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Poznań, sobota dnia 31 października 1936

Nowy preliminarz budżetu

Rada Ministrów uchwaliła preliminarz budżetu na rok przyszły w wysokości 2 293milj. zł
Warszawa. (Tel. wł.) Wczoraj projekty dekretów o prawie karnem i wałowaniem Wisły na odcinku Oświępod przewodnictwem premjera Rada skarbowem, o polskim instytucie roz- I cim — Sandomierz, oraz o upoważnieMinistrów uchwaliła preliminarz bud rachunkowym, o ulgach w spłacie nie- I niu ministra przem. i handlu do regużetowy na r. 1937/38 wraz z projektem których zobowiązań gmin wiejskich, o j lowania połowów ryb morskich i ich
»chwały skarbowej na ten okres.
sfinansowaniu robót związanych z ob- | przewozu.
Preliminarz ten zamyka się w do
chodach i wydatkach kwotę, 2.293 miijonów zł, z drobną, nadwyżkę dochoidów nad wydatkami.
Jak wiadomo, budżet na r. 1936/37
ustala wydatki i dochody w kwocie
2.221 miljonów zł. Nowy preliminarz
Według opinij brjftyjskich, mamach jest wynikiem dążeń
ijest zatem wyższy o 72 mil jony zł, t j. 3
panarabskieh
o 3,2 proc. Wzrost ten wynika z ko
nieczności podwyższenia obsługi dłu
K a i r. (PAT.) Z Bagdadu donoszą: ku, jest — zdaniem miarodajnych kół
gów z lat ubiegłych, oraz pokrycia zo Pod groźbą spisku wojskowego rząd brytyjskich — czysto wewnętrzn" spra
bowiązań skarbu państwa, wynikają- Iraku ustąpił. Na czele nowego gabi wą tego kraju i w zasadzie nie może
fcych z akcji oddłużenia rolnictwa. Po- netu stanął Hikmet - Suiejman. Prze wpłynąć na stosunki między W. Brya»tem zwiększono budżet ministerstwa wrót odbył się bez rozlewu krwi.
tanją i Irakiem, jednak przyznają się,
iw. r. i o. p. o 7 i pół miljonów zł, a ko
Londyn. (PAT). Reuter donosi: że przewrót ten może pociągnąć za so
munikacji o 6 i pół miljonów zł.
Według informacyj otrzymanych przez bą dalsze konsekwencje i przyczynić
Stronę dochodów pomnożono o 72 koła urzędowe, w Bagdadzie został do się do zmiany <'~ólnej sytuacji na Bli
miljony zł przez zwiększenie niektó konany zamach stanu. Wczoraj, dnia skim Wschodzie. W Londynie obawia
rych wpływów, zgodnie z wynikami 29 b. m. armja zażądała od premjera ją się zwłaszcza następstw z jednej
wykonania budżetu bieżęcego przy Zasim-Paszy podania się do dymisji strony w Egipcie, a z drugiej w Pale
równoczesnem obniżeniu, względnie Premjer, mając przed sobą do wyboru stynie. Dotąd interesy brytyjskie w
«kreśleniu tych dochodów administra rewoltę wojskową lub dymisje, o go Iraku nie zostały w niczem naruszone,
cji i wpłat niektórych przedsiębiorstw, dzinie 13-tej, 29 b. m. wręczył królowi jednak rząd brytyjski nakazał wła
które w r. 1937/38 nie mogę być prze Gazi dymisję gabinetu. Król zamiano dzom wojskowym w Egipcie i Pale
widywane w wysokości, ustalonej na wał premjerem Hikmet - Sulejniana, stynie, by trzymały w każdym z tych
r. 1936/37.
który natychmiast utworzył gabinet, krajów po dwa bataljony wojsk w po
obejmując, także tekę spraw wewnętrz gotowiu..
Projekty różnych dekretów
nych.
Nowy premjer Iraku Hikmat SaZamach stanu odbył się bez zajść, laiman uchodzi za zwolennika skraj
Następnie Rada Ministrów przyjęła
projekt dekretu Prezydenta Rzplitej o w Bagdadzie panuje spokój. Koła u- nych tendencyj niepodległościowych i
zmianie niektórych przepisów o pań rzędowe angielskie nie posiadają wia nie jest uważany za przyjaciela W.
stwowym podatku gruntowym i pro domości o podłożu tego przesilenia.
Brytanji. Rządy jego łatwo doprowa
jekt dekreteu w sprawie zmiany roz
Londyn. (PAT) Aczkolwiek prze dzić mogą do wzmocnienia skrajnych
porządzenia Prezydenta Rzplitej z dn. wrót rządowy, jaki dokonał się w Ira- żywiołów panarabskieh.
27 października 1933 o państwowym
podatku od uboju. Wreszcie przyjęto

Zamach stanu w Iraku

Ribbentrop u króla Anglji

Londyn. (PAT.) Król Edward
VIII. przyjął dziś na audjencji amba
sadora Niemiec von Ribbentropa, któ
ry mu wręczył listy uwierzytelniające.

Sprawa sowieckich baz
lotniczych w Czechosłowacji

Berlin. (PAT). Niemieckie Biuro
Informacyjne donosi: Rząd Czechosło
wacji przed niedawnym czasem z po
wodu mowy norymberskiej min. dr.
Goebbelsa uznawał za stosowne prze
czyć istnieniu sowieckich baz lotni
czych na terytorium Czechosłowacji.
Obecnie gazeta sowiecka „Na Stra
sie“ ogłasza mapę, która rzuca świa
tło na czechosłowackie zaprzeczenie.
Mapa jest zatytułowana: „Nasze bazy
lotnicze w Czechosłowacji“ i wymie
nia jako takie następujące miejscowo
ści: Munkacz, Użhorod, Koszyce, Bratislawę, Ołomuniec, Brno, Igławę, Par
dubice, Libérée, Pragę, Budziejowice,
Pilzno, Karlove Vary, Cheb.

Komuniści czescy
niezadowoleni

Praga. (PAT) W związku z ko
munikatem oficjalnym o obradach
między królem Karolem a prezyden
tem Beneszem, pismo komunistyczne
„Hallo Noviny“ krytykuje ten komu
nikat stwierdzając m. in.: „Nie może
my przyjąć do wiadomości komuni
katu o naradach na zamku praskim.
Mówi on o dobrej woli do współpracy
z Niemcami i Włochami, ale nie sły
szymy ani słowa o dobrej woli do
współpracy ze Związkiem Sowieckim“

Po zgonie śp. Bohdana Jarochowskiego
Przypominamy, że pogrzeb śp. Boh
dana Jarochowskiego odbędzie się dzi
siaj, w sobotę, 81 bm. o godz. 15,30 z
kaplicy garnizonowej przy Wałach
Jana III na cmentarz Farny przy ul.
Bukowskiej. Msza św. żałobna za du
szę śp. Zmarłego zostanie odprawiona
również dzisiaj, w sobotę, o godz. 9 w
kościele parafjalnym Matki Boskiej
Bolesnej na Łazarzu.
*
W dalszym ciągu depesze i pisma
kondolencyjne nadesłały następujące
instytucje bądź osoby je reprezentu
jące:
Związek Wydawców Dzienników i
Czasopism w Warszawie: prezes rady
Feliks Mrozowski, prezes zarządu Ste
fan Krzywoszewski, dyrektor Związku
Stanisław Kauzik
Rektor uniwersytetu poznańskiego,
prof. dr. Antoni Peretiatkowicz;
Dr. Celestyn Rydlewski, prezes ra
dy nadzorczej Drukarni Polskiej;
F. K. Ziółkowski, naczelny dyrektor
Zakładów Wydawniczych i Przemysło
wych Drukarni i Księgarni św. Woj
ciecha, Poznań;
Stronnictwo Narodowe w Poznaniu,
Koło Śródmieście: Weber, kierownik,
J. Chudziński, referent administr.;
Stronnictwo Narodowe, zarząd po
wiatowy w Pabjanicach;
Towarzystwo Czytelni Ludowych:
ks. dr. Milik;
Liga Morska i Kolonjalna, zarząd
okręgu poznańskiego;
Związek Zawodowy Literatów w
Poznaniu;
Zrzeszenie Związków Artystycznych
i Kulturalnych w Poznaniu;

Stanisław Mikołajczyk,
prezes
Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek
Rolniczych;
Wydawnictwo „Wielkiej Polski“:
Jan Wyganowski;
Państwowe Konserwatorjum Mu
zyczne w Poznaniu: Zdzisław Jahnke,
dyrektor;
Komenda Chorągwi Harcerek w
Poznaniu.
Związek
Właścicieli
Teatrów
Świetlnych woj. poznańskiego: prezes
J. Galuba, wiceprezes J. Nowomiejski,
sekretarz St. Kalinowski, skarbnik
E. Krakowski.
Redakcja „Kultury“, Poznań;
Wydawnictwo „Hasła Polski Za
chodniej“, Poznań;
Redakcja „Dziennika Ostrowskie
go“: Paweł Hęciak;
Redakcja tygodnika „Praca": Je
rzy Lawęcki;
Redakcja i administracja „Wiado
mości Drogistowskich“;
Związek Drogerzystów Rz. Pol.,
Poznań: W. Gładysz, Ks. Gadebusch.
Osobiście złożył kondołencje m. in.
red. Jan Kaźmierczak im. redakcji
„Powstańca Wielkopolskiego“ i „Po
tęgi Polski bez Żydów“.
Nadto nadeszły dziesiątki dalszych
depesz kondolencyjnych od różnych
osób ze świata kulturalnego, społecz
no - politycznego, towarzyskiego.
*

Rok 31
ehowskiego i zszeregowania się w osobnej grupie; punkt zborny. Wały
Jana III o godz. 15,15.
*
Warszawa. (Teł. wł.) Na po
grzeb śp. redaktora Bohdana Jaro
chowskiego wyjeżdża do Poznania re
daktor Witold Giełżyński, który jako
wiceprezes reprezentować będzie Zwią
zek Dziennikarzy R. P.
(w)

Dziennikarze bułgarscy
w Polsce
Warszawa. (Tel. wł.) 4 listo
pada przyjeżdża do Polski wycieczka
dziennikarzy bułgarskich, na której
czele znajdują się Jordan Mieczkariew, prezes dziennikarzy bułgarskich
oraz Christo Siljanow, prezes komitetu
porozumienia prasowego polsko-buł
garskiego w Sofji. Goście bułgarscy
zatrzymają się we Lwowie, Krakowie,
Katowicach i w Warszawie, gdzie za
bawią 7, 8 i 9 listopada, (w)

Front itaio-austro-węgierski
Rzym. (PAT)
Potwierdza się
wiadomość, że regent Węgier Horthy
w towarzystwie premjera Daranyi
przybędzie do Rzymu w drugiej poło
wie listopada. Koła włoskie zwracają
uwagę, iż będzie to pierwsza oficjalna
podróż szefa państwa węgierskiego za
granicę, albowiem ostatnie wizyty re
genta Horthy‘ego w Berlinie i Wiedniu
miały charakter nieurzędowy. Podczas
pobytu w Rzymie regent Horthy spo
tka się z królem włoskim i Musolinim.
Rzym. (PAT) Podczas konferen
cji Austrji, Wioch i Węgier, która zbie
ra się 11 listopada w Wiedniu, rządy
Austrji i Węgier mają uznać oficjal
nie włoskie imperjum Afryki wschod
niej. Bezpośrednio po konferencji wie
deńskiej minister spraw zagr. Ciano,
który reprezentować będzie rząd wło
ski na tej konferencji, wyjedzie do Bu
dapesztu.

Walki w Abisynii
Rzym. (PAT) Z Adis Abeby do
noszą do „Popolo di Roma“, że w
strefie górskiej Debocodio w odległości
50 km na południowy zachód od Adis
Abeby rozbita została doszczętnie ban
da, złożona z przeszło 1500 ludzi pod
wodzą Tiore Mariama. Banda pozo
stawiła w wyniku 7-godzinnej bitwy
400 zabitych. Oddziały włoskie, biorące udział w tej bitwie, składały się z
piechoty metropolitalnej, bataljonu
askarysów erytrejskich, kawalerji i
oddziału karabinów maszynowych.
Bitwę poprzedziły wywiady lotnicze.
Kair. (PAT) Przez Chartum prze
jechali wysłannicy z południowo - za
chodniej Abisynji, którzy mają zaku
pić lekarstwa i środki opatrunkowe
dla wojska rasów Imru i Huariate. Za
chowują oni zupełne milczenie co do
spraw swego kraju, poza stwierdze
niem, że „rząd narodowy posiada dość
gotówki na zakup wszelkich niezbęd
nych materjałów“.

Podarek na urodziny:
sto samolotów

N a n k i n. (PAT) Dla uczczenia
50-tej rocznicy urodzin Czang-KaiSzeka społeczeństwo chińskie złożyło
rządowi w ofierze przeszło 70 samolo
tów bombardujących najnowszej kon
strukcji. Liczba nowych samolotów
Zarząd Syndykatu
Dziennikarzy Wielkopolskich wzrośnie do 100, ponieważ oprócz da
ru tego oddano do dyspozycji jeszcze
wzywa wszystkich swych 10 miljonów dolarów chińskich z ofiar
członków do gremjalnego uczest zebranych na zakup "o.molotów do dy
nictwa w pogrzebie ś. p. prezesa Jaro- spozycji solenizanta.
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Akademicy poznańscy w służbie dla narodu
Wiec w sprawie Gdańska, żydo-komuny i likwidacji „jędrzejowiczyzny“
Narodowy Komitet Akademicki
zwołał w dniu wczorajszym na godz.
12 do westybulu auli U. P. wiec ogólnoakademicki pod hasłem: „Precz z żydo
komunę, i masonerją“ i „Gdańsk musi
być polski“. Na apel ten stanęła liczinie młodzież akademicka i w liczbie
około 1300 studentów wypełniła szczel
nie hall auli.
Wiec zagaił przewodniczący p. Kem
piński, wiceprezes „Bratniej Pomocy“,
witając przedstawicieli senatu akade
mickiego: prorektora p. prof. dr. Jonschera i kuratora „Bratniej Pomocy“
p. prof. dr. Dobrowolskiego. Do prezydjum wiecu zostali powołani przedsta
wiciele: „Bratniej Pomocy“ p. Miodu
szewski, Młodzieży Wszechpolskiej p.
Wierzchosławski,
delegaci korporacyj, m. in. p. Laskowski, pre
zes Kola Prawników i Ekono
mistów p. Przytarski, prezes Koła Me
dyków p. Kowalski i prezes Koła Far
maceutów p. Smoleński.
Przewodniczący złożył sprawozda
nie z wypełnienia uchwał ostatniego
wiecu przedwakacyjnego, na którym
powołano specjalny komiteL, mający
czuwać
nad
kwestją żydowską
na uniwersytecie.
Komitet
ten
opracował specjalny memorjał, uzasadniający stanowisko młodzieży
akademickiej, wręczony wszystkim
profesorom naczej uczelni. Zgroma
dzeni studenci wyrazili oklaskami
podziękowanie komitetowi za tę jego
działalność.
Następnie przewodniczący udzielił
głosu p. Gołuńskiemu, który w swem
przemówieniu skrytykował działalność
„Ligi“ P. Z. Z. M. A., jako organizacji
zbiurokratyzowanej, stojącej pod obcemi wpływami i przynoszącej szkodę
polskiej młodzieży. Nie oszczędził rów
nież Tow. Przyjaciół Młodzieży Aka
demickiej. Mówca zażądał zakupienia
przez uniwersytet krzyżów i zawiesze
nia ich w salach wykładowych i praco
wniach, obojętnie, czy się to „pewnym
osobom“ podoba, czy nie. Jeśli ten po
stulat nie zostanie spełniony, młodzież
sama zakupi krzyże. Poza tern w imie
niu młodzieży domagał się przywróce
nia swobody nauki, przywrócenia znie
sionych katedr i zniesienia systemu
„jędrzejowićzowskiego“.
Przemówienie przerywane było
częstemi oklaskami.
Kolejno p. Brunka, wiceprezes Akad.
Koła Pomorskiego, omówił sprawę
Gdańska. Przedstawił on prawa hi
storyczne Polski do tego miasta, cięż
kie chwile zmacania się narodu pol
skiego z zaborcami oraz podkreślił
nieugiętość i twardość ludu pomorskie
go i kaszubskiego, stojącego na straży
ujścia Wisły. Żądania prelegenta sto
sowania wobec burmistrza gdańskiego
silnej ręki i wykorzystania uprawnień
traktatowych, przyznanych Polsce,
wywołały żywiołowe oklaski i wielki
entuzjazm.
Następnie przemawiał prezes Mło
dzieży Wszechpolskiej p. Wolniewicz.
Wskazywał na niebezpieczeństwo ży-

Triplus nie podejrzewa niczego. Się
ga do kieszeni i dobywa kolorowy pa
pierek :
— Ale pod jednym warunkiem. Je
śli coś za to dostaniesz, przepijemy ra
zem. Dobrze?
— Zgoda! — Porwał los i już go
niema.
— Co mu się stało? — pyta Triplus
zdumiony. Plim wzrusza ramionami
1 robi głupią minę, co się mu udaje
z łatwością. Potem spieszy się, by
czemprędzej wyleźć na powietrze. Te
raz i Triplusowi niezwykła wrzawa i
głosy na zewnątrz wydają się dziwne.
Zwleka się z łóżka, wkłada buty, przy
gładza rozwichrzoną rudą czuprynę i
człapie ku drzwiom.
Ukazanie się Andreasa z losem w
ręku powitano z entuzjazmem. Oto
czyła go zbita gromada, każdy chciał
spojrzeć zbliska na cudowny papierek,
stwierdzić naocznie, że to rzeczywiście
ten sam, którym chwalił się Triplus.
A co teraz poczną? Wszędzie poza

do - komuny oraz na jedyną siłę, mo
gącą stawić skutecznie czoło wszelkim
zamachom: Stronnictwo Narodowe. P.
Wolniewicz wyraźnie wskazał, że front,
jaki dzieli Hiszpanję, biegnie i na na
szym terenie akademickim, gdzie Mło
dzież Ludowa, „Legjon Młodych“ i
Z. P. M. D. wyraźnie wchodzą w orbi
tę wpływów komunistycznych i ma-

sońskich, szczepiąc w polskie dusze
jad nienawiści.
Przemówienie to obecni oklaskiwa
li bardzo gorąco.
Odczytano rezolucje: w sprawie
Gdańska i w kwestji żydo - komuny.
Obie zostały jednogłośnie i z wielkim
aplauzem przyjęte. Podajemy treść re
zolucji o komuniźmie:

Polska młodzież akademicka o komunizmie
Państwo polskie staje się widownią żydowskim we wszelkich dziedzinach
coraz częstszych tragicznych zajść, wy życia.
Polska młodzież akademicka żąda ści
woływanych przez żywioły komunistycz
ne, które, korzystając z ogromnej nędzy, słego oddzielenia Żydów, jako czynnika
powstałej wskutek złej gospodarki i złego rozkładowego, od całego organizmu naro
ustroju, zamierzają przez anarchję i za dowego Polski, zatamowania dopływu
mieszki wywołać w Polsce rewolucję ko Żydów na polskie wyższe uczelnie, oraz
munistyczną. I dlatego polska młodzież bezwzględnej walki z wpływami żydowakademicka określa swoje stanowisko skiemi w dziedzinie prasy, literatury, tea
wobec komunizmu i tak zwanego „fron tru i radja.
Polska młodzież akademicka żąda ode
tu ludowego“, używanego przez komuni
stów za parawan dla ich zbrodniczej dzia brania praw politycznych Żydom, oraz
łalności.
żądaniu numerus nullus dla nich na
Polska młodzież akademicka współ- uczelniach akademickich.
Polska młodzież akademicka wyraża
czuje głęboko z masami naszego narodu,
pogrążonemi w ogromnej nędzy, szcze przekonanie, że mocna postawa psychicz
gólnie, jeśli idzie o chłopów, robotników na narodu, sprawiedliwe urządzenie ui bezrobotnych, i stwierdza, że sprawiedli stroju społecznego i gospodarczego, oraz
wy ustrój społeczny i gospodarczy, oparty silna narodowa armja, to jedyne rękoj
o uwłaszczenie mas, dający Chleb i pracę mie zwycięstwa nad wywrotowym komu
w Polsce przedewszystkiem Polakom, to nizmem w Polsce oraz pasorzytnictwem
istotne warunki wielkości narodu i potęgi żydowskiem.
Polska młodzież akademicka stwier
państwa.
że będzie walczyła nieustępliwie
Polska młodzież akademicka, stwier dza,
koalicji żydowsko - komunistycz
dzając, że komunizm jest śmiertelnym przeciw
o stworzenie z naszej ojczyzny ka
wrogiem katolickiej i rzymskiej kultury, nej,
polskiego narodu, a z
a co zatem idzie, opartej o nią kultury tolickiego państwa
— warsztatów kuźni pol
polskiego narodu, że komunizm czyni z uniwersytetów
człowieka maszynę i niewolnika państwa, skiej myśli i kultury narodowej.
odbierając mu wewnętrzną swobodę my
Na zakończenie przewodniczący p.
ślenia, co jest podstawową cechą polskie Kempiński
zarządził minutowe mil
go charakteru; że komunizm prowadzi
Polskę do utrąty niepodległości, z takim czenie dla uczczenia poległych akade
trudem odzyskanej, i pcha Polskę w obję mików w walce o polskość wyższych
cia bolszewizmu, — zapowiada swą wy uczelni i o Polskę narodową — śp.
trwałą i bezwzględną walkę zarówno z Wacławskiego, Grotkowskiego, i Chu
myślą komunistyczną, jak i z żywiołami dzika.
komuniśtycznemi jako zdrajcami własne
Odśpiewaniem y,Hymnu Młodych“
go narodu.
przewodniczący wiec, który
zakończył
Polska młodzież akademicka, stwier udowodnił, że młodzież akademicka
dzając działalność ręki żydowskiej w
prowokowaniu komunistycznych zamie zdaje sobie sprawę z doniosłości chwi
szek, wzywa naród polski do zjednocze li i umie walczyć o swe ideały i o
(fp)
nia się przeciw rozkładowym wpływom słuszne prawa narodu.

Gnębienie Polaków w Prusach Wsch.
Co Polacy w Niemczech ¡unosić musną w dobie „przyjaźni
polsko - niemieckiej“

Warszawa. (Tel. wł.). Ag. „Press“
donosi, że w ostatnich czasach teror
wobec obywateli polskich wzrósł nietylko na terenie wolnego miasta
Gdańska, ale pogorszyło się znacznie
również położenie ludności polskiej w
Prusach Wschodnich.
Oto przykład, co spotyka członka
Związku Polaków Augustyna Kiwickiego, który w miejscowości Dłużec w
powiecie niborskim posiadał 30-morgowe gospodarstwo rolne. Kiwicki w
okresie plebiscytu na Warmji brał udział w akcji wyborczej. W tym cza
sie zastrzelony został brat jego.
Czując się niepewny życia na tere
nie Prus, Kiwicki wyjechał stamtąd,
a gospodarstwo oddał w dzierżawę
Niemcowi. Po paru latach jednak dzier-

żawca Niemiec przestał płacić tenutę.
Rozpoczął się długi proces sądowy,
który Kiwicki początkowo przegrywał
tylko z tego powodu, że w czasie ple
biscytu prowadził propagandę na rzecz
Polski. W końcu ziemia na mocy wy
roku sądowego wróciła do Kiwickicgo,
który objął zarząd w swojem gospo
darstwie. Ziemię zastał zniszczoną, a
w swoich zabudowaniach zainstalowa
ny t. zw. „Arbeitslager“ (obóz pracy'».
Jednocześnie rozpoczął się bojkot
Kiwickiego, skierowany przedewszystkiejn przeciwko gospodzie, znajdującej
się w jego zagrodzie. Komisja sanitar
na nakładała na niego kary, do władz
napływały doniesienia na niedozwolo
ny wyszynk, którego nigdy nie prak
tykował. Odebrano mu prawo łowie-

mykane, nikt im pieniędzy nie da.
Gdzieżto się wogóle taką, historję spie
nięża? W banku? Skądże, głupiś, oczywiście w kolekturze! Ktoś roztrop
ny rzucił nagle hasło: zastawmy u
Strojnego. Spodobało to się wszyst
kim, poprostu pyszna myśl. Ale co
Triplus? Trzebaby go przecież zabrać?
Czy to ostatecznie nie jego pieniądze?
Zamęt wyzyskuje gość w meloniku,
który jeszcze łazi po pokładzie. Prze
ciska się wśród innych i nagle wyra
sta obok Andreasa. Niespodzianie
rzuca się naprzód, chce mu wyrwać
los z ręki. Nie tak to łatwo. Tarmo
szą się, Andreas go odpycha, a tamten
uchwycił się jego kamizelki i zrywa
parę guzików. W tern dwie ręce
łapią go jak w kleszcze, unoszą w po
wietrze i stawiają opodal, bezbronne
go jak dziecko. Węglarz Syendiup
wmieszał się w historję, potężny jak
szafa, prawdziwy olbrzym. Niedarmo
był doniedawna mistrzem zapaśniczym
Szwecji, póki go nie wylano z ringu

za pobicie sędziego.
— Zmykaj, pókiś cały, — mówi de
likatnie. — Bo jak ci chuchnę, ujrzysz
tyłkiem na wieży ratuszowej, która
godzina.
Triplus wyłazi wreszcie. Oczywi
ście, wpada w szał, gdy dowiaduje się,
o co chodzi. Skacz-e, pęka ze śmiechu,
bije się po łydkach. Potem rusza w
pogoń za Andreasem.
— Ty chorobo, — krzyczy, — oddasz
los?
Svendrup, Plim, Gundsberg i inni
biegną przezornie za nimi. Andreas
dopadł schodków środkowego pokładu
i stamtąd pertraktuje:
— Poczekaj, oddam po dobroci. Ale
postawisz wszystkim wódki?
Zdyszany Triplus spogląda po za
ciekawionych twarzach. Wszyscy pod
biegli i czekają, co powie. Wzrok ich
jest wesoły i przyjazny, nikt przecież
nie chce jego krzywdy. Poprostu tro
chę zabawy i tyle. Nie może okazać
się gorszy od nich.
— Ludzie, •— krzyczy, — wyprawi
my bal jak sto piorunów!
Ot, męskie słowo. Zacierają ręce,
tylko któryś spokojniejszy pyta:
— A ile właściwie tego jest?
O tern nie pomyśleli. Szukają me
lonika, ale przecież Svendrup dawno
go już wysadził za. burtę. Stoi teraz
na molo ze swoją dziewicą i pewno ra

„New York Times“ zamieszcza nastę
pującą depeszę z San Salvadoru:
„El Salvador i Guatemala, celem
ochrony swoich obywateli przed konku
rencją cudzoziemskich imigrantów, za
broniły ostatnio przedstawicielom niektó
rych narodowości jakiegokolwiek udziału
w życiu gospodarczem swoich krajów.
El Salvador zabronił zakładania przed
siębiorstw, stanowiących własność lub
znajdujących się pod zarządem osób, po
chodzących z Palestyny, Turcji, Chin, Libji, Syrji, Egiptu, Indyj i Armenji, na
wet w razie uzyskania przez nie praw
obywatelstwa. Guatemala rozszerza ten
zakaz jeszcze na Afgańczyków, wszystkie
narodowości afrykańskie i... Polaków.
Mogą być wyjątki tylko w stosunku do
przedsiębiorstw większych, pracujących
nad eksploatacją naturalnych bogactw
kraju.“
Oto, jaką piękną pozycję wyrobili nam
zagranicą „obywatele polscy wyznania
mojżeszowego“ — bo o nich tu przecież
wyłącznie chodzi! Niedość, że naskutek
uprawianego przez nich handlu żywym
towarem słowo „Polacca“ (Polka) stało się
w całej Ameryce Południowej i Środko
wej, zwłaszcza w Argentynie, synoni
mem prostytutki, niedość, że pisma w
Buenos Aires, czy w Montevideo pełne
są wiadomości o agitacji bolszewickiej,
prowadzonej w tych krajach przez „Po
laków“ (o nazwiskach takich, jak Rosenzweig, Apfelduft itd.), — ale jeszcze
obecnie republiki środkowo - amerykan
skie zakazują zakładania przedsiębiorstw
przez obywateli polskich, traktując ich
narówni z różnymi oszustami, złodzieja
mi i wykpigroszami z — Palestyny, Ar
menji i Syrji.
Piękna „propaganda“ Polski zagranicą,
niema co mówić!....

*
,W związku z artykułami tutejszego
dziennika konserwatywnego zwróciliśmy
uwagę na pewne przemiany — nie
wchodzimy w to, czy długotrwałe —, dokonywujące się w obozie konserwatywno - „sanacyjnym“. Zaznaczają się one
najwyraźniej w wileńskiem „Słowie“, redagowanem przez b. posła B. B., p.
Mackiewicza.
Mówiąc np. o zbliżających się tutej
szych wyborach samorządowych,-„Słowo
stwierdza, że „Poznań był zawsze mia
stom endockiem“, — zapowiada, że „spo
ra część byłego B. B. pójdzie do wybo
rów z obożem narodowym“, który „uzy
ska najmniej dwie trzecie mandatów '.
Rejestrujemy odnośne głosy prasowe
jako znamienne.

nia ryb we własnych stawach W >,A1lensteiner Zeitung“ ukazał się artykuł,
w którym napisano, że ludność Dłuzca
nie może znieść, ażeby Polak gospoda
rował „na ziemi rdzennie niemieckiej
i ciągnął z niej zyski. W rezultacie
Kiwicki musiał opuścić Dłużec i osiadł
w Toruniu, gdzie losem jego zajął się
Polski Związek Zachodni.
W Prusach Wschodnich pozostawił
pod opieką gospodarza polskiego Żu
rawskiego swoje dzieci. Żurawski po
słał je do szkoły polskiej. W ładze nie
mieckie nałożyły na niego grzywnę za
werbowanie dzieci do szkoły polskiej.
dzą, co począć dalej. Plim wychyla
się:
, .
— Te, melonik, słuchaj no: a ile
właściwie tego jest?
— Pocałuj mnie gdzieś — brzmi dy
plomatyczna odpowiedź. Taki to
świat!
Narada trwa krótko: postanawiają
hurmem pójść do Strojnego, aby za
stawić los, o ile się na to zgodzi. Tri
plus też pójdzie. Przecież kapitan nie
zakazał mu schodzić ze statku, ostrzegał tylko, że go policja ma na
oku. Kto nie ryzykuje, w kryminale
nie siedzi. Cichaczem wynoszą się ze
statku, bo już i Boli znów wdał się w
sprawę. Zapowiedział, że zawoła ka
pitana, jeśli natychmiast nie znikną z
pokładu. Triplus idzie ostatni. Przy
kładce zatrzymuje go Boli:
— Idziesz do „Zatoki“? — pyta. Są
ze sobą na „ty“, bo przecież Triplus
nie jest tylko zwyczajną „ręką“ na po
kładzie, lecz posiada dyplom narówni
z Bollem, choć należy do młodszego
rocznika i nie udało mu się do tej po
ry złapać dobrego stanowiska na stat
ku.
— Naturalnie! ■— brzmi odpowiedź.
— Szkoda, że nie możesz iść z nami.
Ciekaw jestem, co to będzie z losem.
— W każdym razie: gratuluję! Je
steś djabelny szczęściarz.
(Ciąg dalszy nastąpi.)

Numer 507
Ważne numer? telefonów:

____

Pogotowie rat 66-66 i 55-55
Straż ogniowa: 19-57. 30-50
Policja: 42-21
Posłańcy: 15-60 i 23-36
Taksówki: Postój przy ulicy
Grunwaldzkiej 77-72. przy Ryn
ku Jeż. 77-08 >rzy ul. Marsz.
Focha (naroż. Niegolewskich)
77-82, PI. Świętokrzyski 49-80.
przy ul. Zielonej (nair. Strzeleckiej» 50-35. Rynek Wildecki 66-35 W. Garbary (nar.

V, ielkiej) 55-87

Poczt biiro rleeeń: 49-28. Djkladny czas: 55-68.

Sobota
Niedziela
KALENDARZ RZYMSKO-KATOLICKI

iWigilji, Antonji b.
» Wszystkich Świętych
X
KALENDARZ SŁOWIAŃSKI
Crodzimira
i Warcisława
Słońca: wschód 6,45, zachód 16,25
Długość dnia 9 godz. 40 minut
Księżyca: wschód 16,49, zachód 8,33
Faza: 1 dzień po pełni

Pogrzeby
Dziś:

śp. Bohdana Jarochowskiego o
godz. 15,30 z kapl. szpit. wojskowe
go Wały Jana III. — Śp. Zbyszka
Nowaka o godz. 15,30 z kapl. cment
Św. Wojciecha. — Śp. Kazimierza
Ciemniaka o godz. 16 z kapl. cment.
Farnego ul. Bukowska - Grunwaldz
ka. — Śp. Zofji Pawłowicz o godz. 16
z kapl. cment. na Górczynie.
TEATRY:
Teatr Wielki: Dziś — „Ewa“.
Teatr Polski: Dziś — „Testament“. Premjera.
Teatr Nowy: Dziś — „Przylądek dobrej
nadziei“.

Komunikat meteorologiczny

W godzinach popołudniowych w za
chodnich i południowych dzielnicach
nastąpiło znaczne polepszenie się stanu
pogody. Deszcze stopniowo ustały na
Podkarpaciu i występowały znaczne prze
jaśnienia. W pozostałej części kraju utrzymywała się jeszcze pogoda pochmur
na i dżdżysta. Temperatura o godz. 14
wynosiła: 5 st. w Krakowie i Kielcach,
6 w Łodzi i Kaliszu, 7 w Warszawie i
Grodnie, 8 w Poznaniu, Wilnie, Lwowie
i Gdyni, 10 w Pińsku i Łucku, 11 w Tar
nopolu, a 12 w Piadykach. W Cieszynie
i Katowicach temperatura spadła do 2 st.
Przewidywany przebieg pogody do
wieczora dn. 31 bm.: W Małopolsce
wschodniej, na Podolu, Wołyniu, Polesiu
i w Wileńskiem przeważnie pochmurno i
deszcze, lekkie ochłodzenie, umiarkowane
wiatry z kierunków północnych. — Na
Śląsku, Podhalu i w Tatrach pochmurno
z zanikającemi opadami, chłodniej, słabe
wiatry północno - zachodnie. — W pozo
stałych dzielnicach po przejściowem po
lepszeniu się stanu pogody ponowny
wzrost zachmurzenia aż do drobnych de
szczów, rankiem mglisto, nocą lekkie
przymrózki, w ciągu dnia temperatura do
10 st., słabe wiatry południowe i połu
dniowo - zachodnie.

— Kurjer Poznański, Sobola, Si pagfzlermka_J9g_-Z_^I222-L

Groźba powodzi
w Krakowskiem i Kieleckiem

Towarzystwo Literackie im. Ka
sprowicza odbyło wczoraj o godz. 18
posiedzenie w sali Muzeum Miejskiego.
Mag. Suchocki wygłosił na niem referat
p. t. „Stosunek Kasprowicza do Boga“
(rewizja dotychczasowych poglądów).
W pierwszej części referatu zajął się
referent analogją pomiędzy „Księgą
Hioba“ a „Ginącemu światu“, wykazu
jąc, że w kasprowiczowskich hymnach
brak jest pierwiastka prometejskiego,
dopatrywanego w nich przez badaczy
i krytyków. Postawa poety jest raczej
postawą Hioba, który sracił wszystko.
Przeprowadzając podobną analogję
między „Marchołtem“ a „Prometeu
szem“ Ajsćhylosa stwierdził prelegent
podobieństwa pojęciowe i uczuciowe
pomiędzy temi utworami.
W dyskusji, która się na temat re
feratu wywiązała, dr. Troczyński za
kwestionował ścisłość definicji prome
teizmu, wywodząc możliwość szerokiej
interpretacji tego pojęcia. W odpowie
dzi referent stwierdził, że w rozważa
niach swych za cechy prometejskie uważa te, w które wyposażył swego bo
hatera Ajschylos Na tej też podstawie
oparte były jego wywody o prometei
zmie w utworach Kasprowicza. Prze

Aby dać możność udziału wszystkim, b lety wstępu obniżono do minimum
1
dla członków Kola; 1,50 dla studen ,
wy, wobec czego komunikacja odbywa 2 zł dla osób prywatnych! 2 doborowe or
się na nowym moście. W Tęczynie na kiestry i liczne niespodzianki — dają gwa
drodze zerwany został most. Komuni rancję miłego spędzenia wieczoru. Począ
kacja przerwana. W Krzczonowie wo tek o godz. 21.
zg 59o
da zalała drogę na przestrzeni 20 m na
1/3 szerokości. W kilku innych miej
Akademickie
scowościach woda zalała pola. Urucho
Koło
Przyjaciół Węgier
miony został lokalny komitet powo
urządza w sobotę, dnia 31 października
dziowy.
Kielce. (PAT) Po ostatnich de 1936 r. o godz. 20-ej
Wieczorek Zapoznawczy
szczach poziom wody na Wiśle w woj.
w sali hotelu „Polonia”.
2S 60
kieleckiem podniósł się znacznie.
W pow. stopnickim poziom Wisły
podniósł się w ciągu nocy o 200 cm.,
Oszust obiecał spadek
przyczem woda stale przybiera od 8 do
12 cm. na godzinę. Zarządzono specjal
z Ameryki
ną służbę pogotowia na moście pod
Ofiarą wyrafinowanego oszustwa
Szczucinem i Nowym Kończynem. Wi
sła pod Opatowem w pow. pińczow- padła w tych dniach 48- letnia Klara
skim przybrała w ciągu nocy o 1.50 m. Zacharias w Studzienkach w powiecie
szubińskim. Do mieszkania jej przy
W mieście Zawierciu woda na rze był
nieznany człowiek w wieku około
ce Warcie podniosła się o jeden metr.
lat i przedstawił się jako wysłan
Kilka domów parterowych zostało za 27
nik niemieckiego konsulatu general
lanych do wysokości 40 cm.
Poznaniu. Po dłuższej roz
Kielce. (PAT) W związku z gro nego w nieznajomy
zakomunikował,
źną sytuacją, jaka wytworzyła się na mowie
konsulat powierzył mu misję za
Wiśle skutkiem padających deszczów, że
jej o spadku po dalekich
napływające do Kielc w godzinach po wiadomienia
krewnych w Ameryce, na sumę 134 400
południowych doniesienia są uspoka złotych. Ażeby jednak podjęcie spad
jające. Wisła wprawdzie nadal wzbie ku nastąpić mogło jak najszybciej
ra, ale przybór wód stale maleje. Naj dowodził oszust —, potrzebne jest nar
groźniejsza sytuacja była w pow. stop tychmiastowe podpisanie . pełnomoc
nickim, gdzie Wisła przybrała w cią nictwa do przekazania pieniędzy, _ z
gu dnia przeszło 3 metry ponad stan podpisami p. Klary Zacharias i jej sio
normalny. Obecnie deszcz ustał i jest stry. Ucieszone tak pomyślną wiado
lekki przymrozek. W związku z tern mością kobiety podpisały rzekome
należy się spodziewać, że w ciągu no pełnomocnictwo i wpłaciły na rzeko
cy przybór wód na Wiśle będzie nie me koszta sto złotych.
znaczny.
Dopiero po kilku dniach, gdy od
nieznajomego nie nadeszły obiecane
dalsze wiadomości, kobiety domyśliły
się, że j© oszukano i zawiadomiły po
licję. (R-r)

Dopływy górnej Wisły wylały we wielu miejscach

Kraków. (PAT) Padające od kil
ku dni deszcze spowodowały na rze
kach górskich województwa krakow
skiego znaczny przybór wód. O godz. 8
rano stan wód przedstawiał się nastę
pująco: W Jawiszowicach, pow. bial
skiego, Wisła przybrała 4 m ponadstan
normalny, w Oświęcimiu ponad 2 m,
w Czernichowie w pow. krakowskim
340 cm, w Krakowie 310 cm ponad stan
normalny. W Krakowie do stanu alar
mowego brakuje ponad 2 m.
Rzeka Soła w Żywcu przybrała 330
cm (90 ponad stan norm.), w Porąbce
228, przyczem sygnalizowano dalszy
przybór wody. Kilka gospodarstw ko
ło zapory wodnej jest zagrożonych, w
związku z czem zarządzono ewakuację
mieszkańców.
Na rzece Rabie i dopływach: w Pro
szowicach w pow. bocheńskim wodowskaz wykazywał 460 cm ponad stan
zwykły. Pod Marszowicami, Nieznowicami i Książnicami na nieobwałowanej partji rzeka Raba wystąpiła z brze
gów, co spowodowało przerwanie
komunikacji promem. W groma
dzie Rzępia wylała rzeka Grubka, zagrażając 30 domostwom. W Dob
czycach wylała Młynówka, a wody rze
ki przerwały wał ochronny, zale
wając kilka ulic miasta. Szkody jed
nak są nieznaczne. Na terenie groma
dy Bysinka k. Myślenic potok Bysinka
zerwał brzegi, zalewając okoliczne
grunta, W Myślenicach potok Krzyworzeka wylał w gminach Wiśniowa i Ra
ciechowice. W Lubniu na drodze po
wiatowej woda zerwała most objazdo

Z hiszpańskiej wojny domowej
Powstańcze ataki lotnicze na Madryt wyrządziły wielkie
spustoszenie

Madryt. (PAT) Oficjalnie komu
nikują, że samoloty powstańcze bombardowałyGetafe i Madryt. W Getafe
bomby upadły na gmach szkoły. We
dług pierwszych ińfórmacyj 50 osób
utraciło życie. W Madrycie bomby upadiy w centrum miasta na Plaża del
Calles i w okolicy Puerta del Sol. Jest
„Poznań“ wśród burzy
wiele,-osób zabitych.
Gdynia. (PAT). W czasie ostat
Według tegoż komunikatu, ofensy
niej burzy na Bałtyku płynący ze wa wojsk rządowych rozwija się po
Sztokholmu statek Żeglugi Polskiej myślnie.
„Poznań“ przez 6 dni walczył z naporem wielkiej fali i wiatru. Były chwile,
Walki koło Madrytu
gdy statek posuwał się naprzód zale
Paryż.
wł.) Kontratak czer
dwie z szybkością pół mili na godzi wonej milicji(Tel.
koło
Esquivias na fron
nę. Statek przetrwał jednak burzę
madryckim został przez powstań
zwycięsko i z trzydniowem zgórą opóź cie
nieniem zawinął do portu gdyńskiego, cówNaodparty.
południu i południowym zacho
skąd odpływa dziś w nocy do Goete- dzie Madrytu
sytuacja pozostaje bez
borga.
zmian. Żywa działalność artylerji
oraz poważniejsze ruchy wojsk za fron
Sen. Heiman-Jarecki
tem powstańczym wskazują na bliski
Warszawa (Tel. wł.) Sen. Hei- początek ofensywy.
man-Jarecki ustąpił z zajmowanego
Na północ od Madrytu oddziały
stanowiska prezesa Związku Przemy pułk. Marco zajęły kilka miejscowości,
słowców Włókienniczych, na którego posuwając się dalej w kierunku Guaczele stanął łódzki fabrykant Brunon dalajary. Złamano przytem gwałtow
Biderman. (w)
ny opór czerwonej milicji, rozporządza-

Z Tow. im Kasprowicza

W dniu 31 października br. w ealacb
„Belwederu“ odbędzie się
poznawczy Kola Medyków S. S. S. M. U. F.

wodniczący zebrania p. radca Zaleski,
reasumując wnioski referatu i dysku
sji, stwierdził, że wnoszą one dużo cie
kawego światła do badań nad twórczo
ścią Kasprowicza.
W dalszej części zebrania p. mag.
Waszak zareferował stan prac przy
gotowawczych nad wydaniem pierw
szego „Rocznika Kasprowiczowskiego“,
który w początku grudnia ukaże się
na półkach księgarskich. Oprócz prac
naukowych znajdzie się w nim bardzo
ciekawa korespondencja Kasprowicza
z żoną, Jadwigą, dotychczas nigdzie
nieoglaszana. W dyskusji prof dr. Pollak podniósł potrzebę prowadzenia do
kładnej bibljografji wszystkich prze
kładów i prac o Kasprowiczu, które
się dość często w zagranicznych czaso
pismach ukazują.
Na zakończenie omawiano jeszcze
sprawę uczczenia 10-ej rocznicy śmier
ci poety przez całą Wielkopolskę. W
dyskusji, w której zabierali m. in. głos
mag. Waszak dr. Stelmachowska, rad
ca Zaleski zaproponowano urządzenie
obchodów Kasprowiczowskich
we
wszystkich miastach Wielkopolski, a
przedewszystkiem w środowiskach
większych lub z życiem poety związa
nych.
(tk)

jącej silną artylerją i czołgami. Czer
woni uciekli, pozostawiając 112 zabi
tych.
_
Na drodze z Mądrytu do Aranjuezu
nad rzeką Jarania trzeci atak „mar
ksistów“ nie dał wyników. Obronę
Madrytu na żądanie Caballero prowa
dzić będą oficerowie sowieccy.
W prowincji Guadalajara Narodow
cy zmusili przeciwnika do odwrotu.
Na odcinku Siguenza narodowcy wy
parli przeciwnika z jego pozycyj. Od
było się spotkanie Caballero z gene
rałem sowieckim, któremu towarzy
szyła tłumaczka. Caballero oświad
czył, że jest przekonany, iż Sowiety
uczynią wszystko, co będzie w ich mo
cy, dla obrony sprawy Hiszpanji. Ge
nerał sowiecki odpowiedział, że ufa
skuteczności swoich wysiłków.

Śmiertelny skok
z trzeciego piętra
Wczoraj wieczorem z okna trzecie
go piętra na Chwaliszewie 74 wysko
czyła 28-letnia Helena Stachowiakowa
i poniosła śmierć na miejscu. Wezwa
ny lekarz pogotowia ratunkowego
(66-66) stwierdził zgon. Wstrząsający
ten wypadek spowodował wielkie
zbiegowisko. Zniekształcone zwłoki
nieszczęśliwej przewieziono na zarzą
dzenie władz do zakładu medycyny
sądowej. Przyczyna wypadku nie jest
narazie ustalona. Wdrożono docho
dzenia. (kl)

WIADOMOŚCI POTOCZNE

— * Pożar w „Moulin Rouge". Wczo
raj w godzinach popołudniowych w kuch
ni kabaretu „Moulin Rouge“ w Poznaniu
przy ul. Kantaka zapaliła się zaprawa
do podłóg. Wskutek wybuchu, powstałe
go przy tej sposobności, jeden z pracow
ników poparzył się lekko po rękach. Przy
wołano miejską straż pożarną, (kl)
— *. Zatrucie. Kwasem solnym zatruła
Z innych frontów
się wczoraj 24-letnia Gertruda Kolber,
mieszkająca przy ul. Gen. Umińskiego 5.
Sewilla. (PAT) Rozgłośnia po Po
przepłukaniu żołądka przewiozło ją
wstańcza ogłasza o godz. 8 m. 30 na pogotowie ratunkowe (66-66) do szpitala
stępujący komunikat: Na odcinku Ubezpieczalni Społecznej na ul. Raczyń
Teruel narodowcy odparli atak na skich. (kl)

miejscowość líemela. Na froncie
środkowym „marksiści“ rzucili do
wałki czołgi szturmowe, pochodzenia
sowieckiego. Atak odparto i narodow
cy zdobyli 3 czołgi z załogą sowiecką.
Burgos. (PAT) Wojska powstań
cze zajęły miejscowość Samiedo,
wskutek czego w ich rękach znajdują
się wzgórza, panujące nad Oviedo. Na
odcinku północnym prowincji Avila
7 dywizja powstańcza zmusiła wojska
rządowe do wycofania się z Cueva Va
liente. Na odcinku Soria posunęli się
o 3 km naprzód, ustanawiając połącze
nie między Algora i Cutamilla.
Jerez de la Frontera. (PAT.)
Rozgłośnia powstańcza o godz. 8 m. 15
komunikuje: Dwa samoloty rządowe
zrzuciły 10 bomb pochodzenia sowiec
kiego na Sewillę. 16-ta dywizja
„marksistów“
usiłuje nadaremno
przerwać pierścień dokoła Escurialu.
Wojska narodowe, zajmujące szczyty
dokoła Pegedinos, doprowadzą do ka
pitulacji tej miejscowości, a następnie
także Escurial będzie musiał kapitu
lować.
Propozycja zawieszenia broni

Sewilla. (PAT.) Z Burgos dono
szą, ż© prezydent Azana miał się rze
komo zwrócić do rządu powstańczego
z propozycją zawieszenia broni, przy
czem obie strony miałyby zachować
swój obecny stan posiadania. Gen.
Franco miał na propozycję tę odpo
wiedzieć odmownie.

Statek augietski
wzywa pomocy
Berlin. (Teł. wł.). Angielski 5 000tonnowy statek towarowy „Afgani
stan“, znajdujący się w odległości około 800 mil na zachód od Szkocji, za
czął wzywać pomocy.
Pozbawiony steru statek pędzony
jest w kierunku wschodnim. Na po
moc wyruszył niemiecki holownik
„Falkę“, który powinien dotrzeć do
angielskiego statku w ciągu soboty.

Rekord przelotu
nad Atlantykiem

Londyn. (Tel. wł.) Lotnik an
gielski Jim Mollison pobił rekord prze
lotu nad Atlantykiem, pokrywając
przestrzeń w 13 godz. i 16 minutach.
Mollison, mąż znanej lotniczki Amy
Mollison, wystartował w czwartek wie
czór z Harbour Grace w Nowej Fundlandji i wylądował w piątek przed
południem na lotnisku londyński cm
Croydon. Początkowo lot był utrud
niony lodowaceniem skrzydeł, później
jednak pogoda poprawiła się bardzo
znacznie. Lot odbywał się na wysoko
ści przeciętnej 5000 metrów, przyczem
długość trasy wynosi 3700 kilometrów.
Był to trzeci przelot Mollisona nad
Atlantykiem. W końcu* bieżącego ty
godnia zamierza on lecieć dalej do
Kapsztadu.
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RECENZJE KINOWE~~
Kino „Słońce“ wyświetla film p. t.
„Marja Stuart“.
Dzieje nieszczęśliwej
królowej Szkocji dały temat do wielu
utworów literackich, zapładniały fantazję
artystów, szczególnie w okresie roman
tyzmu. A tak już jest z postaciami historycznemi, że, gdy staną się bohaterami
utworów sztuki, to w niepamięć idą ich
autentyczne oblicza, rysy utrwalone przez
historyczne dokumenty, stwierdzone przez
naukę; w świadomości ogółu żyje mniej
lub więcej prawdopodobna fikcja, stwo
rzona przez artystę. Marja Stuart w oInawianym filmie jest bohaterką roman
tycznego dramatu, w jakiej to postaci
jest zresztą najpopularniej znana. Dra
mat ten rozwija się na tle, bardzo sta
rannie przez reżysera i dekoratora utrzymanem w charakterze epoki. Imponują
ce przepychem dekoracje, dokładnie sko
piowane stroje, .wskazują, że wiele pracy
w film ten włożono. Reżyser potrafił też
wyzyskać doskonale dużo efektownych
scen, uzyskując w nich nastrój odpowie
dni do sytuacji. Ogląda się film z zaję
ciem od początku do końca, a w chwilach
szczególnego napięcia — z zapartym od
dechem. Katarzyna Hepburn dała w roli
tytułowej ciekawą kreację; w wielu mo
mentach wyglądała bardzo pięknie. Na
czoło aktorów wysuwa się Frederic
March, doskonały w roli lorda Bothwella. A poczet tych aktorów jest bar
dzo długi; gra ich stoi na wysokim po
ziomie. Trzeba się spodziewać, że monu
mentalny film zdobędzie sobie zasłużone
powodzenie.
(ver)
Kino „Metrópolis“ wyświetla film ame
tykański p. t. „Szyfr 77". Niema chyba
wdzięczniejszego tematu dla filmu sensa
cyjnego, jak praca szpiega. Szpiega zaw
sze łatwo, z dużem logicznem prawdopo
dobieństwem, postawić w sytuację mię
dzy życiem, a śmiercią i tym efektem
Wywoływać u widza silne emocje. Ale
i wśród filmów t. zw. szpiegowskich są
i mniej i bardziej udatne. Tym razem
oglądamy wyjątkowo udatny, dobry
szpiegowski film. Sensacja jest przetka
na tu i ówdzie humorem. Czasem nawet
ten i ów komiczny epizodzik nie wypada
jakoś zręcznie (np. niektóre perypetje sio
strzenicy ministra wojny). Z aktorów
najlepszy jest William Powell, który je
szcze raz pokazał, że jest aktorem ińteli
gentnym o dużej skali talentu.
(Sza)
Kino „Tęcza - Łazarz“ wyświetla film
'austrjacki p. t. „Epizod“. Największą
wartością tego filmu jest gra znanej wie
deńskiej aktorki Pauli Wessely (w roli
tWiktorji), która za swoją kreację w tym
filmie otrzymała nagrodę na zeszłorocz
nym festivalu filmowym w Wenecji. Na
groda, zdaniem naszem, zasłużona. Scenarjusz filmu prosty w pomyśle, znalazł
kulturalnego i dobrego reżysera w osobie
[Waltera Reischa. W rolach dalszych:
Otto Tresler i Ludwik Diehl.
(Sza)
Kino „Wilsona“ wyświetla film amery
kański p. t. „Gabinet figur woskowych".
Film z gatunku filmów niesamowitych.
Czyż nie mają nam ciarki po skórze
przechodzić, skoro dowiemy się, że figury
woskowe to... spreparowane i na żywo
pomalowane trupy? Film wogóle obfitu
je w efekty mocnej, jaskrawej sensacji.
Reżyserja — dobra. Wśród aktorów wy
różniają się Fay Wray (Charlotta) ' i
Lionel Atwik (Iwan Igor).
(Sza)

Dlaczego sąd uwolnił Grzeszolskiego!

Film, który kosztował
2 mil jony dolarów

Motywy wyroku sądu apelacyjnego w Warszawie
W motywach wyroku sąd przyjął chwili nie ustawali w zabiegach, dążą
za fakt dowiedziony ekspertyzą, że cych do skazania go.
Sąd apelacyjny nie podzielił po
przyczyną śmierci dzieci było zatrucie
glądu
sądu okręgowego. Kamienny
talem, podobnie jak i w odniesieniu do
Cabajówny przyjmuje sąd, iż uległa spokój oskarżonego, jego rzekoma obo
ona zatruciu talem. Jednakże sąd jętność dla dzieci, i znajomość cheapelacyjny stwierdza, że w aktach mji nie stanowią jeszcze dowodu winy
sprawy nie znalazł odpowiedzi na py Grzeszolskiego. Nie podziela sąd ape
tanie, kto dzieci otruł. Nie znalazł lacyjny także poglądu sądu okręgo
także odpowiedzi na pytanie, czy na wego, że oskarżony tylko po trupach
leży wykluczyć przypadek. Z przewo dzieci mógł dojść do małżeństwa ze
du sądowego i z akt sprawy nie można Staciwińską. Nie można pominąć i tej
wyjąć ani jednego szczegółu, któryby okoliczności, że oskarżony, mając w
wskazywał na to, że otruł Grzeszolski. swem posiadaniu zarówno własny pa
Były tylko poszlaki przeciwko niemu. miętnik, jak i pamiętnik syna oraz
Ale to jest za mało, by wydać wyrok szereg dowodów, które świadczyły
przeciwko niemu, nie ukrył ich, nie
skazujący.
zniszczył, dając w ten sposób do rąk
Obecnie sąd stwierdza, że pytanie, władz śledczych broń przeciwko sobie.
kto otruł dzieci Grzeszolskiego, oto Sąd apelacyjny, uważając, że czło
czone zostanie prawdopodobnie wiecz wiek, pozostający pod najstraszliw
ną tajemnicą, nie da się bowiem już szym zarzutem, ma prawo bronić się
stwierdzić szczegółów, które w śledz w każdy sposób i uważając, iż wątpli
twie przeoczono. Powstanie podej wości zawsze należy tłumaczyć na ko
rzeń przeciwko Grzeszolskiemu staje rzyść oskarżonego, uniewinnił Pawła
się zrozumiałe wobec atmosfery, jaka Grzeszolskiego, postanawiając równo
powstała dokoła sprawy, będącej naj cześnie środek zapobiegawczy uchylić
trudniejszą sprawą, jaką sąd polski i zwolnić oskarżonego z więzienia.
miał do rozstrzygnięcia. Śledztwo po
Dotąd nie wiadomo, czy urząd pro
szło najłatwiejszą drogą dzięki dużym
wysiłkom i staraniom Kuczalskiej i kuratorski zapowie kasację, czy też
rodziny Bugajów, którzy pałali niena wyrok uniewinniający Grzeszolskiego
wiścią do oskarżonego i do ostatniej uprawomocni się.

W kinie „Apollo“ odbędzie się dziś
premjera wielkiego filmu p. t. „Bounty
z Laugktońem, Clark Gablem i Franchot
Tone m. Film ten, to burzliwe, pełne ro
mantycznych i niezwykłych przygód, losy
i przeżycia załogi statku „Bounty . Nie
zwykle barwna treść, oszałamiające tem
po akcji i koncertowa gra artystów, czy
nią z tego filmu wspaniałe widowisko.

Bomby gazowe w kinach N. Jorku
Nowy Jork. (Tel. wł.) W ośmiu
większych kinach nowojorskich, mie
szczących się w różnych dzielnicach
miasta i będących własnością jednej
firmy, nastąpiły onegdaj w czasie wy
świetlania jednego z filmów agitacyj
nych eksplozje bomb z gazem łzawią
cym.
Wskutek siły wybuchu bomb wy
leciały w lokalach kin wszystkie szy
by, a również popękały w mieszkaniach

Muzeum dla potomnych
Nowy Jork (PAT). W poważnem
piśmie naukowem „Scientific Ameri
can“ występuje z niezwykłym projek
tem rektor uniwersytetu Ogłethorpe,
dr. Thornwell Jaćobs. Proponuje on,
aby w skalistej pieczarze, zabezpieczo
nej od" wpływów atmosferycznych i od
przeciekania wody, umieszczono dla
ludzi nauki całe muzeum przedmio
tów, ilustrujących życie współczesne,
a więc encyklopedie, filmy z życia co
dziennego, płyty gramofonowe z prze
źroczami wszystkich obecnych wład

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

czynszowa wpłaty 70 000,— kupie
Oferty Kurjer Poznański
zdg 31151

Dom

Czynszowy kupie, wpłaty 15 000.
Oferty Kurjer Poznański
zdg 31 284

Willę

wpłaty 30 000.—
Grunwaldzkiej. Oferty
Poznański zdg 31 285
kupie

okolica
Kurjer

Domek

7.

SPRZEDAŻE

Materjały

WjL

męskie, ubranio
we w najmod
niejsze obecnie

wzory

z dnia 30. 10. 1936 r.
Dewizy:

trans. sprzed
89.73
89.55
Belgja
—,— 212.78
Berlin
100,— 100.20
Gdańsk
287.80 288.50
Amsterdam
115.85 116.14
Kopenhaga
26.03
25.96
Londyn
5.32
Nowy Jork czek —,—
5.32%
Nowy Jork kabel 5.31
—,— 130.68
Oslo
24.75
24.69
Paryż
18.82
18.77
Praga
133.85 134.18
Sztokholm
122.25
121.95
Zurych
—,—
99.20
Wiedeń
—,—
28.10
Mediolan
—,—
11.48
Helsinki
5.31
►nireai
♦
Montreal
Tendencja niejednolita.

Ogłoszenia wśród drobnych:

1-łamowy milimetr 50 groszy

3

Pokojowa

15. POKOJE UMEBL.

sprzed.
89.73
5,31%
Dolary ameiykańskie
5.30%
Dolary kanad.
Floreny holenderskie 288.50
24.75
Franki francuskie
122.25
Franki szwajcarskie
26.03
Funty nagielskie
100.20
Guldenny gdańskie
17.50
Korony czeskie
116.14
Korony duńskie
130.68
Korony norweskie
134.18
Korony szwedzkie
25.40
Liry włoskie
11.48
Marki fińskie
114.—
Marki niemieckie
122.—
Marki niem. srebrne
.95.—
Szylingi austrj.

na miesiąc listopad 1936 noku «a oba iwydamia raizem <w Poznamra
w ekspedycji es! 3,20 w agencjach w mieńcie zł 3,50, a odnoszeniem do
domu w Poznaniu ,zł 8,70, e odnoszeniem przez pocztę poza Poznaniem
miesięcznie zł 4,10, kwartalnie al 12,30, pod opaską miesięcznie w Polsce zł 5,00, w innych
krajach zł 7,00—9,50. W raizie wypadków, spowodowanych siłą wyższą przeszkód «w zakładzie,
strajków i t. p. «wydawnictwo nie odpowiada aa dostarczeni, pisma, a abonenci nie mają
prawa domagania się niedostarczosnych numerów lub odszkodowania.
.

Przedpłata

oo ubrania =»

17 —
115.30
1 29 70
133.20
24.80
11.30
107.—
115.—
93.—

Obligacje i papiery wartościowe:

poż. inwestyc. I-sza em. , . , . 68.—=
poż. inwestyc. Il-ga em. 8ia 6850
poż. konwers.................. 8 . . 54.poż. dolarowa . . . s , , . 76.50
poż. premj. dolarowa , , , , 47.50
, » . 485.—
poż. stabiłiz............... >
w drobnych . > ■ , s , , , 485.—
kupon ..................... > R H ■ 20.88
i%% P. Z. K. seria L. . , , , , 44.25
. . 49.25
4%% ziemskie serja 5 . . .
Tendencja dla pożyczek niejednolita,
dla listów słabsza.
a
!
ł
»
g
a
a

1 . 111.25
31.-a ,
16.75
a .
15 25
a ,
6.50
a .
31.
■ ,
36.50
a i

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

b) Inni

Sierota

Edmund Rychter — co palto — «to Edmund Rychter —

99 80

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

17, poszukuje posady uczenicy
Skromna
panienka znająca gospodarstwo jakimkolwiek bądź przedsiębior
domowe, szycie poszukuje posady stwie. Oferty Kurjer Poznański
zdg 31 081
najchętniej do samotnej, starszej
osoby. Zgłoszenia Kurjer Pozn.
Sprzedam
Parcele
Uczciwy
zdg 31 314
Gosposia
skład kolonjalny bardzo tanio to
r
od 650 m5 pod budowę zwarta w warem.
z dobrej rodziny, lat 25, żonaty
Szukam
szuka ,-ady
posady stałej do wszyst-l
wszyst-i
maglem, mieszkaniem. — ____
centrum, 1 minutę od tramwaju.
szuka posady woźnicy z dobrem
Adres Kurjer Poznański
kiego od 1. Oferty Kurjer Pozn. posługi z praniem. Oferty Kurjer świadectwem. Oferty Kurjer Po
Zgłoszenia Kurjer Poznański
zdg 31 279
IPi
' ’ ’ zdg
- -zdg 31 082
Poznański
31 278
zdg 31132
znański zdg 31203

Co futro — to

kup.

89.30
5,28%
5.27%
286.80
24.61
121 45
25.87

Belgi belgijskie

wykwalifikowana z usługa, do
brem prasowaniem szuka pracy
Ekspedientka
od
1. 11-go lub później do dworu
Frontowy
większego domu. Oferty Ku branży bławatów i tow. krótkich
słoneczny, elektryczność 25.— Ko lub
poszukuje i osady, praktyka dłu
rjer
Poznański
zdg
31175
cha 82, m. 8.
zdg 31 409
goletnia. Oferty Kurjer Poznański zdg 31 231
Sierota
z
prowincji
szuka
posady
do
23. ROZMAITE
Krawcowa
wszelkich prac domowych, naj
chętniej od 1 listopada. Oferty powróciła zagranicy, wykwintna
Kurjer Poznański zdg 31170
Znana
praca, palta, kostiumy, po do
mach. Oferty Kurjer Poznański
Adarelli przepowiada
zdg 31 246
Dziewczyna
z kart Braminów - ręki. Przyj wiejska, uczciwa dobrym polece
muje Podgórna 13 mieszkanie niem szuka posady. Oferty Ku
Fryzjerka
dzielna wodna, żelazkowa, strzy
10 front.
p 4020 rjer Poznańsklki zdgr 31 219
żenie, manicure szuka posady za
Gosposia
raz. Bizewska, Wielkawieś 103,
lat średnich szuka posady do pow. Morski.
zdg 3l 472/3
wszystkiego. Oferty Kurjer Po
znański zdg 31 457
Książkowy
Ogłoszenia do 30 słów dla poszu
kujących posady w tej rubryce
bilansista, rutynowany admin.
>bliczamy po jednej trzeciej cenie inteligentna,Sierota
domów
poszukuje
posady popołud
kochająca dzieci
drobnych.
Kurjer Pozn.
i zna na porządku domowym szu niowej. Zgłoszenia
zdg
31
506
ka posady. Oferty Kurjer Po
znański zdg 31 362
a) Służba domowa

wiülka w Poznaniu lub bliskiej
prążkowane
okolicy zaraz, wpłacę 10 tysięcy w żej i szerzej, —
w gatunkach
gotówka. Zgłoszenia do Kurjera
kamgarnowvch,
sztreichgarno¡Poznańskiego zdg 31 350
wych i szewiotowych, również
materjały paltotowe, ulstrowe,
Kupię
raglanowe i poszyciowe najlepsze
kamienice lub wille z wpłata 30 wyroby ..Bielskie“ poleca tanio
do 50 tys. Upraszam zgłoszenia Władysław Złotogórski
tylko właścicieli Kurjer Poznań
«ki zdg 31 440
Poznań. Kramarska 19/20. pię
tro. Hurt - detal 700 deseni na
składzie.
Pr 7438-43,6
Kamienica
Śródmieście pierwszorzędnej peł;
nokom fortowej budowy, składami
Restaurację
mieszkania piecio, cztero, trzypo dobrze zaprowadzoną
sprzedam.
kojowe, konieczna gotówka 185 Oferty Kurjer Poznański
Uczciwa
tys. Oferty tylko kupujących Ku
poszukuje posady pokojowej, po
zdg
31
449
rier Poznański zdg 31 462
sługi lub wszystkiego. Oferty
Kurjer Poznański zdg 31140

kup.
89.37
211.94
99 80
287.10
115.56
25.89
5.29%
5.29%
130.02
24.63
18.72
133.52
121.65
98.80
27 90
11.42
5.28%

Waluty:

ców i dyktatorów, próbki żywności,
modele maszyn, samolotów i samocho
dów i t. d.
Dr. Jacobs proponuje, aby zamuro
wane to muzeum otworzone było do
piero w r. 8113, a do wyznaczenia tej
Akcje w zlocie:
właśnie daty dochodzi w następujący Bank Polski , a 1 a a a
sposób. Najstarszą data znaną nam na Cukier . a , ■ 1 a a ■ ■
, , ■ 1 a a a a
ukowo jest r. 4241 przed Chr„ w któ Węgiel
i 1 a 1 a a a
rym ustanowiony został kalendarz Lilpop
, ■ a a a a i
egipski. Stało się to zatem 6.177 lat te Modrze.jów
Ostrowiec
,
a B a
mu. Dodawszy cyfrę 6177 do 1936 otrzy Starachowice 1 ■i s
5 8
mamy datę 8113.
Tendencja słabsza.

OGŁOSZENIA DROBNE

Kamienice

KAMIENICE

sąsiednich. W kinach powstała strasz
na panika. Około 50 osób zatruło się
gazem, względnie odniosło obrażenia
od ułamków szkła.
Wiadomość o wybuchu bomb łza
wiących wywołała w Nowym Jorku
dużą sensację. Właściciele kin usiło
wali zaprzeczyć wiadomościom, jed
nak bez skutku. Jak słychać, bomby
podrzucone zostały przez bezrobot
nych i strajkujących robotników.

GIEŁDA WARSZAWSKA

to Edmund Rychter,

Ogrodnik
kawaler. 16 lat praktyki w ogro
dach handlowych i pałac, posma
kuje posady od zaraz. Łaskaw®
zgłoszenia Kur-je-r Poznański
zdg 30 4S3

Rządca
z 16 letnią praktyka większych,
majątkach, szkoła rolniczą. Łat
42, poważnymi referencjami szu
ka posady. Oferty Kurjer Pozn,
pod zdg 31102

Krawcowa
samodzielna poleca się na
jazd, szyje modnie suknie, pła
szcze dla dzieci, przerabia także
starą garderobę. Oferty Kurjer
Poznański zdg 31 063

Shirley Tempie

Figlarnie rozkoszne

„Roześmiane oczy"

Kinoteatr „Sfinsik".

zdg 30 7S2

„Kapelusz“

modnie przefasonowany odświe
żony. zastąpi nowy. Tanie kape
lusze na składzie. Wytkómia ka
peluszy męskich, damskich. 27-iro
Grudnia 2, podwórze, zdg 85 7-43

Poznań, Ostrów Wtekkop.

OöMfi Q7Pniil fi a

«tronie 6-łanwxwoj 25 gr, na »troni« 4-4wmowej pnzy tkońcu tekwtu
redaikcyjnego 60 gr, na «tronie csjwartej (iub piątej) 100 gr. na stronie
. -\
*----- T—. drugiej (lub Łraefijej) 120 gr, przed wiadomościami potoczneond 200 gr
oo l-iamowego milimetra. Ogłoezenw e'ku«np4&owane ora« a, zastrzeżeniem miejsca 20% nad
wyżki Ogłos-zenia do wydania porannego (przyjmujemy do god«. 18,30, w nagłych wypadkach
do godz 22 u stróża, «do wydania «łOsrneuęo (wiecowmnego) „drobne“ do g. 1L10. w dni przedświąwieksee
uikAjkjśc:. 'Drobne orkeeenia (najwyżej 100 słów
•w tem 5 nagłówk.). słowo nagłówScJ (hłu#te) 25 gr. Jraż-de dalsze aiowo 15 gir. Za róż^iice miedzy
zestawem a wysokością ogłoszenia, powitała wairatek matryc., wydawnictwo nie odpowiada.

W wydaniach wielko świątecznych i UTOCzyB'tościowych poprzedza normalną codzienną część numeru z reklamami i ogłoszeniami materiał .poświecony danei urocz vstości
Te.efo-ny do Redakcji i Adimintetraejk 44-61, 14-76, ¿3-07, 35-24, 35-25, 40-72, w niedzielą, święta i nocą tylko 14-76, 35-24 i 40-712.
P. K. O. Poznań nr. 200.149.

