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kierownicy działów: kultury i sztuki Witold Noskowski, gospodarczego i giełdowego dr Marian Ctiebrnkowsk’ 

Odpowie Za wyzelkie inne działy odpowiada Zdzisław Antoniewicz, wszyscy w Poznaniu.
Wydawnictwo: Drukarnia Polska Spółka Akcyjna 

w Poznaniu, św. Marcin 70.

Wydanie F

Ostry zatarg Watykanu z RzeszaPoznań, 2 czerwca.

0 uzdrowienie 
niiho spółdzielczego

Za parę dni, bo już w nadchodzący 
piętek, odbędzie się zjazd delegatów 
‘póldzielni kredytowych, rolniczo-han
dlowych i mleczarskich okręgu po
znańskiego, wchodzących w skład 
Zwitku Spółdzielni Rolniczych i Za
robkowo - Gospodarczych R. P. w War
szawie.

Zjazdowi temu daleko będzie do 
znaczenia dawnych sejmików spół
dzielczych, jakie odbywały się w Po
znaniu pod przewodnictwem ks. prała
ta Wawrzyniaka czy ks. prał. Adam
skiego. Nie zdoła on też skupić na so
bie takiego zainteresowania, jak tamte.

Mimo to — jesteśmy przekonani — 
tegoroczny zjazd spółdzielczy nie minie 
bez echa. Cały bowiem szereg przyczyn 
składa się na to, że w życiu spółdziel
czości dokonywa się pewien przełom, 
że wbrew narzuconym i nieprzemyśla
nym ustawom rodzą się w spółdziel
czości nowe siły, które szukają ujścia 
wpewnych rozwiązaniach organizacyj
nych.

Smutną zasługą b. premiera Kozłow
skiego pozostanie „reorganizacja“ spół
dzielczości polskiej, w której wyniku 
zniknęła znaczna część dawnych 
związków spółdzielczych, będących 
wytworem powolnego, ewolucyjnego 
rozwoju, zgodnego z potrzebami ludno
ści danych okręgów, w których związ
ki te działały. Minister Kozłowski ode
brał szeregowi związków, m. i. również 
Poznańskiemu, prawo rewizyjne i zmu- 
' ń je do złączenia się w ogromny Zwią
zek Spółdzielni Rolniczych i Zarobko- 
"o- Gospodarczych R. P. Poprzez Pań- 
Gwową, Radę Spółdzielczą, której pre- 
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Nota niemiecka mówi o „usunięciu podstaw do normalnego kształtowania się stosun
ków“ - 0 rozmowie kard. Pacelliego z ambasadorem Rzeszy

Berlin. (PAT) Notę niemiecką do 
Watykanu poprzedziła akcja amf). von 
Bergena, który w imieniu swego rządu 
złożył protest przeciwko przemówieniu 
arcyb. Chicago kardynała Mündeleina 
z 19 maja 1937 r. Mowa ta zawierała 

przypominamy — zarzuty pod 
adresem rządu Rzeszy na tle procesów
przeciw działaczom katolickim.

Niemieckie czynniki miarodajne 
bezpośrednio po oświadczeniu kard. 
Mündeleina, potępionym niezwykle o- 
stro w artykułach ptasy narodowo- 
socjalistycznej, dawały wyraz nadziei, 
że Watykan wystąpi publicznie prze
ciw wywodom kardynała. Założono 
równocześnie protest w Waszyngtonie.

Po kilku dniach przekonano się w 
Berlinie, że Kuria Rzymska nie zamie
rza wkraczać w tę sprawę, wobec czego 
24 ub. m. nastąpiła nowa ustna de- 
marche ambasadora Niemiec przy Wa
tykanie. W odpowiedzi, otrzymanej 
nazajutrz od sekretarza stanu kard. 
Pacelli. która następnie została po
twierdzona na piśmie, rząd Rzeszy nie 
otrzymał, jego zdaniem, satysfakcji.

Odpowiedź ta nie była i nie będzie 
podana do wiadomości publicznej. Na
tomiast ogłoszono znaną już notę Rze
szy z 29 maja. Z jej tonu wynika, że 
stosunki są bardzo naprężone. Po
twierdziły to zresztą bardzo ostre zwro
ty w mowie min. Goebbelsa z 28 maja, 
które były pewnego rodzaju odpowie
dzią pod adresem Watykanu za brak 
interwencji wobec wystąpienia kard. 
Mündeleina.

W niemieckich kołach politycznych 
stwierdzają, że oświadczenie kard. Pa
celliego amb. von Bergenowi stanowi 
w gruncie rzeczy nową obrazę, gdyż 
zwrot, że kardynał „odpowiedział pięk
nym za nadobne“ nie może być inaczej 
zrozumiany przez rząd Rzeszy. Nieza
leżnie od tego — zdaniem niemieckich 
kół politycznych — „odpowiedź Waty
kanu solidaryzuje się z obraźliwymi 
wywodami kard. Mündeleina“.

Charakterystyczne jest przy tym, że 
o ile rozmowy w dniach 24 i 25 prze
prowadzone były przez amb. von Ber
gena, o tyle notę wręczył już niemiecki

„Unifikacja“ spółdzielczości okaza
ła się równoznaczną z jej centralizacją 
i biurokratyzacją. Nie można z organi
zacji spółdzielczej robić jakiegoś nowe
go urzędu, w którym wszystko idzie u- 
ciążliwą drogą instancyj. Cały szereg 
kompetencyj zastrzeżony jest odległym 
władzom naczelnym w Warszawie, 

«.które nie zawsze posiadają dostatecz
ne wyczucie potrzeb lokalnych. A po
nieważ skład tych władz dobrany zo
stał pod szczególnym kątem widzenia, 
przeto między górą organizacyjną a do
łami istnieje duży przedział nieufności 
i niechęci, który utrudnia sprawne i 
pożyteczne działanie tego ciężkiego 
aparatu.

Spółdzielcy zachodniopolscy doma
gają się zatem stanowczo decentraliza
cji w ustroju Związku, przyznania 
większych praw i większej swobody 
działania swym władzom okręgowym, 
wreszcie zerwania z niepotrzebną i ha
mującą pracę biurokratyzacją. Sprze
ciwiają się oni np. narzucaniu okręgom 
przez władze centralne dyrektorów i re

charge d'affaires. W kołach miarodaj
nych oświadczają, że „ambasador Rze
szy znajduje się na urlopie“, zastrze
gając się jednak stanowczo przeciw 
przypuszczeniom o możliwości odwoła-

Stan zdrowia Ojca św.
Miasto Watykańskie (KAP). 

Wbrew wieściom prasy angielskiej, 
jakoby Ojciec św. wpadł w dłuższe om
dlenie Papież czuje się doskonale. 
Rocznicę swych urodzin rozpoczął 
mszą św. odprawioną w kaplicy pała
cowej, pięknie przystrojonej w róże i 
lilie, przysłane samolotem przez kato
lików z Holandii. Od pary królewskiej 
włoskiej nadeszła depesza z życzenia

„Barcelona ogniskiem niepokoju
Paryż (PAT) W kołach politycz

nych Paryża wywołało sensację poja
wienie się w oficjalnym organie Gen. 
Konf. Pracy „Le Peuple“ niezwykle 
szczerej korespondencji o położeniu w 
Katalonii, pióra wybitnego dziennika
rza lewicowego, Harmela, pt. „Barcelo
na ogniskiem niepokoju“.

Autor oświadcza na wstępie, iż 
„ciągły nieład w Katalonii coraz bar
dziej poczyna dezorientować przyja
ciół republiki hiszpańskiej i że nare
szcie należy powiedzieć całą prawdę 
o tym, co się dzieje w Barcelonie“. O- 
statnie zaburzenia miały bardziej groź
ny charakter, niż pisano zagranicą 
Był to początek prawdziwej nowej woj
ny domowej z barykadami na ulicach.

Oprócz zatargu i głębokiej niechę
ci, dzielącej Barcelonę od Walencji, 
główną uwagę należy zwrócić na usta
wiczne walki partyjne w Katalonii. 
Jednym z najbardziej anormalnych 
objawów są odrębne milicje partyjne, 
utrzymane nadal, pomimo utworzenia 
regularnej armii.

Autor potwierdza fakt doraźnych

widentów i przeciążaniu biur okręgo
wych pracą czysto papierową.

Najostrzejsze wszakże protesty bu
dzi akcja ideologiczna, uprawiana 
przez władze centralne za pośrednic
twem oficjalnych wydawnictw spół
dzielczych, akcja, zmierzająca do 
wprzęgnięcia spółdzielczości w ryd
wan ruchów, których celem jest zmia
na ustroju społecznego po myśli haseł 
wschodnich. Wspomnimy tutaj dla 
przykładu wezwania do solidaryzowa
nia się z akcją pierwszomajową, sym
patyczne głosy o czerwonych rządcach 
Hiszpanii itp. Sprawy te znalazły już 
odgłos na różnych zebraniach spół
dzielczych i w prasie, nie ma więc po
trzeby szerzej się nad nimi rozwodzić. 
Natomiast wskazana jest tutaj ciągła 
czujność, aby nie dopuścić do sączenia 
jadu nienawiści klasowej.

Spółdzielczość najlepiej spełni swoje 
zadanie, jeśli ograniczy się do terenu 
czysto gospodarczego. Mieszanie się 
do walk Społecznych i propagowanie 
haseł radykalnych odwodzi ją od wła
ściwego terenu działania i sprowadzić

Cena 20 groszy

Rok 32

nia go z Watykanu, „co równałoby się 
zerwaniu stosunków ‘, podczas gdy no
ta mówi tylko o „usunięciu podstaw do 
normalnego kształtowania się stosun-* 
ków“.

mi. Podobne depesze w niezliczone] 
ilości przybyły również od różnych o 
sób i instytucyj z całego świata.

Papież w ciągu dnia przyjął na po
słuchaniach bardzo wiele osób, a po 
południu odbył przejażdżkę samocho
dem. Wyrzekł się jedynie, z porady 
lekarza dra Milaniego osobistego u- 
działu w uroczystym otwarciu Papie
skiej Akademii Nauk.

• M

egzekucyj politycznych przez tzw.- 
„nocne patrole“, czemu dotychczas sta
le zaprzeczano. „Dużo jest jeszcze mor
derstw politycznych w Katalonii — 
pisze Harmel. — To, co się dzieje, przy
pomina wyczyny gangsterów z Chica
go“- . . •Takie położenie przypisuje faktowi, 
iż partie nawet najbardziej skrajńe, 
jak anarchiści, nie zdołały opanować 
nieodpowiedzialnych czynników, okre
ślanych w Barcelonie mianem „incon
trolados“. Podaje m. in., że umówił się 
na rozmowę z sekretarzem socjali
stycznych związków zawodowych, lecz, 
jak przyszedł, zastał na tym stanowi
sku już kogoś innego, bowiem sekre
tarz został w międzyczasie zastrzelony 
przez anarchistów.

„Pod względem gospodarczym — 
kończy dziennikarz — Katalonia przy
pomina ustrój nie tyle kolektywny, ile 
raczej feodalny. Rolę feodałów odgry
wają poszczególne partie polityczne, 
które zdołały opanować różne dzie
dziny życia gospodarczego.“

musi wewnętrzne rozdarcie.
Czyż nie byłoby bardziej racjonalne, 

by Związek pomyślał raczej o utworze
niu własnej centrali finansowej, której 
w gruncie rzeczy jest pozbawiony? Bo 
przecież ani Bank Związku Spółek Za
robkowych (wbrew swojej nazwie) ani 
Państwowy Bank Rolny tej roli nie 
spełniają. Ich współpraca z spółdziel
czością znajduje się na dość dalekim 
planie w całokształcie działalności 
tych instytucyj.

Wydaje się nam, że w tej, jak i w 
szeregu innych żywotnych spraw, ob
chodzących bezpośrednio spółdziel
czość, inicjatywa wypływać będzie ra
czej od dołu, niż od góry organizacyj
nej. Istotą spółdzielczości jest bowiem 
samopomoc, liczenie tylko na własne 
siły, a nie oglądanie się na możną 
protekcję. Im prędzej ten zdrowy duch 
samopomocowy ogarnie ogół spółdziel
ców, tym prędzej odbędzie się istotne 
odnowienie ruchu spółdzielczego, któ
ry w obecnych warunkach ma nie- 
mniejsze zadania do spełnienia, niż w 
przeszłości.
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Próby ratowania sprawy niterwenrji
Portugalia domaga się, aby Niemcy i Włochy brały udział w kontroli - Dokoła 

gwarancyj dla Berlina i Rzymu

"is, PISZCZANY
Kuracje ryczałtowe dla wszystkich!

Inform.: Biuro Piszczany, Cieszyn VIII17
Tg ¿09J8

Londyn. (Tel. wł.) Rząd portugal
ski wręczył brytyjskiemu Min. Spraw 
Zagr. oraz przewodniczącemu Komite
tu Nieinterwencji notę, w której za
strzega sobie wolną rękę w stosunku 
do statków pełniących służbę kontrol
ną i wpływających do portów portu
galskich. To samo dotyczy kontrole
rów angielskich na granicy hiszpań- 
sko-portugalskiej.

W uzasadnieniu rząd portugalski 
podkreśla, że Niemcy i Włochy wyco
fały się z prac w Komitecie Ńieinter- 
wencji aż do chwili otrzymania gwa
rancyj, iż podobne wypadki jak z 
„Deutschlandem“ więcej się nie pow
tórzą. Portugalia dopatruje się w tym 
naruszenia równowagi na korzyść jed
nej ze stron walczących i domaga się 
spiesznych gwarancyj, aby oba pań
stwa mogły powrócić do współpracy.

Londyński ambasador Portugalii 
otrzymał polecenie nie opuszczania 
Komitetu Nieinterwencji do chwili, w 
której jego rząd nie przekona się, że 
sprawy nie można rozwiązać zadowa
lająco.

Londyn. (PAT) Wysunięte przez 
Niemcy żądanie gwaracyj uważane za
sadniczo w Londynie za słuszne, wy
wołuje jednak pewne wątpliwości co do 
praktycznego zastosowania. Współ
działanie bowiem flot 4 mocarstw w 
razie naruszenia przez jedną ze stron 
walczących stref bezpieczeństwa, u- 
tworzonych ewentualnie w portach 
hiszpańskich, oznaczałoby wspólną ak- , 
cję mocarstw w obrębie wód teryto
rialnych, co jest sprzeczne z ustalonym 
prawnie poszanowaniem tych wód i 
uznaniem ich za nienaruszalne.

W związku więc z trudnościami, 
jakie pociąga za sobą tworzenie stref 
bezpieczeństwa i współdziałania flot 
mocarstw, wyłoniona została propozy
cja, by zaniechać tworzenie stref bez
pieczeństwa oraz, aby okręty sprawu-

jące kontrolę, unikały w ogóle portów 
hiszpańskich i zawijały wyłącznie do 
portów neutralnych.

Z drugiej jednak strony uważa się, 
że o ile rząd w Walencji i gen. Franco

zobowiążą się uroczyście do ścisłego 
przestrzegania stref bezpieczeństwa, to 
ryzyko naruszenia ich jest tak mini
malne. że praktycznie może być zigno
rowane.

Pierwszy krok Chamberlaina
Londyn. (PAT) Prasa wszystkich 

odcieni wyraża uznanie dla odwagi 
cywilnej nowego premiera Neville 
Chamberlaina, który nie obawiał się 
narazić swego autorytetu, ani miłości 
własnej i wycofał projekt daniny na 
obronę narodową, który wywołał w 
parlamencie i City taką opozycję.

Dzienniki chwaląc ten pierwszy akt 
nowego premiera, podkreślają, iż 
Chamberlain dowiódł, że jest szczerym 
demokratą, ustępując przed solidarną 
opinią parlamentu i kraju. Prasa ocze
kuje, że krok premiera wywoła ko
rzystną reakcję na dzisiejszej giełdzie 
londyńskiej.

Ks. Konoe tworzy rząd
Tokio. (PAT) Ks. Konoe oświad

czył przedstawicielom prasy, iż dołoży 
wszystkich starań, aby utworzyć zdol
ny do pracy gabinet narodowy.

Nie może na razie oświadczyć z ca
łą pewnością czy lista gabinetu będzie 
już jutro gotowa, chociaż rokowania 
w sprawie rozdziału tek ministerial
nych postępują szybko.

Książę zwracał się do członków po
przedniego rządu z zapytaniem, czy 
pragną oni pozostać na swych stano- 
wsikach. Min. wojny Sugijama i ma-

rynarki Jonai wyrazili gotowość za
trzymania tek. Dotychczasowy premier 
Hiorta jest najpoważniejszym kandy
datem na stanowisko min. spraw za
granicznych. Pewne trudności wywo
łuje sprawa obsadzenia teki finansów.

W zakończeniu ks. Konoe oświad
czył, że rozbieżności między rządem 
i władzami administracyjnymi z jed
nej strony, a stronnictwami parlamen
tarnymi z drugiej, muszą być bezwa
runkowo usunięte. To wł&śnie uważa 
za najpilniejsze zadanie.

Przed uroczystościami weselnymi w [ande

„procesów trockistowskich“. Ta fala 
prześladowań niewątpliwie wpłynęła 
na załamanie psychiczne Gamarnika, 
które spotęgowało jeszcze bardziej na
głe usunięcie bliskiego jego współpra
cownika, Tuchaczewskiego.

Wypada zanotować ciekawy szcze
gół: PUR był zawsze w ścisłej łączno
ści z GPU. Poszlaki wskazują, że are
sztowany kierownik GPU, Jagoda, ob
ciążył swymi zeznaniami liczne osobi
stości. Może między nimi był też Ga
marnik?

Proces żyda - mordercy
Warszawa. (Tel. wł.) Dziś o godz. 

9,30 w Sądzie Okręgowym w Warsza
wie rozpoczął się proces zabójcy śp. 
wachmistrza Jana Bujaka, Joska Cha- 
skielewicza. Na sali sądowej znalazło 
się wielu oficerów i podoficerów pułku 
ułanów w Mińsku, którzy zostali we
zwani jako świadkowie na rozprawę.

Chaskielewięz, wysoki blondyn był w 
ubraniu aresztanckim. Składając ge
neralia odpowiadał półsłówkami. Daty 
urodzenia nie pamięta. Wykształcenia 
nie posiada żadnego. Umie pisać i czy
tać po polsku. Po tym zaczęto odczyty
wać akt oskarżenia. (w)

Na Zamku
Warszawa. (PAT) Pan Prezy

dent Rzeczypospolitej przyjął w obec
ności Marszałka Edwarda Śmigłego- 
Rydza p. premiera gen. Sławoj-Skład- 
kowskiego i p. wicepremiera inż. E. 
Kwiatkowskiego, którzy poinformowa
li Pana Prezydenta o bieżących pra
cach rządu.

P. Warnecki zrzekł się
Warszawa. (Tel. wł.) Powołany 

na dyrektora teatru lwowskiego Ja
nusz Warnecki zrzekł się tego stano
wiska, bowiem prawdopodobnie obej
mie w przyszłym sezonie Teatr Naro
dowy. (w)

Rokowania z Niemcami
Warszawa. (PAT) W ostatnich 

dniach ukończone zostały rokowania, 
prowadzone między delegacją polską 
i niemiecką w sprawach socjalnych 
związanych z wygaśnięciem górnoślą
skiej konwencji genewskiej.

W wyniku rokowań podpisano pro
tokół ustalający, które artykuły po
wyższej konwencji podzieliły w sposób 
ostateczny zobowiązania z dziedziny 
ubezpieczeń społecznych pomiędzy Pol
ską a Niemcy. Równocześnie usunięto 
wszystkie rozbieżności zapatrywań 
związane z wykładnią w tym zakresie 
konwencji genewskiej.

Poza tym ustalono wstępne zasady 
umowy, która ma być zawarta między 
Polską i Niemcami w sprawie zalicza
nia okresów pracy przebytych w jed
nym państwie na prawa do zasiłków 
z tytułu bezrobocia w drugim.

Paryż. (PAT) W związku ze zbli
żającą się datą ślubu dn. 4 bm. ks. 
Windsor, na zamku w Cande czynione 
są gorączkowe

Nadeszły już pierścienie ślubne ż 
walijskiego złota, wykonane przez zna
nego paryskiego jubilera. Złoto to jest 
takie same jak w obrączkach ks. Glou
cester i ks. Kentu.

Zamek będzie przybrany w dniu 
zaślubin polnymi kwiatami. Przyby
wają już obecnie pierwsi goście wesel
ni. Dwie daktylografki pracują inten
sywnie nad rozdzielaniem korespon
dencji i depesz oraz nad odpowiada
niem na listy, jakie nadchodzą codzień 
w dużej ilości. Wraz z listami napły
wają również podarunki ślubne ze 
wszystkich stron świata, a zwłaszcza 
z Ameryki i z Indyj.

Francuskie władze bezpieczeństwa 
czynią przygotowania celem zapewnie-

nia bezpieczeństwa w dniu wesela i u- 
chrońienia zamku przed nadmierną 
ciekawością tłumów. W tym celu już 
od czwartku rano zostanie zabroniony 
dostęp do najbliższej okolicy w pro
mieniu 2 km. Rząd wydał dekret, za
kazujący przelotu aeroplanów nad 
zamkiem. Pomimo tego zakazu w po
niedziałek w południe przeszybował 
samolot, którego jednak nie zdołano 
rozpoznać ze względu na gęstą mgłę.

W okolicach Tour wszystko znaj
duje się pod znakiem uroczystości we
selnych. Wielkie sklepy przybrane są 
modnym ostatnio kolorem „bleu Wal
lis“. Najwytworniejsza kwiaciarnia 
sprowadziła napój zwany „coctail 
Wallis“. We czwartek spodziewany 
jest liczny napływ turystów, których 
przybyć ma około 5 tysięcy, celem zo
baczenia chociażby z daleka zamku w 
Cande.

POZNAŃSKA GIEŁDA PIENIĘŻNA
Poznań. 2. 6. 1937 r.

Tendencja dzisiejszego zebrania giełdo
wego była mocniejsza.

Z pożyczek - państwowych płacono za 
5% poż. konwers. — większe odcinki — 
57; drobne sztuki poszukiwano po 53,-t 
bez oddawców.

Z papierów lokacyjnych P. Z. K. obra
cano 4% % zlotowe listy zast. po 51, oraz 
4% listy zast. konwert. po 45,—.

Z akcyj bankowych wzgl. przemysło
wych płacono za Bank Polski 101,50 oraz 
za H. Cegielski 20,—.

Ceduła Urzędot a Giełdy Pieniężntl 
w Poznaniu.

Kurs w procentach nominału 
wzgl. w złotych za sztukę.

Papiery procentowe
5% państw, poż. konwers. większe ońc.

57_ pt
4%%’ zlotowe listy zast. serii L. Pozn.

Ziem. Kred. 51,— +
4%' listy zast. konwert. osteimpil. P- Z. K.

45,— +
Akcie bankowe i przemysłowe

Bank Polski 101,50 P.
Cegielski H. 20,— P.

Tendencja mocniejsza.

Urzędowa ceduła 
Giełdy Zbożowej i Towarowej

Poznań, 2. 6. 1937 r.
STANDARTY: 1) żyto ICO g/1., 2) pszenica 

742 g/1., 3) owies 420 g/1.

Znakomity chirurg sprowadzony samolotem
Warszawa. (Tel. wł.) Przed pa

ru dniami pojawiły się pogłoski o za
trzymaniu samolotu pasażerskiego, 
zdążającego z Pragi do Warszawy, i że 
miał wsiąść jakiś lekarz. Obecnie 
sprawę wyjaśniono. Rzecz miała się 
następująco:

Poseł szwajcarski w Warszawie de 
Stoutz zachorował bardzo ciężko na 
ropne zapalenie opłucnej. Lekarze o- 
rzekli, że tylko natychmiastowy za
bieg, dokonany przez chirurga nie
mieckiego Bauera, może mu uratować 
życie. Bauer oświadczył, że może pod
jąć się operacji, jeżeli natychmiast 
przyleci samolotem. Zwrócono się więc 
do linii, utrzymującej połączenie po
między Pragą i Warszawą, ale tam do-

wiedziano się, że aparat już wystarto
wał. Okazało się przy tym, że nie lą
duje we Wrocławiu, ale tylko przela
tuje nad miastem.

Wobec tego poproszono o interwen
cję ambasadora Rzeszy. Uzyskał on 
w Berlinie zezwolenie, na lądowanie 
samolotu we Wrocławiu. Wtedy na
wiązano łączność, z Pragą i tam drogą 
radiotelegraficzną kazano pilotowi lą
dować we Wrocławiu. Samolot już 
był minął to miasto, otrzymawszy je
dnak polecenie zawrócił i zabrał dra 
Bauera. Ten przybywszy do Warsza
wy, przeprowadził natychmiast opera
cję, która powiodła się i posfeł szwaj
carski czuje się dziś już dobrze, (w)

Ceny orientacyjne: 
Żyto (Usposobień:e spokojne) . .
Pszenica (Usposób spokojne) . .
Jęczmień 630—640 g/h . . < >
teczmień 667—676 g/1. * * • •

Usposobienie słabe.
Owies......................... ..... » « i •

O sposobienie spokojne.
Maki żytnie standarty nowe 
żytnia gat. I 0-707' 
żytnia 0-32% wt. w. . , » » »
.ytma razowa 0-95% ...»»»

Usposobienie spokojne.
Maki pszenne standarty nowe 
pszenna gat. I j-65% ....
szenna gat. II 65-<0%~ * »

pszenna gat. IIA 65-75% . » » 
oszenna gat. III 70-75% . > * 

Usposobienie spokojne.
Otręby żytnie stand. . . . » » 

¡Otręby pszenne grube stand. . 
Otręby pszenne średnie stand. .

24 00— 24.25
28.75— 29.00 
22 50— 22,75
23.75— 24,00

22.75— 23,00

32 50 
30.50 
28,00

Samobójstwo sowieckiego dygnitarza

Otręby jęczmienne . ft ft • ft
Gorczyca . . . ft i ft 1» ft ft
Wyka latowa , • s ft ft ft
Pelnszka . . » • * • ft ft ft
Groch Wiktoria « a ft ft ft ft
Groch Folgera . ft w ft ft ft ft
Łubin niebieski • ft S ft ft ft
Łubin żółty . » ft • ft 1! ft ft
Seradela . . . fe * 'ft ft ft ft
Rajgras angielski • • • ' ft ft
Makuch lniany w ta flach • • •
Makach rzepak, w tafiach

Do Białogrodu przybył z Bukaresztu prezes 
Bartku Polskiego dr Byrka w towarzystwie 
naczelnego dyrektora Barańskiego z wizyta do 
gubernatora Banku Jugosławii.

*
Donoszą z Białogrodu, że min. spr. zagr. 

Rzeszy von Neurath przybędzie tara z wizyta 
w początkach przyszłego tygodnia, po czym uda 
sie do Sofii, a następnie do Aten.

*
Prez Lebrun dokonał otwarcia międzynaro

dowego kongresu kolejowego w Paryżu.

Moskwa. (ATE) Popełnił samo
bójstwo zastępca komisarza obrony a 
zarazem naczelny kierownik politycz
nego zarządu armii (tzw. PUR) Gamar- 
nik. Wywołało to żywe poruszenie w 
Moskwie, zwłaszcza, że samobójstwo 
w pierwszej chwili przedstawiało się 
zagadkowo.

Gamarnik od r. 1927 stał na czele«za
rządu politycznego armii „czerwonej“, 
będąc zarazem — obok Tuchaczew- 
skiego — drugim zastępcą Woroszy- 
lowa. Pełnił swój urząd przez cały

czas lojalnie, nawet w latach 1933-34, 
kiedy władzę jego urzędu silnie ogra
niczono. W chwili obecnej, w momen
cie podniesienia roli politycznego kie
rownictwa armii w następstwie ostat
nich dekretów, a tym samym i roli 
Gamarnika, samobójstwo jego tym 
bardziej wydaje się tajemnicze.

Nie należy zapominać, że jednak 
Gamarnik należał do tzw. starej gwar
dii rewolucyjnej, którą usunięto z wi
downi politycznej różnymi sposobami, 
a przede wszystkim w wyniku tzw.

Makuch słoń, w tafiach 42 —43%

Stoma pszenna luzem , . * »
0» pszenna prasowana ft »
W żytnia luzem . . . ft •
W żytnia prasowana » • ft '
H owsiana luzem a ft
M owsiana prasowana » •
♦. jęczmienna luzem *

jęczmienna prasowana »
Siano zwykle luzem . . . • ft

»» zwykle prasowane . • ft
nadnotećkie luzem . ft
nadnotećkie prasowane •

Ogólne usposobienie spokojne.

owsa 2 tonny.

42 50
30 50— 31.50 
28.00— 29.00 
24.00— 25.00

17.25— 17.75
16.75— 17.25 
15 50— 16.50
15.50— 16.00 
30.00— 32.00 
23.00— 25 00 
23.00— 25 00
21.50— 24 00 
22.00— 24 00 
14,00— 15.00 
14,00— 15,00 
22.00— 25.00 
60 00- 70 00
21.75— 22.00 
13 00— 18.25
22 75— 23.50
23 50— 24.50 
1.85- 2.10 
2 35— 2.60 
2.05— 2.30 
2,80— 3.05
2.25— 2 50 
2.75— 3.00 
1,95— 2.20 
2.45— 2 70 
4.60— 510
5.25— 5 75
5.70- 6.20
6.70— 7,20

Ogólny obrót: 1312 tonn, w tern żyta 510 
tonn. pszenicy 122 tonn. jęczmienia 35 t-onn,
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Przed nowym zatargiem we włókiennictwie
(Od własnego korespondenta „Kuriera Poznańskiego“)

Łódź, w czerwcu 
Z dniem 1 czerwca została wypo

wiedziana dotychczasowa umowa zbio
rowa w przemyśle włókienniczym. Au
tomatycznie warunki jej obowiązuję, 
jeszcze w ciągu miesiąca, a później, w 
razie niedojścia do porozumienia po
między przemysłem a związkami za
wodowymi, rozpocznie się ostra walka 
aż do strajku generalnego włącznie. 
W polskim budżecie rodzinnym odzież 
stanowi 10 do 15 pet ogólnych wydat
ków, to też kwestia zatargu w łódz
kim przemyśle dotyczy bardzo blisko 
sytuacji materialnej mieszkańców ca
łej Polski. Nie znaczy to bynajmniej, 
że płace robotnicze mogą mieć większy 
wpływ na koszt tkanin. Nawet znacz
ne podniesienie tych płac tylko w bar
dzo nieznacznym stopniu podniosłoby 
ceny wyrobów włókienniczych baweł
nianych i wełnianych, nie mówiąc już 
o droższych, sztuczno-jedwabnych i 
jedwabnych. Ale strajk zawsze staje 
się doskonałą okazją do machinacyj 
spekulacyjnych dla kolosalnego łań
cucha żydowskich pośredników. Na
leży więc sądzić, że obecny zatarg bę
dzie miał dla konsumenta duże zna
czenie.

Zatarg ten powstał na tle stałego 
wzrostu kosztów utrzymania, co przy 
bardzo niskich zarobkach robotniczych 
we włókiennictwie staje się klęską dla 
mas pracujących. Budżety robotni
czych rodzin, dostosowane do tygod
niowych zarobków w wysokości od 
12 do 25 zl przeciętnie, są tak ograni
czone, że nawet nieznaczne podrożenie 
produktów spożywczych staje się dla 
ogółu poprostu katastrofą. Najcha
rakterystyczniej sze jest jednak to, że 
wypowiedzenie umowy zbiorowej na
stąpiło dopiero teraz, mimo, iż wzrost 
kosztów utrzymania datuje się w Ło
dzi już od kilkunastu miesięcy. Od 
czasu zawarcia wygasającej obecnie 
umowy wzrost kosztów utrzymania 
wynosi ogólnie omal nie 25 pet, co au
tomatycznie równa się obniżeniu za
robków o 20 do 15 procent.

Wypowiedzenie umowy zbiorowej
nastąpiło z inicjatywy klasowych 

związków zawodowych, opanowanych 
już nie tyle przez socjalistów, co po
prostu przez komunę. Mimo woli na
suwa się pytanie, czemu umowa zo
stała wypowiedziana akurat teraz, gdy 
wzrost cen żywności został zahamo
wany, czemu nie Wypowiedziano jej, 
gdy ceny rosły? Co ważniejsze, po
przednio umowa zbiorowa została wy
powiedziana również wówczas, gdy ce
ny spadały. Mimo spadku cen Łódź 
przed paru laty była widownią bardzo 
ostrych walk o cennik płac, zakończo
nych aż generalnym strajkiem, po któ
rym wprowadzono obecnie wypowie
dzianą umowę.

Wytłumaczenie tego zjawiska leży 
nie w sytuacji ekonomicznej mas robot
niczych, ale we wzroście lub spadku 
politycznych wpływów łódzkich socja
listów.

Od szeregu lat socjalizm szerokim 
masom polskich robotników ideowo 
nie odpowiada, przede wszystkim ze 
względu na ogromne zażydzenie par
tyjnych szczytów, zarówno w P. P. S., 
jak i w klasowych związkach. Łódz
ki robotnik dosiconale pamięta, że już 
niejednokrotnie był przez popularnie

Neville Chambcriain.

tak zwanych „bonzów“ poprostu oszu- , 
kany. Dawniej takie oszustwa i zdra
dę interesów mas, „bonzom“ po pew
nym czasie zapomniano. Dziś, gdy ci 
„bonzowie“ uprawiają jaskrawy filo- 
semityzm i zmuszają doły partyjne do 
obrony żydowskich interesów, o zapo
minaniu starych win nie może już być 
mowy.

W łatach 1933-35 socjalizm, kom
pletnie w Łodzi bankrutujący i poz
bawiony wpływów, odzyskał utracone 
pozycje przez wzięcie w swe ręce o- 
brony interesów mas robotniczych, 
którym wówczas, jak zresztą i zawsze, 
bardzo źle się powodziło. Przez parę 
lat socjaliści organizowali robotników 
na terenie fabryk, walczyli o przepro
wadzenie umów zbiorowych wc wszy
stkich gałęziach przemysłu, organizo
wali strajki celem podniesienia zarob
ków i interweniowali w wypadkach 
pokrzywdzenia tego czy innego robot
nika. W rezultacie masy zwolna za
częły powracać do szeregów PPS. i kla
sowych związków. Ostatecznie zaś 
wybory do Bady Miejskiej w roku 1936 
dały socjalistom większość.

Ale walka o interesy mas robotni
czych była dla „bonzów“ tylko przy
nętą, nie zaś właściwym celem. Z chwi
lą» gdy po zeszłorocznym pochodzie w 
dniu 1 maja poczuli za sobą masy, za
niechali żmudnej działalności w zwią
zkach zawodowych i poczęli na gwałt 
uprawiać „wielką politykę“. Ustały 
strajki pod hasłem poprawiania wa
runków płacy i pracy, a rozpoczęły się 
demonstracyjne strajki polityczne: na

„Poznańskie nie stanie się Wielkopolską“
Pisaliśmy już, że prasa niemiecka 

z wyraźną niechęcią wyrażała się o 
rzuconym przez „Kurier Poznański“ 
i uchwalonym jednomyślnie przez Po
znański Sejmik Wojewódzki projekcie 
przemianowania województwa nasze-

pojeń wirb nidjt „®CDfrpolen\
BefdjJüfje Oe» polnifcben (Senate öbec Oie Zleuceglung 
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PAKTY i OCENY
5,5 procent dzieci w szkołach 

niemieckich na G- Śląsku
Według prowizorycznych obliczeń 

do szkół niemieckich na Górnym Ślą
sku zapisało się na rok szkolny 1937/38 
około 5,5 pet ogólnej liczby dzieci w 
wieku szkolnym, gdy w 1936 r. 6,32 pnt, 
a w 1935 r. 6 pet. Wytężona akcja nie
miecka, prowadzona z wielką energią 
i przy dużym nakładzie środków fi
nansowych celem sztucznego powięk
szenia ilości zapisów dzieci do szkół 
niemieckich, zakończyła się zupełnym 
fiaskiem.

Dzień dobroci dla 2yda
Na łamach żydowskiego „Naszego 

Przeglądu“ ukazał się artykuł, oma
wiający różne w Polsce dni i obchody 
charytatywne.

Autor artykułu pisze:
„Do potężnych środków propagandy no

woczesnej należy ustanawianie dni, po-, 
święconych jakiemuś hasłu społecznemu, 
humanitarnemu lub cywilizacyjnemu. Co
rocznie obchodzi się w sposób uroczysty 
„dzień oszczędności", „dzień Matki“, „dzień 
Dziecka“, „dzień dobroci dla zwierząt“. 
Niedawno zlitowano się nawet nad bied
nymi jezdniami miejskimi, kaleczonymi 
przez wozy na obręczach żelaznych. Urzą
dzono bardzo piękny, wzruszający koro
wód wozów „ogumionych“.

Autor takie dalej snuje myśli:
„I wtedy uprzytomniłem sobie, jakie 

to byłoby piękne, pożyteczne, humanitar
ne, aktualne, gdyby ustanowiono także 
„dzień dobroci dla Żyda“.

„Dnia tego we wszystkich szkołach na
uczyciele wygłaszaliby pogadanki o ko
nieczności szanowania w Żydzie — czło
wieka, współobywatela itd. itd.“

Gdyhyśmy w Polsce tak mało mieli 
Żydów jak dobrze wybrukowanych 
dróg, ulic i szos — to czemu nie?

znak solidarności z czerwoną Hiszpa
nią, na znak protestu przeciwko wy
rokowi o zajścia w Przytyku (!), w 
rocznicę „krwaw ej środy“...

Jednocześnie rozpoczęli socjaliści 
prawne pod terrorem zbierać składki 
na pomoc czerwonej Hiszpanii, organi
zować bojówki dla obrony Żydów i za
kładać po fabrykach tajne „jaczejki", 
mające być zalążkami przyszłych ko- j 
mitetów fabrycznych! Oczywiście J 
zmuszanie robotników do bronienia 
Żydów i do płacenia haraczu na rzecz 
bolszewików w Hiszpanii musiało dać 
swój skutek w postaci kolosalnego 
spadku wpływów lewicy. Socjal-komu- 
nizm tak ostatnio w Łodzi osłabł, że 
pisma w rodzaju „Tygodnia Robotni
ka“ prawne zupełnie przestało się wi
dzieć na ulicach robotniczej Łodzi, zaś 
„Łodzianin“ (mutacja warszawskiego 
„Robotnika“, sprowadzona do Łodzi w 
okresie wzrostu wpływów PPS i tu 
dodrukowywana), od paru tygodni z 
Łodzią ma wspólny... tylko tytuł, gdyż 
przeniósł'się do Warszawy.

Nie ulega wątpliwości, że socjali
ści znowu będą dążyli do podniesienia 
swych wpływów przez akcję o charak
terze zawodowym. Ta nieszczera i do
raźnie uprawiana taktyka „obrońców 
mas pracujących“, będąca tylko przy
krywką dla celów politycznych, musi 
być wreszcie lewicy uniemożliwiona 
przez złamanie potęgi łódzkiego żydo- 
stwa, wyzyskującego robotników i da
jącego w ten sposób „towarzyszom" o- 
kazję do występowania w roli . opieku
nów1 ‘. KAZIMIERZ HAŁABURDA.

go, powiększonego o Ziemię Kaliską, 
na: województwo wielkopolskie. Dzien
niki niemieckie podkreślały, że projekt 
ten ma na celu ostateczne zerwanie z 
nazwą „Provinz Posen“, narzuconą w 
czasie zaboru przez władze pruskie,
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„Polski“ film
„Słowo1 ‘wileńskie podaje ciekawe 

informacje o zażydzeniu produkcji fil
mowej w Polsce:

„Następujące wytwórnie warszawskie 
są żydowskie: Varsovia:Folm, Feniks, 
Agefilm, Leofilm, Parlofilm, Explofilm, 
Ponta-Film, Rex-Film, Unionfilm, Ultra- 
Film, Sfinks. Właśnie te wytwórnie obda
rzają nas religijnymi i patriotycznymi fil
mami. I tak Źyd-litwak p. Marek Libkow 
kręcił film „Pod Twoją obronę", „Kościusz
ko pod Racławicami“, Młody las“, inny 
Żyd przy reżyserii p. Lejtesa „Szlify księ
cia Józefa“, p. Rosen realizuje film „Hal
ka“ itd.

„Reżyserami są przeważnie Żydzi. Do 
najwybitniejszych należą pp.: LejteS, 
Waks, Gunstein („Halka“), Henryk Szapiro, 
Blumenfełd-Ordyński, Wagman, Marten, 
Tom, Ford-Liwszyc, Fayflowicz-Łonzer.

„Poza tym panowie ci produkują masę 
szmiry w rodzaju różnych „Znachorów", 
„Dybuków“, „Trędowatych“ itd. Ciekawi 
jesteśmy, kiedy nasze Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych zainteresuje się tą produk
cją filmową.“

Główną figurą filmu „polskiego" 
jest p. Ryszard Blumenfełd-Ordyński, 
dzierżący niejako monopol na kiero
wanie życiem filmowym w Polsce. Czy 
monopol ten trwać będzie wiecznie?

Potępiona legenda
Jak wiadomo w procesie tygodnika 

„Wołyń“ zapadł wyrok skazujący. W 
motywach wyroku czytamy:

„Sąd uznał, że obrona nie dostarczyła 
dowodu prawdy, że Stronnictwo Narodowe 
szarga świętościami narodowymi, i zwa
żywszy, że wspomniany artykuł w tygod
niku „Wołyń“ uderzył w konsolidację spo
łeczeństwa polskiego na Wołyniu i że ten 
proces odbił się głośnym echem w kraju, 
uznał winnym odpowiedzialnego redakto
ra tygodnika „Wołyń“ Zygmunta Siedlec
kiego.“

A zatem legenda o „szarganiu świę
tości narodowych przez Stronnictwo 
Narodowe11 doznała sądowego potępie
nia.

i nawrót do polskich tradycyj przed
rozbiorowych.

Z tym większym zadowoleniem pra
sa niemiecka zanotowała obecnie od
rzucenie przez Senat projektu przemia
nowania województwa poznańskiego. 
Wiadomość o tym wiele pism niemiec
kich podało pod specjalnymi dużymi 
nagłówkami, jak to widzimy z reprodu
kowanego obok wycinka z „Danzlgcr 
Neueste Nachrichten“; czytamy tam w 
tytule słowa „Posen wird nićht Gross- 
polen“ („Poznańskie nic staje się Wiel
kopolską").

Bardzo charakterystyczna i dużo 
mówiąca jest ta radość niemiecka z u- 
chwały Senatu....

Ambasador wioski w Londynie Grandi 
opuszcza swe • stanowisko, na którym 
w ostatnich latach bronił trudnych inte

resów Wioch.

Fermenty w ormii sowieckiej
Na łamach prasy zagranicznej uka

zała się następująca wiadomość z Ro
sji:

„Gamarnik, zastępca ludowego komi
sarza obrony, członek centralnego komite
tu partyjnego, popełnił samobójstwo.

„Według informacyj zc źródeł urzędo
wych przyczyną samobójstwa Gamarnika 
był jego „udział w knowaniach antyso- 
wieckich.“

Niedawno zlikwidował Stalin Wo- 
roszyłowa za takie same knowania. 
Ambitnego marszałka zastąpiono 
mniej niebezpiecznym gen. Gamarni- 
kiem. Z kolei i ten okazał się — wro
giem Sowietów i Stalina.

Jak widzimy więc, fermenty w armii 
sowieckiej mają głębsze podłoże i 
znacznie szerszy zasięg niż dotychczas 
przypuszczano.

Szabla japońska 
dla armii polskiej

W najbliższych dniach opuszcza 
Polskę zastępca attache wojskowego 
Japonii kpt. dypl. Okikatsu Arao. Kpt. 
Arao, przedstawiciel młodej generacji 
dyplomowanych oficerów japońskich, 
jest typowym reprezentantem narodo
wych sfer królestwa Nipponu. Na po
żegnanie kpt. Arao wystosował list do 
polskich władz wojskowych, w którym 
m. in. pisze:

„Ponieważ 'w Japonii szabla uważana 
jest za duszę oficera, przeto pragnę pozo
stawić szablę swą, jako pamiątkę po so
bie i poto, aby moja łączność z Polską 
trwała nadal.“

Piękny gest przedstawiciela naro
dowej Japonii jest wyrazem szacunku, 
jaki czują dla siebie wojskowi, kocha
jący ojczyznę.

Zapowiedziany felieton kulturalny od
kładamy do dnia następnego z powodu na
wału materiału redakcyjnego.



Dyplomaci
„Umilkły armaty — pracuj© dyplo

macja" — brzmi tytuł artykułu wstęp
nego w paryskim „Intrasigeant" i na 
tę nutę snuje się rozważania również 
w innych dziennikach francuskich. 
Stwierdza się powszechnie, że zatarg 
Ibiza—Almeria wchodzi w stadium po
zbawione ryzyka doraźnych starć bojo
wych, które groziły w ciągu ponie
działku.

Sięgając do tła zatargu niemiecko- 
walenckiego umiarkowany „T e m p s", 
bliski francuskiemu ministerstwu spr. 
zagranicznych, wyraża pogląd, iż rze
czą niewykluczoną jest, iż w pewnych 
kołach hiszpańskich z lekkim sercem 
odnoszą się do ewentualności kompli- 
kacyj międzynarodowych, co nadawa
łoby nowy rozwój tragedii w Hiszpanii 
i wciągnęłoby cały kontynent w wojnę 
dwóch ideologij, walczących ze sobą od 
10, miesięcy na półwyspie Iberyjskim. 
„Temps" wskazuje, że wszystkie wy
siłki wielkich mocarstw, które dopro
wadziły do przyjęcia zasady polityki 
nieinterwencji, miały właśnie na celu 
medopuszczenie do tej ewentualności.

Z czołowych dzienników lond. kon
serwatywna i rządowa „M o r n i n g 
Post" nie ukrywa, że „rząd walencki 
jest zdolny do wszystkiego". Również 
„Times" sądzi, że koło Ibizy miało 
się do czynienia z aktem prowokacji. 
Dalej jednak wypowiada się czołowy 
dziennik angielski na równi z wielką 
częścią prasy tego kraju przeciwko sto
sowaniu zasady „oko za oko, ząb za 
ząb" w polityce międzynarodowej.

Wieczorny dziennik liberałów 
„Star" wypowiada następujące u- 
wagi:

„W obecnym smutnym incydencie mo
żemy sobie powinszować tylko jednej rze
czy: przed 1914 r. nie doszukiwanoby się 
prawdy w takiej sprawie. Incydent wy
wołałby natychmiastowe wypowiedzenie 
wojny. Nie brak i dziś podniecenia i po
kusy rozpętania jej przy pomocy wszyst
kich najnowszych metod propagandy. Ale 
są różne hamulce. Posunęliśmy się na
przód w stosunkach międzynarodowych. 
Reszta należy do dyplomatów."

Zdaje się, że ostatecznie echa strza
łów i bomb w zachodnim basenie Mo-

SPORT

Liga okręgowa. Sytuacja w poznańskiej lidze 
okręgowej jest zupełnie jasna. Pozostały jeszcze 
do rozegrania 3 spotkania, lecz nie wpłyną one 
już ani na sprawę mistrza, ani spadku, gdyż 
wygrana nie uchroni Ostrowii czy KPW. Ostrów 
od spadku. .Jedynie układ tabeli może się zmie
nić i ostatecznie rozstrzygnąć II miejsce, do któ
rego mamy aż 3 kandydatów. Graja jeszcze 
Ostrovia—Polonia Leszno; Ostrovia—KPW 
Ostrów i KPW Ostrów—Legia.

mecz, i to w środzie. Tabela przedstawia się 
następująco:
1. Sokół Kępno 7 gier
2. Sokół Leszno 7
3. Sokół Wolsztyn 7
4 Stella Gniezno 5
5. Pogoń Środa 6

12: pkt 26:11 bram.
7 13:8
5 11:19
4 8:11
2 7:16

Tabela obecnie przedstawia się następująco:
HCP. 14 gier 23 pkt 59:21 bram.
Legia 13 16 29:20
PKW. 14 16 34:28
Polonia L. 13 15 31:35
Warta 14 12 25:34
Korona 14 12 21:39
Ostrovia. 12 7 20:35
KPW O. 12 5 18:28
Klasa A (awans). Wobec nierównej ilości

gier trudno dziś przewidzieć szanse. Wszystko 
jednak przemawia zatem, iż walkę o tytuł roze
grają między sobą rezerwy Warty i Cegielskiego. 
Reszta drużyn zajmie dalsze miejsce. Chodzi je
szcze o trzecie miejsce, dajace awans do ligi. Naj
większe szanse ma dotychczas Polonia Główna, 
niajaca przewagę nad konkurentami 2 wzgl. 4 
punktami. Na piętach depcze jej Polonia Kępno, 
która coprawda ma dopiero 4 pkt ale jeszcze 3 
gry u siebie a między tymi z Polonia Główna. 
Ten mecz przypuszczalnie rozstrzygnie o awansie. 
San i Kościański już utraciły szanse. Trudno 
bowiem przypuszczać, aby Kościański zdobył 
wszystkie punkty u Polonii w Głównie i u Po
lonii w Kępnie. Tabela wygląda następująco:
1. HCP II 8 gier 11:5 pkt 25:15 bram.
2. Warta II 7 11:3 18:12
3. Polonia Głów. 7 8:6 15:7
4. Kościański 8 7:9 12:13
5. Polonia. Kęp. 6 4:8 5.12
6. San 8 3:13 5:21

Klasa A (spadek). Jest to bodaj najciekawsza 
grupa. Mimo, iż Unia Kościan i Czarni maja 
tylko jeszcze jedna a reszta drużyn po dwie gry, 
nic jeszcze nie wiadomo. Decyduj'' stosunek bra
mek. Najlepiej sytuowana jest Unia Kościan, 
właśnie dzięki stosunkowi bramek. Ostatnie wal
ki zapowiadają się bardzo ciekawie.
1. Unia Kościan
2. Czarni
3. Pogoń
4. Admira
5. Szamotulski

18:9
8:12

11:12
9:10
9:11

bram.8 pkt 
8 
6 
6 
4

gier

Klasa B. W tej klasie odbywają się tylko za
wody o awans 3 drużyn do klasy A, gdyż żadna 
drużyna nie spada. Pewni awansu sa prawie So
kół kępiński i leszczyński. O trzecie miejsce wal
czyć będą Sokół Wolsztyn i Stella Gniezno. Wię
cej szans ma Stella, która ma u siebie jeszcze 2 
gry, kiedy Wolsztyn gra jeszcze tylko jeden

już pracują
i za śródziemnego zostaną ściszone w 
gabinetach ministerialnych.

*
,,M arszawski Dziennik Nai’odowy" 

mówi o igraniu z ogniem, opisując naj
świeższe wydarzenia hiszpańskie.

„Trudno przypuszczać, by rzucenie 
bomb na krążownik niemiecki było dzie
łem przypadku, następstwem pomyłki lub 
indywidualnej fantazji. Wiemy wpraw
dzie, że w czerwonej Hiszpanii stosunki 
me są uregulowane, że walczą tam ze so
bą różne organizacje i różne kierunki. 
Można jednak, jak sądzimy, twierdzić, że 
nad położeniem w Walencji i w Barcelonie 
panują komuniści, będący w porozumieniu 
z lożami."

W wnioskach autor dochodzi do 
sądu zbieżnego z wczorajszymi uwaga
mi „Kuriera Poznańskiego", a miano
wicie, że w interesie utrzymania i u-

Przeciw podwyżce podatku w Gnieźnie
Gniezno. (Teł. wł.) Wtorkowe 

posiedzenie Rady Miejskiej poświęcone 
było po raz drugi wyłącznie podwyższe
niu różnych dodatków do podatków' ko
munalnych, a ewentualna nadwyżka 
około 50 tys. złotych miała być przezna
czona na zatrudnienie bezrobotnych.

Na samym wstępie przewodniczący 
zaznaczył, że wojewoda zażądał zwoła
nia wtorkowego posiedzenia, przy czym 
odczytał pismo z dnia 28 maja, w któ
rym wojewoda domaga się od Rady 
Miejskiej podwyższenia podatków ko
munalnych. Jeżeli tego nie uczyni 
wówczas wyciągnie daleko idące kon
sekwencje.

W dyskusji jako pierwszy przema
wiał dr Zgaiński (KI. Nar.), który w 
mocnych słowach oświadczył, iż zale
cenia wojewody nie trafiły do przeko
nania Klubu Narodowego. Podtrzymu
jąc w całości wyjaśnienia prezesa dra 
Szatkowskiego z dnia 10 maja rb., mów
ca odczytuje rezolucję w sprawie zwal
czania bezrobocia, która — jak dono
siliśmy — wskutek równości głosów na 
posiedzeniu w dniu 10 maja upadła. W

Klasa C. Zawody półfinałowe wyłoniły druży
ny wchodzące do klasy B. Są to: Stomil. Brita- 
nia i Naprzód z Poznania, Sokół Mosina, Polonia, 
Chodzież i Stella Żabikowo. O tytuł mistrza klasy 
C walczą, wobec wycofania się Britanii, Stomil 
i Polonia Chodzież. Tytuł przypadnie niewątpli
wie najsilniejszej drużynie klasy C to jest Stomil.

Juniorzy. Zawody grupowe wyłoniły druży
ny walczące obecnie w fina'i. Niespodzianką 
tych zawodów było odpadnięcie drużyny HCP. 
W finale grają: Admira, Legia, Warta, KPW. 
i Polonia Chodzież.

Wyniki niedzielnych spotkań o mistrz, klasy 
A (spadek): Czarni — Unia Kościan 2:1 (1:0): 
mistrzostwo klasy B: Sokół Wolsztyn — Stella 
Gniezno 2:3 (1:1), puchar pocieszenia: Orkan Fa- 
bianowo — Młodzież Mosina 5:1 (1:1).

Skład reprezentacji Europy środkowej na
mecz Europa zachodnia w Amsterdamie w dniu 
20 bm. przedstawia się następująco Planicka 
(Czechosłowacja) — Sesta, Schmaus (Austria)
— Serantoni, Andreolo (Włochy), Lazar (Węgry)
— Sass, dr Sarosi (Węgry), Piola, Meaza (Wło
chy) — Puc (Czechosłowacja). Uderza tutaj brak 
najlepszego napastnika Austrii Sindelasa.

W czwartek odbędzie . ię na Arenie ostatnie 
spotkanie młodzików w zawodach grupowych 
San—Ad mira o godz. 18,30.

Automobilizm
Walne zebranie Pom. O. Z. B. odbyło

się w Grudziądzu przy udziale delegatów 
Torunia, Bydgoszczy, Gdańeka i Grudzią
dza. Miało ono charakter bardzo burzli
wy i zostało po G-godzinnych obradach 
przerwane. Delegaci Bydgoszczy i Torunia 
domagali się przeniesienia siedziby związ
ku do Torunia, a gdy wniosek upadł nie 
dopuścili do wyboru zarządu. Przewodni
czący. obrad dyr. Grobelny przerwał obra
dy, zapowiadając odwołanie się do PZB 
celem powołania komisarza.

Wielki wyścig Indianopolis. W ponie
działek odbył się wielki międzynarodowy 
wyścig automobilowy Indianopolis na dy
stansie 500 mil, w obecności 150 tysięcy 
widzów.

Startowało 33 czołowych automobili- 
stów amerykańskich. Zwyciężył Shaw w 
czasie 4- g. 24:07, 7 (średnia szybkość
182,749 km. (godz.) przed Ilepburnem, któ

trwalenia pokoju w Europie leży szyb
kie zwycięstwo narodowej Hiszpanii. 
Albowiem

„Koła, które pozornie sprawują rządy 
w Barcelonie i w Walencji, nie mogą pre
tendować do tego, by je legalne i normalne 
rządy uznawały. Są to środowiska rewo
lucji powszechnej, ogniska niepokoju, od 
których może się zapalić wojna europej
ska. W interesie państw europejskich, w 
interesie pokoju, w interesie ludów rasy 
białej i kultury zachodnio-europejskiej le
ży, by -wspólnym wysiłkiem ogniska te 
ugasić i zabezpieczyć Europę od kata
strofy."

Zrozumienie tej oczywistej prawdy 
staje się coraz powszechniejsze.

Przy zaparciu stolca, wzdęciach pod
brzusza i ogólnych dolegliwościach, natu
ralna woda gorzka Franciszka Józefa po
woduje szybkie i obfite wypróżnienie i za
pobiega częstokroć powstaniu zapalenia 
wyrostka robaczkowego. Zal. przez lek.
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międzyczasie położenie gospodarcze nie 
zmieniło się i dlatego dr Zgaiński nie 
widzi potrzeby zrewidowania uchwały.

Analogiczne stanowisko zajął dyr. 
Jenek, przedstawiciel „sanacji", przy 
czym stawńł wniosek o podwyższenie 
stawek za gaz i elektryczność za czas 
od 1 czerwicą do 30 listopada. Tym spo
sobem możnaby było uzyskać około 20 
tys. złotych.

Po zakończeniu dyskusji przystą
piono do glosowania. Wnioski Zarzą
du Miejskiego o podwyższenie podat
ków upadły głosami Klubu Narodowe
go i „sanacji". Również upadł projekt 
dyr. Jenka. Poza tym Rada miejska u- 
chwąliła rezolucję Klubu Narodowego 
z dnia 10 maja (podawaliśmy jr w dniu 
12 maja). (br)

Afera maturalna
L w ó w. (Teł. wł.) Aresztowano Żyda, 

ucznia siódmej klasy, Adolfa Hillera, 
który należał do paczki, sprzedającej 
tematy maturalne. Znaleziono przy 
nim 2000 złotych, pobrane za te tematy.

ry miał czas zaledwie o 10 sek. gorszy.
Dystans 500 mil w przetłumaczeniu na 

kilometry wynosi 804,5 km.
Zwycięzcą otrzymał jako nagrodę 20 

tysięcy dolarów.

Lekka atletyka
Do spotkania z Warszawą, Poznań 

przygotowuje pieczołowicie swoją druży
nę. Chodzi bowiem o to, by po dwóch po
rażkach koniecznie z walki wyjść zwycię
sko. Barwy Poznania reprezentować bę
dzie najsilniejsza reprezentacja jaką okręg 
ma do dyspozycji. Do drużyny wyznaczo
no: 100 m: Popek i Tensiorowski (AZS), 
200 m Popek i Biniakowski (W), 400 m: 
Biniakowski i Modrzewski (AZS), 800 m 
Modrzewski i Maćkowiak (W), 1500 m:
Świnarski (HCP) i Rogalski (KSM), 5.000 
m: Świnarski i Płotkowiak (Sokół), 110 m 
płotki Schmidt P. i Kaszubowski (AZS), 
Z- S.), skok w dal: bracia Hoffmannowie 
400 m płotki: Schmidt i Zieleniewski (A. 
(AZS), skok w zwyż Hoffmann K. i Draga 
(AZS), tyczka Klemczak (AZS) i Draga: 
kula i dysk Tilgner (Sokół) i Turoń (AZS), 
oszczep: Turczyk (W) i Gburczvk (Sok. 
Wapno), sztafeta 4X100 Biniakowski, So
kołowski (AZS), Tensiorowski i Popek, 
sztafera olimpijska 800 m Maćkowiak, 400 
m Biniakowski, 200 m Popek, 100 m Ten
siorowski.

Zawody odbędą się na arenie P. W. K. 
w sobotę 5 bm. o godz. 18 i w niedzielę 6 
bm. o godz. 16. Bilety w przedsprzedaży 
nabyć można w firmie Camera ul. Fr. Ra
tajczaka. Na bilety bloczkowe ważne na 
oba dni przewidziane są znaczne zniżki. 
Bilety te są do nabycia tylko w przed
sprzedaży.

Nowy rekord ¿wiata w skoku o tyczce
ustalono na zawodach w Los Angeles. 
Mistrz olimpijski w skoku o tyczce Mea- 
dows oraz jego rodak Sefton zaatakowali 
rekord świata. Próba powiodła się znako
micie. Sefton już pierwszym skokiem 
przeskoczył poprzeczkę na fantastycznej 
wysokości 454cm., uzyskując nowy rekord 
światowy. Tę samą wysokość uzyskał Mea- 
dows za trzecim skokiem.

Sokół jun. — Warta jun. 28:20, Na boi
sku Sokoła odbył się we wtorek „Dzień 
sztafet", zakończony zwycięstwem junio
rów gospodarzy. Wyniki poszczególnych 
konkurcncyj były następujące: 4X100 m: 
1) Sokół (Olski II, Sobkowiak, Schneider, 
Wilewski) 50,2, 2) Warta; 4X200 m: 1) So
kół (Rozynek, Olski II, Tadeusiewicz, Wi- 
lewski) 1:44,5, 2) Warta; 4X400 m: 1), So
kół (Wiśniewski, Pluta, Rozynek, Tadeu
siewicz 4:07,4, 2. Warta; sztafeta olimpij
ska (800 — 400 — 200 — 100): 1) Warta (An
drzejewski Zb., Zawartowski, Iczakowski, 
Komosa) 4:07,5 2) Sokół.

Min. Kwiatkowski wobec 
projektu nowych podatków 

komunalnych
Na wczorajszym posiedzeniu komi

sji skarbowej Sejmu, obradującej nad 
projektem ustawy o tymczasowym ure
gulowaniu finansów komunalnych, wy
głosił przemówienie p.wicepremier i 
minister skarbu Kwiatkowski.

W związku z projektowaną przez 
posła Widackiego poprawką do rządo
wego projektu ustawy, zmierzającą do 
rozszerzenia prawa poboru dodatku do 
podatku dochodowego, istniejącego już 
w województwach zachodnich, na ob
szar całej Rzeczypospolitej — mip. 
Kwiatkowski wypowiadając się w za
sadzie za koniecznością reformy finan
sów komunalnych w kierunku wzmoc
nienia źródeł dochodowych dla miast, 
stwierdził, iż wniosek p. Widackiego 
nie wydaj© się w chwili obecnej uza
sadniony. Min. Kwiatkowski stojąc na 
zasadniczym stanowisku „ochrony in
teresów odbudowującego się gospodar
stwa prywatnego" nie przeciwstawiał 
się definitywnie proponowanym po
prawkom; uważał raczej, że należy je 
jeszcze przepracować.

Obrady komisji zakończyły się 
wczoraj zgoła nieoczekiwanie. Jak już 
bowiem donosiliśmy w rannym wyda
niu naszego pisma, na wniosek posła 
Widackiego komisja skarbowa odrzu
ciła rządowy projekt noweli w całości.

STRONNICTWO NARODOWE
KOŁO ŚW. ŁAZARZ

We czwartek, 3 bm. zbiórka wszystkich 
członków o godz. 17.30 przed lokalem P. 
Dolatkowskiego, uL Marszalka Focha 83, 
celem wzięcia udziału w procesji Bożego 
Ciała parafii św. Łazarz.

KOŁO ŚW. MICHAŁ
Wszyscy członkowie biorą udział w pro

cesji Bożego Ciała, parafii św. Michał. 
Zbiórka przy proporcu, na ul. Śniadeckich, 
przy gmachu Miejskiej Szkoły Handlowej, 
w środę 2 bm. o godz. 17.

KOŁO OSIEDLE WARSZAWSKIE
Zebranie plenarne w czwartek 3 bm. 

o godz. 20 w lokalu własnym przy ul. Wit
kowskiej 21. 4 t

0 puhar Davisa
Stany Zjednoczone — Australia 5:0. W

Nowym Jorku zakończony został mecz te
nisowy o puchar Dawisa (finał strefy a- 
merykanskioj) pomiędzy drużynami Sta
nów Zjednoczonych i Australii.

Zwyciężyli bezapelacyjnie Amerykanie 
5:0, Wyniki ostatnich dwóch gier pojedyn
czych notujemy:

Budge pokonał Bromwicha 6:2, 6:3, 5:7, 
6:1.

Grant zwyciężył Crawforda 6:0, 6:2, 7:5.

ODZNAKI emaliowane - metalowe
Fabryka Wyrobów Metalowych 
PBinan, Ratajuaka 17, tal. 30-13

Ng 43SÍ5

Piłka nożna
Jubileusz 30-lecia Cracovii

Program jubileuszu przedstawia się 
następująco:

4 czerwca o godz. 18 mecz piłkarski 
Bocskai (Budapeszt) — Cracovia. W prze)- 
ineczu — finał turnieju piłkarskiego, o mi
strzostwo szkól średnich Krakowa.

5 czerwęa — mecz Bocskai — Admira.
6 czerwca — nabożeństwo w kościele 

Norbertanek i akademia w Starym Te
atrze. O godz. 16 mecz Szczypiorniaka 
Cracovia — Pogoń Katowice, następnie de
filada członków klubu oraz mecz piłkar
ski Admira — Cracovia.

W dniu 13. czerwca odbędą się ogólno
polskie zawody lekkoatletyczne, a w 
dniach 19 — 20 czerwca zawody pływac
ki) i turniej piłki wodnej o charakterze 
międzyklubowym.

Kontuzje piłkarzy Garbarni — Wilcz- 
kiewicza i Pazurka, odniesione na meczu 
z Ruchem w ubiegłą niedzielę, okazały się 
tak poważne, że obaj zawodnicy będą mu- 
sieli pauzować około 2 miesięcy.

Wilczkięwicz doznał naderwania ścię
gien kolanowych, a Pazurek — złamania 
łąkotki stawowej.

Liga i Śląski O. Z. P, N., korzystając z 
pobytu hiszpańskich piłkarzy w Pradze w 
dniu 4 czerwca, zwróciły się do nich z pro
pozycją rozegrania dwóch meczów w Pol
sce:

9 czerwca w Katowicach z reprezenta
cją Śląska,

13 czerwca w Warszawie z reprezenta
cją ligi.

Polska — Jugosławia. Zarząd PZPN, 
postanowił zmienić pierwotną propozycję 
rozegrania międzypaństwowego meczu z 
Jugosławią — 18 października w Katowi
cach i wysłał list do związku jugosłowiań
skiego z propozycją, aby mecz rozegrany 
był w Beogradzie w listopadzie. Mecz re-> 
wanżowy odbyłby się w roku przyszłym 
w Polsce



Numer 244 Kurier Poznański, czwartek', 3 czerwca 1937 Strona 5

Piękna uroczystość religijna w Stanisławowie
(Od własnego korespondenta „Kuriera Poznańskiego“)

Lwów, w końcu maja 
W południowej części Małopolski

wschodniej zwanej Pokuciem, już 
wkrótce po założeniu miasta Stanisła
wowa, tj. około 1663 r. znajdowała się 
parafia obrządku ormiańsko-katolic- 
kiego. Andrzej Potocki, ówczesny ka
sztelan krakowski fundował tę parafię 

i wystawił kościół drewniany. Syn 
zaś jego Józef Potocki, kasztelan poz
nański i hetman wielki koronny roz
począł wraz z parafianami budowę ko
ścioła murowanego w 1742 r. Kiedy 
w roku 1868 klęska pożaru nawiedziła 
Stanisławów, i kościół ormiański nie 
ocalał. Jego odbudowy dokonał pro
boszcz stanisławowski, a późniejszy 
głośny i w lelki kaznodzieja arcybiskup 
lwowski, ormiański ks. I. Isakowicz.

W tym to kościele znajduje się 
skarb przecenny, klejnot Pokucia, uko
chanie i umiłowanie mieszkańców gro
du Stanisławowskiego, a także i dal
szych okolic i Polski całej — Cudowny 
Obraz Matki Bożej Łaskawej.

Któż o Cudowniej Matce Bożej La- 
, skowej, królującej w pięknej świą

tyni ormiańskiej w Stanisławowie, nie 
słyszał? Wieść o Niej dociera najdal
szych zakątków całej Polski.

Pierwszym rozbudzicielem Jej czci 
był wspomniany proboszcz stanisła
wowski, a późniejszy arcybiskup 
lwowski ks. J. Isakowicz. Drugim krze
wicielem Jej kultu był, przedwcześnie 
zmarły, niezapomnianych zasług dla 
Cudownej M. B. Łaskawej i Jej świą
tyni ks. prałat Franciszek Komusie- 
wicz.

Ktokolwiek rzuci wzrokiem w cu
downe rysy Matki Bożej Stanisławow
skiej, od razu zorientuje się, że obraz 
ten jest typem wzorowanym na obra
zie Hetmanki naszego Narodu, Jasno
górskiej Monarchini i swe powstanie 
zawdzięcza szkole polskiej z XVI wie
ku. Jest niema] że wierną kopią Mat
ki Bożej Częstochowskiej, tylko bez 
blizn na twarzy. Jedna z dawniej
szych pieśni o tym obrazie, opiewa: 
„Ciebie pobożny malarza w Częstocho
wie z żywej Łukasze skopiował ręki“.

Tę tradycję podtrzymują wierni, ob
darzając Cudowną M. B. tytułem „Ła
skawej“, bądź też „Częstochowskiej“. 
Kroniki kościoła podają, że pewien 70- 
łetni pobożny malarz miał ten obraz 
odkopiować z obrazu Częstochowskie
go dla niejakiego „Dominika“ — pisa
rza, który cudownie przed tym obra
zem z choroby ócz został uzdrowiony.

W roku 1742 ów Dominik ujrzał na 
tym obrazie łzy płynące z oczu Najśw. 
Panny. Oddał więc ten obraz do ko
ścioła. Tegoż roku 22 sierpnia lud ze
brany w świątyni, widząc obfite łzy 
jakie z obrazu płynęły, wołał: „cud... 
cud..Dopiero, gdy zaintonowano: 
„Bądź pozdrowiona“ — twarz Matki 
Bożej^ wypogodziła się. Od roku 1742 
do 1763 spisano nadzwyczajnych cu
dów 33. Spisał je ks. prób. Manugie- 
w icz, a ks. arcybiskup Jakub Augusty
nowicz te cuda dnia 24 maja 1763 roku
potwierdził.

O obrazie tym wspominają: 1. o. 
Sadok Barącz, dominikanin w „Pa
miętnikach Stanisławowa“; 2. dr Cze
sław Chowaniec w „Ormianach w Sta
nisławowie“; 3. Czołowski w „Opisie 
Stanisławowa“; 4. ks. Alojzy Frie
drich, jezuita w „Historii cudownych 
obrazów w Polsce“,

Pamięć o Cudownej Matce Bożej 
Łaskawej zawsze była żywą. Cześć 
Jej coraz szersze roztaczała kręgi, a 
dziś kult Jej obejmuje najdalsze tere
ny i połaci Rzeczypospolitej Polskiej. 
Z całej Polski zwracają się doń wierne

Przy różnego rodzaju objawach wieku 
starszego, codzienne używanie niewielkich 
ilości naturalnej wody gorzkiej Francisz
ka Józefa dajc doskonale wyniki.

Tg 20 913

Stan katolicyzmu w Australii
„Australian Catholic Directory“ na 

rok 1937 przynosi nam następujące 
cyfry ze stanu posiadania Kościoła ka
tolickiego w Australii: liczba katoli
ków — 1.252.998, w tym księży 1.826, 
alumnów 552, braci zakonnych 934, 
sióstr zakonnych 9.510. Katolicy utrzy
mują 5 szkół wyższych, tzw. kolegiów 
uniwersyteckich, 460 szkół średnich i 
1.065 szkół powszechnych, do których 
uczęszcza 190.686 uczniów i uczennic.

(KAP)

Obraz cudownej Matki Boskiej Łaskawej w Stanisławowie, gdzie odbyła się uro
czysta koronacja z udziałem Prymasa Polski Ks. Kard. Hlonda.

dzieci w różnych utrapieniach, dolegli
wościach i trudach życia.

Ona, Cudowna — Łaskawa, wysłu
chuje, błogosławi, zsyła pociechy, kol 
ból, leczy smutek, wyprasza dobro
dziejstwa i łaski.

Obecny Ojciec św. Pius XI, zważy
wszy jak dawnym jest ten kult Cudo
wnej Matki Bożej Łaskawej, z jaką po
bożnością wierni się doń uciekali i 
wciąż zwracają, ile Ona — Cudowna 
działa cudów7, zezwolił na uroczystą 
koronację Jej obrazu.

Za zezwoleniem w ięc Stolicy Świę
tej, Najwyższego Pasterza, w dniu 30 
maja br. Stanisławów, a z nim Polska 
cała, przeżywała wzniosłe chwile szczę
ścia i radości.

Uroczystej Koronacji Cudownego 
Obrazu — jak wiadomo — dokonał J.

Dra Lustra Puder Egzotyczny Roślinny
idealny dla cery normalnej i suchej

Dra Lustra Puder Higieniczny
Tg 20 904 niezrównany specjalnie dla cery tłustej.

Zamiary „Ozonu”
według referatu jego „szefa sztabu“

W tych dniach przemawiał o tzw. 
„Obozie Zjednoczenia Narodowego“ płk 
Kowalewski; ostatnio znowu zwołał 
konferencję prasową „szef sztabu“ 
„OZN“ płk Kowalewski. Oświadczył on, 
że prace organizacji terenowej są już 
daleko posunięte, jakkolwiek nie obję
ła ona jeszcze całego kraju. W centra
li mają powstać niedługo wydziały: 
robotniczy, społeczny, kobiecy, propa
gandowy i młodzieży.

Władze „OZN“ prowadziły liczne 
rozmowy polityczne; są to jednak rze
czy delikatne i poufne. „OZN“ — mó
wił płk Kowalewski — przyjął przy- 
tem zasadę współpracy z organizacja
mi społecznymi, politycznymi i zawo
dowymi, uznając, że likwidacja tych 
organizacyj jest na razie (!) niewskaza
na, przyniosłaby szkody zarówno tym 
organizacjom, jak i idei konsolidacji.

Przypominamy, że w pierwszym 
swym przemówieniu płk Kowalewski 
zapowiedział zlikwidowanie i wchło
nięcie przez „OZN“ organizacyj poli
tycznych, społecznych, oświatowych, 
gospodarczych i zawodowych. Wywo
łało to oburzenie opinii publicznej, 
więc teraz pik Kowalewski pozornie 
„łagodzi“ swój program oświadcze
niem, że likwidacja tych organizacyj 
jest na razie nie wskazana. Powtarza
my: na razie! To znaczy, że celem 
„Ozonu“ jest nadal zlikwidowanie i 
pochłonięcie organizacyj politycznych, 
społecznych, oświatowych, gospodar
czych i zawodowych, — tylko zamie
rza się to zrobić po owym „na razie“, 
etapami. Organizacje społeczeństwa 
naszego o tak bogatym i twórczym ży
ciu zapamiętają sobie dobrze owe dwie 
„likwidacyjne“ zapowiedzi „szefa szta
bu“ „ozonowego“.

Płk Kowalewski, stwierdziwszy, że 
wszyscy w Polsce są za obroną pań
stwa (ale bardzo wielu nie jest za

E. ks. arcybiskup dr Józef Teodorowicz 
wobec wielu Najdostojniejszych ks. ks. 
biskupów całej Polski. Sumę celebro
wał ks. kardynał Prymas Hlond. Ka
zanie wygłosił Najdost. ks. biskup dr 
Franciszek Lisowski, ordynariusz die
cezji tarnowskiej. Nadmienić trzeba, 
że przed 50 laty przed tym Cudownym 
Obrazem M. B. Łaskawej pierwszą 
mszę św. odprawił złotousty kazno
dzieja J. E. ks. arcybiskup dr Józef Te- 
odorowicz, wielki uczony, pisarz, my
śliciel, natchniony spowiednik sumie
nia narodu.

Zbiegły się więc dwie uroczystości 
w’ Stanisławowie: koronacji Cudownej 
Matki Bożej Łaskawej i jubileuszu zło
tych godów 50-1 ecia kapłaństwa wiel
kiego svna narodu.

NAMREG.

„OZN“ — red.), odpowiedział na od
nośne zapytanie, że „OZN“ gotów jest 
rozmawiać z lewicowym Związkiem 
Nauczycielstwa Polskiego, jeżeli on bę
dzie chciał rozmawiać z „OZN“ i stanie 
nie gruncie jego deklaracji.

Na zapytanie o młodzież i komers 
„Arkonii“ oświadczył płk Kowalewski, 
że na tym odcinku prowadzone są pra
ce przygotowawcze, które jednak do
tychczas nie są zakończone, tak, że 
trudno już teraz o nich mówić. (Cho
dzi tu niewątpliwie o dalsze rozmowy 
z kierownikami kompromisowego od
łamu „narodowych radykałów“ — red.)

Na rząd i Sejm „OZN“ obecnie nie 
wpływa. Na zapytanie, czy po całko
witym zmontowaniu organizacji „OZN“ 
sięgnie po rządy, płk Kowalewski od
powiedział, że „OZN“ będzie dążył do 
stworzenia silnego rządu, ale będzie 
oddziaływał poprzez czynniki nad- 
rządowe.

„Nadrządowe“? Nad rządem stoi 
według konstytucji Prezydent Rzeczy
pospolitej, a według aktu, stworzone
go przez prezesa Rady Ministrów gen. 
Składkowskiego, ponadto marsz. Rydz- 
Śmigły.

Tak o konferencji prasowej referu
ją, dzienniki warszawskie.

MVDLO
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1 czerwca.
Pierwszy. Wypłata poborów. Gmach 

sejmowy, wiejący przeważnie pu
stką, ożywiony. Także i dla
tego1, że właśnie dzisiaj toczy 
się debata i nad finansami samo
rządowymi i nowelą do ustawy akade
mickiej. Dwie te sprawy dominują 
ponad innymi. Trzecia ma szanse za
łatwienia: chodzi w niej o przedłuże
nie dotychczasowego komisarycznego 
stanu rzeczy w Warszawie- do 1 paź
dziernika przyszłego roku. P. Sta
rzyński pozostanie na rok jeszcze.

*
W debacie wiceminister Korsak 

wypowiada niesłychanie cenne wyzna
nie: trzeba wyczekać konsolidacji spo
łeczeństwa: może to nastąpić za dwa 
lata!

Właśnie dzisiaj w południe „szef 
sztabu“ „Ozonu“ płk Kowalewski o- 
świadczył, że „OZN“ jeszcze ciągle jest 
w stadium organizacji i dopiero po jej 
wykończeniu będzie mógł przystąpić 
do walki o realizację swych koncepcyj.

Kiedy się pyta niektórych posłów, 
dlaczego nie zgłaszają wniosków o 
zmianę ordynacji wyborczej, odpowia
dają z całą szczerością, że wyniki wy
borcze nie poszłyby wcale po ich my
śli, trzeba zatem czekać skrystalizowa
nia się opinii społecznej i konsolida
cji. To znaczy: nie jesteśmy jeszcze 
gotowi do wyborów i dlatego na razie 
nie może być mowy o wyborach...

Więc za. .. dwa lata?. ..
*

Nowelizacja ustawy uniwersyteckiej 
jest zdarzeniem symptomatycznym. 
Po raz pierwszy wprowadza się zmia
ny w tym kompleksie ustaw, które 
ówczesny premier J„ Jędrzejewicz uwa
żał za fundamentalne zasady przeobra
żenia psychiki narodowej. Jakżeż sze
rokie miał wonczas zamysły! Dlate
go przecie został powołany na szefa 
rządu, widziano bowiem w nim głów
nego ideologa obozu pomajowego.

Teraz zaczynają ustawy szczerbić. 
To początek. Mamy nadzieję, że 
szczerb tych będzie jeszcze więcej. 
Własnymi rękoma szczerby te wyko
nano. A dawny referent tych ustaw 
poseł Pochmarski z niezwykłą szcze
rością wyjaśnia, że ustawy akade
mickie miały cele polityczne i były 
konsekwencją nastawiania systemu: 
szły po linii wskazań, wypływających 
z przełomu majowego. Chodziło o pre- 
ponderancję państwa w naszym życiu.

*
W ostatnich dniach przestały wy

chodzić dwa dzienniki: lewicowy „Głos 
Powszechny“ Moraczewskiego i „oene- 
rowskie“ „Jutro“. Przez pewien czas 
bowiem w ogóle była inflacja pism po
południowych, które bez podstaw fi
nansowych powstawały, jak grzyby 
po deszczu.

Dzisiaj zjawiło się nowe: „Wiado
mości Warszawskie“. Jako redaktor 
występuje znany pisarz Ferdynand 
Ossendowski. Posiada imię jako pi
sarz. Z pisarzami jako redaktorami, 
to coś nie bardzo. Ferdynand Goetel 
niedługo zasiadał na fotelu redaktora 
„Kuriera Porannego“. Ossendowski 
swego czasu był dziennikarzem i wy
dawał „Dziennik Petersburski1. To 
były początki jego kariery pisarskiej.

Powstanie tego dziennika poprze
dziły zapowiedzi, że to ma być pismo 
„ozonowe“. Zaprzeczano temu, a 
dzisiaj kategorycznie zaprzeczył je
szcze temu płk Kowalewski. Kiedy się 
wieczorem wzięło do ręki pierwszy nu
mer nowego pisma, nie zdziwiło niko
go owo zaprzeczenie „szefa sztabu“. Bo 
pismo to jest bezbarwne i niewiado
mo, po co powstało.

Dziwny zbieg „okoliczności“. „Ozon** 
zaprzecza swej z nim łączności, a lo
kal ,Ą\ iadomości Warszawskich“ mie
ści się przy Marszałkowskiej 119, .to 
jest tam, gdzie właśnie posiada swą 
siedzibę — „szefostwo sztabu“ „ozono
wego“. ..

WARSZAWIANIE
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WIADOMOŚCI POTOCZNE3 I Ważne numery telefonów:
Pogotowie rat.: 66-66 i 55-55 
Straż ogniow.: 19-57. 30-50 
Policja: 42-21

H Posłańcy: 15-60 i 2S-36 B Postoje taksówek: Grun- 
I waldzka 77-72: Rynek Jeż. 
i 77-08: Klinika przy Polnej 

«3 74-02: Marsz. Kocha (nar. 
“ Niegolewskich) 77-82: Plac 
świetokrz 49-80; Zielona (nar. 
Strzeleckiej) 50-35: Rynek 
Wildecki 56-35 W. Garbary 

(nar. Wielkiej) 57-87.
Poczt, biuro zleceń: 49-28 Zegarynka 07 Centr. 
miedzyin. 00. . nforin. tel. 09, Biuro napr. 08.

poziom + 0,11 m. 
temper.: + 18,8

NOCNY DY2UR APTEK
Śródmieście: Apt. 27 Grudnia, ul 27 Grudnia 

i Tt Apt‘ lm‘ K- Marcinkowskiego w Bazarze 
(ul. Nowa): — Apt Czerwona. Stary Rynek 37; 
—- Apt. Zielona, ul. Wrocławska 31; — Apt. przy 
Grobli ul. Wielkie Garbary 41, — Jeżyce: Apt. 
Mickiewicza, ul. Dąbrowskiego 10; — Apt. pod 
Opatr znością, ulica Dąbków skiego 76 (narożnik 
u.taszica): Łazarz. Apt. św. Łazarza, ul. Stru
sia 9; Górczyn, — Apt. Karpińskiego, ul. Marsz. 
ł,?.^a ~ Wilda: Apt. Fortuna, ul. Górna
\Vilda 06: — Apt przy Bramie Wildeckiej, ulica 
Górna YV iłda 3; — Sołacz: Apt. przy ul. Mazo
wieckiej 12; — Główna: Apt. przy Krzyżu, ul.
'Głowna 53; — Starolęka. Apt. miejscowa.
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W Poznaniu przed i O laty
Dnia 2 czerwca 1927 r.

Przyjechała do Poznania wszechsłowiańska wy
cieczka geografów i etnografów. — Ustalono 
ceny maksymalne na mięso: kilogram siekanego 
mięsa wolowego, skopowiny z kośćmi i kiełbasy 
polskiej kosztował 3,20; 1 kilo cielęciny z kośćmi

3,60 złotych. — Komitet lekarzy wielkopol
skich przyjął 100‘-lekarzy słowiańskich, bawią
cych w Poznaniu, bankietem urządzonym w sa

lach „Bellevue“.

KRONIKA KOŚCIELNA
— * Uroczysta procesja ku czci Najśw. 

Serca Jezusowego. W piątek, dnia 4-go 
czerwca br., po krótkim nabożeństwie o 
godz. 5-ej po poi. wyruszy wielka dorocz
na procesja z kościoła oo. jezuitów (po- 
dominikąńskiego) przed Pomnik Najśw. 
Serca Jezusowego, którą poprowadzi J. E. 
ks. biskup Dymek. Procesja przejdzie 
następującymi ulicami: Szewską, Wielką, 
Starym Rynkiem i św. Marcinem.

Dla utrzymania porządku i należytego 
rozwinięcia procesji ustala się następują
ce miejsca zbiórek dla organizacyj: 
Bractwo Kurkowe, organizacje społeczne 
oraz W. F. i P. W. na Starym Rynku 
przy odwachu, czołem do ulicy Nowej; 
cechy i organizacje zawodowe na Starym 
Ryiiku od ul. Wrocławskiej do ul. Nowej; 
zrzeszone Chóry Kościelne, Bractwa i 
Organizacje Parafialne, Apostolstwa Mo
dlitwy i Śodalicje Mariańskie, na Starym 
Rynku od ul. Woźnej do Wrocławskiej; 
Korporacje Akademickie na ulicy Wiel
kiej (od wylotu ul. Szewskiej). Zbiórka 
wszystkich organizacyj najpóźniej o go
dzinie 5-tej.

Porządek w czasie procesji utrzymy
wać będą członkowie Pogotowia Narodo
wego i Sokóla, opatrzeni opaską na le
wym ramieniu, których zarządzeniom 
prosimy dać posłuch. Asystę honorową 
tworzy piechota. Po przybyciu na plac 
przed pomnikiem zaimą organizacje miej
sca, wskazane im przez porządkowych.

Po skończonej uroczystości i udziele
niu błogosławieństwa procesja się roz
wiązuje.

Uprasza się Obywateli m. Poznania o 
udekorowanie domów i okien przy uli
cach, którymi kroczyć będzie procesja.

OSOBISTE
— * Z dyrekcji P. K. P. Z dniem 3 

bm. rozpoczyna swój urlop wypoczynko
wy dyr. inż. Wł. Krzyżanowski. Żastę- 
pować go będzie wicedyr. mgr Stan. Ka- 
łuski.

OBCHODY
— * 15-lecie Związku Przedsiębiorstw 

Elektrotechnicznych. Związek Przedsię
biorstw Elektrotechnicznych występuje 
na terenie województwa poznańskiego i 
pomorskiego jako jedyna organizacja go
spodarcza, reprezentująca zawód elektro
techniczny we wszystkich jego przeja
wach i odłamach. Dnia 6 bm. Związek 
obchodzi 15-lecie swego istnienia, z której 
to okazji odbędzie się w Poznaniu zjazd 
przedstawicieli przedsiębiorstw elektro
technicznych obu województw. — Uroczy
stość rozpocznie msza św. w kościele Pa
na Jezusa przy ul. Żydowskiej o godz. 9 
po czym o godz. 10,30 w sali Malinowej 
Bazaru Poznańskiego odbędzie się uro
czysta akademia.

Z okazji tej uroczystości wydaje Zwią
zek specjalną „Jednodniówkę“, która, u- 
brana w piękną szatę, stanowić będzie dla 
każdego uczestnika niewątpliwie cenną 
pamiątkę.

Uroczystość zakończy bankiet na Bia
łej Sali Bazaru dla członków Związku i 
zaproszonych gości.

Polacy z zagranicy Jako goście Wielkopolski
W dniu wczorajszym przybyły do 

Poznania dwie wycieczki Polaków z 
za granicy. Pociągiem z Gdyni przybyło 
lano 25 urzędników Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, przebywających 
od dłuższego czasu na placówkach za
granicznych. Są wśród nich radcowie 
li and łowi, konsulowie i inni urzędnicy 
M. S. Z., którzy w Gdyni brali udział 
w kursie naukowym, informującym o 
stosunkach w kraju.

Przybyłych do Poznania gości po
witał krótkim przemówieniem p. Bila- 
żewski w imieniu Izby Przemysłowo- 
Handlowej, która opiekowała się wy
cieczką podczas jej pobytu w Wielko- 
polsce. Goście zwiedzili przed połu
dniem gospodarstwo hodowlane i rol
ne w Pamiątkowie, a po powrocie do 
Poznania hale Targów Poznańskich, 
gdzie dyr. Ropp udzielał objaśnień, oraz 
zakłady przemysłowe Braci Dawidow
skich i fabrykę Cegielskiego.

Druga wycieczka, składająca się 
z około 40 osób, przybyła do Poznania 
wczoraj wieczorem pociągiem o godz. 
22,02. W skład wycieczki wchodzą stu
denci Polacy z różnych krajów za gra
nicy, biorący udział w kursie wiedzy 
o Polsce. Jedna trzecia część uczestni
ków tej wycieczki, to Polacy urodzeni 
w Ameryce. Przyjezdnym zgotowano 
na dworcu serdeczne powitanie. Har
cerstwo utworzyło szpaler, a podczas 
wjazdu pociągu grała orkiestra „piąt
ki“ harcerskiej. W imieniu Zarządu 
Miejskiego powitał członków wycieczki 
krótkim przemówieniem dyr. Wł. 
Marciniec, imieniem harcerstwa prze

KRONIKA MIEJSCOWA
— * Nauka z pożaru „Akwawitu“. Po

katastrofalnym pożąrze przy ul. Północ
nej powstało większe zainteresowanie dla 
ochrony wszelkiego rodzaju budynków 
przed niebezpiecznymi skutkami wyłado
wań atmosferycznych. Do poszczegól
nych firm i warsztatów elektrotechnicz
nych, zajmujących się urządzaniem pio
runochronów i kontroią urządzeń pioru
nochronowych, wpływają liczne zamówie
nia. zwłaszcza na przeprowadzenie kon
troli istniejących urządzeń piorunochro
nowych. Budynki publiczne, w których 
zbiera się codziennie znaczna liczba lu
dzi, lub gdzie znajdują się cenne zbiory, 
jak np. Biblioteka Uniwersytecka i in., 
spowodowały już przeprowadzenie takich 
kontroli. Zaznaczyć należy, że kontrole 
piorunochronów powinno się urządzać w 
porze wiosennej — przed okresem 
burz —, co najmniej co dwa lata, a na 
budynkach z materiałem łatwopalnym 
nawet dwa razy do roku. Po ciężkich 
burzach, oraz po uderzeniu piorunu w 
piorunochron lub w pobliżu jego zaleca 
się natychmiastową kontrolę przygodną.

Zanotować jeszcze trzeba kilka po
ważniejszych zamówień na założenie 
gromochronów na budynkach, które do
tychczas nie były wyposażone w gromo- 
chrony, jak np. fabryka „Stomil“ w Po
znaniu - Starolęce. Największe zaintere
sowanie dla montowania nowych gromo
chronów okazują firmy, w których bu
dynkach znajdują się materiały łatwo
palne, fabryki z wysokimi komina
mi itp. (pt.)

_ — * Egzamin dojrzałości w Państw. 
Gimnazjum św. Marii Magdaleny zdali: 
Bilski Władysław, Borowiak Janusz, 
Buchwald Bernard, Charkowski Bogdan, 
Chełmikowski Wjtold, Gintrowicz Antoni. 
Górski Kazimerz, Jankowski Witold^ 
Kaszarek Zygmunt, Klinger Jerzy, Krzy
żanowski Jacek, Lissowski Kazimierz, 
Lissowski Jerzy, Łukowczyk Stanisław, 
Maćkowiak Jacek, Marcinkowski Tade
usz, Mizerny Andrzej, Mizerny Stefan, 
Murzynowski Witold, Nędzyński Stefan, 
Nowak Walerian, Palczewski Stanisław, 
Rutkowski Zygmunt, Schneider Adam, 
Sieradzon Jan, Wankiewicz Roman i 
Wróblewski Tadeusz.

— * Dancing - bridż na P. C. K. Pol
ski Czerwony Krzyż w ramach Tygodnia 
P. C. K. urządza w pięknie odnowionych 
salonach bridżowych przy Klubie Urzęd
niczym, ul. Fredry 12, należących do p. 
M. Warpechowskiego, dancing - bridż w 
czwartek dnia 3 bm. o godz. 20, oraz 
czarną kawę - bridż z dancingiem na 
zakończenie Tygodnia P. C. K. również w 
czwartek, dnia 10 bm. o godz. 20.

Zarząd P. C. K. oddział Poznań za
prasza na powyższe imprezy miłośników 
brydża i tańca, co z uwagi na piękny cel 
spotka się z ogólnym uznaniem i popar
ciem społeczeństwa naszego miasta.

Imprezy zorganizowane są na szerszą 
skalę, do tańca przygrywa orkiestra 
jazzowa. W przerwach zaś przewidziane 
są solowe występy artystów.

KRONIKA SADOWA
— * „Sensacyjny proces“. W związku

z nasżym sprawozdaniem z procesu p. 
Drwęskiej biegły p. Wincenty Kołodziej

mawiał p. prokurent Skowroński, z ra
mienia Opieki Polskiej nad Rodakami 
na Obczyźnie przemówiła w serdecz
nych słowach wypróbowana działacz 
ka tej instytucji p. Anna Smoczyńska 
im. Tow. Pomocy Polonii Zagranicą 
przemawiał red. Winiewicz oraz przed
stawiciel Klubu Młodzieży Zagranicz
nej. Na przemówienia powitalne utrzy
mane w tonie serdecznym, odpowie 
dział imieniem wycieczki p. Lukasie 
wicz z Milwauke Wis.

Na powitanie przybył też ks. prób. 
W. M. Sękiewicz z Claremont, N. H 
korespondent pism angielskich i pol
skich, znany jako działacz na niwie 
religijno-społecznej i dzielny obrońca 
spraw polskich na obczyźnie. Należy 
nadmienić, że ks. proboszcz W. M. Sę 
kiewicz bawi w Polsce od listopada ub. 
reku jako delegat Polonii Amerykań 
skiej w sprawach bardzo ważnych dla 
w ychodztwa i podróżuje po Polsce wła 
snym samochodem. Zauważono rów 
nież ks. prof. Waleriana Karcza z Chi 
cago, bawiącego na studiach uniwersy 
teckich w Poznaniu.

Członkowie wycieczki zamieszkali 
w Nowym Domu Akademickim i żaba 
wią w Poznaniu dwa dni. Program 
przewiduje zwiedzanie miasta i wyjazd 
do Kórnika. Dziś o godz. 14 przewi
dziany jest obiad wydany przez Uni
wersytet Poznański w Nowym Domu 
Akademickim, zaś jutro o godz. 13,30 
członków wycieczki podejmować bę 
dzie obiadem w piwnicy ratuszowej 
Zarząd Miejski, (kl)

prosi nas o zamieszczenie wyjaśnienia, że 
na wczorajszą rozprawę nie mógł przy
być z powodu trudności komunikacyj
nych (był w podróży). Ponad to p. Ko
łodziej wyjaśnia, iż w procesie występuje 
tylko jako drugi biegły, a orzeczenie swo
je w sprawie śp. męża osk Drwęskiej 
złożył już na piśmie, przy czym orzecze
nie to potwierdził także pierwszy biegły 
p. Szmyt, który był na rozprawie.

— * Za poparzenie konia kwasem siar
czanym. Sąd Grodzki skazał handlarza 
sera Edmunda Szatkowskiego, zamie
szkałego w Poznaniu przy ul. Olszynka 3. 
na 3 miesiące aresztu bez zawieszenia za 
podłożenie koniowi p. Andrzeja Burnia- 
nowskiego (ul. Obornicka 210) butelki z 
kwasem siarczanym, co spowodowało po
ważne poparzenie zwierzęcia. Koń ten, 
nabyty za 400 zł, został po 12-tygodnio- 
wym leczeniu sprzedany za 150 zł; obec
nie jest używany tylko do lekkiej pracy.

•— * Sprawa Niemca Habera znowu 
zajmowała sąd. Przed Sądem Apelacyj
nym znalazła się już po raz drugi spra
wa przeciwko Niemcowi Ryszardowi Ha
berowi, właścicielowi nieruchomości w 
Chodzieży, oskarżonemu o to, że w 
kwietniu ub. r. w Chodzieży w korytarzu 
swego domu użył w czasie nieporozumie
nia słów niestosownych, wysoce obrażają
cy cli uczucia narodowe.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem 
z dnia 13 lipca ub. r. skazał oskarżonego 
Habera na 6 miesięcy więzienia bez za
wieszenia. Sąd Apelacyjny natomiast 
zmienił wyrok Sądu Okręgowego na_2 ty
godnie aresztu. Sąd Najwyższy uchylił 
wyrok II instancji, co do wysokości wy
miaru kary ze względu na brak nadziei 
poprawnego zachowania się oskarżonego 
w wypadku podobnego zajścia, na sku
tek czego przekazał sprawę do ponowne
go rozpatrzenia.

Na dzisiejszej rozprawie, na której 
przewodniczył sędzia dr Ryniawicc, pro
kurator Poleski wniósł o zatwierdzenie 
wyroku pierwszej instancji, a obrońca 
oskarżonego o zawieszenie, powołując się 
na działanie w afekcie.

Po naradzie zatwierdzono wyrok I 
instancji, zawieszając oskarżonemu wy
konanie kary na 3 lata, (k)

Z TARGU
Dziś na targu na plam Sapieżyńskim płaco

no (w zł za pół kg). t
Nabiał: masło wiejskie 1.20—1.30, masło 

mlecz. 1.50—1.60, twaróg 0.30—0.35, śmietana 
(litr) 1.50—1.60, mleko (litr) 0.20—0.22, j*aja (men
del) 0.85 —0.90.

Drób i dziczyzna: kura 2.00 —3.20, 
kaczka 2.00-3 50. gęś 3.50- 6.00, królik 0.90—1.20, 
perlice 2.80—3.50, indyk 5.00—8.50, gołąb 0.40 do 
0.60. para kurcząt 2.00—4 00.

Ryby: (ryby śnięte 10—20 groszy mniej): 
karp 1.30—1.40 szczupak 1.20—1.30, lin 0.60—0.80 
sandacz 2.50—3.00, okoń 0.70—1.00, karaś 1.10 do 
1.20, białe ryby 0.40—0.50, leszcz 0.50—0.70. wę
gorz 1.10—1.20, raki 3.00.

Jarzyny w (groszach): ziemniaki 4—5, 
buraki 5—10. piebuszka (pęczek) 10. seler (sztu- 
rabarber 5—10, sałata 5-10, szpinak 20—25, 
rzodkiewki 5—10, szparagi 20—35, ogórek 30—60 
kalarepa 10—15, marchewka 15—25, kalafior 15 
do 1.50, młode ziemniaki 50—60.

Grzyby: kurki 0.60.
Owoce (w groszach): agrest 20—25. czere

śnie 40, pomarańcze sztuka 15—30, cytryny 15— 
20, jabłka 30—80, owoce suszone 80—1.00, tru
skawki 1.20—1.60 zł.

Od ostatniego targu potaniało masło wiejskie 
oraz niektóre jarzyny.

Słońca: wschód 3,21, zachód A),47 
Długość dnia 16 godzin 26 minut 
Księżyca: wschód 0,30, zach'! 18,23

10 000 osób na plaży 
w Puszczykowie

Taką ilość osób ściągnie niewątpliwie 
niedzielna rewia mód plażowych, o której 
dziś mówią już wszyscy. Dziwić się nie 
należy, gdyż poza wspaniałą defiladą 
pięknych pań, demonstrujących mody 
plażowe czołowych firm poznańskich, nie
lada atrakcją będzie występ zespołu szko
ły plastyki p. prof. Wicchowiczowej. Przy
pominamy o wyborze najestetyczniejszego 
kostiumu „Miss Plaża“ oraz „Wilka pla
żowego' . którym zostanie wybrany naj
więcej opalony pan (zaleca się kremy 
krajowe). Moment humoru wprowadzi 
konferencier p. Z. Mąkowski. Setki cen
nych niespodzianek. Orkiestra. Całość or
ganizują pływacy „Unii“, którzy uzupeł
nią program popisami pływackimi.

zg 1514/15

Kiermasz kiermaszowi nie równy,
Stąd wszyscy na kiermasz do Głównej!

Chcesz mile i przyjemnie spędzić czas 
to pośpiesz wr niedzielę, dnia 6 czerwca po 
południu do Głównej. Tam w pięknym 
lasku wojskowym na prawym brzegu 
Warty na cienistej polanie odbędzie się

Wielki
Kiermasz Parafialny

na cele kościoła w Głównej. W pro-gramie 
niebywale dotąd atrakcje, 50 różnych gier 
i zabaw-. Wielka loteria fantowa oraz cen
ne premie, między innymi żywy oswojony 
rogacz. Bogato zaopatrzony bufet. Dwie 
orkiestry przygrywać będą do tańca. Prze
widziane są popisy dudziarza. Wszystkich 
Szanownych Obywateli miasta Poznania 
i okolicy serdecznie zaprasza Komitet. 
Dojazd trolleybusami ze Środki a od Alei 
Szelągowskiej i od ogrodu Bractwa Kur
kowego przewóz łodzią przez Wartę. 
Kiermasz — kiermaszowi nie równy 
Stąd wszyscy na kiermasz do Głównej 11!

zg 1516/17

„Jak dzień różni się od nocy, tak też 
Wenta Wencie nie jest równą“. Urządza* 
na Wenta w niedzielę, dnia 6 czerwca br. 
w Junikowie należeć będzie do tych im
prez. które na długi czas pozostaną uczest
nikom w pamięci. Za powyższe odpowia
da Komitet organizacyjny składający się 
z 63 osób, który od dwóch miesięcy inten
sywnie pracuje. W programie moc nie
spodzianek i atrakcji. Orkiestra doborowa. 
Czysty zysk przeznaczony wyłącznie na 
b.udowę kościoła w Junikowie.

zg T504/5

Procesja na św. Wojciechu
Olbrzymie rzesze wiernych uczestni

czyły wczoraj w dorocznej procesji Boże
go Ciała na św. Wojciechu.

Po nieszporach, odprawionych przez 
proboszcza wojskowego ks. Dymarskiego 
i kazaniu, wygłoszonym przez ks. prób. 
Garsteckiego z Winiar, wyruszyła proce
sja, celebrowana przez J. E. ks. biskupa 
Dymka, w otoczeniu licznego duchowień
stwa. Piękna manifestacja katolickiego 
Poznania przeszła wspaniale przybrany
mi ulicami św. Wojciecha na Wiłnocc, 
gdzie przy pierwszym ołtarzu odśpiewa! 
ewangelię ks. kapelan Dals, następnie 
placem Sapieżyńskim, gdzie ołtarz przy
brany był przed gmachem Sądu Apela
cyjnego na plac Działowy przed kościół 
garnizonowy. Przy dalszych ołtarzach 
śpiewali ewangelię kolejno ks. prof. dr 
Z Baranowski, prałat - kustosz Kolegia
ty Poznańskiej ks. Józef Pradzyński, 
i dziekan Wojsk Polskich ks. prałat Wil- 
kans.

Po uroczystym błogosławieństwie 
Najśw. Sakramentem na wzgórzu św. 
Wojciecha, procesja wróciła do świątyni. 
Podniosłe pienia przy pierwszych trzech 
ołtarzach wykonał chór parafii św. Woj
ciecha pod kierunkiem swego długolet
niego dyrygenta p. Jana Iłynka. Przy 
czwartym ołtarzu (w portalu kościoła 
garnizonowego) śpiewał chór garnizono
wy św. Józefa pod kierunkiem p. Bro
niewskiego.

W procesji uczestniczyły licznie orga
nizacje, stowarzyszenia i bractwa. Szpa
ler porządkowy tworzyło wojsko, kompa
nia wojska oddała honory. Śpiewowi 
rzesz wiernych wtórowała orkiestra woj
skowa. (kl)

DZISIEJSZE PROCESJE
W dniu dzisiejszym odbywają się pro

cesje: z kościoła św. Małgorzaty na Śród- 
ce, oraz z kościoła św. Michała.

Oktawę Bożego Ciała zakończą trady
cyjnym zwyczajem procesje: z kościoła 
Matki Boskiej Bolesnej na św. Łazarzu 
oraz z kościoła św. Rocha na Miasteczku, 
która rok rocznie ściąga nieprzeliczone 
rzesze wiernych Starego Miasta, (jr)
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DZIAŁ KULTURY I SZTUKI
ŻYCIE KULTURALNE

OREANA UCZCIŁO STO TYSIĘCY GÓRALI Z AMERYKI
MUZYKA I IOWY

Z Krakowa donoszą nam (krt):
W dniu 30 maja przypadła rocznica zgo

nu Władysława Orkana. Niezapomniany 
piewca Podhala jest otoczony żywą pamię
cią w swym regionie macierzystym, tj. w 
Nowotaszczyźnie, gdzie posiada pomnik, w 
Nowym Targu wzniesiony. Tam też odbyła 
się oncgdaj piękna uroczystość ku jego 
czci, mianowicie hołd, złożony Orkanowi 
przez reprezentanta góralskiej Polonii w 
Aineryce.

Reprezentował ją p. Andrzej Wróbel, 
delegat amerykańskiego Związku Podha
lan, liczącego 10 000 członków. Imieniem 
związku i wszystkich Podhalan w Amery
ce złożył on ślubowanie, że zarówno oni, 
jak i ich dzieci, zostaną zawsze Polakami.

MUZYKA
Wieczór twórczości Niewiadomskiego.

Z Katowic donoszą nam (ad): Katowickie
„Echo“ urządziło koncert poświęcony 
twórczości Stanisława Niewiadomskiego. 
Sylwetkę kompozytora skreślił dyr. Stoiń- 
ski. Solistami byli pp. Daabowa i Kruzer. 
Dyrygował inż. Harasowski okazując się 
.znakomitym dyrygentem.

Janaczka „Chytry Lisek“ został wzno 
wiony w praskim Narodni Divadlo po 12 
latach od premiery. Jest to jedno z póź 
niejszych dżieł autora „Jenufy“, którą sły 
szeliśmy w Poznaniu za dwoma nawrota
mi — i jak twierdzi krytyka, jest od tej 
ostatniej przystępniejsze dla przeciętnego 
słuchacza, gdyż bardziej zbliża się do 
schematu wielkiej opery.

PLASTYKA I ZDOBNICTWO
Descartes na znaczkach pocztowych. W

tym roku mija 300 lat od ukazania się dru
kiem „Rozprawy o metodzie“. Poczta fran
cuska wypuszcza znaczki z wizerunkiem 
Descartes a.

Malarze ruscy urządzili w Łucku wy
stawę obrazów i dzieł graficznych. Obej
muje ona około 200 prac.

NAUKA
Z Polskiego Tow. Historycznego. Z Ło

dzi donoszą nam (wp): Łódzki Oddział P. 
i H. odbył nubliczne posiedzenie naukowe 

z odczytem doc. Uniw. Warsz. dra Micha
ła \\ alickiego pt. Rzeźba architektoniczna 
kolegiaty w Tumie pod Łęczycą na tle sztu
ki średniowiecznej“.

Z Towarzystwa Filozoficznego. Piszą 
nam z Łodzi (wp): Naukowe Tow. Filozo- 
Lczne w Łodzi odbyło posiedzenie z od
czytem dra Wiktora Chrupki pt. „Przerost 
techniki w kulturze współczesnej“.

Wystawa książki. Donoszą nam z Ka
towic (ad): W Mysłowicach otwartą zo
stała wystawa książki o Śląsku. Komitet 
Wystawy zebrał ciekawe książki r: bibliotek 
prywatnych oraz uzyskał cenne egzempla- 
ize z Biblioteki U. J. w Krakowie. Wysta
wę zwiedzają oprócz bibliofilów tłumy publiczności. J r

TEATR
Otwarcie Teatru Letniego w Łodzi. Pi

szą nam z Łodzi (wp): Teatr Miejski za
inaugurował sezon letni, w sali urządzo- 

yV P&rku Staszica, sztuką Vaszarv'ego 
„Małżeństwo*;. Teatr Polski otworzył "letni 
sezon komedią A. de Herza pt. „Zamieszaj“ 
w rez. Mieczysława Zonera.

00 SŁYCHAĆ PRZEZ RADJO?
Tosoanini w głośnikach. Czterdześci 

koncertów, dyrygowanych przez Artura 
Toscaniniego będzie rozesłanych z Nowego 
Jorku w ciągu sezonu muzycznego 
1937/38.

RUCH REGJONALNY
Monografia Piątka. Rok bieżący sprzy

ja wyraźnie rozwojowi literatury regional
nej. Wznowiły swą publikację czasopisma 
„Ziemia leszczyńska“ i „Kronika Gostyń
ska“, uk-azują się także monografie po
święcone poszczególnym miastom. Między 
tymi ostatnimi znajduje się praca wycho
wanka naszego Uniwersytetu mgr Franci
szka Paprockiego pt. „Piątek“, rzut oka na 
przeszłość miasta i jego stan obecny. Jest 
to miasto należące do arcybiskupów 
gnieźnieńskich, w ziemi łęczyckiej położo
ne, a znane już jako miejscowość od 1241 
r., gdyż wtedy to „in villa Piontek“ wyda
ny został przez księcia mazowieckiego Bo
lesława pewien dokument. Opierając się 
na materiałach zaczerpniętych z Archi
wum Państwowego w Poznaniu i Kapi
tulnego w Gnieźnie oraz uwzględniwszy 
odnośną literaturę.dał autor przegląd dzie
jów miasta. Książka jest przeznaczona dla 
mieszkańców miasta Piątku, wszystkich 
którzy jego losami się interesują, to też 
ma pewne zacięcie popularyzatorskie i nie 
pretenduje do rzędu dzieł naukowych. 
Wszystkie jednak tematy poruszone przez 
autora, czy to o ustrój, rozwój terytorial
ny miasta, stosunki gospodarcze, kościoły, 
szkoły, szpitale itd, a także Żydzi są nale
życie udokumentowane i oparte o wiaro- 
godne miateriały. Warto też podkreślić, 
że książka, ukazała się nakładem Banku 
Spółdzielczego w Piątku na pamiątkę je
go 30-letnie.j działalności. Jest to po
myślny. i radosny obiaw zrozumienia po- 
tizeb regionalnych. (J. St.)

Dowiedzieliśmy się przy tern', źe 'górali jest 
ogółem w Ameryce przeszło» feto tysięcy! 
Odpowiedział dyr. Wróblowi mgr Kosek 
z Nowego Targu, podnosząc zasługi i dzie
ło życiowe Władysława Orkana, po czym 
orkiestra odegrała hymn amerykański o- 
raz hymn polski i uformował się wielki 
pochód pod pomnik Orkana. Obok przed
stawicieli władz państwowych i samorzą
dowych wzięła w pochodzie udział publicz
ność w liczbie prawie trzech tysięcy osób, 
z orkiestrami góralskimi i z chórem lu
dowym z Nowego Targu. Śpiewy i melodie 
góralskie towarzyszyły złożeniu pod pomni
kiem wieńca od Podhalan w Ameryce, na 
zakończenie zaś odśpiewano gromadnie 
„Rotę“.

LITERATURA
Na konkursowy wiersz o Lwowie nade

słano około 70 utworów. Konkurs będzie 
rozstrzygnięty 10 czerwca przez jury, 
wchodzące w skład komitetu „Wiosny we 
Lwowie“.

Kopiec Sienkiewicza w miejscowości 
Okrzeja będzie skończony i oddany pod o- 
piekę społeczeństwa dnia 8 września rb. 
Ma on 15 metrów wysokości, u podstawy 
mierzy 45 metrów w obwodzie.

SZKOLNICTWO
O rewizję podręczników szkolnych. Za

gadnienie to zaczyna powoli wchodzić na 
łamy czasopism pedagogicznych. Podsta
wą krvtvki jest teraz doświadczenie, zdoby
te w ciągu kilku lat praktyki. Ocenę z tego 
właśnie punktu widzenia podręcznika Ba- 
łickiego-Majkowskiego „Pieśń o ziemi na
szej“ przeprowadza „Przyjaciel Szkoły“. 
Przede wszystkim książka ta nie odpowia
da zasadzie stopniowania trudności, jest 
dla klasy V szkoły powszechnej zbyt tru
dna, mylnie jest w niej zastosowana ko
relacja, czytanki są zbyt długie i najeżone 
porównaniami i obcymi wyrażeniami, baj
ki i powiastki zostały przez autorów po
traktowane po macoszemu. Są to uwagi 
niewątpliwie słuszne jakkolwiek kryty
ka nie jest wyczerpująca. „Pieśń o ziemi 
naszej“ w swej obecnej postaci utrudnia 
nauczanie, (sn)

Z PRACOWNI I Z WYSTAW
MŁODZIEŻ UCZY SIE RYSUNKÓW
Po raz pierwszy Występuje mło

dzież szkół średnich publicznie z po
kazem swych wysiłków na polu spra
wności estetycznej i technicznej. W 
Salonie 35" urządzono wystawę ry

sunków i robót ręcznych uczniów i u 
czennic wszystkich poznańskich gim
nazjów.

Najważniejszą może cechą nowego 
programu nauczania rysunków (jako 
przedmiotu nadobowiązkowego) jest 
związek z wszystkimi prawie przed
miotami nauki. 1 to wiaśnie może naj
lepiej podkreśla wartość znajomości 
rysunków dla każdego z uczniów. W i 
dzimy to przy nauce rei Igi i (afisze mi
syjne), przy nauczaniu przyrody, w 
rysunkach roślin, zwierząt, (czworono
gi, ptaki, ryby) — w tym dziale u- 
względniono również rysunek anato 
miczny. Przy nauce geografii znajdu
jemy wykresy statystyczne i rysunki 
Przyborów do nauki tego przedmiotu 
służących — a przy historii zwrócono 
uwagę specjalnie na historię sztuki, a 
więc na architekturę zabytkową i no 
woczesną, tudzież na fragmenty ar 
chitekniczne.

Jednakże podstawową cechą nowe
go programu jest w nauce rysunków 
główny nacisk na wiedzy technicznej 
ucznia i na kształceniu zmysłu prak
tycznego, przy równoczesnym oparciu 
o podstawowe zasady estetyczne. A 
więc zdobywanie sprawności w kreśle
niu (bryły geometryczne i rysunek 
rzutowy) oraz komponowanie pła
szczyzn i brył. W ten sposób przygo 
towuje się uczniów do pracy u nau
czyciela tzw. zajęć praktycznych. W 
tym dziale ważnym jest punkt progra 
mu, polecający rysunek przekrój owo- 
schematyczny, tak ważny dla nauki fi
zyki. Przekonywuje nas to chyba naj
zupełniej, że znajomość rysunku po
trzebna jest dla każdego z uczni a nie 
tylko dla specjalnie uzdolnionych.

Lecz nie tylko same zagadnienia 
nauki szkolnej łączą się z rysunkami. 
Nie mniejszy oddźwięk w twórczości 
młodzieży znajduje życie szkolne, jak 
również hasła, którymi żyje dojrzałe 
społeczeństwo. Więc przede wszyst
kim: Obrona Narodowa. Oto uczeń 
kształci swój zmysł przestrzenny na 
rysowaniu uzbrojenia naszej armii, 
wchodząc przez to w bezpośrednie ze
tknięcie z wojskowym sprzętem i z żoł-

Nowy temat — Co 1 jak gra się na polowaniach — „W myślistwie zależy na trąbie
niu“ — Legendarny Maciek i jego łowieccy krewniacy — „Marsz spalski“ — Z lite
ratury do puszczy i z powrotem — Myśliwstwo w muzyce — Opera, las i łowy —:

Chóry męskie — Pieśni solowe.
„Huczą trąby po lesie, rozgłos z 

wiatrem je niesie ...“ oto fragment 
znanego poematu Lucjana Rydla pt 
„Bajka o Kasi i królewiczu“; muzykę 
w układzie na chór męski napisał Bo
lesław Walłek-Walewski. Tę bardzo 
udaną kompozycję przypomniałem 
sobie z niedawnych występów „Echa“, 
gdym czytał ciekawą rozprawkę Wi
tolda Ziembickiego, profesora Uniwer
sytetu Jana Kazimierza p. tyt. „My
ślistwo a muzyka“. Wydano ją nie
dawno jako osobne odbicie z „Łowca“; 
są to zebrane w całość artykuły na 
interesujący temat, dotąd w polskiej 
literaturze nie opracowany, o ile wiem. 
Autor pisze, że są to raczej przyczynki 
do syntezy, jednakże przyczynki nie
raz przynoszą wiele nowości lub od
świeżają rzeczy dawno zapomniane. 
Tak jest właśnie tvm razem.

*
Konsumenci radiowych audycyj 

pamiętają być może interesującą pół- 
godzinkę ze Lwowa z przed dwóch lat. 
Speaker zapowiedział tytuł: „Polska 
pieśń myśliwska“, a fale radiowe roz
niosły dźwięki leśnej muzyki. Wstęp
ną pogadankę z objaśnieniami wygło
sił był właśnie prof. Witold Ziembic- 
ki. Weszła ona w całości w skład wy
danej niedawno rozprawki i doskonale 
ją otwiera. Dowiadujemy się z niej, że 
myśliwska muzyka, to cały „kod“ — 
jakbyśmy powiedzieli, nawiązując do 
marynarki „kod“ znaków i wszela
kich pobudek, grywanych podczas ło
wów. We Francji melodie takie mają 
już ponad cztery setki lat tradycji. W 
Polsce Ostroróg pisze w swym „My
ślistwie z ogary“, że „... jeśli na czym 
w myślistwie zależy, to na trąbieniu...“ 
Dawni amatorzy łowów tak bardzo 
byli do nich przywiązani, że tylko 
śmierć potrafiła utrzymać na marach

Jutro:
ORŁY W SŁOŃCU

przez
dra Janusza Staszewskiego

nierzem. Gdy rysuje naboje karabino
we, chełm, bagnet, maskę gazową, o- 
patruje te rysunki napisami propa
gandowymi. Widzimy, jak przedsta
wia takie np. momenty jak oddawa
nie czci sztandarowi armii przez lud
ność cywilną. Mamy plakaty, skom
ponowane dla takich instytucyjsjak 
Liga obrony powietrznej państwa, jak 
Fundusz Obrony Narodowej, Liga Mor
ska i Kolonialna, Liga obrony powie
trznej i gazowej, Polski Czerwony 
Krzyż itd. W pracach rysunkowych 
młodzieży odbija się zainteresowanie 
przemysłem, kwestią bezrobocia i mnó
stwem innych zagadnień aż do „obro
ny lasu** itd. Ciekawe są tablice z za
kresu przyrody, geografii itp., wyko
nane przez młodzież poznańską dla 
szkół na Kresach Wschodnich, który
mi młodzież ta się opiekuje i w ten 
sposób im pomaga.

Nie trzeba przypominać, że rysunki 
służą nie tylko celom praktycznym, lecz 
kzstałtują duszę młodzieży pod wzglę
dem estetycznym. Na tym terenie 
wnikają one również głęboko w życie 
szkolne. Na wystawie mamy np. cały 
teatrzyk marionetek, stworzony przez 
uczeńice prywatnego gimnazjum żeń
skiego im. Słowackiego. Młode „ma
larki“ same zaprojektowały ^ekorację, 
laleczki, kostiumy; drugie gimnazjum 
żeńskie (gen. Zamoyskiej) wykonało 
piękne afisze — i tak powstał teatrzyk, 
o którym mowy by być nie mogło, gdy
by nie uczenice, na lekcjach rysunku 
wykształcone.

W ten sposób wystawa ta jest po
uczającą na dwa sposoby. Widzimy 
na niej, jak urzeczywistnia się nowy 
program nauczania, a równocześnie 
dowiadujemy się, jak ważne są ry
sunki dla ogólnego wykształcenia ucz
niów. Jest to przekonywujący dowód 
jak trafną jest inicjatywa tych wszy
stkich, którzy pragną, aby rysunki 
znalazły się z powrotem w rzędzie 
przedmiotów obowiązkowych, jako 
ważny element wychowania.

Do robót ręcznych wrócimy osobno 
J. M.

zmarłego szlachcica, któremu syn za
grał nad uchem pobudkę wilczą. Po
dobnie do tego Maćka z ludowej poe
zji, co to „leży na desce“, ale „gdyby, 
mu zagrali, podskoczyłby jeszcze“.

W większych kompleksach pu
szczańskich przechowały się dotąd o- 
r.yginalne pobudki i „zadęcia“. Jedną 
z nich jest grywany w Spalę na repre
zentacyjnych polowaniach „Marss 
spalski“. Melodia prosta, łatwo w u- 
cho wpadająca, weszła do repertuary 
tamtejszej kapeli z inicjatywy Adama 
hr. Starzeńskiego z Kościelca, który ją 
znał z tradycji i dawnych opowiadań.- 
Po zbadaniu słów okazało się, iż auto
rem ich jest Artur Śliwiński, zmarły 
przed kilkunastu laty myśliwy-literat, 
Tak to poezja przeszła w knieje i zde
formowana w ustach gajowych wró
ciła znowu do literatury dzięki bada
niom Ziembickiego.

*
Autor zaznacza, że ogłoszone dru

kiem szkice omawiają raczej muzykę 
o myślistwie, a więc taką, jaką moż
na wykonywać nie koniecznie na ło
wach. Zadanie nie łatwe. Utworów 
takich w najrozmaitszej postaci za
chowało się mnóstwo, już choćby tyl
ko w polskiej muzyce. Będą to oczywi
ście pieśni na chór męski lub solowe 
z akompaniamentem. Lorenz, Opień- 
ski, zachwyceni wierszem Mickiewi
cza „Wśród opok i jarów“ (który jest 
wolnym przekładem niemieckiego 
tekstu Fryderyka Kinda do Webera 
„Wolnego Strzelca“) napisali doń efek
towne pieśni chóralne. Władysław Że
leński utworzył swoją pieśń myśliw
ską do słów Stefana Garczyńskiego 
i dla lepszego efektu dodał wtór czte
rech waltorni („Waldhorn“). Przed 
paru laty śpiewało ją w Poznaniu „E- 
cho“.

Tematów myśliwskich nie braknie 
i w operze polskiej. Od.słynnego sporu 
myśliwych w „Strasznym Dworze“# 
przez trzy myśliwskie sceny w „Hrabi
nie*, do oper Sołtysa „Panie Kochan
ku“ i zapomnianej małej opery Ka
rola Kurpińskiego („Leśniczy w Kozie- 
nickiej Puszczy“) dużo łowieckiej mu
zyki wpleciono na scenę. Znać, że me
lodie owe nie były obce polskiemu 
uchu.

Wyczerpane już dziś śpiewniki na 
chóry męskie w wydaniu „Lutni“ ma
ją w sobie duży zapas łowieckiej pie
śni. Są tam utwory Elsnera, Grajner- 
ta, Hertza, Noskowskiego, Munchhei- 
mera, Maszyńskiego, Rzepki, Różyckie
go Aleksandra, Zawadzkiego i wielu 
innych. Łatwe do wykonania i wdzię
czne tak dla wykonawców, jak i dla 
słuchacza.

Nie trudno było od myślistwa 
przejść do lasu, jako tematu muzycz
nego. Takich kompozycyj jest w na
szej literaturze mnóstwo. Nie sposób 
też wyczerpująco opisać wszystko, co 
posiadamy. W osobnym rozdziale swej 
rozprawki poruszył wprawdzie Ziem- 
bicki i tę. stronę zagadnienia, wylicza 
jednak, niewiele utworów; sam Tet
majer posłużył za poetycki podkład 
do „leśnych“ pieśni: Opieńskiemu, 
Rudnickiemu, Melcerowi, Rączce, Mie
rzejewskiemu i wielu innym. Konop
nickiej poezje doczekały się muzyczne
go podkładu pióra Noskowskiego („W 
lesie“), Walewskiego i Niewiadomskie
go („Zaszumiał las**); autor o tym nie 
wspomina, co zresztą nie jest jego za
daniem w całej pełni. Tak, czy ina
czej, otrzymaliśmy interesującą,'pełną 
życia i smakowitą lekturę. Po uzupeł
nieniu będzie z niej wyczerpująca mo
nografia.

Dr Jerzy M ł o d z i e j o w s k i
Poznań

Pisma nadesłane
„Język Polski“. Zesz. 3. Trefić: H. Oesterrei- 

cn.er: „Poszywa, dziecięczysło i inne nieporozu
mienia, czyli o trudnościach odczytywania sta- 
ropolszczyzny". - F. Siedlecki: „Z zagadnień pol
skiego wiersza średniowiecznego“. — Z. Stami- 
rowska: „Kociewie i inne nazwy grup jezykowo- 
terytoriainych na pierwotnym Pomorzu“ — g 
Urbańczyk: „Uwagi językowe o książkach: A i 
M. Bechczyc-Rudnickich „Dziw“. — K. Nitsch: 
„Z wahań bieżącego jeżyka“. — E Klich S 
Szober i K. Kitach: ..Uwagi". — Zapiski biblio
graficzne. — Odpowiedz! Redakcji. — Sprawy 
Gpntyna 12^ ‘ Kraków* Salwator,



I WIELKOPOLSKI
— * CHODZIEŻ. „Dzień sportu" urządzony 

został w ostatnią niedzielą przez tutejszą szko
łą powsz. z udziałem szkół z powiatu.

— Sąd okręgowy z Poznania na sesji wy
jazdowej w Chodzieży rozpatrywał sprawą kar
ną przeciw byłemu burmistrzowi Lewandow
skiemu w Ujściu o nadmierne pobieranie opłat 
z tytułu prowadzenia urzędu stanu cywilnego. 
Oskarżony zasądzony został na 6 mieś, wiezie
nia z warunkowym zawieszeniem kary, oraz 
utratą praw obywatelskich przez 2 lata, (cm,

— * GNIEZNO. W związku z zawodami lek
koatletycznymi „Sokoła", które odbądą sią w 
sobotą 5 bm., w oknie wystawowym naszych 
pism przy ulicy Konińskiej 4 oglądać można 
nagrodą wędrowna „Kuriera Poznańskiego., w 
postaci piąknego zegara.

— Przy ul. Trzemeszeńskiej 6 powstał pożar 
w domu Sieczkowskiego nad mieszkaniem An
ny Nowickiej. Spaliło sią około 2 mtr. kwadr, 
dachu i sufitu. Pożar powstał od iskier, w-ydo- 
bywających sią z uszkodzonego komina.

— W Kiszkowie na szkodą mistrza piekar
skiego Czesława Szkudlarka od płonącej świe
cy na ołtarzyku podczas procesji Bożego Ciała 
zapalił sią kilim i obrus. — Również w Kiszko
wie na szkodą probostwa spaliła sią stodoła z 
desek, kryta słomą, wraz z maszynami i zapa
sami słomy. Straty powstałe wskutek pożaru 
wynoszą około 10.000 zl. — W Powidzu powstał 
w czasie nieobecności domowników pożar w ku
chni Sylwestra Pomorskiego, gdzie spaliły sią 
drzwi. Ogień wybuchł w skrzyni, stojącej w po
bliżu pieca.

— Posiedzenie Rady Miejskiej odbędzie sią 
w piątek 4 czerwca rb.

— W poniedziałek odbyło sią pod przewod
nictwem wiceprezesa Stanisława Różkolskiego 
plenarne i nadzwyczajne zebranie „Sokola“. Te
matem obrad było wysłuchanie sprawozdań 
poszczególnych komisyj w związku z uroczysto
ściami 50-lecia gniazda gnieźnieńskiego oraz 
nadanie 8 zasłużonym druhom członkostwa ho
norowego.

— Zarząd Miejski postawił przy ulicy Chro
brego, róg Łubieńskiego, szereg ławek przezna
czonych prawdopodobnie dla publiczności, ocze
kującej odjazdu autobusów do Żnina i Trze
meszna. Cele ustawienia tych ławek został chy
biony, bowiem przez cały prawie dzień wysia
dują na nich bezrobotni i łobuzeria, a widok ich 
nie przynosi zaszczytu naszemu miastu (br)

— * INOWROCŁAW. W kościele parafial
nym w Chlewiskach pobłogosławiony został 
związek małżeński pomiędzy p. Mieczysławem 
Ulatowskim z Torunia a p. Martą Barczykow- 
ską z Przybysławia.

— Przy tłumnym udziale kuracjuszów i wy
pełnionej widowni odbył sią w poniedziałek 
wieczorem w sali Teatru Zdrojowego wystąp 
baletu Parnella. Mistrzowski ten zespół, górą 
co oklaskiwany, zaprezentował szereg arcydzieł 
tanecznych z Zizi Halamą i Feliksem Parnel
lem na czele.

— Onegdajszej nocy jakiś nieznany osobnik 
wystrzelił dwukrotnie z rewolweru do mieszka
nia Marciniaka, pracownika majętności Tarno
wo. Strzały, na szczęście chybiły.

— Nieszczęśliwy wypadek w czasie kąpieli 
wydarzył sią w Mątwach na Noteci. W czasie 
skoku z mostu do wodu Leon Fromholc, zam. 
przy ul. Lipowej w Inowrocławiu, tak silnie 
uderzył głowią o kamień, żee doznał złamania 
kręgosłupa i krwotoku wewnętrznego. Nie
szczęśliwego odstawiono w niemal beznadziej
nym stanie do szpitala, (mz)

— Na zjazd chórów kościelnych okręgu ku
jawskiego, który odbędzie sią w niedzielą 6 bin. 
w Barcinie, uruchomiony zostanie w niedzielą 
pociąg popularny z Inowrocławia. Podróż w o- 
bie strony kosztuje i.40 zł.

— Krwawa tragedia rozegrała sią na polu 
majętności Lubień. Włodarz Ignacy Ciołek 
«wrócił jednemu z pracowników, 17-letniemu 
Fr. Dudziakowi, uwagą na to, że ociąga sią w 
pracy. Po dalszych jeszcze wymówkach Bu- 
dżiak schwycił łopatą, którą uderzył tak silnie 
i to dwukrotnie Ciołka w glowTą. że ten legł 
nieprzytomny na ziemi. Ciołka w beznadziej
nym stanie odstawiono do szpitala, a Budziak 
został aresztowany, (mz)

— * JAROCIN. Tegoroczne uroczystości Bo
żego Ciała ściągnęły na niedzielną procesją z 
kościoła Chrystusa Króla do kościoła św. Mar
cina tysiączne tłumy wiernych z Jarocina i da
lekich nawet okolic. W uroczystości wzięli u- 
dział przedstawiciele władz wojskowych i cy
wilnych, wszystkie organizacje i stowarzysze
nia oraz bractwa kościelne. Po uroczystej mszy 
św. poprowadził procesją w asyście warty ho
norowej i licznego duchowieństwa ks. prób. 
Przybylski z Wilkowyi. W czasie uroczystości 
śpiewał chór kościelny pod dyrekcją prof. L. 
Kunza. Przy ostatnim ołtarzu udzielił ks. prób. 
Przybylski zebranym tłumom wiernych uroczy
stego błogosławieństwa.

— Zarząd Powiatowy Stronnictwa Narodo
wego w Jarocinie organizuje 6 bm. wielki zjazd 
powiatowy. Program zjazdu przewiduje: godz. 
7,30 zbiórka w ogrodzie Strzelnicy przy ulicy

— * Dyplom magistra filozofii uzyskali: w 
w*kresie filologii francuskiej — Ludomiła Ma- 
recka z Kościana i Maria Drohomirecka z 
Przerośli w woj. pozn.: w zakresie historii — 
Józef Frieske z Dominie w woj. pozn.; w za
kresie filologii polskiej — Felicja Daszyńska 
z Szaradowa w woj. poznańskim.

TAN POGODY
y W POZNANIU

2 czerwca 1937
Temperatura 7 godz. + 12,3, 13 godz. + 13,4. 
Ciśnienie

7 godz. 749.2 mm. niskie.
13 godz. 747,(5 mm.

tendencja barom.: ciśnienie spada
Zachmurzenie

7 godz. pochmurno
13 godz. całkowite

Wiatr
7 godz. kierunek zachodni, szybk. 7 m/sek.

13 godz kierunek zach , szybk. 20 m/sek. 
Temperatura w dniu 1 czerwca br. była:

najwyższa + 21,3 o godz. 15 
najniższa + 10,5 o godz. 6 

Prognoza pogody na dzień jutrzejszy: 
Pogoda zmienna, przelotne deszcze,bardzo chłodno

Święto dywizjonu artylerii konnej
Dywizjon poznańskiej artylerii kon

nej na Sołaczu obchodzi w dniu dzi
siejszym swe doroczne święto.

Wczoraj wieczorem na dziedzińcu 
koszar odbył się capstrzyk przed pom
nikiem Poległych. Na capstrzyk przy
było około 40 oficerów rezerwy w mun
durach i około 60 rezerwistów z mia
sta Poznania, podkreślają tym samym 
łączność z dywizjonem. U stóp pom- 
nika Poległych złożono wieńce m i. 
przez Stowarzyszenie b. żołnierzy dy
wizjonu. Z okazji święta pułkowego 
otrzymali odznaczenia honorowe arty
lerii 17 oficerów i 190 szeregowych.

Wczoiaj popołudniu odbyły się kon
kursy hippiczne dla podoficerów i sze
regowych. W konkursie dla podofi
cerów pierwsze miejsce zdobył pluto
nowy Porębski, II plutonowy Łuczyń
ski, III kapral Pietrzak. W konkur
sie dla szeregowych wyszedł zwycię
sko bombardier Doskonały, II miejsce 
zajął kapral Szymański, III miejsce 
Jasiński.

Krakowskiej, 8,10 wymarsz do kościoła Chry
stusa Króla na msze św., godz. 10.15 pochód na 
Rynek, gdzie odbędzie sią defiladą. O godz. Ił 
odbędzie się w Strzelnicy zebranie zjazdowe

— W ub. niedziele w kościele Chrystusa 
Króla odprawił mszę św prymicyjną ks. Jan 
Jakubowski^ z Kotlina. wychowanek miejscowe
go giuin. Kościuszki. Podniosłe kazanie wyglo- 
sil ks. Gałecki, były wychowawca prymicjanta. 
, ° mszy św. neoprezbiter udzielił zebranym 
błogosławieństw a.

— * KĘPNO. W procesji Bożego Ciała u- 
czestniczyły tłumy rozmodlonych parafian. 
Przenajśw. Sakrament niósł dziekan Nowacki 
w asyście ks piof Sobeckiego, ks. Borkiewi
cza i ks Skrzypczaka. Pieśni przy ołtarzach 
wykonał bardzo pięknie miejsc.' chór kościelny. 
Na środku rynku udzielił Celebrans błogosła
wieństwa wiernym, po czym ruszyła procesja 
przy śpiewie „Te Deum' do kościoła.

.— * LWÓWEK. Koncert religijny w ko
ściele farnym odbył się pod protektoratem ks. 
dziekana Laskowskiego w ub. niedzielę o godz. 
20 staraniem miejscowego chóru kościelnego. 
Wykonano następujące utwory organowe: „Pre
ludium" i fugą Bacha, „Laúdate Dominurn ‘ 
Finale Bossi'ego „Postludium“ Palaschka; na 
chór mieszany „Hasło chórów kościelnych" No
wowiejskiego Mszę Hallera. „Pod Twoją O- 
bronę" ks. dr. J. Burzyńskiego, „Hymn do Mat
ki Boskiej Ostrobramskiej" Poradowskiego, 
„Ojcze nasz“ Moniuszki; na chór męski: „O sa- 
lutaris Hostia" Martini'ego, „Adoramus Te 
Christe" Martini'ego oraz „Ave Maria“ ks. 
Witta. „Modlitwę" Stradella odśpiewał dr- świ- 
talski Zbigniew. Partie organowe wykonał oraz 
chórem dyrygował miejscowy organista p. Pene. 
Licznie zebrani wierni wysłuchąwszy udanego 
koncertu opuszczali świątynią z pełnym zado
woleniem

— * MIĘDZYCHÓD. Na oslatnim posiedze
niu Rady Miejskie) sprawozdania ze zjazdu 
Związku Miast Polskich zdali burm. Skrzyp
czak i radny Wałkowiak. Dokonano wyboru (5 
członków do Komisji Opieki Społecznej. Uchwa- 
lono obniżyć podatek od polowania na 10 gr od 
ha. Przyjęto z Funduszu Pożyczkowo - Zapo
mogowego we Warszawie dalsze 2.000 zl na 
wykonanie budowy wodociągów i kanalizacji. 
Po ożywionej dyskusj’ wycofano punkt 6. mia
nowicie uchwalenie statutu o świadczeniach w 
naturze na rzecz miasta. Przyjęto do wiadomo
ści decyzję Wydziału Powiatowego w sprawie 
zatwierdzenia preliminarza budżetowego na rok 
1937-38. Następne punkty, jak dodatek komu
nalny do państw, podatku od nieruchomości, od 
obrotu, od świadectw przemysłowych, odrzu
cono. (mw)

— * OBORNIK’. Walnemu zgromadzeniu 
Banku Ludowego przewodniczył prezes rady 
nadzorczej. Po odczytaniu protokółu z ostatnio 
przeprowadzonej rewizji związkowej dyr. Soko 
łowski przedłożył obszerne sprawozdanie z dzia
łalności spółdzielni wyświetlając poszczególne 
pozycje obrotów rachunku strat i zysków oraz 
samego bilansu. Ogólny obrót wyniósł złotych 
(5.374.644.70 przy bilansie w kwocie zł 1.138.847,77. 
Stan, spółdzielni jest zadawalający. Przedsta
wiony bilans po krótkiej i rzeczowrej dyskusji 
przyjęto, a zarządowi i radzie udzielono pokwi
towania. W miejsce ustępujących członków ra
dy wybrano ponownie pp ‘ Leona Roszkiewicza, 
Teodora Kozubskiego i Mieczysława Łukanow- 
skiego. Na miejsce p. Wł. Pietza, który urząd 
ten sprawował przez 40 lat i dużo włożył pracy 
i inicjatywy, a obecnie z powodu podeszłego 
wieku ustąpił, wybrano p. Józefa Paprzyckie- 
go z Ocieszyna.

— * OSTRÓW. Na ostatnim posiedzeniu Ra
dy Miejskiej rozpatrywano zalecone przez wo
jewództwo poprawki budżetowe. Władze nad
zorcze domagały się dalszych wydatków w kwo
cie ponad 15 tys. zl na zatrudnienie bezrobot
nych przez skreślenie tej sumy z preliminarzo
wych wydatków na opiekę społeczna, na kolo
nie letnie i oświatę. Krytyczne uwagi co do 
proponowanych zmian budżetowych wypowie
dzieli radni narbdowi pp. Stefan Rowiński i 
Maria Niestrawska — Uchwalono statut w 
sprawie przełożenia kosztów pierwszego urzą
dzenia ulic na właścicieli działek. Adiacenci 
mają płacić« 2/3 kosztów- urządzenia nowych 
ulic z tym. że koszty będą rozłożone na szereg 
lat. Niebawem wszystkie nowe ulice otrzymają

Starzec odzyskał wzrok
po ośmiu latach ślepoty

Kartuzy. — W tych dniach od
zyskał nagle wzrok 82-letni starzec Au
gustyn Wróbel, zamieszkały w Kartu
zach przy ul. Jeziornej, który w roku 
1925 zapadł na chorobę oczu i od tego 
czasu, aż do roku 1929, widział bardzo 
słabo. Wreszcie w roku 1929 stracił 
wzrok zupełnie.

Przyczyny choroby, w czasie której 
oczy pokryły się białą, powłoką,, nie 
zdołano stwierdzić.

Dziś rano, na dziedzińcu koszar, od
było się nabożeństwo połowę, które w 
obecności przedstawicieli władz, za

stępcy O. K., oraz korpusu oifcerskiego 
i podoficerskiego garnizonu poznań
skiego odprawił poznański proboszcz 
garnizonowy ks. Dymarski. Podczas 
nabożeństwa lotnik zrzucił wieniec z 
okazałymi szarfami, jako upominek 
lotników dla dywizjonu artylerii.

Po nabożeństwie odbyła się defila
da, poprzedzana baterią honorową 
artylerii ciężkiej. Defiladę, wykonaną 
w kłusie, galopie i cwale, przyjął b. do
wódca frontowy dywizjonu, generał w 
st. spoczynku Kędzierski, w obecności 
wicewojewody Walickiego i płka Jan- 
cewicza.

W uroczystościach dywizjonowych 
poznańskiej artylerii konnej uczestni
czyli dziś również członkowie Stowa
rzyszenie b. Żołnierzy Dywizjonu arty
lerii konnej na czele z prezesem kpt. 
Józefem Bogdańskim, (kl)

chodniki i niejedne bruk cementowo - żwirowy. 
Przy tych robotach znajdą zatrudnienie bezro
botni. Płyty i krawężniki cementowe wyrabia 
miasto w własnym zakresie. Na wniosek p. 
radnej nar. Niestrowskiej ustalono nazwę no- 
wozałożonej ulicy przed fabryka „Wagon", łą
cząca drogę Wrocławską ' Wysocką, na ulicę 
Mariana Langiewicza. Sprawozdanie z działal
ności Kom. Kasy Oszczędności miasta Ostrowa 
za rok 1936 przedłożył p. radny Rowiński.

— W dniu 1 czerwca obchodziła prof. Ste
fania Pyszkowska 30-lecie swej odpowiedzialnej 
pracy pedagogicznej. W r. 1919 powierzył jubi
latce ówczesny magistrat spolszczenie miejskie
go gimnazjum żeńskiego. Z ofiarna pracą i za
pałem podjęła się p Pyszkowska tego zadania 
przyczyniając się swą praca do dzisiejszego 
pięknego rozwoju tego zakładu.

— * SWARZĘDZ. Zakończenie dorocznego 
„Dnia P. W. i W. F." odbyło się w ub. niedzie
lę. Po nabożeństwie odbył się na rynku prze
gląd wszystkich organizacyj z całego powiatu, 
przy czym starosta Jerzykowski wręczył nagro
dy i odznaczenia tym zawodnikom, którzy od
nieśli najlepsze wyniki. Następnie odbyła się 
piękna defilada, w której wyróżniały się liczne 
szeregi K. S. M męskiej i żeńskiej. Po połud
niu na stadionie miejskim odbyły się popisy 
i pokazy zawodników. Wybór Swarzędza na te
goroczny „Dzień P. W. i W’. F.“ miał na celu 
przyjście z pomocą finansową celem wykończe
nia ośrodka P. W. i W. F„ jaki buduje się nad 
brzegiem jeziora w Sw arzędzu.

— *, WRZEŚNIA. Przed sądem grodzkim w 
Gnieźnie odbyła się rozprawa karna przeciwko 
ref. organizacyjnemu Stronnictwa Narodowego 
p. Godzicliowi Kazimierzowi z Marżenina, pow. 
Września, oskarżonemu z art. 170 k. k. Akt 
oskarżenia zarzuca mu że w dniu 20 grudnia 
1936 r. na zebraniu publicznym rozszerzał fał
szywe wiadomości, mogące wywołać niepokój 
publiczny. Sąd po rozpatrzeniu sprawy wydał 
wyrok, na mocy którego Godzich Kazimierz za
sądzony został na 1 miesiąc aresztu z warunko
wym zawieszeniem wykonania kary na 2 lata, 
oraz 20 zl grzywny z zamianą w razie nieścią
galności na 2 dni aresztu. Oskarżonego bronił 
honorowo mgr praw p. Maciejowski z Gnie
zna. Koszty postępowania zaliczono na skarb 
państwa. Oskarżony zapowiedział apelację.

— W zagrodzie rolnika Józefa Hoffmana w 
Górach, pow. Września, powstał z niewyjaśnio
nych przyczyn pożar, opaliła się doszczętnie 
stodoła i wszelkie maszyny rolnicze, (r. w.)

— * ŻABIKOWO. Kolo śpiewackie Polskie 
obchodziło jubileuszowe 35-lecie istnienia. Uro
czystość poprzedzono wspólną mszą św. w ko
ściele parafialnym w Żabikowie. O godz. 12.30 
rozpoczęła słę uroczysta Akademia w ogrodzie 
p. Chmieleckiego. Zagaił ja prezes koła p. Wa
silewski Stanisław, który' piastuje swój urząd 
prezesa przez lat 15. Przewodnictwo akademii 
powierzono prezesowi Okr. II. Wielkop. Zw. 
Kół śpiew, p. Łozie Stanisławowi. Ze sprawo
zdań, które odczytał se^r. p. Kocikowski L„ 
wynikało, że koło rozwija się pomyślnie — z 
górą przez 35 lat, za wyjątkiem czasów zabor
czych, kiedy zakazano śpiewać pieśni polskie. 
Koło posiada pokaźną ilość zdobytych nagród 
w konkursach z różnych miejscowości. Po prze
mówieniach i złożeniu życzeń przez delegatów 
towarzystw, prezes koła wręczył dyplomy ho
norowe pp.: Walkowiakowi M„ Piatkiewicżowi 
Fr. Za pilne uczęszczanie na lekcje śpiewu o- 
trzymali dyplomy pp.: Szuman Jan, Kocikow- 
ska Helena, Bartecka Maria. O godz. 17-tej 
rozpoczęto główna część „święta Pieśni“ w o- 
grodzie p Chmieleckiego. gdzie wystąpiły 
wszystkie koła śpiewu pod batutą dyrygenta 
okręgowego p. M. Barwickiego. W programie 
odegrało 2 utwory Koło Muzyczne „Ton“ z Lu
bonia. które jest najsilniejszym zespołem mu
zycznym na tym terenie. Z kolei wykonała or
kiestra piechoty kilka utworów. Wynik zawo
dów. zorganizowanych w ramach uroczystości, 
jest następujący: „Bard“ Luboń — żeński 20 
pkt.; męski 20 pkt.: mieszany 21 pkt.; koło 
śpiew. „Głos z nad Warty" Rogalinek 18 pkt.; 
Koło śpiew. Starołęka 19 pkt.; „Echo“ Wiórek
19 pkt.; „Jutrzenka“ Skorzewo 24 pkt.; „Pade
rewski" Żabikowo 23 pkt..; „Moniuszko" Wiry
20 pkt. Uroczystość wypadła bardzo oka
zale. (p. 1.)

Wróbel, jak zwykle, udał się na spo
czynek i gdy nazajutrz obudził się 
stwierdził z radością, że widzi. Od dnia 
tego wzrok starca poprawia się z dnia 
na dzień i jest nadzieja, że będzie wi
dział zupełnie dobrze. Obecnie już roz- 
poznaje wszystkich znajomych i znaj
dujące się w mieszkaniu przedmioty.- 

Niezwykły ten wypadek odzyska
nia wzroku po 8 latach wywołał w
mieście wielkie wrażenie

Proces fałszerzy kokainy
Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu 

pod przewodnictwem sędziego dra Woź
niaka rozpatrywano aferę oszustów ko- 
kainowych.

Na ławic oskarżonych zasiedli Stefa
nia Kochanowska, je.i mąż Czesław, Mie
czysław Czajkowski, Kazimierz Maciejew
ski. oraz księgowy Wiktor Dziennik. Na 
rozprawę nie stawił się oskarżony Gwi
don Busza, cukiernik ż Poznania.

W początkach marca ub. roku poja
wiła się wśród tutejszych, narkomanów 
w większych ilościach kokaina. W pierw
szej chwili przypuszczano, iż pochodzi ona 
z większego nielegalnego transportu prze
mytniczego. Wkrótce jednak narkomani 
sprawdzili jej zupełną nieskuteczność w 
użyciu; organa śledcze tymczasem od
kryły trop szajki oszustów.

Rzekomą kokainę sporządzano w mie
szkaniu Kochanowskich, gdzie przy rewi
zji policji śledczej znaleziono kosz pu
stych flakonów oraz kilka sfałszowanych 
etykiet. Ponado w mieszkaniu jednego z 
oskarżonych znaleziono cztery flakony, 
napełnione płynem, którym okazała się 
rozpuszczona soda zmieszana z jakiemiś 
nieszkodliwymi chemikaliami.

Po przeprowadzonej rozprawie sąd 
skazał oskarżoną Stefanię Kochanowską 
na 8 miesięcy więzienia z zawieszeniem 
na 3 łata oraz zaliczeniem aresztu śled
czego, oskarżonego Czajkowskiego na 7 
miesięcy więzienia, z zaliczeniem aresztu 
ale bez zawieszenia kary, oskarżonego 
Dziennika na 7 miesięcy więzienia z za
wieszeniem kary na przeciąg 3 lat. Oskar
żonych Kochanowskiego i Maciejewskie
go skazano po 6 miesięcy więzienia z za
wieszeniem na przeciąg 5 lat. (k.)

JARMARKI
— * JUTROSIN. Jarmark na konie, bydło i 

trzodę chlewną oraz towary kramne odbędzie się 
w tut. mieście w czwartek, dnia 3 czerwca rb.

— * PLESZEW. W czwartek 3 czerwca rb. 
odbędzie się w Pleszewie jarmark na bydło i ko
nie.

Z GDYNI I WYBRZEŻA
— * GDYNIA. Władze prowadzą zde

cydowaną walkę z nieuzasadnioną zwyżką 
cen artykułów spożywczych. Ostatnio po
ciągnięto do odpowiedzialności Stefana 
Krauzego (ul. Chylońska 95) za pobieranie 
wygórowanych cen za mąkę. W drodze 
karno-administracyjnej Krauze ukarany 
został 250,— zł grzywną z zamianą na 
14 dni aresztu i 10,— zł kosztów. Wypa
dek ten niewątpliwie odstraszy tych 
wszystkich, którzy wykorzystują nieświa
domość konsumentów, pobierając ceny za 
produkty żywnościowe wyższe od cen, 
ustalonych przez władze.

Siedmiopiętrowy gmach mieszkalny 
Banku Gospodarstwa Krajowego przy ul. 
10 Lutego zostanie rozbudowany. Przybu
dowane zostanie skrzydło od strony ul. 
3 Maja. W nowej części najwspanialszego 
domu mieszkalnego w Gdyni . znajdować 
się będą mieszkania dwupokojowe oraz 
garaże samochodowe. Kubatura mieszkań 
wyniesie 10.900 metrów sześciennych a ga
raży 275. Na miejscu, w którym stanie 
nowa część gmachu, znajdowało się kino 
„Czarodziejka“. Kino zostało zburzone i 
przystąpiono już do zakładania funda
mentów. Rozbudowany gmach B. G. K. 
będzie największym budynkiem Gdyni.

Na statku fińskim „Verdandi“ podczas 
przeładunku drutu nieszczęśliwemu wy
padkowi uległ robotnik portowy Teodor 
Formela. Robotnik doznał pokaleczenia 
głowy, został przygnieciony zwojem 
drutu.

Na statku „Hel“ robotnik portowy Jan 
Pełka został potrącony kubłem z rudą że
lazną i doznał złamania lewego uda.

KSIĘGI STANU CYWILNEGO
Zapowiedzi

Dnia 1 b. m. wywieszono następujące za
powiedzi (osoby, przy których nie jest podana 
miejscowość, mieszkają w Poznaniu):

Inżynier mechaniki Karol Lazar w Chorzo
wie i urzędu. Ubezp. Krajów. Marianna An
drzejewska; inżynier rolnictwa Edward Su
szyński w Petkowde. pow. średzki i Barbara 
Waligórska w Polwicy, gm. Zaniemyśl, pow. 
średzki; szof. Franciszek Zielonka i Marta Be- 
lewska. kupiec Stanisław Kostka Buśko i eksp. 
Franciszka Krawczykówna; drogerz. Marian 
Paetz i Halina Wrońska; stolarz Franciszek 
Bródka i Marianna W ojtaszykówna; urzedn. 
prywat Paweł Tomczyk w Gdyni i biurowa 
Adela Wawrzynowska: kowal-szofer Stanisław 
Tamborski i gospod. Marianna Jelakówna; rob. 
Kazimierz Jankowski i szwaczka Stanisława 
Kaczmarkówna. rob. Stanisław Przystanowski 
i pracown. Bronisława Machowiczówna; tłocz
nik Walerian Andrzejewski i krawc. Herta 
Tomczakówna; rolnik Konstanty Seyda i po
mocnik kancelar. Kazimiera Roth; techn. 
pracown. cyrkowy, ślusarz Wacław Kuskowski 
i rob. Pelagia Preczówna; owdow. rob. Włady
sław Filipiak i Konstancja Kosmowska: pom. 
cukierń. Stanisław Chyży i krawc. Maria Ro- 
thówna w Gnieźnie; kowal Teofil Woźniak w 
Cielinowie, pow. gnieźnieński i Marianna No- 
wakówna w Wieleniu nad Notecią, pow. czarn- 
kowski.

W wykazie zapowiedzi z dnia 31 ub. m. naz
wisko p. Henryka Roszkiewicza winno brzmieć 
Henryk Rosikiewdcz.

Zgony.
Dnia 1 czerwca 1937 r. zapisano następujące 

zgony: Włodzimierz Blatt, krawiec. 22 lat; Ed
ward Paluszak. krawiec. 40 lat; Michalina Kla- 
beoka z domu Sikorzyńska. wdowa, 71 lat; Ry
szard Osiński. 2 miesiące; Feliks Rzóeka; ma
larz, 24 lat; Stanisława Przygoda z domu Nie- 
trzepka, wdowa. 71 lat; Tadeusz Oleński. inży
nier. 48 lat; Kazimierz Schlaips, robotnik, 22 
lat; Gert Pielsch, 3 mieś. 14 dni.
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DZIAŁ GOSPODARCZY
Pierwszy ziazd w Poznaniu Polskiego 

Związku Wytwórców Drzew i Krzewów
W Poznaniu odbył się trzydniowy zjazd 

delegatów z całej Polski tzw. Związku 
„szkółkarzy“, czyli Polskiego Związku 
Wytwórców Drzew i Krzewów z centralą 
w Warszawie. Był.to pierwszy tego rodza
ju zjazd w Poznaniu, zorganizowany z ini
cjatywy delegatów z Wielkopolski, dyr. 
Antoniego W róblewskiego i dyr. Józefa le
skiego.

W sobotę 29 maja, po mszy św. w ko
ściele św. Michała odbyły się łączne obra
dy zarządu Związku i związkowej komisji, 
ustalającej podkładki i przewodnie drzew 
owocowych. Obrady trwały od godz. 10 do 
U w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Po
znaniu. Po obiedzie uczestnicy zjazdu zwie
dzili palmiarnię, szkółki miejskie i Pań
stwową Szkołę Ogrodniczą, która zaimpo- 

„nowała gościom swymi urządzeniami i do
skonałym prowadzeniem.

W niedzielę 30 maja obradowało nad
zwyczajne walne zebranie Związku pod 
przewodnictwem prezesa, prof. S. G. G. W. 
w Warszawie, dra Piotra Ilosera. Tematem 
obrad były palące zagadnienia, dotyczące 
możliwości dalszego rozwoju szkółek drzew 
i krzewów w całej Polsce. Na zebraniu 
obecny był przedstawiciel Ministerstwa 
Rolnictwa i Reform Riln., inspektor ogro
dnictwa inż. Edmund Błaszczyk, przed
stawiciele izb rolniczych z województw po
znańskiego, pomorskiego i białostockiego, 
oraz delegaci pokrewnych organizacyj. 
Pierwszy referat pt. „Rozmiary katastro
fy mrozowej w szkółkach“ wygłosił prof. 
Ś. G. G. W. dr Włodzimierz Goriaczkow- 
ski. Referent zobrazował olbrzymie spu
stoszenie, jakie wyrządziły lutowe mrozy 
w szkółkach sadowniczych. Najbliższa 
przyszłość produkcji szkółkarskiej zosta
ła poważnie zagrożona. Należy przewidy
wać powszechny brak w kraju głównie 
karłowych drzewek owocowych oraz 
wszystkich cenniejszych odmian grusz. 
Równie groźnie przedstawia się w wielu 
okolicach Polski produkcja czereśni i śliw. 
Straty w szkółkach z powodu mrozu wy
noszą od 50 — 85 proc, drzewek. Najwięk
sze szkody poniósł okręg łódzki, dalej idą 
płocki, poznański, pomorski, warszawski, 
lubelski i kielecki. Najmniejsze straty po
niosły kresy północne i Małopolska.

Następny referat wygłosił dyrektor 
Związku Zrzeszeń Ogrodniczych adw. A-

Z walnego zebrania 
S. A. H. Cegielski

W dniu 31 maja odbyło się walne ze
branie S. A. H. Cegielski. Po uczczeniu 
pamięci zmarłego dyrektora spółki śp. 
Henryka Suchowiaka, dyr. dr Kręglewski 
złożył sprawozdanie z działalności spółki, 
podnosząc, że rok ubiegły był dla przed
siębiorstwa pomyślniejszy, aniżeli r. 1935; 
wyrazem tego był wzrost produkcji z su
my 13.448.572 zł na 17.610.617 zł. Efektyw
ny zysk brutto wyniósł 818.365 zł. Zysk 
ten umniejszają konieczne odpisy na dłuż
nikach i wskutek wypłacenia spółce na
leżności przez Two Wagons-Lits w zde- 
wałuowanym funcie szterlingów, tak że 
ostatecznie bilans wykazuje stratę w kwo
cie 63.014 zł.

Produkcja zasadniczego działu zakła
dów: parowozowego, spadła w roku ob
rachunkowym do nicnotowanych dotąd 
rozmiarów, gdyż wybudowano tylko 5 pa
rowozów. Pod tym względem rok 1937 
przedstawia się znacznie lepiej, gdyż spół
ka posiada już zamówienie na 12 parowo
zów, które są w trakcie wykonywania. 
Dział wagonowy był lepiej zatrudniony, 
wyprodukowano bowiem 15 wagonów oso
bowych III klasy. Na instalacje kotłowe 
spółka otrzymała wprawdzie znaczne za
mówienia, lecz dopiero w drugiej poło
wie roku, tak że prócz trzech większych in- 
stalacyj wszystkie dalsze wykończone bę
dą w roku 1937. Dział ten zapowiada się 
na najbliższe lata dobrze. Rozpoczęta 
przez zakłady w r. 1934 produkcja urzą
dzeń chłodniczych rozwija się pomyślnie 
i przewidziane na rok bieżący zamówie
nia pozwalają liczyć na większe obroty 
w tym dziale. Sprzedaż maszyn rolni
czych ożywiła się cokolwiek, odbiega jed
nakże jeszcze daleko od norm przedkry- 
zysowych. Przewidywania ogólne na r. 
1937 są korzystniejsze, ponieważ portfel 
zamówień przekracza już obecnie kwotę 
29 miln. zł, nie obejmując zamówień Min. 
Komunikacji na rok bieżący. Jak można 
więc już dziś wnioskować, produkcja za
kładów spółki wzrośnie w r. b. do kwoty 
niespełna 30 miln. złotych. Bilans zamy
ka się sumą 24.601.480 zł.

Po złożeniu sprawozdania imieniem 
rady nadzorczej i dyskusji, zatwierdzono 
sprawozdanie i bilans wraz z rachunkiem 
zysków i strat, po czym udzielono wła
dzom spółki pokwitowania. Ustępujących 
z rady nadzorczej pp. E. Więckowskiego, 
W. Staniszewskiego i dra Seydlitza wy
brano ponownie, w miejsce zaś dra Fa- 
jansa nie wybrano nikogo, zmniejszając 
ilość członków rady nadzorczej do 11 osób. 
JTarząd spółki sprawują pp. dr A. Krę- 
frtewski, dr Rakowicz oraz zastępcy pp. 
Stamirowski i inż. B. Suchowiak. (az.)

leksander Girdwoyń, omawiając zagadnie
nie pomocy kredytowej dla najbardziej po
szkodowanych szkółek Odpowiedni memo
riał złożono w Ministerstwie Rolnictwa pro
sząc dla szkółek tych o indywidualnie u- 
dzielane kredyty w łącznej wysokości mi
liona złotych.

Z kolei dyr Girdwoyń odczytał tezy do 
projektowanej ustawy o szkółkach. Tezy 
te przewidują m. in.: obowiązkową rejestra
cję wszystkich szkółek, przedłużanie kwali
fikacji szkółki przynajmniej raz na dwa 
lata przez właściwe izby rolnicze i co naj
ważniejsze, zakaz sprzedaży drzewek nie 
własnej produkcji oraz poza obrębem 
szkółki, a więc na targach, jarmarkach, 
odpustach i drogą handlu domokrążnego 
po wsiach. Tezy te idą w kierunku ra
dykalnego uzdrowienia stosunków w do
tychczasowym handlu drzewkami, gdyż 
wielu pokątnych przekupniów sprzedaje 
wieśniakom najgorszy i wybrakowany ze 
szkółek towar. Zwłaszcza szerzy się ta 
plaga na kresach wschodnich.

KRONIKA GOSPODARCZA
PODATKI I OPŁATY

(p) Bonifikaty przy spłacie podatku 
grutownego. Min. Skarbu przyznało boni
fikaty w spłacie państwowego podatku 
gruntowego za r. 1937 płatnikom, którzy do 
dn. 30 kwietnia 1937 r. wpłacą pierwszą 
ratę tego podatku, a nadto całą lub część
drugiej raty. Wobec przesunięcia terminu , inwestycyj, w szczególności inwestycyj pu-
płatności pierwszej raty podatku gruntów 
nego za r. 1937 rozporządzeniem min. 
skarbu z dn. 30 kwietnia 1937 r., ogłoszo
nym w nr. 36 Dziennika Ustaw R. P. pod 
poz. 237, Min. Skarbu przesunęło podany 
wyżej termin wpłaty podatku gruntowne
go za r. 1937 — celem uzyskania bonifikat 
w sposób następujący: 1. Płatnicy, którzy 
do dn. 15 czerwca. 1937 r. otrzymają naka
zy płatnicze na podatek gruntowy za r. 
1937 lub w inny sposób zostaną zawiado
mieni o wysokości wymierzonego im za 
ten rok podatku gruntowego, jeżeli wpła
cą do dn. 30 czerwca 1937 r. całoroczną na
leżność tego podatku — uzyskają 10% bo
nifikaty od sumy wpłaconej przedtermi
nowo, tj. od należności drugiej raty po
datku gruntowego za r. 1937. Natomiast je
żeli wpłacą w tym samym terminie pierw
szą ratę Dodatku gruntowego za r. 1937 i 
ponadto część drugie., raty — otrzymają 
5% bonifikaty od wpłaconej przedtermi
nowo części drugiej raty. 2. Płatnicy, któ
rzy do dn. 15 czerwca 1937 r. nie otrzy
mują nakazów płatniczych na podatek 
gruntowy za r. 1937, łub nic zostaną za
wiadomieni w inny sposób o wysokości 
wymierzonego im za ten rok podatku grun
towego, powinni — celem uzyskania boni
fikaty — wpłacić do dn. 30 czerwca 1937 
r. całą pierwszą ratę podatku gruntowego 
oraz całą (10% bonifikaty) lub część (5% 
bonifikaty) drugiej ratv tegoż podatku — 
w wysokości wymierzonej im za r. 1936. 
W tych przypadkach za podstawę oblicze
nia bonifikaty zostanie przyjęta kwota na
leżności WDłaconej tytułem drugiej raty 
podatku w wvsokości wymierzonej za 
1936 r.

Z KRAJU
(k) Ustawodawstwo gospodarcze. Uka

zał się Dziennik Ustaw nr. 40 z dnia 1 brn., 
w którym opublikowano następujące 
rozporządzenia ministra opieki społecznej 
z dnia 31 maja rb.: wydane w porozumie
niu z min. sprawiedliwości o prowadzeniu 
przez inspektorów pracy rejestrów ukła
dów zbiorowych pracy (poz. 314); wydane 
w porozumieniu z min. sprawiedliwości o 
przekazaniu niektórym obwodowym in
spektorom pracy prowadzenia rejestrów 
układów zbiorowych pracy (poz. 315); wy
dane w porozumieniu z ministrami: spra- 
wieliwośei, przemysłu i handlu oraz spraw 
wojskowych o postępowaniu przy nadawa
niu układom zbiorowym pracy mocy po
wszechnie obowiązującej (poz. 316); o ko
misjach uprawnionych do zwalniania od 
uczestnictwa w układzie zbiorowym pracy 
(poz. 317); o przejmowaniu układów zbio
rowych pracy w przypadkach łączenia się 
związków zawodowych pracowniczych 
(poz. 318); wydane w porozumieniu z min. 
spraw wewnętrznych o trybie zawiada
miania uczestników układu zbiorowego 
pracy o rozwiązaniu pracowniczego związ
ku zawodowego (poz. 31); wydane w poro
zumieniu z min. sprawiedliwości o wyka
zie akt prawnych podlegających ogłosze
niu w „Zbiorze Układów Zbiorowych pra
cy“ (poz. 320): wydane w porozumieniu z 
min. sprawiedliwości oraz min. przem. i 
handlu o wykonaniu rozporządzenia Pre
zydenta R. P. z dnia 27 października 1933 
r. o komisjach rozjemczych do załatwiania 
zatargów zbiorowych pomiędzy pracodaw
cami a pracownikami w przemyśle i han
dlu (poz. 321).

fk) Dalszy wzrost produkcji przemysło
wej w kwietniu. Obliczany przez Insty
tut Badania Koniunktur Gospodarczych i 
Cen wskaźnik produkcji przemysłowej 
podniósł się w kwietniu rb. do 84,3 wobec 
83,2 w marcu rb., przewyższając zeszło-

Wreszcie sprawozdanie z obrad komisji 
złożył zebranym prof. dr Goriaczkowski. 
Wnioski przygotowane przez komisję do
tyczyły głównie konieczności zorganizowa
nia zbioru nasion dzikich drzew owoco
wych z uwagi na katastrofalne spustosze
nia, jakie wyrządził tegoroczny mróz w 
dziczkach i w najmłodszych rocznikach 
drzewek w szkółkach Komisja podkreśli
ła również konieczność usilniejszego za
jęcia się badaniem odpornych dla nasze
go klimatu podkładek i przewodni drzew 
owocowych. W związku z tym postanowio
no, aby szkółkarze, posiadający takie od
miany, przesyłali je dla dalszych badań 
do najważniejszych zakładów badawczych 
sadownictwa: S. G. G. W. w Skierniewi
cach, ogrodów Fundacji Kórnickiej, Insty
tutu w Puławach itd.

Po ożywionej dyskusji nadzwyczajne 
walne zebranie solwowano. Po południu 
uczestnicy zjazdu zwiedzili szkółki drzew 
owocowych i ozdobnych Fundacji Kórnic
kiej, prowadzone przez dyr. Antoniego 
Wróblewskiego.

W poniedziałek 31 maja zwiedzono 
miejskie szkółki drzew owocowych w Na
ramowicach oraz szkółkę drzew owoco
wych i ozdobnych dvr Józefa Jeskiego w 
Jelonku nod Poznaniem. Był to ostatni 
punkt programu zjazdu, po którym dele
gaci rozjechali się do swych siedzib, (mz)

roczny poziem kwietniowy o 18%. Silny 
wzrost produkcji w pierwszych trzech mie
siącach rb. odbywał się pod wpływem 
zwyżkowego ruchu cen surowców, a zwła
szcza surowców włókienniczych. W kwiet
niu rb. zwyżkowy ruch cen surowców za
łamał się, impulsy zaś do dalszego zwro- 
stu produkcji wychodziły raczej od strony

blicznych. To też wzrost produkcji w kwiet
niu skoncentrował się silnie w przemysłach 
metalowym i mineralnym. Wzrost w tych 
gałęziach nie znalazł dostatecznego wy
razu w ogólnym wskaźniku produkcji ze 
względu na jednoczesny spadek wytwór
czości w przemyśle włókienniczym, w 
związku ze wspomnianym już załamaniem 
ruchu cen surowców.

(k) Splata papierami procentowymi w 
Ubezpieczalniach. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych okólnikiem nr. 59 z dn. 18 
maja br. zezwolił ubezpieczalniom społecz
nym na przyjmowanie od pracodawców 
papierów procentowych (państwowych lub 
przez państwo gwarantowanych oraz emi
towanych przez instytucje lub przedsię
biorstwa w kraju położone) na pokrycie 
należności z tytułu składek ubezpieczenio
wych, powstałych przed dniem 1 stycznia 
1936 r. Do zaległości tych wliczane będą 
również odsetki, zwłoki, karv i grzywny 
według stanu z dn. 31 grudnia 1935 r. Papie
ry procentowe przyjmowane będą począw
szy od dn. 1 czerwca 1937 r. Przyjmowane 
będą one po kursie o 10 pkt. wyższym od 
giełdowego, ustalanego na każdy miesiąc 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na 
podstawie notowań giełdy warszawskiej, 
względnie innych giełd, działających na 
terenie R. P.

(k) Organizuje się Związek Polskich 
Wytwórców Towarów Markowych. Wyło*
niony z grona przemysłowców komitet or
ganizacyjny zwołuje do Warszawy na dz. 
10 czerwca br. (o godz. 17 lokal Stów. Tech, 
ul. Czackiego 3—5) pierwsze walne zebra
nie, na którym dokonany będzie wybór 
władz Związku, zostanie nakreślony pro
gram działalności Związku i będą wygło
szone referaty, poświęcone zagadnieniom 
zdobywania polskiej niezależności gospo
darczej.

Z ZAGRANICY
(z) Dalszy wzrost światowej konsumeji 

cyny. W I kwartale 1937 r. światowa kon- 
sumeja cyny wyniosła około 50 tys. ton 
wobec 34, tys. ton w analogicznym okresie 
r. ub. Wśród krajów, notujących wzmożo
ne zużycie cyny, znajduje się Polska ze 
wzrostem 38,3%; dalej idą Czesłosłowacja
— 33,5%, Belgia — 21%, itd. Spadek zuży
cia cyny notują: W. Brytania, Niemcy, Ho
landia, Indie Holenderskie i Szwecja.

(z) Sprawa długów wojennych Europy 
wobec St. Zjednoczonych. W związku z 
przypadającym w dn. 1 czerwca rb. termi
nem płatności kolejnej raty długów wo
jennych państw europejskich wobec USA
— departament skarbu wysłał do dłużni
ków europejskich noty, zawierające za
wiadomienie o tej płatności.

Konserwy rybne 
zdobywają rynki zagraniczne

Jak wiadomo, polskie konserwy mięsne, 
a zwłaszcza szynki, zdobyły sobie wstęp
nym bojem rynki zagraniczne, głównie 
amerykańskie. Obecnie — jak donoszą 
wiadomości — coraz większym pokupem 
zaczynają cieszyć się polskie konserwy 
rybne. Eksport konserw rybnych ma 
zwiększone szanse powodzenia zwłaszcza 
do ośrodków Polonii zagranicznej, jak np. 
w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ na 
tegoroczne Targi Gdyńskie od 20 czerwca 
do 4 lipca zjeżdża wycieczka kupiectwa 
polskiego z Ameryki, polski przemysł ry
bny powinien wykorzystać tę okazję' i 
sprezentować swą wytwórczość opartą na 
pracy polskiego rybaka.

śp. ks. radca 
Wojciech Gregorowicz

W Krotoszynie zmarł w dn. 1 maja 
rb. w sędziwym wieku 78 lat, a 53 roku 
kapłaństwa śp. radca Wojciech Grego
rowicz, b. długoletni proboszcz w Be
nicach, pow. krotoszyńskiego.

Na ostatniej placówce duszpaster
skiej w Benicach pozostawał przeszło 
35 lat, to jest tak długo jak tylko mu 
zdrowie i siły na to pozwalały. Przed

Śp. ks. radca Wojciech Gregorowicz
w dniu swego złotego jubileuszu 

kapłaństwa.
dwoma laty, w marcu 1935 r., obcho
dził złoty jubileusz kapłaństwa, a Pry
mas Polski w dowód uznania wszyst
kich Jego trudów dla dobra Kościoła 
św. poniesionych, z okazji tego jubi
leuszu zamianował Go radcę, duchow
nym ad honores. Zmarłego cehowała 
prawość charakteru i rzadko spotyka
na dobroć, czym zjednał sobie serca 
oddanych parafian.

Sterany pracę, znękany chorobę, do
piero w ub. roku Czcigodny Kapłan po
szedł na zasłużoną emeryturę. Nie za
znał jednak wypoczynku, bo zdrowie 
Jego pogorszyło się tak dalece, że od 
kilkunastu miesięcy nie opuszczał ło
ża cierpliwie znoszęc cierpienia, aż Go 
Stwórca powołał przed Swój tron.

Odszedł, ale pamięć o Nim wśród 
wdzięcznych parafian zawsze żyć bę
dzie. R. i. P.!

PIELGRZYMKA NAUCZYCIELSTWA 
NA JASNĄ GÓRĘ

Wszystkie prace, związane z przygoto
waniem pielgrzymki, zostały już zakończo
ne i obecnie komitety diecezjalne i powia
towe przyjmują zap_isy kandydatów. Ko
mitet główny rozesłał odezwy ze szczegó
łowymi informacjami do wszystkich szkół 
publicznych i prywatnych, powszechnych, 
gimnazjów i zawodowych na terenie całej 
Polski. Ministerstwo Komunikacji uru
chomiło popularne pociągi, które wyruszą 
z 21 punktów i będą zabierały po drodze 
do Częstochowy liczniejsze grupy nauczy
cielstwa.

Każdy zgłaszający się otrzymuje od ko
mitetu bilet kontrolny na pociąg piel
grzymkowy ze zniżką 75 pet. ceny biletu 
normalnego i na podstawie tego biletu u- 
zyskuje 50 pet ulgi na przejazd z miejsca 
zamieszkania do punktu wyruszenia po
ciągu pielgrzymkowego.

W programie uroczystości przewidziana 
jest uroczysta procesja z Cudownym Obra- 
zemj przed którym na wałach J. Em. ks. 
Prymas Hlond odprawi mszę św.

NOWY PREZES ZJEDNOCZENIA 
PISARZY KATOLICKICH

Po odbyciu walnego dorocznego zebra
nia Zjednoczenia Polskich Pisarzy Kato
lickich — ukonstytuował się już częściowo 
odnowiony zgodnie z przepisem statutu, 
zarząd tego stowarzyszenia. Prezesem wy
brany został znakomity poeta dramaturg 
i krytyk literacki Stanisław Miłaszewski. 
Do zarządu wrócił również dr Józef Bir- 
kenmeyer.

Stulecie Druskienik
Uroczystość stulecia Druskienik, jed

nego z najstarszych uzdrowisk w Pol
sce, obchodzono onegdaj w obecności 
przedstawicieli władz oraz licznych de- 
legacyj kół lekarskich, naukowych i 
zrzeszeń uzdrowisk. Punktem kulmi
nacyjnym uroczystości była akademia, 
na której wygłosili naukowe referaty, 
prof. dr Wrzosek z Poznania — jako 
historyk, prof. dr Januszkiewicz z Wil
na — jako internista, oraz prof. dr 
Gantkowski z Poznania — jako balneo
log.
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Tajemniczy świat Dalekiego Wschodu
Kraj pagód Parasol „Ti“ — Wieczny jarmark — Dzwon ważący 40 tysięcy kg 

Złoty klasztor królowej
Dusza człowieka Dalekiego Wschodu, 

to dla, nas księga o siedmiu pieczęciach. 
Inny to świat, pełen zagadek i tajemnic. 
Mało też jest autorów europejskich, któ
rzy potrafili wniknąć w świat myśli i uczuć 
człowieka Wschodu. Do nich należy przede 
wszystkim opat klasztoru św Piotra w 
Solnogrodzie dr Piotr Klotz, którego książ
ki podróżnicze wzbudziły powszechne za
interesowanie. W niezmiernie ciekawy spo
sób opisuje autor

życie i stosunki w Birmie,
kolonii angielskiej nad zachodnim wybrze
żem Indii Tylnych.

„Birma jest dziwnym krajem. Nie wia
domo, czy ludność jest hinduska, mongol
ska czy malajska. Typowy lud mieszań
ców, o pięknej budowie ciała, bardzo żywy 
i sprytny, unrzejmy i gościnny, lecz także 
chytry i niepewny, lubiący się stroić i uży
wać, w obyczajach i zwyczajach krańco
wych odmienny od rozmarzonych, powol
nych Hindusów. Nawet dominująca reli
gia buddystyczna ma dużo naleciałości 
bramańskich i mahometańskich.

Ciekawy ten kraj
składa się z pagód i klasztorów, dzwo

nów i świec.
Dochodzą jeszcze budowle napaliskowe o 
dachach kunsztownie rzeźbionych drzewo 
teakowe, kwiat kanałowy i nosorożce, na
stępnie węgiel i rubiny, wreszcie wspania
ła rzeka Irawada z praborami.

Przybywszy do Raangoon udałem się 
najpierw do pagody- Dagon, dumnego 
symbolu miasta i kraju. Pagoda ta jest 
najznakomitszą świątynią w całych In
diach Tylnych. Budowla to groteskowa, 
jakiej drugiej nie spotkałem na święcie.

■Stanąłem przed pagodą. Nie jest ona 
podobna do żadnej świątyni, do żadnego 
domu, do żadnej wieży luí» piramidy. Ca
ła budowla tworzy jednolity kompleks w 
postaci 100 m wysokiego dzwonu. Żadna 
brama, nie wiedzie do wnętrza, żadne okno 
nie ożywia, płaszczyzn. Na szczycie wzno
si się, jako symbol suwerenność.,

zloty, wspaniałymi rubinami wysadza
ny parasol, zwany „Ti“.

Jest on li m wysoki i przyozdobiony zło
tymi i srebrnymi dzwoneczkami. Dziwacz
na to dla. Europejczyka budowla, niezro
zumiała poprostu w swych kształtach i 
masach.

Pagoda zbudowana została 30j lat przed 
narodzeniem Chrystusa, lecz nie wykazuje 
prawie żadnego śladu sędziwego wieku. 
Pobożni, którzy dotąd corocznie odbywają 
pielgrzymkę, liczą się na miliony.

Czczą oni przede wszystkim osiem 
włosów z głowy Gautamy Buddy,

które znajdują się podobno we wnętrzu pa
gody.

Największy urok dla obcego mają rze
czy, otaczające pagodę. Małe i większe 
świątynie, ołtarze, święte skrzynie z won
nego drzewa w nieprawdopodobnej wręcz 
ilości i w najfantastyczniejszym wystroju, 
to małe, to większe, to pozłacane, to kolo
rowe, to z jednym posągiem Buddy, to z 
niezliczoną ich ilością, a wszystkie obwie
szone dzwoneczkami. A między tym drzew
ce z flagami, palmy, posągi, postacie zwie
rzęce, puszki jałmużnę, ofiarnice, kadziel
nice i stragany.

,W tym chaosie
odbywa się wieczny jarmark.

Roi się od kapłanów i kapłanek, o wygolo
nych głowach, ubranych w szaty z żółtego 
jedwabiu, od żebraków i pielgrzymów, cza
rodziejów i tancerek, flecistów, wróżbitów, 
szarlatanów i bajkarzy, od dzieci i starców, 
psów i kotów i wszystkiego zresztą, co na
leży d® świątyni birmańskiej.

Niezwykły widok przedstawia, jak piel
grzymi skupiają się dokoła swego Buddy. 
Tam siedzi starzec, który składa ręce w 
modlitwie i wznosi ponad głowę. W ręku 
trzyma kwiaty, tuberozy : lotosy. Tam 
klęczą dziewczęta, czołem dotykając po-

GRETA GARBO
najnowszej kreacji jako Maria 

Ludwika, żona Napoleona.
w ewci

uwieczniona w marmurze i bronzie pod 
miedzianym dachem. , . .

Jedno no południe spędziłem w świąty
ni królowej, która tworzy malowniczy ze
spół wieżyczek i galerii, schodów, wyku
szów i zaułków, wśród cieni: drzew niby 
bajka. Lecz królowe) tam nie ma, a mie
szkają w niej mnisi buddystyczni. Towa
rzyszył mi biskup z Mandaly, Francuz., któ
ry doskonale znał dialekty górno-birmiań-
skie. . , • , ,Zaprowadzono nas do jednej z cel, do 
której prowadziły drzwi .ni® wyższe jak 
1 m. Posadzka wyłożona była rogożami. 
Na półkach stały dziwne książka Były to 
właściwie tylko

luźne liście palmy talipot, o złotych 
brzegach,

powiązane sznurkami w czerwono pola- 
kierowanych deszczułkacli. Były to kazania 
Buddy w świętym języku Pali.

Mnisi przez godzinę cała wypytywali 
mnie z wielkim zainteresowaniem o sto
sunki w klasztorach europejskich.

MANEWRY FRANCUSKIEJ KLOTY WOJENNEJ 
Na oceanie Atlantyckim odbywają się obecnie manewry francuskiej marynarki 
wojennej. Na zdjęciu załoga kontrtorpcdowca „Milan“ pozdrawia pancernik „Dun

kerque".

METROPOLIS WIELKI PORYWAJĄCY
FILM ROMANTYCZNYSeanse 445 645 845

on wtra CZWARTKU

^JANOSIK
Hetman Zbójnicki — Śmiałek, który przeszedł do historii świata 

W roli głównej FALO BIELIK • SALA CHŁODZONA
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sadzki. I one mają kwiaty i palą świece 
i pachnidła.

Obok wejścia do pagody
wisi olbrzymi dzwon,

ważący 40 tys. kg. Kiedy Anglicy dzwon 
ten ładować chcieli na rzece Irawady by 
go przewieźć do Europy, runął on do rzeki 
i pozostał w ten sposób w swej ojczyźnie. 
Birmanie wydobyli go z wody i zawiesili 
go znowu przed świątynią.

Z Raangoon udałem się ekspresem do 
Madalay w Birmie Górnej. Jest to także 
miasto pagód i mnichów jak Rangoon. 
Każdy mężczyzna musi tutaj, jak w całym 
kraju,

przez pewien czas żyć jako mnich.
Najwięcej interesowały mnie świątynia 729 
pagód. Niby na cmentarzu skupia się 729 
małych, białych pawilonów dokoła pozła
canej budowli centralnej, podobnych w 
swej prostocie do małych kapliczek przy
drożnych. Pomysł całości natomiast jest 
wspaniały. Każda z 729 myśli Buddy po
siada tu własną kapliczkę ' jest w niej
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6000 muzyków cygańskich
W tych dniach stolica Węgier przeży

ła wspaniałe uroczystości z okazji pOO-cj 
rocznicy wprowadzenia muzyki cygańskiej 
do Budapesztu. Uroczystości tc odbyły 
się na wielką skałę przy udziale orkiestr 
cygańskich z całego kraju. Ogółem do 
Budapesztu przyjechało 6.000 cyganów, 
którzy uczestniczyli we wspomnianym fe- 
stivaiu, zorganizowanym w Filharmonii, 
a następnie na otwartym powietrzu nad 
falami Dunaju.

Poszczególnymi zespołami dyrygowali 
słynni „prymasowie“ Pertis, Farkąs i Ku- 
rina. Mieszkańcy miasta tłumnie uczę
szczali na koncerty cyganów, obdarzając 
ich gorącymi oklaskami.

Rekordowe ceny książek
W Paryżu odbyła się licytacja boga

tych zbiorów bibliotecznych zmarłego pre
zesa sądu. Merciera.

Zlicytowano książek na ogólną sumę 
1.020.206 franków. Niezwykłym powodze
niem cieszyły się pierwsze wydania dzieł 
z epoki romantyzmu. Wydany w roku 
1831 słynny romans Stendala osiągnął su
mę 70.000 franków. Flauberta „Madame 
Bovary“ uzyskała 30.000 franków. Poważ
ne sumy uzyskali również spadkobiercy 
Merciera na wydawnictwach Baudelaira 
Anatola Frarice‘a oraz George Sand.

Do skutku nie doszła licytacja bezcen
nych rękopisów wybitnych pisarzy fran
cuskich. Obecny na licytacji reprezentant 
ministerstwa oświaty nie dopuścił do 
sprzedaży manuskryptów’ w ręce wysłan
ników’ londyńskich i lipskich antykwariu- 
szy. Rękopisy te po przeprowadzeniu per
traktacji nabędzie bilioteka państwowa.

Por. Günter (Niemcy) uczestnik warszaw
skich konkursów hippicznych na prze

szkodzie na koniu „Norland“.

dżinach wieczorny cli dyrektor cyrku o- 
znajmił tłumnie zgromadzonej publiczno
ści o najoryginalniejszym na świecie 
strajku okupacyjnym. Jednocześnie za
znaczył, że osoby pragnące zobaczyć po- 
skramiącza w otoczeniu króla pustyni i 
pary lwic mogą to uczynić za drobną o- 
płatą.

Zaciekawiona publiczność otoczyła ca
łą falangą klatkę z oryginalnym demon
strantem. Do środka klatki posypała się 
poważna suma pieniędzy. Wzruszony ty
mi dowodami życzliwości poskramiacz od
wołał swój straik i oświacłczyk, że na żą
danie publiczności będzie kontynuować 
swe występy cyrkowe.

Odciążenie żołnierzy
Celem odciążenia żołnierzy w armii 

belgijskiej wprowadzono dla każdej kam
panii strzeleckiej po 1 samochodzie cię
żarowym. na którym mają być przewożo
ne tornistry i bagaże osobiste oficerów. 
Odciążenie żołnierza wynosi dzięki temu 
6—8 kg. W ten sposób każdy batalion 
posiadać będzie w etacie autokolumnę 
złożoną z 5 samochodów, zaś pułk z 18 sa
mochodów.

Również w armii amerykańskiej roz
ważana jest sprawa ograniczenia ryn
sztunku żołnierskiego. Istnieje indciicja 
zlikwidowania plecaków’ i przewożenia 
ich za pomocą kolumn samochodowych.

Słynne groty stalaktytowe 
na Słowaczyźnie

W tych dniach otwarte zostały rozsze
rzone stalaktytowe groty demenowskie na 
Słowaczyźnie, które ostatnio znacznie wy
przedziły słynne groty w Dostojnie w Ju
gosławii. Po Parku Narodowym w Sta
nach Zjednoczonych i Wieliczce w Pol
sce jest to najpiękniejsze miejsce na świę
cie, zwiedzane przez tysiączne rzesze tu
rystów zagranicznych. Groty demenow- 
skie rozciągają się na olbrzymich _ prze
strzeniach w kilku piętrach. Tysiączne 
stalaktyty i stalagmity budzą najmiększy 
podziw. Przyciągająca jest zwłaszcza ja
skinia, przez którą płynie potok podziem
ny. W bieżącym roku wybudowano pod 
ziemią szereg nowych ścieżek. Udosko
nalone 'też zostało oświetlenie elektrycz
ne groty.

Taniec chroni 
przed morską chorobą

Jak donoszą z Chicago najskuteczniej
szym lekarstwem przeciwko chorobie mor
skiej jest taniec. Przekonano się o tym w 
roku 1925, w czasie wycieczki amerykań
skich studentów i lekarzy na Morzu Śród
ziemnym. Taniec na pokładzie jest nie 
tylko rozrywką, ale pozwmla poza tym na 
pewnie zniwelowanie kołysania się statku, 
co jak wiadomo jest przyczyną choroby 
morskiej. Dla nietańczących istnieje inny 
sposób unikania choroby morskiej, pole
gający na stosowaniu krótkich, głębokich 
wdecłiów i długich wydechów. Powietrze 
należy wciągać nosem a wypuszczać usta
mi. Krótki, silny wdech po powolnym wy
dechu pozwala na opanowanie ruchów 
przepony, których nicregularność jest 
główną przyczyną choroby morskiej. Pięć 
takich wdechów i wydechów w ciągu pół 
godziny zapobiega skutecznie chorobie.

RZADKI OKAZ MAŁPKI
ma londyński ogród zoologiczny.

Gdy poskramiacz lwów 
strajkuje

W australijskim mieście Sydney wy
darzy! się osobliwy strajk. Zatrudniony w 
miejscowym cyrku poskiamiacz lwów 
Frank Schmidt zażądał podwyżki gaży. 
Ponieważ parokrotne prośby nie odniosły 
spodziewanego skutku, wobec tego 
Schmidt postanowił ogłosić strajk oku
pacyjny.

W dniu przedstawienia , przygotował 
sobie znaczną ilość żywności, zamknął 
szczelnie klatkę i położył się na otomanie. 
W odległości kilku metrów od niego krę
ciły się "dumione tym faktem lwy W go-
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tani i z powrotem 4,50 DO KALISZA

(miejsca siedzące w pociągu, bezpłatne zwiedzanie zabytków Kalisza, zabawa taneczna i obchód wianków w Parku Miejskim)
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KOMUNIKATY TEATRALNE
Z Teatru Polskiego

Z powodu zaszczytnego zaproszenia Za
rządu Zdrojowego w Krynicy, zespół Te
atru Polskiego wyjeżdża od połowy czerw
ca na gościnne występy.do Krynicy, gdzie 
grać będzie najlepsze sztuki ostatnich 4 
lat. Ostatnie przedstawienia w Poznaniu 
"'ypelnią powyższe sztuki i grane będą 
po cenach do połowy zniżonych. Od 15 
czerwca teatr będzie zamknięty i nastąpi? 
renowacje.

Repertuar następujący: Środa „Trzy a- 
sy i jedna dama“, we czwartek „Wieczór 
trzech króli“, w piątek ..Stare wino“, w so
botę i niedzielę „Rozkoszna dziewczyna“. 
Następny tydzień wypełnią: „Z mdości 
niedostatecznie. „Gdzie diabeł nie może“, 
„Kwadrans przed dwunastą“, „Pierwszy 
występ Jenny“, „Niezwykła transakcja“, 
..Podwójna buchalteria“.

Chór Dana w Poznaniu
Chór Dana, najznakomitszy zespól re- 

vellereów polskich — po niebywałych 
sukcesach artystycznych i kasowych w 
Ameryce, po długiej nieobecności w Po
znaniu przybywa znowu do naszego mia
sta syt laurów i dolarów i wystąpi jedyny 
raz w sobotę, 5 czerwca o godz. 11 wiecz. 
w kinoteatrze „Słońce“.

Niewątpliwie na jedyny ten występ 
znakomitego a tak w Poznaniu popular
nego Chóru Dana pośpieszą v ^zyscy wiel
biciele a zwłaszcza wielbicielki ..Danow- 
ców‘ a tych jest przecież w Poznaniu sa
mym dobre kilka tysięcy. Chór Dana na 
sobotnim koncercie w „Sb ńcu" wykona 
wspaniały, przepiękny i zupełnie nowy 
reprezentacyjny program zagraniczny, 
między innymi cudowne piosenki: „Adieu

Marie", „Jak morze nie pomoże“, „A gdy 
nocą“, „Zapomniana godzina“, „Raz jest 
dobrze — raz jest źle" i wiele innych.

W sobotnim występie w „Słońcu“ udział 
przyjmą ponadto ulubieńcy Poznania, 
najznakomitszy piosenkarz polski Mie
czysław Fogg i świetny piosenkarz ko- 
miczno-charakterystyczny Adam Wysocki.

Chór Dana poraź pierwszy wystąpi w 
Poznaniu z rewelacyjną aparaturą dźwię
kową, przywiezioną z Ameryki, gdzie »ta
nowi ostatni krzyk mody i sprawia przy
śpiewie niebywale efekty.

Ceny biletów najniższe od 1—3 zł
(włącznie z wszelkimi opłatami) Przed
sprzedaż biletów w składzie cygar p. Szrej- 
browskiego, ul. Pierackiego 20. Tel. 56^38. 

zg 27 135

hzałMie-Idrijj C.SI.
Radoaktywna solanka jodo-bromowa, boro
wina, wodolecznictwo, elektroterapia, inha
latorium. Kuchnia dietetyczna. Tanie ku

racje ryczałtowe. dę 2# 312

Głos Papieża 
po za kołem polarnym

Wśród ogromnej i tajemniczej nocy polar
nej, o godz. 5 rano 25 grudnia piętnastu 
skimosów zgromadziło się przy odbiorniku 
radiowym misji Matki Moskiej Śnieżnej w 
Iłepulse Bay, ażeby usłyszeć Ojca św., któ
ry z łoża cierpień przemawiał do całego 
świata. Misjonarze tłumaczyli w miarę 
możności najgłówniejsze mvśli przemówie
nia papieskiego. Kiedy Papież udzielał 
swego błogosławieństwa apost., wszyscy, 
tak misjonarze jak i Eskimosi, uklękli i

Milion członków Polskiego Czerwonego 
Krzyża, zapewni milionom ulgę w cier

pieniach.
nabożnie się przeżegnali. Po raz pierwszy 
usłyszeli chrześcijanie z poza koła polarne
go glos „wielkiego przewodnika modlitwy“.
(P. I). R. W.) ________________

W serdecznym hołdzie i z pokorną prośbą
naPomnik Najśw. Serca Pana Jezusa w Poznaniu 

5io złożyli do dnia 7 maja 1937 r. ga gr

21 26 
30.07

Pr. Partyka, Pszczyna 
l Z. Bujkowa, Pobiedziska

Ze Skarboi.y przy Pomniku 
wybrano:

6. 5. 37
7. 5. 37
J. Mrówka. Rzpcin
Małecki, Poznań 3.—
II. Kozłowska Poznań w

im. śp. matki . 12.—
KaSzubowski. Grudziądz 10.— 
Ks. prób. Łysańowicz. Ryki 1,50 
Puik. K. Szemiet, Wołomin 1.— 
R. Tollik. Toruń 2.—
II. Catko, Iłowo
.1. .Jarzębowski, Chełmża 
St. A. Olek. Pod węgierki 
15. Grajkowski. Chełmno 
Ks, Fr. Gabryl. Kraków 
H. Schrotterowa, Węgier, 

Górka
,T i K. Górkowie. Kraków
K. Putyra. Kraków
K Putyra. Kraków 
I’. Skrętny, Dąbrową 5.—
Ks. W. Czarnecki. Chotów 10.— 
Adw. Łangowski. Gdańsk 10.— 
Inż. J. Kopytowska, War

szawa 1.—
St. Kokowski. SoKołowo 2.—
St. Kisielińska. Warszawa 4,—
J. Pasierb. Tczew 3.—
F. Kamiński. Warszawa 2.—
II i J. Ilernasowie. Komo

ro wice śl.
C. Zubczyńska. Tuszyn 
St Kuamienko Radziejów 
St. Ziemba. Iłża
\. Szyler. Szopienice 
Markiewicz. Lapczyca 
Fr, Zbyszycki. Bochnia 
A. Kurzak. Tychy

1.— 
5.— 
5.— 

10.—

1.50 
3 — 
2 54) 
250

2.40
1.2
f.
1 —

3,-

Z. Sarnowska, Wilejka 
A. Fedusiewiczowa. Lwów
I. Fabiańscy. Lwów _
R. Zajączkowska, Włodzi

mierz
„j. Pilarczyk, Szamotuły 
Starkiewicz. Slonim
L. Hanuszak, Browary 
Adw. P Moczulski, Krze

mieniec
N. N„ Lublin
J. Czarnecki, Warszawa 

Wal. Klecie 
Scbmidtówna. Czerni

chów
Sędzia A. Ziemięoki. Często

chowa
R. Martynowicz, Lwów
K. Borecka. Lwów 
R. Drobek, Harklowa 
J. Satemus. Olza 
• i. Mayer. Jarosław 
Fr. Mazur, Bydgoszcz ze

brane
U. Szyputa. Lubliniec
M. Ławniczak. Gorzyce 

Małe
A, Lukowiak. Rawicz 
.1. Cegielski, Janowiec 
I Maciejek. Kościan 
Garbiak, Bitków 
P. i M. Rożek. Brzezany 
.T Czarnichowska. Czortków 1.— 
Ks. A. Typrowicz. Dukla 3,—
Dr. Wl. Kalen -iewicz, Gro

dno . 2
Z. Seleusowa, Lida 3
J. Szyszkowski. Lubcza 1,—

1 — 
1.—

3.-

2.54)

4 0? 
-.50

3.—9
L

M. Piwańeki, Inowrocław' 10,—* 
A. Jarosławska, Janikowo Ł—» 
Ks. 1. Żyła, Graboszyce ’
M Jakubowska. Wieliczka 1.—* 
R. Rubisiowa. Raba wyż. '2,—* 
E. Szewczyk. Szczakowa 1.—• 
M. Nowotna. Rymanów 1.—* 
J. Zych, Sanok 2,-*
Inż Wł. Włodarczyk. Wic- _

liczka a,—*
Dent. W. ślepowroot Doran-,

towicz 5.—1
W. Droszcz, Komorowo 3.—» 
M. Sołtysowa, Wadowice 2,—■ 
Inż. M. Maksyś. Warszawa 1.— 
Wł. Grzegorzewski, Włocła

wek 2.—
L. Fortuna. Kraków I-—
Wl Burczyk. Kraków 2.— 
Fr Szuto, Kielce 1>—•
Kopycińska i Tymosówna, _

Tłumacz r ‘-•o®
W. Kacerz. Kraków 1,—
Apostolat. Módl. Mężczyzn

przy kość. N. S. Jezus.,
Kraków a,—

W. Pomorski, Kielce 3,—
Not. ,1. Gustowski, Gosty

nin a.—
A. Mydlarska, Warszawa a,—
.1. śródkowska. Warszawa 5.—
W. Wysocka. Bielsk 2,—
St. Tarczyński, Białowieża L—
M. Tarczyńska. Białowieża 1 —
W Jasica. Starawieś 2,—•
J. Pokorny. Roś 1,—
A. Kurka, Lwów 1.—
Ks. P. Stach, Lwów 26.—-
St. Wyrowiński. Gdańsk 2.50
,T. Roszkowska, Łańcut 1,—■
N. N. Pelplin 3,—

Konto P. K.O. nr. 207 470 — Sekretariat, Poznań św. Marcin 69, m. 17.

Dnia 1 czerwca 1937, zmarł nagle, opatrzony św. Olejami, ś. p.

Ks. Prób. Julian Meger
z Wąwelna

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, dnia 5 b. m. o godz. 10 w Wąwelnie. 
Duszę ś. p. Zmarłego Kapłana polecam modlitwie czcigodnych konfratrów.

Ks. Tyrakowski, dziekan.
Mąkowarsko, dnia 1 czerwca 1937 r. óg33»i4

Stanisław Piędzicki
syn Władysława i ś. p. Marii z Załuskowskich, 
ziemianin, oficer rezerwy, kawaler Krzyża Wa

lecznych
opatrzony św. Sakramentami, zmarł w Dzierzbi, 
po krótkich cierpieniach, dnia 15 maja 1987, 
przeżywszy lat 88. pochowany dnia 21 maja rb. 
w Warszawie w grobie rodzinnym na Powązkach. 
Za spokój Jego duszy odprawione będzie nabo
żeństwo żałobne w kościele św. Michała przy ul. 
Śniadeckich o godz. 9 rano w czwartek, dnia 
3 czerwca, o czym zawiadamiają

pogrążeni w głębokim smutku
zg 27128 ojciec, siostra, brat, szwagier i rodzina.

Przewielebnemu Duchowieństwu, Tow. Mat
kom Różańcowym, Państwu E. Krakowskim i 
wszystkim Znajomym za oddanie ostatniej przy
sługi oraz Siostrze i Szwagrowi zmarłej Andrze- 
jostwu Grunau z Chicago U. S. A. za pomoc ma
terialną w nieszczęściu opuszczonej, Zakładowi 
Diakonisek i Siostrze Marcie za troskliwą opiekę 
mej najukochańszej córki, ś. p.

z Maćkowiaków
Franciszki Kozłowskiej

składa serdeczne

Zg 27138

Bóg zapłać
strapiona

matka.

t Wszystkim, którzy w tak ciężkich i bolesnych chwilach 
ukazali nam tyle serca i współczucia i udziałem swym 
w ostatniej posłudze uczcili pamięć mojej najdroższej żony, 
naszej siostry, synowej, bratowej, szwa,gierki, wnuczki 
i kuzynki, ś. p.

Melanii Kaczmarkowej
z d. Jurdzińskiej

składamy z głębi serca najserdecaniejsze
Bóg zapłać

ng 44 (182 mąż i rodzina.

/*** Wróciłem. 

Edmund Karlewicz
JDeotysta.

^ul.Podgórna4. Tel. 31-13^
ii 2712»

Sprzedamy kilka wagonów

suchej
stolarki

grub. 20, 26 i 30 mm.
Przyjmujemy zamówienia

na materiał budowlany
podług listy, zg »Baj

Tartak Fundacji „Ma i Piata"
Laski pow, Kępno.

Dnia 31 maja 1937 r. zmarl po długich i ciężkich cier
pieniach. opatrzony kilkakrotnie Sakramentami św., 
mój najdroższy maż, syn, kochany brat, szwagier 
i zięć, ś. p.

Marian Kostusiak
przeżvwszv lat 33. Pogrzeb odbędzie się w czwartek 
dnia 3 czerwca rb o godz. 5 po południu z domu żałoby 
Pobiedziska, ui. Kostrzyńeka 5

W ciężkim smutku pogrążeni
ag 27 1 30 żona z rodzina.

Pobiedziska, Poznań

SŁOMĘ żytnią i pszenną prasowaną 

SIANO prasowane
MIECZTSŁAW WIĄCZJEK— Warszawa 

ni. Sienna 23. Tel. 318-68

eg 28 093-62.M'

8-9 pokoi
na mieszkanie lub biuro tuż przy placu Wolności 
korzystnie wydzierżawię. Oferty Kurier Poznański

zg 27 132

Licytacja przedmiotów znalezionych
w 5 Czerwca o godz. 1430 sprzedawać będę w Poznań-Koti Elek^ycznej ul. Gajowa 1 (wejście brama, z ul. 

ferzSkiej) nayodpowiedzialność zainteresowanych^^03
1 ^ark^nferScionlti broszki, parasole, laski, teki, teczki, rę- 
kawiczki, kaSlusre, książki, walizki, portmonetki i rożne inne 
drobiazgi) Poza tym .sprzedam parUe używanych torb kon- 
duktorskieh oraz partie okuć do torb).

' Brunon Trzeczak .
,nn,.7vS=pżonv i ustanowiony rzeczoznawca i aukcjonator na Moje-

irańskie Poznań Stary Rynek 46 R, Tel. 21-26

... .................. .... . . III II
Poważne Zakłady Przemysłowe poszukują

I) mW iniiiitii-Kltiiiiki
o ile możności ze znajomością języka niemieckiego do od

działu pomp wirowych;

III illilHIÓHiłilllll'
lub inżynierów-mechaników

lub też absolwentów Wyższej Szkoły Państw. Budowy 
Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu, zamierzających po

święcić się odlewnictwu.
Oferty z życiorysem, odpisami świadectw i fotografia 

paszportowa oraz podaniem wymagań co do wynagrodze
nia jak i zaznaczeniem stanowiska, na które kandydat re
flektuje. uprasza się składać do Biura Ogłoszeń ..PAR“.

Poznań pod nr. „22.35“. Fotografie będą zwrócone.

Pg 28 234-22.35

Restauracja- Śniadał nią
przy Rynku Wildeckim. zg 2<i3t

Po przeprowadzonej renowacji mego lokalu zawiadanram,
że w dniu dzisiejszym nastąpi otwarcie,
na które uprzejmie zapraszam. a. Sowiński

ITmeble solidne ■ piękne - lanic*^| 
W. NOWAKOWSKI i SYNOWIE
Wystawa: Kantaka 1. Fabr. i Magaz. Górna Wilda 134

L Parkiet po cenach konkurencyjnych
ng 43 129

Zniesienie drogi.
W związku z planem zabudowania Górczyna zamierzam, 

znieść drogę polną na odcinku od ul. Sielskiej do ul. Jasno
górskiej, oznaczoną w katastrze Górczyn karta 2 parcela 69.

Zgodnie z § 57 ustawy o właściwości władz z dn. 1. 8. 
1S83 r. sprzeciwy należy wnieść w czasokresie 4-tygoclnio* 
wym do Zarządu Miejskiego, hotel Polonia, ul. Grunwaldz
ka 18. III piętro, pokój 372, licząc od dnia następnego po 
ogłoszeniu niniejszego. ng 44 688/9

Późniejszych sprzeciwów nie uwzględnia się.
Tymcz. Prezydent Miasta: (—) Więckowski.

Dnia 7 czerwca 1937 r. odbędzie się 
o godzinie 11-tej w Sądzie Grodzkim pok. 45

licytacja domu mieszkalnego
w Poznaniu, ul. Szamotulska 30.

Dom zawiera 4 mieszkania pd 2 pokoje z kuchnią. 
Cena wywołania zł 30.750,—. Możliwe prze

jęcie długoterminowej nisko oprocentowanej po
życzki.

Do licytacji należy przedłożyć pozwolenie 
Zarządu Miejskiego na nabycie nieruchomości.

Informacje udziela
Bank Gospodarstwa Krajowego
w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 6.

Pg 28ó’1-2l,1!iB/7



Tapety
Ceraty
gładkie, adamaszkowe

meblowe, wózkowe, obrnsj

Dywany
Chodniki, Dywaniki 
z linoleum, boucle, 
ceratowe i pluszowe
Li u oleum
podłogowe i stołowe
Kokosow e
chodniki i wycieraczki

tTE PLAMY

Poznań Bydgoszcz 
Pocztowa31 Gdańska 12
Przyjmuje si; asygnały „Kredyt“

Pff 27 818-26.76
Szewską

maszynę łątkową sprzedam. Po
znań, Poplińskich 8. m. 3.

zd 12 067

TTóżne w mieście sq ndSWiskci 
Których treść jest sercjLłąJ^ska 
Czy to lato, czy>jhą zima 
Czy to wieczór, czy; to rano 
MNGER zawszepryra utrzyma 
Bo obdarza nas wygraną!!

Spieszcie więc po LOS kl. I
ug 44685 do szczęśliwej kolektury

Juliana Langera
gdzie padł miljon w 33 lot,, a ostatnio 6 wysrmnycli po 

100.000 — 3 po 50.000 i wiele innych.
Poznań, ulica Se w. Mielżyńskiesfo 21.

Konto P. K. O. 212 475

OPALENIZNĘ] Łd.
• > 1*-----------USUWA 

POD GWARANCJĄ 
AXELA-KREM 
SŁOIK 2tzł Î 3.—/, 
MYMO.AXELA*

3.GADEBIHCH
! POZNAŃ, ul. NOWA 7.

ng 42 920

POMPY
wszelkiego rodzaju

oraz

WĘŻE
do wody

poleca 
najtaniej

SiDuchowski
Poznań

Br. Pierackiego 16. 1
Cg 27 790-20,261-2

EKSPEDIENTÓW samodzielnych, wybitnie 
zdolnych, do oddziałów 
wełen i jedwabi, poszu*

kuję możliwie zaraz. Reflektuję tylko na bardzo poważne, 
pierwszorzędne siły. Zgłoszenia z odpisami świadectw, 

fotografią i podaniem pretensji. Pg 28237-61,54
Przyjmę również “WOLON TjAIŁITJ S ZA. 
fil VATI1ŃFVI MAGAZYN BŁAWATÓW W. RU 1 Lina HI, TORUŃ, SZEROKA 33.

150 zł nagrody!
23 maja br. około godziny 2-giej w nocy, z Placu Wolności 

w Poznaniu
skradziono motocykl

PZ 47 519 marki Gillet, czterotakt., gómozaworowy, skrzynka 
biegów zblokowana z silnikiem, nr. silnika i ramy 70 705,2, tłu
miki czarno lakierowane, stan licznika kilometrów: 17 250, obok 
licznika kilometrów na kierownicy brak było zegara godzinowego 
(puste miejsce w oprawie), opony ,.Stomil“, przednia rozmiaru 
3.50-19 nr. 376 406 669. tylna rozmiaru 4.00-19 nr. 3 340 374, insta
lacja elektryczna Bosch, na kierownicy lampka elektryczna 
do oświetlenia tachometru i zegara godzinowego, korek od 
zbiornika od oliwy (od strony łańcucha) był dorabiany, mosiężny), 
skrzynka od narzędzi miała dorobione przedłużenie z blachy nie 
malowanej, na bagażniku tylne siodełko.

Za wskazanie sprawców kradzieży wagi, miejsca ukrycia mo
tocykla wyznacza sie nagrodę w wysokości, zł. 156.—.

Wiadomość uprasza sie skierować do najbliższego posterunku 
Policji Państwowej, lub pod adresem: Z. Jankowski, Poznań, 
Rataje nr. 29. zg 27 136

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

5 nagłówkowych.

OGŁOSZENIA DROBNE
Ogłoszenia wśród drobnych:

1-łam owy milimetr 50 groszy

Znak oferty naprzykład: n 2395. z 21 025, d 1611 
i t d. = 1 sło wo.

Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje 
się do godz. 11,10, w soboty i dni przedświą-

teczne przyjmuje się do godz. 10,45.

1. DOMY - PARCELE

Sprzedam
blisko Poznania willę z ogrodem 
wpłata 20.000, Oferty Kurier Po
znański zdg 11689

Dom
niewykończony z powodu prze
niesienia tanio sprzedam. Infor
macje: Mosina. Strzelecka 1

zdg 12 046

Dom
nowy Poznań - Ławica, cztero- 
pokojowy. ogród 6 000.— spiesz
nie sprzeda Nowak. Poznań. — 
Focha 15 ..Pawilon“, zdg 12 068

Domek
1 380 m! ziemi z powodu wyjazdu 
tanio sprzedam Plewiska Osiedle 
przy ul. Grunwaldzkiej. Zgłosze
nia od 16-tej Kandulski.
 zdg 12 084

Kamienicę
nowoczesną ulica Półwiejska — 
sprzedam. Oferty Kurier Pozn. 

zdg 12 056

Parcele
budowlane na sprzedaż pod la
sem blisko jeziora 10 kim od Po
znania. Informacje Wesołowski, 
Przeźmirów — Osiedle ad Po- 
znania lub Poznań kancelaria ad-

Sew« MielżyńskieRo 6, 
telefon 16<1. zdg 9 290-91

Parcelę
przy Ostrorogu sprzeda. So!-tv- 
siak. Piekary 26 — 2. zdg 12 272

Dom
nowy dochód 3 200. cena 30 090. 
wpłata 20 000,— Jaśkiewicz, Po
znań, Pocztowa 21. mieszkanie 2

 zdg 12 439

Kamienica
trzypiętrowa, składy. bezpodat- 
n-’S/1 ~ tramwaj 90 000, czynsz 
9 oOO,—. Oferty Kurier Pozn.

zdg 12 441

Kamienica
nowa, komfort, dochód 10 000.— 
cena 90 000,— Jaśkiewicz, j?o- 
znań, Pocztowa 21, m. 2.

zdg 12 440

Sprzedam
dom cztery ubikacje, morga ogro
du Puszczykowie 5 500, wpłaty 
3 900, Zgłoszenia Poznań Pocz
towa 15 — 2. zd g 12 368
Sprzedam

2 domyz ogrodem 1 660 m2 Marsz. Focha 
podział familijny. Pośrednicy 
wykluczeni. Oferty Kurier Po
znański zdg 12 460

Kamienica
przy kościele, rynku, gimnazjum 
łazarskim, nowa, komfortowa — 
75,000.— wpłaty 60.000,— Karalus 
Poznań .Marsz. Focha 25.

zdg 12 408

Domek
piętrowy Poznań, 4 pokoje, ła
zienka, gaz. elektryczność sprze
da właściciel. Adres Kurier Po
znański lub telefon 46-87 po god. 
17. zdg 12 424

2. PIENIĄDZ

3 000,—
czynnego wspólnika poszukuje 
lukratywne przedsiębiorstwo. 
Stałe wynagrodzenie i udział w 
zyskach. Hipoteczne zabezpiecze
nie wkładu. Oferty Kurier Pozn.

zdg 12111

5—6 000,—
poszukuje I hipotekę Poznaniu, 
wartość 25 906. Ewentualnie za
bezpieczę wekslami. Wysoki pro: 
cent. Oferty Kurier Poznański 

zdg 12 326

Sto złotych
na sezon letni za gwarancja. 
Wynagrodzenie według ugody. 
Zgłoszenia Kurier Poznański

zdg 12 388

3. LETNISKA
I UZDROWISKA I

Letnisko
wę dworze, park, las. woda, z 
całkowitym utrzymaniem dla o- 
sob samotnych tanio. Zgłos-zenia 
do Kuriera Poznańskiego

zdg 11 936

Wisła.
Pensjonat

„Ślązaczka“
tylko dla chrześcijan, obok wody, 
lasu i gór. zdg 11 935
Boszkowo pensjonat

„Rusałka"
30 pokoi, lasy, jezioro, plaża, te
nis. rozrywki, stacja w miejscu, 
utrzymanie wraz pościelą od 3.50 
od czerwca 4,-— ng 42 572

Szczawnica
Pensjonat ..Sobieski“. Tylko dla 
chrześcijan. Własna leżałnia. — 
Garaże. ng 43 779

Kto
z państwa zabierze sierotę 17 
letnisko? Oferty Kurier Poznań
ski zdg 12 051

Krynica
pensjonat

Sokolica
Śliczne parkowe położenie. Ogród 
—- Tarasy. Znakomita kuchnia. 
Fachowe kierownictwo. Ceny 
przystępne. dg 23 128/9

Letnisko
pokój próżny, umeblowany, do
brym utrzymaniem, bez wynajmę 
na sezon. Mosina, Poznańska 15 
m. 3. zd 12 256

Silva
Puszczykowo, ogród wycieczkowy 
co czwartki i niedziele koncert — 
dancing. zdg 12 316

ÜLi__OSOBISTE

Na
Święta, uroczystości, wesela po
czyń zamówienia — w śniadalni 
Sobczyńskiego. Ratajczaka 2.

zdg 9 791-2

Malarz
wykonuje wszelkie prace budo
wlane pokojowe, godła, reklamy 
napisy w miejscu i na prowincji 
tanio solidnie. Kosztorysy zada
nie. J. Pausz i Syn, Poznań Ra
taje, ogród kuracyjny.

zdg 12 458

K & OŻENKI

Panna
młoda, wysoka, szczupła, blondyn
ka. pozna pana kulturalnego mło
dego na stanowisku, cel matry
monialny. Oferty Kurier Poznań
ski zdg 276

Przystojny
inteligentny, urzędnik na stano
wisku średnim poszukuje inteli
gentnej, nie biednej do lat 26. — 
Cel matrymonialny. Oferty Ku
rier Poznański zdg 12 690

BT SPRZEDAŻE

„Meble W. Paetz“
Najnowocześniejsze wzory ni
skie ceny Poznań, Wrocławska 
15. Coroczna wystawa na Tar
gach Międzynarodowych.

Ng 41668

Pryzmatyczną
lornetkę tanio. „Lamus“. Strze
lecka 1. Pg 27 832-55,324

Samochód
4-osobowy limuzyna Whipipet, 
rocznik 1928. w bardzo dobrym 
stanie sprzedam z powodu kło
potów finansowych zaraz tanio. 
Zc’oszenia telefonem Swarzędz 34. 

zdg 11 939

Dobry
interes pa.pieru — tytoniu blisko 
szkoła, z powodu choroby zaraz 
siprzedam I860 zł. Informacja: 
Młyńeka 3 — 11. godz. 12—16.

zdg 11 859

żniwiarki Eckerta dobre, majęt
ność Czacliurki, poczta Pobie
dziska._______ zdg 11994

GEYER
Materiały Bielskie

ubraniowe, 
płaszczowe 
najkorzyst

niej
św. Marcin 18

narożnik Ratajczaka — Asygnaty 
.Kredyt". Pg 27 435-3,25

Meble
najtaniej
fabryczny skład mebli

Wrocławska 19. dg 22 949

Grzyb
niszczy najzdrowsze drzewo . — 
smarujcie karbolineum żywicz
nym sprzedaż jedynie Hatech. — 
Marcina 65. dg 22 916

Sprzedaż — Naprawa
montownia piór — k 
wszelkich systemów A. 
piór wiecznych o- 
łówków automa
tycznych. Naprawa 
natychmiast w fir
mie Józef Czos- 
nowski. s#ec. skład 
papieru. Poznań —
Fr. Ratajczaka 2

dg 23 062

1 000 samochodów
rozebranych używane części pod
wozia mleczarskie, opony najta
niej w firmie Autosklad. Po
znań. Dąbrowskiego 89. tel. 46-74 

dg 22 966-7

Pianina
znanej fabryki „Ar
nold Fiibiger" oraz 
instrumenty okazyj
ne w każdej cenie 
poleca — Centralny 
Maga-zyn Pianin 
Poznań. Pierackie
go 11. Zamiana in
strumentów używa
nych. ng 40 462

Broszki, guziki, klamry, 
paski

poleca
Andrzejewski,

Szkolna 13. dg 23 236

Syrop biały
karmelkowy, konfiturowy, ciem
ny, kuwertura, kakao, masło ka
kaowe, puder cukrowy, fondant, 
marmelade, powidła, miąższ jabł
kowy, śliwkowy, truskawkowy, 
wiśniowy poleca Fabryka cukrów 
czekolady, kakao Leon Śledziński, 
Poznań, Wromiecka 17.

ng 42 847

Parcelę
700 kw. m. na Łazarzu ul. Bo 
gusła-wskiego sprzedam. Zgłosze
nia do Kuriera Poznańskiego

ng 44 665

Wózek
dziecięcy tanio sprzedam. Dzia- 
łyńskich 7 — 19. zdg 12 997

Elektrolux
mało używany sprzedam tanio. 
Zgłoszenia Kurier Poznański

zdg 12 032

Radio
Telefunken na prąd zmienny ta
nio ¡sprzedam. Adres wskaże 
Kurier Poznański zdg 12 943

Piekarnię
Poznaniu z mieszkaniem zaraz 
sprzedam. Adres wskaże Kurier 
Poznański zdg 12 642

Motocykl
.James 200 cm jak nowy 556 zł, 
Chłapowskiego 24. Skarżyński — 
tel. 71-31. zdg 12 070

Zlewy kuchenne, 
Siedzenia

klozetowe
Piece

wanny
kąpielowe poleca wyjątkowo ta
nio. Koska, Poznań. Domino 
kańska 5. Ng43o96-<

Korzystnie
sprzedam akordeon w bardzo do
brym stanie. A Chmielewski, żu- 
pańskiego 4, m. 13. zdg 11962-3

Skład
kolonialny, zaprowadzony 10 lat 
powód choroba, bardzo korzyst
nie. Focha 39, mieszkanie 17.

 zdg 12 377

Pianino
Stroma 24, Gerlach. zdg 12 269

Nowoczesny
skład obuwia

towarem lub bez korzystnie
sprzedam

centrum Poznania. Oferty Ku
rier Poznański zdg 12 267

Jadalnia
wytworna (bufet. *+ół. dywan, 2 
fotele. 16 krzeseł skórzanych) z 
powodu śmierci tanio na sprze
daż. Probostwo Kędzierzyn, po
wiat Gniezno. z-dg 12 332

Wózek
dziecięcy tanio sprzedam, św. 
Marcin 27. m-..12. Zdg 12 347

Zakład fotograficzny
sprzedam jeszcze przed sezonem. 
Kartuzy, Pierackiego 3.

zdg 12 202-3

Singera
damska. (okrągłe) Kochanow- 
skiego 1< — 6. Zdg 12 131

Porcelanę
Rosenthalska, kryształy, gobelin, 
rozmaitości _ spiesznie sprzedam. 
Adres wskaże Kurier Poznański

zdg 12129

Pianino
zagraniczne .okazyjnie. Marcina 

— •>-______ zdg 12 109

Motocykl
marki Gillet, prawic nowy na 
sprzedaż. Dąbrowskiego 227

zdg 12103

Samochód
limuzynę w dobrym stanie sprze- 
d<vm. Obejrzeć można Strzelecka 
h), garaż. zdg 12 212»!

Sztucer
î^ma-ny marki liercdd. z luneta 

Eu'zj-a 12 ej aktorka 
l'o0,— zł. ..Tomasik“. Pocztowa 9.

zdg 12 291

Powozowe
korpusy, .połowice i handlarski — 
korzystnie sprzedam. Poznań, ni. 
Strzałowa 2. m. 2. zdg 12 014-15

Torebki
damskie

Parasole — Laski 
Walizy — Paski

Czysz, 
Szkolna lh 
Pg 25 570-1/12,18-19

Ślubne
obrączki własny wyrób poleca ko
rzystnie. Chw i Ilkowski, Poznań 
Bazar. Nowa 8. zdg 1.2 2HM -
Cłicesz kupić

Meble tanie
i

solidne
spiesz do

„Hali Mebli“
Wrocławska 38. Dogodne warun
ki spłatv. Pg 28 232-55,®07

Młyn parowy
koło Poznania. 15 ton na dobę, 
rok budowy 1.935, z powodów fa
milijnych .o.sprzedania od zaraz. 
Oferty Kurier Pozn. zdg 12136

Samochód
„Cabriolet“ w bardzo dobrym sta
nie -korzystnie sprzedam. Oferty 
Kurier Poznański zdg 12 362

Motocykl
Rudge 560 ccm, jak nowy, sprze
dam. Ul. Mas-ztalarska 8 a. in. 5. 

zdg 12 273

Gramofon
25 — 2 s»¡ ) r e ż 5' now y. Kr a s«ew -
¡kiego 33 - j zdg 12 278

Oferty wydajemy tylko 
za przedłożeniem dowodu

Zdarzają się liczne wypadki, że inserenci 
zgłaszają się do administracji naszej po odbiór 
ofert bez dowodu, otrzymanego przy nadaniu 
ogłoszenia. Oświadczamy wobec tego, że w in
teresie inserentów oraz zgodnie z zasadą szy
frowanych ogłoszeń wydajemy oferty oraz 
udzielamy o ofertach in for macy i tylko za 
przedłożeniem odnośnego dowodu.

Przestrzegamy przed zagubieniem tego 
dowodu, gdyż reklamacyj nie uwzględniamy.

Administracja«

Nowoczesne
biurko, fotele, garderobiana, wie
deńska, zegar werk Beckera oka
zyjnie. Mostowa 31 — 10.

zdg 1:2 199

Kawiarnię
dobra egzystencja, powód wy
jazd tanio sprzedam zaraz. — 
Adres Kurier Pozn. zdg 12 437

Jadalnia
i salonik. Św. Marcin 32, m. 7. 

zdg 12 4-14

Motocykl
Rudge 566 ccm okazyjnie. Fr. 
Ratajczaka 39, m. 8. zdg 12 453

Tapczany
fotele, leżanki, klubowe garnitu
ry najkorzystniej u fachowca, ul. 
Wrocławska 14. zdg 12 244

Kiosk
centrum. Zgłoszenia Gasiorow- 
skich 2 — 17. zdg 12 362

Piekarnię
w Poznaniu sprzedam łub zamie
nię od z-araz. Skład kolonialny. 
Dąbrowskiego 79. zdg 12 356

Motory
spalinowe 6—15 koni. Piecho
wiak. Lodowa 41. zdg 12 37-4

Szpice
6 tygodniowe sprzedam. Poznań, 
Wały Wazów 3 b. m. 3.

zdg 12 1<33

Okazyjnie
sprzedam sypialnię luksusowa, 
stołowy, tapczan, modna lampę. 
Oferty Kurier Pozn. zdg 12169

Szafę
rozkładana,, stół sprzedam. Górna 
Wilda 23. zdg 12187

Lodownię
duża »przedam. Pó.wnejska 2. — 
mieszkanie 1. zdg 12 193

Sypialnie . jadalnie
ku-chnie, wszelkie inne urządzenia 
domowe najtaniej poleca

Woźna 16
zdg 12 194

Deski
szalówki suche tanio. Wyspiań
skiego 15 — 12. zdg 12 383

Magiel
dobrym stanie korzystnie. Ław
niczak, Piątkowo. Osiedle.

zdg 12 389

Pianino
wartościowe spiesznie 400,— Do
minikańska 1 — 7. zdg 12 398

Pianino
bardzo korzystnie. Podgórna 5, 
m. 1. zdg Í2 413

Cukiernia
skład pieczywa, śródmieście, do
brze zaprowadzony korzystnie 
sprzedam powodu choroby. — 
Zgłoszenia Kurier Poznański

zdg 12 121

Samochód
dobry stan tanio sprzedam. Spo
kojna 4/6. zdg 12 427

Piła
tarczowa warsztat stolarski —• 
sprzedam. Gaede, św. Wojciech' 
39. zdg 12 434

Zaprzęgi
wyjazdowe sprzedam. Tel. 52-82 

zdg 12 435

LICYTACJE

łbach
skrzydło

Ecke
i inne marki pianin, pia-.nole, ra
dioaparat, gramofony, 10 różnych

salonów
pokoje

< jadalnie 
sypialnie

pojedyncze meble, różne drobia
zgi z likwidacji mieszkań sprze
daj« codzień 8—18. Brunon Trze- 
czak. Lokal Licytacii, Stary Ry- 
nok 46/47. Tel. 21-26.

Pg 2.8 235-22,31

10. MAJĄTKI

Wydzierżawię
sprzedam gospodarstwo 40 mórg 
pszenno-buraczanej ziemi dreno« 
wanej. szosie autobusem, 10 mi
nut do Poznania, śliczny ogród 
owocowy, — plantacja rabarbru, 
truskawek, porzeczek, agrestu,- 
malin, dom 4 pokoje kuchnia, 
budynki dobre, żywy, martwy in
wentarz kompletny, dobrze zago- 
spodaizone. ładne położenie, objęj 
cie zaraz. Oferty Kurier Pozn« 

zdg 12117

Rezydencja
5.600 mórg południe poznańskiego 
okazyjnie 400.000, -wpłaty 250.000 
Jaśkiewicz, Poznań, Pocztowa 21 
m. 2, zdg 12 438

11. KUPNA

Złoto
srebro, brylanty kupuje

Kruk,
27 Grudnia 6. Ng 40 562

Szafę żelazną
naweza kupimy, podanie marki, 
ceny, adresu. Oferty Kurier Po
znański- zdg 12 361

Prasę
do słomy kupie, wypożyczę. Ofer
ty Kurier Poznański zdg 12 308

Urządzenie
kolonialki. Marsz. Focha 265. —• 
skład. zdg 12 2t6S

Granitową
ołyte gruboziarnista śląską 180X 
-86X10 kupie zaraz. Oferty z cens 
„Par“ -pod ..22 30“.

Pg 28 231 2-2.30
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Rury
do 2 C!?1- ocyuiKov-- ne Tub nie

x> ratr kupię. Zgłoszenia Ku
ligi Poznan zdg 12 270

. Wentylator
npkojowy kun-ię. Zgłoszenia Ku- 
£zer roznauski_zdg_ 12 316_______

, . Prezent
Si?2/ używany kupie. 

ac do 11 rano 12-60.

Cztery
pokoje, komfort, słoneczne, I ptr.

dwa
pokoje. Wyspiańskiego 12. por
tier. zdg 12 2o 7

Stróżostwa
za mieszkanie poszukuje bez
dzietne małżeństwo. Referencję 
dobre. Oferty Kurier poznański 

zdg 12 446

Centrum
Mielżyńskiego 22 — 8.

zdg 12 240

Telefono- 
zdg 12 447

, Rower
damski kupię. Dąbrowskiego S3, 
mieszkanie 1. zdg 12 367

Dimuzynkę
prasa Piccolo. Opel, Fiat 508 
Kupi lcuarz. Cena Kurier Pozn. 
_________ zclg 12 420

. , Silnik
elektryczny 3 KM 2 SCO obrotów 
kupię. Telefon 16-74. zdg 12 037

Tygiel
pedałówke na folio kupie. Ofer- 
ty Kurier Pozn. zdg 12 071

Dubeltówkę
używaną w dobrym stanie, bez- 
kurkową 16-kę kupie. Oferty Ku
rier Poznański zdg 12116

Sołacz
cztery pokoje, komfort, holi, bal
kon. willi. Wawrzyniak, śląska 
nr 11. zdg ugaś

3 pokojowe
obszerne, komfortowe, IV piętro, 
bez podatku, czynsz 70 zł. Mar
szalka Kocha 101, gospodarz.
._____  zdg 11685

Fięciopokojowe
z wygodami — od zaraz.

Siedmiopokojowe
2^_pPca- U P- centralne. Tel. 
61-o4 pomiędzy 15-20. zdg 4 921

C z i e rop okoj owe
wolne, bardzo słoneczne IV. Wy
spiańskiego. Zgłoszenia Kurier 
Poznański zdg 8 425

5 pokoi
komfortowych II piętro Małec
kiego 35, od zaraz. Oglądać ‘w 
dni powszednie od 12 do 14.

Pg 28 034-55.365

J eduopoko) owe
kuchnia. Grodziska 39 — gospo
darz. zdg 12 063

Czteropokojowe
wysoki parter, pieciopokojowe, 
czteropokojowe III piętro, odno
wione, Chełmońskiego 9.

zdg 12 017

Dwa
składy z mieszkaniem wynajme. 
Pamiątkowa 7, Gospodarz.

zdg 12 033

Trzypokojowe
kuchnia bezpodatkowe do wyna
jęcia. Opalenica, Piłsudskiego 2. 

zdg 12 034

Mieszkanie
3-pokojowe. komfortowe, słonecz
ne; 2 pokoje, mniejsze bez kuch
ni 1 lipca. G. Wilda 48.

zdg 12 038

Trzy
i czteropokojowe, skład dla fry
zjera. Biedrzyckiego 17, przy ul. 
\V inkelra, Łazarz. zdg 12 052

Dwa
i trzypokojowe komfortowe. Fell- 
mann. Biedrzyckiego 20 przy ul. 
V inklera. Łazarz. zdg 12 053

Dwa
pieciopokojowe. Ratajczaka 33. 

zdg 12 060

Dwa
trzypokojowe. Filarecka 3. 
__________ zdg 12 059

Trzypokojowe
Dąbrowskiego 151

zdg 12 058

Trzypokojowe
dwupokojowe wolne, 2 składy od 
¡mca. Informacje Weis, suterena, 
locha 114. zdg 12 104

Trzypokojowe
komfortowe 54 Wilsona. Dwupo- 
żojowe 36 Jeżyce. Jednopokojo
we 20 wolne. „.Pawilon“, Focha 
n-r ló. zd 12 331

Pokój
kuchnia. Gen. Umińskiego 10, — 
zgłoszenia m. 4. zdg 12 351

pokoje 0 (przynależnościąmi do 
wydzierżawienia. Polna 19. Bu- 
śko. Piekary 33. zdg 12 383

Trzypokojowe
Hetmańska 1. zdg 12 337

Czteropokojowe
Mielżyńskiego 4. zdg 12 340

Pięciopoko j owe
Działy-ńs-kich 7. _____ zdg 12 341

Trzypokojowe
Focha 130. zdg 12 342

Pięciopokoiowe
Wielka 9. zdg 12 348

Pokoi
nehnia ogrodem zaraz. Bosa 24 

zdg 12 160

Sześciopokojowe
trzypokojowe

Marcina
czteropoko j owe

Pocztowa — komfortowe. Pieka
ry 26 — 2. zdg 12 271

Poszukuję
2 lub 3 pokoje z przynależnościa- 
mi, bliżej centrum zaraz dzierża
wa z góry. Oferty • Kurier. Po
znański zdg 12 186

15. POKOJF UMEBL.

Dobrze
umeblowany. Wrocławska 18 — 2. 

zd g 12 242

Przyjezdnym
nieikrefpujący. Matejki 46 — 6. 

zdg 12 246

Skromny
mały Marcina 4 — 3.

zdg 12261

i Pokoik
Matejki 39 — 7.______zdg 12 274

Komfortowy
Śniadeckich 32 — 4. zdg 12 279

Skład
wolny. Pólwiejska 30, 

zdg 12 320

Pracownię
stolarska, wraz składem mieszka
niem, towarem korzystnie sprze
dam „Pawilon“, M. Focha 15.

zdg 12 325

12.
Pierackiego

zdg 11 711

Ogrodowa 15
m. 3, kuiitiUralnyim, słoneczny 
godami. zdg 12

komfortowy, 
m. 12 zaraz

Pokój
Plac Wolności 14a, 

zdg 12 285

Skład
rzeźnicki, mieszkaniem. Focha 126 

zdg 12 339

'•'soiowe. 3 piętro od zaraz. Sipo- 
>jna 24. m. 4. zdg 12 290

3 pokojowe
Gorczyczewskiego 8 (koniec Pa
trona Jackowskiego) od 1. 6.

zdg 12 280

Pokój
kuchnia. Tęczowa 16 informa; 
eje Czajcza 2. m. 2. zdg 12 095

Słoneczne
dwupokojowe przy ulicy Wileń
skiej wynajme pracownikowi — 
okolicy Komandorii, Eisbrenner, 
Droga Dębińska 3d. dg 23 311

Czteropokojowe
bezpodatkowe — s'oneczne TI. 
piętro. Focha 128 — lipiec. Wła
ściciel, Lodowa 1 m. 4.

zdg 12 442

Trzypokojowe
-'mfortowe łazienka, weranda.

\-ip, V ¡lila Zakręt 26 (Oist.ro- 
jgąi. portier. zdg 12 297

Mieszkanie
T Szamotułach 5 .pokojowe, ■ 
lasem, pokojem dla służącej. 1 
Ui<n'o do wynajęcia od 1. 
nm irski. Szamotuły, Prez. A 
’h.osirgo 13. -ir li <

Pokój
umeblowany od 1-go czerwca. — 
Aleje Marcinkowskiego 1. m. 8. 
dom narożnikowy. zdg 12 004

Skarbowa
1 — 5 urzędnikom utrzymaniem, 
bez. zdg 12 092

Pokój
do wynajęcia. Staszica 23 — 5. 

zdg 12 009

Pokój
do wynajęcia. Pierackiego 11 - 
zapytanie w podwórzu, parter, le
wo, m. 12. zdg 12 012

10 12.
Szkolna

zdg 12 031

12 — 10.
Pierackiego

zdg 12140

panom.
Pokój

Zielona 7. m 
zd,g 12 136

Łąkowa 16
Pokoik

— 6. zdg 12 163

16 3.
Śniadeckich

*zdg 12 391

Aleje Marcinkowskiego
17, m. 6. utrzymaniem bez — o- 
biady, łazienka, fortepian.

»dg 12 401
1—2

zaraz do wyinajeoia. Wrocławska 
36, m. 21. zdg 11 715

Nasz znany

Plakatowy
Rozkład Jazdy Kolei owej

na sezon latowy 1937
(obowiązujący od 22 maja rb.)

zawierający spis wszystkich pociągów odchodzących i przychodzących 
do Poznania, tak mile przyjmowany od szeregu lat przez hotele, restau
racje, kawiarnie, cukiernie, zakłady fryzjerskie oraz wszelkiego rodzaju 
biura i składy w Poznaniu, ukaźał się w nowym wydaniu, wykonany 
pięknym czytelnym drukiem trójbarwnym.

Oddajemy go za zwrotem kosztów własnych w wysokości

~ 10 groszy za egzemplarz
w administracji naszej przy św. Marcinie 70.

Administracja „Kuriera Poznańskiego”

Zg 1473/9

komfortowe, śródmieście, . lipiec, 
gospodarz. Oferty Kurier Po
znański zdg 12 455

Dwuosobowy
Zwierzyniecka 20, — 4.

zdg l2 040

sruzącej 
nr 12.

bez podatku.
uką.
Słoneczna 
»dig 12 283

Pokoik
20,—, Podgórna, wynajmie gospo; 
darz. Óferty Kurier Po-znański 

»dg 112 378
Centrum

trzypokojowe, ozyn&zięim mii-esięcz- 
nym wynajmie. Szczepański. Ra
tajczaka 38. oficyna parter, 

zdg 12 301

Sześciopokojowe
Patrona Jackowskiego, strona 
południowa, wysoki parter, par
kiet piece od 1 lipca. Zgłoszenia 
Słowackiego 44/46 — 9. Telefon 
69-84 zdg 12 365

Dwupokojowe
pokojem służbowym, łazienka
Łazarz. Hetmańska 1 lipca. -- 
Oferty Kurier Pozn. zdg 12 1(9

Pokoi
kuchnią zaraz. Chwaliszewo 56, 
właściciel. z-dg 12 17 S

Pokoi
kuchnia, łazienka, wynajmie Lo
dowa 29a. zdg 12 384

Dwupokojowe
kuchnią, parter od 1. 7. Zgłoszę; 
nia od 4 —7. Em. Sczanieckiej 
5b. zdg 12 394

Dwupokojowe
przynależnościami. Słoneczna 21. 

zdg 12 402

Pięciopoko j owe
Stroma 27. zdg 12 418

3
komfort, II Matejki, Grunwaldz
ka, parkiet, piece, słoneczne, ko
rzystnie. Informacje Świercz, Żu- 
pańskiego 18. zdg 12 425

Pieciopokojowe
Patrona Jackowskiego 9 od 1. 7. 
37. Informacje stróż domu, 

zdg 12 429

2
pokoje kuchnia 1 lipca. Kręta 5, 
Informacje portierka.

zdg 12 430

¿ST 13. SZUKA MIESZK-Uft

Trzy-
cztery pełnokom fortowego Ła
zarz. Jeżyce. Siemiradzkiego 2, 
ppłkownik Holnicki. zdg 12 041

Emeryt
szuka pokoju kuchnią. Jeżyce — 
Łazarz. Oferty Kurier Poznań
ski zdg 12 083

3—4
do 65,— urzędnik, śródmieściu. — 
Początek Wildy. Oferty Kurier 
Poznański zdg 12 436

Dwupokoj owego
ro-k z góry względnie kaucją. —
Ofertv Kurier Pozn. zdg 12 287

Niekrępujący
Spokojna 27 — 3. zdizdg 12 0,50

Pokój
czysty, Szamarzewskiego 28, — 
m. 11. zdg 12 002-3

Mickiewicza
18 — 7 zaraz. 12 130

Pokój
próżny. Patrona Jackowskiego 11 
m. 10. zdg 12 123

Pokój
od zaraz. Chwaliszewo 2, m. 1. 

zdg 12113

Orzeszkowej
7 m. 5, pokój. zdg 11 675

Frontowy
słoneczny, wejście klatlki. Theo- 
bald, Drużbackiej 5, boczna Wy- 
stpiańsikiego. zdg 12 220

Ratajczaka
38 — 16. zdg 12 306

Czysty
imtellgentnyim. Młyńska 4 — 5. 

zdg 12 308

Pokój
umeblowany, elektryiozność. nie- 
kręip-ujący. G. Wilda 50, m. 4. 

zdg 12 31(1

Pokój
Kozia 24 — 3. zdg 12 312

Dwuosobowy
ładny utrzyimamie pierwszorzędne 
tanio. Pierackiego 9. m. 6. , 

zdg 12 2105

Zaraz
pokój wolny. Pólwiejska 38a —18. 

zdg 12 205
Frontowy

zaraz. Marcina 5 — 11. 
zdg 12 206

Pokój
Strzelecka 2 — 5. zdg 12 212

Przecznica
2 — 4. zdg 12 404

Wielka
18 — 12a. zdg 12 419

Niekrępujący
tanio. Szewska 19 — 8. „ 

zdg 12 423
Niekrępujący

Wierzbięcice 37a — 9.
zdg 12 428

Komfortowy
łazienką, telefon. 3 Maja 6 — 11 

zdg 12 324
Inteligentnemu

Aleje Marcinkowskiego 18 — 8. 
zdg 12 328

Nobliwy
czysty, niekrępujący. Młyńska 4 
m. 1. zdg 12 296

Pokoik
tylko Solidnemu panu. Fr. Rataj
czaka lla ,m. 69. zdg 12 295

Marcina
64 — 10, łazienka, telefon, 

zdg 12 300

Pokój
Wielkie Garbary 40 — 3 

zdg 12 334

Mały
od zaraz. Długa 9 — 2.

zdg 12 335

Panu
śródmieście. Garncarska 

zdg 12 372
2 — 8

16. SZUKA POKOJU

Ziemianin
przebywający miesięcznie około 
tygodnia Poznaniu, niekrępują- 
cego, telefonem, śródmieściu, — 
kulturalnym domu. Miesięcznie 
30,—, stały lokator. Oferty Ku
rier Poznański zdg 12 019

Dwa
pokoje ¡¡próżne, wzgl. częściowo 
umeblowane na biuro i mieszka
nie w centrum, poszukuje samot
ny pan. Oferty Kurier Poznań
ski zdg 12 079

.OKALE

Skład
Rynek Wildecki 73. zdg 12 338

Kiosk spożywczy
zaprowadzony tanio wydzierża
wię, gospodarz. Wyspiańskiego 15 

’ 12,"""

Lokal handlowy
z obszerną ubikacją pod lokalem 
oraz mieszkanie 3 pokoje z kuch
nią przy ul. 27 Grudnia od zaraz. 
Oferty Kurier Pozn. zdg 11524

m. 12. zdg 12 382

Lokale
handlowo-przemyslowe, 3 ubika* 
cje frontowe, 1 podwórzowa — 
śródmieście Masztalarska 6, na 
hurtownię lub przemysł do wyna
jęcia. Zawiadowca. zd 12 399

18. DZIERŻAWY

Koncesję
pełnego wyszynku wódek wy
dzierżawię. Oferty Kurier Po-zm 

zdg 12074
Skład

pokoikiem na każdą branżę 
gospodarza. Gnieźnieńska 74

zdg 12 096
od 

- 3

Kuźnię
narzędziami, bez dużej wsi ko
ścielnej. Piechowiak. Lodowa 41 

zdg 12 375
wRuragnnm
ZGUBYES

Łaskawego znalazcę
ruloniku rysunków, proszę zwrots 
Strzałowa 3, m. 3, nagroda!

zdg 11156
Znalezioną

papierośnicę można odebrać re
stauracji Domu Rzemieślniczego, 

»dg 12 464
Indeks

nr 14 3S2 na nazwisko Tyborow- 
slki Zygmunt »gubi,łom. Znalazcę 
proszę o zwrot do portierni Colle; 
giiuim Medioum. »dg 12 2?3

23. ROZMAITE a

pokoje frontowe, używaniem ku
chni, światło elektreyCzne. I pię
tro,małżeństwu. Poplińskich 6.

zdg 12 130

Skład
cele handlowe zaraz do wynaje- 
cia. Górną Wilda 45. zdg 11530

Skład
tylko poważnej firmie na każdą 
branżę. Górna. Wilda 48.

zdg 12 037

Wytworne garnitury,
płaszcze oraz wszelkie umundur- 
rowanie

wojskowe
krój gwarantowany wykonuje 
Pierwszorzędny Zakład Kra* 
wiecki

Teofil Otck
Al Marcinkowskiego 15, I ptr. 

Pg 27 720-20,14

miesźkanie a.
Dwuosobowy

Długa 3 — 39. zdg 12 148
Elegancki

Kret,a 6 — 2. zdg 12 143
Wrocławska

2, jedno- dwuosobowy, 
zdg 12 174

Skarbowa
z dg 12 175

Józefa 3
Tanio

- 5, od 7—8. 
zdg 12 1©9

Niekrępujący
front.. Działyńskich 1,1. Matuszek, 
p a rt e r. 1 zdg 12 190

Czysty
pokój elektrycznością. Poczto
wa 14, m. 2. zdg 12 191

Marcina
47 »dg 12 197

pokoi, I piętro, śródmieście od 
lipca poszukuję. Oferty Kurier 
Poznański zdg 12 039

Skład
przyległą ubikacją na skład fry
zjerski, krawiecki, galanteryjny, 
kwiaciarnię, elektrotechniczny — 
lub inny nowym domu, ul. Sien
kiewicza od lipca wynajmie za 
kaucją Administracja Domów 
Kolei Elektrycznej, Gajowa 1.

zdg 12 035-6
Lokal

odpowiedni na biuro 27 Grudnia. 
Adres w Kurierze Poznańskim 

zdg 12164

Ubikacje
większe, mniejsze -wynajmie go
spodarz. Pólwiejska 2.

zdg 12192
Magazyn

artykułów damskich, męskich to
waru krótkiego, zaprowadzony — 
dobrym miejscu z powodu ożenku 
tanio sprzedam. Marszałka Focha 
39, m. 13. zdg 12 172

Pokój
do wynajęcia dla bezdzietnego 
małżeństwa od zaraz. Szama
rzewskiego 34 — 8. zdg 12 2891

Słynna
chi ram antka trafnie przepowiada 
przyszłość, teraźniejszość. Szew
ska 21 — 5. ®d,g 13 243

Bezpłatnie
grafologini przepowiada. Romana 
Szymańskiego 1 — 3.

zdg 12159

ÏP<
Liai3-miesięcznego oddam na własne. 

Oferty Kurier Poznański 
zdg 12 346

Znana Adarelli
przepowiada nieomylnie
z Braminów — reki. Podgórna 13 
mieszkanie 10. Na prowincje ni
gdy nie wyjeżdżam. zdg 12 412

Dywany
kilimy reparuje Tabernacki Krę
ta 24, telefon 23-56.

Pr 28 218-55,382

Przepisuję
maszyną najtaniej prace nauko
we. Pocztowa 15.. zdg 12 367

24. NAUKA

• Ubikacji Pisanie
przemysłowych suchych, jasnych (maszynami, stenografia. Nowy 
poszukuję. Oferty Kurier Pozn. kurs od 

zdg 12 266 II.
7 czerwca. Ogrodowa 16 

zdg 12114

ramy radjo

OGÓLNOPOLSKIE
wiolonczela, Władysław Walenty
nowicz — fortepian; 22.50 ostatnie 
wiadomości.

Czwartek, 3. czerwca. 
6.15 audycje poranne; 11.30 po

ranek muzyczny dla młodzieży 
szkół średnich z Filharmonii War
szawskiej; 11.57 sygnał czasu; — 
12.03 dziennik południowy; 12.15 
„Uważny rachunek — to pierwsza 
rzecz“ — pogadanka dla młodzie
ży wiejskiej; 12.25 popularne u- 
twory Erica Coates‘a; 15.45 wia
domości gospodarcze; 16.00 „Czer; 
wiec“ — pogadanka dla dzieci 
starszych; 16.15 koncert orkiestry 
dętej Huty „Pokój“ (z Katowic); 
16.45 „Konstancja Łubieńska — 
odczyt, wygłosi Stanisława Rąy- 
ska; 17.00 koncert solistów. Wy
konawcy Helena Ottawowa — 
fortepian, Maria Marco — skrzyp
ce (ze Lwowa); 17.50 „30 lat w
służbie sportu polskiego“ -— poga
danka, wygi. Zygmunt Nowakow
ski (z Krakowa); 18.00 poradnik 
sportowy lokalny; 18.05 pogadan
ka społeczna; 18.10 program na 
jutro; 18.15 lekkie piosenki (pły
ty); 18.50 Międzynarodowe Zawo; 
dy Hippiczne i Konkurs Armii

_. Polskiej. Tr. ze Stadionu w Łą- 
fjn! zienkach: 19.10 „Lajkonik“ — sur

WARSZAWA
Warszawa II. — 13.00 koncert 

muzyki lekkiej (płyty); 14.00 parę 
informacji; 14.05 kompozytorzy 
dyrygentami własnych utworów 
(płyty); 15.00 „Jak należy odży
wiać się w lecie“: 15.15 lekkie u- 
twory na dwa fortepiany: 22.00 
wiadomości sportowe; 22.05 muzy
ka lekka (płyty); 23.00 „Przez ima- 
ginację pojechał na koronację — 
skecz Jana Tyszkiewicza; 23.15 do 
24.00 muzyka taneczna (płyty).

POZNAN

Ładny
niekrępujący, Zygmunta - „„„ —
go 9 — 24, zdg 12 464 ta poetycko-muzyczna; 19.40 poga

danka aktualna; 19.50 wiadomości 
sportowe; 20.00 „Sissy“ — operet
ka w 3-ch aktach Fritza Kreisle
ra. Tłumacz i radiofon. M. Mako
wieckiej. W przerwie — dziennk 
wieczorny i wiad. rolnicze; 22.00

Panom
utrzymaniem — bez. 
m. 3.

Zielona 7, 
zdg 12 461

Frontowy
Kwiatowa 5 — 3. 12 448

Słoneczny
elektryczność. Strzelecka

’.dg 12 462

Bitwa o Chorążankę — opowia
danie Zygmunta Kaczkowskiego 
(IV). 22.15 Koncert kameralny.
Wykonawcy: Mieczysław Górski 
— flet, Mieczysław IToherman —

Poznań — skrzynka rolnicza — 
omówi inż. Dominik Starzeński; 
12.25 „Z oper włoskich płyty; — 
13.00 życie kulturalne Poznania; 
13.05 „Z dziejów operetki wiedeń
skiej“ płyty; 13.50 poradnik spor
towy lokalny; 13.55 muzyka z 
płyt; 14.05 przegiąć giełdowy 14.15 
orkiestra Barnabasa Greczy z u- 
działem ł/itasa i chóru Belmon- 
ta płyty; 18.00 ..Z muzyki slowiań 
skiej“ płyty; 18.25 „Czwarty do 
brydża“ — skecz Jerzego Gerżab- 
ka; 18.30 ..Z muzyki francuskiej“ 
płyty; 18.40 program na jutro; — 
18.45 wiad. sportowe lokalne; — 
23.00—23.30 koncert życzeń z płyt.

PROPONUJEMY
LAMPOWiCZOM

15.00 Praga. — Koncert popul. z 
udz. solisty. 15.15 Koenigswust. —
Płyty. 16.00 Wrocław. — M. po-koncert skrz.

pularna. Lipsk. Koncert rozrywk. 
18.05 Wiedeń. — Płyty. 17.15 — 
Rzym. — Transm. koncertu z Rio 
de Janerio. 17.35 Droitwich. — M. 
taneczna. 18.00 Kolonia. — Kon
cert ork. dętej. 18.20 Budapeszt. 
M. cygańska. 18.40 Droitwich — 
Koncert popul. 19.00 Lipsk. — 
Stryjska muzyka ludowa. Wroc
ław. — Chór śpiewa wesołe pie
śni. 19.25 Praga. — Czeskie melo
die operetkowe. 19.30 Budapeszt. 
Festival wiosenny: wieczór bale
towy. Sztokholm. — „Upiór z 
zamku“ op. J. Krick:. 20.00 Ko
penhaga. — „Dzwony z Kornewi- 
lu“ op. kom. Planguette'a. Bruk
sela flam. — Koncert symf. 20.10 
Monachium. — „Książe z Thule 
opt. Kattnigga. 22.15 Londyn R. — 
„Wesele Figara“ op. Mozarta 
(akt. III). 20.30 Strasburg. — .Fe
stiwal Mozartowski z udz. pianisty 
. Casadesusa. Paris PTT. — „La 
mit Kurde“ fresk muzyczny Al. 
Tansmana. Lyon. — „Szkoła mę
żów" opera kom. Gondeville'a. — 
20.30 Brno. — „Bal maskowy“ op. 
Verdiego (akt II i III). 21.00 Me
diolan. — „LTncorona zionę di Po- 
pea“ op. Monteverdiego. 21.30 
Luksemburg. — Koncert symf. z 
udz. J. Jasper (fort.). 21.45 R.
Paris----„Les Petites Michu“ opt.
Messagera. 22.00 Sztokholm. —- 
Muzyka z płyt. 22.10 Wiedeń. — 
Koncert wied. ork. Filharńi. *22.20 
Droitwńch. — Koncert popul. — 
22.25 Londyn R. — M. taneczna. 
23.00 Koenigsw. — M. taneczna. 
Wrocław. — Koncert pop. 2-4.00 — 
Sztutgart i Frankfurt. — Kon
cert symf. pod dyr. Abend.rotha. 
WT programie Beethoveena „.Leo
nora" i „Eroica“ oraz Brai^ri ,
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Administracyjno ■ 
Handlowe

Kursy Handlowe 
Preissa,

Skarbowa 11. Wpisy codziennie, 
zdg 12 186

Młoda
inteligentna szuka posady przy
chodnie! do dzieci z szyciem. — 
Oferty Kurier Poznański

zdg 12 309

Stenografii
w kilku systemach udziela Krom- 
czyńska. Ogrodowa 16, II. Zgło
szenia 11 — 12. zdg 12 305

Pianino
do wynajęcia. Marcina 212, po
dwórze, Magazyn fortepianów.

zdg 12 209

Trio
(kwartet) pierwszorzędnie zgra
ne, dwie harmonie, śpiew, wolne. 
Kasyno Oficerskie, Toruń. Że
glarska.__________  Pg 28 238-64,58

Viola
altówka, bardzo dobry instrument 
korzystnie na sprzedaż. Matejki 
66, m. 2, godz. 18 — 20.

zdg 12 253

Kwartet
potrzebny od 15. 6. Kawiarnia 
„Esplanade“, Leszno. ng 44 273

26 SZUKA POSADY

Ogłoszenia do 30 słów dla poszu
kujących posady w tej rubryce 
obliczamy po jednej trzeciej cenie 

drobnych.

Uczciwa
chętna do lekkich prac domo
wych szuka pracy. Oferty Ku
rier Poznański zdg 12 097

Poszukuję

zdg 12 072

Młodsza
panienka poszukuje posady do 
dzieci. Oferty Kurier Poznański

zdg 12 001

Sierota
szuka posady od zaraz do wszel
kiej pracy domowej. Zgłoszenia 
Kurier Poznański zdg 12 006

Dziewczyna
w,średnim wieku, uczciwa, reli
gijna, szuka miejsca od 15. 6. — 
Oferty Kurier Poznański

zdg 12 011

Posługaczka
szuka posługi. Oferty Kurier 
Poznański zdg 12 055

Kucharka - gospodyni
starsza, zaufana poszukuje samo
dzielnej posady, zna dobra kuch
nię. zaprawy, wszelkie prace. — 
Świadectwa dobre. Oferty Kurier 
Poznański zdg 12 110

Szukam
posilngi. Oferty Kurier Poznań
ski zd g 10 21 il

Dziewczyna
poszukuje posady od zaraz do 1. 
lub 2 osób. Oferty Kurier Po
znański zd,g 12 216

Dziewczyna
uczciwa samodzielna, gotowanie 
poszukuje posady w lepszym do
mu. Oferty Kurier Poznański

zdg 12 449

Praczka
uczciwa, tania, szuika prania. — 
Oferty Kurier Pozn. zdg 10139

Samodzielnym
gotowaniem do wszystkiego — od 
zaraz lub 15. Oferty Kurier Po
znański zdg 12 400

Dziewczyna
dobrym gotowaniem, szuka po 
sady, lepszym solidnym domu, 
świadectwa bardzo dobre od za
raz. Oferty Kurier Poznański

zdg 12 426

TEATRY
Poznań, środa, 2. 6.

TEATR POLSKI: środa, 2
6. „Trzy asy i jedna dama“. 
Czwartek, 3. 6. „Wieczór trzeci 
króli“.
Piątek, 4. 6. „Staire wino“. 
ADRIA: „Witamy Poznań“.

KINA
Poznań, środa, 2. 6.
APOLLO: „Konfetty“. 
CORSO: „Pat i Patachon jal 
jazzbandziści“.
GLORIA: „Adieu“,
GWIAZDA: ..Blond Carmen“. 
METROPOLIS: „Sam Dods- 
worth“
OŚWIATOWE T. C. L.: „W< 
na w królestwie walca", 
RENAISSANCE: „Źó(tv ekarl 
SŁONCE: „Królowa dżungli“.

Doświadczony
handlowiec

lat 31, żonaty, gruntowne wiado
mości, księgowość, prowadzenie, 
kasy, długoletnia praktyka, jeżyki 
polski, niem., szuka posady w 
poważnej firmie. Zgłoszenia Ku
rier Poznański zdg 12 062

Kucharka
starsza poszukuje posady zaraz. 
Oferty Kurier Poznański

zdg 12 277

Dziewczyna
z prowincji z cośkolwiek gotowa
niem szuka posady. Oferty Ku
rek Poznański zdg 12 292

Gospodyni
pokojowa z lepszej rodziny — z 
praktyką dworską poszukuje po
sady. do lepszego domu zaraz lub 
później. Oferty Kurier Poznański 

zdg 12 314

Dziewczyna
poszukuje posady lub posługi — 
Łazarz. Oferty Kurier Poznań
ski zdg 12 371

Posługi
dtva razy w tygodniu. Oferty 
Kurier Poznański zdg 11 065

Młodsza
szuka posługi, Łazarz. Oferty 
Kurier Poznański zdg 10 968

Posługi
poszukuje od 1. Oferty Kurier 
Poznański zdg 10 964

Posługi
poszukuje. Oferty Kurier Po
znański zdg 10 894

Dziewczyna
do wszystkiego poszukuje od 1. 6. 
posady. Oferty Kurier Poznański 

zdg 10 918

Z
gotowaniem postukuje posady. — 
Oferty Kurier Pozn. zdg 19 998

Polecona
zdrowa dziewczyna poszukuje po
sługi, obecna posługa 2 łata. Ła
skawe zgłoszenia Kurier Poznań
ski zdg 10 433

Dziewczyna
uczciwa porządna poszukuje po
sady od zaraz, gotowaniem. — 
Oferty Kurier Poznański

zdg 9 969

Dziewczyna
do wszystkiego gotowaniem, pra
cowita , uczciwa szuka posady. 
Oferty Kurier Poznański

zdg 11 24i5

Dziewczyna
samodzielnym gotowaniem szuka 
posady. Oferty Kurier Poznań
ski zdg 11391

Poszukuję
posady z gotowaniem do doro
słych osób. Oferty Kurier Po
znański zdg 11 356

Dziewczyna
poszukuje posługi z praniem. — 
Oferty Kurier Pozn. zdg 11374

Dziewczyna
do wszelkich prac domowych 
szuka posady od zaraz. Oferty 
Kurier Poznański zdg 11669

Dziewczyna
z prowincji poszukuje posady ku
charki lub pokojówki, najchętniej 
przyjmie posadę za kucharkę — 
tylko w Poznaniu. Oferty Kurier 
Poznański zdg 11 658

Dziewczyna
z prowincji poszukuje posady od 
zaraz z gotowaniem. Oferty Ku
rier Poznański zdg 11 643

Posługi
poszukuję od zaraz. Oferty Ku
rier Poznański zdg 11939

Panienka
do dzieci poszukuje posady od 
zaraz. Oferty Kurier Poznański 

zdg 11828

Poszukuję
posługi na po południe. Oferty 
Kurier Poznański zdg 11764

Dziewczyna
samodzielna w gotowaniu szuka 
posady.. Oferty Kurier Poznań
ski zdg 11 992

Służąca
z gotowaniem szuka posady. — 
Oferty Kurier Pozn. zdg 11765

Posługi
poszukuję zaraz. Oferty Kurier 
Poznański zdg 11868

Panna
przyjmie posadę do dzieci. Oferty 
Kurier Poznański zdg 11527

Posady
samodzielnym gotowaniem do 
wszystkiego poszukuję. Oferty 
Kurier Poznański zdg 11 195

b) Inni

Agronom
syn ziemianina, łat 36, żonaty, 
szuka samodzielniejszej posady 
urzędnika gosp. Zgłoszenia do
eksp. Kuriera Pozn. zdg 11583

Hafciarka
poszukuje posady od zaraz. Ofer
ty Kurier Pozn. zdg 11829

Wspólnictwa
lub posady z kaucja 500,— poszu
kuję. B. Wenzel, Junikow’o-Gór- 
czyn, Kościuszki 21. zdg 12 013

Poważnego 
przedstawicielstwa

„a Poznań i Wielkopolska po
szukuje rutynowany handlowiec. 
Zfrłnszema Kurier Poznański 

zdg 12 061

Pielęgnację
prywatna obejmie pielęgniarka. 
Oferty Kurier Pozn. zdg 12 082

Szofer
z 3-letnią praktyka samochodowa 
poszukuje pracy, może być i stan
gret. Konstanty Andrzejczak, — 
Suchy Las, poczt. Babiak.

zdg 11674

Absolwent W. S. H.
poważny, systematyczny, kore
spondencja handlowa polska, an
gielska. rosyjska, poszukuje po
sady lub praktyki.. — Warunki 
skromne, referencje. Łaskawe 
zgłoszenia Kurier-Poznański 

zdg 11 782

Ogrodnik - służący
lat 32. kawaler, poszukuje posa
dy podwórzowego lub polowego. 
Oferty Kurier Poznański 

zdg 9 864

Książkowy
przyjmie prowadzenie ksiąg firm 
handlowych. Oferty Kurier Po
znański zdg 11 377_______________

Syn
inwalidy wojennego, lat 16 poszu
kuje miejsca nauki jako tapicer. 
Zgłoszenia uprasza Związek In
walidów Wojennych R. P. w 
Poznaniu, ul. Kozia 8. tel. 29-94. 

zdg 10 194-5

200,—
wskazanie stałej posady. Oferty 
Kurier Poznański zdg 10 425

ięĆZA-Ła.zarz: „Papa się żeni“ 
1ECZA-Wilda: „Wiedeń szaleje“ 

WILSONA: „Księżniczka Tu- 
randot“.

I Przedpłata

Nie zostawiaj dzieci 
bez opieki.

Opiekunkę do dzieci znajdziesz 
przez drobne ogłoszenie 
w KURIERZE POZNAŃSKIM 

zg 1 518

Czeladnik
młynarski szuka posady od za 
raz lub później. Oferty Kurier 
Poznański zdg 12 085

Lekarka - dentystka
przyjmie posadę. Zgłoszenia Ku
rier Poznański zdg 12 054

~ 150,—
za wyszukanie posady w poważ
nej firmie, kaucja do 1.500,— 
Oferty Kurier Poznański

zdg 12 023-4

Posady
magazyniera, woźnego, inkasenta, 
szuka uczciwy, młody kupiec, — 
kaucja bankowa 2.000.— Poważne 
zgłoszenia Kurier Poznański

zdg 12 025-6

Szofer
mechanik szuka posady na cię
żarówki miejscu. Oferty Kurier 
Poznański zdg 11610

Pomocnik
krawiecki na duże sztuki po- 
tarzebny zaraz (stała praca) — 
Kościan, Marsz. Piłsudskiego 26 
II ptr. zdg 11 593

Młodsza
z gotowaniem. Zbąszyńska 7 — 1 

zdg 12 120

Krawcowa
samodzielna Focha 54 Kośmioka 

zdg 12 392

Posługaczka
potrzebna .Dąbrowskiego 41 — 6. 

zdg 12 102

Biurowej
praktykantki. Ratajczaka 9 — 6. 

zdg 12 431

Dziewczyna
do wszystkiego potrzebna. Wy
spiańskiego 13, m. 5. zdg 12 217

Krawcowe
pierwszorzędne potrzebne. Kan- 
taka,8/9 — 3. zdg 12 313

Samodzielna Dziewczyna
długimi świadectwami potrzebna gotowaniem, lubiącą dzieci zaraz.
do wszystkiego.
20d.

Przemysłowa Pocha 79, skład cygar, bez spa- 
zdg 12 094 nia. ____________zdg 12 393

Inteligentna
młodsza panienka praktykantka 
do składu potrzebna. Firma — 
„Porcelana“, Focha 43.

zdg 12 443

Potrzebna
dziewczyna do wszystkiego. — 
Sew. Mielżyńskiego 2. H p. pra
wo. zdg 12 457

P r zeds t a wiciela
rutynowanego zaprowadzonego u 
rzeźnilków i w składach kolonial
nych poszuikujemiy.

Wymagamy:
pracy energicznej, systematycznej 
i wytrwałej.

Dajemy:
wysoka prowizję i rejon gwaran
towany. Oferty wyczerpujące tyl
ko pierwszorzędnych sprzedaw
ców z referenejiaimi kierować pod 
„Rutynowany“ do „Par“ Kato
wice. Pg 27 874-71,67

Ekspedientka
z branży rzeźnickiej potrzebna za
raz. Zgłoszenia należy kierować 
do Kuriera Pozna ńsk i ego

zdg 12204

Przychodnia
potrzebna. Stroma 27, m. 1. 

zdg 12 417

Młodsza
biuralistką może się zgłosić. 
Pieczyński, Stary Rynek 44

zdg 12 2Ś6

Potrzebna
od 1. 7. gospodyni kucharka na 
majątek na Pomorzu zuajaca do
brą i wykwintna kuchnie- Reflek
tuje sie tylko na pierwszorzędną 
sile. Oferty Kurier Poznański

zdg 12 456

Pomocnik
piekarski, znający również cu
kiernictwo, który musi samodziel
nie przy piecu piersiowym praco
wać. Stała posada, natychmiast 
potrzebny. Płaczek, Leszno, Ka
rasia . ng 44 272

Uczeń
lub praktykant biurowy, może się 
na stała posadę od zaraz zgłosri 
Ludwik Breczewski, — dawniej 
„Polski Piec“. Poznań, Koman
doria, ul. średzka. zdg 12 344

Młody kupiec
z wykształceniem akad. handlo
wym, samodzielny korespondent 
niemieckiego, angielskiego, fran
cuskiego i wyjątkową siła dobre
go bilansisty. szuka odpowiednie
go stanowiska. Oferty Kurier 
Poznański zdg 10 209

Miła
panienka przyjmie posadę w o- 
fcresie wakacyjnym jako, lektorka, 
towarzyszka lub panienka do 
dzieci. Oferty Kurier Poznański 

zdg 10 401

Prasowaczka
poszukuje posady poza domem. 
Oferty Kurier Poznański

zdg 10 350

Ekspedienta
woźnego, magazyniera za kaucją 
sumienny. Oferty Kurier Pozn. 

zdg 10 427

Osoba
lat 29, niezależna, znająca prace 
biurowe i gospodarcze poszukuje 
posady do samotnego ewentl. na 
wyjazd. OferG7 Kurier Poznański 

zdg 10 400

Dyplomowana
samodzielna siostra pielęgniarka 
poszukuje posady do chorych na 
wyjazd ect. Oferty Kurier Po
znański zdg 10 399

Kelner
inteligentny trzeźwmy, lat 34. kau
cja . poszukuje posady. Oferty 
Kurier Poznański zdg 9 240

Française
cherche place vacances. Oferty 
Kurier Pozn. zdg 10 186

Dziewczyna
potrzebna, św. Marcin 31. m. 6. 

zdg 12 141

Dziewczyna
do wszystkiego dobrze polecona 
potrzebna. Lakowa 18. m. 5.

zdg 10158

Pomocnik
fryzjerski potrzebny. Skarbowa 
nr 4. zdg 12 164

Marszantkę
•samodzielną -na wyjazd gwaran
cja wymagana, reflektuję jia 
pierwszorzędne siły. Oferty Ku
rier Poznański zdg 12 ISO

Studentka matematyki
możliwie ze znajomością muzyki 
potrzebna, na. czas wakacji jako 
korepetytorka do domu dyrektora 
cukrowni na Kujawach. Zgłosze
nia uprasza sie nadsyłać pod 
Kurier Poznański p 20 673

Składacz
biegły w akcydensacb, znający 
obsługę maszyn dociskowych, — 
młodsza siła potrzebny zaraz. — 
Zgłoszenia z podaniem warunków 
do Drukarni K. Sieradzkiego, — 
Pleszew. ng 44 687

Instytucja państwowa
w Poznaniu poszukuje rutynowa
nej bilansistki i masźyńfśtki 'wy
nagrodzenie 160,— zł. miesięcznie 
brutto. Oferty szczegółowe z ży
ciorysem i referencjami Kurier 
Pozn. dg 23 303 a.

Panna
poszukuje posady do obsługi go
ści. Oferty Kurier Poznański

zdg 10 214

27.WOLNE MIEJSCA

Laborantkę
pierwszorzędna siłę przyjme. — 
J. Szymkowiak, Aleje Marcin
kowskiego 24. . zdg 12 350

Fryzjerka
potrzebna. Matejki. Zgłoszenia 
Poznańska 44 — 2. zdg 12 354

Gospodyni
umiejącą dobrze gotować zapra
wiać może sie zgłosić, gotowanie 
4 osoby dorosłe i 2 dzieci, ulica 
27 Grudnia 10, m. 3.

zdg 12 353

Dziewczyna
samodzielna, inteligentna, potrze
bna. Adres wśkaże Kurier Po
znański zdg 12 360

29. ROZRYWKA

„Edenie“
zabawisz sie jedynie. Koncert 
dancing. Plac Działowy 11,

Pg 27 687-55,219

Pilny
uczciwy, młody, szkoła handlową 
poszukuje praktyki, posady, złoży 
kaucję. Oferty Kurier Pozn.

zdg 12 027-8

Medyk
ostatniego roku szuka ¡posady. 
Oferty Kurier Pozn. zdg 12 239

Krawcowa
damska, dziecięca szuka posady 
ipo donnach. Oferty Kurier Po- 
znańsiki zdg 12 319

Krawcowa
imiotteza wypomóżlkowo szuka po
sady zaraz. Oferty Kurier Po
znański zdg 12 310

Urzędnik gospodarczy
¡kawaler, lat 40, szkoła rolnicza 
dli lat ¡praktyki w postępowych 
inwent. majątkach, obeznany z 
¡wsizelikiimii ¡pracami w polu, ksiaż- 
¡kowości, hodowla inwentarza, e- 
nergiiozny oho wiązkowy, dobrymi 
•świadectwami poszukuje odl 14p- 
ca 1-u.b później posady. Oferty 
Kurier Poznański zdg 12177

Szofer - strzelec
19 lat praktyki, kawaler, e®uka 
posady zaraz lub ¡później. Łaska
we zgłoszenia Kurier Poznański 

zdg 10 150

Nauczycielka
przyjmie posadę na wakacje lub 
stałe, od 3 lat do 12. Referencje, 
muzyka. Zgłoszenia do Ku 
Poznańskiego zdg 12 406

Gimnazjum Handlowe poszukuje
nauczyciela

języka niemieckiego.
Oferty Kurier Poznański, Poznań 

zdg 11343

Uczennica
do piekarni-cukierni z prowuncji 
potrzebna zaraz. Zgłoszenia Ku
rier Poznański zdg 11590

Fryzjerka
biegła, wodnej, żelazkowej po
trzebna zaraz, posada stała. Go- 
rzelany, Toruń, Jakuba.

Pg 28 222-64,55

Panienka
na lato, do doglądu prac w ogro
dzie i sprzedaży warzyw i owocu. 
Zgłoszenia do Kuriera Pozn.

dg 23 291

Apteka
na Pomorzu potrzebuje od zaraz 
siły pomoc, męskiej z znajomością 
jeżyka niemieckiego. Zgłoszenia 
do Kuriera Poznańskiego pod 
dg 23 294. Wolne utrzymanie Pre
tensje i referencje.

Pokojowa
młodsza, czysta do pensjonatu w 
Puszczykowie zaraz potrzebna. 
Warunki dobre. Zgłoszenia z 
świadectwami św. Wojciech 27, 
J ptr. p. Szmyt, od godz. 15 do 
15,30. zdg 12 065

Uczeń
uczennica. Fryzjer, Matejki
48/49. zdg 12 106/7

Posługaczka
dobrze polecona potrzebna. 
Adres Kurier Poznański

zdg 12 128
Przedstawicielstwo

przejmę na cała Polskę. Spieszne 
oferty Kurier Pozn. zdg 12 414

na miesiąc czerwiec 1937 r. za oba wydania razem w Poznaniu 
w ekspedycji zł 3.20, w agencjach w mieście zł 3.50. z odnoszeniem do 
domu w Poznanir. zł 3.70. z odnoszeniem przez pocztę poza Poznaniem 

kwartalnie zł 12.30. -x>d opaską miesięcznie w Polsce zł 5.00, w innychmiesięcznie zł 4,10. --------------- ------ - - - --------- , . , . .
ftr ajach zł 7.00—9.50. W razie wypadków, spowodowanych siłą wyższą, przeszkód w zakładz:e 
strajków i t. p. wydawnictwo nie odpowiada za dostarczenie pisma, a abonenci nie maja 
prawa domagania się niedostarezonych numerów lub odszkodowania.

W

Potrzebne
wykwalifikowane kucharki, go
spodynie dworskie. pokojówki, 
elewki. Społeczne Pośrednictwo 
Pracy, Plac Wolności 8.

zdg 12 293

Młynarza
dobrego fachowca do prowadze
nia 15 ton młyna pilnego i trzeź
wego, dobrymi referencjami, kau
cją poszukuje od zaraz. Zgłosze
nia Kurier Poznański dg 23 310

Fryzjerka
pensja. Wały Zygm. Star»co 2/3 
W. S. H. zdg 12 259

Podróżujących
na Poznań i prowincje na do
datkowy artykuł spożywczy — 
dobrze. zaprowadzony, wysoka 
prowizja. Oferty Kurier Pozn.

zdg 12 248

Przedstawiciela
na make i krupy, wpracowanego 
z składami kolonialnymi od za
raz. Wielkie Garbary 11.

zdg 12 433

Służąca
do wszystkiego, dobre samodziel
ne gotowanie od zaraz. Grobla 19 
m- 5._______ Zdg 12 299

Nowości
Materiałach

Płaszcze
Sukienki

Inlety
najtaniej poleca

Stary Rynek 90. Asygnaty Kre
dyt. ng 42 940

„Żona czy sekretarka“
Joan Harlow — Clark Gable. — 
Pikantnie dowcipna intryga mi
łosna

Kinoteatr „Sfinks“
zdg 11211

Dziewczyna
z gotowaniem, zaprawianiem do 
wszystkiego od zaraz ewentualnie 
15. 6 do Buku, odpis świadectw. 
Oferty Kurier Poznański

zdg 9 707

Londyńska
Masiztalarska, poleca przy' zniżo
nych cenach wesoły wieczór dan
cing. zdg 10 151

Miła
można spędzić czas w restauracji 
„Szarotka“, Wyspiańskiego 11. — 
Ceny niskie. Koncert.

zdg 12 379

„Kapelusz“
modnie przefasonowany odświe
żony zastąpi nowy Tanie kape
lusze na składzie. Polska Wy
twórnia Kapeluszy. 27-go Grud
nia 2 podwórze. zdg 3 737

Humor zagraniczny

— Obiecałam wam, moje kochanięta, że w pierwszy, 
słoneczny dzień wiosny użyjecie sobie na świeżym po
wietrzu (M) i

(Praiger Presse, Praga)

onio na «tronie'6-łamowej 25 gr, na stronie 4-łamowej przy końcu tekstu
kyjZlOoZ Cllld redakcyjnego 60 gr, na stronie czwartej (lub piątej) 100 gr. na stronie
-------------------------- —— drugiej (lub trzeciej) 120 gr, przed wiadomościami potocznemi ¿w gr
od 1-łamowego milimetra. Ogłoszenia skomplikowane oraz z zastrzeżeniem miejsca nad
wyżki. Ogłoszenia do wydania porannego przyjmujemy do godz. 18,30. w nagłych wypadkach 
do godz. 22 u stróża, do wydania głównego (wieczornego) „drobne“ do g. 11,10. w dn.i przedświą
teczne do godz. 10,45, większe dłużej według możnoścu Drobne ogłoszenia .najwyżej) luu «¡ow 
w tem 5 naglówk.). słowo nagłówk. (tłuste) 25 gr. każde dalsze słowo 15 grr. Za różnicę między 
zestawem a wysokością ogłoszenia, powstałą wskutek matryc, wydawnictwo nie odpowiada.

„„daniach wlelkoświatecznych I uroczystościowych poprzedza normalna codzienna część numeru z reklamami i ogłoszeniami materiał poświęcony danej uroczystości 
^Yeicomy do RMakC]! ^^Administracji: «-61. 14-76 »07. 35-54 35-55. 40-75. w niedzielę, święta t nocą tylko 14-7«. 35-54 i 40-72 P. K. O. Poznań nr. 500-149.
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