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PARYż, 17. il. (PAP). - Agencja France Presse podaje wyciąg projektu
obroDnego angIo-egipskiego, który jest przedmiotem ożywionej dyskusji na
łamach prasy egipskieJ.
Projekt przewiduje, że w wypadku agresji przeciwko Egiptowi lub niesprowokowanego wmieszania Zjednoczonego Królestwa do wojny, oba państwa 'będą ściśle
współpracować do czasu, póki Rada Bezpieczeństwa nie przedsięweźmie środków
koniecznych' dla przywrócenia pokoju. Projekt przewiduje stałą współpracę obu państw w celu sharmonizowania
środków' trwałej obrony.
.
W tym celu zosŁanie powołany komitet obrony, który
będzie organem doradczym przedstawiającym swe wnio-,
ski obu rządom. Komitet ten będzie śledził wszystkie wył Jllłest W
darzenia, któreby mogły zagrozić pokojowi na Srodko- układu
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11. (PAP). - Minister obrony narodowej W. Brytanii Aleksander wygłosił przemówienie -ZądaRlaGreCJI
~
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na ze~raniu stowarzys~e~la praco:vnl ow na~ owyc .
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MIl).. AlęJS$ander oS'\V'ladczył, ze c~onkoW1e ONZ Z~-, . II _
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bowiązali się dostarczy6" Radzie'l3ezpieczeństwa sil zbrojWAszyNGTON, 17.11. (PAP)~':';~ mls~ bnłgarsldejw s1a'~
nych i wszelkich ułatwień potrzebnych dla obronypoko- nach Zjednoczonych, generał Stoiczef, przedstawił radzie ministrów
ju. Dopóki Narody Zjednoczone nie zQ'odzą się' na przy- spraw zagranicznych dwa memoranda,
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Pierwsze z nich zawiera wyjaśnienie, że Buigaria nie jest w star
ganIa sporow przez Trybu•
' .
me zapłacić 125 milionów dolarów repara.cji, gdyż smnata przekranal Międzynarodowy, Wiel- P~lonla -- Warta '2: 2 cza wszelkie możliwości finansowe Bułgarii.
ka Brytania musi mieć siły t.KS ~ Concordia 1 O : 6
Dl1lgie memorandum jest odpowiedzią na oświadczenie greckie o
zbrojne dla wypełnienia Zryw -Geyer
8 : 8 konioozności"wyrównąnia" granic kosztem Bułgarii. ~Iemorandmn
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"Turyści" brytyjscy

nikiem "I1'ane Ma" daneirańskie~
gour~cędu cebnego za, C'zasod 25,-31945 T. do 2:r.3.1:9'46 T., do~ące
ruchu turystycznego.
Na 91.60 cudzoziemców, kt6rzy
przybyli do Iranu, było 7 2 3 6 kl·
glików.,.
Zgodnie z danymi rządowymi,
3.600 Anglików przybyło w tym
czasie do Iranu jako turyści, jednakże jedy.me 143 zakończyło do-,
podkreśla, iż rosrozenia Grec,ii nie są. uzasadnione względami bezpie- tychczas swe wycieczki. Resz·ta wiswych zobowiązań. _
(Patrz szczeg6fy na str. 4) lezeństwa, na które rząd grecki powołuje się.
docznie nadal je upravv1a, przede
W związku Z tymi zadawszystkim w zachodnim i południami W. Brytania oczękuje
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Id
niowym Iranie i Vi górnkkh okolipomocy od pracowników
cach Szirazu.
nauki.
Dziennik podkreśla, ~ dane te
dotyczą jedynie tych "turystów",
N. JORK, 17. 11. (PAP).
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kt6rzy przekroczyli granice kań,,~ew oy or~ Herald': dowi~- dążą zaranlści
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petl1~l.· swohody i ua'W·e:t po,'lTIOlCY rzą-/Skie legalnie".
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duo po(!c'zas gdy p.air,U~ derno'kratyczł
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stawienl:.a swo,i,ch kamdyda:l:ów.
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'uzgodniono wypad,ki, w, któptNPlamenłu'
Za.ramiści i HiberaJowile od sa:meg{l
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p.olezątku ohoi.eli utrą,e,ić wyb,OIrY. Pory ch R a da Bezpleczenstwa
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będzie .mogła użyć sił zbrojBUKARESZT, 11. 11. (PAP). - Mi'l1~Mer spr. weWl1. Rumuni! Goer- ~~*k~:z;~a~1~~bon;; do a~~~,w~kl:a~l~ ,ŃOWY JORK, ' I1· rI. (PAP).
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geoou wygłosił na konf,erencii praSo wej, ZOif'ganilz-owamej dla dzemrikarzy a 'nawet roo wojny (tom{)lw~L
' "New York Times" donosi z Aten.
nych, postawionych o jej zatgrarn!ozny'Oh. p.rz,emówioo:'e, w któ 1Y11l1 PtWEedzi:ał m. in,:
W pOIS.iladani:U M'in&steJ1S'twa Sp'raw ż~ 16 członk6wparl~:nentu .grecdyspozycji.
.
..19 l'ilSitopada naT6d rumunski wY1hieme S1WY'Ch przedstnvi'oi,eli PM'- \Vewnętnzmvdh z-naj,duia się zalfzą- lnego, w tym 9 z parti1 popuhst6w
Siły zbrojne ONZ będą lam~~boI'Y będą przep,rowadwne na P'OIdtStav..'li-e oov.t-~j. demokratycz,ueJ. dze.nia i ,okólniki wY.d.a1l1!B prz.ez za/rani Tsaldarisa, wystąpiło z żądaniem
która \\'prowa dza Pil raz )J}erws,zy powsz·~chne stów naw?>tujq,cY~<;!h do napadów f·a- utworzenia w Grecji rządu koalim'ogły byc' użyte w przypad- opdYllia<cH wYDor1cZ'ei,
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prav,l!o gtosoWfUma. 'fu:V'naqa WYUVl CZa:ll'rzyzna1a prawo g!,osu '0 :e 'om g. a'l1~'za,cJ'l bloku. pa'f\tH demokraty.ezi Wlinie:rz.om.
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Nruród rumuńslci wYbiera pa.rlam ent j-e.dnoiiz.oowy.
nyoh, do wywolywa1l1ia n~epoko!ió'W i
zagrożenia po olu,
Środki przedsięwzięte P'!"ZeZ rzą d z,ape\\"l1ia,ją wszystkim oby\vateilom krwarwvoh iiflCydentóv~ w oikr'e1s1'e WY
2) zerwania pokoju,
carkowita swobo{lę gtosowaillia,
bo.roz;vm'. . .
3) agresJ'i, J' eśli okażą się
Na listach wyborczych ziTI.ajduie się 7.968.714 obywateli
Oko1nkl 1 ust!lle p,o:IeceuHa przyWódW okres:i,e wYborów w 1928 r. (za rzą.dów prem:era Ma.n:u) prawo,
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Wszystk~e partIe po[tyczne rządo: ny-oh WY1I1l1e;rwnych PflzeclJwko Zw.
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W cah1l1 kraiu listy kandvdatow.
czy 1 spo eczny, Ja zamIerza zrea Na 414 d;puEm;anych z~łosz{)no
lizowac w czasie swej prezydentu- łączn:e 3,200 kandydatów. naleźąNa prośbę naszych Czytelników, poczycyCh do 20 organizacjj politycznych.
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elektrowni 300 mllion6w dolarÓW'. sz:rst.owsk;e Orga!!1'lz3cje korzystały z :............_ ........_""""""""'"""""""-----.......~-............._ .............._ _......._.......r
VJ.

:r:

i
I

r

ł
b·o wybory nie rno gq
. · . przerwać

r

nil

Konfer@lłCia

w Mini#tersiwie
w

się

dn. 16 bm.

Przemysłu

M tM:eł"p
1!IiIIłII<iII 'lłilill
Min. Minc

konf~r€ncja

w czasie której p;rzew<>d:nłczący Ko- nikarzy z zasadami i celami Daniny

+PO~i ~lfd~o ~~

A:r~ W Zl~ ~

ciL

oota-

V

l'IlIIlI!-..

.

oświadczył:

,

.

.

j

Danina Narodowa będzie
od wszystkich warstw i od
w-szystkich stanów. \Vszyscy wezmą.
udział w Odbudowie Ziem Zachodnich
i scaleniu ich z resztą kraju.
Chciałbym poodbudowy Ziem
Zachodnich jest częścią.
składową
odbudov..r:v Polski.

1\-loment trzeci wiedzieć, że plan
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Jawia ,slę dWOJako:
POWS~QSĆ', itpaQła na ,ąwlat pracy. byłoby to ruestan'OiW8 to znaczy płaeić będą sprawiedUw6 i niereame, gdyby ea,wBZy8tkie warstwy robotnicy, l ły1ń ciężarem spadła na wieś, bYłO-'
c~i • i i~teligencja, kUP~ i rze-I by to i ni~prawiedliwe i nierealne.
mieś1nicy ltd. I powazechnosc selttQ-, Gdyby Da:mna spadła na prywatną.
rowa - to znaczy :płMle będą' WiS2'lySt! inicjatywę, byłoby to również nie-I
kie ~tory - prywłJłbny, BPók1ziel-1 sprawiedI1we i nierealne. Danina nie- i
czy, państwowy.
,litie za sobą. ciężar wpl'ost proporcjo-(
Moment drugi - ~ł'Zy awole·j PQ~, nelny do ilości pieniędzy u danej!
wsz:eelmc(Jści D~ musi .by,c tak warstwy coz;y sektoru. Dlatego trzeba!
sko:nstTuowana,
zeby 'na.JW1ękazą I to jasno powiedzieć: Da11ina nie ma
'ilość pieniędzy wziąć z tamtąd, gdzie! zamią;ru ani celu .zmieniać nic w moich jest najwięcej.
dWu g~rki nu,zej, nie ma ~Gdyby Danina całym ciężarem mial'u niczego ograniczać ani likwi':'

panów (lziaiaj, aby zapoznać przedstaw:cie1i pr~:
1) z celami. Z~t:I.·ni.a,ra:mil. l :illłI:encja
nli dekiretu o Daninie Narodowej;
2) aby zaporn.ać przed<!ta.wI-eieli
prasy bardmej dok.ładnie z treścią
tego Dekretu.
Pan minfBter skarbu udzieli bardzięj szrezegółowy.ch wyjaśnień, co
cfo treści ~ego
dekretu i jego
przepisów.

tmm za.mMIh~ ną dw~~ ~1Jrał- C.łe d.krełu
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dować.
wzięta

!Łady Mj;nt~ Narodow~.
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P1an odbudo\\'Y to wola narodu Z&~
warta w eyfraeh. Danina j~t ~1ą
składowę. tego planu. Dlatego me
uiega żadnej wą,tpli\vc1ei. że rząd 1
naród UCZj'nią. wszystko dla punktua1ne2"O i pełnego \V-ykonania Daniny
Nal'~dowej, bowiem wola naro4u
musi być wykooo.na.

nie uia~ jego
D~ret przeznacza Daninę Naro.
dową na zaKoiapodarowa;nie .Ziem Odu'Usłer sar.
onsłanłyDąbrowski
+ ~ 21 MI. M19~a się w No- zyskanych. 11:oŻ'lla bez przesady powei Zela.ndH IJ\e.rwsz.e l}O wo1ffie WY~ wterlzieć, że to Zagadnienie jest najNastępnie zabrał głos minister jak nap. długotrwała ehoroba, Z1I1aczhOlfY. ~z~dy N<>Wieli Z~:i Sli'mwn- więlrezym, gospodarczym i polity~- slqrbu Dąbr~i:
ne ii'traty w ~le kra@ieży itp.
je od J..aJt 11 pa,rtiia ~mey. W p'f{)!giI"a- .nym. zadaniem, które ~o panDanina będzie zużytą w;yłąęznie i
mle o~t€}lMj@lny,m przed wh01"&mi stwu polskiemu przez cały czas jego w ca.łOśei tylko na ten: 001, na. ~~y Właściciele
Pa~l"tia ~raey wY'BIł/.Wa prm;-rarn dal~ mtni~a.
została rozpisana.
..
.....
sz·ego U!ł%til.arewcą:witllIriia Dewrf.VlClb. gaCho~i (} przeruedlenie milionów lu
nieruchomości n'Uels~ech
lęzi
f}N,.W1Yi>m, rol1Jbooowy ttbe~'Pi~-1 d~. <:hodzi o '1"em.e
ul'oohomienie Norm v
Co .:1':0 włas'clciell' nieruchOmOŚCIcz&ń . W<O~ i p'~am rdbót' WielkIego 8J"~ratu przemysłowego
'N
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niedopotrlen le

strÓ'\1lT - IIlinister przemysłu Hilary
~ ministerliJkarbu Konstanty
W~zoraiszy tekst, rubryki ..~O~Y·
,
. _,
.
ca\ini prz-ez pra::,~" . l.?S'tał wydmkoo
Dąłn:(}~ld oraz pemornocmk ~du wruny w n.aszym pism!t prwz fl'~o·
dla spraw Paniny Narodfrwej Kościl'i- ootrzen:e.
sld.
licznie zebranych dzien,·,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- _
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Mlnister~t\1'rie Pr:zemyBł'1l odbyła

I, Przez
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each do 20 proc. według własnego
uznania. na mocy ogólnej w go.spo~
darczo uzasadnionych przypadkachOpl'óczulg, za.stOSOwaQlO ponadto
systQID bonifikat. .Jest on przewidziany pr21ede wszystkim dla tych
W'Szyst'ki.eh ob}"Wateli, któny w.swo-

ero

ełn

zniszczonego i pozbawionego maszyn rozkładu Daniny
miejekich, których obciąŻenJ.,e z UWIł.- im ~le '. browolnie "Y" p eJ wy~
+ Wystooując przep' miJklrofonem i fachowców, choaz.l oodbU!dowę rolgi :ua Dhecną ni~en~e domów SO~OŚCl. sub$rybowah, - pręmioWE}.
radrla. l.oooy-ń&kie.gD z .ap-ruem () skta- nictwa. po:?;pa,;Wlonęgo bydła i sił poNormy i procenty rozkładu Dani- mi~alnych
j€Bt m-evvielkie de- pozycZkę odbudorwy kraJu. Ci wszy~
.1a!:I:e ofiar 1"1 ;lonnik zmarI~g'O p",~. cię:gowych, chodzi o odbudowę miast, ny na różne warl'rtwy s;połieczne z:o- kret przewi{łuje tylko mo2m.ość ~_ scy korz~ta.j'ł z ?g61nej ulgi, 25
zyerem:ta St. Z.hooocz'onyoh ROQse- przez które przetoczyl się ciężki wa- stały już podane do publicznej wia- sQWa.ma jednej ulgi p67JW&tł.jąeej w proc. Ponadto płatnICY, któ:rzY wpła
ve1ta. pre'l11i.er bl'Y'tyjsti Aibllee )){)d- lec wojny.
domości. T~n{)r.my, wyjąwszy staw- zal€'Żności od uznania komitetu oby- cą ca~ przypadaj-ą.:, Dtmi'llę. do 31
kreśHl. że nruród. ~y~d Centr 19D
Nie chcę zbyt dużo móWić o tym, ki dla śv.i4 pracy, ~one na mi- wateJEkiego udzielić do 20 proc. ~~dma br. kon;yataJ~ równlez z bonie tyH~o ja.Iw WlOrk<ie>gO czlQw'e"m. co z(}~tało zrobione w ciągu tego 1'0- nimalnym pózlomie - ulegać mogą, zrntiti w gospodarezo uzasadnion:,ch m!lkaty w V.-YSOkOŚCl 25 proc. wyale iako J)i!'zyja~La Angi~i.
.
.
lu,; na Ziemiach Odzy2ka.nych.
z mocy decyzji społooznych oFganó'Ń Pl'ZYlPadkach.
'mlaru.
N~~y ~yrfidor UNR:R.A PwWSZY5CY wiedzą, że przesiedliliśmy 'wymiarowym obniżkom lub podwytrelle La G1UI.il'ld~a ~ik{)wat. t~a:st około 4,000.000 ludzi. Wszyscy wie- kom.
,c
Pr:emysł,
Podwyżki
dep~y. ~] do ourQpte>a~!ego dzą" że w cią,gu roku zatrudnł!iśmy
Zasada systemu ulg, bonifikat i
dyrekt0t:,.a UNR:t(A w Loody;n·];€! ge- na tych ziemiach W produkcji prze- podwyżek jest upl'~ilejowaniem handel, rzemiosło
Podwyżki z mooy art. 19 mo",
ner~ S:Yf Humvr~y Gale. D~~a ta I mysłowej ponad
200.000 Po.laków. ~iwy.ch płatników, a wię;lmzym, •
I
d
być według uznania komisji stosowaz;aWlm"a" p~oo~e, . a!fir ..Di,~~1a,c~ Wszyscy wiedzą,
że Bełki tysięcy mż p'rze.eiętn~ oooiążeniem opi~a I WC ne zawo ,
ne aż do 50 proc, sztywmej normy.
P'fIrs--01M ., ~fffiiIil'jacvch Slę sp~U!aClą hektarów ugorów zoatało zl1l.Oranę, łych.
Jeźeli idzie Q pOOatników pOdatkUj Dotyczyć powinno to ~~~i()~ gallia ~~ym r_u,. 11<,I!ty~~aSit po- Wf3Zyscy wiedzę., że został odbudowaPorza ŚWia~~nn pracy. płatnicy Da- obrotOYlego. tj. od. pr~emyY:IłuJ hancllu, s~odarstw, 0, ~czególD1e dooreJ glezbąW"'..aepry;~lą:cyc~ 1m J;l'raw 1, ny transport i system łą,oon.{}ści.
nmy dzielą s:ę na podstawo.we grupy: rzemiosła. wolnych zawodów. to prne ble liUb .o sp~Jalnym ?~c~Odo~
w P~~llU z ~a~,<
... ~ 1 wt.aNie można pozwolić, aby bogate
1) podat~.6W podatikU gruntowe- widziane eą ulgi dwojakiego rodzaju: eharakter~ merucb,o;rooscl l o tjlpLe
Q5.f\ll111 WOJ"O'\VY'lU1, u:sunac z abo- .Ziemie Zachodnie- by!y zag~o.: go (tj. ro~t}~).
,
.
l) P ęde
,
.
handlowym (przemysłowym) i przed
:W,w deuorl<JfWWllT-cb.,' - ,
"~ ',' ',' _ wan€' w ciiig'U cttuf'ich,. ~iesią;tk6w I.· 2) podatmkqw po<mtkrtl od ruern- k " .'.. rz •.~~ }>yło' ;rz~ siębiomtw. o, których powszechhie
;+ R~&Wey p,r~1Ystll wł~ł{leU1~'l lat. Trzeba to zrobić me w ciągu po- chom~ci (w~lclęle domów),
o~eczną. llpl":llyWlleJowac rzetelnych Wiadomo, że realizują. o wiele więlt.cze~o w !AłlełkJł,a1{l'le r~. . .zYl.naJą koleń, ale w k\rótkim okresie, a ściS ) podatników podatku obrotowe- i?!atni.kÓW podatkt; ol)1'otow~_o, kt6- sze zyski, aniżeli ujav\'illione wobec
g~ra'l.k: w cNuu.1B ~m. V(obec .!ł'1.ęQ.t~y- ślej mówią.c w okresie trzech lat. go (przedęiębi:OI'fftwa przemysłowe, l y me ~OPlJa2fCZ~Ją.c Elię oszustw po .. władzy B'karbowej. Zwyźka ta pj)win
f1łUrna Od:POW~I na z~~.,<ra!wY','S'U: I tak właśnie s~avviały spra.wę ~andlowe i rne:nńeś1n~cze, bez ~glę- aatkO"VIi') ch, z~7ID.aJą WQbec władz sikar na być stosowana WC~IC;C tych w!WiYmęf<e W. sj)ra:W\e -I?odwyz;kl pt.ac t DO uchwa~ FJ:'tN o narodowym planie au na to. CfZiY s:taJ:toW!ą własność pań b<;>wych ~woJ~ pełne obro.ty. Za ta- stkich, którzy.• uPl'zeqzill się złośliwie
lęps7..e111a W~TUnkOW p,r.ac!(. .
ITOBDo<1arczym.
stwowlil, sa.mOOZądową., spółdzielczą ~c~ u,;aZB:;:ę ,przede. ws:ystkim ta- do limhsk~y1kl~ P. P. O. K.
+ Po z~ klJll1itroli cen. w St. '" .c
czy prywat:ną.} oraz wolne zawody. - c .p atm
ktorzy prow8Jdzą! Wr~zcle dekret P!ze\viduje ję(ly_
Zi, OOnocW!l1v.00. cenY.h,Url,·.owe 1 de.ta-, Nasza
'
Syst.e.tn ulg ma różne zastosowanie prawldłQwe ~lęgl handlowe. Tym ną. zwyżkę usta\vową, o 100 proc. w
liczme p~(}czył:v, natyc;ha?~a'St. NteJ!
• JL
W; kaWym z tych działów.
z :nocy §arue~o prawa należy Sięl' stosunlm do spe~jalnych gospodarstw
którzy fa~rYk.a~el podIHesh ceny o· OapO,,\nera1l'.
'
i znażka. i komiSJe me będą miały pra- rolnych w obrębie 15 kilometrów od
50 proc. Genel'aI Motors POOWyz'SlZyl
,'..
.
•
_ 'O' \ B ł"
.
! ~a , stosowania ~obec n~ch poih"1Y-! większ)lch miast, . . .które
to gn..<m.n~
eeny na swe samoehooy o 100 doiaW czasIe uchwalema ~aI odowe<:o0 j ił~O nłetwo
_ ; zek. Tym w~tkim UOZCIW"l:1"n1 pm,t- I d 't _." . .'
.
.
--1"~ .
.'. ,'fin,
, C - planu gospodarczego. pOWIedzieliśmy:
I'k
k ,-..,. .
..'!.. , l ars
m.!l}ą m?ZnDSC wy2szycf! za1'0.w. Illter:n. a4;liOnal
...rvester. om·
Jeżeli sa łOB które chc kvJ
Ula Tooctwa sztywne normy" nI ~m c ...mJe Oby-wat:el~kle będ!!1 r·obkow (S2.aOwlllctwo, vrarz:}tW'llIctwo
p~my poornoo1o ceny na maszyny t·"
"
~ g ~'. __ Z·.ą, e przy podstawie ilości hektarów TlO- mooły ZastQsować obn1zkl w gralll- hodowia itp.).
rO'~e O
fJff{)<C.
S IOnGWaC przyn3..eznosc
lem Za-.
..'
. . . 1:;' ,
'
. "L.~,{. __ A
_1.1_ 1-;
l_t·',
~ chodnich do państwa polskiego, to SIadanych gruntow, ulegaJą zmzkoml
ł
'T'_lImtC.y_w_~ lJ!1Le ł\JITI,roZle za
.
.
w na3tępującyeh przypadkach'
eł
inaWl:r.owalv J);1'zelotvze St. Zj'edno- my w ramach rwszego planu l n a - ,
.
V
,!li
II . . ,
.iO
OSCln! I
C;f:omyd1 ÓIO Z'\V. R~d:z1e:c:kl'ęgo. L>iu~ie szej dzi:ał~lności planowej na te gło1), Z mocy dekretu gOS~odal:gtv"';'1
'
..
_
te Oi~uja komltJnhlca,eję z Nowe:go sy odpOWIemy wzmotonympotoki-mn! rQ~e, które Uległy w c.zas:e ~.ał~n
PIzemłlwiaW! z kol~ Pełno~oc nlKOW daruny, ktore aporzfl.d:zą, urzęia.rklU dd Szciclrllolmu _ pasażerowie ludzi na Zf.emie Zachodnie, wzmożo-! wOJenn;yeh .lub w~kutek. m~eJ .. alły. n~ rzą.du do ~~a~ Danm;y Na.od~-, d~ skarbowe oraz zarządy gmin i
zaś' ~"l&j~y siie do M.nsikwv. bę.dą nym potokiem ziarna na Ziemie Za-; \vyższeJ ZUlSZCZ€lliU o .,,:ęceJ lllZ 501 v.eJ, dyr. K~l?Ski, omówił szczego-l mlast
prz.~3:~:..l1Ć s·ję w Helsmkach na sa- chodnie, wzmożonym potokiem kaPi~1 pr?c. będą przez kom:s~e Obywatel-I łowo orga!lllZacJę aparatu WYkonaWCała
c"
.
mQil,o·v ra:d\zi,e.ak1e Lr.4ty będa odbv- tałów i materiałów inwestycyjnych skle zwpJlb;ioue od CZęSCl lub od ca- czego Daniny.
ak:li ak Ja WYll1:1a1.'OWa musi byc
j
wać ~ę 3 rmz:v t,,:gotCi'nlQIWo
. na Ziemie Zachodnie, POtokiem towa_ łości daniny. .
I
"
:z ,Q czona
W Pl~zych dniach
'W nie4ż,i~łe udała gie do
rów i ludzi który sCali też Ziemie
2) GomJOdarstwa
utworzone lubi Zdecydowano powołać do tej
~a t~, aby. wkrotce wszyscy
skwv dele'za,cia handl~\va, zt()ż.~a,c z I zacho.dnie z,~ s.tarym krajem i uczyni po~ił~<;)ine na, m<?cy. reformy 1''01-· cj! k'Omisj'6 obywa"teIslde, wyłonione ~;2lC~~!~ :ZY~~l1 ~ezwania! choć
15, C7.011kÓW., PodP . . zewc~n.lictwem z ni,Ch jednOlitą. gogpodaTcmj, po neJ mag.Ił ko~tac w stosunku do przez prezy<ila tereno.wy..ch l'ad. naroan n} nie Jest zalezne od
no.rw;~~~g.o
m!łni'S,t~a' odbudof\.
tęgę". '
T! Po.wie~bni ~tltów
użytkOWych, dowych na ~~tki(}}l szczeblach. otr.zyrrnania wezwania.
r
OSCil. Tom. Dele!~acja ta piJ!dp1Size w
W;m1oi;ony potok ludzi i towarów na~anej :li tytułu reformy rolnej, ze WiSZy~ie ~azydia ~s,d ll$.~h
Z kolei obydwaj lnilliBtrowie orąz
MoSlkw~e u~d~cł ha.mdlo'Wo - fii!1ansowy ! oznacza wzmożony potok miliardów. mu~i 50 proc. sztywnych norm, przy po,:ołalą ruezwłOCZJlllB, a w ka.Zd~ dyr. KościńBki odpowiedzieli na suj}p',ąuiedzv Zw.. Ra.d:~eokim i N~'I Te mili&ł'dy to ~e rut.~za. odpo~ padaJ'łcych dpz?"płaty.
r~e w teJominie do SO b~,. konu- reg pytań, stawianyeh przez dziennigin
wieti, na WKYłltkie próby kwe$tio.
3) To SaIn'O dotyczy gospodarstw sJe. o?ywatalłtkie w skJIa.,dzj.e: prze- karny
dat
h
ł- ParbmQBt dł.U'lS!ki nuty(i~lwaJ llłowl'Mrla przynależności Ziem Zacno.. 1 objętych W .sta.n.ie zniszczonych w wooruczą.oego, 1~ wic&pn'lewodnl~ ZPW~i: Da~~CYC techniki re aliduńsko - radziecka umowę hru11id\PWQ- ł dnich do Poim.
. 194:6 r. po osobach, które przesiedli- ~oJIICh OM.Z 5-20 czroIlików. Cz1:onnawiglliCyjną. ZawaTc!e um,owy z,o.
Są ludzie, którzy pytają, dlaczego ,ły ::się dp: Z~. GosPQdal'stw obję- kow.komisji należ;y'<1obi'€raó !il. Pl.'~
s:ta,!o )Jr~vię.te z zadowo'l'~.lt;m1 P,D~~Z I teraz, w połOWie Jjatopada, powmęto tych w 1~4:6 W stanie zniszczonym staW1c~eU ~tklCh.~ wyją.tkow
W$lZY~tkle warstwy ludlł'OSCI w Dama'), II uchwałę OD.a1;Jdru.'e Narodowej, jedn,0,- na Z.iemi,ł\.C.h, ow.,'YS.k,.anYCh <.>raz tych, stronmctw pol~tycznych l ~tkich
cześnie z ogłoszeniem term1i:nu wyb<>- które w 1946 r. zostały dotknięte 1.1ę- grup społenzn)"Ch praeawntcy: p.me- ..
rÓWt dlaczego na lcr6tko przed wybo_ skalni żyWiołowymi,
jeżeli strata mysł, handel, rolnicy, rzem:loołQ, wol_!~·-I!'IiiiIBI!iIIiliI
:-ami żąda się. ofiary od ludności, co pr~aQ~~ ~ prQc. szacunkowego i ne, zaw~dy) a, ~M'reza. łJPośró~
W dniu wcz(}ra}szym zmarł w
.....--......-. Jest zawsze mepopularne, zamiast o~ pr.zychodu
z tych gospodarstw. osob, ktore wyrozniły się w a.kC'l \Varsza'
dl _t i h b'
fiarowa6 lu&iom jakąś namtaat'kę ~tnJa ulga-dotyczy zwłaszc?\.a 0'0-1 P .. P. o. K.
Włe po
u~e COl'O 18 za1;p.ełbaa.y ~borczej.
.
.
spodarabw dotknięty~~ \V ~oku biei ą - i W dniu 2 g:ru~a we Wrocławiu stępca redaktora ?aczęłuego 'IEx~fl, l;lle wulzę '\IV tym 11!C dziwnego. cym klę&klJ, gIryzOlllOW l gradobi-I odbędzie Blę Qgó1no.-krajowy kQngres vressu 'Vieczornego - ręd. Witold
W~zę. "'! tym przejaw zrO'Zumiał~j mem.
.
komisji obywatelSkicll Daniny Na.ró-I \Vom.
?~ZnOSCl pańBtwa d? ~konania wieI
4) Da~ U!lga
w granicach 25 1 cło,,,,'ej, który będzie 'przaglf1tdem do-I R
.
.•
•
pplsl~a ?atądała prawa
±nego p~u .scaler:la ZlE'Jln dawnYChl prQc. mo2ie być przYznana przez ko- tychczasowych pnac i ~oozęeiemll i!łOt~·
k ur~dzM klł~ł 2!i mda,rea
z. n<;wyml. ~le mOmIa z powodU Wy- misję tymrol'D.ikom, którzy nie po- akcji nowego poboru Damn . W kon- w . . ł! .' ~u ,fłZAe. Z O ę sre _ma i
obecności i głosu' pr~y
OOl'OW. na,raz!W się na trzy mi0lłią,ce, sia..a.ają :&ywego
inv.;ventarza (konial gIlesie ,ezm,ą ~ał na~i do_lw~ZS~~ :!Udl~ .Odbtiwa~ w warsz,a dyskusji nad spraw ą
zwłokI w wykonaniu planu odlmdo- lub lG'awy) na. g.ogpodaTstwach poni- \ atojnicy PaOOtwowi ora.z pr.zedstawi. w Poznan
Zt1oo
d!1 i ars }l rozpo;~~t
Niemiec (Z prasy)
wY wch ziem.
żej 10 ha
! ciel
"
'. .
u. S UlU łłC rownooze,,~e
'
, .
. ' ,
'.
i • - . e wszystkich
kOJnlSJi obywat~l- na uniwersytecie. Po kUkuletWej pra
Gdy się ~ Nieme~mi
T. rzy
G~~m powyzeJ 10
SklCh.
cy w szeregu pism orowilncio.na1uyeh.
zm:hlta. tamoze byc przyznana nawetl K
"
.
.
req. WoUf wraca dQ Waruawy
~wie~a pokój,
Polską. nie może '
moment,
I
w•••
patrzeć się z boku.
nas
gOOP'Odamtwach.tahl
komisje miejskie innych
PUjące trzy momenty:
wentM'Z J~ ,~, reguły całkOWICie. n.le-j' ne b~ kon:.~' w których powoła~ glUe pismo codzienne •• Nowy Dzień".
Musi mieć u~~ł
MOllIłent pierwszy -: Dlaczego Da- wyat~JtłQY. .Wreszcl:e l"óznIce' za m'&iue ~••~e dalalnioowe, mają Po ~Y$kt'UliU mepodłcgło.śCi wraca
i dojść do słowa.
Uinal\Ją.l'Qdowa jelirt da.'ll1n'ł po- gleby mogą, ~yć uwzględnwne w przy instruk ; nadz~:r ogólny, ~~ała1no~ć dn pracy dzierutikąi'slfieJ. pracuje w
wBzechną.?
padku przem.dzianym wart. 17 gdzie zał
.~ą. i OO"g'anizacYJ'llą oraz .,tyciu Warszawy~' pełniąc łedu eś
by wroga '~wego
Spraw.a [l'iag:ospodarOW{Ulia Ziemmo:1ma ob:n1żyć wymiar Daniny,\V . atw'ienle od:Wołań.
•
:funkcje 8*kl'eiarZłl redake.rc~o_
raz zlikwidować!
Zachodmch" to sprawa c~łego naro~ i granieach do 2.0 p~oc ..Obniżkę. tę mo- . W ten sposób
" I c.Jalistycznej
AgencU Prasow~i. Z
. du, dlatego wym.ag8, :'VyBił'ku calego! gą srosować I'OWme2; Iw innych tka~ mUSi niezwłocmi utwor;.w IiParat,chwfia u;~4ania 5i~ •• ExpreSSll Wie''"'ftl'odu. Powl&;t:echnośc Da.nilny ~z.e~ l saeltKQnycłf :ł:yelowyc4 przypadkach, mia1:ów na PQdst:~.z~kić,ao
ę~nm~go < Pi'Z~cbod7.i fUl t1iatlO wJslco
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:ej~~:V:~bP~~~~n;a ~~~:,y ::Q~ !~om~~~SJ~i:~t. ~~~~~ gdz~_ ~ołelno pra~~e. Dzfenni~~
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niech złączy dziśwszystkicb Polaków w pracy nad odbudową kraju" Olejnika.
Hołd P9mordowonym. przez· Niemców złożyło społeczeństwo łódzkie

znała żona

Zwłoki 01ejnika roz}JQ-

Sztuko przez

mołe

'1's"

na kilka minut przed
.
spuszczęniem trumny do grobu.
Im bardziei .źrcie nasze normahzu~
.'.
...,
. '
W'
.
b
Je się. im głębIe! wkracza na normalczaSIe zasyp~am~ gro u or- ne, pokoiowe tory. tym większe .śta.
.Pogr;eb pomo;dowanych przez przyszłe. pOkolema., Ich upar l wr;- tych ła.Ticudiami. Pamięć ich cier-.
Nlemcow :o~ako,w. ekshumowa- 1~ ZWycl~stwa.; p0wum.y pr'Z~odzlĆ pień niech złączy dziś wszystkich kie:tr~ Szkoły ~flcer,ow . ~ych. wiamy. mu. wYD1-:gani<a, ,tym ?ardzi~
nych w pazdz1ermku hr. z cmenta SIę W nasz upor wbudowantu lep- Polaków w ptacy t'lad odbudowlJ, Polit. 1 Elektrowl11 ŁódzkieJ wy- skpmpbk0;va!he 1 ..wznłOsłełsa na
rza żydowskiego na Dcła.ch stał się szego życia.
kraju.
konały ma:r:sze żałobne, Gdy grób sze. pragmedma..
okresie
'
'f"
..t;
,
•
,..
P 1_~_!
.
bł'·'
t'
d I tak, g y w pierwszym
potęzną ma..1ll estaCJą społeczellPrzemawlaJącw 11Il1'en'lU O~K.le
Po\przemówieniach ustawiono.
Ju:za~ypan~ 1 us aWlono na. powojennYm marzenia szarego czło.
stwa ł6dzkiego na cześć tych mę- go Związku, b. Więroi6w Politycz- truml1:y we wspólnej mogile, T!fum mm W1el~ krzyz sos~owy z napl- )Vi:ką. nie wybiegały dal!,ko. poz~
ezenników.
. ' . nych p. Kurnatowski zaznaczył, ny nieśli członkowie rodzin.po- sem: "ZblOTowa mog1ła pomotdo- pOlęcla o .,kaw.~łku chleba l "dla
.
."
'.
. . . ty. .
.
..' cb.
,. hitl
chu nad głowa. z CZ3'sem kaza y
Wczoraj w rannych godzmach 1~ ekshumowanI stanoW1ą. SląCZ- mordowanych oraz młod7ież ze w~ny . :r;rz:z oprawcow . erow- mu zatroszczyĆ się np. o mniej PfYna ud~korowanych samochodach ną część zamor?ówanych 1 ~ogrze- Zw. Harcerstwa Polskiego, OM' skic~ Jesle~l~ I944 r. na cme~t~- mi-tywne urząd~enłe m!e~zkania łub
prZewieziono z coenta·rza na:qo- banych w okolicach Łodzl Pola- TUR'u'ZWM i Polskiego Zwią2'ku 1"'~ lydowsk~m na ?ołac~ bOJow- o· doprowa~z;me SWOje] gardero~Y
łach na cmentarz w Radogoszczu ków. W imieniu Związku w:vra.ził b. Vlięźniów PolitycZ1nych
rukow PolskI Podzlemn.eJ o Wol- dQ no;ma!me!szego s~anu .• N~stęPtll~
,
.
1
~.
N 'd'
C ",,,. h ł . h pomy.sleU-:my o zaSPOKOJtml'll na
zwłoki ekshumowanych. W pobli- on współczucie rod'Zl1nom po eg- Spośród pochowa1nych we wg,pól- nosc.l . ~;o
zesc 1 c ,wa lC szych ·potrzeb duchowych: o d!lbrei
żu świeżo wykopanej' wspólnej mo- łych.
,
b ' . d·' .
.. _.. pam1ęC1! orkIestra wykonała Ro- książce. filmie. sztuce. koncerCI'e, .
'..
. .
..
'
'!lym gro le ID Z11ly rozpoznw.y t kt'
d"
ł
'ł ty . .
Ok r d
. k' • f d artygiły ustawioIno 3I trumien (9. Następnie pmemawiał porucznik zwłb~ '. B
d
.S k
k'
An ę, orą o 'Splewa Wie o 'S'1ęczny
aZ,l o zaspo Ole11la g o u ..
,
t. \ . ~ .
'"
..
. 1>.'1. og ana ę OWS lego,
tłum, biorący udział w pogrzebie, stycznego mamy na ogół dosy~, ale,
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LKS. Niestety, w 32 minucie Piątek po zamieszaniu bramkowym
uzyskuje wynik l'em1.sO\vy 2 ~2 do
przerwy~

była

bezbronna) bo na try..

śniegu nie było.

Musimy, niestety stwłet&ić. Je

mionach :rozentuzjazmowanej pu-

puhliczności. Baran otrzymał wią-pod tym względem wychowania
zankę fiołków alpejskich a wszy- młodzież nasza po-zostawia 1'tlI1e
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S ~jlert, Szatan, AndrzejewskI, do obrońców, zwłaszcza 'eżeli cho- Sl,~ le .'J eszcze .
. lej'SZ~ 'Ea ...ame s. zos:a a pro en;-atyc:rue Q 0Pilec, Kulik, Piątek, Spodzieja, dzi o pierwsza bramkę) strzelona mz ZajMOWanIe. startoWlSka S1"oo- ma, ktora prowadzl, mając 7 zdoReWa.ntowy mooe pilka:rslvL () w;.
Pytel, .Barański. . '
ŁKS przez B;rańskiego z AKS. ~ ko~eg? pom~cru~. I trzeb~ px'zy- bytych punkt6w przy 6 pw:ka.ch strzootwo POlsKi między PolonU!, a
ŁK,S: Styczyński Włodarczyk' Pr,.,ed
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Grochowski, Pegza, Czyżewski, nie przyjechał ",'}Tznaczony z Po- yc p.wYIN'1~ SIę ~ ezyae.
mH~JSCu ~OC2Y ....KS ty~K-<? ~ 3 utrzymał się rÓWnież wyntkrmmaoKopera, Pietrzak, Pietrzak, Ho- znania ~ędzia. AKS nie chciał zgo L ...'\;,s. staWIa raz }~~ze Vv-SZ!st- punktamI. Ślązacy będą m1elI ~es: wY 0:0. ~lonia mia.łl1 je&na.k wygen,dod, Baran, RakoW:.!e'C'ki, Si-IdZie sil" rta prowadzenie zawodów k.o m; Jedną ~art.ę l lUZ v.: 3 m:nu· cze dwa me,cze, a gdy POlO,ma 1 ra.ź1lą. przewagę. Niestety nie <'lqli~
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grała słabiej nI2! na swoim boisku,
BramkI zdobylI .dla LK.'S Sidorllinga. Po dłuższych debatach nie na k.>.orL..YSC ŁKS.
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było jednak ża-dnego wyjścia i ~" Od tego rnćin:ntu ŁKS ~a .w--y- dzielę ~ą grali z AKS spotkanie łanię 2:1.
D~a A:KS: Baranski l PIątek. IARS wyb~egł na boisko, by nie od~ ~a.źn~ przew.~g~ w ~lu,. D..uzyna rewanzow:,
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PIerwszą. bramkę zdobył PodesZ'\'li ł
NIedZIelny mecz piłkarski o mi-!dać
gra r",ec~YWlscle plęme. PrZede
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,~vszys~ki:n wsz!'scy grają ofiarnie się około 7 ty;sięcy widzów.
Szumrz. W 31 nrl11ucie Gende.ra zdodzi między AKS ze Śląska a ŁKS PUNtiTóW \VALKOWEBElf.
~ arr:blŁr'.u~. ~aJsłabszY:n graczem Niesforna młodziez w czooie był prowadzenie dla Warty, a V{ 44
zakończył się wielką niespodzianJ~st .!JodaJ PIetrzak dz:elący S\1I,'Ój przerwy za.rzuciła śnieżkami tfy- nrtnude ten· sam ~;ularzed~~(}w1ł
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dowała się na ostatnim miejscu w organizacji w PZPN i niesubordyAKS stara S1ę ~a wszelką c..enę..
larza.
tabelce nie :miala tym l'azem nic nację wyznaczon~o s~ziegoJ któ- ~yr6~vnać, ate z p1łką przedz:;.era LOż~ HONOR~W~ ł p~~~W~
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jedna bramka,
Natomiast ŁKS awansował z
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d~jeć. że mecz będzie wyjlitkowd
w·;d!o'\\'Vc'f\s. PO którym Katm~nv
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. . .
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mlW. PÓŁŚREDNIA:
Taoorek (Zl! bUcznie.
tOl,NIE- but.~ka orart1źauy pó! 1 - 20 ~d,
strzostwo Lod~l . mlt~~zy Z!'Ywem a wygrał z Kaczmarkiem (O). Był to l W. pÓł..Cn::;ŻKA: Trzęsowski (O)
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we1 pół l - 10 zł. szklanka hert3lty IImrnowYm. Już po ra.z drll~l z rzędu borka. który nie chciał pokonać swe czoru z Bednar:wm (Z). Spotkanie
TEATR KOMEDII !\UJzn~zr..,'"EJ .. UJT- _ -15 z,ł
Pół' svk1anki karwv m(c~ca I oba te kluhy ustala~ą mlł~dzy sobą go przecrn-rukaprzez k.o. Taborek stało na wysokim poziomie. Trzęsow
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W. CIĘŻKA: Jaskóła (O) pokonał
{ul. Nawrot 27. Dom Kultury )\I1WCjllnta)
•
. .
C\1ęstwoę~
łn]ąc rutynowanego Bed- go na dug przeciwko takim hokseo żaczku Szkol:1czku 1 O Sowi:i:dZale"
rom jak Unton. Tabo-rek czy Olej- I\łodasa (Z). Walka mało ciekawą.
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.,DzIsiaj !ł nej . 7.35 (~ L90zi) Program. na dziś. 7.40.skiego. ,
'.
.
w. średnia: Pisarski (ŁKS), Trzę- pr~I~.;l!e'G"~i·h;\łlh;: u
.
za~~zCeHĘ'
TA .... ·{'.lC"leTska
26)
Doroź- I Muzyka. 8.30 Wonno Ogólnol>1'1&'~
SskrZynał
l\1.azur
sow.:s.ki (G), Rychte1ski (ŁK.S); UnNa waln"rrn
zebramu lekkoatletów
m..
Pp'
. . . ka P. C. K.S.50 Przerwa.
_.51
ygn .,m W.
• (} PIORKOW.
!..
k" A: lZ)
Z r(G)• •poko_
.,,~.~
kan Nr. 1S",
czasu i hejna{z Wieży Mariackiej w Kra- ~!l{h
:rzyuOWS ]eg~ ł -' '. WYC1ęza .• ton (Zryw);
ŁKS dokonano międJZy innymi wy_
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MUZA {Ruda Pabianicka} ~ .. Srebrna. pieśni. . 13.Qł Muzy~ obiadowa: . 14.00 potrafił wytrzymać tempa i w trze'Le1L1{oatieci LKS rozpoczęli już sy;flóta".
•
(~ ~dZl) ,,~la kobl~ty 'IV plame 3-I~t- dei rundzite był wyraźnie wyczerpaw. clęZka: Niewad!ził (ŁKS), JaOśWIATOm OM TUR" (Kopernika,mln1ID '. 14.10:;t,.(z ŁodZl) Skrzynka rt;dl?- ny
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Kalmsk:i szeJ nIe uwzględnilIśmy Stasiaka, IWyC~ęZyl W O li
od ~Qdz. 14.30.
n~". .
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ŁóDZKI
Polskie Towarzystwo Matematyczne• Odd"'i~lo
że
..... .:u Łódzkf kO'mu:pjkuj.e.
.
.
posiedzenie naukowe Łódzkieg'O Od~
dzłału P. T. M. odbędzie się dnia 18
l;~topada
o godz•19-ej,
przy ul. Nał.JJl>
.
riltowicza 68, sala 61.
Porządek dzienny!
1) Prof. dr. ~eliks w~śnieWSk~
O ?tatystyczneJ meG~amce kwa toweJ.
2) Prof. .dr. Stanisław
Mazur -'
.
t.
Sprawozdame z htera.ury.
Goście mile widziani.

ska~yc

18.15 (z iod~i) Z cyklw .. Por- Clo~ów. r~le bez.s~ut~czr!)e. W t~z,=Zy" "Paweł Hull;:a-Laskow- ciel rundZIe \Vozrnalnewlcz zaczyna
ski".,,~a.uka przY gł<::Ś~.ikU;'. i;'~ krwawic, i lek~rz zmuszony jest
(z Lrt°
Il!lk
przerwac
POJledy.neli.
krofonem
repo,ę
owy
z p~~let!r~acmpo"
.Dll!.y..
••
ki ·tetl
W'
i k. . \Vygrywa
19.15
dzi) Pag. L. R. R. 19.25 Pie~ni na pun:\!
ozn a . leWICZ.
współ
ych. kompozytor~w polskICh
trety

Wyk.
O.
Iz

DUdlcz-LatoszteW1Stka
- sfooPrt~'
'wna - kon ra ,przy
r ~_ .

I

K.
·cz. 19.50 (z Łodzi) ,,0 planie nU.lli!el"i,
hifllk~;;'~;
t r z " (d. c.) - pog. red. K.. Tur- ~ ~i~&ii!iI! ~illU ·:;;5\~",,1I '"
~i·5~zf:Jrl~ w~u .:D~~
Delegaci ~'szystkich klubów hokezy
'aud; sł.-m~lZ. 2!-.OO_.Sł'!ChO.wiSk<?'I:lo\VYCh w LO. d3ipro;;zeni są. koniecz·
21.
z Łodzi) "DWIe anLyme1711eckie bal- 'nie o przybycie VI dniu 22 bm. o goki
Sienkiewicza". 21.S'5 Pog. sportowa. d' . 19 J' do lokalu 1'KS Al Ko"21
{wadrans prozy. 22.00 •.Odbudowu- . Zlllle ~ ~e
_"Ll_
.1:__ •
u

Ibl

je'
cz
"""..........._ _ _ _ _....._ _ _ _(5561~p)
_ _"""" Pr

!'!:

W:wę".

22.15 (;; Lodzi) Kcmcert żY- ciu.szki • • celem omówienia spraw
23.00 qstat. wiad.. dzie'l~'iJm. 23.~O EzVlięz<:nych z. nadchodzącym se~oam na Jutro. 23.30 (& 1',0(,1;1) Zakon· I
audycji i Hymn do 23.82.
nem 1l okeJ'o~y'n
l
,

-t d .

wa,który powinien spotkać się z Z. S. zwyoięstwo odniósł zespół .A.
Kłodasem. Szkoda, że nie zdeCydo. Z. S. warszawskiego.
wał się on walezyć dalej z żyli6e-m.
W piłce siatkowej Warszawa po_
W wadze piórkowej nie WidZimy konała Łódź 2:1 , a Kraków
2:'.).
.

w danej chwili lepszego boksera niż
W piłce koszykowej Warszawa
lVIarcin1mwski. _ WoźniakieWi.cza wygrała z Lodzią 53:27 (19:14), a
uwzględniliśmy w wadze . lekkiej, cha Łódź, pokonała Kraków 44:36 (18:9).
Przetarg nieograniczony rozpisany na dzień 19 listopada 1946 r. na
godz; 10 mają.cy się odbyć w lokalu Centralnego Biura
Techn.ic2:nego
T:.ródź, Plac Zwycięstwa 2, bud. D. na wykonanie B~kieletu żelaZlIlej
lronstrukcji retortowni, 24 szt. zbiorników z blachy kotłowej grubo
16 l11J.TI. i 28 szt.
Skraplaczy
CS 2 zblachy 5 :mm. - z przyczyn od nas
d
~.
niezależnych o w O;tU J (HU Y.
roeJ.'ownietwo Fabryki I)wusial'clIIku WęgJ.a.
w ·'I'omasz9wie Mazowieckim.

Nr 318 (50S} DZIENNIK

ŁóDZKI

5

BYT
BU D

1

ZAKŁADY

SK IE

Y M AS ZY N

kons trukt orów na narzędzia
przyrządy
podania. ·wraz. z

L ó D ~, NOWO MIEJSK A 8 (W PODWó RZU). TEL.
POLEC A NA SEZON ZIMOW Y:
BIELIZNĘ

oraz
:\['\. SKŁADZIE

OZDO BY

~77-32

cmPL~

D A M' S li ł.
- WIELK I wy..
BóR· RóŻNYOH SZALI.

Pożądana

,

I

.

ma.szyna.;;\ł.'e1ereneje.

praktyk a p:r~mysłowotechnicz na",:, .

Sclimidł-ł1adal1iski

Zamenh ofa

2, .. teIMo.
godz. . 9-4. -ł!~

108-'77,

lP,

2109

DZIEOlNN~.

CI10I N""OW E

nURTO WYCH .

PO

p8.lSaZerowi e wyjeżdżający z Polsiu będą. mIeli zapewn ione mIeJSCa.
na dak=;ze odcinki podróży.
Kr. 2034

za.angaZuje staraM irma.

Stenogr afia;

kro 2031

CENAC H

Zwiąmk

Autórów ,

~URSLEKARZYPORTOWYGH

złotych miesięcznie.

Kandyd atom, na czas trwania ku.rsu zostaną przydzi elone
kwatery
oraz .oo.pewnione zQstanie korzyst anie ze stQł6wkL
(K.r-2M 2)

1

,f

1

Komim~óró~

i Wydaw ców Zaiks'

Warszawa,

lnstytu t Medycy ny Morskie j i Tropika lnej w Gdańsku oraz
M~rskt
Urząd Zdrowia inaugurują z dniem 2 styczni
a 1947 roku 4 miesi';c zny
kurs specjali za;cyjny lekarzy portowy ch.
.
Zgłoszenia
naI€ży
kierować do
Instytu tu. Medycy ny Morskie j
w Gdańsku - Wrzesz:.cz, ul. Momka róg Traugu tta, do dnia
15 grudnia
1946 raku.
Ubiegają;cy .się () przyjęcLena kurs winpi:
l. Złożyć podanie Wraz z krótkim życiorysem, własnoręcznie
napisan:pn .
.
.
n. Dołą.czyć odpis zezwole nia 'IlS. praktykę lekarską
.
m. Dołączyć zobowiązanie 2-Ietnie j służby w sanitari acie mó11'lildm,
w razie uikończenia kursu.
Czas trwania kursu - 4 miesiące, w tym 4 tygodni e wykład
ów
ł ćwiczeń teoretyc znych oraz ił miesięczna praktyk
a pórtowa w portach
polskich .
Kandyda .ci na kurs mogą ubiegać się o stypend Ia w vlj"Soko
śd 3.000

l
1.
l

1

(P. 2080)

$niadec~D.

ul.

e

10,

poszukuje spodkobiercow

2

następujących literató w:

Julian
Janusz

EJSMO ND
KORQZ AK
Efu;a ORZES ZKOWA
Władysław ORKAN
F. A. OSSEN DOWSK I
Józef WEYSE NHOFF
Zofia ltURAK OWSKA
,
oraz wszystk ich autorów i kOMpozytor ów polskich zaginion ych
J: zmarłych w okresie w:ojny.
Zainteresow~me
są.

osoby proszon e

w swym

wła.$nym interesi e o
zgłoszenie S'lę
podWS kaza.n. ym

wyżej

adresem .'

Kr.2.oM

---- ---- -

DJ' RON.'\R

by

:l:otą.rtka.

W/H'ł.AW
- choro·
kiszek. wątrOby. Na-

rutowicz a SS. h>lp.fon 119-59 'przyj

ZAOFiA ROWA NIE PRACY

g-B
_ _.....
_......,.
ffiUjP

......._ _ _ _ _ _ _ POTRZE BNY natychm iast buchalter na przychod ne. Biuro ElektrQAKUSlI:RKł
e.
Adamski . Udź. Za................___......_ _......"""'.................. techniczn
wadzka 25 m. 6. tel. 175-63,

in.

ARUSZE HR"I Woitasil' wicz. abitu(5505-p)
rientka Warszaw skiej Kliniki Pro- -_. -- - - - - - -------fesora Gromadz kiego. przyjmuj e. PO~~ZEB!>.,! stolarz.
Wiadomość:
Pomorsk a 43_
C5368-pl l Napwrko wskiego 176.
(5500-p)

- - -.........- -.................. 1-- ---· _.. ~--

KUPNO 1 SPJfZ~DA~ . If;~tKiUtv~~~~~ ~~~~~~F~d
.

,

.

: Zo.rzr.dem Paiistwo

wym Juliusz JaOK llLA RY, strzykaw ki, termom" ,-' risch, Łódź, Wodna
11 {l3. Podania
UF lekarskie . f inne. Lódź, Nowe.· wraz z źyciorysem należy
składa.,.ę
miejska 3.
(Ag. 285\ w biurze. Fabryki w godz. od t't
do 1S-tej.
(699lH
':;AMOnIłODY ciężarowe do stałej
"Współpracy .w mieście i na wy
jaz- POTRZE BNY -natYCh"
miast agro·
poszukujemy. Oferty z kaIkU· nom. Podania z życiorys
emskla
larją :$KI.:.clUó pod "Natychm ia.st" .fla~ .. Kon~um Sklep
1",
L6d~, Wól,. .
(5489-pl . ('~"';1'1,1t 57~
.
(5506-p)

ny

6

l505)

:.....-.-.-................-.-..............................., ..........., ......"

......,'ęIo......."III............."""""....~..........~...........

Ul!

Po~eam, przedst. na. POJsR;ę
Jan' A. Luxmnb urg.
"

.J~ko ageil!ł linii okrętowych i lotniczYch zawiadamia Ud~if!Oycb
,się za ~icę, iż~.re'zerV\<'Uje miej.sea na.. t:legraf iczne z~a:ni~

SEIREtARKĘ ... ·BlIC8AtlEAfĘ

wyczerpują,cym ży~iorysem..

POLSKA HURTO WN.lA GA LARTERY JHA
SPóLK A Z OGR. ODP.

'!to:

Nowy 24 ntnńel' tegona jpopularni ejszego tygodn ika do
nabyci a we wszyst kich' punktach sprzeda.Zy prasy coozi-en.
{Kr. 1740~
nej.

kalku3ałorów . wars ztato wych

złożą,

adr. tel.: 'lf~lsteam 6,
CarlisIe Słlfeet

RZEC
. ZPOSPOLITA

od zaraz kilku

Kandyd aci

gazetę·

MŁODA

BYIl'OM, .JAGIEL LO:RSK A 23

zatrudnią

~~~I! STEAISHI':2G~~!., ad~~fl

-"lŁODZIEZ reda!,!uje
now"f,

