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Wydanie

Poznań, 21 października.

Odczekamy
Gdy się czyta informacje prasy,
przeważnie zresztą „sanacyjnej“, w
sprawie przygotowywanej nowej or
ganizacji obozu rządowego, i gdy się
staje wobec oświadczenia płk Koca,
że „różni ludzie i instytucje dobrej wo
li nadsyłają wiele projektów“ ma się
wrażenie, że chodzi o jakiś konkurs,
rozpisany publicznie celem znalezie
nia najlepszej tormy dla powstać ma
jącej organizacji prorządowej.
Jedna rzecz nie ulega wątpliwości,
a mianowicie, że nowa forma organi
zacyjna rodzi się z trudem, i że rodzi
się ona jakgdyby dzieło myśli spekulatywnej. A nam się wydaje, że budo
wa organizacyjna obozu, który zzewnątrz niczem nie jest skrępowany,
winna być prostą, logiczną, życiową
konsekwencją założeń i celów obozu,
winna być zewnętrzną, praktyczną
formą, ujmującą wewnętrzną, ducho
wą treść ruchu. Nie odbiegniemy pew
nie od prawdy, wyrażając przypu
szczenie, że kłopoty i wahania w spra
wie formy organizacyjnej tłumaczą
się sprzecznościami i niedostatkami
w dziedzinie nietylko ideowej, ale na
wet praktyczno - politycznej treści ru
chu.
Odczekamy spokojnie, czy 11 listo
pada przyniesie wyjaśnienie sprawy,
czy też w rachubę wejdzie jeszcze póź
niejszy termin. Tak, czy inaczej, praw
dą jest i pozostanie, że nikt nie zdoła
sztucznemi kombinacjami zelektryzo
wać i skupić społeczeństwa. Organi
zacja, obejmująca naród polski, musi
być wyrazem tego, co tkwi w zbioro
wej duszy narodu, co się z duszy naro
du rwie ku państwu i jego przyszłości.
Umieli tego dzieła dokonać Mussolini i Hitler. Żadne jednak naśladow
nictwo obcych wzorów nie da polskiej
twórczej organizacji narodu. Musi
ona wyrosnąć z polskiego życia, mieć
polski grunt pod stopami i służyć pol
skiej, narodowo - państwowej racji
stanu.
I jeszcze jedna uwaga: im bardziej
nowa organizacja będzie eksperymen
tem myśli spekulatywnej, a nie dzie
łem polskiego życia narodowego, tem
bardziej niebezpieczne byłoby angażo
wanie wysoko postawionego czynnika
wojskowego. Zgodnie ze stale głoszo
nym poglądem podkreślamy jak naj
silniej, że dobro armii, a więc jedno z
największych naszych dóbr narodowopaństwowych wymaga utrzymania go
zdała od poczynań politycznych. Po
stąpienie odmienne obarczyłoby dany
obóz olbrzymią odpowiedzialnością
wobec przyszłości narodu i państwa.
Prasa warszawska nadal podaje in
formacje i szczegóły na temat tworzo
nej przez płk. Koca nowej organizacji
obozu rządowego, który, jak wiadomo,
ma nosić nazwę Obozu Czynu Pań
stwowego (O. N. C.).
Komendantowi, czyli szefowi obo
zu podlegać mają rada studjów, czyli
t zw. ośrodek koncepcji, oraz egzekuty
wa. Rada studjów dzielić się będzie na
sekcje według grup zagadnień. Egze
kutywie podlegać mają: referat orga-
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Przed kongresem radykałów w Biarritz
Program czterodniowych obrad, rozpoczynających się w czwartek - Nie dojdzie
prawdopodobnie do zerwania z socjalistami i komunistami
P a r yż. (PAT) Kongres partji ra
dykalnej, który rozpoczyna swoje ob
rady w czwartek w wielkiej sali ka
syna w Biarritz, ma ściśle wypełniony
porządek obrad.
Pierwszy dzień poświęcony będzie
sprawom formalnym, weryfikacji man
datów i utworzenia komisyj. Jedynym
momentem interesującym jest wielkie
przemówienie inauguracyjne prezesa
Da.ladiera, po którem rozpoczną się
merytoryczne obrady nad zgłoszonemi
referatami z dziedziny polityki rolnej,
nauczania, obrony narodowej itp.
Obrady piątkowe przed południem
poświęcone będą omówieniu polityki
finansowej. Referat wygłosi przewod
niczący komisji celnej izby deputowa
nych, pos. Mendes-France. Debata ze
względu na zespół osób i całą gamę
poglądów, jaką reprezentuje w dzie
dzinie polityki finansowej i gospodar
czej partja radykalna, może zawierać
momenty szczególnie ciekawe. Dysku
sji przewodniczyć będzie prawdopo
dobnie sen. Caillaux, chociaż sprawa
obecności jego na kongresie jeszcze nie
jest ostatecznie ustalona. Poza tem
zabiorą głos b min handlu Bonnet,
b min skarbu Palmade, oraz inni wy
bitni specjaliści od polityki finanso
wej. Po południu przewidziana jest
debata nad polityką zagraniczną Re
ferat wygłosić ma przewodniczący ko
misji spraw zagr. izby deputowanych,
Mistler. W dyskusji, która prawdopo
dobnie przeciągnie się do późnej nocy,
zabrać ma głos prezes Herriot.
Sobota poświęcona będzie politvce
wewnętrznej. Prawdopodobnie dzień
ten będzie miał charakter najbardziej
ożywiony Po referacie pos. Campinchi, przewodniczącego klubu parla
mentarnego partji, w dyskusji zetkną
się dwie grupy. Jedna domagać się
ma utrzymania dotychczasowego sta
nu rzeczy, tj. sojuszu z komunistami
i utrzymania „frontu ludowego“. Dru
ga znacznie słabsza żądać będzie ze
rwania współpracy z komunistami.
Pierwszych reprezentować będzie poza
ministrami, wchodzącymi w skład ga
binetu, przedewszystkiem sam refe
rent, oraz cały odłam lewicy. Drugiej
przewodzi naczelny redaktor „Répu
blique“, Roche, znany ze swych wystą
pień przeciw komunistom. Największe
zainteresowanie budzi stanowisko gru
py umiarkowanej, skupiającej się oko
ło Herriota.
Paryż. (PAT) W miarę zbliżania
się obrad radykałów, w kołach poli
tycznych coraz bardziej utrwala się
przekonanie, iż kongres nie weźmie na
siebie odpowiedzialności za ewentual
ne obalenie rządu i rozbicie „frontu
ludowego“.
nizacji i planu, referat kulturalnooświatowy, wychowawczo - propagan
dowy, gospodarczy i polityczny.
Organizacje wojewódzkie podlegać
będą referatowi organizacji i planu.
Organizacje wojewódzkie dzielić się
mają także na radę studjów i egzekutywę.Analogiczny podział przeprowa
dzony będzie w powiatach.
Najcharakterystyczniejszym pomy
słem jest zarys pracy rady studjów.
Ma ona opracować projekt ustroju
państwa i jego gospodarki. Do rady
tej mają być powołani ludzie, niezaangażowani w obecnych stronnictwach,
którzy będą poddani specjalnemu
szkoleniu na kursach niższych i wyż
szych. Kursy wyższe będą się odbywały
w miejscu odosobnionem, izolowanem,

Wskazują na to coraz wyraźniej
oświadczenia Chautemps, pos. Campinchi oraz min. Bastida, który powie
dział wyraźnie, iż kongres nie może
zmieniać woli, wyrażonej
powszechnem głosowaniu. Radykałowie ze
względu na swe zasady przeciwni są
wszelkim kryzysom, które mogłyby
zamącić spokój w kraju. Zmiany w
dziedzinie politycznej doprowadziłyby
w chwili obecnej do nowych wyborów.
Nic nie pozwala przypuszczać, że z
głosowania wyłoniłaby się większość,
która mogłaby spokojnie pracować.
W kołach prawicowych panuje
przekonanie, że stronnictwo radykalne
chce utrzymać nadal zasadę „frontu
ludowego“, a przedewszystkiem rządu

reprezentującego tę zasadę dotąd, aż
wspomniany rząd zupełnie załamie się.
Uwolniłoby to radykałów od zarzutu
obalenia gabinetu, lub uniemożliwie
nia mu spokojnej pracy.
Wszystkie te głosy wskazują, iz
w każdym razie „front ludowy" zosta
nie obecnie utrzymany, lecz partja
radykalna swe dalsze poparcie i współpracę uzależni od jeszcze bardziej su
rowych i określonych warunków w
sprawie utrzymania ładu i porządku
w kraju. Nie ulega wątpliwości, ze
rząd Bluma znów usłyszy szereg zarzutów i ataków, które nie przyczynią
się do wzrostu jego autorytetu, unik
nie jednak prawdopodobnie tym ra
zem grożącego mu niebezpieczeństwa.

Bastiony nowoczesnego pogaństwa
Berlin. (PAT,. Prowadząc pole
mikę z wystąpieniami przeciwchrześcijańskiemi i antykatolickiemi więk
szych i mniejszych pism różnych no
wych grup wyznaniowych w Niem
czech, .Katholisches Kirchenblatt' po
daje do wiadomości czytelników na
stępujący spis głównych wydawnictw
i ugrupowań przeciwchrześci jańskich
i przeciwkościelnycb:
1) „Durchbruch" — organ „Deut
sche Glaubensbewegung'
2) „Nordische Ztg." — organ „Nor
dische Glaubensbewegung“.
3) ..Nordischer Glaube“ — organ
„Germanische Glaubensbewegung“.

4) Stowarzyszenie „Junggermani
sche Religion“.
5) Stow. „Germanische Glaubens
front“.
, ..
,
6) Orjentacja gen. Ludendorffa, ob
sługiwana przez dwutygodnik „Ana
heiligen Quell Deutscher Kraft“.
7) „Reichswart", organ prasowy hr.
Reventlowa
.
8) „Nordland“, organ t. zw. „Völki
sche Aktion“.
9) „Blitz“ — organ grupy „Nord
land“.
„
,
10) „Siegrune“, organ stow. „Kampf
ring Deutschen Glaubens“ i w. in.

Szybkie tempo zbrojeń Anglii
Londyn. (Tel. wł.). W związku z
olbrzymiem zamówieniem, otrzymanem przez zakłady Morrisa, donoszą
„Evening New s", że również za
kłady lotnicze Wolseley-Scorpio w Bir
mingham dostały z min, lotnictwa zle
cenie na budowę samolotów wyszkole
niowych. Zupełnie nieoczekiwanie jed
nak iord Leefield odmówił wykonania
tego zamówienia i zamknął zakłady.
Ministerstwu udało się jednak
podzielić pracę między kilka fa
bryk, które przerzucą się na budowę
części samolotowych. Każda z tych
firm, wykonywać będzie pewne części
motorów, które następnie zestawi się
w zakładach państwowych.
W sprawie zarządzeń władz w
związku z obroną przeciwlotniczą Lon
dynu oraz innych większych miast
angielskich, „Star“ londyński podaje
następujące nowe szczegóły.
co ma stworzyć nastrój entuzjazmu.
Te obozy odosobnienia prasa warszaw
ska nazwała żartobliwie „Berezą en
tuzjazmu“.
Rzecz znamienna, że w szkicu jed
nego z przemówień zasadniczych, uło
żonym przez projektodawców nowego
obozu, na temat jego zadań, czytamy:

Na zamówienia oraz inwestycje
wyasygnowano ostatnio 4 miljony
funtów. Zamówiono m. in. nowy typ
traktora, który służyć ma do szybkie
go przenoszenia w mieście, z miejsca
na miejsce, dział przeciwlotniczych.
Poza tem wynaleziono nowy aparat
umożliwiający, w razie napadu lotniczo-gazowego, rozpędzenie gazów trujących.

Odżydzanie medycyny
Berlin. (PAT) Informując o ak
cji t. zw. odżydzenia zawodu lekar
skiego w Berlinie, zastępca przywódcy
lekarzy niemieckich dr. Grotę ogłosił
dane statystyczne, dotyczące procen
towego udziału lekarzy żydowskich w
Berlinie.
Przed objęciem władzy przez partję
nar.-socjąlistyczną Berlin miał prze
szło 6.000 lekarzy oraz blisko 3.500 z
ubezpieczalni społecznych, z których
około 70 do 80 proc, było pochodzenia
żydowskiego. Obecnie jest lekarzy
6.277, w tem Żydów 2.143 (34,2 proc.),
lekarzy ubezpieczalni społecznych —
2.968, w tem Żydów 1.153 (38,8 proc.).

Afera Parytewiezowej

„Zarządzamy mobilizację ludzi bez
względu na to, kto oni są: robotnik, chłop,
Kraków. (Tel. wł.). Przybył tu z
inteligent, przemysłowiec, Żyd, Ukrainiec,
czy należy do tej czy innej grupy społecz Warszawy b. prezes sądu apelacyjne
nej, byle umiał ponad wszystko postawić go dr. Franciszek Parylewicz w towa
rzystwie córki i uzyskał zezwolenie na
interesy państwa.“

żony w więzieniu św. Mi
Świadczy to o tem, iż do pracy w odwiedzenie
Rozmowa odbyła się wobec
nowym obozie mają być przyciągnięci chała.
władz sądowych.
także Żydzi.
Podajemy te informacje na odpo
wiedzialność prasy warszawskiej.
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Plan czteroletni Trzeciej Rzeszy

Hitler pragnie podzielić się odpowiedzialnością w związku z ohecnem, trudnem poło
żeniem Niemiec — Wprowadzanie w życie planu — Urzędowy komentarz
Berlin. (PAT) Z siedziby kanc
lerza w Berchtesgaden donoszą urzę
dowo:
Powierzone premjerowi gen. Goeringowi wykonanie planu i-letniego
obejmuje również zadania, przekaza
ne w swoim czasie pełnomocnikowi do
spraw gospodarczych, inż. Wilhelmowi
Kepplerowi. To też kanclerz wycofał
z pod kompetencji inż. Kepplera po
wierzone mu zadania gospodarcze i
sprawę surowców.
Premjer Goering w zakresie no
wych swoich uprawnień obarczył inż.
Kepplera opracowaniem specjalnie do
niosłej dziedziny zagadnień. Kanclerz
złożył inż. Kepplerowi wyrazy wdzięcz
ności i uznania za dotychczasową dzia
łalność. Podkreślić należy, że zarzą
dzenie powyższe jest logicznem następ
stwem scentralizowania Wszystkich
bez wyjątku spraw, dotyczących planu
4-letniego w ręku gen. Goeringa.
Berlin (PAT) Plan czteroletni nie
został jeszcze do tej chwili ogłoszony.
Wiele faktów zdaje się jednak świad
czyć, że ogłoszenie jego w pełnej for
mie wogóle nie nastąpi. Wykonywa
nie planu odbywać się będzie raczej
etapami z zachowaniem ogólnych wy
tycznych, obejmujących w Niemczech
wszystko to, co da się wyzyskać dla
powodzenia szerokich zamierzeń rządu
Rzeszy. Nadało to zresztą planowi du
żą giętkość i umożliwiło wykorzysta
nie wszelkich konjunktur.
Szereg zarządzeń, da się niewątpli
wie odczuć w sposób dotkliwy w nie
jednym dziale gospodarki prywatnej,
oraz w poszczególnych dziedzinach
administracji państwowej.
Oczekiwać można, że posunięcia, wy
nikające z planu, spotykać się będą z
krytyką i przeciwdziałaniem uważają
cych się za poszkodowanych. Powie
rzenie gen. Goeringowi kierownictwa
przekreśla z góry wszelkie próby oporu
czy sprzeciwu, gdyż wobec znanej
energji i zdecydowania premjera pru
skiego nie należy wątpić, iż z Całą kon
sekwencją spełni on powierzone mu
zadanie.
Warszawa. (Tel. wł.i. Wiadomo
ści nadchodzące z Berlina świadczą, że
powołanie Goeringa na dyktatora go
spodarczego tłumaczą sobie w rozmai
tych kołach jako chęć ze strony Hitle
ra podzielenia się odpowiedzialnością
w obecnem trudnem położeniu.

Niezwykły obrońca
Montreal. (PAT) W miasteczku
Shawville odbywało się przedstawięnie cyrkowe, podczas którego sztuk
mistrz przepiłował między dwoma de
skami kobietę. Obecny na sali farmer
przypuszczał, że kobiecie grozi niebez
pieczeństwo i wystąpił w obronie rze
komej ofiary, raniąc nożem sztuk
mistrza.
Farmerowi groziła surowa kara
w razie śmierci rannego, ponieważ
jednak wraca on do zdrowia, kara bę
dzie złagodzona.

Nie jest wykluczone, że plan 4-letni
będzie wymagał reformy zasad ideolngji narodowo-socjalistycznej i zanie
chania zasad socjalistycznych. W ko
łach finansowych niemieckich przy

Niemcy o znaczeniu wizyty min. Ciano
Berlin. (PAT) Urzędowe oświe
tlenie znaczenia wizyty hr. Ciano podaje „Deutsche Diplomatisch-Politische
Korrespondenz“. Uważa ona, że ak
tualność tej wizyty powiększa fakt
wyraźnego naprężenia i niepewności
w położeniu europejskiem. W tych
warunkach okazuje się koniecznem,
aby Włochy i Niemcy, świadome swej
odpowiedzialności w charakterze euro
pejskich mocarstw centralnych, wyja
śniły wzajemne poglądy. Nie węzły
i akty w sensie polityki bloków, zakłó
cającej pokój, jednoczą oba kraje, lecz
wspólna zasada poglądów na warunki
zdrowego i pewnego współżycia naro
dów europejskich.
Pod tym «właśnie kątem widzenia
zarówno Niemcy, jak i Włochy obser
wują z troską położenie europejskie
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Katowice« (AJS)
W drugim
dniu
rozprawy apelacyjnej przeciwko człon
kom N. S. D. A. B. odczytano zeznania
śp. Pawła Maniury, co zajęło około 2
godzin.
Następnie przesłuchiwano kolejno
oskarżonych, z których jako pierwszy
zeznawał Zając. Nie stracił on nic na
tupecie. Często przerywa przewodni
czącemu, już w trakcie pytania dając
odpowiedź.
Osk. Bednarskiego, który mówi m.
in., że świadek Adamus, który obciążał
jego .i innych na rozprawie przed są
dem okręgowym, nosi dwie maski, z
których jedną powinien zrzucić. Poza
tern dziwi się, że można uważać go za
zdrajcę, jeśli się zważy, że przecież brał
TZ o +

*

— Dziś upływa żałoba dworska po królu Je
rzym V, która trwała 9 miesięcy. W związku z
tern oczekiwane jest ożywienie życia towarzy
skiego, w którem członkowie rodziny królewskiej
będą brali wybitny udział.

*
— Jak informują, ślub holenderskiej następ
czyni tronu, Juljanny z Bernardem ks. Lippe
odbędzie sie 6 stycznia 1937 r. w Hadze. Po ślu
bie para królewska uda sie prawdopodobnie do
Indyj holenderskich.

*

— Znana letniczka Amy Mollison, która wy
startowała z Le Bourget do Croydon, zmuszona
była wskutek mgły lądować na polach Chelsfield w hrabstwie Kentu, 12 kim. od lotniska.
Samolot został poważnie uszkodzony, a lotniczka
odniosła 6ilne kontuzje oraz rany głowy i ramie
nia. Po opatrunku Amy Mollison udała sie sa
mochodem do Londynu.
. 7~ ^'otP"|k łotewski Cukurs -wystartował z Ryer‘ln,a ł Pragi, skąd przez Bałkany i Azje
Mniejsza uda sie do Indyj wschodnich.
eP,rawozdanie z ankiety na temat
w
urn?!6 wybTany .»a Prezeydenta St. Zjedn.
T Ttoio 8 ’TP.'rzadzonej przez popularny tygodnik
„Literaig Digest daje Landonowi 714.451 gło
sów, a P.ooBeyeliowj 485.392,
•
*

POZNAŃSKAGIEŁDA

............
udział jako ochotnik w walkach o nie
podległość na froncie bolszewickim.
Przypomina, że gdy dowiedział się o
wykryciu i zlikwidowania N. S. D. A.
B. nie usiłował zbiec, lecz czekał na
przybycie policji śledczej.
Po zeznaniach Bednarskiego wstaje
osk. Zając i pyta się go, czy na pierw szem zebraniu, jakie się u niego od
było, był obecnym. Jak wiadomo Za
jąc miał na tem zebraniu mówić o ode
rwaniu Śląska od Polski.
Osk. Bednarski zaiprzecza temu i
wyjaśnia, że Zając przybył dopiero na
drugie zebranie, na którem rzekomo
również nie było mowy o jakiemś zbrojnem powstaniu.

Wyrwani ze szponów śmierci
Rio de Janairo. (PAT). Znany
lotnik argentyński Franco Bianco,
który przed tygodniem wystartował z
Rio de Janeiro do Buenos Aires, musial z powodu wady silnika wodować
na pełnem morzu w odległości 140 kim
od Florianopolis.
Lotnik przebywał przez trzy dni na
wodzie w coraz bardziej zanurzają
cym się aparacie, oczekując śmiercil.
Pod koniec trzeciego dnia spostrzegł
hydroplan niemieckiej linji pocztowej
„Kondor“. Nie miał jednak możności
zwrócenia uwagi przelatującego nad
nim pilota.

0 umowę w górnictwie

Plany Kiepury
Wiedeń. (PAT) Jan Kiepura w
wywiadzie z przedstawicielami P. A. T.:
powiedział, że był przyjęty na audjen«
cji przez prez. Miklasa i min. oświaty
Pertnera w związku z dążeniem opery
wiedeńskiej na pozyskanie go w spo
sób bardziej stały, oraz w związku
z mającym się odbyć w najbliższym
czasie jubileuszem jego 10-letniej pra«
cy na scenie wiedeńskiej. Kiepura ma otrzymać wysokie odznaczenie austrjac«
kie. W tych dniach wystąpi w operze
w „Rigoletto“ i „Turandot“ oraz ma
śpiewać na zaproszenie małżonki prez.
Miklasa na raucie w Burgu.
Z wielkim entuzjazmem mówił Kie«
pura o swej przyszłej roli w filmie
„Karjera“, który ma być wkrótce na
kręcony w Berlinie w wytwórni „Tobis“, według jego scenarjusza. W spra
wie pogłosek co do zamiaru stworze
nia wielkiej produkcji filmowej w kra
ju Kiepura wyraził się, że nie cbce
z artysty. przemienić się w przemy
słowca i pogłoski te narazie są dalekie
od rzeczywistości.

oraz dążenia, których wpływom przy
pisać należy dzisiejszy niezadawalający stan rzeczy. Realistyczna i kon
struktywna polityka Mussoliniego
przejrzała i dąży świadomie do usta
nowienia zdrowych stosunków na pod
stawie dobrze zrozumianego wyrów
nania ogólnych interesów. Faktem
bardzo korzystnym dla Niemiec i
Włoch jest to, że w swojem życiu państwowem oba narody znalazły formy,
które umożliwią uwzględnienie po
trzeb, uznając jednocześnie interesy
innych narodów.
PIEH1Ę2H&
Cytowane urzędowe źródło kończy
wyrażeniem przekonania, że wizyta
Poznań, 21. 10- 1986 r.
min. Ciano przyczyni się do wyjaśnie
Tendencja dzisiejszego zebrania giełdo
nia i poprawy stosunków w całej wego
była utrzymana.
Europie.
Z pożyczek państwowych płacono za

Hitlerowscy zamachowcy przed sądem

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności
ten musiał z powodu mgły zniżyć lot
i dostrzegł aparat Franco Bianca. Opuściwszy się na wodę, zabrał na po
kład nietylko osłabionego lotnika, ale
— W dwóch wielkich miastach Niemiec za
chodnich w Kolonji i Bochum odbyły sic ćwi
czenia obrony przeciwlotniczej, do których pocią
gnięto cala ludność.

puszczają, że wyłom może być również
uczyniony w stosunku do paragrafu aryjskiego, aby otworzyć towarom nie
mieckim drogę do eksportu na rynki
światowe, (w)
„ ~ - —-

zbudowanie silniejszej beczki nie po
siada. Zdany on jest zupełnie na łaskę
lub niełaskę impresarja, który podob
no będzie finansował jego niezwykłą
podróż.

5% poż. konwers. 51,— 51,75 oraz za 4%
premj. doi. 49,—.
Z papierów lokacyjnych P. Z. K. obra
cano 4% % listy zast- złote w zlocie po
45,50—46,75, natomiast poszukiwano i
płacono za 4%% zlotowe listy zast. 42,50
oraz za 4% listy zast. konwert. 40—39,50.
Akcje bankowe bez notowania; ofiaro
wano Bank Polski po 110,— bez obrotu.
Ceduła Urzędowa Giełdy Pieniężne]
w Poznaniu
Kurs w procentach nominału
wzgl. w złotych za sztukę.
Papiery procentowe
5% państw, poż. konwers. 51,—51,75 P.
4% poż. premj. doi. serja III 49,— P.
4%% listy zast. złote w zlocie przestemplowane Pozn. Ziem. Kred. (dawn. 4%%
doi. listy zast. w zł — 8,9141 zł za 1 doi.)
45,50—45,75 +
4% % zlotowe listy zastawne serii L. Pozn.
Ziem. Kred. 42,50 P.
4% listy zast. konwert. ostempl- P. Z. K.
40,-30,50 P.
Tendencja' utrzymana.

Urzędowa ceduła
Giełdy Zbożowej i Towarowej
P ozn a ń, 21. 10. 1936 r.
Warnnki: Handel hnrtnwy parytet Poznań,
ładunki wagonowo, dostawa bieżąca za 100 kg:
STANDARTY: 1) żyto 700 g/1., 2: pszenica
742 g/1., 3) owies 420 g/1.
Ceny orientacyjne:
Żyto (Usposobienie spokojne) . , 17.75— 18.00
Pszenica (Usposob. spokojne) . , 26.75— 27.00
Jęczmień browarowy................... 25.00- 26 —
Usposobienie stale.
Jęczmień 630—640 g/I...................... 21.25— 21 50
Jęczmień 607—676 gd. , . . . , 21.75— 22.00
Jęczmień 700—715 g/1. . . , , , 22.75— 23.50
Usposobienie spokojne.
Owiies (Usposobienie spokojne) . 17.50— 18 00

i silnik jego aparatu, który w krótkim
czasie poszedł na dno.
Rio de Janeiro. (PAT) W prze
locie z Belem do Fortaleza (Ameryka
Pol.) pilot stałej linji komunikacyjnej
spostrzegł na wybrzeżu między mia
stem S. Louis do Maranho, a ujściem
rzeki Periguięas leżący na ławicy pia
szczystej wielki dwumasztowiec, któ
rego załoga, wydostawszy się z trud
nością na brzeg, zdołała tam rozbić Mąka
żytnia wyc’ag- 0-30% wl. w. . .
improwizowany obóz.
żytnia gat. I 0-50% wl. w. . . .
Rozbitkowie dali lotnikom gestami żytnia gat. I 0-05% wt. w. . . .
do zrozumienia, że giną bez wody, żytnia gat. II 50-65% wl. w. . .
gdyż znaleźli się na piaszczystej pu żytnia pośl. pon. 65% wl. w. , .
Usposobienie spokojne,
styni. Lotnik zniżył się i zrzucił im pszenna
gat. I wyc. 0-2„% wl. w.
bańkę słodkiej wody, a potem zawró pszenna gat. IA 0-45% wl. w. . .
cił i zawiadomił kapitana portu S. pszenna gat. IB 0-55% wl. w. . .
gat. IC 0-50% wl. w. . .
Louis do Maranho, oznaczając dokład pszenna
pszenna gat. ID 0-65% wl. w. . .,
nie miejsce katastrofy. Z portu wy pszenna
gat IIA 20-55% wl. w. .
siano natychmiast wyprawę ratun ps-enna gat. IIB 20-65% wl. w. ,
kową.
pszenna gat. IID 45-65% wl. w. .,

Katowice. (AJS) W czwartek
rozpoczynają się bezpośrednio układy
organizacyj robotniczych ze Związ
kiem Pracodawców Górnośląskiego
Przemysłu Górniczo-Hutniczego na te
mat wysuniętych przez związki zawo
dowe żądań w związku z wypowiedze
niem umowy zbiorowej w górnictwie
w części t. zw. idealnej taryfy, doty
czącej czasu pracy.
Co do wyników narady panuje
zgodna opinja, że zakończy się ona
obustronnym oświadczeniem, iż o ja
kichkolwiek ustępstwach od zajętego
stanowiska nie może być mowy.

wości. Morderca w celach rabunko
wych usiłował sie włamać do mieszka
nia Walickich, przyczem zastrzelił
właściciela mieszkania, jak również
chciał zabić jego żonę, która usiłowała
przeszkodzić w rabunku.
Po krwawym czynie Kasprzak
zbiegł z Campe de Bruyere i w roku
1936 przybył do Polski. Nie zdołał jed
nak ujść karzącej ręki sprawiedliwo
ści. W dniu 17 października b. r. zo
stał ujęty przez posterunek P. P. we
Wrześniu, na terenie majętności w Go
zdowie, pow. wrzesińskiego.
Kasprzaka, zakuteko w kajdany,
odstawiono do dyspozycji władz pro
kuratorskich w Warszawie. (rw)

Ujęcie mordercy

Nffiudała próba

Września. (Tel. wł.). W sierpniu
1935 r. zamordowany został we Fran
cji, w miejscowości Campe de Bruyere,
zamożny obywatel polski, niejaki Wa
licki. Podejrzenie padło na reemigran
ta polskiego, robotnika Andrzeja Ka
sprzaka, zamieszkałego, w tej. miejsca-

Nowy Jork. (PAT) Wyprawa
Biegańskiego w beczce po jeziorze Erie
z Buffalo do Cleveland, która miała
być próbą przed transatlantycka po
dróżą, nie udała się. Okazało się, że
beczka jest za lekka i przecieka. Bie- ,
gański już własnych funduszów na 1

28,00—
27.50—
26.00—
18.00—
15.50—

28.25
27.75
26.50
18,50
16,00

43.75—
42.75—
41.25—
40.75—
39.75—
38.75—
38,00—
34,50—
30.50—
21.50—
18,00—

44,75
43.25
41.75
41.25
40.25
39 25
38,50
35.50
31.50
22.50
19,00

pszenna gat. IIF 55-65% wl. w. .
pszenna gat. III A 65-70% wt. w.
pszenna gat. IIIB 7 75% wl. w. .
Usposobienie spokojne.
O .-ęby żytnie stand........................ 13,00— 13.50
Otręby pszenne grube stand. . . 14.25— 14.75
Otręby pszenne Średnie stand. . . 13.25— 14.00
Otręby jęczmienne
14,00— 15.23
Rzepak zimowy
42,00— 43.00
Siemię lniane
41,00— 44 00
Gorczyca................... .... . « . . 31.00- 34.00
Groch Wiktoria............................ 22.00— 25.00
Groch Folgera............................ . 24.00— 26 00
Mak niebieski........................
63,00— 67.00
Koniczyna biała .....
100.00—125.00
Ziemniaki jadalne ....
2.60— 2.80
Ziemniaki fabryczne za kilo
15«/»
Makuch lniany w taflach .
22.25— 22.50
Makuch rzepak, w taflach .
17.23- 17 50
Stoma pszenna luzem .....
2,00— 2.25
n
pszenna prasowana ...
2,50— 2,75
żytnia luzem........................2.10— 2.35
»
żytnia prasowana ....
2,85— 3.10
»
owsiana luzem ..... 2,35— 2.60
w
owsiana prasowana , . , 2,85— 3,10
»
jęczmienna luzem ....
2,00— 2 25
_jęczmienna prasowana . ,
2,50— 2.75
Sia.no zwykle luzem
....
4,25_4,75
»
zwykle prasowane . , .
4,90— 5^40
h
nadnoteckie luzem ....
5,15— 5^5
„
nadnoteckie prasowane .
6,15— 6.65
Ogólne usposobienie spokojne.
Ogólny obrót: 3442,7 tonn, w tem żyta 918
tonn. pszenicy 128 tonn, jęczmienia 855 tonn,
owsa 159 tonn.
Uwag a! Ziemniaki żóttomięsne ponad no
towanie,
“ --------------- 5

Prasa hitlerowska
o ruchu przeciwżydowskim w Polsce

ski Kurfürstendamm. Polska ma przeto
słuszność, gdy swe zagadnienie żydowskie
określa jako międzynarodowe.
„Żydzi polscy mogą stać pod opieką
mniejszościową Ligi Narodów, ich współ
rodacy z Europy zachodniej mogą według
swych znanych metod uzależniać pomoc
finansową dla Polski od warunku: ow
szem, ale tylko wówczas, gdy zadowolicie
waszych Żydów, -— a przecież mimo to
wszystko sprawa żydowska w Polsce poja
wiła się na powierzchni i toczy się na
przód.“

Prasa
•asa niemiecka mimo swego „pro- " de pokolenie traktują antysemityzm
gramcr&ego"
antysemityzmu
do tej nietylko na płaszczyźnie narodowej,
owew
.
pory bardzo wstrzemięźliwie trakto ale w znacznym stopniu i rasowej.
wała zagadnienie żydowskie w Polsce.
„Ruchy narodowe wszystkich państw
Widać było, że z jednej strony zależa — pisze „Völkischer Beobachter“ — są już
ło jej na tern, by nie pisać nic takiego, choćby z tego powodu zainteresowane roz
W innym artykule „Völkischer Be
coby mogło podrażnić obóz „sanacyj wiązaniem kwestji żydowskiej w Polsce, że
własne żydostwo zasilane jest usta obachter“
podkreśla jeszcze raz,
ny“, — z drugiej zaś strony Niemcy, ich
dopływem Żydów z Polski. Żyd że moment rasowy poczyna odgry
zwalczający Żydów u siebie w kraju, wicznie
pejsaty i chałatowy z małych miasteczek
znacznie mniej „wojowniczo“ patrzą polskich uchodzi z powodu swego konser wać coraz większą rolę w usto
na żydostwo polskie, pożądane dla watyzmu za nieszkodliwego. Jest to po sunkowaniu się Polaków do Żydów:
nich, jako czynnik, rozsadzający zwar gląd błędny. Jego syn, jego córka zalud małżeństwa mieszane polsko. - żydow
niają zwykle już w najbliższem pokoleniu skie stają się coraz rzadszemi, a wśród
tość naszego państwa.
Dochodziło w prasie hitlerowskiej ulice Warszawy, Wiednia, Paryża, Nowego warstw oświeconych obu ras następu
do takich świadomych czy nieświado Jorku czy Buenos Aires — dokładnie tak je rozdział ,którego dawniej nie było.Kończy organ hitlerowski uwagą
mych „gaff“, że w korespondencjach,
że jeśli chodzi o położenie wewnętrzne
charakteryzujących życie kulturalne
w Polsce, to żadne ugrupowanie poli
amtyseptyczmy
w Polsce, jako główne nasze pismo w
tyczne
nie
będzie
mogło
odtąd
liczyć
tym zakresie wymieniano „Wiadomo
; BAKTERIOBÓJCZY
na pozyskanie zwolenników, jeśli nie
ści Literackie“, a jako czołowych pi
uczyni
zadość
radykalnie
antyżydow
sarzy polskich — pp. Słonimskiego i nieomal wszyscy kupują
fw)oznacza ODOL bardzie) leszcza udoskoskiemu stanowisku polskich mie
Tuwima.
»Sony; jego działanie antyseptyczne zostało
szczan,
włościan
i
robotników.
Obecnie jednak ma się wrażenie
w wysokim stopniu spotęgowane. Badania
Ciekawe te stwierdzenia prasy nie
jakoby stanowisko dzienników nie
bakteriologiczne I kliniczne wykazały przewagę
mieckiej warto zanotować.
mieckich ulegało pewnej zmianie; ude a Pani?
O D O L U pod względem własności bakterio
Pg 7556 417,51
rzają one w ton jakgdyby „antysemic
bójczych.
ki“ także w stosunku do Żydów pol
Tg 1 744
skich. Wpłynęły na to przypuszczalnie
dwie przyczyny: z jednej strony fakt, że
prąd przeciwżydowski objął całe spo
Doumergue, a jakie następnie wysu
łeczeństwo polskie i że, szczerze czy
(Od własnego korespondenta „Kurjera Poznańskiego )
nął na czoło swych prac i p. Tardieu.
nieszczerze, zaczynają się do niego do
Obecnie agonja gabinetu Bluma
A co potem nastąpiłoby, nawet w
stosowywać także różne czynniki „sa
Paryż, 20 paźdzernika
może przedłużyć się tylko dzięki ko
razie
nowych
wyborów
?
nacyjne“, — z drugiej strony okolicz
Demonstracje komunistyczne na
W obecnym układzie, a raczej roz munistom, świadomym, że po jego uność, że trudno było prasie obozu na pograniczu Niemiec, dowodzące wy
rodowo - socjalistycznego, głoszącego raźnej ingerencji Moskwy we Francji, biciu politycznych sił francuskich, padku nie znajdą podobnej okazji do
jako główny swój cel walkę z bolsze- spowodowały już pierwsze reakcje an- trudno przewidzieć powstanie nowej przygotowania rewolucyjnego „klima
wizmem i żydostwem (mowy norym tybolszewickie. Francuzi chcą być u formacji, jak kartel lewicowy radykal tu“, a to temwięcej, że zwycięstwa na
berskie Hitlera i Rosenberga!), upra siebie, a nie wystawieni na niebezpie no - socjalistyczny z przechyleniem rodowej Hiszpanji otwierają oczy
wiać w dalszym ciągu jawnie dwu czeństwo prowokatorów i agentów Mo się ku centrum, albo blok narodowy. Francuzom.
„Front ludowy“ zawiódł i rozczaro
znaczną taktykę wobec zagadnienia skwy. Nawet robotnicy, i to należący Na uwagę zasługuje również fakt, że
żydowskiego w „zaprzyjaźnionej“ Pol do Gen. Konfederacji Pracy, występu liczne koła narodowe nie pragną już wał przedewszystkiem jego własnych
sce.
ją przeciw „ukazom“ prowodyrów dzisiaj zrealizowania unji narodowej. zwolenników. Był on tworem mo
Dość, że jest niewątpliwie zmiana strajkowych i zajmują fabryki, ale ce Doświadczenie bowiem wykazało, a skiewskim i komuniści popełnili błąd
w traktowaniu tej kwestji. Wyrazem lem puszczenia w ruch maszyn! Za pierwszy tu podniósł głos b. premjer psychologicznej natury, bo zapomnieli
jej jest niedawny artykuł p. Ericha czynają bowiem zdawać sobie sprawę, Tardieu, że unja narodowa, gdy nie jak wielkim, jak głębokim jest indy
Maschkego w berlińskim „ A n g r i f- że strajki nie mają na widoku popra bezpieczeństwo polityczne zostało zaże widualizm francuski, a co za tem idzie
wychodzi tylko na korzyść ra poszanowanie prywatnej własności i
f i e “ p. t. „Żydzi polscy“.
wy ich bytu, ale przedewszystkiem re gnane,
dykałom, którzy wówczas opuszczają swobód, o które każdy Francuz jest
Przytoczywszy szereg cyfr, dotyczą wolucyjne poczynania.
z cynizmem jej szeregi i powracają na specjalnie zazdrosny. Dlatego przeciw
cych ilości Żydów w naszym kraju
Pozycje radykalne w gabinecie łono socjalizmu.
poczynaniom Moskwy występuje on
i ich udziału w gospodarstwie, wolnych
ludowego“ umocniły się. Z
coraz silniej.
Izawodach, szkołach akademickich, p. „frontu
Należy
dodać,
że
nawet
reforma
wy
drugiej strony niezadowolenie w łonie borcza i nadzwyczajne wybory nie
Maschke pisze:
departamentalnych federacyj radykal
istotnego odrodzenia
„Sprawa żydowska jest w Polsce wogóle nych, liczących wiele włościan, rośnie, spowodowałyby
jednem z najbardziej palących zagadnień a to nietylko przeciw komunistom, narodowego, gdyby równocześnie nie
wewnętrznych. Stała się ona przeto także ale i przeciw socjalistom. Liczne fe zostały uchwalone poważne reformy
właściwym czynnikiem rozdziału między deracje żądają jawnie zerwania z ko państwowe, jakie chciał przeprowa
obu wielkiemi ugrupowaniami polityczne
dzić premjer rządu zgody narodowej
mu między obozem rządowym, który stwo munistami. Wyrazem tych nastrojów
rzony został przez Piłsudskiego i dzisiaj stała się przedewszystkiem mowa sen.
dzo rygorystycznej reglamentacji przywo
próbuje kontynuować jego dziedzictwo, a Chautemps, który oświadczył, iż w ra
opozycją narodową („die nationale Oppo zie utrzymywania przez francuskich
zowej, wywozowej, dewizowej. Przy tak
sition“), która jest w Polsce głosicielką bolszewików ustawicznej agitacji re
ostrej kontroli mogłoby wydawać się, że
antysemityzmu. O ile zasadniczym postu wolucyjnej, partja radykalna będzie
Lubimy ścisłość. Dlatego lubimy sta teraz już niema zbędnego przywozu do
latem jej programu jest zupełne usunię zmuszona zaprzestać z komunistami
cie Żydów z Polski, o tyle dla obozu rzą współpracy. P. Chautemps poszedł je tystykę, przy pomocy której można nie Polski.
dowego sprawa żydowska wogóle nie ist
Niestety tak nie jest. Tak jak dawniej^
szcze dalej i przewidział, co należy u- jako z ołówkiem w ręku skontrolować
niała.
liczne
zjawiska
życiowe.
Ot,
dla
przykła
tak
i teraz uprawia się z cyframi dot.
„Dokładniej mówiąc: istniała ta spra czynić na wypadek załamania się for du, sprawdźmy skuteczność akcji motory przywozu wyrobów sadowniczych, któ
macji
„frontu
ludowego“:
należy
zre
wa także dla zwolenników marszałka,
gdyż każdy Polak natykał się na nią co alizować nową ordynację wyborczą, zacyjnej, zbadajmy celowość kroków rych w ub. roku przywieźliśmy następu
dnia i co godziny przechodząc ulicami rozwiązać izbę i przeprowadzić wy przedsiębranych w dziedzinie administra jące ilości: cebuli 515 q. wartości 11 tys.
miast, kupując towary zarówno najmniej bory.
cji handlu zagranicznego oraz przyjrzyjmy złotych, czosnku 793 q. wartości 89 tys. zł,
szej jak największej wartości, natykał się
się, jak kształtuje się bezrobocie w Polsce pomidorów 183 q. za 18 tys. zł, kalafiorów
Sen.
Chautemps
ma
wielki
posłuch
na nią przy wypłacie płac robotników i
świeżych 4.341 q. wartości 274 tys. zł, ogór
przy zbycie włościańskich płodów rolnych. w senacie, dlatego los gabinetu p. Blu- zachodniej.
*
Ale Żydzi byli zwolennikami partyjnymi ma zdaje się być przesądzony. Raków świeżych 321 q. za 13 tys. zł, kapusty
obozu rządowego, ich pieniądze i siła stały dykali postarają się tylko, by jego uWedług urzędowych danych ilość po świeżej 2.254 q. za 23 tys. zł, sałaty świe
za tym obozem, który chronił ich przed padek nastąpił w konjunkturach dla
rosnącym ruchem antyżydowskim opozy nich najkorzystniejszych. Kongres ra jazdów mechanicznych na obszarze całego żej 1.868 q. za 42 tys. zł, chmielu 78 q. za
cji narodowej. W rezultacie wśród zwo dykalny w Biarritz, jaki zbiera się państwa wynosiła w dniu 1 września 70 tys. zł, grzybów suszonych 263 q. za
lenników Piłsudskiego i powierników je
1936 r. — 38.069, czyli w ciągu 9 miesięcy 144 tys. zł, jabłek świeżych 30.733 q. za
go dziedzictwa nie mówiono wogóle o pro 22 b. m., będzie zatem obradował pod roku bież, wzrósł nasz tabor samochodo 1.793 tys. zł, śliwek świeżych 26.749 q. za
ewentualności
zerwania
blemie dziesięciu do jedenastu procent znakiem
wy o około 4.000 jednostek. Czy jest to 1.139 tys. zł, wiśni i czereśni świeżych
„frontu ludowego“.
ludzkości żydowskiej w Polsce.“
sukces polityki motoryzacyjnej?
1.798 q. za 133 tys. zł, niecukrzonych śliwek
Jednak, stwierdza dalej p. Maschke,
Fachowcy z tego wyniku nie są zado suszonych 67.496 q. za 4.479 tys. zł, orze
akcja obozu narodowego oraz szerze
woleni. Mając na uwadze, że pierwsze chów włoskich 8.073 q. za 1.081 tys. zł,
nie się prądów antysemickich w sa
trzy kwartały każdego roku są najbardziej orzechów laskowych 4.831 q. za 804 tys. zł.
mej grupie rządowej zmusiło ją — pod
miarodajne dla motoryzacji (jesienią nie
Wyliczone powyżej pozycje dają w su
groźbą rozłamania się — do porzuce
kupuje
się
samochodów
ani
motocykli),
fa
mie
10.113 tys. zł zbędnego importu! Wie
nia dotychczasowego stanowiska. Za
chowcy przyjmują, że w roku bieżącym nie my dobrze, że import jest potrzebny choć
te objawy zmiany p. Maschke uważa
przybędzie nam wiele więcej ponad 4.000 by tylko celem umożliwienia eksportu, ale
znany wniosek posłanki Prystorowej
pojazdów mechanicznych. Tymczasem uby czyż doprawdy nie możemy przywozić rze
w sprawie uboju rytualnego, książkę
tek doroczny pojazdów mechanicznych, czy bardziej nam potrzebnych?
Studnickiego o kwestji polsko - żydow
skiej oraz artykuły konserwatywnego
*
spowodowany wycofywaniem zniszczo
„Czasu“, proponujące zorganizowanie
I jedna jeszcze statystyka: stanu bez
nych, przestarzałych wozów, oceniany by
wzmożonej emigracji Żydów z Polski.
robocia w województwach poznańskiem
wa na 5.000 sztuk.
P. Maschke podkreśla jednak, że
Jak więc widzimy, tak głośna w ostat i pomorskiem. Na szczęście, dane staty
wszystkie te wystąpienia nie pochodzą
nich miesiącach „akcja motoryzacyjna“ styczne wykazują lekką poprawę. Miano
od czynników oficjalnych, które za
zdołała wprawdzie zahamować tempo de- wicie porównując ilość zarejestrowanych
chowują w tej sprawie rezerwę.
motoryzacji, ale nie zdołała jej całkowicie w biurach Funduszu Pracy w wymienio
Wszakże zdaniem niemieckiego publi
wstrzymać, nie mówiąc zgoła o fiasku mo nych 2 województwach w dniu 1 lipca ub.
cysty sprawa żydowska w Polsce doj
toryzacji, która gdyby była, wyraziłaby roku z odnośną cyfrą per 1 lipca roku
rzewa szybko do rozwiązania w duchu
się w przyroście ilości pojazdów mecha bieżącego, możemy stwierdzić spadek z
postulatów obozu narodowego.
56.300 na 55.000 osób. Nieznaczny ten spa
Główny organ hitlerowski „Völ
nicznych „per saldo“.
kischer Beobachter“ zajmuje
Tymczasem wszędzie na świecie przy dek prawie w całości przypisać należy
się również tern zagadnieniem ’ stwier
bywa samochodów... W Niemczech pojaz zwiększeniu się stanu zatrudnienia pra
dza, że w sprawie żydowskiej zaczyna
dów mechanicznych przybywa miesięcz cowników umysłowych; bezrobocie robot
powstawać jednolity, front całego spo Prezydent Francji I.ebrun odsłoni! w nie 20.000!
ników pozostało w rozmiarach niezmie
łeczeństwa polskiego, łącznie z kolami Strasburgu pomnik ku czci poległych,
*
nionych.
wygłaszając
przytem
przemówienie
o
ko
wojskowemi. przyczem środowiska
Nasz handel zagraniczny podlega bar
nieczności
zgody
i
jedności.
polskiej 'opozycji narodowej oraz mło

Żurnale i Kroje
u Kałamajskiego

Reakcje antybolszewickie we Francji

Czytajcie I ^bonujcie
„llwstrarm Polską“!

Z życia
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DZIAŁ GOSPODARCZY
Inwestycje w powojennej przebudowie
pomorskiej sieci kolejowej
Jedną, z najważniejszych podstaw
życia gospodarczego stanowią drogi że
lazne. Na kolejach żelaznych, które
gęstą siecią oplotły miasta i miastecz
ka pomorskie, oparł się przedewszystkiem dobrobyt mieszkańców tej dziel
nicy. Dzięki drogom żelaznym zajęli
śmy silną pozycję nad wybrzeżem bałtyckiem, gdzie wspólnym wysiłkiem
narodu powstała Gdynia i nasza bra
ma nadmorska, otwierająca Polsce
drogę na szeroki świat.
Drogi żelazne, jakie Pomorze po
•wojnie przejęło w sukcesji, a zwła
szcza szlaki główne, miały wybitnie
kierunek wschodni. Rozwój tych linij
kolejowych za czasów byłego zaboru
pruskiego wprowadzony był z głównem uwzględnieniem komunikacji od
granicy rosyjskiej i Prus Wschodnich
przez Pomorze, stanowiące niejako
pomost do środkowych Niemiec. Drogi
te mają dla Niemiec dziś jeszcze wiel
kie znaczenie gospodarcze, ponieważ
na tych szlakach odbywa się ruch
tranzytowy do Prus wschodnich i od
wrotnie.
Z chwilą odzyskania niepodległości
i dawnego dostępu do morza polski
zarząd kolei stanął na Pomorzu wobec
nowych zadań i dążyć musiał do stwo
rzenia dogodnych połączeń wszystkich
dzielnic polskich z morzem i jego por
tami. Wytworzył się tern samem głów
ny kierunek ruchu z południa na pół
noc. Polski zarząd kolejowy odrazu
przystąpił do budowy nowych linij i
rozbudowy istniejących stacyj stosow
nie do zmienionych warunków i po
trzeb zarówno polskiego eksportu i im
portu, jak i ruchu turystycznego do
polskich letnisk nadmorskich. W dą
żeniu do uzupełnienia i rozwoju sieci
kolei pomorskich i usunięcia pewnych
braków przeprowadzono w okresie
ubiegłych kilkunastu lat szereg inwestycyj we wszystkich działach kolejnic
twa, które dają piękny obraz prac i
wysiłku państwa w tym kierunku.
I tak wybudowano linję Kokoszki
—Gdynia o długości 23 km. Była ona
pierwszem bezpośredniem połączeniem
polskiego morza z polską siecią kole
jową. Uruchomiono ją 10. 11. 1921 r.
Linję Puck—Hel o długości 46 km
zbudowano w latach 1920—1922 r., udo
stępniając łatwiejsze korzystanie z
półwyspu Helu i letnisk nadmor
skich, które od tego czasu wykazują
bardzo silny rozwój. Z nią też łączy
się w stacji Wielka Wieś—Hallerowo
bulwar nadmorski do Jastrzębiej Góry.
Linja ta w połączeniu z linją żeglugi
przybrzeżnej służy nietylko dla ruchu
turystycznego, ale także i towarowe
go z portów rybackich na półwyspie
Hel do Gdyni.
Linję Czersk—Bąk—Kościerzyna o
długości 43 km wybudowano w latach
1925—1928.
Magistrala węglowa Śląsk—Gdynia
powstała stopniowo, najpierw przez
budowę odcinka Kapuścisko—Maksy
milianowo, długości 13 km, wykona
nego dla obejścia węzła bydgoskiego
i oddanego do ruchu wspomnianego
już odcinka Bąk—Kościerzyna. Na
stępnie wybudowano odcinki Maksy
milianowo—Bąk, długości 83 km i Ko
ścierzyna—Gdynia długości 67 km.
Magistrala kolejowa Herby—Gdynia,
posiadająca ogólną długość 459 km,
przeszła jako całość do eksploatacji
przez Dyrekcję Okręgową Kolei Pań
stwowych obecnie w Toruniu. Linja
ta, jeden z największych wysiłków fi
nansowych naszego państwa, stanowi
bezpośrednie i najkrótsze połączenie
zagłębia węglowego z polskiem mo
rzem i polskim portem w Gdyni.
Linja ta, dotąd jednotorowa, ma
przy pomocy kapitałów francuskich
zostać rozbudowana na dwutorową.
Budowę drugiego toru i objektów ko
lejowych przeprowadziłoby. Tow. Ko
lejowe Polsko - Francuskie, którego
udziałowcami są z jednej strony pań
stwo polskie a z drugiej koncern
Schneider - Creuzot.
Rozwój ruchu kolejowego do por
tów wymagał usunięcia wielu braków
w pomorskiej sieci kolejowej, a w
szczególności w urządzeniach węzłów
i stacyj. Dla zwiększenia przelotności
linij jak i wyzyskania siły nowych
parowozów konieczne było zwiększe
nie pojemności szeregu stacyj przez
dodanie nowych torów stacyjnych
wzgl* wydłużenie torów już istnieją
cych. W tym kierunku roboty wyko

nano na 15 stacjach na szlaku ToruńGdańsk. Ponadto wybudowano drugi
tor we węźle tczewskim i rozbudowa
no tory na stacji w Zajączkowie.
Łącznie z dostosowaniem linij eks
portowych do nowych potrzeb przygo
towano stacje portowe w Gdyni do
przejęcia wzmożonych ilości ładun
ków a przedewszystkiem towarów ma
sowych, jak węgiel, drzewo, ruda, zbo
że i t. d.
Drugi nasz port w Gdańsku, nie był
również przystosowany do masowego
przeładunku towarów. Naładunek wę
gla odbywał się w kilkunastu miej
scach, był kosztowny i wymagał dużo
czasu wobec braku nowoczesnych urządzeń przeładunkowych. Wówczas
wybudowano w basenie portowym no
wą stację Troyl z torami przetokowemi i łądunkowemi przy obu nadbrze
żach, eksportowem i importowem.
Dawniejsza stacja Gdynia była tyl
ko stacją osobową, nie posiadającą ja
kichkolwiek urządzeń dla ruchu to
warowego. To też z chwilą powstania
portu w Gdyni wyłoniła się koniecz
ność rozpoczęcia budowy portowych
urządzeń kolejowych. W roku 1926
przystąpiono do planowej budowy
właściwej stacji portowej, przedewszystkiem do budowy torów dla
przeładunku węgla. W stopniowem urzecźywistnianiu całości projektu wy
konano dotychczas w okresie istnienia
portu około 162 km torów stacyjnych.
Przy przejęciu przez Polskę długość
torów tamże wynosiła 1,6 km. W
związku z rozbudową stacji osobowej
i budową stacji portowej w Gdyni
zbudowano nowy dworzec z tunelem
osobowym, nowoczesną parowozow
nię, budynek noclegowy dla drużyn
pociągowych, kilkanaście budynków
mieszkaniowych i t. d.
Poważne roboty przeprowadzono
przy wzmocnieniu wzgl. przebudowie

CHORA WĄTROBA

mostów kolejowych. W pierwszej linji
dokonano wzmocnienia mostu pod To
runiem przez dodanie nowych dźwiga
rów głównych do wszystkich przęseł.
Przeprowadzono szereg poważnych
prac przy wzmocnieniu istniejących
mniejszych mostów na szlaku węglo
wym. W Gdańsku wykonano zupełną
przebudowę wielkiego wiaduktu nad
torami przy ul. Nuegarten oraz posta
wiono dwa wiadukty jeden w Gdań
sku w związku z budową stacji na
Troylu, drugi w Gdyni przy rozbudo
wie stacji osobowej.
Granice państwa spowodowały
przekształcenia dworców na linjach
prowadzących zagranicę na odpowied
nio wyposażone dworce graniczne. Po
trzebnego przystosowania w- związku
z podjęciem ruchu zagranicznego, do
konano na stacjach Rakowice, Jamielnik, Simonsdorf, Tczew, Strzebielino
i Chojnice.
Opis powyższy daje w streszczeniu
obraz tego, co wykonano w rozwoju
pomorskich linij kolejowych do roku
1934, przyczem zaznaczyć należy, że w
obrębie Dyrekcji wybudowano łącznie
z magistralą •węglową przeszło 540 km
linij kolejowych.
Doceniając wielkie znaczenie gospo
darcze Pomorza i Gdyni dla kraju,
władze polskie dążą do możliwie naj
szybszego przystosowania linij kole
jowych centralnej Polski do pomor
skiej sieci kolejowej. W realizeji jest
w obecnej chwili droga żelazna
Sierpc—Brodnica. Linja Sierpc—Lu
bicz—Toruń, łącząca się z innym sy
stemem dróg żelaznych województwa
warszawskiego, jest niemal na wykoń
czeniu. Dalszy projekt przewiduje po
łączenie Torunia przez Sierpc z Cie
chanowem i Ostrołęką, skąd przez Bia
łystok droga wiedzie na Kresy wscho
dnie.
Zbliżenie gospodarcze wielkich po
łaci centralnej Polski i kresów do Po
morza przy pomocy dróg żelaznych
należy do najważniejszych zagadnień
ogólnopolskich. Jest zarazem praktycznem zastosowaniem hasła „Fron
tem do morza i Pomorza“.
K. O.

rujnuje organizm. Stosuje się w tych niedomaganiach
Żądać w aptekach i składach aptecznych
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KRONIKA GOSPODARCZA
ko“ odpływa dziś dnia 20 bm. w inaugu
racyjną podróż do Południowej Ameryki.
(lc) Prezes Kalamajski honorowym kon
(k) Wzrost cen surowców w przemyśle
sulem duńskim. Honorowym konsulem papierniczym. Przemysł papierniczy w
duńskim na m. Poznań i okręg poznań Wietkopolsce wskazuje na niepokojący
objaw wzrostu cen surowców niezbędnych
ski mianowany został prezes Izby Przemy dla
przemysłu papierniczego, jak drzewa
słowo-Handlowej w Poznaniu, p. Stefan świerkowego oraz celulozy; nie jest Wykluczonem że wzrost cen surowców będzie
Kalamajski. (ATE)
(k) Zwyżka dolara. Na wczorajszych miał wpływ na ceny panierów. (az)
giełdach walutowych utrzymała się moc
niejsza tendencja dla dewizy na Nowy
Z ZAGRANICY
York. Dewiza na Londyn w Zurychu i Pa
(z)
Bank
Niederlandzki obniżył stopę
ryżu notowana jest dość nisko, natomiast
późniejsze notowania londyńskie świad dyskontową. Bank Niderlandzki postano
czą o pewnej jej poprawie. Charaktery wił obniżyć stopę dyskontową z 3 proc, do
stycznym zjawiskiem pozostaje stosunko 2/4 proc. Równocześnie uległy redukcji
wo wysoki deport w terminowych, noto pozostało stawki. Należy podkreślić, że
waniach franka franc. w Londynie. Z te dzięki tej decyzji przywrócony został stan,
go kształtowania się stopy terminowej zanotowany w lutym br. przed wystąpie
zaniepokojenia na rynku holender
wyciągany jest wniosek o pewnem osła niem w
związku z zaburzeniami na ryn
bieniu franka franc., jakie spodziewane skim
jest w przyszłości. Pozostałe dewizy nie ku walutowym we Francji.
(z) Dalszy wzrost cen hurtowych we
wykazują poważniejszych zmian.
(k) Polsko-niemieckie porozumienie co Francji. W pierwszym tygodniu po prze
do stosunków prawnych waloryzacyjnych. prowadzonej we Francji dewaluacji ogól
W dhiu 17 bm. podpisane zostało w War ny* wskaźnik cen hurtowych wykazuje
szawie porozumienie polsko-niemieckie dalszy wzrost do 438 wobec 426 przed ty
w przedmiocie uregulowania stosunków godniem i 407 na koniec września oraz
prawnych waloryzacyjnych. Porozumienie 395 na koniec sierpnia. Wskaźnik cen ar
podpisał ze strony polskiej prof. dr. J. Suł tykułów importowanych w okresie spra
kowski, ze strony niemieckiej zaś poseł dr. wozdawczym wynosi obecnie 363 wobec
Eckhard. Porozumienie umożliwia wy 359 przed tygodniem i 319 na koniec wrze
równanie wierzytelności waloryzacyjnych śnia oraz 308 na koniec sierpnia. Wskaź
w drodze rozliczenia. Jednocześnie pod nik cen artykułów krajowych doszedł opisano kilka porozumień specjalnych po becnie do 479 wobec 464 przed tygodniem
między polskiemi a niemieckiemi zakłada i 457 na koniec września oraz 443 na ko
niec sierpnia.
mi kredytowemi prawa publicznego.
(k) Rozbudowa polskiej linji okręto
(z) Stosunki handlowe polsko-włoskie.
wej do Południowej Ameryki. W związku „Gazetta Ufficiale“ z dnia 13 bm. publiku
z wzrastającym ruchem emigracyjnym je dekret ministerialny z dnia 1 paździer
do Ameryki Południowej oraz z rozwijają nika r. b., ustalający „normy zapłat, wy
cą się wymianą towarową pomiędzy Pol nikających z obrotów handlowych pomię
ską a krajami Ameryki Łacińskiej, za dzy Włochami a Polską“. Dekret ustala
początkowana przez Linję Żeglugowe Gdy- m. in., że wszelkie zapłaty za towary,
nia-Ameryka bezpośrednia komunikacja z przywiezione do Włoch po 14 lipca r. b.,
Gdyni do Brazylji i Argentyny wkracza winny być dokonywane do Banku Włoch,
obecnie w nowe stadjum rozwoju. Na tra jako kasjera państwowego instytutu dla
sie tej — jak wiadomo — kursował do tej obrotów z zagranicą. Instytut ten w po
pory s/s „Pułaski“, który regularnie rozumieniu z Polskim Towarzystwem dla
Handlu Kompensacyjnego ustalać będzie
co dwa miesiące odpływał z Gdyni.
Ponieważ jeden statek okazał się nie kurs wymiany złotych na liry włoskie.
wystarczającym dla przewozu emigran Kurs ten będzie rewidowany i ustalany na
tów, ponieważ tak-że terminy dwumiesięcz nowo, jeżeli różnica pomiędzy kursem
ne, dzielące jeden odjazd od drugiego, nie przyjętym a przeciętną kursów zamknię
sprzyjały rozwojowi stałej i regularnej cia złotego i lira na giełdach w Londynie,
komunikacji — postanowiono uruchomić Zurychu i Amsterdamie, wyniesie przez 4
w r. b. na tej linji jeszcze jeden statek, a dni przynajmniej 3 proc. Dekret wszedł w
mianowicie s/s „Kościuszko“. „Kościusz życie od 14 września rb.
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DWA PORTY W WARSZAWIE.

Dogodne położenie stolicy nad spławną
rzeką nie jest na razie w dostatecznej
mierze wyzyskane. W przyszłości ma to
ulec zmianie, gdyż Warszawa ma mieć do
dyspozycji dwa porty rzeczne: jeden na
Saskiej Kępie, a drugi na prawym brzegu
Wisły między Pelcowizńą a Żeraniem.
Port na Saskiej Kępie, który jest w budo
wie, będzie miał po ukończeniu około 3600
metrów obrzeży, zaopatrzonych w tory ko
lejowe i dźwigi do przeładunku. Port ten
będzie przedewszystkiem przeznaczony do
wyładunku towarów dla miasta.
Drugi port na Żeraniu, głównie tran
zytowy i przemysłowy ma być zezasem
połączony 20-kilometrowym kanałem pod
Zegrzem, który zarazem przyczynił się do
odwodnienia zabagnionych okolic stolicy.
OGRANICZENIA DLA KOMORNIKÓW
WARSZAWSKICH

Z Warszawy donoszą, że wobec nieusta
jących wypadków ujawniania nadużyć w
kancelariach komorników warszawskich,
władze zamierzają poprowadzić zasadni
czą reorganizację ich kancelaryj. Istnieje
projekt utworzenia centralnej kasy ko
morników, do której byłyby wpłacane
przez interesentów wszelkie pieniądze i
opłaty. W ten sposób omijane byłyby
kancelarje komorników w kwestjach pie
niężnych.
Do czego służyła żydowska bibljoteka
na Pradze.

Od jakiegoś czasu

warszawski urząd

I śledczy otrzymywał informacje w bibljo-

tece żydowskiej imienia Pereca na Pra
dze zbierają się elementy komunistyczne
i pod tą zasłoną organizują swoją akcję
wywrotową. Onegdaj do lokalu bibliote
ki wkroczyła nieoczekiwanie policja i are1 sztowała około 20 osób, które się tam znaj
dowały. Wszystkich aresztowanych prze| kazano władzom śledczym.
TRZECH POLICJANTÓW NA ŁAWIE
OSKARŻONYCH ZA POBICIE
ARESZTOWANEGO.

Przed sądem apelacyjnym w Warsza
wie toczyła się sprawa przeciwko trzem
funkcjonariuszom policji w Rykach pod
Siedlcami, a mianowicie: Henrykowi Dą
browskiemu, Pawłowi Gałeckiemu i Alek
sandrowi Berezeckiemu, którzy wszyscy
trzej w mundurach zasiedli na ławie oskarżonych.
Sąd okręgowy w Siedlcach, który jako
•pierwszy rozpatrywał tę sprawę, skazał
swego czasu Dąbrowskiego na rok, a Ga
łeckiego i Berezeckiego każdego na pół
roku więzienia. Akt oskarżenia zarzucał
im, że podejrzanego o współudział w kra
dzieży Władysława Ochotę po skrępowa
niu go kajdankami bili po gołych podesz
wach, zmuszając tym sposobem do zeznań.
Na rozprawie apelacyjnej obecnie pro
kurator wniósł o umorzenie tej sprawy
wskutek amnestji, co też sąd w rezultacie
zadecydował.
ŁÓDŹ BUDUJE CHŁODNIE.

Budowa wielkiej, pierwszej chłodni w
Łodzi wkracza na realne tory. Po zaofia
rowaniu przez miasto placu, budowę chło
dni rozpoczęło Gdańskie Towarzystwo Bu
dowy Chłodni i Portów, stosując się do za
rządzeń zarządu miejskiego. Koszt budo
wy chłodni przewidziany jest na 2,5 milj.
złotych.
WYSTAWA ŚLĄSKA W KATOWICACH.

Katowice przygotowują się do wielkiej
wystawy p. n. „Polski Śląsk od 1922 do
1937 r.“ Wystawa obrazować będzie doro
bek Śląska za okres 15-lecia, licząc od da
ty. przyłączenia Śląska do Rzeczypospoli
tej. Komitet Organizacyjny wystawy sta
ra się obecnie rozwiązać najważniejszy
problem, a mianowicie stronę finansową.
Na ostatniem posiedzeniu magistratu
przyznane zostały tereny i pewne kwoty
na. rozbudowę tych terenów. Wystawa ta
mieścić się będzie na terenach Targów
Katowickich. Jak obliczają, koszt urządze
nia tej wystawy wyniesie miljon zł. Ot
warcie wystawy nastąpiłoby w lecie 1937
roku.

STRONNICTWO NARODOWE
KOŁO WILDA
Kurs kandydatów (3 lekcja) w piąI tek, 23 bm. w lokalu p. Zawadki, przy
| ul. Górna Wilda 75. Początek o godz.
120-tej.

Młodzież Wszechpolska
. Zebranie sekcji koleżanek M. W. w
| środę, 21 bm. Początek o godz. 20.
Zebranie wydziału prawno-ekonoI ulicznego w środę, 21 bm. w lokalu M.
I W/ Początek o godz. 20.
Zebranie wydziału medycznego w
I czwartek, 22 bm. w lokalu M. W. Pojczątek o godz. 20.
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FELJETON kulturalny

Dziwny autor dziwnych powieści...
Napisał prof. dr. Władysław Tarnawski
Corvo“ — Sukces skandalu — Ale i oryginalności — Powieści pseudohisloryczne —
Fryderyk Rolfe wraca do poczytności — Niedoszły ksiądz — Od przyjaźni do napa
ści — Cyganerja niepoślednia — Życie na kredyt i cudzym kosztem — „Baron
Prospero i Kaliban — Niby-kronika z dawnych wieków — Odwrócona rzeczywistość.

cieczki z więzienia. U Rolfe‘a ucieczka
udaje się, Artur strąca z tronu Jana,
ale musi o spadek po nim walczyć z
jego synem, Henrykiem Bez Ziemi (tj.
Henrykiem III, przez 56 lat królem
Anglji). Jest to sąd Boży. Artur zabija
współzawodnika i następuje fikcyjne
panowanie. Wyruszywszy na wyprawę
krzyżową, bohater Rolfe‘a (znów niepozbawiony jego własnych rysów) za
tyka sztandar chrześcijański na murach Jerozolimy.
Naturalnie i tu mamy obfitość wy
cieczek osobistych i złośliwości, ale u-

dało się zachowanie tonu kroniki i ca
łość czyta się z zainteresowaniem. Hu
bert de Burgh dzieł historycznych nie
pisał, i jest ekscentycznym, ale efek
townym pomysłem nielitościwie pięt
nować jako kłamcę prawdziwego dziejopisa tych czasów, ostatniego i naj
znakomitszego ze znakomitych kroni
karzy anglonormandzkich — Mateusza
z Paryża. Przebija się w tem cyniczna
przekora, cechująca „barona“ Rolfe‘a
— a może iest to nawet autokrytyka i
zamaskowane wyznanie własnego od
wracania rzeczywistości — nietylko w
tym romansie z XIII w., ale w innych
utworach.
DR. WŁADYSŁAW TARNAWSKI.
Lwów,

ORAZ więcej wy
chodzi pism Fry
deryka Rolfe.‘a,
Anglika, zmar
łego w Wenecji
w r. 1913. Był to
człowiek wybit
nie utalentowa
ny, ale niezupełnie
normalny.
Pochodził z anglikańskiej rodziny, ale
młodo przeszedł na katolicyzm i pra
gnął zostać księdzem. Jego biograf A.
J. A. Symons tłumaczy to — wrodzo
nym wstrętem do kobiet, z którego
zrodziła się chęć wejścia do stanu, w
pozostawiło na licznych twarzach znamio powlekać twarz kremem „MOLLANA“, po
którym obowiązuje celibat. Odmówio na
przedwczesnego przystarzenia cery. U 10 minutach spłukiwać nieco dłużej nie
no Rolfe‘owi wyświęcenia i mścił się wielu
zgrubia! naskórek, pokrywając so mal gorącą wodą, poczem. umyć delikat
później jadowitemi wycieczkami w czystą
młodocianą warstwę skóry chropo nie proszkiem marmurowym „MIRACU-

Tegoroczne kapryśne lato

swych pismach.

Wogóle na każdym kroku natra
fiamy na nich na karykatury rzeczy
wistych ludzi, szczególnie dawnych
przyjaciół autora — bo przyjaźń z nim
kończyła się zawsze konfliktem. Rolfe
ustawicznie uważał się za pokrzyw
dzonego. Żądał od znajomych, aby go
utrzymywali. Żył na kredyt i bywał
często w nędzy. W Szkocji wyrzucono
go z mieszkania w pidżamie. W Walji
spędził jakiś czas w przytulisku. W
Wenecji, obraziwszy się na ludzi, u
których mieszkał, znalazł się na ulicy,
przeziębił się i omal nie umarł w szpi
talu
Koniec życia bowiem spędził w
tem mieście, z którcm żadna miarą
nie chciał się rozstać — ofiarowano
mu utrzymanie pod warunkiem po
wrotu do Anglji, ale odmówił. Wołał
nabierać ludzi i cierpieć nędzę. Przed
stawiał się w tym czasie jako baron
Corvo i pod tem nazwiskiem wycho
dzą dziś jego pisma — za życia auto
ra było to przeważnie niemożliwe z
powodu ataków na szereg ludzi. W
powstałej w Wenecji powieści „Pra
gnienie całości i pogoń za nią“ figuruje
czcigodny ks. Robert Hugh Benson ja
ko ks. Bodrigo Bonsen a Pirie Gordon,
na którego koszt Rolfe żył przez rok,
jako Peary-Buthlaw.
Być może, iż zainteresowanie, jakie
budzi „baron Corvo“ w dzisiejszej An
glii, wypływa raczej z pociągu do te
go, co ma zapach perwersji, i z zami
łowania do skandalów, choćby z przed
ćwierci wieku, niż z rzetelnych zalet
artystycznych jego utworów. Zalet
tych jednak trudno zaprzeczyć. Każda
z książek opiera się na oryginalnym
pomyśle, każda ma zalety stylistyczne.
Ale też w każdej poza akcją i posta
ciami czai się ironicznie wykrzywiona
twarz autora, rozkoszującego się opi
sami okrucieństwa i dającego wyraz
swym mnogim antypatiom: do kleru
katolickiego, Francuzów, do Żydów i
do poszczególnych ludzi. Zazwyczaj
też wprowadza on siebie samego —
jako wyidealizowana mocno ofiarę
ludzkiej przewrotności. Łatwo rozpo
znać rysy Rolfe‘a w „Hadrjanie VII“,
gdzie angielski kleryk katolicki, nie
mogący długo uzyskać świeceń, nagle
zostaje wybrany papieżem, a pontyfi
kat. jego rozpoczyna nową erę w dzie
jach ludzkości. Inne powieści mają tło
epoki Borgiów, którą Rolfe znał bar
dzo gruntownie.
*
Obecnie wyszła powieść pseudohistoryczna „Hubert i Artur“ (Londyn,
Cassel). Jest to owoc współpracy z wy
mienionym już C. H. C Pirie-Gordonem. Rolfe spisywał tekst, wspólnie
obmyślany. Naturalnie poróżnili się,
ale Rolfe wrócił do rękopisu po kilku
latach i samoistnie opracował nanowo
szereg ustępów. W tytule figuruje
skromnie jako szlachetny czarownik
szekspirowski Prospero, a współauto
rowi nadał imię Kalibana — potwor
nego stworu z tejże „Burzy“...
Powieść jest rzekomym przekła
dem z pisanej po łacinie kroniki Hu
berta de Burgh, znakomitego kancle
rza z czasów Jana Bez Ziemi i Henry
ka III. Jak wiadomo prawie napewne,
Jan zgładził — może własną ręką —
prawego dziedzica tronu, Artura ks.
Bretanji, którego Szekspir przedstawia
ginącego-przypadkowo przy próbie u

watą i łuszczącą się powloką. Już w pierw
szym tygodniu stosowania kremu „MOLLAXA" i proszku marmurowego „MIRACULUM" wygładza się cera i odsłania mło
dociana warstwa. Rano i wieczór należy

LUM“. Zaznaczyć wypada, iż roślinny pu
der Egzotyczny Dra Lustra posiada rów
nież własność zmiękczania twardego na
skórka.
Tg 1713

Walki w Hiszpanii

dzie strzelnicy wielkie zebranie pw
bliczne, które rozpoczęto odśpiewaniem
Pieśni Bojowej. Referat wygłosił p.
Poklękowski oraz p. Patalong z Po
znania. Wśród wielkiego entuzjazmu
i okrzyków na cześć Polski narodowej
i Romana Dmowskiego zakończono
zjazd Hymnem Młodych, (jp)
Śrem. Pierwszy zjazd powiatowy
członków S. N. w Śremie wywołał wiel
kie wrażenie. Po nabożeństwie ulica
mi miasta kroczył wspaniały pochód
w postaci 5 doskonale prezentujących
się oddziałów entuzjastycznie wita
nych przez mieszkańców. Na zebraniu
publicznem przemawiali delegaci z Po
znania oraz miejscowi referenci. Ze
branie zakończono hymnem Młodych.
Wronki. Odbył się tu zjazd powia
towy S. N. przy licznym udziale człon
ków. Po nabożeństwie odbyło się wiel
kie zebranie, na którem przemawiał p.
Górczak z Szamotuł. Zebranie zakoń
czono hymnem Młodych.
Zagórów. Zapowiedziany zjazd po
wiatowy w Zagórowie pow. konińskie
go i wrzesińskiego nie mógł się odbyć
ze względu na zakaz urzędu woje
wódzkiego w Lodzi. Wobec tego wła-,
dze organizacyjne S. N. ograniczyły
się do zebrania członkowskiego i zło
żenia wieńców na grobach poległych
narodowców i pod pomnikiem żołnie
rzy m. Zagórowa, poległych w r. 1918
do 1920. Na cmentarzu przy składaniu
wieńców przemawiali p. Kotarski z
Częstochowy i p. Antoni Belka z Łodzi.
Po mszy św. odbyło się wielkie zebra
nie, na którem przemawiali p. S. Skotarski, p. Belka i inni. Na zakończenie
przemówił prezes pow. p. Pawlak z
Wrześni, stwierdzając, że manifestacja
narodowa, skierowana przeciwko ko
munizmowi, udała się doskonale, (rw)

dzial po zdobyciu Madrytu ofensywę
Przy schorzeniach naczyń krwiono
na Katalonję tak, aby, jak mówił, ani
śnych
przynosi niewielka ilość natu
jedna piędź ziemi hiszpańskiej nie
Paryż. (ATE) Dzienniki popo została
ralnej wody gorzkiej Franciszka-Józefa
pod
władzą
marksistów.
łudniowe donoszą z Madrytu, że na
zażyta zrana naczczo bardzo wielkie
froncie w pobliżu stolicy panuje przej
usługi, zwłaszcza u osób starszych.
Premjer
Cabaliero
chory
ściowy spokój. Oddziały powstańcze
Tg 1745
umacniają się na świeżo zdobytych
Londyn. (ATE) Z Lizbony dono
pozycjach i przygotowują się do przy szą: Generał Queipo de Liano, prze
szłej ofensywy.
mawiając przed mikrofonem radjosta
Jedynie w pobliżu Anover trwają cji sewilskiej, oświadczył, że premjer
Apelacja
walki. Stroną atakującą są powstań rządu madryckiego Largo Cabaliero
cy. Oddziały rządowe podjęły rozpacz jest według oficjalnych doniesień cho b. starosty Twardowskiego
liwą próbę przełamania pierścienia, ry i musi pozostać w łóżku. Generał
otaczającego stolicę. Atak wojsk rzą dodał ironicznie, że choroba premjera
Rozprawa apelacyjna przeciw b.
dowych rozwija się w pobliżu miej madryckiego jest ciężka i pozostaje w staroście działdowskiemu, dr. Twarscowości Chapinería na drodze Ma związku ze zdobyciem Toledo i ofen dowskientu, wyznaczona została, jak
dryt — Martin. Siły rządowe wynoszą sywą wojsk narodowych na Madryt.
już krótko donosiliśmy, na dzień 29
na tym odcinku 6000 ludzi. Pierwsze
października br. i potrwa prawdopo
ataki wojsk czerwonych zostały odpar Rozstrzelani przez czerwonych dobnie dwa dni. Twardowski dopro
te przez powstańców, którzy zadali
wadzony będzie z aresztu z Grudzią
Paryż. (ATE) „Le Temps“ i agen dza na rozprawę w Poznaniu. Obronę
rządowcom dotkliwe straty.
cja „Radio" donoszą z Perpignan o nie przed poznańskim sądem apelacyjnym
Asturja
słychanym terorze, panującym na po przeprowadza adw. Puciata z Torunia
Paryż. (Tel. wł.) Gen. de Liano graniczu Iiatalonji. W miejscowości i adw. dr. ITejmowski z Poznania.
oświadczył we wtorek wieczorem Figueora czerwoni rozstrzelali 9 księ
Jak donoszą z Grudziądza, dr.
przed mikrofonem radjostacji w Se ży oraz 3 wybitnych obywateli cywil
villa, że ostateczne zdobycie Asturji nych. Przed rozstrzelaniem nieszczę Twardowski spodziewa się w Pozna
po uwolnieniu Oviedo, to sprawa za śliwe ofiary zostały poddane wyszuka niu pełnej rehabilitacji i upiera się
ledwie kilku dni.
nym torturom. W wiosce rybackiej nadal przy swej niewinności, zwala
Na poszczególnych frontach pano Lansa zamordowano w okrutny spo jąc winę na urząd wojewódzki w To
wał we wtorek względny spokój.
sób 7 osób. Milicjanci czerwoni jeżdżą runiu. Nawiasem zaznaczyć należy, że
samochodami i aresztują zupełnie nie dr. Twardowski choruje od dłuższego
Po zdobyciu Madrytu
winnych ludzi pod zarzutem należenia czasu na serce.
atak na Katalonję
Dalej dowiadujemy się, że wywód
do stronnictw umiarkowanych. Wię
T e n e r i f a. (PAT) Radjo powstań zienia w Figueora i Gerona są prze apelacyjny na rozprawę poznańską
cze donosi, że gen. Franco zapowie- pełnione.
przygotował Twardowski sam. Wywód
ten obejmuje 97 stron maszynopisu.
Wywód prawny adw. Puciaty obejmu
je poza tem 12 stron maszynopisu.
Jak wiadomo, w czasie rozprawy
grudziądzkiej Twardowski uczynił
Gostyń. Zjazd powiatowy odbył się pogłębił wiarę w zwycięstwo obozu szereg znieważających zarzutów pod
przy licznym udziale członków. Po narodowego, (ki)
adresem b. wojewody pomorskiego
raporcie uczestnicy udali się do ko
Kirtiklisa.
Zarzuty te zostały zaproto
Jarocin. Zjazd powiatowy zgroma kółowane. Mimo
ścioła. Następnie odbyła się defi
to dotychczas proku
dził
wielką
ilość
członków
z
całego
po
lada na rynku oraz złożenie przez
ratura
nie
wszczęła
żadnych docho
poszczególne placówki wieńców u stóp wiatu. Po raporcie uczestnicy zjazdu dzeń w sprawie wyświetlenia podnie
pomnika Serca Jezusowego. O godz. 14 w kolumnie czwórkowej udali się na sionych przez Twardowskiego zarzu
odbyło się publiczne zebranie, na któ- nabożeństwo, które odprawił ks. Do tów.
rem przemawiali p. Hendryks z Le mek. Po południu odbyło się w ogro
szna i p. Hejnowicz. W dyskusji prze
mawiali ks. Pietrzak i T. Grzempow’ski. W podniosłym nastroju zebranie
zakończono Hymnem Młodych, (gp)
Grodzisk. Zjazd powiatowy Str.
Naród, odbył się w Nowym Tomy
ślu. Do raportu stanęło blisko 1000
członków. W czasie przemarszu do
kościoła publiczność witała kroczące
W dalszym ciągu wpłynęły do admini Anioł. Patr. Jackowskiego 39
narodowe szeregi z wielkim entuzja
zmem. W godzinach popołudniowych stracji naszej następujące składki na Z. L.
..Chrobry":
Rodzina St. Anyżewfikieh
po defiladzie odbyło się wielkie zgro •»«kadrę
Czesław Białecki, Poznać
3, — Teichert, Ma rsz. Focha 79
madzenie publiczne przy udziale 2 tys. Majchrzyccy, Poznań
Marjanna Antoni Lesterowie
osób. Referat zasadniczy wygłosił p. Zbi«lawa W., wysrana w brydża
2 5fl KaizimierB Gros
Wardejn z Poznania. „Modlitwę o Adolf Błażek, emeryt. Poznań
5.— Tedesfor Schmidt, budowniczy, środa
Biuro Podróży „Orbis“, Po
Dr. Józef Paryzek, Rybnik
Wielką Polskę“ odczytał ks. wikary. Pok-ikie
10,— Gazeta Polska, Kościan
Poza tem wygłoszono szereg dek lama- K.znań
Kasperko.wa
4. — Zebrane przez p. adwokata Konwi
cyj. Zebranie zakończono Hymnem Inż, Jan K:nil Wróbel, Grobla 14
skiego na imieninach u p. J. W.
15,—
52,—
Mikołaj
Kaczmarek.
wtaśc.
firmy
Bra
Młodych. Należy zaznaczyć, że zjazd
cia
Miethe,
ul.
Pierackiego
8
Razem
wpłacono
100,—
powiatowy wywarł odpowiednie wra
83 743,57
J.
żenie na licznych w: N. Tomyślu Niem Helena
zadeklarowano
350,—,
Krasińscy
1,—
ców, a wśród społeczeństwa polskiego KI. llb Glinu. Gen. Zamoyskiej
3.Wojska narodowe
umacniają pozycje

Zjazdy powałowe S. W.

DO DZISIAJ ZEBRALIŚMY 84093,57 ZŁOTYCH

Składki na eskadrę „Chra

84 093,57
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WIADOMOŚCI POTOCZNE I
---------------

Nitmer '40b

Czwartek
I
Piątek
KALENDARZ RZYMSKO-KATOLICKI
Korduli P.
• Seweryna
KALENDARZ SŁOWIAŃSKI
Przybyslawy
I Lastymira

Słońca: wnchód 6.29, zachód 16.44
Długość dnia 10 godzin 15 minut
Księżyca: wschód 12,59, zachód 21,27
Faza: 7 d_ień po nowiu

Ważne numery telefonów:

Październik

Pogotowie rat.: 66-66 i 55-56
Straż ogniowa: 19-57, 30-50
Policja: 42-21
Poslaiicy: 15-60 i 23-36
Taksówki: Postój przy ulicy
Grunwaldzkiej 77-72. przy Ryn
ku Jeż. 77-08 przy ul. Marsa.
Kocha (naroż Niegolewskich)
77-82. PI. świętokrzyski 49-80.
przy ul. Zielonej (nar. Strze
Czwartek
leckiej) 50-35. Rynek W lldecki 66-35. W Garbary (nar.
Wielkiej) 57-87.
Poczt, biuro zleceń: 49-27. Dokładny czas: 55-66.

TL

Stan wody: + 0.34 mtr.
Temp. wody. + 7 st. C.
NOCNY DYŻUR APTEK
Śródmieście: Apt. pod Eskulapem, pl. Wol
ności 13. Apt. pod Złotym Lwew, St. Rynek 75;
Apt. przy pl. Sapieżyńskim 1; Apt. na Chwaliszewie 76. Jeżyce; Apt. Mickiewicza, uh Dą
browskiego 10; Apt. pod Opatrznością, ul. Dą
browskiego (róg Staszica 1). Łazarz: Apt. przy
Parku Wilsona, ul. Marsz. Focha 47. Górczyn:
Apt. Karpińskiego, ul. Marsz. Focha 158. Wil
da: Apt. przy Bramie Wildeckiej, G. Wilda 3;
Apt. Fortuna, G. Wilda 96. Solacz: Apt. przy
ni. Mazowieckiej 12. Główna: Apt. przy Krzy
żu, ul. Główna 19. Staroięka: Apt. miejscowa.
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poziwmiH
W Poznaniu przed 10 lały

Dnia 21 października 1926 r.
Międzynarodowy Związek Radjofonji w Gene
wie -wyznaczy! poznańskiej stacji nadawczej fa
le długości 247,9 m. — Temperatura powietrza
spadla w nocy poniżej zera.

OSOBISTE
— * Ślub. W dniu wczorajszym w ko
ściele parafjalnym w Dobrzyniu pobło
gosławiony został związek małżeński
między p. Edwardem Piszczem, kore
spondentem naszych pism w Gdyni, a p.
Ireną Lemkówną. Młodej Parze redakcja
nasza składa najlepsze życzenia.

Tupet żydowskich dentystów w Poznaniu
Ttez uprawnienia leczą domokrążnym sposobem — Czerwony
Krzyż jako wabik żydowskiej pracowni dentystycznej

Donosiliśmy już o dentyście Czasowczyku, posiadającym z żoną swoją
Głowińską-Czasowczyk, pracownię den
tystyczną w domu p. Uliszewskiego
przy ul. Babińskiego 7. Żyd ów nie za
dawala się klientelą w Poznaniu, skła
dającą się niestety w przewadze z Po
laków, bo rozpoczął praktykę na pro
wincji. Dojeżdża dwa do trzech razy
w tygodniu do Czempinia, czystopolskiego miasteczka, gdzie urządził sobie
lotny gabinet dentystyczny.
Dentysta Czasowczyk wie, że zama
skowanie jego żydowskiego pochodze
nia ułatwi mu intersy, więc w pocze
kalni swojej wyłożył oprawiony rocz
nik „Przewodnika Katolickiego".
Jak stwierdziliśmy u źródła, Żydo
wi Czasowczykowi wolno praktykować
tylko na terenie wyznaczonym przez
władze. Terenem tym jest Poznań.
Działalność Czasowczyka poza Pozna
niem jest bezprawna.
Ale nie tylko Czasowczyk „uszczęśli
wia" niepatrjotycznych Polaków. Dru
gim jego współziomkiem z tej branży
jest Żyd Urbach. posiadający w mie
szkaniu Polaka p. Łuki przy Wielkich
Garbarach 16, pracownię dentystycz
ną, urągającą wszelkim przepisom sa
nitarnym.
Żyd Urbach również postanowił
zwiększyć swoje dochody. Szyldzik je
go bowiem z kawałka tektury z ręcz
nie wypisanem nazwiskiem „Urbacht. dent." widocznie mało przyciąga
naiwnych. Urbach wziął się na sposób
i rozpoczął leczenie sposobem domo
krążnym. Z małą walizeczką w ręce
wędruje od domu do domu i — o dzi
wo! — znajduje liczną klientelę wśród
Polaków. Ostatnio buszował na Łaza

rzu na ul. Drużbackiej, Wyspiańskie
go i w sąsiedztwie. Pacjenci nie przy
chodzą do niego, więc on chodzi do
nich.
Żyd Urbach nie jest zarejestrować

bm. Odjazd z Poznania nastąpi w sobo
tę dnia 24 bm. o godz. 10,25, przyj, do Czę
stochowy w tym samym dniu o godz,
17,12. Powrotny odjazd z Częstochowy
dnia 20 bm. o godz. 21,35 i przyjazd do Po
znania 27 bm. o godz. 4,13. Cena prze
jazdu w obie strony wynosi 7,90 zł. Kar
ty kontrolne są do nabycia w P. B. P.
„Orbis" w Poznaniu. Uczestnikom z pro
wincji przysługuje 50-proc. ulga dojazdo
wa w promieniu od 20 do 150 km od sta
cji wyjazdu pociągu popularnego. (x)

rołęki o pociąg wieczorowy z Poznania do
Staroięki. Niestety nie odniosło to dotąd
żadnego skutku. Obecnie znów zwracają
się oni za naszem pośrednictwem do dyr.
P. K. P. o uwzględnienie ich życzeń. Mię
dzy godz. 19,40 a 0,50 niema z Poznania
do Staroięki żadnego pociągu, kto zatem
z jej mieszkańców chciałby skorzystać z
rozrywek kulturalnych, odczytów, czy też
wykładów naukowych w Poznaniu, a ta
kich jest przecież wielu, ten narażony jest
na godzinne brnięcie do domu w ciem
nościach lub błocie. Można wprawdzie
korzystać z autobusu, ale kosztuje to 40
groszy w jedną stronę, na co nie każdego
stać dzisiaj. A zresztą wielu mieszkań
ców Staroięki, zmuszonych do pracy W
Poznaniu, posiada bilety miesięczne, pocóż więc ma ponosić ponowny wydatek.
Warto dodać, że ruch na linji Poznań—
Staroięka jest bardzo duży, gdyż korzy
stają z niej również mieszkańcy wsi Wiel
ka Śtarołęka, Minikowo i innych. Może
jednak dyr. P. K. P. weźmie pod uwagę
słuszne życzenia i uwzględni je w miarę
możności w zimowym rozkładzie jazdy.
— • Brak bezpieczeństwa w Puszczy
kowie i okolicy. Bezpieczeństwo mienia
w Puszczykowie i okolicy pozostawia wie
le do życzenia. Jak nam donoszą, wła
mania do will niezamieszkałych i zamie I TARGU
szkałych są na porządku dziennym. Wła
Dnia 21 b. m. na placu Sapieżyńskim pła
mania te, dokonywane nie wiedzieć w ja cono (w zlotycb za pól kg wzgl. za sztukę):
kim celu, gdyż w niezamieszkałych
N a b • a 1: masło wiejskie 1,20—1,30, masio
willach nikt wartościowych przedmiotów mlecz 1.40—1 50 twaróg 0.20—0.25. śmietana
(litr)
1.00—1.20, mleko (lt.tr) 0,17—0.20, jaja men
nie przechowuje, świadczą o rozbestwie
niu włamywaczy. I tak np. do jednej z del 1,30—1,40.
M i e » o: wieprzowina 0.70—1,00. wotowina
will przy ul. Poznańskiej w Puszczyko
cielęcina l),7n~Ł20.
skopowina
wie włamywacze próbowali początkowa 9,00—1.00,
0.80—1.20
słonina 0.80—0 85, smalec, 1,00—1.10,
dostać się przez dach, usuwając w tym mózg cielęcy
0,50—0.60.
celu dachówki, wreszcie wtargnęli przez
Drób i Uztczyzna: kura 1.60—2.30.
okienko szczytowe, wybijając w niem kaczka
1,60—2,50, gęś 3.50—6,00, gołębie (para)
szyby. Wobec tego, że drzwi do pokojów 0,80—0.90 para kurczą* 2.00 -3.20 para kuropabyły pozamykane, rozbili je jakiemś cięż tew 1,80—2.00, zajac 2,30—2,50, bażant 2,50, kró
kiem narzędziem, przy drugich zaś lik 0.90—100.
Ryby: szczupak 1,20—1.30, lin 1,00—1,90.
drzwiach rozpołowili futrynę, wyważając
je wraz z murem. W sąsiednich dwóch leszcz 0.50—0,80, biaie ryby 0.20—0,40, sandacz
1,60—2.00,
sum (dziel.) 1,50—1,60, karp 0,90—1.00,
willach zniszczyli znów okiennice i przez karaś 0,60—1
00. ryby śnięte 30—30 gr. mniej.
okna dostali się do wnętrza. W PuszczyRaki mendel: u.SO—2.50.
kówku zaś z jednej z will rozbestwiona
Jarzyny (» g-rnszacm: ziemniak: 3—4,
szajka wyniosła część mebli i pozabierała szpinak 5—10, buraki pęczek 10, pietruszka
piece, zamki i okucia przy drzwiach i (pęczek) 10 seler (sztuka) 5—10. zielo
cknach. Od zupełnego zniszczenia urato na sałata 3—5
rzodkiewki
(peczek)
10,
wał willę właściciel, wydzierżawiając ją. marchew (pęczek, 5. kalafior 5—20. cebula
Takich włamań, jak nam piszą, jest mnó 5—8, pomidory 20—40, fasola żóita 25—40, zie
stwo. Sądzimy, że władze zabiorą się e- lona 20—30. kapusta biata (główka) 5—10. wio
nergicznie do wykrycia szajki włamywa ska 10—15, modra 10—16,
Grzyby Kurki (lisice) 25—35 grzyby mie
czy, która się daje dotkliwie we znaki szane
mieszkańcom Puszczykowa i okolicy. —- 10—15. 10—20, borowiki 0.30—1.20. zielone grzyby
Stan obecny nie może przecież trwać dłu
Owoce: jabłka 10—30 gruszki 20—30, owo
żej. (sk)
ce suszone 0.80-1,00, śliwki 40-50, winogrona
— * Nareszcie jest światło. Żarnie 1,00—1,20, borówki 60—80. (hu)
szczona przez nas w sobotę notatka o bra
ku światła w sieni i klatkach schodowych
w kilkupiętrowym domu przy ul. Kolejo KRONIKA WYPADKÓW
wej 46 odniosła pożądany skutek, gdyż —
— * Zaginięcie. W dniu 20 bm. rano
jak nam donoszą — mieszkańcy wspo wyszedł z domu rodziców przy ul. Cheł
mnianej kamienicy mają już światło, na mońskiego 18, 13-letni Lech Zagórski i
które czekali od dwóch miesięcy, (sk)
dotychczas nie wrócił. Na prośbę rodziny
za chłopcem wszczęła poszukiwania poli
cja. Zaginiony jest blondynem o twarzy
RÓŻNE
owalnej, ubrany był w szarą bluzę, krót
— * Ogłoszenie Wydziału Przemysło kie granatowe spodnie i granatową czap
wego Zarządu Miejskiego. W najbliższym kę uczniowską, (ki)

ZEBRANIA, ZJAZDY
— ♦ Polskie Tow. Filologiczne. Posiedzenie
naukowe w piątek d,n. 23 bm. o godz. 19 odbę
dzie się w sali Seminarium Filologii Klasycznej
Uniwersytetu Poznańskiego w Zamku (parter
pokój nr. 33). P. prof. dr. Sajdak wygłosi od
czyt p. t. „Nowe wykopaliska w Rzymie“.
— ł Stów. Inż. Mcchan. Polskich. Zebranie
odczytowo-dys-kusyjne odbędzie się dn. 23 bm. o
godz. 20 w sali Pałacu Dzialyńskich, Stary Ry
nek 78, I. ptr.
Odczyt wygłosi inż. Piotr Or
łowski p. t. Budowa I-go kotła ©promieniowane
go „Lopulco“ w Polsce.

— * Baczność Emerycil Okręgowy
Związek Emerytów w Poznaniu urządza
w piątek dnia 23 bm. o godz. 17 w wiel
kiej sali Ogrodu Zoologicznego ogólne ze
branie członków.
Na porządku dziennym: 1) referat z
ostatniej konferencji stałej delegacji Pol
skich Zrzeszeń Emerytalnych w Warsza
wie, oraz projektu uchylenia dekretów
emerytalnych, 2) dalsze postulaty i za
mierzenia emerytów, 3) wolne głosy i
wnioski. Zarząd.

WYKŁADY
— * Wykład. Dziś, w środę, dn. 21 brn.
o godz. 19, w sali Śniadeckich, Coli. Medicum, ul. Fredry 10, mgr. Grossek wy
głosi odczyt z przeźroczami n. t. „Fran
cja — zwyczaje Bretończyków". (x)

WYCHOWANIE, KURSY

— * Kurs OPLG. III. kat. dla kobiet,
rozpocznie się dn. 26 bm. o godz. 17 w sali
gimn. żeńsk. im. Dąbrówki przy ul. Młyń
— ‘ Pociąg popularny do Częstochowy. skiej nr. 10. Kurs obejmuje: wykłady,
Dyr. Okr. Kolei Państw, uruchamia po ćwiczenia, pokazy i repetycje, razem 60
ciąg popularny do Częstochowy dnia 24 godzin. Wykłady będą się odbywały w
poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w
godzinach od 17 do 20. — Dia członkiń
LOPP. bezpłatnie. — Zgłoszenia aż do
dnia 24. 10. włącznie przyjmuje Poznański
Okręg Wojewódzki LOPP. przy ul. Fre
dry nr. 3, m. 4, w godz, od 8—45. (x)
— * II. Kurs Mistrzowski ogólnokształ
cący dla czeladników wszelkich zawo
dów zgodnie z nowemi programami i w
porozumieniu z Izbą Rzemieślniczą roz
poczyna się w poniedziałek, dn. 26 b. m.
o godz. 20 w lokalu Woj. Inst. Rzemieślniczo - Przemysłowego, Wały Zygmunta
Augusta 15, I. ptr. pokój 27 a. (x)

WYCIECZKI

Przebudowa ,,Łuku Cezara“
niż notowa

KRONIKA MIEJSCOWA

Zabytkowy dom barokowy w Toruniu z
XVII w., zwany „Łukiem Cezara" i sąsied
ni dom zabyt. z XVI w. są już przebudowa
ne. Pod domem przy ul. Piekary 35 wybito
2 tunele, przez któro będzie przechodziłalinja tramwajowa i jezdnia, (z)

Szanownych Abonentów
pocztowych prosimy o wpła
cenie przedpłaty za miesiąc
listopad w kwocie 4,10 zł
(już z odnoszeniem do domu)
listowemu lub na najbliższej
poczcie najpóźniej dnia 25-go
b. m., ponieważ przy późniejszem zamówieniu narazić się
można na zwłokę w dosta
wie pierwszych gazet w listo
padzie.

— * Dlaczego kwiaclarze nie uczestni
czyli w wystawie. W związku z naszym
artykułem z dnia 18 bm. p. t. „Dekoracje
kwiatowe na wystawie „Sztuka, kwiaty,
wnętrze", informuje nas p. Karol Szubert,
właściciel kwiaciarni w Poznaniu, przy
ul. Wodnej 25, iż organizatorzy zwrócili
się do niego o wzięcie udziału w wysta
wie dopiero na dwa dni przed otwarciem
tejże. P. Szubert twierdzi, że „nawet dla
laika jest zrozumiałą rzeczą, że w tym
krótkim terminie nie można tak urządzić
swego stoiska, by nie narazić się na kom
promitację". Uwagi swoje kończy p. Szu
bert stwierdzeniem, iż „kwiaciarze po
znańscy, którzy brali udział w innych im
prezach, jak „Dekoracja Okien Wystawo
wych" Kurjera Poznańskiego, i otrzymali
za to pierwsze nagrody, zbyt są dobrymi
kupcami, by nie wiedzieli o korzyściach
wynikających z brania udziału w wysta
wie, oraz mają na tyle jeszcze poczucia
obywatelskiego, by swoim udziałem w urządzeniu wystawy przyczynić się do
zmniejszenia bezrobocia“, (gm)
— * O pociąg wieczorny do Starolęki,
Kilkakrotnie na łamach naszego pisma
zamieszczaliśmy prośby mieszkańców Sta-

„Szyld" żydowskiego”dentysty Urbacha
więc jego działalność winna być na
tychmiast zakazana. Poza tem wiemy,
że Urbach nie jest policyjnie meldo
wany. Od pierwszej naszej notatki,
zwracającej uwagę, że Urbach przeby
wa w Poznaniu bez policyjnego zamel
dowania, minęło przeszło miesiąc (pi
saliśmy 18 września b. r.), a dotąd wła
dza nie zdołała przysługującem jej
środkami zmusić Żyda do opuszczenia
naszego miasta.
Ponadto stwierdziliśmy, że pracow
nia dentystyczna Glowińskiej-Czasowczyk nadużywa dla celów reklamy
znaku Czerwonego Krzyża. Poza Pol
skim Czerwonym Krzyżem nikomu in
nemu nie wolno w Polsce używać tego
znaku, w takiej czy innej formie, (wel)

czasie przystąpi Wydział Przemysłowy.
Zarządu Miejskiego do kontroli wszelkich
warsztatów wytwórczych, handlowych,
rzemieślniczych i usługowych. Kontrola
pójdzie w kierunku stwierdzenia, czy in
teresowani są w posiadaniu odpowiednich
dokumentów, jak: zatwierdzenia zakładu
przemysłowego, potwierdzenia zgłoszenia
przemysłu, karty rzemieślniczej, koncesji,
oraz czy zaopatrzyli swych komiwojaże
rów w legitymacje komiwojażerskie.
W wypadkach, gdy reklama zewnętrz
na wskazywać będzie, że w dąnem przed
siębiorstwie odbywa się wyprzedaż, kon
trola stwierdzi, czy właściciel posiada
zezwolenie na wyprzedaż.
Również stwierdzać się będzie, czy oznaczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa
odpowiada wymogom prawa przemysło
wego.
Kontrolę wykonywać będą urzędnicy
Wydziału Przemysłowego zaopatrzeni w
legitymacje z fotografjami.
Zarząd Miejski — Wydział Przemysło
wy wzyWa wszystkich zainteresowanych
do usunięcia ewentualnych braków,
przyczem zaznacza, że wszelkich informacyj udziela się codziennie od godz. 10 do
12 w lokalach Wydziału —- Ratusz
III ptr. pokój 55.
— * Bezpłatne biuro informacyjne
Wydziału Przemysłowego. Zwraca się uwagę wszystkim zainteresowanym, że
Wydział Przemysłowy Zarządu Miejskie
go udziela bezpłatnie informacyj w za
kresie obowiązującego prawa przemysło
wego.
Stwierdzono ostatnio, że w wielu wy
padkach dokonano transakcyj sprzedaży
warsztatów handlowych, wytwórczych i
rzemieślniczych, które władza przemysło
wa uznała poprzednio za nieódpowiadające przepisom. Właściciele kwestionowa
nych warsztatów, wiedząc, że lokal nie
nadaje się do przeznaczonego celu, i że
wskutek tego zostanie przez władzę prze
mysłową unieruchomiony, sprzedają w
ostatniej chwili swe przedsiębiorstwa, na
rażając nowonabywców na dotkliwe stra
ty materjalne. Dlatego wzywa się inte
resowanych do uprzedniego stwierdzenia
w Wydziale Przemysłowym, czy dany lo
kal posiada wszystkie warunki wymaga
ne dla uruchomienia w nim odnośnej
placówki handlowej, wytwórczo - rzemie
ślniczej czy usługowej.

Numer 190 — Kurjer Poznański, czwartek, 22 października 1935

kronika policyjna
— * Czyje rzeczy? W wydziale śled
czym przy pl. Wolności 12 (pokój 74)
znajduje się skórzana torebka damska,
w której były dwa różańce, dwMe chu
steczki do nosa i portmonetka. Jak usta
lono, torebkę skradziono. — W komisa
riacie II znajduje się szara torebka dam
ska z kluczami i chusteczką, znalezioną
na Rynku Łazarskim, (kl)
— * Obławy policyjne. Za przekrocze
nie przepisów o Tpchu kołowym ukarano
mandatami doraźnemi 37 osób, przeciwko
4 spisano doniesienia karne, a 12 osób
otrzymało upomnienia. Za nieprzestrze
ganie przepisów Administracyjnych spi
sano doniesienia przeciw 4 osobom; 4 za
trzymano w areszcie policyjnym, (kl)
1 — * Ujęcia. Jako poszukiwanego przez
sąd grodzki i przez wydział śledczy w
.Poznaniu ujęto- i zatrzymano w areszcie
policyjnym 30-letniego Leona Matuszaka,
zamieszkałego' ostatnio w Plewiskach w
pow. poznańskim. — Jako poszukiwanego
przez wiceprokuratora rejonu II przy są
dzie okręgowym w Poznaniu ujęto 22-letniego Antoniego Olejniczaka (Plac Spor. toWy 1). — ¿’jęto 17-letniego Stanisława
Woźniaka, bez stałego mieszkania, gdyż
zbiegł on z zakładu wychowawczego w
Antoniowie, (kl)

KRONIKA SADOWA
— * Hernes i bokser. Sąd okręgowy
w Poznaniu rozpatrywał sprawę napadu,
którego ofiarą padł popularny na terenie
Poznania feljetonista T. Z. Hernes.
Dnia 12 września 1935 r., o godz. 3 ra
no, Hernes wracał do domu. Na ulicy
Wysokiej zatrzymało go dwóch męż
czyzn, będących w towarzystwie jakiejś
kobiety. Osobnicy zażądali od niego pie
niędzy na wódkę. W ciemnej i ciasnej
uliczce rozegrała się w wyniku rozmowy
bójka. Hernes nie miał jednak przysło
wiowego szczęścia, bo choć przeciwnik
był od niego o połowę mniejszy, to jednak
jako zawodowy bokser pozbawił Hernesa
zęba i zadał mu inne liczne obrażenia.
Poza tern Hernes stracił płaszcz i kape
lusz. Po licznych dochodzeniach policyj
nych, ujęto sprawców napadu w osobie
22-letniego Marjana Bączyka, 9-krotnie
karanego za różne przestępstwa, umieją
cego się doskonale boksować. Równo
cześnie z nim ujęto Sylwestra Tomaszew
skiego. Sąd okręgowy po przesłuchaniu
świadków skazał Bączyka na 10 miesięcy
więzienia, Tomaszewskiego zaś uniewin
nił. (k)

12 lał więzienia za zabójstwo żony
Krotoszyn, (sh) W dniu 19. bm.
odbył się przed sądem okręgowym z
Ostrowa, na sesji wyjazdowej w Kro
toszynie, proces o głośne swego czasu
morderstwo, dokonane w dniu 3 maja
w Chachalni
Na ławie oskarżonych zasiadł Ste
fan Ciszak, któremu akt oskarżenia za
rzucał, że w dniu 3 maja b. r. w Cha
chalni zabił żonę swą Bertę, ogłuszyw
szy ją najpierw uderzeniem głową o
belki, wiążące dach, a następnie udu
siwszy. Dokonawszy tego czynu pod
palił dom dla zatarcia śladów.
Z uzasadnienia aktu oskarżenia
wynika, że zgodne początkowo pożycie
małżeńskie u Ciszaków zaczęło się
od jesieni 1935 r. psuć Ciszak
wyrzucał
żonie
jej
niemieckie
pochodzenie, jej niechęć do mó
wienia z nim i dziećmi po polsku,
ona zaś twierdziła, że mąż zadaje się
z innemi dziewczynami, mało przeby
wa w domu i nie odda.je zarobionych
pieniędzy, tak, że w domu panuje bie
Seanse
445 645 845

Seanse
445 645 845

Film o szalonej brawurze, błyskawicznej akcji
i szampańskiej wesołości._______ ng
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Dziś w ŚRODĘ poraź ostatni — kapitalny film „ŚMIERTELNY SKOK" z Harry Plelem.

Podpalał stogi, aby dostać się do więzienia

Z WIELKOPOLSKI

jący w pobliżu stóg Joanny Btachowiakowej
splonąi również, (br)
— ♦ INOWROCŁAW. Posiedzenie rady
miejskiej odbędzie się w piątek 23 bm, w auli
Jednej z ubiegłych nocy dopuszczo szkoły
wydziałowej
no się kradzieży z włamaniem w gma
— Zaginął przed 5 miesiącami 10-letni Jan
chu starostwa w Gnieźnie. Niewyśle- Wenereki z Inowrocławia. Wszelkie poszukiwa
dzeni złodzieje wyłamali szybę w refe nia za chłopcem, który jest średniego wzrostu i
na sobie ubranie harcerskie, pozostały do
racie bezpieczeństwa i skradli maszy miał
tąd bez skutku. W razie odnalezienia zaginio
nę do pisania marki „Royal“, stano nego uprasza 6ię zgłosił o tem w najbliższym
wiącą własność dawniejszego starosty posterunku policji.
— Piłkarze , Goplanji“ przegrali na stadio
gnieźnieńskiego, Juljana Suskiego.
nie miejskim z „Bałtykiem1' (Gdynia) w stosun
(R-r)
ku 1:3 (0:2).
— Śmiałej kradzieży dokonali nieznani spraw
cy na szkodę rolnika Bansena w Radojewicach.
Włamali się oni nocą do mieszkania, plondrując
kilka pokoi i zabierając ze sobą różne przedmio
ty, wartości około tysiąca zł.
—- Podczas szalejącej burzy, jaka ostatnio
W „Orędowniku“ z 17 bm. ukazała przeszła
nad wioską Dobiegniewo,
poniósł
się notatka o występowaniu pewnej śmierć od pioruna śp. Psalter Wojciech, lat 19.
— Na nadzwyczajnem walnem zebraniu stra
osoby, legitymującej się wykazem
pożarnej w Gniewkowie, uzupełniono skład
Miejskiego Komitetu Pomocy dla Bez ży
zarządu, do którego weszli pp. Alfons Pluciński,
robotnych, wśród tych ostatnich na Tad. Marczewski i St. Ronowicz. Dyplomy uznania za 25-letnią pracę otrzymali pp. St. Ro
rzecz mających się odbyć wyborów.
i B. Bednarski oraz L. Wąsko za 10-letW związku z tem otrzymaliśmy o- nowicz
nią pracę.
świadczenie przewodniczącego tegoż
— Bezczelność złodziejska nie zna granic, o
komitetu, tymcz. prezydenta m. Po czem świadczy zuchw‘ala kradzież w Hucie Papod Niestronnem na szkodę tamtejszej
znania, określające postępowanie ta lędzkiej
hodowli karpi. Złodzieje otruli wpierw psa, na
kie jako niedopuszczalne. Funkcjo stępnie . uśpili stróża proszkami masennemi, po
nariusz komitetu, który będzie upra czem z największym spokojem złowili około 20
karpi i ulotnili się. Stróża znaleziono
wiał agitację wyborczą, ma być w da centnarów
ramo w głębokim śnie.
nym razie z pracy zwolniony.
— Otwarcie pierwszego kursu w obwodowej
modelarni lotniczej przy ul. Dworcowej nastąpi
ło w poniedziałek. Kursów modelarstwa lotni
czego odbędzie sie równocześnie kilka, osobno
dla młodzieży szkolnej i starszego spoleezeństwa.
Instruktorem jest p. Wojciechowski.
W POZNANIU
— Przed sądem inowrocławskim stanął oszust
matrymonjalny Alojzy Milkę, lat 35, żonaty,
zam. w Inowrocławiu, dokąd przybył z Holan
21 października 1936
dii, gdzie zamieszkuje jego prawowita małżonka.
W charakterze świadków zeznawały 4 jego „na
rzeczone", które zostały zawiedzione w obietni
Temperatura 7 godż. + 1,4
cach, złożonych im przez żonatego amanta.
Ciśnienie
Wszystkie prócz strat materialnych (Milko wy
7 go>lz. 755,4 mm. umiarkow.
łudził od nich sporo grosza) poniosły również
Zachmurzeni.*
niepowetowane traty moralne. Wy wyniku roz
7 godz. pogodnie [ ■
■
prawy Milkę otrzymał rok więzienia, (c)
Wiatr
— * KOŚCIAN. Kampania buraczana w tut.
7 godz. kierunek póln.-zach., szybk. 1 m/sek.
cukrowni rozpocznie się 24 bm. Ażeby dać pra
Temperatura w dniu 20 października br. była
cę jak największej ilości robotników, a szczegól
najwyższa + 7,4 o godz. 12
nie ojcom rodzin, zaprowadzono wzorem lat ubie
najniższa + 3,5 o godz. 6
głych cztery zmiany po 6 godzin w tych dzia
łach, gdzie to jest możliwe. Czynność kampanii
Prognoza pogody na dzień jutrzejszy:
w bieżącym roku trwać będzie 5—6 tygodni.
Przy wzrastającem zachmurzeniu aż
— W Lubiniu odbyło się poświęcenie nowej
deszczu, znacznie cieplej.
klasy szkolnej, którego dokonał O. Klemens Dą

TAN POGODY

METROPOLIS

„MAŁY MARYNARZ“

Włamanie do grobowca

Bezrobocie i wybory

da. W dniu 3 maja b. r„ kiedy wszy
scy udali się na defiladę do Zdun, sko
rzystał z chwili, gdy żona udała się na
strych po siano dla kóz, i tam dokonał
strasznego czynu, poczem podpalił sło
mę na strychu. Czekał spokojnie, aż
nadbiegł z alarmem jeden z sąsiadów,
świadek Riebetz, z którym wspólnie
zaczęli wynosić rzeczy z płonącego do
mu. Oskarżony tłumaczył się, że za
bił żonę w gniewie, gdyż przed mor
derstwem kłócili się, podpalił zaś, nic
przytem nie myśląc. Wyjaśnia jeszcze,
że jest u niego coś nie w porządku w
głowie, gdyż cierpi na ataki epileptycz
ne.
Zeznania licznych świadków potwier
dziły w zupełności tezy aktu oskarże
nia.
Sąd po naradzie skazał oskarżone
go Ciszaka z art. 225 k. k. na 12 lat
więzienia, a z art. 215 k. k. na 2 lata
więzienia, wymierzając mu łączną ka
rę 12 lat więzienia.

OD JUTRA CZWARTKU 22 •>■"•
M. BOGDA — H. GROSSÓWNA — F. BRODNIEWICZ
W. CONTI — A. FERTNER — J. ORWID i inni
w najnowszej polskiej SUPERKOMEDJI MORSKIEJ

Kościan, (kk) W dniu 19 bm. w
nocy ukazała się nad południową czę
ścią miasta wielka łuna tak, że ogólnie
przypuszczano, iż palą się zabudowa
nia cukrowni kościańskiej. Niebawem
syreny cukrowni, jak i gazowni miej
skiej, zaalarmowały miejscową straż
pożarną, która w kilku minutach sta
wiła się z swoim samochodem strażac
kim na miejsce pożaru. Palił się stóg,
własność cukrowni kościańskiej, poło
żony tuż obok zabudowań. W między
czasie przybyły również ochotnicza
Gębice. (Jg)
Jąćyś złoczyńcy straż pożarna z Nacławia oraz straż
włamali się do grobowca rodziny Ma- pożarna cukrowni. Stóg, który był
jorowiczów na cmentarzu parafjalnym ubezpieczony, obejmował 1 000 ctr. sło
w Wysocku pod Kruszwicą. Złoczyńcy my, wartości 1,500 zł.
W krótkim czasie wybuchł drugi
rozbili trumnę niedawno zmarłego
właściciela maj. Parczewo, ś. p. I. Majerowicza, i zbezcześcili zwłoki, wyry
wając z ust złotą szczękę, kradnąc po
— ♦ GNIEZNO. W Kłecku przy ul. Strze
nadto biżuterję i odzież zmarłego. Po
leckiej spalił się Władysławie Baumertowej stóg
licja prowadzi dochodzenia.
słomy, stojący w ogrodzie za budynkami. Sto

Złodzieje w starostwie

Strona ?!

podobny pożar w Przysiece Starej,
gdzie paliły się dwa małe stogi, wła
sność kolejarza p. Nowaka.
Sprawcą zbrodniczego podpalenia w
obu wypadkach okazał się bezrobotny
20-letni Bolesław Nowakowski z Ko
ściana, którego zdołał ująć połowy na
polach majętności pod Przysieką Starą. »
Amator podpalania stogów przyznał się
do winy i oświadczył, że czynu swego
dokonał dlatego, ażeby na czas zimy
znaleźć przymusowe mieszkanie —
w więzieniu. Charakterystycznem jest,
że w najbliższych dniach podpalacz
miał zawrzeć związek małżeński i za
miast stanąć na kobiercu ślubnym, od
stawiony został wraz z aktami do dy
spozycji sądu.
browski Po uroczystej akademji i okolicznościo
wych przemówieniach oddano nową ubikację
szkolną do użytku.
— Drobni rolnicy z powiatu kościańskiego,
którzy mają warunki do plantowania buraków
cukrowych i chcieliby uzyskać kontyngent bura
czany na rok 1937/3» zechcą w terminie do 15
listopada br. wnieść wnioski do Zw. Stów.
Plantat. Buraków Cukrowych w Poznaniu.
— Zebranie kwartalne Stów. Pań Miłosier
dzia św. Wincentego a Paulo odbędzie się w dniu
27 bm. o godz. 16.30 w domu św. Zofji. Równo
cześnie uprasza się o składanie garderoby, obu
wia i bielizny, przeznaczonej dla biednych na rę
ce siostry Antoniny w domu św. Zofji. (kk)
— ♦' KROTOSZYN. Na terenie maj. Kuklinów — Kromolice, w pow. krotoszyńskim, znale
ziono zwłoki około 60-letniego mężczyzny, nieu
stalonego narazie nazwiska. Władze sądowe i
prokuratorskie wdrożyły dochodzenia, (rr)
— ♦ LESZNO- Srebrne gody małżeńskie ob
chodzą dn. 24 bm. pp. Władysław i Anna z do
mu Kaczmarek Kuśnierscy, (n)
— ♦ OBORNIKI. Podczas polowania w Budziszewie, w pow. obornickim, znaleziono w re
jonie nadleśnictwa Kąty w rzece Wełnie zwłoki
nieznanej kobiety, znajdujące się w pełnym
rozkładzie. Władze sadowe i prokuratorskie
wszczęły dochodzenia. (R-r)
— ♦ OSTRZESZÓW. W niedzielę otwarta
została wystawa K. S. M. m„ która zgromadzi
ła liczne i piękne eksponaty.
— B. dowódca bataijonu ostrzeszowskiego w
powstaniu 1918/19, p. pułk Thiel, wzywa wszyst
kich żołnierzy tegoż bataijonu, aby do 31. 12 36
r. zgłosili swoje adresy na adre6 em. sierż. Igna
cego Kamoli w Ostrzeszowie.
— W dniu 20 bm. przypada 30-sta roczni
ca założenia Czytelni Kobiet w Ostrzeszowie,
która założona została pod nazwa „Towarzy
stwo Samopomocy Żeńskiej", W dniu tym od
będzie się skromna uroczystość.
— Spaliła się w Potażni szopa z sprzętami rolniczemi na szkodę Karoliny Kwaśnej, (zo)
— Do Ostrzeszowa przybył pieszo, z Niemiec
17-letni chłopak, Bolesław Niedzielski, zamie
szkały stale w Niemczech. Niedzielski skazany
został za obrazę kanclerza Hitlera na 3 lata wy
dalenia z obszaru Rzeszy Niemieckiej. Chłopiec
przybył do Polski, żeby ten czas spędzić u swo
jej rodziny, (n)
— ♦ ŚREM. Mieszkańcy naszego miasta kon
sumują miesięcznie przeszło 60 tonn mąki pszen
nej i rżanej, z tego, jak nie wszystkim zapewne
wiadomem jest, 70 proc., a więc około 800 cent
narów pochodzi z przemiału w młynach niemiec
kich względnie o kapitale żydowskim. Na siedem
nastu miejscowych piekarzy połowa zaopatruje
się w surowiec w młynach niemieckich jak np.
u „Klimpel Oskar" — Gostyń, „Zimmer i
Schneider" — Leszno; Ten niechlubny stosunek
handlowy polskich piekarzy z niemieckiemi mły
nami powinien być bezwzględnie zlikwidowany,
zwłaszcza, że na miejscu »mamy dwa polskie i
katolickie młyny „A. Muślewski i Ska" i ,,S. L.
Szczepski", dzierżawca Ignacy Sobczak. Przed
siębiorstwa powyższe w zupełności zaspokoić
mogą potrzeby mietylko »miasta, ale »i całego po
wiatu. (su)
|

_ » ŚREM. Dnia 2 listopada o godz. 10 w
gmachu tut. starostwa, pokój 15, odbędzie się
publiczny przetarg ofert pisemnych na dzierża
wę obwodu rybackiego rzeka Warty nr. 76, oraz
obwodu rybackiego jeziora Bnińskiego na stru
dze Borowieckiej nr 3. Warunki przetargu 4
dzierżawy można obejrzeć przed powyższym ter
minem w starostwie.
— Stów. Pań Miłosierdzia św. Wincentego a
Paulo nosi sie z zamiarem pobudowania schro
niska dla starców w okolicach parku miejskie
go. Grunt ofiaruje bezpłatnie gmina miejska, je
dynie są trudności z zebraniem odpowiedniego
funduszu, gdyż dotychczas przy współudziale
konferencji męskiej» Tow. dysponuje 2.000 zł, a
»koszty postawienia schroniska wyniosą około
10.000 zł. (sn.)
— * WOLSZTYN W „Grand Hotelu“ na
stąpi! wybuch gazu świetlnego. Na szczęście obylo się bez ofiar w ludziach. Uszkodzona zo
stała jedna ściana w ubikacji, w której nastąpił
wybuch.
,
.
— „Sokół" w Wolsztynie obchodzi w d»n. 21
bm. 15-lecie swego istnienia. W związku z, tem
odbędzie 6ię w niedzielę, 25 bm. przedstawienie
na sali strzelnicy. Odegrana zostanie 3-aktowa
komedja Fredry „Damy i Huzary".
— W święto Chrystusa Króla odbędzie się 25
bm. po nabożeńsrwie pochód ulicami miasta, po
czem zebranie na rynku. Msze św. odbędą się o
godz. 7,30. 8,45 i 10. (wo)
— ♦ WRZEŚNIA. Posiedzenie Rady Miej
skiej, odbędzie się dnia 21 bm. o godz. 18.
— W niedziele dnia 18 października br. odby
ła się tu uroczystość ku czci» płk. Kilińskiego,
zorganizowana przez cech szewski. Uroczystość
zagaił starszy cechu p. Józef Ziętek, wygłasza
jąc słowo wstępne W dalszym programie uro
czystości deklamacje wygłosili pp. Machnicki,
Stróżyk Śmiglewska, a referat o czynach i zasłu
gach Kilińskiego p. Ignacy Ziętek.
— Rozegrano tu mecz bokserski pomiędzy
„Sokołem Gnieźnieński“ a tut. „Sokołem". Wy
nik walk byt remisowy 7:7.
— Skradziono z wagonu kolejki Powiatowej,
który znajdowaj się na bocznicy w Sokołowie na
rzędzia ślusarskie. Sprawcą kradzieży, jak się
okazało, jest niejaki Mielcarek z Bierzglinka,
pow. Września.
— Srebrne gody małżeńskie obchodzą dn. 21
bm. pp. Wladysławostwo Kulczakowie z Gutowa Małego.
— Podczas wystawy ogrodniczo-przemysłoworolniczej w Gnieźnie, otrzymali» z Wrześni odzna
czenia: dyplom na zloty medal — Spółdzielnia
mleczarska we Wrześni za przetwory mleczar
skie i dyplom bronzowy p. apt. Konieczny za go
łębie „Polskie Rysie", (rw)

Z POMORZA
— + TORUŃ. Wzorem W»ielkopolski społe
czeństwo pomorskie przystąpiło do akcji zbiórko
wej na samolot wojskowy „Pomorzanin". Inicja
tywa zbierania funduszów na ten cel wyszła od
Korporacji Kupców Chrzęść, w Toruniu.
— Najbliższa premjerą Teatru Ziemi Pomor
skiej będzie melodyjna operetka Fanny Gordon
p. t. „Jacht miłości".
— W związku z akcją władz centralnych
przeciw podwyższaniu cen na artykuły pierwszej
potrzeby, starosta grodzki ukarał mandatami
pieniężmemi 28 osób za pobieranie zbyt wysokiej
opłaty za chleb.
— Na terenie Torunia i okolicy pojawili się
agenci, którzy starają się sprzedać na dogodne
raty różne obligacje państwowe. Policja komu
nikuje, że obligacje są fałszowane, a agenci są
oszustami.
— Odbyło się zakończenie kursu dla reżyse
rów i kierowników teatrów ludowych i żołnier
skich, zorganizowanego przez Pom. Zw. Teatrów
Ludowych. Kurs ukończyło 40 słuchaczy. Pre
legentami byli p. Cierniak z Warszawy, p. Ma
tejko z Poznania »i artyści Teatru Ziemi Pomor
skiej z reżyserem Piekarskim na czele, (z)
— Zapowiedź rozprawy apelacyjnej przeciw
byl. staroście działdowskiemu, dr. Twardowskie
mu, wzbudziła tu zrozumiałe zainteresowanie.
— Dokonano zuchwałego włamania do składu
porcelany Heyer przy ul. Szerokiej. Nieujęci
sprawcy zabrali jedynie 14 zł. Obecnie po dłu
gich dochodzeniach policja ustaliła, że sprawca
włamania jest 15-letni Wajszewsfci, notowany w
kartotekach urzędu śledczego już 13 razy jako
notoryczny złodziej i włamywacz. Wajszewsfci
stanie niebawem przed sądem, który niewątpli
wie umieści go w zakładzie wychowawczym, (z)

Składki i pokwitowania
W administracji pisma naszego złożono w
dalszym ciągu:
Na „Caritas“, okr. pozn. J. R. 38, razem z po
przednio pokwitowanemi 43 zl.

KSIĘGI SYANU CYWILNEGO
Zapowiedzi
Dnia 29 b. m. wywieszono następujące za
powiedzi (osoby, przy których nie jest podana
miejscowość, mieszkają w Poznaniu):
Handlowiec Franciszek Bolt i Marja Sionczyńska; kup. Stefan Gudzbeler i właśc. składu
Stanisława Janicka; Rob. Kazimierz Grzegor
czyk »i Magdalena Plończakówna w gromadź.
Studziennie, pow Sremski; stoi. Edmund Roso
łek i Helena Wallówna w Rogoźnie: rob. Antoni
Tomkowiak i rob. Weronika Widerska; rob. Ni
kodem Lonc i Leokadja Wieezczecińska w Po
biedziskach; pluton, zawód. Grzegorz Maćko 1
właśc. składu Helena Napierała; przemysłowiec
Zbigniew Kasiński w Gostyniu i Janina Filcek;
książk. Alfons Rohloff i marszantka Marja
Wojtkowiakówna; książk. Leon Zielke i Urszu
la .Tanowiczówna; rob. Stefan Wenderski i słnż.
Elżbieta Wojtaszykówna; handlów. Alojzy Roz
wadowski i Zofja Łagodzińska.
Z gon y:
Dnia 20 października 1936 r. zapisano nastę
pujące zgony: Kazimierz Łukomski, w'ceprezydent miasta Łodzi, 46 lat; Władysława Nowakowa z do; iu Nowotna, 50 lat; Katarzyna Piechowiakówma, rencistka, 84 lat; Zdzisława So
bańska, uczennica szkolna, 9 lat; Marja Pawłow
ska, nauczycielka, 70 lat; Stefan Czapiński,
szewc, 53 lat; Leon Olszews,k:, szewc, 65 lat;
Edmund Pedenkawski, pułkownik W, P. w
stanie spocz., GC lat; Stanisława Kozłowska z
domu Targ wska, wdowa, 85 lat; Agnieszka
Muthowa z domu Banachówna, 39 lat: Andrzej
Izydorek, 23 godz.; Stefan Wiatr, ślusarz, 36
lat; Irena Marja Moirkowska, bez zawodu 50
lat; Marcin Piechocki, szewc, 7“b 'lat; ’Marcin
’ '
Sydow, budowniczy, 69 lat; Mi<ihat Kruk, robotnnk, 48 lat; Stefan Łuczak, 1 rok i 2 mieś.;
Agnieszka Koralewska z domu Szalbierzówna,
62 lat; Franciszka Mielcarska z domu Małecka,
wiow a, 71 lat.
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DZIAŁ KULTURY I SZTUKI
życie KULTURALNE
NAUKA
Polska w matematyce światowej. Za

znaczyliśmy już kilkakrotnie na tem miej
scu. że pierwsze dwa czasopisma, poświę
cone pewnym specjalnym dziedzinom ma
tematyki, powstały w Polsce. Są to jak
wiadomo „Fundamenta Mathematicae“ w
Warszawie i „Studia Mathematica“ we
Lwowie. Zbyteczne jest chyba wyjaśniaj,
jak wielkie znaczenie w organizowaniu
nietylko polskiej, lecz także wszechświato
wej nauki posiada tego rodzaju typ czaso
pism. Powodzenie, którem się cieszą wy
mienione wydawnictwa w kołach nauko
wych całego świata, pokazuje najdobit
niej, jak bardzo one odpowiadają potrze
bom nauki. Przed niedawnym czasem za
łożono w Warszawie trzecie tego samego
rodzaju czasopismo pod nazwą „Acta
Arithmetica“. Redakorami jego są pp. dr.
S Lubelski i doc. A. Walfisz przy współ. udziale szerregu wybinych uczonych za
granicznych jak Bohr (Kopenhaga), van
der Corpust (Groningen), Hardy (Cam
bridge), .Tarnik (Praga), Ostrowski (Bazyleja), Takagi (Tokjo) i Inni. Pierwszy tom
tego czasopisma, który się właśnie uka
zał, zawiera dwadzieścia rozpraw, poświę
conych teorj' liczb a napisanych przez zna
nych specjalistów z Anglji. Ameryki, Ho■landji, Polski, Rosji i Szwajcarji.
(dr. W. Ś.).
W NAUKOWYM POZNANIU.

Towarzystwo Naukowej Organizacji
odbędzie zebranie w piątek, 23 bm. o godz.
20 w sali 100 W. S. H. Na porządku dzien
nym odczyt wybitnego uczonego niemiec
kiego, profesora Politechniki w Charlottenburgu, dr. Waltera Moede nt. „Obec
ny stan psychotechniki w Niemczech“. Ilu
strowany przeźroczami odczyt wygłoszony
będzie w języku niemieckim. Wstęp bez
płatny. Goście mile widziani.

Z pracowni i wystaw
„SALON

35“

Pierwsza Wystawa w „Salonie 35“ zgro
madziła malarzy zrzeszonych w Zawodo
wym Związku Artystów Plastyków w Po
znaniu. Artyści ci, znani nam już z wy
staw poznańskich — stanowią w naszem
mieście odłam plastyków zorientowanych
wybitnie ku malarstwu nowoczesnemu.
Wskazywałoby na to również zaproszenie
do udziału czołowego modernisty Tytusa
Czyżewskiego, który zresztą od kilku lat
na naszych wystawach w tym mniejwięcej zespole się pokazuje.
Z wystawionych obecnie jego płócien
na plan pierwszy wysuwają się „Bokse
rzy“ o właściwej artyście oryginalnej, in
tensywnej kolorystyce i specyficznym spo
sobie formowania figury ludzkiej, tym ra
zem z dość wyraźnem podkreśleniem groteskowości. W portrecie chłopczyka uwa
ga artysty skupia się na podobieństwo
modela, a w ,Studjum portretowem“ na
ciekawych efektach fakturowych 1 bar
dzo pomysłowej kompozycji obrazu.
Dwa gwasze Tomorowicza, znanego nam
dobrze ze zbiorowej wystawy w I. K. S„
przekonywują nas coraz to więcej o jego
wybitnych zdolnościach kolorystycznych.
Scena tresury dzikich zwierząt i karnawał
na ulicach miasta dają artyście okazję do
rozwinięcia mocnej orkiest.raoji barw.
Maximum tych efektów dobywa w olejnem
płótnie „Scena ze zwierzętami“, w którem
śmiało forsuje silne zestawienia błękitu
z różem. Błękit nieba i gór, ożywiony
licznemi odcieniami, stanowi główną i za
sadniczą podstawę ogólnej harmonii i sil
ną opozycję do jasnych różów plam sło
necznych.
Polański w trzech rysunkach (krajobra
zy) transponuje malarski pointylizm na
technikę węglową. Płótna p. Wandy Chełmońskiej mają charakter prac artystki
znanych nam już z wystaw ponrzednich,
z obecnie wystawionych wyróżnia się wa
lorami malarskiemi „Portret pani Ch.“
Podobnie jest z Krzyżańskim. Z jego obra
zów wymienić należy jako najbardziej
interesujące „Kwiaty 1“ i „Kwiaty 11“.
Oryginalne malarstwo Jana Spychalskie
go nacechowane jest jak zawsze szczerą
uczuciowością. Pisaliśmy o nim obszernie
niedawno z okazji wystawy w , Salonie 35“
w miesiącu maju. Ż prac obecnie wysta
wionych interesuje może najwięcej „Kom
pozycja“, „Statek w porcie“ i „Tor“.
"Wł. Roguski wystawił „Madonnę“ ma
lowaną temperą a stylizowaną nieco od
miennie od dotychczasowych „Martwa
natura“ Strzałeckiego pochodzi z czasów
studjów w Paryżu z r. 1925. Małachow
ska wystawia krajobrazy akwarelowe, Stu
dzińska akwarele i gwasze. Jak wiadomo,
obie malarki uprawiają przedewszystkiem
grafikę a mianowicie drzeworyt — otóż
wydaje mi się, że w tej właśnie dziedzi
nie
uzyskują
wartościowsze rezul
taty, niż w obecnie wystawionych pra
cach, które wydają się studjami przygotowawczemi dla grafiki. Gwasze i akwa
rele Potworowskiego i tempery Taranczewskiego są zapowiedzią zbiorowych
wystaw, które w najbliższej przyszłości
mają się odbyć— wystawa Potworowskie
go zapowiedziana jest już na 1 listopada.
Nakoniec podpisany pod niniejszem spra
wozdaniem wystawia dwie prace olejne
i trzy rysunki tuszem

Jan Mroziński.

LITERATURA
„Łódi w poezji K. Dobrzyńskiego“. Pod

powyższym tytułem odbyt się w sali Geyera w Łodzi poranek poezji poświęconej
najnowszym utworom młodego poety łódz
kiego Konstantego Dobrzyńskiego, recyto
wanym przez artystów łódzkich.
(wp)
Niemieccy „poeci wojenni“ odbyli zjazd
w Berlinie. W cyklu zebrań i uroczystości
znalazło się przyjęcie u ministra Rusta, z
udziałem nauczelnych władz wojskowych
i przedstawicieli hitleryzmu. Minister dzię
kował poetom wojennym za to, że nasamprzód walczyli, a potem przedstawiali lu
dowi konieczność walki, poświęcenia i
śmierci, jeżeli tak być musi. Na końcu za
znaczył, że Niemcy przegrały Wielką Woj
nę „dzięki marksistom“ ... To był dla mi
nistra Rusta jedyny powód klęski.

WYSZŁA AUTENTYCZNA „TRYLOGJA“...
Sienkiewiczowskie arcydzieło w nowem
25 tomikach? — Najważniejszy walor —
Świetnv pisarz, nieświetny korektor... —
z półwiekową błędnością —

wydaniu — Kwestja taniości — Czemu w
Pierwszy tekst autentyczny! — Czemu? —
Wersja Djonizego Henkiela — Zerwanie
Oby to stało się przykładem

Nie chciałbym, iżby mi to poczyta nawcze, jakoteż przypuszczenie, że stan
no za złośliwość, muszę jednakże tę przysposobienia tekstów nie będzie gor
notatkę sprawozdawczą z nowego ta szy w „Potopie“ i „Panu Wołodyjow
niego wydania „Trylogji“ rozpocząć skim“, pozwala na to pytanie odpo
od wcale nieprzekornego stwierdzenia, wiedzieć pozytywnie. Stwierdziłem
że, pomimo widocznych wysiłków w bowiem, że anonimowy redaktor wyda
tym kierunku, postulat najtańszej nia naogół bardzo skrupulatnie wyrów
edycji popularnej tego arcydzieła pol nał w „Ogniem i mieczem“ niewątpli
skiej epiki historycznej nadal pozosta- we luki tekstu, sprostował również ca
je niezrealizowany. Najnowsze wyda łe — dosłownie: całe mnóstwo dra^
nie Zakładu Narodowego im. Ossoliń stycznych przeinaczeń wyrazowych. Z
skich we Lwowie nie posiada podsta uznaniem podkreślić muszę niemałe
wowej zalety takiej edycji: taniości, zrozumienie dla właściwości pisar
zdobywczej i bezkonkurencyjnej. Ce skich Sienkiewicza, wyraźnie zwła
na księgarska kompletu tego wydania szcza w starannem i umiejętnem przy
SLAWISTYKA
(wraz z mapami) jest zaledwie o nie wracaniu autentycznego brzmienia je
Propaganda czesko-slowacka. Chór pra
go tekstu. Pomimo to jednak w nie
skich drukarzy „Typografja“ wrócił z ob spełna trzecią część niższa od ceny
szczególe chcialoby się posprze
jazdu po Rosji Sowieckiej, Z tego powodu dotychczasowego wydania popularne jednym
urządzono specjalny wieczór, na którym go. Nie stanowi to rekordu taniości. Nie czać z redaktorem wydania: tu o nie
Kareł Jelinek opowiedział serdeczne przy widzę również celu i potrzeby rozpar zupełnie trafne restytucje, tam znów
jęcie Czechów przez władze bolszewickie i celowania „Trylogji“ na 25 małych to (i to niejednokrotnie!) o niedostrzeżone
słuchaczy, a paru literatów zachwalało po mików kieszonkowych formatu, trady zniekształcenia wydania drugiego, po
ziom i znaczenie IV festivalu teatralnego cyjny bowiem jej podział na sześć spo zostawione omyłkowo w tekście edycji
w Moskwie.
rych tomów wydaje mi się bardzo wła najnowszej. Nie obyło się również
ściwy dla wydań zamierzonego typu. bez nowych przeinaczeń wyrazowych:
MUZYKA
szkoda, że w wydaniu opracowanem
Szalapin wrócił z Japonji oraz z Chin I zdaje mi się, że przy nim należałoby
i z nowego państwa Mandżuko, gdzie od pozostać. Użycie zaś wprowadzonej tak pieczołowicie, nie udało się ich
był wielki objazd. Obecnie będzie śpie ostatnio czcionki dałoby, przy forma uniknąć. Niewielka ilość tych świeżych
wał w Europie środkowej.
cie zgrabnej ósemki, oszczędności wca deformacji tekstu nie uszczupla, na
le znaczne, któreby w sposób wyraźny, szczęście, poziomu i wagi ostatniej edyr
jak sądzę, obniżyły stopę kalkulacyj cji.
RUCH REGJONALNY
*
Łowicz urządza wystawy. W tym ro ną edycji.
Pojawienie
się
wydania „Trylogji“,
ku z okazji 800-lecia istnienia Łowicza
A jednak pomimo koniecznych tych
urządzono obok szeregu uroczystości tak zastrzeżeń ostatnie wydanie „Trylogji“, przynoszącego autentyczny tekst wiel
pisarza, witam z dużą przyjem
że wystawę regjonalną pod hasłem „Po
zjawisko wagi niecodziennej. kiego
znaj piękno Łowicza" Odniosła sukces stanowi
nością i satysfakcją własną: pierwszy
Główny
wszakże
walor
wydania
do
taki, że na przyszły rok będzie zorganizo
to przecie wypadek, że moje badania
wana dru-ga pod hasłem „Łowickie w ma strzegam poza temi niewątpliwemu tekstologiczne znalazły tak rychło ży
inowacjami, które zwracają uwagę na wy odzew we współczesnej praktyce
larstwie i rzeźbie“.
pierwszy rzut oka: nie w cenie tedy,
ani w objaśnieniach, naogół bardzo wydawniczej. Tak jest, wyjątkowo
PLASTYKA I ZDOBNICTWO
szczęśliwie pomyślanych, choć niezaw- rychło: w ciągu bowiem kilku miesię
600-lecie zgonu Giotta będzie obchodzi sze
konsekwentnych w przesadnej cy od daty ogłoszenia studium nad
ła uroczyście Florencja w roku bieżącym. oszczędności,
ani nawet w mapach, tekstem „Ogniem i mieczem“ („Jakie
Rząd zaprosi na obchód przedstawicieli
znamy?“, „Przegląd
bardzo
starannie
opracowanych i wiel go Sienkiewicza
tylko tych państw zagranicznych, które
1935,
lipiec — sierpień),
Powszechny“,
posiadają w swych zbiorach dzieła mi ce przydatn5rch przy lekturze dzieła. W zaczęło
ukazywać
się
wydanie,
czem więc tkwi waga tego wydania?
strza.
uwzględniające
rezultaty
drobiazgo
Odpowiem
krótko:
w
gatunku
przyspo
VARIA
sobienia tekstu dzieła. W historji wych badań i postulaty krytyka tek
Kina i teatry... Warszawskie kina sienkiewiczowskiej praktyki edytor stu. Świadczy to chlubnie o ambięjach
miały we wrześniu 1 017 962 widzów Tea
najnowsze wydanie lwow kulturalnych Zakładu Narodowego im.
try — 68 756... Zatem na wszystkie teatry skiej
Ossolińskich we Lwowie. Niemała w
-nie wypadało nawet po 3 0C0 osób dzien skie „Trylogji“ jest pierwszem, któ tem również zasługa troskliwych opie
re przywraca autentyczny
nie.
kunów wielkiej spuścizny artystycznej
tekst Sienkiewicza.
znakomitego twórcy „Trylogji“ i „Krzy
CO SŁYCHAĆ PRZEZ RADJOÎ
Najzupełniej zasłużone to wyróżnie
Radjoionja w szkole powszechnej. Naj nie domaga się paru słów wyjaśnienia. żaków“: p. Jadwigi Korniłowiczowrej i
prof. Ignacego Chrzanowskiego, córki i
więcej odbiorników posiadają szkoły w
*
kuzyna pisarza, których energiczna in
Warszawie, potem Śląsku, najmniej woje
Śledząc dzieje tekstu „Ogniem i terwencja przyśpieszyła częściową lik
wództwo tarnopolskie. Ale ciekawą niespo
dzianką jest to, że Poznańskie ma tylko 7 mieczem“, zorjentujemy się łatwo w widację krzywdy pośmiertnej Sienkie
procent szkól zradjofonizowanych, więc perypetjach wydawniczych „Trylogji“. wicza. Szkoda, że podobnie zapobiegli
mniej niż Wołyń, gdzie procent ten wyno- Pierwodruk pierwsze wydanie książ wych opiekunów nie posiada spuścizna
kowe tej powieści nie przynoszą osta pisarska Żeromskiego i Reymonta.
ZE ŚWIATA FILMU
tecznego kształtu dzieła. Wielki pi
Wiktor Doda
„Niczewo“. Wytwórnia francuska w sarz poddał pierwszą edjrcję tego utwo
Grybów
Billanourt próbuje jeszcze jednego filmu ru starannej rewizji, której rezultaty,
rosyjskiego pod powyższym tytułem. Gra obfite i interesujące, znalazły się w
ją: Marcelle Chantal, Iieenry Baur, Iwan drugiem wydaniu. Niestety, umiejęt
Jutro:
Możżuchin i in.
nej cenzurze artystycznej pisarza nie
OKRUCHY
KONGRESOWE
Książka o Foxie. Upton Sinclair napi towarzyszyła umiejętna jego pieczoło
sał książkę p. t. „William Fox: wzlot i u- witość korektorska. I z tej właśnie
(Po zjeździe frankfurckim)
padek króla filmowego“. Rzecz ukaże się
przyczyny w tekst drugiego wydania
w Londynie.
„Ogniem i mieczem“ wdarły się po
TEATR
ważne nieścisłości przedruku, różnoKsiążki nadesłane
Farsa dyrektora Comedle Française.» Z gatunkowe szczerby i zniekształcenia,
Stanisław
Wiechowicz: „Koło mego
Paryża donoszą nam (sp): Edward Bour- paczące sens i piękno prozy artystycz ogródeczka“. Dziesięć
polskich pieśni lu
det, znany pisarz sceniczny, wystawił w nej pisarza. Przeszły one potem do na dowych. Śpiew i fortepian.
Poznań 1936.
teatrze Michodiére farsę „Fric-Frac“. Jest stępnych wydań powieści, ile ich tyl Nakł. S. A. „Ostoja“.
-to sztuka pisana w żargonie paryskim, w
Stanisław Piasecki: „Prawo do twór
argot — typowa farsa bulwarska. Pre- ko było, jako nieoczekiwany nabytek czości“.
Warszawa 1936. Wyd. „Prosto z
inwentarza.
W
wydaniu
piątem
w
mjera odbyła się w tym samym dniu, w
którym p. Bourdet zajął fotel dyrektora roku 1894, przysposobionem przez mostu“.
Prof. Jan Wołyński: „Wspomnienia z
Komedji Francuskiej, objęty po p. Emilu Djonizego Henkieła, pomnożone zosta czasów
rosyjskiego w b. Kró
Fabre, który zasiadał na tem wielce do- ły o całą sumę systematycznych popra lestwie szkolnictwa
Polskiem. 1868—1915 r.“
War
stojnem miejscu przez lat 21...
wek szaty x językowo-stylowej dzieła, szawa 1936. Skl. gł. w księg. Michalak i
Uroczystości ku czci Kleista przygoto wprowadzonych przez tego zasłużone S-ka.
wują się w Bochum na listopad. Odbędzie go skądinąd inspiratora elity pisar
„Rocznik Polskiego Instytutu Prawa.
się wielki tydzień kleistowski. Teatr wy skiej swego czasu, które w dalszym cią Publicznego“. Tom I. 1936—37. Poznań.
stawi kolejno ośm dziel wybitnego drama
Skł. gł. Księgarnia św. Wojciecha.
turga, jak Kätchen von Heilbronn“. „Der gu pogłębiły znacznie różnicę między
Mieczysław Treter: „La Pittura Polacca
zerbrochene Krug“, „Prinz von Homburg“ obiegowym a wierzytelnym tekstem Contemparanea“. Varsavia 1936. Wvd
i in. Odbędzie się wielki zjazd z całych Sienkiewicza . Powtarzaną przez parę „TOSSPO“.
Niemiec, uroczyste posiedzenie G. Kleist dziesiątków lat wersję Henkiela porzu
F. Ii. Oberhauser: „Naiwiększa moc“.
gesellschaft, produkcje muzyczne związane ciło wydanie Ossolińskich z roku 1928, Przekl. M Saryusz-Stokowskiej. Zajmujące
z dziełami Kleista itd., odczyty, zebrania nawiązujące wprost do autoryzowanej czytanki nr. 87. Warszawa 1936. Wyd. M.
itd. Tydzień kleistowski jest Ogniwem w
Arcta.
łańcuchu przedsięwzięć, które mają przy edycji drugiej „Trylogji". Z półwieko
M. Gerson-Dąbrowska: „Rogata dusza“.
wrócić klasykom teatru niemieckiego na wą zaś tradycją błędności tekstu tej Zajmujące czytanki nr. 89. Warszawa 1936'
edycji zerwało ostatecznie tegoroczne Wyd. M. Arcta.
leżne im miejsce w kulturze narodowej.
dopiero wydanie „Trylogji“, które z tej
Liii Hanusi: „W pogoni za sławą“. Zaj
przyczyny właśnie poczytuję za decy mujące czytanki nr. 90 Warszawa 1936.
dującą datę w sienkiewiczowskiej Wyd. M. Arcta.
Pisma nadesłane
Z. Topińska: „Pierwsze skrzydła“. Zaj
praktyce wydawniczej.
„Ateneum Kapłańskie“. Zesz. 3.
W. Kwiatkowski: „Pojęcie sprawiedli
wi Bożej w tem i przyszłem życiu . —
L. Frąś: „Gen. Burchard Müller, v. der
me, dowódca wojsk szwedzkich pod
ną Górą w 1655“. — Sprawy pasterskie
sKgijno-epoleezne. — Ke- P Tochowicz:
niarkowani pedagogowie społeczni . —
;egląd naukowy. — Dodatek. — Adr
1. Włocławek, Seminarjum Duchowne.

mujące czytanki nr. 91. Warszawa 1936.
Wyd. M. Arcta.
Czy chwalebny ten odwrót wydaw
J. M. Taylor: „Czarny szyb“. Zajmujące
ców od skażonego tekstu długiej prze czytanki nr. 88. Warszawa 1936. Wyd. M
szłości okazał się zupełny i skuteczny? Arcta.
J. M. Taylor: „Kamienne róże“. Zajmu
Szczegółowa analiza tekstologiczna,
czytanki nr. 92. Warszawa 1936. Wvd.
przeprowadzona na pierwszym członie jące
Arcta.
„Trylogji“, do którego mam zawsze M. Dr.
Feliks Burdecki: „Telewizją“. War
*

pod ręką potrzebne materjały porów szawą 1936. .Wyd. M, Arcta.
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Rewelacyjny nowy film RENE CLAIR a

Przypominamy,
że ciągnienie I klasy
37 Lot. Państwowej

Czy dwie miary?

Mosina 3.6 (0:4), Pogoń II Środa — Legja Śro
da 1:4 (0:3), Victoria II Września — Sokół Wrze
śnia 1:0 (0:0), Stow. Sport. Swarzędz — Warta
IV Poznań 0:2 (0:0), Stella II Żabikowo — Na
przód II Poznań 3:3 (3:3), Unja II Swarzędz —
Stella 1 żabikowo 1:3 (0:3), Sokół Mogilno — Po
znańska Huta Szkła 4:3 (3:1), Stomil Poznań —
Britania Poznań 3:3 (5:1).
W. G. i D. ukarał: Krzywosińsklego Józe
fa — K. S. Admiia — 6 tygodn. dyskw. (do 29.
11.) za kopnięcie przeciwnika bez piłki na zawo
dach w dniu 27. 9.
Pietrzaka Antoniego — K S. Victoria (Wrze
śnia) 6 tygodn. dyskw. (do 29. 11. wł.) za kop
nięcie przeciwnika bez piłki w dniu 27. 9.
Kosickiego Józefa — K S. Dyskobolja (Gro
dzisk) — 6 tygodn. dyskw. (do 29. 11. wł.) za kop
nięcie przeciwnika bez piłki na zawodach w dn.
27. 9.
Gruszczewskiego Jana i Tomczaka Piotra
K. S. Unja (Swarzędz) każdego na 4 miesięczną
dyskw. (do 19. 2. 1937 r.) za podwójne podpisanie
kart zgłoszeń.
Wolnego Jana — K. S Posnanja — 4 mie
sięczną dyskw. (do 19. 2. 1937 r.) za podwójne
podpisanie karty zgłoszenia.
Stodulskiego Czesława — T. G. Sokół (Kęp
no) — 12 miesięczną dyskw. (do 19. 10. 37 r.) za
grę pod falszywem nazwiskiem w dniu 30 sier
pnia rb
Polaka Leona — Zw. Strzel. (Wieruszów) —
12 miesięczną dyskw (do 19. 10. 37 r.) za «’sta
wienie gr. Stodulskiego Czesława z T. G. So
kół (Kępno) pod fałszywem nazwiskiem w dniu
30. 8. 1936 r.
Lulkiewicza Lechosława — KPW (Buk) —
6 tygodn. dy6kw. (do 29. 11.) za kopnięcie prze
ciwnika bez piłki w dniu 4. 10.
Duszę Franciszka — K. S. Polonja (Leszno)
4 tygodn. dyskw. (do 15. 11.) za brutalne grę na
zawodach w dniu 11. 10.
Dachterę Sylwestra — K. S. Stella (Gniezno)
6 tygodn. dyskw. (do 29. 11.) za ostrą i brutalną
grę w dniu 11. 10.
Skotarezaka Mieczysława, Sekułę Sylwestra,
Przybylaka Józefa — K. S. Naprzód (Poznań) —
każdego 4 tygodniowa dyskw. (do 15. 11. wł.) —
za brutalna grę na zawodach w dniu 11. 10.
Krzywińskiego Mieczysława — K. S. Naprzód
(Poznań) — 6 tygodn dyskw. (do 29. 11.) za kop
nięcie przeciwnika bez piłki na zawmdach w dn.
11. 10.
Majorczyka Edmunda — K. S. Lipno jStęszew) — 3 miesięczna dyskw. (do 19. 1. 1937) za
nieposłuszeństwo i pogróżki okazane w dn. 11. 10.

W ostatnich latach coraz częściej musimy poruszać organizacyjne sprawy pię
ściarskie, organizatorzy bowiem tego dziś
tak popularnego sportu nie stoją niestety
na tym samym poziomie co ich zawodnicy
w ringu. W okręgu poznańskim, który
ma wszelkie dane po temu, aby rozwinąć
się wspaniale nie widać postępu. W ciągu
ostatnich lat były już pewne zapowiedzi
poprawy na lepsze, lecz mniejsze kluby po
osiągnięciu pewnego poziomu opadały w
swym locie w zwyż i w końcu się nawet
rozwiązywały. Gdzie leży tego przyczyna?
Zarząd okręgu nie przychodzi niestety
mniejszym klubom z pomocą.
W dniu 19 bm., zawiadomiono jeden z
miejscowych klubów, że ma do zapłacenia
zaległości do PZB w sumie zł. 63.50, któ
re klub winien zapłacić w terminie do 24
m. inaczej bowiem pozbawiony zosta
nie praw członkowskich. Pismo takiej tre
ści podpisali wiceprezes POZB p. Rybarczyk i skarbnik p. Bielewicz.
Nasuwa się pytanie, czy dwaj członko
wie zarządu, są upoważnieni do zawiesza
nia klubu. Naszem zdaniem niel sprawa
ta bowiem należy wyłącznie do kompeten
cji zarządu. Udzielenie zaś takich pełno
mocnictw skarbnikowi uważamy za nie
możliwe.
Komunikatem zarządu POZB z dnia
5. 10. zawieszono z dniem 6 bm. H. K. S.,
Jarocin, Ostrovię, Sokoła Poznań, Cuiavię,
Goplanję, Sokoła Gniezno i Leszno oraz
Zw. Strzelecki za zaległości finansowe.
Wyznaczenie
terminu pozbawienia
praw członka POZB na dzień następny
jest sprzeczne z uchwałą rocznego walne
go zebrania P. Z. B. z roku 1935, w której
mowa, że zawieszenie jest ważne dopiero
od następnego poniedziałku, licząc od dnia
otrzymania komunikatu.
Uchwała taka
zapadła w tym celu, by klubowi, którego
zawieszono, dać kilka dni czasu do wywią
zania się z zaległości, a w wypadku gdy
by zawody były zakontraktowane na nie
Pięściarstwo
dzielę wyprzedzającą wspomniany ponie
„H. C. P.“ I. — „Warta“ I. W sobotę 24
działek, te zawody mogły się odbyć. POZB
o godz. 20 odbędzie się finał drużynowych
■wiedział, że wspomniany klub szykuje się bm.
okręgu klasy „A“, pomiędzy wyżej
do zawodów na dzień 11 b m. Czy POZB mistrzostw
wymienio-nemi drużynami, w hali reprezentacyj
postępuje tak w stosunku do wszystkich nej Targów Poznańskich. Jedno z ciekawszych
klubów śmiemy wątpić. Wiemy, że jeden spotkań odbędzie się pomiędzy Klimeckim
z klubów w okresie tegorocznego walnego „HCP" a Szymura z „Warty“. Równocześnie
zebrania (maj) był dłużny kasie POZB su ujrzymy w ringu olimpijczyka „Kajnara“, który
mę dziesięciokrotnie wyższą od wyżej za po powrocie z olimpjady wystąpi po raz pierwszy
cytowanej i mamy poważne dane do w zawodach sobotnich, (kom)
przypuszczenia, że dług ten istnieje. Czy
zwrócono się w tak kategoryczny sposób
GDY SPRÓBUJESZ - TO PRZE
do tego klubu o zapłacenie długu? Opłaty
KONASZ SIĘ, że najsmaczniejsze
na rzecz POZB są opłatami i obojętnie z
i najzdrowsze są C u k i e r k i zna
jakiego tytułu powstały. W komunikacie
nej Fabryki Cukrów i Czekolady
z dnia 5 bm. zalegający z tak poważną su
mą klub nie figuruje.
sp. z o. o.
Czekamy
na wyjaśnienie zarządu
Poznań, Al. Marcinkowskiego 5
POZB.
Telefon 17-32 — Żądać wszędzie
Hokej na lodzie
P 7635-57,28 3/1

rozpoczyna się

w mrteli. ZZ października 193E i.
dlatego należy kupić LOS
w znanej ze szczęścia
kolekturze
ng 10033

Juliana LANCERA
Poznań, Sew. Mielżyńskiego 21
Teł. 31-41

Prośba rady paraf jaliiej
w Drawsku
Drawsko w pow. czarnkowskim,
położone tuż na pograniczu niemieckiem, obchodzi jako gmina w tym ro
ku 700-lecie istnienia. Ubożuchna parafja, pragnąc uczcić tę rocznicę jakowymś czynem, któryby się przyczynił
do jej upamiętnienia, pomyślała o do
prowadzeniu do konsekracji tutejszego
kościoła i o jakiem takiem zaopatrzeniu
go wewnętrznem. Potrzeba mianowi
cie nowego ołtarza, dwóch konfesjona
łów, kilku ławek i wyrestaurowania
wszystkich chorągwi. Potrzeba zaś na
to niewiele ponad półtora tysiąca zło
tych, do których złożenia drogą skła
dek niewątpliwie zechcą się przyczy
nić także ofiarne jednostki z całej na
szej dzielnicy.
Dla podniesienia ducha narodowego
i kościelnego taka pomoc tu na kre
sach zachodnich, w obliczu sąsiada
zachodniego, jest wskazana i bardzo
pożądana. Tuż obok bowiem, za No
tecią, w Krzyżu niemieckim, buduje
się okazały kościół katolicki z subwen
cją państwową. Oby więc i po naszej
stronie w tym roku jubileuszowym
stanął Dom Boży, godny swego prze
znaczenia.
Wszelkie składki należy przesyłać
na ręce przewodniczącego Rady Parafjalnej ks. prób. Onufrego Śpikowskiego wprost, Drawsko, pow. Czarnków,
lub też przez P. K. O. nr. 204.318, z do
piskiem: Na konsekrację kościoła i oł
tarza.

„FABIOLA“

Przed sezonem hokejowym. Przygotowania
organizacyjne Polskiego Związku Hokeja na
Lodzie mieć będą za zadanie przedewszystkiem
zreformowanie rozgrywek o mistrzostwo Polski.
Dotychczasowy system utrzymywania nie
oficjalnej ligi okazał się szkodliwy, gdyż działał
hamująco na rozwój i popularyzację tego sportu
w masach. Elita, złożona z kilku klubów, za
gradzała drogę pozostałym w ubieganiu się o za
szczytny tytuł mistrza Polski.
Zarząd PZHL, projektując reformę, miał na
uwadze uaktywnienie okręgów. W tym celu po
stanowiono, aby okręgi przeprowadzały u siebie
mistrzostwa, zwycięzcy których walczyć będą o
tytuł mistrza Polski. Ponieważ nie wszystkie
okręgi są jednakowo liczne w kluby, upra
wiające hokej, przeto uchwalono, że okręg
lwowski,, jako najliczniejszy, wyłonio do roz
grywek o mistrzostwo Polski .1 kluby, okręgi warszawski i krakowski — po 2 kluby, a
pozotałe okręgi po 1 klubie.

Piłka nożna
„Warta“ — „Pogoń“ ostatnie spotkanie ligo
we w Poznaniu. W ubiegłym roku „Warta“
odepchnęła „Pogoń“ od zdobycia mistrzostwa
przez swe zwycięstwo 5:3 i umożliwiła „Rucho
wi" ponowne uzyskanie tytułu. W tym roku
„Warta" po swem niedzielnem zwycięstwie nad
„W?rsz8wiamka" zdobyła 5 miejsce, „Pogoń" 6
miejsce przy identycznej ilości punktów. Nie
dzielny mecz zadecyduje o lepszej lokacie, a mo
że i o zdobyciu tytułu wicemistrza. „Warta",
której atak tak ładnie się spisał w ubiegłą nie
dzielę, ma do pomszczenia porażkę z pierwszej
rundy 1:4, to też nie myśli o zrezygnowaniu z 2
punktów.
Zawody te odbędą sie punktalnie o godz.
14. Przedsprzedaż biletów odbywa się codzien
nie w sekretariacie Klubu, Aleje Marcinkow
skiego 26. od godz. 8 do 14 i od 16 do 18. (kom)
Wyniki piłkarskie — Klasa A: K. P. W.
II Ostrów — K. P. W. II Poznań 5:4 (5:0), Ko
rona Poznań II — Polonia Główna 0:5 (0:1),
Czarni Poznań — Unja Kościan 33) (1:0), Rawicki K. S. Rawicz — Pentattloh Poznań 1:1 (1:0),
Kościański K. S. — Pogoń Poznań 4:3 (0:1),
Polonia II Loszno — Cybina Poznań 2:2 (0:0),
Warta II Poznan — Legja II Poznań 4:2 (2:2).
Klasa B: Polonia II Kępno — Sokół Kęp
no 1:1 (1:0), Rawicki II Rawicz — Sokół Ra
wicz 3:2, Victoria Września — Stella Gniezno
1:1 (0:0). Sparta Poznań — Unja Swarzędz 0:2
(0:0), Sokół 2 Poznań — Orkan Fabianowo 2:0
(1:0). Pogoń środa — Sparta Oborniki 3:0 wal
kower, Sparta nie stanęła do gry, Polonia II
Główna — K. P. W III Poznań 11:2 (5:1), Ko
rona III Poznań — Legja III Poznań 4:3, Sza
motulski KS. II — San II Poznań 4:1 (1:1), Po
goń II Poznań — Pentatlon II 2:1, Cybina II
Poznań — Admira II Poznań 2:2 (1:2).
Klasa C: Polonia Chodzież — Nielba Wą
growiec 4:0 (1-0). Obra Zbąszyń — Polonia No
wy Tomyśl 2:0 (0:0) Strzelec Luboń — Sokół

Pływanie
W sobotę 24 bm. o godz. 19 w salce restaura
cji „Piwnica Ratuszowa" przy Starym Rynku,
odbędzie się uroczyste rozdanie nagród zdoby
tych w ubiegłym sezonie, oraz za mistrzostwa
zawodów wewnętrznych Pozn. Tow. Pływ., na
które członków i sympatyków uprzejmie zapra
sza zarząd, (kom)

Szermierka
Mistrzostwa armji w szabli i szpadzie roze
grane zostaną w dniach 18—29 marca. Uprzed
nio odbyć się maja mistrzostwa okręgowe praw
dopodobnie w lutym.
W zawodach tych udział będą musieli wziąć
olimpijczycy, startując jednak po za konkursem.

Wioślarstwo

nSko mi
H. Wyszyńska — Szczepanowo. W myśl art.
112 kodeksu postępowania cywilnego przyzna
nia prawa ubogich — domagać się może każda
osoba, która wykaże swe zupełne ubóstwo na
podstawie zaświadczenia władzy publicznej (Za-

Upiór na sprzedaż
Rcne Clair — jeden z najwybitniejszych
reżyserów świata, którego filmy budiza poru
szenie stanowią niezapomniane dzieła kine
matografii, zrealizował obecnie wspólnie. z
słynnym Aleksandrem Cordą najbardziej
oryginalna i najznakomitsza komedję filmo
wa p t. „UPIÓR NA SPRZEDAŻ"". Film
ten w założeniu swem zrywa całkowicie z
dotychczasowym szablonem i reprezentuje
najwyższy styl humoru. Publiczność, wita
burza oklasków poszczególne sceny tej uro
czej komedji. a wybuchy śmiechu rozlegają
się nioprzerwalnde na sali. Znakomite arcy
dzieło „UPIÓR NA SPRZEDAŻ“ to istot
nie film nad wyraz rewelacyjny, wzbudza
jący wszędzie, gdziekolwiek się ukazuje, nie
kłamany zachwyt rozentuzjazmowanej pu
bliczności.
Atrakcyjna premjera już wkrótce w ki
nie APOLLO.
ng 18 021
rządu miejskiego, Wójtostwa) o jej etanie ro
dzinnym, majątku i dochodach. Zupełne ubó
stwo w znaczeniu użytem w art. 112 kodeksu,
post. cyw. jest pojęciem względnem, które’ nie
może być określone według jakiejś stałej sumy
majątku lub dochodu, której przekroczenie nio
pozwalałoby na uznanie, iż dana osoba może
korzystać z prawa ubogich, lecz musi być bra
ne zależnie od wysokości kosztów, wymaganych
dla prowadzenia sprawy oraz sytuacji rodzin
nej petenta. (K.)
„Prenumerator 10“. 1) W myśl art. 7 ustawy
z dnia 27. 1. 22 r. o ograniczeniach w sprzedaży
i spożyciu napojów alkoholowych bezwzględnie
zakazana jest sprzedaż lub podawanie napojów
alkoholowych na kredyt, pod zastaw jakichkol
wiek przedmiotów lub za wykonaną pracę. Wo
bec tego nie jest Pan do płacenia długu żony
z tego tytułu zobowiązany. 2) Należy Izbę Skar
bowa prosić o pospieszne rozpatrzenie odwoła
nia i wnieść o wstrzymanie .egzekucji aż do
rozstrzygnięcia odwołania; urząd skarbowy zaś
o rozłożenie zaległości podatkowych na dogod
ne raty. 3) Dany urzędnik może dłużnika za
skarżyć. 4) Do 3 pokojowego mieszkania mo
ratorium nie ma zastosowania i dlatego niezro,
zumiałem nam jest, dlaczego adwokat Pana za-1
groził eksmisja dopiero na 1. 4. 1937 r. (K.)
W. K. 6. m. 6. Obowiązek opłacania podat
ku wojskowego następuje z dniem 1 stycznia te
go roku kalendarzowego, który następuje bezpo
średnio po wydaniu orzeczenia przez komisję po
borowa wzgl. komisję szpitalna lub rewizyjna.
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20
stycznia 1939 roku •— Dziennik Ustaw nr. 9/39
pozycja 63. (K.)
„Wierzytelność“. Należy natychmiast przez
adwokata wytoczyć skargę przeciwko spadko
biercom o zapłatę i równocześnie wnieść o zabezpiecznie. powództwa przez zajęcie mobiljaru. (K.)
M. .łuskowiak — Gostyń. Nasamprzód wi
nien Pan zgłosić przedsiębiorstwo swoje w właściwem Starostwie Powiatowym a po otrzyma
niu potwierdzenia zgłoszenia, wykupić świadec
two przemysłowe II kategorji i rozpocząć praco
wać. (K.)
Balccrkiewicz — Poznań. Należy wezwać
właściciela domu listem poleconym do całkowite
go oszklenia w czasokresie zakreślonym z tem
nadmienieniem, że po bezkutecznym upływie te
goż Pan to na wta-sny koszt uskutecznić każę i
koszty te potraci od przyszłej dzierżawy. Jeżeli
gospodarz do tego się nie zastosuje, natenczas
należy postąpić jak wyżej, powiedziane.- (K.)
S. 1. Przyrzeczenie dania pracy nie daje Pa
nu prawa do wytoczenia powództwa i proces ten
nie rokuje widoków powodzenia. (K.)
Fr. S. Ponieważ krojczy jest pracownikiem
fizycznym i jako taki nie przepracował conajmniej jednego roku, przeto urlop mu wogól-e nie
przysługuje. Skarga o wynagrodzenie za urlop
jest zatem bezpodstawna. (K)

» ACV Cbcesz przyjść do pieniędzy,
JLiVJO 1 kUp iog jo 1 klasy czemprędzej
w kolekturze

Stanisława Janiszewskiego,
zg 14541
Dąbrowskiego 51.
Ciągnienie 22 — 23 — 24 — 26. X. 36.

Otyli nie nadążają za tempem,
gdyż serca otyłych, obłożone warstwą
tłuszczu, pracują z wysiłkiem, wyczer
pują się i wcześniej odmawiają posłuszeń
stwa: Otyłość powodowana jest złą prze
mianą materji lub też zaburzeniami czyn
ności gruczołów dokrewnych. Zioła magi
stra Wolskiego na przemianę materji ze
znak. ochr. „Degroea“, zawierają jod orga

niczny, znajdujący się w morskiej roślinie
Yahanga, który pobudza organizm do
spalania nadmiernego tłuszczu. Stosuje
spalania nadmiernego tłuszczu- Stosuje się
ie przeciwko otyłości bez specjalnej diety.
Wytwórnia:

MAGISTER

WOLSKI,

Pierwszy kurs wiosłowania, urządzony
Warszawa, Złota IŁ
przez Klub wioślarski z roku 1904 jest na
ng 17 567/8
ukończeniu. Wszyscy uczestnicy pierw
szego kursu zdecydowali się ten sport na
dal pielęgnować.
II kurs rozpocznie nie niebawem. Zgło na resztę kosztów budowy Pomnika Najśw. Serca P. Jezusa w Poznania
szenia i zapisy przyjmuje
na przystani
klubowej, ul. Bocianka 4 instruktor kur 484
złożyli do dnia 15 października 1936 r.
su p. W. Leporowski w środę i piątek od Ze Skarbony przy Pomniku
3,—
N. N. Poznań
40,— M. Sarnecka. Wieliczka
godz. 17—20. (kom)
wybrano:
St. Chodkiewiozowa, Wilno 5,— F. Ciszewski, Wołomin
1,—

Z wdzięczności i z prośbami

0 puhar Europy
Cracovia dotychczas nie posiada dokładnych

danych o swoim udziale w międzynarodowym
turnieju hokeja lodowego o puhar Europy. W
tych dniach prasa czeska podała notatkę, we
dług której w turnieju powyższym wziąć maja
udział trzy drużyny włoskie, dwie czeskie i po
jednej z Niemiec Węgier, Rumunji, Austrji i
Polski.
Według powyższej notatki, drużyny walczyć
mają w dwóch grupach, według następującego
podzi atu1. Grupa: Rapid Praga. B. K.E. Budapeszt,
Telephon Club Bukareszt, Diavoli Rossoneri i
S. V. Mediolan.
2. Grupa: L. T. C. Praga, H. C. Milano,
Berliner S. C„ E. K. E. Wiedeń, oraz Cracovia.
Posiedzenie komitetu puharowego spodziewa
ne jest w najbliższym czasie.
Jednocześnie w sprawie powyższej donosi
wiedeński Spoit Tageblatt, że turniej o puhar
Europy, powołany do życia przed dwoma laty
przez znanego menażera Jeff Dicksona, roze
grany zostanie w tym roku przy udziale 10-eiu
drużyn, reprezentujących 7 państw. Zrezygno
wano z udziału zespołów francuskich i angiel
skich ze względu na to, że drużyny te posiadają
w swoich składach graczy kanadyjskich.
To samo pismo podaje podział na dwde gru
py w identyczny sposób, jak prasa czeska.
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B. Malinowski, Poznań z
podz. za uzysk, rentę
5.—
M. Kaczmarek, Poznań
5,—
N. N. z par. airchikat. z
podz. za odebr, 1.
2,—
Sierańsika Baranów z podz.
za odebr. 1.
1,50
M. Olej-n/iczakowa, Rawiicz 5,—
Z. Baszkiewicz za ptrzym.
posadę
2,—
OO. Jezuici, Poznań
7,—
W. Fenrych z podz. N. S.
J„ M. B. i błog. Ludwice
Marillac za bart ducha w
czasie choroby
50,—

Ks. St. Ryżko, Nowogródek.
ofiara służącej
25,—
J. Klich, Podgórz-Toruń z
podz. za odebr. ł.
5,—
K. Słomski, Poznań
2,—
J. Fudała, Pantalowice
3,—
L. Chitn-iazewski, Mielec —,50
H. Kamińska, Bydgoszcz 2.—
St. Czarnecki, Gortatowo 5,—
Alumn Rosocłyński, JanówPodlaski
2,—
J. Zieleniews-ka, Kraków 2.—
A. Cytłakówma. Zakrzew
5.—
J. Doirawsiki. Kraków
2,—
E. Mańkowski. Wieluń
5.—
Inwalida Fr. Nowak, Lwów 2.—
L. Stefański, Oświęcim
2.—
St. Błażejewska. Warszawa 2,—
I. Doleżek, AleksandrówKuj.
5,—
Wł. BŁgosińsiki. Zduny
3,—
Dr. St. Brzeziński, War
szawa
1,—
Z. Kamińska, Konin
5,—
R. Maresz, Rydzyna
5.—
Henkel, Gniezno
2.—
Fr. Budny. Gniewkowo
2,—
M. Męoiński. Przemyśl
5,—
Fr. W. Poznań za wysł.
łaskę
10,—
A. Pelczarówna, Kalnilków 1,—

St. Adamczyk, Lwów
1,—
St. Cygainowekł, Kowel
1.20
M. Protekta, Gliinojech
5,—
St. Sucharska, Sierakówko
w pew. int.
5,-*
K. Janiszewski, Złoczew
5,-4
Ubezpieczalnia Społeczna w
Gdyni z tymcz. siedź, w
Wejherowie, zebrane od
pracowników
3,10
Ppułtk. St. Lipiński, Wągro
wiec
—50
L. Wieleżyński, Lwów
1.50
M. Poznańska. Kołomyja
2,50
R. Drobek, Harklowa
2,—
T. Biuczak, Częstochowa a,—Gen. K. Dzierżanowski,
Lwów
10,—
A. Rumiiew-iiczowa. Kopyczyńce
2,—
J. Stachaikowa. Biała-Biel. 1,—
M. Konarska. Stare Brody 5,—
J. Strych alslki. Kielce
1,—
Major J. Kozicki, Kraków 1.—
E. Wroniecki, Miłosław
1,—
J. Janas, Pławce
5—
M. Frocewioz, Lahiseyn
1,—
B. Haławskii, Wągrowiec 5,—
St. Cieślowa, Czerwonak 1,—.
I. Niecikowska, Kłecko
2,—
K. Sajowa. Procyń
2.-4
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Numer 49fl

MAŁY MARYNARZ

„My chcemy Boga
w ksążce, szkole!“
Rozgłos, jakiego nabrało kazanie
proboszcza kościoła św. Krzyża w No
wym Jorku, jest całkiem słuszny i uzasadniony. Bo jest ono jakby dzwo
nem na trwogę przed zbliżającą, się
burzą.
O czemże to jednak mówił ów proposzcz mil jonowego miasta, w dodat
ku kapelan departamentu policji no
wojorskiej? Nie były to zgoła żadne
sensacje na modłę amerykańską, jak
byśmy się tego może spodziewali. Nie.
Powiadział on tylko to: Rodzice i oby
watele! Jeżeli chcecie uniknąć, aby
u nas powtórzyły się losy katolików
w Rosji, Meksyku i Hiszpanji, posy
łajcie dzieci wasze do szkół katolic
kich!
Na uzasadnienie tego wykazał do
bitnie, że w amerykańskich bezwy
znaniowych kolegjach, szkołach śred
nich a nawet szkołach powszechnych
rozsiewa się doktryny komunistyczne.
Tą-drogą zaś zaraza ta znalazła wstęp
również już do armji, marynarki,
gwardji narodowej!
I woła głośno kaznodzieja: „Jest
tylko jedna potęga, której boi się ko
munizm, a potęgą tą jest Kościół ka
tolicki!“
Zresztą wywody te pokrywają się
w zupełności ze słowami Ojca św. do
katolików hiszpańskich, wygnanych z
kraju przez wojnę domową: „Jedyną
i prawdziwą zaporą na robotę rewolu
cyjną jest chrześcijańska nauka i na
prawdę chrześcijańskie życie, jakiego
uczy religja i Kościół katolicki. To
znaczy: tam, gdzie się walczy przeciw
Kościołowi katolickiemu i religji i
przeciw ich dobroczynnym wpływom
na jednostkę, tam działa się na ko
rzyść niszczycielskich sił i dla podob
nie tragicznych przeżyć, jak ostatnio
w Hiszpanji.“
W ostatnich czasach poczyniono
zarzut, że religja i katolicyzm nie po
trafią stawić skutecznej tamy dzisiej
szym spustoszeniom i grozie. Na to
odpowiada Papież:
„Dajcie nam nareszcie takie społe
czeństwo, w którem zasady religji
i Kościoła katolickiego będą miały niczem niepokonany rozwój i pełne za
stosowanie!“ I tu stwierdza Pius XI
smutny fakt, że niema niestety dziś
na świecie takiego kraju, w którymby
chrześcijańskie zasady mogły być sto
sowane bez przeszkód czy to w życiu
rodzinnem, czy w wychowaniu, czy też
w życiu gospodarczem i społecznem.
W tern jest źródło zła.
Dziś Akcja Katolicka powołana jest
do uchrześcijanienia życia ludzkiego
we wszystkich jego szczegółach. Skoro
ona u nas rzuca hasło: „Duch Chry
stusowy w szkole i wychowaniu pod
stawą odbudowy narodów“, podejmuje
najwłaściwszą i najbardziej zbawienną
działalność w kierunku przywrócenia
zasad ewangelji u samych podstaw
społeczeństwa. „Takie będą narody,
jakie ich młodzieży chowanie“. Te sło
wa Staszica w naszych szczególnie
czasach posiadają swoją, wagę. Nie
chaj zatem wysiłki Akcji Katolickiej
dla osiągnięcia w Polsce katolickiej
szkoły wyznaniowej znajdą u wszyst
kich, t. j. u władz, nauczycielstwa
i społeczeństwa pełne zrozumienie
i skuteczną pomoc.
St.

Dekadencja teatrów
w Niemczech
Zarządy miast niemieckich ogłosiły
sprawozdanie z frekwencji teatrów za se
zon ubiegły oraz statystykę porównawczą.
W roku 1934/35 wydatki teatrów były tyl
ko w 29 proc, przez wpływy ze sprzedaży
biletów pokryte. Reszta budżetów teatral
nych (71 proc.) musiała być pokryta z sub
sydiów. Liczba zajętych miejsc na widow
ni sięgała przeciętnie 30 — 35 proc, ogól
nej ich liczby. W niektórych miastach
frekwencja przeciętna wykazuje jeszcze
niższe cyfry, w Dusseldorfie np. sięga ona
zaledwie 22 proc, miejsc na widowni, w
Monachjum — 24 proc. Tak słaba frek
wencja przypisywana jest małemu zain
teresowaniu publiczności niemieckiej re
pertuarem teatralnym.

Najkrótsza mowa wyborcza
Były mistrz boksu, Jack Dempsey, wy
głosił na mityngu wyborczym w Cleveland (U. S. A.) swoją pierwszą mowę Prze
mówienie słynnego boksera trwało tylko
minutę. Powiedział on: „Prezydent Roose
velt jest prawdziwym przyjacielem ludu
i musi być na nowo obrany. Jego rządy
eą wspaniałe.“ I tyle. Zebrani przyjęli
„mowę“ Demnpsey'a owacyjnie.

Nowy typ polskiej komedji filmowej.
Wielka niefrasobliwa komedja, pełna swo¡«tego humoru, dowcipu, wesołych piosenek,
sentymentu i muzyki, jest zarazem najwe
selszym polskim filmem tego sezonu. Jako
jedną z najbardziej oryginalnych artrakcyj
tego nowego arcydzieła produkcji krajowej,
wymienić należy udział autentycznych po
licjantek. które poraź pierwsi..- ukażą sie na
ekranie.
Świetnie dobrany zespół artystyczny:
BOGDA. GROSSÓWNA. BRODNIEWICZ.
FERTNER, CONTI. ORWID i HOIłSKI
dają rękojmię najwyższej klasy gry aktor
skiej — budząc szczery i spazmatyczny
śmiech na widowni.
„Mały Marynarz“ ukaże sic jako rewela
cyjna premjera już JUTRO w czwartek
w kinie METROPOLIS,
ng 18 022

Duże powodzenie zdobyła sobie w Operze poznańskiej operetka I.ehara „Ewa“. W
szczególności też zachwyca publiczność wspaniała wystawa i dekoracja. Powyżej
mamy dekorację z aktu 1 z p. Kazimierzem Dembowskim i baletem. Poniżej zaś v V
dzimy dekorację z aktu II z p. Marją Gabielli. Kaź. Dembowskim, Stan. Wi
czcwskim, Jadwigą FontanownąJ Józefem Sendeckim.

II koncert symfoniczny
w Teatrze Wielkim
Dyrygent: Dr. Zygmunt Latoszewski,
solista: Korneljnsz Czarniawski
(fortepian)

szymy go jeszcze raz, jeśli nadarzy się
sposobność. Konieczności tej nato
miast zgoła nie widzę przy nokturnie
Kondrackiego. Dziwić się wypada, że
ten młody i utalentowany kompozytor
ze szczytów symfonji góralskiej ze
szedł w równiny, niegodne ambicji ta
ternika. Nokturn bowiem nie odzna
cza, się ani oryginalnością pomysłów,
ani też nowością środków technicz
nych. To, że tematyka wywodzi swój
rodowód od Debussyego (vide „Rêve
rie" na fortepian oraz „Popołudnie
Fauna’*),, nie byłoby jeszcze zarzutem
najważniejszym. Gorzej jest, gdy przy
słabej inwencji robota kompozytorska
nie wychodzi prawie poza tradycyjną
formulę.
Zbyt mało słyszy się w Polsce o
Korneliuszu Czarniawskim. A szkoda,
bo jest to pianista dużych zalet i o wy
raźnym, artystycznym profilu. Prosto
ta w realizacji muzycznej, w połącze
niu z zacięciem i nerwem wirtuoza
stanowią główny fundament gry p.
Czarniawskiego, którego podziwiali
śmy w koncercie c-moll Rachmanino
wa. Zagrany na bis walc z „Onegina“
Czajkowskiego (w nieszczególnym układzie Pabsta) nie nasunąłby może
opinji, jaka się temu zdolnemu i po
ważnemu pianiście należy.
Dr. Z. SITOWSKI.

Transmitowanie koncertów przez
radjo może mieć swoje dobre i złe stro
ny. Dla słuchaczy, szczególnie tych,
co są na sali, jest to zawsze połączone
z dużą korzyścią. Umieszczony prawie
niewidocznie nad estradą mikrofon, o
którym słuchacz, zaabsorbowany mu
zyką, prawie zapomina, wywiera
wszakże duży wpływ »i wykonawców,
pomnażając znacznie (nawet może pod
świadomie) ich wysiłki artystyczne.
To magiczne promieniowanie pudełek
mikrofonowych i to wyłącznie w kie
runku pulpitów, jest już rzeczą po
wszechnie stwierdzoną. Ujemne skut
ki transmisji odczuwa niekiedy kasa,
o ile frekwencja, z przyczyn natury
ekonomicznej, nie dopisze. W ostat
nim wypadku tak się jednak nie stało,
co świadczy dobrze o uświadomieniu
naszej publiczności, rozumiejącej wyż
szą wartość muzyki żywej nad mecha
niczną.
Po dłuższej przerwie (gdyż pierw
szego koncertu nie słyszałem) z calem
zainteresowaniem obserwowałem pra
cę naszego symfonicznego zespołu, ja
ką w bieżącym sezonie rozwija on usilnie i energicznie pod kierunkiem
swego dyrygenta dr. Latoszewski ego.
zJócu&rn wielu*
Kwintet smyczkowy, obecnie znacznie
k&nptiJtacyi
powiększony, zyskał na pełni i soczy
stości, a przez to dużo poprawiła się
równowaga wzajemna wszystkich
grup instrumentalnych. Jedynie drze
wo mogłoby zyskać jeszcze na szla
chetności brzmienia, gdyby je wygła
dzić i złagodzić drobne nierówności dy
namiczne, jakie chwilami dają się wy
czuwać przy wejściu grup poszczegól
nych. Spostrzeżenia te nasuwała
chwilami symfonja Brahmsa, przygo
towana zresztą nader gruntownie i
wykonana przez kapelmistrza z tą
ng 18 148
swobodą, jaką daje pełna znajomość
partytury i stylu kompozytora w po
łączeniu z opanowaniem techniki dy
Hamsun i nowa jego książka
rygenckiej, w Brahmsie istotnie nie
W środo 21 bm. o godz. 18.35—18.55 rózgi,
łatwej. Słusznych wskazań kapelmi- pozn.
nada lokalnie interesujący feljeton literac
strzowskich nie brakowało także w ki. Przed mikrofonem zasiądzie znakomity pol
tłumacz Hamsuna red. Czesław Kędzierski.
barwnie ujętej „La Peri“ Dukasa, jako- ski
_ tłumacz mówić będzie o Hamsunie
też i w Ravelu („Alborada del gracio Zasłużony
najnowszej jego książce. Zwracamy uwagę ra
diosłuchaczom
na te interesującą audycje.
so“), który to utwór, zdaje się, po raz
Koncert europejski z Relgji
pierwszy ujrzał światło kinkietów na
W dniu 21 bm. o godz 20.55 w cyklu koncer
poznańskiej estradzie. Poza kolory tów międzynarodowych przypada kolej na Bel
tem hiszpańskim, ma ten piękny poe gie. Koncert belgijski poświecony bedzie wy
łącznie jednemu kompozytorowi, a nawet jedne
macik symfoniczny tyle rytmicznej fi mu
tylko dziełu — Kantacie dramatycznej p. t.
nezji i barwy w swej wyrafinowanej „Francesa da RinTiii" Pawła Gilsona, skompo
palecie orkiestralnej, że chętnie usly- nowanej do tekstu Juies Guiilau/ua.

grypa

RADJO

Treść jej zaczerpnięta jest z ,,Inferna" Dan
tego i przedstawia epizod w którym Franceska
woli znieść wszelkie męczarnię pieklą, niż uży
wać rozkoszy niebiańskich bez swego ukochane
go. Kompozytor scharakteryzował poszczególne
postacie akcji specjalnemi motywami muzyczny
mi, specjalnemi tonacjami i instrumentacja.
Wykonanie tego utworu powierzone został«
znakomitym śpiewakom belgijskim, członkom
Królewskiej Opery i królewskich teatrów, oraz
oriestrom symfonicznym pod dyrekcją M. Defauwa. Kompozytor kantaty, _ Paul Gilson jest z
pochodzenia Belgiem, urodził eie w Brukseli w
r. 1865 i etudjował w konserwatorium brukselekiem, zostając później profesorem tej instytu
cji. Wśród licznych jego -kompozycyj na szcze
gólną uwagę zasługują kantaty, utwory drama
tyczne i opery.
.
G-ilson jest jedna z najwybitniejszych indywi
dualności szkoły flamandzkiej, jego utwory po
siadają szczególną sile wyrazu, barwność i ory
ginalność, charakterystyczna dla muzyki fla
mandzkiej. Poznanie tego zupełnie u nas nie
znanego kompozytora belgijskiego zainteresuje
bez wątpienia najszersze koła słuchaczy radio
wych.
Rozgłośnia poznańska ku ezei J. E. ks. Prymasa
W bież, roku mija lat 10 ed objęcia przez J.
E. ks. dr. Augusta Hlonda polskiej stolicy pry
masowskiej. W związku z tern rózgi, pozn. na
dawać bedzie uroczystą audycje. Audycja ta na
dana zostanie lokalnie w sobotę, dnia 21 paźdz.
18.20—13.40. W programie tej audycji znajduje
my: występ chóru mieszanego, przemówienie na
temat „Akcja katolicka w hołdzie s-wemu wo
dzowi" wygłosi Jan Paruszewski, prezes Insty
tutu Akcji Katolickiej. Na zakończenie audycji
chór kościelny parafii św. Wojciecha w Pozna
niu pod dyr. J. llynka wykona Feliksa Nowiejskiego motet Ave Maria.

KOMUNIKATY TEATRALNE
Z Teatru Wielkiego.
W środę dnia 21 bm. przepiękna ope
retka I.ehara „Ewa“, ciesząca się rebor
do wem powodzeniem.
W czwartek wznowienie dwu drama
tów muzycznych, zawsze chętnie witanych
przez melomanów operowych „Cavatieria
rusticana“ ze znakomitą dr. Stani Zawadz
ką w partji Santuzzy i z czołowymi arty
stami pp. Janowską, Musieleweką, Pete
rem i Majem oraz „Pajace“ w■świetne»
wykonaniu pp. Kisielewskie], Stan, I-rabika, Dolnickiego, Maja i in.
W piątek „Ewa“.
Z Teatru Polskiego.
Dziś w środę po raz ostatni odegrana
będzie świetna komedja „Byt sobie wię
zień“ z gościnnym występem znakomiteg
artysty Marjusza Maszyńskiego. .
W czwartek premjera głośnej sztuKi
Pagnola „Pan Topaz“. Bolę tytułową kre
ować będzie Mariusz Maszynski, który ro
lę „Topaza“ zalicza do najlepszych w swo
im bogatym repertuarze. Obsadę, stanowią
pp. Bvstrzyñska-, Galińska, Gliński, Łabuńska, Konarski, Łagowski, Pluciński,
Rostan i Rolicz. Dekoracje Z Szpmgiera
Zainteresowanie wśród bywalców łeatru
Polskiego jest nadzwyczajne, zamówienia
na bilety są bardzo duże.
Z Teatru Nowego.
Dziś w środę „Piękna Izabella“ w wy
konaniu całego niemal zespołu. ,
W piątek, dnia 23 bm wznowienie naj
większego sukcesu artystycznego i baso
wego wszystkich niemal scen polskicn,
znakomitej sztuki Fodora ..Matura,* w reżyeerji i z udziałem p. Nuny MlodziejowSkl\V niedzielę, dnia 25 bm. na popoludniowęm przedstawieniu popularnem ZI)a*
komita, sukcesowa, pełna finezji i styłpwonn humoru komedia, Scribc‘a „SzklanKa
W piątek wystąp

Kwartetu Drezdeńskiego
Jedyny występ słynnego „Kwartetu
Drezdeńskiego“ w którego skład wchodzą
znakomici artyści: Gustav Fritsche — I.
skrzypce, Fritz Schneider — II skrzyp
ce, Gottfried Hofmann-Stirl — altówka,
Georg Ulrich Bülow, odbędzie się w pią
tek, duła 23 października wieczorem o go
dzinie 8 w sali Domu Ewangelickiego
(Aleje Marsz. Piłsudskiego 19).

Zespół ten, koncertujący u nas od sze
regu lat każdego sezonu, ma ustaloną
markę pierwszorzędnego zespołu kameral
nego, to też każdorazowa zapowiedź jego
przyjazdu do Poznania wywołuje żywe
zainteresowanie wśród świata kultural
negoW wykonaniu „Kwartetu Drezdeńskie
go“ usłyszymy kwartety Mozarta, Beethovena i Sil ciiu^a.
Bilety w cenie ł do 4 złotych do nabvcia w firmie A. Szrejbrowski, ul. Br. Pierackiego 20, tel. 50-3S.
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W poniedziałek, dnia 19 października 1936 r., umarł nagle, mój uko
chany mąż, nasz najdroższy ojciec, ś. p
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We wtorek, dnia 20 października 1906 r. o godz. 2, zmarł nasz drogi
ojciec, dziadek, teść i brat, ś. p.

Edmund Pedenkowski

Marcin Sydow

pułkownik W. P. w sŁ sp.

przeżywszy lat 61. Pogrzeb odbędzie 6ię w czwartek, 22. bm., o godz. 15-tej
z kaplicy przedpogrzcbowej, Wały Jana III na cmentarz garnizonowy
stary,
,, pogiążone
•” o czem donosząH
w smutku
Poznań, dnia 21. 10. 1936.
żona i córki.
Nabożeństwo żałobne odprawi się w piątek, 23. bm. o godz- 8,30
w kościele garnizonowym.
zg 14537

budowniczy, właściciel tartaku i senjor miasta

w 70 roku życia. Pogrzeb odbędzie się w piątek, 23. bm. po południu,
o czem donosi
strapiona
ng 19 043
rodzina.
Oborniki, Marsz. Piłsudskiego 46.

i

We wtorek, dnia 20 października br„ zmairła, opa
trzona Sakramentami św., nasza najukochańsza matka
siostra, bratowa i babka, ś. p.

z Targowskich

We wtorek, 20 października 1936 r., o godz. 7,10 zasnęła w Bogu, opatrzona
św. Sakramentami, ś. p.

Stanisława Kozłowska
przeżywszy lat 85. Pogrzeb odbedssie sie w piątek, dmia
23. bm. o godiz. 16,15 z kostnicy faimej przy ul. Bulików-'
sklej, o czem donosi

w smutku pogrążoną

Alicja Noël

rodzina.

zg 11 541

obywatelka belgijska

Pogrzeb odbędzie się w piątek, 23 bm., o godz. 15,30 z kaplicy przedpogrzebowej przy Wałach Jana III. na cmentarz św. Marciński przy ul. Bukowskiej.
Msza św. żałobna odprawi się w sobotę, 24 bm. o godz. 8-mej rano w kościele
|s św. Marcina, o czem zawiadamia
Poznań, dnia 21. 10. 1936 r.
Konsulat Belgijski.

Prawdziwy

W.

¡TOWAR O!

i

r H,<n.nvMŁ2
«TEL. 15-15

4
Przewielebnym: Księdzu Radcy Putz‘owi i Duchowieństwu,
Zarządowi Okręgowego Związku Pracodawców, Konwentowi Fili
strów i Rycerzy K! „Posnania“, Pracownikom fabryki Nitsche
i Sp-, Związkowi Werkmistrzów Polskich, Chórowi Parafii św.
Wojciecha oraz Znajomym i Krewnym za kwiaty, wieńce, dowody
współczucia i liczny udział w pogrzebie ukochanego męża mego, ś. p.

tylko ze znakiem
ochronnym
firmy *

Poznańska Pralnia Chemiczna i Farbiarnia
ng 181-13

FUTRA

składam serdeczne

damskie, męskie dogodne wa
runki spłaty

Bóg zapłać!

ze 11515

WAŚKOWSKI,

Żona.

zg

dawniej A. SIEBURG
POZN AN-STAROŁĘK A. Telefon 55-09
naikorzystniej, sumiennie
i terminowo czyści i farbuje
Filie i agentury we wszystkich dzielnicach m. Poznania

Działyńskich 7 parter,
14 539
teł. 46 88
Pg 7422-41,11

Dom
masywny 7 ubikacyj, >/« morgi
mieście cena 8 000 właściciel Gro
dziska 23, Buk, Nowy-Tomyśl.
zd 27 441

BEZPŁATNYCH PORAD
CIERPIĄCYM NA
UDZIELA DO

24

Pg 7671/43,21

poznan,br.pierackiego 19.

DR. SCHOLL’S FOOT COMFORT SERVICE.

system ameryk.
Wyrób krajowy, bardzo ekonomiczne,
wykonanie solidne, ceny przystępne
stale na składzie
n? tsiei

JAN DEIERL1NG, Poznań
HURT

NA DZIEŃ
ZADUSZNY

ptow'i

skład żelaza

DETAL
SZKOLNA 3
telef. 35-18
telef. 35-43

wspólnik
chrześcijanin z udziałem w pracy i 90.000 zŁ
Oferty pod «TKANINA“ do Biura Ogłoszeń
Teofila Pietraszka, Warszawa, Marszałkowska 115.
Dg 18175

Rutynowany handlowiec

z kilkunastoletnią praktyką, korespondent polsko-nie
miecki, dobry organizator, odpowiednia prezencja,
przyjmie każdą posadę, także pozabiurową lub przed
stawicielstwo. Wymagania skromne. Pierwszorzędne
referencje. Łaskawe zgłoszenia Kurjer Pozn. zg 562.

V' *

ZUPEŁNIE BEZPŁATNIE tylko do 10. XI. 1936 r.l

Najsławniejszy jasnowidz - grafolog świata
Abdel-Hanim wybierze Ci zupełnie bezpłatnie
szczęśliwy los, oraz da Ci darmo talizman
szczęścia w myśl treści listu analizy wyko
nanej przez ABDEL-HANIMA. Na życzenie
odgadnie Twą przyszłość, określi chorobę, da
Ci możność zdobycia miłości pożądanej osoby,
zestawi Ci horoskop, dający klucz do Nowego
Życia i dobrobytu. Nadeślij datę urodzenia,
pismo własnoręczne, podaj imię, nazwisko,
dokładny adres, załącz kilka włosów dla kontaktu, zdjęcie
Swoje o ile posiadasz zdjęcie zainteresowanej osoby oraz
jej charakter pisma i załącz osiemdziesiąt groszy znacz
kami na koszty portorji. Adresować: Abdel-Hanim, Lwów
15, Cerkiewna 18/10.
'
"
~
ag 13 930

Do nowo organizowanego w Warszawie
solidnego interesu gwarantującego włożony
kapitał i poważny zysk, poszukiwany

D-RA SCHOLL? a

„DOM SANITARNY“

Piece stałopalne

w najruchliwszej części miasta Poznania, wśródmieściu, '»
przy ulicy Nowej w Bazarze, wydzierżawimy
BAZAR POZNAŃSKI spółka akcyjna !!

PAŹDZIERNIKA R. B. WŁĄCZNIE

WG SYSTEMU

Tg 174«

°*^lokal handlowy i
¡•••••••••••••••••••••••■••••••••••••••ci'

NOGI

SPECJALISTA ORTOPEDYSTA
w firmie

g

„WARTA”

Dr A. MER

Franciszka Nitschego

POZNAŃ

BR. PIERACKI EGO 16.^

FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA

Prośba do pp. Pracodawców!

Były sekretarz miejski, obeznany w pracach biurowych,
administracyjnych, podatkowych, Po-znańcizyk-powstaniec;
wielkopolski, sierżant rezerwy od 63 miesięcy bez pracy,
ojciec rodziny, 6 06óto, żyjący w skrajnej nędzy, prosi pp.
pracodawców o jakąkolwiek pracę chociażby fizyczną.
Łaskawe oferty Stefan Kopczyński, Poznań, uL Gen. Umiń
skiego 7 m. 16.
zg 575

ISK-AZYY
ca 300 m>, blisko dworca towarowego i autobusowego, stróżo
wany, z kanitorem, telefonem i Światłem elektrycznym zaraz
korzystnie do wynajęcia. Zgłoszenia Biuro Ogłoszeń „PAR".
Al. Marcinkowskiego 11 pod 43,23.
Pg 7673-43.23

JDOJMT czynszowy
w cemtrum miasta Poznania, roczny dochód ca. 40 000_

. .

zamienię

na mniejszy z dopłata wzgl. pr.zyjmę wwpółwlaśc1 cielą

gotówką. Oferty do Kur jera Pozn. zg 14 540.

Strona

i
!

‘— kurier PoznañsEÍ, erwartet, 22 października 1936 —

Numer ’490

Najtańsze
źródło
ZAKUPU

Niniejszym uprzejmie donoszę, że z dniem 22. bm. przenoszę

KONFEKCJI
męskiej
i chłopięcej

SKŁAD CENTRALNY

Najnowsze fa
sony i desenie
lylko w firmie

.. ŚW. MARCIN 24

S

M. MALEWSKI

Wrocławska 38.

TUŻ OBOK DOTYCHCZASOWEGO SKŁADU

lI

Nowe obszerne lokale dostosowane do najnowocześniejszych wymogów higieny
umożliwią jeszcze sprawniejszą obsługę Szanownej Klienteli.
Stale wzrastające obroty pozwalają mi dostarczać doskonałe mięsa i wędliny,
przy czym uprzejmie zaznaczam, iż dział wyśmienitych delikatesów mięsnych
(przystawek) rozszerzyłem znacznie, tak, że i pod tym względem mogę zadowolić
najwybredniejsze wymagania. Równocześnie zwracam uprzejmie uwagę na moje
jakościowo najlepsze konserwy mięsne, cieszące się uznaniem w kraju i zagranicą.
Polecając się nadal łaskawym względom Szanownej Publiczności, kreślę
z poważaniem

I
I

d 3190

Bronchinol

bardzo skuteczny środek
przeciwko cierpieniom dróg
oddechowych jak: katar
oskrzeli i płac, kaszel, ko
klusz, zaflegmienie i t. p

Kazimierz Przybyła

Pg 7 <569/70-43.9/10

JAK CIĘ WIDZĄ
TAK CIĘ PISZĄ

Nazwa zastrzeżona
Król. Uprzywil. Apteka

Przed njsztzeniem

Po czynnemu

Najlepiej
odzież splamioną i zno
szoną chemicznie czyści
i farbuje

„Pod Białym Orłem“
Zał. r. 1564. K. Skarżyński

Poznań, Stary Rynek 41.

Filie we wszystkich
dzielnicach Poznania

Telefony nr. 12-01 i 58-43.
7436-42,97

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

OGŁOSZENIA DROBNE
Ogłoszenia wśród drobnych:

1-łamowy milimetr 50 groszy

5 nagłówkowych.

1.

KAMIENICE

Kamienicę

dochód ustawowy 15 200 sprze
dam 85 000,— wpłaty 60 000,—.
Gruszczyński, Pocztowa 30.
zdg 27 108

Sprzedam

parcele w Poznaniu przy ul. Grudzieniec. Dworkowej i Al. Wiel
kopolskiej 3100 ms oparkanione
ogrody szybko decydującemu sie.
Oferty do „Par“ — Toruń pod
„J. 52".
Pg 7 005-64.128

Dom

niewykończony na sprzedaż. —
Informacje Kolejowa 9, m. 5.
zdg 27 390

Kupię

Poznaniu wille wpłaty 25 000,—
zł. Pośrednicy wykluczeni. Ofer
ty Kurjer Poznański zdr 27 439

Dom

Fryzjerzy baczność

czynszowy kupie w Poznaniu żelazka oryginalne Deuss. para
wpłacę 20 000—40 000 zł. Oferty od 12 zl nie imitacja Duis Foeny
Kurjer Poznański zdg 27 ©15
maszynki elektryczne, brzytwy,
nożyczki. Wenzlik. Aleje Mar
Parcele
cinkowskiego 19.
Ng 16 688
Dąbrowskiego 137 tanio sprzeda
właściciel.
zdg 27 563
Fortepiany - Pianina
Fabryki Bettinga korzystnie. —
Dom
Informacje Fr. Ratajczaka 20,
nowy Łazarz kupie wpłaty 70 ty I piętro, m. 4. od 16—18. ng 17 792
sięcy. Oferty Kurjer Pozn.
zdg 27 702
Sprzedaż — Naprawa
wszelkich systemów k
Parcele
piór wiecznych i o- ”
757 m! Sołacz sprzeda właściciel.
lówków
automatycz
Zgłoszenia Pocztowa 33 — 8.
nych. Naprawa na
zdg 27 532
tychmiast w firmie
Józef
Czosnowski
Dom
specj. skład papieru
centrum 3 600 dochodu, wpłaty
i montowania piór
17 000,— Ratajczak. Skarbowa 18
Poznań. Fr. Rataj
zdg 27 551
czaka 2.
dg 3201

pieniądz

Kamienica

Wspólnika

mieszkania 2 i 3 pokoje komfort
sprzedam, dochód 11 000 zł, wpła
ty 60 000 zł. Zgłoszenia Kurjer
Poznański zdg 27 4C0

Maszyny do pisania

Andrzejewski,

Szkolna 13.

dg 3 247

Meble

Poszukuje się
świadków najechania samocho najtaniej
szlachetny dostarcza „Terrana“. dem pani w niedziele 18. 10. br. fabryczny skład mebli
dg 3241
B. Werner. Oborniki, telefon 43. Plac Wolności przy Grand-Café. Wrocławska 19.
Żądać wszędzie.
zdg 23 131/2 Łaskawe zgłoszenia Sew. Miełżyńskiego 24. m. 2, miedzy godz.
Pierze — Puch
9 a 14 i 17—18.
ng 19 041
eesie 3.—. kacze
Majątek
1.50. puch 7.50
1000 morgowy pod Poznaniem,
100,—
pierzyny
28,—
zamienią na kamienice. Zgłosze z! komu powiem nieprawdę ehirospody 18.50. donia Kurjer Pozn. zdg 27 510
mantka „Łu-ne“, Małeckiego 19,
duszki 5.50.
mieszkanie 1. 1—9 wieczór.
Kołdry
Willę
zdg 27 699
na wacie — weł
Poznań 6 pokojową sprzedam —
nie — Duchu w
lub zamienię na gospodarstwo.
nailepszem wy
Oferty Kurjer Pozn. zdg 27 516 Wodna 7Kwiaciarnia
wieńce kwiaty tanio,
konaniu najtazdg 27 542
Kamienica
Emkap
M. Mielcarek
dochód 3 100.— w-płaty 18 500.—
6.
OŻENKI
Wrocławska 30. telefon 58-03.
cena 27 000,—. Szwajcarska 14.
ng 18 749
mieszkanie 4. 3—5.
zdg 27 656
Tynk „Terrana“

Kamienice

Znajomości
matrymonj alne

komfortowa cena 70 000 dochód
7 500 sprzeda. Dom Zleceń, ul. w zamożnych sferach, szybko so
Pocztowa 15.
zdg 27 651 lidnie. dyskretnie ułatwia Echo,
dysponując olbrzymim doborem.
Poznań, św. Marcin 68. telefon
Kamienicę
50-30.
zdg 27 697
komfortowa, okładami, centrum,
dochód 20 000. gotówka 100 000, Bf'7^^PRZEDAŻEl™"^B|
przejecie amortyzacji. Oferty tył;
ko nabywców Kurier Poznański
zdg 27 696

Parcelę

Meble

Skład

Łóżeczko

70 gr.

kupuj

Nie

Pianina

znanej fabryki ..Ar
nold Fibiger" oraz
instrumenty okazyj
ne w każdej cenie
poleca
Centralny
Magazyn
Pianin.
Poznań. Pieraekiego 11. Zamiana in
strumentów używa
nych.
Ng 16 668

Wanny

Piece

stafopalne systemu Habil oszczę
dnościowe korzystnie „Technogaz“ Dąbrowskiego 81. Tel. 68-74
zdg 27 720

Poznań.
Stary Rynek 49
Tel. 29-68
Asygnaty „Kredyt*'
Pg 6 610-37,174

Okazyjnie

Motor

Benenowski
Półwiejska 3

Sypialnię

ładną 350,— Orzeszkowej 4 — 1.
zdg 27 431

Reprezentacyjny
skład obrączek. Ze
garki. budziki naj
taniej.
d 2964/5

Futra

wszelkiego rodzaju oraz różne
skórki, «•tale wielki wybór. Włas
na pracownia kuśnierska wykona
nie pierwszorzędne solidne. Przyj
muje aeygnaty Kredvr‘*.

Magazyn futer

S. Piotrowski

Szkolna 9

d.g 3 327

Biura

najniższe ceny

Krawaty

Pierzynę

umywalnie tanio. Górna Wilda
31 — 2 a
zdg 27 583

garnitur pługów
parowych

w dobrym stanie zaraz na sprze
daż. Garnitur znajduje sie w
Zbyrkach pow. środa. Wiado
mość: adwokat Jan Borowicz w
Środzie.
dg 3 398

Maszyny
do pisania

duże no
małe
we i używane
dostarcza najko
Aparat
rzystniej z gwa
parzenie kawy. Krzyżowa 5 — 1.
rancją. Kocha
nowicz i S-ka, pi. Wolności 18.
zdg 27 576
ng 17 409

Komisowa

sprzedaż wszelkich

Jadalnia

pięknie wykonana tanio sprzeda
Szewska 20.

Mająteczek

170 mórg zabudowania inwenta
rze kompletne przy mieście gimzdg 27 638 nazjalnem 50 000 wpłaty 30 000.
Kwiatkowski, Poznań, Dzialyńzdg 27 631
fortepiany, skieh 10.

Okazja,

Pianina,
fisharmonie

118

okazyjnie. Marcina 22, podwó mórg, prywatne przy Poznaniu,
rze.______
zdg 27 574 zabudowania masywne, inwenta
rzami 32 000,— Ratajczak, Skar
Meble kuchenne
Doga
zdg 27 5*52
nowoczesne najtaniej Lakowa 4a roczna oiraz młode tanio do sprze bowa 18.
stolarnia.
zdg 27 531 dania. Podgórna 6. m. 8.
_______ zdg 27 654

Dwa

Kryształów
żelazne łóżka materacami dobrym
i różnych innych sprzętów użyt stanie tanio sprzedam. Staszica
śródmieściu lub blisko kupie. — od 500 — 1 000 m! przy ulicy tak ku domowego najkorzystniej
20
m. 5.
zdg 27 546
Oferty Kurjer Pozn. zdg 27 626 że nadające sie jako place prze
Jezuicka 10
mysłowe korzystnie sprzedam. — obecnie Świetosła wska.
Elektrolux
Nowobudowany
Górna Wilda 92.
zdg 26 331
ng 18 971
jak nowy za bezcen. Piekary 3,
lub niewykończony dom kupie.
m. 3.
zdg 27 544
Wpłaty 50—100 000. Oferty KuMasło
wyborowe
M.er Pozn. zdg 27 625
Sprzedam
ofiaruje w beczkach i formowa parę żywych kun leśnych cho
Skład
ne Mleczarnia w Barcinie Wiel dowli. — Oferty Kurjer Poznań- dobrze zaprowadzony.
Poszukuje
ładnem
zd 26 938 :ki zdg 27 333
5*^,
kupna parc,eli ca 5 morgowej kopolska.
mieszkaniem. Górna Wilda 36.
wód budowę domu wypoczynkuzdg 27 555
Skład obuwia
wego, o ile możności w okolicy
Kawiarnię
Poznania. Warunek woda las — zaprowadzony, miasto powiatowe,
Piekarnia - cukiernia
Pośrednicy wykluczeni. Oferty z gimnazjum, pryncypaina ulica, z centrum Poznania dobrze pro dobrze
zaprowadzona w Pozna
sperująca
powodu choroby ko
podaniem miejscowości i ceny do powodu stosunków rodzinnych za
na sprzedaż. Oferty Kurjer
admin. Kurjera Poznańskiego nr. raz na sprzedaż. Oferty Ku,rjer rzystnie sprzedam Glerty hu- niu
l’oznj‘”'
ki zdg 27 406
zdg 27 609
rjer Poznański dg 3328 9
Poznański zdg 27 237
Place budowlane

A. Dzikowski,

zdg 27 673

Pianino
Mebli
jasne, nowoczesne, najlepsze po jak nowe. Plac
Wolności 7 — 15.
przed zwiedzeniem nowootwartej łożenie, do wynajęcia. B. Schultz podwórze
10. MAJĄTKI
2.
zdg 27 570
magazyn futer, Poznań, ul. PieKomisowej Hali Mebli rackiego
16.
ng
18
845
zdg 27 343
Gabinet
Zamienię
Modne
p-ieiknie rzeźbiony
508 mórg ziemi średniej na k:
Wrocławska 38
Kapelusze
mienice.
wartości
90 000.— Kin
Sypialnia
Tam znajdziesz największy wy
huber, Sulecinek.
zdg 27 4$
brzoza polerowana
bór
Koszule

pod wille 20 frontu cena 5 200. kąpielowe emaliowane u przed
MebU
stawiciela. .Jerzy Ławicki, Po
Wiadomość Rolna 27.
znań. Szewska 20.
zdg 25 807 nowych — używanych, oraz
zdg 27 749

Parcelę

Rower

Śniadeckich 3 — 6.

tanio (powód choroba) sprzedam
skład kapeluszy, tow. krótkich,
Deutza 6 KM. na ropę korzy- robótek, miasto powiatowa. Ofer
stn’’o snrzedam. Cena 500. Ofer ty Kurjer Poznański zdg 27 60713
Buldog
10 miesięczny sprzedam. Adres ty Kurjer Pozn. zdg 27 524
Kompletny
Kurjer Poznański zdg 27 423

w wielkim wyborze poleca najta nowych — używanych.
tanio. M. Paszek
zdg 27 344
willową Łazarz, dobre położenie, niej
Pozn a A Wrocław
ska 30.
zdg 25 079
eprzedam. Oferty Kurjer Pozn. K. Bakoś, Stary Rynek 51
zdg 27 739
Skład
zdg 21 735
Fotograficzny
spożywczy około Pocztowej, mie
Kamienicę
szkaniem sprzedam, objecie tanio pierwszorzędny, zamienią na ro
3 OflO,—. Sowiński, Garncarska 2. wer wyścigowy. Adres wskaże
dochodowa Poznaniu kupie. — w pełnym Piekarnię
biegu sprzedam. Buk telefon 18-21.
zdg 27 144 Kurjer Poznański zdg 26 042
wpłacę 80 000. Oferty Kurjer Rynek.
zdg 26 737
Poznański zdg 27 725

Parcele

Magiel

Hurtownia Żarówek, artykułów
Rower
elektro-radio-technicznych, Nada- sprzedam. Za Bramką 13 — 9.
chowski, Poznań, Gołębia 4 a. —
zdg 27 754
Odsprzedawcy odpowiedni rabat,
Pg 0006/7-38,193/4
Płaszcz lub futro
od Dzikowskiego
1 000 samochodów
nadaje
Pianina — fortepiany
rozebranych używane części. pod
każdej sylwetce
Cukiernię
używane po cenach od zł. 300,—
wozia mleczarskie, opony najta
wyraz
szyku
sprzedam.
Górna
Wilda
59
—
5.
na dogodnych warunkach. — B.
niej w firmie Autoskład. Poznań.
i elegancji
zdg 27 256
Sommerfeld, 27 Grudnia 15.
Dąbrowskiego 89 telefon 46-74.
Wybór
niebywały
n 18 524
dg 3159/60

Willkę

OSOBISTE

Motor

leżący 60 KM., czyszczarka do kolonjalno . delikatesowy z mie jak nowy korzystnie sprzedam.
zboża na sprzedaż. Grzesiński, szkaniem sprzedam 3 000.— Ofer Adres Kurjer Pozn. zdg 27 990
ty Kurjer Poznański zdg 27 485
Poznań, Kopczyńskiego 7.
zdg 27 393
Dogi
Gramofon
młode sprzedam. Szamarzewskie
Jupiter
szafkowy sprzedam. Szewska 12. go 36 — 11.
zdg 27 680
zdg 27 486
garnek tanio. Dąbrowskiego 50. m. 3.
I p.
zdg 27 413
Płaszcz
Skład
panienki, granatowy dobry tanio.
Karetka
magli do wynajęcia. Górna Wil Niegolewskich 7 — 8.
zdg 27 088
zdg 27 740
dwuosobowa, gumy najlepszym da 31.
stanie na sprzedaż. Zgłoszenia
Firma Hartwig, Towarowa, p.
Kasa
Majchrów icz.
zdg 27 415
Parasole
amerykańska. PieraCkiego 15 —
. 14.
zdg 27 733
Torebki
Piekarnia - cukiernia
dobrze prosperującą w pełnym
Skład
damskie. Ozysz. Po
biegu od zaraz do sprzedania. —
papieru, galanterji tytoniu —<
Oferty Kur jer Pozn. zdg 27 417
znań. Szkolna 11.
z urządzeniem sprzedam 1 200.—i
Pg 7 423/4-41.34/5 Adres Kurjer Pozn. zdg 27 728
Radjoaparat
prądti stałego nowoczesny okazyj
Maszyna
nie Ratajczaka 17 — 11.
Żarówki
krawiecka Singera. Kochanow
zdg 27 436
już od
skiego 17 — 9.
zdg 27 727

i liczenia nowe, używane (z gwa
24 — 2.
rancja) walizkowe „Rbeinmetalł" dziecięce. Śniadeckich
zdg 27 440
na dogodnych warunkach spłaty
do nabycia w firmie
Antoni
Skład
Rose, plac Wolności 2 i Nowa 8.
pieczywa sprzedam Górna Wilda
ng 18 522
59 — 5.
zdg 27 255

fachowca z kapitałem 30 tysięcy
złotych poszukuje fabryka cu
krów i czekolady w Warszawie
Oferty Biuro Pietraszka— War
szawa. Marszałkowska 115 pod
..Korzystna propozycja“.
Knpię
ng 18173
dom — parcele, wpłaty 30 000 do
40 000,—. Oferty Kurjer Poznań
Cichy spólnik
ski zdg 27 490
z kapitałem 80 000 otrzyma w re
jonowej hurtowni wódek monopo
Kamienicę
lowych wysoki procent lub udział
Krawieckie dodatki
sprzedam. Marsz. Focha 182 a. w zysku. Pełne zabezpieczenie. — podszewki,
watolina, kołnierze,
zdg 27 493
Oferty pod zdg 27 559 do Kurjera aksamitne, guziki, klamry, wielki
Poznańskiego.
wybór.
z ogrodem w Poznaniu lub blisko jgf 4.
Poznania kupie wpłacę 10 000,—.
Oferty Kurjer Pozn. zdg 27 450

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.

Meble

Kupię

najtaniej u Palacza, ul. ślusar kilka używanych
ska 4 pomiędzy Wielką a Woź
na.
dg 3 390
Jadalni
sypialni, — gabinetów dobrym
stanie
W
P|ae0
gotówka — Hala
Magiel
38, Tel. 56-64
nowy tanio. Oferty Kurjer Pozn. Mebli, Wrocławska
zdg
27 345
.
zdg 27 601

Złoto

Kolonjalkę
mieszkaniem, zaprowadzoną, ©pie- srebro, brylanty kupuje
sanie. Adres Kurjer Poznański
Kruk,
zdg 27 588
27 Grudnia 6.
Ng 18 682
Pianino

Kupiemy

„Rosenlkranz", 3 Maja 3 a — 13. 10 krzeseł biurowych. Zgłoszeni
parter.
zdg 27 643 do Kurjera Pozn. pod zd 27 41

Numer 490 — Kurjer Poznański, czwartek, 22 października 1936 —

Śrutownik

Dwupokojowe

Przyjezdnym

o kamieniach pionowych. Maszy Krzyżowa, 60 zł
tanio. Wodna 13 — 9. zdg 27 ©86
nę do
czteropokojowe
konserw kawowych Lodowa
29, Gładysiak, telefon
Przyjezdnym
kupie. Edm. Staniszewski, Kroto- 79-67.__________
zdg 27 795 inteligencji telefon. Aleje Mar
Ezyn.__________________ dg 3354
cinkowskiego 2 — 1. zdg 27 745
Dwupokojowe
Motorek
kuchnią i jednopokojowe. Pasie
Inteligentowi
’/< km prąd stały kupię, telefon ka 3, przy Winogradach.
przyjezdnemu, zupełnie niokrępu32-25._______________ zdg 27_405j
zdg 27 734
jący, telefonem. Podgórna 4 — 4
zdg 27 744
Dzienniki Ustaw
Pokój
rocznik 1928 do 3935 kupi Zjedno kuchnia. Leonarda 17. zdg 27 729
Przyjezdnym
czenie Kolejowców Polskich Po
znań, Spokojna 24.
zdg 27 412
najtaniej. Młyńska 12 a — 9. —
zdg 27 743
próżne pokoje na biura do wyna nocny dzwonek.
Kupię
jęcia. Plac Wolności. Oferty
walce młyńskie podwójne 800 X Kurjer Poznański zdg 27 726
Szymańskiego
300, przesiewacz (Plansichter),
4 — 7 bez pościeli.
zdg 27 738
dwudziałowy dobrym stanie za
Pięciopokoj
owe
raz. Oferty z ceną młyn Krusze ewentualnie 6 albo 7 komfortowe,
wo p. Czarnków.
zdg 27 437 słoneczne I piętro, kompletnie od
Dwa
nowione nowe piece przy Parku niekrępujace frontowe elektrycz
Wiertarkę
Wilsona gospodarz. Informacje ność (kuchnia). Bukowska 7 — 9.
ręczna na prąd stały kupie. Ofer- telef. 28-63.
zdg 27 541
zdg 27 528
ty Kurjer Pozn. zdg 27 445

Próżnego

pokoju centrum poszukuję możli
wie wprost od gospodarza. Oferty
Kurjer Poznański zd>g 27 014

Futra
handlowo - przemysłowe przy ul. wszelkiego rodzaju,
ipłaszcze, ko,
Strumykowej 12 o różnych wy ‘¡■’.¡my wykonuje solidnie
tanio.
miarach raeem luj? oddzielnie z
Wolności 7.
bocznica. Teren przy Górna Wil iMman, plac
z-dig
27
569
da 76 ca 1500 ms. Informacyj uGrafolog
Administracja Domów. Gór
Koncesja
skrommago centrum. Oferty Ku dzieli
na
Wilda 152 Telef. 70-04.
rjer Poznański zdg 27 661
zdg 24 705
®dig 27 668
Małżeństwo

szuka pokoju Wilda. Oferty Ku
rjer Poznański zdg 27 722

Próżnego

warsztat stolarski. Oferty do
Kurjera Poznańskiego zdg 27 454

Rozkład Jazdy Kolei owej

Okna

na sezon zimowy 1936/1937

Fortepian

kupie. Oferty cena Kurjer Poznańieki zdg 27 575

Sosny

(tartacznej) 1000—2 000 m’ kupię
a proszę o oferty z podaniem od
ległości od stacji do Kurjera Po
znańskiego zdg 27 670

10

"j^^owunajęcia*

rozoocenie sie 3 listopada Śródm:eściu o od kierownictwem rodo
witej W rocła wianki (wyjpowat
BlihnendeGtsch). Telefon 40-42.
dg3277

Akuszerka

Nauczycielka

Akuszerka

Angielskiego

zdg 27 432
Bilard
automatyczny wstawię na wysoki
procent. Zgt. Wroniecka 13 m. 1. ___ .comInteligentnym
udzielam niemieckiego.
zdg 27 459
Oferty Kurjer Pozn. zdg 27 496

Haftuję

Stenografia
tanio szybko. Zgłoszenia Kurjer (różne systemy)
pisanie maąszyna
Poznański zdg 27 464
N äuka oddzielnie
_w kompletach, ul. Ogrodowa
Chłopczyka
zdg 27 501
ptr.
16, m. 5.
7-miesięcznego oddam na wiasne.
za malem wynagrodzeniem. Ofer
Ksfężkowości
ty Kurjer Poznański zdg 27 495 stenografii,
maszyny rachunków
udziela Kromczyńska, Ogrodowa
Dykta Dykta Dykta
16. II.
zdg 27 502
najlepsza, najtańsza, nowy tran
sport. Skład fabryczny
Francuzka
św. Wojciecha 28.
IV gimnazjalna, wymagane ¡kwa
Nr 17 819/20
lifikacje od 16. Rzepeckiego 27,
m. 8.
zdg 27 509

w administracji naszej przy św. Marcinie 70.

Przepisuję

5 pokojowe mieszkanie

Mieszkania

Dwupokojowe
¿wa i trzypokojowe przy Aleji
Niekrępujęcy
łietmanskiej 5. Zgłoszenia u por- kuchnia centrum czynsz 40 pól Chwali.szewo 73 — 7. zdg 27 751
zdg 26 984 roku zgóry koszta 150. Adres Ku
rjer Poznański zdg 27 594
Pani
Czteropokojowe
kuchnia. Al. Marcinkowskiego
Trzypokojowe
I. piętro front, centralne ogrze
18
—
18.
zdg 27 750
wanie. U portiera. Matejki 49. komfortowe Chociszewskiego 47.
zdg 27 703
._________zdg 27 275
Czysty

Pokój

8 pokojowe mieszkanie

komfortowe słoneczne z obszer- kuchnia, umeblowane 30 zł. —
nemi przynależnością mi nadajace Adres Kurjer Pozn. zdg 27 553
Bie na biura mieszkanie wolne
zaraz.
Trzypokojowe
kuchnia, parter Drużbackiej 5,
4-pokojowe
komfortowe dom ogrodowy, par- m. 3, Parku Wilsona, zdg 27 711
ter. wolne zaraz. — Zgłoszenia
■boga. Słowackiego 18, teł. 66-89.
13. SZUKA MIESZKOWI
Pg 7429-18.89

UC

Sześciopoko j owe

Jednopokojowego

Pięciopokojowe

Mieszkania

ciepty elektryczność. Śniadeckich
28 — 7.
zdg 27 622

Duży

słoneczny meblami — bez. św.
W ojciech 31, m. 7.
zdig 27 585

Pierackiego

14, m. 5, centralne. Zgłoszenia
4—7.__________
zdg 27 666

Ładny
centralne dobrym stanie. Cheł lub dwu zaraz Poznaniu. Oferty
u samotnej. Słowackiego 37-15.
mońskiego 4,
zdg 25 197 Kurjer Poznański zdg 27 421
zdg 27 706
Pokój
Wielka 18 wynajmie tanio ad 2 pokoi lub jednego śródmieściu,
ministrator, Wielkie Garbarv 21. kaucja. Oferty Kurjer Poznań dwuosobowy utrzymaniem 140 zł.
»■_________zdg 25 998
Miśkiewicz, Bukowska 5.
ski zdg 27 499
,
zdg 27 705
Inwalida

3 pokoje w willi Górczyn przy wojenny 80°/o szuka pokoju ku
tramwaju z wszelkiemi wygoda chnia od gospodarza, dzierżawa
mi, pokój dla służby, wysoki par rok zgóry. Oferty Kurjer Pozn.
zdg 27 453
ter z weranda i ładnym ogrodem
owocowym, garaż od zaraz. Zgł.
Portjerstwa
tel- 25-59,
zdg 26 788
z mieszkaniem poszukuje inwali
da wojenny. Zgłoszenia uprasza
Związek Inwalidów Wojennych
pokojowe. Chociszewskiego 21. R.
P. Powiatowe Kolo w Pozna
zdg 27 397
niu, ul. Kozia 8. teł. 29-94.
zdg 27 731/2

Pokój kuchnia

korytarz, frontowe położenie no
wym domu zaraz do wynajęcia.
Łazarz. Dwa lata zgóry, wprost
od właściciela. Adres Kurjer
Poznański zdg 27 399_________

NAUKA

Kurs języka
niemieckiego

Kowalewska Lakowa .14 paniom
zainteresowanym udziela wszel
kich porad, pomocy.
zdg 25 930

groszy za egzemplarz

y willi I piętro, obszerne pokoje,
duży balkon, centralne ogrzewa
nie od zaraz wynajme. Ul. Spo
Pokój
Czteropokojowe
kojna 15 a. Telefon 70-11.
Jeżyce 70,— urzędnikowi. Piotra umeblowany. Jackowskiego 9, —
zdg 25 346
Wawrzyniaka 32 — 2. zdg 27 707 skiad.
zdg 27 756

Piękne mieszkanie

24.

Futra

(obowiązujący od 4 października rb.)
zawierający spis wszystkich pociągów odchodzących i przychodzących
do Poznania, tak mile przyjmowany od szeregu łat przez hotele, restau
racje. kawiarnie, cukiernie, zakłady fryzjerskie oraz wszelkiego rodzaju
biura i składy w Poznaniu, ukazał się w nowem wydaniu, wykonany
pięknym czytelnym drukiem trójbarwnym.
Oddajemy go za zwrotem kosztów własnych w wysokości

gotówka kupię. Oferty Kurjer
Poznański zdg 27 578

ROZMAITE

Swędrzyńska Za Bramka 12a
przy placu Bernardyńskim udzie
la wszelkich porad, pomocy.
zdg 25 769

Kupię

Pianino

BIT 23.

pokoju samotna osoba, okolica damskie, meskie wykonuj’e rze
Rynek Wildecki. Oferty Kurjer telnie, solidnie, fachowo, tanio
Poznański zdg 27 714
Królikiewicz,
tylko
Niekrępuj acego
Podgórna 6
okolica Póiwiejskiej poszukuje.
Oferty Kurjer Pozn. zdg 27 537
Skórki wszelkiego rodzaju wielki
wybór.
ng 18114

Plakatowy

żelazne, około 110X160 kuipię. Te■lefon "
11-04.
zdg 27 664

zdg 27 599

Lokale

Pokoiku

Łóżko

Kupię

Słynna

Hf*-18. DZIERŻAWY

ciepłego. Oferty Kurjer Pozn.
zdg 27 966

dziecięce kupie. Oferty Kurjer
Poznański zdg 27 482
używana umywalnię łazienki. Te
lefon 71-71,
zdg 27 455

Strona 13

LJ5. POKOJE UMEBL.

Przyjezdnym

J

najtaniej. Kolegjacki 5—3 (No
wy Rynek) nocny dzwonek.
„ Czteropokojowe
dg 2 898
Kocha 123. III bezpodatkowe 85,
dozorca.
zdg 27 402
Klatki
inteligentowi. Działowy 7 — 2.
Dwupokojowe
zdg 27 389
kuchnia Grodziska 39 — 4
zdg 27 424
Duży
Grottgera 3 — 1.
zdg 27 419
Dwupokojowe
kuchnia, słoneczne suterena willi
Niekrępujęcy
emerytowi, urzędnikowi Łazarz.
zdg 27 433
Rzepeckiego 46.
zdg 27 436 Focha 80 — 9.
Duży wybór mieszkań
Panu
Ogrodowa 12 — 10.
zdg 27 491
tylko „Be-Em-Es"
Grudnia 19.
zdg 27 477
Działyńskich
2 — 7 jednoosobowy, ciepły, —
Słowackiego 30
kulturalnym, niedro
Pełnokomfortowe, trzypokojowe utrzymanie,
zdg 27 513
bezpodatkowe.
zdg 27 492 go.
Nowoczesna
Frontowy
elektryczność. 25 złotych. Focha
dwupokojowe
82,
m.
8.
zdg 27 519
dla osób samotnych — słoneczne,
łazienka, parkiety, przy rynku
Śniadeckich
łazarskim Lodowa 6, gospodarz,
warunek kaucja.
zdg 27 515 24 — 7.
«dg 27 698

17.

Szkoła Tańców
prace dyplomowe, sadowe, odpisy
świadectw, tłumaczenie języków Mikołajczak — ¡Kledecką. ŚwPg 7672-57,301
najtaniej „Jur“, Poznań, Pieka Józefa 6.
ry 26 — 2.
zdg 27 573

LOKALE

Skład

Znana
Adarelli przepowiada

Ubikacji

Wróżę

Wielkopolska
kart Braminów — rę(k.i. Przyj
2 pokoje kuchnia Marsz. Focha zmuje
tyfflko Poznaniu, Podgórna
Szkoła Muzyczna
182 do wynajęcia. Zgłoszenia
16, frotnł.
Ratajczaka 36. filja Focha_47.
Ogrodowa 13, m. 4.
zdg 27 465 13, mieszkanie
zdg 27 662
Frekwencja 460 uczniów. Pro
spekty bezpłatnie.
zdg 22 937
warsztat mechaniczny. Oferty iprawdę, przestrzegam złych wy
padków. Wodna 15. m. 5.
Kurjer Poznański zdg 27 595
zdg 27 653
Ubikacje
Sellima
przedsiębiorstwa
dobrze przepowiada za złotego.
R-aitaj,czaka 9 — 7.
zdg 27 644
spedycyjnego
od 80 lat istniejącego, jak
Bufetu
biuro, śpichrze, stajnia na rachunek poszukuję. Kaucja
przy św. Wojciechu 1, od 1. 11. 800 zł. Bliższe warunki podać
do wynajęcia. Informacje Wolni- Kurjer Poznański, Gdynia. „Fa
ca 4/5, m. 9.
zdg 27 611 chowiec“.
ng 19 304

Lekcji

fortepianu, udziela uczenica wyźszego kursu konserwatorium, -r
Matejki 51, m. 1.
zdg 27 409

śpiewak

refrenista od zaraz. Oferty Ku
rjer Poznański zdig 27 685

Skrzypek

do trio potrzebny. Oferty z foto
grafia do Kurjera Poznańskiego
zdg 27 637

roSianujrai!,,,
OGÓLNOPOLSKIE

Czwartek. *2 października.
Dwa
łączne frontowe. Mickiewicza 19 6,30 audycja poranna: 11.30 po
m. 8,
zdg 27 704 ranek dla szkńi pn ’szechnych (tr.
z sali Filharmonii Warszawskiej:
Wykonawcy: orkiestra Fil-h. War
Osobie
pod dyr. Józefa Ozina stanowisku. Kraszewskiego 4 szawskiej
¡mińskiego
Maria Balcorkiewim. 8. _______
zdg 27 701 czówna (recvt.)
i Mieczysław Ma
lik (sikreypce): 11.57 sygnał cza
Próżny
su: 12,03 fragmenty oper Mozar
I ptr. niekrępujacy Jeżyce. Ofer- ta (.płyty): 12.40 programy lokal
ne: 12,50 dziennik ooł a dniowy:
ty Kurjer Pozn. zdg 27 718
14,57 wiadomości gospodarcze:
15,15 programy lokalne* 16.20
Inteligentnemu
jest twój tatuś — szoferem
Rybaki 18 — 10 narożnik Jagieł ..Kim
w autobusie“ — audycja dla dzie
łyzdg 27 530 ci (z Wilna): 16.35 orkiestra P.
R. pod dyr M eczysława Mierze
jewskiego z udziałem Izy RoU —
Elegancki
sopran:
17,00 ..Rola pracodawcy w
klatki Lakowa 16 — 6.
Niemczech“ — reportaż Janiny
zdg 27 526
Miodońskiej: 17,15 d. c. koncertu
w wykonaniu orkiestry P. R. pod
Zamku
dvr. Mieczv6łnw’a Mierzejewskie
niekrępujacy. Wały Zygm. Aug go z udziałem Izy Roli — sopran:
sta 1 — 10.
zdg 27 5 17,50 „Książką i wiedza“. O li
stach Napoleona do Marji Lud
wiki“ — wygi. Wacław RogoInteligentnemu
wicz: 18,00 pogadanka aktualna:
dobrym utrzymaniem. Ratajcza 18,10 wiadomości sportowe: 18,20
ka 9 — 8.
zdg 27 558 programy lokalne: 18,50 pagadanka aktualna: 19,00 oryginalny te
16 SZUKA POKOJu”
atr wyobraźni: Prem.ie.ra słucho
wiska M. J. Wielopolskiej p. t.
„Ma.gja ticzb“* 19,30 recital for
Ray Lev: 20,00 rozwią
Nauczycielka domowa tepianowy
zanie konkursu na zbieranie pie
szuka skromnego możliwie próż śni
ludowych:
20.30 .Wed.rówka
nego pokoiku u samotnej osoby.
Stare miasto lub Wilda. Oferty po prowincji“: ..Na plantacji ty
toniu“
reportaż
Olgi WróblewKurjer Poznański zdg 27 411
skiej-Ustupskiej . (ze Lwowa):
20,45 Dziennik wieczorny: 20,55
pogadanka aktualna: 21,00 Il-ga
Pokoju
próżnego w centrum poszukuję. audycja z cyklu . Sylwetki kom
Zgłoszenia pomiędzy godz. 9—15 pozytorów ipotekich“ — ..Tadeusz
27 Grudnia 4, mieszkanie 4, ,,Po- Szeligowski“ (z Wilna): 21,45
rex“.
ng 19 035 wala orkiestra P. R. pod dyr.

Zdzisława Górzyńskiego: 22,30 19.15 Berlin. Utwory fort. Liszta
Ryga. Utwory Liszta. 19.25 Praga
„Płyty dla enawców“ (płyty).
Melodie z filmów dźwiękowych.
lä.30
Wiedeń. „To jest czar mun
WARSZAWA
duru“ — koncert rozrywkowy. —
19.40
Anglja. (Nat. Progr.). ..109
Czwartek. 22 naździernika. lat operetki“.
19.45 Bukareszt. —
Warszawa — 17,40 ..Czego uni ..Jesień“ — konc. ork.
kać przy scaleniu gruntów" — 20.00 Koeniirswust. ..Trubadur“
pogadanka — wygłosi
Józef — opera Verdiego. 20.10 Berlin. —
Zdzieniecki: 15.15 muzyki, lekka Wieczór tańca. Budapeszt. Chry
(płyty): 16,00 ..Skrzynka ogólna" stus — orat. Liszta. Kolonia. —
— dr. Marjan Stepowsiki: 16.15 Koncert orkiestrowy. Lipsk. —■
„Życie kulturalne stolicy“: 18,20 „Dziś tańczymy“, Królewiec. —
koncert reklamowy: 18,45 pro „Wieczór tańca“. Hamburg. „W
gram na jutro: 23,00 muzyka ta 125 rocznice“ urodzin Liszta“ —.
neczna (płyty).
koncert z u>dz. W. Gierscklinea.
Kopenhaga. Utwory Liszta z udz.
Aleksandra Braiioiwskiego (fort.)
POZNAŃ
i in. Frankfurt. Koncert rozryw
kowy. 20.45 Rzym. „Dziewczę ł
Czwartek, 22 października. zachodu“
— opera Pucciniego. —
Poznań — 12,03 świetne wy 20.50 Poste Parteien. Diet fort.
konanie“, płyty: 12.40 skrzynka Wiener — Doucet. Parte P. T. T.
rolnicza — omówi Dominik Sta- Recital skrzypcowy. 20.55 Hilver
rzeński; 13,00 „Pogodna muzy sum II. Koncert symf. pod dyr.
ka Mozarta“ piyty: 13.55 przegląd Bruno Waltera z udz. Bronisława
giełdowy: 15.15 koncert reklamo Huibepmana fekrz.). Praga. Kónwy; 15,35 życie kulturalne i spo cert Czeskiej Ork. Filh.
łeczne Poznania: 15,40 muzyka 21.00 Kolonia. Utwory Liszta.
dlo rozrywki, pjyty; 18.20 kon
Radjoikabaret. 21.45
cert życzeń z płyt: 22,30 Piotr Monachium.Koncert
nocny.
Czajkowski: koncert fortepiano Bukareszt.
22,00
Sztokholm.
Koncert komwy b-moll (plvty).
ipoevtora Dariusza Milhauda. —
22.15 Praga. Muzyka lekka. 22.20
PROPONUJEMY
Anglja. (Nat. P.rogr.). „Stańczyk"
— suita Prokofiewa. Mediolan. —
LAMPOWICZOM
Muzyka taneczna. 22.30 Koenigswusterhausen. ..Nocna muzyczka".
na czwartek:
Berlin.
Muzyka taneczna. Wroc
17.15 Praga. Recital skrzypcowy
Koncert nocny. 22.35 Buda
17.25 M. Ostrawa. Recital skrzyp ław.
peszt. Mnzyika salonowa. 22.45 —
cowy.
Monachium. Koncert kameralny.
18.00 Leningrad. Koncert Cho RÄ„?aris.
Kopert symf.
pinowski. Królewiec. Koncert po
Koemgswnst.■ Mueykä lek
południowy. Berlin. Koncert roz ka. oa
23.20 Anglja, (Nat. Progr)
rywkowy. Budapeszt. — Utwory
Liszta: 18.15 Bratistawa. Melodie Koncert solistów. 23.25 Anglia. —
,M’‘w'Ka tąneczna.
Muz. tan. 18.30 Sztntgart. ..W 125- oa
Muzyka taneczna,
operet. Anglja. (Nat. Progr.). — 2324«nViełe?n
«
p
?.ztuiaaFt
Koncert nocny,
lecie urodzin Liszta“0.15 Radjo Pans. Muzyka lekka-

StrWB U T- KurJer Pozn^fhłW, 'ćgwarMć, 28 paSftflferrflSa ^6j—WumOT IflOl

Starsza

panna poszukuje całodziennej po
sługi od zaraz lub 1. 31. 1936. —
Oferty do Kurjera Pozn.
zdg 27 456

fflgtoornúWS
httjhöormj

Służąca

Pan

Inteligentna

Wychów aw czyni

panienka, kochająca dzieci, zna niemowląt średni wiek, długo
jąca robótki dwurocznę prakty letnie pierwszorzędne świadecka przedszkolu, poszukuje posady i twa, skromne wymagania szuka
od 1 listopada. Łaskawe oferty posady. Oferty Kurjer PoznańKmilja Cichorska, Buk, Poznań- ski zdg 27 741
ska.
ng 18 931

Czeladnik
do wszystkiego poszukuje posa
dy od zaraz. Oferty flo Kurjera
piekarski bez praktyki szuka po
Absolwent
Poznańskiego zdg 27 500
M .S. H. poszukuje posady w sady piekarni i cukierni za mąDiurze lub składzie. Oferty Ku iem wynagrodzeniem. Zgłoszenia
do agencji Kurjera Pozn. Gostyń
Dziewczyna
rjer Poznański zdg 27 463
ng 19 038
młodsza, uczciwa,
świadectwa
szuka posady 1. Oferty Kurjer
Panienka
Poznański zdg 27 514
Ekspedientka
do bufetu lub obsługi gości szu
ka posady. Zgłoszenia do Kurje restauracyjno - bufetowa znają
Panna
ca Kxpres, dzielna poszukuje po
ra Poznańskiego zdg 27 473
wskroś u czcii w a poszukuje posa
sady. Oferty Kurjer Pozn.
dy wszelkiej pracy gotowaniem.
zdg 27 639
Bufetowy
Oferty Kurjer Pozn. zdg 27 657
który pracował w barze, znajo
Czeladnik
mość zakąsek, ewentl. obsługę
Gospodyni
poszukuje posady od 1. 11. rzeźn-ioki -z karta
-------, - rzemieślniczą
~
■kucharka, poszukuje posady do gości
poszukuje
posady. Oferty KuŁaskawe
zgłoszenia
Kurjer
Po
1—2 osób lepszego domu. Oferty znański zdg 27 484
rje
r
Pozn
a
ński
zdg
2
< oS7
Kurjer Poznański zdg 27 652
DOM PŁÓCIEN
FABRYKA BIELIZNY

ST.RYNEK 76

s
3

„Notarjusz w Kowalewie Pomor, ,
, ,Służąca
.
. skiem poszukuje rutynowanego
_ dobre
bre gotowanie
gotowi
młodsza,
pranie solicytatora (sekretarza)
zaraz. Poznań, Woźna 14b — 16.
obznajomionego bardzo dokładnie
zdg 27 497/8
z wszelkicmi agendami notariatu.
Liczę tylko na fachowe ..siły
Pracownica
w Ko
handlowa i do posyłek lat 18 do Zgłoszenia pod „Notarj.it“dg
3 307
magazynu detalicznego potrzeb walewie".
na. Oferty Kurjer Poznański
Masażystki
zdg 27 507
Urzędnik gospod.
wykwalifikowanej poszukuje się
Dziewczyna
Były • . J •
na 6 tygodni do dworu na wsi
kucharka uczciwa, oszczędna szu samodz. lub pod ogólna dyspozy urzędnik, wykształcenie średnie,
Masażystka
ka posady do wszelkich .prac do cję, oparty na najlepszych rekom, kawaler, poszukuje jakiegokol potrzebna. Oferty z podaniem zaraź. Zgłoszenia z podaniem wa
wiek
zajęcia
najchętniej
w
ma
szuka
od
1.
1.
37.
innej
posady.
—
Pozn. pod
mowych od 1. 11. Oferty Kurjer
ceny, upraszam do Kurjera Po runków do Kurjera
jątku. Wymogi b. skromne.
dg 3 379
Zgłoszenia Kurjer Poznański
Poznański zdg 27 093
znańskiego
zd
g
27
512
zdg
27
489
zdg 25 612

Młoda

kucharka szuka posady do wszy
stkiego. Oferty Kurjer Pozn a ńDom czerwony naprzeciw odwa- is-ki zd-g 27 GS9
ehu obok Apteki pod Lwem.
Gosposia
Pg 7 153-38,139
młodsza ppszukuje posady do sa
motnej
osoby
lub na probostwie.
Klarnecista
Poznańskiego
alcista pierwszorzędny, rutyno Oferty do Kurjera
zd
g
27 698
wany. poszukiwany od 1 listopa
da do pierwszorzędnego lokalu.
Zgłoszenia z referencjami i foto- Kucharka - gospodyni
grafją do Kurjera Poznańskiego ■dobrze gotująca, poszukuje posa
dy na wieś lub miasta. Zgłoszę zdg 27 467
nia Kurjer Poznański zdg 27 683

Uczeń

rzeźnieki,
majfjcy
trzyletnia
naukę szuka miejsca, gdzie może
dokończyć. Oferty Kurjer Po
znański zdg 27 101

Krawcowa

Pokoik

Ekspedientka

Dziewczyna

Uczeń

mały oddam za posługę uczciwej •potrzebna. Zygmunt Ni.klasiewicz. mistrz rzeźnieki. św. Mar
osobie. Focha 82. m. 8.
cin 11.
zdg 27 616
zdg 27 518

Ekspedientka

z branży obuwia potrzebna.
Adres Kurjer Pozn. zdg 27 201

gotowaniem od zaraz wyjazd (piekarski może się zgłosić. Po
znań Starolęika, ul. św. Antonie;
Hel. Niska 3, Olejarnia.
go 32.
_______ zdg 27 577
zdg 27 643

najnowszym krojem szyje suknie
Siła
bieliznę, wyjedzie do dworu, po
szukuje posady. Oferty Kurjer inteligentna, może być panienka
do redakcji na prowincje od za
Obciągaczka
Poznański zdg 27 127
Dziewczyna
raz wzgl. 1 listopada.. Warunek:
rutynowana potrzebna zaraz. —>
dokładna znajomość jeżyka pol gotowaniem. Focha 72 — 9.
Wszystkich świętych 4a fabryka
zd.g 27 695
Inteligentna
skiego, umiejętność redagowania
czekolady.
zdg 2< 717
poznanianka lat 19 z półtorarocz wiadomości kronikarskich, musi
ną praktyką bony, średnie wy udzielić pomocy naukowej w za
Magazynier
26. SZLKA POSADY
Dziewczyna
Służąca
kształcenie z szyciem robótkami kresie 4-ech klas gimnazjalnych.
(posada najioheitniej elektro
wiejska szuka posady do pomocy szuka posady na wyjazd. Oferty Życiorys, praca umysłowa i wy stała
monter lub ślusarz. Kaucja 700,— z gotowaniem potrzebna. KordyOgłoszenia do 30 słów dla poszu gospodyni. Oferty Kurjer Pozn. Kurjer Pozn. zdg 26 995
magania do Kurjera Poznańskie zl.
lewski,
Piotra
Wawrzyniaka lo.
Oferty Kurier Poznański
kujących posady w tej rubryce
zdg 27 753
go ng 18 933
zdg 27 715
zd,g 27 647
obliczamy do jednej trzeciej cenie
Portjerstwa
drobnych.
Dziewczyna
Agenci
Panią
poszukują bezdzietni. Oferty do
Służąca
lepszej rodziny samodzielnem go Kurjera
Pozn.
zdg 26 991
do sprzedaży narzędzi rolniczych .do wszystkiego. Zasada, Młyń z mniejszą gotówką dla powiektowaniem dobre świadectwa po
poszukiwani.
Zgłoszenia
„Klon“
szenia
przedsiębiorstwa,
dam
q> Stuibn domowa
ska 2.
zdg 227 681 gwarancje stanowisko biurowej.
szukuje posady zaraz lub 1. 11.
Lwów, skrytka 262.
Mężatka
Zgł. Kurjer Poznański zdg 27 636
ng
18
534
Oferty
Kurjer
Pozn.
zdg
27
7l2
w ciężkiem położeniu szuka pra
Uczeń
Który
nia w dom lub poza dom. Posia
Służąca
¡piekarski najchętniej z gospodar
dwór przyjmie panienkę w nau stzuika posady
dobre referencje. Oferty Ku
Apteka
Chłopiec
do kawiarni 4 lata da
stwa.
Zasada,
Młyńska 2.
ke gotowania bezpłatnie. Zgło w ostatniej do
iPom.) poszukuje zaraz magistra
do posyłek z lepszej rodziny po
wszystkiego. — rjer Poznański zdg 26 986
zdg 27 682
szenia Szperlikówna, Grabonóg, Oferty Kurjer Pozn.
trzebny.
Al.
Marcinkowskiego 22
lub
magistry
z
praktyka.
Warun
zdg 27 623
pow. Gostyń.
zdg 27 407
______ zdg 27 o38
pokój 63.
proszę podać. Posada stała. —
Drukarz - maszynista ki
Robotnik
Poznański
Samodzielna
miody, praktyka, miejscowość o- Zgłoszenia Kurjer dg
3261
narodowiec
z
taczkami
potrzebny.
Dziewczyna
Pomocnik
do wszystkiego z dobrym gotowa bojętna szuka posady. Zgłoszenia
Wskaże Kurjer Pozn. zdg 27 677 handlowy potrzebny. B. Leitge;
samodzielnem gotowaniem, ucz niem szuka posady. Łaskawe Kurjer Poznański zdg 26 981
ciwa szuka posady od 1-go. Ofer- zgłoszenia Kurjer Poznański
ber, 27 Grudnia 17.
zdg 27 <65
Subjekt
ty Kurjer Poznański zdg 27 462
zdg 27 589
Służąca
młody do 25 lat z praktyka w
Rządca
Pomocnik
handlach
kawowo
herbacianych
do
wszystkiego,
znajaca
dobre
gospodarczy poszukuje od 1. 1. 37 potrzebny. Wynagrodzenie zł 130. gotowanie, dobre
G-ospasia
świadectwa, fryzjerski damsko - męski po
Pokojowa
posady. Kawaler lat 33. praktyki
dobrze polecona samodzielnem hotelowa, dobre świadectwa, po lat 16 szkoła rolnicza. — Oferty Posada stała. Oferty z odpisami potrzebna zaraz lub 1. 11. Ul. trzebny. Szamarzewskiego 1.
świadectw i ew. fotografią prze K łono wieża 5 (Łazarz) willa.
zdg 27 703
gotowaniem szuka posady od lecenia sżuika posady. Oferty Ku „Par“, Poznań pod ,.57,340“.
syłać firmy „Kawa Arabia“ (fir
dg 3 400
pierwszego. Oferty Kurjer Pozn. rier Poznański zdg 27 5>8fi
Pg 7 659-57,340
ma
chrześcijańska),
Warszawa.
zdg 27 488
29. ROZRYWKA
Marszałkowska 105.
ng 18 919
I-a krawcy
Kelner
Dziewczyna
na
duże
sztuki
mogą
sie
zgłosić.
Uczciwa
uczciwa, czysta, ¡poszukuje posady 100,— zl kaucji poszukuje posa
Jan Szczech, Podgórna 2.
Skromną
Restauracja Fritania
raczka szuka prania. Oferty z gotowaniem., zaraz. Oferty Ku dy. Zgłoszenia Kurjer Poznański
zdg 27 757
panienkę do dzieci od zaraz.
¿urjer Poznański zdg 27 723
Piłsudskiego 2, poleca wyborową
zdg 27 377
rjer Poznański zdg 27 571
Borowicz. Wodna 9. zdg 27 395
kuchnie.
Obiady 3 dań, abona
Czeladnik
90 gr. Porcje śniadankowe
Poszukuje na wieś od 1<5. 11. br. kołodziejski zaraz. Cofta, Po ment
Poszukuję
Rzetelna
Stolarz
50
groszy.
____ dg 3 2b9
posługi przed południem lub po szuka pracy do pomocy pani. — piszukuje pracy samodzielnej — dla trzyletniego chłopczyka — znań, ul. Główna 40. zdg 27 755
południu. Oferty do Kurjera Po Oferty Kurjer Pozn. zdg 27 672 oraz przyjmuje wszelkie repa zdrowa
„Manewry miłosne“
znańskiego zdg 27 458
racje, włącznie malarstwa. Ko
wychowawczynie
Agentów
Dziewczyna
sińskiego 11, m. 5.
zdg 27 511 nie powyżej 24 lat. znajaca szko na świecące krzyże przyjme. — Brawurowa polsfea komedja
Kinoteatr Sfinks
uczciwa, pracowita z cośkolwiek
lę freblowska i umiejącą szyć. Długa 4, mieszkanie 10.
gotowaniem poszukuje posady do
zdg 27 752
zdg 27 137 ____
Zgłoszenia z podaniem wymagań
pomocy pani domu lub kucharki. przyjmaeMaturzystka
oraz
poparte
świadectwami
z
od za<ra-z pracę biurową dłuższego pobytu w jednej posa
Oferty Kurjer Pozn. zdg 27 671 za »kromnem
12 złotych
Drażetkarki
wynagrodzeniem.
dzie przyjmie Kurjer Poznański potrzebne. Gaede. św. Wojciech,
Poznań, środa, 21. 10.
miesięcznie
Oferty Kurjer Poznański
zdg 27 398
Dziewczyna •
wystarczy na
zdg 27 679
zdg 27 747
TEATR POLSKI: Środa, 21. uczciwa szuka posługi z gotowa
kupno u nas
Oferty Kurjer Pozn.
10. „Byt sobie więzień“, niem zaraz. zdg
Ekspedientka
Poważna
radioPanna
27 719
firma branży spożywczej poszu
występ gościnny M. Masierota. lat 21 bez środków do do rzeźnictwa samodzielna, ucz kuje
aparata
przedstawiciela.
—
Oferty
ciwa
na
prowincje
zaraz.
Oferty
życia, szuka posady w składzie
szyńskiego.
Dziewczyna
Księgarnia Makowskiego, Wło Na wpłatę wystarczy już zl
spaniem — bez po Kurjer Poznański zdg 27 400
uczciwa pracowita lat 23 spożywczym,
cławek.
ng 19 034
Czwartek, 22, 10 „Pan czysta
Oferty Kurjer Poznań
15,—
szuka posady. Oferty Kurjer Po lecenia.
ski
zdg
27
052
Stolarze
Topaz“, premjera, wy znański zdg 27 716
lub Pożyczka Państwowa. BateDziewczyna
skrzynki
radjowe
potrzebni.
Pił
ryjne
odbiorniki
najtaniej
stęp gościnny M. Masudskiego 20 — 2.
zdg 27 434 z gotowaniem potrzebna. Żurow
Inteligentna
Gospodyni
Radiomechanika
szyńskiego.
ska,
Raczyńskich
5/8.
zdg
27
629
szuka posady. Zgłosze starsza panna, religijna, zaufa
Poznań, św. Marcin 27 w podwó
Freblanka
Piątek. 23. 10. „Pan To kucharka
na, dobremi świadectwami szuka
nia Kurjer Pozn. zdg 27 713
rzu, prawo, telefon 12-38
Baterje anodowe
posady towarzyszki starszej pa do 3 dzieci potrzebna. Reflektuje
paz“, występ gościnny M.
zdg 27 567
kieszonkowe,
lampki
elektryczne
się
tylko
na
silę
pierwszorzędna.
ni wyręczycielki, wychowawczy
Dziewczyna
Maszyńskiego.
ni. Dobrze gotuje, szyje, prasu Oferty Kurjer Pozn. zdg 27 446
„Centra“
gotowania wszystkiego szuka po je.
„Kapelusz“
Oferty Kurjer Poznański
TEATR WIELKI (Opera): sady 1. Oferty Kurjer Pozn.
modnie przefasonowany odświeKucharka - gospodyni Przybory elektrotechniczne, ża żony
zdg 27 094
zdg 27 540
zastąpi nowy. Tanie kape
Środa, 21. 10. „Ewa“.
starsza, pierwszorzędnie polecona rówki poleca najtaniej
lusze na składzie. Wytwórnia ka
Kazimierz
Matuszak
poszukiwana
do
większego
dwo
Bona
Czwartek. 22. 10. „Caval
Panienka
peluszy męskich, damskich. 27-go
Pierackiego 16. tel. 30-67.
dobrze polecona, ru. Oferty Kurjer Pozn.
Grudnia 2. podwórze. zdg 8o <45
leria rusticana" i „Pa z gotowaniem szyciem do wszyst wychowawczyni,
zdg 27 443
Ng 16 748
niemieckie, przychodnia szuka
kiego
przyjmie
posadę.
Oferty
posady.
Ratajczaka
19
m.
6.
jace“Kurjer Pozn. zdg 27 549
Kucharka
zdg 26 213
Piątek, 23. 10. „Ewa“.
potrzebna, odpis świadectw, ży
Uczciwa
Krawcowa
ciorys.
Oferty
Kurjer Poznański
TEATR NOWY: Środa, 21. posługi poszukuje. Oferty Ku rutyno-wana poszukuje posady po
zdg 27 429
rjer Poznański zdg 27 545
10. „Piękna Izabella“.
za dom. Oferty Kurjer Poznań
Krawcowe
ski zdg 27 184
Sierota
samodzielne praktyka szwalniach.
samodzielnym gotowaniem mniej
Krawcowa
„Femina“, Fredry.
zdg 27 692
szej lepszej rodziny od 1-go—15.
szuka posady w
śródmieściu .szuka posady Ofer pierwszorzędna
Aparaty
radjowe
dom
2,—.
Oferty
Kurjer
Poznań
ty Kurjer Poznański zdg 27 550 ski zdg 27 145
Poznań, środa, 21. 10.
czołowych fabryk krajowych i za
granicznych po niskich cenach
6/ Inni
APOLLO: „Czarne róże".
Krawcowa
i na długoterminowe spłaty w ol
szuka posady w dom 1.50. Oferty brzymim, bezkonkurencyjnym wy
CORSO: „Tunel“.
Kurjer Pozn. zdg 27 251
brnę poleca
Korespondent
GLORIA: „Urojony Świat“.
polsko
niemiecki,
t
władający
GWIAZDA: „Należę do Cie biegle jeżykiem niemieckim, —
Za
bie“.
obeznany z książkowością i są malem wynagrodzeniem szukam
OŚWIATOWE T. C. L.: — downictwem, piszący biegle na posady prasowaczki. Oferty Ku
poszukuje posady. — rjer Poznański zdg 27 348
„Kapryśna Marietta“ i maszynie
Oferty Kurjer Pozn. zdg 27 100

S

TEATRY

Humor zagraniczny

KINA

„Cztery strony świata“,
Panienka
Pomocnik
z praktyka poszukuje posady do
„W kraju żółtego smoka“.
bufetu
lub
składu óieczywa. —
krawiecki
3-letnia
praktyka
po
METROPOLIS: ..Śmiertelny szukuje zaraz posady na stałe Zgłoszenia Kurjer
Poznański

RENAISSANCE: „Seniorita w masce“.
Słońce: „Ada to nie wy
pada".
SFINKS: „Manewry mi
łosne".
ŚWIT: „Srebra torpeda".
TĘCZA - Łazarz: „Czarow
nica“.
TĘCZA-Wilda: „Ucieczka“.
WILSONA: . Vnna Kareni
na“.
Co’ futro — to
li,
Pr:
zeapiata
—--------- -------------

lub na czas dłuższy. Zgłoszenia
Kurjer Pozn. zdg 27 383/4

zdg 27 236

100,—

Radjo
Piekarz - cukiernik
złoży osoba inteligentna przy oposzukuje posady.
Zgłoszenia trzymaniu posady w charakterze reprezentacyjny magazyn radjowy
kelnera
lub
t.
p.
Oferty
Kurjer
Kurjer Poznański zdg 27 479
Poznańskie
Poznański zdg 27 376
Towarzystwo Radjowe

Dzielna

Praczka
z. o. o. Poznań, Fr. Ratajczaka 39
krawcowa szyje domu poza do
Pg 6600-38.120
szuka prania 2.50. Oferty Kurjer
mem. Piekary 20/21 — 24.
zdg 27 418
______ _ Poznański zdg 27 285

Powód zmęczenia.
— Wybaczą państwo, ale mój mąż jest bardzo zmęczo
Ogrodnik
ny. Właśnie przed chwilą wygłosił wielka mowę do 5 mi.
Samodzielna
Typografista
pierwszorzędnie
polecony
do łjonów ludzi.
dobremi świadectwami poszukuje biegły, sumienny poszukuje posa mniejszego ogrodu do dworu po
— Co pani powiada? — gdzie?
dy. Łaskawe oferty Kurjer Po trzebny od 1 stycznia 1937. Ofer
posady. Oferty Kurjer Pozn.
— Przez radjo.
ty Kurjer Pozn. zd 27 442
znański zdg 26 907
zdg 27 444

Edmund Rychter —

co palto — to

Edmund Rychter —

na miesiąc listopad 1936 roku za oba .wydania razem w Poznaniu
w ekspedycji zl 3.20 w agencjach w mieńcie zl 3.50. z odnoszeniem do
domu w Poznaniu zl 3,70. z odnoszeniem przez pocztę poza Poznaniem
miesięcznie .zl 4.10. kwartalnie zl 12.30. pod opaska miesięcznie w Polsce zl 5.00. w innych
krajach zl 7,09 -9,50. W razie wypadków, spowodowanych siła (wyższa .przeszkód iv zakładzie,
strajków i t. p. wydawnictwo nie odpowiada za dostarczenie pisma, a abonenci me maja
Prawa domagania się niedostarczotnych numerów lub odszkodowania.

co ubranie — .to

Edmund Rychter,

Poznań, Ostrów Wielikop.

(ło-łn <5 7 f* n i a na Stronie 6-lamowej 25 gr, na stronię 4-iamowej przy końcu tekstu
N-cg 1U3£ Cliła redakcyjnego 60 gr, na stronie czwartej (.lub piatei) 100 gr. ¡na stronie
—1 -------------------— drugiej (lub trzeciej) 120 gr, przed wiadomościami potooz-neimi, 200 gr
od 1-ranjcwego milimetra. Ogłoszenia skomplikowane oraz z zastrzeżeniem miejsca 20% nad
wyżki. Ogioszema do wydania porannego przyjmujemy do godz. 18,30, w nagłych wypadkach
do godz. 22 u stróża, do wydania głównego (wieczornego) ..drobne“ do g. 11 JO. w dni przedświą
teczne do godz 10.43 większe, dłużej według możności. Drobne ogłoszenia (najwyżej ICO słów
•w tem 5 nag.owk.): słowo naglóiwk.) (tłuste) 25 gr, kawie dalsze słowo 15 gr. Za różnicę między
zestawem a wysokością ogłoszenia, powstała wskutek matryc., wydawnictwo nie odpowiada,

W wydaniach wielkoświątecznych i uroczystościowych poprzedza normalną codzi enną część numeru z reklamami i o głoszeni a. mi materiał .poświęcony danej uroczystości.
P. K. O. Poznań nr. 200.149.
Telefony do Redakcji i Administracji. 44-61, 11-76, 33-07, 35-24, 35-25, 40-72, w niedzielę, święta i nocą tylko 14-716, 35-24 i 40-TB.

