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Rok XXIV

Skutki umowy likwidacyjnej
Niemcy triumfują, że uratowali 200 tys. mórg niemieckiej
własności ziemskiej oraz 12 tys. niemieckich osad kolonizacyjnych z GO do SO tysiącami kolonistów — Mimo tych zdo
byczy Niemcy nie uznają granicy polskiej
W niemieckich kołach panuje wiel Jako specjalny sukces pismo podkre
ki triumf z zawartej między Polską a śla, że rząd polski wyraził swą zgodę
Niemcami umowy likwidacyjnej, ponie także na zaniechanie likwidacyj, bę
waż ustępstwa ze strony polskiej umac dących już w toku, aż do dniał
niają na stałe niemczyznę na na września r. b. wstecz. W związ
szych ziemiach zachodnich. Korespon ku z tern „Vosische Zeitung“ ustala,
dent warszaw. „D a n z i g e r N. Nach że dzięki wstecznemu działaniu tego
richten“ (nr. 258), zwracając uwa punktu umowy uratowano dodatko
gę na osiągnięte przez dyplomację nie wo objekty wartości przynajmniej 60
miecką sukcesy, stwierdza niewątpli miljonów marek. Jak już donosiliśmy,
wie na podstawie informacyj z posel pod tym względem rząd polski po
stwa niemieckiego, że na mocy zakoń szedł w swych ustępstwach na rzecz
czonych rokowań niemieccy właściciele Niemiec dalej, niż socjalistyczny i
pozostają na swych majątkach. c‘h o- ,ermanofilski rząd angielski, który,
ciażby likwidacja ich mie wyrzekłszy się dalszych likwidacyj,
nia została już wdrożona, nie wstrzymał jednak likwddacyj, już
a nawet ogłoszona w „Monitorze“, lecz będących w toku — mimo, że w Anbez przejęcia jeszcze przez rząd polski glji nie wchodzą w grę względy natu
jtych objektów.
ry polityczno-narodowej.
Upadają zatem wszystkie postępo
W sprawie wzajemnego zrzeczenia
wania likwidacyjne ostatnich miesięcy się
pretensyj
odszkodowawczych
Uratowano dwieście
tysię stwierdza „Vossische Ztg.“, że Niem
cy mórg niemieckiej
wła cy m. in. zrezygnowały ze swych pre
sności wartości ogólnej 60. miljo- tensyj o odszkodowanie za zakłady
, nów złotych.
wynoszących 25 miljo
Korespondent „D. N N “ podkre chorzowskie,
marek.
Natomiast
Polska będzie
nów
1 śla znacząco, że umowa polsko-niemiec- musiała zapłacić 6 miljonów,
które
ł ka obejmuje także wszystkie n i e- winna jest za Chorzów towarzystwu
«nieckie
fundacje
dobro
czynne. które do likwidacji zakwa „Bayrische Stickstoff-Werke". Polska
lifikowane zostały, jak np zakład nie w umowie zrezygnowała ze swych
mieckich sióstr miłosierdzia w Pozna pretensyj o odszkodowanie za rekwi
niu. który zwrócony zostanie właścicie zycje, dokonane przez Niemców w cza
sie okupacji, za szkody podczas po
lom.
Rząd polski, zrzekłszy się z wstania górnośląskiego itd.
przysługującego mu prawa pier
„Berliner Tageblatt“ w do
wokupu. temsaraem zrzeka się
pretensji do 12.000 niemiec niesieniu swem omawia także sprawę
kich
włościańskich
osad t. zw. „nielegalnych likwidacyj“, do
rentowych, na których żyje razem konanych wobec osób, które rościły
około 60 000 niemieckich ko sobie prawo do obywatelstwa polskie
go. Sprawą tą, stwierdza pismo,
lonistów.
Zdaniem korespondenta na specjał zajmowała się parokrotnie Liga Naro
ną uwagę zasługuje fakt, że nie dów, ostatnio na sesji rady Ligi w
mieckie ustępstwa są natury Madrycie. Postanowiono wówczas, że
Podniecenie w mieście i Sejmie — O godzinie 11. przybył do
gospodarczej, a ustępstwa p o i- przynależność państwowa osób, „nie
marszałka Sejmu premjer S witalski z pismem Prezydenta
skie natury politycznej. Mi legalnie“ dotkniętych likwidacją, ma
mo to umowy likwidacyjnej nie na być zrewidowana i że osoby, którym
Rzeczypospolitej odraczającem sesję Sejmu
leży uważać za wschodnie Lo niesłusznie odmawiano obywatelstwa
. Warszawa, 5. 11. (Tel. wł.) Dzi
Na podstawie art. 25 konstytucji
ponieważ w układzie pomi polskiego, mają otrzymać z powrotem
siejszy ranek mijał w dużem podnie odraczam z dniem 5 listopada sesję carno,
swfc majątki, lub muszą dostać od
nięto polityczne zagadnienie granic.
ceniu w mieście a przedewszystkiem zwyczajną Sejmu na dni 30. — War
Niemcy,
nad
którymi
zawisło
widmo
szkodowanie. Rząd polski domagał się
w Sejmie. Dzień mamy ponury, a uli szawa, dnia 5 listopada 1929.
wywłaszczenia, mogą teraz z ulgą ode zwolnienia z tych zobowiązań, lecz
ce miasta były w południe dziwnie
Prezydent Rzeczypospolitej I. Mo tchnąć; o ile bowiem na wygłoszone w Niemcy się na to nie zgodziły. Obecna
puste. Przed gmachem sejmowym u ścicki, Prezes rady ministrów Świ- Niemczech mowy, drażniące Polaków, umowa
polsko-niemiecka przewiduje,
wejścia głównego wisiało drukowane talski“.
reagowano ze strony polskiej likwida że obrady komisji, ustanowionej w
zarządzenie marszałka Daszyńskiego,
Konferencja p. marszałka Sejmu z
mienia niemieckiego to sankcje te Madrycie, która pracuje obecnie w
dotyczące porządku i prawa wejścia p. Switalskim trwała niespełna kilka cją
w przyszłości nie będą już działały Warszawie, mają być kontynuowane.
do Sejmu. U wejścia do hotelu sejmo minut. Zaraz potem premjer udał się „Dieses
in Zukunft nun vorbei“ — W postanowieniu tem widzi „Ber'iner
wego zfcbral się tłum, tam bowiem jest do gmachu Senatu, i tam p. Szymań kończy zisttriumfem
korespondent war
poczekalnia poselska. Posłów i senato skiemu wręczył takie same pismo, szawski „Danziger Neueste Nachrich Tageblatt" również sukces niemiecki.
Nową jest rzeczą, że w wypadkach,
rów przyjechało bardzo wielu w wy odraczające sesję Senatu również na ten“.
gdyby wspomniana komisja nie mogła
czekiwaniu wydarzeń. Około godz. dni 30, t j. do 5 grudnia.
dojść do porozumienia, odbywać się
/’ll przyjechał sekretarz osobisty mi
Marszałek Daszyński zaprosił za
ostatnio nadeszłych gazet, cytuje mają bezpośrednie rokowania między
nistra Matuszewskiego porucznik Za- raz wicemarszałków Sejmu na nara my Znastępujące
głosy:
obu rządami. Chodzi tu o uniknięcie
cwilichovyski z aktami dotyczącemi dę i w wyniku tej narady zostało wy
Dzienniki republikańskie piszą o odwoływania się do trybunału haskie
przemówienia, które miał wygłosić stosowane do wszystkich posłów na ugodzie, jako o wielkim sukcesie po
go.
minister przy rozpatrywaniu prelimi stępujące zawiadomienie:
lityki niemieckiej. „V o s s i s c he Z e 1narza budżetowego.
„Zawiadamiam PP. Posłów, że ou n g“, omiawiając zrzeczenie się
Ugoda polsko-niemiecka powitana
Tymczasem o godz. 11 do gabinetu trzymałem następujące pismo: (tutaj tprzez
Polskę prawa pierwokupu po została przychylnie nawet przez dużą
marszałka przybył premjer Switalski zacytowane jest zarządzenie p. Prezy siadłości
kolonistów
niemieckich,
treści •IZył P’ Daszyńskiemu Pismo tej dent» o odroczeniu sesji). Wobec tego stwierdza, że prawo to dotyczyło 12 000 część prasy nacjonalistycz
nej» gdyż nawet najzagorzalsi prze
odwołuję dzisiejsze posiedzenie Sej
włościańskich. Rząd pol- ciwnicy porozumienia z Polską, nie„Zarządzenie Prezydenta Rzeczy mu. Warszawa, dnia 5 listopada 1929. posiadłości
sik zrobił z niego użytek dotychczas miecko-narodowi agrarjusze podnoszą
pospolitej w sprawie odroczenia sesji Marszałek Sejmu Daszyński:“
tylko w 300 wypadkach. Ponieważ o- tylko lekką krytykę pod adresem
zwyczajnej Sejmu.
becnie zrzekł się przysługującego mu rządu niemieckiego, iż „zbyt drogo oprawa, przeto byt blisko 12000 rodzin kupił porozumienie". Lecz są to za
Obrady Klub\ Narodowego
kolonistów niemieckich, obejmują rzuty, podyktowane raczej względami
msKlub Narodowy zebrał się na na- domość, że rokowania pomiędzy „Pia cych 70 000—80 000 osób, został zabez
wewnętrznej, względami rato
c?Pn- ° godz' 10-ej i na wieść o odro- stem", „Wyzwoleniem“ i „Stronnic pieczony. Wartość tych osad wynosi polityki
wania
prestiżu
opozycyjnego wobec
p.rzerwai ją, poczem ponownie twem Chłopskiem*' w sprawie zespo pół miljarda marek złotych. W spra rządów lewicowych.
klnh, S1ł 0 godz- 12-ej. Także i inne lenia się stronnictw względnie utworze wie zrzeczenia się przez Polskę likwi
Poza lekką krytyką nawet prasa
crlv ł ,z®brai.y się na narady, które, nia jednego klubu parlamentarnego, dacji mienia niemieckiego „Vossische
nacjonalistyczna
przyznaje. że zrezy
sio i e,efonuję — godzina 1-sza, toczą posunęły się bardzo naprzód w dniach Zeitung“ stwierdza, że w ten sposób
likwida
sw .leszcze.
ostatnich i jest rzeczą możliwą, że w uratowano dla niemczyzny okrągło gnowanie przez Polskę
cji majątków niemieckich, a przede
lluS° charakterystyczny moment ciągu najbliższych dni nastąpi zespo
50 000 hektarów ziemi niemieckiej o wszystkiem sprawa odkupu mienia
uięcy nastrój opinji notują wiar lenie tych trzech stronnictw.
przeważnie najlepszej kategorji gleby. osadników niemieckich jest sukce-
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sem, który powitać należy przychyl
nie.
„Deutsche Tageszeitung“
wprost stwierdza, że najważniejszem
Od wtorku, dnia 5 listopada r. b. codziennie
żądaniem niemieckiem z punktu wi
Największa sensacja sezonu
dzenia utrzymania możliwie najwię
kszej siły żywiołu niemieckiego na
Mmienii dienltlm włamywali
obszarach „zrabowanych", było wła
śnie zrezygonwanie przez rząd z pra
wa odkupu ziemi kolonistów niemiec
kich. Inne dzienniki podkreślają rów
W rolach głównych:
nież jako największy sukces, że 80 000
Brygida
Heim
—
Iwan
Mozżuchin — Dita Parło — Henryk George.
kolonistów niemieckich, osadzonych
Reżyser: W. Turzańskij
Pw 0788-tó,3&
na ziemiach polskich za czasów zabo
ru pruskiego, po wieczne czasy już
Początek seansów 5,7,9. Przedsprzedaż biletów od 12—2 w poł.
tam zostanie i że większość z nich po
siada ziemię na Pomorzu, którego
zwrotu Niemcy się konsekwentnie
cze z Polską dać sobie odebrać prawo bienia (!) Niemców i zdegradowania
domagają.
traktowania
obecnych
samowol ich do roli pachołków“. Niemiecki Mi
Deutsche Allgemeine Zei nych (!) granic polsko-niemieckich chałek (der deutsche Michel) ma wresz
tung", organ Deutsche Volkspartei jako historycznego bezprawia (!) i ja cie ocknąć się i stanąć do obrony zagro
(zmarłego Stresemanna i obecnego ko zbrodni politycznej (!) wobec te żonej niemczyzny.
Mniejsza o owe niedorzeczne bred
ministra
spraw
zagranicznych raźniejszości i przyszłości Europy (!)"
W dalszym ciągu „Deutsche Allg. nie rozwydrzonych pismaków; nas zaj
Curtiusa), zamieszcza artykuł wstęp
ny, pełen brutalnych ataków na Zeitung“ domaga się, by Polska była muje raczej inna rzecz, która jest oświe
Polskę. Pismo występuje przeciwko okrojona do granic swego terytorjum tleniem pewnej przez Niemców zawsze
traktowaniu obecnej ugody likwida etnograficznego i kończy słowami: jeszcze kwestionowanej sprawy. Po
cyjnej polsko - niemieckiej jako „ge „Kto nam poddaje myśli, byśmy uzna wiat bytowski. graniczący z powiatem
neralnej likwidacji" przeciwieństw li stan terytorjalny na wschodzie, mu kościerskim. po stronie polskiej zamie
między obu państwami. „Deutsche si otrzymać raz na zawsze odpowiedź: szkały jest przez Polaków, posługują
cych się w mowie potocznej narzeczem
Allg. Ztg." stwierdza, że nie może być Nie, nigdy!“
kaszubskiem, o których to „uczeni" nie
o tem mowy na krótko przed histo
rycznym momentem, w którym polity
Umowa likwidacyjna, która w ten mieccy wciąż jeszcze twierdzą, że nie
ka niemiecka po opróżnieniu Nadre- sposób rozporządziła mieniem państwa należą do szczepu lechickiego. Teorja
nji i prowizorycznem uregulowaniu polskiego na korzyść Niemców, musi ta od razu wzięła w łeb: ludność tam
sprawy odszkodowań będzie mogła z być przez całą zdrową opinję publiczną tejsza. urządzając szkoły polskie, pod
całą stanowczością zwrócić swe spoj potępiona, a przez parlament o- kreśla bowiem jak najwyraźniej, kim
rzenie ku wschodowi i rozpocząć za b a 1 o n a. Niezależnie od tego umowa jest i do jakiej narodowości chce być
a z tem pogodzić się muszą
krojoną na wielką skalę politykę re wspomniana pozostanie
po wsze zaliczona,
„uczeni“
niemieccy
i „Anzeiger“ bytowwizji traktatów.
czasy dokumentem, świadczą
(ski)
„Naród niemiecki — pisze dzien cym o stosunku rządu obecnego do za ski.
nik — jak najdalszy jest od tego, by gadnienia niemieckiego na zachodnich
„Glos Pogranicza“
przez jakiekolwiek umowy gospodar- ziemiach polskich.
Pod datą 22. 10. r. b. ukazał się
pierwszy numer „Głosu Pogranicza“ —
Krajna — Poznańskie —- Pomorze. No
we pismo wychodzić będzie narazie
2—3 razy tygodniowo jako dodatek do
„Gazety Olsztyńskiej“ w Olsztynie. FiIja redakcji mieści się w Złotowie przy
ul. Szkolnej nr. 18 w biurze kierowni
V dzielnicy Związku Polaków w
zwołuje Stronnictwo Narodowe na przyszły wtorek, ka
Niemczech p. Maćkowicza. Na naczeldnia 12 bm. do sali Ogrodu Zoologicznego. Szczegóły w naj nem miejscu pierwszego numeru „Gło
su Pogranicza“ znajduje się gorąca ode
bliższych dniach.
zwa do rodaków z Pogranicza ks. prób
dr. Domańskiego w Zakrzewie prezesa
V. dzielnicy Zw. Pol w Niemczech.
Brak osobnego pisma politycznego
dla naszych braci Pograniczan. których
los połączy! z państwem niemieckiein
tycie polskie w pasie pogranicznym Prus budzi się — Oba
dawał się bardzo odczuwać. Nowemu
lona teorja „uczonych** niemieckich
pismu, którego zadaniem będzie sze
rżenie oświaty wśród rodaków naszych
(Od własnego korespondenta „Kurjera Poznańskiego")
na Pograniczu niemieckiein i informo
Złotów, w październiku.
w dniu otwarcia szkoły było 40 dzieci wanie świata cywilizowanego o trakto
waniu polskiej narodowej mniejszości
Dnia 20 października odbyło się o- obecnych, a dnia następnego już 45.
twarcie dwóch polskich szkól w powie
Po zapewnieniu dzieciom odpowied w Niemczech w ogólności a na Pograni
cie złotowskim, jednej w samem Złoto niego pomieszczenia w nowym budyn czu w szczególności, życzymy pomyśl
wie. a drugiej w pobliskich Drożyskach ku szkolnym liczba uczniów podniesie nego rozwoju, (z)
Na uroczystości szkolnej obecni byli ro się niewątpliwie na 80. Szkoła w Złoto
„Dzień Niemiecki“
dzice dzieci polskich oraz ks. dr. Do wie jest 18 z rzędu szkolą polską w po
mański z Zakrzewa i poseł Baczewski z wiecie złotowskim a 26 na calem pogra
W niedzielę, 13. ub. m. odbył się w
Berlina, który wygłosił dłuższy referat niczu.
Złotowie „dzień niemiecki“. Był to
o celu i zadaniach szkół, poczerń ks. dr.
W skromnych narazie rozmiarach zjazd, członków niedawno powołanego
Domański złożył życzenia rozwoju obu budzi się życie polskie na pograniczu do życia Ostmarkenyeremu Charak
placówkom życia kulturalnego. Nau pruskiej Pomeranji. t. j. we wioskach, ter ..dnia niemieckiego" podobnie ;ak
czyciele pp. Zieliński, kierownik szkoły zamieszkałych przez ludność kaszubską wogóle wszystkich zjazdów niemiec
w Złotowie i Groth w Drożyskach zło powiatu bytowskiego. gdzie dotychczas kich na Pograniczu, byl wyraźnie anty
żyli postowi Baczewskiemu. jako prez powstały dwie polskie szkoły: w Ploto- polski. Znamiennem jest ze na inteń
Związku Polskich Tow Szkolnych w wie i Osławię Dąbrowej; trzecia szkoła cję zjazdu albo wyraźniej na intencję
Niemczech serdeczne podziękowanie za tworzy się w Ugoszczu. Wiadomość o „udręczonej niemczyzny" w zagrożo
starania około uruchomienia tych no- zamierzonem uruchomieniu tej trzeciej nym powiecie zlotowsłpih. odbyło się
wych szkól, prosząc rodziców o współ szkoły wywołała straszny wrzask wśród solenne nabożeństwo w I miejscowym
pracę przy ugruntowaniu dzieła Pie hakatystów pomerańskich.
Najbar kościele katolickim, w którego podzie
śnią kościelną zakończono uroczystości dziej krzyczy na „uroszczenia polskie“ miach spoczywają kości męża stanu
które długo pozostaną w pamięci ucze miejscowe pisemko bytcywskie, żądając, Polski historycznej Zygmunta z Grud
stników. Szkoła w Drożyskach liczy aby władze pruskie położyły kres „zu ny Grudzińskiego, wojewody kaliskie
narazie kilkanaście dzieci; w Złotowie chwałym planom, które dążą do pognę go i dziedzica na Złotowie i Krajence
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Wielkie zgromadzenie narodowe
w obronie ziemi

(1619 — 1652), a którego syn
Karol, był fundatorem tego
Portret jego do dzisiaj zdobi
złotowski, w którym poza tem
no pamiątek polskich.

Andrzej
kościoła.
kościół
jest peł

Tajemniczy napad
na komendanta „Strzelca“
Warszawa, 5. 11. (Tel. wł.)
W nocy z niedzieli na poniedziałek w
Łęczycy do przechodzącego przez plac
Kościuszki
zastępcy
komendanta
„Związku strzeleckiego“ na okręg
łódzki, kapitana Marjana Janowskie
go, podbiegi jakiś wojskowy i z odle
głości kilku kroków 5-krotnie strzelił
do niego. Wszystkie strzały byty cel
ne. Na odgłos strzałów posterunkowy
Antczak rzucił się za uciekającym w
stronę dworca kolejowego zbrodnia
rzem. Wtedy ten zatrzymał się i strze
lił do policjanta 2 razy. Antczak zmarł
w szpitalu Stan kapitana Janowskie
go jest bardzo ciężki.

„Pluie de Fleurs”
PERFUMY.
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Z Ziemi Złotowskiej

Nadszedł
nowy transport

Sprzedaż po bardzo korzy
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Skład Dywanów Perskich

„TEHERAH"

Poznań, pod Kinem „Apollo
UWAGA! Posiadamy kilka
dywanów okazyjnych.
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Wznowienie polsko-niemieckich
rokowań handlowych

zderzyły się dwa pociągi towarowe.
Skutkiem zderzenia zostało zniszczo
nych 17 wagonów i dwie lokomotywy.
Podczas katastrofy zostali ranni ma
szynista i palacz. Na miejsce kata
Warszawa, 5. 11. (PAT.) Po z uwzględnieniem osiągniętego już po strofy przybyło pogotowie techniczne,
przygotowawczych rozmowach, które przednio porozumienia w tym wzglę które po kilkogodzinnej pracy uprząt
odbyiy się w ostatnich tygodniach co dzie, wznowione zostały wczoraj w nęło tory. Komisja kolejowa stwier
dziła, iż przyczyną katastrofy była nie
do rodzaju i rozpiętości gospodarcze
rokowania o polsko-nie uwaga ze strony maszynisty, który
go układu polsko - niemieckiego oraz Warszawie
mieckie porozumienie gospodarcze.
przejechał zamknięty sygnał kolejowy.
Przerwa w ruchu trwała 6 godzin.

„limes o stosunkach dyplomatycznych
Anglji z Polską
Londyn, 5. 11. (PAT.) „Times“
zamieszcza dzisiaj bardzo długi arty
kuł swego korespondenta warszaw
skiego na temat historji stosunków
dyplomatycznych pomiędzy Polską a
Anglją. W doskonałej analizie histo
rycznej autor daje przegląd rozwoju
stosunków dyplomatycznych polskoangielskich od XI stulecia aż po dzień
dzisiejszy, podając w artykule wiele
interesujących szczegółów historycz
nych, zwłaszcza z okresu średniowie
cza jak i z czasów późniejszych, przed

rozbiorami Polski. Artykuł ten, poza
swoją niezaprzeczoną wartością histo
ryczną, posiada również doniosłe zna
czenie polityczne, albowiem autor ar
tykułu kilkakrotnie podkreśla znacze
nie Gdańska i Wilna a nawet Elbląga,
jako miast polskich, w rozwoju sto
sunków historycznych polsko-angiel
skich. Te podkreślenia są cenne, albo
wiem stanowią dla społeczeństwa an
gielskiego przekonywujący argument
co do polskości „korytarza“ Gdańska
i Wilna.

Indyjski kongres narodowy
wobec manifestu wicekróla
Kongres domaga się złagodzenia polityki rządu — Opór
konserwatystów słabnie
Londyn. 5. 11. (PAT). Indyjski według metod bardziej liberalnych. —
kongres narodowy w Delhi w odpowie Społeczeństwo indyjskie winno odczuć,
dzi na manifest wicekróla lorda Irvina że istotnie nowa era rozpoczęła się od
powziął jednogłośnie rezolucję, w któ dnia ogłoszenia manifestu i że nowa
rej stwierdza, że jaknajżyczliwiej oce kanstytucja będzie już tylko ukorono
nia treść ogłoszonego manifestu i wyra waniem tej nowej epoki. Jednomyśl
ża chęć współpracy z rządem angiel ność swoją zawdzięcza kongres głównie
skim. celem wypracowania stosownego Ghandiemu, który doprowadził do złą
statutu dominjalnego dla Indyj. Kon czenia na powyższej platformie wszyst
gres uważa jednak za konieczne, ażeby kich grup politycznych. Stanowisko,
przedtem dokonano pewnych posunięć zajęte przez kongres i przez Ghandiei wysuwa trzy punkty: i) stosowanie go angażuje rząd Labour Party jeszcze
polityki ogólnej koncyljacji celem uspo bardziej niż dotychczas w polityce na
kojenia atmosfery; 2) udzielenie ogól kreślonej przez manifest Irvina, i nie
nej amnestji dla osób uwięzionych daje rządowi możliwości wycofania się
za przestępstwa polityczne; 3) zapew z obranej drogi.
nienie narodowemu kongresowi indyj
Ze strony konserwatywnej nastąpi
skiemu. który jako największa organi ło pewne złagodzenie w stosunku do za
zacja winien mieć stanowisko przodują gadnienia indyjskiego. Konserwatyści
ce stosownej reprezentacji. Do czasu wyraźnie oświadczyli, że w czwartek
wprowadzenia w życie nowej konstytu podczas dyskusji nad tą sprawą nie po
cji kongres uważa za konieczne, ażeby stawią wniosku o wyrażenie rządowi
administracją kraju prowadzona była votum nieufności.
chodzących nielegalnie przez granicę.
Ponieważ osobnicy ci nie zareagowali
na wezwanie zatrzymania się, strażni
cy graniczni dali za uciekającymi kil
Lwów, 4. 11. (AW.) W związku ka strzałów, skutkiem których poniósł
z tegorocznym obchodem rocznicy śmierć na miejscu jeden z przemytni
pierwszego listopada przez Rusinów ków niejaki Bolesław Chwist z Jastrzę
podkreślić należy ożywioną działal bia, pow. Zawiercie. Inny przemytnik
ność komunistycznego „Selrobu“ i to Stanisław Laciuk z Sielc, pow. Zawier
nie tylko na gruncie lwowskim, gdzie cie, został ranny w nogę. Reszta prze
przyszło do starć, ale i w całym szere mytników zbiegła, pozostawiając na
gu punktów województwa lwowskie miejscu około 60 litrów spirytusu de
go, gdzie komuniści z pod znaku „Sel naturowanego, pochodzącego z Nie
robu“ usiłowali prowokować ludność miec.
polską i lojalnie usposobioną ludność
ruską swojemi wystąpieniami. M. in.
w gmachu cerkiewnym w Drohobyczu Rozstrzelanie Habibułlaba
wywieszono czarną chorągiew z trój
L o n d y n, 5. 11. (Radjo wł.) Z Ka
zębem. W Sokalszczyznie zanotowa bulu
nadeszła tutaj urzędowa wiado
no dwa wypadki spalenia stert zbożo
wych, należących do właścicieli Pola mość o rozstrzelaniu Habib Ullaha, je
brata Hanid Ullaha i 10 byłych mi
ków. Podobnie i w powieciebobrec- go
kim, a więc w miejscowościach, gdzie nistrów afgańskich na mocy uchwały
Selrob ma wielu zwolenników, w oko zgromadzenia narodowego. Habib Ullicy Brzeżan nieznani sprawcy uszko lah z bratem i 10 towarzyszami był
dzili przewody telefoniczne, które na prowadzony z więzienia na lotnisko,
gdzie nastąpiło wykonanie wyroku.
tychmiast naprawiono.
Habib Ullah zachował zimną krew do
ostatniej chwili, nie dając sobie za
Wywłaszczony z ma:ątku wiązać oczu. Nie wyjawił miejsca,
gdzie zakopał skarby, zrabowane w
przez własną matkę
Kabulu, Kandaharze i Heradcie.
Lublin, 5. 11. (PAT.) Wielkie po
ruszenie w sferach ziemiaństwa lubel
Bezrobocie w An^lfi
skiego wywołał fakt wywłaszczenia z
Londyn, 5. 11. (Radjo wł.) Zarzą
Majątku syna przez matkę. P. Ordęzyna, matka właściciela wielkiego ma dzenia ministra Thomasa w celu
jątku, przedstawiającego wartość kil zmniejszenia bezrobocia w Anglji nie
ku miljonów złotych, korzystając z znalazły uznania ani w kolach robot
nieobecności syna i posiadania pleni- niczych ani wśród opozycji. Najbar
Potencyj, przepisała prawo własności dziej niezadowoleni są posłowie ze
Majątku z syna na siebie. Nie wiedząc Szkocji. Układy z Kanadą o wywóz
Mc o tern, co zaszło, Ordęga powrócił do 600 tys. tonn węgla z Anglji nie roku
domu, a wówczas został usunięty z ją zmniejszenia się bezrobocia.
Majątku przez matkę przy pomocy poocji. p. Ordęga wdrożył proces sądo
Konfiskaty
wy przeciwko matce, a tymczasem zaWarszawa, 5. 11.
(Teł, wł.)
Mieszkał u fornala w tymże majątku
Wczoraj skonfiskowano „ABC", dwa
dodatki „Robotnika“ a dziś skonfisko
PoŚC*jr za przemytnikami
wano numer „Robotnika“ za artykuł
L u b 1 i n i e c, 4. 11. (AW.) W so- „Niech żyje Sejm Rzeczypospolitej“.
ootę w nocy, na odcinku granicznym Li
Katastrofa kolejowa
gota Woźnicka, w powiecie lubliniecToruń, 5. 11. (AW.) OnegdaJ na
uo, funkcjonariusze straży graniczeJ zauważyli większą liczbę osób, prze stacji SmeutowA w dyrekcji gdańskiej

Zbrodnicza działalność
komunistów rusińskicb

Z pap. procent, wzgl. lokacyjnych pła
cono za 5 proc. poż. konwers. 49,50 proc,
za premj. dolarowe 01—62,—, za 4 proc, li
sty zast. konwert. ziemskie 40,50 proc., za
8 proc, listy zast. Zach. Pol. T-wa Miejsk.
Kredyt. 91,50 proc, oraz za 6 proc, listy żyt
nie 23,— (za 1 ctr. mtr.). W oddaniu były
jedynie 8 proc, listy dolarowe ziemskie po
91 proc, (przy dew. 8,90). Dopytywano się
rtwnież o poż. inwestycyjną po 116,— bez
oddawców.
Z akcyj bankowych doszło do notowa
nia tylko Bankiem Polskim, za który pła
cono 165,— przy bardzo szczupłym mate
riale.
Akcje przemysłowe bez notowania.
Sprostowanie: W urzędowej cedule gieł
dowej nr. 251, z dnia 4. 11. 1929 r. winien
brzemieć kurs 4 proc, list zast. konw. P. Z.
K 40,50
(zamiast 41,5C%).

Wyrok śmierci zatwierdzony
Warszawa, 5. 11'. (AW.) Sąd Naj
wyższy w Warszawie rozważał sprawę
braci 28-letniego Stanisława Jabłoń
skiego i 21-letniego Bronisława, ska
zanych wyrokiem Sądu Okręgowego
w Lublinie, przyczem Stanisław Ja Ceduła urzędowa z dnia 5 listopada 1929 r.
błoński skazany został na karę śmier
Papiery procentowe:
(Kurs w procentach nominału)
ci przez powieszenie, zaś Bronisław
na 12 lat ciężkiego więzienia za zamor 5% Pożyczka konwersyjna 49,50% F.
dowanie w bestjalski sposób małżon S% dolarowe listy Pozn. Ziemstwa Kredyt
91% O.
ków Adamczuków. Sąd Najwyższy od
dalił skargę kasacyjną oskarżonych 4% listy zastaw, conw Pozn. Ziem. Kred.
40,50% P.
wobec czego wyrok stał się prawomo
listy zastawne Zach. POI. T-wa Kred.
cnym. Wyrok w stosunku do St. Ja 8%Miejsk.
w Poznaniu 91,50% P.
błońskiego o ile P. Prezydent nie uła
(Kurs w złotych)
skawi skazańca, będzie niezwłocznie 6% listy żytnie Pozn Ziem Kred. 23,— P.
wykonany.
5% Pożyczka premj. ser ja II 61—62,— P.
Umyślne podpalenie
Warszawa, 5. 11.
(Tel wł.)
Wczoraj aresztowano fabrykanta łódz
kiego Cukiera oraz żonę jego wspólni
ka Rubina pod zarzutem umyślnego
podpalenia ich fabryki pończoch w
Łodzi. Rubin zbiegł i ukrywa się
przed policją, (w.)
Samobójstwo cyrkówki
Warszawa, 5. 11. (Tel. wl.)
Jedna z żonglerek chińskich, które
występują obecnie w cyrku warszaw
skim, popełniła samobójstwo rzekomo
z tęsknoty za ojczyzną, (w.)
Z parlamentu angielskiego
Londyn, 5. 11. (Radjo wł.) W
Izbie Lordów wygłosi dzisiaj przemó
wienie lord Reading były wicekról In
dyj przeciw znanemu oświadczeniu
rządowemu w sprawie nadania Indjom charakteru dominjum.
W Izbie gmin Austen Chamber
lain będzie przemawia! przeciw
ko wznowieniu stosunków dyplo
matycznych z Sowietami. W imie
niu rządu zabierze głos Mac Donald i
min. zagr. Henderson.
Maginot przeciwnikiem ewakuacji
Nadrenjf
Londyn, 5. 11. (Radjo wł.) „Dai
ly Telegraph“ donosi, że przed zebra
niem się konferencji morskiej w Lon
dynie ma nastąpić rozmowa Mac Do
nalda z nowym premjerem francu
skim Tardieu. Pismo wspomniane
zwraca uwagę, że nowy francuski mi
nister wojny Maginot, będący wyrazi
cielem francuskich kól wojskowych,
będzie prawdopodobnie opóźniał osta
teczną ewakuację Nadrenji.
Olbrzymi katalog
Londyn, 5. 11. (AW.) Britlsh Museum przystąpiło do opracowania no
wego katalogu. Koszt sporządzenia ka
talogu wynosić będzie 200.000 funtów
szterlingów, przyczem prace ukończo
ne będą za lat 10. Obecny katalog sta
nowi 5.000 tomów.
Zgon prof. Baudouin de Courtenay
W niedzielę, 3 b. m. zmarł w War
szawie wybitny językoznawca polski,
prof Jan Baudouin de Courtenay w
84 roku życia.
Budowa dróg na Wileńszczyźnie
Zakończona została budowa odcinka
wielkiej drogi Wilno — Widzę, sięgającej
aż do granic powiatów święciańskiego i
braclawskiego. Długość tego odcinka wy
nosi 7.800 metrów. Jeszcze przed zimą br.
zostanie droga Wilno — Widzę, budowa
na kosztem rządu, oddano do użytku pu
blicznego.

Kurs złotego. Dziś rano notowano
kurs dolara w obrotach nieoficjalnych
w Warszawie 8,90 3/4 zł, w Gdańsku
na Warszawę 8,90 zł.
Kurs mark nłem. i gnid. gd. Bank
Polski, oddział w Poznaniu płacił dziś
za 100 mkn. w dewizach — 212,83 zł,
gotówką — 212,41 zł; za 100 guld. gd.
w dewizach — 173,60 zł, gotówką —
173,25 zł.

POZNAŃSKA GIEŁDA PIENIĘ2NA
Poznań, 5 listopada 1929.
Dzisiejsza giełda wykazała równie» ten
dencję utrzymaną, przyczem zauważono

W niektórych papierach brak materjalu,

Akcje tankowe:
(Kurs w złotych za 1 akcję)
Bank Polski I em. 165,— P.
Tendencja: Utrzymana.

Giełda warszawska
dnia 5 listopada 9'i; r.
Waluty
Gotówka
Dcl. St. Zjedn. tr 8,961/2 sp. 8,921/2 kup. 8,86 */j
Dewizy:
kup.
trans.
sprzed.
369,04
359 94
361,84
Holandja
043,89
043,61
043,50
Londyn
035,05
036,l3i/2 085.22
Paryż
026,34
026,401/, 026 47
Praga
172,40
173,26
172,83
Szwajcarja
238,94
241,14
289.54
Sztokholm
125.09
126.40
125,71
Wiedeń
046.60
046.72
046.83
Wiochy
Papiery państwowe 1 obligacje:
4% poż inwest
. . 118 ¡0 Ii8 2ó 118,50
5% poż prem,. doi. . OCO.JO 06'?,5068,25
5% poż. konw.
. , 006,00 006,00 056,25
Akcje w złotych:
Bank Handlowy................. 0^0.00—119,00
Bank Polski
, 168,00— 16700
Bank Zw. Sp. Za rob k. > , 000,00—07?- 50
Ktrley
i • 000,00- O49.(jO
Lilpop
.«»•(>(> 029,60— 081 60
Modrzęjów , , , ■ i i » 006.00—018 50
Norblin
.................................... 087.00-C8u.00
istrowieckie zakłady , » . OtHl.OO- 088 00
Starachowce ...»«> 021.60—02125
Haberbusch
163,00—L6,00

PŁODY ROLNICZE
Zboża i nasiona oleiste za 1 000 ki
reszta za 100 kg
Berlin, dnia 5 listopada 1929.
Pszenica march od st. zał
76-77 kg. przeciętn. jakości 224,00—226,00
Tendencja słaba.
Żyto march od stacji załad
72 kg przeciętnej jakości . 162,00— 165,00
Tendencja słaba
Owies march, od stacji zalad 156,00—164,00
Tendencja słaba.
Jęczmień browarny . , . . 190,00—206,00
Tendencja słaba.
Jęczmień Pastewny i prze
mysłowy ............................... 167,00—182,00
Tendencja słaba.
kukurydza loco Berlin Laplata 197,00—198,00
Tendencja spokojna.
27.25 32,75
Mąka pszenna
Tendencja słabsza.
22.25 -25,25
Mąka żytnia
. . , , ( ,
Tendencja słabsza.
Ospa pszenna ...» i » 10,00—10,50
Tendencja słabsza.
9,00-9,60
Ospa żytnia . . . . , • i
Tendencja spokojna.
Groch Victoria . . . » » » 32,00—38.00
25,00— 29,00
Groch dr. jad.
21.00-22,00
Groch pastewny » » ■ t t
2^50—1 2.00
Pelu3Zka ...>*»»
Bób polny ..»>»■»
19,00-21,00
23,00- 26,00
Wyka ... i
si s j
Łubin niebieski
.. > ■
13.50- 14,25
Łubin żółty ...»»»
16.50- 17,20
Makuch rzepakowy » ( »
18.50- 19.00
Makuch lniany
.« » »
23,60—26,80
09,40 (9.80
Wytłoki suszone
.t * i
18,60 18,80
Śrót Soys ...>•»!
Płatki ziemniaczane . » >
14.70-15,30
1,25— 1,50
Słoma żytnia pras, drut
Słoma pszen. pras drut. .
1.15— 1,35
Słoma ows. pras. drut. .
1.20- 1.40
Słoma jęczm. pras. drut. .
1.15- 1.35
Słoma żytnia dł wiąz. . .
1,45- 1,65
Słoma żytnia pras, sznur.
1,35- 1,50
Słoma pszen. pras, sznur.
1.20— 1,35
Sieczka ...... s .
2.05— 2,25
Siano zw. handl. » e 5 „
3,00- 3,40
Siano dr. I. pokos . 5
t
3.50— 4.10
Tymoteusz luźnj (
, s
4,60— 5,00
Siano konicz. . 4 a > , »
4,40— 1,90

Ogólna tendencja słaba.
Notowania złotego w Berlinie
s dnia 5 listopada 1929,
Wypłaty na Warszawę: 46,75
Noty wielkie: 46,675 - 47,075

46,95
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Walne zebranie pozn. koła śródm.
Stronnictwa Narodowego
Protest w sprawie likwidacji
Wczoraj wieczorem na przepełnio
nej sali Stronnictwa Narodowego przy
św. Marcinie odbyło się walne zebranie
poznańskiego koła śródmiejskiego pod
przewodnictwem prezesa red. Powidzkiego.
Senator Seyda wygłosił referat poli
tyczny o naprężonej sytuacji wewnętrz
nej i zadaniach w tym związku Stron
nictwa Narodowego oraz o położeniu
sprawy polskiej na terenie międzynaro
dowym, szczególnie o zrezygnowaniu
przez rząd polski z prawa likwidacji
mienia niemieckiego w Polsce i zamia
rze przyznania obywatelom Rzeszy
Niemieckiej prawa osiedlania się w
Polsce. Mówca wezwał zebranych do
energicznej pracy nad powiększeniem
kadr organizacyjnych, czego bezwzglę
dnie wymagają zadania nasze najbliż
szej chwili.
Po odczytaniu niedzielnej uchwały

i osiedlania się Niemców
rady naczelnej Stronnictwa Narodowe
go i przeprowadzeniu dyskusji, stwier
dzającej zwartą i zdecydowaną posta
wę obozu narodowego, zgromadzenie
uchwaliło protest przeciwko zrezygno
waniu przez rząd polski z prawa likwi
dacji mienia niemieckiego w Polsce oraz przeciwko zamiarowi przyznania
obywatelom Rzeszy Niemieckiej prawa
osiedlania się w Polsce
Sprawozdania organizacyjne złożyli
prezes red Powidzki i sekretarz red
Fengler. poczem nastąpiła w tych spra
wach szczegółowa dyskusja, ustalająca
metody propagandy i werbowania no
wych członków Stronnictwa. W miej
sce ustępującego z powodu nawału in
nych zajęć p. red. Fenglera. wybrano
sekretarzem p. Mieczysława Ryterskiego. Cale zebranie miało bardzo żywy
charakter i przebieg.

Wskazania przesilenia rządowego
we Francji
(Od własnego korespondenta
Paryż, w listopadzie.
Trzyaktowe przesilenie parlamen
tarne, w którem rolę bohaterów ode
grali radykałowi socjaliści, skończo
ne. Bogate było ono w najrozmait
sze perypetje i intrygi. Jednakowoż
jakkolwiek stracono w chwili ważnej
dużo drogiego czasu, to jednakowoż ostatni francuski kryzys ministerjalny
miał tę dobrą, stronę, iż wyświetlił sy
tuację, wykazując, że istnieje w par
lamencie tylko jedna większość, a ’est
nią większość narodowa, wynosząca
około 320 głosów przeciwko 280 glo
som mniejszości. Chcąc obejść ten
prosty fakt załamały się kolejno aż
trzy próby utworzenia gabinetów le
wicowych: 1) Daladier-Blum, 2) Daladier na czele całego sztabu radykalne
go, 3) Clómentel — Daladier — Tar
dieu.
Radykałi walczyli do upadłego, aby wykorzystać sytuację i jeżeli już
nie posiąść całą władzę, w czem im
przeszkodziła dezercja socjalistów, to
przynajmniej opanować najważniej
sze teki. Do tych zaś należało w pier
wszej linji ministerstwo spraw we
wnętrznych, zapomocą którego za
mierzali wpływać na opinję krajową,
przygotowując zawczasu teren do wy
borów w 1932 r.
Dlatego też p. Daladier, pomimo
decyzji, powziętej przez socjalistyczną
radę narodową przeciwko współ
udziałowi w rządach, zamierzał do ostatniej chwili utworzyć gabinet cho
ciażby tylko radykalny, do którego
mieli wejść między innymi pp. Herriot, de Jouvenel, Laval i oczywiście
p. Briand. Jednakowoż ten ostatni za
kulisami,
widocznie zdając sobie
sprawę, iż tego rodzaju gabinet na
tychmiast upadnie, przygotowywał in
ny, bardziej centrowy. P. Daladier
trzykrotnie upewniał się, że pomoc p.
Brianda jest mu zapewniona. Lecz
gdy zauważył, iż p. Briand nie idzie
po jego myśli, wyrzekl się utworzenia
gabinetu. Radykałowie przypisują z
jednej strony swoją porażkę partji
socjalistycznej, a z drugiej p. Briandowi, który wyprowadził ich w pole.
Przeciwko niemu panuje ogromne roz
goryczenie w szeregach radykalnych.
P. Briand broni się jak może, twier
dząc, że nie należało używać w sto
sunku do niego równie gwałtownego
języka, jak to uczynił p. Daladier, uważa zresztą, iż obrano go za kozia ofiarnego, aby pokryć niezręczne ma
newry prezesa partji radykalnej.
Senator Clómentel, zamierzał równierz pod formułą „szerokiej koncyljacji republikańskiej“ utworzyć rząd ra
dykalny, powierzając nietylko 7 do 8
tek radykałom, ale przyjmując wła
ściwie i ich program. Pragnął on opierać się na większości, z której by
łyby wykluczone grupy pp. Marin,
Maginot i Franklin-Bouillon. Prezes
komisji finansowej Senatu chciał tyl
ko pozyskać nieco głosów w centrum
przez zatrzymanie w swoim gabine
cie p. Tardieu. Ten ostatni poszedł
tak daleko w duchu ugodowym, iż wy
rzekl się nawet ministerstwa spraw
wewnętrznych, zamieniając je na mi
nisterstwo wojny, ale pod warunkiem,
że tekę po nim obejmie p. Chautemps,
także radykał, ale nie p. Daladier. Ten
zaś postawił . ultimatum: albo teka

„Kurjera Poznańskiego“)
spraw wewnętrznych, albo nic. Na
tern właśnie załamała się próba p.
Clementela, który zresztą i bez tego
nie wytrzymałby ataku większości na
rodowej w Izbie.
Tak więc niezmiernie kunsztownie
cyzelowane koncepcja ministerjalne
upadały jedna po drugiej, pozostawia
jąc po sobie, jeżeli nie gruzy, to jed
nakowoż wyraźne szczeliny zarówno
w partji socjalistycznej, jak i radykal
nej. Stronnictwo p. Bluma zostało
podzielone na czystych doktrynerów
i znacznie bardziej licznych oportunlstów, dążących do władzy.
Te dwa
prądy będą się zatem w przyszłości
ścierały i paraliżowały wzajemnie
swą pracę.
Nie lepiej przedstawia się sytuacja
wśród radykałów. Ostatnie posiedze
nia grupy radykalnej byty niezmier
nie burzliwe. Najprzód ulżono sobie,
wylewając dużo żółci przeciwko p.
Briandowi, ale to nie wystarczyło.
Przyszła też kolej i na samego p. Dala
dier oraz młodego, a niezmiernie
ruchliwego posła Montigny. Część ra
dykałów umiarkowanych zarzucała
p. Daladier, iż nie przyjął ofiarowanej
mu teki ministra wojny w kombinacji
p. Clómentel, inna znowu grupa bar
dziej nieprzejednana, zarzucała mu
podjęcie tych inicjatyw bez poinfor
mowania partji. Proponowana rezo
lucja była wyraźnie wymierzona prze
ciwko p. Daladier, który zagroził, że
albo zostanie ona wycofana, albo on
poda się do dymisji ze stanowiska
prezesa partji. Te spory rodzinne narazie zażegnano, ale niemniej jedność
radykałów, i tak zazwyczaj chwiejna,
po ostatnich zmaganiach będzie Je
szcze bardziej nadwerężona.
Powierzenie utworzenia rządu p.
Tardieu, którego p. Poincare uważał
zawsze za swego następcę, spotkało
się z ogólną zgodą. Opinja uznaje, iż
okazał on w swojej działalności dużo
encrgji, iż nie pozwoli się szantażo
wać przez partje lewicowe, że jest w
istocie „stosownym człowiekiem“, ale... pod warunkiem, że gabinet jego
będzie opierał się na większości naro
dowej, która stała za p. Poincaró. Naj
bliższa przyszłość pokaże czy opty
mizm, jaki p. Tardieu okazał w wielkiem przemówieniu wakacyjnem, bę
dzie podzielany przez cały kraj. Fran
cja z ulgą powitała jego gabinet, temwięcej, iż przedłużający się kryzys
wzbudził poważny niepokój w szeregu
instytucyj, zarówno finansowych, jak
i handlowych oraz przemysłowych.
I. B r i a r e s.

Odpowiedzialność karna
za nadużycia wyborcze
W związku z zapowiedzianem
przez stronnictwa lewicy wniesieniem
projektu ustawy o odpowiedzialności
urzędników za nadużycia wyborcze
przypomnieć się godzi, że dotychczas
obowiązuje dekret z dnia 8 stycznia
1919 roku, podpisany przez Naczelnika
Państwa J. Piłsudskiego, prezydenta
ministrów (taka wówczas była w uży
ciu nazwa) Moraczewskiego i ministra
spraw wewnętrznych Thugutta (Dzien
nik Praw Nr. 5, poz. 80).
*

v

Dekret ten stanowi dosłownie, co
następuje:
„Art. 1. Winny przeszkodzenia wy
borcy za pomocą gwałtu na osobie,
groźby karalnej, podstępu, nadużycia
władzy lub uniemożliwienia styczności
z odpowiedniemi osobami w urzeczy
wistnieniu prawa wolnego wyboru do
Sejmu ulegnie karze: więzienia do ro
ku jednego. Jeżeli przestępstwo zosta
ło spełnione przez kilka osób lub przez
urzędnika podczas wykonywania obo
wiązków służbowych, dotyczących
nadzoru nad prawidłowością wyborów,
winny ulegnie karze: więzienia od ro
ku jednego do lat trzech (dom popra
wy).
„Usiłowanie będzie karane.
„Względem winnego urzędnika sąd
mocen będzie zastosować część 3-cią
art. 65 Ii. Ii. (tj. usunięcie winnego z
urzędu na czas roku 1 do lat 5).
. „Art. 3. Winny nakłaniania wybor
cy za pomocą poczęstunku, daru, obiptnicy korzyści osobistej lub podstę
pu do głosowania przy wyborach do
Sejmu na rzecz nakłaniającego lub
wskazanej przezeń osoby ulegnie ka
rze: więzienia do roku jednego.
„Usiłowanie będzie karane“.
Oto teksty obowiązującego prawa.
Otwiera się jednak kwest je przedaw
nienia, które ustalić należy według
kodeksu karnego z 1903 roku. Otóż w
tym wypadku przedawnienie ścigania
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wynosi 3 lata, licząc „od dnia popeł
nienia przestępstwa do dnia wdroże
nia przeciw oskarżonemu ścigania
karnego w trybie ustanowionym '. Po
upływie tych trzech lat postępowanie
sądowe nie może już być wszczęte lub
ulega umorzeniu (art. 3 kodeksu po
stępowania karnego). Niewątpliwie też
sprawa przedawnienia jest w tym wy
padku godna zastanowienia.

W atmosferze „nowych warunków
dla wychowania społeczeństwa”
Kraków, 4 listopada. Posłowie
regjonalni BB. urządzili w kinie Ucie
cha wiec za zaproszeniami. Na wiec
przybyli mimo to w dużej liczbie so
cjaliści. Przewodniczy! sen. Rolle, po
czem pos. Makowski przemawiał w
sprawie konstytucji. Pos. Krzyżanow
ski mówił o sytuacji politycznej i go
spodarczej i między inneńii oświad
czył: „Ja i moi przyjaciele polityczni
jesteśmy zdania, że obecny sejm nale
ży rowiązać, nie przeprowadzać no
wych wyborów, a w ten sposób stwo
rzyć nowe warunki dla wychowania
społeczeństwa“...
Ostatni przemawiał pos. Dybowski
i, gdy zaczął gloryfikować min. Pił

sudskiego, na sali pojawiły się okrzy
ki na cześć marszałka Daszyńskiego
oraz Sejmu. Zwolennicy B. B. zaczęli
śpiewać „My pierwsza Brygada“, a
socjaliści „Czerwony sztandar" i „O
cześć wam panowie magnaci“.
Usiłowania organizatorów wiecu,
by opanować sytuację, okazały się
bezskuteczne. Odczytywanej przez
prezydjum rezolucji, nikt nie słyszał.
Sytuację opanowali całkowicie socja
liści, którzy wybrali własne pre
zydjum. Gdy zaczął referować pos.
Drobner, wkroczyła na salę policja,
która wiec rozwiązała. Kilka osób aresztowano.

Premje wywozowe zboża
War s z a w a, 5. 11. (AW.) U mini
Wczoraj przed południem odbył się stra przemysłu i handlu odbyta się
tutaj raport kontrolny oficerów rezer wczoraj konferencja dotycząca premłj
wy. Na raporcie tym major rez dr wywozowych zboża. W obradach wzię
Konieczny, prokurator przy sądzie okrę li udział przedstawiciele organizacyj
gowym w Poznaniu, postawił wnio społeczno - rolniczej oraz eksportowej
sek o- wysłanie depeszy hołdowniczej i związków młynarskich. Stawki premin. Piłsudskiemu oraz depeszy na rę mij zostały uchwalone w sumie 6 zł
ce komendanta garnizonu warszaw od q żyta i pszenicy oraz 4 zl za owies
skiego pik Wieniawy • Dlugoszewskie- i jęczmień. Wydawanie odpowiednich
go, solidaryzującej się z czynem ofice zaświadczeń ma być skoncentrowane
rów. którzy w czwartek zjawili się w w specjalnej instytucji, która będzie
Sejmie. Potwierdza to prasa sanacyj powołana do życia p. n. „Biuro Eks
portu Zboża“. Przedstawiciele zainte
na“.
resowanych organizacyj mają słę wy
Podajemy ten fakt — bez komenta
powiedzieć od soboty bież, tygodnia.
rzy. zaznaczając tylko, że zwrócono się Związek Polskich Organizacyj Rolni
do nas w tej sprawie z kilku stron.... czych odbył wczoraj w tej materji spe
cjalne posiedzenie.

Podczas raportu

Konfiskata
„Orędownika Wielkp.“
Na zarządzenie zastępcy dyrektora
Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego w Poznaniu, p.
Drosta. uległ zajęciu Nr. 254 „Orędow
nika Wielkopolskiego“ na 3. listopada
1929, z powodu artykułu wstępnego
p. n. „Co dalej“, omawiającego wypad
ki z zeszłego czwartku na terenie Sej
mu.
•

Smakosze
piją tylko

angielską herbatę Lyons’a

wg wszystkich pierwszorzęd

nych handlach kolonjalnych.
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Golenie a mydło.

Kogo z nas mężczyzn myśl o koniecz
ności ogolenia się nie wprowadza w zły
nastrój? A ogolić się trzeba, gdyż naj
mniejszy zarost nada je naszej twarzy wy
gląd nieestetyczny Jako liigjeniczne uwa
żam jednakże tylko golenie się samemu.
Nie wchodząc w szczegóły techniczne „sauiogolenia", podkreślę tylko, że do niewrażniącego skóry goknia potrzebny jest
ostry nóż i dobre mydło. Już sam fakt, że
około 5 minut należy mydlić twarz, dowo
dzi, jak ważny jest prawidłowy dobór my
dła. Mydło winno być przedewszystkiem
neutralne i dawać obfitą, drobnobanieczkową, tłustą, długo utrzymującą się pianę Przy bardzo wrażliwej skórze należy
przedtem wetrzeć w skórę nieco tłuszczu,
jak: lanolina, mitina lub encerina, a po
tem dopiero przystąpić do mydlenia. Z
mydeł krajowych odznacza się wyżej wymienionetni zaletami dobrego mydła do
golenia mydło Ray z zawartością żółtka
jaja kurzego, które sam cłiętnie używam
i polecam Po ogoleniu należy obficie splokać wodą resztki mydła, następnie skro
pić twarz wodą kolońską wytrzeć i o“0"
wiązkowo przypudrować twarz.
Dr. metí, J. Kaccw
Tw 630
Warszaw
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wątpliwie także opinja podsekretarza
Ligi Narodów Markiza Paulucci di
Calboli Barone, który, będąc również
Umberto Urbane
członkiem M. I. R., specjalnie intere
Fascynująca reklama, nawałnica sował się działem rolniczym P. W. K„
superlatywów, niczem przed premjerą wyrażając swą nader pochlebną opijakiegoś „superfilmu“, hipnotyzowa nję o wystawie rolniczej P. W.K. w
nie publiczności i t. p. poprzedziło wy wywiadzie udzielonym swego czasu
stęp przystojnego bruneta, „wszech naszemu korespondentowi.
światowej“ sławy barytona Umberto
Urbano. Śpiewak ten. mający za so
bą występy w scali i w innych wiel
Sprawy urzędnicze
kich teatrach operowych rozporządza
Sądnym, miękkim, o równej emisji Zapoczątkowanie współpracy organi
(mniejsza o to czy wzorowej), niedu zacyj urzędników krajowych w Wiełkopolsce i na Pomorzu
żym i matowym głosem. Nie rozpo
rządza natomiast ani muzykalnością,
W ubiegłą niedzielę odbyło się kon
ani kulturą, choćby w minimalnej do stytucyjne posiedzenie komitetu poro
zie. Brak dykcji i zbyt częste niedo- zumiewawczego Stowarzyszenia Urzę
ciąganie tonów nie mogą również do dników Poznańskiego Samorządu Wo
dawać blasku jego „wszechświatowej“ jewódzkiego w Poznaniu oraz Związ
sławie.
ku Wojewódzkiego Urzędników Kra
Być może, że była to — tak częsta u jowych na Pomorzu w Toruniu w
śpiewaków — niedyspozycja; być może sprawie wzajemnej współpracy. Posie
że śpiewak ten kilka lat temu miał dzenie zagaił prezes związku pomor
istotnie dane do zdobycia tytułu po skiego p. Miązkowski i następnie od
ważnego śpiewaka. Wątpię jednak dał przewodnictwo prezesowi stowa
bardzo czy miał to, co stanowi, oprócz rzyszenia poznańskiego p. B. Bedergłosu, najważniejszy atrybut wielkie skiemu. Komitet ukonstytuował się
go artysty: kulturę i muzykalność, w następującym składzie: p. B. Berzeczy te bowiem są nieprzemijające. derski — przewodniczący, p Miąz
— Mogą z wiekiem artysty stracić na kowski — wiceprzewodniczący, pp.
se
intensywności i blasku, jednak zosta Zgórecki, Matowski i Małecki
oraz pp. Sobociński, Matow
wiają ślady głębokie na interpretacji kretarze
i tak często braki głosowe wyrównują. ski i Mielcarek.
Przyjęto regulamin dot. sposobu
Na wczorajszym koncercie niestety nie
można było, przy największym wysił współpracy obu organizacyj. W dal
ku dobrej woli, nic z tych przymiotów szym ciągu przewodniczący p. Bederzauważyć. Cały — bardzo zdawkowy ski omówił wyczerpująco sposób or
stowarzyszenia poznańskie
— program wykonany był monoton ganizacji
celem oparcia ustroju związku po
nie, bez temperamentu, bez akcentów go
na tych samych zasadach.
i jakiegokolwiek przebłysku arty morskiego
W
tej
sprawie
wywiązała się ożywio
stycznego uniesienia. Akompanjował na dyskusja z udziałem
wszystkich op. Lukasiewicz, starając się swą indy becnych,
w
rezultacie
której
powzięto
widualną grą nadać szarzyznie pro odpowiednie uchwały w sprawach
or
gramu nieco światłocieni.
ganizacyjnych.
SL Wiechowicz.
Po przyjęciu programu działalno
ści komitetu na najbliższą przyszłość
oraz omówieniu różnych spraw orga
„Święto Młodzieży“
nizacyjnych i zawodowych zamknął
przewodniczący posiedzenie po 5-goW dniu 17 listopada rb. przypada dzinnych
obradach życzeniem, by roz
znane już ogólnie „Święto Młodzieży“, poczęta działalność
organizacji wyda
Już od szeregu lat w najbliższą nie ła jaknajlepsze wyniku
dzielę po św. Stanisławie Kostce Sto
warzyszenia Młodzieży Polskiej obcho
dzą uroczystość swego Patrona, do
Wizyta króla włoskiego
której to uroczystości przyłącza się
także młodzież szkolna oraz poza
w Watykanie
szkolna młodzież niezorganizowana.
(KAP) W ostatnich dniach wiele
Celem tej uroczystości jest wskazanie
młodzieży na jej wyższe powołanie się mówi i pisze o zamierzonej wizy
nadprzyrodzone, przegląd sił zorgani cie króla włoskiego u papieża. Do
zowanych, przedstawienie starszemu tychczas jednak nie wyszły żadne ofispołeczeństwu owoców całorocznych cajłne zawiadomienia czy wyjaśnie
prac oraz pozyskanie pod sztandar or nia w tej sprawy. Będzie to w każ
ganizacyjny coraz liczniejszych szere dym razie wypadek niezwykły po 70
gów młodzieży pozaszkolnej. Dlatego latach zerwania stosunków pomiędzy
„Święto Młodzieży“ poprzedza się zwy Stolicą Apostolską a dynastją sa
kle urządzeniem rekolekcyj, nowenny baudzką.
lub triduum, a w samym dniu święta
Według prawdopodobieństwa, wi
odbywają się nabożeństwa, akademje, zyta króla Wiktora Emanuela III u
pochody, zbiórki na cele S. M. P. itp. papieża Piusa XI nastąpi w pier
„Święto Młodzieży“ od szeregu lat wszych dniach grudnia, możliwie, że
rozpowszechnione już jest w całej cln. 5 grudnia. Co się tyczy ceremonjaRzeczypospolitej, bowiem S. M. P. ma lu, to będą zachowane te same przepi
ją swe placówki (3.647 stowarzyszeń sy, co i przy przyjęciu króla belgij
oraz 125.349 czonków) na terenie całej skiego przez Ojca św. Od tej wizyty,
Polski. Centrala ogólnokrajowa, t. zw. która odbyła się w pierwszych miesią
Zjednoczenie Młodzieży Polskiej, mie cach panowania Piusa XI, po r. 1870
ści się w Poznaniu, ul. Pocztowa 15. żaden monarcha katolicki nie odwie
dził papieża ze względu na zakaz Sto
S. M. P. prowadzą akcję: kultural licy Ap. Po wojnie z racji zmiany sto
no-oświatową, wychowania fizyczne sunków i konieczności porozumienia
go, przysposobienia rolniczego, a prze- się bezpośredniego z władcami kato
dewszystkiem dążą do wytworzenia w lickimi, Benedykt XV postanowił
sferach rolniczych i robotniczych elity przyjąć w Watykanie, bohatera z woj
katolickiej, w życiu codziennem, zawo- ny światowej, króla Alberta. Śmierć
dowem i towarzyskiem, przez działal nieoczekiwana nie pozwoliła Bene
ność religijno-wychowawczą w duchu dyktowi XV przyjąć u siebie monar
i według wskazań akcji katolickiej.
chy belgijskiego, uczynił to jego na
______
(KAP.) stępca, obecny papież, który zaznaczył
tę okoliczność w swojej mowie do
Międzynarodowy Instytut ( króla.
Zakaz odwiedzania papieża doty
czył tylko monarchów katolickich,
Rolniczy w Rzymie
gdyż niekatoliccy panujący bywali z
* a organizatorowie rolnictwa
wizytami w Watykanie.
na P. W. K.
Ceremonjał, który będzie towarzy
Jak dowiadujemy się, Międzynaro szył wizycie króla włoskiego w Waty
dowy Instytut Rolniczy w Rzymie — kanie, nie będzie tak wspaniały, jaki
najpoważniejszy naukowy ośrodek rol był w czasie wizyty króla Hiszpanji,
niczy na świecie — wyraził swe uzna gdyż monarcha hiszpański ma specjal
nie za swoistą organizację wystawy ne przywileje, jako „król katolicki“,
rolniczej dyrektorowi działu rolnicze co zaznacza zawsze w swym królew
go na P. W. K. p. Doc. Drowi Kono skim tytule. A zatem uroczyste przy
pińskiemu oraz wicedyrektorowi p. jęcie dla króla włoskiego będzie we
Jaxa-Bykowskiemu.
dług ceremonjału, przyjętego dla mo
, Opinja tego największego w świę narchów katolickich wogóle, bez ja
cie rolniczego autorytetu jest nowym kichkolwiek specjalnych dodatków.
i nader ważkim dowodem, że Mimo to ma ono nie być pozbawione
dział rolniczy P. W. K., a zwłaszcza serdeczności, co zresztą widać z ostat
największa w Europie wystawa hodo niej wymiany depesz pomiędzy Oj
wlana były najpoważniejszemi, dzięki cem św. a królem włoskim z racji oca
niespotykanemu dotychczas poziomo lenia księcia następcy tronu podczas
wi, momentami Powszechnej Wysta zamachu w Brukseli.
wy Krajowej.
Ceremonjał przyjęcia króla wło
Na wyrażone w ten sposób uznanie skiego w Watykanie opracowywany
, wyżej wymienionych organizato jest obecnie przez specjalną komisję
rów działu rolniczego wpłynęła nie- pod przewodnictwem kardynała Pi- i

Już dzisiaj
zabawi cały Poznań

BUSTER KEATON
w kapitalnej komedji

Marynarz
słodkich wód
Reżyser: Charles Reisner

W na^rcsramiB produRda taneczna, j
Przedstawienie o godzinie

5, 7
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gnateli di Belmonte z udziałem mini Później znaleziono resztki spalonych ciał
stra dworu królewskiego hr. Pasqua- Renaulda i dwu jego asystentów; zaś
cala instalacja uległa zupełnemu zniszcze
lini.

Ofiary genjalnych

wynalazków
Niezrealizowane miljcny — W zakładzie
dla obłąkanych — Szczęście w nieszczęściu
Przed mniejwięcej rokiem nadeszła z
Ameryki wiadomość, że fizykowi G H.
Burrough udało się skonstruować aparat,
za pomocą którego daje się z nieomylną
pewnością stwierdzić istnienie pokładów
naftowych. Jak wiadomo, obecność tej
cennej cieczy potrafili dotąd fachowcy
określić tylko jako „prawdopodobną“ w
danem miejscu; zaś pozytywne stwierdze
nie faktu, wymagało długotrwałych i nie
zmiernie kosztownych wierceń Natomiast
przyrząd Burrougłfa, za pomocą ruchów
wahadła, wskazywał istnienie nafty, bez
potrzeby dokonywania jakichkolwiek ro
bót przygotowawczych. Praktyczność wy
nalazku została już stwierdzona, przez
liczne próby i szereg wielkich towarzystw
naftowych zaofiarował był konstruktoro
wi bezcennego aparatu olbrzymie sumy
za prawo eksploatacji wynalazku. Dla
ostatecznego załatwienia sprawy koncesji
i podpisania umowy, Burrough, zabraw
szy aparat ze sobą, udał się autem do
Los Angelos. Wtem w drodze zdarzyła się
katastrofa: samochód uległ zupełnemu
rozbiciu, Burrough poniósł śmierć na
miejscu a z aparatu pozostały tylko
szczątki. Napróżno starano się na podsta
wie znalezionych w pracowni wynalazcy
szkiców i notatek, przyrząd zrekonstruo
wać. Wszelkie odnośne usiłowania pozo
stały bez rezultatu.
Ofiarą badań naukowych, stał się amerykanin James Stephena, wynalazca
nowego metalu t. zw. „Ferronovo“. Metal
ten posiadał wszelkie dane, aby spowo
dować całkowity przewrót w przemyśle
metalurgicznym. „Ferronovo“ był meta
lem o właściwościach stali, lecz znacznie
trwardszy niż tamta, o dwie trzecie lżejszy
i, co najważniejsze, o prawie połowę tań
szy. Nowość ta wzbudziła niesłychany
entuzjazm w całej Ameryce i mówiono
już o zamówieniach na setki tysięcy tonn
tego materjału, ze strony towarzystw ko
lejowych. Jedna z największych hut od
dała przedsiębiorstwo swe do rozporzą
dzenia Stephens'owi, dla uskutecznienia
wyrobu „Ferronovo“. Atoli odnośne robo
ty me wyszły nigdy poza stadjum przy
gotowawcze. Bowiem nadludzkie wysiłki
umysłowe przy dokonywaniu wynalazku,
przyprawiły Stephens‘a o obłęd, tak że
musiano go umieścić w zakładzie psy
chiatrycznym, gdzie przed paru miesiąca
mi umarł, zabierając ze sobą do grobu
tajemnicę genjalnego wynalazku.
Już przed dość dawnym czasem mó
wiono we Francji, że fizykowi Gerard
Renault udało się opanować elektrycz
ność atmosferyczną i dać jej praktyczne
zastosowanie. Odnośny aparat był już nie
jednokrotnie demonstrowany w kołach
uczonych, gdzie wzbudził wielką sensa
cję. Ostatnio Renauld zaproszony został
do Paryża, by tam przed aeropagiem
członków Akademji Nauk uczynić do
świadczenia z swą maszyną i o rozwią
zaniu trudnego problemu naocznie prze
konać licznych sceptyków i niedowiar
ków. W przeddzień pokazu, Renauld raz
jeszcze sprawdza! działanie swej insta
Iacji, kiedy nagle usłyszano silną deto
nację — w kilka chwil później zauwa
żono kłęby dymu wydobywającego się z
drzwi i okien ubikacji laboratoryjnej.

niu. Przyczyny katastrofy nie udało się
ustalić, jak niemniej nie zdołano skon
statować konstrukcji użytych maszyn ani
zasad, na których zostały zbudowane I
tak — problem zużytkowania elektrycz
ności atmosferycznej pozostaje nadal
nierozwiązany.
W podobnych okolicznościach zginął
chemik angielski Bernard Filier w Sonthamptou, wynalazca nowego materjału
wybuchowego o nieznanej dotąd sile. Mi
nimalna ilość tej substancji wybuchowej
zwanej „Erason“ była w sile spowodować
wyrwę w ziemi dość dużą dla pomieszcze
nia wielopiętrowego budynku. Ńa kilka
dni przed nabyciem wynalazku przez
rząd angielski, laboratorjum Filiera wyle
ciało w powietrze, przyczem i sam wyna
lazca został zabity. Wten sposób ludzkość
— rzec można, na szczęście — ńie została
wzbogacona o jeden jeszcze środek ni
szczycielski.
Kr.

Nowy rekord wytrzymałości
w grze fortepianowej
Dnia 30 października o północy pobity,
został w Pradze dotychczasowy rekord wy
trzymałości w grze na fortepianie. „Rekordsmanem“ jest niejaki Ledovsky, któ
ry grał na fgortepianie bez przerwy 80 go
dzin i kwadrans. Przez cały ten czas feno
menalny pianista ani na chwilę nie zmru
żył oka. Posiłek podawała Ledovsky'emu
jego żona, która przez cały czas trwania
„seansu" obecna była na sali, Ledovsky,
grając miał na sobie tylko koszulę. Po ustanowieniu nowego rekordu, Ledowsky
czul się tak świetnie, że po półgodzinnej
przerwie ponownie usiadł doo fortepianu
i zaczął grać dalej.
Ledoysky zamierza w najbliższym cza
sie wyjechać zagranicę, przyczem planuje
w czasie podróży podjąćzna okręcie próbę
pobicia swego własnego rekordu. Zazna
czyć wypada, że Ledovsky liczy już około
50 lat.

Koszty utrzymania
w więzieniach
Ministerstwo sprawiedliwości w o
kólnika (N. 1505/92) wyjaśniło, że
zgodnie z kodeksem postępowania
karnego osoby, skazane na podstawie
przepisów tego kodeksu na zapłacenie
kosztów sądowych, ponoszą również
koszty utrzymania w więzieniu we
dług taksy, zawartej w rozporządze
niu ministra sprawiedliwości, choćby
nawet areszt prewencyjny odbywali
przed dniem 1 łipca 1929 roku.
Propaganda komunistyczna
na cmentarzu
W dniu Wszystkich Świętych, gdy na
cmentarzu w Dąbrowie Górniczej znajdo
wało się wiele osób zjawił się w pewnej
chwili poseł komunistyczny Kieruzalski,
usiłując wygłosić przemówienie agitacyj
ne nad grobem dwóch komunistów Hajczyka i Pilarczyka. Na przemówienia te
nie pozwoliła policja, oraz znajdująca się
na cmentarzu publiczność, która cbciala
nawet pobić niefortunnego mówcę.

Od środy, dnia 6 listopada
emocjonujący dramat salonowo-sensacyjny pod tytułem:

Ludzie bez oblicza
(Handlarze. żywym towarem.)
W roli głównej Harry Peel.
Początek przedstawień o godzinie 5, 7 i 9. - Przedsprzedaż biletów
w kasach kinoteatru od godziny 12—14.
hpw

Strona 8

= Kurjer Poznański, wtorek", 5 listopada (929

WIADOMOŚCI POTOCZNE

Numer 512

KALENDARZYK

Wtorek, 5 listopada 1929
Słońce: wschód 6.55; — zachód 16,16; —
długość dnia 9 godz 21 min
Księżyc: wscłiód 11,32; — zachód 18,06; —
po nowiu.
Stan pogody według spostrzeżeń Stacji
Meteorologicznej przy Uniw Pozn •
Wtorek, godz ” rano: Temperatura
Szereg osób na wsi padto ich ofiarą — Nie kupować od róż
powietrza umiarkowana plus 2 st. C„
nych podejrzanych agentów i domokrążców
pochmurno wiatr południowo - za
chodni. ciśnienie atmosferycz.ne wy
Naogół rolnicy i mieszkańcy wsi od sztuce, wartości od 3 do 7 zl. Za towar
sokie 762 mm — W ubiegłej dobie
noszą się z dużą nieufnością do róż nie żądali gotówki wyjaśniając, że są
temperatura najwyższa plus 9 st. C
nych agentów, zachwalających „cudow to gratisowe artykuły reklamowe; do
najniższa plus 2 st C.
ne środki lecznicze“ dla inwentarzy i magali się jednak pokwitowania od Stan wody w Warcie według notowań In
spekcji Dróg Wodnych: — 0,07 m
ludzi, lub proszki do tuczenia nieroga bioru na kawałku papieru.
Normalnie bywało tak że Żydzi wy Kai. rz kat.: Zacharjasz Prorok; jutro
cizny i bydła lub wreszcie jakieś inne
Leonard
„nowości“. Zwłaszcza w ostatnim cza jeżdżali, a za kilka tygodni poczta do Kai. slow.:
Sławomir Bł.; jutro Wszech
sie wchodzi już poniekąd w zwyczaj, ręczala nieostrożnym wystawcom po
wład.
za
szmaty
żydowskie,
moni
kwitowań
że po wsiach włóczą się calemi niemal

Zydzi-oszuści grasują!

gromadami handlarze domokrążni, roz
wożący materjal na ubrania, bieliznę i
Kamieniający to na wełnę, oraz skóry
niegarbowane. — Zawierają również
transakcje gotówkowe. Włóczy się też
dużo kolporterów dziwnych jakichś
książek, których niktby prawie nie czy
tał, gdyby ich nie wciskano niemal
przemocą. To znów dla odmiany agen
ci proponują powiększenie fotografij
względnie wykonanie portretów we
dług wzorów. W zwykłej kolei rzeczy
w razie zamówień „wpada“ w tych wy
padkach ludność wiejska gdyż z regu
ły ci przeważnie oszuści nie wywiązują
się ze swych zobowiązań w myśl zamó
wienia, względnie sprzedają conajmniej za drogo. Oto jedna z wielu nie
wątpliwie tego rodzaju afer.
W jesieni 1928 r„ a również w po
czątku bieżącego roku różne miejsco
wości województw poznańskiego i po
morskiego objeżdżali samochodami i
wozami, obladowanemi towarem, han
dlarze firm łódzkich, oczywiście Żydzi,
podający się jako: Abraham Krowicki.
Chune Frydlich. Boruch Gold i Izaak
Gold z miasta Łodzi. Wojażerowie ci
z pod ciemnego znaku, albo ściślej mó
wiąc oszuści, występujący prawdopo
dobnie pod przybranemi nazwiskami,
sprzedawali robotnikom i mniejszym
rolnikom bieliznę, zostawiając tylko po

Szereg pożarów
W dwóch wypadkach podejrzewa się,

że ogień podłożyła zbrodnicza ręka
W nocy na 4 b. m. wybuchł ogień
w zabudowaniach Jakóba Wolfa w
Mściszewie (pow. obornicki). Spaliły
się stodoła ze żniwem i chlew war
tości około 5 tysięcy zł. Jak się oka
zało, ogień podłożyli niewyśledzeni
podpalacze.
W Małachowie (pow. śremski) spa
lił się stóg żyta własność rolnika Ja
na Wojciechowskiego, wartości około
1000 zł. Według istniejących poszlak
i tu również ogień został podłożony
zbrodniczą ręką.
W Gierłatowie, w pow. średzkim,
spalił się dom mieszkalny własność
wdowy Frąckowiakowej, zamieszkikany przez lokatora Franciszka Woj
ciechowskiego; straty ocenia się na
1000 zł. Poza tern poszły z dymem
rzeczy Wojciechowskiego, który był
nieobecny. Ubezpieczenie zwróci sumę
na 6 tys. zł. Przyczyny ognia nie zdo
łano ustalić.
W Pacanowicach (pow. pleszewski)
spaliła się stodoła u sołtysa Francisz
ka Sołtysiaka, w której znajdowały
się narzędzia rolnicze i żniwo warto
ści około 2 500 zł.

Pod znakiem melodji
W sobotę premjera „Łucji z Lammer-

mooru"
Czeka nas premjera wybitnie śpie
wacza, koncert wokalny w jednej z
najbardziej melodyjnych włoskich oper, jaką jest Donizetti‘ego „Łucja z
Lammermoor".
Opery Donizetti‘ego nie obce są sce
nie poznańskiej i grane z dużem po
wodzeniem „Napój miłosny“ i „Córkę
pułku“, obie z gatunku oper komicz
nych. Teraz poznamy najwybitniejszą
i najsławniejszą z poważnych oper
Donizetti‘ego, której arje znane są
każdemu, jeżeli nie ze sceny, to z płyt
gramofonowych w wykonaniu najlep
szych śpiewaków świata.
Dyrekcja Teatru Wielkiego korzy
stając z obecności tak wybornych śpie
waków, jak Józef Woliński i Zofja Fedyczkowska, postanowiła urządzić dla
nich popis jaknajefektowniejszy i dla
tego wystawia „Łucję z Lammermoor"
w której naszego doskonałego tenora
oklaskiwała już Warszawa, a nieba
wem podziwiać go będzie Ameryka.
Z. kilka więc dni odbędzie się pre
mjera Donizettiego, perły operowej,
której muzyczne kierownictwo objął

tu m z pewnej łódzkiej firmy wzywa
jące do zapłacenia rzekomej należności
w sumie 200 do 300 zł. na którą to sumę
wystawione były weksle z podpisem
nieostrożnych osób, przyjmujących rze
kome koszule, czy też bieliznę reklamo
wą. Monitowani zwykle nie płacili od
rażu. a wdawali się niekiedy w kore
spondencję wyjaśniającą która jednak
nie miała Dożądanego wyniku, gdyż roz
zuchwalona szajka żydowskich oszu
stów coraz natarczywiej żądała zapłaty
rzekomych weksli.
Sprawą tą zajęły się władze. Już na
podstawie wstępnych dochodzeń zorien
towano się. że chodzi tu o aferę oszu
kańczą ną dużą skalę Sporo osób
wpłaciło Żydom pieniądze, a ze szcze
gółów wynika, że zrobili oni doskonały
interes na polskim robotniku i wieśnia
ku. By ułatwić dochodzenia władzom
policyjnym, winni zainteresowani po
czynić, odpowiednie doniesienia, celem
unieszkodliwienia szajki oszustów, gra
sującej obecnie może znów w innej oko
licy.
Jaskrawy ten wypadek oszustwa sta
nowić będzie niewątpliwie przestrogę
dla szerokich rzesz naszej ludności, by
nie darzyła zbytniem zaufaniem przy
godnych przybyszów obiecujących zło
te góry, oraz ofiarujących wątpliwej
wartości podarunki.
(k)

Nocna służba aptek
Śródmieście: Apteka Sapieżyńska. pł Sa
pieżyński 1
Apteka pod Złotym Lwem, Stary Ry
nek 75.
Apteka pod Eskulapem, plac Wol
ności 13.
Apteka Chwąliszewska,
Chwalisze
wo nr 76.
Jeżyce: Apteka pod Gwiazdą, ulica Kra
szewskiego 12.
Łazarz: Aptekap rzy Parku Wilsona, ul.
Marsz. Focha 47.
Wilda: Apteka .Fortuna". G. Wilda 96.
W innych dzielnicach miasta tamtejsze
apteki
Pogotowie Ratunkowe Związku Lęka
rzy. ol Pocztowa JO dyżurufe we dnie
i w nocy — Telefon 55-55.

OSOBISTE
— * Egzamin sędziowski przy Sądzie
Apelacyjnym w Warszawie zdała w dn
31 października br. p Wanda Mniszewska-Kopczyńska rodem z Poznania.
— * Z Uniwersytetu Poznańskiego. —
Dyplom i tytuł magistra praw uzyskał p
Józef Talarczyk ze Żnina w woj. poznań
skiem.

ZEBRANIA, ZJAZDY

— * Z Sokoła poznańskiego (śródmie
ście). Nadzwyczajne
walne
zebranie
gniazda odbędzie się w środę. 6 bm. o go
dzinie 20,15 w salce przy ul. św Marcina
p. Leszczyński, a reżyserję p. Karpac nr. 65 Na porządku obrad m in wykład
ki. Należy się spodziewać, że rzadkiej i mianowanie członka honorowego.
— ’ Stow. Oficerów, przen w stan spo
sposobności usłyszenia Wolińskiego
w jego doskonałej kreacji wokalnej czynku — Oddział Poznański. Miesięczne
odbędzie się dnia 7 bm. o godz
nie ominie nikt z poznańskich melo zebranie
18-ej
w
salce
Kasyna Oficerskiego D. O.
manów.
K. VII
— * Z Sodalicji Pań Akademlczek (da
wniej Sekcja Akademicka Sodalicji Pań
Ciekawa premjera
Miejskich). Zebranie w niedzielę, 10 bm.
„Pan Topaz" Pagnola w Teatrze No o godz. 11 w lokalu Kato] Związku Polek,
wym z p. K. Justianem w roli tytu św. Marcin 68. 1. ptr. — Nabożeństwo sodalicyjne o godz. 9.30 w kaplicy p. Wił
łowej
czyńskiej, ul. Zielona 2, dom ogrodowy
Teatr Nowy w czwartek ukaże nam parter.

niezwykle interesującą sztukę — ostatni „przebój“ europejski — sztukę,
która zdobyła wszędzie duże uznanie.
Pagnol w swo5m „Panu Topazie"
ukazuje nam nielitościwie smagane
biczem satyry powojenne społeczeń
stwo. Subtelnie nakreślona postać Topaza, cały szereg „powojennych“ ty
pów, oraz treść sztuki, trzymającej uwagę widza w ciągiem napięciu, są
gorąco oklaskiwane przez publiczność,
którą „Pan Topaz“ wzrusza i rozśmie
sza do łez jednocześnie.
Teatr Nowy dołożył wszelkich sta
rań, ażeby ta niezwykła sztuka otrzy
mała odpowiednią wystawę i obsadę
Kreacja p. Justiana w roli tytułowej,
wzbudziła niemniejsze zainteresowa
nie, niż sama premjera. Nową wysta
wę projektował p. Al. Kobryń. Całość
zapowiada się bardzo ciekawie i nie
wątpliwie czwartkowa premjera bę
dzie należeć do niepowszednich wyda
rzeń obecnego sezonu.

Obława na bandytów
Napady na drogach pod Bydgoszczą

W lesie w pobliżu Grochola (pow.
bydgoski) napadnięto na szosie gdań
skiej na Leona Wiemana robotnika z
Osielska (pow. bydgoski). Pod groźbą
rewolwerów 3 osobników zażądało od
niego wydania pieniędzy, uzyskując
całą gotówkę w kwocie 3,60 zł. Wi
docznie napastnikom było to za ma
ło, gdyż zwrócili poszkodowanemu
wspomnianą sumę. W wyniku prze
prowadzonej obławy ujęto pięciu
mężczyzn i kobietę, jako podejrzanych
o udział w rabunku.
Również w pobliżu Bydgoszczy w
dniu 4 b. m. napadnięto pewnego go
spodarza z Myślęcinka (pow. bydgo
ski). Było 3 osobników, z których je
den uzbrojony w rewolwer. Władze
prowadzą dochodzenia, przyczem na
suwa się podejrzenie, iż byli to człon
kowie tej samej szajki./
(k)

WYCHOWANIE, KURSY
— • Dyrekcja Kursów Wyższych Języ
ka Francuskiego w Poznania zawiada
mia, że w niedzielę, dnia 10-bm. o godz
11.45 odbędzie się w Coli. Minus (sala 18inauguracja roku szkolnego 1929 30 oraz
wręczenie nagród słuchaczom kursów
prakt. Uroczystości tej przewodniczyć
będzie konsul francuski p. Fiez-Vnndnl.
Przemowę wygłosi p. prof. Langlade, dy
rektor kursów, a p. prof Mathieu zakoń
czy konferencję odczytem na temat: „La
vie française au temps de Louis XV.“
Na powyższą uroczystość zapraszamy
całą elitę kulturalną miasta Poznania,
wszystkich studentów, romnnistów. człon
ków Stow. Polsko-Francuskiego, słucha
czy kursów prakt., dalej przyjaciół Fran
cji i Polski oraz wszystkich tych, którym
zależy na zbliżeniu intelcktualnem obu
narodów. Wstęp bezpłatny.

KOMUNIKATY RÚ2NE
— ’ Obchód 10-lecia istnienia Kola Far
maceutów, studentów U. P. odbędzie się
dnia 9 bm. Program: godz. 8,45 msza
św. w kaplicy św. Józefa; godz. 18 akade
mja w sali Bibljoteki Uniwersyteckiej, ul
Fr. Ratajczaka: godz. 22 wieczór to warzy
ski w salach „Belweder", ul. Marszalka
Focha. — Po zaproszenia imienne nale
ży zwracać się do Kola Farmaceutów, S
U. P., Poznań — Zamek.
— * Dziesięciolecie 14. dyw. piechoty
Wlkp. W związku z projektowanem wy
daniem przez 14 dywizję piechoty Wlkp
albumu „Dziesięciolecia 14 Dywizji Pie
choty Wlkp.“, proszę wszystkich zaintere
sowanych byłych oficerów i szeregowych
tejże dywizji, aby do dnia 1 grudnia br
zechcieli nadesłać pod adresem poniżej
podanym wszelkie zdjęcia fotograficzne
dotyczące organizacji i życia wojennego
lub pracy pokojowej oddziałów 14 dywi
zji piechoty Wlkp. Przy fotografjach ko
nieczny jest dokładny opis tychże. Na
życzenie fotografje, po ich reprodukcji,
zostaną właścicielom z całą wdzięczno
ścią bezwzględnie zwrócone. — Adres: Do
wództwo 14 Dywizji Piechoty Wlkp Po
znań, św Marcin 42. — Dowódca 14 Dyw
Piechoty (—) Kędzierski, générai brygady
— * Wielkie udogodnienie dla pasaże
rów w komunikacji powietrznej. Ź dn
1 listopada Hotel Bazar w Poznaniii przy I
Rt na siebie sprzedaż biletów i udziela |

Czytelnikom Naszym,
przejeżdżającym
przez

Berlin
przypominamy, że otrzymają naj
świeższe numery

„Kurjera Poznańskiego“
we wszystkich kioskach
gazetowych

wszelkich informacyj o lotnictwie komunikacyjnem o każdej porze dnia i nocy
w dnie powszednie, świąteczne i niedziele.
Numer telefonu 19-62 Dyrekcja Hotelu
Bazar, w zrozumieniu doniosłości lotnic
twa cywilnego, zgodziła się na udzielenie
poczekalni dla pasażerów, po których au
tobus Polskich Linij Lotniczych „Lot' za
jeżdża trzy kwadranse przed odlotem platowca.

KRONIKA MIEJSCOWA
— ‘ Pokaz gazowy. Dnia 6 bm o godz.
17 Wydział Propagandy Gazowni Miej
skiej rozpoczyna dorocznym zwyczajem
okres pokazów gazowych z dziedziny ra
cjonalnego używania gazu w domu. Jed
nocześnie na tymże pokazie zawiązuje się
.Kółko ulepszania metod pracy domowej“,
przy wybitnym współudziale p. Teresy
Skórzewskiej. Projekt utworzenia tego
koia powstał na wykładach p. Ireny
Szumlakowskiej z Instytutu Naukowej
Organizacji Pracy.
— * Otwarcie nowej cukierni. Gdy w
śródmieściu roi się od licznych kawiarni
i cukierni — to brak ich odczuwa się na
przedmieściach To też z zadowoleniem
należy powitać fakt, iż p. J. Zaremba,
chcąc w tym kierunku zrobić pewien wy
łom. założył przy G Wildzie 5 cukiernię
i kawiarnię, której poświęcenia dokona
no w tych dniach Na uroczystość otwar
cia przybyli znajomi p Z. i zaproszeni go
ście. Uroczystego aktu poświęcenia lo
kali dokonał ks. Wośko z parafji ks ks.
Zmartwychwstańców na Wildzie Cukier
nia, składająca się z trzech miłych loka
li i korytarza, przekształconego również
na lokal, czyni nadzwyczaj sympatyczne
wrażenie. Nowemu przedsiębiorcy „Szczęść
Boże“, (z.)

KRONIKA WYPADKÓW

|

— * Wypadek z bronią. Marjan Ma
ciejewski. zam. przy ul Knnpowskiego 9,
postrzelił w lewą nogę Przvhvłę Józefa,
zam. przv ul Marsz Focha 187 (z.)
— * Rozpoznanie zwłok. Nieznanym
mężczyzną, który popełnił samobójstwo
na cmentarzu ewangelickim, jest Handschuh Kazimierz. 51-letni mistrz rzeźnicki,
zamieszkały w Poznanitf przy ulicy Pol
nej 37. (z.)

KRONIKA POLICYJNA
— * Kradzieże ł włamania. Do biur
Żeglugi Wielkopolskiej przy Tamie Gar
barskiej 26 włamali się złodzieje I skradll
maszynę do pisania marki „Continental“,
kasetkę żelazną, zawierającą znaczki
stemplowe no 3 zł. gotówki około 50 zł i
weksle in h’nnco na sumę 2 000 zł. podpi
sane przez Drozkowskiego. — P. Brzeziń
skiemu Stanisławowi, zam. przy G. Wil
dzie 50. skradziono z kieszeni portfel za
wierający 15 zł. weksel na sumę 75 zl los
loterii państwowej nr 1788 I. klasy i in
ne dokumenty. — P. Łamasowskiemu
Marcinowi, zam. przv ul. Kolejowej 40,
skradziono w lokalu „Morskie Oko“ port
fel. zawiera iaey 400 zł — P Przybylako
wi Marcinowi, zam. przy ul. Szewskiej 15,
skradziono z mieszkania 5 635 zł — P.
Szypułińskiemu Józefowi, zam przy ul.
Gołębiej 3, skradziono portfel, zawierają
cy 250 zł. — P. Cyranikowej Agnieszce,
zam przy ul. Starościńskiej 1. skradzio
no torehke damską, zawiera lącą 5 zł i dwa
pierścionki złote wart. 100 zł — P Szczechowi Janowi, zam przy ul. Pocztowej 30.
skradziono skórkę oposową wart. 150 zł.
(z.)

Dzisiaj w Kinie
Apollo: „Miłośny szept nocy“.
Auroro: „Czarny Pirot" z Douglasem
Fairbanksem.
Bajka: „Niezwyciężona f’ota“.
Casino: „Niezwyciężona flota“.
Golosseum: „W kajdanach".
Corso: „W godzinie zwycięstwa“.
Edison: „Chata Wuja Toma“.

Kapitol: „Kobiety na śliskiej drodze“
Metropolis: „Marynarz słodkich wód“
Odeon: „Miasto miljona poległych".
Polonia (Górczyn): „Stać tu!“
Renaissnnce: „Król detektywów pary
skich".
Słońce: „Manolescu dżentelmen wła
mywacz".
Stylowe: ..Markiz d Eon, szpieg ma
dame Pompadour".
Wilsona: „Nowoczesny Casanowa“.
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= Kurjer Poznański, wtorek, 5 listopada 1929 =»

śli ona nie zdobędzie tytułu mistrzowskie
go. Wzamian „Turyści“ mają oddać „I.e
— * Kradzieży z włamaniem dokonano gji" Olka Kubika, który do Warszawy ma
w Tuchorzy (pow. wolsztyńaki) w miesz specjalny pociąg. Wiadomość ta nabiera
kaniu Władysława Karwatki. Niewyśle- temwięcej prawdy, jeśli się zważy, że mecz
dzeni rabusie zabrali bieliznę i odzież „Turyści" —• „Legja" będzie ostatnim me
wartości około 900 zł, chowając połowę czem „Legji" i „Turystów“ i odbędzie się
skradzionych przedmiotów w stogu na do piero w dniu 24 listopada. Nie jest rów
polach w pobliżu zabudowań Karwatki nież wykluczone, że „Turyści" zdobędą
(k.)
choć jeden punkt na „Warszawiance". Ra
— * Wśród ciemności nocnych usiłował zem więc Turyści mieliby 19 punktów, co
jakiś złodziej dorwać się do mieszkania niezawodnie uplasuje ich na 10 lub 11 miej
p Głowa w Brzezinku Już wyjął szyby w scu W związku z takiemi horoskopami
oknie, gdy nagle zjawił się syn p. Głowa mocno przebąkiwuje się o wysofaniu z ligi
Spłoszony złodziej nie skapitulował zupeł „RucJuj“ i „IFC", bowiem na Śląsku oma
nie, wybrał się bowiem do sąsiada p wiana jest, bardzo zresztą sprawa wystą
Mayera. Znowu wyjął szyby w oknie. — pienia z PZPN i utworzenia Piłkarskiego
Uczynił to wszakże tak niezdarnie, że Związku Górnośląskiego z siedzibą w Ka
zbudził właściciela, który sięgnął po fu towicach. Nowy związek wyłoniłby spe
zję i strzelił na postrach. Złodziej, skon cjalną ligę śląską“.
fundowany takiem przywitaniem, ukrył
się w krzakach na cmentarza Nie zaznał
jednak i tu spokoju, bowiem syn Głotla Różne
czatował już tam na niego i począł strze
K. S. „Warta“ organizuje oddział spor
lać. Wobec tego „nieszczęśliwy" złodziej tów zimowych: łyżwiarstwo, narciarstwo
drapnąl czemprędzej w kierunku No i hokej na lodzie. Członków i sympaty
wych Budów, zostawiając dla ścigających ków którzy mają zamiar uprawiać powyż
piękny płaszcz męski na pamiątkę, (bk.' sze sporty, uprasza się o przybycie na ze
— * Do rowu wpadł z końmi i wozem branie konstytucyjne które odbędzie się
niejakiś p. Kelm z Brzezinka. Jadąc wie dnia 6. 11. 1929 r. o godz. 19.30 na sali „Ko
czorem furmanką, spadl z mostku do glę ła Senjorów“, Aleje Marcinkowskiego 26.
bokiego rowu, napełnionego wodą. Jeden
koń utonął pod ciężarem przygniatające
go go drugiego konia. Pan Kelm z wła Szermierka
snej winy, jadąc bez oświetlenia, poniósł
Walne zebranie sekcji szerm. AZS od
szkodę na sumę około 600 zł. Również i będzie się w środę o godz. 20 w wartowni
gmina ponosi część winy, ponieważ mo (zamek). Treningi odbywają się wtorki,
stek wspomniany nie był odpowiednio za czwartki i piątki od godz. 19 do 21 w kom
bezpieczony. (bk.)
pleksie 57 p. p. pokój 166 (róg Matejki i
— * Samobójstwo popełni! w pociągu. Grunwaldzkiej). Nowych członków przyj
Dnia 4 bm. w pociągu osobowym z War muje się każdego czasu. Informacyj udzie
szawy, który przyszedł do Torunia na la sekretarz p. inż. Rowecki pl. Wolności
dworzec główny o godz. 21,50, w przedzia 3 teł. 5371.
le II klasy znaleziono zwłoki mężczyzny
z raną postrzałową w okolicy serca. Z
dokumentów, znalezionych przy trupie, Tennis
okazało się, że jest to 23-letni Henryk AMistrzostwo Barcelony rozgrywane z odam Troczyński z Ozorkowa w woj. łódź- kazji wystawy światowej zdobył Boussus
kiem. Znaleziono przy nim również li bijąc Timmera 6:4, 6:2, 3:6, 7:5. W konku
sty, z których wynikało, że Troczyński za rencji pań wygrała Conąuerąue (mistrz.
mierzał popełnić samobójstwo, (wd.)
Holandji) pokonawszy Adamoff (Fr.) 6:1,
— * Śmierć żołnierza pod samochodem. 1:6, 8:6.
Dnia 4 bm. około godz. 14 na moście ko
lejowo-drogowym na Wiśle w Toruniu Wydawnictwa
zdążał z dworca głównego do miasta sa
mochodem p. Władysław Adamczyk, wła
„Wychowanie Fizyczne", miesięcznik
ściciel majętności Rogówko pod Toru poświęcony higjenie szkolnej, kształceniu
niem. Na moście panuje o tej porze bar cielesnemu w domu, armji i stowarzysze
dzo ożywiony ruch Jadący w przeciw niach, red. nacz. prof. E. Piasecki, Po
nym kierunku na rowerze żołnierz pułkti znań 3, Chełmońskiego 20. Opuścił prasę
manewrującego artylerji Leon Drozgal
nr. 11 roczn. X. który zawiera m. i. artyku
ski, wyjechał nagle z za jadącego w tym ły: Z prac XIII Zjazdu Lekarzy i Przyro
samym kierunku samochodu ciężarowego dników Pol., Wilno 1929. Dr. S. Brokowski:
i wpadł pod samochód p. Adamczyka. — W sprawie reorganizacji i opieki higjeniNieprzytomnego żołnierza odwieziono do czno-lekarskiej w szkołach powszechnych,
szpitala wojskowego, gdzie po kilku go średnich i seminarjach nauczycielskich.
dżinach zmarł, nie odzyskawszy przytom — Dr. A. Borowski: Właściwości duchowe
ności. (wd.)
i fizyczne lekarza szkolnego ze stanowiska
— * Przewód elektryczny zerwał się zadań higjeny szkolnej. — Dr. Zofia Kun
dnia 4 bm. wieczorem ńa wyładowni towa cewicz: Stanowisko lekarza szkolnego ja
rowej dworca Toruń-przedmieście. Pły ko higjenisty i jako klinicysty. — Z eganął w nim prąd o napięciu 220 wolt. Prze nizacji metodyki wychowawczej. Wiz. W.
wód wpadł na stojące przy rampie w za Sikorski: Brak konsekwencji w wychowa
przęgu dwa konie wojskowe pułku ma niu fizycznem. — M. Krawczyk: Współ
newrującego artylerji, zabijając je na działanie czy współzawodnictwo. — Z. Nomiejscu, (wd.)
żyńska: Ćwiczenia piłkami. Wiz. W. Sikor
ski: Kursy narciarskie. Oceny książek
(Szumowski, Nattbias, Giertych). — Z to
2 WIELKOPOLSKI
warzystw instytucyj i zjazdów. (Z posie
— * Kościan. (Koncert.) Tow. Śpiewu dzeń lek. szk. w Wydz. H. Szk. i W. F. Min.
JLutnia“ w Kościanie wespół z chórem W. R. i O. P., Kurs wakacyjny E. Bjórstón,
męskim „Hasło" z Poznania urządza dn Kurs gimn. dla Polek u p. Bertram, Mię
10 bm. koncert w sali Hotelu Warszaw dzynarodowe święto gimn. kobiecej). Zmar
skiego. Szczegóły w afiszach i progra li (śp. A. Wallek). — Kronika. — Resumes.
mach.

Z OSTATNIEJ CHWILI
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Piłka nożna
Reprezentacja Poznania A — Reprezen
tacja Ostrowa 2:1 (1:0). Zasłużone zwycię
stwo odnieśli Poznańczycy po równorzęd
nej grze przyczem bramki uzyskali Rock i
Błaszczak.
W Lesznie pokonał drugi zespół Pozna
nia reprezentację Leszna złożoną z graczy
„Sokoła" i „Polonji" 2:1 po ciekawej i za
ciętej walce.
O meczu „Warta“ — „ŁKS“ pisze p. I.
„Knrjer Łódzki": Warta wygrała zawody
zupełnie zasłużenie. Tłumaczenia, że winę
ponosi Mila, czy Cyll nie można traktować
serjo, albowiem goale mogły paść i nieza
wodnie padlyby, gdyby, rezultat był remi
sowy, czy bramkowy. — Pozycyj, czy też
lepiej opanowanych sytuacyj podbramko
wych więcej miała Warta i dlatego Pozna
niacy zasłużenie zwyciężyli. To samo dzia
ło się w polu, szczególniej w drugiej poło
wie“. — W „Echu Łódzkiem“ czytamy m.
i.: „Warta" dała wczoraj koncert gry w
Piłkę nożną. Takich kombinacyj, takiego
opanowania piłki Łódź dawno nie oglą
dała".
,
Wyniki zagraniczne. Norwegja pokona
ła Holandią w Amsterdamie 4:1 (3:1). —
Pierwsze finałowe spotkanie o puhar Eu
ropy środkowej dla zawodowców zakoń
czyło się w Budapeszcie zwycięstwem „UjPesti" nad praską „Slavią“ 5:1 (1:1). — Mi
strzostwo amatorskie Czechosłowacji zdo
był „Kolin" bijąc niemiecki zespół „D. F.
<-•“ Praga 5:2 (2:1).
° „ligowych stosuneczkach“ i niezdro
wej atmosferze, jaka się wytworzyła w naSżem piłkarstwie pisze ostatnio „Kurjer
Łódzki" podając m. i. następujące szcze
góły: „O wyeliminowaniu „Turystów" z li— czytamy we wspomńlanem piśmie —
narazie mimo, że pozostałe mecze mają
razegrać z drużynami wnrszawskiemi nie
może być mowy, albowiem „Turyści" czy
nią wszystko, by jeszcze choć dwa punkty
hzyskać. Mają je otrzymać od „Legji“, je-

RUCH W TOWARZYSTWACH
— Tow. Uczestników Powstania dziel
nica Jeżyce. Zebranie plenarne odbędzie
się we wtorek, dnia 5 bm. o godz. 20 w
lokalu posiedzeń p. Tomikowskiego, uł.
Szamarzewskiego 18.
— Tow. Muzyczne Kolejarzy. Zebra
nie połączone z koncertem odbędzie się
dnia 6 bm. o godz. 18 w jadalni GL War
sztatów I kl.
— Tow. Kobiet „Wzajemna Pomoc“. —
Zebranie plenarne odbędzie się 6 bm. o
godz. 19 na małej sali Domu Królowej Ja
dwigi.
— Tow. Młodych Przemysłowców —
wydział szewski. Lekcja książkowoścł
odbędzie się w środę, 6 bm. o godz. 20 w
lokalu przy ul. Podgórnej 13. Udział mo
gą brać także członkowie innych wydzia
łów.
— Tow. Ogródków Działkowych lm. JChociszewskiego. Zebranie odbędzie się
w środę, 6 bm. w Kasynie Obywatelskiem
przy ul. Marsz. Focha 81 o godz. 19.
— Stów. Młodzieży Polskiej, PoznańBoże Ciało. Zebranie plenarne odbędzie
się w środę, dnia 6 bm. o godz 19,30 w
ognisku przy Walach Jagiełły. Ze wzglę
du na ważne sprawy, m. in. omawianie
„Święta Młodzieży", przybycie wszystkich
członków konieczne.
— Tow. św. Władysława — PoznańWilda. Nadzwyczajne walne zebranie od
będzie się dnia 6 bm. o godz. 19 w sali parafjalnej przy kościele Zmartwychwsta
nia Pańskiego.
— Tow. Śpiewu „Dzwon Zygmunta”.
Lekcja śpiewu w środę, dnia 6 bm. o godz.
19,30 w salce parafjalnej przy kościele
Farnym.
— Tow. gimn. „Sokół“ — Poznań III.
Zebranie odbędzie się w środę, dnia 6 bm
o godz. 20. Na porządku obrad wykład
dh. Bartkowiaka. Jednocześnie przypomi
na się młodszym druhom, iż lekcje gimna
styki odbywają się regularnie co wtorki
i piątki od godz. 19—21 na sali gimna
stycznej przy ul. Gen. Prądzyńskiego. —
Tamże przyjmuje aię w Łych jurnych
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Dr. Karol Eisenreich, baryton z Monadniach młodzież od roku 14—18, mającą
chjum, który swe studja ukończył u zna
chęć wstąpić do „Sokoła"
— Tow. gimn. „Sokół", Łazarz. Zebra komitego pedagoga J. Kónigera i pozyska
nie miesięczne odbędzie się w środę dnia ny został do Opery w Monachjum, wystąpi
6 listopada rb. w lokalu druha Smoczyka z własnym koncertem w piątek, dnia 8 li
przy ul. Marsz. Focha 70. Na porządku stopada wlecz., o godzinie 8, w sali Domu
obrad referat druha prezesa Dzielnicy Ewangelickiego. Artysta, który jest spe
cyficznym pieśniarzem, wykona szereg pie
Wielkopolskiej.
— Związek Niższych Funkc. Państwo śni R, Straussa, Brahmsa, Breua oraz arje
wych 1 Samorządowych Koło Poznań • Verdiego i Leoncavalla. Przy fortepianie
Miasto. Plenarne zebranie członków Zw prof. M. Sauer. Bilety tylko w EwangeN F. P. i Sam Koła Poznań - Miasto od lickiej Księgarni, ul. Wjazdowa 8. zw 19 955
będzie się dnia 6 listopada o godzinie 19
Jan Dahmen, świetny skrzypekw lokalu p Tomczyka przy ulicy Wroniecwirtuoz, najsławniejszy z skrzypków ho
kiej nr. 13.
— Tow. Powst. i Wojaków Poznań - lenderskich, który przez kilkakrotne wy
Śródmieście. Miesięczne plenarne zebra stąpienie w Filharmonii Warszawskiej zynie odbędzie się w środę dnia 6 bm o go skał i w Polsce wielkie uznanie, wystąpi
dzinie 19,30 w lokalu p. Bayerowej przy z jedynym koncertem w sobotę, dnia 3 li
Placu Bernardyńskim. Na porządku o- stopada wiecz., o godz. 8, w sali Domu Ewangelickiego. O występie Dahmena w cy
brad bardzo ważne sprawy.
— Chór im. Chopina. W środę, 6 bm klu międzynarodowych koncertów w Conodbędzie się plenarne zebranie w lokalu certgebouw Amsterdam, pisze RotterdamKola przy ul. G. Wilda narożnik Szwaj sche Courant: „Dahmen pozostawił przez
carskiej (p. Fiedler). We wtorek, 5 bm mistrzowską interpretację koncertu
odbędzie się lekcja chóru męskiego w skrzypcowego Beethovena niezatarte wra
żenie u licznie zebranej publiczności, któ
szkole przy ul. Fr. Ratajczaka.
— Tow. gimn. „Sokół“ Poznaó-Rataje, ra wieczoru tego nigdy nie zapomni. Tak
gniazdo żeńskie. Zebranie plenarne od wielkiego pogłębienia się w ten królewski
będzie się w środę, 6 bm. o godz. 19,30 w utwór jak i fenomenalne opanowanie tech
niczne, rzadko spotyka się nawet u naj
sokolni w Ratajach.
— Sodalicja Pań Konfekcyjnych. Ze większych skrzypków. Tylko Kreisler,
branie plenarne odbędzie się w środę, 6-go Ysaye lub Flescb mogli takie wrażenie po
bm. o godz. 19,30 w sali ks. ks. Jezuitów, sobie pozostawić“. W programie znajdują
nabożeństwo miesięczne w niedzielę, dn się m. in. trzy wielkie utwory, Schuberta
10 bm. o godz 7,45 w kaplicy sodalicyjnej. Duo op. 162, Mozarta Koncert skrzypcowy
— Tow. Śpiewu „Halka“ Poznaó-Jeży- a-dur i pełna technicznych trudności Sym
ce. Zebranie plenarne odbędzie się dnia fonia Espagnole Lalo. Artyście akompa6 bm. o godz. 20 w lokalu posiedzeń p. Ka- njuje żona jego, znakomita pianistka Mo
na Dahmen. Sprzedaż biletów u p. Szrejsperkowej przy ul. Kraszewskiego 16.
— Stów. Sportowe Wędkarzy. Zebra browskiego, ul. Gwarna 20, w cenie 2 do 8
nie odbędzie się w czwartek, dnia 7 bm zl, w dzień koncertu od godziny 7 wiecz.
zw 19 878
o godz. 19 w lokalu p. Dudzińskiego, ul. przy kasie.
Wroniecka 4
Arnold Foldesy, najznakomitszy obok
— Tow. Uczestników Powstania —
Wilda. Zebranie plenarne odbędzie się Pablo Casalsa wiolonczelista świata — wy
w czwartek, dnia 7 bm. o godz. 20 w lo stąpi w sobotę, 9 listopada r. b., w Anli
Uniwersytetu. Arnold Foldesy jest jednym
kalu p. Zawadkowej, G Wilda 75.
— Tow. Przemysłowe „Dźwignia" — z najbardziej znanych i popularnych arty
Łazarz. Miesięczne zebranie odbędzie się stów. W Ameryce Arnold Foldesy koncer
dnia 7 bm. o godz 20 w lokalu p. Dusika towa! razem z takimi artystami, jak Cąprzy ul. Marsz. Focha 62. Na porządku ruso, Schaljapin i Melba, co chyba najle
piej świadczy o jego marce światowej. W
obrad interesujący wykład.
Poznaniu Foldesy dobrze pamiętny jest
— Tow. gimn. Sokół Poznań 8 (Śródka). naszym melomanom z roku 1922, kiedy to
Zebranie odbędzie się w czwartek, 7 bm na pierwszym swym koncercie w naszem
o godz. 20 w Domu Katolickim. W nie mieście w zachwyt i podziw wprowadził
dzielę, 10 bm. o godz 19 obchód listopa wszystkich zarówno niezwykłą poetycznodowy i przedstawienie amatorskie sztuki ścią i słodyczą tonu, jak też i demoniczną
p. t. „Gwiazda Syberji“. Próba general wprost techniką. Program, obejmujący
na w niedzielę o godz 11, na którą tna dzieła Haydna (Koncert d-dur), Huró,
wstęp tylko młodzież. Sprzedaż biletów Klengla, Czajkowskiego, Sarasatego (cu
po 20 gr u drh. Domowicza i Baranow downe tańce cygańskie) i innych. Mini
skiego na Chwaliszewie (składy cygar i malne ceny biletów wstępu od 2-6 zł, któro
papieru).
pomimo b. wielkiego honorarjnm artysty
— Tow. Entomologiczne.
Miesięczne — ustanowiła Dyrekcja Koncertowa Nozebranie odbędzie
w czwartek, dnia 7 womiejskiego. Bilety do nabycia w skła
bm. o godz 19 w lokalu p. Jarockiego, ul dzie cygar p. Szrejbrowskiego, ul. Gwar
Masztaiarska 8.
na 20 — Telefon 56-38.
zw 20 017
— Koło przy O. K. VII. Zw. Pracowni
ków Administracji Wojskowej R. P. Ze
branie członków odbędzie się dnia 7 bm
Teatr Wielki
na sali p. Jarockiego, ul. Masztaiarska 2.
DZIŚ — „Hrabina Marica" — operetka
Początek o godz 18.
Kalmana.
— Tow. Kobiet na Wildzie. Plenarne
zebranie odbędzie się w czwartek, dnia Środa. 6 11 „Aida", opera Verdiego.
Czwartek, 7. 11. „Hrabina Marica", ope
7 bm o godz. 19 w salce pąrafjalnej.
retka Kalmana.
— Tow. św. Władysława — Wilda.
Nadzwyczajne walne zebranie odbędzie Piątek, 8. 11. „Zemsta nietoperza“, opera
komiczna Straussa.
się dnia 8 bm o godz. 19 w sali p. Gro
towskiego, Dolna Wilda 71. O liczne i Sobota, 9. 11. „Łucja z Lamermooru“, ope
ra Donizettiego. Premjera.
punktualne przybycie uprasza Zarząd.
Gościnny występ Józefa Wolińskiego
'm ■■■!! I„
■ ..w....____ M—,
Niedziela, 10 11. o godz. 11,45 Koncert J6zefa Śliwińskiego.
TEATRY
Niedziela, 10. 11. o godz. 15 „Tatry", balet— * Z Teatru Wielkiego. Dziś „Hra
opera Nowowiejskiego. (Ceny zniżone.)
bina Marica". We środę, 6. b. m. „Aida" Niedziela, 10. 11. wlecz „Hrabina Marica“,
w doskonalej obsadzie pp. Bojar - Przeoperetka Kalmana.
mienieckiej, dr. Roesslerówny, Maja. Poniedziałek, 11. 11. „Hrabina", opera Mo
Perkowicza,
Romanowicza i Urbano
niuszki.
wicza; kapelmistrz p. Tyliia. W czwar Wtorek, 12. 11. „Polska krew“, operetka
tek stale wyprzedana „Hrabina Marica" z
Nedbala.
pp. Fontanówną, Grabowską, BratkiewiPoczątek o godzinie 8 wieczorem.
czem, Raczkowskim i Sendeckim; kapel
Po rozpoczęciu przedstawienia nikt na
mistrz p. Leszczyński.
salę wpuszczony nie będzie.
Jedyny koncert Józefa Śliwińskiego
Bilety wcześniej do nabycia w kasta
odbędzie się w Teatrze Wielkim w nie Teatru Polskiego, ul. 27 Grudnia
dzielę, 10. b. m. o godz 11,45. W progra
mie Chopin. Schumann. Paderewski. Ru
Teatr Polski
binstein, Czajkowski, Glinka, Bolakirew
Albcniz, Granados, Liszt i Mendelsohn DZIŚ — „Wielki kram". — Występ Tea
tru Polskiego z Warszawy z udziałem
Fortepian koncertowy Bechsteina ze skła
Kazimierza Junoszy-Stępowskiego.
du p. Drygasa.
— * Z Teatru Polskiego. Ogromny suk Środa, 6. 11. „Wielki kram“. — Występ
„Teatru Premjer" z udziałem Kazimie
ces artystyczny, jaki odniósł wczoraj
rza Junoszy-Stępowskiego.
znakomity artysta warszawski, p. Kazi
mierz Junosza-Stępowski w swej niezró Czwartek, 7. 11. „Wielki kram“. — Występ
„Teatru Premjer“ z udziałem Kazimie
wnanej kreacji króla Magnusa w nowości
rza Junoszy-Stępowskiego.
doskonałego satyryka irlandzkiego Ber
narda Shawa „Wielki kran/', skłoniła dy Piątek. 8. 11. „Wiosna narodów".
rekcję Teatru Polskiego do pozyskania Sobota. 9. 11. „Wiosna narodów".
Niedziela, 10. 11 o godz. 15 „Maman do
świetnego artysty na dalsze przedstawię
wzięcia“. (Ceny zniżone.)
ni a, które odbędą się dziś, we wtorek, śro
Niedziela, 10. 11. wiecz. „Wiosna naPo
dę i czwartek.
dów“.
W piątek wraca na afisz przepyszna
„Wiosna narodów“ („W cichym zakątku“! Poniedziałek, 11. 11. „Spazmy modne“.
Początek o godzinie 8 wieczorem.
Adolfa Nowaczyńskiego, która stała się
Bilety poprzednio do nabycia w kasie
jednym z „przebojów“ obecnego sezonu
Pod kierunkiem p. Młodziejowskiej odby teatralnej (Teatr Polski, ul. 27 Grudnia).
wają się codziennie próby niegranej do
Teatr Nowy
tąd przez żadną ze scen w Polsce lekkiej
komedji Kazimierza Dunin-Markiewicza i
Mieczysława Fijałkowskiego „Miłość czy
Marji Malickiej, Aleksandra Węgier
pięść“.
i Zbyszka Sawana.
— * Z Teatru Nowego. Dziś po raz o- Środa, 6. 11. Teatr nieczynny z powo
śtatni świetna komedja p. t. „Trio“ z go
próby generalnej głośnej sztuki Pagr
ścinnym występem znakomitych artystów
la p. t. „Pan Topaz“.
Marji Malickiej, Aleksandra Węgierki i Czwartek, 7. 11 „Pan Topaz“ (wielkie
Zbyszka Sawana. Publiczność codziennie
B. C.) — Premjera.
wypełniająca salę, darzy naszych gości Piątek, 8. 11. „Pan Topaz" (wielkie A.
niemilknącemi oklaskami przy otwartej
C. ).
kurtynie. W środę teatr nieczynny z po
Początek o godzinie 8 wieczorem.
wodu generalnej próby głośnej sztuki
Bilety poprzednio do nabycia w skła
Pagnola p. t. „Pan Topaz“ (wielkie A. B. dzie cygar p. Zygarłowskiego, narożni*
Q ł »• Ju*Uaaej» w js4i ty.tu&w«i
«L Gwarnej j 27 .Grudnia.
■"■I
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DZIAŁ KULTURY I SZTUKI
SLAWISTA WŁOSKI
PRZYBYŁ DO POZNANIA
W sobotę przyjechał do Poznania
na kilka dni profesor literatur sło
wiańskich w uniwersytecie w Neapolu
a zarazem dyrektor sekcji słowiań
skiej w instytucie Europa Orientale w
Rzymie — Ettore Lo Gatto. Ten nie
zwykle ruchliwy i zdumiewająco pra
cowity slawista jest jednym z pierw
szych Włochów, którzy tuż po wielkiej
wojnie budzili w swej ojczyźnie zain
teresowanie piśmiennictwem i kulturą
ludów słowiańskich. Zrazu zwrócił się
wyłącznie do literatury rosyjskiej; opanował całkowicie język, tak, że
włada nim najswobodniej i zaczął odrazu z niezwykłym rozmachem i żarli
wością popularyzować rosyjskich pi
sarzy. Założył w tym celu osobne pi
smo „Russia“, które przez pięć lat z
niemałym ze swej strony nakładem
pracy, kosztów i czasu prowadził i za
pełniał przeważnie swojemi artykuła
mi, przekładami, recenzjami. Zdobył
sobie dostęp do dziesiątków pism nau
kowych i literackich i stał się wkrótce
głównym i szeroko znanym informa
torem inteligentnego włoskiego ogółu
o rosyjskiem życiu literackiem. Uwagę
swą skupiał przedewszystkiem na
przebogatej prozie rosyjskiej z dru
giej połowy XIX. i XX. wieku docią
gając aż do ostatnich czasów, do twór
czości z doby Rosji sowieckiej. Cel
swój osiągnął w pełni, wzbudził ży
we zainteresowanie Rosją w szero
kich kręgach włoskiego społeczeń
stwa, zdobył po kilku latach współ
pracowników, szereg tłumaczów i in
formatorów z pośród Włochów i Rosjan-emigrantów. Jego to w pierwszym
rzędzie zasługa, że literatura rosyjska
może dziś liczyć na czytelników i wy
dawców we Włoszech. W ostatnich
jednak miesiącach rząd faszystowski
ograniczył silnie popularyzację rosyj
skich utworów, obawiając się destruk
cyjnego działania.
Prof. Lo Gatto nie zacieśnił się
jednak do spraw wyłącznie rosyj
skich. Jako członek zarządu „Instytu
tu Europy Wschodniej, jako jeden z
redaktorów miesięcznika ,,L‘ Europa
Orientale“ starał się wraz ze śp. Au
relio Palmieri o jak najszersze miej
sce dla spraw słowiańskich w tym
instytucie i jego wydawnictwach. W
ten sposób powstała wcale zasobna
bibljoteka slawistyczna, w której prócz
rosyjskiego istnieje też dział polski,
czeski, bułgarski i jugosłowiański; w
ten sposób doszło też do stworzenia
przy instytucie Szkoły języków sło
wiańskich i orjentalnych, do corocz
nego cyklu wykładów z zakresu kul
tury Europy wschodniej do szeregu
publikacyj a między niemi wielkich
dzieł monograficznych np. o Czecho
słowacji i Jugosławji. We wszystkich
tych imprezach prof. Lo Gatto bierze
udział czynny a od czasów śmierci A.
Palmieriego na jego właśnie barkach
spoczywa cały ten instytut, jego bi
bljoteka, prace i wydawnictwa.
W r. 1926 zaczął wydawać pismo
„Rivista di letterature slave“, pierw
sze w tym rodzaju we Włoszech. Zra
zu wydawał je na własną rękę, po
tem przejął je TTłstytut Europa Orien
tale jako organ sekcji słowiańskiej,
powierzając mu w dalszym ciągu na
czelną redakcję. Tu już uwzględnia!
redaktor wszystkie kraje słowiań
skie, przyczem należy przyznać, że
dział polski traktowany był przez nie
go zawsze bardzo życzliwie. Wycho
dząc poza obręb zagadnień rosyjskich
prof. Lo Gatto ogłasza i w tem piśmie
i w innych prace, artykuły i recenzje
z zakresu literatury bułgarskiej, cze
skiej i polskiej. Na czoło jego publi
kacyj wysunęła się 6-tomowa „Historja literatury rosyjkiej“, oparła na
najnowszych badaniach i źródłach
dziś trudno dostępnych. Z ostatnich
dzieł w tym dziale zasługują na uwa
gę wydane w tym roku dwa zbiory
szkiców opartych na spostrzeżeniach
zebranych w czasie zeszłorocznej po
dróży po Rosji.
Polską interesuje się prof. Lo Gat
to coraz więcej. Kilkakrotnie już ba
wił u nas dłużej pracując w bibljotekach warszawskich i krakowskich.
Pierwszą jego większą publikacją po
święconą naszej literaturze był ogło
szony w r. 1925 przekład „Sprawiedli
wie“ Reymonta z obszernym wstępem.
W tymże 1925 r. wyszedł szkic infor
mujący o twórczości Reymonta wraz
z pracą o „Mickiewiczu >i Puszkinie

(Studi di letterature slave t. I., Roma
1925). W następnym roku wydaj e szkic
o Żeromskim, o „Hymnach“ Kaspro
wicza i przekład hymnu o św. Fran
ciszku tegoż poety. W r. 1927 ukazu
ją się te szkice z dodatkiem studjum
o Prusie w II. tomie Studi di lett.
slave.
Literaturą naszą zajmuje się też
prof. Lo Gatto w swoich odczytach uniwersyteckich. I tak w r. 1927/8 po
święcił szereg wykładów polskiemu
romantyzmowi i twórczości Kasprowi
cza, w tym roku zaś wykładał na uni
wersytecie w Perugji o wpływach wło
skich w literaturach słowiańskich po
święcając i naszej sporo miejsca
(Skrót tych odczytów ukazał się w
październikowych zeszytach „Nuova
Antologia“).
W bieżącym roku akademickim
prof. Lo Gatto obejmuje po prof. Maverze (który się przenosi do Rzymu na
katedrę filologji polskiej) wykłady
slawistyki w uniwersytecie padew
skim. Żamierza on osobny cykl wy
kładów poświęcić „Panu Tadeuszowi“,
którym się teraz specjalnie zajmuje.
Witając go serdecznie w Poznaniu
życzymy mu wielu pięknych i podnio
słych przeżyć w pracy nad naszą lite
raturą.
Dr. Roman Poiłak.
Z PRAC HISTORYCZNYCH
NA NIEMIECKIM ŚLĄSKU
W okresie powojennym stwierdzić
trzeba znaczne ożywienie badań nad
historycznym Śląskiem. Ze strony
polskiej pojawiło się w tym czasie
żywsze zainteresowanie dawnemi za
chodniemi połaciami Państwa Pol
skiego, a w tym zakresie i Śląskiem,
ze strony niemieckiej żywą działalność
naukowo- historyczną rozwinęła na
Śląsku „Komisja Historyczna Śląska"
z siedzibą we Wrocławiu. Dwustron
ne to zainteresowanie dotknęło i dzie
dziny kartografji historycznej. W
szczególności plan polskiego atlasu
historycznego kierowanego przez prof.
Semkowicza z Krakowa objął oczywi
ście i Śląsk w je.tfti dobie przynależno
ści do Państwa Polskiego, a ukazują
ce się w związku z atlasem. Prace w
zeszycie drugim w r. 1927 przyniosły
materjały do podziałów, plemiennych
polskich w oparciu o podziały admi
nistracyjne z wieków XII.—XIV. (prof.
Arnold). Objęty został oczywiście i
Śląsk.
Nauka niemiecka zdecydowała się
jednak na wydawnictwo i własnego
atlasu historycznego Śląska. „O pla
nie tym informują bliżej wrocławskie
„Schlesische Geschichtsblätter“ w nu
merze trzecim za rok 1929. A więc
dyr. Dersch w taktownym i poważ
nym artykule wstępnym stwierdza ujawnioną w dobie współczesnej chęć
kartograficznego ilustrowania różnych
zjawisk życia społecznego w dobie
współczesnej i czasach dawniejszych,
następnie zaś przechodzi do charakte
ryzowania dawniejszych prób na tere
nie atlasu historycznego Śląska i określa najważniejsze prace przygoto
wawcze. Istotny charakter polityczny,
mają dwa dalsze artykuły, prof. Volza
„Międzynarodowe znaczenie śląskiego
atlasu historycznego“ i prof. Vogla
„Planowany atlas historyczny śląski i
jego znaczenie narodowe"; z artyku
łów tych, szkic prof. Volza pisany jest
z właściwym autorowi temu tonem.
Do zagadnień nauki wracamy w ko
lejnym, interesującym artykule Th.
Maschkego „Przedmiot i metoda atla
su historycznego Śląska". Artykuł
ten kończy się pożytecznym przeglą
dem stanu prac nad niemieckiemi
atlasami hfetorycznemi.
Drugą dziedziną intensywnie uprawianą na niemieckim Śląsku jest
dziedzina bibljografji. Zdawaliśmy już
sprawę z bibljografij historji Śląska
Loewego i Prehistorji Śląska Boehlicha. Obok tego jednak nauka nie
miecka przystąpiła do wydania osob
nej bibljografji Górnego Śląska publi
kując ją w r. 1927 (Deutsches Grenz
land Oberschlesien, Ein Literaturnach
weis, Gleiwitz 1927). Bibljografja ta
jednak obejmuje nietylko dział histo
rji, ale i całe życie współczesne. Wy
dana w r. 1927 objęła literaturę po
rok 1925. Za lata 1926 i 1927 ukazał
się osobny tomik mający zapoczątko
wać stałą kontynuację Deutsches
Grenzland Oberschlesien, Ein Litera
turnachweis f. d. Jahre 1926 u. 1927
Gleiwitz 1928, str. 181. ,
Dr. Z. W.

ZYCIE KULTURALNE
NAUKA
Wileńskie To w. Przyjaciół Nauk.
Z
Wilna piszą nam: Odbyło się 23-cie do
roczne walne zgromadzenie Wileńskiego
T-wa Przyjaciół Nauk.
Obrady zagaił
prezes, prof. Ąlfons Parczewski; przewo
dniczył zebraniu prof. S. Ehrenkreutz. Od
czytano protokół zeszłorocznego walnego
zebrania, sprawozdania Zarządu z działal
ności T-wa, oraz sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej. Powołano na członka honoro
wego prof. dr. Przemysława Dąbkowskiego ze Lwowa oraz na członka korespon
denta art. malarza, Jerzego Hoppena. W
uzupełniających wyborach do Zarządu
wybrano pp.: Aleksandra Jodziewicza i
ks. prof. dr. Bolesława Wilamowskiego.
Polskie Tow. Przyrodników im. Ko
pernika we Lwowie odbyło wspólnie z
Polskiem Tow. Leśnem posiedzenie nau
kowe, na którem prof. inż. A. Kozikowski
wygłosił referat p. t.: „Międzynarodowy
zjazd doświadczalnictwa leśnego w Sztok
holmie i leśnictwo szwedzkie, (nl.)

KRAJOZNAWSTWO
Odczyty poznańskie z zakresu geogra*
fji. Istniejące od roku w Poznaniu Towa
rzystwo Geograficzne organizuje w sezo
nie jesienno - zimowym pod przewodnic
twem swego prezesa p. prof. dra Stani
sława Pawłowskiego szereg odczytów po
pularno - naukowych, przeznaczonych dla
szerszych sfer a przedewszystkiem dla
młodzieży szkół średnich. Niezwykle cie
kawe prelekcje, ilustrowane przeźrocza
mi wypowiedziane będą na następujące
tematy: w listopadzie mówić będą pp.
prof. dr. Józef Paczoski o swej podróży
botanicznej do Jugosławji i prof. dr. Sta
nisław Pawłowski o wycieczce na lodo
wiec Pasterzen u stóp Grossglocknera;
w grudniu prof. gimn. im. św M. Magda
leny, p. Fr. Szychliński omówi polskie
osadnictwo w Kanadzie. Prof. dr. Eugenjusz Frankowski wygłosi w styczniu od
czyt o Baskach, pierwotnej ludności Eu
ropy; w lutym dr. Walenty Winid mówić
będzie o miastach Stanów Zjednoczonych,
zaś prof. dr. Juljan Rafalski podzieli się
w marcu swemi wrażeniami z podróży
po Brazylji. Wszystkie te odczyty odby
wać się będą w sali wykładowej zakładu
Mikrobiologji Lekarskiej U. P. przy ul.
Wały Wazów w godzinach wieczornych.
Goście będą mile widziani;'wstęp wotny.
(J. MI.)

MUZYKA
Popularyzacja Moniuszki. Z Warsza
wy piszą nam: Istnieje przy Tow. Muzycznem sekcja im. Moniuszki, która ma
na celu jak największe spopularyzowanie
dzieł wielkiego muzyka. Sekcja ta wy
dała orkiestralne partytury: uwertury
„Bajka“ i „Pieśni wieczornej“. W druku
znajdują się: „Tańce góralskie“ z op.
„Jawnuta“, uwertura z op. „Flis“, „Litanja Ostrobramska Nr. III" oraz głosy chó
rowe do „Widm". Sekcja posiada swą bibljotekę oraz zbiory muzealno-archiwalne.
W roku bieżącym sekcja zamierza
zorganizować kilka koncertów oraz wy
stawę pamiątek moniuszkowskich, (mw.)

DWA WIELKIE
KONKURSY MUZYCZNE
KONKURS WIELKOPOLSKI
Wielkopolski Związek Kól Śpiewa
czych obchodzić będzie w r. 1932 czter
dziestolecie swego istnienia. Aby
uczcić tę rocznicę, podejmuje Zwią
zek dzieło godne najwyższej uwagi,
mianowicie rozpisuje konkurs na utwór chóralny, a zachęca do udziału
w nim przez wyznaczenie nagród nie
bywale, jak na nasze stosunki, hoj
nych. Razem wynoszą one prawie
30.000 złotych.
Zakomunikowane nam przez za
rząd Związku warunki konkursu
przedstawiają się jak następuje:
Konkurs obejmuje dzieło chóralne
z orkiestrą i solistami, a to:
1) utwór może być w formie oratorjum (świeckiego lub religijnego),
kantaty, suity itp.; pozostawia się
kompozytorom zupełną pod tym
względem swobodę;
2) pisany być winien do wartościo
wego tekstu autorów polskich (bez ograniczenia epoki) z ew. uwzględnie
niem biblji, lub poezji ludowej;
3) czas trwania: od 20 minut do
trzech kwadransy;
4) skład orkiestry dowolny (w ra
mach symfonicznej, ew. dętej), chór
zasadniczo: mieszany; liczba solistów:
do czterech;
5) konkurs dotyczy kompozytorówPolaków w kraju i zagranicą;
6) termin nadsyłania prac 31 grud
nia 1930 r.;
7) prace winny być zaopatrzone w
godło, uwidocznione również na za
mkniętej kopercie, zawierającej imię,
nazwisko i adres kompozytora;
8) nagród pieniężnych pięć: pierwsza
10.000 zł, druga 7.500, trzecia 5.000,
czwarta 3.000, piąta 2.000 zł;
9) utwory nagrodzone stają się
własnością Wlkp. Związku Kół Śpie
waczych z uwzględnieniem praw au
torskich. Zastrzega się prawo nabycia
wyróżnionych, choć nie nagrodzonych
utworów.
Nagrodzone i wyróżnione utwory
będą wykonane na festivalu jubileu
szowym Wlkp. Związku w r. 1932 w
Poznaniu.
Rozpatrywane będą utwory tylko
o wysokim poziomie artystycznym i
technicznym. Sąd konkursowy stano
wić będą wybitni muzycy słowiańscy.
Uprasza się o nadsyłanie, obok par
tytur, również i wyciągów fortepiano
wych pod adresem: Wielkopolski
Związek Śpiewaczy, ul. Marsz. Focha
50 z dopiskiem „Na konkurs“.

KONKURS W WARSZAWIE
Z Warszawy donoszą nam:
VARIA
Komitet Kasy im. Henryka Melcera
„Kochajmy ptaszki i zwierzęta“. Pod ogłasza konkurs im. Leopolda Iironentakim tytułem wydala znanu poetka wiel berga na utwór muzyczny, którym
kopolska, p. Paula Wężykówna, zbiorek może być: symfonja, poemat symfo
wierszyków dla dzieci. Autorka, która ta niczny, suita orkiestrowa, koncert
lent swój poświęca przeważnie twórczości
dla najmłodszych, stara się tym tomikiem fortepianowy, skrzypcowy lub wiolon
Nagrody przeznacza się
zaszczepić w ich serduszkach miłość dla czelowy.
świata zwierzęcego, dla przyrody. Wier dwie: pierwsza w wysokości 5.000 zł
szyki o wróbelkach, kotkach i pieskach, i druga 3.000 zł. Termin nadsyłania
proste i niewymyślne w formie, przema prac konkursowych upływa z dniem
wiają swą szczerością i prostotą do uczu 1 czerwca 1930 r. Prace należy nadsy
cia młodych czytelników. Książeczka wy łać pod adresem: „Komitet Kasy im.
dana bardzo starannie w księgarni Fisze
ra i Majewskiego. Zdobią ją liczne ilu Henryka Melcera, Warszawa, Filharstracje. Towarzystwo Ochrony Zwierząt, monja, Jasna 5 „z dodaniem na adre
istniejące niedawno w Poznaniu, powin- sie: „Konkurs im. Leopolda Kronennoby zwrócić uwagę na ten tomik, który berga".
użyćby mogło z powodzeniem, jako pro
Prace powinny być opatrzone go
pagandę swej idei wśród najmłodszego dłem, do prac należy dołączyć zapie
Społeczeństwa, (tk.)
czętowaną kopertę, oznaczoną tem sa
mym, co praca, godłem i zawierającą
nazwisko i adres autora. Na konkurs
PISMA NADESŁANE
należy nadsyłać utwory nigdzie do
„Kronika Warszawy“. Nr. 7—8. Treść:
Z. L.: „Drugoroczność w szkołach po tychczas niewykonywane i nie ogło
wszechnych Warszawy“. — A. P.: „Lud szone drukiem. Przeznaczony na kon
ność Warszawy na tle wędrówek we kurs utwór powinien być przesiany w
wnętrznych ludności Polski“. — W. Z.: pi ryturze.
„Wystawa teatralna“. — Z życia stolicy.
Nagrody konkursowe ufundowane
— Miesięcznik statystyczny Warszawy za zostały z sum przeznaczonych przez
miesiąc czerwiec i lipiec 1929 r.
Sp. Akc. Filharmonja Warszawska i
„Przegląd Pedagogiczny“. Nr. 29. Treść: przez Kasę im. Henryka Melcera.
Delegacja T. N S. W. u P. Ministra W R.
i O. P. — Dr. St. Peliński: „Pod gradem Skład sądu konkursowego ogłoszony
będzie niebawem.
sumienia“. — Dr. O. Nikodym: „Znaczę

nie matematyki czystej dla społeczeń
stwa“. — Dr. T. Drabczyk: „Rozwój fi
zyczny młodzieży a jej postępy w nau
kach i sprawowanie. 1.“ — St. Kreczmar:
„W sprawie zrównąnia wyższej szkoły
powszechnej z niższćm gimnazjum“. —
Komunikaty Zarządu Głównego T, N. S.
W. — Z życia Koła Warszewskiego T. N.
S W. — Z żałobnej karty: ś. p Dr. Mie
czysław Świerz, — ś. p. Janina) Chlewicka,
— ś. p. Józef Bronisław Hessny, — BI. p.
Abraham Nadel. — Klin: „Światła i cie
nie“. — Curiosa. — Kronika. — „Dziennik
Urzędowy Ministerstwa W. R. i 0. P?‘ —
Nowe książki,

KSIĄŻKI NADESŁANE
Edmund Zechenter: ,Rmok“ Z serji III
„Z chłopskiej niwy“. W Krakowie 1929.
Skład główny w Księgarni Gebethnera
i Wolffa.
„Spis wykładów na 1, 2 i 3 trymestr
roku akademickiear 1929/30“. Uniwersytet
Poznański. Poznań 1929.
. .
Aleksander Ilajdecki: „O wielko, ci
potędze Narodu Polskiego w świetle pom
ników historycznych wiedeńskich”. Fo-

tnań 1929. Nakł. autora.
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DZIAŁ GOSPODARCZY
eksportowego. Został on przesunięty
na 1 grudnia br.
Na rynku niemieckim zaznaczyła
Ziemiopłody
się lekka tendencja zniżkowa, na sku
Koła gospodarcze kraju już kilka
Ceny naszych głównych zbóż kształ tek wzmożonej podaży większych parkrotnie dowiadywały się za pośrednic towały
tyj masła polskiego i syberyjskiego.
twem prasy o rządowych projektach re pująco: się w ubiegłym tygodniu nastę Oficjalne notowanie za prima gatunek
formy ustroju podatkowego. Jak dotąd
jednak projekty te były łi tylko przed
miotem czczej dyskusji i przynosiły
Jto. 10. 29. 10 »0. 10. »1. w. 1 li. 1.11.
rozczarowanie sferom gospodarczym.
To też jedynie z obowiązku dziennikar
skiego informujemy obszerniej o pro Pszenica
Pomimo lekkiego odprężenia, jakie
38,50 38,50 38.50 38,50
Warszawa
jektowanej noweli reformy podatków Poznań
—
36,75 — 36,75
nastąpiło w ubiegłym miesiącu na na
—
__ 37,25
—
obrotowego i od kapitałów, o której już Lwów
szym rynku pieniężnym, sytuacja
38.0! 37.5»: 37.50 —
pokrótce donosiliśmy przed kilku dnia Lublin
— 38,00 giełdowa nie zmieniła się. Obroty w
mi.
dalszym ciągu są niewielkie, zainte
Nowela przewiduje odciążenie han Xyto
resowanie w dziale akcyj zmniejsza
Warszawa
24,65
24,66
24,65
24,65
dlu przez obniżenie podatku obrotowe
się coraz bardziej, ograniczając się do
_
—
Poznań
23, GO
23,0,1
go, mianowicie przewidziane jest z dn.
kilku zaledwie najpoważniejszych pa
—
_
_ 23,00
1. kwietnia 1930 r. obniżenie podatku Lwów
Lublin
24.00 pierów. Tylko znaczniejsza poprawa
24,00 23,00 23,00
—
obrotowego do pół procent dla przedsię
rynku pieniężnego mogłaby wywołać
biorstw
handlowych, prowadzących
ożywienie na Giełdzie, w obecnych zaś
Jęczmień
prawidłową książkowość a dokonywu- Warszawa
warunkach, kiedy na rynku prywat
25,00 25,00 25,0 25,00
jących hurtowego obrotu towarami o- Poznań
26,00 _ 26,00
nym stopa 2 proc, miesięcznie przy
raz dostaw dla instytucyj rządowych i Lwów
_
_
pewnem
zabezpieczeniu jest łatwo osamorządowych. Do jednego procentu Lublin
23,00 23,00 23,00 — 23,00 siągalna, nie może być mowy o roz
zostałby obniżony podatek od obrotów
roście operacyj giełdowych.
w bankach, przyczem zostałyby wyłą Owies
Po wielkim krachu giełdowym, ja
czone od tego opodatkowania operacje Warszawa
24,50 24,50 24,50 24,50
ki rniał miejsce w końcu października
23,50 _ 23,50 _
obcemi walutami oraz papierami war- Poznań
w New-Yorku i po obniżeniu w kon
—
—
—
— 21,25 _
tościowerni. W praktyce tedy obniże Lwów
sekwencji tego stopy dyskontowej
Lublin
22,50
22,00
22,50
22,50
—
—
nie stopy podatkowej odnosiłoby się do
przez szereg najpoważniejszych ban
prowizji i zysków bankowych, co po
ków
emisyjnych świata, można się li
Katstrofalna
sytuacja
rolnictwa
winno oddziałać dodatnio na proces
kapitalizacji. Silą faktu musiałoby ob skłania miarodajne czynniki do żyw czyć z poważniejszą poprawą wiel
niżenie stopy podatku obrotowego szego zajmowania się jego interesami. kich rynków pieniężnych Europy, co
wpłynąć również na zmniejszenie się Miniony tydzień obfitował w szereg w dalszych skutkach odbije się także
kosztów handlowych przedsiębiorstw obrad, poświęconych naprawie obec korzystnie i na położeniu rynku pol
skiego. Znacznie wzrosły przy tym
bankowych.
nego stanu rzeczy.
stanie rzeczy także szanse porozumie
Drugą niemniej ważną reformą by
Zbędne jest rozwodzić się nad trud nia w sprawie utworzenia Centralne
łoby wprowadzenie podatku od fabry nościami
rolników. Wiadomo, że mi go Banku Ziemskiego, a realizacja te
katów i półfabrykatów. Podatek ten mo oficjalnej
ceny w cedułach gieł go planu wpłynęłaby także dodatnio
obciążyłby towary zagraniczne, które dowych, opiewającej
zł za kwin na złagodzenie naszego głodu gotów
dotąd były wolne od opodatkowania a tal żyta, nie płaci sięna 23
na
kowego.
przez to uprzywilejowane w stosunku nawet 20 zł. Cena dochodzi prowincji
Obroty Giełdy Poznańskiej w pa
do wytwórczości polskiej. Wysokość do 17 zł. Cena ziemnioplodów niekiedy
w kraju ździerniku w dziale papierów dywi
tego podatku zostałaby ustalona przez
ministerstwo skarbu, przemysłu i han znajduje się jednak poniżej ogólno dendowych były szczupłe. Z akcyj
dlu, przyczem podatek ten nie mógłby światowego poziomu. Stąd żądanie bankowych większe tranzakcje przy
w żadnym razie przekraczać 6 procent rolnictwa, aby przejść wreszcie do padały tylko na Bank Polski, chociaż
akcji wywozowej nadmiaru zbóż. Rząd i tu zainteresowanie było mniejsze
wartości towarów.
Nowela przewiduje ponadto zastoso zlikwidował wprawdzie barjerę cel wobec odroczenia do wiosny projektu
wanie wydatnych ulg przy opodatkowa wywozowych, nie zdołało to jednak rozsprzedaży przez rząd akcyj II. eniu kapitałów. Według projektu były wpłynąć na upłynnienie rynku, gdyż misji. Kurs tych akcyj także nieco
by zwolnione od podatku od kapita brak polskim kupcom zbożowym osłabł — ze 168 zł spadły one stopnio
łów i przychodów wszelkiego rodzaju środków na kredytowanie eksportu. wo w ciągu miesiąca na 162 zł. Akcja
papiery wartościowe, wszelkie kapitały Trudnościom tym usiłuje zapobiec o- mi Banku Związku Spółek Zarobko
pieniężne bez względu na f.ormę ich lo statnio wydane rozporządzenie Komi wych obracano po oddawna niezmie
katy oraz wszystkie wkłady procentowe tetu ekonomicznego przy Radzie mini nionym kursie 78,50 zł za sztukę
we wszystkich instytucjach bankowo- strów, które ustala premje wywozowe 100-złotową. Ożywiły się obroty akcja
kredytowych. Szczególnie ten ostatni na zboże we formie zwrotu ceł. Zwrot mi Banku Kwilecki, Potoicki i S-ka w
projekt winien się przyczynić do wzmo cła będzie stosowany w okresie 5-cio- związku z ogłoszoną emisją gratiso
żenia oszczędności i powiększenia ryn miesięcznym, w wysokości 4—6 zł od wych akcyj; kurs tych akcyj podniósł
ku pieniężnego, zaopatrując go w krót 100 kg. Ze zwrotu cła będą korzystali się z 85 zł na 90 zł, w końcu jednak
eksporterzy, którzy przy wywozie miesiąca handlowano niemi znowu po
koterminowe kredyty.
przedstawią świadectwa, orzekające 85 zł. Nieoficjalnie handlowano Ban
przepisaną jakość wywożonych pro kiem Cukrownictwa po kursie 145 zł.
Przemysł młynarski
duktów.
Z akcyj przemysłowo - handlowych
a taryfa towarowa
Zdaniem kół rolniczych pociągnię większych obrotów dokonywano ak
Cegielskiego i Maya. Z dniem
Zapotrzebowanie młynów szacuje cie Komitetu ekonomicznego jest jed cjami
16
października
Giełda zaczęła noto
nak
tylko
półśrodkiem,
nie
wpływa
się tylko na ca 40—50 proc, ilości zbo
ża, kupowanych w tym samym okresie jącym zasadniczo na zmianę sytuacji wać akcje Cegielskiego za odcinki
roku zeszłego, co jest wynikiem coraz na rynku zbożowym. Uda się może tą 100-złotowe, jakie wydano wzamian
trudniejszego zbytu mąki na dalszych drogą upchnąć nadmiar zbóż: polep starych 50-złotowych po uwzględnie
rynkach wskutek tendencji zniżkowej, szenie cen na rynku krajowym uzależ niu nadwyżki wynikłej z przeracboktóra pozwala kupować odbiorcom tyl nia się jednak od wprowadzenia świa wania bilansu. Nowe akcje 100-złotoko małe ilości mąki, a przedewszyst- dectw wywozowych. Co do wysokości we Cegielskiego osiągnęły początko
kiem wskutek podwyższenia tarvfy to świadectw wywozowych wypowiadają wo kurs 55 zł, potem jednakże obni
warowej na mąkę o ca 30 proc. Nowa swoje życzenie poszczególne organi żyły się na 52 3/4 zł, co odpowiada w
taryfa podrożyła fracht za 100 kg mąki zacje rolnicze. Sprawa jest jednak przybliżeniu dawnemu kursowi 37 zł
do 2 zł i tak utrudniła kalkulację mły bardzo skomplikowana i wymaga za stare sztuki. Akcje R. Maya osią
nom ziem zachodnich, że dalej położo szczegółowych przygotowań. Nastrę gnęły z początku kurs 96 zł, wkrótce
ne rynki zbytu, jak np. Małopolski, na cza ona również mnóstwo trudności jednak spadły na 95 zł i po tym kur
odległościach ponad 350 kim. — są nie natury technicznej, abstrahując już sie pozostały w płaceniu do końca
aktualne. Niewłaściwa polityka tary od tego, że skarb byłby zmuszony miesiąca.
Bez zmiany pozostał kurs akcyj
fowa szkodzi więc interesom młynar- zrzec się niektórych wpływów cel
Herzfeld & Viktorius, które poszuki
st\va ziem zachodnich, a w konsekwen nych na rzecz eksporterów zboża.
wane były po 44 zł za sztukę. W po
cji i rolnictwa, ponieważ ziemie za
jest też nadal sprawa t. szukiwaniu były także akcje Browaru
chodnie mają największy nadmiar zbo zw.Aktualna
eksportowego“. Zarówno Krotoszyńskiego po 32 zł. Kurs C.
ża, w przeciwstawieniu do innych dziel koła „biura
rolnicze,
jak i kupcy zbożowi o- Hartwig obniżył się na 32 zł.
nic, które posiadają ujemny bilans zbo ceniają ten projekt
sceptycznie,
Z dniem 4 października odpadł ku
żowy. Z powyższych wzgjędów uza dopatrując się w nimdość
chęci zmonopo pon za 1928/9 r. od akcyj. „Unja“ w
sadnione jest żądanie młynarstwa i rol lizowania eksportu zboża
przez insty wysokości 15 proc, (za poprzedni rok
nictwa ziem zachodnich obniżenia ta tucję szczególnie uprzywilejowaną
— 25 proc.).
ryfy kolejowej na mąkę przynajmniej
przez państwo ze szkodą dla konku
Ponad 300 kim.
Pozatem handlowano drobne Ilo
rentów.
ści, nie kwalifikujące się do notowania:
polski nie doznał w ciągu Młyna Ziemiańskiego po 120—125 zł.
Krótkie informacje gospodarcze ub. Rynek
tygodnia
poważniejszych zmian. Kantorowicza po 70 zł, Brzeskiauto po
, ~ Rada Generalna węgierskiego BanWiększe ożywienie panuje na rynku 130—120 zł, Arkony po 5 zł, Browarów
*u Narodowego postanowiła .obniżyć stoPC dyskontową z 8 na 7% proc.
otrąb i makuchów, gdyż listopad jest Grodziskich po 65 zł, Płótna po 10—9
— Emisyjny Bank Gdański obniżył, ostatnim miesiącem bezcłowego wy zł i Centrali Skór po 18 zł.
począwszy od dnia 3 bm. stopę dyskon
Poważniejszych obrotów dokonano
wozu. Obecnie rozważa się w rządzie
tową z 7 na gi^ proc., a stopę lombardowysokość kontyngentu bezcłowego w dziale pożyczek państwowych. Za
z 8 na 7)4 proc.
wywozu makuchów i otrąb w okresie 5 proc. Pożyczkę Konwersyjną płaco
— W Paryżu odbyta się pierwsza mięobowiązywania ceł wywozowych, tj. no 49 1/2—50—50 1/2 proc, wartości
■ynarodowa konferencja w kwestji ban
nominalnej. Dolarówka z poziomu 58
iu Przedmiotem obrad konferencji byod 1 grudnia br.
zł podniosła się stopniowo w ciągu
t".APra.'va uż.vcia czystego benzolu do mo
torów lotniczych.
miesiąca do 64—63 zł. Większym wa
Nabiał
wii~ (W iedeński sąd handlowy postanohaniom kursowym podlegała 4 proc.
woh° WOrzyć Postępowanie upadłościowe
Na rynku krajowym sytuacja na- Pożyczka Inwestycyjna, która na po
N®? zakładów tkackich mechanicznych
ogół bez zmian, przyczem podaż prze czątku miesiąca utrzymywała się na
sv\vn r unc' Opler“ w Weigelsdorfie. Pa
wyższa zapotrzebowanie. Przesunięciu poziomie 118—120 zł, następnie spadła i
lin,,/, Irmy wynoszą 6 i pól miljona szy
o 1 miesiąc uległ termin wejściu w na 113—115 zł, w końcu zaś miesiąca
wacllw' przv 3 * ból milionowych aktyżycie rozporządzenia o kontroli masła płaconą za nią 1161/2—117 zł,
J

Projekty
reform podatkowych

Konjunktury

50 kg — 185 rmk., średni — 168 rmk.,
pośledni 152 rmk.
Również na rynku
angielskim
wskutek podwojenia się podaży ma
sła kontynentalnego obniżyły się ce
ny. Za polskie masło płacono 156—»
170 sh, za niesolone 162—172 sh.

Pozn. giełda pieniężna w październiku
Z papierów Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego nieznaczne waha
nia kursowe wykazały 4 proc, listy
konwertowane, które notowane były
po 41—40 1/2—41 proc, wartości nomi
nalnej. Większym natomiast fluktu
acjom podlegał kurs 8 proc, listów
dolarowych, które na początku mie
siąca obracane były po 921/2—911/2
proc., następnie spadły na 91 1/4—91
proc., podniosły się później przejścio
wo do 93 proc., a wreszcie w końcu
miesiąca oddawno je po 91 proc, wari
tości nominalnej.
Jak się dowiadujemy, Poznańskie
Ziemstwo Kredytowe uzyskało już ze
zwolenie Ministerstwa Skarbu na no
wą emisję listów dolarowych. Nowa
emisja będzie oprocentowana również
na 8 proc., różnić się będzie jednak
od dotychczasowej tem, że będzie amortyzowana w ciągu 27 lat.
Kurs 6 proc, listów żytnich Po
znańskiego Ziemstwa Kredytowego
obniżył się w ciągu października z
24,90 zł na 23 zł za 1 ctr. mtr.
8 proc obligacje m. Poznania z
1926 i 1927 r. zachowały swój stały
kurs 92 proc, wartości nominalnej'.
Również bez zmiany, na poziomie
91 1/2 proc, wartości nominalnej, po
został kurs 8 proc, listów zastawnych
Zachodnio-Polskiego T-wa Kredyto
wego Miejskiego w Poznaniu.
R. U.

KRONIKA GOSPODARCZA
(k) Sytuacja gospodarcza w Czechosło
wacji.
Według sprawozdania czeskosłowackiego Biura Narodowego za miesiąc
październik zapotrzebowanie na rynku
pieniężnym jest w dalszym ciągu bardzo
znaczne i wzrasta jeszcze na skutek kampanji cukrowej Na rynku akcyjnym pa
nuje spokój. Wskaźniki cen spadają w
dalszym ciągu. W przemyśle stan zatru
dnienia spadł, pozostaje jednak zadowa
lający.

TlRGOWISKÓllIEJSKIE
Grzędowe sprawozdanie targowe Komlsll
notowania cen.
Poznan. dnia 5 listopada 1929.
Spędzono: wołów 92 buhai 189 krów 323
bydła »04 świń 1802 cieląt 449. owiec 112
Razem 29b7 zwierząt
Płacono za 100 kg żywej wagi za:
(Ceny Irce Targowice Poznań łącznie
z kosztami handlowemi.)

BYDŁO:

Woły:

Pelnomięsiste, wytuczone nieoprzęgane.............................
Mięsiste tuczone młodsze do
lat 3.................................. ....
Mięsiste tuczone starsze
, ,
Miernie odżywione . .
t ,
Bnhaje:
Wytuczone pełnomięsiste
■ >
Tuczone mięsiste . . .
. s
Nie tuczone, dobrze odżywio
ne starsze................... .... ,
Miernie odżywione . t i ■ »

030—000
140—144
124—128

110—116
152—158
140—144

124—128

110—116

Krowy:
Wytuczone pełnomięsiste i 6
Tjczone mięsiste . . .
»f
Miernie odżywione . > t
i>

154

160

140—148

C80—100

Jałowice:
Wytuczone pełnomięsiste
t
Tuczone mięsiste .
.. . ,
Nietuczone. dobrze odżywione
Miernie odżywione .
,, , ,

156—162
140—148
12>>—130

100—110

Młodzież:
Dobrze odżywione .
Miernie odżywione.

>> ■ ,

ai i >

110—116
100—106

Najprzedniejsze cielęta wytu
czone ............................. , .

212—224

Cielęta:
Tuczone cielęta . i
Dobrze odżywione .
»Miernie odżywione .

(
( ,
» » ( »
» » « »

OWCE:
Wytuczone. pełnomięsiste jag
nięta i młodsze skopy . ,

192-2» 4
170—180

150—160

140-150

ŚWINIE (TUCZNIKI):
Pełnomięsiste od 120 do 150 kg
żywej wagi..............................
Pelnomięsiste od 100 do 120 kg
żywej wagi..............................
Pełnomięsiste od 80 do 100 kg
żywej wagi.............................
Mięsiste świnie ponad 80 kg
Maciory i późne kast.aty . .
Świnie bekonowe...................

Przebieg largu spokojny.

¿62-270
250 - 268
238 246
24 -232
210 220
2. < 232
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RADJO
Programy radiofoniczne
Środa, dnia 6 listopada 1929 r.
Poznań (335 m) godz. 13.00 sygnał czasu;
godz. 13.05 koncert gramofonowy; godzina
14.00 notowania giełdy pień, i zbóż. • towa
rowej; godz. 14.15 komunikaty gosp., roln.,
PAT, sprawozdanie o ruchu statków itd.;
godz. 17.15 audycja dla dzieci w wykona
niu „Wujcie Czesia”; godz. 17.45 koncert
popularny (transmisja z Warszawy); godz.
18.45 nadprogram: godz. 19.05 „Silva re
rum": godz. 19.25 pogadanka francuska
(wygi. p. Omer Neveux); godz. 19.45 kroni
ka „Tygodnia Radjowego“; godz 20.05 od
czyt p. t. „Dwie tradycje i ich rewizje“ (z
Polski Piastowskiej) wygł. dr. Zygmunt
Wojciechowski, doc. U. P.; godz. 20.30 wie
czór muzyki lekkiej. Wykonawcy: Orkie
stra 57 p. p. pod batutą por. Jarosława Vorela, Marja Gąsiorowska (sopran), Kajetan
Kopczyński (baryton). Jadwiga Komorow
ska (akomp.); w przerwie od 21.19 — 21.25
kwadrans literacki (transmisja z Warsza
wy); godz. 22.00 sygnał czasu — komunika
ty PAT; godz. 22.15 radjografja; godzina
22.45 muzyka taneczna z winiarni „Gari
tón".
Warszawa (1412 m) godz. 12.05 koncert
gramofonowy; godz. 13.10 komunikat me
teorologiczny: g. 15.00 komunikat gospo
darczy; godz. 15.45 komunikat harcerski,
godz. 16.15 program dla młodzieży szkol
nej; „Wędrówka po krainie Wschodzącego
Słońca“; godz. 16.15 koncert gramofonowy:
godz. 17.15 „W młynach papierniczych Owernji“ — wygł. p. Zuzanna Rabska; godz
17.45 koncert popularny; godz. 19.25 muzy
ka gramofonowa; godz. 19.40 „Radjokronika‘‘; godz. 20.15 felieton p. t. „Książę mala
rzy“ — wygł. p. Wacław Husarski; godz.
20.30 koncert solistów. Wykonawcy: Stani
sława Rorwin-Szymanowska
(sopran),
Aleksander Kontorowicz (skrzypce), Feliks
Szymanowski (fort.) i prof. Ludwik Urstein (akomp); godz. 21.10 kwadrans lite
racki. Bajka Stanisława Dzikowskiego p
L „Wilk i jego śniadanie“; godz. 22.10 feljeton p. t. „Biały kacyk Eduardo" — wy
głosi p. Stefan Łoś; godz 22.25 feljetón, red
Piotrowski; godz. 22.35 komunikaty PAT:
godz. 23.00 muzyka taneczna z Sali Malino
wej hotelu „Bristol".
Katowice (409 m) godz. 12.05 koncert
gramofonowy; godz. 16.00 komunikaty go
spodarcze; godz. 16.15 audycja dla dzieci i
młodzieży: „Wielka nowina“ z Krakowa;
godz. 16.45 koncert gramofonowy; godz.
17.15 Olga Ręgorowiczowa: „Postacie ko
biece w dziełach Żeromskiego" — cz. I;
godz. 17.45 koncert popularny z Warszawy;
godz. 19.20 Kamila Nitschowa: „Z podróży

Kurier Poznański, wiórek, S i ¡ «tenada 192$

po Skandynawii"; godz. 19.48 komunikaty
sportowe: godz. 20.05 Roman $umow»ki:
„Życie polskie w dawnych wiekach" - cł
II; godz 20.30 koncert; godz 22.10 feljeton
z Warszawy; godz 22.35 komunikaty PAT:
godz. 23.00 skrzynka pocztowa w języku
francuskim.

IMeea At laakawej peíales*

azeía
w Bydgoszczy

Sercem
líflÍDEBO ODBIOHIIIIII
SĄ LAMPY RADJOWE

PHILIPS MINIWATI i
KSIĘGI STANU CYWILNEGO
Zgony:
Zofja Bogajewiczowa, z domu Łącz
kowska, 29 1. Karolina Malinowska, słu
żąca, 32 1. Józefa Chmielewska, z domu
Siekierccka, wdowa, 78 l. Gustaw Weiss,
3 mieś. 6 dni Stanisław Gogólski, restau
rator, 71 1. Anna Szybińska, z domu Stęp
niewska, wdowa, 38 1. Jadwiga Grubertowa, z domu Wojciechowska, wdowa, 79 1.
Zbigniew Tyczyński, 1 mieś 2 dni Kon
stancja Kaźmicrowska, z domu Szwar
czewska, wdowa, 88 1. Władysław Lasik.
saper W. P„ 22 1. Józef Stamburskł, in
walida, 33 1. Stanisław Tomański, uczeń
szkolny, 7 1. Walerjan Rolbiecki, posie
dzicie) ziemski. 65 1. Nieznany mężczy
zna w wieku 60 do 65 lat. Marja Scholzowa, z domu Błaszczakówna. 26 I. Irena
Pawlicka, 1 mieś. 8 dni. Józef Grabasz.
elektrotechnik. 34 I. Franciszek Pokorski.
4 ł. 10 mieś 5 dni. Narcyza Zakęsówna,
1 mieś. 20 dni. Otylja Roscntreterowa, z
domu Dusterdóftówna, wdowa, 74 l. Ta
deusz Grynwald, urzędnik bankowy, 36 1.

■' er 51?

«L Jajfiellońsl» 1®

i wnuków 10 zł. — Kazimiera Krausowa
5 zi. — II. Boeslerowa z podziękowaniem
za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę 5 zł — B. Dankowski, Gniezno 10
zi. — M W. z podziękowaniem za wysłu
chaną prośbę 5 zł. — Maksymiljan Do
mański, Poznań. 10 zł. — N N. 10 zł. —
Razem z poprzednio pokwitowanemi 853,95
złotych.

— P. Semerling, Chylonja. Na spra
wach tych nie znamy się Radzimy po
szukać przez ogłoszenie w naszem piśmie
fachowca i z nim sprawę rozważyć Było
by także dobrze zwrócić się po informa
cje do Izby Przem.-llandlowej w Grudzią
dzu. (K.)
— J, D. Szkoły kroju: Antoni Nowak,
ul. Wrocławska 33; Helena Sroczyńska,
ul. Wrocławska 26; Jan Stasiak, ui Pocz
towa 3; J. W Strojna, ul. Grunwaldzka 5;
Szpotańska, św Marcin 18. (K.)
— P. WŁ Radost. Nie wiemy, czy wynik tego konkursu wogóle zostat ogłoszo
ny. Radzimy zanvtać się w Wydziale
Propagandy P. W. Ii., Poznań, ul. Grun
waldzka 22. (K.)
OD pół wieku powsżechnił

szczyt mnonatołn

ANITRA

ZNANY Zt SKUTECZNOŚCI

odelik nenia,
arituje cerę Niej,
cjiny środek tonie.
GÓRSKIEGO ,o»v Konieczny»«
W A asiAw*
, iroleniu.
Caborato 'um

P.RAQO

kt *111

St. Górski

Czy zapisałeś sie na członka wspiera
jącego komitetu Floty Narodowe).
Wk.adka 1 zł rocznie Cnoto P. K. 0.30.
Zapis-- się
a spełnisz swói obvwatelskl obowiązek

WUSNY WYRÓB

SKRZYNKA DO LISTÓW

KONFEKCJI MęJKIEJ
¡CHŁOPIĘCEJ

^wHŁOZIi

— P. Wojciech Jankowski, Smolłce.
Porozumienie likwidacyjne z Niemcami:
pisaliśmy o tem w nr. 508 naszego pisma.
(K.)
— F. R. Równowartość podanych nam
sum, wszystkich razem: 1 149,27 zł. Od
setki w umówionej wysokości; obecne
prawne najwyżej 12 proc, rocznie. (K.)
— T. J„ Poznań. Należy wnieść żąda
ną opłatę. (K.)
— P. Wlad. Bibrowicz. Umowa walo
ryzacyjna z Niemcami nie jest dotąd ra
tyfikowana. (K.)

Warszawa
OP 18427

rzetelne
NAJTAŃSZE
ŹRÓDŁO
ZAKUPU’

Składki i pokwitowania
W administracji pisma naszego złożo
no w dalszym ciągu:

Na pomnik Serca Jezusowego: Aniela
Wójcicka 10 zł. — Skrzypkowie z podzię
kowaniem za otrzymane łaski 5 zł. — Neu
mayerowie z prośbą o zdrowie dla dzieci

Dnia 3 listopada 1929 roku, zmarł po długich i ciężkich cierpieniach, kierownik biura naszego, ś. p.

Tadeusz Grynwald
W Zmarłym straciliśmy nieodżałowanego i oddanego instytucji naszej pracownika.
Cześć Jego świetlanej pamięci!

Związek Pracodawców dla Cukrownictwa na Wielkopolskę.

Dnia 3 listopada 1929 r., rozstał się z tym
światem, ś. p.
dw 2763

Dnia 4 listopada 1929 r., o godz. 4,30 rano zasnął w Bogn, namaszczony
Olejami św., nagle na udar serca, nasz drogi i nigdy niezapomniany lekarz, ś. p.
■ 1 ■
« •
4* f • B •

kapitan lekarz rez. W. P.
W Zmarłym straciliśmy najzdolniejszego lekarza który gorliwie stał na posierunku Swego zawodu do ostatniej chwili życia i Swoją wiedzą lekarską, prawym
charakterem zjednał Sobie poważanie i sympatję wśród tutejszego obywatelstwa
i przyjaciół. Żegnamy Cię drogi przyjacielu t zacny obywatelu z głębokim żalem
i bólem serca a panręć nasza o Tobie wśród nas Nigdy me wygaśnie. Oby Ci ziemia,
którą tak bardzo ukochałeś i o której wolność walczyłeś lekką była.
nw 0214
Kórnik, 5 listopada 1929 r.

Grono Przyjaciół i Obywateli.

Tadeusz Grynwald
członek naszego Towarzystwa.
Nabożeństwo żałobne za duszę Zmarłego od
prawione zostanie w środę. 6 b. m„ o godz 10
przed południem, w kościele Maiki Boskiej Bole
snej na Łazarzu, poczein nastąpi odprowadzenie
zwłok na miejsce wiecznego spoczynku.
Spokój Jego duszy! ,
Dyrekcja
Tow. Przemysłowego „Siary Przemysł"
w Poznaniu.

Komplety akmriTowe

o;az nne sprzę'y gospodarstwa domowego wyprzedaj«po cenach zniżonych pw 6> i/iz-u.'72,78

J. BORYS

(dawn. Hemp**S) sk’ad żelaza

ulica Wielka 20.

Tel. 31-05

ulica Wielka ¿0.

■-

___

víorek,

»ada 1929 =j
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dostarcza

Edmund Skąpski

Fabryko wyrobów Urzewnycb

weteran z 1863 r.

Czesław Leitgeber

umarł po długich i ciężkich cierpieniach, dnia 23 października 1929 r.,
przeżywszy 85 lat w Cumaniu na Wołyniu. Pochowany na cmentarzu
paraijalnym w Ołyce, o czem zawiadamiają
w smutku pogrążeni

Poznań, tilica Naramowicka nr. 25.

nw 5217

Tel. 58-81

zona, syn, synowa i wnuki.

Kamienicę

W październiku 1929 r., Cumań poczta Otyka-Wołyń.

z wolnem 5-cio pokojowem mieszkaniem natych
miast kuoię. Oferty do Kurjera pod zw 19997
Żądać w APTEKACH i DROGERJACH - według przepisu

Dra med. ST. BREYERA
Zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia w Warszawie.

W dniu i listopada 1P29 r., o godz. 4.30 rano zasnęła w Bogu, po
długicn i ciężkich cierpieniach, opatrzona kilkakrotnie Sakramentami św.,
moja najdroższa matka, teściowa' i nasza babunia, ś. p.

Zioła

z Kaniewsczów

skuteczne w gruźli
cy, katarach pier
siowych, oskrzelo
wych,
zaflegmieniach. kaszlach,
astmie, oraz jako
środek wzmacniają
cy płuca.
Cena zł 3,50.

Wanda Marja Kabacińska
przeżywszy lat 74. P igrzeb odbędze się w czwartek, dnia 7 bm. o go

dżinie 16,30 z kostnicy cmentarnej parafji Jeżyckiej.
W ciężkim smutku pogrążeni

piersiowe

Zioła

na przemianę
materji

żstąitkowo-kiszkowe

skuteczne jako czyszczą
ce krew w reoniatystnacb, artretyzmaeh.
skroflach, ąrrzodach, fistalach, ropieniach, nie
czystości cery, zwapnie
niu tętnic i otyłości.

Cena zł 3,50.

Zioła

skuteczne w ostrych
i przewlekłych ka
tarach żołądkowo - kiszkowych,
chorobach wątro

by. kamieniach, żół
taczce.
Cena zł 3,—.

dla nerwowych
skuteczne w ner
wowych bólach
głowy, biciu ser
ca,
bezsenności,

nerwowej niestraw
ności, ogólnemu
osłabieniu.
Cena zł 4,—,

Do powyższych cea dolicza się opłatę pocztową.

syn, synowa i wnuczki.

Poznań, Matejki 5.

Zioła

Wyrabia i wysyła:

2w 20013

Laboratorjum chemżcznofarmaceutyczne

nw 3936

„POLHERBA“

Sp. z o. o. Kraków-Podgórze.
Na ¿ądanla wysyła się darmo broszurkę: ,,Jak odzy- I Niezliczona ilość fiatów dziękczynnych świadczy, £•
skać zdrowie, czyli Leczenie ziołami“.
tysiące ludzi wyleczyło się powyźszemi ziołami.

Dnia 4 listopada 19'9 r., o godz. 20, po długich i ciężkich cierpieniach
zasnęła w Bogu, zaopatrzona Sakramentami św., nasza najdroższa matka,
teściowa i babka, ś. p.

Zu„_ .,««««
Pogrzeb odbędzie się z kostnicy Szpitala Garnizonowego w czwar
tek, 7. bm., o godz. 15,30, o czem zawiadamia
w smutku pogrążona

zw 90076

nie zioła m. fireyeia
detalicznie i hurtownie sprzedaje firma
dw -¿5«i

J, Gadebusch
Drogerja i perfumerja.
Poznań, ul. Nowa 7 (Baiar).

rodzina.

t
Dnia 4 b. m. rano, o godz. 6,25, zasnęła w Bogu
po krótkich lecz ciężkich cierpieniach, opatrzona
Sakramentami św., moja najdroższa i nigdy nie
zapomniana żona i najkochańsza mamusia, cór
ka, siostra, szwagierka i ciocia, ś. p.
dw 2764

z Ciszewskich

Irena Kaczmarkowa

Lokale
parterowe ze sklepem,
stosowne na biura 1 skla
dnicę, blisko rynku
wprost cd gospodarza
zaraz do wynajęcia.
Zgłoszenia Kurier Pozn.

Łóżka
metalowe
materace

Osobnych zawiadomień nie wysyła się.

J. Ebertowski
Poznań, ni. Nowa 10.

Katalogi wysyłam
na żądanie.

Amerykański wynalazek

Pw 87*1 4* 21

NOWOŚĆ
Ananas
Owoce osmażane
tylko z firmy

poleca
firma

W. MAYER wisie. L

Nalaskewski, wl. Newa 11

6289-41,287

Sprzedam składnicę

Stefan CentowsM, Poznnń
Al. Marcinkowskiego 5.

poleca

P. Pl.sscui, Najst. taklad no«rrzt*h. Poznań, Klasztor» 11. Tol 27-0*.

_____

Pocztą załatwiam odwrotnie.
Żadna loterja nie daje tyle uczciwej gwa
rancji i ogromnych szans, co Polska
K» 1181/112
Loterja Klasowa.

Telefon 24-94.

własnej fabrykacji

mąż z dziećmi i rodziną.

szkła do zegarków,
okrągłe i fasonowe

do I. Klasy Polskiej Loterji Państwowej
są do nabycia w kolekturze mojej.
Spróbuj szczęścia n mnie,
a fortuna ci się uśmiechnie.

P. K. O. 203-154.

z w 19998

przeżywszy lat 33. Pogrzeb odbędzie się w czwar
tek, dnia 7 b. m. po południu, o godz. 3,30, z Za
kładu Opatrzności na Śródce, na stary cmentarz
parafjalny św. Małgorzaty.
W ciężkim smutku pogrążony

nietłukące się

LOSY

Al. Marcinkowskiego 6

Lokali biurowych
składających się z 5-6 pokoi w centrum
miasta na 1 lub 2 piętrze poszukuje po
ważna instytucja finansowa. Zgłoszenia
do biura ogłoszeń „Par“, Al. Marcinkow
skiego 11 pod nr. 45,38
pw «7*2-45,88

m Zamienię majątek ziemski
siła pierwszorzędna, mogąca
kazać się najlepszemi świa
dectwami, w średnim wieku
sumienna, energiczna, poszu
kuje posady, ewentualnie
później, lecz tylko samodziel
nej d prowadzenia wielkiego
domu jak sanatorium lub pen
sjonat albo wielki dwór. Łask.
oferty Kurjer zw 70022

obszaru około 2 000 mg. mgd., w tem cr. 1000 mg. roli,
400 mg. łąki, reszta las nad koleją i szosą położony, wartości
zł 750 000,— na jedną lub dwie kamienice najchętniej w Po
znaniu, z dopłatą 60 000,— do 100 000,— zł. Hipotek do prze
jęcia cr. 130 000,— zł. Ziemia dobra, inwentarz kompletny,
zabudowania w dobrym stanie Agenci wykluczeni. Łaskawe oferty do eksped. Kurjera Poznańskiego pod zw 20 018

Stodoły drewniane

(przy poczcie).
dobrym stanie masywną z cegły) o powierzchni ca 100 m’
Pw 87-8 4M 181
i bocznicą kolejową, wraz z szopą drewnianą i stajnią na
każdei wielkości dostarcza szybko G. W1LKE, handel drze
¿Konie, położone na terenie głównego dworca towarowego
wem. Poznań, Sew. Mietży ńsklego 6.
dw 423
" Poznaniu. Przy składnicy większa ubikacja biurowa Nowa linja autobusowa Książ - Śrem
wietleniem elektrycznem, telefonem do dyspozycji. Do
Z dn em 1 listopada r. b., uruchomiłem komunikacje
wn i’cy oddzielny swobodny dojazd. Łaskawe zgłoszenia
JJd^ktantów przyjmuje eksp. Kurjera Pozn. pod zw 20 012 autobusową na szlaku Śrem-Książ, według podanego
r zkladu jazdy:

OKUCIA BUDOWLANE

■*pec ol wy i zakrętlo mosiężne, antaby mosiężne
czarne, baskwiie zamki itd. po najniższych cenach
.
hurtowych poleca
pw ««na to-«,174/7;

J. BORYS (dawniej Kumpel) Poznań, ul. Wielka 20
skład żelaza i narzędzi.

Odjazd z Śremu o godz.« 9,00, 14,00, i 21.30
„
Książa
„
6 35, 11,00, i 18 00

Powyższy rozkład jazdy ma połączenie z mojemi au
tobusami zdążającetni z Poznania i z powrotem. Zainte
resowaną publiczność proszę dotąd 1 nadal o łaskawe popai c;e

T. Staniszewski,
zw 90621

Poznań, Cieszkowskiego 5.

TEREN

ca 10 tys. m* w Poznaniu kupię lub wy
dzierżawię. Oferty upraszam do Kurjera
Poznańskiego pod z,w 20024
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Ubikacje

KroRowshie Przedmieście 5

to nowy adres, pod którym uruchomił

handlowe około 70 ms, położone w centrum m. Poznania,
przy pryncypalnej ulicy, na wysokim parterze, z centralnem
ogrzewaniem, oświetleniem elektrycznem, na biura wzgl,
burtową sprzedaż towarów włókienniczych, galanterji i t. p,
natychmiast wprost od właściciela nieruchomości do wy.
dzierżawienia. Spieszne zgłoszenia uprasza się do eksped.
Kurjera Poznańskiego pod zw 20 010
Do mego młyna parowego, dobrze prosperuiącego, namowocześniej urządzonego, bez konkurencji, o przemiale
’4uo ctr na dobę przyjme
zw atoos
wspólnika

z kapitałem

•byt zupełnie zapewniony Itib takowy wydzierżawią.
Zgłoszenia Młyn Parowy, Stęszew, telefon 19.

biura i składy swojej nowej reprezentacji na Polskę

i skąd dostarcza natychmiast

wszelkie pneumatyki samochodowe.
„ENGLEBERT“,

Polska Spółka Akcyjna Wyrobów Gumowych,

WARSZAWA, Krakowskie Przedmieście 5.

Telefony: 442-98 i Wydz. Sprzed. 194-28.

nw 5043

SEKRETARJAT
Zwi^zRa Położnych na Poznafiskie, Pomorskie i Śląskie oraz

ADMINISTRACJA
„Nowiny Akuszeryjne“ przeniesiono na

ul. Górną Wildę 42, n. prawo, i

KILIMY
polskie i ukraińskie motywy ludowe
i stylizowane pierwszorzędnej jakości po
cenach bezkonkurencyjnych i w najwięk
szymwyborze.PiSlAKl łowickietylko
w Centrali Dywanów
RAZ1M1EPZ

KU Z AJ,

Po asa, ulica 27 Grudnia 9.
CW 687M79 44.I4M&I

W środą, dnia 6 b. m.

iepr zobici
Przed południem mięso z kotła, buiaczanki i ka
szanki oraz inne potrawy. Dobrze pielęgnowane
piwa i inne napoie. — Specjalność: „PIWO BOK“.
Szanownych Gości zaprasza nai uprzejmiej

M. GNIATCZYŃSKA,
właścicielka Restaurac.ł „EXPRESS“

£

św. Marcin 64 - Tek 21-86.

*

W środą, data 6. XI. 1929 r., urządzam

wieprzobicie
Zapraszam Szanownych moich Gości na wyroby
własnp najlepszej mkości. Specjalność hiazkl i mięso
* kotła, flaki, biała kiełbasa itp.

Jak przed czarodziejskiem za
klęciem otwiera się wieko skarbca,
tak na dźwięk słowa TRYUMF
niech się otworzą drzwi każdego
domu.
TRYUMF jest polskim aparatem do
prania, pierze bieliznę w ciągu kilku minut.

/upewniony przez przejęcie
zastępstwa (rekomendacje sto.
sowne dia pan i panów wszy,
stkich sfer (dystyngowanych)
w każdei miejscowości kraiu.
Zgłoszenia w lęzyku niemie
ckim kierować do
A. Knopper Reklameburo,

Precz frazesy i przesądy TRYUMF
oszczędza 90%.

fabryk krajo
wych iak i za
granicznych na dogodnych
warunkach do 24 miesięcy.
11 armonje przy wpłacie
250 zl na spłaty po 30 zł
miesięcznie poleca
Władysław Kwiatkowski

Jeśli nie uwierzysz jakie dobrodziejstwo
wniesiesz do swego domu gdy kupisz TRY UMF.
Przyjdź na pokaz odbywający się we
wtorki, środy i piątki od 4—5 i 5—6.

Wielkie Garbary 44.
Uprasza się o liczne przyniesienie
brudnej bielizny.

Z poważaniem
St. Michalska
zw 2(014

r

Pw 87*3-45,37

al. Bukowska 5, restauracja.

Żądajcie bezpłatnych pokazów nr. tel. 54-24.
Ofiary kwasu moczowego

n

Podagra

Otyłość
Renmatyrm
ArterioScleroca

Generalna Reprezentacjai

Warszawa, Fredry 4.
Prawdziwy URODONAL tylko
■ polską i francuską etykietą.
Żądać w aptekach i składach aptecznych.

«„

Fortepiany
Pianina

Poznań, ul. Gwarna 13.
Telefon ?4-45.

I

d< 2751

Tylko dla reklamy

JM »rxex krótki cxa»! Wysyłam oryginał*
uiną osi Minia nowość: połączenie jeiwab$l<»e| chusieczKi z lusterkiem w artye
At 3 cznsj oprawie za zl k. Należność wpła*
cuć na konto H K. O. 86954. Za pobra
niem porto oddzielnie.
FRENKEL»
Łódź, skrzynka 386 e.
zw 20!
8»

Aptekę
dobrze prosperuiącą z konce
sja realną kupię. Oferty szcza,
gółowe (wysokość opłaty itd.)
uprasza się do ,.Par-t, Poznań,
Al. Mai cinkowskiego 11 pod
nr. 45.26
p» «7*4 48.»

Nauczycielka

parterowy w Poznaniu o powierzchni 2 000 m‘, na warsztaty
lub magazyny, sprzedam lub wydzierżawię częściowo lub
w całości. Oferty z podaniem ceny i celu proszę pod zw 20 023
do ekspedycji Kurjera Poznańskiego.

języka francuskiego, z dobrem
poleceniem, poszukuje lekcyj. Oferty do Kuriera Po
znańskiego pod zw 20002

JET o t e 1

Francuski
Aleje Marcinkowskiego

poleca do zabaw, ślubów, uroczysiości familijnych.

URODONAL NAGRODA!
Ponieważ URODONAL rozpuszcza Kwas moczowy

Pw 8743-44,13

Budynek
SALE

Zatruty Kwasem moczowym torturowany
bólami może być uratowany tylko przez

Amsterdam (Holandja).
Postbox 887.

W sobotę, dnia 2. 11. zaginęła mi w pociągu
pospiesznym Gdańsk — Warszawa, odchodzącym
z Gdańska o godz. 11,48 clemnobronzowa walizka.
Walizka zawierała książki handlowe — które
są bez wartości dla znalazcy.
Za zwrot tychże dam dobrą nagrodę oraz za
pewniam największą dyskcecję.
Zgłoszenia upraszam skierować pod W. L. 836
do Rudolf Mosse, Gdańsk.
Tw 592

Dobry organizator
obeznany w sprawach zrzeszeń gospodarczych i podatkowych
n stałą posadę poirzebny.
Odpisy świadectw oraz referencje upiasza się załączyć do
zgłoszenia Oferty do eksped. Kurjera Pozn pod zw 20018

12-15000 zł

pożyczki poszukuje dobrze prosperujące przedsiębiorstwo
przemysłowe w Poznaniu, na czas C-miesięczny wzgl zależ
nie od umowy, za wysokim procentem płatnym zgóry. za
bezpieczeniem w dolarach amerykańskich. Łaskawe spiesz
ne zgłoszenia uprasza się do eksp Kurjera Poznańskiego
pod z w 20 011
S

Numer 512

Kurjer Poznański,

wtorek,

5 lfstopaïfa 1939 =>
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Oydzierźnuis zaraz sarnze teren torfowy
W pobliżu miasta i stacji

kol. Gtabów (Wibp.) do wydzier

żawienia na eksploatację

narożnik Górnej i Dolnej Wildy, naprzeć w Stadjonn Spor
towego — przystanek tramwajowy. Zgłoszenia
dw 2t 89

ca 30 ha. Cena b. niska. Wia

Fr. Budzyński — Starościńska 6 — Tel. 36-06. domość:

technika warsztatowego

Pamiętajcie,

Finowicki, Kalisz,

Fabryka wytwarzającego masowe artykuły — poszukuje Kazimierzowska 2.
doświadczonego

zw a ono

Agentów

że wieczne pióro Watermana

oznajmionego z nowoczesnemi metodami wytwórczości,
dla samodzielnego prowadzenia warsztatu. Dokładne oferty
jest najmilszym
g podaniem dotychczasowej działalności i wysokości wyma
sumiennycn. pilnych do
ganego wynagrodzenia uprasza się do Kurjera pod zw 20 019
sprzedaży maszyn do
szycia za wysoką pro
UCHWAŁA. W sprawie zapobiegawczej nad mająt
wizją poszukuje
¡ciem firmy Mechaniczna Fabryka Bielizny, Stanisław Zim
ny i S-ka w Poznaniu, Wrocławska 38, umarza się postępo
wanie zapobiegawcze z powodu upływu 9-miesięcznego ter
minu odroczenia wypłat (art. 27 i 29 rozporządzenia z 6 3
Al. Marcinkowskiego 5
1928). Poznań, dnia 28 października 1929 r.
nw 4930
npw «4-'4'
Sąd Grodzki 2a.
W sprawie postępowania upadłościowego nad mająt
biura.
kiem firmy „Kryształ“, właściciel Jan Pawlak w Poznaniu,
Głogowska 51, uchyla się dalsze postępowanie upadłościowe
w myśl § 204 ust. upadł. albowiem obecna masa nie wystar
cza na pokrycie kosztów sądowych i zawiadowcy. Poznań Telefon, elektryczność w cén
dnia 28 października 1929 r.
nw 4939 timo, zaraz. Adres wsfeaże
Sekretariat Oddział 2a Sądu Grodzkiego.
Kurjer zw 20001
Na wniosek firmy „Titania“ sp. z ogr. odp Poznań, Gwar
na 15, udziela się odroczenia wypłat na przeciąg 3 miesięcy
od dnia 29 października 1929 do dnia 29 stycznia 1930. Nad
zorcą sądowym mianuje się Tadeusza Szmyta w Poznaniu
Poznań, dnia 29 października 1929 r.
nw 4928
Sąd Grodzki 2a.
do sprzedaży kilku mało
Na wniosek kupca Arnolda Ascha w Poznaniu, ul. Wieł
jest zawsze chętnie widzianym upominkiem.
używanych samochodów
Ma 6, o udzielenie odroczenia wypłat, wyznacza się termin
ciężarowych, na wysoką
na 22 listopada 1929, godz. 11, pokój 23 tutejszego Sądu do
prowizję poszukujemy.
rozpoznania sprawy. Wierzycieli wzywa się by przybyli na
Oferty Kurjer zw 200Ó5
powyższy termin celem udzielenia Sądowi wyjaśnień. PoH
snań, dnia 29 października 1929, Sąd Grodzki 2a. nw 4931
2. N. 2/29. Kupiec Alojzy Hejka z Lubawy wniósł o udzie
PRZETARG
LICYTACJA PRZYMUSOWA
lenie odroczenia wypłat na przeciąg 3 miesięcy. Celem roz
W środę, dnia 6 i w piątek, dnia 8 listopada r. b., przy
na dostawę szutru do remontu powłók tłuczniowych.
poznania sprawy wyznacza się termin na dzień 27 listopada
Wydział Powiatowy powiatu poznańskiego ma zapotrze 1929, o godz. 11, pokój 5 w niżej oznaczonym Sądzie, na któ ul. Wolnica 2 (w podwórzu), odbędzie się sprzedaż za natych
nw 5216
bowanie na 2 380 tonn tłucznia o wymiarach nie mniejszych ry wierzyciele mogą przybyć celem udzielenia Sądowi wy miastową zapłatą:
większej ilości przeróżnych zabawek dziecięcych i oba
nw 4932
niż 40 m/m. i nie większych niż 60 mim., oraz 234 tonn grysu jaśnień.
wia damskiego.
o wymiarach 15 do 25 m/m. — z tern, że 300 tonn tłucznia
Lubawa, dnia 30 października 1929.
Obejrzeć
można 15 minut przed sprzedażą.
winne być dostarczone w terminie do 25 listopada r b.,
- Sąd
GrodzkŁ
Poznań,
dnia 2 listopada 1929.
pozostałe zaś 2 080 tonn tłucznia i 234 tonn grysu najpóź
Magistrat XIII/4.
niej do 20 grudnia 1929 r.
dw 2749
PRZETARG PRZYMUSOWY
Piśmienne oferty z podaniem cen jednostkowych loko
W środę, dnia 6 listopada r. b., o godz. 12 w południe
PRZETARG PRZYMUSOWY
wagon stacja nadawcza, należy składać w Zarządzie Drogo przy ul. Towarowej, w składnicy f-my C. Hartwig, sprzeda
wym powiatu poznańskiego w Poznaniu, Wały Leszczyń wać będę najwięcej dającemu za gotówkę:
W środę, dnia 6. 11. r. b., o godz. 12, w Dakowach Mo
nw 5196
skiego 10, w terminie do 12 listopada 1929 r.
krych, sprzedam publicznie za gotówkę:
dw 2755
9 worków mąki pszennej,
Oferty nieuwzględnione pozostaną bez odpowiedzi.
3 konie wyjazdowe (pełnej krwi), samochód
Poznań, dnia 4 listopada 1929 r.
17 worków mąki żytniej,
(Austro - Daimler).
Przewodniczący.
255
worków
ospy
żytniej
i
ryżowej.
L. dz. 5693/29. Z. D.
FIGAS, kom. sądowy, Chwaliszewo 13.
WDOWCZYK — komornik sądowy w Grodzisku.

podarkiem gwiazdkowym

E KiDinczyóslii. Pomiń

Watermans

Pośrednika

Napisowe słowo (tłusto) 30 groszy, każde dalsze
słowo 2c groszy, 6 liczb = jedno słowo
i, w, z, a = każde stanowi 1 słowo.
Jedno ogłoszenie nie może przekraczać 50 słów.

Bfl

SPRZEDAŻE

|

Skład

OGŁOSZENIA
DROBNE
Ogłoszenia wśród drobnych:

artykułów piśmiennych, drukar
nię i gazetę, mieszkanie, sprze
za 30 000 zl. Spieszne ofer
‘dam
Używaną
garderobą chłopięcą od 12—15 lat ty Kurjer zdw 70 174
tanio sprzedam. Zgłoszenia Młyń
Sprzedam
ska 12. 11. p.
zdw 70 290
czarny płaszcz zimowy i ubranie
frakowe
na
szczupłą figurę, ta
Pianino
5. III., lewo.
korzystnie nu sprzedaż. Fabrycz nio. Kwiatowa
zdw 70 169
na 88. I., prawo.
zdw 70 291

Restauracja

Płaszcz

1 -tamowy milimetr 60 groszy

Osiołki

Składnica

parę, młode sprzeda Przemysło drzewa,
materiałów budowla
wa ŻS, garaż, telefon 3990
nych, w Janowcu, bardzo dobrej
zdw 70 265
okolicy, do ods'ąpienia z mate
riałem na dogodnych warun
Pianino
kach. Zgłoszenia przyjmuje De
tanio sprzedam Kościelna 29/31 reziński, Steszew. telef. 47.
zd w 69 892
1. piętro, prawo.______zdw 70 267

Pianino

Wieikopański

elektryczne tanio sprzedam Dą majątek 800 ha. Poznańskie 1___
browskiego 45. podwórze, parter. szej klasy, ceoa miljonpięćdzie
prawo.______________ zdw 70 219

Znak oferty (na przykład: z 18924, a 2735, dl T90
i t d. w 1 słowo.
Drobne ogłoszenia przyjmuje się do godziny 10

Meble

we wielkim wyborze za gotówkę
i na miesięczne spłaty poleca
Stanikowski. Woźna 12 tButelska).
bpw S29

Świetna egzystencja

okazałe, obszerne, figurę wysoką
bronzowe źrebce, nowe sprzedam.
Adamska. Focha 27. front. I. wej
ście. lewo.
zdw 70 079

Damskie futro

dla rzutkiego rzeźnika. Oddam
skład z 3» pokojowem mieszka
niem. warsztat z calem urządza
niem w Poznaniu Rynek Jeżycki
za zgoda gospodarza Warunek:
cena kupna około 12000. 3 poko
jowe mieszkanie dla sprzedają
cego 8.000 zgóry dzierżawy. Zgło
szenia skład papieru. Fr. Ratajczaka 2.
zdpw 70 104

Ciężarowy

Bronzy — marmury

samochód 1% tonnowy. mało uży Aleks. Thomas. Alabastry kry
obszerne pokoje, pełna koncesja, damski pluszowy, czarny, su
Szpica
wany. gotowy do jazdy na do ształy. Przyborj^artystyezne.
świetna egzystencja sprzedam. — kienka nowa na sprzedaż. Wały
godnych warunkach sprzedam.
Pw 6 1 1-43.7
Adres wskaże Kurjer zdw 70 181 Jagiełły 18, parter, prawo.
białego
sprzedam.
27.
Grudnia
zdw 70179
Oferty Kurjer zdw 70 077
14. podwórze, XI. piętro. Choj
nacki. od 1—6,
zdw 69 351 tel. 52-42
Sprzedam
Płaszczyki
Skład
Płaszcz
magiel i 2 fotele. Małe Garbary
dziecięce tanio! hurtownia Ry»
~Skład*
zimowy dobrym stanie oraz frak baki 10. II. lewo
1. skład.
zdw 70 131 kolonialny z mieszkaniem, urzą
Piec
dzeniem! i towarem sprzedam z towarem lub bez sprzedam. —
na jedwabiu korzystnie sprzedam.
Pw 6043-44.12
«owy. duży, gobelin sprzt
zaraz. Ul. Żupańskiego 22.
Słowackiego 35. IŁ. prawo,
Adres Kurjer zdw 70 233
Folwark
korzystnie
Aleje
Marcin
zdw
70
203
zdw
70
072
Patent
840 mórg sprzedam, zamienię na
skiego 8. I. p.. fotografia.
Dom
kamienice lub wydzierżawię. Cysprzedam ewtl. wydam licencia.
zdw
69
865
Sypialnię
Skład
ramak. Poznań, św. Marcin 03.
Zgłoszenia do Kurjera.
7 ubikaeyjny. rodzaj willi,:
d ębowo forn i e ro w a n ą t a n io sprze- nowy
kolonialny 3 pokoje i kuchnia z
zdw 70 112
zdw 68189
twardokryty. jedna stacja od Po
Restauracja
datn. Grobla 30. IŁ. lewo.
towarem i maglem zaraz na sprze
znania,
20
minut
od
tramwaju!
z pełna koncesja 1 5 pokojowem daż. Wskaże Kur.ier zdw 70 100
zdw 70 202
Składnicę
bez długu, wpJaty 15 000 sprze-' mieszkaniem
Tapicerstwow mieście powiałodam. Adres wskaże Kurjer
• telefonem urządzeniem na hurwein zaraz do objęcia, cena 4 50f
Leżankę
Meble
_________ zdw 70 232_________ Zgłoszenia
siodlarstwo
townię sprzedam. Zgłoszenia BiSzymański
Szkolna
niaś, pi. Sapieżyński 4, 111. p.. sprzedam 45 zł. Grzybowska.
dogodnych warunkach spłaty istniejące 40 lat składające sie a
18. restauraeia.
zdw 69 809 na
zdw 70 217
poleca Pluciński. Wodna 7.
prawo.
zdw 70145 Kopernika 2.
Futro
dwóch frontowych jasnych ubi
zdw 69 418
kacji przy ul. Marszalka Focha
damskie, bibrety sprzedam 400 zl
Fryzjerski
Składy
Sprzedam
zaraz do wynajęcia. Zgłoszenia
Górna Wilda 47. lewo.
rzedam.
Oferty
Fortepian
zdw 70 229
Kurjer zdw 69 914
dom w Szamotułach z dobrem w Poznaniu i tniaslach powiato
zdw 69 682
skrzydło. Młyńska 3, IIL
wbudowaniem i 3 morgi ziemi. wych poleca i poszukuje „Infor
zd 69 797
Skład
Gena według ugody.
Adres mator“. Ratajczaka 15.
Sypialnie
Kartony
zdw 70 212
wskaże Kurjer zdw 70 350
w centrum miasta Poznania, na
jadalnie, urządzenia kuchenne i
dający sie na każda branże na
Maszyny do szycia
pojedyńcze meble poleca najta
Miód
sprzedaż, tylko poważnym reflekUżywany
niej Józef Hilscher. Poznań. Gór
rowery
pszczelny wysyłam w blaszan- płaszcz granatowy na watelinie. tantom. Kurjer zdw 70 238_____ Teł. 7468
na
56 i ul. żydowska 34.
wielki wybór, niskie ceny! do- tel. Wilda
jacn za zaliczeniem pocztowem. Obejrzeć 5—8 wiecz. Kwiatowa
3122.
Pw 4 839-35.215
godne
warunki
spłaty.
.Titpnia".
Parowa
Cegielnia
zdw 70 206
10
~
’I ’>■
Ka 7. I., prawo.
Dom
Poznań. Gwarna 15
nw 4 710
rol Woś. Brzeżany
woj.
Tamoąa sprzedaż na prowincji piec w mieście koło
Okazja!
doch
?°Isk'e.
zdw 70 348
hofmanowski. produkcja 2 milio miesięczny 160 zł,Poznania
Futro
Młyn motorowy o przemiale 300
cena 20.000.
Domy
ctr. na dobę, sito 3 000 ctr.,
używane (piszcznniki). Obejrzeć ny cegły, rurek i sufitówek. — wpłaty podług ugody — Adt
w
Poznaniu
i na
prowincji
w
Zgłoszenia
Kurjer
zdw
70
245
młyn nowy, masywnie zbudowa
Miód Wołyński
5—8 wiecz., Kwiatowa 7. Ł. pra
wskaże Kurjer zdw 70 005
różnych cenach bardzo korzyst
położony przy torze kolejo
zdw 70 205
J ^?snej pasieki, gwarantowa- wo.
ne kupna zamiany poleca Biuro ny.
~ Skład
wym, bardzo bogatej okolicy zbo
■)ak?ści od 16 kg. wyśię za
Futro
Handlowe
Boltar
Skarbowa
17.
żowej. położony 18 kim od więk
kolonjatno delikatesowy w wiek- dobre dla szofera na sprzedaż, te' 52-42.
Sprzedam
zaliczeniem kolejowem po otrzy
bpp 848 szego miasta. 10 kim od mniej
maniu 20% zadatku, kilo 3 złote. płaszcz gabard. nowy tanio. — szem mieście Pozn. z urządzę ul. 3 Maja 3, dom ogroó
szego na Pomorzu, w pełnym bieniem.
obfitym
towarem
oraz
Kossowski.
Związek Zie- Zgłoszenia Stary Rynek 6, —
pierwsze piętro lewo.
Antyki
5?lan- Krzemieniec.
zdw 70 346 Jarosz, godz. 5—7. zdw 70 258 przyległem mieszkaniem, dobrze
zdw
70
007
wielki
wybór
Bracia
Pióro
zaprowadzony, przy najruchliw
Aleje Marcinkowskiego 28.
szej ulicy z powodu stosunków
Filateliści darmo!
Futro
Młyn wodny
Kp 1115
rodzinnych za 950 zl do przeję
k. Siaja cennik. Łódź. Skrzyń- 460 mórft, kompletny żywy i cia ewentl. zamienię na 3 poko sealowe damskie, używane na
:a z kapitałem 50 000 zł.
i?_i_36c.
zdw 7i)
da do ..Par". Toruń. Szemartwy inwentarz sprzedam na jowe mieszkanie w Poznaniu za sprzedaż za 350 zl. Aleje Mar
Płaszcz
pod ..Pieniądz".
cinkowskiego 11, wejście 6. I., zimowy damski sprzedam. Młyń
tychmiast. Zgłoszenia Kurjer
dopłatą. Adres Kurjer
Ciekawe nowości
godz.
2—4.
zdw
70
047
Pw 6 787-64,426
zdw 70 255
zdw 70 034
ska 3. III.
zdw 69 397
3«Vm ni. składzie. Prospekty
darmo. Łódź, skrzynka 3S6 c.
Samochód ciężarów
Łóżko
2 Panie
Wózek
Tanio
««.____ __zdw 70 359
na wspólny pokój przyjmę. — dla lalki jak nowy zaraz sprze orzechowe zł 25 Aleje Mareink. się ubierzesz. umeblujesz w Do
26.
front
IV
zdw
70
006
Kaczmarkowa. Małe Garbary 3, dam. Łukaszewska, Niegolew
mu Komisowym św. Marcin 73a.
Bezpłatnie
parter podwórze.
zdw 70 262 skich 4. w podwórzu. III.
Pw 4 944
Fortepian
nowJu£c kaf<jy cennik ciekawych
zdw 70 027
nowości. IZ.ńż, skrzynka 386 c.
Skład
tanio. 27. Grudnia 9. III.
Meble
----------zdw 70 358
Skład
zdw 70 092
kolonialny z urządzeniem, towa
na raty i zą gotówkę po najniż
Skład
rem, maglem z obszernem miesz rzeżnicki. mieszkanie, zapęd ele
szych cenach poleca Szpryngacz.
4
. Filateliści!
kaniem spiesznie sprzedam cena ktryczny korzystnie sprzedam.
Gospodarstwa
Wielka 13. Kli.ienteli zamiejsco
Udź1CLt bezpłatnego cennika 6000 zt. Spółdzielnia Rolnicza, Gen. Kosińskiego 17.
Adres
ztówki od 25— 300 mórg na wej odstawiamy własnym samo«*>3. skrzynka 386 c.
Poznań, św. Marcin 15. I. p.
Pw 4 972.3
__________ s5^w_7(ŁB25__________
zystnych warunkach kupna, chodem.
«-_______ zdw 70 357
zdw 70 264
any poleep Biuro Handlowe
Oberża
tar Skarbowa 17 teł. 52-42.
Piekarnia
Okazja
. t
Skład
Zegarki
bpD 847
piekarnia, rzeźnictwo do tt
w pełnym biegu w powiatowem
dla
kupujących
Samochody.
—
mórg buraczanej ziemi, zt
ścis n^tki.<h bławatów w mie- reczne i kieszonkowe na minutę mieście w rynku zaraz do odstą
Nowe 1 używane. — Dogodne wa .wania
klasy, naji
regulowane od 25 zl począwszy z pienia. Koń i wóz najeży do te
Pianino
runki zap.aty „Komna". Sp z o »okolicy,pierwszej
kompletne inwentar
gwarancją piśmienna — poleca go. Potrzebna gotówka 3 500- Masowe sprzedam. Adamska. p.
Automobile. Poznań. Dąbrów jtycnmmst
k 4Vf'1"4vM-sji«,u- oi..- Chwiiikowski św. Marcin 40
na sprzedaż. Ce
4 000 zl. Adres wskaże Kurjer Focha 27. front lewo. I. wejście, skiego 83/85. Tel 7767 i 54.S
|tys.. wp.aty do ugody. Cyn
niw 70 219
Poznański zdw 69 861
•dw 70978
uw 5154
I Poznań, fi w. Marcin 63. zdw

Strona Ił

Kanapy

Syplalkę

Kurjer Poznański,

wtorek,

5 listopada 1929

Numer 51?

Kupię

Kto
Emerytowany oficer
leżanki, kluby, materace najtaniej dębową sprzedam. Skiad komiso łóżko białe żelazne, dobrze utfzy
pożyczy na rok out) zl, płacę wy sztab, poszukuje od 1. 12. 29 r
za gotówkę, raty. Strzelecka 31. wy. Pocztowa 20.
zdw 70 175-6 mane. Kurjer rw 7548
soki
procent
Oferty
Kurjer
3—4
pokoi z przyuależytościami.
zdw 70 135
zd w 70 009
ewentualnie czyusz roczny zgóry
2
domy
Składa
lub możliwa zamiana na Ostrów
Za
w kształcie willi sprzedam za kupna lub dzierżawy z mieszka
20 000
Poznański Spieszne zgłoszenia
parcele 500 m1 dam pierwszo raz.
.Wawrzyniak. Wiry pod niem poszukuje. Zgłoszenia skie wypożyczę za dobrze płatną po Kurjer zdw 70 021
rzędne pianino wartości 9.000 si Poznaniem
poczta Komorniki, rować do Kurjera zdw 69 982
sadę i zabezpieczeniem hipoteczOferty Kurjer zdw 69 949
rw 7549 50
uein. Zgłoszenia do Kurjera
Poszukuję
zdw 70 294
Kupię
mieszkania 2 4 pokoju'
Jadalnia
Maszynę
stół
rozciągany
dębowy
okrągły
na.
okolica
obojętna. OÎ
dębowa bardzo tanio jak nowa. szewcka sprzedam. Kuśnierski, krzesłami. Karasiński. Matejki
Złożę
rjer zdw 70 235
Kocha 211
zdw 69 947 bielona 5.
zdw 70 221-2 58zdw 69 979 800—1000 zl kaucji za udziele
nie posady jako woźny, inkasent
Inżynier
Skład
Wózeczków
lub szofer. Oferty Kurjer
Kupuję
sytuowany poszukuje 2—4 p<
sprzedam, nadaje sie na rowerków, zabawek wybór. — stary papier, ¡makulatury). —
zdw 70 277
kuchnią za czynszem iub me
skład bławatów, konfekcji. Ofer- .światek dziecięcy". Kraszew Strzelecka 3a. parter, prawo,
mi. Pośrednicy wykluczeni.
ty Kurjer zdw 69 946
skiego 11.
zdw 69 591 2 teł. 13-21
200 zł
odw 09 638
Ofertj Kurjer zdw 70 288
pożyczki na ż miesiące poszuParcelę
Ciężarówka
kuje. Oferty Kurjer
Kinoaparat
zamiana"
«a 800 kw. m.. frontową, centrum prawie nowa pierwszorzędnej Kropp - Erneniann
zdw 70 333
kupię.
Oferty
Głównej sprzedam. Oferty Ku marki, nośność 1300-1500 kg. Kurjer zdw 70 074
MIESZKANIA
SBBWBSŁtMMBŁ
aBłfflatMBiattimiiiaraBiM
rjer zdw 69 945
bardzo tanio na sprzedaż do obej
DO WYNAJĘCIA
rżenia w garażach firmy HemKupuję
6 pokojowe
Szafę
powieź - Automobile.
Fabryka
gotówkę meble wszelkiego ro
mieszkanie zamienię na mniej
ogniotrwałą prawie nową 450 zl Karoserjt. Poznań. Patr. Jac- za
dzaju
rzeczy.
Dom
Komisowy.
Garaże
lub odstąpię. Oferty Kurjer
kowskiego 49 tel. 6515. bpw 912-8
sprzedam. Adres Kurjer
Podgórna 2.
i* w 4 946 nowocześnie urządzone po cenie
zdw 70 105
zdw 69 941
przystępnej do wynajęcia. Hem nora
Taksówka
Kupię
Fabryka ■Tli
powieź - Automobile
nowoczesna ze stałą koncesją, ze
Rzeźnictwo
11 POKOJE UMEBL.
fryzjerskiz mieszkaniem w Karoserii Poznań, Patr. Jac ÍMteíta
« calem urządzeniem w pełnym garem i numerem, gotowa do ja zakład
Poznaniu.
Dobrzański,
Marsz.
kowskiego
49.
tel
65-15.
zdy
bardzo
korzystnie
na
sprze
biegu, przy ruchliwej ulicy z
zdw 70 243
bpw 914
przyległem 2 pokojowem i kuch daz. do obejrzenia w garażach Focha 33.
Miesięczne
nią mieszkaniem zaraz na sprze firmy Hempowicz - Automobile,
pokoje wynajmuje. Hotel Fran
Pianino
roznan,
Patr.
Jackowskiego
49.
3
pokoje
daż- Adres Kurjer zdw 69 934
2<jw f" —
tel. b51o.
bpw 916-7 kupią. Cena Kurjer zdw 70 220 kuchnię z przyuależytościam wy cuski
najmę za pożyczkę 10 — 15 tys zł
Futro
Pokój
Meble
na I. hipotekę nowego domu in dla 2 panów wynajmą. Mosto6
KAMIENICE
męskie białe barany. kołnierz na 24 raty mieś,
formacji udzieli właściciel: Po
hurt detalicznie
szary its sprzeda. Ratajczaka 28. ceny zniżone gotówka
4. !.. lewo.
zdw 70 295
znań. ul Grudzieniec obok 55.
wysoki ra
1- Ptr„ lewo.
zdw 69 930 bat. Marcin Żytko wiak.
Ludwik
Saganowski, zdw 69 913
tylko
Kamienica
Pokój
C hwahszewo 5.
zdw 67 607-a IV. piętrowa w Poznaniu do
Rower
umeblowany na 2 osoby zaraz do
sprzedania Dochód 18.500 zl. Ce nadająca sięSzopa
w dobrym stanie tanio sprzedam
wynajęcia.
Gwarna
17 lii ptr.
na warsztat lub
na 170.000 zl gotówka 100.000 zl.
zdw 7(J i99
Piankowa 8, Maćkowiak,
składnice. Hojan, Małeckiego 28 Prawo,
Pończochy
Oferty Kurjer Poznański
zdw 69 929
parter.
zdw
69
944
zdw 69 942
Pokój
piekne dobre tanie. A
ładnie umeblowany wynajmą paWydawnictwa
Szymański Poznań św
2 pokoje
Zamienię
kuchnią garażem, oddam sta nu. Adres Kurjer zdw 70 215
Marcin 1 specjalny skisd dużą trzypiętrową kamienicę »
Biblioteczne
łemu lokatorowi, elektryczność,
pończoch.
K
w
998
9
loznaniu
na
taka
samą
w
Niem
Pokój
(Bncyklopedja, Polska
kanalizacja, mieszkanie cieple.
czech. Zgłoszenia Kurjer
[ron„towy 2 osobowy wynajmą.
PuszczykÓwko Gorazdowska.
zdw 70 026
Literatura Powsz. itd.)
Białkowska. Grunwaldzka 11.
zdw 69 938
Skład
Zamówienia na ogłaszane wy
___
zdw 70 213
Kamienicę
dawnictwa Trzaski. Rwerta i Mi papieru wraz z kompletną introW centrum
chalskiego (w nr. 508) przyjmuje ligatornią, 3 ubikacje w pobliżu kupię Í20 000 Oferty Kurjer
miasta jest mała ubikacja, na
„Informator“ poleca
sdw 70 090
rzedstawiciel Księgami do dnia śródmieścia Poznania za cenę
dająca się na warsztat lub ma
i. bm. na bardzo dogodnych wa 18.000 na sprzedaż. Oferty Ku
pokoje umeblowane
gazyn
zaraz
do
wynajęcia.
Po
runkach spłaty. Refłektanci zech- rjer Pazuański zdw 70121
Kamienica
średnicy wykluczeni. Oferty do dla panów, pań małżeństw. Ra
cą podać swój adres (miejsce
dwupiętrowa Poznań - Wschód, Kurjera Pozn. pod dw 2750
tajczaka
15 (Pasaż Apollo), tepracy lub prywatny) przez tele
skład 3 pokoje kuchnia wolne,
100 mkwadr.
zdw 70 209
lefon 58-17.
jon nr. 23-9o celem przedłożenia przy tramwaju w Dębcu za 7 000 plac budowlany sprzedam, dzier
Mieszkanie
im orygin. wzorów, bez obowiąz wpłaty 4—5000 sprzeda Hudek żawy przynosi 5 000 zl. cena 55
Pana
tys. zł wpłaty 15—20 000. Zgło _ i 2 pokoje kuchnia za czyn
ku KnPTla'. 5Vr»łat nie uskutecznia Wielkie Carbary 34
sie. Termin dostawy dowolny,
szenia Sowiński. Poznań, św. szem zgóry Łazarz spiesznie wy- wspólny pokój zaraz elektrycz
zdw 70 109
_____
zdw 69 927
Marcin 22. tel. 18-97. zdw 70 196 najmie ..Pawilon“. Marszałka Fo ność. Nowak. Wielkie Garbary
cha 15.
zdw 70 193-4
_________ _
zdw 70 230

Ł

Lisa

Folwark

prz? ęn*e^n>e 210 od Niemca na
białego prawdziwego, rajskiego tychmiast
sprzedam. Cyraniak.
Ptaka, etołe gronostajową sprze- Poznań, św. Marcin 63.
„Zgłoszenia od 1—3. Pioekozdw 70 1,33
wte. Skarbowa 21. 1TI.
zdw 69 988
Futra
Sealowe ł nutria (błam) używa
Futro
ne okazyjnie na sprzedaż Jasna
męskie nurkowe tanio sprzedam 10, wejście z ogrodu, III. p. 3—4
Przemysłowa 12 TH. prawo.
zdw 70 308
zdw 69 985

Beczki

Kupię

kamienice z »kładem. Oferty Ku
rjer zdw 70 173

Kamienica

Pokój

ciepły, elekt rjczność 1—2 panom
Małeckiego 31. III. zdw 70 268

Pokój

frontowy dla panów Menclewska, Rzeczypospolitej 8.
zdw 70 209

Słoneczny

■>okój wynajmą. Szwajcarska 26,
III. p.
zdw 70 273

Studentom

odadm umeblowany wspólny pokój. światło elektryczne. Małe
ckiego 19. Ił.
zdw 70 274

Pokój

do wynajęcia. Staszica 12. HI
piętro. 8 m.
zdw 70 271

Pokój

niekrepujący do wynajęcia, ele
ktryczne światło. Ratajczaka 11«
11. wejścfe, parter, lewo.
zdw 70 279

Niczem

niekrepujący ładnie umebl. zaraz wynajme Adres Kurjer
zdw 70 237
panom.

Pokój

Wiza. Wrocławska 13
zd w 70 252

Pokój

dla 2—3 bez pościeli tło wynaję
cia. Kanałowa 4 III.
zdw 70 250

Wynajmę

pokój elegancki, elektryczno«
łazienka. Słowackiego 35. IV. '
zdw 70 248

Pokój

ewtl. ntrzymaniem.
ka 3, I.

Onmwaldi.
zdw 70 244

Pokój

umeblowany do wynajęcia, Ma
tejki 6, parter prawo, dom ogro
dowy.
zdw 70 122

Pokoik

wynajmę zaraz. Wyspiańskiego
¿1. II. front lewo.
zdw 69 973

Pokoje

dla przyjezdnych tanio. 27. Grudnia 9. III.
adw 70 993

Pokój

Pokój
Oddam
dobrze umeblowany frontowy dla
mieszkanie 3 pokoj. z kuchnią przy dworcu umeblowany. Focha 1-2 osób zaraz do wynajęcia. —
parterowe w śródmieściu za wy 27. front, lewo Adamski,
Poznańska 50. TT . lewo.
pożyczeniem 10 000 zl na 5 lat.
zdw 69 585
zdw 70 086
Oferty Kurjer dw 2 753

dwa “kłady ruchliwa ulica, do
chód 7 340 zl rocznie. 50 000.
Mieszkanie
wpłaty 30 000 sprzeda. Tomczak 1 2. 3, pokoje
z kuchnią infor
l oznań, ul. Wierzbiecice 31.
macja
Widziński.
Małeckiego 15.
sdw 70 168
podwórze parter.
zdw 70 307

Pokój

Pokój

frentowy niekrepujący dwom soli-Jnym panom wynajme zaraz
lub la Rynek Łazarski. 6. III ,
Prawo
zdw 69 919

Pokój

Pokój

1 1 2 osobowy z pełnem dobrem
utrzymaniem w kulturalnym do
mu. pianino, telefon śródmie
ście zaraz. Informacje teł, 18-36
zdw 70 084

Futro
°d kapusty, śledzi i wina około
z kuchnią wynajtne za dzierżawę solidnemu panu od 15. bm. wy
Pokój
korzystnie sprzeda Ma 100 sztuk tanio uo sprzedania. —
zgóry 20 min. od tramwaju. St. najmą. Plac Działowy 5. I ptr, wynajmą. Łąkowa 8. HI., lewo,
tejki 45. parter, prawo.
Centrala Spożywcza. uL Wro1
000
zł
Maślona. Junikowo. zdw 70 284 P'awo_______
zd w 69 917
zdw 69 981
zdw
70 082
niecka 12. tel. 2743.
pożyczki poszukuje dam posadę
zdw 70 321
woźnego. Oferty Kurjer
Mieszkania
Pokój
Piekarnia
Pokoik
zdw 69 628-9
I—4 pokoje kuchnię wskaże In umeblowany na dwie osoby ewtl ładny, czysty, elektrycznością, osfc’ad. mieszkanie, rynek najlep
Worki
formacja Poznańska, Fredry 1.
utrzymaniem
zaraz.
Matejk
sze położenie, kompletne urządzę używane około 1000 sztuk tanio
grzewaniem
centralncm tanio. —
Pewna lokata
zdw 7Ö289 4° U- IV.
zdw 69 915 Śniadeckich 28, wysoki parter,
nie. cena podług ugody. Zglosze- do sprzedania. Centrala Spo 10—15 tys zl na krótszy lub H- Pnia Kurjer sdw 69 977
lewo.
zdw 70 lOŹ
żywcza, ul. Wropiecka 12, — dłuższy czas poszukuje przemy
Mieszkania
Pokój
tel. 2743.
zdw 70 320 »łowiec właściciel realności, war
3.
4.
5.
pokojowe
poleca
i
po
na
2—3
osoby
słoneczny,
ciepły,
Okazja zamianyl
Pokój
tości 150 tys Procent podług u szukuje „Informator". Ratajcza utrzymaniem lub bez zaraz wy
Różana 10. I.
zdw 70 099
Kamienica w centrum Poznania
Sprzedam
gody. Zgłoszenia Kurjer
ka 15.
xdw 70 210 najmą. Grunwaldzka 17. I. p.
roczny czynsz 54.000 zł zamienię kilka tysięcy choinek na gwiazdkę
______
dp 2728
zdw
69
940
na majątek ziemski. Zgłoszenia Zgłoszenia przyjmuje Majętność
Na
Mieszkania
Puszczykowo Willa ..Truda“.
Blumfeld, poczta Kamień Pomor
stancję przyjmę. Klasztorna 4,
Kapitalista
Pokój
każdej wielkości za dzierżawę
zdw 89 996
ski.
zdw 70 353 rozporządzający
Poptclska.
rw 7 559
50—70 tys. zł. odda „Komis". Sew. Mielżyńskie- umeblowany wynajme dwom pa
który
praepro
wadzi
mi
pewna
«0
25«.
zdw
70
234
nienkom
zaraz.
Kolejowa
80,
II.
Drogerję
Panienki
Skład kolonialny
transakcje może bardzo korzyst
piętro, lewo.
Pw 6785 56.436
Lesznie kompletnie urządzoną z nie swój kapitał ulokować. Go
na wspólny pokój św. Marcin 29.
spożywczy oraz detaliczna sprze
"9 SZUKA MIESZK.
towarem,
prima
prosperującą,
w podwórzu, lewo. III. ptr.. pra
daż wyrobów tytoniowych przy
tówkę lokuje Da bardzo pewnej
Puszczykowo
wo.
zdw 70128
pryncypalnej nłicy. od 14 łat bar mieszkanie 3 pokojowe spiesznie hipotece. Zgłoszenia Kurjer
blisko dworca 1—2 pokoje ume
dzo dobrze prosperujący, z po zdecydowanemu refiektantowi —
dp
2730
sprzedam.
Adres
wskaże
AgenFryzjer
blowane
z
kuchnią
do
wynajęcia
wodu stosunków rodzinnych —
Pokój
poszukuje 1-2 pokoi z kuchnia Bliższe wiadomości Puszczykowo św. Wojciech 24 1., prawo,
sprzedam za gotówkę z zapasem tura Kurjera Leszno, nw 5 211
Hipoteki
na
Jeżycach.
Płaci
2
lata
zgóry.
sołectwo.
zdw
69
997
towaru. nrządzeniem. przyległem
zdw
70 138
weksle itp kupno i sprzedaż po Zgłoszenia: Kraszewskiego 8.
Fabryka
mieszkaniom 3 pokojowem. kuch
solidnie za minimalna fryzjernia.
jw
2928
nia. czynsz miesięczny 150 zł. za szczotek, pędzli, dom piętrowy, średniczy
Słoneczny
Pokój
prowizje Biuro Handlowe Boltar
eene 8.000 zł ktiracyinem mieście murowany, kompletne urządzenie, Skarbowa
17 tel 52 42
pokój inteligentnej osobie natych 1—2 panów zaraz do wynajęcia.
w Inowrocławiu. Informacje ,T. maszyny, surowce, fachowość nie
2
pokoi
bpw
840
Małeckiego
12
III.. lewo.
"i'»sł wynajme. Plac NowomfejKwiatkowski. Poznań. Grottgera konieczna, robotnicy wpracowani.
z używalnością kuchni possnkuje ski
5. III. dom ogrodowy. II. le
zdw 70 137
M. nr
wtw 69 578 mieszkanie 4 pokojowe spiesznie
małżeństwo
z
3
letnim
dzieckiem
id w 70 067
1 000 złotych
za 25 000 sprzedam z powodu cho
od 1. 12.. cena do ugody, okolica wo.__________
Gabinet
roby. Dola ta. Leszno. Więzien pożyczki poszukuje. Pewna gwa Zwierzynieckiej Oferty Kurjer
Wilka
Pokój
ładnie umeblowany, telefon elek
nw 5 212 rancja. Wysoki procent. Zgło
zdw 69 911
dobry do interesu i podwórza — na 2.
tryczność.
łazienka, wydzierża
zaraz
do
wynajęcia.
Skryta
14
szenia „Par". Aleje Marcinków
sprzedam tanio. Dominiczak. Ko111- lewo,
jw 2952 wię solidnemu partu zaraz lub
sktego 11. pod 56,403.
Kanarki
lejowa 53.
zdw 89 963
Mieszkania
później Suchodolska. — ul. 3-go
Pw 6 534-56.403
śpiewaki tanio sprzedam Bo
2—3 pokojowego z wygodami po
Maja 3 a dom ogrodowy. I. pię
Pokój
rąyński, Górna Wilda 65.
Rzadkie okazy
szukuje
majętne
młode
malżeń-'
tro,
prawo.
zdw 70 324
Hipoteki
zdw 70 337
elegancko
umeblowany
wynajme
stwo. Zgłoszenia Kurjer
3 sześciotygodniowe długowłose
....
. . .. pano Pod,,, 7o
inteligentnemu
na nieruchomościach w Nlem
zd w 69 993
czystej rasy jamniki, sztuka no
Pokoik
ptr lewo
czech zapisane kupuje Dom Hizd w 69 793
Maszyna
100 zł na sprzedaż Bliższe szcze
skromny zaraz wynajmę. Małec
Edmund Su
góły noda.ie Wielkopolski Zwią do pisania w dobrym stanie za poteczno-Handlowy
Inteligentna
kiego
3.
II..
lewo.
zdw 70 198
walski,
Bydgoszcz,
ul,
Śniade
Pokój
zek Myśli-wych. Poznań, nl 27 raz na sprzedaż. Oferty Kurjer ckich 2. Telefon 590.
nw 5101 rodzina poszukuje wprost od go elegancko umeblowany wynajme
zdw 70 339
Grudnia 19.
zdw 70 003
spodarza 2—3 pokojowego miesz od 15 11. Młyńska 9 wyższy
Pokój
kania słonecznego z praynależno- narter. prawo
15.000 zł
zdw 69 651 w centrum elegancko umeblowa
Gabinet
Piekarnia
ściamt
przy
linji
tramwajowej,
ny
telefon,
łazienka, centralne
do bardzo
poważnego
w pełnym biegu zaraz do odda męski okazyjnie do nabycia. — włożę
ogrzewanie zaraz do wynajęcia.
przedsiębiorstwa na dobry pro dzielnica obojętna. Część czynszu
Pokój
nia z powodu przejęcia Innego J. Szlachta, Dąbrowskiego 51.
w
zależności
od
umowy
może
cent i bardzo pewne gwarancje. być wpłacony zgóry. Oferty Ku- umeblowany wolny, Wierzbięci- Adres wskaże Kurjer zdw 70 283
zdw 70 334
przedsiębiorstwa.
Zgłoszenia
Zgłoszenia Kurjer Poznański
ce 53. III . lewo.
Kazimierz Mnierowicz, mistrz
zdw 70116
rjer Poznański zdw 69 961
r-dw 70 013
Pokój
Willę
piekarski, Mogilno.
dw 2746
eelg. umebl.. glon., duży, ciepły,
Pokój
7 pokojowa. 2 kuchnie przy Po
Eto
100—150 zł
wynajmę niedrogo so
znaniu za 26 000. wpłaty 15 000 —
Ogród
wynajmą zaraz Ul. Krasińskie spokojny
lidnemu panu, światło elektrycz
1 grudnia poszukuje. — Zgło- z Panów Gospodarzy odda pier go
14, III. p. prawo.
do wydzierżawienia. — Adres sprzeda Biuro Handlowe, Rom. do
wszorzędnemu
krawcowi
3
lub
4
ne.
ogrzewanie
centralne. —
szenia
Kurjer
zdw
70
338
zdw 70 300
zdw 70 110
wskaż.e Agentura gazet M. Ku Szymańskiego L
pokojowe mieszkanie. możliwie
Wojterska. ('he’mnńskiego 2.
pawski. Śrem teł. 150
nw 5203
Śródmieście
za
wpłatą
tymczaso
zdw
70
330
3.000 zł
Pokój
wo 4 000 zł. reszla nóźniej we
5
KUPNA
da kaucji handlowiec później po dług
500 zł
odnnjmę. roczny zgóry. Oferty
ugody. Oferty Kurjer
Pokój
życzy za posadę. Wyczerpujące _____
Kurjer
Pozn,
zdw 70 070
zdw
70
303
pożyczki za mały pokoik. Oferty
nrządz na szwalnie wydzierża
Kurjer jw 2958
Cukiernlę - kawiarnię zgłoszenia dozdwKurjera
wię
natychmiast.
Adtes Kurjer
70 016
Pokój
Młode
zdw 70 297
kupie lub skład cukierków w
Kiosk
dzierżawę wezmę z mieszkaniem
małżeństwo bezdzietne poszukuje wolny zaraz Czesława 17 a par
Eto
zd w 69 938
mieszkania pokoju z kuchnia lub ter. Klimtńska
Pokój
stosowny do ogrodu za altane w cenie do 5 ODO zlot. Oferty zdyskontuje
poważnej
firmie pokoju
wprost od gospodarza.
zaraz na sprzedaż. Zgłoszenia Kurjer zdw 69 524
dobrze umeblowany na 2 osoby
handlowej
prima
weksle
kupiec
1 lace rok dzierżawy zgóry. OPokój
Kurjer zdw 70 041
lub dla małżeństwa zaraz Skry
kie? Zgłoszenia Kurjer
ferty Kurjer zdw 70 101
Poszukuję
słoneczny, czysty zaraz do wy ta 14 parter lewo. zdw 70 391
zdw 67 734
Urządzenie
najęcia Jeżyce Staszica 9 TI.
składu kolonialnego ewentl. z n.
Mieszkania
Piętro, lewo.______
w 69 994
Pokój
rzeźnickie mało używane korzyst szynkiem w większem powiato30 000 złotych
adny, czysty frontowy 1—2 zaraz
nie zaraz sprzeda Szczepaniak, wem miasteczku lub gościńca na na I. hipotekę na podstawie do 2—3 pokojowego poszukuję z
ogródkiem,
blisko
Poznania
ewtl.
wsi bez konkurencji. Zgłoszenia lara wypożyczę. Zgłoszenia Ku
Oborniki, Żarnikowa 5.
Pokój
Kaczmarkowa Wielka 17. 11.
zamiana 3 pokojowego w Ostro umeblownnv s oneczny wynajme
do Kurjera zdw 69 853
zdw 70 035
zdw 70153
n
rjer zdw 70 164
wie. Oferty Kurjer
dla dwóch panów lub pań zaraz
_____
zdw 70 117
Aparat
Magiel
Łąkowa
19.
I..
lewo
drzwi
11.
Pokój
Pożyczki
zdw 70 163
sprzedam. Kubiak. Górczyńska do zdjęć kinowych kupię. Oferty dobrze oprocentowanej pod za
wynajme zaraz. Cicha Wielkie
31 a.
Garbary 3
zdw 70152
zdw 70 022 Kurjer zdw 70 075
staw parceli Tutdowlanej poszu pokojowego z kuchnia i wygoda
Pokój
kuje sie Zgłosz. pod: Skrzynka mi w śródmieściu poszukuje. Po
Magiel
Maszynę
wołny.
Piasecki
S'
rvta
13
Elegancki
pocztowa 131
zdw 70 305 średnictwo wynagrodzę.
Rym
zdw 69 962
okrągłe czółenko, skrzypce wy używany lecz dobrze utrzymany
nokój wynajme Piekary 2. n„
kiewicz. Wielkie Garbary 9. tel.
lowgt
zdw 70
grane fuzje kał. 16 tanio sprze kupię Oferty Kurjer zdw 69 751
Wstąpię
33-52dw
2
754
dam. Poznańska 38. III., lewo
Słoneczny
jako cicha wspólniczka z pełnem
zdw 70 186-7
Parcelę
I)ok6j obszeręy. parter bezdziet.
Pokój
koneesem do restauracji lub ka
Mieszkanie
na raty kupię 500 ni’ w mieście. wiarni. Oferty Kttrjer
nemu małżeństwu zaraz lub póź wspólny dla sob'dnego pana.
3—4 pokojowe w centrum miasta niej.
7 parcel
Oforty K u rjer zd w 69 950
Strzelecką
14
a
zdw
70
001
zdw 70 326
Wierzbięcicp
35 II. nrawo
zaraz poszukiwane czynsz 2 lata
mam przy uł. św. Wawrzyńca.
zdw 70 172
zgóry Oferty Kurjer
Jeżyce. 800 1000 m5 i większe
Ustawę
Pokoje
1 500 zł
zdw 70 340
na sprzedaż Gustaw Glsser. Ho c podatku przemysłowym — Ni pożyczki poszu knje nrocent we
.meblowane dla panów, pań
Pokój
tel Continental 10 12 godi*
kodema kupię. Oferty z ceną do dług ugody. Offerty Kurjer
tnatzeństw
poleca,
poszukuje — dla 2 panów Kuj’• nika ».
Czteropokojowego
Kłw89 935-«
IKurjera Poznańskiego idwKin
Czarnecki,
Ratajczaka
13
par
■dw 7028t
podwórzu,
parter,
prawo.
ukii-h. ZstoMMüa «dw 70 261
"*•
adw 70 317
?dw 70 29«
/

Humer 512

Pokój

Poszukuję

Kurjer Poznaóski, wtorek, 5 listopada 1929

Unieważniam

Która

Strona IS

Szofer

Kursy

rodzina
przyjmie stenografii, książkowości, kore kawaler, lat 23 trzeźwy, biegły
papiery wojskowe na nazwisko szlachetna
zdw 69 931 dziewczynkę 3 1. 7 m., dobrego po spondencji. Kromczyńska. Ogro w swym zawodzie z dobremi
Leon Siudziak.
chodzeniu. zdrową, lilą i sub dowa 16.
zdw 69 910 świadectwami i dobrem polece
niem, »żuka posady, miejsco
telną, jako własną? Zgłoszenia
Tekę
wość obojętna zaraz l«b poźnłej.
Panienka
zabraną przez omyłkę 3. bm. w do Kurjera Pozn. pod dw 70 355
chce brać lekcje polskiego i nie Zgłoszenia Kurjer zdw 69 445
Nowy święcie proszę zwrócić za
Bezpłatnie
mieckiego. Szczegółowe oferty
wynagrodzeniem. H. Różański,
Posługi
Piekary 2.
zdiw 69 990 Podkreśl przeczytane artykuły, do Kurjera Poznańskiego
poszukuje. Oferty Kurjer
gazetą nadeślij pod adr. Po
zdw 70 015
zdw
69 668
wszechne Kursy Koresponden
Osobę
Radzyń Pomorski a odAkadem
ja
Tańców
która w sobole Teatr Nowy pod cyjne
Stenotypistka
artykuły zarejestrowane po powrocie z zagranicy prof. Ste
niosła moje wiedeńskie bronzowe bierzesz
rękawiczki proszę oddać za wy po amerykańsku i utworzysz z fan i Janina Wituszkowscy roz biegła 8 lat praktyki szuka po
nich
sobie
podręczna
księgą
wie
sady.
Zgłoszenia
Kurier
poczęli nauką ostatnich nowości
nagrodzeniem. Niegolewskich 18.
zdw 70 349 Wiednia. Paryża i Londynu. —
zdw 69 072
ni. 5.
zdw 70 089 dzy.
Skarbowa 14. parter. lewo, sala
Czyszczenie
Fryzjer
komfortowa
i
niekrąpująea,
od
6—
Elegancki
Osobę
Ubikacji
Pw 6 748-43,160 damsko-inęski kursista pasznriraje
gr kw metr. Kurjer 10.
pokój śródmieście zaraz wynaj nadającej sie
zabrała w sobotę południe parkietu 59 zdw
na zakład fryzjer która
70 263
mą. Adres Kurjer zdw 70 322
posady. Oferty Kurjer
redakcji
Kuriera
torebkę z sre
ski poszukuje zaraz. Oferty Ku brnym monogramem
Szkoła Tańców
zdpw 70 058
z zawarto
rjer
zdw
60
991
Swój
profil
Pokój
ścią 60 zl oraz drobiazgów pa
Baletmistrza
Szczurka
wycinanką
może
nabyć
każdy
do
Panna
miątkowych.
upraszam
mnie
nie
Woźna 14 b. III.. Hojnacka.
Dwa
krzywdzić ciężko i zwrócić za wy piętnastego, 27 Grudnia 5, IŁ,
Wróciłem z Wiednia, uczciwa z ukończonym kursem
zdw 70 189
frontowe pokoje (suterena płyt nagrodzeniem pamiątki i torebką. front. Przyjmuje „EFO", z te sprowadziłem najnowsze wzory szkoły
handlowej ze znajomości»
ka).
suche,
jasne,
z
osobncm
wej
renu
„D".
trzecia
—
siódma.
Nie
będą
prześladować
—
Łąko
specjalnie
Tango, Boston, Dja szycia, która pracowała w »kła
Matejki 59
ściem w nowym domu z światłem wa 20. II. ptr prawo. — inaczej
zdw 70 261
gonal, Onestep i Blues. Zgłosze dzie bławatów jako ekspedientka
pokój I., prawo.
zdw 70 254 elekt rycznem przy ul. Matejki mam
możność dochodzenia i rzu
nia Plac Wolności 14 a, III. p. poszukuje jakiejkolwiek posady.
zaraz do wydzierżawienia na biu cę zły urok
zdw 70 063
Przepisywanie
4—9, wyuczam pod gwarancją, Oferty Kurjer zdw 69 530
Elegancki
ro lub cichy warsztat. Oferty do
na
maszynie
ewentualnie
prace
bpw 919
frontowy pokój, niekrąpująęy z Kurjera zdw 69 998
Zgubiono
biurowe na kilka godzin dzien
Aptekarska siła
nie przyjmą w dom. Zgłoszenia
dowód
akademicki
U.
W.
na
naz
Angielka
pomocnicza męska z nilkoietnia
Biuro
wisko Płudowskiego Wacława, Kurjer zdw 70 266
udziela
lekcyj
gruntownie.
Ku
praktyka,
biegła w recepturze,
umeblowane używanie telefonu który unieważnia sie. zdw 70127
taksów, recept i pisaniu rach.. z
rier zdw 70 216
oddam Seblowa. Seweryna Miel
„Klara“
bardzo dobremi świadectwami, po
żyńskiego 4. II.
zdw 70 004
Znalazłem
szukuje posady w aptece zarag
Pracownia Pończoch. Domini
Stenografii
później. Cezary Muszyński,
kańska
5.
parter,
prawo.
Spe
51
z!
dnia
31.
10.
rb.
Kto
zgubił
polskiej: biurowej parlamentar lub
Ubikacje
proszą sie zgłosić. Marcclińska 3 cjalność: nadrabianie stóp, pod nej niemieckiej, wyucza listow dypl. drogerzysta. Kłecko, pow.
2 pokoi
na Jeżycach suier. na warsztat III., prawo.
Gniezno.
zdw C9 200
zdw 70 241 noszenie wysnutych oczek.
nie. tanio, jakna jdokladniej In
umeblowanych
poszukuje ka lub składnice wynajmie „Hotel
zdw 70 231
stytut Stenograficzny. Warsza
Francuski".
zdw
70
076
waler. Zgłoszenia „Par", Alej
Kreślarz
wa. Krucza 26.
np 4713
Marcinkowskiego 11 pod 56.430
IT.23 . OŻENKI
działu maszynowego, młody po
Pokój
Pw 6774-56,430
MUZYKA
^0 szukuje posady. Oferty Kurjer
na biuro poszukiwany. Oferty
zdw 70 316
Robótki ręczne
Kurjer zdw 70 328
Małżeństwo
Wdowa
rysuje po cenach umiarkowanych.
bezdzietne poszukuje pokoju inneNa wsi
Jankowska Stary Rynek 48. II. lat 44, subtelna, przystojna, z
Fortepiany
2 lokale
meblowanego z używaniem kuch
szukam zajęcia, znam szycie i
bp
w
871
własnem
wiekszem
mieszkaniem
reparuję,
stroją
Wyjeżdżam
na
ni. Łazarz. Zgłoszenia Kurjer
śródmieście w podwórzu, sutere
i klika tys gotówki, pozna pana prowincję. Przybylski. Kraszew gospodarstwo domowe, młoda ozdw 69 912
na na składnice łub mieszkanie
soba (5 let. chłopcem). Łaskawe
w celu matrymonialnym do łat
Obiady
telefon 6124 oferty Kurjer zdw 70 032
oddam
Zgłoszenie Zielona 3.
60. Panowie o wzniosłym charak skiego 11, drogeria,
zd w 69 951
Łuczkowska.
zd 70 336 smaczne, obfite, po 80 groszy.
Próżnego
terze.
kupcy
lub
urzędnicy
raczą
Półwiejska 9 b. I. piętro.
pokoju zaraz poszukuje solidna
Szofer - służący
oferty wraz fotografia, którą
zdw 69 755
Pianino
Sutereny
nauczycielka. Zgłoszenia do Ku
sie zwraca złożyć do Kurjera
lat 30 z praktyką w niekrzyżowe do wynajęcia. Zgłoszę kawaler
riera Poznańskiego zdw 69 952
frontowe jasne za dzierżawą
69
956.
Dyskrecja
zapewniona
zdw
wypowiedzianej
posadzie poszum
Głuchota uleczalna!
nia Kurjer zdw 70 029
wskaże Kurjer zdw 70182
kuje
posady.
Oferty Kurier
Fenomenalny
wynalazek Eu
Pokoju
zdw 70 028
Nauczyciel
fonja zademonstrowany spec’t
Pianista
Lokale
listom.
Sami sią wyleczycie z na stałej posadzie, kawaler, ide
biurowe, ubikacje przemysłowe przytępionego słuchu, szumu i alista, muzykalny, zapozna pięk potrzebny Gdynia. Kurjer
Uczciwa
zdw 70 069
śródmieściu. Oferty Kurjer
poleca i poszukuje „Informator" cieknięcia z uszów. Liczne po na, inteligentna, możliwie wydziewczyna, która ma starszych
zd w 69 969
Ratajczaka 15.
zdw 70 211 dziękowania.
rodziców na utrzymaniu poszu
Pouczająca bro wykształcona i muzykalna panią
Skrzypce
z
lepszego
domu
od
18—24
roku
kuje jakiejkolwiek pracy lub po
szurą na żądanie. „Eufonja" —
Pokoju
życia w ceJu matrymonialnym. wartościowe okazyjnie sprzedam sługi. Oferty Kurier zdw 70 020
Liszki, koło Krakowa. 68.
1^14 DZIERŻAWY
« fortepianem poszukuje w cen
Szczegółowe oferty proszę do Zgłoszenia Kurjer zdw 70 062
T 350
trum miasta Oferty Kurjer
Kuriera zdw 69 925. Rzecz hono
Panienka
zdw 69 967
rowa.
Gramolony
Pianista
która ukończyła 6 klas licealnych
Pensjonatu
i
płyty
poleca
Brudziński
i
P-ka
i
roczną
szkołę ekonom, handł.
wolmy. Oferty Kurjer
lub hotelu w Gdyni lub Pozna
Kawaler
Dwie
poszukuje posady jako poezątkuzdw 70 045
niu poszukuje do wydzierżawie Aleje Marcinkowskiego 8. na I.
studentki poszukują pokoju w nia. Oferty Kurier zdw 69 879 piętrzę. Wymiana starych płyt, lat 32. kupiec samodzielny, przy
aca siła biurowa.
Zgłoszenia
śródmieściu z utrzymanie!
nanrawa mechanizmów. telef. stojny. posiadający bardzo do
furjer pod zdw 70 018
Lekcje
Oferty Kurjer zdw 69 958
40-51.
bpp 846 brze prosperujące przedsiębior muzyki Ćwiczenia. Młyńska 3.
Miejsce
stwo w mieście powiatowem war
Starszy pomocnik
zdw 64 659-60
dla motocyklu na Wodnej łub
tości 80 000 złotych z powodu bra III.
Kapelusze
Student
blisko poszukuje Marcinkowski.
rzeźnicki
ku
znajomości
szuka
odpowied
damskie przerabiam
tanio w
Wielkie Garbary 5. III.
poszukuje pokoju niedi
Gruntowne
partji celem ożenku. Panie
z świadectwem mistrz, szuka po
przeciągu 24 godzin. Sokołowska, niej
zd w 69 903
wersytetu. Oferty z ce;
lekcje,
fortepian
do
ćwiczeń
—
przystojne
inteligentne
do
lat
28
sady
zaraz.
Zgłoszenia Kurjer
Zwierzyniecka 22. I piątro, daw z odpowiednim majątkiem do 40 Strzelecka 28 b. parter.
Kurjer zdw 70 038
zdw 70 017
niej Plac Wolności 7.
Sala
zdw
70
259
tys.
zl
zechca
oferty
z
fotografia
bpw 913
Urzędnik
150 kw. m. Poznań —Główna ni.
która sig zwraca skierować do
Służąca
bankowy poszukuje nlekrepujące Główna 16. z wielkim ogrodem,
Skrzypek
ekspedycji Kuriera zdw 69 966.
z gotowaniem zna wszelka prac»
Kto
go pokoju umeblowanego bliżej blisko dworca, na cele przemy
Dyskrecja honorowa.
najchętniej do kina wolny. Ku domowa szuka posady od 15. do
słowe. ew. mieszkanie zaraz do nadrabia cienkie wełniane poń
miasta Oferty Kurier
rier zd w 70 240
samotnych państwa lub do sa
wydzierżawienia.
zdw 69 481 czochy? Zgłoszenia do Kurjera
zdw 70 024
Panna
motnej osoby. Oferty Kurjer
zdw 69 91S
lat 22 przystojna, pozna pana 1^27 SZUKA PRACY
zdw 70 309
Składnicy
Uczeń
inteligentnego
w
celu
matrymo
Salon Mód „Zoija"
ślusarski poszukuje wspólnego wzglądnle szopy do 150 mtr.* po
njalnym. Zgłoszenia Kurier
Krawcowa
Bukowska 8, II. p„ szyje najład
pokoju, nie wyżej 20 zł. Oferty szukuje. Zgłoszenia Kurjer
Ogłoszenia do 30 słów dla poszu poleca sie w dom, ul. Przemy
zdw 70 008
niej. najszybciej.
zdw 69 924
zdw 70 012
Kurjer zdw 70 064
kujących posady w tej rubryce
prawo.
obliczamy po jednej trzeciej cenie słowa 28, IŁ.
Kawaler
zdw 70 823
Piekarnia
drobnych
Pokoju
blondyn, lat 26, zawód rzeźnik
dobrze umeblowanego i nźy^ra- w dobrym biegu wraz mieszka
szuka znajomości panny łub mło
Dziewczyna
niem łazienki i niekremi jącem niem 3 pokojowein kuchnia —
dej wdówki celem późniejszego
Szofer - monter
wiejska poszukuje posady 15, tl.
i wprost od właściciela jest zaraz
ożenku, z prowincji nie wyklu spawać?
(szwajser) lat 33 poszu do wszystkiego dwóch lub trzech
20 11. 29. Najchętniej
... ...___ w okolicy do wydzierżawienia w wiąkszem
czone. Oferty składać do Ku kuje posady
Telefon 15-60
werkmistrza lub kie osób. Oferty Kurjer zdw 70 327
Placu Bernardyńskiego lub 8w. mieście. Zgłoszenia Kurjer
rjera zd w 70 046
Posłańcy
Miejscy
wykonują
na
rownika warsztatu. Oferty Ku
zdw 70 002
Krzyskiego.
Zgłoszenia Kurjer
stępujące
zlecenia
jak:
ekspe
rjer
zdp
65
667
Syn
zdw 70 048
Kawaler
dycja listów paczek i bagażów
uczciwych rodziców chcący sie
2 200 mórg
posiadający 30 tysięcy złotych
Elertroluxem
odkurzania,
czysz
Kucharka
wyuczyć za chemigrafa lub za li
Pokoju
ziemi buraczanej z pełnem żni czenie i froterowanie parkietów poszukuje uczciwej panny w śre
tografa. poszukuje posady. Ła
poszukuje pan. możliwie przy wem i żelaznym żywym i mart‘ i linoleum. Biuro ul. Woźna nr. dnim wieku z cośkolwiek ma z dobrem gotowaniem szuka po skawe
oferty Kurjer zdw 70 185
sady
zaraz
lub
15.
11.
Oferty
wyin inwentarzem wydzierżawią 11.
rodzinie. Oferty Kurjer
jątkiem. Zgłoszenia Poczta Wil Kurjer zdw 69 603
Kw
1130
na 16 lnt z morgi 1.50 ctr. Ob
wi w 70 089
da 25. P 38.
zdw 70 081
Dziewczyna
jecie dzierżawa zgóry za 1 rok.
Dyplomowana
Oferty Kurier zdw 70 157
Poszukuję
uczciwa z cośkolwiek gotowaniem
Przystojny
Poszukuję
masażystka dobrze polecona prze® inteligentny brunet, na poważnem posady jako szofer kowal, me szuka zaraz posady. Oferty Ka
małego skromnego niczem niepp. lekarzy, wykonuje masaże stanowisku. pragnie zapoznać chanik zaraz lub od 15. obecnie rier zdw 70 184
Skład próżny
krępujacego pokoju, dzierżaw«
kosmetyczne i odtłusz
i gospodarna panienką z zwolniony z ćwiczeń rezerwistów
kuchnia. Poznań • lecznicze,
plac« »góry. Oferty Kurjer z po- 3 pokoje
czające.
I.askawe zgłoszenia te zgrabną
Oficer emeryt.
dobrego domu celem ożenku. — Zgłoszenia Kurjer zdw 69 565
Wschód zaraz do objęcia wpro’t lefon 68-30.
daniem ceny zdw 70 087
zdw
69
980
starszym wieku poszukuje posa
Zgłoszenia z fotografia tylko po
od właściciela, dzierżawa za 2
dy do biura ewentl. Innej odpo
ważnie myślących pań unrasza sią
lata zgóry. 5 000 zł. Zg'oszenia
Dziewczyna
Pokoiku
Krawcowa
Wymagania skromna,
skierować Kurjer zdw 70 161
Sowiński. Poznań, św. Marcin 22.
do wszystkiego szuka posady do wiedniej.
jfcromnego w śródmieściu poszu Teł. 18-97.
włada jeżykami memiec.. francu
poleca
alą
w
dom
i
także
na
y.
zdw 70 197
małej
rodziny
lub
jednej
osoby.
kuje zaraz. Oferty Kurjer
skim i rosyjskim. Oferty Kurjer
jazd Hofkunsłówna, Rybaki 7.
Oferty Kurier zdw 69 648
Koleżanki
»Iw 70 083
zdw 70 183
u p. Matuszewskich, zdw 69 972
szatynki, lat 21, inteligentne, we
Française
sołe
mówią
że
ładne,
lecz
biedne
Studentka
Oddam
Dziewczyna
z Braku znajomości poszukuje in jeune, bien recommandée cherche
poszukuje
skromnego pokoju
dziecko dziewczą na własne.
z samodzielnem gotowaniem po
teligentnych
panów
do
lat
30.
—
place
stable
dans
ville
de
Po
Ostrzegam
(wspólnego) z kawą zaraz. Zgło
Adres wskaże Kurjer rw 7551 Cel matrymonialny. Oferty wraz znanie. Offres au bureau Ogło szukuje posady zaraz lub 15 1,1.
szenia z podaniem ceny Kurjer przed kupnem mieszkania od p.
z fotografią do Kurjera pod
szeń. Lwów Legionów 1. dla do lepszego państwa, najchętniej
zdw 70 106
Ostermana przy ul. Ponlirtsklch
Obiady
j 2 787
„Paris".
nw 5189 do samotnego pana. Łaskawe o10. II. ptr.. lewo. Gospodarz.
ferty Kurier zd w 69 928
i
kolacje
adrowe
i
tanie
wydaje
zdw 69 974
Pokój
sie dla młodzieży szkolnej. Obia
Kawaler
Młodsza
na biuro poszukiwany. Oferty
dy
prywatne
św
Marcin
57,
I.
Panienka
kołodziej lat 25. na stałem sta- siła biurowa Doszukuje posady.
Pana
Kurjer xdw 70 325
zdw 70 050
znająca prace biurowe poszuku
nowisku z mieszkaniem dla bra Oferty Kurier zdw 69 907
Wiktora Korzeniewskiego proszą
je
jakiejkolwiek
pracy. Oferty
ku znajomości poszukuje panny
o podanie swego adresu do Ku
Pokoju
Jabłka
Kurjer zdw 70 066
miłego usposobienia z porządnej
Kucharka
skromnego, ciepłego w solidnym riera zdw 70103 Marja.
trwałe, wyborowe dostarczam rodziny do lat 23. Rzecz traktu
uomti poszukuje pani od 15 listo
hurtownie i detalicznie. Próbki ję poważnie. Oferty z fotogra restauracyjna z dobremi polece
Unieważniam
niami poszukuje posady zaraz młodsza Posłngaczka
pada bez utrzymania. Zgłosze
Ślachciak, Strzelecka 7.
fja do Kurjera zdw 70 291
posługi naj
legitymacją kolejowa nr. 49 116 na
nia Kurjer zdw 70 249
lub
15. 11. także do śniadalni. chętniej poszukuje
zdw 70 071
Jeżyce. Oferty Kurjer
nazwisko Marian Jarosz, która
Oferty
Kurjer
zdw
69
503
Dla
zdw 70 060
zaginęła lub skradziono ja.
Małżeństwo
Wszelkie
przystojnej wdówki bezdzietnej,
rw 7 55‘4
Samodzielna
hęzdzietne poszukuje pokoju nMamka
posiadającej wiąksze mieszkanie książkowa
reparacje
zegarków
ora»
napra
z 10-łetnią praktyka, poszukuje posady. Oferty Kurjer
meblo-wanego Używaniem kuch
wy wszelkiej biżuterii wykonuje trochą gotówki poszukuje sie od znająca żumal
Wysokę
oraz
*“• Zgłoszenia z ceną Kurjer
sumiennie tanio firma F. Tar powiedniej partji. Cel matry pisanie maszynaamerykański
zdw 70 067
panią
Al.
Marcinkowskiego
22.
poszukuje po
zdw 70 278
plac Wolności 11 (pod monialny.
Zgłoszenia Wanda. sady, także na majątku.
wczoraj kino ..Słońce", --osi o a- kowska,
Zgło
filarami).
Pw
4
941
Fabryczna
35a.
zdw
70
281
Posługi
dres „Brunet". Łaskawe zgło
szenia przyjmuje ekspedycja Ku
Dwie
poszukuje dziewczyna, która sa
rjera zd w 69 496
studentki poszukują zaraz poko- szenia Kurjer idw 70 170
Który
modzielnie gotuje Oferty Kurier
24
NAUKA
m
\v;iZ Pianinem. Okolica Parku
z pp. gospodarzy miałby miejsce
zdw 70 056
Kino - operator
'sj!r>a. Słowackiego. ZgloszeI7PODZIEKOWANIA
ia
na postawienie kiosku przy swych
pia Kurjer zdw 70 146
zabudowaniach? Zgoszenia Ku
Kursy
Dziewczyna
rier St. Rynek rw 7 553
kroju i szycia damskiego. Wpi
uczciwa i chętna z dobrem goto
Najsłodszemu
,
Pokój
sy przyjmuje Amelia Klawilero
waniem postukuje dobrej posady
skromnie umebl w pobliżu „Bri- Sercu Jezusa. Najśw Marii Pan
Obiady
1 III na
lub posługi. Oferty Kurjer
Dziewczyna
poszukiwany dla młodej nie oraz św. Teresce od Dzieciąt treściwe na maśle wydają. Cena wa. Marji Magdalen- dw
2 649-50 ucz/ciwa. dobre świadectwa po
zdw 70 054
rzvn-7’ i ° »erty -Kosmos' . Zwie ka Jezus najpokorniej dziękują bardzo przystępna. Nowy Rynek rożnik Raczyńskich
royniecką 6. p. 1800.
nw 5219 za otrzymane laski Leszno N. N. 14-15. parter, lewo.
szukuje posady do bezdzietnych
dw 2 752
Vala Jennings
państwa lub samotnego pana od
zdw 69 992
Dziewczyna
przyjmie kilka inteligentnych pa 15 11, Oferty Kurjer zdw 70 253 uczciwa i chętna poszukuje
.... Małżeństwo
Krawcowa
nienek
do
akademickiego
komple
brej posługi na pół dnia od
mSCtn? Poszukuje pokoju upoleca sią w dom także na wy tu tańców. Wpisy do 4 listopada.
21
ZGUBY
Skromna
11. Oferty Kurjer zdk 70 053
owanego możliwie z używa
jazd, szyje wszelka garderobą Lekcje prywatne o każdej porze.
osoba,
znająca
sie
na
kuchni
po
ni kuchni. Zduszenie Kurjer
damska, dziecięcą oraz bielizną Ratajczaka 29 III., lewo.
szukuje
posady
wyreczyeielkj.
—
zdw 70 256
Panienka
i naprawianie futer. Zgłoszenia
Unieważniam
Pw 6 035-43.30
Zgłoszenia Agencja Kurjer Po mająca półroczny kurs kraw
zgubioną książeczką wojskową Kurjer zdw 70120
znańskiego.
Gniezno
488
PokOjU
ora
czyzny poszukuje posady j;
oraz wykaz osobisty na nazwiDo
nw 5208
.początkująca od 15. 11. ‘ Ofe
Tc'-ijiłrCK0 w Pobliżu Mostu sko
Slanisław Dopierała. Mar- 'Obrazy oprawa obrazów matury przygotowuje magister
Kurjer zdw 70 052
zdw 69 Wlf najtaniej w firmie Witold Le- filozofii. Zgłoszenia Kurjer
Oferiv rr80- Posiłkuje urzędnik, szalka Focha 15.
Kucharka
Kurjer zdw 70 207
worski Wrocławska ’6
ad w 69 492
gospodyni restauracyjna e do
Pw 6039 40 43.123/4
Kilimiarka
Zgubiono
bremi świadectwami poszukuje biegła poszukuje posady w fa
Małżeństwo
książeczką wojskową na nazwi
Łaciny
posady
zaraz
lub
od
15.
11.
Zgło
•żuka skromnie umeblowanego sko
Który
bryce od 15. 11. Ófertr Knrjei
Stanisław Kołodziej, która
udzielam. Zgłoszenia Kurjer
szenia Kurjer zdw 70 318
Pokoju zaraz Oferty Kurjer
'
zdw 70 051
sie unieważnia.
zdw 69 860 z pp. literatów podejmie sią ozdw 69 491
zd w 70 214
pracować scenarjusz filmowy. —
Z
kaucją
Zgłoszenia Kurjer zdw 70 310
Przyjmę
Zgubiono
Korepetycyj
1.500 do 2.000 zł poszukuje posa
- , . . Małżeństwo
kolczyk złoty (z obrączki ślubnej,
poszukuje student, mówią su dy handlowiec z branży skór posadą jako gospodyni do san
Stroję
I» ^Ofkiem
nosaukuje pokoju do pamiątka). Uczciwego znalazcę
mienny. Grecki, łacina, matema jako magazynier, inkasent lub uej osoby za inalem wynagrot
• ¿gioRzQrva Knrjop
gdzieby wolnych chwil
proszę złożyć, gdzie wskaże Ku fortepiany, także na prowincji. tyka szczególnie. Łaskawe oferty podróżujący.
Łaskawe oferty niem
•dw 70 225
pozwolono zarabiać szyciem.
tOfaiśy Karjor ad* 70 Ml
¿«CMC »dw W SM
>U«r zdw 09 940
U»ra»M Kurjer *d* 70JM
Oferty Kurier ad* $9 975
duży; słonecanj dia 1—2 solid pokój na biuro. Zgłoszenia Ku
nych pań pościel pożądana. — rjer zdw 70 257
Wodna 17 18 front IV. p.
zdw 69 964
Student
poszukuje uiekrepujaeego, nie
Umeblowany
drogiego pokoju podaniem ceny
pokój wyuajuie zaraz Marszałka Kurjer zdw 70 302
Focha 35 II piętr Wawrowski.
zdw 70 218
Samotny
pan poszukuje nieumeblowanego
Pokoik
pokoju. Oferty Kurjer do dnia
mały za 25 zl zaraz do wynajęcia 13. 11. zdw 70178
elektryczność, tylko dla krawco
wej w dom. Słowackiego 48. III.
13
LOKALE
prawo.
zdw 70 312

i

JS

Strona IB

(0^

Pomocnik

Dziewczyn*

piekarski, który zna wyroby do wszelkich
gwiazdkowe, poszukuje posady. gotowaniem,
Oferty Kurjer zdw 70 191
od 15. 11. 29.
Kurjera zdw

Dzielna

prac doi-owych i
posukuje posady
Łasi ¿we oferty do
70 155

Dziewczyna
krawcowa na damską garderobę
i bielizną, poszukuje posady. O- sumienna poszukuje posługi.
ferty do Kurjera zdw 70188
ferty Kurjer zdw 70 166
Dziewczyna

Numer 512

KurJer Pozna/fekl, 'svfcreE, 8 ífsíopafta 1920

O-

Ekspedientka

Panienka

inteligentna znająca szycie, haf
towanie, prasowanie sztywnej
bielizny przyjm. posadę do dzie
ci znraz. Kurjer zdw 70 280

Poszukuję

posługi zaraz
Zgłoszenia
rjer zdw 70 247

Dziewczyna

Poszukujemy

(igielnych pracowitych akwizyto
rów dc- rozsprzedaży artykułu co
dziennego zapotrzebowania, bez
kaucji, celem odwiedzania pry
watne) klijenteli za dobrem wy
nagrodzeniem. Zgłaszać aię co
Ku dziennie od 3 do 5 po południu.
Poznań, ui. św. Marcina nr. 41,
III. ptr„ lewo.
zdw 69 562

Potrzebna

dziewczyna do obsługi zaraz Ka
syno podoficerskie 7 baon sap.
Wilda.
zdw 70 059

Dziewczyna

z dobrem gotowaniem potrzebna
od 15. 11. J Chmielewski, Dą
browskiego 35/37.
zdw 70 055

Pomocnik

wiejska, uczciwa, szuka posady. nawskroś uczciwa i sumienna,
Oferty Kurjer zdw 70 192
poszukuje posady do bufetu lub
składu piekarskiego zaraz lub 15.
Oferty Kurjer zdw 70165
Młynarz
miody, obeznany z wszelkiemi
Panienka
Krawcowa
lat 18 posaukuje posady do dzieci maszynami, wykonuje mniejsze
z szyciem i haftem zaraz lub po remonty przy motorach i t. p„ szyje modnie i akuratnie, tanio
poszukuje
posady.
Łaskawe
oprzyjmuje
w dom i poza dom. —
tniej. Adres Kurjer
ferty Kurjer zdw 70 352
Zgłoszenia Kurjer zdw 70 162
zdw 70 094

Posługaczka
szeweki na reparacje potrzebny
poszukuje posady do starszych
państwa lub samotnej osoby. — potrzebna przed południem. — zaraz. H Zithier, Nowy Tomyśl
Schmidt, Różana 23. zdw 69 932 Stary Rynek.
zdw 70 139/46
Oferty Kurjer zdw 70 246

Pokojowa

młody i dzielny w swym zawo
dzie potrzebny zaraz na stała po
sadę do cukierni na drugiego po
mocnika Miesięczna płaca 100 zł
z utrzymaniem początkowo. Zgło
szenia z odpisami świadectw pro
szę nadsyłać do Kurjera pod
dw 2745

Hafciarka

Zdolny

umiejąca dobrze haftować, poszu z dobrem! świadectwami szuka zaufany młynarz, lat 36, samot
ny, obeznany w wszelkich dzia
kuje posady z calem lub bez u- posady zaraz Oferty Kurjer
zdw 70 049
łach mlynarstwa, z dobremi świa
trzymania. Zgłoszenia do Agencji
dectwami, poszukuje zaraz posa
Kuriera Gostyń
nw 5 215
dy. Łaskawe oferty upraszam
Dziewczynka
lat 14 szuka posady do 1 dziecka skierować pod zdw 70 129 do Ku
Kucharka
z dobreand i dlugoletiiietui Świa tylko utrzymaniem. Oferty Ku rjera.
dectwami poszukuje od 15. 11. rjer zd w 70 944
Nadmłynarz
posady, możliwie do wszystkiego
zdolny, zaufany, lat 38, kawaler,
Siłę prawnicza
Oferty Kurjer zdw 70 068
z
pierwszorzędnemi
praktycznemi
obeznaną dokładnie wszelkiemi jak teoretycznerni wiadomościami,
Panienka
sprawami sądowemu podatkowe- posiadający dobre świadectwa,
inteligentna poszukuje posady do mj etc przyjmie firma do za poszukuje posady zaraz lub póź
stępstwa przed sądem, względnie niej. Łaskawe oferty do Knrjera
1—2 dzieci. Oferty Kurjer
stalą posadę. Zgłoszenia Kurjer pod zdw 70 130
zdw 69 293
zdw 70 011

Ekspedientka

Panna

Dziewczyna ,
zamiejscowa, inteligentna z kau
szuka sprzątania w biurze albo
cją poszukuje posady najchętniej do wszystkiego poszukuje posa w domach Zgłoszenia Kurjer
dy zaraz lub 15! Zgłoszenia Ku
do piekarni. Oferty Kurjer
zdw 70 306
rjer zd w 70 010
zdw 89 920
Fryzjerka
mi aniku rzystka

poszukuje posady K.
Krobia, Poznańska 14.
zdw 69 916

Gospodyni

samodzielna poszukuje posady
ewentualnie dochodzącej. Oferty
Kurjer zdw 69 955

Młody

handlowiec (blawatnik) poszukuje
posady ewentl. z podróżowaniem
Łaskawe zgłoszenia Kurjer
zd w 69 954

Dzielna

Szofer

Gospodyni

Samodzielna
zarządzająca

Starsza

wykwintna kuchnie,
monter poszukuje posady zaraz znająca
posady zaraz łub 15. 11.
względnie później. Oferty Ku szuka
Oferty Kurjer zdw 70 141
Barufe, rjer rw 7547 Stary Rynek
panna poszukuje posady do dzie
ci, niemiecka i francuska konwer
posiadająca piewszorzędne świa sacją. początki muzyki. Kurjer
zdw 70 144
dectwa. referencje poszukuje po
sady od 1. 1 30.. w ostatniej po
Osoba
sadzie lat 9. Zgłoszenia Kurjer
zdw 68 997
zaufana cichego usposobienia, po
szukuje posady z gotowaniem do
wszystkiego, wymagania skromne
Starszy
urzędnik państwowy fachowy Oferty Kurjer zdw 70 159
buchalter, bankowiec przyjmie
Posługaczka
po-sade kasjera. Kaucja hipotecz
na do 30 tysięcy. Oferty Kurjer poszukuje posługi zaraz przedpol.
zdw 70 040
lub popoł. Zgłoszenia Kurjer
zdw 70 160

ekspedientka z branży rzeźnickiej poszukuje posady zaraz —
Praczka
wzgl. od 15. 11. 29. Zgłoszenia
poszukuje prania poza dom. —
Kurjer zdw 69 958
Zglosz.enia Kurjer zdw 07 038

Panienka

Posłngaczka
inteligentna poszukuje posady do
poszukuje posługi. Zgłoszenia Ku
1—2 dzieci. Oferty Kurjer
rjer
zdw
70 037
zdw 69 293
Gospodyni

Szefer

samodzielna umiejąca dobrze go stangret 2 lata praktyki, kawaler
tować poszukuje posady. Oferty postukuje, posady prywatnej do
bre świadectwa. Zgłoszenia Ku
Kurjer zdw 69 943
rier zdw 70 036

Gospodyni

Dziewczyna
•amodKielna z wykwintnem goto
waniem. wiek średni, poszukuje w średniem wieku, samodzielna,
posady zaraz. Zgłoszenia do Ku do wszystkiego prosi o posadę od
riera zdw 69 939
15. do dwóch osób tylko w lep
szym domu Oferty Kurjer
zdw 70 091
Krawcowa
zdolna poszukuje pracy poza dom
Syn
wryjcdtzle chętnie na wieś. Oferty
Kurjer zdw 69 926
wdowy wojennej poszukuje miej
sca nauki jako ślusarz z utrzy
maniem. Zgłoszenia uprasza To
Panienka
łat 16, uczciwa, dobrze licząca warzystwo Pomocy Inwalidom
iwuka posady do składu jakiej Wojennym. Poznań Fredry 7.
kolwiek branży ewentualnie jako pokój 47. telefon 29 94.
zdw 70 007'a
oczeniea. Oferty Kurjer
zdw 69 989
Praczka

Panna

KINO WiŁSONA, Łazarz
narożnik ul. Strusiej i Małeckiego

Hary Liedtke
jako

iw 2762

IÍ0S8G8SI! [asauołi

Początek seansów 5,15, 7,15 i 9,15

Posługaczka

poszukuje posługi na cały dzień.
Oferty Kurjer zdw 70 126

Ekspedjent

młodszy z branży bławatów kon
fekcji i towarów krótkich poszu
kuję posady zaraz, miejscowość
obojętna. Oferty Kurjer
zdw 70 242 .

Kasjerka

dominialna poszukuje posady od
15 11. 29 Łask oferty pod adr.
Agencja Kurjera Poznańskiego
w Borku.
nw 5218

młodsza, uczciwa poszukuje pra
Magazynierinteligentna z dobrego domu po nia. Oferty Kurjer zdw 69 983,'4
szukuje posady do dzieci do 1-go
korespondent
Posługi
grudnia. Zgloszenin Kurjer
zdw 69 986
postukuje od 11. lub po południu. samodzielny, z kilkoletnia prak
obeznany
dokładnie w
Zgłoszenia Kurjer zdw 70 080 tyka.
branży elektrotechnicznej, gazo
Panienka
wy i wodociągowy, poszukuje za
Krawiec
młoda, przystojna, z porządnej
lub później posady
Łaska
rodziny poszukuje posady ekspe z wykształceniom hand-lowera i raz
we
oferty Kurjer zdw 70 345
dientki w jakiejkolwiek branży. kilkuletnią praktyka poszukuje
W wolnych chwilach chetnie po od 1. 12. lub 1 1 30. posady w
Nauczycielka
może w gospodarstwie domo- magazynie konfekcji lub t. p.,
wem. Najchętniej z enlkowitem ewentl. kaucja. Zgłoszenia do rutynowana z wykształceniem
średniem
i patentem semina rjalutrzymaniem. Zgłoszenia do Ku K u rje ra zd w 69 921/2
nym, ze znajomością języków i
riera zd w 69 976
muzyką szuka posady, najchęt
Syn
Posługi
niej prywatnej. Łaskawe zgło
rodziny citce sie wyuczyć szenia
proszę skierować do Ku
na cały dzień oszukuje. Oferty dobrej
za
kucharza,
lub
za
kelnera.
—
Kurjer zdw 70 331
Zgłoszenia do Kudjera zdw 67 735 rjera zdw 70 356

Szofer

Syn

Pomocnik
lepszych rodziców pragnie sie handlowy znający księgowość i ślnsarz-tokarz poszukuje posady
wyuczyć
cukiernictwa
Fran- korespondencję kupiecka, szuka zaraz względnie później. Oferty
Kurjer zdw 70 171
kes, Poznań. Żunnuskiego 7,
posady Kurjer zdw 70 107
zdw 68 679

Poszukuję

Panna

Gospodyni

Dziewczyna

Posługaczka

szuka pracy

Ucznia

Kurjer zdw 70167 młodsza do posługi potrzebna za piekarskiego poszukuję. M. Fo
raz. ul. Reja 2. III. ptr„ lewo.
cha 93. Wlodarczak. zdw 70 098
zdw 69 923

¡gg^ 28 WOLNE MIEJSCA

1 500—3 000

Cukiernik

złotych miesięcznie zarobić może
każdy. Wypłacamy natychmiast
najwyższa prowizję gotówka i
zaliczkujemy. Przy energicznej
pracy wysoka pensja. Okazja
dla agentów losowych i ubezpie
czeniowych.
Wszystkich po
uczamy.
Zgłoszenia: skrytka
pocztowa 83. Lwów.
nw 3596

Trykotarka

do maszyny potrzebna zaraz.
Buchert, ul. Dębiecka 51.
zdw 70 275-6

WL

Służąca

do wszelkich prac domowych potrzebna zaraz. Maciejewski. —
Wodna 13, cukiernia, rw 7 556

Krawcowa

Potrzebny
bluzki i do poprawek potrzeb
chłopiec od lat 16 do posyłek. — na
Firma Kwaśny S-ka. ul.
Zgłoszenia:
Okręgowy Związek na.
Rynkowa.
rw 7 557
Eona
Kas
Chorych.
Patrona
Jacków
do dwojga 5 i 6 letnich dzieci, po skiego 32.
zd
w
69
987
trzebna na wieś od 1. 11. rb. Zgło
Młodszy
szenia wraz z odpisem świadectw
robotnik
sumienny do składu
Chłopak
do Kurjera Poznańskiego
węgli
potrzebny
zaraz. Znajo
do posyłek uczciwy potrzebny. —
zdw 69 850
mość
Winiar
i okolicy wymacaCukiernia Dąbrowskiego 3.
na. Zgłoszenia. Ł. Jucliacz, ul.
zd w 69 978
Młynarz
Piekary 24, III. piętro, godz.
żonaty, bez rodziny unale miesz
5,30.
zdw 70 11]
Posługaczka
kanie) mogę stawić kaucji 1 500
do 2 000 zł do samodz. prow ma uczciwa, pilna z praniem potrzeb
Kasjerka
łego młyna wodnego zaraz po na. Srokowa. Marszalka Focha od zaraz może się zgłosić Kino
84.
zdw 69 971
trzebny. Zgłoszenia Kurjer
„Corso", ul. Wielka.
dp 2729
zdw 70 315
Uczeń
syn uczciwych rodziców, który
2 ekspedientki
Hafciarki
zaraz potrzebne L. Krause — pragnie wyuczyć sie kołodziej- tylko biegłe siły mogą się zgłoskład wózków dziecięcych, Po stwa może sie zgłosić. Stefan By- sić
na kolorowy haft, pracę wydołck. mistrz kołodziejski. Skrzeznań, Stary Rynek 25/28.
daję poza dom. Patrona Jackow
tusz. poczta Ryczywół.
zdw 70 329
skiego
25, front parter, lewo. —
zdw 69 968
Kaźmierczak.
zdw 70 313
Stenotypistka
Uczeń
młodsza, biegła, z praktyka na
Dziewczynę
stalą posadę potrzebna. Oferty krawiecki może sie zgłosić Doczysta przyjmę Poznańska 58 a,
z życiorysem i podaniem wy- brogowski. Wronieeka 15.
zdw
69
965
naroźn.
Mickiewicza.
II„ lewo,
mag. pensji do „Par”, Aleje
zdw 70 311
Marcinkowskiego 11 pod 45,34
Dziewczyna
Pw 6790/45,34
Słnżąca
czysta, chętna do pracy, uczciwa
i
skromna
do wszystkiego zaraz pracowita i uczciwa potrzebna
Kowal
zaraz
do
wszystkiego,
pensją 60
lub
15
bm.
potrzebna,
3
osoby,
znający się na prowadzeniu elek
zł miesięcznie.
Zgłoszenia K.
tryczności potrzebny dla Majęt ul. Artyleryjska 6 TI lewo
Swinarski,
Działyńskich
3. par
zdw
69
960
ności Przybinia. Załączyć odpisy
ter.
zdw 70 190
świadectw p. Rydzyna, powiat
15 zł
Leszno.
dw 2756
dziennie nietrudno zarobić lekka
Cukiernika
praca piśmienna. — Zgtoszema karmelkarza dzielnego w swym
Ogrodowy szofer
firma
Carbon.
Gdynia,
zdw
67
994
(kawaler)
potrzebny możliwie
zawodzie z dobremi poleceniami.
poszukuję. Kto? wskaże Kurjer
zaraz.
Zgłoszenia z odpisem
Kaligrafa
Poznański zdw 70 354
świadectw i podaniem warun
ków przyjmuje. Majętność Przy poszukuje się do wpisywania w
binia p. Rydzyna, pow. Leszno ksiedze pamiątkowej Zgłoszenia
Posznkuję
dw 2757
Kurjer Poznański zd w 70 000
pomocnika ogrodniczego litylko z
handlowych ogrodnictw. Zgłosze
Pisarza
Chcesz otrzymać
nia Jan Dopierała. Gniezno. Wit
nw 5 206
elewa z praktyka i dobremi po posadę? Musisz ukończyć kursy kowska 4.
leceniami przyjmie zaraz Majęt fachowe, korespondencyjne pro
ność Przybinia, p. Rydzyna, — fesora Sekuiowicza, Warszawa,
Fryzjerski pomocnik
powiat Leszno.
dw 2758 Żórawia 42n. Kursy wyuczają li może
zgłosić. Dom akade
stownie buchalterii, rachunko; micki, się
św. Marcin 40. I. p.
wości kupieckiej korespondencji
Służąca
zdw 70 287
do bezdzietnego małżeństwa po handlowej, stenografii, nauki
trzebna. Zgłoszenia Szamarzew handlu prawa kaligrafii pisa
Początkujące
nia na maszynach towaroznaw
skiego 10 piekarnia.
stwa angielskiego, francuskiego, panny do «życia mogą «ię zaraz
zdw 70 286
niemieckiego pisowni oraz gra zgłosić. Kozia 5. III piętro.
matyki polskiej. Po ukończeniu
zdw 69 745
Uczenica
świadectwo.
Żądajcie prospek
inteligentna do krawiectwa dam tów.
nw
5201
Potrzebna
skiego tylko z dobreni wychowa
dziewczyna do wszystkiego ucz
niem może się zgłosić. L. Sa
Młodszej
ciwa, czysta ; pracowita od 15.
wicki, Piekary 1,
zdw 70 143
panienki do krawieczyzny poszu 11. Żurkowa Murowana Goślina,
kuje Wójtowska, Piotra Wa
zd w 69 529
„Drogerzysta“
jw 2957
z dłuższa praktykn. dzielny fa- wrzyniaka 16. II.
chowicc. kupiec, ekspedjent. po
Poszukuję z. raz
Dochodzącą
trzebny od 1. 12. Zgłoszenia z
młodszej inteligentnej panienki
dołączeniem świadectw i preten przyjmę Wilda Wspólna 53. par do składu możliwie z ukończoną
zdw 70 043 szkołą handlową bieglej w rasji przy wolnym stqV?. stancji. — ter, prawo
Frzezborska. Rogoźno. Wlkp.
chunkach. Oferty do Kurjera
zdw 70 147
Knśnierka
zdw 69 386
potrzebna na wieś. Oferty Ku
Krawcowe
rjer Poznański zdw 70 031
samodzielne na damskie płaszcze
Żądajcie
potrzebne. Wierzbicki. MnsztaEkspedjentka
larska 2. I.
zdw 70 148 obeznana w towarach krótkich. iii n T C
, .
potrzebna. Kaucja pożądana. — Willi; praw Uaiowi
Niania
Kubiak, ul. Górczyńska 31 a.
zdw 70 023
starsza doświadczona do roczne
tylko z marką ochronna
go dziecka na wieś poszukiwana
15. 11. Zgłoszenia Kurjer
Służąca
zdw 70158
uczciwa do wszelkiej pracy domowej zaraz potrzebna. BednaEkspedientki
w opakowaniu jak poniżej.
rowicz, Grunwaldzka 13.
do działów papieru i zabawek po
zdw 70 061
kuję, Aquiia. św. Marcin.
zdw 70 224
Kilka
monterów do nawijania tworniWssi«
Stolarze
ków. Uwzględnia się starsze, sa
na stała pracę potrzebni. Zglo modzielne sity. „Indukcja". Wiel
rw 7 555
szenia Jan Piątkowski, św. Mar- kie Garbary 14.
cin 31.
zdw 70 230

„Chemergon“

posady do mniej rodziny jako pokojowa poszukują posady na
kochająca dzieci, szuka odpo siużaca uczciwa i rzetelna. O- majątek. Zgłoszenia Kurjer
zdw 70 180
Poszukuję
wiedniej posady. Oferty Kurjer ferty Kurjer zdw 70 096
zdw 70 293
człowieka, który umie kosze wy
Palacz
platać Smolanowie«. Górczyn.
Panienka
Panna
zdw 69 758
fachowiec z kilkoletnia praktyka
lat 19, poszukuje posady do lek różnego
systemu
kotłów
również
znajaca szycie, prasowanie, goto kich prac biurowych. Łaskawe
wykonuje prace ślusarskie, inNowość
w Polsce
wanie. szuka posady panny służą zgłoszenia Kurjer zdw 70 095
Ł V
3talatorskie i naprawy światła Akwizatory - akwizalorki poszu
cej w Poznaniu. Oferty Kurjer
elektrycznego
szuka
posady.
Ozdw 70 292
kiwani Zgłoszenie Śniadeckich 30
Gospodyni
ferty Kurjer zdw 70 208
II piętro prawo 4—7
Tw 481
kucharka pracowita, sumienna,
Służącą
poszukuje jakiejkolwiek posady
Krawcowa
uczciwa, pracowita z dobremi Zgłoszenia Kurjer zdw 70118
Retnszerka
z dłuższa praktyką poleca sie natychmiast potrzebna.
świadectwami, poszukuje posady
Fotopoza dom Poznań, i prowincje. ox press. ul. Bukowska 17a. tel.
do wszelkiej pracy domowej z
Dziewczyna
Oferty Kurjer zdw 70 228
gotowaniem od 11. 15. 1929. Zgło
67-40.
dw 2 737
z gotowaniem szuka posady za
szenia Kur.ier zdw 70 290
x-\_/
wr
raz. Zgłoszenia Kurjer
Maszynistka
Poszukujemy
/T
/VJ
zdw 70 124
Szofer
poszukuje jakiejkolwiek posady bieglej stenotypistki. Warunek:
Oferty Kurjer zdw 70 227
samotny z praktyką szuka posa
dokładna znajomość języka pol
Poszukuję
dy za bardzo niską pensje. Ku
skiego i niemieckiego oraz steno
posady samodz.ielnej do samot
rjer zdw 69 970
Posznkuję
grafie w obu językach. Zgłosze
nej osoby. Oferty Kurjer
posady jako gospodyni na wieś nia osobiste Simens, Sp. z o. o.
U
'
zdw 70 119
Ełewka
iub w mieście. Oferty Kurjer
Poznań, Fredry 12.
np 5152
zdw 70 223
poszukuje posady zaraz do dwo
Uczciwa
ru w pow wngrowieckim lub do
Elewka
młoda osoba poszukuje posługi
dziecka. Zgłoszenia Kurjer
Poszukuję posady
wiek do lat 25. znająca gospodar
A
,ub innej pracy. Oferty Kurjer podróżującego itp. w kraju lub stwo podwórzowe i sprawy pi
zdw 70 014
— Panie starszy! ta ryba jest zupełnie zgniła wprost
zdw 70 115
zagr. kupiec lat 27. znajomość semne. na średn. majętność w
Dwie
język, polski niemiecki i fran Poznańskiem z wolnem utrzyma w rozkładzie!
Posłngaczka
cuski, dobrze prezent. Oferty niem oraz mieszkaniem od 1. 12.
dziewczyny ze wsi poszukują po
— Łaskawy pan jest niesprawiedliwy.
sady do wszystkiego od 15.. naj poszukuje por'ugi przed połud z podaniem branży i warunków potrzebna. Zgłoszenia z fotogra
— Na jej wiek, trzyma się bardzo dobrze!
fia i pod. pensji Kurjer
chętniej do 2 osób. Oferty Ku niem lub na cały dzień. Łaskawe nadsyłać Kurjer Poznański
(London Opinion) S. F
zdw 68 624
zdw 70 108
rjer zdw 69 959
oferty do Kurjera zdw 70 154

Humor zagraniczny

W

Pł"7
Pfl r» ł a ł ił
i. v-i » u a

Ba l>stepad 1929 r. za oba wydania razem włącznie tygodniowego dodatku ilustr. „Jłustraija Poznańska" i ..Nowiny Sportowe“ w Poznaniu w eksped zl 4 1)0 w agencjach w mieście zl 4.50 z odnoszeniem
do domu w Poznaniu zl 4.70 z odnoszeniem przez pocztę poza Poznaniem miesiecz ie zl 4.86,
kwartalnie zl 14.58. pod opaska w Polsce zl 9.00 pod opaska w innych krajach zl 11.00.
W razie wypooków spowodowanych siła wyższa przeszkód w zakładzie, strajków i t, p„
wydawn. nie odpowiada za dostarczenie pisma a abonenci nie maja prawa domagania sie
niedostarczonych numerów lub odszkodownia.

x A

{ Jcrłn <»7 P n 1 Ił

na s,ronie 6-iamowej 30 gr. na stronie 4-lamowej przy końcu tekstu
redakcyjnego 75 gr na stronie czwartej 120 gr na si ronię drugiej

Ogłoszenia skomp i
nia porannego przyjmuj™.,
-v,pounuvu uw Souz.
u
dania wieczorjego do godz 10« w dni przedświat do godz. 9 przed polndn Drobne ogłoszę
ma słowo napisowe (tłuste) 30 gr. każde dalsze słowo 20 gr Za różnice miedzy zestawen.
a wysokością ogłoszenia. poWstale wskutek matrycowania wydawnictwo nie odpowiada
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