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Wielka gra dyplomatyczna w Europie
Pierwszy dzień pobytu min. Ciano w Berlinie — Prasa francuska o znaczeniu
tej wizyty — Nie zapadną żadne uchwały w sprawie Austrji ?
współpracy niż jako przygotowanie
określonego układu.
Nastroje prasy najlepiej o-ddaje arty
kuł wstępny „Temps“, który stwierdza,
że wizyta berlińska była starannie
przygotowana. Wszystko tak urzędzono, by wywrzeć jak największe wraże
nie na opinji międzynarodowej. Nie
wiadomo tylko, czy wyniki odpowiedzą
oczekiwaniu. Że Niemcy i Włochy są
partnerami w grze dyplomatycznej, ja
ka się obecnie toczy w Europie, to jest
jasne.
Również w sprawie abisyńskiej
Niemcy udzieliły poparcia Włochom.
Poza tem łączy je podobne stanowisko
wobec propagandy komunistycznej,
jednak, o ile Rzesza występuje otwar
cie przeciw Sowietom, o tyle Rzym
chętnie oszczędza Moskwę ze względu
na łączące go z nią stosunki handlowe.
Niemcy i Wiochy zajęły poza tem
uzgodnione stanowisko wobec projektu
konferencji pięciu państw, chociaż oba
państwa nie są tu jednomyślne. W
przeciwieństwie do Berlina, który w
sposób jednostronny pogwałcił pakt
łokarneński, Rzym nie wycofał swej
gwarancji. Zachowuje on decyzję na

przyszłość nietylko po to, aby uzyskać
za to uznanie aneksji Abisynji, ale
również aby w rokowaniach o przyszły
pakt łokarneński znaleźć odpowiednie
warunki dla umocnienia swego poło
żenia na kontynencie europejskim,
osłabionego wojną kolonjalną.
„Mówi się — kończy „Temps , — ze
poważne miejsce w rozmowach berliń
skich zajmują zagadnienia Europy
środkowej, lecz że i w tej dziedzinie
również żadne porozumienie nie będzie
podpisane. Wierzymy w to całkowicie .
Rzym (PAT) Virginio Gayda na ła
mach „Giornale dTtalia“ zaprzecza sta
nowczo pogłoskom, jakoby w Berlinie
przedstawiciele Włoch i Niemiec mieli
powziąć uchwały, dotyczące Austrji bez
jej udziału. Następnie dziennik pisze:
„Nie jest również aktualne i odpo
wiadające chwili obecnej twierdzenie
londyńskiego „Timesa“, iż Mussolini
powraca do projektu paktu czterech .
Gayda zaprzecza wszelkim pogło
skom i domysłom na temat groźby, ja
ką dla interesów brytyjskich na morzu
Śródziemnem stanowićby miała wizyta
min. Ciano w Berlinie

Berlin. (PAT). W pierwszym dniu
swego pobytu popołudniu min. Ciano
udał się do Pałacu Sportowego, gdzie
odbyła się defilada 15 tysięcy człon
ków młodzieży hitlerowskiej» obojga
płci.
W odpowiedzi na powitalne prze
mówienie szefa orgańizacyj młodzieży
von Schiracha, Ciano wygłosił krótkie
przemówienie, dziękując za przyjęcie.
Wieczorem min. von Neurath wy
dał przyjęcie, w którem poza przedsta
wicielami rządu i władz niemieckich
wzięli udział ambasador włoski w Ber
linie Attolico wraz z całym personelem
oraz osoby, towarzyszące hr. Ciano.
Min. von Neurath wygłosił przemówie
nie, witając gościa w imieniu kancle
rza i podkreślając, że ta wizyta przy
czyni się dzięki wymianie poglądów
do rozbudowy przyjaznych stosunków,
łączących oba kraje.
Min. Ciano, dziękując za gościnne
przyjęcie, m. in. powiedział:
„Stosunki obu krajów sa takie, ja?
kie powinny panować pomiędzy wielJ,
kierni narodami. Wymiana poglądów,
na jaką pozwala moja wizyta, przy
czyni się do wzmocnienia tych sto
sunków w interesie obu krajów i
wspólnych dążności w kierunku po
wszechnego pokoiu oraz odbudowv
Europy". Przemówienie swe zakończył,
oświadczając, iż Mussolini polecił mu
przekazać kanclerzowi Rzeszy, rządo
wi i narodowi niemieckiemu faszy
stowskie pozdrowienie.
Paryż (PAT) Stanowisko prasy
francuskiej wobec rozmów berlińskich
nacechowane jest spokojem. W dal
szym ciągu utrzymuje się tu przekona
nie, iż wizytę należy traktować raczej
jako demonstracyjne potwierdzenie

Londyn. ¡'Tel. wł.). Dopiero teraz
przedostały się do prasy wiadomości o
krwawych zajściach w Iraku na po
czątku października.
W dniu 8 b. m. zabity został na ulicy Bagdadu pewien Żyd, który zbyt
natarczywie domagał się od swego arabskiego dłużnika spłaty należności.
Zabójca uciekł.
W dniu 13 b. m. zabito również Ży-

da w Bassorze, a dwóch zostało ranio
nych, z których jeden zmarł.
W dniu 14 b. m. doszło do demonstracyj przeciw handlarzom żydow
skim w Bagdadzie. Naczelny rabin
odrzekał się w publicznem oświadcze
niu od współdziałania z sjonistami,
aby uspokoić wzburzone umysły arab
skie.

skiej do zasady neutralności. Królew
ski mówca postawił taką konkiuzję po
analizie europejskiej sytuacji między
narodowej, stwierdzenia bankructwa
idei zbiorowego bezpieczeństwa, nie
możności odbudowy Lokarna, słabości
Ligi Narodów itd.
Odmienny układ w położeniu międzynarodowem wyłącza powrót Belgji
do typu neutralności z przed roku 1914.
Z różnych oświadczeń wynika, że
ma to być obecnie neutralność zbroj
na, umożliwiająca krajowi pozostanie
poza walkami. Wysiłki króla Leopol
da zmierzają też do wzmocnienia zbro
jeń w kraju, jego ufortyfikowania.
W tej materji król, zdaje się, uzyskał
poparcie rosnącego na siłach stron
nictwa „rexistów" Degrelle‘a oraz gru
py flamandzkiej, współpracującej x
„rexistami“. „Języczkowy“ charakter
przedstawicielstwa parlamentarnego
tych sił politycznych w kraju, daje mo
narsze szanse przeprowadzenia odpo
wiednich wniosków ustawodawczych.
Z uwag naszego współpracownika
paryskiego (I. B.) dowiadujemy się o
głównych przyczynach radykalnego
zwrotu w belgijskiej polityce zewnętrzPaktu reńskiego.
do * wojskowej. Od siebie uważamy
ryc^a
P°wyższego wstępu bisto- za wskazane podkreślić jeden z donio
la
UWyPukla się waga słów kró- słych motywów wewnętrznych, ważą
kilku<>HOl-<ia III> Proklamującego przed cych na ostatnich postanowieniach
niami nawrót polityki belgij- belgijskich

Poprzez Belgję płynie potężniejąca
fala nacjonalizmu. Kruszy ona siły
tradycyjnych stronnictw tego kraju:
katolików, liberałów i socjalistów. Ha
sła, ideologja i program nacjonalistów
Degrelle‘a z „Rexa“ są zaczerpnięte z
faszyzmu i narodowego socjalizmu.
Śmiałe wystąpienia młodego ruchu
zyskują mu coraz większą liczbę zwo
lenników.
Niestety, orjentacja Degrelle‘a jest,
jak dotąd, progermańska, równocze
śnie zaś antyfrancuska. Decyduje o
tej postawie niewątpliwie masońskolewicowy i antynarodowy charakter
rządów we Francji. „Rexiści“ wskazu
ją na grożące Europie wojny świato
poglądowe faszyzmu z komunizmem.
Kraj, który raz, jak Belgja, przeżył ca
łą grozę nowoczesnej wojny, pragnie
ją zepchnąć poza swoje terytorjum.
Tymczasem sojusz francusko - sowiec
ki przy istnieniu francusko - belgij
skiego przymierza wciąga Belgję w
obręb takich ewentualnych „wojen re
ligijnych“.
Tego procesu w psychice belgijskiej
nie można niedoceniać, rozpatrując
świeży krok tego kraju. Te same bo
wiem pobudki skłaniały jednomyślnie
społeczeństwo polskie do wypowiedze
nia się przeciwko paktowi wschodnie
mu, czyniącemu z Polski widownię
ewentualnej przyszłej wojny między

hitlerowskiemi Niemcami i Rosją So
wiecką.
Zdrowy instynkt narodowy Belgów,
ich ciężkie doświadczenia historyczne
uchowają ich napewno we właściwej
chwili przed zbytniem zaufaniem do
Niemiec, domagających się zresztą
również od Belgji rewizji postanowień
traktatu wersalskiego przez zwrot Eupen i Malmedy; ścisłe więzy kultural
ne i gospodarcze zaś przed nadmiernem oddaleniem od Francji, choćby
chwilowo lewicowej.
W tych warunkach rola właściwe
go gwaranta belgijskiego „status quo“
przypada Anglji, której granica — we
dług oświadczenia premjera Baldwina — znajduje się nad Renem; również
więc na granicy belgijsko - niemiec
kiej i belgijsko - francuskiej. Do tra
dycji Foreign Office należy dbać, aby
terytorjum belgijskie było samodziel
ne. Osadzenie się na niem jednego z
sąsiadujących mocarstw byłoby zbyt
dużą groźbą dla bezpieczeństwa wysp
brytyjskich. Szczególnie zaś zalanie
Belgji przez odwiecznie zaborcze i im
perialistyczne Niemcy...

W zachodnio - europejskim syste
mie bezpieczeństwa o znaczeniu Belgji
nie stanowi ani jej wielkość terytorial
na (30.441 km kw., powierzchnia, od
powiadająca w przybliżeniu woje
wództwom poznańskiemu i śląskiemu),
ani cyfra ludności (8.159.000).
Decyduje natomiast położenie tego
kraju w północno - zachodniej Eu
ropie.
Setki lat były ziemie dzisiejszej
Belgji terenem krwawych walk i
przedmiotem targów obcej polityki,
gdyż na nich ścierały się bijące w sie
bie żywioły romańskie i germańskie.
Kraj na wybrzeżu morza Północnego,
w tern miejscu, gdzie ono się zwęża,
zlewając się z cieśniną Pas de Calais,
był też pod bacznym wzrokiem Anglji,
zagrożonej w tem miejscu możliwo
ściami najazdu kontynentalnego.
Kiedy ostatecznie na konferencji
londyńskiej w 1831 r. zgodziły się mo
carstwa europejskie na stworzenie
Belgji jako państwa buforowego, wy
posażyły ją w statut międzynarodowy.
Nowe królestwo zobowiązano do abso
lutnej neutralności we wszystkich za
targach w Europie. W roli gwaran
tów neutralności podpisały statut
Anglja, Francja, Rosja, Austrja i
Prusy.
Neuralność belgijską pogwa
Niemcy brutalnem ultimatum
2 sierpnia 1914 roku.
Naród belgijski, uśpiony w czu
ści obronnej międzynarodowemi f
rancjami bezpieczeństwa, słabo uz
j°ny, stanął w obliczu najazdu
oleckiego, godzącego prawem sk
lem swego natarcia poprzez neu
uą Belgję w nieosłoniętą flankę a:
francuskiej.
Historja oceniła już mianem bohaerstwa opór niewielkich wojsk belgijsnch pod wodzą króla Alberta I. Mę9 10 Postanowienie Belgów było rów
nocześnie czynem wielkiej mądrości
P° itycznej, dając Francji czas na zor
ganizowanie obrony, przygotowując
Pomniejsze zwycięstwo nad Marną i
^•z^c na decyzji Anglji przystąpienia
wojny przeciwko niemieckim na
pastnikom.
elgja, z mocy traktatu wersalskiee, została uwolniona przez mocarstwa
n dowiązania neutralności. Nauczo
na zaś doświadczeniem i zwedniczoneu mięclzynar<)dowych gwarancyj
tralności, związała się z Francją
w /n?lerzein obronnem. Podpisany
gw °karno Pakt reński (1925) włączył
zawar^e we francusko-belnvch'^ k°nWencji w°isko'wej, do ogólzabezPieczeń, wynikających z

Krwawe zaiścia przeciwżydowskie w Iraku

. Czytelnikom zwracamy uwagę rów
nież na korespondencję paryską na
str. 3 dzisiejszego numeru „Kurjera“,
gdzie mowa jest o reakcji, z jaką ostat
ni krok Belgji spotkał się w francu
skich kołach politycznych.
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Londyn. (ATE) „Times“ omawia
zagadnienie bezpieczeństwa. Dziennik
podkreśla znaczenie układów regional
nych w przeciwieństwie do systemu
zbiorowego bezpieczeństwa, opartego
na art. 16 paktu Ligi. Anglja zaczyna
obecnie lepiej rozumieć stanowisko
Belgji. Jeżeli król Leopold III oświad
czył, że jego kraj może prowadzić po
litykę wyłącznie belgijską, nie oznacza
to wcale, aby Anglja miała zrezygno
wać z dobrowolnie przyjętych zobo
wiązań. Należy wszakże podkreślić, że
pakt Ligi doszedł do skutku w zupeł
nie innem położeniu, niż obecnie. W
tych warunkach W. Brytanja winna
ściśle określić swe zobowiązania. Za
gadnienie bezpieczeństwa rozpada się
na szereg elementów o nierównej war
tości. Tak np. dla Anglji większą wa
gę posiadają pewne rejony, jak zachód
Europy lub morze Śródziemne, niż
inne, gdzie interesy angielskie są
mniej narażone na szwank. Rząd an
gielski nie może więc brać na siebie
odpowiedzialności za bezpieczeństwo
we wszystkich częściach świata. Co
się tyczy wojskowej strony zagadnie
nia, to i tu konieczna jest ścisła inter
pretacja zobowiązań.
Widoki konferencji pięciu mocarstw
są oceniane pesymistycznie przez
większość prasy angielskiej.
Korespond. dyplomatyczny „Daily
Telegraph“ zaznacza, że pierwsza
wymiana zdań pozwoliła stwierdzić
konieczność starannych przygotowań
na drodze dyplomatycznej. Przygoto
wania te potrwają czas dłuższy, tak że

Ciągnienie loterii
Warszawa. (Tel. wł.) W ciągnie
niu Loterji Państwowej większe wy
grane padły na następujące numery:
10 000 zł — 129 645, 171 972.
2 000 zł — 97 359.
1000 zł — 17 077, 19 534, 48 939,
130 557. (w)

Zmiany w dyplomacji
Warszawa. (Tel. wł.) Według
pogłosek, b. poseł w Tokjo Mościcki
ma objąć stanowisko szefa protokółu
dyplomatycznego, podczas gdy szef do
tychczasowy Romer zostałby posłem
w Hadze, a pos. Babiński przeszedłby
do Buenos Aires. Posłem w Pradze
ma być mianowany b. szef kancelarji
cywilnej Prezydenta, Świeżawski. (w)

Przeciw spekulacji

~ Kurier PoznafisFI, piątek, 23 października '1936

nie może być mowy o zwołaniu na
rady pięciu mocarstw w bliskiej przy
szłości.
Korespondent „New Chronicie“
wyraża pogląd nieco odmienny. Sądzi
on, że trudności, które przeszkadzały
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nabojów, szaleniec szybko wycofał •
w głąb lasu, gdzie zastrzelił'’ jeszc,1**
drugiego pasterza.
LZe
Zaalarmowana żandarmeria rożne,
częła gorączkowe poszukiwania celem
ujęcia niebezpiecznego szaleńca któ
rego zbrodnie wywołały wśród ludne
ści całej- okolicy olbrzymie poruszeni
i niepokój. Kobiety i dzieci zamknę v
się w domach, podczas gdy mężczyźni
przyłączyli się do pościgu, prowadzę
nego przez żandarmerię.

naradzie pięciu mocarstw, zostały po
czątkowo osłabione, lecz położenie ule
gło pogorszeniu wskutek noty belgij
Rewizyta w Londynie
skiej, której treść jest niezgodna z ar
Warszawa (Tel. wł.) Ambasador
tykułami paktu Ligi Narodów o wza
Kennard był u min. Becka w sprawie
jemnej pomocy.
zaproszenia go do Londynu.
Szczegóły tej wizyty omawiano
podczas ostatniego pobytu amb. Ra
czyńskiego u min. Edena.
Min. Beck wyjedzie w połowie listo
pada do Londynu i będzie m. i na
audjencji u króla. Przyjęcie to będzie
słania wielkich ilości materjału wojen nosiło, obecnie gdy upłynęła 9-mienego do Barcelony. W transportach sięczna żałoba dworska, charakter uro
tych ma się znajdować 5000 ciężkich i czysty.
lekkich karabinów maszynowych, 300
Urzędowo określa się wyjazd do Lon
armat z odpowiednim zapasem amuni dynu jako rewizytę min. Edena, który
cji, sto samolotów bombowych i my bawił na wiosnę 1935 r. Pobyt min.
śliwskich, którym towarzyszyć ma 40 Becka w stolicy Anglji w marcu br. po
stanowiono trahtować jako prywatny.
lotników.
Poza tern do Katalonji ma być wy
■ wnimiuij^Mwiiimilli j--------------------- jg
słanych 10 oficerów artylerji sowiec
kiej oraz 15 propagandzistów wojsko POZNAŃSKA GIEŁDA PIENIĘŻNA
wych, którzy mają się zająć utworze
niem służby prasowej i rozpowszech
Poznań, 22. 10. 1936 r.
nianiem ulotek. Spodziewany jest rów
Tendencja dzisiejszego zebrania giełdo
nież wyjazd 20 oficerów sztabu głów wego była mocna.
nego, co już stanowić będzie oficjalne
Z pożyczek państwowych obracano 5%
wmieszanie się do operacyj wojsko poż. konwers. po 52,—, natomiast płacono
za 4% premj. doi. 49,—.
wych, prowadzonych przez Katalonję.

Sowiecka pomoc dla Hiszpanii
Paryż (PAT) „Gringoire“ dowia
duje się, że w ostatnich dniach odbyło
się na Kremlu pod przewodnictwem
Mołotowa posiedzenie Biura Politycz
nego, na którem powzięto bardzo waż
ne uchwały.
Wobec braku odpowiednich sowiec
kich statków handlowych dla przewo
żenia transportów broni do Hiszpanji,
ma być wynajęte 10 cudzoziemskich
statków o ogólnej pojemności około
50.000 ton. Statki te płynąć mają pod
banderami: duńską, norweską i grec
ką.
Pomimo protestu oficerów sowiec
kiego sztabu generalnego, którzy oba
wiają się naruszenia własnych rezerw,
marsz. Woroszyłow wydał rozkaz wy

Ambasador Moskwy rządzi w Madrycie
Paryż (PAT) „Figaro“ potępia w
ostrych słowach metody politycznej
akcji Sowietów w sprawie rzekomego
naruszenia przez niektóre państwa za
sady neutralności wobec wydarzeń
hiszpańskich, określając je jako ma
newr, pełen hipokryzji.
„Sowiety — pisze dziennik — są
krajem, który najmniej ma prawa
oskarżania innych o naruszenie zasa
dy niemieszanie się, gdyż nie tylko sa
me oddawna prowadziły podziemną ro
botę w Madrycie, tworząc szereg komó
rek komunistycznych i utrzymując
znacznym nakładem kosztów wieiu
swych agentów, lecz ponadto dostar
czają broni i amunicji czerwonym mi
licjom i czynnie wkraczają w we
wnętrzne sprawy Hiszpanji.
„Dzieje się to za pośrednictwem
ambasadora sowieckiego w Madrycie
Rosenberga, który stał się obecnie taj
nym i wszechpotężnym doradcą rzą
du. Można nawet powiedzieć, że jest
on właściwym gubernatorem Madrytu.
„Stanowisko to zdobył sobie przez
akcję pośredniczącą pomiędzy komuni
stami i anarchistami oraz pomiędzy
przedstawicielami skrajnej lewicy, a
prez. Azaną“.
„Figaro“ przynosi równocześnie
szczegóły na temat akcji Rosenberga.

Warszawa. (PAT.) Wczoraj od
było się pod przewodnictwem wicepremjera E. Kwiatkowskiego posiedzenie
komitetu ekonomicznego ministrów.
Komitet ekonomiczny stwierdził, że
wobec stanowczej decyzji utrzymania
nadal niezmiennej polityki walutowej,
istnieje konieczność bezwzględnego
przeciwstawienia się wszelkim nagłym,
spekulacyjnym zmianom cen i zmia
Londyn. ((ATE). Koła dyploma
nom w kosztach własnych produkcji tyczne
omawiają z niezwykłem zainte
i wymiany.
resowaniem otoczoną głęboką tajemni
cą wizytę premjera rumuńskiego Tatarescu w Bialogrodzie.
Utrzymuje się uporczywie pogłoska,
że pobyt jego pozostawać ma rzekomo
w związku z pewnymi zmianami ru
— W Berlinie otrzymano z Wiednia potwier- muńskiej polityki zagranicznej w sto
Izenie pogłosek, krążących już od kilku tygodni,
;e ma przyjechać do Niemiec dr. Guido Schmidt, sunku do Związku Sowieckiego. Nie
¡ekretąrz stanu w austriackim min. spraw zagr. wątpliwie przykład
Belgji zaczyna
dokładny termin wizyty nie jest znany.
wywierać odpowiedni wpływ również
na inne państwa, znajdujące się w po* .
_ Celem zapewnienia jednolitości przedsta
wicielstwa poza granicami Rzeszy związki b. dobnem położeniu.

Rozpoczęła się ona po wzięciu Badajoz
przez powstańców, gdy komuniści przy
szli do wniosku, że gabinet Girala jest
zbyt słaby. Zdołali oni wtedy nawet
przekonać anarchistów, iż konieczne
jest ogłoszenie dyktatury proletariatu.
Rosenberg uznał to za niebezpieczne
ze względu na oddźwięki na terenie
międzynarodowym.
Pragnąc utrzy
mać wobec zagranicy pozory, iż w Ma
drycie istnieje rząd demokratyczny,
wywarł nacisk na komunistów w kie
runku utworzenia gabinetu Largo Caballero, w którego skład wchodziliby
nie tylko przedstawiciele skrajnej le
wicy, ale również i niektórych stron
nictw umiarkowanych, a nawet żywio
łów katolickich. Tego rodzaju projek
tom sprzeciwił się jednak prez. Azana,
który groził nawet dymisją. Dzięki
wysiłkom Rosenberga, zdołano jednak
osiągnąć porozumienie.
Rosenberg — jak twierdzi „Figa
ro“ — wywiera obecnie przemożny
wpływ na członków rządu, odgrywając
rolę czynników koordynującego w panującem obecnie w Madrycie chaosie.
Jednym z jego pomysłów jest rzekomo
również wywiezienie zagranicę reszty
zapasów złota, posiadanego przez Bank
Hiszpański.

Mała Enłenta przeciw ZSRR?

ombatantów połączyły się, tworząc zjednoczenie
wiazków kombatantów niemeickich. Kierownic
zo zjednoczenia objął gen. piechoty ks. v. ho-

ttrg-

*

— Gabinet brytyjski odrzucił żądanie Labour
'arty przyspieszenia zwołania parlamentu, ktoego obrady fozpoczna eie wobec tego M pażziernika.

*

__W wyborach uzupełniających w Erdingm. w okręgu Birgmingham zwycięży! kandydat

;onserwatystów Wright, który otrzyma! 6.000
losów więcej od swego kontrkandydata, człon:a partji pracy.
— Pociąg osobowy Tallin—Viljaudi wyko
lei! sie. Lokomotywa i wagon bagażowy spadły
z nasypu wysokości około 20 metrów. Maszyni
sta został zabity, a palacz ranny.

*

— Z Kowna donoszą, że prowadzone sa tam

prace przygotowawcze w związku z majaca sie
odbyć w końcu listopada lub w pierwszych
dniach grudnia konferencje min. spraw zagra
nicznych państw bałtyckich.

Pogłoski o zarysowującem się rze
komo przeobrażeniu polityki Rumunji
a nawet Małej Ententy zyskują na in
tensywności przez pochodzące z Buka
resztu informacje o rzekomym zamia
rze zaniechania przyłączenia projekto
wanej magistrali strategicznej Małej
Ententy do sowieckiej sieci kolejowej.
Zdaniem kół tutejszych powstające na
wschodzie Europy zmiany wywrzeć
mogą na politykę międzynarodową po
dobnie doniosłe skutki jak niedawne
oświadczenie króla Belgji.

Uzbrojony szaleniec strzela do ludzi

Paryż. (ATE) Najbliższe okolice,
zamieszkałe przez drwali wioski Larderie w departamencie Basses Alpes,
były widownią szaleńczego czynu, ofia
rą którego padło narazie 7 osób.
Spokojny dotychczas 18-letni drwal
Paweł Oghetto, którego ojca przed kil
ku laty umieszczono w zakładzie dla
obłąkanych, w przystępie pomieszania
zmysłów opuścił we wtorek po połu
dniu dom, zabrawszy karabin i 25 na
bojów. Udał się on do pobliskich la
sów, gdzie błąkał się przez kilka go
dzin. Szaleniec ukrył się wreszcie w
odległości 50 metrów od samotnie sto

jącej chaty pewnego drwala, który na
zywał się również Oghetto.
Gdy przed domem ukazał się 10letni synek właściciela chaty, szaleniec
wymierzył do niego i celnym strzałem'
położył chłopca trupem na miejscu.
Na odgłos strzału wybiegł ojciec, któ
ry padł również od kuli obłąkanego
mordercy. Szaleniec zabił dalej matkę,
drugiego syna oraz dwie córeczki, z
których jedna miała 5 lat a druga 15.
W dalszym ciągu Oghetto zastrzelił
spotkanego po drodze pasterza i ode
brał pm karabin oraz naboje. Uzbrojo
ny w dwa karabiny oraz znaczną ilość

W papierach lokacyjnych F. Z. K. zau
waża się w dalszym ciągu większy brak
materjału, mianowicie poszukiwano
listy zast. złote w zlocie po 45,50 oraz iYi%
zlotowe listy zast- po 42,50 — jedne i dru
gie bez oddawców; handlowano jedynie
4% listy zast. konwert. po 39,50 w płace
niu — przy małej podaży.
Z akcyj bankowych obracano Bank
Polski po 110,—.
Ceduła Urzędowa Giełdy Pieniężne]
w Poznaniu

Kurs w proctntach nominału
wzgł. w zbitych za sztukę.
Papiery procentowe

. 5% państw, poż. konwers- 50,:,
4% poż. premj. doł., serja III 49 — P.
4% listy zast. konwert. Ostempl- P. Z. K.
39,50 P.
Akcje bankowe i przemysłowe

Bank Polski 110,— +
Tendencja mocna.

Urzędowa ceduła
Giełdy Zbożowej i Towarowej
Poznań, 22. 10. 1936 r.
Warunki: Handel hurtowy parytet
ładunki wagonowo, dostawa bieżącą za 100 RSSTANDARTY: 1) żyto 700 g/1., 2) pszenica
742 g/1.. 3) owies 420 g/1.
Ceny orientacyjne:
17.75- 1800
Żyto (Usposobienie spokojne) .
26.75- 27,00
Pszenica (Usposob. spokojne) .
25 OJ— 26Jęczmień browarowy . , > ■
Usposobienie stale.
20.75- 21,00
Jęczmień 630—640
g/1.< ■ » •
21.25— 21.50
Jęczmień 667—676
gd., , ■ »
22.25— 23,00
Jęczmień 700—715
g/1. . , • •
Usposobienie spokojne.
17.50- 18 00
Owies (Usposobienie spokojne)
Mak a
28.00- 28.25
żytnia wyciąg. 6 30% wl. w.
27.50- 27.7a
żytnia gat. I 0-50% wt. w. .
26,00- 26,50
ży‘nia gat. 1 0-65% wl. w. .
18.00- 18.50
żytnia gat. II 50-65% wt. w.
15.50- W'0»
żytnia poił. pon. 65% wf. w.
Usposobienie spokojne,
43.75- 44.75
pszenna gat. I wyc. 0-2o% wl.
42.75- 43 2a
pszenna gat. TA 0-45% wl. w.
41,75
41.25
pszenna gat. IB 0-55% wt. w.
41.25
40.75
pszenna gat. IC 0-60% wl. w.
40.25
39.75
pszenna gat. ID 0-65% wl. w.
38
pszenna gat IIA 20-55% wl. '
38,00- 38,»0
ps-emna gat. IIB 20-65% wt.
34 50— 35,w
pszenna gat. IID45-65% wt.
30.50- 3150
pszenna gat. TTF' 55-65% wt.
21 30" Sri
pszenna gat. IIIA 65-70% wt.
18,00— 10.00
pszenna gat. II!B 7 75% wt.
Usposobienie spokojne.
13,09- U50
P eby żytnie stand. . . •
14 25— l4'0
Otręby pszenne grube stand.
13.25- 1U?
Otręby pszenne Średnie stand.
14.00Otręby jęczmienne
42.00- 43,00
Rzepak zimowy
41,0031.00- 34-00
Siemię lniane
lorczyca . . .
22.00- 2O.0*
Jroch Wiktoria
24.00- 26»
Jroch Folgera .
63,00- O/.»
Jak niebieski .
100 00-12"^
koniczyna biała .
2’8°'iemniaki jadalne . .
Ciemniaki fabryczne za kilo
22.25- 22.50
Jakuch lniany w taflach >
17.25- 1’»
Ja kuch rzepak, w taflach .
2.00- 2;’
iloma pszenna luzem . . .
2.5°— :,5
„ pszenna prasowana »
2.10- 510
„
żytnia luzem ...»
2.85- 3.10
„ żytnia prasowana . ■
2,35— 26
310
„ owsiana luzem . • •
2.85—
2-25
„ owsiana prasowana .
2,00—
275
„ jęczmienna luzem . •
2 50- - ,
„
jęczmienna prasowana
4 25— 5.40„
4
liano zwykle luzem
• •
4,90— 565
„ zwykle prasowane •
5.15— 6.65
„ nadnoteckie luzem . •
6.15—
nadnoteckie prasowane
Ogólne usposobienie spokojne.
76»
Ogólny obrót: 3287,4 toinn, w
fcOTm,
oron, pszenicy 150 to-nn. jęczmienia
wisa 74 tonn.
.
„onad n<>"
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Jrancja wobec kroku
(Od własnego korespondenta „Kurjera Poznańskiego“)
Paryż, 21 października
kiem zapytania nietylko szanse kon cić się do belgijskiego z prośbą o wy
Manifest króla Leopolda III, obwie ferencji pięciu, ale wszelką próbę jaśnienie zasadniczych punktów. Do
szczający nową neutralność Belgji, drugiego wydania paktu lokarneń- piero po otrzymaniu odpowiedzi skry
wywołał we Francji ogromne poruszę, skiego.
stalizuje się obraz sytuacji.
nie, a w pierwszych chwilach nawet
*
Londyn ze swej strony pragnie po
pewną konsternację. Zrozumiano po
Wiele punktów proklamowanej świe dobno uzyskać przynajmniej przyrze
wszechnie, że postanowienie Brukseli żo neutralności belgijskiej będzie wy czenie Brukseli, że weźmie udział w
wpłynie poważnie na ogólny bieg i tak magało sprecyzowania. Przedewszyst- konferencji lotniczej, pragnąc również
już pogmatwanej polityki europejskiej; kiem więc nasuwa się pytanie, czy wyjednać zezwolenie na ewentualny
Belgowie, będący nawskroś franko- Belgja pozostanie w Genewie, ewen przelot angielskich samolotów ponad
filami, już od dłuższego czasu ostrze tualnie w jakiej roli? Czy będzie na terytorjum Belgji. Pozornie te życze
gali Paryż. Nie ukrywali oni, że za dal stosowała się do przepisów, zwią nia wydają się niezgodne z samym du
równo brak jasnej polityki zagranicz zanych z 16 artykułem paktu? Czy chem neutralności.
nej, jak i zaburzenia społeczne we wreszcie utrzyma w ważności układy
Wśród dobrze poinformowanych
Francji, odbiły się bardzo nieprzychył- wojskowe z Francją z 1921 r.?
sfer belgijskich krążą wiadomości, że
nem echem w Belgji.
Jednem słowem, jak będzie wyglą układy wojskowe francusko-belgijskie
Tak zrodzony krytycyzm i fala dała neutralność nr. 2, wydanie z ro zostaną utrzymane.
frankofobji zostały zręcznie wykorzy ku 1936?
Należy zatem odczekać dalszego
stane przez nieprzychylną dla Francji
W związku z temi niejasnościa rozwoju polityki.
I- B.
propagandę. Flamandowie, nie ukry mi rząd francuski zamierza zwró
wający nigdy swej niechęci do aljansu
Brukseli z Paryżem, ze zdwojoną siłą
głosili hasło „los van Frankryk“ —
oderwać się od Francji.
Zyskujące na wpływach stronnic
two „Rex“, któremu wróżą dużą przy
szłość, nie żywi do francuskiego rządu
„frontu ludowego" gorących uczuć.
Nie można się temu dziwić! Rząd bo
wiem p. Bluma, który darzy dziw
ną gościnnością czerwonych ucie
kinierów i przedstawicieli Hiszpanji,
z osławioną „Passionaria“ (rozhisteryzowaną deputowaną komunistyczną
Madrytu na czele), w Paryżu przyj
mowaną z honorami, sławioną przez
lewicową prasę, przemawiającą na
meetingach i zbierającą pieniądze dla
socjal-komuny hiszpańskiej, zabronił
p. Degrelle‘owi, przywódcy „Rexa",
nietylko urządzenia odczytu, lecz co
więcej nawet wstępu do Francji, mimo
iż Degrelle jest żonaty z Francuzką.
Trudno powiedzieć, w jakim stop
niu te względy zaciążyły na postano
wieniu królewskiem. Z dużą natomiast
pewnością można stwierdzić, że wpły
nęły na nią trzy doniosłe wydarzenia
niezbyt odległej przeszłości, związane
z francuską polityką zagraniczną, a
mianowicie:
1) zajęcie 7 marca zdemilitaryzowanej strefy nadreńskiej, na co Fran
cja, miast czynami, odpowiedziała je
dynie kulami papierowych not;
2) pakt francusko-sowiecki, który
wywołał obawy w Belgji, by nie zosta
ła, mimo i wbrew woli, wciągnięta do
nieprzewidzianych jeszcze powikłań
międzynarodowych ;
3) wzrost komunizmu we Francji
i jego zaciążenie w postaci niebezpie
czeństwa zagranicznego.
Powyższe względy są jasne.. Rów
nież we Francji zaczynają przywiązy
wać do nich należytą wagę polityczną,
kto zaś zna żywotność narodu francu
skiego, ten może być przekonany, że
postanowienie Belgji, jakkolwiek dla
rrancuzów bolesne, stanie się jednak
ola mch jednym więcej bodźcem do
strząśnięcia misternie zarzucanej sieci
olszewizmu oraz do zareagowania na
RzeszyPieCZeńStWa’ grozące od Trzeciei
t Ni® trudno przypomnieć sobie, iż
,01 ,°P°ld HI w ostatnich czasach
wi ?
cz?st0 do Londynu. Cel
izyty był otoczony zupełną tajemnicą.
natomiast w pewnych franich kołach, dobrze naogół poinfor
mowanych, panuje przekonanie, że
r-/on- 16L Brytanji były znane zamiekninia* belgijskie... Niezmiernie spoipii y i1!’ jakim prasa angielska przyxarnac-i? belgijską, także zdaje
ora =,2 po1t.Yierdzać- Londyńska wielka
Polityczna starała się nawet tłumaczyć krok belgijski.
nia 2 x ci Francja wskutek ogłosze
nia neutralności belgijskiej?
moralni®88 ^IPHwości, iż z punktu
bliższy
•]®?t to bolesny cios. Najskich ’ aa‘lwierniejszy z jej bohater- •
"'ielkiP2P2Zym,erzeńców od Początku
niej pL^iOiJn,y’ na8,le odsuwa się od
już t*ev "wad'V Przyci3Sają... więc są
by
,rzy daJń wyraz obawom,
1 inne
adem BelKÜ nie poszły
tem ni?3?™"-8’- np' Bumunia, by za
wiei sfnr„mn'e'ïszyla
jeszcze barEuronia I .wpływów francuskich w
Zad2u ?dkowei. 1 wschodniej.
Eerlinie
,J'ak,ie wywołała, w
Widoczne ł we,Ja n r° ê Leopolda, jest
bia Frnnni
bowiem, co osłatoc niu nadł«VZInacnia hitleryzm, da
rowania
to nowe atuty do manewz'volan2?ec?ycb też koniunkturach,
staie sio i konferencji lokarneńskiej
W pn”?’dz!ei niz Problematyczne
kważa Paryżu 1 w p'2ymie zwłaszcza
na hr?oSJ?'t>Ze nowa sytuacja, stworzo2 Brukselę, stawia pod zna-

Linja tortyfikacyj, t. zw. „pasa Maginota“ stanowi całość na którą składają
się ubezpieczenia fortyfikacyjne francuskie i belgijskie, Obecnie, po zdeklarowaniu przez Belgję zasady neutralności, francuski system bezpieczeń
stwa między Pas de Calais a północnym końcem „linji Maginota" został
przerwany. Francja od tej strony jest bez osłony. Niedaleka przyszłość
pokaże, czy Francja przystąpi do przedłużenia „linji Maginota" wzdłuż
francusko - belgijskiej granicy aż do morza. Byłby to dowód, że Francuzi
liczą się poważnie z calkowitem odsunięciem się belgijskiego sztabu gene
ralnego od wszelkiej współpracy wojskowej z armją francuską.

Losy projektów płk. Koca
Pisaliśmy, że wedle posiadanych
przez nas informacyj, przedłożono
czynnikom decydującym“ do zaopi
niowania trzy projekty nowej organi
zacji obozu rządowego: jeden zbliżony
do wzoru niemieckiego, drugi — do
wzoru austriackiego i trzeci, idący
podobno w kierunku lewicowym.
Obecnie
„ABC“
twierdzi,
że
wszystkie projekty organizacji nowe
go obozu płk. Koca nie znalazły apro
baty „czynników decydujących".
To samo pismo cytuje następujące
wynurzenia jednej z osób, życzliwie się
odnoszących do projektów tego obozu:
„Większość informacyj, ogłoszonych w
prasie w ostatnich dniach, ma charakter
mniej więcej autentyczny, choć wszystkie
one dotyczą oczywiście projektów. Ogło
szenie tych informacyj wcale nie było na
rękę organizatorom. Należy więc przy
puszczać, że dostarcza ich ktoś, kto chciałby plany płk. Koca w obecnych jego for
mach „położyć“, a kto stoi dość blisko
prac ptk. Koca, by znać ich szczegóły .
Wiadomo, że na temat projektów organi- J

Wełny i Włóczki
nieomal wszyscy kapują

u Kałama jskiego
a Pani?

Pg 7581 JH,81

zacji nowego obozu istniały duże różnice
zdań. Koła liberalne, niezadowolone z
kierunku prac, postarały się o ich ujaw
nienie, by wywołać ostr.ą krytykę."
Od siebie dodamy, że nie trzeba
być nawet wcale „liberałem", by ujawnione projekty poddać ostrej kry
tyce.

STRONNICTWO NARODOWE
KOŁO WILDA

W luksusowem kąpielisku Biarritz roz
począł dziś obrady partyjny kongres francu
skiego stronnictwa radykałów. Należy do
obyczajów politycznych trzeciej republiki,
że kongresem partji radykalnej otwiera się
zazwyczaj jesienny sezon polityczny Francji.
Ileż to razy w ciągu ostatnich dziesiątek
lat postanowienia partyjnych kongresów ra
dykałów decydowały o losach rządów repu
bliki! Od uchwal powziętych na tych kon
gresach zależało wielokrotnie, czy przedsta
wiciele parlamentarni radykałótt w dalszym
ciągu udzielali swego poparcia międzypartyj
nej formacji, stanowiącej podstawę rządu,
czy też wycofywali swoje głosy. I wtedy na
stępowały nieuniknione przesilenia rządowe.
Na rachunek tego wybitnie oportunistycznego stronnictwa i jego dowódców należy
zapisać większą część upadków rządów fran
cuskich. Wskutek wycofania się radykałów
z koalicji międzypartyjnej upadl przed prze
szło dwoma laty rząd Doumergue‘a i to wte
dy, kiedy rząd „unji narodowej“ był na naj
lepszej drodze do podjęcia dalekosiężnych
reform, mających na celu uzdrowienie fran
cuskiego życia politycznego i dostosowania
go do potrzeb współczesności. Przedewszystkiem chodziło o ustalenie właściwego zakre
su działania między władzami ustawodaw
czemu i wykonawczemi. Kompetencje egze
kutywy miały wówczas ulec rozszerzeniu.
Wybitnie liberalne stronnictwo radyka
łów, doktrynalnie tkwiące jeszcze w hasłach
i pojęciach wielkiej rewolucji francuskiej,
tak się wówczas ulękło projektowanych
zmian, że czemprędzej uchyliło swe popar
cie dla rządu „unji narodowej“.
Wpływy radykałów na życie polityczne
Francji są nadal bardzo poważne. W izbie
deputowanych stronnictwo rozporządza
przeszło stu fotelami, tkwiąc uczuciami na
lewicy, interesami materjalnemi swoich wy
borców zorjentowane jest bardziej na prawo.
Stąd centralna i „języczkowa“ pozycja tego
stronnictwa.

*
Na kongresie w Biarritz radykałowie
muszą rozgryźć zagadnienie: czy nadal pozostać w rządzie „fron'
—
in ludowego“ pod
przewodem. Bluma,
czy też wycofać się
w porę z tej koali
cji, której polityka
gospodarcza i spo
łeczna, nie mówiąc
już tutaj o postępu
jącej izolacji Fran
cji na terenie mię
dzynarodowym,
wzbudza uzasadnio
LEON BLUM
ny niepokój coraz
większej liczby trzeźwo myślących i kalku
lujących Francuzów.
Drobny rentjer francuski, zamożny wło
ścianin, rzemieślnik i kupiec, których gło
sami stoi stronnictwo radykalne, burzy się
słusznie, że niemoralny aljans jego partji
z socjal-komuną, prącą gwałtownie do prze
wrotu społeczno-politycznego w kraju, go
dzi w najistotniejsze interesy materjalne ma
łego „bourgois“.
Z pewnością więc na biarritzkim kongre
sie radykałowie będą usiłowali salwować się
wobec wyborców sztuczkami, których do
świadczeni politycy tego stronnictwa ze
szkoły masońsko-żydowskiej posiadają poddostatkiem w swoim arsenale.
Faktem jest jednak, że deputowani ra
dykalni nie życzą sobie takiego zaostrzenia
wewnętrzno-politycznej sytuacji, z której na
skutek ewentualnego obalenia rządów Blu
ma doszłoby do nowych wyborów w kraju.
Przecież zaledwie od pięciu miesięcy urzę
dują obecni suwerenowie w pałacu burboń
skim, dokąd weszli wielkiemi kosztami, któ
re pociąga za sobą zdobycie każdego man
datu u francuskiego wyborcy. Nie chcą więc
świeżo upieczeni deputowani, którzy nie po
trafili jeszcze odbić kosztów swoich man
datów na pensjach poselskich, nowych wy
borów, będąc w dodatku niepewnymi ich
wyniku i swej ewentualnej reelekcji.
. Zobaczymy więc, jak radykałowie, przy
ciskani do ściany przez obecne trudności,
wybrną z kłopotliwego położenia. Wiadomo
jest jedno, że reżyserją partyjnego widowi
ska w Biarritz zajmują się tak doświadczeni
gracze polityczni i masońscy, jak pp. Chautemps i Daladier.

Bolszewickie przemówienie
prezesa „Strzelca“
Dnia 19 b. m. przed sądem okrę
gowym w Wilnie stanął prezes miej
scowego „Strzelca". Z. Z. Z-owiec Ja
niszewski, który na 1-majowej akademji Z. Z. Z. wygłosił czysto bolszewic
kie przemówienie: „Precz z białym terorem!"

Kurs kandydatów (3 lekcja) w pią
tek, 23 bm. w lokaln p. Zawadki, przy siwowej na 2 lata więzienia. Mie
ul. Górna Wilda 75. Początek o godz. nadzieję, że, gdy wyjdzie, państwo v
20-tej.
nasza na Kresach będzie oparta nt
larach nieco pewniejszych

tolickim, bez względu na to, jakie po
mniejsze i cząstkowe zadania realizu
ją obok naczelnej idei służby Kościo
łowi i Ojczyźnie, obca jest jakakolwiek
niechęć wobec zawodowych celów nau
czycielstwa. Nie wysiłki Związku
stwierdza w świetnym wywodzie prof. Taylor
zmierzające do polepszenia doli nau
przyszła
w
okresie
spadających
cen.
W środę, dn. 21 bm., w sali obrad wym. Ponadto wystąpiły także czyn
czycielskiej i podniesienia oświaty w
Domu Kupiectwa Polskiego odbyło się niki uboczne, jak m. in. możliwość Tymczasem u nas mamy obecnie okres kraju na możliwie najwyższy poziom
cen
zwyżkujących.
Dewaluacja
w
ta
żebranie prezesów i zarządów poszcze wzniecenia pewnego niepokoju spo
— dla tych zamierzeń mamy tylko sło
rnego, na czem zależało pewnym kich warunkach traci swój sens prak wa uznania — ale tendencje wycho
gólnych zrzeszeń kupieckich z całej
tyczny, nie hamuje bowiem zwyzki
Wielkopolski, zaproszonych
przez czynnikom.
w szkolnictwie, sprzeczne z
Dewaluacja nie godzi w interesy cen; może ją raczej potęgować. Po wawcze
Wlkp. Związek Chrzęść. Zrzeszeń Ku
duchem
chrześcijańskim i katolickim,
nadto:
nasze
płace
w
Polsce
me
są
pieckich. Na zebraniu tem przy licz wielkiego świata kapitalistycznego,
przedmiotem krytyki > czujności ze
nym udziale zaproszonych osób zna który w warunkach, przez dewaluację wcale tak wysokie, by .wymagały re są
strony opinji katolickiej.
komity znawca zagadnień finanso wytworzonych, znajduje dla siebie du dukcji drogą dewaluacji.
Ten sam okólnik głosi, że: „Polska
Kluczem
do
uzdrowienia,
życia
gowych prof. dr. Edward Taylor podzie że pole do spekulacji. Dewaluacja
Szkolna z całym tupetem do
Macierz
spodarczego
i
stworzenia
silnych
pod
zwiększa
stosunkową
rozpiętość
mię
lił się swojemi uwagami o zagadnie
maga
się
obecnie przekazania jej opie
staw
dla
waluty
jest
wytworzenie
wa
dzy wielkim i małym kapitalistą.
niu dewaluacji.
Jak się przedstawia problem dewa runków dla stałego, ciągłego wzrostu ki wychowawczej nad bezszkolnemi
Po zagajeniu zebrania przez preze
sa Wlkp. Związku Chrzęść. Zrzeszeń luacji z perspektywy interesów Pol kapitalizacji. Zmiany wartości pie dziećmi, a cała prasa reakcyjna wy
Kupieckich, p. Fr. Woźniaka, który ski? Są u nas głosy, że musimy prze niądza wpływają najfatalniej na pro stępuje przeciw postulatowi zasadni
powitał zgromadzonych i przybyłego prowadzić dewaluację, ponieważ wszy ces kapitalizacji. W tych warunkach, czemu Związku, który domaga się, by
specjalnie na to zebranie p. woj. Ma scy ją przeprowadzają. Jesteśmy w w jakich obecnie Polska się znajduje, oświata powszechna była prowadzona
tuszewskiego, zabrał glos prof. Taylor, błędnem mniemaniu, jakoby u nas de dewaluacja u nas przyniosłaby wszyst wyłącznie przez państwo i pod kierun
kiem państwa". Jak nazwać upiera
który na wstępie zaznaczył, że nie wy waluacji jeszcze nie było. Tymczasem kie złe skutki.
Uwagi powyższe prof. Taylora wy nie się przy tego rodzaju zasadniczym
głasza referatu, lecz raczej luźną Polska pierwsza przeprowadziła dewa
i szkicową pogadankę, ponieważ temat luację w r. 1927. Druga dewaluacja wołały ożywioną dyskusję, w której postulacie, gdy jest rzeczą oczywistą,
sam wymagałby bardzo obszernego nstąpiła z chwilą zdewaluowania się zabierali głos pp. dyr. dr. Mieczkow że państwo nie może zapewnić obec
dolara; duża część ludności w Polsce ski, dyr. Sikorski, prof. Rosiński, prez. nie — a i w bliskiej przyszłości nie bę
omówienia.
Zagadnienie dewaluacji — zdaniem przeprowadzała wówczas transakcje Maciejewski, dr. Rzóska, dr. Całkosiń- dzie w stanie tego ueżynić — naucza
prof. Taylora — nie jest zagadnieniem w dolarach. Regulacja długów rolni ski i prez. Knast. Na podkreślenie za nia olbrzymiej rzeszy prawie pótora
nowem. Było ono znane już w bardzo czych i przymusowa konwersja poży sługują uwagi dr. Mieczkowskiego, miljona dzieci? Czyż nie jest rzeczą
dawnych czasach w postaci upadlania czek państwowych — to są następne który stwierdził, że dewaluacja bez jasną jak słońce, że przez takie stawia
uprzedniego uzdrowienia pieniądza, nie sprawy przywódcy Z. N. P. swoją
pieniądza, zmniejszania zawartości procesy dewaluacyjne.
Jeśli chodzi o poprawienie naszego któreby gwarantowało po przeprowa niezłomność, niewzruszoność zasad
kruszczu w pieniądzu. Upadlanie pie
niądza oceniano wówczas z punktu eksportu w drodze obniżki cen poprzez dzeniu dewaluacji stabilizację warto chcą okupić ciemnotą i niedolą nie
dewaluację, to trzeba stwierdzić, że ści waluty na pewnym określonym po zliczonych istot dziecięcych, przyszłych
widzenia etyki negatywnie.
Obecnie zjawisko to przedstawia się większość naszego eksportu jest faktu ziomie i przywrócenie zaufania do obywateli, skazanych na dożywotni
bardziej skomplikowanie. Faktycznie rowana nie w złotych polskich, lecz w niej, nie przyniesie żadnych dobrych analfabetyzm? Niech się z roku na
dewaluacja jest tem samem, co dawne funtach. Dewaluacja angielska przy rezultatów. Prof. Taylor zamknął rok mnożą kroci'» analfabetów, niech
upadlanie pieniądza. Przy obecnym niosła dlatego dobre rezultaty, że dyskusję szeregiem ciekawych myśli. Polska bije na głowę wszystkich part
procesie dewaluacji występuje jednak
nerów w tym smutnym konkursie
inny kompleks okoliczności, warun
ciemnoty, byle nie naruszona została
ków. Stąd dewaluacja spotyka się z
pryncypjalność doktrynerów Z. N. P.
innemi, niż dawniej, sądami.
Ale skąd to zasadnicze podchodze
Następstwa dewaluacji wyrażają
nie do rzeczy? Gdzie szukać jego źró
się: 1) w zmniejszeniu długów pań
dła? Trudno uwierzyć, by najrayd?
stwowych i prywatnych, stąd na de
była nim obawa, że obniży się bardzo
waluacji zawsze zyskuje dłużnik, traci
pozycja socjalna nauczyciela, którego
zaś wierzyciel; 2) w obniżeniu się cen
będą opłacały stowarzyszenia prywat
towarów eksportowanych, co z reguły
ne. Czyż dopuszczenie czynnika spo
przyczynia się do powiększenia aktyw
łecznego do walki z kryzysem szkol
nego salda bilansu handlowego, zwyż
nictwa jest równoznaczne z wyzuciem
kują jednak ceny towarów importo
państwa z jego konstytucyjnych uwanych w kraju; 3) we wpływie na
prawnień i obowiązków w dziedzinie
koszty produkcji. W kraju biednym,
oświaty
powszechnej? Tylko uprze
o małych zasobach kapitałowych, de
dzenie każę nie dostrzegać, że chodzi
waluacja przyczynia się do tego, że
tu wyłącznie o akcję pomocniczą ze
wolne kapitały zostają zmniejszone,
strony społeczeństwa. Zresztą nie
co wywołuje zwyżkę stopy procento
obawiajmy się.
wej i Zwyżkę cen.
Państwo, zwłaszcza w naszej epoce
Nie można zgóry przesądzać — w
zwycięskich prądów totalistycznych,
oderwaniu od sytuacji gospodarczej
jest zbyt silne i zbyt egoistyczne, by
i kapitałowej kraju i od stosunków
pozwoliło na wydarcie sobie tak donio
na rynku — czy dewaluacja jest ko
słej dziedziny życia, jaką jest dziedzi
rzystna, czy też szkodliwa. W pew
na wychowania młodych pokloen. bji
nych bowiem warunkach dewaluacja
tylko nie utsąpi wszystkiego, ale je
może przynieść korzyści, na krótką
jednak metę.
szcze będzie troskliwie dbało, by ni
LICZNE MANIFESTACJE ARTYSTYCZNE.
Stałość stosunków gospodarczych
dać za wiele. Tylmczasem warunKi
NAUKOWE, LITERACKIE I SPORTOWE
opiera się na stałości waluty. Stałość
są więcej niż nienormalne, są Kata
MAJ —LISTOPAD 1937
pieniądza sprzyja rozwojowi gospodar
strofalne i wobec tego ni® ^oino od
czemu i utrwala pokój społeczny. Re
rzucać pomocy, która złagodzi rozima
wolucje społeczne (m. in. Wielka Re
ry klęski. Z dwojga złego trzeba wy
wolucja francuska) były z reguły zwią
brać mniejsze. A małe pensje£1
zane z deprecjacją pieniądza.
robotnych nauczycieli są bez P®
Ostatnio obserwujemy pochód de
nia mniejszem złem — jeżeli w g waluacji przez szereg państw. O de
nim — niż zwalanie całego C1?za™ u.
waluacji w Stanach Zjedn. mamy zbyt
współpracy z organiz acjami katolickiemi
barki państwa, które nie moz g
mało materjału, by orzekać o jej skut
Kierownictwo Związku Nauczyciel i stowarzyszeń katolickich, mają na dźwigać. To też trudno oprzeć się wn
kach. Dewaluacja angielska była bar
stwa
Polskiego w swych wystąpieniach celu przerzucenie odpowiedzialności żeniu ,że stanowisko zai.ząfu
dzo rozsądnie przeprowadzona. Pod
prasowych
podkreśla, że stawiany mu za ten stan rzeczy na obóz katolicki go Z. N. P. w tej sprawo® jest ol
łoże dewaluacji miało swoje uzasad
zarzut
wrogiego
stosunku do religji i opierają się na twierdzeniu niezgod- nie tyle monopolu państwa w dme^.
nienie w tem, że stopa życiowa robot
Kościoła katolickiego jest bezpod nem z prawdą. Akcji Katolickiej, za nie oświaty powszechnej, de (KAP)
nika angielskiego była zbyt wysoka.
Nie można było przeprowadzić wprost stawny. Zarzutem tym posługują się równo jak wszelkim organizacjom ka wyłączności na tym polu.
obniżki płac, a tem samem obniżki ko rzekomo przeciwnicy Z. N. P., by
sztów produkcji. Wskutek tego ceny to względami obowiązku ideowego upo
warów angielsk. były wyższe od pozio zorować swą walkę z tą organizacją.
Jednakże czyny przywódców związ
mu cen zagranicą. W celu dostosowania
się do światowego poziomu cen prze kowych nie idą w parze z zapewnie
U
prowadzono ostrożnie operację obniżki niami o lojalnej postawie wobec Ko
wartości funta, unikając inflacji i prze ścioła. Nie brak dowodów, aż nazbyt
prowadzając równocześnie politykę często stwierdzających słuszność tego
defjacyjną. Rezultat tych operacyj był oskarżenia. Do dawnych przybywa
pomyślny: osiągnięto poprawę budże nowy.
W dalszym ciągu wpłynęły do administracji
10,Leszno
W dniu 1 października rb. zarząd naszej następujące składki na eskadrę „Chrobry“: Dr. Jaczyński, Żnin
tu. Trudno jednak twierdzić, by za
2—
Aleksy Witkowski, Chełmno
1.pewniono tem także równowagę spo główny Z. N. P. wydał okólnik nr. 1 J. Kubiaczyk, Poznań
2,— Stefan Rutkowski Chełmno
2łeczną. Zjawiska ostatnie, dążność do (1936-37), w którym, omawiając w in Jan Baumgart
5,— Władysław Piekarski, Chełmno
1.zwyżki płac w Anglji — wskazują, że strukcji o zebraniach ognisk sprawę PiłBudczyk
20.— Stanisław ślusarczyk, Chełmno
3,— Adam Charkiewicz, em. starosta, Wyreakcja, zakłócająca równowagę spo organizacji współpracy członków Z. Leszek, Danuta i Henryka Kalinowscy
5.—
Mech. - Tokarskie, azlifiercinki, ,p. Wrono wy
łeczną, budzi się obecnie.
N. P. ze stowarzyszeniami społeczne- Warsetaty
bławatów,
nia cylindrów, Stanisław Lis, Po
5,—
Klara Mroozkiewicz, 6'kłaa
Z ostatnich dewaluacyj walut za mi> PiSZe:
znań, Żydowska 27
35,—
2—
,
.
.,.z
Gostyń
.
chodnio-europejskich na uwagę zasłu
„W referacie tym należy podkreślić Stefan Bekasi a!k, Szamotuły
1,— Jurek Pawietta, Miejska Górka
1.3.— Maryla Pawlet‘cianka, Miejska G
4.—
guje przedewszystkiem dewaluacja zasady przyjęte przez Z. N. P. dla Leon Sarnecki, Dolsk
Sarnecki, Dolsk
1,— Dr. E. Głowacki, Łomża
,
waluty francuskiej. Dewaluacja, fran współpracy ze stowarzyszeniami spo- Lucjan
Bogdan Sarnecki, Dotek
1.— Zebrane w administracji Gazety
ka nie leżała w interesie Francji. Dla łecznemi, zwłaszcza jak kółka rolni Zygmunt Sarnecki, Dolsk
czyńskiej w Lesznie: Tow. Po^ta^
1,—
Anglji, która do dewaluacji franka cze, spółdzielnie itp. Ustalić należy, Jerzy Sarnecki, Dolsk
1,—
ców i Wojak., Bukówioe Górny.
6.—
Koło Rodzicielskie przy
•
R
ustawicznie zachęcała, było ważne, by z któremi organizacjami, istniejącemi Helena Jesionoweka, Poznań
Po^z. 14,35, Zwitek Gfme*"
Grycza, Poznań
5,—
pozbyć się widma hegemonji Paryża na terenie ogniska — związkowcy bę Jan
Studenci i Kolo Studium Wychowani*
se.rwy, Leszno 20,—, kap. -S ■
^reena rynku złota, co Paryż powoli osią dą współpracować, a w których człon
Fizycznego w Poznaniu
6,—
ski i narodowcy, Zbanzewo ’ ’ jania
gał przy stabilizacji franka. Przyczy kowie Z. N. P. współpracować nie po Firma Fr, Kabat, Hurt Okuć, Powiań,
szenie Automobilistów 26 . r/rzseaeAl. Marsa. Piłsudskiego 9
S,—
niła się do dewaluacji także polityka winni. Do tych ostatnich należą: Pol
w Lesznie 68,06, Członkowie
w Lesznie
Zbigniew
Szuszkiewicz
—,50
nia Automobilistów ”
rządu Bluma, która podkopała zaufa ska Macierz Szkolna, Akcja Katolicka, Sinieoka
w
Leszno
2,—
Lesznie 215,00
nie do franka. Dalszym czynnikiem, stowarzyszenia katolickie i te organi Klasa VII a Gimn. ¡iw. Jana Kaniego
6,34
Studentów
w
60,—, Kolo
wyrażonym w układzie walutowym
Kulesza, Bietowo, p. Lubi
które znane są w miejscowym Władysław
20,— raeem
""84103,50
chowo
5,—
trzech państw, było wprowadzenie wy zacje,
terenie
z
wrogiego
stosunku^
do
Z.
P.
H. J, Oz. Ankiewiczówne, Wolsztyn
5,— Razem wpłacono
mienialności dewiz na złoto, a w
350,sadeklarowano
i statutowych jego celów."
Klemens Zimnoch, tkalnia mechanicazwiązku z tem perspektywa zniesienia N. Motywy
tego zarządzenia, nakazuna. Pabianice
E—
ograniczeń dewizowych i przejścia do
liberalizmu w handlu micdzyj-.arodn- lareeo bojkotowanie Akcji Katolickiej Olech, Janina i Teresa Semrauowię'

dewaluacja ?olsce niepotrzebna
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Zabraniają swym członkom

DO DZISIAJ ZEBRALIŚMY 84453,50 ZŁOTYCH

Składki na eskadrę „Chrobry

Numer '4!>2

Kurier Poznanski, piątek, 23 października 1936

Sekcja z poznania
Pod tym nagłówkiem pisze „Słowo piono ich trzy, do tego dodano auto
Pomorskie“:
terenowe i jeszcze sporo tysięcy pozo
stało.
W Poznaniu odbył się ostatniej
Podczas aktu przekazania wojsku
niedzieli akt, który w mroczną, naszą eskadry „Chrobrych“ powiedział sena
atmosferę społeczną rzuca jasny a ra tor dr. Marjan Seyda, że spełniony zo
dosny promień: imieniem swych pra stał maleńki tylko ułamek potrzeb
cowników i czytelników przekazał za naszej armji, ale że sposób jego wyko
rząd wydawnictw „Drukarni Polskiej“ nania stanowił „pospolite ruszenie
armji polskiej trzy samoloty, ufundo serc i dusz polskich“. Tkwi w tem wy
wane z dobrowolnych składek, zebra rażeniu sedno rzeczy. Wypływają bo
nych w ciągu zaledwie pięciu mie wiem z dzieła Wielkopolski takie nau
sięcy, . . ki, przydatne nie tylko w organizacji
Nie ulega wątpliwości: zazdrości
zbiórkowej na Fundusz Obrony Naro
my wszyscy poznańskiemu wydawnic dowej: wielkich czynów dokonuje spo
twu zarówno jego inicjatywy, podjętej łeczeństwo samo, bez żadnego nacisku;
w chwili, gdy jeszcze nikt nie wołał o dokonuje ich chętniej i sprawniej, ani
podniesienie stanu obronności pań żeli wówczas, gdy sprawa ma posmak
stwa, jak także przeprowadzenia tej oficjalny, chociażby najmniej widocz
akcji w zdumiewająco szybkim czasie. ny.
Nie zdobyło się na taki czyn żadne in
Bo zważmy: najwyższe urzędowe
ne polskie wydawnictwo, chociaż są czynniki w państwie rzuciły hasło
równie potężne w kraju, chociaż są ta „obrony Polski“ już kilka miesięcy te
kie, które o swych zasługach dla kra mu, wszędzie potworzone zostały w
ju i o swej obecnej służbie dla państwa
mają aż nazbyt przesadne wyobraże
nie Nie zdobyła się na czyn ten żad
na inna dzielnica, tylko właśnie Wiel
kopolska, która w erze pomajowej uchodzila za twierdzę opozycyjnego obo
zu narodowego, właśnie to społeczeń
stwo, które było i pozostało na równi
Paryż. (Teł. wł.) Według nadez pomorskiem najbardziej oporne na szłych
tu wiadomości jeszcze nie po
„państwowotwórczy“ program „sana twierdzonych
straże przednie wojsk
cji“.
narodowych weszły do Navalcarnero.
Zaiste Wielkopolska może być z te
to miejscowość o bardzo ważgo dzieła dumna. A z tej Wielkopolski nemJest
znaczeniu. Zdoby
najdumniejsze społeczeństwo narodo cie jejstrategicznem
oraz uprzednio Illescas pozwoli
we. Ta bowiem jest najbardziej cha na wyrównanie
przez co wstęp
rakterystyczna cecha wielkiej akcji, na faza ataku frontu,
na Madryt będzie za
przeprowadzonej wspaniale przez „Ku- kończona. Odległość
od Madrytu wy
rjer Poznański“, że odbyła się ona nosi 32 kilometry. Ofensywa
na Ma
mimo i bez żadnej pomocy tamtejsze dryt rozwinie się obecnie z południa
go aparatu administracji państwo i południowego zachodu.
wej... Społeczeństwo, rzucone hasło
podjąwszy ochoczo, w kilku miesią
W Aragon ji
cach składa się samo na taki fundusz,
Paryż. (ATE) Z Burgos donoszą,
że gdy w maju marzono o zaledwie jed
że
ożywiona od kilku dni działalność
nym samolocie, w październiku zaku- bojowa
na froncie w Aragonji dopro
wadziła po odrzuceniu wojsk katalońAda to nie wypada w obecnej porze skich z pozycyj zajętych w górach, po
nosić rękawiczki latowe. Ostatnie no łożonych na wschód od Saragossy, do
wości rękawiczek jesienno zimowych zajęcia łańcucha górskiego Alentisque.
znajdziesz u Kałamajskiego. Proszę Wojska narodowe zajęły też wzgórze
pamiętać: Murowane Kałamajski naj Santa Guiteria pod Huesca.

Strona 5

sposób zazwyczaj pompatyczny komi
tety zbiórki, a czy gdziekolwiek akcja
składkowa dorównuje choćby w przy
bliżeniu temu huraganowi ofiar, któ
rego świadkami byliśmy w Wielkopolsce, gdy do swych czytelników zaape
lowało narodowe wydawnictwo?
W społeczeństwie naszem nie trud
no o zapał i ofiarność dla rzeczy wiel
kich, ale trzeba, by do niego zwracali
się tacy, którzy cieszą się jego zaufa
niem, i tacy, o których wiadomo, że
służą narodowi i państwu bezintere
sownie, w których usposobieniu i cha
rakterze nie leży wykorzystywanie
spraw ogólnonarodowych dla ubocz
nych celów partyjnych czy osobistych.
Wtedy nawet cele najtrudniejsze rea
lizują się łatwo i szybko.
Taką oto lekcję poglądową stano
wi dla Polski akcja narodowych wy
dawnictw poznańskich. Kto chce Pol
skę „podciągać wyżej“, będzie musiał
tylko właśnie takie metody stosować.
A widzimy wszak wszyscy, jakże od
mienna jest ta lekcja od tej, której uczyła naród polski przez iat 10 „sa
nacja“.
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PASTA DO ZĘBÓW
Tg 1748

Apelacja priytycka
Na koniec listopada zostanie wy
znaczona rozprawa apelacyjna w Lu
blinie o głośne zajścia w Przytyku.
Jeden z głównych oskarżonych uwolniony przez sąd Jankiel Kirschencwaig, brat Luzera skazanego na 6 lat
więzienia za strzelanie do chłopów,
wyjechał we wrześniu b. r. z Przytyka
do Palestyny za paszportem zagra
nicznym.

Walki W Hiszpanji

tańszy.

Pg 7480-41,118

W Madrycie brak żywności

noszą: Były premier hiszpański i przy
wódca stronnictwa radykałów Ale
ksander Lerroux ogłosił list, w którym
wypowiada się bez zastrzeżeń po stro
nie powstańców.
Lerroux był jednym z pierwszych
republikanów w Hiszpanji i odegrał
ogromną rolę w proklamowaniu repu
bliki w r. 1931.

Sytuacja w Madrycie jest bardzo
poważna. Wśród kół rządowych pa
nują nastroje pesymistyczne. Ludność
odmawia udziału w pracach nad ufor
tyfikowaniem stolicy.
W mieście daje się odczuwać coraz
większy brak żywności, co wywołuje
objawy niezadowolenia wśród ludno
Przy przeczuleniu, bólach głowy,
ści. Przed sklepami żywności tworzą
się, długie ogonki. Na1 tle braku żyw bezsenności, ospałości, przygnębieniu,
ności doszło w kilku punktach miasta uczuciu lęku, posiadamy w naturalniej
do rozruchów.
wodzie gorzkiej Pranciszka-Jńzefa nie
zawodny środek domowy do usunięcia
Lerroux po stronie
wszelkich zaburzeń przewodu pokar
narodowców
mowego — w każdym jego odcinkiu.
Paryż. (ATE) Z Salamanki
Tg 1747
moRt,
S
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Sukcesy pod Bilbao

Na froncie pod Bilbao odnieśli po
wstańcy również szereg sukcesów. Na
tym odcinku rozpoczęły się decydujące
działania, które doprowadziły do za
jęcia przez narodowców góry Susouiza,
panującej na d drogą i linją kolejową
Mondragon na południe od Eibar.
Eskadra samolotów powstańczych
bombardowała Bilbao oraz miejsco
wość Las Arenas, położoną w pobliżu.
Wiele domów zostało uszkodzonych.
Liczba ofiar bombardowania w Las
Arenas jest znaczna.
Po Oviedo Gijon

Ciano

rozmowie z min. spraw zagr.
Rzeszy, Neurathem.

Oddziały, które brały udział w od
sieczy garnizonu w Oviedo, podjęły
marsz w kierunku miasta portowego
Gijon. Dowódca załogi Oviedo, gen.
Arranda, objął kierownictwo nad połączonemi siłami wojsk powstańczych
na tym odcinku.

Sprawa zwłok żydowskich
dla uniwersytetu poznańskiego

Żargonowy „Hajnt“ poda je w zna, J sPrawie nieprzyjęcia na wydział
uniwersytetu poznańskiego
akta6 -eg? Żyda w bieżącym roku
semickim następujące informacje:

wii’(2d Wlku lat trwa konflikt pomiędzy
uniwersytetu poznańskiego a
J„CoWii gminą żydowską w sprawie dotów ż&dAa żyd°wsliich zwłok dla studenPr7prt ^Ów do selłcyj w prosektorium,
znar,- a'Voma laty gmina żydowska w Powersin ,z?Wa.rla układ z władzami uniczais 6C .mi’ zobowiązując się dostarniewo°CZn,'e P° ^wa trupy żydowskie. Powynpi -iecna^ w ubiegłym roku kahał nie
teg0 zobowiązania, nie dolerlnn^0110 w tym roku do egzaminów ani
Wninv°- sludenta-Źyda. Przedstawiciele
Madi zy.°wskiej w Poznaniu wnieśli do
takipm UniWersyteckich protest przeciwko
oświi,dU stanow‘i rzeczy, ale spotkali się z
zn1iat-CZeniem’ że sytuacja nie ulegnie
im,a . ’ 1 dopóki gmina nie dostarczy
Przvbń°nej ?lości zwłok, Żydzi nie będą
kahalGw'Vani' bladze uniwersyteckie dały
zJinv t
P°znańskiemu pewien prekiudo dostarczenia zwłok źya n, zaznaczając, że jeśli to nastąpi,

to w bieżącym trymestrze Żydzi będą
jeszcze przyjmowani.“
„Przedstawiciele kahału poznańskiego
z inż. Finkielsztajnem na czele przybyli
wobec tego do Warszawy i zwrócili się do
towarzystwa „Ostatnia Posługa" z prośbą
o zaopatrzenie żydowskiej gminy dwoma
zwłokami żydowskiemi. Kierownik „Ostat
niej Posługi" pozwolił na zaspokojenie
tego życzenia i w sobotę 17 bm, samocho
dem pogrzebowym „Ostatniej Posługi", zo
stały do Poznania przywiezione pierwsze
zwłoki żydowskie, które wzięto z ko-stnicy
jednego z podwarszawskich szpitali dla
umyslowo-chorych“.

Ponieważ zapisy na uniwersytet
poznański są już dla nowowstępujących zamknięte — wyrażamy przeko
nanie, że tak spóźnione dostarczenie
zwłok żydowskich nie wpłynie na de
cyzję władz wydziału lekarskiego.
Zresztą, dostarczając owe dwa trupy,
gmina żydowska w Poznaniu wypełni
dopiero swe zobowiązanie zeszłorocz
ne, kiedy zwłok nie dostarczyła, a Ży
dzi pracowali na polskich zwłokach.

inu).
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Obecnie główny atak wojsk narodowych skierowany jest przeciw Ma
drytowi. Pierścień wojsk narodowych, których pozycje w pierwszym okresie
walk o stolicę obejmowały miasto szerokiem półkolem, otwartem ku wscho
dowi, o promieniu nie mniejszym niż 60 km, zacieśnia się coraz bardziej.
Idąc z północy, poprzez zachód na południe, w rękach wojsk narodo
wych znajdują się następujące ważniejsze miejscowości: Navacerrada, Navalperal, Cebreros, Martin, Almorox, Maqueda, Santa Cruz, Portillo, Fuensalida, Villaluenga, Illescas, Castilejo pod Aranjuezem.
Zbliża się moment decydującego natarcia na Madryt, którego najbliż
szym celem od strony południowej będzie zajęcie lotniska Gctafe oraz miej
scowości Navalcarnero i Villaviciosa.
Operacje, prowadzone na odcinku Cebreros, gdzie prawe skrzydło gen.
Mola połączyło się z lewem skrzydłem grupy Varela, wskazują na wyraźnie
zarysowujący się manewr oskrzydlający, którego celem jest zajęcie pozycji
na tyłach operującej na północ od Madrytu grupy wojsk czerwonych gen.
Mangada i zmuszenie jej pod groźbą odcięcia wszelkich dróg odwrotu, do
pośpiesznej ewakuacji pozycyj, zajętych na południowych stokach Sierra
Guadarramy i Sierra Malagan. Tem samem wojska gen. Mola miałyby
otwartą drogę do stolicy, zwijając pozycje czerwonych na odcinku Esco
rial — Guadarrama.
Wszystkie działania wojsk narodowych na poszczególnych odcinkach
frontów są członami głównego planu operacyjnego, uzależnionemi od na
czelnego celu dowództwa narodowców, t. j. zajęcia Madrytu w warunkach
któreby pozwoliły na maksymalne oszczędzenie miasta z jego bezcennemi
zabytkami historycznemi i kulturalnemi. W założeniach taktycznych planu
dowództwa wojsk narodowych przeważyła koncepc’a manewru którowo
planowa realizacja pozwoli na oszczędzenie stolicy grozy długotrwałego
oblężenia i tem samem może przyczynić się do częściowej choćby ochrony
miasta przed zniszczeniem

WIADOMOŚCI POTOCZNE
Ważne numery telefonów:
Pogotowie rat.: 66-66 i 55-55
Straż ogniowa: 19-57, 30-50
Policja: 42-21
Posłańcy: 15-60 1 28-38
Taksówki: Postój nczy ulicy
Grunwaldzkiej 77-72. przy Ryn
ku Jeż. 77-08 przy ul. Mars«.
Focha (naroż Niegolewskich)
77-82. PI, owietokrzyski 49-80.
przy ul. Zielonej (nar. Strze
leckiej) 50-35, Rynek W ildecki 66-35. W. Garbary (nar.
Wielkiej) 57-87.
iń: 49-27. Dokładny ezas: 55-66.
Stan wody: + 0,37 mbr.
Temp, wody: + 7 st. O.
NOCNY DYŻUR APTEK
Śródmieście: Apt. pod Eskulapem, pl. Wol
ność: 13. Apt. pod Złotym Lwew, St. Rynek 75;
Apt. przy pl. Sapieżyńskim 1; Apt. na Chwaiaszewie 76. Jeżyce: Apt. Mickiewicza. uL 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
ul. Mazowieckiej 12. Główna: Apt. przy Krzy
żu, ul. Główna 19. Starolęka: Apt. miejscowa.
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pożiumiJi
W Poznaniu przed 10 laty
Dnia 22 października 1926 z.

Przystąpiono do wstępnych prac organizacyj
nych nad przygotowaniem Powszechnej Wysta
wy Krajowej, mającej się odbyć w Poznaniu w
r. 1029. — Cena chleba została podwyższona z 54
na 56 groszy.

WYKŁADY

Płatek
kalendarz

Sobota

R^msko-katolicki

KALENDARZ SŁOWIAŃSKI
Łastymira

I Siemtolawa

branie Koła Leśników Studentów U. P.
z udziałem Kuratora Koła, prof. U. P.
p Ryszarda Biehlera, dr. L. Mroczkiewicza¡dr. A. Linkego, kolegów inżynierów,
oraz licznie zgromadzonych studentów
wydz. leśniczego.
Po zagajeniu zebrania przez dotych
czasowego prezesa, kol. inż. Zb. Wóycickiego, przystąpiono do obrad.
W
związku z treścią obrad, prezesem został
wybrany kol. Kamil Rogaliński. W cza
sie zebrania przemówił kurator prof. dr.
R, Biehler, który w serdecznych słowach
wyraził swoją sympatję dla Koła Leśni
ków, życząc wszystkim owocne] pracy,
oraz zapewniając kołu swoją opiekę.
Zkolei dr. Mroczkiewicz, przewodniczący
zebrania, przedstawił cele, do których po
winien leśnik dążyć, zachęcając przez to
wszystkich młodszych kolegów do gorącej
współpracy i zjednoczenia się w Kole
Leśników, jako jedynej placówce tego ro
dzaju na terenie U. P. Między innemi
omówił ciężkie warunki, jakie panowały
w ostatnich latach w związku z likwida
cją Sekcji Leśnej na U. P. Nawiązując
do tradycyj utrzymywanych przez star
szych wychowanków leśnictwa U. P., dr.
Mroczkiewicz wyraził nadzieję, iż teraz,
nie stojąc przed groźbą likw' ’acji sekcji,
koło będzie mogło powrócić ,o dawnych
świetnych czasów, kiedy by.o przykładem
nie tylko na terenie wydziału leśnego,
ale i na całej Wszechnicy Poznańskiej.
WALNE ZEBRANIA
Zebranie, które cechowała bardzo miła
— * Walne zebranie Kola Leśników.
Wczoraj, w środę o godz. 18, we własnym i serdeczna atmosfera, zakończono póź
lokalu na Sołaczu, odbyło się walne ze nym wieczorem wspólną fotografją.

poszczególnych branż, konsumentów I
świata pracy.
Tymcz. prezydent miasta Więckowski
zobrazował sytuację na terenie miasta
Poznania i zapowiedział wzmożenie akcji
komisji badania cen, która przyciągnie
do współpracy zarówno przedstawicieli
kupiectwa, jak i konsumentów. (PAT.)
— * O przewodniki w językach obcych
po Poznaniu. Brak drukowanych prze
wodników po Poznaniu w językach ob
cych, zwłaszcza we francuskim i niemiec
kim, daje się poważnie odczuwać. Ostat
nio np. jeden z uczestników wycieczki
prawników rumuńskich, chcąc się zapo
znać z Poznaniem, szukał bezskutecznie
przewodnika w języku francuskim, bądź
niemieckim, (sk)
— * Wielką zabawę jesienną urządza
w sobotę, dnia 24 b. m. o godzinie 20
na sali restauracji „Gospoda Polska'
przy al. marszałka Piłsudskiego Pol
ski Związek Zawodowy Drukarzy. Wstęp
0,90 zł plus podatek. Czysty dochód prze
znacza się na pomoc gwiazdkową dla
bezrobotnych drukarzy. Moc urozmaiceń
i doborowa orkiestra, jak również i cel
tej zabawy niewątpliwie ściągną wiele
zwolenników taniej i godziwej rozrywki.
Zaproszenia otrzymać można w sekretarjacie Związku, św. Marcin nr. 74, w go
dzinach od 16—20.

Prosimy pamięta6
że listowi i wszystkie poczty przyjmują przedpłatę za „Kurjer
Poznański" za listopad lub za listopad i grudzień razem — jak kto
woli i może - z poręczeniem dostawy pierwszych gazet w listopadzie

Słońca: wschód 6,SI, zachód 16,41
Długość dnia 10 godzin 10 minut
Księżyca: wschód 13,28, zachód 22,41
Faza: Pierwsza kwadra

Towarzystwo Młodych
Przemysłowców w Poznaniu
urządza w sobotę, 24 października r. b
o godz. 20-te] na dużej sali C grodu Zoóloi
glcznego z okazji 62-giej rocznicy istnienia
Towarzystwa

Uroczysty Wieczór
W programie:
uczczenie jubilatów,
wykład ks. prof. Skazińskiego n. t. 0
najpilniejszą sprawę polską“,
w części koncertowej występy;
chór „Arion“ pod dyr. p. Klichowi
skiego,
p. Klara Kaulfuesówna — skrzypce
p. Kaniewska — śpiew,
p. Czaplicki — deklamacja.
Na zakończenie skromna herbatka z tańtami. Wsten bezpłatny. O liczny udział
członków z rodzinami prosi
„„
ZarZ9<k
zg 1>79
Restauracja w Hotelu Polonia, Grun.
waldzka 18, poleca bezpłatnie salę nowoi
odrestaurowaną i pokoje klubowe na
wszelkie uroczystości- Kuchnia wyborowa.
Ceny niskie. Wieczorem dancing,'
ng 17 799

R02NE
— * Pochwala „mangoldu”. W związ
ku z notatką naszą z ubiegłej niedzieli o
wystawieniu na Targu Ogrodniczym w
Poznaniu mało rozpowszechnionej w Polsce jadalnej rośliny „mangold“, pisze nam
p. Jan Nepomucen Krockers, emerytowa
ny dyrektor poczty z Krotoszyna, iż’
„mangold“ dostarcza liści jadalnych nietylko przez całe lato i jesień, lecz również'
i wczesną wiosną, gdy o szpinaku w ogro
dzie niema jeszcze mowy. W drugim
roku „mangold“ kwitnie i dostarcza na
sienia. Po kaźdorazowem ścięciu, liście
„mangoldu“ odrastają w przeciągu 4 do 8
tygodni. P. Krockers informuje nas, iż
hoduje „mangold“ od kilku dziesiątek lat,
lecz trudno mu jest przekonać nasze pa
nie o wyśmienitym smaku tej rośliny.
Pisze nam, że takie same niepowodzenia
ma z zaprowadzeniem rośliny „maggi";
która w zupełności zastępuje, a może i
przewyższa wyrób sztuczny. P. Krockers
posiada całe pudło nasienia „mangoldu" i
rośliny ,maggi“. (gm)

«— * Studium dla Inteligencji o alkohologji. Pod protektoratem J. Em. Ks.
Kard. Prymasa Hlonda, wojew. Maruszewskiego i dowódcy O. K. generała
Knoll-Kownackiego zorganizowano studjum dla inteligencji z zakresu alkohołogji i zagadnień pokrewnych. Studjum
składa się z 8 wieczorów, obejmujących
po 3 wykłady każdy. Poszczególne wie
czory przypadają na 4, 6, 9, 13, 16, 20,
23 i 25 listopada o godz. 19 w Collegium
Medicum (ul. Fredry 10, sala Śniadec
kiego). (x)
— * „Zagadnienie chwastów**. W pią
tek, dnia 23 bm. odbędzie się Zebranie
Poświęcenia szkoły dokonał J. E. ks. biskup Dymek
KRONIKA POLICYJNA
członków Zrzeszenia Opiekunów Kół Mi
w obecności władni i licznych gości
— * Ujęcie wielokrotnie karanych wła
łośników Przyrody przy Lidze Ochrony
W dochodzeniach prowadzoi
Przyrody w Poznaniu, na którem prof
Imieniem dyrekcji szkoły przemó mywaczy.
Katolicka Szkoła Pielęgniarstwa w
St. Barański mówić będzie o „Zagadnie Poznaniu, której lokale mieściły się wił ks. dyr. Janiak, który streścił roz r.ych w sprawie kradzieży z włamaniem,
niu chwastów“. Po odczycie dyskusja od r. 1934 przy ul. Noskowskiego, wój szkoły. Obejmuje ona wszystkie dokonanej przez dach do składu firmy
Walter Lesser przy ul. Skośnej 16, w dn.
Udział wszystkich zainteresowanych (tak
że nieczłonków) pożądany. Początek ze przeniesiono na ul. Chełmońskiego 22. typy przeszkolenia w pielęgniarstwie. 20 września rb., ujawniono sprawców,
Dziś, przed południem, wobec przed Szkołę ukończyło dotychczas 78 absol którzy skradli części maszynowe wartości
brania o godz. 18 w Zakładzie Botaniki
stawicieli władz i licznych gości, od wentek, a liczba słuchaczek szkoły, 800 złotych. Sprawcami są wielokrotnie
Ogólnej U. P., ul. Słowackiego 4-6, II p
karani przestępcy Stefan Schulz (3c¡lat),
było się poświęcenie nowych lokali. mającej 2 i pół-letni kurs, wynosi 120. bez
mieszkania i 29-letni tyłądyWśród obecnych zauważyliśmy m. Nauka teoretyczna odbywa się w szko sławstałego
Nowak (ul. Bosa 25b). Skradziony
KRONIKA MIEJSCOWA
in. ks. pronotarjusza apostolskiego Jó le, zaś praktyka w szpitalu miejskim, łup przechowali
w pewnem mieszkaniu
— * Przeciwko nieuzasadnionej zwyżce zefa Kłosa, przedstawicielkę wydziału zakładzie ortopedycznym im. Gąsio- na Wałach Król. Jadwigi 1. — Kradzieży
cen. Wczorej odbyło się w urzędzie wo służby zdrowia ministerstwa pracy rowskich, w szpitalu Przemienienia z włamaniem w mieszkaniu p. Czesław
jewódzkim w Poznaniu posiedzenie ko i opieki społecznej p. Zachert-Babiclfj, Pańskiego, św. Józefa i kolejowym. Koteckiego na Piekarach 19 w dniu
misji dla badania cen artykułów pierw naczelnika dr. Zaroskiego, radców Dyrektorką szkoły jest p. Zofja Łaza- b. m. dopuścił się. jak ujawniły dochodze
szej potrzeby. Otwierając konferencję;
nia, wielokrotnie karany i notowany z
p. wojewoda podkreślił, że rząd jest zde miejskich dr. Szulca, dr. Sokołowskie rewicz.
kradzieże przestępca, 25-letni Marjan « '
go,
prof.
dr.
Kowalskiego,
prof.
dr.
Je
cydowany nie dopuścić, aby dodatni oh
wakowski, mieszkający przy ul. btrumyImieniem
wydziału
służby
zdrowia
jaw zwierania się nożyc pomiędzy ce zierskiego, komisarycznego prezyden przy min. pracy i opieki społecznej kowej 20. Odebrano mu dwa skradzio
nami artykułów przemysłowych, a cena ta miasta Więckowskiego, licznych le
futra, wartości 1 700 zł i zwrócono p.
mi produktów rolniczych, w następstwie karzy, oraz matki przełożone z około przemówiła p. Zachert-Babicka, która teckiemu. — Jako sprawcę kradzieży w
wyraziła
uznanie
dla
szkoły
i
złożyła
podwyżki tych ostatnich, został sparali dwudziestu zgromadzeń zakonnych.
p. Janowi Dudzie (Wielkie Gar
życzenia, a imieniem wojewody po weru
żowany przez nieuzasadnioną zwyżkę cen
nr. 3) w dniu 14 b. m. na ul. Poczto«)
Uroczystość
rozpoczął
przemówie
artykułów pierwszej potrzeby i zapowie niem powitalnem ks. prof. dr. Kozłow znańskiego przemawiał naczelnik wo ujęto 22-letniego Alfreda Wardę, bez
dział możność zastosowania represyj ad
jewódzkiego wydziału zdrowia dr. Za- lego mieszkania, i 52-letniego Stantg ,,
ministracyjnych w stosunku do tych za ski, który imieniem kuratorjum szko roski.
Szumnarskiego, mieszkającego na og
kładów handlowych, które dopuszczą się ły powitał przybyłego J. E. ks. biskupa
kach działkowych za Bramą KalisKą, i
Po poświęceniu lokali szkoły prze ko pasera. Szumnarski notowany 1
spekulacji cen artykułów pierwszej po Dymka, jako delegata ks. kardynała
trzeby. - P. wojewoda apelował w końcu Prymasa. Podkreślił, że zadaniem Ka mówił J. E. ks. biskup Dymek i pod razy za różne przestępstwa i lo-Kaby organizację kupieckie i społeczeństwo tolickiej Szkoły Pielęgniarstwa, działa kreślił, że powstanie i działalność Ka karany przez sądy. Wszystkich ' współdziałały z władzami w tym wzglę jącej od przeszło dwóch lat, jest nie tolickiej Szkoły Pielęgniarstwa, orga nionych przestępców odstawiono
dzie i nie dopuściły do nieuzasadnione;
sienie pomocy cierpiącym, zgodnie z nizowanej w ramach Katolickiego In spozycji władz sądowych, (kl)
spekulacji.
stytutu Wychowawczego w Poznaniu,
Wywody p. wojewody uzupełnił na tradycyjną rolą kościoła w dziedzinie
Składki i pokwitowania ?
czelnik wydz. samorządowego dr. Trzciń opieki nad chorymi od dawnych wie świadczy o żywotności podstawowych
Na
pomnik Serca Jezusowego: N.. N.
myśli
Kościoła
katolickiego.
Podzięko
ski, zapowiadając skrupulatną kontrolę ków. Wskazał, że opieka państwa nad
zarz, z podziękowaniem za otrzymali Kule«”'
cenników artykułów pierwszej potrzeby, zakładem zbiega się z założeniem Ka wanie władzom i zgromadzeniom Jerzy
Rychter, Łuck 10 zl, Władysław
jakoteż stanu sanitarnego warsztatów, tolickiej Szkoły Pielęgniarstwa, która zakonnym ks. biskup zakończył prze Biefowo p Lubichowo 5 zł, razem z P
poczem wypowiedzieli się przedstawiciele opiera swą formę prawną na polskiej mówienie złożeniem życzeń nowopo- pokwitowanemi 103,50 zl.
—

tylko do 25. bm,

Katolicka szkoła pielęgniarstwa
w nowej siedzibie

ustawie o pielęgniarstwie z 1933 r.

Nauka pielęgnowania niemowląt

święconej szkołę, (kl)

j. E. ks. biskup Dymek zwiedza nowe lokale Kat. Szkoły Pielęgniarstwa,

Nauka opatrywania
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Ks. Prymas w Gnieźnie
Gniezno (br). W środę, 28 b. m.
przybędzie do Gniezna ks. kardynał
dr. Hlond, aby z okazji 10-lecia obję
cia steru archidiecezji gnieźnieńsko-poznańskiej pomodlić się przed konfesją
św. Wojciecha. Program dnia przewi
duje o godz. 15 uroczyste nieszpory,
poczem ks. Prymas udzieli wiernym
arcypasterskiego błogosławieństwa. Po
nieszporach, o godz. 17-tej odbędzie
się w sali Prymasowskiej akademja z
udziałem ks. Prymasa.

Świętokradztwo
w Górce Duchownej

Kościan (kk). Nieznani sprawcy
włamali się w nocy dnia 21 bm. do
kościoła parafialnego w Górce Du
chownej, słynącego z cudownego obra
zu Matki Boskiej Pocieszenia.
Łupem świętokradców padła pu
szka srebrna z komunikantami, warto
ści 300 złotych, pacyfikał srebrny z re
likwiami, wartości 150 złotych oraz
kilka srebrnych wot, które były przy
pięte do cudownego obrazu
Policja przeprowadza śledztwo, ce
lem ujęcia złoczyńców.

Groby prehistoryczne
pod Ostrzeszowem
Ostrzeszów, (zo) Jak już do
nosiliśmy, rolnik p. Kuna znalazł na
swoich polach pod Godziętowami śla
dy starych grobów, w których znala
zło się szereg drobnych przedmiotów
z kamienia i metalu, które wskazywa
ły, że położyć musiała je tam ręka
ludzka. Zawiadomione o odkryciu
władze skierowały doniesienie do od
nośnych instancyj, w rezultacie czego
starostwo krajowe wydelegowało p.
dr. Karpińską z oddziału prehistorycz
nego Muzeum Wielkopolskiego w Po
znaniu na miejsce.
W tych dniach rozpoczęła znana
badaczka swoją pracę nad odkryciem
grobów ,które okazały się pozostało
ścią z cmentarzyska t. zw. „halsztac
kiego" i pochodzą z I. okresu żelazne
go, z lat 800 do 500 przed narodzeniem
Chrystusa.
Niestety, większa część grobów oka
zała się zniszczona, bądź uprawą pól,
bądź dawniejszem niefachowem od
grzebywaniem. Tylko jeden grób pozo
stał nietknięty, który obecnie z całym
pietyzmem się odkopuje. Grób ten, w
którym znaleziono dobrze zachowaną
urnę o bogatej i misternej ornamen
tacji, posiada mnóstwo przystawek, w
któryęh zaopatrywano nieboszczyka
w jadło i napoje na drogę pośmiertną,
tudzież szereg przedmiotów, jak na
szyjnik bronzowy, zapinkę bronzowożelazną i t. p. Znalezione przedmioty
świadczą, że cmentarzysko należało
do kultury łużyckiej, którą uczeni pol
scy zaliczają do kultury prasłowiań
skiej.
Znalezienie grobów niepozbawione
jest znaczenia historycznego dla oce
ny prehistorji ziemi ostrzeszowskiej,
gdzie dotąd nieliczne ślady wskazy
wały historję jej dawnych wieków.
Badania dalsze trwają.

Stulecie gimnazjum
w Krotoszynie

W październiku upłynęło 100 lat od
cnwih założenia gimnazjum państwowego
w Krotoszynie. Celem upamiętnienia tej
nh v!°dbędzie się w dniu 25 listopada
oDcłiód jubileuszowy, połączony ze zjazcm byłych uczniów zakładu. Ponieważ
ka .ogjSźnne już dwukrotnie w dzienniPrzez radjo odezwy, wpłynęło do
eim czasu mało zgłoszeń, przeto dyrektor
ahv aZ,'um ,Prosi osoby zainteresowane,
czas’e jak najkrótszym zechciały
_ barkowo zakomunikować swoje adresy
zak?f ?nicm lai> w których uczęszczali do
ładu, oraz obecnego swojego zawodu.

ÍTAN POGC
v w poznani
22 października
Temperatura 7 godz. + 5,8
«śnienie
ł godz. 743,9 mm. niskie
^achmurzenis
Wiat" 8OdZ" P<>cilmurrl(>> mgła
J godz. cisza
Opad
w<aora^J><>PrZ?<ln‘ej doby (od
1 1
7,2 mm Zeg0,
sodz. 7 rano dnia dizŁ
Tem., ’rodzaj opadu: deszcz

naitu Ura w c’n’,u 21 października
naSZSZa + * 3 0 s°dz- 15
pnajn®®a - 1,7 o godz. 7,30
7aO5,“oza P^ody na dzieli jutrzejsz

ternnerTHUrzenie zmienne bez
tura bez większych zmiai

Nadużycia we wójtostwach pow. gnieźnieńskiego
Gniezno. (Teł. wł.) W niektórych’
wójtostwach powiatu gnieźnieńskiego pa
nowały doniedawna dziwne porządki,
któremi zajęła się obecnie prokuratura
gnieźnieńska.
Dopiero w ubiegłym tygodniu podawa
liśmy obszerne sprawozdania z rozprawy
sądotyej, która toczyła się przed sądem
okręgowym w Gnieźnie przeciwko wójto
wi Janowi Wawrzyniakowi i sekretarzowi
Michałowi Ślósarskiemu z wójtostwa Wit
kowskiego. Rozprawa wykazała dobitnie,
jakie porządki panowały w tem wójto
stwie. Sprawę odroczono, albowiem do

chody i rozchody mają wpierw zbadać
biegli.
Jeszcze jedna sprawa nie ukończona, a
już druga wchodzi na wokandę sądową.
W dniu wczorajszym sąd okręgowy w
Gnieźnie rozpisał rozprawę sądową prze
ciwko funkcjonariuszom wójtostwa Gnie
zno I, Stefanowi Makowskiemu i Antonie
mu Wieczorkowi, o nadużycia w temże
wójtostwie. Sprawa rozpisana została na
trzy dni, t j. 23, 24 i 25 listopada, a na
rozprawę powołano aż 62 świadków. Jako
obrońca ma wystąpić znany adw. Szurlej
z Warszawy, (br)

Niesłychany tupet Niemców

sie: uroczyste nabożeństwo oraz akademja w sali
„Sokoła” o godz. 17,
— W niedziele dn. 25 bm. o godz. 13 odbędą
sie na stadjonie miejskim „jesienne zawody ko
biet“. Program obejmuje trójbój lekkoatletyki
terenowej, (lh)
— ♦ OSTRÓW. Na ławie oskarżonych tutej
szego sądu okręgowego zasiadła zawodowa chiromantka i wróżbiarka Paulina świzenko z Po
znania, pod zarzutem, iż 5 września rb. dopuści
ła, się czynnej napaści i zniewagi urzędników
miejskich. Wspomnianego dnia udał się do oskarżonej, zamieszkałej w hotelu, woźny miejski
Motylewski, w towarzystwie drugiego woźnego,
Hądala, by jej doręczyć wezwanie do stawienia
się na magistrat. Woźni otrzymali polecenie do
prowadzenia oskarżonej w razie, gdyby dobro
wolnie nie ćhciała pójść. Ponieważ oskarżona
wzbraniała się, woźni zamierzali ją doprowadzić,
wtedy oskarżana poczęła kopać woźnych, używa
jąc przytem obelżywych słów. Woźni zawezwali
policje i ta dopiero doprowadziła oskarżoną do
magistratu. Po przeprowadzonej rozprawie sąd
wydał wyrok skazując chiromantjke na 8 miesię
cy więzienia z zawieszeniem na 4 lata. Na wnio
sek obrony sąd zarządził zwolnienie oskarżonej
za kaucją l.OOO zł, zwrotną po uprawomocnieniu
wyroku.
— Złote gody małżeńskie obchodzą 24 bm. pp.
Szczepan i Marja z Kucharskich Bryjakowie.
_— Na zebraniu Tow. Właścicieli Domów i
Nieruchomości rozpatrywano prośbę Tow. Przemysłowo-Rzemieślniczego, by właściciele domów
nie przyjmowali do swych domów Żydów, którzy
masami najeżdżają miasto Ostrów i zakładają
tu warsztaty i trudnią się handlem, przez co od
bierają chleb naszym rzemieślnikom i kupcom.
— Parafj. Akcja Katolicka przemówieniem
prezesa adw. Jankowskiego uczciła jubileusz
J. Em. ks. kardynała Prymasa.
W sprawie
„Płomyka" postanowiono zwrócić się do komite
tów rodzicielskich i wyjaśnić rodzicom, że abo
nament „Płomyka” nie może być dzieciom przez
nauczycieli narzucony, (os)
— * PAKOŚĆ. Na przejeździć kolejowym
Mokre, do szosy Sfcrzekatowo, pow. mogileński,
na torze kolejowym Mogilno —■ Barcin wydarzy
ła się katastrofa. Rolnik Alojzy Donarski, jego
żona oraz kuzyn A. Donarski, który powoził koń
mi, jechali ze stacji Mokre do szosy Skrzekatowo. Z powodu wiatru i wczesnego zmroku, nie
zauważyli nadjeżdżającego pociągu, zaś konie od
gwizdu maszyny 1 reflektorów spłoszyły się i
wpadły wprost pod przejeżdżający pociąg. Wsku
tek zderzenia zostały uderzone w bok, a powózfca odrzucona dc rowu, uległa strzaskaniu. Ja
dą cyna powózce.cudem uniknęli śmierci. Pierw
szej pomocy poszkodowanym udzieliła obsługa
kolejowa. Dochodzenia, kto ponosi winę w wy
padku, przeprowadza posterunek P. P.
— Na szkodę rob. Marji Brzeskiej z Skrzekatowa skradziono 50 zł.
— Robotnikowi Jerzy chowskiemu skradziono
z mieszkania 2 rowery. Policja przeprowadza
dochodzenia, (p)
— ♦ WYRZYSK. W mieszkaniu Jana Mrotka w Kościerzynie Wielkim dopuszczono się kra
dzieży z włamaniem. Łupem włamywaczy padły
kołdry na łóżka, powłoki, bielizna męska i dam
ska, barchany, 26 ręczników i inna bielizna, łącz
nej wartości 400 zł. (rr)

Buk. (bm). Handlarz bydłem, Nie
miec August Schulz z Buku, sprzedał
krowę polowemu Rochowi Dekierowi
w Niepruszewie za 125 zł, dając De
kierowi pisemną gwarancję. Ponieważ
kupiona krowa nie odpowiadała gwa
rancji, Dekier przyprowadził w dniu
20 bm. wspólnie ze swym 26-letnim
synem, Józefem, krowę zpowrotem,
żądając od Schulza zwrotu pieniędzy.
Arogancki Niemiec, nietylko że pie
niędzy- nie zwrócił, ale wspólnie ze
swymi braćmi, Augustem i Albertem,
oraz znajdującymi się w domu Schul
zów czeladnikami malarskimi rzucili
się na Dekiera, którego pobili, a syno
wi jego, Józefowi, broniącemu napad
niętego ojca, zadali kilka ciosów w
głowę tępemi narzędziami tak, że musiał udać się w opiekę lekarską. Poza
tem bracia Schulzowie wyzwali Dekie
ra od „polskiej mordy“.
Sprawą zajęła się policja, spisując
protokół. Handlarz Schulz jest tym
samym osobnikiem, który za natarczy
wość został pobity w Łagwach, o czem
donosiliśmy.

Z WIELKOPOLSKI
— * GOSTYŃ. Rozpoczęto 'kampanię w tut.
cukrowni.
— Do zagrody p. Filipiakowej w Bodzewie
zakradta się banda złodziei i sfcradla kilka wor
ków siemienia, wartości 150 zt. Złodzieje wła
mali się przez dach, który zerwali, (gp.)
— * GNIEZNO. W związku z pożarem u
roln. Wawrzyna Pluty w Goczałkowie dochodze
nia wykazały, iż pożar spowodował z chęci zysku
sam pogorzelec i za ten czyn odstawiony został
do sądu grodzkiego w Witkowie.
— Sąd zajął sie również osobą p. Marji Ry
bickiej z Mielżyna, którą umyślnie podpaliła
swój skład z artykułami piśmiennemi i gazetami.
— Aresztowano roln. Stefana Staniszewskie
go z Ostrowita Prymas., który celem podjęcia
ubezpieczenia podpalił stodole i chlew z żywym
inwentarzem, (br)
— * JAROCIN. Wzmocniony sąd okr. z Oetrowa na sesji wyjazdowej w Jarocinie rozpa
trywał kilka ważnych spraw. Oskarżeni Kil
Władysław. Kil Jan i Majewski Antoni, człon
kowie komunizującej organizacji „Wici" w Kolniczkach, skazani zostali za napaść i pobicie st.
posterunkowego Musiala z Nowegomiasta pod
czas pełnienia przez niego czynności Służbowych,
pierwszy i drugi na osiem miesięcy wiezienia,
trzeci na sześć miesięcy więzienia. Adamczak
Walenty z Jaraczewa. Owczarski Franciszek i
Mosiniak Ignacy z Goli skazani zostali za pu
szczanie w obieg fałszywych pieniędzy po sześć
miesięcy więzienia każdy, przyczem oskarżone
mu drugiemu i trzeciemu sad warunkowo za
wiesił wykonanie kary aa trzy lata ze względu
na ich niekaralność.
— Głośny swego czasu pożar w zabudowa
niach gospodarza Antoniego Kubiaka w Bieździadowie, pow. jarociński a dzierżawionych
przez rodzinę Wiatrów, znalazł swój epilog w
sadzie. Oskarżony Wiatr Stanisław, sprowadzo
ny na sale rozpraw z tut. więzienia został z za
rzutu podpalenia całkowicie uniewinniony. Prze
wód sądowy nie wykazał, jakoby oskarżony do
puścił e!e zbrodni podpalenia zabudowań gospo
darczych. (jp.)
— * KOSTRZYN. W kościele parafialnym
W Czerlejnie został pobłogosławiony związek
małżeński p. Marjana Brodowskiego ze Swarzę
dza z p. Helena Strojnówną z Czerlejna. (s. d.)
— ♦ LESZNO. W Miąskówie, niedaleko Krzy
winia, znaleziono zwłoki mężczyzny w podeszłym
wieku. Ustalono, że jest to żebrak Franc. Berdychowski, zamieszkały w Krzywiniu, który od
dłuższego czasu cierpiał na ataki sercowe. Wi
docznie jeden z takich ataków 6tal się przyczyną
jego śmierci.
— Obchód „Święta Chrystusa Króla" odbę
dzie eie w niedziele dn. 25 bm. Na obchód złożą |

Z POMORZA
— * TORUŃ. Rozpoczęły się konferencje apologetyczne dla mężczyzn. Nauki wygłasza ks.
dr. Wendzioch.
— W związku z przebudową torów tramwa
jowych na Staromiejskim Rynku i Placu Ban
kowym ruch będzie się odbywał z przesiadką.
Ruch nocny zostanie częściowo wstrzymany.
— Pod przewodnictwem woj. Raczkiewicza,
odbyło się wobee licznych przedstawicieli społe
czeństwa zgromadzenie konstytucyjne woj. Oby
watelskiego Komitetu Pomocy Zimowej Bezro
botnym. Po referacie dyr. F. P. Gliszczyńskiego
ukonstytuowały się władze komitetu. M. in. we
szli do Wydziału wykonawczego star. kraj. Łąc
ki jako przewodniczący, gen. Maksymowicz-Raczyński i ks. kan. Kozłowski,
— W Toruniu powstała nowa placówka han
dlowa polsko-chrzeScijańeka przy ul. Szerokiej 8,
której właścicielem jest Alfons Wiśniewski z
Wąbrzeźna. Firma trudni się zakupem suro
wych skór i wlósia końskiego.
— W najbliższa niedzielę odbędzie się w To
runiu zebranie rady głównej Naczelnej Organi
zacji Inżynierów. Poza obradami ściśle organi
zacyjnemu odbędzie się w auli dyrekcji kolejowej
zebranie odczytowe, (z)

PIERWSZY NEON NA ŚWIĘTYM MARCINIE
W MIEJSCE KWIATÓW DLA SZEFA 100 ZŁ NA „ESKADRĘ CHROBRYCH“

Dziś przed południem nastąpiło prze-,
niesienie centralnego składu firmy Kazi
mierz Przybyła z przyległej posesji do
własnego domu przy św. Marcinie 24.
Dzięki wzrastającemu eksportowi za
granicę zakłady przemysłowe firmy Ka
zimierz Przybyła, mieszczące się w trzech
przyległych obok siebie domach na św.
Marcinie, stanęły wobec zagadnienia roz
budowy. Przeprowadzono ją z wielkim
nakładem kosztów, według najnowszych
wymagań techniki, higjeny i estetyki.
Urządzenie wnętrza dużego składu, łą
czącego sprzedaż detaliczną: oddzielnie
wyrąb mięsa i oddzielnie wyroby
mięsne (przystawki śniadaniowe), roz
wiązano bardzo pomysłowo. Automa
tyczna chłodnia obok składu, jak i po
łączenie z fabryką konserw i wyrobów
mięsnych, znajdującą się w głębi podwó
rza, oraz połączenie z wielkiemi nowopobudowanemi piwnicami, świadczą o za

stosowaniu zmysłu praktyczności.
Nowy skład o dwóch wielkich oknach
wystawowych, ozdobiony wielkiem go
dłem firmowem
z liter
blokowych
(oświetlanych neonem), sprawia zewnętrz
nie nader estetyczne wrażenie.
Z okazji przeniesienia składu pracow
nicy firmy Kazimierz Przybyła zamiast
kwiatów dla swego szefa zebrali sumę
100 złotych, jako ofiarę na fundusz „Eska
dry Chrobrych". Właściciel ofiarował
przy tej uroczystości 250 kilogramów sło
niny na ubogich miejskich do dyspozycji
zarządu miasta Poznania i 100 kilo słoni
ny do dyspozycji wydziału parafjalnego
„Caritas" przy św. Marcinie.
Nowy skład poświęcił w obecności licz
nych gości proboszcz parafji św. Marcina
ks. prałat dr. Taczak. Po poświęceniu
składu nastąpiło zamknięcie dawniejsze
go składu i personel, oraz klientela, prze
szli już do nowej składnicy centralnej.

... iiv następnym tygodniu
codziennie inną, dobrą zupę.
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Proces o zabójstwo
w Biadkach
Krotoszyn (sh). W dniu 20 b. m.
rozpoczęła się w Krotoszynie przed
wojskowym sądem okręgowym rozpra
wa przeciwko kapralowi Czesławowi
Morasowi, oskarżonemu o pozbawie
nie życia śp. Marcina Malmura w ten
sposób, że w dniu 5 lipca b. r. w Biad
kach, pow. Krotoszyn, zadał mu pięć
pchnięć bagnetem, na skutek czego
ranny zmarł w trzy dni po wypadku
w szpitalu w Krotoszynie. Poza tem
akt oskarżenia zarzuca kapralowi Morasiowi, że nakłaniał nieobjętych tym
że aktem oskarżenia cyw. Erwina
Stuetzenbechera, oraz braci swych Ja
na i Władysława, którzy z nim wspól
nie działali, do fałszywych zeznań.
W pierwszym dniu rozprawy sąd
przesłuchiwał osk. kapr. Morasia, któ
rego zeznania w większej części nie
zgadzają się ze złożonemi w śledztwie.
Twierdzi on, że został napadnięty
przez trzech osobników, a mianowicie,
że jadąc rowerem został przez jedne
go z napastników pchnięty w pierś
tak silnie, iż spadł z roweru. Gdy się
podniósł, jeden z napastników chciał
go ugodzić nożem, jednak oskarżony
podbił mu rękę. Ponieważ drudzy na
pastnicy nacierali na niego, a pierw
szy rzucił się ponownie na niego z no
żem, w własnej obronie dobył bagne
tu i w pewnym momencie ugodził jed
nego z napastników, Marcina Malmu
ra. Po tym czynie udał się do domu,
a po drodze spotkawszy brata, opo
wiedział mu całe zajście.
Po przesłuchaniu oskarżonego, sąd
przystąpił do postępowania dowodo
wego. Jako pierwszy zeznawał świa
dek st. wachm. Jan Roszak, który wy
jaśnia, że bracia Morasie mieli stale
zatargi z braćmi Malmurami. Bezpo
średni dowódca oskarżonego, świadek
kpt. Stanisław Wośko, wydał opinję o
oskarżonym, że w wojsku aż do popeł
nienia zbrodniczego czynu zachował
się dobrze. Przesłuchano szereg dal
szych świadków i na tem pierwszy
dzień rozprawy zakończono.
W drugim dniu rozprawy, 21 b. m.,
sąd przesłuchiwał dalszych świadków,
którzy do sprawy nie wnieśli nic no
wego. Rozprawę przerwano, do dnia
22 b. m. godz. 9.

KSIĘGI SYANU CYWILNEGO
Zapowiedzi
Dnia 21 b. m. wywieszono ¡następująco za
powiedzi (osoby, przy których nie jest podana
miejscowość, mieszkają w Poznaniu):
Lekarz Bronisław Kołodziejczak w Plesze
wie, pow. jaroc., i Marjanna Banachówna;
krawc. Czesław Kupsch : ¡kup. Janina Borchardtówna; obuwn. Henryk Magdziński i krawc. Ja
nina Durska; ślusarz Ignacy Kropacz i
Joanna Kubaszakówna w Witkowie; owdow.
elektromont. Teodor Machnicki i Ludwika
Prawniczakówna w Gnieźnie; roln. Edmund Le
wandowski w Karczynie wieś, grom. Łakocin,
gm. Inowrocław Węch., i Joanna Jamroziaikówna w Tarnowie, grom. Bródzki, gm. Kruszwica,
pow. mogileń.; czeladn. kotlarski Stanisław Janfcowiak i Teresa Kunsztowiczówna w Żegrzu,
pow. pozn.; mech. Karol May i biuralistka Eugenja Łukaszewiezówna; biur. Marjan Kokot i
Teresa Schlage; stajenny Karol Kloss i służ.
Gertruda Romanowska; rob. Jan Pokusa i rob.
Pelagja Kuklówna; stoi. Tomasz Gorzelany i
Helena Staniewska; stoi. Antoni Gulik i służ. Ja
dwiga Matelska; rob. Franciszek Kordeoki i
Magdalena Gapińska; szof. Władysław Drożdżyński i ekspedj. Pelagja Rubasówna; fryzj,
Edmund Basiński i
Eleonora Trawińeka;
owdow. rob. kolej. Andrzej Wojtkowiak i Ewa
Kond ziela.
laoo r. zapisano na
pujące zgony: Bronisława Nojowa z domu 1
lewska, 33 lata; Ryszard Józef Baran, 10
Matylda Hoffmann z domu Nehring, wdc
oł lat; Bolesaw Wojcieszak, kapral nadti
Sb P. P. — kołodziej, 24 lata; Stefanja Bie
•ska, e domu Gertiżanka, 57 lat; Alicja Nc
domu Cocx, 60 lat.

DZIAŁ KULTURY I SZTUKI
Z ESTRADY I Z TEATRU
OKRUCHY FRANKFURCKIE

Kongres franfurcki muzyki kościel
nej, o którym na tem miejscu nasz
umyślny wysłannik, dr. Zygmunt Sitowski, wyczerpująco zdawał sprawę
w kilku artykułach, zasługuje na uwa
gę także ze względów techniczno-orga
nizacyjnych, z któremi łączy się udział
Polski
Reprezentowanych było dwanaście
państw europejskich, włączając Polskę
i Niemcy, każde przysłało przynajmniej
jeden zespół muzyczny, niektóre zaś po
parę. O ile koncerty i nabożeństwa
dały przegląd zespołów, o tyle delega
cje i przedstawicielstwa zaprezentowa
ły się publicznie tylko raz jeden na
,,Festversammłung' ‘odbytem w salach
historycznego ratusza (Romer). Zagaił
je dr. Krebs imieniem franfurckiej ra
dy miejskiej, poczem przemawiał
przedstawiciel komitetu zjazdowego:
arcybiskup fryburski dr. Konrad Groeher. Przemówienie to mile brzmiało w
uszach delegacji polskiej, gdyż było
wygłoszone już po sukcesach Chóru
Poznańskiego i wskutek tego po
brzmiewało za paru nawrotami uzna
niem i szacunkiem dla pracy polskiej
na tym terenie, przy czem nie brako
wało i aluzyj szerszego zasięgu. Akcen
ty te odzywały się tak często, że musiały z pewnością zwrócić powszech
ną uwagę, zwłaszcza, że prasa nieiniecka również zajęła się naszym Chórem
obszernie i bardzo wyróżniaj ąco.
Podkreślono między innemi osobno, że
chór nasz był jedynym pomiędzy ze
społami śpiewającymi a cappella, któ
ry posiadał głosy chłopięce, nie zaś ko
biece, tak to było w innych zespołach.
*
Na przemowy powitalne, których
było jeszcze parę odpowiadali delegaci
poszczególnych państw. Z naszej stroDRAMAT, KTÓRY BUDZI ŚMIECH..,

Paryż, 20 października
Odeon, drugi we Francji teatr „urzędowy“, t. j. subwencjonowany przez
państwo, podobnie, jak Komedia Fran
cuska, zrobił swoim widzom rzadką
niespodziankę. Wystawił sztukę do
skonale znaną, która okazała się zu
pełnie nową. Jest nią głośna przed pa
ru laty „L‘Acheteuse“, napisana przez
Stève Passeura, a znana i w Polsce
pod tytułem „Kobieta, która kupiła
sobie męża'-. Wystawił ją pierwszy, o
ile sobie przypominam, Teatr Polski
w Warszawie z p. Przybyłko-Potocką
w roli tytułowej, po nim zaś spróbo
wał tego eksperymentu poznański
Teatr Polski, bodaj, że w ubiegłym se
zonie.
*
Z czego wyniknęła niespodzianka?
nie z obsady, gdyż Odeon pozyskał umyśtnie obu protagonistów pierwszego
wystawienia, tj. panią Simone, oraz p.
Jean Maxa. Tekst sztuki również się
nie zmienił, a przecież wrażenie było
odmienne, może nawet piorunująco
odmienne. Treść „L‘Acheteuse“ na tem
się zasadza, iż podstarzała panna, za
kochana w młodym człowieku, kupuje
go sobie. Kupuje tak poprostu, jak się
kupuje np. mebel do niczérn nieogra
niczonego używania, przy czem kupio
ny objekt niema nic do powiedzenia
czy mu się coś podoba, czy niepodoba.
Za długo byłoby opowiadać, jakiemi
niebardzo ładnemi drogami ta żądna
męża osoba cel swój osiąga. Dość, że
zabiera kupionego biedaka na wieś,
internuje w domu i nie pozwala mu
nosa wystawić na zewnątrz, chyba pod
strażą atletycznego służącego, który
na kAżdą próbę ucieczki lub wyłama
nia się z pod dyscypliny ma odpowie
dzieć . . strzałem rewolwerowym. A
przy śniadaniu, przy obiedzie i przy
kolacji pani Elżbieta dręczy nie
szczęśnika bez wytchnienia znęcając
się nad nim psychicznie w sposób
godny sadystki ( co też w krytykach
pierwszego wystawienia szeroko było
rozpaćkane jako „freudystyczna“ re
welacja).
Ponure, grymasem histerji ścią
gnięte oblicze tej sztuki ukazało się
teraz w zupełnie innem oświetleniu.
Pani Simone zaciskała konwulsyjnie
ręce tak, jak wówczas, oczy jej rzuca
ły błyskawice, gdy poniżała do osta
teczności swego mężczyznę, sama
przez to się poniżając i mając tego
pełna bolesną świadomość — lecz e-

ny zabrał głos profesor muzykologii
na Uniw. Poznańskim prof. dr. Łucjan
Kamieński. W przemówieniu swojem
skreślił świetny muzykolog nasamprzód jakby krótki syntetyczny zarys
dziejów muzyki kościelnej w Polsce
oparty o program koncertu Chóru
Poznańskiego. Była to jakby linja
rozwojowa tejże muzyki na naszym
•gruncie, doprowadzona aż do najnow
szych czasów, a zakończona stwierdze
niem węzłów, jakie łączyły i łączą Pol
skę na tym terenie z państwami za
chodniemu Między spostrzeżeniami,
jakie prof. Kamieński wplatał w swój
magistralny zarys, szczególną uwagę
zwróciło przypomnienie aktualne, że
muzyk niemiecki Telemann, współcze
sny Janowi Sebastjanowi Bachowi
(przecież muzykowi nadwornemu króla
polskiego Augusta!) pisał swe polonezy
właśnie we Frankfurcie.
Poza tem uroczystem zebraniem,
odbyło się jeszcze końcowe zebranie
komitetu organizacyjnego w d. 13 paź
dziernika. Rozstrzygano na niem py
tanie, gdzie ma odbyć się kongres na
stępny, przypadający za lat dwa.
Frankfurt bardzo usilne zabiegał, aby
i ten zjazd w jego murach się odbył,
wszelako w końcu zgodzono się na Wie
deń. Poza temi zebraniami, utrzymy
wali uczestnicy kongresu stałą stycz
ność między sobą na spotkaniach pry
watnych, które odbywały się po każ
dym koncercie, w umówionych loka
lach gdzie dzielono się spostrzeżenia
mi, wrażeniami i krytyką, gdzie ście
rały się ze sobą zdania i kierunki.
Wzajemna ta wymiana myśli również
weszła w ostateczny bilans kongresu
jako czynnik poważnej wagi. Ostatecz
ne rezultaty kongresu będą uchwycone
dopiero w fachowych artykułach pism
myzykologicznych, niemieckich i in
nych.
*
Dla delegatów polskich odbyło się
przyjęcie w konsulacie polskim, gdzie
konsul p. Nałęcz-Korzeniowski podej
mował śniadaniem J. Em. ks. Kardynała-Prymasa Hlonda, arcybiskupa
Groebera, oraz muzyków polskich i
przedstawicieli prasy. Po śniadaniu
odbyły się produkcje muzyczne w któ
rych wzięli udział pp.: prof. Wiłkomir
ski jako wiolonczelista, Szlemińska i
Trąmpczyńska jako śpiewaczki, oraz
prof. Kamieński i Nowowiejski jako
akompaniatorzy. Wśród wykonanych
utworów znalazł się m. in. polonez wio
lonczelowy Moniuszki, oraz pieśni prof.
Kamieńskiego.
Czeska Filharmonia pod batutą Wacła
wa Talicha zaczęła sezon symfonją d-moll
Dworzaka oraz młodzieńczemi dziełami
Smetany: „Obchód Wallensteina“, Uwer
tura uroczysta i scherzo z Symfonji Tri
umfalnej.
W następnym Dziale:
KASPROWICZ, RUSZCZYĆ
I ZIEMIA...

przez
Zygmunta Wasilewskiego

fekt był zupełnie inny. W chwilach
takich jak np. przypominany bez żad
nych ceremonij przymus małżeński
(trudno to wyraźniej określić), który
kupująca żona stosuje do kupionego
męża, publiczność wybuchała śmie
chem. Przeciągnięta sytuacja przeska
kiwała w komizm i to nieodparty. Je
den ze sprawozdawców twierdzi, że
p. Passeur ani się spostrzegł, jak zabmął niby w średniowieczną farsę,
która mogłaby nosić tytuł „Mąż uwię
ziony i bity“, albo „Stara panna, któ
ra kupiła sobie chłopca". W takich
chwilach istotny rdzeń tej literatury
tak dalece wychodził na wierzch, że
nawet pani Simone jakby podświado
mie zbaczała ku groteskowej komice.
Przychodziło jej to tem łatwiej, iż p.
Jean Max wygląda solidnie, spokoj
nie, i w mękach uciśnionej ofiary nie
jest mu jakoś do twarzy.
*
Poprzednio była „L'Atcheteuse
grana w teatrze Oeuvre. Otóż krytyk
„Tempsa" z cichą ironia zauważa, iż
„publiczność Odeonu, mniej może niż
tamta uświadomiona o tajemnicach
freudyzmu i wierna starej tradycji
francuskiej, drwiła sobie potrosze ze
starej nanny, która, mając pod czter

ŻYCIE KULTURALNE
PLASTYKA I ZDOBNICTWO

KRAJOZNAWSTWO

Wystawa Augustynowicza. Towarzy
stwo Przyjaciół Sztuk
-Tm**
w niedzielę, dnia 25. b. m o godU, m.
30 nową wystawę w swych salonach, nę
dzie to wielka wystawa jubileuszowa
Aleksandra Augustynowicza. Zostanie na
niej przedstawiony dorobek 50-letmej pra
cy zasłużonego artysty - malarza, jednego
z najwybitniejszych polskich akwarelistów.
„Nadnlezależni“. Paryski „Salon Nie
zależnych“ wydaje się młodymwI1°^tf£
rom zbyt konserwatywnym W pałacu
Targów Paryskich otwarto „Salon Nadniezależnych“, reprezentujący kierunki je
szcze nowsze, niż najnowsze.

Tow, Tatrzańskiego, w najbliższa
sobotę, dnia 24. b. m. odbędzie się nadzwy
czajne walne zebranie Poznańskiego od'
działu Polskiego Towarzystwa Tatrzań
skiego. Rozpocznie się ono o godzinie 18
sali wykładowej Collegium Medicum
(ul. Fredry). Na porządku dziennym uczczenie pamięci ś. p, dr. Tadeusza Smoluchowskiego, b. prezesa oddziału oraz cie
kawy odczyt inż. Wiktora Ostrowskiego
Andach. Będą to wspomnienia osobiste
prelegenta. Wstęp dla członków oddziału
wolny.

LITERATURA
Światową nagrodę literacką ufundowa
ną przez firmę nakładową James B. Pin
ker and Son yy Londynie otrzymała mło
da pisarka węgierska Jolan Foeldes za
powieść p t. „Ulica pod kotem łowiącym
ryby“. Jest to historja emigrantów, mie
szkających w Paryżu. Rzecz będzie prze
tłumaczona na 12 języków i ukaże się rów
nocześnie we wszystkich przekładach. Nagroda wynosi około 100 000 złotych.
Paul Valery, znakomity poeta, członek
Akad. Francuskiej, przybywa wkońcu paź
dziernika do Warszawy, gdzie wygłosi dwa
odczyty: w Instytucie Francuskim i
Polskiej Akademji Literatury.

dziestkę, nie chce być kobietą bez
mężczyzny i poświęca cały majątek
na to, aby go mieć w swym pokoju.
Człowiek o zdeprawowanej wyobraźni
może sobie na tem użyć, lecz normal
ni i zdrowi widzowie naszego starego
Odeonu mogą chyba uśmiać się z róż
nych prac, do których Elżbieta męża
przymusza i o których szczegółowo opowiada. Był to wieczór dość osobli
wy!“. Co do mnie, nie mogłem po
wstrzymać się od śmiechu już za owem pierwszem, tragicznem wyda
liłem mąk i znęcań się pani Elżbiety,
które w swem bezceremonjalnem uze
wnętrznianiu się corampublico miały
dla mnie posma bardzo trywjalny. Sąsiedzi moi brali wszakże to wszystko
bardzo poważnie, krytyka widzów w
tem utwierdzała, więc lepiej było wy
kaszleć się niby to w chustkę, aby ukryć śmiech, niż płynąć przeciw prą
dowi.
Teraz zdrowe kpiarstwo francuskie
utorowało sobie drogę poprzez preten
sjonalność i sugestję. Śmiano się ser
decznie w momentach, które autor
wyobraził sobie jako najbardziej
wstrząsające — i kto wie, czy sztuka
na tem nie zyskała, chociażby przez
to, że zatracił się zły smak, z jakim p.
Passeur eksploatował do ostatniej ni
teczki sytuacje w założeniu niesmacz
ną a w dodatku nieprawdopodobną.
Słusznie bowiem zauważył jeden
krytyków: „Studenci prawa, którzy
przyjdą na to przedstawienie jako sąsiedzi (Odeon mieści sie w Dzielnicy
Łacińskiej, jak wiadomo) spostrzegą
odrazu różne nieprawdopodobieństwa.
Czy żona może uwięzić swego męża,
mężczyznę lat trzydziestu sześciu, cho
ciażby za wspólnictwem swego ojca
jako byłego sędziego, oraz lokaja, któ
ry umie dobrze strzelać?... Widocz
nie niema tam ani żandarmów, ani
plotkarek!“.
*
Zająłem się tem zdarzeniem, gdyż
przedstawia się ono jako ewenement
teatralnego niedrobnego wymiaru
mówi się o niem powszechnie. W isto
cie — dramat, który za wznowieniem
zmienia się w farsę, to rzecz nieco
dzienna, a Paryż intelektualny tea
trem jednak bardzo się interesuje,
choć coraz mniej do niego chodzi. Otóż jest zupełnie możliwe, że „L'Ache
teuse“ zyska sobie w tej nieoczekiwa
nej postaci nowy sukces, może więk
szy od pierwotnego? W takim razie
kto wie, czy p. Passeur nie przejdzie
do historji teatru. Pomyślmy tylko
napisać taką sztukę, która raz jest oklaskiwana ze łzami jako dramat, a
drugi raz, wśród wybuchów śmiechu,
jako farsa! Swego czasu „Robert Ma
cabre" był wprawdzie pomyślany jako
melodramat, a stał się również farsą,
lecz transformacja dokonała się odra
zu na premjerze. Ale za wznowie
niem ... i to przy wykonaniu przez
tych samych aktorów w rolach głów
nych? Tego jeszcze nie było i o tem
warto uwiadomić czytelników pol
skich, który również byli widzami
„Kobiety, która kupiła sobię męża“.
S P.

OCHRONA PRZYRODY
Łoś się pomścił... W Werenowie nie
daleko Lidv kłusownicy złapali w pułapkę
łosia i zabili go. Główny sprawca, niejaki
Żukowski, wezwany przed sąd administrai
cyjny w starostwie, nie stawił się jednak,
gdyż umarł, i to w niezwykłych okolicznoi
ściach. Stwierdzono mianowicie, że żui
kowski tak się zmęczył przy zabijaniu f
ćwiartowaniu łosia, że musiał położyć się
na ziemię, nie mógł wstać, został przenie
siony do domu i nazajutrz umarł.

NAUKA
p. ks. proiesor Fijałek, o którego
zgonie w Krakowie donosiliśmy, został na
ostatniem walnem zebraniu Poznańskiego
Tow. Przyjaciół Nauk zamianowany człon
kiem honorowym. Właśnie Sekretarz Ge-,
neralny Towarzystwa prof. U. P. dr, Zygi
uront Lisowski miał udać się do Krakowa,
aby wręczyć znakomitemu teologowi dy
plom, gdy nadeszła wiadomość o zgonie,

RUCH REGJONALNY
Płock w 1863 roku jest przedmiotem zai
interesowań się dwu artykułów, zamiei
-szczonych na łamach regionalnego mie-sięcznika, płockiego, ukazującego się p. Ł
„Życie Mazowsza“. W jednym z nich J.
Waśniewska podaje na podstawie rodzim
nych opowiadań o Zygmuncie Padlewi
skim, naczelniku powstania na terenie
województwa płockiego. W drugim zatyi
tułowanym „Udział chłopów w powstaniu
1863 r." F, Piasek omawia udział przed
stawicieli wszystkich stanów składających
ludność ówczesnego województwa płockiei
go. Z zestawień statystycznych, zaczerpi
niętych przez autora ze zbiorów urzędo
wych Archiwum Państwowego w Placku
dowiadujemy się, że w powstaniu na tere
nie Płockiego wzięło udział 20 księży, 290
spośród szlachty i ziemian, 382 mieszczan,
596 włościan, 382 niewiadomej przynależ
ności stanowej i 49 Żydów. Dalsze arty
¡kuły przynoszą nam wiadomości o dzie-i
jaćh i wyglądzie Mławy tudzież wspomnij
nia ks. Charszewskiego o dawnym i dzi
siejszym Dobrzyniu nad Drwęcą. Ciekawe,
jak zwykle, są informacje pochodzące z tei
ki inwentaryzacyjnej ks. A. Dmochowskiei
go, omawiające kilka figur przydrożnych
i kościołów drewnianych w

SLAWISTYKA
Feldmana „Współczesna lłłara,,nra
polska“ wyszła po czesku w przekładzie
i opracowaniu prof. Jerzego Horaka.

MUZYKA
Sibelius doktorem honorowym. Słynny
kompozytor finlandzki. Jan Sibelius, otraymał doktorat filozofji honoris causa na
niwersytecie heidelberskim.

TEATR
Sześć teatrów gra Grabbego w
Teatr w Detmold wystawił w tygodniu.ku
czci dramaturga Grabbego siedem j
sztuk, a to w ten sposób, że kolejno
zespołu lokalnego, występowały z V •
teatrów miejskich z Muenster, bo
Bielefeld, Hannoweru i Duesseldoriu.

SZKOLNICTWO
Jubileusz Macierzy Gdańskie!. F°Par,
Macierz Szkolna Gdańska, ins^Yturj
dzo zasłużona na terenie pracy ,
wej i podtrzymywania ducha
A w r(h
wśród gdańskich Polaków,
urm
ku bieżącym 15-lecie swego istnie ■
czystości jubileuszowe połączon - ,tw
ze zjazdem przedstawicieli
odbęOświatowych oraz prasy polski j
dą się w dniach 8 i 9 nst°Pada^Xtwo,
stości rozpocznie solenne nabożeństw ,
w dniu 10 listopada, o godz. 19 w
św. Stanisława we Wrzeszczu, i £
o godz. 12 odbędzie się urocystaeszezu,
w „Sporthalle" w Gdańsku - „kadewji
Hindenburgallee; w czaaie„nir;e fiktapizedstawiciele towarzystw i g
dać będą życzenia. Po akadei J ,
16 odbędzie się obiad w restau
g j«
cowej. W dniu 9 listopada, o g zakła15 odbędzie się wspólne PasiedzkeBnej ora*
dów naukowych Macierzy »
,n(>gci.
wszystkich ośrodków jej
prZedWieczorem, o godz. 20 odkęd-'. ..„j Gdaństawienie teatralne w sali s
Q(jańsW,
skiej (Danziger Festsa'®Lanje sztuka *
Fuchę wali 6. Odegrana zost
napisaj
3 aktach p. t. ,/Wszystko dłamej Gd^
na 15-lecie Macierzy Szkołaej
sku przez Henryka Zbierzchowskieg

Książki nadesłane
Zbigniew Krasuski: .„Zamierzenia o
nizacyjne“. Warszawa 1936.

DZIAŁ GOSPODARCZY
Żydzi przeciwko
złotnidwu zachodniopolskiemu
Mamy do zanotowania fakt nieby
wały: atak żydowskich organizacyj ju
bilerskich Warszawy na zachodniopolskie złotnictwo, atak nieprzebierają-cy
w argumentach, przesycony jadem nie
nawiści, operujący fałszem, kłamstwem
i oszczerstwami.
Kierowani obawą przed zdrową kon
kurencją ze strony złotnictwa zachodniopolskiego, Żydzi, zorganizowani w
Cechu Jubilerów i Zegarmistrzów m.
st. Warszawy, podjęli starania o wpro
wadzenie na terenie Polski zachodniej
t. zw. systemu prewencyjnego (tj. obo
wiązku cechowania wyrobów złotni
czych przez urząd probierczy), który to
system miałby zastąpić dotychczas u
nas obowiązujący system represyjny,
polegający na cechowaniu wyrobów
złotniczych przez wytwórcę.
Jak rzekliśmy, memorjał żydow
skich złotników, wysiany do czynni
ków rządowych, pełen jest kłamstw i
oszczerstw. Czyż bowiem nie jest wierutnem kłamstwem twierdzenie żydow
skich fachowców, że „w Bydgoszczy
czy Gdyni niema obowiązku cechowa
nia przedmiotów złotniczych“? Prze
cież powszechnie wiadomo, że w woj.
zachodnich istnieje ustawowy obowią
zek cechowania przedmiotów przez sa
mego wytwórcę. Z fałszywej przesłan
ki Żydzi, oczywiście, wyciągają fałszy
we wnioski, jak ten np., że „w Warsza
wie konsument wyrób złotniczy przy
jąć może z calem zaufaniem, gdyż
chroni go cecha urzędu probierczego, w
drugiem zaś mieście, np. w Gdyni, żad
nego zaufania mieć nie może“. Życie
dowodzi wręcz odmiennego stanu rze

o kontrabandzie przez zachodniopolskie firmy złotnicze. Owszem, zdarza
ją się wypadki przemytu kamieni
szlachetnych i kruszców drogocennych,
któż jednak dopuszcza się przemytu?
Nie Polacy, nie złotnicy zachodniopolscy (z pośród których większość pro
wadzi księgi handlowe) lecz Żydzi,
współwyznawcy oszczerczych autorów
omawianego memoriału!
Rozbrajającą jest' „troska“ żydow
skich jubilerów o rozwój złotnictwa w
Polsce zachodniej, które rzekomo źle
się rozwija w woj. zachodnich właśnie
wskutek działania systemu represyj
nego. Żydzi twierdzą, że w Poznaniu
jest zaledwie... 15 zakładów zegarmistrzowsko-złotniczych. W rzeczywi-

KRONIKA GOSPODARCZA
PODATKI I OPŁATY

(p) Gotówkowe regulowanie umorzo
nych przejściowo należności podatkowych.
Min. skarbu wydało ostatnio okólnik,
który wyjaśnia, że w wypadku częściowe
go umorzenia zaległości w podatku lub w
naturze. Nie dotyczy to tych wypadków,
gdy prawo do pozagotówlcowej regulacji
nieumorzonych części zaległości, jest przy
znane wyraźnie w postanowieniu o umo
rzeniu.
(p).O rozszerzenie ulg podatkowych dla
właścicieli samochodów. Związek izb
przem. - handl. wystąpi do min. sikarbu z
prośbą o rozszerzenie ulg podatkowych
dla nabywców samochodów przez podwyż
szenie granicy 12000 zl, do której ostatnie
rozporządzenie ogranicza cenę nabycia sa
mochodów, korzystających z ulg w podat
ku dochodowym. Zdaniem izb winni ko
czy:
rzystać z uig podatkowych właściciele
Konsument w Polsce zachodniej po wszystkich samochodów z wyjątkiem luk
siada więcej zaufania do fachowca, susowych, powołując się na to, że z punktu
cechującego własne w'yroby, aniżeli widzenia kraju samochody obce nie niżej
konsument np. na kresach wschodnich 12 000 zł, przedstawiają niewielką korzyść.
tem wyrażono życzenie, aby min.
do niefachowego sprzedawcy, kryjące- Poza
zastosowało przy udzielaniu boni
go się za cechą urzędową, którą dodaj skarbu
fikat w podatku dochod. te same zasady,
my w nawiasie, można przecież także które stosuje się wobec nowo wznoszo
podrabiać! Żydom bardzo zależy na nych budowli.
(1)

utrzymaniu cechy urzędowej, albo
wiem dzięki niej mogą handlować wy
robami złotniczemu Gdyby jej nie by
ło, któżby zaufał Żydowi i kupił cecho
wany przezeń wyrób złotniczy? W
tern właśnie tkwi sedno rzeczy!
Ale Żydzi do tego się nie przyznają.
Insynuują oni w bezczelny sposób, że
— dzięki istnieniu w Polsce zachodniej
systemu represyjnego uprawia się w
woj. zachodnich przemyt wyrobów złot
niczych, i to szczyt wszystkiego! — za
wiedzą władz... Za to jedno zdanie
żydowscy autorzy powinni niebawem
znaleźć się za kratkami. Co się zaś
tyczy rzeczy samej, nie słyszeliśmy nic

Krótkie informacje gospodarcze
Wywóz zbóż z Polski we wrześniu r. b.
Przedstawia! się następująco (w tonnach — w
™ , a®16 dane za sierpień r. b.): pszenica 10.808
29.39(5 (34.720). jęczmień 50.0(57
L n ’ ?wiee 8.573 (5.135). Na uwagę zasiąguniaPr31eSZ0 dwukrotny wzrost wywozu jęczmie_• “7 .We wrześniu r. b. dokonano na giełdzie
menieznej w Warszawie ogóiem 3.207 transakwj na sumę 40.575.081 zl.
j
irch dniach przybyła do Bukaresztu
polska do rokowań handlowych i roz
dęta rozmowy ze stroną rumuńską.
m^tykańskie towarzystwo opon eamochou,
..Generał Tyre and Rubber CO" sfinaZhH.j
umowe z poznańską fabryka „Stomil“
ści
^naitskie wyrabiać będą w przyszłoP0(i nacizorem i według dyrektyw toei» roiwa.,a?erykańskiego. Na razie produkpolotto0011 u ograniczać sie bedzie do rynku
zbrtu ■f?°’ p.rŁew‘dziane jest jednak rozszerzenie
1 na inne rynki europejskie.
Frn„„;^'yso,^,!ł’0''a statystyka bezrobocia we
dzomii poda3e liczbę bezrobotnych w dn. 3 pażo^.ernika r. b. na 408.579 osób.
We ivi?n.ad sowiecki postanowił rozpocząć budoriatńn siego kombinatu fabryk przędzy i materjałów wełnianych.
R7tiiZ," Norwegii budują pierwsza fabrykę
stw!„ i.6?0- ledwabiu W nowem przedsiebioredzie miał udział skarb państwa,
daferi?' Pierwszych ośmiu miesiącach b. r. proła UW r szW.czl,ego jedwabiu w .Taponji wynosicej nił nnłjonów lbs.. czyli o 34,9 milj. lbs. wiew tym 6amym okresie czasu w r. ub.
nie ^^^ynąrodowy kartel rtęci przypuszczal
na ni,ncu blci8Ccgo roku zostanie rozwiązagólnvm UgOtrwa,e Pertraktacje miedzy pO6zczetów
Producentami nie dały żadnych rezultabiesai?Ov,Sra'“a han<łlowe angielsko-włoskie doiest
Ca' W' końcu tygodnia spodziewane
^Podpisanie nowego układu.
Mnitoywi>.S.,enti?(’s,'ie
finansów wyjaśnia, że
ka ma
, .e??le na. rynku londyńskim pożyczP.rzynieśc 6 miljonów pesów.

starości w woj. poznańskiem jest zakła
dów tej branży 424, podczas gdy w
okręgu Izby Rzemieślniczej w Warsza
wie zaledwie 398! Oto przykład ży
dowskiej „ścisłości informacyjnej“. O
tem, że w woj. zachodnich bujnie
kwitnie życie organizacyjne złotnictwa,
o tem, że w Poznaniu wydaje się je
dyne w Polsce czasopismo tej branży,
o tem, że większość ogólnopolskich
zjazdów złotniczych odbywa się w Po
znaniu, żydowscy oszczercy, rzecz ja
sna, nic nie wspominają.
Nie wspominają również o tem, że
wszystkie dotychczasowe, ogólnopol
skie zjazdy chrześcijańskiego złot
nictwa wypowiedziały się zdecydowa
nie za systemem represyjnym, obo
wiązującym w Polsce zachodniej, co
zresztą odpowiada również przekona
niu Międzynarodowego Kongresu Złot
ników, który w Rzymie w r. 1933 wy
powiedział słę za „obligatoryjnem ce
chowaniem przedmiotów z metali szla
chetnych przez wytwórców“.

Z KRAJU
(k) Dorobek wytrwałej pracy. W dniu
dzisiejszym, tj. czwartek, dnia 22 b. m.,
odbyła się uroczystość poświęcenia nowe
go, według wszelkich wymogów higjeny
urządzonego składu firmy Kazimierz
Przybyła przy ul. św. Marcin 24. Przy tej
okazji warto parę słów poświęcić samemu
przedsiębiorstwu, które w przyszłym roku
obchodzić będzie jubileusz 25-lecia. Począ
tek przodującej dziś w Polsce firmy wy
robów i konserw mięsnych był bardzo
skromny: zamykała się ona w ramach za
kładu rzeźnicko-wędliniarskiego, założo
nego w 1912 r. w Berlinie, a przeniesione
go po odzyskaniu niepodległości do Pol
ski do lokali, wykupionych od Niemca
Radtkego. Dzięki wytężonej pracy i sprę
żystej fachowej organizacji przedsiębior
stwa rozrasta się ono stale, obejmując
wreszcie na swój użytek całość posesji
przy ul. św. Marcin 24, wykupionej od Ży
da Diamanda. W tem stadjum rozwoju
przedsiębiorstwa wyroby i konserwy mię
sne zdobywają sobie rynek zbytu nietylko
w Poznaniu, w Wielkopolsce, ale ogarnia
ją całą Polskę i torują drogę zagranicę.
Obecnie firma posiada w samym Pozna
niu 9 filij, przedstawicielstwa , w Warsza
wie, Wilnie, Lwowie, Krakowie, Sosnow
cu, Stanisławowie, Katowicach, Bydgo
szczy, Toruniu, a przez Gdynię idzie eks
port do Ameryki środkowej, północnej, do
Afryki i Azji. Rozmiar stosunków handlo
wych przedsiębiorstwa najlepiej obrazuje
suma obrotu rocznego, wynosząca niemal
4 miljony złotych, jak również ilość za
trudnionych pracowników, zamykająca
się w sumie 160 osób.
(k) Słabość franka francuskiego. Na
wczorajszych giełdach walutowych w dal
szym ciągu nie notowano żadnych poważ
niejszych zmian kursowych. Dewiza na
Nowy Jork utrzymuje się na stosunkowo
wysokim poziomie, jednak również i de
wiza na Londyn wykazuje tendencję moc
niejszą. W dalszym ciągu wzrastają deporty w terminowych notowaniach franka
franc. w Londynie. Zjawisko to zaczyna
już zwracać na siebie uwagę kół giełdo
wych, zwłaszcza w Londynie, które wy
powiadają przekonanie, że słabość franka
w transakcjach terminowych powodowana
jest wewnętrznemi trudnościami i wciąż
niewyjaśnioną sytuacją
we Francji.
Frank, który od chwili otwarcia giełd po
dewaluacji’ utrzymuje się na dość stałym
poziomie, ma jednak poważną ustawową
marżę do dalszej dewaluacji. Faktyczna
jego deprecjacja wynosi obecnie blisko 30
procent, natomiast ustawowo przewidzia
ny „dolny“ parytet przewiduje dewaluację
o 34,35 proc.

(k) Sytuacja przemysłu naftowego we
wrześniu. Wydobycie ropy naftowej we
wrześniu r. b. wyniosło 4.200 cystern wo
bec 4.283 cyst, w sierpniu r. b. Przeróbka
ropy w rafinerjach objęła ilość 4.033 cyst,
wobec 4.126 cyst, w sierpniu. Wysłano na
rynek wewnętrzny (łącznie z gazoliną)
3.262 cyst, produktów naftowych (w sierp
niu 2.929).
(k) Sprawa ceny cegły na rynku war
szawskim, Cena cegły na rynku warszaw
skim doszła w związku,z dobrą koniunk
turą budowlaną do 60 za tysiąc, a w nie
których wypadkach przewyższyła nawet
ten poziom. Cena ta uznana została przez
władze za wygórowaną i w drodze admi
nistracyjnej obniżona do 40 zł loco cegiel
nia. Związek przemysłowców ceramicz
nych w Warszawie uważa jednak, że cena
ta jest nieuzasadniona i zabiega o zbada
nie kosztów produkcji przez izbę przem.handl. w nadziei, że no objektywnem wy
kazaniu kalkulacji cena 40 zł zostanie
podwyższona. Dotychczasowe skutki ob
niżenia taryfy kolejowej nie dały prawie
żadnego w; niiku obniżającego poziom cen
cegły z okolic podwarszawskich, gdyż ce
gła przywieziona z dalszych okolic osiąga
cenę dochodzącą do 60 zł za tysiąc loco
budowa w śródmieściu Organizacja prze
mysłu ceglarskiego zwraca uwagę na to,
że cena 40 zł loco' cegielnia stanowi tylko
45% ceny z r. 1928.
(k) Zmiany w przemyśle bekonowym.
Plan eksportowy w zakresie produkcji
mięsnej przewidywał, jak wiadomo, stop
niowe znaczne zwiększenie wywozu prze
tworów mięsnych poza Anglję przez wyko
rzystanie dobrych wyników finansowych
eksportu bekonów do Anglji. Plan ten nie
został przez niektóre bekoniarnie wyko
nany i naskutek tego min. przemysłu ł
handlu wprowadziło szereg zmian w przy
dziale kontyngentów bekonowych. Z kon
tyngentu bekonowego korzystać będą mo
gły tylko te firmy, które ustosunkowały
się aktywnie do wzmożenia eksportu dro
gą albo jego zwiększenia, albo przeprowa
dzenia inwestycyj dla umożliwienia wzro
stu eksportu w przyszłości. Odebrane
kontyngenty będą przydzeilone tym fir
mom, ,które wydatnie rozszerzyły swą
działalność eksportową oraz dokonały naj
większych inwestycyj — pod warunkiem,
że kontyngenty te będą służyły jako pod
stawa do dalszego zwiększenia eksportu
przez te firmy, które je otrzymają. Ziemie
wschodnie, dotychczas biorące bardzo ma
ły udział w eksporcie artykułów zwierzę
cych, uzyskają przydział bekonowy dla
przetwórni, które tam powstały Z racji
zmiany w podziale kontyngentów, niektó
re bekoniarnie zostają przekształcone na
spółdzielnie rolnicze.
(k) Zebranie dyskusyjne rolników 1 leś
ników z wyższem wykształceniem odbędzie
się w piątek, dnia 23 października r. b. o
godz. 16 w Poznaniu, w sali Wielkopolskiej
izby rolniczej przy ul. Mickiewicza 33 z
referatem dypl. mjr. intend. A. Ciepiela
p. t.: „Wojsko jako konsument na tle ogól
nej sytuacji gospodarczej państwa“ oraz
referat inż. D. Starzeńskiego p. t. „Wra
żenia z naukowej wycieczki do Niemiec“.

Z ZAGRANICY
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ng 18 234

Prowadzenie księgowości
przez komisamtów
Min. skarbu wydało ostatnio okólnik^
który ustala, że księgowość komisanta po
winna ujawnić wszelkie dokonane przez
niego interesy oraz stan własnego i po
wierzonego mu majątku.
W tym celu w księgach komisanta po
winny być wykazywane towary, otrzyma
ne do komisowej sprzedaży, sprzedaż tych
towarów oraz wszelkie związane z komi
sem operacje (wpłaty z tytułu sprzedaży
i inkaso należności, dyskonto wierzytel
ności, przelew lub przekaz należności itp.)
bez względu na formę i zakres odpowie
dzialności komisanta, nie wyłączając roz
liczeń z komitentem. Towary pozostałe
na składzie z końcem roku powinny być
wykazane w inwentarzu i w bilansie.
Dla kontroli towarów komisowych należy otworzyć specjalny rachunek składu,
w księdze magazynowej lub składowej,
bądź też w kartotece lub księdze głównej,
prowadzonej w porządku chronologicz
nym poszczególnych operacyj oraz we
dług rodzaju towarów i ich ilości, a w
przypadku
nieprowadzenia oddzielnej
kontroli osobowej komitentów — nadto
według poszczególnych komitentów.
Rachunek składu ma być prowadzony
ilościowo, może być przytem prowadzony
w wartościach pieniężnych, przyczem war
tości pieniężne należy ustalać bądź «ymbolicznie (np. jedna sztuka — jeden złoty),
bądź według cen rzeczywistych lub limi
towanych.
Rodzaj i ilość ksiąg zalety od uznania
komisanta, z tem jednak, aby kontrola
towarów komisowych znalazła w nich odpowlednie uwzględnienie.
W inwentarzu towary komisowe, jak-i
kolwiek nie stanowią własności komisan
ta, jednakże zgodnie z dotychczasową
praktyką powinny być zamieszczone w ak
tywach pod właściwym mianem według
ilości, a ewentualnie również według wartości pieniężnych wyżej określonych. Je
dnocześnie w pasywach należy wstawić
równoważnik tej pozycji, jako prawo ko
mitenta do wykazanego w aktywach to
waru komisowego. Te same Wartości na
leży wykazać w bilansie lub w dodatku
do bilansu (poza bilansem), przyczem
ilości towarów komisowych mogą być po-<
minięte.
Księgowość komisantów może obejmo
wać łącznie czynności na rachunek własny oraz czynności komisowe.
Odrębność ksiąg wskazana jest w przypadku prowadzenia odmiennych co do ro
dzaju i charakteru interesów handlowych,
dla których w myśl ustawy o państwowym
podatku przemysłowym powinny być na
byte odrębne świadectwa przemysłowe.

Popierać
polską wytwórczość!
Związek Obrony Przemysłu Polskiego
w Poznaniu przesyła nam poniższy apel
do kupiectwa polskiego:
Bezrobocie z jego wszechstronnemu
skutkami odczuwa się coraz silniej na te
renie całego kraju. Społeczeństwo, a czę
sto i kupiectwo nie zdaje sobie należycie
sprawy, lekkomyślnie wydając pieniądze
na zakup niepolskich, a zwłaszcza zagra
nicznych towarów, odbierając przez to
pracę naszym braciom, zatrudnionym w
krajowych fabrykach.
Ostatnio daje się zauważyć wzmożoną
akcję propagandową firm zagranicznych.
Szczególnie okna wystawowe są przepeł
nione wyrobami zagranicznemu, dekora
cje okien wystawowych dokonują firmy
obce, a w szeregu składach odbywają się
próbne pokazy firm zagranicznych.
Związek Obrony Przemysłu Polskiego,
który stoi na straży czysto polskiego prze
mysłu, zwraca się do Szanownego Kupiec
twa z prośbą, aby udzielało zezwoleń na
pokazy firm tylko czysto polskimi, a okna
wystawowe zechciało dekorować tylko
wyrobami polskiemi. Leży to w interesie
polskiego życia gospodarczego.

(z) Argentyna importuje polskie ziemniakl. W r. b. polscy eksporterzy dostar
czyli na rynek argentyński znaczniejszą port światowy w ciągu 8 miesięcy br. wy
ilość ziemniaków. Należy podkreślić, że
niósł 8,031 mij. doi. w zlocie, t. j. o 655 milj.
import ziemniaków do Argentyny ma doi.
w zlocie więcej w porównaniu z ana
charakter niestały i zależy od wyników
zbiorów krajowych. Wielki nieurodzaj logicznym okresem czasu r. ub. Eksport
tegoroczny spowodw„ł gwałtowny wzrost światowy w okresie sprawozdawczym był
importu ziemniaków, który skończy się w większy o 619 milj. doi. w zlocie i wyniósł
początkach grudnia. Dla ilustracji należy 7,519 milj. doi. w zlocie. Należy zaznaczyć,
dodać, że Argentyna importowaał w nierw- że liczby te nie uwzględniają obrotów
szem półroczu 1935 zaledwie 57 tonn Włoch zagranicą ze względu na brak ofi
notowań tych danych przez Wło
ziemniaków, gdy w pierwszem półroczu cjalnych
chy.
1936 r. 11.547 tonn.
(z) Wzrost obrotów w bandín świato
wym. Statystyka Ligi Narodów wykazu
je w r. b. w porównaniu z r. ub. tendencję
Kupuj tylko u rodaka —
wzrastającą w handlu światowym żarów- ii
no po stronie importu, jak i eksportu. Im- I buduj Polskę dla Poloka I

Strona W ■— Kurjer Poznański, piątek', 23 października_1936_

Krwawa hrabina
Zbrodnia najokrutniejszej kobiety XVII wieku

Numer 492,

areszcie domowym pod strażą. Nato
miast wobec wspówinnych zastosowano
najwyższy wymiar kary: kamerdynerFiczko, po uprzedniem torturowaniu,
ścięty został w dniu 7 stycznia 1611 r.,
zaś Helenie Jo i Jorce Szentes kat nasamprzód odciął obie ręce, poczem obie
delikwentki żywcem wrzucone zostały
na stos. „Krwawa hrabina1 przeżyła
leszcze lat kilka w całkowitem osa
motnieniu i zmarła w 53 roku życia.
Kr.

NIESAMOWITY PROBLEM MTŁORNy
w filmie

Upiór na sprzedaż
Niesamowite zjawiska stanowiły

■

den z ulubionych tematów filmowych UlNj
dzo efektowne j oddziaływające silnie na “ar"
obraźnie widza. Najnowszy film REWmT!RA „UPIÓR NA SPRZEDAŻ“
nowością w dziedzinie filmów niesamknA
przedewszysfikiem dlatego, że o ile poor/S^'
„dracule*, frankensteinowsbie potwory iw ki9
miały na. celu wywołanie grozy i dres,zp7vva
przerażenia, o tyle upiór RENE CLAIR\ ■ u
wesoły, sympatyczny i milszy od niejednego'8'
„żywych młodzieńców na ekranie
1
„UPIÓR NA SPRZEDAŻ" jest arcykon,
dją nawskroś oryginalną i niezwykłą, w k-ńl •
na każdym kroku widać geniusz reżyserski R„„j
Cla»ra i mistrzowskie kierownictwo orotni;«-Aleksandra Gardy. Zespól aktorski: RORPut!
DONAT i JEAN PARKER
przyezem I)£
mat występuje w roli podwójnej amanta i,
wego" i „upiora“ — stój na najwyższym no7i„'
mie. Ten kapitalny film ukaże sb już wkr/ón.
na ekranie kina APOLLO
kr6tw
ng 18 026

W związku z zakończoną, w tych i śmiercią swej służby. Ponieważ we
dniach przed sądem wiedeńskim spra dług ówczesnych pojęć „nie wypadało“
wą ohydnej zbrodniarki Józefiny Lu- tak wysoko w hierarchji społecznej
ner, jedna z gazet zagranicznych nad postawionej osoby, jak hrabina Elżbie
mienia, że podobne wypadki sadystycz ta Batory, pociągać do odpowiedzial
nego torturowania i zabójstwa mło ności sądowej, więc zadowolono się
dych dziewcząt przez chlebodawczynie pozostawieniem je, jako obłąkanej, w
notowane były niejednokrotnie w kro
nikach sądowych czasów dawniejszych.
Jedna z takich, szczególnie jaskrawych
spraw z XVII w., przechowywana do
tąd w węgierskiem archiwum kryminalistycznem, związana jest z nazwi
skiem hrabiny Elżbiety Batory, kobie
ty o niezwykłej urodzie, żyjącej na
zamku Czejte w dolinie Waagi. Hra
czem w loterję. Przed swym wyjazdem zakupit on 12 losów różnych loteryj dobrobina Batory pochodziła ze starej, wiel
czynności. W Neapolu dowiedział się że
ce dla swej ojczyzny zasłużonej, ma
na jeden los padla wygrana w postaci ła
gnackiej rodziny węgierskiej. Nic w
dnej limuzyny, obecnie jako całkiem przy
życiu pięknej hrabiny nie pozwalało
jemny dodatek, uzyskał do tego jeszcze 2
domyślać się drzemiących w niej anori pół miljona lirów.
malności i zbrodniczych instynktów.
Przed trzema laty dr. Borelli wygra!
Nagła zmiana nastąpiła dopiero wkrót
również wielki los, nie wiedząc zupełnie
ce po śmierci jej małżonka.
o tem. Szczęście swe odkrył dopiero w kil
ka tygodni później, przeglądając rubrykę
Pierwszą ofiarą stała się gardero
niepodjętych wygranych.
biana, która przy czesaniu popełniła
jakąś niezręczność. Rozgniewana pani
uderzyła ją pięścią w twarz, wskutek
czego z nosa służącej pociekło kilka
kropli krwi, spadając na rękę hrabiny.
Elżbiecie przewidziało się, że skóra
jej w owych miejscach przybrała
¡•powrócił z podróży po Wiełkopolsce i Po.
morzu.
świeższy wygląd i odtąd opanowało ją
obłędne urojenie, że zapomocą kąpieli
Samochód transmisyjny Polskiego Ra
w świeżej dziewczęcej krwi uzyskać
dja, który udał się w specjalną podróż po
można wieczną młodość i piękność.
Wiełkopolsce i Pomorzu, aby utrwalić na
płytach obrazki z życia tych ciekawych
Aby zdobyć tę cenną ciecz, na feudal
nym zamku Czejte, za najbłahsze prze Tak wyglądał kościół katolicki w Żninie przed 250 laty. Tam, gdzie obecnie części naszego kraju, powrócił obecnie z
winienia zapadały tajne wyroki śmier jest ulica Dworcowa, wówczas znajdowała się zwykła droga i drewniany interesującą zdobyczą. Dwa fragmenty na
grań w czasie tego objazdu mieli radiosłu
mostek.
ci, wykonywane zapomocą topora.
chacze możność już usłyszeć. Mianowicie:
Ciała denatek były później nocą usu
16 b. m. wieczorem — bicie słynnych
wane.
dzwonów z Katedry Szamotulskiej oraz 18
b. m. o godz. 14,00 — audycję o przeszłości
Przy wykonywaniu zbrodni współ
historycznej Szamotuł ze słynną wieżą
działały z „krwawą hrabiną“ trzy za
Halszki z Ostroga.
ufane osoby: kamerdyner Ficzko oraz
Poza tem utrwalono na płytach wiele
dwie starsze kobiety, Helena Jo i JorTiról pruski żeni swoich gwardzistów — Xieudaly ekspery
charakterystycznych i zajmujących mo
ka Szentes. W aktach sprawy wymie ment Ludwika XIV — Jutro pan weźmie ślub, panie genera
mentów z Poznania, w których życie od
niony jest cały szereg potwornych czy
grywa rolę reportera, t. zn,, że nagrania te ,
le — Ukarana dama haremowa
nów oskarżonej. Któregoś dnia w grud
stanowią rodzaj migawek, chwytanych
niu 1606 roku okrutna kobieta spra
Historja zna licznych monarchów, któ gólnie przystojnemi parami. Nie żałował bezpośrednio z życia stolicy Wielkopolski
wowała sąd nad pięcioma osobami rzy z najróżnorodniejszych powodów lubi on na ten cel bardzo pokaźnych wydat bez objaśnień speakera.
ków, gdyż pragnął dać Francji jak naj
żeńskiej służby zamkowej za rzekome li swatać małżeństwa.
Oprócz „migawek poznańskich“ samo
Znany z takich upodobań jest przede- więcej pięknych ludzi. Istotnie też z kilku chód transmisyjny nagrał szereg reporta
uchybienia
służbowe.
Nieszczęsne
set
małżeństw
tego
rodzaju
zrodziło
się
ży z Wielkopolski i Pomorza, które nada
dziewczyny całkowicie obnażone, za wszystkiem król pruski Fryderyk I. Oże
pędzone zostały w mroźną noc zimową ni! on przedewszystkiem najstarszego sporo bardzo pięknych mężczyzn i kobiet. ne będą w programie w najbliższej przy
Także cesarz Napoleon próbował się szłości. Na specjalną uwagę zasługują tu
na dziedziniec zamkowy i zmuszone, swego syna, późniejszego króla pruskiego nieraz
w roli swata. Że wszystkich swoich taj następujące^ audycje: rykowisko jeleni,
Fryderyka II, wbrew jego woli z niesym
pod razami batów, układać sążnie patyczną
mu księżniczką. Poza tem rozpo krewnych usiłował możliwie jak najko podchwycone i nagrane w Pruskołącc, »■
drewna. W podobny sposób znęcała rządzał on często w sposób despotyczny rzystniej pożenić, jest zrozumiałe. Lecz i raz reportaż z Biskupina, osady bagiennej,
się władczyni zamku nad trzema mło- ręką i sercem swych poddanych. Jak wia generałom i dworzanom cesarskim każdej gdzie ostatnio dokonywa się tylu wzbu
demi szwaczkami. Gdy jedna z nich domo, posiadał on w Poczdamie pułk chwili groziło niebezpieczeństwo małżeń dzających podziw odkryć archeologicz
szukała ratunku w ucieczce, poszczuto gwardyjski, składający się z samych ol stwa z rozkazu cesarza. I tak jeden z naj nych.
na nią psy i pojmaną zanurzono kil brzymów. Chodziło mu więc o to, żeby po znakomitszych generałów Napoleona gekakrotnie w przerębli stawu ogrodo tych olbrzymach pozostało odpowiednie nerał Davout musiał zawrzeć niespodzie
Rozkazał więc swym agen wanie, całkiem wbrew swej woli, małżeń
wego. Ofiara sadyzmu Elżbiety Batory potomstwo.
tom,
by
wszędzie
rozglądali się za możli stwo. Było to w czasie, kiedy Napoleon
zmarła po upływie trzech dni na za wie rosłemi dziewczętami
W najbliższych
dniach °d?'ied^
i nakłaniali je przygotowywał ekspedycję na wyspę Hai
palenie płuc. W akcie oskarżenia wy do małżeństwa z gwardzistami królew ti. Generał Lecerc, małżonek siostry Na wszystkich abonentów radjowych listów,
mienione są także wypadki skazywa skimi.
poleona, Pauliny, był przeznaczony na do aby im wręczyć blankiet zgłoszeniowy, szereg rubryk, które nale ,y.
nia służących dziewcząt na śmierć gło
Osobiście korzystał król z każdej spo wódcę wyprawy. Pragnął on jednakże po wierający
dobrze zrozumianym interes ,
dową. W tym celu zamykano deli- sobności, by rosłą dziewczynę wydać za- zostać we Francji, gdyż nie chciał pozo własnym,
jak
najdokładniej
i jak najszybciej 5P
stawić
bez
opieki
młodziutkiej
swej
sio
mąż.
W
razie
oporu
dziewczynę
gwałtem
kwentki w zimnych i wilgotnych lo
nić. Blankiet zgłoszeniowy,' *po ir>łv\Vl6
odbiór kw
U ltt/.
A<i/Aii właśnie,
wnmiiio,
i
stry.
Napoleon
rozważał
co
tu
zabierano
do
Poczdamu
i
zaślubiono
któ
chach piwniczych, a kobieta-demon
zrobić, kiedy mu zameldowano generała | rego zgłoszą się powtórnie po up y
remu
z
gwardzistów.
przyglądała się powolnemu konaniu
jest w
w mvsl
myśl rozb
rozporz^6^
4
Raz coprawda swaty takie mitły efekt Davout. Ucieszony Napoleon podszedł do ku dni listowi,
ofiar przez ukryte okienko.
poczt i telegrafów z 13 o. •
zupełnie nieoczekiwany. Król, spotkawszy generała i powiedział: Mógłby mi pan wy ministra
Wieści o okrucieństwach dziejących razu pewnego rosłą dziewczynę w pobliżu świadczyć przysługę, generale. Ożeń się niecznym, gdyż będzie on P°<»ąX
wszystkim abonent
się na zamku Czejte poczęły zwolna Poczdamu, oddał jej kartkę z nakreślone- jutro z panną Aimée Lecerc, ażeby mój wystawienia
t. zw. kart rejestracyjnych,
_
roznosić się po okolicy i dotarły wkoń- mi kilkoma słowami i rozkazał jej wrę szwagier nie potrzebował się troskać o wym
stąpią dotychczasowe upoważni • ajocu do władz. Komisja sądowa, przy czyć kartkę komendantowi koszar pocz swoją siostrę, gdy w tych dniach wyruszy ty te dostarczone zostaną wszy _ y
San Domingo
była do koszmarnego zamku, znalazła damskich. Na kartce był rozkaz, że od do Zaskoczony
tą propozycją generał od- nentom jeszcze z koncern roku 0„^zv9tzwłoki świeżo zamordowanej pomoc dawczym winna być natychmiast poślu rzekł, że związany
W końcu zwrócić należy uwagę
jest słowem już z inną
biona
gwardziście
N.
N.
Dziewczyna
przy
nicy kuchennej, nazwiskiem Dorieza. jęła kartkę posłusznie, lecz, przeczytaw panną. — Jutro weźmie pan ślub z panną kim abonentom radj owym, iż c ?Iadanja
Przeprowadzone
badania ujawniły szy jej treść, straciła ochotę do wykonania Lecerc, panie generale. O posag odpo cia konieczności osobistego urzędach
grozą przejmujące szczegóły popełnio rozkazu. Wzięła się więc na sposób i wrę- wiedni postaram się. Życzę sobie, żeby mi zgłoszeniowych blankietów w wyPe,‘
należy je bezwzgJL m się0
nych zbrodni. Hrabina sama przy czyła kartkę starej babince, nie umiejącej pan jutro przedstawił Aimée Leclerc jako pocztowych,
nić w domu i wręczyć upominają .
znała się do zabójstwa trzydziestu ani czytać, ani pisać, do dalszej ekspedy swoją małżonkę.
Ani Davout, ani Leclerc, ani panna nie nie listowym.
siedmiu pozostających u niej na służ cji. W koszarach zapanowała wprawdzie
pewna
konsternacja
na
widok
„młodej
byli
z takiego obrotu sprawy zadowoleni.
bie dziewczyn, lecz według zeznań
ale — rozkaz jest rozkazem. Sta Ale trzeba było, chcąc niechcąc usłuchać.
złożonych przez jej zaufaną pomocnicę panny“,
zaślubiono niezwłocznie wymienio Następnego dnia Davout istotnie poślubił
Jorkę Szentes, liczba morderstw doko ruszkę
nemu gwardziście, z tym. wynikiem, że Aimée Leclerc, a małżeństwo to podobno
nanych z rozkazu jej pani przekracza młody małżonek popędził natychmiast do było wcale szczęśliwe.
dowiadujemy^uż^wna^.
ła pół setki.
króla, rzucił mu się do stóp i w swej roz
Bywało też, że despotyczni monarcho
Jak się
Elżbieta Batory nie wypierała się paczy groził, że sobie życie odbierze. Król, wie podwładnych swych żenili także za
telegraf ów w sprawie opłat r»
swych czynów, mówiąc, iż sądziła, że z obawy przed utratą jednego ze swych ol karę? I tak ukarał sułtan turecki Mahmud I
posiada prawo rozporządzania życiem brzymów, rozkazał z miejsca uznać mał II młodą i piękną damę haremową, która gr0UcK ZarząCnte to przyniesie po^
ściągnęła na siebie jego niezadowolenie, daczom odbiorników
detektorowych
°»1 rf
żeństwo za nieważne.
odDiormaow
o
---- „ -ą Azł
7,i nana Je(i'
Więcej szczęścia miał król ze swata w ten sposób, Że wydał ją za odstraszająco 1 daczom
żenie abonamentu
radjowego
niem trzech olbrzymich szlachcianek, któ brzydkiego karła dworskiego Achmeda miesięcznie. W ten sposób) abo (lotyChcz»s
W i P.
re podczas łowów poznał w pewnym ma Agę.
nozłotowy, który przysług
y zostan!C
jątku ziemskim w pobliżu Wustrau. Król,
jedynie małorolnym rozszerzony
dowiedziawszy się, że wszystkie są jeszcze
na wszystkich detektorów
wolne, obiecał każdej tysiąc dolarów po
sagu, o ile wyjdzie za oficera jego gwardji.
Fabrykant płaszczy gumowych w Me
Krótko potem istotnie też trzech oficerów djolanie
Borelli, po nocy przespanej
gwardji królewskiej przyjechało do owe w wagoniedr.ekspresu,
zdążającego z Neapo
go majątku i bez trudu porozumiało się z lu do Rzymu zabrał się
przy śniadaniu do
pannami.
x
W innym kierunku szedł gust króla przeglądania pism porannych. Wzrok jego
„Pan Topaz“ z Maszynsknn^no
francuskiego Ludwika XIV. Skojarzył on zatrzymał się na długiej kolumnie cyfr,
podających
wyniki
loterji
dobroczynności
szereor małżeństw między karłami, by wy
Dziś premiera
wvstęp«“
MaSZyń
hodować karzełków. Ożenił on mianowicie zorganizowanej przez znane uzdrowisko la „Pan Topaz“ z gościnny
górskie
Meran.
członków hiszpańskiej grupy karłów, wy
znakomitego artysty M' „staloną rePd
Dr. Borelli, który przed udaniem się skiego. Maśzyński ma .1 pra'vd°P
stępującej na dworze, i wskazał im zame
czek pod Paryżem jako mieszkanie. Lecz sprawach handlowych do Neapolu, gdzie tację w tej roli; gra ja tak, « £ wcy na
niema
lepszego
wyk0
nyWalcó*
zabawił blisko trzy miesiące, nabył kilka
W urzędzie etanu cywilnego w Katowi dzieci tych karłów rozwinęły się do nor naście losów na toterji, dowidział się tą dobnie
europejskiej■ ucZta,
żadnej
malnej
wielkości,
a
plan
króla,
zamierza
Polskiego czeka me adawielRi<*
cach wywieszono zapowiedź zaślubin
drogą,
że
na
jego
los
padla
główna
wygra
Teatru
jącego
wyhodować
pokolenie
karzełków,
Jana Kiepury z Martą Eggerth. Tak więc
na, która wraz z premją wynosi pokaźną gdyż cała sztuka, przy ® ^ cały zeSp
pogłoski, że Kiepura ma zamiar ożenić się nie został ziszczony.
grana będzie przez ca
Król Ludwik XTV kojarzył zresztą sumę 2 i pól miljona lirów. Właściciel wal ora cli.
z swą partnerką z filmu, znalazły obecnie
koncertowo.
szczęśliwego
losu,
jest'
zapalonym
grachetnie także mulż.-i a, u uiuylzy szcze
urzędowe potwierdzenie.

ŻNIN PRZED 250 LATY

Samochód transmisyjny
Polskiego Radja

Król każę się żenić

Dostarczy i odbierze li
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Detektorawrcze płaca
1 złoty miesięcznie

Miłe przebudzenie

Dziś premiera
w Teatrze Polskim

Kurjer Poznański, piątelf, 23 października 1936

Numer '492

Strona 11

rzone przeciwko tamtejszym żydofilom.
Wydawnictwo „Pod Pręgierz" mieści się
w Poznaniu przy ul. Fr. Ratajczaka 14,
telefon 20-97.

Rekolekcje zamknięte
dla pań z inteligencji

Warta - Pogoń

Spotkanie niedzielne, ostatnia większa
impreza sportowa w tym roku w Pozna
niu, zadecyduje o lokacie pierwszych 6
drużyn ligowych. Spotkanie niedzielne nie
będzie łatwe, o ile jednak „Warta“ zagra
w niedziele tak ambitnie i skutecznie jak
z „Warszawianką“, to musi zwyciężyć wy
soko, zwłaszcza że ma do wyrównania ra
chunek z pierwszej rundy, gdy przegrała
1:4. Ostatni mecz „Warty" wykazał, że
„Warciarze" grać umieją, że potrafią zwy
ciężyć i że mogą być niebezpiecznym prze-

ciwnikiem dla najlepszego rywala. O ile
„Warta“ zagra tak jak z „Warszawianką“
wygrać musi, gdyż takiego zapału wszyst
kich graczy, poświęcenia i chęci zwycię
stwa jak ostatnio, już dawno nie ogląda
liśmy u żadnej polskiej drużyny.
Początek zawodów o godz. 14. Przed
sprzedaż biletów odbywa się codziennie
w sekretarjacie klubu, Aleje Marcinkow
skiego 26 od godz. 8 do 14 i od 16 do 18.

Warta 1 — HCP I

Piłka nożna

W nadchodzącą sobotę odbędzie się jak
już donosiliśmy finał drużynowych „I1CP“
I. Zawody te dadzą niewątpliwie sympa
tykom boksu dużo emocji z uwagi na wy
stawiony przez „Wartę“ kompletny re
prezentacyjny zespół. W drużynie zielo
nych ujrzymy „Kajnara", który wystąpi
poraź pierwszy po olimpjadzie. Dalej
„Wirskiego“, Koziołka, Frankowskiego,
Sipińskiego, Florysiaka, Szymurę. Sensa
cja dnia będzie walka Szymury z Klimeckim. „HCP“ wystawi swój najsilniejszy
zespół, który przedstawi się od wagi mu
szej do ciężkiej włącznie jak następuje:
Liszka, Kolecki, Stefański, Walkowiak,
Radomski, Kaźmierczak,
Klimecki i
Adamczyk. Zawody powyższe odbędą się o
godzinie 20 w hali reprezentacyjnej Tar
gów Poznańskich; ceny miejsc popularne.
(kom)

Drużyna Ruchu osłabiona. Na niedziel
nym meczu Ruch — Garbarnia środkowy
pomocnik Ruchu, Badura doznał poważnej
kontuzji. Lekarz stwierdził wodę w kolanio i przesłał Badurę do szpitala. Ruch
zatem poza zdyskwalifikowanym Peterkiem traci drugiego zawodnika, co niewiątpliwie osłabi drużynę.
Śmigły wejdzie do ligi? Po ostatnim
meczu o wejście do ligi, obiega po Wilnie
uporczywie pogłoska o możliwości przy
znania Śmigłemu 2 punktów wałkowe
rem za przegrany m.ecz w Częstochowie
z Brygadą.
Jako przyczynę wysuwają bramkarza
Brygady Iirzyka, który podobno był
przed paru laty zawodowcem czechosło
wackim i występował pod właściwem
nazwiskiem Krzyzyk.
Na meczu z Brygadą niejaki Singer
(dawny gracz drużyn austriackich i tre
ner drużyn czechosłowackich) rozpoznał
bramkarza Krzyka i przeprowadził z nim
nawet krótką rozmowę przy świadkach.
Ze strony klubu ciągle brak jest po
twierdzenia tej dość sensacyjnej pogłoski,
Śmigły bowiem chce zebrać obciążający
materjał dowodowy i dopiero następnie
ewentualnie wnieść doniesienie.
Cała ta wersja ,powtarzana w Wilnie,
wywołała w kołach sportowych silne za
interesowanie, ze względu na to, że
sprawdzenie tej wiadomości pozwoli
Śmigłemu na zakwalifikowanie się do
ligi.

Pięściarsfwo

(kom)

Czy mecz Warszawa—Oslo dojdzie do
skntku? Na wczorajszem posiedzeniu za
rząd warszawskiego okręgowego związku
bokserskiego rozpatrywał sprawę projek
towanego meczu międzymiastowego War
szawa — Oslo, który prowadzi pertrakta
cje z Norwegami w sprawie rozegrania
szeregu spotkań w Polsce zaproponował
Warszawie rozegranie meczu w dniu 10
stycznia za cenę 2.500 zł. Zarząd W.O.Z.B.
zasadniczo przyjął propozycję, redukując
Wioślarstwo
jednak sumę odszkodowania dla Norwe
Pierwszy
kurs
wiosłowania, urządzony
gów do 2.000 zł. Gdyby P. Z. B. uznał, że,
suma ta jest niewystarczającą, mecz z przez Klub wioślarski z roku 1904 jest na
ukończeniu. Wszyscy uczestnicy pierw
Warszawą nie dojdzie do skutku.
szego kursu zdecydowali się ten sport na
Policyjny K. S. w Katowicach zakon dal pielęgnować.
traktował na dzień 9 grudnia mecz bok
II kurs rozpocznie nie niebawem. Zgło
serski z reprezentacją Sztutgartu. Będzie szenia i zapisy przyjmuje na przystani
to pierwszy tegoroczny międzynarodowy klubowej, ul. Bocianka 4 instruktor kur
mecz bokserski na Śląsku w sezonie zi su p. W. Leporowski w środę i piątek od
mowym.
. godz. 17-20. (kom)

MŁODZIEŻ WSZECHPOLSKA

Staraniem Związku Sodalicyj’ Mariań
skich w Poznaniu odbędą się rekolekcje
zamknięte dla pań z inteligencji (tak sodalisek jak i niesodalisek) w dniach od 2
listopada wieczorem do 6 listopada rano.
Rekolekcje odbędą się u SS. Serafitek, Poznań-Miasteczko. Koszt pobytu i utrzy
manie wyniesie 10 zł. od osoby. Nauki re
kolekcyjne głosić będzie wybitny rekolek
cjonista i kaznodzieja O. Gwardjan Justyn
Nazim z Gniezna. Wobec bliskości terminu
uprasza się o spieszne zgłoszenia, najpóź
niej do dnia 27 bm. uczestniczek rekolekcyj w biurze Związku Sodalicyj Marjańskich, Poznań, Św. Marcin 69, m. 17, tele
fon 2400 P. K. O. nr. 201 762.

RAD JO

Orało) jum zadnszne w radjo
W Dzień Zaduszny -w poniedziałek 2 listopada
o godz. 16.15—17.15 usłyszymy na fali ogólnopol
skiej z Poznania okolicznościowa audycje słow
no-muzyczna p. t. „Rozmowa ze Śmiercią“. Ba
dzie to opracowane przez Tad. Markowskiego
oratorjum na Dzień Zaduszny, na podstawie
Średniowiecznego moralitetu. Ozdoba audycji
będą znakomici wykonawcy i Feliks Nowowiej
ski, (organy) oraz słynny w całym Swiecie Po
znański Chór Katedralny pod dyr. iks. d.r. Gieburowskiego.
Recital śpiewaczy Marji TrąmpezyńskieJ
W programie recitalu śpiewaczego wybitnej
śpiewaczki poznańskiej, p. Marji Trąmpczyńskiej, który rózgi, pozn. nada na fali ogólnopol
skiej w Dzień Zaduszny w poniedziałek 2. 11. o
godz. 20.30—20.50 znajdują sie okolicznościowe
pieśni, dostosowane swym charakterem do po
wagi i smutku dnia, poświeconego zmarłym. Uslyszymy wiec m. in. Feliksa Nowowiejskiego
pieśń P. t. „Dzień Zaduszny“, oraz nastrojowe
pieśni Handla i Beethovena.
Wynikł konkursu radioodbiornika „Echo“
Wielki Konkurs Państwowych Zakładów Tele i Radiotechnicznych i Polskiego Radja zo
stał zakończony. Warunkiem konkursu było
zjednanie jak największej ilości radiosłuchaczy,
korzystających z odbiorników „Echo".
.Wśród posiadaczy radioodbiorników „Echo“
konkurs wzbudził wielkie zainteresowanie. Sad
konkursowy przyznał pierwsza nagrodę — ksią
żeczkę oszczędnościowa P. K. O. na 200 zł. ofia
rowana przez Polskie Radio p. Władysławowi
Karczmarkowi — Lubień koło Włocławka, któ
ry pozyskał 69 nowonabywców aparatów ,Eclio“. Druga nagrodę odbiornik dwulampowy
„Echo" — 121-Z otrzymał p. Józef Koszyński
(Łomianki). Trzecia nagrodę odbiornik dwulam
powy „Echo“ — 121-Z p. Maciej Fuszara, Boguszewo p. Grudziądz. Dalsze nagrody narzę
dzia rolnicze i całoroczny abonament radiowy
wraz z kompletami odbiorników „Echo“ D-l
przyznano dalszym 33 uczestnikom konkursu.
Ponadto Państwowe Zakłady Tełe- i Radio
techniczne przynaly jeszcze jedna nagrodę —
wzmacniacz z głośnikiem do odbiorników detek
torowych „Echo“ O 11-Z. (na prąd elektrycz
ny) p. Janowi. Hajerowi, Włocławek, Miła 31.
Wszyscy nagrodzeni otrzymają nagrody z
Państwowych Zakładów Tele- i Radiotechnicz
nych w ciągu najbliższych dni.

kor»es
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naprawy te każę uskutecznić, a koszty tejże po
traci z dzierżawy. (K.)
.
„Warszawiak“. 1) Urlopowany otrzymuje za
cały czas urlopu tylko normalne pobory; praco
dawcy wolno zatem potracić wzmiankowana
kwotę. Przysługuje Panu prawo do wynagro
dzenia za nadliczbowe godziny pracy. Pretensje
o te należności ulegają przedawnieniu po A la
tach. Nadliczbowe godziny pracy — praca w
godzinach ponad 8 godzin dziennie. Wynagro
dzenie powinno być wyższe o 25 ¡proc, od fft*
nagrodzenia zwykłego, za prace w nocy Jud w
dni świąteczne o 50 proc ¡‘ to ma podstawie
przepisów ustawy z dnia 24. 12. 27 r. (Dz. Ustaw
106/27, poz. 011. (K.)
St. Cz. 100. O ile dłużnik jest posiadaczem
gospodarstwa rolnego, a dług powstał yuz
przed 1 lipca 32 r., natenczas wierzytelności to
podlegają ustawie oddłużeniowej, wedle której
splata kapitału w.rax zaległemi odsetkami do 1.
11. 34 r. nie jest wymagalna przed 1. 10. 38 r.
Odsetki zaś, obniżone zostały z dniem 1. 11. 34
r. na 3 proc, w stosunku rocznym i płatne sa
w półrocznych ratach zdołu, co 1. 4. i 1. 10. k. r.,
poczynając od 1. 4. 35 r. Należy więc orzeczenie
urzędu rozjemczego dać zaopatrzyć w klauzulę
wykonawcza i przymusowo ściągnąć tylko od
setki należne od 1. 11. 34 r. oraz koszty przez
właściwego komornika sadowego. Odsetki zale
głe do 1. 11. 34 r. zalicza się do kapitału. (K-)
„Stały abonent* nr. 1920“. Wedle art. 25 roz
porządzenia Prez. R. P. z dnia 16 marca 1928 r.,
pozycja 324 Dz. Ustaw o umowie o pracę pra
cowników umysłowych, termin wypowiedzenia
dla obu stron wynosi 3 miesiące, ipozatem przyoi4V.
Nr. 12. Zapatrywanie cyna jest słuszne 9
prawnie uzasadnione. Roszczenie «woje skiero
wać należy do gromady na ¡podstawie art, 117
ustawy z dnia 23 marca 33 r. o nowym ustroju
samorządu terytorialnego. Roszczenia te prze
dawniają «i« w 3 latach. (K.)
„Stały czytelnik“. Ma Pan racje, do smo
kinga można nosić ¡tylko czarna krawatkę, a nie
biała, choćby to był nawet ślub. Ponieważ do
ślubu nosi sie biały krawat lepiej w takim wy
padku wziąć czarną marynarką, a nie smo
king. (k)

KOMUNIKATY TEATRALNE
Z Teatru Wielkiego
W czwartek dwa piękne dramaty, któ
re zawsze ściągają tłumy publiczności,
żądnej artystycznych wrażeń: „Cavalleria
rusticana“ z znakomitą Santuzzą p. dr.
Stani Zawadzką, oraz „Pajace“ z pp. Ki
sielewską, Stan. Drabikiem, Dolnickim i
in.
W piątek ciesząca się olbrzymiem po
wodzeniem operetka Lehara „Ewa". Wi
sobotę „Tosca“ z pierwszórzędnymi wyko
nawcami ról głównych pp. dr. Słani Za
wadzką, J. Wolińskim i Z. Dolnickim na
czele.
Z Teatru Nowego
Dziś „Piękna Izabella" w premjerowej
obsadzie i świetnem wykonaniu w prze
pięknych dekoracjach p. St. Grabczyka.
Jutro wznowienie znakomitej sztuki
Fodora „Matura“.
W próbach ostatnia sztuka Bus-Feketc‘go „Przylądek Dobrej Nadziei".

Jutro występ

orządza w niedzielę, dnia 25 października r. b. UROCZYSTĄ

Kwartetu Drezdeńskiego

INAUGURACJĄ PRACY

Przypominamy, że jutro w piątek, dnia
23- bm. wieczorem o godzinie 8 w sali Do
mu Ewangelickiego (Al. Marez. Piłsud
ski ego 19) wystąpi słynny „Kwartet Drez
deński“, którego każdorazowe ¡pojawienie
się w Poznaniu wywołuje wielkie zainte
resowanie wśród świata muzycznego. Pa
nowie Gustav Fritzsche — I. skrzypce,
Fritz Schneider ■— II. skrzypce, Gottfried
Hofmann-Stirl — altówka, Georg Ulrich
Biilow odegrają kwartety Mozarta, Beet
hovena i Sibełiusa w znanej świetnej in
terpretacji.
Bilety wstępu można jeszcze nabyć w
firmie A. Szrejbrowski, ul. Pierackiego 20,
w dzień koncertu od godziny 7 przy kasie
wieczornej.
zg 14 486

PROGRAM: godz. 11 Msza św. w kaplicy N. D. A., godz. 12 Akademia
w sali 17 Collegium Minus. Przemawiają: Prof. Dr. Stanisław Głąbiński,
Ks. Prałat Józef Prądzyński, Kol. Zdzisław Wardejn.
Wieczorem o ffodz, 21 „KAWA» w „ADRJI».

Licytacja Domu Rzemieślniczego

Sprawa Domu Rzemieślniczego w
oznaniu, interesująca nietylko szeroie sfery rzemiosła, ale również i szere warstwy obywatelstwa Wielkopolp,*1’ ^kroczyła na nowe tory. Dom
nJ;Blle/ln'czy’ na wniosek inż. BytRa 7,° kt6re»° dołączył się także
Wv t G°sP<>darstwa Krajowego, został
ystawiony na przymusową licytację.
w Poznaniu wyznaczył
bje™1J?ol^rzetar^u na dzień 5 grudnia

Z cz

a mi

S. W. Należy stawić wniosek ¿o Miejskiego
Urzędu Budowlanego w Poznaniu o spowodowa
nie gospodarza do naprawy piecy. (K.)
„Bmbad“. W myśl art. 873 5 1 kodeksu zo
bowiązań powinien wynajmujący -rzecz wyna
jęta wydać najemcy w terminie umówionym i
utrzymywać ja w takim stanie przez czas trwa
nia najmu. W tym wypadku więc jest gospo
darz prawnie zobowiązany do ponoszenia ko
sztów renowacji. Należy go listem poleconym do
uskutecznienia renowacji w czasokresie ozna
czonym wezwać z tem uwiadomieniem, że po
bezskutecznym upływie tego czasokresu Pan

stwa Izba Rzemieślnicza przystąpiła
do regulowania rachunków za zaległe
pretensje rzemieślników i dostawców,
reguluje je w drodze ugody. Należy
przytem nadmienić, że rzemiosło zło
żyło w dobrowolnych ofiarach na Dom
Rzemieślniczy w gotówce i materia W niezmiennej wierności Bogu i Ojczyźnie
łach kilkaset tys. złotych.
Pomnik Najśw. Serca Pana Jezusa w Poznania,
Izba Rzemieślnicza zamierza stanąć na religijno-narodowy
złożyli do dnia 19 października 1936 r.
»n
do przetargu przymusowego, aby na 485.
Ze
Skarbony
przy
Pomniku
K.
Andrzejewski.
Słupna
M.
Najkoweka.
Kraków
1.—
być Dom Rzemieślniczy na własność.
A. Dąbek. Warszawa
4.— H. Belcarzówna, Lublin —.50
Przeprowadzono ugodę z miastem, któ 16.wybrano:
1.—
10. 36.
7.30 W. Wysocki. Krasnystaw 3.— A. Milbergar. Przemyśl
1.—
rego pretensję, wynoszącą 700 tys. zł, 17. 10.
M.
-Skaleczka.
Drohobycz
5.— F. Dronowicz. Chojnice
36.
6.55
1.—
1.— J. Koziński, Uniejów
10. 36.
2 25 J. Sanokowska. Warzyce
spłaca się w drodze ugodowej sumą 18.
3.—
19. 10. 30.
8.16 A. ODidowicz. Wadowice 2.— Adw, J. Grzeeińslki. Leszno 1.—
300 tys. zł. Resztę należności rze J.
B.
Ozajikowsiki,
Wągrowiec
4.—
M.
Komendowa.
Praszka
Sikorska. Starogard
9_
215
Miech. Chełmno
1.— W. Nas to wi'ka. Końskie
mieślnikom w sumie 300 tys. zł regu Mleczarnia
w Sokolnikach 5,— H.
J. Sawicki Kraków
2.— J. Nawrocie®. Łuok
W.
Koczowski,
Buczacz
1,—
luje się ugodowo w wysokości 20 proc. M. Witlówna. Wolina
H. Kwiecińska. Warszawa 1.50 W. Wardowa. BiałoStiwJe
5.— M.
1.—
Chirkowska. Rudzieeki 1.— II. Pefcrowicz. Czernelice
Wystawiony na licytację Dom Rze K. Póżniakowa. Lwów
1.— J. Fara.
R.—
Kraków
1.— Z. Sacha. Łoniowy .
R.
Cichosz.
Tlża
1.
3.—
Fr. Czarniak. Ludźmierz
mieślniczy ma wartość handlową 600 J. Cichoń. Kraków
J. Staniszewscy. Potne dzi
5,
2,—
wka za wysł. urodby
5.— A. Szadkowski, Kłodawa
tys. złotych, a został oszacowany na J. S.nbisowa. Ostrów
5.
J. Niewiadomski. Trzeme
J.
Rączko.
Warszawa
bsZientek, fedebnilk
2.—
5.980 tys. zł. Do bankructwa Domu Rze M.
brane od rodziny i znajo
szno
„
¡Michalscy. Żyrardów 2.—
mych
S3.— L. Szłapczyński. Poznań
mieślniczego, do którego doszło mimo I.W.J.Gulińska.
Rawicz z 10010.R. Gromek. Józefów
6.— J. Reissing. Warszawa
za odzysk. zd,r. 8.— B.
prawie półmilionowej darowizny rze L.dizłekow.
Czuozawina. Lwów
1.— A. Garkowslka. Warszawa 5.Smitkowaki. Środa z do1L.
M.
Swarzędz
1.50
M.
Knapczyk.
Sucha
miosła, przyczynili się nie w najmniej
dziekow. S. S. J. za ueysk.
1W. Kosiński, Not.. Żmigród 1.— J. Sałyga. Lubraniec
zdr., złóż. ega., z nr. o dal.
szym stopniu samozwańczy „obrońcy
Z.
iSchiokowa.
Kołomyja
z
H.
Sagaifcika.
Sarny
5—
nodz. za otraym. I. nolec.
M. Staśkiewiczowa. Grorzemieślnika“. Byli to ludzie koniunk N.ooieke
i M. Chlebowscy. Dąbro
sie dal. oo. N. S. J.
2.—
dzisk
tury partyjno-politycznej rzemieślni
wą Gór.
5.— Inż. F. Stankiewicz. Mo
T. Boniewie®. Wilczyce
M. Schulz. Lwów
2.ście®
_
10.— K, Galie. Warszawa
czych sfer B. B.
H. Mieczkowska. Ostrów
T. Dussibergsr. MleSec
5,50

winu?™ Rzemieślniczy pobudowano
nlanA °^arbością rzemieślnika jako
v ( 7 kulturalną i reprezentacyjną,
„n
bud°wy Domu Rzemieślniczego,
2 .,c.zoneSO w 1929 r., wyniosły około
mioj, .nów złotych. Zarząd Izby Rzeniczej, jak stwierdził prezes Izby
¿oVa, rzewski, podpisał w roku 1929
sumlG na SUm?
tys. zł, których
rnai? wraz z zaległemi odsetkami nas.. a do. 000 tys. zł. Najpoważniejwierzycielem jest jednak Bank
hotJh' arstw.a Krajowego, którego hiscu f7d9na Pierwszem i drugiem miejokoin — s- z^> wynoszą z odsetkami
w
złotych. Pretensje rzebu(j0. ,w * wykonawców robót przy
Mer. St. Mroońkiewicz. Po
Maz.
1.— Ks. N. N.. Wałków
5.—
O,-znań
siirr,;lVle. * dostawców wyrażają się w
A. H. T. Kreteimger. JubroInż. Wł. Twardowski, Po
W. Orłowski. Ostrów
zadiir ok<d° 300 tys. zł. Poza tem jest
3.—
znań
2.—
E. Maitysiak, Tomaszów
2.—
„Pod Pręgierz“
J. Cząstkową, Zadeiela-ŻyAt. Szyifter. Poznań
15.— Ks. M. Piaszceyftsłki. Łom
około
zarządzie miejskim na
wiec
25.— ,¿Kredyt" Spółdzielnia. Po
ża
5.—
700 tys. złotych.
Ostatni (40) numer pisma „Pod Prę J. Bombek. Stryj
t 2.—
znań
20.— OO. S-taiiislawicii. Janów
omiikiewiozówna. Stani
B. Hop-pe. Poznań.
5,—
mif.<2Warzystwo Budowy Domu Rze- gierz“ jaki się ukazał, zawiera specjalne M.sławów
Podlaski
2,—
2.— L. Stürmer. Poznań
5,— H. Pnzesmydka, Faicnica
1.—
2 , , ,1Cze?o nie zdołało wywiązać się korespondencje z Gniezna i Leszna, z liczKonto
P.
K.
O.
207
470
>ch ciężarów. Za zgodą minister- nemi zdjęciami fotograficznemu, wymię
—- Sekretariat Poznań, św, Marcin 69, m. 17.
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JAK CIĘ WIDZĄ
TAK CIĘ PISZĄ

ś..

oraz pokoje biurowe od zaraz do wy
dzierżawienia. Zgłoszenia Poznański
Bank Ziemian, Al. Marcinkowskiego 13
I. piętro pokój 13
d? 3m

Ludwika Bielińska
z domu

de Cot

po długich i ciężkich cierpieniach, zasnęła w Panu dnia 19 października
1936 r., przeżywszy lat 80.
Pogrzeb odbędzie się w piątek, 23. bm. o godz. 11 rano z kaplicy
przedpogrzebowej przy Wałach Jana III na cmentarz farny przy ul. Bu
kowskiej, msza św. żałobna nazajutrz o godz. 10 w kościele Famym,
o czem zawiadamiają
pogrążeni w smutku

LAKlĘRy
POKOSTY
Fabryki J. Perek, Leszno, po cenach fabrycznych talk

Poznań, Wodna 13, tel. 53-26.

synowie, córka, zięć i wnuki.

pg 7695-57,359

Przed niszczeniem Po niszczeniu

Toruń, uł. Kościuszki 64.
Poznań, ui. Wielkie Garbary 40.

ng 17021

Najlepiej

Zakład Pogrzebowy „Ceremomjal“, ul. Towarowa 25, tel. 31-80.

odzież splamioną i zno
szoną chemicznie czyści
i farbuje

■s/hJ

Dom
dziewięcioizbowy dobrym stanie,
dogodne warunki. Cena według
ugody. Nowak, Murowana Gośli
na, Młyńska 1. Znaczek.
zd 28 070

Antoni Muszyński
b. dzierżawca domeny państwowej
mój najukochańszy mąż, nasz najdroższy ojciec
i brat, zmarl nagle dnia 19 października br- w 49
roku życia. Pogrzeb odbędzie się z kaplicy cmen
tarza parafii farnej przy ul. Bukowskiej w sobotę,
dnia 24. bm. o godzinie 15,30. Msza św. żałobna
odprawi się w poniedziałek, dnia 26. bm. o godzi
nie 7-ej rano w kościele farnym.
W ciężkim smutku'’ Ogrążeni
dg 3405
żona, dzieci I rodzina.
Poznań, Młynkowo. Ludkowo, Bydgoszcz.

tel. 46-79

Józef Umbreit.

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

ZABIA-EKSIRAKI do kąpieli

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.
ng 18 930

zalecany przez lekarzy, zawiera rad, niezrównany
środek kosmetyczny do pielęgnowania skóry, wzmac
niający i orzeźwiający, usuwa uczucie zmęczenia.
Żądać w wszystkich aptekach i drogeriach.

Rutynowany handlowiec

Msza św. żałobna
za spokój duszy, ś- p.

Wiktora Jakubowskiego
ppłk. dypl.
odprawi się w piątek, 23. bm., o godz. 9 w koście
le parafjalnym św. Michała w Poznaniu, na którą
zaprasza

żona.

dg 3407

„Tabia“ Zakłady Przemysłowe,Poznań-Starołęka
Biuro: ul. Wrocławska 3. Telefon 19-95.
Ng 18684

I

Były sekretarz miejski, obeznany w pracach biurowych,
administracyjnych, podatkowych, Poznańczyk-powstaniec
wielkopolski, sierżant rezerwy od 63 miesięcy bez pracy,
ojciec rodziny, 6 osób, 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

1.

KAMIENICE

a

Willę

położona tuż przy Alejach Marcinkowskiego, bez obcią
żeń hipotecznych, za cenę 195 000,— zł gotówka Miesz
kania płeć i trzy pokojowe komfortowe z wsżelkiemi
wygodami. Wszyscy lokatorzy pewtni i wypłacalni
Zgłoszenia uprasza się Kurjer Poznański zg 14 546'

Ciąg dalszy ofiarodawców na odnowienie dolnej Kaplicy
kościoła Pana Jezusa w Poznaniu: p. Wal. Pasek, Poznań

— 1,— zł; p. prof. dr. Edward Schechtel, Poznań i,— zł; p.
Marja Kantorowiczówna, Poznań 10,— zł; p. Zdzisław Mul
ler, Poznań 3,— zł; Firma Wiktor Czysz, Poznań 5,— zł;
Firma W- Falkiewicz, Poznań 10,— zl; Firma W. Patyk 3,—
zł; Firma W. L. Szczepanowski, Poznań 5,— zł; p. radca
poczt. Stanisław Maj, Poznań 3,— zł; p. J. K,, Poznań 10,—
zł; p. Jułjan Dybizbański, Poznań 5,— zł; p. adw. dr. Berkan,
Poznań 2,— zł; p. M- Dobrzycki, Poznań 2,— zł; p. B. Cabański, mistrz rzeźnicki, Poznań 50,— zł; Ksiądz dziekan
Radutz, Połajewo 1,— zł; p. Józef Huten-Czapski, Modrzę
20,— zł; p. Jan Turecki, Lwówek 1,— zl; Kalwarja 00. Fran
ciszkanów, Pakość 1,— zł; p. Zygmunt Wojciechowski, Ko
strzyn 2,—, Siostry Dominikanki, Mielżyn p. Gniezno 2,—zł;
p. M. Paul, Kruszwica 2,— zł; Firma Rolnik, Kostrzyn 1,-j
zł; p. dent. Z. Hoffmann, Krotoszyn 3,— zł; p. L- Łukasze
wicz, Mieścisko 3,— zł; p. Swinarska, Budnajewo p. Mieści
sko 3,— zł; Zakład SS. Urszulanek, Otorowo 2,— zł; p. Woj.
ciech Jaworski, Koźmin 2,— zł; Urząd Parafjalny, Mielżyn
1,— zł; p. apt. T. Karłowski, Kępno 3,— zł
zg 576/7
II. Ogłoszenie. Roozne Walne Zebranie Drukarni Katolickiej
S. A. w likwidacji w Poznaniu odbędzie się w poniedziałek, dnia
9 listopada br. o godz. 17 w lokalu własnym. Porządek obrad: 1)
Sprawozdanie likwidatora. Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyj
nej. 2) Zatwierdzenie bilansu i rachunku strat i zysków za rok
1935. 3) Udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej i Likwidato
rowi. 4) Wybór członków Rady Nadzorczej. 5) Sprawa dalszej lik
widacji. 6) wnioski.
Pg 7678-42,13

H

Prośba do pp. Procodawcćw!
Nagłówkowe słowo (tłusto) 25 groszy, każde
dalsze słowo 15 groszy, 5 liczb = jedno słowo,
ł, w, z. a = każde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie może przekraczać 100 słów, w łem
5 nagłówkowych.

KAMIENICĘ

Filie we wszystkich
dzielnicach Poznania

w Poznaniu, ul. 3 Maja 7 m.7
Pg 7674-43.24

Zamiejscowy właściciel sprzeda za dziewięćkrotny
ustawowy czynsz, pierwszorzędnie budowaną
'

BflłtWfl-KAŁflMlJSKI

Otworzyłem
kancelarię adwokacką

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

Kancelaria adwokacka
dobrze zaprowadzona z powodu stosmików familijnych
w Bydgoszczy wraz z mieszkaniem do oddania. Zgłoszenia
„Par“, Poznań, pod „57,357“.
Pg 7682-57,357

Ogłoszenie
Syndyk Masy Upadłościowej firmy W. Nowakowski
i Synowie w Poznaniu, Górna Wilda 134, zawiadamia za
interesowanych wierzycieli upadłej firmy, że na mocy po*
stanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 16 paź
dziernika 1936 r. znak akt: III. U- 12/35 — wypłacać będą»
należności ustalone w myśl art. 203 pr. upadł. w kategorji
III (pracownikom) za okazaniem legitymacji, wedł. niżej
przytoczonego porządku alfabetycznego nazwisk, w nastę
pujących dniach:
od A—K w dniu 26. 10. 36
od L—R w dniu 27. 10. 36
od S—Z w dniu 28. 10. 36
w godzinach od 12-tej do 16-tej w kasie Zarządu Masy pM
ul. Górna Wilda 134..
19 °’9
(—) Inż. W. Małecki, Syndyk Masy Upadłościowej.

OGŁOSZENIA DROBNE
Ogłoszenia wśród drobnych:

1-łamowy milimetr 50 groszy
Kurjer

Willa pięciopokojowa
trzymorgowym
ogrodem
------------ - «n----- posiadłość “

Poszukuję

Znak oferty naprzyktad: 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.

Kwiaciarnia

10 000 zabezpieczę I hipotekę w Wodna 7 wieńce kwiaty tanio,
lub życie. Oferty Kurjer
zdg 27 913
owocowym śliczna posiadłość w zlocie
Pozn. zdg 27 952
miasteczku
8
000
wpłaty
)ła
6
000
Kupię
Willę
Spotkanie
dom — parcelę, wpłaty 39 060 do 3—4 mieszkaniowa przy wpłacie
Nowak,
21 niemożliwe, zamiejscowa. —
40 000,—. Oferty Kurjer Poznań do 30 tysięcy z przejęciem hip. Poznań, Kramarska 15 tel. 16-89 poszukujeRzeźnictwo
spólnika (spólniczki) — Czekam listu. Poste restante. —
ski zdg 27 490
____ amortyzacji. Zgłoszenia do Ku
zdg 28 026
skład warsztat rynki. Potrzeba Błociszewo 12.
zdg 28 116
riera Pozn. zdg 27 814
2 000 zł. Gwarancja urządzenie
Domy
składowe warsztatowe zapędem.
Dom
i-mieszkaniowy.
ogródkiem, 2Kamienicę
dochód 2 600 sprze Spieszne zgłoszenia do Kurjera
mieszkaniowy. placem budowla komfortowa trzy i dwupokojowe bezpodatkowy
26 000 wplata 13 000 amorty Poznańskiego zdg 27 921
nym razem oddzielnie gotówka łazienkami okolica Rynku Jeżyc dam
Fredry 6.
tanio sprzedam, tramwaj 9. źró kiego ośmiokrotny czynsz 75 000 zacja, Kossmann,
Dwie
zdg 27 995
Kto
dlana 11.
zdg 22 487 gotówka. Zgłoszenia Kurjer Poz.
koleżanki poznają panów. — Cel
szlachetnych
kapitalistów
sfinan
zdg 28 041
matrymonialny. Oferty Kurjer
Kamienicę
większa sprawę sadowa —
Parcelę
wybudowana 1912 sprzedam — suję
krótki czas, większe wynagrodze Poznański zdg 27 879
udowlana blisko Rynku LazarKupię
95 000,— dochód 13 000.— mie nie.
Oferty Kurjer Pozn.
kiego sprzedani. Właściciel Łu- dom centrum wpłacę 17 tysięcy. szkania — dwa, trzy, czteropokoKawaler
zdg 27 914
aszewicza 26. m. 14. zdg 26
lat 36 gotówki 1 500 szuka panny
Oferty Kurjer Pozn. zdg 28 040 jowe, składy. Klimek, Staszica
25.
zdg 28 077
lub wdowy celem ożenku, która
Dom
Willa
urjer
pracy. —
czynszowy kupię, wpłacę 20 000 zl. niewykończona 3 — 4 pokojowa
Kamienicę
Poznański zdg 27 884
Oferty Agencja Kuriera Poznań przy Poznaniu ogród owocowy nowa sprzedam, wpłaty 60 000.—
skiego. Wilda. Wierzbięcice 46.
Trwała
6 500 m! 12 000,—. Piekary 26 — 2. Oferty Kurjer Pozn. zdg 28 074
zdg 27 904
ondulacja.
Kawaler
zdg 28 055
trzydziestoletni
urzędnik pań
Masaż
Willa
stwowy (pensja 210) z akademicKamienica
twarzy.
kiem wykształceniem pozna nie
13 pokojowa idealny rozkład z nowa, komfortowa przy kościele
wiastę z proporcjonalnym posa
pięknym ogrodem w pobliżu ope Lazarskiem 69 000. wpłaty 60 060.
Farbowanie
Cichy spólnik
giem gotówkowym, celem szyb
włosów.
ry. centrum Poznania do wy Karaius, Poznań. Marszalka Fo z kapitałem
80
000
otrzyma
w
re
kiego ożenku. Oferty Kurjer Po
dzierżawienia. Oferty do Kurje- cha 25.
zdg 27 941 jonowej hurtowni wódek monopo
Bezpłatne
znański zdg 27 897
ra Poznańskiego zdg 27 784_____
lowych wysoki procent lub udział porady.
Kamienicę
w
zysku.
Pełne
zabezpieczenie.
—
Znajomości
Kamienicę
Michalak
Park Wilsona 60 000,— wpłaty Oferty pod zdg 27 559 do Kurjera Plac Roman
Wolności 13. Tel. 25-80 obok
kupie do 80 006. wptace 55000.— 40 000
Poznań
skiego.
matrymonjalne
Oferty Kurjer Pozn. zdg 27 86a
Policji.
zdg 25 469 w zamożnych sferach, szybko so
Kamienicę
4% Pożyczkę
lidnie, dyskretnie ułatwia Echo,
dochód 3 800,— sprzedam 28 000,—. Konsolidacyjna,
Kupię
Ostatnie
dysponując olbrzymim doborem.
akcje przemysło
kamienicę w Poznaniu wplata Maciejczyk, Piekary 12 a, IŁ, te we kupię. Poznań,
Poznań, św. Marcin 68, telefon
nowości
jesienno
—
zimowe
Dabrowskiezdg 28 012
30 000 zl. Oferty do Kurjera Po lefon 46-46.
zdg 28 084
go 1 skład kolonialny, zdg 27 819 ca Salon Mód pod Filarami. Plac 50-30.
znańskiego zdg 27 812
Wolności
11.
Asy
gnaty
Kredyt,
Kamienica
zdg 26 465
10
000,—
7. SPRZEDAŻE
Kamienicę
Poznaniu 10 500 dochodu 83 000, proszę propozycje. Oferty Kurjer
czynszowa nowoczesna w cen wpłaty 50 000. Ratajczak, Skarbo Poznański
zdg 28 045
Osoba
zdg 27 930
trum kupię. Oferty Kurjer Pozn. wa 18.
w średnim wieku, religijna, znazdg 27 829
Sprzedam
Sprzedam
jaca wszelkie prace domowe szu korzystni* kompletny pług paroWillę
ka
posady
wyręczycielki
pani
do
T
hipotekę
8
000
zł
w
zlocie
za
Kamienicę
wy
potrzeł>HŁŻjjcy
małej renowacji.
czynszowa — wolne mieszkanie,
mu. Oferty Kurjer Poznański
Zgłoszenia proszę skierować do
czynszowa kupię, wpłacę 50 000. ogród sprzedam zaraz Września. 4 500,—, Oferty Kurjer Pozn.
zdg
27
881
’
*
zdg
28
039
«Kuriera Poznańskiego zd 26 975
Oferty Kurjer Pozn. zdg 27 791 Oferty Kurjer Pozn. zdg 27 910
kupie gotówka. Oferty
Poznański zdg 27 759

°

EMAL JA JAPOŃSKA 1 KG (PUSZKA) 2.— ZŁ

2

Meble ,

...

w wielkim wyborze poleca n

KBakoś, Stary Rynek 51
zdg 21 735

—■

Wanny

.

kąpielowe emaljow|ne ¡’Lf postawiciela. Jerzy Ła\cdg 25 807
znań, Szewska 2U.
—-

Nie
kupuj
Mebli
teJ
przed zwiedzeniem nowootwartJ

Komisowej Hah Meb
zdg 27 343

-----

Wrocławska 33
Tam znajdziesz najwięk i
bór

najniższe ceny

nowych - u/ywanych.

Komisowa
sprzedaż wszelkich

Mebb t
Kryształów

nowych — używanych.

użyt.

i różnych hmyeh -i^ stniej
ku domowego najkorzy»

Jezuicka 10

obecnie Świetos^^^^

_Koloni alk?
mieszkaniem,

Poznać^1

“ Ad're^gJ7jSS__^-
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Skład

Dogi

Dobermany
Wrocławska
Fisharmonja
Mieszkanie
przyległą ubikacja^ okolica Sw.
— 34.
zdg 28 017 zMarcin,
SZam™27k580 3 miesięczne i suike. okazyjnie. ul. dobra z pedałem lub bez. Oferty 2 pokoje z kuchnia., łazienka i cen
Pi. Sapieżynski, Szkolna
Młyńska 2, m. 6.
zdg 27 984
‘ sr Pozn. zdg 27 957
tralnym ogrzewaniem, niski par
itp. poszukuje od 1 grudnia rb.
ter na Sołaczu przy kościele do
Pokoik
Zgłoszenia
wprost, oa
Fabryka mebli
•wynajęcia. Czynsz 60,— zł włącz Ratajczaka 11 a, wejście 7, m. 106 gospodarza upraszam
Skład
Kupię
Kurjer Poznański
nie centr. ogrz. Adres Kurjer
ioleca meble wszelkiego rodzaju. pajpieru^ tytoniu tanio sprzedam.
zdg 28 016
zdg
27
816
i dobra ma zjm
' fabryczny. Wrocławska 19 Pólwiejska 35.
z-ćg 27 993
Kuriera Poznański zdg 27 974
Zgłoszenia
dg 3242 _______ _
-2
n"
Mały
Trzypokojowe
Tapczany
utrzyrnaniiein. Bukowska 15, niedrogi lokal na skład radiowy'
Sukna
komfort,
X
piętro
72,—,
blisko
Limuzynę
fotele, leżanki, kanapy najkorzy
zdg 28 015 główne ulice centrum poszukiwa
imiesakanie 4.
na płaszcze stniej u fachowca Wrocławska 6 względnie 4 osobową mało uży centrum, zwrot kosztów 250,—.
ny. Oferty Kurjer Pozn.
HM ubrania naj- 14.
zdg 27 920 waną i ekonomiczną kupi Za Oferty Kurjer Pozn. zdg 27 975
Niekrępujący
zdg 27 857
ä
korzystniej
rząd Kasy Emerytalnej — Po
dwuosobowy
utrzymaniem.
Dzia' n™SZUK A"M'iE S Z K .*
znań. ul. Topolowa 6. Bliższych
Sprzedam
lyńekjeh 6 — 3.
zdg 28 006
skład kolonialny 2 000 zl z towa informaćyj udzieli Zarząd Kasy"
dg 3406
magiel, mieszkanie. Łuka
Jednoosobowy
nj św. Marcin rem,
szewicza 4 m. 4.
zdg 27 915
Jednopokojowego
czysty, słoneczny. Stary Rynek
Wydzierżawię
Kupię
Kredyt.
““
18 Skład
dwu zaraz Poznaniu. Oferty 49, drugie schody II. zdg 27 991 900 mg. Płatne 5 lat zgóry. Ofer,
dom na prowincji, mieście, blisko lub
Kurier
Poznański
zdg
27
421
¡¡aroinik Ratajczaka.pgAsygnaty
PjqC7P7ß
ty Kurjer Pozn. zdg 27 813
spożywczy zaprowadzony pierw Poznania, wpłacę 9 000,— obejmą
Komfortowy
obrania. Oferty Kurier Pozn. szych rąk sprzedam. Adres Ku hipoteki. Zgłoszenia Kurjer Po
śródmieściu
z łazienka i telefonem. Kocha
Poznaniu
znański zdg 28104
rjer Poznański zdg 28 021
zdg ¿1 &><
2—4 pokojowego, niedrogiego
nowskiego 1, II. ptr., prawo.
24 morgi (warzywo, sadownictwo)
urzędnik.
Oferty
cena
Kurjer
zdg
27
976
Bernardyna
budynkami,
przejecie inwentarzy
Glinę
Skrzydło
2—4 miesięcznego, rasowego Poznański zdg 27 827
4 tys. tenuta roczna 1500 zi.
bardzo dobra darmo oddam. — koncertowe prawie nowe marki psa
Dąbrowskiego
Agenci
wykluczeni.
Zgłoszeniakupią.
Oferty
z
ceną
Kurjer
Po
Zgłoszenia św. Marcin &8, m. z. Neufeld sprzedam. Piekary 5 m.
Pokoju
5 a — 9.
zdg 27 966 Kurjer Pozn. zdg 28 036/7
zdg 27 8o4
5.
zdg 27 994 znański zdg 28 102
kuchnia centrum pół roku
Oferty Kurjer Pozn. zdg
Elegancki
Dzierżawy
Maszynę
Sprzedam
Skład
słoneczny czysty. Cieszkowskiego pszenno buraczanej do 700 mórg
pisania kupie. Aleksy Lia, —
samochód lim. Fiat 509 dobrze spożywczy korzystnie sprzedam. do
Inwalida
1,9
—
6a.
zdg
27
927
szukam. Warunki Kurier Pozn.
zdg 27 968 Poznań, ul. Chwaiiszewo 58. — piecownik pokoju kuchnia wprost
utrzymany, ewentl. zam. na wię Sw. Marcin 32.
zdg 28 029
m. 40. Zgłoszenia od godz. 1".
kszy. mało używany. Zgłoszenia
gospodarza
także
stróżostwo.
zdg
28
087
Mielżyńskiego
do Kuriera Pozn. zdg 27 778
Ciężarówka
Oferty Kurjer Pozn. zdg 27 807 4 — 12 elegancki.
zdg 27 924 Czterysta mórg pszennej
Chevrolet 2 tonnowa 6 cylindro
Neseser
Sprzedam
wy, w biegu, dobrym stanie —
dworek ogrodżie
Jednego
waliżkowy męski kupie podać faRatajczaka
skład tow. krótkich, bławatów, sprzedam. Oferty Kurjer Pozn. brokat
inwentarzem właścicielki SredzJ „ »„clima Wilda,
cene. Oferty Kurjer Po
19
10.
zdg
27
911
zdg 27 958
bielizny w Gnieźnie,
ewentl.
kiem
dwanaścieletme objecie 9000
płatnik. Oferty Kurjer Pozn.
znański zdg 28 010
nrzyjme wspólnika fachowca, do
wydzierżawię
zdg 27 882
godne warunki. Zgłoszenia ad
Przyjezdnym
Mleczarnia
Dywan
Nowak,
ministracja Lecha, Gniezno nr. w bardzo bogatej okolicy mlecz
tanio. Wodna 13 — 9. zdg 28 025
Pokoju
1530.
zdg 27 770 nej z powodu starości korzystnie duży kupie. Oferty Kurjer Po
Poznań, Kramarska 15 teL 16-89.
kuchnia lub pokoju. Oferty Ku
zdg 28 113
.
zaraz na sprzedaż. Oferty Ku znański zdg 28 009
Pannę
rier Pozn. zdg 27 887
Fiat
rjer Poznański zdg 28 083
wspólny. Wielka 9, m. 8.
Smalec
501 nowe gumy, ekonomiczny jak
Szukam
zdg 27 969
Etatowy
nowy tanio. Borowicz, Wodna 9
<kuipie. Cene, adres Kurjer Po
dzierżawy willi z ogrodem, rola,
Dobrze
poszukuje pokoju
zdg 27 762__________ prosperujący skład nabiału z po znański zdg 28 001
lokoju z kuchnia —
zabudowaniami gospodarcz., do
Debcu od- listopada. Zgłoszenia
^16. SZUKA POKOJU^
godna komunikacja. Kupno nie
wodu choroby zaraz korzystnie
Kurjer
Poznański
zdg
27
901
Skład
wykluczone. Oferty Kurjer Pozn,
Łóżko
sprzedam ruchliwej ulicy, kapi
zdg 25 978
tał
obrot.
3
000,—.
Oferty
Kurjer
kolonialny pokojem, piwnica —
dziecięce okazyjnie kupie. Oferty
Nauczycielka domowa
Pokoju
sprzedam. Adres^ Kurjer Pozn. Poznański zdg 28 082
do Kurjera Pozn. zdg 27 996
kuchni lub pokoju poszukuje — szuka skromnego możliwie próż
Piekarnia
urzędnik kolejowy. Oferty Ku- nego pokoiku u samotnej osoby. zaraz do wydzierżawienia gmina
Skład
Radio
Stare miasto lub Wilda. Oferty Mieścisko pow. Wągrowiec. Zgło
Skóry
spożywczy rybny centrum. In bateryjne kupie. Zgłoszenia do rjer Poznański zdg 28 107
Kurjer Poznański zdg 27 411
szenia Kurjer Poznański
jelonkowe każda ilość dostar formacji Ogrodowa 9 — 1.
Kurjera Pozn. zdg 28 069
Poszukuję
zdg 28 072
czam. Jelonoskór, Śrem, Rynek
zdg 28 066
Pokoiku
33
ng 19 037
2 wzgl. 3 pokoi. Pośrednicy wy
Maszynę
ciepłego.
Oferty
Kurjer
Pozn.
kluczeni.
Zgłoszenia
Kurjer
Po
Jadalnia
do pisania używana w dobrym
zdg 26 966
Sprzedam
w dobrym stanie sprzedam. — stanie kupie- Oferty podaniem znański zdg 28124
dwuspreżynowy. Polna Skarbowa 3, m. 2.
zdg 28 065 ceny do Kuriera Pozn. zdg 28 063
Íramofon
Próżnego
4 mieszk. 12.
zdg 27 889
15. POKOJE UMEBL.
pokoju w centrum, parter I pie młody białyZaginął
Ig" 12. DO WYNAJĘCIACH
sz/pic, oddać iwyina»
10. MAJĄTKI
tro. Oferty z cena Kurjer Pozn. •grodzenie. Szkolna
Skład
10, Aria.
zdg 27 847
towarów krótkich. Grunwaldzka
Przyjezdnym
edg
28 095
15.
zdg i*""5—3 (No
5 pokojowe mieszkanie najtaniej. Kolegjacki
Folwarczek
Urzędnik
dzwonek.
400 mórg tanio sprzedam gotów w willi I piętro, obszerne pokoje, wy Rynek) nocny
szuka niekrepujacego, czystego
23. ROZMAITE
Płaszcze
dg 2 898
ką. Oferty Kurjer Pozn.
duży balkon, centralne ogrzewa
pokoju, śródmieście. Oferty Kuzdg 27 951
nie od zaraz wynajme. Ul. Spo
eleganckie
rjer
Poznański
zdg
27
849
kojna 15 a. Telefon 70-11.
Spokojna
Oddam
damskie
zdg 25 346
Majątek
21 — 11 (używalność kuchni),
Inżynier
2-letniego chłopca za własne. —najtaniej
6-59 mórg, dobrze zagospodarowa
zdg 27 824
1—2
niekrepujących,
komfort,
te
Oferty
Kurjer
Pozn. zdg 27 86)9
Gzteropokojowe
ny, dobremi budynkami, komuni
lefon, łazienka, centralne ogrze
wprost
kacja kolejowa autobusowa, bar I. piętro front, centralne ogrze
wanie od 1. 11. Oferty Kurjer
Pokój
Kapelusze
dzo dogodna za przystępna ceną wanie. U portiera. Matejka 49. frontowy obiadami.
Przecznica Poznański zdg 27 868
zdg 27 275
na sprzedaż, wiele innych poleca
damskie, meskie przerabia facho
6
—
3.
zdg
27
851
fabryki
wo. Modne fasony.
„Rekomendacja“
Poszukuję
Sołacz 4 pokoje
Sowiński
6. telef. 49-76. komfort,
stancji dla 2 chłopców kl. H i HI
Wildowa - Syn Poznań, Podgórna
ogrodem,
garażem,
wil
gimn. Zgłoszenia do Kuriera KapeJusznik. Poznań, Garncarska
zdg 28 081
li,
przystanek
tramwajowy
1
po
panów.
Rybaki
20
a
—
Poznańskiego
zdg
27
786
Wodna 1,
5 dawniej Marcin 27.
kój. czynsz zgóry, gospodarz. Ma
zdg 27 853
dg 3203/zt
zdg 25 458
zowiecka 6.
ił kupna
Asygnaty kredytowe!
Jednoosobowego
ng 18 092/3
Dwuosobowy
studentka
—
Jeżyce.
Oferty
Ku
7
Akuszerka
zdg 27 860 rier Poznański zdg 27 781
Kupię
pokojowe słoneczne komfortowe Skryta 1 — 5.
Poznań. Strzelecka 2,
Skład
kilka
używanych
mieszkanie do wynajęcia. Wia
cukrów owoców przy pl. Wolno
Pokój
przy świętokrzyskim
Urzędnikowi
domość Wielka 7 — Í tel. 16-34.
ści korzystnie sprzedam. Rataj
Jadalni
ładny, umeblowany, niekrepuia przyjmuje, udziela porady, pomi
mozdg
26
667
Wojciecha
5
—
8.
zdg
27
863
czak, Poznań, Skarbowa 18.
sypialni, — gabinetów dobrym
cy, z używalnością kuchni, cen cy położniczej.
dg?
4
zdg 27 908/9
trum
zaraz.
Inteligentne
młode
stanie — place gotówka — Hala
Wspólnie
Dwom
Mebli, Wrocławska 38, Tel. 56-64
małżeństwo. Oferty Kurjer Po
Firanki
wynajmie y/iększe mieszkanie — panienkom bez pościeli. Rybaki znański zdg 27 773
Okazyjnie
zdg 27 34S
śródmieściu inteligent na stano 8, I lewo front.
najinowisTiych fasonów, ¡kąócteó ¡s®ezdg 27 888
łanio (powód choroba) sprzedam
wisku,
kawaler.
Propozycje
Ku
•roikości,
wylkonuje
wyfkwinrtznie ta
skład kapeluszy, tow. krótkich
Dzienniki Ustaw
Szukam
nio. Dzwonić 23-07. zd'g 08 018
robótek, miasto powiatowe. Ofer- rocznik 1928 do 1935 kupi Zjedno rier Poznański zdg 27 826
Konopnickiej
pokoju za usługę (dom inteligent
ty Kurjer Poznański zdg 27 607/8 czenie Kolejowców Polskich. Po
15 — 4.
zdg 27 766 ny). Oferty Kurjer Poznański
Trzypokojowe
Futra
znań, Spokojna 24.
zdg 27 412
zdg 27 761
komfortowe rok zgóry. Aleja
damski», Ksy — spody meskie,
Walizki
Ratajczaka
Wielkopolska.
Oferty
Kurier
modernizacje.
Ratajczaka 26, L
Okna
Pokoju
11 a
Poznański zdg 27 836
92.
zdg 27 904
zdg 28 002
żelazne,
około
110X160
kupie.
Te
możliwie
telefonem,
łazienka.
—
na 11.
lefon 11-04.
zdg 27 664
centrum, pierwszego. Oferty Ku
Dwnpokojowe
Frontowy
Pg 7925/6-41,36/7
24.
NAUKA
telefon. Skarbo rjer Poznański zdg 27 896
Wagę wozową 3 000 klg Ostrówek 10, dozorca, zdg 27 848 utrzymaniem,
wa
7,
m.
8.
dg
3403
Regały
używaną ale w dobrym stanie
Pokoju
Czteropokojowe
stoły bufetowe tanio sprzedam. kupi za gotówkę majęt. Kostrzy- komfortowe
Kurs języka
ładnego początek Jeżyc od pier
Solidny
blisko parku Wilso
St. Rynek 40 — 3, I piętro, 5—6 nek p. Wysoka pow. Wyrzysk,
wszego.
Oferty
na.
Właściciel:
Plac
Działowy
6
Wrocławska 18 — 2.
zdig 28 091 ski zdg 27 895 Kurier Poznań
niemieckiego
ymczór.
zdg 28 049
zdg 25 516
m. 5. •
zdg 27 891
rozoocenie eie 3 listopada śróiłPokój
ufeśeiu ood kierownictwem rodo
Meble
„ ,»
Skład
Pokoiku
3
pokoje
Aleje Marcinkowskiego 5, za 10,— kawaler.
witej Wrocła wianki (wymowa:
Gerikatesów śródmieście, bez kon- używane dywany, antyki, porce miesięczna dzierżawa, zwrot ko panu.
Oferty
Kurier
m.
7,
obejrzeć
2—3,
6—7.
Biihnendeutsch). Telefon 40-42.
dobrze prosperujący lanę kupuje
Poznański zdg 28 078
sztów. Kilińskiego 7 — 2.
zdg 27 940
de 3277
azierzawe wybiera gospodarz. —
Podgórna
6
zdg
27
768
Adres Kurjer Pozn. zdg 2TŚ 0,30 Magazyn mebli, telefon 32-50.
Fredry
Nauczycielka
17.
LOKALE
zdg 25 117
2
6 — 6 próżny lub umeblowany,
udziela tanio i sumiennie poczat.
WÓZ
pokoje kuchnia. Główna 66.
zdg 28 111
francuskiego, niemieckiego, po
™ Sfr calowy w bardzo do
Kupię
zdg 27 874
czątku muzyki na fortepianie, —
brym etanie i
używaną wy równiarkę 50 cm.
Reya
także pomoc w lekcjach Oferty
ubikacje
na
warsztat
do
wynaje,
ł.
Wóz
dyktmaszyne 70 cm i świder łań
Pokój
Kurjer
Poznański zdg 27 410
1 — 6.
zdg 28 089 cia. Kilińskiego 4.
zdg 27 760
iii
'wyrobów cemento- cuszkowy do drzewa w dobrym z kuchnią Traugutta urzędnikowi
/bugości 6,5 m. na re- stanie. Oferty do Kuriera Po (najchętniej kolejarzowi). Oferty
Kurjer Poznański zdg 27 876
hu/iSSi,1110^.08^,^0 ®0 ctr- mocnej znańskiego zdg 27 325
em-zwio w bardzo dobryim stanie
Kupię
nil do P?“rdAZ,0 ,tanio- EgtoszeMieszkanie
go i? ”Pa,r ’ A,'- Marcinkowskie- za gotówkę automatyczna 5 kg pokój i kuchnia, Deibioc, blisko
U, pod „07,354“.
wage do zboża i mieszarkę wa- dworca, półroczna gwarancja. —
—
Pg 7 083-37,354
chadłową maki. Oferty Kurjer Adres Ku/rjer Poizn. zdg 28 097
Strauss: kwartet fortepianowy c- 18.00 Monachium. Koncert tria.
Poznański zdg 27 831
,
Kiosk
moll op. 13: 22.30 „Ogródek udrę Lipsk. Koncert orkiestrowy. —
OGÓLNOPOLSKIE
Pięciopokojowe
ożeń" — skecz Stefana Elmira: Paris P. T. T. Koncert orkiestro
Kilim
Ofwt? prosperujący na sprzedaż.
komfortowe, słoneczne zaraz wy
wy. 18.15 Budapeszt. Muzyka sa
Kurjer Pogn. zdg 28 098 2X3 dobrym stanie. Oferty ceną dzierżawię. Marsz. Focha 78. wła
Piątek. 23 października. 22.45 mała orkiestra P. R.
lonowa. 18.37 Ryga. Muzyka lekKurjer Poznański zdg 27 859
ściciel.
zdg 28 094
6.30
audycja
poranna:
11.30
—
k3
„ . .
Cukiernię
WARSZAWA
audycja dla szkól (dla dzieci star
19,20 Praga. Koncert popularny
Elektrolux
Centn!S?',®■wi'?tna egizystencj a , w
Komfortowe
słuchowisko o. t.: ..O tym
19.25 Wiedeń. Rec ‘al skrz. R. OdPiątek. 23 października
'Wk0D?pn?’astaX/iip!rzedam za go większy nowoczesny uniwersalny pięciopokojowe przy Walach Le szych):
jak
król
Łokietek
w
Ojcowie
eie
nooosowa.
30 M. Ostrawa. —
Kurier Po- mało używany i piec gazowy do szczyńskiego, centr. ogrzewanie, ■ukrywa!" — w odtc. Kryet. Pie- Warszawa — 15.15 muzyka sa ..Włoszka w19 Algierze"
— opera
ogrzewania ubikacji kąpielowej nowe do wynajęcia. Oferty Ku radizkiej (z Krakowa): 11.57 sy lonowa (płyty): 15.55 jak spędzić Rossiniego.
dobrym stanie okazyjnie kupie. — rjer Pozn. zdg 28 044
święto? 16.00 film, plastyka, ar 20.05 Ryga. Koncert symfonicz
gnał
czasu:
12.03
..Wschodnie
na
skiao,^Maeia 23. 10.
Oferty tylko cena Kurjer Pozn.
stroje“ w wyik. zespól- Niny Mań- chitektura: 16.10 pogadanka spo ny. 20.10 Frankfurt. Córka pułku
zdg 27 870
Mickiewicza 34/36
warem na rnu z "rządzeniem, toekie.i: 12.40 ..Wełniane sweterki' łeczna: 18.20 koncert reklamowy: — opera Donizettioeo. Berlin. —
522^LfecaJe72. wy»a?VJ
5 — 7 pokojowe mieszkania o — pogadanka Marii Ankiewiczo- 18.45 program na iutro: 21.00 — „Perliste melodie". Królewiec. —
Mikroskop
pełnym komforcie nadające sie wej: 12.50 dz'ennik południowy: — muzyka lekka (plyCy): 23.00—23.30 Koncert wieczorny. Hamburg. —
używany kupie. Spieszne oferty na biura, poradnie lekarskie, pen 15.00 wiadomości gospodarcze: — d. c. koncertu Malej Orkiestry A wieczorem tańczymy. Koenigssjonaty. Wiadomość u dozorcy, 15.15 programy lokalne: 16.15 — P. R.
Meen fortepian
Kurjer Poznański zdg 27 799
wusterhausen. Recital wioloncz.
zdg 28 043
Płac
T?niizarny'c8 spiesznie
G. Ćassado. 20.30 Anglia. (Nat.
■rozmowa z chorymi ks. -kapelana
^LUzialowy
m. 4 zdg tanio.
28 027
Progr.). Słuchowisko muzyczne.
•Michała Rękasa (ze Lwowa): —
POZNAŃ
Magiel domowy
21.00 Radio Paris. Sonaty fran
16.30
I-sza
wiazanka
pieśni
ludo
Dwnpokojowe
kupią. Grottgera 4 — 14.
.
Zegar
cuskie. Lipsk. Symfonia VI Bruc
Focha 75 m. 8.
zdg 27 961 wych śląskich w oorac. Henryka
Piątek. 23 października.
•
zdg 27 796
Sfe 1^7. Td^T Kra‘
knera. 21.05 Mediolan. Koncert
Niczego w wyk. Chóru Miesza
nego Kolejarzy Śląskich: 17.00 — Poznań — 13.00 muzyka Fran kameralny. 21.10 Koenigswnst. —
Trzypokojowe
Jadalnię
zdg '27 888
_______
„Bułgaria — kraj nieśni" — od ciszka Liszta płyty: 13.25 dzieci Wesoła aud. ludowa. Rzym. Kon
nowoczesna, elegancki fason ku kuchnia komfort zaraz. Poznań czyt — wygi. Jadwiga Krawczyń proszą o ładną muzykę — płyty; cert orkiestrowy. Wiedeń. ..Re
zdg 28 054 ska: 17.15 koncert solistów. Wy 13.55 przegląd giełdowy: 15.15 — quiem d-moll" Brticknera. 21.30
pie. Oferty z podaniem ceny ska 20 — 4.
Kurjer Poznański zdg 27 787
konawcy: Stanisław Jarzebski — koncert reklamowy: 15.35 życie Wieża Eiffla, Muzyka kameralna.
spr7p
(skrzypce), i Sergiusz Ńadgry- kulturalne i społeczne Poznania: Strasburg. Koncert kwartetu saDwupokojowe
15.40 ..Jak spędzić święto": 15.45 ksofonistów.
Fortepian
bezpodatkowe, łazienka I piętro. zowski (fortepian): 17.50 Encyklo skrzynka
techniczna: 15.55 Stefan 22.00 Sztokholm. Muzyka roz
-^Lrozn. zdg 28 057
pedia
mówiona w oprać. Stanisła
kupie. Oferty z ceną Kurjer Po Czynsz 50. kaucja 354, Szama
śpiewa płyty: 18.20 pieśni rywkowa. 22.15 Anglia. — (Reg.
rzewskiego 56, m. 1. zdg 27 937 wa Broniewskiego (z Krakowa): Witas
znański zdg 27 783
jugosłowiańskie
odśpiewa Ale Progr.). Muzyka tan. 22.30 Sztut18.00 pogadanka aktualna: 18.10
Meble
nowe
ksander Karpacki (baryton): — gart. Koncert orkiestrowy. Koewiadomości sportowe: 18.20 pro 18.35
Jednopokojowe
Samochód
ciężarowy
muzyka
(płyty):
„Sta- nigswnsterhausen Nocna muzycz
Ninety® do wydzierżawie gramy lokalne: 18.50 ..Na targo rogóralszczyzna śląską"18.40
— felie ka. Mediolan. Muzyka taneczna.
Płacę parcelą budowlaną bezpodatkowe
wisku“— reportaż Edwarda Iwa
nia.
Szamarzewskiego
56,
m.
L
leża"ki tanio’ poS a’ tarczany kupie.
przy Poznaniu i gotówką. Oferty
szkiewicza: 19.00 „Portret cesa ton (wygi. Alfons Szyperski): — Rzym. Muzyka taneczna. Kolonia
zdg 27 936
Kurjer średzki, środa.
rza" — fragment z powieści Mi 21.00 koncert artystyczny (płyty): Koncert ork. Strasburg. Koncert
zdg 27 877
chała Rusinka o t. ..Pluton z
orkiestrowy. 22.35 Budapeszt. —Mieszkanie
Dzikiej Laki": 19.20 „Z pieśnią po
PROPONUJEMY
Muzyka cygańska.
-------------- zdg 27 939
Kotlinę
3 pokoje w wilii przy Parku Wil krain" — audycje orowad/zi orof.
23.00 Anglia. fNat Pog.r.). —
westfalke dobrym stanie kupią. sona, parter z weranda oraz ga Bronisław Rutkowski: 19.45 —
LAMPOWICZOM
Koncert ork. i solistów. 23.20 —
Oferty Kurjer Pozn. zdg 27 906 rażem. Gospodarz, od 1. 1. 37. fragment operowy: 20.00 „Trochę
Budapeszt.
Muzyka taneczna. —Oferty Kurjer Pozn. zdg 28003 muzyki angielskiej" w wyik. or
na piątek:
23 25 Anglia. (Reg. Progr.). Mu
& ÄreSrfzo fc-z'ya^
Konia
kiestry Adama Hermana (z Kra 17.00 Anglia. (Nat. Progr.).
23.35 Wiedeń. Mu
kowa: 20.45 dziennik wieczorny: Koncert symf. 17.05 Praga. Mu- zyka -taneczna,
roboczego kupie, ogladam niedzie
„u«,,,, ,23.45 Radio Paris.
taneczna.
ErzemysłoTO„ fízla/baszewski.. ul. le. Oferty cena Kurjer Pozn.
pokoje wynajme. .Wrocławska 20 20.55 pogadanka aktualna: 21.00 zy-ką popularna. 17.30 Budapeszt. zyka
Koncert
nocny
oncert
nocny.
iowa 3a®dg 28 011
¿dg 28 028
im. 6 oj 2—4.
gdg 27 918 Biogramy lokalne; 22.00 Ryszard Recital skrzypcowy,
? 24.OO
24.00 Sztntaur
Sztutgart. Koncert nocny.

S

IBT

3

'•«»jäu.

Strona H — Kurjer Poznański, piątek, 23 października ÍD36 — Ñnmer IB?

Angielskiego

francuskiego, włoskiego udziela
tanio wykształcona rutynowana
osoba. Strzelecka 31 podwórze
wprost II prawo.
zdg 27 432

Niemieckiego

Młoda

Pielęgniarka

uczciwa, średniem gotowaniem z dłuższą praktyka nie;
niemowlęca
szyciem poszukuje posady, miej szuka posady zaraz. Oferty
scowość obojętna. Oferty Kurjer rjer Pozn. zdg 27 892
Poznański zdg 27 797

Sierota

Pomocnica

korespondencji handlowej lekcji inteligentna pracowita szuka po krawiecka zamiejscowa poszuku
konwersacji udzielam. — Oferty sady piekarni, lub domu samot je posady. Oferty Kurjer Pozn.
zdg 27 798
Kurjer Pozn. zdg 27 805
nej osoby. Oferty Kurjer Pozn.
zdg 27 772
Inteligentna
Kursy stenografii
panna do składu bufetu lub ob
iisania maszyna rozpoczynam 4
Młoda
lstopada. Kantaka 1. zdg 27 648 służąca z prowincji szuka posa sługi gości poszukuje od 1. 11.
dy do wszystkiego. Oferty Ku Oferty Kurjer Pozn. zdg 27 817
rjer Poznański zdg 27 871
Szkoła tańców

f

Szczurkówny

Pocztowa 23.

Zarządczyni

zdg 27 820 z _ wykształceniem, znajomością
prowadząca wykwin
Kursy kroju, szycia księgowości
tną kuchnię zmieni posadę. Ofer
dzienne, południowe i wieczorne, ty Kurjer Pozn. zd 27 522
przyjmuje
warunki najkorzyst
niejsze. Klawiterowa. Poznań.
Osoba
Marji Magdaleny 1, m. 7.
inteligentna lat 28, niezależna, —
dg 3 163-4
zaufana poszukuje stałej posady
gospodyni do samotnej osoby. —•
Szkoła Tańców
Oszczędnie smacznie gotuje świa
dectwa ładne. Oferty Kurjer
Średzińskiego
kurs początkujący rozpoczyna. — Poznański zdg 27 822
Strzelecka 3.
zdg 27 953
Szukam
...... do wszystkiego z dziec
Udzielam
kiem,
małe
wynagrodzenie. Oferkorepet. polskiego, historji za ty Kurjer Poznański
zdg 27 844
kres gimnaz. Angielskiego, łaci
ny, niemieckiego początkującym.
Dziewczyna
Oferty Kurjer Pozn. zdg 28 067
starsza, samodzielna poszukuje
posady 1. 11. do samotnej osoby.
*25.MUZYKa”
Oferty Kurjer Pozn. zdg 27 806

Polecona

Orkiestra
kucharka poszukuje posady do
jazzowa silny zespół potrzebny wszystkiego. Oferty Kurjer Poz.
na. wieczorek taneczny. Adres
zdg 27 886
Kurjer Poznański zdg 27 850
Zaufana

Fortepian

do ćwiczeń
14, m. 14.

wolny.

pracowita poszukuje jakiejkol
Ratajczaka wiek pracy. Oferty Kurjer Pozn.
zdg 27 793
zdg 27 893

Dziewczyna

Trio

duet (akordeon — śpiew) wolne. czysta, uczciwa szuka posady z
Oferty Kurjer Poznański
gotowaniem. Oferty Kurjer Po

zdg 28 009

znański zdg 28 050

Aldor — Trio

Uczciwa

Skrzypek

Panna

wolny 1 listopada koncert - dan inteligentna z samodzielnem goto
cing pierwszorzędny Akordeon, waniem do lepszego domu szuka
śpiew. Humor. Wielkopolanka. posady. Oferty Kurjer Pozn.
Krotoszyn.
ng 19 060
zdg 28 038
rutynowany repertuar, wolny. — wskroś uczciwa poszukuje posa
Oferty pod „Skrzypek“ — Biuro dy wszelkiej pracy gotowaniem.
Ogłoszeń, Bydgoszcz, Dworcowa Oferty Kurjer Pozn. zdg 28 035
54._________
ng 19 056

Starsza

Trio
gosposia, uczciwa zaufana znają
ewentl. kwartet wolny. Oferty ca wszelkie prace, przyjmie posa
pod „Trio" — Biuro Ogłoszeń, dę mniejszej rodzinie. Oferty Kurjer Pozn. zdg 27 950
Bydgoszcz, Dworcowa 54.
ng 19057
Młodsza

S?uiba domowa

dziewczyna do wszystkiego coś
kolwiek gotowania poszukuje po
sady od 1. 11. Oferty Kurjer Po
znański zdg 27 947

Kucharka

Polecam

restauracyjna poszukuje posady
tz. Oferty Kurier Poznański
Iziewczyne z gotowaniem. Oferzdg 28 006
:y Kurjer Poznański zdg 27 802

Czeladnik

Panienka

do bufetu lub obsluęi gości szu
ka posady. Zgłoszenia do Kurje
ra Poznańskiego zdg 27 4/3

EU KSI R • PROSZEK i PASTA
- DO ZĘBÓW

Krawcowa

rutynowana poszukuję posady poza dom. Oferty Kurjer Poznań
ski zdg 27 184

R. Barcikowski S. A. Poznań.

piekarski bez praktyki szuka poKrawcowa
Panienkę
sady piekarni i cukierni za ma- pierwszorzędna szuka posady w
Biuro fabryczne
łem wynagrodzeniem. Zgłoszenia dom 2.—. Oferty Kurjer Poznań do dzieci inteligentna, zdrowa, mi poszukuje
do prowadzenia
u
do agencji Kurjera Pozn. Gostyń ski zdg 27 145
la, nie wyżej 30- lat z dłuższa Zów dla Ubezpieczali! oraz
ng 19 038
praktyką w lepszych domach od du Statystycznego i wvt>l»t ??’
1. poszukuję do 3 dzieci. Oferty żeńskiej. Oferty z życŁ '''?
100,—
podaniem warunków Kurier p«!
Wolontarjuszka
złoży osoba inteligentna przy o- Kurjer Poznański ®d>g 28 100
znanski zdg 28 058
rJer Po.
branży kolonj. szuka posady do trzymaniu posady w charakterze
Stenotypistka
kolonjalki ewentl. do piekarni, — kelnera lub t. p. Oferty Kurjer
biegle
pisząca
i
stenografująca,
Poznański
zdg
27
376
calkowitem utrzymaniem. Oferty
, , Bosługaczka
siła młodsza lecz z ukończona popołudnie.
Kurjer Poznański zdg 27 821
Ogrodowa Sm*
szkolą handlowa potrzebna. Zgło .__________ zeig
Panienka
28 079
z odpisami świadectw pod
z praktyka poszukuje posady do szenia
Absolwent
nr. „43,45" do „Par", Al. Mar
bufetu
lub
składu
pieczywa.
—
M .S. H. poszukuje posady w
------..
cinkowskiego 11.
Pg 7697-43,35
Krawiec
męski
Poznański
biurze lub składzie. Oferty Ku Zgłoszenia Kurjer
i lepsze szycie potrzebny „» ..
zdg 27 236
rjer Poznański zdg 27 463
o tygodnie na wieś, blisko p2
Pomocnik
fcr 27.WOLNE MIEJSCA M z branży techniczno - handlowej, znania. Adres Kurier /o^
Krawcowa
dobrze obeznany z wszelkiemi ar
najnowszym krojem szyje suknie
tykułami technicznymi, młodszy,
bieliznę, wyjedzie do dworu, po
inteligentny i zdolny, potrzebny
Pani ___
Ekspedientka
szukuje posady. Oferty Kurjer
zaraz.
Zgłoszenia z odpisem
sfery ziemiańskiej do samo,
Poznański zdg 27 127
z branży obuwia potrzebna. — świadectw pod nr. „43,36“ do — zdzielnego
zarządu domem po»™
Adres Kurjer Pozn. zdg 27 201
„Par“, Al. Marcinkowskiego 11. kiwana przez
samotnego
Inteligentna
Pg 7696-43.36
szęgo
pana
na prowincję. sK
poznanianka lat 19 z półtorarocz
Agenci
się z lokaja, kucharki
na praktyka bony, średnie wy do sprzedaży narzędzi rolniczych Pomocnik cukierniczy składa
kojowej i ogrodnika. Wy^Z
kształcenie z szyciem robótkami poszukiwani. Zgłoszenia „Klon samodzielny,
taktu,,
energji, . znajomość
się
w
młodszym
wieku,
szuka posady na wyjazd. Oferty Lwów, skrytka 262.
znający język niemiecki potrzeb wykwintnej kuchni i zamitowi
Kurjer Pozn. zdg 26 995
ng 18 534
ny dla obsługi klienteli — może ma do ogrodu. Oferty z szczep,
odwrotnie nadesłać ofertę przy iowym życiorysem, fotografia ,
Bufetowy
Ekspedientka
fotografji,
odpisu doby., obecnej i podaniem ref«
który pracował w barze. znajo potrzebna. Zygmunt Niklasie- załączeniu
świadectw z podaniem płacy przy ręnejj i wymagań uprasza sie
mość zakąsek, ewentl. obsługę wicz, mistrz rzeźnicki. św. Mar całkowitym wolnym utrzymaniu kierować Biuro Pietraszek War
gości poszukuje posady od 1. 11. cin 11.
zd g 27 616 do Rommla, cukiernia i kawiar szawa,u Marszałkowska 115
Łaskawe zgłoszenia Kurjer Po
ng 18163
nia w Inowrocławiu. zdg 28 105 „Lady“.
znański zdg 27 484
Gorzelnika
Poszukuję
z prawem odpalania poszukuje do
Urzędnik gospod.
ca li OflO litr, najchętniej zaraz uprawn. dentysty lub den
samodz. lub pod ogólną dyspozy Odpędu
od
zaraz.
Majętność
Sikoraczew,
tystki.
Zgłoszenia
Kurjera Po
cje, oparty na najlepszych rekom, P. Mchy.
dg 3 355 znańskiego zdg 28101
Restauracja Britania
szuka od 1. 1. 37. innej posady. —
Piłsudskiego 2. poleca wyborowa
Zgłoszenia Kurjer Poznański
Uczenie
a
Fryzjerka
kuchnię. Obiady 3 dań, abonazdg 25 612
do haftu i prac szydełkowych. — potrzebna zaraz. Debiec. Wiśnio ment 90 gr. Porcje śniadankowe
dg 3 269
zdg 28 086 d0 groszy. _____
Drukarz - maszynista Oferty Kurjer Pozn zdg 27 828 wa 73.
miody, praktyka, miejscowość o„Manewry
miłosne"
Krawcowa
Dziewczyna
bojetna szuka posady. Zgłoszenia
potrzebna. Cicha 16. zdg 27 845 młodsza. Śniadeckich 16, m. 8. Brawurowa polska komedia
Kurjer Poznański zdg 26 981
zdg 28 007
jeszcze kilka dni
Biegła
Kelner
Kinoteatr „Sfinks".
Poszukuje
biurowa
maszynistka
obeznana
100,— zl kaucji poszukuje posa
zdg 27 902
dy. Zgłoszenia Kurjer Poznański pracami biurowymi również zna się studentki polonistki w wieku
jomość wypłat obliczeń socjal 20—24 lat również dla towarzy Kinoteatr
zdg 27 377
nych. Oferty krótki życiorys wa stwa. Oferty Kurjer Poznański
„Gwiazda“,
runki Kurjer Pozn. zdg 27 804
zdg 28 004
Krawcowa
Al. Marcinkowskiego 28, od piąt
najnowszym krojem szyje suknie
ku 23. b. m. przepiękne aircydziePrzyjmiemy
Nakładaczka
płaszcze poszukuje posady poza
dom. Oferty Kurjer Poznański 2 panie i 2 panów do propagan oraz imtroligatorki szyjące książki ito filmowe
dy
poważnycli
dziel
naukowych
potrzebne zaraz. Drukarnia i fa Zaczęło się od pocałunku
zdg 28 032
na terenie wojew. poznańskiego bryka ksiąg Józef Goździejewski. .Tan Grawford — Brian Aheme.
i
pomorskiego.
Zarobek
bardzo
Poznań, Wielka 20.
zdg 27 977
zdg 28 005
Krawcowa
Reflektujemy tylko na sity
bardzo eleganckiem szyciem szu dużs'.
inteligentne powyżej lat 25. Zgło
Fryzjerka
ka posady w dom. Oferty Kurjer szenia
Anna
Karenina
osobiste godzina 10 — 12.
Poznański zdg 27 960
zdg 27 928 jeszcze tylko dziś Kino Wilsona,
św. Marcina 28 m. 9. zdg 27 803 Rynek Śródecki 9.
zdg 27 925

Krawcowa

podręczna poszukuje posady. —
Oferty Kurjer Pozn. zdg 28 959
uczciwa, zdrowa, gotowaniem szu
zdg 28 959
ka posady zaraz. Oferty Kurjer
Poznański zdg 27 900
Robotnik
złoży 10C zl za jakąkolwiek posa
Poznań, czwartek, 22- 10.
Praczka
dę. Oferty Kurjer Poznański
uczciwa,
iwa, poleceniem,
postukuje
- __ P<______
zdg 28109
TEATR POLSKI: Czwar prania,
i a. Ofert
~ ‘ Poznański
erty Kurjer
tek, 22. 10.. „Pan Topaz“,
zdg 27 964
Ogrodnikpremjera, występ gościn
kawaler. lat 29, biegły w swoim
Kucharka
zawodzie szuka posady na ma
ny M. Maszyńskiego.
zaufana doświadczona poszukuje jątku lub prywatnie zaraz lub
Piątek, 23. 10. „Pan To samodzielnej posady, zna wszel później. Oferty do Kurjera Po
kie prace domowe dobrą kuchnię, znańskiego zdg 28103
paz“, występ gościnny M. świadectwa
jak najlepsze. Oferty
Maszyńskiego.
Kurjer Pozn. zdg 27 922
Panienka
Sobota, 24. 10. „Pan To
inteligentna poszukuje jakiejkol
Dziewczyna
posady. Zgłoszenia Kurjer
paz“, występ gościnny M. samodzielnem gotowaniem do wiek
Poznański zdg 28 088
Maszyńskiego.
wszystkiego poszukuje posady. —
Oferty Kurjer Pozn. p. 3 972
Krawcowa
TEATR WIELKI (Opera):
•na wszelka garderobę poszukuj’e
Dziewczyna
Czwartek, 22. 10. „Caval
iposaidy. Oferty Kurjer Poznański
czysta z dobrem goto
®dg 27 065
leria rusticana“ i „Pa zaufana,
waniem, dobremi świadectwami
jace“szuka posady. Oferty Kurjer
SzoferPoznański zdg 28 076
strzelec-kawaler, 14 lat praktyki,
Piątek, 23. 10. „Ewa“.
dobry
zawodowiec,
przyjmie po
Sobota, 24. 10. „Tosca“- 6/ Inni
sadę najchętniej majątku, wyma
gania skromne. Zgłoszenia Ku
TEATR NOWY: Czwartek,
rjer Poznański zdg 27 998
28. 10. „Piękna Izabella“. polsko Korespondent
- niemiecki, władający
biegle językiem niemieckim. — gospodarczy Rządca
obeznany z książkowością i sa doświadczonytrzydziestoczteroletni
poszukuje
downictwem, piszący biegle na posady. Oferty rolnik
Kurjer Pozn.
maszynie poszukuje posady. —
zdg
27
993
Oferty Kurjer Pozn. zdg 27100

Służąca

TEATRY

KINA

Poznań, czwartek, 22- 10.
Bona
APOLLO: „Czarne róże“. wychowawczyni, dobrze polecona,
niemieckie,
przychodnia szuka
CORSO: „Tunel".
19 m. 6.
GLORIA: „Urojony Świat“. posady. Ratajczaka
zdg 26 213
GWIAZDA: „Należę do Cie

Panna

sierota, lat 21 bez środków do
życia, szuka posady w składzie
spożywczym, spamem. — bez po
lecenia. Oferty Kurjer Poznań-

Podręczna

Służąca

lub. wdowa biedna do 45 lat na
majątek, chętna do pracy 12.—
miesięcznie, pościel pożadana. —
Ogrodowa 19 m. 8.
zdg 27 049

Służąca

zdrowa gotowaniem do wszyst
kiego. Dobre świadectwa. Strze
lecka 11 — 4 godz. 2 —-4.
zdg 27 880

FrebJanka

do dziewczynek 7 i 5 lat od listorada. Życiorys, odpisy świadectw
referencje. Oferty Kurjer Pozn.
zdg 27 794

Dom Rzemieślniczy mieszkanie 7.
Kino
zdg 27 997
Tęcza Wilda. Moja maleńka,
zdg 28 080

Radioodbiorniki

Wesoły
najpoważniejszych fabryk, wszel
kich
typów,
długoterminowe wieczór spędzisz mile Londyń
spłaty, gotówka taniej.
skiej. Masztalarska. Dancing.
zdg 28 073
sprzęt radjowy
wielkim wyborze stale na skła„Kapelusz11
dzie.
przefasonowany odświeKazimierz Matuszak, modnie
żony zastąpi nowy. Tanie kape
Poznań, Pierackiego 16. telefon lusze na składzie. Wytwórnia ka
30-67. Pokaz aparatów bez obo peluszy męskich, damskich. 2749
wiązku kupna.
ng 16 747 Grudnia 2. po-dw-órze. zdg 8o7to

Bufetowa

Trzy ważne zalety naszych czekoladek:

jako druga siła zaraz, referencje.
Restauracja „Gospoda Polska“.
Piłsudskiego 7.
zdg 27 782

świeże — dobre — tanie

Kierownika (czki)

WAI.EBIA PATYK
do składu tow. krótk. biel. —
bławat, z kaucja, — możliwość
przejęcia na dogodnych warun j * Aleje Marcinkowskiego 6. — ul. 27 Grudnia 3.
kach. Zgłoszenia „Merkur“. —
Gniezno.
zdg 27 777
Uczeń

Humor zagraniczny

piekarski potrzebny. Baran.
Chwaliszewo 6.
zdg 27 771

Elektromonter

młodszy uczciwy. Oferty Kurjer
Poznański zdg 27 769

Kucharka

Mężatka

wykwalifikowana potrzebna do
w ciężkiem położeniu szuka pra jadłodajni. Adres Kurjer Pozn.
zdg 27 767
nia w dom lub poza dom. Posia
da dobre referencje. Oferty Ku
Murowanie
rjer Poznański zdg 26 986
wydam taniemu. Kurjer Pozn.
zdg 27 899
Stolarz
Były
bie“.
urzędnik, wykształcenie średnie, poszukuje pracy samodzielnej —
OŚWIATOWE T. C. L.:
Dziewczyna
kawaler, poszukuje jakiegokol oraz przyjmuje wszelkie repa
„Kapryśna Marietta“ i wiek zajęcia najchętniej w ma racje, włącznie malarstwa. Ko z poleceniami potrzebna. Różana
sińskiego 11, m. 5.
zdg 27 511 22 m. 8.
„Cztery strony świata“, jątku. Wymogi b. skromne.
zd 27 543
zdg 27 489
„W kraju żółtego smoka“.

Maturzystka
METROPOLIS: „Mały ma
Fryzjer
przyjmie od zaraz prace biurowi
rynarz“.
dobry przyjmie posadę. Oferty za skromnem wynagrodzeniem.
Oferty Kurjer Poznański
RENAISSAN^E: „Seniori- Kurjer Poznański zdg 27 834
zdg 27 679
ta w masce“.
Słońce: „Ada to nie wy poszukujeKrawcowa
Inteligentna
posady po domach ta
pada“.

nio. Oferty Kurjer Poznański

starsza panna, religijna,

zaufa

Parobek

Książkowa - kasjerka

młodsza, pisaniom na maszynie,
kaucją bankową, potrzebna zaraz.
Oferty odpisami świadectw i po
daniem wynagrodzenia pod nr.
„43,33" do „Par“, Al. Marcinkow
skiego 1*1
Pg 7 694-43,33

to Edmund Rychtsr — co palto — to Edmund Rychter

Pr t n rl r, 1 n i-n na ®iesiac listopad
r rZcOpialfl w ekspedycji el 3.20

1936 maku «a oba wydania raizeon w Poznaniu
w agencjach w mieście zł 3,50, es odnoszeniem do
( '
-————— domu w Poznaniu zł 3,70, z odnoszeniem przez pocztę poza Poznaniem
miesięcznie zł 4,10. kwartalnie zl 12.30. pod opaska miesięcznie w Polsce zł 5.00, w innych
krajach zł 7,00—9,50. W razie wypadków, spowodowanych siłą wyższa przeszkód w zakładzie,
strajków i t. p. wydawnictwo nie odpowiada za dostarczenie pisma, a abonenci nie mają
prawa domagania się «¡«dostarczonych nuraeirów lub odszkodowania.

j'ÍU'r

potrzebny zaraz gospodarstwo. —
Poznań-Szeląg, Cmentarz ewangielicki.
zdg 28 033 '4

na, dobremi świadectwami szuka
zdg 27 811
SFINKS: „Manewry mi
posady towarzyszki starszej pa
łosne“.
ni wyręczycielki. wychowawczy
Pielęgniarka
ni. Dobrze gotuje, szyje, prasu
ŚWIT: „Srebra torpeda“
posady jako pomocnica do je. Oferty Kurjer Poznański
TĘCZA - Łazarz: „Czarow szuka
lekarza. Oferty Kurier Pozn.
zdg 27 094
Uczeń
nica“.
zdg 27 858
z ukończona conajmniej 7-klasoUczeń
TĘCZA - Wilda: „Moja Ma
wą szkolą powszechna potrzebny
Maszynistka
rzeźnicki,
mający
trzyletnia zaraz. Zgłoszenia z życiorysem i
leńka“.
poszukuje posady. Wynagrodze naukę szuka miejsca, gdzie może świadectwem szkolnym pod fa B.
WILSONA: . Anna Kareni nie skromne. Oferty Kurjer Po dokończyć. Oferty Kurjer Po Stawiński, skład żelaza, Śrem.
znański zdg 27 101
ng 19 052
znański zdg 27 885
na“.

Co futro —

„r

co ubranie — to

Niezły pomysł.

,af

— Rety! i pan chce, aby taki mały psiak dop1
&
całego pańskiego gospodarstwa- Ależ jego szczekan
nikt nie słyszy,?
,
karku,
— Co? — To się pan myli. A od czego główka na .
hę? Proszę popatrzeć — na budzie wmontowałem 1
silny głośnik i gdy warknie, to conajmniej
wilczur.

Edmund Rychter, Poznań, Ostrów Wi

Ogłoszenia !^iSi-ra"le B-lamowej 25 gr, na stronie 4-lamowej przy o-’I CO ,,ronie
&______________ leduikcyjnego 60 gr.na stronie czwartej (lub piątei) 16! t1',
od 1-łamowpt-n

(,ub. trzeciej) 120 gr, przed wiadomościami potoczą cm -

wyżki. Dgłoszenia'' d™ wyd----^2enl‘a rft0«n’’la£."w«“e oraz z zastrzeżeniem
do godz.
''
teczne
^lw^‘Y'wvsokr^'i»V'k“ia®,OIW’^--’

j,

25 gr, -każde dalsze słowo 15 -gr. Za Ł^HJSwJa.

zestawem a wysokością ogłoszenia, powstałą wskutek matrvc„ wydawnictwo nie odpas-J, _

W wydaniach
wielkoświątecznych ii uroczystościowych
uToczy&toSci
Wlarnach wielkoświątecznych
-poprzedza normalną codzienną część numeru z reklamami i ogłoszeniami materiał nr>4wier<vnv danej uroczystość1-

le,efony da Redakcji i Administracji. 44-61, 14-76, 33-07, 35-24, 35-25, 40-72, w niedzielę, święta i nocą tylko 14-76, 33-24 j 40-Tg. ’
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