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Wobec przyjazdu przedstawicieli
Stanów Zjednoczonych

Przyjazd
Prezydenta Rzplitej
Wczoraj wieczorem przybył do Po
znania na uroczystość odsłonięcia
pomnika Wilsona Prezydent Rzplitej
wraz z gośćmi amerykańskimi.
Na dworcu kolejowym Prezydent
wraz z p. Wilson zajął miejsce w sa
mochodzie i eskortowany przez szwa
drony honorowe odjechał na Zamek.
Oprócz p. Wilson i jej siostrzenicy
przybyli pp. Baruchowie, p. Johnson
Underwood oraz ambasador S. Zjedn.
w Warszawie p. Willys z małżonką.

Zniżka dolara w Warszawie
Warszawa, 4. 7. (Teł. wł.) Sytua
cja na rynku wewnętrznym doznała w
ciągu piątku znacznego odprężenia.
Bank Polski ¡pokrywał wszelkie za
potrzebowania, a dolar spadł do 9.03,
okazując tendencję zniżkową.

Po zaburzeniach w Płocku
Warszawa, 4. 7. (Teł. wł.) Piątek
minął w Płocku zupełnie spokojnie.
Na.mieście patrolowały oddziały po
licyjne. Robotnicy nie okazywali żadnej
aktywności.
(w)

Nastroje wśród pocztowców
Warna w a, 4. 7. (Teł. wł.) W sfe
rach pocztowców, które nastrojone były
najbardziej agresywnie, napięcie straj
kowe znacznie osłabło ze względu na
zapowiedzi władz, że siedem najniż
szych kategoryj pocztowców otrzyma
takie same zapomogi jak kolejarze.
Kategorje XVI, XV, XIV i XIII, o ile
mają żonę i troje dzieci, otrzymają
15 proc., a kategorje XII, XI i X, o ile
mają żonę i czworo dzieci, 10 proc, (w)

Układy handlowe z Austrją
i Czechosłowacją
W ar ssawa, 4. 7. (Tel. wł.) Dyrek
tor departamentu Sokołowski wyjechał
do Wiednia, alby spisać protokół konfe
rencji, prowadzonej z przedstawiciela
mi austrjackimi w sprawie rewizji układu handlowego. Dalsze rokowania z
Austriakami, będą prowadzone w jesie
ni.
Z Wiednia Sokołowski wyjechał do
Pragi, gdzie będzie prowadził dalsze
pertraktacje o rewizję traktatu handlo
w ego.
(w)

wo» uroczystości wilsonowskie

Berlin, 3. 7. (PAT.) Biuro Conti
Nanosi, że wczoraj o zmierzchu 2 fran
cuskie samoloty wojskowe przeleciały
nad granicą niemiecką w pobliżu Diedenhoffen. Były to dwupłatowce, od
bywające loty ćwiczebne z sygnałami
fcwietlnemi.
Samoloty te zapuścić się miały
na ł kim. w głąb terytorjum niemiec
kiego i po krótkim czasie powróciły na
stronę francuską.

Skazanie terorystów
ukraińskich
Łwó w, 3. 7. (PAT.) Dziś w południe
sapadł wyrok przeciwko 12 członkom
U. O. W., oskarżonym o żbrodnię zdra
dy stanu i posiadanie materjałów wy
buchowych.
Na mocy wyroku jeden z oskarżo
nych skazany został na 5 lat więzienia,
jeden na 4 lata, jeden na 3 lata i dwóch
P? 2 łata ciężkiego więzienia. Wszyst
kim oskarżonym zaliczono areszt śled<®y- Pozostałych oskarżonych u wolni o-,.
od winy i'
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Trzeci etap podróży dzien
nikarskiej po Jugosławji
Miasto Dioklecjana. — Cudny T.r°‘
qir. — Stolica Chorwacji. — Biała Lublana. —- Wśród słowiańskich gór.

(Korespondencja własna)
Nie zapomnimy tedy nigdy tych lat pa
IV.
miętnych, będziemy po wsze czasy złą
czeni węzłami, rodzącemi się ze wspól
B 1 ed, w czerwcu.
nych walk, z temi narodami, które
Bodaj
kiedykolwiek
spałem tak do
sprzymierzyły się do walki w obronie
brze,
jak
na
statku
pasażerskim
,.Kuswoich praw i wielkich ideałów ludz manowo“, w wygodnej kabinie z wen
kości.
Rano o godz. 8 statek mn,
A po wojnie zebrała się w Paryżu tylatorem.
pod
płynąc
konferencja, by ustalić warunki pokoju następnego flagą polską, wyruszył do
celu naszej podróży, Splitu.
i zadecydować o losie wielu państw i
narodów. Pamiętamy, jak dużą rotę Niespełna 10-godzinna podróż po lazu
odegrali na niej przedstawiciele Stanów rowej toni Adrjatyku, przy wszelakiego
Zjednoczonych, pamiętamy, że położyli rodzaju wygodach, salonach, pokładach,
oni swoje podpisy pod traktatem wer jakie statek ten posiada, —• z przystan
salskim, który uświęcił odbudowanie kiem na Hvarze, — przy pierwszorzęd
nej kuchni — minęła szybko i mile.
państwa polskiego.
W Splicie zajmujemy pokoje w ho
Goście z dalekiej Ameryki znajdują
telu
„Central“ przy Narodnim trgu. Ma
się w Polsce wśród narodu, którego
wolność jest w części także dziełem wy my widok na gotycki Stary Ratusz,
siłku wojennego i politycznego ich wiel mieszczący dziś wcale ładnie urządzone
kiej ojczyzny. Spotkają się też wszędzie muzeum etnograficzne. Pod oknami
w Polsce z serdeczmem przyjęciem, któ plac, na którym pod wieczór wre życiem,
re jest wyrazem uczuć, jakie naród pol gdyż blisko do połowy .zajmują go sto
liki hotelowej kawiarni. Niebawem ru
ski żywi dla Stanów Zjednoczonych.
autami, na dumę Splitu, górę MaMy zaś między sobą wspominamy w szamy
rion,
zalesioną
i zamienioną na piękny
dniu dzisiejszym nasze walki i wysiłki park ze zwierzyńcem
i muzeum oceaz czasu wojny i konferencji pokojowej, nicznem przez towarzystwo tej samej
—wałki i wysiłki, zmierzające do wła nazwy. Naszego korespondenta war
ściwego postawienia sprawy polskiej i szawskiego wzrusza ¡najwięcej widok
osiągnięcia jak najlepszego jej rozwią skały, w której na wysokości dwóch
zania.
. ... pięter widąć okno jaskini, zamieszkałej
Myśl tych, którzy się zgromadzili swego czasu przez patrona, jego i Dal
dziś w Poznaniu, biegnie ku tym macji, św. Hieronima. Z góry prześlicz
wszystkim Polakom, którzy w różnych ny widok na port i miasto, nad którem
wałcząc armjach i formacjach złożyli
wieżyce katedralne, zbudowane
swe życie w'ofierze z imieniem Polski górują
na ustach lub w sercu, - ku tym in przy starem mauzoleum Dioklecjana.
Wieczorem w miłym, serdecznym
stytucjom, organizacjom i ludziom, któ
rzy wprowadzili akcję polityczną pol ¡nastroju kolacja, poprzedzona ochłodzaską w czasie wojny i konferencji poko; jaca kąpielą w morzu, w kąpielisku
iowej. W pierwszej linji wspomną om Baczvice (hotel „Na Plażi“). Poznajemy
pracę i politykę Komitetu Narodowego tu dopiero dobrze ¡naszych uprzejmych
Polskiego, którego Ignacy Paderewski, gospodarzy, dizienikarzy i obywateli
wielkoduszny fundator ¡pomnika Wilso miasta. Prof. Baracz sypie z» rękawa
na. był tak wybitnym członkiem i re cytatami z klasyków rzymskich, na wy
prezentantem wobec Prezydenta i rządu ścigi z jednym z naszych kolegów, rów
nież latynistą. Tenże to profesor jest
Stanów Zjednoczonych.
l następnego dnia naszym cicerone po
pałacu Dioklecjana. Pałac ten, o któ
Uroczystościom wilsonowskim po rym wydał osobną broszurę, jest obok
święcimy dzisiejszy numer wieczorny. klasyków łacińskich drugą pasją profe
sora. Mamy zatem przewodnika, który
umie ¡nas wtajemniczyć w najciekawsze
dane o tym pięknym zabytku z przed
16 wieków, rojącym się dziś od mie
szkańców, gdzie Janko Marulić w cie
niu peristylu dumał nad swemi poezja
Dalsze odroczenie konferencj i francusko - amerykańskiej —
mi.
Prasa niemiecka o propozycji brytyjskiej — Zastrzeżenia
Tak samo słowiańskie Herkulaneum
Snowdena — Optymizm w Waszyngtonie
czy Pompei, odkopane ruiny miasta
rzymskiego Salonae, w oddaleniu kilku
P a r y ż, 3. 7. (PAT.) Rokowania fran sporem francusko - amerykańskim. kilometrów
od Splitu, zwiedzamy pod
Rządi
niemiecki
nie
mógłby
się
zgodlzić
cusko - amerykańskie, zapowiedziane
przewodnictwem najlepszego znawcy
na dzisiaj rano, zostały odroczone do na taką konferencję.
.„Deutsche Tageszeitung“ oświadcza, tych cennych i ciekawych zabytków,
wieczora god®. 21,30.
sędziwego, liczącego prze
Berlin, 3. 7. (PAT.) Dzienniki po że projekt brytyjski nie oznacza gestu ¡mianowicie
szło
ośmdziesiątkę,
lecz krzepkiego ks.
przyjaznego
wobec
Niemiec.
Londyn
ranne wyrażają niezadowolenie z pro
prałata
Bulicia,
człowieka
o olbrzymiej
szuka
znowu
kontaktu
z
Paryżem
na
pozycji rządu brytyjskiego odbycia kon
wiedzy
i
wielkich
wpływach.
Między
szkodę
Niemiec.
ferencji reparacyjnej.
inneimi
cieszy
się
on
przyjaźnią
b. preLondyn,
3.
7.
(PAT.)
W
przemó
„Vorwärts“ pisze, że propozycja ta
jest wprawdzie utrzymana w duchu wieniu, wygłoszonem na dzisiejszem | zydienta Poincarego.
Wycieczka poprzez Riwierę S-eda-m
przyjaznym dlla Niemiec, jednak Niem posiedzeniu Izby Gmin, kanclerz SnówKasztela do Trogiru pozostawia nam
cy nie mogą dłużej czekać. Sytuacja den oświadczył m. in.:
Rząd i Izba Gmin, a spodziewam się niezapomniane, wspomnienia. Miastecz
staje się z dnia na dzień trudniejsza Z
kredytu redyskontowego w wysokości i cały kraj, godzi się ponieść ofiary, ko tchnie średniowieczem z czasów .naj
420 milj., który doszedł do skutku pod które — jak to już oświadczyliśmy — piękniejszego rozkwitu sztuki. Każdy
egidą Angłji, została już tylko drobna jesteśmy w możności ponieść, jednakże dom jest tu zabytkiem. Cudne loggie,
rząd nie jest skłonny do nowych po kolumny, portyki bogato rzeźbione,
część.
„Voss. Z tg.“ podnosi, że konferencja święceń, chyba, że i inne państwa, za- zwłaszcza portal katedry — wszystko to
reparacyjna wymagałaby dłuższego cza imteresowane propozycją Hoovera, przy składa się na istotną bajkę czarowną,
którą niemożliwie oddać jest piórem.
su. Rokowania mocarstw zainteresowa łączą się do wzajemnych ofiar.
Waszyngton, 3. 7. (PAT.) — Po Tam trzeba być, trzeba to widzieć. Wów
nych na temat funduszu gwarancyjnego
moratorium planu Younga odroczyłyby rozmowie telefonicznej z sekretarzem czas dopiero odczuć można całe piękno
urzeczywistnienie .planu Hoovera poza skarbu Mellonem, jeden z członków tego jedynego bodaj w świecie zakątka.
Rano dnia następnego wita nas już
termin 15 hm., w którym Niemcy muszą rządu oświadczył, że spodziewa się, iż
zapłacić przypadającą ratę reparacyjną, rokowania z Francją doprowadzą do za szczerze i serdecznie stolica Chorwa
warcia układu jeszcze w ciągu dzisiej cji, — piękny, europejski Zagrzeb. Z
co zniszczyłoby projekt Hoovera.
Serbem przeżyć trzeba ¡niejedno;-by się
„Deutsche Ałlg. Ztg.“ mówi o nie szego wieczora.
z nim zaprzyjaźnić- u Chorwata serce
szczęśliwym
projekcie angielskim:
odrazu, ¿ak na dłoni. To też w grodzią
Niemcy nie chcą mieć nic wspólnego ze

Uroczystość odsłonięcia pomnika
Prezydenta Wilsona, połączona z przy
jazdem urzędowych przedstawicieli Sta
nów Zjednoczonych Ameryki Północnej
oraz pani Wiłsonowej, przypomina spo
łeczeństwu polskiemu okres płodny w
daleko idące następstwa, okres wielkiej
wojny, konferencji pokojowej, udział
Stanów Zjednoczonych w walkach na
terenie europejskim, wysiłki Polaków,
zmierzające do odbudowania państwa
polskiego.
Trzeba było być we Francji w chwili,
gdy Stany Zjednoczone wypowiedziały
wojnę Niemcom i widzieć pierwsze od
działy wojsk amerykańskich, by sobie
zdawać sprawę z wrażenia, jakie to wy
warło na ludy państw sprzymierzonych,
które natężały wszystkie swe siły w
ciężkiej i krwawej walce.
Były niewątpliwie powody natury
politycznej decyzji rządu Stanów Zjed
noczonych, pobudki, wynikające ze zro
zumienia własnych interesów i własnej
misji dziejowej, były jednak obok tego
podstawy natury idealnej. Nie należy
podobnych przyczyn i pobudek lekce
ważyć, nie można zapominać o tern, że
niezależność swą uzyskały Stany Zjed
noczone nietylko na skutek akcji swych
obywateli, lecz także na skutek polityki
Ludwika XVI i czynnej interwencji
Francji. Powiadają, że jeden z genera
łów amerykańskich, stanąwszy .¡na zie
mi francuskiej, przed frontem swego
oddziału, powiedział: „Generale Lafayette, jesteśmy!“
Jeśli zaś ćwierómiljonowa armja
amerykańska rzuciła,swe siły na szalę
zwycięstwa, jeśli przy jej współdziała
niu państwa centralne zostały złamane,
to jednym z wyników udziału Ameryki
w wojnie europejskiej było odbudowa
nie państwa polskiego. Z krwi francu
skiej, angielskiej, włoskiej i amerykań
skiej powstał nowy sprawiedliwszy i
słuszniejszy ¡układ terytorialny w Eu
ropie, nastąpiło zjednoczenie szeregu
narodów, powstały nowe państwa...
Wojna lat 1914—1918 dała Polakom
wolność, a Polsce zmartwychwstanie.

Samoloty francuskie nad
tery torjum niemieckiem

b®

Wydawnictwo Sp. Akc. Drukarnia Polska
w Poznaniu, św. Marcin 70

Dokoła planu Hoovera
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bana Jelaczicia i , wielkiego biskupa- lierzy“ przywożą tu gości, którzy modlą telu Św7. Janez, będącym latem środowi
Stracenie mordercy
patrjoty Strossmayera czujemy się od- się w kościółku i — uderzają trzykrot skiem turystyki wysokogórskiej, przeGibraltar,
3. 7. (PAT.) Stracenie
razu; jak w domu. Przedewszystkiem nie w dzwon kościelny. Życzenie, wy dewszystkiem na Triglar, — a zimą
imponują nam koledzy redaktorzy swą nurzone podczas dzwonienia, ma się ośrodkiem sportów zimowych. Spoży mordercy Opisso odbyło się dziś rano
rzutkością i energją. Z ¡niczego zbudo spełnić. Co chwila więc rozbrzmiewa wamy wspaniałe pstrągi miejscowej i nie pociągnęło za sobą żadnych maniwali wspaniały Dom dziennikarski, trzykrotne uderzenie dzwonu, — i hodowli — wśród nastroju, jaki wywo festacyj ze strony tłumów, zalegających
wspaniałą, rentującą się siedzibę, — z nasze życzenia fale jego unoszą ku nie łują tylko góry. Życzymy gospodarzom, ulice.' Kat, który dokonał egzekucji, był
aby do Alp słowiańskich zaglądało jak specjalnie przysłany z Anglji.
kawiarnią, sklepami, mieszkaniami po biosom.
W dniu dzisiejszym hotele i kawiar
Z Bledu urządzamy samochodami najwięcej Polaków.
za lokalami towarzyskiemi pracowni
Za dwie godziny w Biedzie ostatnia nie w mieście zostały zamknięte.
ków pióra. Dziennikarze znajdą tu za wycieczkę ¡nad jezioro Bobińskie i do
20 dzinarów (3 zł) przyjezdne pokoje. schroniska przy źródle Sawy, nazywają kolacja z naszymi miłymi, serdecznymi
W jednym z nich zamieszkał właśnie cej się przed przepłynięciem jeziora Sa- gospodarzami. Nastrój „pożegnalny“, a
Ucieczka finansisty
¡kolega ze Splitu, który za nami przyle wicą. Po drodze zwiedzamy hodowlę żegnać się z ludźmi, których poznało się
ciał samolotem. Zwiedzamy miasto — pstrągów. 1 tam, wśród gór alpejskich, dobrze i pokochało, ¡nie jest rzeczą ra
Lwów, 3. 7. (PAT.) „Ekspress Wie
jego „Kamienną Bramę“ z cudownym spotykamy przyjaciela Polski, w osobie dosną. Pociechą, że wielu z nich zoba czorny“ donosi z Rzeszowa, że wielkie
obrazem Matki Boskiej, ozdobionym dyrektora towarzystwa turystycznego, czymy w roku przyszłym na zjeździe wrażenie wywarła tam wiadomość o uniedawno złotemi koronami, ofiarowa- wybierającego się do Polski na kongres Polsko - Jugosłowiańsk'ego Porozumie cieczce miejscowego finansisty Schiffa,
nemi przez , królową jugosłowiańską, turystyczny. Przyjmuje on gościnnie nia prasowego w Warszawie.
który zniknął z Rzeszowa, pozostawia
Tadeusz Powidzki
bibljotekę uniwersytecką, katedrę. Z wycieczkę naszą w miłym górskim hojąc długów na sumę ponad pół miljona
wysokiej jej wieży cudny roztacza się
złotych.
widok na miasto i okolicę. Składamy
Szereg banków i wiele Osób, zajmu
wizytę banowi — w pięknym pałacu,
jących się dyskontem weksli, zostało
który przed wybudowaniem nowego
poszkodowanych.
¡zamku dawał gościnę królewskiej parze.
Tu uczestniczymy w dekoracji naszych
Włamanie
kolegów' orderem św. Sawy, dokonanej
przez bana, Niemniej wizytujemy pre
do kasy kolejowej
zydenta miasta o sympatycznej twarzy
Lwów,
3. 7. (PAT.) „Chwila“ do
z saumiastym, sarmackim wąsem.
nosi ze Stanisławowa, że ubiegłej no
Po ofoiedzie, wydanym przez miasto,
cy nieznani sprawcy włamali się do
ilustrowanych pism zwracamy uwagę na
przejażdżka samochodowa w okolice
kasy biletowej Jaremcz© - Wodospad,
stolicy chorwackiej. Wioski typem
skąd skradli żelazną skrytkę z bileta
swym przypominają nasze podhalań
mi i gotówką. Rozbitą skrzynkę zna
skie. Nie wiem, czy w7 jednej z nich,
leziono wkrótce w pobliskim lesie.
nad górskim potokiem aranżerowie na
Wysokości skradzionej kwoty nie
szego przyjęcia nie byli inspiratorami
ustalono.
obrazka, godnego pendzla naszego Wło
z okazji
dzimierza Tetmajera. Nad. wodą całe
Zderzenie samochodów
szeregi kobiet i dziewcząt, w barwnych
strojach ludowych, piorące bieliznę.
Lwów, 3. 7. (PAT.) „Gazeta Pol
Przy matkach dziatwa — miła i ładna,
ska“ donosi, że wczoraj na szosie ja
¡którą ściskają nasze panie. Kontrastem
nowskiej w odległości 18 km. od Lwo
tego obrazu, tahnącego w plenerze ży
wa nastąpiło zderzenie samochodu ociem i barwą, jest „Mirogoj“, cmentarz,
sobowego z samochodem ciężarowym.
ufundowanego przez
utrzymany nadzwyczaj starannie, pięk
Oba wozy zostały poważnie uszko
ny w swym smętku, gd,zi,e w wiecznym
dzone.
śnie spoczywają tysiące zagrzebian.
Jeden z pasażerów odniósł ciężkie
Miedzy innemi stajemy w Zadumie nad
rany i przewieziony został do szpitala;
grobem jednej z ofiar niedawnych poli
i przyjazdu w związku z tein do Poznania
trzy inne osoby odniosły obrażenia
tycznych rozterek, ubranym kitem, przy
lżejsze.
którym wciąż jeszcze płoną jarzące się
świece.
Morderstwo z zazdrości
Osobny rozdział należałoby napisać
z Ameryki.
Wilno, 3. 7. (PAT.) We wsi Kao Muzeum etnograficzinem, będącem du
mieniówka w gm. ostrowskiej niejaki
mą nietylko Zagrzebia, lecz całej JugoEgzemplarz tylko 45 groszy
Drągiewicz z zazdrości o pewną pannę
sławji. Bogactwo zbiorów7 ze wszyst
zadał cios siekierą w głowę swemu
kich zakątków całego ¡państwa, zbiorów,
Odsprzedający otrzymują rabat!
rywalowi Waldemu, poczem udał się
imponujących swą barwmpścią strojów
do karczmy. Tam znaleźli go krewni
ludowych, jest poprostu niezrównane.
Wczesne zamówienia należy kierować pod adresem administracji:
Waldego, którzy pobili Drągiewicza
Oprowadza nas po muzeum człowiek,
Poznań, św Marcin 70.
kijami do utraty przytomności.
który cały swój majątek, całe swe życie
Śmiertelnie rannych Drągiewicza
poświęcił temu zaprawdę wielkiemu
i Waldego przewieziono do szpitala.
dziełu. To także ¡nieoceniony wzór patrjotyzmu jugosłowiańskiego.
O pięknym wieczorze pożegnalnym
Zajście na granicy
u Maksymina pisałem już w pierwszej
korespondencji. Wspominam o ¡nim raz
sowieckiej
jeszcze — na pożegnanie miłego, ser
W i 1 n o, 3. 7. (PAT.) „Dziennik Wi
decznego Zagrzebia, w którym interesy
leński“ podaje, że w rejonie odcinka
polskie reprezentuje uprzejmy p. konsu
granicznego Tomkowicze — Iwaniec
dr. Łazarski.
na jeziorze Orbiety sowiecka straż
W Lublanie, gdzie w jednym z tam
graniczna ostrzeliwała łódź rybacką.
murzyni
mordują
bez
miłosierdzia
wszystkich
białych
tejszych organów, „Slovencu“, znajdu
Dwóch rybaków ciężko zraniono.
jemy również powitanie w języku pol
Bruksela, 3. . (PAT.) Z Kongo go zamordowano 2 Europejczyków, a w Łódź przeszyta została kulami w 8
skim, bawimy, że się tak wyrażę, tylko nadchodzą wiadomości, które początko miejscowości Kilainba zabito agenta te miejscach.
przelotem, kilka godzin. W przejeźdżie wo utrzymywane były w ścisłej tajem rytorialnego.
autem oglądamy fronton katedry, pom nicy.
Wiadomości te wywołały w Brukseli
Upały na Sycylji
niki, ożywione ulice; po parku kilku z
Mianowicie w Kongo wybuchła re ogromną konsternację. Przyczyny po
nas urządza spacer z prof. Molle, daw wolucja murzynów7, która przybiera z wstania doszukują się w agitacji czar
P a 1 e r m o, 3. 7. (PAT.) Z powodu
nym przyjacielem Polski, którego brat dnia na dzień coraz większe rozmiary. noksiężników, którzy w misji kultural wielkich upałów, panujących na Sycy
jest profesorem Wszechnicy Jagielloń Murzyni mordują bez miłosierdzia nej białych widzą wielkie niebezpie lji, 7 osób zmarło wskutek porażenia sło
skiej. Wrażenie ogólne z Lubiany nad wszystkich białych. Z Leopoldsvill do czeństwo dla swej egzystencji.
necznego.
zwyczaj miłe i sympatyczne. Na każ noszą, że w pobliżu miejscowości Kwandym kroku wyczuwa się tu kulturę sta
Deszcze i powódź
rą, otaczaną przez współczesnych wiel
ką pieczołowitością. Lubiana posiada
w Mandżurji
uniwersytet (z. wydziałem również tech
nicznym) i dobrą operę,
S z a n g h a j, 3. 7. (PAT.) Wskutek
ulewnego deszczu w różnych częściach
Pobyt nasz w Lublanie kończy obiad,
kraju wylały rzeki, powodując wielkie
przy którym mam .po jednej stronie ko W akcji ratowniczej biorą udział wszystkie oddziały straży
pożarnej wraz z oddziałami ratowniczemi
legę z „Jutra“, tłumaczącego poezje pol
«niszczenie;
Zgórą 100 osób utonęło. Tysiące lu
skie na język słowiański, po drugiej
Berlin, 3. 7. (PAT.) — Dziś około doszczętnie dach kościoła.
Wieża
radcę miejskiego, druha sokoła. Niemal godz. 14 wybuchł wielki pożar w koście również znacznie ucierpiała. Poważ dzi, zwłaszcza w połudn. częściach Man
wszyscy obecni znają Polskę. Nastrój le św. Stefana w Bremie. Wkrótce cały ne szkody wyrządzone zostały przez dżurji, pozostało bez dachu nad głową.
zatem nad wyraz serdeczny i żal nam
dach i odrestaurowana niedawno wieża wielkie masy wody, jakie zużyć mu
opuszczać miłe towarzystwo. Kilku stanęły
w płomieniach. Zaalarmowane siano przy akcji ratowniczej. Po
Pochody demonstracyjne
jednak kolegów, a wraz z nimi lublań wszystkie
pożar żdółano
oddziały straży pożarnej trzech godzinach
ski inspektor kolejowy p. Haszakiewicz, walczyły wraz
na Śląsku
ochotnicze- wreszcie opanować. Wskutek osła
urodzony — zda je się —■ Lwowianin, to mi z żywiołem,z oddziałami
bienia wiązania dachowego, zerwał
który
w
dwie
godziny
Katowice,
3. 7. (Tel. wł.). Wcsjowarzyszą nam w dalszej drodze, auto po wybuchu nie był jeszcze opanowany. się jeden z wielkich żyrandoli i rozbił
raj
po
południu
w Rybniku tłum
busem do Błędu.
Tragicznemu widowisku przypatry na kawałki.
złożony z około 1000 osób, urządził
Bied — to czarowny zakątek w Al wały się tłumy ludności.
Kościół św. Stefana zbudowany pochód demonstracyjny przed staro
pach słoweńskich. Piękne, blisko 100 m.
Berlin, 3. 7. (Tel. wł.) W ko został w roku 1193 w stylu romańsko- stwem. Policja dała na postrach 20
głębokie jezioro wśród gór. Nad niem ściele św. Stefana w Bremie wybuchł gotyckim i należał do najpiękniej-,
Demonstranci obrzucili poli
wznosi się na skalistym szczycie stary dziś po południu pożar, który powstał szych budowli starożytnych w północ strzałów.
cję
kamieniami.
Policja rozproszyła
zamek. Na brźegu hotele pierwszorzęd w Wieży kościelnej. Ogień zniszczył nych Niemczech.
w końcu tłum bezkrwawo.
(w)
nie urządzone, wille. Nad 'jeziorem
znajduje się też jfetnia rezydencja kró
lewska, pałacyk, ślicznie wśród parku
Dezercja Niemców z wojska
kilkuigodtoimuym postoju, w czasie
położony. Bawi w nim obecnie królo
Lot „Zeppelina“ do Gliwic Po
którego nastąpi wymiana poczty i zmia
litewskiego
wa z dziećibi. Coś cztery tysiące letni
B e r 1 i n, 3. 7. (PAT.) Sterowiec „Hr. na pasażerów, „Zeppelin“ odleci w dro
ków zajmuje w tej chwili pokoje hote
Królewiec, 3. 7 (PAT.) Z woj
ska litewskiego zbiegło do Niemiec
lowe i mieszkania prywatne. Niemców Zeppelin“ po powrocie z podróży ponad gę powrotną.
Na dzień ten zapowiedziany jest licz ZńóWu 4-ch żołnierzy narodowości nie
bardzo wielu, Polaka nie spotkaliśmy. kraje północne podejmuje w niedzielę,
Osobliwością Bledu jest wyspa skalista dnia 5 bm., lot nad niemiecki G. Śląsk. ny zjazd do Gliwic. Wśród wielu wy mieckiej. W ciągu kilku ostatnich ty
„Hr. Zeppelin“ wystartuje wczesnym cieczek ma przybyć szereg delegaćyj godni zdezerterowało z armji litew
na jeziorze, na której górze starożytny
skiej 15 żołnierzy, którzy znaleźli życz»
kościółek. Przeszło 100 schodów Wiedzie rankiem z Friedrichabefen i o godz. 17 Niemców z zagranicy.
8 li we przyjęcie w Prusach Wschodnichdo niego od wody. Codziennie gondo stta wylądować na lotnisku w Gliwicach.

Księgarniom
Kolporterom
Sprzedawcom

uroczystościowe wydanie
Jlustracji Polskiej

odsłonięcia oomoiRa Wilsona

Ignacego Paderewskiego

Pani Prezydentowej Wilson

Rewolucja murzyńska
w Kongo belgijskiem

Wielki pożar kościoła w Bremie

Numer 299

kalendarzy k
Sobota, 4 lipca 1931.
Słońc©: wschód 4,16; — zachód 19,41; —
długość dnia 15 godz. 25 min.
Księżyc: wschód 21,30; — zachód 10,39; —
przed ostatnią kwadrą.
Kał. rzk: Józef Kalasanty; jutro Cyryl
i Metody.
Kai słów.: Wielisław; jutro Prokop.

Zebrania
Dziś o 19 Zw. Pomocników Tapicerów i
Dekoratorów, u p. Kubisza, Św. Woj
ciech 1;
o 19 Tow. „Braterstwo“ (Wilda) u p.
Grotowskiego, D. Wilda 71;
o 19 Zw. Pracowników Elektrotechnicz
nych Z. Z. P. (filja elektromonte
rów) u p. świtalskiego, ul. Podgór
na nr. 13;
o 19,30 Zw. Chrzęść. Kupców Podróżu
jących i Przedst. Handl. u p. Jaroc
kiej, ul, Masztalarska 8 a;
o 20 Tow. Obywateli Polaków z Obczy
zny u p. Jarockiej, ul. Maaztalarska 8 a;
o 20 Tow Powstańców i Wojaków (Dę
biec) u p, Grzesiaka, ul. Wspólna 15:
o 20 Zw. Przykrawaczy Krawieckich
u p. Tasiemskiego, W. Garbary 41;
o 20 „Jedność* Grono Samokształcą
cych u p. Cyrankowskiego;
o 20 Zrzeszenie Związków Zaw. Automobilistów u p. Jaszyka, ul. Kra
szewskiego 16;
Jutro o 10,15 Tow. Przemysłowców (Wil
da) walne zebr, w salce parafj.;
o 11 Zw. Werkmistrzów w lokalu ul.
Wroniecka 13;
o 11 Tow Cech. Czeladzi Garncarskiej
u p. Jarockiej, ul. Masztalarska 8 a;
o 11 Cech Murarzy w „Ulu“ u p. Ograbowicza, ul. Ślusarska 6;
o 14 Tow. Zjednoczonych Malarzy, La
kierników i Pozłotników walne ze
branie w „Ulu“, ul. Ślusarska 6;

Pogrzeby
Dziś: Śp. Franciszka Jankowskiego o go
dzinie 16,30 z kapl. cment. Św. Mar
cina, ul Bukowska. — Śp. Andrzeja
Kawy o godz. 17 z kapl. Św. Józefa.

Licytacje
Dziś o 15,30 ul. Wieżowa 10 — całkowite
urządzenie restauracyjne;

Teatr Wielki
DZIŚ -Balet „Pan Twardowski" w Par
ku Wilsona.

Teatr Polski
DZIŚ — „Rajzer“ (Wilhelm II.).

Teatr Nowy
DZIŚ — „Dzień jego powrotu" — występ
Solskiej i Wysockiej. (Premjera).

DWÓR huggera

DZIŚ — „Floretle i Patapon“ — występ
Teatru Nowego.

Dębicka i Stermich
gośćmi opery
Dyrekcji Teatru Wielkiego udało się
.pozyskać znakomitych i cenionych ar
tystów na dwa gościnne występy, we
środę, 8 lipca, w operze „Cyrulik Sewil
ski“ i w sobotę, 11 lipca, w operze „Ma
dame Butterfly“.
Niewątpliwie publiczność nasza zeohce odnowić znajomość ze swymi ulu
bieńcami.

Dziś „Pan Twardowski“
w Parku Wilsona
Ponieważ przedstawienia na wolnem
powietrzu cieszą się nadzwyczajnym
sukcesem artystycznym i ogromnym udiziałem publiczności, dyrekcja Teatru
Wielkiego wystawia wspaniałe i efek
towne dzieło Różyckiego „Pan Twar
dowski“ po cenach popularnych. Ceny
od 1 do 3 złotych. Tem samem każdy
mieszkaniec Poznania ma możność uj
rzenia przy wspaniałych dekoracjach i
kostjumach art. mai. p. Jarockiego wiel
kiego baletu „Pana Twardowskiego“ w
nowym układzie p. Ciesielskiego z udziałem całego zespołu. Przedstawienie
odbędzie się dziś o godz. 8,30.
Przedstawienie to zaszczycą znako
mici goście zagraniczni. ;
Przedsprzedaż biletów w kasie Tea
tru Polskiego odi godlz. 10 do 5 po po
łudniu.

Samobójstwo z nędzy
W dniu wczorajszym usiłował za
czadzić się gazem świetlnym w mieszka
niu swem przy ul. Traugutta 6 bezro
botny murarz Stanisław Pospieszny.
Pierwszej pomocy lekarskiej udzieliło
nieszczęśliwemu pogotowie ratunkowe,
które przewiozło go do lecznicy miej
skiej
Przyczyną zamaćh-u
byłą nędiza, (k)

sańiobójcżegó

= Kurjer Poznański,

sobota,

i

lipca

1931 = Strona 3

Straszny wybuch w zaplombowanym
wagonie
Akcja tenryitycuna przeciwników fasmyinnu
Rzym, 4. 7. (Teł. wł.) Akcja terory- ma nadziei utrzymania go przy życiu.
styczna przeciwników regime‘u faszy Wybuch był tak silny, że słyszano go
stowskiego nie ustaje a nawet w ostat w znacznej odległości, a zabudowania
nich dniach wzmogła się. Po ostatnich stacyjne przez dłuższy czas pokryte by
zamachach bombowych, przed kilku ły dymem i kurzem, wywołanym przez
dniami miał miejsce nowy zamach w detonację. W rękach zabitego celnika
Rzymie, którego ofiarą padiło trzech u- znaleziono portfel ze szczątkami obcych
rzędlników celnych
walut, który, jak się przypuszcza, był
W czasie przeprowadzania rewizji połączony z maszyną piekielną.
celnej w zaplombowanym wagonie, na
Wiadomość o nowym zamachu wy
ładowanym materjałaimi łokciowemi, na wołała w stolicy ogólne rozgoryczenie
stąpiła eksplozja, która prawie doszczęt Prasa stołeczna podkreśla fakt, że ofiarą
nie zniszczyła wagon. Jeden z celników zamachu padło trzech niewinnych lu
poniósł śmierć na miejscu. Dwóch dal dzi, ojców rodzin. Policja wdrożyła su
szych odstawiono do szpitala. Jeden ź rowe śledztwo, które dotychczas nie da
nich zimarł w drodze do kliniki. Drugi ło wyniku.
odniósł bardzo ciężkie obrażenia i nie

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

święconej wielkim chwilom powstania
wielkopolskiego.
Wystawę pamiątek Armji Błękitnej
należy jak najgoręcej polecić życzliwej
uwadze szerokiej publiczności, zwła
szcza, że pokaz ten potrwa niedługo. !k)

Awanturniczy brutal
Wczoraj w godzinach popołudnio
wych przyszedł do mieszkania swej te
ściowej na Grobli 21 znany z awantur
Stanisław Antoniewicz. Obawiając się
swego zięcia, teściowa zamknęła przed
nim drzwi. Wprawiło to Antoniewicza
w zdenerwowanie, graniczące z szałem,
przyczem napad! on sąsiadkę swej te
ściowej, 70-letnią wdowę Józefę Anudowiczową i pobił ją brutalnie. U pora
nionej dotkliwie staruszki pogotowie
ratunkowe opatrzyło głęboką ranę na
głowie długości 15 centymetrów, oraz
stwierdziło złamanie prawej ręki. Zmal
tretowaną przez brutala staruszkę prze
wieziono do lecznicy miejskiej.
Po zajściu Antoniewicz zbiegł, od
grażając się, że pozabija wszystkich
mieszkańców kamienicy, (k)

wobec l:ryxyxv finansowego

W dniu wzorajszym odbyło się ze
branie członków Tow, Przyjaciół
Sztuk Pięknych. Zebraniu przewod
niczył prof. dr. Mikołaj Rudnicki.
Sprawozdanie Zarządu za rok 1930 od
czytał w zastępstwie sekretarza p.
radcy N. Pajzderskiego, p. Władysław
Marcinkowski.
• Główną troską Zarządu w roku
sprawozdawczym były sprawy finan
sowe. Mimo usilnych starań trudno
było uzyskać pomoc w formie subwencyj czy dotacyj. Magistrat miasta
Poznania wspomógł finanse Towarzy
stwa symą 1000 złotych a z Funduszu
Kultury i Sztuki uzyskano 3 tysiące
Złotych. Wobec tak niewielkiej po
mocy Towarzystwo stale zmaga się z
trudnościami natury materialnej. —
Dochody ze składek członkowskich
również się zmniejszyły; na 612 człon
ków zapłaciło składkę tylko 435. Dzieł
sztuki sprzedano na wystawie na ogólną sumę 13 400 zł. Z odsetek fun
dacji Witkę - Jeżewskiego uzyskano
3 505 złotych.
W roku ubiegłym urządzono 7 wy
staw. W wystawach zbiorowych brali
udział następujący artyści: Dołżycki,
Bielecki, Wyczółkowski, Pieniążek,
Vlastimil Hofmann, Kobierski. Jasnoch, Dziurzyńska - Rosińska, Ossecki, Krzyżański, Piasecki, Nehring oraz
grupa Plastyki. Wystawy zwiedziło
ogółem około 7 000 osób.
Zarząd czynił zabiegi u Magistratu
o oddanie lokalu t. zw. „Palais Royal“
przy pl. Wolności ńa Saloń sztuki.
Uzyskanie tego lokalu byłoby dla To
warzystwa wielką pomocą, gdyby Ma
gistrat zrezygnował z pobierania
czynszu dzierżawnego. Dotychczas
jednak starania Zarządu nie odniosły
pożądanego skutku, gdyż miasto nie
jest wyłącznym właścicielem zabudo
wali w najbliższem otoczeniu Bibłjoteki Raczyńskich.
Sprawozdanie Zarządu stwierdza,
że Towarzystwo znajdzie się w sytua
cji bez wyjścia i stanie wobec przy
musowej likwidacji, o ile nie otrzyma
poparcia i pomocy ze strony władz
rządowych i miejskich.
Nad sprawozdaniem Zarządu wy
wiązała się ożywiona dyskusja.
Prof. Rudnicki przypomniał, że
wybrana w roku ubiegłym komisja
przeprowadzała propagandę prasową,
dążącą dó uzyskania od miasta lokalu
dla Towarzystwa. Podobno władze
miejskie noszą się z zamiarem zbudo
wania na ten ceł.specjalnego gmachu.
Dr. Kolszewski domagał się przed
stawiania na walnych zebraniach
szczegółowego sprawozdania z funda
cji Witkę - Jeżewskiego. W sprawie
lokalu stwierdził kategorycznie, że
niema CO oglądać się i czekać na bu
dowanie Pałacu Sztuki, lecz trzeba
domagać się od Magistratu lokalu w
„Palais Royal“. Myślą Edwarda Ra
czyńskiego było, aby fundacja jego
imienia wspomagała cele kulturalne.
To też oddanie zabudowań obok Bibljoteki Raczyńskich do użytku arty
stów - plastyków będzie zgodne z jego
wolą.
Sformułowany w tym sensie wnio
sek uchwalono jednomyślnie, powołu
jąc do komisji, która zajmie się tą
sprawą, pp.: Wł. Marcinkowskiego,
Olgierda ks. Czartoryskiego, dr. Kolszewskiego i prof. Rudnickiego.
Następnie p. Wlekliński odczyta!
sprawozdanie kasowe, z którego wy
nika, że bilans Towarzystwa obejmuje
sumę 24 366,89 złotych.

Następnie przewodniczący w ser
decznych słowach powitał przybyłego
na zebranie znakomitego gościa, prze
bywającego chwilowo w Poznaniu
Wojciecha Kossaka.
W wolnych głosach zastanawiano
się nad ciężką sytuacją finansową To
warzystwa. P. W. Kossak w krótkiem
przemówieniu dał wyraz swemu zdu
mieniu, że jedyna na naszym terenie
placówka artystów - plastyków znaj
duje tak mało poparcia u zaintereso
wanych władz. Oprócz tego zabierali
głos, wyjaśniając warunki, w jakich
pracuje Towarzystwo, prezes O. ks.
Czartoryski, Wł. Marcinkowski, prof.
Rudnicki i in.
Na zakończenie odbyło się losowa
nie dzieł sztuki pomiędzy członków
Towarzystwa. Gen, M. Bukowiecki
z Ci chow a wygrał Mrozińskiego
„Kwiaty“; p. H. Koszewski z Pozna
nia — Bieleckiego „Wenecję“; dyr.
B. Szczurkiewicz — Wyczółkowskiego
„W parku“; p. Malinowski — Wyczół
kowskiego „Dęby“; dr. Gilewski —
plakietę Madeyskiego; dr. B. Piechow
ski — Rupniewskiego „Kanał Byd
goski“; p. J. Lóssow z Gryżyny —
Ośseckiego „Ratusz“; p. Straszowa —
Jasnocha „Kaszuba“; p. Paczkowska
— Jasnocha „Tunis 1“; dyr. Paluch —
Jasnocha „Tunis 11“; adw. Maciaszek
z Bydgoszczy — Walkowskiego „Kro
wy“; p. W. Krzyżanowski — Wronieckiego „Hutę“; ambasador Alf. Chła
powski —• Dziurzyńskiej - Rosińskiej
„Przed kościołem“; sędzia Worsz —
Jackowskiego „Z Riwjery“; p. M.
Chłapowski z Kopaszewa — Bocheń
skiego „Ucieczkę do Egiptu“; p. M.
Andrzejewski — Hanytkiewicza „Ró
że“; p. K. Goziemirski z Marcinkowa
— Zyberka - Płatera „Nad wodą“ i
ks. biskup Adamski — Augustynowi
cza „Hucułkę“.
(t. kr.)

Dzieci pod kołami pojazdów
Na drodze publicznej w Fabjanowie (pow. poznański) jadący powózką
p. Józef Nowak z Fabjanowa najechał
2-letniego Bogdana Kaczmarczyka.
Chłopiec odniósł bardzo dotkliwe
obrażenia. Winę przypisuje się nie
ostrożności woźnicy.
W Gnieźnie spłoszyły silę konie z
powózką i poniosły. Najechana 2-letnia Marja Święcichowska z Gniezna
odniosła tak ciężkie obrażenia, że
wkrótce zmarła.
W Słupowie w powiecie bydgoskim
samochód osobowy, kierowany przez
p. Franciszka Polachowskiego z Mro
czy, najechał dwuletnie dziecko p. Jó
zefa Budy. Maleństwo odniosło bar
dzo poważne okaleczenia. W prze
prowadzonych dochodzeniach ustalo
no, że zawinił kierowca samochodu
nadmiernie szybką jazdą i brakiem
sygnałów ostrzegawczych, (k)

Co się stało
we „Dworze Huggera“

W opustoszałym dotychczas Dworze
Huggera — dzięki inicjatywie Teatru
Nowego powstał niezwykły ruch. Popu
larne przedstawienia po niebywale ni
skich cenach ściągają liczną, spragnio
ną kulturalnej rozrywki publiczność,
zwłaszcza z Łazarza, Wildy i Jeżyc, któ
ra zaśmiewa się do łez na przepysznej,
arcyzaibawnej farsie „Florette i Pafcapon“, pełnej arcywesołych sytuacyj i po
godnego humoru....
Na widowni sali Dworu Huggera
spotyka się publiczność dotychczas omi
jającą teatr — a obecnie dzięki uprzy
stępnieniu cen, korzystającą z całym
zapałem z tej niecodziennej możności
spędzenia niezwykle miłego i wesołego
wieczoru.
Wystawa pamiątek
Kierownictwu Teatru Nowego nale
ży się uznanie za śmiałą myśl popula
Armji Błękitnej ryzacji Sztuki i stworzenie teatru día
W salach Domu Amarantowego najszerszych mas publiczności.
przy ul. Słowackiego otwarto ciekawą
wystawę pamiątek wsławionej boha
Doroczna uroczystość
terski emi czynami armji gen. Józefa
Hallera, połączoną z wystawą obra
Powstańców na Jeżycach
zów z powstania wielkopolskiego
pendzla utalentowanego
batalisty
Tow. Powstańców 1 Wojaków im.
wielkopolskiego
Leona
Wróblew gen. Hallera na Jeżycach, odbyło w
skiego.
ogrodzie przy ul. Bukowskiej swe do
Wystawa, obrazująca dzieje boha roczne, tradycyjne ostre strzelanie.
terskiej armji ód zarania jej powsta Ubiegano się z wielkim zapałem o za
nia, jest dla zwiedzających ciekawem szczytną w organizacji godność naj
i pouczającem studjum. Umiejętnie lepszego Strzelca — i o wspaniałe na
ujęte działy prowadzą nas przez cie grody. Godność tę zdobył drh. Bąkawe dzieje wojsk Józefa Hallera, po czyk, pierwszym podmistrzem został
cząwszy od II brygady Legjonów Pol drh. Panowicz, drugim podmistrzem
skich, Rafajłową, proces w Marmaros drh. Szymański.
Sziget, bohaterskie walki we Francji,
Z strzelania P. W. otrzymali od
rekrutację w Ameryce i we Włoszech, znaczenie
druhowie
Kędzierski,
bliski i daleki Wschód, oraz walki w Skrzypczak i Knasiecki.
kraju i tworzenie armji ochotniczej w
Uroczystej dekoracji dokonał pre
czasie najazdu bolszewickiego.
zes por. rez. Podgórski, wznosząc w
Sztandary, dokumenty, obrazy, końcu okrzyk na cześć Najj. Rzeczy
szkice, rysunki i odznaki mają popro- pospolitej podchwycony przez zebra
stu własną wielką a ciekawą historję, nych druhów, ich rodziny i gości.
bogatą w szczegóły.
W drugiej części — odbyła się za
Niezwykle szczęśliwym momentem bawa,, obfitująca w szereg niespodzia
tej wystawy jest połączenie jej z wysta nek, która w miłym i serdecznym na
wą obrazów utalentowanego artysty- stroju trwała do późnego wieczora, (z)
malarza Leona Wróblewskiego. Arty
sta wielkopolski, sam uczestnik walk
powstańczych, poraź pierwszy przedlstawił owoc swej kiłkoletniej pracy na
czternastu wielkich płótnach.
KRONIKA MIEJSCOWA

Wystawę zwiedził w dniu wczorajSprawozdanie Zarządu i wniosek
Komisji Rewizyjnej o Udżieieńie Za szyifi słynny batalista polski, Wojciech
''i w i rażając głębokie uznanie dla
rządowi absolutni ,'tini ¡'i /., .ięlii jedno
touitzóSći Lcóiia uTóblewśkiiego, po
myślnic.

Wiadomości Potoczne

— * Pogrzeb tragicznie zmarłego stu
denta Jana Weronieckiegó odbędzie się
dzisiaj o godzinie 16,3C z kostnicy f.Mńntarga jeżyckiego.
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Z WIELKOPOLSKI

Śpieszmy

wszyscy na zlot Sokolstwa
z udziałem wybitnych gości zagranicznych

w dniu 5 lip ca na stadjonie miejskim.
Bilety można wcześniej naybwać w firmie J. Wlekliński (hotel Bazar)

— • Kępno. (Bójka.) Pomiędzy Anto
nim Stawskim a Piotrem Krawczykiem i
Wincentym Jędrysiakiem z Mirkowa oraz
Andrzejem Bolą z Gopli pow. Wieluń wy
nikła ostatnio bójka, w toku której Kraw
czyk zadał Boli sztyletem ciężkie rany. —
Rannego Bolę odesłano do szpitala w Ka
liszu, a Krawczyka odstawiono do sądu
powiatowego w Kępnie. Powodem bójki
było pasenie przez Jędrzejczyka bydła na
poi ach gospodarza Stawskiego.
— (Zlot Stów. Młodych Polek.) Dnia
29 ub. mieś, odbył się zlot okręgu kępiń
skiego Stowarzyszeń Młodych Polek, w
którym wzięło udział około 500 druchen.
Uroczystą mszę św. na intencję zlotu od
prawił ks. prób. Nowacki, patron tut. okręgu, a podniosłe kazanie wygłosił se
kretarz generalny Związku, ks. kanonik
Szulc z Poznania. Po południu odbyła się
zabawa w ogrodzie strzelnicy, przeplata
na różnemi urozmaiceniami. (ck.)

SPORT
Tennis
Międzynarodowy turniej w Wimbledonie dobiega końca W finale gry pojed.
pań Aussem pokonała Krahwinkel 6:2,
7:5; finał gry pojedynczej panów wsku
tek niestawienia się finalisty przyniósł
wygraną bez wałki Woodowi (Am); w
finale gry podwójnej panów spotkają się
Cochet i Brugnon oraz para amerykań
ska Lott i Van Ryn, która, pokonała w
półfinale Anglików Perry i Hughes w
stosunku 6:4, 11:9, 8:6; do finału w grze
mięszanej weszła para Ridley i Collins,
bijąc parę Nuthall i Spence 4:6, 6:4, 6:2;
w półfinale gry podwójnej pań walczą
następujące pary: Nuthall i Wittingshal
po zwycięstwie nad parą Harper i Van
Ryn 3:6, 7:5, 6:3, Godfree i Bounds, po
pokonaniu pary Pittman i Beadley 6:2,
6:1 oraz Met asa i Vigard i Shepperd Baron i Mudford.
(Tel. wł.)

Wypełniająca doszczętnie widownię
teatru publiczność darzy huraganowemi
oklaskami koncertowo zgranych wyko,
nawców z pp. Brackim — W ilhclmcni II»
Biesiadecką — Almą, Kwiatkowskim
rotmistrzem von Kotze i Grabowską
księżniczką Meiningeńską na czele.
Próby efektownej sztuki L. Lenza „Wj
nocy ze środy na czwartek“ dobiegają
końca. Premjerę wyznaczono na wtorek
7 lipca.
„
—- • Z Teatru Nowego. Dziś premjera
znakomitej sztuki Nałkowskiej „Dzień
jego powrotu“ z p. Ireną Solską w roli
głównej. Świetny ten spektakl powtó
rzony będzie tylko dwa razy, t. zn w nie
dzielę i poniedziałek, poczem ustąpi
miejsca kapitalnej komedji Zalewskiego
p. t. „Burza w szklance wody“. Gościnne
występy wielkich artystek pp Solskiej
i Wysockiej oraz ich zespołu wywołują
wśród miejscowej publiczności teatralnej
niezwykle zainteresowanie.
Jednocześnie zespól Teatru Nowego
przeniósłszy się do Dworu, Huggera na
b. Pewuce, wystawia codziennie nie
zmiernie wesołą farsę „Florette i Patapon“, rozśmieszającą do łez widownię i
cieszącą się stałem olbrzymiem powo
dzeniem.
Celem popularyzacji tych przedstaw
wień Teatr Nowy obniży! znacznie ceny,
dając bilety już od 75 groszy.

TEATRY ŚWIETLNE

Kino „Apollo“ wyświetla film pod tyk
„Parada miłości“. Jest to bezwzględnie
najlepszy obraz Maurice Ghevaliera, to
też, mimo że wyświetlany jest na tym
ekranie po raz drugi, oglądamy go z
przyjemnością. Dla znakomitego piosen
karza trudno wymarzyć lepszą partnerkę,
niż Jeanette Macdonald. Łączy ona w
sobie urodę i wdzięk ze świetnym gło
sem; słowem ma idealne warunki do fiU
mu dźwiękowego i operetki filmowej. Ob
sada czołowych ról gwarantuje filmowi
powodzenie. Treść jest również bardzo
interesująca
Groteska fikcyjnej monarchji jest wprawdzie dość często po
wtarzanym tematem operetkowym, ale
Z TEATRÓW
„Parada miłości" reprezentuje jedną z
pomysłowych i wesołych od
— * Z Teatru Wielkiego. Dziś w Par bardziej
mian tego tematu. Mimo więc upałów,
ku Wilsona o godz. 8,30 wspaniały balet obecny
program potrafi ściągnąć do kina
Różyckiego „Pan Twardowski“ z udzia publiczność
i wypełnić salę.
(ver.)
łem 150 osób. Fantastyczne dzieje „pol
skiego Fausta“ wystawiono na wielu sce
nach zagranicznych, jak n. p. w Paryżu,
Kopenhadze i Pradze z wielkiem powo
dzeniem. Dekoracje.i kostjumy projektu
p. Jarockiego Układ baletu p. Ciesiel
NOTOWANIA ZŁOTEGO:
skiego. Udział catej orkiestry. Dyryguje
Warszawa, 3. 7. (PAT.) Londyn za
p. Tyllia. W razie niepogody „Pan zł 1 ft st. 43,40; Nowy Jork za 100 zł
Twardowski“ w Teatrze Wielkim. W 11,22; Praga za 100 zł 376,95—378,95; Wie
niedzielę, 5 lipca, arcydzieło Moniuszki deń za 100 zł 79,45; Zurych za 100 zł
„Straszny dwór“. „W poniedziałek ku 57,90: Berlin za 100 zł noty większe 46,95
uczczeniu Paderewskiego „Manru". W do 47,35; wpłaty na Warszawę, Katowice
obu tych operach przyjmują udżiąj naj i Poznań 47,10—47,30; Gdańsk za 100 zł
wybitniejsze siły zespołu operowego pod 57.58—57,67; telegr. wpłaty na Warszawę
kierownictwom muzycznem dyr. Wojcie 57.59—57,66.
chowskiego.
GIEŁDY TOWAROWE:
— * Z Teatru Polskiego.
Ostatnie
Warszawa, 3. 7. (PAT.) Zboże. —
przedstawienia malowniczej i efektownej
sztuki Macieja Wierzbińskiego „Kajzer“, Owies jednolity 31—32; Łubin niebieski
którą gra - z ogromnem powodzeniem Te 23—24;' żółty siewny 33—35; otręby żyt
atr Polski, odbędą się w sobotę, niedzielę nie 15,50—16,50.
Lwów, 3. 7. (PAT.) Zboże bez zmian
i poniedziałek.

Dział gospodarczy

Z wystawy uczniowskiej Państwowej Szkoły Sztuki Zdobniczej. — Rysunek
(pióro i tusz) przedstawia „Fragment- z katedry św. Wita w Pradze“ — absol
wenta szkoły ,p. N. Konwerskiego, ucznia klasy grafiki, kierowanej przez prof.
Jana Wronieckiego.

KINO „METROPOLIS“

Od soMj, dnia 4 lipa 1531 r. - Fastïwtï posant fllawi

ŁOZĄOE

W rólaeh głównych: Mona MSrtensson — Fred L. Lerch — Hildę Ma r o f f —
Na scenie wielka rewja polska p. t.

W

Nowe dekoracje Henryka Smuczyńskiego!

Całkowita zmiana programu!

Do wynajęcia zaraz

Początek seansów o godzinie 7 i 9.

Poszukuje się na czas przejściowy (5 tygodni)
w charakterze taksatorów

zł o tu i Jk a - j u bil era,

się na każde przedsiębiorstwo handlowe,
biuro reprezentacyjne lub skład konsygna
cyjny. Oferty z podaniem czynszu i rodzaju
przedsiębiorstwa uprasza się składać do i
Związku Spółdzielni Zarobkowych i Gospo-s
darczych, Poznań, Plac Wolności 18, II. p I

kupca z działu włókienniczego

1
Oferty z referencjami do Kurjera Poznań
skiego pod nw 4280

Krem n skórę „HE1LWUNDER". patent gdański Nr. 1919
Niezwykła kosmetyka do pielęgnacji skóry, skutkuje z powodu
swoich właściwości w lozpaczliwych wypadkach wszystkich
liszaji. nawet liszaji ropnych, ranach u nóg, egzemie, pryszczach,
wyrzutach wszelkiego rodzałn z.erwoności twarzy i nosa, od
mrożeniach itd. Przy zamówieniach uprasza się o cel użyteczności.
Świetne nznania.
Jeżeli bez. skutku, zwrot pieniędzy.
Cena 8,60 zł. Wysyłka za zaliczką. Przy wysyłce sumy zgóry,
bez portorjum.
nw 11443

Chem. Kosm. Latatoiiuni „RLOSSIH“. GdansR 1. Megasse 43.

Przedsprzedaż biletów od 11,30 do 1,30 w poł. Teł.
8 DO WYNAJĘCIA

SEZ

Komfortowe
mieszkanie 5 pokojowe w śród
mieściu z telefonem, centralnem
ogrzewaniem natychmiast do od
dania. Zgłoszenia telefon 41-09.
zdwn 40 275

Mieszkanie

jednopokojowe zaraz wynajmie
Gospodar«. Jeżycka 26.

adw 40*286

11 POKOJE UMEBL.

ZGUBY

Zgubiono

indeks nr. 8836 na nazwisko Kle
mensa Pawlaka stud. .111, r. pra
wa. Uczciwego iznalazcę proszę o
oddanie indeksu u portiera
adip 40 2T71
Gol. Minus.

27 SZUKA PRACY
Ogłoszenia do 30 słów dla poszu
kujących posady w tej rubryce
obliczamy po jednej trzeciej cenie
drobnych.

Majątek

Pokój

Skład

bni są Panie i Panowie z go

Zakopane
kolonialny mieszkaniem, magiel,
tówką' 20 zł — Zgłoszenia w
leżankę, dwie szafy, tanio Sza papierosy, piwo, wino spiesznie ..Polanka“ ul. Zamoyskiego przyj Firmie Pendowski, ul. Wro
marzewskiego U. tylny dom. III., sprzedam, powód wyjazd. Rolpol, muje na bardzo korzystnych wa cławska 39
zdwi39 924
, zdw 40 016 runkach,
wprost.
®dw 40138 Wrocławska 22.
Sprzedam

na lipiec 1931, za oba wydania razem włącznie tygodniowego do
datku ilustr. „Jlustracja Poznańska" i „Nowiny Sportowe w Poznaniu w eksped. zł 4,00. w agencjach w mieście zł 4,oy, z odnoszeniem
do domu w Poznaniu zł 4,70. z odnoszeniem przez pocztę poza Poznaniem miesiecznie zł 54)1
kwartalnie zł 15,03, pod opaska ¡miesięcznie w Polsce zł 9,00, w innych krajach w PL.00.
W razie wypadków spowodowanych siła wyższa, przeszkód w zakładzie, strajków i t. p,
wydawnictwo nie odpowiada za dostarczenie pisma., a abonenci nie maja prawa domaganJa
się niedostarczonych numerów lub odszkodowania.

Przedpłata

Scenarjusz: Paul Merzbach

Stenotypistkaumeblowany. Prusa 19 mieszk. 8.
jwp 6 340
stenonrafistka
prywainty
pierwszorzędny 400
mórg, blisko Poznania przy sta
polsko-niemiecka szuka zastęp
cji. gotówka 80 000. 480 mórg,
stwa zaraz. Zgłoszenia Kurier
Kupno okazyjne
ogród, stawy, budynki ma
Poznański zdlpw 40 250
Kamienica blisko Parku Wilsona park,
sywne,
pełen
inwentarz,
blisko
nowsza, większe komfortowe mie stacji, cena 150 000 wpłaty 80 000.
Zakopane
szkania., czynsz 22 000. cena 200 1100 mórg, park, ogród, las, woda
28 WOLNE MIEJSCA
tyss. Willa, wolne siedmiopokojo- budynki
Pensjonat pod wezwaniem św.
masywne,
pełen
inwen
Józefa,
Bystre,
Bul czary Słowac
we 'komfortowe mieszkanie, ¡adny tarz. blisko stacji. Cena 230 000
ogród, blisko Parku Wilsona ce wpłaty 100 000. Wyl-zykowśkii, uł. kiego) 5, pięknie położony nrzy
Do rozsprzedaży
lasku) i potoku, zdała od kurzu,
na 00 000. wpłaty połowa. Parcele
19458.
poleca słoneczne pokoje z utrzy pamiątek na święto odsłonię
okolica Opery 14—18 zl ms. Zgło Grobla 9, telefon
taip 39 049
maniem. Na miejscu telefon, tenszenia Wyrzykowski, Grobla 9.
nis i' garaż.
dw 503 cia pomnika Wilsona potrze
telefon 19-58.
zdip 40 308
SPRZEDAŻE

Ratunek dla skórno-chorych!

USTA“

Reżyser: Gustaw Molander

lokal frontowy
70 m2 przy Placu Wolności 18, nadający

KINO „METROPOLIS“

na stronie Waraowej 30 gr. na stronie 4-lamowej przy końcu tekstu
\JX*OSZCnia redakcyjnego 75 gr, na stronie czwartej 120 gr. na stronie drugiej
..■■■£? u..... .i. »i-........... 150 gr, przed wiadomościami potocznemu 240 gr od 1-iamowego milun.

Ogłoszenia skomplikowane oraz z zastrzeżeniem miejsca 20% nadwyżki. Ogłoszenia do wyda
nia porannego przyjmujemy do godz. 18,30, w nagłych wypadkach do godz. 22 u stróża, do
wydania wieczornego do godz. 10, w dni przedświat. do godz. 9 przedpołudn. Drobne ogłosze
nia: słowo napisowe (tłuste) 30 gr. kaide dalsze słowo 20 gr. Za różnicę między zestawem
a wysokością ogłoszenia, powstałe wskutek matrycowania, wydawnictwo me odpowiada

W wydaniach wielkoświąteczhych i uroczystościowych poprzedza, normalną codzienną część numeru z reklamami i ogłoszeniami, materjał poświęcony danej uroczystości,
Telefony do Redakcji i Administracji; 4461, 1476, 3307, 3524, 3525, 4072, w niedzielę, święta i nocą tylko 1476 i 3524, fiłja Stary Rynek 2305. ~ P. K. O. Poznań nr, 200 149.

