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Oficerowie b. wywiadu niemieckiego
organizowali sieć szpiegowską

na terenie strefy radzieckiej

Nie tylko górnicy amerykańscy porzucili pracę
Strajkuje również giełda nowojorska

Okręg Giełdy nowojorskiej w dzielnicy Wall Street był terenem utarczek 
między policją a pikietami dochodzącymi 2 tysięcy osób. Rozpoczęty we wto
rek strajk Zjednoczonego Związku pracownio w finansowych ALF jest pierw
szym w historii strajkiem na giełdzie nowt^rskiej.

Wehrwolf ma kontakt
z władzami amerykańskimi

werbują Anglicy do brytyjskiej floty 
morskiej i powietrznej. Osoby te ko
rzystają z tych samych praw co An
glicy i po dwóch latach mogą otrzymać 
obywatelstwo brytyjskie. Werbowano 
również ochotników do Grecji. (API)

SENSACYJNE SZCZEGÓŁY OLBRZYMIEJ AFERY SZPIEGOW
SKIEJ KIEROWANEJ PRZEZ AMERYKAŃSKIE WŁADZE OKUPA
CYJNE A WYMIERZONEJ PRZECIWKO ZWIĄZKOWI RADZIEC
KIEMU I JEGO POLITYCE W STREFIE SOWIECKIEJ W NIEM
CZECH, OPUBLIKOWAŁ PRZEDWCZORAJ MOSKIEWSKI DZIENNIK 
„PRAWDA".

AFERA TA ZOSTAŁA ODKRYTA W STREFIE SOWIECKIEJ. 
WŁADZE ARESZTOWAŁY PRZED KILKOMA DNIAMI GERHAR
DA PINKERTA, BYŁEGO OFICERA ARMII NIEMIECKIEJ, KTÓ
RY STAŁ NA CZELE ORGANIZACJL

Pinkert zeznał, że centrala znaj
dowała się w strefie amerykań
skiej w Monachium. Służba dzieli
ła się na trzy oddziały: polityczny, 
gospodarczy i wojskowy. Członka
mi wywiadu byli dawni oficerowie 
hitlerowskiej służby wywiadow
czej oraz byłego sztabu generalne
go. Na czele jej stoi generał Hai
der ze sztabu armii niemieckiej, 
.który rzekomo brał udział w za
machu na Hitlera w czerwcu 1944 
r. „Prawda" stwierdza, że wina 
Haidera przy zamachu na „wodza" 
Trzeciej Rzeszy nie musiała być 
bardzo wielka, jeżeli nie został on 
skazany na śmierć ani nawet na 
obóz koncentracyjny, lecz tylko na 
internowanie w 
sobnieniu, gdzie 
ska brytyjskie.

Pinkert zeznał
łączność między nielegalnymi organi
zacjami faszystowskimi w strefach 
zachodnich a władzami amerykański
mi. On sam należał do takiej organi
zacji i pomimo tego wraz ze swymi 
towarzyszami używany był przez 
Amerykanów do służby szpiegowskiej 
w strefie sowieckiej.
Głównym zadaniem Pinkerta było 

nawiązanie w strefie radzieckiej kon-

wygodnym odo- 
go znalazły woj- 

dałej, że istnieje

nie-taktów z byłymi oficerami armii 
mieckiej i zorganizowanie przy ich po
mocy sieci szpiegowskiej na wschód od 
Łaby. Linie demarkacyjne stref przeby
wał nielegalnie kilkakrotnie. W strefie 
sowieckiej zapisał się do tajnej organi
zacji byłych oficerów niemieckich, któ
rych znał jeszcze z czasów wojny. Pin- 
kert przyznał, że dostarczał danych 
wojskowych, politycznych i gospodar
czych wywiadowi amerykańskiemu.

„Czarna Relchswehra11 
zaczyna działać

Agencja „TASS" podała przedwczo
raj dalsze szczegóły o „niemieckich 
batalionach pracy" istniejących w stre
fie brytyjskiej. Komunikat podaje ze
znania kryminalistów Stubbego, Scholz- 
tza i Brannora, którzy nielegalnie prze
kroczyli linię demarkacyjną i organi
zowali w strefie radzieckiej napady 
oraz dokonywali morderstw.

Stubbe zeznał, że w styczniu 1948 r. 
został zwerbowany do „niemieckiego 
batalionu pracy" nr 909, stacjonującego 
w pobliżu Ane w Westfalii. Batalion 
liczył 303 osoby i był kierowany przez 
porucznika b. armii niemieckiej Noske- 
go. Umundurowanie było angielskie. 
Batalion podlegał sztabowi brytyjskiej 
armii reńskiej i składał się z byłych 
wojskowych oraz członków Hitler-Ju- 
gend w wieku od 16 do 40 lat.

Skład batalionu ulegał częstym zmia
nom, ponieważ b. lotników i marynarzy

Wie/kie zainteresowanie

procesem Forstera
Proces Forstera rozpocznie się w dniu 

5 kwietnia br. Sala Teatru Miejskiego; 
w Gdańsku, gdzie odbędzie się rozpra
wa jest już wykończona.

Okręgowa Komisja Związków Zawo
dowych w Gdańsku dokonała już roz
działu zaproszeń na proces, tak że 
przedstawiciele każdego Związku bran
żowego będą mogli przysłuchiwać się 
rozprawie. Zainteresowanie ■ procesem 
jest olbrzymie. (PAP)

ALF zapowiedziało pełne poparcie 
dla strajkujących, zaś związek mary
narzy handlowych udziela wydatnej po
mocy w pikietowaniu.

Powodem zaprzestania pracy jest 
odrzucenie żądania urzędników przy
znania im podwyżki płac. W wyniku 
walk z policją wielu pikierujących 
zwłaszcza marynarzy handlowych, cięż
ko poraniono gumowymi pałkami, po
nadto zaś aresztowano kilkadziesiąt 
osób. Cała dzielnica Wall Street jest 
częściowo zamknięta dla ruchu z tym, 
że w licznych punktach stacjonują od
działy rezerwy policyjnej.

Wobec stanowczej odmowy władz 
giełdy przyznania podwyżki wynagro
dzenia w ilości zaledwie 3—5 dolarów 

'tygodniowo szanse porozumienia są 
chwilowo bardzo nikłe.

Sytuacja strajkowa w amerykańskich 
kopalniach węgla brunatnego pozostaje 

|bez zmian, to znaczy, że około 400 ty-

sięcy górników odmawia powrotu do 
pracy. (PAP)

Piso
.Stużby Polsca*

Komenda główna „Służby Polsce” 
opracowała plan wcielenia młodzieży 
do brygad na pierwszy turnus od 
1 maja do 6 lipca. Brygady młodzie
żowe pracować będą w różnych rejo
nach. Młodzież z ziem południowych 
Polski zatrudniona będzie na Ziemiach 
Odzyskanych, w Warszawie i na Ślą
sku; młodzież woj. białostockiego i lu
belskiego w portach i przy osuszaniu 
Żuław; młodzież kielecka, olsztyńska, 
warszawska i szczecińska pracować 
będzie" w ogromnej większości przy 
budowie obiektów przemysłowych.

(P. R.)

Nowe szaleństwo podżegaczy wojennych
Hiszpania ma być wsączoną do planu Marshalla

Konferencja panamerykańska w Bogocie

Prasa amerykańska podaje, że 
skład delegacji Stanów Zjednoczo
nych na konferencję panamerykań- 
ską dobitnie wyraża program rządu 
amerykańskiego. Sekretarz stanu 
Marshall będzie przede wszystkim 
dążył do podporządkowania polity
ki zagranicznej krajów Ameryki 
Południowej — polityce departa
mentu stanu.

Bezpośrednio przed odjazdem de
legacji amerykańskiej ' do Bogoty 
Związek Przemysłowców złożył w de
partamencie stanu memorandum, w 
którym zawarte są następujące cha
rakterystyczne postulaty.
1 .System gospodarczy krajów Ame
ryki Łacińskiej ma być oparty na in
westycjach kapitału prywatnego.
2. Zagraniczny kapitał nie może być 
przedmiotem „jednostronnych" decy
zji rządów południowej Ameryki.
3. Traktat panamerykański musi za
wierać specjalny rozdział przewidu
jący klauzulę ochronną dla inwesty- 
cyj zagranicznych.
Treść wyżej wspomnianego memo

randum świadczy o tym, że Stany Zje
dnoczone zamierzają zamienić kraje 
Ameryki Łacińskiej na swoje kolonie.

Delegacja amerykańska ma w zana
drzu wiele środków nacisku, przy po
mocy których usiłować będzie narzu
cić krajom południowo amerykańskim 
swe stanowisko. Ameryka Południowa 
jest ogromnie zainteresowana w utrzy
mywaniu stosunków hadl. z Europą. 
Reprezentanci Stanów Zjednoczonych 
zamierzają wskazać krajom Ameryki 
Łacińskiej, że handel ich z Europą mu
si być „regulowany" przez Stany Zje
dnoczone. (PAP)
Zatarg Guatemali z Anglią 

Nowa nota 
rządu guslema’skfeqo

Rząd Guatemali wystosował nową 
notę do Wielkiej Brytanii, żądając na-

tychmiastowego wycofania oddziałów 
brytyjskich, które wylądowały w Be- 
liza.
Rząd Guatemali wyraża przekonanie, 
że tak długo, dopóTri nie znikną wszy
stkie prowokacyjne wystąpienia ze stro
ny brytyjskiej, nie może być mowy o 
wytworzeniu sprzyjającej atmosfery 
dla rozpatrzenia istniejących między 
obu państwami różnic". (API)

Uchwala amerykańskiej Izby 
Reprezentantów w sprawie 
włączenia Hiszpanii do grona 
państw uczestniczących w pla
nie Marshalla, wywołała falę 
oburzenia na całym święcie.
Zwraca się uwagę, że wfączenie 

Hiszpanii do planu „odbudowy Europy" 
zostało zadecydowane z’byt pochopnie 
i że w obecnej sytuacji międzynarodo
wej może spowodować .nieprzewidzia
ne konsekwencje".

Koła oficjalne usiłują zamaskować 
swą decyzję twierdząc, iż włączenie 
Hiszpanii w ramy planu Marshalla po
zostawia się do decyzji, państwom 
europejskim. Koła te dodają również, 
że udział Hiszpanii w planie Marshalla 
nie był jakoby przedmiotem poprzed
nich badań w przeciwieństwie do za
gadnienia pomocy dla innych państw 
europejskich, które zajęło ekspertom 
amerykańskim szereg miesięcy.

Francuska opinia publiczna nie ukry
wa wrażenia, jakie wywarła w Paryżu 
wiadomość o uchwale Izby Reprezen
tantów.

Podczas gdy nieliczne dzienniki pra
wicowe komentują z zadowoleniem 
nową decyzję amerykańską, jak zre
sztą wszystkie kroki podejmowane 
przez departament stanu — gazety u- 
miarkowane i lewicowe całkowicie ją 
potępiają-.

„Franc Tireur” nazywa uchwałę 
Izby Reprezentantów w sprawie 
Hiszpanii skandalicznym i strategicz
nym głosowaniem, idącym po linii

najgorętszych życzeń krwawego 
Franco. Dziennik uważa, że posu
nięcie to jest nowym szaleństwem 
podżegaczy wojennych.
W Londynie zachowuje się jak dotąd 

wiele mówiące milczenie.
Prasa brytyjska podkreśla, że de

cyzja w sprawie Hiszpanii jest „pry
watną sprawą" Stanów Zjednoczonych. 
Niemniej jednak zaleca się rządowi 
brytyjskiemu ostrożność i „niezależ
ność",

Richard Crossman, wybitny przed
stawiciel Partii Pracy oświadczył, że 
jeśli pomoc amerykańska dla Europy 
objąć ma Hiszpanię, ewentualnie Por
tugalię, zaszkodzi to całości odbudowy 
Europy. Crossman dodał, że polityka 
amerykańska, która polega na popie
raniu każdego antykomunistycznego 
państwa nie powinna wpływać na sa
modzielnie prowadzoną politykę bry-

tyjską. „Stanowisko brytyjskie — po
wiedział Crossrpan — winno być ściśle 
neutralne." (API)

Osobisty wysłannik Trumana 
udaje się do Portugalii 

i Hiszpanii
Agencja Reutera donosi z Lizbony, że 

zatrzymał się tam w drodze z Waszyng
tonu do Watykanu specjalny wysłannik 
prezydenta Trumana — Taylor. Przepro
wadzi on rozmowy z premierem Salazarem, 
po czym uda się do Madrytu, gdzie przewi
duje się kilka konferencyj z przedstawi
cielami obecnego reżimu w Hiszpanii. Nie 
wyłącza się specjalnej rozmowy z gen. 
Franco.

W londyńskich kołach politycznych wi
zytę Taylora wiążą z ostatnimi posunięcia
mi rządu amerykańskiego, wciągającymi 
Hiszpanię w zespół państw marshallowskich.

(P. R.)

MrMą zmę owefflńl zbloM 

stosuje rząd ateński wobec narodu greckiego
Rząd ateński wydał do mieszkańców jednego miasta rozkaz określają

cy zachowanie się ludności w momencie ogłoszenia alarmu o zbliżaniu się 
partyzantów.

W rozkazie tym czytamy: „Z chwilą ogłoszenia alarmu wszystk e pojazdy 
muszą się zatrzymać, a wszyscy przechodnie winni opuścić ulicę. Drzwi 
i okna muszą być natychmiast zamknięte. Jakikolwiek strzał oddany z 
domu, powoduje natychmiastowe zniszczenie budynku. Osoby które pod- . 
czas alarmu pozostaną n.a ulicy, bądź staną we drzwiach lub oknach, na
rażą się na śmierć, gdyż będzie się do nich strzelać". (P. R.)

Nielegalna „imigracja" Niemców
z zachodu do strefy radzieckiej

Szef sztabu radzieckiego zarządu większe przydziały żywności w stre- 
wojekowego w Niemczech generał Łuk
jaczenko oświadczył przedstawić elewi 
dziennika „Vorwaerts", że wkrótce 
zajść może konieczność wzmocnienia 
kontroli granicznej między strefą ra
dziecką a Niemcami Zachodnimi.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy 
około 74 tys. osób przybyło nielegal
nie ze stref anglo-saskich do strefy ra
dzieckiej W większości wypadków 
przyczyną tej ..nielegalnej imigracji" 
jest katastrofalna sytuacja aprowiza- 
cyjna w Niemczech Zachodnich oiaz

fie radzieckiej. Generał Łukjaczenko 
stwierdził, że „imigracja" ta musi ulec 
zahamowamiu, gdyż „strefa radziecka 
nie może żywić całych Niemiec'1,

Generał Łukjaczenko zaznaczył, 
wzmocnienie kontroli granicznej
dzie miało również na celu zabezpie
czenie ludności przed elementami ter
rorystycznymi. Stwierdzono bowiem o- 
statnio, że granicę strefy radzieckiej

że 
bę-

Czang-Kai-Szek je$t oszalałym despotą
— mówią zapiski amerykańskiego generała

W ciągu ostatnich dwóch dni w Stanach Zjednoczonych nastąpiły dwa 
wypadki, które rzucają jaskrawe światło na nacjonalistyczny rząd Czang- 
Kai-Szeka w Chinach. Pierwszym z nich było wycofanie sprawozdania 
jednej z komisji senatu na temat pomocy dla Chin, drugim — opubliko
wanie ząpisków osobistych b. dowódcy wojsk amerykańskich na Dalekim 
Wschodzie generała Stillwella, który został zabity w czasie wojny na 
Okinawie.

Przed kilkoma dniami został opubli
kowany raport Senackiej komisji spraw 
zagranicznych w sprawie pomocy dla 
Chin w wysokości 570 mil. dolarów. 
W raporcie tym znalazło się kilka, 
ustępów krytykujących obecny rżąd 
Czang-Kai-Szeka i oskarżających go 
o korupcję i nieudolność.

W DWA DNI PO OPUBLIKOWANIU 
TEGO RAPORTU SENATOR ARTHUR 
VANDENBERG, PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI OŚWIADCZYŁ, ŻE RAPORT 
ZOSTAJE WYCOFANY, GDYŻ „NIE 
ODZWIERCIADLA W SPOSÓB WŁA
ŚCIWY POGLĄDU ANI KOMISJI ANI 
JEJ PRZEWODNICZĄCEGO NA SY
TUACJĘ W CHINACH."

Raport został istotnie wycofany
i sporządzono nowe sprawozdanie, 
w którym rząd Czang-Kai-Szeka 
określany jest jako „jedyny od
powiedni rząd w Chinach."

Według wiadomości korespondentów 
prasowych, Vandenberg wycofał to 
sprawozdanie obawiając się zmniejsze
nia wysokości pomocy. W kołach wa
szyngtońskich podkreśla się jednak, że 
pomoc i tak została zredukowana przez 
senat do wysokości 463 mil. dolarów

W „Ladies Home Journar ukazały 
się wczoraj prywatne zapiski generała 
Josepha Stilwella. Generał stwierdza, 
że Czang-Kai-Szek jest „despotą osza
lałym na punkcie władzy a jego rząd, 
skorumpowanym gabinetem jednopar
tyjnym. (API)

ROZRUCHY na wyspie Pantallaria 
zostały brutanie stłumione przez 100 
policjantów, których przesłano samo
lotami z różnych części kraju. Roz
ruchy rozpoczęły się we wtorek, gdy 
niektórzy mieszkańcy wyspy podpa
lili ratusz i biuro podatkowe i zni
szczyli wojskową radiostację na znak 
protestu przeciwko nowym podatkom 
państwowym.

*
W LEGII CUDZOZIEMSKIEJ służy o- 
becnie 50 tys. Niemców, z których 
wielu zostało zaciągniętych we fran
cuskiej strefie Niemiec oraz w obo
zach jeńców we Francji.

*
W ŚRODĘ nad ranem na stojący na 
stacji w Tokio parowóz najechał w 
pełnym biegu pociąg pospieszny. 
Wskutek zderzenia co najmniej 70 
osób poniosło śmierć, a 120 zostało 
ciężko rannych.

*
RZĄD CHIŃSKI oficjalnie komuni
kuje, iż opuszcza porty w Haionei, 
Lung Keou i Peng Lai w 
wschodnim.

Szantungu

Zamach na pociąg
Wczoraj wysadzony został w po-

orzekroczyły nielegalnie także grupy! "'ie!rae ™
iteM; i hanrtyfńa, <PAP) poe.ąg n» linn Kair-Ha.fa. 24 osobydywersantów i bandytów. (PAP) zostały zabite, 61 rannych, (p. r.J

*
LIGA ARABSKA zawarła 
francuskim transakcję, na 
której Francja dostarczy 
arabskim ciężkiego i lekkiego sprzętu 
wojskowego wartości kilkudziesięciu 
milionów dolarów. Prasa zaznacza, 
że materiał ten ma być wykorzysta
ny przez Arabów w Palestynie.

*
FRANCUSKI ZARZĄD WOJSKOWY 
w Niemczech zakomunikował, oficjal
nie,‘że Francja zamierza zwolnić do 
listopada wszy 'kich niemieckich jeń
ców wojenny ch w liczbie 300 tys.

z rządem 
podstawie 
państwom



Granice wolności prasy EDMUND OSMAŃCZYK

W Genewie toczą się obrady 
konferencji Narodów Zjednoczo
nych w sprawie wolności prasy i 
informacyj. Budzą one zaintereso
wanie powszechne i nic w tym nie 
ma dziwnego, gdyż prasa, formu
jąc opinię publiczną, stanowi po
tężną broń w ręku tego, kto nią 
włada.

Może ona służyć propagowaniu 
idei postępu, stawać w obronie ce
lów ogólno-narodowych lub na
wet ogólno-ludzkich, ale może też 
stać się sługą interesów finansują
cej ją kliki kapitalistycznej, ba na
wet pojedynczego koncernu.

Bardzo typowy przykład tamte
go właśnie stosunku zależności 
prasy podał w obszernym artyku
le o prasie amerykańskiej Woj
ciech Bylina (Odrodzenie nr 11). 
Pisze on m. in. o prasie stanu 
Montana, nad którym to stanem 
prawdziwą dyktaturę sprawuje 
miejscowy trust miedziany Ana- 
conda Copper & Co. Żadna wia
domość dotycząca gospodarczych 
czy społecznych stosunków w tym 
stanie nie ukaże się w prasie miej
scowej bez uprzedniej zgody sze
fów wspomnianego trustu.

Jest to jeden przykład, wyrwa
ny spośród tysiąca. — Cala nie
mal prasa amerykańska opanowa
na jest przez kilku finansowych 
potentatów (Hearst, Mc. Cormick 
itd.), którzy z kolei powiązani są 
nicią koneksyj finansowych i 
wspólnotą kastowych interesów z 
bankierami z Wallstreet, wielkimi 
akcjonariuszami karteli i trustów 
i z całą tą śmietanką rządzącą w 
Stanach. Nic dziwnego, że infor
macje prasy amerykańskiej nie są 
odbiciem poglądów społeczeństwa 
amerykańskiego ale odzwiercie
dlają interesy i pobożne życzenia 
grupy wielkokapitalistycznej. 
Stwierdza to zresztą rzeczoznaw
ca prasy amerykańskiej p. Ernest 
Morris, mówiąc o konieczności o- 
czyszczenia prasy amerykańskiej, 
jeżeli się chce zbudować podwali
ny porozumienia między naroda
mi.'„Nasza demokracja — powie
dział dosłownie — została wyja
łowiona przez kilkudziesięciu wła
ścicieli radia; wytwórni filmowych 
i prasy".

Wszystko to mało by nas wzru
szało, gdyby dotyczyło tylko sto

Poznań przygotowuje się 
do akcji kolonii letnich

Z nadejściem okresu letniego, a z 
nim wakacji szkolnych, zostaną zorga
nizowane kolonie i półkolonie dla 
dziatwy szkolnej. W związku z tym 
w Nowym Ratuszu przy ul. Armii Czer
wonej odbyło się posiedzenie Miej
skiej Komisji Wczasów Letnich, w któ
rym udział wzięli przedstawiciele Ku
ratorium O. S., kierownicy szkół, orga-
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sunków wewnętrzno - amerykań
skich. Ale tak niestety nie jest. 
Całkowita swoboda grupy wielko
kapitalistycznej wpływania na 
kształtowanie się poglądów doty
czy również sfery polityki zagra
nicznej i jest tu tym groźniejsza, 
że czytelnik nie ma możności 
sprawdzenia podawanych wiado
mości. Ta swoboda wyraża się w 
oszczerstwach i kalumniach, rzu
canych na te państwa, które nie 
chcą się podporządkować imperia
lizmowi dolara. Wyraża się — co 
gorsza — w podżeganiach wojen
nych, w sztucznym wywoływaniu 
atmosfery zdenerwowania.

Tę swobodę rzucania oszczerstw 
i szermowania kłamstwem w pra
sie— w rodzaju cytowanych przez 
nas bajeczno - sensacyjnych arty
kułów Mikołajczyka — przewod
niczący delegacji amerykańskiej 
w Genewie reklamował jako praw
dziwą wolność prasy. Przeciwsta
wił mu się delegat Polski min. 
Grosz, piętnując kłamstwa o Pol
sce, rozsiewane przez radiostację 
„Glos Ameryki" i różnych zagra
nicznych informatorów praso
wych. — Min. Grosz scharaktery
zował nasze stosunki prasowe i 
wskazał, że my wolność prasy 
pojmujemy inaczej. U nas nie ma 
nieograniczonej swobody kłam
stwa a granicę wolności prasy sta
nowi bezpieczeństwo i dobro Na
rodu. — Rozwijając tą tezę moż
na by jeszcze dorzucić, że prasa 
polska stara się kierować zainte
resowania społeczeństwa ku za-s 
gadnieniom odbudowy, przede 
wszystkim naturalnie samej Pol
ski ale i innych krajów, że misję 
swą widzi w rozładowywaniu na
pięć i w utrwalaniu pokoju, jak 
tego pragną masy ludzkie całego 
świata.

Tej chęci nie dostrzegamy nie
stety w prasie zachodniej. Toteż 
na szczególne podkreślenie zasłu
gują słowa naszego reprezentanta 
w komisji zbierania wiadomości 
prasowych, p. dyr. Konopki: „ci 
którzy otwierają łamy swych 
dzienników propagandzie prowo- 
jennej, popierają i fabrykują fał
szywe wiadomości i rozpalają nie
nawiść międzynarodową, absolut
nie nie mają kwalifikacyj na obroń
ców wolności".

J. B

nizacyj młodzieżowych i przedstawi
ciele społeczeństwa.

Na konferencji p. Ceptowski zapo
znał zebranych z instrukcjami wyda
nymi przez. Min. Oświaty odnośnie zor
ganizowania tegorocznych kolonii. 
Udział w nich weźmie młodzież szkolna 
i pozaszkolna. Kierownictwo kólonii 
dbać będzie nie tylko o podniesienie 
poziomu zdrowotnego dziecka, lecz 
również o jego wychowanie, gdyż 
tegoroczne kolonie mają stać się nie
jako przeszkol esn „Służby Polsce". 
Z dobrodziejstw kolonijnych korzystać 
będą wszystkie dzieci po zaopiniowaniu 
lekarza. Pierwszeństwo będą miały 
dzieci po b. więźniach politycznych, 
ofiarach terroru faszystowskiego, Zw. 
Uczestników Walki Zbrojnej o Niep. 
i Dem., przodowników pracy, nauczy
cieli oraz dzieci pozostające bez opieki. 
Wzorem lat ubiegłych za udział w ko
lonii rodzice będą uiszczać pewne 
opłaty, których wysokość uzależniona 
będzie od wysokości zarobków. Nie
zależnie od tego przewidziane są ulgi, 
oraz całkowite zwolnienie od opłat. 
Ażeby kolonie osiągnęły zamierzony 
cel jeden turnus będzie trwał co naj
mniej 25 dni. Nowością w tegorocz
nych koloniach będzie fakt, iż wszyst
kie dzieci na czas trwania kolonii zo
staną ubezpieczone od wypadków. 
Koszty ubezpieczenia ponosić będą ro
dzice w wysokości od 8—20 zł. W sfi
nalizowaniu tegorocznych kolonii .po
może Rząd, który na okręg poznański 
przeznaczyć ma ca 39 mil. zł.

Ażeby akcja dała jak najbardziej 
pozytywne rezultaty musi w pewnej 
mierze dopomóc również społeczeń
stwo. W tym celu jeden z najbliższych 
tygodni będzie poświęcony akcji kolo
nii letnich. W czasie jego trwania od
będą się różne imprezy oraz zbiórki 
uliczne. Wybrano również ścisły za
rząd Komitetu, na czele którego sta
nął inspektor Pater oraz dyr. Baranow
ski, 
ków 
wej, 
nej.

Ponadto dokonano wyboru człon- 
do sekcji propagandowo-imprezo- 
gospodarczej i Komisji Rewizyj- 
(H)

Nietykalność zbrodniarzy wojennych
Rozwój głośnej dziś w Polsce, Niem

czech i świecie sprawy Heinricha Ko- 
pfa jest tak zdumiewający, że warto 
przypomnieć jej poszczególne fazy tym 
bardziej, że już wkrótce oczekiwać na
leży bardzo sensacyjnych nowin w tej 
sprawie.

W roku 1946 Polska Komisja dla Ba
dania Zbrodni Wojennych natrafiła m 
in. na Śląsku na nazwisko Heinricha 
Kopfa. Badania świadków wykazały, że 
Kopf będąc właścicielem majątku ziem
skiego, znęcał się nad robotnikami pol
skimi, zatrudnionymi przez niego. Dal
sze dochodzenia ujawniły, że tenże 
Heinrich Kopf był jednym z kierowni
ków „Niemieckiego Towarzystwa Po
wierniczego" Treuhandgesellschaft, in
stytucji stworzonej przez Himmlera 
dla przekazywania Niemcom wszelkie
go rodzaju majątku zrabowego Pola
kom lub Żydom. W procesie norym
berskim instytucję tę uznano za bez
prawną w świetle prawa międzynaro
dowego a jej kierowników oskarżono 
jako zbrodniarzy wojennych. Było to 
słuszne, bowiem instytucja ta nie tyl
ko sama w sobie była nadużyciem pra
wa lecz dawała Niemcom pracującym 
w niej możność nadużyć o charakterze 
kryminalnym, antyhumantarnym Co 
więcej, instytucja ta istniała właści
wie tylko dzięki pracownikom, 
względnie nadużywającym siły 
bezprawnego rabunku.

Miejsce pobytu Kopfa w roku 
było nieznane nikomu z Polaków, po
dobnie jak tysiąca innych Niemców, 
którzy uciekli w 1945 roku. Międzyna
rodowa komisja od pięciu już lat obra
dująca w Londynie, po zapoznaniu się 
z dowodami zbrodni Kopfa wpisała go 
w roku 1947 na listę zbrodniarzy wo
jennych (nr 1150—6766) przesyłaną na
stępnie wszystkim mocarstwom, oku
pującym Niemcy.

Władze brytyjskie, na których tere
nie okupacyjnym Kopf się znajdował,

bez- 
dla

1947

Należy położyć kres 
okrucieństwom 

Apel gen. Markosa
do M^w.Czeraonesa Krzyża

Dowódca demokratycznych s!ł grec
kich i premier tymczasowego rządu gen. 
Markos, zwrócił się do Międzynarodo
wego Czerwonego Krzyża z prośbą o 
interwencję w greckiej wojnie domo
wej. Gen. Markos oskarża w swym li
ście rząd ateński o brak poszanowania 
dla przyjętych metod prowadzenia woij- 
ny, _a szczególnie o znęcanie się nad 
wziętymi do niewoli powstańcami i roz
strzeliwanie ich.

Armia powstańcza, stwierdza w swym 
liście gen. Markos, gotowa jest zawrzeć 
jakiekolwiek porozumienie, łagodzące 
skutki wojny domowej.

Jak donosi Reuter, minister wojny rzą
du ateńskiego Stratos oświadczył w zwią
zku z listem gen. Markosa, że jeńcy ar
mii demokratycznej nie byli nigdy źle 
traktowani. Oświadczenie to stoi jednak w 
wyraźnej sprzeczności z wezwaniem szefa 
amerykańskiej misji wojskowej, Van 
Fleeta, do zabijania wszystkich schwyta
nych jeńców oraz z praktyką stosowaną 
przez rząd ateński wobec powstańców 

\ i ich zwolenników. (API)

Zmiana rozkładu jazdy 
pociągu Praga — Oslo

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwo
wych w Poznaniu podaje do wiadomo
ści, że w związku z podjęciem z dniem 
1 kwietnia br. bezpośredn ej komunika
cji Praha — Oslo — Praha, poc. posp. 
1304 komunikacji Szczecin — Warsza
wa będzie kursował w zmienionym roz
kładzie jazdy, a to: od 1. IV. do 17. 
IV. br. Szczecin odjazd 21,40, Poznań 
przyjazd 3,14, odjazd 3,33, Warszawa 
przyjazd 10,13. Od 18 IV. do 8. V. br. 
Szczecin odjazd 22,30, Poznań przyjazd Schumacher po herfordzkiej pierw-

11,03.
4,08, odjazd 4,26, Warszawa przyjazd szej rozprawie, obawiając się kompro- 

mitacji, natychmiast zainscenizował w

w obronie życia czy dla rabunku?
W październiku ub. r. aresztowano w 

Olsztynie 22-letniego Zdzisława Kowal
czyka, który w lutym 1947 r. będąc pa
robkiem u gospodarza Krausego w Ko- 
zigłowadh pod Poznaniem, zamordował 
niejakiego Teofila Wiśniewskiego. Ko
walczyk zabrał zamordowanemu buty, 
ubranie, portfel z dokumentami.

Wczoraj zasiadł Kowalczyk na ławie 
oskarżonych przed Sądem Okręgowym 
w Poznaniu. Podsądny przyznał się do 
popełnionego morderstwa, tłumaczył 
jednak, że czynu tego dokonał, gdyż 
Wiśniewski namawiał go do wstąpie
nia do bandy rabunkowej i groził, że 
zastrzeli go o ile nie ulegnie namo
wom. W obawie o własne życie Kowal
czyk uprzedził Wiśniewskiego.

Ponieważ obrona stawiła wniosek o 
zbadanie stanu umysłowego oskarżo
nego jak również o ściągnięcie akt 
Prokuratury Sądu Wojskowego. Sąd od-

nie zadały sobie najwidoczniej trudu'parlamencie dolnosaskim sztuczne 
poszukiwania zbrodniarzy, wpisanych przesilenie rządowe. Kopf podał się 
na listę Międzynarodowej Komisji. W.................” -v..
odnalezieniu Kopfa wyręczyć musiała 
władze brytyjskie Polska Komisja, któ
rej przedstawicielstwo na Niemcy zro
biło sensacyjne odkrycie, podane pra
sie światowej w styczniu br. przez 
Polską Misję Wojskową w Berlinie: 
poszukiwany Heinrich Kopf jest urzę
dującym od dwu lat za zgodą władz 
brytyjskich premierem Dolnej Sak
sonii.

Wobec tak sensacyjnego zwrotu w 
akcji poszukiwania jednego z 
dziesięciu tysięcy niemieckich 
niarzy wojennych, szuk<-nych 
władze polskie, należało przypuszczać, 
że władze brytyjskie po pierwsze zawie
szą natychmiast „socjaldemokratyczne
go" premiera, a po drugie wydadzą go 
sądom polskim.

Tymczasem, jak wiadomo, nastąpiły 
rzeczy wprost przeciwne 
dziej zdumiewające.

Rząd dolno-saksoński, 
przedstawicieli wszystkich 
mokratycznyćh” nowych Niemiec, na
stępnego dnia wyraził „pełne zaufanie 
swemu premierowi”. Sprzeciwiający sięjmieckich. 
tej uchwale minister tez teki, komu-j 
nista Abel, musiał ustąpić z rządu.

Parlament dolno-saksoński odrzuciłjskie jest równie zdumione tą polityką 
wniosek frakcji komunistycznej o po- swych władz okupacyjnych, w Niem- 
wołonie komisji, która by zapoznała się czech, jak zawsze przyjaźnie usposo- 
z treścią zarzutów polskich i zbadała ibione do Anglii społeczeństwo polskie.

kilku- 
zbrod- 

przez

coraz bar-

złożony z 
partyj „de-

ich" prawdziwość. Natomiast głosami'* 
wszystkich pozostałych partyj

uchwalono manifestacyjne votum 
zaufania

dla (zbrodniarza wojennego) „premie
ra Kopfa”. i

W prasie zachodnio - niemieckiej i 
przedstawiano Kopfa jako „męczenni
ka narodowego”,' Z tysiąca niemieckich 
głosów pozwolę sobie zacytować głos 
pisma „Neues Europa — Halbmonats- 
schrift fuer Voelkerverstaendigung“:

„...Trzeba to sobie jasno uświadomić: 
prezydent ministrów niemieckiego kra
ju, obdarzony spontanicznym zaufa
niem wszystkich frakcyj swego parla
mentu, religijny socjalista, człowiek, 
który nieustannie walczy o prawo ła
ski, przekonany demokrata, który od 
trzydziestu miesięcy pokonuje swoją 
głową wszystkie trudności niemieckie
go życia, taki człowiek narażony zo
stał nagle, z powodów oportunistyczno- 
politycznych na zarzut zbrodni prze
ciwko ludzkości, Jest to głos z dżun
gli politycznych powikłań Europy!”

Wystarczy. Znamy ten język, zanad
to dobrze znamy.

Anglicy postanowili osłonić partię 
socjaldemokratyczną Schumachera, dla 
której
proces Kopfa byłby olbrzymim ciosem. 
Zdumiewająca jest przy tym ta soli
darność w obronie Kopfa pomiędzy 
władzami brytyjskimi, partią Schu
machera i wszystkimi prawicowymi 
partiami niemieckimi, dla których prze
cież sprawa Kopfa mogła by być do
godnym narzędziem w osłabieniu 
socjaldemokratycznych wpływów a roz
szerzaniu własnych.

Władze polskie nie zrezygnowały 
jednak bynajmniej z prawa do osądze
nia zbrodniczej działalności Kopfa w 
Polsce. Ogłaszane w lewicowej pra
sie niemieckiej zeznania świadków wy
wołały skandal, którego zatuszować się 
już nie da. Władze brytyjskie zmu
szone zostały do zajęcia stanowiska, 
powołały Trybunał Międzynarodowy, 
który ma orzec, czy Kopf jest winny 

. czy niewinny. Pierwsze posiedzenie 
i zostało zwołane nagle w pierwszych 
. dniach marca do Herfordu (strefa bry- 
, tyjska), na skutek jednak protestu pol

skiego przełożone na dzień 7 kwietnia, 
. kiedy prokurator polski przedstawi 
. świadków oskarżenia i dokumenty 
i zbrodni Kopfa, odnalezione ostatnio w 
i Polsce. Kopf zeznawać będzie z wol

nej stopy.

br.roczył rozprawę do “dnia 12 maja 
godz. 10.

Należy dodać, że Kowalczyk 
jeszcze odpowiadać przed Sądem Woj
skowym za dezercję z wojska. (Ic)

ma

^laresicie
Z Urzędu Mieszkaniowego otrzymali

śmy dziś komunikat następującej tre
ści.

„Urząd ' Mieszkaniowy komunikuje 
wszystkim, którzy złożyli podania o 
przydział mieszkania, by zgłosili się 
dziś w biurach Urzędu po odbiór przy
działów na wolne i wyznaczone im lo
kale”.

Z radością notujemy ten fakt. Na
reszcie rozładuje się w Poznaniu nie
znośne zagęszczenie w mieszkaniach.

do dymisji. Zgodnie ze statutem oku
pacyjnym dymisję złożył na ręce gu
bernatora brytyjskiego. Ten dymisję 
przyjął i powierzył utworzenie nowego 
gabinetu... znów Kopfowi. Prasa nie
miecka zachłysnęła się z zachwytu dla 
„gentlemeńskiej" solidarności okupa
cyjnych władz brytyjskich z oskarżo
nym o zbrodnie wojenne Kopfem.

Piszę to wszystko bez jakiejkolwiek 
złośliwości pod adresem naszych bry
tyjskich aliantów. Złośliwość jest nie 
po polskiej stronie.

Jakikolwiek będzie wyrok w pro
cesie herfordzkim, będącym zresztą w 
sprzeczności z umową międzynarodo
wą o bezpośrednim wydawaniu zbrod
niarzy wojennych wpisanych na listę 
Międzynarodowej Komisji w Londynie, * 
jedno jest pewne, że historia przyzna 
brytyjskim władzom 
smutne pierwszeństwo 
niu, w niespełna trzy 
wojnie światowej, w 
narodowe faktycznej 
zbrodniarzy wojennych, połączonej z 
faktyczną wolnością atakowania przez 

(Niemców ofiar wojennych zbrodni nie-

okupacyjnym 
w wprowadze- 
lata po drugiej 
życie między- 

nietykalności

Jestem przekonany, że zawsze przy
jazne dla Polski społeczeństwo angiel- .

Z blSsba
i z daleka

Premie pieniężne dla włókniarzy 
i górników

W r. 1947 w ramach współzawodnictwa 
pracy górnicy zwyciężyli włókniarzy w 
stosunku 196 : 168. Z wyznaczonej dla 
współzawodników premii 160 milionów zł 
przypadło górnikom a 140 milionów zł 
włókniarzom. Ci ostatni otrzymali jednak 
jeszcze premie dodatkowe, z Zarządu 
Przemysłu Włókienniczego w wysokości- 
46 milionów zł. Przy premiowaniu szcze
gólną uwagę zwraca się na wielowarszta- 
towców. (j)

Zakończyć spór graniczny
Rada Bezpieczeństwa ONZ rozpatrzy na 

swym najbliższym posiedzeniu spór gra
niczny pomiędzy, republiką Wenezuelską 
a Afganistanem. Już od kilkunastu lat 
oba te państwa nie mogą dojść do po
rozumienia w sprawie ustalenia wspólnej 
granicy lądowej, morskiej i powietrznej.

Nowy układ pracy w rolnictwie
25 marca podpisany został zbiorowy 

układ pracy dla robotników i pracow
ników rolnych na rok 1948/49. (j)

Trzeźwe święta w Kielecczyźnie
W ciągu świąt wielkanocnych słuchacze 

Uniwersytetu Ludowego w Pawłowicach 
(woj. kieleckie), podzieliwszy się na 
grupy objechali kilkadziesiąt gromad, or
ganizując tam wieczorki połączone z in
scenizacją, tańcami, recytacją wierszy, 
wspólnym czytaniem itd. Dzięki tej akcji 
oświatowej konsumpcja alkoholu w okre
sie świąt była znacznie niższa niż 
nych latach.

w in-
(j)

statek 
do żu-

Guma do żucia — kauczuk
Do Gdyni przybył w niedzielę 

amerykański z transportem gumy 
cia. Gumę tę, która po odpowiednim
spreparowaniu zastąpić może kauczuk, 
zakupiła Dyrekcja Państwowego Zjedno
czenia Przemysłu Oponowego w Warsza
wie.

Musztarda dla Poznania
1000 ton musztardy wyprodukowały na 

Wielkanoc fabryki Państw. Centrali Od
padków Surowcowych. Dla Poznania i 
Jeżyć przeznaczono 240 ton specjalnego 
gatunku tzw. „musztardy po obiedzie".

Bar i sala balowa w samolocie
W Anglii przystąpiono do budowy naj

większego na świecie hydroplanu SR 45, 
posiadającego 10 motorów, każdy o sile 
3500 koni. Hydroplany tego typu będą 
kursować między W. Brytanią a Ame
ryką. Urządzeniami swymi w niczym nie 
ustępują transatlantyckim parowcom. Są 
tam kabiny sypialne, sala dancingowa i 
bar. Hydroplan ma dwa pokłady, połą
czone klatkami schodowymi. Obliczony 
jest na 140 pasażerów. (j)

Pogotowie ratunkowe w powietrzu
Ze względu na olbrzymie przestrzenie 

Związku Radzieckiego dotarcie lekarza do 
oddalonego osiedla napotyka nieraz na 
znaczne trudności, zwłaszcza, gdy chodzi 
o specjalistów, zasadniczo związanych z 
większym ośrodkiem. By,zapewnić lud
ności pełną opiekę lekarską, zorganizo
wano lotnicze pogotowia ratunkowe, któ- 

specjali- 
miejsco- 

(j)

re dowożą chirurgów 1 innych 
stów do najbardziej odległych 
wości.

Zatruci nieświeżym mięsem
W Warszawie wydarzył się tragiczny 

wypadek zatrucia nieświeżym mięsem ca
łej rodziny, złożonej z 3 osób. Dzięki 
natychmiastowej pomocy lekarskiej, za
stosowaniu aparatów tlenowych i trans
fuzji krwi dwie osoby udało się odrato
wać, trzecia zmarła. (j)

Nie będzie trudności z tranem
W Gdyni i w Pucku montuje się spro

wadzone z Szwecji urządzenia do mecha
nicznej produkcji tranu z wątrób rybich. 
Przed wojną podobnej instalacji nie po
siadaliśmy. (j)



■

ii Kronika ostrowska

Zakres działania Związku Samopo
mocy Chłopskiej jest bardzo obszerny 
i ma nie tylko na celu zorganizowa
nie wszystkich rolników, lecz wytycz
nym jej celem ulepszanie naszych go
spodarstw i podniesienie produkcji. W 
tym to właśnie celu Związek Samo
pomocy Chłopskiej zatrudnia fachow
ców z dziedziny rolnictwa, i z dzie
dziny kulturalno-oświatowej. Na te
renie powiatu rawickiego Związek Sa
mopomocy Chłopskiej powstał w kwie
tniu 1945 r. i liczy obecnie 2200 człon
ków. Rozumiejąc potrzeby zniszczo-

przystąpili do

ŚREM
„Służba Polsce"
odprawa wójtów i burmistrzów 
w dniu 19 marca br. w sali

Ostatnia 
odbyła się 
P- Adamskiego. Referat na temat „Służby 
Polsce" wygłosił kpt. Szydłowski, który 
zaapelował do wójtów i sołtysów, aby na 
swych terenach popularyzowali wśród mło
dzieży „Służbę Polsce". Komisje Kwalifi- 
kacyjno-rejestracyjne urzędować będą dla 
młodzieży w wieku od 16—21 lat w nastę
pujących miejscowościach naszego powia
tu: Śrem od 1—5 kwietnia, Kórnik od 
1—5 kwietnia Książ 6 i 7 kwietnia, Dolsk 
8 i 9 kwietnia, Mosina 10 i 12 kwietnia 
br.

Z innych spraw omówił lek. wet. p. Ko
złowski zagadnienia z dziedziny wetery
narii i hodowli gatunkowych krów i koni. 
Kierownik Pow. Żarz. Drogowego zwrócił 
uwagę na remont dróg i budowę nowych, 
następnie omawiano sprawy zasiewów wio
sennych, pomocy sąsiedzkiej itd. Odprawie 
przewodniczył p. starosta’ Kozłowski wzy
wając poszczególne gminy do 
pracy i współzawodnictwa.

intensywnej

Tygodnia 
odbył się

RAWICZ
W ramach Światowego 

Młodzieży. Demokratycznej 
ub. niedzieli zlot wszystkich organiza-
cyj młodzieżowych naszego powiatu. 
Po zbiórce na stadionie miejskim, przy 
dźwiękach orkiestry kolejowej z Le
szna, pomaszerowano na nabożeństwo. 
Z kolei nastąpił przemarsz ulicami mia
sta zakończony defiladą. Krótko po 
godz, 12 nastąpił start do biegu dru
żynowego. W biegu tym zwyciężył, 
prowadząc od startu do mety, Grzy- 
waczyk ZHP (Rawicz), przed Nowackim 
ZWM (Rawicz) i Fasińskim (Jutrosin).

W klasyfikacji zespołowej, przy 
punktacji pięciu zawodników, zwycię
żył ZHP przed ZWM. (tw)

• nego kraju rolnicy 
’ współzawodnictwa.

W dziale wiejskiego 
kobiecego dąży się do 
i uspołecznienia wsi. Kobiety świado
me swych zadań masowo przystępują 
do pracy nad podniesieniem i uspraw
nieniem gospodarstwa domowego. Na 
terenie powiatu przeprowadza się kur
sy: kroju, szycia, prania, prasowania, 
gotowania i przetwórstwa. Celem od
ciążenia kobiety w okresie letnim za
kłada się tzw. dziecińce letnie, zada
niem których jest opieka nad dzieckiem 
i umożliwieniem mu zabawy 
chowym okiem kierownićzki. 
dziecińców letnich czynne są 
dziecińce stałe, trwające cały

W dziale ogrodnictwa mimo 
kowo małej przestrzeni jaką 
powiat znajduje się 28 ogrodnictw wy
soko postawionych; wszyscy ogrodni
cy są członkami Pow. Związku Ogrod
niczego. Jesienią 1947 r. wysadzono 
około 13 000 drzew owocowych, wiosną 
przewiduje się znacznie większe nasi
lenie sadzenia. Obecnie na terenie po
wiatu przeprowadza się kursy zwal
czania stonki i innych szkodników 
oraz chorób roślin, które w znacznym 
stopniu niszczą i obniżają plony. Po
nieważ powiat znajduje się w pierw
szej strefie zagrożony bezpośrednio, 
zrozumiałe jest takie nasilenie pracy. 
Na podkreślenie w tej akcji zasługuje 
praca młodzieży szkół powszechnych 
pod kierownictwem nauczycieli.

W dziele produkcji Zwierzęcej Zw. 
Samopomocy Chłopskiej przykłada się 
dużą wagę do poprawienia pogłowia 
naszego inwentarza żywego, tak pod 
względem ilościowym jak i jakościo
wym. Związek Samopomocy Chłop
skiej współdziała wydatnie z referatem 
weterynarii nad poprawą zdrowotności 
pogłowia zwierzęcego i zwalczania 
chorób zwierząt.

W dziale organizacji wsi i. gospo
darstw dąży się do podniesienia go
spodarstw przykładowych oraz propa
gowanie budowy gnojowni i silosów do 
kiszenia pasz. Gospodarstwa przodow
nicze mają być wzorem dla wszystkich 
innych warsztatów pracy na roli.

W dziele spółdzielczym zostało stwo
rzonych 5 gminnych spółdzielni Sam. 
Chłopskiej, które mają zadanie ułatwić 
rolnikom zbyt własnych produktów o- 
raz zaopatrzyć ich w wyroby prze
mysłu. Obecnie tworzy się w każdej 
Spółdzielni ośrodek maszynowy, któ
ry przyczynia się w dużym stopniu 
do mechanizacji i ułatwienia pracy 
rolnikom. (Tat)

gospodarstwa 
zorganizowania

pod fa- 
Oprócz 

również 
rok.
stosun- 

zajmuje

Tydzień Więźnia Politycznego zakoń
czył się akademią. Urządzany przez Pol
ski Związek b. Więźniów Politycznych 

i „Tydzień Więźnia Politycznego" zakoń
czono uroczystą akademią w sali Tea 
tru Miejskiego. Wygłoszony w czasie 
akademii przez prezesa Związku p. prof. 
Wendlandta wyczerpujący refera.; zo
brazował gehennę b. więźniów polity
cznych. Po uczczeniu pamięci zmarłych 
mówił referent o roli, jaką winni ode
grać pozostali przy życiu b. więźniowie 
polityczni, zrzeszeni w Związku. Część 
wokalną akademii wypełniły udane wy
stępy Chóru Męsk ego „Echo" pod dyr. 
p. Rychtera, zespół muzyczny Zw. Zaw 
Muzyków pod dyr, prof. Romańskiego 
oraz solo skrzypcowe p. Dymały przy 
akompaniamencie p. prof. Kaczmarka.

Udany „Wieczór gimnastyki i tańca" 
Klub Sportowy „Metalowiec" zrzesza
jący głównie młodzież pracującą zor
ganizował ostatnio udaną i oryginalną 
.mprezę, a mianowicie „Wieczór gim
nastyki i tańca".

Pokazano najprzeróżniejsze ćwiczenia 
gimnastyczne, od rytmiki, aż do 
czeń na przyrządach, które wśród 
których widzów wywołały nawet 
szczyk emocji. Bardzo miłe dla 
były popisy taneczne, tak baletowe jak 
ludowe.

Młodzież w wyścigu pracy. W ogól
nym zrywie do współzawodnictwa pra- za zadanie zawieranie umów dzierżaw
cy nie zabrakło i młodzieży naszego 
miasta. Jako pierwsze zgłosiły udział 
w współzawodnictwie pracy Państwowe 
Zakłady Wodomierzy. W pierwszym 
etapie pracy wyniki przedstawiają się 
następująco: Szczublewski Zygmunt 393 
proc., Niespodziany Marian 368, proc., 
Karasiewicz Tadeusz 368 proc., Górski 
Jan 360 proc., Dudka Stanisław 345 
proc, wyznaczonej normy.

Ogłoszone wyniki spowodowały za
ciętą walkę na polu wyścigu pracy 
między Zakładami Wodomierzy a in
nymi zakładami pracy. Wśród pozo
stałych zakładów wyróżnili się pracow
nicy Technicznej Obsługi Rolnictwa: 
Szczepaniak Włodzimierz, Rośnicki Ste
fan, Guca Kazimierz j Bauer Henryk. 
Żadne jednak z biorących udział w wy
ścigu pracy przedsiębiorstw nie ode
brało palmy pierwszeństwa Państwo
wym Zakładom Wodomierzy, którego 
pracownicy biją własne rekordy. Naj
wyższa norma osiągnięta w tym zakła
dzie wynosi 485% i zdobyta została 
przez Mariana Niespodzianego.

Skradł pasy transmisyjne. Zygmunt 
Manikowski, zamieszkały w Łące Mro- 
czyńskiej, skradł w sierpniu 1947 roku 
na szkodę Państwowego Tartaku w La
skach, powiat Kępno, pas transmisyjny.

ćwi- 
nie- 
dre- 
oka

Pas ten pociął w kawałki i sprzedał 
szewcowi Olesiakowi, zamieszkałemu 
tamże. Po raz drugi dokonał kradzieży 
w grudniu 1947 roku, kiedy to ośmielo
ny pierwszym powodzeniem, skradł czte
ry pasy, wartości po cenach sztywnych 
ca 50 tysięcy złotych. Po przeprowa
dzeniu rozprawy Sąd Okręgowy w O- 
strowie wydał wyrok skazujący Mani
kowskiego za obydwa przestępstwa na 
łączną karę 5 lat więzienia.

Pracownik Fabryki wynalazcą. Wa
runki pracy w Fabryce Sklejek w O- 
strowie były do tej pory naprawdę cięż
kie, zwłaszcza w okresie zimowym. 
Wśród pracowników wyróżnia się maj
ster Józef Kołodyński, który ostatnio 
skonstruował własnego pomysłu wenty
lator. Przez ten wynalazek rozwiązał 
przykre dotychczas warunki pracy. O- 
becnie dzięki nowemu wentylatorowi 'z 
hali zniknęły opary, a tym samym pra
ca stała się mniej uciążliwa i męcząca. 
Majster Kołodyński zastosował już na 
terenie fabryki cały szereg mniejszych 
ulepszeń, zaś to ostatnie zyskało mu 
wdzięczność wszystkich pracowników.

Nieuczciwy pracownik. Przed Sądem 
Okręgowym w Ostrowie odbyła się o- 
statnio rozprawa przeciwko Józefowi 
Czubowskiemu, b. urzędnikowi Zarzą
du Mjejskiego w Ostrowie.

Czubowski, jako referent działu mie
nia opuszczonego i porzuconego miał

nych na obiekty poniemieckie, pobie
rania z tego tytułu obowiązujących o- 
płat skarbowych, oraz wystawianie ra
chunków za czynsze dzierżawne i pil
nowanie terminowego płacenia tych

rachunków przez dzierżawców. Naduży
wając swych kompetencyj służbowych, 
Czubowski zainkasował w kilku wy
padkach czynsz dzierżawny dla siebie, 
co w sumie uczyniło 27 tysięcy zł.

Sąd Okręgowy skazał nieuczciwego 
urzędnika na 1 . rok więzienia.

Skazany za odstępstwo. Kiczka Pa
weł, zamieszkały w Rypinie, powiat 
Kępno, skazany został za odstępstwo 
od narodowości polskiej na karę 2 lat 
więzienia. _

Cała rodzina przed Sądem. Przed Są
dem Okręgowym w Ostrowie toczyła 
się ostatnio rozprawa przeciwko Hali
nie, Rochowi i Jerzemu Mende? oskar
żonym o działanie na szkodę polskiej 
ludności cywilnej w czasie okupacji.

Akt oskarżenia zarzuca Halinie Men- 
de, że wskazała władzom niemieckim 
Czesława i Wiktora Binkowskich jako 
wrogów państwa niemieckiego, na sku
tek czego zostali obaj aresztowani i o- 
sadzeni w obozie koncentracyjnym w 
Oświęcimiu, gdzie zmarli. Wskazała 
władzy niemieckiej Leokadię Ryfową, 
z d. Binkowska, chcąc spowodować wy
słanie jej na roboty do Niemiec, wsku
tek czego po ucieczce jej aresztowany 
został narzeczony, a obecny mąż p. Ry- 
fa. Rochowi Mende zarzuca akt oskar
żenia, że gnębił i prześladował Pola
ków, bijać ich i lżąc. Synowi Rocha 
Mende Jerzemu zarzuca się, że na
leżąc do „Hitlerjugend" i chodząc w 
mundurze tej organizacji, bił i lżył Po
laków, oraz prowokował awantury. O- 
skarżeni do winy się nie przyznali, 
twierdząc, że są niewinni.

Ze względu na konieczność przesłu
chania dalszych świadków, rozprawę 
odroczono do dnia 10 kwietnia.

Prenumerata zlecona
Najprostszą i najwygodniejszą dla Czytelników na prowincji formą 

abonowania „Głosu Wielkopolskiego^ zwłaszcza w mniejszych mia
stach, w miasteczkach, osadach i na wsi jest prenumerata zlecona.

Zlecenia na prenumeratę „Głosu Wielkopolskiego" na prowincji 
przyjmują wszystkie urzędy i agencje pocztowe oraz listonosze wiej
scy, którzy posiadają specjalne bloczki do przyjmowania zleceń.

Zlecenia na prenumeratę można zgłaszać od 1 do 15 miesiąca poprze
dzającego okres prenumeraty, np. od 1 do 15 kwietnia należy wpłacać 
prenumeratę na maj. Początkiem okresu prenumeraty jest zawsze 
pierwszy dzień miesiąca.

Przy prenumeracie zleconej Czytelnicy nie ponoszą żadnych kosz
tów i nie potrzebują wypełniać sami blankietu nadawczego, podczas 
gdy przy wysyłce pieniędzy przez PKO płacą za blankiet 2,— zł, a 
ponadto 5,— zł kosztów manipulacyjnych, pocztą zaś 3,— zł za prze
kaz i 30,— zł za przesłanie pieniędzy.

Prenumerata miesięczna dziennika „Glos Wielkopolski" z dodat
kiem „Świat" wynosi przy prenumeracie pocztowej (zleconej) tylko 
90,— złotych.

Dnia 29 marca 1948 r. o godz. 11 zmarł opatrzony Sakramentami św. 
mój najdroższy mąż, brat, szwagier, wuj, stryj i kuzyn, śp.

Kazimierz Formanowicz
przeżywszy lat 65.

Pogrzeb odbędzie się w piątek, 2 kwietnia br., o godz. 11 z kaplicy 
cmentarza górczyńskiego.

Msza św. w sobotę, 3 bm., o godz. 8 w kościele Matki Boskiej Bolesnej. 
W ciężkim smutku pogrążona 

żona i rodzina
Poznań, ul. Strzelecka 20 m. 4 8088

Zakład Pogrzebowy „Ceremoniał" ul. Towarowa 25. Tel. 40-63.

Wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie mojego męża i naszego 
drogiego ojca,

Władysława Przyborskiego

♦ 
♦ ♦ 
♦ 
♦

♦♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ ♦ ♦ 
i 

♦ 
♦ 
♦ 

i 
♦ 
♦ ♦ 
I

♦

a w szczególności Krewnym, Kolegom i Znajomym, Przedstawicielom 
Zw. Zaw. Przem. Poligraficznego, Dyrekcji Drukarni św. Wojciecha 
i Radzie Zakładowej. Za wieńce i słowa współczucia na tej drodze 
składam serdeczne podziękowanie

8074 żona z córkami

Dnia 30 marca 1948 r. zmarł po długich i cięż
kich cierpieniach, opatrzony Sakramentami św. 
mój najukochańszy mąż, nasz najdroższy ojciec 
i dziadek, śp.

Kazimierz Dachteta
przeżywszy lat 67.

Pogrzeb odbędzie się w piątek, 2 bm., o godz. 
17.30 z kaplicy cmentarnej w Swarzędzu.

W ciężkim smutku pogrążona 
żona z dziećmi i wnukami

Swarzędz, Kilińskiego 10 8049 I
 Ceraty
w rożnych szerokościach

BUKOWSCY
POZNAŃ

Stary Rynek 98'100 
wejście z ul. Żydowskiej 
(naprz. kościoła). >2587MECHANIK

z praktyką tartaczną potrzebny
Stacja kolejowa i tartak BACZYNA 
kolo Gorzowa Wielkopolskiego.4b-29

Przetarg
Okręgowy Urząd Likwidacyjny sprzeda w drodze 

przetargu ustnego następujące przedmioty:
Maszyny rolnicze, wraki samochodowe, motor samo

chodowy, części i opony samochodowe, motocykle i 
części motocyklowe, motory elektr., motor przyczepny 
do łodzi — ślizgawca, prasę browarnianą, rowery, 
maszynę do szycia, głowice od maszyn: do szycia, 
kapeluszniczych, dziurkarek i do chodników, arty
kuły żelazne, magiel ręczny, kuchenkę elektr., piece 
szamotowe, aparat do prześwietlania nóg, aparat do 
masażu, aparaty radiowe i fotogrficzne, kasę reje
stracyjną na prąd, powielacze, sprężyny materacowe, 
grafit, lepik, kominki cementowe, koryto ceramiczne 
oraz przedmioty domowego i osobistego użytku.

Licytacja odbędzie się w dniach od 12 do 17 kwietnia 
br. w godz. od 9 do 13 w magazynach i na placu 
O. U. L. w Poznaniu, przy Wałach Batorego 3.

Okręgowy Urząd Likwidacyjny 
w Poznaniu4b-l

STRONA 4 Nr 89ABC

„CZYTELNIK"
organizuje z dniem 1 kwietnia br. nową serię 

kursów języków obcych 
prowadzonych od r. 1946

pod dyrekcją Marii Romington
Wykłady odbywają się w godzinach wieczor
nych i obejmują języki: angielski, francuski, 
niemiecki, rosyjski, szwedzki, łacinę. W każ

dym języku prowadzi się trzy stopnie.
Uwaga! Z dniem 1 kwietnia rozpoczyna się no
wy kurs dla początkujących w jęz. angielskim. 
NOWOŚĆ! W ramach kursów — Nauka kore

spondencji handlowej w językach fran
cuskim i angielskim.

Zapisy przyjmuje i informacji udziela:
Wydział Kulturalno-Oświatowy „Czytelnika", 

ul Marsz. Focha 14, telefon 62-31.
7806

♦

♦
♦
♦

♦
Dyrekcji Przemysłu Miejscowego

Poznań, ul. Chełmońskiego 10 — tel. 74-18

ChiromamKa
przepowiada zdumie 
wająco przeszłość 
przyszłość — 

Poznań 
ul. Klonowicza 4 m. 5 

przystanek tramw 
Park Wilsona 8022

lECZiCIE
^POZNAŃ 

^STARY RYNEK 48
Tel. 23_,ę

ORAZ DĄBROWSKIEGO 12
3a-lo8

Przetarg nieograniczony
Państwowa Centrala Handlowa, Delegatura w Po

znaniu, ul. Ratajczaka 40, ogłasza przetarg nieograni
czony na remont magazynów w Gorzowie, ul. Gro
bla 1. W zakres robót wchodzą prace:

1. ziemne
2. murarskie
3. ciesielsko-stolarskie
4. ślusarskie
5. szklarskie
6. elektryczne.

Oferty należy składać w biurach Delegatury P. C. H. 
w Poznaniu, Ratajczaka 40 w podwójnych zalakowa
nych kopertach z napisem: „Oferta na remont maga
zynów w Gorzowie" do dnia 10. 4. 48 godz. 12 w po
łudnie. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu 
o godz. 12.30 w biurach j. w. Do oferty winien być 
dołączony kwit wadialny w wysokości 2% sumy ofe
rowanej. Wadium należy wpłacić na konto B. G. K. 
nr 1490 w Pozrtaniu. Poza tym należy przedłożyć uwie
rzytelnione odpisy świadectwa przemysłowego na bie
żący rok oraz kartę rzemieślniczą, upoważniającą do 
wykonywania odnośnych prac,* P. C. H. zastrzega so
bie prawo zwiększenia lub zmniejszenia robót w gra
nicach 15%, unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn, swobodnego wyboru oferenta lub częścio
wego oddania robót. Podkładki kosztorysowe mogą 
zainteresowani odbierać za zwrotem kosztów w wy
sokości zł 150,— w biurach Delegatury w Poznaniu 
lub w biurach Hurtowni P. —. H. w. Gorzowie, ul, 
Pocztowa 61.

Przy składaniu ofert i wykonywaniu robót obowią
zują przepisy Rozp. Rady Ministrów z dnia 29. I. 1937 r. 
o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa.

Państwowa Centrala Handlowa 
Delegatura w Poznaniu4b-26

Ceny ściśle kalkulowane — dogodne warunki dostawy
4b-27
F KI

poleca

skarpety, pończochy, trykotaże, 
wyroby włókiennicze i tp.

Przetarg nieograniczony
Państwowa Centrala Handlowa, Delegatura w Po

znaniu, ul. Ratajczaka 40 ogłasza przetarg nieograni
czony na wykonanie urządzenia wewnętrznego sklepu 
wzorcowego w Poznaniu, przy ul. al. Marcinkowskie
go 11. Oferty należy składać w biurach Delegatury 
P. C. H. Ratajczaka 40 w podwójnych zalakowanych 
kopertach z napisem „Oferta na wykonanie urządze
nia wewnętrznego sklepu wzorcowego" do dnia 7. 4. 
48 godz. 12 w południe. Otwarcie ofert nastąpi w tym 
samym dniu o godz. 12.30 w biurach j. w. Do oferty 
winien być dołączony kwit wadialny w wysokości 
2% sumy oferowanej. Wadium należy wpłacić na kon
to B. G. K. nr 1490 w Poznaniu.

Poza tym należy przedłożyć uwierzytelniony odpis 
świadectwa przemysłowego na bieżący rok oraz kartę 
rzemieślniczą, upoważniającą do wykonywania odnoś
nych prac. P. C. H. zastrzega sobie prawo zwiększenia 
lub zmniejszenia robót w granicach 15%, unieważnie
nia przetargu bez podania przyczyn .swobodnego wy
boru oferenta lub częściowego oddania robót. Pod
kładki kosztorysowe mogą zainteresowani odbierać za 
zwrotem kosztów w wysokości zł 150,— w biurach De
legatury. Przy składaniu ofert i wykonywaniu robót 
obowiązują przepisy rozp. Rady Ministrów z dnia 
29 I. 1937 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu 
Państwa.

4b-25
Państwowa Centrala Handlowa

Delegatura w Poznaniu

♦

Pszenicę jarą na siew *
odmiana Jabo (bezostna)

sztywncsłomą, niewylegającą 
sprzeda administracja ośrodka w Skrzyn
kach, stacja kol. i poczta Otusz k. Poznania, 
telefon: Buk 121. 8051

: f
♦

2 MONTERÓW
NA SILNIKI BENZYNOWE i DIESEL‘A 

znających dokładnie system pasowania, oraz 
POMOCNIKA

zatrudni „Społem" Stacja Obsługi 7c w Ka
liszu, ul. Krótka 7.
Podanie wraz z życiorysem w dwóch eg
zemplarzach składać pod adresem Stacji. 
Reflektuje się tylko na siły wykwalifiko
wane. Obowiązuje wykonanie próby. Naj
wyższa stawka wg płac „Społem" zape
wniona. 4a-9.

re Biuro Ogłoszeń czynne w dni powszednie od 8—19-tej. w soboty od 8—17-tej w Poznaniu przy ul Wyspian
« skiego 10 i piętro. — Tel. 64-75 i 62-70 (wewn. 5). — Za terminowy druk ogłoszeń Administracja nie odpowiada

Lekarskie

Chcroby nerwowe leczy Po
znański Zakład Przyrodoleczni
czy al. Marcinkowskiego 20 
tel.'38-26. P2675

Wolne posady

Pomocnica domowa potrzebna
Dąbrowskiego 44 m. 4. 7969
Kucharki z poleceniami poszu
kuję. 0f. Gł, Wlkp. nr 7958.
Pielęgniarka do rocznego dzie
cka u lekarza dentysty po
trzebna. Mickiewicza 20 m. 4. 

7970
Przychodnią pomoc domową z 
gotowaniem. Zgłoszenie: M. 
Focha 58. m. 1. 7973

Robotnik do koni. Strusia 2. . Fryzjer damski lub fryzjerka, 
7957 dobra siła potrzebne. Piekary 

I nr 7.
: Ręczniarka na miarową pracę 
I potrzebna. M. Focha 76 m. 6. 

8011
Wychowawczyni 
dobrze mówiąca po 
polsku do dwóch 
dziewczynek 2‘/« oraz 
1 rok. — „Barwa," ul. 
Półwiejska 2. p2964

7982

FOTOGRAFA- 
POMOCNIKA i chłop
ca do posyłek.
FOTO-VAN DYCK
Zielonacki i Nitschke
Poznań, 27 Grudnia 16 
tel. 31-38 3a-312

Potrzebni: robotnik, służąca, 
chłopak — wysokim wynagro- ; 
dzeniem, utrzymaniem. Bart- ■ 
kowiak, Dopiewo, Poznań.
________________ 7960. |

Poszukujemy drukarzy na sta- ' 
nowiska kier drukarń na o- : 
kręg szczeciński. Zgłoszenia:
Państwowe Szczecińskie Za- Tokarzy w drzewie przyim.e 
kłady Graficzne w Szczecinie Firma Cz. Młyńczak Poznań 
ul. św. Krzysztofa 7. 4a-2 i Strzałowa 2. 8017

Dziewczyna z gotowaniem po
trzebna zaraz. Poznań, Garba- 
ly 33. Kiciński. 8009

o

I Deputatnik zaraz potrzebny i 
chłopak do koni. Ogrodnictwo, 
Kaczmarek, Luboń k. Pozna
nia. 8002

Marszantka potrzebna, dobra 
pensja. Adres wskaże Gł. Wlkp. 
nr 8004.

Dziewczyna uczciwa potrzebna 
zaraz do prac domowych. Kra
szewskiego 14 m 4. 7995

Do sytuowanych, pomoc domo
wa czysta, bez prania, zaraz. 
Oferty frpos Wlkp. nr 7994.

Blelifniarkl na koszule męskie.
Kras-koł, św. Józefa 6. 8026

i Przychodnia z gotowaniem do
i 2 osób i rocznego dziecka po- 

____ ' irzebna zaraz. Zgłoszenia: Ko- 
8017 i nopnickiej 15 m. 5. 8021



WITOLD JAKÓBCZYK ;

Deputacja poznańska w Berlinie
Wybrany 20 marca Komitet Narodo

wy wybrał natychmiast delegację do 
Berlina by złożyła królowi adres, do
magający się ogólnikowo niepodległo
ść, całego zaboru pruskiego, Po.echali 
tedy i stanęli tam 22 marca. Arcybiskup 
Przyłuski, Maciej Mielżyński, Brodow
ski, k6. Janiszewski, Roger Raczyński, 
Krauthofer i Maciej Palacz. Przeważali 
umiarkowani nobile poznańscy, pielę
gnujący tradycję legalnego dochodze
nia praw narodowych, zagwarantowa
nych przez króla pruskiego w 1815 r.

Stanąwszy w Berlinie, delegacja zo
rientowała się, że wobec króla n.e bę
dzie można w ogóle postawić żądania 
niepodległości, bo na tej płaszczyźnie 
nie będzie chciał z Polakami rozmawiać. 
Nawet berliński komitet Polaków z Mie
rosławskim i Libeltem, również wierzą
cy w rychłą wojnę Prus z Rosją — jak 
głosiło zbuntowane mieszczaństwo ber
lińskie — również nie stawiał daleko 
idących żądań.

Ale z powodu pogrzebu ofiar rewo
lucji berlińskiej w dniu 22 marca nie 
mogła się deputacja dostać do króla. 
Uzyskała audiencję dopiero następnego 
dnia i wystąpiła z daleko skromniej
szymi 'dezyderatami, niż zalecił był Ko
mitet. Na próżno protestowali przedsta
wiciele lewicy: Krotowski (dawniej 
Krauthofer) i Maciej Palacz.

Arcybiskup Przyłuski powolnym, na
maszczonym głosem odczytał następu
jącą petycję:

„Ogólne dążenie narodów i państw 
europejskich do odpowiadającej potrze
bom czasu reorganizacji polityczne 
głęboki znalazło oddźwięk w Wielkim 
Księstwie Poznańskim, mianowicie 
wśród ludności polskiej. Gdy ludy i pań
stwa niemieckie zjednoczyły się, aby 
stworzyć jednolite państwo, oparte na 
zasadzie narodowości, cała ludność pro
wincji poznańskiej żywi jednomyślne 
przekonanie, że w tej samej chwili wy
biła godzina odrodzenia Polski.

Przekonanie to stało się już połężnym 
moralnym czynnikiem, opinia publiczna 
całych Niemiec je popiera i podtrzy- 
mu e; prowadzi ono do ruchu, który 
się krwawo zakończyć może. Nie mo
gąc tego ruchu zażegnać, postanowiliś
my orzedłożyć Waszej Królewskiej Mo
ści stan rzeczy i parcie konieczności, 
aby nakłonić do wydania rozporządzeń, 
mogących w polskiej ludności Wielkie

Trudność są dlatego, by je pokonywać

Bez benzyny i bez szyn —
a po/ecfzfe

Wchodząc do biura p. Grudzińskiego, który jest dyrektorem 
naczelnym Zjednoczenia Akumulatorów i Ogniw z siedzibą w Po
znaniu, słyszałem ostatnie zdanie rozmowy jaką prowadzi! ze 
swym pracownikiem:

— Trudnościami niech się pan nie tłumaczy. Istnieją one dla
tego, by je pokonywać. Pracownicy naszego Zjednoczenia ma
ją sprawy załatwiać, a nie tylko urzędować. No... dowidze
nia panu!

W gabinecie dyr. Grudzińskiego nie ma wygodnych foteli klu
bowych, nie ma pięknych obrazów na ścianach. Są natomiast 
proste meble i skromnie oprawione wykresy wskazujące stan 
produkcji, wydajność ilościową i jakościową pracy. Przysze
dłem do niego, by uzyskać informacje dotyczące produkcji 
wózka elektrycznego poruszanego prądem z baterii.

— Nie traćmy czasu — oświadcza dyrektor — jedziemy zaraz 
autem do Antoninka.

Mieści się tam „Poznańska Fabryka 
Przyczepek Samochodowych", gdzie po- 
■wstaje prototyp elektrycznego wózka 
W „P. F. P. S." bowiem zmontować 
można podwozia. Najważniejszą część 
— baterie tzw. trakcyjne (skontruowjd- 
ne specjalnie z przeznaczeniem dla mo
torów ciągnących) produkuje Zjedno
czenie Akumulatorów i Ogniw gdzie 
indziej, a motor elektryczny dostarczy 
inne przedsiębiorstwo Zjednoczenia 
Motorów Elektrycznych.

Jadąc do Antoninka napotykamy 
silny, przeciwny wiatr. Szofer nasz 
mówi, że „Antoninek ma ładną okolicę, 
tylko że morgi... w powietrzu fruwają . 
Ziemia faktycznie nie jest urodzajna, 
ale powstaje tam za to prototyp nowej 
gałęzi polskiej produkcji pojazdów 
mechanicznych.

Poznańska Fabryka Przyczepek Sa
mochodowych położona jest tuż przy

Kto po przejściu przez trzy klasy za 
niedbałby odnowienia losu do /V klasy 
„Loterii Wielkich Wygranych', w któ
rej będzie wylosowanych 20.000 wygra
nych na łączną sumę 130 milionów zł, 
w tym: główna wygrana 2 miliony. 3 
wygrane po milionie, 16 po pół miliona 
oraz masa dalszych po 300—200—100 
tysięcy itd.

Ciągnienie już 8 kwietnia, a ostatni 
termin wymiany losów upływa 5 kwiet 
nia. 4b-5

go Księstwa Poznańskiego utwierdzić 
obudzone nadzieje.

Zabierając tu głos w charakterze re
prezentantów Księstwa, składamy do 
rąk Wasze; Królewskiej Mości najuni
żeniej propozycję zasadniczego za
twierdzenia narodowej organizacji W. 
Ks. Poznańskiego, któraby się dala prze
prowadzić szybko, lecz w granicach 
prawa i pod opieką W. Królewskiej 
Mości,

Niezbędnym jest w tym celu utwo
rzenie Komisji tymczasowej dla spraw 
W. Ks. Poznańskiego, któraby przy 
współudziale król, komisarza dokonać 
miała dzieła narodowej reorganizacji. 
Lista członków tej komisji, mężów za
ufania całej ludności, niebawem przed
łożoną zostanie W. Król. Mości do za
twierdzenia. Najbliższym zadaniem rze
czonej Komisji byłoby: 1. zastąpienie 
sił wojskowych korpusem złożonym z 
sił miejscowych, -2. obsadzenie posad 
rządowych mieszkańcami prowincji.

Dla przygotowania tej reorganizacji 
byłoby przede wszystkim niezbędnym, 
aby W. Król. Mość rozkazać raczył: 
1. utworzenie gwardii narodowej, 2. 
zniesienie obecnie sprawujących urząd 
władz policyjnych, a zastąpienie ich 
urzędnikami obieralnymi".

Król nie zrozumiał treści petycji i od
powiadał tak jak gdyby Polacy żądali 
pełnej niepodległości, a więc, że nie 
może oddać tak pięknej prowincji 
odziedziczonej po ojcu. Oderwana pro
wincja dostałaby się w ręce rosyjskie. 
A car Mikołaj na prośbę króla obiecał, 
że się nie będzie wtrącał do obecnych 
spraw prowincji i Prus. Ponadto chłopi 
polscy — twierdził król — są za rzą
dem pruskim. Niech Polacy uświadomią 
sobie z doświadczeń 1831 r. siłę Rosji, 
żelaznego kolosa. Na to replikował 
Kraszewski, że urzędnicy pruscy kła
mią wobec króla o pruskim patriotyz
mie polskich chłopów. Dialog króla z 
Kraszewskim był żywy i ostry. Polak 
przypomniał Fryderykowi Wilhelmo
wi IV o poparciu cara w 1831 r. prze
ciw powstaniu polskiemu. Okazało się 
jasnem, że król nie myśli ani o wojnie 
z Rosją, ani o ustępstwach wobec Po
laków.

Gdyby Polacy mieli dobry wywiad, to 
może dowiedzieliby się bardzo ciekawej 
rzeczy. Tegoż dnia 23 mąrca u mini
stra wojny gen. Rohra zameldował się 
po rozkazy pułkownik Brandt, wysłany 

szosie. W głównej hali widać kilka
naście wozów gotowych do drogi. Są 
nawet takie do 10 ton. W jednym koń
cu hali, za zasłoną ochronną, aby nie 
niszczyć oczu, błyska fioletowe, ostre 
światło aparatów spawających.

Nasz wózek elektryczny wygląda je
szcze niepozornie. No cóż? Spawane 
stalowe szyny nabierają co prawda już 
kształtów, ale nie ma jeszcze najważ
niejszych części: motoru i akumulatorów. 
To jest zresztą rzecz drugorzędna, bo 
w rzeczywistości istnieją one, a gdy
by wózek był już zupełnie gotów, jaK 
to się mówi „do drogi", można by je 
zaraz wmontować. Chwilowo pod kie
rownictwem inż. Broeckere i inż. 
Meissnera konstruuje się podwozie. 
Pracuje przy tym ślus.arz p. Budych 
który jest brygadzistą zespołu kon
strukcyjnego. Żastajemy go przy robo
cie. Wykonuje właśnie wałek, cięgła 
■i bolce dźwigni hamulcowych. Nie bar
dzo orientuję się, do czego wszystkie 
te kawałki obrobionego żelaza mają 
służyć, więc nie podaję dokładnych 
szczegółów. Przyznam się szczerze, że 
nie chcąc się kompromitować przed 
p. Budychem wyżej wymienione nazwy 
po prostu odpisałem z rysunków tech
nicznych leżących na warsztacie bryga
dzisty. Znakomicie orientuje się on 
w rysunkach technicznych, gdyż jak 
sam mówi „ma zainteresowanie w ta
kiej robocie". Jedyną jego trudnością 
jest duża odległość miejsca zamiesz
kania od miejsca pracy. Mieszka bo
wiem w Nekli i musi codziennie do
jeżdżać 30 km pociągiem. Ukończył 
Szkołę Dokształcającą ze specjalnym 
uwzględnieniem rysunków technicz

z Poznania przez gen. Colomba. Mini
ster wykrzyknął: czemuż Colomb poli- 
tykuje, zamiast zbombardować Poznań? 
I wydał na własną rękę dyspozycje: 
Colomb otrzyma posiłki, a po rozpro
szeniu Polaków pójdzie uśmierzać zbun
towany Berlin. Brandt powiózł tedy do 
Poznania rozkaz likwidacji ruchu pol
skiego.

Nie wiedziała o tym deiegac,ą po- 
ska. Dezyderaty jej poparła u ministira 
AueTswalda delegacja liberalnych mie
szczan poznańskich. Pod wrażeniem ta
kiego niespodziewanego stanowiska nie
których Niemców poznańskich rząd 
konferował w nocy z 23 na 24 marca, 
po uprzedniej naradzie z delegacją pol
ską. Gdy minister Rohr domagał się 
rozbrojenia prowincji i podziału jej 
przez plebiscyt na dwie części naro
dowe: polską i niemiecką, minister ba
ron Arnim przedstawiał projekt użycia 
Polaków przeciw Rosji. Po długiej dy
skusji doszło do decyzyj kompromiso
wych. Zgodzono się ogólnikowo na re
organizację j żądaną przez Polaków ko
misję mieszaną narodowo i pod prze
wodnictwem Naczelnego Prezesa.. Ale 
stawiano warunek: „o ile porządek pra
wny i powaga władz W. K. Poznań
skiego utrzymaną będzie”. Taką decy
zję ogłosił następnego dnia, 24 marca, 
królewski rozkaz gabinetowy.

Deputacja polska, czując poparcie 
Arnima delegacji Niemców poznań
skich, postawiła — zapewne pod naci
skiem wysłańców Komitetu Narodowe
go poznańskiego — dalsze żądania 25 
marca. Mianowicie: Komitet Narodowy 
wyłoni ową Komisję Reorganizacyjną, 
wojsko ma udać s ę do koszar, u boku 
landratów mają stanąć komisarze Po
lacy, a Polak ma zostać Naczelnym 
Prezesem prowincji poznańskiej. Ko
misarzem królewskim m.ał zostać ży
czliwy Polakom gen. Willsen, instru
ujący naszą delegację, sam zwolennik 
wojny z Rosją. Dzięki poparcia delega
cji niemieckiej min. Auerswald wyraził 
26 marca w liście do Przyłuskiego zgo
dę na żądania polskie. Ale tylko ustnie 
obiecał polskich urzędników, szkoły, 
gwardię narodową i wycofanie wojska. 
Nic nie dał na piśmie. Z częściowymi 
sukcesami programu minimalnego 
wracała deputacja z Berlina do Pozna
nia późnym wieczorem 27 marca. I za
pewne podtrzymała tu złudne nadzieje 
na wojnę z Rosją.

i

w Obornikach
Ostatnio została uruchomiona w 

Obornikach Wlkp. przy ul. Obrzyckiej 
nr 15 wytwórnia chemiczna „Biel", 
która jest nastawiona na produkcję 
wysokowartościowych proszków i my
deł do prania, a w miarę rozbudowy 
zostanie uruchomiony dział mydeł toa
letowych i do golenia oraz dział far
maceutyczny. W planie jest również 
produkcja kleju dla fabryk obuwia. 
Fabryka zatrudnia w chwili obecnej 
16 osób. W miarę przydziału surowców 
będzie zwiększała liczbę personelu do 
100. Na kwiecień otrzymała fabryka 
5 ton surowca, na maj ma zagwaranto
wany przydział 10 ton. Przewiduje się 
miesięczną produkcję do 60 ton.

Stwierdzać należy, że fabryka wy
magała dużych inwestycyj. Wybudo
wano baseny wylewowe do proszku o 
łącznej powierzchni 100 m‘, zmontowa
no kotły wagowe, olbrzymie 4 rezerwo- 
ary po 1000 Jitrów do mydła. Fabryka 
poruszona jest prądem elektrycznym i 
parą, posiada własne pompy elektrycz
ne, 4 kotły po 2000 litrów z mieszadła
mi elektrycznymi. Należy do niej rów
nież suszarnia 10X5 m.

Należy tu podnieść zasługi właści
cieli Fabryki pp. Edmunda Piechockie
go i Tadeusza Bresińskiego, którzy 
kierowani pobudkami społecznymi, 
wkładając dużo pracy i kapitału uru
chomili tak ważną placówkę gospodar
czą. Dzięki uruchomieniu tej placówki 
miasto i powiat zaopatrzone będą w 
mydło i proszki a reszta zostanie roz
prowadzona przez własny sklep 
konsygnacyjny w Poznaniu. Jest to 
jedyna fabryka tego rodzaju w okręgu,

nych, co mu bardzo ułatwia pracę, w 
której pomagają mu p. Waligóra i u- 
czeń Lipiecki.

Produkowany prototyp wózka elek
trycznego, który przy szybkości 12 km 
godz. zasięgu przy jednym nabiciu ba
terii 36 km i nośności 2 tony, będzie 
miał szerokie zastosowanie w przemy
śle i komunikacji miejskiej.' Ułatwi 
bowiem pracę i przyspieszy transport 
drobny i wewnętrzny na terenie fa
bryki. Nie będą wtedy potrzebne wóz
ki ręczne do przewożenia węgla, su
rowców, gotowych towarów itp. Wó
zek taki jest bardzo zwrotnym po
jazdem.

Seryjna produkcja zostanie prawdo
podobnie rozpoczęta już jesienią tego 
roku. Gotowy prototyp ujrzymy w ru
chu na Międz. Targach Poznańskich.

Części wózka wytwarzać będą różne 
warsztaty i fabryki. Montowanie nie 
wymaga wielkich urządzeń. Nie będzie 
więc konieczną budowa nowego obiek
tu przemysłowego. Wystarczą istnieją
ce na terenie Wielkopolski.

Motoryzacja tg nie tylko zwiększenie 
ilości pojazdów o napędzie benzyno
wym. To także zwiększenie ilości 
wszelkich pojazdów mechanicznych. 
Napęd elektryczny jest o wiele tań
szy i praktyczniejszy w użyciu. Oczy
wiście chwilowo istnieje wiele trudno
ści nie tylko w zakresie pokonania pro 
blemów technicznych. Trzeba bowiem 
przełamać niewiarę wielu inżynierów 
we własne siły. Zasługą twórców na
szego wózka jest pokonanie tych tru
dności.

Dotychczas wózków o napędzie elek
trycznym nie produkowano na terenie 
Polski, a używane były one tylko w 
przemyśle i na większych węzłowych 
stacjach kolejowych. W wielkich mia
stach odczuwa się jednakże brak ta
niego środka lokomocji, który przy nie
koniecznie dużej szybkości, mógłby 
przewozić towary i ewentualnie ludzi 
Za granicą nawet autobusy bywają na
pędzane prądem elektrycznym. Maja 
one oczywiście ograniczony zasięg ki
lometrowy, ale są w eksploatacji o 
wiele tańsze. Dlatego celem Zjedno
czenia Akumulatorów i Ogniw jest 
maksymalna elektryfikacja miejskich 
pojazdów mechanicznych.

Może kiedyś, może już ża parę lat, 
będziemy jeździć ' elektrycznymi tak
sówkami. Będzie to przyjemne (spe
cjalnie dla uszu śpiących wielko 
mieszczan) oraz bardzo ekonomiczne 
dla naszej krajowej gospodarki.

J. Milcz-Likowski

Centrum Wyszkolenia Techn. Obsługi Rolnictwa 
w Poznaniu

Drzewa się id 3-icim s» mecMczną
6 ’ ” ’ 6 7 

sażeniu, w jednym kureie może brać 
udział 140 osób. Opłaty za szkolenie 
uiszczają instytucje, z których rekrutu
ją się kursiści, a więc PNZ, ZSCh, 
Państw. Zakł. Hodowli Roślin itp.

Miesiąc marzec br. upłynął w Cen
trum Wi szkolenia pod znakiem inten
sywnej pracy przygotowywania perso
nelu do akcji wiosennej. Wyszkolono 
obsługę pługów parowych oraz obsłu
gę do nowootrzymanych traktorów z 
Czechosłowacji.

Przed kilkoma dnami odwiedził 
szkołę wiceminister rolnictwa Tka- 
czow i zast. dyrektora Departamentu 

i inż. Żmijew
ska. Goście odneśli jak najbardziej 

i dodatnie wrażenia odnośnie organiza- 
nel inspekcyjny. W centrum wyszko-Ul* 1 i całoKsztartu centrum wybie
lenia przeprowadza eię ponadto studia aia-

ul. 
Strusiej nr 5 rozprowadza obuwie dla 
nauczycielstwa Okręgu Szkolnego Po
znańskiego w cenie 7 200 zł za jedną 
parę.

Nauczycielstwo będzie odbierało o-
buwie osobiście po uprzednim przy
mierzeniu. Specjalne zawiadomienia 
i rozdzielniki wysyłane nie będą.

■nad uprawa roli, przy czym TOR pra-[ W przyszłości projektuje się przebu- 
cuje w ścisłym kontakcie z wydziałem i dowę ośrodka na trzyletnią szkołę me- 
doświadczalnictwa i Ośrodkiem Do- ' chaniczną. Ponieważ na rok bież, wy- 
świadczalnym uprawy roli. Uzgodnione kazuje się zapotrzebowanie na 400 me- 
i ujednolicone wyniki studiów na tym ohaników terenowych, 200 m“tcrcv.* 
polu przekazuje się i _ , _ 
szkoleniowym.

W ciągu roku ubiegłego przeszkolo
no w Poznaniu 1100 kierowców trakto
rowych, mechaników terenowych, mon
terów warsztatowych i instruktorów 
Dzięki odpowiedniej ilości pomieszczeń 

urządzeniom technicznym oraz wypo-

Wielkie przeobrażenia, jakie dokonały 
się po wojnie w rolnictwie, a szczegól
nie unowocześnienie sprzętu rolniczego, 
wymagały stworzenia specjalnej szkoły, 
która dałaby odpowiednich ludzi do kie
rowania pracą w rolnictwie oraz fa
chowców dla obsługi dziesiątek tysięcy 
maszyn rolniczych. Zadanie to spełnia 
od. prawie dwu lat Centrum Wyszkole
nia Technicznego Obsługi Rolnictwa w 
Poznaniu.

Szkoła zajmuje dla swych celów 
część zabudowań majątku miejskiego, 
Golęcin. Tutaj szkoli się personel war-, 
sztatowy oraz mechaników terenowych 
dla Państw. Nieruchomości Ziemskich ‘Gospodarstw Wiejskich 
i Zw. Samopomocy Chłopskiej, stąd SKa- Goście odn esli • 
wychodzą kadry instruktorów i perso- ^darnie wrażenia oonosuie uiyan^a- 
nel insnekcvinv. W centrum wyszko-kl1 1 całokształtu Centrum Wyszkole-

, 300 monterów
innym ośrodkom warsztatowych i około 3 tys. kierow- 

| ców, szkoła miałaby więc szerokie mo
żliwości rozwoju. Wyniki osiągnięte 

! przez szkolenie znajdują odbicie w pra
scy absolwentów szkoły, co w dobie 
i mechanizacji rolnictwa jest niezwykle 
i ważne dla pomyślnego rozwoju życia 
| gospodarczego. (Ros)

Nowa placówka Przemysława
zaopatrująca miasta i wsie aż po Ro
goźno, Czarnków i Szamotuły.

Otwarcia fabryki i symbolicznego 
przecięcia wstęgi dokonał przewodni
czący Woj. Rady Narodowej p. Pięk- 
niewski w towarzystwie starosty obor
nickiego mgra B. Pleśniarskiego, bur
mistrza miasta p. Borowicza i przed
stawicieli władz. Jest to znowu wielki 
krok na drodze do powiększenia bo
gactwa kraju i w odbudowie gospodar
czej miasta Obornik. (Ros.)

Gorzów centralnym punktem
„Tygodnia Ziem Zachodnich"

W ub. poniedziałek odbyło się w lo
kalu Okręgu Poznańskiego Polskiego 
Związku Zachodniego, pod przewodni
ctwem prezesa okręgu dyr. Michałow
skiego, posiedzenie. Komitetu Wyko
nawczego „Tygodnia Ziem Zachod
nich". W bieżącym roku „Tydzień 
Ziem Zachodnich" odbędzie się w cza
sie od 10 do 18 kwietnia. Po rzeczo
wej. dyskusji uchwalono, że inaugura
cja odbędzie się w dniach 10 i 11 kwiet
nia w Gorzowie w obecności gości z 
Warszawy i Poznania. Równocześnie 
rozpocznie się tydzień w Poznaniu oraz 
we wszystkich miastach województwa 
poznańskiego i Ziemi Lubuskiej/

W dniu 10 kwietnia wygłosi dr Pi- 
lichowski, sekretarz generalny PZZ 
referat, transmitowany przez Polskie 
Radio, a wieczorem w Poznaniu w auli 
Uniwersytetu odbędzie się bal pod ha
słem: „Tydzień Ziem Zachodnich". 
Dnia 11 kwietnia odbędzie się uro
czyste nabożeństwo z okolicznościo
wym kazaniem w Gorzowie.

. * M
Ożywiają się tereny Targów Poznańskich 

Wystawcy zagraniczni i krajowi 
przygotowują stoiska

W biurach Międzynarodowych Tar
gów w Poznaniu panuje ożywiony ruch. 
Wystawcy krajowi i zagraniczni oma
wiają już obecnie szczegóły dotyczą
ce stoisk, przeglądają plany pawilo
nów, w których rozmieszczą eksponaty, 
a niektórzy nawet budują już stoiska.. ----- - .. jujmuiycu w^-

W Targach Poznańskich wezmą u- 'stawców zagranicznych na okres Tar- 
dział wszystkie największe i najważ
niejsze ośrodki przemysłowo-handlowe 
Polski, dając wszechstronny obraz pol
skiej wytwórczości. Włókiennictwo np. 
zajmie cały jeden pawilon, organizując 
w nim oddzielne stoiska poszczegól
nych fabryk. Imponująco przedstawiać 
się będą również stoiska przemysłu 
metalowego i elektro-technicznego, 
których eksponaty zwróciły ‘już kilka
krotnie uwagę zagranicy. Z innych ga
łęzi przemysłu polskiego wezmą udział 
przemysł chemiczny, mineralny, budow
lany, drzewny, artystyczny, ludowy i 
spożywczy. W Wydziale Zagranicz-

nym Targów słyszy się codziennie roz
mowy cudzoziemców, którzy omawiają 
szczegóły rozmieszczania swoich eks
ponatów, pertraktują z firmami dekora
cyjnymi w sprawie budowy i artysty
cznej dekoracji stoisk itp.

Mimo wynajęcia dla prywatnych wy

gów sąsiadującej z terenami targowy
mi auli gimnazjum i licęum handlowe
go przy ul. Śniadeckich, Dyrekcja zmu
szona była odmownie załatwić szereg 
propozycji wystawców zagranicznych, 
dla których zabrakło, już miejsca.

Na okres Targów instytucje kultural
ne przygotowują szereg imprez o cha
rakterze słowiańskim, zarówno na od
cinku muzycznym, operowym, teatral
nym jak również literackim. Muzeum 
Wielkopolskie urządzi np. wystawę pa
miątek z historycznego okresu „Wio
sny Ludów" oraz wystawę malarstwa 
polskiego. (Ic)

Obuwie impc iłowane
dla nauczycielstwa 
tmopomoc Nauczy- ęzycielskiej w Poznaniu, przy ul. 
vie w porozumieniu Strusiej nr 5 rozprowadza obuwie dla

Spółdzielnia Samopomoc Nauczy
cielska w Warszawie w porozumieniu 
z Zarządem 
czycielstwa 
Państwowej 
tysięcy par 
trzewiki) importowanego z USA. 
buwie jest bardzo solidnie wykonane, 
szyte, z pierwszorzędnego materiału. 
Obuwie to zostało wykonane w USA 
na zamówienie PCH.

Oddz. Wojew. Samopomocy Nau-

Głównym Związku Nau- 
Polskiego zakupiła w 
Centrali Handlowej 17 

obuwia skórzanego (pół- 
O-

I
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I
Draźetkarz(rka)

potrzebny natych
miast.
Oferty Biuro Ogło
szeń „PAR", Poznań, 
Ratajczaka 7 pod 
„3,1347". p2985

Pomoc domowa ze świadectwa
mi potrzebna zaraz. Fredry 4
CT- 3._________________P2992
Bieliżnlarki na bieliznę męską 
potrzebne zaraz. Paderewskie- 
go 1 m. 7,_________ p2989
Dziewczyna zdrowa, silna, do 
zajęć domowych zaraz — Ra
czyńskich 2 m. 8 (Borysowa) 

p2978

Osobiste

Dziewczyna do prac domowych 
potrzebna zaraz. Wierzbięcice 
7. śniadalnia. _ ________ 7989
Chętny uczeń ślusarski może 
się zgłosić. Poznań Żupańskie- 
go 2(\_______  7988
Dziewczyna potrzebna — ul. 
Poznańska 50 m. 9. 8023
Potrzebny chłopak do bydła 
(szwajcar). Stachowiak Ludwłk, 
Gurostwo, pow. Kościan (Po
znańskie). _____ F583
Ogrodniczy pomocnik i uczeń 
potrzebni. Państwowy Zakład 
Ogrodniczy Sulęcin Zerom- 
Skiego 93,_____________ F576
Gosposi samodzielnej do go
spodarstwa domowego na wieś 
poszukuję zaraz. Zgłoszeni: 
M. Focha 35 m. 1______ F574
Chłopiec młodszy do pomocy 
w gospodarstwie potrzebny. 
Chwaliszewo 9, rzeźnictwo.

C1179
Pomoc domowa z gotowaniem 
może się zaraz zgłosić. Rataj
czaka 32 m. 5. cl 186

Dzielna ekspedientka rzeźnicka 
potrzebna zaraz. Zgłoszenia: 
Garbary 26 m. 3. cl 190

Uczeń rzeżnicki potrzebny Da
szyńskiego 29 m. 2. k624

Pielęgniarki do niemowlęcia z 
referencjami poszukuję. Kono
pnickiej 22 m. 2. 8043

KIEROWNIKA 
administracyjnego 
obeznanego z organi
zacją i administracją 
biura warsztatowego i 
nowoczesną księgowo
ścią przemysłową (kal
kulacja, rachunko
wość, dział prawny 
itp.) poszukuje 
Państw. Przedsięb. Bu
dowlane. — Zgłoszenia 
C. S. P. P. B. Poznań, 
ul. 27 Grudnia 4. 7986

Cholewkarka i szewcy na płó
cienne obuwie potrzebni. Zg o- 
szenia: tel. 96-40. ' 8042
Kucharka młodsza do restau- 
racji. Półwiejska 38a. 8056
Potrzebny zaraz samodzielny 
książkowy (wa) ekspedient fa
chowiec branży drzewnej. Czę
stochowa, 1 Maja 36/38. skład 
drzewa. 8055
Czeladnik szewski na stałą pra
cę potrzebny. Walki Młodych 4 

8048
Fryzjerka dobra siła zaraz —
M. Focha 177. 8046
Gospodyni potrzebna. Józef Mi- 
szewski, Puszczykowo, ul. Po
znańska 50. 8063
liczeń i goniec do rozwo^enii 
dekoracji ręcznym wózkiem 
potrzebni „Wystawa", Marsz. 
Focha 39/9._________ 8061
Potrzebny zaraz samotny po
mocnik ogrodniczy lub taki 
który pracował w ogrodnictwie. 
W. Baranowski. Suchylas, pow. 
Poznań.________________ 7955
Spółdzielnia Ogrodnicza na 
Dolnym Śląsku poszukuje za
raz dozorcy nocnego oraz 
sprzedawczyni do sklepu na- 
sienno-warzywniczego. Mieszka
nie zapewnione. Wyczerpujące 
zgłoszenia wraz z podaniem 
warunków i referencji prosimy 
kierować do Głosu Wielko
polskiego nr 3a-307

Bufetowa natychmiast potrze
bna na prowincje. Oferty PAR 
Ratajczaka 7, pod „3,1319“

P2971
Niania wykwalifikowana do 2 
dziewczynek, 4 i 1-letniej, po
trzebna Referencje pożądane
Oferty PAR, Ratajczaka 7, pod 
„3,1310._____ p2965
Gosposia samodzielna zaraz —
Wawrzyniaka 24 m. 5. p2995
Gosposia do wszelkich prac do
mowych bez prani% potrzebna 
od 1 kwietnia. Warunki dobre 
Mickiewicza 34. m 9. 7752
Dziewczyna dochodząca do 
wszeikich prac w kawiarni po
trzebna. Dobre warunki. Zgło
szenia: Niegolewskich 7 m 2 

8060

Szuka posady

Mistrz samochodowy, dobry fa
chowiec. poszukuje posady. Of. 
Glos Wielkopolski nr 7857.
Konstrukcje, rysunki maszvn i 
przyrządów wykonuję. Oferty 
nr 892 Czytelnik. Armii Czer
wonej 1. ________ cl 187
Przyjmę pracę z skromnym go
towaniem. Oferty nr 2265 Czy
telnik, Daszyńskiego 48. k631
Księgowy bilansista kilkuletnią 
praktyką, znający wszystkie 
systemy księgowości, jednolity 
plan kont, przyimie posadę za
raz Of. Gł. Wlkp. nr 8067.
Księgowy bilansista obeznany 
w sprawach podatkowych przyj- 
mie pracę dorywczą, godzino
wą nadzorcy. Pierwszorzędne 
referencje. Zgłosz.: tel. 69-23 

7990

Nauka

Handlowe Kursy Półroczne roz
poczynam 1 kwietnia. Kursy 
Handlowe Smólskiego, Wa
wrzyniaka 33._________3b-316
Jazdy samochodem, motocy
klem oraz właściwej obsługi 
pcjazdó-w mechanicznych nau
czysz się w szkole „Auto- 
Ster". Poznań. Mickiewicza 36. 
Początek kursu 1 kwietnia. 
Zapisy trwają._________ P2752
Księgowości z przebitkową u- 
proszczoną i podatkową do cał
kowitej pewności bilansowej 
wyucza Szkoła Przysposobienia 
Handlowego, plac Wolności 2. 

7808
Kursy maturalne wpisy: Łuka
szewicza 2 m. 10. 7861

Tańców kursy początkujące 
rozpoczyna baletmistrz Szczu
rek. Zgłoszenia: Zeylanda 2. 

7890
Tańców nowoczesnych wyucza 
Adela Szczurkówna — Jan 
Szczurek, aleje Marcinkowskie
go 2a._________ _ _____
Profesorka gimn. udziela lekcji 
matematyki. Roosevelta nr 21 
m. 24. _ _________ 79'17
Lekcje pisania na maszynie u- 
dzielam. Szewska 3 m. 6,_8000
Korespondencyjne Kursy Księ
gowości. Informacje; Lublin, 
skr. poczt. 105. 4b-15
Handlowe Kursy Półroczne roz
poczynam 15 kwietnia. Kursy 
Handlowe Smólskiego Wawrzy
niaka 33. __________ 4b-7
Na kurs szycia przyjmę panien
kę Maszczyńska, Dąbrowskie
go 66 m 12. 8065

CZAPNICZKI
tylko wpracowąne siły 
potrzebne zaraz na svalą pracę

WYTWÓRHIA CZAPEK

T. KANTECKI - POZNAŃ
Stary Rynek 44 — Wejście z ulicy Woźnej
8ii35 

Najważniejsze audycje radiowe na piątek 2. 4. 48
8.35 , Zaklęty dwór", II odcinek powieści W. Łozińskiego: 

12.25 Franciszek Schubert — Koncert fortepianowy f-moll 
op 103 na 4 ręce w wyk H. Durnasiowej i K. Waldamonowej; 
12.50 Audycja dla wsi: pegad. pt. ..Modzież wiejska na boisku 
sportowym" w oprać. W. Rogali; 13.05 ,,Z naszych stron" 
gra zespół Wł, Kaczyńskiego z udziałem I. Rohanskiej (sopran); 
13.40 Audycja Ministerstwa Oświaty; 1400 Beethoven — 
Kwartet nr 10 op. 74 w wyk. Kwartetu P. R.; 14.50 Kursy 
radiowe dla nauczycieli — „Węgiel, krzem" w oprać, mgr. 
A. Ulińskiej; 15.10 Audycja dla dzieci w oprać J. Nawarsktej: 
15.30 Audycja słowno-muzyczna dla młodzieży pt. „Wędrówki 
muzyczne" w oprać. Z Ławeskiej; 16.25 „Wzrok przy wyborze 
zawodu" pogad.; 16.30 Audycja dla chorych w oprać, ks 
M Rękasa- 16.40 „Chłopiec z Salskich stepów", odcinek po- 
wieści dla młodzieży; 17.00 Koncert dla przodowników świata 
pracy; 18.00 Mozaika muzyczna" z Łodzi; 18.45 . Zaklęty 
dwór" II odcinek powieści Walerego Łozińskiego; 19.15 Opera 
, Carmen" Bizeta — transmisja z Teatru Wielkiego w Poznaniu

Wydawca; Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik**. 
Redaktor naczelny: Jan Zagierskl.

Adres Biura Ogłoszeń: Poznań, ul Wyspiańskiego 
I ptr., telefony: 64-75, 62-70 /wewnętrzny

10. 
. r„_, ______I, . - 5).
Konta: PKO Poznań nr 4499, Bank Gospodarstwa 
Spółdzielczego Poznań ur B \

Cennik ogłoszeń- Za i-łamowy milimetr lub jego miej
sce: za tekstem (strona 8-łamowa) do 70 mm 30,— 
zł od 71 do 120 mm 35,— zł, od 121 do 200 mm 40,— 
zł od 201 do 300 mm 55 — zł ponad 300 mm 75,— zł; 
większe wśród drobnych (strona 8-łamowa) do 
50 mm (tylko 1-łamowe) 5O’/< drożej od zatekstowych, 
powyżej 50 mm oraz dwu- i więceiłamowe 100’/« drożej 
od zatekstowych; ogłoszenia żałobne za tekstem 
(strona 8-lamowa) do 70 nim 25 — zł, od 71 
mm 30,— zł, od 121 do 200 mm 60 — zł. od 
300 mm 80 — zł powyżej 300 mm 100,— zł; 
Scie redakcyjnym (strona 5-łamowa) do 
100,— zł. od 71 do 120 mm 130,— zł. od 121

do 120 
201 do 
w tek- 
70 mm 

łvw _ „ .............................. .......... do 200
mm’150,— zł, od 201 do 300 mm 180,— zł. powyżej 
300 mm 220,— zł. Zestaw tabelaryczny, kombinowany 
i bilanse 100’/» drożej. Zastrzeżenie miejsca 50% dro
żej. Ogłoszenia drobne: poszukiwania pracy pierw
sze słowo (tłustym drukiem) 30,— zł, każde dalsze 
słowo 15,— zł (najmniejsze og-oszenie 150,— zł); 
wszystkie inne: pierwsze słowo (tłustym drukiem) 50,— 
zł każde dalsze słowo 25 — zł, (najmniejsze ogłoszenie 
250,— zł) W wydaniach 'niedzielnych i świątecznych 
wszystkie ogłoszenia 30°/« drożej.

Tłoczono w Drukarni św. Wojciecha pod Zarządem Państw 
w Poznaniu — K—50845

Wszystkim Krewnym, Znajomym 
za złożone nam życzenia oraz 
Chórowi przy Państwowej Prze
twórni Mięsnej za piękny śpiew 
kościele dniu naszego ślubu 
składamy staropolskie Bóg za
płać! Fr. Grabiakowie.
_____________________ 7936 

Farbowanie włosów, rozjaśnia
nie na wszystkie kolory. Woź
niak, Mielżyńskiego 5.___F580

Trwała ondulacja — parowa, 
elektryczna, kompresowa. Woż
niak. Mielżyńskiego 5. F579

Najkorzystniej sprzedasz apa
rat radiowy, fotograficzny, pa- 
tefon, akordion — „Emka". 
Poznań Wrocławska 30. tel. 
26-52. ' p3000

Sprzedaże

Srebrne wyroby, przedmioty 
artystyczne — użytkowe sprze
daż — kupno — komis „La
mus" Sieroca 5/6 p2132
Fortepiany sprzedaje i kupuje 
Magazyn Fortepianów, św. 
Marcin 22. w podwórzu, tel. 
23-91,_______________  p2209
Sypialnie kompletne lub od
dzielnymi sztukami poleca ko
rzystnie Janiak Poznań. Ry
baki 6. w podwórzu. p2243
Gabinet biurowy, nowoczesny, 
wyjątkowo tanio Janiak. Po
znań. Rybaki 6. w podwórzu.

___________ P2244
Stołowy nowoczesny, orzech 
kaukaski, wykonanie wykwint
ne. korzystnie. Janiak, Poznań. 
Rybaki 6 w podwórzu. p2246
Radioodbiorniki, płytv gramo
fonowe. sprzęt elektrotechnicz
ny, poleca, kupuje Radiome
chanika, św. Marcin 25.

P2309
Maszyny do pisania, liczenia, 
itp., naprawa i przeróbka na 
układ polski. Zakup, sprzedaż. 
Wacław Rohowski i Ska. Po
znań. Mielżyńskiego 18 tele
fon 43-25. P2565
Wiosenne wytworne drewniacz- 
ki wysy'a hurtowo zaliczeniem 
, Botina" Kraków Stradom 5

P2696

OPEL
samochód osobowy 
po generalnym re
moncie z pełnym 
ogumieniem 

na sprzedaż.
Cierpiałkowskf
Poznań, telefon 86-62 

p2969

Kupon jasnej gabardyny! przed
wojennej). Łukaszewicza nr 8 
m_19._______________ 7951
Samochód DKW dobrym stanie, 
powózkę, półszorek. Tel. 92-91 

8025
Tapczany, materace wykonuje
..Rekord", ul. Kurzanoga (bo- 
czna Ratuszowej). ______ 4b-8
Siemensa motor 8 KM prąd 
zmienny. Inform.: tel. 522-29
_________________ cl 182 

Imadła maszynowe, obrotowe 
2e skalą stopniową, szlifierki 
stołowe, ręczne wiertarki pier
siowe, podstawy czujnikowe 
uchwyty do wierteł wykonuje 
„Spim", Gliwice, Wrocławska 
nr 26.________________ 4b-22
Dom z ogrodem blisko Pozna
nia sprzedam. Oferty nr 915 
Czytelnik. Focha 14. F584
Okazyjnie sprzedamy używany 
sprzęt: rowery, ramy rowero
we. maszyny do szycia, pod
stawy, zegary. Hurtownia, Gar- 
bary_48,_teL 22-97.____ F578
Nowego srebrnego lisa sprze
dam — al Marcinkowskiego 
28 m. 33.___________ F577
Fryzarkę ogrodniczą. DKW 8 
KM na chodzie sprzedam — 
Czarnkowska 8 m. 2. F575

Motocykl N. S. U 200 w bar
dzo dobrym stanie, sprzedam 
M. Focha 176, m. 3. 8068

Lodówkę na gaz sprzedam. 
Kwiatowa 10, m. 7. 8066

Limuzyna małolitrażowa, stan 
pierwszorzędny, tanio. Auto- 
Pogotowie, Wierzbięcice nr 25. 

7928

Sienniki, worki, linoleum, cho
dniki firany, ceraty. Pertek. 
Kraszewskiego 17. 4a-16

Piła taśmowa typu nowszego 
na drzewo, kompletna, z sil
nikiem elektrycznym. Oferty: 
PAR. Ratajczaka 7, pod 3,1318.

p2970

Kupna

Konie na rzeź kupuję stale 
Samochód do dyspozycji. Igna
cy Nowak Poznań. Daszyńskie
go 26 tel. 21-10. 21 11

P2099

Piły pałąkowe, narzędzia ogro
dnicze i rolnicze, bednarkę, 
gwoździe, druty i siatki oraz 
wszelkie wyroby żelazne i me
talowe kupuje
M. Matuszewski i Ska Poznań, 
Focha 32. p2290

Dentystyczne artykuł kupuje 
— sprzedaje .Dental" Szrama 
i Kapczyński. Poznań, ul. Fre
dry 3._____________ p2l72
Okazja! Parcela Poznań-miasto 
tramwaj, wille przemys1 bez 
pośredników. Oferty Gł. Wlkp 
nr 8036.
Kotlinę kombinowaną gaz, wę
giel kupię. Fredry 3 m. 5.

8033

ŁOŻYSKA KULKOWE 
i ROLKOWE KULKI 
oraz ROLKI

kupuje stale
Centrala

Łożysk Kulkowych
POZNAŃ

ul. Fr. Ratajczaka 15
(pod Kinem „Apollo")

45-14

Dom wypalony w Starym Rynku 
kupię. Oferty nr 893 Czytelnik, 
Armii Czerwonej 1. C1188

Willę z wolnym mieszkaniem 
cala albo idealny połowę (mo
że być zniszczona) w centrum 
Poznania zaraz kupię. Oferty 
Głos Wielkopolski nr 8030.

FALKI EW i

UDELIKATNIA 
i CHRONI 

CERf

Kupię dętkę 350X19. — Te- 
lefon 47-15._________ p2987
Willę wolnym mieszkaniem, po
bliżu tramwaju, kupię. Oferty: 
PAR Ratajczaka 7. pod 3,1315. 
______________ _____ p2968 
Ręczną maszynę do mnożenia 
i dzielenia kupię. Oferty z ceną 
Głos Wielkop. nr 8081.

Kuplę dom z ogrodem do 800 
tysięcy od właściciela. Oferty 
Głos Wielkop. nr 4a-ll.

Zamiana

Szuka lokalu

Szukam pokoju umeblowanego 
lub pustego. Cena obojętna. 
Oferty Glos Wlkp. nr 7919.

Pokoju wzgl. dwóch na biuro 
w śródmieściu, zaraz. Zgłosze
nia do Zrzeszenia Prywatnego 
Przemysłu Konfekcyjnego, ul
Kantaka 5, tel. 42-65. p2896

Sklepu poszukuję przy ruchli 
wej ulicy. Oferty Głos Wielko
polski nr 7980. '

SZTANDARY
PARAMENTA KOŚCIELNE 
wykonuje najstarsza fachowa iinna 

K. KĘDZ>ERSKA 
Poznań, Ogrodowa 11 

Telefon 93-63
Nagr. na P.W.Ł — Rok zat 1914

Motocykl DKW 200 cm Rynek 
Łazarski 15. Wulkanizacja.

8027
Tapczan, leżankę nową korzy
stnie. Pracownia tapicerska 
Półwiejska 31. M. Grzybowski 
_______________ . k630
Setkę „Vanderera“. Czesława 9 
m, 13, godz. 16.________k629

Kamienice, wille, dom gospo
darstwo w okolicy Poznania, 
Gniezna, Wrześni, Środy. Jaro
cina, Pleszewa, Ostrowa. Kro
toszyna. Kto ma zamiar sprze
dać? Dokładny opis przesłać: 
Otręba, Jarocin, Kilińskiego 2 

3a-254

2 ładne pokoje w centrum za
mienię na 3 pokoje z kuchnią, 
koszty remontu zwrócę. Oferty 
Głos Wielkopolski nr 7971-_
Domek z ogrodem Poznaniu za
mienię na mieszkanie Łazarzu 
Adres wskaże Gos Wielko- 
polski nr 8012

Skiady mieszkaniami ul. Da
szyńskiego, Strumykowa od 
110.000. Dutkiewicz. Daszyń
skiego 59._____ k627

. Philips nowoczesny klawiszami 
130 000,—. rower bez opon 
4000,—. Prądzyńskiego nr 11 
m. 3. k626
Sypialnie nowoczesne najtaniej
Daszyńskiego 54 — Stolarnia 

kG25

•W
Kasę ogniotrwałą dużą silną, 
i małą sprzedani. Oferty: PAR, 
Ratajczaka 7, pod „3,1281".

______________p2939

Maty trzcinowe poleca Wytwór
nia- Mat Trzcinowych, Zbigniew 
Andrzejewski, Poznań. 15. Słup
ska 154. Do Poznania dostar
czam. Ceny ściśle wykalktilo- 
wane. 8041

Samochód 4-osobowy po re
moncie sprzedam. Poznań. Wi-
negrady 32 m 1.________7905
Skład dobrym punkcie zaraz 
sprzedam Informacje. PcŁwiej- 
ska 7 ra. 9. 7893
Plac pod willę na Debcu sprze
da właściciel. Wiadomość: ul. 
Chłodna 5. Kozłowski. 7932

Parcele willowa. So-lacz, tram- 
waj. 0f. Gł. Wlkp. nr 7952.
Tapczany, materace gotowe, 
korzystnie. Pracownia, Marcin
kowskiego 2, Pluciński. 6485

Samochód ciężarowy P/i tony, 
całkowicie kryty Peugeot, 3 
motory korzystnie. Tel. 85-95. 
_____________________p2949 
Składnicę mater. budowlanych 
z betoniarnią sprzedam. Oferty 
nr 878 Czytelnik, Czerwonej 
Armii 1.______________ C1173
Motocykl „Jawa" 350 przy- 
czepką, przenośny garaż, kajak 
dwuosobowy. Grottgera nr 10 
m. 1 7985
Rewclwerówkę (tokarnię) nowo
czesna sprzedam. Oferty Glos 
Wielkopolski nr 7978.

Opel Kadet osobowy, dobrym 
stanie, sprzedam. Zgłoszenia: 
telefon 46-17 7965
Futro siłowe mało używane 
średnia figura. Różana 9. skład 

7964
Sprzedam 4 nowe amerykań
skie opony z dętkami 9,00X16 
Oferty Glos Wlkp. nr 7961.

Kamienice składami 5.500 tys. 
drugą 3.000 000,— sprzeda 
Gruszczyński Wawrzyniaka 22 

8016
Dom piętrowy przedmieście Po
znania. trzypokojowe wolne — 
1.300.000,—. Gruszczyński, ul. 
Wawrzyniaka 22. 8015

Radio ośmiolampowe, rowery 
męski, damski. Słoneczna 21 
m. 2. 8014
Maszynę Singera wpuszczaną 
sprzedam Wielkopolska 7 m. 3 
(Sołacz).______________8013
Łóżko żelazne dobrym stanie 
sprzedam. Mottego 9 m. 7, od 
15—19-tej. 8010

Parcele Antoninku, Przeżmiro- 
wie. Górczynie, Ławicy tanio 
sprzeda Juska, Kordeckiego 26 
(Górczyn). 8006

Wózek dziecięcy i sportkę 
sprzedam. Poznańska 22 m. 9.

8005
Po najniższych cenach nabę- 
dziesz meble F-mie Stańko, ul 
Dominikańska 4. 8001

Zegar bufetowy — ul. Rzepec- 
kiego 6 m. 1. 7998
Motoęykl NSU 200 cm w do
brym stanie, motor prąd stały 
3 KW, rower męski. Dąbrow
skiego 78a m. 4. 7997

Tanio sypialnie, kuchnie, zegar 
stojący, biblioteki, Pluciński. 
Kozia 6. • 7996
Domek 3-pokojowy ogrodem 
wypalony 550 tys. przy Pozna
niu. domek willowy Osiedle 
Grunwaldzkie l’/± mil kamie
nice ogrodem Górczynie sprze
da Juska, Kordeckiego 26 — 
Górczyn. 8007

!i
I Dziecięcy wózek koszykowy ta-
1 nio sprzedam. Kopernika nr 6 
m. 8. 8058
Przyczepkę samochodową 7-to- 
nowa na bliźniakach. Wiado
mość: tel, 514-95. 8054

Maszynę Singera okręge czó
łenko. Fabryczna 37 m. 21

8047

„MORTIOT" 
(Trucizna na szczury) 

„MYSZOTRUT" 
(Pszenica zatruta)

To najskuteczniejsze 
środki przeciw szko

dnikom!

20 gospodarstw
wielkości 30—150 mór- 
gów, cenie 1—4 000 000 
śpiesznie poszukuje.
Otręba, Jarocin, Kiliń
skiego 2. 4a-l

Kupuję używane meble Lud
kiewicz. skład mebli — Żydow
ska 6. 7576
Ciągnik kupię lub wydzierża
wię. Of. Gł. Wlkp nr 7873.

Zamienię dwa mieszkania dwu- 
pokojowe na jedno czteropoko- 
jowc, okolica Parku Wilsona 
najchętniej we willi. Oferty Gł 
Wlkp, nr 8029.____________
2 pokoie kuchnia Winogrady na 
1 pokój. Oferty Głos Wielko
polski _nr_ 8039.____________
Dwa pokoje z kuchnią w śród
mieściu zamienię na pokój z 
kuchnią, z dopłatą. Oferty: 
PAR, Ratajczaka 7, pod 3.1343.

p2981

Maszynę do pisania walizko? 
w dobrym stanie kupię. Ofer 
Głos Wielkopolski nr 7891.
Willkę małą ewtl. uszkodzor 
z ogrodem lub parcelę, tyli 
od właściciela. Oferty PAi 
Ratajczaka 7, pod „3,1279'

Lampy radiowe 2K2M, C02
CO257. CB242. CB244, CB2 
RVP2000 kupi natychmiast
Renoma, St Rynek 23. p2i
Parcelę, najchętniej Wilda 
Dębiec kupię zaraz. Powa 
oferty PAR, Ratajczaka 7, j 
„3,1307". p2!
Konie na rzeź kupuję st 
Samochód do dyspozycji. If 
cy Nowak Poznań, Daszyńs 
go 26. tel. 21-10. 21-11,

„PODKOWA" Poznań, 
Dominikańska 7

Kamienice, wille, dom. gosp 
darstwo w okolicy Poznani 
Gniezna, Wrześni, Środy, Jar 
cina. Pleszewa, Ostrowa. Kr, 
toszyna Kto ma zamiar sprz 
dać? Dokładny opis przesłai 
Otręba, Jarocin, Kilińskiego : 

4a-

Kupimy

Specjalność: przepro
wadzanie deratyzacji.

p2439 silnik
Platformę na gumach dobrym 
stanie 3 ton sprzedam Jerzy- 
kowo Młyn, poczta Biskupice 
tel, 3._________ _______ 8045
Platforma na gumach i dokart 
na gumach. Dąbrowskiego 100 
od 15—19, Mańczak. 7991

Wózek dziecięcy sprzedam —
Fabryczna 13a m. 12. 8064

Letnisko 12-morgowe, zabudo
waniami, inwentarzami sprzeda 
Pijanowski, Póiwiejska nr 26

_________ p2995
Kamienicę składami wolnym 
mieszkaniem 4-pokojowym. Pi
janowski, Półwiejska 26.

p29$4
Teren 70.000 m* obrębie mia
sta Poznania, częściowo żwir 
przy bruku, w całości po 15 
złotych za m! sprzeda Hinz, 
Stary Rvnek 16/17. p2991

Materace, ramy sprężynowe 
sienniki, worki. Wrześniewicz 
Ratajczaka 7, I ptr. tel. 36-31 

_____P2986
Bechstein fortepian sprzedam 
lub zamienię na pianino. — 
Zygmunta Augusta 3. m. 3 
_____________________ p2984
Willa, Jeżyce, za cmentarzem,
2 300 000. Więdzikowski, Pie- 
kary 11._____________ p2983
Konia gniadego, wys. 1,76, 
sprzedam. Krzyżowniki, Osie
dle, Kołobrzeska 10. p2982

Traktor, ogumiony, na cho
dzie, rejestrowany, korzyst
nie sprzedam Zgłoszenia: te
lefon 23-57. ' p2980

Maszyna do pisania walizko
wa. Walki Młodych 6. m. 7.

__________________ P2999
Lampy radiowe KC1, KL1 
i K L 4, nadszedły. Fa Reno
ma, Stary Rynek 23. p2967
Kamienice, wille, komfortowe 
wolnymi mieszkaniami, także 
wypalone, różnych dzielnicach 
Poznaniu, domy handlowe w 
odbudowie, place budowlane, 
parcele poleca Hinz, Starv Ry
nek 16/17. p2973

Poszukuję mieszkania 3- poko
jowego w Puszczykówku lub 
Puszczykowie. Oferty Gł. Wlkp 
nr 7977.__________________
Pokoju umebl. dla samotnej, 
na stanowisku, poszukuję. Of 
PAR. Ratajczaka 7 — pod 
,3,1295".____________ p2952

Mieszkania 2, 3 lub 4-pokojo- 
we. w odremontowanym do
mu, poszukuje instytucja. Of. 
PAR. Ratajczaka 7 — pod 
„3,1296".____________p2953
Dobrze wynagrodzę za wskaza
nie pokoju studentowi. Oferty 
Glos Wielkopolski nr 7992.

Pokoju czystego przy kultural
nej rodzinie dla studentki po
szukuję. Oferty nr 889 Czytel
nik. Armii Czerwonej 1 cl 184

Samotna poszukuje wspólnego 
pokoju. Oferty nr 890 Czytel
nik. Armii Czerwonej 1. cl 185

2 pokoje z kuchnią, z wygoda
mi, poszukuję za zwrotem ko
sztów remontu. Telefon 17-86

P2979

POSZUKUJEMY
w śródmieściu

2 pokoś 
na biura

Zgłoszenia pisemne 
do Poznańslcich Za
kładów Papierni
czych, plac Wolno
ści 3. p29S7

Samotny szuka pokoju Oferty 
Gros Wielkopolski nr 8053.

Mieszkania 2 pokoje z kuchnią 
w Puszczykowie lub okolicy 
Poznania poszukuję. Zwrócę 
koszty remontu Oierty Glos 
Wielkopolski nr 7903 lub tel. 
70-51. 7903

Dzierżawy

Dom rzeźnictwem oddam w 
dzierżawę. Poznań-hawica — 
wieś. Złotowska 32. 7902

Kto wskaże miejsce pobytu psa 
polowczyka. Długowłosy, brązo
wy, podbrzusze białe, wzrost 
średni, za dobrym wynagrodze
niem. Mikołajczak, Polna 15. 
tel. 39-08. 8082

Zgubiłam kartę rejestracyjną 
wystawioną przez Zarząd Miej
ski Wronki. Stanisława Dudek.

C1181
Zagubiono kartę rejestracyjną 
wystawioną na nazwisko Anto
ni Kryszkiewicz. ur. 25. IV. 
1917, zam. w Krotoszynie, ul 
Koźmińska 61. 8040

Zgubiono kartę rejestracyjną 
RKU Wągrowiec, karty rowe
rowe nr 2397504 i 542 Feli
cjan Karczewski, zam. Sarbia 
pow. Wągrowiec. F585

Poszukiwania

Syna Kazimierza Draguna, ur. 
15. VI. 1929 r. w majątku Za- 
ciemienie, pow. Wilejka, po
szukuje matka Jadwiga Dra- 
gun majątek Zosienka, powiat 
Krosno Odrzańskie. 8003

Transport
Konc. Przeds. Eksp -Przewozo
we „Tabcr", Poznań. Mielżyń
skiego 19, tel. 22-92. załatwia- 
wszelkie przewozy samocho
dami. cl 151

Samochodami, magazynem, bo
cznicą, dysponuje — Wspólny 
Transport. Norwida 13. tele
fon 92-46. 4a-5

Poznańskie Przedsiębiorstwo 
Transportowe dysponuje samo
chodami ciężarowymi. Wały Ja
na III 14. tel. 94-25. 40-78.

P2903

Różne

względnie sam blok 
do samochodu ciężaro

wego
Chevrolef-Unrra.
Oferty z podaniem 
ceny pod nr 880 Czy
telnik, Armii Czer
wonej 1. C1175

Motocykl 100—125 starter. (
Glos Wielkopolski nr 7979,
Konie na rzeź kupuje Stani 
sław Gałkowski, Poznań. Zam 
kowa 7. tel. 31-55.____  4a-
Marynarki, spodnie, t 
prochowce, lekkochody 
Zamkowa 7, skład.
Aparatu elektrycznego do 
łej poszukuję w dobrym s 
Wyczerpujące oferty Gł. 
nr 7999.______________
Siodło motocyklowe, tylne, ki 
pię lub zamienię. Siemiradzki! 
go 3a m, 4.____________ 798
Książki, księgozbiory, 
obcojęzyczne kupuje 
nia Gierczaka, Poznań, 
skiego 59.
Kocioł parowy stojący do 5i 
Itr. pojemności wodnej i 5— 
atm. ciśnienia zbadany prz 
dozór kotłowy kupimy natyc 
miast. Oferty: Zakłady Ryb 
Centrali Rybnej, Sopot, Sta 
na 834. 4b-:
Kupię parcelę, ruiny, Winog 
dy przy alei Szelągowskiej 
bok Ogrodu Strzeleckiego, 
nr 882 Czytelnik, Czerwo'
Armii 1. cli

SAMOCHODY
na rozbiórkę, części, 
przybory oraz łożyska 

kulkowe i rolkowe
kupuje stale

T. Czajczyńskl
POZNAŃ 

Dąbrowskiego 89 
tel. 20-14 

3b-487

ul.

PienSąc- z
ly

« Farmaceutę
R z kapitałem, do za-
“■ prowadzonej wy-
38 twćrni farmaceutycz-
1 nej
8 przyjmiemy
;a jako wspólnika.
27 Oferty Biuro Ogło-

szeń „PAR", Poznań,
— Ratajczaka 7 pod
ne „3,1184". p2869

32 500.000,— do intratnego 
- przedsiębiorstwa poszukuję.
a.‘ Oferty Glos Wlkp. nr 7872.
P-

Wytwórnię trykotarsko-konfek- 
cyjna sprzedam. Oferty nr 888

- Czytelnik, Armii Czerwonej 1 
o- C1183

1 Do warsztatu samo-
[' chodowego szukam

wspólnika
Warunek dostarcza
nie samochodów do 
naprawy.
Oferty Głos Wlkp. 
nr 8052.

Wolne żokaie

Dwie ubikacje na warsztaty —
Patr. Jackowskiego 31 m. 22. 

7956
Pokój umeblowany 2 panom za 
pożyczkę 120 tys. Oferty Głos 
Wielkopolski nr 8019

f Mieszkanie trzypokojowe ła- 
zieką Puszczyk wku zamienię 
na 2—3-pokojowe Poznaniu. 

h Oferty nr 885 Czytelnik, Armii 
Czerwonej 1. cl 180

Przyjmę 2 panów — ’/i roku 
P z góry. Lipowa 3. k628

_8 Samotnemu, kulturalnemu — ’/» 
>. roku z góry. Adres wskaże Gł.

Wlkp. nr 8038.
Mieszkanie 1- i 2-pokojowe, 
Póżwiejskiej. do wydzierżawię- 
nia. Wiadomość: Dąbrowskiego 

. 53 m. 6. p2966
7 Część domu, ogrodem, wolnym 

3-pokojowym mieszkaniem — 
blisko śródmieścia — sprzeda 

. właściciel. Oferty Głos Wiel- 
j kopolski nr 8050.

0 Piwnica, garaż, zwrot remon-
6 tu. Oferty Głos Wlkp. nr 8062.
Z
• 1—2 pokoi (nowa willa), tele- 
e fonem, centralnym, zwrot kosz- 
- tów. Of. Glos Wlkp. nr 7030.

*5
Pokój umeblowany panu wy- 

" na,imę. Kozia 5, m. 5. p299o

Komfortowy pokój śródmieściu
J Oferty: PAR, Ratajczaka 7 
7 pod 3,1350. p2988

Dwa pokoje kuchnią, holi, ła
zienka. centralne ogrzewanie 
II ptr.. za koszt budowy. Wia
domość: telef. 38-83, godz. 
13—14. p29?5
Skład (mały) centrum, nowo- 
wybudowany. Oferty: PAR, Ra
tajczaka 7, pod 3,1321.

P2974
7 ubikacji, ca 180 m1, II ptr.. 
w centrum, na biura lub mie
szkanie oraz lokal ca 80 m‘.
1 ptr., na cele handlowe, pra
cownię itp. Oferty: PAR. Ra
tajczaka 7, pod 3,1323.

■1 p29761

Plac 400 m przy mośc-e Chwa- 
liszewskim oddam w dzierża
wę. Of. Gł. Wlkp. nr 7900.

Trwałą ondulacje (rok gwaran
cji) na dhigie włosy wykonuje. 
Czajka, św. Marcin 6 m. 5.

F581
Gospodarstwo 30-morgowe przy 
Poznaniu spiesznie wydzierża
wię. Adres wskaże Gł Wlkp. 
nr 7976.

Kto nauczy tkactwa na war
sztacie. Oferty nr 881 Czytel
nik, Armii Czerwonej 1. cl 176

Gospodarstwo 120-morgowe 
pszennej okazyjnie wydzierża
wi Bartkowiak, Dopiewo-Po- 

7959

Przyjmę panów na domowe o- 
biady. Adres wskaże Gł. Wlkp. 
nr 8037.

Hotel — restauracja mniejszym 
mieście, woj. poznańskim, za
raz do objęcia. Oferty Głos 
'Wielkopolski nr 8044.

Wypożyczam ślubne suknie, 
welony. Jackowskiego 40. Ta
lar owska. 7294

Domek 3-pokojowy składem rze- 
żnicltim, 4 morgami, przy Po
znaniu. zaraz, parcela ogród 
owocowy G'rczynie wydzierża- 
wi Juska, Kordeckiego 26 — 
Górczyn. 8008

Przyjmę dziecko (dziewczynkę) 
od 1—4 lat na własne. Oferty 
Glos Wielkopolski nr 4a-10.

Odgruzowanie i odbudowę wy
palonych domów wykonuje 
Przedsiębiorstwo Budowlane — 
Chałupka, Puszczykowo. p2998

Z<?uby
| 

_ i 
Daszyńskiego 65 m“ 14. 7945

Zaginął wilk-suczka ze smy
czą. Oddać za wynagrodzeniem.

Seredyńska, Łódź, Piotrkow
ska 275. tel. 107-16, wykonu
je sztandary, szaty kościelne. 
Sprzedaż materiałów sztanda
rowych, kościelnych i metalo
wych sprzętów kościelnych. — 
Wystawiam na Targach Poznań
skich w Pawilonie Rrzemieśl-

Zgubiono legitymację Ubezpie- ■ niczym. Z.oty i srebrny ^edal- 
czalni Spo-.ecznej — Telesfora. I pz'°
oraz zameldowanie milicyjne | 
Ireny, Zofii, Janiny Karaśkie- 
wicz, Poznań.’ 7984

Matrymonialne

Blondynka, lat 24, branży ku
pieckiej, gotówką 2 mil., wyj-Zgubiono kartę rowerową „uluw.a . .„...

T.8^5?’ I.eeLity®?CJę Związku jZje za mąż za właściciela po- Metalowc-w. Mieczysław No- - * - —
wak, Poznań. 7981 i ważnego przedsiębiorstwa. Of. 

i PAR, Ratajczaka 7 — pod 
I „3,1320“ p2972Zagubiono w przejeżdzie tram-, '*_____:____________ _____

wajem nr 3 w kierunku Gospo- I M- , rzeźnicki lat 49 bez- 
WielkS fiWodzrUlTt S dzietny' ^zwiedziony, posiada- 
wleisanocne goaz. ii toreD.-rę . c wjasne przedsiębiorstwo 

y™aia7°rkpU1^ro.’1 w miasteczku, poszukuje odpo- 
tćijni. Uczciwego znalazcę pro- ■ Hn lat 40 Ofertvsi Sie o oddanie za wysokim X ^ie kSpolsk inr Sa-SIL 
wynagrodzeniem w Jadł Gosp , __________'______________ _
Targowej, ul. Grunwaldzka 86,1 W(Jowa bezdzietna posiadająCa * 
 - — mieszkanie, przedsiębiorstwo 
Skradziono świadectwo przemy- handlowe, poszukuje męża do 
s-owe i rachunki na nazwisko lat 55. Gotówka dla wspunc- 
Genowefa Bartosik. Karwow- go dobra pożądana. Oferty Głos 
skiego 7 m. 10. 8018 , Wielkopolski nr 7983.______ _

Zagubiono książkę podatkową. Wdowa bezdzietna, lat 40. po- 
Stanisław Cegłowski, Puszczy- siadająca mieszkanie, niezale- 
kowo pow. Poznań. 8059 żna, dobrze sytuowana, pozna 

’_____________________ pana do lat 55. Oferty Glos
.Maw wg.uwoni,
i. pow. Poznań.

Zgubiono kartę rejestracyjną Wielkopolski nr 8034. 
RKU Kościan na nazwisko' 
Franciszek Chudy Wymysłowo 
____________________ 4a-13

Zgubiono portfel z dokumenta
mi i zameldowaniem policyj
nym na nazwisko Franciszek 
Gmur Poznań, Fabryczna 21 
m. 39. 8031

Nauczyciel, pracujący na wsi. 
kawaler, lat 37. pozna pannę 
do lat 25, nauczycielkę lub 
kandydatkę na nauczycielkę w 
celu matrymonialnym. Oferty 
możliwie z fotografią: Brzeg 1 
woj. wrocławskie. Poste re
stante 29. 7993

Oferty Głos Wlkp. nr.....
Na ogłoszenia szyfiowane (jak podano wyżej w na

główku). wymagające złożenia „oteit" prosimy o kie
rowanie odnośnych listów pod naszym adresem oddzielnie 
na każde ogłoszenie nigdy zbiorowo w jednym liście na 
kilka ogłoszeń W lewym dolnym narożniku koperty lub 
pocztówki prosimy o wyraźne napisanie numeru ogłosze
nia abyśm? mogli wręczyć korespondencję inserentowi 
bez otwierania.

/

33596

Głos Wielkopolski
Poznań

ul Wyspiańskiego 10, I ptr.

Adres lnserenta wskazulemy (zamiejscowym za dołącze
niem znaczka pocztowego) tylko wówczas, feśli inserent 
upoważni nas do tego, podając w ogłoszeniu ..Adres 
wskaże Głos Wielkopolski nr..........**.
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Mopsik unia sobia radzić

Nowy środek 
leczniczy

W laboratorium chemicznym prof. 
Couillon a w Paryżu spreparowano no
wy środek leczniczy, który stanie się 
wkrótce rewelacją całego świata* me
dycznego Jest to maść której posma
rowanie powoduje odrastanie braku
jących części ciała Prof Couillon wy
próbował nowy środek na swoim pie
sku pokojowym, któremu spadający 
kawałek szkła uciął ogon. Uczony fran
cuski obmył starannie odcięty kawa
łek ogona, posmarował jego koniec 
swoim cudownym eliksirem i — po 24 
godzinach pies odrósł całkowicie.

maegsce nts aemt
Gdy u nas budzi się wiosna i słońce promieniuje coraz bardziej 

dobroczynnym ciepłem — na dalekiej północy panuje jeszcze 
wszechwładna zima. Na Alasce, Grenlandii, Szpicbergenie i wielu 
innych wyspach, bądź kontynentach arktycznych miesiące marzec 
i kwiecień należą do bardzo mroźnych. W którym jednak miejscu 
na kuli ziemskiej jest najzimniej?

—999999999999—999———999—99—

U lekarza

— Panie doktorze, napiłem się tru
cizny zamiast lekarstwa, co teraz zro
bić?

— Testament.

Ze srebrnego ekranu

Na tropach zbrodni
Na samym początku filmu sąd wojsko

wy nad kpt. Heritagem (James Mason), 
potem Amerykanka z Kanady i trup w 
samotnej podmiejskiej willi.

Heritage na własną rękę prowadzi 
śledztwo, kto mu wręczył fałszywy roz
kaz, Amerykanka wszędzie nos wściu
bia, szukając mordercy młodej dziew
czyny, a wywiad angielski — jak póź
niej się okaże — także nie śpi.

W agencji teatralnej Child'a piękne 
panienki demonstrują swoje głosiki i 
nóżki. Pomocnikiem Child'a jest Riccar- 
do, który za pomocą hypnozy wydo
bywa od oficerów angielskiej mary
narki cenne informacje. Zdobyte wia
domości przekazuje się dowództwu nie
mieckiemu szyfrowaną melodią.

Historia kończy się dobrze, bo po 
amerykańsku — pocałunkiem kapitana 
z upartą i wścibską Laurą Verity.

Film ma jednak wiele niedomówień. 
Nie wiadomo, co stało się z właścicie
lami samotnego domku, a przez cały 
czas wyświetlania widz nie ma wraże
nia, że akcja rozgrywa się w czasie 
wojny.

Jedną jednał- zaletę należy podkreślić, 
a mianowicie brak przesady. Wszystko 
tu dzieje się bez naciągnięcia, bez 
tricków sensacyjnych. Dlatego film ten 
należy uważać za jeden z najbardziej 
udanych angielskich filmów szpiegow
skich. J. P.

Zdawało by się, że biegun północny 
jest tym zakątkiem, na którym termo
metr wskazuje najniższe temperatury 

i w poszczególnych porach roku W isto
cie jest inaczej i biegun północny by
najmniej nie pokrywa się z tzw. biegu
nem zimna. Ten ostatni leży w północ
no-wschodniej Syberii, w okolicach 
miasta Wierchojańska nad rzeką Janą 
— ściśle na 67 stopniu północnej sze
rokości geograficznej, a więc w bardzo 
poważnym oddaleniu od istotnego bie
guna.

We Wierchojańsku średnia tempera
tura stycznia wynos. — 50,5 stopni C, 
a w lutym spada nawet do 69,8 stopni 
poniżej zera. W czasie takiego mrozu 
żelazo staje się kruche jak szkło i przy 
uderzeniu rozpada się w kawałki. Rtęć 
zamarza, drzewo twardnieje na ka
mień, a ziemia pęka z ogromnym hu
kiem i tworzy długie i szerokie szcze
liny. Mimo to mieszkają tam ludzie i 
co najciekawsze przetrzymują okres 
ciężkich mrozów stosunkowo łatwo. do
kazuje się, że przyroda wynagradza 
nieraz bohaterski upór. Wschodniosy- 
beryjska zima jest wprawdzie straszli
wie mroźna, ale nieomal bezwietrzna. 
Najczęściej towarzyszy jej przecudna 
i pozbawiona jakichkolwiek podmu
chów — pogoda. Właśnie brak wich
rów przyczynia się do wytwarzania o- 
kresów słonecznej ciszy. Niebo bardzo 
rzadko zasnute jest chmurami, a opady 
niewielkie. Nieraz miesiącami nie pa
da śnieg. W rejonie wierchojańskim 
roćzna suma opadów wynosi zaledwie 
150 mm. (W Poznaniu według atlasu 
Romera 400 do 500 mm) Ponad 50 pro
cent opadów przypada w Wierchojań- 
sku na miesiące letnie, a tylko 10 do 
15 procent na zimowe. Zima w północ
no-wschodniej Syberii trwa bardzo 
długo — od 220 do 260 dni w roku.

Badając przyczyny wytwarzania się 
tak niskich temperatur w okolicach 
Wierchojańska — uczeni doszli do 
przekonania, że wpływają na to: dale
kie wysunięcie na północ, bardzo zna
czne oddalenie od Oceanu Atlantyckie-

go, obecność na wschodzie mroźnych 
obszarów morskich, a na południu wy
sokiego łańcucha górskiego, me prze
puszczającego ku północy ciepłych 
prądów powietrznych
’ Przyzwyczajeni do d^igotrwałych 
i ostrych mrozów Wierchójańczycy 
pocą się prawdopodobnie już przy jed
nym stopniu ciepła, P.

wniesieniem 
zwrócić się 
w Poznaniu, 
K. O.

600000 razy zdrowiej jak w Paryżu
WYSPH

bez chorobotwórczych 
bakterii

Czy może na świecie znajdować się zakątek wolny od chorobo
twórczych zarazków? Wiemy przecież, że drobnoustroje wykryto 
nawet w najwyższych regionach naszej atmosfery oraz w najbar
dziej niesprzyjających warunkach dla ich rozwoju. A jednak ist
nieje na naszym globie takie miejsce, na którym nie ma ich pra
wie wcale. Jest nim wielka wyspa — Nowa Ziemia, położona na 
Północnym Morzu Polarnym. Qzieli ona ocean na dwie części — 
europejską i azjatycką.

Nową Ziemię oblewa od zachodu 
Morze Barentsa, a od wschodu znacznie 
chłodniejsze Morze Karskie. Oba morza 
posiadają całkiem odmienne właściwo
ści klimatyczne. Od zachodu wieją ku 
wyspie ciepłe wiatry, od wschodu na
tomiast bardzo mroźne. W zależności 
od kierunku wiejącej wichury na No
wej Ziemi jest w porównaniu z powie- 
mrozy, albo gwałtowne odwilże. Zdarza 
się, że jednocześnie ścierają się na wy
spie wiatry, wiejące z różnych kierun
ków. Powstają wówczas burze, hura
gany i trąby powietrzne, rozbijające 
się ze straszliwą siłą o nabrzeżne ska
ły. Siła ich jest tak wielka-, że niesiony 
wichrem piasek i żwir przedziurawia na 
sito płótna namiotów. Pracownicy 
czynnych tam stacyj meteorologicznych, 
pragnący przejść na punkty kontrolne, 
muszą wtedy pełzać po ziemi i trzymać 
się silnie stalowych lin, rozpiętych mię-

Nauka na usługach ludzkości

dzy 'domkami mieszkalnymi, a pozy
cjami.

Na tej właśnie wyspie, w zaistnia
łych warunkach klimatycznych, uczeni 
stwierdzili prawie zupełny brak bak- 
teryj chorobotwórczych. Powietrze No
wej Ziemi jest w porównaniu z powie
trzem Paryża nieomal 600 tysięcy razy 
czystsze i zdrowsze. Nikt nie choruje 
tam na grypę, anginę, gruźlicę, dyfte
ryt... nikt nie cierpi na katary i kaszel.

Ale żyć tam trudno. Długa zima po
larna jest wietrzna i mroźna. W marcu 
średna temperatura wynosi —20 sto
pni C; w sierpniu zaledwie plus 5 sto
pni C. W południowych okręgach spo
tyka się latem trochę roślinności, nato
miast na północy, wśród lodowców 
i skał nie ma aj mniejszego śladu flory. 
W ciepłych miesiącach na zachodnich 
wybrzeżach Nowej Ziemi gnieżdżą się 
niezliczone stada wodnego ptactwa: 
gęsi, nurki, edredony, alki, a nawet ka-> 
czki. Pozostawiają one na skałach wieN 
kie ilości puchu, a w okresie lęgów 
wysiadują setki tysięcy jaj. Z czworo
nogów żyją na wyspie: renifery, białe 
niedźwiedzie i lisy polarne.

Niesprzyjające warunki klimatyczne 
nie zniechęciły ludzi od zamieszkania 
na wyspie. Już w roku 1874 założono 
tu stałe osiedle — Małe Karmakuły. W 
roku 1923 uruchomiono na wybrzeżu 
cieśniny Matoczkin Szar pierwszą ra* 
diostację, a w roku 1931 następną na 
najdalej wysuniętym na północ przy-* 
lądku Życzenia. Obie radiostacje kie-* 
rują ruchem statków i prowadzą bada
nia naukowe. Przed wojną przebywało . 
na Nowej Ziemi około 300 stałych mie
szkańców — Rosjan j Samojedów. P.

Linia nc6j

kasztanowego, wata higieniczna, tłuczone szkło i włókno ze skó-

— Ja czekam na dziewiątkę

dzi słabowitych i chwiejnych.
Zdjęcie nasze przedstawia moment demonstrowania nowego garnituru. 
Człowiek ubrany w niego utrzymuje się nieruchomo w pozycji poziomej, 

nie zważając absolutnie na otaczającą go rzeczywistość.

Fot.: Ar. Ilustr. ..API"
Dzięki długoletnim wysiłkom uczonych amerykańskich udało się wyna
leźć nowy surowiec dla fabrykacji materiałów ubraniowych. Otrzymuje 
się go metodą syntetyczną przez zmieszanie takich składników jak: liście 
drzewa 
rek od orzechów. Ubranie sporządzone z nowego surowca wykazuje nie
bywałą trwałość i sztywność, będąc prawdziwym dobrodziejstwem dla lu-

Lisia nagród 2
na bieg „Głosu Wielkopolskiego

W dalszym ciągu napływają na
grody lub ich zgłoszenia do Redak
cji naszego pisma:

Lista nagród z każdym dniem po
większa się.

Oto firmy, które dotychczas na
grody zgłosiły:

1. Firma Bou-Ton, ulica 27 Gru
dnia 7, telefon 20-66, wł. Sewe
ryn Manicki i Bogusław Czer
wiński — koszula męska i kra
wat dla biegu starszych pa
nów.
Firma Foto Van-Dyck, ulica 27 
Grudnia 16, telefon 31-38, wł. 
Z. Zielonacki i M. Nitśchke — 
bon na portret 30X40 dla bie
gu pań.

3. Firma Foto-Drogeria „Bałtyc
ka", ulica Dąbrowskiego 14/16,

2.P. Ratajczak. — Może Pani wnieść po
zew przeciwko Skarbowi Państwa o od
szkodowanie.

P. A. Jankowlak. — 1) Należy wymeldo
wać. — 2) Opłat dodatkowych pobieranych 
w zależności od ilości domowników w tym 
wypadku nie wolno pobierać.

„Lek. wet.". — Przed 
ewentl. powództwa, radzimy 
do Prok Gen. R. P. Oddział 
plac Wolności — gmach P.

P. K. Markiewicz. — Prosimy ponowić 
pytanie i wyraźnie je sprecyzować.

L P- — Winna PaiL uzyskać potwierdze
nie swych praw ze strony Wydziału Kwa
terunkowego.

W S. Łąka Mał-. — Praca Pani zostanie 
zaliczona w poczet wysługi emeryt.. Wnio
sek udokumentowany należy złożyć swojej 
władzy przełożonej.

B. G. — 1) Potomkowie*zmarłego brata 
dziedziczą w równej części majątek należ
ny ich ojcu (brata) po matce. — Mąż po 
zmarłej żonie (siostrze) z braku potomstwa 
dziedziczy w */» obok rodzeństwa zmarłej 
lab ich dzieci.

„X". — Radzimy wnieść zażalenie do 
kasy stacyjnej w Nowej Soli.
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Tabela ligi koszykowej
po ostatnich spotkaniach rozegra
nych w Krakowie i Gdańsku oraz po 
uwzględnieniu walkowerów TUR-u 
YMCI-Łódź (patrz obok w 
niku") — przedstawia się 
jąco:

YMCA-Łódź
ZZK-Poznań 
Warta-Poznań 
AZS-Warszawa 
Wisła-Ktaków 
AZS-Kraków
TUR-Łódź 
YMCA-Gdańsk 
Znicz-Pruszków

„Notat- 
następu-

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

13
12
9
8
7
6
6
4
0

650:435 
695:505 
543:566 
586:531 
657:705 
575:593 
450:470 
531:625 
385:536

telefon 21-22 — kasetę kosme
tyczną dla biegu pań.
Firma Wewiór’ i Ska, specjal
ny skład okuć budowlanych i 
sprzętów kuchennych, ul. św. 
Marcina 27.
Firma Gruszke-Domachowski, 
Zachodnio-Polskie Składy Śrub 
i Okuć Budowlanych, ulica To
warowa 2.
Firma Kawiarnia „Ludwiżan- 
ka“, wł. L. Bręczewski — ofia
rowała tort dla zwycięzcy w 
meczu piłkarskim Kręglarze — 
KS Czyn.
Firma „Montaż" — Wytwór
nia i naprawa wiecznych piór, 
Poznań, Roosevelta 6/7, — pió
ro wieczne ze stalówką 14 k.
Warsztat Obróbki Metalu, wł. 

St. Olachowski, Poznań, ulica 
Mickiewicza 18 — nagroda dla 
I rzemieślnika.
„Społem", Zw. Gosp. Spół
dzielni R. P., Delegatura Zarzą
du na Okręg Poznański, ulica 
Armii Czerwonej 12 — puchar 
pamiątkowy dla I zawodnika 
SKS „Społem" w biegu głów
nym.
Red. Wł. Ciesielski — Gorzów, 
Łokietka 5 — puchar kryszta-. 
łowy dla I zawodnika z Ziemi 
Lubuskiej w biegu głównym.

Wykaz dalszych nagród zaofiarowa 
nych na bieg podamy w n-rze jutrze j 
szym.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ic

Nurmi przejeżdża do Poznania 
Do redakcji naszego pisma wpłynęło zgło
szenie znanego biegacza 
NURMIEGO, który startować bidzie w tego
rocznym biegu o puchar Redakcji 
Wielkopolskiego

0 1impi jskiego

Tuż po północy, 
w dniu dzisiejszym 
wpłynęło zgłosze
nie do biegu „Gło
su" w kategorii 
młodzików nestora 
sportu poznańskie
go p. dyr. Marcin
kowskiego. Zgło
szenie to świadczy 
o wielkiej popu
larności dorocz
nych biegów „Gło
su" i doskonałym 
samopoczuciu p. 
Dyrektora, który 
jak widać czuje się

Głosu

bardzo młodo.

F oniowicz 
zim ui iweiW

W drugie święto Wielkie j nocy, na 
boisku „Warty", zjawił się niespodzie
wanie kapitan PZPN p. Alfus, śledząc 
z zainteresowaniem przebieg meczu 
„Warta — Cechie Karlin'. Przed po
łudniem p. Alfus obetJhy był na meczu 
„Warta" — Old Boye — „Reprezenta
cja Krobi". W wyniku tych obserwacji, 
kapitan PZPN-u powziął wręcz rewela
cyjną decyzję. Były reprezentacyjny 
bramkarz''Polski Fontowicz Marian, za
wezwany został do Katowic, skąd ra
zem z reprezentacją Polski wyjeżdża 
do Bułgarii.

Wiadomość tę podajemy na odpo
wiedzialność Agencji P. A.

li

W Zakopanem na Krokwi odbył się 
wiosenny konkurs skoków. Najdłuższy 
skok uzyskał Stanisław Marusarz, osią
gając rekord skoczni wynikiem 88 m.

Reperezentacja Krakowa uzyskała po
zwolenie Polskiego Związku Piłki Noż
nej na wyjazd do Pragi czeskiej celem 
rozegrania międzynarodowego spotkania 
piłkarskiego Kraków—Praga. Mecz od
będzie się w dniu 18 kwietnia.

Odwołane zostały niektóre spotkania 
ligowe wyznaczone na dzień 9 maja w 
związku z wyjazdem reprezentacji pił
karskiej KCZZ do Francji. I tak od
wołano mecze: Cracovia—ZZK, Warta— 
Ruch i AKS—Widzew.

Dzień PZPN wyznaczono w roku bie
żącym na dzień 13 czerwca.

Tradycyjny wyścig wioślarski między 
uniwersytetami Cambridge i Oxford 
przyniósł w tym roku zwycięstwo osa
dzie Cambridge w rekordowym czasie 
17,50 min. i pi.ęć długości przed Ox- 
fordem. Jest to pięćdziesiąte zwycięstwo 
Cambridge‘u nad Oxfordem, który dotąd 
wygrał wyścig 43 razy.

Rozegrano ostatnio spotkania polskiej 
ligi koszykowej przyniosły następu
jące wyniki: w Krakowie Wisła po za
ciętej i emocjonującej grze pokonała 
warszawski AZS w stosunku 54:50 
(30:26); w drugim meczu krakowski 
AZS pokonał swych warszawskich 
imienników 44:37 (21:14). W Gdańsku 
poznańska. Warta niespodziewanie ule
gła klubowi YMCA 41:57 (22:25), a łódz
ka YMCA i TUR zdobyli punkty walko
werem wskutek nieprzybycia drużyny 
pruszkowskiego Znicza.


