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TYI,Ko W urARszAW§ffi
Akcla zbierania podpisów na rzecz

Traktatu w V.'l,rsz.awie zainicjowana i!zez
Polski Związek Zachodni dała bardzc Jo-
brc w.v*niki, \V danej chwili nie można
jescze podać ostatecznych cyfr. \flszys,tko

*rskazuj. na na !o, że będą one imponują-
ce Nie ma bodajże lakiego zakątka w
IiSe, nie ma tak zapadłej wsi_ani tak od-

lef,łego miasteczka gdzie by odezwa ,PZZ

tŹ inalazła żywiołowego odzewul Podpi-
sywały partie pol_tyczne, związki zaw_o-

dow., *rr.lkiego rodzaju organizacje, mło-
dzież szkolnx i un-weń)rtecka, chorzy w
sipitalach, artyści w teatrach, zakonnicy
i iakonnice, duchoqrieństwo św-eckie, wol-
ne zawod)ł itd. itcl. Podpisywali nawej
mozolnymi.. k rzy żykam : nieumiejący pisać.

Układano bi'rdzo nieraz długie i ciokawe re-

zolucje świadczące o tym, jak żywy ldzial
biorą w tym co s.ę w'Polsce dzieje chłopi
z RŹeszowskiego czy Krakowskiego, gór-

,,ATAK HIEN PAsKARsKIcri|tt
Ostatnie dni przyniosły niepokojący

wzrost cen artykułów żywnościowych
pierwszej potrzeby, przede ęszystkim chle,
ba i mąki.

\fl^emy, że rozpoczyna się okres przed-
nówkowy, wiemy, że ciężka zima musiała
pogorszyć i tak już tru,d,ną naszą sytuację
iprowizacyjną, wiemy, że UNRRA koń-
czy się w'kwietniu.

lVszystkie te rzeczy logicznie biorąc
mogą wpłyn{ć na pewną zvłyżkę cen,.ale
to 9o dzieje się obecnie w Pile.trąci otwar
tym skandalem.

Ceny chleba skoczyły nagls,z 2, na 4,
i więcej zł.

przeó,zdecydowaną ingerencją opinii
publicznej i . żorganizołranego, świata pra-
cy żądamy od cechrr pi^ekarzy w Pile wy-
jłśnienia poyodów tak^ego stanu rzeczy.

arkuszy z podpisami natrafia się odrazu na
bardzo piękne pozycje. Np. państwowe

Gimnazjbm i Liceum /m Tadeusza Kośc^u-
szki vr Miechowie, gdz-e każda, kl.rs,r ozdo,
biła swoią listę artystycznymi rysunkairri,
albo d]zleći i młodzież Państwowego'Do-
mu Dz]ecka Nr z w Sopocie, którl wypi-
sała długą dekla_ację ozdobnym pisrnenr,
albo Okr{gowy IJrząd Likwidacyjhy w Po-
znaniu, który przysłał spory este,tycznie u-
jęty album.

Na szczególną uwagę zasługuje też gru-
by oprawn| Łom z podpisami Akademii
Handlowęj w krakowie, ldzie widnieją

wiska wsz;,stk-ch wykładowców i studen-
tów, począwszy od rektora,,a skończywszy
na najmłodszych studentkach i sttrden-

tach.

Prosimy o Podalrie'nam czy piekarze
wyrobili' już §vye zap^sy czy pracują
tylko z bieżących zakupów i czy rnaże
zaistniŃ sytuacja, że ludnqść Piły wogó-
lo chleba nie będzie mogła zakupić?

Odpowiedzi oczekujemy do dnia z5.
III. 47 ,t.

nicy i robotnicy żó śląska, młodzież z
, Łodzi, kupcy z Poznan^a - wszyscy jak

kraj długij sŻeroki od Bałtyliu'do Karpat
i od Odry i Nisy po Bóg.

Gdy sięgnąć ręką i wyc:-agnąć ze' sterr.

p,ipieru, które zsłozi do PZZ poczta, kilka

Nadzwyczajnego trudir podjął się Zwią-
zek Dozorców Domowych w Krakowie
zehra:wszy ca. Ioo tys. podpisów, ent,lzjł-
stycznie ustosunkowały się szkoły łó&zkie
i Dolny śląsk, kt{ry liczbowo kroczy-bo-
dajże na czele wszystkicń województw
Zie,m Odzyskanych. §pecjllne jednol-te
listy z odpowiednimi hasłimi wydruko-

]rqh,

LAŃCUCH OFIAR
NA ODBUDOWĘ
F-ma,,W'arsżawianka' włl P. Dobrowo_l-

ski i S-ka wpłaca r ooo zł na odbudowę
Gimnazjum i Liceum i wzywa Społdziel-
nie ,,Robotnik", rozlewnie piwa z Czarn-
kowa, Eugeniusza Góreckiego i f^rma
ślęzak z Tuchblskiej do kontynuowania
łańcucha ofiar.

wały Obornilri w Poznańskirn i wojewódz-
two Gdańskie.

Imponujące wyniki osiągnąl obliczollI
już zupełnie powiat Nałbrzycki który (bez
miasta) zebrał 4o rro podpisóvr liJ lliece-
łe ,58 tys. mieszkańców. (ca 7o%).
, Zgodnie z krajem stanęli też c]o zbierr-
nia podpisów nasi rodący nł cbczyź,nie.
§ir dziennikach polskich we Fl,rlrcii i A-
meryce ukazała się odezwa Polskiego
Związktl Zachodnige.-na czołowych nliej-
scach. Z powodu trudności korl-runika-
cyjnych nie nadszbdł jesz,cze z tamtąd ca-
ły materiaI sygnalizowrny telegrriiczn^e.
Szczególnie wzruszające są r'ezoltrcje i pod-
pisy szkół połskich we Francji.

Tlaktat z Niemcami rntlsi bl,ć podpisa-
ny w Varszawio. Tego żądeją Pollcy: w
kraju. i zagranicą w _zgodnyn, nicprrzo-

wiającym- ;vątpiiwości aX<:ł c|zi€.

illllIlIlll

00 oBYWATELł M§esTA
l POW|ATu płŁA

Od dnia zt. do z8 marca t947 r, całl
Polska obchodzi,,TYDZIEŃ NIŁODZIE-
żY". W ramach obchodu urządzanly po-
chody, zbiórki ul^cz,]e, różne implez.i, i
uroczystoscl.

Obywatele! Poprzyjcie nas! PopEzyjcie
swą młodzież, która w potl2ę|ri.. ,,N'a
wszystkich frontach, przy zaptńonych' sta-
ła lontach!" Kiedy przez rrlice nrilsta
przeciągaó będzie liczn! pocltód
wyjdźcie na ul:ce!

dijcie grosz. Oddamy go biednej, wal-
czącej młoCtzieży hiszpańskiej, dlal które|
słowo VOLNOść" jest tyllio rlrel,ącnierrr.

Czytajcie naszą prasę nrłodzieżovrą!
Znajdziecię w niej wsąelkie tem:lty, które
są również c^ekawe i dla Vasl

Obywatele! W Tygodniu }iłc,dzieży
otwórzćie serca, zbliżcie, się do n,ls! 'J..
steśmy _Waszą dziatwą, z krwi i ducha
lwaszego jesteśmy!'-",i;i:Ji; 

?itr;
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ńatoria przemiela i,spala''fuszystko: i Na- | ctusza

że nib będzie tu różnić 
|1ieć, lrzeko"rń|i 89ri;;;;;.

śliwe;. jcrq. j.rt*o. Niescety! Znależli ,iil''e czYnnl'<
ludzle. dla lrió.r,"h .ło*., ói"".".. ; r,,i |więc ną|ę;Y'

v",:lć' - z4isz.czvli długi, szereg iwsi, wybili I w dg."lu.

lP I ŁA M ó §r

|służbę pomocy Milicji Obywat. służbę o:' Ruszył _uciemiężony lud! Ruszyły k"ę.lulbrońców miast i wsi, fabryt i zagród wiej-
tysięcy .lekceważonych, tanio ztywanych |skich - ochrony ludu pracującógo. TÓ-
robotników : chłopów do walki o najwyż-|raz żaczyna,po*-j.ć się noga prz€itępcom.
sze dotro o Polskę i,Lud. §Iptało do bo-1Wspólnie z'bratnią Milicjf óbywai.lską,
ju podziemie, mścicielskie, ni'ezawodne. lormowcy.,odpierĄ .r.p.dy, ścigają ban-

|dvt6y, śc-gają i ,,ępią bandy leśne. I na-,Była to armia'bohaterów - qścicieli.|p'i"*ł; 
"i"?i,;gi ił;':r;, by tym. którvm

i*i{l;ibi|l;,;';;:T;t",,T,ji]#|ir-"ff;l1[",inf rŁo;.1lT,TilI

Nrrz(

oRlĘo ZBRoINE RAnfIIĘ NARoD
_,llr, czas, kiedy biedny nasz.Naród,. zylcale.zastępy kobiet, dzeci i sthrców, j.k
wledzrony przez sa\acyl'ną, klikę, .'Ęł?"Jlgdyby Ęrłr-to obce wsie, inna niż polśk.
dianiną krwi, hańbą i upodleniem.tró$g-|!lóy_ du.^9ła w żylash; 'p"-;.a;;;;;b-
w3r c?r.1.p9]ityk! Becków, \rĘó,w. śmi-lTa Kaini, bratobo;.yr ro .i, i]o któiń
głYch,i Składkowskich. Z.dasłało. się, że ha-|lrzylgnęło 

"aj"hyłnie;ze słowo, ;^u:L",raz.runęło wszystkol wolność, kr{t-ki, nie-lna9z jęiyk, i uczucia: Źdrnjrn, pŚ irĘt.ro,e

Ł11'^."r,? !1|:_?:,:rr:,h.i.tlerow;ki i t.-l1dra,jcai.sł,owo, p,z".d kt"iy^;ra;y's; "iT.,r9'rą przem,lela.r,spala fuszystkol i Na-|dusza każdego, uczĆiwego Polaka.
ród r nasze miasta i wsie - marzenia i na- l w czasie więc najw_ększego 'nasilenia

:' '.- |terroru_band faszystowskich, Rząd nasz
,. I oto w tym czasie. gdy pod ciosami|Powołuje' pod Ęroń misy robotniczo-
Hitlera padał k.aj ,akr^ierrr rrłr" "iaii|clrłoPskie. _.Powstaje ORMO (Ochotnicza
na,garstla, a póżniei króci. wri..., lirr^"^| Rezerwa Milicji, ObywircIskiej), którei or-

-"o 'ludu ^ 
polskiego ,i"Ćrłł iył^"łń|Salizacp.postęptje bardzo szybko. 7'puy

wyzwanie, " Ułękir"lĘ blaskiem' miecza|tlligczneJ ga.rstki, w , paru miesiąćach
i pulpura wraZii krwi i łunami eksplozj:.| O}M9 

,Prze,xacza.sĘ §/ ?o tysięczną ar-
zaświeciła * orły U.il..ryirń"-, iiiń:'l:*:_lobrle. uzb'ojoną i .wycwiczoną.ryzmowr. |ORMO obejmuje ciężką, odpowiedziainą

na praca nad odbudową zniszczonego K
ju, 'za 

ciasno było w Pojsce. Przyjdłie cz

\ Ale walka pociąga za sobą ofiary. V:
lu Ormowców już pa{ło, być m,aże, ..

że zabraknie im tchu i przestrzeni.

wielu padnie jeszcze, , Ormowiec .

jest za dlemokratycztę prawo Naro,du
lać ostatnią kreq/.

W czasie, kiedy nie,iewno obchodzili
my .uroczyśćie pierwszą 'rocznicę O
myśl nasza biegn^ę db \flas, Polegii
dzy. Oszcz,ędziła lVas kula hitlerowski
zbira, wielu z Was, wyszlo cało ż
i więzień, stanęliście ocnoczo do
pracy nad utrwaleniem ładu i porządku
public.znego, z zapałem dobrej wi"ry bu-
dowal.ście nawą przyszłośó, 

'aż 
oto ku

bratobójcy polożyła kres \flaszemu m
demu życiu. Padliście jako żołnie,rze
mokracji i pozostał po Was żdl .i ból
łć8o Narodu, rodzin i kolegów.

Chylimy nisko czoła przed WJmi i ślu-
bu;emyl

,,,Z dlcha Vasżego jesteśmy _ duchem
§flaszym żyć i pracować b,ędzierny".

]ózef Szybiński
.Lecz gdy ucichły armaty, a. hitlerovski| r%

r#iń:TŁi,:j;Ł*;xtl,,:';*;l DOM SPOŁECZNY
i wytężgnęi pracy nad odbudową wsi i| ZAPRASZA, WSZYSTKICH W SWOJE pcipwołn .

miast, nad zaProwadzeniem Pokojówego| Ciężka ,i*1 i. brak opału. sparaliżowałyl v świetlicy znajdziesz -rr, .rrro",o.,
l*,lĘl?§l *i#:-*'u^Ij^y:::;l*'r": ł.i nii"..ii":"c*i,t"*"li".',|pi,-" i gry, możesz wypożyczyc ks^ążkc

i;ź:;:ź"::dK:i:,:?Z?,,;:ł,*|i';r,,;ą;';: :''**":"-o9wralową 
'""l.fiiĘi",';,r,#;,:;'it!:"\':?:!:,ł;łi*

wń się doi.go or't.t"i;;;'b"i;':";';r;;;_| .Młodzież szkolna b. ucierpiała 
" 

po*oĄ|i.atramerlt, list,,napi§ać. Poradzić Ś;ę ti.-
śliwe, icsne iutrg. 11;.,."r.tul'7n^lełl; "i|nie czynnych szkół. Nadchodzi-wiosni|1O.wn-|ta w Wie]u cię trapiących rzeczach
ludzte, ' ńi rlĆry"t, ;i;;;Ój;;;-i'Lfi l 

więc należy' czas stracony nadrobić. 
I llb .*ar. ci. brak. śmiałoścl - r;zucić kar-

n:":*'*,,1;łf*r*Yu,J:l,.ł,ry'-#ji;,fiHJ;ł,# 1iffiii;|"ffi}Łli "T,Tij;:,ytań, 
a za,kilka dni

':x\::Ę,j;nH*,ł"Ti;ill;,,J:Tją:|;l.;;:* :,ł:^:,ń::jł;rx*l ti:|,.Ł::,k;",,ę'T:?;:,,f"Ji:ji:Ti,i*
".zl!i 

r!9_? bankrutami politycznyrni q/ ro-|ratorium Olręgu Śzkolnego pJ^"ir6i.eolv,ylrładowej, odclytowej; przepełniotra
dzaju,Własowców, .Banderowców, potw9|- doceniając vi,pełni ."^Zrr";i-rrłrr l,ii|;;ri iTą ,"tp9:ftrą.i.nie -id*ó.h po-
yJĘ ryi:_i;;Ji ; ;"t";;"#;"J,|*ffi;;ai""Ł#;j:""r:T:f,#ł -i-le;"{ph 

świetlic, gdyż k^;;:;;,d d;
§folnoŚć_i Niepodległość, Narodowe S:łylświetlicach Domóg. 1'spł"91"y.r""-'Lr"rl:_:l",,.1i*.i (fe, tilr j:t ,".możemy-po-
7L-^:^ ^ i^- ----.|-- ,,:Zbrojne ipt., przyjmując,za zasadę:.ry-lrr* bud,ynek, .hkby "";płł.lrrr--:|wiedzieć 

o szkołacń lub innych uczel-
szumniejsza r.azwa - tym.. podlejszd-i|nie przed*awia istońej #..iol.i, gil nie|.|iach;, T^ją one odmienne.zajęcfa. św_e-
t"*"*,,,-b,."a". ól. ń'r"jł]i;il|;;;^;;ń';ó'i'*t?,-Ij'iffi-9ń: ""|,ri.,e ,można' porównać a" iirń,-* ńo,.;

;i:ri1_:y] lę;::i:m,:,:1,:1_11,*I urcikiem świ.,rił . ,^,^."^ veś,ią.^-|'.:Ź::..'5":i:"'T:i':,:]:S9:lr:l1Ę
iii;ii;,,Ęl,*".*;.?9"*.?j""iuj."fl#b*:,ffi;jłl.-ł:f;,_i#$$,§,b.?|;lry-n$ą,t,iti,:fi,::;n i,l,"#ni r^tr ^{ni^-. ^Lr^_'ł"i, ńloi"i.y, "ŃÓ]"i;i.;;;;ltJ;*r-|'_7va"iają 

sale D, S,, w którym spędzają|ży poziom ich pracy lub rozrywki.
ci, płoną *ri" ; obf'i.i.-6;;i; k..#'#:l*"li" chwile o!,1łieć. 

.- .,' |'' 
",^rnem 

z nieknr,"l, h.hl;^,toL _,ci, Płoną wsie i obficie leje się krew brat-l"*"- vrrYYllv vv L*'ęu' 
kolei przybęd*d"l , Cóżnam zpięknych b-bliotek, gdy brak- 

|,świetlicy'kiii, ,^ry'n^ "łŃł-rłrłiń;;ljestrczytelników; 
wszak książka żyje przcz

T,.mażnaby.ć, czy nie być zftolennikiem|.,.p.*nJ bęeii ;;ó;i;d;ź'-;;;;;; bi;lsameso czytelnika. 1

{iego, czy innego,ustrglu państwpwego,|miłei 
"r-osiuiri, wśród znaiom".i i"l.-l Cry.nie może nam się wydać dziwnym,tal{iego, czy innego,ustroju państwpwego,|miiej 
"r11Ńuir., *e.aa ,"";"-".r, i"r._l Cry.nie może nam się wydać dziwnym.

ale. jakim prawem ,*ą |ig. Polalłańi _ ci,|sów (nek) i przyjaciół - porĆzń^rłr^e,|żu li|li9teka ^w 
D. S. 

"i.. pl nav/et ::
którzy plamią się bratotójstwem? ]akim |iradzić coś i zaaŹłie ,ię. N!" *;il;l-u I 

czytelników. O czyrn to świadczy?

r":ł,T i.::rą.ońY i znaki narodowe, sko-iw_szczęśliwym połoźeniu, że dom i'.rr";.ri| §[_śqrietlicacn tworzą się przyjac_elskie
ro nŻrzędż|-ami ich mordu jest skrytobój-|priestrónnl i jrryjem"ir . ,*i"irt;;;.Jzespdy, zależnie od zaint'eresowania.
czY sztYkt) Jakim Prawem zwą się:był:l1.1"1,Uea"i" *"!L *'ł"z"; *t';^;Ą (W chwili obecnej są czynne z zesp,dy:

::'"lt}_:|':: o'ifl:i ojczvzn1 ie, dali|spokoić,wiele.tęskiót i być,,*ł"rr,|* tą-|r.j."ny i'^ury"rły Ćb'^ pod dyrekci.absolutnle nic, ,odwrotnle^zlmialt b"|rltem" gdzie człowiek czuje się jalr u'siebielprof. Trojano*rki.go L,), poza tym mo_
gą powstać inne zespoły: chóralny, Co
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Do mięsa świń i :nnych przedostaje
z przewodu pŃarm'ego, w który.m przy-
;nodzi rra świat.

Był,'czas już bvrdzo dawno'temu, lriedy
ten niebezpieczrty intruz był znany tylko
q,- Chinach;.' z' cżaseń wraz z transportim
świń chinskich rozpowszechnił się po ca-
lej kuli ziemskiej. Rozróżniamy dw:e foi
rny rozwojołve trychin: a) niedojrzałe for-
my - czyli y,łośnie mięśniowe ; b) . doj-
rzałe-i,łośnie. jelitovle. Aby powstała d;oj-

rzała f orma rozwojowa potrzeba aby nie-
Cojrzała forma trafiła do prz9wodu pokar
moweg.}, a .trafia prawie zawsze, sko,ro bę-
dz|e spoŻyta wraz z mięsem cży to przez
człowicka czy zwie,-zę, 

,

Po spożyciu mięsa, ząwi..alącógg q/19-

Jrie (niedojrzałe formy), te ostatnie pod
rpływemr kwasów żoł:ądka uwalniają s-ę

z .^!"lczki wapiennej, w której j"k w
p,.§ffe konserwbwej dobrze się czują, i w
:+-2B godzih przeista,czają się w formy
Ćoirzałe, wydają na Świat potomstwo_nie_
dojrziłe_.,formy, rozwojowe - które ze
ścian jeilit naczyniami .Iirwionośnemi wę-
drują do mięśni i tu osiadają rla stałe. \r
nięślriach wł,ośnie mogą żyć bardzo'długo
c człowieka ponad 3o lat u świni ponad rr"
\i jednym gramię mięsa może ich osiadaĆ
Go 4ooo szt., Ogólna zaś ilość 1rychin w
nięsie świni mbże dochodzić do 6o Qoo ooo
{,-ześćdziesięciu milj) 7' Łego. znakomita
r-iekszośĆ to pYzyszłe'samicy matki, z któ-
r.ch każda może wyddć na świat qr ciągu
9-6 tygodni swego życia w przewodzie
plkarmowym do.roooo młodych'. Staje
r:ę vyięc zr'&umiałenr, że spożycie mięsa
1 wfośnią qr ilościach większych decyduje
o ostrości zachorowania.

j
Taka więc potężna arnrią uśpionl lecz

c-Ą; czekaó musi nieiaz lal.;- całe by
sri z mięsein dostać się do przewodu po-

}::go czytania, plastyki, z4bawkarstwa; r9-
lr.: kobiecych, rozrywkowych itd. ^td,
| _\pelujemy do wszystkich rniłującp,gh
p.Jziwą rozrywkę, aby znależIi się d nh-

ń szarzyzny dnia 'codziennego;, wszak
ft;.ech to zdl'Ówie, a qi świetlicy znajdzie-

l= go dużo. r l
?loszę panriętaĆ, Że juŻ dawn6 zavwa-

i:::o, że ,,nie dlatego się nie bawimy,,że
ic starzejemy, ale dla tego się statzejefiy,
ie s:ę nie bawirny". Oczywiście, że mam,y

Ę rr myśli zabawę godziwą, a nie kar-

!:=na.
i T,- sobotę dnia'zz.. III. 47. o godzinie
1--:i Dom ,Społeczny czeka na swych
ft =:liczan.', : zpraszamy wszystkich sgrdecznie w

l;:i sobotę i środę na godz. ,7:rą.. ,.
lerzy Sęnderski

o,

OSTROŻNIE Z WĘDLINAMI
Dokonczr:nie

karnrowego, tam dojrzł i wydać potom_
stwo. Poszczególny mały r6§ąg2ek zv,i-
nięty w postaci kółka, lub cyfry 8, albo
jak swiński ogonek v/ otoczce wapielrrrej
czeka cierpliwie chwili swego wyzwolenia,
by k\edy$, jeśli się uda, zakosztować kót-
kiej radości życia iak jego rod,zice, gdy
przychodził na świąt w jelicie Śvrini do.
nowej, czy dzlkiej, szczlr^ czy myszy, psa
czy koia, niedźvłiedzia cqy szope, lisa, bcr-
suka, kuny, tchórva; niestety i najważniej-
sze, że i w jelició człowieka, bo Cla wlośni
to'nowe życie i gódy1 weselne a ,11a czło-
wieka to Śmierć albo, w najlopsz1,1lr lazie
to iięZk, i długotrwała choroba.'

. I. Kochanowski, Lek. wct.

MIoIŁĄ Po RIN§ZToKU
§/yrzuciłem 38o zł. w błoźo

Zięmie Połskie nie ,miały niędy zbyt
dużo monografij t. j. opisów naukowo
opracowanych.

Jedna powźna, piękrra i'trwała pozycia
wydawnictwo,,Cuda Polski" Wagnera'w
Poznaniu, nie mogła rzecz j^sna wyćzer-
paĆ Żaga,dn_ieńia, chociażby z rcgo powodu,
że to luirsusowe ]wydanie było ze względq
na cenę dostępne tylko dla wybranych. ,

Ma{o tedy yi}dzieliśmy] o ziemiach, mia-
stach i miejscowoŚci achl pr7ę7 nas admini-
strowanych,' jeszcze mniej o prastarych
polskich zięmiach, t<tóre zrtajdovrały się
pod zaborami.

. Z pełnym uznaniem więc powitać należ!,
inicjaty§/ę Instytutu Zachodniego, lrttiry
ten palący brak postanowił usunąć wyda-
ą§ .cały szereB monografij 'Z:ern Odzy-

nych.

Będąc ostatnio w; Poznaniu zauważylem
w §;itrynic. nslQgarni książkę o Zier,ri
Lubuskiej*). Pokażny, pięknie wydiariy
tom.

t.,'" *,or,".u dzie zbyttwygóroqrafi1, L,6
nie łatwo 'dziś człowie§owi pracy wy<!ać

38c zl. ale w -stośunku do sumy wiadomo:
ści jaką m.ożna ą tak-ej książeczki uz;vskać

- zawsze się opłaci.

Kupiłem tedy tą książkę. , , l

RzĆcl jasna,lże lekturę 1rei zapocząlent
od śro,&a, od rbzdziału opiiującego Piłę.

Po. dokładnym przestudio,waniu poda-
nych o naszym terenie wiadomośpi pOsta-
nbwiłem zrezygnować z d,aJszego czytania,,

Nićrożr'ie ta książe czLa powędruje zl sly-
bę biblioteki gdzie Jrmieszczona w dziłle
,,Le§endy i baśnie" może kiedyś, gdV bę-
dę miał czds to czytŃ,, zaamońyzuje mi
się.

\fliadomości bowiem o Pile są nieścisłe
i' zalłibrają zbyt wielo opuszczeń.

Nie chcę kolejno prostować ich wszy-
sticir na tym miejscu \

Powiem tylko, że w opisie gospodar-
czym Piły opuszczono taki ,,drobiaz8" jak
Varsztaty Kolejowe _Główne I klasy, za-
kłady zatrudniające już w czasie p;sania
tej książki o;koło rooo ludzi, ,a mający,mi
normQ zatrudnienia około .5oco.

Warsztaty,te słynne są w. calej Polsce.
Posiadają wyposażenie techniczne, którego
zazdroszczą im bliŹniącze instytucje, sta-
nowią ogromny aktyw naszego kolej-
niptwa i sama i_eh załoga przy pełnym
uruchor4ieniu ,będzie stanow_ła w mieście
niebag'atelną ry#et * skali ogólnopolskiej1
liczbę zo ooo osób (wraz z rodzinami).

, Tego ,,drobiazgu" ,nie zalważyli ,autoi,rzy
książki. Zapomnieli również o drugim
z kolei wielkim objekcie przeńrysłowym
mianowjcie Państwowych Zakładach Prze-
mysłu Ziemniac,zanego, gdzie. blisko 3oo
osób pracuje jl:ż w tej chwjli, a jeszcza da-
leko do pełnego uruchomienia.

!a..ri.rt t ego znaleziono',,liczne ogrody
owocowe a w części wschodniej wiirnice".
,A -y wiemy, że tie można ,n*zywać

ogródków przydomo,wych w ten, sposób,
że nie można kultui winnych 'irzy ścia-
nach domów nazywać W\ ten sposób. In-
nych zaŚ w Pile nie ma!

Dlatego ksĘżka pójd zie między ,,legen-
dyibaśnie'i \ \

powiesz mi czytelnikut, że może to tyl-
ko Piłę tak niechlujnie ,,obrobiono" że
reszta wiadomości jest ścisła, dokładnie
sprawdżona i naukowo opracowana. Może
tirk jest. I.iió wiem tego i nie [nam
m.ożności tego sprawdzić.

bl"t.go nie będę czytął, że mole zaufa-
nie do autorów zostało poderwane ; musi
ktoś 

tkompetentny .przejrzeć calą tę pracę
i wydać do niej komentarz oparty na
rzeczywistości.

Wtedy być rnoże, żo książka ta będzie
,,poż!eja" w naszym dorobku oświato-
wym.

'F przeciwnym ,-zzie nadaje się tylko
na ,,lekturę fl&s€ilną". Gdy trzeba coŚ po-
1zytać ąby usnać,

Bo należy nic zapominać, że nie iest'to
reportaż czy nawet studium - publicy-
styczrLe _ jest to .pr aca. Źró dłowa,
podręcznik własn_e dla działaczy, publi-
cys,tów i ludzi, któtzy będą 'może przed
powzięciem ważnych decyzyj sztkali w
niej,kompetentnych informacji. e

Z tych względów wydawnictwo to na-
neleży zakwalifikować nawet jako śzko-
dliwe.

I to tym bardziej, że jako yłydawca figuru-
je'ak poważna firma jak Insqtut Za-
chodn;, że dzieło,wydano z zisiłku Mini-
stórstwa Ziem Odzyskanycil, że patrono-
wał wydawnictwu Vojewódzki Urząd In-
formacji i Propagandy w Pozna,niu.

Autorz)ł *prowadzili, zapĘwne nieświa-
domie, wydawców w bląd.

Mamy ladzieję, że niniejsza notatka
spowoduje Instytut Zachodni do:,
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VI.
plall' wiosentrej Akcji siewnej i jego

tealizacjł

Os:iijrricy l olni naszego powiatu, zanie-
polrojeni tyll-r, źe dotychczas rric nie wia-
clor-rro o_ 11.yd:rwaniu naśion zbóż jarych na
-łviosctltl1 lLc;ę sięwną, brzyjeżdżają do
Piły i choclząc od urzędu do utzędu, d,opy-
tł,rje się czi i kiedy będą wydawane na-
si otra.

l:rl.. ,1 tc;:c wynika, chlopi nasion tych
iri,: posiłciaj1 i cierpl^wie czekal| całą :imę,
1ec,g 1.olriew:lż wiosna zą pasem, cierpii-
irość icil sl,c,i,-,zyła się, bo najsłyższy itlż
c,zas zlapatrzyĆ się w nasiona.

N2 zaniepokojenie Jnłopó*, wpływa
nabyte doświadczenie w ub. akcj-, siewne,j,

którą tlzeba stwierdzió, z tych,czy innych
powoclórv, nie zdała egzamintt, Wydano
,ziarna siev,tre póżno, często'niewłaŚciwe
ltrb zei-sttte o słabej sile kiełkowania, Więc
zaniepokojerri1, chłopów dziwić się nie
t-t-l.cżnl, bo chcąc uzyskać dobry plon,
irzeb;r wszystko zrobiĆ w- porę.

Jaii r"ir<io,llo, chcąc należycie wykonać
p]arr .rkcji siewnej Łrzeba przede wszystkinl
skool,cl;,rrowa{ wysiłki wszystkich czynni,
liów oc11;l,ywljących rol,ę w akcji siewnej
rv kic1,1-ttlli,_l rratychmiastowego dostalcza-

MIOTŁĄ PP RYNSZTOKU
(Ciąg d^alszy ze str. 3)

, i ) zri el,yiikowan-a podanych wiadorrro-
ści, c.l1eglości cyfr i dat.

z) vyclillir i dołączelria do wyda-
§/llicty",ll odnośnego konrentarza próstują-
crgo 'nlęcly i opuszczenia, jeśli jest ich nie-
n,iclc (cc.prawd:r w rozdziale o Pile aż się
ot] nich roi). \

;) Je(li się okaże że blędów tyc7h jest
dLlżo - ,i,yco|lnie całego wydawnictwa i
f{dżlnic ponownie, wymieniając bezptat-
nie rjuż §prżedane egzemplarze,

ft92unlietr,},f, że lrażdy pracujący czło-
q.,ek n-..irsi popełllilć §lu4r. żeby jednak
jeden bł,id nic ciągnął za sobą ich łańcu-
ch.i, ilx]g2., urrrieć'go n,aprawić. A plzede-
n,szystliirtr, nalcży mieć odwagę cywilną,
łbr.,trz:r,tt: b]ad.

Oclq,.1,r, t,rk.r jest cechą charakrery-
stvcz-lra lLldz? i iLstytucji poważnych.

Taiir instttucią jest wydawca książki z
t łęclnyr-ni -nfor nracjami p, Ą. ,,Ziemia
Ltil^,uskr." T. K.

':') Rc;:rrllrił l(rygowski i Stanlsława Za,j-
.llowslt,l, .Z;ensia, Lubuska opis geo!]ra-
iiczny i gcspotlarćzy - Wyd. Inst. la-
;i96]rriclo, Pczn:rń 1946 r. ń:]ł .

ffi,ffi RAWY cH toPsKIE
n,a ziarna siewnego i rozdzielenia go mię-
dzy chłopów. Okazało się bowiem, że
późne zasiewy na naszej glebie, nie dadzą
pożądanyc\ rezultatów. Czas więc już
'zakończyó konferencje a zacząć działaś.
Czas już lajwyższy zacząć wydawanie
,ziarpa chłopom, jeżeli za|eży nam na d'o,

brych zbiorach. Te zbiory, to nasza, przy-
szłość, to czynni[ najważniejszy-,sł za1o-
spodaroffania Z-em Odzyskanych i wszel-
kio poczynania, w reuultacie szkodzące
tym dążenio:m, poyrinne byó bezwzględnie
tępio.re, trakto.wane jako sabotaż akcji
siewnej, akcji, która czy to przez chłopa
czy też czynniki zaopatrujące go ł po-
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trzebne do niej ',zecży; musi być w|kona-
na z całą precyzją,

Dośw.adczenia lat ubiegtych _ dużo nas
nauczyły. \fliemy, że mało mamy siły po-
ciągowei koni. Vobec tego, konie te w
czasie orki nie mogą być używane do wy-
jazdów .po nas_ona, muszą być dostar-
czofle teraz, dopóki jeszcze nie moŻna
wyjechać w pole, z pługiem7 Lada dzień
trzeba §ędzie zacząó już oraĆ, a nasioń nje
ma. Jeżeli natyctlmiast nie .wyda się chło-
pu ziarno siewne, ileż to ha ziemi jedyltie
dlatego nie będzie obrobionych?

Winnym zostan.e j.k zawsze chłcp,
choó jak widzimy winę g/.1ym wypłdku
oonoszą czynniki, którym chyba dośó bylo
zimowych miesięcy na uzgodnienie tai<

mało skomplikowanej akcji wydawania
nasion,

Widz]rtly więc, że zaniepokojenie chło-
pów jest słuszlre, bo widzą, że abecna akctz
iiewna idzie po utartych już drogach,
akcji poprzednich. I dziś pyta się chłop
nio jeden, dlaczego to plony złwsze\opre-
cowane są dobrze a jeżeli przystąp; się do
ich realizacji, Źaraz od pierwszego. kroku
wychodzą ż Lltartej w planie drogi i kro-
czą manowcami. Czy to jest zgodne z
duchem zago3p,odarowania Ziem Odzyska-
nych? I kto tu ponosi winę? Przecież
chodzi o rzecz najważniejszą, o chleb d'lr,

całego Narodu i w głowie chłopa nie możo
zmieścić się że lu,d,zie, którzy hamują za-
gospodarowanie Ziem Odzyskanych, jak-e-

kolwiek,
pociągani

by t,yły przyczyny tego, nie są

do odpowiedzialności.

Jesteśmy w posiadanirr wiadomości, kto
i w jaki iposób, będzie w tyfir roku ko,
t,zystał z pomocy w akcji śievnej wio§pn]

nej i tynri wiadomościami chcę podzielić
się z zainteresowx,nymi.

Nasiorla i w tym roku będą wydawane
na skrypty dłużne, jedne średnio-
!e,r,nrino,we,' drugie krótkoter-
m i n o w e. N'as_olra na skrypty dłużne
śr,ednioterminowe, ,płatne I listopadb r948

roku a więc po dwukrotnych zbiorac}u
w_..dalvane łiędą rolnikom najsłabszym go-

spoclarczo, tym przede wszystkim, którzl
obecnie csiedlają się na Ziemiłch Odzy,
skańych i nie nrają ziarna do s_ewu, którzy
dotychczas nie otrzymali pomocy z akcy
siewnej a c, wlasnych siłach nie, są w §tanir

:j:';fir';l, ri' 2i,ł*ł'Óvrn 
mlszl qP,

Z kredt,tów obu rodzajiw, a w_ęc

średnioterminowych i kr'ótko terminowycL
korzysŁać będą ci, ktirzy cHoć już korzy-
stali z pomocy poprzednich akcji siewnycb_
lecz ponieśli straty w skutek plagi myszy od
ro do 3o proc., są słabo zagospodarowa-
ni, oraz repatr^anci, którzy przybyli je-

sienią 1946 r. Pozostali rolnicy, mogą ko,
rzystać jedynie z krótkoterminowej po.
mocy w naturze, zwrotnej r listopada
|947 r., jeżeli komisja siewna stwierdzi.
że gospodarstwa ich -pomocy tej potrze-
bują.

Powiatowa kom-sja siewna,
przydzielaó ziarno poszczegóInym
konr, na podstawie opinii gminnej
siewnej.

będlzie
rolni-

komis!

]ak z powyższego wyrŃka, wszystko zo-
stało pomyślane w taki sposób. aby p!ts
cy udz.eliĆ tym wszystkim . osadnikom.
którzy pomocy tej napr2.q/dę potrzebują
e zwro|t długu uzależniorry jest od możli-
wości gospodarczych danego chłopa,

Osadnik, kt6ry zdążył już zagospodaro-
wać objętą osadę, zwróci dług w tym rokr-
natomiast ten,, który jest słabo zagospoda-

{gwany, odda dług dopiero w roku nł
stępnym, tak aby z udzielonej pomocy.
zebrJ dwukrotnie_

Plan bardzo- dobry, Układający 8o, pe
wodowali się troską o byt osadnika na Zi+
miach Odzyskanych, troską o jaknajszyb
sze l skuteczne zagospodarov/anie tyct
Ziem, tecz powiedzmy sobie z góry, że
plan teń będzie wykonany dobrze dopiero
wtedy jak zostaną na czas,d]ostarczone nr-
siona. Inaczej cały p|an weźmie w łeb, a
winę za to nie nrożua zwalać na .chłope
Trzeba poszukać winnyc,h tam gdzie ori
się znajdują naprawdę.

Z. KownacLi
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PODATKI GRUNTOWE
Podatki, są podstawą bytu Państwa i

każdy obywatel powinien płacić je beżwa-
runkowo. \fl czasach rr9l6ą|ny6|1, nie
może być dyskusji na. ten,temat, lecz po
ostatniej wojnie, nie rylko Państwo jest w
ciężkiej syuacji finansowej, podatnik rów-
nież, tembardziej osadlnik 'rolny na Zie-
miach , Odzyskanych, .który t,a przybył,
który teraz ptzeżywa c;ężki okres ztgo-
spodarowania się.

Związek Samopomocy Chłopskiej wie-
dząc o ciężkiej sytua§i osadnika na Zie,
miach Odzyskanych rozpoczął starania u
Ministra Ziem Odzyskanych odnośnie
,ulg podatkowych dla repatliantów, osadni-
ków rolnych. Vidocznie Ministerstwo
'podzieliło zapatrywania Zw, S. Chłopskiej,
bo wydało kilka okólników w toj ma-
terii.

Jak wynika z ohólnika Nr 37 z dnia rr.
IY. ry45 r. Mi,n_sterstwo Ziem Odzyska-
nych, poleciło Okręgowym Pełnomocn-

,.',.m Rządu R. P. podjęcie akcji odnośnie
t§sovania ulg podatkowych w podatkach
samorządowych, jak też , umorzania zale-
głości podatkowych, repatriantona i osad-

nikom, w pierwszym okresie zagospoda-
rowania się na roli.

W okólniku Nr 64 wydanym dnia 14.

YI. t946 r. a_skierowanym do wszystkich
wojewodów na Ziemiach Odzyskanych,
poszło Ministerstwo jeszcze dalej i yrzy-
znało osadnikom rolnym nast, ulgi podat-
kowe: rj Dla osajników rolnych, którzy
objęli gospodars,twa rolno prz_ed r-IV
rokrr podatkowego, obniżono podatek
gruntowy o 8o proc. od właŚc_wego wy,
miaru. Wymiar powyższego podatku, po-
winien być obliczony na podstewie dekre,
ców o podatkach i finansach komunalnych

z) Osadnicy, kt&zy objęli gospo,d,arstwa

rolne po r. IV. roku podatkonłrego, są c,ał-

kowicie zwolnienl od płacenia podatku
gruntowego w danym roku podatkowym,

Ministerstwo Zień Odzys[ąnych, wy-
dając takie zarządznie, zdawało sobie spra-

wę z jakiemi to trudnościami musi wal-

czvć osadnik rolny na Z'-emiach Odzyska-
,ry.j-, * pierwszym okresie zagospo8i.o-
wania się na roli i zdawałoby się że sprawa
Ła został-a taz rla zawsze przesądzona, Tak
jednak nie j'est. Minro wyraźnych 1 jasnych

zat,zą-dzeń, każą chłopu płacić podatki na

podstawie innych zazrądzoL, bez zastoso-
wan,a ulo wyżej .omówionych.

zawartycbi w Dzienniku Usm#,Nr 19 z
dnia z4 ma-ia 194'5 t..

Przekonaliśmy siĘ niejedinokrotnie, że
zarządzenia wydawano ptzez vladze pań-

stwowe, zmierzające w duchu swym do

§flidocznie władze samorządowe nie zga-

ćlzają sig z Ministćrstw. Zi3m Odzyskanych
bioii p"d uwagę jedynie'swój ciężki stan

finansowy' nie licząc się ze starrem finan-
sov/ym podatn_ka. Podatnik ten, jeżeli

będzie bez pardo,nu obarczorry ciężarami
wyższymi nad swoje siły, n io dojdzie rrig-

dy do -równowagi gospodarcze1, a oto pr2ę-

cież chodziło Ministerstwu.
Jasne jak słońco, że władze Samorządo-

we, t. j. Gminy i Magistraty śc-ągając. po-
datki gruntowe bez 8tgsowania llg za"rzą-

dzolych przez kompetentne chyba Mi-
nisterstwo, nie dbają o tozw|j gospodar-

czy chłopa osadnika Lecz bezsrzględnie dą-

ża ł]o zatl'zymania nadmiernie rozbudo-
*rrry.h swych urzędów, nie przebierając
zatem w środkach, byleby te prowadziły
do zdobyc_a pieniędzy, choćby te ściągatre

były z krzywóą obywateli.

wytworzenia jaknajzdrowszej syttlxcji w
zagospodarowywaniu, Ziem Odaysk,lnych,
zmierzajice do ulżenia tej czy innej rvar-

stwie ludności, są prze7 sobie panków z
tego czy innego urzędu naginane dla ce-

lów tychże.
Fankowie ci w swym mniemanru są

,,piollielami" odbudowy, w rzeczywistości
zrŚ ,,pociągnięcia" tycir panów ." rezulta.-
ty tyih pociągnięć hamują jedynie rozwój
Ziem Odzyskanych.

Chciałbym koniecznie nie powracać już

do tej sprawy i nie powrócę do niej jeżeli

nin,ejszy artykuł trafi do przekorrania

,,miarodajnych czynników",,w ptzeciw-
nym razi,e po hurtowY-m zaplznaniu się

obecnie, przystąpinry do detalicznego roż-

trząsinia tej sprawy, * n-r,ł:y;wnacki

KOMUNIKAT
w zwjązku z koniecznością onrówienia

aktualnych zagadnień przemysłu pilskiego

w czwxrtek dŁUr--L7* b_ m. odbędzie się w

sali św-etlicfl ZwiązĘu Zawodowego Dru-
karzy, Piramowicza zz (DruĘarnia] Pań-l

strvou'a) konferencja dyrektorów i kiero_

wlrikćr,l wszystkich zakładów przemysic-
wych, państwowych i samorząciomych i

Jrryvratnych w Pile z następującym po-

rządkienr obrad:
r) C)rrrórł,ienie obecnej sytuacji przerfl?-

słu pilskiego (ref. T. Kowalewski, Jlt-

re liczbov,e wszyscy ,rb, oł-. dy''.-
!, iorzI),

,) R;;*'ój' przemysłu w Pile w rilnlxcn
mach planu 3-letniego,
3) 

IVolne wnioski.
Początek o godz. Io rano. Proszę o

punktualne i niezawodne yrzybycie.
T. Kowalewski

przedstawiciel przemysłu pow. Rady
Narodowej.

REcENzlA l

UzERwoNE nożEl
AUToRowI

Teitr Nowy w Poznaniu wystąpił z
prapremierą sztuki Vojciecirł Bąkr p. 't.

,Sługa don Kichota" _ tra5iikorncd:,a w ,
aktach.

Teatr, w kórym autor jest kierowni-
kiem literackim, włoży} wicle pracy ahy
dać sztuce jaknajlepszą obsadę i oprawę.

'Vidowsko iest interesujące, Coskonale
wyreży§erowane, ciekawie podane publicz-
ności.

I nie jest sztuką teatralną w normalnym
zrozumieniu tego słowa.

Napisany w czasie okupacji utwór jest

spojrzeniem czlow ieka w oczy bestii
tiyumfującej i upojopej swobodą czynlenia
wszystkiego złego dd lu,dobójstwa włącznie.

Jest spojrzeniem don Kichota, który
wi,etzy niezłomnie, że zło musi być uka-
rane, że gdy wszystkie ziemskie, fizyczne
moce zawioĄ, pozostanię jeszcze Bóg,

który przez swe ziemskie sługi-kapłanów,

lotrafi zniszczyć potv/ory ludzkie i dać

zwycięstwo sprawiedliwości.
Kapitalną jest scena gdy maltretowany,

bity, sz,czń,y psami przez tyrana don Lu-
dwika, tłum wieśniaków zwraca się do
ploboszcza z prośbą o ratunek,

Dla tej jednej scbny warto lść na sztukę,
która nie daje okazji ani do śmiechu ani
do posłuchania dowcipnych dialogów.

Na sztukę napisaną 5eldeczną, czerwoną
krwią autora..

Gdy ploboszcz, przyzwoity, człowiek,
bezradnie rozkła,d]ał Ęęce, a następnie jako
jedyną radę znalazł dla ludu konieczność
pokuty za grzechy polegającej na c;erpli-
i,rr- 

'rrrorr.niu' 
nieznośne8o stanu, gdy

natchniorr},. nagle duchem sweg) patlil

Sancho Pansa cisnął mu wreszcie q/ tv,arz
ciężkie słołvo ,,Judaszu!", z nieod|altą
sila nasunął mi się obrazek z czasów oku-
pacyjnych w \(arsza,wie:

. . .Poa głośnikiem radiowym tłunr słu-

cha komurtikatu wojennego i wiadomości
podawanycir przez,,palów świata".- 

Gdy speaker opowiada jak Ojc:ec świę-
ty błogosławi niemieckie i włoskie samo-

loty bojowe przed alicją, jakiś robociarz
nii zważając na możliwe konsekwencje, ria

cały głos okropnie zwymyślał Głowę Ko-
ścioła.

Nic mu się zreszŁą nie stało. JeśIl byli
nawet konfidenci w tłumie to udali, że nie
słyszą. {

A ten sanr głos, ten sam ton! usłyszałem
teraz w oskarżeniu Sancho Pansy.

W sztuce zreśztąpo dwukrotnynr zbiciu
interweniującego na rzecz ludu Sancho
Pansy nastęPuje wreszcie intery;en6ją p16-

boszcza, któr,y po prze7 kardynała, a ten
przez króIowę sprawia,' że tyran zosŁaje
przykładn-e ukarany, lud wyzwolony kro-
czy szybko do dobrobytu pod prze$/o-

dnictwenr Sancha owianego duchem don
Kichota.

Za tralną, życiową, podnorrąrą, ducha

tendelicję sztuki, 21 jej piękne artystyczne
ujęcie i'wypo,wiedzenie, niechże nanr wol-
no będzió chociaż symboliczliie złożyć a:u-

torowi w-ązankę róż tak czerwonych jak

p.zelewana bezkdrnie. krew gnębionych
ludzi,

,T. K.



JEr; ó

___Ęri" tz, III. 47 r. odbyło się roczne
Walne Zebtaniea chóru ,,Halka'' w lokalu
Hotelu Polskiego w Pile. Zębranie za-
szczycili swą obecności ks. pro . Vróbel,
prezes ZZK ob. Jasiński, kierownik Refe-
ratu Kultury i Sztuki ob.{Senderski, przed-
stawiciel chóru kolejowego -,,Echo'' ob.
Z-emiański, oraz inni goście. Zebranie'za-
gaił drui prezes Valdyn witając obecnych
gości i czlonków. \

Do prezydium Walnego Zebrania we-
szli: prezes ZZK ob. Jasiński jako prze-
wodniczący, przedstawiciel kolejowego
chóru ,,Echo" ob. ob. Ziemiański, ob. Le-

adnie" i,pfzystąpiono do wyboru nowe-lmie przyn-'gsło porażkę.

ulAl"NE aEBRAN|E cHóRu ,,HALKA''
Szczepana M{oczka wielkiego bojownika
polskości na tereni,o Piły i wielki,ego dz:a_
łacza śpiewaczego zamianowano na pó-
nownego pr€zesa koła. Następnie w krót-
kich słowach profesor Markowicz wyraził
swoje spostrzeżen7a nad lozwojem koła,
życząc u,, dalszj,m ciągu tak pomyślnego
rozwoju. łV ostatnim słowie ks proboszcz
życzy .chórowi pomyślnego roz*oju ku
chwale Boga i Ojczyzny, poczyn, druh pre-
zes dziękując wszystkinr o,becnym za rr-
dział w zćbraniu koiczy zebrynie hasłem
śpiewaczym,,Cze,ść Pieśni".

nach
Qzle

Pod,

UWAGA lNur§tlDzl!
Są wolne nriejsca w Państwow ych Za-

kładach nauki fachowej.
korzystajcie z możliwości naulri.
BliższycĘ szczegółów udziela Powiatowe

Koło Związku Inwal. Voj. R.P. w Pi!e.

oDez.YT
Dnta z9 narca 1'. b. o godzinie I4-ej w

lokalu Sądtr Gro,dzkiego w Pile w ra-
Konrisji Popu|aryzacji Prawa odbę-

się odczyt 'Antoniego 
Janowskiego

tytułem:i,,Nowe pra,wo spadkowo".

ież w pracy społeczrrej.

.]aJą gwar,allcJę,
ie ztealizowaną.

i:fi;i§ J;;ftll";;;.ff,j,.lJJ#ili l 
SKŁADN|CA S P 0Ł E M w TRzfilANcE I

wozdanie ze swej 
11."'"'i"uo' ,3p,*,"-l:ł:lĘry1"a ;p.9t;'i; Ji#§li:l;:i...,'i,,;,ii":l:1".;:il;n;"i"J;iL.;gólni członkowiezarzącgólni członkowiezłrządu, 1, l::'o"""ę 

DPolem, r-tacowT1 ta wYposażo-|torr,;ly 1licrwszej potrzeby a kltĘulł:jl
b*h p,ezes * k,óińi; ,"łx:.x..:,^:1_ 

lti,:;jnxl#i#}l; ,ffr,?Tl:::::x;:i;;',;f;l*** J;*::;sta:wił z.ała}.enie .', rozv
il::ji"i1'%:li1; l3ix.il.i|;*1u.,fi:_ |,1il1,**_r,.ąi1ffij'fi;l1^:,'.T'j:"ił,|']i",,:'!i, 

" ;i!]:]i:i: #9ŁT"J łill,:§wvLUa"Ia .runnY '""?i:§łłtił_ 
T;i- i^:1;'7,1Ł"#';.n .,,* u,.o, ,'^,',*^l"r*;:;lr*,T; T,,ij:|,Uńi#Ywakowskiej wynik}o, :

rzłankAn, \tr/ .^L,,'"*

i:6: łłoli!!i;,ił'u'*:'"ł:Ji ;^:ł7xft'ilfi:Ęj;x,,;Ę ji*.r;';;ii,'if liJi..i!:1l|.ł:ru*",firTji,ilu;,};l:Ślubów, oPtócz tego występo§/ano-w ,6ż-|i.;;;il;';'K; ńir'ź"y"i|;'; ;ffii;Ibrwa u,ice mistrza w indywiclualnych mi-
lY:h. narodowo-sPołecznych imprezach. Iu..r.h"rrli, się FlurtowniJ i.' ,io.'ili'i'i],l*-.lryach . .Poznańskiego oitręgowego

'**:f;r,:Ti:i:*:,:,*::,li?xoj-|il. Ś:'i;;"";'" #.;;;";;o; ,::^:;:t;,i;|Z*. Bokserskiego

członków. W roku' sprawozdawczim od-l*j:':::_,ł:.'']''_,^'ll-_ii"'u KreoY zm'analnleustiue
bvło "i" ou lek.ii _,_,ct^_iA_^ .1 _^___ _.;.ierownictwa placówki przyrrosi Jej nowąl -,.r^ *^_

sY Saldbna rbkŃ#y-;ń,;ły|i6g:łHTJT#,:{:ffi.# },"i"ł-jT"ll":rŁi*tj:**,l*:tf":*,T?ii]_Następnie zdaje spraT
chóru druh cre.*rrkiiii_;",;',:'§;;|wiatu równibż Czarnkowski. lce, które;'kierownikiem jest p. Jan Kuli-
wvtrwrłei i nslnnr]pi nrła,, ,ł_l_t., t.ir_^,| ',W tYm rocznyrp oknesie działalnościIna'i.piękne Jej reztltaty dają'g*a."ncję,-:#:uP";,T:il"]_Ti":;^,1,':5], aT._"i |-l-. ,:ł)r"ł"łJii;.;;::';..:i;li$:i: |* 

'i5;,r;;ói;i jńi'r,*i.,

:!::,^,:":,Ił ":,^-""7:15"T':,:, :r]: ri- l;*" :śiffi;:;r #:;,i il',T:u::i' ff';:-|'" .SZer,Zając swój repertuar' l udoskonalają"l""]" 
J^lilurlilY.wzrosl Oo szescru lrl],|io-| / ,Ąumiiller

wykonanie tak pieśni kościelnych, iak I

il';',L;-r';n-,.ffi§;;i,*j;'x|r. spolrt,u, ln::,"_:]:: ;:y:;:^: s:*::r,łFl PldLL YL*vY' w ualsze' K.,- l '' 
l.'ia", mający nadwagę i silniejszy fizycznielejności zd,aje sprawozdanie dr_uh Łvsiak l__

tTt[*#i;r1*1x::"J-1ill:i]ii{ |r,r,s 
,,LJnia" 

';?ć*,;onK,' ,,poloni""lfiĘ H{ff"ii:,l":i"J,i:ł::*:r,,iiT:
;"-;;J; ;;;;;;;;* i.u.il",ił"i,1,; | . . l]..:::,,;,. 

.*::"".:Tf:...i:,.::Ł 
:1łT-:ł

zdał sprawozdanie pr,zew.od,niczący."kol|sĘ wiele Przyczyn, 
Y:'_rr'::: _l.a.a,,|i,z"r::rł;i;:ł"*::T:;:f; ;i}i.; ii:

;:i""';1:-"f:;l"TŁł:fi|rjlilT1";|i,J;rr*Łi""i-"?J;T ,fi1##i:i,1l#1t przez tzy .;"di, poluje n2, k-6,
,i k."^*,ei ; _.^"i ^ ,;J_i^l_^ł_ ^L^^t__+^ l-"ł, prv.hicz.,i. nł.kJ;.;;;;;;;;.i-,-,jlecz Kałużny dzielny stawiał mu opór;i t)roń; i prosi 

"'.iariel."i.:"ńirt"' llała psychicznic niektóryó zawoclnika*liY KaluznY dzlelnl stawrał mu l

lum ustępui u,,^, z^;':;;:;i:'ii";."Tfr_'|niły. 
' ' 1/tł1 -.vYvgr''^"- 

l p":Ł,:*,:i?: :llltll: ,i,i_py:kty,
,owie jełlnojłoś,,i. ,d;Łji"ll" ffi:rfii;l )",:unl'" ,,ę|.i,^ringowy, patrzyI ,,,",|,o,:i"j.T|}ł i:ffii;:Y,i;lJJ,r5X:ńśpiewano ń"cr p.t.,1;p';";;;jill;Ip"l.. r" faule bokseró*'i" 

P^LLLY, PrLęLIski ,,Polonia". Po ładn,e technicznie prze-

"J_łe., i ńr,żt,.r^ńi^_^ ..t^ ____L^,_ ^ l *i^ ^r_,,_1^.1^ _^_^:l_^ 
Iczewa, co w su-|pl'owadzondj walce, klasycznynl ciosei1 rralosem na

;o zarządu. Na wniosek Komisji MatkiI Prlechodząc do oceny zawodników, ,r"|iu,rari".

3?:::^j:::'|[.:ju::,.r.Łi,:1: l:T.liól,ą.uyasę.,::ł:qif ,.*ołnit ,ro:l 
"\r;;; 

półśred,nia Lan<Jowski ,,IJrlia.,,y_chczasowego 
. prezesa druha Edwardallonii".q/ w.drJ.ięzki{ ńrzepió.k^, xiary|Tykwiński. J. Mający o*;";;; ,i'ol'r',ir:Y{aldYna, na sekietarkę 

.. 
d",rh.rę. A_lj.ł* l wy§rał p.r."-k-ó;]'lj""artó , pog.o-.ą| i)i,"riąt walk Landowski nie nie ookr:lrł_rlowakowską, n" ,k".b'nikł'"'i,jn"T;;: 

I 
i""illil:',T-ffi - i,',:"fil tii,-.:"I.,1 | 

1,1;i'#,#'i Hi'ł'ł;x-iĘir"5:tliecha Opackiego, oĘaz_ dalszych 9,człon- ]rzało bokse.ó* * wadpe iięzti"5 ; ;;-l;;;;,r, młodvm orzez II rrrnrlw nrnv,,r,-l"iłlów. . Do *o--1,1i .;łią 
1 "Ł,i'i?--| ;'J:J§:;':. 

**.T,*,:.q;i,:H,".1 

i, 
j,:. 

l l',"H"r;?:'Z,:r:""ł: ;Ą:;:: ,*ł
iii::,Iłr::::}l ::i:1': '_|:!,:::_*s!i Izi-aw;r ,ułłaża,i4,,ż, 

P,,Ćpiłń;;1ł+;|;l;,i*" Landowskiem u krzywdzi zawodni-V.dowóduznaniazapracę.poświęconąna]5ką:h.1sztamf.d'ńą-.ię;tńgo,Ń;;;lffiil.
lolu ŚPiewaczY,m na .::_::: Piły 

ow."r"-|fttrt", 
jawiro'nie ,rirł.. zr*oa'"]L; i;;;|""ń.*, średnia Stanik ,,IJnia,,, Bedn,rrek

^^L _;^*i^_,l,"^L f^__ach niemieckich TowarzYstwo . Śpiewa-lwa walczyli nie czysto; hołdując,ii" łor",|,,polorri"". Walka bez historii. . Bednarekze ,,Halka" podniosło,9" *:1""r.O,:r]:" |*ł" no,riog,r,r.,iast.i,"1..l"l*..rki.ry;.;_|')^J^ł bardzo dobrze,lecz z powodów so_A_, l"^,.^.-^---.^L | 1*^!,ów hclrcrowych ]ózefe Domagalskiego|fiś*y ulicń,bijatyki. ń.tr*r;,;i,;i;i,Isi"'rrrt. zrtanych poddał ;rTTilff,:.
"I'1':i:."":;:9:'_,_Yj.^;,o^i?,1i, Y"{.. l:łlr 7 ^?l",',it|ny *;d"ii;ł;,;;i|"^wag, półciężkaVojut ,,IJnia.., Tykwiń_ek, dru,ha vrice-prezesa Michalaka, druha | ,.bii .,r.ru"ić ten sń iyrt.* *rru. .nrrs; lru'ii'"ńJńi:." ;::i"iir",J.i",ii,:Tr1l_



NA ZAKUP KARETK! POGOTOWI$
DtA,-MlAsTA PlŁY

,\

Zamiast'kwiatów p. Krystynie K. zł. 5oo
na ,,Karetkę Pogotowia". M. :. Z. B.

Naukę i Wiedzę zdobywać należy przev
lekturę którą zia\eżó'można w obficie za-
opatrzonej bibliotece Domu Społeczncgo,
prrv .,l, Walki Młodych'5i, czynllej w
lraźdą soborę od 15-17 godz,

Tamże' vrszelkie pisma do przoglądania.
] Plzypominamy, że,,w ,każdą plerwszĄ
sobcltę rpiesiąca jest zebranie Polskiego
Zwiiiu Zacńodniego o godz. I6-tej.

Pow. Kom. Polskiej Partii Socjalsirtycz-
nej w Pile dong5i, iż w dniu 3.o. marca od-
będzie się I. Zjazd Powiif<ii,y w Pile w
saliZZK.
56n)twarcie Zjazdu nastąpi o godz ,l"31
ffiy udziale władz wojewódzkich: "i#-- 

Pow. Kom. PPS. Piła źwraći'i_ę o jak,

i

I

I

naj|iczniejszy udział wszystkich członków
i sympacyków.

-8
l

Oełaszamy, iż wśzystkie długi prosimy
zgłosić ,do dnił 3o. marca bieżąęego,.roku.
Poza tynr tćrminem nie będzi,emy uwzglę-
dniać żadnyeh pretensji.

Drobniewslri lrd.

I.. sekr. Kom. Pow. PPR.'ł.
_ §{r sobotę, dlia zz. marca 47 r. o goclż,

r8.3o w. sali Hotelu Polskiego prz.y yl.
Preżyd. Bieruta Nr. 4o odbędzie się do-
toczrle walrlo lę$lanie Kom. 'Powiat.

StronniŻtvra Demokratycznego w Pile.
stawiennictwo'wszystkich,członków

pod ry5orem,partyjnym,obowiązkowe. i

Porządek Obrad:

\|''Ć:^:LTl',,i" p.otot oło z
zebrania.,

])Sprawozdanie Zarządl .ża rok ry46.
4)'§prawozdanle Komisji Rewizyjnej i

udzielenie' absolutcirium ustępując€-
nu Złrząd,owi.

l) Vybór Zarządu i Komisji Re,wizyjnej.
6) Wolne wnioski.
7) Zakończenie.

Za Kom. Powiat. Str. Deąokrat.

V. Pr'zewodniczący

jąc przeJagę punktową nad nie _czysto wal-
czącym §[ojutern, na, znlk protestu po
uCerzeniu w kark, na które sędzia ringo,w-y
::ie żałeagował, dał s-ę wrJliczyć w ll.-rrłn-
;zie będąc zupełnie przyrcmnym.

Waga ciężkl Binczyh ,,lJnia", Przepiór-
sr ,,Pplonia". 

'.*odnik 
Piły zar.az po

:orgu' zaryprł gradem ciosów przeciwnika
2osyłając golpo.nokaucie na deski, w re-

=;lcacie 
pog.o*lca Licka zostaje wyliczo,

Nrłe(

ostatniego

PKŻETARG NIEOGRANICZONY

Zatząd Mieiki -'Wodociągi' Mie;ski.
w Pile ogłasza przetarg nieogranirczorrv na
remont, wieży ciŚnień w Pile przy ulicy
Lotniczejł /

Przetarg obeimuje ro,boty budowlane_,
kotl.arsko-spaw alfiicze, wodociągowo-ir,ana
lizacyjnę i elektro-instalacyjne.

ślepe' koszto rysy oraz wszelkie , infor-
rnacje dotyczące robót można,otlzymŃ w
Zarzą|:dzie Miejskim' - Wgdociągi Miejskie
pokój m. 257.
' Ofe.ty w zapioczętowanej Eopercie'bez
pieczątki firmowej ź napisem: ,,Oferta na

reń§nt wieży ciśnień" na\eży składaó w
Zarządzie Mi;jskim - 

,Vydz. Techniczny
pokój nr. r5z do dlia z9.III.'47 r. go{z.
I o-ta._
,Oferent winien złoż.yó,wadium w wyso-

kości r,1 % ogólnej k*oty oferoqixn.j §/

Kasie Zarządu Miejskiego w Pile.
,Kwit stwierdzający wpłacenią wadium,

oraz lwierzytelniony odpis'karty rejestra-
cyjnej mleży dołączyć do,oferty.

Pferta, obowiązuje oferenta do dnia
5. I!. 47 t. ,, ]'

ZarząC Miejski - §/odociągi Miejskie,
z^strzega sobie prawo wyboru oferty nie-
zależnie od oferowąIrej ceny, jak również
unierłażrrienia pr2ef xlg,r. bez p,:odania przy-
czyny.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia
z9.III. 47 r. godz. r r-ta w Zaiządzie Miej-
skim WYdz. Techniczny pokój nr. I5z.

Prezydent Miasti
\ w. z. Fr. Bęrwid

/(\{riceprezi,dent)
\,

Z^I(ZĄDZENIE

Na podstawie pr2epis$q/ §§ 3, 6'rozpo-
rza.dzenie_Fieżesa Rady Ministrórv z dnia
9, 1, ł5.r. v sprawie unormowania ,rbrotu
mięsem, wędlinami i innymi wyroban:ri
wędliniarskimi oraz 2no,rrnx|i2gwanego
wlrobu wędlin, i innych wyrobów wędli-
niarskich (Dz. świadczeń Rzeczowych
Nr. 4 póz. 13) rczporządzeńe M:nistra
Opieki Społecznej ,z.ro. XII. 36 r. wyda-
nego q, porozumioniu z,Ministrem Rol-
niciwd i Reform Rolnych i Ministrom
Przemysłq i Handlu w sprawie dozoru nad
mięsem i przetworami mięsnymi (Dr.
U.R.p. Nr. 92 poz,6ę) i,zaręądzenieYło-
jewody Poznańskiego z dnia ry. ętycznia
1947 r. w sprawie obrotu przedworami
rnięsnymi, wędlinami i innymi wyrobam:

ędliniarskimi Ni Wet. 7-to8-46 i Zł-
iządzenie Star951y Pow. Pilskiego L. dz.
wet. i8/6. 47 z dn|-a, 2. 2, 47 r. podaję do
wiadomości:
r. Węlliny oraz wyroby . wędliniarskie

przeziaczone do spożyci2, znajdujące
się w obrocie -uszi być pr:zez wyti6,r-

URzElI 0WE
M. PlŁ'Y

,ców zaopatrywałe we własne plomby
firmovłe niezaleźnie od tego czy stano-
wią,one,własny qyrób czy tćż obcy,.

Of,tcność w slrlepie deklaracji ,,§(ę-
dliny wlasnego wyrobu" ńie zvła|niają

, od obowiązku plombowania wędl,_n. . .

z. Vytwórcy wędlin i innych wyrobów
wędliniarskich winni zaopatrzyć się w
odpowiodnie plornbownice :,: wystarcza-
jącą ilość plomb do dnia t. III, 47 t. Po
ty'm, termini e sprzedaż wędlin i vryłg-

.' bów wędliniarskich b"v przepisowych
Plomb będzie karana na równi ze sprze-
dażą ?n:ęsa nieoznakowanego.

_1. Do sprawcizania wędlin, przyTi/ozosiych
z innych nliejscowości wyznaczanr kuII.
kt;, spi'rvzdzania tych prodrrktów sv

ąrgini ł;iie}.skiej w Pile, Trzciance i
K-rzyżv, -- Badanie przeprowa,dŹaĆ bę-
d.l lctrl,anc weterynaryjni kicrowrr,cy,
rych. tzczni ł w KrzYŻu Powi:11:o\,,r,,,r Le-
karz We ierynaryjny.

4.Zabranialnl :

l, sprzedaży ńęsa,' dziczyzny w i,.iwa-
łach i ,oskubanego ptactwa na'iargach, ,

rynkach i otwartych .straganach jak 
,

również w handlu domolkrążnym.
b)bicia' ptactwa 12 fargach'i rynkach., c) handlu okrężnpgo wędl-nami i inny-

mi wyrobami wędliniarskinri na, uli-
,cach,,po.dwóruach i po domach oraz
handlu rymi produktami na targowi-
skach, rynkach i straganach.

5. W wypadkach wyjątkowycfu (jarmarki,
'odpusty itp.) powiatowa §/ładza adml-
nistracji ogólnej może ]<ażdbiazowo ze-
zwolić na sprzedaż wędlrin_ pod1 warun-
kiem, że spftedeż ta od§yŃać się będzie
w pomieszczeniach, czysto utrzymanych
zabezpieczających produkty te od wszel-
kĘh zanieczyszczeń.
Piła, .dn:a 17. II. ry4) r.

Prez}łdent Miaste
w. z. Fr. Bern{d

l §fliceprezy,lent)
'-trl ,OGŁOSZENIE
lStł,ierdzono rllzszerżanie się swierzbu

kon] i uchylanie się właścicieli chorych
kbni o,d leczenia przez 8.azowanie w ko-
rnorze gazowej.

t. Każdy,posiadacz konia dotkniętpgo
swierzbem musi-o tym zawiadomić powia-
towego lekarzA.weterynaryjnego, który w
r.ańe potrzeby, przeprowa{zi badanie koni
na sw-erzb bezpłatnie i, wyznaczy dokła-
dny termin leczenia kopia q/ ko,morze ga-
zowej.

z. Leczenie koni odbywać się winne ję
dynie przy pomocy gazowanią ze wzg}{-
du na to, że sposób ten daje najlepszd i
naiłzybsze lezultaty i koszty leczenia są
na)n;zsze,

3. Zgłaszanie swierzbu należy dokonać
najlepiej osobiście w każdy poniedziałek w



§/ieleniu Płn. (8 do t6 godz.) w
wtorek w Pile (8 do rz godz.) i
piątek w Trzciance (6 do II-tej).

Równocześnie z,wraca s,ię uwagę, żo oso-
by, które tają zarazę nie czyniąc zadość.
obowiązkowi z art, 20 rozporz, Prezyden-
ta R.P. z dnia zz. 8. -9r7 o zwalczani.u za-
raźliwych ctrorób z:wierzęcych (Dz. URP.
Nr, 77 poz. 673) i niezgłosiły władzy, zo-
staną pociągnięte do,'odpowiledz,ialrrości
karnej w trybie administracyjnym t. j. ka.
ry nie mniej jak 5ooo zł. lub 7 dni aresztu.

Prezydent }4lasta
vr. z. Ęełwid

Wiceprezydlent

,*
OGŁOSZENIE

w sprawie ratowania drzew owocoł-ycir.
. wobec długotrwałej i ostrej zimy maso-
wo są wyrąbyl!,ane sady i aleje owoco\&e
ne terenie rriiasta Piły, a w ten sposób
uzyskane or?e\io zużyte zostaje na opal,
bądź też clla innych celów.

Be;rlrrvśina <Jewastacja, prżez l,udnorĆ
nliejjcową _ctl zew owocowych 1.lc-,voduje
wszelltic sziic,dy dla . gospodarki nłl:o-
dowe;.

Drzerv olvocowych nie wolno niazcżvć
pt,zez- rłl,c;r:anie ich, a raczej rltłlrlĆ je
od szllclrjliv,ych owadów, które zim,rją
we wszystkich lostaciach jak ;raptzylilad:
pierŚcierrica i brudnica _ niep:rriia., I^j^
pierśg|gni., zebrane w walcowlte pier-
ścicn_e, widoczne są na pędach grubości
ołówka. Trzeba je obcinać (wraz z czę-
ścią gałązki) zbierać i palić, poŻostarvione
bowiem na drzewie, wydadzą wiosną
szkodliwć gąsiennice.

Jaja brudnicy-ńieparki znajdują się w
postaci rudawych plam włochatych IĘ
l<orze różnych drzew,1 na ścianach slulrach
itp. Trzeba ie stara\nie-zeskroby:.;ać i
również spalić.

§r postaci latwy 'zimulą owocówki-
jablkón,k, powodujące robaczywienie jlb-
lek i r:rurszeli. Przebywają one w s;cze-
l-nach kory, mchu i w znajdujący,:lr się
nł lir.l;ze f)orostach drzew .Qwocowych.

§' cz: sie odwilży należy oskroby,vać
ci,:zewr 2 p.3r,twej kory (byle nie Co ź,y-
wegc) <-lraz usuwaĆ z drzew mchy i poro-
st.y. Zcskrobki palić.- Niestrzeb-głogowiec i3Jrorówka-ru.lnica
z^mują jako larwy w gniazdach z liści,
spukcjrrych jakby przędzą pajęczą. Gniazda
te, należy obc_naó i palić nie dotylrając
v,łochltl,ch l;:rw, gdyż wywołują one bo-
lesrre zapalenie oczu i skóry.

każdy
każdy

Niekiedy na drzewach zirnuje wielka,
naga gąsienriica koloru kory. 

-- Na budyn-
kach gospodarskich lub ich potliżu zimu-
je v; pc,stl,i pclczł-órki bieiinek_kapustnik.
Są to wielkie szkodniki i ich poczwarki
należy niszczyć. \

Zarząd Miejski w stosunku do winnych
podanych wykr6g2ęd, będzie stosovrał mo-
żliwie najwyższy wymiar kary przewi-
"dzilny.

I. \Ą/ § 9 Rozporządzenia Milristra Ro-
bót Publicznych z dnia 3o. grudnia ,9r" rf .

(Dz. U.R.P. poz. .5ltz33 a ustalony ,o.pÓ-
tządzenieffr Prezydenta R.P. z dnia 14. II.
l9z8 t, (Dz. U.R,P. poz. t5i).do wysoko-
Ści rooo zł. i d.o 6-ciu tygodni aresztu,
albo obu kar łącznie.

z. Względnie w artykule 17. ust. I pkt, 5

ustawy z dnia I4. iV. 1937 r. o szkod.
n:ctwie leśnym i polnym (Dz. U.R.P. Nr.
39 poz. zz4) przy zastosowaniu we, wszy-
stkich wypadkaeh dekretu z dnia 16. XL
I94, r. o podwyższeniu gr2yv,.ign ftxI. pie-
niężnych, kar porz{dkowych, or^z 11,awią-
zek (Dz. U.R.P. Nr. 56, poz, 3tz).

Prezydent Miasta
w. z. Fr. Berwzd
(]ViceprezyCent)

K.a.t. I odc. Nr.. ,, 19 - o,; kg,
Kat. II odc. Nr. 5, 19 : o,4 k8
Kat. M odc. Nr. rr - o,z5 kg
Kat. D r odc. Nr. 14 - o,z5 kg
Kat. D z odc. N'r. t4 : o,z5 kg
Kat. D 3 odb. Nr. 14 - o,z5 kg
Kat. ,,Rpl'l odc. Nr. 6 - o,4o kg

na osobę.

z)śledzie:
Kat. IR odc.,Nr. ro, zz
Kat.Codc. I§r.7-o,J

na o§obę.

cukru.
culiru
cukru
cukru
cukru
cukru
cukru

śledzi-rkg
kg śledzi

zARzĄgzENlA STARO§TWA

KoM[.JNIKAT

\fl ramach zwolnienia Urzędu Woje-
wódzkiego Poznariskiego Ekspozytura w
Gorzowie Wiolkopolsk. podaje do wiaJo-
mości, że dla ludności bezrolnej pow. P:l-
skiego zostaną wydane na karty zaopalrze-
nir z miesiąca marca 1947 r,, następujące
artykuły przydzłałowe w czasie od dnia
Ir, lr]arca 1947 r. do 5. IV. 1947 r.i

l)()tlkier:

l)Konser.wy mięs ne:
Kat. I odc. Nr. ro, 22 : l kg konserw

rnięsnych lub z kg mlęsa peklowanego
na osob§.

Kat. II od. Nr. lo, 2ż : o,5 kg łonserw
mięsnych na osobę-

ł)Ml eko skonden.sow ane :

Seria ,,D" odc. Nr. z : 3l5 kg lnleka
slto, <l;r,.sowanego na, dziecko..

r)Vyroby cukiernicze:., P
Kat. ,,D(' l, D z i D 3 odc. Nr. 13 :

o,3o kg wyrobów cuk_ern. na osob§.

6)Czekolada:
Setia ,,D" od. Nr. I9

kol.arI3,4gdla
opłaŁ,

7)Kakao'UNRRA:
Seria Dz i D3 odc.

kakao na daecko.

8)Bięlicllo;
Kat. I ocic. Nr, z8

*ra osobę.

: z tabliczki cze-
dzieci od 3.do tz

N'r. 13 - o,z kg

= o,ż5 kg bicli,lła
9

fiNI ydło do Frania:
K;t. I odc. Nr. z7 - o,i kg mydła na

osobę.

lo) Wyprawki niemowl6ce.
Kłt. ,,M" odc. Nr, 7,
Kat. ,,Mk" (liarty ,,M" Min,istr. Komir-

l,ilr,acjr7,

ł Starosta Powi,rtowy:
W. Ceg::ełka

Kier. Ref, Apr. i Handlu

E DRoBNE 

-* UNIEWAżNIAM skradzi,one doku-
menty zaświadczenie R.K.U. Wągrowiec i
legitymację służbową S.K,P. na nazwi"|,o
lvlagda Stanisław. \}

RKU. wydaną w Wągrowcu na nazwisko
Maleszko Vładysław.

-umenty,: tymczasowe zaświadczenie tożsa-
mości, legitymację członkowską Pozn,rń1,
skie; Izby Lekarshiej araz żśw. RKU. na
nazv,,isko Dr. Ginko Tadeusz, Piła, ul.
r. Maja rc.

Redaguje i-wydaje Komitet-
Piia, Piramowicze 22

BARANKI urIEtKANocNE
pisanki - zajączki - torty - Ćiasta helbatniki i t. p.

poleca naitaniej ,, I Z A B E L A"
wYRoBY cUKlERNlczE

PI'ŁA, ULIcA RooSEvELTA 54

n0ffifilttltl p0illtillt! ii,ł,T;
Perlcrlccii,,PrE,A Ffi óWr'

Tłoczono w Drukarni Państwowej w Pile K, 15905


