
8 państw paszko do wanych 5 więzienia

wspólny protest
przeciw niemieckiej komedii rewindykacyjnej

WARSZAWA (PAP). Misje restytucyjne na
stępujących krajów: Austrii, Belgii, Czecho
słowacji, Francji, Włoch, Jugosławii, Polski, 
i Rumunii, przygotowały w Karlsruhe w dniu 
27 października br. wspólny protest do ge
nerała Clay'a, w przedmiocie utrudniania 
przez władze amerykańskie rewindykacji dóbr, 
zrabowanych w czasie wojny przez Niemców

zainteresowaPrzedstawiciele
nych państw zarzucają Ameryka
nom wywieranie*na nich presji nie-

PrzemysK wlOtilenniczy 
melduje Prezydentowi R. P. 
o wykonaniu p anu

WARSZAWA (PAP). Obywatel 
Prezydent Bolesław Bierut otrzymał na
stępującą depeszę:

„Obywatelu Prezydencie!
W imieniu 300 tys. zorganizowanych 

włókniarzy meldujemy, że plan pań
stwowy przemysłu włókienniczego na 
rok 1948 został w dniu 18. XI. 1948 r. 
o godz. 10 wykonany. Jednocześnie 
przyrzekamy Ci, Obywatelu Prezyden
cie, że zbliżający się dzień zjednocze
nia klasy robotniczej uczcimy wykona
niem dodatkowym milionów metrów 
ponad plan.

Zarząd główny Związku Zawodowego 
Pracowników Przemysłu Włókiennicze
go. Generalny sekretarz: A. An'-ołkie- 
wicz. Przewodniczący: A. Burski".

Międzynarodowa 
Organizacja Dziennikarzy 

jpolępfcr 
propagandę wojenna 

BUDAPESZT (PAP). Na czwart
kowym posiedzeniu komitetu wyko
nawczego Międzynarodowej Organiza- 
c i Dziennikarzy, 10 głosami przy 5 po
wstrzymujących, przyjęta została rezo
lucja polska, potępiająca wszelkie for
my propagandy wojennej w prasie. Od 
głosowania powstrzymali się przedsta
wiciele: Austrii, Szwecji, Anglii, Belgii 
i Holandii. Uchwalona została również 
rezolucja węgierska, protestująca prze
ciwko prześladowaniu postępowych 
dziennikarzy.

licującej z ich pozycją, jako repre
zentantów sojuszniczych narodów. 
Celem tej presji jest faworyzowa
nie Niemców, połączone z oczywi
stą szkodą pokrzywdzonych naro
dów. Jako główne zarzuty przeciw 
postępowaniu amerykańskich urzę
dów restytucyjnych wymienia pro
test następujące fakty:

1. Ustanowienie dla składania wnio
sków restytucyjnych terminów, których 
dotrzymanie nie zawsze jest możliwe, 
mimo wszelkich starań sojuszniczych 
misji restytucyjnych.

2. Wadliwość procedury amerykań
skiej, zezwalającej na składanie wnio
sków tylko w wypadku, gdy wniosko
dawca udowodni, iż obiekt, został u- 
kryty podstępnie przez Niemców. Pod
stęp winien być uznany za udowod
niony przez sam fakt niezgłoszenia 
przez obecnego niemieckiego dzierży- 
clela przedmiotu, pochodzącego z gra
bieży, wbrew obowiązującym przepi
som grożącym karami za niezgłoszenie. 
Obecna procedura nie zezwala nawet 
poszukującemu na prowadzenie konie
cznych badań w terenie.

Stwierdzić przy tym należy, że 
wielkie koncerny przemysłowe nie
mieckie ani niemieckie urzędy nie 
zgłaszają niemal zupełnie zrabowa
nych przedmiotów, znajdujących się 
w ich posiadaniu.
Protest stwierdza dalej, że z uwagi 

na fakt, iż poszukiwania prowadzone 
są przez urzędy niemieckie, posiadacz 
zrabowanego przedmiotu korzysta z o- 
strzeżeń tych urzędów i ukrywa poszu
kiwany obiekt do czasu upływu termi
nu prekluzyjnego.

W oparciu o powyższe wywody pro
test żąda, aby:

a) władze amerykańskie zaniechały 
wywierania nacisku przez zbytnie o 
graniczenie pracy restytucyjnej termi
nami,

b) rozpatrzyły 
już wnioski,

c) przyjmowały 
nie przedmiotów, 
dopiero zostały ujawnione oraz

d) zmieniły na czas, aż do zawarcia 
traktatu pokojowego, swą politykę ie- 
slytucyjną.

ponownie odrzucone

nadal wnioski odnoś- 
które po terminach

otrzymali w wyroku przywódcy WRN 
Sąd zasto^owai ustawę amnestyjną 
WARSZAWA (SAP). W DNIU I 9 LISTOPADA REJONOWY SĄD WOJ

SKOWY W WARSZAWIE OGŁOSIŁ WYROK W SPRAWIE PRZYWÓDCÓW 
NIELEGALNEJ ORGANIZACJI WRN.

Kazimierz Pużak i Tadeusz Szturm 
de Sztrem zostali skazani na 10 lat wię
zienia i utratę praw honorowych i oby
watelskich na przeciąg lat 5. Po zasto
sowaniu ustawy amnestyjnej, obu o- 
skarżonym złagodzono karę do połowy, 
czyli do 5 lat więzienia.

Józef Dzięgielewski i Wiktor Kraw 
czyk skazani zostali na 9 lat więzienia, 
po złagodzeniu kary o połowę na za
sadzie amnestii, na 4 lata i 6 miesięcy

więzienia ora2 na utra:ę praw honoro
wych i obywatelskich na przeciąg lat 5.

Ludwik Kohn i Feliks Misiorowski o- 
trzymali karę po 5 lat więzienia, która 
została oskarżonym na zasadz’e amne
stii całkowicie darowana. Kohn i Mi
siorowski zostali również skazan: na u- 
tratę praw przez 2 lata.

W stosunku do wszystkich oskarżo
nych Sąd orzekł przepadek całego mie
nia na rzecz Skarbu Państwa.

Kryzys rządowy w Belgii
Spaak posSaF sio do dymhji

wraz z całym rządem
BRUKSELA (PAP). W pią

tek rano podał się do dymsji wraz

arótem Mnie ® Jifls Hau
jak załatać dz:ury polityczno i wojskowe

KEYWEST . FLORYDA (SAP). 
W czwartek wieczorem prezydent Tru- 
man odbył z ministrem obrony USA 
Forrestalem 45-minutową rozmowę. Kon
ferencja dotyczyła zagadnień politycz
nych i wojskowych.

W poniedziałek ma się odbyć w 
Waszyngtonie konferencja prezydenta 
Trumana z sekretarzem stanu George 
Marshallem i ambasadorem planu Mar- 
Ishalla Averellem Harrimanem. W ko
liach dyplomatycznych przypuszczają, 
lże od wyniku tej komerencji zależy 
[czy Ameryka poprze stanowisko Wiel- 
kiej Brytanii, która usiłuje przeforso- 
|wać plan Bernadottea w sprawie no
wego podziału Palestyny.

li

' Dyplomaci amerykańscy utrzymują, 
że trzej amerykańscy przywódcy poli
tyczni rozpatrzą poza tym sytuację w 
Chinach, problem berliński, bieżące 
zagadnienia administracji planu Mar
shalla, kwestię „Paktu Atlantyckiego” 
oraz kwestię stosunków amerykań- 
sko-radzieckich.

WASZYNGTON (SAP). Amery
kański departament stanu oznajmił, ża 
głównodowodzący armią włoską gene
rał Maaras przyjedzie do Stanów Zjed
noczonych na okres dwu tygodni. Ce
lem wizyty generała Maarasa będzie 
zwiedzenie wyższych wojskowych 
szkół amerykańskich i centrów wyszko
lenia.

ze swym rządem premier Spaak. 
Zapcu.-dzią rezygnacji Spaaka by
ła już dymisja ministra sprawiedli- 
v, i S’truye‘a. Natychmiast po tej 
dymisji Spaak oświadczył, że na
radzi się z pozostałymi członkami 
rządu, w sprawie ewentualnej re
zygnacji.

Kryzys rządowy w Belgii wybuchł 
na tle potępienia przez opinię publicz
ną stanowiska rządu wobec zbrodnia
rzy wojennych. Na cstątnim posiedze
niu parlamentu deputowani poddali 
rząd ostrej krytyc' za to, że dopuścił 
do ułaskawienia dwóch skazanych na 
śmierć kolaboracjonistów: Francois
Boveroulle'a i Arthura Surina.

Gabinet Spaaka który rządził w Bel
gii 20 miesięcy, opierał się na koalicji 
soejalistyczno-katolickiej.

Porty odrzański^ 
przekroczyły

plan przeładunku
WROCŁAW (PAP). Państwowe 

przedsiębiorstwo „Polska Żegluga na 
Odrze" dnia 10 lisłooada br. przekro
czyło roczny plan przeładunku w por
tach odrzańskich, wynoszący łącznie z 
nabrzeżem „Huk" w Szczecinie 1.514 
tysięcy ten. W trzy dni później P.Ż.O. 
wykonała roczny plan przewozu towa
rów polskim taborem na Odrze.

W ten sposób zespoły pracownicze 
„Polskiej Żeglugi na Odrze" wyko
nały zobowiązania, przyjęte przez ro
botników portowych i załogi taboru 
pływającego dla uczczenia zjednocze
nia polskiej klasy robotniczej.

0 pomoc zimowa 
bezrobotnych 

walczą włoscy komuniści 
[RZYM (PAP). Deputowani komumi 
styczni — Di Vittorio i Novella — s 
"ssili .na posiedzeniu parlamentu włoskie* l 
go rezolucję wzywającą rząd do uspraw* 
nlenia akcji pomocy zimowej. Reiaolu* 
cja domaga eię w szczególności wyda* 
wania zasiłków wszystkim kategoriom 
bezrobotnych, podwojenia zasiłków n<a 
okres zimy, utrzymania komornego n« 
dotychczasowym poziomie, zapobieżenia 
wzrostowi cen artykułów codziennego 
użytku, a przede wszystkim- wy dania 
zakazu zwalniania robotników, w okre* 
sie zimy.

r

90 milionów dolarów 
straciła

De i Franc©
ubiegają się o wojskowe kierownictwo 

PARYŻ (Telepress). Na konferencji 
prasowej, gen. de Gaulle i ponownie 
zgłosił pretensje do objęcia wojskowe* 
go kierownictwa Bloku Zachodniego. 
Generał oświadczył bowiem co nastę
puje: „Nie uważam, że słusznym jest 
poczynienie z Anglii ośrodka obrony 
kontynentu europejskiego'.

„Framcja — dodał on — winna być 
wielkim mocarstwem, odpowiedzialnym 
za Europę i północną Afrykę, podczas 
gdy Wielka Brytania odpowiadać ma za 
środkowy Wschód i wschodnią Afrykę, 
a St. Zjednoczone za Daleki Wschód".

Posługując się zwykłymi chwytami 
demagogicznymi, de Gaulle zaatakował 
augloaimerykańskie decyzje odnośnie 

[przywrócenia byłym hitlerowskim ma* 
. j gnatom finansowym w przemyśle Za* 
l ; głębia Ruhry praw własności. De Gaulle 

zaatakował nawet sam plan Marshalla. 
„Powiadają nam — oświadczył on — 
że jeśli nie zgodzimy 6ię na politykę 
tego rodzaju, zostanie zakwestionowana

„Bloku Zachodniego" 
pomoc marshallowska Wieki żyliśmy 
bez planu Marshalla. Pozytywnie usto* 
sunkowałem się do programu odbudo* 
wy Europy, ale pod jednym warunkiem, 
a mianowicie: jeśli nie będzie on nas 
wiódł do poświęceni* losu Francji i Eu* 
ropy dla doraźnych korzyści".

Innym pretendentem do stanowiska 
generalissimusa dla Europy jest gen. 
Franco, który jak podaje radio nowo* 
jorskie oświadczył w wywiadzie, „że 
musi być utworzona solidna wojskowa 
i polityczna forteca, która nie będzie 
poddana oportunistycznym zmianom, 
ani politycznym targom". Franco skar
żył się, że Wielka Brytania stale mie* 
sza się pomiędzy USA i Hiszpanię. Już 
dawno bowiem doszłoby do porozumie
nia między tymi dwoma krajami, gdy
by nie twierdzenie Wielkiej Brytanii, 
że jej „opinia publiczna jest temu prze* 
ciwna".

ONZ wzywa 
do przyś^śeszsaB rozwoju 

krajów mandatowych 
PARYŻ (PAP). Zgromadzenie Na

rodów Zjednoczonych uchwaliło rezo
lucję, wzywającą państwa zarządzają
ce terytoriami mandatowymi, by po
wzięły odpowiednie środki dla przy
spieszenia rozwoju tych terytoriów i 
zapewnienia ich ludności samorządu. 
Uchwała wzywa także do powzięcia 
środków, w celu rozwoju oświaty na 
terytoriach mandatowych ’ zaleca u- 
tworzenie w r. 1952 uniwersytetu dla 
następujących obszarów afrykańskich: 
iTanganiki, Tuandy, Urundi, Kamerunu 
ibrytyjskego i francuskiego oraz bry
tyjskiego i francuskiego obszaru Togo.

te* tea za W48 i*. 
powędruje do banku 

OSLO (PAP). Komitet nagrody No
bla parlamentu norweskiego postano
wił, że w tym roku nagroda nie będzie 
przyznana. 2/3 sumy nagrody tegorocz
nej, która wynosi 159 tysięcy koron 
szwedzkich, złożone będą w banku, a 
odsetki z- tej sumy będą przekazywane 
instytucjom pracującym aa rzecz po
koju.

Film „Heimlselir'" na sali srd@w@J

w po-
Mocha
Elsner

a

przez upór rządu
PARYŻ (SAP). Minister pracy La 

cose oświadczył we czwartek na posie
dzeniu Zgromadzenia Narodowego, że 
strajk górników francuskich kosztował 
Francję do dnia 15 listopada br. — 
4.600.000 ton węgla, łączne; wartości 
90 milionów dolarów.

6 fi*
za granicę — jeździła kilka razy do 
Wiednia, wzywała aktorów do brania 
udziału w filmie, zawiadamiała ich o 
terminie wyjazdu i sama wystąpiła w 
filmie w roli bileterki teatralnej.

Szczepańska do winy nie przyznaje 
się. Szczepańska chociaż jest z po
chodzenia Żydówką,' wyrobiła sobie 
„Erlaubnis-Karte" i przez cały czas 
okupacji występowała przeważnie w 
teatrzykach.

Po zeznaniach oskarżonych na sali 
sądowej wyświetlono osławiony 
„Heimkehr". Treścią filmu jest prze
śladowanie mniejszości niemieckiej tuż 
przed wojną i w pierwszych dniach 
wojny w Łucku. To wszystko później 
Niemcy robili z Polakami. Bicie, masa
krowanie, rozstrzeliwanie, znęcanie 
się w więzieniu jest tam dokładnie od
tworzone, z tą tylko różnicą, iż Niem
cy zamienili role: ofiarami są Niemcy, 
siepaczami Polacy.

Sąd przystąpił do przesłuchania świad
ków. Zeznawać w tej sprawie będą: zna
komity reżyser Leon Schiller, Łuszczyński, 
Lindorfówna, Franciszek Dominiak, Ró
życki. Jerzy Pichelski. A. Zelwerowicz, 
Szyndler, Chrzanowski 1 inni.

Zhańbieni aktorzy polscy odpowiadają za udział
w perfidnej propagandzie niemieckiej
WARSZAWA (SAP). Na procesie aktorów zhańbionych udziałem w 

polakożerczym filmie „Heimkehr’’ jako drudzy z oskarżonych składali wyja
śnienia przed sądem: Juliusz Łuszczewski, Stefan Golczewski i Wanda 
Szczepańską.

Oskarżony Łuszczewski zeznaje, iż zo
stał zaangażowany przez Niewiarowi- 
cza do jego sztuki w teatrze „Come- 
dia". W początku 1941 roku został on 
wezwany przez Igo Syma do kawiarni 
Teatru Polskiego, gdzie Sym zapropo
nował mu udział w filmie, który miał 
być realizowany w Wiedniu. Oskarżo
ny twierdzi, że na propozycję tę nie 
zgodził się, a po zabiciu Syma pewne
go dnia do mieszkania jego zgłosiła 
się jakaś pani, która oświadczyła mu, 
iż nazajutrz rano ma jechać 
tern do Wiednia.

Łuszczewski wielokrotnie ^mieniał 
swe zeznania, gdy starał się ~ ------ y
fikowanie w ZASP. Przyciśnięty do 
muru oświadczył: „Grałem, ale byłem 
zmuszony”.

Mi 
zasłużonych bojowników 

o wolność
PARYŻ (PAP). Aresztowani 

niedziałek z polecenia ministra 
dwaj Polacy — Szmuglewsiki i
—■ zostali we wtorek wysiedleni z 
Francji. Szmuglewsiki, b. uczestnik bry* 
gady międzynarodowej w Hiszpanii, by: 
jędrnym z organizatorów ruchu oporu w 
obozie oświęcimskim. Eisner, wybitny 
działacz emigracyjny i publicysta, jest 
'członkiem Prezydium Rady Narodowej 
Polaków we Francji. W roku 1940 wal
czył on w szeregach armii francask.ei 
przeciwko 'awazji hitlerowskiej.

transpor-

o zwery-

Oskarżony Golczewski grał w „Heim- 
kehrze” rozwścieczonego Polaka, który 
na stopniach dorożki chce masakro
wać rannego Niemca. Podczas okupa
cji występował on w teatrze „Come- 
dia" i „Banda", również na podstawie 
niemieckiego zezwolenia. Twierdzi on, 
że otrzymał zawiadomienie z niemiec
kiej propagandy, aby zgłosić się bez
zwłocznie. Tam oświadczono mu. że 
będzie grał w filmie i otrzyma wizę 
do Wiednia. Zeznaje, iż 
wykręcić, ale to mu się 
został prawie przemocą 
do wagonu kolejowego.

Ostatnia z oskarżonych, Szczepań
ska — krewna śpiewaczki Lucyny 
Szczepańskiej, która po ujawnieniu 
faktu kolaboracji z Niemcami uciekła

próbował się 
nie udało i 
zapakowany



Przy współudziale robotników
opracuje sie nowe umowy zbiorowe
Projekt zmiany systemu plac, wysunięty przez KCZZ, dąży do 

podniesienia realnego poziomu zarobków oraz ich uporządkowania, 
do stworzenia takiej przejrzystości by każdy pracownik mógł się 
zorientować, o ile wzmożony wysiłek zwiększy jego dochody.

Niskie płace podstawowe, uzupełnia
ne różnorodnymi ekwiwalentami, po
wodują upośledzenie pracowników 
pracujących w godzinach nadliczbo
wych, gdyż wynagrodzenie za tego ro
dzaju dodatkową pracę oblicza się we
dług niskiej płacy podstawowej. Rów
nocześnie istnieją w różnych zakła
dach, w różnych częściach kraju od
mienne systemy, norm. W efekcie, 
przy równym wysiłku, robotnicy ma^ją 
różne zarobki, co nie jest oczywiście 
sprawiedliwym. Równolegle więc do 
zmiany systemu płac będą opracowane 
nowe normy, uwzględniające gorsze 
czy lepsze techniczne warunki pracy.

Komisja Centralna Związków Zawo
dowych postuluje wprowadzenie czy
stego akordu, lub też jasnych i pro
stych systemów akordowo - premio
wych czy premiowych, jako, podstawo
wą zasadę płacy, 
stość i umożliwi 
nie zarobków, o 
wyżej,

Wprowadzenie 
stemu płac nie 
Wymaga nie tylko 
wych układów zbiorowych, ale także 
przygotowania gospodarki narodowej 
do podniesienia udziału procentowego 
płac roboczych w dochodzie społecz
nym. Chodzi o to, by podniesieniu za-

robków nie towarzyszyło równoczesne 
podniesienie się cen towarów. Dlatego 
KCZZ działać będzie w ścisłym poro
zumieniu z Komitetem Ekonomiczn^h 
Rady Ministrów. Zmiana systemuS^w 
poszczególnych grupach zawodowych i 
wprowadzanie ich w życie musi odby
wać się etapami, planowo, by nie wy
woływać zamieszania na rynku towa
rowym. Związki zawodowe będą przy 
tym opracowywały nowe układy w 
ścisłej łączności z masami pracowni
czymi. Projekty umów zbiorowych ma
ją być dyskutowane przez załogi po
szczególnych żakładów pracy. Prak
tyczne doświadczenie robotników 
wskaże drogi takiego opracowania u-

mów, by sprzyjały one najbardziej roz
wojowi produkcji i dawały jak najwię
cej samym robotnikom.

Równolegle do realnego podniesienia 
zarobków, celem projektu Komisji 
Centralnej Związków Zawodowych jest 
stworzenie szerszej bazy dla współza
wodnictwa pracy. K Witaszewski w 
swym referacie zaznaczył, że przodow
nik nie ma być jakimś gwiazdorem, in
dywidualnym rekordzistą, ale przykła
dem dla załogi, która winna się zapo
znać z jego metodami pracy i dorob
kiem. Załogi poszczególnych fabryk po
winny między sobą wymieniać do
świadczenia; porównywanie sposobów 
osiągania coraz lepszych wyników, do
skonalenie metod pracy w skali krajo
wej, doprowadzi do • większej wydaj
ności pracy. Zwiększy to jeszcze bar
dziej dochód społeczny, a więc i płace 
pracownicze. (1)

Stworzy to przejrzy- 
robotnikowi oblicza- 

czym była już mowa

zmiany ogólnego sy- 
jest sprawą prostą, 

opracowania no-

Zbrodnie Schachta

^Brytyjczyków
BERLIN (PAP). Rzecznik brytyj

skiego zarządu wojskowego w Niem
czech oświadczył, że sprawa Schachta 
jest zagadnieniem czysto niemieckim. 
Z tego też powodu władze brytyjskie 
nie zamierzają w sprawie tej ingero
wać. Przypominamy, że sąd denazyfi- 
kacyjny niedawno uchylił wyrok unie
winniający Schachta i nakazał jego a- 
resztowanie. Jednakże, na skutek za
kulisowych interwencji możnych o- 
tektorów Schachta, władze niem ec.de 
dotychczas nie wykonały decyzji sądu 
denazyfikacyjnego.

Zuiaiczsnle Dtógl dżinów
WARSZAWA (PAP). V/ ok-efde 

powojennym w szeregu miejscowo
ściach daje się odczuwać plaga dzików. 
Ilość idh ca terenie lasów państwowych 
szacowana jest na około 36 000.

Ministerstwo Leśnictwa wydało roz
porządzenie wszystkim podległym dy
rekcjom L. P. i nadleśniictwom, ażeby 
zorganizowały w obecnym sezonie ło
wieckim specjalne polowania na dziki. 
Polowania będą organizowane w poro
zumieniu z terenowymi placówkami 
Polskiego Związku Łowieckiego oraz z 
władzami administracji ogólnej.

bandy Cisa
roz^oinoni przez świadków

W trzecim dniu procesu przeciwko 
bandzie Mieczysława Szaflika i Józefa 
Lisa przesłuchano pozostałych oskarżo
nych i 28 świadków.

Oskarżona Majewska przyjaciółka 
Szaflika poznała go pod nazwiskiem 
„Marszalik". W zeizinhniach swoich sta* 
rała się rzucić całą-winę na Szaflika, 
twierdząc, że o niczym nie wiedziała, 
co robił i była rzekomo pod jego ter
rorem

Następnie zeznawał jeden z najbar* 
dziej wyrafinowanych bandytów Leo* 
pold Miszczak, który stara się „unie
winnić" zie stawianych mu zarzutów. 
Jest to recydywista, karany już przed

wojną za kradzieże. Również już po 
wojnie został skazany przez Sąd Okrę
gowy w Nysie za napad rabunkowy, 
na 7 lat więzienia.

Ciekawe jest to, że żaden z dotychctzas 
przesłuchanych świadków nie rozpozmai 
Miszczaka. Szwagier Szaflika — Stani* 
sław Majewski twierdzi, że nie wiedział 
o jego zbrodniczej działalności oraz, że 
z rodziną swoją utrzymywał niebardizo 
dobre stosunki.

Badani świadkowie z całą dokładno
ścią zilustrowali przebieg rabunków, za* 
chowanie się bandytów w czasie napa* 
dów i rozpoznali sprawców napadów.

Rozprawa trwa. (Ic)

tssiaw i dekretów 
uchwalone przez Selm Ustawodawczy

WARSZAWA (PAP). W Zal- 
sr_ m ciągu 49 posiedzenia Sejmu 
Ustawodawczego uchwalone zo
stały następujące projekty ustaw i 
dekretów:

O przejściu na własność Państwa 
niektórych lasów i innych gruntów sa
morządowych,. niezwiązanych z zaspo
kojeniem potrzeb gospodarczych i kul
tu: alnych ludności danego terenu.

O pomocy sąsiedzkiej przy odbudo
wie wsi.

O wyłączeniu ze społeczeństwa pol
skiego osób narodowości niemieckiej.

O dostawach, robotach i usługach na 
rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz 
niektórych kategoryj osób prawnych.

O dochodzeniu roszczeń z weksli wy
stawionych przed dniem 9 maja 1945 r.

O uposażeniu nauczy cieli szkół pań
stwowych i publicznych podlegających 
i niępodlegających ministrowi oświaty.

O tymczasowym uregulowaniu upo
sażeń funkcjonariuszów służby bezpie
czeństwa.

O pełnieniu czynności w zakresie 
spraw należących do Związku Samo
rządu Terytorialnego przez, pracowni
ków urzędów administracji ogólnej.

O aktach stanu cywilnego. _________ _ __
O rocie ślubowania ministrów, funk-inia budynku kursów, a ponadto złozyll 

cjonariuszów państwowych, sędziów i [na ten cel 100 000 złotych.

prokuratorów oraz funkcjonariuszów 
służby bezpieczeństwa.

O ochronie wynalazków, wzorów, i 
znaków towarowych, (cl)

Uczą się w szkole
^i^owanej przez siebie

KŁODZKO (ZAP). W Kłodzku 
istnieje trzyletnia szkoła przemysłowa 
Uczniami tej szkoły są dzieci rolników 
i robotników. Jest i/ch około 300, Ci 
uczniowie, którzy zdobyli odpowiedni 
zasób wiadomości, zarówno ■ teoretycz
nych jak i praktycznych, otrzymują za 
wykonywaną pracę wynagrodzenie. 
Szkoła posiada bowiem własne war
sztaty mechaniczno*ślusarskie oraz od
lewnię żelaza. Budynek sizkolny objęły 
we wrześniu bieżącego roku w stanie 
Zniszczonym, został w dużej mierze od
remontowany przy pomocy uczniów, 
którzy obecnie remontują przyszły in
ternat. Na razie tylko połowa uczniów 
mieści się w internacie szkolnym, w- 
przyszłości wszyscy znajdą w nim po
mieszczenie.

Podkreślić należy, że w Kłodzku fakt 
remontu własnej uczelni przez uczniów 
nie jest odosobniony. Uczniowie miej* 
skkih kursów dokształcających przyczy
nili się również pracą do wyremontowa-

f

99 pi*a<
zradiofonizowanie po ukończeniu kur*

Psswto eSBea
ILUSTROWANY TYGODNIK ZWIĄZKU MŁODZIEŻY POLSKIEJ

„nowa wieś**
Podaje młodzieży wiejskiej opisy życia wsi i miast, najważniejsze 
wiadomości z kraju i świata, słały dział nauki ze szczególnym 
uwzględnieniem nauk rolniczych, kolumnę kulturalno-oświatowę, 
listy, porady, humor, satyrę.

Prenumerata miesięczna
* „ kwartalna

Konto P. K. O. 1-3 04

20,- zł
50,- Ł1
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skucia
Brat gen. de Gaulle'a, Pierre de Gaulle, 

został ponownie wybrany przewodniczą
cym paryskiej rady miejskiej.

O
Czang-Kal-Szek zaapelował do Tru- 

mana o złożenie oświadczenia na temat 
sytuacji w Chinach.

O
Do Szczecina powrócił z połowów da

lekomorskich trawler „Dalmoru". „Ka- 
stor", przywożąc ok. 17 tys. kg śledzi, 
ponad 1000 kg makrel i drobne ilości ryby 
białej.

zawianie na szubienicy
Jak donosiliśmy pokrótce w numerze'traktowania Neumanna nazwano „han* 

wczorajszym, Fryderyk Fritz Neumann, 
wydany swego czasu władizom polskim 
przez władze USA w Niemczech, skaza
ny został przez Sąd Okręgowy w Po
znaniu na karę śmierci przez powiesze
nie.

Neumann stanął pod zarzutem, że w 
okresie okupacji, pełniąc funkcję kie
rownika budowy mostów i obozów ży
dowskich znęcał się w nieludzki spo* 
sób nad Żydami i często brał udział‘ 
w ich traceniu. Poza tym Nieumann; 
wraz z niemieckim lekarzem Sieburgiemj 
wyłączył z obozu pracy w Krzyżowni*' 
kach 250 niezdolnych do pracy i pole-i 
cii ich umieścić w barakach przy Dro--i 
dze Dębińskiej, gdzie z głodu i prag
nienia zmarli. W następstwie takiego!

Podpisy 182 junaków widnieją pod re*
zołucją, samorzutnie uchwaloną przetz'su jak najwięcej wsi polskich, oraz bra* 
kursistów Powszieichnej Organizacji nie czynnego udziału w życiu społecz* 
,Służba Polsce" biorących udział w nym i politycznym, ’ 
kursie dla kierowników gminnych ra-*| wnoszenie oświaty i kultury między 
diowęzłów, zorganizowanym staraniem'pracujące masy,
Wojewódzkiej Komendy S. P. i Polskie-! prowadzenie bezwzględnej i bezkom 
go Radia w Poznaniu. Uczestnikami kur* pronńsowej walki ze wstecznictwem i 
su są chłopcy rekrutujący się z. rodzin szkodnictwem gospodarczym, 
robotniczych i chłopskich. Komendant! stałe i konsekwentne dążenie do no* 
kursu por. Stelmaszyk jest zadowolony wej formy życia dla bogactwa i szczę* 
z wychowankow i wierzy, że junacy nieścia przyszłej Polski Socjalistycznej, (t) 
zawiodą jego zaufania. I----------------

W wspomnianej rezolucji m in. czy*' 
tamy:

„Dążąc do j 
socjalistycznych 
tycznych markśizmu-Ienlnizmu, z eniu- 
zja7mem przyłączamy się do apelu ro* 
botników kopalni „Zabrze*Wschód", o- 
raz. młodzieży ZMP fabryki „Marciniak" 
i postanawiamy uczcić wiąz z całą kia* 

i są pracującą naszego kraju, dzień Kon* 
gresu przez:

podniesienie swego poziomu Wyszko* 
lenia zawodowego przez intensywną na« 
ukę i ukończenie kursu z wynikami do* 
brymi i bardzo dobrymi,

poszerzenie swych wiadomości kult.* 
wych. i przekazanie ich swemu otocze
niu,

Interesy świata pracy 
jednakowe 

_ - • - przeciw próbom rozbicia 
Światowej Federacji Zw.Zaw.

I PARYŻ (SAP). „Interesy świata 
i pracy są na całym świeci© jedinakowe" 
i stwierdził w środę zarząd CGT (Fran- 
Icuska Konfederacja Pracy), tym samym 
i potępiając jak najenergiczniej dążenia 
(reakcyjnych brytyjskich kół związko- 
iwych TUC, do rozbicia Światowej Fe- 
'deracji Związków Zawodowych, w ce-

dllarzem niewolników".
Rozprawa w całej pełni potwierdziła 

zarzuty zawarte w akcie 
Postępowanie Neumanna 
szczegółowo wezwani na 
świadkowie. Stwierdzili oni 
w Poznaniu w ciągu jednego roku od
było się .113 egzekucji. Bardzo często!^go na Ziemis Odzyskane- 
przy egzekucjach obecny był Neumann,'chał iuż pierwszy tranSDort zł 

i który wygłaszał do zebranych przemo-i35 rodzin małoroinych 
;wionie. Mówił on m in.: „Wszystkich'chłnnńw 7 nnw sijara 
was czeka ten sam koniec". < 

jskich metodach stosowanych przez Neu- stwa w pow. starogardzkim woj. szcze-j 
i

Akcja przjeiietlleńćza 
me usiaje

SIERADZ. (PAP). Po kilku 
isiącach wznowiona została akcja prze
siedlania rolników z terenu woj. łódz- 
’ ’ - . r- ‘ ' • Wyje-

!chał już pierwszy transport złożony z
- - , . i—— *vv*«*** *xav**vxi bezrolnych

,\Vsz^slkich z p0W. sieradzSego. Osad-;
, O bcstral* | zosjajy przydzielone gospodar-i

oskarżenia, 
opisywali 
rozprawę 

m. in., że mie-

lach politycznych,
W jednogłośnie przyjętej uchwale 

zarząd CGT wysunął żądanie, aby Świa
towa Federacja Związków Zawodowych 
zachowała swój charakter powszechny 
i w tym kierunku rozwijała się dalej.

Ponadto zarząd powziął uchwałę, 
wzywającą francuski świat pracy, aiby 
pomimo stosowanej przez rząd przemo* 
cy trwał nadal nieugięcie przy swoich 
słusznych żądaniach poprawy płac i 
domagał się ioh spełnienia.

!manma świadczy fakt, że z 10 tye. Żydów 
lznajdujących się w obozach poznan- 
skilch pozostało przy życiu ok. tysiąca.

(lc)

cińskiego. Każdy z nich otrzymał za
pomogę bezzwrotną w wys. 10 000 zł 
oraz pożyczkę średnioterminową 80 
tys. zł na zakup krów. Po przybyciu 
na tereny osiedleńcze chłopi otrzymają 
dodatkową pożyczkę 150 tys. zł na za 
kup koni.

U naszych ~
PRZYJACIÓŁ

odzyskują naturalny kolor przez zastosowanie płynu p. n.

ODSIWIACZ HENNINA
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O
Syryjski minister finansów, Hariri, po

dał się do dymisji. Jest to już czwarty 
członek rządu syryjskiego, który w ciągu 
ub. 14 dni podał sie do dymisji.

O
W rejonach Indonezji, zajętych przez 

wojska holenderskie wzrasta stale aktyw
ność powstańców indonezyjskich. W o- 
statnim tylko tygodniu zanotowano 233 
potyczki.

O
Adm. Horthy. b. regent Węgier i póź

niejszy Auislingowiec, otrzymał wizę 
wjazdową do Portugalii. Horthy mieszkał 
dotąd w luksusowych warunkach w Weil- 
heirn k. Monachium, Z Portugalii zamie-' 
rza on wyjechać do Argentyny, gdzie już 
od dłuższego czasu przebywa jego syn.

O
Marshall uda się w najbliższych dniach 

do Waszyngtonu, gdzie odbędzie konfe
rencję z prezydentem Trumanem. W cza
sie jego pobytu w USA na czele delegacji 
amerykańskiej w ONZ będzie go zastępo
wał Dulles, republikanin.

O
W piątek wybuchł 24-godzinny strajk 

oficerów francuskiej marynarki handlo
wej na znak protestu przeciwko wypły
nięciu na pełne morze kilku statków ze 
zdekompletowaną załogą.
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Z inicjatywy Łykówskiego utworzono pierwszą 
Mzftń, 

w Zakładach H. Cegielski

l§
C

Przed kilku dniami donosiliśmy, że 
młodzi pracownicy Zakładów H. Cegiel
ski zrzeszeni w Związku Młodzieży Pol
skiej, powzięli uchwałę utworzenia i 
wysłania w teren ekip technicznych, 
złożonych z różnego rodzaju fachow
ców, w celu dokonywania napraw ma
szyn rolniczych, narzędzi i sprzętu w 
ośrodkach rolnych.

W ślad za tą uchwałą z inicjatywy 
znanego przodownika prący — Łyko- 
wskiego, podjęto zbiorowe współzawo
dnictwo pracy w nowoutworzonej spe
cjalnej brygadzie produkcyjnej, której 
skład tworzą robotnicy Zakładów — 
ZMP-owcy. Z okazji utworzenia pier
wszej tego rodzaju brygady w Pozna
niu, ZMP-owcf uchwalili rezolucję, w 
której m. in. czytamy:

„Młodzież robotnicza wita zapowiedź 
mającego się odbyć w grudniu Kongre
su Zjednoczeniowego, wzmożeniem wy-

dajności pracy i przyśpieszeniem wyko
nania planów produkcyjnych. Tym sa
mym pragnie uczcić Kongres i dać wy
raz swej woli zwycięstwa w walce o so
cjalizm.

... Zakładając dziś pierwszą w Zakła
dach H. Cegielski młodzieżową brygadę 
współzawodnictwa pracy, wzywamy ca
łą młodzież naszych Zakładów, by for
mując podobne brygady, szła razem z 
nami do pracy, walki i do zwycięstwa1'.

(t)

W każdej szkole, gśośnik
Wielka akcja w woj. gdańskim

GDAŃSK (ZAP). Społeczny Komi
tet Radiofonizacji przeprowadza w woj. 
gdańskim wielką akcję radiofonizacji 
wsi i szkół. Na każdą szkołę z dota
cji Woj. Rady Narodowej przypada do 
10 tys. zł, co przy pewnym poparciu 
Komitetów Rodzicielskich pozwoli na 
zaopatrzenie szkół w urządzenia radio
we. Dotychczas po wsiach zainstalo
wano 214 radioodbiorników z transfor
matorami oraz założono 13 radiowę
złów samodzielnych i 5 pomocniczych. 
Sytuacja radiofonizacji miast i wsi 
przedstawia się następująco: Gdynia 
posiada 1200 głośników korzystających 
z radiowęzła, powiat malborski 1800 
głośników, kwidzyński 60, tczewski 
1854 (które pozwoliły m. in. na całko
witą radiofonizację czterech wsi), staro
gardzki 2835 głośników itd. Wypraco
wano już dokładne plany radiofoniza
cji dalszych osiedli na najbliższe mie
siące. W wielu powiatach prace są 
już prowadzone.

S.O.S.I Atak wctfrobyl...
Nie dopuszczajcie do tej ostateczno

ści, która powstaje przy zaniedbaniu 
niedomagań wątroby. Zioła magistra 
Wolskiego „Billosa" pobudzają wątro
bę do prawidłowej pracy i normalnego 
wydzielania żółci oraz powodują na-

turalne wypróżnienie. Stosuje się je 
przy chorobach wątroby, woreczka żół
ciowego, kamicy żółciowej i żółtaczce. 
Do nabycia w aptekach i drogeriach, 
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Żubry polskie wymienione na niedźwie
dzie i łosie radzieckie, przybyły do Mo
skwy. 4 żubry pozostaną w specjalnym 
ogrodzie pod Moskwą a 1 zostanie skiero
wany do rezerwatu państwowego na Kau
kazie.

*
Towarzystwo Hodowców Pstrągów w 

Ołomuńcu dysponuje jedynym na terenia 
Czechosłowacji przyrządem elektrycznym, 
służącym do połowu ryb. Towarzystwo 
używa tej aparatury do połowu pstrągów- 
matek, celem uzyskania ikry dla zarybie
nia górskich potoków i rzeczek. Dzięki 
temu Czechosłowacja zrezygnuje z impor
tu ikry pstrąga z Danii, prowadzonego 
uprzednio przy pomocy samolotów.

*
Naukowo-badawczy Instyt. Rybołówstwa 

Morskiego i Oceanografii ZSRR, wysłał 
ekspedycję w składzie 50 uczonych, która 
zbada bogactwa rybne Morza Czarnego. 
Zadaniem ekspedycji jest nie tylko okre
ślenie rozmiarów bogactw rybnych Morza 
Czarnego, lecz i opracowanie metod racjo
nalnego ich połowu.

*
W Budapeszcie otwarto zakłady konfek

cyjne, które produkować będą milion ko
szul męskich rocznie. Są to drugie z kolei 
wielkie zakłady produkcji koszul na Wę
grzech.

*
Na skutek współzawodnictwa pracy je

den robotnik czeskich zakładów „Bata" 
produkuje w ciągu 24 godzin 37 par bu
tów gumowych, albo 16 par butów skó
rzanych.

* /
Z inicjatywy oddziału Związku Artystów 

Malarzy Radzieckich w Nowosybirsku u- 
tworzono galerię portretów przodowników 
pracy. *

Prawie 30 proc, światowego eksportu 
futer przypada na Zw. Radziecki. Co roku 
myśliwi dostarczają futerek na dziesiątki 
milionów rubli.

ec.de


Solec Wielkopolski! Wysiadać!. ••
Okres odbudowy kraju wymaga od nas wszystkich wielu 

poświęceń i wzmożonych wysiłków. Nie ulega to wątpliwości. 
I podczas gdy robotnik, chłop i inteligent pracujący obowiązki 
w tym względzie wypełniają w całej rozciągłości, są ludzie, 
którzy albo nic nie robią, albo nawet uprawiają sabotaż go
spodarczy.

Nie wiele byśmy wiedzieli na temat 
działalności tego rodzaju typów, gdyby 
nie prokuratorzy. Oni nam dopiero u- 
jawniają ogrom szkód, wyrządzonych 
państwu i społeczeństwu przez nie
bieskich ptaków. Dostawszy się na od
powiedzialne placówki, urządzili się 
tak sprytnie, że potrafili w ciągu 2 lat 
a nawet roku żyć ponad stan i zgro
madzić poważne fortuny. Taki jeden z 
drugim używał życia w nocnych i dzien
nych lokalach, płacił rachunki po 10, 
20, 30 i więcej tysięcy w ciągu jedne
go wieczoru, a myśmy patrząc z boku 
dziwili się, skąd czerpie dochody.

Wyjaśniało się wszystko dopiero z 
chwilą aresztowania tego lub owego. 
Wtedy wyszło szydło z worka i okaza
ło się, że dochody pochodziły ze źró
deł przestępczych, z niedozwolonych 
operacji finansowych, z nadużyć i de
fraudacji w fabrykach państwowych 
czy placówkach spółdzielczych — jed
nym słowem z kradzieży dobra pu
blicznego. Tacy ludzie byli przed woj
ną, tacy są i teraz. Tylko przed wojną 
na skutek różnych kombinacji ludzie 
tego typu uznawani byli w wielu wy
padkach za niepoczytalnych lub wręcz 
wariatów i otrzymywali kary niewspół
mierne do wagi przestępstwa albo na
wet byli uwalniani Dziś dzięki spręży
stemu i doraźnemu działaniu władz 
wyndaru sprawiedliwości próby „uda
wania wariatów" nie udają się. Kto 
miał zmysł do popełnienia przestępstwa 
<■— musi ponosić konsekwencje.

A oto garść przykładów na potwier
dzenie naszych rozważań: Kierownicy 
bydgoskiego oddziału Centrali Produk
tów Naftowych i punktów SDrzedaży — 
Czesław Zamiara, Józef Konieczny, Jan 
Tupajka, Marian Nowak, Julian Rut
kowski, Wład Goncerzewicz, Paweł 
Santarius i Józef Szkodnicki — dzia
łając wspólnie, narazili w latach 1945, 
1946 i 1947 przedsiębiorstwo na szkodę 
ponad 4 miliony złotych. Prowadzili 
przytem hulaszczy tryb życia do tego 
stopnia, że nie starczyło im miejsca w 
lokalach bydgoskich i jeździli na hu
lanki do Poznania, Gdańska i Gdyni. 
W rezultacie otrzymali kary od 3 
10 lat więzienia.

W uzasadnieniu wyroku sędzia 
wiedział słusznie: „Zbrodnia, jaką 
pełnili 6kazani, jest tym większa,
dla swych osobistych, niecnych celów 
wykorzystywali początkowy ciężki q- 

kres powojennej odbudowy państwa i 
oddziaływali demoralizująco na szero
kie masy uczciwie pracującego spo
łeczeństwa."

Inny przykład szkodliwej działalno
ści wykazali b. dyrektorzy Fabryki O- 
pakowań , Blaszanych w Bydgoszczy: 
Jan Nowakowski, Edmund Malinowski, 
Kazimierz Telka i kupiec Wacław Min
ta, który kupował od przestępczej trój
ki wyroby fabryki bez rachunków. Fa
bryka, a tym samym całe społeczeń
stwo poniosło w tym wypadku szkodę 
w sumie 8 milionów zł. Oczywiście, że 
szkodnicy otrzymali zasłużone kary po 
7, 5, 4 i 3 lata więzienia.

Ale nie tylko rekiny przestępcze 
działają na szkodę państwa i społe
czeństwa. Działają również i mniejsze 
płotki. Oto dwaj konwojenci transpor
tujący do Gdyni 9 wagonów cukru po
robili sobie specjalne, zaostrzone rur
ki, które wbijali do worków i cukier 
płynął cienkim strumieniem do pod
stawionego pustego worka. Po wyję
ciu rurki cukier nie sypał się dalej,

do

gdyż w jutowym worku pozostawały 
tylko nieznaczne ślady. Kombinatorów-: 
konwojentów Kazimierza Kubańskiego 
i Mieczysława Nowackiego aresztowa
no, z miejsca konfiskując dwie precy
zyjne rurki i 4 worki, napełnione zdo
bytym przy ich pomocy cukrem.

Nie wyczerpaliśmy wcale wszystkich 
przykładów, choćby z najbliższego nam 
podwórka. Mamy na myśli skazaną o- 
statnio przez Sąd Apelacyjny 13-kę 
przestępców śremskich. Chcemy tylko 
powiedzieć na zakończenie, co już raz 
powiedzieliśmy przy okazji omawiania 
nadużyć na odcinku spółdzielczości 
wielkiej, opanowanej przez elementy 
spekulanckie i wyzyskiwaczy wiej
skich. Tego rodzaju nadużycia, szkod
nictwo gospodarcze — jako ropiejące 
wrzody na organizmie narodu należy 
wypalić gorącym żelazem. I z zado
woleniem stwierdzamy, że władze wy
miaru sprawiedliwości w Polsce Ludo
wej robią to konsekwentnie. Należy 
jeszcze zwrócić baczniejszą uwagę na 
osobników, którzy formalnie zarabiają 
miesięcznie 30 tysięcy złotych, a wy
dają w tym czasie 100 tysięcy i wię
cej. Należało by ich zapytać pr2y oka
zji skąd pochodzą te dalsze 70 tysięcy?

K. J.

Jak gromady Solec i Sulęcin budowały siację kolejowa, 
Czasy pierwszych pociągów należą (tylko — tor, po którym przebiegają 

już do zamierzchłej przeszłości i mało ’ - *■ — --
kto zastanawia się nad znaczeniem 
tego popularnego środka komunikacji.
A przecież posiadanie własnego 
przystanku kolejowego to mimo 
wszystko jeszcze wydarzenie o znacze
niu bardzo doniosłym. Szczególnie, gdy 
na ten przystanek zdobędą się małe 
gromady. Takimi właśnie małymi wio
skami są: Solec Wlkp. i Sulęcin w pow. 
średzkim. Obie wsie, liczące razem 
zaledwie 800 mieszkańców, wybudowa
ły stację kolejową.

Sąsiadują prawie ze sobą, a dzieli je

ku- 
Wi-

Kurze prawa
Na podwórku, gdzie przebywa ą 

ry, panuje znowu porządek bicia, 
dzimy jak starą kura bije dziobem mło
dego koguta. Ten pozwala jej bez 
sprzeciwu nakarmić się i odchodzi na 
bok. Na podwórku jest ustaloną rzeczą 
dla każde; kury, z czyjej strony ma 
być bita, oraz kogo może bić. Nie ma 
żadnych protestów przeciwko tym pra
wom, które ustalane zostają w okresie 
wzros+u kurcząt. Nie ma po prostu ani 
chwili, żeby ktoś nie oberwał odpowie
dniego ciosu. Inne znowu kury jak np. 
żółta, którą bije czarna, sama p;zepę- 
dza białą. Według „porządku bicia" 
biała jakoś w dziwny sposób panuje 
nad czarną i sama ją bije. Zdarza się 
także, że jakaś kura, której wolno 
wszystkie inne bić, pozwala się prze
pędzić przez inną kurę, która jest ko
złem ofiarnym na całym podwórku ; 
jest bita przez wszystkie inne.

J. KAROLINI

Kto ma pierwszeństwo
w nabywaniu nawozów sztucznych

po- 
po- 
że

W województwie poznańskim 
podobnie ijak i w innych woje
wództwach rozprowadzono już po 
spółdzielniach nawozy sztuczne 
przeznaczone na wiosnę 1949 r. 
Istniejące detaliczne ceny nawo
zów pozostają bez zmiany. Wpro
wadzono nowe nawozy nieobjęte 
dotychczasowym cennikiem. Są to 
27% supertomasyna, której cena 
wynosi w detalu 1600 zł za 
tal, 15,5°/o saletra wapniowa 
nie 1925 zl za kwintal i 14°/° 
w cenie 320 zl za kwintal.

Do 1 marca 1949 nawozy sztucz
ne nabywać mogą przede wszyst
kim rolnicy posiadający gospodar
stwa o obszarze do 12 ha oraz ci 
rolnicy, którzy zawarli unioty 
plantacyjne. Plantatorzy mogą na
bywać nawozy sztuczne w iloś
ciach potrzebnych na zakontrakto
waną uprawę. Zaznaczyć należy, 
że na Ziemiach Odzyskanych, a

kwin-
w ce-
kainit

więc i na Ziemi Lubuskiej, sprze
daż nawozów sztucznych nie pod
lega żadnym ograniczeniom.

Po 1 marca 1949 sprzedaż na
wozów sztucznych na sezon wio
senny 1949 odbywać się będzie bez 
żadnych ograniczeń i dla wszyst
kich rolników bez względu na po
siadany przez nich obszar ziemi. 
Leży więc w intereśie drobnych 
rolników zaopatrzenie się w na
wozy w tym czasie, kiedy mają 
pierwszeństwo w nabywaniu, (j)

huczące pociągi. Do Solca, a tym sa
mym do Sulęcina jest z Poznania okcło. 
45 km. A więc — można przebyć tę 
odległość w godzinę „z małym hakiem". 
I wtedy to rozmawiając z ludźmi, pa
miętającymi dawne czasy dowiaduje
my się, że...

W roku 1873 zaczęto budować linię 
kolejową. Zaraz też mieszkańcy Solca 
wysunęli projekt stacji. „Niechby taki 
budynek stanął tu właśnie u nas, skoro 
jużchcą, aby szły tędy pociągi" — po
myśleli sobie ludziska. Ale cóż, solcza- 
nie byli Polakami, a Niemcy umyślili 
akurat w innym miejscu wybudować 
przystanek: w Sulęcinku. Jeszcze w r. 
1878 tut. nauczyciel, znany i ceniony 
kierownik szkoły i gorący patriota p. 
Zbierski, czynił odpowiednie starania, 
choć również bez skutku.

Jednak Polacy z Solca nie zapomnieli! 
o projekcie. Z chwilą odzyskania nie
podległości rozpoczęli energiczne kro
ki u polskich władz. W październiku 
r. 1928 zdawało się, że już wszystko 
jest na dobrej drodze. Ba, przecież na-' 
wet Dyrekcja Kolei odpowiedziała' 
urzędowo, że „donosi, iż projekt urzą
dzenia przystanku osobowego Różanko-i 
wo przedłożyła Ministerstwu Komuni
kacji do zatwierdzenia..." Pech widocz
nie prześladował upartych gospodarzy, 
bo choć zgodzili się nazwać stację od 
nazwiska ówczesnego starosty („zrób
cie tak — mówiono — to na pewno 
sprawa szybciej będzie załatwiona"). 
Bo Dyrekcja Kolei nie chciała się zgo
dzić na Solec, ponieważ istniało ponoć 
kilka stacji o tej nazwie — pozwolenia 
nie uzyskano.

Aż dopiero 22 lutego 1947 r. przysta-| 
nek Solec Wlkp. począł się stawać 
konkretną rzeczywistością. Znaleźli się 
ludzie, którzy trafili od razu do dy
rektora PKP w Poznaniu. Byli to pp.: 
Baier, Grześkowiak, Kubasik, później 
przybył jeszcze jeden gorliwy orędow
nik' sprawy — Skrzypkowski, wszyscy 
mieszkańcy Solca. Koniec końców, po 
wielu jeszcze kłopotach w styczniu 1948 
r. podpisano kontrakt z Dyrekcją Kolei 
a w lutyni już posypały się pierwsze 
łopaty piasku. Prace przeprowadzono 
wspólnymi siłami wszystkich mieszkań
ców wymienipnych na wstępie wiosek.

A w ostatnią niedzielę, spowitą mgłą 
listopadowego południa zagwizdał pier
wszy, zatrzymujący się parowóz, zgrzy
tnęły hamulce wagonów i konduktor 
pociągu osobowego głosem donośnym 
oznajmił: „Solec Wielkopolski, wysia
dać”. Z pociągu wysypała się gromad
ka pasażerów poznańskich, orkiestra

kolejowa triumfalnym marszem poprze
dziła uroczystą chwilę otwarcia stacji. 
Mały, ale ładnie wykończony budynek, 
przystrojony flagami państwowymi i 
girlandami zieleni radośnie witał, przy
byłych.

Kto wybudował przystanek?
Wszyscy, obie wsie: Sulęcin i Solec. 

Z pomocą przyszedł starosta, (Wydział 
Powiatowy dał 285 tys. zł subwencji), 
dały też coś spółdzielnie f gmina Krzy
kosy, resztę zebrano wśród mieszkań
ców. Z ramienia Kolei projektował 
przystanek p. Szymankiewicz, nazwiska 
zaś Beiera, Skrzypkowskiego, Grześko
wiaka i Kubasika jako głównych wy
konawców i inicjatorów wymienione są 
specjalnie na tablicy pamiątkowej bu
dynku dworcowego. Rozmawialiśmy 
jednak i ze starym emerytem kolejo
wym 73-letrdm Ratajczakiem, najstar
szym robotnikiem, który pracował przy 
stacji na ochotnika, mówiono nam też 
o rodzinie Bobrowskich, o miejscowych 
stolarzach i murarzach" z Krzykos, z 
majstrem Gasikiem na czele, którzy 
też dołożyli swą cegiełkę. I o przewod- 
niczącym Gminnej Rady Narodowej 

| Staśkowiaku.
' Naprawdę podziwiać należy upór i 
i trud pracy mieszkańców dwóch gromad, 
które same sobie wybudowały sta
cję. Stefan Sloniński

W ciągu dwóch lat
przeJsadlT’ 10 miliosww zł

Bronimy się „pasami śmierci"

Obra jy Oświaty Rolniczej
W ub. środę w Białej Sali Wojewódz

kiego Urzędu w Poznaniu rozpoczęły 
się obrady powiatowych inspektorów 
Oświaty Rolniczej i inspektorów mło
dzieżowych Zw. Samopomocy Chłop
skiej. Obrady te mają na celu zaznajo
mienie zebranych z instrukcjami Mini
sterstwa Roln. i Ref. Roln. w związku 
z reorganizacją szkół rolniczych, 
omówienie trudności, 
napotyka 
wygłosili 
Rolniczej 
6pektorzy 
czą się w

oraz 
jakie w terenie 

Oświata Rolnima. Referaty 
naczelnik Wydziału Oświaty 
inż. K. Jankiewicz oraz in- 
tego wydzirłu. Obrady koń- 
dniu dzisiejszym, (jp)

Myszy polne są poważnym niebezpie
czeństwem dla produkcji rolnęj. W ro
ku 1945 i 1946 wartość zniszczonych 
przez te gryzonie zbóż doszła do sumy 
10 miliardów złotych.

Walkę z tą plagą podjęto już w pier
wszym roku po wojnie. Obecnie przy
biera ona kształty zorganizowanej ak
cji. Na terenie całego kraju przygoto
wano 78 ton zatrutej pszenicy, oraz do
starczono rolnikom 9 tys. świec dy
mnych. W woj. szczecińskim akc'a za
kładania trutek rozpoczęła się w po
czątkach października i została zakoń
czona przed kilku dn;ami. W innych 
częściach kraju prace dopiero teraz 
obejmują większy zasięg. Ogółem obło
żono dotychczas zatrutą pszenicą ok. 
220 tys. ha pól.

W woj. lubelskim po raz pierwszy w 
br. zastosowano tzw. „pasy śmierci". 
Podłogi, które są naturalnym siedli
skiem myszy, rolnicy odgradzają od są-

siadujących pól uprawnych' i zakażają 
„tyfusem mysim''. Jeżeli wyniki będą 
dobre, akcję tę rozszerzy się i na inne 
województwa.

Rolnicy nie mają żadnych trudności w 
nabywaniu zatrutej pszenicy. Wszystkie 
Spółdzielnie Samopomocy Chłopskiej 
zaopatrzone są w dostateczne ilości 
trutek. Chłopi kupują je po niskiej ce
nie, biedniejsi otrzymują darmo, (Hn)

W ostatnich latach rolnictwo wielu 
krajów zwróciło baczniejszą uwagę na 
wartość pokarmową buraków pastew
nych — a zwłaszcza półcukrowych,’jako 
na paszę, która dzięki dużej ilości cu
kru oraz dużej ilości masy może uzu
pełnić brak ziemniaków. Dobre wyniki 
otrzymano przy spasaniu mieszanek 
ziemniaczano-buraczanych tak w stanie 
świeży m, jak i zakwaszonym. Przyrosty 
żywej wagi i czas tuczu Świn były za
dowalające, oraz wartość materiału 
rzeźnego nie zmniejszyła się.

Do datazych korzyści ze spasania 
kwaszonej mieszanki roślin okopowych 
należy zaliczyć te, że dzięki takiemu 
sposolbowi mieszania, pasza jest spec
jalnie wartościowym pokarmem w o- 
kresie letnim, w którym to czasie pasze 
okopowe w 6tame świeżym nie są 
smaczne i mają mniejszą wartość po
karmową, z powodu gnicia, oraz utraty 
składników odżywczych. Ponadto tego 
rodzaju pasza doskonale nadaje się do 
żywienia bydła mlecznego, oraz w tych 
wypadkach, gdy przy niskich plonach, 
ziemniaków są wyższe plony buraków. 
Jako dodatek, który może mieć zasto
sowanie przy kwaszeniu ziemniaków w 
pierwszym rzędzie są te odmiany bu
raków pastewnych, które odznaczają się 
wysoką zawartością suchej masy, jak 
np. odmiana Substancja.

Doskonałe są również buraki cukro
we, niezłe wyniki dała brukiew żółta, 
a nawet i rzepa ścierniskowa.

Na 100 kg ziemniaków daje się od 
30 do 100 kg buraków. Z dobrymi re
zultatami zastosowano w praktyce 
kombinacje spasania kwaszonek roślin 
pastewnych z ziemniakami. Polecenia 
godna jest mieszanina kwaszonkowa 
lucerny, słodkiego łubinu i koniczyny 
z ziemniakami.

Na 4 części ziemniaków daje się 1 
część lucerny pociętej.

Inż. K. Jankiewicz.'

W Przebudowie hoduje sie słodki łubin
4

Państwowe Zakłady Hodowli Roślin (P. Z. H. R.), instytucja 
prowadząca w całej Polsce prace nad ulepszaniem gatunków i 
odmian roślin uprawnych, posiada w Wielkopolsce szereg ma
jątków, a przy nich stacje doświadczalne, z których każda 
opracowuje inne zagadnienie. Przebędowo, tuż obok Murowanej 
□ośliny, hoduje przede wszystkim łubin słodki i dwie odmiany 
ziemniaków: Koszalińską i Pionier.

Ciągnik rozprawia się z koniem
Gdyby koń wiedział, jakiego ma ry-(męczy, a traktor przy dobrej opiece mo- 

wala w pojawiającym się coraz częściej[ż0 pracować tak długo, jak długo trze- 
na poiu — ciągniku rolniczym... Zbliża |- a > j a
się moment kiedy będzie musiał zejść 
z pola i będzie wykonywał w gospodar
stwie mniej ważne prace, a na jego miej
scu gęsim sznurem ciągnąć będą rytmicz
nie dyszące konie-roboty.

Rywal pojawił się już przed I wojną 
światową, ale dopiero w okresie między
wojennym zdobył uznanie tak obszarni
ków w pańslwach kapitalistycznych jak 
i wspólnie gospodarujących kołchoźników 
Związku Radzieckiego. Wszystkim zaim
ponowała jego niesłychana siła, wytrzy
małość, taniość i wygoda.

W Stanach Zjednoczonych w r. 1920 
ciągniki wyrugowały 10 milionów koni, 
dalszych 10 milionów opuściło pole do 
1947. Zamiast nich pojawiła się półmilio
nowa armia żelaznych potworów. Niemcy 
od 1935—1945 r. wycofały pół miliona ko
ni zastępując je 30 tysiącami ciągników 
(a planowali 300 tysięcy, tylko wojna 
przeszkodziła). W Anglii już pracuje 
130 tysięcy ciągników.

Największymi sukcesami cieszą się cią
gniki w Związku Radzieckim, gdzie w r. 
1940 pracowało ich już 523 tysiące , a do 
roku 1950 rolnictwo radzieckie otrzyma 
720 tysięcy. W tej chwili 2/3 ziemi na
leżącej do kołchozów obrabiają ciągniki, 
a gospodarstwa państwowe (sowchozyj 
obsługują całkowicie.
Wiele zalet ciągnika jedna mu zwo

lenników. Dziennie może 
10—13 razy więcej, niż koń 
0,2^2 ha — 2,2 ha. do 3,3 ha), 
zaś zaorać może 260 ha, gdy 
ledwie 50 ha, przy czym koń 
2,5 razy więcej godzin pracy.

'ba.
Ciągniki coraz licz.nie; wjeżdżać mu

szą na pole i z innej przyczyny. Rozbu
dowa przemysłu stwarza nowe warszta
ty pracy i brakujące ręce w czasie 
żniw, orek i wykopków musi on zastą
pić.

I to jeszcze nie wszystko. Kraj nasz 
w tej chwili ma,milion koni za mało. 
Na wypełnienie tej luki trzeba by kil
kanaście, a może kiika dziesiątek lat. 
Tymczasem inne państwa szybko me- 
chanizują swoje rolnictwo, coraz bar
dziej stosują ciągniki. Jeśli nie chcemy 
cofać się ale dotrzymać tempa innym, 
musimy także zaopatrzyć się w ciągni
ki rolnicze i posługiwać się nimi. Tu 
nie chodzi o natychmiastowe zakłada
nie zmechanizowanych spółdzielczych . 
wsi. Niech one pokażą swoje zalety. 
Tymczasem korzystajmy z usług ciągni
ków będących własnością TOR-u czy 
Gminnych Spółdzielni Samopomocy 
Chłopskiej. Państwo winno podnieść 
roczną produkcję kra ową z 500 ciągni
ków na kilka tysięcy.

Ktoś powie może: — Nie warto. Koń
ski nawóz jest cenny, a zresztą opłaty 
są zbyt wysokie. Pierwsza uwaga nie 
jest słuszna. W miejsce konia w gospo
darstwie można wstawić dwie krowy. 
Będzie mleko i nawóz Mówi się, że or
ka 1 ha ciągnikiem TOR-u kosztuje ty
le, ile ta sama orka dokonana koniem. 
Jednak według obliczeń jedna godzina 
pracy konia w małym gosnodarstwie 
kosztuje 110 zł, gdy traktor tylko 40 zł.

Dlatego ten ostatni zwycięża. Czy na 
pewno? Nie. Ma już konkurenta. Jest 
nim silnik elektryczny, który za godzinę 
pracy żąda zaledwie 12—26 zł. Biada 
więc ciągnikowi,.gdy ten ostatni ruszy 
na kołach! Ale to już kwestia dalszej 
przyszłości. £• P-

powietrzu daje znać, że armia ich nie
ustannie oblega fortecę, gdzie ukryć 
trzeba było cenny owoc całorocznej 
pracy. W pośrodki stoi wspaniały apa
rat, niedawno ze Szwecji sprowadzo
ny: komplet młynków, wialni, trierów 
itd., służących do dokładnego czysz
czenia małej ilości ziam.

Na górze w jasnym, obszernym la
boratorium odbywać się będą badania 
„smakowe", czyli na zawartość alka
loidów. Obecnie słodki łubin nie zawie
ra więcej jak O,l*/o i ta ilość w smaku 
jest już niewyczuwalna oraz nieszkodli
wa dla zdrowia inwentarza. Prace pole
gają na ustawicznym selekcjonowaniu 
i obniżaniu procentu alkaloidów. Poza 
tym wyprowadza się drogą krzyżówek 
nowe odmiany słodkich łubinów.

Pracą Zakładu kieruje prof. S. Bar- 
backi, dziekan Wydziału Rolnego na 
Uniwersytecie Poznańskim i równocześ- 
nie inspektor P. Z. H. R. Na miejscu 
przeprowadzają badania mgr Toma
szewski i inż. Winiarski. Dzięki nie
ustającym wysiłkom wszystkich pra
cowników stacji — zyskują rolnicy w 
Polsce roślinę motylkową o wielora
kim i ważnym zastosowaniu: nieuro
dzajne (piaszczyste) pola użyźnia, a in
wentarzowi żywemu dostarcza obfitej 
paszy zielonej, albo wysoko wartościo- 

Ama

kilku słodkich odmian łubinu zdatnych 
na paszę.

Przebędowo na obszarze 27 ha pro
dukuje następujące odmiany łubinów 
słodkich: biały, żółty o ziarnie białym, 
żółty o ziarnie szarym, niebieski P. Z. 
H. R. i poplonowy, szybkopędny. Plon 
z 14 ha odda je się na reprodukcję dal
szą do poszczególnych rozmnażalni, 
które rozprowadzają następnie nasie
nie. Plon z reszty obszaru poddaje się 
dalszej selekcji i udoskonaleniom.

Obecnie, kiedy już zbiory zostały 
przeprowadzone, zacznie się praca w 
laboratorium. Wielki hall pałacowy zo
stał zamieniony na magazyn. Stoją w 
nim olbrzymie, po sufit szafy, w któ
rych za siatką drucianą na półkach 
ciasno ułożono tysiące torebek z ziar
nem poszczególnych odmian łubinu. 

.Siatka druciana ma chronić od wiel- 
Za granicą, głównie w Rosji i Niem-I kiego szkodnika hodowlanego: myszy. _ 
czech. Rezultatem było wyprowadzenie I Silny zapach gryzoni unoszący się w wej śruty z ziarna.

Ale może kto zapyta: „Poco łubin 
słodki? czy może być i gorzki?" — A 
tak, do niedawna nie było innego, jak 
tylko gorzki. Gorycz w łubinie zależy 
od ilości w nim alkaloidów, te zaś nie 
tylko są gorzkie w smaku — ale i tru- 
jące. Dotychczasowe 2% ilości alka
loidów w łubinie czyniło tę roślinę — 
tak rozpowszechnioną, udającą się na 
najlichszych piaskach i użyźniającą je 
przez swe związki azotowe — bezwar
tościową jako paszę, mimo wybitnych 
własności odżywczych. Dążność do wy
korzystania pełnego tej 'cennej rośliny 
dała impuls do poszukiwań. Już na kil
ka lat przed wojną natrafiono na poje
dyncze rośliny łubinu słodkiego, czę- 
śto posiadającego poniżej %*/• alka
loidów. To zachęciło do dalszych prac 
1 badań. Zabrajy 6ię do dzieła stacje do- 

, świadczalne i hodowlane^ w Polsce i

on zaorać 
(zamiast 
Roczne 
koń za- 
zużywa 

Wielkie 
różnice występują także w wyżywieniu. 
Traktor żywi się ropą lub benzyną tyl
ko w czasie pracy — konia trzeba kar
mić przez cały rok bez względu na pra- 
cęr przy czym należy pamiętać, że na 
byt koń potrzebuje 5/6 pokarmu, a za
ledwie 1/6 na wytworzenie siły. Trudno 
także mu zmierzyć się z ciągnikiem na 
drodze. Ciągnik zabiera ciężar 10-krot- 
nie większy i jedzie 6 i więcej razy 
szybciej. Koń przy tym wcześniej się Nr 320 AB STRONA 3



H. J. Wilda. — Wydaje się nam, że u- 
trzymy wenie porządku przy domu, którego 
właściciel pobiera czynsz przedwojenny, 
należy zarówno do gospodarza i lokatorów. 
Zazwyczaj dzielą się robotą: pół do gospo
darza, pół do lokatora. Zasadniczo gospo
darz.

Mrugalski Ludwik. — Przesyłki nasze na 
pewno się poprawią, przyrzekamy.

T. $. z D. — Odbiornik detektorowy pod
lega miesięcznej opłacie jak aparaty lam
powe z tą różnicą że są zniżki dla świata 
pracy

Jan Kędzierski, Drezdenko. — Urząd Li
kwidacyjny informuje nas,, że w sprawie 
odbiorników lampowych nie mają na razie 
żadnego rozporządzenia.

Wł. Chełkowski. — Jak nas informuje 
Bratniak składki można zapłacić za cały 
rok od razu, a dlaczego nie chciano przy- 
ją od Pana, nie rozumiemy. Może legity
macja nie była w porządku. Natomiast 
obiady wykupić można dopiero od 25 każ
dego miesiąca; mają takie zarządzenie.

Janina Krzakówna. — Z pytania Pani nie 
możemy wywnioskować, o jaki materiał 
chodzi. Kursy zawodowe odbywają się We 
większości fabryk państwowych. Większe 
zakłady nie uprawiają działalności chałup
niczej. Stosują to tylko niektóre warsztaty 
prywatą^. Bliższych szczegółów nie znamy

J. C. Student S. I. — Niewątpliwie za
gadnienia poruszone przez Pana są w części 
słuszne, jednak postawa zajęta wobec nich

jest nie tyle „sprawiedliwa", ile naszpiko
wana niewiarą w twórczą siłę mas.

Maciej Wiel. z Chom. — W Poznaniu 
nie istnieje Związek Homeopatów. Bliższych 
informacji udziela Woj. Wydział Zdrowia.

J. Skowroński. — Ma Pan niewątpliwie 
dużo racji, ale jeśli chodzi o sprawy dłuż
ników i wierzycieli to trzeba zawsze wnikać 
w sytuację jednych i drugich i z tego 
punktu je rozpatrywać.

Genowefa Pawlicka, Żabikowo. — Adres, 
o który Pani prosi, jest nam nieznany.

Czytelnicy ze Śremu. — Qpłata miesięcz
na w wysokości 200 zł przeznaczona jest na 
tzw. Samorząd Rodzicielski. Opłaty takie 
są dopuszczalne i przyjęte we wszystkich 
szkołach. Prowadzenie szkoły związane 
jest z dużymi wydatkami, a szkoła bardzo 
często nie dysponuje odpowiednimi fundu
szami. Nic więc dziwnego, że dyrekcja 
obciąża rodziców. Kwota 200 zł nie jest 
stosunkowo wysoka. A w wypadku, jeśli 
dla kogoś jest za wysoka winien się zwró
cić do dyrekcji szkoły o zwolnienie całko
wite lub częściową zniżkę.

M. D. Śmigiel. — Osoby, uznane przez 
lekarza urzędowego za trwale niezdolne do 
pracy z powodu podeszłego wieku lub cho
roby, opłacają czynsz w dotychczasowej 
wysokości, z tym, że zwolnienie odnosi się 
jedynie do jednej zajmowanej izby.

A. D. Gorzów. — Radzimy śledzić w pra
sie notatkę o nowej ustawie waloryzacyj
nej, która niebawem zostanie uchwalona.

J. Wojkowiak. — Prosimy przeczytać od 
powiedź dla A. D. Gorzów.

A. B. 100. — Opłaty na Fundusz Gospod. 
Mieszk. pobiera się niezależnie od dotych
czasowego czynszu.

K. F. Poz. — 1. Dochód cichego wspólni
ka uważa się za dochód z przedsiębiorstwa. 
W tych warunkach -w polnie ściągnięty do
chód należy zadeklarować jako dochód z 
przedsiębiorstwa, a następnie pozostały zysk 
podzielić między kupca i cichego wspól
nika; 2. Cichy wspólnik może być zatrud

niony w spółce cichej za wynagrodzeniem: 
3 Czysty dochód przekraczający kwotę — 
240 000,— zł rocznie, podlega opodatkowa
niu w sensie przymusowego oszczędzania 
od kwoty łącznego wynagrodzenia.

Wilda. — Członek Spółdzielni Mieszka
niowej poza czynszem, płaci inne świad
czenia, dlatego w kosztach naprawy domów 
uczestniczy mniejszą kwotą, aniżeli osoby 
trzecie w takich domach mieszkające.

Kozłowska. — O zwolnieniu od przymu
sowego oszczędzania dla osóH ponad 65 lat 
pisaliśmy wielokrotnie w numerach po
przednich, do których Panią odsyłamy. No
tatkę o obowiązku społecznego oszczędza
nia znajdzie Pani w Dz. U. R. P. Nr 10/48, 
poz. 74 i 14/48, poz. 106.

J. Kwiatkowska. — Radzimy postarać się 
o oddzielne przydziały dla poszczególnych 
członków rodziny wzgl. ewent. najstarszą 
siostrę zameldować w charakterze gospo
dyni.

Student. — Studenci nie podlegają nor
mom nowego dekretu o czynszach najmu. 
Tracą jednakże ulgi, skoro są ewent. po
datnikami podatku obrotowego.

$ Dnia 19 listopada 1948 r. zasnął w Bogu, opatrzony Sakramentami św., 
mój najukochańszy mąż, nasz najdroższy ąjciec, teść i dziadek, śp.

Slanlslaw Królikiewicz
przeżywszy lat 75.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 22 bm., o godz. 10.30 z kaplicy 
cmentarza na Górczynfe. Msza św. odprawiona zostanie we wtorek, 
23 bm., o godz. 9 w kościele Matki Boskiej Bolesnej na Łazarzu.

W nieutulonym żalu pogrążeni 
żona, dzieci i rodzina

- -- - — 25914Poznań, ul. Lodowa 27

Ciesielski | 
zmarł śmiercią tragiczną, opatrzony Sakramentami św., dnia 17 listopada JM 
1948 r. przeżywszy lat 49. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby w Pyz- E 
drach przy ul. Sienkiewicza 1 na cmentarz w Pyzdrach nastąpi w nie- 
dzielę, 21 bm., o godz. 14. Msza św. żałobna odprawiona zostanie w ko- 
ściele parafialnym w poniedziałek, 22 bm., o godz. 8

o czym zawiadamia stroskana
żona z dziećmi 1 rodziną

“ - — - 25921 UPoznań, Pyzdry
Bi

H Dnia 18 listopada 1948 zmarł nagle nasz druh 
|! 1 kolega, śp.

przeżywszy lat 72.
Pogrzeb odbędzie się w niedzielę, 21 bm., 

o godz. 14 z kaplicy cmentarza na Górczynie.
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 

w sobotę, 20 bm., o godz. 9 w kościele św. Mi
chała przy ul. Stolarskiej.
lla-175 Koleżanki 1 koledzy

Urzędu Likwidacyjnego w Poznaniu

^SZTANDARY?.• . .... —
i

paramenta kościelne 
oraz naprawy wykonuje artystycznie 
i fachowo po cenach przy fąpnych 

K. B:ELAWNA (dawn. Kaczmarek) CO 
Poznań, PI Rata;sk ego 5 ( owomiejski]

i

s

Za okazane nam wyrazy współczucia, wieńce, kwiaty oraz iiczny 
udział w pogrzebie naszego kochanego męża i ojca, śp. 

Wacława Morawskiego 
składamy Wielebnemu Duchowieństwu, Przedstawicielom Władz Pań
stwowych, Izbie Aptekarskiej, Związkowi Zawodowemu Pracowników 
Służby Zdrowia, Firmom i Instytucjom, Lokatorom, Pracownikom Ap
teki pod „Gwiazdą** oraz wszystkim Drogim Krewnym, Kolegom i. Zna
jomym

serdeczne podziękowanie
żona, córka, syn25894

BBliWIE ORTOPEDłGZnE
' wykonująIBRJICIA JAROCCY

w Poznań, Matejki 11 — telefon 74-64

JF

PIECZECIE
POZNAŃ

OtARY h/WEK 43
Tel. 23-'5

ORAZ DĄBROWSKIEGO 12
ll-all4

ZEBRANIE
Informacyjno - sprawozdawcze

SuOłdziełnl Dostarczę! 
szew&ow. Cholewkarzy i Rymarzy 

z od,p. udział, w Poznaniu
odbędzie się

w poniedziałek, dnia 22 listopada 1948 r. 
o godz. 14 w lokalu Gospody Cechowej 

przy ul. Masztalarskiej 8a
Porządek obrad

1. Zagajenie i powitanie
2. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni 

za czas od 1. 1. 1948 r. do 30. 9. 1948 r.
3. Dyskusja nad sprawozdaniem
4. Wnioski bez uchwał
5. Wolne głosy
6. Zamknięcie.

Wstęp na zgromadzenie za okazaniem legity
macji członkowskiej. llb-213

Zarząd:
(—) Z. Borucki (—) F. Kopicki (—) A. Taszaręk

Wahe zebran’e członków
Spółdzielni Spożywców Pracowników Przemysłu 

Chemicznego 
z odp. udz. w Poznaniu

odbędzie się w poniedziałek, dnią 6 grudnia 1948 r.
o godz. 14.15 w stołówce fabryki „Stomil** 

przy ul. Staroięckiej

Do tru n.en
okucia, papier krep., 
pantofle. szarfy do 
wieńców —ł poleca
K. NOWAK, Poznań, 

Kraszewskiego 12, 
parter lewo 

tramwaj: 2, 7, 8, 10.
Ub-244

v STEMPir^

MfiSZYNY BIUROWE
Zakup - Sprzedaż - Naprawa

Poznań, św. Marcin r Telefon 44-07 
Iprzy Placu Wiosny Ludówf

Dla klienteli zamiejscowe) przeróbki na okład polak) 
p8976 w ciągu 1 dnia!

Artykuły męskie

jg&a -lón.
Poznań, 27 Grudnia 7

Telefon 20-55 08993

Maszyny biurowe
Kunno Sprzedaż

lla 136
Plac Wolności 13 (obok 3 Maja)

Aksamitną, gładką cerą i świeży wygląd zapewnia 

KRSM MATOWY i PUDER 

KWIAT BIAŁEJ ROŻY“11
ZĄDAC WSZĘDZIE Ub-i99 ZĄDAC wszędzie

*

i
3
4
i
i

Opony j 

1101HI lidiysiifcOl i 

„INCO11 Warsz wa,Chmielna 19 ;
/ ► 

wysyła za zaliczeni m pocztowym lub ban
kowym

£

x £
►>► 

i
f 
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onony firmy angielskiej DUKLO P

wymiar

Opony
525x16

453x16 i 475x16 po zł 18.000 
za komplel opony z dętka 

500x16 i 525x16 po zł 20.000 
za komp.eł.

firmy amerykańskiej FIRESTONE 
po zł 22.C00 za komp.eł nb-273

CIII
-I

A A AA A

Talk
do celów kosmetycz

nych i spożywczych, 
do celów przemysło

wych,
dla fabryk papy bitu

micznej,
kaolinę lekko kremo

wą uszlachetnioną, 
systemem deflotacji 
dostarcza w każdej 
ilości

Władysław KAISER 
Poznań, ul. Półwief- 
ska 39, tel. 19-63.

p9058

Wózki dziecięce h 
rowery i części | 

oraz 
baterie i latarki 

k eszonkowe S 
poleca firma p&966 |

PASTOR
POZNAŃ

fw. Marcin 55
Istnieje przeszło 40 lat I
CER&TY 

stołowe, obrusy i na 
torby

Tapety
w wielkim wyborze

Chodniki 
boucle jutowe i imif. 
linoleum

Wielka 9, 5 pięfrc
Zb. Waligórski
wejście z ul. Szewskiej. o9O27

Już niedługa 
ukaże s;ę 

w sprzedaży
PIWO PEŁNE

KOŻLAK"ff

25900

Porządek obrad
1. Zagajenie
2. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni
3. Likwidacja Spółdzielni
4. wybór likwidatorów
5. wolne głosy.

• Zarząd

poleca

Kosili
Meble biurowe
Warsztat naprawy

W. IMó i Sita

I

.Ś-,>*

1

Ceraty
Linoleum 

Plusze 
Chodniki — Dywany 
lamo kupisz w specjalnym 
magazynie materiałów 

meblow. i dekoracyjnych 

FR. PERTEK 
POZNAŃ 

Kraszewskiego 17 
roi. 519-67 lIa-132

Różne

| Ozdoby Choinkowe |
po cenach bezkonkurencyjnych

$ poleca

| C.
$ Hurtownia Perfum — kosmetyków 
$ i galanteria drogeryjna
i Poznań, PI, Wolności 8 - tel. 99-50 3 

lla-140 &

a

Wypożyczalnia ubrań, sukien 
ślubnych, welonów. Ciesielski 
Paderewskiego 1. p8445

Firma Seredyńska. Łódź, Piotr 
kowska 275 — nagrodzona 
dwoma złotymi i srebrnym me
dalem, wykonuje artystycznie 
sztandary, szaty kościelne. Na 
składzie materiały sztandaro- 
we, liturgiczne, podszewki itp 
Metalowe sprzęty kościelne.

07428
Wózki dziecięce naprawia, od 
nawia. budki pokrywa, wybija, 
torebki damskie, teki, poleca 
wykonuje. Szewska 2. 22801

Wypożyczam ślubne suknie 
welony. Jackowskiego 40 m. 3.
Talarowska___________ 24287
Artystycznie ceruję wszelką 
garderobę fachowo, tanio. — 
Niegolewskich 5. 25405

Przedsiębiorstwo Budowlane, 
Leonard Kobus, Poznań, plac 
Wolności 2. przyjmuje wszel- 
kie prace budowlane. 25737
Odświeżam meble oraz pianina 
i fortepiany. Adres Wskaże 
Głos Wlkp, nr 25919._______
Wykroje sukien płaszczy, ko
stiumów. ubrań, poleca Przy
bylski Marsz. Focha 86. 

25637
Haftoplis, Półwiejska 5. wy
konuje hafty, plisowania, me- 
reżkę. okrętkę dziurki, guziki. 

, _________ _________98965
Poszukuje na wystawę psów 
iftałej rasy Aitedale-Terriera. 
Oferty nr 3389: Czytelnik. Ar. 
mii Czerwonej 1, c3684

Poznań, Mlelżyńsklego 18 — Telefon 43-25

ZABAWKI
ŁÓŻKA — ŁÓŻECZKA 

korzystnie po'eca

M. Weliiaklewla I Sh
Poznań, Sf. Rynek 39

p868 7

s f£ ófłr
zajęcze,

królicze I 
fułerkowe 

kupuje i płaci najwyż
sze ceny dzienne 

WACŁAW żmo WSRI 
Poznań, Garbary 66/76 

lei. 22-20
Uprawniona Agentura 
Centrali Skór Surowych 

 llb-238

Og"oszen e przetargu
Zarząd Gminny w Kwilczu powiat Międzychód 

.ogłasza ustny publiczny przetarg sprzedaży domu 
mieszkalnego i kuźni, położonego w gromadzie Mech- 
nacz powiat Międzychód.

Przetarg ustalony został na dzień 2 grudnia 1948 r. 
o godzinie 11 w lokalu sołtysa gromady Mechnacz.

Pierwszeństwo w kupnie mają kowale.
Cena wywoławcza ustalona została na 150 000 zł.
Bliższych informacji udziela codziennie w godzi

nach urzędowych sekretarz tut. Zarządu Gminnego.
Stawiający do przetargu złożą na ręce wójta w dniu 

przetargu zabezpieczenie w wysokości */» sumy wy
woławczej.

Kwilcz, dnia 16 listopada 1948 r.
lla-160 (—) Kudełka L, wójt

Przetarg
Zakłady Siły, Światła i Wody stół, miasta Poznania 

— Oddział Zakupu — ogłaszają niniejszym na dzień 
30. XI. 1948 godz. 12

Przetarg
Ubezpieczalnia Społeczna 

w Zielonej Górze 
sprzeda w drodze przetargu ustnego

samochód osobowy 
czteroosobowy ,dwucylindrowy 
o pojemności cylindrów 600 cm3.

Licytacja w/w samochodu odbę
dzie się
w dniu 25 listopada 1948 r. 

o godz. 11.00
- w garażu Ubezpieczalni Społecznej 

w Zielonej Górze, przy ul. Stalina 10.
Do ceny kupna dolicza się 5°/0 ko
sztów administracyjnych i l°/0 opła
ty skarb. Samochód można oglą
dać w miejscu wyżej podanym 
w dniu przetargu w godz. od 9—11.

llb-304

przetarg ofertowy
na sprzedaż za gotówkę:

1. jednego statywu mikroskopowego Leitz-Wetzlar 
nr 103 001,

2. jednego mikroskopu Queen Co (Philadelphia)
3 soczewki i 2 okulary

3. jednego mikroskopu Carl Zeiss Jena nr 24 356.
Wyżej podane przedmioty obejrzeć można codziennie 

— za wyjątkiem niedziel — w Oddziale Zdrowia Za
kładów Siły, Światła 1 Wody w Poznaniu, ul. Gro
bla 15, pokój 115, w godzinach od 9 do 12.

Oferty w podwójnych, zalakowanych kopertach 
składać należy do 30 listopada 1948 godz. 12 w Od
dziale Zakupu Zakładów w Poznaniu, ul. Grobla 15 
pokój 307, gdzie również nastąpi otwarc_e ofert.

Dyrekcja Zakładów zastrzega sobie prawo swobo
dnego wyboru oferenta jak również unieważnienia 
przetargu bez podania powodów.

Naczelny Dyrektor Zakładów 
llb-306 (—) mgr Fr. Schmidt

Przetarg
Zarząd Miejski Zakład Wodociągów i Kanali

zacji w Gubinie ogłasza przetarg nieograni
czony na wykonanie robót remontowych i uzu
pełniających z zakresu instalacji elektrycznej 
(charakter stacji pomp wodnych) w Gubinie- 
las.

Podkładki ofertowe otrzymać można w Za
rządzie Miejskim w Gubinie przy ul. Kołłątaja 
nr 10 za opłatą 500,— złotych.

Oferty w podwójnych zalakowanych koper
tach składać należy w Zarządzie Miejskim w 
Gubinie — sekretariat pokój nr 9 do dnia 
26. XI. 1948 roku do godz. 9.

Do oferty należy dołączyć kwit na wpła
cone wadium w kasie Zarządu Miejskiego’ 
wzgl. K. K. O. konto nr 8 w wysokości 2l,/o 
od oferowanej sumy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26. XI. 1948 ro
ku o godz. 11 w Zarządzie Miejskim w Gubi
nie pokój nr 8.

Bliższych informacji udzielają Miejskie Za
kłady Wodociągów i Kanalizacji.

Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo swo
bodnego wyboru oferenta, jak również prawo 
unieważnienia przetargu bez podania powo
dów.

Burmistrz miasta Gubina
25840 (—) Ochmański Antoni



1 .ekcir . kie 1Er Siemiński Zygmunt, interni
sta, powrócił. Waiy Zygmunta 
Augusta lOa, tel. 20 10.

25662

H olrae posady

Apteka w Gostyniu poszukuje 
zaraz magistra(try) farmacji 
na stanowisko kierownika.

llb-255
Zatrudninty składzie specjali
stkę: bieliźniarstwa, prace 
włóczki, podnoszenie oczek. 
„Renova“, Pasaż Apollo. Zgio- 
szenia: godz, 15—17 p9O21
Ślusarz-okuwacz, własnymi na
rzędziami. natychmiast. Wita- 
jewski, Wybickiego 13/14.

25808

Kierownika
GORZELNI 
wykwalifikowanego, 
możliwie starszego, sa
motnego, poszukuje za
raz Gminna Spółdziel
nia „Samopomoc 
Chłopska”. — Oferty 
prosimy kierować: 
„Głos Wielkopolski”

jor lla-173.
Krawcy na marynarki, kraw
cowe na spodnie i czapki po
trzebne zaraz. Wytwórnia Kon
fekcji, Poznań, Wielka 19. I p.

25821
Zatnmnimy szklarzy., garnca
rzy (akord). Hetmańska 29, 
m. 5,___________ ____25846
Stolarz budowlany, dobry fa
chowiec. na pracę akordowi, 
potrzebny. Zgłoszenia: L. Mi. 
chalski Poznań, Kaźmierza 
Wie'k:ego 10._________ 25843
Agronom, handlowiec, organi
sta. szuka posady. Zg o zenia: 
Zybetowa, Ostrów Wlkp., Sta- 
rokaliska 25. ilb 295

Księgowa
I samodzielna od stycznia 
| potrzebna. Utrzymanie, 
| mieszkanie wolne. — | 
I Zgłoszenia: Maciej Ur- | 
I bański, Skład żelaza, | 
| Krobia. p8981 |

Laborantkę kwalifikowana — 
przyjmie Klinika Dziecięca, Ma
rii Magdaleny 14. 25829
Czapniczkom oddamy szycie 
w dom. Daszyńskiego 35 — 
(skład). * 1____________25875

Kursy pisania na maszynie 
ślepą metodą, wszystkimi pal- 

! cami — Piotr Pieprzycki, Po.
znań. al. Marcinkowskiego 26, 
telefon 23-62. Dla zamiejsco-

I wych kursy listowne. p8644

2 pokoje z kuchnią śródmie
ście. wyłączone. Zwrot kosz, 
tów'remontu. — Oferty G os 
Wielkopolski nr 25864.____
3 ubikacje średnie na lekki 
przemysł, śródmieście, II ptr. 
Zwrot’ kosztów remontu. Wy
łączone. Oferty Głos Wielko
polski nr 25863.

Biegła maszynistkę korespon
dentkę i księgową z praktyką 
przyjmie państwowe przed
siębiorstwo. Adres wskaże 
PAP, Mielżyfiskiego 8. llb-307
Apteka w mieście powiatowym 
koło Wrocławia zatrudni siłę 
fachową zaraz. Zgłoszenia z 
krótkim życiorysem pracy za
wodowej do „Apteki Dolnoślą
skiej-1 Świdnica, Nowotki 45.

lla-168

Zjednoczenie Przemy
słu Drzewnego Okręgu 
Zachodniego W Pozna
niu, ul. Sew. Mielżyń- 
skiego 26/7

przyjmie natychmiast 
wysoko 
kwalifikowanego

pracownika 
do referatu norm wy
dajności w Wydz. 
Pracy i Płacy.

Reflektujemy tylko 
na siłę zdolną, fa
chową i sumienną. 
Zgłoszenia osobiste 
lub pisemne do Wy
działu Personalnego. 

llb-283 <

Najciekawsze audycje radiowe na poniedz., 22.11. 48
7.25 Lekcja języka rosyjskiego; 8.55 Szkolna gazetka radio

wa dla klas starszych; 11.40 „Uczmy się śpiewać”, audycja 
szkolna słowno muzyczna; 12.20 Koncert solistów; 13.00 Wy
jątki z pięknych oper; 14.20 Kursy radiowe dla nauczycieli — 
„Związek romantyzmu polskiego z literaturami innych naro
dów słowiańskich” w opr. Stanisława Stapfa; 14.40 „Wędrów
ki muzyczne-*, audycja słowno-muzyczna dla młodzieży w opr. 
Z. Ławęskiej; 15.10 „Nasze porty”; 15.30 „Maszopeje czyli 
spółdzielnie rybackie”, pogadanka; 15.45 Muzyka popularna; 
16.30 „0 zjednoczeniu partii robotniczych”, pogadanka dla 
młodzieży; 16.50 „Poradnia nauczania początkowego w walce 
z anaffabetyzmem”, pogadanka; 17.00 Koncert rozrywkowy 
z Katowic; 17.50 „Złota nagroda braci Ajtkulowych”. poga
danka; 18.00 Ludowe pieśni węgierskie; 18.15 Rossini — 
Kwartet nr 1 F dur na flet, klarnet, fagot i róg; 18.35 „Ulicz
ka klasztorna”, powieść radiowa Anny Kowalskiej; 18.50 
„Trzy spotkania z Loerinetn Kovai“. felieton; 19.00 Audycja 
słowno-muzyczna; 20.45 Muzyka; 21.00 Recital fortepianowy 
Antala Stefana r— pianisty węgierskiego; 21.30 „Opowieść 
o prawdziwym człowieku.-* Borysa Polewoja; 22.00 Audycja 
rozrywkowa; 22.30 Muzyka taneczna; 22.45 Co słychać w Wiel- 
kopolsce? 22.50 Melodie filmowe; 23.10 Muzyka taneczna.
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telnik".

Redaktor naczelny: Jan Zagierskl.
Adres redakcji: Poznań, ul. Matejki 53, tel 64-75,

62-70 i 74-24
Biuro Ogłoszeń: Poznań, ul. Wyspiańskiego 10, I ptr, 

Tel. 64-75 i 62-70 (wewnętrzny 5). Konto PKO Poznań 
V-4499
Cennik ogłoszeń: Za 1-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 5’5,— zł panad 300 mm 75,— zł; 
większe wśród drobnych (strona 8-łamowa) do 
50 mm (tylko 1-lamowe) 50% drożej od zatekstowycn, 
powyżej 50 mm oraz dwu- i więcejłamowe 100% drożej 
od zatekstowych; ogłoszenia żałobne za tekstem 
(strona 8-łamowa) do 70 mm 25,— zł od 71 do 120 
mm 30 — zł. od 121 do 200 mm 60 — zł od 201 do 
300 mm 80,— zł powyżei 300 mm 100,— zł; w tek
ście redakcyjnym (strona 5-łamowa) do 70 mm 
100,— zł. od 71 do 120 mm 130,— zł, od 121 do 200 
mm 150,— zt, od 201- do 300 mm 180,— zł, powyżej 
300 mm 220,— zł. Zestaw tabelaryczny kombinowany 
i bilanse 100% drożej Zastrzeżenie miejsca 50% drożej. 
Ogłoszenia drobne: poszukiwania pracy pierwsze 
słowo (tłustym drukiem) 30.— zł. każde dalsze słowo 
15.— zł (najmniejsze ogłoszenie 150. — zł); wszystkie 
inne: pierwsze słowo (tłustym drukiem) 50 — zr. każde 
dalsze słowo 25,— zł (najmniejsze ogłoszenie 250,— zł). 
W wydaniach niedzielnych i świątecznych wszystkie 
ogłoszenia 30% drożej
Administracja (prenumerata): Poznań ul Marsz Focha

16. tel 69-72 Konto PKO Poznań V-4499
Cennik prenumeraty: W Poznaniu z odnoszeniem 170,— zł 

mieś, na prowincji pod opaską 150 — zł mieś., 
450.— zł kwartalnie; na prowincji w urzędach 
oocztowych 135.— zł mieś 400,— zł kwartalnie

W sprawach og oszeniowych należy się zwracać tylko 
do Biura Ogłoszeń zaś w sprawie prenumeraty do 
Administracji.

Tłoczono w Drukarni P. P Z G. Poznań-Północ
K—57165

Pomocnica 'domowa uczciwa z 
gotowaniem zaraz. Kasztelań
ska 9 m. 2 (Osiedle Grun- 
waldzkie).__________ p9051
Ręcznlarkę do krawca miaro
wego. Adres wskaże Głos Wiel.

kopolski nr 25881,
Uczeń piekarski potrzebny za
raz. W Górniaczyk, Żabikowo, 
Armii Czerwonej 92.__ 25890
Czeladnik szewski potrzebny 
zaraz. Walki Młodych 4.

25895

Przedsiębiorstwo
Przemysłowe 
poszukuje 

męskiej siły 
pomocniczej

obeznanej z arku
szem rozliczeniowym 
i planem kont.
Oferty nr 3399 „Czy
telnik”, Armii Czer
wonej 1. C3694

Pomocnik szewski potrzebni 
zaraz na nowe i reperacje. -+ 
Garncarska 5. ___ c3697
Bialiźniarki potrzebne. El-Fia, 
św. Marcin 27, podwórze lewo 
_____________________p9044 
Uczeń cholewkarski potrzebny. 
O.erty Głos Wlkp. nr 25861.
Stolarze meblowi potrzebni za
raz. Bracia Szczanieccy. ulica 
Chlebowa 26._________ 25835
Poszukuje się chemika wzgl. 
mistrza obeznanego z produk
cją pasty <o podłóg, do bu
tów oraz do produkcji klejów.
Oferty Glos/Wlkp. nr 25898.

Szuka posauy

Gospodyni samodzielna szuka 
'posady. Adres: Gertruda Fal
kowska Smolice, pow’. Gostyń. 
__________________ lla-146 
Księgowy bilansista, wyższe 
wykształcenie, ostatnio zatru. 
dniony w b. poważnym przed
siębiorstwie szuka posady w 
Poznaniu. Oferty nr 3391: Czy
telnik, Czerwonej Armii 1.

C3686

Gospodyni przyjmie posadę u 
samotnego. Oferty Głos Wiel- 
kopolski nr 25824.__________
Rutynowana maszynistka z kil. 
koletnią praktyka szuka nosa- 
dy. Of. Głos Wlkp. nr 25865.
Księgowy bilansista. handlo
wiec. prowadzany księgowość 
przebitkową, zmieni posadę 
od 1 12. względnie od 1. 1. 
1949. Of. Gl. Wlkp. nr 25893.
Początkującą siła biurowa 
szuka posady ewentualnie ka
sjerki. Oferty Glos Wielko- 
polski nr 25918.
Dypl. absolwentka Akad. Han
dlowej ze znajomością maszy. 
nopisu praktyką, szuka odpo
wiedniej posady. Oferty nr 
3514: Czytelnik, Daszyńsk'e- 
go 48,________ _______ k!871
Absolwentka A.’ H. szuka po
sady dorywczej lub stałej. — 
Oferty: PAK, Ratajczaka 7, 
pod 11,590.___________p9024
Uczeń piekarski z prowincji 
(rok do ukończenia) przyjmie 
posadę. Wawrzyniaka 14, m. 7. 
_________ P9032 
Gosposia domowa szuka posa
dy od 1. XII 48. Oferty PAR, 
Ratajczaka 7, pod 11,628.

P9053

Nauka

OGŁOSZENIA OROBNf U’Ł, S”!
Biuro Ogłoszeń czynne w dni powszednie od 8—19-tej, w soboty od 8—17-tej w Poznaniu przy m Wyspian 
skiego 10 i piętro. — Teł 64-75 i 62-70 (wewn. 5) - Za terminów* druk ogłoszeń Administracja nie odpowiada

Obligacje Pożyczki Odbudowy 
Kraju kupimy. Płacimy poło
wę wartości nominalnej. Wy
syłać zaliczeniem pocztowym. 
Wspólnota, Kraków, pl. Wszy
stkich Świętych 8. llb-291

p.

Tańców nowoczesnych wy
uczam 6 lekcjach. Antoszew
ska, Poplińskich 5a (Wilda).

______________ p8861 
Księgowość z przebitkową, 
uproszczoną i podatkową, do 
całkowitej pewności bilanso
wej. Wpisy: Szkoła Przyspo
sobienia Handlowego, pl. Wol. 
ności 2.____________ 1 la-154
Tańce salonowe, step, wyucza 
Szczurek.Szczurkowa. Zg osze- 
nia, Zeylanda 2.__  25608
Do matury gimnazjalnej. Łu
kaszewicz a 2, m. 10._  25874
Kto udziela polskiego i mate
matyki. Oferty z warunkami 
nr 3403: Czytelnik. Armii 
Czerwonej 1._________ C3698
Tańców nowoczesnych wyucza 
Adela Szczurkówna — Jan 
Szczurek, al. Marcinkowskiego 
nr 2a. 25643-------------------------------------- T 
Nowoczesne kursy kroju mę-‘ 
skiego i damskiego, zatwier
dzone przez Kuratorium, roz
poczynają się 2 grudnia. Przy
bylski Poznań, M. Focha 86.

25636

Osobiste

Chłopca 6-inies. oddam na 
własne tylko w dobre ręce. 
Oferty G os Wlkp., Focha 16, 
nr 2530 .  F2197
Najkorzystniej wypożyczysz su
knie ślubne, balowe, wizyto
we oraz welony w VZarszaw- 
skiej Wypożyczalni Sukien — 
Mickiewicza 11, m. 3a. tele
fon 89-50. 75556
Najkorzystniej sprzedasz apa
rat fotograficzny, gramofony, 
akordiony i inne instrumenty 
muzyczne „Emlca”. Wrocław
ska 30. Własne warsztaty na. 
prawy, p9005

Sprzedaże

Pracownia Futer W. Wilczek. 
Poznań. Mielżyńskiego 12. te
lefon 94-02. Futra, lisy, bła
my oraz wszelkie skórki po 
nrzysteonych cenach n7407
Sypialnie, stołowe, kuchnie, 
różne modele poleca Przybyl
ski, Szewska 20 p8298
Pianina marknwe, fisharmonie, 
sprzedaje, kupuje Poznański 
Skład Pianin, Ogrodowa 1.

p8519

WYTlflfiRhlfi LOSTER
S Z U F IERNI A 
MATOWNIA S/.KŁA

J. GAKCZY^SKI
Poznań, ulica Kramarska 25a 

■el. 11-65 c84<8

Materace dla dorosłych i dzie
ci, ramy sprężynowe wszelkich 
rozmiarów, sienniki i worki. 
W. Wrześniewicz, Ratajczaka 7,
I ptr. tel 36-31 p8514
Srebrne wyroby, przedmioty 
artystyczne, użytkowe, sprze. 
daż. kupno. Komis .Lamus", 
Sieroca 5/6,___________p8438
Tapczany, fotele oraz różne 
inne meble korzystnie St, Ja
niak, Poznań. Rybaki_6 p8835 
Klej „Ag®" w najlepszym ga. 
tunk.u do skór, pasów transmi
syjnych, kapców, filców itp. 
poleca Przetwórnia Chemiczna 
„Arol”, Kraków, Augustiańska
II Tel. 586-22._______ P8708
Parcele w Antoninie otoczone 
zieleńcami sprzedaje czubko
wa. Libelta 10. tel. 21-74

C3594

SZTANDARY 
chorągwie 

oararata Kosciaine
wykonuje jedyna facho

wa na miejscu firma 
JÓZEF ŁOWIfiSKI 
Poznań, Garbary 20

Telefon 39-05
Telefon prywatny 501.-66 

Dojazd tram w z Dworca 
Głównego do St. Rynku 
oraz 5 i 8 do Garbar —
LICZNE UZNANIA ZA

PRACĘ p8563

„Radiopogotowle" naprawia 
i stroi wszystkie typy radio
odbiorników. Zamiejscowym 
w jednym dniu. Poznań, Wiel. 
ka 18 tel. 504-41 n8879
Biurka, szafy biurowe, krzesła 
oraz różne inne meble korzyst. 
nie. St. Janiak. Poznań, Ry
bak; 6.___________ ' p88 37
Plusze, firany, dywany, chod
niki, ceraty, linoleum. Pertek, 
Kraszewskiego 17. lla-131
Tapczany, fotele gotowe i na 
zamówienie. Pfeil, Małeckiego 
nr 33,________________25581
Meble: szafy, łóżka, bufety 
kuchenne, oddzielne oraz kom. 
piety, korzystnie poleca Ja
niak i Ska. Za Bramką 4 (przy 
placu Bernardyńskim). p8922
Materace wyścielane, łóżka 
metalowe wykonuje „Rekor- 
da”. ul Kurzanoga (boczna 
Ratuszowej).
Samochód osobowy DKW 600 
dobrym stanie sprzedam. Wia
domość: Tel. nr 61 69, 25716
Meble wszelkiego rodzaju, 
meble antyczne, dywany, obra
zy, westfalkl na gaz oraz prąd, 
oszczędnościowy ciałopalny 
(trociny). wśzek-nlatformę, 
stół składowy oszklony, oka
zyjnie sprzedaje Trzeczak, Lo
kal Licytacji, Stary Rynek 48.

P8956

Traktor. Związek Zawodowy 
Prac/wników Państwowych w 
Głogowie ogłasza przetarg trak
tora marki „Lanz Buldog”, 32 
KM. tylne koła gumowe, po ge
neralnym remoncie, w dniu 
1 grudnia 1948 r. w Głogowie. 
___________________11 a-l 22
Parcelę z rozpoczętą budowlą 
w Puszczykówku sprzedam. — 
Informacje: telefon 27-18.

25607
Sprzedam „Citroen** po gene
ralnym remoncie, ogumienie 
bardzo dobre. Dąbrowskiego 
31 administracja garaży. 
____________________ 25661 
Parcelę pięknie położoną na 
Jeżycach, blisko tramwaju, 
sprzedam natychmiast. Pośred
nicy wykluczeni. Oferty PAR, 
Ratajczaka 7, pod 11,500.

p8954
Blacha duraluminium 0,8—1 
mm 1 2 mm do sprzedania. — 
Kopernika 9, m. 2, lla-156
Kuchnie korzystnie oraz jadal
nię używaną najtaniej Pluciń- 
ski. Kozia 8._______ llb-261
Mercedes 6-cylindrowy samo
chód, nie na chodzie, do sprze
dania. — Adres wsksfźA Glos 
Wielkopolski nr 11 a-166.
Gabinet, sypialnie, jadalnie 
oraz oddzielne sztuki poleca 
Ig Sobczak, Poznań. Dąbrow
skiego 64 (przy Wawrzyniaka).

25696

I Płaszcze 
gs damsk e Blezery 

| C i e p ł a 
bielizna g

| ifl. STMKHtWiCZ *
m Poznań, St. Rynek 84
® narożnik Zamkowei

Wytwórnię cukierków sprze
dam lub przyjmę wspólnika 
fachowca. Oferty Głos Wielko
polski nr 25758.
Rzeżnictwo z mieszkaniem — 
sprzedam korzystnie. Adres 
wskaże Glos Wlkp. nr 25799.
2 radia, 5. i 3-lampowe„ po- 
wózka ogumiona, na sprzedaż. 
Szamarzewskiego 47, m. 28.

25802
Willę komfortową, hipoteka 
czysta. 3 000 000. sprzeda Lo
kata, Mickiewicza 18, m. 5.
____________________ p9015

Samochód DKW, w dobrym sta
nie i tokarnię prysmówkę, 
sprzedam. Zgłoszenia: Droga 
Dębińska 12. ____ p9003
Wytwórnię chemiczną (wyłą
czoną) za zwrotem kosztów 
sprzedam. Szczubliński. Sza. 
marzewskiego 52, m. 5. p9011
Formy cukiernicze do czekola
dy, gwiazdkowe i wielkanocne, 
sprzedam. Oferty: PAR. Rataj, 
czaka 7. pod 11,582. p9013
Futro karaku’owe Poznańska
nr 28/30, m. 22 — wejście 
z Mylnej.____________ F2194
Parcele w Rabce Zdroju, 3608 
m2, 1 000 000; parcele w Piat- 
kowie. Starolęce. Osiedlu War
szawskim od 120 zł m2. Rata, 
jach od 250 zł m2, Winiarach, 
Winogradach od 500 zł m2, Pu
szczykowie od 250 zł m2, hipo
teki czyste, sprzeda Lokata, 
Poznań Mickiewicza 18, m. 5.

_________________ p9014

Duży wybór świec sa
mochodowych, Bosch 
Champion ooteca

Centrum
Kamiński, Poważ

Daszyńskiego 17 (dawniei Gór
na Wilda). Skupuje stare świece 
samochodowe 18 mm > lotrucze 
tylko typu M175 T39 Boscha 

Zamiejscowym wys ika za po
branym. Hurt — Detal t>8481

Kaszarnię, Srutownik, kom
pletne (perlak), krajalnia, sor- 
townica. elewatory, transmi
sje, tarcze oraz kamień fran
cuski 110, zaraz okazyjnie 
sprzedam. — Qferty: Wiedza, 
Gniezno. Chrobrego 12.
___________________ llb-281 
Sprzedam maszynkę do podno- 
szenia oczek i igłę. Kraków, 
Starowiślna 22._______ p8886
Pianina markowe. okazja. Ko- 
pernika 6, m. 12,_____ 25516
Łóżka żelazne, dziecięce i dla 
dorosłych, poleca Wytw. Łóżek 
Metalowych, ul. Bohaterów 2 
(przy Bernardynach), lla-126
Szafa do rzeczy, dębowa, ra
dio. okazyjnie. — Kolejowa 
nr 55/55a. m. 9, Michalski.

25691
Parcelę Dębcu sprzedam. Cze. 
reśniowa 19. 25742
Radio uniwersalne, 3-latnpowe, 
7000. Kolska 22, m. 4 (Przed
mieście Warszawskie). p8991
Centa* 2 nowy komplet rzut
nik, światłomierz, filtry. Tele- 
fon 26-29.____________p8992
Heblarkę do metalu, stół 350
X800 mm. zapęd elektryczny, 
sprzeda Jano. Wyspiańskiego 
nr 15. 25781
Naprawy maszyn biurowych 
fachowo i solidnie wykonuje 
„Mechanika”. Poznań. 27 Gru. 
dnia 20, tel, 43-57, __ p9000
Odstąpię bardzo korzystnie u- 
dział w żwirowni położonej w 
Starołęce. Gotowy zapas towa
ru. Oferty: PAR. Ratajczaka 7, 
pod 11,586.___________p9018
Futro męskie na nutriach 
przedwojen. w bardzo dobrym 
stanie, na średnią figurę. Ul. 
Winklera 14, m. 3, od 14—17.

25859
Willę 12 pokojową, pensjonat, 
świafo, 5 morgów ogrodu, 30 
km od Poznania, blisko mia
sta powiatowego. 2 000 000; 
kamienicię komfortowy, Łazarz. 
2 600 000, sprzeda Nowak. Wy
spiańskiego 16. m. 1. 25866

Opony 750X20. Oferty Głos 
Wielkopolski nr 25826.____
Akordion 120 basów, 4 regi
stry, nowy. Dąbrowskiego 39, 
m. 3a, od 9—12. 25851
Radia uniwersalne Saba sprze
dam. Pó-wiejska 10. m. 19.

_ ______ _ 25849
Motocykl 100 Sachsa, na cho. 
dzie, tanio sprzedam. Bydgo
ska 2a. m. 37. 25845
Dom 18-izbowy. dużym ogro
dem, stajnią, 1 200 000. Kór- 
niku. Zamkowa 241. 25839
Maszyny szewską, krawiecką, 
Singe-a, damską Victoria — 
sprzeda Warsztat Mechaniczny. 
Wybickiego 3._______ 25838
Tapczan sprzedam. Rybaki 13. 
m. 28._______________ 25834
Sprzedam: salon Bidermajer, 
18 czięlści, fortepian „Fórster”, 
figurki, stara porcelana, kilka 
dobrych obrazów, dywan per. 
ski, leżankę. Gen. Kosińskie
go^ 2. m. 3.______  25825
Fortepian Rosenkranz. pierw
szorzędnym stanie, okazyjnie. 
Focha 41. komis, tel 72-39. 

25832

Skrzynie
wykonuje
J, SOŁTYSIAK 1 
T. KOCZOROWSKI
Poznań,
ul. Dąbrowskiego 18.
Telefon 513-14.

2585-4
Pokój męski dobrym stanie, 
ciemnobrąz, sprzedam korzy- 
stnie. Of. Oh WIkp. nr 2583®: 
Dziurkarka nowa, młotkowa i 
krawiecka. Adres wskaże Głos 
Wielkopolski nr 25833._____
Sprzedam rocznego wilka. — 
Póiwiejika 30, in.12.__ 25830
Sypialnię Chyppendal okazyj
nie poleca Magazyn mebli — 
Gacka i Malinowski Żydow
ska 33._____________ lla-170
Jadalnie, sypialnie i kuchnie 
oraz pojedyncze sztuki poleca 
Magazyn mebli Gacka i Mali
nowski. Żydowska 33.

________________lla-169 
Motocykl Ziindapp 600, bardzo 
dobrym stanie, sprzedam. —- 
Oferty nr 54: Kolektura. Gnie- 
zno,________________ łłb.294
Wytwórnia bielizny damskiej 
i dziecinnej ..Krysia**, Łódź, 
Piotrkowska 106. Najnowsze 
fasony._____________ llb-290
Maszynę do wałkowania pier
ników keksów. Focha 217.

_________________ 25871 
Pelisę damską, nową, elegan
cką, sprzedam okazyjnie. Wiel- 
ki£ Garbaty 25, m. 4.__ 25870
Radio 5-lampowe, magicznym 
okiem. Zamkowa 7a, pracow
nia obuwia. _ 25873
Wyżiy 6-tygodniowe na kaczki 
sprzedam. Dąbrowskiego 108, 
m. I. 25876
Lanz Buldog. 22'23 PS, także 
wrak. Skorupski. Brodzi, zewo. 
poczta Szamotuły. 25877

w bardzo dobrym sta
nie, zapasowy motor, 
kompletne ogumienie z 
dokumentami. — Tanio 
sprzedam. Gogolin, ul. 
3 Mają nr 19 pow. 
Strzelce woj. Śląsko- 
Dąbrowskie. llb-240

Radio Philips 4-lampowy. —
M._Focha 189a. m. 8. 25379
Młodego psa wyż a tanio. Wy. 
spiańskiego 15, m 12, 25880
Parcelę 1080 m3, przed Że- 
rzem. parkan, drzewa owoco
we. sprzedam. Zegrze, ul. Rze- 
czańska 8.___________ 25878
Radioaparat Saba, 5-lampowy, 
zmienny. Skarbowa 20, m. 8.

  25896 
60 000 cegieł z rozbiórki. — 
Mulczyński - Szatkowski. Po- 
znań. Śniadeckich 10.__ 25884
Hale fabryczne, garaże. Dom 
nowy niewykończony z parcelą 
2000 m2. centrum miasta. Te
lefon 61-68. godz. 17—18.

25885
Motocykl DKW 250 NZ. pierw
szorzędnym stanie. Daszyfi- 
skiego 149, dozorca.__ 25891
Parcąlę przy ul. Dąbrowskiego, 
przystanek troleybusowy. od 
właściciela. Oferty Glos Wiel- 
kopolski nr 25888._________
Singera maszynę okazyjnie — 
Jackowskiego 33. suterena 
lewa m. 13.__________ 25901
Rower męski (hamulce bęben, 
kowe) sprzedam. Wierzbięci- 
ce_37a m. 17.____ 25.9(łZ
Parcelę 3 morgową na budowo 
i ogród (blisko Poznania) 
spiesznie sprzedam. Informa
cje: ul. Dąbrowskiego 42 m. 1 

25905
Sprzedam Puszczykówku, Li
belta 11, domek, l’/s morgi 
ogrodu. Zgłoszenia: Puszczy- 
kówko, Kasprowicza 6, F2198
Pies, angielski terier, rasowy, 
czarny, tresowany, cena 6000 
zł, na sprzedaż. Leszno W'kp . 
Kościelna 7 m_G.____ 25912
Radio, prąd stały. Poznańska 
nr 58. m. 3, godz 17—18.

C3692
Tanio do nabycia 2 fotele. — 
Adres wskaże Czytelnik. Ar
mii Czerwonej 1, nr 3401. 
______________ ______ C3696 
Sprzedam gabinet sypialny (fir
my Sroczyński). Wiadomość: 
św. Wojciech 25, m. 1. c3595
Sprzedamy 2 przyczenki 2-ko- 
łowe z ogumieniem do samo
chodu osobowego, nośność 500 
kg. Zgłoszenie: „Radar”, tu. 
Jeżycka 39. Ilal76

Dwa futra źrebce (czarne i 
brązowe), żółtego lisa, tanio 
sprzedam. Oferty Głos Wiel- 
kópolski nr 25892. _ ___
Pianina markowe. fortepian 
Bechsteina, najkorzystniej — 
Drygas, Skarbowa 15, tele- 
lon 99-79,___________ p9026
Akortlion 96 basów, register. 
Oferty: PAR Ratajczaka 7, 
pod 11.591.__________ P-023
Lampy kuchenne, cylindry, kno
ty. poleca Marian Lesiński, 
Żydowska 33. Wypożyczam na- 
krycia stołowe. ____ p9048
Pianino markovre w. dobrym 
stanie sprzedam. Zgłoszenia: 
Daszyńskiego 44. ui. 3, godz. 
15—17.________ p8046
Cegłę z rozbiórki. 15 tys. szt. 
sprzedamy. Tel. 23-77 od 9 
do 14 godz. p9045

Płaszeze 
męślcŁe i damskie 
ubrania i spodnie 
poleca

J. SZYMCZYNSKI 
Dąbrowskiego 9/11. 

UaJ.72
Motor na ropę 14 KM na cho. 
dzie sprzedam. Jakuba Wuj
ka 9, przy Dworcu Autobuso. 
wym. p9039
Radio 3-zakresowe, adapter 
szafkowy, skrzypce włoskie — 
„Guarnerius-* pl. Wolności 14 
m. 15. p9033

SZTAKDftBY
PARAMENTA KOŚCIELNE 
wykonuje najstarsze lochowi firma

K. KĘDZIERSKA
Poznań, 11
llegt. aa ?.WX — Rok za). 1914

Konie na rzeź kupuję. Odbiór 
samochodem. Zgolą. Poznań 
Masztalarska 8. tel. 2G-20. 
____________________P8528 
Firma Szarski i Syn, Kraków, 
Rynek G ówny 6, kupi miód 
pszczelny w każdej ilości. 
___________________1 lb-214 
Kamienice, wille, parcele, ku. 
pię. Gruszczyński Wawrzynia- 
ka_22^ teL_13-2S._____ 25630
Konie na rzez kupuję stale. 
Samochód do dyspozycji Igna
cy Nowak. Poznań, Daszyńskie, 
go 26 tel. 21-10 i 21 11 
__________ ______ p8521 
Rurkę miedzianą 8—10 mm 
grubą, nową wzgl. używaną, 
zakupi Brzesk iau to Jakuba 
Wujka 8._____________ P9001
Nikiel w płytach, prętach i od
padkach użytkowych kupuje, 
my. Fabryka; Mylna 16 18. 
_____________________ 25701 
Kuplę parcelę Puszczykuwko 
przy dworcu. Zgłaszać: Poznań, 
ul. Fabryczna 13, nt 8. 25767
Kenie na rzeź kupują. Stani
sław Gałkowski, Puzitań, Zam- 
Łowa 7. tel. 31-55.___ 11 aj 23
R^ilę parcelę do 1200 tn2, po. 
łożoną przy ul. Dąbrowskiego 
(do Ławicy M. wźgl. okolicy). 
Wprost od właściciela. Powa
żne oferty z ceną: PAR, Ra
tajczaka 7. pod 11,541. 
____________________  P8980 
Wełnę owczą merynosową ku
puje stale, płacąc najwyższe 
ceny. Firma „Kawat”. Kato
wice. Brata Albertami, telefon 
347-45 (naprzeciw Śląskich 
Technicznych Zakładów).

llb-215
Kuplę mniejsze gospodarstwo z 
inwentarzem lub bez niedaleko 
Poznania. Oferty Glos Wielko. 
pokki nr 25897^_________ _
Fotel dentystyczny kupie. 01. 
G os Wielkopolski nr 25833.
Mercedes V 170 kupię dobrym 
stanie lub do remontu nie- 
drogo. Of. Gl. Wlkp. nr 25889.
2 silniki Chevrolet szeżciocy- 
lindrowe rok budowy 38/39 
oraz jeden silnik Opel 3600 
ccm kupi Brzeskiauto, Poznań, 
Jakuba Wujka 8.______ p9028
Zegarki, budziki, mechanizmy 
bez kopert, chodza.ce — uszko, 
dzone. biżuterię, kupuje: Za
kup — Sprzedaż, Dąbrowskie
go^_____________ p9042
Garderobę, obuwie, pomosty 
perskie, antyki, porcelanę arty. 
styczną, srebrne wyroby kupu
je — sprzedaje: Zakup — 
Sprzedaż. Dąbrowskiego 3.
_____________________P9041 
Kupimy łom srebra. Pracownia 
Brązownicza, Poznań, ul. Gro- 
bla 27,_______________P9036
Kupię dobry materiał granat 
na 2 ubrania, ciemnobrąz na 
płaszcz, bryczesy. Kozia nr 8 
m. 19._______________ p9035
Prostownik 220 V zmienny na 
220 V sta y 1-^-3 amper. Sta. 
szicą 21. warsztat.____n9052
Brąz? aluminiową miałko mie
lona kupujemy każdą ilość — 
„Kazenit”. Gniezno. Osiedle 
Grunwaldzkie__________p9050
Breitschwanzo brązowe lub 
oposy na kołnierz, używane, 
kunią. Oferty G'os Wlkp., Fo- 
cha 16, nr 2529. ____ F2196
Zegarek damski kupię. Oferty 
Cos W-kp. nr 25831._______
Meble używane, sypialnie, ja
dalnie, gabinety, kuchnie, sza. 
fy. stoły, krzesła, leżarki ró
żne kuńuje Składnica Mebli, 
Focha 70. 25856

Handlowe
Poszukuję wspólnika z kapita. 
:,em do pół miliona do przed
siębiorstwa drogeryjnego w 
Poznaniu bardzo dobrze pro
sperującego w dobrym miej
scu z dużym obrotem. Oferty 
Głos Wlkp. nr 25904.

zamiana

' Zamienię 2 frontowe pokoje 
! (Łazarz), nie wyłączone, uży

walnością kuchni na 2 lub 3 
cckoje samodzielne. Dopłacę.

! Oferty Głos Wlkp. nr 259d.

i 4 pokoje komfortowe Olsztyn, 
z meblami lub bez. zamienię

i Poznań. Zgłos/enia: Poznań, 
Armii Czerwonej 3, m. la.
___________________ llb-272
Pokój pusty Starołęce zamie
nię na Poznań — ul. Staro- 
łęcka 81 m. 3^___ ___ p9022
Mieszkanie 3 pokoje z kuchnią 
i łazienką, centrum Krakowa, 
zamienię na podobne Pozna
niu. Oferty PAR, Ratajczaka 7 
pod 11,633. p9055

2 pokoje kuchnia Puszczyko
wo na pokój kuchnią Poznań. 
Ma c Garbary 5 m. 18. Olejni. 
czak._______________ 25913
Zamienię 3-pokojoWe mieszka
nie wygodami w Gdańsku na 
Poznań lub okolicę. — Zg a
szenia; Opalenicka 31, I p.

p8999

Wfinansuję pomysły, wynalazki 
praktyczne Oferty PAR. Rataj
czaka 7, pod 11,512. p8963
Za 500 tys. pożyczki oddam 
pokój komfort umeblowany, 
telefonem i łazienką, używal
nością kuchni. — Oferty Glos 
Wielkopolski nr 25827______
150 tys. pożyczki na 1 mie
siąc. zabezpieczenie, wysoki 
procent, poszukuję. Oferty nr 
3404 Czytelnik. Czerwonej Ar. 
mii 1. C3699

Wolne -okale

Skład śródmieściu wyłączony 
korzystnie odstąpię. Oferty nr 
3398 Czytelnik, Armii Czer- 
wonej 1,____________ C3693
Studentowi z prowincji. Oferty 
nr 3515 Czytelnik, Daszyn. 
skiego 48.____________kl£72
Lokal frontowy, ubikacje war
sztatowe, magazyn, odstąpię 
zaraz okolica Starego Rynku. 
Oferty PAR, Ratajczaka 7 — 
pod 11.620.__________ p9049
Odstąpię 2 pokoje samodzielne 
pobliżu pl. Wolności za po
życzkę 3001tys. zwrotną wg 
umowy. Oferty PAR, Ratajcza
ka 7. pod 11,618. p9047

UWAGA 
mieszkania w śródmie
ściu za zwrotem re
montu, wprost od wła
ściciela, oraz warszta
ty i sklepy. Wiado
mość: Mickiewicza 20 
m. 4. p8914

2 pokoje kuchnią, wygodami, 
IV piętro, centralne, centrum, 
wyłączone, zwrot kosztów lub 
zamiana na mniejsze, samo
dzielne, za dopłatą 200.090. 
Oferty PAR, Ratajczaka 7, pod 
11,607.______________ p9037
Ubikację warsztatową nadają, 
cą się na każda branży w 
śródmieściu wydzierżawię. 
Czynsz niski. Garbary 4 m. 41

P9057
Lokal na warsztat przy ul. M. 
Focha, ca 30 nr. wydzierżawię 
zaraz. Zgłoszenia do admini
stratora Szymczaka. Ratajcza- 
ka 14 m. 13a.________ p9054
Stolarnię zmechanizowaną na 
Łazarzu z parcelą sprzedam 
wzgl. wydzierżawię. Oferty Gh 
Wielkopolski nr 25860.

Lokal mieszkalno-handlowy. 5 
ubikacji, w centrum, oddam 
za remont. Telefon 04-08.
__________________  25858 

Pokój umeblowany, używanie 
łazienki, telefonu, wynajmę 2 
panom za pożyczkę, Oferty Gł. 
Wielkopolski nr 25848._____
3*/j pokoju z przynależnością, 
mi. dzielnicy, willowej, 5 mi
nut od tramwaju. Informacja:, 
telefon 27-18._______ 25844
Pokój umeblowany wynajmę 
panu, rok z góry. Oferty Głos 
Wielkopolski nr 25842.____
Mieszkanie 3-pokojowe, kom
fortowe. meblami, telefonem, 
wyłączone, śródmieściu, zwro
tem remohtu. — Oferty Głos 
Wielkopolski nr 25841.

Pokć| solidnym studentom. — 
Oferty Głos Wlkp. nr 25837^

Kup pan tego pięknego koguta. 
A ile kosztuje pół metia?

Szuka icśaiu

Pokoju umeblowanego M 
pustego możliwie z osobnym 
wejściem i telefonem z uży
walnością łazienki, poszukuje 
pani. Czynsz według umowy. 
Spieszne. Oferty Głos Wielko- 
polski nr 265d.____________ _
Inżynier kulturalny na stano
wisku szuka pokoju umeblo
wanego blisko śródmieJc , 
możliwie z telefonem. Oferty 
nr 3350: Czytelnik, Armii Czer
wonej 1._____ _ C3645
Poszukuje 4—5 pokoi za zwro
tem remontu w śródmieścia 
lub na zamianę 2 pokoi z uży
waniem kuchni Zgłoszenia; 
Roosevelta 8, m 1, Białek.

2580S

Ubikacje
czyste około 80 m: na 
cichy przemysł poszu
kiwane do wydzierża
wienia. Zgłoszenia te
lefon 11-65. c3689

Pustego pokoju za lekką pra
cę u samotnego pana, pani 
(księdza), starsza inteligentna, 
bezwzględnie uczciwa (własne 
pianino). Oferty Głos Wielko. 
polski nr 25650.___________ _
2 pokoje kuchnią, komfort, 
wyłączone, przy centrum, szu
kam. Oferty nr 3393; Czytel- 
nik, Armii Czerwonej 1. C36S8
Kto odda pokój za wyuczenie 
szycia i kroju względnie za 
szycie? Oferty G os Wieikopol- 
ski. Focha 16, nr 2524. F2192 
Dwóch solidnych studentów po
szukuje pokoju. Oferty Głos 
Wielkopolski nr 25823.
Szukam pokoju umeblowanego. 
Cena obojętna. Zapłać? czynsz 
z góry. Oferty Glos Wielko- 
połski nr 25855.___________ _
Poszukuję mieszkania 5-poko- 
jowego lub lokalu nadającego 
się na warsztat. Możliwie cen- 
tium. Adres wskaże Głos Wiel- 
kopolski nr 25847._________
Mieszkania z stróżostwem. —■ 
Oferty Głos Wlkp. nr 25868. _ 
Przemysłowiec szuka pokoju 
umeblowanego zaraz na 3 mie
siące. Zapłaci z góry. Telefon 
76-74._______________ 25885
Jednego lub dwóch pokoi w 
śródmieściu na biura poszu
kuje związek sportowy. Oferty 
Głos Wlkp, nr 25899._______ _
Pokój duży, próżny, z używa
niem kuchni za wysokim czyn
szem poszukuję. Oferty: PAR, 
Ratajczaka 7, pod 11,562.

p8996

Daieriawy

Ogród z mieszkaniem (Sołacz) 
wydzierżawię ogrodnikowi — 
Garbary 4 m. 41. p9056

Z<?uby

Zgubiono legitymację partyjną 
PPR nr 290 040. legitymację 
ZWM, kartę RKU i odcinek sta
łego zameldowania na nazwi
sko Henryk Kołecki. Leszno, 
Przemysłowa 13, lla-159
Zgubiono kartę rejestracyjną 
RKU, wydaną w Garwolinie na 
nazwisko Józef Walasek, Zie- 
lona Góra.__________ 11 b-275
Zagubiono legitymację służbo
wą i- kartę rowerową na na
zwisko Michał Szypiiko. Zie. 
lona Góra.__________
Zgubiono 2 dowody tożsamości 
koni (klacz i wa ach kary). 
Franciszek Motyka, Mariano- 
w0’ P°cz:ta Wronki. llb-27G 
Zagubiłam legitymację Zwią
zkową nr 87 431. Agnieszka 
Dymska Gniezno, Mikołaja 3. 
___________________ ilb-279 
Zgubiono zameldowanie mili
cyjne na nazwisko Edward Pu- 
ciński, Poznań._______
Zgubiono legitymację U. P. na 
nazwisko Ireneusz Cieśiioski, 
Poznań, Bonin 8.______
Zagubiono orzeczenie pozosta
wionego majątku za Bugiem 
na nazwisko Wacław Milewicz, 
Grom, Kołek.______llb'.?£6_
Zgubiono brązową baskinkę z 
paskiem. Zwrot: ul. Zupań- 
skiego 13a m. 14._____ c3709
Zgubiono legit. Zw. Inwalidów 
Cywil. Marcin Karolczak, Da- 
szydskiego 81 tn. 4Z___ kj870
Zgubiono zameldowanie mili
cyjne oraz wszelkie papiery. 
Józefa Szydłowska, Poznań.

25916
Zgubiono zaświadczenie RKU 
Poznań-nowiat na nazwisko 
Konstanty Makowski. Kargo- 
wo. pow. Wolsztyn___ 25917
Zgubiono legitymację nr 409 
wystawioną przez Kuratorium 
Okręgu Poznańskiego na na
zwisko Alicja S ewaszewicz.

25882

Cylindry 
motocyklowe szlifuje, | 
tłoki i pierścienie [ 
dorabia
ST. LIS — Poznań, 
Wenecj’ańska 10. 
Tel. 37-93 lla-171



jPKGS w Środzie
Powiatowy Komitet Opieki Społecz-. 

Hej w Środzie zwołał w ubiegłym ty
godniu zebranie organizacyjne w lokalu 
Pow. Kom. Opieki Społ. Na wstępie 
odczytano sprawozdanie z akcji pomo
cy zimowej na rok 1947/48, według któ
rego zebrano gotówki około 14 milio
na zł i naturalii wartości 200 tys. zł, 
kuchnia ludowa Pow. Komitetu Opieki 
Społ. wydała około 40 tys obiadów. 
Następnie kierownik PKOS-u zapoznał 
zebranych z dalszymi zbiórkami, które 
mają nastąpić w najbliższych dniach. 
Na zebraniu tym zorganizowano sekcję 
propagandową, sekcję rolną, sekcję 
gromadzką oraz sekcję rewizy ną. Ó- 
becnie przygotowuje się dary na świę
ta Bożego Narodzenia.

Celem usprawnienia pracy Ośrodków 
Maszynowych na wsi, które służyć ma
ją przede wszystkim chłopom mało- i 
średnio-rolnym — Centrala Rolnicza 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Po
znaniu przystępuje do przeszkolenia 
kierowników tychże Ośrodków w no- 
wozorganfzowanym Ośrodku Szkolenio
wym w Tarcach koło Jarocina. Wpraw
dzie na omawiany kurs zgłosiło się 
130 kandydatów, jednakże z powodu 
ograniczenia miejsc, w pierwszym tur
nusie przeszkolonych zostanie tylko 70.

Doboru kandydatów dokonują Spół
dzielnie oraz instruktorzy rejonowi Ó.M. 
w porozumieniu z czynnikami społe
czno-politycznymi, przy czym zwraca 
się uwagę, by kandydaci poza walora
mi moralnymi, pochodzili przede wszy
stkim ze środowiska wiejskiego. Z u- 
wagi na duże koszty szkolenia, kursi- 
ści muszą zobowiązać się do pracy na 
powierzonej im placówce co najmniej 
przez okres dwóch lat.

Rozpoczęcie kursu przewidziane jest 
w dniu 16. 11 br. Sześciotygodniowy 
okres szkolenia teoretycznego, połą
czony z zajęciami praktycznymi w do
brze zorganizowanym ośrodku maszy
nowym w Bogusławiu koło Jarocina, 
przyczyni się niewątpliwie do podnie-

JERZYANMIZEJEWJW

tęTrzej koledzy Jurek, Felek 1 Alek, 
małą przechadzkę za miasto. Chlop- 
małą przechodzkę za miasto. Chłop
ców wzięła ochota, by wykąpać się 
w rzece.

Echa naszego artykułu w Ministerstwie Komunikacji
W jednym z numerów naszego pisma 

wskazywaliśmy na potrzebę usprawnie
nia komunikacji na odcinku Sreni — 
Poznań. Notatka znalazła swój od-

Kronika ostrowska
Oddział redakcji i administracji: Ostrów, 

ul. Wolności 20, m. 3, lei. 422 — przyjmuje 
komunikaty do dziahi redakcyjnego, ogło
szenia płatne, drobne, reklamowe, nekro
logi i inne codziennie od 8—10 i 15—17.

Imprezy sportowe. W ubiegłą niedzielę 
odbyło się w Kaliszu towarzyskie spotka
nie między „Prosną" Kalisz a ,,Ostrovią".

Po zaciętej walce zwyciężyła „Ostrovia” w 
stosunku 4:0 (2:0). Baum zdobył 3 bramki 
a Trzebiatowski 1. Sędziował p. Kwaśniew
ski z Kalisza. Widzów było około 3000.

W sobotę o godz. 19 rozegrany, zostanie 
w hali wojskowej mecz bokserski o mi
strzostwo kl. A pomiędzy K. S. „Bielarnią" 
Kalisz i ,,Ostrovią".

W niedzielę na stadionie kolejowym o 
godz. 13.30 nastąpi towarzyskie spotkanie 
w piłkę nożną między ZZK „Gedanią" — 
Gdańsk a „Ostrovią". W tym samym dniu 
o godz. 12.15 rozegrany zostanie przedmecz 
w piłkę nożną między juniorami „Gedanii" 
i „Ostrovii“ również na stadionie.

Ewidencję dzieci głuchoniemych i ociem
niałych przeprowadzają na terenie tutejsze
go powiatu kierownictwa szkół. Dzieci te 
będą odesłane na kształcenie do specjalnych 
zakładów zamkniętych.

Na Ziemie Odzyskane. Referat Rolny 
przy Starostwie Powiatowym oraz P. U. R. 
przyjmują zgłoszenia na wyjazd na Ziemie 
Odzyskane. Rolnicy wyjeżdżający na nowe 
tereny mają możność otrzymania długo
terminowych pożyczek w Banku Rolnym na 
zakup inwentarza żywego i martwego oraz 
otrzymają pomoc finansową i materialną 
przy odbudowie domów mieszkalnych i bu
dynków gospodarczych. Rzemieślnikom za
pewnia się działki z zabudowaniami w mia
stach i na1 wsi. (md)

Nowi mistrzowie krawieccy w Usznie
W dniach 17 i 18 odbywały się w sa

lach szkoły zawodowej w Lesznie egza
miny mistrzowskie czeladników kra
wieckich z powiatów: leszczyńskiego, 
gostyńskiego, kościańskiego i wolsztyń- 
ekiego.

Komisja egzaminacyjna składająca 
się z pp.: Tomasza Stanka — przew., 
Wojciecha Praszka — I ławnika i Leona 
Borowiaka uznaia należyte przygotowa
nie do obowiązków związanych z ty
tułem mistrzowsk m następujących kan
dydatów: Z Kościana pp.‘ Antoniego 
Hertmanowskiego, Tadeusza Szafran^a, 
Józefa Danielaka, . Wacława Zurczaka, 
Franciszka Lewandowskiego Franciszka 
Matyja, Feliksa Wójciaka i Jana Lang
nera. Ze Śmigla pp.: Leona Andrzejew
skiego i Wojciecha Sćmologa. Z Czem
pinia pp.: Leona Taciaka i Jana Wypy
cha oraz pp.: Stanisława Leszczyńskiego 
— Leszno. Władysława Kaczmarka — 
Krzywin, Władysława Czekaj — Trzci- 

‘ nica, Antoniego Strzychera — Błońsko.
Barnarda Zielińskiego — Lubin, Maksy
miliana Hetmańskiego — cz.acz, Ka
zimierza Hetmańskiego — Kravn.ce, 
Franciszka Kowalskiego — Wilkowo 
polskie, Czesława Żaka — Nacław, Cze

!Z»
wybudowali gospodarze gromady Turze—Kochio wy 

w pow. Jsępfjas&iw
W Gminie Kępno-Północ ludność 

gromady Turze-Kothłowy na jednym 
z posiedzeń w październiku 1947 r. po
stanowiła wybudować dom Ludowy, 
który by umożliwił młodzieży i doro
słym korzystanie z dobrodziejstw kul
turalno-oświatowych. Ofiarodawcę pla
cu budowlanego, Władysława Kuleszę, 
wybrano przewodniczącym Komitetu. 
Piękny Dom Ludowy o rozmiarach 
20 ni X 11 m wybudowany został kosz
tem 2 milionów zł, pochodzących z dro
bnych ofiar miejscowych rolników i ro-

sienią wiedzy zawodowej kursistów, a 
pośrednio i do sprawności Spółdziel
czych Ośrodków Maszynowych, (bg)

stek wiąwda za oditępstwo 
od narodowości

Przed Sądem Okręgowym w Ostro
wie na sesji w Kępnie odbyła się roz
prawa przeciwko Jadwidze Kolasiń- 
skiej z Kęppa, ul. Armii Czerwonej 27. 
Akt oskarżenia zarzucał jej, że będąc 
obywatelką polską, zgłosiła swoja 
przynależność do narodowości nie
mieckiej oraz, że będąc V. D. działała 
na szkodę polskiej ludności cywilnej, 
że wskazywała żandarmom niemieckim 
Polaków i spowodowała wywiezienie 
do obozu koncentracyjnego córkę i zię
cia Balbiny Błacek oraz Bronisława 
Rybaka.

W wyniku przeprowadzonej rozpra
wy Sąd z braku dowodów uniewinnił 
Kolasińską od zarzutu działalności na 
szkodę Polaków, a skazał ją za od
stępstwo od narodowości polskiej na 
jeden rok więzienia, zarządzając jedno
cześnie natychmiastowe aresztowanie 
i osadzenie jej w więzieniu w Ostro
wie. (md) 

dźwięk w Ministerstwie Komunikacji, 
które ze swej strony wyjaśnia powody 
obecnego stanu rzeczy:

Okazuje się więc, że pociągi kursu
jące między Śremem a Czempiniem dla
tego mają największą szyDkość zale
dwie 30 km/godz., ponieważ tor kolejo
wy biegnie częściowo -wzdłuż d -ść ru
chliwej szosy bez żadnych specjalnych 
zabezpieczeń, ponadto nawierzchnia na 
tym odcinku jest bardzo słaba i szyny 
lekkiego typu. W takich warunkach 
nie można podnieść szybkości, więc i 
pociągi bezpośredniej komunikacji mię
dzy Śremem a Poznaniem niewiele zy
skałyby na czasie.

Wprowadzenie pociągu, który by miał 
połączenie z Poznaniem w Czempiniu 
z pociągiem, który wychodzi z Pozna
nia o 22.35, a przybywa do Czempinia 
o godz. 23.10 — nie byłoby ce.owe, po
nieważ pociąg ten miałby małą frek
wencję; dla wygody kilku podróżnych, 
jadących z Poznania, musieFbylipudróż- 
ni jadący w kierunku Leszna czekać 
na pociąg do Śremu w Czemp.n u trzy 
godziny.

Pociąg wieczorny z Jarocina dc Śre
mu chwyta w Jarocinie połączenie z 
kilku kierunków — z Poznrma, Gnie
zna, Ostrowa, poza tym przybycie tego 
pociągu w wieczornych godzinach do 
Śremu jest nieodzowne, ponieważ skład 
tego pociągu wraca rano jako pociąg 
szkolny do Jarocina, oraz dowozi ro
botników i urzędników do ich miejsc 
pracy w Jarocinie.

Ograniczenia taboru kolejowego, 
zwłaszcza w okresie trwania zimowego 
rozkładu jazdy — nie pozwalają na do
godniejsze rozwiązanie komunikacji na 
linii Jarocin — Czempiń.

sława Ratajczaka — Czacz i Jana Fen 
glera — Czarków. (h) 

KOMUNIKATY
Związek Zawód wy Transportowców, Od-, 

dział Automobilistów w Lesznie, organizuje 
w dniu 20 bm. zabawę jesienną w sali Do
mu TPZ; początek o godz. 20. Dochód prze
znacza się .na świetlicę — —

WYKONALI
IASK! ? BOSKI

Z. Z. T.

— Wyłaz bracie, bo cię zgaszę, 
Odtąd wóz i skóry nasze.

— Jeszcze trochę, to już kres. 
Krzywa Górka. Auto jest!

Pień zatrzyma wóz na szosie...
Bah! coś z tyłu urwało się.

botnfków. Wydział Powiatowy dopo
mógł kwotą 50000 zł, Gmina 25 000 zł, 
Gminna Spółdz. S. Chi. 20 000 zł i Spół
dzielnia Żywca 15 000 zł. Duży wkład 
pracy dali członkowie miejscowej Och. 
Straży Poż.

W dniu 14 listopada br. odbyło się 
uroczyste poświęcenie i otwarcie no
wego przybytku kultury na wsi. W wy
głoszonym przemówieniu starosta po
wiatowy p. Kosztowny podkreślił pięk
ny wynik pracy miejscowej ludności, 
zachęcając do dalszego współzawodni
ctwa na wsi. (Uzin)

Młodzież kościańska 
z okazji 

kongresu zjednoczeniowego
Na zebraniu Związku Młodzieży Pol

skiej przy Państw. Poznańskich Zakła
dach Graficznych, Oddział w Kościa
nie uchwalono w dniu 13. 11. 1943 r. 
rezolucję następującej treści:

„Członkowie Związku Młodzieży Polskiej 
jako czołówka rewolucyjnego ruchu mło
dzieżowego. w Polsce, postanawiają na 
dzień Kongresu Zjednoczeniowego Partyj 
Robotniczych wykonać następujące zadania:

1. uporządkować teren fabryczny,
2. przepracować 4 (cztery) godziny dodat

kowo, a zarobek przeznaczyć na budowę 
Centralnego Domu Młodzieży.

Równocześnie wzywamy inne kola ZMP, 
aby podjęły podobną akcję i przyczyniły 
się do podniesienia produkcji w naszym 
kraju oraz terminowego wykonania trzylet
niego plami odbudowy."

Zarząd Koła ZMP

Gdy tamten na koniec popłynął, 
Szretter się rozebrał i, dłonie podło
żywszy pod głowę, wyciągnął się na 
trawie. Słońce padało z tyłu, mógł 
więc mieć oczy otwarte. Niebo rozcią
gało się ponad nim bardzo wysoko, 
•nieskazitelnie niebieskie, nieruchome 
i bez jednej chmurki. O niczyim nie 
myślał. Ogarnęło go nagle znużenie i 
senność. W górze śmigały z przenikli
wym ćwirem jaskółki Świerszcz 
gdzieś nie opodail kląskał. W wikli
nach pogwizdywały kosy. Nagle wszy
stko ścichło i cisza się stała równie 
bezmierna i nieruchoma, jak rozległe 
i nieruchome było rozpostarte nad nią 
niebo. Zamknął oczy i z napięciem, 
które go całego przeniknęło, czekał, 
aż dźwięk jakiś roztrąci ten przytła
czający spokój. Trwało to bardzo dłu
go tak mu się przynajmniej wydawa
ło. Już chciał usiąść, gdy dobiegł go 
bliski szelest trawy Otworzył oczy. 
Obok stał Alek. Krople wody błysz
czały na jego ciemnej skórze. Mokre 
włosy zsunęły mu się na czoło. Od
garnął je, lecz zaraz opadły mu z po
wrotem. Dał im więc spokój i leniwie 
przeciągnął się w ramionach

— Nie idziesz do wody?
— Na razie niie Gdzie Felek?
— Został na tamtym brzegu, bo tam 

silniejsze jest słońce. Lepiej się opa
lać.

— To po co wróciłeś?
— Ja? Bo chciałem z tobą porozma

wiać.
Dłuższą chwilę Szretter milczał. O- 

bojętnie, trochę sennie patrzył na cią
gle to samo niebieskie, bezchmurne 
niebo. Kosy w wiklinach gwizdały 
bardzo głośno

— Słucham cię? — powiedział wre
szcie.

Alek usiadł obok i oparłszy brodę o 
podkurczone kolana objął je oburącz.

— Kiedy 6ię masz spotkać z tym fa
cetem?

— Z jakim facetem?
— Wiesz, tym od broni.
— Ach to! Nie twoja sprawa. Sam 

to załatwię.
— Myślisz? 

0 — Nawet jestem pewien.

W tych dniach w Poznaniu odbyło 
się pierwsze zebranie Wojewódzkiego 
Komitetu Wykonawczego Sztafet ZMP 
na Kongres Zjednoczeniowy w Warsza
wie (8 grudnia br.). Wybrano Zarząd 
Komitetu w nast. składzie: przewodni
czący — p. Miodowicz (ZMP), sekre
tarz — p. Piłat (ZMP), członkowie pp.: 
mjr Janicki — dyr. WUKF-u, ppłk.

Kto, z kim gdzie?
Sobota, 20 listopada;

godz. 18 — ZZK—HCP. Mecz pięściar
ski o mistrzostwo klasy A POZB 
Przedmecz Zryw—Zjednoczeni o mi
strzostwo B-klasy POZB.
Stołówka Zakładów Cegielskiego 
przy ul. Daszyńskiego.

godz. 19 — YMCA-Warta. Mscz o mi
strzostwo Ligi Koszykowej. Ha.’a 
Ośrodka WF przy Drodze Dębiń
skiej.

Niedziela, 21 listopada:
godz. 11 — ŁKS—Warta. Mecz piłkar

ski o mistrzostwo Klasy Państw. 
Boisko przv ul. Rolnej.

godz. 14 — WKS Kadra—Dąb I. Towa
rzyski mecz niłkarski. Arena przy 
al. Reymonta.

godz. 17 — RKS Orkan (Krotoszyn)— 
AZS. Tovzarzyski mecz pływacki. 
Kryta pływalnia przy ul. Wroniec- 
kiej.

godz, 19 — SK Pardubice—Warta. Mię
dzynarodowy mecz pięściarski. Hala 
Pocztowego Urzędu Przewozowego 
przy ul. Palacza.

— YMCA—ZZK. Mecz o mistrzostwo 
Ligi Koszykowej. Hala Ośrodka WF 
przy drodze Dębińskiej.

— To się mylisz, bo będziemy 
historię razem załatwiać.

— Z tobą?
— Ze mną.
— Proszę cię. W fantazji możesz 

co ci się podo- 
już, dobrze? 
to tylko doga- 

sobie robić wszystko, 
ba. I skończmy z tym

— Chętnie. Jeśli d 
dza Ale...

— Jeszcze ale?
— Na mnie od tej chwili możesz 

więcej nie liczyć. Lojalnie ci to mó
wię. Żeby nie było żadnych nieporo
zumień.

— Dziękuję za szczerość.
— Nie ma za co! Sobie raczej po

gratuluj zdolności. W dwanaście go
dzin z czterech ludzi stracić trzech, to 
wcale nieźle

Szretter poderwał eię gwałtownie, 
blady ze zmienioną twarzą. Alek spoj
rzał na niego z drwiącym uśmiesz
kiem.

— Tylko proszę cię, Jurek, bez ża
dnych historii. Zostaw swoje sztuki 
dla innych. Bardzo są dobre, ale na 
mnie nie robią wrażenia.

Przez moment zdawało się, że Jerzy
z

c

wybuchnie Opanował się jednak i 
powrotem wyciągnął na trawie.,

— Czego ty właściwie chcesz?
— Niczego nie chcę.
— Tylko?
— Żądam.
— O, coraz lepiej!
— Właśnie.
— Tak ci chodzi o słowa?
— W tym wypadku tak.
— Niech ci będzie Więc czego, jak 

powiadasz, żądasz?
— Posłuchaj, od wczoraj sytuacja 

naGza się zmieniła. Było nas pięciu, 
zostało trzech. To za mało. Lipa. Trze
ba to jak najprędzej zmienić. Mamy 
teraz trochę pieniędzy, broń...

— Jeszcze jej nie mamy.
— Ale będziemy mieć. Musi nas być 

więcej.
— Powiedzmy. Więc?
—' Ty zorganizujesz jedną piątkę, ja 

drugą. Na równych prawach
■ — Powiedzmy. I dalej?

— Dalej? Wszystkie nasze działania 
będziemy uzgadniać. My dwaj stano
wić będziemy ośrodek dyspozycyjny. 
Pozostali — wykonawcy. Jeśli chodzi 
o naszą akcję, musimy przede wszyst
kim zdobyć dużo pieniędzy. Obojętnie 
w jaki sposób. W każdy. Pieniądze 
muszą być. Zorganizujemy normalne 

Krzywania — komendant Woj, Organi
zacji „Służba Polsce", mjr Tioc — z ra
mienia DOW, mjr Pejda (MO), p. Po
lański — z ramienia KW PPR, p. Weh- 
nert — z ramienia KW PPS i p. Szy
mański — z ramienia „Samopomocy 
Chłopskiej".

Na zebraniu omawiano szczegóły 
techniczne organizacji etapu sztafety, 
którą Komitet naszego województwa 
poprowadzi od Gorzowa do Warszawy, 
Czytelników naszych informować bę
dziemy regularnie o dalszych postępach 
prac Komitetu.

W mistrzostwach ZSRR w hokeju na 
lodzie w nadchodzącym sezonie zimo
wym udział wezmą drużyny: CDKA, 
Spartak, Dynamo (Leningrad). Dynamo 
(Ryga) i Dynamo (Tallin), moskiewskie 
Skrzydła Sowietów, oraz zespoły Dzier- 
żyńca z Leningradu i Czelabińska.

Międzynarodowy mecz piłkarski FK 
■Malinoe—Wacker rozegrany w Wiedniu 
zakończył się remisem 2:2.

Do Polski przyjadą na 3 spotkania 
pływacy Bratysławy, którzy wystąpią 
w Łodzi, Warszawie i Poznaniu.

Wybitny płvwak Polski, czterokrotny 
zdobywca tytułu mistrzowskiego w stylu 
dowolnym Ramola wycofał się z czyn
nego życia* zawodniczego.

W Nowym Jorku pięściarz wagi cięż
kiej Weidin pokonał na punkty w 10- 
rundowej walce Kanadyjczyka Magarda.

dwa tajne o-ddziały wojskowe. Z takich 
historii powstają wielkie rzeczy. Zo
baczysz!

Szretter przewrócił się na bok i 
oparł głowę na ręku

— Nic nowego nie wymyśliłeś.
— Wiem.
— Powtarzasz moje własne plany.
— Owszem. Ale ty chciałeś kiero

wać wszystkim sam. A mnie to nie od
powiada.

— Od kiedy?
— Od zaraz.
— I chcesz zapewne, żebym ci za

raz dał odpowiedź?
Alek podniósł się i po swojemu le

niwie się przeciągnął w ramionach.
— Nie, nie zaraz. Poczekam. Kwa

drans, powiedzmy. Popłynę tymczasem 
do Felka i za kwadrans wrócę. Na
myśl się przez ten czas. ,

Szretter odprowadził go spojrze
niem. Szedł lekko, po chłopięcemu 
stawiając stopy. Jego zbyt wyciągnię
te nogi wydawały się z tyłu dłuższe 
jeszcze i chudsze.

Przy brzegu obejrzał się na Jerzego 
i przekornie uśmiechnął.

— Tylko nie złość się, stary! — za
wołał — Złość piękności szkodzi!

Szretter wyciągnął się na wznak. 
Znów miał ponad sobą pogodne, bez
głośne niebo. Ale słońce wyżej się 
nieco wzniosło i oślepiający blask po
czął go razić w oczy. Zamknął więc 
powieki. Nagrzane powietrze wibro
wało delikatnym bzykaniem much. W 
wiklinie kos krótko zagwizdał, Scichł. 
Z daleka odpowiedział mu drugi.

Wiosną i latem w świąteczne popo* 
łudnia, od czwartej, piątej począwszy, 
tradycyjnie ściągały do kawiarni Ba» 
łabanowicza tłumy ludzi. Od lat sły* 
nął Bałabanowicz z doskonałej kawy 
mrożonej i świetnych lodów. W czasie 
okupacji kawiarnia dostępna była, po
dobnie jak „Monopol", tyilko dla 
Niemców i teraz dopiero, gdy od paru 
dni otwarto letnią werandę — odzy
skała swój przedwojenny, tak charak
terystyczny dla początku Alei Trze
ciego Maja wygląd. Położona przy ru
chliwym zbiegu Alei i placu Czerwo
nej Armii, miała taras ogrodzony na 
czerwono pomalowanymi sztachetka
mi, od strony Alei i od strony placu. 
Część wychodząca na Aleję otyła roz
leglej sza i zawsze większym się cie
szyła powodzeniem. Kwitnące kaszta
ny ocieniały ją teraz przed słońcem. 
Szósta już dochodziła, • upał zelżał. 
Wszystkie stolilki na werandzie były 
pozaimowane. Wiele ludzi odchodziło 
nie mogąc znaleźć wolnych miejsc. 
W głąb Alei płynął nieprzerwany i 
gwarny tłum spacerujących.

TCjąg da/szv nastąpi}
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