na trasie ok. 3000 m wygrał
Peter (Saturn) w czasie 12 m. 45 sek.;
w grupie seniorów — na trasie ok- 5-000
m pierwsze mleisce zajflł Jtirzak (Biel
sko) w czasie 18 min. 25 sek.
Nowy rekord świata. Biegacz anuleNki
Jack Holden ustalił nowy rekord świtta na 30 mil. nryskująe czas 3 godr 18
min. 4 sek. Poprzedni rekord wynosił 8
godz. 17 min. i 38 sek.
Rekord srytrzym.«loóeł eay dahraetwaf
Pływak angielski Rlrth przebywa be*
przerwy w basenie od pierwszego w riv
śnla. Początkowo rekordzista miał wyjść
z wody 28 października, ale pireiłużyl
termin de 11 listopada.
Blrth przepłynął dotyebetas 3.M2 kito*

Rekord piłkarski

T A

afcaw la

Kelnerzy na boisku. W Poznaniu roze
grały mecz piłkarski reprezentacje pra
cowników gastronomicznych Śląska i Po
znania. Po grze pełnej temperamentu 1
humoru zwyciężył Śląsk 2:0 (1:0). Wśród

metry.

M Y D Ł O
w y d a

J Notatnik sportowy |

JAW A

*

Do a a lir d i w IceMfan sklepie
C hem . Ja n W aw n o n e k

LimUN, Pra«myaław> •
Tslsłca t t - t t
f m lata s ls ld i Lltwlaaki, L a k srtsaik i I
telefoi

W Aa*Nt I m a u r, e ***e* W * a t O
ty, afafcj* m ęm ŁtH teamkę • •»«**>*<*
M metrów, Stena! byt pżarumiJący t p-«*

dostał * * a tanaMM na sspsitty m to j p ru ?

Nie odpowiadał.
ci czegoś, wyznania. Zawsze przery nazywał „scenami", jak wielki musi
Wtedy, by pokryć sztuczny ton wałeś to. Miałam zawsze wrażenie, sobie zadawać gwałt, by opanować
uczucie, jakie go przepełnia.
że c ernisz na przerost wstydu,
swego głosu, dorzuciła szybko*
Więc nie pow edziała nic.
—
Można
to
i
tak
nazwać
—
zgo
— Zaraz podaję śniadanie. MoChwilę milczeli oboje, po czym
dził
się
Profesor
—*
w
każdym
razie
iesz przez ten czas przeczytać listy!
(Csąlć drwyaj
Krystyna wstała, be* słowa przyno
wesz,
te
tylko
wyjątkowe
sytuacje
Skierowała tlę z żywością ruchów
si* * kuchni śniadań e, postawiła ko
Byt piękny-ranek kwietniowy. Kry* do wyjścia z pokotu, ale Profesor za zmuszają mnie do tego, co się nazy
ło
nakrycia Prołeeora buteleczkę t le
wa
„
pomówieniem
o
sobie**.
styna była w kuchni, gdzis przyrzą szedł jej stanowczo drogę i ujął ją sil
karstwem.
—
Tak,
to
prawda.
dzała poranną kawę, gdy w przedpo ni* za oba ramiona.
Profesor ostatnio kilkakrotnie za
— I dzisiaj powiem krótkft. Widzta
— Nin, tera* nin wyjdz‘esz, Krykoju ktoś zadzwonił. Pobiegła otwo
padał na serce, a raz nawet prscd
łem
cię
przed
chwilą,
kedy
sądziłaś,
rzyć, bo Profesor golił się w łazien stynko. Tanu zontanien chwilę ze
że jesteś sama i... o, proszę, nie prze miesiącem miał poważny atak. Kry
ce.
mną.
styna długo musiała go namawiać, za
Po ras pierwszy od tamtego pa rywaj mi, mnie i tak ciężko jest to nim poszedł z n ą do lekarza specja
Listonosz oddał }ej pocztę. Krysty
mówić,
i
widzę,
że
jednak
dzieje
s
ę
na wzięła wszystk e listy razem i po miętnego dnia powiedział do n aj w coś, co' jest przeciwne moje] naturze: listy. Lekarz nie ta'ł bynajmniej że
szła do jadalni, by je przejrzeć i roz- ten dawny opiekurfezo . pieszczotli ty się dla mnie poświęcasz, Krystyn- uważa stan zdrow a Profesora za nie
regregować. Było tych listów trzy. wy sposób.
dobry, zalecił, jak to zwykle w tych
ko.
Na samym spodzie duża biała koper
Spuściła głowę, bo zdawało jej się,
wypadkach, spokój i odpoczynek, a
— Niel Niel
ta. zaadresowana męskim charakte że ukryje zmieszanie i rumeniec na
Krystyna zerwała się z miejsca z ponieważ to właśri* lekarstwo bvło
rem pisma do Profesora. Stempel twarzy 1 powiedziała ze sztuczną we tym gwałtownym okrzyk em.
najbardziej w danej chwil niemożli
.Sokcłów Podlaski". I bez tego stem sołością:
~
— Nie wiem, jak cię przekonać, we do urzeczywistnień a. przepisał ja
pla poznałaby od razu Krystyna po— Czy koniecznie chcesz, by mi Stachu, ale wiesz, że nigdy ci nie kła kieś zastrzyki i krople. Krystyna pil
<-VMz<?nie 'Usta.
tam kawa i mleko wykip’ały, Stachu? małam i teraz nie kłamię. Przysięgam nowała ogromnie zażywan a tych leAle Profesor był wciąż poważny.
Ciepła fala napłynęła }e{ do serca.
ci, źe n e poświęcam się ani na chwi ków, idfijĄc sobc zresztą dos-koMl#
— Chcę d cod powiedzieć, Kry- lę. Że nie miałabym bes ciebie ani sprawę * połowicznodd takiego le
N e miała sił wypuścić z rąk koperty.
Nawedziła ją dziecinna niemal myśl, stynko. Siadał tu przy mnie, proszę. chwili spokoju w życiu, że radością czeni*.
, .
,
Zrezygnowała i posłusznie usiadła. dla mnie jest twoja obecność, że przy
?e nie tak dawno jeszcze tę kopertę
Profesor wziął posłusznie butelecz
trzymały jego palce. Ręka Tadeusza, On stał niedaleko nej przy oknie i tobie czuję się bezpieczna... Och, Sta kę ł w skupieniu zaczął odm erzać
ta ręka, którą tak bardzo kochała. nie patrząc na nią zrazu, mówił:
chu, uwierz mi. nie wolno ci nie wie krople na łyżeczkę, gdy nagle poKurczowo zaciskała palce na papie
— Znasz mnie nie od dz siaj, praw rzyć...
w;etrzem wstrząsnął długi przeciarfły
rze korv*rty, a oczy jej napełniły się da?
Milczał. Potem powolnym krokiem huk. — Szyby zadrżały gwałtownie,
ł^ami. Miała ttczuce. że coś z Tadeu
Kiwnęła w milczeniu głową.
podszedł do stołu i wziął w rękę bia szkło w kredensie odpowiedz ało im
sza spływa na nią w tej chwili, że
— I wiesz, że ja rzadko kiedy pra łą kopertę.
*jjj wysokim brzęczeniem. Krople wylały
or musi o tvm lam wedzieć.
gnę „pomów ć" ł to w sprawach ści
się z buteleczki i popłynęły po ły
— A *0? — spytał e cho.
— Jego kocham — powiedziała żeczce i obrusie. Krystyn* i Profesor
Nie spostrzegła, źe Profesor od śle intymnych. Zawsze byłem zdania,
dłuższego czasu wszedł do pokoju i że takie sprawy załatwia się w mil Krystyna po prostu — i c'szej doda spojrzeli po sobie pytająco \nłespostał w progu, nie sptiszczając oczu z czeniu. Czułem sie głęboko poniżony ła — nigdy ci nie umiałam kłamać. koinie. Po małej przerwie drugi od
rozmazywaniem własnych spraw, któ
iei zmień onej twarzy.
Ledwo wymówiła te wyrazy, prze dalony huk wstrząsnął powietrzem.
re powinno się kn'ć w sob e i*rozwią- raziła się ich sama. Podn osła oczy
— Artyleria — powiedział Profe
Gdy spojrzała na niego, zaczerwie zywać samemu. Bvł czas, że nawet
sor,
obcierając palce chusteczką.
na
twarz
męża,
ale
twarz
ta
była
ka
niła się gwałtownie. Szybkim ruchem, z tego powodu robiłaś mi wymówki,
mienne
sookojna,
tylko
jak
gdyby
Wstał, podeszli razem do okna.
jak ktoś przyłapany na kradzieży, od pamiętasz?
o ton bledsza, niż zwykle.
Huk powtórzył się zr.owu.
łożyła koperbę na pozostałe dwa listy
— Tak, pamiętam — powiedziała
Chciała prosić go o wybaczenie za
— Z północy — stwerdził Profe
i powiedziała:
— to było wtedy, gdy sama czułam te szczere wyznanie, którym wiedzia sor.
— Lstonosz przyniósł pocztę dlapotrzebę przedyskutowania pewnych
ła, że zadała mu ból, ale wedziała,
W tej chwili przy drzwach rozległ
ciebie.
rzeczy między nami, wytłumaczeni* tak bardzo Profesor ni* lubi tego, 00 się dzwonek.
(d. c. n.)

MARIA MALISZEWSKA
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Sklep Zakładów Rzemieślniczo-Wychowawczych

„ S T A N 6 A R D "

pod wezwaniem fw. Józefa w Lublinie,

peteca swoje wyroby doskonałej jakośd

CZEKOLADY

TeL 40-94.

ZNANEJ JAKOSCZ
PO CENACH F A B R Y C Z N Y C H

Wobae powyższego wzywa się P. T. Klientelą do ode
brania złożonych do sprzedaży komisowej przedmiotów w nie
przekraczalnym terminie do dnia 1 maja 1947 r.
Przedmioty te nie odebrane do tego terminu złożone zo
stanę do depozytu na koszt właściciela.
Jednocześnie zawiadamiamy, że prowadzić będziemy na
dał sklep na r-k własny.

2772
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OGŁOSZENIE PRZETARGU
Wydział Odbudowy Uraędv Wo
JewódsJkiego Lubelskiego ogłasza
niniejszym przetarg nieograniczo
ny na ustawienie baraków miesz
kalnych Uniwersytetu im. Marii
C.-Skłodoyrskiej przy ul. Langie
wicza, Króla Leszczyńskiego i Alejach Pacławickich w Lublinie.
Termin całkowitego wykończe
nia robót dnia 10 stycznia 1947 r,
Podkładki przetargowe można
otrzymać w Wydziale Odbudowy,
gdzie też należy układać oferty
w zalakowanych kopertach.
Otwarć'' kopert nastq.pl dnia
1- listopada 1948 r. o godz. 12-ej.
Bo oferty należy dołączyć kwit
wadlalny w wysokości 1 proc. od
■umy kosztorysowej.
Wydział Odbudowy aastnega
•obie prawo:
1 ) unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny i bez zobowią
zania ponoszenia jakichkolwiek
odszkodowań;
2) częściowego skorzystania z
oferty;
» prawo wyboru oferenta bez
względu na wynik przetargu.
po. Nacz. Wydziału Odbud.
W
Arrh. Fąfrowicz.
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Km. m . 74/46.
OBWIESZCZENIE
• Uęytacjl ruchomości
Komornik Sądu Grodzkiego w
Lubliiyie, rewiru m , B. Targoński,
mający kancelarię w Lublinie
przy uL Wyszyńskiego 10 m. 42,
na podstawie artykułu 602 K.P.C.
podaje do publicznej wiadomości,
że dnia 1S listopada 1946 roku go
dzina 12 w Lublinie przy uL Gmin
nej 19 odbędzie się pierwsza licy
tacja Ruchomości należących do
Jana Dulniaka, składających się z
umeblowania, zegara, maszyny do
szycia f. Singer, żyrandola 1 fi
ranek, oszacowanych na 9.400 >1.
Ruchomości można oglądać w
miejscu l terminie wyżej oznaczo
PRZETARG NIEOGRANICZONY nym.
Lublin, 2S.X 1&46.
Wydział Odbudowy Urzędu Wo
Komornik.
jewńdzkiego Lubelskiego ogłasza M08
przetarg nieograniczony na wyko
W związku z dochodzeniem Nr
nanie robót budowlanych, remon
Ds. Spec. 495/46 w sprawie Wal
tu pralni w szpitalu psychiatry
cznym w Abramowicach, w ter tera Pili era, podejrzanego o
współpracę z Niemcami, Proku
minie do dnia 1 stycznia 1947 r.
Podkładki przetargowe można ratura Specjalnego Sądu Karne
nabyć w Wydziale Odbudowy •— go w Lublinie, wzywa wszystkie
Lublin, ul. Spokojna Nr 4 (pok. osoby mające wiadomości o prze
76). gdzie należy składać oferty, stępczej działalności Waltera Pillera, aby zgłosiły się we wspomnla
7 akowane w kopertach. Otwar
nej Prokuraturze, Lublin, ul. Kra
ci- ofert nastąpi dnia 7 listopada
kowskie Przedmieście 43 pokój nr
br. o godz. 12-ej,
2, celem złożenia zeznań lub po
Wrdium należy złożyć w wyso dani; swych adresów.
kości 1 proc. sumy kosztorysowej.
5416
p.o. Wiceprokuratora.
W' dział Odbudowy zastrzega
sobie:
NA II k *
1) prawo unieważnienia prze
targu bez podania przyczyn 1 bez
f /»v:nzania ponoszenia z tego ty KT .ISY języków obcych ob. Na
tułu jakichkolwiek odszkodowań; piórkowskiej, Zamojska 12 m. 17a.
2) prawo częściowego skorzy Wykłady: polaki, angielski, rosyjstania z oferty;
* i , francuski, niemiecki, łacina.
3) prawo wyboru V enta, bez Rano — po południu. Tłumacze
wzplędu na wynik przetargu.
nia, listy, (wdania. Kancelaria g.
po. Nacz. Wydziału Odbud. * - * ■
5420
f' '
Arch. Fąfrowicz.
ł* H A C A
Towarzystw Przyjaciół Nauk ZAJMĘ SIĘ kuchnią 1 domem.
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PRZYJM Ę posadę gospodyni sa
ZGUBI
motnego pana ewentualnie na ple
banii. Oferty „Solidna" do Adm.
„Ga*. Lub.**.
5410 MGR SIEMASZKO Danuta unie
ważnia zagubioną kartę ewakua
PRZEDSTAWICIELA na artyku cyjną wydaną w Wilnie prze®
nr
ły odżywczo-fannaceutyczoe po Polski Urząd Ewakuacyjny
szukuje „Epgon" Poznań — Wa 1944 araa legitymację Okręgowej
wrzyńca 23-a.
6422 Izby Aptekarskiej w LobUnie.
5414

NAJSŁYNNIEJSZY psychogr*, log, darem jasnowidzenia nieomy)
n i : przepowie każdemu Jego wy
darzenia życiowe. Określi dokład
nie charakter, kierunek zdolności,
rady, przeznaczenia Nbpisać py
tania, załączyć 50 zł. zadatku. Od
powiedź za zaliczeniem „Martyrei"
POTRZEBNA natychmiast kasjer UNIEWAŻNIAM kartę rejestra Kraków, akrytka pocztowa 475.
ka a umiejętnością buchalterii 1
G072
pracy z branży drzewnej. War cyjną wydaną przez RKU Za
mość
na
nazwisko
Antoszka
Arun ki do omówienia na miejsou.
zamiesnAcsUegio w Mie- KTO MNIE weźmie na utrzyma^
Tartak parowy J. Kompoltowl- leksandra,
lŁwit
5368L nie, otrzyma w drodze zapisu
cza, Kraśnik stacja kolejowa.
5423 ZGUBIONO dwie karty odzietowe wszystkie moje cenne rzeczy, kt<V
2218 1 2219 Ptnkowsklej Apolonii re udało mi się uratować. Jestem
LSKaasaiK]
i Kowalskiego Mariana. Łaskawe osobą kulturalną 1 potrafię się
go znalazcę proszę o zwrot. Pod odwdzięczyć dobroczyńcy. ZgloDR MEDYCYNY PiniM. Choroby wal 7 — 17.
B426L ■Benda przyjmuj-! Dział Ogłoszeń
skómo-wenerycans. Lubiła, ul. Lu
„Gazety Lubelskiej" pod „Praco
5349L
bartowska 15.
UNIEWAŻNIAM zagubioną legi
wita
staruszka".
5379
tymację akademicką nr HT/103 na
nazwisko Antoni Aleksander Hrynyk.
M15 STIATOWEJ sławy jasnowidzpeycfcografolog
zdumiewająco
MIESZKANIA niedużego poszu
kuję śródmieście, zwrócę wszyst UNIEWAŻNIAM skradzione kenn przepowiada. Nadeślij datę uro
kie koszta remontu. Owocarnia,
dzenia, własnoręczny charakter
Kowalska 1.
5405 kartę wydaną przez gminę Cele pisma, 50 zł zadatku. Odpowiedzi
jów oraz kartę rejestracyjną wy
daną przen RKU Lublin^powiat na Indywidualne — analizy metodą
grupową za zaliczeniem. Podzię
■h a n d l o w i .
nazwisko Plswlcki Aleksander.
5400 kowania z całego świata. Vapuro
Katowice. Skrzynka pocztowa 376
OZDOBY choinkowe szklane oraz
4813
ŚWIECZKI OZDOBNE sprzedaje W DNIU 27-X ngUbiłem portfel
hurtowo Dom Haatlowy Kraków, wraz z dokumentami ooobistyml,
Gołębia 5.
5412 książeczkę wojskową, demobil iza^ ZARZĄD Lubelskiego Towarzy
cyjńą. Uczciwego znalazcę proszę stwa Dobroczynności zawiadamia
członków, że dnia 3 listopada tr.
PIECYK kaflowy przenośny, pie o zwrot za wynagrodzeniem pod o godz. 17.30 w lokalu Szkoły Han
cyk żelazno-szamotowy, kuchenka adres: Lublin, Cicha 8 m. 1, Jó dlowcj im. V etterów przy ul. Ber.
5407
kaflowa z rurami, kuchenka ga zef Kozak.
nardyńsklej odbędzie się Walne
zowa do sprzedania. Zamojska 13
Zgromadzenie Członków Towar ry
— 3, wejście od tyłu, od 11 do UNIEWAŻNIAM skradzioną kenn stwa. Porządek obrad: 1) Wybór
4-eJ5416 kartę, zaświadczenie z komisji wy przewodniczącego. 2) Rozpatrze
dane przez RKU Zamość 1 inne do nie 1 zatwierdzenie bilansów oraz
NIERUCHOMOŚCI, sprzedaż, po kumenty na nazwWko Jasiński A- sprawozdań Zarządu o stan ę i
miary, plany. Mierniczy Przy się dolf, .omieszkały Huta Dzlerożyń- działalności. Towarzystwa, za la
5418 ta 1939—1946 1 odczytanie proto
gły Pogodziński, Lublin, Krakow ska gro. Krynice,
ski'' 59.
5134
kółu Komisji Rewizyjnej. 3) R o ł UNIEWAŻNIAM skradzione: do patrzenie J zatwierdzenie budżetu
NIERUCHOMOŚCI sprzedaż, po wód osobisty, kartę rejestracyjną na rok 1946/47. 4) Wybór 9 człon
miary, plany. Mierniczy Przysię wydaną przez RKU Zamość na ków Zarządu na lat trzy 1 trzech
gły Białkowski, Lublin, Sądowa 4. naawlsfko Pis kor Władysław. 5866 zastępców na rok jeden, 3 człon
ków Komisji Rewizyjnej i 2 za
4938
stępców na rok jeden oraz opie
kunów na lat trzy. 5) Sprawa Ho
DOMY, place, sprzedaje koncesjo
telu Europejskiego. Uwaga: ze
nowane przedwojenne biuro „Wy ZEGARMISTRZ dyplomowany z branie będzie prawomocne bez
goda" Michałowskiego, Bemar- Warszawy Sobczak obecnie przyj względu na UcSbę przybyłych
dyńaka 28, telefon. 84-87.
1217 muje Lublin, Krakowskie Przed członków (par. 32 statutu).
5357L
mieście 58 m. 8 (front).
6283
PIANINO bardzo dobre, piękne,
oran meUe wszelkiego rodzaju
sprzedam, eeny przystępne. S-to
Duaka 22, UL 25 08, skład me
bli.
5303

w Lublinie zawiadamia, że W al Znam gospodarstwo wiejskie, naj
ne Zebranie członków Towarzjł- chętniej u bezdzietnych lub na ple FOTO-LABORATORIUM -wydzier

•twa odbędzie jatę w dniu 2 listo
pada br. o godz. 16 w sali Biblio
teki im. Lopacińsklego przy ul,
Narutowicza 4. Porządek dzien
ny: Zagajenie, ref. prof. dra J.
Dobrzańskiego „O dorobku nau
kowym Zygmunta Kukulskiego",
sprawozdanie Zarządu, wybór no
wych włada* wolne wnkwht 0233

L a k lla , «1. S-to Daaka Nr 4
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Papierosy na karty żywnościo
we ludność m. Lublina może za
kupić niezależnie od dotychczaso
wych sklepów rozdzielczych w
budkach inwaliictóldeh:
Ob. Świerka Jana — Al. Piłsud
skiego 18.
Ob. Kurdziela Piotra — * . Lipo
wa róg Skłodowskiej.
Ob. Hałameja Piotra — ul. Lu
bartowska obok Hal Miejskich.
Ob. Cftmielecklej Anny — . ul.
Krak. Przedm. róg Kołłątaja.
Ob. Ciuraklego Jana — ul. Nowa
obok Hal Miejskich.
Za Prezydenta m. Lublina
Nacz. Wydz. Apr. i Han,
6428
M. Saczepański.

eeny hurtowe

lahratcjt LakUa ilaytka pacaftawa 145
Kaafca Ja
i maaa»aoa»|fk
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OZDOBY CHOIIMHOWI;

Ksrespands>cy|ae K m ;

F ab ry kat

LUBLIN,
telefon 20-87.

P * l « c a a r n a j w if k n y w ybSr ob aw ia d a m ild rg o I m ^ iklriio
•m
towarów n i ó L le a a le ije k po mmj ta ń n my e k e e n a e b .

w znanej jakości
do nabycia we wszystkich
sklepach

SKŁAD K0NSY6NACIINY
POLSKO-SZWAICARSKIEI

OGŁOSZENIA

że przystąpił do likwidacji działu komisowego.

MYDŁO

i CUKRY

Krakowski*-Prx*dmieicl« 44

zawiadamia,

pa*<<ę d o ob aw ia, p u lę d o p o d tóg , m y dło
do p ra n ia , pokost, fa rb y o le jn e f t p .
L ab lin , L ubartow ska 1S.

Nr 290 (COS)

banii. Zgłoneaia: 3-go M aja 22 żawtony. Wiadomość J. Magi orski
m. 15.
53S4L i S-ka, Krak. Przedm. 25. 6353L

P O S Z U K IW A N IA
PRZYJMĘ ekspedientkę — moż
liwie * ukończoną szkołą handlo
wą i praktyką w branży papier ZAWADA Maria poszukuje żółtniczej.
Wymagano
referencje. kowakiego Adama a Warszawy.
Wiadomość; Księgarnia, Pemar- Wiadomość kierować: gmina KoA y M n A,
vrteś JBawfc1.
»4tt
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