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Żydzi

Jest bardzo znamienne, że, gdy się
zbliża moment realizacji dążeń ży
dowskich, spotyka się z trudnościami
ze strony samych Żydów.
Herzla Żydzi uważają, za wodza du
chowego. Nahum Śokolow pozostał
w pamięci żydostwa jako człowiek za
służony, tworzący nowe drogi rozwo
ju narodu żydowskiego: wszak on
traktował z Balfourem o deklarację
w sprawie palestyńskiej. Weizmann,
stojący na czele Agencji Żydowskiej,
naczelnej władzy wykonawczej sjonistycznej, zażywa w masach żydow
skich wielkiej powagi. Rosyjski Żyd,
świetny dziennikarz pism liberalnych
i mienszewickich przed rewolucją,
Włodzimierz Żabotyński, cieszy się
uznaniem jako organizator łegjonu
żydowskiego podczas wojny i jako ide
olog żydowskiej siły zbrojnej.
Ci wielcy żydowscy znajdują uzna
nie u swoich za swoje koncepcje ideo
logiczne, a przedewszystkiem za bu
dzenie tężyzny i siły żydowskiej. Ale
gdy przychodzi do realizowania po
mysłów ideowych, wtedy spotykają
się z trudnościami, a nawet z — potę
pieniem!
Niepodobna chyba nie przyznać, że
Izaak Grunbaum położył zasługi oko
ło żydostwa w Kongresówce. On przez
długie lata był wodzem żydowskim w
Warszawie, on był dla mas boży
szczem. On był inicjatorem i twórcą
bloku mniejszości narodowych w ro
ku 1922, który wprowadził do parla
mentu polskiego blisko 20 Żydów.
Gdy jednak spojrzał życiu w twarz,
spostrzegł, że w Polsce dokonywa się
— nobilitacja stragana, i czas wyciąg
nąć z tego wnioski, czas rozwiązać
kwestję żydowską z największą korzy
ścią dla Żydów bez oburzania Pola
ków: zaczął propagować emigrację
Żydów do Palestyny.
Żabotyński jest szefem partji sjonistyczno - rewizjonistycznej, forsują
cej koncepcje stworzenia własnego
państwa w Palestynie i skoncentro
wania w jednem wielkiem środowisku
wielkich mas żydowskich.
Nic dziwnego, że i Grunbaum i Ża
botyński spotkali się ze zrozumieniem
w opinji polskiej.
Ale zostali, wyklęci przez masy ży
dowskie. Prasa żydowska, wydawana
i w żargonie i w języku polskim, wy
stąpiła najkategoryczniej przeciwko
koncepcji emigracji żydowskiej z Pol
ski. Uczyniła to i w polemice z oboma
wspomnianymi przewódcami żydow
skimi i w ocenie wystąpień delegatów
polskich w Genewie. Przypomniała
zasady konstytucji, uchwalonej przez
rządzący dziś obóz; wszak wstęp do
konstytucji deklaruje, że państwo pol
skie jest własnością wszystkich jego
obywateli, zapoznając rolę narodu, do
którego teraz zaczynają się wszystkie
grupy „sanacyjne“ odwoływać.
A wybitny publicysta żydowski Na-
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Układ walutowy trzech mocarstw
Uzupełniająca umowa Angiji, Francji i Stanów Zjednoczonych w związku ze wspólnem wystąpieniem z 25 września h r. — Oświadczenie ministra Morgenthau

Waszyngton (PAT). Sekretarz
skarbu Morgenthau oświadczył przed
stawicielom prasy co następuje:
„Poziom kursów międzynarodo
wych między W. Brytanją, St. Zjd. i
Francją może być porównany z planem
triangulacyjnym, którego każdy kąt opiera się na funduszu wyrównawczym
każdego z tych krajów. Fundusze sy
gnatarjuszów układu służą dla zrów
noważenia ich walut przez zakup, lub
sprzedaż dewiz zagranicznych. Żaden
kraj nie pragnie przez te operacje na
gromadzić zbyt wielkiej ilości pienię
dzy papierowych innych państw.
„Aby zapobiec temu proponujemy
zezwolić na konwersję dewiz na złoto.
Kurs tej konwersji ustalany będzie co

dziennie. Rządy, odpowiedzialne przed
swojemi narodami rozpoczną obecnie
akcję zapewnienia kursom minimum
wahań. Kupcy, którzy sprzedają, lub
importują wytwory zagraniczne, będą
mogli przeprowadzać operacje za po
średnictwem banków swoich krajów.
Kursy walut będą ustalane każdego
dnia na podstawie prawa podaży i po
pytu. Co się tyczy kursu dolara, usta
lonego obecnie na 35 doi. za uncję
złota.“
Morgenthau oświadczył, że kurs
ten mógłby ulec zmianie po porozumie
niu się sygnatarjuszów układu z 24-godzinnem uprzedzeniem, a to na wy
padek. gdyby funkcjonowanie układu
na podstawie obecnej okazało się wa-

Gwałtowna powódź w Brazylii

Porto Allegr e. (PAT). Wskutek
ulewnych deszczów, padających od
dwóch przeszło tygodni, rzeka Guahy
ba wylała, zatapiając ogromną część
miasta. 80 procent rzek stanu Rio
Grandę do Sul ma swoje ujście w rze
ce Guahyba, nad którą leży Porto
Allegre.
Ogromne masy wody zalewają ni
żej położoną południową i północną
część miasta. Północna dzielnica, gdzie
mieszczą się prawie wszystkie fabry
ki, ponosi zawsze największe szkody.
Cały nieomal przemysł miasta jest
sparaliżowany, gdyż do wszystkich fa
bryk, młynów, łuszczarni ryżu i in
nych, wtargnęła woda. Dzielnica ta
jest też bardzo gęsto zaludniona przez
Polaków ze względu na dużą ilość fa
bryk, w których pracują.
Ruch tramwajowy z dzielnicą prze
mysłową został przerwany.
Ruch kolejowy w głąb stanu też
jest zupełnie przerwany, gdyż na torze
w Porto Allegre stoi przeszło pół me
tra wody, która nadal przybywa, obej

mując coraz większy obszar miasta w
swoje posiadanie. Obecna powódź już
przekroczyła rozmiary z r. 1928. Woda
w mieście jest o 10 do 12 centymetrów
wyższa niż w r. 1928
Porto Allegre. (PAT).
Ze
wszystkich stron stanu Rio Grandę do
Sul donoszą o zerwaniu mostów, Rrzerwaniu nasypów toru kolejowego i
wielkich szkodach na polach, wyrzą
dzanych przez powódź, obejmującą
całą dolinę rzeki Taqaury, Gravatahy
i Dos Sinos. Woda stale przybiera,
gdyż na całej prawie przestrzeni sta
nu padają deszcze.
Ostatnie wiadomości policyjne po
dają, że liczba potrzebujących pomocy
powodzian już dochodzi do 50 tysięcy
osób.
Porto Allegre. (PAT). Donoszą
z San Jeronymo, że rzeczułka Arroio
dos Ratos wylała i zatopiła dwa szy
by w kopalni węgla, gdzie straciło ży
cie 4 robotników. Woda podniosła’się
o 4 metry.

W jutrzejszem wydaniu głównem :
UMARŁA MATKA POET Y...
przez prof. TJniw. Jagiell.
dr. Stanisława Pigonia

tan Szwalbe wręcz w „Naszym Prze
glądzie“ formułuje wskazanie: „Dość
tej komedji“. „Tej komedji“ — to
dość debat na temat emigracji Żydów
z Polski.
Gdy się czytało prasę żargonową,
jak ona reagowała na wystąpienia de
legatów polskich w Genewie, przypo
mniało się zachowanie tejże prasy
podczas debaty zimowej w sprawie
uboju rytualnego. Taka sama zawzię
tość, takie samo zapamiętanie.
O cóż chodzi? Jedni chcą przyczy
nić się do uwzględnienia istotnych za
łożeń programu sjonistycznego, tj. do
tworzenia w Palestynie środowiska
żydowskiego, co w praktyce oznacza
emigrację żywiołu żydowskiego z Pol
ski. Ale druga strona — Żydzi, — są
wzburzeni do najwyższego stopnia: jak
to mieliby być zmuszeni do opuszcze
nia Polski? Mieliby stracić tutaj swe
prawa i warunki egzystencji? Mieli- i
by tu porzucać swe warsztaty pracy? j

Mieliby szukać nowych terenów swo
jej ekspansji?
Przenigdy! Tak mówią nietylko
żydowscy socjaliści z „Bundu“, którzy
chcą pozostać w Polsce i tu zdobywać
dla siebie prawa i lepsze warunki egzystencji.
Tak mówi żydowskie
Stronnictwo Ludowe Priłuckiego, od
rzucając wszelką myśl emigracji. Tak
głosi najsilniejsze ugrupowanie ży
dowskie, ortodoksyjna „Aguda“, dy
sponująca wszystkimi rabinami i po
tęgą mistycyzmu religijnego żydow
skiego. Do tego dzisiaj dołączają się
publicyści — sjonistyczni.
Bo to tak: chcieliby uzyskać wła
sne państwo w Palestynie, ale równo
cześnie chcieliby posiąść najwięcej
praw, a przedewszystkiem najwięcej
wpływów w państwach, gdzie znajdują
się jakiekolwiek środowiska żydow
skie, by na ich organizmach społecz
nych pasorzytować bezkarnie.
Żydzi, — w każdym calu Żydzi!

dliwe. Lecz ewentualność ta jest bardzo mało prawdopodobna. Zdaniem
sekretarza skarbu decyzja walutowa
St. Zjd. przedstawia nowy system sto
sowania parytetu złota, nową metodą
tranzakcyj handlowych. Jest to drugi
krok na drodze do stabilizacji walut, a
ponadto czynnik usuwający spekulan
tów międzynarodowych i przekazują
cy ruch złota w ręce rządów. Wreszcie
decyzja powyższa otwiera przed
wszystkiemi krajami możność przy
stąpienia do układu trzech państw.
Paryż. (PAT). Do oświadczenia
Morgenthaua Ag. Havasa dodaje na
stępujące wyjaśnienie:
Zasadniczem zagadnieniem, które
wymaga rozstrzygnięcia dla umożli
wienia współpracy w dziedzinie walu
towej trzech mocarstw, podpisanych
na oświadczeniu z dnia 25 września —
było ustalenie sposobu wzajemnego
zaopatrywania się w złoto przez fun
dusze wyrównawcze, względnie stabi
lizacyjne St. Zjednoczonych, W. Bry
tanii i Francji wzamian za dewizy.
To skomplikowane zagadnienie
szczęśliwie rozstrzygnięto. Odtąd w
stosunkach między wspomnianemi
trzema ośrodkami dewizy będą wy
mieniane na złoto. W ten sposób urze
czywistniono
bardziej
zasadniczą
współpracę, zapowiedzianą w oświad
czeniu z dnia 25 września.
Londyn. (PAT). Min. skarbu oglosiło komunikat, donoszący, iż se
kretarz skarbu Ameryki ogłosił nowy
regulamin, który umożliwi wszyst
kim krajom, udzielającym St. Zjedn.
wzajemnych ułatwień, uzyskiwanie
złota za dolary.
Rząd brytyjski zawarł układ, aby
Ameryka mogła korzystać z takich
samych ułatwień w Londynie. Układ
ten powinienby w wielkim stopniu
uprościć operację techniczną kontroli
kursów. Podobną urnowe zawarto z
Bankiem Francji, aby zapewnić sku
teczną współpracę między trzema ośrodkami.
Jak się dowiaduje Ag. Reutera, jest
to poprostu układ wzajemny. Władze
walutowe trzech państw działają zgod
nie, jak to już uprzednio uczyniły trzy,
rządy w swych oświadczeniach. Umo
wa nie zawiera żadnych momentów
politycznych ani oczywiście nie zmie
nia faktu, że funt szterling jest dewizą
wolną. Saldo na Nowy Jork wypły
wające z interwencji kontroli i kur
sów będzie — jak słychać — wymie
nione na złoto po cenie ustalonej.
Równolegle salda na Londyn i Paryż
będą wymieniane na złoto na warun
kach, które należy uzgodnić pod ką
tem widzenia wydarzeń codziennych.

Afera Parylewiczowej
Warszawa. (Tel. wł.) Jak dono
szą pisma stołeczne, został zawieszony
w urzędowaniu sędzia sądu okręgo
wego dr. Michałowski.
Podczas rewizji u Parylewiczowej
znaleziono m. in. weksle na poważne
kwoty dr. Michałowskiego, który się
tłumaczył, że weksle te wystawił
grzecznościowo. Okazało się jednak,
że Parylewiczowa starała się o przol
niesienie dr. Michałowskiego do Lwo
wa.
po Rzeszowie kursują ulotki, w
których są wypisane nazwiska osób,
korzystających z opieki Parylewiczo
wej. (w)
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do którego niedzielne mowy stanowiły
90— 94
kg. żywej wagi:................
polityczne preludjum, jednak nie ule 6 miesięcy strajk Arabów w Palestynie napastników.
Pełnomięsiste
od
80
do
100
został
zakończony
i
ludność
powróciła
ga wątpliwości, iż zagadnienie współ
86— 88
kg. żywej wagi:
. . . .
pracy z komunistami staje się coraz do normalnej pracy. Pierwszy raz od
Mięsiste świnie ponad 80 kg.
Aresztowania
bardziej trudne, zarówno dla radyka wiosny b. r. otwarto sklepy w Jerozo
80— 84
żywej wagi.........................
Warszawa. (Tel. wł.) Policja Maciory
80— 90
łów, jak i dla całego „frontu ludowe limie, Jaffie i Haifie. Wieśniacy znów
i późne kastraty . .
go“. Nad niem zastanawiać się będzie pojawili się na targach, przywożąc na polityczna warszawskiego urzędu śled Świnie słoninowe ponad 150
100—1C6
kg wagi.............................
kongres partji radykalnej.
__
sprzedaż produkty rolne. W Jerozoli czego dokonała wieczorem rewizji w
lokalu
jednego
z
towarzystw
handlo
Przebieg
targu
spokojny.
Paryż. (ATE). Sen. Berard, nale mie i większych miastach wznowiono wych w śródmieściu.
żący do ugrupowań prawicowych, wy normalny ruch autobusów.
W podziemiach tej firmy wśród
Z okazji święta muzułmańskiego
głosił w swym okręgu wyborczym
Urzędowa ceduła
baniek
cystern z rozmaitemi chemi
przemówienie, poświęcone położeniu odbywały się w poniedziałek we kaliami i znaleziono
jakoby
walizki,
w
Giełdy
Zbożowej i Towarowej
wszystkich meczetach uroczyste nabo
wewnętrznemu i zagranicznemu.
znajdowały się części roze
Poznań. 13. 10. 1936 r.
Senator, który w swoim czasie pia żeństwa. W głównym meczecie Omarą których
maszyny drukarskiej t. zw. Warunki: Handel hurtowy parytet Poznań,
stował tekę min. sprawiedliwości, w Jerozolimie wielki mufti, który jest branej
bostonki, a w innych walizach spora ładunki wagonowo, dostawa bieżąca za 100 kg:
zwrócił się przeciw robocie destruk- przewodniczącym naczelnego komitetu ilość
egzemplarzy „Sztafety“, przygo
STANDARTY: 1) żyto 7001 g/k., 2: pszenica
arabskiego, odprawił uroczyste modły towanych
do wysyłki na prowincję. 742 g/I„ 3) owie« 420 g/1.
za „męczenników“ arabskich, oraz za
Ceny orientacyjne:
W czasie dóchodzenia miano ja
Niemiecka samowola
pomyślność ludności arabskiej w Pa koby
(Usposobienie stale) . . . 18.50— 18.75
ustalić skład redakcji „Szta Żyto
26.25— 26.50
Katowice. (AJS). W związku z lestynie. Tłum zgotował muftiemu ży fety". Aresztowano 8 osób, których Pszenica (Usposobienie stałe)
24,00— 25.00
wiołową
owację.
zamknięciem przez Niemców kopalni
nazwiska są trzymane w tajemnicy.
Usposobienie stałe.
Naogół
panuje
uczucie
odprężenia
z
„Szyby Jankowice" na specjalnych ze
Sieć kolportażu była rozgałęziona na Jęczmień 630—6t0 g/1. . ■ » • • 20.75— 21,00
braniach uchwalono ostre protesty a powodu zakończenia strajku, który teren całego kraju, a centrala i głów Jęczmień 667—676 gd. . ■ > • • 21.25— 21.50
wszystkim sferom dawał się we znaki. na ekspedycja mieściły się w Warsza Jęczmień 700—715 g/1. . . . • k 22.25— 23.00
nawet przebąkiwano o strajku.
Usposobienie stale.
W obawie, by załoga nie przystą Szczególnie zadowolone są koła gospo wie. (w)
Owies (Usposobienie stałe) •
17,50— 18,00
piła do strajku okupacyjnego w pod darcze arabskie, ucierpiały one bowiem
Mąka
żytnia wyciąg. 0-30% wl. w. •
28,50— 28.75
ziemiach kop. „Szyby Jankowice“, dy najwięcej. Radości tej jednak nie po
żytnia gat. 1 0-50% wl. w. . •
28.00— 28.25
żydowscy zbrodniarze
rekcja zarządziła świętówki. Przybyła dzielają skrajni nacjonaliści.
gat. I 0-65% wl. w. .
26.50— 27.00
Warszawa. (Teł. wł.) W więzie żytnia
Sekretarz naczelny komitetu arab
dziś rano do pracy załoga znalazła
Usposobienie stałe.
bramy kopalni zamknięte. W związku skiego wystosował do wysokiego ko niu mokotowskiem osadzono dwóch pszenna gat. I wyc. 0-2,,% wl. wr. 43.50— 44.50
42.50— 43.00
z tem udała się do Katowic delegacja misarza brytyjskiego pismo, w którem Żydów, braci Czapków, kupców z Ka pszenna gat. IA 0-45% wł. w.
gat. IB 0-55% wł. w.
41,00— 41.50
załogi kop. „Szyby Jankowice“, która stwierdza, iż Arabowie są „złamani na łuszyna pod Warszawą, którzy są pszenna
pszenna
gat.
IC
0-80%
wł.
w.
*
40,50— 41,00
»
interwenjowała u komisarza demobili- duchu“. Przewódcy arabscy rozgory współoskarżeni z Chaskielewiczem z pszenna gat. ID 0-65% wł. w.
39,50— 40.—
zacyjnego w sprawie samowolnego po czeni są z powodu niepowodzenia ak Mińska Mazowieckiego o zamordowa
Usposobienie stałe.
O‘ -eby żytnie stand. . . .
* 12,75— 13.25
stępowania dyrekcji i zwolnienia ro cji strajkowej, która zawiodła, jeżeli nie wachm. Bujaka, (w)
Otręby pszenne grube stand.
13.75— 14,25
botników bez zgody władz.
chodzi o uzyskanie ustępstw ze strony
Otręby pszenne średnie stand.
12,75— 13.50
brytyjskiej. W każdym jednak razie POZNAŃSKA GIEŁDA PIENI|2NA Otręby jęczmienne .... • • 13,75— 15,00
40,00— 41,00
Arabowie stanowczo zastrzegają się,
Poznań, 13. 10. 1936 r.
39,00— 42,00
iż zakończenie strajku nie oznacza wy
.
« • 31.00— 34.00
Tendencja dzisiejszego zebrania giełdo Gorczyca
rzeczenia się żądań, dla których strajk wego
Groch Wiktoria • • ■ t ■ • » 20.00— 23.00
była mocna.
Folgera
podjęto.
• » 23.00— 25.00
pożyczek państwowych płacono za Groch
__ W przemówieniu, wygloszonem 11 bm. w
Mak niebieski ......
59.00—
Pomimo ogólnego zadowolenia, 5% Zpoż.
konwers. 52,50 oraz za 4% premj. Ziemniaki jadalne .... • • 2.40— 65.00
Lens Błam zapowiedział, że nowy budżet zawie
2.80
ruchu sjoni- doi. 49,50.
rać bedzie śmiałe reformy. Maja one polegać na czynniki kierownicze
Ziemniaki fabryczne za kilo
15
cześciowem zastosowaniu reform podatkowych, stycznego wyrażają również zastrzeże
Z papierów lokacyjnych P. Z K. płaco Makuch lniany w taflach . • • 20,75— 21,00
oddawna głoszonych przez socjalistów. Przede nia przeciw mieszaniu się czterech pa no za 4%% listy zast. złote w zlocie 44,50,
Makuch rzepak, w taflach . » • 16,75— 17,00
wszystkiem będą obniżone podatki, obciążające
pszenna luzem . . . • »
1,55— 1.80
nujących arabskich do wewnętrznych natomiast ofiarowang 4%% zlotowe listy Słoma
klasę średnia.
„
pszenna prasowana • • •
2.05— 2.30
zast. po 42,— oraz 4% listy zast. konwert.
spraw
Palestyny.
„
żytnia
luzem
....
• •
1.65- 1.90
*
„
żytnia prasowana . ■ • »
— W rumuńskich kotach politycznych krążą
2.40— 2,65
Nie należy oczekiwać natychmiasto po Z39.—
akcyj bankowych płacono za Bank
„
owsiana luzem . . • ■ ■
pogłoski o możliwości zmiany gabinetu. Według wego ustania zamieszek i rozruchów.
1.90— 2.15
Cukrownictwa 62,—; pozatem poszukiwa
„
owsiana prasowana • • •
tych wieści na czele nowego rządu stanalby
2,40— 2.65
Przeciwnie,
liczyć
się
trzeba,
iż
jeszcze
marsz. Averescn, a jedna z ważniejszych tek o„
jęczmienna luzem . . • »
no Bank Polski po 112,— bez oddawców.
1.55- 1.80
trzymatby przywódca liberalów-dyeydentów Je przez pewien czas krańcowe elementy
„
jęczmienna prasowana
h ' 2.05— 2.30
Ceduła Urzędowa Giełdy Pieniężnej
rzy Bratianu.
Siano zwykle luzem
. . • •
4.00— 4.50
nadal uprawiać będą teror i gwałt. W
w Poznania
*
zwykle prasowane
• •
4,65- 5.15
*
poniedziałek
np.
zanotowano
szereg
»
„
nadnoteckie
luzem
.
.
Kurę
w
proctntacŁ
nominału
*
4.90— „Echo de Paris1’ stwierdza, że listy uwie
5.40
h
nadnoteokie prasowane
5.90— 6.40
rzytelniające dla nowego ambasadora francu wypadków ostrzeliwania osiedli ży
wzgl. w złotych za sztukę.
skiego przy Kwitynale p. Saint Quentin nie sa dowskich. W pobliżu Acre zabito po
Papiery procentowe
Ogólne usposobienie stałe.
jeszcze zredagowane. Rząd francuski chce nżydowskiego.
Niewykryci 5% państw, poż. konwers. 52,50 P.
Uwaga! Ziemniaki żółłomiesne pomad noniknać wymienienia nowego tytułu króla wło licjanta
towanie.
sprawcy napadli na posterunek w Bet- 4% poż. premj- doi., serja III 49,50 P.
skiego wynikającego ze zdobycia Abisynji.

„Armaty zamiast masła“

Po zakończeniu strajku w Palestynie

Numer 476

— Kurjer Poznański, środa, 14 października 1936 —

Strona S

Czy państwo temu podoła?
Istnieje naogół przekonanie o wza
jemnej zależności przemysłów górni
czego i hutniczego. Sądzi się, że jak
się powodzi dobrze górnictwu, to rów
nież dobrze wiedzie się i hutnictwu.
Przekonanie to rodzi się z świadomo
ści, że zarówno przemysł górniczy jak
i hutniczy posiada znaczenie kluczo
we i — w dobie wzrostu konjunktury
— one w pierwszym rzędzie wykazu
ją ożywienie. Ale jak wszelkie teorje,
tak i ta może okazać się w praktyce
zawodną, czego najlepszym dowodem
jest obecne położenie przemysłów gór
niczego i hutniczego w Polsce.
O polskiem górnictwie węglowem,
bo o takie idzie, pisaliśmy niedawno,
omawiając wysuniętą przez klasowe
związki zawodowe sprawę 6-godzinnego dnia pracy. Położenie tej gałęzi
przemysłu jest w Polsce niezmiernie
ciężkie. Dość powiedzieć, że od roku
1929 liczba robotników, zatrudnionych
w górnictwie węglowem, spadła ze
125.000 na 54.000, to znaczy o 55 proc.,
uwzględniwszy świętówki i urlopy
turnusowe. Kilkadziesiąt kopalni wę
gla zostało unieruchomionych. Kiedy
zachodnio-europejscy producenci wę
gla zbliżają się do normy wydobycia
z 1929 r. (szczyt konjunktury), to nasz
przemysł węglowy stale oddala się od
niej, a różnica wynosi 38,2 proc. Pewne,
ogólne ożywienie gospodarcze ostatnich
dwóch lat ominęło zatem górniczy
przemysł węglowy w Polsce, co tłuma
czy się przedewszystkiem załamaniem
w dziedzinie deficytowego eksportu
oraz tern, że zbyt węgla dla przemysłu
krajowego nie podąża za tempem ogól
nej wytwórczości. W 1935 r. wskaź
nik produkcji węgla wzrósł o 4.68 proc.,
podczas gdy ogólny wskaźnik produk
cji skoczył w górę o 5.7 proc.
Inaczej przedstawia się położenie
polskiego przemysłu hutniczego, któ
rego wytwórczość, dzięki poprawie
konjunktury, wzrosła w stosunku do
ubiegłego roku o 11 procent. I istot
nie też, jeśli się rozejrzeć po hutach
śląsko - dąbrowskiego zagłębia prze
mysłowego, to spostrzec się daje oży
wiony i stale wzrastający ruch.
Wprawdzie obecna produkcja wyno
si zaledwie 62 proc, wytwórczości hut
nictwa z 1913 roku, ale posiada ona
tendencję zwyżkową, stawiając przed
tą gałęzią przemysłu bardzo ważne
zadania na przyszłość, które stanowią
sprawę o znaczeniu publicznem.
Przedewszystkiem okazuje się, iż
mimo że w hutach na terenie Polski
wytwarza się mniej niż w 1913 roku,
to zdolność wytwórcza naszego hut
nictwa już dzisiaj jest niedostateczną.
W okresie depresji gospodarczej za
niedbano akcji inwestycyjnej, szereg
urządzeń przestarzał się, a niektóre
warsztaty pracy zostały zdekompleto
wane, a nawet zdemontowane. Tym
czasem według przewidywań takich
znawców hutnictwa, jak inż. Przybyl
ski, prezes rady nadzorczej Syndykatu
Polskich Hut Żelaznych, już w naj
bliższych latach wytwórczość żelaza w
Polsce powinna wynosić około 100 kg.
na mieszkańca i rok, co dałoby za kil
ka lat (uwzględniając przyrost ludno
ści) przeszło 3 miljony 500 tysięcy tonn
stali rocznie. Cyfra ta jest trzykrot
nie większa od cyfry obrazującej dzi
siejszą produkcję stali w Polsce i
wskazuje na palącą konieczność roz
budowy polskiego hutnictwa. Gdyby
ta rozbudowa nie nastąpiła, to skazani
bylibyśmy nietylko na zaprzestanie
wywozu stali, ale na jej przywóz za
przeszło 700 miljonów zł rocznie, co

W siedzibie francuskiej partji socjal
nej (dawn. „Ognisty Krzyż“) policja
dokonała rewizji. Na fotografji z pra
wej szef partji płk. de la Rocrjue opu
szcza siedzibę swej.organizacji.

I

stanowiłoby katastrofę dla naszego
bilansu płatniczego.
Jakież są potrzeby inwestycyjne
przemysłu hutniczego?
Można je
przedstawić na aktualnych przykła
dach, przytoczonych niedawno przez
inż. Przybylskiego. Mianowicie wzrost
zapotrzebowania na surówkę i stan
niektórych bateryj koksowych stwa
rza konieczność budowy na Górnym
Śląsku nowych koksiarń, kosztem 18
miljonów zł. Konieczne jest również
usprawnienie kopalnictwa rudy żelaz
nej dla zahamowania importu żela
stwa i zastąpienia go surówką, wyta
pianą w dużym stopniu z rud krajo
wych. Przemawiają za tem zarówno
względy ogólno - gospodarcze (podro
żenie rud i żelastwa zagranicznego),
jak i społeczne. Koszt usprawnienia
kopalnictwa rudnego oblicza się na
1 miljon 650 tys. zł, a uruchomienie
nieczynnych obecnie wielkich pieców,
potrzebnych do wzmożenia wytwór
czości surówki, ma wymagać wkładu
7 miljonów zł. Wreszcie kapitału dwa
i pół miljona zł wymaga uruchomienie
nieczynnych obecnie pieców martinowskich w stalowniach.
Z cyfr tych widać, że przed hutnic
twem polskiem stoją wielkie zadania,
jeśli ma ono odpowiedzieć narastają-

cym wymaganiom. Piszemy: „przed
hutnictwem“. Ale przecież większość
naszego hutnictwa, przez „Wspólnotę
Interesów", „Hutę Pokój“ i t. p., znaj
duje się pośrednio w rękach i dyspo
zycji państwa Czy państwo udźwi
gnie ciężar obowiązków, jakie nań spa
dają w związku z położeniem i koniecznościami hutnictwa polskiego na
najbliższą przyszłość? Czy jest celo
we, aby państwo zostało obarczone temi zadaniami? Mimo wzrostu pro
dukcji przemysł hutniczy skarży się
na straty. W roku bieżącym mają one wynieść w ogólnej sumie około
8 miljonów zł. W sumie tej są i stra
ty państwa. I wielkie podstawy ma
obawa, że maszyna etatystyczno - biu
rokratyczna nie jest zdolna do wypeł
nienia zadań, które pokonać umie energja przedsiębiorczości prywatnej.
STANISŁAW TABACZYŃSKI

Żurnale i Kroje
nieomal wszyscy kupują

u Kałama jskiego

Szwaicaria po dewaluacji franka

(Od własnego korespondenta „Kurjera Poznańskiego").
ze zdziwienia, widząc nagle ten przy
Zurych, w październiku
Murowana dotychczas waluta, frank pływ gości, zdecydowanych brać
szwajcarski, zdawała się być opoką, o wszystko i natychmiast. Ludzie, któ
którą biją wezbrane fale, nie narusza rzy skarżyli się, że nie posiadają zła
jąc jej. Prasa szwajcarska nie miała manego franka, znaleźli nagle w swo
dość słów pochwalnych dla rządu, któ ich sakiewkach liczne franki na po
ry utrzymywał tak wysoki parytet zło ważne zakupy. Sklepy z jedwabiem i
ta. I gdy cały świat prawie „dewaluo bielizną wykupiono doszczętnie. W nie
wał“, frank szwajcarski stał niewzru których magazynach policja zmuszona
szony i mocny jak Alpy Szwajcarji. była utrzymywać porządek. Słyszało
Odnoszono się z sarkazmem do „fał się kupujących, żądających dziwnych
szywych proroków“, którzy uparcie rzeczy. I tak n. p. jakaś pani wygraża
krakali, przepowiadając dewaluację ła rękami, gdyż nie chciano sprzedać
franka. Nigdy, przenigdy, mówiono, jej 500 sztuk płatów do podłóg... Sklep
rząd nie zawiedzie zaufania narodu firmy niemieckiej Pfaff z maszynami
szwajcarskiego, zmniejszając wartość do szycia, który zaledwie wegetował
jego pieniądza, ciułanego z takim tru prz'ez lato, wysprzedał całe piętro w
dem ż turystyki, hotelarstwa itp.
przeciągu dwóch dni. We wszystkich
Gdy 26. IX. południowe wydanie magazynach sprzedawczynie miały mi
„Neue Zurcher Zeitung“ obwieściło de ny przemęczone, twarze blade, ramio
waluację franka o 30 proc., nastąpiła na omdlałe. Wszyscy, których pytałam,
w całym kraju prawdziwa panika. Ci, twierdzą, że nie pamiętają tak panicz
którzy gromadzili zasoby pieniężne w nego i masowego zakupu w tak krót
bankach, zubożeli nagle o 30 proc, swo kim przeciągu czasu.
ich sum. Urzędnicy zadrżeli o zredu
Panika padła również na Lugano,
kowane w jednej chwili pensje, sklepy doskonale obsadzone przez sezonowych
o towar itd. Rząd wydał natychmiast gości, którzy wolą nawet tę porę roku
zarządzenia celem zapobieżenia pod z murowaną pogodą i kuracją wino
wyżce cen towarów. Dekretem z 28 gronową, niż kwitnącą na Wielkanoc
września zakazano podwyżki cen za wiosnę lugańśką. W godzinę po nadej
równo w hotelach i pensjonatach, jak ściu wiadomości o dewaluacji 45 proc,
wszelkich prowiantów, gazu i elek gości opuściło w popłochu Lugano, Lo
tryczności, „bis auf Weiteres“. Oczy carno i wszelkie miejscowości Tessinu,
wiście, godzi to w równej mierze w pędząc na złamanie karku do swoich
posiadaczy gotówki, jak we właścicieli kapitałów, polokowanych po bankach
kamienic i mieszkań. Gazety umiarko i domach, których i tak już nie mogli
wane ubolewają nad zbyt nagłą decy odratować... Szkoda, narazili tylko na
zją rządu, pochwalają ją jednak jako poważne straty tessyńskie hotelarstwo
rzecz rozsądną i nieuniknioną w da i stracili połowę wywczasów nad cie
nej sytuacji.
płem! jeziorami.
Fatalne tegoroczne lato, w dodatku
Jak dotąd, Rada Związkowa czyli
słotne, podcięło do reszty kulejący już Bundesrat i Ständerat (coś w rodzaj
i tak ciężko przemysł hotelarski, nie Sejmu i Senatu razem) postanowił na
mogący dotrzymać kroku znacznie dwa lata stabilizację dawnych cen.
tańszej zagranicy. Wskutek opozycji Możliwe, że podrożeją tylko produkty
partyj lewicowych nie dopuszczono do żywnościowe, ale jak twierdzi Duttaktualnej od tak da^uia obniżki pen- weiler, dyrektor przedsiębiorstwa spo
syj, bezrobocie wzrastało i Szwajcarja żywczego „Migros“ ze 100 filjami po
doszła wkońcu do tej paradoksalnej całej Szwajcarji, najwyżej o 10 proc.
sytuacji, że produkty zagraniczne by Zobaczymy, co będzie dalej. Narazie
ły tu tańsze, niż krajowe! Ani cło, ani zabrakło w kraju jedwabiu i rozdra
koszty transportu nie zdołały wyrów puje się waluty obce. Jeżeli chodzi o
nać tej różnicy.
turystykę, tzw. Fremdenverkehr, de
Trochę refleksji wystarczyło, by zro waluacja będzie dlań zapewne wielzumieć, że taki stan rzeczy był więcej, kitrn dobrodziejstwem, bo ściągnie od
niż anormalny. Oczekiwano po dewa straszonych wysokiemi cenami cudzo
luacji, że komuniści zechcą wyzyskać ziemców’.
te momenty celem podkopania zaufa
Rząd ustanowił komisje, urzędują
nia ludności do rządu. Tak się też sta ce w każdej miejscowości do kontrolo
ło. Gazety lewicowe rzuciły się zaraz z wania cen i karania ewentualnych
krzykiem o podwyżkę pensyj, o ochro nadużyć. Trzeba przyznać, że poza wal
nę mniejszej własności.
kami o towar w magazynach, porzą
Wieść o dewaluacji pędziła jak dek panuje wzorowy. Nawet Lugańo,
wiatr. Ludzie dyskutowali zawzięcie opustoszałe nagle z powodu paniki w
w mieszkaniach, lokalach i na ulicy. dniu 27 września, — zapełniło się na
Kobiety, zawsze zbyt chytre, przypo nowo niemal po brzegi gośćmi taniego
minając sobie czasy dewaluacji w Hotelplanu i odwiedzającymi „Targi
Niemczech itp.,
zdecydowały, że Lugańskie“, trwające od 3 b. m., barw
wszystko podrożeje w mgnieniu oka i ne i ciekawe obchody tessyńskie z ory
że nie pozostaje nic innego, jak kupo ginalną muzyką, strojami ludowemi
wać, kupować, kupować. Rozpoczął się i t. d. Zobaczymy, co dalej będzie, nie
dawno w Szwajcarji nie widziany run mniej dewaluacja dokona na terenie
na magazyny. Kupcy, przywykli w o- Szwajcarji nieobliczalnych dziś prze
statnich latach do klientów gryma wrotów.
szących a mało kupujących, oniemieli
M. S.

Motoryzacja
Rzeszy Niemieckiej

Sprawa motoryzacji Rzeszy Nie
mieckiej jest tam uważana za jedno z
najważniejszych zagadnień. Poświęca
się jej stale bardzo starannei i szcze
gółowo badania, któremi zajmuje się
między innymi także berliński insty
tut badań koniunkturalnych.
Ostatnio ekonomiści berlińscy wy
stąpili z twierdzeniem, że jakkolwiek
tempo motoryzacji Rzeszy jest coraz
lepsze to jednak bliski już jest mo
ment kryzysu w tej dziedzinie. Wszy
scy ci, których stać na auto, najdalej
w roku 1938 będą już mieli (bez wy
jątku prawie), samochody. Rok 1938
będzie przełomowym. Albo ukaże się
wówczas tani samochód w cenie dzi
siejszej lepszego motocykla, albo mo
toryzacja transportu osobowego zo
stanie przyhamowana.
Możliwość takiej sytuacji oparto na
następującem obliczeniu: Niemcy po
siadają obecnie około 990 tysięcy sa
mochodów osobowych, prywatnych.
Natomiast można liczyć, że maksy
malnie na terenie Rzeszy znajduje się
około 1600 000 ludzi posiadających
wyposażenie pozwalające na nabycie
auta w cenie od 1.40Ó RM wzwyż. Są
to: urzędnicy i różni funkcjonariusze
600 000„ samodzielni rolnicy 50 000, samodzielni pracownicy przemysłu i rę
kodzieła 500 000, samodz. pracownicy
handlu i komunikacji 300 000, samodz.
pracownicy wolnych zawodów 100 000.
Ogółem 1 600 000.
Cyfry te są obliczone z poprawką,
uwzględniającą już pewien procent
tych, którzy nie kupią samodu „dla
zasady“.
A więc jeszcze niecałe 700 tysięcy
Niemców, którzy przy dzisiejszych ce
nach paliwa będą mogli utrzymać sa
mochód. Przy rosnącym popycie na
samochody i jednocześnie malejących
cenach można przypuszczać, że w cią
gu dwu, najdalej trzech lat staną się
i oni posiadaczami samochodów!
Można przypuszczać, iż rząd Rze
szy liczy na rychłe wypuszczenie sa
mochodów popularnych i obniżenie
kosztów utrzymania. Poza tem mówi
się o możliwości obowiązkowego na
bywania samochodów przez funkcjo
nariuszy państwowych, samorządo
wych i wojskowych na długotermino
we spłaty.

STRONNICTWO NARODOWE

KOŁO ŚW. MICHAŁ
Nadzwyczajne zebranie członków
odbędzie się we wtorek 13 bm. w sali
Stronnictwa Narodowego, św. Marcin
65. Początek o godz. 20. Na porządku
dziennym sprawy wyborcze.
KOŁO GÓRCZYN
Nadzwyczajne zebranie członków
odbędzie się w środę, 14 października
w sali kina „Polonja“ przy ul. Marsz.
Focha 177. Na porządku dziennym
sprawy wyborcze. Początek o godz. 20.
KOŁO STAROŁĘKA
Zebranie odbędzie się w środę 14
bm. w sali „Polonji“. Początek o godz.
20-ej.
KOŁO ŚRÓDMIEŚCIE
Zebranie obwodu żeńskiego odbę
dzie się 14 bm. w sali M. W. św. Mar
cin 65. Początek o godz. 20.

W Paryżu odsłonięto pomnik ku czci
króla serbskiego Piotra i króla Jugo
sławii Aleksandra.
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pesymistyczne. Znaczna część czerwo
nych milicjantów uciekła z frontu i
powróciła do Madrytu w przeświad
czeniu, że dalsza walka jest bezcelowa.
Stolica Hiszpanji jest zalana przez od
działy wracające z frontu. Komuni
Agencja „Radio“ donosi na podsta ści dokonywują rewizyj w mieszka
Przed atakiem generalnym
wie komunikatów kwatery głównej niach prywatnych i dopuszczają się
na Madryt
Paryż. (ATE). „LTntransigeant" wojsk narodowych w Burgos, że od wielu nadużyć.
omawiając sytuację wojenną w Hisz- działy wojsk marokańskich i legji cu Zwolnienie potomka Kolumba
panji podkreśla, powołując się na ko dzoziemskiej zajęły wieś Sodo, poło
Madryt. (PAT). Zwolniono Ra
munikat rozgłośni w Teneriffie, że żoną w odległości 12 km od Oviedo. — mona
Carbaial Colona, ostatniego po
Inny
oddział
wojsk
narodowych,
któ
wojska generała Franco przygotowują
tomka
Krzysztofa Kolumba. Colona,
ry
przybył
z
prowincji
Galicja,
zajął
się do ataku generalnego na Madryt. wieś
St. Julian. Front wojsk rządo który więziony był od kilku tygodni w
Oddziały narodowe zajęły pozycje wy
natychmiast po odzyskaniu
padowe i przejdą niebawem do decy wych, oblegających Oviedo, został Bilbao,
wolności
odjechał do Francji. Na rzecz
dującej ofensywy. Samoloty powstań przerwany.
jego
zwolnienia
wystąpił przed rzą
cze zrzucają na stolicę ulotki, w któ
Huesca otoczona
dem
madryckim
charge d'affaires Ar
rych ludność jest wzywana do kapitu
Barcelona. (PAT). Specjalny gentyny.
lacji.
Ag. Havasa podaje, że
Na południe od Madrytu w okolicy korespondent
Huesca jest otoczone przez od
Aranjuez wojska rządowe pracują go miasto
katalońskie. Powstańcy usiło
Kontynentalny
rączkowo nad umocnieniem tego od działy
wali
złr
nać linję wojsk czerwonych,
cinka. Na front pod Aranjuez ściąg
Kongres Reklamowy
nięto z Madrytu znaczne posiłki woj jednak bez powodzenia i musieli co
Kontynentalny
Kongres Reklamo
fnąć
się
o
6
km.
skowe.
Artylerja czerwona bombardowała wy, który miał się odbyć we wrześniu
Wojska narodowe biorą górę Huesca przez cały dzień wczorajszy, b. r. w Berlinie, został przesunięty.
lecz deszcz i wiatry unieinożliwiły a- Ostateczny termin kongresu ustalono
pod Oviedo
na okres od 24 do 28 listopada 1936 r.
Paryż. (Tel. wł.). Z głównej kwa tak lotników.
Udział w kongresie wezmą kraje, na
tery powstańczej donoszą:
Co mówią jeńcy cierwoni
leżące do Kontynentalnego Związku
Na frontach w Asturji i pod Bilbao
Paryż. (ATE). Z Sewilli dono Reklamowego, obejmującego prawie
toczyły się zacięte walki.
Wojska czerwone podejmowały kil szą: Wśród szeregów milicji czerwonej wszystkie kraje europejskie i będące
członkiem
Międzynarodowego
kakrotne ataki na Oviedo, zostały jed panuje demoralizacja i rozprzężenie. go
nak odparte. W pobliżu Oviedo od Jeńcy wzięci do niewoli w pobliżu A- Związku Reklamowego.
Doroczny kongres w roku bieżącym
działy narodowe zajęły wzgórze Ma vila stwierdzają zgodnie, że nastroje
wśród wojsk rządowych są niezwykle organizuje sekcja niemiecka Konty
ran co, które panuje nad miastem.
nentalnego Związku Reklamowego.
Polski Związek Reklamowy, jako
sekcja polska Kontynentalnego Związ
ku Reklamowego, weźmie oficjalny udział w kongresie.
Organizacją uczestnictwa dla człon
ków Związku zajmuje się sekretarjat,
mieszczący się w Warszawie przy uli
3,cy Królewskiej 5 (budynek Polskiej
W dalszym ciągu wpłynęły do admini Opto-Orlicki, św. Marcin 63
30,Agencji Telegraficznej).
stracji naszej następujące składki na Szóstka z Przybrody
Bolesław Kapłański
10,
Na zaproszenie organizatorów pre
eskadrę „Chrobry“:
J. J. Nikisch, Rawicz
5,— zes Pol. Zw. Reklamowego prof. Stani
2,N N.
1 — sław Z. Zakrzewski wygłosi na k onCzesław Grabus
3,— Kazimiera i Stefan Zielińscy, LuN. N.
gresie w Berlinie referat o „wzajemnej
1,—
beckiego 9
10,
K. P. Ż.
5,— współpracy organizacyj reklamowych“
5,— Jadwiga Adamska
M. i L, Dymkowie
Ks. Krzymiński
3,
Teofil Szalbierz, Poznań, Dąbrow
(Zusammenarbeit der WerbefachorgaInż. Adam Niekrasz, PuszCzyskiego 53/55
nisationen).
5,kówko
.
.
10,
F. B„ Poznań
5,— Wytwórnia luster, sżlifiernia I gięMieczysław Mirski

Zacięte walki w Hiszpanii

DO DZISIAJ ZEBRALIŚMY 80873,43 ZŁOTYCH

Składki na eskadrę „Chrobry“

Pracownicy firmy „Express“ Fr.
Wilczyński, Poznań. Małe Garbary 5
Kazimierz Skrobalski, por. era.,
V rata
Witkowski, Poznań
Jan Laskowski, Poznań
Klara Janiak
Zebrane przez p. budowniczego i
architekta Fr. Dźwikowskiego w
Inowrocławiu: Fr. Dźwikowski
3,— Z. Dźwikowska 1,—, A. Bruchówna 0,50, M. Groblewska 0,50,
J, Adamski 0,50, H. Mazur 0,20,
J. Krzewina 0,50, J. Grzeszak
0,50 K. Wojciechowski 0,50 S. Or
czyk 0,25. K. Orczyk 0,25, A. Busse
0,25, K. Włódarek 0,40, S. Grzelak
0,25, St. Wojdylak 0,40. J. Błażejczak 0.40, Wł. Dziedzic 0,30,
dyr Leszkowski, Inowrocław 4,—
• Ćz. Dźwikowski 1,—, Musiałkiewicz 2,—, Mietliński, junior 4,—,
S. Lewandowski 4,—. dr. N. N.
1, —, Bratek-Dąbrowski 3,—, ra
zem
Władysław Strojny
Józef Woźniak
Alfons Łukomski
Tadeusz Nowaczyk
Zygmunt Chmielewski
Uczniowie 7 kl. gimn. Bergera
Franciszek Połyga
Irena i Mieczysław Mrozinscy, Lubeckiego 22
Tadeusz Rada, Poznań
Gazeta Polska w Kościanie
Bractwo Kurkowe, Poznań, zał. 1253
r. ze strzelania zielonoświątecznego 1936 r.
Zebrane w ekspozyturze „Orędow
nika“ w Łodzi: Bolesław Kotkow
ski i Ska, Zakłady Graficzne, Sp.
Akc.. w Łodzi 150,— Ksawery So
kół 3,—, 18 drużyna harcerska
męska w Łodzi 3,—, razem ?
Zebrane w agenturze naszych ga
zet w Rogoźnie: Bractwo Kurko
we ze strzelania do tarczy „Chrobry44
Janusz Prandota-Trzciński z Mie
tlicy, pow. mogileński
Ks dr. Wł. Grzelak, Kraków
Dr. Leonard Otęski, Gorlice
Ks. Taczała, Lewice
Ks L. Raczkowski, Ryszewko
Zebranie w ekspozyturze „Orędow
nika“ w Pabianicach: B. Wagner
2,—, Stefan Kiełbasiński 4,— ra-

zem
• Ac* *
Chrześcijańska Spółka „Odzież 1

25,50

2,1,-

5,5,-

28.70
0.50
0.50
0,50
0,50

1.—

10,0,50
5,—
2,—
200,—
100,—

156,—
11.100,15,10,10,10,-

j

Spółka Szweska w Gorlicach
Aniela i Stanisław Krupczyńscy.
Gostyń
Emeryt Józef Bobrowski z synami
i wnuczką, Bukowiec
Henryk Szrajbrowski, Pępowo
Michał Ilzior. Ostrów
Emeryt z Wolsztyna z apelem do
obywatelstwa wolsztyńskiego
Marja Wojciechowska, Aleksandrowo. per Wapno

12.5,—
4.3,—

2,2,—

ciarnia szkła, R. Jagodzińska,
Poznań, Wielkie Garbary 32
10,
Personel firmy „Wytwórnia luster“. JL—Aleksy Waczyński
10,
Marjan Jaśkowski
5
January Jaśkowski
'
.
5
Tadeusz Stefan Sobkiewicz
2,50
Danuta Sobkiewicz
2,50
Józef Andrzejewski
5,—
Klemens Jahns
2,—
Michał Malewski
_
5,—
Kazimierz Ciesielski, Poznań
5,4 kl. Gimn. męsk. Collegium Ma
rianum
12.—
J. N., Tarnowo-Podgórne
5,
Członkowie Stronnictwa Narodo
wego, koło Poznań-Osiedle
5,20
Wanda Dobroczyńska
10,—
Kazimierz Kantorczyk
5,
Jan Gburczyk, Rostrzębowo
5,—
Prof. Cybictowska
20
Fłorjan Lupa
.
2,
Towarzystwo Pomocników Fryzjer
skich w Polsce, fiłja Poznań, od
członków z podziękowaniem wy
dawnictwu „Kuriera Poznańskie
go“ za umożliwienie przyczynie
nia się w miarę możliwości finan
sowych do zasilenia funduszu o*
bronnesro Armji Polskiej
21,—
O. St. Przykuccy, Poznań
2,
Harcerki Hufca Wągrowieckiego
9,55
Dyrektor Łvczywek
10,
Tow. b. żołnierzy 1 pułku Strzel
ców Wlkp.
20,
Student W. S. H.
1,
Maciej Załachowski, właśc. dru
karni, Poznań, Górna Wilda 84
10,
Alfons Piasny, Poznań
5,—
Lucjan Kapela, Poznań
2,—
Florjan Gaertner, ul. Narewska 2a
1,Dr. Jan Bialasik, Pleszew
20,—
Zebrane przez kuracjuszów Sana
torium Akademickiego w Zako
panem z okazji imienin Dr. Br.
Turkowskiego, ordynatora Sanatorjum Akadem.
62,—
T. Dobrzański, drukarnia, Piotrków
Trybunalski
50,—
Stefan Filipiński, Inowrocław
25,—
Ks. dziekan Plotka, Ostrów Wlkp.
20,—
Maksymilian Kentzer, Bydgoszcz
10,—
Jan Kentzer, Bydgoszcz
10,—
Pracownicy Spółdzielni „Rolnik“ w
Jutrosinie: Walerjan Staszewski
również za ojca Józefata, członek
S. N., 5,—, Wiktor Wycisk, czło
nek S, N„ 2,—, Władysław Bu
rian 2.50
razem
9,50
Władysław Scheller, Śrem
5,—
Dr. A. Wojtkowski, Poznań
5,—
Ks. J. Nowaczkiewicz, Mielżyn
5,—
Szkolne koło L. O. P. P. przy szkole
powsz. nr. 2 w Międzychodzie
5,—
Krysia i Grzesio Zenko, Ludwików
pow. Opoczno
3,50
Stanisław Lewicki, Kraków
3,—
Razem wpłacono
75.451,97
Zadeklarowano i uchwalono wypłacić
5.4Z1.4D
Razem wpłacono, zadeklarowano
1 uchwalono wypłacić
80.873,«

NIVEA pastą do ząbów
Trotkllwa małeeiko przyzwyczai«» |u* lamlodu
»wo|«i dziatwy do regularnego ezyizetanle
zębów po kaidem ledienh». a iwlatteta przód
«daniem de na »poczynek. Niech <<
dzieci do czyszcze
nia zębów przezwy
cięża tlę łatwo, da|qe
Im lagodną i milą
w »maku patię do
zębów marki NIVEA.
NIVEA ezyłci
zęby gruntownie
I odłwleia znakomi
cie |amę utln<.‘

Do nabycia
łylko w orygi
nalnych łubach
czy»ło
cynowych
pa cenach:

PHECO
Akcri"«

w Zwnenl.
Pg 7558-N 891

Projektowane zniesienie
sądów przysięgłych
Niedawno rozeszła się wiadomość
o przygotowującym się projekcie usta
wy, znoszącej sądy przysięgłych w Małopolsce, gdzie one obecnie jeszcze ist
nieją. Zwracają uwagę, że w danym
razie będzie to miało niemałe znacze
nie ewentualnie także dla sprawy inż.
Dobo,szyńskiego w związku ze znanemi wypadkami myślenickiemi, który
zamiast przed sąd przysięgłych, skła
dający się z czynnika obywatelskiego,
zostałby pociągnięty przed zwykły try
bunał sądu okręgowego.
Jak daleko postąpiły już prace nad
wspomnianym projektem ustawy, nie
wiadomo. Z wielu stron zwracają uwagę, że nie należałoby usuwać insty
tucji sądów przysięgłych, ale raczej
zaprowadzić ją na terenie całej Polski.
Jako przykład stawia się także Anglję, gdzie instytucja sądów przysię
głych należy do najstarszych i najchlubniejszych tradycyj narodowych,
skąd rozeszła się stopniowo na cały
świat cywilizowany. W szczególności
w sprawach karno - politycznych —
pisze jeden z poważnych dzienników
— „sądy przysięgłych są autentycznym wyrazem nastrojów społeczeń-

Erdal
Pasta do obuu/ia

stwa — wyczują z łatwością, czy oskar
żony działał wbrew interesom pań
stwa, czy też jego czyn zagrażał inte
resom rządu lub partji rządzącej; na
wet w tym ostatnim wypadku przysię
gli niekoniecznie wydadzą werdykt uniewinniający, doszukując się tylko okoliczności łagodzących, natomiast
wyrok trybunału zawodowego będzie
w każdym razie potępiający“.
Śledztwo w sprawie inż. Doboszynskiego i jego towarzyszy przybrało w
ostatnich czasach nieoczekiwany obrót,
przez co prawdopodobnie pociągnie się
też dłużej. Mianowicie rozszerzono je
tak co do przewinienia inż. D., jak rów
nież postanowiono objąć niem jeszcze
19 dalszych osób, dotąd śledztwem nie
objętych. Tym sposobem więc pod za
rzutem urządzenia wyprawy na Myśle
nice lub brania w niej udziału stanie
ogółem 106 osób, na czele z inż. Doboszyńskim.
Jak już zaznaczyliśmy na początku,
może w rezultacie dojść do tego, że
sprawa inż. Doboszyńskiego nie znaji dzie się przed sądem przysięgłych, lecz
przed zwykłym sądem okręgowym
i

Erdaliri
Pasta do podf'
Płyn do metali

Pokrzywdzenie nauki religji
Podnoszą się znowu skargi na po
stępujące pokrzywdzenie nauki religji
w szkołach powszechnych przez za
rządzenie łączenia klas na naukę re
ligji. Kierownictwa szkół powołują
się na rzekomy okólnik ministerstwa
W. R. i O. P., nawiązujący do osła
wionego statutu szkół powszechnych,
wydanego przez ministra Janusza Jędrzejewicza w r. 1933.

to

Zdawało się, że stwierdzenie roz
stroju, jakiemu wskutek polityki
szkolnej pp. Jędrzejewiczów szkoła
powszechna uległa, powstrzyma sto
sowanie szkodliwych metod tych mi
nistrów. Tymczasem znowu spotyka
katolików zawód, tem większy, że ta
ki okólnik ministerstwa W. R. i O. P.
byłby jawnie sprzeczny z rozporządze
niem ministerstwa, wydanem w wykonaniu konkordatu.
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—~-----------------------------------trzeźwą ocenę sytuacji. W nastroju
podniecenia, wywołanego okupacją, sa
me związki zawodowe tracą panowanie
i posłuch w szeregach strajkujących.
(okupacja strajkowa jest naruszeniem Dłuższe zaś przebywanie w dzień i w
art. 251 k. k.) oraz przez wzgląd na ład nocy w warunkach niezdrowych i nie
społeczny, ale — co najciekawsze — higienicznych powoduje często zachorównież z racji interesów samych pra rzenia. Wreszcie strajk okupacyjny
cowników. Trzeba bowiem pamiętać, zwykle pociąga za sobą strajki w in
że najczęściej zatarg połączony z oku nych fabrykach, do których załóg „oku
pacją przybiera postać długotrwałego panci" często odnoszą się o poparcie.
strajku, w którym zarówno robotnicy
Strajk okupacyjny winien ze stro
jak i przedsiębiorca ponoszą duże stra
ty. Wszelkie nawet ewtl. uzyskane ny całego społeczeństwa, szczególnie
zwyżki piać są w tych warunkach ilu zaś ze strony warstw pracujących,
spotkać się z oceną zdecydowanie uzoryczne:
I tak np. 13-tygodniowy strajk oku jemną, jako niedopuszczalna forma
pacyjny, niedawno zakończony w jed zatargu zbiorowego.
nej z fabryk ciężkiego przemysłu, spo
wodował utratę zarobków za okres ca
łego kwartału. Straty z tym strajkiem
Przy bólach lub zawrotach głowy, szu
złączone są równoznaczne z obniżką mie w uszach, bezsenności, złem samo
płac na przeciąg jednego roku o 25 poczuciu, podrażnieniu należy natych
proc.
miast zastosować wypróbowany przy
Z reguły wytwarza się również w tych dolegliwościach środek — wodę
tych przypadkach pewna psychoza Franciszka Józefa. Zaleć, przez lekarzy.
zbiorowa, utrudniająca spokojną i
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Rosnąca fala strajków okupacyjnych
Świeżo ogłoszono w urzędowym
kwartalniku „Statystyka Pracy" dane
dot. strajków okupacyjnych w Polsce
w II-giem półroczu 1935 r. Zestawiając
te dane z cyframi z ubiegłych lat, mo
żemy przekonać się, jak zastraszająco
rośnie fala strajków, połączonych z okupacją fabryk. Odnośna liczba wzro
sła z 4-ch w r. 1931, do 48 w r. 1932, 109
w r. 1933, 202 w r. 1934 i 378 w r. 1935...
Obecnie niema prawie dnia, aby nie
było wiadomości o strajku okupacyj
nym w którejś z fabryk.
Gwałtowne przybranie na mocy fa
li tych najostrzejszych strajków jest
niewątpliwie dziełem agitatorów, pozatem zaś jest również objawem pew
nego rodzaju „mody", jaka zapanowa
ła na tern polu. Wreszcie nie bez wpły
wu pozostało pierwotnie niezdecydo
wane stanowisko władz wobec tej for
my walki t. zw. świata pracy z praco
dawcami. W świeżej jeszcze pamięci
mamy wywiad prasowy udzielony w
dniu 7 kwietnia r. b. „Kurjerowi Po
rannemu" przez Głównego Inspektora
Pracy, p. Klotta, w którym wymienio
ny starał się ... usprawiedliwić „akt
rozpaczy", jakim — jego ówczesnem
zdaniem — jest straj okupacyjny.. Dyr.
Klott powiedział wówczas m. in., co
następuje:
„Robotnik, wiedząc doskonale,
jak wielką jest dziś „rezerwowa
armja pracy“, boi się łamistrajków.
Cóż więc pozostaje? Nic innego, jak
) okupować warsztat pracy, co zresz
tą jest formą łagodniejszą, niż usu
wanie siłą robotników, wyłamują
cych się z pod dyscypliny straj
kowej."
Krótko po tym wywiadzie doszło do
pamiętnych krwawych wypadków kra
kowskich, lwowskich itd., pozostają
cych w bezpośrednim związku z oku
pacją fabryk przez strajkujące załogi.
Niedługo po tern, we Francji pojawiły
się masowe okupacje warsztatów pra
cy, które na pewien okres czasu unie
ruchomiły prawne całkowicie organizm
gospodarczy tego kraju, stanowiąc po
ważne niebezpieczeństwo dla ładu spo
łecznego.
Pod wpływem tych wszystkich zajść
zmienił się całkowicie stosunek władz
polskich do omawianej formy straj
ków. Świeżo, we wrześniu r. b., mini
sterstwo opieki społecznej wydało do
inspektorów' pracy okólnik, w którym
w sposób zdecydowany (już bez pobłaż
liwości!) wystąpiło przeciwko zajmo
waniu fabryk przez strajkujące załogi.
Jest to stanowisko całkiem słuszne,
juz nietylko ze względów prawnych

Krótkie informacje gospodarcze
~ W dniu 15 października r. b. zamknięta
zostanie lista zapisów firm, mających zamiar
wziac udział w wystawie maszyn rolniczych w
i aryżu. Wystawa ta obejmować bodzie ma
szyny, aparaty i instrumenty, przeznaczone dla
użytku rolniczego, ogrodniczego i leśnego. Wy
stawa ta otwarta zostanie w Paryżu w okresie
od 2 do 7 marca 1937 r.
W dniu 3 b. m. podniesiona została pol
ska bandera na nowo-zakupionym motorowcu
nbewant‘ przez S. A. „żegluga Polska“ w
Gdym.
statków w porcie gdańskim we
wrześniu b. r. przedstawiał 6ie następująco: (w
nawiasach pierwsza liczba oznacza dane za
sierpień r. b„ druga za wrzesień r. ub.): zawio
— ^$3) jednostek o pojemności
*ys: trn- <324’2
- 248,9 tys.), odpłynęło
zas a01 jednostek (523 — 381) o pojemności 301,8
tys. trn. (324,9 tys — 242,9 tys.).
—- Miedzy rzifdem niemieckim i Rumunia
Podpisany został dodatkowy układ regulujący
wzajemne obroty pieniężne. Układ ten oparty
jest wyłącznie na zasadzie clearingu.
— Rząd szwajcarski wydał 6zereg zarzą
dzeń, mających na celu przeszkodzić zwyżce
cen.
— We Francji wprowadzono obniżkę z 416
do 316 proc, odsetek 2-lebnich bonów obrony na
rodowej. Obniżka ta pozostaje w związku z
przeprowadzona ostatnio redukcja stopy dy
skontowej Banku Francji
~ Dziennik urzędowy we Francji z dnia 2
października ogłasza uchwałę o zniesieniu mo
ratorium dla weksli i innych zobowiązań, opie
wających na złoto, lub waluty zagraniczne.
— W kołach giełdowych paryskich spodzie
wają sie że po dokonanej dewaluacji franka na
drodze ustawowej nastąpi obecnie zniżka stopy
dyskontowej Banku Francji, podniesionej przed
tygodniem z 3 do 5 proc w celu przeciwdziała
nia odpływowi złota.
— W dniu 1 b. m. otwarta została w Pary
żu w Wielkim Pałacu wystawa automobilowa.
Francuskie fabryki pojazdów mechanicznych
nie podwyższyły wprawdzie cen swoich wyro
bów, jednakże zapowiedziały w prasie, że nie
będą mogły w przyszłości udzielać żadnych ra
batów.
— W Londynie odbyło si<j posiedzenie mię
dzynarodowego komitetu kauczukowego. Posta
nów ono. że kontyngent na ostatni kwartał r. b.
pozostanie niezmieniony.

(p) Ulgi w podatku obrotowym dla niż

szych

kategoryj

przemysłowych.

Min.

skarbu na podstawie przepisów ustawy o
państwowym podatku przemysłowym ob
niżyło stawkę podatku od. obrotu do 1,5
proc, dla przedsiębiorstw zaliczonych do
kategoryj VI, VII i Vni świadectw prze
mysłowych. Zniżka ta dotyczy obrotów
w r. b., t. zn. poczyna działać od dnia
1 stycznia 1936 r. Ulga ta wprowadzona
została z urzędu, t. zn. bez obowiązku
składania indywidualnych podań przez
płatników tego podatku.
(p) Wzrost obciążenia podatkowego
przedsiębiorstw skupu zawodowego. Przed
siębiorstwa skupu zawodowego IV katego
rii świadectw, w szczególności zajmujące
się skupem zboża, wskazują na wzrost ob
ciążenia podatkowego ponad normę po
przednią, wskutek nowej konstrukcji sta
wek podatku przemysłowego wprowadzo
nej tegorocznym dekretem nowelizacyj
nym. Poprzednio przedsiębiorstwa id' uisżczały_ stawkę 0,5 proc., f. j. w tej samej
wysokości, jak przedsiębiorstwa skupu
wyższych kategoryj, mianowicie od 1 do
III, u których prawo korzystania ze staw
ki 0,5-proccntowej było uwarunkowane
faktem prowadzenia prawidłowych ksiąg
handlowych, (az)

Z KRAJU
(k) Należy ułatwić rolnikom nabycie
maszyn i narzędzi rolniczych. Pomorska
izba rolnicza w porozumieniu z powiatowemi towarzystwami rolniczemi przepro
wadziła i opracowała badania nad ustale
niem zapotrzebowania na maszyny i na
rzędzia rolnicze. Ustalono, iż główną przy
czyną wstrzymywania się rolników od na
bywania narzędzi i maszyn jest brak go
tówki. Suma potrzebna na ten cel zosta
ła określona na 600 do 700 tys. zł. Pomor
ska izba rolnicza opracowane wyniki an
kiety przedstawiła min. rolnictwa i reform
rolnych oraz Państw. Bankowi Rolnemu i
wnioskiem o otwarcie na ten cel odpo
wiednich kredytów.
(k) Troska o zbyt nroduktów morskich
Sezon masowych połowów szprotowych
się zbliża. W związku z tem w kołach ry
backich polskiego wybrzeża myśli się o ze
szłorocznych niepowodzeniach, o znacz
nych wahaniach cen i trudności w zby
cie ryb. To wszystko stawiało pod znakiem
zapytania opłacalność pracy polskiego ry
baka. Sekcja przemysłu rybnego Związku
Fabrykantów w Gdyni poświęciła tej spra
wię zebranie. Przemysł rybny postanowił
możliwie najściślej współpracować z orga
nizacjami i spółdzielniami rybackiemi.
Przedstawiciele przemysłu, poza szeregiem
postulatów swoich, wysuwają konieczność
urzędowej reglamentacji połowów, aby w
ten sposób przeciwdziałać największemu
złu.( raptownemu spadaniu cen. co w rów
nej mierze nie jest pożądane dla przemy
słu jak i dla rybaków. Dla ustalenia pod
staw porozumienia z rybakami wyłoniono
specjalną komisję, fp)
(k) Zamknięcie Wystawy Ogrodniczej
I Targów Ziemi Gnieźnieńskiej. W dniu

II bm. nastąpiło w Gnieźnie zamknięcie
II Wystawy Ogrodniczej i Targów Ziemi
Gnieźnieńskiej. Wystawa przewidziana
pierwotnie na 4 dni, została przedłużona
na dalszych 5 dni. Wystawę zwiedziło
przeszło 25.000 osób.
(k) Licytacja Browarów Huggera. Na
poniedziałek, dnia 12 bm. zapowiedziana
była licytacja Browarów Huggera, nale
żących do koncernu Dr. R. May, który to
koncern, jak wiadomo, zbankrutował.
Do licytacji nie doszło z powodu nie zgło
szenia się oferentów. Cena wywoławcza
wynosiła 600.000 zł.
(k). Zebranie sprawozdawcze Związku
Polskiego i ukonstytuowanie koła poznań
skiego odbędzie się w środę, dn. 14 paź
dziernika r. b.. o godzinie 20 w salce Księ
garni św. Wojciecha.

Rano i wieczorem

CMorodonł
dla

ust i

zębów.

Prawdziwy z czerwoni głową lwo-
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Wedlu nadeszłych wiadomości z Buka«
resztu w tych dniach przybędzie do Pol«
ski wycieczka inżynierów rumuńskich.
Pobyt jej w Polsce potrwa dwa tygodnie.
Wycieczka zwiedzi wszystkie większe mia
sta Polski. Podczas całego pobytu wyciecz
ki w Polsce towarzyszyć jej będzie z ra
mienia poselstwa R. P. w Bukareszcie,
inż. Mizunku.
MASOWE LICYTACJE POSIADŁOŚCI.

Jak donoszą, w miesiącu listopadzie i
grudniu zapowiada się nowa serja licytacyj nieruchomości za długi w towarzy
stwach kredytowych. Ogółem ma być
sprzedanych na Kresach Wschodnich 212
nieruchomości w województwie wileń«
skiem, wołyńskiem, w Grodnie, Białymsto
ku i Pińsku. Dług, który ma pokryć licy
Z ZAGRANICY
tacja nieruchomości wynosi około 36 milj.
(z) Niemcy wobec dewaluacji. „Frank złotych.
furter Zeitung“ podkreśla, że z pięciu kra
jów, z którymi w roku ub. Rzesza miała
MASOWE ZATRUCIE ETEREM.
dodatni, sal'o na sumę przeszło 90 milj.
Wśród
ludności na pograniczu polsko«
RM ‘(Holańdja, Szwajcarja, Francja, An niemieckiem
często zdarzają się wypadki
glia. Wiochy) cztery — przez ostatnią de zatrucia eterem,
przemycanym z Niemiec.
waluacje jeszcze więcej utrudniły niemiec
ki handel zagraniczny. W jaki sposób — Eteromanja przybiera coraz większe roz
zapytuje pismo — usunąć te nowe trudno miary i rozszerza się w kierunku woje
ści z chwilą, gdy rząd Rzeszy nie uważa za wództw centralnych. Władze graniczne
celowe pójście za przykładem krajów de zajęły się energicznie tropieniem przemyt
waluacyjnych? Pozostaje tylko, aby Niem ników eteru z Niemiec i zdołały wykryć
cy same dawały sobie radę. W ciągu o- w ostatnich czasach szajkę taką pod Wie
statnich paru lat Niemcy doszły do jako luniem. Bańki z eterem były zatopione
tako znośnych cen w handlu z krajami w stawie. Przemytników aresztowano.
o zdeprecjonowanej walucie. W przyszło
SPRAWA GŁOŚNYCH NADUŻYĆ
ści będą one musialy w miarę możności
W OTWOCKU.
wyrównać lukę, jaką ostatnie dewaluacje
Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił
wytworzyły między wewnętrznemi cena
mi w Niemczech ą cenami eksportowemi. wyrok w głośnej sprawie o nadużycia w
Po podkreśleniu, że , zad Rzeszy nie zamie magistracie uzdrowiska pod Warszawą
rza podwyższać opłat od eksportu, dzien Otwocka. Zatwierdzony został wyrok są
nik wzywa' 'Zagrartićę, aby rozważyła moż du okręgowego skazujący b. burmistrza
liwość rozpoczęcia rokowań z Niemcami Otwocka Michała Górzyńskiego na 6 lat
na temat uregulowania zadłużeniu, nie więzienia. Górzyiiski sprzeniewierzył 90
mieckiego oraz zniesienia utrudnień w tysięcy zł. Skarbnik magistratu Wdowiak,
handlu. Tylko w ten sposób będą mogły który skazanj' był na dwa lata więzienia,
być
stworzone warunki, pozwalające otrzymał w sądzie apelacyjnym zmniej
Niemcom na za:»cie ich miejsca w gospo szoną karę o 6 miesięcy. Pozostali dwaj
wspólnicy exburmistrza Grajewski i Kudarce światowej.
(z) Marka nie będzie dewaluowani. cyński skazani zostali podobnie jak w są
Sfery kompetentne dementują wiado dzie okręgowym po jednym roku więzie
mość ze źródeł amerykańskich na temat nia.
bliskiej dewaluacji marki. Dewaluacja
RÓBOTY SEZONOWE SIĘ KOŃCZĄ.
lira nie zmieniła zasadniczego stanowi
Jak donoszą z Łodzi, w związku z koń
ska Niemiec, polegającego na tem, że de
waluacja marki utrudniłaby zakupy su czącym się okresem robót sezonowych wy
rowców i zwiększyłaby obciążenie z ty mówiono pracę na kilku odcinkach robót
tułu obsługi dłuców zagranicznych. We ziemnych. Wymówienie otrzymało około
dług agencji, przystąpienie Włoch do 1000 robotników, które nabiera mocy z
frontu dewaluacyjnego wywołało jednak dniem 17 bm. Wszyscy robotnicy, którzy
w Niemczech wyraźne zaniepokojenie. otrzymali wymówienie, przepracowali 26
Stawiane jest pytanie, czy Niemcy będą tygodni i tem samem uzyskali prawo do
mogły pozostać izolowane i czy nie będą pobierania zasiłków,
musiały zrezygnować z wielu warunków,
ZJAZD SODALICYJ MARIAŃSKICH
postawionych przez Sehachta jako cena
W TORUNIU.
dewaluacji marki.
W dniach 17 i 18 października odbędzie
. (z) Możliwości dalszej inflacji we Fran
cji. Ostatni bilans Banku Francji wywo się w' Toruniu pod hasłem „O zdrową
łał na łamach prasy francuskiej szereg opin.ję katolicką", zjazd delegowanych
komentarzy i uwag. Szczególnie komento Sodalicyf Mariańskich Inteligencji Żeń
wany jest sposób zużycia przeszło 17 mil skiej w Polsce. Program zjazdu przewi
iardów fr, które dała rewaloryzacja zapa duje cały szereg referatów i uroczysto
su złota w Banku Francji. O ile przezna ści. Posiedzenia odbywać się będą w
czenie 10 miljardów fr. na fundusz stabi „Dworze Artusa", przy Starym Rynku.
lizacyjny nie budzi żadnych zastrzeżeń, o
tyle obszernie komentowany jest sposób JAPOŃCZYCY ZWIEDZAJĄ G. ŚLĄSK.
W Katowicach bawiła japońska dele
zużycia reszty, t. j. 7 miljardów fr. W ostatnim bowiem bilansie znaleźć można gacja handlowa, w której skład wchodził
tylko dwie pozycje na łączną sumę 3.599 radca handlowy ambasady japońskiej w
milj. fr, która to kwota obrócona została Berlinie p. Vagai oraz przedstawiciele
na zmniejszenie wysokości bezprocento trzech poważnych koncernów japońskich.
wych kredytów w Ranku Francji
dla Odbyto z nimi szereg konferencyj, na któ
skarbu państwa. Nie można natomiast rych omawiano dalsze możliwości eks
znaleźć śladu sposobu zużycia pozostałej portu wyrobów przemysłu śląskiego do
części tej 7-mil jardowe j kwoty. „Lc Jour Japonji w szczególności zaś. czynku i bla
nal" przypuszcza, iż reszta, t. j. przeszło chy cynkowej.
3/ź miljarda fr, obrócona została na po
WZNOWIONE WYKŁADY
krycie nowych kredytów dla skarbu pańPROF. CHRZANOWSKIEGO.
stwat które zostały udzielone w okresie
od 25 września do 2 października, co nie
Prof. Ignacy Chrzanowski wznowił po
zostało jednak uwidocznione w żadnym dłuższej (przymusowej!) przerwie swoje
bilansie. Suma ta została prawdopodob wykłady na uniwersytecie krakowskim.
nie przeznaczona albo na pokrycie bieżą Na pierwszy wykład przyszła tłumnie
cych wydatków skarbu albo też na 3-mil- młodzież akademicka; zjawiło się też licz
jardową zaliczkę dla Credit Foncier. W no grono, profesorskie z rektorem Szafe
ten sposób więc rewaloryzacja zapasu zło rem na czele.
ta pozwoliła skarbowi państwa tylko na
Prof. Chrzanowskiemu zgotowano ser
częściową spłatę zaliczek, uzyskanych w deczną owację, co świadczyło o uznaniu,
Banku Francji, pozostawiając niespłaco jakim się cieszy znakomity uczony w ko
ną sumę 12 miljardów fr, które stanowić lach akademickich.
będą poważny element inflacyjny.
(z) Ewentualne zniesienie klauzuli zło POŚWIĘCENIE DOMU BRACI ALBER
TYNÓW.
ta w Holandji. Rząd holendarski rozpa
truje sprawę, czy z uwagi na zarządzenia
W Bulowicach kolo Kęt na terenie
monetarne w Holand ji wskazane jest znie arch. krakowskiej
odbyło się w tych
sienie klauzuli złota. W zamiarze rządu nie dniach noświęcenie domu nowicji ckiego
loży na wypadek zniesienia klauzuli złota miodem zgromadzenia braci albertynów,
objęcie tym zarządzeniem również i pa ktorego dokonał osobiście J. E. ks. biskup
pierów w walutach obcych, notowanych
. e-nelia. Świeżo otwarty dom mieści obec
oficjalnie na giełdzie amsterdamskiej.'
nie 18 nowicjuszów.

KRONIKA GOSPODARCZA
PODATKI I OPŁATY
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WIADOMOŚCI POTOCZNE
Pażdzterntk

I

Środa
I
Czwartek
KALENDARZ RZYMSKO-KATOLICKI
Kaliksta pap.
' Jadwigi wd.
KALENDARZ SŁOWIAŃSKI
Drieraymkra
I Drogosławy

Ważne numery telefonów:

Pogotowia rat.: 66-66 i 55-55
Straż ogniowa: 19-57. 30-50
Policja: 42-21
Posłańcy: 15-60 i 28-36
Taksówki: Postói przy ulicy
Grunwaldzkiej 77-72, przy Ryn
ku Jeż. 77-08 przy ul. Marsz.
Focha (naroż. Niegolewskich)
77-82. PI. świętokrzyski 49-80.
przy ul. Zielonej (nar. Strze
leckiej) 50-35, Rynek Wildecki 66-35, W. Garbary (nar.
Wielkiej) 57-87.
Poczt, biuro zleceń: 49-28. Dokładny czas: 55-68.
Stan wody: + 0,38 mtr.
Temp, wody: + 5,8 st. O.
NOCNY DYŻUR APTEK
śródmieście: Apt. przy tal. 27 Grudnia 18; Apt.
fan. Dr. Marcinkowskiego, ul. Nowa (Bazar):
Apt. Zielona, ul. Wrocławska 31: Apt. Czerwo
na. St. Rynek 37; Apt. przy Grobli, W. Garbary
41. Jeżyce’ Apt. pod Gwiazdą, ul. Kraszewskie
go 12. Łazarz: Apt. św. Łazarza, ul. Strusia 9.
iWilda: Apt. pod Koroną, G. Wilda 61. Dąbiec:
Apt. przy ul. Dubieckiej 6 Solacz: Apt. przy ul.
Mazowieckiej 12. Główna: Apt. przy Krzyżu,
uŁ Główna 19. Starolęka: Apt. miejsowa.

Ojciec zbiegł po zamordowaniu córki
Szamotuły (Tel. wł.) Widownią
strasznej zbrodni stała się w ponie
działek pod wieczór wieś Słopanowo,
w powiecie szamotulskim, w pobliżu
Obrzycka.
Małorolny gospodarz, 49-letni Wa
lenty Bugaj, zabił swą 27-łetnią córkę
Marję i zbiegł. Bugaj zapisał swej
córce Marji gospodarstwo. Na tem tle
dochodziło do częstych sprzeczek mię
dzy ojcem, córką i synem. Według do
tychczasowych informacyj, wczoraj
doszło do kłótni pomiędzy ojcem i cór
ką. W toku zajścia Bugaj porwał kło
nicę i uderzył nią córkę w głowę z taką
siłą, że rozpłatał jej czaszkę. Padła
ona bez życia. Po dokonaniu straszne

C«M’órfca mściwych osobników zasiadła na ławie oskarżonych

Odbył sie zjazd Izb Przemysłowo-Handlowych
Rzplitej Polskiej. — Odbyły się loty konkursowe
gołębi pocztowych o nagrody szefostwa łączności
D. K. VII., udzielone hodowcom; pierwszą na
grodę otrzyma! p. Antoni Böttcher.

KRONIKA KOŚCIELNA
— * Pielgrzymka Wlośclanek Wlkp.
na Jasną Górę. Zw. Włościanek Wielko
polskich organizuje w dniu 24—26. 10.
pielgrzymkę do Częstochowy. Poza swemi członkiniami Związek przyjmuje na
pielgrzymkę również osoby z poza organi
zacji. Wyjazd pociągiem popularnym z
Poznania dnia 24. 10. o godz. 10 rano.
Cena biletu w obydwie strony wraz z
kosztami organizacyjnemi wynosi zł 8,90.
Zgłoszenia przyjmuje się od godz. 8—15
ul. Mickiewicza 33, pokój nr. 26.

OSOBISTE
— * Z Miasta Watykańskiego. Bawią
cy w Rzymie na międzynarodowym kon
gresie bizantynologów, profesor i b. rek
tor U. P., dr. Jan Sajdak, został w dniu
3 bm. przyjęty w towarzystwie syna na
audjencji prywatnej przez Ojca św. Piu
sa XI. Znakomity uczony poznański wrę
czył Głowie Kościoła ozdobne 18-tomowe
wydanie zbiorowe swych „Pism Ojców Ko
ścioła". Papież, podczas dłuższej rozmo
wy w Swej bibljotece prywatnej, wyraził
wielką radość z otrzymanego daru i udzielił autorowi Swego szczególnego bło
gosławieństwa apostolskiego dla Uniwer
sytetu Poznańskiego, nauki polskiej i Col
legium Marianum, zakładu naukowego,
założonego przez prof. Sajdaka. (J. K.)
— * Złote gody małżeńskie obchodzili
dnia 10 bm. pp. Bolesław i Helena z Ro
galińskich Skorupscy w Poznaniu, ulica
Czesława 1. Na intencję Jubilatów odpra
wiona została msza św. w kościele parafjalnym Bożego Ciała.

WIECZORY, KONCERTY
— * Dzisiejszy koncert na wystawie
„Sztuka, Kwiaty, Wnętrze“. Dziś, we wto
rek, dnia 13 bm. koncert chopinowski w
wyk. Franc. Łukasiewicza. Współudział
biorą: Mira Zielińska - Łabendzińska
(śpiew), Dezyderjusz Dankowski (wiolon
czela). Początek o godz. 17. (x.)
Z WYSTAWY:

Gniezno. (Tel. wł.) Dzisiaj, we
wtorek, tutejszy sąd okręgowy przy
stąpił do rozpoznania sprawy karnej
Stefana Włodarczyka, Kazimierza
Chwalebnego, Władysława Wawrzy
niaka i Michała Komisarka, oskarżo
nych o zabójstwo i ciężkie poranienie
Józefa i Piotra Zychów z Wiekowa,
pow. gnieźnieńskiego.
Krwawy napad według aktu oskar
żenia miał następujący przebieg:
Dnia 25 lutego b. r. wtargnęło do
zagrody Marjanny Zychowej w Wie
kowie kilku ucharakteryzowanych osobników. Wskutek ujadania psa wy
szedł z mieszkania Piotr Zych, na któ
rego rzucili się przyczajeni sprawcy i
poranili go tępemi narzędziami do te
go stopnia, że stracił przytomność.
Doznał on ciężkich okaleczeń i wstrzą
su mózgu. W dalszym ciągu trzech osobników wtargnęło do kuchni, gdzie
przebywała cała rodzina Zychów. Je
den z napastników, uzbrojony w re
wolwer, zawołał „ręce do góry“, na co
podskoczył do niego ś. p. Józef Zych,

uchwycił go za ręce i pchnął do sieni,
przyczem potoczył się z napastnikiem
ku klatce schodowej. Padły dwa strza
ły, z których jeden, śmiertelny, ugo
dził ś. p. Józefa Zycha w brzuch.
Na skutek wdrożonych dochodzeń
ujawniono, że napadu na rodzinę Zy
chów dokonali oskarżeni Włodarczyk,
Chwalebny, Wawrzyniak i Komisarek.
Podłożem krwawego napadu była
zemsta, którą pałał do rodziny Żydów
osk. Włódarczyk dlatego, że Zychowie
zrobili na niego doniesienie do policji,
iż skradł im zboże z pola.
Sprawcy w śledztwie do zbrodni się
nie przyznali, jednak zostali przez ro
dzinę Zychów rozpoznani. W szczegól
ności Włódarczyk, ilekroć spostrzegał
Zychów, zawsze im się odgrażał i używał pewnego charakterystycznego
wyrazu, którego jeden z zamaskowa
nych bandytów użył właśnie podczas
krwawego napadu w Wiekowie.
Na rozprawę powołano 14 świad
ków. Rozprawa trwa.

KRONIKA MIEJSCOWA

tąd, skarga ta pozostała bez skutku. W
dalszym więc ciągu klatki schodowe, jak
i sień tego domu, pogrążone są w ciemno
ściach, co stwarza niebezpieczeństwo dla
lokatorów, którym grozi wypadek przy
wchodzeniu, czy też schodzeniu z ciem
nych schodów. A przecież istnieją prze
pisy, regulujące sprawę porządku w do
mach, czemu więc nie przestrzega się ich
tutaj, niewiadomo. Żadne względy nie
mogą przemawiać jednak za tem, aby stan
taki mógł trwać nadal, (sk.)

— * Wkrótce ma być sygnał Rozgłośni
Poznańskiej. Jak już donosiliśmy z koń
cem września, na konferencji, odbytej z
inicjatywy dyrekcji Rozgłośi Poznańskiej,
postanowiono zarzucić ostatecznie wpro
wadzenie śpiewu wilgi jako sygnału na
szej rozgłośni, natomiast wysunięto dwa
projekty: motyw „Boga Rodzicy" i kurant
szamotulski. Jak obecnie podała ponie
działkowa „Skrzynka ogólna" swoim słu
chaczom, sprawa sygnału Rozgłośni Po
znańskiej ma być w najbliższym czasie KRONIKA WYPADKÓW
rozstrzygnięta. Czy sygnałem tym będzie
— * Zderzenie samochodu z dorożką.
motyw „Boga Rodzicy", czy też kurant
Ubiegłej nocy na placu Nowomiejskim
szamotulski, niewiadomo, (sk.)
— ♦ Ceny detal, wedl. zarządu miel, z dn. 7 zderzył się samochód pocztowy PZ 41.132
bm. Mleko niezbierane: cena najniższa za 1 1. z dorożką konną nr. 29. Podczas zderze
0,16 zl, cena najwyższa za 1 1. 0,22 zl, cena naj nia dorożka uległa uszkodzeniu. Wypad
częstsza za 1 1. 0,18 zt, jaja za 1 szt. 0,09 zl, twa ku w ludziach na szczęście nie było, (kl.)
róg za 1 kg 0,00 zl, masło solone za 1 kg. 2,80 zl,
mleczarskie za 1 kg 3,00—3,20.

Troski mieszkańców Poznania
— * Czy to możliwe? Swego czasu
mieszkańcy domu przy ul. Kolejowej 46
skarżyli się na łamach naszego pisma na
brak oświetlenia w klatkach schodowych
tej kilkupiętrowej kamienicy, ale jak do-

„Sztuka, kwiaty, wnętrze**

Z konkursu zastaw stołowych

KRONIKA POLICYJNA
— * Obława policyjna. Podczas obła
wy policyjnej, przeprowadzonej przez ko
misariat VI na element przestępczy, uka
rano 8 osób mandatem doraźnym za prze
kroczenie przepisów kołowych na drogach
publicznych. Ponadto sporządzono czte
ry doniesienia karne za przekroczenie
przepisów drogowych oraz upomnienia na
8 osób, (kl.)
— * Kradzież pary szorów. Jednej z
ubiegłych nocy z zamkniętej stajni przy
ul. Kościelnej 15 w Poznaniu skradziono
p. Ignacemu Lewandowskiemu parę szo
rów wyjazdowych z czarnej skóry. W
związku z tą kradzieżą policja wszczęła
dochodzenia, (kl.)

KRONIKA SADOWA

,¡Kaktusowy stół Związku Pań Domu; kolory i tony czerwone i zielone
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W sprawach

go czynu Bugaj zabrał postronek i PROPAGANDOWYCH
zbiegł w nieznanym kierunku.
Na miejscu zbrodni bawiła wczoraj
i projektów reklamowych
komisja sądowo-lekarska, która doko
prosimy komunikować się z
nała oględzin miejsca wypadku. Na
miejscu był sędzia Szubert z Szamo
tuł, lekarz pow. dr. Krukowski i ko WYDZIAŁEM PROPAGANDY
mendant pow. policji Holzhausen. „Kurjera Poznańskiego“, św. Marcin 70
Zwłoki ś. p. Marji Bugajówny przewie
L piętro od godziny 16—18
ziono do kostnicy szpitala w Szamo
tułach, gdzie dziś przed południem Telefonyt 44-61, 14-76, 33-07, 35-24
przeprowadzono sekcję.
35-25, 40-72.
Za zbiegłym Walentym Bugajem,
synem Łukasza i Józefy, rodem z Bo- iimiiHiiiHHiimHiimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii
gulczyna, w pow. szamotulskim, pro
wadzi się pościg. Dotychczas na ślad
jego nie natrafiono, (sc)

Krwawy napad we Wiekowie
W Poznaniu przed 10 laty
Dnia 13 października 1926 r.

Słońca: wschód 6,15, zachód 17,01
Długość dnia 10 godz. 46 minut
Księżyca: wschód 5,19, zachód 16,08
Faza: 1 dzień przed nowiem.

— * Sprawa o kradzież karabinów. —
Przed sądem okr. w Pozn. oczyla się roz
prawa przeciwko 22-letniemu Janowi Jessemu z Sierakowa, pow. obornickiego, jed
nemu ze sprawców kradzieży karabinów
ty Radomiu, w pow. obornickim. Według
aktu oskarżenia w nocy z dnia 2 na 3 li
stopada w Radomiu skradziono 14 kara
binów typu wojskowego, należących do
p. w. Wszczęte poszukiwania doprowa
dziły w lutym rb. do ujęćia’ sprawców,
mieszkańców pow. obornickiego. Jak wia
domo, 8 z nich zostało skazanych przez
sąd okręgowy w Poznaniu. Jesse przez
dwa miesiące ukrywał się i dopiero dziś
sprawa jego znalazła się w sądzie. Sąd
po przesłuchaniu świadków oraz przemó
wieniach stron, skazał Jessego za kra
dzież karabinów na rok więzienia, z czego
na mocy amnestji darował mu połowę ka
ry. Od zarzutu udzielenia pomocy przy
przechowywaniu karabinów sąd z braku
dowodów winy oskarżonego uniewinnił.
— * Za nielegalne przechowywanie
broni i postrzelenie. Przed sądem okrę-

Restauracja w Hotelu Polonia, Grun
waldzka 18, poleca bezpłatnie salę nowoodrestaurowaną 1 pokoje klubowe na
wszelkie uroczystości. Kuchnia wyborowa.
Ceny niskie. Wieczorem dancing.
ng 16652
Już niedługo — bo w sobotę, 17. bm.,
o godz- 20 zabawimy się wszyscy wesoło
na wielkiej

Zabawie Jesiennej
Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich'
z r. 1018/10 Koła Poznań-Śródmieście, któ
ra odbędzie się na salach p. Hejduckiego
przy ul. Masztalarskiej 8. Czysty zysk na
Gwiazdkę dla bezrobotnych powstańców i
ich rodzin.
zg 14477/8

Wyścigi konne w Ławicy
W środą rozegranych zostanie na torze w Ła
wicy siedem gonitw W ostatnich dwóch dniach
wyścigów 14 i 18 bm. zniżone zostaną stawki w
totalizatorze z 10 zl na 5 zt.
W środą zostaną rozegrane cztery gonitwy
płaskie, do których zgłoszono prawie równe ko
nie, jedna z plotami na dyst. ok. 2,800 mfcr., jed
na z przeszkodami na dyst. 4.000 mtr. i wojsko
wy bieg z przeszkodami na dyst. ok. 5.000 mtr.
Początek gonitw o godz. 14.
W niedziele, w ostatnim dniu sezonu, odbę
dzie sią gonitwa loteryjno-sprzedażna. Los w
cenie zl 1,50 — oprócz szansy wygrania konia
wyścigowego upoważnia do wolnego wBtąpu na
tor.
Poniżej podajemy wynik mianowań na śro
dą:
Przeszkody — dystans ok. 4.000 mtr. nagro
da 500 zl: Sortilege i Fosgen.
Płaska — dystans ok. 2.200 mtr. nagroda 600
zł: Majdan, Garda, King of Song, Guldynka,
Irrtum, Berggeist II, Nery.
Ploty — dystans ok. 2.800 mtr. nagroda SOD
zł: Numer, Etoile, Hipek, Garlacz, Hakata. Memoria.
.
Płaska — dystans ok. 1.800 mtr. nagroda 8IW
zł: Hakata, Numer. Ormianka, Hate Toi, Bon
ne Aventure, Parade d’Amour, Ever More, ProDodatkowa — wojskowy bieg z przeszkodaai, dystans ok. 5.000 mtr. nagroda 350 zl: Zbrucz,
trgus II, Buńczuk Nagły, Platon.
Płaska — dystans ok. 1.600 mtr. nagroda 4ii
1: Horda, Gigclo, Kord, .Kartagina, Bemtio,
labosz Guldynka. Mandarinette.
.
Płaska — dystans ok. 1.600 mtr. nagroda OT
1: Guldynka, Rembo, Horda, Mandarinette,
iabosz, Kord, Kartagina.
,, ,
Nasze typy. Bieg 1. Foegen, 2. Garda — M )•
lan, 3. Hipek - Etoi-le, 4. St. hr. Korzbokjąckiegó — Numer, 5. Buńczuk — Argus,

gowym w Poznaniu odpowiadał Wojciec
Łoszyński ze Szczepankowa, pow. P°^na.'
skiego, oskarżony o nielegalne P°sia“a? ,
broni i postrzelenie. Łoszyński PosiaS,7
karabin typu wojskowego od roku 19- •
Pełnił on funkcje polowego majętno
Szczepankowo. W dniu 127 marca rb-u
szyński, pilnując kopców z kartona
przed złodziejami, postrzelił w nogę 1
masza Szczeszaka, który wybrał się
kradzież kartofli. Naskutek doniesie
postrzelonego policja przeprowadziła u
szyńskiego rewizję i stwierdziła, że P
chowuje on broń bez zezwolenia. s>ą &
kręgowy skazał Łoszyńskiego za
tych czynów na karę po 6 miesięcy
ziónia, wymierzając mu łączną karę o n
Sięcy więzienia, (k.)
_ , ..
— • Znieważył nauczyciela. Przed
dem grodzkim w Poznaniu stanął st
sław Karwjk z Dopiewca, oskarżony
znieważęnre nauczyciela szkoły powsz^
nej Wasilewskiego. Sąd po przepro '
dzeniu dowodów skazał oskarżonego
jeden miesiąc aresztu, (k.)
— * Komuniści organizowali front
dowy. Sąd abelacyjny w Poznaniu
patrywał sprawę mieszkańców . Rgoszczy, Władysława Boberskiego i *
dora Świerczyńskiego, oskarżonych o P ,_
należność do Komunistyczenj Part,J'c„raski oraz o działalność wywrotową. “U »
wa ta jest echem likwidacji komitetu
munistycznej Partji Polski w Bydgosz •
Obaj oskarżeni jesieną 1935 r. trudnili
kolportażem bibuły komunistycznej,
dawanej przez centralne władze Pa’?J or.
Warszawie. Obaj byli delegowani ao>
ganizowania jednolitego frontu ludo
_
na terenie Bydgoszczy. Wydali ,onl.
zwę, nawołującą do organizowania k
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Kurjer PoznaSsŁi, groSa, Tí października 1936
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tetu frontu ludowego, wzywającą do straj
ku protestacyjnego przeciw wyborom. —
Równocześnie zabiegali silnie o stworzenie
porozumienia ze wszystkiemi organizacja
mi radykalnemi w Bydgoszczy. Terenem
Rozradowany tłum obnosił dzielnego pilota na ramionach
licznych konferencyj były lokale P. P. S.
Pierwszy lot trwał 45 minut
Świerczyński zebrania te urządzał rów
nież często w „Turze“, którego był kierow
Pilot-wieśniak, p. Gabrjel Antoni z sokości 650 metrów, lecąc z szybko
nikiem. Sąd okręgowy w Bydgoszczy ska Mnichowic,
pow. Kępno, który zbudo ścią 80 km na godzinę, gdy traci pa
zał ich za to na kary po 4 lata więzienia,
sąd apelacyjny w Poznaniu wyrok ten za wał samolot własnym kosztem i we nowanie nad maszyną. Udaje mu się
dług własnego pomysłu, odbył w nie jednak odzyskać równowagę aparatu,
twierdzi. (k.)

Wielkopolski Ikar odbył pierwszy lot

Z WIELKOPOLSKI
— ♦ CHODZIEŻ. Sad okręgowy z Powiania
na sesji wyjazdowej w Chodzieży rozpatrywał
głośną swego czasu sprawę bijatyki w pobli
skich Ratajach, przyczem gospodarz Woźniak
utracił jedno oko. Oskarżeni bracia Dregery otrzymah osiem i 6iedem miesięcy wiezienia bez
zawieszenia, Domowicz i bracia Prozowscy po
sześć mieś, z zawieszeniem, a Friedrich został
zwolniony od winy i ka-y.
— Rada miejska uchwaliła dobra KarezewJiiki wyłączyć z obwodu miejskiego kominiarskie
go. Wniosek tut. cechu rzeźnickiego w sprawie
urządzerJ.3 chłodni miejskiej odrzucono. Dodat
kowy budżet miasta na rok bież, został uchwa
lony. Poleconu zarządowi miej, wyasygnować
500 zł na F. O. N
— Tut. Tow. Polskich Kupców i Przem. wy
słało do Izby Przemysł.-Handlowej w Poznaniu
zażalenie przeciw wydawaniu płatnych obia
dów przez zarząd tut. szkoły gospodarstwa do
mowego, gdyż szkodzi to interesom kupiectwa.
— * CZEMPIŃ. Akademję na zakończenie
„Tygodnia miłosierdzia“ zagaił X. Dziekan Ruseczyński. Program obejmował śpiewy wykona
ne przez tut. chór kościelny, deklamacje i refe
rat wygłoszony przez ks. wikarjusza Szymczaka
na temat: „Ks. Skarga, jako wielki jałmużnik“.
Sprawozdanie roczne z działalności Towarzy
stwa Pań św. Wincentego a Paulo odczytała
sekretarka p. Stanisława Adamska, (n)
— * CZARNKÓW. W ub. niedziele odbyła
sie wieczornica ku czci ks. Piotra Skargi i ku
czci dziesięciolecia rządów Prymasa Polski J. E.
ks. kardynała Augusta Hlonda. Program skła
dał sie z 6łowa wstępnego, które wygłosił ks.
kanonik Swinarski. śpiewu chórowego, kwartetu
muzycznego, deklamacji i referatu ks. prof.
Wiertelaka „Skarga — wielki obywatel“.
— * GNIEZNO^ Zatrzymano i osadzono w areszcie Zofje Domańską z ul. Krzywe Koło. 1 i
Helenę Schmidtówne z ul. Św. Jana nr. 5 jako
sprawczynie kradzieży wzgl. paserki, dokonanej
kradzieży u p. Władysławy Fischer.
— Mikołaj Pacholczyk z ul. Trzemeszeńskiej
76 z nieustalonych dotychczas powodów — ude
rzył własnego syna Jana P. toporkiem w głowę.
Kannego odstawiono natychmiast do szpitala
miejskiego. Sprawce zatrzymano i osadzono w
areszcie.
— Janowi Dudziakowi skradziono sieć rybac
ką, dl. 50 m., gł. 4 m.. wartości około 50 zł. Do
chodzenia wdrożono.
— Strażnik leśny Stanisław Stechlicki zgłosił
kradzież 3 sosen z lasu miejskiego, (br)
— * KĘPNO. Zwyc estwo w strzelaniu jeelennem Bractwa Kurkowego w Kępn-ie zdobył
p. Józef Walaezyk nie jak mylnie podano p. Jó
zef Wilas-zek.
. .
— W dniu 18 bm. odbędzie sie w.Kępnie zjazd
powiatowy Str. Nar. Przebieg zjazdu bedzie
nast.: o godz. 9,30 raport w SoKolni, o godz. 11
wymarsz na nabożeństwo do-kościoła parafj., po
naboż. zebranie publiczne w Sokolni, na którem
przemawiać będą wybitni mówcy pozamiejscowi. Następnie goszczeir będą członkowie z po
wiatu obiadem żołnierskim, a na zakończenie urządza miejscowe koło S. N. zabawę taneczna
w sali Sokolni. (km)
— * KROTOSZYN. W tych dniach obcho
dził srebrne gody małżeńskie przemysłowiec p.
Czesław Kluge.
— W Koźminie, pow. krotoszyński, wydarzył
sie w domu Katarzyny Idek nieszczęśliwy wy
padek. Niej. Stęclik Piotr manipulował przy
browninga tak nieszczęśliwie, że w pewnym mo
mencie padł strzał, który ugodził 17-letnią Marje Idek w udo. Na miejsce wypadku przybył
dr. Stęszewski z Koźmina, który po opatrunku
przekazał ofiarę nieostrożnośąi do szpitala w
Krotoszynie. Nieszczęśliwa po 3 dniach zmarła.
— ♦ LESZNO. Wręczenie odznaczeń Związ
ku Śpiewaczego odbędzie sie na specjalnym wie
czorze, organizowanym przez Kolo Śpiew. „Dem
biński“ dn. 17 bm. na sali „Sokoła“. Miedzy
innemi wręczone zostanie odznaczenie stopnia
najwyższego prezesowi honorowemu K. Śpiew.
„Dembiński“ p. dr. Błażejczykowi i odznaczenia
stopnia drugiego prezesów1’ p. dr. Jórdze oraz
Koła Śpiew. „Dembiński“ jako jubilatami.
— K. S. M. ż wystawi we wtorek dn. 13 bm.
o godz. 20 w „Sokolni“ poraź drugi operetkę P.
t. „Fatma“ czyli „Wesele Basi“. Połowę czy
stego zysku przeznacza sie na najbiedniejszych
miasta, (lh)
— * LESZNO. Na zakończenie „Tygodnia
miłosierdzia“ odbyła sie w niedziele akademja
religijna w kościele. Na program złożyły sie
śpiewy chóru kościelnego, przemówienie ks.
prób. Abta o miłosierdziu oraz na zakończenie
odbyło sie wystawienie Najśw. Sakramentu*! lit-anja.
— Napił sie w celach samobójczych kwasu
solnego, urzędnik gospodarczy w Wijewie, pow.

TAN POGODY
y W POZNANIU
13 października 1938
Temperatura 7 goda. + 7,4
Ciśnienie
7 godz. 748,9 mm. niskie
Zachmurzenie
7'goda, pochmurno, mgła
Wiatr
7 godz. kierunak zachodni, szybk. 8 m^sek.
Opad
w ciągu poprzedniej doby (od godz. 7 rano dnia
wczorajszego do godz. 7 rano dnia dzisiejszego)
1,2 mm., rodzaj opadu: deszcz
Temperatura w dniu 12 października hr. była:
najwyższa + 4.0 o godz. 21
najniższa — 1,5 o godz. 7
Prognoza pogody na dzień jutrzejszy:

W dalszym ciągu obecny stan pogody.
Pochmurno z przelotnemi deszczami.

dzielę szczęśliwie swój pierwszy lot.
Od samego rana — jak pisze —
warunki atmosferyczne wydawały mu
się nadzwyczaj pomyślne do urządze
nia pierwszych prób. Zamierzał tylko
wypróbować silnik, ale nie miał ani
litra benzyny, ani kropli oliwy. Na
szczęście pewien gospodarz pożyczył
p. Gabrjelowi 20 litrów benzyny samo
chodowej i półtora litra oliwy. O godz.
13 rozpoczyna się próba. Nieszczęście
chciało, że przy pierwszem rolowaniu
aparat wpada na miedzę, z tej na ko
piec ziemniaków. Szczęśliwie jednak
to się zakończyło. Jedynie uległa roz
pruciu prawa opona. Po założeniu no
wej rozpoczyna się ponowna próba.
Jest godzina 16,40. Ludzi zebrało się
mnóstwo. Rozpoczyna się start. Już
na 30 metrach maszyna odrywa się z
ziemi i wzbija w powietrze. Teraz za
częło się balansowanie to w lewo, to
w prawo, w dół i w górę. Wreszcie
udało się pilotowi opanować maszynę.
Oblatuje więc na niej rodzinną wio
skę, robi wypad na Bralin i Kępno.
Nad Kępnem znajduje się Już na wy

nieszczęście jednak chce, że wskutek
ciemności nie wie, gdzie lądować. W
tem dostrzega rozpalone ognisko, co
pozwala mu się zorientować w tere
nie. Ląduje dość pomyślnie, uszkadza
jąc tylko część podwozia i własno
ręcznie wykonanego śmigła. Cały lot
trwał 45 minut.
Gdy wysiadł z maszyny, ludzie pod
biegli z gratulacjami. Znów wyleciał
w powietrze, ale tym razem wyrzuco
ny dłońmi rozentuzjazmowanego tłu
mu. Niespodziankę sprawiła rada
gminna Bralina, a więc gmina, do
której należą Mnichowice, składając
dzielnemu pilotowi serdeczne gratula
cje i upominek w kwocie 100 zł.
Wzruszony do głębi serdecznemi
owacjami p. Gabrjel dziękuje z całego
serca wszystkim żyezliwym, a w szcze
gólności radzie gminnej Bralina i re
dakcji „Kurjera Poznańskiego“ za okazaną życzliwość i pamięć.
Następny lot p. Gabriela odbędzie
się z chwilą naprawy podwozia i spo
rządzenia nowego śmigła.

Obrady prezesów T.CL. z Wielkopolski
W poniedziałek 12 bm. w parafjal- i nież kwestja współpracy z Oświatą
nej sali św. Marcina odbył się zjazd Pozaszkolną. Instruktorzy O. P. nie
prezesów wielkopolskich oddziałów zawsze współpracują z organami T. C.
T. C. L.
I L., a powstające tarcia szkodzą idei i

ś. p. Franciszek Nitsche
Zmarł -w Poznaniu w wieku 48 lat
znany przemysłowiec ś. P- Franciszek
Nitsche. Zmarły, który był właścicie
lem fabryki maszyn chorował od
dłuższego czasu i uległ cierpieniom w
Zakładzie SS. Elżbietanek. R. i. P-

śmierć
pod kołami samochodu
Bydgoszcz (f). Na ul. Jagielloń
skiej, około domu nr. 52, wpadł rowe
rzysta nieustalonego nazwiska, w wieku lat około 40, pod koła jadę.cego za
nim samochodu ciężarowego. Skutki
wypadku były tragiczne. Rowerzysta
doznał tak ciężkich obrażeń wewnętrz
nych i zewnętrznych, że przed przyby
ciem na miejsce karetki pogotowia
zmarł.
Przyczyną wypadku było prawdo
podobnie poślizgnięcie się rowerzysty
na zmoczonej deszczem jezdni.

Wyrok o zajścia w Gostyniu
zatwierdzony
Sąd apelacyjny w Poznaniu za
twierdził wyrok przeciwko 36 bezro
botnym, oskarżonym o głośne zajścia
przed starostwem powiatowem w Go
styniu.
Wyrokiem tym zostali skazani
oskarżeni na kary od 6 miesięcy do
2 lat więzienia, (k)
— ♦ WRZEŚNIA. „Sokolic©“ wrzesiński©
uczciły pamięć znakomitego kaznodziei ks. Pio
tra Skargi. Zebranie zagaiła prezeska p. Wła
dysława Jakubowska, witając ks. proboszcza Kinastowskiego i przedstawicieli gniazda męskiego.
Przewodnictwo objęła kier, sekcji kulturalnej p.
Pruchmiewiczówna. Po odśpiewaniu pieśni „Bo
ga Rodzica“ prezeska p. Jakubowska wygłosiła
obszerny referat o życiu i czynach ks. Piotra
Skargi. Zkolei wygłosiła p. Smolarkowi recy
tację z kazania Skargi. Na zakończenie zabrał
glos ks. proboszcz Kinastowski.
— Dnia 15 bm. na wieczomem nabożeństwie
różańcowem wygłosi kazanie słynny misjonarz
polski O. Wieczorek.

Z POMORZA

Uczestnicy wczorajszego zjazdu prezes ów wielkopolskich oddziałów T. C. L.
w sali parafji św. Marcina.
Zebranie zagaił i przewodniczył mu rozwojowi pracy oświatowej. W tej
ks. dr. K. Milik, dyrektor centrali myśli powzięto rezolucję, skierowaną
T. C. L. Referaty wygłosili p. inspek do czynników urzędowych i nawołu
tor Kapałczyński n. t. „Polska wola o jącą do skoordynowania pracy O. P.
naszą pracę“ i ks. dr. Milik n. t. „Stan z T. C. L.
Po zakończeniu zebrania uczestnicy
obecny pracy T. C. L, w Wielkopolśce
i program jej na najbliższą przy wzięli udział w przeglądzie programu
filmów wąskotaśmowych, z którym
szłość“.
Nad referatami wywiązała się ob objazdowe kino T. C. L. wyruszy na
objazd Wielkopolski, (tk)
szerna i bardzo ciekawa dyskusja.
Ożywioną dyskusję wywołała rówLeszno, Emil Stępczak. Do denata zawezwano
p. dr. Nowaka z Włoszakowic, który po udziele
niu doraźnej pomocy przewiózł Stępczaka w »ta
mie bardzo groźnym do szpitala św. Józefa w Le
sznie. Wszelkie zabiegi lekarskie okazały sie
bezskuteczne i samobójca zmarł nad ranem.
Przyczyny tragicznego kroku, 23-letniego urzęd
nika gosp. dotychczas nie zdołano ustalić, (lh)
— * OBORNIKI. Droga Oborniki—Obrzycko’
na odcinku Słonawy—Bąblin została otwarta dla
ruchu kołowego e chwila ukończenia robót dro
gowych. (n)
— * OPALENICA. Brutalnego napada do
konał właściciel prywatnej taksówki samocho
dowej, Jan Szymkowiak, na osobie p. Przygockiej niewiasty w starszym wieku. Gdy p.
P. wracała na ul. Pierackiego od pompy z wia
drem wody, Szymkowiak dopadł ja « nienacka
z tyłu, i kilkakrotnie, uderzył ja pięścią w głowę
tak, że p. P. doznała zakrwawienia praweg)
oka. Sprawa zajęła się policja.
— ♦ OSTRÓW. Okręg „Sokoła“ ostrow
skiego obradował pod przewodnictwem prezesa
okr. mec. Kubiaka. Obrady poprzedziło nabo
żeństwo żałobne za spokój duszy zmarłej wice
prezeski okręgu śp. Kazimiery Topolanowej. W
zjeździe uczestniczyli delegaci 18 gniazd.
— Odbył się tu pierwszy zjazd wlościanek,
który uchwalił założenie oddziału powiatowego
w . Ostrowie Związku Wlościanek Wielkopol
skich. Do zarządu powiatowego wybrano pp.:
prezeska — Helena Andraszakówna z Bilczewa,
wiceprezeska — Józefa Sikorowa z Krępy, sekre
tarka — Wiznerowa z Biskupic Zab., ekarbn. —
Szlachetna z Jankowa Zależnego, radna — Pabiszczakowa z Kotowieoka. Komisję rew. two
rzą PP. Gąsowska z Gałązek Małych, Meicherowa z Radłowa i Kaczmarkowa z Radłowa.
. — Zmarl tu nagle w 80 roku życia znany kra
wiec śp. Leon Matyśkiewicz, zamieszkały przy
t>1. Kościelnej 7.
(os)
— * RAWICZ. Na sali strzelnicy urządziło
K. S. M. okrśg Rawicz w ub. niedzielę strzela
*

nie z wiatrówek oraz wieczór pożegnalny dla
druhów, idących do wojska.
— Skład kapeluszy damskich przejęła droga
kttpna od M. Cybajerowej przy ul. 3 Maja 7, p.
Helena Pludrówna z Rawicza.
— W ub. niedzielę odbyło się uroczyste otwar
cie i poświęcenie nowego lokalu bibliotecznego
Tow. Czytelni Ludowych na Rynku nr. Ki. Aktu
poświęcenia dokonał ks. prób. Gumprecht w obec
ności przedstawicieli miejscowych władz i szkół
oraz licznego obywatelstwa. Przemówienie uroczystościowe, ujmujące cele T. C. L„ wygłosił
w zastępstwie chorego prezesa adw. Nikisch ju,n.
Doskonale opracowany referat o książce i uczest
nictwie wygłosił prof. Błaszczyk. Zaznaczyć
należy, że nowy lokal T. C. L. jest bardzo ładnie
urządzony.
— Zarządzeniem tut. starostwa «konfiskowano
10 b. m. tut. „Gazetę Rawicką“ za artykuł p. t.
„Strajk chłopów na Wołyniu“.
— W Bojanowie urządziło miejscowe koło
L. O. P. P. zabawę taneczna w hotelu Niemca
Kleinerta, jakby polskiego lokalu na podobne okazje nie było, (rs)
— ♦ ŚMIGIEL. Tow. Ohóru Męskiego „15cho“ w Śmiglu obchodziło ewe 10-lecie istnienia.
Odbyła się uroczysta msza św. za zmarłych
członków i na intencję Tow. a wieczorem w sali
strzelnicy odbyła sie uroczysta „Wieczornica“ z
bogatym programem, poczem zabawa taneczna.
— * ŚRODA. W niedziele odbyła sie akade
mja z okazji 10-lecia rzą-dów J. Em. ks. kar-d.
Prymasa Hlonda. Na wstepde chór kość, pod
batutą p. Bartkowiaka odśpiewał „Modlitwę“.
Zkolei przemówił o zasługach ks. kardynała oraz
odczytał adres hołdowniczy od parafjan średzkich do ks. Prymasa — ks. prób. dr. Janicki.
Na dalszy program złożyły sie deklamacje, refe
rat o Skardze i „Cantate“ w wykonaniu chóru.
Uroczystą akademie zakończono wspólnym Śpie
wem „Boże, coś Polskę“.
■— W tut. wiezieniu odbyło sie poświecenie
odnowionej kaplicy więziennej, w której przez
dłuższy czas nabożeństwo nie odbywało się. (ak)

— * GRUDZIĄDZ. Odbył się tu koncert
wokalno-instrumentalny, z którego dochód prze
znaczono na odnowienie wnętrza kościoła św.
Ducha. Program obejmował utwory organowe
Bacha i Guilmanta, odegrane przez ks. prób.
Dreszlera z Linowa. Moniuszki „O władco światta“ i Rachmaninowa „Zmartwychwstał Pan“,
odśpiewane przez art. J. Gaczyńskiego z Pozna
nia, śpiewy solowe, wykonane, przez prof. Fr.
Raczyńską, na które składały się utwory Mozar
ta, Hertza i Studzińskiego oraz występy chóru
„Echo“. Koncert poprzedziło okolicznościowe
przemówienie ks. prób. Pastwy.
— Istnieje zwyczaj, że na łąkach i nizinie
nadwiślańskiej pozostawia sie bydło przez noc
na pastwisku. Skorzystali z tego złodzieje, któ
rzy jednej z minionych nocy skradli ¡roln. Sie
go wi w Zajączkowie dwie wartościowe krowy.

Składki i pokwitowania
W administracji pisma naszego złożono w dal
szym ciągu:
Na Tow. Pomocy dla Inteligencji: Wanda
Krzyżankiewieżowa zamiast wiązanki kwiatów
dla śp. dr. Marjana Raszewskiego 5,—, razem z
poprzednio pokwitowanemi 7,50 zł.
Na biednych parafji Naramowice: Wł. F.
20,—, razem 20 zł.

KSIĘGI SYANU CYWILHEGO
Zapowiedzi
Dnia 12 b. m. wywieszono następujące za
powiedzi (osoby, przy których nie jest podana
miejscowość, mieszkają w Poznaniu):,
Rzeźnik
Jarosław Bawelski
i
Stefa
nia Smarzewska: szofer Walenty Komisarek i krawc. Helena Różek; owdow. książk.
Henryk Grabowski i maszyn. Marja Wyrembkówna; inż. roln. Edward Zdanowski w Gnie
wie, pow. tczewski, i dyplom, ogrodn. Lutosława
Koszewska; artysta widowiskowy Józef For
nalski i art. widów. Weronika Lima; szof. Józef
Pietrzak i ekspedj. Agnieszka Gozwińska; po
mocn. piek. Marjan Granops w Prusinowie, pow.
czarnk., i Martyna Janasówna we Wronkach,
pow. ezamotul.; urzędu, gospód. Roman Grzy
mała w gromadzie Jeżewo, pow. gost., i Józefa
Styczyńska w gromadzie Rogalin, pow. śremski;
pomocn. śłus. szofer Wincenty Burmistrzak w
Paproci, pow. nowotom., i Lucja Tomikówna w
Nowym Tomyślu; śłus. Edmund Knopiński i
gospod. Katarzyna G.rzechowiakówna; owdow.
kup. podróżuj. Piotr Kubiak i Stanisław Wierzbiczakowa z d. Szymkcwiakówna w Zielińcu,
pow. pozn.; ekspedj. Edmund Knade w Swarzę
dzu, pow. pozn., i ekspedj. Marja Lichtensteinówna.
Zgony:
Dnia 12 października 1936 roku zapisano na
stępujące zgony: Lucjan Wagner, 4 lat, 11 mieś.
15 dimi; Franciszka Kowalczykowa z domu So
wińska, wdowa, 76 lat; Katarzyna Gutowska
z dumo Piotrowska, wdowa, 80 lat; Konrad
Malinowski, zegarmistrz, 62 lat; Henryk Woj
cieszak, 1 mieś., 25 dni; Marja Gertychowa z
domu Mareoka, wdowa, 51 lat; Władysław Si
korski, robotnik, 35 lat; Jadwiga Majkowa z
domu Parzysizówna, wdowa, 69 lat; Stanisława
Bamaszikiiewdcraowa z domu Włodarczakówma. 59
lat; Jadwiga Płotkowi akowa z domu Woćłiowiakówma, wdowa, 87 lat; Kazimiera Paluchówna, bez zawodu, 17 lat; Emilia Lomke, dia
konisa, 72 lat.

—
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DZIAŁ KULTURY I SZTUKI
ŻYCIE KULTU R ALN E
KANDYDATURY DO NAGRODY POZNAŃSKIEGO ZWIĄKU LITERATÓW
Tej jesieni ma być przyznaną po raz nać się pisemnie pod adresem: Sąd Nagro
pierwszy nagroda literacka, ufundowana dy Literackiej przy Z. Z. L. P. Poznań, Pa
przez Związek Zawodowy Literatów w Po łac Dzialyńskich. Stary Rynek 78.
Nagrodę przyznaje się za jedno określo
znaniu. Wynos: ona 500 złotych. Sąd kon
kursowy, pózostaje pod przewodnictwem ne działo z dziedziny beletrystyki, poezji,
profesora U. P. dr. Michaia Sobeskiego, a dramatu lub krytyki literackiej, wydane
skład ma następujący: red. A. Kawczyński w książce lub wystawione na scenie w cią
red. Witold Noskowski, prof. U. P. dr. Ro gu trzech poprzedzających lat. więc obec
man Pollak i prof. U. P. dr. Mikołaj Rud nie w ciągu roku 1933, 1934 albo 1935 Dzie
ło nagrodzone lub jego twórca winien być
nicki.
Sąd ten prosi niniejszem członków związany z terenem działalności Związku
Związku Zawodowego Literatów o zgłasza Zawodowego Literatów Polskich w Pozna
nie kandydatur do powyższej nagrody, a niu.
Termin zgłaszania kandydatur upływa
to w myśl paragrafu 9 jej statutu. Zgłosze
nie należy krótko uzasadnić, ma ono doko z dn. 24 października rb.

NAUKA
Ignacy ChrzanowskL profesor honoro
wy Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozpo
czął tegoroczne wykłady prelekcją p. t.
„Charakterystyka ogólna Odrodzenia i hu
manizmu“ Na wykład przybył J. M. rek
tor dr. Władysław Szafer oraz liczni pro
fesorowie i młodzież akademicka. Znako
mitemu uczonemu zgotowano serdeczną
owację.
Profesor Un. Pozn. dr. Józef Sulkowski
weźmie udział jako delegat polski w Kon
gresie Akademii Prawa Niemieckiego, któ
ry odbędzie się w Monachjum z końcem
bieżącego miesiąca.

TEATR
Teatr Popularny w Łodzi po „Kaśce Karjatydzie" Zapolskiej wystawia sztukę Mo
liera „Chory z urojenia" w reżyserji M. Zonera. (wp)
„Śluby Panieńskie“ odnowione. Z War
szawy Piszą nam (tw): Solski wciela „Ślu
by“ do stałego repertoaru Teatru Narodo
wego. Reżyserować będzie St. Stanisławski,
który też zagra Radosta (był dawniej wy
bornym Albinem), Gustawa gra Leszczyń
ski, Albina Wesołowski Anielę Barszczew
ska, Klarę Świerczewska.

OCHRONA ZABYTKÓW
Malowidła z XIV wieku odkryto pod
tynkiem w kościele zabytkowym w Mierowicach Ziemi Kieleckiej. Nadto w presbiterjum, pod późniejszemi freskami, znale
ziono ślady malowideł figuralnych praw
dopodobnie z wieku XIII. Nad odkryciami
czuwa urząd oknserwatorski.

PLASTYKA I ZDOBNICTWO

MUZYKA
„Harnasie“ Szymanowskiego znajdują
się w repertuarze opery hamburskiej i zurychskiej na rozpoczęty obecnie sezon.
Największe europejskie organy znajdu
ją się obecnie w Norymberdze, w hali uro
czystościowej w Luittpoldhain. Temi dnia
mi dał na nich koncert organista dyr Kissel z Monachjum.

CO SŁYCHAĆ PRZEZ RADJO?
Zygmunt Zaleski przez radjo. W nie
dzielę śpiewał przed mikrofonem bukare
szteńskim Zygmunt Zaleski, powołany
przez króla rumuńskiego na kierownika
artystycznego Opery Królewskiej w Buka
reszcie. Znakomity śpiewak wykonał arję
Nilakanthy z „Lakme“. słynny monolog Fi
lipa II z „Don Catiosa" Verdiego, oraz
jedną pieśń rumuńską. Słuchacze mogił
stwierdzić, że Zaleski jest w pełni środków
wokalnych, olbrzymim swym głosem do
konywa najdelikatniejszych piano i pia
nissimo na wysokich tonach, zniewalając
jak zwykle słuchacza głęboką ekspresją.
I pomyśleć, że opera warszawska nie za
pewniła sobie takiego reżysera i artysty,
który podniósłby odrazu jej poziom wyso
ko nad warszawskie domowe robótki! Pol
ski śpiewak, reżyser i artysta medjolańskiej La Scali musiał przyjąć propozycję
obcych, bo w Warszawie nie było miejsca
dla jego talentu, pracy i doświadczenia,
zebranego na pierwszych scenach obu pół
kul świata...
Radiosłuchaczy przybywa ciągle i to
takich, którzy plącą. W roku między I
października 1935, a 1 października 1936
przybyło 134 355 abonentów. W samym
wrześniu r. b. przybyło 15 743. Wszelako
część należy odliczyć na dawnych abonen
tów, którzy na wakacje przestali opłacać
abonament.

Kraków dostanie nowego Rejtana. Piszą
nam z Krakowa (krt): Nasz Rejtan, który
wznosi się na Plantach u zbiegu kilku ulic
pod hotelem Krakowskim, podupada coraz
widoczniej i poprostu niszczeje. Będzie
więc usunięty, a miasto wzniesie na tem
ZE ŚWIATA FILMU
miejscu inny, trwalszy 1 piękniejszy mo
nument.
Szczepko I Tońko na ekranie. Film
190 obrazów Pankiewicza liczą zbiory „Wkrótce będzie lepiej“, przygotowywany
śp. Feliksa Jasieńskiego, przekazane Mu obecnie w Warszawie, będzie miał w obsa
zeum Narodowemu w Krakowie. Zostaną dzie, obok Fertnera i Żabczyńskiego, także
one wystawione w Pałacu Sztuki w Kra Szczepka i Tońka z Wesołej Lwowskiej
kowie na wystawie urządzonej ku uczcze Fali.
niu 70-lecia urodzin Pankiewicza. Wysta
RUCH REGJONALNY
wa obejmie nadto inne dzieła z prywat
nych zbiorów.
Cukiernik i kopiec. Ze Lwowa dono
szą nam (ki): Kopiec Unji Lubelskiej, któ
ry dominuje nad miastem, otrzymał nową
LITERATURA
betonową platformę, z której roztacza się
„Proza jest mowa wiązaną“. Pod takim wspaniały widok. Warto przypomnieć, że
tytułem wvglosil literat lwowski p. Ma- na konserwację kopca składają się odset
rjan Promiński odczyt w Związku Zawo ki z paru zapisów obywateli lwowskich.
dowym Literatów. Zatem molierowski imć- Największy legat zostawił... Szwajcar, Leo
pan Jourdain, ten który nie wiedział, że
Rothłaender, zmarły w Szwajcarji w
mówi prozą, nie wiedział również, iż mówi pold
r. 1893. Ale ów Szwajcar był także Lwo
mową wiązaną.
wianinem, mianowicie prowadził przez
Opowiadania lotnicze. Nietylko mło długie lata słynną cukiernię, pierwszą we
dzież, ale i dorośli z zainteresowaniem Lwowie i daleko za jego rogatkami wsła
przeczytają tom „Opowiadań lotniczych” wioną. Gdy z powodu podeszłego wieku
znanego lotnika i poczytnego pisarza, kpt. wyjeżdżał do Szwajcarji, sprzedawszy
Janusza Meissnera. Zawarte w nim opo
zakład, o Lwowie nie zapomniał i w
wiadania dzielą się na cztery grupy. W swój
testamencie swoim zapisał znaczną kwotę
części pierwszej pt. „Jak ludziom urosły na
kopca Unji, aby dać do
skrzydła" w dwu opowiadaniach zapozna wódkonserwację
pamięci o mieście, którego był synem
ją autor czytelników w streszczeniu z adoptowanym,
lecz kochającym i wier
dziejami rozwoju lotnictwa, opowiada o
pierwszych próbach Wrighta i Bleriota o- nym.
raz o dzisiejszym stanie umiejętności lot
niczych. W części drugiej pt. „Lotnictwo
polskie w walce o niepodległość” daje trzy
Jutro:
obrazki z bohaterskich walk lotniczych: w
OBRAZY
WŚRÓD
KWIATÓW
obronie Lwowa, w odwrocie zpod Kijowa
i w czasie odpierania bolszewików zpod
przez
Warszawy w roku 1920. W części „Lotnic
prof. Jana Mrozlńskieflo
two na usługach ludzkości“ daje autor
kilka obrazów, zapoznających z rolą ja
ką odgrywa lotnictwo cywilne. Maluje bo
haterstwo lotnika yf nader trudnych wa
Pisma nadesłane
runkach wiozącego ważną pocztę lotniczą,
„Przegląd
Powszechny“. Nr. 10. Treść:
opowiada o prowadzonej z poświęceniem
przez lotników rosyjskich akcji ratowni E Kosibowicz: „Wspólny front przeciwczej wyprawy „Czeluskina”; w dalszych kcmunistyczny“. — L. Skoczylas: „Szkoła
opowiadaniach lotnik ratuje ludzi pokąsa jako czynnik wychowania moralnego“. —
nych przez jadowite żmije, przewożąc na A. Kliszewicz: „Przełom w nauce". — J.
dalekie kresy surowicę przeciwjadową, Święcicki: „Z problematyki „Pierwszego
wreszcie przedstawia akcję ratunkową I.egjonu“. — S. Podoleńeki: „Dzisiejsza
podczas powodzi, gdy lotnicy dowożą żyw młodzież szkół powszechnych“. — S. Szczuność odciętym przez rozlane wody od tc-wski: „Agonja złotego cielca“. — J. Ptaświata powodzianom. Ostatnią wreszcie szycki: „Wobec hiszpańskich wypadków".
część tomiku pt. „Polska sława lotnicza" — Przegląd piśmiennictwa — E. Kosibo
poświęca autor wyczynom polskich lotni wicz: „Sprawy Kościoła“. — J. Warszawski:
ków, kpt. Orlińskiego, mjr. Idzikowskiego, „Stolica ku czci ks. Piotra Skargi“. — S
kpt. Żwirki, mjr. Skarżyńskiego, kpt. Ba Bednarski: „Camera obscura „Wiadomo
jana. Książka kpt. Janusza Meissnera ści Literackich“. — J. P. „Bolszewizm w
stanowi lekturę ciekawą i spełni swe za walce z religją“. — W. Lohn: „Złoty jubi
danie. budząc wśród czytelników zapał i leusz konwiktu w Chyrowie“, ~ Adr. Red.
zr zumienie dla idei lotnictwa, (tk)
W’arszawa, Rakowiecka 61,
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... Malborg był już dawno za nami,
ba! minęliśmy już Pomorze, konsta
tując, że z Królewca do Malborga jedzie się prawie tak samo długo, jak
przez t. zw. przez naszych sąsiadów
„korytarz“ — od Tczewa do Chojnic.
Z lewej strony tranzytowego pociągu
ukazała się Warta. Wzdłuż niej się
posuwając, przed samym wieczorem
wjechaliśmy w widły rzeczne między
Odrą a Wartą.
Ostatnie promienie słońca czerwie
niły się na długich pasmach wód, w
których zbiegu wznosi się na płaskiej
równinie Kościerzyn, zwany dziś z nie
miecka Kistrzyniem. Jest to dość du
ży gród o czysto niemieckim typie,
najeżony paru wieżami. W zaraniu
państwa polskiego, za Mieszka, była
to nasza brama wypadowa do Bran
denburgii. Nie utrzymaliśmy jej dłu
go: Rychło zaczęła służyć Niemcom
do wypadów przeciw nam. Ale prze
cież przyszła taka chwila po wielu
stuleciach, że w Kościerzynie znalazł
się znów polski garnizon, ku państwu
pruskiemu spoglądający.
Garnizon
ten, złożony z wojska polskiego, nale
żał do armji napoleońskiej, a w murach tej twierdzy spędził około sie
dmiu lat.
Był to pierwszy ślad żołnierza pol
skiego, jaki napotkaliśmy na ziemi
niemieckiej. Na tegorocznej wycieczce
do Niemiec śladów takich znajdujemy
więcej. Historja wojen napoleońskich,
które dla nas były przecież w znacz
nym stopniu wojnami polskiemi, prze
prowadzała naszych ułanów i piechu
rów po Niemczech tam i z powrotem,
w miarę, jak się rozwijał był tyloletni krwawy kontredans, przez Cesarza
aranżowany.
*

Dość przekroczyć granicę na Ślą
sku, aby się o tem przekonać. Legjońiści Dąbrowskiego po swoim z
Włoch powrocie na Śląsku kwatero
wali i na nowo organizowali się, za
nim pod nazwą Legji Nadwiślańskiej
pomaszerowali do Hiszpanii na nowe
boje. Brali oni wówczas udział w star
ciu pod Strzygłowem, współdziałali
przy oblężeniu Ząbkowic i Kładzka,
a we Wrocławiu, Nowem Mieście, Gło
gówku i Koźlem stali przez dłuższy
czas garnizonem. W Głogowie pozo
stali jeszcze dłużej. Ułani polscy opu
ścili to miasto dopiero na krótko
przed wyprawą na Moskwę. Dłuższy
pobyt w miastach i miasteczkach ślą
skich pozwoliłby może na odszukanie
pamiątek po polskich żołnierzach, musieliśmy odłożyć to sobie na inny raz.
Zato całkiem konkretne wspomnie
nia budzą się w duszy Polaka, gdy
stanie na ziemi saskiej, gdzie pod Lip
skiem zginął książę Józef. Na pamiąt
kę jego bohaterskiej śmierci doniedawna most na Elsterze i przyległa
ulica nosiły jego imię. Nad brzegiem
rzeki wznosi się jeszcze pomnik, przy
pominając przechodniom o chwale oręża polskiego za granicami Ojczy
zny, w dobie wojen napoleońskich.
Ale jadąc z Berlina do Monachjum,
nie przypuszczaliśmy, że natrafimy
na ślad żołnierzy polskich. Gdy jed
nak pociąg stanął na jednej ze stacyj,
a konduktor wywołał nazwę: „Plauen“, przypomniałem sobie, że właśnie
przed wyjazdem z Poznania, wertując
raporta pułkowników kawalerji pol
skiej, z miastem tem się spotkałem.
Tak, stąd przecież przesyłał płk. Wa
lenty Kwaśniewski raporta i stany li
czebne swego 4 pułku strzelców kon
nych, gdy po walkach z mjr. Schillem
na t. zw. Pomorzu Szwedzkiem w 1809
r. został powołany do Saksonji. Jest
nawet o tem anegdota — i to auten
tyczna. Kwaśniewski znany był ze
swej niechęci do Niemców wszelkiego
rodzaju, — bez różnicy wieku i za
trudnienia — może nie bez różnicy
płci7 chociaż to kwestia do osobnych
studjów! — w każdym razie bez róż
nicy stanowiska społecznego i rangi,
jak się okazuje z historji pewnego
przeglądu.
Mianowicie Fryderyk August, król
saski, a książę warszawski, postano
wił odbyć przegląd pułku, którym do
wodził Kwaśniewski, a który był w
Plauen stacjonowany. Tego tylko by
ło potrzeba Kwaśniewskiemu, który
zaraz obmyślił sobie ładny figiel. Mia
nowicie w czasie rewji zarządził nagle
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atak na... poczet królewski, otacza
jący najdostojniejszą osobę. Szwadro
ny ruszyły galopem, a rozwinęły taki
impet, że nieuprzedzony o tym efekcie
król zawrócił konia i zaczął umy
kać...! Można sobie wyobrazić, jak
uśmiechał się pod wąsem Kwaśniew
ski, rad, że udało mu się „nastraszyć
Szwaba“... Zdaje się, że rewja ta nie
wpłynęła dodatnio na sympatje króla
do dowódcy, gdyż niedługo Kwaśniew
ski został ze swoim pułkiem przenie
siony do Polski, z czego napewno so
bie nie krzywdował.
I

Z Saksonji skierowaliśmy się na
południe i oparliśmy się w Ratyzbonie. Zwiedzając to starożytne miasto
i podziwiając jego przepiękną kate
drę, nie myśleliśmy, że i tam znajdzie
się ślad pobytu żołnierzy polskich, a
jednak się znalazł. Przypomniałem
sobie mianowicie, że w czasie kampanji austrjackiej w r. 1809 bawiło tutaj
kilku oficerów polskich, przydzielo
nych do korpusu marszałka Davousta.
Pewnie zwiedzali równie jak my to
piękne miasto i może również podzi
wiali jego gotycką katedrę, rzymskich
jeszcze czasów sięgająca „Porta Praetoria“, ale znając psychologię żołnier
ską, pewnym być można, że piwnicę
ratuszową napewno sobie obejrzeli,
jako, że ma ona dawną metrykę, a
win swoich i dzisiaj jeszcze się nie
powstydzi, — więc cóż dopiero przed
stu laty zgórą! Że zaś zabytkom tego
rodzaju poświęcali nasi wiarusy spo
ro uwagi, wiadomo z zajścia, jakie
przydarzyło się im we Frankfurcie
nad Menem, gdy przez Niemcy do Hi
szpanii ciągnęli.
Oto w jakiejś oberży, gdzie winem
wuercburskiem się pokrzepiali po tru
dach marszu (Frankfurt należał wte
dy do księstwa biskupiego wiirzburskiego) napatoczył się im jakiś Nie
miec, który dość nieostrożnie wjrrwał
się z jakiemś obelżywem słów«». . »
Dość drogo zapłacił za to nietylko on
sam, umiejętnie i starannie na miej
scu przetrzepany; los jego podzielili
jeszcze inni goście oberży, którzy za
niegrzecznym kompatrjotą się ujęli,
a nawet sama oberża, którą rozocho
ceni szwoleżerowie — bo to oni byli —
poddali gruntownej demolacji krze
seł, stołów i szyb. Nadbiegł patrol żoł
nierzy biskupa wuerzburskiego i usi
łował gwałtowników zaaresztować,
lecz został w krótkiej drodze przepę
dzony i dopiero żandarmerja gwardji
napoleońskiej obrażonych wiarusów
uspokoiła, a dali jej posłuch jako ko
legom z pod jednego sztandaru.
Niezawodnie szwoleżerzy przesa
dzili w zapale i karceniu, lecz trzeba
przyznać im pewna okoliczność łago
dzącą, tę mianowicie, że wino tamtej
sze pi je się bardzo gładko, jak stwier
dziliśmy sami, z czego wynika, że ła
two przy niem nabrać trochę nadmier
nej fantazji. A że ani nie uszkodzili
słynnego gmachu „Roemer“, gdzie obierano cesarzy niemieckich, ani nie
zburzyli zabytkowej dzielnicy ze słyn
nym pięciopalczastym placykiem, prze
to procesu im wytaczać nie będziemy.
Zwłaszcza, że „a la guerre, comme A
la guerre!“
*

Wracaliśmy przez Moguncję i Kolonję, ale na żaden ślad polskich żoł
nierzy nie natrafiliśmy już w tej dro
dze. Może dlatego, że zbyt nas absor
bował romantyczny pejzaż, który otwiera się z płynącego Renem statku.
Może dlatego, że w pejzażu tym tyle
jest pięknych winnic, które zwiedza
się nieja.ko per procura, badając
sok ich jagód...? Chyba w następnej
wycieczce coś jeszcze się odnajdzie .. s
Dr. Janusz Staszewski
Poznań
Książki nadesłane
Stanisław Pilch: „Czem była Ligja w
zamiarze Sienkiewicza“. Poznań 1936. Odb
z książki „Munera Philologica Ludovico
Ćwikliński“.
Stanisław Pilch: „Jak u starożytnych
Germanów karano zdradę i wszeteczeństwo“. Lwów 1936. Odb. z „Księgi pamiąt
kowej ku czci Leona Pinińskiego“.
„Warszawski Skorowidz Branżowy
1936-1937“
Warszawa. .Wyd. Ajencji
Wschodniej.
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Radjo na wystawie Sztuka, Kwiaty, Wnętrze
Radjo jest rzeczą bardzo miłą. To
nie ulega żadnej wątpliwości, szcze
gólnie dla tych, którzy sa w szczęśliwem posiadaniu odbiornika, chociaż
by najskromniejszego. Z roku na rok
radjo staje się coraz bardziej artyku
łem niemal pierwszej potrzeby, acz
kolwiek naogół nawet niebardzo zdajemy sobie sprawę, jak do niego przy
wykliśmy. Dopiero, kiedy, nie daj Bo
że, coś się zepsuje w odbiorniku i ra
djo powędruje na kilka dni do remon
tu, dopiero wtedy widzimy, jak go
nam brak i dziwimy się niemało, jak
nasi ojcowie, a nie tak dawno jeszcze
my sami, mogliśmy istnieć bez radja.
Nic więc dziwnego, że na wystawie
„Sztuka — Kwiaty — Wnętrze" cie
szą się niesłabnęcem zainteresowa
niem właśnie stoiska firm radiotech
nicznych, każdy bowiem posiadacz ra
dja musi koniecznie wiedzieć, co tam
znów za cuda wymyślili, chce i musi
wiedzieć nawet wtedy, gdy warunki
finansowe skazują go na długą je
szcze eksploatację starego odbiornika,
podczas, gdy przeliczni kandydaci na
radjoabonentów dowiadują się gorącz
kowo, czy to czasem już nie nadszedł
moment, kiedy cena odbiornika uzgodni się z ich — jakżeż chudym —portfelem. A moment ten zdaje się
zbliżać nieuchronnie... o ile fatal
nym zbiegiem okoliczności portfel w
międzyczasie jeszcze bardziej nie
schudnie. Tak więc każdy według
swych potrzeb szuka nowości. Szuka
i... znajduje, gdyż tak się dobrze zło
żyło, że wystawa zbiegła się z począt
kiem sezonu radjowego, kiedy wszyst
kie wytwórnie wypuszczają swe nowe
modele na rok 36/37.
Przedewszystkiem należałoby tu z
zadowoleniem podkreślić powstanie na
naszym terenie nowej placówki
z tej branży, a mianowicie Krajowych
Zakładów Radiotechnicznych „Prems",
która to firma ze skromnych począt
ków w przeciągu niespełna roku roz
winęła się w poważną wytwórnię, pro
dukującą w dużych seriach. Fabryka
ta, wystawiająca na stoisku Przedsię
biorstwa Robót Elektrycznych inż.
Mołczko i Skiba, znalazła sobie
wdzięczny teren działania — dotych
czas przez poważne firmy naogół nie
co zaniedbany, produkując nowocze
sne odbiorniki bateryjne (typy „Popu
larny B135 i Gabinetowf B248). Obec
nie „Prems“ występuje z odbiornika
mi sieciowemi, ograniczając się jed
nak nie bez racji do dwóch tylko ty
pów: Stylowy U272 i Luksusowy U380,
oba uniwersalne, t. j. na prąd stały
i zmienny. Celowe opracowanie mo
deli, jak też niemniej staranne i este
tyczne wykonanie przysporzy firmie
niemało zwolenników.
Na tem samem stoisku widzimy
odbiorniki Telefunken i Philipsa, któ
re spotykamy ponownie u Poznań
skiego Towarzystwa Radjowego. Pro
dukcja Telefunkena obejmuje cztery
typy, a mianowicie trzylampowego
„Premier‘a", trzylampową superheterodynę refleksową (t. j. z podwójnem
wykorzystaniem jednej lampy dla
wzmacniania wysokiej a następnie
niskiej częstotliwości) i,Lord", 4-lampową superheterodynę „Arystokrata"
z automatycznem wyrównaniem za
niku fal, a wreszcie 5-lampową superkę „Magnat“, wyposażoną we wszelkie
możliwe udogodnienia. Wszystkie te
odbiorniki posiadają skrzynki leżące,
piękne właśnie przez proste i niepretensjonalne linie.
Philips lansuje przedewszystkiem
swą superheterodynę 456A, nazwaną
„stereofoniczną", niestety bez naj
mniejszego uzasadnienia, gdyż od
biornik ten z właściwa stereofonją nie
ma nic wspólnego, a na określenie na
turalnego odtwarzania dźwięków możnaby przecież bez trudności znaleźć
inne określenie niemniej efektowne
i bardziej zbliżone do rzeczywistości.
Poza tem faux pax reklamowym od
biornikowi temu nie można niczego
zarzucić, tem bardziej, że przy wszyst
kich swych walorach odznacza się umiarkowaną ceną.
Na stoisku Poznańskiego Towarzy
stwa Radjowego poza Telefunkenem
i Philipsem znajdujemy odbiorniki
krajowej wytwórni Kosmos, która na
sezon bieżący daje dwa typy, a mia
nowicie trzylampowy „Ideał" i pieciolampową superheterodynę „Imperial".
I tu zastosowano skrzynki typu leżą
cego. Poza wyrobami krajowemi wi
dzimy na stoisku P. T. R. szereg od
biorników czołowych fabryk zagra
nicznych, ściśle: austriackich i to
piękną superheterodynę 5-lampową
marki Minerwa typ „Opera", dalej
superheterodynę 4-lampową marki

„Hornyphon" typ Super-Lord, a wresz
cie luksusową 6-lampowrą superhete
rodynę Kapscha typ Phönix.
„Elektrit" wystawia na własnem
stoisku cztery typy swych odbiorni
ków od popularnego 3-lampowego
„Maratonu", 4-lampowego „Czempionu", pięciolampowego „Steutora" do
5-lampowej doskonałej superki „Vic
toria".
Państwowe Zakłady Tele- i Radio
techniczne z Warszawy pokazują zna
ne dostatecznie Detefony, odbiorniki
dwulampowe „Echo", typ 124, oraz ja
ko nowość typ 126 o większej mocy,
przeznaczony dla szkół i świetlic.
Okazji zapropagowania radjofonji
nie opuściło też „Polskie Radjo", któ
re na bardzo gustownem stoisku po
kazuje pouczające wykresy z dziedzi
ny radjofonji, fotografji i karykatury
współpracowników i wykonawców
Polskiego Radja, a poza tem przeko
nuje i... straszy radjopajęczarzy.
Oby ze skutkiem!
Bardzo ciekawem uzupełnieniem
działu radjowego jest stoisko Poznań
skiego Klubu Krótkofalowców (PKK),
które cieszy się stale niesłabnącą frek
wencją. A są tam rzeczy dla przecięt
nego śmiertelnika zgoła niezwykłe.
Stoi sobie tam np. na zwykłej zgrubsza pobejcowanej desce całkiem nie
pozorna kolekcja akcesoryj radjowych,
połączonych tu i tam kilku drucika
mi. Ku swemu przerażeniu dowiaduje
się ciekawy wystawowicz, że jest to
nie mniej i nie więcej, jak stacja na
dawcza, i to stacja niebylejaka, bo
komunikująca się z radioamatorami
na wszystkich kontynentach kuli
ziemskiej. Moc stacji wynosi 50 wat,
to tyle mniej więcej energji, ile zuży
wa lampa na biurku. Wystawowicz
łapie się za głowę.
— Jakim cudem się to dzieje? —
pyta zdumiony.
— Żadnym cudem! Cały cud to
fale krótkie.

— Fale krótkie?
rozumiem!
No, pewnie! Tak odrazu tego nie
zrozumie, więc kupuje za 20 gr małą
broszurkę: „Dlaczego fale krótkie?“.
W domu przeczyta i zrozumie nie
jedno.
Trzeba tu dodać, że stacja nadaw
cza nie musi być montowana na sta
rej desce. Można ją także wykonać
luksusowo, jak to zresztą wynika z
eksponatów P. K. K„ które wylicza
jąc zgrubsza obejmują cały szereg od
biorników krótkofalowych od najprost
szych do najbardziej ‘luksusowych
(jest tam piękna superheterodyna
krótkofalowa z oktoda-odbiornikiem
najwyższej klasy), dalej stacje nadaw
cze krótkofalowe, i to stacja 50 wat,
sterowana kryształem kwarcu (znak
wywoławczy ŚP1KM), stacja 100 wat
(ŚP1AG), stacja bazowa nadawczoodbiorcza typu stosowanego przez na
sze ekspedycje na Spitsbergu, dalej
przyrząd do badania charakterystyk
lamp, przyrządy demonstracyjne,_ wy
konane przez uczniów gimn. państw,
w Kościanie, i jeszcze kilka stacyj na
dawczych różnych typów. A trzeba do
dać, że wszystkie te stacje i odbiorni
ki zostały wykonane własnoręcznie i
z własnej skromnej kieszeni poszcze
gólnych amatorów-krótkofalowców.
Lecz główną atrakcją całego stoi
ska jest przenośna stacja ultra-krótkofalowa (zakres fal od 5—10 m) na
dawczo-odbiorcza SP1BR konstrukcji
p. Sroczyńskiego, którą demonstruje
się w ruchu. Przez stację tę można
sobie pogadać z amatorami w różnych
dzielnicach miasta lub też z drugą
stacją (SP1JF), umieszczoną na kie
rownicy roweru i obwożoną po tere
nie wystawy. Moc stacji: ca 1 wat, tj.
tyle, ile elektryczna latarka kieszon
kowa. Tak, tak. I dopiero człek z na
leżnym szacunkiem spogląda na zbiór
kart ze wszystkich części świata, wy
syłanych jako potwierdzenie każdego
połączenia, i na dyplomy Międzynaro
dowej Amatorskiej Unji Radjowej. (ac)

Nowa gwiazda w Strzelcu

Rok bieżący odznacza się szczegól
nie dużą liczbą zjawisk niebieskich,
które określamy nazwą „gwiazd no
wych“. Dnia 19 czerwca zabłysła jasna
gwiazda w Jaszczurce; zauważyło ją
niemal równocześnie kilkunastu astronomów różnych krajów, przyczem
zaznaczyć warto, iż trzecim zkolei nie
zależnym odkrywcą był Polak, dr.
Zonn z Wilna. W dniu 18 września
odkryto na zdjęciach fotograficznych
nieba nową gwiazdę w Orle; kilka dni
temu znów zauważono nową gwiazdę
w konstelacji Strzelca. Ostatniego od
krycia dokonał astronom japoński
Okabayasi w Kobe. W czasie odkrycia
gwiazda miała 4,5 wielkości, czyli by
ła widzialna okiem nieuzbrojonem.
Niestety gwiazdy tej w Poznaniu nie
da się obserwować, gdyż wznosi się

ona nad horyzont w najlepszym razie
na 3 stopnie (tarcz księżycowych), co
uniemożliwia dostrzeżenia.
Dużą ilość odkryć gwiazd nowych
zawdzięczamy zapewne faktowi, iż obecnie niebo pilnie śledzi duża ilość
astronomów, nietylko wizualnie, lecz
przedewszystkiem na drodze fotogra
ficznej, co pozwala na objęcie szersze
go zasięgu- To samo da się zastosować
do słabych komet (t. zw. teleskopo
wych). Ż obowiązku dziennikarskiego
zanotujemy tu niedawne odkrycie sła
bej komety przez Jacksona na zdję
ciach nieba w Johannesburgu (południona Afryka). Kometa jest b. słaba
zaledwie 13 wielkości gwiazdowej,
można ją więc śledzić z powodzeniem
tylko przez silne narzędzia.
P. I.

Walka o t. zw. „wikarówkę" a raczej o to,
czy na miejscu starego budynku „wika
rówki" budować nowy (widoczny na foto
grafji) czy też odsłonić widok na kościół
Marjacki — pasjonowała przed dwoma la
ty nietylko krakowskie społeczeństwo. Ostatecznie zwyciężyli zwolennicy wybudo
wania nowej „wikarówki", którą widzi
my na zdjęciu już pod dachem i otynko
waną.
żonę, ześrubowane, spojone i znitowane,
przyczem nadmienić należy, że maszyna
do nitowania jest dumą dynastji
Smithów. Potrafi ona jednem uderze
niem wtłoczyć we właściwe miejsce
wszystkie nity poszczególnego podwozia.
Naogół, przerobienie bloku stali na goto
we podwozie trwa półtorej godziny.
Smith postawił sobie za zadanie: uwolnić człowieka od roboty fabrycznej.
W tym celu zamierza on budować dalsze
instalacje „robotowe'*, nadające się wszę
dzie tam, gdzie dany przedmiot ma być
fabrykowany w miljonowych ilościach. —
Uniwersytet w Wisconsin mianował Smi
tha III doktorem honoris causa, nadmie
niając w dyplomie, że „nominata zaliczyć
trzeba do dobrze zasłużonych pionierów
pracujących w kierunku uwolnienia ludz
kości od ciężaru pracy".
Problem bezrobocia jednak nie zdaje
się wchodzić w krąg zainteresowań Mr.
Smitha III.
Kr.
Ma rację
— Oskarżony ma już za sobą burzliwą
przeszłość.
— Wprost przeciwnie, panie sędzio —>
przeważnie siedziałem.
(„Le Rire".)

Gromadźmy fundusze na budowę
szkół powszechnych. Zapisujmy się na
członków Towarzystwa Popierania
Budowy Publicznych Szkół Powszech
nych we wszystkich kierownictwach
szkół łub w Inspektoratach Szkolnych.
Składka roczna wynosi 2,— zł.

Józef Szlgeti

słynny skrzypek węgierski

Fabryka bez robotników
Zmów jeden » fantastycznych snów stał się rzeczywistością
Na jednem z przedmieść Milwaukee nansowego. Ale Smith — tym razem już
wznosi się po obu stronach topolowej alei Smith III — dorobiwszy się czasu wojny
szereg kwadratowych, bliźniaczo do siebie olbrzymiej fortuny, wkrótce po zawarciu
podobnych budowli. Na jednej z bram pokoju przystąpił do zrealizowania, wławidnieje niepozorny szyldzik z napisem snemi już funduszami, swojego projektu.
„A. O. Smith". Nic ponadto. Mijamy por- Pobudowanie fabryki wraz z instalacją
tjernię i oto znajdujemy się w upiornej „robotów" kosztowało 10 miljonów dola
fabryce — fabryce pracującej bez robotni rów.
„Robotów" w fabryce Smitha jest sto,
ków. Miejsce robotników zajęły „roboty".
I znów jeden z fantastycznych snów stał wykonujących łącznie 552 operacyj. Dzień
puszczenia w ruch fabryki był bezsprzecz
się rzeczywistością!...
Przed zgórą pół wiekiem, w temźe nie dniem triumfu genjusza ludzkiego. —
miejscu Smith założył był skromną wy Wszelkie obawy okazały się płonne, a mo
twórnię wózików dziecięcych. Później gły one przecież istnieć, zważywszy, że
przeszedł on na fabrykację rowerów, a jedna niedociągnięta w olbrzymim mecha
gdy zaczęto jeździć autami, wziął się do nizmie śrubka, mogłaby spowodować nie
budowy samochodów. W tym czasie, po obliczalną w następstwach katastrofę. Kil
czątkujący przemysłowiec Henry Ford kadziesiąt osób przyglądało się wytwarza
wpadł na pomysł fabrykacji seryjnej, aby niu, sposobem całkowicie automatycznym,
móc produkować taniej od konkurentów, 900 podwozi w przeciągu dwóch godzin.
stosując przytem system „ruchomej ta Ustawione przy długich stołach skompli
śmy“ — aby zyskać na czasie. Natomiast kowane automaty podają sobie „z rąk do
Smith, w owym 1903 roku, opanowany był rąk" obrabiane części. Dzieje się to, co
inną zgoła ideą, mianowicie: produkowa siedem sekund nagłym, oderwanym ru
nia bez udziału żywych ludzi. Dla urze chem, przyczem kilometrowa odległość,
czywistnienia tej idei powołany został ca dzieląca maszyny, pokonywana jest w
ły sztab inżynierów-wynalazców. W 1916 fragmencie sekundy. Podczas siedmio-seroku przedłożono Smith‘owi pierwsze pla kundowej przerwy, maszyny narzędziowe
ny fabryki podwozi, mogącej całkowicie obrabiają fabrykowaną sztukę. U Forda
obywać się bez pomocy Tąk ludzkich. To pracę tę wykonują dotąd jeszcze żywi lu
zrealizowanie — na papierze — niesamo dzie.
Materjałem surowym każdego podwo
witego pomysłu, kosztowało Smitha pół
zia jest blok stali. Pierwsza maszyna po
tora miljona dolarów.
Sprawność fabryki — w teorji — przed chwycą go, rozżarza, piłuje, chłodzi, for
stawiała się sensacyjnie. Miała ona wy muje, przewierca i podaje do dalszej ob
rzucać na rynek rocznie 2 miljony pod róbki następnej maszynie, która znów ze
wozi, podczas gdy łączna roczna produk swej strony, ukończywszy w przewidzia
cja wszystkich fabryk tej branży w U. S. nym czasie przydzieloną jej pracę, błyska
A. wynosiła podówczas niespełna półtora wicznie podsuwa objekt kolejnemu „robo
miljona sztuk. W tem było coś, nawet na towi". Inne maszyny dostarczają wszel
stosunki amerykańskie, nierealnego i ban kich części składowych i w końcu, wszyst
kierzy nowojorscy odmówili poparcia fi ko. bez dotyku rąk ludzkich, zostaje zło-

pozyskany został jako solista na inaugu
racyjny koncert miejskiej orkiestry sym
fonicznej, który odędzie się jutro w środę,
w Teatrze Wielkim o godz. 8 wieczorem.
Szigeti jest dziś czołowym skrzypkiem
wśród najwybitniejszych artystów tego
instrumentu, rozchwytywany przez wszyst
kie agencje koncertowe, to też tylko po
kilkuletnich usilnych staraniach udało się
dyrekcji pozyskać tego wielkiego artystę
na występ z poznańską orkiestrą. Poja
wienie się Szigetiego na naszej estradzie,
na której dotąd jeszcze nie występował,
będzie największą rewelacją sezonu kon
certowego. Wielki ten artysta odegra z
towarzyszeniem orkiestry koncert Beethovena D-dur.
Sezon koncertowy zainauguruje dyr.
orkiestry symfonicznej dr. Zygmunt Latoszewski, pod którego wybitnem kierow
nictwem orkiestra odegra dwa wysoce
wartościowe utwory, mianowicie Beethovena uwerturę „Leonora III" oraz „Symfojnę V" c-moll.

Z okazji inauguracji sezonu, połączo
nego z występem wielkiego artysty Szi
getiego, na środowy koncert wybiera się
cały kulturalny świat Poznania i okolic”-.

Strona W

K-wjcr Poznański, Środa, 14 października 1936 —

Numer 476

Młodzież Wszechpolska
urządza w czwartek, dnia 15 października r. b. o godz. 20-tej

wielkie zebranie informacyjne

4000 młodzieży na obozach letnich
Corocznie, w okresie letnim, organizo
wane są na terenie całej Polski obozy let
nie o najróżnorodniejszym charakterze.
Obozy te, przeprowadzone przez okręgowe
urzędy wych. fizycznego i przysp. wojsko
wego, odbywają się przeważnie nad mo
rzem lub też na prowincji, w okolicach
dających możliwie najidealniejsze warun
ki. Szeroki ogól jest mało poinformowa
ny o tych obozach, na których w ciszy od
bywa się wartościowa praca. Kiedy więc
sezon obozów letnich został już zakończo
ny, należy zrobić ich krótki przegląd.
Dla terenu Wielkopolski obozy przepro
wadza okręgowy urząd w. f. i p. w. DOK
VII w trzech stałych obozach, a miano
wicie w Rozewiu nad morzem, pod Siera
kowem oraz w Biedrusku.
Teren nadmorskiego obozu w Rozewiu
jest własnością DOK' Vn j obóz już od
kilku lat jest czynny. Rozbudowa obozu
a w każdym razie gł. jej etap, zakończona
została w b. roku. Z tej okazji odbyło
się w czerwcu jego uroczyste poświęcenie
w obecności władz z . terenu Wielkopol
skiego i Pomorza. Cudowna pogoda, uro
cze położenie obozu i udział ponad 1500
młodzieży oraz wielkiej ilości deleg. spo
wodowały, że uroczystość ta miała cha
rakter niezwykle imponujący.
W obecnym też stanie, obóz rozewski
daje pełne, prawie komfortowe warunki
pobytu dla uczestników. Położony w lesie sosnowym tuż koło latarni rozewskiej,
oddalony jest zaledwie o 800 m od brzegu
morza. Pokaźnych rozmiarów dom admi
nistracyjny mieści poza kuchnią i jadalnią
obozową, magazynami żywnościowym i
mundurowym, również kasyno oficerskie,
pokoje dla kadry instruktorskiej oraz
mieszkanie dozorcy. Uczestnicy obozów
rozmieszczeni są w specjalnych barakach
mieszkalnych, a nie pod namiotami, które
nie dawałyby dostatecznej ochrony przed
wiatrami od morza. Nie brak również w
Obozie kantyny, fryzjerni, izby chorych,
nieodzownych budynków gospodarczych
oraz wodociągów. Część terenu została
zniwelowana pod boiska sportowe i strzel
nicę 200 metrową a całość zadrzewiono,
wysadzając około 3 tysiące drzewek i krze
wów. Dla wygodniejszego zejścia na pla
żę prowadzą specjalnie wybudowane scho
dy.
Niemniej uroczo położony jest obóz sie
rakowski, w pięknych lasach i nad jezio
rami lutomskiem i jaroszewskiem o ideal
nie czystej wodzie. Również ten obóz jest
już czynny od kilku lat, posiada odpowied
nie zabudowania a więc dom administra
cyjny, kasyno oficerskie, dwie kuchnie
obozowe, szałas dla łodzi i kajaków itp.
Uczestnicy są w namiotach, osłonionych
od wiatrów drzewami lasu sosnowego.
Teren Biedruska jest naogół znany,
znajduje się bowiem w pobliżu wojskowego
obozu ćwiczebnego.
Naturalnie poza temi trzema głównemi obozami, na terenie Wielkopolski co
rocznie organizowanych jest jeszcze cały
szereg obozów lokalnych w różnych miej
scowościach o charakterze niestałym.
Przez wspomniane trzy główne obozy
przewinęło się w ciągu tegorocznego sezo
nu letniego, ogółem 4 tysiące młodzieży
szkolnej i poza szkolnej, z czego 1300
uczestniczek. Przez obóz w Rozewiu
przewinęło się 1300 uczestników a tylko
100 uczestniczek. Obóz sierakowski jest
obozem ściśle w. f. o charakterze miesza
nym i zgromadził 1200 uczestniczek a tyl
ko 500 chłopców. Wreszcie w Biedrusku
odbywały się tylko obozy męskie z udzia
łem ok. 750 młodzieży starszej oraz 150
chłopców.
Najróżnorodniejsze kursy przeprowa
dzone były w Sierakowie. Wśród kursów
żeńskich odbyły się tam: instruktorski
gier sportowych, instruktorski pływania,
doskonalający gier sportowych, instruk
torski samarytańsko-pożarniczy, tygodnio
wy obóz propagandowy dla robotnic, obóz
wyższego kursu nauczycielskiego oraz
wreszcie centralny obóz robotniczy dla
kobiet pracujących w przemyśle, z terenu
całej Polski. Kursy męskie obejmowały
również dwa obozy ogólnopolskie a miano
wicie dla podoficerów zawodowych (przo

downików ćwiczeń ruchowych) oraz dla
junjorów mistrzowskich drużyn piłkar
skich ze wszystkich okręgów PZPN.
W Biedrusku odbył się m. in. również
obóz Funduszu Pracy dla bezrobotnej mło
dzieży pozaszkolnej, pozostającej bez żad
nej opieki. Obóz ten był jedynym, który
sprawiał kierownikom dużo kłopotu, albo
wiem uczestnicy, uważając, że przybyli
do obozu dla wypoczynku i „najedzenia
się“, wykazywali bardzo mało karności.
Była to młodzież dosłownie zebrana z ulicy.
W sumie tegoroczna akcja obozowa
okręgowego w. f. i p. w. O. K. VII. przynio
sła bardzo poważne rezultaty, dając przytem możność spędzenia wakacyj w ideal
nych warunkach, niekiedy biednej i nieposiadającej środków na wyjazd młodzie
ży*
Dla nawiązania bezpośredniej łączności
z poszczególnemi związkami sportowemi,
a pośrednio również ich pewnej kontroli,
na wiosnę br. państwowy urząd w. f. i p.
w. wyznaczył swych delegatów do po
szczególnych związków centralnych. — Uczestnicząc w posiedzeniach zarządów,
oraz w pewnych wypadkach również w
pracach tych związków, delegaci ci infor
mowali urząd o pracach, potrzebach i niedomaganiach. Informacje te miały przy
czynić się do racjonalnego zużytkowania
pewnych pomocy finansowych, udziela
nych przez urząd związkom.
Obecnie również, w myśl wytycznych
PUWF i PW, okręgowe urzędy w. f. i p.
w. wyznaczyły swych delegatów do okrę
gowych związków sportowych. Do okręgo
wego zw. kajakowego wyznaczony został
p. dyr. Dembiński, do hokeja na trawie
i na lodzie kpt. Baczyński, do lekkiej atle
tyki mg. Ługowski, do ciężkiej atletyki
prof. Fazanowicz, do piłki nożnej prof.
Pawłowski, do pięściarstwa por. Łapiński,
do piłki ręcznej mg. Pater, do kolarstwa
kpt Rosenberg, do strzelectwa sportowego
kpt. Sęk, do pływaków por. Jankowski,
do narciarzy prof. Borzęcki, do tenisistów
p. Zdzisław Szulc, do wioślarzy mg. Lange
i do żeglarzy mg. Czarniecki.

Lekka atletyka
Wiochy biją Francje w lekkoatletyce kobie
cej. Międzypaństwowe zawody pań Francja —
Wiochy zakończyły sic zwycięstwem lekkoatletek
włoskich w stosunku 59:44 p. Z 9 konkurencyj
Włoszki wygrały 6 i sztafetę a Francuzki tylko
3. Najlepsza forme wykazała mistrzyni olimpij
ska na. 89 mtr. przez płotki Valla (Włochy), wy
grywając zdecydowanie swoja konkurencje. Testoni i Gressi odniosły podwójny triumf, zajmu
jąc po dwa pierwsze miejsca. Z francuskich
lekkoatletek bezkonkurencyjnych była tylko Ni
colas w skoku wzwyż.
Techniczne wyniki zawodów były następują
ce: 80 mtr. Testom (Włochy) 19,1, 290 m. Perrou (Francja) 26,4. 800 m. Bulzacchi (Włochy)
2:27,2. 80 m. przez płotki Valla (Wl.) 12,2, szta
feta 4X100 m. Włochy 51 sek., skok w dal Testoni (Wl.) 5,40, skok wzwyż Nicolas (Fr.) 1,55,
rzut kula Gressi (Wł.) 9,92, rzut dyskiem Vellu
(Fr) 34,86, rzut oszczepem Gressi (Wl.) 57,65 mtr.
Argentyński związek lekkoatletyczny zapro
sił na tournée po Argentynie następujących 5
lekkoatletów europejskich: Iso-Hollo, Kotkas,
Jaervinen (Finlandia), Enochson (Szwecja), Syring (Niemcy). Pierwszy występ tych zagrodni
ków ma nastąpić w końcu stycznia przyszłego
roku w Buenos Aires.

Noji zaproszony do Niemiec. W ponie
działek Polski Związek Lekkoatletyczny
otrzyma! zaproszenie dla Noji od niemiec
kiego związku lekkoatletycznego na zawo
dy w hali berlińskiej, które się odbędą
dnia 14 listopada. Dystans biegu ma wy
nosić 3000 mtr. Byłby to pierwszy wysięp
Noji w zawodach w hali.

Piłka nożna

w sali Śniadeckich (Coli. Medicum — ul. Fredry)
Przemawiać będą kol. kol. Florjan Mioduszewski
1 Alfons Kempiński.
zg 561
Austriacki Zw. Piłkarski «decydował «staj
nio, że kara dyskwalifikacji nie będzie nakłada
na na określony przeciąg czasu, lecz na okre
ślona liczbę gier mistrzowskich.
Rewanżowe spotkanie z Danją ustalił zarzad
PZPN na dz. 5 września 1937 r. w Warszawie.

sza Maszyńskiego, którego występy stały
się rewelacją dnia. Komedja „Był sobie
więzień“ grana będzie pomimo powodze
nia jeszcze tylko kilka razy, ponieważ p.
Maszyński wystąpi jeszcze w sztuce Pagnola „Pan Topaz", którego w Warsza
wie grał po mistrzowsku. W środę popo
Pięściarstwo
łudniu „Cyd“ Corneilla w autoryzacji SŁ
Drużyna Warty walczyć będzie 20 bm. Wyspiańskiego. W próbach „Pan Topaz“
w Magdeburgu, 22 w Dessau i 23 bm. w i świetna komedja Sachy Guitryego „Te
Erfurcir Wyjazd nastąpi w ponie zia- stament“ W nadchodzącą niedzielę po po*
łudniu „Tessa".
łek.
Wydział sportowy Ł. O. Z. B. unieważ
Z Teatru Nowego.
nił spotkanie o drużynowe mistrzostwo
Dziś we wtorek, dnia 13 bm. nieodwo-i
Łodzi pomiędzy Hakoahem i I. K. P.. Jak lalnie poraź ostatni znakomita, współcze
wiadomo, zwycięstwo odniósł I. K. P. w sna, aktualna satyra polityczna J. Krżestosunku 11:5.
wińskiego „Pierwszy występ pani premie
Przyczyną unieważnienia zawodów był rowej“. Początek o godz. 8.10 wieczorem.
fakt, nieformalnego i nieprzepisowego wa
Jak już donosiliśmy, najbliższą nowo
żenia zawodników, które się odbyło za ścią Teatru Nowego będzie pełna szam
miast na godzinę, na 25 min. przed zawo pańskiego humoru i francuskiej lekkości,
dami i to jedynie w obecności przewod
Berra i Vorneuilla „Piękna Izabella“
niczącego wydziału spraw sędziowskich. farsa
z
pp.
Relewicz-Ziembińską, Zofją Śląską,
Powtórzenie meczu wyznaczono na dzień Gozdecką,
Kwiatkowską, M. Dowmuntem,
18 bm.
Unieważnienie tego meczu wywołało M. Pelińskim, J. Jaroniem w rolach głów
w Łodzi zrozumiałą sensację i różne ko nych. Atrakcją tej ciekawej i z tak wielkiem zainteresewaniem oczekiwanej prementarze.
mjery będzie w akcie Il-im Rewja Mód,
Różne
w której udział wezmą modele wykonane
Sportowe urządzenia Berlina. Niemieckie przez najznakomitszą pracownię wykwint
Biuro Informacyjne podaje ostatnio oficjalną nej krawieczyzny p. Heleny Buchmanowej
statystykę urządzeń-terenów sportowych, czyn z materjałów dostarczonych przez firmę
nych aktualnie w stolicy Niemiec. Ze statysty W. i S. Szubert.
ki tej podajemy następujące dane:
Równocześnie pod kier. reż. p. Nuny
162 stadjony tenisowe na otwartem powie
Miodzie jowskiej-Szczurkiewiczowej odby
trzu, obejmujące powierzchnię 864 kim. kw.
5 tenisowych hal krytych.
wają się w Teatrze Nowym prace przygo
55 odkrytych basenów pływackich.
towawcze do wznowienia największego
21 krytych basenów pływackich.
sukcesu wszystkich scen polskich, świet
Hangarów wioślarskich, portów wioślarskich
i żeglarskich — 395. Gdyby wszystkie te urzą nej sztuki Fodora „Matura", granej w
dzenia wioślarskie i żeglarskie wyciągnąć w jed Poznaniu w sezonie ubiegłym 60 razy.
nym szeregu — zajęłyby one dystans blisko 32
kim.
67 strzelnic,
3 wielkie tory hippiczne, otwarte i 18 kry
tych ujeżdżalni
4 tory kolarskie (2 kryte i 2 otwarte).
22 lodowiska naturalne i 63 sztuczne tory lo
dowe. (Pat)

Tenis
Anglja — Francja 12:7. W Londynie zakoń
czy! się me.cz. tenisowy w hali pomiędzy Franćją_ a Angiją. Zwyciężyła Anglja w Stosunku
12:7. Francuzi naogół zawiedli, ponosząc sze
reg porażek. M. in. Borotra przegrał z Austi
nem 0:6. 2:6. Jeszćze większą niespodzianką
była porażka Boussusa z Wildem 3:6, 1:6. Je
dyne zwycięstwo w grze pojedynczej odnieśli
Francuzi przez Jamaina, który pokonał Petersa.
W grze podwójnej para Boussus-Feret przegra
ła z parą Hare — Wildę 7:5, 2:6, 2:6.

KOMUNIKATY TEATRALNE
Z Teatru Wielkiego.

We wtorek, dnia 12 bm. wznowienie
„Trubadura“ Verdiego. W rolach głów
nych uakżą się pp.: Dr. Stani Zawadzka
i J. Woliński, dając kreacje, stojące na po
ziomie wokalnym i aktorskim, z doskonalemi partnerami pp.: Dr. Wandą RoesslerStokowską jako Azuceną (nie jak mylnie
w poprzednich komunikatach i na afi
szach podano p. Janowską), Karpackim i
Urbanowiczem. Kierownictwo muzyczne
kapelm. Stefan Barański.
W środę inauguracyjny koncert sym
foniczny.
W czwartek dawno oczekiwana premjera melodyjnej operetki Lehara „Ew&“.
Nad stroną muzyczną czuwa kapelmistrz
St. Barański. Reżyserję wziął w swe nie
zawodne ręce reż. Bolesław Horski. Pięk
ną oprawę dekoracyjną przygotowuje nie
zawodny art. mai. Ż. Szpingier. W części
choreograficznej rozwinie swe niezwykle
efektowne pomysły p. M. Statkiewicz.
Radzimy wcześnie zaopatrzeć się w bi
lety, gdyż w przedsprzedaży w firmie A.
Szrejbrowski ul. Pierackiego 20 panuje
ożywiony ruch.

„Warszawianka“ — „Warta“. Kto wy
gra? Oto znowu zagadka, której rozwią
zani'' nastąpi w niedzielę na boisku
„Warty“ przy ul. Rolnej. „Warta“ po
zwycięstwie nad „Wisłą“ będzie sie stara
ła dolo:''ć dalsze dwa punkty do już zaro
Z Teatru Polskiego.
bionej sumy. Warszawianka zaś, ' łóra
stawi napewno zacięty opór „Zielonym“,
Dziś i jutro głośna nowość „Był sobie
chcąc ewtl. punktami zagrozić „Ruchowi" więzień“ z gościnnym występem znako
w prowadzeniu tabeli, (kom)
mitego artysty scen warszawskich Marju- i

W sobotę, 10 października 1936 r., zmarł, po krótkich lecz ciężkich
cierpieniach, namaszczony Olejami św., nasz najdroższy ojciec, stryj,
wujek i kuzyn, ś. p-

W sobotę, dnia 17 października 1936 r. o godz 10 30
odprawiona zostanie w kościele Panny Marii w Poznaniu
na Wyspie lumskiej

Konrad Malinowski
przeżywszy lat 62. Pogrzeb odbędzie się w środę, 14. bm. o godz. 16,15
z domu żałoby przy Grobli 6, o czem donoszą
w ciężkim smutku pogrążane

d«3015

dzieci.
Zakład Pogrzebowy Bolesław Jaśkiewicz, Klasztorna 9.

RAD JO
Rozstrzygnięcie konkursu na zbieranie pieśni
ludowych.
Ogłoszony swego czasu przez Polskie Radio
„Konkurs na zbieranie pieśni ludowych" dal wy
nik nadspodziewanie dodatni. Jury konkursowe
otrzymały materiał bezcenny, który z jednej
strony wzbogaci znacznie nasze zabytki folklory
styczne, z drugiej strony uchroni je przed za
głada, przed grożącym zalewem muzyki miej
skiej. Coraz silniejszy wpływ muzyki tanecznej,
jazzowej i przebojów na ludność wiejska staje sic
bowiem groźny dla tak żywego folkloru. Stwo
rzenie tego rodzaju rezerwatu, jakim sa zbiory
pieśni ludowych, jest koniecznie — dlatego powi
tać należy zarówno inicjatywę- jak i przeprowa
dzenie konkursu Polskiego Radja zwielkiem uznaniem. Wyniki konkursu ogłoszone bvda w
dniu 22 października o godz. 20 przez mikrofon.
Reforma gościnności
wesoły monolog przez radjo
. Żyjemy w okresie reform. Rewizji poddaj©
się niewzruszone dotąd kanony i zasady, walczy
sic o nowy porządek rzeczy na każdym odcinku
życia. Ozy nie warto także zreformować zasa-d
gościnności, wyrzucić np. z domów hasło: „Gość
w dom, Bóg w dom“, a zamienić je Innem, bar
dziej nowoczesnem. Te i inne pytania rozważy
Antoni Bogdziewicz w satyrycznym monologu p.
t. „Reforma gościnności" w dn. 13 bm. o godz.
17,50.
„Pracownik maszyna, czy współpracownik
człowiek“
W cyklu odczytów radiowych „Dyskutujmy“
w dniu 13 bm. o godz. 19.00 p. Krzysztof Ey-dziatowicz podejmie niezwykle ciekawy temat wy
dajności pracy w instytucjach i organizacjach
przy świadomej współpracy urzędnika.’
„Straszny dwór“
Bogaty dział operowy w sezonie zimowym
Polskiego Radja pozwoli radiosłuchaczom usły
szeć wiele arcydzieł, nadawanych ze studja Pol«kiego Radja, z teatrów polskich oraz zagranicznych. Przewidziane tutaj sa przedewszystikiem mistrzowskie opery z Wioch.
Inauguracja opery w Teatrze Wielkim w
Warszawie, bedzie jednocześnie otwarciem pro
gramu operowego Polskiego Radjo — w dniu 15
października. Zgodni© z piękna tradycja sezon
rozpoczme opera Moniuszki, tym razem „Stra
szny dwór“. Popularna opera moniuszkowska
otrzyma obecnie ramy zupełnie nowe, zapowiada
jące się szczególnie okazale. Maryla Karwowska,
J. Huppertowa, E. Hofman. W. Bregy, S. Znicz,
Mossakowski, Michałowski, Dobosz, Terenkoczy,
H. Stecka — wystąpią w „Strasznym dworze“.
Połączone orkiestry Opery i Polskiego Radja,
połączone chóry Opery i Chór Świętokrzyski pod
dyr. M. Mierzejewskiego — gwarantuje przed
stawieniu pełnie dźwięku i doskonała jakość in
terpretacji. Inauguracyjne przedstawienie trans
mitują wszystkie rozgłośnie polskie o godz. 20,10.

za duszę ś. p.

msza św.

Zygmunta z Bytynia Kurnatowskiego
2I?144 ’

Rodzina.

Dnia 12 października 1936 r. zasnął w Bogu, w 79 roku życia, S. p,

Wacław Pluciński

Sodalis Marianus
Eksportacja odbędzie się w czwartek, 15 bm., o godz. 9-tej z Trzebawia do kościoła paraf). w Łodzi, poczym nastąpi
złożenie zwłok do grobowca.
w ciężkim smutku pogrążeni
dzieci wnuki i rodzina.
Trzebaw, p. Stęszew 13. X. 1936
Powózki oczeki wać będą, o godz. 8,46 na stacji kolej. Trzebaw

Rosnówko.

Zakład pogrzebowy „Bracia Nowak", Poznań, PI. Nowomjejski 10. Tel. 10-46

Pg 7570-57,310

Dnia 13 października 1936 r. zasnął w Bogu po długich, ciężkich cierpieniach, opatrzony Sakramentami św., mój uko
chany mąż, nasz najdroższy zięć, brat, szwagier i wuj, ś. p.

Franciszek Nitsche

przemysłowiec
przeżywszy lat 48. Pogrzeb odbędzie się w czwartek 15 b. m. o godz. 16-tej z kaplicy przedpogrzebowej Wały Jana III na
cmentarz św. Wojciecha. Msza św. żałobna za spokój duszy drogiego Zmarłego odprawi się w piątek 16 b. m. o goflz. b,óu
w kościele św. Wojciecha.
W nieutulonym żalu pogrążeni
żona i rodzina.
Poznań, 13 października 1936 r.

Osobnych zawiadomień nie wysyła się-

Zakład Pogrzebowy Bracia Nowak, Poznań, pl. Nowomjejski 10, tel. 10-46.

Unia 10 października. 1936 r-, zmarła
nagle, opatrzona Olejami św., moja ukocha
na matka, a nasza siostra, bratowa, szwagierka i ciocia, ś. p.
z Mareckich

Dnia 12. 10. 1936 zasnęła w Bogu po ciężkich cierpieniach,
opatrzona Sakramentami św., ś. p.

z Wieniawa - Chmielewskich

syn i rodzina.

Poznań, ul. Marszalka Focha 47a.
Zakład Pogrzeb. „Ceremoniał“ ul. Towarowa 25,
tel. 31-80.

w ciężkim smutku pogrążeni

dg33it

Gertychowa

Pogrzeb odbędzie się w środę, dnia 14-go
bm. o godz. 16, z kaplicy cmentarnej w Górczynie.
W ciężkim smutku pogrążeni
Pg 7576-57,312

Zofia Pińska
o czem donoszą

Maria

mąż, dzieci, matka i rodzina.

Nabożeństwo żałobne i pogrzeb odbędzie się w czwartek, dnia
15 b. m., o godz. 10 w Bobowie.
Wysoka, Starogard, Poznań, Bydgoszcz.

Dnia 10 października 1936 r-, zmarł długoletni
czlonek-jubilat Towarzystwa naszego, ś. p.

Konrad Malinowski
Pogrzeb odbędzie się w środę, dnia 14 paź
dziernika 1936 o godz. 16,15 z domu żałoby przy
ul. Grobla 6 m- 3 na cmentarz paraiji farnej, ul.
Bukowskiej.
Ns 17833
O liczny udział członków w pogrzebie prosi
Tow. Młodych Przemysłowców w Poznaniu.

"\|Z prawdziwą przyjemnością

Wróciłem

Dr.

Zbigniew

pi]« Bię

Stasch

specjalista w chorobach SERCA
Poznań, Al. Marcinkowskiego 18
Tel. 46-66

Ng „815/19/17

WINA ROTNICKIEGO
w
INA

Wiü

rzetelne

Pg 7559-42,11

11—1, 4—6

•«•«•••••••••••••••••••••••••••••••••••o
6-7 pokojowe
komfrotowe, III piętro, wind«, centralne ogmtewuue od
zaraz do wynajęcia. Zgłoszenia PRZEZORNOŚĆ, Plac
Wolności 14,
ng 18107

INA
Wniedrogie

l

przy nllcy Nowej, w Bazarze, WYDZIERŻAWIMY

BAZAR POZNAŃSKI
■W

wsBeehnitironinie wykwalifikowany kupiec, doskonały

korespondent,

poenwaaorfflędnymi
referencjami
kameja posznikrwamy aaraa. Szczegółowe zgłoszenia
pod 42.24 do Biinra Ogłoszeń „PAR“, Aleje Mar-ńnkownfcieeo 11.
Pg 7572-42,24

TABIA-EKSTRAKT do kąpieli

w najruchliwszej części miasta Poznania, w śródmieściu

Pg 7518-41,2»»

Zastępca szefa

SPÓŁKA AKCYJNA

zalecany przez lekarzy, zawiera rad, niezrównany
środek kosmetyczny do pielęgnowania skóry, wzmac
niający i orzeźwiający, usuwa uczucie zmęczenia.
Ządaó w wszystkich aptekach i drogerjach.
Tabia, Zakłady Przemydowe, ul. Wrocławska 3. Tel. 19-9
Hg 18 884

Strona IS
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SînsîersKïeso

Skład papieru

Numer 476

przodują
najniższą ceną,
najlepszą jakością,
wielkim wyborze.

SStenotypistka, FUTRA ÎX

księgarnię i ewent,
drukarnię, w dobrem a
położeniu KUPIĘ. •

dogodne warunki spłaty

władająca biegłe języdciem połsikim i niemieckim w »Iowie
j piśmie potrzebna natychmiast. Zgłoszenia z odpisami
Świadectw, fotografia i podaniem pretensji do Biura Ogło
szeń „PAR ‘ w Poznaniu, Aleje Mairoiirtkowsikiego 11 pod
nr. 42,33.
Pg 7573-42,33

Oferty Kurjer Pozn. •
ig 14474

»•••♦••♦•••••••♦•^

— Kurjer Poznański, środa, 1Ï października 1936 —

WYSYŁKOWY DOM TAPET
Aleje Marcinkowskiego 19

Rentującą

■je kamienice najlepsze położenie
Gostynia, sprzedam. Ozabajski.
Wronki.
dg 3 297

Wszyscy

k 2.

PIENIĄDZ

Si

Komisowej Hali Mebli
zdg 24 482

Wrocławska 38
Meble

Dom
po
Wspólnik
nowy Poznań lub okolica wpłacę potrzebny mam licencje. Oferty
zaraz 10 000. Oferty Kurjer Poz. do Kurjera Poznańskiego
tanie — dobre
zdg 24 169
zdg 23 919

nowe — używane

Domy

4-mieszkaniowy, ogródkiem, 2mieszkaniowy, placem budowla
nym razem oddzielnie gotówka
tanio sprzedam, tramwaj 9. Źró
dlana 11.
zdg 22 487

Kamienicę

Pożyczki
tam znajdziesz największy wybór
zdg 24 483
1(1—12 tys. szukam na I hipotekę Poznania.
willi nowej komfortowej czynszo
wej Poznaniu. Dobry procent,
Krzaki
pełna gwarancja. Oferty Kurjer agrestowe, świętojankowe tanio.
Poznański zdg 22 862
Zaułek Wojciecha R I. lewo.
zdg 23 986
1 000,—

tylko w śródmieściu przy wpła na skład poszukuję, procent do
Damskie artykuły
cie 40 tys. kupimy. Oferty Ku bry, gwarancja pewna. Oferty Świetny punkt Śródmieścia. Kapirjer Poznański zdg 24 230
Kurjer Poznański zdg 24 311
pitat potrzebny 7 000,— Objęcia
ewentl. zaraz. Oferty Knrjer Po
Kamienicę
znański ng 17 905
Hipoteka
nowa, przepisowa piekarnia, — 20 000 złotych zlocie 40 proc,
2 składy okolica Poznania sprze damna sprzedam. Zgłoszenia Ku
Kolonjalkę
dam. Oferty Kurjer Poznański rjer Poznański zdg 24 610
mieszkaniem Spiesznie.
Adres
zdg 24186
Kurjer Pozn. zdg 23 983
H.
<■
OSOBISTE
jfii
Sprzedam
Place budowlane
realność 5400 m8 zabudowaniami
od 500—1 000 m1 przy ulicy takie
w tem 4 parcele, 16 ubikacyj, — Używajmy
jako place przemysłowe nadające
ogród owocowy, 5 lokatorów, bez
się korzystnie do sprzedania. Gór
Gaja
hipotek i długów przy tramwaju
zdg 24 037
ng 16 968 na Wilda 92.
Poznaniu wprost właściciela. —- kostki buijonowe.
Oferty Kurjer Pozn. zdg 24 304
Jadalnia
Ostrzeżenie
dębowa starsze wykonanie dobrze
Zamienię
Zawiadamiam
wszystkich, że utrzymana
tylko 230.— cena re
większa parcele Ostroroga na Henryk Szwed zamieszkały w klamowa. Jezuicka 10 (świetowille, dom czynszowy za dopłata- Poznaniu przy ul. Marsz. Focha sławska)
Pg 7562-42,14
15 a, m. 1, urodź. 1911 r. w Po
Oferty Kurjer Poznański
znaniu, nie jest zemna spokrew
zdg 23 918
Skład
niony w żadnym stopniu i za
wszelkie zobowiązania poczynio kolon jalno-delikatesowy. bezkon
Parcelę
przez niego w moim imieniu kurencyjna sprzedaż wódek, mie
pięknym ogrodem sprzedam oka ne
nie
odpowiadam. Olejnik Edward szkaniem, blisko Poznania, elek
zyjnie. Mosina, Lipowa 1.
mierniczy.
zdg 24 206 tryczność, zpowodu wyjazdu za
zdg 22 648
granice korzystnie sprzedam. Ob
jecie 6 000,—.
Wskaże Kurjer
Za
Willę
mej żony Ludwiki Balcerek Pozn. zdg Ź4 089
S—7 pokojowa w Poznaniu z o- zdługi
domiu Styczyńskiej nie odpowia
gródkiem
Kupię
dam. Walenty Balcerek.
wannę z piecem lub bez. Wiśnio
kupię
zdg 24 386
wa
58.
zdg 23 844
albo plac na

w

budowę

mieście. Oferty
znański zdg 24 210

HTł^^TźENKI™

Rzadka okazja!

Kurjer Po

Znajomości
matrymonj alne

Kupię

wille w Poznaniu, najchętniej w
stanie niewykończonym/ wplata
ca zł 15 000,— Oferty Kurjer Po
znański zdg 24194

Kamienicę

w zamożnych sferach, szybko so
lidnie, dyskretnie uławia Echo,
dysponując olbrzymim doborem,
Poznań, św. Marcin 68, telefon
50-30.
zdg 22 367

Wydzierżawię lub sorzedam z Do
wodu stosunków rodzinnych do
brze zanrowadaony interes zbożo
wy na Kujawach. nawozów
sztucznych, węgla, artykułów bu
dowlanych w bardzo dobrej oko
licy i odnowie’nich magazynach
z światłem ełektrycznem. miasto
ca. 4000 mieszkańców. — Komu
nikacja wodna, szeroki tor i wa
eki. wseefkie udogodnienia na do
•brych warunkach. — Zgloszema
Drosze skierować do Kuriera Po
znańskiego nod zdg ?3 429

elektryczne

tel. 12-92.

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.

5 nagłówkowych.

Kamienicę

poleca najtaniej

Zf 14476

OGŁOSZENIA
DROBNE
Ogłoszenia wśród drobnych:

dochód ustawowy 8 300 sprzedam spiesBU do
65 000, wpłaty 45 000,— Gru
nowootwartej
szczyński, Pocztowa 30. zdg 24 590

Kokosy

4g 2990

Działyńsltich 7 parter, tel. 4688

••••••••••••••••••••■••••••••••••••••••••

A. PIECHOCKI. POZNAN

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 tom

WAŚKOWSKI

Tapety
Listwy
Linoleum
Ceraty

Motory

Płaszcz

Plac

rran aitowy panienki tanio. Niego- ca 400—500 mtr. tylko w Śród
’ 'oh 7 — 8.
zdg 24 576 mieściu kupimy. Oferty Kurjer
Dynamo
Poznański zdg 24 231
prądu stałego 110, 220, 440 wol
Sprzedam
tów od 0,5 do 100 KM Zakład
Elektrit
Elektr. J. Szwede, Warszawa,
Superior U lub Z okazyjnie ku
Kopernika 14.
zdg 23 432
zdig 24 3190
pie, Oferty cena Kurjer Pozn.
Luksusowy
zdg 24 297

Gabinet

męski mahoń kwiecisty staranne
wykonanie okazyjnie Jezuicka 10
(Świetosławska)
Pg 7565-42,19

Plac budowlany

1 960 m8 na Łazarzu natychmiast
za gotówka do sprzedania. Ofer
ty z podaniem ceny proszę skie
rować do Kurjera Poznańskiego
zdg 24141

Ciężarówkę

zdg 24 339

Fryzjerski

Płaszcze
eleganckie

damskie

Samochodzik
450
Fuzja

najtaniej

X

16 bezkurkowa — polowczyk. Ul.
Strumykowa 18 — 18. zdg 23 480

Salonik

Asygnaty kredytowe!
ng 16 958/9

Dywan

„National" Kasa

gotowa do użytku okazyjnie. Je
zuicka 10 (świetosławska)
Pg 7566-42,20

Expresse

duży do kawy parzenia sprzedam
Restauracja Gajowa 5.
zdg 24 209

Restaurację

zaprowadzona, centrum sprzedam
Oferty Kurjer Poznański
zdg 24 369

wprost
fabryki
Wildowa - Syn
Wodna 1,

komplet mahoń. Pełczyński, —
Grudnia 1.
zdg 24 219
7X5 smyrneński. Dominikańska
1.
zdg 24 218

Dywan

Lornetkę

Oferty Kurjer Poznań- 4X3 ręcznie wiązany okazyjnie
kupię. Pośrednicy wykluczeni. —
Oferty Kurjer Poznański
zdg 24 214
Futro

zakład dla pań i panów, mieszk.
powiat, mieście z powodu choro
by sprzedam. Oferty Kurjer Po
znański zdg 22 565
Dixi

Futro

dobre, czarne karakuły na osobę
korpulentna kupie. Oferty Ku
rjer Poznański zdg 24188

Worki

używane w dobrym stanie do
zboża kupię. Oferty do Kurjera
Pozn. zdg 23 837

Kocioł

stojący parowy kupie, Oferty
Kurjer Poznański zdg 22 944/5

Polski Fiat 508/m

■mało używany kupie zaraz za go
tówkę. Oferty z podaniem ceny
kierować do Kurjera Poznańskie
go pod zdg 24 428

Kupię

Meble
knzesla. stoły, bufet, na
uż; rwane to z całym za- •kanapy,
dający sie do śniadataii. Oferty
Kurjer Poznański zdg 24 435
r

Woźna 16

Dom Komiso
ng 16 974

Okazyjnie

•zedać lub zami

meble

Centrum

„Dom
Okazyjnego Kupna"
Jezuicka 10

Skład

Pianino

skład cukierków, owoców sprze
dam. Adres wskaże Kurjer Pozn.
eonie świetosławska) Telefon
zdg 24 366
L7-29.
Pg 7561-42,21
kolonjalno delikatesowy, centrum
wyjazd tanio. Adres Kurjer Po
znański zdg 24 360

Szatę żelazną

aktowa kupię. Oferty cena Ku
rjer Poznański zdg 24 300

Piecyk

■przenośny kupię. Zgłoszenia Ku
rjer Poznański p. 3 985

Lorki

(wywrotki) 10 sztuk lub mniej
używane kupię.
Oferty cena
Pfitzner, Jarochowakiego 69.
zdg 24 330

Betoniarkę

z motorem lub bez dobrym stanie
kupie gotówka. Oferty Kurier
Poznański zdg 24 329

UL 12-

DO WYNAJĘCIA

S

opokoj owe
zdg 24 459 front ICzter
piętro, centralne ogrzewa
nie. Matejki 49. portjer.
Futro
zdg 24 261
m. 6.
zdg 24 562
Willa
6 pokoj. z pięknym sadem. Aleja
Kawiarnia
Szelagowska 5 zaraz tanio do
iłem korzystni«. Adres wynajęcia najchętniej wojsko
wym. Informacje telef. do 15-ej
nr. 1707 od godz. 16-tej. KierJadalnię
czyński. Orzeszkowej 5.
zdg 24 181
zdg 24 3192
Czteropokojowe
kuchnią, łazienka, pokoikiem. —
Dywan
Półwiejska I piętro. Oferty Ku
2 okna storów filet, serwis rjer Poznański zdg 24 299
senthal. Skarbowa 4 — 8.
zdg 24 408
Czteropokojowe
Wiśniowa 81, trzypokojowe War
szawska 169.
zdg 24 207

mieszkaniowa kupię, wpłacę do
Panna
WalîZki
40 000.— Oferty Kurjer Poznań lat 33, krawcowa,
solidna, chęt
ski zdg 24 312
nie pozna pana na stałej posa
/ IB * I tanio. Czysz, Szkoldzie. Oferty Kurjer Poznański
Us®«»*5** napg 7925/6-41,36/7
Dom
zdg 24 272
większy lub mniejszy z ogród
N aj wykwintniej sze
kiem ponad 500 metrów kupię za
Kawaler
zarazem napada«
Żarówki
gotówkę. Oferty Kurjer Pozn.
kupiec bez nałogów, posiadający
już od
zdg 24172/3
dwa dobrze prosperujące składy
płaszcze
70 gr.
materiałów budowlanych, szuka
Parcele
wspólniczki inteligentnej do lat
Hurtownia Żarówek, artykułów
i futra
Komandoria sprzeda korzystnie 23. Oferty z bliższa personalia,
elektro-radio-technicznych. NadaPoranniki, Swetry. chowski, Poznań, Gołębia 4 a. —
„Vendor", Poznań, Aleje Mar fotografią kierować „Orędownik“
I płaszcze szkolne Odsprzedawcy odpowiedni rabat.
cinkowskiego 23.
zdg 22 538/9 Gdynia pod 1852. Dyskrecja za
w nowym magazynie
pewniona, cel matrymonialny.
Pg 6606/7-38,193/4
Domek
ng 18 298
A.
Dzikowski,
kopię 4—6 000 także na prowincji.
Singera
2 koleżanki
Oferty Kurjer Pozn. zdg 24 520/1
Stary Rynek 44 maszyna do okrętkowania i zwy
brunetka i szatynka, młode, sym
Aoyenaty ..Kredyt" kły ścieg. Garncarska 3, m. 8.
patyczne, inteligenta«, poszukują
zdg 24 593
Parcele
Pg 6 800-37. 74
Wieczne Pióra
Bukowska. S-pitalna. Piękna, — znajomości panów urzędników.
Dwupokojowe
Kolonjalkę
Radosna, Wiosenna, Rocha, — Panowie, którym zależy na mi
złote stalówki naprawia fa Ostrówek 10, dozorca, zdg 24 368
Bnińska. Winogrady Dąbrow łych żonach, złoża oferty do Ku w wielkimKryształy
spiesznie
sprzedam,
cena
1500,—
wyborze
okazyjnie
Je
chowo
specjalny
warsztat
skiego tanio sprzeda „Osadopol", riera Poznańskiego ng 18 773
Poznański
zuicka 10 (świetosławska) „Dom Adres Kurjer
Trzypokojowe
Reparacyjny i Wytwórnia
Rzeczypospolitej 9.
zdg 24 270
zdg 24 457
Okazyjnego Kupna".
kuchnia 1. 11. Maciejewski, Swa
Trzy
Wiecznych Piór R. Linda, rzędz,
Pg
7563-42,17
Rynek
36.
zdg 22 873/4
Domek
Futro
piękne brunetki, miłego usposo
Poznań, Piekary 17, dzie
2000 m8 Adres Kurjer Pozriański bienia, niebiedne wieku 23, 24, 25
karakułowe w dobrym stanie na
dzinieC Kina Metropolis.
Dwupokojowe
Meble kuchenne
zdg 24 437
iat poszukują towarzyszów życia,
sprzedaż. Ul. Staszica 24, m. 10.
w nowoczesnej willi. Informacje
zdg 24 543
wiek obojętny. Oferty Kurjer jako specjalność poleca Skład
zdg 24 585
Starołęka
7, skład, zdg 21291(2
Fabryczny.
Wrocławska
19,
Poznański zdg 24 444
Teren
dg 3243
Jadalnie
budowlany na kamienicę przy
Czteropokojowe
eleganckie tanio. Stolarnia, Bu
Pianino
Górnej Wildzie, naprzeciwko biur
7. SPRZEDAŻE
zdg 24 403
Meble
kowska 9.
zdg 24 461 .Eckiego" salonowe w najlep- Stroma 27.
Cegielskiego 1383 m. kwadr, ko
najtaniej
u
Palacza,
ul.
ślusar
stanie sprzedam. Adres
rzystnie na sprzedaż. Oferty Ku
ska 4. pomiędzy Wielka a Woź
P ięciop okej owe
Piece
ïe Kurjer Poznański
rier Poznański zdg 24 580
Meble
na.
dg 3041 żelazne (duże) sprzedaje za be®śródmieściu ogrzewaniem. Zgło
zdg 24 411
w wielkim wyborze poleca najta
szenia
Kurjer Poznański
cen.
Hurt
Porcelany,
Wroniecka
Kamienicę
niej
Cnkiernię-kawiamię
zdg 24 467
zdg 24 433
komfortowa na pryncypalnej ulicy K. Bakoś, Stary Rynek 51 w Bydgoszczy, całkowity komplet nr. 24.
Poznania, donosi 13 000, sprzedam.
maszyn, sprzedam. Oferty pod
Pięciopoko j owe
zdg 21 735
Sypialkę
Oferty Kurjer Poznański
„Centrum". Biuro Ogłoszeń,
komfortowe, słoneczne zaraz do
biała mało używana za bezcen
zdg 24 567
Bydgoszcz. Dworcowa 54.
wynajęcia.
Marsz. Focha 78.
Wysprzedaję
sprzeda. Kraszewskiego 1L mie
ng 18 748
zdg 24 586
tanio antyczne meble. Szkolna 3,
szkanie 11.
zdg 24 431
Kamienica
I piętro.
zdg 22 679
śródmieście 150 000
Kafle
Dwupok oj owe
Komisowa
Pianino
piece najtaniej. Milich. Dolna sprzeda« wszelkich
Kamienica
kuchnia. Grodziska 30 — 4.
Sypialnia
Wilda
49.
zdg
24
258
rty
Kurjer
:
zdg 24 609
Łazarz 120 000
złocista brzoza polerowana pierw
Mebli
zdg 23 934
szorzędne wykonanie korzystnie
Kamienica
nowych — używanych, oraz
Gabinet
Dwupokojowe
Jezuicka
10
(świetosławska).
Łazarz 70 000
Lokomobilę
męski zgrabny fason orzech kau
Pg 7560-42,15
łazienka. Hetmańska, Staszica
kaski jak nowy 425,— okazja Je i różnych Kryształów
Willa
innych
sprzętów
użytku
Trzypokojowe
zuicka 10 (Świetosławska)
dzielnicy Grunwaldzkiej 35 000
domowego
najkorzystniej
Skład
Focha 126 bezpodatkowe
Pg 7564-42,18
Willa
konfekcji męskiej, dobrze zapro
Jezuicka 10
Czteropokojowe
dzielnicy Ostroroga 24 000. Dom wadzony w Poznaniu sprzedam
obecnie świetosławska. ng 16 875
Rzeźnictwo
Poznańska 37, bezpodatkowe. —
z powodu stosunków familijnych.
Zleceń, Poznań. Pocztowa 15.
Zgłoszenia
Mielżyńskiego 23 — 12
Poznaniu
ożywionej
ulicy,
war
Oferty
Kurjer
Pozn.
zdg
23
015
zdg 24 557
Magiel
„Meble W. Paetz"
zdg 24 447
sztatem, mieszkaniem, komplet
Mżenia Kur
nie urządzone, elektryczna ma Najnowocześniejsze wzory, niskie
zdg
24
264
Antyki
ceny.
Poznań,
Wrocławska
15.
Parcele
szynerie sprzedam. cena 3 200,—
2i3
Coroczna wystawa na Targach
Rynek _Łazarski 500 m. Łukaeie- tanio kunie. Wielkie Garbary 20. Oferty Kurjer Poznański
pokojowe
frontowe wygodami
Międzynarodowych.
Ng 16 (MS
Rrylanty
zdg 24 286
wicza 500 m. Maciejewski, Mar
zdg'23 391
wynajmę. Focha 128, portjerszalka Focha 81. telefon 68-66.
zdg 24 503
Pg 7 431-42,13
Kuchnia modelowa
Piec
Sypialnia
dębowa białemi marmurami do kąpielowy na gaz. maszyna szew gwarantowane wykonanie szpachDwupokojowe
Parcele
Kupuję
brze utrzymana korzystnie 350,— ska i krawiecka Singera. Stary tlowa, rzadki okaz, okazyjnie. Je
kuchnia wynajmę za rocznym
Dąbrowskiego 131. tanio sprzeda Jezuicka 10 (świetosławska)
stare małe maszyny do szycia.. czynszem. Strumykowa 10 _ «
Rynek 44, BŁmis, wejście Woź- zuicka 10 (Świetosławska),
Pg
7568-42
•
■właściciel.
łdg 24 397
• Oferty Kurjer Pozn. zdg 24 3871
Pg 7561-42,16
inej.
zdg 24 212
Łdg 24 394

ic

u

Numer 476 — Kurjer Poznański, środa, 14 października 1936 —

Strona jg "ó

Kapelusze

Pokoju

Szczerbińską

7-pokojowe
Działyńskich
15. POKOJEUMEBL.
komfortowe słoneczne mieszkanie
2 — 8, czysty, elegancki panu na a utrzymaniem do 80 zt studentka damski«, męskie przerabia facho lekcje fortepianowe, popisy.
Al. Marcinkowskiego 21
do wynajęcia. Wiadomość -ulica
stanowisku.
zdg 24 519 poszukuje. Oferty Kurjer Po wo. Modne fasony.
znański zdg 24 556
Wielka 7 — 7. telefon 16-34.
zdg 23 908______
.
Sowiński
Pokój
zdg 24 517
Strzelecka
KapeJummik, Poznań, Garncarska
z utrzymaniem, zaraz. 3 Maja 3a
Pokoiku
Irena
Wekerówna
zdg
24
499
3,
m.
6.
m. 20.
zdg 22 626
Jeżyce za-raz panienka. Oferty 5 dawniej Marcin 27. dg 3203G dyplom państwowy., lekcje gry
Pięciopokojowe
Kurjer Poznański zdg 24 388
95,—
fortepianowej, teorja, solfez.
Przyjezdnym
Dwuosobowy
Telefon 74-94. Oferty Kurjer Po
zdg 24 498
Czteropokojowe
najtaniej. Kolegjacki 5—3 (No Śniadeckich 18 — 9.
Wykonuję
Pokoiku
wy Rynek) nocny dzwonek.
63.—
elegancka garderobę damska, znański zdg 21 707
za
posługę
własna
pościelą.
Ofer
de 2 898
Wielka
dziecięca tamo. Poznań, Marcin
Szkoła
Trzypokojowe
zdg 24 410 ty Kurjer Poznański zdg 24 597 55, m.6.
zdg 23 838
12 a.
18
65,—
Dwuosobowy
Muzyczna na Wildzie
niekrepujacy
elegancki.
Długa
Dwupokojowe
Młyńska
Traugutta 23, przyjmuje uczniów
35,— Marcina 74, I„ 18, front, li — 7.______________ zdg 23 943 3 — 8, jedno, dwuosobowe, cenna kursy fortepianu, sk„r3-piec’
zdg 24 608
tralnem,
utrzymaniem.
śpiewu solowego, godz^
Wierzbięcice
Skład
zdg 24 407______ ___
35 — 6, jedno — dwuosobowy,
Kurs języka
8 pokojowe mieszkanie komfortowy, utrzymaniem, bez.
nabiału delikatesów, drugi ko
Piekary
lonialny wynajmie gospodarz. —
niemieckiego
komfortowe słoneczne z obsperKwintet - Sekstet
zdg 22 444
zdg 24 257 rozpocenie eie 3 listopada «ród koncertowo - dancingowy, miody,
zdg 24 899 Focha 72.
Jiemi przynależnościami nadające
6, dwuosobowy.
sie na biura i mieszkanie wolne
Solidnemu
mieści-u nod kierownictwem rodo dobrze zgrany, humor, «P>ew. zaraz.
Skład
próżny 4—5. Ratajczaka 14 — 23
Pokoik
witej Wrocławianki (wymowa: werwa wolny od 1. 11. 36. Kurjer
zdg 23 126 ______
Biibnendeutsch). Telefon 40-42. Poznański, Gniezno 640.
Focha 26 — 6.
zdg 24 565 dwupokojowem mieszkaniem.
4-pokojowe
Poznańska
35.
zdg
24
298
n 18 361
dg 3277
komfortowe dom ogrodowy, par
Pokój
Lepszy
ter, wolne zaraz. — Zgłoszenia pokoik. Wierzbięcice
39
a,
m.
4.
Skład
Loga, Słowackiego 18. tel. 06-89.
5.
’28.
Korepetytorkl
pokój. Śniadeckich 13
zdg_24 248
dwupokojowem mieszkaniem So- sumienne poleca Samopomoc Or
Pg 7429-18,89 •
zdg 24 564
łacz.
wynajmę.
Informacje
DziaStudentek, Piłsudskiego 7,
Próżne
tyńskich 2 — 8.
zdg 24 196 gan
Sprzedam
Dwuosobowy
pokój 7, telefon 31-20, lub 47-64. Ogłoszenia do 30 słów dla Puszu2 komfortowe, słoneczne, łazienka
tanio natychmiast umeblowanie kulturalnym na stanowisku. — b
zdg 93 419
S?Shy KU
lpwskieigo 24 — 5.
2 pokoi kuchni centrum, objęciem Ratajczaka 26. m. 5. zdg 24 259
zdg 24 588
drobnych.
ubikacje, warsztaty ■ garaże. —
mieszkania, gotówka 500 zł. —
Angielski
zdg 24 568
Poaniańska 42.
Oferty Kurjer Pozn. zdg 24 002
JednoPokój
francuski
niemiecki,
biegła
kon
dwuosobowy dobrem utrzyma- , ___ dwuosobowy utr tym a
wersacja, teorja kulturą ogólna. a) Stuiba domowa
Warsztat
Czteropokojowe
niem. Ratajczaka 15, m. 3.
\ tiákiewicz, Bukowska
matura, klasy tłu
zdg 24 273
*
dla obuwnika mieszkaniem za Magisterjum,
komfortowe, centralne TI V. —
zdg 24 531
korespondencja. Strze
czynszem. Zgłoszenia Pocztowa maczenia
4 balkony. Focha 32 obok Wilso31 — 34, podwórze prosto.
Panienka
Pani
na. wolne gospodarz, zdg 24 592
22—9.
zdg 24 554 lecka
Kochanowskiego
3—7.
zdg 22 951 znajaca szycie i. robótki
Młyńska 3 — 4.
zdg 24 274
,g 24 506
—
9.
zdg
e
posady
do dzieci lub ao lesJednopokojowe
Skład
cich prac domowych od zaraz.
Pokój
Pokój
słoneczne, duże, zaraz, 19 minut uróżny z kotliną
rzeżnicki
warsztatem,
mieszka
Zgłoszenia
^¡¿.rjer Poznański
Pokój
Wilda zaraz. —
studentowi za korepetycje.
tramwaj. Tęczowa 10. ogladaó Oferty Kurjer Poznański
zdg 24 393 niem, be® konkurencji. Zgłosze Łukaszewicza 18, m. 2.
zag 24
]
4—7.
zdg 24 591
nia
Pocztowa
22
—
9.
zdg
24
553
zdg 24 281
zdg Ż4 243
Dziewczyna
Wrocławska
Jednopokojowe
starsza poszukuje całodzienne)
Pokój
.
zd g 24 i
Skład
Lekcje
kuchnia, trzypokojowe kuchnia, 2 osoby zaraz. Przecznica 1 — 11 J
Oferty Kurjer Poznańna drogerię do Wynajęcia. Ofer rysunków. Mielżyńskiego 26, — posługi.
łazienka, konie-cżni-e kaucja, wia
ski zdg 24 256
____________ a
zdg 24 287
ty Kurjer Poznański zdg 24 535 m. 10.
15,—
zdg 24 280
domość stróż. Generała Umińskie
Dziewczyna
go 19.
zdg 24 317
śródmieście
. tpanience. Ogrodowa 4 — 1.
DZIERŻĄ WY™
zdg 24 335_____
ciepły pokój, dobre utrzymanie
młodsza poszukuje ,P0®?'bV_B
Konwersacja
_ bez. Oferty Kurjer
Czteropokojowe
całkowite, częściowe, rodzina kul
niemiecka poszukiwana wieczo niem
Dwuosobowy
znański zdg 24 260 _________
pełnokomfortwwe 85 miesięcznie turalna, telefon, łazienka oddziel
rem.
Oferty
Kurjer
Poznański
dka 9, m. 10.
zdg 24 378
oddam pewnemu płatnikowi. In ne wejście, okolica sadów. Plac
Reszt ówki
Hę
zdg 24 306
Dobra
Działowy 7, m. 3.
zdg 24 289
formacje Poplińiskich 5 — 5.
dobrą komunikacja niedaleko Po
praczka pierze , tanio, niedrogo;
Frontowy
zdg 24 434
znania
kupię
lub
wydzierżawię
Miły
Szkoła tańców
również przyjmie posługę. OfertyO
centralne, telefon dla wprost od właściciela. Wyczerpu
187
Kurjer Poznański zdg 241g
27 Grudnia 5 — 10.
zdg 24152
-oeławska
28/29,
—
12.
jące
oferty
Kurjer
Poznański
Szczurkówny
13. SZUKA MKSZK.
zdg
24
607
zdg 22 141
Panienka
Pocztowa 23.
zdg 24 233
Pokój
centralne, elektryczność solidne
szuika ■ia. e^^skkiPżrdT24^r
Długa
Mieszkanie
Piekarnię
mu panu. Focha 32, m. 8.
ty Kur;
Kursy kroju, szycia
zdg 24 605 wydzierżawię
zdg 24 225
3—4 pokojowe okolicy Ostroróg
powiatowem mie dzienne, południowe . i wieczorne,
Służąca
od listopada zapłacę pół Tub ro
ście. Poznań, Górna Wilda 189. przyjmuje, warunki najkorzyst
Marcin
Pokój
zgóry. Zgłoszenia Kurjer Pozn.
m. 12.
zdg 24 192 niejsze. Klawiterowa, Poznań wiejska starsza poszukuje posa
dy. Oferty Kurjer Poznański
zdg 24 600
Śniadeckich 11 — 11. zdg 22 630 05 — 16.
dg 3 298
Marji Magdalenom. 7.
zdg 24 307
■ ....
Piekarnia
Nowomiejski
Marcina
od
gospodarza
do
wynajęcia.
9
—
7.
utrzymaniem,
obiadami,
Poszukuję
■_
zdg 24 618 Ofery Kurjer Poznański
po'kojowego z komfortem blisk
Student
zdg 24 310
posługi- Oferty Kurjer Poznań
niwersytetu, cena warunki. zdg
24
538
matematyki, fizyki udzieli kore- ski zdg 24 201______ . ;
-¡Z
ferty Kurjer Pozn. zdg 24 246
Słowackiego
Panienki
petycyj. Zgłoszenia Szamotuły —
zdg 24 599
Marcin
66/67
—
41.
zdg
24
309
Poste
restante
A.
412.
zdg
24
439
Składnicę
Panienka
Salki
ipoezttikujemy większe ubikacje na
poszukuje posady wsizelkich prac
możliwie z krzesłami z przylega
Pokój
Dwuosobowy
erty Kurjer.
-magazyn, biura i garaże z do__od 15. Oferty
Angielskiego
domowych
jacemi dwoma lub wiece] pokoja tanio. Kochanowskiego 23 — 3.
godnem
wjazdem
i
podwórzem
dla
mi poszukuj® towarzystwo. ó*
Poznański zdg 24195
zdg 24 596 s-am-o-chodów ciężarowych. Zgło
zdg 24 308
Francuskiego
ty Kurjer Pozn. zdg 24 250
szenia teltefon 16-30, Bo-znańska ud®ieła Dołigow, Skarbowa 4
Inteligentna
Pokój
Słoneczny
nr, 51.
zdg 24534 ,m. 14. Zgłoszenia 5—7. zdg 24 578 panna do dzieci z dobrem! pole
Mieszkanie
niekrepujacy. Kozia 24, m. 3.
le.isk 2 — 6.
Półwiejska
ceniami szuka posady. Oferty
3 pokoje komfort poszukuje uzdg 24 371
zdg 24 594
Korepetytora
Kurjer Poznański_zdg 24 362 —
rzędnik. Oferty cena Kurjer Po
23. ROZMAITE
Panience
znański zdg 24 266
enengiczmego
językiem
niemiec
Niekrępujący
Panienka
Rybaki 14 -i- 21.
zdg 24 367
'kim. 27 Grudnia 7, m. 9.
dwuosobowy. Długa 3 —
lat 18 szuka pracy do sprzatatna
zdg 24 389
Pokoju
Chiromantka-Wróżka
zdg
24
587
Pokój
obojętnie na ile godzin. Oferty
kuchnia poszukuje samotna, pań
przepowiada przeszłość 1 przy
Lekcyj francuskiego Kurjer Poznański zdg 2417T
stwowa posada. Zgłoszenia Ku dla lepszego pana od zaraz. —
szłość. Wielka 17. I piętro, front,
Panu
Wierzbięcice S, m. 2. zdg 24 365
rjer Poznański zdg 24 284
poszukuje
dla
dwunastoletnie!
zdg 23 326
rzy Domu Akademickim. cenKucharka
gimnazjastki. Oferty z kwalifi;
Panienka
■ Porain
z bardzo dobrem gotowaniem po
kacjami
i
cene
Kurjer
Poznański
Urzędnik
W
ciągu
24
godzin
tanio. Górna Wilda 56,
szukuje posady w większym do
zdg 24 6Ó4
Izby Skarbowej poszukuje 2- wspólny
reparuje,
czyści,
m. 5.
zdg 24 358
mu najchętniej u państwa z Ma
mieszkania. Waru
prasuje
garderobę
Pokój
łopolski. Oferty Kurjer Poznań
Sokojowego
i do Kurjera Poznańskiego
1—2
męska,
damska
—
. Działyńskich
ski zdg 24 220
zdg 24 229
..Warta".
Pralnia
słonecany. Poanańs-ka 27, m. 6.
Pg 71574-42,34
Chemiczna.
Farzdg 24 488
Dziewczyna
biarnia
—
dawniej
Próżnego
Wielkopolska
Elegancki
samodzielna poszukuje posąay od
Sieburg. Filje, agen-.
Jednogospodarza poszukuje, zgóry. —
15.
Oferty
Kurjer Poznański
klatki.
Lakowa
16
—
6.
tury: plac Wolności
Szkoła Muzyczna
Oferty Kurjer Pozn. zdg 24184 dwuosobowy. Sikryta 2, m. 2.
zdg 24204
zdg 24 320
14 a. telefon 39-50, Marszałka Fo Ratajczaka 36, filja Focha 47.
________ zdg 24477________
cha 58 i 170. Kraszewskiego 5 Frekwencja 460 uczniów. Pro
Angłik
Uczciwa
Dąbrowskiego
Górna
Wilda
45.
Stary
Rynek
Pokój
spekty
bezpłatnie.
zdg
22
937
z żoną poszukuje 2 pokoi komfor
dziewczyna szuka posady 'Z go
m. 9, dwuosobowy, centralnie 53/54. Wielkie Garbary 34, Chwątowych, łazienka na czas 3 mie słoneczny, I. ptr. Kraszewskiego 46,
towaniem od 15.— Oferty Kurjer
zdg 24 3<2< liszewo 67, Dębiec — Wspólna 10.
9 a..
zdg 24 47a elektryczne.
Muzyki
sięczny w dzielnicy willowej —
Tanio!
Terminowo!
Sumiennie!
Poznański.
zdg 24 276_______.
(fortepian) udziela dzieciom od
z utrzymaniem lub bez. Oferty
P 6601-38.73
Czysty
Czesława
cena Kurjer Pczn. zdg 24 303
8 lat, dorosłym, nauczycielka b.
słoneczny pokój. Różana 6, m. 5. 16 a, II, lewo.
Starsza
zdg 24 398
prof. szkoły muz. Niezamożnym
Akuszerka
_______ zd g 24 472 _______
ustępstwa. Fredry 3. m. 8.
sumienna, uczciwa do wszystkiePoszukuję
Poznań. Strzelecka 2,
zd g 99 902.................... go z gotowaniem samodz. szuka
Pokój
pokoju od gospodarza w śród
Dwom
posady lub przyjmie posługę oko
utrzymaniem. JRzeczy^ przy Świętokrzyskim
mieściu. Oferty Kurjer Poznań panienkom bez
pościeli. Rybaki 8 telefonem,
licy Łazarza. Łaskawe zgłosze
Kursy
zdg
24
i
ski zdg 24 227
przyjmuje, udziela porady, pomo
lewo, front.________ zdg 24 341 pospolitej 4 — 5.
Poznański
cy położniczej.
dg 3023-4 gry fortepianowej, dyplomowana nia Kurjer zdg
24 228
nauczycielka
Dwupokoj owego
Dwuosobowy
Używaniem
Marcina 22 — 28.
zdg 24 327
kuchnia, wygodami poszukuje od kuchni. Długa 4 — 26.
Poszukuję
Aleje Marcinkowskiego 1
Poszukuję
zara® właściciel, podanie warun
zdg 24 340
firmy dentysty Poznańskie za
posady do wszystkiego, Oferty
m. 8
ków. Oferty Kurjer Poznański
Czysty
raz. Podać warunki.. Zgłoisaeoiiia
(dom narożny).
zdg 21 371 K urjer Poznans ki zdg 24 288
Pokój
zdg 24 480
niekrępujacy, ciepły wynajmie. Kurjer Poznański zdg 24 430
Strzelecka 3 b, m. 6. zdg 24 418 Zielona 3 — 21.
zdg 24 326
Urzędnik

Słoneczny
państw, trzypokojowego mieszka
dwom osobom niem. rodzina.
nia. Oferty Kurjer Poznański
Górna
Wilda
17. m. 8.
zdg 24 344
zd 24 415
____
Jednop oko j owego

Skarbowa

1 — 5, jeden — dwuosobowy, utrzymaniem — bez.
zdg 24 325

rogramy rad

19.25 Wiedeń. „Samson i
kiestry „Ahnar i Olten" z udz.a- wa.
lem dwóch fortep.; 15.55 skrzyn Daiila" — opera Saint-Saensa (tr.
ka techniczna: 19.20 muzyka lek z Opery).
20.05 Praga. Ko-ncert abona
Środa. 14 października. ka w wyk. Zę_spolu Eduarda Bian- mentowy
Próżnego
Ork. Filii. 20,15
co. Hanki Ordonówny i Adama Koenigsw.Czeskiej
pokoju szuka spokojne małżeń 11.30 a) audycja dla szkól:
Muzyka taneczna. —
stwo w okolicy ul. Wyspiańskie ,,Mój przyjaciel Puk“ — poga Astona płyty. 23,00 muzyka ta Lahti. Koncert symf. 20.30 Brntigo lub Łazarzu. Zgłoszenia ulica danka dla dzieci młodszych, wy neczna (płyty).
slawa. Pieśni i romanse ciAfiWyspiańskiego 12, m. 5.
głosi Jerzy Gerżabek (z Pozna
skie. Anglia (Nat. Piogr.l/ Mu
zdg 24 278
nia). b) muzyka (płyty): 11.57 —
POZNAN
zyka lekka i taneczna. 20.40 Me
sygnał czasu: 12.03 koncert or
diolan. Recital organowy. 20.45
Pokoju
kiestrowy Tadeusza Seredyńskieśroda, 14 października. Frankfurt. Wesoły wieczór. Mo
Trzypokoj owego
go
(ze
Lwowa):
12.40
.
.P.iece
i
telefonem,
centralnem,
łazienka
Ładny
„Gdy wieczorem świa
czystego z łazienką. emeryt bez
Poznań — 13.09 słynne orkie nachium.
poszukuje pani, okolica Grun okna przed zima" —- pogadanka
zaWysna" — audycja rozryw
dzietny od 1. 12. 36 lub wcześniej słoneczny. Czysty. Lakowa 10
stry symfoniczne i jazzowe (pły tła
m. 8.
zdg 24 455 waldzkiej. Oferty Kurjer Pozn. 12.50 deiennik południowy: 15.09 ty);
kowa.
Berlin.
Fantazja f-mull
Zgłoszenia Kurjer Poznański
15.55 przegląd giełdowy: — Cho-pina. Kolonia.
zdg 24 213
wiadomości gospodarcze: 16.10
Symfoniątozdg 24 575
„Zagadka historyczna" — audycja 15.35 życie kulturalne i społeczne moll Leonhardta. Hamburg. Mu
Kantaka
Poznania: 15.40 pogadanka spo zyka skandynawska. Królewiec,
dla
dzieci
starszych
(z
Wilna):
-Dwa
8, ra. 4, bardzo duży, zdg 24 446
Mieszkania
łeczna: 15.45 wujaszek omówi li „Coś dla każdego".
umeblowane śródmieście, telefon, 16.30 muzyka na instrumentach sty
- _
3—4 pokojowego poszukuje urzęd
od dzieci; 15.55 „Śpiew teno
łazienka, pianino. Oferty Kurjer dętych — płyty: 17.00 ,.W walce
21.00 Bruksela franc. środowy
Marcin
nik wprost od gospodarza. Zglr
rów" (płyty); 18.29 „Czwartek li- koncert
ze
szpiegostwem“
—
odczyt
wygi.
Poznański
zdg
24
815
■
symf. W progr. Bećthoszenia Kurjer Poznański
zdg 24 551
14 — 48.
teracko-artystyczny w Pałacu ven. Anglia
Jóeef Jaworski: 17.15 koncert
(Nat. PrOgr.). Kon
zdg 24 453
solistów.
Wykonawcy: Janina Działyńskich" — omówi Stanisław cert ork. 21.10 Hamburg. Wieik,
Pokoiku
Nowomiejski
Sojecki; 18.30 śpiew koloraturowy wj&soły wieczór. 21.30 Rzym. ReHoszowska
(śpiew).
Mieczysław
1.
11.
do
18,—
Oferty
Kurjer
Po
Emerytowany
(płyty): 19.20 „W królestwie pięk cital skrzypcowy. — Strasburg.
6 a, 25, duży frontowy, zdg 24 550 znański zdg 24 313
Sztyglic (skrzypce); 17.50
urzędnik poszfukuje mieszkania
..Wspomnienia pierwszego rekto na" (płyty); 22.00 dalsey ciąg mu .Mistrzowie wiedeńscy". 21.3o.
1—2 pokojowego kuchnia dziel
Próżny
ra Wszechnicy Wileńskiej" — zyki z płyt ..W królestwie piek M. Ostrawa. „Wesoły kontrabas"
Pokoiku
nicy Jeżyc, Łazarz. Oferty Ku Stary Rynek 43 — 3. zdg 24 545
pogadanka aktualna: 18.10 na".
— -program rozrywkowy.
21.40
umeblowanego, poszukuje, kraw- 18.00
rjer Poznański zdg 24 372
sportowe: 18.50 „Spa
Monachium. Recital fort. — 51-50
cowa za szycie. Zgłoszenia Ku wiadomości
PROPONUJEMY
dek" — felieton prawno-społeczStrzałowa
Budapeszt.
Recital
fort.
Beli
Barrjer
Poznański
zdg
24
316
Emerytka
ny:: (Łódź nada.ie aud. lok.).: —
elegancki,
tóka.
LAMPOWICZOM
pokoju kuchnia. Górna Wilda 3, m. 11, frontowy, zdg
19.09
„Nadęta
konkurencja"
—
24
537.
Starsza
22.00 Stockbolm. Mueyka ta
100 — 9.
zdg 24 603
(mój pierwszy lot balonem) — oneczna. 22.15 Bruksela flam. „Ha
samotna, próżnego pokoju. Ofer powiadanie
na środę:
Janusza Meissnera:
Kulturalnemu
rold
we W-io-szeCh" — symf. Berty
Kurjer
Poznański
zdg
24
359
20.35 Biuro Studiów rozmawia
U
ZAMIANA
17.00 Budapeszt. Recital fort.
niekrepujacy. Górna Wilda 19,
22.30 Koenigswust. „Noc
ze słuchaczami P. R.: 20.45 — Bukareszt. Koncert muzyki ludo lioza.
m. 16. od 5—8.
zdg 24 522
MIESZKANIA
na
muzyczka".
Kolonia. Muzyka
Pokoju
dziennik wieczorny; 20.55 poga wej.
lekka i taneczna. Mediolan. Mu
swobodnego miłego w śródmie danga aktualna": 21.00 „Opo
Dwuosobowy
18.00
Frankfurt.
Popołudniowa
zyka
taneeana.
Kon
ściu od ilstopada szuka student
o Chopinie" — wieczór I. audycja muzyczna. Parts P. T. T. cert symfoniczny.Sztutgart.
Zamiana
22.35 Kopenha
Mielżyńskiego 2, m. 6. zdg 24 510 ka. Oferty z cena zaraz Kurjer wieść
„Czym byl Chopin" — Henryk Koncert
pokój kuchnia. Piekary na —
orkiestrowy.
Budapeszt.
Współczesna muzyka opeioPoznański zdg 24 443
Sztomnka wykona z towarzysze Koncert kwintetu. Koenieswust. ga.
2 śródmieście. Oferty Kurjer Po
Pokój
niem Symfonicznej Orkiestry P. Recital fort. Waltera Rummla. wa. Monachium. Koncert nocny
znański zdg 24 251
elektryczność telefon. Mąsztalar
R.
pod
dyr.
Grzegorza
Fitelberga
23.00
Koenigswust. Koncer'
Pokoju
ska 1/2 — 6.
zdg 24 516 śródmieście telefonem poszukuję arghetto z Koncertu f-moll: 21.30 M. Ostrawa. Muzyka lekka. 18.15 nocny. 23.25 Anglia (Reg. Progr.'
Zamienię
Anglja
(Nat.
Progr.).
Muzyka
ta
utwory Jana Sebastiana Bacha neczna. Bratlsława, Utwory for: Muzyka taneczna. 23.45 Radie
Zgłoszenia Kurjer Poznański
jednopokojowe na portjerstwo. —
Parts. Muzyka taneczna. Wieder
Centrum
zdg 24 452 (płyty): 22.15 koncert rozrywkowy Dohnanyiego.
Oferty Kurjer Poznański
„Dawny Wiedeń“ — audycja
z Wilna.
większy
35,—
skromny
panience
zdg 24 843
19.00
Królewiec.
Symfonia
Nr.
muzyczna.
12,— słoneczne, cieple. Adres Ku
Emerytka
IV Brucknera. Monachium. Kon
24.00 Sztutgart.
5
Koncert noc
WARSZAWA
rjer Poznański zdg 24 513
była prof. gimn. szuka słoneczne
Zamienię
cert
poświecony
twórczości
Lisz
ny.
go pokoju od listopada ewtl.
2 pokoje, kuchnia na podobne.
Środa,
14
października.
ta.
Lipsk.
Utwory
J.
Haydna
I
0.15
Radio
M-ujsyŁa lekPokój
z obiadami śródmieście, nisko.
Oferty Kurjer Poznański
15.15 koncert or 19.10 Budapeszt. Muzyka salono Ika. ———5
zdg 24 512 Oferty Kurjer Pozn. zdg 24 617 Warszawa
łBukowska 9 — 4.
zdg 24 500

Pokój

kuchnią wygodami urzędnik wo Matejki 57 — 1.
zdg 24 465
jewódzki. Oferty Kurjer Pozn.
zdg 24 463
Przyjezdnym
tanio. Wodna 13 — 9. zdg 24 417
Poszukuję
Dwóch
2-pokodowego mieszkania, kultu
ralne, wprost od gospodarza. — Łąkowa 14 — 7.
zdg 24 574
Oferty z ceną Kurjer Poznański
Marcinkowskiego
zdg 24 426
1 —- 7, II.__________ zdg 24 570
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Itmer Î7W

Kncharz

Za

_jMitje ipcwady. Oferty Kwjer
wskazanie odpowiedniej posady
szofera - mechanika, dam wyna ’oznańeki zdg 24 538
grodzenie do 100,—. Oferty Kujer Poznański zdg 23 867
Gorzelany
sawaler. 10-letnia praktyka, doInteligentna
jremi świadectwami, pracujący
umiejąca gotować^ szyć, szuka >ez ubytków, ponadto obeznanym
posady u samotnej osoby. Oferty w elektryczności, płatkarni, tar
laku, ksiażkowośó gospodarcza
Kurjer Poznański zdg 24 226
i pomoc w gospodarstwie poszu
Rządca
kuje posady. Zgłoszenia proszę
gospodarczy, lat 34 z praktyką w złożyć do Kurjera Poznańskiego
zdg 24 583
majątkach buraczano - hodowla
nych poszukuje posady. Oferty
Kurjer Poznański zdg 24 364
Panienka
z prowincji, lepszej rodziny po
Panna
szukuje pracy, jako uczenica,
szuka posady do biura, dobre re branża obojętna. Oferty Kurjer
ferencją. Oferty Kurjer Poznań Poznański zdg 24 582
ski zdg 24 361

tmuisia^rDe
J

z tranu
norweskiego
zawierajqceqo 500jędn.Wiłqmin A
-- .
; 250 " , Witamin'D
Malarz

Służąca

3
e»
—,

9

lub osoba, umiejąca malować na która była przy dzieciach. Majzdg 24 497
pisy, potrzebna, stałe zatrudnie ein 62 — 6.
nie. Zgłaszać ul. Kraszewskiego
Szewc
30, m. 3.
zdg 24 445
na męska, szyte, potrzebny. Wy^ązWOLNEMIEJSCAjjl
Kasjerka
Służąca
śpi a ńs kiego 1.5.
zdg 24 55B
znająca księgowość, pisząca bie
od zaraz. Plac Sapieżyński 2 —
gle na maszynie, szuka posady Potrzebny na stałą posadę
rzeźnictwo.
zdg 21 442
Restauracja
na majątku lub firmie handlowej
nawo .powstająca poszukuje z na»poznańskiem. Oferty Kurjer Po
technik budowlany
Dziewczynka
znański dg 3248
z Sredmiem wykształceniem, z kil uczciwa do lat 16, potrzebna od ^episzyimj referencjami
kuletnia praktyka na budowlach zaraz małej rodziny. Dąbrow
kucharzy i kelnerów
Syn
fabrycznych i robotach konser skiego 4, m. 21.
zdg 24 438 Zgłoszenia od 9—11 i lo—17,
inwalidy ociemniałego, lat 17, wacyjno - budowlanych — ener
bowa
4. m. 11.
zdg 24»«
pragnie się wyuczyć za zegarmi giczny z nieprzekroczonym 40 ro
Uczenice
strza. Zgłoszenia uprasza Zwią kiem życia. Podania do admini do szycia potrzebne. Piłsudskie
Dziewczyna
zek Inwalidów Wojennych R. P. stracji Kurjera Pozn. dg 3 284 go 3 — 5.
zdg 24 416 z samodzielnem
gotowaniem po
Powiatowe Koło Poznań, ul. Ko
trzebna. Żurowska, ul. Raczyńzia 8 tel. 29-94.
zdg 24 118/14
Dziewczyna
Podróżujący
zxig 24 385
do wszystkiego. Ofery odpisem branży kolonialnej na Poznań do skich 518.
Osoba
świadectw Kurjer Poznański
hurtowej sprzedaży śledzi na tar
średnim wieku, religijna, matezdg 24 269
Ekspedjent
gach i odwiedzania detwlistów —
rjalnie niezależna, przyjmie po
gwarancja pożądana, ale nie ko wolny od wojskowości do składa
sadę gospodyni, wyręczycielki
Pielęgniarka
narządzi, artyk. tech
pani domu tylko u lepszych star do półtorarocznego dziecka z pra nieczna — wnioski wyczerpujące maszyn,
nicznych, władający jeżykiem
szych państwa lub księdza za
Warunek: uczciwość, czy ¡pod zdg 24 470 Kurjer Poznański niemieckim potrzebny. Dokładne
utrzymanie. Łaskawe oferty Ku niem.
stość. Podać poważne referencje
oferty z życiorysem i. podaniem
Pilną
rjer Poznański zdg 23 105
Kurjer Poznański zdg 24 346
do Kurjera Pont
m/lodszą panienkę z dobrej rodzi wynagrodzenia
zdg 24 380
Magistra farmacji
ny do pomocy w drogerii, nada
Posługa
z kilkumiesięczna praktyka po Półwiejska 5, m. 10. zdg 24 420 jąca sie ewentualnie do ekspedyszukuje posady. Oferty wraz wa
Krawcowe
cji. wymagany jeżyk polski i nie
runkami do Kurjera Poznańskie
Pg 7554-Ba 187
miecki. Drogeria Warszawska, samodzielne praktyka szwalniach
Dziewczyna
go zdg 23 878
zdg 24 432 miarowych potrzebne. „Femuią",
skromna, uczciwa, czysta z goto ui. 27 Grudnia 11.
Fredry.
zdg 24 379
firma —
Dziewczyna
Służąca
Urzędnik gospodarczy waniem, św. Marcin 47,zdg
24 183
Piecowników
pracowita szuka posady do porno praniem —- gotowaniem szuka po kawaler lat 34. doświadczony, — „Filomena".
cy pani. Oferty Kurjer Poznań sady zaraz. Oferty Kurjer Po z długoletnia praktyka w Poposzukuje Przybylnak. mistrz bu 4 samodz. hławatników
Pisarz
ski zdg 24 277
Focha 71.
znański zdg 24 474
znańskiem i szkoła rolnicza pra potrzebny na mniejszy majątek, dowy pieców,
3
„
ekspedientki
zdg 24 577
gnie zmienić i.osadę od 1 stycz z zamiłowaniem do inwentarza.
Posługi
Posługi
nia 36.
Łaskawe zglosszenia Zgłoszenia z podaniem wymaga
1
„
dekorator
poszukuje.
Oferty
Kurjer
Po
Krawiec
popołudniowej. Oferty Kurjer
upraszam do Kurjera Poznań nych pretensyj do Kurjera Pozn.
od zaraz na Śląsk
znański zdg 24 468
Poznański zdg 24 283
młodszy na płaszcze potrzebny. poszukiwani
skiego zdg 23 874
zdg 24 290
przez wielki Dom Towarowy. —
Dom
Sportowy,
św.
Marcin
33.
Oferty
z
odp.
świadectw i fotogr.
Inteligentna
Krawcowa
zdg 24 456
Młodsza
do Kurjera Poznańskiego
Dziewczyna
panienka do prowadzenia domu początkującą, celem dalszej prak
dziewczyna
do
wszystkiego.
Ra
dg 3313
uczciwa szuka posady do prac szuka posady. Oferty Kurjer Po tyki poszukuje posady. Oferty
Przedstawiciela
tajczaka 11. m. 45.
zdg 24 293
domowych lub do dzieci. Oferty znański zdg 24 347
Kurjer Poznański zdg 24 247
dobrze zaprowadzonego w skła
Kurjer Poznański zdg 24 285
Służąca
Tłumacz
dach cukierków i kolonialnych na
Dziewczyna
Kawaler
Poznań, poszukuje zaraz. „Fabio- gotowanie. Zgłoszenia od 26—2L
do dziecka lekkich prac domo poszukuje stróżostwa lub jakiej angielsko - polski poszukiwany. la“,
Dziewczyna
Aleje Marcinkowskiego 5. Ratajczaka 15. m. 4. zdg 24 334
Reflektuje
sie
na
siłę
wykwalifi
wych
szuka
posady.
Oferty
Ku
kolwiek
inej
również
obsługi
cho
samodzielna dobrem! Świadectwa rjer Poznański zdg 24 464
zdg 24 451
kowana. Pierwszeństwo znają
rego. Oferty Kurjer Poznański cym
Dziewczyna
mi poszukuje posługi. Oferty Ku
niemiecki.
Oferty,
życiorys
zdg 24 265
rjer Poznański zdg 24 484
i warunki Kurjer Poznański
gotowaniem. Marszałka Focha
Uczeń
kelnerski
Sierota
24
302
zdg
zdg 24 332
potrzebny „Moulin Rouge" Kan- 72, II — 9.
do lekkich prac, zamiejscowa szu
Za utrzymanie
Pokojowa
taka 8/9. Zgłoszenia od godz. 4.
ka posady. Oferty Kurjer Po nauczycielka b. państwowa po
Posługa
Panna
czysta, uczciwa i pracowita. zna znański zdg 24 469
zdg 24 544
wszechnej prawo nauczania, nie praniem. Matejki
5, m. 9.
jąca obsługę szuka posady od
do ręcznego zeszywania pończoch
miecki. słabiej francuski, muzy
zdg 24 211
Pokojowa
1. 11. .36 Łaskawe zgłoszenia Ku
Bufetowa
potrzebna. Kozia 12. m. 8.
ka szuka posady. Oferty Kurjer
rjer Poznański zdg 24 611
z obsługą zna dobrze szycie, szu Poznański zdg 24144
zdg 24 331
restauracyjna
sympatyczna,
ucz
Uczennica
ka posady na majątek. Oferty
ciwa od zaraz. Adres wskaże
do szycia. Gąsiorowskich 10 — 17 Kurjer
Przyjmę
Kurjer Poznański zdg 24 414
Poznański
zdg
24
542
zdg 24 212
Hf 29. ROZRYWKA
J
zastępstwo firm artykułów za
Krawcowa
Jeszcze
prowadzonych lub na własny ra
Zastępca
poszukuje pracy na stałe, oraz chunek. Oferty Kurjer Poznań dobrze wprowadzony we fabry dwóch radiotechników
Restauracja Britania
przyjmuje w dom. Małe Garbary ski zdg 2J 282
Poznań, wtorek, 13. 10.
kach cukru, czekolady potrzebny. z dłuższa praktyka poszukujemy Piłsudskiego 2. poleca wyborowa
8, m. 35.
zdg 24 581
Oferty Kurjer Poznański
Panna
kuchnie.
Obiady 3 dań, abona
Badjofon
TEATR POLSKI: Wtorek
zdg 24 200
ment 90 gr. Porcje śniadankowe
inteligentna szuka posady skła
Sp. z o. o. Fr.
13. 10. „Był 6obie wię poszukuje Sierota
50
groszy.
dg 3 269
posługi. pracowita, dzie. kaucji . Oferty Kurjer Po
Służąca
Ratajczaka 16.
zień“, występ gościnny uczciwa, długoletniemi świadec znański zdg 24 295
młodsza
do
dwoje
dzieci,
su
Pg
7569-42,23
twami. Oferty Kurjer Poznański
„Armia Ewy“
M. Maszyńskiego.
mienna z poleceniem do AntoninPani
zdg 24 569
Przepyszna salonowa komedja
potrzebna. Restauracja, ul.
która prowadziła samodzielny in ka
Środa, 14. 10. „Był sobie
Posług
aczka
melodji
— muzyki.
Młyńska
12,
1-2.
zdg
24
232
teres. 3 tata, oszukuje posady
potrzebna. Prądzyńskiego 48, m. 9
więzień“, występ gościn z dobremiKucharka
Kinoteatr „Sfinks“
świadectwami poszu branża obojętna, kaucja. Oferty
zdg
24
505
Drogerzysia
ny M. Maszyńskiego.
kuje posady. Oferty Kurjer Po Kurjer Poznański zdg 24 296
zdg 23 901
potrzebny jako wspólnik z go
Badiolahoralorjum
Czwartek, ISł 10. „Był so znański zdg 24 450
tówka do 1 000,— zł. Oferty Ku
Inteligentna
Kino Tęcza Wilda
przyjmie praktykanta powyżej
bie więzień“, występ go
panienka z dobrego domu szuka rjer Poznański zdg 24 235
Dziewczę
lat 18. Śniadeckich 1. zdg 24 504 Caliente miasto miłości.
posady do dzieci, zna także prace
ścinny M. Maszyńskiego. lat 15, szuka
zdg 24 540
Kierownik (czka)
posady do dziecka, biurowe i pisze na maszynie. —
lekkich prac domowych. Oferty Oferty Kurjer Pozn. zdg 24 301 z branży kolonialnej otrzyma
Radioodbiorniki
TEATR WIELKI (Opera): Kurjer
stała
posadę
za
udzielenie
po
Wesoły
Poznański zdg 24 506
fabryk, wszel
życzki do 800 zł. Oferty Kurjer najpoważniejszych
Wtorek, 13. 10. „Truba
Inteligentna
kich
typów,
długoterminowe wieczór spędzisz mile Londyń
skiej, Masztalarska. Dancing,
spłaty, gotówka taniej,
zna szycie, robótki, dobre świa Poznański zdg 24 236
dur“.
Chłopiec
zdg 24 555
dectwa do dzieci, zarząd domu
rodziców poszukuje od
sprzęt radjowy
Uczciwe
Czwartek. 15. 10. „Ewa“, uczciwych
15.
10.
miejscowość
obojętna,
miejsca do posyłek. Oferty Ku poszukuje posady. Oferty do dziewczę robotnice do składnicy wielkim wyborze stale na skła
„Kapelusz“
operetka Lehara — pre rjer Poznański zdg 24 502
zaraz. Oferty Kurjer dzie.
Kurjera Poznańskiego zdg 23 109 budowlanej
modnie pirzefasonowany odświe
Poznański zdg 24 363
miera.
Kazimierz
Matuszak,
żony, zasfąipi nowy. TanLe kape
Starsza
Prasowaczka
Poznań, Pierackiego 16. telefon lusze na składzie. Wytwórnia ka
Piątek, 16. 10. „Ewa“.
Młynarz
służącą poszukuje posługi lub diziełna poszukuje posady. Łaska kawaler, obeznany
Pokaz aparatów bez obo peluszy męskich, damskich, 27-go
z motorami 30-67.
wiązku kupna.
ng 16 747 Grudnia 2, podwórze, zdg 85 745
TEATR WIELKI — KON prania. Oferty Kurjer Poznański we oferty Kurjer Poznański
ropnęmi
potrzebny
od
zaraz.
Zgło
zdg
24
409
zdg
24
487
CERTY SYMFONICZNE
szenia osobiste Młyn Motorowy
Ujazd per Grodzisk.
ng 18 7*62/3
Ekspedientka
Środa, 14. 10. o godz. 20:
Dziewczyna
pieczywa i kolonialnej .po
Służąca
I. koncert symfoniczny samodzielnem gotowaniem do branży
szukuje
posady.
Miejscowość
dobrze gotować, zaba
Dyrygent: dr. Zygmunt wszystkiego szuka posady. Oferty obojętna. Oferty Kurjer Poznań umiejąca
wiać, piec i prać poszukiwana na
ski «dg 24 471
ja<lają wszyscy
Latoszewskt, solista: Jó Kurjer Poznański zdg 24 405
Śląsk. Oferty z fotogr. i świad.
do
Kurjera
Pozn.
dg
3
312
zef Szigeti — skrzypce.
Maszynistka
Uczciwa
CZEKOLADKI, HERBATNIKI I PIERNICZKI z firmy
posługi cały dzień. — biuralistka młodsza szuka posady
Młodszy zbożowiec
TEATR NOWY: Wtorek, poszukuje
Oferty Kurjer Pozn. zdg 24 606 Oferty Kurjer Poznański
książkowy bflansista koniecznie
13. 10. „Pierwszy występ
zdg 24 348
«praktyką Spóiidzielni RolmiezoAleje Marcinkowskiego 6
ul. 27 Grudnia 3
pani premierowej“.
Szukam
Hamłlorwej potrzebny natychmiast
Młodszy
posługi w okolicy Jeżyc. Oferty pomocnik z branży tow. kolonial na prowincję. Zgłoszenia, odpisy
Kurjer Poznański zdg 24 584
nych i restauracji szuka posady świadectw, referencje Kurjer Po
et 7571/42,25
za skromnem wynagrodzeniem, znański dg 3 311
miejscowość obojętna.
Oferty
Marszantkę
b) Inni
Kurjer Poznański zdg 24 460
samodzielna na stałe zaraz. Ofer
Poznań, wtorek, 13. 10.
w- ■ »
r~r
ty dotychczasowych prac Kurjer
Praktykant
APOLLO: „Rose Marie“.
gospodarczy półtoraroczną szkoła Poznański «dg 24 481
Absolwentka
rolnicza
szuka
posady.
Oferty
Ku
ĆORSO: Tygrys morderca. Miejskiej Szkoły Handlowej, — rjer Poznański zdg 24 429
Bufetowa
Wydziałowa oraz półtora
z obsługa gości. Woźna 18.
GLORIA: „Królewska Fa Szkolą
roczna praktyka biurowa poszu
zdg 24 478
Ogrodnik
woryta“.
kuje posady. Łaskawe oferty Ku
handlowiec z 8-Ietnia praktyka
rjer Poznański zdg 22 144
GWIAZDA: „Cały Paryż
Fryzjerka
poszukuje posady, miejscowość dzielna, żelazkowa.
dobre warun
śpiewa“.
obojętna. Zgłoszenia Kurjer Po ki. Zgłoszenia Podgórna
Krawcowa
6. m. 6.
OŚWIATOWE T. C. L.: — szuka posady
po domach wszelka znański p. 3 926
wieczorem 8—9.
zdg 24 476
„Ostatni posterunek“ i garderobę damska, dziecięca, do
Szofer
mechanik
Do
Składu
manufaktur
i
konfek
krój specj. płaszcze. Oferty poszukuje posady szofera, inka cji poszukuje młodego, zdolnego
„Cztery strony świata — bry
Kurjer Pozn. zdg 23 920
senta. woźnego lub portjera może pomocnika handlowego
Zimowy sen“.
złożyć kaucje. Oferty Kurjer Po (sprzedawca i dekorator) z jezyMETROPOLIS: Rose Marie
Pomocnik
znański zdg 24 538
fciem polskim i niemieckim, od 1.
RENAISSANCE: „Nocny gorzelniczy szuka posady. Zgło
XI. 1936. Oferty z odpisami
szenia Kurjer Poznański
Pomocnik
patrol“.
Świadectw, fotografie z podaniem
zdg 22 624
starszy z branży winnej, który warunków przesłać ,pod: „Dom
SŁONCE: „Pasteur“.
pracował w pierwszorzędnych wi Towarowy — B. Urbańczyk. IrnSFINKS: „Armia Ewy".
Absolwent
niarniach poszukuje posady. — Ihlimiec
G. SI."
zdg 24 427
Miejskiej
Szkoły
Handlowej
po
Oferty Kurjer Poznański
ŚWIT: „Fort Douaumont“
szukuje nauki do kupiectwa. —
zdg 24 518
Nauczycielka
(pod Verdun)
Oferty Orędownik, Poznań
posada w szkole Poznań, wyma
TĘCZA-Łazarz: „Dzisiejsze
d 3257
Księgowych
gana gotówka 1 000,— zł. Oferty
czasv“.
korespondentów, korepetytorów, Kurjer Poznański zdg 24 355__
Instruktor jazdy samochodowej: — A co pani uczyni na
Panienka
(przedmioty ogólne i zawodowe)
TĘCZA-Wilda: „Caliente
wypadek niemożności wyminięcia drugiego samochodu?
Służąca
lat
17,
poszukuje
posady
do
skła
poleca
Bratnia
Pomoc
W.
S.
H„
miasto miłości“.
— Zacznę krzyczeć o ratunek, puszczę kierownicę i za
du jako uczennica. Oferty Orę Wały Zygm. Starego 2/3, telef. młodsza od zaraz. Wieżowa 10,
WILSONA: Człowiek Wilk. downik, Poznań d 3256
26-47.
zdg 24 598 obok Katedry.
zdg 24 350 słonię rękoma twarz, by uniknąć okaleczenia...
(x)
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POLSKA SPÓŁKA OBUWIA

TEATRY

Z prawdziwą przyjemnością

WALKKJA PATYK

KINA

Co futro —

Humor zagraniczny

io Edmund Rychter — co

palto — to

Edmund Rychter —

Pv„cr!r.)nln n* miesiąc pażdziermsk 1936 r. za oba wydania razem w Poznaniu
1 rZCCipiHtH w ekspedycji zł 3,20, w agencjach w mieście zł 8,50, z odnoszeniem, de
--------------------------- domu w Poznaniu zł 3.70, z odnoszeniem przez pocztę poza Poznaniem
miesięcznie zł 4.10. kwartalnie zł 12,30. pod opaska miesięcznie w Polsce zł 5,00, w innych
krajach zl 7,00—-9,50. W razie wypadków, spowodowanych siła wyższą przeszkód w zakładzie
strajków 1 t. p. wydawnictwo nie odpowiada za dostarczenie piama, a abonenci nie maja
prawa domagania sie niedoetarczonych numerów lub odszkodowania.

eo ubranie — to

Edmund Rychter,

Poznań, ostrów Wieiko-p.

(Jrtrłn C7 Pn ¡h

na, stroni. 6-Iamowej 25 gr, na «tronie 4-lamowej przy końcu tekstu
K~'e>
,
•
?? ny,
grt na
ną «uronię
stronie oawariej
czwartej uuo
(lub piaieji
piątej) luu
11)0 gr,
gr, na
na stroni«
stroni«
,
unigiei (lub trzeciej) 120 gr, przed wiadomościami potooznemi 200 gr
1-łamowego maunetra. Ogłoszenia skomplikowane ora« z zastrzeżeniem miejsca 20% nad-

w iem » nagiowzy: mowo nagiowk. (tłuste) 25 gr, każde’dalsze słowo 15 gr. Za różnice miedzy
zeztawem a wysokością ogłoszenia, powstała wskutek matryc„ wydawnictwo nie odpowiadaj

W wydaniach wielkoświątecznych 1 uroczystościowych poprzedza normalną codzienną część numeru z reklamami i ogłoszeniami materjał poświęcony danej uroczystości
Telefony do Redakcji 1 Administracji: 44-61. 14-76, 33-07, 35-24, 35-25, 40-72, w n^edztolO^ętaj^nocą^y^o^ŹlIL^'24/ 40-72
P. K. O. Poznań nr. 200.149.

