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,Dnicl 15 wrześniq46 f. święroWF i PW. Ccrł
młodzieżod lat 5 do 95 nc: slcrdion koleiqrzy
Nlimo wielu braków i niedociagnieć jest
Poznania, przedstawi- jednak co zobaczyć. A nr.jważniejsze, że
ciela Woj. Urzędu Informacji i Propagan- to nasze, polskie, w niespełrra rok, gdy się
tu jeszcze paliły wspaniałe gnlachy. Udy i innych.
wyllrrgać, ale i lrmiejmv patrzcć
V całym szeregu przemówień omówio- lrriejrnv
na
to,
co
było i nl to, co jest obecnie.
no pozytywne znaczenie wystawy nie'osłaznajny, aie swój kochajmy!
kraje
Cudze
ruljąc zresztą jej usterek. Scwierdzono,
do opisu stoislr na WvPrzechodząc
Że
ze wystawa jako reklama zawiodła
największy pronależ,v
podkreślić
stawie,
Przez wszysEkie szpary widaĆ w Pile znaWarsztatów
Główrrych
udział
centowo
jej
Zo,
pokazano,
cznie więcej pracy, riż
dźwignia P. K. P. Uprzejmych informacyj udziela
bowiązaliśmy się, że reklanla
każdego przedsięwzięcia, przestanie być na- ob. Stachowiak \Y/iktor. Na \{ystawie

PrezesaWielkopołskiego Związku Zrze,

:.zeń Kupieckich

z

szą ,,piętą Achillesr". Po to jest ,,Piła |eprezentov,ane są następujące dziaiy
]vlówi" aby wszystko co się robi było na- \flarsztatós,: p3rowozo§iy, mechaniczny
leżycie przedstawione społeczeństwu.
Pragnęlibyśmy, aby organizatorzy wystawy dali nam odpowiedź la dręczące nas
pytarrie: dlaczego ani rzemiosło, ani hanclel nie wzięły w wystawie udziału?

Fraszkrr
SPOŁECZE\STWO

A

\tr\-STA\trA

Już społeczeństs-o Pił1, zdobyło sobie

O tą samą odpowiedź prosimy również że wolt
Za,rządPowiatowego Związku Cechów,

sławę:

Gł. Średni ogólnr- koszt cdbtrdwy l m" wynosi t65 zł. \\ ielki pl:rn płożeniaogólnego Warsztatórv rvykonł
oi>. Siewert. Tuta1 też dos,iadujem), s:,
źe naprrwiotro i urtlchomiono .1 3 zcl
kor-npletowanvch i sprlonych obrabiere,
a cltlnośnie napra§/y parowozów w sier,sztatóv..

,

5

niu b. r. przepi,owadzor,o 4-, napra,
gruntownych, 7 napr?Lw średnich oraz z
naprawy wypadkowe, co w porównanr
np. z czerwca 1945 r. jest olbrzynrirr
sukcesem, gdyż rok temu przeprowadz,no miesięcznie ledwo 2 nxpra§/y wyp.rlkowc i z średnie.
Ogólny stan zatrudnienia w dzisitiszych Varsztatach wynosi póltora

tysi,-

ca osób. Pod względem lekarskir-rr Wa,szcaty obsługu je fachowo bardzo czyrrte
arnbulatorium z dr. Ginko na czele. J:lr
wynika z wykresu ,w miesiącu sierlnfu t946 r. było 743 chorych, 29 wypL1,,-

ków przy pracy oraz 37 wizyt domowl.rh
lekarza
tegoż ambulatorium,
wystawę|.,.

spać nr piecu, lflz zwiedzić

Spółdzielnia kolejarzy rozwija się pr
rzeposiada dwa sklepy spożl,wczc
i
myślnie,
kuPców
oriz wszstkich obywateli
mieślników, kr.órzy pragnęliby naświetlić wraz z armaturon,nią i narzędziarnią, raz piekarnię z cukiernią. Spółdzieln
tę sprawę ze swego punktu widzenia,
kotlarski, gospodarczy z odlewnią, bla- obsługuje J4oo pracowników, posiada 5
Zarząd Zrzeszenia Kupców Samodzielnych

Redakcja

WYsTAWA

spawalnią, dzi:rł modeiarski, elek- członków a obrót micsięczny wyn|
tlyczny, odbudos,v, oraz ambulatorium i z.4oo.ooo zł. Zalożono ją dnia rI.)

charnią

i

l945

spółdzielnia.

W

dziale paro§lozo§/yrn

townie

w Varsztatach

widnieje grrrn-

t.

\flykresy graficzne tak bogato

staw kołowy, s,iazary, resory. Dział naReportaż z Wystawy Przemysłu, Handlu
rzędziarski reprezentowany jest prz,cd,i Rzemiosła w pile
miotami nadzwyczaj precvzyjnymi, wykoDnir 7 września b. r. przy ul. Osóbki- nanymi całkowicie w Varsztatach. Wśród
Jllor,rwskiego w pięknym gmachu szpital- tych narzędzi i instrunentów uwydatnia
nym została\otwarta Vystawa Przemysłu, się zegar służącydo badania prawidłowościmanometrów, masz,vna do borowania
Ilandlu i Rzemiosła w Pile.
dzitrr wprawiania w ruch siłą powietrza,
Jeślinie można pisać o §fystawie hym- W dziale kotlarskim widzimy potężne
nów pochwalnych z. wielu względów, bio- ścianysitowe parowozów, fragmenty nirąc pod uwagę piętrzące się trudnoŚci towania kotła parorrego, płomienice noorgar-rizacyjne, niekiedv nie do przezwy- we i spajane. Armatltrorł.nia wyróżnia się
ciężenia, to społeczeństwo Piły zasłużyłoinżektorami, pompą rozorowadzająćą oswą obojętnościąwobec Wystawy na wiel- liwę ,w paron,ozie, turbogelrcratoren-l e-

sztatów.

liczebny mieszkańców Piły dochodzi już
pr.rv;ie do dwudziestu tysięcy, a dotychczrs Wystawę zwiedziło ledwo... tysiąc
osób, wśród których większośćstanowili

mtriaczane

ką

naganę.

Bo zwrżmy tylko: oto

stan

reprezę

odnowiony zę- towane wykonało biuro technicz,ne W

lektrycznym
- a wszl,stko to wykonane
całkowicie lub częściov,o w §flarsztatach
P. K. P. w Pile. Piękne aluminiowe godłr
państwowe ozdabiają stół, na którynr gę-

sto ułożonoróżnego rodzaju drobiazgi,
goście.
które po imieniu nazwać lllógłby tylko
J:rkiśmarazm, brak zainteresowań szel- fachowiec. Poniewrż ninl nie jestem szych, pie cuchostwo, czy j"k wreszci: idę dalej. Rzuca się w oczy wspaniały
lrlzwać ten stan rzeczy? Chcąc być zło, dział odbudowy, w którym jrk widać
iliwynr, należałoby organizrtorom nJ tc- przystąpiono do pracy fachowo z plalarenie \Wystawy zaangażować magika z n-ri w ręku. Jak z lotu ptaka uwidocznio-

,,hokus-pokus", co najprawdopodobniej ne jest na wielkim planie położenie i rozprzyczyniloby się do... zwiększenia zain- mieszczenie Warsztatów Gł. w Pile, słuteresowań Vystawą,., To też swego ro- sznie nazywanych perłą Piły. Całkowlty
clzaju ,,przemysł, handel i rzemiosło w je- teren §flarsztatów wynosi r zzooo fl,,,, w
clnei osobie!... A społeczeństwo Prly mia- czym teren zabudowany 4567o m',
Graficznie przedstawiony jest objętoioir,,y jeszcze jedną zabawę do wszystkich
ściorvvstln zni_.zcz.,rrir i oc-lbtrtlorvr, \\r:rr,
ss,t,lich tvgodniowych zablw,

*

Skromnie ale unriejętnie zareprezenl
wały się Państwowe Zakłady Przem.,

Ziemniaczanego w Pile. Fachowe ilust
cje obrazują czynnoŚci od myci;r zienrr

ków w fabryce aż do otrzymanie lT
kartoflanej. Jest to wielki dzirł krochr
ni. Następnym działem jest syropiar
ldzie kolejne czynng(6,i przedstawion
x, ilustracjach od otrzymlnia stlrowcr
lrrączki kartoflanej aŻ do syropll,
wielkim stoie ustawiono szklane nacz1,
lrtóre zawierl,ją kolejne Drzetv',ory

od płatków

ziemniaczan

poc,ząws7y kończac poprzez dziewięć
lcinvch przetworów nr sl,ropie cuki!
{

kowym 4ro

Be.

]

Graficzne wvkresy przedstawiają prodl
cję w trzech ostatnich kwartałach, a n-r
644,zt ;II. kvł. z96,z
nowicie: i. kw.

688,8 t; przy czym stale pl
nakreślony został z nldwyżką wypellri,
ny. V ciągu jednej doby wyprodukow
IlI kw,

no średniow pietwszym kwartale 25,7 Lc
.1c
29,6 ton, w trzecim
w drugim

ton.

-

-

Z labryk s/ysta§/iła
pralnia chemiczna.
*

_l

l

nader skronr|

A

, - , ::-:: T;rt.rk Państwowy przy
_ _ :.]z]e dobrze uchwycone
. _,,:--::.1 kolejne żr-l-rudne etrpy
'jest
.

,
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SZKOŁY W PILE

,,..:. Stoisko urządzone
:. ]T,o. Tartak wobec ,,rvv-

Poniżei podaiemy wykaz §zkół na terenie miasta

::.,ig.r się z wielkim mozo-

przedszkola,

,

,

_:'.].:nej

pracy

kierownictw;r

I)

u1. Jalow-cowil

, (Bydgosk,ł szosa),

prowadzi Szyszko Leokadia.

. - ::i ref erent Kultury i Sztuki,
_ . \\-1,56xg7ę swymi naprawdę

Gimnazjum Gospodarcze u1, Sikorsjii.go 73, dyr. B. Bogacka, r klasa, 22 |tc7,c;1nic, 5 sił nauczycielskich, 5 brak.

Dzieci zapisanych 4i. Uskarża się na
Gimnazjum Krawieckie, ul. Sikorsl,icz-byt n-rałe poparcie 7,e strony ZarząduMlej, go 73, dyr, B. Bogacka, r klasa, 36 uczctr-

nlc.
-,,:cnatanli, wśród których skiegc.
.L
Przcdszkole Kolcjowe, ul.'Wysoka 33.
Kierowniczka, J:rnir-ra Plrżnicka, dziect 35.
Państwowa Szkoła Przysposobicnia Kla.--rir-r-ri polscy patrioci. \farwiecko-Bieliźniarskiego. Kierowrriczkl R.
. : dobrze sobie zaparniętać... szkołv powszechne,
Bogacka, l klasa, z6 uczennic.

-

_ - .- ,lziała dreszczenr żgrozy,
" . :-: j n kładli swe głowy przed

.,t

:::on)r rażą rras jednak błędy

- -:

ir-n. Staszica
Wystawie
państwowa Szkoła Przysposobicnia w
- to bar- Szkoła powszechna Nr r,
Np. ,,kopja" zrmiast lio- ul. Pirarrrowiczl 55. Kierownik Częrwiń, Gospodarstwie Rodzinnym. Kierowniczka
ski Krzirnierz, t 5 klas, 6l o dziecr, tylko B. Bogacka, r klasa, z4 uczennicc.
::
lz sił trruczlcielskich, co rric v/ystarcza.
*

\a

:. --.:.

: \\'l,robów Cemcntowych
,.

::....lct-1-1 MirT

w

Gimnazjum ilandlowe, ul. Roli-Zy-

isterstwa Odbirdo-

. .,: ss,,e cksporraty pod gołyrrr
-.:,., il:1 świadectwo, że te wyro__ .ic tlie boją". Są to: dachów-

Froszka

:_:,:>ó§, graf

..

,--

icznycl.

P.rństwowa
:-odza

ju

cie

.

w Pilc

.|

RNESOWI ] NIEMCOM

B\
:, Jzlenr-re, mostowe, rlelioracyj_.-cdnikowc, kravrężniki, słupy Byrncs, Byrncs|
_i:zo,-iczki wycierowe, śm.ietni, ,. p. Razi tu brak choćby

mierskiego, zorganizowała B. Bogaclra.

A

-

woł,rją, bo

im

skóra
świerzbi

Byrlrc-s zDaczy gruszka...
rra lrlenlieckiej wierzbie",

Konrad Broszczyk
wywiesi-

kawy ,,test intcli-

.- :o t;rk nazwać. t-llożna. Jest to

,:. qdzie zarniast,,Parr Jov,ial- Brak książck - koniecztra naprawa cen,.': ob. Jov,ialski" - konredia tralnego ogrzcwanilr, brak szkła.
Szkoła Nr z, Bydgoska zr. Kierownik
Horodniczy. t6 klas, 589 dzieci, 14 sił
K.
piijcdnak,
ż-e publiczrrość
..l
Nie wszystkic klasy
_::i,1-1-1i wyjątkami nie jest tak nauczycielskich.
nie rr;rdają się do użytUstępy
. :,-,,. lf isz w ogóle nic z-areago- oszklone.
::-.:s,i nal-tr bardzo wiele... Ka- klr (zalane wodą).
,-.,.,. rle adresaci niewyborni...
Szkoła Nr 3, ul. I}ydgoska e3, Kierownik Frankowski T. klas II, 5o7 dzieci,

Gimnazjum Ogólnckształcące, ul. Sikorskiego 73. Dyrektor mgr. Szczcplrl-r
Nałęcz, 6 klas. Brak sal. Klasa IV r-nicŚci
się w gabinecie Iizycznym. Klasy są przcpełnione. Całe gin-rrrizjunr i liceur-r-r n-ricścisię na jednym pńętrze. Nie ma nrożnościprzyjmować więcej młodzieży.
Sprawa gmachu jest palącą kv,cstią.

Gimnazjum Ogólnokształcące

Prz,y-

śpieszone popołudnio\re, u1. Sikorskicgo 73, dyr, n-rgr. Nałęcz Szczepa,n, klas 4,
wszystkie klasy przepełnione.

Liceum matematyczno-fizyczne,,.ll Si73. Dyr. mgr. Nałęcz Szcz,c-

korskiego

Pxr1,

*

Liceum przyrodnicze, ul. Sikorskicgo 7j.
nauponrocy
brrk
In3r. Nałqcz Szczcpan.
Dvr.
nauczycielskich,
ro sił
-,-,, ż:i ri,spolrlniar-rych wyróżrria
kowych, sala gimnastyczna .jest bez przy--::::r, Jurczyk, Bogińskiego, o-

rządów. Budynek szkolny wymaga

,-_:, \\-ód Gazowych Dobronlontu.

:-:::...,.ic stlrarrnic

i

re-

gustow-

Szkoła Mvzyczna ul. Browarrra Kicr, Serr_. źc;rni roszarnia pań- c]crski. Przcdrllioty wyklrdanc: tortepran,
::,.,ir prpy nie rcprezen- slirzypce, wioloncz.ela, akordeon, śpiew,
,.s,ic. A co się staŁo z rze.:xogo winić, ,rlc sądzinly, publiczna szlłoła średnia zawodowl
:,.*-l bę.lz-ie choć, odrobi- Nr l, rrl. Telłtrlrln;r. Kie rownili Snlolarz,
;_ ;rrct kupiectwo, organlzarMariarr, klls 6, l5o u,czniów, sił nauczy_.::io blado.
cielskich 5.
:!
Konrad Broszczyk

Liceum Han<ilowe, ul. Roli-żymicrski,;uo z6lz7, zorganizowrła B. Bogacka,
Dwa .internaty: nręski ul. Kr-rjawskr zl,
żeński, ul. Sikorskiec: 71.

Czyn godny

naśladowania

Nlłodzicż internatu r-nęskiego orz1, ul,
Kujłvskiej zI samorzutnie oczyścił:,,7,
grlrz.ów przejście niedzy ul. Sikorskicg<;
a Roli-żynrierskiego za co serdecznc podziękowanie składa kierownictwo inte rnatLl.

W niedzielę, dniq 15 wrześnio W§zyscy nq boistr<o §porlowe KKs.
(zo wqr§zlqłqmi Głównymi) i nq Bql Sportowców w Sqli ZZK.|
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zAW o

D

Nr z

,§r

yth.1,:::il"[T"T
o W E |*ł
l

(3)

^:,;X::

z8 września_ Teatr artystów . W,rrte-|zzK INFoRMUJE:
*.".;H;I.1,§**H;}
,.ni. tity, -i.*", k,fi";;h;ili.u..",,|'T :**,.'^],] ,..ro,,,
." ,1vr..,,^li
Iiczy już przeszło r; tysięcy mieszkańców,l,r.i, i;ił"*r.-l, cłai,"|.i r,
kl. w pi;eIl;;,il.;,
St. Ziółkowski
ni.porl.a" jeszcze "rrn.rkr.." skrystalizo-1....l"."o. w Nr r .r"iJ'u--jJ^a, żc pod-l
',,,.go,zdążając.e.godoskupienia.ws?Y.-l:;",.;il';.;;*'po"'i.i."ychWarizta-|_
praca Związków Zawodowych na

:l":|,.'#::'u'ij},,,3il

iJ:?-[i:fjl1l *;:,*i":;} ";:il"i::;,,#,llsł.ow KltKA o oRMo
żYciem'l.;;-;ffi"ilr..*5.-'-rrr^iy Kolejowej,l

Za*oło*Ych, aie żYje ona jednak

*

jakie'go wynraga_ ruch zaw.odo*,y
",-l;;;krr.k .r.g" i ci strażnicf za.,iczeni zo_|.
szym mieście. Bardz.o możliwe, iż po*o-|stali do liczby pionierów, a

więc:

o.o.

Ministrów, mając na względzle
ObYwateli' wProwadziła w ŻYcte

1dobro
a.'- ,.go pr, t.rt'"oJp!ii.Jł.i'osó.b_,1 ob. ob, Dobosz l., o.,,.,.ro]ir, *,rrr._|Ó,io,"l,"ł'Rezerwę Milicji Obywatelskiej
które zajęłyby się tą pracą systematycżn|e,l, Y",;,"^,,:_:_:";',l;i:;;:;.i,
H Wói_|(\-/rtlvr\J/,tej organizacji' jest pomoc orga#;ńdV.] kilil';il,'"n;^*;j_l(oRMo),
c't
planowo i rozumnie z wyczucienr rzecz! |," Yi
rrii.i.i'Ć.)§;;JrT,'oi'r1
|
ciągle-l;;;";rki'ń.,
i
s"pi""ń"*'' r zadanie - walka
szarpaniny
zbędnej
bez
wistości,

Z., Kotowskl"j.,"ń;;;lki-'Ń'"1"o..wrogińi elementami' sabotaŻem' ustago wracania do punktu wyjścia hanrują-lń.*i.,
Ń.*l.\i |'
wewnętrznego ładu
cego normrln y bieg rzeczy.Przyznlćr.r..|iffi'ul'p.ili""e.,tt&itM;
Ć,Ilenie i zabezPieczenie teŻ' w oRMo kłaDlatego
wracają_,."]l-K.;'i;.;*o].,i.r"t'.s]'b;;.*.Z"i.r.t
te
prace
to,
ba, żepomimo
so-'Ii no"ądku'
pniowo na drogi właściwe,drogi,
najlepiej

i

ttóremtli"ilk;;"ćiri"..i'r<.,^Ó;ś"ik-J.,
Ńil;;l*Ł,:tl.:'T'-;l;':,,il.;1§'ifi'i',

najowociliej będzie można *r]lg.,i.",*_:;,

y"o,.'Jjo'""fii
A,

k^r^Żkor.yściz nich'pły.,ą...
. ,,_ ,_:___* ^_".,_!_,.rtytu.ji,musipizejść przez.ogień \:f,]i
|Z,iSzYPerskr
przykładem ,.*o , * j"k1
Pięknym
l'lęKn'm Prz'Klaoem,,"!";,
{'acho:n:.l l.#i,.'r,T..*":J;,'Jol';.',:tTHriiiffily:Il,'J::l-"J.'ToilJ,i,.il*iin'jn3-

,.,i

sób należy się do tcgo

)::-ff:';;'i

i
l

1*:: l 5;i: :,:-::::.j::il'il;fii'',,;,''j-'J,łl, kr"rull*l,;,i,.i;""1i.Ti"'
;i',;.,!:'"1,];",_"i;l,"§u:;o.g;iii,7ł.r?ii]il';.':';;,:,;;;l-Tl,#i;:fi:#j["§i;}"

posil*iorry Związek Zawodowv Szole- 1,
'
;J*-łu,o-obilistów
:-"---l:|:l";;irrX:"'.l'-,.,,.,on1 *.
encrgią i z dużym vv,vc7uclem rzecz\|wl-

x;

,;W

|

ty-

aItł_k:le

r;*:ft"rl*;.,;,;:;*:l]l'ii,",";T:r..i, :i:Ę#l-,,[,"ii]o"iffJ;

w

.pile,

lB,,.?-'#*[::nT-1"o$'.-Tr","frllu.].
l;Ę,,Ju,"orfi;:i"[*l''o,:i:"T ,1ą-

;'';;Y;,,_,;if:
wołejki przystąplł o.ffilll"_'J;"i.;u]"i-l;='łĘrl:Y
19;;r..-;
Dutkow-lil;;";;,;;;r","*;;:
Wawrzyniak K., t".'*:T_l:fi;";-,
E., Y;:J::Hrii
po*ażn.. . To
il.Tf:.'J:$'ll]rfil,jrli:;i.";""';;;lil.:ł ł:'o"łek
'oRlrło
,1ry1o-':9,:]
lvt,
zostanie przeegzamino"iń.n,-zlńy

weiść|ski

l

li:,:*,l::T:
il;;;.;"."'; ,;;;;ł:;^:;
'ci *i"śni.
mtodzi|
;; §;;;;.v {",ivlt.
"

-i

l'*trcni.

K

.p.ł"il9 ,swa

KALENDAR'\
lęl,,-.,*,_:,",:j;,:* i:_:::,*,"}#f;:
\( cz,asle,
, ^^::]::,_:";^_^^_.^_. .Izdał dobrze .gza,.,in §/sEępny.

,#,:J.li*liq,n;
t;i;"hn*fia;""*::;la,ii:iil.i:ł;{,i,,iiłĘ#;hli_:,!ui",1,
Jrt
[Til:ł
Lw9rZ499'
' * yl..rrt"t"ch Gł, I. kl. w Pile.
"""'--*"r.i
jakim było *ł.**;:,.,l1Autobdsowej, organizo

;;| ;"pr; |

. [iiyńr.rrŁj.9o,

Prrry,-l ,4 *.r.śnia_ zabawa tanecznx t<ołrIaowe, Milicj'ant, §/sPartI Przez Ormistę,
ciu rrowego ou, st.rorty, Ó'OÓ
j.go bezPieczeństw:ll,Tl ji:
Prr91o'd-lono
Yrlu'r!a/\lvrr";*;;;;.i,
* Warsztatach, o goar. ,9.
uellla ri ii..p..ry,1.,,,,.'Li"r.",
il;
|.ru*,.ł nad
we$/nątrz Kraju i dla
s.t..-!":,:,j:",;';;;r"*.ni'.'r.r,..tn.|;;;
porrąaii.*
i
Z
Związków
niczącego
nie było powaŻPolsce
całe,j
;yF;;

x;:tl;
'
;#xtiĘ?:x,hi*,i:*;|^;l
o godz' r7 ola riol9ajzY' rl PrZlg
ormista
oby*.t.l,ki, Ormista
konrunikacji
wrięp"y egzamin obywateiski,
usprawnicnie komunikaĆji
r::::"li'i;:ir;,:':,Yi*li,iI-p",a l"'';:LJ"ri#i.,
l]''""

lnie|scowej
dla
I
',-,i.|r.o.*.j
o godz' 19
""ńli[;"l]'o';il,.:l::::
"ip.^*"i*i.
ń"rr.go
i;;jr!". _lfiil t"|st'*i'"ie
i zamiejscow.j
_, _ |zdał i zdał go dobrze.
^rłir"",ł
czlo.t-I-zebrante
*i1",
Z7s,o,1.
piła
i podjęta |rzi, Z*i3rek
Komendant plutonu oRMo
.ir J:,śnia a"vn" t."rrpo.io*.ó* w Pile, powitana|Ua* ZZr, o godz, I;-ej,
,or,rł. prze), mieszkańców nliasta z du- [ r9 września _ Ąr4y konccrt czw.i:t:
o godz. l9-ej orkie- | o nrru,
żym zadowoleniem.
śCIANCE I
,, |to#y synrfoniczny
,,ZnanY" lr,.u'*..rr..to*.j.
l " ^'--'
,
Piłą przepiło*'"łJ'3
(ś)ciankę
I zr wrzesnia - Vystęp gościnny.'n,,l*"'U
o
,

|
I_sze , nrzedstawienie
Dnia l 5 wrzcśrria 1946 r, nrccz pilk.rrsi.i |PnotYr..r_Fakira,
C,gi,łka po cegicłcc za,:zęto kłaść
p",d,t*_[t
itgi.
lj;j.;ry:
boi;lio|*;;]';;;;;i;
furrdamenty...
A, K. S, _ polonia o, godz,' rl_cj,
"
l*i",i, o godz, zo clla nriasta,
Ą. K. S-u przy tli. X"rJul^,

-l

poŚwięconYm odbudowie
Wrzesień iest miesiącem
'ltażdą
niedzielę odbywaią siĘ
naszei Stolicy. - W
polscet
zhiórńi uliczne na. ten cel w całei

M
jltł

.Ę

y

'e

.:4__-'

-:ź
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w
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WlADoMoŚO URZĘDoWE M. PlŁY

_:: Poznański
: '. -::6. Poznań,
_,

dnia 3. 8. 46

za,
7.II.2I. o przepisłch po_ | nrieckiego, zabrania się , kacegorycznie
jakimkolwiek
przedw
Nienrców
(Dz.
.rąóko*y.h na drogach p.,trli.rny.h
Itrudniać

I) w ustawie

r.

7,

v/zgl, tr osób prywatnych,
U. R. P. Nr. 89 po.. aią
|srębiorstwie,
-,1-o.jco,odv
) w roz-po, ud,"n u
:lPoznańskiego
:,:! :, : drog
::
::. :"*"r?"ilffi;T':ą?iii.
(Dz-.
gulującego ochronę i używanre
l _^:.,^j_;^,::],'^.._1l-^_',
^:,
:;ria 3,. sierpnia t946 r.
u n p Nr 6I poz
,:-.*,:., przestrzegania przepisów
:._lilil,i:,*:u;l,,ńj'ffiff:':11];.::
3) w rozporządzeniu..z.^'.'
polr.y, którzy Ni.-có* za- : : iorr,\,ch o ruchu na drogach
.
p"- |*'rryr,k;,',
.
drogach iI
rr.ijaniu i wyprzedzaniu rrr 'jj:.]:""
l_'.:j:;_,l" ^._;'.-.:"
gdyż stają
":",:- sią oni wlnnYmt
publicznych.
blicznych (Dz. u. R.; Ń; ;,';;;. :il),|,.ua"i.J,,
brzusznego na tcre' -::.,_,.jąc:r ilośćwvpadków, spowodo1.'il;;;,::i3!:'"-1r,r::'u
4) w rozpor ządzeniu'.,'
- -. nieprzestrze ganienl przepisów ruchtr rot,erów Ila Jloqlch publicznych
Prezydenta Miaste
- . _ ,] Il:1 drogach publicznych \floje- (Dz. U. R. P. Nr
a5s),
5s, por. "r')i:łr
|
'a
WicePrezYdcnt,
Berwid,
Fr,
_ :.. .-i Poznańskiego, a zwłaszcza stoł.
5) w rozpor,ądr"nir,'-. ,.;.r:.'rrr, ,. "|
_ :zi;rnia, zmusza nlnie do zwrócenia rtrcbu pojazdów mech.rnicznych rr.r dro|
l_, :: obowiązujące w tej n]ierze prze- glch prrblicznvch (Dz. U. R. P. Nr 8 5
o"toSZENIE NR. 7r,
poż Ćz6;,
I
:-]zl,sc}, tlczestnicy ruchu nluszą pa- l rl * ,,,rr_rro,,rxc|7cnitt 'Woicwody Po- l
_::J o tym, żc od ich zachowania się l,,,,,;i,ki.;;'fi;i.-';;,;,,n,il].
o.-oit.onl.I vli.;,t; Rcl'. Apr. i Handlu po,,laje do
'r"ull..|'",1i "
, ich własne bezpicczeństwo, jak rów;,"' ot rr..r. wiadonlości. żc puIrkty rozdziclcze wYda
l il;;'',"ilń.'
rtzpieczeństwo innych Llczestników l*.j._ail,*l '-p.r",rirt i.*o (pozn.rń_ |wać bqdą począwszy od dnia lo,9,46 l"
'Ń. ,9. po,,
lrtykuly:
lrXi'Ori.""ik" W"i"*Jarki
|,""ępujące
sierpnia
l+,;),
ln. k:rrty żywnościowez miesiąca
- z kg
t
z7
il
] : e s i niech pamięt ają, że. jezdnil prze- l ;; * rozporzlclzeniu Wojcwocly l'o- |kat, I odcinek .ż5, .26,
16
,...-zona jest dla pojazdów. !V razie ko- znańskiego 'z
7.1.1938 r, o ruchlt ulicz_ | nąki kukurydzianej na osobę,
: t kg rnąki
--zi-rościprzekroczenia jezdrli pieszych nym w i,-,ieściePoŹna,-,it, (Por, Dziennik|k.t, l R. odcinek nr 8 i 9
osobę,
na
-:..,ilzuje najkrótsza droga, to jest prcsto- Vojevródzki Nr r9. poz, 4I3),
kukurydzianej
I
_ :-ii.r do 1ezdni, na lrlicach o większ-yrrr
\(szystkinl wła<]zonr upoważniorrynl doIkat. II_ga odcinek nr 7, I3, I,4 - I,, k,g
oznaczo,
- --,:ru lra l-Iarożniku w r-niejscu
.r,,,*r,-ri" nac-l przestrz.g.,ri.rn przepisów I nrąki kukurydzowcj na osobę,
-,, :l specjalnyn-ri znakanri. Na jezdni nie
o ruchu ,-ra clrogach publicznych wydałe:nloo,1.,. C odcinek 7 i 8 - r kg nląki
- -^.;lo się zatrzyn,rywaĆ, ani po rTiej kro- zarządzenie, zn-rierzającc do bczwzględne| kukurydzirnej na osobę,
_ ,.,(1, ninl się zejdzie z chodnika r-rależy go pod,-,iesierria dyscyplirly rtrchu- Sę9ą
l Cena hurtowa za l kg rnąki kukur. r,7o,
, :. rozejrzeĆ, czy jezdnia jest wolr'a.
Ónc karały klżdcgo, kto nic stosuje sit,doIa..^Li.r.," za r kg .,_,i[i puku.. z,oo zł.
Rowerzyści winni na jezdni trzy, przcpisów, gclyż z,rchowanic porządkLl IRozliczenie po*. n*.d.rł. do dnia ż3. 9. 46.
-l.,.i się jak na jbliżej chodrrilra, zostawia- ruchu i jcgo ha.rnlorrii
z Jo.jcst iedynylu
|n" tr.ty żywnościowez miesiąca sierpnia
,: ś.oj.kjezdni dla pojazdów szybszych, \Ą.odów dojrzalości społcczeństwa, ln. kri. o
I3 puszek nrl. skonclens.
\-orr-nalny rov/er nie jcst środkiem lokoWoicg,odal 168,; ,; n:.- dziecko-:ocji farnilijnym, a jedr-roosobowynl wcw'z (-) Mgr. Radziclii I Za wydane mlcko nrleży wyciąć z kart
-:i<uler-1,1, na który drugiej osoby zabierać
§/iccwojewodl Iz,lopatrzenia wszystkie odcinki na nrleko.
, . wolno.
Cetra hurtowx, za I puszlrę 1,95 zł.., cen,t
pojxwszelkich
Kicrowcy
Ob.
Ob.
Do 'W'szystkich
I d.tlliczna zr r puszkę z,zo zł.
,Jów
muszą
mechanicznych|
nl. P i ł y
lRozliczerrie nrdesłać dnia z3, 9, 46 r,
l,,ać pod uwagę, że jezdnia nie jest torem
na l<arty żywnościowez miesiąca sierpnia
-,.,ścigowynr (spe c jalnie motocykliści).
poq,l,ższ_y korrrurrikat podl jc si., do pu- |
mleko w proszku
szybZn,racam uwagę n;l obowiązu_jącą
(cisłego przestiZci
wiadorlloŚci
bliczncj
nr 9, Io, II,12 : 11l:
M
odcinki
k.t.
zabudowanychw
osiedlach
|,.,.
iośćruchu
| 19 .,a osobę.
:: krn. Tramwai rric r-rależy wyprzedzać gania.
l lcwcj strony, kiedy tor tramwajowy bie- Zwracrt-1-1 spccjalną Lls/agc t'lil zioPa-|C.r,r. h.l.,o*a za I kg rnl. w proszku 9 zł,
w prz,episowe ta-|Cena detaliczna za I kg m,1. w proszku ro.
-;lie środkiem jezdni, ulicanri jednokierun- trzenie wozów konnych
itd.
kier,,rnku
nlzwiskicnr
i
w
z
ir-rrienien-r
bliczki
wolno
nie
.iowynri
IRozliczenie pow. nadeslaĆ dnia r8, 9.46 r.
1eździć
do nakrzanego kiertlnku
r,
t946
Ir
września
clr-ria
Piła,
IKier, Micjsk, Ref,
".l*,iot.yn-,
Prezydent Miasta
:-,.,chu.
Prczydcnt Mi,r..tł | Apr, i Handlu
Przyporr-rinanl wszystkim właścicielorrr
(Fr. Tobola). l r-l Jenczyk J.
(_) Toboła Fr.
:ojezdów o konieczności posiadalril prze.-

Tn:$

Ko^,{LINIKAT

z.

;ii,, .".

l

:

--

I

|

,

I

:isowcgo oświetlelria, szkieł odblaskowyclr

z tylu, skoro przepisy tego wynlaga jq,
]oc]kreślanr, że nie wolno osobonr nie Zarząd
::zeźs,yrn prowadzić jakichkolwiek pojaz:óvr a zwłaszczt, pojazdów mechaniczrrych,

L.

Mieiski

w Pile

dz.

Prez.

Ii9i

Piła, dr-ria 9. 9. t946

ll3

46

r.

OGŁOSZENIE NR, 7z.
Miejski Ref, Apr.

i Handlu

podaje do

wiadomości że punkt rozdz. Powiatowa
Vyrlienior-ro tu tylko przcpisy najwa,żMleczarnia Spółdzielcza w Pile wydawać,
wi,rdodo
pode;c
w
Pilc
Zalząd Miejsl^i
::icjszc, co Irie zwłlnia ż;rdnego z uczestt,lisię
będzie: na karty M. K. z miesiąca sierpnia
7,
rozszerzanienr
związkr-r
że
w
nrości,
przepi,
innvch
,iów ruchu od znajonlości
cluru brzuszllego na terenie osiedla nie- br. r 3 puszek mleka skondensowanego a
,ów, zirwartych:

}:
l

str.

Nr I

ó

6

(z)

f,owiolowy Komitet Obywqtelski Premiowei Pożyczki
Odbudowy zqwiqdqmiq , że decyziq Minislerstwq Skqrbu
prryimowonie zoległych wpłot nq poźyczkę
przedłużone do końcq ]Tl-co wrześniob .r. Wpłoty przyimuiq K. K. O. w Pile i U rzqd §kqrbowy w Trzcionce.
J68,1 g rra dziccko. Za wydane mleko nl- Kasza jęczmienna:
Ieży wy,,ląć wszystkie odcinki Mleko M.K.

z

ńrics. Sicrpnix

br. Cena hurtowa za

- t,95 z-ł., cena detalicZna
r puszkc : 2,2o zł.

piuszkę

Rozliczenic
l3. 9. 46 r.

I{.ier,.

po$r.

I

za

nadesłać do dnia

Miejslr. Ref.

Apr. i Handlu

(-)

Jcnczylr

J

Prezydent Miasta

(-)

Toboła Fr.

OGŁOSZENIE.
:
Biuro Prczydialnc Obwodowcj

Rady
Narodowej w Pile podaje do wiadorności,

żc w gmachu Slarostwa (parter)

została

Kat.

iR

odcinck Nr r9 kart lipcowyclr,
i wrześniowycb o,] kg na

Kat. I. odcinek Nr z;, z6, z7 i
oscb;,
wrześniowych po z kg na osobę.
i(at. II R odcinek Nr 9 irłrr lipcowych,
Kat. II. odcir-rek Nr 7, 13 i 14 kart wrzcsicrplriowych i wrześniowycho,z 1rg na
śrriowychpo l,! kg na osobę.
osoqę,
Kat. III. odcinek Nr 7 i 8 kert
śniowych po r kg na osobę.
Kawa prawdziva:
Kat. I R odcinek Nr 8, 9 i l.z lrart wrzcKat. I rra odcinek Nr zo kart wrześniośrriowychr,; kg na osobę.
pc o,o4 kg na osobę.
wych
Kat. II R odcinck Nr 8 kart wrzcśniowycL o,5 kp; na osobę.
Konscrwy 6ięsne:
Kat. ,,C" odcinek Nr 7 i 8 kart wrzcI(at. I odcinek Nr z8 i z9 kart wrześrriowychr kg na osobę.
:1lriowych po o,5 plrszki rrr osobę (waga r
puszki 963,9 gl).
C]ukier:
sicrp-niowych
36 liart

Kat. I odcinclr Nr r I) 12, 11 i 14 kart
.lrłatwicnił spoleczeristwu wzię- wrześniowych po o,5 kg rra osobę.
,,. cia czynncgo i bezpośrcdnicgo udziału
N.{]ERNICZE \r POZNANIU
Nr ro i rr kart wrze- LICEUM
w zwalczanitr nadużyć i wszelkiego ro- Kat. II odcinek crsobę.
śniowych c,4 kg na
palistwowe Licetrnr Budowrrictwa w podzaju nicwłaściwości,
wrzcśrriokart
13
znaniu podaje do wiadorlości, żc w obecz. stawiarria dezydcratóv, i wniosków od- Kat. I R odcinck Nr
- nośniefunkcjonowania adrrrinistracji wych o,z5 kg na osobę.
nyrr-l roku otwiera się przy tcj szkolc lrawrzcśniokarc
}.Ir
Kat. ,,D" odcirrek
razic dwuletnic Liceum Mierniczc.
i gospodarki publicznej.
34
je
osolrę.
na
kg
zaopao,z5
Wnoszący
winien
wych
zlżalenie
i,.
Do przyjęci:r §/ymagxnc są 4 klrsy girritrzyć w czytc|ny podpis i dokładne Kat. ,,M" odcinek Nr r z kart wrzc- nazjum ogólnck^ształcącego, lub zawo. miejsce- zamicszkania, aby mógł otrzy- śniowych o,z5 kg na osobę.
dowego.

zrw.ieszona skrzynlra zażaleń:

r.

celcnr

lr-rać odpowiedź o załatwieniu sprawy

'

z-'ca Przcwodniczącego Obw.

(Kowalewski Zbigniew)

R. N. Olej kokosowy:

odcinek Nr 3o i 3I kart wrześniowych po o,5 kg na osobę.
Stal'ostwo powiatowc w Pile powiadamia
Kat. II odcinek Nr |7, r8 i 19 kart
co otrzymamy we wrześniu na karty wrześniowych po o,75 kg na osobę.

l

Kat"

I

Do zgłoszenia na\eży dołączyć:

I. nretrykę urodzenia,
z. ostatnie świadectwo szkolnc,

3. własnoręcznie rrapisan," życiolys,
4. świadectwo lekarskic,
1. świadectwo morillności i lojalności. .
zaopatrzęn|a.
Kat. ,,C" odcinek Nr 6 kart wrzcśnio- 6. w wypadku posiadania praktyki od- Powiitowy Rcfcrat Aprowizacji i Han- wych po o,z5 kg na osobę.
powiednie świ.,lc:two,
,dlu w Pile zawiadarnią, że na karty z:to7. z iotogralie.
Kat. ,,M" odcinek Nr r r kart wrzcsnloprzyjęcie uzależnionc jcst od
Ostateczne
wydawa1946
r.
petrzcnia rra nr. wrzesień
wych po o,z5 kg na osobę.
OrOo rrastępu jące artykuły żywnościo- Kat. ,,M" odcinek Nr 8 kart sicrpnio- złożeniaegzaminu v/stępnego z 1l1ilt"t1l11tyki, języka polskiego i rysunków, który
1..,
wych po o,z5 kg na osobę.
odbędzie się dnia zo wrześniab, r, o goMąka pszenna:
S-cj rano w gmachu Państwowego
dzinie
:: Kat. I, odcjnek Nr 9, ro, 15 i 16 kart Cukierki:
Liceum Budownictwa w Poznaniu przy ui,
wrzcśniolvych po z kg na osobę.
Kat. ,,D" odcinek Nr z9, 3o i 3I kart Łąkowej r r dokąd rcż na,leży skierowaó
Kat. II. odcinek Nr 8, 9 i lz kart wrzewrześniowycb po roo gr na osobę,
podanir jak i cwentualnc zapytania.
śniowychI,, kg na osobq.
Tern-rin wnoszenia podlń upływa z
Kat. III. odcinek Nr 9 i ro kart wrze- Sól:
drricnr r 5 wrześniab. r.
iniowych I kg na osobę.
lipcowych,
kart
zr
Nr
odcinek
I
Kat.
Kat. I. R odcinek Nr ro i r r kart wrzeDyrekcja szkoły
sierpniowych i v,rześniowych po o,4 k8
śniowych I kg na osobę,

Kat, ,,D" odcinek N.. 3, kart wrześnio- na osobę.
Kat. II odcinek Nr z4 lrart lipcowych,
wych z kg na osobę.
OGŁOSZENIA DROBNE
sierpniowych i wrześniowych po o,4 kg,
Konscrwy 6ięsne:
',' Kat.'L odcinek N. 34, 35 kart sierpnioKat. III odcinek Nr r4 kart iipcowycir, UNIE\/AżNIAM zagubioną kartę tożsaI sierpniowych i wrześniowych o,z kg na m,ości PKP Nrr678z, na nazwisko Maciąg
(waga
osobę
nl
puszki
o,5
po
,wvch

\--

iiuszki 963,9

_\

gr,).

osobę.

Józet,

Nr z

str.

M

(3)

w

§

A oto kilka wyników K. K. S. Polonia
grach z drużynanri zanriejscowymi.
W dniu l8 lipca r. b. Kolejowy Klub

Sezon sportowy t946 r, jeślichodzi o Sportowy ,,Polonia" nJ, meczu piłki nożz KKS Brda z
nliesią'ce letnic był skrornrry. Poza, zawo- ncj osiągnął w spotkaniu
korzyść
wylik
6:o
na
swoją
Bydgoszczy
drmi piłki nożnes nic <lziało się nic. Piękny sport lekkoltletvczny pogrąŻony jcst co jest wielkim sukcesenl.
+
w głębokinr śnie,kolarstwo nawet szosoDnia I.9 r, b. odbyły się zawody piłki
we i turystyczne ni'e dlle znaku życil.
nożnej pomiędzy KKS ,,Polonia" a KKS
Wszystkie trzy kluby sporto§/e dzillt
w Złotowie, zakończony przeko,
jące rra terenie r-niasta nie próżnowały jed- ,,Odra"
nywgrącym zwycięstwem kolejarzy w storrak. Byly zejęte pov,ażną pracą zabez- sunku ro:o. Bramki strzelili Politycki
4,
pieczeni:r i przygotowania boisk i domów
I{opfer z, §/itt, Cupa i Betynr z.
sportowych.

Np. fabryczny K. S. Orzeł (przy Pahstwowych Zakładach Przenrysłu Zienrniaczlrrego) otrzynrał w adnrinistrację sta,
c]iorr b, nien-r. Klubu .,Hertha" (przy url.
Ponorskiej) i pełną plrą pracuje nad jego urządzeniem, przyłączljąc się w ten
sposób do pozostałych

i

AKS-u,

Klubów

Polonii

Dllia 8.9 b. r. tutejszy KKS ,,Polonil"

7

PlŁA MoW!
,.PlŁA ]VIO\,i/I" ukazywlć się będzie regr.rlarnie co tyclzieli nl keżdą r-ricclzieię.
Ogłoszenia, artykuły i wzmirlrki ,Jo bieżącego nunlet,Ll

przy jnrtr

klżdego tl.godnil.

jerrry

do

wtorliu

Prenltnerata nrie5ię62n^ wyl-rosi zł zo
Zgłoszenia nlleży nadsvłać wraz- z go-

tówką

ryra

adres Komitetrr' Rec]rkcyjnego.

Pirlnrowicz:l,

zz.

PrcIlttlllerlttoronl nliej-

sco§/ym pism,o dostarczać bęclzicrny pr7,ez
roznosicieli, zenliejscowyIl] poc7-tą,

rozegral mecz piłki nożnej w Nakle z tamrcjszą drużyną KS ,,Noteć", zwyciężając Ogłoszenia §/ naszyfir piśmie są najteńją w stosunku 8:z. Branki strzelili Bety- szynr środkienr reklanry Clr n-riejscowego
rr:r 3, Politycki z, Stachnik, Hopfer i Rad- kupiectwa, rzenriosła i przemysłu.
ke z rzutu karnego.
Pamiętajcie, że towar który pregniecie

sprzedać lub możecie wyprocluliowlć jest

Dnh zz.9 b, r. t. jest w niedzielę na poszukiwany przez wieltl 1udzi, którzy
St.iclior'ie ,,Polonia" ZZK w Pile, rozegra- nie wieclzą gdzie n-rożna go nlbyć i poszu-

Dzięki tej pracy, chociaż sezon letni z
punktu widzenia sportov/ego należy uwa- nc 7-ostaną zawody piłlri nożnej o mistrzo- kują go w innych miastlch.
że,ć za stracony, nrożenry z otuchą patrzeć stwo P. O, Z. P, N. pomięclzy KKS ,,PoReklamując swe wyroby
w przysz,łość,bo jednak stadiony i urza- lonia" l RKS ,,Orzeł" Piła.
swój obrót i dochód!.
*
clzenia są podstawą racjonalnego uprrwi:t-

zwiększacie

Za,rządy wszystkich milst i gnrin powi,rpilskiego proszone są o r-radsylrr-rie nam
tu
Uwaga
zarówno ogłoszeń urzęciowych, jaI< i inJtrnacy i Pewianki Kompanii WF i nych wiadon-rościr-rrdrjących się do rozbłyskawiczny, (zxr5 m) tlrządzony z o,
W. Zbiórlra na Placu Staszic,r w nie- powszechlrienia.,, P i ł tl nl ó rl/ i " jest
P.
kazji święta państwowego zz lipca,,
clziclc, dnir 15 b. m, o godz,. 7,3o. Obecpisnrem dlł ludności crłego powiatu.
Triumfatorenr byla jedenastka AKS-tl nośćbezwzględnie obowiazkowa.
po zwycięstwie w finale nad K. K. S. Po- ,
Komendant Pow. Urzędu §(/F i P§r ODPOI7IEDZI REDAKCJI:
lonia w stosunku 3 : r. Trzecie nriejsce
w Pile
z,ljął K, S, Orzeł, czwarte Polonia II.
Cech P iek e rzy. Wyjaśrriellir wasze
rrie wyczerpujące. Stosownie do porosą
N,r jedną jeszcze sprawę chcemy zwróz ob. Paruszewskinr prosimy o
zurnienia
WE§rNĘTRZNA
cie' uwagę naszych czytelników, oto orgxMORALNA
i, wszechstronne wyŚwietlenie
gruntowne
,iizacje i kluby sportowe prowadzą swą
PoTRZEBA...
poczynr zrn-rieścimy oclpowietej
sprawy,
rot)otę o własnych siłach bez prawie żac1w rra|L.liższyll-r nllmerze
konrurrikat
śmierć
dni
Amoira
skrzano
na
Goetha
nej ponrocy z zewnątrz. Przez zapisywanie
pisma,
(z
prasy).
oprz,ez
wspierających;
się nr członków
filry n:r sporl, przez uczęszczanie na 21- Spytlrno rtz Amona, gdy niał iśćdo nieba:
wody sportowe n-rożemy prace te zrsiliĆ ,,A co. to jest §/ewnętrzni moralna
mąki ziemiopłody
w niezbędne środki finansowe,
potrzeba?"
A Bogiński
Pamięta1'nry, że ćwiczenia sportowe, On nryśląc, że to pewnie: źrećludzkie
kotlety, SKUP
poci warunkieln, że są należycie pros/aSPRZEDAŻ
dzone, dają radość,zdrowie, siłę a nlwct Morclowlć małe dzieci i gwałcić kobiety,
z
mąki olrąb lospyt
pięknośćfiz,yczną. Odciągają młodzież Porrrszył ramionami, drapiąc się po
głowie...
żyła
od wódki, kart i innych zgr-lbnych nlłogów. Zasług,lją całkowicie na to aby stać Posłano go do piekła... txm nru diabeł.
CENY RYNKOWE
,
Powlc..,
się clrlebem powszednim każdego obywaKonrad Broszczyk PlŁA, ul Kwiatowa 4 (w poclwórzu)
telr, niezależnie od wieku, płci i zawodu.
nia. sportu.

Z ciekawych imprez sportowych sezorrtt trlleży wymienić czwórmecz piłkrrski

!

i

§kład

ł ięczmienia

§rYMIANA

Sabotażem zdrowia nie tylko własnego ale
lanie się od obowiązkowego

i

publicznego iest uchy-

szczEplENIA 0CHRONNEGO przeclw DUROWI BRzUszNEMU
i iako ta]tie będzle ukarane.
Ostatnie dni szczepienia 0d 15-19, w Starostwie pokói 208, od
godz. 9-12.

Redaguje

i

wydaje Komitet. Pi}a, Piramowicza 22

ffi

oo§r"l?iriJ

zwlAzEK

R. P,

;lirrzlElNl
Zaopatruie handel detaliczny

SKŁADY

i

w potrzebne mu

towany

B|URA CZYNNE OD GODZlNY B-ej DO 16-ej

PIŁA, uliGaTowarowa
--

Wylwórnia wód gazowych i Rozlewnia
PIŁA, ul- Mireckiego l1a

PllwszEcH NA sPÓŁDzlELNiA
odp.

udz.

w

Nr2ó

,,\tfARszAWIANKA"

Na straży Twej kieszeni stoi
SPIIŻYWCÓW z

Nr 17, Teteton

PILE

Naitańlze fuódlo zakupu
wszeIkich artykulów

Piwa

Poleca:

DOSKONAŁE NAPOJE CHŁODZĄCE
Czynna od godziny 7 -mej do 19-te j
zWEDzAJcIE W DNIU 15-Go WRZEśNIA BR.
NASZE ST OISKO NA WYSTAWlE

Konf ekcyinych

Mydlarskich
Kosmetycznych
i wielu innych

znaidziesz w naszych sklepach
pl. Wolności 3-4 - ul. Prez. Bieluta t2
ul. Bydgoska 150 - ul, Stalina 2
Przypominamy, że reiestracja kart żywnościowych trwa do każdego 15 bieżącego
miesiąca

0czekuiemy miłych klientów

!

Komunalna Kasa Oszczę,dności Powiatu Chodziesklego
oDDZlAŁ W P|LE - GMACH STAROSTWA PRZV PL, STASZ|CA

1. przyjmuje wszelkiego rodzaju wkłady
udziela kredytów na odbudowę i 1ozbudowę miejscowych warsztatów pracy, zasiewY,

2.

inwentarza

i t.

p.

3. dyskontuie weksle lrandlowe
4. wykonuje zlecenia na przekazy, przelewy, inkaso
5. udziela bezpłatnych porad w sprawach pieniężnych i

majątkowych

Korzystajcie z obrotu bezgotowkowego

lłoczono w Drukarni Państwowei w Prle

.-

K.

-

15807

-

3000

zakuP

