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Frakc1·a Partii Pracy wnosi poprawka'f do -mowy tronowe)

.
lecz został z.amorLONDYN, (PAP). - W śro-j PAP, 44 członków parlamentuj Poprawka ta krytykuje ostro Poprawka miała być wniesiod<>wa.ny ·przez Himmlera i Ootri.ng.a.
Wedlug gen. Eckera Hitler dQst.aJ dę późnym wiecwrem rząd bry- z centrum Partii Pracy wypo- obecną polityk~ zagranic7Jllą na w toku debaty parlamen·
zdecydowanie Bevina i wzywa rząd brytyjski tarnej nad pl'.zemówieniem kró·
sie
w końoowea fazie wojny 1>0miesz.a- t'1jski stan<>ł w obliczu poważ- wiedziało
...
ni.a zmyslów i zosial zllik:widowany
nej .rewolty" w łonie własnej przeciwko polityce zagranicznej do takiej zmiany polityki za- la.
Pt'Zez swych wsrottowarzy~y.
Wyjście rpoprawki, dotyczą,·
granicznej, by opada sie ona
ministra Bevina.
partli.
soojalistycznych, cej przemówienia króla, z łona
Rozłam w łonie Partii Pracy na zasadach
W różnych doniesi0niach wy nastąpił na skutek wniesienia umożliwiających pełną współ- partii rząidowej, stanowi wypazużeąnon-,, mieniane .są odmienne liczby poprawki przez tych posłów do pracę z innymi krajami socjali. dek bez precedensu. w praktyW Belqii BRUKSELA (PM). Premier Huy uczestników tej rewolty, sięga- mowy tronowej, wygłoszonej stycznymi i w ten sposób zapo- ce równa się to votum nieufno·
na otwarciu nowej sesji parła- biegła niebezpieczeństwu powi· &ci, które mogłoby pociągnąć za
jące od 41 do 72.
smans o6wiadczył ł.e ~
s-0ba, dymisję gabinetu, · gdyby
kłań międzynarodowych.
Jak donoBi. korespondent mentu...
sterialny 7.08tał ~.
poprawki obstawali
autor~y
przy swym stanowisku.
Sytuacja dla rzą,du brytyjskiego stała się tak poważna, że
na zebranie grupy parlamentar·
nej 1>artii przy.był sam premier
Attlee w towarzystwie swego
zas:tępcy Morrisona.
Premier za.groził, Iż w wypad
alhuńskieąo
skargę
poprawki
ku "niewycofania
zmusz<>ny
inicjatorów,
jej
przez
t
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NO'W_Y JORK {PAP). Rząd\spę Korfu od wybrzeży al b ań- '!i k a. rząd '! lb ans z. zaznaczy.' ~o arua om1s11, ·.tora y _us a- będzie wykluczyć ich z partii,
ze me ma nzc przeciwko rozmz- hła obszar terytorialny wod alalbański wystosował ostry pro- sk1ch.
aby nie dopuścić do kryzysu ga
. nowywaniu wód, znajdujących bańskich.
.
R d lbań ki
test do ONZ przeciwko decyzji
• binetowego.
R d lb • k' d d .
'd t t
b b
w sweJ nocie .
s
zą a
. .
„
,vr· lk' . B
.zą . a ans .1 o ga}e w swe] WecHiug ·relaoll agenci: Reutera_
e;J; o\dwie ie1. rytann. pr;ys~ąp1en~a do ONZ oświadcza, że rząd bry s~ę I po~a lb r~ k'mh w~
n~c a I an.s z.c , be ~o kre- ~0~1e, ze ~nks1 e~e~ ic~ny P;1"~: ;po i111terwoocii Attlee 41 posłów zeo roznunowywarua cteśn1ny mię tyj ski powiadomił rząd albański, iż postanowił dnia 12 -listo- st! , ze w p ytm~cie o cydc o brę: es pkrz~ck1v-; .o zAą lbaru~. DllbSJl brało s:ię w pokoi u komisyjnym Izby
dzy ~.sp~ Korfu, a Albamą.
y Gmin i ipostf:anow'ono idnomyśl1J1 i e
ann,
ow na 1ery orta ne wo y a an amery ans ie] w
i
:ta 'ć d
d
d ł
Adm' r · b t · k
0
r,o,zm no"':Y skie uważane będzie za czyn rząd albański zgodził się na za· stać moc11 o i11a zajętym stamowisku
irat 1kc1ad ry'ydJS a Pś~ a.a pa ~ pr~yśs .-P 1
oraz zJIQ.żyć ws.pomnianą poprawk~
D
l _ . · . d
.
przy wyspie :
o wia omo CI, ze warna cie runy
w czwar e
n'.eprzy1azny o~a~ za po~wa ce wmięcie. · <? portu u~azzo 2. a- 11a piśmie, z.aopatmiąc ią swynri naz.
flota brytyjska wydobyła 22 mi Korfu.
merykanskich okrętow wo1en- w!skami. Byili to momen1t szcze..,.óllnie
me suwerennoscz Albanu.
'd .
d .
.
W
.
dd . .
.
.
Rząd brytyjski mimo to przy- nych, które mają ewakuować dramaty>Czny, gidyż w kuJuaradi .ponocze z ma 31 paz zzerny z cieśniny, o Zle1aJące1 wyprzedn,io . mówion?, że „re·~elia'llci"
stąpi/ do rozminowywania cie- te misje z Albanii.
d poddaij1 się sruroweJ krytyce ' posta•
.
o_ d lb , k'
'b
h
' ·
smny, c cąc w ten sposo po- J.u;ą a ans i wyraza zgo ę, now.illi wycofać ~gtoszol!ly wnfosek.
stawić rząd albański przed lak· aby po misję amerykańską przy Tymczasem o-kaza.to .się. że te <lPlY·
były statki transportowe, a nie misty~zne prz.e~odyw.a1nia n:e odpo•
iem dokonanym.
AIDania wnosi wobec tego ·okrety wojenne. Rząd albański wladaJą prawdZJe .
Korespondemit ~~urtJera podkreśl.a.
t:
·
,
·
dz· k d k
ONZ
.l
przeciw o y - z~a a s1ę rownież, oy do por- że krok ;rebeliantów" stanowi bezprotest uo
wy.zwamie pod adresem
pośrednie.
Wszystkie ataki, skierowane przeciw całości Rzeezypospo- tatorskiemu postępowaniu Wiei- tu Tirana przybyły samoloty apo1p~awka i~ zostanie
ież.e:ti
i
rząd1u
wywiezienia
celu
w
merykańskie
I
Brytanii.
kiej
lltei, wszystkie mowy, kwestionujące przynależność ziem odrueu.fnośc1, rząd matum
o
•
V
za
uztJana
f.yS'Obie
tego
ona
ile
o
pi-imisji,
swym
w
albański
Rząd
zy~kanych do Macierzy, zawierały obłudne i pełne fałszu su•
Dalszy ciąg na str. 2-ej
gestie, poddające w wątpliwość nruw.ą inic:jatywe i umiejętność śmie do ONZ domaga się po- czy.
zagos1lodarowania odzyskanych terenów. Na szczęście u nas
w kraju zagadnienie tych ziem stanowi prob-1.e.m, który nie wy1
maga omówień. Obok gorących pł'!Otes.tów na ataki nie.miec,kieh opie.k unów, dajemy codziennie wyraz naszej gł~bokiej
troski c• calkowite wykorzystanie pod każdym względem zachodnich polaci naszego kraju. Zwi~Jrszający się systematycz·
Afrykańskiej
mogą przystąpić
nie las dymiących kominów fabrycznych, powstające z niespoty kaną nigdzie szybkością nowe warsztaty pracy, wykorzystaSmutsa jest
Na lto może przez uzyskanie przez jwysunięta przez
NOWY JORK (PAP).
nie każde;i piędzi ziemi, kierowanie wybitnych fachowców środowym posiedzeniu Komisji terytoria mandatowe pełnej nie sprzeczna z duch~m i treścią
ł specjalistów na pulsujące. życiem i J;'~jająee się z dnia na Powierniczej Generalnego Zgro- podległości bądź pełnego samo- prawa międzynarodowego.
dzień zachodnie rubieże Rzeczypospolitej - świadczą. o naszej m.adzenia delegat Polski konsul rządu.
Delegacja polska uważa, że
Dopiero kiedy Afryka
żywotnośei.
uzyska sprawa mandatów jest w dal·
Jan Galewicz przedstawił sta- Połudruowo-Zachodnia
U chwalona danina narodowa na zagospodarowa.n ie Ziem nowisko Polski w sprawie ra- niepodległość, może ona przystą ~zYm ciągu zagadnieniem mię·
Odzyskanych, jednorazowe świadczenie Narodu na rze(!(l seyb- dy p()wierniczej ONZ i w spra- pić dobrowolnie do Unii Połud- d.zynarodowym i nie może być
kiego, e.konomfom.ego zjedn001Zenia z Macierzą., niewątpliwie wie zadań Unii Południowo-Afry niowo-Afrykańskiej· Koncepcja rozstrzygana aktem jednostron·
kańskiej włączenia w jej grani- aneksji terytoriów mandab0iwych nym.
pny~Ą się do dalszego rozwoju i pogłebienia dotychczaso·
wych osią.gnieć. Wszystkie warstwy i grupy społeczne pocią.g ce terenów Afryki Południowo--------------------------
ni_,te zostanĄ do jednorazowej ofiary na rzecz naszego przy- Zachodniej, nad którymi Unia
szłego bastionu polskości i dobrobytu. Podczas gdy jedni dają sprawowała mandat z ramienia
prace, wysiłek, zapał pionierski i entuzjazm, inni przy pomo- Ligi Narodów.
•
ey ofiary pieniężnej zadokumentują swoją wole i pragnienie
Delegat Polski zaproponował
otrzymuiq równe prawm z ·m~zq:z7n ~m1
wykazania całemu światu, czego dokonać może patriotyzm pol- wprowadzenie do statutu Rady
ski ł umUowanie wolności.
pewnych popra- NOWY JORK (IP.Al'). Komisja w Ameryce, wobec tego jest rzeczą
Powierniczej
mających na celu jak naj- ~oł~czna O:t:TZ i..:chwa'liła rezolucj~, logiczną i sprawiedliwą, by miały
wek
danina stanie si„ najdotkliw- d kł d . .
Równooześme powsz.echna
ządaJącą udz1elema przez wszystkie te same prawa co i mężczyźni.
.
wszelk:\ •o. ~ n1e1sze. sprRecdyzowbame ~k państw~, będące członkami Naro- Następnie przemawiała dele„atka
nym <>losem, pa,ralitu;iącym kaMy atak niemiecki,
próbę szukania wykrętnych pozorów dla kwestionowania pol- aa? 1 uprawmen . a y, ~ y U~l dów ZJe~oczonycb, ty~h sa1:1y~h stanów Zjednoczonych p. El;anor
zaproponowała by
skości naszych ziem. wywalczonych krwią w zmaganiaci, nąc w przyszłości sporow mię- pra:-VdP?litycl\Ilych kobietom, Jakie Roosevelt ' która
'
·
•
k
pos1a aJą mężczyźni ·
sprawę prz~ azac radzie społecznotemat.
ten
na
owyc
zvnaro
d
h
d
z germańskim imperializmem.
Wniosek w tej sprawie złożyła gospodarczeJ.
d t
k
· · Czechosłowacji Jan
p rz edst aw1ci,el
·
Wbrew porornym C'RiY istotnym nawet różnicom polityczu, przeAfs a- p:r;zewodn"1cząca rad y k ob'iet dunł
U „ pwruos
. . lsprawie
nym poszmiególnych grup społecznych., stosunek kraju do ziem w1c1e a
ry- skich p. Bodil Begtrup. Delegatka Papanek oświadczył że wnieisek p.
rut o udmowo
odzyskanyeh JEST JEDNOI,lTY I NIEwmuszo~·-· . dlate- kańskiei, generała Smutsa dełe- Norwegii p. Arase Lioness Aase po- Roosevelt mógłby opóźnić cała akgo uclnvalona danina· będzie POWSZECRNA i F<klarl„na w dę r;at Polski o.świadczył. że spo- parła ~osek. ~el.egatki d.uńskiej cj.ę i wezwał komisje do uchwale. t podkreslaJąc, ze JUZ od wielu lat ma rezolucji w br7.mieni u za nropod t.
.. 'b l 'k ·d „
boldm ~umieniu obowi~ku obywatelskiego każdego uczci- >O · ! .'Vl ak
.Cll . man aNowt ie~. kobiety biorą ud.ział w życiJ.t poli- nowanym przez delegację duńską.
as ąp1c tyczp~ zarówno w Europie, jak i
wyrazrue o res1ony.
wego Polaka.
ni~ samobćjstw1a,
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utrzymania i ·odbudowania aszych Ziem Odzyskanyc

Pr emówienie low. Premiera Osóblci ·Morawskiego w sprawie D niny lnrodowej
zatrudnieni w spól<lzie1czościl oraz zniszcz.oniymi vrze.z działania blorstwa, które ~a[l)łacą 75 1proc. da- miaru <l0<koaiane11:0 JJrzez gminne l
irfaciili w ciągu trzech mies.ię-1 woienrue ponad 50 ,proc., jak rów- n1:ny przed lrońce.rn r.b., be:da zwol- dzieil11icowe kom:.Sje Qbywat.elsk1e· do
po1d.arstw sbb nione od orbowiąz.ku d!ol'łaty pozosta powiaitowyoh komisji obywatelsk:ch.
ni.eż w stosunku do goo1
cylf? % uposażeni.a mies•i ęcznego.
Wszystkim firmym kategoriom oby- szy.ch, jak 11p. n;e posl.adających a11i łych 25 proc. Specjalhe Ulgi prze.- ..a w miasta·oh wy1dzielony.ciJ1. do woiewateli oraz prz.edsi~'bi<orstwom wy- konia, ani krowy. będą stosowane wLdzian-0 dla subskrybentów premi·o- wódzkich komisil Olbywatelsiviclt.
ul1g1i, OoSillodarstwa wei pożyczki odbllidowy kraju, Mósokość jecLnorazowe'i dani.ny narodo· daneko i.dące
pujące przemów1eni~:
BY ZAPOBIEC NADUŻYCIOM.
Nasze osiągnięcia ma z:emiach Od- wei okreś'1ać będą g1rnin11e f dzielni- powstałe z refo11111y r-01 nei jak rów- rzy świadczyili wedł1lll,g wlaśc'.wych
wyu
.łyitm·l
tego
z
Ulgi
romniarów.
W celu zapewnie·n.'.a pO\'<Szechno' zyskanych bu·dizą coraz wię.cej podz.i- cowe komi.sje obywate.Jskie. 1i w mez gospodaretwa znisz·czone 11a
ci 5wiadezeń na rzecz Ziem Od·
w1u, wiŚród cudz..aiemców, Osadzenie miastach wydzie.\o11ych miejsk,;e iko- Ziemiach Odzyskanych lub pozostałe niosą 25 proc.
zyskainych i dla zapobieżenia lladuw oiągu póltor.a roku 3.500.000 Po· misie obywa1elskle, powołane z PO· po •fepa trlan taoh, >którzy wyjechali
KTO BĘDZIE USTALAŁ
życiom z.e .strouy ty,ch, którzy 11otolaków z Centralnej Polski, co razem śród przedstawicieli organiz.acji po- do ZSRIR będą także korzystały z
WYSOKO SC.
rycznie uchylają . się od wszelkich
z b. Polakami b· oby_watełaml .rzeszy litycznyolt, .społe·CZ11ych, zawado- uJLg. Nato.mia.s·t l\'OOPOdars·twa ogrodP·rzytoczylem naiwawieJsze posta świadczeń na rzecz P.ar'istwa. Prezynicze i poi!ożone w pobl'iżu dużych
niemieckiej czyni już o11oło 5-ciu mi- wyoh, wyz.naniowyoh i woi•S<ka.
ml.a&t będą obcląio.ne da11i1111 w po- nowie11!a dekretu. aby wykazać. że d.um Krajowej Rady Narodowej pol.ionów ludn1 ości poJskie,j, oolbudowa
Rz111d przy uk!!aid1111 iu dekretu o da- woła główną komisję obywatelską
znisz.czonych PODSTAWA WYMIARU W GOSP. dwói'llym roz.miarze.
komunikacji i wielu
11.ni1e narodowej kierowa~ się jak naJ mającą za za1dani•e cz.uwać 111a<l ca!Prz.ez
daiILLny
wym!amu
Podfitawą
warsztatów p11a cy, wrt11chO<!Ilienle koUDZIAL PRZEMYSŁU I HANDLU. dailej Mącą ostrożnością w szacowa- !ooclą aikcji.
palń, ak<:Ja si.ewJJ1,a d stworzenie w .ł'i ~!nne komisje olbywaiteJ.skle -Olla rol
Pr. z·e1dslęblorsitw0<m hamLlowym i n:u zfolnośc! IJ)onosz.enia ciężaru da·
gospodarkiej sieci siztkolnej z 1Uniwersytetem, nictwa bęidzi·e wielkość
Sekretarzem generalnym ll'lówn~
prz.ernys.! owyrn danina bęid!lie wy- niil1Y przez p01Szczegól'.ne grupy gosP01litechniikan11i i akademiam~ - wszy stw.a rolnergo. Obcjąiżenie wy.nies~e m'.ierzo11a w- ~ysokości 4-krotcej su- podarcz.e Judności. Wymiar da·nimy ko.mi·sii obywa1te1ls1ki·cl jest Pelrw.mocza1lł„
500
do
25
od
tbelctar
kwdy
na
stko to świack'Zy jak najlepiej o ży
gospodairsitwa. my zaliczek na podatek oł>rot'OWY za będzi1e dok0<na'l!y przez k1omisje oby- nik l~ządu do Spraw Da1nirny Na1rowotności narodu po.ts1<fe.g o i zrozu- le~ie od w ielkości
1l'ru11ta nie li:pie•c, siemień t wrzesień r.b. Przed- watelskle; składające s i ę z obywa- dowej. Cal~owi·ty WJPlyw z dalfliny
dartiną
-obciążone
będą
Nic
mieniu prz~z cały naród wagi Zi.em
sięb:orsitwa vrowad.ząoe k.slęgi han- tel, m!ejscowy·ch, :w•ri e11towanych w na,rOJdowei vrzeZ11aczony icst wyłącz
2acłrodinicil
ziemia.ich
1111
Odzyskianych dla iprzyszleJ Polski. uwawia.ne
dilowe. uMane przez właściwe wła· 1poloże11iu goisipodarczym m i-ejscowej nie 11a Z1aigo.s,pe>darowa11ie z;.e:m Od·
grunto·
podatkiu
od
z;wolnione
oraz
O
l
i
9
dnia
W .oobotę i nJiedzieię
gOtSpoda.r~tw dze sokarbowe za p.rawiidtowe, mają ludllośc!. Mimo to Jl'la<tnikom dani11y zyskanych.
do
11to!ltmkiu
W
wego.
listop.a,da na swoim Ll-g;m wielkim
p.rawo do ul1gl 20 pr.oc„ a prz.eidsię- przysługuje prawo odwolail1ia od wylVLinisiter Skarbu o~l.aszać będzie
i0bywateie diotknlętych tkilęskami tywlol-0-wyml
kongresie Polacy, bYH
bie
Rzeszy Niemieckie) 1l31JlUll!llfestowali -----_:_-----~------------------------------- akresowe s.pra wo z dim te o s.poso1
Z1Ul:iycie wpływów z da11Lny 11arndo·
utrzymanri.a rranicy,
swoją wolę
wej.
wzdiluż Odiry i Nisy tak jak w roku
Dekiret c dani111le narodowej J.est
1938 na I-szym wLelkim konii'feS.ie
wyrazem majgiłęihszeJ troski calero
w Ber'I!nle oświadiczy'll caremu śwla
narodu o illa1leżyiio za1goSJPodar0<waini•
tua, że są Pollakaml i u Polsika jest
z'em 21a·chod111i-0h.
•
j.ch matką.
Teraz po tel manifestacji odzyska·
Da'lli11a będzie powszechna, spraNOWY JORK (PAP). W porcie wym Jorku przez ostatnie kilka skich i demokratycznych organiza- wiedliwa, przymusowa, .szybko z.re.·
nrch Polaków, call'. Naród Polsk~ ll!u
wy·daj11!e z,uiytkowaina.
alizowa11a
s1 dać wyraiz sweJ wotl utmymania Nowego Jorku minister spraw za- tygodni w oczekiwaniu na zaokre- cji wychodźczych.
Wśród repatriantów znajdują się Nie wątpię, że 5p(}!eczeństwo po'ls,kie
·
Odzyskanych I utwierdzenia 1granicznych Wincenty Rzymowski towanie.
Ziem
Minister Rzymowski wyraził wo- również dzieci, urodzone już w obo- od:Powle na wezwanie rządu z tą jed
r•az ~a zawsze grMJlcy Polsk<>-nle- żegnał dnia 13 b. m. transport repa
Santa Rosa w Meksyku. W nomyś~riością ; entuzjazmem, jaki cetriantów polskich z Meksyku i Ka- ·bee zebranych na statku repatrian- zie
mleckt~j WIZ<lł~ż Odry I Nlsy. . .
W .c1ąr:u poltor.a roku 21rob1J'1 ~my nady, którzy na pokładzie statku tów radość, ż11 po wieloletniej tu- najbliższym czasie odjedzie z Me- chowa1I zawsze 111aród polski w wieOdz.yskanych w 1.ele, „Elenie Pyle" udają sio do Polski. łaczn„ znajd' się wreszcie w ojczyź ksyku do kraju następny transport. kich chwilach ihstorycZ11yCh. gdy dena Zie~iach
Transport składa się w części z nie, ,,jakkolwiek wielu z was, po- Statek „Elenie Pyle" zawinie do cydowały si ~ losy pańS<twa i narod1u.
'.1-le ·musimy !Zdobyć się na wys1~ek
iesz.cze wlęk~zy i jak najrychlej zao- Pdlaków, którzy w czasie wojny zo- wiedział minister Rzymowski, nie Gdyni 21 b, m.
rać ws~ystbe odilogl l od/budować stali przetranSiPortowani z Francji ~ajdzle l'IWYCh dornów, gdyż wojna
wszystkie warsztaty pnacy, ażeby do Kanady i pracowali w kanadyj- 1zamieniła je w gruzy to jednak
żaden wrróg ni'e mógt kwestionować skiln przemyśle wojeruiym oraz z wszygcy znajdziecie pradę w ojczyź
J)ll'aw dlo Ziem ~d'zyska- Polaków, którzy ostatnie lata wojny nie".
naszych
„W Polsce praca wasza będzie spe
nieum1ejętnoścl przebyli w Meksyku w obozie Santa
nych pod pozorem
zag-osp'1-da,rowan1ia Rosa, gdzie znaleźli się po opuszcze I cjalnie cenna i przyczyni się do odc~y niemożności
niu Polski drogą przez Związek budowy zniszczonego kraju".
z1em · n.ad OdTą i Nlsa.
połl\c~enie
; Repatrianci powracają do kraju
Radziecki i Iran.
Transport ten jest pierwszym : transportem UNRRA, w czasJe swe- ·PARYŻ (PAiP). Agencja France(czenie rokowań z Wiena, Eryłanltt
CEL DANINY I J:EJ ROZMIARY
M!.arą tego wysiłku I zd.ecydowa- transportem repatriantów z krajów 'j go pobytu w Nowym Jorku pozo- Presse donosi z Kairu, 7.e odbyło się I w sprawie rewizji traktatu. Rokonel woli ubrzymal!1ia Ziem Odz.yska- zamorskich. Przebywał on w No'- stawali oni pod opieką władz pol- tam uroczyste otwarcie 22 sesji par- wania te doprowadzą do zawarcia
lamentu, na które przybył król Fa- traktatu prżyjaźni, gwaratującego
nych bf}dzie pows1echn1a Danina Na·
ruk. Pod nieobecność chorego pre- poszanowanie praw obu stron.
rodowa, ucltwal,ona przez Rząd JedLondyn zgodził się na koncepcjt
Narodowej i zatwierdzona
noścd
miera .sidky Pasza, minis~er spraw
przez prezydium K!r.ajoweJ Rady Nazagranicznych Abdel Hadi od~zytał dołączenia Egiptu i Sudanu pod ko-rodowej na hist·oryC'Vllym posl~dzemowę. tronoy.rą. Król ~a~ oswiad roną egipską. w związku z tym
~ył, ze WOJSks bryty~sk e ewaku· Egipt zamierza zapewnić Sudanowi
ly
111lu w Belwederze W' środ1e dn<ia 13
UJą w te~ln1e 5 _mies1ecznym Kair, odpowiedni rozwój w duchu jego
liisif~:.1~~ in.arooow.a b~dzie godlną od KATOWICE (PAP). W dniuj Min. Lauszman ':wiedził wraz Adeksandr1(! t ujscie Nllu.
interesów i przygotować do jak naj
powiecLzi<l !llamdu polskiegio na wszy 14 bm przybył z Warszawy na z otoczeniem śląskie huty i koKról zakomunikował, li żywi szybszego rządzenia się.
wielką nadzieję w pomyślne zakoństkie ni~rzyi~iine nam wystll.'P!!enia Śląsk 'minister przemysłu Cze-lpalnie.
·
•.
w sprawie Ziem Odzyskanych.
Największy udzla~ dani!lly narodo- chosłowacp p. Lauszman w to- ---------------------~---·-----------------"'.ei. bo o~ot? 30 procent pr:zy:pad- warzystwie szefa prezydialne~°'
n1~ .przedS<1ęib110'fstwom pańs!'WOWY1!1J· cze<:hosfowackiego min. przemy·
Iniciatyw.a prywatna bę·dz1e obc1ążona w wysokośoi 28 proc, ogólnej słu p. Millera oraz urzędników
dial!1iny. Tlłl·ecie mie,Jsce w daninie ministerstwa pp. dr Piskacza i
mrodowej przyipad'nle rolnictwu, któ dr, Bergera·
podwyżki
amerykańscy
rego udzi.al zostar o'kreśfony na 23
górnicy w dniu 15 b. m. rozpoczną
NO\yY JORK (PAP) . Związek[ rządem, a związkiem górników.
Gościom towarzyszy wicemipr~C· Swi~t pracy wefmie lildzial w
Jak wiadomo, kopalnie węgla w strajk. W sferach rządowych ist·
świadczeniach n~ rzecz dany. naro- nister przemysłu dr. in. Salce- robotników przemysłu elektrotechznajdują nieje tendencja zniesienia zarządu
nicznego wystąpił z żądaniem pod-1 Stanach Zjednoczonych
.
doweJ w skriomnnejszych rozmiarach
wyżki płac, która by odpowiadała się od maja pod zarządem państwo państwowego nad kopalniami i prze
,
nLe przekraczia~ących 9 proc. globa~- wtcz.
wym . .Jeżeli rząd nie zgodzi się na kazania iCh z powrotem administraNa dworcu w Katowicach wi- wzrostowi cen.
ne) su.my daniny. ~).dradzaJą~ się
. . zmianę umowy i podwyżkę płac, cji właścicieli kopalń.
. .
k
·
z
· . 1 wł d
d t
ści
.
będzie uczestn1czyta
sp6ldz1elcznść
w1'.lze ten uzyskał Juz w b1ez.
a z
prze s av-:ic1e e.
w dani!llie mniej więcej w tych sa-lta11 go
mych rozmi.arach co świat pracv: państwowych z wicewoiewodą r~ku Jedną pod~ązkię płac, atn~bec0
Wł
em robo ików
. me wraz ze zw1
,
.
·
.
'
· ,
samochodowego i ze
1 pr?c. ogólnej sumy danirny przy: Z1entk1em na czele i przedstawi przemysłu
·
p.~d~• 1 e. na w~aścl~fel! nlen.tc'hom°'.Śc 1 ciele centralnych zarządów prze- związkiem robotników przemysłu
J•l"OSłaWl"ą
stalowego domaga się dalej podm1eisk.1 ch. Robotnicy I i ipnacowttuc;: mysłowy' eh
i &
koszta utrzymania
wyżki, gdyż
·
państwowt, samorz11<low i prywatni
Związek robotniwciąż wzrastają,
RZ~M (PAP). Rząd a?1ery- włoskiego jest odpowiedzią na
ków przemysłu mięsnego zapowiedział ~trajk w 4 największych rzeź- kań&k1 doręczył rządowi wło- deklarację, złożoną przez mini·
niach Stanów Zjednoczonych wobec skiemu notę, w której oświad- stra Nenni na ręce ambasadora
Ik' · c
·
ł
ż Wł h 1· J
odmowy pracodawców przyznania
zwórki w Rzymie·
ugos aw:a \ le te)
oc Y
e
cz~,
I Ni·ektórzy z „rebeliantów" tlru.ma- podwyżki płac.
Dokończenie ze str. 1-ej
prowadzenia,
prawo
pełne
maią
k
•
.
.
· zku ze znies1en1em
w zw1ą
czy11i gorąco swe po.stę.powanie, z.dek
. d · h
on- b
tyahm'.ast poda się do dymisji. Ob- mentowano jednak pogloS<ki, jakoby troli cen, biuro kontroli cen zwol- ezposre nic ro owań pod wa·
1
się będą
opierać
że
runkiem,
pracowników.
swoich
proc.
35
niło
ooa
uchwa~
serwator.zy pclityczni uważają ten na po·s iedzeniu partyjnym
decyzjach już powziętych
1ncyde11t za demonSTtr.acię wielkiej byała„ rez.oluoja, za~azują~a ~os. O<!I1 Prezes związku górników .John Le- n&
· • •
·
k f
waigi, skierowa11ą przeciwko poJ!ityce PartIJ Pracy podpisywania ia:kiah- wis przeprowadził szereg konferenmtmstrow
kolwiek POl!Jr.aw:ek do :rfiowr króla cji z podsekretarzem stanu spraw pr~ez . . on er~nc.ię
z.aigranicznej mil!1. Bervi1I1a.
po1dcz.as pe·lmeru;a 01bO".flą21kow pr~ez wewnętrznych w celu zmiany urno- Wielkie) Czwork1.
Agencja
P ARYż, (PAP) Nota amerykańska d10 rządu
JAK OBRADOWANO W POKOJU obe.c;ny rząid. \Y°YS1un1ęto nato~!ast wy 2lbiorowej, zawartej pomiędzy
w1111osek wy,rlliŻaJą,cy u1boilewllJll!le z
KOMISYJNYM.
France Presse donosi z Dakuiluarach slyohiać. że w środę powodu in<:yde'lltm i potępiający jego
ma.szku, iż doszło tam do maso·
.2
wieczorem „rebeliaric'." zebrani w siprawców.
"li ..,
U
Pod,czas glosowani.a wniosek ten
omawiali wy!Pokoju komisyjnym
wej demonstracji studentów w
przez dłuższy z.osta1~ przyjęty podol>no 130 glosatworz.oną sytuacje
z wprowadzeniem nozwiązku
CJD
21eU.C:Zestników
kilku
je·dnakiże
mi.
faknad
czas. Zastanawiali się ooi
.
LONLJ~YN
tern że ioh stanowisk·o wywołało 11ie brania sprzeciwi.to się tej uchwale,
wego programu nauki. W wyObie katastrofy przypisywane
(PAP).- Agencja
zad;wo•le11 ie ,pr,e miera ; in11ych przy- a niektórny im1i wsit.rzymali sie od
. Reutera donosi, ze w poblizu są działalności grup lewicowych, niku starć zginął jeden student,
wMców brytyjs,ki·oh. Tych. k!tórzy udzia1lu w glosowaniu.
vodpis~li. ~b;aźliwe. dla. rządu ~o- W każdym razie oka~ał~.. cl~. ze Seulu w Korei wykoleił się po- skierowanej przeciwko zarząd.o- zaś kilku studentów i 2:5 polic.k
_.
,
,
Z .
racy .
pra\vki (istn.eie bowiem ieszcze ied frakcła parlament~ma ar.u
jantów odniosło poważniej'8ze
~1nęłi0 31 Koreanczykow, Wt WOJS' owemu.
11 a poprawka w tymże sensie podpl- krytykowana w nlektó!'ych kołach c1ąg.
W strefie amerykańskiej w obrażenia. Minister oświr..ty za·
sa11 a przez 15 posłów) navywano na- za stosowanie metod autokratycz~ 46 odniosło rany. W środę raKorei, doszło do rządził zamknięcie wszystkich
wet „z·drajcami". os·karżamo o „cio~ nych, nie może o:trumlć krytyki rzą· no na wschód od Seulu spalony IJOłudniowej
. ł. b k.
ń S
b
t.
tał
szityletem w pilecy w~asmego rząd·u du w szere2ad1 swych członków.
~kół do poniedziałku.
za urze . zczego ow ra
mos
zos
!I t.~.
WM(SZAWA (PAP). W dniu 14.11
1946 r. o godz. 21 premier Rządu
tow• Edward
Jedności Narodowej
wygfl.os.ir przed
Osóbka-Mor.awski
mikrofonem P.tiskiego Radia nastę

oraz

będą

0

olacy z A eryki i Kana y wr,

cają

Pierwszy transport repatriantów tkrajów zamorskich opuści H. lork
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Niemieccy

socjaliści

odpowiedzialni za

wojnę

w

Korfu

ZASIĘGU

wfiedzieć, że

tostwach, powinni
z terenu międzyna~odowarzysze
wego bacznie im się przypart:rują.

DZIAŁ

szych tragicznych wyda;rzeń i to·

rował drogę hitleryzmowi.

Brak przewidywania w polity.
. się
dko s t aJe
.
przes t ępce merza
stwem.
Podświ,adome dążenie do stwo·
rzen:i1a wszechniemieok. iej potę.gi,
bł
h -b
c oc y ~a cen~ . WOJnY: zgu I o
rząd weimarski 1 pogrązyło świat
w odmęt zła i nieszczęścia.

SOCJALIŚCI NIEMIECCY SĄ

WSPÓŁWINNI WOJNIE
Dlatego stainowisko polskich
socjalistów na konferencji w Anglii zasługuje na uzinanie.
· z·Is t yczna
p o1s k a p ar t'ia Soc1a
jest dumna z męskiej postawy
swej delegacji.
P. P. S. ra:z jesZ'cze dowiodłia, że
dążeń
jest wyrazem pragnień
narndu.
S. Woszczyńska.

'

dział albańskich w miejscu,

.

działa z obsadą st~zelc~w wyborowych. Otrzymalz om rozkaz
otwarcia .ognia w wypadku zaatakowanza.

BeloomJl1e nun'rzu1u 1· Horwenow1·e

ł

Era

bismarlcowska i wilheJmow-

.
ska, zbrodrucze gwałty Ha·Ka~Ta
- nie zatrzymaly się u progu

Weimarskiej RepubJrki.
Rząd demokratyczny

soojaln.
.'
·
·
po~1emem1e:k1?1
rah, niestety, moralrue 1 matenal·
nie czynniki odwetu, podżegaczy
wszechniemiec!oie
wojennych _
·
· ·
. ry .w k ra1u 1 po .za gra~1c~a~en tu
mi N1em1ec. Rząd we1marsk1 me
wahał się dawać ogromnych subsydiów takiemu np. Zagraniczne·
mu Instytutowi w Sztutgarcie
, . '
.
któ b
ry Y1.,";'!1ęgamią ~erman~k1ch
„nadludzi 1 zdobywcow, czyli poprostu szpiegów, prowokatorów i
agentów wszechniemieckiego pia.
,
. , .
nu podbo!u S~Ia~a. Placo.wk1 k~nsularne mem1eck1e oraz ~nne memieckie ekspozytury zagranicą,
nie bez wiedzy rządu, służyły tym
samym złowrogim celom.
,
.
•
„
.
.
K 1erowmctwa
partu 1 zw1ązkow
zawodowych nie reagowały, torując przez to drogę groźnym siłom,
kt6rych zdawały się nie spostrze·

Śet.· w

·
.rządzie

ać

, .
· . . . . .
Soc1ahśc1 mem1eccy rnow1ą na
swą obronę, że byli przez Hitlera
prześladowani, zamęczanii w ohozach.
Co robili jednak przed dojściem
Hitlera do wlatlzy? Gdzie się podziała czujność, równowaga i rol'
·
'd
zumne przew1 ywame w po 1tyce,
prowadzonej przez doświadczonych przywódców socjalistycznych?
Oszołomiło ich sprawowanie
władzy. w cichości niemieckiego
g

ducha śnili, jak inni Niemcy, o od·
wecie. o nowej erze germańskiej
potęgi. To ich zgµbilo i poddało
Niemcy dyktaturze hitlerowskiego
faszyzmu.

w

·
· k ie
d wa bry t YJS
'
k~,orym
ok rę t Y
zostały ostrzelane w maju 1946.
Poławiacze min są uzbrojonecalowe
w dwa 4,7
każdy .

•

•

•
1em1ec

tł•

człowiek

Po odczytaniu przez króla angielskiego mowy tronowej zabrał głos
!)rzywódca opozycji Churchill. Mo·
wa była długa, zawierała wiele ak·
centów pomstujących na stosunki
Churchill zapowiadał za.angielskie.
ciekłą opozycję przeciw próbom upaństwowienia przemysłu elektrycz
nego i transportu. Wypierał się od•
powiedzialności za Poczdam, twierdził że w najważniejszym momencie 'naród angielski uważał za stosowne podziękować konserwaty.
storn za dalsze rządzenie krajem.
Oczywista ponownie podkreślił konieczność 'utworzenia Stanów Zjedno;!:~~~:ut':i~}· zdania rozgoryczonego i odsuniętego od władzy
starca, nie poruszamy problemów
dotyczacych w pierwszym rzędzie
Wielkiej
stosunków
Podziwiamy natomiast
Brytanii. wewnętrznych
ODWAGĘ tego człowieka, za jego
zdanie wygłoszone o Niemcach. Kaź
dy musi przyznać, że zarówno sposób jak i forma tych wYPowiedzi,
dobitnie świadczy o tym, Źe Chur·
chill nie wYPowiada SWOICH MYśLI, ale zastępuje INTERESY SWO
JEJ KLASY. Najodważniejszy na·
wet polityk, nie potrafiłby dzisiaj
tego rodzaju teorii. Jewygłas:zać
szcze nie wszyscy chorują na sklerozę mózgu, i potrafią pamięcią swo

ją sięgnąć

•
•
• kl e poIaw1acze
brytYJS
•
min
uz bro1one

••
k
d•
u Zia w o upaCJI

ważnie śledzą politykę sąsiadów.

Szary

ALBA SKICH

•
Błędy i niedopatrzenia rządów,
operu1ą
sprawowanych przez socjalistów,
albo karygodne hołdowanie utar·
Uzbro- oczyszczanie morza ŚródziemLONDYN (SAP) tym złym obyczajom są niebez· na po d • odb ywa się
· nego z mm
·
· k'·ie p oł awiacze
bryty1s
·
M ogą one spowod owa ć )One
'
mm,
p1eczne.
czterech
prze- stawie porozumienia
klęskę lub zahamowanie rozwoju rozpoczęły oczyszczanie
samej idei postępu i ładu społecz- smyku cieśniny Korfu o.cl min, wielkich mocarstw i jak dotąd
· dz' Alb 'i ż żadne z nich nie zglosifo sprze·
nego.
ruu • e .
ponumo zapowie 1
.
. .
p
.
.
.
min czwu.
rotest soc1.a1fist6.w polskie~, oczyszczenie cieśniny z
~wrócony przeciw 1:'11em7om,. rue uważane będzie za naruszenie Małe poławiacze mm działa1est podyktowar.:y 1edyme mewy- albańskiej suwerenn~~ci". Rzecz ją _w wąskim kanale w z~sięgu
nadbrzeznych
S-cio caLowy·eh
t
. . t
gasłym oburzemem na rolę naro- 'k b t . k' ~
ry YJS Iei;;o llllntS ers wa
du niemieckiego podczas wojny, nl
osw1aa•spraw zagran\cznych
nie jest jedynie patri ty
t ers t w.o
„
. . k're mmi.s
. b ryry!s
cznym czy • ze
. juz obecnie
. .
'
przeciw
wystąpieruetn
,
!J 1.-\oi:
'.'
głoszonym rosziczeniom pewnych spraw zagranzcznych me zamie
ł
E..~
rza zmieniać powziętej już deprzyw6dc6w.
umrą
Sprzeciw Polak6w został podyk- CJ.'Zii w tej sprawie, a rzecznik
łowany przewidującą troską o Admiralicji oświadczył, że za- LONDYN, (P.AP). - Na pod
jest sta:wie ;porozumienia pomiędzy
przyszłość. Wypłynął z głębokiego rządzone poławianie min
przekonani1a, że wina nie może po· liuż w toku przyczym dodał, żel rżądem duńs•kim a rząidem bry' ·
\
zostać bez kary
.
ł
Polacy mają dobrą pamięć. U-

~

.

następstwa

i jej

Znakomiity przywódca socjaliPamiętam postawę delegacji niie
Z uczuciem zadowolenia dowliadujemy się, że na Konferencji mieckiej, najliczniejszej i najbar- stów włoskich, Turati w płomien·
Międzynarodowej, która właśnie dziej dumnej obok angielskiiej i nych słowach wzywał do obrony
, .
, k'1e1. na M'1ęd1zynarod o- swiata
zakończyła swe obrady, polscy amery k ans
prz ed f aszyzmem, przed
socjaliści założyli protest przeciw wym Kongresi'! Socjalistycznym groźbą nowej wojny, przed zbrod
zaproszeniu Niemców na następ· w Brukseli, w sierpniu 1928 roku. niczą zagładą.
Socjalizm włoski nie był. dość
Jakżeż byli pysZIIli z rezultat6w
ną konferencję w Zurychu. '
b ,
h
N'
t · h
Protest ten był słuszny i spraosta me w iemczec wy orow, silny, przeniiewierczy rząd królewN'
. dl'
w1e iwy. 1ewłaściwy był sam które im dały decydujące zwycię· ski s:zedł na rękę Mussoliniemu.
wniosek, a jego przyjęcie źle prze- stwo.
O Hitlerze mówili., zresztą słusz- . Al~ s?cjalizm. niem~e~kii chełpił
myslane.
Stan.owisko delegacji krajów, nie, z pogardą. Byli przekonani, że się, ze. Jest .n.atJ'l;>a:cJzteJ m.a~i~
które nie tyle co Polska, ale prze· dyktatura faszystowska w Niem- stows~, naJstlmeJSZY:. ~a1lepie1
cież od wojny ucierpiały, było czech jest 11~e do pomyślenia, i w zorgarmzo~ainy w partil 1 klaso. wych związ~a.ch .zawod?~ych.
nieoczekiwane. W sprawach wiel- tym sir- fatalnie mylili.
Tymc:msem we Włoozech już ~ząd RepU!bhk1 We:m~rs}rie1 był
lciej wagi obowiązuje twarda de·
"awa dyktatura Musso· kierowany przez soc1ahstow.
cyzJ·a. Wykrętne usuwanie się- od szalała k ....
•w
Ufni w swe siły i wp-lywy nie
głosowania nie jest zaszczytne. liniego. Na sali Domu Ludowego.
Jedynie stanowisko, zajęte przez gdzie się odbywał kongres, wspa- doceniali sytuacji. Na Kongresie
polskich socjali.stów, było mądre i niały portret Jakuba Metteotiego, '111ajwięcej ich zajmowała sprawa
zamordowanego bestialsko przez Anschlussu z Austdą. W swej
przewidujące.
Polityka, a w l!·zczególności kie- włoskich faszystów, rzucał sie w większości byln zwolennilkami planu, który był wstępem do dal•
rowanie sterem państwa - są to oczy, ostrzegał... upominał.
sprawy bardzo trudne i wielce odpowiedzialnie.
w c·1es'n·1n·1e
Socjaliści wszystkicn krajów, Nap·1P.c·1e
"t
ujmując w swe ręce rządy w pań-

·~
le10-1
feł
.

lata. Nawet
w ostatnie
miłosierdzia Anglicnotliwi i pełni
cy, którym Londyn bombardowano
z całą zaciekłością, nie zapomnieli
swoich przejść, a tymczasem, człowiek, w którego ręku przez czas
wojny' spoczywał ster Imperium,
ten, który niejednokrotnie słusznie
podkreślał KONIECZNOŚĆ BEZ·
WZGLĘDNEJ KARY DLA SPRAW
ców RZEZi WOJENNEJ. dzisiaj
""'.oła o ~obłażan_ie i łas~ę ~la Niemcow. Juz dzis~J. i:ubhczn~e..
Trzeba skonczyc - mow1ł - 1.
polityką zemsty i pokuty. Tych, któ
rzy twierdzą, że Niemcy muszą być
uka!'ani, za~ytuje sędziwy wód~ torysow - kiedy roz~zęła się. t~
kara? Czy okres ten me. trwał JUZ
z~yt J?ŁU<?O? Jego zda.mem, .k~raw
dalsze
me
1943. Trwało to przez JUZ
rokuN1emcow
dwa następne lata, kiedy bombardowano z powietrza miasta niemiec
k.ie i kied~ ogólne .wyczerp~nie ży-

rozpoczęło się

tyjskim, woj,ska dm1skie będą ~~:g!~:O ~~~~:ii: s~l~r~::1f n~~=
częsc brytyjskiej du niemieckiego!
okupowały
stanowczo.
A my twierdzimy
strefy w Niemczech. Oficjalna
delegacja dm1ska przybędzie do wbrew temu co powiedział Churchili, że mimo ogólnego wycz!'rpaLondyml w dniu 20 listopada i nia, które wyciągnęło ostatnie j.akoprzevrowa<lzi rozmowy w tej by siły z narodu niemieckiego, miał
sprawie z brytyjskim minister- ten naród jeszcze dostateczną. siłę,
U
!I
'1
:I
aby WŁAśNm w TYCH RZEKO~
•
L
MO CIJ.i!żKICH LATACH z najSt-wem W-OJllY.
IC
Ouron1e
V'.f ofaka duńskie będą okupo- większą zaciekłością morclować i P3'
Związek oskarża rząd monairchi- W-'..łĆ część Niemiec na zas3Jdzie lić w krematoriach MILIONY LUNOWY JORK (SAP). - Arnerykański Związek Pomocy dia styczny o tolerowanie aresztowań warunków porozumienia osią.-' DZI, pastwić się nad bezbronnymi
w obozach koncentracyjnych i ogra
ł kó
·
'l d
ł ·
t
·
„
d emok rac11
grec k'ieJ wys osowa I przes a owame cz on' w grec- gniętego przez cztery wielkie bić cały świat. Możemy sobie teraz
jakby to
apel do prezydenta Trumana i kiego ruchu oporu, którzy pod· mocanstwa przed rokiem. Poro- conajwyżej wyobrazić,
Byrnesa, prosząc ich o inrt:erwen- czas wojny walczyli przeciwko zumienie to przewiduje, że każ- wszystko wyglądało, gdyby Niemcy
de państwo sojusznicze może b!li -yv pełni s"Yoich sił, gdybr nie
cję w sprawie ofiar nietolerancji Niemcom i Włochom.
c1erp1ell na ogolne wyczerpame ..
N"
k
d
b
polityczne1· w GrecJ'i.
Churchill twierdzi, że szar~go
rać u ział w o· upacji iemiec
człowieka niemieckiego należy trak
jeżeli tego zapragnie.
w Zagłębiu Ruhry oprócz tować łagodnie. Jeżeli szary człoamfrgkańskif
woj'5k angielskich znajduje się wiek zostaje rzucony w tę i tamtą
stron~ i dostaje się, w o~utne ręce
W r lynęiy do O OłlÓW lureckich
już dy"Vlrizja. belgijska. N orwe- tyranow i dyktatorow, korzy narzu•
P .A.RYŻ, (PAP). - Według go się naprzeciwko wyspy Ro- gia również ma przysłać swe cili mu podły system koszarowy,
otoczyt1i go szpiegostwem i wYwiewoj&ka do strefy brytyjskiej.
doniesień agencji France Pres- dos.
1 s raszliwy nacisk, to czy możrai
na dzi~ć. się, że wielu ludzi załase z .Ankary do tureckiego pormało się • uległo? Tam nie uległo
tu w Smyrnie zawinęły amery·
wielu ludzi, tam CAŁY NARÓD
NIEMIBCKI z MAŁYMI TYLKO
•
kamskie okręty bojowe „Ra.nW\'.JĄ1'KAMI opowiedział się za
U"
dolph" i „Fargo" w towarzy·
!> 0 htyką mordu, gra~ieży, P!zemocy
onom1ę
stwie lżej_szych jednostek. Następnie okręty udaid.zq się dol LONDYN (SAP) - Zarząd Iwił, że autonomia niemiecka w 1H ?twl ałtui. . Cały nar~d sła~ czyny
. . l era . Jego zgrai. Uwazał go za
k
f'
b t . k" .
t
h
N'
b t . k'
'd .
„I
t
iemczec pos ano- ry YJS ie1 sire ze o upacy1ne1 bohatera narodowego i opatrznościo
por u w .u armarze, znaJ UJące- ry YJS 1 w
zostanie wprowadzona od stycz wego męża świata. Wierzył w nie·
nia 47 roku. Odpowiednie za- !c~~eg.ał mu ślepo i kornie ~~o"f , Jego rozk~~· Nawet meliczd
·
_ d
za ~u, k~orzy s!>r~emwiali się reżimowi
r:ą zent.a. wy ane zost~ną
kilka dm przez brytyiską ko- 1 znaJdowah się w obozach koncenBYLI WYJĄTKOWO
• tracyjnych,
misję kontroli·
T~AKTOWANI, lepiej jak przeciw
.
Autonomia obejmie trzy okrę mcy faszyzmu inne~ narodowości.
Ale 0 • tym Chur?h 1 ~l zapomniał.
West
gi Północnej Nadrenii:
rodaków
. S ·1 . H 1 Zapommał nawet, ze Jego
. I' H
anower 1 z ezwig o sz lotników angielskich, którzy dosta~
ta tę,
Jeszcze nie określono, ~vali się do. niewoli, rozstrzeliwano
tein.
gdzie będzie się mieścił rząd J~k zwycz~J~Ych zbrodniarzy. A robił to własme SZARY CZŁOWIEK
~EMIECKI, ten, nad którym dzi·
centralny.
Do kompetenci" i rządu cen- siaj łzY k ro.k oc1Y1e wylewa konserwatywny staruszek...
. ,
l
Mamy prawo sadzić natomia t .
tra nego nalezec będą sprawy
unarodowienie SZARY CZŁOWIEK ANGm~Ś~I~
zagraniczne,
pie- ro~mie inte!1~':- 1;1rzemól,:i1mia vrzy
przemysłu, naturalizacja,
. wodcy własc1c1eh trustow i ban. d
mą ze, poczta, tel~graf, banki, ków, tak jak rozumie je SZARY
rzeczne, CZŁOWIEK CAŁEGO ś"WIATA.
morskie,
transporty
T t:vlko dlate~~ może słowa Churkoleje, handel zagraniczny
Qh1lla są. mn1eJ bolesne i mniej nie·
Toreador Franco: - Z tego konia wyzywam wszYJstkie demo- wewnę_ trzny •
bezpieczne.„
.
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Nasz

zakładach pracy

nowy lilm nnqhdski

W kinach łódzkich oglądany jest
znakomity film produkcji angielskiej realizacji Noel Cowarda „Nas:r: Okręt".
Jest to opowieść o okręcie „Torrin" i jego bohaterskiej załodze. Dzieje ludzi w tym filmie są uzu~
pełnieniem historii okrętu. kreująTYLKO PO-!rozwiązaniem. Należy dążyć do cego w filmie główną rolę.
kiełbasy.j„.NALEżY JE
czy kupić kawałek
Okręt zostaje zatopiony przez
poprawy stosunków w stołówPRAWIC
śledzia i t. d. zależnie od. moż·
Ewości zarobkowych. Obecnie Skoro s,tołówki nie zdały egza kach, żeby wszystkie produkty Niemców: a rozbitk~wi~ uratowani
le wszystkie zakłady stoją do minu i ustosunkowanie do nich były odpowiednio przyrządzo- ~~~~~;~~e. ~~nos~~j~ :yś~: ~a~~~
dyspozycji jedynie szabrowni· jest negatywne, czy należy je ne. Jeszcze daleka droga do rieniem do s::;ch ukochanyc~. do
walutowych, znieść i dawać ekwiwalent w norma'lizacji stosunków na tym swej przeszłości.
ków, handlarzy
Więzią łączącą poszczególne epi·
kombinatorów z pod ciemnegoigotówce? Takie tendencje wy- odcinku.
Reputacja stołówek może ulec zody jest sam ~kręt i. ludzie, któznaku. Nie można pracować bez 1 rażają czynniki gospodarcze.
rych losy są śc1sle zwiazane z okręt
· · [' b d
•
t
ł
C
·
· d
·
d opr.o.wa,dzerua o
orga1I11zmu zy M\, one s uszne, na o pyta- poprawce, 1eze r ę ą zas oso· tern.
za- Twórcą filmu jest Noel Coward,
od_powiedniej ilości kalorii, ina- nie muszą dać odpowiedź za- wane odpowiednie środki
znany ang:elski dramaturg, który
radcze.
przedwczesne interesowani.
czej następuje
jest reżyserem filmu, scenarzystą,
Zdaje nam się, te „zamiana
wyczerpanie organizmu, podatne
Dorota Kluszyńska kompozytorem i kreuje w ·wnim
" i · t t d
.....
l g0
~o na ho b
jegłówną rolę. Kapitan Kinross
z e na svrsze n e Jes a nym
c ro Y•
s
go 'Wykonaniu jest doskonałą kreacją aktorską.
·
Bernard Miles w roli porucznikaWaltera Hardy i młodociany John
Mills w roli marynarza „krótkiego"
.
Blake'a stworzyli żywe, chwytające

Zakłady

gastronomiczne

Żyjemy obecnie pod znakiem
działająstołówki, instytucji

cej - o bardzo szerokim zakres.ie. Wszystkie zakłady pra-

cy fabrycznej, kopalnie, urzędy, uczelnie, prowadzą stołówki, pomagając milionom do prze
życia dnia pracy.
kiedy ludność
W. okresie,
walczy z trudnościami aprowizacyjnymi, kiedy posiłek w porze iCl.b iadowej ma podstawowe
stoznaczenie w odżywianiu,
łówka nabiera specjalnego ko·
lorytu.

niedostępne

dla ludzi pracy

•czy
§ rzc 01
Y
owe fa bryki na Ziemiach Odzyskanych

11Bodajbyś całe życie jadł

w
stołówce", Taką :narzuca klątwę jeden ,,stołówkarz" drugie-

~y se:~agi~f:~~~: m~~~~~~a~~~~~
i:iu· Instytucja stołówki jest
ról kobiecych: Celie Johnson Joyce
7eszcze bardzo młoda, liczy nie
cale dwa lata, i już zdobyła. Zi~~ Odzyskaine da~y nam m. pr.zewidu}e si~ produkcję spnzętujs~ej fa~ie produlkcy}nej lcillkadzie· Carey ,i Kay Walsh, dzielnie'im se...
.
...
film
pompek, s1ąt przyrządów płatawcowych kunDduJą.k
in. mozhvvość· stworzerua nowych samolotowego, 1alk np.
tak złą reputaci'o.
u na1er.y tahczy"
o su cesu
.
· . _.... _, h W
_,,_,._
d
- ·
k
1t ·
I
d t
'<
rtaJ piękne zdjęcia wnętrza okrętu 1. mo
z remoun.vw pomerru~=C .
o niczego. ompresorow i t. .
przemys u
ł po s aw
t . dz' ć
N l .
Drugim ząkladem o dużym zna· blils·aych tygodniach zostaje prze- rza.
ca ą Praca nad uruchomiendem zaldaz
. a ezy .s. wier 1
0 ?1 ek~ywnoscią bez
~przedz~- dów przemysłu lotniczego nńe tyl· czeniu jest Państwowa Wytwórnia nńesiona do Państw. Wytw. Przy- .„Nasz, Okręt" o:i;>owiada bez wielw twó _ kich słow 0 codziennym bohaterd6w Lotni dl.
rua, ze 90 procent stolowek me ko trwa a1le może już wykazać się Przyrządów Lotniczych w·]eleniej
sty;ie Anglików, broniących swe]
r OJczyzny.
YW t en
d . c6zy; LS
r~ą
mi wynilkam~ · Ostatnio Górze · Jest to obecnie ,iedyna
poważny'
Nie
zadania.
swojego
spełnia
ma praw z1an w z eiruna.
u
•.
. b ,
Ta .P;?stota, naturalność i bezpoPańutworZ<lllla
zostanie
~ób
fabryka·
się
moze Y,~ mo.wy~ przy masowe) uruchoz:iion? . o?szeme gma~hy p~acówka, za~mująca.
filmu t·wzruszają
średmosc
d'Z'
S
·
W•,.+,n,
stwow
CJą przyrządow lotniczych.
Pszem
w
3
Nr
produkc11 obiadow, o wyszuka- Fabryki'W SJ/mkow
.
b d .
pravv; ian6w 'd 1. całego
;y .,,.. 6mia
a
.
.
wi za wz u zaJą sympa ię dla Jeh
ad6w L 0 tni
Wyt:w.6 rma produkuje bairogra- 1· p
.
nych po t rawach, gdy by nawe t Polu k· roclawza.
„surowiec'' był w dobrym ga- Fabryka będzie prodU!kować sil- fy wysokościowe, sekundomierze
tunku. Przeważnie przyrządza· niki lotnicze maaej mocy dfa mo-,laibocatoryjne, Iia mpy prostowrunie, technika gotowania jest po to-szybowców, samolotów szkol- cze ora?: galwanometry luster.kostaw1o.ną. na niskim poziomie. nych i turystycznych; ponadto we. Pooadito zmootowaino w pierw
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Działu

Tokarskiego P. P. Fllm Polski

po krótkich c!er:pienlach

Uroczystoici na placn Grzybowskim

eywszy

O godz. II w południe na tnaajW 42 rocznicę Krwawej środy
POTRZENE Plac Grzy~ski w Warszawie sce Manifestacji Ch'zY'bowskiej
A przecież st.ołówka mogłaby został udekorow~ ?rz~z . oin:tu: przybyły delegacje Komitetu Stood.ży- rowc~ czerwonymi 1 mebieskimi łecznego PPS i OMTUR, aby zło·
odegrać ważną rolę w
żyć wieńce w hołdzie poległym
pracującej, flaganu.
ludności
wianiu
bojownikom o .Niepodległość i
gdyby była dobrze prowadzona,
oddana w ręce czynnika spo- KONFERENCJA KIEROWNIKÓW Socjalizm.
SWIETLIC
·
' ' d omego znaczenia
łecznego, swra
Okręgawa Komi&ia Zwill!Zków zaW cichej i podniosłej ua-oczyte; placówki dla zdrowia ludzi wodowyiclh w Łodz~ Wyidzia•l Ku•1tu- stości uczestniczyli również towarailato - O&Wllaitowy Z'WIO~uie na dzdeń rzysze bojownicy I905 roku r tow.
pracujących.
16. Il. 46 r. godz. 10 raJ!lJo łoonlf·erieinprzewod!niczącym
W normalnych warunkach, to clę \V1S1Zys•t'ki1C1h kierowniików świeltUc Gałaijem
zagadnienie nie istniało. W każ oraz kiemwmi!ków. Slet!<JCdi dr~a1Yciz: Związku W~teranów Walk z I90S
roku na czele
dym szynku, gospodzie, restau- n~ Y'. l<>lk:ailm śWll~hl•~Y Eleilrtl'O'WtlJil.
·
s.zynslmego 54.
Łociz.ikr1 e1 ul. Da1
·
.
dbowiązlki01We.
Staw'ieirunLotwo
racji można było zjeść obiad,
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Stołówka więc mimo założenia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

nie spełnia swojego zadania,
przeciwnie budzi niezadowolenie, zresztą zupełnie uzasadniane.·

go wykonawców.

czyc ·

rzyrz •

pracy.
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zmarł

dn. 12. XI. 1946

r. prze-

lat 56.

zmarłym

tracimy

n!eodZałowanego

Towarzysza
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FĄBRYKAOJI

FILM

POLSKI

WYOHOWUJMY NOWEGO CZŁOWIEKA
- DLA NOWEJ POLSKI! WZYWAMY SPOŁECZE~STWO DO WSPóŁPRACY W AKCJI OPIEKI NAD DZIEć~U I MŁODZIEŻĄ!
R.T.P.D.

I

róll Rezonerskie i dekoracyjne
(czasie i jest, niezależnie ocl artyl Obsada poszczególnych
Podko·
stycznego zadania, uczynkiem dobra i tralna. tWszyscy akto- role Podkomorzego i
o dużym znaczeniu obywatel- rzy grają ładnie i z przejęciem. mor'zyny poprawnie grają Leon
posła·
1
Bronisława
Starają się wydobyć z tekstu Pietraszkiewicz i
skim.
Przyznam się że idąc do tea- maksimum ekspresji, a postacie Bronowska· Anna Jaraczów.na i
fru na przedst~wienie, obawia- komedii-. oży~ć _i przyb!iżyć K_azimierz Dej'!1ek z powodzeKomedia w 3-ch aktach J. U. Niemcewicza
zako'l d Iem się że stary ten Poseł" do nasze7 skali odczuwania. I nzem odtwarza1 ą drugą
·. t
· d
t ·
cha ą
to im słę naprawdę udaj•
"
'
· .. k arz - pozos t awi1 rwa1e s a Y
arsztat T eatra Iny PWST
w
n , P.arę,. reprezen u~ącą /e
·
że
zaprezentował nam ostatnio w na wszystkich niemal polach wynudzi mnie porządnie,
których przy pociągnie za sobą tylko obo- Z wykonawców wysuwa się ':/~;esnze. pi~n.:'sze ogn.zwo „luTeatrze Wojska Polskiego ko-lpiśńiiennictwa,
medię w 3-ch aktadi z prolo- nauce literatury ojczystej, po- wiązek odwalenia mniej lub na czoło Stanisław Łapiński w ~ .Po1aw~a1ącego szę. gr':
więcej kurtuazyjnej recenzji, roli starosty Gadulskiego. m n:e c1opzkt w scenze kon·
Powrót posła" Julia- minąć niepodobna.
giem Nie był to pisarz wysokiej tymcza~em Jakże m'ila spotka- Stwarza on typ, będący uoso· cowe!. d ara erystyczne . rysy
na Ursyn~ Niemcewicza.
osf?tmoplaWy- bieniem wszystkich ujemnych i z eprzo y~znych,
klasy, ale talent niewątpliwie la mnze nzespodzianka!
, .
k
Sz~? a ~a, 0 !"Y1:azne7 te'!- posiadał i dużą na swój czas szedłem z teatru zachwycony szkodliwych cech sarmatyzmu. nowych .Iz.gu~ '!'ydobyli ~ee?
de?~Jz polztyc7ne7, licz~ . s~b1~ kulturę literacką. Twierdzenie, realizacją sceniczną, głęboko Swietny w masce, w kompozycji or;on i Zbrgnz~w Skow:o~skz.
rolog recyfu7ą z prze7ęczem,
dzzs lat 155 i przez ziesząt z ie komedia jego Powrót po· wzruszony sztuką samą, a jed- całej postaci w mimice geście
ucharakteryzowani: Tadobrze
popis
daj~
ruchu,
każdym,
w
i
serdecz·
ubawio!1y
n?cześnie
dzień
dziś
~o
straciła
nie
sła"
szkollat należ~la do tych pil
Kon~tanty Pą
C,Y1tler,
~eusz.
najdrobdo
przemyślanej
gry,
wratych
wszystkzch
bo
~ze,
należaaktualności,
swej
ze
nic
nych,. ktore ~y~y .postrr:che"!
na_sze1 m_lodzzez_y gzmnaz1alne7. loby skorygować raczej w tym zen dostarcza nam to niepospo- niejszych szczeg6lów, a w ca- "'ows~z ~ Stelan Srodka.
Dzięki rzetelnemu wysiłkowi
Ni.en:zcewzcz, ktor~mu .krytyka sensie, że sztuka ta, w dobie lite widowisko, które przez dlu- !ości, pomimo pewnej karykaw~ększego dzisiejszej, ponownie odzyskała gi czas nie powinno ze;ść z re- turalności postaci, prawdziwy art~~lycznemu całego zespołu,
olzc7alna odma~za
podniesieniu
i to aktualność pertuaru Teatru Wojska Pol- i żywy. Doskonale również re- dosc prędko po
talentu poetyckzego, ktory sam aktualność cytuje wiersz Niemcewicza, co kurtyny nawiązują się nici serzresztą uważał własne pióro nie byle jaką! Autorowi jej nie skiego.
tylko za oręż w walce o losy śniło się zapewne, że ojczyzna, Sztuka wyreżyserowana bar- w podobnym stopniu nie tt<laje decznego porozumienia między
sceną a widowr:ią. Uderzono tu
narodu, stanowi jednak - ab- po 150 lafach znajdzie się zno· dzo starannie przez Wladysla· się wszystkim.
w serce polskie i spotkano się
J .
,
.
k
strahując od całej jego działał- wu w sytuacji podobnej, przy- wa Kaczmarskiego, ładnie opra1
. d
k"
z . żywvm odJźwi
God. . przez Al"mę z na
.
. czasy owe7. siynne1. wzona
· .
· pomzna1ące1
· zn·
, · po l't
ę zem z o czu
u
b
.
, anina
St
k omz at 7est
scemczme
z yczneJ· - pozyc1ę
noscz
a ar- czem. Po sali powiało coś z teteresującą i ogromnie ważną w !!mity seimowej z 1790 roku, i Jakubowska, ożywiona milą. ;ws ab w ro r A a[?scznyp
0
mary ossart, go ducha, jaki w styczniu 1791
lristorii literatury polskiej. Bo że sztuka jego wymierzona łatwo wpadającą w ucho i tral- : zk0 zS awny
roku ponowa! na widowni Teazarmanc l.
czegóż on inicjatorem nie byli przeciw polityczne; i spolecz- nie stylizowaną muzyką Jana .a
'Mądry publicysta, bajkopisarz, nej de1!1nocie, sobkostwu i obo Millera, urozmaicona tańcami i Malowniczą parę tworzą Ja- t~u !-fa_rodowego, i to, zdafo mi
autor pierwszej polskiej korne- fetnośc'I.. znów znajdzie się na chórem, sformowanym ze siu- nia Polakówna i Ja;t świderski. się, 1est su~cese?1 najwiekszvm
nabrała Ożywiają oni odtwarzane przez te~o ,.Posła'. kfo"'Pf1o narn War
dii politycznej, pionier powieści afiszu, by służyć ponownie tej chaczy f. W.S·T. fnh
obyczajowej, społeczne/ i hi- samej dobrej sprawie. Opraco- znów rumieńców życia. nrzyjeta siebie postacie Teresy i Wale- ~~t~ł TC?afraln" P W .c;; T
sz<•czerego w porę, i. w tak cfobrej Formie
akcentami
słynnych wanie i wvstnmienie „PQwrotu została pr.zez widownie bardzo re go
autor
storycznej,
„Spiewów historycznych", pre· posła'' nrZPZ Warsztat Teatra[- serdecznie i oklaskiwana jest uczucia i wdzięcznej natura[- przywroczl.
St. Woyna • Gwiazdziński
no§ci
kursor romantyzmu i pamiętni- ny P. W.S.T. było bardzo na Igorąco.
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KURIER POPU.ARNY

przeszkodq dla osiqgnięcia wielkich szybkości
bę

Po okresie „mody" na bomatomową,

niektóre
op.isy, przypominały formę coc
tazlu Starego Testamentu, apokalźpsy i książek Vernego, „mody" na
przyszedł okres
„mur dźwięku".
której

SAMOLOT PRZEBIJE
MUR DZWIĘKU?
Co to jest „mur dźwięku"?
Przy szybkości mniejszej, niż
szybkość głosu (1·224 km. na
'
'
go d zmę), samolot 1akgdyby zawiadamia powietrze znajdujące
o swoim nadchosię przed
· tym sa·
'
d zeniu,
Je
rozpyc h a1ąc
mym na boki.
W momencie jednak, kiedy
samolot przybliża się do szyb· ma czasu na
' k u, nze
' · d'zwię
k osc1
które
uprzedzenie. Powietrze,
jest przed samolotem, staje się
twarde jak marmur i nierozstępując się, stwarza przeszko·
· dl a wspo'ł
' d o pok.o~ama
d ę me.
czesne] techndci.
To jest właśnie mur dźwięku
CZY

mm

;eszczę nie wie, jak ma
, l
' l t kt ,
•
gl
d
ory m11g wy ą ac samo o,
by go przebić.

i nikt

Używamy słowa „przebić",

jako, że wydaje się, że

przy

większych od szyb
szybkościach samolot
winien le-

kości głosu,
cieć w sposób mniejwięcej n<1rma1ny. ~le to są tylko_ prz~~ rzeczywistości,
puszc.zerua.
nikt jeszcze nie „przebił" muru dźwięku, prócz, być może,
Geoffrey de Havilland,
go konstruktora który

•
przy pro'b ie

szybkości na

znanezr1inął

5
' . · rekordu
pobicia

samolocie typu

Meteor,
.
.
.
W czasie
WOJDY Niemcy dokonywali doświadczeń z rakieta.mi. Zbudowali nawet M E

' , '
. dn k .
163 R k'
d ' k a dietła .1~ . ak ndlłebposi~-

me
a u
a s rzy e 1 Je)
spotyk.a się z tak wielkim opo·
k.
R
d, , k
a zety
ZWlę u.
r~m . mu~

szybme,n;ieckie przekroczyły
kose g~osu, ale to samo można
uzyskac za pomocą pocisków
artyleryjskich.

sposób przebędzie się po obu końcach. Jest to jednak wiązaliśmy zagadnienie
który
samolotu,
gną ~wój cel, przebywając od~ łach. u~t;a - płaskich ~ie_ ~ożna ~zybszy, niż .głos.. ~o~ostaje
Paryz p01mescić większych ilosc1 ben- Jeszcze kwestia os1ągruęcia tak
foglosć Nowy Jork w dwie godziny? Na te pytania zyny, której duża ilość jest wielkiej szybko.ści przed . zbliże
nikt jeszcze nie potrafi odpo- warunkiem wielkich szybkości niem się do „muru dźwięku",
tej
by można pokonać opór
wiedzieć. Mur . dźwięku zmieni i trysokości.
się
Ważniejszym jednak kłopo- ściany. Gorąco, tworzące
całkowicie budowę samolotu i
· f
, ·
tak"le/· szy bk oset
· · s k rzy dł a t ego przy
fakt , lZ
·
· będą wogo'[ e tern 1est
·
1es
nie
nasze dZleci
Temperatura zewna olbrzymie.
typu nie uniosą samolotu
znały dzisiejszych modeli·
Tak, jak starożytni hohatero· małych szybkościach. Jego nor- m;. frznych części samolotu d?wie walczyli o postęp i często maJną szybkością będzie 800- chodzi do 150 stopni (w czasie
M
h
1
'b
t.
Gdyuy
•
·
•
·
ego na- pro na samo otac typu
1.SM km.Igo d z.
tak młody Havilland
gmęll pierwszy znalazł śmierć w wal wet wypuścić jako rakietę, po- teor, które osiągnęły szybkość
kwestia lą- 1000 km.lgodz„ poczęła wygi~e o przekroczenie dotychcza· zostałaby ieszcze
)
• bla~h a 1• p~ 1'ic, f a.rb.a.·
· . s kr~ dl.a t a· tJac, się
· Pl as k ie
d?wania.
• ·
· szybk osci.
sowych gramc
na1powazme1szy
I wreszcte
TRUDNOśCI TECHNICZNE kiego samolotu me umosa go
Kiedy samolot osiąga szyb- przy podchodzeniu do lądowa· fakt, który przypuszczalnie spo
HavilJanda.
śmierć
kość głosu, powietrze nie roz- nia. Trzeba będzie wiec prze- wodował
• prz1(S t oso"
'dz'ie ć·
1
d ·
•
·
sk rzv dł a, K.Ie d y s k rzy dł a _ nie
po d wo1ne
stępuJe się prze rum, a.e two- Wl
rzy twardy mur, dla przebicia które będą wysuwane z boku wane do takich szy~kości zakompletować haczą o „mur dźwięKu", nap-0by
którego zwykle skr...-ydla są nie samo1o.tu,
~krzydła zasadt1Jcze. Owe skrzy tvkają one nie tylko na mur,
wytrzymałe.
wstrząsy,
Przyszłe skrzydła samolotu, dła zapasowe można jednak be ::ile no,vnduia tal<le
t k ki,orvc h samo zOt~ :oz• ·1 na s.k.u~
ć t y Ilw d"o szy bk osci
·
· uzywa
· . ąc, szyb , d.zie
· • b ę d ą rnogł y osią~n
lcore
latu1e się W drobne kauio11n.
·
1.200 km.lgodz., f5() km· godz.
kość pia.nad
J W.
rozPrzypuśćmy nawet, fe
winny być płaskie i zaostrzone

W jaki

tę przeszkodę? Jak ludzie osią niedogodne, jako że w skrzyd- deł

PrzygOIOWan·a W orcze
u1·oslo podz1·e1on.e

l"I

jązlru • r"'~....i"'anlem
(G) W
~... "'
"
Z/W
wyborów sejmt01WYCh na dzień 19
stycznia rb„ referat wyborczy pirzy
Zarządzie Mfof&klm p:raystąpił do
prac technicznych, związanych z:
prnygot01Waniem aparałq wyborczego w naszym mdeście. Prace te
są już, jak nas tnfOll'llluf ą, poważn1.e .zaawansowane, tak, aby mogły
być dotrzymane terminy puewidziane w k·„lenda"""y~.,..' wyb ......,.•... !\JU
...
ł
czymw· · 1k Lódt odzl ilon
""'"-""'~ a
e a """''O
""
1e' ·a
"'
.Pł'.Zez ireferat wyborczy na 146 obwOldów głosowanila. Jak z: tef cyfry
wynik.a liczba obwodów w poróf
kr
'
wnan1u z: Ol esem re erendum ludowe~o, mllil!lejszona została 0 połowę (wtedy Łódź piodzlel001a była
na 295 obwodów). Tłumaczy się
to tym, Iż w cza•sie ~losowania ludoweao obwody były rou.crrucooe,
V"•

zasiało

podczas, ....,.iy obecnie, wobec tego,
5'"'
iż wybory odbędą się zimą, zachod1Ji kiOnlecz,ność dobrania wlębzych lokali wyborczych, aby wyborcy nie musieli dłufło wystawać
na mrozie w kolejkach.
Ogólna liczba uprarwnlonych do
głosowania nie przekroczy zapewne 300.000 osób. W spisach, eł-O
sporządzenia których Już przystą,
pi'""O n"""'lndęte b Aną
'J
„- następuiąv•• ' ł'""" .
ce ka~~orde mieszkańców: „volkscłeutsche", osoby, które podczais o·
kuipatjd należały do nairodowoścl
uprzyl\V'ilejowa'nych l te osoby, co
do których istnieją dowody, że
t
'-··
ł
..._
~P 6 1µracowa y z: OK u.pan em.
Poza listą obywateli, uprawnl10·
nych do głosowania, sporządwna
zostanie oddzielna lista lu&i, pozbawionych czynnego i biernego
prawa wyboil'"ozego, która przesła-

re oca.Iały jedynie
DZ. CHOJNY
W sobotę, dnia 16 listopada b. r.
o godz. 18.30 w lokalu przy ul. Bro8 odbędzie się zebranie
nisławy
członków dzielnicy Chojny IPołudnie, na którym tow. Eugeniusz Ajnenkiel wygłosi odczyt n. t. „Historia Polskiej Partii Socjalistycznej i
zadania Partii na dziś".
DZ. CHOJNY PóŁNOC
W lokalu dzielnicy przy ul. Malczewskiego 24 odbędzie się w nadchodzącą sobotę zebranie członków
dzielnicy i sympatyków, na którym
o historii i zadaniach PPS mówić
będzie tow. mgr. Bańkowicz. Paczątek zebrania o godz. 18.
DZ. ZWJ4ZKU WETERANÓW
W niedzielę, dnia 17 listopada o
godz. 10 rano odbędzie się w lokalu
dzielnicy przy ul. Piotrkowskiej 243
nk6
·
w;
ogo'lne zebranie czło
. Na por.ządku ~brad. - sprawy po
lityczne I orgamzaCY,Jn:.
~eferentem z r:un1ema i.yoj. Kom1tetu PPS będzie tow. Joze:f Potkański.

DZ. GóRNA

Prawa, które odbędzie się
jutro o godz. 18-j, Komitet odwc·
łuje ogólne zebranie członków. któ
re miało się w dniu tym odbyć .
Ogólne zebranie odbęd~ie się w
pierwszą sobotę po dniu 1 grudnia.
Równocześnie Komitet wz:vwa to
warzyszy przewodniczących i- sekretarzy Kół Fabrycznych dz. Prawej
do utrzymania termlnu nadsyłania
list kandydatów na Szkołę Partyjną, w której wykłady rozpocz•.1ą się
dnia 18 bm. o godz. 19.
DZ. RUDA PABIANICKA

Dziś, w piątek. dnia 15 listopar1a

ocJ.Lędzie się w lokalu dzielnicy
(świętojańska 7-9) posiedzenie Zarządów Kół Fabrycznych PPS, na-

leżących organizacyojnie do dz. Ru-

da. - Obecność poszczególnych Ko·
b i k
m it.etów - o ow ąz owa.
DZ. KOZINY

Dziś, punktualnie o godz. 18 od-

będzie się w lokail.u dzielnicy pasie
dzenie Wydziału Spółdzielczego dz.
Koziny.
członków
Obecność towarzyszy spółdzielń - obowiązkowa.
Referentem będzie tow. Mieczysław Berent.

w piąt.ek, 15 bm, o godz. 19
w· lokalu przy ul. Senatorskiej 11
wieczór dyskusyjny
s1ę
odbędzie
n. t. „Sytuacja żywnośc:iowa w Polsce tia tle ogólnoświatowego kryzyDZ. ZIELONA
su aprowizacyjnego''.
Dziś, o godz. 18.30 w lokalu dz.
Wstęp dla członków i sympatyZielonej (Południowa 65) odbędzie
ków - wolny.
Zarządów
się posiedzenie pełnych
.
DZ. PRAWA
W związku z otwarciem Szkcły Kół Fabrycznych PPS, należących
Partyjnej dla członków dz. śród- organizacyjnie do dz. Zielonej.
Dziś,

W

Lodzi. Dzięki

mieście

Mhe.iski w Łodz.i podaje do
pubJiczmej wiaidomości. iż w Z\Vliązku
ze zbliżająicyani. się wyibrnraimi do seimu l]J.owotame zo·sttały Sillecj.aline komd·
sje meld'llmlko<We, kitóryiah zardamterrn
iest koil11trola ilSitottJ11eg:o starrru za.meld<>wamyoh d. wwneibdowamyc'h osób
na teireme mrnJSta ..
Wstę,pne 'Y,Ynik1 z prz~rovy.adwnyc'h .lustracJL wyk.aiz.aJy. ~e ~1.ele o·
S<>n me TJtizesitrzeg-a ohow1 ą:z.kow mel
.
.
d'llflkO'WYch.
Z~o'Cl1me z P~ep1sa•~l!l art. 22 ordynac~1 wyborcze] z dma 22. 9. 1946 r.
(Dz. U.R.P. Nr 48 po.z. 274) osp.by
me:zameldowaine 1 będą .poz.bawiooe
orzawa gdloMs·~.a~l.a dG ..,se1p1;u·
w wOCiZt w:zywa
J•eJS"' pr.Ztebywa.j::icych
a:rz~
w
0 ws.zysitk<iiclh
przet1
oibręblne Łodzi do naityiclllimraistol\veg:o
zamelfawaJll'ia Slie. wz,g ~cLnie do natycihmiaisit-Owego \VY'meldo•wainia się
o ile zaiobl()dzi fakt ovuszcz·einia mia·
sta na stałe.
Sto;sownie do f)rzeip i.siw roz,por.zir
d7,enia Pre-zvdenta Rzec:typosno!ii tei
Polsldej z dnia .J6 marca 1928 r. o
ewidenojj i kontroli ruchu ludiności
(Dz. U.R.P. Nr 32, poz. 309) w brzmie
n'ilU us1aiwy z <'f.nia 15 ma•«..a 1932 r.
(Dz. U.R.P. Nr 38; oaz. 390) - abow:ą ze1k dopilnowania zanneJ.d.owamia I
wvmeldol\Va~ ira ciąży na:
1) lokaitornze g!ówn:vim - w _stosUrni,„ do sublokaitora i i1ninY•Clh oisób mie~rując~ u 1-0bitorów,
7,arząd

Ł

•
d
O ZI

:~!:ją:~a:~~ blm::::sJ~.=f~~:,~~

cje 1 tytuły własności dzienników
i czasopism brytyjskich.
Oto kilka ·wyjątków:
NIEPOKOJĄCE CYFRY
H._ :.;>avie~ przy~acza, ja~, sam to
okreslił ,,niepokoJące cyfry , wska·
zujące na gwałtowny spadek ilości
wydawanych w w. Brytanii, w okre
sie ostatnich 25 lat•. c~~sopism.
„hod roLkudl9~l d11?5c .k'!ychodzą,cyc w on yme zienni ow poran
nych obniżyła się z 12 na 9, a wieczorowych z 6 na 3. Na prowincji
li?zba; ~zienników porannych spadła
rowniez z 45 do 18, a wieczorowych
21 88 do 69 • Na terenie Szkocji sytuacja przedstawia się nieco lepiej,
natomt:ist w. Walii _katastrofalnie:'·
~zyh w ciągu ub~egłe_g~ 25-lec1a
poran
dz1enmkow
47 proc. proc.
zmkuęłookoło
wieczornych.
nych
25
1
co stanowi przyczynę tego gwał
townego spadku - pyta H. Davies.
MONOPOL PRASOWY
Wsp?łczesne dzie.nniki brytyjskie
- własność
stanowią
których
grupy ludzi,
niewielkiej- odpowiada
pozycja ma charakter monopoli·
styczny ... „Ten fakty.czny mo~opol
p~zyno.si nn olbrzymie. (w porowna
ruu z mnymi gałęziami przemysłu)
doehody".
... jest fakt,
„Najbardziej
jest jako
pr3;sa
csi,~mecla maksymalnej dywiden-

że

groźi1ym
używana

śi:ooek

dyMonopol i charakter prowadzonej
nu I 6 obwodów ulosowu:nio przez
wydawców polityki, a nie

na zostanie do wszystkich obwo·
dów.
Listy wyborców ga.towe będą w
rekordowym czasie 6 dni. Praca
pótcfaie sp~awniet, nliż dotychczas
cbięki maszynom „Ad.rema", któPOŁUDNJE

KŁOPOTLIWA DEBATA
W brytyjskiej Izbie Gmin toczyła
sie niezwykle ciekawa debata na
temat codziennej i periodycznej pra
sy angielskiej.
Punktem wyjścia niezwykle oży·
skrzy- wionych kontrowersyj był broniony
będz ie przez Hady~1'a Davies'~ :wniosek, do

AdrentOllll" (za pomo<:ą kłórych mniejsza chłonno~ó rynku, są głów·
ną przyczyną opisanego spadku.
•
"
.Jednym z takich potentatów fłspisy robione są ze speCJalnych
matryc) można będzie ograniczyć !nansowych jest Lord Kemsley'.
BRAK SWOBODNEJ OPINil
personel do 60 pracownl'ków. Pr.zy j
referendum w Loa2Jl pracowało : On to właśnie na łamach „Sun•
nad listami 300 osób, a przy U-1 day Times" napisał ciekawe zdania:
s-łai:h sejmowych stolica zatrudnia „W okresie przed wybora~i generalnymi wydałem instrukcJę ws:zyst
l dz
kim wydawcom moich pism. jakie
200 u I.
odk eślić że stanowisko mają zająć w stosunku
k ń
W rt
do kandydatów Partii Pracy".
't
b ł ba 0 ~ do ou Pb rb
· · dczy - pod·
y o y pozą 81Ile ' a y o ywa e1e
„ Artyk u1 t en swia
we własnym lnłeresie dopełnili o- kreśla Davies, że miejscowi wydawbowiąz,ku zaimeldowan1a się, gdyż cy (czy redaktorzy) nie posiadają
·
h
ł
· ·
w asnyc opiw spisach wybe<rczych umieszczeni swob 0 d Y wyrazama
nii". Wszelkie dyrektywy, co do sta
zo~ta_rną iy~; zameldowani mie- nowiska wobec aktualnych zagadnień polityki wewnętrzne.i , czy zasz ancy o .
granicznej płyną od Lorda Kemsley'a. On właśnie uzlll'puje sobie
prawo „wyrażania opinii' sivyc17
7.000.000 czyte·lników. Ten .,łańl'ucf
PODZIĘKOWANIE
Towar.zyis·two KCJilonti i PóLlrolomii P_rasowy" jak go na~vał min. M!'w Ło. dz,i wvrruta swoi•e po.dz.ięlk<owa- risson jest zaprzeczemem wolnosci
. ?
nie fńlrnnie „Zabudowa'. ', prow.adwn ei prAasy: kl . st j j
e poziom.
Ja Je
prvez 01b. K01Ztulsilmeigo Karola i M.
PONiżE.J POZIOMU
R•orruk•eig10, ia'k rówmi• eż i spMdzi.e1ni
„~Oln~tarż'' za wyjąitikow? obyWaiteil- Poziom popularnej prasy brytyjsi!Ge i SIP-Ofec:.zrne s.tam?IW'llSko w o'.kr·e- skiej, jak np. „Daily Graphic",
sie ,remcmbu bu 1~Y11:11korw: P;zy;diz.re<l<>- „Daily Mirror" itp. jest niski. Oto
określenie min. Morissona: „Wiele
n:vich nam w W;śn:uoweJ Gorze.
Zarrząd T()!Wa.rzysitwa mwietidiza, i;e z codziennych pism znajduje się na
firmy t:e <loibtize Ul!Sltuiyły się dzi.e· poziomie poniżej przeciętnego stop·
nia inteUgencji, osiągniętego przez
dom r-Oibo•bn•hczej ŁodzL
szerokie warstwy ludności".
Popularna prasa brytyjska - dodaje Davies - to niby czamjąca
kobieta z West-End'u, w której zachwycamy się jej wartościami ze.
2) głowie rod~uny - w sto~unku wnętrznymi zapominają,c o stronie
do czto~ków rodzi.ny i drnn.OIWIIliJków moralnej". '
Przytoczone wypowiedzi nie wypo1ws1t~1ąc:yiclh we w~ó-lnyrn gosp?·
da.r~tw1e z ~Iową mctZl!lny i wspólnire maga"ją komentarzy.
.
zanntres;zkalyrclh,
Xy
3) praroo1dialwcy - w sitolSIUiDJru do
pracoiwn ilków u ntegro izam~es.zkałyc'h,
4) zarządoaich <lommvych., UPOIWa.ż·
• • • •
nionyic:h J>tizez Zllll'zątl Nieruahomośoi
W dniu 11 bm. w gmaichu Miei~i
w m. Łodzi,
5) właści cieiladh domów liulb aidrni- Racdy Na:rodowei odbyty s ię posienistraitoraclh u.vowai>nioITTYCh do wra- <lzernia w zysitldch Selkici·i M.KP.Z., 'a
~iop.aigamdy, Imprez,
miiam·owiioie:
wowamfa czyooośct metdiwnlkowyich,
Osoby uchylad ą.oe si ę od doPelnie· Zb-iórek: uJtcwyicih. Op a.daiłlkorwati do„
nia obowiazków meldun1roWYoh. b ;:i dź browoliny1clh, Opodart:lwwań w urzę
też tO'rerują1 ce fik<cyim·e z.arrneilfowamda, da.eh i zakladaioh pracy. Doilmna1110
kairme bęidą w trybie admi!nisitra.cyj· Wylb~~U Za.rz ąrdów l>OIS:WZ•eigóiJny·Clh
nym grzy'Winą do 1.000 a;f z zam~arną Se1!ca!1: us.taJJ.01ni~ P.~am ,pnaicy na olk1~e:s
na arries,zrt 3 dm i z a·Iit. 25 pikt. 3 wy- nai11tJbzS1zyioh. m1es1•ęcy i. pootrun<>Wil·Cl"
żeJ wskaiz.aine:gio l'10'ZIPO•rzardzen1iia, 0 11Je no ~rutyial11m1aisit P<TZY'sitą1P1ć do reaf!i.!
n!e b ęda ooe podrleigać su:rnwsize·i 1"a1CJl teig{)'Ż plairuu.
,,SZKOŁA PIŁSUDCZYZNY"
sa1nik:cii kairnei (a1res~t do 3 mie.s!ęcy
i 30.000 21 gir:z"V'Wltly lub Jediną z tycih
ka1r) z art. 38 dekretu 0 ipublicznei Dnia 15 listo11>aida br. w piąde.k o
"'n<~pod a rce lOlkrulami i kMlltroiH najmu 11:00z .. 18~ei w loikaJu ~oiw'.l'r~~a
PrzvJ aźn1 Po4sko - .Ra1dzn·eCk!eJ. Piotr
(Dz. U.RP. 4/46 poz. 27)
kowsika 272b, redaJl«toT K. Br.amldys
·
wy;.l('fosi odczyt pt. ,.Sz.kola Pił$Ud·
Zarząd Mie!skl w Lodzi
tódź , cLnia 26 p aź d·z1 1 ennika 1946 r. I czvzmy' ..
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Cennik

Jące

ceny na
dorsze:

Walka z

samowolą

w decyzjach o przydział lokali

masło, mydło,

ocet

Masło:

Cena 1 kg. masła mleczarskiego
w detalu - 480 zł.
_Do r?~ny~h, więks~ych .ośrodln~e ~głoszone i wejdzie w ży-,insfytucji zawodowych, organi- legają
orzecznictwu
nonnal- Cena 1 kg. masła osełkowego w
kow rme1sk1ch Polski wy1echa- cie, iak-o podstawowy
regula- zacji samorządu gospodarczego nemu władz kwaterunkowych. detalu - 360 zł.
ły specjalne delegacje
NKM min, obowiązujący lokalne NKM. i rad zakładowych, starających Dla uniknięcia przykrych nie. Mydło:
przy prezydium Rady
Mini- Zarządzenie to ustala, że po- dę o mieszkanie.
spodzianek dla
mieszkańców,
cena 1 kg. mydła do prania o zastrów, ,celem skontrolowania wołana, na wniowk OKZZ w
NKM ma bowiązek przyjmo- NKM może zażądać od władzy wartości 65°io tłuszczu wynosi w
działalności lokalnych Nadzwy mieście, gdzie wprowadzona jest wania i rozpatrywania zażaleń kwaterunkowej wyjaśnień, czy hurcie 320 zł„ w detalu - 370 zł.
czajnych Komisji
Mieszkanio- publiczna gospodarka lokalami, na sposób funkcjonowania władz nie toczy się już przed tą wlaOcet z esencji octowej:
"''Ych i Urzędów Kwaterunko- okręgowa Nadzwyczajna K·omi- kwaterunkowych i swych włas- dzą
postępowanie
wcześniej
Cena hurtowa 1 litra octu 31'2°/a
\\'Y~h. M. in. taka delegacja w sja Mieszkaniowa podejmować nych organów. NKM winna za- wszćzęte o to samo mieszkanie. - 37 zł„ detaliczna -:-- 40 zł.
a
1
osobach tow. tow. Rusinka
i może swe uchwały większością leci~ Urzędom Kwaterunkowym fonymi słowami przed rozCena hurtow::i '2· htra oct u 3112 /e
1
24
..:L'
,
· ze conaj- usunięcie osób, za1mu1ących
. •
· Ja
· k"1e1'ś sprawy musi· - Cena
22 złhurtowa
detaliczna mec. G rossa b aw1'ł a w Ł oa.z1.
gI osow,
przy u dna
patrzeruem
1 litra octuz. 5010 Wyjazdy te
pozostają
w mniej 3 jej członków, w
tej większq, niż obowiązujCf:Cą nor- istnieć pewność co do tego, że 60 zł„ detaliczna - 65 zł.
związku z
zażaleniami, jakie liczbie przewodniczącego i wice mę
powierzchni mieszkalnej, nie będą wydane dwie równo- Ceha hurt_awa 1/2 litra octu 6°/a ostatnio wpływały do
władz przewodniczącego (w Lodzi tow. lub mieszkai'ących nieprawnie legie decyzje. A jeśli tak się 32 zł„ dehtahtczna - t35 zł.
. ·ę
t 1 h
z
·
.
.
,
.
NKM
.
h
ł
Cena
ur owa oc u rozumie si
ce~ ra nyc na s~mowo ~ nze- t~w· Burskiego 1 Kępy - Różyc- w lokalu, a w razie uchybień stało, to . . s~oJą uc wa ę z dostawą do sklepu. Pr_zy spr:;;:edaktorych władz mieszkaniowych, beg o).
ze strony władz kwaterunko- umorzy. Jezeli zas władze kwa ży hurtowej i detaliczneJ obow1ązu
które dowolnie interpretowały
Celem wykonania odnośnego wych w urzedowaniu, skierować terun!kowe nie wydały jeszcze ie wymiana b1;1telek .. Ęutelki z ocdekret o gospodarce lokalami. dekretu mieszkaniowego, N ad- do kh wł ad~ zwierzchnich (t. j. decyzji, wówczas
NKM może tdem. muszą byc. etydkietowfall'.nmevz 0~~~
· kt ory
· eh
· ta h
.
K
. .
.
. , .
,
•
• ,
1
d aniem nazwy i a resu
.
W me
mias c
przy- zwycza1na om1s1a wmna prze do Zarządu M1e1slnego) wmo- oanosną
sprawę
wz.1ąc
po mocy octu jak również zalakowadziały mieszkań szły dwutoro- prowadzić kontrolę stanu
za- sek 0 zarz<',dzenie usunięcia obrady w zakresie swoich kom- ne i zaop;trzone . w pieczęć lakową
wo i zainteresowani obywatele mieszkania w domach dla ujaw tych -- :~nrawidłowości.
pete~cji i rzecz jasna o na korku.
nie wiedzieli, czy
decydującą nienia lokali wolnych, zajętych
NIE BEDZIE
niej wydać rozstrzygającą deDorsze:
fostancją w sprawach
lokalo- nieprawnie,
lub
nienależycie
'\[TFSPODZIANEK
-cyzję.
Cena 1 kg. dorsza w hurcie
wych jest NKM, czy też Urząd wykorzystanych. NKM
musi
D<>.hj NKM, dla zharmonizo
W sprawach mie.;zkaniowych, 10 zł.. w detalu 35 zł.
kwaterunkowy.
Zdarzał·o się orzekać o usunięciu z mieszkań wania swei' działalności z wła- rozstrzygniętych JUZ prawomoc Cena 1 kg. dorsza bez głowY
·
w hurcie - 42 zł.,
b ow1em, że je d en z tych orga- osób, uchylających się od pra- dzami kwaterunkowymi, korzy- nymi· wyro k ami są dów, l u b orze iw wnętrzności
detalu _ 50 zł.
nów przekreślał decyzję drugie cy, lub uprawiających spekula- sta z persio.n elu tych ostatnich, czeniami władz
kwaterunkoCena 1 kg. dorsza bez głowy,
go, były wypadki kilkakrotnych cję.
?. ich materiałów kartotek i re- wych, Nadzw. Komisja
może wnętrzności i gr:zibietu (filet) V1
przesiedlań jednych i tych sa- Jednym z najważniejszych jestru, ołltaz~jąc:ego stan za- wydać decyqujące orzeczenie skórze
hurcie - 50 zł„ w detalu
65
mych osób itp.
• postanowień
zarządzenia jest, mieszkania w mieście, oraz roz- t. j. uchylić wyrok, lub orzecze- z·
KTO DECYDUJE?
że NKM zwraca się do wlaści- µoznaje wśród spraw,
które nie, tylko .w tym wypadku, o ile
Ryby słodkowodne:
.
NKM przy Prezydium Rady wych urzędów kwaterunkowych wpłynęłv do władzy kwat~run- zaszła zmiana stosunków fakMarż~ zarobkowa na ryby ~ve
• · t row
'
•
· zeme
· uzys k anych po 1.~ owej• łv, lk o te sprawy, k tore
, t ycznych , l u b prawnych · Od t ei· w Marża
hurcie zarobko~a
- ?OO/o na
w detalu
30 /o.
M 1n1s
opracowa ł w zw1ązo przyd zze
ryby śniete
ku z tym nowe
zarząazenie . mieszczeń_ poszcze~ólnym osn- vrzewodniczący NKM
podda zasady odstąpić NKM nie wol- dla hurtu - 150/0, w detalu - 20°/o.
które lada dzień zostanie oficjał bom,
uwzględniając
wnioski pod jej orzecznictwo. Inne ·pod- no. Tak samo nie wolno
jej Ryby morskie i. słodkowodne odeiść od norm vowierzchni lo- szlachetne: - Marza zarobkowa dla
· tk
h
. hurtu - 250/o i dla detalu - 20°/o.
k al l. uzy
omvc . w;tanowzo- Marże zarobkowe stosuje się od
nych przez Miejską Radę Na- ceny zakupu towaru (rachunku).
rodowa.
W wypadku pobierania cen wyłszych należy powiadomić Oddział
USTNE
WY JA$NIENIA
3 Oktęgu Inspektoratu Ochrony
Na zasadzie zarzą.dzenia Ministerstwa Skarbu z dnia 26. X. 1946 r. L. D. V. 4-7 /22/46, Izba
Zarządzenie przewiduje dalej Skatibowej w Łodzi przy ul. NaruSkarbowa podaje do publicznej wiadomości, że Dekret Rady Ministrów, który w najbliższ:,;m czasie zostanie
istnienie
brygad kontrolnych towicza Nr 6, tel. 169-70.
ogłoszony w Dzienniku Ustaw R. P. wprowadza zmiany zasad opodatkowania,
wynikają.cych z Dekretu
.
Oltręgowy Inspektor
z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. R. P. z r. 1945, Nr. 38 poz. 220) oraz z De- przy NKM dla badama
stanu
Ochrony Skarbowej
kretu z dnia 12 czerwca 1946 r. {Dz. U. R. P. z r. 1946, Nr. 29 poz. 187), a mianowicie:
zamieszkania w mieście. Nowo· ~
1. Podatek wymierza si ę w/g następującej skali:

f

KOMUNIKAT
wynagrodzenia obliczona.
w stosunku rocznym w złotych
ponad
do

Stopień

Wysokość

wynagrodzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Stopa procentowa
podatku
%

80.000
1
90.000
1,5
100.000
2
2,5
110.000
120.000
3
130.000- 3,5
4
14-0.000
150.000
5
170.000
6
190.000
7
210.000
8
230.000
9
10
250.000
11
300.000
13
350.000
15
400.000
17
450.000
19
500.000
21
600.000
(2). Przy wynagrodzeniach przekraczających w stosunku rocznym kwotę 600.000 zł„ a nie przewyż
szających 1,200.000 zł„ podatek wynosi 21% od 600.000 zł. i oprócz tego 40% kwoty wynagrodzenia stanowiącego nadwyżkę ponad 600.000 zł.
(3). Przy wynagrodzeniach przekraczających w stosunku rocznym kwotę 1,200.000 zł. podatek wynosi 21 % od 600.000 zł. i oprócz tego 50 % kwoty wynagrodzenia stanowią.cego Ladwyżkę ponad 600.000 zł.
{4). Podstawę do ustalenia stopy procentowej podatku stanowi wynagrodzenie obliczone w stosunku
rocznym.
(5). Dla ustalenia stopy proce ntowej i obliczenia podatku wynagrodzenie zaokr4gla się do
pełnych dziesiątków złotych w dół, sumę podatku za§ do pełnych złotych, odrzucając końcówki
wyrażone w groszach.
2. Kwoty dopłat, przypadają.ce do za,płaty przez pracodawców, na których ten obowiązek ciąży,
należy wg. poniższej skali:
72.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000

0

obliczać

Stopień

wynagrodzenia
1
2
3
4

wynagrodzenia obliczona
w .stosunku rocznym w złotych
ponad
do

Wysokość

72.000
80.000
90.000

72.000
80.000
90.000
100.000

Roczna suma
dodatkowej opłaty
w złotych
2.400
1..500
900
240

przy czym dla ustalenia kwoty należnej dodatkowej opłaty wynagrodzenie zaokrągla się do pełnych dziew górę, sumę zaś dodatkowej opłaty do pełnych złotych, odrzucając końcówki, wyrażone
w groszach.
3. Odnośnie stosowania zniżek i zwyżek rodzinnych, górna granica poborów, obliczonych w stosunku rocznym została podniesiona odpoWiednio do kwoty zł 240.000 przy stosowaniu zniżek oraz do
kwoty zł. 120.000 względnie 160.000 zł przy stosowaniu zwyżek.
4. Podstawę obliczenia kwoty należnego podatku stanowi wynagi:odzenie, przypadające do wypłaty
za dany okres (tydzień, 2 tygodnie, miesiąc i t. p.) podniesione do stosunku rocznego. System obliczania
podatku od wynagrodzeń periodycznych zmiennych, przeWidziany w dotychczasowych ustępach (4), (5)
i (6) art. 12 powołanych dekretów został zniesiony.
.
5. Przepisy znowelizowanego dekretu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą
od dnia 1 listopada 1946 roku.
Jednocześnie Izba Skarbowa, nadmienia, że bliższych szczegółów, dotyczących zasad · opodatko·
wania udzielą zainteresowanym pracod'l.wcom właściwe terytorialne Urzedy Skarbowe.
Lódź, dnia 12 listopada 1946 roku,
IZBA SKARBOWA :W. l.ODZI.
.<,P. 2084)_.

sią.tków złotych

•
ł

~tt!.:i~1~:ż::7J~~;1:;~ rp~'~Ei&."1N~'~5~~J~O~,~NNNA~~T„l

I

nia ustnych wyjaśnień, lub do-1
wodów przed wydaniem orze-~
·
~
·
· d
·
NKM ~ k o m f o r t o w o urządzony . w il
rz.ema, or~z, ze ecyzJ a
i! CIEPLICACH KOLO JELENIEJ i!
wmn~. hyc doręczona stron~m
GORY
·

I
I
dzi . 1 nia
zł !
o wy er.i:a\'i e
na. sezon - "'
., .
.
.
I
mowy ewent. na cały rok. Wa-- I
O
. czyw1~c:ie, ze nadzor
nad i! runkl telefonicznie codziennie ' od r
dz1ał.aln-0>sc1ą NKM sprawować I n do 2.gtej. Telefon Nr. 157~. I
będzie nadal odnośny
resort ~
il.
na prsm[e wraz z
niem.

uzasadnte- ~ d
~

przy prezydium Rady Ministrów, który orzec;:zenia swego
nie może ~ąać I,>ó~ruie_i,
niż
w 6 tygodm od wntes1en1a skargi. Dla przyspieszenia trybu
załatwienia zażaleń przy okrę. NKM
. ' •
goweJ .
moze hyc powołany delegat lub delegatura NKM

~'''''''''''''''''''''-""Q
Związek

Komnnilcol

Zawodowy Robotników
i Pracowników Przemysłu \Vłókien
ni~zego Oddział w .Ł~dzi Wydz;ał Kulturah:o - Oswia_towy. zwołuJe konferencJę wszystkich k1erow
ników świetlic przemysłu włókien•
niczego i instruktorów świetlico
przy prez.
Rady Ministrów. wych na dzień 16 listopada 194-6 r.
Taka delet<atura
p
Łod • o godz ..10 rano w związku z I. Og~l
i;
•
n • W
, Zl nopolskim
Konkursem Ochotm·
składałaby s1~ z trzech osob: czych Zespołów świetlicowych.
z przedstawiciela prezydium Konferencja odbędzie się w świe
Rady Ministrów, przedstawicie tlic:y E!ektrowni Łódzkiej - ul. Dal
M · · ki . R d
N
eł
• szynskiego 54~ier.
.
• a:'
le) S ej'
a y
aro OWeJ
Wydz. Kult.Ośw.
1 OKZZ.
(Z. Palusiak)
Tak ujęte nowe zarządzenie,
powinno w zasadzie
rozwiac
Podziękowaniu
wszelkie wątpliwości kompeten- Zarząd Oddziału RTPD składa
cyjne w przedmfocie przydzia- uprzejme podziękowani~ Kierowł
· k ń
d , l d , · mctwu Kursu Szkolemowego Kot! nnesz a • oraz
ac u nosci biet PPS za złożoną ofiarę w sumie
wszelkie możliwości dochodze- zł. 1000.-.
niia swych praw, wzgl. złożenia
zafaleń w tych wvpadkach, 'gdy Mi~jski
2'.wi~zek
'f!czestnik6;'-'.
d
• • t dl · • h k
Wai1ki
ZbroJneJ o N1epodległosc
ecyzia. Jes · a me . rzyw· i Demokrację w Łodzi zarządza
dząca, l sprzeczna z obowiązu- zbiórkę członków w dniu l'UJ. br.
jącymi przepisami i
zasadami o godz. 8-ej r~n~ w lo~alu ZwiązsprawiedUwości społeczne]'.
ku, celem · wz1ęc~a udziału w uroczystym pogrzebie na Radogoszczu
. G• 35 ofiar hitleryzmu.

s

Urząd Wojew6d7lk1 Wydział Komunikacyjny w Lod~i ul. Ogrodowa

Nr. 15,
wlane:

ogłasza

przetarg nieograniczony na

następujące

roboty budo-

Remqnt lokali mieszkalnych w domu przy ulicy Piotrkowskiej 58
w Lodzi dla pracowników Lotniczych Warsztatów Doświadczal
nych w Lodzi.
Po~adki ~rzetargowe oraz bliższe informacje można otrzymać
w Oddziale Lotnictwa Cywilnego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Zachodnia 15
w. godz. od 10-13-tej.
·
Oferty należy składac5 do dnia 25 listopada 1946 r. do godz. 12 w Wydziale Komunikacyjnym Urzędu Wojewódzkiego ul. Ogrodowa 15, w pokoju Nr. 140.
,
Otwarcie ofert nastąpi w tymże dniu o godz. 12.
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KURIER POPULARN\'
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ct,,1n owy

Zjednoczo e- ima 10:6
Nie

było

,,.,

odsianiu lujemnicę zarobków Jeo

walkoweru I

p•p in.odala iadom ść ~" t
ds k d
·
dl.a
·d · · .
.
.
.
NaTzekmia n.a częste odidawani.ejczasem. P.rzy każxlym poddani.u się,
w
o ...,,or ową, o z o owarue
.
rozw1e zioneJ Się ~y11:pat1ą l>ialych.. Amerykan ie punktów walkowerem w mistrzo- puolicz.ność giłośno
gwizdała.
Jakoby mi·s~ świat.a wszechwag Joe małżonki..
. . . .
stosu.Ją
w?bec ~·eh. bezMo~ne reguly stwach boksersklch ł:Jodzl l.!st i'uż Wczor.a·is.zego wieczoru stoczo!IJO
Louils zamierza! zrezy.gnow.ać z o- Wreszcie, rzecz
n.aiw.az.111e1sza.„ gospodarki kapiita1Istyczne . Dokąd
·
·
Ik ZJ din
b<+..v·
brony tytu!lu.. Vf :związku z tym Jacobs posiadia w kiieszeni kontrakt, nawet z t.ak niezwyklej 1„cytryny". powszechne. Tym r.azem Jed1J1.ak w.al- Jedynie 6 wa , Je oczone „,, ie":
manage~ ang.1elsk1 Jac~ Sal<>mo~s któ~ego zerwanie spowoduje dalsze jak.Lm jesit Joe daje się wycisnąć czono. o pu~kty według_ wszelkL.c.~ przed meczem odda!o 4 ?un~t~ wal
proponuie. przeprowadzić spotka111e obc1ą,żenia. Nie sta-rczyloby Louiso- choćby 10 centów,
nie mają oni prze~1s6~, m1~0 to, P<Wb11cxmość b1. k?we.rem w wadze p6lc1ężik1eJ oraz
Joe Baks1-Bruce. Woodckok. W wy- wi żyda, by odsiedzieć w wtęz!eniu prawa decydować o swyin losie.
la r<;>wn1e~ mezado\~olona. Chod:z:i- o1ęi;ikiej.
padku rezyg;nacj1 Lowisa spotkianie kary za nńev.rype!nie.nie zobow i ązań
. .
..
.
fo mianowicie o to, ze na ? stoczo- w stocoonych :w~kach .uzyskano
to mia!oby być 'UZl!lane za w.alkę o finansowy.eh.
W1elk1 Joe zostanie w rtJligiu,.
nych waJk, 4 skończyły si1ę 1Jirzed następuJ~ce wyn1k1 (J!-a pierwszym
wakujący tytu1l mistrz.a świata.
W t eh
k h .
ż b ć
ml·etscu :iawodintlcy W11t11y):
Ta sensacyjnie brzmiąca wi.adoY
warun. ac . me ~o e Y
tl:
•
W mnisza _
ZuIJetnie s1,11rowy
0
mość ma jednak, )ak się okaz.uje,lmo:vy . wycofa!lltw się z nni&'Lt. J~e
"z~r
Srod:rowicz poddaje s.tę w .drugim
mato cech prawdopodobieństw.a, a pr.owa~Lt przez szereg lat <i.ość me
!
kryje stę za nia. sprytna reklama z.organ1zow1aną gospodarkę: . Poch!owvstq iq w piql
Zoł ierz (I
starciu Kargierowł. Karg< er jest wy
walki między Baksim a Ang;Jikiem nęla ona sumę z ~orą z md1on? <lo.
.
.
raźn i e J~pszy, pu.nktuJąc wysoko w
W'OOdC·kokiem. Manager Woodckoka larów, jaką zaor.abi·l w swej kar~e.rze _Łódtkt Ok'I'ę;gowy Związek Szer- na terenie Łodzi szermierzy m. in. pierwsze! .rundzie. W drugim star·
ra nie dokołia te' walki wywolać od 1934 r. Trz~ba t;!raz za~1snąć ~merczy. urzą.dza _w ram.ach odibywa- por. fokt, Banaś, Bachman, D.aJw~o- ciu Szudirowl,cz inkaSo~•ie kmka prag największe zai~teresowanie, któ pas.a, stoczyć kilka
atrakcymych iącego s·1ę tygodnia A~S-u propaga1?- wski, Rybicki oraz zawodnicy Mię- wych prostych,, po czym rezygnuje
re oczywiście rz.!licza sie nad Ta- pod_ względ~m kasowym walk,_ b_Y dowe za.wody ;;z~rm 1 ercze, w kto- dzyszkoLne•go
Klubu Spo'I't10wego. z da1sz.eJ walki.
mizą na funty PszterHngi.
i:nozroa realme pomyśleć o u!oze111'll rych 'Udz1air wezm1e szereg znanych W.alki odibe-dą srę we florecie, szpa- W. ko~acia _ Pogorzelskt stoczy?
Joe Louis., kt6ry ma w tej chw ;,Ji zyw-0ta na dalsze lata.
dzie i szabli.
czy!T radną walke z stabsz;ym tech·
32 Iata, z.naiduje się u szczytu sil
Si!ynni bokserzy zz.a wie11deJ woI M'ł
Ponadto wystąpią uczniowie Szko· n:cznie Cz·amecklm,
ule•gając mu
i formy. Swiadczy o tym ostatnie dy otaczani są u illas mi.tern fant.af osmcy
I ~y dla Ofi.cerów jp()1]. Wyoh. w pokia- Jednak !'la 'PUnikty. Wszystkie trzy
zwycięstwo „K·róJa Pięścri" nad Ta- stycznego dostatku i bogactw.a. Wy-.
r.:acznei
zio walki wręcz i walki szabilą pne rtt'Ildy wal.ka toc-;.y się w szy'bkim
mi Mall'!'.iel!o. Poza tym„. Joe znaj- ptyw.a bo z propagandy, ilaiką mana"ł
•
ci.w .bagnetowi•·
tempie.
O wyinanei Cz.a•rneckiev,o
duje się w poważnych t.ara'!latach gerowie czynią wokół swy.ch pupi- w niedzi•c.Ię, dnia 17 Jistopa.da hr. Zawody odhed.a się w ;piątek o zadecvdowaty dwie !)lerwsze •rundy,
fina'Ilsowych. Jmż po walce z Billy !ów. Prawda jest o wiele bardziej odibędą się zawody międzyszkolne g. 15.30 w ~all Teatru iDomu Ż<ltnie- w których to udafo mu ·~ę lepiej
Oonnem zapowia.dal o·I że wycofuje przykra i ponu·ra. Większość wiei· w pike ręcz.nej. Początek spotkań rza, ·Dochód prze.znaczony na rzec~ kontrować.
się z ringu. Jego impresario Mike kich mistrzów pięści, kończyia ka- wyz.naczony jest ·n.a godz. 10 rnno kZS-u.
Wczorai St.arnsta Grodz:ki w. piórkow.a - N<iiwłck! wygry·
Jacobs przedstawlil mu jednak listę rlerę w sk-rajnei nędzy. O to starają w sali UiElzkJej YMCA.
t~w. Walasik
nad·!star. do AZS-u wa z· A<famlaklem iuż. w pierwszvm
rachunków, które trzeba uregulować, sl•ę z reguły managerowie.
w programie zawodów, P.rzewi· piękny puchar 1dila zwycięzcy w za- s~arclu . prz~z p~drla.nie siP._ nrze<>} wieże\~ Joe pnagmie pozostać na wo]· Nie trzeba przy tym zapomiruać, że dzian~ iS.ą sp~tkania siatkówki mi5~ wodach sz.erm erczych.
'l"ka. A?/m;ak 1111rnsule kti•lb „ntonośc1. Za wJer.a oi:a. cyfr~, -Od kto- „bożyszcze trumów, Brown Bomber ~zy ze~pol~~i gim. Skorzyp'kowskieJ
mowvrh ciosńw . po kM::ych Jest
rych w P~Jsce rob! się kazdemu spor _ naiwięj{sze zjawisko pięściarskie 1 Sczame<:k:ei.
.
Oranek artystyczny
·U nfe1dolnv d10 <l.alszel w.alki.
.
towcowl zimn'D· Q,o on~: 117.C>~ do- wszechczas6w" J.est... równLeż mu·1 W męsk1e1 sLatkówce 1 koszykó_w.
w. lekka - Pluta stoczyf n'ec1elarów wynos\ zadtuitenie Lo11i1sa w rzynem, W demokratycz.nym świeci e ce spotkają się repr,ezentacJe gim. Poranek artystyczny, Jaki j ra- kawą walkę r, T<azlmlerczaklem. W
stosu'l'lku do Skarbu, Paflstwa, iako z.a ,,wiel'ką wodą" ~arni nie ci•!szą żeromskie&10 i gim. Kupleokle Nr 52. mach Tyitodnfa ~~S-u odbed~ e się ciąITTt wszystkich trzech run·d p]„1fa
Podatek od dochodow; tyQe samo
w nłedzlele w kinre ,;Polonia wy- vsi!ow~t walczyć w zw1arci11. co m111
mniej w ięcej
wrini.!n jest murzyn
wołał duże za!·nteresowaule. W olą- się Jednak ni&. ud.awafo. Wygrywa
Mik& Jacobsowi.
100.000. do!ar~w
~ wczoraJszel!'o dnia zootało SllMe- na pUnkty Kazlimi!rczak.
wynoszą wzosta~e r.achwn'ki. m. rn.
d:tr1vch fuż Portad 200 blletów.
W ótś <l
Plet
'k
d'„
P()Z()stałe bflety są łeszoze oo na· t> re n 1.a ra'!le PO ~1 a·
O~
hvcla w przf'd.spnzedaty w kasie je s!~ S"'!'zao•ńsldemi• w p'e.nvsze.J
kina „Pollonf>a".
rundzie. Fowo.<l~m pod.dania ste hvt() siiJ!.11e podh icie nk::t.
po którym
D'Dfl
"' odow""1•kz..w P il'tranek 'llie mó-1.!'ł <lale] walczyć.
Ostatni komunikat oficjalny
n
•~
n
w. średn'1 a - Po zai.n1rnsow.ani11
O D D Z I A L W l. O D Z I
•
i
1<.'fku ~o c z v s tyc!i rinsów. Boksa pod
Łódzkiego Okręgowego Związku
dnie się Szczeclństciemu.
Kolarskiego zawiera m. in. we·
W celu nznpełnie.nia braków w wai!"ach p.ófciężkieJ i oieżklej
zwanie wystosowane do kieroww sportowych kadrach lnstru- Wima zdobyła Ą p1mkty w.a.Jlrnwe~
ZAWIADAMIA r
nika sekcji kolarskie; Wimy o
ktorskich, Organizacja Młodzie- rem z powodu bratku przec iwrnioków1
zwrot numerków
wyp<>życzo·
ży TUR organizuje w KO$ęeio OTWAROIU NOWEJ PLACOWKI GASTRONOl\IICZNEJ
nych przez ten klub 15 WRZE·
nie w termin.ie od 2 do 14 grudSNIA na wyścig o memoriał
nia r.b. knl'l!ł przodowników pilp:erws
· w~te
Czesława Jaskólskiego.
Id ~cznej, a od 8 do 14 grudnia
l'\j
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Co za czasy

Dziś upływa
siące od daty

r6wne dwa mie·
zorganizowania
wyścigu. Szczególne 'to wezwanie świadczy dobrze o stanie or~anizacyjnym wymienionej sek·
cji kolarskiej.
A zarząd OZKol. musiał aż
podejmować uchwalę o wystcr
sowaniu wezwania!
O tempora! o mores! - m6·
wili Rzymianie!
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POD KIEROWNIOTWEM Ob.

T. Chlebowskiego
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ZAPRASZA

WSZYSTKICJH

Wsadzają.

J:1zef Pioche, który jest wybitnym operatorem
radiowym, zainstalował swój aparat w wynajętym
przez nas małym domku pośród pól. Po kilku miesiącach okolica ta stała się bardzo niebezpieczna,
z powodu wozów r.~peracyjnych, ~tóre kręciły si~
dolroła. Trzeba było się przenieś6,
ale ostatniego
dnia Pioche miał de> nadania 22 niezmiernie wairne
depesze. Dwai<W\eścia dwie depesze, to bardro du.ZO,
g.dy pas niebe.i:Pieczeństwa zacieśnia się c<>raz wię
cej. Pioche, w towarzystwi~ swych dwóch, d<>sko·
nale uzbrojonych synów z.abaryka;dował się w domku. Synowie mieli zlecone utrzymanie domku za
w.szelką. cenę, aż do chwili ukończenia nadawania telegramów, ale złoży1o się tak, że Pioche mógł nadać
swe depesze bez żadny.ch przeszkód.
Nieco później w Paryżu zdarzył mu się następu
jący wypadek: Wychodził właśnie z dworca Lioń
skiego, udając się do jednego z towarzy~. któremu
miał zanieść fałszywe stemple, gdy zatrzymało go
dwóch ludzi Doriot'a pracują.cych dla Niemców.
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kurs

s~ziowski piłki

Zglomenia na obydwa kursy
przyjmuje Wydział Sport.owy
KC OM TUR w W arsze:wle,
przv ni Mokotowskiej 3.
~
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Uczestnicy kursów otr.cyma-

ją bezpłatne wyżywienie,

'

.

kwaterowame i zwrot
podróży
obłe strony.
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go do samochodu. i wiozą do Fresne. Pioche za.pala soibie fajkę.
- To ju.z n.a.pewno twoja o.stwtnia fajka -oświad
cza mu jeden z piln.njB.icych go łajdaków.
Pioohe :pali duto i prędko. ZannTZaj~ dł01\ w
'W'Oreczku z tytoniem, za kaMym razem wyciąga jeden etemrpel, który wwwa w siedmn.ie samochodu.
Potem powiada:
- Jeśli mam niedługo U!llll'rre6, to mogę chyba
zjeś6 mojego knl"czaka. Obgryza udko, potem skrz.ydełko, a tymczasem uęcznie jego palce opróżnia.ją
łułów kurczęcie, nadziany pieczątkami,
które wyl"ZllCa przez okno wraz z kostJ.rami. Gdy dojechali do
Fresn08 nie miał iuż 'Pl"ZY sobie ni.o ol>ciążającego.
Pomimo to, by wyciągnąć od niego zeznania, prowadzą. go pod mur egzekucyjny. Aż płakał, by przekonać ich o swej niewinności. Wkońcu puśmli go.
Co najbardziej uha.wiło Piocha, to, że spotkał w
wi~ieniu pewnego hrabiego, który kie<lyś wsadził
go do paki za uprawianie w jego fasach kłusownfo
twa. Zaprzyjaźnili się bard7,o. Hrabia został rozstrzelany.
W śród tych oipowiadań czas do ?;IDroku przeszedł
nam dość prętdoko. Udaliśmy się w teren. Tym razem
nas-ze światła zostały dostrzeżone z samolotu. Samolot wylądował dokładnie w pTzewi-dzianym miejscu.
Piloci an~ielscy, których używa się do tego rod.zai11
akcji, są. doskonale wytrenowani. Ale aparat był za
ciężld na nam mokry tieren Ugrzą.zł w hłocit1 tak
it połą.czon.e wysiłki załogi, pasażerów, których
pmywiózł i nasze nie roołały wycj.ąignąć kół z m-0-

czarów.
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Wów~s

Dzisiia1, tj. 15 Lstopada, drużyn.a
bokserska. znane11:0 przed wojną
:f<'.lulbu JiKAPE, zm!erzy się z ósemką
Victorii. Zawody te przewidziano! są
W hlendarzyku
rozgrywek o mlstrzostwo kl. B. Od·będą się one
w sali Państw. Zakr.
Przemyst111
Bawet. w Łodzi przy w!. Ogrodowej
nr 18. Początek przew;·dzfany iest
rna godz. 18· W wa.i.ce nadP'!"Oll:ramoweJ wystąpi sy.0 znanego obec.nie
trenera, Tomasza !(onarzewsklei::o.

pilot angielski powiedział z cu·

downa. ufnościa.:
- - MMimy

prosić o pomoc w miastec~ku.
Niech pan idzie ze mną. do burmistrza
.r!'.6kł mu Pioche. Bo mnie samemu móglby nie

-

uwierzyć.

Poszli do burmistrza. Wrócili w towarzystwie
wszystkich męż~rz.n z miaiSteczka. Samolot wycią.··
gnięto.

• • •

Lemasque odpoczywał tylko tydzień 1>0 swej
u·ciewce, poczem powrócił do pracy. Tymczasem
znów go zaaresztowano. Na sz~ście wajduje się
na.rme w rękach policji francUJS'kiej. Ma.tylda obiecała mi, że wy.ciągnie go ~ więzienia.
Pomimo to
jednak, poniewa-ż Lemlł!sque znał mój adres, muszę
się :przeprowadzić.

•

•

•

Mały domek ,1,emerytowanego urzędnika na skraju miastecT-ka. Wynajęty jest przez starego przyjaciela X.. który także ukrywa się pod zmienionym

nazwiskiem.
żona jego została wywieziona do Niemiec. Syn
ich, 10-letni chłopiec mieszka, wra.z z ojcem Wieczorem, przy obiedzie. nazywam, oczywiście X-a jego prawdziwym nazwiskieTn. W ówC'Zas małv chł<r
piec trąca ni r zna cznir oj ca i szep cze mu rl~ ucha:
- Duval!„. Pamiętaj, tatusiu, że nazywamy się
Duval!
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DY2URY APTEK
Dzisiejszej nocy dyżurują apteki:
(Andrzeja 28),
Szymańskiego (Rokicińska 8), Zundelewicza (Piotrkowska 25), Szlindenbucba (Srebrzyńska 67), Kaspe:kiew,icza (Zgierska 54), Lipca
(Piotrkowska 193).

Rembielińskiego

.....

I

PAŃSTWOWY TEATR W. P.

komedia
następnych
Dziś i dni
polityczna Juliana Ursyna Niemcewicza „Powrót posła", której ideologia nie straciła nic z dawnej aktualności.

Kapitalne postacie komedii odB . Bronowska, J. Godlewska, A. Jaraczówna, J. Polakówna,
K. Dejmek, S. Łapiński, L. Ordon,
L. Pietraszkiewicz, A. Possart, J.
świderski i Z. Skowroński. Reżyse
ria Władysława Kaczmarskiego, Dekoracje i kostiumy A. Jakubowskiej,
muzyka J. Millera. Tańce układu J.
twarzają:

Mieczyńskiej.

TEATR POWSZECHNY TUR
D ziś i dni następnych pełna życia,
wd z ięku i humoru komedia J. Blizińskiego „Pan Damazy" w jubileuszowej obsadzie z Aleksandrem
Zelwerowiczem w roli tytułowej.
W innych rolach występują: E. Kunina, M. Dąbrowska, A. Łapicki, T.
B. Fijewska, M. KoraWoźniak,
n ówna, St. Grolicki, A. Bogucki i
•T. Pilarski. Reż~ria Aleksandra
Zelwerowicza. Dekoracje i kostiumy: Ottona Axera.
TEATR KOMEDII • MUZYCZNEJ
„LUTNIA"
Dziś o godzinie 19. Ostatnie dni„Wesoła wdówka"
Jadwiga Kenda i Michał Ślaski
w rolach głównych.
Bilety wcześniej do nabycia w
księgarni, ul. Piotrkowslta 102-a, a
.
od godz. 17 w kasie teatru.
Uwaga! Juź wkrótce ,,Miłość Cyg ańska".

• T ·N Y DO"„U
TEATR KAMER ft.U
"i
ŻOŁNIERZA Daszyńskiego 34
Teatr Kameralny D. ż. przy ;ulicy
Daszyńskiego gra ciągle z niesłabną
cym powodzeniem komedię G. B.
Shawa „Major Barbara".
W przygotowaniu czteroaktowa
sztuka J. Anouilh'a w przekładzie
T. Żeromskiego p. t. „Spotkanie".
Tytuł oryginału: „Le rendez-vous
de Senlis".
Obsadę stanowią: Kazimierz Dejunowicz: Barbara Drapińska, Laura Dunin, Jerzy Duszyński, Irena
Horecka, Wanda Jakubińska, Stanisław Jaśkiewicz, Michał Melina, Zo
fia Mrozowska, Danuta Szaflarska
i Ludwik Tatarski.
Reżyseruje Kazimierz Rudzki.
Dek oracje - Otto Axera.
DVI\1SZA W ,,GONGU".
se
Teatr „ G O N G " otworzył
zon wesołą premierą pt. „Przez
dz i urkę od klucza". Nowy program
pełen jest humoru i satyry politycznej. Udział biorą: Adolf Dymsza, now opozyskaniY Romuald Gierasieński,
Fwa Karska, J. Pellegrini, Zofia Wil
czy;'lska, Darski i Szwe-jcer. Balet:
D ? iewięcka i Radek. Teksty Tadeusza Chrzanowskiego Drabika i in'
nyr.h
„
F
T _.~ T~ „SYRE'.'IA Tral!gutta l
Dzis 1 codziennie komedia muzyGozdawy I w. Stępnl:s pt.
c;:na
.Moia żona Penelopa" z udz.illłem
C'lle!!;o zespołu „Syreny". Początek
nr:-edstawienia o godz. 19.30. Kasa
cz,1nna od itodz. 10-13 i od 16, tel>
k ~ ~v 27Z·71J.

z.
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Z okazji narodzin syna składamy
Tow. Henrykowi Wachowiczowi i
najlepsze życzenia. małżonce Zamiast kwiatów ofiarowujemy zł.
1000 na Robot. Tow. Przyjaciół
Dzieci.

Spółdz. Wyd. „Wiedza"
WYSTAWA W MIEJSKIEJ GALERII
w M' · ki · G 1 · 11„ Sztuk 1 .
Pa. .
a e:
ie3s eJ
s\ycznych, . Park S1enki6W'lcza, o warta 3est '.V'ystawa Doroezna
Zw. , Zaw. Polsk1eh Artystów Pla.
,
.
.
stykow.
Wystawę iµozna zwiedzac w dni
powsz:dnie w ~odz. o~ 1~ do. 13-~~
I od fo do 18-eJ. W niedziele i świę
ta w godz. 10 do 18.
Redakcja:

6.00 Sygnał czasu „Kiedy ranne ... ". 6.05 Dzienmk. 6.30 Muzyka.
11.57 - Sy'gnał czasu i hejnał z
Wieży Mariackiej w Krakowie. 12.05 Aud. dla świetlic robotn. 12.35
„5 minut poezji". 12.40 Koncert. 14.00 Pogadanka Spółdzielcza. 14.10
14.15 KonWiadomości sportowe.
cert z płyt. 15.00 „Pieśni i tańce róż
nych narodów". 15.37 Sygnał Łodzi.
15.40 „Zagadki muzyczne". 16.00 Muzyka. 16.05 Dziennik. 16.30 Aud.
słowno - muzyczna dla chorych. 16.45 „Polska Rodzina Radiowa" 16.55 Z życia kulturalnego. 17 .OO
Aud. dla młodzieży. 17.10 Koncert
Małej Orkiestry P. R. 17.40 Na Ziemiach Odzyskanych. 18.00 Audycja
wojskowa. 18.30 Słuchowisko p. t.
„śląski Król Lear" wg. G. Morcinka. 18.45 Poradnik językowy. 19.00
Ze świata pracy. 19.05 ,,Adam .Asnyk jako poeta polskiego pozy+ywizmu" - odczyt popul. dr. Jana
Trzynadlowskiego. 19.30 (z Lodzi)
„Alicja przed mikrofonem". 19.30
Koncert Pollski.ej Orkiestry Kameralnej. 21.45 Kwadrans prozy. 22.00
Radiowy Uniwersytet Ludowy. 22.15 Koncert życzeń. 22 .50 „Rozmo
wa z Janem Brzozą". 23.00 Ostatnie wiad. dziennika.

DOM TOWAROWY
Łódź,

Komisja Kontroli Cen
w Łodzi podaje do wiadomości, że
obecnie obowiązują następujące ceny za usługi fryzjerskie:
OENNJK NORMALNY

Mycia

30

płótna.

g-0sp. domowe.go. emalii, szkla.
materiałów

porcelany, fajansu,
śmiennych,

za ba wek,

pi·

drogerii, pa-

smanter;.i.

najwyższej Jakości amerykańsk : e

my-

golenia, pastę do obuwia, proszek do
Lt;bów,

zł.
zł.
zł.
zł.

wieczne

100 zł.
150 zł.
45 zł.
60 zł.
60 d.
400 zł.
500

71.

20
30
40
15
30
40

zł.
zł.
zł.

pióra

w

dużym

zł.
zł.

65
100
30
40
40
280

zł .
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.

Strzyżenie
Strzyżenie specjalne
_Strzyżenie maszynką
Strzyżenie brody

Mycie

gł.owy

..•

zł .

.

Salon damsJd

do patefonów. igly do

Onduh>cja żelazkowa lub
• • • •
wodna
Ondulacja fantazyjna •
Strzyżenie damskie
Mycie głoWY

szycia, igly do maszyn, nici i wiele
innych.

~:a~~ndul~~ par~wa

~

ff

•

Golenie

wyborze. zeszyty szwedzk ie. ;;iówki,

POLONIA (Piotrkowska 67)
„Wie,l ki Przełom".
TĘCZA (Piotrkowska 108) - Ty.
ran"
„SaGD'fNlA (Przejazd 2) matey żagiel".
STYLOWY (Kilińskiego 123)
"
M d
G
a elon ·
" dy
ę.ĄL TYK (Narutow.icza 20)

brody
• .

•

CENNIK ULGOWY
Salon męski

&a. nożyki, maszynki i pędzle do

igły

maszynką

Ondulacja żeilazkowa lub
••.••
wodna
Ondufacfa fantazyjna
Strzyże~ie damskie • • •
Mycie głowy
...•
Manicure
Trwała ondulacja parowa
ondulacja elektr„
Trwała
. . . •
kompresowa
Za dodatki dolicza st,,

POLBCA

patefony,

60
20
45
60

specjalne

Salon damski

ba welny,

jedwabie, konfekcji, 3.rtyku-

lćw

zł.

4-5 zł.

głowy

PROWADZI DZIAŁY:
wełny,

męski

Golenie
Strzyżenie
Strzyżenie
Strzyżenie
Strzyżenie

Wtókienniczy:

Cennik

Salon

ul. Piotrkowska Nr 1 OO

~ ~-~.,...,__.-.~--~-~~~

Trwała

elektr„

ondulacja

350 ł
z.
i
W wypadku pobierania cen wy •
szych należy powiadomić Oddział
UZY Wy r
I 3 Okręgowego Inspektoratu Ochro1 N
'
d
'
„N'ąsz o'krręt".
ny SkarbOwej w Lo zi przy u· aOWCne ceny . rutowicza
UmlOr
WISŁA (Przejazd 1) - „Nasz
169-70.
tel.
6,
Nr
-.
0 kr P t ' ·
(
Okręgowy Inspek.tor
ag. 298) J
\.
•
Ochron..,. Skarbowej
./
ADRIA (Ma.r.s.zal'ka Stalina-Głów- ' 'J
--------------------------na 1) - „15-letni Kapitan".
WŁÓKNIARZ (Zawadzika 16)
„Ciehe wesele".
BEL (Legionów 2-4) - „Samot.
ny Zagj.ęl".
TATRY (Sienkiewicza 40)
„Skarb rodziny Goupi".
P~ZEDWIOSNIE (ul. żeroms'k·i.eg-0
74-76) _ „15-letni kapitan".
WOLNOŚĆ (Napiórkowskieg.o 16)
„U kresu drogi".
Książki, materiały piśmienne,
ROMA (R2lgowska 26) - „Dzisiaj
i za~e".
„DozAcHĘzrA (Zgierska 26) 11
roźkarz Nr 13".
BĄJKA (franciszkańska 31")
„Niebo jest dla was".
ROBOTN1K (Kil~ński'e.io 178) „Dzłefi iiol.eUdej przygody".
REKOIU> (Rzg6W$·~a .2 - Plac
llll!ii!lltt~llllllN~ll/llll\lllllHlll I
Reymonta) - ,,Nieuchwytny Smith"
MUZA (Ruda Pabianicka)
„Srebrna flota".
Rynek !!)
(BałUcki
ŚWIT
„Zwa.rtow~e lotnisko".
Qś\VIJ\TOWE Il (Rzgowska 94)
1 ,CZłowiek i zwierzęta'•. Dod. dla
dzieci - „Wilk i 7 koźląt".

D

~~m/~e;~adoli~za· się.

.

b6

·

k

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

SKLADNICA POPULARNA
PIOTRKOWSKA 70

przybory kancelaryjneJ papiety,
. wieczne pióra, ozdoby choink0w'e

-1

PRZENIOSŁA SIĘ

do lokalu Pioirkowska 51, telefon 116.32

o czym zawiadamia swych Odbiorców.

--------------------------------------_,._._________________________..

OGŁOSZENIA

DROBNE

Dr RATAJ - żURAKOWSKA. Spe- UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę
cja.listka chorób skórnych, wenery- odzieżową na nazwisko Płatos Woj-3695
cznych u kobiet, kosmetyka lekar- ciech, ul. Legionów 46.
STA33, godzina 12-1 UNIEWA.tNIAM zagubioną kartę
NISLAW choroby skóry 1 we:aery- ska, Piotrkowska
1
ewakuacyjną Nr 20084 na nazwisko
czne, Al. Kościuszki 97 1 róg Bandur- I 3-15 /1.
Kaukianiec Wiktor, ul. Orla 14 m.
-3529
skiego _ przyjmuje 4-6.
-3696
26.
Kupno i sprzedat
Dr BORNSTEIN - choroby kobie- ===============
ce, ul. Traugutta 9, III p. powrócił. MEBLE w dobrym i złym stanie ku- UNIEWA.tNIAM zagubjoną palcówpuje stolarnia Krasickiego 3 przy kę, legitymację Samopomocy Chłop
skiej, dowód Dd konia na nazwisko
Dr L R02YCKI. 5pecjali.sta ehorób Rzgowskiej, przystanek Piaseczna.
Józef' wieś Głuchów, „<7Tn,
Walecki
-3668
9
L"'"onów
ul
akusze,.;i
l
kob;ecych
...
..,...
·
•
•
·
·
•
-3697
Kruszew
.
1536
teł 166-29. przyjmuje 1-6.
·
BECZKI zelazne 1 kalafonię kupi.
·
Dr KOWALCZYK JERZY - choroby Wytwńtnia Chemiczna „ULTRON",
skórne i wenervtmte. Żł'rom&kiego 41 Łódt, ul. Południowa 78/80, telefon UNlEWA.tNIAM zagubioną palców-3671 kę, zwolnienie z MO, legitymację
-1791 138-19.
od 3-6.
PPR na nazwisko Bergier Stefan,
Zagubione dokumenty ul. Strzelców Kaniowskich 33-3.5.
Dr. JADWIGA SZUSTROWA, cho-3698
roby płuc, Lódź, ul. Wólczańska Nr
197 m. 1 wznawia przyjęcia od godz.
-1938 ~W~1''1AM za~bio~y dow,ód UNIEWA1,:NIAM zagubioną legity17 do 19-ej.
oso1;'1~ty i kart~ repa~nacy3ną, ~aitę mację szkolną Nr 333 na nazwisko
DR. KONDRACKI specjalista r._ho. odz1ezową, leg1~- ~1ę tramwaJo"."ą Madalińska Hanna, ul. 6-go Sierp-3699
rób żołądka, kiszek, wątroby. Naru- Ser. B. na nazwis~;:c Knape Amelia, nia 22.
towicza 35, przyjmuje 3-6, telefon metrykę urodzema, dowód osobisty (przedwojenny) na nazwisko UNlEWAżNIAM zagubioną kartę
20fi-99.
Dr. med. IGNAOY MIRSKI, CHORO- Frankiewicz Amelia, ul. Flatta 11 ewakuacyjną Nr 4831 na nazwisko
369 Aksamit Mieczysław, PUR, ul. żeBY KOBIECE, UL. żEROMSKIE·
-3700
UNIEWAżNIAM skradzioną pal- ligowskiego 41 . . 1
GO 37, TEL. 257-23.
legityzagubioną
UNIEWAżNIAM
Lucja
Dr. med. żURAKOWSKI, specjalista cówkę na nazwisko Kurek
chorób skórny'1h, wenerycznych, ' i oraz legitymację Zw. Zaw. i różne mację partyjną PPS na nazwisko
na nazwisko Raj- Szczepaniak Z'ofia, ul. Zamenhofa
moczopłciowych. Piotrkowska 33 go- inne dokumenty
-3701
·
chert Lucja, Łódź, ul. Siedlecka 30. 17 m. 10.
dzina 12-1 1 _3 -51/1.

Lekarze

PRZETARG

Zainząid Miejs1lci w Łvmi oiglasza
p!lllhlicłtriy pirtzetartg na 'yY'konarrvi•e i111· Profesor Dr KAPUS<JllQ'SKI

Mafaoii świetlnej

w br\i:clym:klU sa;.lmlnYm ~;.zy ul. Po.~ll1!01W1Ski~-0 51.

o!eirtty piśmi.errme odrp-owirudaiące
k.o:s:zitorysu śle.pe.go naJe-ży
sktaida.ć w ~e Teci11111i'CZll1Ylltl przy
ul. Piiolhrloorw.S!kiiej 64 I pię1lro w pa·
lroi!U N1" 5 do dinia :?5 Iii~ 1946
tr~

r. do &10~Y 11-e,j w kiol!)etcie :mim·
'WYkO·
kiniiętej z :tiJ1rnrlc<:ełtn
· lko·
d.ZiW
....ii1 · • • na
·,,Oforta
„~ ś

· ..........

00
namae ru<>i•i:lU~L= wt„iu!Jlle.J ~
we! w bttdyirLKu sz:koln.ym P'I1ZY ul.
P-Olg'Otlowskiie~o 51".
Sz,c:~egóf,owe i1JlfO't\tnaloj1e ora §le'P'e
kiowrory'SY za ®!aita 50 z! . można
otrzYl!'"ać w Dz1:'1'łe Teo~'."~1czmym,
OdcJ:z1aił IaliS•taJl·aJCYJlllY pO'ko1 Nr 140,
.
II piętro. .
Otwa'!"~e of•errtt nalSlf:aJ?l W tym sa·
mynn dmu o godz. 11-eJ.
Wa1d.i'Um przeitangowe zgodinie z
PJ~ami !11lllieży <J1Placić 4% od Sl'.ine.i w Ka1S:e ZamądU
ltlf. Pife1110'W'a•
J\!lieJiSlk11eigio przy ul. 'Roos-weHa 15, a.
lkw.i,it załacwć do ofeirty.
Za,mą;d Mrl•ejs'k.1 w Ło'dzi za•s trz·e ga
s·ob.i.e P·l13JWO wYlbrnru ooeil't. u.niheważ
"ld.eniia i:n;zeil?aJrigJU bez po:fallia powodu Oir<l'Z hramq•a pod uwa~ę ofert fam,
które olkaiżą 51ie dowodem wplaicemFa
l?óźVlCIZlki Odibiu·dowv lub zaświadcze
WJ'Mitv.
niei,nl o zw.oiL11'iiCn.i!Jl
!'.',ódź. dnfa 14 li'slf:o;paida 1946 roiku.
Zarząd Mie!ski w ł.odzi

z

ł.ódź, Piotrkowska 68 1 Adrrunislracja:

Piotrkowska

W'9)T98

l)ełftewv pasa

0
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