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Dwa projekty,
Pojednawcz-ść klubu B. B . w Sejmie
w sprawie projektu naprawy konstytu
cji. - Dobre wrażenie mowy posła Cha-

cińskiego. — Projekt lewicy. — Utwier
dzenie anarchi'i. — Lewica chce znieść

Senat. — Dzikie pomysły. - Walka z

rehgją i z państwem. — Zamiar roz
bicia państwa.

Warszawa, 5. marca .

Burza, wywołana projektem BB W

sprawie naprawy Konstytucji, nieco

przycichła. W dużej mierze przyczyni
łysiędotegopełrie umiaru mowyprzed
stawicieli klubu BB na wczorajszem po
siedzeniu Sejmu posłów Kościałkow-

skiego i Jana Piłsudskiego. Z tej atmo
sfery skorzystał prezes klubu poselskie
go Cłu D, w Sejmie p. poseł Józef Cha-

*emski, który w mowie swej zareagował
bardzo wyraźnie na pojednawcze, głosy
posłów BB. Jak już ,,Dziennik" doniósł,
p. Chaęiński wskazał wyraźnie na te

punkty projektu BB które przyjęte być
nie mogą przez żywioły umiarkowane,
lecz równocześnie podkreślił silnie, że

sę w nim dobre strony, które daję, pod
stawę do dyskusji.

Mowa p. Chacińskiego wywarła wra
żenie b. dobre i nawet krańcowi zacie-

frzewieńcy słuchali jej z uwagę. Gdyby
Sejm nasz częściej podobnemi głosami
rozbrzmiewał, moglibyśmy spokojniej w

przyszłość patrzeć. -

.

Bombę, która rozwiewa wszelkie

prawie nadzieje ńa spokojną i rzeczowę

pracę Sejmu, jest projekt zjednoczonej
lewicypolskiej —P.P.S., Wyzwole
nie i Stronnictwo Chłopskie — jaki do

laski marszałkowskiej wniesiony został,
a nad którym niezadługo obrady się roz
pocznę. Projekt to nawskróś demago-
Brczny. wręcz anarchiczny. Zmierza on

do utwierdzenia sejmowładziwa w naj*
gorszej postaci, da walki z Kościołem i

razc-łmkowania państwa prz'z nada
nie au'oncmjl mniejszościom narodo
wym Największy wrog Polski nie m~fll

nic gorszego wymyślić. Nie dziw. boć

nad nim współpracowali żydowscy ad
wokaci z obozu socjalistycznego.

Lewica polska wystawiła sobie pro
jektem swoim najgorsze świadectwo i

pokazała, że jej nie chodzi o Polskę,
lecz ziszczenie mrzonek, które Polskę
zgubić muszę, A co najciekawsze, to

fakt. że nawet między sobę zgodzić się
nie mogła, bo do projektu dofęczona jest
uwaga, że pomysł sccMi~ac*i całego ż,T-
c?o fjosim'towTeuo noch"'dzi od soc*aIi-

sł 'w a myśl wywłaszczenia ztemi bez

C', -'',TO','lwanfa od obn sfronrdc'w chłop-
sktch- Oha pomvsłv wzorowane sę na

u-br-lu b"iso'ewick*m f godna są naszych
rodzimych bolszewików.

Oto w krótkiem streszczeniu sens

proiektu lewicy:
Senat ma być zniesiony, - bo zawa

dza radykałom .

Rząd ma być silniej skrępowany w

wydatkowaniu funduszów.

Prawo wnoszenia projektów ustaw

oprócz Sejmu, rzędu i Izb Gospodarczej
i Pracy (także nowotwory, dokładnie

nieokreślone) maję mieć wyborcy w

liczbie conaimniej, 100 tysięcy.
Wybory do Sejmu mają się odbyć w

pierwszą niedzielę lipca. Dlaczego
właśnie ten termin zostęł w'ybrany, po
zostanie tajemnicą prcrektowiczów.

Prezydenta państwa wybiera Zgro
madzenie Narodowe — specjalnie w

tym celu wybierane. Członków' Zgro
madzenia wybiera się tak samo jak po
słów, tylko w podwójnej liczbie. '

O tem, że nietykalność poselska w'in
na być ograniczona, ani słowa. W dal
szym ciągu rozmaici wrogowie we
wnętrzni będą mogli, z trybuny sejmo
w'ej wygłaszać mowy antypaństwowe.

Wniosek o wotum nieufności dla rzą-

du potrzebuje tylko 25 podpisów i może

być po 8 dniach dyskutow'any.
Do artykułu 109 Konstytucji obow'ią

zującej, ma być dodane zdanie:

Ustawy osobne określą zakres

autonomji dla tych ziem Rzeczypo

Obrady w Senacie.
Senator Thuiile (Ch. D.) domaga się kolonii dla Polski.
Warszawa, 6.3 (tel. wł.) Na wczoraj

szem posiedzeniu senatu przemawiał
najpierw sprawozdawca generalny bu
dżetu dr. Szarski. Omawiał on na po
czątku położenie gospodarcze państwa,
stwierdzając poprawę na wszystkich po
lach, a następnie roztrząsał budżet.

Komisja senacka zmniejszyła docho
dy i wydatki, tak, że w porów'naniu z

budżetem uchwalonym przez komi
sję sejmową nadwyżka będzie mniej
sza, mianowicie wyniesie 159 miljonów
zł. Ponieważ jednak z tego 148 milj.
zł. wypadnie na dodatek dla urzędni
ków, faktyczna podwyżka wyniesie tyl
ko 11 milj. zł.

Po referacie senatora Szarskiego za
rządzono przerwę. Na popołudniowem
posiedzeniu przemawiali najpierw' se
natorzy Roman (BB), Posner (PPS.), i

GłębiAski (Klub Narodowy), który pole
mizował z twierdzeniem referenta o po
prawie gospodarczej.

Przemawiał potem senator Janu
szewski (Wyzwolenie).

Dłuższe przemów'ienie wygłopił se
nator ThuIIe, (Ch. D.) Stwierdził on zbyt
szybki wzrost budżetu, nieodpowladają-
cy wzrostowi siły podatkowej. Domagał
się Zwolnienia tempa inwestycji, na
stępnie zwrócili się do rządu, by przez

Ligę Narodów starał się uzyskać dła

Polski kolonje, aby móc przeciwdziałać
powstałym z emigracji stosunkom. Co

do polityki wewnętrznej, senator Thu-

lie w'yraził nadzieję, że usianą rugi z

przekonań politycznych. Nie pochwalaj
także obsadzania wojskowymi naczel
nych stanowisk w instytucjach gospo
darczych. Co do ruchu budowlanego,
rząd pow'inien poprzeć inicjatywę pry
watną. Przemawiał jeszcze senator

Spickerman (Zjed. Niem.)

Na tem zakończono obrady. Następne
posiedzenie dziś.

Z posiedzenia Rady Ligi Narodów.
Konfcm tda Zaleskiego z Chamberlainem,

(Własna słnżba telegraf. ,,Dz. Bydg.*')

Genewa, 6. 3. Posiedzenie rady Ligi
wyznaczone na wtorek popołudniu, zo
stało nagłe przełożone na środę przed
południem . Międzynarodow'i prawnicy
nie ukończyli bowiem swoich narad.

Prawnicy ogłosili odpowiedź na wnio
sek rządu litewskiego o dopuszczenie
Litwy do obrad rady Ligi w sprawie
mniejszości narodowych. Otóż chwilo
wo Litwa do obrad dopuszczona nie

będzie. O ile jednak nastąpi stadjum
rokowań, w którem rząd litewski byłby

naprawdę zainteresowany, wezwie go
rada Ligi do udziału w obradach.

Minister Zaleski miał we wtorek dłuż
szą konferencję z Okambgrlainein. Te
goż dnia wieczorem konferowali mini
strowie Stresemann i Briand, Treść obu

konferencyj jest poufna. W.

Genewa, 6. 3. (Tel. wł.) We wtorek

m inister Zaleski odbył konferencję z

Chamberlainem, następnie z przedsta
wicielem Japonji i generalnym sekreta
rzem Ligi sir Drummondem.

Niemcy m a li nleciysfe sumienie..
Berlin, 6. 3. W związku z projektem

polskim wniesienia do Ligi Narodów,
aby rozszerzyć ochronę mniejszości na
rodowych na wszystkie państwa, ponu-

jew niemieckich kołach politycznych
w dalszym ciągu wielkie wzburzenie.

Minister Stresemann dał inicjatywę
do rozważania całokształtu zagadnień
mniejszościowych w Genewie.

Rozszerzenie dyskusji na wszystkie
państwa, a więc i na,Niemcy, jest Berli
nowi nie w smak. B.

Trzy dni z rzędu burza
na zleżdiie inwalidów w Warszawie.

Warszawa, 6 3. (Tel. wł.) Wczoraj, w

trzecim dniu obrad zjazdu inwalidów

wojennych walka pomiędzy zwolenni
kami dawnego zarządu, a, obecnego za
rządu przymusowego, nie ustaw'ała.

Obrady były nadzwyczaj burzliwe. Do

wyborów podano listę o podwójnej licz
bie mandatów. Głosowano wczoraj do

późnej nocy Nie zdołano jednak jesz
cze obliczyć wyniku wyboru. Ogłosze
nie wyniku nastąpi dziś.

Krótko przed zamknięciem numeru

otrzymaliśmy szczegółowe sprawozda
nie z Warszawy - bardzo ciekawe. Po
damy je jutro. Dość, że na salę obrad

przybył oddział policji z dwoma komi
sarzami na czele. Napięcie i tumult był
niebywały. Przy wyborach oddano 648

kartek. Na 125dotychczas sprawdzonych
kartek największą liczbę głosów osią
gnęli: gen. Roja - 102 głosy; Szyperski
z Bydgoszczy —62,Stachecki zPoznania
- 76,Szulczyński z Poznania - 68, Dą
browski z Torunia - 64, Dr. Kikiewicz

69głosówit.d.
W toku obrad delegaci w'ojewództw

poznańskiego, pomorskiego, krakowskie
go, lwowskiego, i tarnopol(skiego wnie
śli do prezydjum protest z powoda róż
nych uchybień, jak złamanie statutu,

riiepoddanie pod głosowanie wniosku o

w'otum nieufności itd.

spolitej, które są zamieszkałe przez
ludność mieszaną pod względem
narodowym.

Niepoprawni doktrynerzy chcą więc
Polskę rozbić na szereg krajów związ
kowych, boć mniejszości są wszędzie.
W Warszawie np, trzebaby dać auto-

nomję żydowskim Nalewkom.

Religja ma być zupełnie usunięta z

życia państwowego, nikt — także w

szkole - nie możebyć zmuszonydo na
uki religji i praktyk religijnych. Pań
stwu nie wolno łożyć na cele wyznanio
we, a wszelkie sekty odrazu mają mieć

równe prawa jak historyczne wyznania*

Oczyw'ista tu jest nienawiść do reli
gji katolickiej, której przodujące stano
wisko, jako religji większości, w obec
nej Konstytucji jest uznane. Po myśli'
tego projektu musiałaby Polska zerwać

Konkordat ze Stolicą Apostolską i sta
nąć na równi z Meksykiem, do czego
widocznie nasza lewica zmierza*

Socjalizacja - upaństwowienie życia
gospodarczego przewidziana jest arty
kułem 99 jako pomysłem socjalistów, co

w projekcie podkreślono. ,,W szystkie
środki wytwarzania, komunikacji i wy
miany podlegają kontroli Rzeczypospo
litej. Państwo obejmować będzie w

sposób ustawoWo przepisany dojrzałe
do tego gałęzie produkcji pod swój za
rząd bezpośredni" (jak w Bolszewji,
gdzie robotnicy na własnej skórze od
czuwają skutki takiej gospodarki),

Komuntm rolny.
Wyzwolenie i Stronnictwa Chłopskie

(w b. dzielnicy pruskiej tej gangreny

jeszcze niema) proponują wywłaszcze
nie bez odszkodowania wszystkich po
siadłości ponad 60 hektarów, a w okrę
gach przemysłowych i podmiejskich
ponad 30 hektarów.

Tak oto w grubszych zarysach przed
stawia się projekt lewicy. W porówna
niu z nim projekt BB przedstawia się
przynajmniej jako pomysł pcdyktowany
troską o dobro kraju. Lew'ica nieza
wodnie urządzi prawdziw'ą orgję dema
gogiczną, aby zjednać dlań społeczeń
stwo. Wobec tego tem w'ięcej na łudzi

myślących spada obowiązek zastanowić

się nad tem, co w projekcie BB może

bye przyjęte, a co wymaga zmian ta
kich, któreby umożliwiły jego przyjęcie
przez w'iększość obyw ateli.

Skandaliczny projekt lew'icy kryje w

sobie niebezpieczeństwa, które zawcza
su musimy sobie uprzytomnić.

Z Meksyku.
(Własna służbą telegraf. ,,Dz, Bydg.*6)

Londyn, 6. 3. Walka powstańców z

wojskami rządowemi w Meksyku trwa

nadal. Powstańcy cofnęli śię podobno
na Vera Cruz.

Wiadomości o przebiegu rewolucji
meksykańskiej są naogół szczupłe i nie
jasne.

Według depeszy z W'aszyngtonu kon
ferowali we wtorek prezydent Stanów

%jednoczonych Hoover z ustępującym
sekretarzem sianu Kellcgem, na temat

położenia w Meksyku. Ti,

Waszyngton, 6. 3. (Tel. wi.) W Mek
syku powstanie wzrasta z każć(ym
dniem. Bząd czyni pospieszne przygo
tow'anie celom podjęcia wielkiej cfer.zy-
wy przeciw powstańcom. Do ważniej
szych bitew dojść 'mf w ciągu dwu dni.

Stronnictwo katolic.de udziału w po
w'staniu nie bierze.
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Hakatyści berlińscy ujmują sie
za katolikami niemieckimi w Polsce

(Telefonem od nasz. koresp. śląskiego).
Berlin, 6. 3. Nacjonalistyczny ,,Der

Tag" zamieszcza na naczelnem miejscu
artykuł o cięźkiera położeniu katoli
ków niemieckich w Polsce,

Według danych tego pisma wynosi
ilość katolików niemieckich w Polsce

ponad 400000. Jedynym kościołem ka
tolickim w Polsce, w którym odbywają
się nabożeństwa niemieckie, jest kościćl

pojezuicki w Bydgoszczy.
Żaden z biskupów polskich nie zna

lazł dla swoich wiernych narodowości

niemieckiej słowa uznania lub zachęty.
B,

* * *

Wywodów nacjonalistycznego hecbla-

tu nje należy brać serjo, gdyż nie prze
mawia tu sympatja dla katolików, lecz

chęć oczernienia Polski w związku zroz-

poezynającemi się w Genewie obradami

na temat mniejszości narodowych.
Już raz mieliśmy możność zauważe

nia, że protestant Hugenberg, którego
naczelnym organem jest ,,Der Tag", uj
muje się nagle za katolikami, gdy cho
dzi o możliwość ataku na Polskę, (js.)

Mronifóa teleg
Warszawa, 0. 3. (tel. wł.) W sobotę

odbędzie się w Warszawie posiedzenie
zarządu głównego Chrześcijańskiej De
mokracji. Na porządku dziennym spra
w-y organizacyjne.

Warszawa, 6. 3. (Te!. wŁ) Pose! am ery
kański Stetson zgłosił na ręce nowego pre
zydenta Stanów Zjednoczonych dymisję.
Prawdopodobnie poseł Stetson zostanie w

Warszawie, a zgłoszenie dymisji uważać

należy tylko za formalność, zazwyczaj prak
tykowaną przy zmianie prezydenta.

Warszawa, 6. 3. (tel. wł.) Minister
stw-o reform rolnych opracowuje projekt
jednolitej ustawy o kontroli obrotu zie
mią w całem państwie. Dotychczas po
dawano pod kontrolę urzędów ziemskich

obroty ziemią, gdy chodziło o sprzedaż
wielkich majątków. Nowa ustawa za
prowadzić ma kontrolę państwa przy

wszystkich transakcjach ziemią.

Moskwa, 6. 3 (tel wł.) Rząd sowiecki

zwrócił się do wszystkich przedstawicie
li dyplomatycznych obcych państw i

dziennikarzy zagranicznych, by sporzą
dzili wykaz osób, którym przydzielone
być mają kartki na prawo kupowania
chleba.

Waszyngton, 6 3. (tel. wł.) Senat za
twierdził nominację nowego gabinetu
Iloovera.

Polscy narciarze jadą do Flnlandji

Warszawa, 6. 3. (Tel. w t) Do Finlandjl
wyruszyła ekspedycja polskich narciarzy,
którzy wezmą udział w zawodach o mi
strzostwo Finlandji. Drużyna polska skła
da się z dwóch narciarzy: Bronisława Cze
cha i Karola Szostaka.

Wały i dzwonki alarmowe nad Wisłą.

Warszawa, 6. 3. W Warszawie pro
wadzone są energiczneprace wkierunku

zapobieżenia klęsce powodzi. Nad Wisłą
usypane są waly wysokości7 ipół mtr-,
które mają stawić czoło falom. Zachodzi

jednak możliwość że fale dosięgną wy
sokości 8 m., a wtedy zagrożone będą
niemniej Pelcowizna i Draga. Pozatem

wydano cały szereg dzwonków alarmo
wych.

Straszna śnieżyca na Śląsko
niemieckim.

Katowice, 6. 3. (Te.l. w t) Jak donoszą
ze Śląska niemieckiego, na przestrzeni mię
dzy Świdnicą i neichonbacbom szaleje śnie
życa, która wywołała już olbrzymie spusto
szenie. Znajdujące się na drogach pojazdy
i pociągi z trudem zdołały dotrzeć do miej
scowości, Oddziały wojska, policji, straży
pożarnej i ochotnicze bez przerwy pracują
nad przywróceniem komunikacji. Caly ob
szar między. Świdnicą i Reicbenbąchem
przedstawia się jak olbrzymia pustynia
śnieżna. W niektórych miejscach widać za
ledwie wierezholki drzew.

Mil.jonowa zakupy sowieckie w LodzL

Warszawa, 6.3. Powrócił do Warsza
wy p. Kopyłow, - przedstawiciel han
dlowej misji sowieckiej który w naj
bliższych dniach wyjeżdża do Łodzi, ce
lem dokonania zakupów na sumę 1 mil
jon dolarów.

List z Genewy.
Genewa, rezydencja Ligi Narodów,

jakże dziś sławna, i głośna w świecie ca
łym! Z dumą Genewa głosi się jednem
7. serc politycznej Eufopy. I zaiste, jest
niern, ale nietylko sercem politycznej
Europy! Genewa jest i pozostanie je
dnem z najpiękniej położonych miast w

Europie, jednem z najzdrowszych i naj
bardziej uroczych.

Rozłożona po brzegach olbrzymiego
jeziora Łemanu, Rodanu i bystrej Ar-

wy, ozdobiona licznemi, szerokiemi mo
(stami, jasnemi domami, obszernymi
parkami, z swemi otwartemi ulicami

nadbrzeżnemi, śmiało zasługiwałaby na

miano ,,Wenecji szwajcarskiej". Z dała

od północnego zachodu widnieje śnie
giem pokryty Jura, od południa piętrzą
się pierwsze stoki Alp, a hen — w dali

lśniący Mont Blanc, król szczytów. Do
prawdy, godne to miasta obramowanie!

Wiadomo, jakie korzyści ciągnie
Szwajcarja z tych darów natury. Liczne

rzesze cudzoziemców, zwabionych uro
kiem gór i jeziora, zdrowotnością kli
matu, ściągają tu, zwożąc pracowitym
i przezornym Szwajcarom swe dolary,
funty i t. d . Szczególnie okresy posie
dzeń Ligi Narodów, są rzecz zrozumiała,
okresami wielkiego przypływu obcego
kapitału. Nic dziwnego, że dobrobyt tu

jest wielki, i stale wzrasta, — ż nim nie
stety także drożyzna.

W tej chwili jednak, tętno życia po
litycznego osłabło, aby tembardziej oży
wić się podczas zbliżającej się sesji mar
cowej Ligi Narodów. W ostatnim czasie

znamienne było wystąpienie M. Dandu-

randa, reprezentanta Kanady, który
zgłosił do sekretarjatu generalnego Ligi
Narodów swe memorandum w sprawie
mniejszości. - Dandurand, krytykując
dotychczasowy sposób załatwiania pe-

tycyj mniejszości, podkreśla, iż ,,mniej
szości mają względem swoich krajów i

rządów obowiązki, które winny być dla

nich równie święte, jak ich prawa".
Dandurand przyznaje się, że założenie

to, tak bardzo słuszne, przejął z me
moriału delegacji rządu polskiego (z
dnia 22 września 1923 r.) Proponuje on,

aby w przyszłości skargi i petycje
mniejszości skierowywano do zaintere
sowanych rządów. Te zaś miałyby,
wedle swego uznania, albo wprost na

nie odpowiadać, albo przekazywać je
komitetowi specjalnie zbierającemu
się i składającemu się z wszystkich
członków Rady Ligi Narodów. — Czy
projekt ten zostanie przyjęty, niewiado
mo. W każdym razie pocieszającym
objawem jest wzrost wpływów polskich
na kwestję traktowania mniejszości.

Dość głośne echo w prasie tutejszej
wywołała afera M. Ulitza, przewodni
czącego ,,Volksbundu". Naogół, przy
znać trzeba, pisma tutejsze dobrze

orjentują się w przewrotnej taktyce nie
mieckiej, w fałszywych alarmach prasy

berlińskiej, w roli ,,Volksbundu" itd.

Zreeztą o Polsce słychać tu jeszcze
mało, oczywiście — ze szkodą dla nas.

Prasa tutejsza jest dość bezstronna i

niezależna, i jeśli informuje nieraz swo
ich czytelników błędnie o stosunkach

polsko-niemieckich, to tylko dlatego, iż

głos polski nie dociera tu na czas,

albo — wcale nie dociera. Tak np. pro

test rządu polskiego, dotyczącego pro-

jaktu zawarcia paktu o nieagresji mię
dzy Rosją a Gdańskiem, został zupełnie
niezrozumiony i oceniany raczej nieko
rzystnie tylko dlatego, iż zapomniano tu

o tern, że politykę zagraniczną W. M.

Gdańska sprawuje rząd polski na mocy
Traktatu Wersalskiego. Podobnie o tern

naszem wiełkiem dziele, o Gdyni, głu
cho tu zupełnie. Kiedy Hiszpanie roz
wijają dużą propagandę na rzecz Wy
stawy Międzynarodowej w Barcelonie

w r. 1929, konkurentka, jej, nasza Po
ws'zechna Wystawa Krajowa w Pozna
niu niestety niewielkiem się cieszy roz
głosem. Miejmy nadzieję, że choć w

ostatnich tygodniach głośniej o niej bę
dzie w świecie. Nawet o mrozach, ja
kie gnębiły Polskę, trudno tu było do
wiedzieć się czego, a przecie wiado
mości o nich szły i z Niemiec, Szwecji,
Austrji, Czech, Rosji a nawet z Syberji.

I tutaj mrozy dały się dobrze we znaki

nieprzywykłym do nich Szwajcarom,
tembardziej, że do rzadkości należą tu

podwójne okna i piece. Od dwu dni jed
nak spragnionym ciepła ludziskom otu
chy dodają pierwsze podmuchy zbliża
jącej się wiosny.

Genew'a, w marcu 1929.

W. O.

Eksplozja w kinematografie,
Rzym, 6.3.W kinematografie w Tra-

pani z powodu zapalenia się taśmy fil
mowej powstała panika wśród publicz
ności. Tłum parł do wszystkich wyjść,
tłocząc się i cisnąc. Powstały z nie
wiadomej przyczyny wybuch, powięk
szył jeszcze przerażenie publiczności.
Jeden z urzędników, sercowo chory,
zmarł natychmiast po wydostaniu się
z lokalu.

Niemcy podwyższają podatki,
aby pokryć olbrzymie niedobory kasowe,

spowodowane wyrzucaniem pieniędzy na pomoc dla Prus
Wschodnich.

(Telefccem od własnego korespondenta).

Berlin, 6. 3. Rada Rzeszy przyjęła
wczoraj pod przewodnictwem ministra

finansów w pierwszem i drugiem czy
taniu budżetu i podwyżkę podatków dla

pokrycia deficytu.
Na pomoc dla niemieckiego wschodu

wyznaczono 25 milj, marek. W związ
ku z tern oświadczył minister finansów

dr. Hilferding, że rząd Rzeszy toczy ro
kowania z rządem pruskim, aby złago
dzić trudności gospodarcze na terenach

zahamowanych w swoim rozwoju przez
istnienie korytarza. Głównie chodzi

o pomoc dla rolnictwa.

Prawdopodobnie zostaną subsydia dla

niemieckiego wschodu, głównie dla
Prus Wschodnich, podwyższone, ponie-

w-aż suma 25 milj. marek stanowi, jak
zaznaczono, m inim um koniecznej po
mocy.

Ogólny deficyt niemieckiego budżetu

wynosi okrągło 833 milj. marek łącznie
z 303 milj. dodatkowych świadczeń re-

paracyjnyck. Deficyt zostanie pokry
ty głównie przez podwyższenie szeregu

podatków. B.

(n) Jalc wczoraj donosiliśmy, Niemcy
w Prusach Wschodnich zmienili takty
kę. Przestali mówić i pisać o zagroże
niu tej prowincji przez Polskę, ponie
waż doszły ich wieści z Berlina, że dla

,,zagrożonej" prowincij, którą łatwo

można utrącić — szkoda pieniędzy

Echo skandalu naftowego
w Ameryce.

Zgon b. ministra marynarki Denby. - Był to amerykański
odpowiednik Kiernlka z Doi Id i Kucharskiego z Żyrardowa.

Dnia 8 lutego zmarł nagłe w Detroit

b. minister marynarki w gabinecie Har-

dinga Edwin Denby. Wydzierżawił on

państwowe pola naftowe w Teapot Do
rnę. przeznaczone dla wydobycia nafty
i jej produktów na użytek marynarki
wojennej spółce skorumpowanych poli
tyków. Gzem Dojlidy względnie afera

żyrardowska endeckich macherów w

Polsce, tern sprawa Teapot Dome w Sta
nach Zjednoczonych. Plotka głosi, że

nawet Harding był wmieszany w tę

sprawę i że zginął samobójczą śmiercią.
Oficjalnie głoszą, że otruł się homarami

z puszki. Denby jako minister mary-

ł
narld wydzierżawił politykierom ów

Teapot Dome; wymawiał się od winy
jak Kiernik za Dojlidy, a Kucharski za

Żyrardów' i wrócił do praktyki adwo
kackiej w Detroit w 1924r., umknąwszy
przy poparciu partji odpowiedzialności.
Był on synem posła amerykańskiego w

Chinach. Jako 17-letni chłopak przy

protekcji ojca został urzędnikiem zarzą
du cel chińskich, administrowanym jak
w'iadomo przez mocarstwa i urzędow'ał
do 25 roku życia, poczem z ojcem po
wrócił do kraju i obrał zawód adwokac
ki. W czasie wojny na Kubie zapisał się
doarmji, a w 1917r. do marynarki.

WieSki pożar w składzie aparatów radiowych.
Straty wynoszą 60.000 zł.

Grudziądz, dnia 6. 3.

Wczoraj w Grudziądzu powstał wiel
ki pożar przy ul. 23. Stycznia w składzie

aparatów radjowych firmy Standard. O-

gień powstał wskutek krótkiego spięcia
elektrycznego i z błyskawiczną szyb
kością począł się rozszerzać, obejmując
skład i przyległe ubikacje.

- Zawezwana straż pożarna natych
miast przybyła na miejsce pożaru. Ak
cję ratowniczą utrudniały zamarznięte

hydranty. Caly skład doszczętnie spło
nął, jednak nie pozwolono mu rozsze
rzać się na sąsiednie ubikacje.

Wyratow'ano również 4 ludzi zaję
tych w sklepie, którym pożar odciął dro
gę Odwrotu. Strażacy użyli specjalnych
masek, i dzięki temu wśród obłoków

gryzącego dymu w'yprowadzono szczę
śliwie zagrożonych. Straty w'ynoszą
60.000 złotych. Akcją ratunkową kiero
wał p. Raszewski.

Nadrenja fantem w rękach
aliantów.

(Telefonem od własnego korespondenta).

Genewa, 6. 3. Chamberlain przyjął
wczoraj dziennikarzy angielskich, któ
rym oświadczył, że w sprawie ewakuacji
Nadrenji, oraz w sprawie rozbrojenia
rie można się spodziewać żadnego rezul
tatu przed zakończeniem prac ekspertów
reparacyjnycb w Paryżu. Ewakuacja
Nadrenji jest bowiem w ścisłej zależ
ności od sprawy ostatecznego uregulo
wania odszkodowań niemieckich.

W.

,,Hołota rewolucyjna" w Prosach starła

się ostro z junkramL

Berlin, 6.3. (teł. wł.) Na wczorajszem
posiedzeniu sejmu pruskiego, nad pro
jektem rządu w sprawie wywieszania
flag czarno-czerwowo -zlotych na bu
dynkach rządowych, doszło do wielkiej
awantury. Mówoa nacjonalistyczny użył
wyrazu: ,.Hołota rewolucyjna z 18. ro
ku". Lewica zaprote(stowała energiczi-
nie, bijąc w pulpity, wobec czego po
siedzenie musiano przerwać. Po przerwie
ustawę przyjęto 211 glosami przeciw
140.

Walki Anglików i Wahabitćw w Iraku.

Londyn, 6. 3. Z Iraku donoszą, iż sa
moloty wojskowe angielskie zaatakowa
ły bombami i wystrzałami z kartaczo
wnic składający się z 600 osób oddział

wahabitów. Wahabici w chwili zaata
kowania usiłowali uprowadzić liczne

stada bydła. Odpowiedzieli oni ogniem
na atak z samolotów, musieli się jed
nakże cofnąć, poniósłszy znaczne straty.
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Polską mogą rządzić tylko łydzie
nadpartyjni.

Tak powiedział serc. Gaszyński na zebraniu paneuropeistów.
(Od naszego korespondenta).

Zebranie polskiego Związku pan
europeistów odbyło się bez reklamy, w

ciszy, w omszałych murach kamienicy
książąt Mazowieckich na rynku ,,Sta
rego miasta". Przewodniczący zgroma
dzenia, profesor uniwersytetu wileń
skiego, Bossowski, udzielił głosu pre
zesowi i właściwemu twórcy Związku,
Aleksandrowi Lednickiemu, który w

potoczystem, bardzo zajmującem prze
mówieniu zobrazował działalność in

stytucji od założenia do chwili bieżącej.
Powołana do życia, w porozumieniu z

Min. Spraw Zagr. zorganizowała szereg

odczytów i referatów. Praca była sku
pioną i zamkniętą w domowych grani
cach i z pewnych powodów nie mogła
wyłonić się i wydostać poza ich słupy.

W skład komitetu centralnego, zmon
towanego w Wiedniu, wchodzą przed
stawiciele bardzo wielu państw, zwła
szcza mniejszych. Brak jednak Fran
cji, Włoch, Anglji i Belgji, narzuca Po
lakom konieczność pewnej rezerwy. Do
póki nasi sprzemierzeńcy nie wejdą do

koła ruchu paneuropejskiego, trudno

myśleć, aby w Rzeczypospolitej zatoczył
szerokie kręgi. Polski Związek Pan
europejski jest poniekąd wykładnikiem
myśliM.S.Z.i naszych władz, w na
stępstwie czego zachowanie ostrożności

jest nakazem patrjotycznym. Związek
nie otrzymuje znikąd zasiłków i pokry
wa wydatki z własnych funduszów. M

S. Z . ułatwia jedynie obcym osobisto
ściom przyjazd do Polski. Prezes Le
dnicki zaapelował do obecnych, aby po
pularyzowali ideę paneuropejską na

gruncie towarzystwa.

W imieniu komisji rewizyjnej złożył
,sprawozdanie za rok 1928p. senator Ga
szyński. Oświadczył on podobnie, jak
prezes Lednicki, że Związek polski nie

tnioże bez Francji, Anglji, Włoch, usto
sunkować się do zarządu ce'ntralnego
i być bojownikiem jego programu wśród

szerokich warstw społeczeństwa. Nad
to powody gospodarcze i polityczne
dyktują wstrzemięźliwość. Przede
wszystkiem musimy dźwignąć narodo
wy dobrobyt, zanim urzeczywistnimy
ideologję paneuropejską. W edług sta
tystyki wynosi dochód społeczny w Pol
sce zaledwie piętnaście miljardów rocz
nie. natomiast w Niemczech jest cyfra

ta czterokrotnie większą. Choćby ta o-

gromna różnica wykazuje jak na dłoni,
że tu nie odbita jeczcze chwila stwo
rzenia koncepcji paneuropejskiej. Tak
że i okoliczności czysto polityczne nie

sprzyjają dojrzenia myśli. Senator wy
raził mniemanie, że nie może rządzić
państwem raz prawica, drugi raz lewi-

ca, — tylko ludzie nadgartyjni, którzy
potrafią na uwięzi trzymać rozwydrze
n ie stronnictw.

Po przemówieniach przystąpiono do

wyboru komitetu wykonawczego i za
rządu w Warszawie. Do pierwszego
weszli pp. Lednicki, senator Buzek, se
nator Posner, wicemarszałek Gliwic,
Stanisław Thugutt, ks. Wójcicki itd., do

zarządu pp.: prof. Bossowski, sen. Ka
mieniecki, poseł Niedziałkowski, b. mi
nister A Skrzyński, b. minister pełń.
Targowski, poseł Łypatewicz, Ernest

Łuniński itd.

Warszawa, w marcu.

A, S.

dziennikarz, po 18 latach orki dziennikar
skiej - żywy trup; zacna Helena Staś, ocle"

umiała z przepracowania i zdana zupełnie
na łaskę losu - oto dwa najświeższe wzory

końcowych* dni dziennikarza polskiego na

ziemi amerykańskiej. To czeka każdego z

tych pracowników pióra, siewców oświaty,
budzicieli ducha narodu i pionierów pol
skości.

Czeka go to, bo pieniędzy w zawodzie te-

doktorskim nie zaoszczędzi, a nie było dotąd
zrzeszenia dziennikarskiego, które mogłoby
zająć się inwalidą kiedy mu nerwy i oczy

odmówią posłuszeństwa. W Ameryce, gdzie
zmysł spółdzielczy tak się wysubtelnił, te

nawet butlegerzy (przemytnicy alkoholu)
m ają swoje związki, dziennikarze polscy
szli dotąd w pojedynkę.

Różni różne podają powody, dlaczego
było tak, a nie inaczej, ale każdy zgadza się
z tem, że było źle Mało kto wie o tem, te

przeciętny drukarz w piśmie polskiem za
rabia więcej, niż przeciętny redaktor, a to

przedewszystkiem dlatego, że zecerzy m ają
swoją nnję (związek), do której należą aibo

mogą należeć, a dziennikarze jej nie mają.
Poza,tem drukarz może pracować tam,

gdzie otrzyma pracę, redaktor zaś ma do

wyboru tylko te pisma, które odpowiadają
jego przekonaniu, inaczej bowiem trakto
wany jest jak Judasz, czy perekińczyk, albo

wprost humbugier, gardłujący za tym. kto

da więcej. Nie wolno mu bezkarnie prze
skakiwać z obozu do obozu, bo dawni zwo
lennicy uważać go będą wtedy za zdrajcę, a

nowi ,,przyjaciele" nigdy w szczerość jego
nie uwierzą.

Dśiihhikiarze pofskó-aiiiwkaiśCF śsćzyfialą
myśleć o sobie.

Tw m i ąsyndykat, choć leszcze nie m ali do siebie zaufania.
Ceniony publicysta Łukaszewicz pisze w

chicagowskim ,,Dzienniku Związkowym", że.

nareszcie sprawa ut'worzenia Syndykatu
Dziennikarzy Folskich w Stanach Zjedno
czonych A. 'P . weszła na drogę'realniejszą
i w połowie marca może już powstanie no
wa organizacja, która może zdziałać bardzo

wiele Zaczęło się od smętnych rozważań.

Każdego redaktora poruszył mimowoli tra
giczny los tych kolegów, którzy sterali zdro
wie przy biurku, a, kiedy nie mogli już dłu

żej ślęczeć naci robotą znaleźli się w drzwi

przytułku dla ubogich.
Stanisław Łempicki, zdolny i pracowity

Qmth i kapustą

Marek Romański, 15)

Miss o Szkarłatnem

Spojrzeniu .

Powieść z najbliższej przyszłości,

- (Ciąg dalszy.)
'-t- Dziś o godzinie 11.30 ekspres woj

skowy, idący do Nowego Orleanu, o 3

kilometry od blokhauzu nr. 137 w nie-

wytłumoczony sposób wszedł na ślepy
tor. Cały pociąg uległ zdruzgotaniu, sta
czając się z nasypu wysokiego na dwa

metry. Dotąd stwierdzono 97 zabitych i

zgórą 200 rannych

Ołówek pułkownika Rangoona ślizgał
się nerwowo po papierze.

Rozdział VIII.

Dick Gates, posterunkowy 668 blok-

hausu odłożył słuchawkę telefoniczną i

uśmiechnął się z zadowoleniem.

Od kilku dni żył pód wrażeniem stra
szliwych katastrof kolejowych,które raz

po raz zdarzały się na terenie Stanów

Zjednoczonych, szczególnie pod wraże
niem katastrofy ekspresu wojskowego
pod Nowym Orleanem. Prasa Stanów

Zjednoczonych nie ukrywała przed o-

pinją publiczną, iż owe katastrofy są o-

wocem zbrodniczej działalności anarchi
stów.

Blockhaus Dicka Gates'a, gdzie jako
kawaler samotnie przebywał, oddalony
był o 20 kilometrów od najbliższej więk
szej stacji, był to jeden z małych poste
runków kolejowych, gdzie jednak zmie

niały się tory, dlatego też służba Ga
tesa była odpowiedzialna.

Dick Gates nie był tchórzem. Obawiał

się więcej o swą reputację wzorowego

pracownika, niźli o życie. Mimo to z

wielką radością przyjął wiadomość, za
komunikowaną mu przed chwilą przez
biuro ruchu węzłowej stacji, że kom-

panja kolejowa postanowiła wzmocnić

obsady blokhauzów ze względu na co
raz częstsze akty sabotażu. Zapowie
dziano mu przysłanie agenta, który we
spół z nim baczyć miał na bezpieczeń
stwo torów. Urząd ruchu zwrócił mu

przytem uwagę, iż o godzinie 1.28 w nocy

przejedzie kolo jego blokhauzu pociąg
towarowy, wiozący amunicję i mater-

jały wojenne do portu w San Francisco.

Niech więc uważa. Koło blokhauzu nr.

668 pociąg ów wyminie ekspres nr, 51,

wiozący gubernatora Stanu. Powiedzia
no mu również, iż w najbliższym czasie

nietylko stacje i mosty, ale i wszystkie
posterunki kolejowe zostaną obsadzone

przez wojska Unji. Wtedy więc będzie
bezpieczny.

Dick Gates po odebraniu tych wiado
mości spożył z apetytem śniadanie, po
czem wyszedł dokładnie zbadać swój re
wir. Sprawdził zwrotnice, zbadał szyny,

popoprawiał kilka śrub, poczem zadowo
lony i wesół powrócił do małego budyn
ku blokhauzu,

W godzinach popołudniowych czekała

go niespodzianka Dick Gates siedział na

ławce przed blokhauzem, gdy usłyszał
trzask motoru na drodze biegnącej po
za blokhauzem równolegle z torem. Po

chwili trzask motoru ucichł, natomiast

usłyszał gruby głos męski.
~~ Cóż u djabła, czy nikogo tu niema?

Dick obejrzał się i ujrzał tęgiego blon
dyna z czarnemi okularami rogowemi
na oczach, w sportowej czapce ikrótkich

spodniach. Nieznajomy prowadził z sobą
motocykl na którym przybył.

— Jestem tutaj — ozwał się Gates do

przybyłego, mierząc go zwrokiem. —

Czem mogę panu służyć?

Przybysz roześmiał się jowialnie.
— He, he, hel Służyć mnie? Niczem

To ja raczej mam panu służyć, mój pa
nie i strzec twej skóry.

Gates domyślił się, kogo ma przed so
bą.

-- Nie dopełniłem jeszcze obowiązków
dobrego tonu - mówił dalej nieznajo
my — jestem Bert Cogan, urzędnik
,,Kompanji". Urząd ruchu w Darlington
sygnalizował, zdaje się. moje przybycie.

Posterunkowy blokhauzu skinął gło
wą:

— Tak. Powiadomiono mnie, jestem
Dick Gates. Ale czemu nie przybył pan

lokolnym o 17,20?
— Z tej prostej przyczyny, że Darling

ton odebrać musiałem pewne instrukcje,
a trudno, by pociąg na mnie czekał

zresztą wolę moją ,,Iridjanę" od wagonu
II klasy.

Bort Cogan okazał się bardzo miłym
towarzyszem. Nie minęło godziny, gdy
był już z dość niedostępnym Gatesem

na przyjacielskiej stopie. Gdy zapadł
wieczór i weszli obaj do izby Gatesa.

Bert w dłonie klasnął
— Zapomniałem. Zupełnie zapom

niaiem Przecież przywiozłem z sobą
świeży prowiant i innemi dobremi rze
czami mam wypełniony koszyk moto
cyklu.

Bert Cogan opuścił blokhauz i powró
cił w'krótce, przynosząc prowianty przy
wiezione z sobą w' koszykowej przyczep-
ce motocyklu

— Oto, mr. Gates, moje skarby, zjemy
je wspólnie ku uczczeniu naszej świe
żej znajomości, a później ulokuje mnie

pan tu jakoś.
I Bert Cogan złożył prowianty na sto

le, poczem uśmiechnął się z zarogowych
okularów.

— Mam tu coś więcej, mr. Gates.

Wyjął dw'ie spore butelki i postawił
na stole Gatesowi oczy błysnęły:

— Wódka?

— Tak. I to nie żadna ,,.munsza;rłów-
ka", czy też samogonka. Prawdziw'a an
gielska wisky. A tu czarna kawa. Na
parz jej zaraz, mr. Gates

Posterunkow'y i agent zasiedli do ko
lacji.

— No, pij, pij śmiało. Nasz poczciwy
prezydent Smith nie poczytuje tego za

grzech przeciw państwu.
Gates spojrzał łakom'e na napełniony

kubek, lecz zawahał się.
— Przyznam się, wolałbym nie pić,

sir.

:— Nie pić? A czemuż to?
— Nie lubię pić na służbie. A nuż

mnie zamroczy.

— Ee. Głupstwo, mr. Gates. Nie cho
dzi tu chyba tak wiele pociągów.

— Za czasów pokoju szło trzy na do
bę. To bocznalinja. Ale teraz w cza
sie wojny...

— Teraz chodzi ich więcej?
— Naturalnie. Są to przeważnie po

ciągi z amunicją z fabryki w Sturday.
Bert Cogan zamyślił się:

(Ciąg dalszy nastąpi),

Uczczenie Drof. Mce,
dyrektora Stoczni Gdańskiej,

Gdańsk,5. 3 (AW.) Konsul generalny
rzeczypospolitej finlandzkiej, generalny
dyrektor Stoczni Gdańskiej, profesor
dr. Noe, oznaczony został krzyżom ko
mandorskim ,,Polania Reslituta" z gw.:-

zdą, za zasługi położone dla rozwoju ko
munikacji na terenie Wolnego Miasta

Gdańska. Profesor dr. Noe należy do

najwybitniejszych jednostek działają
cych na tutejśży-m

'

terenie, jako szos-

mferz polityki porozumienia i współpra
cy Gdańska z Polską, Profesor Noe cie
szy się wielką sympatją wśród polskiej
młodzieży akademickiej, w której życiu
bierze wybitny udział.

Mądry' wie, że dokonanie w ielkich

czynów polega na tem, a,by dobrze speł
niać małe, wie, że z przyczyn nieznacz
ny'ch wynikają ważne następstwa.

(Konfucjusz).
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Niebezpieczeństwo żydowskie
na kresach wschodnich.

Nie jesteśmy zwolennikami radykalnego
antysemityzmu i szanujemy prawa mniej
szości narodowych. Nie możemy jednak
bez trwogi spoglądać na wzrastające na

kresach wschodnich niebezpieczeństwo ży
dowskie.
- W tych dniach odbyły się wybory do rad

miejskich w Baranowiczach i Nowogródku.
I jedno i drugie miasto jest silnie za-

żydzon?, więc nie powinien dziwić nas wy
nik wyborów, dających zwycięstwo żydom.
Nie dziwi nas też ten wynik, ale przeraża,
bo jasną jest rzeczą, że za opanowaniem ra
dy miejskiej pójdzie zażydzenie m agistratu
j w'prowadzenie żargonu jako języka obrad

w radiie miejskiej. Do tego jeszcze dojść
może, że polskie miasta wschodniokresowe

staną się kołonjalnemi miastami żydow-
skiemi, a ludność katolicka wędrować bę
dzie m usiała do województw zachodnich.

W Baranowiczach zblokowane listy pol
skie otrzymały 7 mandatów, P.P .S . 2. Ro
sjanie 2, Bund 1, Poalej-Sjon 1, inne listy
żydowskie 11 mandatów. Zatem na ogólną
liczbę 24 mandatów, przypada rosyjsko-ży-
dowskieh 15, h j. blisko %. Przy takim u-

kladzie sił żydzi przeprowadzą, co zechcą.
W Nowogródku jest wynik nieco korzy

stniejszy. Na podstawie prowizorycznych
obliczeń. Związek Wyborczy Chrześcijań
sko M ahotnetański (!) otrzyma! 12 manda
tów (lista polsko-białoruska 7, mieszczań
sk a 1), związek wyborczy żydowski również
13 mandatów. Dzięki 5-przymiotnikowej or
dynacji wyborczej, ruchliwi - trzeba przy
znać - i w tym wypadku zgodnie idący ży
dzi zdobyli tu połowę głosów. A jeżeli rad
ni białoruscy pójdą im na rękę i glosować
'będą z nimi, -- żydzi i tu przeprowadzą
wszelkie plany i zamierzenia.

Gmawiająe sprawę wyborów w obu tych
wypadkach, krakowski ,,Głos Narodu *po
daje trafne i słuszne uwagi, ostrzegając
przed lekceważeniem bardzo groźnego nie
bezpieczeństwa przez odpowiednie czynniki.
Chodzi przecież o polskość kresów wschod

nich, najbardziej zagrożonych pod względem
religi'jnym i narodowym.
~ %Zabezpieczenie 'polskiego charakteru

ńdmlnistraćji komunalnej (miejskiej) na

kresach - czytamy - jest dzisiaj zagadnie
niem pierwszorzędnej wagi nie tylko ze

stanowiska interesu narodowego, ale i bez
pieczeństwa państwa. Ludność żydowska
ną kresach sympatyzuje przecież aż nadto

wyraźnie z bolszewizmem^.

Dopiero te ostatnie wybory w miastach

kresowych wykazują, jak wiele żydów o-

trzymało w Polsce obywatelstwo w ostat
nich latach. Pan minister Skladkowski o-

świadczył w komisji sejmowej, że udzielono

obywatelstwa 609 tysiącom żydów. Nic

dziwnego, że teraz przy wyborach do rad

miejskich żydzi zdobywają większość m an
datów*." (Podkr. nasze .)

Wynik wyborów' do rad miejskich w Ba
ranowiczach i Nowogródku jest dla nas

grożnem ostrzeżeniem. Zbytnie faworyzo
wanie mniejszości żydowskiej z pewnością
dla nas nie skończy się dobrze.

Car.

Chadecja -r N. P. R. = Centrum.
Przed złączeniem się dwóch stronnictw.
(Od naszego korespondenta warszawskiego).

Jedna z kierowniczych osobistości N.

P. R . oświadczyła mi, có następuje:
Na najlepszej drodze znajduje się

sprawa połączenia się naszego z obozem

chrześcijańskiej demokracji. Żadne za
sadnicze przedziały programowe nie

stoją na przeszkodzie. Ogólne położenie
w dziedzinie polityki wewnętrznej wy-

maga zespolenia się pokrewnych stron*

nictw, celem ułatwienia działalności w

szerszym stylo. Rokowania są w peł
nym toku iprzy obustronnej dobrej wo

li mogą zakończyć się w najbliższej
przyszłości, kto wie nawet, czy nie w

bliższej, niż należałoby spodziewać się.
Czynnikiem, łączącym kontrahentów,
jest bardzo podobna polityka socjalna,
a więc popieranie tu i tam reform z za
kresu ustawodawstwa społecznego i

swobód organizacyjnych klasy robot
niczej.

Oba stronnictwa stoją na gruncie de*

mokracji i bronienia praw przedstawi*
cselstwa narodowego. Co się tyczy t. zw .

mniejszości jesteśmy, jak i Chadecja,
gorliwymi zwolennikami całości pań
stwa, nieczułemu na wszystko, co go
dziłoby w jej moc i napięcie. Co innego
ustępstwa w czysto kulturalnem zna
czeniu.

Fuzja miałaby doniosłe znaczenie.

Przyszłe zjednoczone i zupełnie stopio
ne stronnictwo byłoby rozmieszczone

równomiernie w calem państwie. Do
tychczas N. P . R . ma najsilniejszą po
zycję na Śląsku, Pomorzu, częściowo w

Poznańskiem natomiast Chadecja zdo
była pewne punkty w byłej Galicji i w

byłym Królestwie Polskiem. Uzupełni
my się zatem wybornie.

Jeszczeinnywynik.N.P.R.iChade
cja spojone Jedną obręczą i przewodnią.
ideą, zmuszone byłyby do próby utwo
rzenia centrum, a zatem języczka, u wa
gi parlamentu, ow'ego ugrupowania tak

koniecznego pomiędzy skrajnemi bie
gunami z prawej i lewej strony.

Warszawa, w marcu.

4. 'Ś.

Polska ma przyjaciół
w Anglii.

Stwierdza delegat polskiego FemClubu,

P. Emil Brelter, Literacki współpra
cownik .,G!osu Prawdy", bawiąc jako
delegat polskiego oddziału Pen-Clubu

'(Pen oznacza pióro, Pen-Ciub - Mię
dzynarodowa organizacja czołow'ych

literatów) w Londynie, zwiedziwszy po-
zatem różne zakątki Anglji, kończy sive

wrażenia takicm pytaniem: zadawałem

sobie pytanie: dlaczego nasi politycy,
pisarze, literaci i artyści omijają Lon
dy'n i Anglję, gdzie łatwiej niż w Pa
ryżu lub w Berlinie można znaleźć przy
jaciół i stworzyć idealne warunki wza
jemnego zbliżenia.

W związku z tem należy sprostować
w'zmiankę o prof. Fiedlerze w Oksfor
dzie, którego p. Brełter nazywa Angli
kiem. Prof. Fiedler jest Niemcem, uro
dzonym w Zittau, w Saksonji, wpraw
dzie od 26 roku życia mieszka w Anglji,
ożeniony jest z Angielką. Polski Pen-

Club pow'inien posiadać angielski słow
nik biograficzny ,,Who is who",

Straszna zaraza.

Epidemja grypy w stolicy Anglji przy
biera zastraszające rozmiary. W ostat
nim tygodniu 437osoby zmarło na gry
pę. Od początku roku bieżącego ogólna
liczba osób, kU'ra zmor'a na grypę wy
nesi 15 0 osób. W tym samym czasie

na zapalenie płuc zmarłe również około

1500 cnób oraz z powodu różnych prze
ziębień przeszło 1900 osób.

Unieszkodliwienie groźnei bandy
usyplaczy.

W Piotrkowie policji udało się zlikwi
dować bandę usypiaczy, grasujących w

wagonach kolejow'ych na stacjach pod
Łodzią. Na czele tej bandy stał niezwy
kle inteligentny osobnik, który pod pre
tekstem jakiegoś intratnego inter'esu

przedstawiał 'e w wagonach kolejo
wych upatrzonej ofiarze i częstował ją
nasiąkniętym narkotykiem nasenny'm
papierosem.

Jednej z ostatnich nocy banda złożo
na z 4 osób wsiadła do pociągu. Przy
w'ódca jej przysiadł się do jednego zpa
sażerów, któremu przedstawił się jako
handlarz zbożow'y. Podczas rozmowy

złodziej poczęstował sw'ą ofiarę papie
rosem i podróżny usnął.

Gdy pociąg przybył do Piotrkowa słu
żba obchodząca w'agony znalazła śpią
cego pasażera. Obudzono go a w'ówczas

okazał się brak walizki i portfelu, któ
ry zawierał 100000 zł.

Policja obstawiła niezw'łocznie wszy
stkie przystanki i stacje na tym szla
ku, przyczem na dworcu piotrkowskim
udało się wpaść na trop osobnika, któ
rego rysopis odpowiadał rysopisowi zło-

dzieją - usypiacza. Został on niezwłocz
nie aresztowany i w krzyżow'ym ogniu
pytań przyznał się cło winy. Wydał on

trzech członków swej bandy.

Skazany na 12 lat więzienia
lostał uniewinniony przez sąd apelacyjny.

W sądzie apelacyjnym w Warszawie

zapadł ciekaw'y wyrok: Skazany w

pierwszej instancji na 12 lat ciężkiego
w'ięzienia W. Gołembiowski uzyskaj u

nicw'innienie.

Gołembiowski oskarżony był o zabój
stwo żony dokonane rzekomo w roku

1924. Spraw'ę dla braku dowodów po
czątkowo umorzono i dopiero w 3 łata

później, gdy prokurator zw'iedzał wię
zienie w Białymstoku, zwrócił się do

niego jeden z 'więźniów, niejaki Urba
nowicz, oświadczając, że spraw'cą
śmierci Gołembiowskiej był jej mąż.

Wszczęto dochodzenie, przyczem uja

w'niono, iż pożycie m ałżeńskie Gołem-

biowskich było skandaliczne. Wyrok są
du okręgowego w głównej mierze oparł
się ńa zeznaniach syna oskarżonego
Bronisława, który stanow'czo twierdził,
że ojciec jego był zabójcą matki.

BroiiJsław Gołembiowski stanął ró
wnież przed sądem apelacyjnym jako
świadek. Zeznania jego sprawiały wra
żenie, że są składane przez człowieka

hiidorozwiniętęgo.

Rzeczywistych dow'odów brakło, wo
bec czego Wł. Gołembiowskiego unie
winniono.

Robotnik po pijanemu
zamordował majstra.

Tkalnia ,,Krusche i Ender" w Pabja-
nicach (pod Łodzią) była terenem okro
pnej zbrodni popełnionej pod wpły
wem alkoholu.

Otóż robotnik Onufry Młynarczyk
przyszedł rano do pracy w stanie moc
no podchmielo'nym. Traciła na tem wy
dajność pracy, wobec czego majster fa
bryczny Józef Otto zwrócił Młynarczy
kowi uwagę, aby się opamiętał W od

powiedzi na to napomnienie robotnik

porw'ał jakąś sztabę żelazną i trzykrot
nie uderzył nią majstra w głowę. Ofia
ra szału pijackiego osunęła się z ję
kiem na podłogę, zalewając się krwią.
Lekarz, którego natychmiast zawezwa
no, stwierdzić mógł już tylko zgon. Po
nurego zabójcę aresztow'ano. Zasłania

się on tem, że działał bez świadomości

i szczerze żałuje swego czynu.
Otto osierocił żonę i czw'oro dzieci.

53-lecle pracy dziennikarskiej redaktora

3. Radwana,

Redaktor i wydawca ,,Gazety Kali
skiej" Józef Radwan w roku bież. obcho

dzić będzie pięćdziesięcioletni jubileusz
pracy literackiej i dziennikarskiej. Ju
bilat urodzony w 1858 r. rozpoczął pracę

dziennikarską w 1879 w ,,Gazecie War
szawskiej", następnie pracował w ,,Sło
wniku geograficznym" i umieszczał ar
tykuły w ,,Wieku". Od roku 1891 wyda
je ,,Gazetę Kaliską", którą osobiście re
daguje.

16 lal ciężkiego więzienia za

morderstwo,

W czerwcu ub roku na drodze pod
wsią Tuczna Baba powiecie będziń
skim znaleziono zwłoki gajowego lasów

państwowych Józefa Graczyka. Docho
dzenie policyjne wykazało, że ga'owy
został zamordowany przez Stanisława

Nędzę. Morderca stanął obecnie przed
sądem okręgowym w Sosnowcu i został

skazany na 10 lat ciężkiego więzienia z

pozbawieniem praw.

Nie wolne podwyższać czynszu

sublokatorom!

Z różnych stroi/kraju nadchodzę wia
domości do władz, które wymagaję na
tychmiastowego wkroczehia władz. Oto

właściciele odnajmowanych mieszkań

sublokatorom, korzystajęc zę słabej or-

jentacji szerokich sfer ludności, a przy-

puęzczajęcych, że projekt ustawy o p(o
datku na rzecz budowy małych micsz-

kań jest już wprowadzony w życie,
podwyższają ceny za pokoje.

Do magistratu warszawskiego zgłosi
ło się wiele osób, mieszkających kątem
i żaliło się; że pobiera się od nich wyż
sze opłaty wobec rzekomo w'ydanej już
ustawy o podatku na rzecz rozbudowy
domów.

W sprawie tej wydane będzie zarzą
dzenie ministerstwa spraw wewnętrz
nych, wedle którego pociągani będą do

odpow'iedzialności ci w'szyscy, którzy
korzystają z nieświadomości subloka
torów i uprawiają lichwę mieszkanio
w'ą.

Tajemniczy zamach na szeregowca.

Do komendy garnizonu w Warszawie

zgłosił się szeregowiec 31 p.p . Tadeusz.

Rosiak z raną postrzałową prawej ręki
i zameldował, że idąc ulicą Kawęczyń
ską spotkał jakiegoś mężczyznę, które
go poprosił o ogień do papierosa.

Nieznajomy dał Rosiakowi zapałki, a

jednocześnie dobył rewolwer i wymie
rzył do niego.

Żołnierz doskoczył do nieznajomego,
pochwycił go za rękę, usiłując wyrwać
rewolwer. Wówczas nastąpił wystrzał,
który ranił Rosiaka w rękę. Tajemni
czy zamachow'iec zbiegł.

Źandarmerja wojskow'a prowadzi
energiczne dochodzenie.

Człowiek mądry powinien siebie sa
mego wychowywać tak, iżby mógł sza
nować się we własnych oczach, iżby
mógł dać szczęście ludziom, iżby mógł
przyczynić siędopokojowegożycia ludzi,

(Konfucjusz).

Smalec amerykański, a wolne miasto Gdańsk.
JDanziger Neueste Naehrichten" z 2.

bm. (nr. 52) podaje, że przed 1'0-ciu laty
gdy przez Gdańsk, wówczas jeszcze oku
powany przez Prusaków, zaczęły nad
chodzić transporty z żywnością dla Pol
ski, zdarzały się kradzieże, i zapowia
dano rozruchy, aby dla Gdańszczan za
trzymać żywność Wówczas major ame
rykański Webb, dał się przekonać przez

pruskiego oficera, aby z transportów dla

Polski przeznaczonych, zatrzyma! pew
ną ilość smalcu i rozda! Gdańszczanom,

inaczej Polacy zajmą Gdańsk. Tym for

telem Gdańsk dostał smalec i robotnicy
przestali grozić rozbojem. Tyle pismo
niemieckie.

W rzeczywistości robotnicy gdańscy
zapewne zorjentowali się, że w łączności
z Polską czeka Gdańsk rozkwit, i pra
gnęli przepędzić Prusaków, Smalcem

Polsce zabranym, zdołano powstrzymać
naturalny rozwój wypadków i na smal
cu tym zbudowano wolne rn. Gdańsk.

Cóż będzie, gdy robotnik gdański za
pragnie coraz więcej masła i miodu pol
skiego?
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Czy angielskie kopalnie propagują
strajk na Śląsku?

Co robił w Katowicach b. członek angielskie! komisji ple
biscytowej ppułk. Graham Seton Hufcliison? - 3ego pu-

blikacia sermanofllska o Śląsku.
- .Berliner Tageblatt", organ propa

gandy niemieckiej, zamieszcza wiado

mość z Londynu o ukazaniu się książ
ki podpułkownika w rezerwie a obec
nie dyrektora kopaiń angielskich Gra
hama Setona Hutchisona pod tytułem
,,S ilesia revisiied 1S29”. (Moje pono
wne odwiedziny na Śląsku w 1929 r :

Książka ta jest. ponoć jaskrawym ata
kiem na Polskę. Hutchison dowodzi,
że Polacy na Śląsku Opolskiem cieszą
się wolnością, podczas gdy Polacy uci
skają Niemców na Śląsku. Okres powo
dzenia Nittich i podobnych oszczerców

minął Z podobnie płytkiemi i kłam
stwem najeżonemi publikacjami dziś

nie pora pojawiać się. Stwierdzamy je
dynie, że ppułk. Hutchison, dawny ofi
cer wywiadu angielskiego, w 1890 r.

byi sekretarzem i adjutantem angiel
skiego komisarza przy górnośląskiej ko
m isji plebiscytowej w 1920-21 r.. ppłk .

Percival imieniem Franz (?). Imię to

niemieckie i opuszczenie nazwiska mat
ki w Who is who wskazują na nie
mieckie związki ppłk Percivala. W ka
żdym razie znane jest dziś ze źródeł ob
iektywnych. że ppłk. Persiral przekro
czył pełnomocnictwa, dane mu przez

rząd angielski, i że wbrew swej misji
zachowania , neutralnego stanowiska

chcia! Niemcom odlać cały Śląsk, i do

tego kroku nakłonił komisarza wło
skiego de Marini'ego, germanofila ró
wnież. Pisze o tem b poseł włoski '-w

Warszawie p Tommassini.Protest gen.
Le Rond i powstanie śląskie przekreśli
ły dopiero niecne zamiary Percivala i

Hutchisona, którzy zostali odwołani. 0 -

becna publikacja smutnego bohatera

akcji, mającej na celu oddanie ludu.pol-
'śkiego na Ś'ląsku w dalszą niewolę Pru
saków, jest dowo'dem, ze Niemcy utrzy
mują nadai kontaktŻe swym agentem
I nasuwa się nam pytanie, czy p. Hut

ehison, reprezentujący obecnie także in
teresy kopalń angielskich, zagrożonych
konkurencją polskiego węgla, nie po to

przybył do Katowic, aby wywołać za-

nieszki i dać materjał propagandow'y
swym przyjaciołom w Berlinie.

A.P.B.

Głośna afera filmowa.
Polka, pani Wanda Ursyn-Doefeecke, skarży Tfoes won Harfeou

i Frttza Langa o p'agias ,,Metropolis".
(Od własnego korespondenta ,,Dziennika Bydgoskiego").

Berlin, w marcu.

Św-iat filmowy stolicy Niemiec poru
szony został niezwykłą aferą: popularny
reżyser Fritz Lang, twórca ,,Nibebm-
gów", ,,M etropolis" i wielu innych czo
łowych filmów prodnkcjt niemieckiej
oraz jego małżonka, znana autorka Thea

von Harbou. zostali o-skarżeni o plagjat
Sprawa jest tem ciekawsza, że skarży
Polka. b. artystka teatralna, p. Wanda

Ursyn, która wyszła zarnąż do Berlina,
za niej, d'r. Doebbecka; przed paru
dniami odbyła się, przy tłumnym udzia^

le publiczności( rozprawa wstępna:
próba pogodzenia zwaśnionych stron

przez sędziego. Sama sprawa przedsta-
wia się następująco:

Przed paru laty złożyła pani Wanda
Doebbecke na ręce dyrekcji wytwórni
filmowej ,,UFAU manuskrypt dramatu

pt. ,,Metropolis". Manuskrypt ten przy
jęty nie został; po pewnym czasie o-

trzymała go autorka z powrotem. Któż

opisze zdumienie pani Doebbecke, kie
dy na ekranach całego świata ukazał

się zrealizowany wielomilionowym na
kładem film o tytule i częściowo treści

jej odrzuconego manuskryptu!
Autorka film u i powieści ,,MetropolisM

fliea von Harbou zapiera się plagjatu i

twierdzi, że nigdy manuskryptu pani
Wandy Ursyn-Doebbecke nie czytała,
ani o nim nie słyszała. Film stworzyła
przy współpracy ze swoim mężem Fri-
Izem Lang, który jednak nie złożył żad
nego oświadczenia, skąd zaczerpnął
m ą .e ijał' do swoich pomysłów! Adwo
kat naszej rodaczki, słynny obrońca

kamy dr. Frey, zgłosił gotowość prze
prowadzenia dowodu prawdy, że w tym
i w'ielu innych wypadkach ,,Ufa" bez-

prawnie użytkowała cudze idee. O pró
bie pogodzenia stron naturalnie nie

mogło być mowy. Sprawa -- po- nie
udanej próbie sądowego pośrednictwa
potoczy się normalnym torem. Cała
afera wywołała w Niemczech niebywa
łą sensację. Dr, A. R,

W Afganistanie n astąpiło nareszcie

Wioska odcięta od świata.
25 osób zmarła z głodu.

Bydgoszcz, 6 marca.

(z) Teraz dopiero udało się ekspedycji
ratunkowej dotrzeć do wsi Zavaje pód
Karlavocem (Jugoslawja), od blisko

m iesiąca odciętej od światau W-ieś leża
ła w wąwozie, przeto śnieżyce, szaleją
ce w okolicy, zasypały zupełnie wejścia
do wsi. Przybyłym przedstawiał się
straszliwy widok: mieszkańcy wsi, wy-ji
czerpawszy już wszystkie zapasy żyw- i

ności, leżeli bezwładnie w łóżkach i na j
podłogach. 25 -osób zmarło z głodu. j

Z Karlovacu wyruszyła natychmiast 1

druga ekspedycja z środkami żywno-
. śćióWemi, by uratować tych, którzy po

zostali przy życiu.
Z powodu nagłej odwilży wezbrały

gwałtownie wody Sawy. W pobliżu ,A-
gram pękła grobla i fale runęły na jed
ną z wiosek, pędząc na chaty olbrzy
mie kry lodowe. Wieśniacy schronili

się na dachach. Pomoc okazała się na

razie niemożliwa. Wojsko czyni ener
giczne próby ratowania nieszczęśli
wych.

Na usługach propagandy niemieckiej.
Milczałbyś HutcM n...synie!

(Telefonem od własnego korsspondepfa).

Berlin, 5 3. ,,Berliner Tageblatt" ka
że sobie donieść z Londynu o wywia-

. dzie swego korespondenta z niej. pod
pułkownikiem armji angielskiej Hut-

chinsonem, który był świadkiem plebi
scytu górnośląskiego a niedawno znowu

odwiedził Górny Śląsk i rzekomo stwier
dził dobre obchodzenie się Niemców z

mniejszością narodową polską, ale złe

obchodzenie się Polaków z mniejszością
narodową niemiecką.

Jak donosi ,Berliner Tageblatt" uka
zała się w poniedziałek nowa książka
Hutchinsona pt. ,,S ilesia revisited 1929"

Wobec tego jasnem się staje, w jakim
celu napisano tę książkę. R.

,zawieszenie broni'

Pochwały klubu niemieckiego
dla endecji.

Sojusz end eków z Niemcami przeciw państwu polskiemu.
,,Deutsche Rundschau" w nr. 53 zdnia

5bm. podaje mowę posła Karana, przed
stawiciela klubu niemieckiego w sej
mie w dyskusji nad projektem wzmoc
nienia władzy wykonawczej w Polsce.

Kolega b; cesarskiego ppłk. Graebego i

b. pruskiego landrata Naumanna o-

świadczył, że klub niemiecki nie popie
ra obecnego systemu rządzenia, ponie
waż rządy panujące więcej są wrogie
mniejszości niemieckiej niż dawne rzą
dy prawicowe, a takiego wojewodę jak
Grażyński, Niemcom nie nasłali nawet

endecy. ,

Rozumiemy całkowicie skargę b. pru
skich dygnitarzy w Sejmie. Za rządów
endeckich wyzywano w ,,Kurjerze Poz
nańskim" na Niemców, ale chyłkiem
paktowano z nimi, A przedewszyst
kiem nieudolność endecka nastręczała
dużo materjału do propagandy za po
nownym rozbiorem Polski, za oderwa
niem Pomorza i Śląska. Obecnie nato
miast mówi się o niepodle'głości Prus

Wschodnich.

Gdy na domiar endecja z Grunbau-

mem i ppłk. Graebem podtrzymać chce

anarchję w kraju, należała się jej po
chwała ze strony klubu niemieckiego. W

sejmie polskim zarysowała 'się nowa

międzynarodówka: sjoniści Grunbauma,
Prusacy Graebego-Naumanna i endecy,
tworzący wspólny front przeciw pań
stwu plskiemu.

Wybory kosztują.,..

Według obliczeń amerykańskie wy
bory w listopadzie roku ubiegłego ko
sztowały partje pojityczne ok. 18 miljo-
nćw dclartw. Według obliczeń jednego
z pism amerykańskich, partja republi
kańska wydała z tego około 11 miljo
nów. zaś reszta przypada na partję de
mokratyczną;

' '

Jak Persja sobie radzi z niewiernym!
małżonkami.

Liga obrony .'JpbieJ...wt Teheranie

wniosła dó rządii tneiiiorjął, domagają
cy się wydania prawa, obowiązującego
mężczyzn do noszenia na ręku specjal
nej branzołety, zamykanej na kłódkę.
Bransoleta taka, zastępująca europej
ską obrączkę, ma być dowodem, że da
ny mężczyzna jest żonaty. Memorjał
żąda również ustanowienia wysokich
kar na tych mężczyzn, którzy, posiada
jąc żony, będą się uchylali od noszenia

bransolety.

Film można już transmitować.

(z) Węgierski inżynier Mihaly, spe
cjalizujący się od dłuższego czasu w

dziedzinie telegrafu i telefonu bez dru
tu, wynalazł aparat, przy pomocy któ
rego wyświetlać będzie można filmy w

dowolnych ilościach na odległość. Wy
świetlanie odbywać się może przez zwy
kły telegraf, bądź też przez domowy a-

parat radjowy. Wynalazek oparty jest
na telewizji i teleskrypcji (widzeniu
i pisaniu na odległość) obrazów. Co

najciekawsze, konstrukcja (budowa) a-

paratu odbiorczego jest prosta i mało

kosztowna.

Dobrowolnie usunęli się ze świata.
Zagadkowa śmierć uczonego i lego małżonki

(z) W Wiedniu żył wszechświatowej
sławy uczony, lekarz chorób dziecię
cych', profesor i twórca słynnej ,,reak
cji**przeciwgruźliczej, która uratowała

życie dziesiątkom tysięcy dzieci, 54-let-

ni Klemens Pirąuet z małżonką.
Małżonkowie żyli zgodnie, pracowi

cie, ,zamożnie. Uczo-nego otaczano nie
zwy'kłą czcią, słusznie mu się zresztą

należącą. Wysuwano go naw'et na sta
nowisko prezydenta republiki austriac
kiej.

I oto człowiek, przez wszystkich po
ważany, w rozkwicie sławy, w pełni
szczęścia, zadow'olenia, pomyślności —

zrezygnował z życia i wraz z małżon
ką, popełnił, samobójstwo. Znaleziono

ich, trzymających się za ręce. Tak oto

odchodzili w' spokoju ze świata.

Odeszli z tą niewysłowioną godno
ścią i pow'agę, z jaką przed laty przed
nimi odeszli od życia Piotr Laforąue z

żoną oraz Ludwik Gumplowicz, polski
socjolog z małżonką.

Ale .przyczyną, dobrowolnego samo
bójstwa francuskiego socjologa była
starość, jej ciężary i spokojna św'iado
mość, iż minął okres życia twórczego
— pozostała jedynie wegetacja i oczeki
wanie śmierci A w tym wypadku prof.
Pirąuet nie potrzebował szukać śmier
ci. Mógł jeszcze długo pracować twórczo

i do końca życia miał zapewnione ta
kie, jak dotychczas, życie.

Tragiczna śmierć dwojga zacnych
małżonków wywołała we Wiedniu

wstrząsające wrażenie, okrywając żało
bą cały świat naukowy.

Pirąuetowie krótko przed śmiercią
odsunęli od siebie wszelką obecność ob
cą: służbę, znajomych. W liście do

przyjaciół przekazali jedną tylko pro
śbę: ,,Niech nikt nie usiłuje wkr'aczać

w tajemnicę naszej śmierci".
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Z WIELKOPOLSKI i POMORZA
Powracają z niewoli rosyjskiej.

Śmigiel, dnia 5. 3.

Nadeszła wiadomość telefoniczna z Pozna
nia do tut. ks. proboszcza, że do parafji śmi
gielskiej wracają do Ojczyzny Bernard Ludwi-

czak i Roman Bremberowicz, którzy przebywa
li w niewoli rosyjskiej we Wladywostoku jako
jeńcy niemiecęy z wojny światowej. Pozatem

do pobliskiej wioski Czaez przybędzie także
sześciu jeńców z niewoli rosyjskiej.

Nowy Zarząd Poznańskiej
Izby Rzemieślniczej.

Poznań, dn. 6. 5.

W miejsce dotychczasowego zarządu Izby
Rzemieślniczej w Poznaniu zostali wybrani:
Józef Staszak, mistrz kołodziejski, prezydentem
Izby, p. Namysł Ewaryst, mistrz ślusarski, wł.

firmy ,,Strzała % wiceprezes, dalej pp. Piotr

Kabaciński, mistrz piekarski, Behrend Paweł,'
mistrz krawiecki, oraz p. Stopa Władysław
budowniczy i mistrz dekarski. Jest to zarząd,
tylko prowizoryczny, aż do przeprowadzenia
nowych wyborów przedstawicieli Izby,

Wycieczkę do Ziemi św. poprowadzi
ks. biskup Okoniewski.

Pelplin, dnia 5. 3.

Z powodu choroby ks. Prymasa kardynała
dr. Hlonda, pielgrzymkę poprowadzi do Ziemi

św z Polski ks. biskup Okoniewski. Wycieczka
powyższa wyruszy dnia 5 kwietnia.

Bant szwedzkich marynarzy w Gdyni.
Na okręcie ,,Nadja" w Gdyni wybuchł bunt

marynarzy z powodu zatargu jednego z ma
rynarzy z pierwszym oficerem okrętu, skut
kiem czego marynarz został z okrętu wydalony.
Marynarz ów wrócił jednak na okręt i w

pewnym momencie wraz z dwoma innymi kole
gami usiłował uprowadzić na ląd oficera, aby
tja nim wywrzeć zemstę. Oficer przeczul pod
stęp, żądaniu odmówił i wrócił do kajuty. U

wejścia przybyli napadli nań z tylu i poranili
go ciężko nożami,

Zależenie Bractw a Strzeleckiego
w Gdyni.

Donoszą z Gdyni: odbyło się tu konstytu
cyjne zebranie Bractwa Strzeleckiego. Marszał
kowa! zebraniu p. St. Knołl. Do zarządu wy
brani zostali pp.: prezesem Walenty Bednarski,
sekretarzem Józef Kitkowski, skarbnikiem

Wojciech Mikołajczyk, jako zast. prezesa Sta
nisław Knoll, Ławnikami zarządu wybrano
pp.; Maksymiljana Matuszkiewicza, Franciszka

Józefowicza i Bazyiego Łobockiego. N astępnie
wybrali zebrani komisję statutową, do której
weszli pp.: Leon Kirszlein, Józef Kitowski,
Franciszek George i Bernard Dulny.

KCYNIA. Podziękowanie. Zw, niższych
urzędników pocztowych nadesłał nam nasi,
pismo: ,,Podczas obecnych silnych mrozów

i zawiei śnieżnych wysyłał sanki po listonosza

znany i wielce poważany obywatel ziemski,
p. \JCfincenty Kawczyóski z Włodzimierzewa

pod Kcynią. Zacny ten obywatel zasługuje na

uznanie".

MIEŚCISKO. Jarmark, We wtorek 12 bm.

odbędzie się tutaj jarmark kramny oraz targ
na bydło i konie.

SKOKL Jarmark. We wtorek, dnia 12 bm.

odbędzie się tutaj jarmark kramny wraz z tar
giem na bydło i konie.

KRUSZWICA. Jarmark. W Kruszwicy od
będzie śię jarmark na inwentarz żywy i kram
ny, w sobotę dnia 16 bm.

Nabfto.

Z wykładów. Ub. niedzieli prof. T . Stra
szewski z Poznania wvgłcsił w auli gimna
zjalnej wykład p. t . ,,Napoleon w życiu pry-
wataem". Sala była wypełniona po brzegi,
wiciu musiało odejść z powrotem z powodu
braku miejsca. Prelegentowi zgotowano serde
czną owację za tak interesujący wykład.

Pomysłowa oszustka. Cyganka niej. Adler

bezczelcemi kłamstwami stara się wzbudzić

u łatwowiernych litość, aby wyłudzić datki.

Opowiada o zmarznięciu jej na śmierć dwojga
dzieci i z tego powodu zbiera aa pogrzeb. C.y
ganka ta żądnych dzieci r,ie ma i nie miąła.

Ostatnia przysługa. W niedzielę ub. od
był się w Sucharach psd Nąkłem pogrzeb ś. p
Pawła Nawrota, emerytowanego nauczyciela
Zmarły był gorącym bojownikiem o sprawę

po.ską, dzielnym pedagogiem oraz wielkim

przyjacielem młodzieży. Kondukt żałobny pro
wadził w vasystencji kilku księży syn zmarłego
fes, Nawrot. Cześć jego pamięci.

Pogrzeb ostatniegopowstańca w l e i k o p . zr.1848
Z Wierzchucina Królewskiego donoszą nam-

Dnia 22 ub. m. zakończył swój d't-gi i owo
cny żywot ś. p- Andrzej Fonroberi, powstaniec
i weteran walk o niepodległość i wolność Oj
czyzny w latach 1848 i 1S63.

Ś. p. Andrzej Fonrobert urodził się w roku

1831 w Siemienicach pow. szubińskiego, w ro
dzinie ziemiańskiej. W roku 18-13 podczas
,,wiosny ludów" staja w szeregach walczących
,,za naszą wolność i waszą". Po upadku po
wstania poświęca się studiom rolnym, l o prze
czuwał, że ,.póty tej Polski - ile ziemi na
szej...". W roku 1863 przekrada się przez gra
nicę do K rólestw a Kongresowego, by wssprzeć
walczące szeregi pow stańców o wolność Ojczy
zny, Po upadku powstania wraca do Księ
stwa Poznańskiego i pośw'ięca się rolnictwu.

W roku 1875 przesiedla się do Wicrzchutina

Królewskiego jako dzierżawca probostwa i tu
taj w zapadłej okolicy, odciętej od reszty świa
ta, światły obywatel i słczery patrjota, praco
wał niestrudzenie kilkadziesiąt lat. Jak pra
cował, czego dokonał, o tem wiedzą tylko lu
dzie starszej generacji, którym chętnie na ka
żdym kroku służył radami i wskazówkami,
zwłaszcza w zawodzie rolniczym, podtrzymując
ducha narodowego i wiarę w Tę, ,,która jesz
cze nie zginęła". Dotknięty kilkakrotnie przez
klęski żywiołowe, pozostawia dzierżawę pro
bostwa i obejmuje kierownictwo agentury po
cztowej. Na tern stanowisku zastaje go Pol
ska wolna i odrodzona, zaszczycając go. 89-le-

tniego staruszka, mianem naczelnika poczty.
Jego marzeniom, celom i ideałom stało się
zadość. Śnił o wolnej Polsce w młodzieńczych
latach, dwukrotnie walczył orężnie z obu n a
jeźdźcami, wałczył o dusze polskie i dobrobyt
ludności polskiej całe życie, a gdy wybiia
chwila wolności, zmartwychwstająca Ojczyzna
znalazła w nim prawego, doświadczonego
i ofiarnego pracownika, zaliczając go do licz
by weteranów.

Pogrzeb ś. p. Andrzeja Fonroberta — osta
tniego powstańca z roku 1848 odbył się
w dniu 26 ub. m. w Wierzchucinie Królewskim
i był podniosłą manifestacją narodową. W po
grzebie wzięła udział liczna rodzina, całe oby
watelstw o Wierzchucina i okolicy, duchowień
stwo w osobach ks. dziekana Jabłońskiego
z Byszewy, ks. prob Megera z Mąkowarska
i ks. prob Paiuchowskiego z Wierzchucina,
delegacja wojskowości z p. por. Szymanowskim
na czele oraz delegacje stowarzyszeń P. W.

i W. F. całej okolicy. O godz. 10 wyniesiono
trumnę ze zwłokami ś. p . Andrzeja Fonroberta,
długoletniego bojownika, o wolność Ojczyzny,
z czapką weteranów na trumnie. ,,Baczność!
- - w s zyscy zamarli w bezruchu, a p. por. Szy
manowski w imieniu armji polskiej pożegna!
w krótkich słowach bojownika o wolność Oj
czyzny, niestrudzonego pracownika n a niwie

społecznej, stawiając go jako przykład dla

starszych i młodszych.
Następnie kondukt żałobny na czele z Tow,

Powst. i Wojaków, z licznymi sztandarami,
prowadzony przez ks. dziekana Jabłońskiego,
udał się do kościółka parafialnego, gdzie po od
prawieniu mszy św. ks. prob. Paluchowski wy
głosił porywające kazanie, a zebrana publi
czność odpowiedziała ogólnym szlochem.

Zwłoki zmarłego odprowadzono na cmen
tarz parafjalny gdzie ks. proboszcz Paluchów-

ski podziękował w imieniu rodziny zebranym
za ostatnią przysługę, oddaną zmarłemu oraz

ze swej strony wyraził nadzieję, że niedługo
ujrzy skromny pomnik na mogile ś. p. Andrze
ja Fonroberta, z napisem ,,Ostatniemu Po
wstańcowi z r. 1848 - obyw atele Wierzchucina

K ról", N astępnie p. por. Szymanowski złożył
kor.dolencje rodzinie w imieniu p. gen. Thom-

mćego, korpusu oficerskiego i żołnierzy 15 dyw.
piech., p. Stachowicz w imieniu władz samorzą
dowych i państwowych.

Bagno nadużyć w Kasie Miejskiej.
Murowana Goślina, dn. 5. 3.

,,Nowy Kurier" donosi;
W ub. sobotę Sąd Okręgowy w Poznaniu

wydał wyrok na b. burmistrza Murowanej Go
śliny Marcina Ratajczaka i rendanta Dobro
wolskiego, skazujący każdego z nićh na rok

więzienia. Prócz wymienionych oskarżeni byli
również urzędnicy miejscy Goratkiewicz, Ku
biak, Pros:ński i Wieczorek, których uwolnio
no od kary. Oskarżenie zarzucało im popełnie
nie różnych oszustw i maJwersacyj. Dobrowol
ski prowadził fałszywe księgi kasowe, a sam

burmistrz Ratajczak przywłaszczał sobie pie
niądze.

Dzięki oszukańczym manipulacjom nieuczci
wych urzędników miejskich Murowanej Go
śliny zgińęło 23 tysiące złotych z Kasy miej

skiej i na rozprawie nie ustalono, gdzie te pie
niądze podziały się. W ciągu rozprawy, trw a
jącej blisko 10 godzin, przesłuchano 30 świad
ków. Rozprawa rzuciła smutne świadectwo

na gospodarkę gminną w Murowanej Goślinie,
którą kierowali ludzie małej inteligencji, bez

wykształcenia fachowego. Do wykrycia nad
użyć przyczynił się wniosek miśtrza piekar
skiego p. Bartkowiaka Antoniego, który swe
go czasu w Murowanej Goślinie mieszkał, o

podjęcie urzędowej rewizji ksiąg. Rewizja prze
prowadzona ustaliła takie zabagnienie książko-
wości, że nie można się było nawet zoriento
wać w popełnionych nieścisłościach. Naduży
cia popełnione w latach 1923—1926 a ofiarą
padały kwoty wpłacane przez podatników na

poczet podatków państwowych i komunalnych.

Inowrodonr.
Zebranie delegatów Kółek rolniczych. Dnia

i bm. w sali hotelu Basta odbyło się w obe
cności 73 delegatów pod przewodnictwem pre
zesa hr. Ponińskiego walne zebranie delegatów
Kółek rolniczych powiatu naszego. Okręg nasz

liczy członków ok. 1300. Uczciwszy pamięć
zmarłych w ostatnim roku członków, zebrani

przystąpili do omawiania Sprawy udziału rol
nictwa w Powszechnej Wystawie Krajowej.
Projektuje się gremialny wyjazd rolników na

Wystawę, która będzie wszak olbrzymią im
prezą i wykazem dorobku współczesnej Polski

Na cel tego wyjazdu kółka zebrały powyżej
dwa tys. zł. Wydział powiatowy tut. przezna
czył 5 tys. Lecz i te kwoty będą niedostate
czne. Uchwalono wyrazy uznania i wdzięcz
ności dla b. starosty tut., p. Bron. Dietla, który
wydatnie przyczyni! się do prosperowania kół

rolniczych. Wreszcie obrano delegatów na

zjazd wojewódzki kółek rolniczych Wlkp. Tow.

w osobącb pp.: Stan. Biegały z Brudni, Ludwi
ka Batlińskiego z Kościelca, Tomasza Damu-

lę z Lisewa, Wład. Łagaaowskiego z Janikowa,
Józefa Pękałę z Dąbia, Tad. Każmierczaka

z Pionkowa, Ropelewskiego Z Szadłowic, Ja na

Spychalskiego z Pierania i Znanieckiego z Ja-

ront

Oslrów.
Z Rady miejskiej. Na ostatniem posiedze

niu Rady miejskiej, któremu przewodniczył
p. Szarota, wybrano ponownie ,,Komitęt roz
budowy miasta". Po dłuższej, rzeczowej de
bacie uchwalono dodatkowy kredyt w wyso
kości 10.000 zł na budowę trzecb domów mie
szkalnych przy Drodze Wrocławskiej. Pierw

szvm krokiem do uzdrowienia gospodarki
miejskiej iesl niezaw'odnie oświadczenie człon
ka magistratu gs, Lasoty, że magistrat nie bę

dzie odtąd wystawiał weksli, nie mając na nie

pokrycia. Podatek gruntowy uchwalono po
bierać na rok 1929 w wysokości 100 proc. a na

rok 1930 w wysokości 150 proc. Dalej zatwier
dziła Rada miejska uchwałę magistratu, - że

właściciele domów płacić będą za wodę w mie
siącu lutym i marcu br. tyle tylko, ile płaco
no za te miesiące w roku ubiegłym,

M argonin.;
Budowa pomnika. Z okazji dziesięciolecia

niepodległości Polski zawiązał się w Margoni
nie komitet budowy pomnika dla żołnierzy po
ległych na wojnie w skład którego weszli miej
scowy ks, proboszcz oraz przedstawiciele wszy
stkich instytucji państwowych i organizacji
miejscowych. Jako miejsce dla budowy pom
nika obrano dotychczasowe targowisko miejskie
naprzeciwko poczty, które okazało się naj

odpowiedniejsze, ponieważ jest dostatecznie

w ielkie, aby umożliwić zbiórki, ^pocbody, re -

wje itd. Dla niwelacji terenu zwieziono ochot
niczo kilkaset fur piasku. Prace niwelacyjne
zostaną z chwilą ustania mrozów natychmiast
podjęte. Komitet budowy stara się wszelkimi

sposobami o zdobycie potrzebnej na budowę
pomnika gotówki, co w tych ciężkich czasach

jest zadaniem bardzo trudnem. Dotąd złożo
no na cele budowy pomnika nast. ofiary: Hr,
Jerzy Potuiicki, Próchnowo, 10 ms kamieni,
Stanisław Mańczak, Chodzież, większą ilość

wyrobów fajansowych wartości 100 zł na lote-

rję fantową, Fabryka porcelany, Chodzież, wy
roby porcelanowe wartości 50 zł na loterję
fantową, J . Kamiński, Margonin, w towarach

17,70 zł. W gotówce złożono: J. Połczyński
15 zł, Kurpisz 10 zł, Mendelski 10 zl, E. Stern
10 zł, Bąk 5 zł, Kotewa 5 zł, Figas 5 zł, Sita

5 zł, Tow. Powstańców i Wojaków Margonin
124 zł. Składka po przedstawieniu Teatru Pol
skiego 32 zł, Wienke 5 zł, Gajewski 5, Szcz,
Wesołowski 10 zł, J . Ziegenhagen 6 zł, J . Ka
miński 10 zł, R. Guse 5 zł, Pruszkowski 5 zł,
Wł. Adamski 5 ziotych, A. Gorstyński 10 zł,
Płachcióski 20 złotych, Redeibach 10 złotych,
Szkolą leśna 165 złotych, Towarzystwo Przemy
słowców 121,15 zł, razem 609,85 zł, za ca

wszystkim ofiarodawcom serdeczne ,,Bóg za
płać", - Komitet.

ClpoalzieZ.
Ze zjazdu delegatów obwodu Tow. Powst,

i Woj. Zjazd obwodowy delegatów Tow. Pow.
i Woj. z powiatu chodzieskiego odbył się
w niedzielę, 3 marca w lokalu p. Michałowi
cza w Chodzieży. Zjazd był tym razem bardzo

licznie obesłany. Obrady rozpoczęły się o go
dzinie 12 przed poi. M in. wybrano dotychcza
sowy zarząd z wyiątkiem sekretarza, którym
został p. Dumkę, komendantem obrano p. J a
gielskiego i ref. ośw. p. Lurca. Obrady prze
ciągnęły się aż do godz. 5 po poł., tak, że

część delegatów , wyjeżdżająca pociągiem o g.

4-ej w stronę Margonina, nie mogła już w nich

brać dalszego udziału

EPsrzsmeMb.

Walne zgromadzenie członków Zw. Zaw.

Literatów Polskich w Poznaniu odbędzie się
w sobotę, dnia 9 marca br. w lokalu redakcji
,,Nowego Kurjera" fśw. Marcin 37) o godz. 19.

Porządek obrad: 1. Odczytanie protokółu z

poprzedniego walnego zgromadzenia. 2. Spra
wozdanie zarządu za rok ubiegły. 3. Sprawo
zdanie skarbnika, 4. Sprawa ogólnopolskiego
zjazdu literatów w Poznaniu, 5. Wolne wnio
ski. W razie braku wymaganej statutem ilości

członków, odbędzie się następne walne zgrom,
w tym samym dniuii lokalu o godz. 19,30, bez

względu na ilość obecnych. Za zarząd: B.

Koreywo, prezes. T . Krauss, sekretarz.

Zebrania Oświatowe Wielkopolskiego
Tow. Rybackiego.

Wielkopolskie i Prmarskie Towarzystwo
Rybackie w miesiącu marcu br. urządza trzy
lotne zebrania oświatowe w Wielkopolscy,
i tak:

w dniu 10 marca (niedziela) o godz. 12-tej
w Międzychodzie, w lokalu ,,G ospoda Wielko
polska", ul. 17 Stycznia nr. 15;

w djiiu 17 marca (niedziela) o godz 12-tej
w Żninie, w lokalu p. Wożniaka, Rynek 18;

w dniu 24 marca (niedziela) o godz. 12-tej
w Wągrowcu, w lokalu hotelu ,,.Metropol".

Na tych zebraniach będą wygłoszone refe
raty na temat różnych zagadnień w rybactwie,,
pozatem odczytane będą ważne dla rybaków
komunikaty towarzystwa.

Prosimy więc pp. rybaków i zaintereso
wanych rybactwem o liczny udział w zebra
niach.

Uniwersytety Ludowe w Polsce.
Za mało się mówi i pisze o Uniwersytetach

Ludowych, których celem i zadaniem jest sze
rzenie oświaty wśród młodzieży polskiej, która

w mufach tych uczelni nabywa nietylko wy
kształcenie, wzbogacając swój światopogląd,
ale i uświadomienie obyw atelskie, a zwłaszcza

młodzież, którń uczęszczać nie mogła dłużej
do szkół, aby zdobyć szerszy horyzont wiedzy.
Pozatem uprzytomnić sobie trzeba, że toowęm
hasłem, które obiega cały świat, jest dążenie,
ąby w młodzieży wpoić wyj szy c el Widocznie

odczuwa się ogólnie kryzys moralny. Więc nie
od rzeczy będzie i na czasie przypomnieć, żc

właśnie U niw ersytety Ludowe postawiły sobie

za cel, wychowywać silne caaraktcry gorących
patrjotów i ludzi praktycznych, tSu 'ejących wal
czyć z przeciwnościami żysiowem, wyrwać z

duszy młodego pokolenia pesymizm i apatję

powojenną, a myśl skierować na drogę pracy
dla narodu i państwa: środkiem, służącym da

odrodzenia społeczeństwa doby współczesnej,
jest oświata, opartS na sys*emio Uniwersytetów
Ludowych, które rok rocznie wypuszczają licz
ny hufiec kufsistów s kursistek, idących w

życie z wielkim zapałem do pracy, przepojeni
miłością do wszystkiego co polskie i więlkie.
Prócz tego jest wiadomem, żc oświatą i dobro
b'yt prowadzą ludzkość na wyżynę mocy t po
tęgi.

Więc podajemy do szerokiej wiadomości, żc

komu leży na sercu szczęście narodu i oso
biste, niech zgłosi swa córkę do Uniwersytetu
na kurs żeński letni, który rozpoczyna się 4

maja w Dałkach pod Gnieznem i Odolanowie

Wtkp. Bliższych informacyj na życzenie udzie
la Dyrekcja poszczególnych Uniwersytetów ,
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WiadoaiRoid zTmrholl.
Osobiste. W ostatnich dniach dyrektor tut.

Państw . Seminarium Nauczycielskiego, p. S s w y

piński został przeniesiony na podobne stano
wisko do Państw. Seminarium Nauczycielskiego
w Grudziądzu. Dyr. Szczypiński jako dzielny
pedagog pracował długie lata z korzyścią dla

seminarjutB już za czasów niemieckich. Odcho
dzącemu urządziło grono koleżeńskie wieczorek

pożegnalny. Chwilowo pełni funkcję dyrektora
przy tut. Seminarium, ks. Str ogni '.ki.

Normalny ruch pociągów. Obecnie pod
jęto normalną komunikację kolejową na wszy
stkich odcinkach. Pociągi odchodzą i przycho
dzą wedle rozkładu.

Konferencja nauczycielska. W miejsc, szkole

powszechnej odbyła się konferencja nauczyciel
ska rejonu Tuchola, pod kierownictwem p.
Barańskiego z Roślinki. Lekcję praktyczną z

rachunków przeprowadziła p. Wojnarowiczówna
z Tucholi, z polskiego p. K nitter z Blado wa

Referat na temat ,,Szkoła współczesna a re

ligja" wygłosiła p. Jastrzębska z Żalna.
W dwu tygodniach ubił 12 dzików. Nie

zwykłe szczęście w polowaniu na dziki miał

posiedzicie! ziemski w powiecie tucholskim p.
Fallmer. Zdołał on w przeciągu dwóch ty
godni ubić 12 dzików od 160—185 funtów wa
gi każdy.

Na Powszechną Wystawę Krajową. Na ze
braniach tut. Tow. Kupców Samodzielnych
oraz Tow Rzemieślników Samodzielnych oma

w japo obszernie, sprawę wyjazdu! do Poznania,
celem zwiedzenia Powszechnej Wystawy Kra
jowej. Oba wspomniane towarzystwa projektu
ją wspólny wyjazd, który ma nastąpić w p o
łowie lipca br

Jeszcze jedna stacja sanitarna. Powiatowa

Kasa Chorych w Tucholi po utworzeniu stacji
sanitarnej w Gostyczynie, projektuje założyć
podobne stacje w Kęsowie, Cekcynie itd.

Nominacją. Dyrekcja Larów Państwowych
w Bydgoszczy mianowała p, Artura Balawełde-

ra sekretarza nadleśnictwa Gołąbek, drugim za
stępcą przełożonego obszaru dworskiego Gołą
bek. Nominacja ze strony tut, starostwa zo
stała również zatwierdzona.

Dla biednej działwy. Komitet ,,Tygodnia
Dziecka" z p. starościną Toilrkową na czele,
dostarcza istniejącemu przy szkole powszech
nej Komitetowi Dożywiania Dziatwy codzien

nie 10 litrów mleka; z akcji dożywiania ko
rzysta obecnie 60 dzieci. Komitet Dożywiani'*
składa na tej drodze Komitetowi ,,Tygodnia
Dziecka" za przydział mleka, swoje najser
deczniejsze podziękowanie.

Ceny drzewa opałowego. Państwowe Nad
leśnictwo Woziwoda sprzedawało w Kiełpinie,
w uh. poniedziałek, drzewo użytkowe i opalo
we po nast. cenach: drzewo użytkowe za mtr

kubiczny 25-40 zł, szczapy 13 zł, wałki sos
nowe 10—11 zł, walki brzozowe 10,50 zł.

Walne zebranie ,,Sokola". W ub. sobotę
odbyło się w lokalu hotelu ,,Dn Nord" do
roczne walne zebranie miejsc. ,,Sokoła", O bra
dy, przy nadzwyczaj licznym udziale udziale

członków zagaił prezes p. dr. Prais, Ze spra
wozdań zarządu: prezesa p. dr. Praiss i sekre
tarza dyr, Kamińskiego wynika, iż ,,Sokół'* w

ęiągu roku rozwijał się pomyślnie. Założono

własne obszerne boisko i oddział żeński przy
,,Sokole”. Tow. liczy 49 druhów i 26 druhen

Naczelnik p. P akuła również zdał obszerne

sprawozdanie z swej czynności. Skarbnik p.
Początek przedstawił stan finansowy towarzy
stwa, zaś p. Śpica, jako przewodniczący ko
misji rewizyjnej zdał sprawozdanie z przepro
wadzonej rewizji kasy, W dyskusji nad spra
wozdaniem stawił inspektor szkolny p. Zdek

wniosek o udzielenie zarządowi absolutorjum,
co wszyscy jednogłośnie uchwalili. Na tnń -

szalka zebrania wybrano em. insp. szkolnego
p . Górnego. W wyniku wyborów, prezesem
został ponownie dr. Praisa, na zastępcę adw.

Piskozub, na członków zarządu wybrano pp.:
Pakułę, M atysiaka i prof. Gusa, delegatem na

zjazd wybrano dyr. Kamińskiego. W skład

komisji rewizyjnej wchodzą pp.: Gierus, Śpica
ł Górny, sąd honorowy tworzą pp.i starosta

Tollik, Preśss, Śpica, R. Wilaat, insp. szkolny
Zdek i PawelskL W toku dalszych obrad mó
wił jeszcze powiatowy komendant Pizysb. W oj
skowego p por. Kamiński o pracy P. W . w

organizacjach. Na tut. boisku postanowioino
w bieżącym sezonie wybudow'ać trybunę,

Przed pokazem Tow. bod, gołębi i drobiif.

W piątek dnia 8. bm. nastąpi uroczyste otwar
cie trzydniowego pokazu drobiu, gołębi i kró
lików, urządzonego przez miejsc. Tow. bod.

gołębi i drobiu w sali p. Marjanowskiego. Ko
mitet pokazowy tworzą pp.: Praśniewski, Pora-

zik, Hamernik, Wyka, Sampławski i Neumann

Ponadto utworzono komitet honorowy, skła
dający się z przedstawicieli władz, przemysłu,
handlu, rzemiosła i rolnictwa, z pp. starostą

powiatowym Tollikiem, burmistrzem Saganow
skim i ks, kanonikiem Wegnerem na czele.

Za zniew ażenie grobu ,,Nieznanego Żoł
nierza", W lasku obok wsi Piastoszyn w po
w iecie tucholskim znajduje sję grób ,,Niezna
nego Żołnierza", którego szczególnie w dniu

10-lecia niepodległości Państwa, świetnie przy
brano Kilku niemiaszków odważyło się, ów

grób znieważyć. Za czyn tea stanąć musieli

przed Izfa.ą Karną w Chojnicach, która skazała:

Scbwemina 5 Scheflera po 4 miesiące więzie

Z małej, ubogiej wsi rybackiej w przeciągu
kiiku zaledwie lat polska myśl twórcza zrobi
ła potężny ośrodek przemysłu przeładunkowe
go. któty w wielkiej mierze już dziś przyczyn,a
się do dźwignięcia naszego wywozu a tem sa
mem do zwiększenia naszego dobrobytu.

Wzniesienie urządzeń portowych i zatru

dnianie przy nich setek i tysięcy pracowników,
pociągnęło tą sobą 1 konieczność wybudowania
domów mieszkalnych i tak rośnie siłą rzeczy
nasze miasto portowe podwójnie, w miarę ulep
szeń przeładunkowych i rozszerzenie nadbrzeża-

Z drugiej strony nie należy nam zapominać,
ze w porze letniej przyjeżdżają nad polskie
wybrzeże niezliczone tłumy z głębi kraju,
pragnąc zapoznać się z morzem i spędzić w po
bliżu jego kilka choćby tygodni. Rośnie więc
w Gdyni i kolonja wil i pensjonatów, tworząc
osobną dzielnicę, wspinającą się malowniczo

po stokach Kamiennej Góry,

Rycina nasza wyobraża jedną t tyci? wil,
wybudowaną wedle projektu T, Zielińskiego.

(M.

nia, Bobera na 3 miesiące więzienia, Hiazówaę
ca 6 tygodni.

Oszukańcza firma. Handlarz drzewa p. Jan
kowski donosi nam, że został pokrzywdzony
przez niemiecką firmę Wachsmuth i Lerch z

Osterode - Prusy Wschodnie, która^kupiła od

niego drzewo, wystawiając mu za towar czek,
ca który, jak się po wysyłce drzewa okazało,
nie było pokrycia. Ta sama firma w ten spo
sób. oszukała kupców drzewnych Przymorskiego
z Tucholi i B. Ossowskiego z Czerska.

Toruń.
Nocny dyżur ma do dnia 8 bm. włącznie

apteka pod Orłem, Rynek Staromiejski.
Z Teatru Pomorskiego. W środę, dnia 6 bm.

o godz, 8 wiecz. prześliczna operetka Gilberta

p. t. ,,Katja tancerka", z p. Hajdamowicz w ro
li tytułowej. Dalszą obsadę stanowią po. Po
rębska, Zdzitowiecka, Rygier, Lenczewski. Plu
ciński, Jaglarz itd. Ceny miejsc najniższe.

Obiady dla biednych miasta. Od 22 lutego
począwszy otrzymują ubodzy miasta i sąsie
dnich wiosek od miejscowego garnizonu prócz

chleba, pożywne obiady, które rozdzielają bez
płatnie dwaj żołnierze i kuchni pniowej, przy
jeżdżającej w południe a a dziedziniec poste
runku połieji. Około 100 biednych korzysta
z bezpłatnych obiadów, dziękując serdecznie wła

dzom wojskowym za pomoc w tak krytycznym
dla nieb czasie. Obiady re 'trony wojska wy
dawane były niestety tylko do 5. bm. Spodzie
wać się należy, że i zarządy poszczególnych
gmin przyjdą z pomocą -wvm ubogim.

Józefa Piłsudskiego zw'ołuje na środę dnia 6

bm. zebranie w lokalu kasyna 16 p. a. p. przy
ul. Lipowej, o godz. 19. Uprasza się, aby wszy
scy, którzy otrzymali zaproszenie, przybyli na

powyższe zebranie, - Komite, Obywatelski.
Doroczne walne zebranie Czerwonego Krzy

ża. Polski Czerwony Krzyż zwołuje na wtorek

12 bm. swe walne roczne zebranie, które od
będzie się w sałi Rady miejskiej, ratusz U,
o godz. 19,30. O ile na powyższą godzinę rde

będzie kompletu, tó drugie zebranie odbędzie
Się o godz. 20, tego samego dnia i będzie waż
ne bez Względu na ilość obecnych.

Kurs instruktorski P, W . dla podoficerów
służby czynnej. Odbyło się tu uroczyste z a 
kończenie kursu P. W. dla podoficerów służby
czynnej, w 64 p. p . W kursie powyższym bra
li udział podoficerowie z 64 p p., 65 p. p.,
66 p. p. z 1 i 2 Baonu Strzelców w liczbie 32

podoficerów. Kierownikiem kursu był kpt,
NiewiakowsH, komendantem kpt. Ostapowicz^
Na kursie wykładali: major Kępiński, kpt, Nie-

wiakowski, kpt. Ostapowicz, por. Szpakpwśki,
per Sożyński. Na zakończenie kursu przybyli
dowódcą C4 p. p ppłk, Skro.czyńslu, oraz k o
mendant rej. P. W. 16 dyw, piech. major Kę
piński. Po przeprowadzeniu repetycy; koń
cowych przemówił pułk. Seroczyński, podno
sząc ważność P. W., poczem nastąpiło rozda
nie świadectw i wspólna fotogiafia.

Pożar, który mógłby mieć groźne następstwa
W ub. poniedziałek, dnia 4. bm. o godz. 16,30
wybuchł ogień w fabryce Pe Pe Ge, Przyczyny
pożaru nie stwierdzono. Rozpoczął się on w

kotłowni, gdzie w kotle zapaliły się kalosze.

Spaliło się tylko kilkanaście par kaloszy i

ogień zlikwidowano. Miejscowa (fabryczna)
ochotnicza straż pożarna byla natychmiast na

miejscu i była bardzo czynna. Miejskiej Straży
Pożarnej utrudnili akcję ratunkową szoferzy
taksówek, którzy me chcieli odwieźć strażaków

do palącej się fabryki. Akcją ratunkową kie
rował komendant naszej dzielnej Straży p,
Leon Kaszewski.

Strajk lekarzy zlikwidowany. Nieporozumie
nie pomiędzy tut. Kasą Chorych a lekarzami

zostało zlikwidowane. W tej sprawie odbyło
się zebranie w hotelu ,,Pod Zł. Lwem". Lekarze

przyjmują znów pacjentów, jak dawniej. S zer
szy opis w tej sprawie podamy w najbliższym
numerze Dziennika*'.

ZGradziqdzo.
Kalendarzy teatralny.

Środa, dnia 6. bm. ,,Ptak'*; ceny miejsc zni
żone — popularne.

Czwartek, dnia 7. 3. MFrasqtiita'", po raz

czwarty.
Piątek, -dn. 8. 3. ,,Płomienna noc", premiera.
,,Płomienna coc". Najbliższą premiera te a

tru będzie komedja węgierska w 3 aktach

M. Tengieia p. t. ,,Płomienna noc'*. Reżysersko
przygotowuje sztukę p. Mieczysław Winkler.

Obsadę tworzy cały zespół k.omedjo^ya-draina-
tyczny 2 p. Marją Hryniewicz W'iokler rwą na

czele.

Osobis'te. Sędzia okręgo-wy p. Stein został

przeniesiony w s(an spoczyn'ku.
Nowy zarząd ,,Oiympji". Na wajnem ze

braniu dokonano wyboru nowego zarządu',
który pozostał prawie w dotychczasowym skła
dzie; prezes ;p. Grobelny, wiceprezes f*. Kol
czyk, II. wiceprezes 'p. II. Czerniak, sekretarz

p. Ostrows'ki (nowo' wybranyl, skarbnik

;p. Przybylski, zastępca skarbnika p. T. Czer
niak, kronikarz p. red. Kunert. Komisja rewi
zyjna pp.,: Lubnerówna, Lubański i T. Czerniak.

Mianewsała W Okręgowym Urządzie Ziem-

skśia. ,,Monitor Polski" ogłasza nast. 'miano
wania: referendarz w VII stopniu służbowym,
Włodzimierz Drzewicki - naczelnikiem wy
działu w VI stopniu służbowym. Prowizoryczny
podkomisarz ziemski w VIII stopniu służbowym
w Po'wia'towym Urzędzie Ziemskim w Grudzią
dza, Paweł Wiśniewski - komisarzem ziem
skim w ytl stopniu.służbowym. Adjuakt mier
niczy w IX stopniu służbowym, Aleksander

Waida —

. mierniczym 'w VIII stopniu służbo
wym. Prowizoryczny rachmistrz w X stopniu
służbowym, Irena Dolińska — prowizorycznie
kontrolerem w IX stopniu służbowym Prowi
zoryczna starsza kancełistka w X stopniu służ:-

bowym, Helena Porębska — prowizorycznie
sekretarzem w IX stopniu służbowym. Adjiińkt
kancelaryjny w X stopniu służbowym, Wilhelm

Szatkowski - adiunktem kancelaryjnym w IX

stopnia służbowym. Adiunkt mierniczy w X

stopniu służbowyro, Kazimierz Lenartowicz -

adiunktem , mierniczym w IX stopniu służbo
'wym, Praktykant. Teofil Dydo -— prowizor,
podkomisarzem ziemskim w VIII stopniu służb,
w Pow. Urzędzie Ziemskim w Grudziądza.
Pracownik kontraktowy Jan Dembiński ~~ pro
wizorycznym adiunk-tem kancelaryjnym w X

stopniu śłtiżb. Pracownik kontraktowy Adam

Wojtczak — prowizor, rachmistrzem w X sto

pniu służbowym. Pracownik kontraktowy
Walentyna Wykówna — prowizor, kancęljstką
w XI stopniu służb Prowizoryczny asystent

mierniczy w X stopniu służbowym Józef Ci
szek, prowizoryczny asystent mierniczy w X

stopniu służb. Eustachy Stawiarski — asysten
tami mierniczymi w X stopniu służb.

Do kobiet pomorskich. Grudziądzki Komi
tet Pracy Kobiet Powszechnej Wystawy Krai.

poznańskiej uprasza panie, chcące wziąć udział

w Wystawie, o wysyłanie eksponatów pod
adresem: Toruń, ul. Chełmińska 16, L p., od

1 do 15 marca, skąd na skutek starań pań
z komitetu toruńskiego, będą przesłane wprost
do Poznania. Komitet P, W. K. w Poznaniu

pobiera od prywatnych wystawców 5 proc.
wartości, a dalsze 5 proc, w razie sprzedaży.
'Ł firmami handlowemi obowiązuje ustna umo
wa z komitetem toruńskim. Należy podać w ar
tość przesyłki, gdyż eksponaty zabezpiecza się
od ognia i kradzieży. - Przewodnicząca komi
tetu grudziądzkiego: Włodkową.

Czarna kawa na rzecz Donrn Żołnierza

Polskiego. K omitet Budowy Domu Żołnierza
Polskiego urządza w sobotę dnia 9 bm. w sa
lach ,,Tivoli" czarną kawę, fió'ączoną z kon
certem : tombolą. Początek O godz. 20-ej.
Wstęp wyłącznie za zaproszeniami, a opłata
tylko 1 zł. W koncercie b'erze udział: orkip-
stra symfoniczna, soliści, trio kameralne. Bę
dzie czynna wykwintna kawiarnia i restauracja.
Kto zaproszeińa jeszcz.e nie odebrał, może się
zgłosić do komitetu lub do p. generała Rach-

mistruka.

,,Strażak Pomorski". Opuścił prasę nr. 1

i 2-gi ,,Strażaka Pomorskiego'', na miesiące sty
czeń i luty. Treść numeru jest bardzo inte
resująca. Umieszczono m. inn. nast. artykuły:
Teorja a praktyka — p. insp. Kaszewski. Po
żar teatru miejskiego w Grudziądzu w r. 1923.
Ankieta w sprawie zmiany statutu O. S. P.

Z życia O. S. P. Dział urzędowy O. S. P Re
ferat prezesa Zw'iązku Straży Pożarnych na

zjeżdzie sołtysów oraz dział ogłoszeń.
Zebranie Komitetu Obywatelskiego. Kómir

teł Obywatelski obchodu śmienia marszałka

Posiedzenie zarządu wojewódzkiego Stowarz.
Chrz. Nar. Nauczycielstwa S. P. w Grudziądzu.
Pomorski zarząd okręgowy Stowarzyszenia

Nauczycielskiego na swem nadzwyczajnem po
siedzeniu nieomal w komplecie swego składu

obrabowywał nad całokształtem spraw orga
nizacyjnych i po wyczerpującej dyskusji uchwa
lił ńast. deklarację, przedłożoną przez specjal
n ą komisję:

,,Na skierowane zapytania oraz zarzuty
i zaczepki pod adresem zarządu okręgowego
Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego
Szkół Powszechnych, w sprawie angażowa
nia się naszej organizacji, jak i jej poszcze
gólnych członków, pod względem politycz
nym, oświadczamy, że organizacja nasza

w myśl statutu artykułu 4, jest organizacją
apolityczną. Zatem nie wolno nam udzie
lać żadnych wskazówek partyjno-politycz
nych, ani wywierać wpływu na przekonani*
osobiste w sprawach politycznych naszych
członków. Natomiast nie ulega wątpliwości,
że każdy członek naszej organizacji jaka
pracownik państwowy i obywatel, bierze

udział w pracy państwowo-twórczej, przede
wszystkiem stoi nieugięcie w obronie auto
rytetu władzy polskiej*'.

Prócz tego uchwalono projekt statutu nau
czycielskiej kasy pośmiertnej, do której wstą
pić może każdy członek Stowarzyszenia ewtL

z żoną; wstępne wynosi dla fundatorów 5 zł.

. Pompo doraźna kasy pogrzebowej wynosi 600

zł %ą każdy wypadek śmierci. Po terminie pre*
j kluzyjtsym wstępujący członkowie płacą zna-'

cznie wyższe wstępne, zależnie od wieku. Pro
jekt statutu kasy pośmiertnej jak również Chó
ru Nauczycielstwa Pomorskiego uchwali osta
tecznie i zatwierdzi tegoroczny walny zjazd
delegatów okręgu pomorskiego w Chełmnie.

Do Rady szkolnej okręgowej Pomorza sta
wia Stow. Nauczycielskie nast. kandydatury:
prezes okręgowy A. Nowicki, Grudziądz, Józef

Ossowski, Tuchola i Józef Dzięcioł, Działdowo;
ną zastępców i Marceli Radomski, Kościerzyna,
Stanisław Buehholz, Toruń, Sfeański Wiktor,
Chełmża i Dgrodowski Mieczysław, Gdynia;
od szkół dokształcająeyełp kandydat Cezary
Kalinowski, Grudziądz, zastępcą Jan Stefański,
Tczew.

Szczegółowej dyskusji poddano sposoby dal
szego kształcenia nauczycielstwa, oświatę po
zaszkolną i pracę społeczną nauczycielstwa.
Stwięrdzo.np z żywera zadowoleniem odraz

więcej wzrastającą popularność Stowarzyszeń a

Nauczycielskiego na Pomorzu s stały rozrost

tej organizacji, liczącej 'ijk samem tylko Ppmó-
rzu 71 kół i około 2G00 członków.

Gdynia rozbudowuje się w szybkfem tempie.
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Giną HaDEsdars I m

Wielki dramat według Nadprogram
słynneg o dzieła wesoła

A. Strindberga p .t JMDtfjT komedja.

KRONIKA
Bydgoszcz, dnia 6 marca 1929 roku.

KALENDARZYK.

Dziś: Wiktora m., Felicyty m., Kolety p.
Jutro: Tomasza z Akwinu, Frydolina w.

Wschód słońca: godz. 6,39.
Zachód słońca: godz. 17,46.

DYŻUR NOCNY W APTEKACH.

Od poniedziałku 4 bm. do poniedziałku
10. bm. dyżurują:

1) Apteka Centralna, ul. Gdańska 19.

2) Apetka Pod Lwem, Okolę.

Wypożyczalnia książek ,,Lektor”, ulica

Gdańska 141. otw arta codziennie od godziny
8 rano do 6 wieczór. Telefon 1739.

Biblioteka francuska T-WA. PRZYJ.

FRANCJI, u! Cieszkowskiego 20, otw arta w

poniedziałki i piątki od 6 -7 . (1794

TEATR MIEJSKI.

Dziś w środę po cenach zniżonych po raz

ostatni w sezonie ,,Szpieg” w koncertowym
zespole czołowych sił naszego dramatu.

W czwartek i piątek operetka Nedbała

,,Polska Krew". Dotychczasowe przedsta
wienia tej wesołej i melodyjnej operetki
odbyły się przy wysprzedanej do ostatniego
miejsca widowni.

W sobotę wielka premjera tragedji W

Szekspira p t. ,,HAMLET". Duży nakład

w ysiłku artystycznego w reżyserji i wyko
naniu ról głównych, wspaniałe dekoracje,
pietyzm w interpretacji - złożą się na ogól
ny wyraz szacunku, z jakim niewątpliwie
przyjmie premjerowa publiczność to arcy
dzieło literatury światowej. Inscenizacja i

reżyserja spoczywa w niezawodnych rękach
K. Koreckiego, dekoracje skomponbwał F.

Krassowski, ilustracja muzyczna L. Bursy.
Pozostałe bilety w kasie teatru.

Podczas oblężenia Lwow'a przez Ukra

ińców w r. 1919 zdarzyło się tak, że granat
ukraiński padi na dworzec, i wyw'ołał sze
reg eksplozji wagonów z amunicją. Strat

w ludziach nie było żadnych. Było tylko
wiele huku i strachu.

Z racji tej czytamy obecnie w dzienni
kach lwowskich:

,,Wczoraj odbyło się pod przewodnic
twem pana wojewody Goluchpwskiego po
siedzenie komitetu obywatelskiego celem

uroczystego uczczenia tej rocznicy..."
Niewątpliwie, że dzień to pamiętny dla

ówczesnych Lwowian, ale znów nie o tak

doniosłem znaczeniu, żeby specjalne dla

niego urządzać rocznice. Przecież wypadek
ten ujęty już był w ramach obchodu jubi
leuszowego obrony Lwowa. Gdzież zajdzie
my, jeżeli, każdy epizod z tej obrony po-
dobnemi uroczystościami będziemy gloryfi
kować? Takie rozproszkowanie kultu dla

przeszłości prowadzi w rezultacie do znie
czulenia, do spowszednienia tego, co dla

nas powinno być naprawdę niezwykłem i

na kult zasługującem.
Dopiero z dalszego ciągu przytoczonego

powyżej komunikatu można się domyślić,
cui bono zorganizowano ten, źe tak powie
my, drobiazgowy jubileusz. Oto w dniu pa
miętnym komendantem dworca kolejowego
we Lwowie był dzisiejszy premjer p. Bartel.

To też .,komitet uchwalił prosić pana pre
mjera Bartla o objęcie protektoratu tego
obchodu...". Czyli że tu wyłazi szydło z wor
ka. Nie rozchodzi się aranżerom o fakt hi
storyczny, w kompleksie ówczesnych zda
rzeń drobny, epizodyczny, tylko o pretekst
do wygłoszenia pod adresem premjera Bar
tla całego szeregu pochwalnych panegiry-
ków!

Zdaje nam się, że pan Bartel aż takich

okazji do słuchania komplementów o sob'ie

i o swojej ówczesnej działalności nie po
trzebuje. Zbytecznym jest do tego celu ko
m itet, do którego powołano aż kilkadzie

siąt najwybitniejszych osobistości (któż
śmiałby odmówić udziału, gdy o pana pre
mjera chodzi?'. Zmontowano wielki aparat
obchodowy, poruszono prasę, jednem sło
wem czynią się starania, aby - z muchy
zrobi/ słonia.

Osobistość pana Bartla jest za wielką,

Rozwiązanie Izby Rzemieślniczej
w Bydgoszczy.

Nowe wybory odbędą się 12 maja.
(Wiadomość własna).

Bydgoszcz, 6. m a rc a 1929.

Rozporządzeniem pana wojewody po
znańskiego z dnia 2. marca rb. rozwią
zana została dotychczasowa komisarycz
na Izba Rzemieślnicza w Bydgoszczy.
Nowe wybory odbędą się 12. maja rb.

Na plenarnem posiedzeniu Izby dnia

3. bm. nastąpiło uroczyste pożegnanie
dotychczasowych członków zarządu, o-

raz wybrano zarząd na czas przejściowy.
Prezesem został ponownie p. Zawitaj.
Zastępcą prezesa wybrano p. Budziń
skiego, mistrza fryzjerskiego. Dalszymi
członkami zarządu ,,przejściowego" są

pp. Zieliński — mistrz krawiecki, Grześ
kowiak — mistrz malarski, i Szczepań
ski — mistrz stolarski, wszypcy z Byd
goszczy.

aby ją pokazywać ł uwydatniać na tak dro
bnym tle. Może ten lilipuci jubileusz jest
potrzebny kilku macherom, aby się zbliżyć
do pana Bartla i wkraść w jego łaski. U

ogółu społeczeństwa echa on jednak nie

znajdzie.

- Odwilż. Stacje meteorologiczne za
powiadają na najbliższy czas obfite o-

pady śnieżne przy słabych przymroz
kach, z tendencją do odwilży. Dziś ocie
pliło się w Bydgoszczy, słonko przygrze
wa.

- Na budowę łodzi podwodnej im. P ił
sudskiego. Chcąe przyczynić się do powięk
szenia funduszu budowy łodzi podwodnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i zara-

zefn uczcić zbliżający się dzień imienin

Marszałka, złożyli szeregowi niezawodowi

15 Wielkopolskiego Pułku Artyłerji Polo
wej w Bydgoszczy samorzutnie kwotę 315zł,
wzywając wszystkich niezawodowych arty-
lerzystów służby czynnej W. P . (z p. a. c.(
zp.a., zd.a.k.ip.a.p.orazzp.a.pl.),
a prócz tego szeregowych innych broni i

służb garnizonu bydgoskiego jako swego

garnizonu do jednorazowego datku na po
wyższy cel, wraz z życzeniem, by składane

kwoty wpłynęły do dnia 31 marca br. (jako
miesiąca imienin Marszałka) na konto ło
dzi podwodnej w P. K. O. 13782.

- Wykłady religijne. Liga Katolicka

parafji św. Trójcy podejmuje znowu w

Wielkim Poście wykiady religijne, a m ia
nowicie w czwartki w Domu Katolickim

na Wilczaku. Pierwszy wykład w czwartek,
dnia 7 bm. o godz. 7 wiecz. p. Linettej na

temat bardzo aktualny ,,Państwo kościel- s

ne". Po wykładzie czytanka z Pisma św.

Wykłady religijne budzą jak zwykle w

mieście duże zainteresowanie. Dlatego na
leży się spodziewać licznego udziału słu
chaczy i słuchaczek. Wstęp bezpłatny.

— Państwowe Wyższe Kursy Nauczy
cielskie. W roku szkolnym 1929,30 czynne

będą na Państwowych Wyższych Kursach

Nauczycielskich następujące grupy: a) hu
manistyczne w Krakowie, Lwowie, Toru
niu, Warszawie i Wilnie, b) geograficzno-
przyrodnicze we Lwowie i w Warszawie,
c) fizyko-matematyczne w Lublinie, Pozna
niu, W arszawie i Cieszynie, d) robót ręcz
nych i rysunków w Warszawie (tylko dla

mężczyzn) i w Mysłowicach, e) śpiewu i wy
chowania fizycznego w Poznaniu. Termin

wnoszenia podań upływa z dniem 31 m ar
ca br. Szczegółowe warunki zawarte są w

statucie W. K. N. (Dz. Urz. Ministerstwa z

r . 1928 n r . 9). (II. 3741/29).
— Czyje pieniądze? W dniu w czoraj

szym w godzinach przedpołudniowych zna
leziono w ulicy Jagiellońskiej większą ilość

peniędzy w banknotach. Prawy właściciel

może odebrać swą własność w oddziale

konnym policji państwowej przy ulicy Ja
giellońskiej 56, w godzinach urzędowych.

— Znaleziono binokle z futerałem przed
filją ,,Dziennika Bydgoskiego" przy ulicy
Dworcowej. Do odebrania w redakcji.po
między godz. 5 —6.

Dziś, dnia 6 marca br. rozpoczyna się bo
gate 6-cio tygodniowe ciągnienie V-ej klasy 13

Loterji Państwowej, w której z łatwością wy
grać można kolosalne sumy sięgające do setek

tysięcy złotych. Suma 71.300 wygranych lo
sów tej jednej tylko klasy wynosi przeszło
23.000 .000 złotych, przyczem na jeden los wy
grać można 750.000 złotych. Co drugi numer

wygrywa. Cena losu tylko 50 złotych. Lecz

ten tylko wygrać może, kto posiada los. Bez
względnie każdy z nas grać powinien, bo po
dobnej okazji nie mamy codziennie, tylko dwa

razy w roku. Więc nie wolno zwlekać. Dla

własnego dobra każdy powinien zaopatrzyć się
losem V-ej ki. w najszczęśliwszej kolekturze

,,Uśmiech Fortuny'1Edwarda Chamskiego. Byd
goszcz, Pomorska 1, tel. 39. Wszelkie wygrane

wypłaca się natychmiast. Tamże codziennie

tabelki losowań do przejrzenia bezpłatnie. Za
miejscowym wysyła się losy po uprzedniem
wpłaceniu należności na konto czekowe P, K.

O. 209X07.

- Religijne przedsfawienie dla dzieci

p. t. ,,Św. Germana" nie odbędzie się, dziś

w środę 6 marca, lecz dopiero w następną
środę, t. j. 13 marca w Domu Katolickim na

Wilczaku.

Narodowy Uniwersytet
Robotniczy.

W czwartek 7 bm. w Domu Katolickim

przy Farze wygłoszą:
1) O godz. 19. prof. Mozolewski: Wie

rzenia w czary, gnsla i zabobony ludu pol
skiego.

Z bogatej skarbnicy wierzeń ludu nasze
go poda referent liczne przyczynki z oko
licy Bydgoszczy.

2) O godz. 20: kapitan Kulwieć: Stolica

Apostolska w dziejowym jej stosunku de

Polski.

Rzym - Roma - Wieczne Miasto panu
je światu już przeszło lat półtrzecia tysią
ca. Rzym zwał się zawsze stolicą świata. —

Temat w chwili obecnej aktualny, powinien
zgromadzić liczne grono słuchaczy.

Wstęp wolny.

W tramwaju.
— I dokąd jadymy, pani Łepkowską, do

kąd?
- Rany Boga, może ja źle wsiadła do

tramwaju... Czego pani chce, przecie dob
rze jadymy.. na Stary Rynek.

— Jaki Stary Rynek? Niewi to pani, te

Starygo Rynku już nirna.

- Nima? jak nim a? Co tyż pani plecie.
— No przecie, że nima, bo od wczora na

zywa się Rynek Jaśnie Wielmożnego Mar
szałka Piłsudskiego.

- W imie Ojca i Syna... I któż to tak

zrobił?

— Któżby jak nie magistrat. Pan Chmie-

larski stalował już nowe tablice, i szuka

matek chrzestnych, coby je złotymi' goż-
dziami na czterech rogach Rynku przybili.
Pódzie pani na matkę chrzestną?

— Moja pani Piernoga, nad takim czemś

to sie musze dopiro mocno zastanowić. Ja
kże to mógł pan Chmielarski Rynek prze-

wabić, a nas o zgodę nie spytać?. O panu
Piłsudskim nie bylo jeszcze słychu-dychu,
gdy moja matka już na Rynku handlerzo-

wała. Tu na Rynku poznała swojego dru
giego męża, niby mojego ojczyma, którego
niedługo potym na tym samym Rynku a-

kurat pod koniem Frydrycha szlag trafił.

Człowiek ma tyle różnych miłych wspomin
ków z tego Rynku, a teraz to wszystko ma

być pana marszałka Piłsudskiego?
— Ma co pani przeciw jego osobie?
— Niby nic nim am , ino, że te przechrzći-

ny nie odbyły sie po formie. Nas powinien
był pan Chmielarski na kunferencje zapro
sić i o pozwolenie zapytać. Przecie żadna z

nas na złość by mu nie zrobiła...

— Pan Chmielarski do chrzanu potrze
bował was przekorne baby. Bydzie sie z

wami certolił, jak on ma za sobą land-

recht, i może każdy plac i każdą ulice na
zywać, jak m u sie spodoba.

— Pan Antkowiak jest dobry szachraj,
ale m arny polityk. Co pan marszałek Pił
sudski woli mieć za sobą, landrecht albo

wej naszą opinje?
— Nu przecie że my więcy jesteśmy niż

landrecht!
— I ja tak myślę Byłybyma uchwaliły

mu ten Rynek jednogłośnie, i tedyby sie

nazywało, że ta uchwała jest objawieniem
woli całego narodu. A tak co? Pan mar
szałek z woli łandrechtu!

— Rynek imienia pana marszałka Pił
sudskiego! Na Gdańską i na Toruńską
przesiadać!

Konno naokoło świata.

Leon Świetlik.

Na powyżej przedstawionej fotografji re
produkujemy podobiznę dwóch polskich re-

kordowców, zamierzających konno obje
chać świat dookoia. Niezwykły ten raid, o

którym już liczne wzmianki zam ieściła

prasa stołeczna i krakowska uzyskał na
wet poparcie (niestety nie finansowe) sfer

rządowych, jako wybitnie skuteczny środek

propagandowy.
Obaj przedstawieni na fotografji uczest

nicy raidu wyruszą konno z Polski na Za
chód i objadą cały świat, posługując się
wyłącznie tylko (oczywiście h a lądzie) lo

komocją konną. Utrzymywać się będą w

Karol Grabiec.

drodze z propagandy reklamowej naszego

przemysłu, odczytów i pogadanek krajo
znawczych. Nadto zainicjowali już księgę
pamiątkową miłośników konia i sportu
konnego, w której mieścić się będą autogra
fy wybitnych na tym polu postaci całego
świata.

Naszych czytelników niezwykła ta im

preza zainteresować powinna tembardziej.
że jednym z uczestników raidu jest Byd
goszczanin p. Leon Świetlik, drugim jest p.
Karol Grabiec, znany fachowiec z dziedziny
sportu konnego, członek :,Jokey - Clubu"

wiedeńskiego, rodem z.Krakowa.

U osńb przygnębionych. wyczerpanych,
niezdolnych do pracy, naturalna woda gorzka
,,Franciszka Józefa” oobu !za obieg krwi
wzmacnia zdolność myślenia i chęć do pra
cy. Znakomici kiinhyści stwierdź iją. że dla
ludzi pracujących umysłowo, nerwowych
i kobiet, woda francissua-JazfflJa, jako wy.
bitny środek trawienny, oosiada niepospolitą

* wartość. Żądać w aptekach i drogerjach. (52óu
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CAtv REOineim
smaczny cb olacfeów, torłów, Ludy ni ilcL można nadzwyczaj
łatw o przyrządzić ncdlug Dra. Ocikcra Laiwnic iluslro-
wanei książki z przepisami wydanie F . Kosztuje tylko
s o groszy i nabyć ia można w każdym składzie. K sirżka
zawiera także szczegóły o znakomitym apatacie do

pieczenia ,.Pod*iw Kuchni" zapomoca Ktoscgo można

piec, smażyć i gotować na małym olomicnits gazowym.
- D ra Oetkcra proszek do pieczenia a,Hackim \ proszek
Ludvniowv. cukier wanil|owv , ,Gu stm * itd. do nabycia
w wszystkicb skla *acis ZdWSZe ŚWiSŹfL Wyroby Dra.
Octkera ctszymać można tylko w oryginalnych cpako-
Waniach sc znakiem ochronnym .Ja s na Głow a” .

DR.MEIHER,
mm

- Udany placek ucieszy całą rodzinę.
Bada jest nasamprzód pani domu gdyż
pieczenie poszło jej łatwo, wie zaś przytem,
że zaoszczędziła dużo pieniędzy, mimo uży
cia najlepszych dodatków. Wszyscy w ro
dzinie są pełni radosnego uznania i wszy
scy też zajadają placek z nadzwyczajnym
apetytem . Doświadczenie uczy, że pieczywo,
przyrządzone z proszkami Oetkera, odzna
cza się lekką strawnością a jest także nad
zwyczaj pożywne. Albowiem: ,,Mówił do

matki ojciec wraz z synem, jeśli piec plac
ki, to tylko z Backinem".

- Zaginiony. Dnia 19 lutego br. oddali!

się z domu rodzicielskiego w Łomży uczeń

VI klasy tamtejszego gim nazjum Witold

Raczyński, lat 16, wzrostu wysokiego, ciem
ny blondyn, o bladej cerze, krótkowidz w

dużych niklowych okularach, ubrany w

ciemne futro. Wobec tego, że miał on za

m iar wstąpić do Szkoły Pilotów w Bydgosz
czy, względnie do marynarki w Tczewie,
przeto uprasza się wszystkich, którzy mo
gliby wskazać adres Wymienionego, aby ze
chcieli o tem donieść policji śledczej w Byd
goszczy, przy ulicy Jagiellońskiej 21, pokój
nr. 71.

- Związek byłych Zawodowych Woj
skowych. Istniejący z siedzibą główną w

Bydgoszczy i obejm ujący sw oją działalność

cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej Zwią
zek Byłych Zawodowych Wojskowych przy
stąpił do zcentralizowania organizacyjnego
wszystkich luźno powstałych i Istniejących
organizacyj byłych zawodow. wojskowy'ch
oraz do organizowania nowych kół Związ
ku w miejscowościach, w których dotych
czas byli zawodowi wojskowi się nie zor
ganizowali.

Poszczególne lokalne organizacje oraz

poszczególnych byłych zawodowych wojs
kowych osobiście prosi Związek o nadesła
nie dokładnych adresów. Szczegółowy plan
działalności i odpowiednie instrukcje prze
śle Związek zainteresowanym bezpośred:
nio.

Zgłoszenia zechcą zainteresowani nades
łać do Sekretariatu Głównego Związku na

ręce p. Jana Miernika — Bydgoszcz, ul.

Król. Jadwigi 3.

Ze względu na doniosłe znaczenie Zwią
zku, którego celem jest skupić wszystkich
byłych zawodowych dła wspólnej obrony
ich praw, rozciągnąć opiekę nad występu
jącymi zawodowymi ze służby wojskowej,
nieść pomoc m aterjalną członkom i ich ro
dzinom, zaspakajać kulturalne potrzeby
członków i t. d., powinni znaleźć się w sze
regach Związku, bezwzględnie wszyscy

byli zawodowi wojskowi.

PBOGRAM W KINACH.
KR1STAL wyświetla świetną kotnedję pt.

j.Niewiniątko'1 z Laurą La Plante, doskonałą,
stale pobudzającą do śmiechu wykonawczynią
roh tytułowej Nadprogram tarsa dwnaktowa

3,Przygody marynarza" i rysunkowa, bardzo

wesoła ,,Pietrek leci przez ocean" oraz ty
godnik.

MARYSIEŃKA. ,,Ostatni rozkaz" - oto

wzór znakomitego fiimu: bez błąkania się po
manowcach eksperymentów, pokazano nam

prawdziwą uczuciową historję jednego z u-

ezestników wojny światowej. Emil Jannings
stworzył typ generała genjalny; patrzymy ni

tego wielkiego a rtystę z podziwem, szacunkiem

i wdzięcznością — trudno sobie wyobrazić
głębszą i bardziej wzruszającą kreację aktorską

NOWOŚCI. Dziś premjera. Szczyt arty
zmu, gry i inscenizacji pt. ,,Szał" (Kobieta
wampir) rewelacyjny dramat według słynnego
dzieła A. Strindberga pt. ,,Rausch", Urocza

Genia Manes i Lars Larson występują w ro
lach głównych. N adprogramie arcykomiczna
farsa.

CORSO, Dziś nieodwołalnie po raz ostatni

piękny film sensacyjno-sportowy pt, ,,Ukochany
Szeryf" z ulubieńcem publiczności Tom Mixem

w roli głównej. Prócz tego nadpfbgratn
jjTchórz" i ,,Bohaterski reporter" wyśmienite
komedje.

Konkurs muzyczny.
Towarzystwo Muzyczne w Bydgoszczy

przy łaskawem poparciu władz m. Byd
goszczy i osób prywatnych zorganizowało
niniejszy Konkurs Muzyczny, celem pobu
dzenia i ożywienia twórczości muzycznej
Pomorza i Nadnotecia.

Warunki Konkursu:

A) Konkurs na pieśń solową z towarzy
szeniem fortepianu lub fortepianu i innych
instrumentów. Nagroda I. M agistratu m.

Bydgoszczy zl 200,- ; nagroda II. Magistra
tu m. Bydgoszczy zl 100,-; nagroda III.Ma
gistratu m. Bydgoszczy - dyplom.

B) Konkurs na utwór na chór męski
lub mieszany k eapella o tekście i rozmia
rze dowolnym. Nagroda I. ofiarodawca bez
imienny zł 200,—; nagroda II. Księgarni i

Składu Nut Jana Idzikowskiego w Bydgo
szczy zł 100,— ; nagroda III. — dyplom.

Utwory, przeznaczone na konkurs nale
ży nadsyłać pod adresem: Dr. J. Klikowicz,
prezes Tow. Muzycznego, Bydgoszcz, Gdań
ska 47 I. p do dnia 15 kwietnia 1S29 r. włą
cznie z zachowaniem nast. warunków: rę
kopis musi być wyraźnie napisany, opa
trzony godłem w miejsce nazwiska, do rę
kopisu należy dołączyć kopertę zaklejoną
z tymże godłem, wewnątrz koperty winno

się znajdować nazwisko i adres kompozy
tora. Utwory nadsyłane na konkurs nie po-

Roczne walne zebranie Komitetu Opiekuńczego
nad terminatorami!

Roczne walne zebr. Komitetu Opie'kuń
czego nad Terminatorami odbyło się w lo
kalu ,,EspIenada" w obecności 26 członków,
które zagaił prezes p. Kowalski Franc. Na

przewodniczącego walnego zebr. powołano
p. Grabowskiego, pióro objął p. Wiśniewski

Wiktor, na zławników powołano p. Krńw-

czaka z Tow. Przemysł.- Rżemieśln, i p. Gu-

ezalskiego prezesa Tow. Czeladzi.

Prezes p. Kowalski w krótkim lecz tre
ściwym referacie zobrazował całokształt

prac z działalności zarządu i poczynań 'od

chwili objęcia przez niego funkcji prezesa.
Tow. Terminatorów rozwija się pomyślnie.
Jako dowód może służyć zakup odznaków

tow., obchody, które urządzano, jak świę-
conka, gwiazdka, i t. d. Najważniejszem
dziełem było zakup sztandaru dla Tow.

Terminatorów, którego inicjatorem 'był p.

prezes K owalski i ścisły zarząd opieki.
Kończąc swoje przemówienie, dziękował p.
Kowalski wszystkiem za współpracę, lecz

ubolewał, że niektóre cechy dotychczas
sprawę Tow. Terminatorów lekceważą.

Następnie sekretarz p. Sporny Józef zda!

krótkie sprawozdanie. Z sprawozdania
skarbnika p. Szczepańskiego wynikało, że

obrót kasy wynosił około 1500 zł.

Na wniosek rewizora kasy p. Smolarka

udzielono skarbnikowi pokwitowanie. Po

udzieleniu absolutorjum całemu zarządowi,
przystąpiono do wyboru nowego zarządu.
Wynik wyborów był następujący, p. Ko
walski Franc. - pręzes, p. Kowalski Stani
sław — wiceprezes, p. Sporny J'ózef - se
kretarz, p. Wiśniewski Wiktor - zastępca
sekr., p. Szczepański -skarbnik. Jako rad
nych wybrano następujących panów z po
szczególnych cechów, a mianowicie: p. Bo
ruckiego z cechu obuwniczego, p. Zielińskie
go z cechu krawieckiego, p. Dutkiewicza z

cechu fryzjerskiego, p. Makowskiego z ce
chu rzeźnickiego, p. Krawczaka z Tow. Prze-

mysL-Rzemieśln., p, Grześkowiaka z cechu

malarskiego, p. Burzyńsikego z cechu pie
karskiego, p. Słomińskiego z cechu ślusar
skiego.

Następnie podał p. Sporny do wiadomo
ści, że Tow. Przemys. - Rzemieśln. ofiarowa
ło swoją bibljotekę Tow. Terminatorów. Za

ten szlachetny czyn złożył prezes p. Kowal
ski serdeczne .,Bóg zapłać" w imieniu opie
ki i Tow. Terminatorów.

Zebranie zakończono hasłem ,,Cześć Rze
miosłu!*.

winny być dotychczas ańi drukowane, ani

wykonywane publicznie.
Udział w konkursie może wziąć jedynie

kompozytor Polak, pochodzący wzgl. stale

zamieszkały na terenie wój. Pomorskiego
i Nadnotecia (powiaty: bydgoski, szubiński

i wyrzyski).
Skład Sądu Konkursowego stanowią pp.

Ludwik d'Arma Dietz, Zdzisław Jahnke,
X .kanonik Lewandowski ż Pelplina, Wła
dysław Raczkowski, Dr. J. Klikowicz, za
stępca: Zygmunt Latoszewski.

Towarzystw o M uzyczne w Bydgoszczy
zastrzega sobie prawo wykonania wyróż
nionych utworów na specjalnym koncercie,
którego ściślejsza d ata będzie później ogło
szoną.

Uprasza się wszystkie pisma polskie o

łaskawy przedruk powyższego.

ładowaniem śniegu na wóz w podwórzu do
mu przy ulicy Marcinkowskiego 9, spadł z

wozu doznając przytem zgniecenia pleców;
W fabryce wyrobów drzewnych J. Bo

rowskiego, 48-letni robotnik Tomasz Hoppe,
zamieszkały przy ulicy Dworcowej 77, bę
dąc zajęty przy wyrzynaniu drzewa piłą
tarczową doznał przecięcia piłą palca wska
zującego.

-W fabryce kabli i przewodników ,,Kabel
Polski' przy ulicy Fordońskiej, 36-letni ro
botnik Antoni Walczewski, przechodząc
przez rów, nieuważnie stąpnął nogą na de
skę, którą był rów nakryty, skutkiem czego
deska się załamała, ą Waliczewsłd wpadł
nogą do rowu, nadwyrężając sobie żyły w

tejże nodze powyżej kostki.

Wypadki przy pracy.
W zakładach ceramicznych przy ulicy

Chodkiewicza 58-letni palacz Fryderyk Ot
to, zamieszkały przy ulicy Kujawskiej 18,
przy nasypywaniu węgla do pieca, odgniótł

'sobie dłoń prawej ręki tak poważnie, że

zaszła potrzeba umieszczenia go w szpita
lu miejskim .

W mleczami i piekarni ,,Dworu Szwaj
carskiego' przy ulicy Jackowskiego, 25-le-

tni szofer Wincenty Laurentowski, zamie
szkały przy ulicy Sierocej 22, przy wpro
wadzaniu w bieg (korbowaniu) samochodu,
poślizgnął się tak nieszczęśliwie, że doznał

zwichnięcia prawej nogi. Karetką pogoto
wia ratunkowego został odwieziony do do
mu.

W Wielkopolskiej Papierni, 32-letni ro
botnik Jan Zaskwara, zamieszkały przy u-

licy Prądy 26, będąc zajęty przewracaniem
wielkich roi papieru, został przygnieciony
jedną 5-cio centnarową rolą, doznając kon
tuzji uda. Odwieziono go karetką pogoto
wia ratunkowego do domu.

W przedsiębiorstwie katnienio rzeźbiar-

skiem przy ulicy Rejtana, 48 letni sztukator

Paweł Potracki. . zamieszkały przy ulicy
Chocimskiej 3. wracając z pracy do domu

pośłignąl się i 'upadł tak nieszczęśliwe, Je

doznał złamania żebra i pęknięcia mus-

kulu.

W przedsiębiorstwie budowlanem ,,Ri-
ka", 64-letni robotnik August Behrend, za
mieszkały przy ulicy Fredry 4, będąc zajęty

Zebranie ku czci Ojca św. Plusa XI.
W'niedzielę dnia 3 marca b. :r.. odbyło

Tow. Kobiet ,,Jutrzenka* przy kościele św.

Trójcy swoje miesięczne plenarne zebranie,
które poświęcono w pierwszej części Ojcu
św. Piusowi XI.

Po zagajeniu przez przewodniczącą p.

Baumową wygłosił piękne w swej treści

przemówienie wicepatron tow. , ks. Thiel.

Mówi! o uroczystościach z okazji siódmej
rocznicy panowania na stolicy Piotrowej
Piusa XI. I 50 lecia kapłaństwa Ojca św.

Przedstawił także dzieje państwa kościel
nego, dzieje niewoli ,,Białych Więźniów'*' -

Papi'eży i nieopisany nastrój radosny z o-

kazji zawlrcia ugody między Papieżem a

królem włoskim. Zarazem wyjaśnił ogrom
ne dla nas - katolików znaczenie wskrze
szenia państwa kościelnego. Gorącym ape
lem do wszystkich stowarzyszonych, by
zawsze stały przy: Stolicy Apostolskiej, by
nawet i w czasach, w których różne prgdy

chcą wprowadzić gorliwego katolika na

drogę obojętności, zakończył mówca swoje
przemówienie wznosząc okrzyk, podjęty en
tuzjastycznie przez wszystkich na cześć Oj
ca św. Piusa XI. - Papieża - Króla.

Stosowną deklamacją zakończono pier
wszą część uroczystą.

Po przeczytaniu protokółu z poprzednie
go zebrania oraz przyjęciu nowych członków

zarząd zakomunikował, że i6 czerwca od
będzie się zjazd delegowanych w Poznaniu

i równocześnie uroczysta manifestacja ko
biet i zwiedzenie Powszeęhnej Wysta(wy
Krajowej, na której to wystawie również

jeden pawilon poświęcony jest kobiecie -

Polce.

Po załatwieniu kiłku jeszcze ściśle to
warzyskich spraw solwowano zebranie przy
udziale przeszło 300 członków odśpiewaniem
,,W szystkie nasze dzienne sprawy"s

PROGRAMY RADIOFONICZNE,
CZWARTEK, 7 MARCA.

Poznań (336). Godz. 12,05—12,10: Sygnał
czasu. 12,10—12,35: Odczyt (transm z W arsza
wy). 12,35—14,00: K oncert dla młodzieży
(transm. z Warszawy). 14,00—14.15: Notow,
pieniężne. 14,15—14.30: Komunikat-y: gospod,,
roln., PAT. itd. 17,15-17,30: Lekcja alfabetu

Morsego. 17,30—17,55: W ieczór literacki.. 17,55
— 18,50: Koncert popołudniowy (z Warszawy).
18,50—19,15: Nadprogram. 19,15-19,40: Odczyt
rolniczy. 19,40—20,00: Rolnicza skrzynka radio
wa 20,00—20,25: Kurs e'em. ięz. franc. 20 ,30 -

21.15: Koncert muzyki czeskiej. 21,15—22,00:
Transm. słuchowiska z Katowic. 22,00—22,20:
Sygnał czasu, komunikaty.

Warszawa (I385,7). Godz. 11,56: Sygnał
czasu. 12,10: Odczyt ,,Sen zimowy". 12,35: Kon
c ert szkolny 14,50: K omunikaty: met. i gospod.
16.00: Komunikat L. O. P. i P. 16 15: Program
dla dzieci. 17,00- .,Wśród książek" . 17,25: Po
gadanka ,,0 harmonji w małżeństwie". 17,55:
3-e: koncert muzyki współczesnej. 18,50: Roz
maitości. 19,10: Odczyt rolniczy, 19,35—19,55:
Nadprogram, komunikaty. 19,56 -20,00: Sygnał
czasu. 20,30: Koncert. 21,15: Transmisja słucho
wiska z Katowic. Komunikaty, 22,30—23,30;
Muzyka taneczna.

ODPOWIEDZI REDAKCJI.

Margonin. Artykulik ,,Z sądu” nie nadaje
się do druku.

Na Wielki Post..
Weźmiemy krzyż i uezynim płacz...
Co robić: życie smutne, ludzie smutni.

Ostatnią nitkę zerwie w czółnie tkacz
I śmierć zapuka wnet do życia wrótni.

Idziemy wszyscy z pochylonem czołem
Do grzesznej duszy wpelza cicha trwoga -

.Idziemy z lękiem przed oblicze Boga
Synowie ziemi, by czuć się popiołem.

O, dobry Pan da Świętą Krew...

Odrzućmy w sercu łomocącą trwogę!
O, dobry Pan Miłości siew
Rzuci w cierniami tkaną drogę.

Weźmiemy krzyż i uczynim płacz...
Co robić: życie smutne, ludzie smutni.

Ostatnią nitkę zerw'ie w czółnie tkacz -

I śmierć zapuka wnet do życia wrótni

Stanisław Boroń.
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~ Wybicie szyby w oknie wystawowym.
Nocy dzisiejszej, nieznany sprawca wybił szybę
w oknie wystawowym składu iirmy Źródło'"
przy ulicy Długiej 19. nie- stwierdzono nara-

zie czy zostało co skradzione,
— Czyje koce? W altanach ogrodowych nad

Brdą przy ulicy Królowej Jadwigi znaleziono
dwa koce, których właściciel zgłosić się może

w komisarjacie IV przy ulicy Wileńskiej 3. -

-— Odnaleziona. Donosiliśmy przed kilku
nastu dniami o zag nieniu Marii Kędzierskiej:
obecnie donoszą nam. że została ona przytrzy
mana w Gnieźnie i |ako nerwowo chora oddana

do zakładu psychiatrycznego.
— Ujęto 3 złodziei, 2 poszukiwanych i 5

pijaków.

Przytrzymanie 2 włamywaczy.
Dnia 5. bm. o godzinie 4 nad ranem przy

trzymał patrolujący w ulicy Poznańskiej po
licjant II komisarjatu, dwóch podejrzanych o-

sobnikćw, którzy jak stwierdzono w urzędzie
policyjnym, dokąd zostali doprowadzeni, byli
w posiadaniu narzędzi złodziejskich, jak; ło

mów, świdrów, wytrychów i rozmaitych kluczy.
W dalszym ciągu badania, ujawniono, iż

osobnicy ci dokonali tejże nocy trzech wła
mań i to: do kiosku Piotra Stupaja, przy na
rożniku uL Nakielskiej i Wrocławskiej, gdzie
skradli towar wartości 30 zł, następnie do biura

Inwalidów Wojennych przy ulicy Poznańskie

nr 20 a, gdzie skradli kilkanaście butelek wina

owocowego, instrumenty muzyczne, jak flet

i klarnet oraz przeszło 60 zł gotowki; trzeciego
zaś włamania dopuścili się zapomocą wybicia
szyby w oknie do mieszkania Józefa Stranca

przy ulicy Nakielskiej 64, gdzie skradli 6 srebr
nych kieliszków.

Wszystkie powyższe skradzione rzeczy ode
brano sprawcom i zwrócono poszkolewanym.
Przyznali się oni z całym cynizmem, ze są

zawodowymi złodziejami, spcc'.iłistami od

kradzieży gotówki, a rzeczy te skradli jedy'
nie z powodu nie znalezienia gotówki.

Nazwiska złodziei są: Benon Ceglewskl, lat
35 i Mieczysław Owczarek lat 24 obydwaj bez

stałego miejsca zamieszkania.

. Nakazy płatnicze za rok 1928 będą
rozsyłane.

Ministerstwo skarbu poleciło podle
głym urzędom wysyłanie nakazów płat
niczych za rok 1928. Izby skarbowe roz
syłać będą nakazy od dn. 5-go do 15-go
kwietnia rb. Komisje szacunkowe przy
stąpią już do pracy. -

Kalendarzyk zebrań Ch. D.
Polskie Str. Chrz. Dem. zebranie Kola Male

Bartodzieje odbędzie się w niedzielę, dnia 10.

bm. o godz 2,30 po poł. w lokalu p. Scheer-

bartha, przy ul. 7 oruńskiej. Wobec doniosłego
referatu jaki będzie wygłoszony, uprasza się
o liczny udział członków i sympatyków. Goście

mile widziani. Zarząd.

Kalendarzyk zebrań Ch. Z. 7.
Zebranie Ch. Z. Z. filji stolarzy odbę

dzie się w środę 6marca o godzinie 7 w

lokalu p. Błocha naprzeciw sądu. -

Zebranie członków Związku Właści
cieli Autodorożek odbędzie się w czwar
tek 7 bm o godz. 8 w lokalu posiedzeń
,,Harmonja" przy ul. Marcinkowskiego.
1. Na porządku obrad sprawa podat
kowa. Obowiązkiem każdego członka

jest zabrać księżkę członkowską, celem

przeprowadzenia kontroli.

Zebranie iilji ,,Lloyd Bydgoski'4 fab ryka
maszyn odbędzie się w sobotę, dnia 9. bm.

o godzinie 1-szej w lokalu p. Szlagowskiego.
Zebranie filji tartaki Zimne Wody, odbędzie

się w niedzielę, dnia 10 bm. o godz. 3-ciej
po południu w lokalu p. Szerbartha.

Walne zebranie iilji rzemieślników roi, po
wiat Żnin odbędzie się w nied zielę, dnia 10.

bm. o godzinie 12,30 w lokalu p. Rucińskiego
w Żninie.

Stan wodyw Y/iśle w dniu 6.3. rano;

Płock 67, Toruń 1,14; Fordon 0,52; Cheł
mno 1,15; Grudziądz 1,12; Korzeniewo

0,33; Piekło - 0,10; Tczew - 55; Ein-

lage -h, 2,021Schiewenhorst 2,20.

Pożar w tartaku w Solcu
Kujawskim.

Dnia 4 bm. o godz. 20,30 wybuch!,pożar,
w tartaku w Solcu Kujawskim, własność

p. Andrzeja Walczaka i Sp. Ogień powstał
w szczycie od strony zachodniej w dwóch

miejscach, a ponieważ silny wiatr dął z tej
strony, przeto pożar rozszerzył sfę w oka
mgnieniu na cały tartak, który spalił, się
doszczętnie z całym martwym inwentarzem.

Przybyła z Solca Kujawskiego straż pożar
na. nie Jbyła w stanie stłumić pożaru. Tar
tak przedstawiał, wartość 40.000 zł, był jed
nak asekurowany. Zachodzi podejrzenie
podpalenia.

Giełda warszawska
dnia 5 marca

Papiery Państwowe i obligacje
'-p ioc. poż. inwest. - - 000,00 114,00 113,00
5-pioc. poż. premj. doi. - 097,25 097 50 095,75
5 proc. poż. kon. - - - -

. 000,90 ouo .to 067,U(;
6-proc. póż. doi. .... . 0(0,00 0.0,90 ( ,*-5,(!0
10-proc. poż. kol. .... 00t',lv ( 11,(0 102.50

5-proe. poż. kol. konw. . oo( ,(.t 1(0,00 059,00
Akcje w złotych:

Bank Polski .

-

.. . . ; - 176,75-177,25
Bank Zw. Sp . Zarób. - *. - 85,00 - 00,0.)
Spiess ........ 0(50,00-255,00
W. T. F. Cukru ........ 00,00- 43,00
Łazy ............. 00 ,00 - 0800
Nobel ........ .... 21,50— 00,00
Cegielski ....... . . . . 00 ,00 - 41,0,)
Lilpop 36,00— 00,00
Modrzejów .......... 29,50 - 2925
Ostrowieckie Zakłady ..... 103,00—104,oO
Starachowice ......... 80 ,50 - 30,75
Haberbusca.... ....* . 000,00—232,('O

Bank Polskf płacił w dniu 6 marca za:

dolary amerykańskie 8,85 -8 ,84
funty sztsrlingów 43,10
franki szwajcarskie 170,84
franki francuskie 34,70
marki niemieckie 210 77

guldeny gdańskie 172,34
szylingi austriackie 124,84
liry włoskie 1 46,52
korony czeskie 26,31

Geny tariowe w Bydgoszczy
w dnia 6- marca 1929 r.

Mięso; wołowina 1.20-1,70, wieprzowina
1,30-1,70, słonina 1 50—1,70, baranina 1 ,20 -

1,40, cielęcin a 1,00—1,50 szm alec 2,00—2,40.
Nabiał: jajka 5,00—5,50, m asło 2,60—2,80,

ser 40—50 gr.
, Jarzyny: marchew 25 gr, buraki 25 gr,

brukiew 15 gr, cebula 35—40 gr, kapusta 40

groszy, czerwona 50 gr, włoszczyzna 80 gr.
Owoce: jabłka 30—80 gr, gruszki 60—70

groszy, śliwki 0,70—1,20, cytryny 20—25 gr,

pomarańcza 60—70 gr.
Drób: gołąbki 1,50-1 ,50, kury 4,00—9,00

gęsi funt 1,50-2,00 , kaczki 7,00—10.CO, indyki
10.00-18 ,00 .

Ryby: liny 2,50 -3 ,50 , szczupaki 2,50—
3,50 karp ie 2,50—3,50, le szc ze 2,00—2,50.

Ceduła urzędowa giełdy ple*
mężnej w Poznaniu.

POZNAŃ, dnia 5*marca 1929 roku.

S'/u Pożyczka kon wersyjna ^ 00,00-65,50
8% dolarowe (isty Pozn. Ziemst. Kreu.

00.00-93,01.
4% listy zastaw, konw. Pozn. Ziem. Kred.

00-47,50
6% listy żytnie Pozn. Ziem. Kred. 28,00-00,00
5% Pożyczka pra.njowa serja II OJJ,00 -00

Bank Zw. Spółek Zar. 'l era. . 00 ,00 - 85,00
Goplana I - I I em. ....... 15,00—00,00
Dr. RomanMay I en, - 0 )0,00—110,00

Te'ndencja: Utrzymana.

Unętfswa sprawowanie targowe
Komisji Notowania Csn.

Poznań, dnia 5 3 1929 roku.

Bydło:
Woły:
b) pełnomięsiste, wytuczone woły

lat 4 do 7 ........ 144-148
B. Stadniki:

a) pełnomięsiste, w yrosłe najwyż
szej wartości rzeźnej .... 146-150

b) pełnomięsiste młodsze ..... 134 -140

c) miernie odżywione młodsze i
. dobrze odżywione starsze *

-

. 116—124
G. Jałówki i krowy:

b) pełnomięsiste wytuczone krowy
najwyższej w artości rzeźnej do
lat7- . 150-154

c) starsze wytaczane krowy I

mniej dobie fcraiwy młodsze i

jałówki
'

k"j ..... 140-145
d) miernie odżywione' itrowy i

jałówki........................ . . . .

^ 120-126

e) licho odżywione krowy ijałówki 90-100

Cieieta:
b) najprzedniej. cielęta tuczne . . . 150 -160

c) średnio tuczone cielęta i najprz.
ssaki ***** 140—146

d) mniej tuczone cielęta i dobre
ssaki "* " * 130—136

e) l ic h e s s a k i ............................. .... 120—126

Owce:
Opasy chlewne:
b) starsze skopy tuczne, licoe ja

gnięta tuczne i dobrze odżyw,
młode owce ......... 140-150

c. miernie odżywione skopy i owce 116-126

Świnie:
b) pełnomięsiste od 120 do 150 kg. żywej

w a g i ............................................................ 21h? -220

c) pełnomięsiste od 100 do 120 kg. żywej
wagi -

........................... 210-216

d) pełnomięsiste od 80 do 100 kg. żywej
w a g i .................... . ...... 200— 204
ei mięsiste świnie ponad 80 kg. . 199-198
f) maciory i późne kastraty -

*
. 160-200

HUMOR i SATYRA.
To co innego*.

Pewien znawca grzybów spotyka w łesie

młodego chłopca, zbierającego namiętnie
grzyby.

— A czy umiesz ty przynajmniej, mój
chłopcze, odróżnić grzyby jadalne od tru
jących?

— Nie! - odpowiada chłopak. — Ale jat
zbieram grzyby nie do jedzenia, ale na

sprzedaż.

Gdy anarchista chorują
Lekarz: Przedewszystkiem musi pan

mieć trochę spokoju i mniej nadwyrężać
nerwy... Czem się pan zajm uje?

— Jestem anarchistą-
— A więc całkiem prosto: musi pan pa-

i-ę bomb mniej rzucać dziennie.

Szybkość, wytrzymałość i

wytworność cccluiją Chevrolet

O
i OPUI.ARNOSCI samochodu

decydują trzy czynniki: nieza
wodna szybkość, moc konstrukcji i

elegancki wygląd, w połączeniu z

jrzystępną ceną. Wszystkie te zalety
5ezkonkurencyjnie posiada Chevrolet,
story zawdzięczając nieustannym wy

siłkom General Motors bezapelacyjnie
zdobywa największą popularność w

świecie.

Poczynając od potężnego, aoszczęd
nego silnika, aż do znakomitego wy
kończenia wewnętrznego i zewnę
trznego Chevrolet zaopatrzony we

wszystkie ostatnie udoskonalenia tech
niczne, jak filtr do powietrza i oliwy,

hamulce na cztery kola, etc. w ni-
czem nie ustępuje większym i luksuso
wym drogim maszynom. Cena zaś

jego jest przystępna dzięki niebywa
łym zasobom technicznym General
Motors i masowej produkcji.

O sprawności i innych zaletach

tej maszyny łatwo się przekonać po
pierwszej próbnej jeździe w porozu
mieniu z najbliższem zastępstwem
General Motors. Wytób Getietal Mo
tors

R Sl ADlE AUIOMOIłlTE,
Bydgoszcz, Gdańską 160, tel 16 02

CHEVROLET
GENERAL MOTORS W POLSCE, WARSZAWA

5255
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Z ostatniej chwili.
dietki reformator Ghaadi arssztowany

za podburzanie tłumów.

Kalkuta, 6. 3. Zaaresztowano tutaj
znanego przywódcę nacjonalistów hin
duskich, Ghandi'ego. Ghandi podczas de
monstracji nacjonalistycznej wzywał
stronników swoich do spalenia wszyst
kich, Znalezionych w mieście materja-
lów zagranicznych.

Gdy policja usiłowała niedopuścić do

podpalenia stosów towarów, doszło do

starcia z demonstrantami, przyczem
'wielu poticyetów europejskich i indyj
skich miało być rannych.

Ttty nowe slatk! wojenne
dla Polski,

Warszawa, 6. 3. (Teł. wł.) Według otrzy
manych wiadomości, w kwietniu ukończo
ne będą i spuszczone na wodę trzy okręty
wojence, budowane dla Polski we Francji.
Są to dwie łodzie podwodne ,,Ryś" i ,,Wilk'*
oraz kcntrtorpedowiec ,,Burza”.

Podejrzana broń.

Warszawa, 6. 3. (Tal. wł.) Straż granicz
na śląska przeprowadziła rewizję u niej.
Esocha Landaua. Wykryto u niego ma
gazyn ręcznej broni palnej, brauningów i

pistoletów, przemycanych z Niemiec. Broń

wartości kilkadziesiąt tysięcy złotych skon
fiskowano.

Winda spadla dozorcy na głowę.

Sosnowiec, 6. S. (Tel. w!.) W elektrowni

okręgowej pod Sosnowcem wydarzyła się
katastrofa. Winda elektryczna zatrzymała.

się na wysokości trzech metrów od parteru.
Dozorca Romanowski, chcąc uruchomić

windę, wszedł do wnętrza i pchną! windę
do góry. Winda spadła w tej cbwiłi i for
malnie zmiażdżyła Romanowskiego.

Długowieczność Mazurów. Niejaka
Dąnielczykowa w Koch!asie pow. Szczy
tno obchodziła przy dobrym zdrowiu

101-letnie urodziny.

Z ŻYCIATOWARZYSTW.
Zw, Młodzieży Pracującej Jedność". Zebra

nie plenarne odbędzie się w piątek dnia 8. bm.

o godz. 7 wiecz. w sali ,,3 Maj" przy placu
Piastowskim. Goście mile widziaaL

,,Lutnia" Jachcice, Zebranie plenarne od
będzie się dziś, w środę, o godz. 8 wiec*, w

lokalu p. Trzebiatowskiego. Panie i panowie,
mający chęć wstąpić do Towarzystwa, mile

w idziani.

S. M. P . ,,Promyk". Zebranie odziału młod
szego dziś, w środę, o godz. 7, zebranie zarzą
dów i zastępowych obu oddziałów o godz, 8.

,,HALKA". W czwartek, 7. bm. lekcja śpie
wu w zwykłym lokalu ćwiczeń. Ze względu
na ważność lekcji, uprasza się o gremjalne
przybycie.

S. M. P . ,,Gwiazda". Zebranie zarządu dziś

w środę, o godz. 7,30. Zebranie plenarne jutro
w czwartek o godz. 7,30 w salce parafialnej.

HChopin". Dziś, w środę, punktualnie o go
dżinie 7 30 wiecz lekcja śpiewu w lokalu p.
Kieinerta Sympatycy mile widziani,

Tow, Uczniów Kupieckich. Zebranie plenar
ne nie odbędzie się w piątek, lecz W środę,
dnia 13. bm. Lokal będzie podany później.

S. M, P. ,,Brzask". Dziś w środę, zebranie

plenarne o godz. 8 w salce Domu Katolickiego
ul. Grodzka,

Związek Pracowników Poczt, Telegr. 1 Telef.

R. P , Koło Bydgoszcz L W środę, dnia 6. bm.
0 godz. 19,30 odbędzie się w Resursie Kupiec
kiej roczne walnę zgromadzenie. O liczny u-

cłział uprasza się.
Apel do członkiń żeńskiego ,,Sokoła". Bliski

termin walnego zebrania i związana z tem ko
nieczność zamknięcia ksiąg za rok obrachunko
wy 192S zmusza nas do zaapelowania do wsz-y
stkich członkiń, aby uregulowały zalegające za

rok 1928 składki
Tow. Miod. Polek ,,Gwiazda" Szwederowo.

Dziś w środę, o godz. 730 zebranie Kółka

Oświatowego i lekcja ćwiczeń.

K, S, ,,Amator". W piątek, o godz. 7,30
walne zebranie. Przybycie wszystkich członków

konieczne.

Związek Młodych Drogerzystów. Miesięczne
zebranie odbędzie się 7. bm, w lokalu ,,Espla-
nade".

Sokół konny. Zcbrąnie plenarne w piątek
8. bm. o godz 7 wiecz., zarządu o godz. 6,30
w lokalu p. Kocerki

Tow. Filatelistów. W środę 6. bns, o godz.
7,30 wieczorem zebranie w lokalu przy ulicy
Trzeciego Maja 13, parter lewo. Goście mile

widziani
Stow. Służby Żeńskieś pod wezwaniem św.

Zyty. Zebranie miesięczne w niedzielę, 10.

bm. o godz 5 po poł w szkole Sie-nkiewicza.
Tow. Czeladzi Katolickiej. Zebranie w śro

dę, 6. bm. o godz. 7,30 w Domu Czeladzi, po*
czem odbędzie się zebranie zarządu. Komplet
konie-czny.

*Dzwost" . Zebranie plenarne w środę, 6.

bnj. w auli szkoły na Gkolu o godz. 8 wiecz.

Goście mile widziani

Bydgoski Klub Pływackf, Zebranie starego
1 nowego zarz--du dziś w środę 6. bm. o godz.
7 wieczorem w lokaiu Domu Czeladzi, ul. Zygin.
Augusta.

Sokół IV. Bielawy. Dziś w środę zebranie

miesięczne o godz. 20 w Instytucie Rolniczym.
Drużyna ćwicząca stawia się o godz. 19.

Kolejowy Klub Sportowy ,,Spart**\ Pier
wsze zebranie sekcji tenisowej Kolejowego Kin*

bu Sportowego odbędzie się w czwartek dnia

7 bm. o godz. 19 w sali b. dyrekcji kolejowej,
O jak najliczniejsze przybycie w szystkich kole'
jarzy zwolenników sportu tenisowego, jak i

członków ich rodzin uprasza się.
Ogólne zebranie Zw, zwrotniczych, starszych

torowych, obchodowych, zapo. owych i sch kan
dydatów dnia 9. bm. o godz. 18,30 w Byd
goszczy w sali Kasyna Kolejowego przy ulicy
Zygmunta Augusta.

Tow, Pcraoen. Fryzjerskich. W środę 6.

bra. o godz. 8 wieczorem zebranie u p. Mellera,-
plac Piastowski 2.

Związek Pracowników Kupieckich. W śro
dę dnia 6. bns. odbędzie się w hotelu Lengninga
o godz, 8 wieczorem zebranie plenarne. Na

porządku dziennym interesujący referat dyr.
Izby Przemysłowo-Handlowej p. dr. Rzepeckie
go. Uprasza się o liczne i punktualne przyby-
bycie.

Sokół V. Okolę * Wilczak. Zebranie ple
narne odbędzie się w środę 6 marca o godz.
7,30 w lokalu p. Kocerki. Na porządku dzien
nym bardzo ważne sprawy. Zebranie zarządu
o godz. 7

Tow, Marynarzy. Dnia 7 marca odbędzie
się o godz, 7,30 w Resursie Kupieckiej mie
sięczne zebranie. Na porządku obrad bardzo

ważpp sprawy, dotyczące obchodu pancernika,
poświęcenie bandery i zabawy oraz dalsze

przyjmow'anie zgaszeń do objęcia stanowisk

fąchowo-morśkich. Ze względu na to, iż po
trzeba większej ilości marynarzy do objęcia
stanowisk w żegludze, oraz na granicy celnej,
uprasza się o przybycie byłych marynarzy nie-
członków oraz marynarzy bezrobotnych.

Tow. właśc. domów lilja Szwederowo.' Ze
branie w dniu 7 bm. w lokalu p. Kołodzieja
ulica Ugory.

Związek Szoferów, Zebranie w środę, 6. bm.

o godz. 20 w san Hajmonji, Uprasza się o

liczny udziaŁ

Rmezociiy wełniane, niciane.
lekkie wełny

i kaszmiiy
Trwają bardzo
długo-zachowując
do końca wygląd
nowościoidsą
prane starannie\
ostrożniei bez

gotowania

POŃCZOCHY wszelkiego rodzaju i gatunku-grube
i cienkie, gładkie i w desenie, ciepłe trykoty, koszulki
wełniane niezbędne do sportów zimowych, i t.p . ubrania*

jakżeż często ulegają zniszczeniu nie przez noszenie
lecz poprostu przez pranie w sposób wadliwy ł . . .

Nitki przędzy osłabiają się, wełna nabiera sztywnej
szorstkości a kolory spierają się—tembardziej, o ile

jest gotowaną, co istotnie jest barbarzyństwem, na które
nie wolno sobie pozwalać . . . jak również na prasowanie
zbyt gorącem żelazkiem . . . T o są rzeczy w calem

tego słowa znaczeniu niedopuszczalne . , . Jedynie
używając Lux do prania unika się zniszczenia tkanin*

jednem słowem trzeba prać w sposób racjonalny i

odpowiednimśrodkiem. Prać przez wygniatanie w

dłoniach-nigdy nie trzeć i nie wykręcać. Wełniane
pończochy,szale,swetry
etc. gdy są przybru
dzone prać wyłącznie w

pianie Lux'u, a osiągnie
się zdumiewające re
zultaty gdyż ubrania
trwać bęaą bardzo

długo, zachowując do
końca wygląd nowości.

I,.Grand-CafóuS
| Jagiellońska 12 telefon 370 |

ur/ądza w swoim lokalu f

w C3EWa**"dgefs. dnia7.8.h*.

I wieczór humoru !
a s

I t udziałem p.p . ariy816w Teatm Miejskingm 1

Orszańskiej, Łapińskiego,; Olędzkiego, 1f

Ryeblera i kapelmistrza Lewickiego. |
| Dochód przeznaczony na

I pomni'! BoinsiawsMiego i Dom Aktora. 1
5 Początek koncertu og. 19 tej. programu og.23 -ciej. 5

H Uprasza sif o wczesne zamawianie stolików. g
| Wstęp wolny. I
K 5288) Jf
wąimniiiiimmtmmuitiiumininmmiiimmmułmmimmnminnnmmsw

Ogłaszajcie się
w ,dzienniku Bydgoskim"!

TAPETY
Pomorska 8. 53*

t wagon prasowanego

i i liitiio
4 wagony prasowanej

słomo
sprzeda natychmiast'

ProDostiffą KamjeBles*
poczta Miława,

pow. Mogilno. 5304

2 przystojne
sympatyczne Potnorzankl

poszukują z braku odpo-
wiednej znajomości na taj
drodze przyszłego męża.
Panowie od lat 26-42 z

dobrym charakterem i

serjo myśl. mogą się zgło
sić z fotografją którą się
zwraca do Dz. Bydg. pod
cPomorzanki”. 15303

PRÓBKA DARMO-
KUPON.

Do ń'tnr 'Sunlajt*9 Srólki Akcyjnej. Skrzynka
Pocztowa 479, Pocsta ŁJówna, WW--gawa.—-

Upraszam o bezpłatne przesłanie rai próbnego pakietu L-u*,
wystarcsąjąeego na próbne pranie.

Ira ię i na s w i s k o .................................................. ... ...........................

A dr e s . ..................................................................... ......

nn.. (Uprasza sie o wyraź-ie pisanie.)

L.P.SS-3

Poeynłmja* zdaiem1-gokwietniabr.

rutynowanego ekspedientado działu jedwabi i wełny

ekspedienta do działu baw ełny

oraz kilku młodszych ekspedjentów.

dekoratora do dekoracji 5 okien.

Zgłoszenia z podaniem pretensji, świadectw i fotografji do

M.Klimek,Bydgoszcz, nac teatralny 4.

5289)

BANKLUDOWY
Spdz. m. z n. odp.

w Bydgoszczy
Telefon 937 i 939 Zal. W 18.5 r. siary Rynek 11

przyjmuje wkłady w złotych i dolarach
płacąc najwyższy procent,

wypożycza bezpłatnie skarbonki
34536) dla drobnych oszczędności,

załatwia wszelkie sprawy bankowe u flAloW warniikacli
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Dnia 4 marca o godzinie 16 zmarł, opatrzony Sakramen
tami -św., po długich i ciężkich cierpieniach nasz kochany
ojciec, zięć, szwagier, teść- i wnjek śp.

przeżywszy lat 56, o czem donosi w smutku pogrążona

Rodzina.
Bydgoszcz, dnia 6 marca 1929 r.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, dnia 7 marca o go
dzinie 15 z domu żałoby ul. Dolina 26 na stary cmentarz
katolicki. (5274

W dniu 5 bm. rano zasnuł w Bogu
nasz drogi ojciec, brat i teść śp.

Jan Pawlikowski
przeżywszy lat 69, o czem donoszą,
w smutku pogrążone Djjggi

Eksportacja zwłok odbędzie się w piątek
o godzinie 3.45 po południu z domu żałoby
ul. Kossaka 60 na cmentarz katolicki przy
tejże ulicy.

KLEPSYDRY
wykonuje

Drukarnia Bydgoska, Poznańska 30.

Gazomistrza
dla gazowni miejskiej poszukuje się z dniem l-go
kwietnia lub później. Retlektuje się tylko na fachowca
z kilkuletnią praktyką w gazownictwie.

Interesenci zechcą złożyć jaknajprędzej swe zgło
szenia z świadectwami' i podaniem pretensji w pod
pisanym m agistracie. (5293

Magistrat Pakość.

Poszukuję od 1 kwietnia
br. młodszego dzielnego

obeznanego w swoim
zawodzie 5302

cukiernika
i zarazem do obsługi gości

J. Rogowski
Nowemiasto u.Drwęcą.

Pomocnika
dla spraw notarjalnych i

pierwszorzędną

stenotypistkę
obeznaną z sprawami no-

tarjalnemi i adwokaekie-
mi poszukuje możliwie za
raz 5316

Kiaeeiarja adwokata i notar; osta
Ewerta Krzemleniewskieg* w Gdyni,,

Napisowe słowo (tłusto) 25 groszy, każde dalsze
słowo 15 groszy, 5 liczb - jedno słowo
i, w, z, a ń. każde stanowi jedno słowo.

Jedno ogłoszenie nie może przekraczać 50 słów.
'Drobne ogłoszeniaWiększe ogłoszenia wśród drobnych lOO0/,drożej jak w zwykłym dziale ogłoszeń.

Dla poszukujących posady 20% zniżki.

Drobne ogłoszenia przyjmuje się do godziny 9

1 C POLECENIAJI
Została

otw'arta wytwórnia tryko
taży, poleca Sz. klienteli
bluzki jedwabne.oraz wy
roby wełniane. Wy
twórnia trykotaży Toruń,
Królowej Jadwigi 6, Ja
worski. (529S

Heble

reperuje i wykonuje ta
nio Długosza 8, podwó
rze. 5237

CCDom
piętrowy z ślicznym ogro
dem, 3 pokoje wolne,
22.000 zł sprzeda. Byd
goskie biuro pośredniczę,
Dworcowa 50. Pozatem

kolosalny wybór od 10do
300 tys. 5290

Doniy
rentowne przy wpłacie
40—50.000 zł. na sprzedaż.
Grundtke Bydgoszcz
Śniadeckich 33, narożnik

Dworcowej. 5292

Dom

masywny, 3 poko'e wolne

J5,000zł w'płaty 8.000 sprze
da Bydgoskie fbiuro po
średnicze, Dworcowa 50
Nowe zlecenia pożądane

5291

Skład

przy Wełnianym Rynku
z pokoiem do oddania
zaraz. Wiadomość Zbrze-

żny, Jagiellońska 4. (5240

Skład
z zaprowadzoną cholew-

karnią korzystnie do od
dania. Zgłoszenia Plac
Kościelecki 3. 5263

Dobrze

prosperujący modny zakład

fryzjerski dla pań i panów
z wierną klientelą, przy
ległem pięknem mieszka
niem i matym ogrodem
w mniejszetu ruehliwem
mieście natychmiast na

sprzedaż. Oferty pod ,.M.
G. E." do Dz. Bydg. (5225

Pierwszorzędny
zakład fryzjerski, bardzo
dobrze zaprowadzony w

centrum miasta na 10 ob
sług włącznie damski i

męski z powodu choroby
natychmiast na sprzedaż.
Oterty do Dz. Bydg. Gru
dziądz ,,Z akład11. 5296

Maszyna
krawiecka na sprzedaż.
Jasna 27, parter lewo.

5262

Kupię
dobrze prosperujący zakład

fryzjerski w Bydgoszczy lub

okolicy. Oferty z ceną do
Dz. Bydg. p od ,,Szukam*'.

(5226

Kupię
plac budowlany 1 -3 mórg
ziemi. Zgł. do Dz. Bydg.
pod ,Parcela”. 5241

Salonik
i różne inne meble sprze
dam. Dworcowa 29, I.

F2S89

Ołów
m iękki kupuje i płaci naj
w'yższe ceny J. Pa-

przycki, Bydgoszcz, Zbo
żowy Rynek 3, skład że
laza . (52ol

Mikroskop
dla badaczy mięsa, nowa

konstrukcja, jak nowy,
korzystnie oddam. Of. do
Dz. Bydg. pod ,5248”.

5248

Samochód
6-ogobowy w dobrym sta
nie nadający się na cię
żarowy. Motocykl 4 P. S.

dwutaktowy, elektr. świa
tło, sprzeda Tobolski,
Wąbrzeźno. (4872

Pianino

mywane, tanio sprzeda.
,Mika” Św. Trójcy nr. 4.

5272

I
/pOsToY ^jflj

Szwajcara
samotnego dó 45 sztuk

bydła posżukuje J. Róże-

wickl,Łąsko Wielkie p.
Buszkowo pow. Byd
goszcz. F2871

Baczność!
Mam na sprzedaż tanio

parę kamieni nowych do
śrutowania, metr duże.
Żubrownik używany i

jedną prasę do torfu uży
waną do obrotu konnego
i około 50 sztuk brzeziny
grubej dla stelmachów

stojące. Andrzej Przy
byfski, Anastazewo poczta
Orchowo powiat Gniezno.

5247

Skrzydło
czarne, w dobrym stanie
tanio sprzedam. Pomor
ska 16, parter lewo.

F2909

Powózka
tanio na sprzedaż. Het
mańska 35. - (F2906

Skład

porcelany, fajansu, szkła

eraalji, galaDterji i zaba
wek, jedyny tego rodzaju
na miejscu w bardzo do
brem położeniu, dobrze

prosperujący, tanio na

sprzedaż. Zgłoszenia ,,Par
'

Toruń, Szeroka 46 pod
,,1279". 5301

Maszyna
do szycia .Singeru jak
nowa i pokój inęski tanio
na sprzedaż. Zgłoszenia
ul. Kordeckiego 34b, par
ter. (F2898

Dom
v centrum Bydgoszczy
iochód 600 zł, cena 54.000

sprzedam. Oferty do filji
Dzień. Bydg. Dworcowa 2,
pod ,54.000”. F-2900

Jadalka
jak nowa, dąb sprzedam
Śniadeckich 51, I piętro
prawo. (F2901

Motorki

7?747si7.6Łw. do
kina, wentylatorów,
klam sprzedam okazyjnie'.
Pomorska3,parter. (F2905

BGEEDJ
Harmonium

używane knpi ,Mika
Sw. Trójcy 4. 5271

Udzielam
kurs ondulacji tanio Ul.
Gamma 7, I piętro lew'o.

Potrzebne
zaraz dziewczę ponad 14 lat
Da cały d zień do dziecka

2-Ietniego i pomocy pani.
Śliwiński, ul. Promenada
nr. 1, parter, lewo. (2872

Kobieta
potrzebna do mycia na
czyń. Kawiarnia , Zacisze”,
Śniadeckich 2. (5275

Parę
dzieweząt do malowania

przyjmie . W 'iol”, Sien
kiewicza 44. 5304

Ucznia
do składu żelaza, z lepszej
rodziny przyjmie fa. J.

Paprzyski, Bydgoszcz,
Zbożowy Rynek 3: (5260

Dziewczyna
do sprzątania na przed
południe potrzebna. Sien
kiewicza 57, parter lewo.

F2910

Kucharda

znająca kuchnie Warszaw
ską potrzebna do restau
racji. Wiadom. Śniadec
kich 51, I ptr. pr

SfuSaca
uczciwa j '. c'ż^śta która
dobrze gotuje zaraz po
trzebna. Budzińska Ja
giellońska 65/66. IV p, 5308

Krawiec
dzielny podręcznik pier
wszorzędny, praca mia
rowa, potrzebny. Wilczak

Wincentego Pola 11,1p.
5315

Pomocnik
krawieckipotrzebnyLuba
szewski, Mostowa 2. (5280

Czeladnik
krawiecki na pierwszo
rzędną pracę zaraz po
trzebny. Długosza 13.

5273

Potrzebna
zaraz lub od 15.bm. dziel
na ekspedjentka z branży
rzeźnickiej do składu

rzeźnickiego. Zgłoszenia
przyjmuje E rnest Drew
Puck, Pomorze. Tęl. 24.

5318

Bufetowy
starszy z kaucją, chociaż
nie fachow'iec iecz ucz
ciwy i trzeźw'y potrzebny
od 15. III . na prowincji
do hotelu i restauracji.
Zgłoszenia do Agentury
Dzień. Bydg. Żnin. (5276

Uczciwe
dziewczę do dzieci po
trzebne zaraz. Mazowiee
ka 45, I ptr. 5236

Młode

porządne dziewcze. nąj
chętniej pozamiejscowej,
do wszelkich prac domo
wych, zarazem z praniem
zaraz potrzebna. Dr. Emi
la Warmińskiego nr. 3 a.

5279

Dziewczyna
znająca wszelkie prace
domowe, dobrze, potrze
bna zaraz. Zgł z świa
dectwami Wełniany Ry
nek 7 w' składzie. 5287

Ucznia (5319
kupieckiego, który ma

chęć praktykować w auto
m atycznej fabrykacji oetu,
poszukuje pow'ażna fa
bryka. Gruntowne wy
szkolenie' fachowe za
pewnione. Zgłosz, z po
daniem życiorysu do ,Fer-
menta” wł. Antoni Pi-
liński, Nowy Rynek 9.

Potrzebna
zaraz siła biurowa obezna
na zksięgowością i pisząca
biegle na maszynie, wła
dająca językiem polskim
i niemieckim. Zgł. pod
szyfrą rBiegła stenoty-
pistka” do Dz. Bydg (5312

Aptekarska
siła pomoc, (żeńska) z dłu
goletnią praktyką, dobrze

polecona, obeznana z

wszeikiemi pracanr aptek,
biegle taksująca, szuka
od 1. 4. br. posady Łask.

zgłoszenia z podaniem
warunków upraszam pod
,,J. K ." do Dz. Bydg.

F2882

Urzędnik
gospodarczy z dwuletnią
praktyką sumienny i e-

nergiczny, lat 24, doświad
czony w gospodarstwie
rolnem, biegły w pol
skim i niemieckim, po
szukuje w mniejszym ma
jątku zaraz lub później po
sady. Łask. zgł. do: poczta
Wydrzno, pow. Grudziądz
pod ,G . Z. 150”. (5222

Młynarz
lat 22, z praktyką, praco
wity i sumienny, poszukuje
posady w swo'.m zawodzie

Zgłosz" do filji Dz. Bydg.
pod ,,Młynarz 22” (2374

Ogrodnik
żonaty poszukuje stałej
posady od 1kwietnia. A .

Przedpełski Kowalew'o.

Szpitalna 14 5299

Młodszy
pomocnik zbożowy, k

ukończył teraz naukę, z

dobrą praktyką, włada

tylko językiem polskim,
i oszukuje posady zaraz

lub od 1 kwietnia 1929,
Łask. zgł. do Dz. Bydg
pod ,,Młodszy”. 15294

Ogrodnik
pszczelarz z długoletnią
praktyką poszukuje po
sady * na majątku zaraz

lub 1. IV . mogący pro
wadzić- plantacje siewne
oraz stolarską robotę,
Zgłoszenia Jan Podzus

Gajowa 4. (F-299iGajowa 4,

DRUKI
wszelkiego rodzaju

dla urzędów, przemysłu,
handlu i prywatne wy*
tronujemy szybko, gu
stownie i po przystępnych
cenach.

SpecjalnoSt:
klisze kreskowe i siatkowe
dlailustr. dzielIcenników

Drukarnia Bydgoska
Wydawnictwo ,,Dziannlka Bydgoskiego"

Bydgoszcz, ul. Poznańska 29/30

Magazynlerfca
izraelitka poszukuje po
sady na Pomorzu. Zgł.
dla D. B. Biuro Ogłoszeń,
Włocławek. (53ll

Pokoik
umebl.z osobnem wejściem
dla 2 sobie znanych osób
do wynajęcia. Przyrzecze
nr. 2, parter. (528l

Ekspedientka
z branży rzeźniczej lub

kolonjalnej poszukuje po
sady od 15 marca lub
kwietnia. Zgłoszenia pod

. Eksoedjentta'1 skład cy
gar Grudziądz, Strzelecka la

5295

2 większe
pokoje zaraz do wynaję
cia. W zgórze Dąbrowskie
go nr. 5. (5?67

K .JH
Komunikacja

autobusowa na linji Ino
wrocław - Bydgoszcz spo-

wodu śniegu została

wstrzymana aż do odwo
łania. Gotów'ka, Poznań,
Czesława 18. (5317

Chłopiec
do posyłek potrzebny.
Zakład artystycznych por
tretów', Bydgoszcz, Długa
nr. 29, 1 ptr. (5283

|J J |J DZIERŻAWY Poszukuję
pożyczki na i. hipotekę
5- 6000 zł. na dom z skła
dem i 5lZa morgi ziemi.

Zgłoszenia do filji Dz. Bydg.
pod , ,5 —6*'. (2873

Pierwszorzędny
fachowiec poszukuje
dzierżawy młyna wzgl
przyjmie kierownictwo z

kaucją 5000 zł. Łask. zgł.
prószę do Dz. Bydg. pod
, Pierwszorzędny facho
wiec”. (413t

6000 zł
na pół roku poszukuję z

zabezpieczeniem hipotecz-
nem. Procent podług li
niowy. Oferty pod .6000*
do Dz. Bydg. (5286

Wydzierżawię
lub kupię 3-4 pokojowe
m ieszkanie z meblami.
Of. do fiłji Dzień. Bydg.
Dworcowa 2, pod .Dzier-
żawa mieszkania”. F1634

Wspólnika
z gotówką 6-8 .000 zł po
szukuję, dodobrze prospe
rującego przedsiębior
stwa maszyn rolniczych,
od 10 iat istniejącego z

dobrą klientelą w więk-
szem mieście sprzedam.
Zgł. do Dzień. Bydg. pod
, W spólnik”. 5314:

Składu
bławatów z towarem lub
bez z mieszkaniem poszu
kuję^ Zgłoszenia do fiłji
Dzień. Bydg. pod. .To-
w'ar B.” (F-2904

Letnisko
i miejsce wycieczkowe re
stauracja z wyszynkiem,
kuchnią, ogrodem, 12 po
koi gościnnych komplet
nie urządzonych na sezon

letni 1929 jest do wydzier
żawienia od 1.5 . br. Kaucji
3-5000 zł. Zgłoszenia
pod .Letnisko” do filji
Dzień. Bydg. Dworcowa 2.

-F-2908

Odwołanie.
Obelgę rzuconą na człon
ków Towarzystwa Powst-
i Wojaków, w obecności

Zarządu i członków Tow,
Powst. i Woj. w Wyrzy
sku, z żalem odwołuję i

przepraszam. Eryk Bohm,
Wyrzysk. Za zgodność:
Czysak, rozjemca. (5277

Fachowiec

rutynowany, branży tryko
tażowej poszukuje wspól
nika lub wspólniczki z ka
pitałem zaraz. Odbiorców

posiadam. Zgłosz. Toruń,
Królowej Jadwigi 6. Ja
worski, wytwórnia tryko
taży. 5300

KfHinmiiu')!
2 pokoje

umebl. do wynajęcia, ul.
Gdańska 149, III piętro
lewo. F2891

2-6 pokoi
z kuchnią za czynszem
rocznym wskaże ,Ostoja"
Dworcowa 59. 5285

Wzywam
pana Henryka Borycha
do odebrania swych rze-

czy w przeciągu 3 dni,
w przeciwnym razie sprze
dam takowe. Grygro wicz
Bocianowo 47. 5284

K POKOI. ^

Ostrzeżeniei
Ostrzegam przed 'wyna
jęciem mieszkania w mo
im domu przy ul. Pa
derewskiego 10, gdyż bez

mojej wiedzy na to nie
zezwalam. Gospodyni.

F2903

Pokoju
z niekrępującem wejściem

| od 15 marca poszukuję,
i Zgł. do filji Dz. Bydg.

Dworcowa 2 pod ,U rzę
dnik”. F2892

Złote medale
na każdej wystawie.

Zastępstwa:
Warszawa - Katowica

Poznań - Gdańsk - Lwow

Znaw c y kupują

(Fianina
Centfrcnlci
Pianin

ulica Pomorska 10

Tel. 22 -25

5??tb
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Hipotekireguluje z dobrym skut
kiem w kraju i zagranicą

St. Banaszak,
obrońca prywatny, Byd
goszcz, ui. Cieszkowskie
go 2. Telefon 1304. Długo
letnia praktyka. (20300

POLECENIA

Spodnie
do pracy, ubranka do Ko
munji Sw. sprzedaje ta
nio Jan Wilczewski, Byd
goszcz, Sw. T rójcy 22a,
Teł. 1188. (4U2U

Kopalnia slota.
Z powodu choroby natych
miast i bardzo korzy
stnie do nabycia, w po-
wistowem mieście przy
rynku, zabudowania ma
sywne, z 2 składami, in
teres kolonialny, restau
racja, z pełną koncesją,
duże podwórze, stajnia z

zaprzęgiem, spichrz z w'y
mianą mąki, ogród owo
cowy, 6 mórg torfowej
łąki J Ł d., skład rzeźni-
cki t rzezalnia. Obrót
roczny około 100.000 zł.
Cena 55.000 zł., wpłata po
dług ugody, reszta hipo
teki. Zgł. do S. Urbań
ski, Sępolno, tel. 79.

Choroby.
Leczę pi zeszło 25 łat ho
meopatycznie i biochemicz
nie, wyleczyłem tysiąeeosób
z chorób wewnętrznych,
specja Ini eżołądka i wszelkie
rany . Teofil Kasprzewski,
honieopątą, BydgęMzcz, ul,
Dworcowa 31 b, li wejście,
Przyjmuję w każdy p ą-
tek w Inowrocławiu od

godziny 10-ej do 4-ej, P a 
derewskiego 4. (5268

Podają
do łaskawej wiatłomości
mych S-an . klientów, iż

moją pracownię krawiecką
pod firmą , Gentłemen4
przeniosłem z ul. Św. Trójcy
30 na ul. Siemiradzkiego 10.
Walenty Matalewski, mistrz
krawiecki. (2870

Orzewo
tarte jak grabowe, brzo-
zowe, dąb, lipa, klon,
brzóst, świerka w mniej
szych i większych part-
jach, oddaje Te'odor Gór
ski Chełmża. 4598

Meble

kompletne, sypialnie, ja
dalnie, kuchnie oraz po
jedyńeze, szafy, łóżka
krzesła, leżanki, kanapy
klubowe garnitury najta
niej i na raty tylko u

Andrzeja Nowaka, Weł
niany Rynek 5-6, telefon
nr. 2143. (888l

Tanio
na sprzedaż urządzenie
składowe, składające sie
z dwuch regałów, stoł

pod szkłem z szufladami,
urządzenie okna wysta
wowego, aparat do kawy
itp. Zgłoszenia Kochań
ski, Sienkiewicza 61,

5219

Interesa rzeżnlckieI

Sprzedam interes rzeźnicki
z ui ządzcniem,rimszynami,
3 pok. mieszkanie 5500.-
Interes rzeźnicki z maszy
nami 15,000 - Interes
krótkieh towarów 8000
jak również wiele innych
poleca stale biuro Pogoń.
Bydgoszcz, Dworc-owa 80.

Skład
artykułów szkolno-biuro-

wych i galanterji, z przy
ległem mieszkaniem, do
brze prosperujący w ryn
ku, w ruch! iwem powia-
towem mieście, sprzedam
zaraz. Zgł pod cPapier”
do Dz. Bydg . (5224

Króliki

rasowe, czarne podpalane
niebieskie, wiedeńskie
gronostaje do chowu ta
nio na sprzedaż. Piękna
nr. 15. 5244

f 000 złotych
miesięcznie zarobią pa
nowie, panie w mieście,
na wsi kilkugodzinna
praca dziennie, metoda
amerykańska w Polsce
nieznana. Wskazówki,
orospekty za nadesłaniem
50 gr. znaczkami. Biuro
Handlowe, W alenty Koss-
mann, Poznań, Fredry 6.

5191

Samochód
Landolet 7 osobowy Ford

zdatny podróżuiącyrn
sprzedam Bydgoszcz, ul.
Gdańska 75 c. Szymańska

F-2883

Poważnych
panów do zbielania ogło
szeń poszukuje poważne
wydawnictwo fachowe. Qf
do Dziennika Bydg. pod
,,Wysoka prowizja4*. (2866

Maszyną
do pisania sprzedam, ul
Gamma 8, I ptr. lewo.

F2865

Pianino
mało używane sprzedam
tanio. Koerdt Krói. Ja
dwigi 4 b. F2345

Poszuliiiiemy
powodu rozszerzenia za

kresu działalności, jeszcze
kilku wy mownych panów,
ako zastępców, dając

zdolnym możliwość za
robku 800 złotych

mies. i więcej. Znajomość
fachowa nie konieczna.
Zgłoszenia przyjmuje od

godz. 10-12 i od 2-4 ,

lydgoszcz Dworcowa 59.

parter. F2876

Dobre

skrzypce (Maggini) tanio
na sprzedaż. Dworcowa
nr. 52. (5258

Sprzedam
skład towarów krótkich
i ozdób wojskowych z to
w arem i uiządzeniem.
Przy składzie 2 pokoje
i kuchnia. Tamże miesz
kanie 4 pokoje z kuchnią,
stosowne na biura adwo
kackie wprost od gospo
darza do wydzierżawienia
zaraz. Pośrednicy wyklu
czeni. Of. pod ,L . 15” do
Dz. Bydg . (5239

Piekarnia (F2896
dobrze zaprowadzona z

mieszkaniem w Byd
goszczy na sprzedaż. -

Adres wskaże Dz. Bydg .

Kowożeńcy
kupujcie meble wszelkie
go rodzaju oraz leżanki,
kanapy i klubowe garni
tury tylko u Andrzeja
Nowaka Wełniany Rynek
n. 5/6. 08857

Szczapy
wagonowo, stale polecani.
Krymski, Solec Kujawski,
Teł. ia .F2752

Tanie
drzewo szczapy sosnowe

suche 1. kl. 14 zł, II. kl. 12
zł, walki 9 zł. wagonowo
polecam Świnka, Oborniki.

4683

Piekarnia
z kolonjalką, mieszka
niem na sprzedaż. Nowa
kowski, Dworcowa 69,
tel. 850. 5206

Okazja.
Z powodu choroby, sprze
dam skład kolonialny z

mieszkaniem na Gdań
skiej, wiad. Pomorska 2,
skład papieru. F2857

Restauracja
w śródmieściu Torunia, z

koncesją w pełnym biegu
na sprzedaż. Do objęcia
potrzeba 25.000 zł. Zgł .

rPar” Toruń, Szeroka 46,
pod ,1277”. 5251

KUPNA

Kupie
aparat do spawania

(Sehweissaparatj.Gdańska
nr. 58, skład rowerów.

. -.F2805

Zakład

fryzjerski z mieszkaniem

kupię. Dułyk. Świecie n. W
M'ekiewtcza 2. (5131

Kupie
używaną w dobrym sta
nie magiel. Adres Koro
nowska 12. 5036

Westfalską
kuchnią kupię. OL Jo fil
Dzień. Bydg . Dworcowa
pod BKuchnia”. (F2895

EGEDJ
Zapisujcie

się na kursy dokształca

jąee i maturalne ul. Świę
tojańska, szkołą. 1291

Lekc I (92i
gry na fortepianie udzie
Ta na warunkach korzyst
nych. Nakielska 19. II
ptr. prawo. Zgłaszać się
od11-12i3-4popoł

Sprzedam
skład, Gdańska 43. F2757

Jadalnie, sypialnie, pokoje
męskie i różne meble w

wi'elkim Wyborze od naj-
wykwintniejszychdo poje
dynczych. Ćeny i warun
ki najkorzystniejsze. Do
brzyński, Długa 4. (4279

1SPRiEDAsE

Majątki
500 mórg z komieinym in
wentarzem 175 0J0, 320
mórg pszennej z emi za
mienię na domostwo, 235
mórg pszennej ziemi 180.000
800 mórg z i nwentarzem

komp etnym 110000 poleca
b mro Pogoń Bydgoszcz,
Dworcowa 80.

Kamienica
2 piętrowa, 2 składy 27,000
zł sprzeda Nowakowski,
Dworcowa 69, telefon 85u.

5198

Dam

Ill-piętrow y sprzedam ul.
Kościuszki 37, Bydgoszcz

5217

Za 6.000 zł

sprzedam dom z wolnem
mieszkaniem. Sokołowski
Śniadeckich 40. F2832

Dom
z ogrodem 6000 zł. Dom
100 o zł srrzeda Nowa
kowski Dworcowa 69, te
lef n 850. 519.i

Skład

kolonjalny z towarem i
urządzeniem, mieszkanie
3 pokoj. i kuchnią w wię-
ksżem mieście pow. bydg .

tanio natychmiast do na
bycia. Zgłosz. do Dzień.

Bydg. pod ,F . 100*. 5180

Kurs handlowy
na Prakt. Kursach Han

dlowych, Bydgoszcz, ul

Chrobrego 7 rozpoczął
śię 6 bm. Zapisy przy;
muje nadał Dyrekcja,

5246

Sprzedam
tanio bieiiźntaikę z lustrem
która kosztowała 2 4 0 - zl.
za 60 zł. Górzyński, Gar
baty 10. 15130

Radio

nowy 4 łampikowy, Neu-
trovox okazyjnie nasprzo-
daz. Obejrzeć 6—8 godz.
wiecz. Słowackiego nr. 1,
mieszkanie 8, F2820

Automatyczna
waga ( sobowa zaraz ko
rzystnie na sprzedaż. Of.
pod .Waga” do Dz. Bydg.

5232

Sypialnią
solidną dębową z lustrami

okazyjnie sprzeda , La
mus”, Gdańska 158. 5171

Gramofon
bez tuby bardzo tanio na

sprzedaż. Adres wskaże
Dz. Bydg . 514

Dem
z piekarnią w pełnym bie
gu na sprzedaż lub pie
karnia zaraz do wynajęcia.
Fordońska 7. (F2799

Gramofon

szafkowy, maszynę do

szycia biurkową, kurtkę
skórzaną tanio spr/e-
dam. Siemiradzkiego 10,
11 ptr. lewo. F2863

Debrze

utrzymane Cello z fute
rałem tanio na sprzedaż,
Ul. Gdańska 13, II ptr.

F-2881

Sekretarka(F2893
potrzebna zaraz, włada
jąca językiem polskim i
niemieckim. ZgŁ się od

,3.Alfredo, petersona 9.

Stenotyplstka
biegła, znająca podstawy
księgowości, otrzyma sta
łe zajęcia zaraz. Zgło
szenia osobiste od 5-7 po
południu. Fabryka wyro
bów drzewnych W. Szebe-
ko. uł S-gó Maja 19.

F2877

Książkowy (5174
polsko - niem., obeznany
takżę z kBiązkowością
monopol., piszący biegle
na maszynie poszukuje
zaraz lub później odpo
wiedniej posady w przed
siębiorstwie handlów, lub

przem. Łask., zgłosz. pod
Posada”' do Dz. Bydg,

Potrzebne(F2890
początkujące tancerki do
baletu, zgłosić się od 2 -8
u bałetmistrża w Masimie.
UL Marcinkow'skiego 5.

Wojażer
możliwie z kaucją zaraz

potrzebny ul. Śniadeckich
nr. 45. Fabryka Szczotek

F---884

Dzielnego
jompęnika fryzjerskiego

fryzjerkę poszukuje Za
raz ju b później. K. Or
łowski, salon fryzjerski
dla pań 5 panów, Kartuzy
(Pomorze). (5213

Kasjerka
dobrym charakterem,

pisma, władająca językiem
polskim i niemieckim po
trzebna zaraz. Siuchniń-
ski i Stobiecki Stary Ry
nek 3. 5168

Dzielną
odeiągaczkę, na stale po
szukuje, W ileńska nr.

F2803

Pokój
wspólny do wynajęcia.
Warszawska 5, Mierzu-
chowska. F l8S1

Kucharka (5124
znające się na dobręj
kuchni, chowu drobiu
itd. z świadectwami, licz.
25 lat poszukuje posady
zaraz lub później w mie
ście lub na wsi. Zgł. do

Dz, Bydg. pod ,5124”.

Panienka
uczciwa, sumienna i pra
cowita, potrzebną od 12
marca do bufetu jako
ekspedientka. Zgłoszenia
z odpisem świadectw i

podaniem pensji, przy
wolnem utrzymaniu upra
sza Restauracja Dworco
wa, Tczew. 5264

Młynarz
lat 24, dobry fachowiec,
znający się na wązeikich
nowoczesnych raias-ynaeb
i motorach, wykonuje wszei-
kie reperacje, obecnie pra
cuje w większym mlypie
państw., chciałby zrn enić

posadę zaraz lob ód 1.4 .29.
Miejscowość ob ojętna . Zgł
skierow ać do Dz. Bydg. pod
,,G. St.44 45212

Poszukują
samodzielnego czeladnika

piekarskiego na piec dre
wniany od 8 marca br.
Józef Stasiewski, Lipinki
k. W arlubia, pow. Świecie

5125

Inteligentna
starsza gosposia, potrze
bna do samotnego pana.
Oferty do Dz. Bydg . pod
.T.T. 5269

Handlowiec

lat 26, z branży delikates
restaur., 15 la t praktyki
w pierwszorzęd. domach

dzielny sprzedawca 1 deko
rator, "specjalność obsługa
pierwazorz.klienteli, bar izo
dobre świadectwa oraz po
lecenia, p o szukuje odpow,
stanow iska zaraz łub póź
niej. Łask. oferty upr. pod

Dzielny44 do Dz. Bydg.
(ó133

Czeladnik
kominiarski może się na-

tychm ast zgłosić. Jan
Maćkowski, obw. mistrz
kominiarski, Lubiewo
pow. świecki, stacja Bru-
Chniewo. 5148

Służąca
uczciw'a do wszystkiego,
tylko z dobremi świadec
twami potrzebna natych
miast. Zgłaszać się mię
dzy 5—6 wieczór w biu
rze ui. Dr. Em. Warmiń
skiego 12. F28G4

Młody
uczciwy drogerzysta, bez
posady znajdzie natych
miast, miejsce do sprze
daży towarów w mieście
i okolicy. Dokładne ofer
ty z odpisami świadectw,
podaniem wymagań przy
wolnym stolę i stancji,
uprasza T. Rzymkowski.
Toruó-Mokre, hurt. teeh.

drog. 5103

Czeladź
szewska, zaraz potrzebna.
Poznańska i. 5270

Pomocnik
stolarski tylko pierwsz
siła, który majstra za
stąpić może, poszukuje R.
Katz, Kościuszki 56. (5242

Korepetycje
w łacinie i franc, (nauczy
cielka). Adres wskaże Dz.
Bydg. (5250

Chcesz

otrzymać posadę? Musisz

ukończyć ku rsy fachowe,
korespondencyjne profe
sora Sekułowicza, Warsza
wa, Żórawia 42. Kursy wy
uczają listownie: buchal-
terjś, rachunkowości ku
pieckiej, korespondencji
handlowej, stenografji,
nauki handlu, prawa, ka-

ligrafji pisania na ma
szynach, towaroznastwa,
angielskiego, francuskie
go, niemieckiego, pisowni
oraz gramatyki polskiej,
W'ażne dla Rolników

buchalterja rolnicza oraz

nauka o wydajności gleby
Po ukończeniu świade
ctwo. Żądajcie proepek
tów. ' 2962

Ogrodnika
starszego, doświadczono
go, sumiennego do wy
cinania drzew oraz prac
wiosennych do mojego
ogrodu w Brdyujściu po
szukuje. Zgł . pod ,Z . 555”
do filji Dz. Bydg . Dwor
cową 2. F286.

Bufetowy*stolowy
trzeźwy, rzetelny, u-zeiay
dzielny w swym zawodzie,
potrzebny zaraz. Zgłoszeni;
z odpisem św iadectw iźjte o

rysem uprasza A. Pie
chowska, Hotel Po morski,
Kościerzyna. (5215

Poszukują
zaraz młodszeg o pomocnika.
Refłektant musi się okazać
dobremi świadectwami, u-

mieć kierować samodzielnie

całym interesem , pisać na

masz ynie oraz znać do
kładnie książkow-ość i k o

respondan-*ję. Zgłos zenia
z podaniem wymag. pensji
przy woląeEB ”utrzymaniu,
odpisami świadectw i foto
grafją nadesłać w języku
polskim i niemieckim do

firmy Leo nard Baniecki,
s. -tad kolonjalny, żelaza, art.

budówI., szsła, porcelany
1 restauracja, Skarszewy
(pow. kościerski), Rynek 17.
telefon 9. (51.28

Służąca
kucharka samodzielna,
uczciwa I pracowita po
trzebna od 15. III br,
Uwzględnia się li tylko
dobre świadectwa. Men-
ełowa- Krasińskiego 2.

F-2S87

Służąca
wiejska ze świadectwami
potrzebna Krakowska 11

F-287S

Pokój
umebl. zaraz do wynaję
cia. Wileńska 6, I piętro
Lewo. F2862

Pokój
do wynajęcia. Pocztowa
nr. 3, II piętro prawo.

6266

Poszukują
pokoju umebl. z osobnem

wejściem ewentl. z utrzy
maniem, okolica Teatru.
OŁ pod ,Kupiee” do filji
Dz. Bydg . Dworcowa 2,.

F2358

Poszukują
pokoju w okolicy 3 Maja*
Zgłoszenia do filji Dzięn,
Bvdg. Dworcowa 2, pod
,Auburu”. F-28S6

Obiady
smaczne z trzech dań
ł zł, śniadania GJ gr. ko
lacje- l zł, kuchnia wy
śmienita. Restaraęja Ho
telu Rios. 22176

Restauracja Astorja
Toruń, Łazienna 19. Co
dziennie koncert, śpiew
zespołu małorosyjskiego.
Bilardy nowoczesne. 4850

Kowal

maszyn sta, samotny, zna

iąey 'się na prowadzeniu
i reperacji wszelkich ma
szyn. poszukuje posady za
raz lub później. Zgłoszema
sk ierować do filji Dz, Bydg
pod ,,Maszynista*4. (2889

Gospodyni
starsza, z długoletnią prak-
tyką w hotelach i dobremi
świadectwami, która zna

dobre gotowanie i zapra
wianie. poszukuje posady
w hotelu zaraz lu 1później.
Łask, oferty pod i,Gospo
dyni S.4- do Dz. Bydg. (5233

Potrzebna

dziewczyna do wszyst
kiego i do dzieci. Zgł
Gdańska 40, w podwórzu
I ptr. lewo. F--.885

Potrzebna
zaraz uczciwa dziewczyna
do pracy domowej bez
spania. ~- Konarkowska,
Piac Piastowski 2. Zgł.
od 4, (F288s

Szefer

maszynista, znający
wszelkie reperacje poszu
kuję posady. Łask. zgł
do Dz- Bydg . pod vMasży-
nista”. (5218

Poszukują
posady zaraz lub później
iako inkasent, lub obejmę
bufet na własny rachunek
z większą kaucją. Zgłosz.
do Dzień. Bydg . pod ,in
kasent G.". (5228

Samochodem

ciężarowym przewożę
wszystko. Telef 2207,

F2744

Budowniczy
do postawienia 50 mfr.

parkanu może się zapaz
zgło-jó, Śląska 1. (5243

Która

poważna firma odda w ko
mis maszyny rolnicze do
bremu fachowcowi, który
może także kaucję złożyć,
Okolica bardzodobra, wietki
obrót gwarantowany. Zgł-
do Dziennika Bydgo s'iiego
pęd ,,MaszyBy44. (5259 -

Bsssnsilf

Wypożyczę 8 do 4000 z?
włąścięięlow! doniu za

wy dżierzawieriiń ' 3 - 4

pókoj. mieszkania. Zgł.
do Dz. Bydg.podSR.FV,:

5220

Ozfewczyna
przychodnia potrzebna.
Chrobrego 19a. I ptr.

F2867

Uczeó

piekarski potrzebny. J a
kubowski, Jasna 15. (5119

Marszantka

potrzebna od 15 marca

lub później samodzielna
na stałą posadę z cało-
dziennem utrzymaniem,
władająca językiem pol
skim 1 niemieckim, rzym
kat, 0Ł z odpisem świa
dectw, podaniem pensji
oraz zał, foŁografji przyj
muje G. Ciiwatiszewska
Kamień (Pomorze), Ry
nek 23. 5216

Fryzjerką
dzielną w ondulacji za

dobrem wynagrodzeniem
przyjmie zaraz Barcików
ski, Koronowo. F2452

Fryzjerką
poszukuje Zygmont,
Gdańska 31. (F288,

Stenelypittlta
młodsza siła, z praktyką
biegłą w niemieckim i
polskim zaraz potrzebna
Zgł. do Dzień. Bydg . pod
.8,O.W,* . (5181

Uczeń

zdolny do kupiectwa po
trzebny. Piotr Wiśniewski.
Kcynia, skład kolonjalny
1 żelaza. (F-2824

Uczeń

biurowy, syn uczciwych
rodziców, mieszkających
w Bydgoszczy, 14 -15 lat,
władający możliwie także
niemieckim językiem,
może się zgłosić w firmie
,F 1ntus”, Hurtownia
węgla górnośl. Bydgoszcz,
Jagiellońska 60. (5187

Uczeń

rzeźnicki, syn poważnych
rodziców potrzebny zaraz,
G.Wasehau, Gruezno
pow. świecki. (523l

Poszukują
zaraz ucznia do do mojej

piekarni. W. Specht,
mistrz piekarski, Sienkie
wicza 84. 1*2856

nMasim'*
restauracja Marcinkow
skiego 5. Potrzebne za
raz dwie uo'enńice do re
stauracji. Dyrekcja.

5164

Potrzebny
chłopieć do posyłek z do
brej rodziny, lat 14-15.
Teofil Przybylski, ul. Na

Groby .10 a. . (F2879

Wydzierżawią
skład obuwia z mieszk.
i pracownią, największy
w pow. mieŚJie przy ryn
ku nadający się na każdy
inny interes. Do objęcia
potrzeba około 20 tysięcy
dzierżawa podług ugody.
Oferty pod ,C

” do Dzień.

Bydg. 5214

Skład
z mieszkaniem 2 pok. w

Mogilnie do wynajęcia.
Chojnacki, Mogilno, ulica
Jana Kanta 35. (5227

Mam zamiar
wydzierżawić moje gospo
darstwo około 33 mg. roli
wraz z łąką i dom miesz
kalny na 0 lat podług
ugody w dzierżawę. F.

Kotlęga, Wielkie Budziska

stacją Cekcyn. (5229

j | y MIESZKANIA

Mieszkania
3 - 4 pokojowego poszuknię
z;,raz Płacę czytisz za rok

zgórv. Zgło szenia filja Dz

Bydg. p od ,,1929*'. (2840

Poszukuje
się mięszkanie, pokój
kuchnią wprost od gospo
darza, zgodzę się na

wszelkie warunki. Zgłosz.
iroszę skierować Klajbor,

Rycerska nr. 8. (F28.)4

POKOJE

Pożyczki
3000 zł na 1 hipotekę go
spodarstwa, rolnegó po-

'

szukuję. W arunki wędłiig .-

11mowy. Zgł. ab filji Dz(
Bydg. pod ,Pewne 8”.

5107 '

830-7890 zl

poszukuję zaraz pod za
staw hipoteczny za Wy
sokiem oprocentowaniem
na krótki czas. Łask. o t

uprasza do filji Dz. Bydg .

pod .8 -18.” F2758

Zeginioaą
książeczkę wojskową ną

nazwisko MaksyroiJjan
Paschke unieważniam.

514*2

Książką
wojskową na nazwisko..
Józef Grześkowiak Unie
ważniam, (5288

Zaginą!
pies ciemno bronzowy,
młody, mieszany wilk,
Proszę oddać za wynagro
dzeniem ul. Długa er. 51,
Skład obuwia. (5245

Kawaler
lat 30, kolejarz, rzemieśl-(
nik, pragnie poznać pt n-

nę lub wdówkę do lat 28.
Of.pod .F .M.30”doDz,
Bydg. (5228

Tcwesrzysza życia
inżyniera, lekarza lub

porucznika szuka młodą
inteligęntiia, miła, muzy
kalna' %lendynka, lat 21,
zamozna. Łask zgł. do
Dzień. Bydg, pod ,B on-

dynka”. (5230

Pekót i477o
dla inteligentnej pani za
raz do oddania, Sowiń
skiego 19, II ptr, lewo.

Wdow.ec

ląt 50, mtsirz tanitiarz z
W arsiawy. na stHDOwishu,
zapozna się z panną do lat

iA, lub wuową z kapit te.u

2—5 tys. zł, w celu malry-
monjainym. Zgłoszenia z

folOKrafją Aleksander So
bolewski, W arszawa. Za-
krocimska 13, (F2875
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Ogłoszenie.
W piątek, dnia s -g o marca o godzinie 10-tej odbędzie się

w lokalu p. Miodowicza w Myślęcinku

licytacja wyciętych drzew
t poboczy szosowych — za natychmiastową, zapłatą — mianowicie:

1. około 50 akacyj (odziemków) 2-7 m. dług. i 15-50 cm. grub.
2. 60 brzóz ,, 3-8,, ,, i 20-40 ,, ,,

3. 2 klonów w 3-4,, ,, i 20-25 ,, ,,

4 1 lipy w 7,,,,i28,,,,
a 1 lesion ,, 4,,,,i20w,,
6 1 łosmy ,, 2,,,,i25,,,,
7 . około 50 m. wałków akacjowych, brzozowych i klonowych
s. około 10 kupek gałęzi akacjowych, brzozowychiklonowych.

Drzewo oglądać można w dniu licytacji na poboczach szosy
z Bydgoszczy do Swiecia w km. 3,5—5,0. (5074

Przewodniczący
w z. (—) Dąbrowski, referendarz.

ISrawcpwfis
szyje, gustownie gardero
bę damską i dziecięcą po
przystępnych cenach. Ku
jawska 96, parter lewo
II drzwi. 25405

Gnieźnieńska

Loterja Końska
Cen* loso 1 zl, II losów 10 z!

wyłącznie porta. 3984

Ciągnienie
25-go kwietnia b. r .

Fi. Paweł Kasch,
kolektura

Gniezno, ni.Tumska5,
Telefon 200.

P. K. O Poznań 207907.

Tomasynę
dostajemy okrętem do OdynS,
skoro lody puszczą Przyjrau emy
zamówienia do natychmiastow ej
dostawy wagonowe. 5092

Centrala Rolnicza

Wejherowo
Tel. 85 l 19. Tel. 65 i 19.

Praktyczne kunv handlow e w Bydgoszczy
ul. Chrobrego 7 (dom własny).

Zawiadomienie.
Nowo organizuiący sie kurs handlowy i kore

spondencyjny rozpoczyna się w środę tj. 6 b. m.

o godzinie 6 wieczorem (F-2335
1STESEKCJA: JAH illMiES
b, Dyr. i Prof. Państw, i Społ. Średnich Szkot Handl

Pewna egnfsiencfa
Sprzedam udział 2 autobusów

na bardzo dobrze prosper. linji z Poznania. Dotychczas
miesięczny dochód 309 zł za czynność kontroiera i
400-600 zł z udziału. Ewtl. mieszkanie we wsi na

linji Ob'ęcie 7.009, wpłaty 5.000 zł. 14692

Oferty pod ,,G . M. B ." do Dzien. Bydgoskiego.

15194Mamy na sprzedał

8M8liSOm3s osiw? site3olyiS.I-!f!i!.oraz

około 1.00Hw. sosBBwytl I. II.
Zarzad OCbr Osiromeckn - powiat Chełmna.

Około 51(0

sprzeda

Zarząd Dófer Osftromecfco, pow. Chełmno.

Nieruchomość fabryczną
Bydgoszcz, ul. Gamma 6, około I60u m2 sprzeda
lub wydzierżawi z powodu przeniesienia fabryki (2859

T. Nowak, fabryka maszyn,
Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 18. Telefon 881

Stonlceirs.
Dyrekcja Krajowych Zakładów Opieki Społecz

nej w Wejherowie rozpisuje konkurs na stanowisko

asystenta biurowegoUposażenie według XI. stop. służb, plus 15% do
datku krajowego.

Posada wakuje od zaraz.

Awans na sekretarza niewykluczony.
Do podania należy dołączyć:

t. własnoręcznie pisany życiorys
2. dowód obywatelstwa polskiego
3. metrykę urodzenia
4. świadectwa szkolne
5. dowody odbytej praktyki. (5297

Podania wnosić należy do

Dyrekcji Krajo'wych Sak'adów
Opieki Społecznej w W ejherowie.

Zaftf(jpttfwo
poważnej fabryki przyjmie faupłee który przez
długoletnie st osunki handlowe posiada już stałą
klientelę. — Ewentualnie reflektuje na skład

fabryczny. — Referencje pierwszorzędne oraz

pewne gwarancje. Łask. zgłosz. pod ,,Z. G. 100"
do Dziennika Bydgoskiego. (4o,)3

PoszasknieifiF (5U2
przy nastąpieniu dobrej pogody kilka kolon

,,T I6Et" Iow. Wt lnL-Mwl.
Budowa nowego dworca - Ihąssyh.

do uzwajania twormbów prądu stałego dla

tramwaji. Tylko siły wykwalifikowane będą
uwzględnione. Oferty należy skierować do Biura

EMM ISani Hjsii wH i
przy ul. Kopernika 45. (5252

Proszą pić obawy
leszcze Jedna filiżanką,

KflWfl m % CHROMI

SSRCI

tojestkawaHag,bezlco-
feinowa kawa ziarnista,
nieszkodliwa dła serca.

Nawetkrótko przed spo
czynkiem możnapićkawę
Hag w mocnym naparze

bez obawy o bezsenność.

Kawa Hag jest ulubio
nym napojem wszystkich
umyślowo,pracujących.

Żądajcie u swego dostawcy kawy paczk'ę
po100grza zł.2,- łub po200gr za zł.4,~ -

Kllft IIas l IO,ps, HBMŃgEC
WHi

Zażidaide prospekty
największej fabryki pianin w Polsce

B. Ssmmgffald
w Bydgoszczy, ul. Śniadeckich nr. i i

Potrzebni na Kresy Wschodnie młodzi łudzie jako

siły biurowe
branży d rz e w n e j , ze znajomością języka niemieckiego
Wyczerpujące oferty uprasza S'e kierować do T ow .

Reki.Międzynaród. r, RudolfMosse, Warszawa.
Marszałkowska 124 pod ,,Cpt. 103". (5108

Poszukuję celem ku- g
pni względnie dzierżawy

mniejszy slilail
ubikacje warsztatowe ca

50 mkw. i mieszkanie 4-5

pokojowe, parter lub I ptr.
wszystko przy ul. Dwor
cowej lub początek Gdań

skiej, względnie przyległe
ulice. OL pod rEfzef do
Dz Bydg.

" Panowie po-
średn rv mile widziani.

F2794

WtaKci
dziecięce w wieik m wy
borze, spłaty ratami do
zwolone. T. Bytomski
Bydgoszcz, Dworcowa 15a.

4780

SUf|MI
" wszelkie

NASIONA
Ł poleca

JSt.SZUKALSKI

^BY0Q0SZCI
isl.BwDftowaSSa

Cennikgratis

Produkcja roczna 1500 pianin.

Tylko pierwszorzędne referencje.

Dogodne warunkispłaty. Długoletnia gwarancja.
Ezete na fachowa obsługa.. (3690

przyjmie zaraz

SIŚC0C1CA SPÓŁKA DRZEWNA
Zgłoszeniadotartaku wSoicu-Kujawskim

lub do biura Bydgoszcz, Gdańska 142, Ii.
F-279S

Większe przedsiębiorstwo poszukuje zaraz

korespondentkę polsko-niemiecką
i korespondentkę niemiecką

Żąda się biegłą slenograt'ję, szybkie pisanie na

maszynie i dobre tłumaczenie z niemieckiego na połskie
1 odwrotnie.

Płacimy dobrą pensję i dajemy stałą pracę.
Dalej m ogą się zgłosić

2 do 3 aiejEeiMmtęe
z dobrem wykształceniem szkoinem.

Zgłoszenia w obu językach pod ,,B . Sb* do Dzień
nika Bydgoskiego. (5156

Majstrowie sfsteiif
dobrze obeznani z rysunkami technioznemi i produkcją masową

potrzeb ni do wielkich Zakładów Przemysłowych. —- Tylko siły
pierwszorzędne zechcą złożyć ofertę do Biura DffjłOSZeń Teofil
Pietraszek, Warszawa, ulica Marszałkowska nr. 115
sub ,,Majster Stolarski". (485i

z 'kilkuletnią praktyką montażową, obeznani z wyrobami z drzewa i metalu

potrzeb ni na kierownicze stanowiska do dużych Zakładów przemysłowych.
Siły pierwszorzędne zechcą złożyć oferty z podaniem warunk'ów do Biura

Ogłoszeń Teofil Pietraszek, W arszawa, ulica Marszałkowska nr. 115

sub ,,Inżynier Warsztatowy1*.
'

(4852

Poważne przedsiębiorstwo poszukuje

sienoiypistki
polsko-niemieckiej ze znajomością buchalterji.
Oferty z życiorysem do filji Dziennika Bydg.
pod ,.Stenotypistka l". (2863

KSFiasHSSCllSSS*

Herby polskCe
gotowe na onyksie, krwa
wniku itp. od 45 zł, ze

złotym pierśc., a rtystycz
nie wykonanym od 80 zł,
(przysłać miarę w zgię
ciu palca), wysyła za za
liczeniem Magazyn du
bl'er. p, t. ,,Precinsa'S
Warszawa, Marszałkow
ska, tU6. 6012

Ceny oa'Oszeń 25 gr za wiersz milimetrowy na stronie 7Jamowej szeiokości 88 mm. Za reklamy na stronie przed ogłoszeniami 60 gr., w tekście na drugiej i trzeciej stronie i,OU zł.,
*

na dalszych stronach'85 gr. za milim. 1 łam., szei. 07 mm. Drobne ogłoszenia słowo tytułowe 25 gr., każde dalsze 15 gr.; dla poszukujących pracy oraz na nekrologi żO0/, znizki.
Wieksze o-doszenia. zamieszczone wśiód drobnych 100*/,. drożej jak w zwykłem dziale ogłoszeniowym. Przy powtórzeniu ogłoszeń o tym samym iekseio udziela się rabatu.
I'm* konkursach t d'ochodzeniach sadowych wszelkie rabaty upadają. - Ogłoszenia zagraniczne 25 u/,, dopłaty. Ogłoszenia skomplikowane oraz z zasrrzezeniem imc^ca o 1, di o ,, .

Za terminowe umieszczenie i przepisane miejsce administracja nie odpowiada. - Miejsce płatności: Bydgoszcz. - Konta bankowe: Bank Związku Spółek Zarobkowych, ban:. I u.Iowy,
Bank Al. Stadthagen. - Konto czekowe: P. Ii. O. 208718 Doznań.

~ Wydawca, nakładem i czcionkami; Drukarnia Bydgoska Sp.Akc. w Bydgoszczy. - Za redakcje odpowiedzialny; Stanisław Nowakowski w Bydgoszczy.


