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Klęska Bluma w senacie
Z 25 artykułów projektu ustawy walutowej senat uchwalił 13, skreślając następne,
socjalne artykuły
Paryż. (PAT) Po 26-godzinnej
debacie w izbie deputowanych kolej
no uwaga społeczeństwa przeniosła się
na obrady senatu. Już uchwały naj
silniejszego ugrupowania senatu, t. zw.
lewicy demokratycznej, a potem komi
sji finansowej, odrzucające całą część
socjalną ustawy finansowej, wykaza
ły głęboko sięgające opozycyjne sta
nowisko senatu wobec polityki rządu,
który coraz bardziej zajmował pozycję
obronną.
W czasie obrad plenarnych, które
rozpoczęły się o godz. 9 rano, rząd musiał wysłuchać poważnych oskarżeń
zarówno na temat polityki finansowej,
jak i socjalnej. Oskarżenia te pada
ły ze strony przedstawicieli opozycji,
a także przedstawicieli wchodzącej w
skład „frontu ludowego“ partji rady
kalnej.
Na wstępie obrad sprawozdawca
generalny komisji finansowej senator
Gardey, będący wyrazicielem opinji
przeważającej większości senatorów,
oświadczył, iż rząd polityką finansów,
gospodarczą, a przedewszystkiem spo
łeczną doprowadził do konieczności
dewaluacji franka. Sen. Gardey wy
raził ubolewanie, iż rządowy projekt
ustawy finansowej nie zapowiada ani
jednem słowem, iż rząd zamierza pro
wadzić w przyszłości politykę oszczęd
ności, która jest specjalnie niezbędna
przy dewaluacji. Komisja z 25 artyku
łów projektu rządowego zaaprobowa
ła tylko 13 pierwszych artykułów; ko
misja wychodzi z założenia, iż na za
rządzenia, przewidujące przystosowa
nie płac do zwyżki cen, jest za wcze
śnie, tembardziej, iż rząd stoi przecież

Linja „Lotu“
Warszawa — Ateny

Warszawa. (PAT) Dnia 3 bm.
odleci po raz pierwszy z Warszawy i
Lwowa do Aten samolot PLL „Lot“,
zabierając pocztę lotniczą, przeznaczo
ną do Grecji oraz innych pobliskich
krajów. Wszystkie przesyłki lotnicze,
które zabierze w dn. 3 bm. wspomnia
ny samolot do Aten, będą w Warsza
wie i Lwowie ostemplowane w urzę
dach pocztowych Warszawa 19 — port
lotniczy i Lwów 2, specjalnemi datow
nikami z nadrukiem „Pierwszy lot do
Aten — 3. 10. 1930“.

na stanowisku, że dewaluacja nie po
winna przynieść nieuchronnie zwyżki
cen.
Po tych wywodach referenta, które
wyrażały opozycyjny nastrój ogrom
nej większości senatu, poszczególni
mówcy precyzowali tylko swe stano
wisko wobec poszczególnych zagad
nień.

Rabat. (PAT) Radiostacja w Ma
drycie kilkakrotnie już ogłosiła apel
do Santanderu, domagając słę poda
nia szczegółów o sytuacji miasta, któ
ra wydaje się być zastraszająca.
W Andaluzji powstańcy zajęli kil
ka miejscowości w prowincji Malaga
oraz w rejonie Huelva
Jean de Lu z. (PAT) Wczoraj w
nocy przybył z Bilbao kontrtorpedo-

Zwarcie chińsko-japońskie
Londyn. (PAT) W depeszy z
Szanghaju Reuter donosi, iż Chiny
skierowały do Japonji 4 żądania: 1)
domagają się gwarancji, iż wojska ja
pońskie nie będą nadal naruszały terytorjum chińskiego, 2) wojska ja
pońskie powinny być wycofane z oko
lic Pekinu, Chiny domagają się usu
nięcia kontrabandy, uprawianej przez
obywateli japońskich do Chin, 4) Chi
ny będą korzystały z całkowitej swo
body działania w stosunku do rządu
autonomicznego Jing-ju-kinga.
Londyn. (PAT) Agencja Reute
ra donosi z Tokio, że żądania japoń
skie w sprawie uregulowania zatargu
z Chinami obejmują m. in.: 1) prawo
■umieszczenia wojsk japońskich w kil

ku miejscowościach wzdłuż doliny
rzeki Jang-tse dla ochrony obywateli
japońskich, 2) prawo wydawania chiń
skich książek szkolnych, aby unie
możliwić antyjapoński kierunek nau
czania w szkołach, 3) autonomja pię
ciu prowincyj północnych, 4) współ
praca gospodarcza.
Rząd Wielkiej Brytanji obserwuje
bacznie przebieg rokowań chińsko-japońskich za pośrednictwem swych am
basadorów w Tokio i Nankinie. Jak do
wiaduje się korespondent Reutera ze
źródeł japońskich, nie chodzi bynaj
mniej o jakieś ultimatum japońskie
wobec Chin i termin uwzględnienia
dezyderatów japońskich nie jest też
określony.

(w)

Paryż. (PAT) Nowomianowany
ambasador Stanów Zjedn. we Francji,
William Bullitt, przybył dziś do Pa
Senat uchwalił
ryża.

Paryż. (PAT)
141 głosami przeciwko 125 całość pro
jektu ustawy walutowej w brzmieniu,
ustalonem przez komisję finansową
senatu.

Po zdobyciu Toledo celem wojak narodowych jest Madryt

Z różnych frontów

Z kroniki politycznej
Warszawa. (Tel. wł.) WiceminSzembek przyjął ambasadora francu
skiego Noela oraz urzędującego atta
ché morskiego w Berlinie angielskiej
ambasady w Warszawie Troubndge.

Na zarzuty senaotrów odpowiadał
min. finansów, broniąc przedłożenia w
redakcji izby deputowanych.

Z hiszpańskiej wojny domowej
Toledo. (PAT.) Według kore
spondenta Havasa, sytuacja wojskowa
pod Toledo jest następująca: Wojska
powstańcze w pierwszej linji złożone
są głównie z t. zw. „regulares“ i legji
cudzoziemskiej. Grupują się one obecnie w odległości 20 km od Toledo
na drodze do Madrytu. Jedna ko
lumna posuwa się na Santa Cruz del
Litamar w zatopionej . dolinie rzeki
Alberche. Cofnięta na front Toledo
grupa powstańcza starannie organi
zuje się. Wojska rządowe również
przegrupowują się, w celu stoczenia
bitwy o Madryt. Działalność ich prze
jawia się w codziennych wyprawach
lotniczych.
Rabat. (PAT) Rad jo donosi z La
Coruna. jakoby awangardy wojsk po
wstańczych zajęły miejscowość Alescas, odległą o 40 km od Madrytu. Od
działy gen. Vareli dotarły do Villaluenga, inne zaś oddziały posuwają
się w kierunku do Santa Cruz del Re
tamar. Położone na północ od Madry
tu m. Siguenza dotychczas nie jest je
szcze zajęte. O miejscowość tę toczy
się zażarta walka. Komunikacja z Ma
drytem jest przerwana.
Wojska gen. Mola zajęły na wybrze
żu w prowincji Guipúzcoa miasto Ondarroa.

skich trudny do przeprowadzenia, po
nieważ wielu Żydów wypiera się w
Hiszpanji swej religji i ukrywa swe
pochodzenie żydowskie, (mz)

wiec niemiecki „Jaguar“, przywożąc
na swym pokładzie obywateli hiszpań
skich i obcych. Od soboty Bilbao nie
było bombardowane przez samoloty
powstańcze. Zawiadomiono jednakże
ludność, iż prawdopodobnie dzisiaj bę
dzie dokonany ponowny atak lotniczy.
Barcelona. (PAT.) Korespon
dent Havasa donosi, że po ataku
wojsk rządowych na Quinto i Monte
Aragon, wojska te ścigały powstań
ców aż do Fornillos. W ręce wojsk
rządowych wpadlo 413 jeńców, 6 ar
mat, 15 karabinów maszynowych oraz
znaczne zapasy amunicji. Zdobyte
pozycje panują całkowicie nad mia
stem Huesca, oddalonem o 4 km.
Z walk na morzu

Gibraltar. (PAT) Jak się zdaje, w następstwie wczorajszej bitwy
morskiej w pobliżu Tarifa, powstań
cy są obecnie panami sytuacji w cie
śninie eibraltarskiej, gdzie patrolują
krążowniki „Baleares“ i „Almirante
Cervera“. Pierwszy z tych krążowni
ków patroluje między Tangerem a Tarifą a drugi między Ceutą i Gibralta
rem. Wczoraj rano kanonierka po
wstańcza „Dato“, która była uszkodzo
na po walce, stoczonej w sierpniu z
krążownikiem „Jaime Primero“, opuściał Algeciras, udając się do Kadyksu.
gdzie ustawione będą na niej nowe
armaty. Kanonierka ta pozostawać bę
dzie stale w porcie dja ochrony arse
nału.
Gibraltar. (PAT) Tajemnica
parowca „Genowera“, który przed mie
siącem opuścił Santander, udając się
do Walencji z 400 uchodźcami na po
kładzie i o którym od tego czasu nie
było żadnych wieści, wyjaśniła- się
wczoraj, kiedy stwierdzono, że statek
ten służy do transportu wojsk z Marokko do Hiszpanji Przed tygodniem
już krążyły pogłoski, że statek „Geno
wera“ został zagarnięty przez po
wstańców. Dziś wiadomości te się po
twierdziły, gdyż wczesnym rankiem
„Genowera“ przybyła z Ceuty do Al
geciras, wioząc 800 żołnierzy maro
kańskich. Jaki był los 400 uchodźców,
dotychczas niewiadomo.
Co będzie z Żydami ?

• Warszawa. (Tel. wł.) Prasa ży
dowska donosi za żydowską agencją
telegraficzną, że rząd powstańczy w
Hiszpanji zamierza osadzić wszystkich
Żydów hiszpańskich w obozach kon
centracyjnych. Wiadomość ta pocho
dzi ze źródeł berlińskich.
Dziennik niemiecki „Essener Zeitung“ opatruje wzmiankę tę komen
tarzem, wyrażając mniemanie, że taki
plan byłby dla powstańców hiszpań

Z pobytu min. takera
Gdynia. (PAT) Belgijski mini
ster gospodarki narodowej van Isacker
zwiedził przed południem portowe za
kłady przemysłowe, urządzenia prze
ładunkowe oraz motorówką baseny
portowe. W południe minister Roman
wydał na motorówce „Piłsudski“ śnia
danie na cześć gościa belgijskiego.
Statek „Piłsudski“ był pod galą banderową. Na pierwszym maszcie zacią
gnięta została flaga belgijska. Po śnia
daniu nastąpiło szczegółowe zwiedza
nie motorowca „Piłsudski“.
Minister van Isacker, zapytany
przez przedstawiciela P. A. T. o wra
żeniach z pobytu w Gdyni, oświadczył:
„Nigdzie dotychczas nie spotkałem tak
nowoczesnych urządzeń i tak doskona
łego porządku jak tutaj. Port Gdynia,
który obsługuje tak wielkie i ważne
zaplecze, będzie w najbliższych latach
otoczony wspaniałem miastem, rozbudowanem na otaczających go wzgó
rzach, i zasługuje na uwagę ze wzglę
du na rozmach, z jakim jest realizo
wany.“
Po przyjęciu na statku goście bel
gijscy udali się na zwiedzanie miasta,
którego panoramę oglądali z Kamien
nej Góry, poczem wyjechali do nowobudującego się portu rybackiego w
Wielkiej Wsi. Po powrocie do Gdyni
nastąpił o godz. 19,05 odjazd do Kato
wic. Gości żegnali na dworcu kole
jowym wicekomisarz rządu inż. Sza
niawski i dyrektor Urzędu Morskiego
inż. Łęgowski.

Polityka negusa

Londyn (PAT) Poselstwo abisyńskie ogłosiło urzędowe oświadczenie,
które stwierdza, że negus nigdy nie
będzie abdykował, ani nie zrzeknie się
swej suwerenności i nie wycofa dele
gacji abisyńskiej z Genewy. Jednakże
negus pragnie, aby nie budziło żadnej
wątpliwości, iż gotów on jest poczynić
znaczne ustępstwa, celem osiągnięcia
porozumienia z Włochami za pośred
nictwem Ligi Narodów i na podstawie
paktu Ligi.

W Palestynie

Jerozolima. (PAT) Akcja terorystyczna powstańców arabskich
trwa. Wczoraj w pobliżu m. Jenin do
szło do utarczki między oddziałem
wojska brytyjskiego a licznym oddzia
łem Arabów. Po stronie brytyjskiej
ranny został oficer i dwóch żołnierzy,
po stronie Arabów liczba zabitych i
rannych przekracza 20. W czasie re
wizji, przeprowadzonej przez wojsko
w m. Iksal, dwóch Arabów starało się
umknąć, przyczem jeden został zabity,
a drugi ranny. Pod Liddą nastąpiło
na skutek akcji sabotażowej zderze
nie pociągu towarowego z osobowym.
Maszynista, palacz i konduktor odnie
śli ciężkie obrażenia. 4 samochody cię
żarowe, należące do wydziału robót
publicznych, spadły pod Jerozolimą
do urządzonej przez Arabów zasadzki,
przyczem kierowca, Ormianin, został
zabity. Osiedle żydowskfe Nathaniga
było ostrzeliwane w ciągu nocy.

1 CHWILI
Prasa „sanacyjna“, która przez dwa
’dni po wyborach łódzkich zachowywała
milczenie na ten temat, obecnie powraca
do swych starych nałogów i próbuje za
wszelką cenę pomniejszyć znaczenie fak
tu, że obóz narodowy w Łodzi nadal jest
jedynem ugrupowaniem czysto polskiem,
posiadającem wpływy w masach, i że na
listy jego padła duża większość głosów
polskich w calem mieście.
Fakt ten „sanacja“, która w Łodzi po
niosła sromotną klęskę, nie dostając ani
jednego mandatu, usiłuje zaciemnić przy
pomocy różnych fałszów.
Ostatnio np. dowiedzieliśmy się stam
tąd, że ruch narodowy na terenie Łodzi
„był rozpoczęty i jest prowadzony przez
grupę młodych, ideowo związaną z b.
Obozem Narodowo-Radykalnym (O. N. R.)“.
Twierdzenie to jest poprostu wyssane
z palca. Ludzie, którzy stworzyli swym
wysiłkiem i swą pracą dzisiejszą organi
zację obozu narodowego w Łodzi i którzy
do tej pory całą tą pracą kierują: adw.
Kazimierz Kowalski, adw. Franciszek'
Szwajdler, kpt. Leon Grzegorzalc, Antoni
Belka i inni, — od początku swej dzia
łalności należeli do Stronnictwa Narodo
wego i w jego kuźni ideowo - organiza
cyjnej
się
wychowali.
Z byłym
O. N. R.-em nic ich nigdy nie łączyło, ani
nie łączy.
O. N. R. zresztą nie miał nigdy wpły
wów w Łodzi i wogóle nie istniał na te
renie tego miasta.

*
Ä teraz drugie kłamstwo — tym ra
zem socjalistycznego „Robotnika“. Chcąc
odwrócić uwagę od niewątpliwego faktu,
że conajmniej połowa głosów, jakie padły
na listę P. P. S., to głosy żydowskie, •—
organ socjalistyczny insynuuje, jakoby
zato na listy narodowe głosowali —
Niemcy.
Twierdzenie to brzmi poprostu humo
rystycznie dla każdego, znającego jako
tako stosunki. Wystarczą zresztą cyfry.
Udział w głosowaniu, jak wynika ze
statystyki, wzięło jakieś 18 tysięcy Niem
ców. Z tego lista „staroniemiecka“
(Deutscher Volksverband) dostała 13.008
głosów, młodoniemiecka 3.136 gł., — ra
zem więc obie listy niemieckie uzyskały
16.144 głosy.
Pozostałe 2.000 głosów, to głosy — so
cjalistów niemieckich, którzy popierali
właśnie listę P. P. S. i mieli na niej na
wet swych kandydatów (jeden z tych
kandydatów został wybrany).

A teraz trzeci „trick“, stosowany za
równo przez „sanatorów“, jak socjalistów.
Pisząc o wyniku wyborów do rady miej
skiej w Mławie, celowo przemilczają oni
fakt, że lista narodowa w tern mieście by
ła unieważniona właśnie w najbardziej
polskim okręgu, gdzie kilka mandatów
dla niej było pewnych.
Czy pp. „sanatorzy" i socjaliści sądzą,
że metodą takich fałszów i „przemilczeń“
da się zakryć prawdę przed oczyma spo
łeczeństwa.?

*
Jeszcze jedno, W wyborach łódzkich
dywersyjną rolę odegrał, jak wiadomo,
t. zw. „Chrześcijańsko - Narodowy Front
Robotniczy“, utworzony przez „sanację“,
Chrześcijańską Demokrację i Narodową
Partję Robotniczą, marnując około 12.000
głosów polskich i nie uzyskując zresztą
żadnego mandatu. Wskutek tego polski
stan posiadania w łódzkiej radzie miej
skiej został umniejszony na korzyść socjal - żydo - komuny.
Prasa Ch. D. usiłuje usprawiedliwić
postępowanie swej grupy, przypisując
Stronnictwu Narodowemu, jakoby „od
rzucało ono Systematycznie każdą myśl
o stworzeniu jednolitego frontu narodo
wego wszystkich polskich ugrupowań“.
¡W sprawie tej zabiera głos „Orędownik“
(wydanie łódzkie) i stwierdza katego
rycznie:
„że Chrześcijańska Demokracja w Łodzi
nie czyniła żadnej oferty Obozowi Naro
dowemu, aby pójść z nim wspólnie do
wyborów. Chrześcijańska Demokracja z
chwilą rozpisania wyborów jeszcze przed
przystąpieniem do jakiejkolwiek akcji
politycznej przez Obóz Narodowy oświad
czyła publicznie na łamach prasy ży
dowskiej przez swoich reprezentantów
łódzkich, że z Obozem Narodowym do
wyborów nie pójdzie i na uzasadnienie
swojego stanowiska przytoczyła odpo
wiednie argumenty. Oświadczono równo-

Ze zdrojowiska, założonego
przez ostatnia z Działyńskich
Droga do Rymanowa — Wiara ruska a polska to jedno
Święta pracy — Żydzi obsiedli rynek miasteczka
Zrocsta
rymanowskie

nrostu dzbankiem, osadzonym na dłu
gim kiju. Prawdopodobnie jednak i
to zostanie zmienione, jak już dosto
sowano do współczesnych wymagań
tvle innych rzeczy w" Rymanowie, zni
szczonym wojną. Łazienki naprzykład
są nowocześnie urządzone i chlubić się
mogą czystością.
'
Ciekawa jest historja odkrycia źró
deł rymanowskich. Opowiada ją w,
swoim pamiętniku Anna Potocka. Upraszała ona dla różnych biedaków
chorych, których leczyła, darmowe
kąpiele w sąsiednim Iwoniczu. Z cza
sem jednak ograniczono ilość bezpłat
nych kąpieli, a równocześnie ilość cho
rych Pani Anny wzrastała, gdyż na
pływali jeszcze ludzie z odleglejszych
wsi, słysząc o współczującem sercu
właścicielki Rymanowa. Wtedy, nie
mogąc patrzeć na los tylu biedaków
nie mających środków na leczenie,, za
częła z mężem swoim szukać zrodet
na terenach Rymanowa. Jakaż była
radość, gdy przeprowadzona przez che
mików w Wiedniu analiza próbek
owych wód wykazała dużą zawartość
soli, jodu, bezwodnika węglowego i
innych składników leczniczych, a
pierwsze zastosowanie wód w cięż
kich chorobach dało wyniki zdumie
wająco dobroczynne.
Źródła te, nazwane imionami ro
dziców Pani Anny: Tytusa i Celesty
ny (Działyńskich) oraz siostry Pana
Tytusa Klaudji — biją z ciągle, nie
przerwaną siłą u stóp białej figury
Matki Boskiej. I dziś, jak przed laty,
wyjeżdżają z Rymanowa wzmocnieni
na siłach lub wydobyci z ciężkich cho
rób kuracjusze, dziękując Bogu za
zdrowie i błogosławiąc pamięć, świe
tlanej Wielkopolanki, której Bóg po
zwolił odkryć dobroczynne wody.
H. R. K.

(Od własnego korespondenta „Kurjera Poznańskiego“)
się nad galonikami, obszywkami, baRymanów, we wrześniu.
wełnami kolorowemi do haftu, perkaSłoneczna jesień zachęciła nas do likami i innemi artykułami mody tu
wyruszenia jeszcze na odpoczynek. tejszej. Słychać i męskie głosy. To gaz
Wybieramy na ten cel Rymanów.
dowie zaopatrują się w głębi mroczPo odłączeniu się od szlaku wspól nych żydowskich sklepów w narzędzia
nego z krynickim, biegnie pociąg dalej żelazne i skóry. Płacą pieniędzmi, jaj
wzdłuż środkowych Karpat. Pośród kami, masłem, zbożem. Żyd wszystko
zalesionych gór o łagodnych kształ przyjmuje, potrafi i z handlu wymien
tach, rzek wijących się zakolami, po nego ciągnąć zyski, wysyłając nabiał
jawiają się już od Jasła coraz częściej i mąkę do Czechosłowacji, gdzie pła
szyby naftowe, które zagęszczają się cą za żywność wysokie ceny.
koło Krosna, miasta Łukasiewicza,
Po wyjeździe z miasteczka ukazują
twórcy przemysłu naftowego i towa
wzdłuż drogi białe wesołe domki,
rzyszą jeszcze do ostatniej stacji przed się
Rymanowem — Iwonicza. W Rymano tonące w liljowych floksach i żółtych
wie na stacji czekają wygodne powo świętojanach. Lokuje się tu sporo
zy, które za ustaloną przez związek letników, korzystając z tanich mie
fiakierski taksę wiozą do zdroju, od szkań. Za chwilę wjeżdżamy w lipo
wą aleję i jesteśmy już w samem zdro
dalonego o 9 km.
Woźnica średniego wzrostu, o śnia jowisku. Wille, przeważnie drewnia
dej twarzy, ładnych ostrych rysach i ne, rozrzucone dosyć daleko od siebie
w parku i w lesie, obiecują spokój.
ciemnych włosach, jest Łemkiem.
Po złożeniu rzeczy w pensjonacie
— Jesteście gazdo greko - katolic
idziemy do parku. Śliczny gotycki ko
kim? — pytam.
— A tak — odpowiada, — ale prze ściółek fundacji Jana Potockiego bieli
cie to tak samo, jakbym był rzym się wśród ciemnych świerków. Wkoło
niego kwitną jeszcze ostatnie róże. Mi
skim..
Po chwili dodaje z przekonaniem: jamy murowane łazienki i zbliżamy
— Wiara polska a ruska to jedno. się do źródeł. Wyglądają tak, jakby
Takie zdanie z ust tamtejszego lu były jeszcze w stanie z przed kilku
du zdarzało nam się słyszeć niejedno dziesięciu lat. Panienka nalewa wo
krotnie w Rymanowie, przez czas na dy kuracjuszom, czerpiąc je z trzech
szego pobytu. Łemkowie w tych stro ocementowanych basenów, całkiem ponach cieszą się, że mają te samą wia
rę, co Polacy i dumni są z tego, że Po
lak a Rusin to jedno. Może do tego
przyczynia się i fakt, że od kilku lat
administrator apostolski dla, Łemkowszczyzny ma swoją rezydencję w
Dolar amerykański staje się znowu kluczem orjentacji
Rymanowie - Zdroju, gdzie w braku
Warszawa.
(Tel. wł.) Sytuacja Nowy Jork pozostał na niezmienio
cerkwi odprawia mszę św. obrządku
greckiego w kościele rzymsko - kato na giełdzie pozostaje nadal bez zmian. nym poziomie. Dolar amerykański olickim. W tym samym kościele, przed Rozeznanie się w sytuacji utrudnia bejmuje znowu na giełdach między
tą samą Matką Boską składają swe brak orjentacji, na jakim poziomie u- narodowych kluczową pozycję orjentroski Polacy i Rusini, to chyba „wia stabilizują się najważniejsze trzy wa tacyjną, dla ustalenia kursu innych
luty świata, gdyż największe giełdy, z walut. Jest on bowiem z pośród
ra ruska a polska musi być jedno“.
wyjątkiem londyńskiej, są nadal je wszystkich walut pieniądzem najbar
Do dobrych stosunków między Po szcze nieczynne.
dziej ustabilizowanym. Na giełdzie
lakami a Rusinami przyczynia się tak
Pogłoski nurtujące w międzynaro warszawskiej notowania dolara pozoże praca właściciela Rymanowa-Zdro- dowych kołach giełdowych na temat stają niezmienione, podobnie jak i zło
ju, hr. Potockiego. Dba o potrzeby przyszłych rełacyj innych walut, spo tego polskiego.
ludności jak prawdziwy ojciec, ucząc wodowały zwyżkę kursu funta an
W innych działach giełdy pienięż
równocześnie ofiarności dla Polski. gielskiego. Kurs zwyżkowy zanoto
Słynne są już jego „święta pracy“. wany został również na giełdzie war nej, a mianowicie wśród papierów
Gazda wiozący nas dopowiada nam je szawskiej, gdzie notowania dewiz wartościowych i akcyj zaznaczyło się
szcze o nich nowe szczegóły.
podskoczyły o 13 punktów. W związku wczoraj pewne ożywienie przy trochę
— Jak trzeba drogi we wsi, czy z lekkim wzrostem kursu funta an mocniejszej tendencji dla papierów
szkoły, czy kościoła, to pan hrabia da- gielskiego zaznaczył się równocześnie wartościowych.
je materjał, prosi ludzi we wsi, żeby wzrost notowań dla walut skandy
Poszukiwano pożyczki dolarowej i
nawskich, opierających się na bloku 3-proc. pożyczki inwestycyjnej, a 7-prosię zeszli na jeden dzień i buduje.
Zwyżkowała również centowa pożyczka stabilizacyjna zy
Opowiada dalej, jak na takie świę szterlingowym.
na Brukselę.
skała o 2 dolary, prawdopodobnie jed
to pracy schodzi się czasem kilka ty dewiza
Polski natomiast nie kupo nak z uwagi na bliski termin realiza
sięcy ludzi i w jednym dniu robią to, wałBank
walut szwajcarskich, francuskich, cji kuponów. Zebranie giełdy miało
czego było potrzeba. Sam hrabia roz czeskich
i włoskich. Kurs kabla na przebieg normalny.
(w)
dziela robotę, pilnuje pracujących, za
grzewa słowem, ugaszcza poczęstun
Możliwy układ handlowy środkowo - europejski
kiem. Wieczorem, pod postawionym
Wiedeń. (PAT) W kołach gieł zależnia od dalszego rozwoju wypad
na pamiątkę święta pracy krzyżem,
odmawiają wszyscy wspólnie Anioł dowych Wiednia zapowiadają podję ków.
Pański, poczem wieś obejmuje w swo cie rozmów między przedstawicielami
Nowa lira, „handlowa"
je posiadanie to, co zostało wybudo krajów Europy środkowej w celu wy
wane dobrowolną ofiarą każdego z u- miany poglądów na temat nowowyRzym. (PAT) We włoskich ko
czestników. W takich warunkach Ru tw^orzonej sytuacji. W tym celu do lach prasowych twierdzą, że wprowa
Wiednia
przybyła
już
delegacja
cze
sin i Polak, chłop i inteligent, ksiądz,
dzony będzie nowy typ waluty wło
właściciel ziemski i parobek, zjedno chosłowacka. W kołach miarodajnych skiej, t. zw. liry handlowej, niższej co
w
Austrji
twierdzą
stanowczo,
że
zmia
czeni we wspólnym wysiłku, muszą się
do wartości od dotychczasowego pary
czuć braćmi sobie i synami jednej Oj ny walutowe w Europie zachodniej nie tetu lira o 25 procent. Wewnętrzny
przedstawiają żadnej groźby dla szy
czyzny,
kurs przymusowy pieniądza włoskiego
Przejeżdżamy właśnie przez mia linga. Prawdopodobnie zwiększenie pozostaje na niezmienionym poziomie.
steczko. W oddali widać dwór, gdzie konkurencji hoteli szwajcarskich i
mieszkała i pracowała ostatnia z Dzia francuskich może odciągnąć pewną
łyńskich, Anna Potocka. Teraz jest liczbę turystów od Austrji, dokąd
ostatnio kierowały się większe ilości
własnością jej wnuka.
Warszawa. (PAT) Rektorat po
Na rynku odbywa się jarmark. gości zagranicznych.
Jest prawdopodobne, że Austrja za litechniki warszawskiej komunikuje:
Gwar głosów ludzkich miesza się z po
„Dla kandydatów, którzy pragną
rykiwaniem krów, kwikiem świń i wrze układ z Włochami i krajami Eu zapisać
do politechniki warszaw
skoczną melodją katarynki. Przesu ropy środkowej co do wymiany towa skiej po się
odbytej
w r. 1935/36 służbie
rowej.
wają się kolorowo haftowane rękawy
wojskowej
został
ustalony dodatkowy
koszul, krótkie barwne gorseciki i
termin składania podań od 1 do 7 paź
Zaniepokojenie w Brazylji
ciemne, drobno plisowane spódniczki.
dziernika. Kandydaci ci wraz z doku
Wśród mężczyzn rzadko już ucieszą
Rio de Janeiro. (PAT) Dewa mentami winni przedstawić zaświad
oczy brązowa cucha i białe spodnie, luacja franka francuskiego wywołała czenie władz wojskowych o zwolnie
przeważnie noszą się po miejsku. Mi w Brazylji większe zaniepokojenie z niu ich z wojska we wrześniu 1936 r
mo wczesnej pory niektórzy sprzedali uwagi na to, że urzędowe notowania Egzaminy dla tych kandydatów od
już swój towar. Szczęśliwcy idą sami dewiz przez Bank Brazylijski oparte będą się w czasie od 14 do 19 paździer
kupować, niestety do żydowskich skle były na podstawie kursu franka fran nika, dla kandydatów, którzy z powo
pów, które wieńcem obsiadły rynek. cuskiego. Bank Brazylijski ogranicza du, wcielenia do wojska nie mogli
Kobiece główki, w białych subtelnie się obecnie jedynie do załatwiania nie wziąć udziału w egzaminach konkur
haftowanych chusteczkach pochylają zbędnych transakcyj i decyzję swą u- sowych, odbędą się dodatkowe egza
miny w tym samym terminie. Na
czas zdawania egzaminów kandyda
cześnie, że Ch. D. pójdzie do wyborów ra sztą smutne doświadczenia ze współpracy tom nowowcielonym p. min. spr. wojzem z „sanacją“ i Narodową Partją Ro z Ch. D. z okresu po poprzednich wybo skotfcych polecił udzielić urlopów.
botniczą.“
Odpowiednie zaświadczenia dla
rach w 1934 r., kiedy to radni miejscy
Oto są fakty, tyczące ostatnich wybo chadecy, wybrani z listy narodowej, szli przedstawienia władzom wojskowym
będą wydawane w sękretarjacie poli
rów. Obóz Narodowy w Łodzi miał zre potem razem z Żydami i „sanacją“.
techniki.“

Na giełdach po załamaniu się franka

Z politechniki warszawskiej
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Numer 455 — Kurier Poznański, czwartek, T
Ważne numery telefonów:
Pogotowia rat.: 66-66 i 55-56
Straż ogniowa: 19-57. 30-50
Policja: 42-21

Liga Narodów a Gdańsk

APOLLO

Wys. komisarz Lester przed odejściem, — Pogłoski
n. t. następcy
Warszawa. (Tel. wł.) Krążące koby na miejsce p. Lestera wysokim
M Posłańcy: 15-60 i 28-36
od
wtorku pogłoski w sprawie ustą komisarzem miał być mianowany Po
S Taksówki: Postój przy nlicy
pienia
wysokiego komisarza Ligi Na lak.
■ Grunwaldzkiej 77-72. przy RynKomitet L> N.
| ku Jeż. 77-08 prar ul. Marsz.
rodów w Gdańsku Lestera znalazły
B Focha (naroż. Niegolewskich)
dla
spraw Gdańska
swe
potwierdzenie,
albowiem
Lester
B 77-82. PI. świętokrzyski 49-80.
zostanie mianowany zastępcą sekre
_
. . H Pfzy nl. Zielonej (nar. StrzeWarszawa.
(Tel. wł.) Rada Li
Czwartek ■ leckiej) 50-35, Rynek Wiltarza generalnego L. N. Avenóla na gi Narodów na wtorkowem
_
■ deck: 66-35. W. Garbary (nar.
miejsce Ascarate, mianowanego przez niu dokonała rekonstrukcji posiedze
WBBBBSBH0BI Wielkiej) 57-87.
komitetu
Poczt, biuro zleceń: 49-27. Dokładny czas: 55-66. swój rząd ambasadorem hiszpańskim
trzech
dla
spraw
Gdańska.
Mianowi
w Londynie.
Czwartek
1
Piątek
Odwołanie Lestera z Gdańska nie cie kadencja Portugalji dobiega juz
KALENDARZ RZYMSKO-KATOLICKI
Retnigjusza b.
I śś. Aniołowie Stróż.
nastąpi wcześniej, jak po wyznacze końca i na miejsce delegata portugal
KALENDARZ SŁOWIAŃSKI
niu jego następcy w Gdańsku. Do te skiego wybrany został delegat szwedz
Znatyslawa
1 Slanimira
go czasu p. Lester będzie pełnił swe ki. Obok więc ministra Delbosa j EdeSłońca: wschód 5,53, zachód 17.30
na w skład komisji wchodzi minister
obowiązki, (w)
Długość dnia 11 godz. 47 minut
Paryż. (PAT) Sprawa odwołania Sandler. Komisja trzech zajmuje się
Księżyca: wschód 17,14, zachód 6,43
i Faza: 1 dzień po pełni
wys. komisarza Ligi Narodów w Gdań obecnie ostatnim raportem wys. ko
sku p. Lestera i jego nominacji na za misarza w Gdańsku o sytuacji obecnej
Pogrzeby
stępcę sekretarza generalnego Ligi Na w wolnem mieście. Komisja pozostaje
Dziś: Śp. Anny z Chocieszyńskich Hei- rodów, znalazła echo w prasie francu nadal w ścisłym kontakcie z mini
sigowej o godz. 16,30 z kapl. cment. skiej. Kilka pism podało pogłoskę, ja- strem Beckiem.
(w)
t
Farncgo ul. Bukowska-Grunwaldzka.
TEATRY:
Teatr Polski: Dziś — „Tessa“.
Teatr Nowy: Dziś — „Szklanka wody“.

Komunikat meteorologiczny

W dzielnicach południowo - wschod
nich było wczoraj w godzinach popołu
dniowych pochmurno i miejscami noto
wano opady. Pozatem w całym kraju
panowała pogoda o zachmurzeniu zmien
nem. Temperatura w porównaniu z
dniem wczorajszym nieco wzrosła i o go
dżinie 14 notowano: 3 st. w Zakopanem i
Zaleszczykach, 4 we Lwowie i Tarnopolu,
6 w Przemyślu i Łucku, 8 w Kielcach, 9
w Krakowie i Pińsku, 10 w Brześciu n.
Bugiem, 11 w Warszawie, Lodzi, Wilnie
Poznaniu i Gdyni, 12 w Grudziądzu, 13 w
Kaliszu, a 14 w Bydgoszczy.
Przewidywany przebieg pogody do
wieczora dn. 1 bm.: Pogoda o zachmurzę
niu zmiennem z większemi rozpogodze
niami w zachodniej połowie kraju, a z
przelotnemi opadami na wschodzie i po
łudniu. Temperatura bez większych
zmian. Umiarkowane i porywiste wiatry
z kierunków północnych.
Śnieg na winogronach
Zaleszczyki. (PAT.) Wskutek sil
nego obniżenia się temperatury i wiatru
północno - zachodniego, spadł wczoraj w
Zaleszczykach pierwszy śnieg, pokrywa
jąc ziemię kilkucentymetrową warstwą.
Po kilku godzinach śnieg stopniał, nie
wyrządziwszy żadnych szkód w sadach,
Winogrona zupełnie nie ucierpiały, wy
trzymują bowiem w stanie dojrzałym
temperaturę około 1 st. C.
W Alpach bawarskich już zima
Berlin. (PAT.) Z Bawarji donoszą
ó nadzwyczaj silnem obniżeniu się tempe
ratury. W Alpach pada śnieg. Na Zugspitze termometr opadł do 15 st. poniżej
zera. Warstwą śniegu dochodzi do 40
cm. W górach wszędzie panują mrozy.
Z niektórych miejscowości bawarskich
donoszą już o uprawianiu sportów zimo
wych.
Warszawa. (Tel. wł.) W Bere

W Berezie

zie przebywa obecnie około 300 zesłań
ców. Z wyjątkiem trzech za spekula
cje cegłą wszyscy pozostają pod za
rzutem działalności antypaństwowej.
(w)

22)

Inauguracja
raku akademickiego
W niedzielę 4 bm. odbędzie się in
auguracja roku akademickiego na na
szym uniwersytecie. Jest to najwięk
sze święto dla młodzieży akademic
kiej, zwłaszcza nowowstępującej.
W tym jednak roku inauguracja
odbędzie się, prawie można powie
dzieć, że bez młodzieży akademickiej,
gdyż ograniczono bardzo ilość biletów
wstępu na aulę uniwersytecką.
Na naszym uniwersytecie jest bli
sko 4 i pół tysiąca słuchaczy. Bilety
będzie można dostać tylko przez or
ganizacje akademickie. I tak na naj
większą organizację „Bratnią Pomoc“
przyznano 30 biletów, dla Koła Praw
ników i Ekonomistów, liczącego 500
członków, przyznano 8 biletów, Mło
dzież Wszechpolska, najpoważniejsza
i największa organizacja ideowo-polityczna, otrzymała 3 bilety.

Za sześć dni
„Żywy Dziennik“
Dowiadujemy się, że za sześć dni,
t. j. 6 października, czyli w najbliższy
wtorek, ukaże ^ię „Żywy Dziennik“. —
Gdzie? — Zgodnie z tradycją — w Bia
łej Sali Bazarowej. Będzie to ponie
kąd „Żywy Dziennik“ jubileuszowy,
bo właśnie przed dwudziestu laty w
tejże Białej Sali Bazarowej ukazał
się pierwszy „Żywjr Dziennik“ pod re
dakcją Czesława Kędzierskiego. Ów
pierwszy odbył się na rzecz bezdona
nych ofiar wojny. Najnowszy zaś or
ganizuje się na najbiedniejszych, po
zostających na opiece Pań Wincentek
parafji św.-marcińskiej. Bliższe szcze
góły podamy niebawem. _ Tymczasem
zaznaczamy tylko, że bilety w cenie
zł 3,30, — 2,20, — 1,10, oraz dla stu
dentów po 60 gr, są już od dziś do na
bycia w księgarni św. Wojciecha.

NAPISAŁ ANTONI KAWCZYÑSKI

— Może pan sobie iść na zbity łeb,
— syczy Sztumm. — Ale niech pana
ręka boska broni, gdyby pan robił o
nas plotki na mieście!
Słomian wzrusza ramionami: •—
Chcę tylko,- żeby mnie pozostawiono
w spokoju. Ani nie zamierzam szko
dzić nikomu, ani...
— I jeszcze jedno panu powiem, —
mówi Sztumm, jakby nie słyszał jego
słów, — my również możemy panu
zrobić różne niespodzianki. Niech pan
pamięta, że żona pańska zalega od
czterech miesięcy z czynszem za
skład. Możemy was tak zlikwidować,
że pójdziecie stąd z torbami oboje!
To nowina, i zła nowina w dodat
ku! Erna sama prowadzi skład i nig
dy nie mieszał się do jej spraw. Wie
dział, że w ostatnim czasie interesy
nie idą nadzwyczajnie. Nie przypu
szczał jednak, że jest tak źle. Ile ona
może jeszcze mieć innych długów? I
znów jej zaszkodził! Jego nieopano
wanie może ich wpędzić w paąliudną
kabałę. Jest znów zatrwożoni^h sza
rym urzędniczyną, całą świadomością
chciałby się pochwycić jedynej rzeczy,
która winna być osi^ bytu: pensji na

pierwszego! Poco robił bohatera? Te
raz już siebie samego nie rozumie, wie
tylko, że ma odwrót zamknięty. Nie
śmiało zaczyna mówić, jakby się chciał
tłomaczyć:
— Przykro mi, że się uniosłem...
Nie mogę... Poprostu nie nadaję się
do takiej roboty...
Dlaczego właściwie nie nadaje się
do takiej roboty? Przecież drżał,
trząsł się cały na myśl, że znowu przez
tygodnie, przez miesiące nie dostanie
grosza do ręki, nawet na papierosy bę
dzie musiał brać od Erny. Może po
prostu bał się kryminału? Tak, to go
tłomaczy: kamień spadł mu z serca!
W mętnym chaosie jest to ostoja, o
którą może oprzeć się i trwać w boha
terstwie: obawa przed kryminałem!
Patrjotyzm? Bezinteresownie rezy
gnować z zarobku dla mętnej miłości
do kraju, który człowiekowi nawet nie
zapewnia codziennego Chleba? To nie
jest rzecz, którąby można wytłomaczyć
Bazaltowi czy Sztummowi, sam tego
nawet już teraz nie rozumie, gdy pa
trzy w ich twarze i gdy mu zagrozili
wyrzuceniem Erny z© składu. Ale gdy
pomyśli o kryminale, o więzieniu i ga
zetach i hańbie, sprawa jest prostsza

FILM który zdobył serca
WSZYSTKICH

Dom zawalił się
wskutek wybuchu

Berlin. (PAT.) W Wystruciu
(Insterburg, Prusy Wsch.) wydarzył
się w jednym z domów mieszkalnych
nadzwyczaj silny wybuch. Dom cały
zawalił się, w kilku sąsiednich do
mach siła eksplozji pozrywała dachy.
W całej okolicy wyleciały szyby. Licz
ba ofiar jeszcze dotąd nieznana. W
akcji ratunkowej bierze udział m. in
wojsko, służba pracy oraz formacje
partyjne.

„MAŁY BUNTOWNIK“
NAJLEPSZY FILM SHIRLEY TEMPLE

Shirle Tempie mimo, iż od niedawna
jest dopiero aktorką filmową, „oddawna“
jednak należy do największych gwiazd
ekranu. Nie zadawalają jej już miłe fil
my, w których datiem jej było bawić się,
tańczyć, śpiewać. Shirieyka jest dziś
znakomitą aktorką, to też odpowiednie
do tego pragnie mieć role.
Tego rodzaju filmem będzie „MAŁY
BUNTOWNIK“. Akcja jego toczy się w
czasach amerykańskiej wojny domowej.
Shirley jest córką rodziny mieszkającej
ha poludhiu. Przez długie lata zwy
cięscy Yankesi nazywali swych przeciw
ników z południa „buntownikami“. Ma
ła Shirley jest również „buntownikiem"
— „najmłodszym buntownikiem“.
W filmie tym stworzyła kapitalną ro
lę, pełną tych artystycznych subtelności,
jakie spotyka się tylko w grze najwięk
szych aktorek. Niektóre jej zagrania, to
perełki gry aktorskiej, godne największe
go genjusżu aktorskiego. Naturalnością
i bezpośredniością gry chwyta za serce i
wzrusza głęboko, każąc z podziwem i
zdumieniem zarazem śledzić jej każde po
ruszenie na ekranie.
Mimo, iż partnerami jej w filmie
„MAŁY BUNTOWNIK“ są tacy aktorzy,
jak John Boles i Jack Hołt, na pierwszy
plan wysuwa się Shirley.
Prcmjera „Małego Buntownika odbędzie
się jutro w piątek w kinoteatrze „Słońce“,
p. 3877

i bardziej zrozumiała. Każde dziecko
widzi na wylot ich grę. To tylko ludzie,
skoro nie idzie o ich skórę, zaraz dru
gim wyrzucają brak ideałów, których
nie posiadają sami. Mówią z przeką
sem: patrj ot a !
— Nie nadaję się do takiej roboty... —
Nie może wyplątać się z tego, co chce
powiedzieć: — To jest zbyt przejrzyste,
przecież każdy zaraz wie. o co chodzi
i nazywa rzecz po imieniu. Kujat czy
kapitan Andersson... Ja tego poprostu
nie wytrzymuję nerwowo...
— Ha, ha, ha... — rechocze Bazalt,
— pan jest kapitalny idjota! Skrupu
ły moralne wobec kapitana Andersso
na! Niewiniątko ze Szwecji! Niech
go się pan spyta, co robi nocami. Albo
lepiej jeszcze niech się pan o to spyta
swojej żony. Tak, panie! Niech pan
nie robi warjata! Widziałem, jak wy
chodził od niej o dwunastej w nocy,
wczoraj, kiedy pana posłałem do
Gdańska.
— Ty bydlaku!! — Już Sztumm
skoczył między nich, gotów po raz
wtóry wziąć się za łeb z przeciwni
kiem. Trzyma go za poły od mary
narki i krzyczy:
— Pan jest niepoczytalny... Czego
pan chce, do djabła, powinien pan być
wdzięczny...
Więc dobrze! Słomian trochę się uspokoił, ale blady jest i zdyszany:
—- Jeśli to się okaże nieprawdą, po
pamięta pan do końca życia, panie Ba
zalt...
Ale Sztumm już wypchnął go za
drzwi.

NIE ZAPOMNIJ 0 MNIE
X

DZIŚ

benjamino gigli

w roli główne!
w czwartek poraź ostatniI
p 3876

Upadek z 3 piętra
Wczoraj po południu wypadła z
okna mieszkania na trzeciem piętrze,
19-letnia Rozalja Mikołaj czakówna.
Wypadek zdarzył się przy ul. Pustej 32
(na Osiedlu Warszawskiem). Wskutek
upadku z tak znacznej wysokości
Mikołaj czakówna odniosła dotkliwe
obrażenia wewnętrzne i prawdopodob
nie uszkodzenie kręgosłupa. Przywo
łane pogotowie ratunkowe (66-66) udzieliło Mikołaj czakównie pierwszej
pomocy lekarskiej i przewiozło ją do
szpitala miejskiego.
(ku

WIADOMOŚCI POTOCZNE
_ • Sodal. Marj. Mlodz. Kupiec, urzą
dza w związku z przyjęciem nowych
członków, dnia 4 października, rekolekcje
dla wszystkich. Nauki odbywać się bę
dą w Domu dla Inteligencji, św. Marcin
nr 6, w czwartek dnia 1, piątek 2 i w
sobotę dnia 3 października. Początek na
uk o godzinie 20.
— * Okradzenie kościoła. Wi Czerwoneiwsi, w powiecie kościańskim, zakradn
się nieznani złoczyńcy do miejscowego
kościoła katolickiego. Łupem złoczyńców
padły trzy komże dla ministrantów i ręcz
nik. Również rozbili złodzieje skarbonkę,
z której skradli zawartość w sumie oko
ło 1 złotego. (R-r)
_ • Ujęcie groźnych włamywaczy. Po
licja bydgoska ujęła niejakich Józefa
Henkego i Stanisława Ryszczyńskiego z
Bydgoszczy, poszukiwanych z powodu
licznych włamań w okolicach Bydgo
szczy i na Pomorzu. Ujęto też parę pase
rów, a mianowicie niejakiego Jana Holza
i Agnieszkę Szymkowiak, u których zna
leziono podczas rewizji domowej dużą
Rość kradzionej bielizny, odzieży, maszy
nę do szycia i inne przedmioty. Tak wła
mywaczy, jak i paserów odstawiono do
dyspozycji miejscowych władz sądowych.
(R-r)
— * Poznań bez światła. Wczoraj po
godzinie 18 nastąpiło niespodziewanie wy
łączenie prądu elektrycznego dla siły i
światła. „Niespodzianka“ trwała około
10 minut. Powodem przerwy w dostar
czaniu prądu elektrycznego była prze
szkoda w elektrowni miejskiej, powstała
pedobno wskutek jakiegoś defektu w
kablu, (kl)
— * Tynk na głowę. Przy rogu ulicy
Kantaka i św. Marcina opadający z ka
mienicy tvnk ugodził p. Barbarę Nawroc
ką z ul. Marszałka Focha 60. Przywołany lekarz pogotowia ratunkowego udzie
lił p. Nawrockiej pomocy, gdyż odniosła
ona ranę ciętą w głowę. Poranienie na
tofraSńii T11A ”hvłn PrnŹrif'. toteż U. N. POZO-

Andersson opanował się natych
miast i tylko szybkiem spojrzeniem
obrzucił Słomiana. Potem obaj poszli
za Erną, która przez skład zaprowa
dziła ich do pokoju mieszkalnego.
Kapitan spojrzał ku drzwiom, za
któremi wczoraj objawił mu się nowy
świat. Były tylko przymknięte, agdy
bez zakłopotania podszedł wielkiemi
krokami, ujrzał już w progu, że łóżecz
ko jest puste.
Odezwała się pierwsza: — Oleś po
jechał na spacer z niańką.
Położył więc na stole paczkę z za
bawkami. Słomian oparł się o biurko
pod oknem. Patrzył ponuro, skrzyżo
wawszy ręce na piersiach.
Kapitan zdołał już ochłonąć ze zdu
mienia. Spodziewał się raczej, że mę
żem Erny będzie starszy, dojrzały
mężczyzna, podobny do niego samego,
tylko może bardziej pospolity, pocz
ciwy i mieszczański. Teraz sprawa
przedstawiała się inaczej, łatwiej i
trudniej zarazem: łatwiej, bo wobec
sprzedawczyka, buszującego w dżungli
interesów portowych, nie poczuwał się
do względów. Umocniło go to tylko w
przekonaniu, że powinien wyrwać
Ernę z tego środowiska i zapewnić jej
lepsze życie. Trudniej zaś. bo wobec
poczciwego człowieka wystarczyłoby
może wyjaśnić stan rzeczy, przemówić
otwarcie i uczciwie, okazać najlepsze
chęci i zamiary, powołać się na nie
pisane prawo, jakie rościł sobie do
Erny i dziecka. Wobec Słomiana trze
ba być ostrożnym. Niewiadomo, jaką
zagra komedję i gdzie wywęszy naj
większe dla.:siebie korzyści.
(Ciąg dalszy nastąpi).

Strona X

1 wyścigów konnych
Rekord totalizatora... płacił 293 zł za 10
Wczorajszy, dziesiąty dzień jesiennego
sezonu wyścigów konnych z totalizatorem
na torze w Ławicy, mimo słonecznej po
gody i ciekawych gonitw, znowu zgroma
dził tylko niewiele publiczności.
Gonitwy były średnio obsadzone, jed
nak ciekawe. Wyniki siedmiu gonitw
(cztery płaskie, jedna z płotami, jedna z
przeszkodami i jedna wojskowa naprzełaj), które rozegrano wczoraj, są następu
jące:
I. Wojskowy bieg naprzełaj (dystans
ok. 4.000 m). Wszystkie zgłoszone konie
stanęły na starcie. Parcours prowadził
w terenie przez przeszkody przeważnie
naturalne. Oficerowie jechali w mundu
rach i furażerkach. Był to bardzo cieka
wy bieg. Prowadzące: „Żaglig“ i „Toska“
. wyłamały na drugiej przeszkodzie. Trzy
mające się w tyle: „Buńczuk“, „Wyści
gowiec“, „Baltazar“ i „Platon“, (ostatni
świetnie brał przeszkody), wysunęły się
tymczasem naprzód, biegnąc równo. Pod
czas gdy „Żaglig“ i „Toska“ po przesko
czeniu za nawrotem drugiej przeszkody
doganiały przeciwników, ppor. Moszczeński upadł z „Platona“. Jako pierwszy
minął celownik „Buńczuk" 15 p. ułanów
pod ppor. Barańskim, który odniósł po
tłuczenie, na szczęście nieszkodliwe, spa
dając przy budce sędziowskiej z konia,
który wpadł na powózkę. 2. „Wyścigo
wiec“, 3. „Baltazar“, 4. „Żaglig“, 5.
„Toska“.
II. Gonitwa płaska (dystans ok. 2.200
m). Wygrał typowany przez nas „Nero“
przed świetnie biegającym „Hajdama
kiem IV“, 3. „I-Iorda“, 4. „Ławica“. „Irma“
nie biegała. Totalizator 13. 11 i 11:10.
III. Gonitwa z przeszkodami (dystans
3.600 m). Tylko trzy konie — na pięć
. zgłoszonych — stanęły na starcie. Wy
grała ogólnie faworyzowana „Meta“ o 150
m przed „Principessą“, 3. „Fosgen“, któ
ry bieg prowadził i ukończył, mimo, że
się wyłamał na piątej przeszkodzie, któ
rą powtórnie gładko przeskoczył. Totali
zator 15:10.
IV. Gonitwa z płotami (dystans ok
2.400 m). Była to najciekawsza gonitwa
dnia. Wygrała niespodziewanie po cięż
kiej walce z „Traglastem“ „Sekunda“
st. Lewickiego pod j. Kotlarzem, 3. „Ha
kata“, 4. „Numer 11“, 5. „Etoile II“, 6.
„Memoria“. Wypłata za mało obsadzoną
„Sekundę“ — której publiczność wcale
nie oglądała, ponieważ nerwowy koń sta
wał wprost do startu — bije dotychczaso
wy rekord totalizatora o 139 zł. Totaliza
tor 293, 92 i 18:10.
V.
Gonitwa płaska (dystans ok.
1.800 m). Wygrała typowana przez nas
„Ormianka“ przed „Limonitem“, 3. „Gar
da“, którą dość mocno faworyzowano, 4.
„Nitka“. Sześć koni zgłoszonych nie bie
gało. Totalizator 21. 11 i 11:10.
VI. Gonitwa płaska (dystans ok.
1.800 m). Wygrała typowana przez nas
„Sternblume“ przed „Bonne Aventure“,
3. „Irrtum“, 4. „Foryś“. Była to gonitwa
sprzedażna. Totalizator 17, 13 i 18:10.
_VII
Gonitwa płaska (dystans ok.
2.200 m). Wygrał „Garła.cz" przed „Pro
cą“, 3. „King of Song“. Tot. 52:10.
J. K.

Czytajcie i abonujcie
„Jlustracje Polska“

Niemiec, ze względu na
kontyngentów eksportowych ani w 1/4
części nie mogło byc pokry •
„¿azjaj
niu r. b. firma otworzyła własny
w lodzi nrzy ul. Piotrkowskiej 91,
a po
Rybnik. (P) 51-letni mieszka dlatego mógł wzbudzić pewne wątpli zatem posiada oddział w Kato^lcXh cyfrą
niec Łazisk w powiecie rybnickim wości co do rzeczywistego zgonu pl. Wolności 4. Bilans zamyka się cyfrą
Alojzy Łuska zmarł po wypiciu litra (duszpasterz ks. proboszcz Merkel 4.111.121,44 zł i wykazuje czystego zysku
zł.
, .
zwłok pogrzebać), 32.995,17
45-procentowej wódki. Powstało mnie nie pozwolił
Po przedłożeniu sprawozdania raay
manie, jakoby on nie zmarł, lecz był ponieważ w większości wypadków nadzorczej i komisji rewizyjnej ze r
jedynie pogrążony w letargu. Obecnie przy zatruciu zmarły wygląda jaKDy udzielili władzom spółki
sprawa ta została całkowicie wyświet był pogrążony we śnie, na co specjal a czysty zysk uchwalono przelać do statu
nie wskazują nieraz uwidocznione na towego funduszu rezerwowego, oraz na
lona.
rezerwy kwot wątpliwych.
Na zarządzenie prokuratury w licach lekkie rumieńce, zaróżowione fundusz
pujących członków rady na^or^1]
Rybniku przeprowadziła szczegółowe wargi i końce uszu, co właśnie miało prezesa
J. Czepczyńskiego, W. Gładysza
zbadanie zwłok specjalna komisja są- miejsce u śp. Łuski.
i W. Morawskiego wybrano ponownie oPo
wydaniu
odnośnego,
zarządze
dowo-lekarska, która stwierdziła z ca
raz powołano do rady nadzorczej pp. •
łą pewnością zgon śp. Łuski wskutek nia zwłoki w dniu 29 września pocho Szadkowskiego i Ks. Gadebuscha. (AW,

Śmierć wskutek zatrucia alkoholem

zatrucia alkoholem. Wygląd zmarłego

Ceny cegły w Warszawie

KAMIENICE

Willa

7.

wano.

GIEŁDA WARSZAWSKA

RECENZJE KINOWE

Warszawa. (PAT) W związku
z ostatniemi zarządzeniami władz,
wywołanemi stwierdzoną spekulacją
w handlu cegłą, władze przyjęły do
wiadomości deklarację Związku Prze
mysłowców Ceramicznych w Warsza
wie. Deklaracja zapowiada, po myśli
powziętej w dn. 25 września r. b. uchwały, że utrzymane będą ceny cegły
ustalone w dn. 5 maja r. b. w porozu
mieniu z komisarzem cen, z korekturą
wynikającą ze zniżki płac robotniczych
z lata r. b. Według tej deklaracji oraz
zgodnie z opinją Instytutu Badania
Konjunktur Gospodarczych i Cen dla
rejonu podwarszawskiego, obejmują
cego cegielnie położone w promieniu
39 km od Warszawy, cenę cegły usta
lono na 40 zł za tysiąc loco cegielnia.
Wyjątkowo za cegłę z cegielni pod
miejskich, położonych do 5 km od gra
nic m. Warszawy, może być pobiera
na cena o 1 zł wyższa za tysiąc cegieł,
dla wyrównania warunków konkuren
cji tych cegielni z cegielniami, położonemi dalej. Powyżej wymienione
ceny uznawane będą przez władze z
dniem dzisiejszym jako nieprzekraczające gospodarczo uzasadnionego po
ziomu, jednak tylko przy zachowaniu
stawek płac, wynikających z umowy
zbiorowej zawartej 20 czerwca rb.

Kino „Tęcza - Wilda“ wyświetla film
polski p. t. „Bohaterowie Sybiru“. Film
osnuty na tle przeżyć 5 Dywizji Syberyj
skiej. Dużo tu ruchu i efektownych,
emocjonujących scen wojennych. W ob
sadzie — znane polskie gwiazdy: Bro
dzisz, Bodo, Cybulski i Krystyna Ankwiczówna. Reżyserja — na wyżynach po
prawności.
(Sza)
Kino „Corso“ wyświetla film amery
kański p. t. „Gorzka herbata generała
Yen“. Akcja filmu rozgrywa się na tle
chińskiej wojny domowej. General Yen—
Samson znajduje swoją Dalilę, przez któ
rą czeka go smutny koniec. Reżyserja —
bez zarzutu. Wśród aktorów najlepszą
jest interesująca i ładna Barbara Stanvyck. Reżyserja dobra. W nadprogramie
film kowbojski p. t. „Biały ptak“ z Buck
Jonęs'em.
(Sza)
Kino „Gwiazda“ wyświetla film p. t.
„Zapomniany człowiek“. Niezapomniani
bohaterowie „Czempa“, nader ciekawa
para artystów: Wallace Beery i Jackie
Cooper wzruszają znów widza w tym
filmie, dając w nim postaci, budzące sen
tyment i sympatję. W rolach ojca i sy
na tworzą kreacje pełne życia i szczero
ści. Ich dzieje, w opracowaniu reżyserskiem R. Boleslawskiego, ciekawe są i
emocjonujące. Szereg ciekawych, emocjo
nujących scen, jak poskramianie roz
wścieczonego tygrysa w klatce cyrkowej,
zostawiają niezapomniane wrażenie. (ver)

Odroczone eksmisje

W dn. 29 września rb. odbyło się wal
ne zebranie akcjonarjuszów Sp. Akc. R.
Barcikowski w Poznaniu pod przewod
nictwem prezesa rady nadzorczej p. J.
Czepczyńskiego. W sprawozdaniu z dzia
łalności spółki za rok obrachunkowy
1935-36, który był 67 rokiem istnienia fir
myR. Barcikowski, zarząd stwierdził, że
pomyślniejsze warunki gospodarcze kra
ju przyczyniły się do wzrostu obrotów
przedsiębiorstwa, które w porównaniu z
r. ub. wzrosły o przeszło 300 tys. zł do
sumy ca. 4.3Ó0 tys. zł. Zasięg interesów
spółki rozszerza się stale. Ostatnio pobu
dowano okazały magazyn oddziału han
dlu zamorskiego w Gdyni, którego głównem zadaniem jest eksport ziół polskich.
Eksport ten wzrósł w porównaniu do r.
ub. 5-krotnie, mimo, że zapotrzebowanie
głównego naszego odbiorcy, mianowicie

Warszawa. (Tel. wł.) Ogłoszo
ny wczoraj „Dziennik Ustaw“ zawiera
rozporządzenie w sprawie odraczania
eksmisyj z. lokali handlowych i prze
mysłowych, wyłączonych z ochrony
lokatorów. Rozporządzenie wchodzi w
życie z dniem ogłoszenia.
(w)

Ochrono jesiotrów
Warszawa. (Tel. wł.) Rozporzą
dzenie w sprawie ochrony jesiotrów i
troczy ogłosił wczoraj „Dziennik
Ustaw“. Wchodzi ono w życie z dniem
1 października.
(w)

Nagłówkowe słowo (tłusto) 25 groszy, każde
dalsze słowo 15 groszy, 5 liczb = jedno słowo,
i, w, z. a = każde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie może przekraczać 100 słów, w tem
5 nagłówkowych.
1.

■ Ktirjer Poznański, czwartek, f października 1936_—_Numer^5^

SPRZEDAŻE

Dziesięć

Walne zebranie Sp, Akc.
R. Barcikowski w Poznaniu

OGŁOSZENIA
DROBNE
Ogłoszenia wśród drobnych:
1-łamowy milimetr 50 groszy

1(15. POKOJE UMEBŁ.
Dwuosobowy

Polecona

kucharka poszukuje posady do
wszystkiego. Oferty Kurier Poznański zdg 98 413

komfortowa, ogrodem, garażem piecy kaflowych i majoliko- paniom lub panom. Śniadeckich
zaraz do wynajęcia. Zgłoszenia wych okazyjnie. Informacje 21—7.
zdrg 98 842 zdrowa._latPanienka
16 Doszukuie posady
Kurier Poznański zdg 95 634
u stróża Podgórna 10 a.
do dzieci, zna szycie. Oferty KuPokój
-rier Poznański zdg 98 462
p 3878
Domek
umeblowany. Plac Nowomiejski
5a — 4.
zdrg 98 811
dwumieszkaniowy przy Poznaniu,
Rzeźnictwo
ogród 5 000 zt. Oferty do Kurie
dobrze prosperujące przy ruchli
ra Poznańskiego zdg 97 669
wej ulicy, warsztatem, mieszka
^M^ZUKA^OSADY^
niem sprzedam. Adres Kurier
Kupię
Kucharka
dom, wpłaty do 40 tys. w Pozna Poznański zdg 98 493
Ogłoszenia do 30 słów dla poszu dlugieemi świadectwami szuka po
niu. Oferty wyczerpujące Kurier
kujących posady w tej rubryce sady u lepszego państwa. Zgło
Drogerja
Poznański zdg 98 596.
jednej trzeciej cenie szenia Kurier Poznański
dobrze prosperująca z powodu obliczamy podrobnych.
zdg 98 188
choroby zaraz do sprzedania. —
Kamienicę
Oferty Kurier Po-zn. zdg 98159
Dziewczyna
a) Służba domowa
wille' kupię, wpłacę 16 000. Zgło
z dobrej rodziny, lat 21. poszuku
szenia Kurier Po-zn. zdg 98 595.
Skład tytoniu
je jakielkolwiek posady. Oferty
hurtownia, detal, centrum Pozna
Służąca
nia sprzedam zaraz. Oferty Ku z gotowaniem, samodzielna od Kurier Poznański zdg 98 728
Kamienicę
Służąca
zaraz szuka posady. Oferty Ku
cUchód ustawowy 14 C00 sprze rier Poznański zdg 98 631
rier Poznański zdg 98 563.
dam 85 000. wpłaty 60 900. Gru
a gotowaniem do wszystkiego szu
szczyński. Pocztowa 30.
ka posady od zaraz luib piętna
adg 98 382
stego. Oferty Kurier Poznański
Wychowawczyni
zdg 98 564
niemieckim
poszukuje
oosady
Lodownię
6.
większa, używana, dobrym sta dłuższa praktyka, dobremi świa
OŻENKI
Kuchmistrzyni
nie kupie zaraz. Oferty podaniem dectwami. Oferty Kurier Po poszukuje posady hotelu, restau
rozmiaru i ceny do Kurjera Po znański zdg 98 695
racji, lecznicy. Oferty Kurjer Poznańskiego pod dg 3 112
Dentysta
znański zdg 98 529
Kucharka - służąca
t 31. rzym.ikat., poszukuje le
Motory elektryczne
wki dent. hub uprawnionej denSierota
początkującą, czysta, uczciwa, —
stiki celem ożenku. Oferty Ku- używane i przepalone kuple. — lat 20 szuka posady bez prania. Doszukuje pokoju za oostfusre. —
er Poznański, zdg 98 553
Oferty Kurier Pozn. zdg 98 235 Oferty Kurier Pozn. zdg 98 600 Oferty Kurjer Poan. zdg 98 703

z dnia 30. września 1936 r.
Dewizy
trans. sprzed. kup.
89.57
89.93
89.75
Belgja
Berlin
—,— 212,78 211,94
99,80
Gdańsk
—,— 100,20
Kopenhaga
—,— 117.89 117.31
26.29
26.43
Londyn
26.36
5.32 3/8 5.29 7/8
Nowy Jork czek —,—
Nowy Jork kabel 5,31 3/8 5.32 5« 5,301/8
Oslo
132.35 132.68 132.02
Sztokholm
135.95 136.28 135.62
68.80
Wiedeń
—,— 99.20
11.57
Helsinki
—,—
U-63
5.28
Montreal
—,—
5-31
Tendencja mocniejsza.
Waluty:
sprzed.
KUp.
89.50
89.93
Belgi belgijskie
5,28%
5,31
Dolary ameiykańskie
5.27%
5.30%
Dolary kanad.
26.27
26.43
Funty angielskie
69,80
100,20
Guldeny gdańskie
117.05
117.89
Korony duńskie
131.70
132.68
Korony norweskie
135.30
136.28
Korony szwedzkie
11.30
11.63
Marki fińskie
133,—
138,—
Marki niemieckie
144,—
149,—
Marki niem. srebrne
98.-=
99,—
Szylingi austrj.
Obligacje 1 papiery wartościowe:
poż. inwestyc. I-sza em. i « • 62.=?
63.-=
poż. inwestyc. Il-ga em.
50.75
poż. konwers. . .
a
•
R
poż. kolejowa ( . i H a a '• 50.—
poż. dolarowa . . » 8 a b .• 69.50
poż, premj. dolarowa • 55 8 8 , 46 50
48.—
poż. stabiliz. . . . • S a •
48.—?
w drobnych . . , 8 3 3 R.
4%% ziemskie serja 5 i 9 9 8 . 45,=)
Tendencja dla listów i pożyczek moc
niejsza.
Akcje w zlocie:
Bank Polski 1 1 ■ 8 a
a a • 104.50
Cukier
. . R a a
a
a
8
a • 27.50
Węgiel
, , ■ a a a ■ a a ■ i 15,50
5
Lilpop . , 8 a 3 a i
13.75
a
i
Ostrowiec ; 5 a ■ K g A
a '• 30.75
Starachowice
s
.
s
•
35.75
a
Tendencja mocniejsza.

3%
3%
5%
5%
6%
4%
7%

Za ogłgszenia i reklamy odpo
wiada administracja w osobie Antoniego
Leśniewicza w Poznaniu.

Znak oferty naprzykład: n 2395, z,21 025, d 1811
i t. d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
się do godz. 11,10, w soboty i dni przedświą
teczne przyjmuje się do godz. 10,45.

b) Inni

Ogrodnik

Posady

portiera, lub woźnego z kaucją
poszukuje zaraz.. Władam jeży
kiem polskim, niemieckim fran
cuskim. Oferty Kurjer Poznań
ski zdg 96 475

starszy, kawaler, wszechstronniej
specjalizowany, szuka posady. —
Oferty Kurjer Pozn. zdg 97 960
Syn nauczyciela, lat 19, zdrowy
i krzepki, poszukuje posady od
lo. 10. lub 1. 11. jako

uczeń

w leśnictwie lub większym ogro
dnictwie. na majątku. Włada je
fryzjerski poszukuje posady za- żykiem polskim, niemieckim. Ła
rąz lub później. Oferty Orędow skawe zgłoszenia Kurjer Poznańnik, Poznań zd 98 295
ski zdg 98 732

Pomocnik

Nauczycielka

Krawcowa

poszukuje posady w dom. krói jakiegokolwiek zajęcia.
dobry, wszelka .garderoba damska Kurjer Pozn. zdg 98 305
i dziecięca, specj. płaszcze. Ofer
ty Kurjer Pozn. zdg 97 502

Biegły stenotypista

stenografią polską, praktyką — „Dziewczę z
Urocza tancerka
biurową posiadający

własną maszynę

Oferty

obłoków4*

Rosita Morena

poszukuje odpowiedniego zatrud Fenomenalny tenor Jose Mojica
adg 97 211
nienia. Oferty Kurjer Poznański Kinoteatr „Sfinks“.
zdg 97 586

Szofer-monter

„Ażur“

Masztalarska 2, otwarte do rt
Pr 6588-57,1
poszukuje jakiejkolwiek posady na — koncert.
od zaraz, złoży kaucje do 509 zl.
„Kapelusz“
Oferty Kurjer Pozn, zdg 95 647
modnie orzefasonowany odświ«
żony, zastani nowy. Tanie kapelu
Spawacz
size na składam. Wytwórnia ka
poszukuje bezpłatnej praktyki. — •oeluszy męskich, damskich. 27-g
Oferty Kurjer Pozn. zdg 95137 Grudnia 2. podwórze, zdg 85 74

Co futro — to Edmund Rychter — co palto — to Edmund Rychter == ©o ubrani« = to Edmund Rychter, Poznań, Ostrów Wielko-p.
na miesiąc październik 1936 r. za oba wydania razem w Poznaniu
w ekspedycji zl 3,20, w agencjach w mieście z! 3,50, z odnoszeniem do
domu w Poznaniu zl 3.70, z odnoszeniem przez pocztę poza Poznaniem
miesięcznie zł 4,10, kwartalnie zł 12,30. pod opaską miesięcznie w Polsce zl 5.00. w innych
krajach zł 7,00—9,50. W razie wypadków, spowodowanych silą wyższą przeszkód w zakładzie
strajków i t. p. wydawnictwo nie odpowiada za dostarczenie pisma, a abonenci nie maja
Drawa domagania sie niedostarczomych numerów lub odszkodowania.

Przedpłata

Oorłnęypma ni,

8-Iamowej 25 gr, na stronie 4-latnowej przy końcu tekstu
redakcyjnego 60 gr, na stronie czwartej (lub piątej) 10(Igr na stronie
STt przed wiadomościami potocznemi 200 gr
od l-łamowego milimetra.
-ra. Ogłoszenia skomplikowane oraz z zastrzeżeniem miejsca 20% nad-

w tern 5 naglówik.): słowo nagłówk. (tłuste) 25 gr, każde dalsze słowo 15 gr Za różnic^mied^y
zestawem a wysokością ogłoszenia, powstałą wskutek matryc., wydawnictwo nie odpow Ida
W wydaniach wielkoświątecznych i uroczystościowych poprzedza normalną codzienną część numeru z reklamami 1 ogłoszeniami materiał poświecony danei
« •

Telefony do Redakcji i Administracji: 44-61. 14-76, 33-07. 35-24, 35 25, 40-72, w niedzielę, święta i nocą tylko 14-76, 35-24 i 40-72
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