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0 źródło zła
W prasie prorządowej pojawi! się
artykuł. stwierdzający, że w ostatnim
czasie dużo było aresztowań względnie
wyroków sądowych za występki prze
wrotowe i antypaństwowe, i podkreśla
jący że to — ..owoce działania opozycji"
..Zarzut" ten nic nas nie dziwi; prze
ciwnie. przywykliśmy słyszeć jeszcze
jaskrawsze rzeczy, a mianowicie że ak
cja opozycyjna przeciwko rządowi jest
już sarna w sobie robotą ..antypaństwo
wą". Toć wszystkie poczynania, cały
stosunek „sanacji" do społeczeństwa
opiera się. jako na kamieniu węgielnym
na zasadzie, że rząd — oczywiście rząd
majowy — a państwo, to jedno i to saL.J.
Z tą dogmatyką zerwą „sanatorzy“
w mgnieniu oka. skoro tylko wypadnie
im z rąk ster rządowy, ale na dzisiaj
tak ma być —czy kto cłice w to wie
rzyć. czy nie —, że rząd a państwo to
jedno, i opozycja wobec rządu a robota
antypaństwowa, to także jedno.
Skoro przeto takie głosi się tezy, musimy za „umiarkowany" uważać ..za
rzut", że wybryki przewrotowe i knowa
nia antypaństwowe są — tylko pośred
nio — „owocami działania opozycji“.
Mimo to jednakowoż ośmielamy się po
glądu tego nie podzielać.
Jest oczywiście opozycja i — opozyęja. Przemawiamy za siebie, za obóz
narodowy. Pytamy; gdzie tkwi źródło
rozzuchwalenia się elementów ' wywro
towych i antypaństwowych? co toruje
im drogę?
Czy źródła tego szukać należy tam,
gdzie się silnie podkreśla zasady mo
ralne, religijne? Czy tam, gdzie się
gmach przyszłości buduje na twardych
i czystych podstawach ideowych? Czy
tam, gdzie się dobro osobiste podpo
rządkowuje bezwzględnie dobru naro
du i gdzie się szerzy wiarę w naród?
Czy tam, gdzie się walczy o prawo i pra
worządność? Czy tana, gdzie się jedną
tylko, dla wszystkich równo obowiązu
jącą, uznaje moralność i prawdę i jed
no prawo i gdzie się jednej służy idei?
Czy też, przeciwnie, torują drogę
przewrotowi i robocie antypaństwowej:
podkopywanie zasad moralnych i reli
gijnych; pęd do żłobu i karjerowiczostwo za wszelką cenę, choćby za pomo
cą zbrodni pospolitej; tratowanie po
drodze wszelkiego idealizmu i wszel
kiej prawdziwej ideowości; odnoszenie
się z największą nienawiścią do naro
dowych żywiołów i plucie nawet na na
ród polski, jako całość; łamanie prawa
i uznawanie go tylko tam. gdzie ono da
nemu kierunkowi jest wygodne, a jawne
i głośne szydzenia z zasady praworząd
ności? Gzy nie jest to przygotowywanie
gruntu dla wszelkiego wyuzdania, pry
watnego i publicznego, przedewszyst
kiem dla agitacji wywrotowej, komuni
stycznej, antypaństwowej?
Stwierdzaliśmy to na tern miejscu
niejednokrotnie. Jest to prawda, rozu
miana doskonale przez wszystkie zdro
we, zacietrzewieniem nie opętane ży
wioły. I prawdy tej nikt i nic zaciem
nić nie zdoła.
Zwalczać zło w skutkach, gdy za bar
dzo dokuczy, to stanowczo sa mało
Trzeba sięgnąć do źródła zła. trzeba źró
dło to zasypać. A pnedewszjrsUuem
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Byrd przeleciał biegun południowy
ca. przeleciawszy 2 5Ó0 km z przecięt
ną szybkością 140 km/g.
Wiadomość tę przyjęły całe Stany
Zjednoczone z ogromną radością. Pre
zydent Hoover przesłał drogą radjową
gratulacje Byrdowi.

Anglicy opuszczają Nadrenję
Londyn, 29. 11. (PAT.) W piątek
i sobotę angielska armja okupacyjna
przystępuje do ostatecznego opuszcze
nia Nadrenji. Dziś opuściły terytorjum niemieckie oddziały lekkiego

korpusu wojsk inżynierskich oraz urzędy administracji wojskowej. Osta
teczna ewakuacja Nadrenji przez woj
ska angielskie przeprowadzona będzie
w początku grudnia rb.

Zatarg cbińsko-sowiecki
Chiny proponują Charbin jako miejsce konferencji
pokojowej

Pekin, 30. 11. (AW.) Chińska rada
stanu przyjęła propozycję Cżang-SueLiana zwrócenia się do rządu sowiec
kiego o nawiązanie pertraktacyj poko
jowych. Chiny proponują zwołanie

konferencji na dzień 14 grudnia do
Charbina. Rada stanu jako kierowni
ka delegacji chińskiej wyznaczyła b
min. spraw zagr. Wellingtona-Ku.

Oświadczenie Rykowa
Ryków o zatargu # Chinami — Koncesje zagraniczne w Rosji
Moskwa, 29. 11. (PAT.) Otwarto jakkolwiek niektórzy koncesjonarjuposiedzenie centralnego komitetu wy sze zlikwidowali swe przedsiębiorstwa
konawczego związku Sowietów. Obra na terenie Z. Ś. R. R., rząd sowiecki
dy odbywały się na Kremlu. Na posie jest zawsze gotów przyznawać kon
dzenie przybyli przedstawiciele państw cesje
kapitalistom
zagranicznym.
obcych oraz przebywający w Moskwie Rząd sowiecki pragnie, aby kondziennikarze zagraniczni. Prezes rządu cesjonarjusze pracowali na terytozwiązkowego Ryków wygłosił przemó rjum sowieckiem przy pomocy kapita
wienie na temat pozycji międzynaro łów zagranicznych, nie zaś sowieckich
dowej Z. S. R. R. i zatrzymał się dłużej i aby zadowalali się zyskami przekrana konflikcie sowiecko - chińskim, czającemi zwykłe zyski kapitalistów,
twierdząc m. in., że sukcesy odniesio aby jednak nie prowadzili w Sowie
ne ostatnio przez czerwoną armję win tach polityki rabunkowej i nie pod
ny przekonać wszystkich, że polityka trzymywali elementów kontrrewolu
pokojowa Sowietów nie jest dowodem cyjnych. Następnie Ryków przedsta
ich słabości.
wił zebranym plan rozwoju gospodar
Mówiąc o polityce koncesyjnej rzą stwa narodowego i budżet.
du sowieckiego Ryków oświadczył, że

Przemysłowcy rumuńscy
u min. Kwiatkowskiego
War sza wa, 29. 11. (PAT) Przed
stawiciele rumuńskich sfer gospodar
czych przyjęci zostali na audjencji u
min. Kwiatkowskiego, który wyraził
szczere zadowolenie, że wycieczka ru
muńska przybyła do Polski przez Gdy
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gospodarczego i giełdowego dr Marjan Chehnikowski. wiadomości
za ogłoszenia i reklamy Antoni Leśmewicz. wszyscy w Poznaniu-
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Londyn, 30. 11. (Radjo wł.) „Ti
mes" ogłaszają, dzisiaj telegram radjowv Byrda, nadany z samolotu w chwi
li przelotu nad biegunem południo
wym Lot Byrda był pomyślny. Po
18-togodzinnym locie Byrd z trzema
towarzyszami wrócił do Little Ameri-

tylko

nię, co symbolizuje ideę ścisłego połą
czenia Bałtyku z Morzem Czarnem.
Idea ta dojrzewa i posuwa się naprzód.
W odpowiedzi przemawiał prezes Izby
handlowej w Bukareszcie Orghidan.

Budżet marynarki francuskiej
Paryż, 28. 11. (PAT) Izba deputo
wanych przyjęła kredyty na rozbudo
wę floty morskiej na r. 1930 w wysoko
ści przewidzianej, przez rząd. Spra
wozdanie komisji finansowej izby, do
tyczące budżetu marynarki wojskowej
na r. 1930 podkreśla, że budżet ten,
wynoszący 2,583,000.000 jest niższy o

572 miljonów od budżetu z r. 1914. Jest
on bardzo umiarkowany w porównaniu
z budżetem marynarki angielskiej,
który wynosi 7 miljardów franków a
zwłaszcza z budżetem marynarki St
Zjednoczonych, który na r. 1929 prze
kracza 10 miljardów franków.

trzeba samemu tak postępować, by czy
ny własne nie były pokarmem szkodli
wym dla żywiołów, które na pokarm
ten tylko czekają i nań się powołują.
Gdyby społeczeństwo postępować
miało inaczej, uprawiałoby w stosunku
do elementów wywrotowych i antypań
stwowych politykę przelewania z puste
go w próżne: jedną ręką by je tępiło,
a drugą torowałoby im drogę. Mogą
tak robić hubie, którym chodzi o cesŁz.

a którzy nie myślą da zwalczać u pod
staw, przedewszystkiem własnym do
brym przykładem., bo. mając zły, egoi
styczny, dla narodu i państwa szkodli
wy cel, temu celowi wszystko podpo
rządkowują i wszelkie do jego dopię
cia środki uważają za godziwe. Ale tą
drogą nie pójdą nigdy żywioły narodo
we i nie pójdzie nią nigdy olbrzymia
większość narodu.

Redaktor naczelny: Dr. Marjan SeydS
Rok XXIV

Kryzys w Belgji
Przesilenie rządowe w Belgji nie
ma charakteru zwykłego kryzysu Się
ga ono niestety głębiej i jest wyrazem
tarć, jakie coraz silniej zaznaczają się
w samym narodzie belgijskim. Tarcia
te występują na tle coraz silniejszego
ruchu flamandzkiego, który pragnie
przekształcić Belgję w państwo dwu
języczne, a może nawet federacyjne.
Ruch ten w swojej obecnej postaci jest
następstwem wojny, a poniekąd oku
pacji niemieckiej. Wiadomo, jakie na
dzieje pokładali najeźdźcy niemieccy
na kilku „aktywistach" flamandzkich,
którzy w imię łączności z kulturą i na
rzeczem germańskiem zalecali przy
łączenie Belgji do Rzeszy. Ruch obec
ny niema nic wspólnego z tą robotą
zdradziecką, lecz pozostanie faktem,
że rozwinął się po wojnie.
Dwujęzyczność jest już poniekąd
wprowadzona w Belgji, lecz Flamandowie chcieliby, by. każdy urzędnik
belgijski władał językiem francuskim
i flamandzkim, co jest pretensją wy
górowaną, zważywszy na stosunek
wpływów obu tych języków, oraz by
w samej Flandrji panował jedynie ję
zyk miejscowy. Żądają oni teraz, by
dwujęzyczny uniwersytet w Ganda
wie, stał się całkiem flamandzkim.
Ta ostatnia sprawa spowodowała
ustąpienie rządu p. Jaspara. Rząd opierał się na jedynie możliwej koalicji
katolików i liberałów, miał przeciw
sobie opozycję socjalistów. Otóż ka
tolicy posiadają w swojem łonie dzia
łaczy flamandzkich, którzy wywierają
nacisk na całą grupę, a przez nią na
rząd i na premiera. Liberałowie są
tradycyjnymi obrońcami języka i kul
tury francuskiej.
Pąrtja liberalna
zgadzała się w końcu na flamandyzację uniwersytetu, choć twierdziła, że
odbije się to fatalnie na tej wszechni
cy, którą opuści połowa studentów,
lecz, żądała natychmiastowych gwarancyj dla „mniejszości“ francuskiej
we Flandrji w szkołach flamandzkich.
Stronnictwo katolickie tych gwarancyj dać nie mogło, a p. Jaspar uznał,
że targów przeciągać nie może i podał
się do dymisji. W najbliższych dniach
ma się odbyć kongres partii liberalnej,
która w wyborach odniosła najwięk
szy sukces. Od decyzyj kongresu za
leżeć będzie wiele, bo bez poparcia li
berałów żaden rząd utworzyć się nie
da, a wobec postanowienia socjalistów
wytrwania w opozycji do następnych
wyborów, może kierować państwem
jedynie większość katolicko-,iberalna.
Czy jednak rozwiązanie kryzysu gabi
netowego rozwiąże kryzys językowy,
by nie powiedzieć narodowościowy?
W roku przyszłym Belgja święcić
będzie uroczyście stulecie swej egzy
stencji. Odłączyła się ona wówczas
od Holandji, nie chcąc zgodzić się na
przyjęcie języka holenderskiego, na
rzucanego jej przez rząd króla Wilhel
ma. Dziś po 100 latach mały ten kraj,
a tak bohaterski i dzielny, znowu iest
rozdzierany sporem językowym, który
nie wiadomo, do czego jeszcze dopro
wadzi. Pięknie iest mówić o Stanach
Zjednoczonych Europy i o solidarno
ści europejskiej, ale okazuje się, że
nietylko Europa nie jest solidarna, ale
poszczególne jej państwa cierpią na
próby naruszenia solidarności we
wnętrznej. A Belgia leży, jak wyka
zują dzieje, w jednem z najdrażliw
szych miejsc Europy. Była zawsze te
renem walki. Dlatego wszyscy są za
interesowani jej położeniem i 'jej poli
tyką. Nawet w obecnej chwili kryzys
w Belgji komplikuje o tyle położenie
międzynarodowe, że przewodniczącym
ciągłe jeszcze trwającej konferencji
haskiej jest premjer belgijski Jaspar,
który miał przygotować następne zebranie 1 zwołać je na styczeń. Czy
przesilenie w Brukseli znowu nie od-

bije się na konferencji haskiej?
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iunkturze tak znaczne ożywienie życia
gospodarczego, a w parze z niem tak
znaczny wzrost dochodów państwowych,
że rząd uznał za konieczne uwzględnić
tę zmienioną sytuację gospodarczą przez
wzmożenie wydatków, zwłaszcza w dzie
dzinie inwestycyj państwowych.
Pozatem szereg innych przyczyn, jak
wypłacenie funkcjonariuszom państwo
wym jednorazowych zasiłków, koniecz
ności państwowe, związane z wykonywa
niem planu inwestycyjnego ministerstwa
spraw wojskowych, wynagrodzenie szkód,
spowodowanych klęskami elementarnemi,
obsługa nowozaciągniętej 7 proc, pożyczki
stabilizacyjnej spowodowały konieczność i
zwiększenia wydatków ponad kwotę usta- i
loną w budżecie“.
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0 bezpieczeństwo Polski
Dnia 22-go listopada rb. na posie
dzeniu prawicowej grupy Senatu, no
szącej nazwę unji Republikańskiej, wy
głosił p. Alexander Millerand, b. pre
zydent Republiki, mowę, w której oświadczył:
„Oto zapowiadają nam, że jesteśmy
w przededniu ewakuacji Nadrenji. Padają
oświadczenia, że w Hadze odmówiliśmy
włączenia sprawy Zagłębia Saary w ukła
dy, a tymczasem działa się tak, jakbyśmy
się na to zgodzili, bo prowadzi się roko
wania. Na jakiej drodze doszliśmy do tego
stanu rzeczy?
„Jest data, która, jak sądzę, nabierze
z oddalenia historycznego szczególnej wa
gi. Jest to 9-ty lutego 1925. Jest to dzień,
w którym Francja zgodziła się na wejście
z Niemcami w rokowania, które pozosta
wiały na boku sprawę wschodnich granic
Niemiec. Tego dnia polityka francuska
zmieniła oblicze, bo do owej chwili opie
rała się o sprzymierzonych, a odtąd z po
lityki francusko - sprzymierzeńczej stała
się nie powiem francusko - niemiecką ale
germańsko - francuską. Od tego czasu słu
żymy urzeczywistnieniu programu nie
mieckiego.
„Pierwszą częścią tego programu jest
usunięcie okupacji Nadrenji, co właśnie
ma być dokonane. Ale jako dalsze części
są tam i Anschluss Austrji i sprawa kory
tarza polskiego. One też nadejdą w swym
cZasie. A jeśli ktoś jest przeciwny tej po
lityce, czyto nazewnątrz czyto nawewnątrz, ogłaszany jest nieprzyjacielem
pokoju.
„Najwyższy czas, by narodowcy repu
blikanie ocknęli się i zorganizowali opór
przeciw polityce, którą streszczam w 3
słowach: idziemy ku wojnie pod sztanda

rem pokoju“.

Oświadczenie p. Millerand'a podaje
znaczna część pism francuskich 1 wi
dać, że wywarło ono poważne wraże
nie.
Tego samego dnia, na posiedzeniu
izby deputowanych pos. FranklinBouillOn, wnosząc interpelację w spra
wie rozpoczęcia rokowań o zagłębie
Saary, wspomniał również i o spra
wach polskich, mianowicie w replice
końcowej na wywody p. Briand a:
„Nazajutrz po załatwieniu sprawy Saa

ry postawią Niemcy żądania w stronę

Polski... W chwili obecnej niema w Niem-

czech ucznia szkół wyższych, czy średnich,
któremuby nie wbijano w głowę tego, że
celem wysiłku narodowego Niemiec jest
odebranie ziem zwróconych Póisce... Fran
cja musi mieć oczy otwarte na te niebez
pieczeństwa“.

Nazajutrz wreszcie, odbyło się po
siedzenie komisji spraw zagranicznych
izby deputowanych, na którem p. Fran
klin-Bouillon zapytywał ponownie o
szczegóły sprawy zbrojeń niemieckich
w zakresie komunikacji, o których mó
wiono już w pełnej Izbie 7-go i 8-go li
stopada rb. P. Briand dawał odpowie
dzi szczegółowe, które uznano za po
ufne. Z ogłoszonych ogólnych wiado
mości wynika, że p. Briand potwier
dził, że po wykryciu tych planów nie
mieckich umową z 4-go sierpnia rb.
otrzymano od Niemiec zobowiązanie
zaniechania dalszego wprowadzania w
życie tego wielkiego planu przez lat 12,
oraz zobowiązanie, że niektóre zaczęte
roboty kolejowe na dworcach i sta
cjach węzłowych będą zburzone do
9-ciu miesięcy, przyczem niektóre pi
sma (np. „Echo de Paris“) zaznaczają:
„Jut zarządzono zburzenie węzłów ko
lejowych i torów naladunkowych zarówno
na zachodniej jak na wschodniej granicy
Niemiec“.
W każdym razie na posiedzeniu
tem by i y osobne zapytania w sprawie
bezpieczeństwa Polski, skierowane
przez post Scapiniego z prawicy i Berthoda z lewicy w stronę p. Brianda,
który wedle streszczeń miał odpowie
dzieć:
„Priez układ w Locarno zobowiązały
słę Niemcy, że nie uciekną się do żadnego
gwałtu przeciw Polsce, by zmienić cokol
wiek w obecnvm stanie rzeczy Żadne po
stanowienie międzynarodowe czyto w Lo
carno, czy w Genewie nie zapadlo bez pod
pisu Polski. Stosunki polsko - niemieckie
poprawiają się z każdym dniem i wkrótce
ma być podpisany układ handlowy mię
dzy oboma państwami".
Zaniepokojenie, jakiemu dają wy
raz pp. Millerand, Franklin-Bouillon.
Scapini i Berthod, wyraża się silniej,
aniżeli te wyjaśnienia uspokajające.
St St.

Wreszcie przekroczenia budżetowe
za rok 1928/9 uzasadnione są krótko
„nagłością“ i „charakterem konieczno
ści państwowych“
Zastrzegając sobie omówienie tych
konieczności co do każdego wypadku,
narazie stwierdzamy, że brak w tych
objaśnieniach najważniejszej rzeczy
a mianowicie: dlaczego te kredyty zosta
ły przedłożone Sejmowi dopiero teraz?
dlaczego dopiero po trzech, dwóch,
względnie jednym roku?
Odpowiedzi wprost na powyższe py
tania nigdy nie usłyszymy Natomiast
można ją wysnuć z dotychczasowego
przebiegu walki o kredyty dodatkowe
za rok 1927/8 i sprawy Czechowicza.
Z listu min Piłsudskiego do sędzie
go śledczego wynika, że szef rządu wogóle nie chcial przedkładać Sejmowi
tych kredytów do zatwierdzenia. W ten
sposób zrealizowałyby się owe „luzy“
budżetowe: do budżetu sejmowego rząd
dorzucałby od siebie po kilkaset miljonów w miarę „koniunktury“. Stanowi
ska tego nie podzielali pp Barteł i Cze
chowicz i tak po rozmaitych perypetjach doszło do kompromisu, polegają
cego na znanej formułce p. Bartla, a
mianowicie, że kredyty dodatkowe bę
dą’ przedłożone razem z zamknięciami
rachunkowemi. Jednak te zamknięcia
były robione — na polecenie p. Piłsud
skiego — tak, że nie były gotowe przed
zamknięciem sesji.
Wydawało się, że ten system będzie
utrzymany i nadal. W objaśnieniach do
kredytów dodatkowych za rok 1927/8
czytamy, że są one zgodne z zamknię
ciami.
A tymczasem pomimo, że zamknięć
rachunkowych za rok 1928/9 jeszcze nie
ma. kredyty dodatkowe za ten rok zgło
szono. Widzimy z tego, że formułka
p. Bartla zóstała zaniechana i że Sejm
— taki, jaki jest — przecież został uzna
ny w swych prawach gospodarza budże-

W sprawie podkładów kolej.
dla tutejszej dyrekcji
Tutejsza dyrekcja kolei państwo
wych donosi nam, co następuje w związ
ku z artykułem naszym p t. „Podkłady
kolejowe w oświetleniu Najwyższej Izby
Kontroli Państwa“:
„Sprawa nieprawidłowej dostawy
podkładów dla poznańskiej dyrekcji ko
lei państwowych nie została jeszcze
ostatecznie załatwiona, wobec czego
szczegółowe stwierdzenie powstałych
rtekomo strat jest przedwczesne.
„W każdym razie dyrekcja okręgo
wa kolei państwowych już teraz stwier
dza. że po przekwalifikowaniu wszyst
kich podkładów zapłaciła firmom do
starczającym podkłady ostatecznie tyl
ko za ten materjał. który najzupełniej
odpowiadał ustalonym przez minister
stwo komunikacji warunkom technicz
nym. wobec czego skarb państwa istot
nej wartości podkładów nie przepłacił
i z tego tytułu strat żadnych nie po
niósł."

Z dobrych
najlepsze

„bat&a“
Poznań, ul. Pań. Jackowskiego 5/7
PW 7222-17,114
£------------------------------------tu. Coś się zmieniło. Zdecydowana
wałka o prawa budżetowe łącznie z
oskarżeniem p. Czechowicza nie poszła
na marne.
Objektywny obserwator mógłby tu
zapytać: Poco więc było rozpoczynać
ten cały zatarg? Co rząd wygrał na zgło
szeniu kredytów o pól roku później?
Poco pp. Switalski i Matuszewski mają
się męczyć odrabianiem tego, czego nie
pozwolono zrobić p. Bartlowi? A wresz
cie ostatnie pytanie: Dlaczego zabrano
Sejmowi miesiąc sesji, podczas której
ma on załatwić prócz zwyczajnego je
szcze trzy dodatkowe budżety i — kon
stytucję?
Odpowiedź na te pytania leży w psy
chice i taktyce czynników decydują
cych. W tej chwili podkreślamy fakt,
że zgłoszenie kredytów dodatkowych
bez zamknięć rachunkowych jest cofnięciem się obozu rządowego ze zbyt silnie
zaatakowanej pozycji. To zwycięstwo
nie powinno upajać Sejmu Musi on
zbadać merytorycznie celowość dókonanych wydatków.
M R.
Syndykatu Dziennikarzy Warszaw
skich, który przesłuchał wszystkich
dziennikarzy warszawskich, jacy brali
udział w uroczystościach w Mostach
Wielkich i na podstawie tych zeznań
stwierdził niewątpliwy fakt obrazy
prasy przez pułkownika Jagryma Maleszewsklego, komendanta gł. m. War
szawy, w przemówieniu jego pod
czas otwarcia szkoły
policyjnej.
Zarząd Syndykatu Dziennikarzy War
szawskich przekazał sprawę zarządo
wi Związku Syndykatów, gdyż na
otwarciu szkoły policyjnej byli nietylko przedstawiciele dziennikarstwa
warszawskiego. (w)

Tyle doniesienie poznańskiej dyrek
cji kolei. Przypominamy, że sprawo
zdanie Kontroli Państwowej określiło
straty skarbu w tej sprawie na 540 ty
sięcy złotych

Czekolada
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Komendant P. P. a Prasa

Odwrót
chodzi różnica zdań między rządem
a Kontrolą Państwową.
Do projektów odnośnych ustaw do
dało ministerstwo skarbu swoje obja
śnienia I tak czytamy, że przekroczenia
za rok 1926/7 były wywołane podwyż
szeniem kapitału zakładowego Banku
Rolnego, różnicą kursu dolara w wydał
kach , ministerstwa spraw zagranicz
nych, dotacją na Radiotelegraf oraz bu
dową nowych łazienek w Krynicy.
Wem . . 826.708.300 zł
Objaśnienie głośnych przekroczeń za
Kwota ta może okazać się jeszcze
wyższa z powodu zmian dokonanych w rok 1927/8 brzmi tak:
„W toku wykonywania budżetu 1927/28
budżetach przedsiębiorstw państwo
wych, co do których legalizowania za nastąpiło jednakże dzięki pomyślnej kon

Na podstawie uchwały Rady Mini
strów z dnia 23 września r. b. kierownik
ministerstwa skarbu p. Matuszewski
przedłożył Sejmowi równocześnie kre
dyty dodatkowe za lata 1926/7, 1927/8
i 1928/9. Sumy przekroczeń wynoszą:
w r. 1926/7 . . .
17.412.926zł
W r. 1927/8 . . .
589.373.129„
w r. 1928/9 . . .
219.922.305„

Warsiawa, 30. 11. (Tel. wl.). „Gaeta Warszawska" ogłasza komunikat

Recepty Kasy Chorych m. Poznania
oraz byłej Ogólnej Kolejowej Kasy Chorych w Po
znaniu od 1 grudnia b. r. wykonywać będą wszystkie
prywatne apteki w Poznaniu.

7M2/m-w2«/u

Zarząd wł. aptek stół, miasta Poznania.

Numer 556 — Kurier Poznański, sobota, 30 listopada 1929 —

Strona S

Przed posiedzeniem Sejmu

nie odciął od tamtych mówców,
jak stanowczo przeciwstawił ich
uzasadnieniu własne nasze motywy,
Warszawa, 30. 11. (AW). Ze jest pewne wyjaśnienie sytuacji poli to — przemilcza „katolicka", na ..sana
względu na wypłaty diet poselskich w tycznej. Koła poselskie przywiązują cyjną“ modłę moralność „Dziennika
dniu dzisiejszym spodziewany jest dużą wagę do dzisiejszej konferencji Pozn." Pytamy się. gdzie i kiedy rnial
przyjazd znacznej ilości posłów. W komisji porozumiewawczej stronnictw którykolwiek z polityków konserwatyw
związku z tym zjazdem oczekiwane chłopskich.
nych odwagę, stanąć publicznie na ze
braniu obok Struga. Limanowskiego
itp. i powiedzieć, co powiedział p. Rem
bieliński, jak już o tern wczoraj refero
waliśmy:

Powrót z państwa Sowietów

Delegaci robotników angielskich, francuskich i niemieckich
wracają s Rosji rozczarowani
radością „Nareszcie jesteśmy w EuStołbce, 30. 11. (AW.) Pociągiem ropie“.
pospiesznym z Moskwy powracały z
Bolszewicy zaznajamiając gości z
Sowietów delegacje robotników an rzekomym postępem ekonomicznym,
gielskich, francuskich i niemieckich. zawieźli ich do kilkunastu większych
Na drogę bolszewicy zaopatrzyli ich fabryk, jednak niektórzy z pośród de
obficie w bibułę komunistyczną.
legatów pokryjomu zwiedzili mieszka
Po przybyciu na stację graniczną nia robotników i tu dopiero ujrzeli w
Stotbce, delegaci zwrócili się do władz całej pełni ich nędzę. Jeden z delega
polskich z prośbą o zabranie od nich tów oświadczył, że kto chce być wro
bibuły komunistycznej, jeden zaś z po giem komunizmu, niech jedzie do
śród nich wykrzyknął z niekłamaną Rosji.

Po mowie Cartiusa
Paryż, 30. 11. (Radjo wł.) Dzisiej
sza prasa poranna omawia obszernie
przemówienie niemieckiego ministra
spraw zagr. dr. Curtiusa, przyznając,
że nowy minister idzie po drodze wy
tyczonej przez Stresemanna, jednak
zaznaczając, że sposób w jaki dr. Curtius mówił o planie Younga daje wiele
do myślenia.

kiego a ich przeciwnikami miejscowy
burmistrz wydał zakaz pochodów po
mieście. Policja otrzymała polecenie
rozpędzania zgromadzeń na ulicy po
nad 5 osób. Burmistrz miasta Gent
określił położenie w mieście jako bar
dzo poważne, zapowiadając równocze
śnie wprowadzenie ostrych zarządzeń
celem zapewnienia spokoju.

„Nie można mieć dwóch różnych pro
gramów, dwóch różnych ideologii; jednej
na wypadek, kiedy się jest w opozyćji,
drugiej, kiedy się dochodzi do władzy.
Zbyt wielu u nas jest niestety tego
wschodniego typu „liberałów", wygłasza
jących najbardziej demokratyczne frazesy,
ale i zapominających o nich natychmiast,
skoro władza dostaje się w ich ręce.
„Stwierdzić muszę wyraźnie, że jako
narodowiec, najmniejszego nie żywię kul
tu dla ideałów „Deklaracji praw człowie
ka i obywatela“/ Nie uważam też i nie
twierdzę wcale, ażeby każdemu wolno
było głosić publicznie, jakie chce, poglądy*
i ażeby wszystkie poglądy i wszystkie
ideologje były równouprawnione. Jako na
rodowcy, jako katolicy, stoimy i stać musimy bezwzględnie na stanowisku, że
istnieje objektywny fałsz i objektywna
prawda, i że państwo nie może wobec
walki idei i zasad moralnych stać na sta
nowisku agnostycznem, neutralnem Prze
ciwnie, państwo urzeczywistniać musi
prawdę moralną, w którą wierzymy, musi
krzewić i bronić ;te idee, które naród
wzmacniają, zwalczać zaś w sposób naj
bardziej stanowczy to wszystko, co naród
poniża i rozkłada. Państwo musi bronić
religji przed bluźnierstwem, narodu przed
lżóniem, tak często w czasach ostatnich,
niestety, bezkarnie uprawianem w pew
nych wywiadach i artykułach, społeczeń
stwo zaś ochronić przed pornografją, coraz
bezwstydniej uprawianą w pewnym ga
tunku prasy, którego nigdy, zdaje się, nie
dotyka ołówek pana cenzora. Ale dlatego
właśnie, iż skrępowanie wolności słowa
przysługiwać może państwu jedynie ze
względu na trwale interesy moralne naro
du, nie wolno jest nadużywać go dla za
bezpieczenia osób chwilowo będących u
władzy, dla ukrycia ich błędów a nawet
nadużyć“.

Mrozy w Stan. Zjednoczonych
Nowy Jork, 30. 11. (Radjo wł.)
Skargi Niemców śląskich W obrębie wielkich jezior i środko
Stanów zapanowały silne mro
B e r 1 i n, 29. 11. (PAT.) Na zebra wych
zy,
wskutek
czego kilkanaście osób
niu związku „Wiernych ojczyźnie
Niemców górnośląskich“ nadburmisfrz postradało życie.
dr. Geissler, omawiając traktat han
Rozwód Poli Negri
dlowy polsko - niemiecki, wskazywał,
Paryż, 30. 11. (AW.) Gwiazda
iż Niemcy dzięki niższym kosztom pro
dukcji węgla na G. Śląsku polskim zy filmowa Pola Negri wniosła wczoraj
skają na kontyngencie 350 tys. tonn skargę rozwodową przeciwko swemu
węgla polskiego na sumę 25.700.000 mężowi księciu Mdivani.
-•
marek. Zysk ten nie przypadnie je
Samobójstwo oficera
dnak w udziale niemieckiej części G.
To — według „katolickiej", na modlę
Śląska, gdyż większą część kontyngen
Warszawa, 30. 11. (Tel. wł.) W „sanacyjną“ moralności „Dziennika Po
tu węgla polskiego zakupiła już jedna Hotelu Saskim odebrał sobie życie wy znańskiego“ — nietylko wolno, ale na
z firm zachodnio - niemieckich. W ten strzałem z rewolweru porucznik Ta leży przemilczeć, żeby w bezkrytycz
sposób niemiecki G. Śląsk musialby deusz Jeziorański z garnizonu Biała. nych swych czytelników wmówić,
ponieść ciężar, wynikający z traktatu,
że — narodowcy „sprzymierzyli się z
(w)
podczas gdy zyski przypadłyby w umasonami w imię dosyć rewolucyjnych
dziale innym Niemcom. To samo do
ideałów wolności słowa“, czy w celach
Kalendarz sowiecki
tyczy importu mięsa z. Polski, gdyż ko
zgoła ..antypaństwowych“. Winszujemy
Moskwa, 29. 11. (PAT.) Rządo — ażeby użyć określenia „Dziennika
rzyści z importu przypądną fabrykom
konserw w Berlinie i Królewcu, nie wa komisja, powołana dla wprowa Pozn.“ — „fenomenalnego wyczynu“
dzenia w życie pełnego tygodnia pra ale nie zazdrościmy konserwatystom
zaś Górnośląskowi niemieckiemu.
cy, złożyła radzie komisarzy ludo takiej „uczciwości“.
wych projekt nowego kalendarza. No
Min. Loucheur
wy kalendarz ustala 5-ciodniowy ty
dzień. Rok dzieli się na 72 takich
o robotnikach z Polski
właśnie tygodni 5-ciodniowych. 5 dni 600-lecie miasta pomorsk.
rewolucyjnych
nie są objęte kalenda
Paryż, 29. 11. (PAT.) Na posie
Nytych
dzeniu Izby minister Loucheur pod rzem. Rok zaczyna się w dniu 1 paź
dziernika.
Przypuszczają,
że
kalen
W rb. mija 600 lat od założenia
kreślił trudności uzyskania w Polsce
robotników kopalnianych i rolnych. darz wejdzie w życie już od dnia 1 sty miasta Nytych (Neuteich), oddalonego
15 kim. na wschód od Tczewa na tere
Wskazał na znaczne wysiłki, czynione cznia 1930.
nie W. Miasta. Miasto zbudowane zo
w kierunku asymilowania emigran
stało z polecenia mistrza krzyżackie
tów i zaznaczył, że Francja nie po
Moralność »katolicka**
go Wernera v. Orseln przez jeńców li
winna żywić jakichkolwiek obaw co
tewskich, uprowadzonych podczas
do stanu sanitarnego elementu napły
na
ich
modłę
wypraw na Litwę; nadano mu pier
wowego, gdyż robotnicy przed przyby
ciem do Francji poddani są surowym
Codopiero warszawski organ konser wotnie nazwę Czum nuwen tiche —
oględzinom lekarskim.
watystów „sanacyjnych", „Dzień Pol nad nową tamą (tama — obecnie
ski“, wystąpił przeciw przestrodze ks. Deich). Nytych położony jest na tak
Prymasa
przed naporem masonerji na zw. Wielkich Żuławach nad rzeczką
Przekop kolejowy
organizację skautową, ąż tu drugi or Świętą, która do dziś, zachowała swą
„Schwente“. Na pieczęci mia
W a r s z a w a, 29. 11. (PAT.) P. min. gan tego samego kierunku, „Dziennik nazwę
widnieje jako godło liść koniczyny
komunikacji w czasie ostatniej inspek Pozn.“, — „gorszy się“, że narodowcy ista
napis w kolo: Sigillum civitatis noue
cji budującej się linji Bydgoszcz-Gdy- ..sprzymierzyli się z masonami w imię piscine.
Jedynym zabytkiem z czasów
nia, zwrócił uwagę na północny odci dosyć .rewolucyjnych ideałów wolności
jest potężny kościół kato
nek linji, przyległy do Gdyni, gdzie te słowa“. Dlaczego? Bo narodowiec Rem- krzyżackich
licki
pod
wezwaniem
św. Mateusza.
bieliński
przemawiał
w
Warszawie
na
ren ma charakter górzysty, wskutek
13-letniej wojny w drodze do
czego budowa linji wymagała wykona ponadpartyjnej akademji, obok mów Podczas
zdobyli miasto gdańszcza
nia szeregu trudnych pod względem ców z marką masońską „przeciwko zu Malborga
nie;
na
podstawie
toruńskiego
technicznym robót. Wykonano tam pełnie uzasadnionym represjom władz Nytych i Wielkie pokoju
przydziela
wielki kilometrowej długości przekop w stosunku do wystąpień prasowych, ne zostały do dóbrŻuławy
stołowych
królów
przybierających
aż
nazbyt
często
cha
pod dwa tory koło stacji Kack Wielki
polskich.
w odległości 9 kim. od Gdyni o głębo rakter antypaństwowych wichrzeń.“
P. Rembieliński przemawiał, tak, bo
Ze względu na obecny kryzys go
kości, dochodzącej do 20 mtr., którego
ogólna kubatura dosięgła około pół uczciwie i rozumnie pojęta wolność sło spodarczy miasto zaniechało uroczy
miljona mtr. kub. Znaczna część zie wa jest dla zdrowia publicznego kwe- stego obchodu pamiątki założenia.
K. O.
mi tego wykopu była zużyta na usypa stją pierwszorzędną; ale, jak przema
nie w pobliżu tejże stacji dwóch nasy wiał p. Rembieliński, jak się bezwzględ
pów pod dwa tory o wysokości 14 mtr.
i 10 mtr. na torfiskach, których głębo
Jutro w niedzielę, o godz. 12 w po ludnie odbędzie się w Poznaniu na
kość sięga 16 i 18 mtr.
sali nowego Domu Rzemieślniczego, pr zy ul. Ratajczaka nr. 21 g.
Losy p. Czechowicza
Warszawa, 30. 11. (Tel. wł.) We
dług pogłosek b. minister skarbu Cze
chowicz ma opuścić zajmowane stano
wisko naczelnego dyrektora Banku
Ziemiańskiego a to wskutek wprowa
dzenia tam zbyt biurokratycznego sy
stemu pracy.
(w)
Demonstracje studenckie w Belgji
Bruksela, 29. 11. (Radjo). W
związku z dzisiejszemi demonstracja
mi w Lowanjum pomiędzy zwolenni
kami zaprowadzenia języka flamandz

wielkie zebranie polityczne
członków i sympatyków Stronnictwa Narodowego, Narodowej Partji Robot
niczej i Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast“
celem omówienia obecnego położenia politycznego, a szczególnie celem za
jęcia stanowiska w obronie ziemi i w sprawie konstytucji.
Przemawiać będę senator Seyda oraz posłowie Milczyński i prof. Michałkiewicz.
Karty wstępu otrzymać można w sekretarjatach: Stronnictwa Naro
dowego, przy ul. Św. Marcina 65 I. p. w podwórzu na lewo, Narodowej Par
tji Robotniczej, przy ul. Półwiejskiej 20 i Polskiego Stronnictwa Ludowego
„Piast“, przy ul Piekary 20-21.

Kurs złotego. Dziś rano notowano
kurs dolara w obrotach nieoficjalnych
w Warszawie 8,90 2/5 zł, w Gdańsku
na Warszawę 8,90 1/4 zł.

Kurs marki nietn. i gnid. gd. Bank

Polski oddział w Poznaniu, płacił dziś
za 100 mkn. w dewizach — 212,87 zł,
gotówką — 212,45 zl; za 100 guld. gd.
w dewizach — 173,55 zł, gotówką —<
173,17 zł.

HJZIimO GIEŁDA PIENIONA
Poznań, 30 listopada 1929.
Zamknięcie miesiąca giełdowego prze
szło przy tendencji spokojnej i doszło do
notowania tylko kilkoma papierami.
Z pap. państw, poszukiwano 5 proc. poL
konwers. po 49 proc., zaś z pap. lokacyj
nych płacono za 8 proc, listy dolarowa
ziemskie 88 proc, (przy dew. 8,89%). Dopytywano się o premj. dolarowe, o poż. in
westycyjną i o 6 proc, listy żytniej, jednak
że z powodu rozbieżppści kursu podaży
i popytu nie doszło do transakcyj.
W dziale akcji zanotowano tylko Bk.
Polski 165 — w płaceniu.
Komunikat.
Z dniem 2 grudnia r. b., Giełda rozpo-i
czyna urzędowe notowanie 8 proc, obligan
cyj komunalnych Komunalnego Bku. Kre-i
dytowego w Poznaniu.
Obligacje te opiewają na złote w złoci#
i wydane są w sztukach po 100 zł, 500 zł,
1000 zł i 5 000 zł, obligacje podlegają losowaniu, a najpóźniej w ciągu 21 lat od daty
wystawienia muszą być wykupione al pan Kupony płatne są 2 stycznia i 1 lipca.
Ceduła urzędowa z dnia 30 listopada 19281
Papiery procentowe:
(Kurs w procentach nominału)
5% Pożyczka konwersyjna 49% P.
8% dolarowe listy Pozn. Ziemstwa Kred.
88% P.
Akcie bankowe:
(Kurs w złotych za 1 akcję)
Bank Polski I em. 165,— P.
Tendencja: Spokojna.

GIEŁDA WARSZAWSKA
dnia 30 listopada 1929 r.

Waluty

Gotówka

DoL St Zjedn. tr 8,89% sp. 8,91% kup. 8,87%

Belgja
Lordyn
Paryż

Praga

Szwąjcarja

Wiedeń
Wiochy

D«n 1 ty :
trans.
sprzed.
12-,,73
125,04
043,48
043,59
035,11% 035,20' .
026,43% 026,51
173,08
173,51
125,46
125,77
046,69'/, 046,81

kup.
124,42
043,37
035,03
026,36%
172/55
125,15
046,58

Papiery państwowe i oblipacłe:
4% poż. inwest.
. 000,00 000,00 117,80
5% poż premj. doi.
000,00 000,00 064,25
5% poż.. konw . . . 000,00 000,00 049,75
Akcie w złotych:
Bank Polski , . . .
167,50—168,00
Bank Z w Sp. Zarób.
000,00—078.60
Siła i Światło . . .
000,00— 098,90
W. T. F Cukru
000,00—030.00
i » »
W. T. Węgla
000,00-072,00
lit
Starachowice
000,00-021,75
» s .
Haberbusch .
108,00—103,75

PŁODY ROLNICZE
Zlłoża

nasiona oleistf za 1 000 kg.
reszta za 100 kg
Berlin, dnia 30 listopada 1929.
Pszenica march od st. zal i
76-77 kg. przecięta, jakości 243,00—244/30
Tendencja siała.
Pszenica march, od st. zał
77 kg przecięto, lakości
244,00—245,00
Tendencja stała.
Zyto march, od stacji zalad.
72 kg przeciętnej jakości 176.00—178,00
Tendencja stała.
Owies march do stacji zalad 154,00—162,00
Tendencja spokojna.
Jęczmień browarny
. . . 187,00—203,00
Tendencja spokojna.
Jęczmień pastewny i przemvslowy............................. 167/30—177,00
Tendencja spokojna.
Kukurydza Rumuńska zdrowa
sucha, wprost fr. wag. Berlin 000,00—169,00
Tendencja spokojna.
Mąka rszenna........................
29,25—35/»
Tendencja mocniejsza.
Mąka ż.tr/a
. ,
24,75—27,25
Tendencja utrzymana.
Ospa pszenna........................
11,00—11,50
Tendencja spokojna.
Ospa żytnia
. , ,
9,75—10,50
Tendencja spokojna.
Groch Victoria .
.. . ,
29,00 -38,00
Groch dr. .ad. .
.» » ,
24,00—28,00
Groch pastewny
., , ,
21,00—22,00
Peluszka
20.50—22,00
Bób polny
19,00—21,00
Wyka
23,00—26,00
Łubin „iebieskl . . , ,
13,75—14,75
Łubin żółty . . .
16.50— 17,25
» i
Makuch rzepakowy
18.50— 19,00
» »
Makuch lniany . .
23,80 -24,00
•
>
Wytłoki suszone .
09,00—09,40
Śrót Soya
18,60—18.70
Płatki ziemniaczane . .
15,40-16,00

Ogólna tendencja stała.

Notowania złołegc w Berlinie

z dnia 30 ustopada 1929
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Serenada.

okres przypadło „przesilenie“ w zarzą
dzie głównym Związku Oficerów Re
Tam pod balkonem uroczej
zerwy.
„Dowiadujemy
się,
że
niektóre
okrę
donny,
List papieia do kardynała Seyura y Sanem, prymasa
gi nie biorą udziału w zieżdzie ponie Ze szpadą w ręku stał
Uismpanji
waż zjazd został zwołany niezgodnie z
rycerz konny:
i prawdziwemu dobru Kościoła i kraju przepisami statutu (par li). Gdyby zaś — Bądź mi wzajemną, nie
(Dokończenia.)
Jest ona pokojową armią apostołów, mimo to zjazd się odbył i wdawał się w
chciej mej zguby !
Poza i ponad partjami politycznemi
którzy pragną zdobyć dusze dla Chry sprawy polityczne, to niewątpliwie na - Więc ,,Daj-Go ‘ ‘ Żaka
stępstwem
tego
będzie
rozłam
Już
dzi
przywieź mi luby!...
Ze względu na swą naturę i cel, któ stusa i dla Kościoła katolickiego Jest siaj bowiem stosunki w organizacji
Pw SCOSŻ. 5<I4
re ją stawiają poza i ponad wszelką więc Akcja katolicka armją zwartą, Z. O R są zaostrzone, ponieważ zwo
zjednoczoną, karną. Mnogość bowiem
działalność partyjną. Akcja katolicka orgaiiizacyj,
lennicy
„sanacji“
wnoszą
do
jej
wnę
przeciwnych sobie, w tern
nie może być również nigdy mieszana
samem
środowisku
obywateli i wielo trza coraz drażliwsze momenty politycz
Niemasz lepszego
2 organizacjami, które przedewszyst- rakość wskazań, różniących
się między ne, przeciwko którym oficerowie rezer
kiem mają cele czysto polityczne.
ZEGARA
i BUDZIKA
wy muszą zaprotestować “
To nie znaczy wcale, jakoby poszcze sobą, wyczerpałyby sity tei armji i zbu
nad wyrób marki
gólni katolicy nie mogli interesować się rżylyby wszelką zgodę i dobre owoce
Tyle „Gazeta Warszawska“. 1 nasze
Hamburg - Amerika
i zajmować różnemi problematami, do- czego trzeba za wszelką cenę uniknąć.
informacje idą w tym kierunku że nie
r» 37D
lyczącemi życia politycznego, opierając
które okręgi nie biorą udziału w zjeżKonieczność
Akcji
zawsze swą osobistą akcję na zasadach
dzie. uważając go za nielegalnie zwo
nauki katolickiej i wskazaniach Kościo
A teraz, Ukochany Synu Nasz, okre łany.
ła; ani nie znaczy również, by poszcze śliwszy w ten sposób naturę, cele i jed
gólnym katolikom było wzbronione na ność organizacji Akcji Katolickiej, nie
leżenie do partyj. których program i pozostaje Nam nic innego jak wezwać Wybory do sejmiku
działalność nie mają nic przeciwnego Cię. byś sprawił, żeby w katolickiej Hisz
prawom Boga i Kościoła Z drugiej zaś panii rozwijała się ona coraz więcej,
w Międzycbodzkiem
strony Akcja katolicka, pozostając jako osiągając coraz chwalebniejsze zwycię
Międzychód, 29 listopada 1929.
taka ponad partjami politycznemi, bę stwa. które napewno będą, jeżeli wszy
dzie dzią(ala dla wspólnego dobra przez scy Biskupi. wspomagani chętną współ
Wśród wyborców tutejszych panu
rozszerzanie i aktualizowanie zasad ka pracą swego kleru, przyczynią się do je nastrój •pomyślny, jak również nie
tolickich. które są fundamentem i gwa powstania cz\ > w niitp rbrak nam ludzi, dla rozwinięcia nale
rancją wszelkiej doczesnei pomyślno i instytucyj oddanych pracy dla dobra żytej akcji wyborczej. Niestety na
ści albo przez staranne i chrześcijańskie dusz i kwitnących swą działalnością stręczają się z zewnątrz trudności
kształcenie sumień, co zapewni krajowi społecznego apostolstwa czy to w ogni bardzo wielkie.
cale szeregi wzorowych obywateli, tro skach parafialnych, dzielnych formacyj
Znaczna część powiatu naszego,
szczących się nietylko o dobro Kościoła, zorganizowanych katolików a szczegól jak wiadomo, leży w pasie pogranicz
ale i o dobra społeczne, jak również i o nie młodzieży męskiej i żeńskiej, oży nym, a w nim osobom pozamiejscoindywidualne i domowe.
wionych tym samym duchem pobożno wym nic wolno przebywać, jak tylko
NAJBARDZIEJ
za specialnem pozwoleniem staro
Gdyby zaś z kwestiami politycznemi ści i gorliwości nadnaturalnej
wystąpiły jednocześnie sprawy religij
Lecz My wiemy, że Was nie Dottze stwa. W myśl tego przepisu więc też
ne i moralne. Akcja katolicka będzie ba zachęcać, znamy dobrze szlachetną osoby, mające z ramienia Narodowego
UDOSKONALONA
mogła i powinna tak wpływać, by dusze tego Narodu tak Nam drogiego Bloku Gospodarczego zająć się agita
wszystkie siły katolickie ponad osobi zawsze chętnego do spełnienia Naszych cją wyborczą w danej części powiatu,
ste zapatrywania zebrać w jedno i poleceń i do chętnego urzeczywistnie zgłosiły się do starostwa, lecz od
wspólnem a karnem działaniem prze nia Naszych pragnień Znamy również przeszło tygodnia już czekają darem
prowadzić wyższe dobra dusz i Kościoła. wytężoną działalność kleru i apostolską nie na pozwolenie. Gdy zaś po tygod
MASZYNA DO PISANIA
gorliwość Episkopatu hiszpańskiego
niu upominały się o swój wniosek,
Upoważnione przedstawicielstwo
Jednolita organizacja Akcji katolickiej
Sami dobrze widzicie jakie są cza tłumaczono się w starostwie brakiem
sy, w których żyjemy i czego wymagają personelu biurowego, jak i tem że
Wreszcie, ponieważ Akcja katolicka I od sil katolickich. Z jednej strony nie sprawy te załatwia się kolejno. A tym
ma swą własną naturę i cel, powinna | możemy dość odżałować i opłakiwać te czasem
Miki i Hawl
strona przeciwna pracuje taro
też mieć i swą własną organizację zjed go spo'eczeństwa. coraz bardziej poga- już w nąjlepsze.
noczoną, porządkującą i utrzymującą niejącego. w którego duszy światło ka
W sprawie tej oczywiście poczyni
w karności wszystkie siły katolickie tak, tolickiej wiary słabnie i. co za tem idzie liśmy
kroki w Poznaniu, prosząc o in
by każdy ze swej strony czuwał i wy gaśnie w nim zupełnie w sposób za terwencję
Poznań - Sew. Mielżyńskiego 21
posła naszego p. Rzepeckie
pełnia! skrupulatnie obowiązki i zada prawdę zastraszający zmysł chrześcijań go. Nawiasem
warto
jeszcze
dodać,
że
Telefon 21-24.
nia. jakie mu zostały powierzone, a ski, czystość i nieskalaność obyczajów dwaj członkowie komitetu wyborcze
wszyscy razem łączyli swą działalność Z drugiej strony z boleścią konstatuje go, którzy niedawno w sprawach wy
nw 4Ó81
w ścisłej zależności od Władzy kościel my fakt, że kler. czv to dlatego, że został borczych udali się do jednego z księży
nej
bardzo przerzedzony w swej liczbie, czy proboszczów w .pasie pogranicznym i
Powinna ona tworzyć jedną wielką to. że wielu łudżi wyła tń u je się z pod nią- mieli wymaganego pozwolenia,
rodzinę mężczyzn i ' kobiet, jak również jego dobroczynnego wpływu nie móze zostali ukarani grzywną po 25 zł.
j młodzieży obojga płci, przejętych je podnieść głosu ani przedstawić siły
W grudniu zostanie otwarty pensjonat
Słowem, trudną mamy tutaj walkę
dynie pragnieniem, by uczestniczyć w swych upomnień — jest zbyt już często
w
imię
haseł
Narodowego
Bloku
Go
świętem posłannictwie Kościoła i w je niewystarczającym na konieczności i
spodarczego, ale się bynajmniej nie
go poleceniach i współpracować w dzie potrzeby naszych czasów
przeciwnie, krzepi nas
le rozszerzenia Królestwa Jezusa Chry
(H. Mierzyńskie! i H. Laogowej)
I dlatego konieczną jest rzeczą, by zniechęcamy,
stusa w jednostkach, rodzinach i w ca wszyscy stali się apostołami, konieczna silna nadzieja pomyślnego dla nas
Położony
w centrum zdrojowiska. Woda
Wyborca
lem społeczeństwie.
jest rzeczą, żeby wierni katolicy nie sta wyniku wyborów.
b eżaca. cienia i zimna w pokojach. Gen
I dlatego właśnie, że Akcja katolicka li bezczynni lecz zjednoczeni z Hierar
traîne ogrzewacie. Kąpiele mineralne
w domu. Kuchnia pierwszorzędna. Bliż
ma za cel rozszerzenie Królestwa Jezu chia kościelna i powolni na jej rozkazy,
Zamknięcie
Ławry
PieczerskieJ
szych informacji udziela w Warsiawie
sa Chrystusa w jednostkach, rodzinie i wzięli czynny udział w świętych bojach
Kolektura Loterji A. W. Wolańika. Nowy
społeczeństwie, każdy rozumie, że jako i z calem oddaniem się. modlitwą i chęt
Moskwa, 30. 11 (AW.) Z Kijowa
Świat 53, tel. Wrt-05. Od t<> grudnia, urząd
warunek konieczny owocności Akcji ka na akcją współdziałali w rozkwicie wia donoszą, iż władze sowieckie zamknę
pensjonatu w Rabce
n« M'-<)
ry
i
zreformowaniu
zwyczajów
chrze
tolickiej musi być urobienie wyraźnie
ły jeden z najstarszych na terenie Ro
sji klasztorów, znany pod nazwą „Piei nawskroś chrześcijańskie jej cztenków. ścijańskich
Takie będą zapewne. Drogi Synu czerskaja Ławra“.
jak również głęboka pobożność, dosko
nale poznanie rzeczy Bożych, nie skala zamierzenia i cele kongresu który ma
COGNAC
ne zwyczaje, bezgraniczne oddanie się cie wkrótce odbyć, i takie jak marny
Papieżowi i Biskupom i gorąca a czyn tęboką pewność, będą liczne owoce
tóre przyniesie dla dobra Kościoła i
na gorliwość; to cale urobienie i wy
NAJLEPSZY FRANCUSKI
kształcenie duchowe, na które przede- dla prawdziwej pomyślności drogiego
Nam
Narodu
Waszego.
wszystkiem winny zwrócić uwagę or
Życzymy Wam tego z całego sena i
ganizacje młodzieży.
W taki sposób Akcja katolicka wśród prosimy ..Księcia Pasterzy i Biskupa
tych szeregów zapoczątkuje prawdziwe dusz naszych“, by Wam udzielił ko
Wszystkich Zwolenników
bo jest on najskuteczniejszym
apostolstwo modlitwy, dobrego przykła niecznych łask dla osiągnięcia szczęśli
du i działalności charytatywnej przy wych i trwałych owoców W tej myśli
irodkiem domowym do
gotowując na przyszłość ludzi, tak prze na znak Naszej ojcowskiej życzliwości
srania I pielęgnowani?
nikniętych duchem chrześcijaństwa, by przesyłamy Ci. Ukochany Nasz Synu.
Pojedyńciej I Komolekaowei zawia
umieli w każdej okoliczności życia pry Twemu kierowi i Narodowi Nasze apo
damia się, że światowa tirrna farmą
watnego i publicznego znaleźć drogi, od stolskie błogosławieństwa
ce ułyczna
Dan
w
Rzymie.
6
listopada
1929.
powiadające zasadom nauki katolickiej

Pius XI o akcji katolickiej

AMERYKAŃSKA

„KAPRYS“

HOMEOPATJI

Dr. Madaus & Co.,

Nagły zjazd
Związku Oficerów Rezerwy

zjazdu więcej chodzi o cele polityczne,
niż o wybór zarządu Mianowicie istnie
je zamiar wciągnięcia Związku Ofice
rów Rezerwy do polityki przez to. że
zwolennicy ..sanacji“ zamierzają przed
łożyć delegatom rezolucję polityczną,
wkraczającą w dziedzinę walk ustrojo
wych. .
„W tym kierunku poprowadzi) już
„Federację“ jej prezes, gen. Górecki,
obecnie zaś chodzi o to. ażeby także od
WODY KOLOŃSKIE
oficerów rezerwy uzyskać taką uchwa
łę, któraby miała świadczyć, że naczel
VODY KVIATOVE
na organizacja oficerska popiera polity
kę „sanacyjną“. Reżyserowie zjazdu
wysuwają wprawdzie hasło „moearstwowości“ polskiej, lecz w rzeczywi
stości chodzi im o „mocarstwowość sa
nacyjną“.
„Zwolennicy „sanacji" wysuwają na
stanowisko prezesa Związku gen Skladkowskiego. gen. Żeligowskiego i innych.
ntZEMYfl. MVbtAPPfl 1 PEPFUMCPVINV
Dlaczego? Trzeba pamiętać, że od
Fû.OUU iA WAJUZAUŻA WIE82BOWAII
6 grudnia rb. powinien Sejm przystąpić
do obrad budżetowych. Dziwnym zbie H---------------- _-------—

„Gazeta Warszawska" donosi:
„Na niedzielę (dnia i grudnia) za
rząd główny Związku Oficerów Rezer
wy (Z. O. R ) zwołał nadzwyczajny wal
ny zjazd delegatów z całego kraju.
Przedmiotem uchwal ma być wybór no
wego zarządu, ponieważ dotychczaso
wy zarząd z p Romockim na czele, wy
brany w lipcu r. b. na zjeździe w Kato
wicach. podał się do dymisji.
„Trzeba zaznaczyć, że ustępujący za
rząd główny działał pośpiesznie, zwo
łując nadzwyczajny walny zjazd dele
gatów Pominął brzmienie statutu, któ
ry nakazuje termin 6-tygodniowy i daje
okręgom możność poważnego przygoto
wania się do zjazdu. Obecnie okręgi do
wiedziały się o zwołaniu zjazdu bardzo
późno bo dopiero około 15 bm
„Gdzie szukać przyczyn takiego po- Apiechu? Pomiędzy oficerami rezerwy
panuje przekonanie, że organizatorom giem „okolicznóSći

Puls a

na

ten

właśnie

Sp. z ogr. odp.
uruchomiła swą własną fabrykę

w Warszawie. Dl. Belwederska 32-34
co umożliwia nam dostarczanie naszych
oryginalnych, ogólnie uznanych prepa
ratów po niezmiernie niskich cenach.
Dla orientacji podaiemy, że po
jedyńcze środki homeopatyczne
„krople, proszki, ziarenka * w opa
kowaniu 10-gramoweni kosztują
obecnie zt 1,40.
Tw 764
Kompleksy zwane oiigopleksanji
dynamicznemi w opakowaniu
10-gramowero również zł 1,40.

Żądać we wszystkich aptekach.

Dr. Madaus & Co.,
Warszawa
ul. Belwederska nr. 32-34.
Prospekty i popularne broszury nsukow«
dostarczamy aa żądanie bezpłatni

w *
Numer S58
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Podejrzane dążenie
w sprawie układu likwidacyjnego
„Gazeta Warszawska“ pisze, co na
stępuje:
„W tych dniach odbyło się w stolicy
walne zebranie członków Związku
Obrony Kresów Zachodnich, kola war
szawskiego. Treść deklaracji zarządu
głównego Z. O. K. Z. w sprawie wymie
nionego układu referował imieniem za
rządu głównego dyr Zaleski i postawi!
wniosek, aby walne zebranie przyjęło
tę deklarację, i oświadczył, że z podob
nym apelem zwróci sie zarząd główny
do wszystkich kół Z. O K. Z., które
wzywa, by zbierały podpisy „wszyst
kich organizacyj społecznych tamtej
szego środowiska“. Deklaracja ta w
części szczegółowej zawiera między innemi następujący ustęp:
„Związek Obrony Kresów Zachodnich
zwraca się do rządu z apelem... (6.)... aby
rząd uważał się automatycznie za
podstawiony (!) na miejsce po
zwanego rządu Rzeszy Nie
mieckiej i znalazł środki zaspokojenia
słusznych pretensyj obywateli polskich,
którzy za pośrednictwem Związku Obrony
Kresów Zachodnich wnieśli w swoim cza
sie powództwo do Mieszanego Trybunału
Rozjemczego polsko-niemieckiego w Pa
ryżu, a którzy w konsekwencji planu
Younga tracą możność wyskarżenia (!)
pretensyj tych od rządu niemieckiego“.

„W toku swego referatu dyr. Zaleski,
©mawiając treść tego właśnie ustępu
deklaracji, wyraził się następująco:
„Ponieważ w obecnej sytuacji politycz
nej ñ i e w i a d o m o j a k t o b ę d z i e, z
ty m S e j me m, przeto zarząd główny
Z. O. K. Z. uważał za potrzebne ten ustęp
w deklaracji już dzisiaj zarnieś c i ć".

„W dyskusji, jaka się wywiązała nad
referatem p. Zaleskiego, zabrał głos p.
Wilczyński i w dłuższem przemówie
niu podkreślił, że członkowie Z. O. K. Z.,
organizacji międzypartyjnej, muszą się
czuć zaskoczeni wątpliwościami zarzą
du głównego co do kwestji: „jak to bę
dzie z tym Sejmem, itd.“ Według art. 3
obecnej konstytucji, jak długo ona obo
wiązuje, jedynie Sejm jest
kompetentny -do -ratyfikacji
omawianego układu polsko - niemiec
kiego. W myśl art. 6 tejże konstytucji
przyjęcie gwarancyj finansowych przez
państwo polskie, t. j. wstąpienie Polski
na miejsce Niemiec w charakterze dłuż
nika wobec poszkodowanych obywateli
polskich może nastąpić tylko z mocy
ustawy. Według wreszcie art. 3 konsty
tucji niema ustawy bez zgody Sejmu.

„Jak więc zarząd główny Z. O. K. Z
myśli bez ustawy wyjednać u rządu,
aby „uważał się automatycznie za po
stawionego na miejsce pozwanego rzą
du Rzeszy... itd.“, to jest conajmniej
niezrozumiałe. A przecież wyraźnie za
rząd główny ze swym apelem zwraca
się tylko do rządu, a nie pod właściwym
adresem, t. j. do Sejmu.
„Społeczeństwo polskie w stolicy bez
różnicy przekonań wypowiedziało się
już na zebraniu oby watelskiem w ratu
szu, w dniu 19 li. br. w sprawie ukła
du polsko - niemieckiego Również i
kraj cały na zebraniach obywatelskich
w tej sprawie zabrał ważki glos. Wszel
kie zakusy osłabiania moralnego zna
czenia powziętych uchwal i rezolucyj
obywatelskich powinny spotkać się z
oporem. A właśnie proponowana treść
ustępu 6 rezolucji zarządu głównego
Z. O. K. Z. osłabia ich znaczenie.
,.Myślą przewodnią uchwały zebra
nia obywatelskiego w ratuszu by! pro
test przeciw samemu istnieniu układu
likwidacyjnego, o ile on dopuszcza do
zizeczeńia się naszych praw do ziemi
polskiej. Proponowany obecnie przez
zarząd główny ustęp 6 deklaracji zgóry
przyjmuje, że układ polsko - niemiecki
z dnia 31 1Ó. b r. wfejdżię w życie, gdyż
zarząd główny już teraz doradza rządo
wi, co ma robić w tym wypadku względ
nie w wypadku, gdy plan Younga w
Polsce wejdzie w życie.
„Zarząd główny zda je się zapominać,
żg i. plan Younga dopiero wtedy zaeznife
w Polsce obowiązywać, gdy zostanie ra
tyfikowany przez Sejm. Ponieważ za
tem ani ten plan, ani też omawiany układ likwidacyjny nie stały się jeszcze
polską ustawą, ponieważ niema ustawy
bez zgody Sejmu, ponieważ ten ostatni
nie oświadczył się jeszcze, bo nie dano
mu sposobności, czy państwo polskie
przyjmuje zobowiązanie finansowe wo
bec poszkodowanych przez Niemcy oby
wateli polskich, przeto zajęcie przez za
rząd główny Z. O. K. Z. w omawianym
ustępie 6 deklaracji tak pesymistyczne
go stanowiska jest czynem przedwczes
nym, który może rzucić popłoch w sze
regi poszkodowanych obywateli pol
skich. .....
„Z pówyższyih wywodem p.‘Wil
czyńskiego polemizowali pp. Bąkowśki.
Ryl i referent p. Zaleski, poczem rezolu
cję proponowaną przez, zarząd główny
w całości przyjęto, ale — w chwili, gdy
na sali było tylko — trzynaście osób
uprawnionych do głosowania.“

Organ konserwatywny
przeciw przestrodze ks. Prymasa
przed naporem masonerji na harcerstwo
W „Dniu Polskim" ukazał się arty
kuł p. t. „Zagadnienie religji w Związ
ku Harcerstwa Polskiego“. W artykule
tym organ konserwatystów wystąpił
przeciw Prymasowi Polski z powodu
jego ostrzeżenia harcerzy przed maso
nerią. „Dzień Polski“ napisał miano
wicie:
„Oczywiste przeto, że pracownicy
harcerscy bardzo boleśnie odczuli list
księdza Prymasa Hlonda, z dnia 20. 10.
1929 r„ w którym to liście ksiądz Pry
mas wspomina o niebezpieczeństwach
masonerji (nie wiadomo: w calem polskiem społeczeństwie, czy tylko i spe
cjalnie w harcerstwie?) i o niepewno
ści kierunku religijnego w harcerstwie.
„Ksiądz Prymas znany był wśród in
struktorów i młodzieży jako przyjaciel
ruchu harcerskiego, cały szereg środo
wisk szczyci się tem, że gościło Go w
swoich izbach harcerskich;.. Ksiądz
Prymas wyda! już jeden list do harcer
stwa dawniej, gdy tylko objął ster Ko
ścioła w Polsce. Ten pierwszy list był
chlubą harcerstwa i skarbem: tak pięk
ne wskazywał mu cele i tyle wyrażał
ufności.
„I nie można tego drugiego listu zro
zumieć inaczej. jak tylko, że oficjalne
władze Kościoła Katolickiego w Polsce
są niestety, informowane o harcerstwie
przez ludzi, którzy — nie wczuwszy się
w całą głębię życia religijnego polskie
go harcerza — chcą argumentem kato
licyzmu „sztandarowego“ wygrywać
punkty w polityce wewnętrznej nasze
go państwa“.

„List J. Em. ks. Prymasa zamieściła
nieiylko „Strażnica Harcerska“, ale rów
nież i oficjalny organ harcerstwa pol
skiego „Harcmistrz“ oraz pisma kato
lickie różnych kierunków politycznych.
Słowem, list ostrzegający. harcerstwo
polskie przed zakusami masonerji, spo
tkał się z aprobatą i z uznaniem całego
myślącego po katolicku społeczeństwa.
„Ponadto odpowiedzialne władze
harcerskie w osobach delegatów Z. H. P.
były na audjencji u ks. Prymasa, dzię
kując specjalnie za wydanie tego listu,
o czem również donosiła prasa.
„Co do niepewności kierunku reli
gijnego w harcerstwie“, o czem pisze
„Dzień Polski“, to, jak wiadomo, ksiądz
Prymas nie miał na myśli niebezpie
czeństwa wewnątrz harcerstwa, ale idą
ce nań z ze w n ą t r.z. O . niebezpie
czeństwie masońskiem, grożącem nasze
mu harcerstwu, wie dobrze „Dzień Pol
ski“, pisała o tem niedawno cała prasa
katolicka, melancholia zatem „Dnia
Polskiego“ z tego powodu jest nićzem
nieusprawiedliwiona“.

widzi niebezpieczeństwo dla masonerji
i w ostrzeżeniach dostojników Kościoła,
jak np kardynała Prymasa Hlonda. Nie
zadługo prawdopodobnie wystąpi i prze
ciwko Ojcu św., który świeżo w prze
mowie swojej do wycieczki biskupów
polskich, ostrzegał społeczeństwo pol

skie przed działalnością masonerji w
Polsce Byłoby to logiczne i szczere.
„Ale taktyka masońska jest inna I
dlatego mimowolne uchylenie przyłbicy
przez organ „konserwatystów katolic
kich“ powitać należy z zadowoleniem.“

Obchód 10 rocznicy powstania Fidacu
Protest trzech związków należących do

Jak donosi „Gazeta Warszawska“,
święciła w Warszawie dziesiątą rocz
nicę swego powstania międzynarodo
wa organizacja byłych wojskowych uczestników wojny europejskiej, po
stronie państw koalicji antyniemieckiej. Pod sztandarami tego, liczącego
około 9 mil jonów członków związku,
zwanego krótko F. I. D. A. C. (Federa
tion internationale des auciens com
battants) grupują się byli walczący
Francji. Belgji, Włoch, Angljł, Stanów
Zjednoczonych, Jugoslawji, Czechosło
wacji, Rumunji, Portugalji i Polski.
W stolicach tych państw wczoraj u
mogił Nieznanych Żołnierzy tych na
rodów o jednej porze, z wybiciem go
dziny 6 minut 30 wieczorem, zgroma
dziły się tłumnie zastępy byłych wal
czących zę sztandarami na czele, aby
złożyć wieniec i, tradycyjną chwilą
milczenia oddać hołd prochom Tego,
w którym czcimy miljony poległych
w walce o zwycięstwo świętej sprawy.
Obchód w Warszawie rozpoczął się
akademją w sali rady miejskiej, na
którą przybyli: imieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej gen. Romer, min. Car,
ambasadorowie i posłowie państw, re
prezentowanych w Fidac‘u, attachés
wojskowi tychże państw, pierwszy pre
zes Sądu Najwyższego L. Supiński,
generałowie Jacynik i Osiński, główny
komendant policji płk. Maleszewski,
komendant miasta pik. WieniawaDługoszewski, prezydent m. st. War
szawy inż. Siemiński, oraz in corpore
zarząd federacji z prezesem gen. Gó
reckim na czele. Sala udekorowana
była zielenią, z balkonu przed prezy
dium zwieszały się flagi 10 państw, po
siadających oddziały F. I. D A. C. Na
podjum stanęły poczty sztandarowe.
Akademję otworzył prezes Związku
Ofic Rez. R. P. inż. P. Romocki, po
czem orkiestra wojskowa odegrała
„Jeszcze Polska nie zginęła“, a następ
nie hymny narodowe wszystkich pozo
stałych 9-ciu państw, których wysłu
chano stojąc. W krótkich słowach
przewodniczący dal wyraz ideałom or
ganizacji byłych kombatantów, wzy
wając do uczczenia przez powstanie
pamięci zgasłego Clemenceau, jako je
dnego z twórców zwycięstwa, któremu
Polska . wiele zawdzięcza. Imieniem
armji polskiej przemówił zkolei gen.
Ferdynand Zarzycki, jako reprezen
tant Ministerstwa Spraw Wojsko
wych, uwydatniając uczucia które ży
wi wojsko dla F. I. D. A. C. Ostatnim
punktem programu akademii był re
ferat mjr. Ludyki Laskowskiego, wi
ceprezesa F. I. D. A. C. na Polskę, o historjl powstania, działalności, celach
i zadaniach oraz programie działania
tej organizacji.
Po akademji uczestnicy przy dźwię
kach orkiestry wojskowej udali się do
grobu nieznanego żołnierza, skąd po
złożeniu w obecności attachés wojsko
wych wieńca i minucie ciszy, udał się
pochód kolejno przed lokale przedsta
wicielstw zagranicznych, celem złoże-

Zakończenie konferencji
polsko-niemieckiej

Dziś przed południem odbyło się
drugie posiedzenie plenarne, poświę
cone porozumieniu gospodarczemu
polsko-niemieckiemu. Zebranie zagaił
przewodniczący p. dr. Grand, prosząc
o zreferowania prac komisyj prawni
czej i dla spraw komunikacji. Rezo
lucje komisji prawniczej przyjęto z
drobnemi zmianami, zaś komisji ko
munikacyjnej w brzmieniu ustalonem
przez komisję. Na tem dobiegły do
Do tych uwag Katolickiej Agencji końca dwudniowe obrady.
Przemówienie pożegnalne wygłosił
Prasowej dodąje „Gazeta Warszawska“:
p. prez. Otmianowski, podkreślając
Katolickich, nielicznych na szczęście, harmonijność obrad oraz obustronne
czytelników „Dnia Polskiego“ oddawna dobre chęci dojścia do najlepszych re
uderzyć musiała kampanja, jaką ten zultatów. Zkolei dziękował przewo
dniczący delegacji niemieckiej, p dr.
organ „konserwatywny“ prowadzi
wszystkimi tymi, którzy na działalność Grand, podnosząc z uznaniem trady
masonerji w Polsce pilną zwracają u- cje handlowe miasta Poznania i wy
wagę i przed wpływami tajnych lóż na rażając, nadzieję, że prace nad porozu
politykę polską ostrzegają. Dotychczas mieniem gospodarczem polsko-nie„Dzień Polski“ występował tylko prze mieckiem znajdą żywy oddźwięk
ciwko akcji antymasońskiej obozu na wśród rządów i przyczynią się do
Na to odpowiada Katolicka Agencja rodowego, próbując osłabić ją i zbaga wczesnego zawarcia tak bardzo pożą
Prasowa, że wystąpienie organu kon telizować w ten sposób, że podsuwał danego traktatu handlowego. Przewo
serwatywnego musi „uderzyć każdego mu motywy nie katolickie, lecz wyłącz dniczący delegacji niemieckiej zakoń
nie epozyeyjno - polityczne., Obecnie czył swe przemówienie z&proszemą®
katolika“, poczem zauważa;

F. Z. D. -d.. C.

nfa pism z życzeniami dla bratnich od
działów F. I. D. A. C.
O obchodzie tym pisze „Gazeta War
szawska“ :
Obchód nie był uroczystością całe
go polskiego F. I. D. A. C. Nie wzięli
w nim udziału: Stowarzyszenie ofice
rów, przeniesionych w stan spoczyn
ku, Związek Hallerczyków i Stowa
rzyszenie Dowborczyków. Organizacja
te wydały poniższe oświadczenie:
Na posiedzeniu zarządu F. I. D. A. C.
na Polskę w dn. 22 i 25 bm. zostało usta
lone, że obchód 10-lecia F. I. D. A. C.
w dniu 28 bm. zostanie zorganizowany
przez 7 związków b. wojskowych, należą-cych do F. I. D. A. C., z zaproszeniem
innych organizacyj do współudziału. Taki
też przyjęto tekst zaprószenia.
Tymczasem wbrew tej uchwale zapro
szenie zostało celowo zredagowane i wy
słane na pierwszem miejscu imieniem 24
związków reprezentowanych w Federacji,
z których 20 wcale jeszczs członkami
FIDAClTu nie jest. Federacja Polsk. Zw.
Obrony ojczyzny jest dopiero od dnia 25
bm., to jest od dnia wyżej wspomnianej
konferencji
kandydatem do przyjęcia
przez centralę FIDAC‘u w Paryżu, nie
może zatem występować w charakterze
członka FIDAC, a w dodatku imieniem 20
związków, które poszczególnie wcale »
przyjęcie do FIDAC nie kandydowały
Przeto Stów. Ofic. przeniesionych w st
sp., Stów. Dowborczyków, Zw. Hallerczy
ków z wielkim żalem stwierdzić muszą,
że w swojej własnej uroczystości 10-lecia
FIDAC'u niestety udziału brać nie mogą.

Organizatorzy czwartkowej uroczy
stości zaszli stanowczo zadaleko. Sa
nacyjna Federacja, przyjmująca udział
w walkach politycznych, będąca pra
wie całkowicie wyrazicielem pośród b.
wojskowych tej orjentacji, która w
czasie wojny opowiadała się po stro
nie państw centralnych, występuje z
zaproszeniem na obchód dziesięciole
cia F. I. D. A. C..1 Nie będąc wcale
członkiem tegoż! Nie zarząd Polskie
go F. I. D. A. C. zaprasza, lecz Federa
cja. F. I. D. A. C. odsunięto poprostu
na bok!
Warszawa, ta publiczność, która
żywi najlepsze uczucia dla kombatan
tów państw zwycięskich, była na ob
chodzie nieobecna. Gdybyż przynaj
mniej „24 związki Federacji“ były sa
me pośpieszyły na uroczystość! Tym
czasem wchodzący dyplomaci i attaches wojskowi, ujrzeli pustą salę, na
której było około 20 osób. Z trudem
po półgodzinnem oczekiwaniu zebrało
się ich około setki i pięć pocztów sztan
darowych. Miny organizatorów były
rzadkie.
Na sali zwracała uwagę dość liczna
grupa „strzelców“ obwieszona bajecz
ną ilością orderów.
Pochód po akademji składał się z
licznej orkiestry, wymienionych pocz
tów i małego plutonu Federacji, na
czele szło kilka osób z jej zarządu Za
najwłaściwszy utwór muzyczny na tę
chwilę uznano „Pierwszą Brygadę!“
przedstawicieli kupiectwa poznańskie
go na wiosnę do Wrocławia.

Sąd p. Sławka
nad Miedzińskim
Warszawa, 30. 11. (Tel. wł.). Od
3 dni obraduje sąd, zaproszony przez
p. Sławka wskutek znanego listu, jaki
b. min. Miedziński do niego wysłał.
Celem sądu jest ocena działalności by
łego ministra Poczt i Telegrafów. W.
skład sądu wchodzą: gen. Rydz-Śmigły
prezes, członkowie Antoni Anusz, me
cenas Bogucki, Adam Skwarzyński,
urzędnik kancelarji cywilnej Prezy
denta, gen. Sosnkowski oraz prof. Za
wadzki z Wilna, (w)
O prezesurę P. K. o.
W a r s z a w a, 30. 11. (Tel wł ). Pre
zes P. K. O dr Gruber iest upatrzony
na stanowisko członka Międzynarodo
wego Banku Reparacyjnego w Bazylei.
Wobec tego na stanowisko prezesa P.
K. O. wysuwają kandydatury gen. Gó
reckiego, dyr. Barysza, b. wiceprezesa
Banku Polskiego Młynarskiego, p. SuBanku Ziemła».
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WIADOMOŚCI POTOCZNE
Co ujrzymy w Poznaniu w 1930 r.?
Szeroki zakres Międzynarodowej Wystawy Komunikacji
i Turystyki
Dla orjentacji osób I przedsiębiorstw lefon, telegraf i poczta): urządzenia
zainteresowanych przyszłoroczną Mię pocztowe. — Dział ósmy (radjoj: apa
dzynarodową Wystawą Komunikacji raty odbiorcze, aparaty nadawcze, te
i Turystyki w Poznaniu, podajemy wy lewizja, przemysł pomocniczy, propa
szczególnienie przewidywanych ekspo ganda towarzystw radjowych. — Dział
natów na tej wystawie.
dziewiąty (urządzenia transportowe):
A. Sekcja komunikacji o- przenośniki przemysłowe, dźwigi.
g ó I n e j. Dział pierwszy (koleje nor
B. Sekcja Trakcji spalimalne i wąskotorowe): lokomotywy, n o w ej. Dział pierwszy — autobusy.
wagony, chłodnictwo transportowe, Dział drugi — samochody ciężarowe.
sygnalizacja kolejowa, urządzenia Dział trzeci — samochody specjalne:
dworcowe, budowa kolei, akcesorja i sanitarne, do czyszczenia i polewania
przemysł pomocniczy, propaganda to ulic, pożarnicze, handlowe i reklamo
warzystw kolejowych i ubezpieczeń we. wojskowe, kuchnie połowę, czołgi
oraz tow. transportowych. — Dział Dział czwarty — samochody osobowe.
drugi (komunikacja miejska i pod Dział piąty — traktory. Dział szósty
miejska): tramwaje i ełektrobusy, bu — cyklonetki. Dział siódmy — moto
dowa linij tramwajowych, kolejki pod cykle. D,ział ósmy — rowery. Dział
ziemne, kolejki zębate, przemysł po dziewiąty — karoserje. Dział dziesią
mocniczy, propaganda towarzystw ty — opony. Dział jedenasty — części
tramwajowych i kolejek podziemnych składowe i zapasowe. Dział dwunasty
■— Dział trzeci (lotnictwo): samoloty, — materjały i półfabrykaty. Dział
akcesorja lotnicze i aparaty precyzyj trzynasty —- akcesorja.
ne. budowa portów lotniczych, propa
C. Sekcja turystyki. Sekcja
ganda towarzystw lotniczych. — Dział ta, podzielona na osiem działów, za
czwarty (żegluga morska i rzeczna): wierać będzie: propagandę indywidu
stocznie, budowa portów i urządzenia alnych miejscowości, przedsiębiorstw
portowe, propaganda portów, budowa transportowo - turystycznych, biur po
kanałów i śluz, przemysł pomocniczy, dróży; wydawnictwa poświęcono ko
propaganda towarzystw okrętowych. munikacji i podróży, film podróżniczy
t- Dział piąty (powozy, wozy i wózki).
i fotografję. kartografję. sport i arty
— Dział szósty (drogi i mosty): budo kuły sportowe, oraz przybory podróż
wa dróg i ulic, budowa mostów, prze nicze.
mysł pomocniczy. — Dział siódmy (telllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||||||||lll!|[|[|imil|||[|||||HII|||||||H|j||illlHimill||llllllllllllll|H||||llil|||[HI[||||||IHHIIIIIIIII|li[||

Terminarz kalendarzowy
na rok

1930

otrzymają bezpłatnie wszyscy abonenci na początku
grudnia bieżącego roku.
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Odnawianie fary
Prace wewnątrz prastarej świątyni
Od kilku tygodni odbywają się kolegjacie farnej prace nad odświeże
niem starożytnej świątyni, przepro
wadzone przez mistrza malarskiego p.
Durzyńskiego; w głównej mierze cho
dzi o usunięcie warstwy kurzo, osia
dłej na murach wnętrz. Czynności te
są bardzo utrudnione, z uwagi na licz
ne rzeźby i stiuki, oraz z powodu wy
sokości nawy.
Oprócz drabin strażackich używa
się zdobycze nowoczesnej techniki, a
mianowicie przyrządy
odpylające
(ckshaustory) sposobem ssącym. Przy
odpylaniu, naprawia się też uszkodzo
ne w kilku miejscach rzeźby stiukowe. Oczyszczanie wewnętrznych ścian
poprzedziło odrestaurowanie krużgan
ka świątyni kolegjackiej od strony
dziedzińca.
Przy tej sposobności wypada przy
pomnieć. iż kościoł Farny z inicjaty
wy i pod ciągłym nadzorem zasłużone
go prałata - prepozyta Kolegjaty Po
znańskiej ks. Stychla został całkowicie
odrestaurowany w latach 1912/13 z
wielkim pietyzmem i znawstwem sztu
ki przez tak wybitnych artystów - ma
larzy, jak śp. szambelan Popiel i Procajłowicz, przy współudziale kierow
nika architektonicznego, p. Mariana
Andrzejewskiego, oraz mistrza deko
ratora p. Wrembla i sztukatora, śp.
Prendkiego.
(k)

Ciekawe prelekcje
Powszechne wykłady uniwersyteckie
Program wykładów na grudzień
jest następujący: 2. 12. — dr. Zofja
Dziegiecka lektorka U. P.: „O germa
nizacji nazw geograficznych Wielko
polski.“ 4. 12. — prof. Piotr Żukowski,
lektor U. P.: „Czem różni się kultura
rosyjska od kultury polskiej“ (ciąg
dalszy). 5. 12. — prof. U. P. dr. Józef
Kostrzewski: „Zabytki prehistoryczne
i ich datowanie" (z przeźroczami).
8. 12. — prof U. P. dr. Antoni Jakubski: „O największych i najmniejszych
organizmach“. 9. 12. — prof. U. P. dr.
Kazimierz Chodynicki: „Rozwój hi
storycznej myśli Polski w XIX stule
ciu“. 10, 12. — prof. U. P. dr. Micha!

Sobeski: „Arystoteles". 12. 12. — Por.
dypl. Jan Ostrowski: „Wojna jako
zjawisko polityczne". 14. 12. — dr.
Alojzy Kotecki, adjunkt U. P.: „O pro
mieniach Roentgena" (z przeźrocza
mi).
Wykłady odbywać się będą w ęali
17. Collegium Minus o godz. 20 (tylko
wykład dr. Koteckiego odbędzie się w
zakładzie fizyki doświadczalnej. (Coli.
Minus II. p.) Bilety można nabyć już
o godz. 19,30 przed wejściem na salę.

KALENDARZYK
Sobota. 30 listopada 1929.
Słońce: wschód 7,38 — zachód 15,44 —
długość dnia 8 godzin 6 min
Księżyc: wschód 6,54 — zachód 15,02 —
przed nowiem.
Stan pogody według spostrzeżeń Stacji
Meteorologicznej przy Uniw. Pozn :
Sobota, godz. 7 rano Temperatura
powietrza wysoka plus 7 st. Cels. —
Pochmurno. Wiatr zachodni. Ci
śnienie atmosferyczne umiarkowane
747 mm W ubiegłej dobie tempera
tura najwyższa plus 9 st. Cels., naj
niższa plus 6 st. Cels. — Ilość opa
du 4 milimetry.
Stan wody w Warcie według notowań In
spekcji Dróg Wodn. plus 0,28 m.
Kai. rz.-kat.: Andrzej Op. — jutro Eli
gjusz.
Kai. slow.: Ludosław — jutro Samosława.
Wystawy
Salon Stów. Przyj. Sztuk Pięknych, plac
Wolności 18. otwarty w dni powszed
nie od godz. 11—17, w dni świąteczne
od 12—15
Salon WIkp. Stów. Artystów-Plastyków,
pl Wolności 14 a. otwarty w dni po
wszeduie od godz 11—17. w dni
świąteczne od 12—15.
Mocna służba aptek
Śródmieście: Apteka św Marcina, ul. Fr.
Ratajczaka 12. — Apteka pod Białym
Orłem. St. Rynek 41. — Apteka św.
Piotra, ul. Pólwiejska 12.
Jeżyce: Apteka pod Gwiazdą, ul. Kraszew
skiego 12.
Łazarz: Apteka Łazarska, uL Małeckiego
nr. 26.
Wilda: Apteka pod Koroną, G. Wilda 61.
W innych dzielnicach apteki tam się
znajdujące.
Pogotowie Ratunkowe Związku L-eka
rzy. ol. Pocztowa 30. dyżoioją w* dnie

i w nocy. —. Telefon 55-5Ł

OSOBISTE
— ■ Odznaczenia papieskie. 3. E. Ks.
Kardynał 1'rymas odwiedził wczoraj po
południu dom pp. Skrzydlewskich w Mechlinie, celem wręczenia p Zdzisławowi
Skrzydlewskiemu nominacji na tajnego
szambełana papieskiego Dziękując mu
za przykładną pracę dla dobra Kościoła,
podniósł Ks. Kardynał Prymas przedewszystkiem jego niezmordowane zabiegi
i skuteczną pomoc około stworzenia i u
trzymania konwiktu arcybiskupiego w
Śremie
Tego samego dnia w pałacu arcybi
skupim otrzymali z rąk J. E. Ks. Kardy
nała Prymasa nominację na tajnych
szambelanów papieskich: ks. radca Cze
chowski z Strzelna, za niestrudzoną pra
cę kapłańską i misyjną i za odrestauro
wanie cennych zabytków kościelnych w
Strzelnie; p. mecenas dr. Stanisław Sław
ski z Poznania za prace dla Kościoła w
dziedzinie prawno - sądowej; p. mecenas
dr. Jan Sławski przedewszystklem za
szczególne Zasługi i bezinteresowne trudy
około fundacji Anieli hrabiny Potulickiej
Panu Edwardowi Grabskiemu z Bieganowa wręczał takąż nominację w zastęp
stwie Ks. Kardynała Prymasa J. E. ks.
biskup Laubitz, za gorliwe popieranie
spraw kościelnych i za poważne zasługi
około odnowienia czcigodnej katedry pry
masowskiej w Gnieźnie.
— ’ Dr. Konrad KolszewsU został od
znaczony „Koroną włoską", którą wrę
czył mu w dniu 29 bm. ambasador włoski
wraz z uznaniem rządu za długoletnią
wydajną pracę około wzajemnego zbliże
nia się obydwóch narodów i zasługi jako
reprezentant wioski w czasie Powszechnej
Wystawy Krajowej.
— * Z Prokuratorii Generalnej. Pre
zes Prokuratorjt Generalnej w Warszawie
dr.- Stanisław Bukowiecki przybył do Po
znania w dniu 28 listopada b. r. w towa
rzystwie sekretarza naczelnego radcy drAntoniego Kruczkiewicza, celem wizytacji
tutejszego Oddziału Prokuratórji Gene
ralnej.

Pray niedostatecznej funkcji Uszek,
cierpieniach wątroby i dróg żółciowych,
otyłości i ariretyżinie, katarze żołądka ii
jelit, opuchlinie kiszek grubych, cierpie
niach odbytnicy naturalna woda gorzka
Franciszka Józefa szybko usuwa objawy
zastoinowe i bóle w podbrzuszu. Wielo
letnie doświadczenia szpitalne wskazutą,
że stosowanie wody Franciszka Józela
doskonale reguluje funkcje przewodu po
karmowego. Żądać w aptekach, nw 5694
; ’ y*1
zraaicony program zapowiada moc rdąspodziauek, które naszych milusińs th
przeniosą w krainę bajek i czaiów św.
Mikołaj zjawi się na sali, aby zabawić się
i obdarzyć dzieci upominkami. Wstęp
dla dorosłych 1 zł, dla dzieci 50 gr. Do
chód z uroczystości przeznaczają inlcjatorki (Panie Konf. Farnej p. wezw św.
Józefa) na Gwiazdkę dla najbiedniejszych,

KOMUNIKATY RÓŻNE

— ‘ święto patrona misyj katolickichPapieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary
przy Kolegjacie św. Marji Magdaleny
(Fara) obchodzi w dniach 2 i 3 grudnia
uroczystość swego patrona, św. Francisz
ka Ksawerego W poniedziałek odbędzie
się o godzinie 7,30 wiecz, uroczyste zebra
nie misyjne na sali Domu Król. Jadwigi,
Al. Marcinkowskiego 1 Wykład misyjny
wygłosi O. prowincjał Kowalski, misjo
narz z Zgrom. OO. Oblatów. Wstęn dla
wszystkich bezpłatny. Członków i przy
jaciół misyj uprasza się o liczny udział w
nabożeństwie i zebraniu misyjnem.
— “ Związek Oficerów Rezerwy Rz. P,
prosi członków o oddanie ostatniej przy
sługi ś. p koledze ppor rez. Adamskiemu
Edmundowi. Kondukt żałobny wyruszy
w sobotę o godzinie 15 z kostnicy Gor
czyńskiej.
— * Dyrekcja Poznańskiej Kolei Elek
trycznej donosi, że biura P. K. E. otwar
te będą w niedzielę, dnia 1 grudnia od
godziny 10—13, celem umożliwienia na
bycia kart abonamehtowych.
— * Honorowa odznaka frontu pomor
skiego. Zatwierdzona rozkazem M. S.
Wojsk, nr. 39/25 poz. 382 przysługuje tym
WYKŁADY
osobom,
oddziałom i instytucjom, które
— * Powszechne wykłady uniwersytec
czynny udział w objęciu Pomorza
kie. Pani dr, Zofja Dziegiecka, lektorka brały
wojska polskie i wczasie przygoto
U. P., wygłosi w poniedziałek, dnia 2 gru przez
wawczym w roku 1918-19 do dn. 25 mar
dnia rb. w sali 17 Collegium Minus, o go ca
1920 r. włącznie. Wydawanie odznaki
dzinie 20 wykład p t „O germanizacji przedłużono
do dnia 10 lutego 1930 r. ze
nazw geograficznych Wielkopolski“. Pre względu na 10-lecie
objęcia Pomorza. Po
legentka przedstawi trzy epoki tworzenia
tym
terminie
wydawanie
odznak zostaje
się niemieckich nazw, podkreśli przede- zamknięte. Wszelkie wnioski
o
wszystkiem pracę nad zniemczaniem wyjaśnienia należy adresować: i pisma
Komisja
Wielkopolski w okresie działalności Ko
honorowej frontu pomorskiego,
misji Kolonizacyjnej, powstałej w r. 1886 odznaki
Warszawa, ul. Piękna 44 m. 20. Do li
i mówić będzie o trudnościach, jakie stów
z zapytaniami o wyjaśnienia należy
Niemcy napotykali w swej pracy germanizacyjncj na terenie Wielkopolski. Wy dołączyć znaczek za 25 gr. Listy bez
kład ten. niezmiernie Ciekawy i akltihłny. znaczka pozostaną bez odpowiedzi. Cena
odznaki zł 6 wraz z legitymacją. Prze
powinien zainteresować wszystkich.
* Baczność, młodzieży męskal Cykl syła polecona I zł. Przesyłka polecona za
tegorocznych wykładów religijnych dla Zaliczeniem 1.70 zl.
— * Tegoroczny bazar gwiazdkowy
męskiej młodzieży pozaszkolnej naszego
miasta — organizowany od kilku lat Czytelni dla Kobiet zostanie otwarty dnia
przez Pozn. Okręg Stow Młodzieży Pol 8 grudnia rb. na sali Cechu Budowni
skiej — rozpoczyna się dnia 1 grudnia rb. czych, ul. Sew Mielżyńskiego 23. Wysta
O godzinie 17 w sali Bibljoteki Uniwersy wa potrwa do 19 grudnia rb. Bazar zapo
teckiej przy ul. Fr. Ratajczaka. Pierwszy wiada się nadzwyczajnie. Napływa wie
wykład na temat „Zadanie młodzieży w le (robót artystycznych, zupełnie oryginal
akcji katolickiej" wygłosi patron Pozn. nych pod względem pomysłów. Nieza
Okręgu S. M. P ks. ,1. Prądzyński. Na wodnie każda z pań znajdzie tu przed
stępne wykłady odbędą się dnia 8, 15 i 22 miot stosowny na podarek gwiazdkowy.
— * Koło Pań przy Chorągwi Wielko
grudnia rb o tej samej porze. Wstęp na
wszystkie wykłady bezpłatny. Do udzia polskiej Zw. Hallerczyków uprasza o
łu w wykładach wzywa się młodzież zor przybycie matek z dziećmi dnia 2 grudnia
r. b. o godzinie 18 w sali kawiarni Tea
ganizowaną i niezorganizowaną.
tru Wielkiego. Cel — omówienie urzą
dzenia „Dnia Matki". Zaprasza się taki«
ZEBRANIA« ZJAZDY
wszystkie członkinie i sympatyków.
— * Ze Zw. Podoficerów Rez. Złem Za
chodnich Rz. P. Roczne walne zebranie
Kola odbędzie się w czwartek dnia 5 gru KRONIKA MIEJSCOWA
dnia rb o godzinie 19,30 na sali restaura
— 4 Wielkie zebranie h. kasjerów I
cji „Rzeźni miejskiej“ przy uł. Grochowe kontrolerów P. W. K. odbyło się w czwar
Łąki 9. W razie nieprzybycia wymaganej tek w lokalu „Pod szóstką“ przy ul Wroilości członków, odbędzie się pól godziny nieckiej w związku z pewnemi pretensja
po wyznaczonym czasie drugie walne ze
mi do P. W K Przy angażowaniu kon
branie, które będzie prawomocne bez trolerów i kasjerów sporządzono podobno
względu na ilość obecnych członków
umowę, w której przewidziano specjalne
—-, * Posiedzenie miesięczne Towarzy dodatki za nadgodziny , pracę w niedziele
stwa Ogrodniczego odbędzie się w niedzie i święta. Jak twierdzą poszkodowani,
lę 1 grudnia o godzinie 3 w lokalu przy zarząd wystawy warunków tych nie do
uł. Pocztowej 30.
trzymał. i stąd powstały ich pretensje. —>
Wystawa w zasadzie przyznaje ich słu
szność, a spór toczy się jedynie o wyso
ŻYCIE SOKOLE
obecnie zorganizo
— * Herbatka. Nowo założone Gniazdo kość. sięPoszkodowani
i wybrali zarząd, któremu powie
Sokola Żeńskiego na św Łazarzu urządza wali
przeprowadzenie sprawy Na ze
dziś o godzinie 20 skromną herbatkę, po rzono
łączoną z tańcami, na sali drh. Smoczyka, braniu czwartkowem zarząd oświadczył
zgromadzonym, że sprawę skierował ns
ul. Marsz. Focha 70.
drogę sądową. Rozprawa sądowa została
naznaczona na 4 grudnia rb. (tr)
WIECZORY« KONCERTY
— * Dla ścisłości. W sprawozdaniu s
— * Wieczornica. Stow. Młodych Po 20-lecia Cechu Pcrukarzy Damskich i
lek parafji farnej urządza w niedzielę dn Teatr. Fryzjerów zaszły nieścisłości, które
1 grudnia o godz. 19,30 wieczornicę na sali
Domu Król. Jadwigi, Aleje Marcinków
Dzisiaj Kinie
skiego 1. Program bardzo urozmaicony.
O liczne przybycie uprasza patronat i za Apallo: „Szlakiem Hańby“.
rząd.
— * Święty Mikołaj Polskiego Czerwo Aurora: „Królewskie diamenty“ — »
Douglasem Fairbanksem.
nego Krzyża. W niedzielę, dn. 1 grudnia
o godz. 3 po południu do sali Ogrodu Zoo Bajka: „Branka potępieńców".
logicznego na zaproszenie Polskiego Czer Casino: „Miłość w dyplomacji’
wonego Krzyża przybędzie św. Mikołaj Coloseum: „Wielki człowiek“.
w towarzystwie aniołków, aby rozticzne- Corso: „Pat i Patachon jako następcy
mi upominkami obdarzyć grzeczne dzieci.
tronu
Moc niespodzianek, jaką to: przepiękne Edison: „Serce nie sługa”.
baloniki, zabawki, różdżki św. Mikołaja Kapitol:
„Branka potępieńców**.
i efektowne czapeczki na miejscu Bilety
po 50 groszy do nabycia wcześniej przy Mełropolłs: „Szlak’em hańby“,.
kasie. Całkowity dochód na rzecz P. C. K. Odeon: „Motyl brukowy".
— ' Uroczystość św. Mikołaja dla Renaissance: „Apasze paryscy“.
grzecznych dzieci odbędzie się jutro, w Słońce: „Hrabia Monte Christo**.
niedzielę o godzinie 16 na salach „Boule Stylowe „Ludzie Nocy“.

w
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prostujemy jak następuje: ,Pown Gaze
tę Fryzjerską" powołał do tycia Związek
Polskich Cechów przy udziale i poparciu
wszystkich cechów polskich; czasopismo
to do dnia dzisiejszego jest organem Zw.
Polskich Cechów Fryzjerskich. Czasopi
smo „Fryzjer Polski" zostało powołane do
tycia przez Związek Pracowników Fry
zjerskich. — Popisy zawodowe, w których
uczestniczył mistrz „Aritoine“, byiy urzą
dzone przez Związek Pracowników Fry
zjerskich, a popisy „Dnia Fryzjera Pol
skiego" podczas P. W. K„ wyłącznie przet
Związek Cechów i Zw. Pracowników Fry
zjerski“ h.
.J <’ •’’•Ubezpieczeni w Kasie Chorych m.
Poznania mogą od 1 grudnia rb. zaopa
trywać się w lekarstwa., środki opatrun
kowe i odżywcze we wszystkich prywat
nych aptekach w Poznaniu, według do
wolnego wyboru. Udogodnienie to jako
wynik upragnionych życzeń członków Ka
sy Chorych miasta Poznania wpłynie nie
wątpliwie bardzo dodatnio na szybkie za
opatrywanie się w lekarstwa w najbliż
szej aptece i jesteśmy przekonani, że ubezpieczeni powitają je z radością.

KRONIKA POLICYJNA
— * Karygodne wybryki. W ostatnich
czasach zdarzało się często, że terenem
nadużyć i nocnych wybryków były apa
raty alarmowe straży pożarnej, która wy
jeżdżała bardzo często na miejsce alar
mu, wywołując zaniepokojenie mieszkań
ców pobliskich domów i stwierdzała, że
padla ofiarą głupiego wybryku. Zwykle
nie udawało się przychwycenie psotni
ków. Ubiegłej nocy jednak przytrzymano
niejakiego Placzyka, zamieszkałego przy
ul. Kościelnej.
Prawdopodobnie pouczy
to sprawcę lekkomyślnego alarmu na. ca
łe życie, (k)
— * Oszust z opłatkami. Na terenie
parafji farnej pojawił się w tych dniach
jakiś oszust w przebraniu braciszka za
konnego, roznoszący opłatki. W związku
z tem zarząd parafjalny ostrzega ludność
przed nim i zaznacza, że na terenach, po
szczególnych parafij do roznoszenia opłat
ków uprawnieni są jedynie zakrystjani,
łub ich zastępcy, (k)
— * W sprawie kradzieży na cmenta
rzu. W związku z kradzieżą wizerunku
Chrystusa na cmentarzu Św. Małgorzaty,
ujęto sprawców kradzieży w osobach:
Czesława Jankowiaka, bez mieszkania i
Liebeka Hieronima, lat 18, zamieszk. przy
ul. Cybińskiej 10, których osadzono w areszcie policyjnym. Metal z wizerunku
częściowo odebrano. Po przeprowadzo
nych dochodzeniach ujęto dnia 30 bm
trzeciego wspólnika, 17-letniego Salczyń
skiego Józefa, zamieszk. przy ul. War
szawskiej 15. Złoczyńcy stopili wizeru
nek Chrystusa jeszcze na cmentarzu, (z)
— * Kradzieże i włamania. Dnia 29. 11.
skradziono p. Kupkowej Stefanji, ul.
Wrocławska 11-12, większą ilość bielizny.
,r-r P. Szatkowskiemu skradziono z fabry
ki przyrządów elektrycznych przy ulicy
Marszalka Focha 93, motor i różne meta
le razem wart. 8000 zł. — Firmie „Ex
press" przy Małych Garbarach 3 skradzio
no większą ilość pończoch damskich, trze
wików i trykotów; włamano się przez
okno okratowane, po rozgięciu krat. —
P. Rozwadowskiemu Franciszkowi, ul. św.
Czesława 4, skradziono rower marki „Ide
ał" nr. fabr. 813, nr. rej. Poznań 6250, po
zostawiony na krótki czas bez dozoru
przy ul. Wicrzbięcice. — P. Kalumczakowi, ul. Dąbrowskiego 26, okradziono skład
galanteryjny; złodziej włamali się przez
tylne drzwi i skradli większą ilość wyro
bów skórzanych i bursztynowych, wart,
około 6000 zl. (z)
— * Czyja własność?
W Wydziale
Śledczym pokój 61 znajdują się niemiec
kie monety złota i srebrna oraz niklowa,
których właściciela dotychczas nie usta
lono. Poszkodowani zechcą się zlosić po
odbiór, (z)

Z OSTATNIEJ CHWILI
— * Śmierć złodzieja. Na torze kolejo
wym pod Ostrowem dróżnik Andrzej
Kaczmarek znalazł zwłoki Józefa Michał
ka z Krępy pod Ostrowem. W dochodze
niach okazało się, że Michałek był na
kradzieży węgla z przejeżdżających po
ciągów towarowych i prawdopodobnie
przy zrzucaniu węgli spad! pod koła po
ciągu, które zmiażdżyły mu lewą stopę i
czaszkę Śmierć nastąpiła na miejscu, (k)
— ’ Wykoleił się pociąg towarowy po
między stacjami Roszkowem a Przysieczynem na linji Poznań — Wągrowiec. —
Wypadków w ludziach nie było. Winę
przypisuje się służbie kolejowej, która
nastawiła źle zwrotnicę, (k)

Przestrzegamy
wszystkich
naszych
interesentów
przed wysyłaniem pieniędzy dla nas
w listach, gdyż — jak z otrzymywa
nych reklamacyj wynika
listy ta
kie wcale nas nie dochodzą lub też
odbieramy je bez gotówki. Poczta nie
odpowiada za pieniądze, wysyłane w
listach, a nawet zabrania takiego spo
sobu przesyłania gotówki.
Wszelką należność dla nas należy
przekazywać tylko na konto nasze w
Pocztowej Kasie Oszczędności (P.K.O.)
w Poznania nr. 200149 lub przekazem
pocztowym.
Administracja.

Na rozprawie sądowej zasądzopo ich na
5 lat ciężkiego więzienia i na utratę praw
obywatelskich, (z)
— * Ostrożniej z bronią. Podczas zaba
wy, gdzie główną rolę odgrywał flower,
26 kwietnia rb. na ul. Granicznej postrze
lony został chłopiec Marjan Kłosowicz.
przez ucznia szkolnego Mirosława Bień
kowskiego. Kłosowicz ugodzony został
w prawe udo; do rany później dostały się
zarazki tężca, wskutek czego chłopiec
zmarł 9 maja rb. Bieńkowski został ska
zany na karę więzienia przez 3 miesiące,
którą odroczono mu na przeciąg 3 lat. —
Oskarżonego bronił adw. dr. Fersten. (z)

JARMARKI
— * Czempiń. We wtorek dnia 3 Ru
dnia rb odbędzie się jarmark na konie 1
bydło. Spęd trzody chlewnej z powodu
zarazy wzbroniony.
— * Jaraczew. We wtorek dnia 3 gru
dnia odbędzie się w mieście Jaraczewie
jarmark ogólny i to: na konie, bydło,
świnie i towary kramne.
— * Międzychód. Jarmark kramny,
na konie, bydło i trzodę chlewną, odbę
dzie się we wtorek, dnia 3 grudnia rb. —
Spęd świń jest dozwolony.
— * Witkowo. W środę, dnia 4 gru
dnia odbędzie się jarmark ogólny, to jest
kramny, na konie i bydło (prócz świń).
— * Szamotuły. Jarmark na bydło i
konie odbędzie się w czwartek dnia 5-go
grudnia.. Co piątek odbywają się w Sza
motułach targi na świnie.

Z WIELKOPOLSKI
— * Opalenica. (Osobiste.) Z dniem 1
grudnia zostaje przeniesiony po 5-letniej
pracy w tut. parafji do Buku ks. Antoni
Szymczak. W Opalenicy brał czynny udzial w życiu organizacyjnem, opiekując
się szczególnie młodzieżą. W roku 1926
założył Stów. Dzieciątka Jezus, które pod
jego kierownictwem rozwinęło się bardzo
dobrze. Pielgrzymki do Jasnej Góry,
Górki Duchownej, to wyłączna zasługa ks.
Szymczaka. W tym roku powołał do ży
cia Stów. Młodych Polek.
Dzięki jego
wytrwałej a uciążliwej pracy, mimo wiel
kich przeszkód towarzystwo rozwinęło
się doskonale. Ks. Szymczak zjednał so
bie serca wszystkich, to też wszyscy że
gnają go z żalem, (oz)
— * Koronowo. (Z Kasy Chorych.) Po
wiatowa Kasa Chorych w Bydgoszczy od
pewnego czasu rozpoczyna w swej stacji
sanitarnej przy uL Kościuszki naświetlać
dzieci chore na błędnicę, skrofuły i Ł d.
Krok ten należy powitać z uznaniem.
— (Z Rady miejskiej.) Na ostatniem
posiedzeniu rady miejskiej powzięto sze
reg uchwał. M. in. przekazano obowiązek
oczyszczania ulic z właścicieli nierucho
mości na miasto. Wyznaczono również
nowy statut dla lecznicy miejskiej. Mają
tek byłej Miejskiej Kasy Oszczędności uchwalono oddać obecnej K. K. O. Sprawę
przystąpienia miasta do Kom. Związku
Kredytowego w charakterze członka od
roczono. (fj)

Baczność dzieci!

W ostatniej chwili przypominamy
wam, że jutro w niedzielą odbędzie się
w ładnie urządzonej sali „Boulevard"
przy pl. Nowomiejskim wielka zabawa
dla dzieci. Patronować jej będzie do
KRONIKA SĄDOWA
bry, miły i szczodry św. Mikołaj, który
— • Za napad rabunkowy, Sąd okrę
przyniesie moc prześlicznych podar
gowy rozważał sprawę Stanisława Antko ków i najróżniejszych dobrych rzeczy.
wiaka i Marcina Rogowskiego. Zarzuca
no im, że 15 października rb. wieczorem Będzie tam wspaniały polonez dzie
napadii na rogu ul. Łaziennej na Fran ci, różne gry i zabawy — słowem zaba
ciszkę Zajdel. Wracała ona z dworca, idąc wa jakich mało.
Przybądźcie w*ięc jaknajliczniej. Przyna ul Grobla 7, gdy wtem z tyłu napad!
ją Antkowiak i powalił bezbronną kobietę czem trzeba wam wiedzieć, że cały do
na ziemię. Sprawca wyrwał jej torebkę, chód przeznaczony jest na biednych
zawierającą 200 zł, obrączkę i weksel na Tow. Pań Miłosierdzia św. Wincente
600 zł. Drugi bandyta stal w pobliżu na go à Paulo parafji farnej. Początek o
Straży. Krzyk napadniętej zwabił jednak
przechodniów, którzy puścili się za rabu godz. 4 po poł.
siami w pogoń. “Ujęto ich jednak dopiero
kilka dni później. Antkowiak miał jesz
cze przy sobie 35 zł. Obaj w pierwiastko
wej śledztwie wypierali się czynu, twier
dząc, że o niczem nie wiedzą, choć obaj
mieli na sumieniu z tuzin podobnych
sprawek i stąd policji dobrze byli znani.

TEATRY
— * Z Teatru Wielkiego. Dziś po raz
drugi entuzjastycznie przyjęta opera Ró
życkiego „Casanova". Na premjerze wi

dowal» był» wypnwdaas do

ostatniego

miejsca. Dzisiejsze przedstawienie rów
nież będzie wyprzedane, gdyż pozostała
już tylko mała ilość biletów.
W niedzielę, 1 grudnia o godz. 15 po
cenach zniżonych „Halka" z pp Maryno
wicz, Majem, Wiśniewskim i Zatheyem;
kapelmistrz p. Tyllia. Wieczorem stale
wyprzedana „Hrabina Marica" w obsadzie
prem jerowej.
W poniedziałek po raz 3 „Casanova'
z pp Bojar - Przemleniecką, Fedyczkow
ską, Fontanówną.
Kisielewską, Drabi
kiem, Karpackim i in„ kapelmistrz dyr.
Wojciechowski We wtorek
„Klejnoty
Madonny".
— ' Z Teatru Polskiego. Dziś ostatnia
nowość repertuarowa, grana z nadzwyczajnem powodzeniem na wszystkich sce
nach w Polsce, świetna komedja Jerzego
Szaniawskiego „Adwokat i róże" Teatr
codziennie rozbrzmiewa huraganowemi
oklaskami, co dowodzi, że komedja, wzo
rem stolicy, również i w Poznaniu zdo
była uznanie bywalców teatralnych. Ju
tro popołudniu po cenach zniżonych re
kordowa krotochwila Adama Grzymały
Siedleckiego „Maman do wzięcia", która
odegrana będzie po raz 123. Wieczorem
„Adwokat i róże" z dyr. Szczurkiewiczem
w roli tytułowej.
— * Z Teatru Nowego. Dziś, w niedzielę
i poniedziałek ostatnie trzy gościnne wy
stępy największego artysty doby obecnej
K. Junoszy-Stępowskiego w znakomitej
komedji Verneuil'a p. t. „Azais". Kola ba
rona Würtza jest tak doskonała, że pu
bliczność, wypełniająca do ostatniego
miejsca salę Teatru Nowego, darzy mi
strza sceny polskiej niemilknącemi okla
skami. Reżyserja dyr. Rudkowskiego.
W niedzielę o godz. 15 przepiękna, cie
sząca się ogromnem powodzeniem na sce
nie Teatru Nowego bajka dla dzieci p. Ł
„Królewna Śnieżka i siedmiu karłów". —
Ciekawa premjera. We wtorek wystę
puje Teatr Nowy z premjerą sensacyjnej
sztuki p. t. „Niezwykły seans", autora
głośnego „Procesu Mary Dugan". W roli
głównej znakomity artysta, ulubieniec
publiczności warszawskiej, p. K. Justian,
który sztukę reżyseruje.
Jutro w niedzielę, III. koncert Filharmonii
Poznańskiej.
Przypominamy, że jutro w niedziele, dnia
1. grudnia w południe, o godzinie 12 w Auli
Uniwersytetu odbędzie się III. koncert Filhar
monii Poznańskiej, pod dyrekcja Stan. Wiechowicz.a. Koncert ten ze względu na współudział
wybitnych solistów jak pp. Fedyczkowska. Ba
rańska i Heisinga oraz chórów Kola Śpie
wackiego Polskiego i im. Chopina, winien zain
teresować cały muzykalny Poznań. Z utworów
chóralnych wykonane zostaną węgierskiego kom
pozytora Kodaly'ego „Psalmus Hungaricus“
oraz fragmenty z „Oratorium“ SternickiejNiekrasz. Orkiestra wykona poemat symfo
niczny Honegerra „Chant Joie", oraz akompan
iament do koncertu Hindemitha na altówkę,
którego nader trudny part solowy wykona
pierwszy altwiolistą Filharmónji Jan Rakowski.
Koncert ten wykonany zostanie po raz pierwszy
w, Pmsce- Sprzedaż biletów u p. Szrejbrowskiego
ul. Gwarna 20,, dzień koncertu od godziny 10
przed południem przy kasie.
z w 20 339

Pożegnalny występ fenomenalne] 7-letniej
tancerki
DANI DARLING.
Dania Darling, fenomenalna 7-ietnia tancerka, Polka z Ameryki, uznana na
konkursie Ameryki—po niebywałych tri
umfach we wszystkich stołecznych mia
stach pożegna się wkrótce z Polską i już
w tych dniach wyjeżdża do Ameryki na
stałe. Przed wyjazdem maleńka tancerka
która w całej Polsce zjednała sobie- tysiące
gorących wielbicieli pożegna się z publicz
nością poznańską, która tak niedawno z
takim entuzjazmem powitała sympatyczną
najmniejszą tancerkę świata i wystąpi po
raz drugi i ostatni w naszem mieście jutro
w niedzielę, dnia 1 grudnia r. b„ o godz. 12
w poł., w sali teatru „Słońce“, Rozkoszna
ta dzieweczka, która na swym pierwszym
występie w Poznaniu wywołała ogólny en
tuzjazm krytyki i publiczności poznań
skiej, wykona wspaniały program, obej
mujący szereg najpiękniejszych tańców
swego bogatego repertuaru, między innemi tańce polskie, amerykańskie, holender
skie wschodnie, charakterystyczne, akro
batyczne i inne. Ponadto na ogólne życze
nie publiczności przemiła Danusia odtań
czy dwa kapitalne tańce: „Żydka" i „Andrusa z Łyczakowa", które taki zachwyt
wywołały na pierwszym występie. Zain
teresowanie niedzielnym porankiem D ar n s 1 Darling olbrzymie. Bilety po ce
nach najniższych są do nabycia w składzie
cygar p. Szrejbrowskiego, ul. Gwarna 20.
______________ , zw 20 506________________
Najbliższe atrakcyjne koncerty w Poznaniu
(Organ. Polsk. Biuro Koncertowe i Tea
tralne Dyr. K. Nowomiejski).
W najbliższym czasie odbędą się w Po
znaniu dwa atrakcyjne koncerty, które
niewątpliwie zainteresują w najwyższym
stopniu wszystkich naszych melomanów.
W niedzielę, dnia 8 grudnia rb., wystąpi
jedyny raz w Poznaniu jeden z najsłyn
niejszych skrzypków współczesnych Henri
Marłean, którego mistrzowską grę kilka
krotnie podziwialiśmy.
We wtorek, dnia 10 grudnia r. b. zaś wy
stąpi po raz pierwszy w Poznaniu świato
wej sławy Kwartet Tryjesteński, uznany
przez krytykę światową za jeden z naj
znakomitszych
zespołów
kameralnych
świata i porównymany z najsłynniejszemi
zespołami kameralnemi jak „Kwartet Cze
ski", „Kwartet Brukselski“ i słynny pary
ski „Kwartet Capeta“. Kwartet ten posia
da wszystkie cechy włoskiej sztuki od
twórczej a więc gorący temperament i sło
dycz tonu przedziwnych instrumentów
włoskich. Bliższe szczegóły podamy nie
bawem. Bilety na oba powyższe koncerty
sa jut do nabycia w składzie cygar pana
Szrejbrowskiego, ul. Gwarna 20, teł. 56-38.

Koncert Emmy Matonskowej 1 Gertrudy
Konatkowskiej
(erganiz. dyr. koncert. Rozmarynowiczaj
Emma Matousek i Gertruda Konalkowska wystąpią z jednym koncertem we wto
rek, dnia 3 grudnia, o godzinie 20, w Auli
Uniwersytetu. Artystki, które przed kilko
ma tygodniami wystąpiły w Pradze przy
wysprzedanej sali mieszczącej przeszło
2000 słuchaczy, odniosły niebywały sukces
artystyczny. Wszystkie pisma praskie wy
rażają się o naszych artystkach z najwięk
szym zachwytem. Narodni Listy pisze ©
koncercie artystek: „Pani Matouskowa posiada ogromny szeroko brzmiący sopran
o dramatycznym akcencie i ma głębokie
wyczucie i artystyczny gust, który wyka
zała w pomyślnem ułożeniu programu .
Ten sam dziennik pisze o wybitnie znanej
pianistce p. Konatkowskiej: „Artystka ol
śniewała wielką techniką. Gra jej była
pełna temperamentu i poczucia muzycz
nego, czem zjednała sobie odrazu tłumnie
zgromadzoną publiczność“. Pani Matous
kowa odśpiewa pieśni Dvoraka, Smetany,
Paderewskiego, Szymanowskiego i Różyc
kiego. Pani Konatkowska odegra szereg
pięknych utworów fortepianowych między
którymi znajdują się dotąd w Poznaniu
niewykonane dzieła jak: Beethovena Fan«
tazjęop. 77, Ravela Toccatę i Cassado Aihambre. Sprzedaż biletów w składzie cy
gar p A. Szrejbrowskiego, ul. Gwarna 20,
w dzień koncertu od godziny 7 wieczorem
przy kasie.
zw 20 340
Koncert ZLATKA BALOKOVICA.
Jak już donosiliśmy, wystąpi w^piątek,

,

5 bm. wieczorem o godz. 8, w sah Domu
?elickiego. genjalny skrzypek
Siatko B a 1 o ko Tl c. Artysta który jui
»rzed wojna cieszył sie .wielkiem powodzeniem,
sdobył przez swa mistrzowska gre pełna tempe
ramentu, głębokiego poczucia muzycznego oran
olśniewająca technika, sławę wielkiego skrzyp
ka. Występy Balokofica w Ameryce P6N
nocnej. Anglji, Szwajcarii, Niemczech
Joazech i Egipcie, należały do najświetniejszych
koncertów całego sezonu. W Polsce wystapu
Balokoric po raz pierwszy w Warszawie w lu
tym rb. i odniósł zwycięstwo na całej hnjjRzadko który artysta może poszczycić się tak
świetna recenzja, jaka otrzymał Balokcmc po
koncercie w Warszawie. Rzeczpospolita pi6ze
o artyście: „Zlatko Bałokovię. który wystąpi«
z pięknym recitalem obejmującym kilka wiel
kich momentów twórczości skrzypcowej, z kon
certem Mozarta, z Chacconna Bacha, z zawsze
czarujaca (zwłaszcza w takim wykonaniu) so
nata A-dur Francka. Sonata była dla mnje
punktem kulminacyjnym całej strony wykonaw
czej- Dawno nie słyszałem podobnie skończo
nej. uduchowionej i głębokiej interpretacji tego
wspania’ego dzieła“. Przy fortepianie Helłmut
Baerwałd. który od szeregu lat akompaniuję
artyście. Sprzedaż biletów na ten mistrzowska
koncert u p. Szrejbrowskiego. ul. Gwarna 20.
w cenie 2 do 8 zł.
zw 20 445

Teatr Wielki
DZIŚ — „Casanova“, opera komiczna Ró
życkiego.
Niedziela. 1 12 o godz. 15 „Halka", opera
Moniuszki (Ceny zniżone).
operetka Kalmana.
Poniedziałek. 2 12 „Casanova“, opera ko.
miczna Różyckiego.
Wtorek, 3 12. „Klejnoty Madonny“, opera
Wolf-Ferrariego.
Środa, 4. 12. „Casanova“, opera komicz
na Różyckiego.
Czwartek, 5. 12. „Pan Twardowski“, ba
let Różyckiego.
Piątek, 6. 12. „Halka“, opera Moniuszki.
Sobota, 7. 12. „Hrabina Marica“, operet
ka Kalmana.
Niedziela, 8 12. o godz. 15 „Polska krew",
operetka Nedbala (ceny zniżone).
Niedziela. 8. 12. wiecz. „Casanova", opera
komiczna Różyckiego.
Poniedziałek. 9. 12. „Księżniczka dolarów“,
operetka Kalmana".
Wtorek, 10. 12. „Hrabina Marica", operet
ka Kalmana.
Bilety poprzednio do nabycia w kasie
teatralnej (Teatr Polski, ul. 27 Grudnia).

Teatr Polski
DZIŚ — „Adwokat i róże“.
Niedziela. 1. 12. o godz 15 „Maman do
wzięcia". (Ceny zniżone).
Niedziela. 1. 12. „Adwokat 1 róże“.
Poniedziałek. 2. 12. „Miłość czy pięść“.
Wtorek, 3. 12. „Adwokat i róże“.
Środa, 4. 12. „Adwokat i róże“.
Czwartek, 5. 12. „Miłość czy pięść“.
Piątek, 6. 12 „Adwokat i róże“.
Sobota, 7. 12. „Adwokat i róże“.
Niedziela, 8. 12. o godz. 15 „Maman do
wzięcia“ (ceny zniżone).
Niedziela, 8. 12. wiecz. „Adwokat i róże“,
Poniedziałek, 9. 12. „Wiosna narodów“.
Początek o godzinie 8 wieczorem.

Teatr Nowy
DZIŚ — „Azais“. Gościnny występ Juno
szy • Stępowskiego.
Niedziela, 1. 12. o godz 15 „Królewna
Śnieżka i siedmiu karłów
— bajka
dla dzieci.
Niedziela, 1. 12 wiecz. „Azais“. Gościnny
występ Junoszy - Stępowskiego.
Poniedziałek, 2. 12. „Azais“. Gościnny
występ Junoszy - Stępowskiego.
Początek o godzinie 8 wieczorem.
Bilety poprzednio do nabycia w skła
dzie cygar p Zygarlowskiego. narożnik
ul. Gwarnej i 27 Grudnia.

1.
2
3
4
5.
6.

TEATR WIELKOPOLSKI
pod dyr Boi Brzeskiego
„Bolesław Śmiały"
dramat z prologiem w 3 aktach
Stanisława Wyspiańskie,,.
12. — Tczew.
12 — Pelplin
12. — Świeci«.
12. — Lubawa.
12. — Działdowo.
12 — Brodnica.
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DZIAŁ KULTURY I SZTUKI
TO IDZIE OPOREM
Perjodyczne publikacje naszej awangardy artystycznej
nie mają
szczęścia, boć nie mają go czasopisma
jjolskie wogóle. Przed wojną wycho
dziło u nas więcej pism, poświęconych
kulturze, aniżeli obecnie, oraz więk
szy byl zastęp ich czytelników. Licz
ba abonentów przedwojennych wy
starczała, by utrzymać pismo. Dzisiej
sze nasze publikacje opierają swój byt
poza niewielu wyjątkami, na subwen
cjach. Dość wspomnieć choćby dwa
tak pierwszorzędne a w naszem życiu
umysłowem zgoła niezbędne wydaw
nictwa jak „Sztuki Piękne“, lub
„Przegląd Współczesny". Tern więk
sze uznanie należy się tym nielicz
nym, którzy mimo tak niewesołych
horoskopów podejmują z nową wiarą
nowe kroki...
Z naszych ściśle modernistycznych
czasopism najwięcej szczęścia miało
niewątpliwie pierwsze z nich, poznań
ski „Zdrój". Cieszyło się, jak na wiel
kopolskie stosunki, niezwykle dużą
liczbą czytelników. Hojna ręka głów
nego jego redaktora i wydawcy, Jerze
go Hulewicza, zapewniała mu nadto
nietylko byt, lecz nawet dobrobyt. Od
roku 1917 do 1922 wydał ten naczelny
organ naszego ekspresjonizmu 14 ob
szernych tomów, obejmujących 79 ze
szytów. Wychodzący w tym samym
okresie w Krakowie dwutygodnik literacko-artystyczny „Maski", istniał
niecałe dwa lata (1918—1919). Pozatem były „Maski" wogóle wielce luź
no z właściwym modernizmem zwią
zane, podobnie jak warszawski mie
sięcznik poetycki „Skamander“, który
od 1920 do 1928, a więc przez 8 lat, zdo
był się jeno na 50 zeszytów.
Awangarda nasza, inspirowana
przez kubizm, skupiała się najpierw
dookoła pisma „Formiści", wydawa
nego 1919—1920 w Krakowie przez
Leona Chwistka, Tytusa Czyżewskie
go i Konrada Winklera. Pismo to ukazało się tylko w 6 zeszytach. Jesz
cze gorzej powiodło się wileńskiemu
kwartalnikowi „Południe". Ten organ
naszego neoklasycyzmu, korzystające
go, mimo oparcia się o wczesny wło
ski renesans, z formalnych zdobyczy
kubizmu, ukazał się wogóle tylko dwa
razy w latach 1924 i 1925. Kilkakrotne
próby zrzeszenia całej naszej awan
gardy, podejmowane od roku 1922
przez „Zwrotnicę", wydawaną przez
Tadeusza Peipera w Krakowie, nie
zdołały również zapewnić pismu jako
tako normalnego bytu. Do roku 1927
zdołało ono z trudem wypuścić zaled
wie 12 zeszytów. Podobnie ciężko bo
rykał się z losem warszawski „Blok",
zrzeszający naszych najskrajniejszych
lewicowców, mianowicie abstrakcyj
nych konstruktywistów, wyrosłych z
kubizmu. Pismo to, wydawane przez
Henryka Stażewskiego, Teresę Zarnowerównę, Edmunda Millera i śp. Mie
czysława Szczukę, wyszło od 1924 do
1926 zaledwie jedenaście razy. Zaś
warszawski kwartalnik „Praesens",
mający od r. 1926 kontynuować pod
redakcją Henryka Stażewskiego 1 Szy
mona Syrkusa linję rozpoczętą przez
„Blok", zakończył swój żywot na jed
nym numerze.
Prócz głównych tych organdw wy
łonił nasz modernizm jeszcze cały sze
reg prawdziwych efemeryd, które umierały, zanim zdołały na dobre roz
postrzeć skrzydła do większych lotów.
Do nich należy np. miesięcznik arty
styczny „Nowa Sztuka", który poja
wił się w Warszawie w r. 1921 pod re
dakcją Jarosława Iwaszkiewicza i
Anatola Sterna. Dalej „Almanach
Nowej Sztuki", redagowany przez Ste
fana Kordjana Gackiego w Warszawie
w latach 1924 i 1925, oraz czasopismo
literackie „Reflektor", które pojawiło
się w Lublinie w r. 1925. Dla ścisłości
należy wymienić także „Dźwignię",
warszawski miesięcznik, poświęcony
sprawom społecznym, udzielający nie
co miejsca również „sztuce przyszło
ści", by jednakowoż przy całym swym
ogniu „przyszłościowym" upiec pie
czeń soczyście komunistyczną. Pismo
to, inwigilowane energicznie przez
władze państwowe, ukazało się zaled
wie 8 razy w latach 1927/28, przyczem
numer szósty uległ konfiskacie zaraz
po opuszczeniu tłoczni drukarskiej.
Nową a wcale dobrze zapowiada
jącą się próbę podjął w kwietniu uhiegłego roku „Wiek XX", tygodnik
społeczny, literacki i. artystyczny, wy
dawany w Warszawie przez Stanisła
wa Baczyńskiego i Stefanję Zahorską.
Niestety po 25 zeszytach, zanim rok
1923 minął, pismo przestało wycho

dzić. Tem samem zniknęło z po
wierzchni ostatnie polskie czasopismo
awangardowe.
Pierwsza połowa roku 1929 nie
przyniosła żadnej zmiany na lepsze.
Dopiero w ostatnim czasie pojawiły
się dwie nowe publikacje, nawiązują
ce zerwaną nić modernistyczną. Mia
nowicie Stanisław Baczyński, niezrażony upadkiem „Wieku XX" przystą
pił od września w Warszawie, do wy
dawania miesięcznika „Europa". Nie
co wcześniej zaś ukazał się w Paryżu
pierwszy zeszyt „Przeglądu sztuki

międzynarodowej“, redagowanego po
ZAPISKI REGIONALNE
francusku 1 po polsku pod podwójnym
ZE STAREGO WILNA.
tytułem „LArt contemporain — Sztu
ka współczesna". Działem plastycz
Badacze przeszłości miast Dolskich
nym kieruje p. Chodasiewicz-Grabow- z radością powitają nowe wydawnic
ska, literackim Jan Brzękowski. Oby two wileńskie, które ukazało się z
dwa te noworodki przynoszą wielce inicjatywy i pod redakcją prof. Stefa
ciekawe informacje o nowych odchy na Ehrenkreutza „Bibljoteczka Wi
leniach i nawrotach, dokonujących leńska", której wyszły dotychczas
się w łonie europejskiego moderniz trzy numery*)
mu. Powrócimy do nich szczegóło
Dla historyka miast- najważniej
wiej.
sze znaczenie ma praca p. ŁowmiańDr. Michał Sobeski.
skiej. Autorka pragnęła w swej roz
Poznań.
prawce dać możliwie dokładny opis
Wilna przed r. 1655 i z zadania swego,
pomimo znacznych trudności, wywią
zała się bardzo dobrze. A trudności
było sporo. Przedewszystkiem nader
dotkliwie daje się uczuwać każdemu
badaczowi Wilna brak materjałów ar- '
TEATR
chiwalnych. Wszystkie księgi miej
„Nleboska" w Niemczech. Piszą nam z skie, to najobfitsze źródło z którego
Berlina: Teatr w Gera wystawił Krasiń pełną dłonią mogą czerpać historycy
skiego „Nieboską Komedję“ z ogromnem innych miast, są dla badaczy Wilna
powodzeniem. Prasa, także berlińska, pod
niedostępne. Wszystkie księnosi prorocze wizjonerstwo Krasińskiego zupełnie
i genjalność jego poezji. Przy sposobności gi bowiem miejskie Rosjanie wywie
omawiają krytycy istotę i rozwój naszej źli podczas ewakuacji Wilna w r. 1915.
Trzeba korzystać jedynie z okruchów
poezji romantycznej, (tb)
archiwalnych pozostałych często w
innych bibljotekach ,albo też z fatal
KRAJOZNAWSTWO
Toruński Oddział Tow. Krajoznawczego nych wydawnictw rosyjskich, w któ
w wiosennym i letnim sezonie rozwijał rych często zupełnie tendencyjnie używą działalność w kierunku Powszechnej kładano materjał. Autorka przezwy
Wystawy w Poznaniu. Wiosną odbył się ciężyła szczęśliwie te trudności dzięki
specjalny kurs przygotowawczy dla prze bardzo
starannemu zgromadzeniu
wodników po Toruniu do oprowadzania fragmentarycznego nawet materjału,
przyjezdnych z wystawy. Z kursu korzy przedewszystkiem wskutek umiejętnej
stało 17 osób, przeważnie miejscowej inte
ligencji urzędniczej. Wykładano geogra- interpretacji dokumentów.
Pierwszy rozdział zainteresuje nie
fję i sprawy gospodarcze Torunia, historję, architekturę i zabytki miasta. Wy mało mieszkańców Wilna, tutaj bo
szkoleni tak przewodnicy oprowadzili 9 wiem autorka szczegółowo odtwarza
wycieczek (1 053 osoby). Do oprowadzania topografję Wilna w XVII. w. Stara
wycieczek szkolnych profesor Adasiewicz się nakreślić rozległość miasta, opisać
przygotował przewodników z toruńskich fortyfikacje, ulice, zaułki, rynek, za
Kół Krajoznawczych Młodzieży. Zamiej
scowych wycieczek urządzono pięć (brało budowania, świątynie. Autorka wy
w nich udział 62 osoby). Oddział Toruń kazuje różnice zasadnicze pomiędzy
ski wydal ostatnio panoramę miasta; kli planem Krakowa i Wilna. Znamien
szy dostarczyła firma Welanyk z Krako ną cechą Wilna jest „wolne rozplano
wa, druk wykonała Poznańska Drukarnia wanie", brak jakiejkolwiek zasady,
Rolnicza pod zarządem p. J. Kugiina.
podporządkującej naturalny rozwój
(J. Mł.) siatki ulic, niema żadnego ustosunko
wania się ulic do rynku. Drugi roz
dział został poświęcony zaludnieniu
„TĘCZA" I JEJ ROZWÓJ.
Ogólną liczbę mieszkańców
Sympatyczny tygodnik poznański Wilna. oblicza
przypuszczalnie na
„Tęcza", wydawany przez księgarnię autorka
14
000.
Skład
ludności
nie był jedno
św. Wojciecha wszedł w nową, fazę lity pod wze-lędem wyznaniowym
i na
rozwoju, który manifestuje się zarów rodowym. Przeważało wyznanie kato
no formę jak treścią wydawnictwa. lickie. W mieście było 23 kościoły ka
Świadczy o tem cały szereg ostatnich tolickie i 9 unickich, jedna tylko cer
numerów, które pod energiczną ręką kiew prawosławna św. Ducha oraz
p. Jerzego Drobnika, jako naczelnego dwa zbory ewangelickie, luterański i
redaktora, z tygodnia na tydzień uro kalwiński.
zmaicają się i ulepszają. Troskliwość
O przewadze żywiołu polskiearo
o stronę graficzną wydała już nieje świadczy
postęp jęzvka polden poważny rezultat. Okładki są nie skieeo w szybki
przywilejach miejskich. W
raz wybitnemi dziełami sztuki gra XV—XVI —
50 proc, stanowią doku
ficznej, tylko wyjątkowo „obrazkami", menty łacińskie.
45 nroc ruskie, a pol
przechowanemi może z dawnych za
tvlko 5 proc. W XVTI w. 53 rroc.
pasów, które przecież nie będą niewy skie
polskich. 37 łacińskich i
czerpane. Wewnątrz znać również ro przywilejów
10 proc, ruskich. Ostatni akt
zumne staranie, aby ukła,d był jak tylko
ukazuje się w 16^5 r.. mimo, że
najprzejrzystszy, a graficznie efektow ruski
język
ruski obok łaciny jest w dal
ny. Podział rubryk stałych na podty
rinem językiem urzędowym.
tuły jest w tem ważnym krokiem na szym
Następnie
autorka hada stosunki
przód. O ilustracjach, coraz bardziej
żvrie domowe i «mcmdaraktualnych, zbytecznem byłoby mó kulturalne.
rze. dając ciekawy obraz Wilna, w
wić, że są odbite kapitalnie. Pod tym XVTT.
w. Ostatni rozdział przedsta
względem św. Wojciech postawił „Tę
wia władze i eosnodarke mieiska. W
czę" odrazu bardzo wysoko.
pracv swej autorka starała się uzasa
Niemniejsze ulepszenia widzi się z dnić teze. iż Wilno w r 1655 rozwija
radością w treści tygodnika. Rubryk ło sie zupełnie pomyślnie. Dopiero
stałych przybyło, a są prowadzone ży nalazd moskiewski spowodował gwał
wo, aktualnie 1 z urozmaiceniem, a towne załamanie. Okres wiec śwłetnonie za obszerne. Artykuły nawiązuje 4ei Wtna „i«, «skończył sie iak dotych
się ile możności do zdarzeń dnia, o- czas twierdzono, z upadkiem ,Ta<zielloświetlając je spokojnie a wytrawnie. nów, ale trwał do połowy XVTT. w.
Przybyło też wiele wybitnych piór,
Dr. K. ChodynickŁ
jak z profesorów Uniwersytetu dr. Ta
Poznań.
deusz Siłnicki, dr. Stefan Szuman, dr.
Kazimierz Tymieniecki, dr. Zygmunt
•) 1. Rodkiewiczówna J. ..Cech introli
Wojciechowski, dr. Władysław Ko
w Wilnie“ (zArvs historyczny).
nopczyński; z uczonych i publicystów gatorski
Pieoń Stanisław. „Z dawnego Wilna“
dr. Andrzej Wojtkowski. red. Ryszard 2(szkice
obyczajowe i literackie!. 3 łowPiestrzyński, dr. Alfred Brosig, dr. u- miańska Maria, . Wilno przed najazdem
stachy Gaberle. Razem z dawniej za moskiewskim r. 1655“.
silającymi „Tęczę“ takiemi siłami jak
dr. Ignacy Chrzanowski, dr. Stanisław
Pigoń, dr. Feliks Koneczny, dr. Stani
PISMA NADESŁANE
sław Dobrzycki, J E. Skiwski, Jan
„Przegląd Muzyczny“. Nr. 10 Treść:
Wiktor, dr. Marjan Zdziechowski, W. St. W : „Moniuszko". — Z. Latoszewskł:
Goetel i tylu innych. Jest to zastęp „Jugosłowiańskie święto śpiewncze“ —
pierwszorzędny. Coraz częściej odzy Konkursy kompozytorskie. — St. W.:
wają się z wybitnych literatów Stani „Wieniec" czyli „Dożynki“. — Wiadomości
sław Wasylewski i Jan Parandow- bieżące. — Kronika chóralna. — Zjedno
ski, daje też z dalekiej Szwajcarji zna czenie Polskich Związków Śpiewaczych.
Z życia chórów.
ki życia Henryk Opieński. Stały — „Nowiny
- Lekarskie“. Nr 22.
sztab redakcyjny z samym redakto Treść: Dr. I.Społeczno
Wilaer: „Praktyki podatko
rem na czele także pióra nieżałuje i we". — Memorjal Lwowskiej Izby Lekar
wytrawnemi uwagami zaopatruje wy skiej. — Memorjal Obwodu kieleckiego —
darzenia społeczno-polityczne i spo- W. J. Tomorowicz: „Opinja radcy prawne
łeczno-etyczne. Jednem słowem: ma go Izby Lekarskiej Warszawsko Biało
szyna Idzie coraz szybszym i coraz re stockiej“. — Z życia Związku Lekarzy
gularniejszym biegiem. Wpływ „Tę Państwa Polskiego. — Dr. B. Jakimiak:
I rola organizacji społeczno
czy“ musi w tych warunkach rozsze „Znaczenie
w dobie obecnej". — Inż Ł
rzać się i rosnąć, na niemały pożytek lekarskich
Rudolf: „Stan sanitarno - porządkowy •»
kultury..
- —
miastach polskich“. «— Korespondencje. *

ŻYCIE KULTURALNE
NAUKA
Laureat konkursu im. Piramowicza. Z

Warszawy piszą nam:
Corocznie War
szawskie Towarzystwo Lekarskie przyznaje nagrodę im. Grzegorza Piramowicza za
najlepszą pracę hygjeny szkolnej, wydaną
lub nadesłaną w tym roku Towarzystwu.
W roku bieżcąym komitet konkursu przy
zna! tę nagrodę drowi Kazimierzowi Zgórskiemu ze Lwowa za podręcznik Higjeny
dla szkól średnich. Do sądu konkursowe
go należeli pp.: prof. dr. L. Paszkiewicz,
wicepr. Warsz. Tow. Lek.; dr. St. Kop
czyński, ofiarodawca nagrody, dalej dele
gat Stów, naucz, szk. średnich i wyższych
i delegatka Związku naucz, szk. powszech
nych. (sz)
Z Towarzystwa Pediatrycznego. Oddział
Wileński odbył posiedzenie, ha którem dr.
H. Kaulbersz - Marynowska wygłosiła re
ferat pt.: „Trichocephaliosis u dzieci“ i
dr. Z. Olechnowiczówna — n. t.: „Wraże
nia naukowe z pobytu w klinikach fran
cuskich“. (nw)
Z Tow. Przyrodników. Polskie Towa
rzystwo Przyrodników im. Kopernika we
Lwowie odbyło posiedzenie naukowe z re
feratem dr. St. Zycha n. t. „Niezwykle ostra zima w r. 1928-29“. (nl)

LITERATURA
Lnkan w Polsce. Wydawane pod opie

ką prof. Ign. Chrzanowskiego „Prace hi
storyczno-literackie“ stanowią dziś w na
uce literatury polskiej bardzo poważną
pozycję. Od r. 1911, kiedy się ukazał pierw
szy zeszyt zawierający świetną monogra
fię St. Pigonia o „Księgach Pielgrzymstwa“ aż po ostatni zeszyt 33-ci z rzędu,
zbiór ten rozszerza wciąż znakomicie i po
głębia naszą wiedzę o literaturze ojczystej,
wprowadza nowych, nieraz bardzo utalen
towanych adeptów nauki z seminarjum
Mistrza na szerszą arenę i pozwala ich po
znać i ocenić. W tym to zbiorze debiuto
wali tacy uczeni jak Pigoń. Borowy, Chodynicki, Gąsiorowska, Bar, Brahmer. Ostatni zeszyt przynosi pracę St. Spławi ńskiego „Farsalja“ Lukana w przekładach
polskich XVII wieku (Kraków 1929, str. 69)
Temat, czekający oddawna na opracowa
nie, został tu ujęty umiejętnie, sumiennie,
z wniknięciem w styl epoki i jej upodoba
nia. Metoda pracy nie jest oryginalną ale
wybraną trafnie zdaje się za wskazówką
samegoż prof. Chrzanowskiego, przypomi
na nawet w szczegółach dawniejsze prace
tego rodzaju i z tejże epoki. Po takim debjucie oczekujemy z pełnem zaufaniem
dalszej części o wpływie Lukana na poezję
polską XVII wieku. (P)

MUZYKA
Nowe polskie wydawnictwa muzyczne.

Z Warszawy piszą nam: Stowarzyszenie
Kompozytorów Polskich skorzystało z sub
wencji Funduszu Kultury Narodowej i
wydało parę dzieł większych w partytu
rach orkiestrowych. Towarzystwo Wyda
wnicze Muzyki Polskiej dawniej już wy
dało zbiory pieśni Moniuszki i po raz
pierwszy od śmierci kompozytora ogłosiło
drukiem pieśni Pankiewicza. Obecnie wy
dano nakładem Towarzystwa dwie partyturki większych kompozycyj kameralnych
Sekstet smyczkowy op. 3 Jerzego Lefelda
i jeden z niewydanych dotąd kwartetów
smyczkowych Romana Statkowskiego (Nr.
5 op. 40 — e moll). Wydawnictwo to w
niczem nie ustępuje zewnętrznej stronie
podobnych wydań zagranicznych (n. p.
Euienburga). Gebethner i Wolff wydał po
nownie cykl dwunastu pieśni Stanisława
Niewiadomskiego p. tyt.: „Kurhanek Ma
ryli" do słów Mickiewicza. U Gebethnera
również wyszły fortepianowe warjacje
Niewiadomskiego, dwie pieśni-fragmenty
z opery „Liłje" F. Szopskiego, Aleksandra
Michałowskiego „Ćwiczenia przygotowaw
cze do dzieł Chopina", wreszcie Preludja
fortepianowe R. Statkowskiego oddawna,
jeszcze przed wydrukowaniem będące w
repertoarze znanej propagatorki muzyki
polskiej, p. Lucyny Bobowskiej.
Towa
rzystwo Miłośników Dawnej Muzyki wy
dało już kilka średniowiecznych utworów
instrumentalnych i wokalnych wielkich
naszych mistrzów. Szata tych wyda
wnictw jest wytworna a cena mimo kosz
tów nakładowych niska, (mw)
O mnzyce polskie] we FrancJL Profesor
Sorbony p. Andre Pirro. który kieruje
wielkiem wydawnictwem muzyczno-historycznem, zaprosił prof. dra Z. Jachimeckiego do napisania w tem dziele pracy o
muzyce polskiej. Rzecz cała ma być gotoX» do łat dwóch, imki
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DZIAŁ GOSPODARCZY
z c/łfTtił

Rozejm celny
Do momentów przyspieszających
4ok negocjacyj o umowę handlową
polsko-niemiecką niewątpliwie należy
perspektywa mającego się odhyć w lu
tym r. p kongresu międzynarodowego
sprawie zawarcia t. zw. rozejmu
celnego. Zarówno z uwagi na aktual
ność tego tematu, jak i ze względu na
to że sprawa traktatu z Niemcami
znajduje się obecnie w pierwszym rzę
dzie zagadnień, interesujących polską
opinję publiczną, postaramy się stre
ścić w kilku słowach, to o projekcie
ro-ejmu celnego wiedzieć i myśleć na
leżyjak wiadomo, dotychczasowe pra
ce Genewy w dziedzinie ekonomiki
międzynarodowej nie wydały spodzie
wanych owoców. Mimo to w kolach
Ligi Narodów nie osłabło przekona
nie, że pomyślność gospodarcza świa
ta zależy od powodzenia akcyj podję
tych zbiorowym wysiłkiem w celu ustabilizowania międzynarodowych sto
sunków ekonomicznych, oczywiście
po usunięciu przeszkód, stojących w
drodze pełnemu rozwojowi handlu
światowego.
W takiej to intencji 10-te Zgroma
dzenie Ligi Narodów zaleciło zwołanie
w początkach 1930 r. konferencji mię
dzynarodowej, której zadaniem bę
dzie zawarcie konwencji zbiorowej,
dotyczącej stabilizacji ceł na poziomie
obecnym na okres 2 lub 3-letni.
Powyższy rozejm celny będzie punk
tem wyjścia do zawarcia szeregu zbio
rowych umów ekonomicznych, mają
cych na celu międzynarodowe zbliże
nie gospodarcze. Przedewszystkietn
zaś przyszli kontrahenci mają zobo
wiązać się do niewprowadzania ja
kichkolwiek nowych zarządzeń, po
garszających stan obecny, oraz zasto
sować, bez względu na to, czy ją raty
fikowali, czy nie, postanowienia kon
wencji z 1927 r. o zniesieniu zakazów
przywozu i wywozu.
Wykonanie uchwały Zgromadzenia
Ligi Narodów spoczęło w rękach Ko
mitetu Ekonomicznego L. N„ który opracował projekt konwencji i ustalił
termin konferencji na m. luty roku
przyszłego. W szczegóły projektu — i
s braku miejsca i z braku precyzji
projektu — wnikać nie będziemy. Zapy
tamy natomiast, czy Polska jest przy
gotowana do zawarcia „rozejmu cel
mego“?
Odpowiedź brzmi: — nie. Bo 1) nie
mamy do tej pory traktatu z Niemca
mi, jak wogóle 2) nie mamy taryfy
celnej ostatecznie zredagowanej. Nasz
organizm gospodarczy za mało lesz
cze jest w sobie zwarty, by można
mówić o konsolidacji, umożliwiającej
stabilizację. Przed wojną faktycznie
stabilizacja ceł istniała. Ale jakże in
ne byty wówczas stosunki! Wpraw
dzie i reszta świata — jak wiemy z do
świadczenia — mało jest przygotowa
na do projektowanych form koope
racji międzynarodowej, czego dowo
dem fiaska dotychczasowych przed
sięwzięć genewskich, — ale Polska
znajduje się w szczególnie trudnem
położeniu. Caveant consules!

Krótkie informacje gospodarcze
— Izba Deputowanych przyjęła 505 gło
sami przeciwko jednemu projekt ustawy
o handlu zbożem, który został nieznacznie
zmodyfikowany przez Senat.
— Bząd rumuński zaakceptował ofertę
angielskiej firmy budowlanej Stewart et
Partner na budowę szosy Bukareszt —
Brassor. Na koszty budowy iirtna angiel
ska emitują obligacje 7 proc.
— W ciągu pierwszych 8 miesięcy br.
wyprodukowały zakłady, należące do Unji
Międzynarodowej producentów stali, obej
mującej 5 państw zachodnich, 21.944.000
L surówki i 23.575.000 t. stali.
— Bank prywatny J. Horstmann and
C-o w Londynie zawiesił wypłaty. Straty
wynoszą ok. 400 000 L. Bank ten został
założony w r. 1802.
— Międzynarodowe Targi w Mediola
nie odbędą się w czasie od 12 do 27 kwiet
nia 1930 r.; wiosenne targi w Utrechcie
odbędą się w okresie od 11 do 20 marca
roku przyszłego.
— Wobec dającego się odczuwać bra
ku jarzyn władze okręgu moskiewskiego
zabroniły wywozu jarzyn z Moskwy. Jarzy
ny wydawane są w Moskwie za kartkami.
— Hiszpański dziennik urzędowy ogło
si w najbliższym czasie dekret zawierają
cy środki, skierowane przeciwko niedająermu się niczem uzasadnić spadkowi pe
sety.
DEFICYT HANDLOWY

MOŻE KAŻDY Z NAS ZWALCZAĆ
KUPUJĄC TOWARY KRAJOWE

Krytyka organizacji eksportu zboża
Dawali
wielokrotnie wyraz za
dowoleniu, iz sfery miarodajne zain
teresowały się wreszcie w sposób na
leżyty poprawą doli rolnictwa i pod
niesieniem ceny produktów rolnych
do poziomu odpowiadającego choćby
w przybliżeniu kosztom produkcji
Trudno bowiem powiedzieć, ażeby
warsztaty rolne były dziś rentowne.
Środkiem do podniesienia dochodo
wości rolnictwa miały się stać „listy
wywozowe“, noszące wyraźny charak
ter ,premij eksportowych. Rozdział
„listów wywozowych“, upoważniają
cych do odbioru premji gotówkowej w
wysokości zł 6 od 100 kg. pszenicy i
żyta oraz zł 4 od 100 kg jęczmienia lub
owsa, został powierzony specjalnie utworzonerou dla tego celu biuru „Związ
ku Eksporterów Zboża“. Wzmożenie
eksportu ziemiopłodów, odciążenie
rynku wewnętrznego z nadwyżki zbóż,
winno się wreszcie przycznić do pod
niesienia ceny ziemiopłodów.
Obecnie, kiedy rozporządzenie o li
stach wywozowych znalazło zastoso
wanie w praktyce, odzywają się głosy
z pośród kupców zbożowych, oceniają
cych trzeźwo następstwa wprowadzo
nego w życie premjowania eksportu
zbożowego.
Otrzymaliśmy w tej sprawie szereg
listów, krytycznie ujmujących nowe
zarządzenia.
Jeden z naszych przy
godnych informatorów, twierdzi, że:

„Kwintesencja wszystkiego, że miłjony
wyznaczone na poratowanie rolnictwa
wpływają do zupełnie innych kieszeni“.
, , ,
,
Reasumując ujemne skutki Obda- I

rowania przywilejem eksportowym
pewnej kategorji kupców zbożowych
dochodzi nasz informator do wnio
sku:

„Premja eksportowa winna być prze
znaczone dla każdego, który eksportuje, a
wtenczas wobec konkurencji napewno
znajdzie pośrednią drogę do producenta
rolnego. O ile zaś okazałoby się. te eks
portujemy za wiele zboża, to p. minister
handlu i przemysłu może premje po uprzedniem ogłoszeniu terminu zawiesić
względnie obniżyć, a przez to eksport zbo
ża uregulować“.

„przy podziale kontyngentów okazało
się, że są uprzywilejowane strony i meu
przywilejowane. — Uprzywilejowane stro
ny umiały sobie zapewnić każda jak naj
większy kontyngent, a otrzymane zaświad
czenia premjowe służą nie. jakby się przy
puszczało do zapłacenia wyższej ceny roi
nikom, lecz do premjowania własnych
zapasów zboża, które zakupiono po niskich
cenach przed dwoma czy trzema tygod
niami od rolników, które znajdowały się
na magazynach tych firm. Zapasy te były
tak olbrzymie, że prawie całkowicie kon
tyngent wywozowy, szczególnie zaś co do
żyta, pokrywają.
„Te ilości zaś, które firmy te mają
jeszcze wolne, kupują stosunkowo bardzo
tanio, gdyż posiadają zaświadczenia pre
mjowe, a przeto monopol eksportowy,
zarabiaią bez trudu 300 do 500 zł. od wa
gonu 15-tonnowego.

W sprawie popierania
wytwórczości krajowej
Przed trzema dniami umieściliśmy
nadesłany nam z kół przemysłowych
artykuł p. t. „Kupiectwo polskie a ha
sło „swój do swego“.
W wspomnianym artykule uczy
niono zarzut firmie „Zgoda" z powodu
rzekomego prowadzenia przez nią za
granicznych czekolad i kakao. W
sprawie tej „Zgoda" nadesłała nam
następujące wyjaśnienie, które lojal
nie zamieszczamy:
„Nie zgadza się z prawdą twierdze
nie, że „Zgoda" w Poznaniu prowadzi
zagraniczne czekolady, natomiast fak
tem jest, że we wszystkich swych 45
filjach w Poznaniu i w Księstwie pro
wadzi wyłącznie czekolady wyrobu
krajowego. Jeżeli zaś prowadzi rów
nież kakao holenderskie, to jest do te
go zmuszona. — Zresztą, o ile autor
artykułu orjentuje się choćby cokol
wiek w branży kolonjalnej, to wie na
pewno, że krajowe przetwórnie kakao
są jeszcze zbyt mało udoskonalone, by
wyprodukować towar pierwszorzęd
nych gatunków, który żądają wybred
niejsi odbiorcy. Dlatego też niema w
Polsce zapewne ani jednego poważ
niejszego składu kolonialnego, który
by nie prowadził kakao holender
skiego.
Wreszcie, kategorycznie zaprzecza
my, jakoby „Zgoda“ w Poznaniu fawo
ryzowała firmy obce, przedstawicieli
zaś i agentów firm polskich traktowa
ła niejako drugorzędnie. Wręcz nrzcciwnie, właśnie „Zgoda" w Poz.naniu
należy do przedsiębiorstw, które na
wet z połączeniem ofiar dąży do wyru
gowania wyrobów zagranicznych, na
c- posiadamy wielokrotne dowody“.
Przyjmujemy z zadowoleniem do
wiadomości, zwłaszcza ustęp drugi
wyjaśnienia. Natomiast zdziwienie
budzić musi twierdzenie „Zgody“, że
jest „zmuszona“ do prowadzenia ka
kao holenderskiego, jak również nie
pochlebna jej opinja o krajowych
przetwórniach kakao.

Bardzo ostro zastrzegają się wła
ściciele mniejszych przedsiębiorstw
zbożowych przeciw naruszaniu zasady
wolnego handlu, a zastępowaniu jej
szkodliwym monopolem zbożowym.
Wyjmujemy z nadesłanego
listu
charakterystyczne uwagi:
„Zaprowadzeniem premij ugodzono w
wolny handel. Mamy dzisiaj pół mono
pol, a będziemy mieli niezadługo zupełny
Proszę się zastanowić, jaką rolę spełnia
nowo utworzony związek eksporterów
zboża, po co utworzono taki związek- Dzi
wi też pewnie WPanów, dlaczego żadna
z tutejszych większych firm zbożowych
nie protestowała przeciwko powstaniu
związku? Otóż dlatego że te większe fir
my tworzą właśnie ten związek i mają się
dlatego dobrze — mają wyłączny mono
poi na handel zbożem i eksport. Setki in
nych polskich firm zbożowych, chcąc swo
je żyto sprzedać, muszą to uczynić przez
jedną z tutejszych firm t zw.’dziś „eks
portowych" (?) gdyż sami nie otrzymają
certyfikatów wywozowych, które prawem
kaduka rozdzieliły pomiędzy siebie firmy
większe i ewentualnie tak niby z łaski,
odstępują jednej i drugiej mniejszej fir
mie, z któremi ich łączą bliższe stosunki“

stulaty sfer rolniczych oraz zadania uatu*
ry społecznej. Najbliższe drugie nadzwy
czajne walne zgromadzenie członków Syn
dykatu dokona wyboru rady nadzorczej i
zarządu Syndykatu.
(k) Nowe bilety bankowe. Począwszy
od 30 listopada 1929 r. Bank Polski puszcza w obieg bilety bankowe 20-zloiowe, opatrzono podpisem prezesa Banku Polskie
go dra Wł. Wróblewskiego oraz datę 1-go
września 1929 r Poza temi szczegółami
nowe bilety nie różnią się niczem od znaj
dujących się obecnie w obiegu.
(k) Budżet gdański. Budżet m. Gdań
ska na rok bieżący tak samo jak budżet
W. M. Gdańska wykazuje deficyt, wyno
szący około 2 milj. guldenów. Wobec tego
jednak, że oczekiwane są pewne nadwyż
ki dochodów podatkowych w sumie 970.000
guldenów, deficyt w budżecie m. Gdańska
zmniejszy się o tę sumę.
(k) O koncesję dla Harrtmana. Zarząd
główny Stów Elektryków Polskich po
wziął uchwałę co do sprawy koncesji Har
rtmana. w której stwierdza między in.. że
niepodobna rozpatrywać strony technicz
nej koncesji na elektryfikację kraju bez
poruszenia strony gospodarczo-finansowej
i na odwrót.
(k) W sprawie pożyczek w obligacjach
melioracyjnych w Państw. Banku Rol
nym. Państw. Bank Rolny wypłaci! w r.
b pożyczek melioracyjnych na sumę prze
kraczającą 55 milj zl. wyplata zaś dal
szych rat na poczet pożyczek, przyzna^nych i zapromesowanych wyrazi się w su
mie około 30 milj. zl, ponadto Bank posia
da zgłoszeń o kredyt meljoraćyjny na sumę przeszło 40 milj. zł. Bank załatwiać
będzie w 1930 r. przedewszystkietn już po
siadane zgłoszenia, co wymaga wypłace
nia pożyczek na kwotę równą emisji roku
bieżącego. Z dniem 1 grudnia rb. aż do
odwołania Bank przestaje przyjmować no
we zgłoszenia o pożyczki mełjoracyjne,
nie chcąc narażać interesantów na podej
mowanie starań, które w najbliższym okresie nie będą mogły być zrealizowane.

Powyższe uwagi świadczą o prze
widywanej zresztą zgóry rozbieżności
poglądów na celowość zaprowadzo
nych premij. Drobniejsi eksporterzy
czują się pokrzywdzeni i skrępowani
Dalsza praktyka wyltaże, czy przyjęta
obecnie organizacji eksportu zbożowe
go będzie skuteczna i pożyteczna dla
najbardziej zainteresowanych kół, L j.
rolnictwa.
Jeśli wymieniono w wspomnianym
artykule właśnie spółdzielnie, to dla
tego, że od nich należy szczególnie
wymagać przestrzegania hasła „swój
do swego".

Wyjazd p. Deweya
do Ameryki
w sprawie Centralnego Banku Ziem
skiego
„Gazeta Warszawska“ donosi:
Doradca finansowy 'zadu polskie
go p. Ch. Dewey udaje się w końcu
grudnia lub w początkach stycznia do
Ameryki. Głównym celem tej podró
ży ma być sprawa Centralnego Banku
Ziemskiego, która ciągnie się od roku
przeszło. Dotychczas rokowania w tej
sprawie odbywały się w Paryżu i nie
dały wyników, pomimo kilkakrotnych
zapowiedzi półurzędowych, że „zasad
niczo doszło już do porozumienia
i chodzi tylko o ustalenie teminu subskrypcyj“, którą zapowiadano ostat
nio na październik r. b.
Jak wynika z wiadomości, o wyjeździe p. Dewey a — rokowania w tej
sprawie przenoszą się do Ameryki
i forma doniesienia organu niemiec
kiego, który podał tę wiadomość w te
legramie z Warszawy — wskazuje, że
chodzi obecnie o „Centralny Bank
Rolny“ którego zadaniem ma być roz
mieszczanie listów polskich na ryn
kach światowych. Wynikałoby z tego
że istnieje projekt nie bezpośredniego
udziału kapitałów zagranicznych przy
ufundowaniu tego banku, a jakiegoś
pośrednictwa „holdingowego", czy coś
w tym rodzaju.

KRONIKA GOSPODARCZA
(k) Z prac reorganizacyjnych Syndyka
tu Polskich Eksporterów trzody 1 bydła.
Prace nad wewnętrzną organizacja Syn
dykatu polskich eksporterów trzody i by
dła posunęły się ostatnio bardzo naprzód.
W tych dniach odbyło się nadzwyczajne
walne zgromadzenie członków Syndykatu
na którem zatwierdzono nowy Statut Syn
dykatu. opracowany przy jximocy min.

, przemysłu i handlu, a uwzględniający po-

Z ZłGRłNICY
(zl Trudności finansowe Hugenhergowskiego Banku. Prasa donosi, że Hugenbergowski Ostbank ftir Handel und Gewerbe z siedzibą w Berlinie i Królewcu popadl w trudności finansowe. Sanacją in
stytucji zajął się jeden z wielkich banków
niemieckich, przyczem — jak słychać —
rząd pruski zamierza udzielić gwarancji
w wysokości i miljona marek. Prasa de
mokratyczna ostro zarzuca rządowi pru
skiemu branie udziału w sauacyjnej akcji
na rzecz Hugenberga.
(z) Francuski handel zagraniczny. Przy
wóz francuski w ciągu 10 pierwszych mie
sięcy 1929 r wyniósł 48.982.000 tonn war
tości 48.475 466 000 fr., wykazując wzrost
w stosunku do odpowiedniego okresu r.
1928 o 5 083 123 000 franków pod wzulędem
wartości i o 8369.000 tonn pod względem
Ilości. Wywóz z Francji w okresie spra
wozdawczym wyniósł 33.090.016 tonn war
tości 41 408 079.000 franków. Zmniejszenie
w stosunku do odpowiedniego okresu r.
ubiegłego wynosi pod. względem wartości
582 089 000 franków i pod względem ilości
1.326.375 tonn.

Z WYDAWNICTW
(w) Statystyka uboju bydła. Nakładem.
Głównego Urzędu Statystycznego ukazała
się Statystyka uboju bydła za II kwartał
1929 r. str. 26. zawierająca w 7 tablicach
dane o uboju zwierząt gospodarskich pod
i poza nadzorem weterynaryjnym według
miesięcy i powiatów Instytucje, urzędy Ł
osoby, zainteresowane wyżywieniem lu
dności. niewątpliwie przyjmą nowe wy
dawnictwo Głównego Urzędu Statystycz
nego s uznaniem.

Urzędowa ceduła
Giełdy Zbożowej i Towarowej
w Poznaniu
Poznań dn>a 30. 11 1929.
Warunki: Handel hurtowy, parytet Po
znań, ładunki wagonowo dostawa bieżąca
za 100 kg.:
Standardy: ai żyta 696 gr (118,5 t
w. hol.); b) pszenicy 753 gr (128,0 1. w. hot)
„Ceny orientacyjne“
parytet Poznań
Żyto .
..............................
28,75-26,25
Usposobienie niejednolite.
Pszenica.......................... ...
38,25—40,25
Usposobienie słabsze.
26,00—27,00
lęczmień przemiałowy . , .
27,00—30,00
lęczmień browarowy . , ,
Usposobienie stałe.
22,50—24,50
'wies.............................. ,
Usposobienie słabsze.
Mąka żytcia wl work we
dług urzędowo ustalonego
41,00
typu (7(1%)......................
Usposobienie spokojne.
59^0-62,50
Mąka pszenna 65% wl worka
Usposobienie spokojne.
16,50-17,50
Otręby żytnie

Otręby pszenne

» ł 6 4

18,50 -19,50

70,00 -74,00
Rzepak . . .
• tli
38,00 - 49,00
Groch polny .
e • • »
44,00 -51,00
Groch Victoria
» » » »
40,00 -47J00
Groch Folgera
Ziemniaki fabryczne franco
fabryka za kg % mączki
04.9
Ogólne usposobienie spokojne.

Dwagh ¿temniakt jadalne bez handlu.
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Dwud&iestopięciolecie Pauli Wężyk
Literaci szli w lud,
Dla nas starszych imię Pauli Wę odczuć każdy.
aby z ludu znów wyjść mogli i dlate
żyk jest poniekąd symbolem całej
poki, jest wykładnikiem pewnych na go w tej fazie rozwoju myśli literatu
strojów i pewnych tendencyj szlachet ra naszych Kresów musiała przystoso
nie i ofiarnie urzeczywistnianych. wać się do niżyn społecznych, do dzie
Gdy bowiem na naszych Kresach Za ci!
Kto w tych czasach brał do ręki pi
chodnich wzmogła się ofenzywa germanizacyjna, gdy system pruski osiąg sma ludowe, gazetki dziecięce, kto by
nął maksimum natężenia i sprawności wał na zebraniach i wiecach wszędzie
wówczas w szeregach polskich zagra spotykał się z wierszem okolicznościo
no pobudkę na również sprawną i in wym niezbędnym dla wywoływania
tensywną kontrofenzywę, padło hasło: nastrojów ideowych. Mowa wiązana
Iść w lud! Pracować u podstaw. I wdrążała się w pamięć, przylgnęła do
wówczas całe zastępy pracowników u- serca, tak, jak nie byłyby nigdy prze
mysłowych zaparłszy się wielkich am- trwały hasła podawane w innej mniej
bicyj, rozgłośnej sławy, satysfakcji ja podatnej dla umysłowości polskiej,
ką dać może podziw i uznanie równych formie.
Na tem tle ogólnem wyrastały pew
sobie zstąpiło w dół, zaparło się duszy
ne typy, charakterystyczne dla danej
epoki. Do takich właśnie, w. swoim
rodzaju wybitnych postaci należy
Paula Wężyk.
Wychowała Polsce
kilka pokoleń dziecięcych i za to na
leży jej się cześć głęboka i uznanie
społeczeństwa. — Wierszyki jej reli
gijne, umoralniające,
patrjotyczne
rozsiane po różnych pismach i pisem
kach tworzą przęsła złotego mostu,
przez który przeprowadziła setki i
tysiące dusz dziecięcych do Ziemi Obiecanej.
A dzieje jej ofiarnego i pokorne
go żywota są poniekąd wykładnikiem
życia całego tragicznego pokolenia.
Paweł Wężyk, rodem z Wielko
polski i żona jego Eleonora z Kamockich, właścicielka Niewierszyna w
Radomskiem, za współudział swój w
powstaniu r. 63-go uchodzić musieli
poza kordon pruski.
W chwili bo
wiem, gdy mąż walczył w szere
gach żołnierskich, Eleonora, mło
dziutka wówczas mężatka, była emisarjuszką Rządu Narodowego i jako
taka rozwoziła tajne rozkazy. Obojgu
udało się wprawdzie uniknąć Sybiru,
ale cały majątek ich został skonfisko
własnej i spokorniawszy w sobie przy wany. Wobec tego Paweł Wężyk
klękło na nizinach, aby siać ziarno chwycił się pracy w Wielkopolsce, i
tam, gdzie plon zasłoni siewcę, a żni jako plenipotent zarządzał majątkiem
wiarze nadejdą bezimienni.
brata, a żona jego, zamieszkawszy w
Za pierwszem hasłem: iść w lud! Kępnie z całem zaparciem się siebie
przyszło drugie zawołanie: Ratować wychowywała 5 córek. W r. 1876 dnia
polskie dziecko! I raz drugi literatu 11 kwietnia urodziła się pp. Wężykom
ra naszych Kresów wyrzekła się sze 6-a córka, którą ochrzcono imieniem
rokich i dalekich lotów, i zgiąwszy się Paula. Dziecko było wątłe i chorowi
w sobie jeszcze pokorniej wyciągnęła te, jednakże od najmłodszych lat
ręce ponad głowami maluczkich. Pol Paula Wężyk zdradzała zamiłowanie
ska nie żądała wówczas krwi i śmier do pisania, a jako siedmioletnia
ci, ale żądała rachunku z każdej du dziewczynka pisywała wierszyki dla
szy dziecięcej od tych, którzy czuli w psa „Azy“, który przynosił je na
sobie wielkie namaszczenie i wielką imieniny starszych sióstr Pauli. Po
odpowiedzialność.
Zakryta jeszcze przeniesieniu się matki do Kalisza,
dla nas karta dziejów miała odwrócić Paula Wężyk, która w tym czasie usię, a wszyscy ci, których my wycho traciła już ojca, dostała się pod
waliśmy książką i prasą stanęli, jako wpływ „Stefana z Opatówka" (Gillewolni i szczęśliwi pracownicy Ojczy ra) i p. Meląnji Parczewskiej, później
zamieszkiwała kolejno Włocławek i
zny Odrodzonej!
Najmłodsze, dorastające dziś poko Konin, wreszcie osiadła z matką na
lenie nie wie już nic o tem wszyst- stałe w Poznaniu. Nie było już fun
kiem. Literatura piękna, wyzwolo duszy na kształcenie najmłodszej cór
na z pęt utylitaryzmu rozwija się swo ki, to też Paula Wężyk, jako samouk
bodnie, choć właściwej sobie drogi wyuczyła się po polsku i francusku.
jeszcze nie znalazła. Obowiązkiem — Po ciotce swej Kamockiej, autorce
tych, którzy stoją na pograniczu dwu „Bądź wola Twoja“ i po matce odzie
epok jest zdać sprawę z tego co było dziczyła talent układania wierszy, z
i wytłumaczyć dlaczego tak było. Nie atmosfery domowej wyniosła głęboką
prawdą jest bowiem, że u nas na Kre religijność i gorący patrjotyzm. —
sach Zachodnich zamarła poezja w W pamięci przechowała Paula Wężyk
czasie niewoli, wprost przeciwnie ilo jeden z ostatnich wierszy swej matki.
ściowo wzrosła ona nawet do niebywa Nic tak nie cieszy zmęczonych już
dłoni
łych dawniej rozmiarów.
Lud nasz,
i dziecko polskie najsilniej reagujące Jak myśl, że przyjdzie dzień, co już
nie zbudzi
na uczucia wypowiadane mową wią
zaną żył idealizmem zawartym w I że jest taka chateczka ukryta
wierszach, miłość Ojczyzny, była poe Do której żaden gość już nie zawita
zją, a poezja była miłością Ojczyzny. Łóżko, na którem wypoczniem do
woli
Tylko, że ta Ojczyzna nie chciała we
władztwie swojem ograniczać się do Ten, w którym żaden dawny ból nie
boli
warstw inteligentnych tylko,
nie
chciala istnieć li tylko dla mądrych I takie błogie ukojenie ciszy,
i uprzywilejowanych umysłowo, ale Że się już nawet 1 wspomnień nie
słyszy.
musiała w walce, o. byt przylgnąć do
Pierwszym, drukowanym utworem
samego rdzenia narodu. Stąd litera
turę natchnioną indywidualnie i Pauli Wężyk był wierszyk 9-letniej
zróżniczkowaną osobową
zastąpił wówczas dziewczynki nagrodzony na
wiersz, nowela i powieść okoliczno konkursie Wieczorów Rodzinnych.

Szkółki Domowej w Poznaniu, reda
gowanej przez Helenę Rzepecką, do
Wieczorów Rodzinnych w Warszawie
do Małego Światka we Lwowie, do
Przyjaciela Dzieci ks. Ludwiczaka,
dalej do Przewodnika Katolickiego,
Pracy, Głosu Wielkopolanek, Naszego
Misjonarza, Małego Misjonarza itp
itp.
W r. 1905 wyszła z druku pierwsza
książeczka p. Ł „O dzieciach i dla
dzieci“ wydana przez ks. Kłosa za pro
tekcją Heleny Rzepeckiej, krótko po
tem Paula Wężyk objęła stały poste
runek w Opiekunie Dziatek, dodatku
do Przewodnika Katolickiego. Dlate
go też w połowie grudnia b. r. Prze
wodnik Katolicki obchodzić będzie uroczyście 25-lecie współpracy u siebie
Pauli Wężyk. — Między latami 1910
do 1918, Paula Wężyk redaguje Nasz
Kącik w Pracy, od r. 1918 — 1922 po
dobny Dział w Głosie Wielkopolanek.
Od r. 1924 do chwili obecnej jest re
daktorką Małego Misjonarza wydawa
nego przez OO. Werbistów w Górnej
Grupie
na
Pomorzu, a obec
nie jeśt także redaktorką Do
brej
Gospodyni
organu
Kółek
Włość. Jest m. in. także współpra
cowniczką Przyjaciela Trzeźwości ks.
Gałdyńskiego. — W r. 1911, pojawił
się, nakładem Pracy zbiorek wierszy
p. t. „Rok w powiastkach i wierszy
kach“, w r. 1929 u Fiszera i Majew
skiego „Kochajmy ptaszki i zwierzę
ta“ zaaprobowane przez TÓw. Ochro
ny Zwierząt, dalej „Droga do Nieba"
nakładem tow. „Powściągliwość i
Praca" w Krakowie i cały szereg
zbiorków wierszy, broszur, obrazków
scenicznych, nowelek itp. — wreszcie
trzy prześliczne książeczki: „Lalecz
ka", „Promyczek Boży“ i „Bez opieki“
wydane w r. b. przez OO. Werbistów,
a tak niesłusznie skrytykowane w nr.
7/8 Przeglądu Oświatowego.
Prócz twórczości oryginalnej Pau
la Wężyk zajmuje się także licznemi
tłumaczeniami z języka francuskiego
i niemieckiego. M. in. przygotowała
do druku żywot Ś. Marji od Męki Pań
skiej, założycielki Franciszkanek —
Jeżeli do twórczości Pauli Wężyk przy
łożymy miarę artystyczną wówczas
będziemy mogli wypowiedzieć nie
jedno słowo uznania, jeśli spojrzymy
na trud tyloletni z punktu widzenia
zasługi społecznej pozostaje nam tyl
ko jedno: uchylić czoła w milczeniu
kornem.
Wiersz okolicznościowy, którego
rodzaj znany już był od dawna litera
turze polskiej znalazł w Pauli Wężyk
klasyczną reprezentantkę. Umie ona
uchwycić zawsze właściwy nastrój i
wyrazić go słowem odpowiedniem
przestrzegając czystości formy. Po
ziom artystyczny jest tu jednakże czę
sto trudny do osiągnięcia, mimo, że
wśród tych utworów znajdują się rze
czy dobre a niema nigdy banalnych
ani zmanierowanych. Jednakże wier
szyki przeznaczone dla dzieci są ro
dzajem najodpowiedniejszym dla po
etki i w tym zakresie mało miała
sobie równych stwarzając prawdziwe
klejnociki poetyckie. Również wzru
szające, a niekiedy piękne są jej po
ezje religijne. — Pauli Wężyk rym i
rytm płynie tak łatwo, że nie odczu
wa się nigdy przymusu tworzenia,
myśli są jasne, proste, serdeczne i głę
bokie. Poetka zna doskonale duszę
dziecka, zna jej wszystkie małe tragedje i wielkie radości, załamania i
wzloty, drobne winy i cudowne ofia
ry. Zna dziecko polskie wszystkich
warstw, choć najbliższemi i najdroższemi pozostaną jej zawsze dzieci lu
du, którym życie swoje oddała. — Nie
jeden robotnik, czy rzemieślnik pol
ski, niejeden skromny urzędnik, czy
włościanin, gdy sięgnie pamięcią lat
swych dziecinnych wspomni z rozczu
leniem „Przyjaciółkę" z Kącika, czy
Opiekuna, która wychowywała go
nietylko wierszem i powiastką, ale
także bezpośrednią korespondencją,
listami pisanemi wprost do dzieci na
wszystkie strony Polski, na wychodztwo, do Berlina, Westfalji, Ameryki.
— Niejedna młoda kobieta, wycho
wująca dzieci w wolnej Ojczyźnie po
sługuje się książeczkami nadesłanemi jej kiedyś przez Paulę Wężyk, ja
ko nagrodę za rozwiązanie zagadki.
Dziś, gdy minęło już przeszło
ćwierć wieku tej mozolne] pokornej
pracy myśli tych wszystkich, którzy
znają i doceniają Paulę Wężyk zwra
cają się do cichego pokoiku w Zakła
dzie Bergera, gdzie niestrudzona po

Odtąd jot bas pcs«evz ptarwate te

etka, te taj chwili joszesa spędza przy.

Od redakcji
Pauli Wężyk, z okazji jej 25-ciole- twy polskiej korzystało jaknajdłużej
cia pracy literackiej Redakcja „Ru z wzniosłych nauk autorki prześlicz
chu“ składa najlepsze życzenia, wyra nych poezyj, na których wyrosło poko
żając zarazem pełne uznanie dla jej lenie ubiegłe czerpiąc z wierszy Jubi
owocnej i ofiarnej działalności spo latki Miłość Ojczyzny i ukochanie te
łecznej. Oby obecne pokolenie dzia- go, co dobre i piękne.

Laureatka literatury dziecięcej

ściowa, taką, którą mógł zrozumieć i

małem biureczku całe popołudnia na
)isaniu wierszyków i obrazków sce
nicznych.
Jedyne słowa, które w- dniu jubi
leuszu stoją na poziomie chwili, to
nie pusty frazes hołdowniczy, ale
stwierdzenie faktu, że dzięki zasłu
gom Pauli Wężyk, w łączności z in
nymi pracownikami społecznymi lud
Kresów Zachodnich okazał się godny
i gotowy do czynu w momencie po
wstania Niepodległej Rzeczpospolitej
Polskiej.
Dr. Wanda Brzeska.

0 ideał współczesnej kobiety
Jednym z ważniejszych czynników
życia społecznego to kryterjum war
tościowania. Potrzebną jest pewna
miara, na której można się opierać w
wyznaczaniu wielkości i dystansu.
Trzeba doskonale zdawać sobie spra
wę z tego, dlaczego pewne przejawy
uznajemy za dobre, inne za złe, na ja
kiej stawamy platformie, celem ogar
nięcia otaczającej nas przestrzeni.
Znaczenie jakiejś chwili dziejowej
w pochodzie wieków zależy od kryte
rjum wartościowania, które stosuje
się do ludzi i ich czynów, a klęską okresu przejściowego w historji jakiej
kolwiek grupy jest to, że stary mier
nik wartości już jest nieużyteczny, a
nowego nie znalezionego jeszcze.
Społeczeństwa powojenne znajdują
się na ogół w sytuacji przejściowej
i poszukują gorączkowo nowego kry
terjum -wartościowania.
Podobnie
dzieje się także w pojedyńczych gru
pach społecznych.
Współczesny ruch kobiecy w Pol
sce rozbity na kilka odmiennych szla
ków rozwojowych, nie ogniskuje się
dokoła wspólnego miernika. Jestto
zupełnie zrozumiałe, jeżeli się uwzglę
dni odmienny światopogląd różnych
ugrupowań kobiecych, — zastanawia
jednakże a nawet przeraża to, że ze
społy kobiece z których niejedne po
sługują się doskonałemi metodami
i odznaczają się wielką żywotnością,
nie dążą do wytworzenia własnego
kryterjum wartościowania. A wyni
kiem tej bierności jest hyperwraźllwość, nadmierne reagowanie na wszel
kie, przejawiające się tu i tam prądy
myślowe.
Ponieważ więc, współczesna kobie
ta nie zna własnego ideału i nie po
siada miernika wartościowania jako
podstawy autokrytycyzmu, ponieważ
równocześnie rozbudzona społecznie,
lecz nieuświadomiona, ciekawie na
słuchuje każdego nowego dźwięku,
wielkiej symfonji współczesności, w
rezultacie, ulega tym wpływom, które
potrafią zareklamować się najszyb
ciej i najgłośniej!
I wytwarza się wówczas niepraw
dopodobna wręcz sytuacja. Zatracony
przez kobiety ideał kobiecy odnajdują
mężczyźni i, jakgdybyśmy znajdowali
się w sercu romantycznego średnio
wiecza, współcześni rycerze stają na
przeciw siebie w szrankach, walczą z
przekonaniem i entuzjazmem o swój
ideał, podczas gdy kobiety przygląda
ją się tym walkom biernie j obojętnie.
Takie postawienie sprawy jest fc’jącym w oczy anachronizmem w cza
sach obecnych, jest smutnym obja
wem niezrównoważonego życia spo
łecznego w Polsce, jest dla dobrze zor
ganizowanych i uświadomionych ko
biet państw ościennych, jak np. Nie
miec, Anglji, Finlandji, Szwajcarji
itp., faktem godnym pogardy i scep
tycznego uśmiechu!
Przyczyny takiej przykrej sytuacji,
ośmieszającej stanowisko i prestige ko
biety polskiej należy zapewne dopa
trywać się w tem, że nie posiadamy
dotąd zwartych kadr inteligentnej
młodzieży żeńskiej. Starsze pokole
nie kobiet wiedziało dokąd zmierza,
czem być powinno i jakiem być chce,
młode nie mają dotąd ani wiedzy, ani
woli, ani zapału do wytworzenia so
bie pięknego symbolu nowoczesnego
piękna, dobra i prawdy!
Demonstracje akademików na od
czycie Kadena-Bandrowskiego byty
właśnie jaskrawym dowodem aktyw
ności młodzieży męskiej i pasywności
kobiet, które, ani nie potrafiły zarea
gować w porę przeciw ubliżającym go
dności kobiecej enuncjacjom, ani nie
zdobyły się nawet na oficjalne zsolidaryzowanie się z żywiołowym odru
chem chłopców.
I jeżeli- młodzież żeńska jak naj
spieszniej nie nadrobi tej pracy, w
której wyprzedzili ją młodzi, wówczas
zda gorzki i straszny rachunek wobec
historii!
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ŻYCIE MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ
Redaktor odpowiedzialny Ste fan Wyrzykowski.

Po zwycięstwie obozu narodowego
Wtorkowe wybory na VI Zjazd Ogólny Polskiej Młodzieży Akademic
kiej i do Miejscowych Komitetów Akademickich były dalszym etapem w
tryumfalnym pochodzie idei narodo
wej na wyższych uczelniach.
Świadczę, o tern przedewszystkiem
cyfry porównawcze. W r. 1925 przy
wyborach na IV (wileński) Zjazd Ogólny P. M. A. listy Młodzieży Wszech
polskiej i Korporacyj Związkowych uzyskaly we wszystkich środowiskach
58 mandatów na ogólną liczbę 108, w
r. 1927 przy wyborach na V (poznań
ski) Zjazd Ogólny P. M. A. zdobyły iuż
94 mandaty na ogólną liczbę 104. Za
znacza się więc nieustanny wzrost sił
obozu narodowego, który rozporządza
już 75 procentami wszystkich głosów
i mandatów.
;
„Odrodzenie“
oraz ugrupowania
„sanacyjne“, centrowe i lewicowe uzy
skały w r. 1927 — 40 mandatów, obec
nie tylko 27 (z czego na „sanację“ przy
pada zaledwie 8 mandatów, na „Odro
dzenie“ IG, ludowców 1 i drobne ugru
powania centrowe 2).
Wartość tegorocznego zwycięstwa
narodowego _ polega jednak nietylko
na wielkiej ilości uzyskanych manda
tów, ale także na ogromnei frekwencji
głosujących.
Według obliczeń Na
czelnego Komitetu Akademickiego do
chodziła ona do 85 procent uurawnio-.
pych do głosowania studentów, którzy
w dniu wyborów nrzpbywali w ośrod
kach uniwersyteckich (studenci, za
mieszkali stale na nrowincH, nie mo
gli oczywiście wziąć udziału w wybo
rach!.
Tak n. p. w Warszawie — mimo
zmnieisżeńia <dę o-ólnei liczby studen
tów od r. 1927 o 10 procent — liczba
głosu’ącvch wzrosła od tego czasu o
1.380 osób, to jest o zgórą 25 nrocent w
porównaniu
do pónrzedniego Stanu
rzeczy.
W Krakowie liczba, głosuiacycb wzrosła z 1.009 w r. 1927 na 2.513

promitację.
„Demokraci“, zoriento
wawszy się, że szerokie rzesze mło
dzieży ławą pójdą do wyborów i rzucą
swe głosy na listy narodowe, co po
ciągnie za sobą klęskę „sanacji“, re
prezentowanej przez t. zw. „Myśl Mo
carstwową“ — w ostatniej chwili
wbrew swym poprzedniom zapowie
dziom, rzucili gremjalnie swe głosy na
listy „Myśli Mocarstwowej“, (względnie
na listy „odrodzeniowo“-„sanącyjne“).
Stwierdzają to zgodnie relacje, nad
chodzące ze wszystkich środowisk.
Ten sukurs demokratów nie ochronił
zresztą list „sanacyjnych“ od nieunik
nionej i zasłużonej klęski.
Smutnym fragmentem w minio
nych wyborach było solidarne wystą
pienie „Odrodzenia“ z „sanacją“ w kil
ku środowiskach akademickich. W
Krakowie lista nr. 2 była oficjalnie
wspólną listą „Odrodzenia“ i „sanacyj
nej“ „Myśli Mocarstwowej“ (przeszło
z niej 2 „odrodzeniowców“ i 1 „mocarstwowiec“). We Lwowie lista „Odro
dzenia“ popierana była ze wszystkich
sił przez “sanację“, w szczególności
przez sławetny „Zespół Stu“. Organ
„Zespołu Stu“ „Słowo Polskie“ przez 2
tygodnie reklamowało listę „Odrodze
nia“,
zalecając na nią glosować
wszystkim swym zwolennikom. Także
w Wilnie i Lublinie listy „Odrodzenia“
popierane były przez „sanację“! Ten
brzydki sojusz spotkał się z należytą
odprawą ze strony głosującej młodzie
ży, bo nawet w Lublinie „Odrodzenie“
utraciło dotychczas posiadaną więk
szość na rzecz Mlodz. Wszechpolskiej
i korporacyj związkowych.
Wracając jeszcze do wyników w po
szczególnych środowiskach, zaznaczyć
nąleży, że specjalnie cieszyć się trzeba
z wspaniałego zwycięstwa listy naro
dowej w Krakowie. W r. 1927 lista ta
wraz z „Odrodzeniem“ uzyskała 1.147
głosów, a obecnie idąc samodzielnie -~bez i,Odrodzenia“ — 2.009 głosów i 12
Przv. obeenych wyboracb,4.-i.-o 5.2intr»-' mandatów na ogólną liczbę 15! Przy*
cpnt t
We wszvsfk’ch innvch śmdo- rostwięc, wynosi 75 procent głosów.
wiskach zaznaczył się też wzrost frek Wynik wyborów w Krakowie dowo
wencji.
dzi, że młode pokolenie tamtejszej in
Hasło bojkotu wyborów, rzucone teligencji zdecydowanie się odwraca
przez Pewien odłam młodzieży „sana- od dotychczas panujących w tern mie
cyinei“. a mianowicie t. zw. demokra ście nastrojów. I w grodzie podwa
tów, nie znalazło żadnego odgłosu i welskim przyszłość należy do obozu
naraziło tylko jego głosicieli na kom narodowego!
Ostateczne wyniki wyborów w poszczególnych środowiskach
Ostateczne wyniki wyborów we
Wilno: oddano głosów 1.093
wszystkich środowiskach przedstawia (mandatów 5) Nr. 1 lista narodowa —ją się następująco:
gł. 508, mandatów 3. Nr. 2 „Odrodze
Warszawa: oddano głosów waż nie“, popierane przez „sanację“ — gl.
nych 0.075 (mandatów 42). Nr. 1 lista 414, mandatów 2. Nr. 3 lista korpora
narodowa — gł. 4.958, mandatów 31. cyjna — gł. 111, mandatów 0.
Nr. 2 „Odrodzenie“ — gł. 785, manda
Lublin: oddano głosów 262 (man
tów 5.
Nr. 3 „sanacja“ — gł. 933, datów 3). Nr. 1 lista narodowa — gł.
mandatów 6.
143, mandatów 2. Nr. 2 „Odrodzenie“,
P o z n ąń: oddano głosów 2.240 popierane przez „sanację“ gl. 119, man
(mandatów 15). Nr. 1 lista narodowa datów 1.
—- gl. 2.019, mandatów 14. Nr. 2 „Myśl
Gdańsk: Ogólna liczba uprawnio
Mocarstwowa“ („sanacja") — gł. 227, nych do głosowania 270. Nrł 1 lista
mandatów 1.
narodowa (bez glosowania) 3 man
Kraków: oddano głosów 2.515 daty.
Cieszyn: Ogólna liczba upraw
(mandatów 15). Nr. 1 lista narodowa —
gl. 2.009, mandatów 12. Nr. 2 „Odny- nionych do głosowania 330. Nr. 1 lista
dzenie“ i „Myśl Mocarstwowa“ — gł. narodowa (bez glosowania) 3 man
daty.
600, mandatów 3.
Lwów: oddano głosów 3.188 (man
Zaznaczyć należy, że w Gdańsku i
datów 18). Nr. 1 lista narodowa—- gł. Cieszynie innej listy prócz narodowej
2.155, mandatów 12. Nr. 2 „Odrodzenie“ nie zgłoszono.
i „sanacja“ — gl. 1.033, mandatów 6.

Dziesięciolecie Koła Prawników
i Ekonomistów U. P.
Zarys historji Kola — Obecny stan Kola — Stosunek
do władz uniwersyteckich
Dnia 12 października 1919 r. rzuco łalności Kola. Kolo na zewnątrz w
no podwaliny pod pierwsze i najwię tych latach ledwo wegetuje; na wew
ksze z kół naukowych Uniwersytetu nątrz są pewne ślady pracy, powstaje
Poznańskiego. W dniu tym odbyło się projekt statutu, niektóre regulaminy
zebranie konstytucyjne Koła Prawni wewnętrzne obrad, posiedzeń zarzą
ków i Ekonomistów. Potrzeba takiego du, regulaminy sądu koleżeńskiego,
Kola musiała być już wówczas ogrom które później poprawione i uzupełnio
na, skoro w tem pierwszem zebraniu ne przez następne zarządy stają się
wzięto udział 146 osób, jak wynika z wzorem i skarbnicą, z której czerpie
zachowanego protokółu. Czynny u- swe regulaminy większa część kół
dzial w zakładaniu Kola brali ludzie naukowych i innych związków uni
dzisiaj już stojący na wybitnych sta wersyteckich. Dopiero z rokiem 1924
r. działalność Koła ożywia się i na ze
nowiskach i powszechnie znani.
Lata 1919—1924, lata wojny, dewa wnątrz. Walne zebranie, najliczniejsze
luacji, ciągle zmieniających się wa w dziejach Koła (wzięło w nim udział
runków życia, nie”stalonych form stu zgórą 300 osób), wybiera prezesem
djów wycisnęły swe piętno Ina dzia koi. Michała Howorkę (obecni« rów

nież adwokata) i odtąd zaczyna się podręczników do nauki w formie
najświetniejsza epoka w dziejach książki.
Koła.
Dla zobrazowania wydawnictw Ko
Z poczynań tego zarządu zasługuje ła przytoczę cyfry wydawnicze z bie
na wzmiankę urządzenie balu, pierw żącego roku. W roku bieżącym wyda
szego balu, odpowiadającego godno ło Koto 12 skryptów w nowem opraco
ści Koła, zaprowadzenie żetonika bar waniu oraz 8 skryptów w drugiem
dzo gustownego, który się powszech względnie trzeciem wydaniu. Licząc
nie przyjął, tudzież osłiteczne ustale przeciętnie po 250 egzemplarzy pa
nie i uchwalenie statutu. M. in. prze nowoopracowany skrypt, a po 200 na
szła wówczas poprawka do statutu, drugie wydanie, otrzymamy cyfrę
wyłączająca Żydów z Koła. Wspom 4 600 egzemplarzy. Ponieważ wydanie
niany zarząd, a właściwie kol. Howor- jednego egzemplarza skryptu, łącznie
ka, sporządził także pierwszy bilans z prowizją autorską, kosztuje Koło
Koła w dniu 8 lipca 1924 r„ który wy przeciętnie od 2 do 3 zł, więc w roku
kazał 1 840,72 zł czystego majątku Ko bieżącym na wydawnictwa Koło wy
ła. Na majątek ten składała się jed dało zgórą 12 000 złotych. Prócz wy
nak wyłącznie bibljoteka i urządzenie, dawnictw własnych Koło wykonywało
brak było natomiast płynnej gotówki również druki dla seminarjów uniwer
na wydawanie skryptów i wszelką ak syteckich. Celem ułatwienia studjów
cję samopomocową wobec nadzwyczaj swym członkom sprowadziło Koło
szczupłych subwencyj Uniwersytetu. skrypty z wykładów prof. Abrahama
Wówczas na wniosek kol. Howorki ze Lwowa, jak również skrypty z wy
powołano do życia t. zw. agendę człon kładów prof. Estreichera z Krakowa.
ków wspierających, rekrutujących się
Od roku 1924 posiada Koło własny
ze starszego społeczeństwa. Agenda organ, początkowo wychodzący p. t.
ta spełniła w zupełności swe zadanie, „Miesięcznik Koła“, później od r. 1927
dostarczyła bowiem w ciągu 4 lat kil rozszerzony jako „Wiadomości Koła“,
ku tysięcy złotych. Umożliwiło to Ko obecnie jako miesięcznik wydawany
łu wydanie kilku tysięcy skryptów, co wspólnie z Kołem Prawników warw ówczesnych warunkach, gdy brak szawskiem z subwencją Ministerstwa
było odpowiednich do nauki podręcz W. R. i O. P. p. t. „Prawo“ w objętości
ników polskich, oddało olbrzymie u- 80 stron. Prócz komunikatów kół 1
sługi przygotowującej się do egzami kronik miejscowych, miesięcznik w
nów młodzieży prawniczej.
trzech czwartych wypełniają nauko
Wskutek wzrostu działalności Ko we artykuły profesorów uniwersyte
ła wzrastała też i liczba jego człon tów, sędziów i studentów; ną uwagę
ków, która w czerwcu 1924 r. doszła zasługuje również bogaty przegląd pi
do cyfry 757 członków rzeczywistych śmiennictwa i czasopism prawni
i 47 wspierających. W dniu 2 lutego czych.
1925 r. Kolo uzyskuje osobowość pra
Dalszem wielkiem udogodnieniem
wną, rejestrując się w sądzie powiato dla studiujących jest bibljoteka Koła.
wym. W tym samym roku zakupuje Bibljoteka Koła, jedna z największych
Kolo powielacz Gestetnera za cenę
U. P., zawiera 800 dzieł, za75 funtów szterlingów, uniezależnia bibljotek
oraz szereg dzieł niejąc przez to swą pracę wydawniczą katalogowanych
zakatalogowanych,
których w bibljoskryptów od kaprysów drukarń lito tece pomieścić już nie
można z powo
graficznych.
du braku miejsca (obecny lokal Kola
Dnia 16 listopada 1926 r. ustępuje w Zamku jest w stosunku do jego po
kol. Howorka, jako już czterokrotny trzeb o wiele za szczupły). W bibliote
prezes, z prezesury Kola. Ogrom wło ce Koła znajduje się szereg wydaw
żonej przez niego w Kolo pracy najle nictw b. cennych, n. p. komplet
piej charakteryzują fakty i cyfry. „Dziennika
Ustaw Rzeczypospolitej
Obejmując urzędowanie, zastał mają Polskiej“, dalej
komplet wydawnictw
tek Koła wynoszący 1 840,72 zł, zosta tygodnika „Przemysł
i Handel“, kom
wił czystego majątku 13 803,79 zł w plet „Ruchu Prawniczego
Ekonom, i
złocie po odtrąceniu już amortyzacji. Socjolog.“
i
wiele
innych.
Oto dowód, co działać może celowa znaczenie posiada bibljoteka Specjalne
dla przypełna poświęcenia, bezinteresowna gotowujących prace seminaryjne
ze
praca jednego człowieka. Uznając wy względu na to, Iż znajdują się w niej
bitne zasługi, położone przez niego dla liczne monografje naukowe.
rozwoju Kola i dobra młodzieży, wal
Z chwilą uzyskania obszerniejszego
ne zebranie z dnia 16. 11. 1926 r. nadaje mu przez aklamację godność człon lokalu powstanie przy bibljotece czy
ka honorowego Koła. Wybrany na telnia fachowa czasopism prawni
tem zebraniu nowy zarząd zawiódł zu czych, których Koło prenumeruje kil
pełnie zaufanie, zabągnił gospodarkę kanaście.
Jako instytucja samopomocowa uKola, a nawet — co gorzej — w okre
sie tym spotykamy się po raz pierw ruchomilo wreszcie Koło w bieżącym
szy w dziejach Koła z nadużyciami. roku sekcję pożyczkową, w której
Wstrząsnęło to naturalnie tak matę- członkowie Kola mogą uzyskać bez
rjalnemi, jak i morał nemi podstawa procentową, krótkoterminową pożycz
mi Kola, skutkiem czego tętno pracy kę do 20,— zł, przeważnie na zakup
podręczników. Pożyczek wyższych uw Kole zupełnie zaczynało zamierać.
Z tych bezdroży na spokojne drogi dziela się tylko wyjątkowo. Chociaż owyprowadził gospodarkę Kola znowu sobnej sekcji pracy w Kole niema, to
kol. Howorka, który będąc już wów jednak sekretarjat Koła często pośred
czas sędzią, obejmuje po raz piąty niczył przy uzyskaniu zajęcia dla
prezesurę. Od tej chwili t. j. marca członków.
Jeżeli chodzi o stosunek władzy u1928 r. datuje się stały i systematycz
ny rozwój Koła, który trwa ciągle niwersyteckiej do Kola, to był on za
i znajduje swój wyraz w obecnej chwi wsze bardzo serdeczny. Od samego po
li, kiedy czysty majątek Koła przekra czątku Senat U. P. darzył Koto opieką
i pomocą, dając mu przytułek w mucza 20 000 zł.
Koło Prawników i Ekonomistów rach uniwersyteckich. W roku bowiem
jest zarazem kołem naukowem i in 1924 głównie dzięki staraniom prof.
stytucją samopomocową. Jako koło dr. Lisowskiego, ówczesnego rektora,
naukowe ułatwia, względnie nawet u- Koło uzyskało obecny swój lokal w
możliwia studja dzięki swym wydaw Zamku. Pierwszym delegatem Senatu
nictwom t. j. przedewszystkiem skryp dla spraw Kola został prof. dr. A. Petom. Skrypty, notatki z wykładów, retiatkowicz, który na prośby zarządu
często stenografowane nie mogą na Koła w r. 1924 przyjął godność kura
turalnie zastąpić podręczników nau tora Koła. Przy opracowaniu i popra
kowych, przeto Koło, wydając je, za wianiu skryptów wielu z pp. profeso
znacza wyraźnie, iż są one tylko po rów udzielało chętnie swych rad i po
mocą przy Uczeniu się z podręczni mocy. Również bibljoteka Kola w
ków, lecz pomocą niejednokrotnie znacznej mierze powstała z darów pro
cenną, obejmują bowiem niejedne fesorów U. P. Wszelkie prośby, jak i
zagadnienia szerzej, odpowiednio je przedstawienia zarządów Kola znajdo
oświetlają, a przedewszystkiem wyra wały zawsze życzliwe zrozumienie
żają naukowe poglądy wykładającego wśród profesorów naszej uczelni, dla
profesora. Skrypty dalej są wprost tego nie należy wątpić, że i obecna
nieodzowną koniecznością dla tych największa bolączka Koła, jaką jest ukolegów, którzy, pracując zarobkowo zyskanie odpowiedniego dla potrzeb
w Poznaniu lub nawet poza Pozna Koła pomieszczenia, znajdzie pomyśl
niem, na wykłady uczęszczać nie mo ne rozwiązanie — temwięcej, że z kwegą i własnych notatek przeto nie po stją uzyskania obszerniejszego lokalu
siadają. Aby objąć całokształt pracy wiąże się ścisłe dalszy rozwój Koła..
wydawniczej, trzeba dodać, iż prócz
Jan. J. Sajdak.
stenogramów Koło wydało kilka
skryptów autoryzowanych, poprawio
nych i rozszerzonych przez wykłada «riARNOdC N4 CELE OŚWIATOWE
jących profesorów, przeto o bezsprze
WZMACNIA POTĘGĘ RZECZYcznej wartości naukowej, oraz kilka
POSPOLITEJ POLSKIEJ,
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Fotografja
na «sługach astronomii
Właściwy rozwój fotografji niebios da
tuje mniejwięcej od roku 1880. Epokowem
dziełem była wówczas konstrukcja po
dwójnego refraktora braci Henry w Pary
żu, łączącego w wspólnej oprawie lunetę
fotograficzną i wizualną. Przy lunecie fo
tograficznej wsuwa się w miejsce okula
ru kasetę z płytami, przy drugiej znajduje
się specjalny okular z krzyżem z nitek
pajęczynowych.
Podczas zdjęć utrzymuje obserwator
jedną z jaśniejszych gwiazd, t. zw. gwia
zdę prowadzenia, której położenie na pły
cie odpowiada mniejwięcej środkowi pły
ty, stale na skrzyżowaniu nici.
W ten
sposób zapewniona jest dokładność i ostrość obrazu.
Obecnie konstruktorzy prześcigają się
wzajemnie, aby dobrocią instrumentów
wysunąć się na pierwsze miejsce. Obser
watoria astronomiczne nierzadko są w po
siadaniu t. zw. potrójnych refraklorow,
dwóch iunet fotograficznych i jednej pro
wadzącej.
System taki, aczkolwiek ko
sztowny, okazał się konieczny, gdyż tym
sposobem uniknięto wszelkich nieporozu
mień co do objektu na kliszy, która pra
wie nigdy nie jest bez skazy, najdrobniej
szy pyi może powodować przypuszczenie
istnienia jakiegoś ciaia niebieskiego. Do
piero druga klisza, w równym czasie z
pierwszą eksponowana i porównana, roz
wiewa wszelkie w tym względzie wątpli
wości.
Znaczenie fotografji niebios jest dla astronomji ogromne. Żadne oko ludzkie
nie może stierdzić choćby setnej części
tych szczegółów, jakie uwydatnia nam kli
sza fotograficzna. Jako przykład niechaj
służy nam słynny atlas księżycowy
Schmidta, który w ciągu 34 lat narysował
na 25 wielkich arkuszach wszelkie detale
powierzchni księżycowej. Obecnie wystar
czy doborowym astrografem jednosekundowa ekspozycja kliszy, a rezultat jest ko
losalny. Najwięcej rażące różnice powstają przy porównywaniu rysunków z zdję
ciami fotograficznemi mgławic. Każda
nowoczesna popularna książka astrono
miczna przepełniona jest takiemi zdjęcia
mi.
Używając nawet największych po
większeń, przedstawiają wszelkie mgławi
ce, za wyjątkiem mgławic w Andromedzie,
Orjonie i kiiku innych, mniej lub więcej
jasne, niewyraźne plamki. Fotografja jest
tu czynnikiem, który daje nam możność
wnikania w istotne tajemnice wszechświa
ta. Dopiero klisze z mgławicami o kształ
tach eliptycznych, spiralnych itp. o fenomenalnem wprost bogactwie detali, po
zwalają uchylić nam nieco rąbek tajemni
cy wszechświata.
Fotografowanie bardzo słabych objektów niebieskich jest niekiedy bardzo żmu
dne. Często kontrolują astronomowie eks
pozycję jednej kliszy przez kilkadziesiąt
godzin. Do najlepszych tego rodzaju zdjęć
zaliczamy obrazy amerykańskich astrono
mów Barnarda i Ritcheya oraz prof. Wol
fa z Heidelbergu.
Niezmierne usługi oddaje fotografja w
dziedzinie astrofotometrji, oraz jako śro
dek pomocniczy dla dokładnych pomiarów
astronomicznych, np. dokładne pozycje
gwiazd, położenie i przesunięcie linij w
widmach gwiazd itp. Pomiarów płyt do
konuje się na specjalnych komparatorach.
I tu rozpoczyna się właściwa praca astro
noma. Same badania naukowe przy lu
necie zajmują zasadniczo niewiele czasu.
Lwią część pracy pochłania badanie i obli
czanie wyników. W Groningen, w Holandji, istnieje specjalne laboralorjum astro
nomiczne, które nie posiada żadnego re
fraktora lub teleskopu, jest natomiast wy
posażone w wielką ilość instrumeutów po
miarowych.
Nowoczesna obserwatorium astronomi
czne nie może istnieć bez dokładnych da
nych katalogów gwiazd. Do dziś dnia po
sługują się astronomowie słynnym atla
sem Argelandera, t. zw. „Bonner Durchmusterung “. Zawiera on ca 450.500 gwiazd
północnej półkuli niebieskiej od najja
śniejszych do 9,5 wielkości włącznie.
(Gwiazdy szóstej wielkości są na granicy
widzialności nieuzbrojonem okiem). Dziś,
jednak postąpiła technika tak dalece, że
możemy fotografować gwiazdy do 21-szej
wielkości! W tym celu powstał we Fran
cji projekt stworzenia t. zw. „Carte du
ciel“. Plan ten obejmuje opracowanie no
wego katalogu 3—4 miljonów gwiazd do
11-Łej wielkości włącznie, jak i kartę nie
ba, zawierającą do 30 milj. słabszych od 11
wielkości gwiazd. Niestety praca ta z
powodu kolosalnych trudności natury
technicznej postępuje bardzo powoli na
przód, tak. że upłynie jeszcze wiele lat, za
nim doczekamy się tego epokowego dzieła.
J. S.

sam, bez sekretarzy i pomocników, ponad
250 powieści, jest ojcem europejskiego ro
mansu kryminalnego i twórcą osobliwego
bohatera, szlachetnego zbójcy, Rocambola
Te 250 powieści zostały napisane w nie
spełna 25 lat. Jako 19-letni młodzieniec
rozpoczął on swą karjerę powieściową i
tuż przed śmifercią, mając lat 44, zakoń
czył ostatni tom opowieści o swym wielo
krotnie mordowanym i znowu zmartwych
wstającym Rocambolu. — Ponson du Ter
rail pisał zwykle conajmniej 5 powieści
naraz i nie miał nigdy zwyczaju przeglą
dania tego, co napisał. Do napisania po
wieści potrzebował nietylko fantazji, pa
pieru i atramentu, ale i tuzina lalek wo
skowych,
odpowiednio
poznaczonych,
przedstawiających licznych bohaterów ro
mansu; te lalki przypominały pisarzowi
każdorazowo w jakim stanie znajduje się
akcja powieści. A więc np. ranni odzna
czeni byli czerwoną przepaską, zakochani
— niebieską, zabici — żółtą. Mimo to czę
sto się zdarzało, że obok duchów wystę
powały także i dawno już zmarłe osoby;
powołane omyłkowo do życia, zmartwychwstawały nagle i grały dalej poważną czę
sto rolę w powieści.
Powodzenie powieści Ponson du Terraila było niezwykłe. Niektóre pisma
wprost żyły z tych powieści, a pewna pa
ryska gazeta, drukując jakąś powieść Terraila powiększyła swój nakład z 10.000 do
niezwykłej wówczas ilości 219.000 egzem
plarzy. Główny bohater romansów Terraila, Rocambol, stał się ulubieńcem Paryżan, a sam autor — wybitną jednostką
paryskiego świata. Terrail zmarł podczas
wojny 1870/71 r., ale popadł szybko w za
pomnienie i dopiero niedawno wykopano
go z okazji stuietniej rocznicy urodzin.
Popularny jest dziś zwłaszcza dzięki wie
lu żartom na temat „sławnych“ zwrotów
i powiedzeń. Od Ponson du Terraila po
chodzi np. następujące sławne porówna
nie: „Jego ręce były zimne i wilgotne, jak
ręce żmiji“ — albo: „Ach! — powiedział
on po portugalsku“. Pewnego razu napi
sał także: „Aby pozostać niezauważonym,
wynajął on sobie powóz... niezwykłego ro
dzaju i budowy“.
Ł 5L

Praczka drwal i... tancerz
Doktór Karol Tigerstedt z uniwersytetu
w Helsingforsie ukończył w tych dniach
— donosi medjolański „Corriere della Se
ra“ swe badania nad marnowaniem energji życiowej, wywołanej w organiźmie
ludzkim przez współczesne tańce. Ustalił
on, że walc - boston np. wymaga tyle jed
nostek ciepłoty, ile by starczyło na ugoto
wanie pięciu litrów wody. Dla „charlesto
na“ zużywa się, zdaniem uczonego, ilość
energji, jakąby się zużyło przy ścięciu
dziesięciu grubych drzew; taniec ten pozatem nie nadaje się stanowczo dla pań.
„Jawę“ można porównać z wysiłkami
dwóch ‘ bokserów, odbywających „round“
w watce na pięści. Normalnie serce czło
wieka pracuje znacznie mniej, z nauko
wego punktu widzenia od serca tancerza
tak zawodowego jak — amatora. Wycho
dząc z tego założenia, że mężczyzna i tak
już zużywa więcej energji od kobiety, ra
dzi wszystkim nie chcącym się wyrzec
przyjemności tańca, aby w przeciwień
stwie do przyjętego dotąd zwyczaju po
zwalali się kierować w tańcu swym nie
wieścim partnerkom. W ten sposób będą
mogli przedłużyć czas swego żywota o
parę lat. Finlandzki uczony ustalił rów
nież skalę porównawczą najhardziej mę
czących prac i na pierwszem miejscu
określił jako najbardziej wyczerpującą
pracę praczki, następnie drwala a bezpo
średnio po nim.... tancerza.
S. F.

Pierwsze długie spodnie
małego króla rumuńskiego
- W ósmą rocżnicę swych urodzin mały
król rumuński Michał ubrał się po raz
pierwszy w długie spodnie. Z tej okazji
podobiznę małego monarchy rozesłała ru
muńska ajencja prasowa do wszystkich
niemal ilustraćyj i wydawnictw świata.
Pewien wielbiciel króla, podający się za
wysłużonego angielskiego żołnierza, który
całą wojnę światową odbył na froncie
wschodnim, nadesłał na ręce królewskie
go dziecka, za pośrednictwem „The Bir
mingham Gazette“ jednoszylingową mone
tę, aby król Michał mógł ją włożyć do
kieszeni swych pierwszych, długich spode
nek. Jest tó, według tradycji ludowej, za
korzenionej w Jorkshire, najlepszą „ma
skotą“ na całe życie.
Król Michał i królowa matka bardzo
się ucieszyli miłym pomysłem dawnego
wojaka, któremu poselstwo rumuńskie w
Londynie, w imieniu królewskiej rodziny,
wyraziło serdeczne podziękowanie.
S. F.

„Dalszy ciąg nastąpi“

Naród wynalazców

Te trzy magiczne wyrazy, które kończą
zwykle każdy odcinek powieściowy w pi
smach codziennych, zaciekawiają czytel
nika i zmuszają go do kupna następnego
numeru — nie są bynajmniej wynalaz
kiem nowym.
Pierwsza powieść, drukowana w swoim
czasie w gazecie w odcinkach była zara
zem arcydziełem literatury wszechświato
wej. Był to „Robinson Cruzoe“ angielskie
go powicściopisarza Defoe
Defoe nie
znalazł jednakże nareszcie naśladowców i
dopiero w połowie zeszłego stulecia fran
cuski powieściopisarz Ponson du Terrail
stał się odnowicielem i prawdziwym twór
cą powieści w odcinkach, czyli t zw. „po
wieści pod linją“. Ponson du Terrail, któ
ry w pi ze ci wieństwie do Dumasa napisał

Odpowiedzi na interesujące pytanie,
który naród posiada najbardziej rozwinię
tą wynalazczość, dostarczają dane staty
styczne urzędów patentowych poszczegól
nych państw. Otóż dane te wskazują, że
zaszczytne miano narodu wynalazców na
leży się Szwajcarji, której mieszana lud
ność w dziedzinie wynalazków pozostawia
wszystkie inne narody daleko w tyle. Na
miljon ludności Szwajcarji przypada 939
patentów, uzyskanych przez obywateli
szwajcarskich w zagranicznych urzędach
patentowych, co jest właściwą miarą war
tości praktycznej wynalazków szwajcar
skich. Na pozostałe państwa świata przy
pada zaledwie po 100 do 300 wynalazków,
opatentowanych zagranicą. Słynne z najdziwaczniejazycb wynalazków Staay Zjed

noczone mają wiele wynalazków, nieposiadających żadnych szans rozpowszechnie
nia, a pod względem ilości wynalazków
opatentowanych zagranicą zajmują za
ledwie dwunaste miejsce.

Z różnych stron Polski
Ohydna zbrodnia rozwydrzonych
szajgeców

Spokojną mieścinę Żarki pod Często
chową poruszyła ohydna zbrodnia seksu
alna, dokonana na dziewczynie - katolicz
ce przez rozwydrzonych szajgeców z Żarek
i Częstochowy.
Ubiegłej niedzieli wieczorem na po
dwórko jednego z domów wyszła 18-letnia
służąca Rozałja Borys, po wodę. Zastąpiło
jej drogę dwóch młodych Żydów z Żarek:
Szporn Dawid Majloch i Cherszlik Zajdner. Narzucili oni Rozalji Borys chustkę
na głowę i zakneblowawszy usta, przez
dziurę w płocie przenieśli ją na sąsiednie
podwórko, gdzie obaj, a potem i czterech
ich znajomych Żydów z Częstochowy do
konali ohydnego gwałtu, przyczem Maj
loch siedział na głowie swej ofiary.
Borysówna straciła przytomność i cały
następny dzień była ciężko chora, tak że
dopiero na trzeci dzień zameldowała po
licji o zbrodni.
Przeprowadzone badanie lekarskie po
twierdziło zeznanie Borysówny, która ja
ko dowód złożyła poszarpaną odzież. Cher
szlik Zajdner zdołał zbiec, Majlocha aresz
towano, policja ściga nieznanych jeszcze
czterech zwyrodniałych szajgeców z Czę
stochowy.

SPORT
Boks
Program zawodów K. S. „Warta“

od-

bywających się w niedzielę, na stadjonis
ośrodka wejście z ul. Marcelińskiej jest na
stępujący: Kajnar — Wolni akowski, Tasa*
rek __ Lasoń. Matuszewski III — Kucharzewski, Fromberg — Wdowicki, Kokociń
ski — Górny, Stępniak — Wyrzykiewicz,
Forlański Warecki. Początek zawodów o
godz. 18. Dojazd tramwajami 6 i 11.
„C B. C. Chemnitz“ — „Warta“. W niedzielę 8. grudnia odbędą się międzynaro
dowe zawody pomiędzy mistrz, drużyną
Polski K. S. „Warta“ i puharowym mi
strzem środkowych Niemiec „C. B. C
Chemnitz“ który zajmuje czołowe stanowisko w sporcie bokserskim Niemiec. Drużyny te wystawiają najsilniejszy skład,
wobec czego spotkanie będzie niewątpliwie
należeć do najlepszych w tym sezonie.

Ciężka atletyka
Mistrzostwa okręgu poznańskiego roz

poczynają się dziś dźwiganiem ciężarów w
hali H. Ć. P. (Górna Wilda 180) o godzinie
19.30.

Piłka nożna
„Posnania“ — „Sparta“. Towarzyskie

spotkanie tych drużyn odbędzie się w nie
dzielę o godz. 11 na boisku Sparty przy
wylocie ul. Grunwaldzkiej. Gra będzie
interesująca, gdyż zespoły występują w
pełnych składach.
Za brutalna grę. Po rozpatrzeniu spra
wy meczu o wejście do ligi „Marymont“
—- „ŁTSG“ w Warszawie, wydział gier i
5G0-Iecie kapituły lwowskie]
dyscypliny ukarał następujących graczy:
Odbyła się tu uroczystość 500-lecia ka Kulisę i Sokołowskiego (obaj „Marymont")
pituły rzymsko-katolickiej. W związku z sześciotygodniowem zawieszeniem; Mildego
tern odprawiono w katedrze nabożeństwo (ŁTSG), Chudzikiewicza, Uglenicę i* Nażałobne za spokój duszy króla Jagiełły, Piórkowskiego (wszyscy „Marymont“) —
jako fundatora kapituły. W niedzielę zaś surowem napomnieniem za brutalną grę.
odbył się we Lwowie liczny zjazd bisku
Protest „Warty“, jak się dowiadujemy,
pów. Udział w zjeździe wzięli m. in. me
tropolita grecko-katolicki Szeptycki, arcy jest bardzo przychylnie traktowany przez
biskup obrządku ormiańskiego Teodoro- zarząd ligi, tak, że można się nawet liczyć
wicz, arcybiskup Sapieha, biskup Wałęga, z przyznaniem w. o. Wboec tego jutrzejsze
biskup Fiszer i delegaci wszystkich kapi spotkanie „Garbarni” z Ruchem“ nabiera
specjalnej atrakcyjności, gdyż w razie utuł pińskich.
względnienia protestu „Warty“ decydowa
łoby o mistrzoatwie i o spadku do klasy A.
Z rozbudowy Gdyni
(TeL wL) T. S.
Jak nas informują sfery gospodarcze,
będą już gotowe niebawem wodociągi Pływanie
miejskie. Budowa stacji pomp jest już na
Betonową pływalnię o rozmiarach
ukończeniu. Przeprowadzona analiza wo
dy dała wyniki pomyślne, a roboty kana 50X25 mtr. wybudował 26 p. p. we Lwo
lizacyjne mają być również ukończone z wie, kosztem 80 U00 zL (TeL wL) T. S.
końcem roku bieżącego. Główna arterja
miasta, ulica Staromiejska oraz kilka Różne
mniejszych ulic, jak Szkolna i Kołłątaja
Trener łyżwiarski przybędzie do Polski
zostały otwarte dla ruchu pieszego i koło
wego. Z początkiem przyszłego tygodnia zaangażowany przez Związek Łyżwiarski
rozpoeznie się brukowanie ulicy 10 Lute Wybór padł na Czecha, jednego z braci
go, która jest arterją, prowadzącą od stro Slivów (Bruslańsky Swaz).
ny dworca do miasta. Ponadto połączona
już została kanalizacja z domami i parce Wioślarstwo
lami budowlanemi i układanie rur dla od
Poznański Klub Wioślarek, odbył w
pływów kanalizacyjnych. Wszystkie te in
westycje udało się przeprowadzić dzięki piątek walne zebranie, przy udziale ponad
uzyskaniu przez zarząd miasta pożyczki w 30 członkiń. Sprawnie przewodniczyła p.
dr. D. Spandowska. Jak ze sprawozdania
kwocie 2 miljonów złotych.
wynika klub ten rozwija się wspaniale; w
roku ubiegłym było 278 wyjazdów, uwioMagistrat krakowski a Kasa Chorych
słowanych kilometrów zanotowano 11.600,
Komisarz rządowy Kasy Chorych m przyczem rekord dzierży p. Sobczakówna
Krakowa zwrócił się do prezydjum m. (111 wyjazdów i 1269 kim.) Nowy zarząd
Krakowa z żądaniem, aby wszyscy pra wybrano w następującym składzie pp.:
cownicy magistratu byli ubezpieczeni jako prez. — Hirszbergowa, wicepr. — Sumiń
członkowie kasy chorych. Stowarzyszenie ska, sekr. — Siudzińska, skarbniczka —
urzędników na skutek tego zarządzenia Rządkiewiczówna, naczelniczka — A. Ga
zwołało zebranie, na którem powzięto wrońska założycielka i organizatorka, klu
uchwałę wystosowania do ministerstwa bu, gosp. Wachowiakówna, radne: — Bru
pracy i opieki społecznej za pośrednic dzińska, dr. Dworczykówna.
twem prezydenta miasta Rollego memoKlub Wioślarski „Polonia“ odbył przy li
rjału w sprawie zwolnienia od przymuso
wego obowiązku ubezpieczenia. Urzędnicy cznym udziale członków w sali Bouleward
magistratu mają prawo wyboru lekarza swe roczne walne zebranie na którem wy
prywatnego tak jak urzędnicy państwowi brano zarząd w składzie następującym pp-:
i z tego tytułu magistrat płacił rocznie od prez. — Drobnik, wiceprezes — Górski 1
100—150 zł. Gdyby natomiast nastąpiło Szumnarski, sekr. — Bidziński, zast. sekr.
ubezpieczenie urzędników w kasie cho — Szymanowski, skarb. — Jasiak, oacŁ
rych, zarząd miasta musiałhy płacić 700 sport. — Szymanek, zast- — Czyż.
tys. złotych rocznie.

Przez 8»ubkę

Modna choroba
Najpierw Pan Bóg stworzy} świat,
potem człowieka, a wkońcu kobietę. Ko
bieta zaś coprędzej stworzyła modę.
Kto uważnie obserwuje życie, ten
łatwo spostrzega, że ta ostatnia (moda)
gra w nim o wiele ważniejszą rolę, ani
żeli ten biedny człowiek. Moda, proszę
państwa, to jest ten pierwszy skrzypek,
ta primadonna. ta primabalerina w ży
ciu. Moda rządzi nietylko damskiemi
szmatkami i pantofelkami. Modne są
nietylko fasony sukien i kapeluszy, tań
ce, melodje. Modne są marki aut i win.
modni autorzy i poeci, modne sztuki,
opery, kawiarnie, ulice, artyści, mężo
wie stanu, fryzjerzy, spojrzenia, rozmo
wy, uściski ręki, potrawy, rozrywki, na
wet choroby.
Dzisiaj naprzyklad jest bardzo „szoking“ chorować na „świnkę“ albo na
..różę“. Phi, poprostu nieprzyzwoicie!
Kilka lat temu modna była „hisz
panka“, później bardzo /poszukiwano
„heine-medin“, ale tylko śmiertelnej, a
w zeszłym roku tylko ludzie źle wycho
wani nie chorowali na grypę.
Przed Wystawą w Poznaniu bardzo
weszła w modę choroba, zwana w me
dycynie Jebris dolaris". Zapadlo na nią
99 proc, pełnoletniej ludności. Pacjent

gorączkował, miał halucynacje dolaro
we, wizje ogromnych stosów zielonka
wych jedwabistych banknotów, a w®
śnie ukazywał mu się ognisty napis:
„Jak zarobić na P. W. K.7“
Obecnie modna jest nowa choroba.
Medycyna nie znalazła jeszcze dla niej
nazwy, ale. sądząc z objawów, zwać się
będzie „gorączką premjową“.
— Ile dadzą?
— Komu dadzą?
— Za co dad^ą?
Takie pytania psują sen dotkniętym
chorobą.
— Czego?! co?l
— Oczywiście premij wywozowych,
certyfikatów na wywóz. Kto dostanie?
ile dostanie?
Właściciel ziemski, kupiec, ekspor
ter; pośrednik — lieży, rachuje, kalku
luje i śni gorączkowe sny. Tonny, wa
gony, żyto, owies, jęczmień.
— Ile dadzą? Na co dadzą?
I każdemu śnią się banknoty, cyfry
z dlugiemi ogonkami zer Najgorszy po
tej chorobie jest okres rekonwalescencji.
Pacjent wolno przychodzi do zdrowia,
.dnie na sprawiedliwość, na protekcję
i porządki. Trudny jest wtedy w poży
ciu dla otoczenia.
Bądźmy względni dla rekonwale
scentów po gorączce premjowej.
X. Awery.
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Z zebrania Tow. Przemysłowego „Stary
Przemysł“ W piątek wczorajszy odbyło się
na sali „Strzechy przy ul. Sew. Mielżyńskiego zebranie Tow Przemysłowego („Sta
ry Przemysł"). W zastępstwie chorego pre
zesa p. Grzeszkowiaka obrady zagaił p.
radca Berkan. Przed rozpoczęciem obrad
zgromadzeni uczcili
pamięć zmarłego
członka Tadeusza Grynwaldaa. Treściwe
sprawozdanie z ostatniego zebrania złożył
sekretarz towarzystwa p. Chojnacki.
Następnym punktem obrad był referat
naczelnika szkoły zawód, p. Dybczyńskiego: „O szkolnictwie w Ameryce“. Prelegent
w przeszło godzinnym referacie zilustro
wał system amerykańskiego szkolnictwa
zawodowego i ogólnokształcącego, który u
nas zdaje się być poprostu rewelacją. Od
czyt był niezwykle interesujący ze względu
już choćby na fakt, że prelegent przez dłuż
szy czas przebywał w Ameryce i stąd też
pochodzą jego ciekawe spostrzeżenia. Pro
blem kształcenia młodzieży czy to w kie
runku zawodowym, czy też ogólnokształcą
cym szczególnie w Polsce wysuwa się na
czoło, więc rozpatrzenie innych systemów
nauczania przynieść tylko zawsze może ko
rzyść.
Każda amerykańska fabryka, angażując
robotnika, czy wyższego urzędnika, przedewszystkiem zwraca uwagę na wykształ
cenie zawodowe Każdy niewykształcony
zawodowo robotnik, musi poświęcać kilka
godzin w tygodniu nauce teoretycznej i
praktycznej, przyczem ilość godzin prakty
ki przeważa godziny o teorji. W miarę po
stępu i zdolności robotnicy przechodzą do
różnych wyższych kategoryj, lepiej płat
nych. Są poza tem szkoły zawodowe dla
chłopców. Pierwszeństwo mają synowie ro
botników fabrycznych. Tego rodzaju szkoły
istnieją przy każdej fabryce. Program na
uki szkolnej składa się prawie wyłącznie
z nauki praktycznej, tak że uczeń od naj
młodszych łat wchodzi już w życie, może
przeprowadzać kalkulacje, zna się na towa
rze itp. Potem już łatwo mu prowadzić swój
warsztat pracy. Szkoły zawodowe żeńskie
idą w tym samym kierunku co męskie.
Nad referatem rozwinęła się b. rzeczo
wa dyskusja, w której m. i przemawiali
pp. dyr. Maszkowski. dyr. Kuglin, Solan
ski. Piotrowski itd. Jako ostatni odpowie
dział prelegent.
Po komunikatach zarządu solwował p
przewodniczący ciekawe nadzwyczaj obra
dy,
<tr>

odbędzie się dnia I i 2 grudnia rb
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Wstęp 50 gr. Kanai ki śpiewaki do wygi ania los 50 gr.
„CANAR1A", Tow. Hod. Kanarków

RUCH W TOWARZYSTWACH
— Stów. Kat. Abstynentów pod wezw.
św. Kazimierza. Zebranie odbędzie się w
niedzielę 1 grudnia o godz 16 w sali Do
mu Królowej Jadwigi Wykład wygłosi
p. Dzieciuchowicz p t „Pijaństwo w Pols
ce w okresie panowania Stanisława Au
gusta Poniatowskiego“.
— Tow. Przem. „Sobieski". Msza św
za zmarłych i poległych członków odpra
wioną zostanie w niedzielę 1 grudnia o
godzinie 9 w kościele Najśw Marji Panny
przy Tumie.
— Tow. św. Kazimierza dawn. w
Lipska. Zebranie plenarne odbędzie się
dnia 1 grudnia o godzinie 19 w salce pa
rafialnej przy kościele Zmartwychwsta
hia Pańskiego na Wildzie.
— Tow. Otywateli Polaków z Obczy
zny. Zebranie odbędzie się w niedzielę, d
1 grudnia o godz, 16 u p. Jarockiego, ul
Masztalarska 8.
— Wydział Pom. Krawiectwa Dam
skiego donosi, że zebranie zwołane na d.
2 grudnia nie odbędzie się.
— Związek Filatelistów. Zwykłe ze
branie odbędzie się w poniedziałek, dnia
2 grudnia o godzinie 8 wiecz. w lokalu Zw.
Bankowców, Al. Marcinkowskiego nr. 24,
dom tylny.
— Tow. Powstańców i Wojaków Stare
Miasto. Zebranie Odbędzie się w ponie
działek, dnia 2 grudnia w „Domu Katolic
kim“ na Śródce, o godz. 19,30. Na po
rządku obrad wykład p. redaktora Herriiczka o „Powstaniu Listopadowem“ i
wiele ważnych spraw.
— Tow. Powstańców i Wojaków Ła
zarz - Górczya Zebranie plenarne połą
czone z obchodem nocy listopadowej, urozmaicone śpiewami i deklamacją oraz
zastosowanym do uroczystości referatem,
który wygłosi ks. dr. Skaziński, odbędzie
się dnia 2 grudnia rb. o godzinie 19 w lo-

Pięciolecie Koła Podoficerów Rezerwy
Z. Z. w Gostyniu. Dnia 24 bm. odbył się
uroczysty obchód piątej rocznicy istnienia
Koła Podoficerów Bezerwy Z. Z. w Gosty
niu. Uroczystość zapoczątkowano solennem nabożeństwem w kościele parafial
nym. Uroczyste posiedzenie odbyło się na
sali „Hotelu francuskiego". Prezes Koła,
p. Michał koliński, witając serdecznie
przedstawicieli miasta, organizacyj oraz
delegata Związku z Poznania, poczem na
marszałka wybrano jednogłośnie p. M.
Hejnowicza. Sprawozdanie z działalności
pięcioletniej zdał sekretarz Koła p. Mensfeldowski. Koło mimo trudnych nieraz wa
runków i przeszkód rozwija się świetnie.
Przez krótki okres czasu przynależało Ko
ło do tak zw. Ogólnego Związku Podofice
rów Rezerwy i nie doznało na żadnem
polu przyrzeczonego poparcia; podupadało
więc _ i, jedynie rychły powrót na łono
macierzystego Związku uratował je od za
głady. Ponadto zyskało z powrotem życzli
wość i poparcie miejscowego obywatelstwa.
Prezes Związku p. I. Kasprowicz z Po
znania wygłosił referat o ideologji Związ
ku. Wywody jego nacechowane głębokim
patriotyzmem przerywano rzęśistemi okla
skami. Dalej przemawiał prezes organiza
cyj towarzystw miejscowych, do którego
także Koło należy, p. J. Woziwodzki, skła
dając w imieniu tejże organizacji serdecz
ne życzenia. Imieniem miasta składał ży
czenia p. Burmistrz Krawczyk. Przemawia
li jeszcze p. Gościniak w im. Tow. Kole
jarzy, p. Sura za Bractwo Strzeleckie. PBeisert imieniem „Sokoła" p. płk. Psarski
im Zw. Oficerów Rezerwy i Powst., p. Ja
nowski im. Tow. Obywatelskiego, p Janaszewski im. Tow. Przem. i Rzemieśln., p.
K. Jankiewicz sen. im. Koła Śpiewackiego.
W im. Klubu Sport. „Kania“ przemawiał
bardzo serdecznie p. dr. Wójcik, zaś p. Je
zierski w im Kupców Samodz., p. H.
Klupsch w imieniu 1 Drużyny Harcerskiej
oraz p. Szumiński w im. Tow. Mł. Kat.
Apel skierowany przez przewodniczące
go do niezorganiZowanych Podoficerów Re
zerwy dał piękny rezultat, gdyż zapisało
się na członków wielu poważnych obywate
li miejscowych. Na zakończenie wygłosił
p. Hejnowicz piękne przemówienie wzywa
jąc wszystkich do czujności i gotowości ku
obronie" ojczyzny. Po odśpiewaniu „Roty
okrzykiem na cześć Najjaśniejszej Rzeczy
pospolitej i Prezydenta zamknął przewod
niczący posiedzenie.
W
Z Tow. Kapców Samodzielnych w
Chełmży. W dniu 2-4 bm. Towarzystwo
święciło uroczyście 10-iecie swego istnie
nia. Po nabożeństwie w katedrze odprawionem przez ks. prałata Szydzika, odbyła się
uroczysta akademja w Hotelu Pomor
skim. Słowo wstępne wygłosił prezes to
warzystwa p. Czerwiński, poczem przema
wiali prezes Towarzystwa Kupców z Toru
nia p. Wacław Maćkowiak, starosta dr Bogocz, burmistrz p. Kurzętkowski i redaktor
„Słowa Pomorskiego“ Madejski. Wieczo
rem odbyła się zabawa taneczna.
„BACZ
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BYĆ 1 ZWIERZĄT PRZYJACIELEM!”
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połączony z konkursem śpiewu.

20.05 odczyt p. t „Świat
kału zebrań Kasyno Obywatelskie przy dżina
(wygł. J. E. Skiwski); godz. 20.30 „Miss Raul. Marsz. Focha.
, djo“ - operetka Pawła Weinera (
- Katolickie Tow. Rzemieślników Pol
z Warszawy); godz. 22 00 3y^a,^3"*
skich. Zwyczajne zebranie odbędzie się s2a komunikaty
PAT i sportowe, godz 22.15
w poniedziałek, dnia 2 grudnia o godzinie radjografja; godz.
22.45 lekcja tańców (wy
20 na sali Królowej Jadwigi. Na porząd
ku obrad wykład, który wygłosi ks pa (wyki. p. Vala Jennings).
tron Ćzeszewskl, o wrażeniach z podróży gramS^
po ziemi św Tow. wyda gwiazdkę dzie
ciom po zmarłych i poległych członkacn
które winny się zgłosić do 10 grudnia . —
Zgłoszenia przyjmuje sekretarz p. J- Mokarski. Grobla 6
— Polski Związek Pomocników i Po M. Korowicz: „Wzwyż ku szczyt0‘? *.
mocnic Kont. Zebranie plenarne w ponie lim dziedzinom“ (z dzi®Jó?',.tUry®t„^vi!godziałek, dnia 2 grudnia o godz. 20 w loka skiej) — cz. I; godz. 19-30 le "cJa T chwagodz. 20.05 Jerzy Langman. „Cudze
lu p. Tomczyka przy ul. Wroniećkiej 13.
— Zrzeszenie Emerytów Kolej, przy Z. licie, swego me znacie ; godz. 20 30 t a
i
U. K. Miesięczne zebranie odbędzie się misja z Warszawy; godz. 22.00 22.15
dnia 3 grudnia o godzinie 17 na sali pani t»n z Warszawy ; ęodz. 23.08 wy
Bohnówej, ul. Marsz. Focha 85. Na po
rządku obrad ważne sprawy.
— Tow. Przemysłowców, Wilda. Ze Warszawy.
branie plenarne odbędzie się we Wtorek
dnia 3 grudnia rb o godzinie 19 w loka
lu p. Zawadkowej, Górna Wilda 75
— Zw. Niższych Fnnkej. Państwowych.
Roczne walne zebranie odbędzie się dnia
i grudnia o godzinie 19 w lokalu p Tom
czyka przy ul. Wroniećkiej 13.
— Tow. Powst. i Woj. Poznań - śród
mieście. Miesięczne plenarne zebranie
odbędzie się w środę dnia i grudnia r. b
o godz 19,30 w lokalu p. Bayerowej przy
placu Bernardyńskim. Na porządku ob
’rad bardzo ważne snrawv.

RADJO
Programy radiofoniczne

Poniedziałek, dnia 2 grudnia 1929 r.
Poznań (335 m) godz. 13.00 koncert gra
mofonowy; godz. 14.00 notowania giełdy
pień, i zbóż.-towarowej; godz. 14.15 komu
nikaty gospodarcze; godz. 16.50 odczyt T.
C. L. p. t. „Najnowsza literatura beletrysty
czna, a prądy bibljotekarsko-powszechne"
(wygł. p. red. Kisielewski); godz. 17,10 lek
cja gry szachowej; godz. 17.30 audycja re
gionalna; g. 17.45 koncert popołudniowy.
Wykonawcy: Anna Marja Hecht-Heufeld
(skrzypce), Antoni Warchalewski śpiewak
operowy (baryton), prof. Franciszek Luka
siewicz (akompanjamnet); godzina 18.45
nadprogram; godz. 19.05 „Silva rerum ,
godz. 19.50 „Kwadrans w świecie przeszło
ści“ (wygł. p. Stanisław Wasyłewski); go-

*

Warszawa (1412 m) godz. 12.05 muzyka
ramofonowa; godz. 13.10 komunikat meeorologiczny; godz. 15.00
podarczy; godz. «.20 ’,0, czem Wiedneó
Jowinna dobra gospodyni . (Zasady
■owej organizacji w życiu oodz\en^1^
*
wvgł. P. Irena Szumlakowska); godz. 10.15
»rogram dla dzieci. P. Henryk Ładosz, wyS pogadankę p. t: „Co robią ptaszki
;eby im było ciepło, kiedy jest zimno g~
Izina 16.45 muzyka gramofonowa, godz.
715 lekcja języka francuskiego, godzina
[7.45 muzyka lekka; godz. 19.10 skrzynka
pocztowa rolnicza; godz. 19,25 muzy^a
3łyt gramofonowych; godz. 20.15 pogadan
ia muzyczna; godz. 20.30 ^P®'®*Von f£
Weinera p. t.: ..Miss Radio ; godz. 22.00 fe
beton p. t.: Bernard Shaw na wzgó
rzach Malvern" - wygi. p. PlorJan SP^'e.
niowski; godz. 22.15 komunikaty- godzina

Opinja kół naukowych o wyrobach

p. profesor Dr< Gustaw Przy chocki, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, pisze«

Pw 7 862-0. 23.««

Z życia Towarzystw
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Składki i pokwitowania
W administracji pisma naszego złożo
no w dalszym ciągu:
Na pomnik Serca Jezusowego: J. S z
podziękowaniem za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze, 5 zł; — I. Kiczkówna za
miast wieńca na trumnę ś. p. Janiny z
Kalinowskich Kościukiewiczowej 20 zł; —
razem z poprzednio pokwitow. 901,75 zł
■
" " . ... ' ~
...‘ I

dzeństwo, którzy do chwili jego śmierci
stale z nim mieszkali, wstępują w umo
wę najmu i odpowiadają .niepodzielnie za
wynikające stąd zobowiązania, o ile nie
zrzekną się tego prawa wobec wynajmu
jącego Przepis ten nie ma zastosowania
do osób, które w chwili śmierci lokatora
posiadają inne mieszkanie“. Sprawa wi
kła się wskutek tego że spadkobiercy lo
kalu są małoletni i prawdopodobnie po
trzebna jest im opieka osoby dorosłej.

KSIĘGI STANU CYWILNEGO

SKRZYNKA DO LISTÓW
Janowicz. Artykuł 12 ustęp
11 4. 1924 o ochronie lokato
„W razie śmierci lokatora je
zstępni, współmałżonek i ro

tycie i Przyszłość Kobiety
Z powodu ogromnego powodzenia

Na urnlny
znpcch
Kwitnącego
bzu.
Pe’fumy,
woda
Rwiaowa,
puder i s
irydło. ¿

Zgony:
Jan Waligóra, krawiec. 43 1. Gabryela
Fyerhanówna 6 1
Oton Hamler. rolnik,
53 I. Jakób Łukanowski, stróż. 76 1. Marjan Liebthal, urzędnik gospodarczy, 27 1
Aniela Stanisławska, bez zawodu. 20 lat.
Aleksy Kortus. st. asystent kolejowy, 52 i.
Ewa Jakubowska 30 minut. Bogumiła
Mleczkówna 2 d. 14 i ćwierć godz.

— P. dr.
1 ustawy z
rów brzmi:
go wstępni,

mieszkającej z nimi. Może dałoby się KINO WILSONAŁazarz
przeprowadzić zamianę na jeden pokój,
narożnik ul. Strusia i Małeckiego
z babką dzieci jako współmieszkającą. —
Wielki film fizjologiczno - seksualny
Radzimy przeprowadzić spór z bratem
zmarłej sądownie, za pośrednictwem ad
wokata. (I<>
— Teodor Ł.
Szkoła Pilotów Cywil
nych L. O. P P w Łodzi — Szkota Cy Oddzielne przedstawienia dla pań o godz.
wilnych Mechaników Lotniczych L. O. P. 5 — 7 w sobotę i niedzielę już od godz 3,30,
dla panów o godz. 7—9.
bpw 1074
P. w Bydgoszczy. (K)

od soboty, 30 listopada r. b.
arcydzieło produkcji polskiej
wielki film obyczajowy p. t.

W rolach głównych:

m® ap©łł©
iitiiiiiiHiiiiiiiiiiiłiiiiiiittiitiiitiiiiiniiimiimimiiiiiitinułHiimmiiłiii

MARJA MALICKA
BOGUSŁAW SAMBORSKI
Seanse o godz. 4,30, 6,30 i 8,30
w 7S7t-4-.SOT

Kosmetyki

Dr.J.ścoltaiskle]
Instytut piękności i zdrowia

Pp 6793-62,271

poleca

Perfumeria J.Domicz
Poznań, pl. Wolności 7.
Broszurki wysyłani na żądanie gratis.
Pw Hin 48.4S

Pw 6914B1. 87

Ułillilllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllinillllllllllllillllllllllllllilllll
W teatrze — w kinie — w biurze — w
tramwaju — w pociągu — w szkole i w do
mu wogóle, wszędził, gdzie zachodzić mo
ta obawa zakażenia się grypą, zażywaj
„PARAMINT" marki „ERBE“.. Grypa jest
chorobą zakaźną, i nie jest bynajmniej
tak niewinną, za jaką skłonni jesteśmy ją
uważać.
Przebieg tej choroby występuje pod
różnemi postaciami. Zapalenia dróg od
dechowych od lekkiego kataru począwszy
aż do ciężkiego zapalenia płuc i opłucnej,
osłabienie funkcji serca, choroby organów
trawienia, systemu nerwowego, nerek itd
mogą na pierwsze wysunąć się miejsce
Ponieważ zarazki grypy przedostają się
do organizmu najszybciej przez jamę
ustną i krtań a tabletki Paramint Erbe
przewyższają wszelkie wody do ust. gdyż
ślina zmieszana z paramintem przenika
do przełyku i dokonuje równocześnie desinfekćji jamy ustnej i krtani, przeto naj
lepiej chronią one przed zakażeniem.
Co godzinę jedną tabletkę powoli w
ustach rozpuścić.
Do nabycia w aotekach i drogerjach.
Pw 6942-47,50
nnniniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiniira

WŁASNY WYRÓB
. KONFEKCJI MĘJKIEJ
¡CHŁOPIĘCEJ
RZETELNE
NAJTAŃSZE
ZRODŁO
ZAKUPU’

KOWIAK

POZNAÑtT.RVNEK 83

WyWerajmy taki samochód, który będzie
nam Jednakowo służył w każdą pogodę.
Taki samochód, który daje możność w letnie
npalne dni rozkoszować się słońcem i naturą
i który z łatwością, każdej chwili, zamienić
można na pełną komfortu, szczelną limu
zynę .................. .. Taki samochód, który jest
pewny w kierowaniu na mokrych i śliskich
drogach — którego rezerwa mocy nigdy nie
da się wyczerpać, nawet w głębokim śniegu
lub na stromych wzniesieniach.....................
Wybierzmy Chryslera ’*75“ ze specjalną
karoserją Kabriolet—Transformable. Słynne
podwozie Chrysler “75“ z motorem o
itębrncj głowicy ~ hydraulicznemi hamul

cami w krytych bębnacn, o samoczynnem
wyrównaniu działania na wszystkie koła, a
zatem uniemożliwiającemi zarzucanie — a
do tego karoserja Kabriolet — Transfor
mable — wykonana w kraju za licencją
mistrza karosjera o europejskiej sławie. Taki
samochód da pełne zadowolenie wszelkich
życzeń co do samochodu o zmiennej karoserji 1
Posiadamy jeszcze na składzie ograniczoną
ilość Kabrioletów — Transformable oraz
sześcioosobowych limuzyn z przedziałem dla
szofera. Prosimy uprzejmie jeszcze dziś nas
odwiedzić. Próbna jazda nie obowiązuje
wszak do niczego.

JTNER ALNA REPREZENTACJA NA POLSKĘ
M GDANSK — "AUTO-KONCERN" WARSZAWA —
SALON WYSTAWOWY WILCZA 9 — A, TEL 123-27 - BIURO; WIERZBOWA 8, TEL 123-129 —
REPREZENTACJA AUTO-SALON. S. Z O. O.. POZNAN FREDRY 12
aw 6760
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cuuuH io

onatr7onla 30i,^oPada<?929 r' ° godz. 11,30 zasnęła w Panu, po krótkich lecz ciężkich cierpieniach,
p
paiokrotme Sakramentami św., moia najukochańsza żona i nasza najlepsza matka, ś. p.

z Szablikowskich

Wanda Cichocka

Sodaliska.
nn
rZieb °dbędzie, sj? ? śr°d^' 4 g^dnia, o godz. 2-iej z domu żałoby, ul. Wrocławska 5/6,
na cmentarz famy przy ul. Bukowskiej.
wz ■ i •
u
• Łl •
J
W ciężkim smutku nieutuleni
iw 21 510

mąż i dzieci.

Siostrę Polskiego Czerwonego Krzyża.

Marję

Dnia 29 listopada 1929 r., rozstała się nagle z tym światem, moja
najdroższa-naatka, ś. p......
3941

z Adamskich

,
1 ^V- Ś- p' Zmarłej, która od pierwszej chwili wybuchu powstania wiel
slu^HdnhriTm hr °J® odda,a na usłu&i Wojska Polskiegof a od roku 1924
lużyła dobru publicznemu, ostatnio w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie
0 sk Czerwony krzyż jedną z najlepszych pracownic swoich szcze
ize oddaną miłosierdziu bliźniego. Pogrzeb wyjdzie z Szpitala Powiito
wego w Jarocinie, w niedzielę, dnia 1 grudnia r.b., o godz 16i pct polu,dniu

Kazimiera Boeningowa
radczyni

przeżywszy lat 71.

Okręgowa Sekcja Sióstr Polskiego Czerwonego Krzyża ORr. Wielkp.

W nieutulonym smutku pogrążeni

syn, siostry i rodzina.
• Po?iZeb odb?dz'e się w poniedziałek, 2 grudnia 1929 po poł., o goazinie 3,30, z kaplicy cmentarnej we Wrześni do grobowca rodzinnego
nazajutrz msza św. z wigiljami o godz. 9, w kościele parafjalnym w Swa
rzędzu.
Swarzędz, Poznań, Kraków, dnia 30. 11. 1929 r.
11,
IróżLa

k’dnia 28 H?toPada 1929, o godz. 7,30 wiecz., zasnęte w Bo
pś-> -- »

Aniela Marja Stanisławska
A <^C°pVyCia- łP°8™eb Odbędzie Się w niedzielę, dnia 1 grudnia'7”b
o godz. 2,30 po pot, z domu żałoby ul. Dąbrowskiego 96.
’

, . . 7* piątek, 29 listopada r. b., o godz. 6 rano, zasnął w Bogu, no krót
kich, lecz ciężkich cierpieniach, opatrzony Sakramentami św., mój naj
ukochańszy mąż, nasz najdroższy ojciec, syn, brat, szwagier i stryj ś. p.

Aleksy Kortus

W ciężkim smutku pogrążona

rodzina.

przeżywszy lat 53. Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 3 grudnia, o godz 10
przed południem w Buku, z domu żałoby przy ul. Grodziskiej 24, na cmen
tarz parafjalny.
dw 3042
W ciężkim smutku pogrążeni

żona, dzieci i rodzina.
Z»lcln<i P.gfMbowy .,C.re»«njal-. ol. Towarowa

ii,

tal. 81-SO.

W dniu 27.11. r. b., podobało się Panu Bogu powołać do Siebie, nasza
uajurozszą luaiaę, teściową l babcię, w S2 roku życia, ś. p.

Helenę z Wesołowskich WaltCFOWĄ
Pogrzeb odbędzie się w niedzielę, dnia 1 grudnia, o godz. 3 30
łudniu, z kaplicy cmentarza farnego przy ul. Bukowskiej
zw 20 489
Stroskana

„

„

do do

P odziękowanie.

wysyłkowych do użytku

Przewielebnemu Duchowieństwu parafji Far? w 8Z$zeSńIności ks. Tybiszewskiemu z parafji Jeżyckiej, Towarzystwom „Polonja“, pomoc
nikom Gastronomicznym, Hallerczykom i Po
wstańcom, również wszystkim Tow., Krewnym
Znajomym oraz Tym wszystkim, którzy wzięli
udział w smutnym obrzędzie pogrzebu ś. p.

jako lekkie towarówki

rodzina.

Poznań, Wielkie Garbary 23a.
Osobnych uwiadomień nie wysyła się.

polecamy jako kupna
okazyjne. Dostawa na
tychmiast.

Brzeskiauto Sp. Akc.
Poznań, Dąbrowskiego W.
Teł. 63-25, 63-65.

Florjana Stanikowskiego

Pw 7408-48,827

i nieśli słowo pociechy, składamy tą drogą ser
deczne
rw 790?

Bóg zapłać!
Rodzina Stanikowskich.

W sobotę, dnia 30 b. m., o godz. 4.30, zmarła w Bogu po długoletnich cierpieniach, opatrzona Sakramentami św., nasza najdroższa matka najukochańsza babka
i prababka, ś. p.

Michalina

z Zydlów

Jurkowa

L voto Kazowska
w 87 roku życia, o czem zawiadamiają
w głębokim żalu pogrążeni

Haftowani
i cerowanie bez spec

•h

flF

3g

córka, synowe, wnuki i prawnuki.
Eksportacja do kościoła parafjalnego w Ostrzeszowie odbędzie się we wtorek
dnia 3 grudnia o godz. 10 przed połudn., poczem złożenie zwłok do grobowca rodzinnego’
Ostrzeszów, dnia 30 listopada 1929 r.
Osobnych zawiadomień nie wysyła się.

ri
2

20564

C°
ngCh jis}ys,ePmów'^ Cz

TO w’8 TANIO po

raty. Jako doświadczi
sumienia prowadzę maszyny tylko "t a kie" 'które Z nak
...,,»a,zy„, .marytaik’ SiiSr“"-

p,

Tomkiewicz, Poznań,

Plac Nowomiejaki 1 a (wejście z bramy).

Strona 19
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NA tWIAZDUĘ
poleca:

Bieliznę męską i damską, Stołowiznę, Bieliznę pościelową,
Kompletne wyprawy, Kołdry na wacie, wełnie i puchu,
Pończothy damskie, Garsonki, Pullowery, Krawaty, Pyjamy,
GRUDNIA
Bonjourki, Trykotaże
własna fabrykacja Łóżka metalowe — Materace własna fabrykacja

Pw 7388-48.224

IOf i liii Mo< ul. Iłowa 10.
lotem błyskawicy
rozchodzi się wieść, że w firmie

GJoleijo Patyk
Aleje Marcinkowskiego 6
(przy poczcie)

znowu najpiękniejsza

w tym roku.
Proszę się przekonać!

Pw 7#e*-48,i9«

Szkolna 3

Części do lalek

główki, peruczki. korpu
sy. taczki, nóżki, trzewi
czki, pończoszki i guma

Lalki ubrane

leca najtaniej

składam na tej drodze wyrazy głębokiego podziękowania

w Centrali Dywanów

KV Ż AJ,

f M * M MttMtMW
Firma światowa
poszukuje kilku inteligentnych

dla przyjemnej podróży na Województwo
Poznańskie i Pomorskie, na ważne i pokupne
techniczne artykuły.
Tylko poważne i osobiste zgłoszenia z oryginalnemi dokumentami (referencje), dnia 3 i 4 grud
nia r. b. P o z n a A, nl. Wybickiego 5.
zw 20 500

Pw 717147.1»

otwarcia mojego magazynu artykułów
męskich przy ul. Pr. Ratajczaka 7,
otrzymałem tak liczne dowody życzli
wości i sympatji, że nie mogąc po
dziękować Szanownym moim Odbiorcom
oddzielnie

niała ozdoba mieszkania. Największy wobór pierwszorzędnych gatunków tytka

Pozuaa, ulica 27 Oradait O.

św. Marcin 61,
plac Wolności 9.

niiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiun

DY WANY
ręcznie wiązane tsmyrneńskie/ krajowej
produkcji dorównują importowanym,
choć w cenie o połowę tańsze. — IFsoo-

„AQUILA“

1

Starannie wykonane. - Ceny niskie.

SjAZIMlERZ

Lalki do reparacji przyj
muje się do 15 grudnia.

w znane) dobroci i ol
brzymim wyborze, po

IT^szysć^o z najlepszych surowców.

,.,-14.1«

Okucia budowlane
Taczki budowlane
Linki do rnsztowań
Okna żelazne
Śruby i nity
Gwoździe i łańcuchy
Drut kolczasty
Kuźnie potowe
Szpadle i w’dły
Drut do orasow. słomy
Osie do wozów

Siatki do ogrodzeń, do żwiru i czyszczenia zboża.
Żelazo sztabowe, tragaże budowlane, kowadła i imadła.

Codziennie świeże czekoladki.

68ii

Karni s ze do okien
Wagi kuchenne
Wagi decymalne
Maszyny do prania
Wanny kąpielowe
Kuchnie westfalskie
Konwie do m ęka
Magle domowe
Łóżka żelazne
Łóżka wyścielane
Piece, rury, koiana

• •

Figielki czekoladowe
Bombonierki i atrapy
gwiazdkowe

Pw

Tel. 35-18, 35-43

poleca korzystnie ze składu:
Maszynki do mięsa
Maszynki do cbteba
Maszynki do uyszC!B!l'a BOŹy
Młynki do kawy
Żelazka do prasowania
Termosy
Garnki aluminiowe
Garnki żelazne
Noże i widelce
Łyżki, łyżeczki
Nożyki kieszonkowe

Pierniki
Marcepany

K.K.

POZNAN

bpw 1075

MARCELI DZIENNIK
Magazyn Artykułów Męskich
Pr . Rataj czaka 7.

Powiedzcie sami, czy praktyczna i sławna nowość
Nie wywołuje uśmiechu i zadowolenia.
Największą radość sprawicie rodzinie.
Gdy „TRYUMF“ jako podarek świąteczny
Znajdzie się w każdym domu.
Aparat, który pierze przez 2 godziny więcej
Niż najlepsza praczka przez 2 dni.
Wykonany całkowicie z aluminjum, przez co
Niedrze bielizny. Cena aparatu 45,— zł. Pw ’««•«,252
Pierze najdelikatniejsze tkaniny, do grubych kocy itd
Oszczędność przez użycie „TRYUMFU“ 90%

Pokazy prania WIELKIE GARBARY nr. 44
Wtorki
Środy
Piątki
godz. 4-6.
Biuro Sprzedażyt św. Marcin 63, telef. 54-24.

UBIKACJ JE
jasne, suche, parterowe,
blisko Rynku wyna mę
zaraz poważnemu przed
siębiorstwu za przys'ępnym kwartalnym czyn
szem na składnice i biu
ro. Zgłosz. tel. 39-76.
Pośrednicy wykluczeni.
iw » 492

————————i

Obiady
na maśle wydaję

Nowy Rynek 14-15
parter, lewo.

d« R»Klł

PATEHTY

wzory 1 znaki ochronne w
Polsce i zagranica

MARCELI ZOCH,
inżynier dyplomowany
rzecznik patentowy

Poznań, Przectnica 9

Pw

iis

Pomocnika
błurowegoobeznanegoz prne
w biurze krtnoiniczem poszu
kuje zaraz.
jw ;t

PIETRUSZEWSKI
kom. sąd. W. Garbary 33
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TANIA

SPRZEDAŻ 10% t OST 0 o
GWIAZDKOWA
taniej!

25

rypsow.. plusz
z obs daw. 1Łryps. futrzana
dawniej 89,—

69°°
futrzane z PBgOO
Milen.. ^8

prima kamgar oj

Olbrzymi wybór swetrów
po niebywałych niskich cenach

UTRĄ

Swetry
Swetry
Swetry
Swetry

wełniane piękne des.... •...................daw. 12,50

850

wełniane piękne kolor.......... daw. 16,50
czysta wełna kolor.......................

daw. 19,50

czysta wełna des...................................... daw. 25,—

1050
1450
1860

Poznań, Stary Rynek nr. 60, narożnik ulicy Wrocławskiej, parter i I-sze piętro
właśc. 1. Stankiewicz.

Telefon 2Ü-39.

Telefon 20-39.

prawdziwie

korzystnego

Łańcuszki
Brylanty
Sztućce
Zegarki
Perły
Półmiski
Budziki
Szmaragdy
Zastawy

pierwszorzędn y n:
Sbrct Fiat
Fiat 507
Rai 503
Fiat 503
Rat 509
Winerwa
Psegrał

U WAG At Bezpośredni zakup brylantów
w Antwerpii i Amsterdamie oraz wyrabia
nie wszelkiej biżuterji w własnej pracowni,

umożliwia mnie towar pierwszorzędny sprze
dawać po cenach niebywale niskich. Pomimo
to dla ułatwienia zakupów gwiazdkowych
Szan. Iilijenteli będę od dnia 5-go do 22-go
grudnia udzielał na wszystkie moje towary

19/75 KB! Calu. 8-«nł
9'31 KM Cobos 6-eso1
6/30 KM. te 6-bst
6/30 RM. Torawto 4-»v
4/20 KB. Btrliaa 4-bs'
13 55 RM. Cabr. 6-es
6/28 RB. Berlina mv

Płytki metłaskie glazurowane
(Mettlacher Fliesenj

i wieie innych, z karoser
mi otwaitemi i kryte
polecamy po cenach l
jecznie niskich.

do wszelkiego użytku w firmie:

ZŁOTNIK i JUBILER
Gdańsk, B

Brandgasse 9 d

?

Założony 1840,

Tel. 63-23, 63-65.

Pw 7lM-«S,SiS

Samochód
;

lág
SES?

Urządzenie mieszkań
ílofecúí uredłrysimkóur

Jj

Prü/ekfy./íossLtarysy./iijsun/íí.
ffc&cnucud CTanza &ad&ass&a
<577/. -u/2¿cl ¿canaux Nr. &
bp* vstís,

limuzynę, 6 osobowy,
maioużywany, kupię za
gotowkę.
Oferty uprasza się
Kurjer pod zw 20496

ul. PodcjÓrTh^k nr. C
Telefon: 513S.
poprawia i ładuje Akumulatory

radjowe jako
i samochodowe
spec)<ilr>oić
szybko i tanio pod pwarancjn
Korzystne ¿.ródto zakupu

MEBLE!!!

1« 2OSO1

Najtaniej kapujeaa
w fabryce mebli stylowych,

10-15000 zl

Romuald Szubert

TeL, 56-27 (dawn. Theodor Bossę) potyczki na pierwszą hipotekę,
PeaaaA, Grobla 6, II. pedwde», poszukuję. Zgłoszenia: Agencja

Gniezno U&

S. Marczyńsk

nieruchomość miejska,
Kurjera Poznańskiego

M

Artykuły męskie

P oznań, św. Marcin 53
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NA NADCHODZĄCĄ

GWIAZDKĘ

tem trzeba już
TERAZ pomyśleć!

polecamy

nasz bogato zaopatrzony skład

w garderobę

W^czora/ rozpoczęłam Wielką Sarze-

MĘSKĄ
CHŁOPIĘCA
i DZIECIĘCĄ

dai Gwiazdkową, — duża partja naj
modniejszych płaszczy zostanie
sprzedaną po cenie kosztu
własnego. Prócz tego znacz
nie zniżyłam ceny nn bluski,
suknie, garsonki, pultowery,
bieliznę, która jest idealnym
podarkiem gwiazdkowym
dla każdej pani. — Kto
kolwiek pragnie przygo
tować najoraktyczniejszy podatek gwiazdkowy, a chce
wykorzystać najniższe ceny, może obecnie wybrać towar
i wpłacić zaliczkę a przed Świętami wybrany towar odebrać/
Dla Pań Urzędniczek, dogodne warunki /

Gdy Pani rozważa
zastanawia się nad. wyborem odpowiedniego stroju prosimy pa
miętać, że garsonka do codziennego użytku jest najpraktyczniej
szą i dla każdej Pani niezbędną. Garsonki 2 i 3 częściowe, pullowery, kamizelki, pończochy i rękawiczki wełniane i skórkowe
poleca po cenach niskich;
GARSONKI od t 45,— zł począwszy
.
i

------- ,£ucza£arva

^¿)ZJ2Ori - Qnxtrna. 9

23-23

w imponującym wyborze

ulica

¿1 uruania zu

S. KACZMAREK

Firma, która niesłychaną taniością zdobyła liczną klijentelę 1
Kw i2h9

Nai milszym prezentem
dła Pani na gwiazdkę będą

ZARĘCZYNY

za informacje

z młodym przystojnym re
alistą z zlotem sercem i

które doprowadzą do odna
lezienia

charakterem.

Gramofony
płyty
wielki wybór nowości.

Instrumenty muzyczne
-myczkowe. dęte i perkusyjne
MUIY na fortepian, skrzypce

i zespoły orbierstr.

są
X
£

St. Pełczyński
foznaó, ul. 27 Grudnia 1.

nif

-

Panie z pódóbnemi za
letami realistki, jednak tyl
ko losem fortuny niezaeżne, raczą łaskawie przesłać
oferty moźl. z foiografją i
ręczę słowem, że na każda
ofertę odpowiem pisemnie,
z jakiej przyczyny jest nie
pi zyjęta.
W gwiazdkowem wyda
niu Kurjera ogłoszę, czy
oferta prezentu została za
brana.
Oferta taka w życiu jesl
rzadkością, a która z Pań
z niej skorzysta, dziękować
będzie cale życie za swego
mężu-da Kurjerowi Poznań
skiemu
Oferty do ekspedycji
Kurjera Poznańskiego pod

drabiny
11 metr, dębowej
która zaginęła mnie na te
renie zach. P. W. K. przy
pawilonie 106 (Państw.Bank
Rolny).

iomAS
¡HOCKI

sw 29 502

linoleum

pomosty
Chodnik

Pw 73*0 i;.t8<t

Ceraty

w różnych kolorach
i deseniach oraz
_____W •>»-70,500

aeblowe
obrusy i z metra ku
puje się najtaniej u

dywany
i chodniki

mors

kupuje się bardzo
korzystnie u

naprzeciw poczty.
Poznań, Pocztowa 31.
Pw ;a«v»-4a.zi*/7

M. MINDYKOWSKI
Poznań, ulica
Żydowska 33.
Pw J3ft2-O.life

Ubikacje

Służąca
uczciwa, czysta do pokoi i prania,
z dobrcmi świadectwami potrzeb
na od 1. 12. Piekarnia - Cukier
nia. Poznań. Wroniccka 16.
zdw 77 916-7

przy ni. Pocztowej 31

tyłka naprzeciw poczty.
Pw 7383/1-48.2200

Pw 5017-0.1258

Biegła
si .'o w a,

fabryk

Władysław Kwiatkowski
Poznań, ni. Gwarna 13.
Tel.fon 74-4S.

poszukuje Fabryka Żyrandoli Elektryczi ych na poznański»
b. Kongresówkę i Malopolskę. Oferty do Biura Ogłoszeń
„PAR“, Toruń, Szeroka 46, pod „Żyrandole“. Pw 7344-64,463

k rajó

la Soas.
w ych jak i za
granicznych na dogodnych
na magazyny lub na cele przemysłowe w budyn warunkach do. 24 miesięcy.
Harmonje przy wpłacie
kach murowanych i drewnianych, o powierzchni; 250
żł na spłaty po 30 zł
miesięcznie poleca
1000, 2000 i 2500 m2, w Poznaniu, sprzedam lub

wydzierżawię. Oferty proszę pod zw 20 513 do
ekspedycji Kurjera Poznańskie

młodszy, biegły, z branży
bławatów,konfekcji męskiej
i damskiej z d ibremt świa
dectwami poszukuje zaraz
posady. Miejscowość obo
jętna. Oferty Kttrjer
zw 2 497

d* HN

7.« 3/29.

UCHWAŁA
z polską i niemiecka stenografją potrzebna od 1. 1. JO.
Zgłoszenia z podaniem wa
runków do Kurjera Pozn.
pod zw 20485

W sprawie upadłości nad majątkiem Firmy Bracia Lełłreiter w Inowrocławiu zarządza się na propozycję dłużnika
upadłościowego termin do zawarcia ugody na dzień 6 grud
nia 1929 r., godz ił przed tut. Sądem pokój 25 Propozycje
ugodowe wyłożone są w sekretariacie do wglądu
nw 5817
Inowrocław, dnia 19 listopada 1929 r.
*

Sad Grodzki,

-
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Proszę korzystać z okazji!

Strona 19

Proszę korzystać z okazji!
każdemu Zdlciljl
o/ rabatu

Chcąc w dzisiejszych trudnych czasach umożliwić
^WiHZiIkoVVy udzielam na wszystkie artykuły od 2 do 24 grudnia
Polecam«

10

Z2L I^OtOwkę®

Materjały wełniane na płaszcze, kostjumy i suknie — na garnitury męskie — jedwabie — stołowiznę — muśliny bawełniane i wełniane — popeliny jedwabne — materjały pościelowe we
wszystkich szerokościach — firany — gobeliny — serwety — narzuty — plusze — aksamity itd,

W. DROŻYŃSKI
Poznań - Stary Rynek 66 - Tel. 4050.

roł »ałoźepia mą

Rok założenia 1912
Pw 7828-48,183

KUCHNIE NAFTO W O GAZO WE

„ETNA“
o wysokiej kondensacji ciepła, 1 PALNIK ZUŻY
WA l LITR NAFTY NA 10 GODZIN. Dla mał
żeństw na umeblowanych pokojach, na letniska
i dla wsi i t. d. — Gotują kilka dań jednocześnie.

ty?
«Wl:

CZYSTE

Opierzchnięcie

REZ WONNE

pękanie skory
znikaj?

po

codziennym
masażu

Pw 784»-67^4

OGRZEWACZE „ETNA“ do wystaw, biur,

kuchen, toalet itd. itd.
LITR NAFTY NA 8 GODZIN.
NAJOSZCZĘDNIEJSZE — PROSTE w UŻYCIU
NAJWYGODNIEJSZE — BEZPIECZNE.

lekkim

Crème Simon
stosowanym na skórę wilgotny po
umyciu ; wysuszyć następnie ręczni
kiem. Skóra staje się ¿Tadk$, twarz
i ręce odzyskuję aksamitną delikat
ność młodości.

PRZEDSTAWIĆ. WYŁĄCZNY
na Poznańskie i Pomorze:

Marjan JAROSZYK,
Poznań, Chwaiiszewo, 24.

Crème, Poudre & Savon Simon

Telefon 40-76.

Obecnie da nabycia w sKładach artykułów kuchennych i Żelazn, ł PoiMait

ADAMSKI Karol,
DE1ERLING Jan,
KOSZEWSKI A.,
PESCHKE F„

Wielka 25,
Szkolna 3,

Stary Rynek 61,
św. Marcin 21,
TWARDOWSKI Stef., Stary Rynek 79,
ZIĘTK1EWICZ BolesL, Nowa 8.

PARIS

ZEGAREK
SZWAJCARSKI
Lalki, wózki dla lalek, konie na biegunach, rowerki,
samojazdy, hulajnogi, samochody dla dzieci, huśtawki,
zwierzęta wypychane, klocki do budowania, gry towa
rzyskie. lalki celuloidowe itd. itd.

L. KRAUSE)
Rok załóż. 1839

NIEDOŚCIGNIONEJ
PRECYZJI!

Stary Rynek 25/28

(obok ratusza)

™ m»5

Tel. 50-51

Wielki wybór! Sorzedaź det. i hurt Niskie ceny.

Sz&cfhalQ
narożnik Jaskółczej

Tw 298

Wielko Sprzedaż Gniazdkowa Futer

nniiiniinniimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiniiiuniniiiiniiiiiiinnimini

siłowe, karakułowe, śrebcowe, piszczanikowe oraz wszel kie inne po
bardzo niskich cenach. Wielki wybór skór futrzanych oraz błamy. Wyko
nuję futra podług miary oraz modernizacje i reparacje szybko i tanio.

Tel. 59-50.

EDMUND OLEJNICZAK

t.i. 59.50.

MAGAZYN FUTER i ZAKŁAD KUŚNIERSKI.

Poznan, nlica "Wodna 28, narożaiir Sta.r9ffO Rynku,
Proszę dokładnie zważać na firmę.

rw 7881

Dobrze zaprowadzony skład konfekcji
Najtańsze źródło artykułów podarunkowych

Biżuteria, Papeteria, Albumy, Ramki,
Kałamarze, Szkatułki, Figury, Obrazki
Centrala pocztówek artystycznych.
Proszę
Bł /lra,.

,v 4tn

Z powodu wyjazdu za granicę — odstąpię

piekarnię parową
najnowsze maszyny, w centrum Poznania, dobrze prospe
rującą nawet zaraz. Gwarantowany wypiek dzienny 2000 szt.
Chleba, w sobotę 3000 szt. Cena 40 tys. (Kontrakt na dłutazy czas).

damskiej _w_raz z pracownią krawiecką i liczną klijentelą
jak również wygodne przylegle mieszkania w większem
pow. mieście odsprzedam z powodu choroby. Do objęcia
potrzeba 20. do 30 tys. zł. Zgłoszenia piśmienne do ekspe
dycji Kurjera Poznańskiego pod z w 20473

Informacje z grzeczności Olszewski, Gen. Umiń-

Zaręicy i Mzmteiicy loióai
Pierwszorzędna instytucja bankowa, która jest
.,Marką" w Polsce i już wielkie i największe wy
grane swoim kii jen tom wypłaciła, daje Wam bez
konkurencyjną największą prowizję — patent
1 stalą pensję. Napiszcie zaraz pod „Także kon
trola losów" do biura ogłoszeń „PAR", Lwów,
Akademicka. 14. ,
Pw 7403-72,84

APTEKĘ

I

kopię w małem miasteczku.
Zgłoszenia proszę skierować
pod. „Apteka” do biura ogło
szeń „PAR”, Bydgoszcz. Dwór
cowa <2.
p„
u.

Typograf

itajnowsiych fasonów
męskich i damskich
Wykonuję, podług
miary, oraz do de
koracji okien.
Przerabiam stare
fasony na nowo
czesne. Nowe ma
nekiny od 20 — zł.

J. Sobczak,
Poznali, nl. Wrocławska 18
w* 93C

Tylko
lakiery fmalje • Farby
marki

„SMOK“

iw bardzo dobrym stanie,
¡bliższych informacyj udziela:

IlL. MARKOWIAK,Poznań
'i tiL Patr, Jackowskiejo 33, J

oajleput . uajtrwa
Kto „Smokiem“ mai
Ntwdy nie żałuj«, g,
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Tak tanio nie sprzedawano jeszcze płaszczy zimowych!
Olbrzymie zapasy najmodniejszych płaszczy męskich w ślicznych kolorach i fasonach.
Płaszcze męskie prima velonry modne fasony i kolory
• Jnż od 62,—
Płaszcze czarne eskimo na watelin>e, kołnierz sealowy lub aksamitny .......................... ,, », 55,—
Ubrań‘a męskie najlepsze Helskie czesanki cudne desenia ............................... . »»
68,—
Kurtki na białych barankach praktyczne poszycie bardzo trwałe ........
.................... *, „ 56,—
Kartki skórzane bronzowe prima Nappa na ciepłej flaneli ................................ tylko 110,—
Olbrzymie masy spodni różnego gatunku dłagich, bryczesów i golfów stale na składzie.
To wszystko można otrzymać najtaniej i najkorzystniej tylko we firmie

3WARD MICHAELIS

TELEFON 22-14. — POZNAŃ, ULICA WROCŁAWSKA 22,

drugi skład od narożnika placn iw. Krzysklego.

UWAGA ! Proszę dokładnie zważać i nie pomylić się z weiściem.

Pw666-.40.257

UWAGA
Właściciele samochodów i traktorów
Wasze silniki straciły na wy.
dajności a przytem spotrzebowują więcej paliwa i oliwy
jak dawniej. Tłoki i ściany
cylindrowe porysały i wyro
biły się. Łożyska od walka
korbowego i korbowodów
nie przytrzymują oliwy, gdyż
wałek korbowy wyrobił się
i nie jest okrągły. Przez to

dostaje się oliwa do komory
spalinowej, siln’k grzeje s>ę
nadm ernie i jest powodem
wytopienia łożysk. Aby temu
zaradzić, dajcie natychmiast
cylindry i watki korbowe szli
fować i nowe tłoki dorobić.
A wtenczas będz’ecie z Wa
szych silników zadowoleni.

Prpo Oper¡ni
UW wkep* SfWty
9 pofkeę potmę dr t/o
&repd tknttłta urodę

Wyhwsrwy męteryrna dzisiaj, jafe 8
c«n< ozywczą si*e świeżego, jak górskie pca
«metrze, lekko wytiawnego aromatu, którjs.

Siara LWYEMIA
Jej mocny i

świeży zapach — eto wyborno
dziedzictwo z lat dawno minionych. O»?ef.
«na, działa kojąco na zmęczone nerwy,
wzmacnia i prryda,e tęzyzny Nie czekaicis
okazji, ale nabywajcie teraz, a przekonacie
o prawdzie tych sió«*

ERGE-MOTOR
ul. Mylna 38

Poznań

Tel. 79-29.

JetKsr tpihp

petcrj

Największe specjalne przedsiębiorstwo na
miejscu zaopatrzone w specjalne maszyny,
które stanowią ostatnią zdobycz techniki.

wł. Robert Gunscb

3A&

ói/jraw

lita Ir iuucnicł

s

►

Szlifiernia cylindrów i wałów korbowych
Wytwórnia wszelkich tłoków żeliwnych i alumi
niowych, pierścieni i sworzni tłokowych, zawory
------- chrom nikło we z najlepszego materjału. — —

MEBLE

Precyzyjne wykonanie przy umiarkowanych
cenach z krótkim terminem dostawy. —

Dla bardzo rozpowszechnionych motorów jak Ford,
Chevrolet, Essex, Fiat, Fordson, Stock, Lanz
i Ha no mag specjalnie niskie ceny. —

Kosztorysy i porady fachowe bezpłatnie.

Diaczego uskarżasz się stale na

ponure I Kumntyzm
swoim znajomym u<zy napełniając,
tak. że ci każdy z drogi schodzi,
leżeli przeciw temu nic nie czynisz.
Idź lepiej do najbliższej apteki i
kup nasz miljonkrotnie skuteczny
daleko znany
:-2js

Patenty
wzory, znaki towarowe w
Polsce i zagranicą

inż. dypL F. WINNICKI,
rzeczoik patentowy
Poznań,

nl. Konopnickiej 7.
Telefon 7222

tanio kupuje się w firmie

A. BARANOWSKI, Poznań
ulica Podgórna nr. 73.

Pw 5983-40, IW

BACZNOSC CIERPIĄCY NA

Parcele

J. KRZYZAIIOWSKI. Poznali,
św. Marcin 39. Tel. 17-41.

Kw AT
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Solidnie zbudowany

Nerwowi, neurastenicy

w Parku Wilsona w Poznaniu na spraedaż.

cierpiący na drażliwość, słabość woli, braku energji, melan
cholję, przesyt życia, bezsenność, ból głowy, wrażliwość
nerwów, śledziennicę, nerwowe zaburzenia serca i żołądka,
otrzymają bezpłatnie broszurę Dr. Weisego. Słabość nerwów

pawilon uzdrowiskowy
Informacje:

Związek

AT. T 1LLEMAN
KRAKÓW, VL. SZLAK ar. 39

Uzdrowisk Polskich^

¿adaó nron tefetów bezpłatni«.

w Warszawie, nl. Świętokrzysko 17 a>. 4 tel. 434 38. 5

nn 3W7

JP OD R ÓZVJĄ CE G O
/

Pw 6938-46,28

6 letnich, do wyjazdu i ciężarów sprzedam. Zgłosze
nia uprasza się do skrzynki poczt. Poznań 102.

specjalista i wynalazca onatentowanych bandaiy

<

Dr. GEBHARD i S-ka — GDAŃSK. Nr. 85.

Parę koni karych

Dużo rzekomych spec’alistów ogłasza się, ze ich sposoby
leczenia przepukliny są jedvme skuteczne. Aby zaś
przekonać się, że tylko przez znane powagi nausowe
polecone bandaże usuwa ące radykalnie po osobistem
jawieniu się najzastarzalsze i najniebezpiecznieisze
przepukliny u pań, panów i dzieci, najnowszego wy
nalazku M. Tillemasa, oddawna znanego w całej Polsce
specjalisty i prof. Raskala są wprost zbawienne —
wystarczy przy iść i przeglądnąć liczne, entuzjastyczne
podziękowania ludżi o znanych nazwiskach profesorów
uniwersytetu, lekarzy, ze sfer duchowieństwa, najwyż
szej arystokracji oraz z ludu.

Kaliską 5 200 ma i 10000
m2 po zl 10.
dw 5018

nazwa prawnie za
strzeżona
a doznasz natychmiastowej ulgi!
Jedyni wytwórcy: Dr. BEHR1NG I Ska, Bydgoszcz,

CAPSINAP

PRZEPUKLINĘ

sprzedam za Brama

(branźysty) i samodzielnego, dobrego

MECHANIKA
na dom czynszowy w Poznańsklem, willę w Zakopanem
(Bystre), o przeszło 20 ubikacjach z umeblowaniem ora7
większym terenem. Cena około 85000,- zł. Zgłoszenia do
„PAR“, Aleje Marcinkowskiego 11. port 59 89 Pw 729/ 5989
..mm i mmwo

poszukuje firma

pw 3«te>

fR2YGODZKl i HAMPEL,
POZNAŃ. Sew. Mielżyńskiego 21.
Skład, maszyn i urządzeń biurowych.

Ñumer 55S

Kurier PoznaSskl, sobola, 36 listopada 1029 = <*rons Pf

Co trzeci samochód zarejestro
wany w Polsce — to Chevrolet.
Olbrzymią swą po
pularność w Polsce za
wdzięcza Chevrolet do
skonalej konstrukcji,
oszczędności w zużyciu
paliwa, sprawności obsłu
gi i umiarkowanej cenie.
Ceny od zł. 10.650
loco fabryka Warszawa.
Generalne Przedstawicielstwo na powiaty Gniezno, Września, Strzelno, Mogilno i Żnin

IGNACY TATARSKI, Gniezno, telefon 169

»i

Własna fabryka karoserii autobusowych i nadwozi ciężarowych. — — WARSZTATY, Gniezno, tefelon 169._______

GRAMOFONY
pierwszorzędnej jakości o wspaniałym głosie.
Płyty nagrania artystów wszechświatowej sławy.
Repertuar taneczny. Ostatnie aktualne przeboje,

Jedno poruszenie skalą wystarczy!

S3

poleca w ogromnym wyborzę po cenach przystępnych

K.
Kłosowski, 27
bpw 1076

Grudnia

naprzeciw Teatru.

6. Tel. 1119

Jaką chcesz stację?

Sprzedaż Gwiazdkowa
Chcąc uprzystępnić każdemu kupno taniego i dobrego prezentu, urządzamy począwszy od
1 grudn<a bardzo tanią sprzedaż naszych znanych najlepszych ma terjaió w męskich w serjach:

1. serja: Pa kamgarny na eleg. ubrania

cały kupon na ubranie .......... za

c

3. serja: Pa kamgarny ciemne

cały kupon na ubranie .......... za

4. serja: kamgarny w najlepszych gatunkach

cały kupon na ubranie .................................za
Wszystkie materjały granatowe i czarne na ubrania wieczorowe

PRZYJDZ ZARAZ

85,— *ł

2. serja: Pa kamgarny ciemne

cały kupon na ubranie .......... za

Co pragniesz usłyszeć? Śpiew KIEPURY,
upajające dźwięki francuskiego skrzypka,
a może wiedeńską operetkę?
ZDECYDUJ się wreszcie na kupno radja!
Przed gwiazdką — fest jeszcze trochę czasu!
ostatniej chwili przed Świętami nie kupuje
się radja, bo instalacja wymaga spokoju!

e
95,— «1

100,— *!
117,— zł

Kupno radja, to jednorazowy
wydatek, który

codziennie się procentuje.
1
POZNAŃSKIE Iow. 1

PO CENACH BARDZO NISKICH.

Centrala ul. Jasna 9, skład det. ul. Ratajczaka 39.

Zwracamy uwagę na nasze okna wystawowe!

Oddział w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 65-66.

B. WOJKOWSKI
SKŁADNICA SUKNA.

Pw 7»«4-4S,2W

POZNAN, ul. Wrocławska 4, tuż przy Starym Rynka.

Pw 7*3^-48,75

OBUWIE
oraz

ŚNIEGOWCE
w wielkim wyborze poleca firma

R. KRZYŻAŃSKA Í
SW. MARCIN 66.

Poleca

ífe tfe

SERWISY

WÓZKI LALKOWE

do kawy i herbaty,

rowerki, samojazdy, konie na bie
gunach, rodelki, huśtawki, trapezy

sztućce na białym sre
brzystym metalu,

F-a A. LIKOWSKI, Poznań,
Z.I.1U5

UL. SZKOLNA 3
(Przyjmuje eią reparacje)

DRĄGI

KARPIE!
50 do 60 ctr. karpi na czas gwiazd
kowy mogę dostarczyć z własnych
jezior. Oferty uprasza się do Kurjera
pod dw 3033

«A

4—8 metrów długie, słupy do płotów, słupki do drze
wek, drzewo opałowe i węgiel górnośląski z dostawą
w dom, korzystnie oddaje
sw 20509
TeL 58-49

OPAŁ,

przybory kościelne,
galanteryjno - toaleto
we i restauracyjne,

Td. 124)7
zw 20493/ł

Chwaliszewo 52.

Poszuka)' od 1 stycznia wzgL 1 lutego 1930 z. — dzielnego

podróżująceff o

J.FRAGET
POZNAŃ
PIAĆ WOLNOŚCI

Man

Skład fabryczny
Poznań,
plac Wolności 11.
zw 20507

Z dniem 1 stycznia 1930 r. wakuje posada

ekspedjenta

obeznanego dokładnie z pracami biurowemi i książkowośei
Zgłoszenia uprasza się piśmienne i uwzględnia się tylko sil
pierwszorzędne.
?3G2J55t5
Oferty z odpisami świadectw, fotografji i żądaniem pensji
uprasza U Thiel. Tuchola. Rynek 10 — Strt. tow. kolo
CONCORDIA, OSTRÓW (Wlkp.)
nialnych 1 Fabryka eukiarkśw, .
dw MW Ziemiopłody, sztuczne nawozy, artykuły budowlane 1 opalou

Strona SS = Kurjer Poznański, sobota, 30 listopada 1929 = Numer 558

24 grudnia.
Wobec ciężkich czasów urządzamy naszą doroczną

o

Wyprzedaż In wen turo w ą,
przed Gwiazdką, celem umożliwienia zakupów gwiazdkowych po cenach
zniżonych do ostatecznych granic.

Dywan, to najodpowiedniejszy prezent —
praktyczny i ozdobny. — Kupno dywanu jest

rzeczą zaufania. Należy unikać obcych handlarzy
domokrążnych, a zwrócić się do starej firmy miej
scowej, dającej pełną gwarancję. Imponujący wybór.

Centrala Dywanów

talerz IMAJ

EL
Na wszelki towar
regularny . . 10% 5 8

Natowarwysortowany bezbłędny 20%

33

Na towar z małemi n 3
d /\0 /
błędami. . . . o U /o 2* 2
5 5
5* o
Na resztki chód- 2.5
ników, materiałów »2
• ,3
meblowych, dekoracyjnych i mad
rasy ... do 40%

ul. 27 Grudnia 9.

Dywany
Pomosty
Dywaniki
Kilimy
Pasiaki łoi rickie

Chodniki
pluszowa
wełniane
jutowe
kokosowe
manilowo

Kokosowa
dywany
chodniki
maty szczotkowe
wycieraczki
klaty chiński *

§■

ta!

Największy specjalny magazyn w Poznaniu

Pt 74O«/O7-IS,33“-ao

|J

Materiały podłogowe
samochodowo i iilco
JNarznty
Kapy
Serwety
Pokrycia mebli

■38

1211 Rabatu Wetów® li®
udzielam

na zakupione n mnie

pomimo znacznie zniżonych cen na wszelkie materjały.
Rogato zaopatrzony skład.
Usługa skora.

opustu udzielam
aż do Gwiazdki

"Wybór olbrzymi.
Rzetelność bezwarunkowa.

Płaszcze
Damskie
Dziewczęce

Czesław SHM8BKIEW1CZ

Okazja nadzwyczajna
wobec własnej fabrykacji

01 POZNAŃ, STARY RYNEK 44, nar. uL Woźnej.

K Partje płaszczy W
utstrowych, flauszowych
od 30,— zł
Kto ebee dobrze i tanio
zaopatrzyć się w dobre
go wykonania i pierw
szej jakości płaszczy,
mecb się uda z calem
zaufaniem do Firmy:

,/Płanue angielskie
S
f
jut od 4S.- ił /
K

Specjalny skład bławatów.

Pw

Czy Państwu
jest znane?

W niedzielę zobaczyć...
a następne dni kupić.

to

Znak ten dale gwa
rancją n■ 11e p 1 ie|
fakoicllli

Specjalna dekoracja wewnętrzna oraz deko
racja mych 5 okien wystawowych w niedzielę,
dnia 1 grudnia umożliwi zorjentowanie się

w zakupach

Prosimy
sałądać
tylko doskonałych

baterji

irakM domów iwiuitondL

^KHCiIO

Rypłowe obsierjj

K

Wielkopolska Fabryka
Konfekcji Damskie!

JIM S/iislBi. Poznań

Stary Rynek 76, I ptr.

naprzeciw odwacbu.
Oddział miarowy
wykonanie pierwszorzędna
1« <0 491

do lampek

kieszonkowych, anodowe i elementa znane se
swej dobroci i znakomitego działania.
Generalna Reprezentacje na Poznańskie I Pomorze

Niward WOPIŃSK1
Poznań, Żydowska 2/3. — Tel. 59-84.

Magazyn bławatów, firan, trykotaży i Artykułów męskich
Poznań, Stary Rynek 92 <nar©inikui.wronieciriei).

Tapety

Najnowsze nagrania
Poleca <w 13M/i6

„KASTOR

U

Gramofony - Rowery
Warsztaty naprawy
Poznań, iw. Marcin 55.

UHinuuMimmnHiiunTinTur^
kupuje się bar
dzo korzystnie u

Fabryka konfekcji płaszczy
damskich w Poznania po
szukuje zdolnego

kierownika.
Piśmienne zgłoszenia z doł^
czeniem świadectw uprasza się
podaćdoKurjera Poznańskiego
pod zw 20482

3’4 pokojowego
mieszkania

przy ni. Pocztowej 31
tylko naprzeciw poczty.

Pw

7«85/S i8,28/8

w

Poenan u

Poszukują

udziałowca

kupca czynnego do pierw
szorzędnego pizedsiębiorstwa z kapitałem od od do
100000 złotyoh. Kapitał za
gwarantowany. Oferty ood
.lOOtOu” do biura ogłoszeń
„PAR”, Bydgoszcz, Dwor
cowa <2.
P. 7II.O-Slt.ll4l

100-150000

poszukuje bezdzietne małżeń
stwo wprost od gospodarza.
Czynsz płaci się za dwa lata
zgóry, Pośrednictwo wyklu potrzebuje większe przed
czone.
Oferty do Kurjera siębiorstwo na I hipotekę.
Poznańskiego pod iw 20503 Łask. zgL Koijer iw 20508

Wadi

wydaje staropolska kuchnia

T|VflI 1“

Restauracji
Obywatelskiej „ * I V VL»1
Szkolna 3 — Wrocławska 38

Telefon 26-63

abloetyl

bpw 877

Koncert I

Wraer 5$fi = Ktirjer Poznańsk?, sobota,
Wb^MR®»

30 listopada 1929 =

NA RATY

NA RATY
tp>

Strona 23

Konfekcja damska, męska
bławaty, Jedwabie - Materjały na ubrania
płaszcze, bielizna, obuwie.

««/w

roman

PIOTROWSKI,

Poznań, ul. Wodna 22,1.
Telefon 52-60,

S»
^IllllUIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIlilUlllllIlllIlllIltllilllllllllllltlllllllllllllltlllllllllllltlllttliit.

Silniki

Instytut Higieniczno - Kosmetyczny

KWK’’

elektryczne

1RN1S

prądu trójfazo
wego i stałego

Z. T. ZEBROWSKI
Poznań, Piekary 5, telefon 2591

RENOMOWANY

prądnice

ffodtiay przyjęć od 8,30 do 7-oj w’ie«sor«n>.

SKŁAD WIN

przetamnlki

Indywidualne zabiegi kosmetycznej lecznicze
i upiększające.
Zabiegi pomocnicze lecznicze na zlecenie specjalistów.

KAROL RIBBECK

olejowe

WŁ Alłksy Ossowski

PARAFINA
w celu leczniczym i odtłuszczającym.

Salsa damsko -ftjzM

Stocznia Gdańska, Gdańsk i składy tejże:

Farbowanie włosi» i rz?s.

illlllillllllllllllllllllllllllllllMiniilllllllllllllllllillllllHIlllllllllilillllllllllllllllllllllllimillllir

(
i

Slecsnia Gdańska, Poznań, iii. Słowackie "'O 18, t©i- 77-85
„Bemi“ T, z o. p. By igosicz, św. Trótev 10,
Afle skś© Zaał. d a światła 5 w«dv, Gniezno,
Miejskie Xakt, światła, siły ś wodociągów, Leszno.
Elektrownia Miejska, Ostrów,
W, WentzeJ, Ostrów, nL Wrocławska 14.

POZNAŃ - POCZTOWA 2.3

aw

¿UW 0 535«

lllllilillllllllllllllllilllllllllllllllllillilllilllllliililltllllilllllllllllllllilllilliilHMIill

Nowe siły dla mężczyzny

Przeniosłem praktykę moją

przy używaniu YOPUHAMIN najlepszego środka wzmac
niającego — 50 porcyj :ł 12.—-

na ul, św, Marcina 27

Dr. GEBHARD I S-ka — GDAŃSK. Nr. 108.

.=

Pw 6936 46.27
Na wniosek kupca Zygmunta Wizy w Poznaniu, ul. 27
Grudnia 5, o udzielenie odroczenia wypłat wyznacza się
termin na dzień 16 grudnia 1929, godz. 11, pokój 23 tut. Sądu
do rozpoznania sprawy. Wierzycieli wzywa się by przybyli
na powyższy termin celem udzielenia Sądowi wyjaśnień.
Poznań, dnia 25 listopada 1929 r. Sąd Grodzki 2a.
nw 5814

specjalista w chorobach nerwowych

LICYTACJA DOBROWOLNA

dw 3 29
Jj
^iiiiinniiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii^F

W poniedziałek, 2 grudnia, o godz. 11, sprzedawać będę
w firmie C. Eartwig przy ul. Towarowej 15/20, na odpowie
dzialność interesowanych dobrowolnie najwięcej dającemu
za gotówkę, następujące używane przedmioty:
kompL Jadalkę, kompL salonik (mahoń), kompL sypialkę, kompL kuchnię, kilka szat, kanapy, lampy,
dywany oraz dalsze meble i urządzenia domowe.
Poza tem od godz. 13, większą ilość nowego różnego obuwia.
Obejrzeć można 30 minut przed przetargiem.

| i przyjmuje pacjentów prywatnych oraz 1
Kasy Chorych od JO—12, 4—6

| Dr. Mieczysław Luziński
|
(Ł

Osiedliłem się w Poznaniu

Włodzimierz Suchocki

Brunon Trzeczak
ustanowiony i zaprzysiężony publ. taksator i licytator na
Wojew. Poznańskie, mieszk. pryw. Stolarska 2, tel. 63-26.
Pw 7367-48.205

adwokat.

Licytacja

Kancelarię prowadz'6 będę wspólnie z
Dr. Zygmuntem Ostrowskim priy ul. Fredry nr. 8,
telefon 11-49.
p* TMwątse
ywwiAzwwwwi

J|

przepadłych nlewykupionych fantów
odbędzie się we wtorek, dnia 3 grudnia r. b., o go
dzinie 11-ej przed południem. Giełda handlowa,
Lombard, Stawna 13.
Pw 7388-57,69

W nowobudującym się domu przy
ul. Spokojnej 18 są do wynajęcia

12 mieszkań
2 pokojowych z wszelkiemi wygodami.

Objęcie 1 kwietnia 1930 r. Zgłoszenia
Czajcza 4, biuro budown. Maksy mil jana
Hoffm .. nna.
«MW

PRZETARG PRZYMUSOWY

Dyrekcja Gimnazjum im. Bergera w Poznaniu, sprzeda
w drodze przetargu najwięcej dającemu następujące ob
iekty:
dw 3034

1. 7 porączek gimnastycznych,
2. 10 okien skrzynkowych jednoskrzydłowych
wymiaru 200/75 cm,
3. wysortowane sprzęty szkolne (ławki itp.).

We wtorek, dnia 3 grudnia 1929 r. przed południem, o go
dżinie 11, sprzedawać będę w Nowejwsi pod Swarzędzem:

jeden dywan, jeden gobelin, cztery obrazy
UCHWAŁA. W sprawie zapobiegawczej nad majątkiem
na płótnie i jedno krzesełko wyściełane
Firmy Grabianowski i Nowak, Poznań, ul. Marszałka Fo
najwięcej
dającemu za natychmiastową gotówkę.
cha 50, odmawia się wnioskowi z dnia 23 października 1929 r
Zbiórka przed willą tuż przy cegielni.
o udzielenie odroczenia wypłat. Koszty ogłoszeń ponosi
Swarzędz, dnia 29 listopada 1929 r.
dłużna firma. Poznań, dnia 26 listopada 1929 r.
nw 5815
Sąd Grodzki 2a.
dw 3040
Komornik Obwodowy.
Napisowe słowo (tłusto) 30 groszy, każde dalsze
słowo 2c groszy, 5 liczb = jedno siowo
i, w, z, a = każde stanowi 1 słowo.
Jedno ogłoszenie nie może przekraczać 50 słów.

SPRZEDAŻE

a

Kwiaty

sukien balowych poleca Ban
ce!. Piekary 1. skład kapeluszy.
Pw 695148.82________

Pajace

'¿■W stylowe, poduszki poleca —
Bandel. Piekary 1. skład kapelug>Pw 6952 48,79

Słomy

OGŁOSZENIA
DROBNE
Ogłoszenia wśród drobnych:
l-lamowy milimetr 60 groszy

Gospodarstwo

wiązanej około 350 centnarów 56-morgowe z dobrą średnią gle
bą i dobrze utrzymanemi budyn
przy Poznaniu. Cena Kurjer
kami masywnemi, z żywym i
zdw 78 330
martwym inwentarze, w powie
cie wolsztyńskim, 15 minut od
Meble
i kolei, szkoła w miej
na raty i za gotówkę po najniż kościoła
szych cenach poleca Szpryngacz, scu, z powodu wyprowadzki za
Wielka 13. Klijenteli zamiejsco raz na sprzedaż. Cena według
Zgłoszenia pod zdw 78 317
wej odstawiamy własnym samo ugody.
chodem
Pw 6650/1 do ekspedycji Kurjera Pozn.

Płaszczyki

dziecięce podlotkowe i mundurki
Pianino
tanio Hurtownia. Rybaki 10. II. sprzedam. Telefon 61-22.
aajmodniejsze wykonuje Bandel.
Pw 6 940-44.12 ______
zdw 78 327
Piekary 1. skład kapeluszy.
Pw 6953-48.80
Butelki
Kapelusze
apteczne, do wódek, najróżniej
Samochód
szych fasonów można nabyć po przerabia i poleca żałobne Ban
Pw 6954-48.81
„Dflrkopp" otwarty 6 osobowy w cenach konkurencyjnych, pierw del. Piekary 1.
f2Lryjn, ®*anie natychmiast na szorzędny towar, w Hucie Szklą
Sprzedam
sprzedaż za cene 5.000 d. ..Impe- Inż. Wł. SkrzypióskiegS w Nie
tanio ubranie raeskie, — Górna
*!L<2iu'0" Poanań. S«w- Miel- borowie, poczta Belchów.
Wilakaego 2L
4*3036
■4*78318
Wilda 49, BSttchec.
adw 78 928

Abażury

Przetarg odbędzie się dnia 5 grudnia 1929, o godz 16,
w gmachu szkolnym (ul. Strzelecka 4). Wymienione objekty oglądać można 15 minut przed rozpoczęciem licytacjL

Samochód

14 00, 5-siedzeniowy, bardzo do
bre opony, hamulec na 4 kola, na
sprzedaż za 3,000 zi. Zgłoszenia
Kurjer zdw 78 313

Samochód

Znak oferty (na przykład: z 18924, n 2786, d 1 790
i L d. = 1 siowo.
Drobne ogłoszenia przyjmuje się do godziny 10

Bloki

Meble

kasowe, kalendarzowe na rok 1930 jadalnie i męski pokój używany
kalend, reklam, poleca F. Wro- sprzedam. — Romuald Szubert.
niecki. Poznań, telefon 38-10. ul. vVroniecka 10. III. piętro.
Kozia 24.
dw 3074
zdw 78 288

Korzystna zamiana

„Krakus“
4 osobowy, limuzynka. mato uży dom dwupiętrowy, miasto powia
wany, tanio sprzedam. Fr. Ko towe, gimnazjum, skład sprzętów Peznań. Pocztowa 30 telefon
nopka, Sew. Mielżyńskiego 25. kuchennych, szkła, porcelany, to »8 ob. poleca i poszukuje domy,
parcełe. składy.
zdw 78 324
warem, urządzeniem. 5 lokatorów wille,
______
zd w 78 45»
3
morgi
ogrodu.
,
przy
objęciu
Sprzedam
skład oraz 4 pokoje wolne, zamie
huśtawką i manekin damski. — nię na foJwarczyk, mogę 20 000
Farcela
Kościelna 49, Górecki, zdw 78 320 dopłacić. Zgłoszenia „Fragut", zaraas na sprzedaż
w Czerwonak
Ratajczaka 15.
zdw 78 486 przy dworcu 1 m kwadratowy
Parcela
». Zgłoszenia do Kurjera
5 mórg, frontu 300 kw. m., przy
Gospodarstwo
zdw 78 479
ul. Marszalka Focha i Łazar ..„mórg ziemia pierwszej klasy, ___
skim Dworcu, cena 4 złote za i drenowana, zabudowania muro
Hotel
kwadratowy metr, oprócz tego wane. dom czteropokojowy. sa
wybór innych korzystnych par dzawka zarybiona, inwentarze dwupiętrowy pierwszo rzec
cel w Poznaniu poleca Nowak, ; kompletne. Od miasta, kolei 3 scie powiato-wem przee-zh
nowocześnie umeblo
Poznań, Marszalka Focha 15, kim., cena 37 000 wpłaty 28 000. koi
„Pawilon“.
ad* 78 909 Bagaż, 27. Grudnia 16 zdw 78 480 cena £50.000 wpł«””im,
gaz, 27 Grudnia 16, ad

Stron» ?t

Zakład

Piec

= Kurjer Poznański, sobota, SO listopada 1929 — Numer 556

Maszyna

Starszy

Radjo

Skład

_____ s ogrodem 54-morgowym z urządzeniem przy Dąbrowskie,
5 lampowe, 40 stacyj na głośnik, domek
okazyjnie sprzedam. Małe Ga,r- zaraz do nabycia za cenę 3 300 zł. go sprzedam zaraz tanio. Adres
Zgłoszenia
Trawiński Suchylas. wskaże Kurjer zdw 78 526
bary 5. parter, prawo.
rw 7 893
zdw 78193
Skład
W Poznania
,
Buciki
Piec kaflany
apicru uuuióc ¿apru waazoRw
Jadalnie
Kopalnia
zaprowadzona wytwórnia cukier damskie, wielkość 34—36, sprze przenośny korzystnie sprzeda —
sypialnie i męskie pokoje sprze- żwiru, mała, przy Poznaniu, ob- przy Poznaniu sprzedam od h £
ków i czekoladek z kompl. urzą dam za bezcen. Mader, Wały Franpol, Grobla 27,
*
daje korzystnie.
Maciejewski, szar 5—6 mórg, tanio do nabycia. 30. Spieszne oferty Kurjer
dzeniem za 3 tysiące na sprze Zygmunta Starego 6. parter obok
zdw 78 090
zdw 78 547
Kolejowa 48.
zdw 78 185 Zgłoszenia Trawiński. Suchylas
daż. Oferty Kurjer Poznański
Dyrekcji Kolejowej, zdw 76 9ft4.
pod
Poznaniem.
rw
7
894
zdw 78 468
Motory elektryczne
Rurki
Motor 20 koni
Probiernia
6 KM. prąd stały 220 wolt; 4
Teren
Dentystyczną
wódek i likierów oraz detaliczna 7% KM. 440 wolt i dynamo 50 na gaz lub benzynę zaraz sprze
do
ondulacji,
maszynę elektr Aescha. zmien sprzedaż tytoniu w najruchliwszej KM. 220 wolt fąbr. Siemens
dam lub zamienię na heblarkę budowlany Jeżyce 5 000 m’ sprze
jak wzór 3,75
gwarancja korzystnie dychtówke. W. Ludwiczak, Pnie dam za pół ceny po 8 zł za m>.
ny prąd korzystnie sprzedam, ulicy z odstąpieniem koncesji za roczną
zł.
niklowali,
Staszica 24. parter, prawo.
zdw 77 747 Zgłoszenia Kurjer Stary Rynek
raz do nabycia. Zgłoszenia Ku sprzeda. Franpol, Grobla 27 wy.
rw 7 897
zdw 78 522
zdw 78 08!
teł. 3265
rier zdw 78 122.
trwały gatunek
Pianino
5 zł St. Wen®,
Skład
Skład
Futerko
Okazyjna
krzyżowe tanio.
Chwaliszewo
lik. Po-znań. Al
próżny z urządzeniem, mieszka sprzedaż futerka, ułanka i inne dziecięce białe, krzesło dziecięce 60 62. p. Otto.
zdw 77 686 blisko Starego Rynku sprzedam.
Marcinkowski«,
Dwa duże wystawowe okna, uniem, w rynku, miasteczko fa rzeczy wojskowe oraz rondle mie składane, piec gazowy spiże
rządzenie pierwszorzędne. Zgło
go 19. dw 3Q7;
bryczne koło Krotoszyna, od go dziane jalk nowe i samowar. Dłu- dam. Sowiński. Grottgera 3.
Skład
spodarza bez odstępnego, objęcie ga 11, parter, prawo, zdw 78 116
ad w 78 083
przy najruchliwszej ulicy zaraz szenia Karier Stary Rynek
rw 7998
półroczna dzierżawa 360 zł. wy
Sprzedam
tanio sprzedam. Adres wskaże
dzierżawię zaraz. Zgłoszenia Ku
Skład
Samochód
stół rozciągany, owalny, łóżko ,
Kurier zdw 78 003
rjer zdw 78 530.
Sypialkę
materacem
bardzo tanio. Pozna/
reklamówka Renault. 10/30. no kapeluszy damskich — tanio
nową dębową sprzedam korzyst ska 28-30, III., od 2—5
wocześnie wyposażony, w dobrym sprzedam. nadaje się na inna
Śliczny
zdw 78 399-400
nie Łąkowa 9. parter, lewo.
stanie, cena tylko 4 200.— zł. branże. Oferty Kurjer
zdw 78 172
dom ogrodem, okolica Obornik, Kupno okazyjne dla pp. piekarzy,
zdw 78 077
Autobus
woda, las, sprzeda tanio Kędzio rzeźników, kupców. Zgłoszenia
ra, 27 Grudnia 16.
zdw 78 533 Szewska 11. II. piętro. lewo.
Stoewer - Kappel
Piekarnia
24 osobowy, jak nowy, okazyjni*
, zdw 78 055
Wodna 2s
w najruchliwszej części miasta z
maszyny do pisania sprzedam. Skoblewska,
zdw 78 483-4
Składnicę
całkowitem urządzeniem korzyst
dwie nowe sprzedam korzystnie
Płaszcze
nia do odstąpienia z powodu wy
wçg-îâ sprzedam towarem 9 000.
Zegarki
Oferty pod zdw 78 170 do Kurie
Brzęczka
Oferty Kurjer zdw . 78 536.
damskie, nowe, sprzedam, tanio. jazdu natychmiast.
złoto, srebro ałfenida nagrody ra Poznańskiego.
Gniezno. Zielony Rynek 4.
Stanek, Górna Wilda 65.
sportowe poleca Gąsiorowski i
nw 5 716
zdw 78 04-1
Urządzenie fryzjerskie
Pończochy
Frankowski, św. Marcin 34. tele
Nieruchomość
sprzedam tanio. Zgłoszenia Ku
fon 55-28.
bpw 931 położona w rynku przy koście
rękawiczki dobre i fj.
Skład
Sprzedam
rier Poznański zdw 78 541.
nio poleca specjalny
le w miasteczku Wielkop., w
mało używany bęben i bando- towarów włókienniczych i konskład pończoch W
Futra
której od kilku lat istnieje do
fekcji z kompietnem urządzeniem
"“Skład
njum. Biskup. Gzartorja 2, II.
Gardecka, św. Maj
wszelkiego
rodzaju,
spody
pod
fu
brze
prosperująca
piekarnia
oraz
w bardzo ruchliwem mieście zaraz
zdw 78 043
kolonjalny z mieszkaniem, ma
cin 3.
zdw 783jj
do oddania. Zgłoszenia Szałaty. tra oraz różne skórki sprzedaje 2 skla.dy, z powodu stosunków
giem sprzedam pośrednicy nie wy
nw 5 719 najtaniej Specjalny Magazyn Fu rodzinnych jest do sprzedania.
Drogerja - Perfumerja Wronki.
kluczeni. Adres Kurjer
Zgłoszenia Kurjer zdw 78 212
ter St. Piotrowski Szkolna 9
zdw 78 446
przy najruchliwszej ulicy więk
Kw 1141
Okazja
szego miasta Włkp., z pierwśzoSprzedam
Kinematogr. aparaty
Bower
rzędnem urządzeniem, istniejącą objekt przemysłowy zabudowania
Wystawienie
dom nowy, dwupiętrowy wraz z marki Krupp-Ememann or>i
plac 2 000 ms, willa 10
męski dobry korzystnie sprzedam. 50 lat. objekt 40 tysięcy złotych, fabryczne
parterowa
oficyną,
zabudowa
najniższych
cen
to
najlepsza
re
części
zapasowe poleca ..Film»“
wpłaty najmniej 20 tysięcy, jest pokoi centrum Poznania sprzeda
Księżńtak, Gasiorowskich 11,
prosimy przekonać sie na niami i ¿ogrodem, w mieście po- 27 Grudnia 19. telefon 26 22 ’
zaraz do sprzedania. Oferty Ku my 110 000 zł. Spieszne zgłosze klama.
zdw 78 460
Aleje wiatowem, gdzie jest gimna
zdw 75 938
nia .¿Biuro Pracy", pl. Wolności wystawie Braci Pióro.
rier zdw 78 068.
Kw 1150 zjum i wojsko, za 30 000 zł. —
9.
bpw 1 081 Marcinkowskiego 28
Pościel
Wpłaty 12—-15 000 zł.- Zgłoszenia
Wózki
Pianino
Kurjer zdw 78 210
1
sprzedam. Cieszkowskiego
Zegarki
Biżuterje
używane lalkowe i dziecięce koni«
°. IV-, lewo.
zdw 78 450 w dobrym stanie, zagranicznej Perły, kolczyki,
djademy, paski zegary, biżuterie, oraz budziki w
na biegunach sprzedaje Razer
marki na sprzedaż Kurjer
Futro
złote, szale apaszki, ostatnie no wielkim wyborze poleca K. OSzewska 11.
bpw 1 0854S
zdw 78 063
Folwark
wości. kupisz najtaniej w War strowski. u!. Wielka 15. bpw 999 model paryski, tylko poważnym
944 morgi, ziemia pszenno-burareflektamtbm
sprzedam.
Gwarna
szawskim
Składzie
.
Fabrycznym.
Oberża
6 rasowych
czana, zabudowanie masywne, in
10, Berg.
Pw 7376-48,207 w dużej wsi bez konkurencji, p#.
Wielkie Garbary 40. Kw 1193-4
Śniadalnia
wentarz żywy i martwy nać,kom 4 tyg, wilczków od bardzo czuj
nowocześnie urządzona, dobrze
ze składem kolonialny™
pletny, cena 500 000 wpł. 250 000. nej matki z ojca wyszkolonego
Kuśnierską maszynę łączona
Szafę
zaprowadzona, z wyszynkiem wi
wszystkie meble, jak bilard kr«,
g>a odpowiedź załączyć znaczek, w służbie policyjnej zaraz • do do rzeczy, leżankę, bardzo tanio na, piwa itd. do sprzedania. — nowa, tanjo sprzedam. Magazyn gielnia.
strzelnica,
umeblowanie,
Magazyn obuwia sprzedam. Zgłoszenia w restaura Zgłoszenia do ekspedycji Kurje Futer, Wielka 9 (wchód Szew
spółdzielnia Osadnicza, Poznań, sprzedania.
sala. 2 morgi ogrodu, natychmiast
św. Marcin 49.
zdw 78 497 Aleje Marcinkowskiego 7.
ra nw 5572
ska).
pw
7377-48,218
cji
plac
Sapieżyński
2a.
do
wydzierżawienia
wprost ¿¿j
zdw 78 140
zd w 78 040
właściciela Cena podług ugody,
Młyn parowy
886
letnia
50
Oferty proszę A. Marciniak, cu
przemiału 300 centnarów, pełnym
Futro
zdw 77 288/8
Kronika miasta Kcyni jest do mórg dobrej ziemi na ogrodni kiernia. Buk
biegu bez konkurencji, bogatej
nabycia,
egz.
3
zł.
—
Księgarnia
ctwo
lub
gospodarstwo
pod
Po
męskie
tanio.
Tyrakowska.
Miel
okolicy, przy kolei, zabudowania
Pierze
żyńskiego 22..
zdw 78 204 Szymańskiego. Kcynia. Rynek 29 znaniem tanio do nabycia. Zgło
masywne, willa 7 pokoi, morga
nw 4982
szenia: Trawiński, Suchylas.
świeże. — dartą
ogrodu, powodu stosunków rorw
7892
Piec
niedarte puch
dztnnyęh sprzedam. Cena handlo
Meble
Przybory
poleca — Stani,
gazowy restauracyjny, prawie
wa 220 000, wpłaty 70 000. reszta
Maszynę
sław Dyczkow.
dogodne warunki. Zgłoszenia Cy- dla fryzur karbówki, grzebienie, nowy, za pół eony, sprzeda Zem wszelkiego rodzaju nowe i uży
wane.
Najdogodniejsze
warunki
do pisania „Underwood“ tanio
ski. Wierzbieciramiak. Św. Marcin 63. zdw 77 293 szczotki, maszynki spirytusowe i baty, Dąbrowskiego 66.
«płaty. Stefan Pahl. ul. Marsza!- sprzedam. Staszica 10, III., pra
ce 13.
do strzyżenia. Pudry, pomadki
zdw 78 203
29magazyn
mebli,
teł.
wo.
zdw
78
155
najtaniej
St.
Wenzłik.
Poznań,
zd w 78 098,1
Futra
64-2o.
Pw
6
186-41.75
19.
Piekarnia
i skóry pierwszorzędnych gatun- Aleje Marcinkowskiego
dw
3
073
Maszynę
Leżankę
oraz płac pod budowlę, nadający
ków sprzeda je po tak niesłycha
Trykotaże miarowe
sprzedam tanio. — Łukaszewicz, damską sprzedam. Rybaki 9,
się także na każde inne przedsię
nie niskich cenach, że każdemu
Kaszarni
zdw 78 259-M
biorstwo. w rynku w Stęszewie eleganckie garsonki, suknie, szłaf Rynek Jeżycki 2, IV. zdw 78 233 skład.
opłaci się przyjechać kupić z naj
pullowery. swetry ubran
dalszych zakątków kraju. Firma urządzenie najnowszego typu z e- korzystnie do nabycia. WI. Tur roczki,
ka.
kostjumy
sportowe
szale
'
iewatorami,
aspiracją
i
transmi
Tanio
kiewicz, Stęszew. Poznańska 9.
moja ełynie z cen tak niskich, bo
Wózek
kombinacje. panfalony wykonuje sportowy sprzedam
rw 7 886
sprzeda jo po cenach hurtownych. sją prawie jak nowe gdyż tylko
30 zł. Małec sie ubierzesz umeblujesz w Dp.
.. rricot“ Rom Szymańskiego 10 kiego 34. stróż domu,
3 miesiące w biegu, bardzo tanio
Dobrowolski, Marcina 1.
zdw 78 236 mu Komisowym św Marcin 78*.
w
całości
lub
częściowo
do
sprze
III.
róg
Placu
świętokrzyskiego
Pw 6 630-1
.
ndw 77 717
dania. Inż. Sobański i Szafarkie- sprzedam. Skrzypce
Pw
7121
-57.5
Wilda 24. tylny
Kanarki
?’!czi Poznań, “1. Wenecjańska 6. dom. II., u Górna
Na
ratyl
Stolarnią
p.
Nowak,
zdw
78186
śnieżnobiałych parkę sprzedam.
zdw 78 335
fi Fiprzedaż w mieście powiato- teł. 14-42.
Romana Szymańskiego 9, intro- Za gotówkę taniej meble zuch«,
Garsonki
wem z dobra kłijentela. z powo
ligatornia.
zdw 78 274 w centralnie ogrzewanych ma
Futra
gazynach Stanikowskiego, ulicą
du choroby, cena około 6 000 zł. damskie różne
Pullowery. Jumpry. wełne
poleca najtaniej. Golfy.
Woźna 12 (Butelska).
Oferty Kurjer zdw 77 984.
kupisz
najtaniej
w
Warszawskim
Skrzynie
K. Fałkowska. Masztalarska 7, I. Składzie Fabrycznym. Poznań,
bpw 1003/4
na sprzedaż. — Rybacki, Pieka
zdw 78 343
Wielkie Garbary 40. Kw 1 197-8 Gwarancyjne grzebienie ry 24.
Klubowy
z<Sw 78 261
Teki
garnitur jak nowy za 320 złotych
w wielkim wyborze! Drogerja
Sprzedam
Pończochy
torebki damskie. portmonetki,
Universum, Poznań, ul Fr Ra
sprzedam. Grobla 19, front Ił płaszcz męski zimowy, śred. figu
Parcelę
Pw 7113 46.181 sprzedam, Rataje (1,000 mtr. a portfele, torby szkolne nesesery.
piętro, lewa.
zćw 77 953 ra. Obstowa, Gwarna 17.
Bcmberga od 4,85 zł. Fildecosse tajczaka 38.
Wielki wybór niskie ceny wła
wełniane, w olbrzymim wyborze,
3,.)0), Oferty Kurjer zdw 78 254 sne
zdw 78 357
warsztaty. Borzych i Ska,
bogaty
asortyment
deseni
i
kolo
Meble
Skład cukierków
Podgórna
3.
bpw 910-1
rów
najtaniej
w
Warszawskim
na raty i za gotówkę najtaniej
w mieście pcw. (rynek) z towa
Pianino
Deski
rem urzadzeniemJ sprzedam za i kantówka z rozbiórki w różnych Składzie Fabrycznym. Wielkie Ludwig. Dolna Wilda 76.
koncertowe.
Skryta
8.
III
Garbary
40.
Kw
1195-6
4 600 zł. Oferty Kurjer
zdw 73 893
_____
zdw 78 284
rozmiarach na sprzedaż. Zgłoszę
Pończochy
»d w 78 032
ma Szyperski, budowniczy, Po
„Hallovox“
Futro
piękne, dobre, tanie. —
znań, ul. Słowackiego 10.
Fortepian
Skład
damskie, karakułowa łapki, mę to odbiornik idealnie eliminujący stołowy sprzedam tanio. Wielkie
zdw 78 354
A. Szymański. Poznai,
w okolicy st Rynku dobrze za
akie futro oposowe, kołnierz ka stacje miejscową dając przy tem Garbary 42. III. lewo, 2-4 w nieśw. Marcin L
rakułowy sprzeda Formanowiez wszystkie stacje europejskie wy
prowadzony z t iwarem lub bez
Stół
_______
zdw 78 279
specjalny skład poń
on srnedaż. Kurjer
ad w 78 473 raźnie i silnie w głośniku. Dwu
okrągły dębowy tanio na sprzedaż Małeckiego 31.
etnia pisemna gwarancja Prze
zdw 78 0f>4
czoch.
Kw 1178/9
Ul. Łukaszewicza 48. Piasecki.
konajcie sie
.Ełektrovox“ Po
Samochód
zdw 78 342
znań.
ul.
Półwiejska
30.
teł.
58-30
Zielononóżki
4 osobowy natychmiast za gotów
zd w 75 286
kę 1 400 zł sprzedam. Oferty Ku
9 kur i koguta tegoroczny ląg,
Sprzedam
Futra
nio spokrewnione 100 zł oddaje wagon 1. ki. siana, centnar 8 zł rjer zdw 78 512,
meskie. gotowe 150.—. skórki
Naprawa
lalek
Majątek Unisław. Dwór.
loko stacji. Friske, Różnowoczarne 7.50. bibrety 12 — skunksj
oraz zabawki w wielkim wybo
dw 2920
Pianino
Młyn p. Parkowo.
zdw 78 386
35 — spody pod futra 45-- 75-,
na czas gwiazdkowy poieta
krzyżowe tanio sprzedam. Strze rze
95.—
gotowe jupy kożuchowe
Brzytwy
Dom
łecka 26. III. prawo, zdw 77 776 ■ Papier- Zabawki“, św Marcin
Do sprzedania
wszelkie modne skórki naj
»4_____
zdw 75 888 maszynki do wlasów oraz wszel 45.—.
IT. piętrowy w rynku, z cbpzer- w _ śródmieściu 2 sklepy galante
taniej
Dla odbiorców hurtowych
kie Przybory do golenia najtaniej specjalne
rym składem, wolnem 4 pokojo- ryjne z mieszkaniem, lub zamia
Drut kolczasty
ceny!' Hank’ewicz Ma
Wózki
St.
Wenzłik.
Poznań.
Aleje
Mnrwem mieszkaniem, na dogodnych na na dom. Wiadomość: Hele ocynkowany. używanu tanio rozFuter Wielka 9 (wchód
¿w 3 071 gazyn
warunkach za przystępną renę na Kowalska, Częstochowa, ni. przedaje „Przewodnik“ św. Mar dziecięce, dla lalek, rowerki i cinkowskiego 19.
Szewska).
Pw 7277/78-48.22/23
części do tychże.
sprzedam. Łaskawe oferty pro Kościuszki 23.
zdw 78 383 cin 30, skład żelaza, zdw 77 475 wszystkie
Gumy.
27.
Grudnia
15.
Gramofon
szę nadsyłać M. Suchocki, Po
zdw 75 931
KUPNZ
na sprzedaż Piotra Wawrzynia
biedziska, Rynek.
rw 7870
Dom
ka lb. III., lewo.
jw 3073
Zegarki
masyw. 7 ubikacyj, morga ogro
Okazjal
Baczność okazja!
du, wieś kościelna, cena 7.000.
obrączki, brylanty Dom masywny z oknem wystaPoszukuję
Fortepian
Skład papieru, galamterji podwó wpłaty 4,000 zł. blisko Poznania,
kupuje się zawsze wowem, mieszkaniem, chlewem,
korzystnie sprzedam. Mylna 11 kupna apteki w Poznańsklem 4
rzowej. zabawek i wyrobów ko sprzeda Wielkopolska Centrala,
najkorzystniej
w
obrocie
3—4
tysięcy miesięcznie.
owocowym, rolą, przy prawo. I._________
jw 3 078
szyku rsk ich, . pełen , >waru w św. Marcin 78.
zdw 78 40i
znanej fachowej od ogrodem ulicy
Oferty: Wieruszów, apteka, M.
w ruchliwem mia
wiekszem mieście powia.owem
20 lat istniejącej głównej
Wysokowski,
zdw 77 448
nadaje sie na każde
zaraz z powodu innego przedsie
Mleczarnia
firmie Stefan Hu steczku,
Wózek
— zaraz na
biorstwa do sprzedania. Do ob ręczny i stoły składowe okazyj
bort.. Poznań św. przedsiębiorstwo,
Płatkarnia
i
młyn
sprzedaż.
Cena
podług
ugody.
Perskie
jęcia potrzeba 12.000. Zgłoszenia nie sprzedam. Adres poda Ku
Marcin 45, po stro
jednym budynku i jedną siłą pomosty kupie okazyjnie M
Kurjer rw 7872
nie Zamku, teł. 1455 Oferty do Kurjera zdw 76113
rjer Poznański zdw 78130
zapędową
do
wydzierżawienia
w
towkę.
Oferty
Kurjer zdw 77 854
bpw 1073
całości lub częściowo. Ewentual
Powózkę
Skóry
Skład
nie
do
sprzedania
lub
zamiany
na gumach w bardzo dobrym
Fotoaparat
owcze tanio na sprzedaż. Karurządzeniem
konfekcyjnem
stanie sprzedam. Wiadomość: ul. na dom w Poznaniu względnie dobry, wielkości 9X12 do 16X15
biarnia. Podgórna 10. zdw 77 504 wraz
Składnice
z obszernemi sklepami w
przyjme wspólnika z odpowiednim kupię. Zgłoszenia, opis, upraszam
Grunwaldzka
30.
koszary
7
pułku
śródmieściu na sprzedaż. Oferty masywna z cegły 110 m>, z bocz strzelców konnych, kancelaria kapitałem. Oferty Kurjer
Kurjer zdw 78 057.
Kapelusze
nicą kolejową, na terenie dworca Dtwa pułku,
do Kurjera zdw 78 113
zdw 78 333
zdw 76635
towarowego Poznań, s ubikacja
Krawaty
Kupię
mi biurowemi. natychmiast do
Papugę
Lokomobila Lanza
Skład
Zgłoszenia uprasza
dom w Poznaniu łub przedmie
Bieliznę
55 do 85 KM. na 10 atm. tanio do ściu,
z klatką sprzedam. Ul. Wodna sprzedania.
sprzedam,
całkowitem
urządze
się
Kurjer
zdw
78
506.
wpłacę
20 000 zł gotówki,
najkorzystniej
w
20, 1. piętro.
zdw 78112
Ewo”vaL, . Informacyj udziela wtem wolne mieszkanie. Kurjer
niem konfekcyjnem przy Starym ttnż.
firmie
„Elegant",
Sobańska
i
Szafarkiewicz.
Rynku.
Cena
20
000
zł.
Oferty
Sprzedam
Poznań. Wrocław
voznan, ul. wenecjańska 6. teł. Poznański zdw 78 214
Dla fryzjera
przy Górnej Wildzie. Kurjer zdw 76 705.
ska 30. zdw 77 583
U-42zdw 78 334
dobra egzystencja. Adres Ku kamienicę
2
fronty,
5
składów,
dochód
rocz
Poszukuję
rier zdw 78 094
Nad morzem
ny 28,000
za dziesięciokrotną
Parcele
Wózki
z mieszkaniem w dobrem
dzierżawą. Wpłaty około 120,000, «7 iesie. blisko miasta są wiel- dla lalek i dziecięce pociąga, re składu
pod willę przy Aieji Wielkopołdla fryzjera. Adres Ku
Samochód
resztę podług utuu»,. pośredni tte place dó zabudowania po 2. ta ruje. odnawia Razer. Szewska miejscu
polskiej oraz Grudzienieckiej ko Chevrolet 1927. osobowy, bardzo ctwo
rjer zdw 78 067.
wykluczone. Oferty Ku 3 i 4 tysiące złotych na sprzedaż IL______________
rzystnie
Zgłoszenia
Poznań, korzystnie do nabycia. Zgłosze rjer zdw
bpw
1083-4
78
416
i na rozpłatę. Makowski. Wejhe
skrzynka pocztowa 54.
Kupię
nia J. Pacak. Gniezno, ul. św.
rowo^.
w 76 911
zdw 76 640
Skład
Wawrzyńca 21a. telefon 253.
gospodarstwo w pobliżu Pozna
Łóżka
metalowe
nw 5 714
kolonjałny
towarem,
maglem,
nia.
siacji
kolejowej,
przy/.«ul20 opasów
dla dorosłych i dzieci, połowę
Drogerja
mieszkaniem w Poznaniu 5 500 - tyiu domem 5-poknjowyiti. —
wytoczonych
od
9—12
centnarów
różnych
typów,
ramy
sprężynowe,
Poznańska Informacja Wpłacę 30 000 zł. Oferty Ku
od łat zaprowadzona dobrze pro
Brylanty okazyjne
stoliki nocne, materace wyścieła ßprxeda Maj Mieszków powiat Zgłoszenia
hredry 1. II
xdw 78 438-9 rjer zdw 78 125
sperująca w mieście pow z po najtańsze źródło zakupu zegarki, ne,
własnej fabrykacji, poleca Jarocin.
»dw 77 258
wodu choroby do sprzedania — biżuteria, ślubne obrączki. Zyg Specjalny
Magazyn.
K.
WaikowZgłoszenia do Adm Wiadomości munt Rutzner. św. Marcin 50 na ski. Strzelecka 32.
Maszynę
Kupię
bpw 1 082
Zakopane
Śremskich. Śrem
nw 5618 rożnikowy dom ul. Kantaka.
okrągłe czolenko. gramo dom tylko w centrum, wpłat*
biuro J. Kubińskiego. sprzedaż damską,
zdw 78 461
fon
płytami.
skrzypce
(Stradiva
70- 80 tysięcy. Warunek wjazd.
Place
will, pensjonatów i parcel.
Salon
rius) sprzedam. Poznańska 38. III Oferty Kurjer zdw 78 139
na Jeżycach. Winiarach. Wildzie,
zdw 77 302
mahoniowy inkrustowany i roz
Kamienicę
ie^£;_________
zdw
78
410-1
Dębcu Miasteczku. Łazarzu i
maite starożytne meble, świecz czteropiętrową nowoczesna, do centrum
Eupię
na dogodnych warun
Futro
niki i porcelana na sprzedaż. -r- chód 18 000. cena 175 000, wpłaty kach
Kanapy
parcelle pod wille w okolicy
sprzedajemy. Zgłoszenia męskie, czarne, spód opoay. Wiał
Skarbowa 4, parter, lewo,
80 000—100 000 wskaże „Informa- .Kim» Pracy", pL Wolności 9. Wa
¿a™..‘Gór^k?J^yce' WiWy«
Garbary ?^ljl.. Wwi,
*dw 77 512
tor“, Ratajczaka 15.
wiw 78451
M ęcińwką aty. Śtrzelecka áródki lub na Miasteczku.
hew IM®
fryzjerski z mieszkaniem, 19 lat żelazny i radjo kryształowe sprze pończosznicza na sprzedaż.
zaprowadzony sprzedam Spiesz dam. Małeckiego 35, IV. piętro, Rohloff, Ogrodowa 5.
ne oferty Kurjer zdw 78 332
zdw 78 091
front.
zdw 77 667

***>

»A* H 83M Oferty de Kariera idw Î8 Ú1

•

Panienkę

Pokój
ZAMIANA
<W
na pokój, pościel pożada«
spóiny dla pana możliwie wła- uc iwa
MIESZKANIA Jffii *tą
6 III., prawo.
dziecięcy, używany, kupie Sta (pożyczki 12000 zł na I. hipotekę pokój kuchnie, dzierżawa dwa fflL
pościelą.
Kwiatowa 13, III., na Piekary
id w 78 346
'
nek. Góyna. Wilda 65, zdw 78 045 za wysokim procentem Posia- lata wprost od gospodarza. —
------------------------------ ---------- dlość wartości 90.000. Do Kuriera Oferty Kurjer zdw 78179
Zamienię
Frontowy
Poznańskiego
zdw
78124.
Stół
Wydzierżawię
rzednikowi (ce) zaraz odrozciasany kupi«. Oferty Kuduży pokój z kuchnia i koryta« akojuNiekrępujęcego
w okolicy Grunwaldzkiej,
Pożyczki
Lisiecka. Lakowa 13. I.
rjer zdw 78 178
p
>j za zgoda gospodarza. Ury- na 2 pokoje. Oferty Kurjer
(atejki.
elegancko
umeblowane.
zdw 78 345
adw 76581
&:
Krauthofera 18. zdw 78 235
12 do 15 tys. złotych na I. hipoteke. łączącej sie z Poznaniem,
Regal
aństwowy.
Oferty
Kurjei
Zamienię
p
Pokój
Wydzierżawię
{ gablotkę na stół kupie. Oferty poszukuje. Wartość realności 100
zdw 78 229
tys. Oferty Kurier zdw 78 056.
y bez pościeli. Poz słoneczne, komfortowe. 4
gurjer zdw 78 177
ijowe mieszkanie z nyżą i dopłat», okolica obojętna. Oferty
Słoneczny
—
Akcje
itkami
za wypożyczeniem Kurier zdw 78 211.
Samochód
około 20 tysięcy zl, zwrotrontowy 1—2 inteligent. DaPokój
Osady
Gniezno
sprzedam
naj
w dobrym stanie kupie. Zglosze1 w 3 latach. Zgłoszenia Kujri
Zamienię
t> rowskiego 25 a, I„ lewo.
więcej dającemu. Zgłoszenia Kra
wynajme panu. PólBia Kurier zdw 78 221
Poznański zdw 78 248
zdw
78
234
w
lów, Pectóehów 8. I p.
duży pokój z kuchnią, front
zd w 78 066
"
przy ul. Szwajcarskiej na dwa Pianino
Pokój
¿ródmieście
pokoje z kuchnia- Adres wska
Pokój
ja raz kupie. Cena Kurier
1,500.
policzona rok że Kurier zdw 78 222
3 000.— zł
, meblowany, wspólny do wyna- pc
rontowy, duży. Al. MaJtzdw 78 165
. Winiary, Św. Stanikto wypożyczy: dam procent 70
,kiego I7a.ll.. lewo.
21, I., prawo. Cu
11 gospodarz. zdw 78 240
zl miesięcznie. — Gwarancja za
Zamienię
J ecla. Strzelecka
zdw 78 377
zdw 78 250
350—400 zl
pewniona.
Oferty
Kurjer
mieszkanie
4-pokojowe.
komfort,
gotówka ,$lam za używany apa
zdw
78
078
Mieszkanie
na
3
pokojowe
z
przy
należnościa
Pokój
rat fotograficzny „Leica". Upra
Frontowy
mi. Oferty Kurjer zdw 78 231
■we z kuchnia, dobrze
Plac Nowoszam oferty Kurier zdw 78253
okój dla dwóch spokojnych st
Posznkuję
ne i światło elektryczne
anów
Poplińskich
la.,U.P’ę-®
zaraz tylko za gotówkę
Zamienię
15 tys. pożyczki na dom a ubez
Regal
ro, lewo
zów 78 249 »c
hinotecznem. Kurjer
¿o materiałów łokciowych 3—5 pieczeniem zdw
78
207
Niekrępnjęcy
l.
p.
front,
lepszy
dom
na
skład,
mtr. długi z przedziałami i krammieszkanie.
Łaskawe oferty —2 panów Pokój
6, III. prawo, śniadania onice kupie. Oferty z cenami Ku
lub
pań
i
skromny
K
Mieszkanie
Pożyczki
zdw 78.372
Kurjer zdw 78 441
rier iw 3 075
Mtkóik 1 osobę. Kokotowa,_Gro25—50 000 na hipotekę kamienicy 2 pnko.ie z kuchnia wprost od go
howe Łąki 3.
fcdw 78 ¿37
spodarza
wynajme,
czynsz
zgóry.
Poznania
poszukuje.
Zgłoszenia
2
pokoje
11 JrUJkU Jt» uiutłOA*.
Motocykl
Oferty Kurjer zdw 78 356
Kurjer zdw 78181
n kuchni sypialni, ja«
Pokój
«
kuple. Cena- Kurier w 3 077
łoneczny
dla
dwóch,
względnie
°
Mieszkanie
10
000
zł
Pokój wspólny
Posiadłość
rzęch solidnych panów zaraz do £
za dobra gwarancja dwupokoiowe 3 000. półtora roku dla panów wolny zaraz. Niego wynajęcia.
Łaskawe zgłoszenia: f
wiejska, dom 3—5 mórg ziemi w wypożyczę
dzierżawa oraz wielki wybór in lewskich 10. I. piętro, lewo.
zdw 78 370
do
1.
V
1930
r.
Adrea
wskaże
ii. Skryta 4. TI. piętro, prawo, i,
pobliżu szosy w promieniu 5—15
nych odda „Komis“. Se w. Miel
zdw
78
516
zdw
78 241
kim, od Poznania' lub Bydgoszczy Kurjer zdw 78 226
żyńskiego 25a.
zdw 78 462
Do
wynajęcia
kupie. Zgłoszenia Ageneia Ku
Wspólnika
Miesięczne
riera Pozn.. Gniezno 530.
Pokój
p
Jeden
miejszy). na życzenie z
inteligentnego od (10.0001 przyjnw 5 717
pokoje wynajmuje hotel Francu slegancfco
umeblowany
zar»z
lem utrzymaniem. Szeme do przedsiębiorstwa techni- do 7 pokojowe za dzierżawę odda ski.
76
297
zdw
wynajme.
Marszalka
Fochą
29,
„Warta“.
Sew.
Mielżyńskiego
28.
Dziatyńskich 1. I.
czno-automobiłowego.
Poważne
Silny gładki stół
'V.
piętro,
front.
zdw
<8
243
zdw
78463
zdw 78 070
zapewnione.
Zgłoszenia
ewentualnie także w surowym żyski
Pokój
Kurjer
zdw
78
218
stanie lub równa blacha obity,
Wspólny
Mieszkania
elegancko umeblowany do wyna
Pokój
długi 214 do 3 mtr.. szeroki 75 cm
3 4. 5. 6 pokojowe poleca i po jęcia. Marszalka Focha 70. II., pokój dla pana. Św. Marcin 64.
Pożyczki
iu. Półwiejska S3, I.
do metra kupimy. Oferty upraprawo.
bpw
1010
parter,
lewo.
II.
podwórze,
,
szukuje
„Informator
.
Ratajcza
zdw 78 069
poszukuje solidny
sza się do Kuriera pod nw 5 720 1 000—2 000
®
sd w 78 246
zdw 78 454
kupiec.
Gwarancja — wysoki ka 15.
Pokój
komfortowy
procent.
Zgłoszenia
Kurjer
Pokój
Kupuję
Pokój
Mieszkanie
zdw 78 217
utrzymaniem 2—3 osobom. Wa
ta gotówkę meble wszelkiego "o
z niekrenujacem wejściem wy- ! lewo.
pokoje, kuchnia wprost
ty Jagiełły 18, parter prawo.
zdw 78 071
dza.iu rzeczy
Dom Komisowy
najmę, dom ogrodowy, parter, i
zdw 77 807
Wspólnik
Podgórna 2
Pw 4 946
wprost. Zgłoszenia Kurjer
Zgłoszenie Wielkopolska Cen
inteligentny
(3—5 tysięcy! do zl.
Przyjmę
zdw 78 252
78
Pokój
bardzo
korzystnego
przedsię traía św. Marcin
Kupię
zdw 78 40«
wzięcia poszukiwany, rraca poumeblowany do wynajęci»- Pio
w podwórzu,
rniwagę na 20— 25 centnarów.
Pokój
»«
noludniowa 100 procent zysku. —
tra Wawrzyniaka 31 l piętro,
zdw 78 209
Zgloszenia Kurier zdw 78 275
Pokój
Zgłoszenia Kurjer zdw 78 216
prawo.
zdw 77 754 dwuosobowy, niekrepujacy, dobrze umeblowany, elektryczność,
kuchnia 800 zł poleca Inforr
Korzystnie
Kupię
łazienka, zaraz do wynajęcia. —
Handlowa, pl. Sapieżyński 7. I
2 paniom
Dzielnego
Ratajczaka 27. IŁ. front.
r
wprost gospodarza wille, kamie nodróżujarego
zdw '
do sprzedaży i in ptr.
pokój bez pościeli. Dywelska.
ciego przystanek tramwazdw 78 251
t
nice Poznaniu. Dokładne oferty kasa, z wkładką
do
gO.OOO
zl
Ratajczaka
17.
zdw
77
461
Adres Kurjer zdw 78 205.
Kurier zdw 78 307
Poszukuję
przyjmę jako wspólnika. Zgło
Eantaka 8
szenia pod Kościan, skrzynka 2 pokoi z kuchnia, orz
Pokój
Pokój
Kupię
pokój
wspólny
l—2
panów
do
pocztowa 4.
zdw 78 311 inalym składem celem
umeblowany wynajme zaraz Gó wynajęcia. ITT., lewo, zdw 78 271
samochód ciężarowy 2 lub 3 tonwprost od gospodarza lub
ralska.
Dominikańska
7.
III.
nowy. Oferty Kurjer adw 78 420
da. dzielnica obojętna, ł
1.500
rw 7858
zdw 78173
Wejście
złotych poszukuje na 4 miesiące, nia Kurjer zdw 78 286
Kupię
schodowe,
pokoje
umeblowane,
zastaw limuzyna Rerliet. prma
Gabinet
Dwa
Mieszkanie
telefon, utrzymanie, ślusarska
prase do makulatury, Oferty Ku- weksel 3 proc, miesięcznie f a
męski wraz sypialnia ładnie □- 2. II. piętro.
frontowe pokoje
zdw 78 257
rier zdw 78 419
skawe oferty Kurier zdw 78 487 2 pokoje, kuchnia, uniehl
rządzone,
telefon,
wynajme.
Todyńczo na u! . Słoodstąpię, pośrednicy wyki
' połowa 6. parter (obok placu
osobie
Oferty
Kurjer
zdw
78
319
Słoneczny
Poszukuję
Drweskiego).
zdw 77 903
pokój wynajmę. Wielkie Garba10 000-15 000 na 1. hipotekę,
2 pokoje
ry 47. II„ lewo.
zdw 78 255
mam 3 kamienice. Kurier
Uwadze Pań
zdw 78 426
Kamienica
Przyjmę
na
2
lata
za
3
000
w
kształcących
się
Pokój
trzypiętrowa w handlowej części
wprost od gospodarza i
Pokoje odnowione, wspólne al Skryta 8. III.
zdw 78 288
Wspólnika
Torunia Dochód 5 000 rocznie.
■ bezdzietne z własną poSciebo osobne z utrzymaniem, wszelCena 38 000 zl bez długu na do ■z. kapitałem czynnego lub cichego do Kurjera zdw 78478
Mostowa 29. IV.
front,
kie wygody w kulturalnym kom
Dwuosobowy
godnych warunkach okazyjnie poszukuje do większego nrzedjst.
zdw 78 167
Wielki
fortowym
domu,
pod
osobistem
sprzedaż. Zgłoszenia ..Biuro Pra- sieb;orstwa fabryka mebli na
frontowy, czysty, solidnym od
pant domu, od 1
cy" Plac Wolności 9. bpw 1002 nrowincji. prosperującą kilka lat. wybór mieszkań od 1 do 7 poi i- kierownictwem
Wielkie Garbary 2. II..
Pokój
12 Zglosz do Kurjera zdw 77 707 na.ime.
prawo.
zdw 78 282
Wdowa, -cel matTymosijalny nie i za dzierżawa równjerz z n
lub
telefon
69-92
od 7—8 wiecz.
umeblowany.
1 lamí Poznańska Informacja.
utrzymawykluczony %e'oszmia Kurjer
Kupię
Fredry
1.
II.
zdw
78ecia. Slozdw 78 501
Bardzo
kamienice z składem w centrum
15
II
.
prawo,
Pokój
milutki i elegancki pokój wynajPoznania wpłacę 80- 100 tysięcy
zd w 78 166
Mieszkanie
wspólny dla <panienki > lub pana tne inteligemnej osobie. Zórawia
15.000 zł
zl Oferty Kurier zdw 75 497
na pierwsza hipotekę m»>atkn 2 pokojowe. I. piętro. Sródm._ ..e do wynajęcia. Szewska 9 III. 13 I. ptr.. lewo (Jeżyce),
Wspólny
Pocztowa 30. lewa.
zdw 78 054
jw 8 072
ziemskiego 1 000 mórg. Kujawy, wskaże „Krakus“.
Kcynial
zdw 78 492
rcerzny pokój i bialeroi mebłaKamienice 25,000 zl. kamienice krótki czas, dam 15 nroc„ poszu
s
Pokój
wynajmę panienkom tanio,
Pokój
I. piętrowa w nailepszcin położę- kuje. Kurjer zdw 78 539.
dok na osrródki i ulice Jeżyce,
Ijdla dwóch panów wynajme od 1. najchętniej dwom panom wynaj
9 SZUKA MIESZK.
niii liandlowem 33.000 zl. kamie
snarts-ka
27 podwórce, prosto,
J
12.
pościel
pożądana
Grobla
6.
1.000—2.000 zł
mę. Polna 11. I„ lewo.
nice ze składem rzeżnickim 36.000
nictrn nrflwo.
zdw 78 161
II.. prawa w podwórzu wprost,
jw S 055
al. poleca K. Kubanek, Kcynia. poszukuję na wysoki procent,
zdw 78 042
3ł 2 000.—
Rynek 16.
zdw 77 852 gwarancja zanewniona. Oferty
Na
biura
Pokój
Kurjer zdw 78 540.
pokoje centrum
zdw 78158
2 pokoje
Kamienica
z utrzymaniem lub bez wynajmę.
telefon
wynajmie
Kreta
7.
par,
Zgłoszenia
Kurjer
zdw
76
324
Gwarna
18.
III., prawo.
z piekarnia, trzy piętrowa. 12 lo
8 DO WYNA JĘCI A
Pokój
- ter. prawo.
zdw 78 041
zdw 78 351
katorów na sprzedaż. Michalak.
any dla pana. Ul. Poc®.
Pólwiejska 7
zdw 77 370
Zapłacę
Wspólny
III
front
zdw 77 552
Pokój
Mieszkanie
■ pokój dla pana zaraz wynajme umeblowany bez pościeli do wy
Dom
4 pokojowe w centrum Poznania ewentl. przejmę meble za 2
Przybylski. Matejki 46.
Pokój
najęcia. Małeckiego 27. II.
narożnikowy, skład. 3 mieszkania, wprost od gospodarza zą 3 letnim je z kuchnia i wygodami
adw 78 039
zdw 78 350
spóiny dla panienki. Kant&ka
elektryczność
wodociągi 9 009. czynszem zgóry zaraz do wyna trum. Pośrednictwo wynagt
dom tylny TT lewo.
Kamienica 1914
budowana. 2 jęcia. Agenci wykluczeni. Adres Oferty Kurjer zdw 76 956.
^okój
zdw 78 152
Małżeństwo
aklady 4 mieszkania, elekt rycz wskaże „Par". Aleje Marcin
_
umeblowany
do
wynajęcia
od
ność. wodociągi centrum Wro kowskiego 11.
bezdzietne
na
pokój
z
kuchnia
Pw 7270 57.47 2 pokojowe mieszkań! e zaraa. Zielona 2. III . prawo.
Pokój
nek. po sprzedaży całkowicie oprzyjmę- Dzierżawa 3—6 miesię
szuka inteligenlne małżeństw >. dom ogrodowy.
zdw 78138 cy zgóry. Wolnica 4-5. I. piętro,
próżnmm z powodu wyprowadzki,
iący z cenlralnem ogrzeSłoneczne
dzierżawa zgóry, okolica oboję
lewo.
zdw 78 348
sprzedam spiesznie Stefan Ko mieszkanie. 2 pokoje kuchnia,
Nowak ul Młyńska 3.
lędo. Wronki.
zdw 78 531-2 willi. Debier. Szczepana 14. zaraz na. Oferty Kurjer zdw 77 420
Pana
zdw 78 149
na pokój wspólny. Badyna. ByStarsza
wynajme
Mieszkanie
wskaauje
i
Kamienicę
Mieszkania
ba-ki
13.
zdw
78
133
2—3
inteligentna pania z własną po
udziela informaeyj administrator
30 tysięcy
wpłaty.
spiesznie na miejscu miedzy 16—18.
od 8 pokoi wzwyż lub dzierż
ścielą na wspólny pokój. Oferty
słoneczne pokoje z nżywgsprzeda Kędziora. 27. Grudnia
Kurjer zdw 78 206.
willi poszukuje. Zgłoszenia
TPokój
zdw 76 229
knchni wvnajme malżeń16. telefon 14-15.
zdw 78 306
rjer zdw 76 961.
umeblowany bez pościeli wynajStasz'ca 9 II Preuschoff.
mę spokojnej i solidnej osobie,
Pokój
zdw 78 144
2 pokoje
ł
ask,
zgłoszenia
od
godz.
4-6.
Willa
Poszukuję
1 lub 2 osoby, centralne ogrzewa
na lokal biurowy od 1 1. 80 do
św. Wojciech 6. wysoki parter. nie. elekt rycyn ość. łazienka zaraz.
piętrowa w Poznaniu przy tram wynajęcia La u be Wielkie Car
Pokój
zdw 78136
waju. światło ełckiryezne. wolne bary S3. I
Mylna 18. parter.
zdw 78 202
zdw 76 930 wszelkie wygody, kuchnia, sa “
▼ Grottgera 2 IV.
3 pokoje. kuchnia. łazienka,
zdw 78 143
daielne mieszkanie. Ewentua
Próżny
oprócz tępo 2 lokatorów, p’aca
Pokój
bez mebli z używalnością kuci '
2 pokoi
8.300 rocznie czynszu, cena 50.000 i kuchni poszukuje wprost od Dam do 160 zl tnieaięrsnie M
pokój w willi, używalność kneb- nowoczesnym dotnu. kuchnia war
Elegancki
zł. Spieszne zgłoszenia Nowak. gospodarza za dzierżaw«. Oferty być: nowe dzielnice Łazarza
b ni. łazienki do wynajęcie Adres szawska Waty Jagiełły 20 IŁ. nnkój zaraz. Dąbrowskiecro 24.
Pozna ó. Marszalka Focha 1.5. Kurier zdw 77 731.
wskaże Kurjer zdw 78 128
prawo przy Półwiejskiej.
wille Solacz Oferty Kurjer
wwi.
zdw 78 228®
„Pawilon“.
zdw 78 301
adw 77 66»
zdw 78 196
Rower

Kamienicę

1

Poszukuję

Pokój

Wynajmę

M^IÓ

-*

PftlzAł
JTOKuj

Pokój
połowę tub cala czteropiętrowa kuchnie z meblami. Wilda, sprze
ładnie, umeblowany, wejście niepokoju a kuchnia
iródminście dzierżawa 15 000. ce dam. Adrea Kurjer zdw 76 782 mieszkania,
krepująee. z światłem elektryczn.
dzierżawę rok lub dwa zgól Lna 12-5 000 wpłaty 80 000. wolne
Pokój
od zaraz. Wały Jana III 11. I.
wprost od gospodarza domu.
2 pokojowe
n»ie*zkanie. snrzedam. Zgłoszenia
ładnie
umeblowany
wynajme.
—
P„ lewo.
zdw 78 192
Zgłoszenia
Kurjer
zdw
77
«14.
miesakanie cuidam z mebtami za
Kurjer zdw 78 537.
— Grunwaldzka 13, III., prawo,
zgoda aospodarza Cena 3 tysiazdw
78110
Pokój
ce. Adrea wskaie Kurjer
Młode
Kamienicę
umeblowany I—2 lepszym pazdw 78 059
■
Zł 4 000.—
4 nietrowa sprzedam za cene 125
nóm. paniom zaraz wynajmę. Ka
tysięcy zl. wpłaty 50 000 zl. do
’• pożyczki szukam. Za procon na Iowa 3. II.. lewo.
zdw 78 190
2 pokoje
chód 15 200 »1 Oferty Kurjer
’• używanie 2 umeblowanych poko
umeblowane ayp:atny i gabinet, zdw 77 859
zd w 78 558
(sypialnia
i
gabinet),
centr.
o
Pokój
cieple, świeże odnowione, tylko
erzewanie. łazienka, telefon. — do wynajęcia. Lakowa 7 III.,
dla 2 osób z inteligencji, przy
Poszukuję
Zgłoszenia upraszam Kurjer
prawo.
zdw 78 189
starszem małżeństwie do odstą mieszkania 2 pokoje z I
a
zdw 78 109
pienia Elektryka, telefon. Całko wprost od gospodarza za i
Pokój
wite lub częściowe utrzymanie w« zgóry. Oferty Kurjer
Przyjmle
40.000 zł
przystępne. Oferty Kurier
umeblowany zaraz, fcupańskiego
zd w 78 208
na atancje uczenice. żona wyż 2a. III„ lewo
zdw 78188
zdw 78 049
____
Pożyczę za oddanie majatkn w
” szego urzędnika. Fortepian. —
dzierżawę lub dzierżawę admini
śródmieście.
Zgłoszenia
Kurjei
Urzędnik
Mieszkanie
Pokój
stracyjna Zgłoszenia Kurier Po
zdw 78 081
znański zdw 77 942_____________ 3 pokojowe i 2 pokojowe od go szuka pokoju z kuchnia wprc
wspólny dla 2 panów. Regulska.
spodarza za 2-letnim czynszem od gospodarza, płace czynsz zt
Wielkie
Garbary
50 w podwórzu,
Pokój
tylny dom. parter, prawo.
6.000 zł
zgńry do wynajęcia. — Adres ry. Oferty Kurjer zdw 78 239
—
lub
kuchnie
za
pożyczkę
500
z
rw 7884
J współpracę włożę do interesu wskaże Kurjer zdw 78 062
oddam na rok w procencie, gaz
Poszukuję
lub przedsiębiorstwa. Oferty Kuelektryka, osobne wejście. —
[Jer zdwp 77 426
mieszkania od 4 pokojo’ ,n Oferty
Pokój
Do
Kurjer zdw 78 192
wynajęcia od gospodarza lokal wzwyż, wprost od gospodarz
dla panów. Skryta 4.
rw 7 890
trzypokojowy przy ul. Poczto rocznym czynszem. Oferty
Poszukuję
”
Pokój
rjer
zdw
78
499
Pokój
Wspólnika w młodszym wieku wej, I piętro, front, tylko na
~ elegancki dla pana do wynaję
jajchi.-tnnej kawalera z gotówka biuro lub interes hzndlowo-przecia Rohloff. Ogrodowa 5. dom dobrze umeblowany dla aolidnego
Wiadomość Stefan
z0 do 30 000 zl do intratnego in inystowy.
3—4
pokoi
pana Adrea wskaże Kurjer Sta
ogrodowy, prawo. 1 piętro.
teresu. w którym obejmie kierów- Obrebski. ulica Piotra Wawrzy dostatnie umeblowanych
ry Rynek rw 7 891
uzdw 78 092
. nićtwo Pierwszeństwo fachowcy niaka 33. telefon 73-94.
kuje
samotny
panOfer
zdw 78 095
z znajomością ksiażkowości curjer adw 78 519
Pokój
Pokój
•kieriiiczo frfitkarskie.i. Oferty Ku
nmeMowzny z oddzięłnem wej umeblowany, czysty, elektrycz
Wprost
rier PożtitśtSski pod nw 5 627.
Poszukuję
ścieni dla solidnego Pana od 1 ne oświetlenie, ogrzewanie, nieod gospodarza 2 pokoje z kuch
eh 12. do wynajęcia. Kwiatowa 14 krepujace wejście wynajme so
nią do wynajęcia. Czynsz zgóry
Poszukuję
lidnemu panu saraa. Śniadeckich
alIIŁ *w-Jrhw
7 000 na I. hipotekę kamienicy. — — Stan. Knapowskiego 13.
bojetna. Oferty kurier adw 784481
UD. partai, prawo.
ad» 78073
zdw 78 084
Kurjer «dw 78 443
Szukam

Pokój

Fabryoaoa I. II„ lewo.
.
zdw 78 061

Marciniak: Niegolew.
zdw 78 341

Pokój

do wynajęcia II. piętro, na prawo
Poznań. Aleje Marcinkowskiego
Nowak.
zdw 78 368

Pokój

wprost z klatki schodowej dwom
panom. Jarosz Pocztowa 33. IV.
zdw 78 367

Śródmieściu

pokoje wynajme.

o

Kreta 24. Tli.,
zdw 78 366

Słoneczny

pokój umebl elektr. oświetl, cen
tralne ogrzewanie, przystanek
tramwaj, Wierzbiecice 5. II. pra
wo. od godz. 5.
zdw 78 364

Wygodny

pokój umeblowany,
łazienka,
centralne ogrzewanie, najlepsze
położenie, do wynajęcia. Wały
Leszczyńskiego 2. TTl.. prawo.
zdw 78 413

Pokój

wynajme zaraz. Różana 5 s IV.
Pr»wo.
zdw 78 431

Pokój

używaniem kuchni, elegancko
meblowany do oddat
■Utfjer adw 78 429

Strona 8«

Niekrępujęcy

Pokój

pokój wspólny pauu tanio. Wici komfortowy, solid
kie Garbary 13. II., prawo,

Knrfer Poznański, sobota, 30 listopada 1929 :\sa Numer 558

Szukam

pana wynaj- pokoju ak-romne-go, dzielnica Pie
OSOBISTE
in<¡, telefon, utrzymanie. Rataj kar. Oferty Kurjer »dw 78 542.
zdw 78 405
czaka 241. HI. prawo.
Pana
zdw 78 459
Ładnie
13
LOKALE
wracającego w aobotę, 28 b. m.
umeblowany^ pokój, odnowiony,
godz. 23—24 Dział yńskich 9. któ
Pokój
ry spotkał w bramie cywila, woj
kow’lJU4315-^¿2;.?vyííajmeaBu' ?Srai do wynajęci»: Poznańska
kowska 33,
Na
biuro
skowego i dziewczynę, pytając
■
parter,
lewo,
dom
56,
ptr,,
prawo.
zdw78
481
frontowy.
potrzebne od stycznia 2—3 ubika się czy ma zamknać bramę, pro
cje widne, wygodne wejście bil szę o podanie bliższego adresu,
Pokój
Pokój
sko Placu Wolności lub Gwar ze względu na rozgłos popełnio
umbe-lowany
duży
z
fortepianem
nego napadu. Czesław Gerber,
umeblowany lepszemu panu wy na 2 osoby lub bezdzietne inaJ- nej. Oferty Kurjer zdw 77 383
fryzjer 7. Szpital Okręgowy.
najmy. Zacisze 2, parter, prawo, zeftfitwo. Jeżycka 43. ii. ptr.,
zdw 78 430
zdw 78 402
Składnicy
Prawo.
tdw 78 455
poszukuj« na 1 magazynowanie
Za
Kawaler
konserw. Dzielnica obojętna. —
Pokój
długi »¡ostry mej Marty Rajewszuka zaraz niekrępującego po umeblowany z ca lodzą en nera u- Oferty Kurier Stary Rynek
skiej i weksle przez nia podpisa
rw 7860
koju do 30 zl miesięcznie. Kurjer trzy maniera na dwie osoby zaraz
zdw 78 401
nie. nieodpowiadam. Helena Rawolny. Pokój umeblowany z sa
jewska. Buk,
»dw 78 524
Lokal frontowy
lonem na dwie osoby z całodzienOgrodowa
nem utrzymaniem od 1 grudnia przy Piekarach 18 b, 200 fcw.
Osoba
19, III., lewo, pokój odnowiony, do wynajęcia. — Zabłocka, Aleje I metrów nadaje się na biura lub
na 1—2 osób, utrzymanie.
Marcinkowskiego 1 telefon 39 05 składnicę bez odstępnego wy która została poszkodowana przez
najmę. Gospodarz.
zdw 78 397
Leona Darka na 5 500 zł. proszę
zd-w 78 489
__________zd w_78 079_
o powtórne zgłoszenie do Stów.
Samopomocy
Społecznej. Stary
Słoneczny
2 sypialnio
Rynek 45.
zdw 78 525
Składnica
ciepły i duży pokój jednemu lub jeden salon, światło elektryczne,
dwom panom do wynajęcia. Ma łazienka, telefon dwom panom auter., Staszica, odnajmie Hotel
tejki 67, II., prawo, zdw 78 395 wynajmę zaraz. Breyyogel Pocz Francuski.
zdw 78 21)0
towa 16, III.
zdw 77 939

Ubikacje

Dwa

Pokój
pokoje oddzielnie po 50, 4« zł,
«tajnię wynajmę. Cybińeka 12.
Matejki 5, I.
zdw 78 3C4 niekrępujęcy zaraz. Piekary 8a,
zdw 78196
parter, front.
zdw 78 514
Pokój

Pokoje
frontowy dwoin panom wynaj
mę. Wielkie Garbary 44, III., le przyjezdnym tanio. 27. Grudnia
9,
III.
zdw 78 550
wo.
zdw 78 392
Wspólny

Pokój

Pokój

Skromny

po.kój 2 panom, Cieślak, Poczto dla bezdzietnego małżeństwa. —
Przemysłowa 41. w podw.. I.
wa 27, II., w podwórzu.
wchód, parter.
zdw 78 545
> zdw 7S 412
umeblowany, frontowy, światło nokói do wynajęcia. Przemysło
elektr. z utrzymaniem lub bez dla wa 40, I., lewo, front. zd>y 78 292
dwóch osób zaraz do wynajęcia.
Śniadeckich 17, III., lewo.
Pokoik
zdw 78 475
elektryczność, inteligentnemu pa
nu wynajmę 1. 12. Kwiatowa 9,
Skromny
III., prawo.
zdw 78 290
umeblowany pokój. Sew. Mielżyńskiego 2S, parter, lewo, zdw 78 464
Pokój
umeblowany, czysty wynajmę.
Pana
Wiadomość: Reja 1, I., prawo,
zdw 78 285
na wspólny pokój. Piekary 19.
III. wchód.
zdw 78 466

„Informator** poleca

dla panów, pań, maiżeństw. Ra
tajczaka 15.
zdw 78 452

Przyjmę

na pokój. Klasztorna 4, Potocka,
rw 7 901

Wspólny

pokój dla panienki.
Ptr.

Wodna 8. I.
rw 7 902

Swobodny

umeblowany pokój dla 2 panów
lub solidnych pań blisko dworca
do wynajęcia. Adres wskaże Ku
rjer zdw 78 262-3

Pokój

zaraz tanio. Łukaszewicza 48. n
front.
zdw 78 474

2 pokoje

Rzeźnictwo

Ciast świątecznych
istniejące 50 lat w ruchllwem
mieście, z ko-mpietnem urządze
pierników
niem i mieszkaniem do wydzier
żawienia. Zgłoszenia Kurjer Po kurs 5 lekcyj wieczorem 10 zło
tych w Szkole Gospodarczo Za
znański nw 5 708.
wodowej, św Marcin 69 Tamże
gotowanie wykwintne nakrycie
Wydzierżawię
stołu. Kurs wieczorowy wykwint
Panienkę
pokój na parterze, dom nego gotowania 10 lekcyj 25 zlo
na wspólny pokój. Czerniejewicz. próżny
tylny,
za
8
letnia
dzierżawę
—
w Stołowm Szkoły znakomi
św. Marcin 27.
zdw 78 300 Adres wskaże Kurjer zdw 78115. tych
te obiady od 1.50 3.50 zi.
nw 5499
Panów
Nieruchomość
przyjmę na stancję. — Długa 8.
Zegarki
Dworczak.
zdw 78 299 (piekarnia) nowoczesnem urzą do naprawy przyjmuję, M. Ra
dzeniem i przyległem! ubikacja
kowski.
św.
Marcin 68.
mi natychmiast do wydzierża
Pokój
Pw 6950-48.123
wienia.
Duża
wieś
koScieiga
elegancki do wynajęcia (fronto szkoła i stacja w miejscu. Wa
wy). Matejki 57, parter, lewo. runki ugody na miejscu. Adres
Artystyczna
zdw 78 298
wskaże Kurjer zdw 78 075
reparacja pończoch, trykotów. —
Skarbowa 14, parter, front, lewo,
Pokój
zdw 78 555
Garaźn
dla part. Słowackiego 39, TTT..
prawo.
zdw 78 287 Śródmieście poszukuję. Oferty ce
Rada
na Kurjer zdw 78 360
Indyj i Brazylji przeciw ukąsze
Duży pokój
niu jadowitego robactwa moskiWydzierżawię
do wynajęcia dla 1—2 osób.
toin i zakażeniu, usuwa natych
Wodna 7. I. piptro. prawo.
600—1.000 kwm. ziemi na 10 lat miast. Adres Kurjer Pozn.
zdw 78 336
Informacje: Urbański, Kazia 2.
zdw 78 554
zdw 78 398
Pokój

frontowy dwuosobowy » utrzy
Ubikacje
bez mebli zaraz do wynajęcia maniem wynajmę. Aleje Marcin handlowe, nadające się na hur
kowskiego 17 a. III., prawo.
Wyspiańskiego 12. I., prawo
townie Itr** pracownie w rnrmia
zdw 78 325
zdw 78 551
rze cirka 150 mir.* przy Starym
Rynku na 2 piętrze, z używa
2 pokoje
niem windy, zaraz do wydzierża
W śródmieściu
umeblowane dla pana. Rafa.iczś pokój wynajmę 1. 12. solidnemu wienia. Zgłoszenia do Kurjera
Poznartskieero zdw 78 293
ka 38, II. ptr.. Iowo. wlw 78 510 panu. Nowa 1. Ili . lewo.
zdw 78 802

Biuro

Zginął

jamnBc czarny, żółty pyszeaek.
Znalazcę uprasza oddać Majęt
Lokale
ność Strzeszyn, poczta Złotniki,
zdw 78 076
biurowe, ubikacje przemysłowe p. Poznań
poieca i poszukuje ..Informator",
Ratajczaka 15.
zdw 78 453
Unieważniam
książeczką wojskowa na nazwi
2 pokojowe
sko Kolicki. Marjan. zdw 78 552
biuro, duże, z centralnem ogrze
waniem, elektrycznetn oświetle
22
ROZMAITE
niem i telefonem do oddania. Do
przejęcia potrzeba 1 560 zl. Zgło
szenia Kurjer Poznański
Kapelusze
zdw 78 528
damskie przerabiam
tanio w
przeciągu 24 godzin Sokołowska.
Zwierzyniecka 22. I piętro, daw
niej Plac W jlnośei 7.
bpw 918

duży próżny pokój, telefon. Swia
Gwarna
tło elektr. ud. Sew. MielżyńskieITT.. prawo, pokoje duży i
go 25. I., lewo, zaraz do wynalę- 8.
wspólny
wynajmę.
zdw 78 340
' ciazdw 78 509

Ubikacje

handlowe. 2 pokoje 70 m». cen
tnira miasta Poorania wysoki
parter.
ogrzewanie centralne,
światło elektryczne, na biura,
hurtownie
zaraz do wydzierża.
Panu
Pokój
wienia. Spieszne zgłoszenia do
wspólny
pokój.
Strzałowa
6.
TTT..
wspólny Łukowa IB. TTT., prawo,
Kurjera zdw 78 505.
prawo.
zdw 78 329
zdw 78 417

Koncesję

wyszynkowa wydzierżawię. Ofer
ty Kurjer zdw 78 308

Akuszerka

Klein wach terowa

w

Poznaniu,

centrum miasta, iilba Rom Szy
mańekiego 2 pierwsze piętro le

wo. drugi dom od placu święto

krzyskiego

zdwp 71 596 7

Wykwintnie

Tapicer

W poczekalni, wagonie,

Ozujewicz. Matejki 11. naprawia
sypialni lab salonie
materace 4. leżanki 5 zl.
szuka spokojnego kąta każdy kte.
zdw 77 878/9
pożycza ciekawe książki z Wvn«Z
żyezalni J. DippeJ, Plac WohX
Przepisuję
Policji.
tanio na maszynie. Zgłoszenia ści 11 naprzeciw
nw 4978
Kurjer zdw 78 278

Obiady

pożywne, mięsne, zawsze świeże,
najlepszej jakości. Kantaka 8/9,
Ziemianin
w bramie, na prawo. 3. piętro.
zd w 77 380
przemysłowiec.' pos. majątku JM
tys.. poszukuje towarzyszki *,
Robótki ręczne
cia Panie do lat 28. przystojni
rysuje po cenach umiarkowanych. wykształcone i majętne, zechęa
Jankowska. Stary Rynek 48, II. sie zgłosić do Kurjera »dw 77 iji?
Rzecz traktuje adę poważni« j Z?
bpw 994
skrętnic.

Wszelkie

reparacje zegarków oraz napra
wy wszelkiej biżuterji wykonuje
sumiennie tanio firma F lar
kowska. plac Wolności 11 (pod
filarami)
Pw 4 941

Kawaler

szatyn, średniego wzrostu- lat »
dzierżawca 500 morgowego
jątku. poszukuje żony. Panny A,"
lat 25. z majątkiem 80—40 tyaia.
cy. poważnie myślące zechcą ,|T
swe oferty z fotografią 4«
Kosmetyka lecznicza żyć
Usuwanie wągrów, zmarszczek, Kurjera Poznańskiego
zdw 77 933
żółtych plam i t. p. Masaże. —
Trwale przyciemnianie brwi, rzęs.
Znudzona
Farbowanie włosów. Rozjaśnia
nie. Porady bezpłatne. Wielka samotnością młoda, Przystojn.
7. II., Kilbert.
rw 7 909 panienka chętnie zapozna kult»,
ralnego pana. Cel matrymonisl
ny. Oferty „Par", 27 Grudnia ui
Gramofony
Pw 7 35659.fi
płyty poleca Bruździńskl 1 S-ka. pod 59,93.
Aleje Marcinkowskiego 8, na i.
Szatynka
piętrze. Wymiana starych płyt,
naprawa mechanizmów telef.
inteligentna, lat 31 posiadają«,
40-51. ____
bpw 1068 pięciopokojowe mieszkanie w p^.
znaniu wyjdzie zamąż za inteR.
gentnego pana na dobrem stan«,
Znany
Salon Kosmetyczny „Halina" wisku. Zgłoszenia z fotografią
przeniosłam ul. Siemiradzkiego prasza do Kurjera »dw 78 010,
11 przy parku Wilso-na dojazd
J asnoblondynka
tramwaje 4 i 5. autobusem ul.
Matejki, telefon 72 78. zdw 77 359 miła na posadzie, posiadającą ą.
leganckie umeblowanie, wyprą,
Pralnia Prasowalnia wę osobista i cośkolwiek gotówki
poszukuje na tej drodze metą'
i Prężalnia Firan
trzeźwego i religijnego o dobrym
przyjmuje wszelkie zlecenia po charaterze od lat 30. Panowie nj
najniższych cenach. Sierpińska. stałej posadzie, ra-czą swe oferty
Piekary 3.
nw 5 712 złożyć możliwie z fotografia, któ.
ra się zwraca Kurier zdw 78025,

Pawilon na P. W. K.

jest do sprzedania. Fabryka cze
kolady sprzeda tanio piękny pa
wilon, zriadujący się na terenach
K. na Wystawie. Informacje: B.
Zmidzińskj. Piekary 5, telefon
21 30. od 9—3.
ad w 77 880

Inteligentne

bezdzietne małżeństwo przyjmie
dziecko za własne z dobrej rodzi
ny za jedno-razowem wynagrodze
niem. Oferty do Kurjera
__
zdw 77 764

Obiady

Rzemieślnik

inteligentny j pracowity na atą.
lej posadzie poślubi pannę ląfc
wdowę od lat 40. także z cośkol.
wiek kapitałem lub mniejszą pą.
siadlością. Oferty Kurjer
zdw 77 987

Nie Sawan

lecz również piękny inężciyząą
pragnie poznać młoda inteligent
na pania. która codziennie zmi«.
nia książki w wypożyczalni Dip.
pla (plac Wolności li, naprzeciw
policji)?
nw 4 975

domowe, smaczne, zawsze świeże,
na prawdziwych tłuszczach poKoleżanki
?yw“®- Cena przystępna Kanta lat 24 i 27 niebiedne — urzędni
ka 8/9. w bramie na prawo. III czki poznają panów o dobrym
Piętro.
sxiw 77 381 charakterze. Cel matrymonialny^
Oferty Kurjer zdw 78 135

Futra

mody damskie, męskie, wykonuję
Przyjaciela
dobrze tanio. Dąbrowskiego 64, inteligentnego od lat 35 azuką
U. P.
jw 3 057 przystojna sierota, posiadając»
mieszkanie. Cel matrymonialny
Kurjer zdw 78 129
Chirom antka
przepowiada
przeszłość
przy
szłość i teraźniejszość z rąk fiKawaler
z.iognomji. grsfolog.ii. fotografii i lat 32, brunet, wysoki. Mm»
kart. Przyjmuje codziennie prócz dzielny fachowiec, poszukuje t|
niedziel i świąt od 10—1 i 3—8 drogą żony, panny do lat 24
wiecz. Marcelego Mottego 2. II, zdrowej gospodarnej i mającej
piętro, front, drzwi środkowe zamiłowanie do knpiectwa. Ma
przez Rynek Łazarski pomiędzy jątek dla wspólnego dobra wy
Łukaszewicza a Kolejową.
magany
Oferty z fotografią
»dw 78123
do Kurjera zdw 78 093

i tanio wykonuje suknie wieczo
rowe. płaszcze salon mód — A.
Krawcowa
Brunetka
Fęglerska, Wielkie Garbary 33. wykonuje suknie, płaszcze i bie lat 33. sierota
mila :v-*T»odairną
__________ zdw 78 326________
liznę, ceny umiarkowane Figa pragnie zapoznać pana do lat #
szewska. Przemysłowa 41 dom na stałem stanowisku na wskroj
Obiady
ogrodowy. II. ptr.
zdw 78 117 »drowego celem ożenku. Zgłoasesmaczne L. 1.20. Gwarna 8, III,
nia Kurjer zdw 78 184.
zdw
78
339
Krawcowa
Dzierżawa
Pokój
Pokój
wykonuje
elegancko
suknie
do
16
gościniec, skład kolonialny, salka
Dla
Kaszel, chrypę
dobrze umeblowany i mały po frontowy, niekrępujęcy zaraz 2 morgi ogrodu, 3 pokojowe mie
»1. Nowakowa Składowa 12.
panny, przystojnej, inteligent
u dorosłych i dzieci
koik z obiadami bez wynajmę. wynajmie Grabianowski. Kana szkanie. blisko Poznania, objęcie,
zdw 78 050
nej.
lat
25.
posagu
30.000. poszu
usuwa znakomicie
Wały król. Jadwigi 2. wysoki łowa 4. I. piętro.
zdw 78 310 towar, urządzenie.
Zgłoszenie
kuje się odpowiedniej partji,
herbata
i
cukierki
nart er.
______
zdw 78 427
Tapicer
Wielkopolska Centrala, św. Mar
wyższego urzędnika lub samo
pod nazwą ..RAZ Lewicki,
cin 78.
zdw 78 403
Grobla 4. naprawia dzielnego kupca, cel matrymo
Pokój
DWA TRZY" Ce materace 3,00:
Czysty
leżanki
4,00.
nialny.
— Zgłoszenia ..Wand«'',
dla 2 panów, z elcktrycznem
na herbaty 1.25 zl.
zdw 78 107
pokój Inteligentnej osobie wynaj oświetleniem, zaraz do wynaję
Fabryczna 35 a IV.
zdw 7890»
Dzierżawa
cukierków 40 gr.
mę. Pólwiejska 24 Skarbińska. cia. Ul. Jeżycka 35 I., lewo.
Sprzedają drogerje.
skład rzcżnickl mieszkanie, 2 po
zdw 78 423
Monogramy
zdw 78 297
apteki.
koje. kuchnia urządzeniem, duża
Pani
i różne robótki wykonuję. Skau- starszym wieku, posiadająca kil
Pw 7 081/246.70/1
wieś kościelna, objecie 1.500 zl.
Pokój
derowiex,
Staszica
20.
I.
w
po
Zgłoszenie
Wielkopolska
Centra
ka tysięcy złotych, z braku zna
zdw 78 101 jomości
dia 2 panów. Oku-pnlak. Strzało Strzałowa 8- Pokój
la. Św. Marcin 78.
zdw 78 396 Obrazy oprawa obrazów dwórzu.
poszukuje męża na stłparter lewo,
wa 6. III,. front.
zdw 78 502
najtaniej w firmie Witold Le
nowisku od lat 50—66. Oferty do
»i w 78 295
Koniki
worek
i.
Wrocławska
36.
Kurjera Poznańskiego zdw T8351
Dzierżawa
Pokój _
kanapy, materace rcparnje Rze
Pw 603943.1234
piekarnia, peinem biegu, urzą
Pokój
myszikiewicz
Strzelecka
3a
dia pana z wazelkiemi wygodami,
2 pokoje, chlew, ogród.
Kawaler
rw 7 896
telefon, zaraz. Góra Przemysła frontowy inteligentnym, z włas dzeniem.
Przedstawicielstwa
Spichrze od właściciela do objęcia
lat 33. wysokiego wzrostu, posia
wa 4. I
zdw 78 527 na pościelą wynajmę Maaurkie- 3.009
poważnej
firmy
zagranicznej
zł.
Wielkopolska
Centrala
dający
6
tys.
gotówki, sznika I
wiczowa. Wielkie Garbary 5. II. św. Marcin 78.
Obiady
zdw 78 301 względnie krajowej na gumę, por
znajomości panny luk
zd w 78 488
Pokój
celanę obuwie, maszyny lub inne smaczne i obfite po 80 gr. Pól braku
wdówki w atosownym wieku re
artykuły, poszukuje praemyslo- wiejska 9b.
zdw 78 141 ligijnej
umeblowany do wynajęcia.
o dobrym charakterzs.
Piekarnię
wiec i właściciel nieruchomości,
Wierzbięciee 17. !.. Pawlicki.
również
cośkolwiek gotówki i xsna prowincji wydzierżawię za posisdajaęy kompletnie urządzo
zdw 78 529
Obrazy
do interewi. Ce! mb
raz. Adres Kurjer zdw 78 291
na składnicę z bocznica kolejowa na raty i za gotówkę kupujesz miłowaniem
trymon.ialny. Zglos-ze-nia z foto
w Poznaniu, z lokalami biurowe- najtaniej w firmie Ig. Krzewiń grafia
eo zł
Elegancki
do
Ku-rjera
zdw 78 482
mi. na miejscu światło elektrycz ski. Sterzeiecko 31. Ceny naj
Gościńca
nokój wynajmę. Jackowskiego 2. miesięcznie dam za pokój próżny
ne
i
telefon,
nadające
się
na
niż«xe,
wybór
olbrzvmi.
tub
skromnie
umeblowany.
—
z
kolonjalka
lub
hotelu
w
małem
III.
zdw 78 544
Kawaler
Łaskawe
y,<iw
Oferty Kurjer zdw 78 096
mieście z mieszkaniem poszuku skład konsygnacyjny.
lat 33, posiadający cośkolwiek
zglos-zenia uprasza się
ję celem dzierżawy. — Spieszne spieszne
Pokój
majątku poszukuje krawcowej
oferty, dokładne nodanie i cenę Kurjer wiw 78 507.
Suknie
duży utrzymaniem dla 2 panów
Pokoju
z wlasnem mieszka
wizytowe i balowe podług naj samodzielnej
lub pań wolny. Prusa 2. Ii., le wejście a klatki schodowej do do Kurjera zdw 78 331
niem
wdowy niewykluczone. Cal
Przyjmuję
no-w!*zych modeli s-zyjc Wierz matrymonialny.
wo.
zdw 78 458 50 zł poszukuje zaraz. Oferty
Oferty Kurjer
wszelkie
reparacje,
strojenie
1
od
Ubikacje
biçoice 3fta. T ptr. wrypoet.
Kurjer zdw 78 180
zdw 78 432
nawianie fortepianów i również
zdw 78 146
60 m* wymurowane, odpowiednie :»a
Pokój
prowincji. Pietryga. Wały
także do przebudowania na 2 po
2 osoby. Grunwaldzka 25. RycbJadwigi 2.
Tanio
zdw 78 268-9
Brunetka
ter.
zdw 78 449 wykonuję reparacje laielk celu koje i kuchnię z.aroz do wynaję
Enśnlerka
cia. Poznań, Wybickiego 4.
50. inteligentna, poaiadajaea
raoderniwuoe } reparuje futra lat
Gosposiu!
loidowych.
J.
Dubski.
Graniczna
zdw
78
442
wszelkie
zalety,
pragnie poznać
Frontowy
nr. 11. Lazara.
zdw 78 164
Chcesz aby Ci kury niosły jaja o damekte. Wierzbięciee 39a TT pana do łat 40 w celu matrymo«
pokój 1—2 osobom wynajmę.
piiętro,
wprost,
wiw
78
145
wiele pilniej, większe i żółte, do
nialnym. wdo-wcy nie wykłuciaStrzelecka 26 III., lewo,
15 UZDROWISKA
dawaj do paszy prawdziwej Cenni. Oferty Kurjer zdw 78 528.
Poszukuję
zdw 78 447
Komik
traliny
Michałowskiego
nic
nie
skromnego. niekrępująCego po
stracisz tylko aię wzbogacisz. — na dłuższy czas potrzebny na
koju. Cena, zgłoszenia do KurjęSmutno
Zakopane
Pana
Zadać wszędzie tylko w oryginał- prowincje. Oferty do Cbodricra
zdw
78
256
Pensjonat ..Reduta" blisko Kro nem opakowaniu. Jedyna Cen zy. skrytka pocztowa 28. nw 5713 mi i tęskno szukam bratniej i®’
na wspólny pokój z calem utrzy
szy.
by
dzień
powszedni miłością
pówek.
Gorąca
woda
lełalnia
I*
tralilla
Michałowskiego
została
na
maniem Plucińska. Szewska 12,
os/odzić Znudzony aa-motnośćlt
zienka. wyborna kuchnia
P- W K. nagrodzona wielk;m
II. piętro.
zdw 78 436
Małżeństwo
Klinika
lalek
np 4 »47
medalem i dyplomem Państwo nrzyjmuje lalki, zabawki mecha kawaler lat 37. kupiec samodziel
z jednem daieckiem poszukuje po
wym.
rw 7 9034 niczne do reparacji, wykonuje ny Cel matrymona.ilny Łaskaw*
Pokój
koju z używaniem kuchni uraz.
Kurjer
Zakopane
Januszek
tanio, dobrze. Strzałowa 6. T., zgłoszenia uprasza
wynajmę Łukaszewicza 51, par Oferty Kurjer zdw 78 281
zdw 78 588
Salon mód
ul. Chałubińskiego.
pensjonat
front. Dworakowski. zdw 78 244
tor.
zdw 78 422
Wandy Rychlickiej z Poznania. wykonuję suknie I okrycia po
Praczka
„Irnis"
Dzielnica will, parków.
Dom
najnowszych modśli KanPokój
Krawczyni
uczciwa, pościel wiasnz. poaan- ciepły. Wodociąg, elektryczność, dług
taka 2.
zdw 55 »69 wykonuję elegancka garderobo Institut de Beauté Piekary i
panom wynajmę zaraz Krzewiń kuj« pokoju zaraz. Kurjer
łazienka. Pokój ładny z utrzy
telefon 2591. Indywidualna ko
prędko tanio. Słowackiego 39 TH smetyka
»ki. Strumykowa 6 TI. front.
zdw 78 485
maniem 8,50 zł od 15 grudnia,
lecznicza i upiększająca.
Dwa
prawo,
jw g Q-g
zdw 78 470
10 do 12.50 zl.
zdw
Tl 898 «lote miesięcznie.
Salon
damsko-fryzjerśki Farbo
H#44(5
Pokoju
wanie
brwi
i rze«. Otwarty od
Salon Mód „Zofja"
Salonik
niekrepnijąeego postukuję
8—1 i 1.30—7.
d»
Wisła
Wypożyczalnia
Bukowska
3.
II.
p..
szyje
najlndI «ypialnie wynajmu, ul. Łąkowa Oferty Kurier »dw 78 55.%
Śląsk Cieszyński. 470 mtr. Pen książek największa w Poznaniu. mej. najszybciej.
zdw
78
352
9. Tli prawo.
edw 78 471
Przemysłowiec
sjonat Piast. Sezon zimowy Dom Dla zamiejscowych szczególne BMałżeństwo
ciepły, odnowiony, światło elek
pozna pannę lub młoda wdówka
Dla miłośników
Wykonuję
rokój
bezdzietne szuka pokoju używa tryczne, łazienka. Kuchnia dobra względr.ienia.
cośkolwiek majatku pożądane. —
wytwornych książek warunki we- garderobę . dśmska
oamsKą
dziecięca.
wspólny dla pama. Grobla 27. n. niem kuchni, dzielnica obojętna. ceny przystępne. Dadęrż.: Irena dlug
dziecięcą. — Cel matrymonialny. Sprawa ho
umowy Woźna 12,
Frankowska. Wodna 17-18. EL
lewo.
adw 78 490 Oferta Karjęr adw 77 »78
norowa. Oferty Kurjer
SPaiak*.
odw 77
adw TJMta
•dw 78347
adw 78 477

Numer 556 “ Kurjer Poznański, sobota. 30 listopada 1929 =»

Literat

Angielka

gdolny. przysi.uny ,ai 24 pośiu- udziela gruntownie lekcyj.
y pania. która zapewni mu śród rjer zdw 78 457
lii na trzy lata dalszych studjów.
-Zgłoszenia Kurier zdw 78 162.
Szkoła tańców

Dla

Ko-

Stelli Kledeckiej

juego klizyn a wdo wca z doro Pocztowa 29. telefon 33-29 Nowy
słym synem, kupca 49 lat wiasne kurs uzupełń ajgcy 2 12. Lekcje
trzypokojowe
mieszkanie
Po- prywatne każdego czasu.
Pw 7294 48.76
jn a ń -centrum, poszukuje żony,
wdowy bezdzietnej lub panny z
Szkoła tańców
własnym interesem lub mająt¿iem. Oferty Kurjer zdw 78 100. Faletmistrza Szczurka
4 12 rozpoczynam nowe komple
Jasnoblondynka
przyjmuje dzieci na kursy
inteligentna, przystojna, weso ty
plastyki, gwarancja wyuczenia.
j#,
w
Średnim
wieku,
uczciwa,
asystenci
*“’
,
,
■
•
,
o* oyciciici
1rutynowani
u l y u u -- 4* li 1
4 tancerze
SIL Ci A tj .
moralnego prowadzenia sie. bez,piac Wolności 14a III p„ 4-9.
majątku, sierota, znudzona sa
zdw
77
189
motnością życia, z braku znajo
mości pragnie tą droga poznać
Tani kurs tańców
inteligentnego, szlachetnego pa
póitoramiesieczny 20 zl. Opaliń
na i kraju lub zagranicą w ce ski.
Mielżyńskiego 1. II.. 6.30—9.
lu matrymonialnym. Oferty z
zdw 76 540
fotografią do ..Par". Poznań,
Aleje Marcinkowskiego 11. pod
Korepetycji
57,64.
Pw 7378-57.64
udzielę za obiady. Zgłoszenia Ku
rjer zdw 78 546
Aptekarz
i dyplomem uniwersyteckim, ka
waler,
poszukuje
znajomości
przystojnej pani do lat 35. Cel
matrymonialny. Majątek pożą
dany. Uprasza sie o fotografie,
która sie zwraca. Rzecz traktu
je sie poważnie i dyskretnie. —
Oferty do Knrjera pod
zdw 78 227

Inteligentna

religijna biedna panna, lat 25,
wyjdzie zamaż. Kurjer
zdw 78 232

Kawaler

brunet, lat 29. wzrostu wysokie
go. zawód meclianik-szofer, na
stałej posadzie w Poznaniu, szu
ka panny do lat 25 z cośkolwiek
gotówką. Ofertv z fotografią
Kurjer zdw 78 267
_____

Inteligentny

wdowiec, w średnim wieku, na
stałej posadzie, z trojgiem dzieci
(4—12 lat), z powodu braku zna
jomości poszukuje żony. Oferty
do Kurjera Poznańskiego
zdw 78 272

Szkoła tańców
Stelli Kledeckiej

Strona 27

rzutka, gBeiKiCiM.SWBP
młoda panienka szuka posady na osoba
wyksztalcemen»
wsi jako kasjerka od Ł L lub wersyteckiein
humanitarnem poszukuje pusaPocztowa 29, telefon 33-29.
Ogłoszenia do 30 słów dla poszu
3. 30. Oferty Kurjer
dy
sekretarki,
lektarki
wzglęPw 7405-48,201
kujących posady w tej rubryce
zdw 77 950
dnie jakiegókolryjek innego od
obliczamy po jednej
jedn trzeciej cenie
powiedniego
zajęcia.
tlierty
drobnych
Dziewczyna
_ dobrem poleceniem poszukuje Kurjer zdw 78 080____________ .
posady do wszystkiego zaraz
Agronom
Pracownia Gorsetów
Korektor
z wyższem wykształceniem. 12 Oferty Kurjer zdw 77 991
„Wanda“
stroiciel pianin, fortepianów oraz letnia praktyka w renomowanych
Dziewczyna
Strzelecka 23 24 Wykonuje szyb
kupie, sprzedam lub zamienię
gospodarstwach Wielkopolski po;
Ciechanowski. Poznań Długa 10 siadający chlubne świadectwa i _ dobremi świadectwami poszu ko. sumiennie wszelkie pąsy ban
II.. Śmigiel.
Kw 1 218 rekomendacje, poszukuje stosow kuje posady do dzieci lub za po daże do po ciąży, operacji t j>.
Biustonosze .wszelkiego wm»aju
nej posady. Zgłoszenia Kurjer kojowa. Oferty Kurier
zdw 77 999
Fortepian
oraz reparacje gorsetów ..Mada
zdw 75 799
me X".
78 201
wolny do ćwiczeń przed i po po
Gospodyni
łudniu.
Strzelecka 6. parter,
Osoba
Sierota
samodzielna, umiejąca dobrze go
prawo.
zdw 77 301 uczciwa przyjmie
posługę na cały tować, poszukuje posady. Ofer poszukuje posługi. kJlOfW Kurię®
dzień z gotowaniem od 1. Oferty ty Kurjer zdw 77 907
_________ zdw 78199
Instrumentu] ę
Kurjer zdw 77 705.
wszelkie kompozycje na orkiestrę
Krawcowa
Zawodowa
symfoniczna, salonową, lub dę
Szofer - mechanik
dzielna dziennie 2,50. Zgłoszenia pielęgniarka poleca się do npętą. Harmonizuję także utwory
nych dyżurów ' zastrzyków. Ufęrświeckie i kościelne na chóry dwa z praktyka w kraju i zagranicą Kurjer zdw 77 894
do sześćglosowe. Guziński, dy włada językiem polskim. francu
ty Kurjer zdw 78 197
Panienka
rektor muzyki i kompozytor. Po ’skim. niemieckim poszukuje sta
z ptówincji. inteligentna, milej
znań. Aleje Marcinkowskiego 28 lej posady. Oferty Kurjer
Cukiernik
zdw 77 271
powierzchowności, która praco siła młodsza' samodzielną paszobpw 1 071
wała w sklepie kolonjalno-spo- Uuie posady w Po-z-naniy lup nt
iywczymszuka odpowiedniej
’ - Zgłoszenia &urjęr
posady, ewentualnie do towarzy pro w racji ad w 78191
________
stwa Zgłoszenia do Kurjera
zdw
77
847
Agent
----------------------- ,---przyjmie zastępstwa artykuł aKelner
bojętny (również samochodowy).
obeznany z destylacja, poszuku Oferty Kurjer zdw 78 187je posady zaraz. Łaskawe oferty
od adresem Bronisław Gniew„u.Ogrodnik
cwski. Rakóniewice. pow. Wol
zdw 77 778 kawaler, dzielny fachowiec,. B ląt
sztyn.
---------------------------pr •....................
poszukuje
1 30. Zgłoszenia
Rządca
są
gospodarczy, żonaty, lat 30, po- r->
siada dóbre świadectwa ipole
Ogrodnik
cenia. przyjmie samodzielne sta
dzielny w swym zawonowisko na odpowiednim mająt- io
z
zakładaniem
ogrodów i
ku. Oferty Kurjer zdw 77 832
da
z drabami świadectwami
------------------Pi
je posady zaraz lup od
Bona
w
Zgłoszenia Kurjer Stary
zegzaminem freblowskim, sześć h
lat praktyki, znającadoskonale
K
swój zawód, szycie, robótki, ko
Panienka
chająca dzieci, szuka posady w
pracy do składu kolepszym domu na wsi zaraz lub p<
>
lub piekarni, złoży
później. Łaskawe oferty do ęks- (o
H) zl. w wolnych ch wi
pedycji Kurjera Poznańskiego k
lie się lekka praca dopod zdw 75 732
la

Biuralistka
s
początkująca ze stenografia po
Biurallstka
szukuje posady. Oferty Kurjer
zd w 77 730
o iznana z wszelkiemi pracami
b irowemi, biegła w rachunkach
piśmie polskim i niemieckim
Krawcowa
wykonuje suknie wizytowe pla- o szukuje nnsady. Oferty Kuszcze chłopięce poza dom. Oferty r
Kurier zdw 77 986
Krawcowa
a poleca się w dom łub
Piekarz - cukiernik
ć
dom.
ewentualnie na wyobeznany z pieczyniem brukowcy 9
Zgłoszenie: Marta Wal
katarzynek, białych pierników — ’
ii, Górna Wilda 78.
poszukuje posady. Oferty Kurier »
zdw 78 176
zdw 77 975

Panienka

osiadająca poważne przedsię
biorstwo, wyjdzie najchętniej za
bi
przemysłowca, kupca. Zgłoszenia
Biuro matrymonialne Rekord",
Skarbowa 15. telefon 40-18.
zdw 78 258

Kawaler

kupiec, lat 31. przystojny, wy
sokiego wzrostu,
posiadający
15.000 zl gotówki, pragnie po
znać inteligentną i gospodarną
panią z odpowiednim majątkiem
celem ożenku. Dyskrecja zapew
niona. Zgłoszenia z fotografią
do Kurjera Poznańskiego
zdw 78 387

Panna

mej siostrzenicy, blondynki, Sred
niego wzrostu, lat 27. z dobrego
domu, religijnej.
posiadającej
7 tysięcy zl gotówki i umeblowa
nie. poszukułp męża. Oferty Ku■’er zdw 78 316

cz

NAUKA

Student

tanio udziela lekcji w zakresie
gimnazjum. Oferty Kurjer
zdw 78 294

A bpTańców
jorof. Wituszkowskicb
przyjmuje
I wpisy do nowo orIgnniznjncych
się
| kompletów. Każdy
bezwzględnie
w
I ciągu jednego kur
su nauczy sie mod
nie i wytwornie
¡tańczyć. Skarbol wa 14. parter, le_______ I wo. Zg’oszenia 6
do 9.
Pw 6 922-45.76

Szukam

posługi popołudniowej.
Kurier zdw 78 000

Oferty

zdw 78163

Gospodyni

Praczka

e posady zaraz. Oferty

Korespondent

Kasjerka - książkowa

o-niemiecki, znający ksiątz kilkofetnią praktyką szuka potowość. tłumacząc, piszący błesa$y zaraz. Oferty Kurjer
’ naszyną szuka zajęcia gozdw 78 024
ch 18—20. Łaskawe oferty

Do wiadomości wszystkich sportowców!
Z chwilą rozpoczęcia sportów zimowych,
Kurjer Poznański ogłaszać będzie oficjalnie
wyniki wszystkich rozgrywek sportowych
dokładnie, rychło i punktualnie.
Prasowanie sztywnej
męskiej bielizny

Lekcy]

Z kaucję 300 zł

skrzypiec, mandoliny, udzielam,
chodzę w dom. dzieciom od 8 lat.
ułatwionym sposobem w dziesie Oferty Kurjer zdw 77 416.
skawe oferty do Kurjera
ciii lekcjach w Szkole Gospodar
zdw 77 524
czo Zawodowej. św. Marcin 60.
Fortepian
Opłata złotych dziewięć, nw 5500
Bona
do ćwiczeń wolny, .śródmieście
I. piętro. Zgłoszenia Kurjer
Szkoła
zd w 78 082
tańców A. Szykego od
Oferty Kurjer zdw 77 355.
1 grudnia rozpoczna się
Irti v nowe kursy. Zapisy
Gdzie
Cukiernik
¡W Kwiatowa 4. parter,
fortepian wolny do ćwiczeń?
zdw 77 834
Zgłoszenia Kurjer zdw 78 198.

Antoszewskiego

Kino „Aurora“

Ofeg-

Posługaczka

poszukuje prania poza domem.
Zgłoszenia Kurjer zdw 77 871

Kinooperator

egzaminowany poszukuje posady
zaraz lub później. — Zgłoszenia
Kurjer zdw 77 429

Pomocnik

,

Stenotypistka

z znajomością książkoprzyjmie jakąkolwiek poZgloszenia Kurjer
zdw 78 215

branży skór z kilkoietnia praktyka. obeznany dokładnie z kalku
Zastępstwo
lacja skór, fabrykacja cholewek
ako podróżujący z własnym
i wyrobem obuwia, poszukuje po
n. przyj mę. Zgłoszenia Ku
sady od 1. 12. 29. Oferty uprą
“ sza sie skierować do Kurjera Po rjer zdw 77 721
znańskiego. St. Rynek rw 7 8C6.

Panienka

___ la. znająca szycie, cośkol
ek
Książkowa
<a- młodsza z praktyką biurowa po wiek haftowania, poszukuje podo dzieci. Zgłoszenia Ku
szukuje posady zaraz. Oferty
rier zdw 77 708.
Kurjer rw 7859

Rutynowana

i krawcowa szyje eleganckie auk— nie, płaszcze w domach tanio. —
Zgłoszenia Kurjer zdw 77 784.
ią’n.
sk.
iu.

Uczeń
poszukuje posady w Paz
Trio lub kwartet
VTTT. klasy gńmnaa.inm hura, n- poszukuję od 1 stycznia. Kawiar Oferty Kurjer zdw 77 753.
dzieli lekcyj jeżyka francuskiego. nia Hotelu Francuskiego w Gnie
Łaskawe zgłoszenia Kurjer Po źnie.
Panienka
nw 5 715
znański zdw 78 051.
____
mota poszukuje posady i
wej lub do wszelkich prac
Lekcyj
wych, dobre świadectwa,
Lekcyj
1rachunków do drugiej przygoto gry skrzypiec mandoliny tidzie- 12. Oferty Kurjer zdw 75 856
Lekcje tańców
wawczej poszukuje. Zgłoszenia la Wiida. Wybickiego 2
Vala Jennings
Pierwszorzędny
zdw 78 224/5
tylko ceną Kurjer zdw 78 156
Wpisy do towarzyskich komple
jazzbandzista wolny od 1
’d
'ów dla inteligenci na grudzień.
Niemieckiego
nia. K Sćhikanowski. Grud dżj
Lekcyj
Tzyjmuje już teraz Lekcje pry lekcyj i konwersacyj udziela nie
Długa 14.
zdw
mandolinowej udzielam. Patwatne każdego czasu
Szkole
Oferty Kurjer gry
rowadze do ’egorocznych stu miecki akademik
schowska. Podgórna 13.
Stangret
zdw
78182
zdw 78 472
diach w Paryżu Izmdynie No
lat 22. znający polski i
ccwym Jorku. Godz 3—7 Rataj
ki. poszukuje stałej pc
n*
Kursy
czaka 29 HI lewo
stale
od
1.
lub
później
I
Udzielam
stenografii, pisania na maszy
Pw 6923 45 65
ferty
Kurjer
Poznański
nach rozpoczynam 3 grudnia - muzyki w dom, uczenica konser
zdw 77 681
Księgowości 2 stycznia Tyran- watorium. Oferty Kurjer
Dame
—
zdw 78 304
ul Strzelecka 33Parisienne diplômée donne leçons Zawnrska zdw
Stenotypistka
76 048/49
de français et d'anglais I. Bau
szaca biegle na wszystkich
det Grieb. kw. Marcin 13. telefon
Pianino
stemach tylko po polsku, poi w‘
Pięknie pisać
32 97.
Pw 7305 48.89
do wynajęcia. Zgłoswe- kuje posady. Oferty Kurjer
nauczę w kilku lekcjach panienki krzyżowe
sdw 77 704
pracujące w biurach i dzieci. He nia Kurjer zdw 78 277
Kroju
Gniatczyńska. Małe Garbary
5fze no poindrau w,W’X’l84!fi lena
Młodsza
3 I. ptr. Zgłoszenia eodzien.
‘ ■ .00
Pianino
Marcin 18. III.
godz. 5—8.
_______dw 3Dii-s stare ewent. potrzebujące repa biurowa poszukuje posady,
ty Kurjer zdw 77 917
—
Koedukacyjne
racji kupię
gotówkę Oferty
Kursy
Kurier ad w 77 662.
Kupiec
zbożowiec
Poznańskie Kursy
handlowe rozpoczynani 3 grudnia
.
samodzielny korespondent pols * '
Kromczyńska. Ogrodowa 16.
Budowlane
niemiecki i książkowy, ima pi
zdw 78 517
Kraszewskiego 17 HI. ora
nie masaynt, stuka posady < 1*.
zd w 70 630
Szkoła Tańców
Korepetytor student

Młoda

k
przedpołudniowej. Oferty Kurier t
zdw 78 001

Kojarzy

Dla

je posady. Zgłoszenie do
zdw 78175

Posługi

małżeństwa szybko dyskretnie.—
..Wanda". Fabryczna S5a IV.
zdw 78 322-3
mój znajomy, z lepszej rodziny,
łat 59. dzieci żonate, posiada 20
tysięcy gotówki, poszukuje od
powiedniej towarzyszki, panny
lub wdowy. Cel matrymonialny.
Oferty Kurjer zdw 78 289

Biuralistka

Pierwszorzędna

pokojowa poszukuje posady tyl;
ko w lepszym domu, najchętniej
na wsi. Oferty Kurjer zdw 77 833

przystojna, inteligentna. brunetka
o milem usposobieniu, z braku
znajomości, poszukuje na tej dro
dze pana inteligentnego na do
brem stanowisku, w wieku 40—
50 lat. wdowcy z 1 lub 2 dziećmi
nie wykluczeni. Zg'oszenia Ku
rjer Poznański St. Rynek rw 7 910

Wdowiec

Młoda

Inteligentna

27 SZUKA PRACY

Posady

Młodszy

pomocnik handlowy branży kolonjalno delikatesowej,
mogący
złożyć 1.090 złotych kaucji, po
szukuje posady. Oferty Kurjer
zdw 7? 845

zastępczyni pani domu poszukuje
córka dobrej rodziny obywatel
sklej lat 21. sierota za skromnem wynagrodzeniem, najchętniej
nt majątek Łaskawe zgłoszenia
do Kurjera Poznańskiego
»dw 78 121

dobrze znająca krój i szycie po
szukuje zajęcia w domu prywat
nym może wyjechać. Fabryczna
nr. 3, II. p. u p. Gośeiaszkowej.
zdw 78 213

Szofer i tokarz

Gospodyni

Krawcowa

kucharka z wykwintną kuch
poosuktija posad, skromne wa- lub
przyjmie posadę od pierwrunki. Oferty Kurjer zdw 78 118 nią
szego. Zgloszenia Kurjer
zdw 78 148
Piszą
biegle maszyna poszukuję zajęKrawcowa
cia po południu, zdw 78 060.
wykonuje elegancko suknie do
15. płaszcze do 20. G’owacka,
Młodszy sekretarz
Rom. Szymańskiego 6 zdw 78 247
adwokacki, z roczna praktyką,
student, poszukuje posady od i
Monter
12. Oferty Kurjer zdw 78 058
samodzielny centralnego ogrze
wania. obeznany również z spa
Administracji
waniem autogenicznem, poszu
domu podejmie sie urzędnik bar- kuje kierowniczej posady. Oko
lica
obojętna. Łaskawe zgłosze
d«o eoiidny na odpowiedzią,nem
słanowiekn Referencje i gwa nia z podaniem warunków do
rancie pierwszorzędne. Oferty Kurjera zdw 78 230
Kurjer zdw T8048.

Skromna

Praczka

czysta poleca się. Oferty Kurjer
panieka. zna kTawieczyznę. pra zdw 78 238
ce domowe, przyjmie jakąkolwiek
Cukiernik
posadę. Oferty do Kuriera pod samodzielny,
uczciwy poszukuje
zdw 78 066
natychmiast posady Zgłoszenia
Kurjer
zdw
77
943______________
Elektro-radjo monter
poarokuje Pófcadjr Miejscowość
Poszukuję
oboj^t&a.
i06^er
iakiegokolwiek uprzątania skłaft
biura lub posluei. Kurjer
zdw 78 26«

Młodszy

Przepisuje
Bieliźniarka
pomocnik
biurowy
znający
udziela sumiennie lekcyj w każ rozpoczyna nowe kursy 3 grud św. Marcin 13. od 30. 11. do 6. 12.
i wszelką pracę bip akurątna przyjmuje prace w
tym zakresie Przygotowuje do ¡nia. Lekcje prywatne codaies „Królewskie Wiaroenty". W roli maszynowo po polaku, niemiecku książkowość
od 1. ł. 30 r. po- dom i poza dom. Zgłoszenia Ka
głównej Douglas Fairbanks.
glmnazinm Zgłoszenia do Kurie-lnie Zielona 3.
a."*“siara rową. poszukuje
Oiertr Kwje* adw TOUS ri« adw 78 2Î0
K.w 1200
Pw 731&'10-4Kll»iW
f* Poznańskiego zdw 76 98L
*

Strona 28

Kurjer Poznański, sobota, 30 listopada 1929 = Numer 558

E

Fotograf

w Poznaniu, ul. Franciszka Ratajczaka 29.
Założone w roku 1£93,
Nauka rozpoczyna się z początkiem każdego kwartału.
Nowe kursy 7 stycznia. Tygodniowo 30 lekcy).
Prosppkty na zadanie.
Do>ączyć znaczek pocztowy.

zdolny operator, siła pierwszo
rzędna. potrzebny. Posada stała
z mieszkaniem. Zgłoszenia: Po
znad. Aleje Marcinkowskiego 8,
..Bracia Pecherscy“
aiw 76 608

25—30 złotych

Z w ?04fî3 4

dziepnie pobocznie mogą zarobić
panowie i panie całej Polsce ła
Drogerzysta
Maszynistka
two sprzedajnym sezonowym ar
młodszy dzielny sumienny poszu pisząca biegle na maszynie po- tykułem. Zgłoszenia Kurjer
kuje posady w drogerii lub za ssauku.ie zajęcia. Zgłoszenia Ku
zd w 76 869
ekspedienta, lub do pomocy do rjer zdw 78 543.
apteki. Miejscowość obojętna. —

Oferty Kurjer zdw 78 119/20.

Bona

Dochodzącą

przyjmie starszy pan. Staszica freblanka potrzebna do 3 dziew
20, drugie, lewo.
zdw 78 085 czat, 4—7 lat, na wieś zaraz lub
od 15. 12. Zgłoszenia z podaniem
pensji do Kurjera Poznańskie
Posługaczkę
do wszelkiej pracy z praniem 1 go zdw 78 314
gotowaniem na ca/Iy dzień osobę
Marszantka
dzielna potrzebuje. Wrocławska
30. II., iewa.
zdw 78 142 dzielna potrzebna zaraz. Żórawia
nr. 4.
zdw 78 428

Fryzjerka

Aptekarska

# taira
zakupuje nadal każdą
i lość

ziemniaków

Do Salonu Mód
Singerowej

przy ul. Mickiewicza 9 potrzebne
sa samodzielne panny do szycia
sukien.
Zgłoszenia od 7—8 po
poł. Także chłopcy na posyłki
mogą sie zgiosić.
zdw 78 425

dzielna potrzebna Oferty Kurjer
Woźny
siła pomocnicza z długoletnia Poznański zdw 76 962. ________ ,
fabrycznych
inkasent na stała posadę, go
Sprzedam
pratktyką w aptekach poszukuje
tówka
1.500.
Oferty Kurjer
list hipoteczny 400 dolarów płat zaraz posady. Zgłoszenia Kurjer
Stała posada
za gotówkę.
zdw 78 421
ny 1. 10. 30, odsetki 12 procent. —
zdw 78 418
książkowy
(a)
siia
samodzielna,
Oferty Kurjer zdw 78 415
perfekt na maszynie piszaca możPanienka
Poszukuję
¡iwie z niemieckiem poszukiw'a 1 KROCHMAL
do biura i ewentualnych posyłek
Kucharka
rl w 7 9 ’
¡posługi z gotowanóem lub bez. — na zaraz Zgłoszenia sobotę 4—6.
potrzebna. Tkać«, p.1. św. Krzy
gospodyni smacznie gotuje, przyj- Oferty Kurjer zdw 78 534.
niedziele 10—12. W Głębocki. 27
ski 1.
zd w 78 523
mie posadę od zaraz Zgłoszenia
Grudnia 5.
______ zdw 77 936
Kurjer zdw 78 548
Ogrodnik
Młodsza maszynistka
Stenotynistka
żonaty, bezdzietny, z 9-letnia
Dwie
piszaca biegle na systemie ,Oza’atwi korespondencję wie
Młoda
praktyka szuka posady zaraz uczenice biurowa z ładnym cha rzel". petwna w liczeniu, może sie ¡która
praczka poszukuje urania i sprzą lubgod 1. 1. 30. Zgłoszenia: St. rakterem pisma zaraz potrzebne. zara>z_ zgiosić. Oferty proszę skie czora m kipofrz-pfona Adres Kurjer
zdw 78 557
tania. Zgłoszenia do Kurjera
Garczarek. Opalenica, cukrow Zgłoszenia do ekspedycji Kurje- rować do ekspedycji Kurjera St,
zdw 78 204
nia.
zdw 78 312 ra zdw 77 551
l Rynek rw 7 895.
Panienka
na kilka dni umiiejąca szyć bie
liznę potrzebna na majątek bli
sko Poznania Zgłoszenia Kurjer
zdw 78151

Poważne

przedsiębiorstwo poszukuje kil
ku hiuralistów (tek) 50 groszy
porta załączyć, — Kurjer
zdw 78147

Już czas pomyśleć o zakupach
gwiazdkowych !

Służąca

Uczeń
potrzebny. Księgarnia-Antykwa
riat, Poznań, Stary Rynek 78.
zdw 78 408

Służąca

do kucharza i poinywaezka potrzebna z własną pościelą. Cristal
Gwarna 20.
zdw 78 414-5

Grafolog ja
chiromanfia
przyjezdna z Ameryki przepowie,
da przeszłość i przyszłość z liutj.
pisma i kart i cały stan życia.
27 Grudnia 5 III , prawo. Przyj.
muje także w niedziele.
zdw 77 311/2

zaraz potrzebna. Kowalewski,
Młodsza
Aleje Marcinkowskiego 25.
siła biurowa, zna.iaca się na
zdw 78 245
ksiażkowości. która pis^e biegi®
na maszynie, może s-ię zgłosić w
Szoferowi
niedziele. 1. 12.. godzina 11. Ra,
dam zaraz dobrą posadę samo tajczaka 28. Stanńs-ław Gałdyćaki.
chodu osobowego za pożyczkę 2
zdw 78 508
tys. zł. Spieszne oferty Kurjer
zdw 78 359

Przypominam się uprzejmie i proszę o łaskawe zwiedzenie
mych magazynów w Poznaniu i Toruniu bez przymusu kupna.

Ceny najniższe.

Poszukuje
się sprzedawcy skór gotowych,
dobrze obeznanego z klientelą ijj
województwo poznańskie. Pożą.
dana jest kaucja w wysokości
zł 10,009. Zgłoszenia piśmienne
pod zdw 78 385 do Kurjera.

Szofer

inkasent na stała posadę z kaucja
1—2 tysięce potrzebny zaraz. —
Oferty Kurjer zdw 78 358

jS'PtASZCZYkl
APTYKUtY DZIECIÇCr

Posługaczka

Wybór największy.

ewentualnie służącą bez spania
potrzebna od 1. 12. Przemys'owa
2 Norek, w podwórzu, zdw 78 355

Dziewczyna

KAŁ AM A JS KI.

Pw 7 180-47.77

do posługi potrzebna na cały
dzień. Mostowa 31. II., prawo,
zdw 78 362

Posługaczka

starsza na cały dzień. Marcia.
kowski. Kraszewskiego 4.
zdw 78 504
’ "
do biura budowlanego możliwie
taka, która w biurze budowl. pracawala może sie zę‘osić. Of. z od
Inkasent
pisem świadectw i podań, pensji z kaucja 1 000 zl. potrzebny, koKurjer zdw 78 371
p.ie świadectw Oferty przesłać
Kurjer Poznański zdw 78 508.

Panienka

Praczka

Książkowy

Poszukuje

uczciwa i silna, poszukuje prania. rutynowani' ze znajomością je sie od 1 stycznia 1930 urzędnika
Oferty Kurjer zdw 78 373-4
żyka niem. poszukuje posady. gospodarczego
samotnego
na
Oferty Kurjer zdw 78 440
majątek 1 400 mórg w PoznańDrogerzysta
Uwzględnia sie tylko
skiem.
podróżujący poszukuje posady
Praczka
pierwszorzędne
rekomendacje,
wzgl. zastępstwa. Możliwość z ło poszukuje
prania..
Zgłoszenia gdyż stanowisko jest samodzielne
żenia kaucji. Oferty Kurjer St. Kurjer zdw (8 424
pod ogólna dyspozycje właścicie
Rynek rw 7 909
la Oferty skierować do Kurjera
zdw 76 521. które się nie zwraca.
Młodzieniec
Maturzystka
inteligentny, z dobrej rodziny,
Poszukuje
poszukuje zajęcia w aptece jako iat 25, posiadający 7 klas gimn.,
elewka. Oferty Kurjer Poznań szuka posady jako inkasent, się od 1 stycznia do majątk ski zdw 78 382
woźny lub innej. Wysoka gwa dzielnej 'gospodyni. Odpis świa
rancja zapewniona. Oferty Ku dectw. podanie pretensji i o ile
możności fotografie uprasza sie
rjer zdw 78 293
Na
przesłać do Kurjera pod
czas gwiazdkowy przyjmie oso
zdw 77 850
Woźnica
bą. lat 30, uczciwa, inteligentna
miejsce wyręczenia pani domu, żonaty, polecony, z dobremi świa
może pomóc i w składzie w ma- dectwami, poszukuje jakiejkol
łom mieście, także na Pomorzu. wiek pracy. Zgłoszenia Kurjer
Zgłoszenia do Kurjera zdw 78 381
zdw 78 535
'*liyillłłIlll|||||l||Iltlililillllllillil!łllllll!l!IIIII,ti!lt'>titT!'<lftniHllllllllllllllllililtllili(JIIIIJHI*-
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ELEGANCKI =

.......................................................................... .
Pw 6623-72,53

mnficinKOUiSHifGO
TEL. 44-51
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Agenci

Bony

Kuśnierz
przycbodniej na godziny po po
łudniowę do dziecka 2H-letniego lub kuśnierka dzielna potrzebna
poszukuje. Zgłaszać sie od nie zaraz. Szyperska. S’owackiego 10.
zdw 78 353
dzieli Al. Marcinkowskiego 22.
pensjonat pokój nr. 6.
Pw 7 850-48.138
Służąca
uczciwa do wszystkiego z goto
Poszukuję
waniem potrzebna. Kręta 24. III.
euikiiernika-piekarza na kierowni prawo.
zdw 78 365
cze stanowisko, z kaucja, ener
gicznego. młodego kawalera. Po
Młodszy
żądana znajomość książkowości. pomocnik do składu delikate
Zgłoszenia Kurjer Poznański pod sów i kolonialnego potrzebny
nw 5 626
zaraz przy wolnem utrzymaniu.
Zgłoszenia z podaniem nretenWoźny
syj do Kurjera zdw 78 223
mający 3 000 zł może sie zgłosić.
Pensja i gwarancja. Oferty Ku
Posługaczka
rjer zdw 78 063.
fiot-rzebna. Ul. Dł-uga 10. 11.,
prawo.
zdw 78164

Nauczycielki

muzykalna potrzebna zaraz lub
później do 2 dziewcząt początku
jących na wieś. Zgłoszenia z po
daniem pensji do Kurjera
zdw 78 315

Poszukuję

uczenicy do składu cukierków.Kempa. Przetnysło-wa 1.
zdw 78 469

Służąca

do wszystkiego potrzebna zacu
Romana Szymańskiego 1. pa-rtet
lewo.
zdw 78 494

Młynarza

samodzielnego, samotnego, star
szego fachowca do młyna motodziewczyna
połrzebna.
Wały
Ekspedjentka
rowego z kaucją 1.000 zł poszu
Królowej Jadwigi 11. I., lewo.
rutynowana,
znająca się na kuję. Spieszne zgłoszenia osobi
zdw 78 052
„tikRpresie“. Uprasza się oferty ste: Nowak. Poznań. Marszałka
do Kurjera zdw 78 126
Focha 15, „Pawilon“. zdw 78 30S
Emeryt
państwowy inteligentny i wy
mowny. obeznany z rachunko
wością.
otrzyma odpowiednie
stanowisko, o ile wypożyczy 10
tysięcy złotych.
Na życzenie
dam gwarancję. Zgłoszenia z
podaniem kwalifikacyj i wy
magań upraszam Kurjer

Uczciwa

Zdw 78 132

Stenotypista (sika)

z księgowością, polski i niemie
cki do Zakładu Uniwersytetu
Poznańskiego.
Zgłoszenia Ku
rjer zdw’ 78 105.

DO NABYCIA W APTF.K. DROGERJACH i PERFUMĘRJ,
___________ _______________

losowi zgłoście sie po dodatkowy
Aptekarska
artykuł pokrewniony. Stały do siła pomocnicza żeńska, dobrze
chód, wysoka prowizja Śniadec wpracowana do mniejszego mia
kich 30. II.. 4—7
Kw 1166 sta potrzebna zaraz. Oferty Ku
rjer Poznański zdw 78 103

Kw 1291

Humor zagraniczny

Specjalistek

Krawcowa
Zbożowiec
do balowych sukien poszukuje
Zastępstwo
siła pierwszorzędna, jeżyk pol dzielna przyjmie posadę szycia Sauszkowa. Romana Szymańskie
oddam. Potrzeba 2—3.000
ski. niemiecki, po zwolnieniu z garderoby damskiej i dziecięcej go I-______
zdw 77 103 zaraz
zł. Oferty Kurjer zdw 78100
wojska przyjmie jakakolwiek po poza domem. Oferty Kurjer
zdw 78 456
sadę. Łaskawe zgłoszenia do
Pielęgniarka
Kurjera zdw 78 168
Wychowawczyni - bona
Bona - wychowawczyni zdrowa, silna sumienna, potrzeb starszą, doświadczona potrzebna
skromnych
wymagań,
dobre na do chorej panienki. Adres r,a majątek do chłopczyków 5 i 2
Dentysta
świadectwa, poszukuje posady Kurjer zdw 77 358
lata od 1. 1. 30. Zgłoszenia z oduprawniony poszukuje posady kie do dzieci w mieście albo w ma
isem świadectw i warunkami do
rownika lub przyjmie wspólnict- jątku. Bydgoszcz, Cieszkowskie
1.500—3.000
urjera Poznańskiego pod
wo. Kurjer zdw 78 349
go 16. I., Dudzińska.
dw 3037 złotych miesięcznie zarobia zdol.
dw 2960
n zastępcy i subzastepcy przy
Stenotypistka
Ekspedjentka
sprzedaży ratalnej obligacji Ekspedjent
siła
wykwalifikowana. steno samodzielny z ukończona szkoła najnowszym systemem na racho tytko z branży potrzebna. Rozgrafia polsko-niemiecka, kilkulet handlowa, który pracował prze nek poważnego Banku Najwyż marynowicz, interes obuwia. Sta
rw 7846
nia praktyka w kupiectwie i ad szło pięć lat w większej hurtow sza prowizja zdolnym pensja ry Rynek 93.
wokaturze. zmieni posadę. Łaska ni bławatów, bielizny, trykotaży, patent kolej djety Uwaga’ najniższe
we zgłoszenia Kurjer zdw 78 376 z dobremi poleceniami, poszuku Ułatwiona sprzedaż
Fotografa
je posady od 1. 12. lub 1. 1. Zgło ceny' Skrupulatne obliczenia Dro- silę pierwszorzędną przyjmę za
wizyjjie Początkujących poucza raz. SL Markiewicz. 27. Grud
szenia Kurjer Poznański
Prawnik
my Oferty Lwów skrytka noct- ni» T.
d w 2869 a
zdw 77 902
rutynowany, były sędzia przyj
towa 206_________
„p 53M
mie posadę w Poznaniu lub na
15
zł
prowincji jako współpracownik
Pomocnik
Nowość
Na swej nowej posadzie zarabiam o 500 franków wi
adwokata lub notariusza. Wyna biurowy, który pracował n ko Panie i panowie do akwizycji po dziennie nietrudno zarobić lekką cej, —
aniżeli przedtem.
pracą
piśmienną.
Zgłoszenia
grodzenie według umowy. Zgło mornika poszukuje posady. Ofer szukiwani.
Śniadeckich 36. II. i firma Carton. Gdynia.
— A ile pan zarabiał przedtem?
szenia do ekspedycji zdw 78 384 ty Kurjer zdw 78 476
4—TKwi 287
zdw 77 454
— Nic...
ri'7Prlntf4fa nŁ grudzień 1929 r. za oba wydania razem włącznie tygodniowego do.
I licupidld da,Uu ¡lustr. ..Jlustracja Poznańska” i NowmyS™““”-.*!0 pi
,
.,
?n?5ju w eksped zł 4 00 w agencjach w mieicie zł 4 50 t odnoszeniem
do domu w Poznaniu zł 4 (0 z odnoszeniem przez pocztę poza Po»aniem miesięcznie zł 4 86
kwartalnie zi 14.58 rod opaska w Polsce zł 8.00. pod opaska w innych krajach zł 1100
W razie wypadków spowodowanych sita wyższą przeszkód w zakładzie strajków i u p
wydawn. me odpowiada za dostarczenie pisma a abonenci nie maja prawa domagania zie
medostarczonych numerów lub odszkodowania.
aomagawa zie

______________ Telelonyjjc^jłedakcji i administracji: 4461. H76. 3307, 35Łt. 407?. pgąg, w

OSZem 3

?orií¿^?l.e_8,a-í?oweJ

KT ”» »Ironie 4 lamowej przy końcu tekstu

. ___________
redakcyjnego 7o
na stronie
_redakcyjnego
75 gr ua
■■ruuig czwartej_
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