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Rzad norwesk! wraca
do kraju
SZTOKHOLM. Z Oslo donoszą, że w dniu 31
maja przybył do Norwegii z Londynu rząd norwe
ski wraz z całyus kerpusem dyplomatycznym. Król
Haakon i__ przybyć do Oslo dnia 7 czerwca.
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Marsz. Stalin przyjął Harry Hopkinsa
MOSKWA.. Specjalny wysłannik prezydenta Trumana Harry Hopkins został przyjęty przez marszał
ka Stalina i odbył z nim trzecią rozmowę od chwi
li przyjazdu do Moskwy- Przed powrotem do Ame
ryki — Hopkins odbędzie jeszcze jedną konferencję
z marszałkiem Stalinem.

A resztow an ie sek reta rk i
H
itlera
i
LONDYN. Agencja Reutera donosi, ae sekretar
ka Hitlera, Christa Schroden, została aresztowana
na rozkaz dowództwa VII armii amerykańskiej,

Los lotnictwa niemieckiego
LONDYN Marszałek lotnictwa P?rl Artur Tedder
oświadczył, że wszystkie samoloty niemieekie nada
jące się do użytku — zabezpieczone obecnie na ró
żnych lotniskach w.Rzeszy zostaną skoncentrowane
w jednym miejscu, poczym nastąpi decyzja co do
ich podziału pomiędzy Dsóstwa sprzymierzone. Soecjalny sztab oficerów lotnictwa sprzymierzonych
z siedzibą w Rerchtesgaden, przejął dowództwo nad
tym co pozostało z lotnictwa niemieckiego.

0 komisie kontrolo; nad nauk; niemied;
LONDYN. Podczas debaty w Izbie Lordów, Lord
Vansistard wystąpił z wnioskiem, by utworzoną została
Międzysojusznicza Komisja, któiej zadaniem byłoby
wykonywanie kontroli nad pracami uczonych nie
mieckich i stwierdzanie, czy nie są one niebezpieczne
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dla pokoju światowego. Vansist,ard podkreślił, że gdy
by niemieckie bomby latające 'zostały wynalezione
i zastosowane na początku wojny a nie w roku 1944
mogłyby one wyrządzić bardzo poważne szkody.

Sytuacja w Syrii
LONDYN. Agencja Reutera donosi z Beirutu, że
gmach poselstwa francuskiego w Damaszku został
zaatakowany przez Syryjczyków, wojsko francuskie
musiałe interweniować, ażeby przywrócić porządek.
Ogłoszono w Bejrucie strajk powszechny. Patrole
milicji Libańskiej obchodzą ulice — czuwając nad
porzadk!em w mięscie. Komimikacja telefoniczna
miedzy Bejrutem a Damaszkiem została przerwana.
Zebranie przełożonych gmin cbrześciianskich w Li
banie zwołane przez patriarchę Aridę wydało ode
zwę, w której oświadcza? że całkowicie popiera po
litykę rządu i jego wysiki zdążające de otrzymania
pełnei niepodległości kraju. Odezwa wzywa rząd do
zawarcia z Francią porozumienia gwarantującego
niezawisłość Libanu i zabezpieczającego interesy
francuskie

Sprawa Syrii 1 Libanu
PARYl. Minister Soraw zagranicznych Deorgt
Bidault oświadczył na posiedzeniu rządu, na którym
był również obecny generał de Gaule, że orawo
państwa wykonującego mandat nad Syrią i Libanem
są niezaprzeczalne. Francja uznaie niepodległość obu
państw 1 wysłała swe wojska na Bliski Wschód je
dynie dla utrzymania porządku, gdyż francuskie
interesy strategiczne, kulturalne i handlowe muszą
bvć zabezpieczone. Większo cześć nafty w Mosul
przeznaczonej dla Francji doprowadzana iest ruro
ciągami do portów syryjskich i stamtąd przewożona
statkaroł-^vsternami do Francji. Poza tym Francja
jako państwo majace interesy na DaleKim Wscho
dzie musi posiadać bazy morskie w Sy-ii. Sprawy
zabezpieczania interesów francusk;ch były omawia
ne z rządami w Syrii i Libanu lecz przybycie nie
wielkich kontyngentów woisk francuskich na Bliski
Wschód celem zluzowania oddziałów strcionującvch
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taro ud dłuższego czasu posłużyło za pretekst do zer
wania rokowań.
LONDYN. Podczas debaty w Izbie Gmin —
muli ster Eden, odpowiadając ta pytania posłów
w sptawie Syrii i Libanu, oświadczył, że Rząd Wiel
kiej Brytanii przedsięwziął piwne kroki w celu
załagodzenia konfliktu i dodał, te jak tylko rezul
taty akcji podjętej przez rząd będą znane, nie
omieszka on poinformować o tym Izbę.
«

Socjaliści belgijscy d om aga ja się
/ abdykacji króla Leopolda
PARYŻ. Z Brukxel: donoszą, te Komitet Wyko
nawczy Belgijskiej Partii Socjalistycznej ogłosił odezwę
w której stwierdza, te król Leopold złamał konsty
tucję w roku 1940, gdyż odmówił opuszczenia kraju
wras z rządem celem dalszego prowadzenia walki
przeciwko Niemcom. Odezwa podkreśla, że król,
oJmawiając wyjazdu do Francji razem z rządem
w chwili niezwykle ciężkiej w historii narodu bel
gijskiego, siał się odpowiedzialny za politykę potę
pioną przez rząd i przez cały naród i rząda abdy
kacji króla

Egzekucja gestapowców
duńskich
LONDYN. Agencja Reutera donosi, że około 50
gestapowców, którzy pełnili służbę w duńskim obozie
koncentracyjnym w RoBtle zostało przywiezionych
do Klemburga i skazani na śmierć crzez sąd woj
skowy sprzymierzetych. Wyrok został wykonany.

Rada kontrolna nad Niem cam i
MOSKWA. Agencja Tass podała, że zgodnie
z umową zawartą między rządami państw sprzymie
rzonych w najbliższych dniach zostanie utworzona
Rada Kontroli nad Niemcami, w skb d której wejdą
przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii i Związku Radzieckiego. Stany Zjednoczone
będą reprezentowane w tej Zadzie przez generała
E*renhov*ra. Wielka Brytania mianowała swym
przedstawicielem marszałka Montgomerry a Związek
Radziecki marszałka * ikowa, głównodowodzącego
radzieckich wojsk w Niemczech.

W I E C
właścicieli realności
odbędzie się dnia 3 VI. 1945 (niedziela) w »ah
ratusza począttk o godz. 16.
•*
Porządek dzienny:
1. Wybór prezydium wiecu.
2. P^ferrt Erazma Roi — o pcło*en;u material
nym właścicieli realności i o świadczenia sa
morządowe.
3. Milicia M »lskn do p?łnowan;a mienia miasta.
4. Wybór delegatów do wniewództw.
5. Wolne wnioski i zam-łan"?-.
Wydziił Towrzysfwa Właśc!c'e!l Realności
Kiwawracw?'!
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Starostwo Powirrtowe
Nowosodrckie
Inspektor Powiatowy dla Spraw Wojennvch
Świadczeń Rzec?' Tw cł w Nowym Sączu ogłasza
niniejszym

KONKURS
na p r a c o w n ik ó w w fy m y e d z ia le a ł o
1. 2 referentów.
2. 2 statystyków.
3. 2 B’łv henrowe.
5. 5 koo*ro’ erów gminnych.
Ad 1 — 2 wymagane średnie wykształcenie,
Ad 3
znajomość p-acy hiurowei i biegłe pisa
nie na maszynie,
Ad 4
znsiomość jeżyka oołskiego vt słowie
i ni śmie. znajomość gospodarki Umicnej
i gromadzkiej.
Pierwszeństwo maja pracownicy samorządowi.
- Należycie udokumentowane podania wraz z Ży
ciorysem 5 zaświadczeniem pracy składać na ręce
Inspektora rnwia/nwłgo do dnia 4 czerwca b, r.,
któ^y po zadeoudoyyamu wyda do wypełnienia an
kiety służbowej.
Pobory ustalone zorana później.
Powiatowy Inspektor
Laskowy znalazca zechce zwróc:ć za wynagro
dzeniem. $£0 zł. zgubione w Starvro -aczu doku
menty osobiste wyętswicne na nazwisko Cbłinały
fOemensa zam’ eszkr>ł-»gn w Nowvm Paczii nrrv ulicy
Kochanowskiego 1 Karle rarpoznawen Nr 0401/43
wvstaw;ora dn'* 14 IV. 4? orz?z 7arzad M<»i«ki
w Nowym Sączu, zaśwr demonie rejestracji R. K. U.,
ksiażeczł-ę woiskowa. świad-ctwe lekarskie^,
s —

Frzybycis przewidców komuniśtycznych di Aten
BELGRAD. Agenja Reutera donosi, że do Aten
przybył przewodna greckiej partii komunistycznej
Nikola Zachariades. Był on więziony przez 3 lata
w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau
Drafc R lidłuherjat
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R edakcja Biuletynu In f or naacy in e g o Ziem1
Sądeckiej informuje, ii z-dniem 2 V I.b r. B Z S
k oń czy swą działalność z tvm. źe od tego czasu
nastąpi normalne zaopatrzenie łut, terenu przez
czasopisma objęte wydaw nictw em „C zytelnika"
w Krakowie.
Koisitął Radikcrln

