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Polityka
ulg podatkowych
Dotychczas przedsiębiorca, budują
cy dom mieszkalny, korzystał z poważ
nych ulg podatkowych, natomiast
przemysłowiec, wznoszący fabrykę, z
ulg tych nie korzystał. Wprawdzie
przedsiębiorca, wykonujący budowę
domu mieszkalnego, dawał zatrudnie
nie pewnej ilości pracowników, ale
charakter ich zatrudnienia był mniej
stały od pracy w fabryce. To też przy
znać trzeba, że z punktu widzenia spo
łeczno - gospodarczego budowa fabry
ki jest bardziej pożądana od budowy
kamienicy, a to tembardziej, że kapi
tał, umieszczony w inwestycji przemy
słowej, ma charakter produkcyjny, na
tomiast kapitał, ulokowany w kamie
nicy, ma charakter raczej konsumcyjny.
Dziwna rozbieżność między trakto
waniem budownictwa mieszkaniowe
go i przemysłowego budziła w kołach
gospodarczych duże niezadowolenie.
Mawiano: skoro rząd popiera budow
nictwo mieszkaniowe, niechaj również
wspomaga budownictwo przemysło
we!
Rozumowanie to trafiło wreszcie
do przekonania czynnikom rządowym,
które — jak się dowiadujemy — bada
ją obecnie, w jakim kierunku powinna
pójść reforma polityki ulg podatko
wych. Chodzi mianowicie o to, czy ulgi
dla inwestycyj przemysłowych mają
być wprowadzone kosztem cofnięcia
ulg dla budownictwa, czy też obydwie
formy pomocy mają współistnieć obok
siebie.
Według ostatnich wiadomości czyn
niki urzędowe zamierzają pójść drogą
pośrednią, t. j. pragną z jednej strony
wprowadzić ulgi dla inwestycyj prze
mysłowych, natomiast z drugiej stro
ny nie chcą całkowicie znieść ulg dla
budownictwa, a jedynie poważnie je
ograniczyć. Z dotychczasowych ulg
miałyby — według wersyj, utrzymu
jących się w stolicy — korzystać dziel
nice pod względem mieszkaniowym
zaniedbane (np. kresy wschodnie) oraz
budownictwo robotnicze, wiejskie i
mieszkań małych. Zaś pozostałe for
my budownictwa oraz dzielnice „na
sycone" pod względem mieszkanio
wym miałyby być pozbawione oma
wianych ulg dla budownictwa.
Nawiasem zanotować warto, że
czynniki urzędowe spostrzegły się, iż
uprzywilejowywanie
budownictwa
mieszkaniowego pociąga za sobą ob
jaw wysoce niepożądany: ucieczki ka
pitałów z życia gospodarczego do bu
downictwa. W , szczególności podno
szono ostatnio w ministerstwie skarbu,
iż wielu kupców „wbudowuje“ swoje
kapitały w wille itd., wycofując temsamem pieniądze ze swych przedsię
biorstw, a potem żaląc się na brak
kredytów dla handlu....
Jeśli chodzi o ulgi dla inwestycyj
przemysłowych, które mają być wpro
wadzone, istnieje podobno w łonie rzą-
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Narodowy Paryż przeciw komunistom
Wielotysięczne rzesze b. członków „Croix de Feu“ w walce z komunistami, oraz bro
niącą ich policję — Krwawe starcia i liczne aresztowania — Min. Salengra w obronie
wywrotowców
Paryż. (PAT) W niedzielę Paryż
był widownią poważnych manifestacyj
na przedmieściach stolicy w Parc des
Princes, gdzie stanęły naprzeciw sie
bie zwarte grupy komunistów i człon
ków byłego „Croix de Feu", a obecnie
francuskiej partji socjalnej, zgroma
dzonych na polach Elizejskich.
Manifestacje w pobliżu Parc des
Princes ze względu na zmobilizowane
kilkunastotysięczne tłumy z obu stron
i powtarzające się raz po raz zajścia
z policją oraz gwardją lotną przybrały
poważny charakter.
Bezpośrednim powodem było zwo
łanie przez komunistów na godz. 15
wielkiego wiecu do Parc des Princes,
poświęconego aktualnym zagadnie
niom politycznym z udziałem najwy
bitniejszych przedstawicieli partji.
Pułk, de la Rocque, któremu dwa
dni temu min. spraw wewn. odmówiło
pozwolenia na odbycie podobnego wie
cu, podając jako powód fakt, iż partja
socjalistyczna i komunistyczna zagro
ziły kontrmanifestacją, wezwał swoich
członków na niedzielę do zgromadze
nia się w pobliżu Parc des Princes,
przypuszczając, iż tego rodzaju zapo
wiedź uniemożliwi odbycie wiecu ko
munistycznego. Min. spraw wewn.
utrzymał jednali w mocy pozwolenie,
zaznaczając, iż przedsięweźmie wszel
kie środki ostrożności celem uniemoż
liwienia demonstracyj „Croix de Feu“.
Władze bezpieczeństwa w okolicach
Parc des Princes zmobilizowały około
20 tysięcy policji, gwardji lotnej, a
nawet oddziały wojska Komuniści,
obawiając się, iż przeciwnicy zajmą
park w nocy, obsadzili go swymi ludź
mi, którzy pilnowali wejść.
W niedzielę od rana w dzielnicy,
gdzie miał się odbyć wiec, zapanowało
niezwykłe podniecenie. Z prowincji do
Paryża zaczęły ściągać liczne grupy
zwolenników pułk, de la Rocque‘a, gro
madząc się w okolicy Parc des Prin
ces. Komunikat min. spraw wewn.
ogłoszony popołudniu, doniósł, iż par
tja socjalna starała się ściągnąć do
Paryża tysiące osób z pobliskich de
partamentów.
Mimo zgromadzonych oddziałów
bezpieczeństwa, jeszcze przed rozpo
częciem wiecu, między komunistami,
udającymi się grupkami, a zwolenni
kami pułk, de la Rocque wywiązały
się poważne starcia. Policja dokonała
aresztowań kilkuset ludzi, przeważnie
członków francuskiej partji socjalnej,
odstawiając ich samochodami ciężarowemi do poszczególnych komisarjatów.
Było wielu rannych. Oddziały policji
i gwardji lotnej, rozpędzające groma-

dzące się wciąż tłumy zwolenników
pułk, de la Rocque‘a, witane są przez
nich okrzykami: „Niech żyje Francja“,
„Niech żyje armja!“, „Niech żyje wol
ność!“.
Koło godz. 13 grupa, złożona z oko
ło dwóch tysięcy manifestantów, człon
ków partji socjalnej, pod kierownic
twem pos. de Kerillisa, naczelnego re
daktora „Echo de Paris“, starała się
sforsować jedno z wejść, prowadzą
cych do parku. Policja, oraz gwardja
konna kilkakrotnemi atakami odrzu
ciły manifestantów. Z okien pobliskich
domów, z mieszkań zamieszkałych
przez sympatyków partji socjalnej,
szarżujących gwardzistów obrzucono
trójkolorowemi chorągiewkami.
O godz. 14 grupę manifestantów
całkowicie rozproszono. Aresztowano
przeszło 200 osób.
O godz. 16 po raz wtóry kolumna
manifestantów z pod znaku pułk, de
la Rocque‘a rozpoczęła szturm do
bram wejściowych parku, przy śpie
wie Marsyljanki. Powtarzające się sta
le szarże gwardji republikańskiej roz
praszały ich.
W Parć des Princes tymczasem
wiec rozpoczął się zgodnie z zapowie
dzią o godz. 15. Prezydjum honorowe
utworzono z następujących osobisto
ści: Stalina, Thelmana, Dimitrowa,
komunistki rumuńskiej Anny Peuker,
komunistów hiszpańskich La Passionaria i Largo Caballero. Pierwszy z
mówców komunistycznych zabrał głos
senator Marcel Cachin, po którym ko
lejno zabierali głos poszczególni dzia
łacze komunistyczni.
Do godz- 16 aresztowano 1300 mani
festantów, których zatrzymano w komisarjatach.
P a r yż . (PAT.) Przed wieczorem
ulice, przylegające do Parć des Prin
ces, jak Sucheta, Lyauteya, oraz plac
i ulice de la Porte d‘AuteuiI, które je
szcze popołudniu miały groźny wygląd,

du rozbieżność zdań: czy ulgi te mają
być generalne, czy też branżowe. Zwo
lennicy ograniczenia ulg pragną za
pobiec „grynderce“, t. j. powstawaniu
nowych zakładów przemysłowych, któreby już istniejącym wyrządzały nie
potrzebną konkurencję. Natomiast
zwolennicy ulg generalnych okazują
większy liberalizm, nie życzą sobie in
gerencji państwa i wskazują, że obli
czane wszak na rentowność inwesty
cje nie będą przecież dokonywane w
tych działach produkcji, gdzie na ren
towność z powodu właśnie przeinwestowania liczyć niepodobna.

Ścierają się więc zdania, czy ma
być czy też nie ma być ustalona lista
przemysłów, mogących korzystać z ulg
podatkowych przy nowych inwesty
cjach. Spór ten posiada bardzo donio
słe znaczenie, bowiem przy pomocy in
dywidualnych ulg podatkowych pań
stwo będzie mogło wpływać na takie
lub inne kierunki uprzemysłowienia,
będzie mogło np. pomagać „outside
rom“, chcącym rozsadzać kartele itd.
Zapewne w niedalekim czasie dowie
my się ściślejszych danych o stanie tu
taj omawianych spraw.

wróciły do normalnego stanu. Według
oficjalnych danych aresztowano około
1400 osób, przeważnie członków fran
cuskiej partji socjalnej.
Po uspokojeniu się manifestacyj
część zwolenników płk. de la Rocqua
przeszła na pola Elizejskie, gdzie w po
bliżu placu Gwiazdy doszło do starć
z policją. Aresztowano tam popołud
niu około 100 osób.
W kołach politycznych uważają niedzielne wypadki jako wyraz wzmożonej
akcji politycznej płk. de la Rocque. Na
leży zaznaczyć, że odbyła się poważna
manifestacja partji socjalnej w Lille*
która zgromadziła około 3000 uczestnik
ków.
Prasa prawicowa szeroko komend
tuje wypadki i atakuje szczególnie
ostro min. spraw wewnętrznych Salengro, zarzucając mu, iż swą taktykę
dopuścił do krwawych wydarzeń.
Dzienniki uważają, iż min. Salengro
dał wyraz swej stronniczości.
Charakterystyczne są pod tym
względem argumenty, jakie minister
przedstawił posłom prawicowym, którży interweniowali w ministerstwie
spraw wewnętrznych przeciwko zaka
zowi zebrania francuskiej partji socjal
nej. Min. Salengro odpowiedział, iż
uniemożliwił odbycie zebrania zwolen
ników płk. de la Rocque‘a, zwołanego
do hali Zimowego Welodromu tylko z
tego względu, iż warunki lokalne unie
możliwiały zorganizowanie odpowied
niej służby bezpieczeństwa, gdy tym
czasem Parć des Princes i jego naj
bliższe okolice pozwalały na odpowied
nie rozwinięcie wzmocnionej służby po
licyjnej. Poza tem podkreślił, iż chciał
dać specjalnie dowód swej pojednawczości w stosunku do komunistów, któ
rzy ostatnio współpracowali w opano
waniu fali strajkowej-i nie protestowali
przeciw ewakuacji hoteli oraz kawiarń,
obsadzonych przez strajkujących.

Walka z czerwona międzynarodówką
Asuncion. (PAT) Prezydent Para^- ^iu pułk. Franco ogłosił dekret
o <
riązku pracy dla państwa i o
rozwiązaniu partji komunistycznej.
Cleveland. (PAT)
Niedawno
zakończono doroczny zjazd American
Legion (weteranów wojny światowej),
który uchwalił rezolucje, żądające ostrej walki z komunizmem.
William Green, preześ amerykań
skiej federacji pracy, wzywał wetera-

nów do wspólnych wysiłków, by nie
dopuścić do sojuszów Stanów Zjedn. z
zagranicą. Rezolucje wzywają kongres,
aby uchwalił ustawę o wprowadzeniu
przymusu odcisków daktyloskopijnych
dla każdego cudzoziemca, dalej pre
zydenta i prokuratora generalnego do
wysiedlenia każdego cudzoziemca,
skazanego za pogwałcenie ustaw ame
rykańskich, wreszcie banki do udzie
lania hipotek jedynie obywatelom Sta
nów Zjednoczonych.

Grandi opuścił Anglję
Rzym (ATE) Dotychczasowy am
basador w Londynie Grandi, który ba
wi obecnie na urlopie we Włoszech,
ustąpił z zajmowanego stanowiska i
został mianowany gubernatorem wy
spy Rodos. Placówkę londyńską obej
muje obecny ambasador w Bueno®
Aires, Rafael Cuariglia, który przed
wojną abisyńską był naczelnikiem wy
działu afrykańskiego w min. spraw
zagranicznych.
Przeniesienie Guariglia do Londynu
jest uważaną za chęć rządu włoskiego

do osiągnięcia porozumienia z Angdją.
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Wielkie demonstracje w Londynie
Żydzi pospołu z socjalistami i komunistami uniemożliwili pochód, oraz defiladę an
gielskich faszystów we wschodniej części miasta

Londyn. (PAT). Wschodnia część
miasta była widownię, niezwykłych
zajść.
Od kilku dni dzielnica żydowska
Whitechapel i przylegające do niej,
a zamieszkałe przez ludność robotni
czą przygotowały się do odpowiednie
go przyjęcia zapowiedzianego wiecu
i pochodu faszystów angielskich. Ich
przywódca sir Oswald Mosley oznaj
mił. że w dzielnicy Whitechapel doko
na w niedzielę popołudniu przeglą
du sił i odbierze rewję szeregów fa
szystowskich. Burmistrzowie napróżno zwracali się do min. spraw we
wnętrznych, wskazując na niebezpie
czeństwo, grożące dla porządku pu
blicznego. Żydzi zebrali 100 000 podpi
sów pod podaniem do rządu o zaka
zanie tego wiecu i pochodu. Rząd jed
nak stanął na stanowisku, że nie mo
że ograniczać swobody zebrań i wol
ności słowa.
Gdy zwolennicy Mosleya zaczęli się
zbierać okazało się, że wszystkie uli
ce zapchane są tłumami ludności, któ
ra pod sztandarami socjalistycznemi
lub korministycznemi demonstrowała
przeciw dopuszczeniu faszystów do
wschodnich dzielnic. Kilku faszystów
ciężko pobito, a 9 osób odstawiono do
szpitala.
Policja, skoncentrowana w liczbie
5 000 zorjentowała się, że dopuszczenie
do pochodu faszystowskiego grozi
ciężkiemi następstwami, zwłaszcza, że
faszystów było zaledwie około 5 do
6 000 a tłum demonstrujący przeciw
ko nim dochodził do przeszło 100 tys.
Z największą trudnością powstrzyma
no napór tego tłumu i parokrotnie
musiano użyć palek oraz konnej poli
cji dla rozproszenia. Wobec tego, gdy
sir Oswald Mosley przybył na miej
sce, skąd pochód miał się zacząć, szef
policji londyńskiej, sir Filip Gamę oznajmił, że odbycie wiecu i pochodu
w tej dzielnicy jest zabronione. Mo
sley nakazał swoim szeregom odwrót
i pochód faszystów pod eskortą 2 000
policjantów ruszył w kierunku Tami
zy, gdzie na nadbrzeżnej ulicy doko
nał przeglądu 5 000 „czarnych koszul“.
Sir Mosley ogłosił odezwę, protestują
cą przeciwko postępowaniu rządu, oskarżając go, iż uległ prowokacji Ży-

dów i socjalistów, ograniczając przez
zakaz odbycia wiecu i pochodu faszy
stowskiego, wolność słowa i swobodę
zebrań. Kończy twierdzeniem, że zaj

U dorastającej młodzieży stosuje się
rano szklaneczkę naturalnej wody
gorzkiej Franciszka-Józefa. Przy uży
ciu takowej jej czyszczące działanie na
krew i naprawa funkcji żołądka i ki
szek u dziewcząt i chłopców daje zba
wienny skutek. Zalecana przez lekarzy.
Tg 1694

ścia dowodzą słuszności sprawy fa
szystowskiej w Anglii i że naród sam
należycie oceni wartość tego ruchu dla
przyszłości kraju.

Zjazd zwolnionych profesorów
Warszawa. (Tel. wł.) W ubie
głym tygodniu odbył się w Warszawie
trzeci zjazd profesorów wyższych
uczelni, zwolnionych na skutek rozpo
rządzenia likwidującego 52 katedry.
Jak wiadomo, rozporządzenie to wydał
min. W R. i O. P. Janusz Jędrzejewicz.
Zjazd, który rozpoczął się żałobną
mszą św’, w kościele św. Anny, odpra
wioną przez ks. biskupa Szlagow
skiego za dusze zmarłych zpośród

Dewaluacja lira
Rzym. (Tel. wł.). Na wniosek Mussoliniego rada ministrów uchwaliła w
poniedziałek przed południem obniżyć
wartość lira włoskiego narazie o 41
procent, pozostawiając 10 proc, dla
wyrównania wahań.

zwolnionych profesorów: ks. prof. Żu
kowskiego, prof. Kozickiego, Sobie
skiego i Władyczki, jest przypomnie
niem. że dotychczas nie naprawiono
tych szkód, jakie poniosły wyższe
uczelnie skutkiem szkodliwej polityki
Janusza Jędrzejewicza.
Zarówno ten zjazd, jak i dwa po
przednie odbyły się w rocznicę wejścia
w życie osławionego rozporządzenia
o likwidacji szeregu katedr.

Echa porwania synka Lindbergha
Nowy Jork. (PAT). Pisma dono
szą o sensacyjnych wynikach dalszych
dochodzeń w sprawie porwania synka
Lindbergha, za co — jak wiadomo —
zginął Hauptman na krześle elektrycznem.
Dochodzenia po wykonaniu wyro
ku śmierci nie zostały przerwane. We

a inni potępiają go za gwałtowną wal
kę przeciw Rooseveltowi, którego na
zywa bezbożnikiem.
Nie bez śladu też pozostał atak
Hearsta przeciw prezydentowi, które
go znany wydawca nazywa kandyda
tem popieranym przez bolszewików,
budowniczym amerykańskiego „frontu
ludowego“ itd. Z bardzo ostrym ata
kiem przeciw Rooseveltowi wystąpił
też prezes dużej grupy katolików w
stanie nowojorskim Arthur O'Leary,
który oskarża prezydenta o szukanie
poparcia wśród żywiołów antyreligijnych.

Tydzień szkół

Wa r s z a w a (PAT) W niedzielę
na terenie całej Polski odbyły się uro
czystości z okazji tygodnia szkoły pow
szechnej. Akcję propagandową utrud
niała deszczowa i chmurna pogoda, z
wyjątkiem okręgu szkolnego lwow
skiego i wołyńskiego, gdzie było ciep
ło i słonecznie.

POZNAŃSKA GIEŁDA PIENIĘŻNA

dług pogłosek, gubernator Hoffman
posiada obecnie dowody, że jeśli
Hauptman wogóle brał udział w tej
zbrodni, to w każdym razie nie był jej
jedynym sprawcą.
Nazwiska współwinnych podobno
znane są już gubernatorowi.

Obchód dożynek w Niemczech
Berlin. (A. T. E.). Obchodzone we
wszystkich miastach Rzeszy dożynki,
których głównym punktem jest wiel
ka uroczystość w Bruckeburgu, odby
ły się w potokach ulewnego deszcze.
W Berlinie ulice przybrano gir
landami, sztandarami i festonami. Około godz. 10 wielotysięczne tłumy
zgromadziły się na placu przed daw
nym zamkiem cesarskim celem oglą
dania malowniczych żniwiarzy z
Brandenburgii i Łużyc. Wielu uczest
ników pochodu wystąpiło w dawnych
słowiańskich strojach ludowych. Wo
bec wzmagającej się ulewy, kierow
nictwo obchodu zdecydowało się w ostatniej chwili do odwołania uroczy
stości pod golem niebem i przeniesie
nia ich do lokali zamkniętych.
Do Buckeburga przybyły liczne de
legacje chłopskie ze wszystkich stron
Rzeszy. Min. Goebbels wygłosił prze
mówienie, w którem podniósł wielką
rolę stanu chłopskiego w utrwaleniu
potęgi Niemiec. Następnie do trybuny
kanclerza podeszła delegacja Chłopów
z okręgu Saary i wręczyła mu wieniec
z kłosów zbożowych. Kulminacyjnym

punktem były ćwiczenia Reichswehry
oraz pokazowy atak lotniczy na zbu
dowaną u podnóża góry z desek i
dykty wioskę, nazwaną żartobliwie
Meckerdorf (wioska zrzędów).
Uroczystość zakończyła się prze
mówieniem kanclerza Hitlera, który
podkreślił stałość wewnętrznych sto
sunków niemieckich, odbijających do
datnio od skłóconego dokoła świata.
Gdy Europa miała utonąć w chaosie
bolszewickim, Niemcy będą się mogły’
oprzeć jedynie na własnej sile, aby
pokonać zło. Kanclerz powołując się na
stosunki w Hiszpanii i innych krajach
zaznaczył, że stabilizacja stosunków
politycznych oraz gospodarczych w
Rzeszy jest najcenniejszym dorobkiem
rządów narodowo-socjalistycznych.
Berlin. (PAT.) Uroczyste zakoń
czenie dożynek odbyło się w Goslarze,
gdzie kanclerz w towarzystwie mini
strów i dostojników partji oraz wło
skiego min. propagandy Alfieri przy
jął delegację włościan i wyłożył raz je
szcze podstawy narodowo-socjalistycznej polityki rolnej.

Pożar na Kasprowym
Zakopane. (PAT).
W dniu
wczorajszym wieczorem około godz. 17
wybuchł ogień w barakach na Kaspro
wym Wierchu. Pożar, który zniszczył
doszczętnie baraki wraz z prowizo
ryczną stacją meteorologiczną, ma
szynami i t. d., wyrządził szkodę na
około 20.000 zł. Baraki były ubezpie
czone.

Zakończony strajk
Paryż (PAT) Przystąpili do swych
zajęć pracownicy hotelowi, restaura
cyjni, którzy zgodzili się na arbitraż
rządowy. Rozmowy pomiędzy właści
cielami hoteli i restauracyj a ich pra
cownikami doprowadziły do porozu
mienia.
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— Korespondent PAT. dowiaduje sie ze
źródeł dobrze poinformowanych, te węgierski
premjer Gómbós nosi sie z zamiarem przerwa
nia kuracji i przybycia do Budapesztu około 15
października. Spodziewają sie jego dymisji.

*

— Według ostatnich danych statystycznych,
w kolach polskich w Rydze było 1.020 dzieci
t. j. o 104 mniej niz w roku ub. Zarządzenie
łotewskiego min oświaty
wprowadza
we
wszystkich szkołach mniejszości nar. wykłady
historii i geografii w jeżyku łotewskim już od
4 klasy.

*

— Havas donosi z Monte Carlo, że dekretem
księcia Monaco postanowiono utworzyć bank
p, n. „Bank Narodowy Monaco", który otrzyma
wyłączny przywilej bicia, monety keięetwa Mo
naco.

Nawet w Z.S.R.R. mają dosyć Żydów!
Ryga (ATE) Donoszą z Moskwy o
licznych aresztowaniach wśród Żydów.
Na Białej Rusi aresztowano 14 rabi
nów, w tej liczbie słynnego rabina z
Bobrujska. Na Ukrainie liczba are
sztowanych rabinów wynosi 18. Wielki
rabin z Rostowa nad Donem został
również uwięziony i skazany na 5 lat
zesłania do obozu koncentracyjnego.
Dochodzenia ujawniły łączność ra
binów na Ukrainie i Białej Rusi ze
słynnym rabinem - „cudotwórcą“ Lubaczewskim, który w swoim czasie wy
jechał i stale przebywał w Libawie,
skąd, według oskarżenia władz sowiec
kich, uprawiał propagandę przeciwko
ZSSR. Jest rzeczą charakterystyczną,
że aresztowania rabinów rozpoczęły się
po procesie moskiewskim Kamieniewa
i Zinowiewa, który wywołał wzrost

nastrojów antysemickich w Sowietach
W dalszym ciągu nadchodzące wie
ści z Moskwy potwierdzają, że Karola
Radka w dniu 18 u. m. umieszczono w
słynnem więzieniu na Łubiance. Do
chodzenie w jego sprawie ujawniło
szereg faktów, świadczących o łączno
ści Radka z opozycyjnemi grupami terorystycznemi. Daty procesu jeszcze
nie wyznaczono.
Niemniejsze wrażenie wywołała
sprawa Mikołaja Bucharina, naczelne
go redaktora „Izwiestij“. Według
wiadomości pochodzących z kół
partyjnych Bucharin po powrocie
do Moskwy ciężko zaniemógł i jest spa
raliżowany. Pod dozorem agentów komisarjatu spraw wewnętrznych (GPU)
znajduje się również były attache pra
sowy w Londynie Winogradów

Ameryka w przedwyborczym wirze
Nowy Jork. (PAT) Dotychczaso
we cyfry ankiety wyborczej tygodnika
„Literary Digest" dają Landonowi
293.972, a Rooseveltowi 185.495 głosów.
Demokraci kładą obecnie cały na
cisk na gęsto zaludnione stany wschod
nie. Roosevelt w swej kampanji wy
borczej, która potrwa jeszcze miesiąc,
prawdopodobnie zrezygnuje” z objazdu
etanów zachodnich, a cały swój wy-

siłek zwróci na takie stany, jak Nowy
Jork, New Jersey, Pensylwanja, Massa
chussets, Ohio, Illinois i Michigan,
które mają blisko połowę ludności ca
łego kraju.
Walka wyborcza zaostrza się z
dniem każdym, doprowadzając do ta
kich niespodziewanych wyników, jak
np. rozdwojenie w episkopacie katolic
kim. Jedni pochwalają ks. Goughlina,
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Tendencja dzisiejszego zebrania giełdo’
wego była spokojna.
Z pożyczek państwowych płacono za
5% poż. konwers. 50,50 oraz za 4% premj.
doi. 45,—
Z papierów lokacyjnych P. Z. K. płaco
no za 444% listy zast. złote w złocie 43, —
oraz za 4% listy zast, konwert. 38,75 do
39,—, natomiast 444% zlotowe listy zast.
eerji L. obracano po 42,—.
Z akcyj bankowych poszukiwano Bank
Polski po ol05,— bez oddawców.
Ceduła Urzędowa Giełdy Pieniężnej
w Poznaniu

Kurs w procentact nominału
wzgl. w złotych za sztukę.
Papiery procentowe

5% państw- poż. konwers. 50,50 P.
4% poż. premj. doi., serja III 45,— P.
444% listy zast. złote w zlocie przestemplowane Pozn. Ziem. Kred. (dawn. 444%
doi. listy zast. w zł — 8,9141 zł za 1 doi.)
43,— P.
444% złotowe listy zastawne serji L. Pozn.
Ziem. Kred. 42,— +
4% listy zast. konwert. ostempl. P Z K.
38,75—39,— P.
Tendencja spokojna.

Urzędowa ceduła
Giełdy Zbożowej i Towarowej
Poznań, 8. 10 1936 r.
Warunki: Handel hurtowy parytet Poznaft,
ładunki wagonowo, dostawa bieżącą za 100 kg:
ST AND ART Y: 1) żyto 700 g/U 2) pszenica
742 g/l„ 3) owies 420 gl.
Ceny orientacyjne:
Żyto (Usposobienie spokojne) . . 17,50— 17,75
Pszenica (Usposob. spokojne) . . 24,50— 24.75
Jęczmień browarowy . .
, , . 22,50— 23.50
Usposobieni« spokojne.
Jęczmień 630—640 g/1. . ■ ■ ■ • 19,00— 19,25
Jęczmień 667—676 g/1. , ■ ■ ■ ■ 19,50— 79,75
Jęczmień 760—715 g/1...................... 20,50- 21,25
Usposobienie spokojne.
Owies ■..*••••■■( 15,00— 15,50
Usposobienie spokojne.
Maka
żytnia wyciąg. 0-30% wł. w.
. , 27,00— 27,25
żytnia gat. I 0-50% wt. w, .
. , 26,50— 26,75
żytnia gat. I 0-65% wł, w. .
, . 25,50— 26,00
żytnia gat. II 50-65% wt, w,
. . 20,25— 21,25
żytnia pośl. pon. 65% wt. w.
, , 18,75— 19,75
Usposobienie spokojne.
pszenna gat. I wyc. 0-20%wt. w.
40.00— 41,75
pszenna gat. IA 0-45% w!, w. . . 39.25— 39.75
pszenna gat. IB 0-55% wt. w. . , 33,25— 38,75
pszenna gat, IC 0-60% m. w. . . 37.75— 38,25
pszenna gat IIA 20-55% wt. w. . 36,75— 37,25
pszenna gat. ID 0-65% wl. w. . . 36,00— 36.50
pszenna gat. IIB 20-65% wt. w. . 35,50— 36,00
pszenna gat. IID 45-65% wt. w. . 33,00— 33.50
pszenna gat. HF 55-65% wł. w. . 28,75— 29,25
pszenna gat. IIG 60-657 wł. w. . 27,25— 27.75
pszenna gat. IIIA 65-70% wt. w, . 25,25— 25,75
pszenna gat. IIIB 70-75% wt. w. , 23,25— 23,75
Usposobienie spokojne.
Otręby żytnie Stani.
.... 11,50— 12,00
Otręby pszenne grube stand. . . 12,25— 12,75
Otręby pszenne średnie stand. . . 11,25— 12.00
Otręby jeozmienme ...... 12,75— 14,00
Rzepaik zimowy ....... 38,00— 39.00
Sieimie lniane
38.00— 41,00
Gorczyca
31.00— 34.00
Groch Wiktoria ....... 20,00— 23.00
Groch Folgera ........ 23.00— 25.00
Mak niebieski ....... > 39.00— 65,00
Ziemniaki jadalne ........................2.40— 2.80
Zemniaki fabryczne za kilo........................ 0,15
Makuch lniany w taflach
. , • 19,25— 19,50
Makach rzepak, w taflach
. , • 15,75— 16,00
Stoma pszenna luzem . .
. , , 1,55— 1,80
„
pszenna pra. owana
, ■ > 2,05— 2.30
R żytnia luzem ......
1,65— 1.90
. żytnia prasowana ....
2,40— 2.65
„ owsiana luzem . ■ • . ■
1,90— 2,15
„ owsiana prasowana . , .
2,40— 2.65
„ jęczmienna luzem ....
1.55— 1,80
„ jęczmienna prasowana . .
2,05— 2,30
Siano zwykle luzem
....
4,00— 4,50
M zwykle prasowane . . .
4.65— 5.15
„ nadnoteckie luzem ....
4,90— 5.40
„ nadnoteckie prasowane .
5,90— 6.40
Ogólne usposobienie spokojne.
Uwaga! Ziemniaki żóttomieeme ponad
towanie.

ao,

Numer 462 — Kurjer Poznański, wiórek, 6 października 1936 —

Strona

3

Wielki lwowianin na tronie arcybiskupim
(Od własnego korespondenta „Kurjera Poznańskiego“)
Lwów, koniec września
kościołów i kaplic w Małopolsce lepsze świadectwo ofiarności, poświę
Dzień 20 września 1936 r. stał się Wschodniej. Już wtedy pomagał mu ceniu i energji tarnopolskiego probo
dla całego polskiego Lwowa wielkiem na stanowisku proboszcza jednej z szcza. Już wtedy Stolica Apostolska
i wspaniałem świętem. W dniu tym największych parafij — w Tarnopolu zwróciła uwagę na dzielnego kapłana
bowiem cały Lwów i Małopolska — dzisiejszy Jubilat, który później sta i mianowała Go wikarjuszem general
Wschodnia uczciły hołdem wielkiego nął obok arcyb. Bilczewskiego jako nym tej części archidiecezji lwow
lwowianina i księcia Kościoła, ks. ar biskup - sufragan, a od roku 1923 jest skiej, która się znalazła pod okupacją
cybiskupa dr. Bolesława Twardowskie swego Mistrza godnym następcą.
rosyjską.
go, sprawującego po dziś dzień rzędy
Arcybiskup Twardowski jest z uPo ustąpieniu Rosjan w jesieni ro
w archidiecezji lwowskiej. Jubileusz rodzenia lwowianinem, tu chodził do ku 1917 pozostaje jeszcze ks. Twar
pięćdziesięciolecia kapłaństwa tego szkół i tu studjował teologję. Po dwu dowski w Tarnopolu, ale już na krót
wielkiego duszpasterza i wybitnego letnich dalszych studjach w Rzymie, ko. W r. 1918 powołany zostaje do
Polaka przekroczył znacznie miary gdzie uzyskał stopień doktora prawa Lwowa i prekonizowany na biskupa
zwykłych uroczystości lokalnych tak kanonicznego, wraca do Małopolski sufragana. Tu razem z arcyb. Bilzresztą, jak i osoba Jubilata ma dla Wschodniej i już jej nie opuszcza. Jest czewskim pracuje nad odbudową zruj
naszej części Polski nieprzemijające prefektem Seminarjum Duchownego, nowanej diecezji, którą czekały jeszcze
i historyczne znaczenie.
później katechetą w Seminarjum na- ciężkie miesiące i łata: wojna z Ukra
Ks. arcybiskup Twardowski to uczycielskiem, Kanclerzem Kurji, a w ińcami i najazd bolszewicki. Tylko ci,
r. 1902 proboszczem w Tarnopolu. Je którzy te czasy u nas przeżyli, mogą
żeli dzisiaj ziemia tarnopolska jest dostatecznie ocenić wielkość pracy
najbardziej polska we właściwej Ma zdziałanej przez obu książąt Kościoła.
łopolsce Wschodniej, to w tem bardzo Przecież okrutny walec wojny kilka
wiele zasługi ma dzisiejszy arcybi razy przetoczył się po całym naszym
skup lwowski. Widomym pomnikiem kraju i zniszczył go materjalnie, a
Jego działalności na polskiem Podolu późniejsze wojny o charakterze rewo
jest wspaniały kościół parafjalny w lucyjnym napełniły serca ludzkie nie
Tarnopolu, który — zbudowany w sty nawiścią. W tych czasach nie były
lu neogotyckim — mógłby być ozdobą rzadkością
wypadki
męczeńskiej
każdego miasta, a tam na kresach jest śmierci księży rzymsko - katolickich
czemś więcej: ostoją katolicyzmu i pol i katolików świeckich.
skości.
A jednak wszystko zostało odbudo
W czasie pracy na ziemi podolskiej wane i Kościół znowu kwitnie w Ma
została ks. arcyb. Twardowskiego woj łopolsce Wschodniej. Jest to zasługą
na światowa. Ciężkie i długotrwałe przedewszystkiem dzisiejszego lwow
przejścia wojenne wystawiły jak naj skiego arcybiskupa.
M. R.

wielki kapłan i prawy Polak. Ponie
waż zaś w Polsce katolicyzm tak ści
śle splata się z narodowością, więc i
w tym wypadku, co wielkiego zdziałał
duchowny katolicki, to pomnożyło
polskość i — naodwrót — czego doko
nał patrjota polski, umocniło to zara
zem katolicyzm na naszych : kresach.
Archidiecezja lwowska jest zara
zem kresową diecezją katolicką. Daw
niej na wschodzie przed Lwowem był
jeszcze Kamieniec Podolski i tam re
zydowali biskupi katoliccy, ale dziś
należy to do przeszłości. Na samym
wschodzie jest tylko Lwów, który jest
twierdzą katolicyzmu i stolicą arcybi
skupią od wieku XIV. Pierwotnie by
ła nasza część Polski ziemią misyjną
dla Kościoła w Polsce. Tu prowadził
swą pracę apostolską św. Jacek Odro
wąż. Już jednak za Kazimierza Wiel
kiego zoslaje utworzona dla Ziemi
Czerwieńskiej metropolja ze stolicą
najpierw w Haliczu, a wkrótce potem
we Lwowie. I odrazu też zakwitła ar
chidiecezja lwowska pracą dla Kościo
ła i dla kultury zachodniej. Dzisiej
szy rządca diecezji arcyb. Twardowski
ma za swoich poprzedników takich
mężów, jak błogosławiony Jakób Strepa i wielki humanista Grzegorz z Sa
noka. Pierwszy godnie zamyka w po
łudniowo - wschodniej Polsce okres
średniowiecza, drugi otwiera czasy
humanizmu.
Dzisiaj archidiecezja lwowska obej
muje całe województwa tarnopolskie
i stanisławowskie, oraz dużą część
lwowskiego, którego część zachodnia
należy Już do diecezji przemyskiej. W
archidiecezji lwowskiej żyje około miljon dwieście tysięcy wiernych rzym
sko-katolików. Żyją oni jednak na
bardzo dużej przestrzeni, rozproszeni
wśród liczniejszych Rusinów greko
katolików, odznaczających się zabor
czością pod względem narodowym i
religijnym. A ponieważ Rusini pomi
mo unji z Rzymem mają w sobie wie
le pierwiastków wschodnich i obrząd
kiem nie różnią się od prawosławia,
przeto w skali historycznej są stop
niem przejściowym do schizmy i kul
tury bizantyńskiej. Nieutwierdzeni do
statecznie dotychczas w unji z Rzy
mem nieraz dostarczali Rusini przy
kładów chwiejności w wierze i dlate
go to, cośmy stracili na rzecz Rusinów
wyznaniowo. traciliśmy zarazem dla
narodu polskiego i dla kultury za
chodniej.
Tę wielką prawdę rozumiał dosko
nale poprzednik dzisiejszego arcybi
skupa lwowskiego wielki patrjota
arcyb. Bilczewski, który rozpoczął
przed wojną na wielką skalę budowę

Wielka Brytanja, zwana „królową mórz“, w obliczu gwałtownych zbrojeń niemiec
kich. przystępuje obecnie do rozbudowy swej floty wojennej. Na zdjęciu lotnisko
wiec „Courageous“, widziany z pokładu krążownika „Rodney“, podczas manewrów
jesiennych kolo wybrzeży szkockich.

Ostatnie Kortezy czerwonej Hiszpanii

Dopiero teraz napływają szczegółowsze wiadomości o niedawnem zgro
madzeniu kortezów — parlamentu hi
szpańskiego, który obradował w Ma
drycie.
Zgromadziło się na sesję tylko oko
ło 100 deputowanych, na ogólną licz
bę 473. Przybyli oczywiście wyłącznie
stronnicy komuno - socjal - anarchi
stycznego „frontu ludowego“, którego
kilkumiesięczne rządy, obfitujące w
jaskrawe bezprawia i gwałty wobec umiarkowanych i prawicowych stron
nictw', pogrążyły kraj w odmętach
okrutnej wojny domowej. Deputowa
ni prawicy i środka, którzy uszli z ży
ciem z terenu rządów czerwonych,
znajdują się bowiem na obszarze Hiszpanji, będącej już w lwiej części
pod rządami narodowej junty antybolszewickiej. Wielu prawicowych depu
towanych zginęło w rękach czerwo
nych siepaczy, a wśród nich Calvo Sotelo.
Kortezy miały charakter kadłubo
wego parlamentu, obradującego wśród
bardzo minorowych nastrojów'. Wobec
całkowitej anarchji w Madrycie, par
lament urzędował pod osłoną dużej
ilości wojska i milicjantów. Nad mia
stem krążyły samoloty myśliwskie,
strzegące bezpieczeństwa deputowa
nych przed niespodziewanym nalotem
powstańczych sił powietrznych. Z lo
ży dyplomatycznej przysłuchiwał się
obradom niedawno przybyły do Ma
drytu poseł sowiecki Rosenberg, któ-

remu komunistyczni deputowani zgo
towali owrację.
Cały przebieg zgromadzenia był
obliczony na efekt zewnętrzny. Prezy
dent kortezów deklamował, że mimo
ciężkiego położenia ogólno - politycz
nego ciało ustawodawcze zostało zwo
łane dla podkreślenia szacunku, jaki
rząd żywi dla konstytucji, postanawia
jącej w terminie jesiennym początek
sesji budżetowej. Przemówienie pre
zydenta kortezów kulminowało w patetycznem oświadczeniu, że „Hiszpanja woli zginąć, aniżeli pędzić żywot
niewolny“.
Premjer Caballero wzywał do bez
względnej walki przeciwko nacjonali
zmowi, obiecując swoim słuchaczom,
że jeżeli czerwona koalicja odniesie
zwycięstwo, Hiszpanja będzie republi
ką proletarjacką...
Zaufanie do obietnic „Lenina czer
wonej Hiszpanji“ nie zdaje się jednak
być wielkie, wobec niedwuznacznych
przygotowań czołowych osobistości
czerwonej Hiszpanji, jak prezydenta
Azany, Companysa i innych do opu
szczenia Hiszpanji i schronienia się
we Francji.
Deputowani szczątkowych Kortezów
również woleli niezbyt długo radzić
nad niepocieszającą sytuacją. Zgodnie
odroczono sesję aż do 1 grudnia. Wo
bec ciągłych postępów wojsk powstań
czych i bliskości koncentrycznego ata
ku na Madryt, jest wątpliwe, aby kor
tezy czerwonej Hiszpanji jeszcze
kiedykolwiek się zebrały

Barwa
najlepiej czyści i farbuje

Kałamajski
P 6589-37,31

4 października
Hołdem przeszłości rozpoczęli nowi
dyrektorzy teatrów T. K. K. T. tego
roczny sezon teatrów miejskich. Pol
ski sięgnął do Dickensa po „Klub
Pickwicka“. Letni wzrócił się do Sar
dou po „Ćwiartkę papieru“, a Narodo
wy oddał hołd staremu Bogusławskie
mu.
Nieśmiertelny Pickwick zaprezento
wał się w stolicy w inscenizacji Wegsterna (podobno czeskiej). Ale przy
szedł do nas z Moskwy, od Stanisław
skiego. Warszawa ciągle jest jeszcze
bliżej Moskwy, aniżeli Paryża czy Rzy
mu. Jedyny wyjątek stanowi Londyn
i to tylko dzięki Shawowi, względnie
F. Sobieniowskiemu, który potrafił naj
nowsze sztuki starego cynika nieraz
wystawiać u nas jako prapremjery.
Picwick dostał się, jako się rzekło,
przez teatr sowiecki. Widowisko było
rzeczywiście udane. Węgierko, który
reżyserował, i Daszewski, który dał ra
my dekoracyjne, odnieśli szczery
triumf. Ze wszech stron posypały się
pochwały i publiczność jednak pokrę
ciła nosem i nie zapełnia widowni. Nie
chce się przyjrzeć kreacji Zelwerowi
cza jako dostojnego prezesa, który ca
łą swą rubaszność, pogodę włożył w tę
postać.
Największą jednak kreację stworzył
Woszczerowicz jako adwokat Dodison:
jego talent charakterystyczny zabły
snął tutaj w pełni. Podobnie Chodecki
wybił się jako Jingle. Obaj to młode
siły, które musiały się długo tułać po
scenach prywatnych, zanim nareszcie
trafiły do miejskich. Obaj wybijali się
i porywali w różnych rolach w teatrze
Jaracza. To była mila niespodzianka
dla widza i zadowolenie, że sukces od
nieśli przedewszystkiem ci, co zdobyli
go rzetelnym talentem a nie — rekla
mą.
*
Mon Dieu: reklama. Przywyknąć do
niej można, gdy się mówi o starych za
wodowcach, którzy umieją zabiegać
około swego rozgłosu. Ale żeby przez
nią zdobywały nazwiska najmłodsze
siły, które jeszcze latem zdobywały
ostrogi po opuszczeniu instytutu
teatralnego — to już zbyt osobliwe. A
ileż tam pretensjonalności i ile zacho
dów o protekcję i mecenastostwo, żefry
trafiać do pana dyrektora i do
pana recenzenta Pozowanie i styliza
cja na oryginalność nawet w doborze
pseudonimów czy też bodaj imion. O
ile jeszcze w filmie mogłoby to być
wytłomaczona względem na zagranic<j
u tyle w Teatrze Polskim zupeł
nie niezrozumiałe.
Z tem większem uznaniem warto
zapisać bardzo milą prezentację p. Ja
niny Wilczówny w Pickwicku jako
Arabelli. Widać w niej i talent i nerw
sceniczny. Poza tem posiada pierwszo
rzędne warunki zewnętrzne. Od cza
su młodości Malickiej, a przedtem je
szcze od czasu Szylinżanki nie zjawiła
się tak piękna artystka, jak Wilczówna. Co najmilsze w niej dla widza, że
nie czuć w niej maniery ani sztuczno
ści czy nonszalancji, jaką można obser
wować u niektórych jej koleżanek,
świeżych adeptek scenicznych.
*
„Ćwiartka papieru“ Sardou już nie
przemawia do widza tak ujmująco jak
Pickwick. Jest przecie młodzieńcza w
porównaniu do Pickwicka, a mimo to
trąci myszką. Tutaj młode siły nie
zwracają na siebie uwagi — w teatrach
miejskich jest teraz silny kurs na mło
dych, których zaangażowano wielu (ta
niość!) i których często obsadzają, ale
za to widz poddaje się urokowi Lindorfowny, który rozwinął się w latach
ostatnich bardzo silnie, nabierając co
raz więcej wyrazu i prawdy.
WARSZAWIANIN
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Pobyt Prezydenta Rzeczypospolitej
w Poznaniu
Pierwszy dzień swego pobytu w Po
znaniu Prezydent R. P. prof. dr. Ignacy
Mościcki rozpoczął od wysłuchania
o godz. 9 mszy św. w złotej kaplicy
w Zamku. Na mszy św., którą, odpra
wił ks. prałat dr. Taczak, byli ponadto
obecni: małżonka Prezydenta R. P.,
min. W. R. i O. P. prof. dr. W. Świętosławski, woj. Maruszewski, rektor U. P.
prof. dr. A. Peretiatkowicz, prorektor,
dziekani, profesorowie U. P., starosta
Podhorodeński i poczty sztandarowe
korporacyj akademickich.
O godz. 10,15 Prezydent R. P. wy
szedł na dziedziniec zamkowy przy
dźwiękach hymnu narodowego, poczem
przeszedłszy przed frontem kompanji
honorowej w towarzystwie woj. Maruszewskiego, wsiadł do powozu zaprzę
żonego w czwórkę koni, aby udać się
do uniwersytetu. Powóz, z honorową
asystą wojskową, ruszył do Collegium
Minus między szpalerami wojska, ustawionemi wzdłuż trasy, Wałami Ba
torego, ul. Fredry 1 Wałami Wazów,
Wzdłuż drogi stała młodzież szkolna
i organizacje, witając Prezydenta.
Po uroczystości w uniwersytecie, o
czem piszemy w innem miejscu, Pre
zydent R. P. udał się o godz. 12,30 do
hali reprezentacyjnej Targów Poznań
skich, gdzie dokonał otwarcia wysta
wy „Sztuka, kwiaty, wnętrze“. (Spra
wozdanie z otwarcia wystawy w dzia
le wiadomości potocznych).

cza „Chmiel" — wykonała orkiestra
pod dyrekcją kompozytora. Partję for
tepianową „Sonaty skrzypcowej część
III" kompozycji Ł. Kamieńskiego, wy
konał kompozytor, zaś partję skrzyp
cową Zdzisław Jahnke.
Potem wystąpiły chóry męskie:
„Arion", „Echo" i „Hasło", które pod
kierunkiem prof. Wł. Raczkowskiego
odśpiewały F. Nowowiejskiego „Świę
ty Ogień".
Popis chórów zakończył występ
zjednoczonych chórów mieszanych m.
Poznania, które pod dyrekcją kompo
zytora Fel. Nowowiejskiego, przy akompanjamencie organowym prof. J.
Pawlaka, wykonały Psalm 136 „Ojczy
zna". Na zakończenie, wśród okla
sków publiczności Prezydent Rzeczy
pospolitej wszedł na estradę i złożył
gratulację szambelanowi Fel. Nowo
wiejskiemu, jako kompozytorowi.
O godzinie 20 Prezydent Rzeczypo
spolitej udał się do Teatru Wielkiego
na otwarcie sezonu operowego. Gra
no „Goplanę" — Żeleńskiego.
Prezydenta R. P. powitał krótkiem
przemówieniem tymczasowy prezy
dent Więckowski i wzniósł okrzyk na
cześć Prezydenta.
Orkiestra symfoniczna opery pod
dyr. dr. Zygmunta Latoszewskiego odegrała hymn państwowy.
Po drugim akcie Prezydent Rze
czypospolitej opuścił Teatr Wielki i
udał się do Zamku.

EXPOSITION

INTERNATIONALE
LICZNE MANIFESTACJE ARTYSTYCZNE,

sce. Droga prowadziła przez Swarzędz,
Kostrzyn, Łubowo, do Dziekanowic.
Z Ostrowa Lednickiego Prezydent
R. P. udał się do Biskupina celem obejrzenia osady bagiennej.
Powrót Prezydenta R. P. do Pozna
nia nastąpi w godzinach popołudnio
wych. O godz. 16-tej program przewi
duje uroczyste posiedzenie Towarzy
stwa Przyjaciół Nauk, a o godz. 17-tej
Prezydent R. P. weźmie udział w po
święceniu nowego gmachu Państwo
wej Szkoły- Ogrodniczej przy ul. Dą
browskiego i w otwarciu nowej części
Ogrodu Botanicznego.
Wieczorem, o godz. 21,30, Prezy
dent R. P. wydaje raut w Zamku.

W Madrycie panuje naogół dość pe
symistyczna ocena sytuacji strategicz
nej na frontach. Koła madryckie przy,
znają się otwarcie do faktu, że wojska
powstańcze oddalone są zaledwie 10
km od linji kolejowej Madryt — Wa
lencja tak, że istnieje obawa, że stolica
w najbliższych dniach może być od
cięta od tego niezwykle ważnego portu.

WŚRÓD PLASTYKÓW I LITERATÓW
Z innych frontów
O godzinie 16 Prezydent Rzeczypo WYJAZD NA OSTRÓW LEDNICKI
Paryż.
(Tel. wł.) Dowództwo wojsk
spolitej przybył z małżonką do pałacu
I DO BISKUPINA
narodowych przez radjostację w Cádiz
Działyńskich. Tu powitał Prezydenta
Dziś o godz. 9,30 Prezydent R. P.
zapowiedziało bombardowanie w nocy
Rzeczypospolitej prezes Związku Zrze wyjechał samochodem na Ostrów Led
całego wybrzeża od Malagi do Barce
szeń Artystyczno - Literackich dr. Ko- nicki celem zwiedzenia ruiny pierw
lony,
przez narodowe jednostki mor
sidowski.
szej świątyni chrześcijańskiej w Polskie.
O rozwoju pieśni w Wielkopolsce,
W Asturji
mówił następnie prof. U. P. dr. Lucjan
Kamieński. Podkreślił, że Wielkopol
Dowódca wojsk narodowych w
ska, gdzie zrodziła się myśl państwo
Asturji gen. Aranda donosi o gwał
wa i narodowa, jest jak naukowo
townym ataku czerwonych przeciw
stwierdzono, kolebką najstarszej pie
Oviedo. Czerwoni atakowali Oviedo
śni polskiej. Zobrazował wysiłki na
przez całą niedzielę, od rana do późne
tem polu za czasów zaboru i w cza
go wieczora, przy poparciu artylerji i
sach ostatnich, kiedy to w szkołach
lotnictwa. Wszystkie ataki czerwo
W
dalszym
ciągu
wpłynęły
do
adminlAdamczewski
1.—;
ks.^Stanisław
muzycznych kształcą się szerokie rze stracji naszej następujące składki na
nych zostały odparte z dużemi dla
Michalak 1.—: Cz. Wąsowicz t.50;
sze, rozwija się ruch muzyczny i pro eskadrę „Chrobry“:
nich stratami. Była to ostatnia pró
A. Marciniak 2.—; A. Piechowiak
wadzi się badania pieśni wielkopol Lenartowiczowie
1. —; Wł. Stefaniak —.50; Fr.
ba czerwonych zajęcia Oviedo przed
15.—
Ksaw. Kostrzewski 1.—; Cz. Wojt
skiej w muzeum dźwiękowem uniwer Bracia Dawidowscy
nadejściem posiłków nacjonalistycz
200,—
czak —.50; mgr. Fr. Schoen 2.—;
sytetu poznańskiego.
Ossowski, Poznań
1,—
nych.
Stef. Czekalski 1.—; Fr. Szydłow
2,—
Życie artystów plastyków, zobrazo Stanisław Salek, stud. roln.
Lotnicy narodowi zniszczyli fabrykę
ski
1.—;
M.
Leporowski
—.50;
M.
Zebrane
przez
p.
B.
Holtzer
7,—
wał w zwięzłem przemówieniu znako Klasa Ha gimn. im. Czajkowskie
materjałów wybuchowych w Asturji
Królikiewiczowa —.50; Fr. Bo
mity medaljer prof. Jan Wysocki, pre
w mieście Trubia.
rowczyk 2.—; Wikt Morkowski
go zamiast prezentu dla dyr. p.
2. —; Br. Drobnik —.50; B. B.
zes grupy artystów wielkopolskich
Czajkowskiego
5.—
Bilbao
—.50; L. Fischobokowa —.50; Wł
„Plastyka". Podkreślił stutysięczną K. S. Poznań
2,—
Ludkiewicz
1.—;
Paul.
Ratajowa
Na
froncie
baskijskim
wojska na
3,—
fundację Wittke - Jeżewskiego dla Stella Kozłowska, II rata
I. —; Fr. Tuliszka 1.—; K. Wallrodowe są w odległości 30 km od Bil
Przyjaciół Sztuk Pięknych
przed Owocarnia Gdańska, właśc. Mał
heim 1.—; T. Janicki 2.—; P.
gorzata Chojnacka
450
bao. Przeciwnik stawia zacięty opór
ćwierć wiekiem, dalej obecny ruch ar Ksawery
Mankiewicz 2.—; F. Bandura. 1.—;
10,—
Ypsiloński, Puszczykowo
w Elibar, jednakże pozycje panujące
tystyczny w dziedzinie plastyki, który Helena Brzega, Zakopane
St.
Eder
1.—;
K.
Klemke
1.—;
5,—
nad miastem zostały pomimo to zdo
J. Szczodrowska 1.—; H Rataj
wyraża się w Poznaniu dorobkiem Mieczysław Mikulski. Gostyń
5.—
byte.
czak —.50; X. T. Wachowski
przeszło stu artystów plastyków, któ Ks. Jan Ziółkowski, Gniezno, II
—.50; K. Wąsowicz 1.—; dyr. D.
rata
10 —
rych prace zgromadziła w wielkiej
Za poniesione klęski
Vogel 2.—; M. Golusiński 1.—;
F. A. Stenzel. Gniezno
5,—
części odbywająca się wystawa.
J. Zaiączkowa 1.—; dr. L. Siuda
Paryż. (ATE) Jak donoszą z Ma
Ks. Duczmal. Gorzyce
10,—
Z ramienia Stowarzyszenia Inżynie Helena Urbanowiczówna, Kobylin
5.—; J. Korabiowski 2.—; Młyn
3,—
drytu, dowódca wojsk rządowych, któ
Parowy, Buk 2.—; J. Wolny —.50;
rów Architektów zobrazował działal Filistrowie Poznańskich Akademic
re brały udział w walkach na froncie
Fr.
Górczak
2.50;
razem
59.—
ność architektów poznańskich inż. ar
kich Korporacyj Związkowych w
Talavera — Toledo, gen. Asencio, zo
Gdyni, II rata
36,— Razem z poprzednio kwitowanemi 71.515,16
chitekt Marjan Andrzejewski.
stał aresztowany. Odpowiadać on bę
przez sekretarza Koła Str.
Zadeklarowano i uchwalono wy
Na zakończenie Prezydentowi Rze Zebrane
Nar. p. Mieczysława Bączkow
płacić
5.621,46 dzie przed sądem wojennym za klęski,
czypospolitej wręczono adres hołdow
Razem wpłacono, zadeklarowano
poniesione przez wojska czerwone pod
skiego od obywatelstwa m. Bu
niczy i medal pamiątkowy, odlany
ku: ks.prob.Kuliszak 10.—; ks. Fr.
i uchwalono wypłacić
77.336,64
Talavera, Maqueda i Toledo.
przez prof. Wysockiego, z wyobraże
niem Pałacu Działyńskich. Po zwie
dzeniu wystawy książki, urządzonej
w pałacu Działyńskich, stanowiącej
W numerze 36 tygodnika „Wielka
przegląd twórczości literatów poznań
Polska" znajdujemy m. in. następują
skich Prezydent R. P. udał się do auli
ce artykuły: „Łódź jest narodowa!" —J
U. P. na uroczystość muzyczno-śpieJan Rus, „Nauka z małego miastecz
waczą.
ka" — E. S., „Co się dzieje w szkol
Paryż. (Tel. wł.) Z Burgos dono ka amunicji oraz sąsiadujące z nią nictwie?“, „Nawet Bułgaria nas wy
AKADEMJA W AULI UNIWERSY
„Bolszewickie
wybryki
szą:
budynki. Około 100 osób zostało zabi przedza",
TECKIEJ
Frontu Ludowego w Zamojszczyźnie".
Prezydent Azana opuścił Madryt, tych.
Do auli U. P. przybył oprócz przed udając się do jednego z portów na
dziale z „młodej poezji" zamieszczo
Radjostacja w Madrycie usiłuje W
stawicieli władz miejscowych, rów wschodniem wybrzeżu Hiszpanji.
no wiersz St. Statkiewicza „Narodowy
zbagatelizować
w
swym
komunikacie
nież J. Em. Ks. Kardynał-Prymas. —
mazur" i Aleksandra Kośmińskiego
Energiczna ofensywa wojsk naro
Przy wejściu Prezydenta R. P. na salę dowych wywołała panikę wśród ludno skutki tego ataku, donosząc, że spowo „Marsz do potęgi". Jan Bielatowicz
orkiestra symfoniczna pod dyr. dr. ści w stolicy. Socjaliści, komuniści i dował tylko nieznaczne szkody.
występuje z feljetonem p. t. „Dzień w
Według wiadomości z Madrytu u- krakowskim areszcie".
Latoszewskiego odegrała hymn pań anarchiści zwalają na siebie nawza
Poza tem szereg sprawozdań i no
stwowy. Prezydenta Rzeczypospolitej jem winę klęski. Anarchiści domaga cieczka kobiet i dzieci ze stolicy trwa
tatek, oraz stałe działy: „Gawęda"
powitał dr. Surzyński, jako prezes ją się ustąpienia Largo Caballero. Na w dalszym ciągu.
„Przykład dla innych" (Michał RotnicWielkopolskiego Związku Kół Śpiewa czele nowego rządu stanąć ma przy
Akcja wojsk narodowych
ki), „Głogy z terenu", „Na froncie wal
czych i scharakteryzował wysiłek wódca komunistów Diaz.
Na wschód i północ-wschód od sto ki o Wielką Polskę".
Wielkopolski w dziedzinie śpiewaczej
Sytuacja jest tak naprężona, że
Abonament miesięczny 35 gr. P. K.
i muzycznej, mający na celu pomnoże istnieje obawa, że może dojść do walk licy ciągnie się system linij okopów,
nie siły, chwały i piękna ojczyzny. ulicznych w Madrycie. Rząd madryc osłoniętych silnemi zasiekami z drutu O. — 205 471. Adres: Poznań św. Mar
Nastąpiły produkcje muzyczne. Orkie ki w związku z tem przedsięwziął cały kolczastego. Dowództwo wojsk naro cin 27. Tel. 59-97.
dowych jest przekonane, że urządze
stra symfoniczna stół. m. Poznania szereg środków zapobiegawczych.
nia obronne dokoła Madrytu nie zdo
pod dyr. dr. Zygmunta Latoszewskie
łają się długo utrzymać.
go odegrała St. Poradowskiego „Finał
Zbombardowanie fabryki
Oddziały gen. Varela, maszerujące
z IV symfonji" i T. Kasserna „Hymn
KOŁO JEŻYCE
amunicji w Madrycie
od strony południowo - zachodniej, do
do słońca" do słów St. Wyspiańskie
Zebranie plenarne odbędzie się we
Paryż. (Tel. wł.) Radjostacja w tarły już na przedpola Madrytu i
go; arj£ Domana z opery „Legenda
ostrzeliwują gwałtownym ogniem ar wtorek 6 października na sali Stron
Bałtyku" Fel. Nowowiejskiego, wyko Kadyksie donosi:
Podczas ostatniego lotniczego ata tylerii wzniesione pozycje obronne nictwa Narodowego, św. Marcin 65.
nał z towarzyszeniem orkiestry arty
sta opery Józef Woliński. Wiechowi- ku na Madryt została zburzona fabry- wojsk czerwonych.
, Początek o godz. 20.

00 DZISIAJ ZEBRALIŚMY 77336,64 ZŁOTYCH

Składki na eskadrę „Chrobry“

Krytyczne położenie Madrytu

„Wielka Polska“

Władza przechodzi w ręce anarcho-komuny
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Wspaniała manifestacja sokola
Zj

Od35lat |
wypróbowana

okazji 5O-lecia gniazda Poznań 1

Tg

1695

Wczorajsze uroczystości 50-lecia gniaz dalej p. uyr. Aleksander Grandkowski, ja
da sokolego Poznań I (śródmieście> dały o- ko prezes Związku Młodzieży Katolickiej,
kazję do pięknej i wspanialej manifestacji podkreślając wspólność ideałów tejże orgażycia sokolego w Poznaniu, przypominając i nizacji z Sokolstwem oraz gotowość do sta
A i współpracy;
o y, • nrnAn
nr r» i r\ p. IZ”Koch,
lo inl/rt
społeczeństwu ogromne zasługi narodoweA ■ -1lej
wreszcie
jako pre
tej organizacji w okresie niewoli politycz
zes Tow. Uczestników Powstania, przypo
nej i wyzwolenia, jak i wielkie zadania jej minając braterstwo broni z Sokolstwem w
w obecnej dobie utrwalania podstaw naro
walce o niepodległość.
dowyćh i państwowych Polski. W uro
Potem jeszcze krótko przemawiali p
czystościach jubileuszowych brały udział
prezes Sokolstwa wielkopolskiego,
obok poważnych zastępów miejscowego So Wolski,
P- red. Teska, prezes Sokoła bydgoskiego,
kolstwa, także liczne delegacje zamiejsco
również 50-letniego jubilata, oraz owacyj
we z dzielnicy wielkopolskiej, oraz delega
nie witany delegat Śokolstwa polskiego w
cje z dzielnicy pomorskiej (z Bydgoszczy) Berlinie,
Związku Sokola w Niem
i mazowieckiej (z Warszawy); przybył : czech dh. prezes
Czesław Jakielski. Sokolice po
Katowdc były długoletni i zasłużony dzia znańskie wręczyły
jubilatowi jako dar tości. Był najpierw piękny pokaz ćwiczeń
lacz sokoli poznański, p. Józef Dreyza. o pięknego sokola z bronzu
W inauguracyjnem przemówieniu
na kolumnie.
wolnych młodzieży pod kierownictwem p. swem rektor Peretiatkowicz podkre
becnie prezes honorowy sokolej dzielnicy
Po
przemówieniach
tych
nastąpiło
wrę
śląskiej, a przy nim staną! cały zastęp
Nawrota, dalej pokaz wzorowej lekcji gim ślił m. in., że wolność akademicka i or
dalszych czcigodnych weteranów służby czenie nowomianowanym (już w piśmie nastyczny druhów, przeprowadzonej przez ganizacyjna będzie uszanowana (gorą
naszem
wymienionym)
członsom
honoro
zast. naczelnika p. Chałupkę, poczem na
sokolej, jak Bernard Chrzanowski, Wikto"
Gładysz, Tadeusz Powidzki. Jan Żurawski wym sokolego gniazda-jubilata oraz dy czelnik p. St. Weselik wystąpił z zastę ce oklaski). O jedno jednak prosi, aby
plomów
za
25-letnią
przynależność
do
So
Józef Czepczyński, Roch Szczerbiński, Jan
pem seniorów (aż do 60 lat przeszło), wy wszelkie wystąpienia młodzieży aka
kola.
Zabłocki, Antoni Walkiewiez ' jedyny j
konujących sprawnie stare ćwiczenia z demickiej odbywały się w formie legal
Pięknem dopełnieniem i uświetnieniem przed 50 laty. Następnie ,,w gościnnym wy nej, moralnej i kulturalnej. Zkolei za
szcze żyjący wspólzak życiel gniazda-jubi
akademji jubileuszowej były stojące na stępie“ zaprodukowały się także druchny, brał głos min. prof. Świętosławski, wy
lata, Stanisław Chmielewicz.
Rano o goćlz. 8,45 zgromadził się na pla
głaszając okolicznościowe przemówie
cu Kolegjackim liczny hufiec sokoli dru
nie, przyjęte przez zebranych oklaska
hów i druchen z blisko 30 sztandarami
mi, poczem po krótkich słowach dzie
Wiceprezes Związku p. dr. Stanisław Celi
kana wydziału mat.-przyr. prof. dr. Ga
chowski, w otoczeniu starszyzny sokolej
łeckiego, prof. dr. Denizot odczytał
dzielnicy i okręgu oraz senjorów-jubilatów
treść dyplomu, nadającego Prez. R. P.
przyjął raport od naczelnika gniazda, p.
godność doktora honoris causa Uniw.
Stefana Weselika. poczem udano się do ko
ścioła farnego na nabożeństwo. Mszę św
Poznańskiego, poczem wręczył go Do
której y stallach asystowali członkowie
stojnemu Gościowi. Prezydent R. P.
kapituły kolegjackiej z prałatem-prepozypodziękował za tę godność, jaką obda
tem ks. Steinmetzem na czele, odprawił
rzył go Uniwersytet Poznański. Na
naczelny kapelan Sokolstwa wielkopol
stępnie odśpiewane zostało „Gaude
skiego, ks. prałat Józef Prądzyński, którv
amus“ z towarzyszeniem orkiestry.
też od ołtarza wygłosił przepiękne przemó
wienie, w którem podkreśla! wielkie za
Uroczystość inauguracji-roku aka
sługi Sokolstwa w jego służbie spełnianej
demickiego zakończył hymn narodo
pod hasłem Bóg i Ojczyzna. Nawiązując
wy, poczem Prezydent R. P. opuścił
do faktu, że równocześnie Poznań wita w
wraz z otoczeniem aulę, -przechodząc
swych murach dostojnego gościa w osobie
do rektoratu U. P„ gdzie spędził go
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, czci
dzinę czasu.
godny kaznodzieja stwierdził, iż nie będzie
I MW.,
'4
W uroczystej inauguracji roku aka
przesadą przypuszczenie, że nie byłoby
SOKOLI W POCHODZIE
dziś w Poznaniu władz polskich, gdyby nie
demickiego wzięli udział poza Prezy
ofiarna praca narodowa Sokolstwa wielko
dentem R. P. z małżonką, wojewoda
polskiego. Nabożeństwo, do którego uświet wysokm, jak zwykle, poziomie występy i to najpierw „berlinianki“, nadzwyczaj Maruszewski, J. Em. ks. Prymas kar
nienia przyczynił się śpiew chóru m. chóru m. „Arion“ pod batutą p. prof Kli serdeczni witane, przedstawiające pokaz
„Arion“ pod batutą p. prof. Klichowskiego chowskiego. dalej śpiew solowy p. Chru- ćwiczeń rv!micznych, a na zakończenie dynał Hlond, minister Świętosławski,
zakończono wspólnym śpiewem hymnu szczyńskiego, absolwenta Państw. Konser druchny z poznańskich gniazd żeńskich za gen. Knot 1-Kownacki i inni.
„Boże coś Polskę“. W nabożeństwie uczest watorium Muz. przy akomp. fortep p prof tańczyły z werwą prześlicznego kujawiaka
niczyli: p. r.acz. Błażejewicz, jako zastęp Sauera, recytacja artysty dram p. Wł w kostiumach.
Jednem słowem: piękny był ten dzień
ca p. wojewody poznańskiego, p. pułk. So Hańczy oraz produkcje orkiestry pod ba
Sokola poznańskiego Jak niewątpliwie
kołowski, jako zastępca dowódcy korpusu, tutą p. Łuczaka.
Wieczorem odbyła się w salach ogrodu riokrzepił serca sokole do dalsze i pracy,
jako też delegacje Bractwa kurkowego
Tow. Powstańców i Wojaków i Tow. U- zoologicznego nadzwyczaj harmonijna i w tak oby pobudził do żywej i czynnej współ nieomal wszyscy kupują
serdecznym nastroju utrzymana zabawa
pracy tych tak licznych jeszcze — niestety
czestników Powstania i inne.
Z kościoła nastąpił odmarsz szeregów połączona z popisami gimnastycznemu a — „ospałych i gnuśnych“.....
właściwie
te
popisy
były
osią
i
treścią
ca
(x.)
sokolich na boisko przy Drodze Dębińskiej,
skąd w południe w okazałym pochodzie
Pg 7009-5811«,
przez ulice miasta udano się na salę tea
PIĘKNĄ KARNACJĘ CIAŁA dają PUDRY IIYGIENICZNE
tru świetlnego „Słońce“ na uroczystą akajedenastu odcieniach
demję jubileuszową.
Przy dźwiękach marsza sokolego i przy
gorącym aplauzie zebranych tłumów
Nie niszczą cery, nie posiadają bowiem żadnych składników, ujemnie dzia
szczelnie wypełniających ’ wielką salę
Z Krakowa donoszą:
łających na skore, przygotowane według najnowszych wymogów leczniczej
■•Słońca“. wprowadzono sztandar gniazdaSędzia śledczy rozszerzył dochodze
kosmetyki.
WARSZAWA, UL. CHMIELNA 4
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tubilata na pięknie udekorowaną estradę,
poczem prezes gniazda p. Bolesław Karge DO NABYCIA WE WSZYSTKICH PIERWSZORZĘDNYCH FIRMACH nia, prowadzone przeciwko inż. Ada
mowi Doboszyńskiemu o rabunek, uzagaił akademję krótkiem, serdecznem
siłowane zabójstwo, czynne targnięci#
przemówieniem oraz powitaniem przedsta
wicieli władz, gości oraz zgromadzonego
się na przedstawicieli władzy — o
^okolstwa,, kończąc okrzykiem na cześć
przestępstwo z art. 16? §2 k. k, po
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Jej Pre
pełnione przez uformowanie w czerw
zydenta prof. Ignacego Mościckiego.
cu 1936 r. drużyny ochotniczej, czem
Przemawiali
dr,
Wróbel
i
kpt.
Grzegorzak
Nastąpił szereg pięknych i podniosłych
— wedle dochodzeń — inż. Dobośzyńdalszych przemówień. W zastępstwie nieW niedzielę, 4 b m. o godz. 12 od
mogącego uczestniczyć w uroczystościach było się w Poznaniu zamknięte zebra znaniu. Na zakończenie odczytał mów ski dopuścił się bezprawnego założe
ca pierwszą odezwę wyborczą Obozu nia związku zbrojnego, którym kiero
z powodu wyjazdu zagranicę protektora
wał
jubileuszowego obchodu prezesa Związku nie Stronnictwa Narodowego. Człon Narodowego.
Z kolei wygłosił przemówienie
Sokolstwa polskiego, p. pułk. Arciszewskie kowie organizacji wypełnili po brzegi
Dochodzenia przeciw 85 towarzy
go, przemawia! w gorących i pełnych głę dużą salę Domu Rzemieślniczego. Przy przedstawiciel narodowej Łodzi kpt. szom Doboszyńskiego z Józefem Wabokich myśli słowach I wiceprezes tegoż stole prezydjalnym zasiedli poza mów Grzegorzak, obrazując jak robotnicza siołkiem na czele również zostały roz
Związku, p. dr. St. Celichowski, poczem za cami i prezesem Koła śródmieście, Łódź dąży do Wielkiej Polski.
szerzone na przestępstwo z art. 167 § 1
służony od dawna działacz sokoli, p prof adw. Stark i b. radny Bukowski.
Zgromadzeni przyjmowali wywody k. k., popełnione przez nich braniem
dr. Gantkowski w pięknym w treści i for
Zebranie otworzył prezes Koła mówców rzęsistemi oklaskami. Zebra udziału w bezprawnie utworzonym
mie wykładzie uwypuklił na tle osobistych
przeżyć ogromny wpływ Sokolstwa na śródmieście p. M. Weber, stwierdzając, nie zakończono Hymnem Młodych przez Doboszyńskiego związku zbroj
kształtowanie się ducha polskiego w okre- że wobec odmowy zezwolenia ze strony i okrzykami na cześć Romana Dmow nym.
sie niewoli politycznej jak i wielkie jego władz na zgromadzenie publiczne, do skiego.
To samo dotyczy 19-tu oskarżonych,
zadania narodowe i społeczne w dobie obec udziału w obradach dopuszczono jedy
odpowiadających z wolnej stopy z Ja
nej.
nie członków organizacji.
nem Wlazło na czele.
Zazwyczaj dość monotonne ..składanie
Następnie przemawiał referent or
Przestępstwo z art. 167 § 1 k. k.
ha
życzeń“ wniosło tym razem dużo pięknych
podlega karze więzienia do lat 10-ciu
t ważnych momentów. Pierwszym mówcą ganizacyjny zarządu okręgowego Ś. N.
był ks. prałat Prądzyński, jako delegat J. dr. Tadeusz Wróbel, przedstawiając
z art. 167 § 2 podlega karze więzie
b ks. Kardynała Prymasa, odczytując rów wytyczne programowe, z jakiemi idzie
fitfcesúu <f¿C
nia na czas nie krótszy od lat 5.
nocześnie pismo J. Eminencji z błogosła Obóz Narodowy do wyborów w Po
Postanowienie tej treści zostało w
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wieństwem dla Sokolstwa, przyjęte niemilpiątek doręczone wszystkim oskarżo
knącemi okaskami. Następnie przemawiał
nym.
jako przedstawicieli pana wojewody, p.
W ten sposób zostały skwalifikonacz. Błażejewicz, który stwierdzając, że
sam był członkiem „Sokola“ polskiego w
wane czyny inż. Doboszyńskiego, po
Petersburgu, w gorących słowach podkrepełnione w czerwcu głośną wyprawą
ś.ał zasługi Sokolstwa dla odrodzenia Pol
Myślenice. Dochodzenia toczą się ty
poczty sztandarowe korporacyj aka na
ski, zapewniając równocześnie o gotowości
dalszym
ciągu i potrwają jeszcze dłuą
Wczoraj, w niedzielę odbyła się u- demickich.
P wojewody udzielenia Sokolstwu moral
gi czas.
nego i materjalnego poparcia w jegr pracy roczysta inauguracja roku akademic
W chwili wejścia Prezydenta R. P.
narodowej i państwowej'. Również bardzo kiego na Uniwersytecie Poznańskim. do auli uniwersyteckiej orkiestra ode
serdecznie przemawia! delegat dowódcy Po nabożeństwie w kaplicy zamkowej, grała Hymn Narodowy, poczem mło
Korpusu, dobrze znany Sokolstwu z sym które odprawił ks. prałat Taczak, i w
Ateny (PAT) Wczoraj o godz. 14,30
patycznej współpracy kierownik okręgo którem uczestniczył Prezydent R. P. dzież akademicka odśpiewała Hymn
Młodych. Prezydent R. P. wysłuchał lądował na lotnisku w Tatoi tróimowego urzędu w. f. i p. w., p. pułk. Soko
łowski. W tej chwili ujawnił się też ser ruszył pochód profesorów w togach do obu hymnów w postawie stojącej, po torowy aparat komunikacyjny „Doug
deczny stosunek Sokolstwa do wojska auli uniwersyteckiej. Pochód otwiera czem zajął miejsce na przygotowanym las“ polskich linij „Lot“.
przez spontaniczną manifestację na cześć ły poczty sztandarowe korporacyj aka fotelu.
Pierwszy lot Warszawa — Ateny od
bohaterskie! armji polskiej wśród burzli demickich.
Uroczystość otworzył chór katedral
wych oklasków i serdecznych okrzyków.
U wejścia do Uniwersytetu powitał ny pod dyrekcją msgr. doc. W. Giebu był się w dość ciężkich warunkach
na wysokości 2500 do 3500 metrów.
W imieniu organizacyj społecznych prze Prez. R. P. rektor U. P. prof. dr. Pere
odśpiewaniem „Exultate Tempeiatuia wynosiła do 20 st. mrozu
mawiali: p. Woźniak, jako prezes Związku tiatkowicz, poczem Prezydent udał się łtowskiego
Deo“ Scarlattiego, poczem zabrał głos
Towarzystw Kupieckich, który przy tej okazji w serdecznych słowach i wśród ogól wraz z otoczeniem do auli, wypełnionej ustępujący rektor prof. Runge i zdał W drodze do Bukaresztu nad Karpata
po
brzegi
zaproszonymi
gośćmi
i
mło
nego aplauzu złożył hołd p. Wiktorowi Gła
sprawozdanie z działalności U. P. za mi samolot spotkał burze śnieżne. Do
dyszowi. wielce zasłużonemu senjorowi ku- dzieżą akademicką. Na podjum zajęli rok 1935/36, następnie wręczył insygnia Salonik pogoda była pochmurna W
Juectwa wielkopolskiego a taksamo zasłu miejsca nowy rektor U. P. prof. dr. Pe nowemu rektorowi U. P., prof. Peretiat- drodze do Aten przebijano się przez bu
żonemu 50 letniemu jubilatowi Sokolstwa; retiatkowicz, senat
rze. Od wyspy Eubei do Tatoi pogoda
akademicki, i kowiczowi.

W/

Usuwa
ikamień
nazębny

Rękawiczki

u Kałamaj skiego

a Pani?

Lab. Cłiem. Farm. M. MALINOWSKIEGO Sprawa inż. Doboszyńskiego

Wielkie zebranie Stronnictwa Narodowego
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była. Domyślniejsza.
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Kurjer Poznański, wiórek, B października Ï93B —
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Numer 462

Wtorek
I
Środa
KALENDARZ RZYMSKO-KATOLICKI
Brunona
I M. B. Różańcowej
KALENDARZ SŁOWIAŃSKI
Bronisława
I Roelawy

Słońca: wschód 6,01. zachód 17,20
Długość dnia 11 godziim 19 minut
Księżyca: wschód 21,01, zachód 13,08
Faza: 6 dzień po pełni

Ważne numery telefonów:
Pogotowia rat.: 66-66 i 55-55
Straż ogniowa: 19-57. 30-50
Policja: 42-21

Posłańcy: 15-60 1 28-36
Taksówki: Postój przy ulicy
Grunwaldzkiej 77-72, przy Ryn
ku Jeż. 77-08 pra-- ul. Mara«,
¿’ocha (naroż. Niegolewskich)
77-82, PI. Świętokrzyski 49-80.
przy ul. Zielonej (nar. Strze
leckiej) 50-35, Rynek Wil______________ decki 66-35. V< Garbary (nar.
NBNHBK Wielkiej) 57-87.
Poczt, biuro zleceń: 49-27. Dokładny czas: 55-68.
Stan wody: w dm. 4. bm. + 0,02 mtr.
Temp, wody: w dn. 5. hm. + 7,8 st. C.
•run so'0 + 'raH 'S 'UP M
NOCNY DYŻUR APTEK
śródmieście: Apt. św. Marcina, ul. Er. Ra
tajczaka 12; Api. pod Białym Orłem, St. Ry
nek 41; Apt. św. Piotra, pl. świętokrzyski; Apt.
na śródce, Rynek śródecki 1. Jeżyce: Apt. Mic
kiewicza, ul. Dąbrowskiego 10; Apt. pod Opatrznością, ul. Dąbrowskiego 76 (róg Staszi
ca). Łazarz: Apt. im. Matejki, ul. Matejki 1;
Apt. Plucińskiego, M. Focha 72.
Gńrczyn:
Apt. Karpińskiego, ul. Marsz. Focha 158. Wil
da: Apt. przy Bramie Wildeckiej, G. Wilda 3;
Apt. Fortuna, G. Wilda 96. Solacz: Apt. przy
ul. Mazowieckiej 12 Główna: Apt. przy krzy
żu, ul. Główna 19 Staroleka: Apt. miejscowa.

Otwarcie wystawy
„SZTUKA, KWIATY, WNĘTRZE“
Wczoraj, o godz. 12,30, wobec licz
nie zaproszonych gości, w hali repre
zentacyjnej Targów Poznańskich przy
ul. Bukowskiej, po powitalnem prze
mówieniu tymczasowego prezydenta
Więckowskiego, Prezydent R. P. do
konał otwarcia wystawy „Sztuka,
kwiaty, wnętrze“, poczem, w towarzy
stwie małżonki, adjutantów i świty,
oprowadzany przez dyrektorów Tar
gów Poznańskich, pp. Krzyżankiewicza i Roppa, zwiedził poszczególne
sale.
Wystawa przedstawia się bardzo
okazale i jest nader ciekawa i piękna.

miejskich, pod dyrekcją p. Sternalskiego, wykonała hymn narodowy.
Wystawę „Sztuka, kwiaty, wnę
trze' zwiedziło w pierwszym dniu około 6 tysięcy osób.

KONCERTY NA WYSTAWIE
W dniu dzisiejszym, o godz. 17, w
hali reprezentacyjnej przy ul. Bukow
skiej, na wystawie, odbędzie się inau
guracyjny koncert. Program obejmie
muzykę polską i wykonany będzie
przez orkiestrę wojskową pod dyrek
cją kpt. Chmielewicza. Solistą koncer
tu, który trwać będzie do godz. 18, bęDział kwiatów, d7'ąki gtnrnniom pyrę- rł7in Włarlvcłq\va Go<rnip\vicz (iTiez^o^issi
....

RRonnur

W Poznaniu przed 10 laty
Dnia 5 października 1926 r.
Zamki), ęt'» wystawę ogrodnicza; wystawę zwie
dziło około 185.000 osób. — Nowy rektor prof.
dr. Grochmalieki zainaugurował rok akademicki
19216/27.

KRONIKA KOŚCIELNA
— * Kościół OO. Franciszkanów. Uro
czyste nabożeństwo misyjne z wystawie
niem Najśw. Sakramentu i kazaniem, od
będzie się 6 bm. o godz. 19.
— * Ks. Antoni Chilomer, proboszcz
parafii Niep. Pocz. Najśw. Marji Panny
w Głównej, wyjechał na 4-tygodniowy po
byt do Lipska, gdzie wygłaszać będzie dla
Polonji tamtejszej rekolekcje, (jr)

OSOBISTE
— * Złote gody małżeńskie obchodzą
dnia 7 bm. pp. Wincenty i Wiktorja z
Bacciów Jankowscy, zamieszk. Strzelecka
nr. 5. Na intencję Jubilatów odprawi się
msza św. tegoż dnia o godzinie 9 w koście
le farnym.
— * Srebrne gody małżeńskie obcho
dzili w ub. niedzielę pp. Franciszkostwo
Ciemnoczolowscy, zamieszkali w Pozna
niu przy ul. Poznańskiej 58. Na intencję
Jubilatów odbyła się msza św. w kościele
O. O. Salezjanów.

Prezydent R. P. w towarzystwie prof. Jana Wysockiego zwiedza dziat sztuki
na wystawie „Sztuka, kwiaty wnętrza"
dów miejskich i państwowej szkoły
ogrodniczej cieszy oko doborem roślin
i śliczną harmonją barw jesiennych
kwiatów.
Pawilon, poświęcony sztuce, zgronadził przeszło 700 dzieł miejscowych
irtystów. Osobno wystawiono sławne
tkgniny warcwuwskiym „Ładu", m. in.

Drób i dziczyzna: kura 1,60—2,30,
kaczka 1.60—2 50 gęś 2.50—3.50. gołębię (para)
0.60—0.90 para kurcząt 1.50 -2,40. para kuropatew 1,40—1.60.
Ryby: szczupak 1,20—1.30, węgorz 1,40—1,50.
lin 1.10—120.
leszcz 0.50—0.80.
białe ryby
0.20— 0.40. sandacz 1,40—1,50. sum (dziel.) 1,50—
1.60. karp 1,00, karaś 0.60—1,00, ryby śniete
20—30 gr mniej.
Raki mendel: 0.80—2.50.
Jarzyny (w groszach): ziemniak! 3—4,
szpinak 10—15. buraki pęczek 10. pietruszka
(pęczek) 10,
seler
(sztuka) 5—10.
zielo
na sałata
3—5
rzodkiewki
(peezek)
5,
marchew (pęczeki 5. kalafior 5—20, cebula
5. pomidory 8—10, fasola żółta 25—40. zie
lona 15—25, kapusta biała (główka) 5—10. wio
ska 10—15, modra 10—15.
Grzyby: Kurki (lisice) 15—20. grzyby miezsane 10—20, borowiki 1,00—1,20, zielone • grzyby
15—20, podpieńki 15
Owoce: jabłka 10—15, gruszki 15—30 owo
ce suszone 0.80—1,00 brzoskwinie 25—50. śliw
ki 20—30. winogrona 0 30—1,10.
(hu)

—

*

Samobójstwo

propagandzisty

Związku Strzeleckiego. W mieszkaniu
przy ul. Franciszka Ratajczaka 38 popeł
ni} samobójstwo przez otrucie się w so
botę wieczorem nieznaną trucizną 47-letni. Roman Żakowski, mieszka jący w War
szawie na Śliskiej 32. Zwłoki odstawiono
do zakładu medycyny sądowej. Co do
przyczyny samobójstwa wdrożył docho
dzenia komisariat I.
Jak się dowiadujemy, tragicznie zmar
ły, który stale mieszkał w Warszawie,
gdzie był kierownikiem propagandy in
stytutu wydawniczego Związku Strzelec
kiego, przybył zaledwie przed kilku dnia
mi do Poznania, (kl)

— ♦ Państw. Roczna Szkoła Przysp. w
Gospodar.
Rodzinnem.
Pokaz gospodarczy
odbędzie ®ię dn. 6 bm. w gmachu Pań9tw. Szko
ły Handl. i Przemysł. Żęrtsk., ul. Marsz. Focha
2 od godz. 17 do 19. Pokaz w dn. 6 bm. — dże
my i galarety.

KRONIKA MIEJSCOWA

«

Edmund Mać
kowiak,
nowy
prezydent miasta
Gniezna, urodził
się 9 listopada r.
1887 w Poznaniu
jako syn urzęd
nika państwowe
go. Po ukończe
niu szkół prze
szedł do admini
stracji państwo
wej (pruskiej), z
której po 9-letnim pobycie usunięty został z powodu
ujawnionej przynależności do tajnych
polsko - narodowych organizacyj.
Pracując konspiracyjnie, znalazł
.oparcie o ówczesnego działacza naro
dowego na terenie Poznańskiego, ś. p.
późniejszego biskupa śląskiego ks. dr.
Arkadjusza Lisieckiego, który wcią
gnął go do pracy narodowo - oświato
wej wśród robotników polskich.
Po odzyskaniu niepodległości pań
stwa polskiego objął w dniu 1. 7. 1919
r. stanowisko komisarza obwodowego
w Rokietnicy powiatu poznańskiego i
był przez kilka lat prezesem Stów. Ko
misarzy Obwodowych województwa
poznańskiego.
Wybrany przez radę miejską mia
sta pow. Kościana burmistrzem tegoż
miasta, piastuje urząd ten od dnia
1 maja r. 1929 do chwili wyboru na
stanowisko prezydenta m. Gniezna.

sopran). W dniu jutrzejszym, początek
również o godz. 17, odbędzie się kon
cert chóru stowarzyszenia kulturalnooświatowego pod dyrekcją Romana
Hejsinga, ze współudziałem Marji Ki
sielewskiej, artystki opery (sopran) i
Jana Rakowskiego (viola d'amoure):
fortepian: Wl. Raczkowski.
KRONIKA WYPADKÓW

WYSTAWY

— * Obchód ku czci Piotra Skargi.
Związek Sodalieyj Mariańskich urządza
obchód skargowski w 400-lecie urodzin
wielkiego kapłana i wieszcza Narodu.
Obchód odbędzie się dn. 22 listopada. Na
uroczystości dnia składać się będą: solen
ne nabożeństwo w kościele farnym oraz
uroczysta akademja.
— * „Tydzień Funta“. Przypominamy,
że „tydzień funta", zorganizowany pod
czas „Tygodnia Młiosierdzia" w poszcze
gólnych parafiach przez Stów. Pań św.
Wincentego a Paulo, daje możność przez
złożenie choćby najmniejszego datku w
naturaljach, dzielić się z biedniejszymi od
siebie. Myśl, że ofiarą swoją przyczynimy
się do otarcia lez głodnych i przemarźniętych dzieci, niechaj ożywi czyn miło
sierny.
— * Konkurs strzelania L, O. P. P. o na
grody. Zapowiedziane na dzień dzisiejszy
rozdanie nagród nie odbędzie się ze wzglę
du na wielką ilość rozgrywek. Na ogólne
życzenie strzelanie przedłużono do środy
dnia 7 bm. włącznie. Dalsze rozgrywki
nastąpią dopiero w piątek od godz. 18 i
w sobotę od godz. 16. Rozdanie nagród
nastąpi w przyszłą niedzielę o godz. 12 w
strzelnicy przy ul. Ratajczaka.
— * Ż okazji „Tygodnia Miłosierdzia“
prezydentka Rady Wyższej Stów. Pań
Miłosierdzia św. Winc. a Paulo p. Maria
Lossow z Grabonoga wygłosi w Radjo Poznańskiem dn. 7 bm. pogadankę pod tys.
„Miłosierdzie od wszystkich dla wszyst
kich" o godz. 13,20.
— * Poświęcenie harcówki. Przy ulicy
Stromej na Wildzie otwarto wczoraj har
cówkę. Nowy lokal, służyć mający harce
rzem jako ognisko, poświęcił ks. prof.
Skaziński. (kl)
— * Atrakcyjny kiermasz w Głównej.
Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia w Głów
nej z p. dyr. Górnicką na czele, urządziło
w ub. niedzielę na rozpoczęcie „Tygodnia
miłosierdzia" atrakcyjny kiermasz w ka
synie firmy II. Cegielski.

Prezydent m. Gniezna

KRONIKA POLICYJNA

Wielkiem zainteresowaniem cieszy się
Ogłoszenie nagrodzonych
wyroby z polskiego jedwabiu i będące
nowością „kilimodywany".
Pokaz wzorowych wnętrz, osobna
wystawka bardzo »pięknych i przeważ
nie nader gustownych zastaw stoło
wych, oraz stoiska firm meblarskich,
radjowych, sprzętu domowego, dywa
nów, lamp i t. d. dopełniają całości wy
stawy, zasługującej na dokładne obej
rzenie.
Przy wejściu Prezydenta do sali
reprezentacyjnej orkiestra zakładów
Z ciekawie urządzonych stoisk naj
większą popularnością cieszyło się stoisko
lalek. Liczny udział miejscowego obywa
telstwa sprawił, że kasa Stowarzyszenia
Pań Miłosierdzia zasiliła się poważnie, (jr)
— ♦ Ceny detal, wedl. zarządu miej, z dn.
30 wreeśnja. Melko niezbierane: cena najniż
sza za 1 1. 0,16 zł. cena najwyższa za 1 1. 0,22,zł.
cena najczęstsza za 1 1. 0.18 zl; jaja za 1 szt.
0.08 zl twaróg za 1 kg 0.60 zl; masło: solone za
1 kg 2,80 zt, mleczarskie za 1 kg 3,00 3,20.

na wystawie poleaz zastaw stołowych,
nastąpi w dniu 12 b. m.
Koncerty odbywać się będą w hali
reprezentacyjnej codziennie aż do dnia
18 b. m., włącznie. Ceny biletu wstę
pu na wystawę nie będą podwyższane
w czasie koncertu i nadal będą koszto
wać jednorazowo 50 groszy od osoby.
Dodać należy, że ze względu na
charakter wystawy, z której zysk jest
przeznaczony na zatrudnienie bezro
botnych, komitet honorowy wystawy,
na czele którego stół wojewoda Maruszewski, postanowił nie udzielać żad
nych ulg ani bezpłatnych biletów.

Z TARGU
Dnia 5 b. m, na placu Sapieżyńskim pła
cono (w złotych za pół kg wzgl. za sztukę):
Nabiał: masło wiejskie 1,30—1,40, masło
mlecz. 1.40—1 50 twaróg 0,20—0,25, śmietana
(litr) 1,00—120, misko (litr 0,18—21, jaja men
del 1,30-1,40.
Mięso: wleprzowto« 0,70—1,00, wołowina
0.60—1,00.
cielęcina 0,70—1.20.
skopowina
0,80—1,20 słonina 0,80—0.85, smalec. 1.00—1,10,
mózg cielęcy 0,60 —0,70.

— * Na gorącywi uczynku. Podczas usiłowanego włamania do piwnicy u p. Ka
tarzyny Kubiak na Fabrycznej 37 przy
trzymano jako sprawcę robotnika Fran
ciszka Precza, mieszkającego przy ul. Pio
tra Wawrzyniaka 14. Odstawiono go do
dyspozycji komisarjatu III. (kl)
— * Spłoszeni włamywacze. W nocy
na niedzielę nieznani złoczyńcy usiłowali
dopuścić się włamania w restauracji
dworcowej na Tamie Garbarskiej. Wła
mywacze zbiegli jednak niepoznani, wy
wierciwszy uprzednio dziury w drzwiach,
gdyż ich prawdopodobnie sploczono. (kl)

KRONIKA SADOWA
— * Oszust obligacyjny symuluje obłędPrzed sądem apelacyjnym toczyła się roz
prawa przeciwko dwom agentom podró
żującym, znanym oszustom, oskarżonym
o oszukańcze manipulacje obligacjami.
Na ławie oskarżonych zasiadł 26-letni
Jerzy Eordasz z Rabsztyna, zamieszkały
ostatnio w Poznaniu przy ul. Wrocław
skiej i 30-letni Stanisław Skorowider z
Zajączkowa pow. szamotulskiego.
Obaj oskarżeni grasowali na terenie
całej Wielkopolski, wyłudzając od posia
daczy obligacje pożyczek państwowych.
Narazili oni cały szereg osób na poważne
straty, sięgające łącznie sumy 15 tys. złNiektóre ofiary oszustów wskutek ich
działalności zostały zupełnie zrujnowane.
Rozpatrujący tę głośną sprawę sąd okręgówy w Poznaniu skazał Kordasza na 6
lat więzienia, a Skorowidra na 1 i pół
roku więzienia. Zarówno Kordasz. jak i
Skorowider byli już karani poprzednio
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Echa pożaru pałacu
we Włóknach
S k o k i. (ss) W sobotę, 3 bm., o go
dzinie 9.30 została ponownie zaalar
mowana miejscowa ochotnicza straż
pożarna do palącego się pałacu letni
skowego we Włóknach.
Jak się okazało, pożar z powodu
niedostatecznej ilości wody, jak o tem
pisaliśmy, nie został w nocy zupełnie
ugaszony i wybuchł powtórnie rano,
zagrażając ocalonemu poprzednio z
wielkim trudem prawemu skrzydłu
pałacu. P.o pięciogodzinnej intensyw
nej akcji ratowniczej udało się osta
tecznie ogień zlokalizować.
W imię prawdy zaznaczyć wypada,
że drugim razem okoliczni gospodarze
dowozili jednak wodę do sikawki,
ppzyczem akcją ratowniczą kierował
naczelnik och. straży pożarnej ze Sko
ków, p. Stanisław Jasiński.

Śmiertelna bójka
między Niemcami
Bydgoszcz. — Na tle walk poli
tycznych pomiędzy poszczególnemi
grupami niemieckiemi doszło w kwiet
niu r. b. do tragicznej bójki, zakończo
nej śmiercią jednego z uczestników we
wsi Wałownica, powiatu szubińskiego.
Stroną atakującą była grupa zwolen
ników wyraźnej polityki antypolskiej
z Ottonem Firchauem i Adolfem Klotke na czele. Parokrotnie zaczepiali
oni braci Dahlke, którzy uważali, że
mieszkający w Polsce Niemcy powinni
być w uczuciach swoich lojalni dla
Polski.
Dnia 7 kwietnia od kłótni doszło do
bijatyki w składzie p. Łangowskiego
w Wałownicy. Ponieważ Łangowski
przy pomocy swoich domowników zdo
łał rozdzielić powaśnionych i usunąć
ich ze składu, bójka przeniosła się na
drogę. Tam Firchau wraz ze swoim
synem, z Klotem i Brunonem Schuber
tem mocno poturbowali braci Dahlke,
a jeden z nich, 30-letni Arnold, po kil
ku godzinach od ran, otrzymanych w
głowę kijami, zmarł, nie odzyskawszy
przytomności.
Epilog tej sprawy odbył się przed
izbą karną bydgoskiego sądu okręgo
wego, który skazał: Ottona Firchaua
i Adolfa Klotkegó po trzy lata więzie
nia, Brunona Schuberta na półtora
roku i 16-letniego Wilhelma Firchaua
na 2 lata domu poprawy. Trybunał
przyjął, jako okoliczność łagodzącą,
silne rozdrażnienie obu stron, czyli
działanie w t. zw. afekcie.
więzieniem za podobny proceder, który
oprawiali na terenie Śląska.
Na rozprawie apelacyjnej doprowadzo
ny z więzienia osk. Kordasz podaje, że
jest psychicznie chory, co jest wynikiem
dziedzicznego obciążenia. Twierdzi, że
ma ciągłe zaburzenia nerwowe, przyczem
podaje, że przebywał 11 miesięcy w szpi
talu więziennym na oddziale dla nerwowo
chorych.
Sąd przejrzał z akt sprawy cały sze
reg listów, któremi zasypywał oskarż.
Kordasz władze sądowe. M. in. Kordasz
w dniu 14 września wystosował pismo do
sądu apelacyjnego w Poznaniu, w którem
komunikował, że jest na śladzie wielkie
go spisku i zamachu na rząd polski, oraz
że wie dokładnie, gdzie się mieszczą ar
senały broni, komitety wykonawcze i ka
rabiny maszynowe. Pozatem informował
sąd, że jest na śladzie wielkiej afery szpie
gowskiej. W związku z tym listem osk.
Kordasz był przesłuchiwany przez pro
kuratora do spraw politycznych Nehringa, który stwierdził, że fakty podane
przez oskarżonego są niepoczytalnemi
bredniami. W takim stanie sprawy sąd
na wniosek obrony postanowił przepro
wadzić zbadanie oskarżonego przez psychjatrów celem stwierdzenia, czy oskarżo
ny jest chory, czy też tylko symuluje, (k)

POGODY

W POZNANIU

5 października 1936
Temperatura 7 godrz. + 3,1
Ciśnienie

7 godz. 748,3 mm. umiarkow.
Zachmurzenie

7 godz. umiarkowane
Wiatr
7 godz. kierunek zach.. szybk. 8 m/sek
Opad

w e;<igu poprzedniej doby (od godz 7 rano dnia
wczorajszego do godz. 7 rano dnia dzisiejszego)
3.1 mm., rodzaj opadu deszcz
Temperatura w dniu 4 października br. była:
najwyższa + 9.4 o godz. 12
najniższa + 3,5 o godz. 21
Prognoza pogody na dzień jutrzejszy:

Nadal zachmurzenie duże, przelotne
opady, zimno, w nocy miejscami lekki
mróz.

Kurjer Poznański, wtorek, 6 października 1936

Strona 7

Konsekracja kościoła
w Drawsku

Zjazd dyplomowanych ogrodników
Wczoraj rozpoczął się w Państwo
wej Szkol© Ogrodnictwa w Poznaniu
I ogólny zjazd dyplomowanych ogrod
ników, absolwentów tej szkoły.
Obradom, które otworzył prezes
Stów. Dyplomowanych Ogrodników p.
H. Głębicki, przewodniczył p. K. Otmianowski, prezes rady opiekuńczej
Państwowej Szkoły Ogrodnictwa.
Na otwarciu zjazdu przemawiał
dyrektor szkoły p. Żembal.
Na uroczystość przybyli pp.: nacz.
Dybczyński — jako przedstawiciel kuratorjum, asesor Lubawy — reprezen
tant ogródków działkowych, wizytator
Kowalski, dyr. Wróblewski z Kórnika

Z WIELKOPOLSKI
— * GNIEZNO. Powracający do domu w
Owieczkach, Wilhelm Weddingfeld, spłoszył
włamujących się do jego piwnicy sprawców,
którzy zdołali już wyłamać z okna kraty. W to
ku natychmiastowych dochodzeń ustalono, że
sprawca usiłowanej kradzieży jest Franciszek
Wesołowski z Sklereszewa, pow. Gniezno.
— W Łubowie z zagrody młynarza Konrada
Behnkegc, skradziono rower mes,ki „Kaiserrad“.
— Skradziono roln. Janowi Olejnikowi gar
derobę wartości 200 zl.
— W sprawie kradzieży widełek od kartofli
na szkodę Karola Stroeha z Goraninka — w
toku dalszych dochodzeń — ujawniono jako
sprawców tej kradzieży: Piotra Majchrzaka i
Jana Saska z Przyborówka, pow. Gniezno. Wi
dełki znaleziono u Michała Łukasika z Brzueek,
pow. Gniezno, który nabył je od sprawców ’kra
dzieży. (br)
— * KOŚCIAN Teatr miejski z Ostrowa
wystawia w dniu 6 bm. n« scenie auli państw,
gimn. w Kościanie 3-aktową komedję M.
Fiałkowskiego p. t. „Pan p •seł".
— Rektorem kaplicy Pana Jezusa w Ko
ścianie mianowany został ks. prób. Groszyński
z Gościeszyna, pow. Wolsztyn, który z dniem
15 bm. obejmuje administrację.
— Kat. Stów. Kobiet oddz. czytelni urządza
w dniu 1« bm. o godz. 17 w sali sokola obchód
ku uczczeniu ks Piotra Skargi z referatem
słynnego mówcy ks. prot. Skazińskiego z Po
znania, naczeln. kapelana zw. harcerstwa pol
skiego w Wlkp.
— Zakup koni remontowych przez komisję
wojskowa odbędzie się w Kościanie w dniu 6.
11 br. (kk)
— * LESZNO. W ub. niedzielę powitało Le
szno uroczyście nowego proboszcza ks. dr. St.
Ab'a. Na peronie udekorowanym girlandami,
pewna dziewczynka wręczyła ks. prób, wiązan
kę kwiatów, poczem krótkie mowy powitalne
wygiosili. ks. Frąckowiak, p. Haertle imieniem
Patronatu, p. senjor Górecki imieniem Rady
Parafialnej i przedstawiciel niemieckich kato
lików. Po powitaniu na peronie udał się ks.
prób, w pięknie przybranej powózce na rynek,
gdzie oczekiwały go towarzystwa ze sztandara
mi, przedstawiciele władz z p. hurm. Kowal
skim na czele oraz liczne rzesze wiernych. No
wego duszpasterza powitał gospodarz miasta p.
hurm. Kowalski. Z pieśnią na ustach udano się
wraz z nowym proboszczem do kościoła parafj.,
gdzie odbyło się wystawienie Najśw. Sakramen
tu, a do wiernych wygłosił kazanie ks. prób.,
wzywając parafjan do zgodnej współpracy dla
dobra Kościoła i Narodu.
— W poniedziałek zjeżdża do Leszna zespół
art. poznańskich pod dyr. Z. Wojciechowskie
go z znakomitą operetką Kalmana „Hrabina
Marica". Na czele zespołu znakomity t.eno.r p.
A. Raczkowski. Po południu przedstawienie
dla młodzieży p. t. „Pan Wołodyjowski“, we
dług H. Sienkiewicza, (lh)
— ♦ MIŁOSŁAW. W czwartek odbyło się
zebranie rady miejskiej. Uchwalono wysokość
podatków komunalnych i wszelkich dopłat ko
munalnych od państwowych podatków na rok
-937-318. Podatek dochodowy komunalny obni
żono na 3 proc
__— W uroczystości poświęcenia sztandaru
Kółka Rolniczego w Miłosławiu brało również
udział Stronnictwo Narodowe z proporcem, za
co nadesłało starostwo pow. członkom Stron
nictwa mandaty karne, kier. Ant. Bydłowskiemu 20 zł a innym członkom po 10 zł.
— Na miejsce ks. wik. Nowickiego, który
opuścił naszą parafję, przybył ks. wik. Walkowski. (mb)
— * OBORNIKI. Uczeń piekarski, Kazi
mierz Wydrzyński z Obornik, wysłany 30 ub. m.
przez swego pracodawcę Antoniego Wesołow
skiego rowerem do dworca kolejowego, by wy
kupić paczkę, na co otrzymał 69 zł, ulotnił się i
dotąd me powrócił.
Sąd okr. na sesji wyjazdowej w Obornikach
rozpatrując sprawę karną Ignacego Chudego z
Pławna o naruszenie prawa o rybołówstwie czyn
na napaść na leśniczego państwowego i chęć
rozbrojenia tegoż skazał oskarżonego na 6 mie
sięcy i 2 tygodnia więzienia.
— W zagrodzie Tekli Migacz w Skrzetuszu
powstał z bliżej nieustalonych przyczyn pożar.
Spaliła się stodoła wraz z tegorocznem żniwem,
oraz opodal stojąca szopa. Stratę oblicza po
gorzelec na 3.000 zł.
— Zarząd miasta przystąpił do wykonania
prac nad oświetleniem ulicy mjr. Dobrzyckiego.
— * OSTRÓW. Zmarł tu w sędziwym wie
ku, lat 81, mistrz obuwniczy śp. Franciszek Cieluch. długoletni członek Tow. PrzemysłowoRzemieślniczego
— Stów. Chrzęść. Narod. Naucz. Szkół Pow.
Koło Ostrów urządza zjazd członków obwodu
inspektoratu szkolnego ostrowskiego dnia 10
bm. w Kępnie. Początek o godz. 18,30 w sali
„Soikoła“. Wygłoszone zostaną referaty n. t.
„Komunizm w teorji i praktyce z uwzględnie
niem stosunków w Polsce" i „W walce o nowe
go człowieka“.
— Roboty około pomnika Najśw. Serca Je
zusowego u zbiegu ul. Raszkowskiej i drogi
Krotoszyńskiej zostały już rozpoczęte. Uroczy
sty akt od odsłonięcia i poświęcenia pomnika
nastąpi w tegoroczne święto Chrystusa Króla
25 bm. ’
— Budowę nowego kościoła zapocząktowal
w Chynowie, pow. ostrowski, ks. prób. Ko
nieczny
Uroczystość poświęcenia kamienia
węgielnego pod nowy kościół odbyła się w ub.
niedzielę. Aktu poświęcenia dokonał w obecno
ści licznych przedstawicieli duchowieństwa ks.
dziekan Piszczygiowa z Odolanów-«

Wieleń (kw) Parafja Drawsko ob
i dyr. Jemielewski. Pierwszy dzień
obrad wypełniły referaty pp.: St. Racz chodzić będzie w tym roku 700-lecie
kowskiego, n. t. działalności Stów. istnienia. Fakt ten uczci przez kon
Dypl. Ogrodn. i H. Głębickiego o roli, sekrację tamtejszego kościoła parafial
jaką odgrywa Państwowa Szkoła O- nego i przez postawienie nowego, sta
grodnictwa w polskiem szkolnictwie łego ołtarza i konsekrację tegoż. W
ogrodniczem. Również poruszono spra tym celu przybywa J. E. ks. biskup Dy
wy organizacyjne. Dziś przed połu mek z Poznania 10 i 11 października b.
dniem dalsze referaty.
r. do Drawska.
O godz. 17 uczestnicy zjazdu wezmą
udział w poświęceniu gmachu i Szko
ły Ogrodniczej i otwarciu nowej części
Ogrodu Botanicznego.
Rawicz. — Dnia 30 września br.
Zjazd zakończy się w dniu jutrzej odbyła się w sądzie okręgowym w
szym.
(sk)
Ostrowie rozprawa karna przeciwko
st. poster, policji śledczej z Rawicza,
W. Goździejewskiemu, oskarżonemu z
— Rozpoczęto tu regularne ćwiczenia „Soko 187 art. k. k. Goździejewski wydrapał
łów“ na sali „Grand-Cafć“ w wtorki i piątki. imię i nazwisko na postanowieniu sąMłodzież sokola ćwiczy od godz. 19 — starsi od dowem, wypisał imię i nazwisko inne
godz. 20.
— Kawiarnię przy ul. Raszkowskiej 32 otwo go obywatela i na mocy tak sfałszo
rzy tu p. B. Jerzykowska. — Restaurację no wanego dokumentu przeprowadził re
wą „Łowiczanka" przy ul. Marsz. Piłsudskiego wizję domową u członka Stronnictwa
nr. 3 otworzył p. Stanisław Stawicki.
— K. S. M. m. żegnało w ub. niedzielę uro Narodowego w Rawiczu, p. Józefa Paźczystym wieczorkiem połączonym z herbatką dziora. Oskarżony Goździejewski do
druhów odchodzących w szeregi wojskowe.
winy się przyznał, wobec czego zrezy
— Pow. Komenda W. F. i P. W. organizuje
tu 18 bm. pierwszy „dzień jesienny kobiet". gnowano z przesłuchania świadków.
Program „dnia“ obejmuje trójbój lekkoatletyki, Po naradzie skazał sąd, w składzie 3pokazy gier ruchowych, zawody strzeleckie i itn. osobowym pod przewodnictwem s. o.
— Rodzima Kolejowa rozpoczyna tu z dniem
Jastrzębowskiego,
oskarżonego
12 bm. szereg kursów, a mianowicie: kurs go dr.
spodarstwa domowego, prasowania, haftów i Goździejewskiego na 6 miesięcy wię
robót kobiecych oraz trykotarstwa.
zienia, 20 zł opłat sądowych i ponosze
— Otwarcie regionalnego muzeum w nowem
pomieszczeniu w strzelnicy miej, w górnej sal nie kosztów postępowania karnego.
Wykonanie kary zawiesił sąd oskarżo
ce nastąpi 11 bm. o godz. 17.
— Turniej o mistrzostwo miasta Ostrowa w nemu warunkowo na 2 lata. Oskarżał
piłce ręcznej rozegrano tu w sobotę i ¡niedzielę. wiceprokurator Wachowiak. Obronę
Do turnieju stanęły drużyny żeńskie: K. P. W. przeprowadzał
ad w. Jankowski z
Absolwentki Szkoły Handlowej i K. S. M. i
męskie: K. P. W. Sokół, K. S. M„ Absolwenci Ostrowa.
Szkoły Handlowej i „Jedność“.' Wyniki półfi
Nadmienić wypada, że po ujawnie
nałowe w siatkówce pań: K. P. W. i K. S. M.
30:9; Absolw. Szkoły Handl.i Sokół 30:15. Finał: niu sfałszowania dokumentu udali się
K. P. W. i Absolw. Szkoły Handl. 47:45. Ty odnośni członkowie Stron. Nar. w Ra
tuł mistrza m. Ostrowa w siatkówce pań zdoby
ła K. P. W. ż. Półfinały męskie w siatkówce: wiczu z doniesieniem do min. spraw
Sokół i K. S. M. 30:11; Absolw. Szkoły Handl. wewnętrznych, (rs)

Skazanie posterunkowego

i Jedność 30:11; koszykówka panów: „Jedność“
i Absol. Szkoły Handl. 74:5, Sokół i K. S. M.
75::19. Finałów nie rozegrano z powodu ulewne
— Na zebraniu Kolba Roln. w Pieczkowie
go deszczu. Dokończenie zawodów przełożono (istniejąeem 10 lat) do ¡nowego zarządu wybra
do najbliższej niedzieli. Zawodami kierował p. ni zostali pp.: Józef Stępniak — prezes, Franc.
Michaś, (os)
Poch — sekr. i Stan, Ratajczak — skarbnik.
— * OSTRZESZÓW. Burmistrz miasta p. J.
* ZBĄSZYN. Od poniedziałku, dnia 5 b.
Żmudziński powrócił z urlopu i objął urzędo m„—kwestować
będą członkinie KSMż oddz.
wanie.
zbąszyńskiego
zbierając starą odzież i
— Z okazji 10-lecia rządów Ks. Kardynała- obuwie zdatne Caritas,
jeszcze
do użytku oraz wszelkie
Prymasa odbyła się tu uroczysta msza św. na ofiary pieniężne.
intencję Jubilata, z udziałem stowarzyszeń i or— W dniu 31 października b. r. upływa, o
ganizacyj oraz licznie
przybyłego społeczeń stateczny
termin, do którego winny być zawar
stwa.
«
te
układy konwersyjne między rolnikami a in
— Pod zarzutem używania niebadanego mię stytucjami
kredytowemi czy spółdzielniami na
sa do wyrobu wędlin, aresztowano mistrza Bank Akcepcyjny.
(zb)
rzeżnickiego p. Wincentego Adamkiego.
— Tydzień L. O. P. P. zakończono zapowie
dzianym alarmem i ćwiczeniami pokazowemi
drużyn obrony przeciwgazowej i straży po
JARMARKI
żarnej.
— * OSTRÓW. Targ remontowy na komie
— Duże poruszenie w społeczeństwie miej
scowem wywołała tu rozprawa sądowa na tle dla wojska odbędzie się na targowisku dn. 6
oskarżenia znanego lekarza-chirurga dr. Rade- paźdz. o godz. 9 30.
ka z Ostrzeszowa przez położną p. Błaszczyko— * ROGOŹNO WLKP. Jarmark odbędzie
wą, która oskarżała o pomówienie ją przez dr. się w dniu 6 października.
Radeka. jakoby uprawiała niedozwolone lecz
— * DOBRZYCA (POW. KROTOSZYN).
nictwo. Wobec wykazania w przewodzie sądo Jarmark
konie bydło i towary leramme odbę
wym dowodu prawdy, sąd skardę oddalił i unie dzie się wnaśrodę
dnia 7 października.
winnił oskarżonego od zarzutu. (Zo)
— * KRZYWIN. Jarmark na konie, bydło,
— * RYCZYWÓŁ W zagrodzie p. Migaesa trzodę chlewną i towary kramne odbędzie się 7
w Skrzetuszu wybuchł pożar, spaliła się stodoła październ iba.
wraz ze żniwem oraz maszynami rolniczemi.
— ♦ ODOLANÓW. Dnia 7 paźdz. odbędzie
Przyczyny pożaru narazie nie stwierdzono.
— Pod koła samochodu wpa-dł syn p. Łu się jarmark na konie, bydło i świmie.
— * TARNOWO PODG. Jarmark ogólny
kowskiego z Ryczywołu, który w ostatniej
chwili przebiega! przez, jezdnię. Samochód prze odbędzie się dn. 7 bm.
jechał mu przez nogi, nie wyrządzając poważ
niejszej krzywdy, (rj.)
— ŚREM. Członkinie Kat. Stów. Kobiet
im. gen. Zamoyskiej urządziły uroczyste zebra
nie ku uczczeniu 10-lecia piastowania prezesury
W administracji naszej złożono w dalszym
przez p. dr. Zofję Matuszewską. Sekretarka p. ciągu:
Dębska odczytała sprawozdanie z 10-letniej
Na Stów. Pań św Wincentego a Paulo, padziałalności jubilatki. Następnie złożono p. M.
życzenia i wręczono upominek. P. Matuszew rafji św. Marcina M. R. z podziękowaniem
ska. wzruszona dowodami uznania ¡życzliwości, ‘ św. Ekspedytowi za uzyskaną pomoc 2,—, ra
zem z poprzednio pokwitowanemi 4,— zt.
podziękowała w serdecznych słowach.
Na pomnik Serca Jezusowigo: M. M. z po
— Ceniony pedagog profesor języków fran
cuskiego i angielskiego przy miejscowem girnn., dziękowaniem za otrzymane laski, z prośbą o
zdrowie
5.—, razem z poprzednio pokwitowane
p. Franciszek Monikowski, po 12-letnim poby
cie w Śremie, został przeniesiony na równorzęd mi 8 zl.
ne stanowisko do Nowegomiasta na Pomorzu.
Na Chleb św. Antoniego: S. H. procent od
Młodzież z żalem żegnała swego profesora.
pensji 4,— zt, razem z poprzednio pokwitowane
— Odbyło się tu roczne walne zebranie Ko mi 18 zł
mitetu Rodzicielskiego prz’ państ. gimn. im.
Dla wdowy Jadwig) Tomaszewskiej, Ławica:
gen. Wybickiego. Do zarządu weszli pp: pre , Dnia
3 października wypłaciliśmy p. Jadwidze
zes — Władysław Ranus. zast. prezesa — Słu Tomaszewskiej
37 zt
żewski Bronisław, sekretarz — kapt. Pabjanowa
zast, sekr. — Pajkertowa skarbnik — por.
Homma. Z urzędu wchodzą ponadto do Zarzą
du dyrektor gimnazjum o az lekarz szkolny.
Do Rady Komitetu Rodzicielskiego wybrano
KSIĘGI STANU CYWILNEGO
ks. radcę Michalskiego i p, Pierzchlewicza. Ko
misję rew. stanowią pp.: Baretkowski Jan,
Zapowiedzi
liski Wawrzyniec i po- Sikora, zastępców pp.
Dnia 3 b. m. wywieszano następujące za
Łożyński Józef i Talarczyk Marceli. Do Wy powiedzi (osoby, przy których nie jest podana
działu Patronatów weszli pp. B. Służewski,
mieszkają w Poznaniu):
drowa Matuszewska, W!. Ostrzyeki i Fr. Mali miejscowość,
Murarz Zenon Kordylewski i Stanisława
nowski. Ponadto wydzielono funkcje w po Nowakówna,
oboje w Razalinie, pow. pozn.;
szczególnych patronatach. Na koniec uchwalo Siu®. maszyn. Jan Wójciak i Gertruda Frąckono zwrócić sie do Kuratorium Okręgu Szkolne wiakńwna w Kościanie; urzędn. pryw. Juljan
go z wnioskiem o utworzenie z rokiem szkolnym Standy i kra we. Stefanja Weinrau-derówna;
1937/38 przy tut. gimnazjum liceum, (sn)
urzędn. asekuracyj. Bernard Zeidler i nakła— Sąd okr. na sesji pozamiejscowej rozpa daczka Szarlota Zmyśna; krawc. Czesław Betrywał sprawę karną przeciw rzeźnikowi Ka strzyński i Marja Kaminiakówna; tąpie. Tade
zimierzowi ¡Mośkowiąkowi ze Śremu, oskarżo usz Fiebig i ekspedj. Joanna Dolna: handlów.
nemu o popełnienie w r 1932 oszustwa posa Ildefons Moczyński w Krotoszynie i biural. Łu
gowego na szkodę wyrobnicy Franciszki Pa- cja Puckówna; owdow. rob. Franciszek Mosiek
wlakowej z Górki, od której w podstępny spo w Walerjanowlcach, pow. pozn., i służ Kata
sób pobrały w ratach 1 309 zł pod pretekstem o- rzyna Łubka; mech. Marjan Zygaj i bufet. Ka
żenku z córką poszkodowanej. Sąd, po przepro zimiera Fabischówna; mur. Stanisław Heiwadzeniu rozprawy wydał wyrok skazujący o- drowski i bieliźniarka Ludwika Koclajda.
ska.rżonego na 1 rok więzienia, a po zastosowa
niu ustawy amnestyjnej złagodził karę do 6
miee.
yuw
pazazienniKa
1936-. zaipiesamo na«TĘ-—---— * ŚRODA. Tow. Powstańców zajmuje pujące zgony:
“='—«• , Zofia Borchardtowa z domu
się w dalszym ciągu odnawianiem grobów po -----ymanska, 56 lał; Bronisława Ławmiczakówna,
wstańców z lat 1831-63. Datki pieniężne i bu
dulec przyjmuje zarząd Towarzystwa. Wszyst uczennica szkolna, 11 lat; Leokadia Truszczyńa.Mnu.Zuraiwiczówna, 38 lat; Edward
kie prace przy odbudowie grobów wykonują nSJ
15 lat kl’ ks’Ęgarz> 69 la’t;
Blachnierek.
bezinteresownie członkowie Towarzystwa.
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Składki i pokwitowania
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Strona 1 — Kurjer Pognartald, wtorcK^pa^zieimik^^

Danja ~ Polska 2:1 (1:0)
Kopenhaga. (Tel. wł.). Ocze
kiwane tutaj z dużem zainteresowa
niem przez sportowców duńskich mię
dzypaństwowe spotkanie Polska —Danja rozegrane zostało na stadjonie
kopehaskim wobec 15.000 widzów.
Reprezentacja duńska wystąpiła w
zapowiadanym składzie, a jedynie na
prawem skrzydle zagrał w miejsce
skontuzjonowanego Seburka rezerwo
wy Stolz.
Drużyna polska wystąpiła w nastę
pującym składzie: Albański; Martyna
(Gałecki), Szczepaniak; Kotiarczyk,
Wasiewicz, Dytko; Piec, God, Scherfke, Wilimowski, Wodarz.
Drużyna polska poniosła niezasłu
żoną porażkę. Była bowiem drużyną
zupełnie równorzędną, ambicją i ofiarnością nawet przewyższała prze
ciwnika, ustępowała mu natomiast w
szybkości. Brak strzelców u Polaków
spowodował, że mimo energicznych
wysiłków w końcowych minutach Po
lacy nie zdołali wyrównać. Duńczycy
grali ostro, ale fair. Zastosowali oni
angielski system (W), grając przytem
bardzo szybko w ataku.
Obie bramki zawinił Dytko, który
nie potrafił utrzymać szybkiego Stol
ca.
W drużynie polskiej wyróżnili się
Szczepaniak, Wasiewicz, a w drugiej
połowie Wodarz. Wilimowski był do
bry w polu, ale zawodził w akcjach
podbramkowych. Albański w bramce
pewny. W 29 minucie Martyna z po
wodu kontuzji musiał zejść z boiska,
zastąpił go zadowalająco Gałecki.

W pierwszej połowie Polska prze
prowadziła szereg ciekawych akcyj, z
których jedną zakończył bramką God.
Po przerwie już w 2 minucie padło
dla Danji wyrównanie przez prawoskrzydłowego Stolca. Gra nadal była

zupełnie otwarta W 19 min. drugą
bramkę dla Danji znów strzelił Stole.
Mimo rozpaczliwych wysiłków ataku
Polski wynik do końca zawodów już
nie uległ zmianie. Sędziował p. Pe
ters.

pracowały źle i po dyletancku, a w bar
dzo wielu wypadkach wogóle me praco-

Państwowy Urząd W. F. i P. W.
ma zostać zlikwidowany
Katowicka „Polonja“ doriosi:
Ze sfer dobrze poinformowanych do
wiadujemy się, że w najbliższym czasie za
nosi się na gruntowną reorganizację
sporcie polskim, który jak wiadomoo ną
igrzyskach olimpijskich nie wypadł taR,
jak tego wymaga! prestiż 30-miljonowego
narodu. Reorganizacja objęłaby nie tylko
związki i kluby sportowe, ale przedewszyetkie instytucje opieki nad sportem,
powołane przez państwo i utrzymywane
wielkim nakładem kosztów, płynących z
kas państwowych. M. in. mówi się o znie
sieniu Państwowego Urzędu W. F. i P. W.,
który, jeżeli chodzi o sport, nie potrafi
spełnić pokładanych w nim nadziei. Odno
śnie przysposobienia wojskowego młodzie
ży przedpoborowej istnieje projekt złącze
nia tej ważnej dla państwa akcji z tworzącemi się obozami pracy. Oba te działy
podlegałyby wyłącznie sferom wojskowym
co jest zupełnie zrozumiałe i słuszne. Pro
paganda wychowania fizycznego i sportu
spadłaby w pierwszym rzędzie na kluby,
które mają coprawda mniejsze ku temu
warunki finansowe, ale posiadają znacznie
łatwiejszy sposób podejścia do mae, niźli
specjalnie do tego powołane przez państwo
i samorządy instytucje.

Chorzów mistrzem Polski w szczypiornlaku
Kato wi c e. — W sobotę, w drugim
dniu mistrzostw Polski w szczypiorniaku
pogoda była w dalszym ciągu niesprzyja
jąca. Z tego też względu zawody w dal
szym ciągu zgromadziły nielicznych wi
dzów. Wyniki dnia przedstawiają się naStęiC^. Chorzów — AZS (Lwów) 12:2
(211. ŁKS — Garbarnia 7:4 (3:3). AZS
(Lwów) — Garbarnia 3:2 (2:0). Chorzów

Polski Śląsk
bije niemiecki 3:2

K a to w i c e. —- Doroczne spotkanie po
między reprezentacjami obu Śląsków, za
kończyło się zwycięstwem Śląska polskie
go w stosunku 3:2 (1:2). Polacy mieli
znaczną przewagę, z której niezaradny atak nie umiał skorzystać. Bramki dla
Polaków zdobyli Giemza (2) i Wostal. —
nik z pierwszych lat działalności Związku, Sędziował p. Laban. Widzów przeszło 0
a ponadto dlatego, te odpowiedniejszym tysięcy.
ku temu będzie jubileusz 25-lecia. Stwier
dził jedynie, że działalność związku można
podzielić na okres organizacyjny, nie wy
zyskany okres porządkowania działalno
ści, począwszy od 1928 r. oraz następne
Sosnowiec. — 5-ciobój pań o mi
lata jako okres rozkwitu związku. _ Pozo strzostwo Polski zgromadził na starcie
stałą część swych wywodów poświęcił 9 zawodniczek. Mistrzostwo Polski zdo
ogólnikowemu omówieniu stron ujemnych była Kwaśniewska, uzyskując 257 p., 2) Dai dodatnich pilkarstwa. Po odczytaniu na tiukówna (Lwów) 185 p., 3) Kamiemewska
desłanych depesz z życzeniami, m. in. od (Sokół-Kat.) 152 p., 4) Freiwałdówna (Kr.)
PZPN oraz ligi polskiej, życzenia składali 134 p., 5) Faliszewska (Sosn.) lOb p.
delegaci związków i towarzystw. Wobec
Kwaśniewska uzyskała następujące wy
późnej godziny dalsze punkty programu niki: 100 m — 13.1, kula — 9.91, wdał —
opuszczono i p. prezes Seydlitz zakończył 4.99, wwyż — 1.31, oszczep — 37.40.
zebranie, (wz)
Zawody toczyły się w fatalnych warun
kach atmosferycznych.

Kwaśniewska
mistrzynią Polski

Środkowe Niemcy - Poznań 1:1 (1:1)
Poznań. — W ramach jubileuszu
Poznańskiego Okręgowego' Związku Pił
ki Nożnej odbyło się w niedzielę na boi
sku Warty międzynarodowe spotkanie
między reprezentacjami Niemiec środko
wych i Poznania. Okręg poznański jakoś
nie ma szczęścia przy organizacji spot
kań międzymiastowych i innych. Wszyst
kie bowiem dotąd kończyły się fiaskiem.
Pogoda, która była dotąd zawsze tego po
wodem, nie dopisała również wczoraj. —
Ucierpiała oczywiście znów na tem kasa
związku Zjawiło się bowiem tylko oko
ło 1800 widzów.
Zawody same stały na dość wysokim
poziomie, a pierwsza część gry była na
wet bardzo ładna i poziomem przewyż
szała znacznie niektóre dobre mecze ligo
we. Nadspodziewanie dobrze zagrała re
prezentacja Poznania, mimo, że wystąpiła
bez Scherfkego, w tym samym dniu gra
jącego w Kopenhadze na meczu z Danją.
Scherfkego zastąpił Gendera, który miał
kilka bardzo ładnych pociągnięć. W po
mocy dobrze wypadli Bilewicz i Danie
lak. Ponieważ i Niemcy zagrali również
bardzo ładnie zespołowo i indywidualnie,
zawody w sumie były ciekawe, przynaj

ng 17 518

Wi>Jednym z najważniejszych projektów
nowych form polskiego sportu jest do
puszczenie młodzieży szkolnej do klubów.
W sprawie tej zupełnie niedwuznacznie
wypowiedział się dyrektor Centralnego
Instytutu W. F. na Bielanach płk. dr.
Gilewicz, w wywiadzie, udzielonym przed
stawicielowi „Polski Zbrojnej*.
Reorganizacja sportu ma pozostawać
w ścisłym związku z nowym obozem poli
tworzonym przez p. Koca, który
W związku z tem zostałyby zlikwido tycznym,
zwrócić szczególną uwagę na wycho
wane komitety w. f. i P- w., wojewódzkie, ma
młodzieży. Podobno na niedocią
powiatowe i miejskie. Instytucje te nie wanie
gnięcia i słabe wyniki naszego sportu
wytrzymały próby życiowej, a składając zwrócili
uwagę najwyżsi dygnitarze pań
sie z ludzi w większości nie mających nic
i pod ich naciskiem wyłonione zo
wspólnego ze sportem, mimo, że dyspono stwowi
wały stosunkowo dużemi funduszami, stały powyższe projekty.

15-fecie P.Z.O.P.N.
Poznański Okręgowy Związek Piłki
Nożnej odbył w ramach 15-lecia uroczyste
zebranie w sali Adrji, które poprzedziło
nabożeństwo w kolegjacie Marji Magda
leny. Zebranie zagaił prezes POZPN,
p. adw. Seydlitz, poczem poprosił do stołu
prezydjalnego reprezentanta DOK., p. kpt.
Baczyńskiego i prezesa honorowego p.
Sturmera. Po odśpiewaniu przez męski
chór kościelny Poznań-Jeżyce pod dyr.
J Marcinkowskiego „Gaudę mater Polo
nia" oraz recytacjach p. Hańczy nastąpił
referat wiceprezesa p. Patoki. Dłuższe
swe przemówienie referent rozpoczął od
oświadczenia, że historji 15-letniej działal
ności okręgu nie skreśli, przedewszystkiem dlatego, że brak jest odnośnych kro

ur&clłd TjCLnJhowt,
d&brz i id/r&uw

mniej do czasu, kiedy niezupełnie jeszcze
rozmokłe boisko umożliwiało przeprowa
dzenie normalnej gry.
Do przerwy drużyną iepszą był Poznań, który powinien był już w tej części
gry zapewnić sobie ^zwycięstwo. Świetny
bramkarz gości, oraz niedopisująca mimo
wszystko dyspozycja strzałowa napastni
ków gospodarzy, były powodem ich bez
owocnych wysiłków. Na domiar złego
pierwszą bramkę uzyskali Niemcy. Padła ona już na początku gry. w 8 minu
cie z karnego. Strzelił ją Riechert Z
wolnego tuż przed przerwą, wyrównanie
uzyskał dla Poznania Nawrot.
Druga połowa gry była już mniej cie
kawą i ładną, a pod koniec zawodów go
ście lepiej dostosowali się do ciężkiego
terenu, stosując na śliskiem i zupełnie
już rozmokłem boisku bardzo ładne
długie podania. Poza tem też wykazali
więcej zasobów sił fizycznych. Akcje ich
podobnie jak gospodarzy, mimo usilnych
starań, nie przyniosły upragnionego skut
ku i wynikiem remisowym, naogół odpo
wiadającym przebiegowi całego spotkania
zakończyły się jubileuszowe zawody re
prezentacji poznańskiej.

Amatorzy Węgier
pokonali Kraków 2:1 (0:0)
Kraków. — Wynik odpowiada prze
biegowi gry. W pierwszej części Przewa
żali goście Reprezentacja amatorska Węgier pod względem technicznym i kombinacyjnym górowała nad reprezentacją
Krakowa, u którego słabo spisa! się atak.
Zawiódł on zwłaszcza w akcjach pod
bramkowych. Pierwsza bramkę zdobyli
Węgrzy po połowie w 22 minucie. W ~o
wyrównał Pazurek. W 40 min., mimo
przewagi Krakowa niespodziewany prze
bój ataku węgierskiego przyniósł gościom
drugą bramkę ze strzału Szendrodyego. —
Sędziował wobec 3000 widzów p. Arczyń-

Kolarstwo
W Warszawie wyścig szosowy na dystansie
125 km wygraj Wasdewek t^B) z trasem 4 g.
09:17. Dalsze miejsca zajęli: 2. Napierała (KB)
4 g. 13:30, 3. Starzyńsik (FB) 4 g 18:47, 4. Adamieć, 5. Domański.

Lekka atletyka
Pomorze - Śląsk «8:56- Doroczne spotkanie
międzyokręgowe odbyto fetę w. Toruniu z udzia-

— ŁKS 10:7 (6:3).
Wyniki drugiej grupy: KPW (Poznań)'
— AZS (Warszawa) 6.2 (3:1). Pogoń (Ka
towice) — AZS (Warszawa) 9:2 (5:2).
W finale KS Chorzów pokonał katowic
ką Pogoń w stosunku 3:0 (2:0). W walce
o trzecie miejsce KPW Poznań zwyciężył
ŁKS 6:4. Piąte miejsce zajął AZS war
szawski przed lwowskim.
lem startującego poza konkursem na 5000 m
Nojego (15:24.4) i w tyczce Klemezaka (300).
Poszczególne konkurencje spotkania wygrali:
100 m: Bociek (P) 11.5; kula: Praski (Ś) 13.08»;
1500 m: Rakoczy (Ś) 4:16.8; 400 m: Krawczyk
(Ś) 53.3; 110 m pl.: Sznajder (ś) 16.3; tyczka:
Sznajder 380: 4X100 m Pomorze 45.6; oszczep:
Mikrut (P) 52.96; wwyż. Kalinowski i Barczak
(P) 1.75; 5000 m: Szymański (P) 15:52; dysk:
Praski (Ś) 38.61; wdał: Bociek (P) 6.45; 4X400
m: Śląsk 3:37. (c.)
Na zakończenie sezonu urządziła Warta za
wody okręgowe, których plonem było 5 wyników
lepszych od rekordu okręgowego. Panie — ku
la: 1. Kryżanka S. (W), 10.69 2. Starczewska
(W) 9.77; 200 m: 1. Woźniasówna P. (W) 84.2,
2. Woźniakówna G. (W); dysk oburącz: 1. Kry
żanka S. (W) 56.06 (rek. okr.), 2. Starczewska
S. (W) 43.73; kula oburącz: 1. Kryżanka S. (W)
18.09, 2. Starczewska (W) 17.28. Panowie: 200
m pł.: 1. Małecki (W) 29 4 (rek. okr.), 2. Bajerlein (W); 500 m: 1. Maćkcwiak (W) 1:10.6, 2.
Andrzejewski (W); sztafet* szwedzka: 1. War
ta 2:08.3 (Maćkowiak. Małecki, Bajerlein, Ko
złowski) 2. AZS 20 m wtyle (Modrzewski, Maj
chrzak, Klepacki. Pokorski'; dysk: 1. Heljasz
(W) 43.22, 2. Gburczyk (Sok.-Wapno) 32.49;
młot: 1. Hiittel (W) 22.18. 2) Bajerlein (W)
19.60; oszczep oburącz: 1. Gbiurezyk (Sok.-Wap.)
88.15 (rekord okr.), 2. Szajowski (W) 57.48; trójekok: 1. Hoffmann J. (W) 12.20, 2. Małecki (W)
12.14; chód 2.000 m: 1. Stryczyński (HCP)
10:15.8 m (rek. okr.). 2 Nowak (AZS). Junio
rzy: 60 m: 1. Staszak (KSM) 7.5, 2. Hoffmann
J. (W): 500 m: 1. Andrzejewski Wł. (W) 1:20,
2. Iczakowski (W), wdai: 1. Hoffmann J. (5.S3),
2. Staszak (KSM) 5.47; dysk: 1. Hofmann J.
41.33 m. (ig.)

Pięśdarsfwo
Łódź — Białystok 9:7. Ob’e reprezentacje
wystąpiły w osłabionych składach. Niespo
dzianką była porażka przez k. o. Durkowskiego.
Spotkanie odbyło się w Łodzi, sędziowane sy
stemem jednego sędziego.
W mistrzostwach Warszawy, rozpoczętych
w niedzielę, najwięcej zainteresowania wywo
łało spotkanie Okęcia (dawn. Skoda) z Makabi,
zwyciężyło Okęcie 12:4. Swe spotkania wygrali:
Rundstein (M) z Tworkiem.
Czortek (O)
z Jakubowiczem, Kozłowski (O) z Krawieckim,
Bukowski (O) z Rosenblumem, Seweryniak (O)
z Neblem, Ślaz przegrał z Matuszewskim (O),
Pisarski (O) pokonał Neudinga, wreszce w
ciężkiej Garstecki Biuma
W drugiem spotkaniu P. Z L. — Kort Be
ma 8:8. (Pat.)
Gedanja — Gryf 9:7. Spotkanie o mistrzo
stwo drużynowe Pomorza odbyło się w niedzie
lę w Toruniu. W poszczególnych wagach wy
niki były następujące (od wagi muszej): Wyszecki (Gd.) nie rozstrzygnął z Grabowskim II,
Sierocki (Gd) uległ Igielskiemu, Zieliński (Gd)
— Krzemińskiemu, Hirsz (Gd) nie rozstrzygnął
walki z Grabowskim I. Plichta (Gd) pokonał
Jarocha Czarnowski (Gd) n:e rozstrzygnął spo
tkania z Babińskim, Hanske (Gd) pokonał Le
szczyńskiego w 3 st przez s. o. i wreszcie Cho
ma zdobył dwa punkty bez walki, (tł.)
Astorja (Bydgoszcz)— Grudziądzki KS. 13:3
Wysokie zwycięstwo gospodarzy, (tl.)
Łódzki OZB. przyjął definitywnie zaprosze
nie Poznania na boksersk'e zawody międzymia
stowe Poznań-Łódź w Poznaniu dnia 8 listopa
da rb.
Likwidacja

Klubn Sportowego

„Cnlavia“.

Zajmujący dom.nujace miejsce w sporcie na
Kujawach klub sportowy ..Cuiavin" uległ li
kwidacji. Sekcja piłki nożnej, zajmująca w ta
beli klasy A jedno z lepszych miejsc, przeszła
do Wojskowego Klubu Sportowego w Ino
wrocławiu i w jego barwach walczy o mistrzo
stwo Pomorza, zań sekcja bokserska przeszła w
całości do KS. „Goplania“. Tem też należy tłu
maczyć oddanie 16 punktów walkowerem pod
czas ostatniego meczu bokserskiego pomiędzy
Ouiayią i Goplania

Piłka nożna

Drużyny Poznania i Niemiec środkowych przed spotkaniem na boisku Warty. Od lewej: Szwarc, Jakubowski, Bilewicz, Nawrat
Gendera, Twórz, Danielak, Kryszkiewicz, Słomiak, Dusik i Fontowicz.
Fot. St Pawlik

PTC - Warta 5:3 (3:3) W Pabja nicaeh ba
wiła w niedzielę drużyna Warty, która wystą
piła z liczna rezerwa i tem też tłomaczy się po
niesiona porażka. Trzy bramki dla gospodarzy
zdobył Kosowski dwie pozostałe Kubicki. dla
Warty bramki strzelili Now.cki. Przybylski i
Lis. Sędziował p. Rettig
W Gdyni bawiła drużyra Gryfu Toruńskie®b.otkaniu towarżyskiem Toruńezycy po
konali Bałtyk 2:0 (2:0,.
Węgry pokonały w spotkaniu międzypaflstwowem w Bukareszcie, wobec 50 tys. widzów
nieznacznie Rumunję 2:1 (19)
’

Numer 462

Kurjer Poznański, wtorek, 6 października 1936

Warszawa bije ( dańsk 3:0 (2:0)
W a r s z aw a. — Doroczne spotkanie
o puhar komisarza gen. R. P. w Gdańsku
Papee, zakończyło się trzeciem zwycięst
wem Warszawy i zdobyciem puharu.
Warszawska drużyna miała olbrzymią
przewagę i przez 70 min. nie schodziła z
połowy Gdańszczan Goście bronili się
tylko, urządzając od czasu do czasu spo
radyczne wypady. Wynik cyfrowy byłby

Rotmistrz Sokołowski
mistrzem Polski
Lublin. — W niedzielę zakończone
zostały tutaj jeździeckie mistrzostwa Pol
ski. W ostatnim dniu dokończono kon
kurs skoków. Mistrzostwo Polski zdobył
rtm. Sokołowski na „Zbiegu“. Drugie
miejsce zajął kpt Biliński na koniu „Florek-Siłacz" przed mir. Lewickim na „Duncanie“. Następne miejsca zajęli: ppłk. Rómmel na koniu „Sahara", kpt. Dąbski-Nehrlich na koniu „Wielki książę“ i por. Rylke
na koniu „Wysoka".
Na zakończenie odbył się konkurs po
żegnalny, który wygrał inż. Grabianowski
na „Piracie". Dalsze miejsca zajęli: kpt.
Dąbski-Nehrlich na „Polusie*, por. Wołoszewski na „Żubrze", por. Gutowski na
„Trawiacie”, por. Biiwin na „Tancerzu".

Garncarz mistrzem Polski
Lwów. — Przy udziale 10 zawodni
ków odbył się tutaj bieg maratoński o
mistrzostwo Polski.
Maraton ukończyło ośmiu. Mistrzo
stwo Polski zdobył Garncarz (Pogoń) w
czasie 2 g. 45:28.2, 2) Przybyłko (Rez.) 2 g.
48:35, 3) Głuszcz (PZL) 2 g. 53:24.5, 4) Bu
czyński (Warsz.) 3 g. 09:45.

Różne
Echa skandalu z Peru na olimpiadzie w
Berlinie. Dzienniki amerykańskie donoszą z Li
my, że powrót reprezentacji olimpijskiej Peru
zamieni! się w olbrzymią manifestacje przeciw
ko głośnemu skandalowi z Peru na igrzyskach
w Berlinie. Na powitanie drużyny zebrał sie
tłum w liczbie przeszi-o 100 tysięcy, który na
stępnie przeszedł, przez miasto, niosąc transpa
renty z napisami, atakującemi gwałtownie or
ganizatorów olimpjady i międzynarodową fede
racje piłkarską. W pochodzie niesiono fotogra
fie prezydenta międzynarodowej federacji pił
karskiej Rimeta i kapitana związkowego Au6*rji liugo, Meisla (?)z obelżywemi napisami.
Równocześnie rada ministrów Peru postanowi
ła dwie szkoły w Limie nazwać ,,Republiką Ko
lumbią i „Republiką Chile“ na cześć tych
dwóch państw, które wystąpiły ostro w Berli
nie w obronie Peru. U wejścia tych szkół wmuhowstne zostaną tablice z napisami: „O skanda
lu berrńskim będziemy pamiętali po wieczne
czasy“. (PAT)
W Łodzi utrwala sie akcja związków sporto
wych w kierunku nieprzyjmowania do związ
ków klubów sportowych, posiadających nazwy
Prz\ których kluby te istnieją. Podobne
kluby bowiem służą raczej jako reklama wyro
bów fabrycznych, aniżeli dla propagandy spor
tu. Ostatnio nie zostały przyjęte do Łódzkiego
Okr. Zw. Piłki Nożnej Kluby Sportowe: Toma
szowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu (T. F.
S. J.) i Klub Sportowy John z Lodzi. Te same
kluby mogą być jednak przyjęte z chwilą zmia
ny nazwy.

wyższy, gdyby nie doskonała gra bram
karza gdańskiej reprezentacji.
Pierwszą bramkę zdobył Wypijewski
w 22 minucie, a w 35-tej Smoczek pod
wyższył wynik do 2:0. Wynik dnia usta
lił po przerwie Knioła. Warszawa pozatem nie wyzyskała rzutu karnego. Mimo
niepogody zawody zgromadziły około 2500
widzów. (Pat.)
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Wszyscy mówią i piszĄ o wojnie
IDŹ WIĘC I ZOBACZ PRAWDZIWĄ WOJNĘ, jaką pokazuje film-dokument p.t

Fort Douaumont

Film konkursowy dla czytelników Kurjera Poznańskiego

Warta w 10 minucie drugiej połowy z kar
nego, podyktowanego za przewinienie
obrońcy. Mimo przewagi Siemianowic
Wioślarstwo
Warcie udało się podwyższyć wynik przez
Na zakończenie sezonu odbyły sie w niedzie Kadłubowskiego. Sędziowali pp. Paczkow
le regaty propagandowe, jo raz pierwszy na ski Sob. i Szerbart.

trasie od mostu Chwaliszewskiego do Szeląga.
Mimo niepogody biegi przeprowadzono w myśl
programu, poczem odbyia sie zbiórka na przy
stani gospodarzy „Polonji".

Życie organizacyjne
Nadzwyczajne walne zebranie
Polskiego
Związku Hokeja na Lodzie odbyło się w War
szawie pod przewodnictwem Inż. Kuchara. Po
ośmiogodzinnych obradach uchwalono nowe sta
tuty dla związku centralnego i okręgowych,
oraz regulamin dla okręgów. Z najważniej
szych postanowień należy wyszczególnić prze
pis. uznający kluby członkami pośrednimi, a
okręgi jako członków bezpośrednich.

Dwie porażki
K. H. Siemianowice
W niedzielę odbyły się w Poznaniu dwa
ostatnie spotkania półfinałowe o mistrzo
stwo Polski Polskiego Zw. Hokeja na tra
wie. Przeciwnikiem Warty i Czarnych
był K. H. Siemianowice. W drużynie Ślą
zaków, która przed kilku laty dzierżyła
tytuł mistrza Polski, ze starej drużyny
grają jeszcze jedynie Koehler i Pollok i
w bramce Langfort. Okazało się, że go
ście nie przedstawiają dawnej klasy i że
Poznań słusznie jest nadal przodującem
miastem w hokeju.
WARTA — SIEMIANOWICE 2:0 (0:0)

Rozegrane przedpołudniem spotkanie
nie było ciekawe. W pierwszej połowie nie
znaczną przewagę miała Warta, której
atak był wyjątkowo słabo dysponowany.
Prowadzenie przez Spychałę uzyskała

Inauguracja sezonu. „Goplana",
opera romantyczna w 3 aktach Wł.
Żeleńskiego.

Zgodnie z tradycją, która każę pro
gi nowego sezonu zamanifestować pol
ską operą, sięgnęła dyrekcja do zapy
lonej już nieco półki bibljotecznej z
partyturami Żeleńskiego. Inicjatywie
tej trzeba przyklasnąć i to bez względu
na to. czy „Goplanę“ zamieścimy dziś
w pierwszym szeregu sztandarowych
oper polskich, czy też nie (o to bowiem
możnaby się spierać). Faktem wszak
że pozostanie, że i ta dziedzina dorob
ku Żeleńskiego nie powinna nam być
obca, choć chowa się ona trochę w cie
Strzelanie
niu twórczości pieśniowej i kameral
„,.ł'T?ro',owe zawody o mistrzostwo Polski w nej naszego kompozytora. A przecież
” linie, zakończone zostały w sobotę. Wyniki w
i w dziale operowym postawił autor
poszczególnych broniach były następujące:
Karabin wojskowy do tarczy i do sylwetek muzyki do „Konrada“ wartości trwa
w klasyfikacji zespołowej: 1. d-two K. O. P.
3084 pkt.. 2. I dyw. piechoty legj 3078 p., 3. łe, będące przejawem rdzennej polsko
lo dyw. piechoty leg. 3037 p.; indywidualnie: ści w naszej szczupłej literaturze ope
l. por. Wasilewski, który w trzech postawach rowej. I dlatego Żeleński powinien
uzyska’ 689 p„ 2. Wąsowicz 667 p„ 3. pułk. Sta wejść na stałe w skład repertuarowy
warz 656 p.
Karabin wojskowy do tarczy — 3 postawy: scen polskich.
i. por. Wasiiewski 489 p„ 2. Wąsowicz 487 p„
Jednakże Żeleński jako muzyk ope
3. mjr.' Stawarz 484 p.; postawa leżąca: 1. Go rowy wymaga od słuchacza osobnego
net ISO p. przed kpt. Suchorzewskim 179 p.: po
stawa .stojąca: 1. Knapczyk 154 p.. 2. Wąso nastawienia. Nie należy w „Goplanie“
wicz 153 p.; postawa klęcząca: 1. eierż. Fabi doszukiwać się muzyki scenicznej, bę
szewski 173 p.. 2. mjr. Stawarz 171 p„ 3. por. dącej odpowiednikiem dramatycznej
Wasilewski 569 p.
Karabin wojskowy bez sylwetek: 1. por. akcji. Liryczny genre talentu Żeleń
skiego nie znajduje nieraz odpowied
Marcinkiewicz, 2. por. Paczkowski po 200 p.
Karabin dowolny o przyrządach celowni niego tla muzycznego dla tak ponurej
czych: zespołowo — W. K. S. — C. W. piecho tragedji, jaką jest dramat Słowackie
ty 2412 p. (w trzech postawach). 2. K. O. P„
3. 21 dyw piech. górskiej; indywidualnie: 1. go (zachowany wszakże przez librecipor. Matuszak 52« p. (3 postawy). 2. sierż. Ki- stę w swym głównym zarysie). Prze
eielewicz 512 p.; postawa leżąca: 1. por. Matu ciwnie nawet, wydaje się chwilami,
szak 187 p„ 2. sierż. Kozłowski 187 p.: klęczą
ca: 1. por. Tkacz 176 p.. 2. st. sierż. Dąbrowski jakgdyby kompozytor starał się mu
173 p.: stojąca: 1. por. Matuszak 165 p.. 2. Ru zyką raczej łagodzić i wygładzać
tecki 162 p.
szorstkość sytuacji scenicznej (vide
Karabin dowolny — zespołowo: 1. Legja
1917 p. 2. KPW. 1906 p.. 3. Kadra; indywidual grazioso frazy wiolonczelowej po za
nie: 1. dr. Zaturski 394 p„ 2. mjr. Stawarz 392 bójstwie Aliny). Również niejednego
pkt., 3 por. Matuszak 391 p„ poza konkursem słuchacza uderzy ogromne bogactwo,
Zaturski pobił rekord polski, uzyskując 396 o.; śpiewu w tej operze; pełno tam aryj,
w postawie klęczącej: 1. Kadra 1770 p.. indy
widualnie: 1. por. Matuszak 376 p.. 2. mjr. arjosa śpiewanych partyj zespołowych,
Wrzosek 374 p.
przy zupełnym niemal braku recitaKarabin dow. w postawie stojącej — zespo tiwa. Wszystko to wynika z natury
łowo: 1. Kadra 1681 p. indywidualnie — 1. por.
Żeleńskiego, czysto i wyłącznie mu
Matuszak 364 p. 2. Rutecki 360 p
Karabinek sportowy w 3 postawach — ze zycznej. A słuchając „Goplany“ w czy
społowo: 1. K. O. P 5177 p.. 2. śmigły (Wilno) sto muzycznem nastawieniu (t. j. w
5036 p.; indywidualnie: 1 Piątkowski 1071 p..
2. plut Pachia 1071 p.; w postawie leżącej: 1. oderwaniu od wątku akcji), znajdzieplut. Pachia 385 p.. 2 sierż. Kozłowski 379 p.: my w niej wiele perełek inwencji me
klęczącej- 1. kpt. Majchrowsfci 369 p„ 2 Piąt lodyjnej, która w połączeniu z głęboką
kowski 367 p.: stojącej: 1. por, Matuszak 349 p., wiedzą teoretyczną kompozytora daje
2. Wąsowicz 348 p.
Pistolet wojskowy do sylwetek i tarczy — właśnie to co stanowi o walorach oper
zespołowo: 1. Z. S 1130 p.. 2. K. O. P. 972 p.; Żeleńskiego — piękną i artystycznie
indywidualnie: 1. Wit wieki 286 p.. 2. Wąsowicz wartościową muzykę.
269 p.
O realizacji „Goplany“ wypada pi
Pistolet wojskowy dc tarczy: 1. kpt. Różań
ski 168 p„ 2. Pnzdej 168 p.
sać z pełnym respektem. Nawet naj
Pistolet wojskowy do sylwetek olimpijskich: bardziej wymagający słuchacz nie
1. Witwicki 130 p.. 2 Wąsowicz 105 p.
Pistolet dow.: 1. Z 8. 2535 p.; indywidual mógłby odmówić zespołowi rzetelnego
nie: 1. Nowicka 528 p, (nowy, rekord polski), 2. wysiłku artystycznego, czego rezulta
dr. Jurek 519 p.
' ' —
tem był spektakl w calem tego słowa

pod Verdun

Autentycznezdjęcia wyjęte z archiwum wojennego. Dzisiaj początek seansówo 3 popoł.

CZARNI — SIEMIANOWICE 4:1 (1:0)
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njusz Maj. Sibla śpiewa p. J. Musielewską.
Kierownictwo muzyczne kapelm. Stefana
Barańskiego. Tak świetnie dobrana pierw
szorzędna obsada wokalna zainteresuje
niewątpliwie melomanów naszej Opery.
W środę po raz drugi „Goplana“ opera
romantyczna Wł Żeleńskiego w premjerowem wykonaniu. Kto nie mógł zdobyć bi
letu na premjerę, będzie miał sposobność
podziwiać tę piękną operę, która zdobyła
olbrzymi sukces dzięki wielkim warto
ściom muzycznym, niezwykle pieczołowi
temu kierownictwu dyr. dr. LatoszeWskiego, reżyserji p. Urbanowicza, znakomitym
wykonawcom, efektownej oprawie scenicz
nej art. mai. Z. Szpingiera, oraz pomysło
wej części choreograficznej układu p. Statkiewicza. Całość stojąca na wysokiej wy
żynie artyzmu cieszyć się będzie zasłużonem powodzeniem, czego dowodem nie
zwykły pokup na bilety. Resztę biletów na
być można w firmie A. Szrejbrowski ul.
Pierackiego 20.

Doznana popołudniu wysoka porażka
Ślązaków nie odzwierciedla sił obu dru
żyn, gdyż Czarni wygrali zasłużenie, jed
nak zbyt wysoko. Goście grali' lepiej niż
przedpołudniem, lecz rozmokłe boisko
utrudniało normalne przeprowadzenie gry.
Pierwsza bramka padła w ostatnich minu
tach pierwszej połowy.
Po zmianie stron Czarni uzyskali dal
sze bramki, w 5 min. po kornerze i w 7
min. po niefortunnym wybiegu bramka
rza, a pod koniec czwartą bramkę, usta
lającą wynik dnia. Strzelcami byli Bzowy
Leon (2), Bzowy Kazimierz i Adamski. Sę
dziowali pp. Szerbart i Chmielewski.
W wyniku tych spotkań oraz wygranej
Warty nad Czarnymi w ubiegłym tygod
Z Teatru Polskiego
niu (6:1) do finałowych rozgrywek zakwa
lifikowały się Warta i Czarni, obok Zucho
W poniedziałek, wtorek i środę ostatnie
watych i WKS, którzy wchodzą do tych trzy przedstawienia doskonałej sztuki
rozgrywek z pierwszej grupy.
„Tessa“, która w pełni powodzenia schodzi
z repertuaru z powodu gościnnych wystę
pów znakomitego artysty scen polskich
Marjusza Maszyńskiego. Znakomity aktor
wystąpi gościnnie w doskonałej komedji
p. t. „Był sobie więzień“, której premjera
Kraków. — 5-ciobój lekkoatletyczny odbędzie się w czwartek bieżącego tygo
panów o mistrzostwo Polski zgromadził dnia. W próbach „Testament“ oraz „Ćyd“
na starcie jedynie 2 zawodników.
Mi w inscenizacji St. Wyspiańskiego.
strzostwo zdobył Hanke (Warsz.) 2,776 p,
2) Senkowski (Cr.) 2,154 p. Wyniki konkurencyj: wdał: Hanke 6.83, Senkowski
5.57; oszczep: Hanke 43.69. Senkowski 42.51;
dysk: Hanke 32.44, 2) Senkowski 30.83;
niebywałych triumfach w kraju i zagranica,
200 m: Hanke 24.2, 2) Senkowski 27.0; po
ogólne życzenie zachwyconej publiczności
1500 m: Hanke 5:00.3, 2) Senkowski 5:16.9. na
wystąpi w Poznaniu ostatnie 2 razy a to: w so

Hanke mistrzem Polski
w dziesieciobo ju

Sławny balet Parnella

znaczeniu reprezentacyjny. Wystawa
co się zowie. Efektowne w światłach
i żywe w kolorach kulisy (pomysłu p.
Szpingiera) nie chybiały czaru. Szcze
gólnie nastrój fantastyczności baśnio
wej utrafionyzostał w sedno, w czem
niepoślednią rolę odegrały bajeczne
nieraz kostjumy (np. w ostatniej sce
nie). Podkreślić trzeba także spraw
ność silnie zaangażowanej maszynerji
i troskliwość reżyserji p. Urbanowi
cza, która szła w zgodnym akordzie
z wymogami sytuacji. Głową i duszą
aparatu muzycznego był, rzecz jasna,
dyrygent dr. Latoszewski, który inspi
rując solistów, dbał równocześnie o
właściwe rozłożenie ciężaru muzycz
nego pomiędzy orkiestrą, a chórami
na scenie.
Śpiewacy z nie mniejszą pieczoło
witością wypracowali role. Na czele
korowodu duchów i wodnic królewsko
odcinała się postać Goplany (p. DudiczLatoszewska), której śpiew, miękki i
lekki w średnicy, w górze trochę bywa
za materjalny. Pozyskanie dla sceny
naszej na stale p. Fedyczkowskiej jest
poważną zdobyczą, z której cieszą się
napewno wszyscy dawni bywalcy ope
rowi, pamiętający naszą artystkę z lat
ubiegłych. Nie mniej cennym „łupem“
jest dla naszego teatry świetny bary
ton p. Maja i brzmiący tenor p. Dra
bika (choć ostatnio, zapewne wskutek
niedyspozycji, nieco w czystości zawo-'
dził). Resztę ról obdzielono pomiędzy
pp. Janowską-Kopczyńską, Kisielew
ską, Musielewską, Kurowiakówną i Pe
tera. Wszyscy dobrzy znajomi.
Dr. Z- Sitowski

Watelinę
w różnych gatunkach i kolorach,
dodatki do ubrań, guziki, poleca

Mikołajczak,
Jezuicka
(obecnie Świętosławska)
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TEATRY
Z Teatru Wielkiego

W niedzielę dnia 4 października Opera
otworzyła swoje podwoje. Inauguracja
miała charakter niezmiernie podniosły i
uroczysty dzięki obecności Pana Prezyden
ta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego.
W poniedziałek teatr nieczynny. We
wtorek wznowienie „Fausta“ Gounoda, w
której to operze przypomną nam się: zna
komita Zofja Fedy-czkowska, Marja Ja
nowska, świetny tenor Józef Woliński
(Faust), znakomity bas Roman Wraga i
nowo pozyskany ceniony baryton Euge-

botę, 10 i w niedziele, 11 października, o godz. 11
wieczorem w kinoteatrze „Słońce“. Niebywała
sensacja artystyczna będą 2 występy triumfa
torów i zwycięzców Olimpiady tanecznej w Ber
linie, słynnego baletu Parnella. Wiadomo pow
szechnie, że pierwsza nagrodę „Mistrzostwo
świiaita" zdobył właśnie nasz polski zespół Par
nella. Po olimpiadzie nastąpiły występy we
Francji i Italii.
Rewelacyjny program zawiera 20 poematów
tanecznych w całkowitej obsadzie olimpijsikiej.
Na. czele zespołu chluba polskiego balotu ZIZI
HALAMA, zjawiskowo pięfeina ALICJA HA
LAMA,
fenomenalna
balerina
JANINA
LBITZKÓWNA, urocza OLA GLINKÓWNA
oraz rasowy tancerz FELIKS PARNELL,
utalentowani KONARSKI, WOLIŃSKI, SA
DOWSKI, KILIŃSKI. W programie m. im.
popularny „UMARŁ MACIEK“, w której to
grotesce Parnell stwarza prawdziwe arcydzieło
gestu i mimiki i ruchu. Wspaniałe dekoracje
i olśniewające kostjumy wg. wzorów najsłyn
niejszych malarzy.
Orkiestra pod dyrekcja słynnego kapelmi
strza, odznaczonego na Olimpiadzie brązowym
medalem, Zygmunta Wichlera, kompozytora
wielu baletów.
Ze względu na niebywałe zainteresowanie
występami baletu Parnella w „Słońcu“ uprasza
się o wcześniejsze zakupywanie biletów, które
po cenach b. przystępnych od 1—4 zł łącznie
z ws^ellkiemi opłatami są o nabycia wcześniej
w składzie cygar p. Szrcibrowskiego, ul. Pie
rackiego 20. Tel. 56-38.
zg 14 422

S. N. Górna Wilda. Notatkę tę może Pan
odszukać u nas w kwartalniku.
M. S. W. Po informacje zechce się Pan zgło
sić w biurze Związku Polskiego w Poznaniu,
ul. Pocztowa 27.
E. T. w Ostrowic. Wymieniony związek jest
identyczny. Zamknięty wszelako został tam lo
kal grupy żydowskiej.
Nr. 1313. Bliższe informacje można otrzy
mać w Bibijotece Raczyńskich i tam również
przejrzeć herbarze.
L. Z. Pniewy. Stacjonowany w Poznaniu na
Grolmanie.
B. B. S. Adresować: Skoczów, woj. śląskie.
Nr. 36. Ponieważ szkołą podchorążych art.
w Toruniu nie posiada praw szkół publicznych,
przeto istnieje prawne zobowiązanie Pana do
zwrotu niesłusznie pobranego dodatku. (K.)
Kwit 422. Nie przysługuje wdowie żadne
odszkodowanie z tytułu prawidłowo opłacanych
składek ubezpieczeniowych.
Bez nadesłania
nam odpisu orzeczenia, odnawiającego renty
wdowiej, nie możemy informacji dalszej udziewynosie będą około 300 złotych. Jeżeli nie bę
dzie nabywcy przy licytacji, postępowanie bę
dzie zawieszone, a jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie
będzie wyznaczony nowy termin licytacyjny,
postępowanie zostanie umorzone. Następny
wniosek o subhastę powoduje nowe te same ko
szty. (K.)
„Ojciec“. Ponieważ nieruchomość jest wła??„oJc'Ią rna,0’l’tnicłl dzieci, przeto potrzebuje
i
«? sprzedaży nieruchomości zezwolenia Są
du Opiekuńczego. (K.)
. W. Adamski — Poznań. Prywatnego ta
kiego instytutu nie znamy. (K.)
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Nowości filatelistyczne

bici na głowę, wycofują się wraz z Wanda
lami w popłochu i bez przywódców do
Afryki. Inna część Alanów, osiadła jeszcze
Brazylia. Z okazji wystawy znaczków
wcześniej w okolicach Orleanu, bierze u- pocztowych w Sao Pculo wydano nowy
Dzieje Alanów są nader ciekawe rów dział w r. 451 (po stronie Rzymian) w słyn znaczek pocztowy o dużym formacie po
nież i w Europie. Spokojny ten lud, za nej bitwie z Attylą. Ten odłam Alanów, przecznym, wartości 300 reis. koloru kar
mieszkujący wybrzeża morza Kaspijskiego, podbity w końcu przez Wizygotów, znika minowego, na żółtawym papierze ze zna
został w 355 r. podbity przez Hunnów, któ z kart historji około r. 475. Alanowie, pozo kiem wodnym w postaci godła Papel Sel
rzy wciągnęli go w wir walk, cechujących stali na Kaukazie, przeszli za czasów cesa lado, o ząbkowaniu 11. Obrazek przed
okres wędrówek narodów. W następnych rza Justynjana na wiarę chrześcijańską i stawia paper nutowy z napisem 1L GUA
latach wędrują Alanowie na Zachód, wciąż utworzyli prowincję kościelną Alanię, któ RANY. Jest to tytuł często w Brazylji
wojując. Zdobywają w końcu Lusitanję ra istniała jeszcze w XIII w. (KAP)
granej opery, której autorem jest urodzo
(dzisiejsza Portugalja) lecz niebawem, po
ny przed stu laty komuozytor brazylijski
Carlos Gomes. Wykonanie znaczka jest
aitystyczne i interesujące, to też zapowie
dziane jest ukazanie się dalszych trzech
wartości.
Bułgarja. Na pamiątkę czwartego
kongresu geografów i etnografów słowiań
skich, który odbył się w Sofji, wydano
trzy znaczki pocztowe o wartościach: 1
lew fioletowy, 2 lewa jasnoniebieski oraz
7 lewa ciemno - niebieski.
Guatemala. Ukazała się dość bogata
ser ja nowych znaczków pocztowych i pocz
ty lotniczej. Znaczki pocztowe: 1 c. bru
natny z czerwonym, 2 c. karminowy z niebiesko-zielonym, 3 c. pomarańczowy z niebieskozielonym, 4 c. niebieski z różowym.
Znaczki poczty lotniczej dla użytku w kra
ju: 2 c. brunatny z zielonym, 3 c. niebieski
z zielonym, 4 c. fioletowobrunatny z zie
lonym, 6 c. brunatny z zielonym, 10 c. lila
z zielonym. 15 c. pomarańczowy z zielo
nym, 30 c. sżarozielony z zielonym, 50 c.
lila z zielonym, 1 guetzal czerwonopomarańczowy z zielonym. Znaczki poczty lot
niczej día użytku zagranicznego: 1 c. pomarańczowobrunatny z zielonym, 2 c. czer
wony z zielonym, 3 c. winnoczerwony z
zielonym, 5 c. niebieski z zielonym, 10 c.
czerwonobrunatny z zielonym, 15 c. czer
wony z zielonym, 20 c. ultramarynowy z
zielonym, 25 c. szary z zielonym, 30 c. zie
lony, z ciemnozielonym, 50 c. karminowy z
zielonym i 1 guetzal ciemnoniebieski z zie
lonym.
Ulewne i gwałtowne deszcze, jakie spadły ostatnio w Indjach, spowodowały w wielu
Niemcy. Dwa nowe znaczki pamiątko
we z okazji partyjnego zjazdu w Norym
miastach prawdziwą powódź. Zdjęcie nasze przedstawia zalane ulice w Kalkucie.
bergii, wydane w wartościach 6 i 2 fenygów, przedstawiają promieniejącą swasty
kę i kilka podniesionych ku niej rąk, pod
Jutro we wtorek
Jutro we wtorek
tem zaś napis „Reichsparteitag 1936“.

Mało znany lud chrześcijański w Chinach
W sierpniu b. r. upłynęło 600 lat od
chwili gdy scytyńskiego pochodzenia lud
Alanów, zawojowany przez Mongołów, wy
słał z Pekinu do papieża Benedykta XIII
delegację z prośbą o ustanowienie dla nich
stolicy biskupiej w tem mieście. 600 lat te
mu miasto Cambalek (dzisiejszy Pekin)
liczyło ponad 30.000 Alanów, wywiezionych
przez chana z ich ojczyzny nad brzegami
morza Kaspijskiego i Aralskiego.
Alanowie byli chrześcijanami, używają
cymi w liturgji języka greckiego. Ze swej
ojczystej ziemi wynieśli wiarę chrześcijań
ską obrządku wschodniego. Wielki Chan
stworzy! z nich oddział gwardji przybocz
nej. Przez dłuższy okres czasu opiekę dusz
pasterską nad Alanami w Chinach rozta
czał Jan de Monte Corvino. Po jego śmier
ci (około 1328) pozostali oni bez biskupa
W r. 1336 zrodziła się wśród tej garstki
chrześcijan, otoczonych ze wszech stron
morzem pogan, myśl wysiania do Rzymu
delegacji, któraby uprosiła papieża o stwo
rzenie biskupstwa w Cambeleku (Pekinie).
Ponieważ wysłanie takiej delegacji bvło
rzeczą nader trudną dla podbitego szcze
pu, Alanowie, wykorzystując nader zręcz
nie zamiłowanie wielkiego chana do ko
ni, namówili go, by delegował *do Ojca św.
posłów, których zadaniem miało być zdo
bycie dla chana pięknych koni nieznanej
w Chinach rasy zachodniej. Do delegacji
chana przyłączyli się wysłannicy Alanów,
którzy mieli uprosić Benedykta XIII o bi
skupa. W rezultacie legatem papieskim
został mianowany w niedługim czasie o.
Jan de Marignoli, który przebył w Chinach
lat trzynaście. W 24 lata potem olbrzymia
armja dynastji Mingów pobiła, całkowicie
kraje, zajęte przez Wielkiego Chana. Ala
nowie zniknęli w’raz z Mongołami z histo
rii Azji.

Mieszkanie z schronem
do wynajęcia
W przeciwieństwie do kontynentu,
gdzie w polityce mieszkaniowej coraz
szersze miejsce zajmuje koncepcja wła
snych domków jednorodzinnych, w Lon
dynie rozwój idzie w kierunku bloków
mieszkalnych, liczących do 100 mieszkań
kilkopokojowych, odsprzedawanych po
szczególnym nabywcom. We wszystkich
dzielnicach stolicy Anglji wystrzelają jak
grzyby po deszczu olbrzymie, szare, beto
nowe bloki mieszkalne.
Posiadanie na własność mieszkania w
takim bloku jest ideałem każdego prze
ciętnego londyńczyka, ideałem najczęściej
nieosiągalnym, przekraczającym finanso
we zasoby zarobkujących. Komorne za
¿-pokojowe mieszkanie, co według londyń
skiej stopy wcale nie jest luksusem, wraz
ze spłatą tytułu własności mieszkania,
wynosi nierzadko, przeliczając na polskie
pieniądze —- od 600—800 zł miesięcznie.
Za to jednak lokatorzy tych domów ko
rzystają ze wszystkich najbardziej nowo
czesnych udogodnień. Szczególny nacisk
przy budowie nowych domów położono na
schrony przeciwlotnicze i przeciwgazowe.
Budowa, tych schronów, dających według
zapewnień architektów i rzeczoznawców
absolutne bezpieczeństwo, jest niezwykle
kosztowna. W jednym z domów wzniesio
nych niedawno w dzielnicy zachodniej
Londynu, koszt budowy całego domu wy
niósł 4 miljony złotych — koszt budowy
schronu przeciwgazowego i przeciwlotni
czego nie mniej jak 600 000 zł. W domu
tym mieszkanie 4-pokojowe kosztuje około
1000 zł miesięcznie. Mimo tak wygórowa
nej ceny wszystkie mieszkania były już
wynajęte przed ukończeniem domu. Spół
ka budowlana, której własnością jest ten
nowoczesny gmach, gwarantuje swym lo
katorom absolutne bezpieczeństwo nawet
na wypadek zburzenia domu przez bomby
lotnicze.
Schron przeciwgazowy i przeciwlotni
czy zbudowany jest całkowicie z żelazobetonu. Specjalne urządzenia, tak skon
struowane, że nawet na wypadek bombar
dowania nie mogąc ulec uszkodzeniu, do
prowadzają do schronu świeże powietrze
i wodę. Schron zaopatrzony jest w dosta
teczną ilość pochłaniaczy gazu, posiada
specjalne .filtry do oczyszczania powietrza,
baterje elektryczne do oświetlenia, insta
lacje radjowe oraz własną kuchnię, połą
czoną z olbrzymią spiżarnią, zaopatrzoną
w ilość różnego rodzaju konserw, dosta
teczną dla przetrwania 6-tygodniowego
oblężenia. Schron oprócz głównych wejść,
znajdujących się w piwnicy domu, posia
da kilka wejść zapasowych, zamaskowa
nych w parku. Wszystkie wejścia są her
metycznie zamknięte.
Podobne schrony buduje się we wszyst
kich nowych domach w Londynie i okolicy
oraz we wszystkich ważniejszych miastach
Anglji, zwłaszcza w okręgach przemysło
wych.
Przypominamy, że Tydzień Funta,
zorganizowany podczas „Tygodnia
Miłosierdzia** w poszczególnych parafjach przez Stów. Pań św. Wincentego
a Paulo, daje możność przez złożenie
choćby najmniejszego datku w naturaljach, dzielić się z biedniejszymi od
siebie. Myśl, że ofiarą swoją przyczy
nimy się do otarcia łez głodnych i
przemarzniętych dzieci, niechaj ożywi
czyn miłosierny.

„Żywy Dziennik“

w Białej sali Bazarowej
o godz. 8 wieczorem na rzecz biednych Pań Wincentek
parafji św. Marcina

Zwierzęta jako pacjenci
Trudny zawód — Pediatra u lwów — Tekarśiwo w pomarań
czach — Wąż na sześcio tygodniowej diecie
Zawód weterynarza jest doprawdy nie bie. kiedy bezmała stałbym się ofiarą swełatwy. Pacjent jego ani nie może mu po 1 go zawodu. Antylopa po zabiegu chirur
wiedzieć, co go boli, ani dać mu jakich gicznym wyłamała się z klatki i jak sza
kolwiek objaśnień co do przyczyny i ob lona rzuciła się na mnie i na mego asy
jawów choroby. Pozatem zwierzę naogół stenta. Szczęśliwym trafem zdołałem
nie pojmuje, że w interesie kuracji winno schronić się do otwartej bramy jakiegoś
poddać się nieraz przykremu i bolesnemu pawilonu, asystent jednakże był ścigany
zabiegowi. Praca weterynarza jest za przez szalone zwierzę po całym ogrodzie i
tem bezustannem zmaganiem się jego in tylko z trudem uchronił się przed kata
telektu z oporem biernym lub czynnym strofą.
zwierzęcia. Dotyczy to przedewszystkiem
Podanie pacjentowi lekarstwa jest nie
leczenia dzikich zwierząt. Ciekawe w tej raz rzeczą daleko trudniejszą, niż dokona
mierze przeżycia swoje opowiada profe nie operacji. Żyrafom zwykle podawałem
sor francuski dr. Chevalier z Paryża.
leki w postaci proszków w mleku, słoniom
„W charakterze swoim jako „lekarz zaś zastrzykiwałem lekarstwo do poma
nadworny“ ogrodu zoologicznego muszę rańcz.
się nieraz zajmować wyjątkowemi wypad
Dzikie osły i konie, którym urosły nad
kami. Lwy i tygrysy np. cierpią w nie miernie kopyta, chwyta się na lasso i
woli na wrastające w ciało pazury. Jak krępuje, pocaem obcina się kopyta spekolwiek zabieg wycinania pazurów jest cjalnemi narzędziami.
bardzo prosty, nie obejdzie się on przecież
Najoryginalniejszym pacjentem jed
bez zastosowania środka usypiającego. nakże, jakiego miałem w czasie swej
W takich wypadkach poddaje się zwierzę praktyki, był 27 stóp długi wąż, który
głodówce i zwabia następnie za pomocą miał pękniętą dolną szczękę. Szczęki wę
pokarmu do specjalnie skonstruowanej żów spięte są elastycznemi ścięgnami,
klatki z oknami, przez które obserwować które na starość stają się twardemi i łammożna zwierzę. Następnie usypia się je liwemi. U pacjenta mego pękła szczęka
za pomocą chloroformu i wyciąga się ła dolna w dwóch czy trzech miejscach, gdy
pę przez kratę za pomocą obcęgów. Mi połykał koźlę. Naprawienie szczęki tego
mo wszystko taka pedicure u lwów jest olbrzymiego węża nie było doprawdy rze
rzeczą nieco denerwującą. Chloroformo czą, łatwą. A przecież operacja udała się.
wanie małp jest natomiast stosunkowo Zbudowaliśmy ścianę z grubych desek z
proste. Traktuje się je zwyczajnie jako otworem, przez który przeciągnęliśmy
zwierzęta domowe.
głowę węża na długość ca. 60 cm, poczerń
Nieraz jest oczywiście niewskazane przywiązaliśmy ją do poziomej' deski, któ
stosować inne znieczulenie, jak miejsco ra służyła za stół operacyjny. Następnie
we. W takich wypadkach trzeba oczy nastawiłem szczękę i obandażowałem ją
wiście specjalnie mieć się na baczności. należyce. Pacjent niestety musiał 6 ty
Jak niebezpieczny być może taki zabieg, godni czekać na następne śniadanko, za
doznałem tego razu pewnego sam na so- nim się szczęka zrosła.
W. i P.

260 rocznica koronacji
papieża Inocentego XI

Dnia 21 września rb. minęło 260' lat
o dchwili wstąpienia na Stolicę Piotrową
papieża Inocentego XI.
Jak wiadomo, biskupi polscy n Jasno
górskim Synodzie Plenarnym zwrócili się
do Stolicy Apostolskiej z prośbą o wszczę
cie procesu kanonizacyjnego Inocentego
XI, jednego z najznakomitszych papieży,
który odznaczał się wielką szczodrobliwo
ścią, pokorą i surowością życia.
Kandydaturze swojej na papiestwo
energicznie się opierał i tylko na pers
wazje kardynała Cibo, odznaczającego się
gorliwością o dobro Kościoła, wybór przy
jął. W dzień uroczystego objęcia Stoli
cy Apostolskiej dał pięć tysięcy skudów na
ubogich, a drugą taką sumę przesłał Po
lakom, walczącym wówczs przeciwko
Turkom. Sam bowiem papież Inocenty
XI żył bardzo skromnie i zastrzegł sobie
tylko 600 skudów na osobiste wydatki

(

Do najmilszych chwil dnia
zaliczam każdy pobyt

n George’a
Pg 7405-39,139

„Caritas nic nie daje“
Wręczając bon jałmużniczy ubogiemu,
zbyt często słyszymy zdanie: „Caritas
nic nie daje“. Niektórzy wprawdzie nic
nie mówią, porzucone jednak bony przed
drzwiami zdają się świadczyć o tem, że
naprawdę „Caritas nic nie daje“.
Komu Caritas nic nie daje?
Nie mogą liczyć na wsparcie z „Cari
tasu“ łaziki, włóczęgi, czujący wstręt do
pracy. W grudniu, styczniu i lutym
odesłano do drwal ni Caritasu 347 łazików,
138 osób do pracy wogóle się nie zgłosiło.
Byłoby błędem nic do darowania, gdyby
się tych nierobów wspierało. Nie dziw
więc, że utyskują na „Caritas“.
Komu Caritas nie może pomóc?
Nie może udzielać pożyczek, o które
codziennie kilka osób zabiega, nieraz na
wet na sumy poważne. Nie może też z
braku funduszów uiszczać zaległego ko
mornego. W tym wypadku prawdą jest,
że Caritas nic nie daje. Takie wsparcia
przekraczają możność finansową tej in
stytucji dobroczynnej.
Kogo — „Caritas“ wspiera?
Wydziały Parafjalne „Caritas“ wspie
rają ubogich mieszkańców w parafji.
Siostry Parafjalne (dobrze są obznajmione
z biedą w swoim obwodzie, mogą więc naj
skuteczniej pomóc, 'gdyby... posiadały fum
dusze. Niestety niewystarczające środki
pieniężne nie pozwalają na zaspokojenie
wszystkiej nędzy ludzkiej.
Oddział Okręgowy „Caritas“ na miasto
/Poznań prowadzi akcję wyrównawczą.
Wspiera dzieła miłosierdzia chrześcijań
skiego, działające na terenie miasta Po
znania (ochronki, świetlice), pomaga orga
nizacjom zajmującym się ratowaniem za
grożonej młodzieży (Tow. „Przystań“,
Dom św. Elżbiety) a przedewszystkiem
umożliwia parafjom na przedmieściach
akcję dobroczynną przez udzielanie subwenejtj. Jednostkom Oddział Okręgowy
wsparć nie udziela.
Kto życzy sobie, aby pomoc jego, udzie
lana ubogim, była naprawdę owocna,
niech zapisze się na członka Oddziału
Okręgowtego „Caritas“ na miasto Poznań.
W biurze przy św. Marcinie nr. 8, (wej
ście od strony kościoła, tel. 36-34) można
otrzymać deklarację członkowską oraz uzyskać potrzebne informacje. Przez po
krywanie w drwalni „Caritasu“ przy ul.
Górna Wilda 34, tel. 55-88 zapotrzebowania
na drzewo opałowe, damy pracę tym,
którzy od niej nie stronią.

swoje, surowem prawem powściągnął li/
ćhwę żydowską, a na pomoc ubogim
wznowił banki miłosierdzia.
Na wezwanie Inocentego XI król Jan
Sobieski pośpieszył na odsiecz cesarstwa
austrjackiego. Papież Inocenty XI tak ży
wy bowiem brał udział/w losach zagrożo
nego Wiednia, iż ocalanie tego miasta
przypisywano w Rzymie łzom i modli
twom papieskim.
Kiedy w r. 1689 zachorował ciężko, am
basador cesarski zapewniał papieża, że
cesarz weźmie pod opiekę rodzinę Odescalchicn, z. której pochodził i że o nią mo
że papież być spokojny. „Papiestwo —
odrzekł mu Inocenty XI dał mi Bóg nie
dla interesu rodziny mojej, ale dla Ko
ścioła“.
Umarł 12 sierpnia 1689 r., pochowany
Logika
w bazylice watykańskiej. Rzymianie uważali Inocentego XI za świętego i każdy
— Moryc, czy ty zwariowałeś z tem
chciał po nim mieć relikwje. (Por. Filip przewietrzaniem? Zamknij zaraiz okno, bo
Bonamici. De vita et rebus gestis Inn. na dworze zimno!
XI, commentarius). (KAP.)
— No, a jak zamknę, czy na dworze bę
dzie cieplej?

DZIAŁ GOSPODARCZY
RYNKI PIENIĘŻNE I TOWAROWE
Pieniądz
i papiery wartościowe
Na światowych giełdach papierów war
tościowych panowało w tyg. ub. w związku
z ostatniemi wydarzeniami w dziedzinie
walutowej duże ożywienie. Obroty speku
lacyjne znacznie wzrosły, a kursy zwła
szcza papierów dywidendowych wykazy
wały poważne wahania.
Giełdy szwajcarskie, przejściowo za
mknięte, podjęły znowu pracę w końcu ty
godnia, natomiast giełda paryska była
zamknięta do końca okresu sprawozdaw
czego, a transakcje dokonywane były tyl
ko na „czarnej giełdzie“.
Na giełdzie nowojorskiej przeważał na
strój mocny, co tłumaczy się z jednej stro
ny zawarciem porozumienia walutowego
między Anglją, Francją i Stanami Zjednoczonemi, z drugiej zaś strony stale postę
pującą poprawą sytuacji gospodarczej Sta
nów, objawiającą się we wzroście produk
cji przemysłowej, w znacznem zwiększe
niu obrotów firm handlowych i przemy
słowych i większej rentowności tych przed
siębiorstw. Pożyczki polskie a zwłaszcza
stabilizacyjna i Dillona w związku z dewa
luacją franka francuskiego i szwajcarskie
go i spodziewaną deprecjacją guldena ho
lenderskiego uległy dużej zniżce. W dniu
2 bm. notowano (w nawiasach cyfry z 25
września r. b.): 8 proc. poż. Dillona 52:75
(56.6214), 7 proc. poż. stabilizacyjna 62.50
(81,00), 6 proc. poż. dolarowa 42.00 (58.25),
7 proc. poż. m. Warszawy 45.50 (47.00), 7
proc. poż. śląska 45.50 (46.87/4) .
Na giełdzie londyńskiej zaznaczyła się
początkowo ogólna zniżka brytyjskich pa
pierów państwowych wywołana wiadomo
ścią o silnym wzroście niedoboru budżeto
wego Anglji. Niedobór ten w pierwszem
półroczu roku budżetowego 1936/37 osią
gnął 80.29 milj. Ł., czyli jest o 21 milj. Ł.
wyższy, niż w analogicznym okresie roku
1935/36. Dalszą przyczyną spadku notowań
papierów państwowych była niepewna sy
tuacja walutowa oraz znaczny wzrost obiegu banknotów, jaki nastąpił w Anglji
"w ostatnich tygodniach. W przeciwieństwie
do papierów o stałem oprocentowaniu, ak
cje wykazały duże ożywienie i wzrost no
towań.
Giełda amsterdamska wykazywała na
strój mocny przy obrotach ożywionych.
Na giełdzie berlińskiej panował prze
ważnie nastrój mocny. Obroty wskutek
większych zleceń ze strony publiczności
były duże.
Również giełda wiedeńska miała uspo
sobienie mocne. Przejściowo tylko reali
zacja zysków powodowała lekką zniżkę
notowań.
Na giełdzie warszawskiej panowało w
dalszym ciągu znaczne ożywienie. W dzia
le papierów o stałem oprocentowaniu za
znaczyła się zniżka papierów dolarowych,
a zwłaszcza spadek 7 proc, pożyczki stabi
lizacyjnej, natomiast papiery zlotowe prze
ważnie zwyżkowały. W dziale akcyj, moc
na tendencja utrzymywała się nadal,
Przejściowo tylko, wskutek realizacji zy
sków przez spekulantów, zaznaczył się pe
wien spadek kursów. Kursy ważniejszych
dewiz zagranicznych kształtowały się na
stępująco: (pierwsza cyfra z 25 września,
dru^z 2 października r. b.): Berlin 212.36
212.36, Bruksela 89.70 — 89.75, Londyn
26,23, Nowy Jork czek 5.305/„ —
£abel 5 30% — 5 31’/’> Praga 21.94 —
Sztokholm 138.45 — 135.25, Zurych
172.65 — 122.60.
Ziemiopłody
Ceny naszych głównych zbóż kształtowały się i- ub. tygodniu następująco:
28.9. 29.9. 30.9. 1.10.
Pazenica
Warszawa
Poznań
Bydgoszcz
Łódź
Zyto
Warszawa
P oznań
Bydgoszcz
Łódź
Jęczmień
Warszawa
Poznań
Bydgoszcz
Łódź
Owies
Warszawa
Poznań
Bydgoszcz
Łódź

26,00

25,00
25,00
26,75

2. 10.

3.10.

26,00 26,00 26,00 26,00
21,75 24,75 24,75 24,75
25,00 25,00 26,00 25,00

25,00
25,00

17,50 17.50 17,76 17,50 17,60
18,00 18,00 17,50 17,50 17,50 17,50
18,25 18.50 1S,.5 18,00 18,00 18,00
18,00

21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
21,25 21.25 21.25 21.25 ¿1,25 21,25
20,00 20.25 20.25 20.25 20,25 20,50
13,50
16,75 16,75 16,75
15,50 15,50 15,50 15,50 15,60 15,50
16,00 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25
16,75 16,75

17,00

Zarówno na rynkach światowych, jak
krajowych panowała tendencja niejedno
lita. Rynki zagraniczne znajdowały się pod
wrażeniem dewaluacji, dokonanej w kra
jach bloku złotego. Handel zbożowy jest
wyraźnie zdezorjentowany. Na ważnym
rynku rotterdamskim cena pszenicy odrazu podskoczyła o przeszło 20 proc. Nato
miast rynki amerykańskie (t. j. w1 Kana-

dzie, U. S. A. i Argentynie) ceny lekko się
I obniżyły. Ze względu na wmieszanie się
I zgoła nowego czynnika — walutowego —,
sytuacja jest nieskrystalizowana i dlatego
należy poczekać ze sądem o ostatecznym
¡ego wpływie i znaczeniu.
Krajowe rynki zbożowe wykazywały w
tygodniu sprawozdawczym tendencję utrzymaną, wzgl. lekko zwyżkową. Wyjątek
stanowiła giełda poznańska, gdzie zazna
czyła się pewna zniżka cen pszenicy (o 0,25
zł) i żyta (o 0,50 z).
Ogórki
Zbiory tegoroczne ogórków były w
Wielkopolsce bardzo duże, przy średniej
jakości. Za kopę ogórków surowych pła
cono 50 groszy, natomiast za ogórki ki
szone w sprzedaży detalicznej zł 2,50. Tak
duża marża'między zakupem surowca a
towarem, przygotowanym do sprzedaży,
wyjaśnia się dużą ilością ogórków, która
zawsze psuje się przy przechowywaniu.
W cenę więc sprzedażną trzeba zawsze
wkalkulować towar popsuty. W roku
bieżącym wykazują zapotrzebowanie na
ogórki wielkopolskie Gdańsk i Ameryka.
(az.)
Kapusta
Urodzaj kapusty jest w r. b. dobry,
szczególnie w Wielkopolsce i na Pomo
rzu. W przeciwieństwie do kapusty wcze
snej, t. zw. latowej — która została zżarta przez robaki — kapusta późna, zimo
wa, dała wyniki pomyślne, poza powia
tem poznańskim, w którym robaki rzu
ciły się również na ten gatunek warzy
wa.
Ceny kapusty wahają się w Wielko
polsce w granicach zł 1,50 do 1,80 za 1
centnar Czy cena ta utrzyma się nadal,
w tej chwili trudno przewidzieć, zależeć
to będzie bowiem od ilości zapotrzebowa
nia, wykazanego przez Warszawę, gdzie
cena jest już dzisiaj znacznie wyższa.
W r. b. po raz pierwszy wykazuje dla
naszej kapusty zainteresowanie Amery
ka. Na jej żądania wysłano już z Pozna
nia pierwsze próby kiszonej kapusty. —
Również duże zainteresowanie wykazuje
dla kapusty wielkopolskiej Gdańsk, któ
ry pragnie kapustę naszą reeksportować
na rynki Ameryki. Dotychczas kapusty
zagranicę nie wywoziliśmy, (az.)
Bydło i mięso
Przewidywania nasze co do kształtowa
nia się sytuacji na rynku świń spełniły się
w całej rozciągłości, w ub. tygodniu bo
wiem nastąpiła zniżka notowań na Targo
wicy Poznańskiej; obniżenie cen wynosiło
zł 4, na 100 kg. żywej wagi. Mimo tej zde
cydowanej zniżki, tendencja na rynku
świń w dalszym ciągu jest niewyraźna.

Nadmienić wreszcie trzeba, że ostatnio
zmniejszył się eksport świń do Niemiec.
Bydło w poszczególnych kategorjach,
wbrew naszym przewidywaniom, z w y żkowało. Stawiane perspektywy opierali
śmy na przesłankach gospodarczych;
tymczasem w grę wszedł czynnik pozagospodarczy, mianowicie anormalnie mały
spęd, powodując nieoczekiwaną zwyżkę.
Zwyżkowały więc: woły, buhaje, krowy i
jałówki o 2 zł, na 100 kg. żywej wagi. Ten
dencja na rynku krów jest słabsza, Jeżeli
chodzi o ogólną tendencję na rynku bydła,
określić ją można jako nieskrystalizowaną, co pozostaje w łączności z minionemi
w ub. tygodniu świętami żydowskiemi.
Na rynku zwierzęcym już ciąży drób i
dziczyzna, powodując znacznie mniejszy
popyt na mięso ze strony najszerszych mas
konsumentów. Mniejsze zaś zapotrzebowa
nie na mięso odbija się natychmiast na
zmniejszenie obrotów na Targowicy. W
tych warunkach ceny będą kształtować
się na poziomie wyższym jedynie wtedy,
gdy zawiedzie normalny spęd, (az)

Konfekcja damska

W branży konfekcji damskiej obser
wuje się w ostatnich miesiącach zdecydo
wane zahamowanie zniżkowej konjunktury. Aczkolwiek obroty nie wykazują
większej zwyżki, niemniej niema już tych
zniżkowych objawów, jakie zaznaczały
się jeszcze w pierwszem półroczu. Ostat
nia dekada września przyniosła rozpoczę
cie sezonu jesiennego.
W poziomie cen niema większych
zmian. Poszły nieco w górę najwyższe
gatunki konfekcji, natomiast pewnej
zniżce uległy towary średniej i mniej niż
średniej jakości.
Składy konfekcji damskiej są już cał
kowicie przygotowane do sprzedaży je
siennej i ..zimowej, przyczem zaopatrzyły
się w najnowsze modele. Istnieje wśród
kupiectwa pewne zaniepokojenie, czy mo
da obecna przyjmie się i czy natrafi
wśród kupujących na zwolenników, w
Z ZAGRANICY
przeciwnym bowiem razie składy byłyby
(z) Rekordowy poziom portfela wekslo
narażone na poważniejsze straty. W
szczególności jest tu mowa o płaszczach wego w Banku Rzeszy. Bilans Banku Rzedamskich, w których przeważają ultra sży z dnia 30 września wykazuje z poprzedniem sprawodaniem tygodnio-wem
modne rękawy, (az.)
następujące zmiany ważniejszych pozycyj
(w milj. rm.): zapas weksli i czeków wzrósł
T rykotaże
575,4 do 4.874,6, lombard zaś o 18,8 do 58,7,
W trykotażach rozpoczął się sezon w oweksli
skarbowych o 51 do 51,1; obieg
ostatnich. dniach września. Klientela za banknotów
Rzeszy wzrósł o 479,9 do
kupuje już na zimę bieliznę trykotową, 4.657, obieg Banku
odcinków Banku Rentowe
swetry i wełniane szale. Rozpoczęciu se go o 11,8 dozaś392,3,
obieg bilonu o 80,7 do
zonu jesiennej sprzedaży sprzyja pogoda.
Chłody, jakie zaznaczyły się ostatnio, spo 1,590; zapas złotą i dewiz zaliczonych do
wodowały wzmożenie obrotów w te, pokrycia spadł razem o 2, do 68,7 (złota o
1,9 do 63,1 1 dewiz o 0,1 do 5,6). Należy za
branży.
Poziom cen trykotaży jest w r. b. wyż uważyć, iż w ciągu ostatnich dwóch mie
szy od zeszłorocznego o ca 5 do 10 proc., sięcy następuje kurczenie się szczupłego
co tłumaczy się zwyżką cen surowca w zapasu złota, który jeszcze w dniu 1 lipca
związku z ograniczeniami dewizowemi wynosił 72 milj. rm., obecnie zaś 63,1 milj.
Mimo to popyt na trykotaże jest stosun rm. Twierdzą, że spadek zapasu złota do
tyczy wyłącznie depozytów niemieck, i w
kowo duży, (az.)
bankach zagranicznych. Bardzo charakte
rystyczną cechą ostatniego bilansu jest sil
ne zwiększenie się portfelu papierów war
tościowych i wysoki wzrost obiegu środ
ków płatniczych. Zapas weksli i czeków
nigdy nie był jeszcze notowany w obecnej
tak ważnej dziedziny gospodarstwa poi wysokości 4.874,6 milj. rm. Co się zaś ty
skiego należy uznać ze wszech miar za po czy obiegu banknotów, to warto przypom
żądany: „Muki“ — czysto polska spółka nieć, iż od końca r. 1931, kiedy w obiegu
naftowa z ogr. odp. we Lwowie, będąca znajdowało się 4,700 min. rm., bilans Ban
właścicielką pól naftowych w Zagłębiu ku Rzeszy nłe wykazywał tej pozycji w
Krośnieńskiem, przystąpiła do wierceń po rozmiarach
szukiwawczych. Szyb nr. I spółki „Muki- milj. rm.). ostatnio zanotowanych (4.657
został przez wyższy urząd górniczy we
(z) Wzrost podatków w Niemczech. Na
Lwowie zatwierdzony, jako wiercenie poszu zebraniu
rzeczoznawców finansów za
kiwawcze, co daje spółce „Muki“ możność brał głos sekretarz stanu Reinhardt, któ
otrzymania pożyczki z funduszu wiertni ry oświadczył, że dochód z podatków i ceł
czego, jak również zwolnienia od wszelkich powiększył się w r. 1934 o 1,2 miljarda,
podatków i danin w czasie wiercenia
a w r. 1935 o 2,6 miljarda marek wobec
eksploatacji kopalni. Udziały spółki „Mu r. 1933. W r. 1936 dochody z tych źródeł
ki“ są do nabycia w ograniczonej ilości w powiększą się o , 4,6 miljardów. Z tego
wysokości 3.000 zł za udział. Zainteresowa wynika, że w r. bież, dochody będą o 2
ni mogą uzyskać bliższe informacje w miljardy większe niż w r. 1935. Istotnie
Izbie przemysłowo - handlowej w Pozna w pierwszych czterech miesiącach r. b.
niu.
nadwyżka z tytułu podatków i ceł wynio
(k) Ważne orzeczenie, dotyczące ubez sła 1 mil jard Rm.
pieczenia chałupników. Już nieraz pisali
(z) Znaczenie dewaluacji walut zachod
śmy o trudnościach, na jakie natrafia nio - europejskich dla eksportu niemiec
przeprowadzenie obowiązku ubezpiecze kiego. Według ostatnich danych eksport
niowego wobec właścicieli zakładów cha niemiecki do Francji, Szwajcarii i Holanłupniczych, zatrudniających po kilku, czy dji w drugim kwartale b. r. przedstawiał
nawet kilkunastu pracowników, pracują wartość 220 milj. mk. niemieckich, co sta
cych dla kilku przedsiębiorców i biorących nowi 20 proc, całkowitego wywozu nie
nawet zamówienia do wykonania bezpo mieckiego w tym okresie. W imporcie nie
średnio od konsumentów. W woj. poznań- mieckim kraje te zajmują stanowisko
skiem zdarzyło się nawet kilkakrotnie, że mniej poczesne. Import z tych krajów do
ubezpieczalnie, wzgl. dawne kasy chorych Niemiec w okresie sprawozdawczym wy
zakwalifikowały majstrów rzemieślniczych nosi 95 milj. Rm., co odpowiada 9 proc, im
za chałupników, podlegających obowiąz portu niemieckiego. Saldo dodatnie bilansu
kowi ubezpieczeniowemu. Ostatnio rzuca handlowego w wymianie z temi krajami
na to zagadnienie ciekawe światło orzecze na korzyść Niemiec wyniosło 123 milj. Rm.
nie Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia Saldo to jest przeszło dwukrotnie wyższe
1936 r. L. C. I. 1683/35, które przyznaje od całkowitego salda dodatniego bilansu
słuszność przedsiębiorcy, twierdzącemu, że handlowego Niemiec w tym okresie, wy
dani chałupnicy ubezpieczeniu nie podle noszącego 50 milj. Rm. Porównanie tych
gają, skoro nie byli związani z powodem dwóch liczb wskazuje wyraźnie na znacze
stosunkiem robotniczym, lub służbowym, nie dewaluacji franka francuskiego i
a posiadali własny warsztat i pracowali szwajcarskiego oraz florena holenderskie
dla kilku przedsiębiorstw. (1.)
go dla Niemiec. Eksport niemiecki do tej
(k) Związek izb przem. . han dl. za re grupy krajów w ostatnich latach bardzo
formą świadectw akcyzowych dla fabryk znacznie się skurczył, mianowicie o 23
wódek. Na ostatniem posiedzeniu między- proc, w stosunku do stanu z 1933 r.
izbowej komisji skarbowej zajął Związek
izb przem. - handl. stanowisko do wniosku
Informacje gospodarcze
Centralnego Związku Fabrykantów Wódek Krótkie
Obroty na {fieldzie pieniężnej w War«7n
Gat. i Likierów, w sprawie reformy świa
rwemT.je3n«ed8taWia,y 6iĘ
dectw akcyzowych. Związek izb wypowie U»»
V
dział się w pierwszej linji za zniesieniem
oTW)apieri
wogóle instytucji świadectw akcyzowych &

KRONIKA GOSPODARCZA
PODATKI I OPŁATY
(p) Należności nowych plantatorów bu
raków cukrowych zwolnione od egzekucji.
Jak wiadomo. Pomorskie To w. Rolnicze
zwróciło się do władz centralnych z wnio
skiem o zwolnienie od egzekucji należno
ści drobnych plantatorów buraków cukro
wych. W związku z tem, min. skarbu
pismem z dn. 29 września b. r. powiadomi
ło ostatnio Pom. Tow. Rolnicze, iż wydało
zarządzenie, mocą którego należności za
dostarczone buraki cukrowe przez wlaśęicieli gospodarstw rolnych o obszarze do 50
ha włącznie, którzy w r. 1936 po raz
pierwszy rozpoczęli plantację buraków
nie będą podlegały zajęciu i to zarówno
celem pokrycia zaległości podatkowych,
jak i innych, ściąganych przez urzędy
skarbowe w trybie administracyjnym.

Z KRAJU
(k) Bilans Banku Polskiego za trzecią
dekadę września. W trzeciej dekadzie
września zapas złota powiększył się o 3,6
milj. zł do 372,8 milj. zł, natomiast stan
pieniędzy zagranicznych i dewiz zmniej
szył się o 3 tys. zł do 16,5 milj. zł. Suma
wykorzystanych kredytów wzrosła o 34,5
milj. zł do 828,5 milj. zł. Zapas polskich
monet srebrnych i bilonu zmniejszył się
o 12,4 milj. zł do 27.7 milj. zł. Pozycje „in
ne aktywa“ i „inne pasywa“ uległy
wzrostowi, pierwsza o 15,0 miljonów
zł do 183,5 miljonów złotych, druga zaś o
1,0 milj. zł do 328,6 milj. zł. Natychmiast
płatne zobowiązania obniżyły się o 17,1
milj. zł do 1961 milj. zł. Obieg biletów bank.
— w wyniku wyżej omówionych zmian —
wzróslo 56,8 milj. zł do 1.047,8 milj. zł. Po
krycie złotem wynosi 32,29 proc.
(k) Możliwości lokaty kapitału w prze
myśle naftowym. Sfery gospodarcze ziem
zachodnich nie są dostatecznie zorientowa
ne w możliwościach lokaty kapitału w
przemyśle naftowym. Zainteresowanie ich
temi możliwościami jest tem ważniejsze,
że dopływ czysto polskiego kapitału do tej .

dla fabryk wódek, które mogłyby dla zrów
noważenia ubytku dochodowego skarbu
państwa dopłacać do ceny spirytusu odpo
wiedni równoważnik. Gdyby ta teza nie
mogła znaleźć uwzględnienia, zaleca zwią
zek izb alternatywne przyjęcie wniosku
Centralnego Związku Fabr. Wódek Gat. i
Likierów, przewidującego obniżenie świa
dectw akcyzowych dla mniejszych i śred
nich fabryk, z 2.500 zł do 1.500 zł, podczas
gdy większe miałyby uiścić progresywną
dopłatę, zależną od ilości przerobionego
spirytusu. (1.)
(k) Nowy rynek zagraniczny dla pol
skiego eksportu. W ostatnim czasie daje
się zauważyć na rynku bułgarskim wzrost
zainteresowania produkcją włókienniczą
przemysłu łódzkiego, w szczególności w
odniesieniu do przędzy bawełnianej, oraz
tkanin bawełnianych, drukowanych, (az)
(k) Zatwierdzenie umowy zbiorowej w
przemyśle budowlanym w niektórych po
wiatach woj. poznańskiego. Zarządzę*
niem min. opieki społ. z dn. 11 września
r b. nadano moc powszechnie obowiązu
jącą umowie zbiorowej dla.wszystkich ro
bót budowlanych na obszarze powiatów:
leszczyńskiego, rawickiego, gostyńskiego,
kociańskiego
wolsztyńskiego. Wspom
nianą umowę zbiorową zawarto w Lesznie
pomiędzy komisją pracodawców a Związ
kiem Prac. Budowlanych i Pokrewnych
zawodów Z. Z. P. w Poznaniu, (az)
(k) Delegat ogrodnictwa w radzie Wlkp.
izby rolniczej. Na podstawie rozporządze
nia min. rolnictwa i r. r. otrzymało Wiel
kopolskie Towarzystwo Ogrodnicze, obej
mujące 23 organizacje zawodowych ogrod
ników i właścicieli zakładów ogrodniczych,
prawo stałej reprezentacji w radzie Wiel
kopolskiej izby rolniczej w liczbie jednego
radcy. W ub. niedzielę wybrano na repre
zentanta ogrodnictwa zawodowego w ra
dzie Wiełkopólskiej izby rolniczej, na prze
ciąg łat sześć prezesa Wielk. Tow. Ogrod
niczego, p. Piotra Skrzypczaka, właściciela
znanego w Poznaniu zakładu ogrodniczego.

Strona Î2 •— Kurjer Poznański, wtorek, 6 paMziernika 1936 —

Numer 462ÍI

W niedzielę, dnia 4 października o godz. 23,30, zasnęła w Bogu,
po krótkich cierpieniach, zaopatrzona Sakramentami św., moja najdroż
sza żona, nasza najukochańsza i najtroskliwsza matka, teściowa, babcia
i siostra, ś. p.
z Kansów

r

Dnia 3 października 1936 r., zasnęła w Bogu, opatrzona Sa
kramentami św., po długich i ciężkich, z anielską cierpliwością zno
szonych cierpieniach, najdroższa żona, najukochańsza matka, ś. p.

Marja Wołkowska

z Szymańskich

przeżywszy lat 68. Eksportacja zwłok odbędzie się w środę, dnia 7. bm.
o godz. 10,15 z domu żałoby do kościoła Matki Boskiej, po uroczystem
nabożeństwie żałobnem nastąpi kondukt pogrzebowy na cmentarz parafjainy.
emutku strapiona

Zofia Helena Borchardtowa

Inowrocław, Poznań, Żerków, Bydgoszcz i Mogilno,
dnia 5. 10. 1936 r. ul. Kasprowicza 15.
Osobnych zawiadomień nie wysyła się-

mąż z dziećmi i rodzina.
Osobnych uwiadomień nie wysyła się.
Poznań, Chociszewskiego 17.

rodzina.

dg 3226

Nabożeństwo żałobne z wigiljami odbędzie się w środę, dnia
7. bm. o godz- 9,30 w kościele parafjalnym Matki Boskiej Bolesnej
na św. Łazarzu, poczem pogrzeb na cmentarz w Górczynie.
W ciężkim, nieutulonym smutku pogrążeni
zg 14 421

MŁODSZA
z każdym rankiem !
W sobotę, dnia 3 października 1936 r., zasnęła w Bogu, opatrzona
Sakramentami św., po długich i ciężkich cierpieniach, moja najdroższa
żona, troskliwa i czuła matka, kochana bratowa i ciocia, ś. p.

Bronisława Nowak
z domu Dobra

w 28 roku życia. Pogrzeb odbędzie się w środę, dnia 7 października
o godz. 16,36 z kaplicy cmentarnej kościoła Farnego przy ul. Bukowskiej.
Msza św. za duszę Drogiej Zmarłej odprawi się nazajutrz w czwartek,
o godz. 8 w kościele Farnym.
w ciężkim smutku pogrążeni
Poznań, Warszawa, Berlinmąż, córeczka i rodzina.
Osobnych zawiadomień nie wysyła się.
zg 14 125

NAZAJUTRZ RANO

WIECZOREM

Zastosuj Odżywczy Krem To-kalon, koloru dniach zmarszczki zaczną znikać. Pod koniec
różowego, który zawiera Biocel — zdumiewają tygodnia bedizie Pani wyglądała o lata cal®
cy wynalazek Prof. Stojskal, żywotny wyciąg młodziej. Używaj Kremu Tokalon, koloru bia
z komórek starannie wybranych młodych zwie łego (nie tłustego), spreparowanego według
rząt. Nauka stwierdziła obecnie, że zmarszczki oryginalnego francuskiego przepisu znakomi
są spowodowane przez zanik pewnych żywot tego paryskiego Kremu Tokalon, rano: roz
nych składniiików w skórze. Odżywczy Krem puszcza wągry, czyni skórę gładka, białą i de
Tokalon Biocel przywraca je podczas snu czy likatną. Kobiety 50-letnie mogą osiągnąć
olśniewającą cerę z której każda młoda dziew
niąc skórę jędrną, młodzieńczą i delikatna.
Spójrz ile cera Pani. zyskała na świeżości i czyna byłaby dumna. Szczęśliwy wynik gwa
delikatności już po pierwsizem użyciu. Po kilku rantowany lub zwrot pieniędzy.
Gratis. Każda czytelniczka niniejszego pisma może otrzymać bezpłatnie' Luksusowa Kasetka
Piękności, zawierającą Krem Tokalon (różowy i biały), oraz rozmaite odcienie Pudru Tokalon.
Należy przesłać 50 groszy w znaczkach na zwrot przesyłki, opakowania i innych kosztów, do
firmy Ontax, oddział G-W, Warszawa, ul. Traugutta 3.
_________________________________________________________________________________ ___

Tapety
Ceraty

W piątek, dnia 2 października wieczorem, zmair! na
udar serca w czasie pracy misjonarskiej w Gołonogu,
nasz ukochany współbrat, ś. p.

O. Bazyli Gabriel

gładkie, adamaszkowe
meblowe, wóikm, obrusy

szeroko znany ze swej działalności misjonarskiej, w 50
roku życia, 23 roku kapłaństwa. Pogrzeb odbędzie się w
Panewniku (Katowice-Li<rota) we wtorek, dnia 6 paź
dziernika o godz. 9.
Wielebny ch Księży Kon fratrów o memento w Mszy
św. a wiernych o modlitwę proszą
dg 3223
00. Franciszkanie w Panewniku
Panewnśk, dnia 3 października 19.3C r.

Dywany
Chodniki, Dywaniki
z linoleum, bouclé
i ceratowe

Dinoleum

LOS
I

Podłogowe i stołowe

Kokosowe
ZUPEŁNIE BEZPŁATNIE!
Najsłynniejszy
Jasnowidz^grafolo;- ABDEL-HANIM wybierze
Ci zupełnie bezpłatnie szezeęśliwy los oraz da
Ci darmo talitman szczęścia. Na życzenie odgad
nie Twa przyszłość, określi chorobę, da Ci moż
ność zdobycia miłości pożądanej osoby, zestawi
Ci horoskop dający klucz do Nowego Życia i do
brobytu. Nadeślij datę urodzenia pismo własno
ręczne. kilka włosów dla kontaktu, zdjęcie swoje
o ile posiadasz i zdjecie zainteresowanej osoby
oraz załącz 80 groszy znaczkami na koszty portorji. Adresować: ABDEL-HANIM. Lwów 15.
ul. Cerkiewna 18/7.
ng 17 739

chodniki i wycieraczki

Poznań
Bydgoszcz
Pocztowa 31 Gdańska 12

jak corocznie swoje domowe pieczywo.

1-łamowy milimetr 50 groszy

Domek

PIENIĄDZ

Administrację

wzgl. wille, wpłata 10 000. Oferty kamienicy powierzę wypożyczają
cemu 3 _ tysiące. . Oferty Kurjer
Kurjer Poznański zdg 212-22
ng 18 289
Poznański, Gdynia.

Domek

Posiadam
kupie, wpłacę 4 000. Oferty Ku
rier Poznański zdg 21 245______ 3 000 gotówki, czekam propi-zycji,
•przy-jme posadę inkasenta. 1 Ofer
ty Kurjer Poznański zdg 21040
Zamienię
dom dwupiętrowy 3 składami na
mniejszy z jednem składem w
Kupię
Poznanu i lub powiatowe miasto. nowszy dom lub wille kiikomaeOferty Kurier Poznańska
szkaniową blisko śródmieścia. —
zd g 21114
Wpłacę do 50,000,—. Zgłoszenia
Kurjer Poanaijlski zdg 20 602
Na

Posiadam
sprzedaż willa ogród Solacz, Ma
zowiecka 24. Cena 24 OOO. Oferty 2.000 gotówki — czekam propo;
Kurjer Poznański zdg 20 999
zycji. Oferty Kurjer Poznański
zdg 20 744
Kamienica

»kładem nowa, dochodowa 35 000,
Pożyczki
wpłaty 25 000, 7 000 amortyzacji, poszukuje. 1.000,— na rok na hi
przy tramwaju, wprost właścicie potekę lub weksel. Oferty Ku
la. pośrednicy wykluczeni. Oferty rjer Poznański zdg 21 064
Kurjer Poznański zdg 21 127

Parcelę

Centrum sprzedam. Tel. 38-79.
zdg 21229

Połowę kamienicy

•ódmieściu, mieszkania trzypoijowe, komfort, dochód 4.400,—
>rzedam 39.000, wpłaty 20.000 —
¡szta amortyzacja. Gruszczyński
ocztowa 30.
"idg 21191

BC 6.

Komisowa
Mebli

OŻENKI

sprzedaż wszelkich

Kawaler
nowych — używanych, oraz
kupiec, lat 33. posiadający go
Kryształów
tówkę szuka panny wykształco
nej ewentł. z własnem przedsię i różnych innych sprzętów użyt
biorstwem. Oferty Kurjer Pozn. ku domowego najkorzystniej
zdg 99 892
Jezuicka 10
obecnie Świętosławska.
Przemysłowiec
ng 16 975
wykształcony, właściciel prospe Chcesz korzystnie nabyć
rującego przedsiębiorstwa budo
wlanego, po trzydziestce szuka
Meble
żony, miłej, religijnej, zdrowej, nowe — używane to z caiyrn
w wieku do lat 28. majątek — zaufaniem tylko na
owszem. Tylko poważne zgłosze
Woźną 16
nia uprasza do Kurjera Poznań
skiego zdg 20 938
Centralny Dom Komisowy,
ng 16 974
Uczciwy

Tanio
-stała posada, poślubi pannę —
wdówkę — lat 38 (z dzieckiem), antyczne meble salonik, jadalnie,
oszeaędności-a 5—6 000,—. Małec sekretarze. Szkolha 3, I piętro.
zdg 99 949
kiego 1(9 — 1, „Lu-aie“.
zdg 21149
Drukarnia
w pełnym biegu
Kawaler
36 lat, na stanowisku szuka pan
z codzienem
ny lub wdowy do 35 lat, może
wydawnictwem
być biedna ale o dobrym sercu.
Cel matrymonialny.
Zgłoszenia w powiatowem mieście Wielko
Kurjer Poznański zdg 21202
polski na sprzedaż. Zgłoszenia
do Kurjera Poznańskiego pod
zdg 20 155

ST 7-

SPRZEDAŻE
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Tapety
Listwy
Linoleum
Ceraty
Kokosy
poleca najtaniej

Aleje Marcinkowskiego 19
tel. 12-92.

zg 14 423

otwarcie we wtorek, 6 b. m. o godz. 10 poleca

OGŁOSZENIA
DROBNE
Ogłoszenia wśród drobnych:

Dom

Kupię

PASAŻ APOLLO

Pg 6 578

dobrze sie rentujacy kupie, wpła
cę 40.000 zł. Agenci wykluczeni.
Oferty Kurjer Poznański
dg 3224

H
S

mil DBM TAPET

KAWIARNIA lI lMiLOWEJ

Prcyjmnje się asygnaty ..Kredyt'

5 nagłówkowych.

dom, parcele, blisko centrum, bib
gospodarstwo, wpłaty 30 000 do
40 000,—. Oferty Kurjer Poznań
ski zdg 99 463

ustannie bowiem cieszy się ona
względami Foituny.
ng i78ss/9

Stefan Centowski, Poznań, plac Wolności 10.

»

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

I. klasy kup w mojej kolekturze, jeśli fck
1.000.090 zł wygrać pragniesz. Bez

g

Dom
z ogrodem korzystnie sprzedani
Zgłoszenia gospodarz, Poznań, ul
Winiarska 67.
zd 99 ab

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

Nadleśnictwo
Iwno p. Kostrzyn pow. Środa,
sprzeda narybek karpia lus-trzenia, wyżła Sett era irlandzkiego
(domowego). Daniele do rozpłodu,
wiklinę na meblę i koszyki,
zdg 99 905

Restauracja

kawiarnia mieszkaniem. Adreí
Kurjer Poznański zdg 20 989

Kolon j alka

delikatesy, pokój kuchnia, cen
trum tanio wyjazd. Adres B-U
rjer Poznański zdg 20 97-5 _____

Samochody

części używane podwozia
Czarskie, opony, zakup .sprzeda
Motocykl
Automagazyn. Jakóba Wujka
d 296;
marki Harley Dayidson przy- telefon 75-17.
ozepka, dobrym stanie gotowy do
jazdy zamręn.ię na samochód wzgl
Rzeźnictwo
sprzedam. AVAlrunki do omówie dobrze zaprowadzone z warszt*nia. Zgłoszenia Kurjer Poznań tem, mieszkaniem z powodu o®*
ski ng 18 547. t
jęcia, innego na sprzedaż. „Oferty
Kurjer Poznański zdg 20 706/7

Restaurację

pełnym wyszynkiem zaraz some
tí a-m. Telefon 78-69. zdg 20 821

Salonik

kredens — biurka — łóżka szafy
— lustra. Adires poda Kurjer Po
znański z-dg 20 338

Mleczarnia parowa

większy objekt na wsi do sprze
dania. Zgłoszenia Kurjer Pozn.
zdg 20 901

Kurtką

Samochód
agneau rasé, bronzowa, nowa —
nowoczesny, kryty 4 osobowy — sprzedam św. Marcin 63, m. 12.
„Meble W. Paetz“
zdg 20 987
oszczędny sprzedam tanio. Zgło godz. 16 — 19.
Najnowocześniejsze wzory, niskie szenia Kurjer Poznański
Używajmy
ceny. Poznań, Wrocławska 15.
dg 3211
15 000 sztuk
Coroczna wystawa na Targach
Gaja
drzewek czereśniowych, wysoko
Ng 16 662
przyprawę do zup.
nz 16 967 Międzynarodowych.
Konie
pienne, w najlepszych odmianach,
2 śronki wałachy, wysókie, repre silne, zdrowe i dobrze ukorzenio
Piła
Wieńce
zentacyjne 6-letnie. t inio sprzeda ne poleca 80 zł za 100 sztuk. St.
tanio poleca Kwiaciarnia. Wodna taśmowa na siłę i ręcznie tanio. Jan Pawłowski, Poznań. Tama Dulat, ogrodnictwo Wolsztyn,
zdg 99 950 Garbarska 25.
zdg 20 916
nr. 7.
zdg 21107 Witt, Szkolna 3.
4g 3145

Latarki
elektryczne
baterje
1 anodówki
znane z dobroć' oolec*

„Kastor"
Poznań św. Marcin
n-e 17 757/8

1 000 samochodów

rozebranych używane części..Ryt.
wozia mleczarskie, opony n«P,
niej w firmie Autoskład. Poffii,
Dąbrowskiego 89, telefon 46-’
dg 2 884/5

Koń

, S

lekki tanio, św. Leonarda ».
zdg 21#06-7

Numer 362

—- Kurjer Poznański, wiórek, 6 października 1938

Interes studniarski

Słuchawki
Zamianę
zaprowadzony, bez konkurencji także uszkodzone
pokój z kuchnia na 2 pokoje
wraz kompletnemi narzędziam kupuję. Półwiejska —23.radjolampy
Radjo.
z kuchnia (Jeżyce). Adres wska
I?®,rPuSze.m.1 sprzeda Antoni Skozdg 21 208
że Kurjer Poznański zdg 21120
racki, Śmigiel, Kilińskiego 30.
.n 17 892-3-4
"i^POKOJE^MEBl'.'
piec przenośny, kaflowy, mały
Męski
zelazny. Oferty Kurjer Pozn.
piękny tanio sprzedam. —
zdg 21071
Frontowy
zartorja 9, m. 16.
zdg 09 322
Elektryka — Niekrępujący. Sta
Maszynę
szica
3
—
8.
zdg 98 666
.
Futro
kupię. Oferty Kurjer Po
damskie nowe 85. Stroma 26 — 16 -Singera
znański zdg 21 219
Dwa
podwórzu.____________zdg 21 032
zdg 99 462
Kocha 49
9.
Egzystencja!

Ruchliwa ulica śródmieścia, —
skład, pończoch i trykotaży do
Kamienicę
objęcia potrzeba 7 000.—. Zgloszenia Kurjer Pozn. ng 17 902
z dużym placem budowlanym —
centrum, zamienię na majątek
ziemski. Oferty Kurjer Poznań
Futro
damskie oposy. Wskaże Kurjer ski dg 3142
Poznański zdg 21 251
*12? DO WYNAJĘCIA

Największy wybór

Poznaniu

sypialniach
jadalniach
gabinetach

zdg 21232
Najniższe ceny

Kuchni

pojedyńczych mebli

Tapczanów

leżanek, garniturów klubowych,

5 pokojowe
mieszkanie

w willi wraz garażem lub bez I
piętro obszerne pokoje duży bal
kon, centralne ogrzewanie wzgl

11 pokoi

razem na biura dla poważnej in
stytucji. Ulica Spokojna 15 a.
zdg 20 633

Centrum

Wielkie

Garbary 40 — 3.

Panom
Jeden

Niekrępujący

zaraz. Wrocławska 10/11 — 8.
zdg 21042

Chełmońskiego 21.
zdg.
6a — 4.

Szymańskiego

3 — 10.

Trzypokojowe

Frontowy

zdg 21167 niekrępujący .św. Wojciech 7—10 na skład.
Polad. Zgłi
Zgłoszenia Kurjer
Kur
znański zdg 21212
zdg 21057

Pocztowa 26, m. 22, I ptr.
zdg 21112
dwuosobowy.
m. 7,

Strona T3

Śniadeckich

zdg 21137

Składu

w śródmieściu od 15. 10. 38 naj
później 1. 1. 37 szukam. Oferty
Kurjer Poznański zdg 99 913
21. LICYTACJE^

Słoneczny

małżeństku, kuchni. Zeilona 3—5.
Licytacja
zdg 21133
przy Masztalarskiej 5a, 7. 10. go
dzina 11 sprzedawać będę meble
Grunwaldzka
panu Piłsudskiego 29 — 5.
Pokój
odzież, szkło, maszyny piekarskie.
zdg 21104
15 — 10 jedno- dwuosobowy,
Wierzbięcice 39a, m. 4.
Gniatczyk, koncesjonowany tak.
zdg 21132
zdg 20 148
sator-licytator.
zdg 20 958
Pokoje
jW
16.
SZUKA
POKOJUTBI
Focha 49 - 7.
Frontowy
zdg 21213
ZGUBY
z światłem elektrycznem. Wiel
kie Garbary 48, m. 10. zdg 97 581
Dwuosobowy
Woźna 14b — 17.
zdg
Szukam
Broszkę
Przyjezdnym
centrum czystego, skromnego nie- z diamentami w niedzielę, w dro
najtaniej. Kolegjacki 5 — 3 (No
Kulturalnemu
krępującego pokoju. Oferty Ku dze do kina „Słońce“ zgubiłam.
wy Rynek), nocny dzwonek.
Lakowa 14 — 22.
zdg
rjer Poznański zdg 20 925
Oddać za wynagrodzeniem. W.
dg 2 898
Kubicka, ul. Wielka 15 — 15,
Niekrępujący
zdg 20 991 „
Małżeństwo
Balkonowy
Wierzbięcice
ęcice 37a — m. 9.
Poszukuje
umeblowanego
pokoju
frontowy, I piętro, dwuosobowy.
Zaginął
mekrępującego.
Cena.
Oferty
zdg 20 !
Staszica 14 m. 6.
Dwuosobowy
Kurjer Poznański zdg 20 932
pies połowy, (bronzowy) za, wy
Przecznica 2 — 8.
zdg
nagrodzeniem. Oddać Lodi, św*
Kulturalnemu
Pokoju
Marcin 33, in. '5 — 17.
jasny, ciepły, utrzymaniem
zdg 21215
Dwuosobowy
mekrępującego, elektryczność, —
bez. Poznańska 50. m. 5/6.
okolica
Jasnej.
Oferty
ceną
Ku
Ratajczaka 14, m. 20.
zdg 20 805
rjer Poznański zdg 20 939
zdg 21193
23. ROZMAITE

Pokój

KZ

Grunwaldzka

Pokoju

3

Jeżycka
ozteiropokojowe II ptr. w nowym 20 a
7 studentkom, zdg 20 926 45 — 2.
zdg 21189 centrali?ę, obiadami, śródmieście,
odbudowanym.
Stawna
13
—
2
poszukuje urzędniczka. Oferty z szlachetnychKto
zdg 21 233
ofiaruje rodzinie
zdg 20 864
Zamek
Kurjer Poznański zdg 20 940
Dwuosobowe
bezrobotnej (3 dzieci) zbędne,
Znajdziesz tylko
Skośna 16 — 7.
zdg 20 944 jeden,
stare meble, jak łóżko, szafę ltp.
pokoje
Urzędniczka
Komisowej Hali Mebli, komfortowe4 we
bez, i
Chełmońskiego 2(1
Chętnie odpracuję. Oferty Ku
willi, ul. Pamiąt
Przyjezdnym
Pokoju do 25,—. Oferty Kurjer rjer Poznański zdg 99 854
m. 4.
kowa
18,
przy
kościele
Zmart
Wrocławska 38
Poznański zdg 20 941
Wodna 13 — 9.
zdg 20 990
zdrg 20 898
stale na składzie 40 pokoi kom wychwstańców.
Dwu
Chiromantka
pietnych.
zdg 21234
Panu
Dwuosobowego
Dwa
klatki. Wroniecka 16, II, lewo.
czystego studenci. Oferty Kurjer Francji wróży. Wielka,17 — M.
pokoje kuchnia. Nowość 6
Kamień
zdg 20 241
„
Poznański zdg 20 947
_________ zdg 20 9o0_______
zdg 21069
młyński, francuski. wierzchni cmentarzu jeżyckim, zdg
Dwuosobowy
130 diuigi, sprzeda za 120.—. Młyn
Garderobę
Słonecznego
Parowy, Krzyżowniki. Poznań 15,
Skład
bezpościelowy solidnym. Święto- zaraz —Dwuosobowy
fortepianem śródmieście pani. — damska tanio gustownie szyję.
jednoosobowy od 15.
zdg 21 014
zdg 20 962 Marsz. Kocha
mieszkaniem ogrodem Puszczy krzyski 3 — 12.
Oferty
Kurjer
Pozn.
zdg
20
976
Pocztowa
21, Mody Damskie,
47, m. 6.
kówko do wynajęcia. Radowicz
zdg 20 846
zdg 21 084
Matejki
Półwiejska K. a, m. 8. zdg 20 971
Radjoamatorzy
2 panów
2—2.
zdg 20 960
głośniki elektrodynamiczne, radio
niekrępującego od 15. b. m. Ofer
Mam
sprzęt, skrzynki
likwidacji okazyi.... — ___
Jeżyce
ty cena Kurjer Poznański
do wypożyczenia maszynę do szyCentrum
zyjmie. Dąbrowskiego 49 — 18, Klemensa Janickiego trzypokojo
zdg
21094
zdg
21073
'
i.
Oferty
Kurjer
Poznański
zdg 21116
we, służbowy, łazienka, ogród. — dwuosobowy wygodami. Składozdg 20 942
zdg 20 959
Informacje: Mickiewicza 36 — 14 wa 1, m. 6.
Skromnego
Dwuosobowy
zdg 21 253
Pianino
u kulturalnych wzgl. samotnej,
Łazarz
Bławatku
czarne tanio. Kanałowa 6, m. 19.
sało-dziennym utrzymaniem »zuika więc sobotę w G.
Kossaka 21 — 4, narożnik Wy m. 8.
zdg 21113
zdg 20 979
Dwupokojowe
Pg 7 408-41,2
ociem/niały
wojenny.
Oferty
Ku
spiańskiego.
zdg
20
955
od gospodarza, dzierżawa 35 zł,
rjer
Poznański
zdg
21018
Dwuosobowy
zgóry 2 lata. Ul. Strusia zaraz.
Wojna plamom
Lampy
Skarbowa
Matejki 38 — 9.
zd,s
elektryczne, używane na sprzedaż Oferty Kurjer Pozn. zdg 21 237
wypowiedziana!
-9 dwuosobowe.
zdg 20 953
Poszukuję
Górna Wilda 46. m. 1.
próżnego pokoju w centrum. —
Centrum
Studentom
zdg 21103
Chemicznie czyści,
Oferty Kurjer Pozn. zdg 21105
Pokój
studentkom. Bukowska
-słoneczne mansardowe, w ele
farbuje, dekatyzuje
zdg 21 052
ganckim domu dwupokojowe. czę centralne, łazienka. Matejki 40(41
Restaurację
„Warta“,
Pralnia
m.
18.
zdg
20
455
ściowo
umeblowane
zaraz.
Adres
Chemiczna, Farbiarsprzedam korzystnie. Oferty Ku
Szukam
wskaże Kurjer Poznański
Dwuosobowy
nia
dawniej
Sieburg.
rjer Poznański zdg 21188
jeden duży•— dwa małe na war
zdg 21182
Pokój
Filje, agentury: plac
Ratajczaka 11 a — 68.
sztat krawiecki. Oferty Kurjer
Wolności 14 a. Tel.
wolny. Adama Jeskego 2, m. 14.
zdg 21 047
Poznański zdg 21200
Sprzedam
39-50, Marsz. Focha
Trzypokojowe
zdg
20
988
maszynę okrągłe ozolenko. Rataj
58 i 170, Kraszew
Zaraz
czaka 9 — 7.
zdg 21 lof zaraz Jeżyce, miesięcznie 70 i 60.
Pokoiku
skiego
5, Górna Wil
-pól roku zgóry. Adres wskaże
Dwuosobowy
dwom — osobom.
dwuosobowego,
u
starszej
osoby.
da 45. Stary Rynek
Kurjer
Poznański
zdg
21180
Poznańska
56
—
6.
zdg
20
981
11
a,
wiście
6
—
98.
Z rozbiórki
Oferty Kurjer Poznański
53/54. Wielkie Gar- ,
cegłex szalówkę, kantówkę, okna,
zdg 21195
bary 34, ChwaliszePięci opoko j owe
Wodna
Skarbowa
drzwi, płyty chodnikowe. Zgłosze
wo 67, Dębiec, ub
-Stroma 27, II.
zdg 21177 25 — 9, dwuosobowy, zdg 20 977 1 — 5, jeden- lub dwuosobowy,
nia ul. Jarochowskiego.
Wspólna 10. Tanio!
Próżny
zdg 21 066
utrzymaniem.
zdg S-----Terminowo! Sumień*
większy poszukuję. Oferty KuDwuosobowy
Pg 6 599-38.66
nie!
rjer Poznański zdg 21185
pokoje. Strzelecka 25, X.
Karetę
utrzymaniem —■ bez. Śniadeckich
Dwuosobowy
zdg 21206
30 — 9.
zdg 20 973 trzy komfort, balkon, utrzyma
używaną sprzedam.
Dziecko
Od
j. Skór
zdg 21063
nem, bez. Konopnickiej 15, m. 3
chłopca dziewczynkę sześć mielistopada poszukuje, ceotr. ogrze sięcy,
Nowomiejski
Sześciopokojowe
zdg 21 041
zdrowe,
odda bie
wanie i telefon, śródmieście I pię dne małżeństwoładne,
plac Nowomiejski 6a. zdg 21190 9 — 7, utrzymaniem, obiadami,
Kolon j alkę
na własność so
tro. Oferty Kurjer Poznański lidnemu
mieszkaniem, maglem sprzedam
zdg 21101
Dwom
państwu
za
jednorazozdg 21 220
powód wyjazd. Adr. Kurjer Po
Sześciopokoj owe
Śniadeckich 21 — 4.
wem wynagrodzeniem. Zgłoszę-.
znański zdg 21 083
zdg 21183
wysoki parter, słoneczne, ewtl.
Wielka
nia Kurjer Poznański n 18 484
H^18.
DZIERŻAWY
biura zaraz. Marcin 52 — 10.
18 — 12 a.
zdg 21 093
zdg 21 074
Skład
Pana
Pośrednictwo
papieru, galanterii sprzedam ko
Miły
wspólny Długa 13 —
wynagrodzi za uzyskanie posady
rzystnie natychmiast, wyjazd. —
Dwupokojowe
zdg 21116
Poszukuję
uniw. wykształcona młoda eme*
Kwiatowa
6,
m.
5.
zd
g
21
091
Adres Kurjer Poznański
kuchnia, mile, słoneczne na XV.
dzierżawy mtyna 10—25 tonn. — rytka. Oferty Kurjer Poznański
zdg 21081
tr., front. Rok zgóry, zara®,
Mały
zdg 2102ó
Zgłoszenia do Kurjera Poznań
Pokój
■głoszenia Kurjer Poznański
skiego
zdg 99 734
przechodni
ogrzewanie.
Młyń3
Maja
3
a
—
15.
zdg 21098 ska 3 — 11.
Sprzedam lub zamienię
zdg 21 231
Włóczkarka
zdg 21118
kawiarnię bardzo dobrze prospe
Poszukuję
»wek 19 — 5.
zdg 21 050
Inteligentnemu
rującą przy najruchliwszej ulicy
Trzypokojowe
dzierżawy
mtyna
do
15
tonn.
—
Marcin
w Bydgoszczy, na gospodarstwo od 1. ID 36 wolne. Chwaliszewo panu. Długa 4 — 1. zdg 20 967 56 — 30.
Oferty Kurjer Poznański
zćfg
21125
lub dom na prowincji z powodu 35, m. 5.
24.
NAUKA
zdg 21 045
zdg 21049
Ratajczaka
choroby. Oferty. pod ..Fortuna'“
11 a — Tl.
do Biura Ogłoszeń, Bydgoszcz —
Pokój
zdg 20 069
LOKALE
Dworcowa 54.
n 17 899 pokoje kuchnia, śródmieście, 60
Koedukacyjne
centralne. Chełmońskiego 12 — 2 Hf 17.
zdg 21131
Pokój
rok
zgóry
od
właściciela.
Oferty
Kursy Handlowe
Foksterjery
Kurjer Poznański zdg 21126
u
meblowa
my
—
próżny.
Wrocław
Skład
szorstkowłose z papierami po do
Solidny
Skrzypczak
ska 19 — 3.
zdg 21 0Ô7
F—WŁM1. Ul I ■■■ ■ll.ll..,
skonałych rodzicach sprzedam. —
Aleję Marcinkowskiego 27 — 13 centrum, nich li we miejsce wprost
Wolności 2. Wpisy eodzienZgłoszenia Kurjer Poznański
gospodarza
zaraz
do
wynajęcia.
13. SZUKA MIESZK.
Przybyłowicz.
zdg
21061
zdg 99 723
Pokoje
ng 18 347
Półwiejska 38 a, m. 9.
Bukowska 9 — 4.
zdg 21 027
zdg 21100
Kursy Handlowe
Pokój
Paletot
Dwupokojowe
Kocha 49 - 8.
Słowackiego
zdg 21058
Skład
Sawickiego
nowy, czarny, elgancki, figura
śródmieście od gospodarza za 29
— 9.
zdg 26 021
kotanjalny zaraz wynajimę. War Dypl. W. S. H. Kantaka 7, te
średnia, wysoka, św. Wojciech 5 kaucją poszukuję. Oferty Kurjer
Pokoik
m- 5.
zdg 21072 Poznański zdg 20 668
szawska 123. Zgłoszenia Dąbrow lefon 49-68, wpisy codziennie,
Dąbrowskiego 43 — 6.
Pokój
Również kursy wieczorne.
skiego 35/37, Chmielewski-.
zdg 21059
zdg 21166
d 3194
umeblowany, elektryczność, wol
Sypialnię
3 pokojowe
ny
od
15.
10.
paniomi,
panom
—
elegancką okazyjnie. Stary Ry komfortowe, blisko centrum.
nek 43 — 3,
zdg 212 Pewny . płatnik. Pośrednicy wy małżeństwu. Wierzbięcice 26, m.
zdg 99 638
kluczeni. Zgłoszenia do Kurjera 4.
Poznańskiego zdg 99 743
Kolonjalkę
Niekrępujący
dobrą. Trybuteki, Plac Sapieżyńutrzymaniem. Różana 23 ■
«fa 11adg 21225
zdg 21221
starsze urzędniczki pokoju próż
nego elektr., ewentl. z kuchnią w
Koncert symfoniczny. Bukareszt.
Meble
Dwuosobowy
pobliżu śródmieścia. Oferty KuOGÓLNOPOLSKIE
Rumuńskie pieśni ludowe. 19.45
najtaniej poleca
POZNAN
rjer Poznański zdg 20 896
Jeżycka 45 — 3.
zdg 21 260
Ryga. Wieczór Mozartowski.
_
Baranowski,
Wtorek. 6 października,
Wtorek.
6
października.
20.00 Koenigswust. Uroczyste
Poznań. Podgórna 13. Pg 6562
Klatki
6.30 audycja poranna: 11.30
i—2
Poznań — 12.03 Amerykańskie otwarcie Akcji Pomocy Zimowej.:
'kuchnia od 1. XI. poszukuje urzęd Wroniecka 13 — 1. zdg 21256 aud. dla szkól (dla dzieci młod orkiestry
Wiedeń.
Sonaty na skrz. i fort,
symfoniczne
(płyty):
Kolonjalkę
niczka śródmieście. Adres Bnin.
szych): 11.57 eyg. czasu: 12.50 —
skrzynka -olnicza: 13.00 — Sztokholm. Koncert oopuiarny.
meiszkaniem, rynku. Adres Ku Rowiński.
zdg 20 982
dziennik poi.: 15.00 wiad. gospo 12.40
Podgórna
Anglja.
(Nat.
Pro-r.). Wieczór
„Poznaj
wszystkie
instrumenty“
rjer Poznański zdg 21130
2 a — 9 utrzymaniem, zdg 21 254 darcze: 16.15 skrzynka P. K. O.: płyty; 13.55 giełda: 15.15 konc. ooer komicznych. Strasburg. , —
Oficer
16.30 koncert Małej Ork. P R. reklamowy: 15.35 „Muzyka daw Muayka lekka Bruksela flam. —
z udz. St. Orsk:ei i T. Olszy emeryt lęoszukiuje 2—3-pokojowe
Dwuosobowy
— oneretka
mistrzów“ (płyty): 17.15 — „Kwiat Hawaju“
mieszkanie. Warunki Kurjer Po jedno (utrzymaniem) także przy (Piosenki): 17.00 .Londyn ubo nych
koncert z terenu Wystawy Sztuki Ahrahama. 20.i0 Brno. Wieczór
gich“ — odczyt: 17.15 d. c. kon 18.20
znański zdg 21 015
muzyczny
z
przed
150,
la ty. 20.30
jezdnym. Półwiejska 2 — 6.
filmowe płyty: —
certu z Wystawy Radiowej: 18.00 18.40 piosenki
zdg 21 250
Gitarę
reportaż z pobytu Prezy Wiedeń. „Wesoła parada aolA
pog.
aktualna:
18.10
wiad.
spor
stów“. 20.45 Bukareszt. Koncert
dobrą kupie. Zgłoszenia Kurjer
towe:18.50 przemówienie min. W. denta Rznlitej w Poznaniu.
symfoniczny. Mediolan. „Le aduPoznański zdg 20 091
Jednoosobo1
jowy
pokoje kuchnią szukam zaraz lub
i O. P. prof. Wojciecha Świecaude di Sorranto“ — opera Us —, 15-go Łazarz, Jeżyce, śródmie Półwiejska 11, m. 19. zdgg 21 003 R.
toslawskiego:
19.05
..Dyskutuj
PROPONUJEMY
glio.
ście, płatnik pewny. Oferty cena
Szukam
my": rola przewódcy w życiu spo
Kurjer
Poznański
zdg
21
148
21.00 Anglja (Reg. Progr.). —
składu kolonialnego lub innego.
Grottgera
LAMPOWICZOM
łecznym: 19.25 i -dyęia z cyklu.
Zgłoszenia do Kurjera Poznań
14 — 5.
Muzyka taneczna. 21.20 M. Ostra
zdg 21169 „Sonaty skrzypcowe Ludwika v.
skiego zdg 20 437
wą. .Muzyka taneczna. 21.30 —
Dwupokojowe
Beethovena" y wyk. Zb. Drze
na wtorek:
Pokój
Grodziska, trzypokojowe Szamo
wieckiego (fort.) i J. Kamińskie- 17.00 Budapeszt. Solo na taro- Radio Paris. Koncert ork. naro
dowej. 21.40 Monachium. MacWózek
«0 (skrz.). W programie Sonata gato.
tulska, Reja, cztero-p-okojowe Re telefon. Matejki 61 17.10 Kolonia. Muzyka lek beth“
— poemat symf. R. Straus
dziecięcy kupie. Oferty Kurjer ja, pięciopokojo-we Słowackiego.
zdg 21.157
D-dur opt. 12 Nr. 1. 19.45 pio ka. 17.15
Wiedeń.
Recitai
śpiewaPoznanski zdg 20 897
sa
pod dyr. Kompozytora. 21.45
Zgłoszenia Administracja Dornów
senki w wyk. hóru „Wesoia cey. Rzym. Sekstet Beathoyena.
Anglja.
(Nat. Progr.). Koncert
P. K. B„ Gajowa 1.
zdg 21 216
-Pia-tka : 20.00 pogadanka mu 17.30
Mickiewicza
Praga. Kwarter smycz1-.
Radio Paris. Piosenki
Kupię
13
8.
zdg 21144 zyczna; 20.15 koncert symf. ork. Schuberta. 17.30 Ryga. Koncert radjoork.
wczorajsze
i dzisiejsze.
-P. R. z udz. Eug. Umińskiej — ork. wojskowej. 17.35 Wiedeń —
kurtkę skórzana, używaną. Zgło9 do 11 pokoi
szema Kurjer Pozn. zdg 20 931 możliwie cen,brum. oentrainem
(skrzypce)
i
Stani
Zawadzkiej
Pokój
Muzyka lekka
Recital
fort.
17.50
Budapeszt.
ogrzewaniem, nie wyżej 2 piętra, panu utrzymaniem. Słowackiego (śpiew); 22.30 „Poeta Rimbaud Recital śpiewaczy.
22-20 Wiedeń. Koncert kwartetu
nowszym domu poszukuje lekarz 38, m. 14.
Dubeltówkę
zdg 21145 kolonizator Abisynii“ szkic lite 18.00 Koenigswust. Hawajskie Malreckera. 22.25 Praga. Kwar
racki: 22.45 muzyka taneczna.
tylko dobrą kupię. Zgłosić proszą na mieszkanie prywatne i leczni
pieśni lud. 18.15 Bratisława. Wal tet smyczkowy Buriana. Anglja.
Piśmiennie Poznań, Wielka 8, — cę. Dokładne oferty z ceną Ku
Mały
ce koncertowe. 18.20 Praga. — ii, o,?-r0'’,r-*- Muzyka taneczna.
rjer
Poznański
zdg
21
056
P.- 6-__________zdg 20 998
WARSZAWA
Muzyka kameralna. 18.30 Stras 22.30 Hamburg. Muzyka lekka ’
ciepły, elektrycznością. Marsz.
Focha 62 — 8.
zdg 21179
burg. Koncert muzyki hiszpań ludowa. Koenigswust. Nocna muWtorek. 6 października. skiej.
. . .
Kupię
14 ZAMIANA
Zy“kOT
/'Taniec do półno
Warszawa
—
12.03
muzyka
lek
kamienice, wpłacę 90 000. Oferty
19.00 Anglja. (Nat. Progr). — cy . 22.40 Sztutgart. Recital for
Frontowy
MIESZKANIA
Kurjer Poznański zdg 21236
ka
(olyty):
12.40.
..Skrzynka
rolni
tepianowy.
Królewiec.
Koncert
Marsze
marynarzy.
Lipsk.
Utwo
umeblowany, słoneczny, elektrycz cza ; 15.15 Fntz Kreisler jako
nością, łazienką zaraz. Mars®. Fo kąmpoeytor i wykonawca (pyty): ry kameralne Haydna. 19.10 Kró nocny.
Fotele
Zamianę
cha 62 — 8.
zdg 21178 16.00 „Stolica i jej sprawy": 16.10 lewiec. Utwory Webera. Brno _
koncert nocny.
klubowe, dywan o-kolo 2,5X3,0 kuKoncert ork. wojskowej. 19.15 —
.z kuchnia na Łazarzu na
życie kulturalne stolicy: 18.20 — Monachium. ..Dźwięczne drobia
Oferty z ceną do tak;e same. Adres wskaże Ku
Dąbrowskiego
kone. reklamowy: 23.00 muzyka zgi . 19.30 Budapeszt.
«Par 57,254
Pg 7 4C7-$j,254 rjer Poznański zda 21121
Bank- lekka3 45 Radlft pans. Muzyka
33-8
zdg 21171 taneczr*
.
ban — opera Erkla. Leningrad
24.00 Sztutgart. Koncert nocny.
nowych, używanych

1

Niemieckiego

Poszukuję

lekcji konwersacji. Koresponden zajęcia domowego, znam szycie
cji handlowej udzielam. Oferty kocham dzieci, mam ezkole rosi,
Kurjer Poznański zdg 20 914
najchetnej u samotnej osoby lub
młodego małżeństwa Oferty Ku
Student
rjer Poznańsk; zdg 20 810

Żelaźnlak

Biuralista

Panna

Dam

młodszy poszukuje posady, refer. były podoficer, po 3 letniej służ do obsługi gości. Źródełko. Grun-I prace młodszemu robotnikowi z
z poważnych firm. Łaskawe o- bie wojskowej z praktyka w waldzka 22 b.
zdg 20 911 utrzymaniem tylko z prowincji
ferty do Kurjera Poznańskiego P. K. U. oraz w wiekszem wy
za pożyczenie 300 zł. Oferty Kupod zdg 99 957
dawnictwie poszukuje posady za Ucznia dentystycznego rjer Poznański zdg 21 235
-skromnem. Oferty Kurjer Pozn. przyjmie zakład dentystyczny. —
zdg 99 717
Sierota
Garncarza
warunki podług ugody. Oferty
Pokojowa
10-letnia praktyka biurowa, obeKurjer Poznański zdg 20 906
WICI
1VL
•
dobremi
świadectwami
poszukuKrawcowa
Vszystkich działach
zdg 20 920
. je posady. Oferty Kurjer Pozn. Prosi o. we
posadę. Łaskawe oferty mistrzyni poszukuje posady, mo
zdg 21163
Służąca
zdg 20 927
do Kurjera Pozn. zdg 20 415
* że wyjechać. Oferty Kurjer Po potrzebna od zaraz. Chlebowa 26,
Kursy Kroju
Służąca
Zawady.
zdg 20 992
znański zdg 20 220
Dziewczyna
Koncesjonowane
Fryzjerka
młodsza gotowaniem. Wojciecha
szuka posługi. Oferty Kurjer Po- man.i»k?unzysitka, poscjiikuj© posa
Świętokrzyski 3, Kazubowska.
28 — 5.
zdg 21210
Dziewczę
Panienka
znańsk zdg 20 980
. ________ zdg 20 961_______
dy jd 15 10 Oferty Kurjer Po lat 20, ukończoną gospodarczą i do dzieci i lekkich prac domo
znański zdig 20 Olu.
Panienka
handlową
szuka
posady
w
biurze
wych.
Łąkowa
18,
m.
10.
Inteligentna
Szkoła Tańców
matem wynagrodzeniem zaraz. —
zdg 20 949
na ręczna mereżkę zaraz. Skais
Mikołajczak — Kledecka, św. Jó starsza osoba przyjmie posadę
Linotypista
Oferty Kurjer Poznański
bowa 14 m. 7
zdg 21085
samodzielnej gospodyni, wykwint biegłyj sumienny pracownik, po
zefa 6. Kurs początkujących
zdg 99 848
Bufetowa
ne, gotowanie, prasowanie sztyw szukuje posady oa zaraz. Łask,
dwunastego.
Pg 7410-57,
Dwie
z obsługą gości. Woźna 18.
nej bielizny, zaprawy,
chów
Poznański
Binralistkazdg 20 996
ekspedientki, rzeźnickie, i dww
drobiu, za skromnem wynagro oferty Kurjer
*2S.
MUZYKA™
zdr
20
915
uczenice,
jeżyk
polski, niemiecki,
dzeniem lub bez u samotnej oso
korespondentka
biegłe w rachunkach, życiorys,
Panienka
by. Oferty Kurjer Poznański
dłuższa
praktyka,
jeżyk
polski,
Pielęgniarka
fotografie.
Orędownik,
Chorzów,
zdg 20 972
18. do prac handlowych i po
pisze na maszynie — lat
masażystka, kilkuletnią praktyką niemiecki
n 17 898
syłek potrzebna. Oferty Kurjer
Wielkopolska
szuka posady. Oferty Kurjer Poznański
szpitalną
w
zakresie
wszystkich
zdg 20 935-6.
Dziewczyna
Szkoła Muzyczna
przyjmie — jakąkolwiek Poznański zdg 99 827
Apteka
przychodnia z gotowaniem dobrze Chorób,
&otnganńasSĘzdh'o°S7Z2e6nia K"rjer'
Ratajczaka 36. Fiíja Focha 47. polecona
na Pomorzu szuka asystenta
szuka
posługi..
Oferty
Ekspedientki
Asystent
frekwencja 460 uczniów. Pro Kurjer Pozn. zdg 20 971
pana z wojew. egzą.
dentystyczny po wojskowości. — branży tow. krótkich potrzebne. najchętniej
spekty bezpłatnie.
zdi -----minem. Oferty z podaniem penpracujący w operatywie, zlocie i Karaś, Poznań, Zamkowa 4.
Bezpłatnie
spi
oraz
ref.
proszę pod dg 3 22{
Posługi
zdg Ź0 985-6
poszukuje posady. Ła
do Kurjera Poznańskiego.
Lekcje
uczeń drogervjny 3 roku nauki, kauczuku
iposznitouję. Oferty Kurjer Po obce
skawe zgłoszenia Kurjer Pozn.
jeżyki,
księgowość.
dekora
zna ńsJfai. zdg 21 099
zdg 99 311
Służąca
Dziewczyna
tor. dobre świadectwa, szuka pozdg 20 930
dobrem gotowaniem zaraz do gotowaniem, lubiąca dzieci potras,
6 j Vnn Sierty Kurier Poznański
Poszukuję
zdg 20 614
Ekspedientka
willi
10
km
od
Poznania.
Zgło
bna.
Adres
Kurjer Poznański
posługi od zaraz lub 15-tego. —
rutynowana z branży towarów szenia Poznań, Prusa 17, m. 1,
zd g 21148Szkoła Muzyczna
Oferty Kurjer Pozn. zdg 21089
godz.
17—18.
zdg
21164/5
krótkich,
pończoch,
trykotaży
szu
Technik-dentystka
Łm. M. Karłowicza. Chełmońskiewykonuje prace w kauczuk i zło ka posady. Oferty Kurjer Pozn.
Pomocników
go - , teł. 61-18. Ka celarja przyj
Uczciwa
zdg 99 627
Przychodnia
z dobremi świadectwami i re
krawieckich na płaszcze na was,
muje od 9—13 15—18.
■dziewczyna poszukuje posady do ci©
ferencjami
szuka
posady
od
zaraz
Śniadeckich
16,
m.
8.
zdg
21096
sztat
poszukuje.
Zgłoszenia Sta
zdg 20 470/1
dzieci z szyciem lub do wszelkich albo 15. bm. miejscowość obojęt
ry Rynek 44, m. 9, prawo, miedzy
Piekarz
.prac domowych bez gotowania, na. Oferty Kurier Poznański
1-9—20.
zdg 21138
czeladnik, lat 26, kawaler, poszu
Uczeń
Pianino
od 15-go. Oferty Kurjer Poznań
zdg 20 874.
kuje pracy. Zgłoszenia Jan Szy Ładownia Akumulatorów, Aleje
ski zdg 20 970
>żna. Kanta
Uczenice
mański, Busko — Zdrój.
Marcinkowskiego 119, w podwórzu,
zdg 21102
Agent
zdg 99 552
szycia. Szamarzewskiego 20®
zdg 21 095
Dziewczyna
pilny,
posiadający
znajomość
wo
mieszkanie
10.
zdg 2117«
uczciwa szuka jakiejkolwiek po jewództwie poznańskim poszuku
F ortepiany sady.
Panienka
Oferty Kurjer Poznański je od zaraz zastępstwa firmy —
Przychodnia
Mistrz piekarski
z lepszego domu, poszukuje ja
zdg 20 966
naprawiam strój
branży obojętnej. Zgłoszenia Orę kiegokolwiek zajęcia, najchetnie; potrzebna do dzieci, dobre świa energiczny, rzutki, obeznany pra>
dectwa. Żurowska, Poznań, Ra ca większej piekarni zaraz. Ofer
downik, Poznań zdg 20 526/7
modernizuję, fach
do
dzieci
lub
skład
robótek.
Ofer
Dziewczyna
ty Kurjer Poznański zdg 21031 czyńskich 5/8, przy placu Bernar ty Kurjer Poznański zdg 21054
wo tanio. Dryga do wszystkiego poszukuje posady
dyńskim.
zdg 20 968
Inżynier rolnictwa
Trzeciego Maja
lub posługi od 15. Oferty Kurjer młody
energiczny, kresów wsch.,
Panienka
Ogrodnik
Poznański
zdg
21038
telefon 33-58.
Służąca
poszukuje praktyki w majątku, z lepszego domu poszukuje nauki
młody potrzebny od zaraz. —
dobrze postawionym, celem po krawieckiej. Oferty Kurjer Po od zara® z praniem. Dąbrowskie Bluszczowa 7,________ zdg 21124
zdg 21087
Dziewczyna
go 7, m. 1.
zdg 21 029
znania gospodarstw wielkopol znański zdg 21 030
uczciwa i pracowita pos-zukuje skich.
Łaskawe oferty Kurjer
Służąca
¡posady,
do
wszelkich
prac,
zaraz
Poznański
zdg
99
864
26, SZUKA POSADY
Urzędnik
Potrzebna
Ratajczaka 19 — 10. zdg 21 IM
lub 15. Oferty Kurjer Potznańsk
gospodarczy
ukończona
Szkołą
starsza
maszynistka,
godzina
pozdg 21 039
Cukiernik
Rolnicza, pięć lat praktyki na zabiurowa. Oferty Kurjer Pozn.
Ogłoszenia do 30 słów dla poszu
kawaler. . lat 29, specjalista na większych
29. ROZRYWKA
majątkach.
Oferty
zdg 21 263
kujących posady w tej rubryce
Starsza
czekoladki,
herbatni Kurjer Poznański zdg 21248
obliczamy po jednej trzeciej cenie gospodyni z dobrem gotowaniem ki poszukujedeserówki,
pracy.
Zgłoszenia
drobnych.
Służąca
szuka posady. Zgłoszenia Kurjer Bolesław Sarnecki,
Busko —
„Dziewczę z obłoków“
Krawcowa
Poznański zdg 21 026
Zdrój.
zdg 99 553 ukończonym
33. m. 7. Do środy nieodwołalnie
kursem kroju szuka potrzebna. Bukowska
zdg 21258
a) Służba domowa
posady
do
magazynu
lub
dom,
—
Jose Mojica
Posługaczka
Rządca
Kurjer Poznański
Kinoteatr „Sfinks“.
poszukuje posługi z dobrem pole zawodowy rolnik, lat 42, dłuższą szycie. Oferty
Posługa
zdg 21241
zdgr 20 952
ceniem. Oferty Kurjer Poznań samodzielną praktyka, szuka po
do wszystkiego zaraz. Chełmoń
Panna
ski zdg 21 024
sady.
Adres
„Agronom“
Ino
skiego
5,
m.
7.
Zgłaszać
godz.
Młodszy
Kino
Oświatowe
TCL.
inteligentna, przystojna, pracowi
wrocław, Jacewska 28 — 2.
zdg 21 255 Dziś potężny sportowo-obyczajo*
robotnik poszukuje posady za 19—20.
ta, sierota, poszukuje posady do
Przychodnia
zdg
99
551
kaucja 250 zl. Oferty Kurjer Po
samotnej osoby lub bezdzietnych szuka miejsca z gotowaniem i szy
wy film z słynnym alpenista Lu?
Frehlanka
znański zdg 21 240
państwa. Adres P. Napierałów- ciem. Zgłoszenia Kurjer Poznań
Trenknerem na czele. „Syn
samodzielna, uczciwa i sumienna zem
Wdówka
na. Deborzyce, poczta Lubosina. ski zdg 21 259
marnotrawny“. Cuda Alp, nad
potrzebna do 4 dzieci od 15. 10. zwyczajne wyczyny, przepiękne
zdg 20 154
m urzędniku. przystojna, goepo36 r. Zgłoszenia pisemne do Adm. obrzędy obyczajowe tworzą arty
darna, obowiązkową, zajmi© się fryzjerski Pomocnik
Dziewczyna
uczciwy, dobra siła po Kurjera Pozn. zdg 21 244
styczna całość.
Ng 17 838-9
domem
samotnej
osoby
lub
z
Starsza
uczciwa poszukuje posady od 15. dziećmi, chętnie zaopiekuję się szukuje posady zaraz lub później.
prowincji gotować,
szyć
do 10. do wszelkiej pracy domowej. chora
Oferty Kurjer Pozn. zdg 21153
Ekspedientka
0
a.
Oferty
Kurjer
Po
Kino
wszystkiego szuka posady. Ofer Zgłoszenia Kurjer Poznański
rzeźnicka. Kościelna 18, Szulc, Carso Wyspa Skarbów.
znański zdg 20 140.
zdg 21 257
ty Kurjer Pozn. zdg 20 917
zdg 21 239
Kowal
zdg 20 964
z egzaminem kucia koni poszu
Ogrodnik
Dziewczyna
Chłopiec
kuje
posady
od
zaraz.
Oferty
Najpopularniejszy
15 letnią praktyką. —
szuka posługi. Oferty Kurjer Po kawaler.
do posyłek, miesięcznie 15 zł. — zakład fotograficzny to Fotodzielny fachowiec, uczciwy, pra Kurjer Poznański zdg 21194
znański zdg 21 004
Stemke, Strzelecka 12. zdg 21 238 express-Majewski, Św. Marcin 5.
cowity poszukuje odpowiedniej
Gorzelnik
zdg 21141
posady od 1 istopada lub później
Dziewczyna
Uczeń
u jubilera
Łaskawe oferty Kurjer Poznań kawaler, lat 23, z ukończonym
młodsza z cośkolwiek gotowaniem ski zdg 99 214
kursem gorzelniczym z dobremi ze szkołą handlową potrzebny do
Wesoły
-poszukuje posady zaraz. Oferty
świadectwami i poleceniami po biura. Oferty Kur;-r Poznański wieczór spędzisz mile Londyń
Kurjer Poznański zdg 21 162
zd g 21 143
szukuje
posady stałej lub na
skiej, Masztalarska. Dancing.
Krawcowa
kamp. Oferty Kurjer Poznański
zdg 21207
w
dom
szuka
posady
1,50.
Oferty
Retuszerka
zdg
21
079
pl. WOLNOŚCI 5
Szukam
Kurjer Poznański zdg 20 995
na stalą posadę potrzebna. Oferty
posługi zaraz. Oferty Kurjer Po
Kino
Renaissance
znański zdg 21109
Urzędnik gospodarczy Kurjer Poznański zdg 21142
Weiki egzotyczny film p. t.:
Leśniczy
Pg 7406-40,139
Poznańczyk. lat 32 silny, zdrów, kawaler. 28, ukończona szkoła
„Zbieg Z Jawy“
Baterje anodowe
Poszukuję
doświadczony fachowiec, z 13-let- rolnicza 81/» letnia praktyką du
Pg 7409-91,3.
posługi, z praniem. Oferty Ku nią praktyka, uczciwy, obowiązko żych majątkach, zamiłowany rol- kieszonkowe, lampki elektryczne
„Centra“
rjer Poznański zdg 21196
wy i energiczny. wiadomości nik-hodowca, dobre świadectwa,
„Kapelusz“
wszechstronne , w gosp. leśnej, referencje zacnych Ziemian, zmie Przybory elektrotechniczne, ża modnie przefasomowany
odświe
stanowisko. Chodzi o posadę rówki poleca najtaniej
książkowości i kasowej (oraz ni
Dziewczyna
żony,
zastąpi
nowy. Tanie kape
stałą.
St.
Filipiak,
Prusinów.
wychowu bażantów), powiat Jarocin.
Poznań, poniedziałek, 5. 10.
Kazimierz
Matuszak
do lekkich prac poszukuje posa sztucznego
lusze
na
składzie.
Wytwórnia
Wzdg
21
078
świadectwa i polecenia bardzo
eluszy męskich, damskich, jj/rt
Kurjer Poznański
Pierackiego 16. tel. 30-67.
dobre, wymagań skromnych, miej
TEATR POLSKI: Ponie dy. Oferty zdg
21199
rudnia
2,
podwórze.
zdg
»W
Ng
16
748
scowość obojętna (podać warun
Uczeń ogrodniczy
działek, 5. 10. „Teeea“.
ki) poszukuje posady leśniczego, 2-letnią praktyką poszukuje posa
Poszukuję
kontrolera.
ewent.
borowego- dy celem ukończenia nauki. Ła
Wtorek, 6- 10. „Teeea“.
posługi przed południem. Grobla strzelca i t. p. J. Sokowicz, Ka- skawe oferty Ostrów Wlkp, skr.
23 — 7.
zdg 21065 czanowo 55. poczta Września (Po poczt. 57 S.
Środa, 7. 10. „Teeea“."
ng 17 896
znańskie).
zdg 99 546/7

BRYLANTY
SZULCA
TEATRY

g

Humor zagraniczny

TEATR WIELKI (Opera):
Osoba
Poniedziałek, 5. 10. Teatr -pełnych -kwali-fikacyj przyjmie za
rząd domu. Oferty Ku,kjor Po
nieczynny.
znański zdg 21 224
Wtorek, 6. 10. „Faust“.
Inteligentna
Środa, 7. 10. „Goplana". poanani-anika,
lat lj), średnie wyteztafcemie,
szuka posady od 15
TEATR NOWY: Poniedzia do dzieci z szyciem.
Miejscowość
łek, 5. 10. „Pierwszy wy obojętna. Oferty Kurjer Poznań
stęp pani premierowej“, ski zdg 21 053

Kucharka

KINA

restauracyjna poszukuje posady
zaraz. Oferty Kurjer Poznański
zdg 21 051

500 zł

Która
kaucji złoże za otrzym amijp .posa
pani z lepszego i religijnego do dy woźnego lub innej. Oferty
mu przyjmie panienkę jako prak- Kurjer Poznański zdg 21175
tykantke domu, szczególnie kuch
ni. Łaskawe oferty Kurjer Po
Nauczyciel
znański zdg 20 908
młody, jezyik niemiecki, muzyka
Szuka posady najchętniej na wieś.
Zgłoszenia Kurjer Poznański
Panienka
zdg 21217
z wykształceniem gimnazjalnem
szuka posady jako wychowawczy
Wdowa
ni. Oferty Kurjer Poznański
zdg 99 895
po przemysłowcu, lat 46, przyj
mie posadę samodzielnego prowa
dzenia domu. Oferty Kurjer Po
Chłopiec
ooeyłek uczciwy, dobrej rodziny znański zdg 21 226
szuka Drący. Oferty Knrje-r Po
Mechanik - szofer
znański zdg 20 126
kilkuletnią praktyką, dokładna
znajomością jeżyka niemieckiego
Asystentka
posady. Oferty Kurjer
z krótka praktyka szuka posady poszukuje
do lekarza - dentysty lub lekarza. Poznański zdg 21 230
Małe wynagrodzenie. Oferty Ku
Syn
rjer Poznański zdg 20 912
uczciwych rodziców pragnie sie
wyuczyć elektrotechnika lub me
Technik - asystent
chanika. Oferty Kurjer Pozn.
zdg 21 060
dentystyczny
obznajmiony z operatywą i nowo
czesna techniką poszukuje posa ąg 27.WOLNE MIEJSCA TM
dy. Oferty Kurjer Poznański
zdg 20 934 ...r" .11.1111
Ekspedjentka
do składu rzeżnickiego może sie
poszukuje posady stróża i obsłu zgłosić. Jeżyk polski, niemiecki.
gi w ogrodnictwie. Oferty Ku- Hillert, Poznań, — Wrocławska
rjer Poznański zdg 98 848
33/34.
zdg 20 782

Poznań, poniedziałek, 5. 10.
Uczciwa
czysta szuka posługi okolica Ła
APOLLO: „Jadzia“.
zarz.
Oferty
Kurjer Poznański
CORSO: „Wyspa Skarbów“.
zdg 21184
GLORIA: „Pieśń miłości“,
Sumienna
GWIAZDA: Straszny Dwór.
uczciwa szuka pracy cichym do
OŚWIATOWE T. C. L.: — mu.
Oferty Kurjer Poznański
„Syn Marnotrawny .
zdg 21122
METROPOLIS; „Jadzia“.
Dziewczyn
RENAISSANCE: „Zbieg
z gotowaniem poszukuje posady.
z Jawy“.
Oferty Kurjer Pozn. zdg 21117
SŁONCE: Mały buntownik.
SFINKS: „Dziewczę z obło
b) Inni
ków''.
ŚWIT: „Fort Douaumont*
Ogrodnik
(pod Verdun)
13-letnia praktyka,
specjalista
TĘCZA-Lazarz: .•Róża1’.
kwieeiarstwie, nasiennictwie na
TĘCZA-Wilda: „Oskarżam samodzielnej posadzie kawalera
Bufetowa
Ekspedientką
na majątku szuka posady żonateC.ię Matko”.
/ .
o. Zgłoszenia Agencja Kurjera poszukuje posady od zaraz, refe zaraz potrzebna. Zgłoszenia 20
WILSONA: „Dodek na
f
'oznańskiego Kościan.
rencje dobre lub kaucja. Oferty do 21 skład rzeżnicki, Dąbrow
froncie“.
/
ng 18 467
Kurjer Poznański zdg 99 893
skiego 65.
zdg 99 704
Co futro - to

Edmund Rychter -

co palt© - to

Edmund Rychter -

P
o <4 w. 1 a ł o n* miesiąc pażd-zi
rrzeapiaia W ekspedycji zł 8,20. w agencjach w mieście zł 8.50. z odnoszeniem de
----------------------------- domu w Poznaniu zl 3.70, z odnoszeniem przez pocztę poza Poznaniem
miesięcznie zł 4.10. kwartalni« ai 12.30. pod opaska miesięcznie w Polsce zl 5.00 w .nnych
«rajach zł 7.00—9.50. W razie wypadków, spowodowanych elła wyższa przeszkód w zakładzie
strajków i t. p. wydawnictwo nie odpowiada aa dostarczenie pisma a abonenci ni« maja
orawa domagania aie niedoetarczonych numerów lub odszkodowania.

co ubranie - to

Ogłoszenia
«

Niezwykła przygoda myśliwego.

Edmund Rychter,

Poznań, Oetrów wielko,P.

»-łamowej 25 gr. na »tronie 4-łamowej przy końcu tekstu

redakcyjnego 60 gr. na stronie czwartej (lub piątej) 100 gr. na stronie
od l-ł»mowego milimetra
prxed wiadomościami potocznemi 200 gr
ntti
»komplikowane ora® z zastrzeżeniem miejsca 20% nada no wydania porannego przyjmujemy do godz. 18.30 w nagłych wyoadkacb
do godŁ 22iu stróża,do wydania głównego (wieczornego) „drobne“ do g 1110
dni przedświa’5edla«
D^ne ogło^zlkii' (naTwyżlj IM słów
zwttwem
da!,ie ®owo
15 zr- Za nie
Sinice
miedzy
zestawem aa w7»okU^7og^e^^
wysokością ogłoszenia, powstała25wskutek matryc.,
wydawnictwo
odpowiada
W wydaniach wielkoświątecznych i uroczystościowych poprzedza normalna codzienną część numeru z reklamami i ogłoszeniami materiał poświecony danei uroczystości
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