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DZIENNIK BYDGOSK
Wychodzi codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt
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w ekspedycji i agenturach w Bydgoszczy z dodatkiem tygodniowym ,,ORĘ
DOWNIKA MIEJSKIEGO" wynosi kwartalnie 8.75 zl, na pocztach, przez listo
wego w dom 7.83 zł. — Miesięcznie 2.25 zł, przez listowego w dom 2.81 zł,
pod opaskę w Polsce 4.06 zł, do Francji i Ameryki S.OS złotych, do Gdańska
4.00 guldeny, do Niemiec ł.30 marki. — W razie przeszkód w zakładzie,
spowodowanych wyższą silę., strajków lub t.p ., wydawnictwo nia odpowiada
za dostarczanie pisma, a prenumeratorzy nie maję prawa do odszkodowania,
Redaktor przyjmuje od 11-12 w południe oraz od 5-6 po południu.
Ekspedycja otwart,a od godziny 8 rano do godziny S wiecz. bez przerwy.

Redaktor odpowiedzialny: Czesław Budnik.

Adres

redakcji i administracji
ulica Poznańska 39.

Drukiem i nakładem ,,Drukarni Bydgoskiej" Spółki Akc,
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13 groszy od wiersza milim., szerokości 36 milim. Za reklamy od milim. na

stronie przed ogłoszeniami 72 milim. 40 groszy, w tekście na drugiej lub dal
szych stronach 50 groszy, na l-ej stronie 1 złoty. Drobne ogłoszenia słowo
tytułowe 28 gr., każde dalsze 10 groszy, dla poszukujących pracy 50 proc, zniżki.
Przy częstem powtarzaniu udziela się rabatu. Przy konkursach i dochodzeniach
sądowych wszelkie rabaty upadają. Ogłoszenia zagraniczne lOO% nadwyżki.
Rękopisy zostają w administracji. - Konta bankowo: Bank Bydgoski T. A.
- Bank Ludowy. Bank M. Stadthagen T. A . -t Bank Dyskontowy.

Konto ezekowe: P. K . O . nr . 203713 -i Poznań.

Aby uniknąć niedokładność!, ogłoszert telefonem nie przyjmuje się.

Telefon administracji 315. Telefon naczelnego redaktora nr, 316. Telefon redakcj’i 326.
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BYDGOSZCZ, wtorek, dnia 13 października 1925 roku. Rok XIX.

Wybory w Bydgoszczy.
, Znaczny przyrost głosów socjalistycz

nych. - Ogromny udział Nfemsów w

wyborach, zupełna otsoj^tnośS inteligen
cji, — Skład przyszłej Rady Miejskiej.

Rezultat wyborów wczorajszych
przedstawia się w końcowych rezulta
tach następująco:

Lista 1 (przedmieścia) głosów 478.
Lista 2 (Związki Klasowe — Matu

szewskiego) głosów 5.087
Lista 3 (Polska Partja Socjalistyczna)

głosów 2.077.
Lista 4 (Ugrupowanie Chrzęścijańsk.

Demokracji) głosów 7.960.
Lista 5 (Niemcy) głosów 5.528.
Lista 6 (Komitet Kułturalno-Gospo-

darczy) głosów 4.742 .

Lista 7 (Narodowa Partja Robotnicza)
głosów 6.770.

Podług liczby głosów przypada na po
szczególne stronnictwa mandatów:

Chrześcijańska Demokracja 15, Naro
dowa Partja Robotnicza 13, Niemcy 10,
Wolne Związki Klasowe 10, P. P. S . 3,
Komitet Kulturalno-Gospodarczy 9. —

Lista przedmieść nie otrzymała żadnego
mandatu.

Dla oceny powyższego wyniku należy
uwzględnić dotychczasowy skła,d Rady
Miejskiej, który przedstawiał się nastę
pująco: Ch. D . 19 radnych, N. P. R . 17,
Niemcy 11, endecja 4, socjaliści 4 — re
szta bezpartyjni. Stracili zatem: Ch. D .

i N. P. R . oraz Niemcy (jeden tylko man
dat), a zyskali socjaliści (razem 9 man
datów) oraz pozornie nowe ugrupowanie
Komitet Kulturalno-Gospodarczy, który
wchodzi na miejsce endeków i bezpar
tyjnych. Tutaj więc nic się właściwie nie
zmieniło.

Nie można przeprowa,dzić porówna
nia wyniku wczorajszych wyborów z o-

statniemi z r. 1921. Wówczas była wspól
na ,,lista obywatelska”, z której wyszło
29 radnych, jacy później w Radzie Miej
skiej rozdzielili się na grupę chadecką,
endecką i bezpartyjną.

W ogólności żywioły środka i prawicy
poniosły pewną, choć niezbyt poważną,
klęskę. Skrajna lewica tryumfuje, ałe

tryumf ten nie polega na przesunięciach
ideowych wśród społeczeństwa, lecz ra
czej na rozgoryczeniu mas z powodu o-

kropnego wręcz bezrobocia. Odnosi się
to szczególnie do Wolnych Związków
Klasowych (Matuszewskiego), zaś Polska

Partja Socjalistyczna oparła się tylko
częściowo na głosach robotniczych, więk
szość jej zwolenników stanowi inteligen
cja napływowa, przeważnie z Małopolski.

W ogólności też głosowała tylko lewi
cowa inteligencja. Spostrzeżenia we

wszystkich okręgach dowodzą, że Inte
ligencja narodowa prawie wcale na wy
bory się nie stawiła, a częściowo także
stan średni. Udział w wyborach z tej
strony wynosił daleko mniej niż 50 pro
cent. Bo jeżeli się zważy, że ogólny u-

dział w wyborach wynosił tylko nieco

ponad 60 procent, a uwzględni wielki u-

dział Niemców i socjalistów, a także czę
ściowo enperowców, to dla wymienio
nych warstw pozostanie procent bardzo
nikły.

Inteligencja wystawiła sobie bardzo
fatalne świadectwo, stan średni nie
taniej.

Świetnie spisali się Niem,cy. Mimo

ogromnego ubytku od 1921 r. stracili za
ledwie jeden mandat. Udział ich w wy
borach wynosił 9OM.00 proc.ent, przy.

Obrabowanie sowieckiego ekspressu
Moskwa-Warszawa.

17 bandytów zatrzymuje pociąg. - Dąbal w opałach. — Sekretarz

Cziczerina wygolony. — Obrabowanych oskarżono o tchórzostwo

S postawiono przed sąd wojonnyi

Wiedeń, 10. 10. PAT . ,,Neue Freie
Presse” donosi z Moskwy: We wtorek
rano 17 uzbrojonych bandytów zatrzy
mało express Moskwa-Warszawa w od
ległości 40 mil od Moskwy. Wtargnęli
oni do wozu służbowego’ dyploma,tów i
obrabowali przywódcę komunistów
polskich Dąbala oraz sekretarza Czicze
rina Pilatrowa, a nadto zabrali zna
cznej liczbie wybitnych komunistów
pieniądze i dokumenty. Całe zajście
trwało 10 min. Rabusie po dokonaniu

kradzieży zniknęli w okolicznych la
sach. Na skutek alarmu podróżnych
przybyły wkrótce z Moskwy trzy kom
panie czerkiesów, które otoczyły łasy.
Obrabowani komuniści odjechali do

Moskwy, gdzie ich aresztowano. Praw
dopodobnie będą oni oskarżeni o tchó
rzostwo i stawieni przed sądem wojen
nym. Przypuszczają w Moskwie, że

napadu dokonali tńjni agenci obcych
mocarstw antybolszewickich.

Ja!d będzie
KonferencH w Locarno.

Paryż, 11. 10. PAT. Prasa dzisiej
sza wyraża optymizm w sprawie wyni
ków konferencji w Locarno. Według
,,Petit Parisien” ze zgodnych oświad
czeń prawie wszystkich przedstawicieli
mocarstw wynika, że ministrowie za
równo państw sprzymierzonych, jak i
Niemiec nie opuszczą Locarno bez pod
pisania i ułożenia w paragrafy szeregu
układów, które przedstawia z kolei do
zatwierdzenia swym rządom, oraz do ra
tyfikacji swym parlamentom.

,,Oeuvre" wyraża nadzieję, że kon
ferencja zakończy się szczęśliwie, przy
czem zauważa, że następstwa niepowo
dzenia konferencji byłyby przedewszyst
kiem tragiczne dla Niemiec.w.

Specjalny korespondent ,,Matina” w

Locarno donosi, że ujawniane przez po
szczególnych ministrów wrażenia są
dowodem wzrastającego optymizmu.

Od Niemiec zależy jedynie zdaniem ko
respondenta, aby rozpoczęła się era no
wej dobroczynnej polityki.

Londyn. 11. 10. PAT . ,,Daily Ex-

press” podkreślą, że w pierwszym tygo
dniu trwania konferencji w Locarno po
stąpić no znacznie naprzód dzięki przy
jaznemu wpływowi, wywieranemu przez
Francję na Niemcy.

Locarno, 11. 10. PAT. Min. Skrzyń
ski widział się ponownie z min. Brian-
dem i krótko z min. Beneszem. W po
niedziałek odbędzie się konferencja mi
nistra Skrzyńskiego ze Stresemannem,
w której prawdopodobnie ;udział weź
mie również Briand. Minister rezydent
Moraw’ski odbył w niedzielę u jedn.ego
z członków delegacji angielskiej naradę
z Dirksnem, dyrektorem departamentu
wschodniego niemieckiego minister
stwa spraw zagr.

czem pomogli im żydzi i nieza,wodnie
także Polacy-ewangelicy, gdyż w niektó
rych obw’odach liczba oddanych głosów
niemieckich przewyższyła znacznie licz
bę wyborców niemieckich. Wysoki u-

dział Niemców wcale nas nie zadziwia,
ho to samo robiliśmy my Polacy w cza
sach niew’oli. Jedna.k rumieniec w’stydu
powinien pokryć oblicza opieszałych.

’K "y ’k

Chrześcijańska Demokracja mogła
była odnieść sukces większy. Niestety
w ostatniej chwili zawiodła organizacja.
Braki, które się wczoraj ujaw’niły, po
winny stanowić przestrogę na przyszłość,
tem w’ięcej, że przecież przyszłe wybory
bodaj czy nie za rok już nastąpią. Oso
bliwie pamiętać trzeba, że pp. kandydaci
mają także pewne obowiązki, o czem

większość zdawała się’ zapominać. Orga
nizacje, które ludzi swoich delegow’ały,
zapomniały, że nie o sam honor chodzi,
ale i o pracę. Tylko kilku kandydatów’,
co im z uznaniem przyznać należy, szcze
rze zajęło się robotą wyborczą.

+ oo
W przyszłej Radzie Miejskiej chaos

będzie większy, niż w dotychczasowej.
Układ sił jest bowiem taki, że trudno bę
dzie o stworzenie zdolnej do pracy pozy
tyw’nej w’iększości. Dla targów drzwi są
na oścież otw’arte.

Wyniki na jirowlncil.
WĄGRĆ-WISG.

Ogółem oddano głosów ważnych 2069;
nie liczono 307 głosów, które oddano na

unieważnioną listę P, P. S .

Lista urzędnicza zdobyła 397 głosów’,
3 mandaty.

Właściciele domów 333 gł. -- 3 man
daty.

Lista 3 obyw’atelska (Wszystkie Sta
ny) 480 głosów — 4 mandaty?

N. P. R . 859 głosów — 8 mandatów.

Udział 7414 procent.

GRUDZIĄDZ.

Wynik wyborów w Grudziądzu jest
następujący:

Chrześcijańska Demokracja - 7 man
datów.

N. ł?. R. — 9 mandatów.
P. P, S. 8 mandatów.
Niemcy - 7 mandatów.

Zrzeszenie gospodarcze - 4 mandaty^
Stan średni — 7 mandatów.

taz byś zdróo,

By nie bolała głowa,
Herbaty PERŁOWA.

(72857

Naszych Prenumeratorów przeprasza
my za nieregularne dostarczenie dwóch
ostatnich numerów naszego pisma. Stało

się to z tego powodu, że w elektrowni ze
psuły się maszyny i byliśmy pozbawieni
elektry-czności.

Z tego też powodu ,,Dziennik Bydgo’
ski” z soboty i niedzieli ukazał się w

zumiej szonym formacie.
REDAKCJA.
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Przesilanie gabinetowe?
Warszawa, 9.10.

W chwili, gdy piszę niniejszą kores
pondencję, odbywa się posiedzenie Rady
Ministrów, które ma powziąć decyzję, ja
kie konsekwencje ma wyciągnąć rząd z

tego, co wczoraj w Sejmie zaszło. Trze
ba bowiem zdać sobie sprawę z tego, że

wczorajsza uchw’ała Konw’entu senjorów,
która zadekretowała odroczenie plenar
nych obrad Sejmu, jest wymierzona prze
ciw rządowi p. Grabskiego. O ile narady
w Locarno uspraw’iedliwiłyby odroczenie

dyskusji nad wtorkowem expose p. pre
mjera, o tyle odrzucenie przez Konwent
senjorów w’niosku p. marszałka Sejmu,
by sanacyjne przedłożenia rządowe ode
słać do komisji dla ich rozpatrzenia -

jest w’yraźnym atakiem na rząd.
Można, rozmaicie zapatrywać się na.

projekty sanacyjne rządu, ale to chyba
nie ulega wątpliw’ości, że ustawy, mo
gące umożliwić zrealizowanie choć czę
ści programu dotyczącego uzdrowienia,
winno jednak być rozpatrzone bez wzlę-
du na to, jakiby ich los spotkał. Każdy
projekt ustaw’y stanowi dopiero podsta
wę do dyskusji w komisjach i na plenum
Sejmu, gdzie oczyw’iście może ulec zmia-.
nom lub też ostatecznie być odrzucony.
Jeśli w ten sposób są traktow’ane mało
nieraz ważne wnioski poselskie, to tem

więcej należało ten przyjęty system za/
stosować do projektów, które mimo

swych braków, dotyczą, sprawy pierw
szorzędnej dla bytu państw-a, bo jego sa
nacji gospodarczej. Odw’lekanie rozpa
trywania tego rodzaju projektów jest ze

względów państwowych niesłychanie
szkodliwe.

Cały _Sejm zdawał sobie spraw’ę, że
w chwili merytorycznej dyskusji na ple
num nad esposś p. premjera poszczegól
ne_ kluby określają swe stanów, do rządu
i że od tego stanowiska zależeć będzie,
czy rząd p. Grabskiego pozostanie, czy
też powstanie rząd now’y. Niemniej jed
nak obalanie rządu przed rozpatrzeniem
szczególowem jego zamierzeń w dziedzi
nie naprawy stosunków gospodarczych,
jest conajmniej lekkomyślnością zwłasz
cza, gdy ona przypada na czas ciężki dla
Państwa tak ze względu na jego stosun

ki wewnętrzne, jak i zewnętrzne.
Prasą warszawska prawie jednogło

śnie potępiła nie tyle odroczenie plenar
nych posiedzeń Sejmu — bo komisje pra
cują - jak nieprzydziełenie projektów:
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sasłaeyjnych rządu komisji. Przy tej spo
sobności padły pod adnesem Sejmu za
:rzuty -- mojem zdaniem nieusprawiedli
,wione —_o jeg’o nieróbstwie. Nie zachwy
cając się bezkrytycznie działalnością
Sejmu, trzeba jednak przyznać, że w cią
gu 3-Iefniej prawie działalności, załatwił
tyle spraw, ile w takim okresie czasu nie
rałatwia może żaden parlament, mimo,
że inne _parlamenty pracują w atmosfe
rze o wiele więcej pracy ustawodaw/czej
sprzyjającej.

.Jeśli chodzi o ostatni krok Sejmu, to

dużą winę ponosi sam p. premjer, który
stawiając iunctim między budżetem a u-

Stawami sanacyjnetni, wytworzył sytua
cję,. która prędzej czy później musialaby
doprowadzić do przesilenia. Uchwalanie
budżetu jest koniecznością, państwow’a i
odmówienie jakiemuś rządowi tej konie
czności _jest konstytucyjnym środkiem
do usunięcia rządu, Natomiast zmiana,
czy nawet odrzucenie innych rządowych
przedłożeń, choćby nawet o wielkiej do
niosłości, nie stanowi jeszcze podstawy
do obalenia rządu, o ile on sam przyjęcie
tych projektów nie traktuje jako votum
zaufania. To też p. Grabski, stawiając to
na. równi budżet i projekty sanacyjne,
sam. nieja,ko wywołał nastrój przesile
nie wy. Oczywista rzecz, że i niektóre
kluby, a zwłaszcza ,,Wyzwolenie44, ,Piast1
i żydzi, wykorzystali ten moment do roz
prawy z p. Grcbśkim, uważając, że naj
ważniejszą jest rzeczą zrobić obrachunki

partyjne.
Chrześcijańska Demokracja nie uw’a

żała obecnej chwili za odpowiednią do

jakichkolwiek przesileń. Jej klub parla
mentarny idąc zresztą za uchwałą za
rządu głów’nego, postanowił wziąć pod
rozwagę projekty sanacyjne rządu, a, u.
ważając je tylko za pewne fragmenty
akcji sanacyjnej, wypracować własny
program naprawy gospodarczej. Usto
sunkowanie się rządu p. Grabskiego do

tego programu byłoby zarazem dla Chrz.
Demokracji decydującem przy określa
niu swego stanowiska do rządu. Z tych
też po_w’odów/ nie może Ch. D. brać odpo
wiedzialności za to, co się obecnie stało,
bo dla niej nie jest rzeczą decydującą
jaki rząd ma przeprow’adzić nakreślony
przez nią plan gospodarczej sanacji, ale
czy zdoła go przeprowadzić skutecznie.

Rozpoczęte przesilenie rządowe do
prow/adzi jednak — mojem zdaniem -

do zmiany rządu. Jeśli dzisiaj obradu
jąca Rada _Ministrów nie uchw-ali zgło
szenia dymisji — to przy głosowaniu nad
w’nioskiem ,,Wyzwolenia°, zawierającym
votum nieufności dla rządu, prawdopo
dobnie znajdzie się w’iększość; żydzi bo
wiem zapowiedzieli przejście do opozycji
wobec rządu p. Grabskiego, socjaliści ze

względu na prądy we własnym klubie,
nie będą mogli poprzeć tego rządu, ,Piast4
zaś oddawna już jest z p. Grabskim na

w/ojennej stopie. A zatem, gdyby jakiś
niespodziew’any czynnik, nie wpłyną,ł na

sytuację — dni rządu obecnego trzeba u-

ważać za. policzone.
_Kto obejmie spadek? Po kuluarach

Sej,mu oraz na łamach prasy, kursują
już pewne nazwiska kandydatów na mi
nistrów’. A więc generał Sikorski, mar
szałek Rataj, Ponikowski, Wachow’iak,
Szarski, Michalski i t, d. Są to jednak
tylko domysły, a może i życzenia, które

jednak z obowiązku notuję, Najbliższe
godziny i dni przyniosą zapewne wyja
śnienie sytuacji.

Zabrzeski.

W ’At; ą

(List powyższy miał być umieszczo
ny już w sobotę, lecz dla znanych prze
szkód złożenie go opóźniło się. w/obec

czego sprawy tu poruszone stra-ciły na

aktualności. — Przyp. redakcji.)

Wymiana jeńców między Polskę
a Litwą.

W sprawie wymiany więźniów mię
dzy Polską a Litwą, która nastąpi dnia
23 października, dow’iadujemy się, że Pol
ska zwraca Litwie 26 Litw’inów’ wzamian
za 13 Polaków. Jeńcy litew’scy przywie
zieni będą do Wilna, a stąd odesłani do
Oran. Polacy, przyjęci przez nasze wła
dze w’ Granach, będą, przywiezieni do
Wilna, gdzie będzie oczekiw’ał na nich

posiłek i tymczasowe mieszkanie. Zarząd
główny Polskiego Czerwonego Krzyża
zw’rócił się do w/ileńskiego oddziału C, K.
z prośbą o zaopiekow’anie się zarówno
jeńcami, jak również powracającymi z

niewoli Polakami.

Westerplatte wpteoa Sędzię Polsce
doi§ 1 Sistsplto

Włoch jako ekspert

W środę W’ieczorem przyjeżdża dro
gą przez Warszawę zamianowany przez
sekretarza Ligi Narodów, — Sir Erico
Drumondo, ekspert w’łoski, kapitan re
gaty, hrabia Gravino di Ramacco. Ka
pitan di Ramacco nawiąże po przyby
ciu do Gdańska bezpośrednio kontakt z

Rada Portu i rozpatrzy na podstawie
przedłożonego mu. materiału sprawę
odgraniczenia składnicy naszei na We
sterplatte. w myśl uchw-ały Rady Ligi

W piątek odbyło się nadzw’yczajne
posiedzenie rady gminnej w Oliw’ie, w

sprawie powzięcia decyzji o losach tej
miejscow’ości, której dalszy byt samo
dzielny został zachwiany przez znaną
powszechnie aferę Raubego w oliwskiej
kasie oszczędn’ościowej. Rada gminna

opowiedziała się 20 głosami za przyłą
czeniem do Gdańska, przeciwko przyłą
czeniu głosow’ał p. prof. Kalaehne, a

4 radnych wstrzymało się od głosowa
nia. W ten sposób zakończono ostatecz

nie długotrwałą walkę pomiędzy Sopo
tem a Gdańskiem o przyłączenie Oliwy.

Haftte postępowanie słiS wsMslo-prtóM
w ^asBgfcy do Folków.

Polacy, którzy stanowią !O% ludno
ści Wschodnich Prus, nie tylko nie ma
ją tych praw’, jakiem! w Polsce się cie
szą obyw’atele polscy niemieckiej naro
dowości, lecz naw’et te skromne prawa,
zagw’arantowane im w Konstytucji nie
mieckie,j (art. 113) i Konstytucji pru
skiej (art. 75) nie są im w praktyce przy
znawane. Specja,lnie upośldseni są pod
względem szkolnictwa. Polskich szkół
we Wschodnich Prusach wogóle nie ma.

jedynie w kilku szkołach powiatu sztu
mskiego uczą języka polskiego — nau
czyciele Niemcy, członkowie : związków
hakatystyeznycld Nie dosyć jednak na

tem, że Polakom koniecznej im nauki
władze praskie nie chcą umóżliwić, za
braniają one nawet dzieciom polskim
w godzinach pozaszkolnych po polsku
między sobą rozmawiać!

Hańbą dla narodu niemieckiego jest
fakt, jaki zaszedł niedawno temu we

wsi Naglady, gdzie nauczyciel dzieciom

przyłapanym na rozmowie w języku poi
skim zawiązywał na sznurku kawałek
drzewa na szyi z napisem: Pollack Aus

zahlung Sonnabend" i komunikow’ał
im. że te dzieci, które w sobotę będą
miały to drzewo na szyi, zostaną ukara
ne chłostą,, - że jedynem ratunkiem

przed karą jest śledzenie, czy które) z in

nyeh dzieci również po polsk urozma-

cs do esfgraniezenla.

Narodów z dnia 19 września’. Prace

eksperta, włoskiego mają być ukończo
ne najpóźniej do 31 października, albo
w’iem Polska przejmuję już dnia 1-go
listopada całą Westerplatte w wyłączne
posiadanie. Ostatnie prace przy usu
waniu zabudowań, znajdujących się ią
przyznanym nam terenie zostały już
ukończone. Tak zw. Kurhaus został

już rozebrany a mieszkańcy zostali
usunięci.

Losy Oliwy rozstrzygnięte.
Rsdg gminrtg opowiedziała się sa do Gdańska.

wia, i - wreszcie przyłapanie takiego
przestępcy, — oddawanie im tego drze
w’a. ’jaki sposób postępowania — po
sa okrucieństwem, którem jest nacecho

wany — musi doprowadzić do spacze
nia charakterów, dąży do wychowywa
nia z biednych dzieciaków przyszłych
szpiegów’.

Drugi podobny wypadek zdążył się
na wsi Wierutki na Mazurach, gdzie
nauczyciel, zaskoczyw’szy dzieci na roz
mowie w polskim języku, kazał im się
wzajemnie bić po twarzy, a przekonaw
szy się, że one jego rozkaz wykonują
tylko pozornie, kazał im się prętami bić

po gołych nogach! ;,

Wypadki te świadczą o tak polwpr-
ńem okrucieństwie i o tak zupełnyprt
braku w’szelkiej kultury u w schodnio-
pruskieh Niemców, że trudno było§y
w’ierzyć, że prawdzie odpowiadają st-

gdyby nie były dokumentami stwier
dzone. ry

W Polsce tymczasem każdy Niemiec

posiada identycznie te same prawa, lco

Polacy... d

Czas by był najwyższy, żeby Liga
Narodów- z jednej strony, rząd polski z

drugiej strony się losem naszych roda
ków w W’armii i na Mazurach zaintere
sowały. °z,

ialioóBinli rotowsń poBi-ifefiiHsii.

Gdańsk. 11. 10. (Tel. wł.) Z miarodbj-
nych kół donoszą, że rokowania prowa
dzone w ubiegły czw’artek, piątek i so
botę między delegacją polską a gdańską
zostały pomyślnie zakończone.

Doszło przedew’szystkiem do porozu
mienia w’ sprawie zagranicznego kon
tyngensu eksportowego i dow-ozowego
z wyjątkiem kontyngensu z Niemiec.

Co do tow’arów sprowadzanych z Nie
mieć, doszło do porozumienia również,
ale porozumienie to odnosi się li tylko
dó tow’a,rów wyszczególnionych w liście
A, Rokowania W sprawie dalszych
spraw importowych będą prowadzone

dalej jeszcze w przeciągu bieżącego ty
godnia wprost w’ W7arszawie.

dc.’
Dnia 1 lipca b. r. powiadomił rząd

polski władze tutejszego senatu, że jest
gotów zbadać listę gdańskich kontygen-
sów’ dowozowych, Niezadługo potem
rozpoczęły się pertraktacje polsko-
gdańskie, podczask tórych poruszano li

tylko zasadnicze sprawy.

Że teraz doszło do porozumienia, za-

wdzięczyć to można H tylko tej okolicz
ności, że senat gdański zaczął sobie na
reszcie zdawać sprawę ze swojej fałsżV-
wie stosowanej polityki i że zmienia ńa-
reszcie swoją niewłaściwa taktykę.

Senat gdański zaprasza Niemców

z Rzeszy na ksogres dt Sóaóske.
Obradujący w Monachium kongres

niemieckiego Związku kolei elektrycz
nych, wąskotorowych i normalnotoro
w’ych prywatnych, otrzymał od senatu

gdańskiego zaproszenie do Gdańska, ce
lem urządzenia tu w r, 1926 podobnego
kongresu. Uczestnicy kongresu przedy
skutowali zaproszenia, jakie nadeszły
ta,kże od kilku m,iast niemieckich i w

rezultacie postanow!i uzasadnić kon
gres w’ roku przyszłym w Gdańsku. Jak
widać, ,,demokratyczny14 senat gdański,

który podk,reślał swą lojalność do Pol
ski i Przy obejmowaniu rządów’ wyrze
kał sie umizgów’ w stronę Rzeszy, po
szedł jednak w ślady sw’ego poprzedni
ka i pragnie, podtrzymywać nawet śród
kami sztucznemi niemiecki charakter
Gdańska. Kongres ten. jak wszystkie
inne, które dotąd odbywały się w Gdań
sku. nąpewno nie odbędzie się bsz mani

festacji wszechniemieckich, pochodów7
po mieście z muzyką i t. d.

Pociąg z mostu wpadł do rzefct

15 osób zob!tych.
Rzym. 11. 10. PAT . W nocy ze so

boty na niedzielę podczas oberwania się
chmury nastąpiła w Kalabrji katastrofa

kolejowa. Z mostu w Roccała spadły
do rzeki Ponzy lokomotywa i 1 wagon
pociąg-u osobowego, a jeden zaś wagon
zawisł nad przepaścią. Piętnaście osób

jest zabitych, a 17 ciężko rannych.
Szkody materjalne wynoszą około mi,
Ijona lirów.

Powrót Caillans z AmerykL
Plymouth, 11. 10. PAT. Przybył tu

Caillaux w drodze powrotnej ze Stan.

Zjednoczonych.

Jak Czesi spłacają swój dług Ameryce.
Waszyngton, 11. 10. PAT. Zawarto

tu układ w sprawie długu czechosło
wackiego w Ameryce. Czechosłowacja
ma w myśl tego układu spłacić w cią
gu 62 lat 115 milj. dolarów. Przez pierw
szych 18 łat Czechosłowacja będzie pła
ciła 3 milj. dolarów rocznie. Procent

wynosi w okresie pierw’szych 10-ciu lat
3 %, a następnie %-

Angłja a sprawy Wschodu.

Londyn, 10. 10. Times dowiaduje
się od swego współpracownika z Locar
no, że p. Chamberlain nie myśli sprze
ciwijać się temu, by także sprawy
Wschodu omówione zostały na naradzie
w Locarno.

Współpracownik Morning Post twier
dzi, że Anglja co prawda godzi się na o-t

mów’ienie spraw wschodnich. lecz sta
nowczo sprzeciwiać się będzie objęciu
jakichkolwiek gwarancji na Wschodzie

Poseł śląski Wiechn?a w czasie plebi
scytu stał na żołdzie niemieckim.

Socjalistyczna ,,Gazeta Robotnicza",
wychodząca w Katowicach zamieściła

sensacyjne oświadczenie posła Binisz-
kiewicza, przewodniczącego P. P . S .. o

w’ykluczeniu z tej partji posła Wiechu-

ły za to, że brał w czasie plebiscytu pie
niądze od Niemców, co mu udowodnio
no...

Wiechuła i niejaki Borys prowadzą
skandaliczną politykę separatystyczną
na Górnym Śląsku łącznie z osła’wio
nym Kustosem. Poseł Biniszkiewicz za

rzuca także Borysowi nadużycia natury
finansow’ej. ,

Z Sowdepji.
Manewry Koty sowieckiej na BaSiyStn.

Sowiecka flota wojenna, odbywa obecnie ma.

newry na morzu Bałtyckiem.
Nowe zastępy lotników sowieckich,

W tych dniach ukończyło piotrogradską wyż
szą szkolę awjatyki 68 pilotów. Przy tej okazji
odbyły się wielkie uroczystości, wygłoszono sze
reg mów podburzających.

Restauracja Kremla.

Centralne władze sowieckie postanowiły grun
towną restaurację zamku kremUńskisgo, uchw’a
lając na ten cel około 2 miljonów rubli. Praca
w poszczególnych częściach zamku, siedziby rzą
du komunistycznego, prowadzone są w bardzo

szybkiem tempie.
Z sądów sowieckich.

Przed moskiewskim sądem gubemjalnym to-

czyła się rozprawa przeciwko inspektorom ko
misariatu skarbu, oskarżonym o branie łapówek
przy ściąganiu podatków, oraz podatników, któ
rzy dawali łapówki, w celu zmniejszenia im

przez tych urzędników stopy podatkowej. Głó
wny oskarżony Sakowicz, skazany został na

śmierć przez rostrzelanle, i konfiskatę jego do
bytku, pięciu innych inspektorów na 3-8 lat,
a po odcierpieniu kary, na pozbawienie praw
przez 3. lata. 9 podatników, którzy dawali ła
pówki, skazał sąd na więzienie po Uf roku i po
odcierpieniu kary, na pozbawienia pra.w przez 3
lata, oraz konfiskat,ę ich dobytku na sum§ 509
rubli u każdego. Dalszych 15 podatników, o-

skarżonych o pośrednictwo w dawaniu łapówek
skazano po 1 roku więzienia, i konfiskatę do.

bytku, na 1-8 tys. rubli. Następnych 5 podat
ników - na więzienie po 1 roku i pozbawienie
praw przez 3 lata, oraz konfiskatę dobytku na

sumę 500 rubli u każdego. 10 oskarżonych uwol
niono. Proces ten odbił się szerokiem echem po
całej sowdepji, zwłaszcza, że inspektorzy komi
sariatu skarbu przy wymuszaniu łapówek, uży
wali terroru i przez dłuższy czas grasow’ali bez
karnie. Dopiero delegaci sowieccy z Moskwy, od
kryli te nadużycia, Z pośród podatników, pra
w/ie wszyscy zasądzeni zostali niewinnie, ale Wła
dze rządowe ebc8c podtrzymać swój prastige,
ukarały także niewinnych chłopów, którzy nod

presją dawali łapówki, byle się pozbyć niego
dziwych urzędników eiwieckieh.



Nr. 286. Wtorek, dnia 18 października 1925 r. Str. 8,

Przegląd religijny I społeczny.
SróSs ,,nieznanego żołnierza" w Warszawie. - Jak rozumie społeczeństwo
ku!ł dla ,,nieznanego". - Skąd wyszła myśl czci d!a ,,nieznanych". - Co

przez 4o masonerja chce osiągnąć. Jakie Jest stanowisko katolików.

Zaledwie kilkanaście dni dzieli nas

od Zaduszek. ,,Commemorationium fi-
delium defunctorum". rocznica wszyst
kich wiernych zinarłfch, oto nazwa ko
ścielna uroczystości 2-go listopada.

Na ten dzień właśnie przeznaczyło w

roku bieżącym nasze Ministerstwo
Spraw Wojskowych odsłonięcie grobu
,,Nieznanego Żołnierza11 w Warszawie,
oraz włożenie do tego grobu ,,niezna
nych" zwłok. Z komunikatów rozesła
nych prasie dowiadujemy się, że budo-
dowa grobu dla ,,nieznanego żołnierza"
kosztuje już 55 000 zł., resztę kosztów ma

pokryć społeczeństwo ze składek- Nie

ehcemy jednak na razie wytykać tej
sprawy jako nowego wydatku, nie chce-

my również wskazywać na tysiące zna
nych żolnierzy-lnwalidów. którzy w

krwawych łzach czekają, aż społeczeń
stwo uświadomi sobie ich nędzę.

W niniejszem artykule chcemy pod
dać krytyce sam kult ,,nieznanego żoł
nierza". który to kult rozszerza się u

nas w Polsce, głównie za przykładem
Francji, w sposób niesłychany.

Zaznaczamy nasamprzód, dla unik
nięcia wszelkic’h nieporozumień i nie
potrzebnej animozji, że ogół społeczeń
stwa polskiego pojmuje kult dla ,,nie
znanego żołnierza" jako cześć oddawa
na bohaterom na polu w’alki w obronie
Ojczyzny poległym.

Żołnierzom poległym należy się
cześć za ich ofiarę życia, złożoną w o-

bronie narodu, należy im się także pa
mięć wśród pokoleń, jako bohaterskim
w’zorom dobrego obywatela.

Tak pojętej czci nikt się nie sprze
ciwia. Owszem, Kościół katolicki w

szczególniejszy sposób kładzie nam na

serce pamięć o zmarłych. Zastrzeżenie

mogliby mieć jakieś tylko ci, co w nie
śmiertelność duszy nie wierzą. W po
jęciu bowdem materjalistycznego świa-

tapogladu, poległy na wojnie żołnierz
nieróżni się zasadniczo od poległego ko
nia. z czego byłby jasny w’niosek co do
kultu. Szerokie masy narodów inne

jednak pod tym względem, niż mate
rialiści, maia pojęcie.

Współczesne prądy bezbożne, kieru
jące operacjami wojennemi przeciw na
uce Kościoła katolickiego, musza się li
czyć z nowszechnem przekonaniem lu
dów,’1 o życiu uozagrohowem.

Wojna zanadto wstrząsnęła sercami
Iudzkiemi, aby milionów Pozostałych
w’dów i sierot, oiców i matek, nie przy
kuć na długo do cmentarnego krzyża.
Wiadomo zaś. że refleksie nad grobem

są pomyślnym wiatrem na żagiel wiary
w nadprzyrodzony świat.

Przewidziała to niebezpieczeństwo
masonerja i rzuciła, lat temu kilka ha
sło; Czcijmy ,,nieznanego" żołnierza,
ale czcijmy go t. zw. ,,minutą milcze
nia", zapożyczoną z ceremoniału ame
ryk;ańskich men twistów" (sekta prote
stancka — dop. Red.).

Jako dowód nato. przytaczamy krót
ki wyjątek z masońskiego organu w Pa
ryżu ,,Quotidien", gdzie Paul Boncour,
znany działacz na polu międzynarodo
w’ego socjalizmu pod datą 12. 8. 1924 r.

tak pisze: ,,Ustanowieniu święta dla

,,nieznanego żołnierza" i przeniesienia
tego św’ięta z dnia 2-go listopada na

11-go listopada (data zawieszenia broni
w roku 1918 r.) nie powinien się nawet
Kościół katolicki sprzeciwiać. Czyż bo
wiem nie dobrze, że wszystkie wyzna
nia wraz z hezwyznaiwłwem państwem
staja razem obok siebie, aby w dniu u-

marlych uczcić pamięć swoich ukocha
nych, każdy wedle swego osobistego
przekonania?"

A jeszcze wcześniej, pod datą 10-go
listopada 1923 r. pisał w innej gazecie
masońskiej, ,,Oeuvre" niejaki p. Lebon:

,,Aby godnie uczcić dzień zakończenia

wojny i oddać cześć nieznanemu żołnie
rzowi, należy znieść ,,Toussaint" (uro
czystość, w czasie której pp południu
obchodzą katolicy francuscy Zaduszki
- dop. aut,). ,,Pytamy — pisze dalej
p. Lebon, który dzień powinien być w

Republice czczony, dzień Zaduszny,
czy też dzień zakończenia wojny? Które
z ,-tych dwóch świąt ma być świętem
państwowemu?" Oczywiście p. Lebon

wypowiada się za 11 listopada.
Plan jasny, cele przejrzyste. Nie

potrzeba nam więcej, aby się przekonać,
żą^knlt ,,nieznanego żołnierza" przeciw
stawia masonerja katolickiemu świętu
dnia Za dusznego.

Masoneria bowiem dąży stale do
,,obdzielenia Kościoła od Państwa", do

wył ugowania z życia publicznego praw-
dźRwei religii i prawdziwych, przez Ko
ściół ustanowionych świąt, chce zaś

wprowadzić na to ,miejsce zawiesista,
so’sem teozoficznym zaprawianą religję
międzywyznaniową, któraby miała pu
bliczne święta państwowe, swoje osobne

ryty, i co zatem idzie, swoich wyznaw-
c-Ak.

,Kult ,,nieznanego żołnierza" nosi na

sobie wszystkie masońskie cechy. Jest
międzywyznaniowy, gdyż owym ,.nie
znanym" żołnierzem może być zarówno

katolik jak protestant, muzułmanin lub

żyd. Zastrzegamy się jeszcze raz. że nie

w’ystępujemy przeciw czci dla poległych
żołnierzy jako ludzi, bez względu na

ich religję. W sprawach jednak, gdzie
chodzi o kult publiczny, musimy roz
różniać. Kapłanowi katolickiemu nie
wolno odprawiać Mszy św. za ,,niezna
nego" międzywyznaniowego żołnierza,
lecz tylko za określonych, znanych żoł
nierzy, katolików.

Kult żołnierza ,,nieznanego" jest nie

tylko międzywyznaniowy, ale i zawie
sisty, nieokreślony. Jakiż bowiem ma

cel? Oddać hołd zmarłym? Tak, ale
dla katolika to jeszcze za mało! Reli
gia katolicka głosi, że dusza poległego
żołnierza może potrzebować modlitwy i

zastępczej ekspiacji, a nato w kulcie
dla .,nieznanego" miejsca niema. Sam
wieniec na grobie złożony, to ,,pompa
godna poganów". powiedziałby św. Au
gustyn. A wreszcie owa ,.minuta sku
pienia", tak nam zresztą potrzebna,
skądinąd — staje się tutaj rytem reli
gijnym.

Wrogowie Kościoła wiedzą, co czy
nią. Chcą zwolna przygotować masy do
świąt państwowych, ustanawianych
przez rząd, a nie przez Kościół,

Chcą wznosić pomniki ,,nieznanym
bogom", deo ignoto, lak owi ateńczycy,
aby lud od czci prawdzi.wego żywego i

osobowego Boga oderwać.

Nie potępiamy, broń Boże, naszych
władz ani nie przepisujemy nikomu, u

nas w Polsce świadomej złej woli. (K
strzegamy tylko przed niebezpieczeń
stwem! Wołamy w imię katolickich
zasad: ,,Oddajmy cześć poległym na

wojnie, a więc znanym obrońcom Oj
czyzny! Urządzajmy nabożeństwa i uro
czystości ku czci zmarłych nie wedle
przepisów międzynarodowej masonerii,
a!s wedle zasad religii katolickiej.

Niech pomnik czy grób ,,nieznanego"
żołnierza w Warszawie stanie się po
mnikiem ,,dla poległych w wojnie świa
towej w obronie Polski". A ,,płyty nie
znanych" niech w każdej parafji zapeł
nią się znanemi nazwiskami tych, któ
rzy w wojnie zginęli. Będzie to wię
cej zgodne z katolickiemizasadami niż

nieokreślony międzywyznaniowy kult
dla ,,nieznanego".

Ks. Dr. Fr. Mirek.

Parlamentarzyści francuscy w Poznaniu

Poznań, 11. 10. PAT. W nocy ze so
boty na niedzielę przybyła tu wyciecz
ka parlamentarzystów francuskich. W

niedzielę o godz. 11 rano przybyli na

dworzec w celu powitania gości woje
woda Bniński. prezydent miasta Rataj
ski, konsul francuski i przedstawiciele
M,S.Z.

Śledztwo w sprawie katastrofy balonu ,,Shenandoah".

W Ameryce zebrał się osobny sąd. na naradę, aby zbadać rzeczowo i naukowo

przyczyny zniszczenia sterowca, zbudowanego na wzór zeppelinów niemieckich. U sufitu
zawieszono model zniszczonego balonu.
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Przetłumaczyła dla ,Dziennika Bydgoskiego"

J, P,
(Ciąg dalszy)

Długo jeszcze rozmawiali półgłosem,
studjując ubiegłe wypadki.

Około północy zgasili elektryczność i

postanowili czuwać na zmianę.
Godziny uchodziły, jedna za drugą,

jak owej pamiętnej nocy. Te same da
lekie odgłosy spóźnionych powozów i
aut. Te same przeciągłe świsty pocią
gów. Ta sama cisza.

I tak im noc zeszła bez wydarzeń.
Nad ranem, życie zewnętrzne znów

się rozpoczęło. I w czasie swych godzin
czuwania, don Luis nie słyszał w pokoju
nic więcej, jak monotonne chrapanie
swego towarzysza.

- Czyżbym się był pomylił? — zasta
nawiał się zdziwiony. — Czyżby owa no
tatka z ósmego tomu Shakespeara miała
inne znaczenie? Lub może tyczyła się
rzeczy już ubiegłych?

Pomimo tego ogarniał go niepokój,
w miarę jak dzień wślizgiwał się do po
koju przez szpary zamkniętych okiennic.
W ową noc pamiętną, przed dwoma ty
godniami też nic nie zaszło, a jednak
rano zastali dwa trupy.

O siódmej, zawołał na śpącego sier
żanta :

- Aleksandrze!
- Ha! Co szefie?
— Żyjesz ,jeszcze?
-- A no tak, żyję!
— Pewien tego jesteś?

:— A to dobre! Czemuż bym ja miał
umierać prędzej niż pan?

— Och. na mnie też kolej przyjdzie!
Po takich bandytach można się spodzie
wać, że swojego dopną.

Około ósmej Perenna otworzył okna
i ^okiennice.

— Wiesz co, Aleksandrze — zawo
łał — możeś ty i nie umarł, lecz zato

jesteś... zielony!
Mazeroux zaśmiał się trochę wymu

szonym śmiechem.
— Prawdę mów’iąc, przeżyłem niemi-

łś^chwiłe, podczas mego czuw’ania.
— Jakto, bałeś się?

f— Straszliwie. Ciągłe mi się zdawa
ło, że coś się stanie. Ale pa,n też nie wy-
dąje ml się być w swoim sosie! Czyżby
pąn też ?.

Przerwał, patrząc na Perennę, które-

go tw’arz wyrażała w tej chwili najgłęb
sze zdumienie,

- — Co się stało, szefie?
— Patrz.., na stole... list...
Mazeroux spojrzał. Na stole leżał rze

czywiście list, a właściwie kartka, zwana

sekretnikiem, której brzeg był wokoło

obdarty. Na wierzchu widoczny był a-

dres, oraz znaczek pocztowy, przystem-
ptowany.

— Czy to ty położyłeś tu ten list. Ale
ksandrze?

— Żartuje pan chyba? Przecież nikt

inny nie mógł go tu położyć, prócz pana.
— Tak, ale to nie ja,..
— Więc któż ?.
Don Luis wziął kartkę do ręki i przy-

pątrzywszy się jej, stwierdził, że adres

był zatarty w taki sposób, że go nie moż
na było wyczytać, stempel zaś zupełnie
wyraźny, nosił datę i miejsce nadania:

,,Paryż, 4 stycznia 1919."
-- A więc to list z przed trzech mie

sięcy — rzekł Perenna.

Otw’orzył kartkę i zaw’ołał nagle:
— Podpis inżyniera Fauwille!
— I jego pismo — dodał Mazerous. —

Znam je już dobrze. Lecz co to może zna
czyć? List Fauwilla w trzy miesiące po
jego śmierci...

Perenna przeczytał głośno:
Kochany Przyjacielu!

Mogę ci tylko potw’ierdzić, co ci

już pisałem poprzednio, spisek za
cieśnia się. Nie znam jeszcze ich pla
nu i nie wiem, jak go wykonają, lec_z
widzę ze wszystkiego, że koniec zbli
ża się. Widzę to w jej oczach. Jakże
ona dziwnie na mnie czasem patrzy!
I co to za nikczemność! Któżby się
był spo-dziewał, że ona byłaby zdolna..,
Smutno mi strasznie, przyjacielu..."4

M V
— I podpisano: Hipolit Fauwille —

dokończył Mazeroux. Mógłbym zaręczyć,
że to przez niego pisane. I to pisane do

jakiegoś przyjaciela, którego wcześniej
czy później odnajdziemy i który nam u-

dzieli wszelkich objaśnień i dowodów.
Mazerous zapalał się coraz bardziej:
— Dowody! Ależ my ich więcej nie

potrzebujemy! Przecież Fauwille daje
nam dostateczne: ,,Zakończenie zbliża
się. Widzę to w jej oczach." ,,Ona", to

jego żona, to Marja-Anna Fauwille, i to

św’iadectwo mę’ża potwierdza wszystko
cośmy już przeciw niej wiedzieli. Nie
prawdaż, szefie?

— Masz rację — odparł Perenna z

roztargnieniem — list ten jest decy_dują
cy. Jednakże, chciałbym wiedzieć...

— Kto go tu mógł położyć? Tak, bo

przecież bylibyśmy coś słyszeli... To mię
najw’ięcej zdumiewa!

— Rzeczywiście... trudno zrozumieć...
— Nieprawdaż? Przed dwoma tygod

I niami było to już zdumiewające Lecz

wówczas byliśmy w korytarzu, kiedy tu

się zbrodnia stała. Ale dziś byliśmy tu,
na miejscu. I na tym stole, na którym
z w’ieczora nie było ani świstka papieru,
rano znajdujemy ten list.

Szczegółowe badania na miejscu nie

dały żadnego rezultatu. Zwiedzili dom

cały od piwnic aż do strychów, i przeko
nali się, że nie ukrywał się tam nikt

Tajemnica pozostała niewyjaśniona.
— Dajmy pokój tym poszukiwaniom

— rzekł Perenna wkońcu — gdyż to do

niczego nie prowadzi. W sprawach tego
rodzaju, wcześniej czy później, jakiś pro
mień światła zakradnie się znienacka i

rozjaśni wszystko. Zanieś ten list prefek
towi policji, opowiedz mu, jakeśmy tu

noc spędzili i proś go o pozwolenie przy
bycia tu znów 25 kw’ietnia. Ciekaw je
stem niezmiernie, czy drugi list otrzyma
my też za pośrednictwem jakiego ducha

Pozamykali drzwi i opuścili willę.
Kiedy zwrócili się na prawo, żeby po

szukać taksametra i doszli do końca bul
waru Suchet, don Luis obrócił się ku
szosie.

Jakiś mężczyzna wyprzedzał ich za4
wczasu.

Perenna ledwo zdołał dojrzeć jego
twarz wygoloną i błyszczące oczy, na

nich zwrrócone.
- Baczność! - krzyknął don Luis do

Sierżanta I pchnął go tak, że się ten mało
nie wywrócił.

Mężczyzna ów wyciągnął rękę’ uzbro
joną w rewolwer. Padł strzał. Kula

gwizdnęła nad uchem Perenny, który się
wczas pochylił.

— Pędźmy za nim! — zawołał. — Nie

jesteś ranny, Aleksandrze?
— Nie, szefie.

(Ciąg dalszy nastąpi)
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z prowincji
KCYNIA. W tutejszym semjnarjuns. nauczy-

iJtlsklem odbędą się z powodu 60-lecia istnienia

tegoż zakładu dnia 14 i 15 bm. uroczystości jubi
leuszowe przy współudziale b. uczniów i nauczy
cieli z Jat 1865-1925. Obfity "program zjazdu
przewiduje w dniu 14 bm. o godz. 15 urocz-yste
powitanie i odczyty dotyczą.ce historji i budowy
geologicznej ziemi Kcyni oraz jej okolicy, odegra
nie.komedji Korzyńskiego pt. ,,Polityka" i wie
czór towarzyski uczestników zjazdu. Dnia na
stępnego Odbędz.ie się uroczystość jubileuszu.
J’o mszy św. z oRolicznościowem kazaniem sku
pi się obchód w przemówieniach przedstawifcieli
władz szkolnych, miejscowych i uczestników
zjaz.du. Uczniowie seminarjum upiększą uro
czystość przez popisy orkiestrowe, chóry i dekla
macje. Po południu odbędzie się wspólny obiad

połączony z pożegnaniem. Nadmieniamy, że do
końca ubiegłego wieku w zakładzie kształcili sk;
w przeważnej części uczniowie pochodzenia
polskiego z których znaczny odłam dzisiaj zaj
muje poważne stanowiska i to nietylko w dzie
dzinie szkolnictwa, Żyje jeszcze kilku senjorów
nauczycielstwa z 1. kursu zakładu, którzy na o-

głoszeuie w prasie, swoje przybycie na obchód

przyrżekli. Dyrekcja Seminarjum przyjmuje dal
sze zgłoszenia tych uczest-ników zjazdu, któ
rych adresu nie znamy.

PAKOŚĆ. W niedzielę, dnia 4. października
odbyła się na sali p. Kęsika, zabawa, połączona
!z przedstawieniem amatorskiem. Odegrano
,,W Górę Serca", Obraz dramatyczny na tle pow
stania z roku 1863. Amatorzy wywiązali się nad

podziw że swego zadania, ku największemu za
dowoleniu publiczności, to też oklaskom nie by
ło końca. Niestety, obywatelstwo, pomimo wy
boru tak patrjotycznej sztuki, nie dopisało. Po

przedstawieniu ,odbyła się skromna zabawa ta
neczna, w której wzięła udział tylko szczupła
garstka zwolenników Zw. Inwalidów Wojen, to

też ty)ko koniec z końcem związano, a na zakup
sztandaru nic nie pozostało.

MROCZA. Jarmark jesienny na konie, bydło i

kramny odbędzie się w Mroczy we wtorek, dnia
20. października br., a nie jak w niektórych ka
lendarzach mylnie podano no 25. bm.

PSargonflm.
W niedzielę, 18 bm. odbędą się wybory do

Rady Miejskiej w naszem miasteczku. Do komi
sji wyborczej wpłynęły 3 listy: lista 1 kompro
misowa polsko-niemiecka, lista 2, N.P.R ., lista 3.

polsko-obywalelska. A więc w- jaki sposób usta
wiono listę nr. l,, polsko-niemiecką:

Na wiecu zwołanym przez komitet’wyborczy,
składających się z prezesó.w miejscowych towa
rzystw, ustalono listę kandydatów. Ponieważ w

tej liście miały być wszystkie stany zastąpione,
starano się także wciągnąć N.P .R., lecz bez skut
ku, ponieważ N.P.R. chce własną listę wystawić.
Kilka dni po ustaleniu kandydatów, N,P.R. bez

jakiegokolwiek upoważnienia wiecownikow, pro
siła Niemców o kompromis i zawarli go w lo
kalu niemieckim znanego hakaty Borchardta w

Margoninia.
Zręcznie pokierował tą sprawą arcypatrjota,

członek: zarządu Z.L.N. i członek, zarządu Powia
towego O. K. Z. p. St. Bojarski, ażeby -w ten spo
sób uzyskać także krzesło radzieckie.

Rzemieślnicy, kupcy i rolnicy, jednym sło
wem całe obywatelstwo polskie w ostatniej chwi
li ustaliło 3. listę. Na czele tej listy stoją pp.:
Leon Frydrych, kupiec i prezes Tow. Powstań-:
c.ów. i Wojaków, St. Reinke jun., mistrz stolarski
i wiceprezes Tow. Przemysłowców, p, Jakób

Czajkowski mist.rz rzeźnicki i prezes Tow. Inwa
lidów7.

Jeżeli chcecie odwrócić hańbę, którą ścią.gną,ć
zamierzali niedoświadczeni demagod,zy i jeżeli
chcecie przy wyborach do Raiły Miejskiej losy
sw’oja pow’ierzyć osobom, które będą tak utalen-
towanemi a przedewszystlciem sumiennemi aby
wszyscy obyw’atele naszego miasteczka byli z

nich zadowoleni, to tych kandydatów znaleść

możemy na liście obywatelskiej wszystkich sta
nów ar. 3. z czołowym kandydatem prezesem
miejscowego Tow. J’ow. i Woj. Leonem Frydry
chem.

CHODZIEŻ. W ubiegły piątek zwo
łany, został przez Komitet wszystkich
stanów do Hotelu Centralnego wiec

przedwyborczy, na który przybyło bar
dzo wielu członków i ,zwolenników en-

peerti Zachowując się w sposób zgieł
kliwy, starali się pod dowództwem tu
tejszego nauczyciela gimnazjalnego Go-
łą,ba, opanować wiec. Wobec krzyku i

zgiełku komitet postanowił wiec roz
wiązać a w pół godziny później zwołał

przedwyborcze zebranie wszystkich sta
nów, które zagaił j temuż przewodni
czył dyr. Mańczak. Wszyscy prawie en
perowcy wrócili na salę, lecz już przy
zwoicie! poczęli się zachowywać. Sala
wypełniona była po brzegi. Za stołem

prezydialnym zasiedli: jego sekr. Mo-
rzewski i ławnicy Kabat. Pioch i Czen-
szak. Po wygłoszeniu refera.tu przez
dyr. Mańćzaka o celowości wyborów i

przez p. Gzenszaka, o obecnej gospodar
ce miejskie.j zabrali głos przedstawiciele
mpeeru: Czapczyk, Górny. Musielak,
kutra i in. W przemówieniach ich

Pożar kościoła w Dąbrówce
Kościelnej.

Cudowny obraz Hatki Boskiej paslwą płomfem.
Uroczo wśród lasów między Murowa

ną Goślinę, a Kiszko wem, w pow. poznań
skim, położoną wieś Dąbrówkę Kościelną
nawiedził w nocy z .piątku na sobotę po
żar, którego pastwą padł starożytny ko
ściół drewniany wraz z cudami wsławio
nym obrazem Matki Boskiej. Brak, bliż
szych szczegółów co do samego pożaru
nie pozwala nam choć w przybliżeniu na
kreślić obraz zniszczenia. Wieść ,o poża
rze obiegła lotem błyskaw-icy całą oko
licę, wywołując, w sercach wiernych
smutek głęboki i żal.

Dąbrówka bowiem była celem piel
grzymek licznych rzesz pątników, którzy
szukali ukojenia i pociechy u stóp cu
downego obrazu Matki Boskiej. Podanie
niesie, że Matka Boska objawiła się tam

na drzewie przydrożnem, którego resztki
zachowane do dziś, wierni głęboką ota
czają czcią. Szczególniej liczny bywa na
pływ pątników w czasie wielkiego odpu
stu na Matkę Boską Siewną w dniu 8-go
września (Narodzenie Marji Panny).
Przybywały tam corocznie tysiące wier
nych, zapełniając Dąbrówkę i wsi oko
liczne przez kilka dni z rzędu przed i po
odpuście.

To też w’ieść o nieszczęściu boleśnie
dotknie szerokie rzesze pobożnego ludu.
Zniszczał cenny staroświecki zabytek ar
chitektury kościelnej, który w nowszych
czasach był kilkakrotnie utrwalany
przez zawołanych artystów-malarzy i fo
tografów.

Straszne §totki niezgody.
Z Bojanowa donoszą: Onegdaj po

kłóciło się w sąsiedniej Golinie dwóch
robotników dominialnych. Orlik i Tom
czyk. W ciągu sprzeczki Orlik zapo
w-iedział przeciwnikowi, że wieczorem
po prac)’- sprawi mu ,,porządne lanie".

Tomczyk czy z obawy przed tem ,,la
niem", czy też z zaw-ziętości bezmiernej,
uzbroił się w długi nóż i wcześniej opu
ścił pracę. Orlik tymczasem uspokoił
się zupełnie i nie myślał już o dalszem

prow-adzeniu zatargu, gdy naraz, w dro
dze do domu, Tomczyk zast,ąpił mu dro
gę i z całej siły pchnął go nożem. Skut

ki tego czynu były okropne: Orlik osu
nął się natychmiast, zalany krwią na

ziemię i utracił przytomność. Nóż tak
się w-bił w kość czaszkow-ą, że ani le
karz, ani silni ludzie nie zdołali go wy
ciągnąć. Nieszczęśliwego Orlika odwie
ziono samochodem do szpitala w Raw-i
czu, gdzie nazajutrz, nie odzyskawszy
przytomności, około 10 przed południem
skonał.

Tomczyk oddał się sam w ręce po
licji. Obecnie gorzko swego nierozważ
nego czynu żałuje, przyznając, że niepo
trzebnie dał się unieść złości.

dźw-ięczała stara mełodja na temat, iż

robotnicy i tylko robotnicy są funda
mentem państwa, że oni jedni tylko cier

pią wskutek przesilenia gospodarczego
i t d. Dodatnim rysem w tych przemó
wieniach było jedno, iż w-szyscy ci mów
cy zdawali sobie jasno sprawę ze swych
obowiązków- w-zględem kraju, uw-ażając
Chodzież za jeden z najdalej wysunię
tych na zachód fortów polskości. Wszy
stkie ostre kanty przemów-ień enpeerow
ców starł w rzeczowem i pe!nem taktu

przemówieniu przybyły z Bydgoszczy
red. Sokołow-ski, Wyjaśniając zebranym
rolę nie tylko robotnika ale w-szystkich
stanów w budow-nictwie naszego młode
go państw-a . W’skazał również na ko
nieczność innego traktow-ania ze strony
robotnika inteligencji pracującej, która
bądźcobądź w pow-ażnej części rekru
tuje się z synów i córek robotniczych,

:a którzy przez założony kołnierzyk czy
prasow-aną koszulę nie odgrodzili się od

warstwy, z której wyszli. Podkreśla
jąc konieczność w-spółpracy, w-szystkich
stanów-, apelował do zebranych, aby
skoro już są dwie listy polskie, przy wy
borach więcej się , szanowali j błoterń me

obrzdćali. Po tem przemówieniu za
brał głos przewodniczący i, poleciwszy
listę nr. 2 z pzołówym kandydatem dr.
Michalskim, zebranie zamknął. — (S-kŁ)

WOLSZTYN. Wynik wyborów był zwycię
skim d(a listy obyw-atelskiej, która ótrźymała 7
mandatów, a zatem zdecydowaną większo!ść w

Radzie Miejskiej. Dzięki zawziętości kilku je
dnostek. które oddały kartki białe, lub prze
kreślone, lub z dziecinuemi uwagami przeciwko
p; Wróbłow’i, uzyskali Niemcy dwa krzesła. Aby
tego uniknąć, usiłowały zblokować się wszy
stkie trzy listy polskie, — zabrakło jednak jedne
go głosu polskiego. Wyborcy nierozumni, oddali

18 kartek przekreślonyct, lub białych, lub z głu-
premi uwagami. Te oso.by, ponoszą Vdnę. że

przeszedł jeden niemiec więcej.

,Wybrani zostali: l) Sibilski Jan, 2) Wróbel

Ludwik, 3) Napierała Ambroży, 4) Dr. Nowak,
5)’Bieske Roman, 6) Chaclia’Ignacy, 7) Naturski

Alojzy, 8) Flieger Józef, 9) Pyszkowski Włady
sław, iOY Kristen Edmund, 11) Piotrowski Igna
cy, i l?) Wilk Antoni.

SlafioMrói z Bdynf.
Postęp prac w porcie.

Prace nad kopaniem basenu postępują żwa
wo naprzód! W najbliższych dniach draga po-
cznie już przerywać gościniec prowadzący do

Oksywia. A’by podtrzymać komunikację, urzą
dzony będzie prom, który przewozić będzie pa
sażerów’ i w’ozy. Równocześnie postępuje też za-

sypywańifc rozszerzonego mola południowego, W

tych dniach zacznie się wsypywanie terenu u

nasady mola, gdzie się znajdują składy drzewa

francuskiej firmy ..Boismine".

Nowe firmy.
Wzrost ruchu handlowego w Gdyni zaznacza

się najlepiej powstawaniem nowych firm. I tak
wielki brak biura pośredniczącego w sprzedaży
nieruchomości oraz parcel i placów, jak i wyńaj-
mie mieszkań, oraz biur zapełni pow’stałe biuro

p, Edmunda Beiserta, b. kierownika Banku ,Dy
skontowego w Gdyni. W dzielnicy portowej u-

rządza składnicę materjałów budowlanych, pro
duktów naftowych itp,, kilka lat już w Gdyni
pracujący organizator ,,Transportu", później kie
równik likwidowanego obecnig ,,Rybałtu" p. St.

Wirpsza. P- Wirpsza będzie też załatwia! sprawy

transportow’e itd.
. .

__

Ze Świec!a i okolicy.
ŚWIEC!E. W ostatnim tygodniu zano

tować można kilka wypadków pożaru w

naszym pow-iecie. nr,
W piątek 25 ub. m wybuchł potSar

u p. Franciszka Kowalskiego zamieszkałe
go w Nowem W’ybudowanie. Takowemu

- sdłoflął dom nfeszkąlny wraz z sprzętami
pomowemi. Straty znaczne.

,W niedzielę 27. września wybuchł po
żar w miejscowości Dólsk u rolnika -Anto
niego Piotrko wieża wsku,tek czego sptffit
śię dom mieszkalny, stodoła z żniwem^ i

stajnia. Z inwentarza spłonęło pomiędzy fń-
nerńi narzędzia, rolnicze i młockarnia. Rć-
wnież zadusiły się w dymie dwa konie,, ję-
dna krowa i cielę, Straty są wielkie.

W nocy z poniedziałku na wtorek ubi(e
głego tygodnia wybuchł pożar u rolnika Ja
na Michalskiego w Gnieźnie- W płomie
niach zgorzała stodoła ze zbożem i młoc
karnia, jakoteż sieczkarnia, waga decytnał-
na i żniwiarka. Straty poważne.

Agitacja przedwyborcza do wyboręw
sejmiku powiatowego powiatu świeckiego
,już się rozpoczęła. Odbyw-a,ją się dość licz
ne wiece i zebrania przedwyborcze, na

ktcryęh ustala się listy kandydatów do wy
borów w poszczególnych okręgach wybor
czych.

JANIĄ GÓRA. Na rzecz Tygodnia Lot
niczego Po,morskiej Ligi Obrony Powietrz
nej Państwa, urządziło miejscowe Tow-arzy
stwo Powstańców i Wojaków w niedzielę,
27 września na sali p. Blohma zabawę ta
neczną. Udział publiczności w zabawie był
średni Czysty zysk przeznaczono na Pom.

Ligę Obrony Powietrznej Państwa.

POLSKIE ŁĄK!Ę, (Myśl obrócona Av

czyn.) Codopiero pisaliśmy o pogłosce Że
ma tu zostać założone Towarzystwo Pow
stańców i Wojaków. Owa pogłoska jest już
dziś rzeczyw-istością, Otóż staraniem kilku
osób ż naszej wioski odbyło się tutaj w nie
dzielę 27. września zebranie celem założe
nia Towarzystwa Powstańców i Wojaków
Na zebranie przybył oficer instrukcyjny
przy P. K, U. Grudziądz p. kapitan Szałek.
Na przewodniczącego zebrania wybrano dr.

Jankowskiego, który zagaił zebranie po
zdrowieniem ,,Czołeiń”, zarazem dając do

wiadomości cei powyższego zebrania, Na
stępnie udzielił głosu p. kapitanowi Szalko
wi, który w- dłuższem przemówieniu podał
ceł i znaczenie tegoż towarzystwa, zazna
czając, że Polacy winni się organizować
w towarzystwach, gdyż i Niemcy dawniej,
jak tyłku mogli organizowali się w swych
.,Kryge: ferajnach11. Następnie, przewodni
czący druh Jankowski przeprowadził wy
bór zarządu. Do zarządu wchodzą: jako
prezes ks. prób, Repiński, zastępca nauczy
ciel Semrau, sekretarz organista Napiantek,
skarbnik Piotrowski, komendant Rozczy-
niala. Na ławńików wybrano druhów: Bę
dzińskiego, i Drzycimskiego. Nastąpiło
przyjmowanie członków, a zapisało się od
razu 40. Na koniec przemawiał jeszcze ks.

proboszcz Repiński, oraz uchwalono urzą
dzać zebrania co drugą niedzielę każdego
miesiąca, poczem pochwaleniem Pana Bo
ga, zebranie ukończono. Oby się powyższe
Towarzystwo rozwijało jaknajpomyślniej.

OSIE. W ostatnim czasie można zano
tować w naszej miejscowości kilka waż
nie,jszych zdarzeń. Najpierw nadmieniam,
że odbyło się tutaj przyjęcie dzieci do

pierwsze,j komunji św. Dzieci ze szkoły
wprowadzone zostały przy muzyce i śpie
wie pieśni kościelne,j z bractwem do pię
knie w zieleń przystrojonego kościoła. Pod
czas mszy św. przemówił ks. prób. Puppeł
serdecznie do dzieci, poczem przystępowa
ły dzieci do komunji św. Po nabożeństwie

udały się dzieci w towarzystwie nauczy
ciela p. Siewerta do hotelu Listewnika, na

kawę. Oprócz tego obdarzył ks. "proboszcz
każde dziecko ładnym obrazkiem.

Jest tutaj teraz nieomal że na porząd
ku dziennym sprawa połączenia samocho
dowego Osie—Swiecie.

W ostatnim czasie odbyło się w Osiu
zebranie Towarzystwa Kupców Samodziel
nych. Poruszono na tem zebraniu między
innemi sprawę powiększenia ilości jarmar
ków. Skarżono się zarazem że na targ
przybywa znaczna ilość obcych handlarzy
z towarami bławatnemi i t, d. Sprawę tę
postanowiono przedłożyć władzom kompe
tentnym.

Torara.

Z ruchu Chrześcijańskiej Demokracji.
Komitet wyborczy chrześcijańskiej listy wszy

stkich stanów komunikuje: Zebranie likwidacyj
ne komitetu odbędzie się w poniedziałek 12 bm.
o godz. 8 w lokalu p, Rogali przy ul. Wapiennej
nr. 6 . Na zebraniu tym omawiane będą także

sprawy przyszłej współpracy zarządu z przedsta
wicielem w radzie miejskiej. Sympatycy nasze
go ruchu, którzy zamierzają wejść, w bliższy kon
takt z zarządem i gotowi są, współpracować na

niwie społecznej zechcą zgłosić do tego dnia

swój akces piśmiennie pod wyżej wspomnianym
adre.sem .

Komunikacja z Chełmżą.
Bardzo wiele obywateli dotychczas nie wie

dzą, że między Toruniem a Chełmżą kursuje sta
le autobus, który kilka razy dziennie zabiera go
ści tam i z powrotem. Ze względu na nie
dostatecz:ną ilość pociągów w tym kierunku,
jest to wielka dogodność dla publiczności, z któ
rej radzimyjaknajwięcej korzystać. Autobus za-

trzjTńuje się w Toruniu stale przy rynku Sta
romiejskim. W dni targowe przy Placu Teatral
nym.

Dalsze postępy w ruchu budowlanym możemy
z przy,jemnością zanotować. Poza willami mec.

Tempskiego i Ossowskiego, budówn. RosocboWi-
cza i innych, którzy zobowiąza,li się w’obec mia
sta pokryć budowle te dachem jeszcze przed zi
mą, kończy się ,już prawie dcm dla urzędników
kolejowych przy Kaszowniku. Jest więc nadzieja,
że z wiosną przyszłego roku, większa część bu
dujących, będzie mogła odstąpić stare mieszka
nia najwięcej potrzebującym, a ca,ła masa kole
ja,rzy znajdz,ie w nowym domu schronienie.. Tak
sa,mo na,leży stwierdzić, że bardzo wiele w)aici-
cieli domów, m. i,, i p. Zieliński przy ul. Św. Do-

cba, odnowili fasady swych" domów,’, co w bardzo

w’ielkiej mierze przyczyniło się do upiększenia
naszych ulic, a niemniej do częściowego zlikwi
dowania bezrobocia. Bardzo estetycznie wygląda
odnowiony dom w’ojskowy przy Nowym Rynku,
który t.ak długo szpecił swym, odrapanym fron
,tem wygląd ulicy. Tern, więcej występuje obc-,
cnie szpetota domów sąsiednich któro t,akże wy
magają koniecznie remontu. Możeby Magistrat
odpowiednio pouczył właścicieli tych domów i
nakazał przeprowadzenia potrzebnego remontu,
gdyż na niektórych nie działają dobre upomnie
nia.

Artus znowu otwarty.
Jak nas informuje dzierżawca ,,Dworu Artu

sa" p. Bra.mie, na mocy uchwały sądowej magi
,strat wrócił mu zabrane swego czasu sprzęty.
W ten sposób możliwem mu jest prowadzić na
dal restaurację - choć na,razić jeszcze bez alko
holu. Jest także nadzieja, że kompetentne wła
dze nie odmówią portowńej prośbie o kousurn,
odebrany zupełnie bez powodu, gdyż nawet

przy na,jwięcej w’ybujałej wyobraźni i najw’ięk
szych funduszach ,.Dwór Artusa" bez alkoholu

nie można utrzymać.



Sziatastó wis!idej kultury.

Stacja benzynowa przyda się i do .... benzynowych zapalniczek.

Nowy proces o obrazę.
P. Rogala, czołowy kandydat z chrześcijań- .

ekiej listy wszystkich stanów prosi nas o zazna
czenie, że dopatrując się ciężkiej zniewagi w no
tatce ,,Głosu Robotnika" jakoby za machinacje
w magistracie został z urzędu zwolniony,
oddał sprawę do prokuratorji celem ścigania
autora tej notatki za obelgę. Prostując twierdze
nia ,Głogu Robotnika" obliczone na łapanie głu
pich i odstręczanie głosów od listy Chrz. Dem.,
musimy zaznaczyć, że p. Rogala, jako radca w

magistracie na bezpodstaw-ne zarzuty nieprzy.
cbć?nych mu czynników, wdrożył przeciw sobie

samemu dochodzenia, z których wyszedł zupeł
nie zrehabilitowany. Obecnie tylko dla tego
przyjął kandydaturę do rady miejskiej, gdyż ze

wszech stron proszono go o przyjęcie tej godno
ść; ze w-zględu na znajomość rzeczy, jaką wyka
zał podczas piastow’ania sw-ego urzędu. Znając
najrozmaitsze machinacjo pewnych kół w ma
gistracie najlepsze będzie mógł oddać społe
czeństwu usługi, stając tw-ardo na stanowisku

praworządności i uczciwości obywatelskiej. Naj
lepszym dowodem beznodstawmości poczynio
nych mu zarzutów jest fakt, że obecnie, po wy
borach właśnie czynniki N.P .Bowskie starają się
skartować go iako pnłraehuejro dla w-iększości.
Nie uznając jednak polityki w Radzie Miejskiej,
p, Rogala w’ kążdym poszczególnym w-ypądku
etanie otwa,rcie i tward,o n’a stanowisku tylko
fila dobra miasta, w- myśl programu i 1 zasad

Chrzęść. Demokracji,
Se sądu.
Na ostatniem posiedzeniu Izby Karnej Sa,du

Okręgowego rozpatrywano sprawy Stefana Le
mańskiego i Leona Łukaszewskiego oskarżonych
o przekroczenie ustawy alkoholowej. Pierwszy
został ukarany grzyw-ną 5 złotych, drugi 3 zł.

Rehabilitacja. W tym samym dniu uchylił
sąd okręgowy wyrok sądu pow/iatowego, skazu
jący nim p. Zielińskiego za kradzież psa na 3
dni w’ięzienia.. Tak samo uchyliła Izba Karna

w-yrok sądu powiatowego co do kary’ 20 zł., na ja
ką skazany został Franciszek Nikiel za obrazę
swego sąsiada Fiałkowskiego. W dwóch innych
mniej w-ażnych wypadkach sad także zmienił

karę na l’żejszą wzgl. jedną oskarżoną uniewin
nił. ’

GRUDZIĄDZ. (Budowa nowej strzelnicy.)
Strzelcy z Grudziądza odbyli dnia 7. bm. po
raź ostatni strzelanie w starej strzelnicy, na

której gruncie stoi obecny teatr miejski. Przy
szłe zaw-ody strzeleckie odbędą się już w nowej
strzelnicy, której budowę rozpoczęto u wylotu
ulicy Chełmińskiej. Oprócz głównej hali strze
leckiej i restauracji jest większy park w pro
jekcie. Od ulicy wznosi się obecnie murowany
około 200 m. długi parkan, a prace dalsze za
leżne są od pogody.

CZERSK. (Bierzmowanie). Ub. soboty, dnia

10-go bm. odbyła się w Czersku w kościele pa
rafialnym, uroczystość bierzmowania. Uroczy
stość wypadła wspaniale. Należy nadm.ienić,
iż sakramentu bierzmowania nie udzielono w tu
tejszej parafii przeszło 13 lat. Ostatnie bierzmo
wanie odbyło się w roku 1912.

SKARSZEWY. (Zgon). W ubiegłą środę
zmarł bardzo ruchliw’y członek Tow. Młodzieży
Polskiej, śp. Albin Dzierżewski w 18-tym roku

życia.

M0ŻE5ZCZYN. Pierwsze strzelanie. W nie
dzielę, dnia 18 bm. odbędzie się pierwsze strze
lanie Tow. Powstańców i Wojaków. Program
jest następujący: O godz. 8 -mej zbiórka przed
mleczarnią i odmarsz przy dźwiękach orkiestry
na nabożeństwo do kościoła parafjalnego w

Dzieżąinie. Po nabożeństwie odmarsz, do do
mu, następnie o godz 11-tej na poprzedniem
miejscu i odmarsz na strzelnicę. Po ukończeniu
strzelania zabawa na sali p. Szwindowskiego
połączona’ z różnemi niespodziankami i uroz-

maiceniami. O liczny udział w strzelaniu jak i
w zabawie uprasza się.

ijj. Włodzimierz Kisielewski.

Z piątku na sobotę zmarł w Gdańsku
po ciężkiej operacji ślepej kiszki, ś. p .

Włodzimierz Kisielewski, urzędnik
gdańskiej Dyrekcji Kolei i sekretarz
Polskiej Macierzy Szkolnej. Ś . p . Wł.
Kisielewski przybył do Gdańska w dniu
22 marca r. 1920. delegowany przez lwo
wska Dyrekcję Kolei, przybył wtedy,
kiedy Dyrekcja tutejsza znajdowała się
w stadium organizacyjncm, a w życiu
Polonii tutejszej wrzała gorączkową pra
ca nad odrodzeniem towarzystw kultu
ralno-oświatowych. Jako prawy Polak

przyzwyczajony do pracy społecznej,
nie spoczął tu, lecz zaraz zaczał współ
pracować w towarzystwach tutejszych,
przedewszystkiem więc zos?tał człon
kiem ,,Sokola”, któremu swa praca o-

kazał wiele pomocy, ora,z zapisał się
prawie do wszystkich towarzystw pol
skich, wspierając je w miarę możności.

Przed kilku miesiącami objął sekre
tariat Polskiej Macierzy Szkolnej, gdzie
zupełnie bezinteresownie poświęcał pra
wie cały wolny czas na szerzenie propa
gandy w kierunku popierania material
nego wszelkich poczynań Macierzy, a

więc gimnazjum polskiego w Gdańsku
i wszelkich placówek oświatowych, któ
remi opiekuje sie Macierz.

KRONIKA.
Bydgoszcz, dnia 12. października 1925 roku.

KALENDARZYK.
C(

Dziś w poniedziałek Wałfryda.
Jutro we wtorek Edwarda.
Wschód słońca o godzinie 6.21.
Zachód słońca o godzinie 5.11 .

’f DYŻURY NOCNE W APTEKACH!

Od poniedziałku 12-go bm. do poniedziałku
19-go bm. mają dyżur nocny następujące apteki:

1) Apteka Centralna, ul. Gdańska.

2) Apteka pod Lwem, Okolę.

.) .;i. . ...

Miejskie przy Starym Rynku
(gmach dawnej Kasy Oszczędności) otwarte co
dziennie od 9-tej do 3-ciej po południu.

Z teatru Miejskiego.
Dziś w poniedziałek ostatnie przedstawienie

dramatu w obecnej kadencji repertuarowej,
Odegraną zostanie znakomita francuska kome
dia ,,Nowi Panowie" z Heleną Rawicz, W. Ko
sińskim, T, Skarżyńskim w rolach głównych.

Od wtorku rozpoczyna drugą gościnę opera
I operetka, wystawiony zostanie nRIgoletto"
Vm3ilego w premjerowej obsadzie z gościnnym
występem znakomitego kapelmistrza opery war
szawskiej p. Tadeusza Mazurkiewicza.

Najbliższą pfemjerą dramatu będzie nigdzie
jeszcze w Polsce nie grana bardzo ciekawa i fa
scynująca sztuka włoskiego modernisty Gassełi

pt. ,,Śmierć na wakacjach". Efektowną tę sztu
kę’na scenę naszą wprowadzą główny reżyser
3. Krokowski i W. Małkowski, którzy wspólnie
objęli reżyser.ię tego interesującego utworu. W

roli śmierci, która na okres swych wak,acji przy
biera postać ludzką w-ystąpi p. J . Krokpwski w

otoczeniu najwybitniejszych sił naszego zespołu
z p. Cieszkow-ską, Trojanow-ską, Nadworną, Ko
sińskim i Strzeleckim na czele.

— Teatr Popularny w ogrodzie Fabera, We
wtorek dnia 13. bm. w nowow-ybudowanym bu
dynku, nastąpi otwarcie sezonu zimow,ego. Na

inaugurację daną będzie znakomita komedja J.
Szutkiewicza .,Popychadło". Sztuka ta oparta
na tle stos,unków społeczno - mieszczańskich,
wzbudza prawdziwy zachwyt w-śród publiczno
ści graną była na wszystkich scenach polskich
z zasłużonym pow-odzeniem. W rolach głównych
zobaczymy p. RŁ Sokołow-ską, O. Weissową, T.

Kapacką, W. Skarżyńską, J. Bogdanowicza, T,
Morozowicza, J. Comobisa, II. Zborowskiego, T.
Pola, St. Larewicza i innych. W akcie 1-szym
charakterystyczną półkę ,,Oj-ra" odtańczy zna
na para baletowa Zofja Faliszewska i Tadeusz
Mcrozowicz. Zważywszy na doborową treść
sztuki oraz tanie miejsca (od 50 gr. do 2.50 zł?

niewątpliwie Teatr Popularny w- dzień inaugu
racji w-ypełniony będzie po brzegi. Bilety na

wszystkie przedstaw-ienia wcześniej zamawia-5
można w Księgarni Bydgoskiej N. Gieryna, ’PI.

Teatralny 3, tel 345.

— Zmarli: Radca Dr. Stefanowicz, lekarz po
wiatowy, przewodniczący Rady Miejskiej w (O
bornikach. — Alojzy Podlaszewski, organista
w Wysinie na Pomorzu.

— Na fundusz zopamogowy dla matki zabi
tego ucznia-pilota złożył w naszej reda.kcji p.
J. Nikielewski z Chełmna 5,10 zL i p, N, N. 5 zł.

-Z komitetu Sicnl:iewiczowEkicjo. Pracow
nicy Głó’wnych Warsztatów Kolejowych oddziału
II/III (lakiernia i siodlamia) złożyli na ręce

prezesa komitetu dr. Bełzy 60 (sześćdziesiąt) zł.
na pomnik Sienkiewicza w Bydgoszczy. Komi
tet poczuwa się do miłego obow-iązku wyrażenia
publicznej podzięki za ofiarę — nie pierwszy to

bow-iem raz pracownicy kolejowi składają swój
ciężko zapracowany grosz na pomnik jednego z

największych twórców, jakich Polska ’wydała.
Przy tej sposobności zaznacza komitet, że w

najbliższym czasie poda do wiadomości ogółu
spraw’ozdanie z w-yniku pierw-szej zbiórki.

— Może zawcze§nie? Zwraca się uw-agę na

ogłoszenie, dotyczące usuwania śniegu i lodu a

chodników, które ukaże się w najbliższym nume
rze ,,Orędownika Urzędow-ego miasta BydgoJ
szczy".

— Z życia Związku Pracowników Kupieckich.
Na ostatniem plenamem posiedzeniu o-ddziału

bydgoskiego Związku Pracowników Kupieckich,
które odbyło się przy udziale 112 członków w

hotelu Lengninga, wygłosił p. Józef Goździewicw

nadzwyczaj interesujący wykład o ubezpieczeniu
urzędników prywatnych.

Prezes p. Romański referował o wyborach do(
Rady Miejskiej, zachęcając do gremjalnego wzię
cia udziału. Obszerne komunikaty zarządu do
tyczyły bieżących spraw, m. i. zapomóg dla ,urny-
słowo-pracujących, z odbytej ostatniej zabawy,
jesiennej, która udała się pod każdym w’zględem
itd. Pozatem omawiano obszerniej program zi
mow-y Zw-iązku, oraz wieczór deklamacyjno-sce-

niczny Tow-. Uczniów Handlowych, który odbęJ
dzie się w niedzielę 25 bm. po poł. o godz. 5-tef
w- Resursie Kupieckiej.

— Z Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
W najbliższy piątek 16. bm. odbędzie się w loka
lu Gimnazjum im. Kopernika o godz. 8. wiecz.
zebranie ogólne członków Tow. Krajoznawczego
z udziałem prof. dra Maurizio, który w-ygłosi na
der ciekawy odczyt z pokazami p. Ł: ,,Zboże
polskie, jego pochodzenie i użytek". Można się
spodziew-ać, że nie tylko członkowie Tow., lecz
i goście, (zawsze mile w Tow. widziani) zechcą
skorzystać z okazji wysłuchania prelekcji powa
żnego naszego uczonego, który po wielu latach

pracy proiesorskiej na politechnice lwowskiej,
osiadł w naszem mieście jut na emeryturze,
wciąż jednak pracując naukowo.

W środę 14. bm. w zwykłym czasie i miejscu
ma się odbyć posiedzenie zarządu Towarzystwa.

— Ważne dla pp. kapców! Urząd Likwidacyj
ny w Poznaniu ogłasza w numerze 230 ,,Monitora
Polskiego" z dnia 5, października, iż sprzeda
w-ane będą w drodze licytacji filje nKaisera
skład kawy", w-łasność spółki z ograniczoną po-
ręką, w Viereen, ostatnio siedziba centrali W
Gdańsku. Filij . Kaisera skład kawy", znajduje
się na terenie województw poznańskiego i po
morskiego 89.

— P.P . Restauratorów i cukierników zapra
sza tut. Gazow-nia Miejska na pokaz ekonomicz
nego gotowania i pieczenia na gazie, który odw
będzie się w poniedziałek, 12. bm., o godz. 6. ’wie
czorem, w sali pokazowej Gazowni Miejskiej ul.’

Jagiellońska nr. 14 .

Wstęp bezpłatny. Przypuszczać należy, że

p.p. restauratorzy i c,ukiernicy zainteresują się
temi prelekcjami, a to tem więcej, że chodzi tu

o jaknajdalej idące oszczędności, które mogą być
poczynione, przy odpowiedniem zastosow-aniu ga
zu w ich zawodzie.

- Pomoc doraźna dla bezrobotnych. Zarząd
Obwodo’wy Funduszu Bezrobocia w Bydgoszczy
podaje do wiadomości, że uchwałą Rady Mini
strów z dnia 30. w’rześnia 1925 r. wprowadzona
została dla bezrobotnych robotników na terenie1

miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego któ
rzy wyczerpali zasiłki z Funduszu Bezrobocia,’

TEATR MIEJSKI.

,,J%biPi panowie"

Komedja w i aktach Flersca 1 Croissettea.

Z wszystkich literackich utworów tej
słynnej w świecie spółki autorskiej, jest
to bez wą,tpienia dzieło sceniczne naj
słabsze. Obcy mu zupełnie pewien nie
moralnym libertynizmem zalatujący a

jednak szczerością swoją ujmujący cy
nizm ,,Papy11, daleka mu porywcza mło
dzieńczość i świeżość ,,Ładnej historji”.
Farsa ta, bo właściwie jest tó miernego
pokroju farsa, nie komedja, w niezmier
nie małej części przypomina nam inne,
z dużym komedjowym rozmachem na
pisane znane utwory sceniczne tych au
torów, niektóremi tylko swojemi rolami

dorównuje łubianemu ogólnie repertua
rowi Flersa i Croisettea. To też bardzo

nieżyciowa, wprost niedorzeczna w swo
jej końcowej konkluzji, rozreklamowana
niebywale obcym jej . głębszym komiz
mem, interesuje nas farsa ta przede
wszystkiem wykonaniem aktorskiem, na

którem opiera ten utwór całe swoje po
wodzenie. Treść bowiem ,,Nowycjj pa
nów” jest i mało naogół interesująca i
czasami nawet bardzo niedorzeczna. Bo

czy nie jest to wierutną niedorzecznością
doprowadzać fabułę utworu do końca w

w tym sensie, że młoda aktoreczka, zre
sztą dość jeszcez naiw’ne, acz niemało już
zepsute dziecko ludu, woli piękne, stare

pałace ze starym i nudnym hrabią, ani
żeli te same darowane jej przez starego
hrabiego pałace i bogactwa z młodym,
przystojnym chłopcem. Niedorzeczna, bo

nieżyciowa jest ta zaw-arta w konkluzji
dzieła przew-aga starych amorów nad
czarem i urokiem pieszczot oszałamiają
cej młodości, w podstaw’ie swojej chy
biony jest dalszy romans młodej kobiety
ze starym kawalerem tam, gdzie już się
snuć poczęła między młodymi jasną, cza-

rowna wstęga gorącej, wszechmożnej mi
łości. Zostawimy przeto Flersowi-Crois-
setteowi wiarę w możliwość tego rodzaju
sytuacji psychologicznej na tym najdziw
niejszym z ś’wiatów, a zajmiemy się tem,
czem właściwie ta słaba w treści sztuka
stoi — mianowicie grą aktorską.

Na scenie naszej wykonanie tej fran
cuskiej farsy było naogół na premjerze
dobre. Wpraw-dzie nie przekonał nas do
siebie grą sw-oją w roli hr. Montoire

Grandprś p. Włodzimierz Kosiński, ałe
zato głębsze w/ywarłi wrażenie doskonałą
grą sw-oją w roli Jakóba Gaiłłaca i Gul-
pina-Brastala pp. Skarżyński i Strzelec
ki. Jeden i drugi grali popisowo i oni
to właściwie narzucili w wykonaniu swo-

jem tej sztuce to, czego jej braknie w

treści. Tchnęli życie w martw-ą, na iro

nję przeciwko nowym prądom społecz
nym silącą się fabułę i dali w grze sw-o
jej urozmaiconej ,,Now-ym panom" moc
ną na scenie podstawę.

Podniosła także doskonałą grą swoją
walor pomienionego utworu p. Helena
Rawicz. Ujęła bardzo interesująco i z du
żym umiarem postać Zuzanny Verrier,
młodej aktorki, kochanicy starego hra
biego i wniosła dużo ciepła w naogół
chłodno przez autorów- potraktowaną in
trygę miłosną tej przereklamowanej far
sy. Pani Jadwiga Dąbrow-ska stw-orzyła
nader komiczną postać pokojów-ki Julji,
pp. Morosowicz Stefan, Jan Rudnicki,
Jan Orlicz, Mieczysław Roman i Krysty
na Zasławska dobrze odtworzyli powie
rzone im role epizodyczne.

Ani dobra reżyserja p. Włodzimierza

Kosińskiego, ani pomysłowe, na modlę
antyczną w-ystylizowane dekoracje pen-
dzla p. Romana Czaplickiego nie zdołał)’
zatrzeć w tej sztuce widocznego znaku
zamierania, czy może też tylko chwilo
wego osłabienia się dowcipu tej tyle re

nomowanej literackiej spółki francu
skiej.

J, Kaźmierczak.



Wtorek, dnia 13 paźddernfóa IfctS r. Fr. 286.

M. afcres od L do SL pajMstennką rb, państwo
,wa akcja pomocy doraźnej.

Zapomogi pieniężna udzielane będą na zasa
dach Uchwały Rady Ministrów, z dnia 25. marca

dS25 r. Bliższe warunki korzystania z państwo
wej akcji doraźnej, podane są w formie obwie-
esczema w P. U. P. P, w Bydgoszczy, i w Ma
gistratach miast Fordonu, Koronowa i Solca

Kajawakiego.
— Spamwóadania z uroczystości obchodu 5-le-

cia. istnienia Związku Inwalidów Wojennych,
te względów technicznych odkładamy do jutrzej-
ssego at!aeiL

- Wykład o (.Czynnikach odpowiedzialnych
za moccsteawsiwo w przemyśle" inż. p. Lisiec
kiego, ?gromadził wczoraj w Liceum Handlowem
kilkadziesiąt osób. Pierwszy ten wykład z cyklu
odbywać się mających każdego piątku wykła
dów z dziedziny gospodarczej zainteresował nie
zmiernie zebranych swoim tematem. Prelegent
bowiem zapoznał słuchaczy w sposób bardzo

sajmująey z cennemi doświadczeniami inżynie
rów amerykańskich na polu naukowej organi
zacji pracy w przemyśle, tak pod względem ad
ministracyjnym, jak i technicznym. Porów’nu
jąc organizację pracy w przemyśle amerykań
skim i w przemyśle polskim, wykazał prelegent
znaczną wyższość pierwszej, ale stwierdził zara
zem, że i u nas postęp w tym kierunku jest co
raz większy, i że wielka pod tyin względem za
sługa przypada Instytutowi Organizacji Pracy w

Warszawie, który urządza odpowiednie kursy
dla pracowników przemysłowych. — Wczorajszy
wykład wykazał dowodnie, że tego rodzaju ze
brania są dia społeczeństwa bydgoskiego ko
nieczno, i że następne wykłady zgromadzać będą
również licznych słuchaczy.

— Ka kursie handle dzsawem l ziemiogloda-
tal przy Liceum Handlowem rozpoczęły się wy.
kłady w tym tygodniu. Oprócz przedmiotów cgól-
no-handlowych wykładane są w godzinach wie
czornych: (od godz. 6.30) towaroznawstwo dre
wna prof. Manasterski, technika tartacznictwa

dyr. Wigura, technika handlu drzewem dyr.
Podczaski, encyklopedja leśnictwa p. Węglow-
ski, towaroznawstwo ziemiopłodów proi. Lesz-

szenko, technika handlu ziemiopłodami dyr. Her
manowicz, technika młynarstwa inż. Małyszczyc-
ki, prawo p. Słapa, i reklama dyr. Tombiński.

Z wykładów wyżej wymienionych, a odbywa
jących się w godzinach wieczornych mogą ko
rzystać także słuchacze wolni (nie posiadający
ukończonych 8 klas) za niewielką opłatą 10 zł.

miesięcznie za wszystkie przedmioty, podczas
gdy za poszczególne przedmioty opłata jest mi
nimalna.

--Nowa fabryka stempli. Przemysł pieczę-
earski w Polsce znajduje się dopiero w począt
kach swego rozwoju. W innych dzielnicach na
szego kraju ta gałęź przemysłu znajduje się prze-
ważnie w rękach żydowskich, w Bydgoszc.zy zaś

należy powitać z uznaniem nowootworzoną fa
brykę stempli pod firmą Franciszka Zawadz
kiego, pracownię połsko-chrześcijańską przy ul.

Pomorskiej 13. Szczegóły o tej nowej placówce
przemysłowej znajdują się w ogłoszeniu dzisiej
szym, na które zwracamy uwagę Szan. Czytelni
ków.

- Skutki jazdy kawalerskiej. W sobotę o go
dzinie 11-tej przed poł. jakiś dygnitarz z In
spekcji dróg wodnych jadać samochodem skręcił
z ulicy Nowego Portu w Jagiellońska z takim

imp,etem kawalerskim, że wpadł na konia nad
jeżdżającej powózki, który spiąwszy się z prze
strachu, kopytami powybijał szyby a dyszel
bryczki nadwyrężył kadłub auta. Gdyby n:e

przytomność przechodniów, nie obeszłoby się bez

wypadku z ludźmi, Świadkowie katastrofy
twierdza, że sygnałów’ samochodu nie sły’szeli, a

jeżeli je dawał ów zwolennik kawalerskiej jaz
dy. to musitUy być zbyt słabe, że doszło do wy
padku.

Panowie samochoddarze ostrożnia na. skrę
tach, bo coraz częściej trafiają się zderzenia 1

przejechania, ylko z winy kawalerskiej jazdy.

Program w Wssaeh.

-- ,,?dossaliaa”. Kino ,,Marysieńka" dzisiaj
wprowadza na swój ekran potężną wizję staro
ż,ytnego z.epsutego Rzymu pt. ,,Messftłina". 0-
braz ten bezpcdobnie uplastycznia tragiczne dzie
je przecudnej grzesznicy w purpurze carskiej.
Szaleńcze uczty, rozpalan(e zmysłów, śmiertelne
w’ałki gladiatorów’, galowe wyści.gi kwadryg, raj
skie gody wśród żywego kwiecia i wina — to

treść tego arcydzieła. Całość wyświetlany bę
dzie w jednym olbrzymim programie.

— ;,Sfa?żeńatwe — grobem miłości". Tytuł
ten musi budzić zdziwienie u wielu, bo też
brzmi on dziwnie. J’ednakże, gdy widzi się film

,,Małżeństwo — grobem miłości" rozświetla się
kwestja, zagadnienia, zamykającego się w treści

obrazu, kończącego się niezwykle moralnie a na
wet pouczająco j ostrzegawczo d!a tych, którzy
hołdują wolnym od wszelkich konwenansów u-

czuciozn miłości. Kino Kristal wyświetlając ten

dramat brało pod. wzgląd piękno filmu i śliczną
grę bohaterki sztuki młodziutkiej gwiazdy ekra
nu Colleen Mowę.

Nadprogram ciekawe rzeczy ze świata i dwu.
aktowa komedja ,,Bardzo przepraszam. - ."

0SP0WEOT REDAKCJI.

J. P . Puzdrowo. Podatek obrotowy ustala
rada gminna albo magistrat. Tam też należy
pukać i prosić o zmianę łub zniesienie gę.

A, ISaćkowski, Solec Kujawski. Powieści

,.Handlarze dusz" nie posiadamy. Dziennik ad
ministracja przekazała,

0 sprzeniewierzenie 30.009 złotych na poczcie
w Zakopanem.

Głośnę była swego czasu sprawa Le
ona Schwarzbrata, urzędnika poczto
wgo. który sprzeniewierzył kwotę 30 000
złotych, powierzona mu jako kasjerowi
urzędu pocztowego w Zakopanem.
Schwrzbart, którego natychmiast po u-

jawnieniu sprzeniewierzenia aresztowa
nc. stanął dnia 8 b. w. przed Trybuna
łem Sadu Okręgowego w Nowym Sączu,
oskarżony o zbrodnię sprzeniewierzenia,
która podlega w myśl ustawy karze cię
żkiego Więzienia Cd lat 5 do 10.

Wedle aktu oskarżenia sprawa ta

przedstawia się następująco:
Z początkiem łipca 1925 zawiadomił

departament rachunkowy Dyrekcji
poczt i telegrafów w Krakowie kierow
nika urzędu poczt, w Zakopanem Za-
wałkiewicza, że w nadesłanym im ra
chunku miesięcznym nie został wpisa
ny wysłany dnia 2 czerwca przez tę Dy
rekcję do urzędu pocztowego zasiłek w

kwocie 30 tysięcy złotych.
P. Zawałkiewicz zażadał wyjaśnień

w tym kierunku od obwinionego, który
pełnił funkcję kasjera, a gdy ten odpo
wiedzą!. że nie wie co się stało, Zawał

kiewicz oddał sprawę policji. Przepro
wadzone śledztwo wykazało, że kwotę
tę sprzeniewierzył Schwarzbart. zuży
wając z niej 22 900 zł na wydatki połą
czone z prowadzony przez niego budowy
domu. Wobec tych wyników śledztwa

oskarżony przyznał się do czynu i zwró
cił resztę w kwocie 7 100 zł.

Przy rozprawie oskarżony przyznał
się _do swego czynu, tłumaczyć się. ze

majyc wydatki na budowę domu swego
w Zakopanem, a zawiedziony przez
spólnika wobietnicy wyjednania poży
czki. sprzeniewierzył kwotę 30 000 zł, w

tej nadziei, że jednak uzyska pożyczkę
i z niej pokryje szkodę z przeniewierze-
nia wynikły.

Po przewodzonej rozprawie przew.
Trybunału Sobota ogłosił wyrok
zasydzajycy Schwarzbarta przy uwzglę
dnieniu okoliczności łagodzących i bra
ku szkody wobec całkowitego pokrycia
przez niego sprzeniewierzonej kwoty,
na karę 6 miesięcznego więzienia. Ó-
skarżony wyrok przyjął.

Oskarżał prok. Dr. Barbacki, bronił
adwokat Dr. Stern.

Z SAL! SĄ0OWE1
Tajemnica Spółki z ograniczoną poręką, czyli

jak się naciąga lodzi.

Przed kilku dniami zamieściliśmy sprawo
zdanie, z procesu Henniga, par eselenc oszusta.

Dziś podajemy czytelnikom fakt podobny.
Mieczysław Nowaśtcwski, tak się nazywa o-

skarżony, przeciw któremu toczyła się przed
wczora.j rozprawa przed sądem okręgowym, od
roku 1922 naciągał ludzi, a. mianowicie, za u-

łatwienie Annie Maciałek, niezap!ac. podatku od

przyrostu majątku, pobrał od niej 108 tys. marek.

Zwodząc fałszywemi faktami Ressela Fryde
ryka, i Ucińskiego Kazimierza, że przez komi
sarza ziemskiego wystara się im o osady, wy
łudził od pierwszego 1 miljon, od drugiego 3
miljony marek.

W sposób wyrafinowany doprowadził J. Ko
pera do utraty majątku. Polecił im sprzedać osa
dę, którą Koper posiadał w okolicach Grudzią
dza, wprowadzając go w błąd, że koło Bydgo
szczy będzie mógł za tani pieniąd.z otrzymać
osadę likwidacyjną po Niemcach, on to zrobi,
gdyż komisarz ziemski jest jego bardzo dobrym
znajomym. Koper uw’ierzył, posiadłość swą sprze
da!, i dla ,,smarowania", by prędzej dojść do

przejęcia osady wręczał oskarżonemu pienią
dze, których suma przekroczyła 3l4miljarda ma

rek.

Najciekawszem z całej sprawy było założenie
przez oskarżonego spółki dla handlu drzewem

p. t . Mieczysław Nowastowski i Ska. spółka z

ograniczoną poręką. Nowasiowskf sam jeździł
w okolice Szubina i Żnina, i zwodził ludzi, że ma

drzew’o na sprzedaż, które nadejdzie jutro, wzglę
dnie za dni kilka, pobierał zadatki na drzewo
i to: od Heleny Wcłkowiak 93 złote, Franci
szki Domagała 19 złotych, Ignacego Sic.deka 158
zł. i od całego szeregu innych osób wystawiając
firmowe rachunki z własnym podpisem i pieczę
cią.

Gdy drzewo nie nadchodziło, poszkodow’ani
zaczęli zandkić skargi do policji, która wszczęła
za Nowastowskim poszukiw’ania i przed dwoma

miesiącami aresztowała go.
Na rozprawie przedwczorajszej oskarżony

przyznał się częściowo do w’iny, Po przemówie
niu prokuratora Dr. Hrehorowicza, który wniósł
fila oskarżonego o karę 4-letniego więzienia, Try
bunał po naradzie ogłosił wyrok, skazujący Mie
czysława Nowastowski ego na 2 łata i 6 miesięcy

więzienia i utratę praw czci obywatelskich
przez łat trzy.

Sprawy lichwiarskie.
Równocześnie w drugiej sali obrad Izba Kar

na pod przewodnictwem wiceprezesa Sądu Po
koju dr. Szweykowskiego, w asystencji sędziów
dr. OŁockiego i dr. Szenka rozpatrywała sprawy
o lichwę, ,

W jednej sprawie oskarżony był Józef Łuka-

siew’icz, który najął mieszkanie 3-pokojowe przy
ul. Bocianowo 47. Mieszkanie to miał objąć od
1 listopada 1924 roku. Na kilka tygodni przed
objęciem mieszkania, Lukasiewicz chciał je od
stąpić za ?OCO zł. Stanisławie Borkowskiej, lecz

jej wydawało s.ię to za drogo w’ięc przysłała do
Lukasiewieza. Antoniego Centkowskiego, który
już dłuższy czas znajdował się bez mieszkania.
W toku pertraktacyj kupna — sprzedaży, dowie
działa się policja T całą sprawę skierow’ała do

Prokuratorji. Na rozprawie odbytej 3 kwietnia
br. Trybunał zasądził Lukasiewieza na jeden
m’estac więzienia. Gd wyroku tego oskarżony
założył rewizję. Sąd Apelacyjny wyrok zniósł
i polec.ił tutejszemu Sądowi ponowne rozpatrze
nie rozprawy.

Na ostałniem posiedzeniu, Sąd po zbadaniu
świadków zasądził Lukasiewieza na 300 zł. grzy.

wny.
Za wywóz masła.

W sierpniu 1923 roku na dworcu kolejowym
w Bydgoszczy, przytrzymaną została Franciszka
Konwalśka ze 110 funtami masła, które usiłow’a
ła wywieść do Katowic. Na rozprawie odbytej
dnia 20 marca 1924. Izba Karna do spraw lich
wiarskich uznała Konwalskę w’inną przestępst

wa handlu łańcuszkowego i skazała ją na karę
więzienia przez sześć tygodni.

Wyrok ten Sąd Apelacyjny zniósł i sprawa
ta znalazła się poraź wtóry na wokandzie są
dowej.

Obrońca oskarżonej dr. Stanisław Nikólay
uzasadniał w przemowie swej, że Górny Śląsk,
na który usiłowała wywieść masło Konwalśka,
wchodzi w skład Rzeczypospolitej i do ośrodka

przemysłowego, iakim jest Śląsk, gdzie zawsze

odczuwać się dawał brak a.rtykułów spo-żyw
czych, wyw’óz takowych nie powinien być wo
góle karany, a tembąrdziej podciągany pod usta
wę o lichwie wojennej.

Trybunał po naradzie przychylił się do wnio
sku obrońcy i uwolnił oskarżoną Kowalską od

winy i kary.

— Kogo i za es ukarano? W dniach 21, 25
i 29-go" września 1925 r. skazał Sąd Pok’oju
w Bydgoszczy następujące osoby za różne prze
stępstwa:

Antoni Tomkiewicz z Bydgoszczy na 30 zł.

grzywny za dopuszczenie się ciężkiego wybryku
przez wysyła.nia listów z podpisem ,,Dow’ództwo
Czarnej Ręki". — Mieczysław Bochański na Ii
dni aresztu i 1 miesiąc więzienia za szybką ja
zdę i zagrożenie funkcjonariuszowi’’Policji Pań
stwowej, któremu powiedział: ,,Jak ja karę za

to zapłacę, to w Bydgoszczy zginie 10 policjan
tów i 1 komisarz". — Jadwiga Wiczorek na ty
dzień aresztu za wykroczenie obyczajowe. - Fr.
Petcrson na jeden, dzień więzienia łub 5 zł.

grzywny za zniewagę urzędnika. — Anna Bogu
sławska na. 14 dni wiezienia z zamianą na 70 zł.

grzywny za popieranie nierządu. - Franciszek

Cichy na 4 dni więzienia za kradzież papieru,,—
Hieronim Rosiński na 3 dni więzienia za paser
stwo. — El:za Schramm i Stanisław’a Przybylska
po , 6 tygodni aresztu, pierwszą przekazano
ponadto do domu poprawy za wykroczenia oby
czajowo. — Edmund Klukas na 50 :;ł. grzywny
za sprzeniewierzenie 744 zł. — Wacław Sa ’

jdak
i Józef Leśniew’ski po 3 dni więzienia z za,rojaną
na 20 zł. za oszustwo. — Alfons Kucharski z Byd
goszczy na 7 dni więzienia za nielegalne prze
kroczenie granicy. — Karol Ulrich z Austrji na 0

tygodni więzienia za nielegalne przekroczenie
granicy i wybicie szyb w ccii więziennej. - An
toni Borowiak z Ossowej Góry na 14 dni wiezie
nia za kradzież desek. -- ’Antoni Now’icki z Krą-
pięwa na 3 dni w’ięzienia lub 15 zł. grzywny za

kradzież 4 lemierzy od pługa. — Franciszek Bi
tek na 6 tygodni aresztu za włóczęgostwo i że
brania. — Walter Kraukowski na 7 dni więzienia
za nielegalne przekroczenie granicy. — Marian
na Romińska na 6 tygodni aresztu i przekaza
nie do domu poprawy za w’ykroczenie obycza
jowe.

W dniach 1 i 8 bm. skazał Sąd Pokoju w

Bydgoszczy następująco osoby za różne prze
stępstwa:

Anna Rochlitz na 4 tygodnie aresztu i przeka-!
::ar:ie do domu poprawy za wykroczenie obycza- 5

jowe. - Marta Frąszczak na 4 dni aresztu i 14
dni więzienia za używ’anie cudzego nazwiska
i kradzież 4 kompletów bielizny damskiej w

firmie ,,Rococp". -- Leon Budoszewski na 4 ty
godnie więzienia za sprzeniewierzenie 297 zł. —

Franciszek Kruszyński na 10 dni więzienia z za
mianą na 50 zł. grzywny za sprzeniewierzenie
ubrania. Janina Jarko na 7 dni więzienia za

kradzież płaszczą, i innych rzeczy. - Franciszek
Siekierski na 5 dn! więzienia z zamianą 25 z!,
za kradzież toporka. - Tadeusz Miniszewski pa
4 tygodnie więzienia za upór władzy i uraz cie,

leśny posterunkowego. - Franciszek Dudek ns

miesiąc w’ięzienia z zamianą na. 150 z!, za uraz

cielesny z niedbalstw’a (przejeeha?’ samochodem

4-lętniego Edmunda Kulika). -- Feliks Mikla
szewski, bez sta,łego zamieszkania na 4 tygodnie
aresztu za włóczęgostwo, ponadto przekazano go
do domu pracy. — Wikterja Tymm i Katarzyna
Ryd!ewska po 1 dniu w"iezienia za zniew’agę
urzędnika. — Maks Dęrengow’ski z Zimnych Wód
na 4 tygodnie więzienia za kradzież drzewa. ”-

Stefan Kanasiński z Kalisza na m!esiąe więzie
nia za usfitewBną kradzież kieszonkową. - Jan
Sobolewf-!G na miesiąc więzienia sa OSźUktwo

przy wynajmowaniu mieszkań,

Kronika policyjna.
- Aresztowania. W sobotę i niedzielę aresz

towano 3 złodziei, 5 pijaków, 1 osobnika poszu
kiwanego przez prokuratorję i 3 kobiety za prze
kroczenie przepisów połicyjno-obyczajowych.

- Czyja bransoletka? W ekspozyturze śled
czej znajduje się branzoletka złota, znaleziona
w czasie rautu ^policjanta". Osoba poszkodo
wana winna zgłosić się w Ekspozyturze.

- Przypadkowo znalezione rzeczy wojskowe,
Podczas rewizji przeprowadzonej u Roberta Ble-

ma.no, (Orła 42) znaleziono 4 pary spodni skórza
nych i futra lotnicze. Rzeczy oddano do szkoły
pilotów, a sprawę skierowano do żandarmerii

wojskowej.
- K,radzież masła. W ubiegłą sobotę gospo

darzowi z Przylęk i Bolesławowi, Gładysze wskie-
mu skradziono z woza 21 funtów masła.

— Uważać na rzsesy pozestawione W saato-

ehedzlel Dyr. fabryki ze Starogardu Henrykovzi
Podkomorskiomu skradziono z auta, pozosta
wionego na u!. Parkowej, płaszcz i futro war
tości 650 złotych.

— Kanny w pościgu za złodziejem. U gospo
darza Kessłinga Fryderyka w Wielkiej Dąbro
wie dwaj złodzieje usiłowali w nocy skraść gęsi.
Kesslińg usłyszał szmery i :; domownikami wy
biegł na podwórze. W pościgu za opryszkami,
jeden, z nich wystrzelił raniąc niebezpiecznie w

nogę Kessłinga, którego przywieziono do !eczńicy
Djakonisek w Bydgoszczy.

Nasi więzienni się ”-

Warszawa. 11. 10. PAT . Zdarzaja
ce sie wypadki uszkodzenia ciała za
równo u więźniów, jako też u dozor
ców więziennych przy pokonywaniu
czynnego oporu więźniów w razie konie
czności wyprowadzenia ich z celi, skło
niło władze naczelne do przedsięw’zię
cia środków, aby opór taki był pokony
wany umiejętnie i nie powodował obra
żeń. Jednym ze środków jest przyucze
nie dozorców więziennych do umiejęt
nego stosowania chwytów, ubezwład-
niajacych nieboleśnie opornych. W od
bywającym się obecnie w Warszawie
kursie Szkoły Centralnej dla st. dozor
ców więziennych, do której uczęszczają
w,ybrani funkcjonariusze z więzień we

wszystkich dzielnicach Państwa, na

ćwiczenia fizyczne i na naukę samo
obrony i chwytów, zwrócona jest szcze
gólna uwaga i codziennie nauce tej w

rozkładzie zajęć poświęcone jest dwie
godziny.

SANĘ POLSKI płaci:
za Dolary amerykańskie 6.02
Funty angielskie 29.03
Franki szwajcarskie za 100 115,59
Liry włoskie 24,02
Guldeny holenderskie 240,77
Marki niemieckie 142,30

Kącik d!a pań.
Płaszcze jesienne.

Nieposztrzeżenie odeszło lato i jesień mija w

chłodnych promieniach niegrzejącego słońca.
Nim spadną pierwsze śniegi i mróz każę ubrać

się w futerko, trzeba zmienić kostjum ,,tailleurJ
na cieplejsze okrycie.

Płaszczyki demi-saison’owa są w tym rokn
zupełnie odmienne krojem od zeszłorocznych.
Wysmukła jednolita łinja, łamie się w duży
cloche niżej stanu. Wąskie okrycia silę rzeczy
nie znikną jeszcze tak prędko, ałe są już nie
modna

Natomiast dozwolone są p!aszcze dwukoloro-
we, aby dać możność właśnie przerobienia sta
rych, obcisłych płaszczyków, które można prze
robić na modne, wstawiając po bokach wachla
rze z innego materjału. Nie jest to jedna!ć ładne,
i okrycie takie bardzo prędko się znudzi i opa
trzy.

Nowa forma demi-saison’ów cloche bardziej
jest dostosowana dla osób Wysokich i szczu
płych. Materja!y najróżnorodniejsze, w tonach
od ceglafstego do ciemnego bronzu, i duża roz
maitość przybrania futrem,

Najmodniejsze są płaszczyki ,,haftowane" fu
trem. Różnokolorowe futerka wąskimi paskami
układane w deseń, pokrywający dół płaszcza,
kołnierz i rękawy, wyglądają bardzo ładnie i e-

legąneko. Nie jest to jednak praktyczne i taM

przybrany płaszczyk służyć może tylko jeden se
zon.

Kołnierze noszone są w tym roku bardzo du-

że, różnią się od przeszłorocznych formą. Są
jakby przyniarszczone i złożone podwójnie, two
rzą miękką puszystą ,,ruche", bardzo ładne tło

dającą twarzy. -

Futra na kołnierze noszone są wszystkie. Po
cząwszy od najszlachetniejszych i najdroższych,
skończywszy na tanich króiikach farbowanych
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Zdolność kredytowa !
Polski.

Konieczność uzyskania gnaczaej i

dogodnej pożyczki zagranicznej daje
się odczuwać w obecnej chwali bardziej,
niż kiedykolwiek. Wszystkie nasze wy
siłki, skierowane ku naprawie stosun-
śłów finansowych i gospodarczych, acz-’

i-;elwlek uwieńczone znacznem powo
.,i żenieni, wymagają równotześnJc po
siadania dostatecznego l^pitału obro
kowego i prędzej czy później — kapitał
ten musimy zdobyć.

Nie mając go u siebie, szukać go bę
dziemy tam, gdzie jest go za wiele i

gdzie pozostając bezczynnym wywołuje
szereg ujemnych skutków. Popularne
gdanie. że ,,Ameryka dławi się złotem11,
aie odbiega daleko od prawdy, w każ
dym zaś razie w samej istocie kapitału
leży, że przy normalnych warunkach
idzie on t,am, gdzie jest najbardziej po
trzebny.

Chaotyczne stosunki powojenne prze
szkadzają jeszcze normalnemu funkcjo
nowaniu kapitału. Chwiia ta jednak
nadejść musi i liczyć na nią możemy.
Wszelkie zaś dane przemawiają za

rem, że jesteśmy w okresie rozpoczy
nającego się przypływu amerykańskie^
go złota do Europy.

O ile chodzi o dotychczasowy dług
państwowy Polski, to jesteśmy pań
stwem najmniej obciążonym na świę
cie. Pomijając już bezwzględną cyfrą
długu, wynoszącego zaledwie około
2 miljardy złotych, co przedstawia
mniej niż połowę długu Szwajcarii, je
dną piątą długu Belgji, a osiemdziesią
tą część długu Anglji — dług nasz bę
dzie jeszcze bardziej znikomym, gdy
obliczymy go na głowę ludności Polski,
i porównamy z innymi krajami.

U nas na jednego człowieka przy
pada zaledwie 71 zł. długu państw,, w

Belgji 1400 zł. itd-, a nawet w Stanach

Zjednoczonych przeszło 1000 zł. Jeste
śmy więc — można powiedzieć — pań
stwem prawie bez długów i jeśliby ta

okoliczność była miarodajną dla pań
stwowych zdolności kredytowych —

powinniśmy przyciągać do siebie
ze wszystkich stron kapitał między
narodowy.

Oczywiście, źe podobnie, jak w go
spodarstwie prywatnem, niska cyfra
długów będzie wymowna dopiero w po
równaniu z ogólnym posiadanym ma
jątkiem. Pod tym względem interesu
jącym będzie zestawienie majątku na
rodowego i długu państwowego.

(W miliardach złotych.)

Anglja
Majątek

420
Dług(

175;,
Belgja 60 10,
Francja 330 115 A,

5.Szwajcarja 36
Włochy 110 43

Stany Zjedli, Ameryki 1600 110
Polska 70 2’

Jesteśmy niezbyt zasobnym krajem
w obecnym rozwoju naszego gospodar
stwa. Fakt ten bardziej rzuca się w

oczy przy obliczeniu naszego majątku
narodowego na głowę ludności (zale
dwie 2 500 zł.), podczas gcły we Wło
szech 2 800, w Austrii 3 600, w Niem
czech 3 700, w Belg.ii 8 000, we Francji
8 500, Anglji 9 000, a w Stanach Zjedno
czonych 14 000 zł.

Majątek nasze jednakże jest dosta
tecznym, by mógł wzbudzić zaufanie U

wierzycieli.
Oczywiście z cyfr podanych nie mo-’

fora wysnuwać jakichkolwiek wnio
sków, dotyczących faktycznych na
szych państwowych zdolności kredyto
wych. Cyfry te świadczą tylko o pew
nych możliwościach, które łatwo mo
glibyśmy osiągnąć, by stać się odpo
wiednią wartością na międzynarodowej
arenie finansowej.

Kredyt państwowy różni się zasad
niczo od prywatnego kredytu; póbobnie
i zdolności kredytow-e nie dadzą się o-

ccnić wedle miar, stosowanych do pry
w’atnych jednostek i organizacji.

Pomijając już kwestje czysto poli
tyczne, odgrywające pierwszorzędna
rolę, znajdziemy jednak i w czynni
kach gospodarczych różnice zasadni

cze. Majątek narodowy i nikłość długu
państwowego będzie słabym atutem w

rękach państwa, nieposiadającego na
leżytej administracji, o niezrównoważo
nym lub przeciążonym budżecie i pro
wadzącego niejednolitą politykę gospo
darczą.

Dlatego też o ile ostatnie lata nie

powiększyły napewno naszego majątku
narodowego, o tyle stopniowo choć po
woli postępująca reorganizacja nasze
go całego życia gospodarczego niewąt
pliwie wzmacnia naszą zdolność kre
dytową.

Przed Polski otwierają się nowe

perspektywy handlowe w Rosji.
Co mówi pos. Wojkow o gospodarczych stosunkach między Polską

a Związkiem sowieckim?

Poseł sowiecki p. Wojkow odbył z

przedstawicielami prasy warszawskiej
i zamiejscowej konferencję na temat

rozbudow’y stosunków’ handlowych mię
dzy Polską a Związkiem Republik So
wieckich.

Na w’stępie poseł Wojkow zw’rócił
uw’agę na rozwój zarówno w rolnictwie

jak i przemysłu Związku Republik So
wieckich. Upraw’a roli przyniosła w u-

hiegłym roku 8 106 miljonów rubli zło
tych, wobec 11 782 miljonów rubli z ro
ku 1913, czyli 69 %, Zaś gospodarka le
śna, myśliwstwo i rybołostwo dało 1044
miljonów rubli, czyli 100 % normy
przedwojennej.
Produkc,ja w’ielkiego przemysłu, która

po wojnie i rewolucji zniżyła się o

produkcji przedwojennej, rozwijała się
w ciągu lat następnych bardzo szybko.
W roku 1913 wynosiła 46 % produkcji z

1913r., a w roku1924i1925 - 71%.

Przewidywać można, że w roku 1925
produkcja podniesie się do 91 % stanu

przedwoi ennego.

Dalszy rozwój przemysłu jest zależ
ny od wprowadzenia wielkich kapita
łów. Dla dalszego rozw’oju przemysłu
potrzebnem jest około 800 miljonów ru
bli. którą to kw’otę zamierza rząd repu
blik sowieckich uzyskać wewnątrz kra
ju na podstawie wypuszczenia obligacyj
I i II pożyczki o dochodow’ości 15-16 %
rocznie. Ponieważ zbiory tegoroczne po
zwalają, spodziewać się pomnożenia
środków obiegowych, jakimi rozporzą
dza włościaństwo, przeto dalsze oblicze
nia wskazują na to, iż włościaństwo bę
dzie w’ stanie złożyć na zakupno towa
rów około dwa miljardy rubli.

Już w obecnej chwili można pow’ie
dzieć. iż produkcja naszego przemysłu
wew’nętrznego nie pokryje zapotrzebo
wania ze strony włościaństwa. Sytua
cja Polski i przemysłu polskiego, dzię
ki tradycjom i historji, jaka się wytwo
rzyła w’ ciągu w’ieków’, na rynku w’scho
dnim staje się wyjątkowo sprzyjającą.
Od pierw’szego dnia przyjazdu mego do
Polski wskazyw’ałem na- znaczenie tego
faktu, już to przy wręczeniu listów u-

wierzytelniąjących panu Prezydentowi
Rzeczypospolitej, już to w czasie wywia
dów i przy każdej sposobności zwraca
łem się w tym duchu do społeczeństwa
polskiego. Niestety w ciągu okresu u-

biegłego względy natury politycznej
przeważyły nad względami natury go
spodarczej. Obecnie n;ożna przypu
szczać. że okres ten minął, w’skutek cze
go sądzę, żc obecnie nadeszedł czas, aby
przemysł polski wzmocnił sw’oje stano
wisko na naszym rynku, wykorzystu
jąc piawa i wiekowe doświadczenie w

tyrn kierunku.

Rozw’ój w stosunkach handlowych
w’ roku 1925 począł się posuwać w szyb-
fciern tempie. Jeśli weźmiemy pod u-

wagę cyfry, to przyjdziemy do konklu
zji, że import do związku republik so
w’ietów’ w’ynosił w roku. 1924 od sty
cznia do września 1 029092 dolarów’ i że
w tym samym okresie czasu roku 1925
wy,nosi łącznie 5 768 694 dola,rów’. Za
kupy n’asze w roku bieżącym przewyż
szyły zakupy roku ubiegłego o 560 %.

Eksport związku republik sow-’ieckich
do Polski osiągnął w ciągu tych 9 mie,
sięcy roku bieżącego ogólną c,yfrę
1 178 431 dolarów’. Ogólny obrót han
dlowy między Związkiem Republik So
wieckich a Polską w ciągu 9 miesięcy
r. b. wynosił około 7 000 000 doi. Suma
ta jako w’skaźnik całości stosunków,
jest w’edług mego zdania pier’wszym po
czątkiem przyszłych szerokich stosun

ków handlow’ych między obu krajami.-.
Wiele firm handlowych polskich, bo

ponad 120 weszły w kontakt z przed-i
stawicielstwem naszej misji handlowej.

Trudności w zakresie bilansu hąn-
dlowegó. które obecnie odbijają się na

przemyśle polskim, nie odgryw’ają roli
w stosunkach handlowych z Związkiem
Republik Sow’ieckich. Bilansow’i han
dlowemu Polski w stosunku clo Zw’iąz
ku Republik Sow’ieckich, nigdy nie bę
dzie groziła pasyw’ność. Wystarczy po
w’ierzchowna znajomość do stw’ierdze
nia tego faktu.

My zawsze będziemy mieli w sto
sunku do Polski bierny bilans handlo
w’y, poniew’aż przedmiotem naszego ek

sportu są artykuły produkcji rolne.j
które Polska rów’nież eksportuje. Przed
miotami przyw/ozu z Polski będą wyro
by przemysłowe, których kraj nasz nic

produkuje. Jak w’ynika z cyfr pr,ted
chwilą przytoczonych, nasz eksport w-y
nosić będzie około 20 % naszego impor
tu z Polski.

W’obec takiego stanu rzeczy, są dła
nmie niezrozumiałe pew’ne nieporozu
mienia co do nieprzepuszczalna do Pol
ski niektórych artykułów naszego ek
sportu, np. tow-’arów z zakresu hodowli,
któ,re to zarządzenie musiałóby spowo
dowa,ć także odpow’iednie zarządzenia
drugiej strony,

To są uw’agi, jakie się narzucają co

do perspektyw’y rozw’oju handlu pol
skiego z Związkiem Republik sow-’iec
kich. Żyw’ię mocną nadzieję i mogę to

ośw’iadczyć, iż w kołach rządow’ych i
wśród społeczeństw’a polskiego spot"y
kam rzeczywiste życzenie trwałych sto
sunków’ ekonomicznych i handlow’ych;
pomiędzy obu krajami.

Go możemy eksportować do Rosji?

Następnie wystosow’ano do p. Wty
kowa szereg pytań, na które tenże udzie
lał wyjaśnień.

Co do pożyczki niemieckiej, jaka
miała być zakontraktowana w Berlinie,
p, Wojkow oświadczył, że szczegółów po’
za, informacjami dziennikarskiemi nie
zna.

Na pytanie dotyczące transy tu przez
Polskę, p Wojkow odpowiedział, że jest
to kw’estja

’ zasadnicza. Obecnie idą
przez Polskę z Rosji towary do Austr.ii
i Czech, co nie natrafia ze strony admi
nistracji kolejowej polskiej na żadne1
trudności.

Na pytanie dotyczące zapotrzebowa
nia konsumpcji sowieckiej, p. Wojkow
odpowiedział, żc Polska dostarcza prze-
dewszystkiem w’ytworów’ przemysło-i
wych, narzędzi rolniczych, manufaktu
ry. w’yrobów’ metalurgicznych. Prowa
dzone są również rokowania o dostawę
szkła i papieru. W kopleks importowa
nych z Polski tow’arów do Rosji w’c,ho
dzą tylko artykuły istotnej potrzeby’
ekonomicznej, natomiast wytwory lu
ksusowe, jak jedw’ab itd. nie są w’pu
szczane, przyczem trudności przy im
porcie niektórych produktów sow’iec
kich do Polski są spow-odowane zarzą
dzeniami obronnenii bilansu handlo
wego i rodzimej produkcji. Poseł za
znacza, iż nieraz przedsiębiorcy kupcom
rosyjskim staw’ia,li w’yższe ceny, aniżeli

innym odbiorcom. Rokowania o ujed
nostajnienie cen zboża nie leżą, w inte
resie eksporterów’ polskich.

Wreszcie w spraw’ie ,.Ru,spoltorgu1
ma być zawartaw tych dniach umowa i
ma być wniesiona do miesią,ca kwota
250 tysięcy dolarów’, ,jako część udziału.

Rada Banku Polskiego.
Dnia 8 hm. odbyło się zwyczajne pó-j

siedzenie Rady Banku Polskiego pod-
przewodnictwem Prezesa p. St. Karpióą
skiego, na którem załatw’iono szereg?
spraw’ bieżących, a między innemi ustti

pełniono przepisy dla Dyrekcji Banku w;

tym kierunku, aby kredyty udzielane je(j
dnemu przedsiębiorstwu, o ile przewyż^
szają 10 % kapitału zakładow’ego Banku

1 były zatwierdzane przez Radę.
Na wniosek Dyrekcji zamianowano uń

rzęnika Banku p. Jana Zabystrzana Za
stępcą Dyrektora Oddziału w Królew-
skiej Hucie. ;

Wysłuchano obszernego sprawozdaj
nia Dyrekcji oraz sprawozdań Komisj:ą
Kredytowej i Walutowej Rady Banku,J
poczem rozważono szczegółowo porusza
ne w sprawozdaniach spraw;y w’alutowe-
i kredytowe. Ze względu na konieczność
rezerwowania znacznych zapasów meta-1

!owego i w’alutowego pokrycia na przy
szłą spłatę kredytów zagranicznych, uży-j
wanych na zaspakajanie gospodarczych
potrzeb w’alutow’ych, stwierdzono, że nie

byłoby właściwem, aby niew/ielkie rezer
wy kredytow’e Banku miały być użyte na)
generalne rozszerzenie dotychczasowych)
kredytów. Natomiast uznano za słusznej
że sierpniowe ograniczenia, kredytowe1
zostały już nieomal w całości cofnięte, wi
pew’nych zaś wypadkach, usprawiedliw
wionych charakterem przedsiębiorstwa(
kredyty zostały, nawet dość wydatnie
zwiększone.

GIEŁDA WARSZAWSKA

z dnia 7. października 1925 r.

Dewizy: tranz. sprzed. kupno)
’Nowy Jork 5.98 6,00 5,961
Holandja 241,21 241,81 240,61!
Londyn 29,067-2 29,14 28,99t
Paryż 27,70 27,77 27,631
Praga 17.8272 17,87 17,78
Szwajcarja 115,7272 116,02 115,43j

j

Ceduła urzędowa z dnia 13 października 1325 zj
Poznań.

Papiery procentowe.
Kurs w złotych (za 100 mk. nom).

8% dolarowe listy Pozn. Ziem. Kredytowy 1,90.;
(za 1 dolar).

Akcje bankowe:

Kurs w złotych (za 1000 mb, noro).
Bank KWilecki, Potocki i Ska I-V!Uem. 3,50,

Akcje przemysłowe:
Kurs w złotych (za 10C0 mk. nom).

;Arkoaa I—V em. 0.55.
Centrala Roiników I-VII em. 0,50
Goplana I-III em. 4,00
Pneumatyk j—VI em.. serja B 0,10.

Tendencja bez zmiany.

ihlWli iDHWWiHMHiHi WIWl UJ lliyilOWn
GIEŁDA ZBOŻOWA.

Poznań dnia 10. 10. 1925 r.

!oco Poznaii za 101 kg. (2 centnary) w ł;du;ikack
wagonowych.

Cena za 100 kg. °d fJ-yd°

.;Ją zmień br?wtrn(’ ,.............................

Ma- . a żytnia GS% wł. work’i .... 22,0e-2b,OQ
Mąka ży nia 70°/° z workami - - - - 22,00-25,00
Mąka oszenna 65o/° wł. worka ’

- 36.00 -39,00:
Ospa żytnia............................ - - - ,nn ”Tłn_
Ospa pszenna - - ".. ... ... .. ... ... ... ... . lO.UJ-U,OO
Pszenica . ......................................... 22,00-23,00
Owies .............. 17,50-18,50
Ziem. jad. ...... ...... 2,90
Łubin niebieski............................. -

b Ziemniaki fabryczne................’
’

2,06-2,21)
Usposobienie spokojne.

STAN POGODY.

Dzień
i godzina-

Ciśnienie 1
powietrza i
7OB nirn "X i

Peint).
DOW
nC

Z,.Aim,

’)-lO1

Kierunek
i szybkość

wiatru

10. 10. 1. poł. L 11,1 9 S.W.6.

10. 10. 9 wiecz. 55,1 3,0 0 Cisza

Tl. 10. 7 rano 52,5 4,1 10 S. 3.5

Ieinperatura doby ubiegłej: średnia 8,6 najwyż-
11,6 najniższa 0, Wysokość opadu 0,8
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Z ostatn’iej chwili.

Cziczerin organizuje Europę..
Rzym, 11. 10. PAT . ,,Corriere dela

Sfera41 podaje wiadomość, według któ
rej Cziczerin chciał utworzyć wielki
blok rosyjskoJpołśko-niemiecko-włoski,
do którego miałyby sie przyłączyć ró
wnież Turcja i Hiszpania.

Polsko-litewskie rokowania ś \

w Szwajcarii,
Lugano, 11. 10. PAT . Przybyła tu

delegacja litewska do rokowali z

Polską.

Konferencja państw bałtyckich w

listopadzie.
Hyga, 11- 10. PAT. Łotewskie mini

sterstwo spraw zagr. poczyniło już
przygotowania do konferencji mini
strów spraw zagranicznych państw bał
tyckich i Polski, która to konferencja
odbędzie sie prawdopodobnie w listo
padzie w Rydze.

Ameryka żąda gwarancji granic Pol§ki.

Waszyngton. 11. 10. PAT. W dzi
siejszej ,,Washington Post11 znajduje
sie artykuł wstępny, dotyczący konfe
rencji w Locarno. Artykuł ten wska
zuje na niebezpieczeństwo paktu gwa
rancyjnego, nie obejmującego Polski,
która w tym wypadku będzie patrzała
na wszelkie pożyczki dla Niemiec w St.

Zjednoczonych jako na przygotowania
do wojny przeciwko Polsce. Dziennik
mówi: ,,Podczas, gdy wszystkie mocar
stwa pracują nad tem. obowiązkiem ich

jest zagwarantować wszelkie granice
między Niemcami i ich sąsiadami.
Wschodn,i front jest nawet jeszcze wię
cej wystawiony na niebezpieczeństwo)
niż zachodni. Niemcy i Polska powin
ny opuścić Locarno jako stali przyja
ciele z gwarancjami i z umową posłu
giwania się arbitrażem we wszystkich
wypadkach nieporozumienia. Umowa,
zabezpieczająca Zachód, a nie uwzglę
dniająca Wschodu uczyniłaby położe
nie gorszem od tego, jakie jest obecnie.11

Rokowania handlowe między
Polską a Gdańskiem,

Gdańsk, 11..10. (PAT) Rokowania pro
wadzone od kilku dni między Polską a

Gdańskiem w sprawie kontyngentów
przywozowych dla W. M, Gdańska ...do
prowadziły do częściowego porozumie
nia. Osiągnięto mianowicie porozumie
nie w sprawie kontyngentów przywozo
wych z zagranicy z wyjątkiem Niemiec
orąz w sprawie kontyngentów z listy A.
z Niemiec. Rokowania, jak podkreśla
prasa tutejsza, prowadzone były w du
chu, owianym szczerą chęcią porozumie
nia. Dalsze rokowania odbędą się’ w przy
szłym tygodniu w Warszawie.

Harasiy nad rozbudową
Sth/ni,

Gdynia, 11. 10. (PAT) Dnia 11 bm. od
pyla się w Gdyni narada nad dalszą roz
budową portu i miasta Gdyni. W nara
dzie, zwołanej z inicjatywy p. ministra

przemysłu i handlu, Klarnera, uczestni
czyli, prócz inicjatora, ministrowie Ty
szka i Rybczyński, wiceminister spraw
wojsk, gen Majewski, generalny komi
sarz rżądu Rzpłitej w Gdańsku p. Stras-

burger, wojewoda pomorski p. dr. Wa
chowiak, starosta krajowy i były mini
ster Wybicki, tudzież delegaci miejsco
wych władz i organizacyj. Na naradzie
ustalono za rzecz konieczną przyśpiesze
nie budowy portu i co najrychlejsze wy
kończenie planu ogólnej rozbudowy mia
sta Gdyni; poruszono sprawę połączeń
kolejowych z Gdynią, oraz własnej floty
handlowej. W szczegółowej dyskusji u-

stalono ostateczny plan city portow’ego,
konieczność stworzenia z Gdyni odręb
nej jednostki administracyjnej przez na
danie jej samorządu miejskiego, włącze
nie do niej gmin Kcyni i Chylonji, konie
czność budowy własnej elektrowni, o-

rtironę rybołóstwa, zwiększenie wywozu
przez Gdynię i wreszcie przyśpieszenie
tempa wszelkich prac wogółe.

— Z życia Powstańców i Wojaków na Szwe
derowie. W niedzielę, 4 bm. Tow. Powstańców i

Wojaków Szwederow’o urządziło ostre strzelanie
o nagrody. Rano o 7-mej udali się członk§Wię
do kościoła Matki Boskiej Nieustannej Pomocy,
poezem wyruszono w marszu pochodnym ńą za
wody- strzeleckie do strzelnicy wojskowej.-

Wynik strzelania był doskonały. Jako naj-
lepszymy strzelcami okazali się drh. Kempiński
tak, że 3 strzały na 31 otrzymał nagrodę 1,1 drb.

Szczepański na 30 nagrodę II, drh. Chruszzczyń-
ski na 28 nagrodę III.

Rozdania nagród odbyło się o godz. 6 .30 wie
czorem na sali drh. Konieczki po posiedzieniu
uroczystem, które zagaił podniosłem przemówie
niem drh. prezes Mazurek. Poezem po odśpie
waniu ,,Boże coś Polskę" uroczystość tą zakoń
czono ochoczą zabawą po późnej godziny.

W środę 7 bm. odbyło się plenarne zebranie

Jow. Powstańców i Wojaków Szwederowo, na

która przybyli p. prof. Mokrzycki i p. kapitan
Demków. Pierwszy z gości wygłosił prelekcję
o Bolesław’ie Chrobrym. P. kapitan Demków w

swoim referacie zrealizował plan o wyszkoleniu
wojskowo ,wychow’awczem i podał do w-iadomo
ści, iż odbędzie się kurs wyszkolenia wojskowe
go, który będzie trwał 10 tygodni, tym razem

zaznaczając, iż po dobrem wyniku, dany instruk
tor za s-wą pracę będzie mógł być opłacany,. Z

pośród zebranych zgłosiło się 2 członków ochot
niczo. Po referacie p. kpt. zdali sprawę z rewi
zji kasy drh. Uciechowski, Zblickł stwierdzając,
iż w’ kasie znajduje się 1099 zł. Następnie uchwa
lono wysłać sztandar do Inwalidów Wojennych
na 11 bm. Po załatwieniu kilku jeszcze ważnych
spraw drh. prezes Mazurek zamknął zebranie
hasłem ,,Wolność!"

Oszohaneze manipulaels z przssylhaml pacztowBiffi
na gJśwBBj piBzsiB w KrakowiB.

PrakiykarsS pocztowy i listonosz dzielili się def?audowanenii kwotami.

W tych dniach władze pocztowe wpa
dły na trop oszukańczych manipułącyj
z przesyłkami zagranicżnemi, podłega-
jącemi ocleniu. Mianowicie jeden z prak
tykantów pocztowych wraz z listono
szem pobierali od kupców zaliczki na

posyłki, a w ewidencji kasowej wpisy
wali minimalne kwoty, resztą zaś z po
branej sumy dzielili się.

Manipulacje te trwały przez dwa mie
siące (styczeń i luty) i dopiero teraz

przy przeprowadzeniu skontrum zbrod
nicza ich działalność wyszła na jaw. 0 -

góina suma zdefraudowanych pienię
dzy wynosi około 4000 złotych.

Jak się dowiadujemy, szkoda została

pokryta przez osoby trzecie, a winnych
wydalono z urzędu.

Przynajmniej jeden zsdowGhmy.,,

Po powrocie z komisji wySsorczej.

Z ŻYCIA TOWARZYSTW.

25794a) Baczność Cech Obuwniczy! Esiś wie
czorem o godz. 7 i pół odbędzie się na sali p.
Mellera Plac Piastowski 2 kwartalne zebranie,
na które wszystkich pp. kolegów zaprasza

Zdiząd.

25796a) Tow. Kupców Deiaiistów. I\a nowy
transport cukru pobiera się akcyzę w znanych
miejscach do środy godziny 6-tej. Zarząd.

26765a) Grono Przyjaciół Sceny. Dziś w po
niedziałek o godz. 8-mej zebranie komisji zaba
wowej w Strzelnicy. Przewodniczący.

25784a) Harcerski Klub Sportowy. Zebranie

miesięczne odbędzie się we wtorek 13 bm. o go
dzinie 18-tej punktualnie w ,,klubie Siódemki’
Plac Teatralny 17 I. p. u drh. Gizecke’go. Z po
wodu bardzo ważnych spraw obecność wszyst
kich członków konieczna. Zarząd.

25778a) Sokół Bydgoszcz Ul. - Szwederowo.
Zebranie miesięczne . odbędzie się w środę 14 bm.
o godz. 8 wieczorem u p. Jarnatha ul. Jana Ka
zimierza 5. Zebranie zarządu tamże o godz. 6%,
Na zebranie należy zabrać legitymacje gniazd.

Zarząd.
25262a) Tow. Właścicieli domów. Nadzwyczaj

ne walne zebranie Tow. Właścicieli Domów w

Bydgoszczy odbędzie się we wtorek, dnia 13.
bm. o godz. 6J4 wiecz. na sali Resursy Kupiec
kiej ul. Jagiellońska 25. Na porzą.dku dziennym
podatek majątkowy od nieruchomości. Ze wzglę
du na ważność sprawy, udział wszystkich wla^
ścicieli konieczny. Zarząd.

(24662a) P’. S. ,,Brda ’’ Nadzwyczajne walne
zebranie (dokończenie) odbędzie się w wtorek o go
dzinie 7-mej w lokalu domu czeladzi — ul. Zygmun
ta Augusta. Uprasza śię o przybycie wszystkich
członków. Wice-prezes.

Baczność sportowcy! Oddział Kolarzy ,,So
kół" V OT !e—Witczak, Zebranie miesięczne we

wtorek 13 bm. o godz. 19-tej w lokalu ,,Złoty Róg"
ul. Chełmińska. Na porządku obrad: Bieg Mara
toński, fotografje z wyścigów, nowe oznaki oddziału

kolarzy jak i inne snrawy sportowe. Stawienie się
wszyst,kich członków punktualnie obowiązkowe. Sym
patyków naszego sportu serdecznie zapraszamy.

Kierownik,

Przywóz owoców do Polski.

W !ipcu r. b. przywóz owoców do Polski

w porównaniu z miesiącami poprzedniemi
zmiejśżył się znacznie. Przywóz tych gatn-
ków owoców, które są hodowane w kraju
znikną przytem zupełnie. Przywóz owoców

południowych przedewszystkiem cytryn i po
marańcz zmalał do 609 ton wartości 200

tyś. zł. wobec 1. 305 ton w czerwcu i 5

tyś. ton w maju r. b. Za cały okres pier-
szych 7 miesięcy r. b. przywieziono ogółem
do Polski cytryn i pomarańcz około 30 tyś,
ton ogólnej wartości 12 milj. zł,

jnie zapominaj, że aby módz jutn
żyć bez troski, trzeba dziś wstrzy
mać się od pewnych zbytków.

Oferty są do odebran!a w Ekspedycji
naszej do dnia 15. października.

Ks’ązkowosć, Krewniaczek. Lokator, Komplet
ne urządzenie, Miody zdotnv. Nauczyciel, Wrzes en.

Wieczór, Wolne, Węgiel. Mieszkanie, Warsztat

Wychowanie, Wdow’ec 53, Wycieraczka, Mater

jałv, Okazyjnie, Niewvmuszająca, Ontant Młody’
Uczciwa 100, Kąpielowy, Uczeń 121, Uczciwej

’

Kupie użvwane szorv, Urocza, Królewianka 40-
’Wyjazd, Krawcowa, Kompletne urządzenie, Języki
Dobra opieka, Dom, 55, Czekam, Dobra zapłata
ICO Czarne pianino, Dziemy i energiczny. Dom 100
Dobra opieka. Eks -pdjendtka. Baczność, Bławaty
20061. Posiad.łość. Rzeżn;k, Par 4882. P ważny,
Reflektant, Serje 26, Spieszne, Pomorze, Przemy-
- łowiec samodzielny, Piękność, Próżny pokój,
Profesor, Panienka ICO, Spokojne, Poważny Po
życzka, Sublokaior, Rolnik, Płaszcz, Rzetema,
Pożyczka Pomorzanka 50, Szofer II Spokój, Pra
cownia, Robotnik, Poszukuje, Samodzielny nr/Cmy
słowiec, Spokój bez troski, Sumienna 88, Pokój
z kuchnią, Samodzielna, 2 ubikacje, frontowe,
Gospodarstwo, L H, L 3, L 1000, Ego, M 6 0,9917
M509,WS1000,W4)0.XSZ,W76,ZK,
ZZZ,EB,WDM27,NN100,M100,00W,
,N 138021,T, PNK,LI100,K2,K1. 1N,
;L10,000,KC,K,B,IW11.HZ,IA,HL40.
)K1500,IF). J66.CP, D50. DRH.BA,
DDW,DB150.D,125,D5u,ER,DP,Akt),
BW,AAZ,AL,BG,AB82 420/343.1839).
B Z. A B 150, 102, 19159, 19105. 20133, 19986 1925
32. 19108, 19102.2 314, 1500, 1212, 349, 13424. 19368
18916. 18924, 397, 222. 32, 201^4, 167, 19S27, 20619.
4 VIII. 1825 , 2)436, 20314 2C238. 20( 4, R 72, R Z
200 18686, 18521. 17945, 2000 19133. R P, K 500 ),
55,P667,PWL,P22,SB.30931,20739PS,
16303. SS800, SD504, PP33, 88 SK7,
R 5000, 18743, 1925. 999, 20314, 333, 19133. 18292,
20100,18521, T S, 20225 C B, 18643,-883, 19624.
19030, 19287 2314, 19108, T S. G A, 184,14 134? ’

18C76, 2CC34, 50, 19551, Freblanka, 100, 20712, 4090
K M, 3C0, 184, 18525.

Początek 630 i 358

!’!ESAI11A
Wznowienie epokowego

arcydzieła realizacji

EMt OOAZZGil
| p. L:

I 25768) Feta kinematograficzna: 21/2 godzinny program, — Całość w 14 aktach razem.

Wtorek, dnia 18 października 1925 r.
......-_-,.-.,-j................r , ,,

PORAM

SOPIONE!

Oks! -sF,ea. sl!aa. SS Bbebi.
cd godz. io-i i od 3-7

udziela SBssSffigpiSwlOTŚie porad
Lekarz-Specjalista

Br. SCHOWA”

cierpiącym na wszelkie dolegliwości nóg w magazynie obuwia (25753

Chojnice, 23.

Nr.. 236.

której samo imię już w hi-

storji jest synonimem n?j-
skrajniejszęgo erotyzmu

i uciech.

Rzym kona i szałeie’

Ceny normalne.



Nr. 226. Wtorek. dnSa 13 ps,MsteraJka 1S8S r. Str, 11.

il’Wra!!!!!Sillili!H!fffi!

Początek o godz. 6!5 S 82

Pa’ące pytania
doby dzisiejszej: .Mał
żeństwo czy wolna

miłość??

(25798

Każdy widz zachwycony phecnym programem! Kto dotychczas nie widział niech śpieszył!! w 9 wielkich aktach

,,OWbńsfM - Srcbem iifsści”

Najnowsze toalety! Najnowsze tańce! Wspaniała wystawa! Nadzwyczajna gra! Razem 13 aktów!

z najmilszą, nłezró-

wnanągwiazda ekranu

Napisowa wiersz tłusty 20 groszy, każde dalsze

słowo 10 groszy. 5 cytr ss 1 słowo;
t,w.z,s ,=, każde , stanowi 1 słowo.

OESOBKE oGiosiom

Ogłoszenia większa pod niniejszą rubryką oblicza się na mm. o lOO% drożej.

Ola poszukujących posady 50 °(c zniżki.

Drobne ogłoszenia przyjmuje się do godz. 9 -tej
przed południem.

x długoletnią praktyką
załatwia wszelkie,

choćby najtrudniejsze
sprawy karne, cywilne,
procesowe, spadkowe,
hipoteczne, kontrakto
we, spółkowe, najmu,
podatkowe itd. Ściąga
zaległe pretensje, regu
luje trudności finanso
we itd.

Sł. BaEłassa,k

Cieszkowskiego 2.
Telefon 1304. (is7i

Zamówienia
na ziemniaki, indu
stria, modre, wolt:nan
zdes;awą w każdej ilości

przyjmuje Szyperski
Hetmańska 30 (25736

Przyjmuj%
bieliznę do prania, pra
sowania i wyporządza
aia. Of. do Dzień. Bydg,
ood ,,3. R.° (25795

Krawcowa

przyjmuje suknie do

szycia, także przeróbki.
Jezuicka 2, U piętro.

(25765

Garderób%
damską przyjmuje się
do szycia, wykonanie
według najnowszych
mód Ceny szycia u-

miarkowane. Śniadec
kich 43 a II p. lewo.

(25357

Futra
wszelkie przerabiam
reparuje-elegacko tanio
,,Regina", Pomorska 32a

(25054

P1EWBJE?
Najtańsze źródło zaku
pu kompletnych jadal
ni, pokor męskich, sy
pialni, kuchni, oraz po
jedynczych mebli soli
dnego wykonania na do
godnych rafowych wa
runkach poleca Ignacy
Srajnert, Bydgoszcz,
Dworcowa 8. Tei. 1921.

(2S499

Reperacje
lalek, lalki własnego
wyrobu, zabawki, wy
roby skórkowe. T. By
tomski, Dworcowa 15 a.

(23795

Stolarz
i polier mebli Jan Na
wrocki ul. Zduny 16.
przyjmuje zamówienia
na nowe meble i także

polerowanie i reperacje
w domu i nosa domem

po jak najtańszych ce
nach. (25572

Batik-A.telier
Gdańska 18 II wykonuje
modne malowania na

materiałach. (25731

Pomsty
żelazne i drewniane bu
duje Soyehą!ski, Koro
nowo, ,Tucholska 25.

(24724

Praso wainia
przyjmuje do prasowa
nia po bardzo niskich
cenach. Cieszkowskie
go 11, skład, Rajchowa.

(35575)

SPRZEDAŻE
Majątki

ziemskie, domy i t- p
poleca na sprzedaż. Ta-

szycki, Dworcowa 13
Tel. 760. (24544

Gospodarstwo
19 morgowe, w Byd!
goszczy. dawniej ogrod
nictwo sprzedam. Cena
9000 z! Winiarska, Koś
ciuszki 37. (25507

Majątek
500 mórg pszennej źie-
mi w Poznańskiem, dom

I-piętrowy o 8 pokojach
i kuchni w parku i ogro
dzie, z kompletnym in
wentarzem żywym

i martwym wtem paro
wa mlocarnia, przv do
brej kumunikacji kolei
i mieście. Cena 100 000

zł.. nrzv wpłacie 50—
60 000 z!. Wiadomość

Biuro Pogoń. Dworco
wa S0,

FIow

2-piętr., z interesem w

centrum miasta Byd-
goszczy,podwórze, wjazd
stajnie itp.. narożnikowy
w najruchliwszym punk
cie. Cena 23 000 z’
Jak równiesz 1-piętrowy
z dwuma interesąm1
Narożnikowy za 13.000
zł. Wiad. Dworcowa 801

Pogoń.

Dom
I-piętr. z ładnym ogro
dem owocowo-warzyw
nym, 5 pokojowy loka!
do objęcia, przy tram
waju 9 000 zł. Biuro

Pogoń, Dworcowa 80 I.

W ila
6-pokojowa z ubikacją
fabryczną, sklepem i o-

srodemowocowo-warzy-
wnym, 5 minut od tram
waju zaraz za 9.000 zł
na sprzedaż. Wiadom.

Miedzyń, Osada 25.
(25668

Domy
wile od 10-80000 zł.,
majątki, interesy han
dlowe poleca Szarek.
Dworcowa 90. i251S0

Dom
II-pfętrowy w Bydgosz
czy z 3 interesami na-

rożnikowemi przy 2 uli
cach, front, podwórze,
wjazd, stajnie, szopy ito.
do objęcia. 2 ińteresa z

4 przylegającemi poko-
jami jak również 5 po
kojowy lokal na I pię
trze. Cena 35.00) złotych.
Biuro Pogoń, Dworcowa
nr. 80.

Dom
z interesem kolonialnym
o 7 ubikacjach, w cen
trum powiatowego mia
sta, bez diueu na sprze
daż. Cena 4000 zł Szu
bin, ul. 3 Maja 1. (25313

Dom
IXI-piętr. w bardzo do
brym stanie, 3 składy
handlowe, 11 lokatorów
Obecny dochód miesię
czny 450 zl. Położony
przy ul. Sienkiewicza 63
w Bydgoszczy, z powo
du wyjazdu zaraz ko

izystnie aa sprzedaż.
Wlaśc. B . Bukowski,
Inowrocław. Rynek 1

(23782

Dom
z ogrodem i 8 lokatora
mi, przy Podgórnej l?
za cenę 10 tys zł- na

sprzedaż. Zgł . Krakow
ska18Ip. (25738

Całkowita
wyprzedaż materjałów
ubraniowych,. gotowych
ubrań, spodni, jopków
i różnych przyborów
krawieckich po bardzo

zniżonych cenach z po
wodu zmiany interesu.

Wełniany Rynek 12.
(25792

Wale kafle
Feldnera na kompletny
piec na sprzedaż. Po
dolska l, I ptr (25884

Rower
dobrze utrzymany ku

pię. Podolska l, I ptr.
(25785

Zposodu
wyprowadzki sprzedam
tanio regał biurowy,
biurko, kuchnia i inne
meble. Cieszkowskiego
10, III ptr.

’ 24684

Płaszczowe
ubraniowe, kostiumowe
materjały bardzo kórz

poleca Śniadeckich 42 a

I p. lewo. (25004

M.aszyny
do szycia pierwszorzęd
nej jakości z długoletnią
gwarancją takżn na do

godnych warunkach
spłaty po cenach kon
kurencyjnych zawszę w

wielkim wyborze na

składzie. A . Wasielew-
ski, Dworcowa nr. 15a.

(25605

Sprzedam
koizystnie kasę .,Natio
nal" (Regiestrierkassa)
z 4 szufladkami. Rów
nież sprzedam ręczną

maszynę do mielenia
nianych kuchów (Lein-

kucbenj. Fa. J, Gappa,
Skórcz, p. Starogard

(25588)

Tanio
do nabycia pólszorki ro
bocze kompl, para 90
zł. Biuro Handlowe,
Ignacy Radoszewski. ul.

Jagiellońska 35e, (25541

Nowy pokój
jadalny do większego
domu na sprzedaż. Dłu
ga 17, (25505

Futro
męskie nowe okazyjnie
na sprzedaż. Chopina 9.

(25740

Płaszcz
zimowy surdutowy ta
nio na sprzedaż. Pro
menada 27, I ptr. (25742

Okazja !
Duży stół nadający się
do biura lub dla kraw
ca i 6 okrąg! krzeseł
bardzo tamo na sprze
daż. Nakieiska 10 w

podwórzu, dom prawy.
(25763

Elegancki
frak na jedwabiu (wys
figura) jak nowy na

sprzedaż. Wiadom. Sie
miradzkiego 9 I lewo,
od 5 7 popoł. (25740

Drągi
użytkowe 8-10 mp. dłu
gie, 10-18 cm. grube,
oskrobane za mp. o 8 zł
także szczapy 9 zl wy
syła wa.gon, stacja Osie
Antoni Sabinasz. (25729

Tanio
sypialnia dąb lakiero
wany sprzedam na do
godnych warunkach.

Grunwaldzka 16. (25761

Leżanka

now-a, 43 zł. dobrze wy
konana na sprzedaż.

Toruńska 178. Przysta
nek tramwajowy. (25742

Wóz
roboczy i pólszorki ta
nio na sprzedaż. Ku
jawska .72 . (25757

Kęcsjzjf wózek
sprzeda bardzo tanio.
Jan Płaczek.Rycerska23

(25754)

Kanapka,
do sprzedania za 50 zł

(używana;. Śniadeckich
ca, I ptr. lewo, od 10-
12 przedpołudniem i od
4-6 popołudniu. (2-5728

Pianino
sprzeda. Woidylak, Jac
kowskiego 20. (25121

Meble,
Najtańsze źródło wszel
kich mebli od luksuso
wych wykwintnych jak:
sypiał ki, jadalki do zwy
czajnych pojedynczych.
Korzystny zakup, dogo
dne warunki noleca St.
Dobrzyński, Długa 4.

(25787

Tani
zakup mebli. Łóżka, ka
napy, kuchnie, szafy,
biurka, krzesła, garni
tury koszykowe, p;erzy
ny. materace, dywany,
wózki sportowe, pól
szorki na sprzedaż. Pod
blankami 14. (25773

Wózek
sportowy 35 zł., szafo-
nierka 32 zł, kuchnie
50 zł., szafa do rzeczy 42
zt, biurko, kanapa, mę
ski rower, damski ro
wer prawie aowy, ma
szyna do szycia, umy
walka na sprzedaż, ()
kole, Jasna 9, tylny
dom parter. (25772

Siebie
do 1 pokoju na sprze
daż z powodu wyajzdu
do Francji. Ul. Konop
nickiej 1. (25736

KUPNA

Kupi%
gospodarstwo od 5—10
morgowe w pobliżu Byd
goszczy przy w płacie
l’ 00 zł Oferty do Dzień.

Bydg. pod 1,5-10 mórg".
(24721)

Foto-aparat
kupię 13X18 dobrze u-

trzyroany, Gdańska 53.
II ptr. (25713

Teriera
łowcą szczurów celem

kupna poszukuję. Kto?
wskaże Dz. Bydg . (25756

Kupi%
dobrze utrzymane urzą
dzenie (Jo cukierni, 1
stół składowy, bufet sto
ły z płytą mana, i krze
sełka. Wiśnicki, Bocia
nowa 39. (24644

Sledmioklasista
udziela kor-epetycji w

zakresie niższych klas

gimnazjalnych. Oferty
do Dzień. Bydg . pod
,,Lekcje". (25701

Wpisy
na kurs mo dniarstwa
odbywają się codziennie
przy ulicy Śniadeckich
2 od godz 3-5 po poł.

(25201i

Udzielam
14-dniowego kursu pra
sowania. U!. Śniadec
kich 15-16 parter lewo.

(25738

Były nauczyciel
szkół powszech może u-

dzielać lekcji w zakre
sie niższych klas śre
dniej szkoły, jeżyka pol
skiego !ub orzyjmie po
sadę nauczyciela domo
wego do przygotow’ania
chłopców do szkół śre
dnich Nakieiska 32 róg
Jary III ptr. od 3-5 po
południu. (24213

Na skrzypcach
i mandolinie

rutynowany nauczyciel
wyucza dobrze grać.
Jackowskiego 2 parter
prawo. 125617

Książkowośoi
Stenografji

Korespondencji
i t. p . nauczają Konce
sjonowane Praktyczne
Kursy Handlowe w Byd
goszczy, ulica Gdańska
nr. 31-32. Tel. 1327. Po
ukończeniu egzamin i
świadectwo. Zamiejsco
wi listownie. (17762

PGSAOM,
Stenografji

wyucza wszystkich bez
płatnie. listownie. In
stytut Stenograficzny
Warszawa, Mokotowska
nr. 39. (24995

Fryzjerski
pomocnik potrzebny za-

raz Boniecki, Grun
waldzka 85, (25759

Pomocnik
krawiecki i uczeń, syn
porządnych rodziców,
mogą się zaraz zgłosić.
U Lewandowski, mistrz

krawjecki, Wełniany
Rynek 1.5 . (25794

10 panienek
do szycia płaszczy dam
skich poszukuje Król
Jadwigi 13. Cwi. 25780

Służąca
porządna i uczciwa ze

wsi poszukuje posady.
Zgłoszenia u państ.wa
Lewandowskich, Grun
waldzka 105. (25789

Dzielna
krawcowa do szycia

płaszczy może się zgło
sić. Kruszona, Grodzt-
wo 5. (25779

Uczeń
silny chłopak może się
natychmiast zgłosić. Jó
zef Ny!sa, mistrz rzeź-
uicki, Garbaty 27. (2578(1

Poszukuje
się chłopca do biura.

Kance!arja adwokata i
notariusza Brzeskiego
w Bydgoszczy, ul. Gdań
ska164Ip. (25770

Kucharka
pierwszorzędna z dobre
mi świadectwami po
szuku.je posady Of. pod
,,G." do Dzień, Bydg.

(25555

Siostra
czerwonego krzyża, z

praktyką 6 letnią, do
bremi świadectwami po
szukuje posady jako
siostra w szpitalu lub
klinice prywatnej, Zgło
szenia do Dzień. Bydg
pod ,,M, 222". (25525

Poszukuj%
natychmiast iub też pó
źniej posady jako kiero
wnik młyna parowego
lub wodnego,znam urzą
dzenie najnowszych sy
stemów i wykonuję sam

wszelkie reperacje. W
ostatmem miejscu 45
tono wem młynie zatrud
niony 4x/4 roku, a chcąc
zmienić przyjmę inną
posadę, jest nas tylko
ja i moja żona. Łask,
zgłoszenia proszę skie
rować pod adresem

Maksymilian Ro§a!ski
w Kępnie iwojew. Pozn.)
u!. Warszawska 252.

(25588)

Krawcowa

pierwszorzędna siła, na

wykwintną gardetobę,
z braku lokalu poleca
się w dom. Adres w

Dzień. Bydg . (25722

Gospodyni
młoda sumienna z do
bremi świadectwami

poszukuje oosady zaraz

na większym majątku.
Of. pod ,,I. M. 255" do
Dzień, Bydg. (25774

Polecam
się obywatelstwu jako
kucharka. Zapytać się
w Dz. Bydg. (23775

Oddam
bieliznę do szycia. Zgł
do admin. Dzień. Bydg .

pod ,,Biebźniarka".
(25723

2 majątki
ziemskie korzystnie do
wydzierżawienia 10 0 i
1500 mórg, jak również
kupna od 5 do 500 mórg
posiada większy wybór
Biuro Pogoń, ul, Dwor
cowa 80. i ptr.

Poszukuj%
rzefnictwa w Bydgosz
czy lub w innem mie

ście ruchliwem. Zgł .

Dworcowa 80, Pogoń.

S-pokojowy
lokai z komfortem, I pię
tro przy ul. Lipowej w

Grudziądzu do oddania
bez odstępnego za jedno
roczny czynsz dzierż.aw
ny. Zgłoszenia spieszne
Bydgoszcz, Biuro Pogoń,
Dworcowa 80.

Skład
duży. w centrum Byd
goszczy, stosowny na

konfekcje za czynsz rocz

ny zaraz do objęcia.
Szarek, Dworcowa 90.

(2554-7)

3 garaże
samochodowo, nowocze
sne do wydzierżawienia.
Zgł A. Przybylski, ul.
Gdańska 15- (25553

MIESZKANIA
Mieszkanie ..

5 pokojowe, natychmiast
do wydzierżaw, czynsz
przedwojenny na rok

zgóry. Zgłoszenia ,,Po
ste retante" Margonin
O. 25. (24690

Do nabycia
dwa pokoje z kuchnią
i mebłamy, 2000 zł. Of.
do Dzień. Bydg . pod
,,Do nabycia". (25503

Zamieni%
5 pokojowe komfortowe
mieszkanie, w centrum
miasta na takież 3 po
kojowe. O?, pod ,,Kom
fort 8" do Dz. Bydg .

(25735)

Mieszkanie
2 pokoje ładnie umebl.
z kuchnią lub niekrę-
pującą jej używalnością,
w okolicy Placu Poznań
skiego, poszukuje na
tychmiast bezdzietne
małżeństwo. Of.przyjm
por. Wilczyński, ul. Do
lina4.Ip. (25797

Mieszkanie
3-pokojowe z meblami
zaraz do oddania za zgo
dą gospodarzą. Wiado
mość w Dzień. Bydg .

(25783

3—d poko,je
z kuchnią od gospoda
rza poszukuję. Warun
ki podług ugody. Of.
przyjm. fa. Ciszewski,
Aparaty elektryczne, ul.
Św. Trójcy 3. (25778

Mieszkanie
(wiła) 6 pokojowa z

kuchnią, 2 balkonami
na I piętrze zaraz do

wynajęcia. Of. do Dz.

Bydg. pod ,,K. 216"
(24744

POKOJE

Pokój
umebl. z utrz;ymaniem
dla 2 panów lub pań za
raz do wynajęcia. Tam
że codziennie smaczne

obiady. Długa 8, I ptr
(25664

Pokoje
dobrze umeblowane z

utrzymaniem do wyna
jęcia. Cieszkowskiego 7
I ptr. 24749

Pokój
umebl. z utrzymaniem
zaraz do wynajęcia. Sw.

Trójcy 6a ptr. prawo.
(25760

Pokój
z utrzymaniem do wy
najęcia. Artura Grott
gera 4. Kowalik. (25764

Pokój
umebl- do wynajęcia.
Bocianowo 39, U piętr.
lawo. (25786

Pokój
umebi. do wynajęć ia
Jezuicka 2, II ptr. le
wo. (25769

Poszukuj%
pokuju umebl, możliwie
ż utrzymaniem najchę
tniej w pobliżu ulicy
Sw. Trójcy. .Oferty z po
daniem warunków i ce
ny uprasza Praśnie wski
Henryk, Tuchola. (24726

Pokój
umebl, do wynajęcia.
Chwytowo 7, I ptr, le
wo. (25776

Pokój
umebl. do wynajęcia.
Reich, Kordeckiego 29.

(25733

Pokój
umebl. do wynaj"ęcia.
Siemiradzkiego 4 part,
prawo (przy Łokietka).

-(25743

Pokój
umeblowany do wyna
jęcia zaraz. Kordeckiego
2, III lewo. (S575/

Pokoju
umebi. z używaniem

kuchni poszukuje mło
de małżeństwo. Oferty
do Dzień. Bydg pod ,,W.
100". (24112

Smaczne obiady
(M) 50 groszy, Sniadec-
hich 37 parter. (25706

Dobre obiady
prywatne wydaje — Dr.
Emila Warmińskiego 3,
Ip. (11036

Kołodziej
dobry fachowiec, kawa
ler lub młody wdowiec
może się w-żenić w za
prowadzony warsztat, |

dom i duży ogród. Of.l
do Dz. Bydg . pod ,W(
K. 1400". (2573?.

S(i(l złotych
poszukuje pożyczki za"

w-ysokiem procentem do

zaprowaJ zonego interes,
su rzeźnickiego na prze
ciąg dw-óch miesięcyj
Zgł. do Dz. Bydg. (25729,

2-3000 zł. ,

dam jako pożyczkę, abym
miał przytem zajęcie,
jako czynny. Zgłoszenia

Dworcowa 80, biuro j
,,Pogoń".

Kto ? ,

pożyczy 3 000 z!, zobo
wiązanie własne miesz
kanie, człowiek bez-’

dzietny prócz procen
tu może korzystać z

mieszkania z meblami.
Sienkiewicza 54. drugie
piętro w podwórzu, od

5-tej do 8-ei wieczorem.
(25752)

Zagubioną
książeczkę wojskową na

nazwjsko Bolesław Woj
tas unieważniam. (25516

Zgubiono
dnia 11. X. w szkole

Nowodworskiej (obwód
głosow. nr . 30) portfel
z książeczką i kartą mo
bilizacyjną na nazwisko
Bronisława S!awińskie
go. Łask, znalazcę upr.
się o zwrct do Dzień.

Bydg Dokument unie
ważnia się. (25756

Legitymacje
na nazwisko Alfons Li
sewski, zgubioną pod
czas wyścigów moto
cyklowych, uczciwy zna
lazca niechaj za wyna
grodzeniem odda: Bocia
now-o 12, p. Zielińska,

(25741

Tek%
do akt, skórkową, żółtą,
Zgubiono w .sobotę po
południu na ui. Dwor
cowej. Zawartość: ra
chunki i polisy ubezpie
czeniowe, ogniowe na

nazwisko Mieczysław
Krzemiński, Augusto wo.

Uczciwego znalazcę u-

prasza się o zwrot zs

wynagrodzeniem 80 zł.
do portjera Hotelu pod
Orłem. (25745

’

%gubiono
książeczkę wojskdwąna
nazwisko Aleksander
Ramiecki, za wyoagro;
sizenieai proszę oddać
ul, 20 Stycznia 5. (2573(

z DRUKH
(k, szybko i starannie

Drukarnia

i Bydgoska
j wydawn. Deien. Bydg,

Poznańska 30.
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Fosf;pawanie ngadtaiclowe.
Co do majątku firmy Hasiu ski Se Kach!ik

w Bydgoszczy, ul. Unji Lubelskiej 14b, oraz do ma
jątku prywatnego właścicieli tejże kupców Pawła

Basińskiego z Bydgoszczy, Kościuszki51 i Ryszarda
Kaehlika z Bydgoszczy, ul. Niedźwiedzia 4 wdraża

się z dniem dzisiejszym t. j. zdniem 9 października
1923 r. o godz. 10 przed poł. postępowanie upa
dłościowe.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się
b. sekretarza sąd. p. Maksymiliana Sassa w

Bydgoszczy, ul. Długa 19.

Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie naj
później do dnia 19 listopada 1923 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany za
rządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wy
boru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia

’wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia ’!
chwały co do kwestyj, wymienionych w § 172

ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wy
mienionym sądzie termin na dzień 29. października
1925 r. o godz. 13 przed południem, — zaś celem
zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na

dzień 28. listopada 1925 o godz. 10 przed połud.
Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek

rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub któ
rzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się
owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu, wzgl.
uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby
najpóźniej do dnia 1. lis?opada 1925 r. donieśli

zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o

tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z

powodu których mieliby prawo żądać odrębne
go zaspokojenia z owych rzeczy.

Bydgoszcz, dnia 9. października 1925. (25720

Sekretarz Sądu Powiatowego.

PrzefarD przymusowy.
W wtorek, data 13 października b. r.

o godz, 10-tej przed południem sprzedawać
się będzie przy ni. Bernadydskiej 10 naj
wię,cej dającemu za natychmiastową zapłatą
następujące przedmioty:

1 szu!; żelazną, 1 Karta.
Powyższe przedmioty można obejrzeć

godzinę przed licytacją.
Bydgoszcz, dnia 10 października 1925 r.

Oddział Egzekucyjny
przy Magistracie miasta Bydgoszczy.

25781) (—) Wachę, Radca Miejski.

W W,,
n s6 wiel!ki B tIW
Ch ih żyto! a in...
Szwajcarski dwór.

Sp. z ogr. odp.
(25758

Mistrz Zduński
poleca się do sBifga-

_

1 (25048

Postępowanie upadłościowe nad majątkiem
kupca Józefa Komcslńskiego w Bydgoszczy, ul.

Gdańska 71 zastanawia się dla braku masy po myśli
§ 204 ord. konk. 25788

Bydgoszcz, dnia 8. października 1925.

Sąd powiatowy.

leszcze tylko 2 dni
tio ciom i. Ki. II loisrjs Psfisiij/awej
Wygrane w najszczęśliwszym

wypadkti .... 400.000 zł

Premja..................... 250.000 n

2 wygrane po . . . 150.000
2 wygrane n . . . 100.000 , itd.

Los teraz kupiony kosztuje Vi losu 10 zł,
’/a-20zł,Vi—40złdokażdejklasy.

Później dla nowonabywców są losy
znacznie droższe.

Tak już do II. kl. kosztuje losu ula

aowonabywców 20 zł, a w V. kl . 50 zł.

Więc niech nikt nie zaniedba teraz

jeszcze się zaopatrzyć w los, gdyż taraz

są warunki najlżejsze.
Kolektor M, Rejewska

25747) Bydgoszcz, Dworcowa 17.

Sprzęte przymusowa.
W środę, dnia 14 października o godzi

nie 10 przed poŁ będę sprzedawał w Byd
goszczy przy ul. F,Iareck!ej IG, i ptr. naj
więcej dającemu i za gotówkę:

1 biurko dębowe, 1 szafkę klu
bową, stoły, stoliki, krzesełka

l? wiele innych rzeczy. (25777

( Ślusarek, pom. kom. sądowy w Bydgoszczy.

Ucgtfffldo.

Dnia 14 października br. o godz. 11

odbędzie się w Bydgoszczy, w koszarach
16 pułku Ułanów sprzedaż licytacyjna

iM tól hshiat d łlauy WDldrowjclL

OT MOWll

i reperacji po cenach
niskich.

Jan Suchomski,

Pod blankami nr. 15
w podwórza.

P, T. Władzom i Urzędom oraz Szan. Publiozności

donoszę uprzejmie, iż z dniem dzisiejszym otwieram

fabryką stempli
gumowych i metalowych.

wykonanie staranne z najlepszego materjału.
mMlne w fi olsaiuff!

Proszę o łaskawe poparcie i pozostaję (25749
z poważaniem

Siffflncissefe %mwul%foi

24705) Komendant U. K. 23.

Licytasia.
W dniu 14. pcź Wziernika r. b. o godzinie 12-ej

zostanie na dziedzińcu Starostwa przy ulicy
20 Stycznia 20 r. sprzedany w drodze licytacji
najwięcej dającemu

1 samochód
S-osobowy, kryty ,Protos’ czarno lakier,
utrzymany w b-ardso dobrym stanie.

Samochód można obejrzeć poprzednio w dniu

licytacji od godziny 9-ej przed południem w garażu
przy ulicy 20 Stycznia za poprzednim zameldowa
niem się u porćjera.

Osoby pragnące wziąć udział w licytacji winny
złożyć do dnia 14. X . rb. kaucję w wysokości 1000 zł.

W razie nieudzielenia przybicia zostanie kaucja
następnego dnia po odbyciu licytacji zwrócona.

Bydgoszcz, dn. 28. 9. 1925 r. (25568
L. dz. 4186/25 C. S!er os ta.

P. P. Piekarzom i Cukiernikom Bydgoszczy
i okolicy podajemn do łaskawej wiadomości,
iż 1. X. 1925 otworzyliśmy przy ul. Dworco
wej nr. 37, Tel. 779 (25791

d!a Piekarzy 5 Cukierników.

Prosimy o łask, poparcie i o dalsze zaufanie nam,
SsfeiiMcBwsSsi fi Joamlęe -

hurtownia dla piekarzy i cukierników.

uskarżasz się stale na

swoim znajomym uszy na

pełn?ając tak,

ź§ ci teżtfy z śroo setofizi
jeżeli przeciw temu me nie

czynisz, łaź !e lej do naj
bliższej apteki i kun nasz miljonkrotnie sku
teczny, daleko znany

CAPSINAP
nazwa prawnie zastrzeżona) a doznasz na

tychmiastowej ulgi. (22912

Znalesromo

na ul. Podgórnej p§gSSZCZ 1
Odebrać można rzecz_y te w administracji
Dziennika Bydgoskiego.

Benzyna
do samochodów

w trzech żelaznych becz
kach na sprzedaż. Zgło
szenia do biura ogło
szeń ,,PAR11. Bydgoszcz,
Dworcowa 72 pod ,,Ben
zyna11. (25734

teewg
wysoko cielne -8 dni do

ocielenia) tanio na

sorzedaż. Feliks Alek
sander, Sienkiewicza 7.

(25771

Poszukuje się małego
familijnego (25615
StaSBMS

ewentualnie
Wfiffiffi z o ;ro

dem w Bydgoszczy )ub
okolicy celem kupna
Oferty z podaniem ceny
do Dz. Bydg . pod ,,Kan

ia)".cel arja (25615
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jest najiepszem I najtańszem mydłem do prania

WfSfSb w§r S ww najlepszym i najtańszymFBH AOB§ proszkiem mydlanym

Rutynowany

kupiec
władający polskim i nie
mieckim językiem w

słowie i piśmie do pier
wszorzędnego składu
mebli pi trzebny zaraz,
może być i z innej bran
ży. Zgłusz, do Dz. Bydg .

pod ,,S. K. 1800”. (25190

EOoSBlte

Abonament, sprzedaż luźna

i przyjmowanie ogłoszeń,

We wtorek, dnia 13-go b. m.

Mśa ftiiłbasa,
asffl?ŚS a ftatBii

na co uprzejmie zaprasza

Wtaiarnla hiiBliwald nasi.
właśc.: H. BSHLMB

25751, ulica Jag!elloóska 9.

FB!I! H!!OU FUTER
BimlHhr I iMenSwyn Si. i8. o.

Gdafisk-Larcpfuhr, SahgaFriefew^s 12.

przyjmuje do farbowania i wyprawiania
futra wszelkiego rodzaju na sposób
— - — zagraniczny. — — —

Odnawianie podniszczonych futer i konfekcji
futrzanej. (25569

C^ankfe wnandiauritao’waun^.

biura, wzgl. zastępstwo większej firmy obejmie
SaiSBae^.SIWW’fisE:(E:, kierownik poważnego
biura handl. -techuiczn. w Warszawie, znający dobrze

Niemcy, Rosję i Holandję. — Oferty proszę snb
,,Kierownictwo" do Dziennika Bydgoskiego. (25732

ślusarz
zaraz z branży gazownictwa, który samodzielnie
wszelkie reperacje przy automatach, piecykach ga
zowych i nowych instalacjach wykonuje. 24720

Zgłoszenia piśmienne kierować należy:
Tczew, Gazownia Miejska, ul. Kołłątaja 5.

60—70 P. S . na 10 atmosfer z j"aknajwiększą
powierzchnią ogrzewalną natychmiast na

około 6 tygodni poszukiwana do wy!na
jęcia. Spieszne zgłoszenia do ,24727

M. Orosfie, Tcagcsw.


