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JAR OSŁA W lWASZKlE\VlCZ 
Przygotowując wystawienie „LATA 'YV :-..O!JANT", Te.1tr Nowy mi.ił 

jak.o cel pierwszy i najgłówniejszy, uczczeniP. U9-e j ut az sPlnej rncz11i : y 
zgonu największego muzyka polskiego a jedn1eyo z największych w św i-=
cie, którego twórczość jak olbrzymi posąg wwio5ła się nad mogiłą nilS:"cj 
niepodległości, nie pozwalając nawet w latach najciqższej •1iewoli, zapc
mnieć ludzkości, ani o naszym istnieniu, ani o naszej potwor.1ej k rzi w dz ie. 
Ale niesprawiedliwością i nieporozumieniem z punh.tu widzenia i k1yty·.i 
literackiej i teatru, byłoby spychanie sztuki JAROSŁAWA IWA ZKIE
WICZA do rangi jakiegoś utworu okolicznościowego, wydobywanego 1 za
kurzonych półek biblioteki teatralnej jedynie w takich dniach rocznicowych 
wspomnień. Pierwsza z wymienionych tutaj ronnic przypadała na dzie1i. 
17 października bieżącego roku, druga na rok przyi;zly, hęclricy także 
rocznicą zgonu JULIUSZA SŁOWACKIEGO. W tym roku napewne większo~ć 
teatrów naszych sięgnie po tę sztukę, dając tym śv-.iadectwo prawdzie, że 
„Lato w Nohant" Jarosławct Iwaszkiewicza jest godnym uczczE>ni :o m pamięci 
Chopina, jakkolwiek obraca się w kręuu wcale cias11ym spraw r:iczej cirob
nych. Jest to dowodem dużego talentu a zara1em poclucia umiaru ctrty
stycznego, pokazać nam wielkiego człowieka, niejako w 1wgliżu najbard1iej 
intymnych spraw osobistych, a mimo to nie pomniejszyć go, ani nie obe
drzeć z tej aureoli, jaką głowę jego otoczyło uwielbienie i pod1iw kilh: u 
pokoleń. Iwaszkiewiczowi powiodła się ta próba nad podziw. 

Na czoło pokolenia literackiego międzywojennego <lwudziestolec Li wy
sunęły się cztery nazwiska: Kazimiera Iłłakowiczównd, Zofia Nalhowska, 
Jarosław Iwaszkiewicz i Julian Tuwim. B ł to zresttą okres najdotkliw
szych strat. Odeszli już byli najwięksi z pośród wiel1'ich czy najbardziej 
uznawanych: Jan Kasprowicz (!860-1926), Lucjan Rycie! (1870- 191 8) i wy
rastający nad całe pokolenie współczesnych poetów Stanisław 'v\!yspictński 
(1869--1907), w podwójnych mrokach qbłędu i zapomnienia cloż\ Wdł dni 
swoich, tak niedawno jeszcze podziwiany i uwiE>lbiany Kazimierz Tetmajer, 
ur. 1865 r., zmarły w vl/arszawie w nędzy okupacyjnPj nocy. Podobni!' bvło 
z powieściopisarzami, na krótkim odcinku lat trzynastu zmc1rli kolejno 
Bolesław Prus (1847-1912), Henryk Sienkiewicz (1846-1916). wreszcie rok 
1925-ty przyniósł zgon rywali do nagrody literackiej Nobla: Stefana Żerom
skiego (ur. 1864 r.) i młodszego od niego o cztery lata Władysława Hcy
monta. Żniwo śmierci co do ilości napewne mniej potworne fJd teg o, jakie 
pi zyniosły lata drugiej wojny światowej, w doniosłości swej i \1 adze 
napewne równe mu, jeżeli nie większe możę„. Z niedobitków po przedniej 
epoki pozostali podeszli już wiekiem: Maria Rodziewiczówna (1863 1944), 
Wacław Sieroszewski (1860-1945) i najstarszy z nich Aleksander Swięto
-chowski (ur. 1849 r.), z poetów bardzo już sędziwej „Młodej Polski" pozo 
stał Nestor dzisiejszych poetów, imponujący swą Ż) wotnościq Leopold 
Staff (ur. 1878 r.). 

Jarosław Iwaszkiewicz urodził się na kresach w r. 1894-ym, jest tedy 
rówieśnikiem dwóch innych poetów: Juliana Tuwima i Kazimierza 'Nie
rzyńskiego, urodzonych w tym samym roku. Studia gimnazjalne ukończył 
w Elizawetgradzie i Kijowie; w Kijowie zapisał się na wydział prawa, na 
którym pozostał do roku 1918-go. 'YV pewnym swoistym słowa znaczeniu, 
Iwaszktewicza możnaby uważać za spadkobiercę t. zw. „szkoły uk.rait'lskiej" 
(Antoni Malczewski, Seweryn Goszczyński, Bohdan Zaleski i. i.), z którą 
związany iest gorącym umiłowaniem Ukrainy, zachwytem dla jej przyrody, 
krajobr.::zu i poezji ludowej, jak wiadomo jednej z najśpiewni'"jszych na 
świecie, Ze swojego „kraju 1<1t dziecinnych" i studiów wyniósł poeta grun
towną znajomość języka ukraińskiego i ros' jsk~ego, ogrr,mne oczytanie 



i kult dla literatury rosyjskiej. Późni e: j dał ndm szereg świetnych ll.um.i; 
czeń z literatury rosyjskiej, z pośród których do najpięknieJszych zallczyc 
można tłumaczenia poezji Aleksandra Błok.i („'vVenecja", „Do przyjaciół" 
i i.). W młodości złączyła go serdeczna przyjaźń z najznakomitszym muzy
kiem współczesnym polskim, Karolem Szymanowskim, której poeta poz0-
stał wierny na zawsze. Iwaszkiewiczowi zawdzięczamy wzruszające, peł1w 
doskonałego zrozumienia i wyczucia muzyki, przedwcześnie zgasłego przy
jaciela, wspomnienia, jakie Iwaszkiewicz ogłosił po zgonie Szymanow
skiego. Pracę literacką rozpoczął bardzo wcześnie, zasilając swymi ulwt>
rami pisma: „Pro Arte", poznański, najnowszym prądom ówczesn'l'.m hołdu
jący „Zdrój"; jest jednym z założycieli i czołowych reprezentantow grup v 
poetyckiej „Skamandra", bierze żywy udział w kabarecie lite rackim „Pika
dor", należy do współpracowników „Wiadomości Literackich", któryc ri 
sukcesorem na terenie polskim są wydawane przez Iwaszkiewicza „Nowin y 
Literackie", już samą szatą zewnqtrzną bardzo zblizone do dawnych, prz e, '
wojennych „Wiadomości". 

W latach międzywojennych zajmował poeta 5zcreg stanowish urzędo
wych: sekretarza marszałka Sejmu (1922-1925), kierownika refe:ratu p ro pct
gandy Min . Spraw Zagr„ wreszcie jako urzqdnik różnych placówek zagra
nicznych, przebywa dłuższy lub krótszy czas w l\. iemczech, Danii, \\ ' ł o szec h 
i Fra ncji, ech tych pobytów można bez trudn cści dosłuchać siq w tak 
bogate j twórczości Iwaszkiewicza. Z l.łt okupacji wynosi niezłamaną ener91 ~ 
twórczą , która pozwala mu na bujną ekspansję literu.cką i żywą działaln oś ~ 
zawodowo-organizacyjną. Na pierwszym Zje:żdzi e delegatów Związku Zaw. 
Liter. Pol. w Krakowie, w czerwcu 1945 roku zostaje wybranym pre,,;ese m 
zarządu głównego , w tym samym roku obejmuje na k rótki czas stanowisko 
naczelnego redaktora, wychodzącego w Pozna_niu „Życia Lite rackiego", 
znajduje czas na udział w wycieczkach litera low polskich w h rai u 1 za
granicą, daje szereg v;ieczorów autorskich w Katowicach i in . rniastach. 
Jest laureatem licznych nagród literackich: Polskiego Towarzystwa Wydaw
ców Książek (r. 1925), Im. L. Reynala (r. 1937), wreszc ie już po wojni •.! 
otrzymuje nagrodę literacką „Odrodzenia" (r. 1947) . 

Na talencie Jarosława Iwaszkiewicza poznał siq ;iie rwszy Stefdn Żerom 
ski, który w książce swej: „Snobizm i Postqp" pośwH;cil już w roku 1923-im 
młodemu wówczas pisarzowi takie serdeczne słowa uznania: 

„Jest to świetny prozaik i pisarz najzupełniej o ryginalny. Nie urnie.n 
inaczej określić wrażenia pewnych opisów, rzucany ch lu i. tam w utworach 
tego poety, jak przyrównywując je do błękitu oddalema. Ten to błękit 
nadaje barwę całej ziemi ukraińskiej, gdzie fię .przydarzaj_ą najpospol!tsze 
historie młodości, opowiedziane ze szczerością wyznan Jana Jakuba 
Rousseau, z nie'.vymowną prostotą poufnych zwierzeń do ucha ukochanej 
kobiety. Dwa szczerozłote przymioty, zapowi~d.ające świet~?go pisarz~ 
najzupełniejsza oryginalność i. najbezwzględniejsza s.z~zerosc wynurzen. -
ściągnęły na Jarosława Iwaszk1ew1cza nie tyl~o napasc1 ordynar.nych dzi e n
nikarskich felietonistów, zwanych krytykami w stołecznym m1esc1e War
szawie ale również rozmaite szarpaniny ze strony panów cenzorów Polski 
wskrz~szonej i zjednoczonej, tym śmieszniejsze i godne wyróżnienia, że 
zarządzone przez ci - de va n t literatów i ci - de va n. t. porn.ografów:·· 

Ta gorąca pochwała młodego pisc>r:za była tym cenmeJsza, z_e wy.szr,1 
z pod pióra największego, żyjącego wówczas polskiegu prozaika 1 st.yl!sty, 
pisarza sprawiedliwego, ale racz~j <?szczędne!:[O w wvra~ach uzna ma_ . czv 
zachwytów. I Żeromski nie pomylił się, Iwaszktew1c.7: 3WOJą bogatą 1 rozno
rodnq twórczością, bardzo prędko potrafił udowodn1c, ze kredyt, tak szcz•J-. 
drobliwie udzielony mu przez wielkiego powieściopisarza, był w całej 
pełni zasłużony. , . . 

Jarosław Iwaszkiewicz należy do tych wyjątkov;ych, nawet posrod naJ
bardziej uzdolnionych pisarzy, którym każdy nieomal rodzaj twórczośd 

" 

literacldei jest jednakowo bliski, doslt;pny i latwy. Najwi<;-kszą ilosciow•J 
p ozycję w dorobku literackim autora „Czerwonych tarcz" zajmuje proz.t 
nowelistyczna i powieścicwa . Po najmł0ciszej „Zenobii Pdlmurze" (1920). id;1 
kolejno: „Legendy o Demetrze" (1921), fantastyczna baśń wschodnia, 
„Ucieczka z Bagdadu" (1923), Szkic powieści psychologicznej, „Hilary 
syn buchaltera" (1923), „Księżyc wschodzi" (1925), „Pejsaże senty
mentalne" (1926). z gorącym hołdem podz:wu clta Sie•1kiewicza, jednego 
z głównych mistrzów Iwaszkiewicza, „Zmowa mężczyzn" (1930) jest zapo
wiedzią rewnej zm:any w twórczości autora, która odtąd będzie grawitowdc 
więcej ku realizmowi. W tym stylu są utrzymane „Panny z Wilka" (1933), 
„Młyn nad Utratą" (1936), mog;:icy zarówno śmiałościa w zaatakowani•.t 
drażliwego tematu i delikatnością w jego przeprowadzeniu, konkuro•.v.1ć 
z nowelą wielkiego Tomasza Manna: „Der Tod in Venedig". „P'asje błędo
mierskie" (1938), „Dwa opowiadania" (1938) i w tymze samym roku wydana 
hsiążka „Fryderyk Szopen", stanowiąca dowód wielkiego wy czucia muzyki 
największego twórcy polskiego, a może i refleks wieloletniej przyjaŻi1i 
z Szymanowskim. Zupełnie odrębną pozycję w dorobhu nowelislyczno
powieściowym Jarosława Iwaszkiewicza zajmuje: dwutomowa powieść histo
ryczna ,.Czerwone tarcze" ( 1934), cofająca tego tak nawskroś nowoczesnego 
pisarza w mroki dziejowe XII-go wieku, za Henryka sandomierskiego, może 
bardzo niewierna pod względem ścisłości historycznej, ale może właśnie 
przez to interesująca jako pokaz oryginalnego ujęcia tematu, o raz nowej, 
nieznanej strony uzdolnień poety. Nastąpiły długie lata milczenia „z musu " 
podczas lat okupacyjnych, z których Iwaszkiewicz, w przeciwieństwie do 
wielu, wyszedł niezałamany duchowo, w doskonałej formie. Już w roku 1946 
wychodzą: „Stara cegielnia", „Młyn nad Lutynią", „Nowa miłość 1 !llne 
opowiadania"; w następnym roku 1947-ym autor otrzymuje nagrodę „Odro
dzenia" za „Nowele włoskie" i „Nową miłość". 

Od samego początku swej kariery literackie j, l\\dSzkiewicz rozwija 
bogatą twórczość poetycką, której owocem są bardzo liczne zbiory liryków: 
„Oktostychy" zaznaczają odrazu oryginalną formę, następnie idą, coraz 
dojrzalsze i dosko!1als7e jako wyraz poetycki tomy: „Księga dnia i księg .'l. 
nocy" (1929). „Powrót Jo Europy" (1931), „Lato" (1933); z tych zbiorów 
dokonał poeta dwóch wyborów wierszy, ogłoszonych w dwóch wydaniach; 
drugie wydanie już po wojnie w r. 1946-ym. 

Jako pisarz dramatyczny zadebiutował autor „Lata w Nohant" w rok.u 
1928-ym „tragedią romantyczną" p. t. „Kochankowie z \'\Terany", wysta
wioną na scenie Teatru Nowego w Warszawie, w reżyserii Janusza V\far
neckiego. Ta zmodernizowana wersja Szekspirowskiego arcydzieła, ani jako 
pomysł, ani jako tego pomysłu sceniczna realizacja nie była szczęśliwa i nie 
zapowiadała, ŻP. następna, prc1wda o pełne ośm lat późniejsza sztuka Iwasz
kiewicza, lo właśnie „lato w l\.ohant", wystawione na scenie Teo.tru Pol
skiego w \!\'arsza.,.ie, stanic się wielkim sukcesem poety, a w zwycięskim 
pochodzie przejdzie przez wszystkie sceny polskie, na każdej przyjmowane 
bardzo serdecznie. Takiego sukcesu nie przyniosła już Iwaszkiewiczowi, ani 
„Maskaradd", osnuta na tle małżeńskiej tragedii największego rosyjskiego 
poety, Aleksitndrct Pu~zkina, zakończonej przedwczesnym zgonem poety, 
ani juź po wojnie grana w lodzi, a przerobiona z noweli, „Stdra cegielnia", 
jakkolwiek krytyka podkreślała wysoką kulturę literacką autora, oraz wy
czucie sceny, widoczne w obu sztukach. Po Iwaszkiewiczu mamy pełne 
prawo oczekiwać jeszcze niejednego utworu scenicznego, sam poeta upo
ważnił nas do stawiania mu żądań i to bardzo wygórowanych. 

O ,.I.ecie w Nohant" nie będziemy lu mówić obszerniej, sztuha tldjwy
mowniej przemówi sama ?a siebie, przecież za patronów ma genialną 
muzykę Chopina i poetycki talent Jarosława Iwaszkiewicza. 

JERZY KOLLER 



Dyr. Zbiimie"· Szurrbowski 

LATO W NOHANT 
KOMEDIA W TRZECH AKTACH JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 

O S O B Y: 

Fryderyk Chopin . 
Baronowa Aurora Dude vant (George Sand) 
Maurycy I . . d . . 
Solange I 1e 1 z1 ec1 
Antoni Wodziński, przy jacie! Chopina 
Panna de Rosieres (Rozjerka), uczennica Chopina 
Augustyna, kuzynka i wychowanica pani Sand 
Teo-dor Rousseau, młody malarz 
Clesinger, młody rzeźbiarz 
Fernand, syn bogatego sąsiada 

Jan, służący Chopina . 
\1adeleine, wiejska dziewczyna J: 

I 

Artur Młodn i ki 
Lidia Korwin 
l'\orbert Nader 
Manuela Kiernikówna 
Roman Cirin 
Ada Zasadzianka 
Halina Jabłonowska 
Bogdan Zieliński 
Olech Moliński 
Kazimierz Janus 
Jerzy Rygier 
Danuta Czapkówna 

\Studio dram.) 

Rzecz dzie je się w posiadłości pani Sand w Nohant, latem r. 1847. 

Reżyse r: Emil Chaberski Dekorac1e i kostiumy: Zygmunt Szoingir.r 

Przy fortepianie: prof. Zygmunt Lisicki 

Kie rownik literacki: dr Jerzy Kollcr 

Dyrektor Teatru Noi.1-·ego: Zbigniew Szczerbowski 

Kostiumy wykontlno w własnej pracowni µod kier•Jnkiem 
Stefanii Andrzejczak i Sylwestra Mellera. 

db 

Reż. Emil Chaberski 



ZYGMUNT SZPINGIER 

J est dzieckiem Poznania i Wielkopol
ski , bo tutaj kształcił się w pierwszej 
fazie swojej artystycznej kariery. Jest 
Europejczykiem, jeżeli mówić zechcemy 
o jego wiedzy i zakresie ekspansji 
twórczej. Jest indywidualnością, a pięt110 " 
tej indywidualności wyciska na każdej 
swojej pracy. 

Zygmunt Szpingicr urodził się w Po
znaniu 20 sierpnia 1901-ego roku i tutaj 
ukończył szkoły średnie i rozpoczął stu
dia malarskie pod kierunkiem tyle zasłu
żonego dla Poznania i Wielkopolski 
art. mal. i grafika, Prof. Gosienieckiego. 
W roku 1925-ym wyjechał cło Paryża na 

dalsze studia, i jak dla wielu artystów, Paryż stał się dla niego czemś 
nieskończenie bliskim i drogim, jakgdyby drugim miastem rodzinnym, z k tó
rym rozstać się po kilku Jatach tam spqdzonych, było bardzo ciężko. Od 
roku 1931-ego t. j. od powrotu do kraju, Szpingier pracuje nieprzerwanie 
w Poznaniu, któremu poświęcił lata swojej dojrzałości życiowej i arty
stycznej. Swojemu ukochanemu „v ile I umie re" pozostał wierny, i gdy 
tylko warunki na to pozwalają, ucieka nad Sekwanę. Trudno temu się 
dziwić, poza wszystkimi urokami „stolicy świata", jak z równą dozą dumy 
~ słuszności Francuzi nazywają swą stolicę, Szpingiera związały z nią 
rnne węzły: tutaj po raz pierwszy jako młody artysta zetknął się z naj
wspanialszymi okazami sztuki wszechświatowej, tutaj sam zdobył patent 
dojrzałego artysty, tutaj trzy wystawy w „G all er ie Ber n he im", 
a póżniej od roku 1928-ego, we wielkiej „G all er ie C h.e ro n", zwró
ciły na młodego artyst~ polskiego uwagę najbardziej wyrafinowanej, 
najwięcej popsutej i zblazowanej publiczności świata, i to w znaczeniu 
bardzo dodatnim. To są rzeczy dla artysty ważne i niezapomniane. 

Od chwili powrotu do kraju, Szpingier pracowd! jako dekorator i sceno
graf. wszystku;h czterech scen poznańskich, nie mniej błędem by byto, 
pomimo w1elk1ch sukcesow na tym właśnie polu odniesionych, chcieć tego 
bardzo wielostronneuo artystę wtłoczyć gwałtem i wyłącznie w krąg 
malarstwa dekoracyjnego. Wszakże Paryż, nie jako dekoratora poznał 
i uznał Szpingiera; również wcale nie projekty dekoracyj zostały zakupione 
w r. 1929-ym w Paryżu cło światowej sławy „T he Art I n st i tut of 
Chicago'', ale właśnie obrazy t. zw. sztalugowe. Zygmunt Szpingier 
w swojej, dziś już ćwierćwiekowej karierze artysty malarza parał się 
z najrozmaitszymi działami sztuki pędzla, tak same;> jak posługiwał się 
najrozmaitszymi technikami, nie zasklepiając się w jakimś jednym tylko 
rodz?ju dlatego . ty~ko .. że on się p.odobał publiczności, a sukces przyniósł 
artysc1e: od peizazu 1 portretu az cło karykatury - na tym polu miał 
Jeszcze przed wyjazdem cłu Paryża bardzo duże powodzenie - od malar
stwa olejnego poprzez akwarelę aż cło ołówka i pasteli, nic Szpingierowi 
me było obcym, ani dalekim. 

Oczywiście malarstwo dekoracyjne, i to głównie, lubo niewyłącznie 
teatralne było dla Szpingiera bardzo szerokim a wdzięcznym polem wyży-
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cia drtystycznego; ono lld .,Wystawie Sztuki Dekoracyjnej" w Paryżu, 
w roku 1~36-ym przyniosło artyście poznańskiemu wysokie odznaczenie 
w postaci złotego medalu. 

Niepodobna wyliczyć chociażby najważniejsze tylko opracowania 
scenograficzne i dekoracyjne Szpingiera. Wspomnijmy bodaj tylko parę, 
a więc dla oper: „Juliusz Ce2'ar" Handla, „Czterech Gburów", wreszcie 
tak bardzo niedawno „Aidy"; dla Teatru Polskiego w Poznaniu, gdzie 
S1.pingier najpierw pracował, a następnie dla Teatru Nowego i -Komedii 
Muzycznej dał on tyle opraw scenograficznych, że dziś nawet sam artysta 
wszystkich nie pamięta. Między innymi Szpingier ze wzruszeniem wspo
mina swoją współpracę z wielkim artystą Stefanem Jaraczem, kiedy ten 
wystawiał i reżyserował w Poznaniu „Krzyk''. Nie tylko zresztą tutaj, ale 
i w innych miastach czynnym był Szpingier, m. in. on przygotował oprawę 
dekoracyjną dla „Żeglarza" Szaniawskiego, na jubileusz dyr. Aleksandra 
Rodziewicza w Bydgoszczy. 

Projektując dekoracje czy kostiumy, Szpingier nie zapomina - co 
się niestety i to często zdarza scenografom, że nie są one celem same 
sobie, że pomimo swej autonomii, są one nie mniej oprawą dzieła poety 
czy kompozytora i muszą z nim współgrać i harmonizować. Tak sarno 
zawsze pamięta i liczy się z tym faktem, że w tyru kostiumie ma chodzić, 
ruszać się, jednym słowem grać żywy człowiek, że ten kostium musi 
podkreślać pię:mo pozy i gestu, że jego celem jest pomagać aktorowi, 
a nie utrudniać zadanie, zniekształcając postać, krępując swobodę ruchów. 

Teatr Nowy i Komedia Muzyczna były zawsze dumne i szczęśliwe, 
że w gronie swych współpracowników mają Szpingiera. 

Wystawa zbiorowa, obrazująca dotychczasowy dorobek artysty, jaką 
Szpingier projektuje na rok 1949-ty, przedstawi społeczeństwu poznań
skiemu całokształt jego pracy, pozwoli sprawiedliwiej ocenić jej rzetelną 
wartość. Spełnienia tej obietnicy oczekiwać będziemy z żywym zaintere
sowaniem i przekonaniem, że ona pokaże nam w pełnym oświetleniu profil 
artystyczny rzetelnego talentu, jakim jest Zygmunt Szpingier. 

JERZY KOLLER 

GOŁĘBIA 7 
wiesz co mówi ten adres m 

NOWO$CI I • 
NAJMNIEJSZY SKLEP NAJWIĘKSZY WYBÓR 

JEDWABIE RĘCZNIE MALOWANE 

K O R 

WEŁNY 

O N K 

SUKNIOWE 

_ PŁASZCZOWE. UBRANIOWE 

ROMAN EYWIK 
TELEFON 2 o - l 5 



ELEGF\NCKF\ I MODNf\ 

GALANTERIĘ DAMSK/1 GALANTERIĘ MĘSKf\ 

DOM 
MODY 

B I ELIZNĘ- KONFEKCJĘ 
p oleca korzyst n ie 

Tel. 96-51 Poznań, ul. Paderewskiego 1 dawn. ul. Nowa 

BOGATY ASORTYMENT WEŁEN 
na płaszcze, pelisy, sukienki, ubrania 

oraz 

jedwabie, galanterię damską i męską 
korzystnie poleca 

F-a H. KARA$ - DĄBROWSKIEGO 8 
VIS A VIS TEA1'RU NOWEGO 

~a~az~n :Jutee ')a~uz 
POZNAŃ, .AL. MARCI NKOWSKJEOO 21 
NAPRZECIW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

25 lat istnienia TELEFON '.19-18 

WŁASNA PR ACOWN l A KUŚNIERSKA 

CZYSTE WEŁNY 
SUKIENKOWE, PELISOWE W PIĘKNYCH KOLORACH 

DODATKI KRAWIECKIE 
p oleca 

K. GALĘSKI -i ST. SCHAUER 
SKŁAD BŁAWATÓW I GALANTERII 

POZNAŃ, UL. KRASZEWSKIEGO 7 

KRYSTYNA 

wla!ic. 

WYKWINTNA BIELIZNA 

DAMSKA - DZIECIĘCA 

TRYKOTY - PONCZOCHY 

W. CIEŚLIŃSKA 
POZNAN, PL WOLNOSCI 7, TEL 48-81 

BIUROTECHNIKA 
KAMZOL - KARŁOWSKI - POHLAND 

WARSZTAT NAPRAWY 
MASZYN BIUROWYCH 

Specjalność: ASTRA i HAMANN 
Maszyny do księgowania i liczenia 

PO Z N A Ń, ŚW. MARCIN NR 84 
TELEFON 98-87 

LOS NA 3.000.000 
1 OOO OOO i inne wygrane kupisz · 

w 112 kolekturze Loterii K lasowej 

E1..-/11111111...fc.1 .... 
1

obczakc7 
Poznań. PLAC WOLNOŚCI 11, I piętro . 

.--..-....._ 

KREM DO OBUWIA FROTERY DO PODŁÓG 
Pl.YN DO CZYSZCZENIA METALI 
WOSKI ADHEZYJNE DO PASÓW 
PROSZEK DO CZYSZCZENIA 
Zawase pierwasel iako6ci 

FABRYKA TECHN.-CHEMICZNA 
POZNAŃ. M. FOCHA 137 
TELEFON 64-85 



~~~ 
MATERIAŁÓW BIELSKICH 
NA UBRANIA, PŁASZCZE, POSZYCIA, 

KOSTIUMY I SUKIENKI 

oraz modne jedwa6ie 

MAJEWSKI I GUSZCZYŃSKI 

POZNAN, ŚW. MARCIN 26 
TELEFON 509-29 

KOLEKTURA 
LOTERII KLASOWEJ NR 112 

EDMUNDA SOBCZAKA 
POZNAŃ, PL. WOLNOŚCI 11 

NAD ARKADAMI 

TELEFON 94-30 I. PIĘTRO 

LOSY ST ALE DO NABYCIA 
r; „Merturl1ll•" Wrdawnlclwa • aetlamJ - Zlecenia - Poua6, Plac Wolaold 11, lel. llOO 

Pa61lw Posa. Zakład, Grallcne Okr. Pol Oddz. Pozna6, Wyblctlevo I !Papłarodrutl 

1-57502 l~U 


