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Dyktatura rękawiczkach konstytucji.
Jugosłowiańskie wybory z królewskiego mianowania.

Gdy 3 sierpnia br. król Aleksander
swem orędziem zawiesił dyktaturę u-

stanowioną 6 stycznia 1929 r , powszech
nym był sąd, że w Jugosławji pod dzia
łaniem niezadowolonych mas powraca do

głosu prawo, konstytucja i urządzenia
liberalno-demokratyczne. W rzeczywi
stości stało się inaczej. Jugosłowiańska
dyktatura włożyła na ręce rękawiczki.
Zostały one zeszyte grubem i nićm i z O'
gólnie przyjętych zasad w konstytu
cjach zachodnio-europejskich i z ro d zi
mych pomysłów, przewyższających
swym absolutyzmem idee faszystowskie.

Na przykład, art. 54 nadanej krajow i

przez króla Aleksandra konstytucji mó
w i; Zebranie narodowe składa się z po
słów, którzy przez powszechne, równe i

bezpośrednie głosowanie wychodzą z

wolnego wyboru narodu. Następne arty
kuły przepisują szczegółowo, jak mają
wyglądać w praktyce owe ,,wolne11 wy-

hory i ,,powszechne, równe i bezpośre
dnie1' głosowanie. Każde stronnictwo
m usi być zatwierdzone przez władze ad
m inistracyjne. Listy kandydatów w o-

kręgach muszą być połączone z listą
państwową. Czołowy kandydat listy
państwowej m usi otrzymać poparcie w

każdym z pow iatów przez 60 wyborców.
Kandydat okręgu musi uzyskać po
parcie 200 wyborców i być zatwierdzony
przez sąd powiatowy i przez kandydata
głównego na liście państwowej. Listę
państwową zatwierdza na 25 dni przed
w yboram i sąd kasacyjny.

Przez taką Scyllę i Charybdą m oże

przepłynąć jedna lista, ciesząca się po
parciem władz. Opozycja nie uzyska
przecież zatwierdzenia przez wszystkie
sądy powiatowe w całym kraju! Partja,
stojąca na gruncie separatystycznym, n.

p. chorwacka, słoweńska, czy serbska
nie zdobędzie w żadnym wypadku po
parcia tych 60 wyborców z każdego po
wiatu. Cała więc tak skomplikowana
manipulacja może działać tylko na u-

m ysły niepiśmiennych pasterzy trzody
chlewnej, którzy stanowią nader powa
żny procent wyborców królestwa Jugo
sławji. W rzeczywistości mamy do czy
nienia z nominacją parlamentu przy po
mocy ustalenia procentu głosujących.
Wstrzymujący się bowiem od pójścia do

urny są wyrazicielami wotum niezaufa-

nia.

Ten ostatni wniosek również nie bu
dzi pewności. Królewska żandarmerja
zapewne potrafi przemówić do sumienia

wyborców, aby się nie lenili z oddaniem

głosu Cóż więc o takiej konstytucji mo
że powiedzieć prawdziwy demokrata? —

Została sponiewierana jak dziewka u-

liczna i oddana na urągowisko siepa
czom królewskim. Z prawa uczyniono
wytarty liczman, którym się otuliła pur
pura absolutyzmu. Z prochów historji
wskrzeszono izbę mameluków Napole
ona III i dumę białego cara Mikołaja II.

Skupsztyna, wybrana z mianowania
króla Aleksandra w dniu 8 listopada
składa się z 305 posłów, pozostających
pod dowództwem gen. żiwkowicza, do.

tychczasowego prezesa rady ministrów

króla-dyktatora. Opowiedziało się za nią
około 70% ludności. Jaki sąd mają o

niej do-ktrynerzy parlamentaryzm u po
wiedzieliśmy wyżej. Przyjaciele Jugo
sławji bez względu na charakter ich

zapatrywań społecznych starają się doj
rzeć promyk nadziei w tak niezwykłej
konstytucji i równie niezwykłych wy
borach.

Przed 6 stycznia 1929 r., gdy ławy
skupsztyny ociekały krwią mordu po
litycznego, wiedzieliśmy wszyscy, że

wiązadła państwa jugosłowiańskiego
nie wytrzymają rozsadzających go sił

narodowościowych, religijnych, k ultu
ra,Inych i nawet społecznych. D ykta tu 
ra króla Aleksandra była ostatnią deską
ratunku. Dwóch zdań w tej kwestji być
nie może. Ale nie może być również

różnicy poglądów, że dyktatura nie jest
środkiem trwałego rządzenia. Pozosta
je zatem do rozpatrzenia pytanie, cz y
król Aleksander mógł znaleść inną dro
gę, tj. czy mógł przewekslować życie po

lityczne Jugosławji na tory bardziej
zbliżone do zachodnio-europejskiego par
lamentaryzmu i demokracji?

Odpowiadając na to pytanie można
ustalić jeden pewnik: W imię państwo
wej idei jugosłowiańskiej można uczy
nić wszystko za wyjątkiem dopuszcze
nia do głosów czynników, któreby mo
gły poddać pod dyskusję jednolitość pań
stwa, Nie można więc wyzwolić na

powierznię sił, któreby nie należały du
szą i ciałem do idei H ly rji. Nie można
udzielić głosu Serbom, Kroatom , Sło
weńcom, Czarnogórcom, katolikom , pra
wosławnym, muzułmanom, zwolenni
kom kultury rzymskiej, czy bizantyj
skiej — tylko Illyryjczykom, dla któ
rych istnieje Jugosławja jako pojęcie
nierozdzielne. Gdy 60 wyborców w każ

dym powiecie zgodzi się na kandydata
naczelnego i gdy kandydat ten zatwier
dzi kandydatów okręgowych — przez
takie sito nie przejdzie separatysta na
rodowościowy, religijny czy kulturalny.

Pytanie jest tylko jedno, czy różnice

narodowościowe, religijne i kulturalne

znikną z tego powodu, że nadana kon
stytucja uniemożliwia ich legalne za
stępstwo w Skupsztynie? — O to niema

obawy i dlatego zostaje ty lk o ta nadzie
ja, że nowa konstytucja stworzy pewne
uczucie łączności państwowej między
obywatelam i królestw a . Jugosławji,
stworzy uczucie, którego przed stycz
niem 1929 r. tak wyraźnie brakowało.

Może być jednak inaczej. Siły usu
nięte z powierzchni zejdą do podziemi
i zaczną tam ryć pod fundamentami

państw a . Legalizacja oświeconego ab
solutyzm u w drugiem ćwierćwieczu XX
stulecia może zawieść. W każdym bądź
razie dla Polski, która1przeżywa febrę
tworzenia konstytucji legalizującej dyk
taturę w ramach pseudo-demokracji —

obserwacja eksperymentu jugosłowiań
skiego ma niepoślednie znaczenie.

St. Ro.

Nowa fala awantur
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Uniwersytet Jagielloński po n o w n ie zamknięty.
Warszawa, 14 .11. (Tel. wł.) Prowo

kacyjne i brutalne zachowanie się lud
ności żydowskiej w czasie manifestacyj
studenckich oraz m orderstwo popełnio
ne na śp. Wacławskim wywołały w

c ałej Polsce ogrom ne oburzenie oraz

falę energicznych protestów. Niema
obecnie już ośrodka akademickiego,
któryby nie był objęty ruchem antyse
m ickim .

W Krakowie ponowiły się zajścia

przyczem brały udział już zupełnie ofi
cjalnie koła sanacyjne. Wykłady zo
stały ponownie zawieszone. Lwów był
W'idownią szeregu wieców m anifestacyj
nych, co skłoniło radę miejską do ogło
szenia wezwania do spokoju. Akade-
m ja Rolnicza w Cieszynie uchwaliła re
zolucję, solidaryzującą się z Krakowem,
Warszawą i Wilnem. Poznań urządził
tłum ne manifestacje. Nie pozostały w

tyle również inne miejscow'ości, przy-

czem inicjatoram i byli tam nie studen
ci, ale rzemieślnicy i robotnicy chrze
ścijańscy, ja k w Sosnowcu, Pruszkow'ie
i Łomży. \

W Pruszkowie zdemolował tłum bib-

bljotekę im. Peretcza, przyczem nic nie
zrabowano i nikogo nie pobito. Do po
lic ji przysłał ktoś anonimowy list, po
dając nazwiska uczestników zajścia.
Aresztowano cały szereg osób.

W Warszawie panował wczoraj wzglę
dny spokój. Wprawdzie doszło do ó-

strej wymiany zdań pomiędzy studen
tami żydowskimi i chrześcijanami. Na
ulicy Gwarnej, w dzielnicy żydowskiej,
napadł tłum wyrostków żydowskich,
uzbrojony w pałki i kamienie na dwóch
studentów, powracających spokojnie do
domu. Studentów m usiała bronić po
licja. Również napadli żydzi na studen
tów, mieszkających w bursie Odrodze
nia przy ul. Nalewki 2. W domu tym
mieści się również biuro klubu sporto
wego ,,Makabi". Na ul. Żydowskiej ze
brał się tłum młodzieży żydowskiej i z

okrzykami: ,,bić gojów", precz z huli-

ganami polskimi", rzucili się na prze
chodzących studentów. P olicja areszto
wała jednego z napastników, który miał
w ręku żelazny drąg.

W WTlnie studenci usiłowali utwo
rzyć pochód, zostali jednak przez po
licję rozpędzeni gazami łzawiącemi. W
czasie starc ia zaaresztowano 10 osób,
w tem 2 studentów.

Konferencja Okrągłego Stołu
została rozBsitfa.

Gandhi wraca do Indyj.
Londyn, 13. 11. (PAT.) Dzisiejsze

posiedzenie k o m is ji mniejszościowej
konferencji okrągłego stoła m iało prze
bieg bardzo burzliwy. Większość mów
ców z Gandhim na czele ostro zaatako
wało porozumienie, zawarte między
m niejszością, czyniąc aluzję pod adre
sem Mac Donalda, że popiera on takty
kę mniejszościową, skierowaną prze
ciwko większości hindnskiej.

Gandhi oskarża rząd brytyjski, że

zachęcając mniejszość do wysuwania
coraz większych żądań, doprowadził do

obecnego bankructwa konferencji. Gan
dhi kategorycznie przeciwstawił się
projektom, wysuniętym w protokóle po
rozum iew ania mniejszościowego, popie
ranym prżez rząd brytyjski co do po
działu izb ustawodawczych na odrębne
kategorje narodowościowe, względnie
klasowe.

Podobno rząd zamierza za pośrednic
twem lorda Irv ina podjąć ostatnią pró
bę porozumienia z Gandhim. Gandhi
zamierza odpłynąć do Indyj wkońcu li
stopada, rezygnując z podróży do sto
lic europejskich, ponieważ uważa, że

wobec nieudania się konferencji, wska
zany jest jak najszybsbzy jego powrót
do Indyj.

Divide et impera — podziel i panuj.
Stara zasada zatriumfowała. Anglicy
ściągnęli Gandhiego do Londynu i wy
kazali mu, że nie jest duchowym prze-
wódcą Indyj. Zręcznie rozdmuchane

antagonizmy pozwolą Anglji na przy
kręcenie śruby i wprowadzenie szalone
go potoku wolnościowego w łożysko
spokojnej rzeki.

Znamienne oświadczenie Lavala.
Francja w obronie Pomorza.

Paryż, 13. 11. (PAT). Dziennik ,,Pe
tit Journal" pisze: Premjer Laval o-

świadczył wczoraj przed połączonemi
kom isjam i finansową i spraw zagr. iz
by: ,,Powiedziałem kanclerzowi, iż za
nim Niemcom udzielona zostanie po
życzka, należy osiągnąć porozumienie
co. do pewnej- ilości spraw. Powiedzia
łem, iż trzeba spowodować odprężenie

umysłów i że to odprężenie nastąpić
może iylko wtedy, o ile Niemey zrezy
gnują ze swych roszczeń co do koryta
rza polskiego, co do Anschlussu i o ile

manifestacje Stahlhelm u zostaną stłu
mione. Słowem powiedziałem, iż trzeba

przedewszystkiem uzgodnić naszą o-

Pinję11,



Str. 2.
,,D Z IE N N IK BYDGOSKI", niedziela, dnia 15 listopada 1931 r.

aifj.':. ,, rm.. 1 . i,sys::i..,,:y,rrarir.'.j.ir.i. tyayjąya.,, 1, sy-agas

N r. 265.

W 17-tym dniu procesu b. więźniów brzeskich

zakończono przesłuchiwanie
świadków oskarżenia.

(Od specjalnego sprawozdawcy ,,D ziennika Bydgoskiego).
Dózlk, który rzucił bombę.
Warszawa, 13. 11. W dniu dzisiej

szym zakończono zeznania świadków
oskarżenia. J utro rozpoczyna się drugi
okres procesu zeznaniami świadków o-

brony.
Jako pierw'szy zeznaje św'iadek Pa-

jewski, właściciel kamienicy przy ul.
Dzielnej.

Przewodn.: Co panu wiadomo w tej
sprawie ?

— Jestem chory człowiek, wysoki
sędzię.

Przewodn.: Co pan jednak wie?
-— Ja tylko słyszałem, jak po krw'a

wych zajściach warszawskich w dniu
14 września, stojący przed m oim oknem
ludzie mów'ili między sobą: ,,myśmy
ź re b ili bardzo dobre zajście, Józik dob
rze zrobił. Było to naprzeciw siedziby
PPS.

Przewodn.: Czy nie m ówili, że Jó-
żik rzucił bambę ?

Może i tak.
Na wniosek prokuratora sąd odczytu

je zeznania św iadka złożone w śledz
twie, w który ch św'iadek ośw'iadczył:
słyszałem przez okno, jak 5 mężczyzn,
stojąeyh naprzeciw mego domu, gdzie
mieści się siedziba PPS. CKW. m ówiło

między sobą: Józik rz uc ił bombę, dob
rze zrobił, bo roztrzaskał kilk u polic
jantów (rzeczywiście w dniu 14 wrze
śnia 1930 r. podczas m anifestacji rzuco
no bombę na policję - redakcja).

Krwawe zajścia
w Warszawie i Toruniu.

Ś%wiadek Fałkowski, komisarz urzędu
śledcz ego/przytacza szczegóły zachow'a
nia się posła Barlickiego. Gdy go eheia-
no aresztować wszczął alarm prze? ot
warte okno, w ołajęc: Towarzysze, ra
tujcie, nie dajcie, napadają! Wyrzucił
przy tem przez okno broń.

Nie będę przysięgać -

zawotała kobieta-iwiadek.

Druga kobieta w procesie stająca jako

świadek Stefanja Zielińska z Wąrsza
wy, lat 44, zanie nie chce przysięgać.

Przewodn.: Czy pani nie uznaje przy
sięgi?

-r~ Ja właśnie zanadto uznaję przysię
gę, ja bez przysięgi wszystko i tak ze
znam.

Przew'odn.: Może panowie zwolnią
świadka od pr/y sięgi? Obrońcy chórem

odpow iadają, iż nie zgadzają się.
Przewodn.: Proszę przysięgać, bo bę

dzie pani ukarana.

Gdy Zielińska w dalszym ciągu mil*

ezy, obrońcy zgadzają się wreszcie, aby
zwolnić św'iadka z przysięgi.

Prokurator: Ja także.
Świadek Zielińska pamięta, że była

na wiecu, treści przemówień nie umie
sobie przypomnieć.
* Prok. Grabow'ski: Czy pani słyszała
tam coś o przelew'ie k rw i?

— Nie u m iem odpow'iedzieć.
Prokurator: Czy pani zlękła się na

wiecu?
- Całość wyw'arła na m nie wstrzą

sające wrażenie.
Prok.: A le w Dolinie Szw'ajcarskiej

wdec tam się odbywający zrobił na pani
większe wrażenie, pani aż m odliła się,
żeby nią było przelewu krw 'i, Przecież
nieeodzień ludzie modlą się na tę in
tencję. Jakaż więc była przyczyna tego?
1 — Całość zrobiła na mnie wrażenie.

Prok. Grabow'ski: Czy muzyka takie
na pani w-rażenie zrobiła, że się pani aż
m odliła?

— Każdy pochód polityczny, do któ
rego mogą się przyłączyć elementy...

Prok.: Nie chodzi mi tu o teorję.
— Kiedy to nie teorja, w'łaśnie to, że

mogą się przyłączyć pew'ne elementy i

doprowadzić do rozlewni kFwi.
Prok.: Czuła pani niepokój na przy

szłość?
Adw . Berenson z uśmiech'em: ... ależ

ńie żaden rozlew' krw i, cóż zno%wu, jaki

TOZlew k rw i w przyszłości ? Może je
szcze przed zamachem?...

Prok.: Pros/.ę o zaprotokulowanie
zeznań świadka.

Szarża policji i bomba.
Komisarz Jerzy Kones m iał za zada

nie rdzpędzjć 14 w'rześnia manifestan
tów. Chcąc uczynić to jaknajspra%vniej
i z najmniejszemi ofiarami, rozkazał

konnej policji ruszyć do szarży. Kiedy
oddział ten przeszedł przez tłum , po
chód ż%%'arł się z po%wrotem. W tej
ch%%i!i padło kilka strzałów, to skłoni
ło ś%%jadka do użycia pieszych oddzia
łów policyjnych. Wtem roziegła się de
tonacja bomby, od który'ch trzech poli
cjantów zostało rannych. świadek rzu
c i ł %%-ó%%'czaś komendę ,,p ad n ij!" . Jedno
cześnie od strony m anifestantów rozle
gły się strzały serjami. Policja przy
stąpiła do ataku i %%'-dwie m inuty zaj-
ście zostało zlik%%ddowane. U areszto
w anych socja)istó%v znaleziono k ilk a re-

%%'ol%yerów. Jeden z zatrzymanych m iął
re%%'ol%yer i kilka paczek naboi w tektu
rowych pudełkach.

Obrona: A może pan po%vie nam

czy tam prz y ogródku Rek i er ta, gdzie
rzueono bombę, jest lok al BB?

Ś%%iądek namyśla się i %%r końcu od-

po%yiada: tak , jest.
D rugi świadek podkom isarz Szeze-

nio%%'ski pow'tarza znane już szczegóły
i podaje przytem , że być mcźe pojedyó-
ezy policjanci strzelali. Cale jednak
oddziały nie strzelały, bo był rozkaz, żę-
by broni używać ty lk o w ostateczności.

Obrona: Gzy %vzywano tłum do ro
zejścia się?

- Tak, konna policja wzywała.
Obrona: Pan powiedział, że tłum

był uprzedzony, ale pano%%ie %%’zywali
%%'tedy, gdyścje d ota rli flo tylu . Czy czo
ło było uprzedzone, żeby się rozejść?

- No, nie,
Adw . Berenson: D ziękuję panu, o to

m i chodziło.

Następnie ś%viadek sierżant Gomulłe-
k i zeznaje, iż w'idział jakiegoś mężczy
znę, który strzelał do policji, trzymając
broń na przegubie lewej ręki.

Zeznania starosty grodzkiego
z Torunia.

P. Stanisze%%'ski pły nnie i szczegóło
wo opo%%'iada o m anifestacjach Centro
lewu %v Toruniu %%' dniu 14 września.

Sz'czegóły te znane są czytelnikom
,,D ziennika Bydgoskiego" bardzo dobrze
i dlatego pow'tarzać ich nie będziemy.

Gdy starosta opo%%'iada, ja k go wte
dy poraniono, przymyka oczy, na chw'i
lę przestaje m ówić i opiera się ciężko
p pulpit. Znać jest bardzo W'zburzony.

Prok.: Czy NPR prosiła p pozwole
nie na zebranie?

- Tak. NPB jesi najsilniejszem
stronnictwem na Pomorzn i ona pełniła
rolę gospodarza..

Ad%v. No%vod%%'orski: Czy o rganiz a
torzy m ów ili, że pochód jest niedozwolo
ny?

- Tak.

Obrona: Czy usiło%%'ali wpłynąć na

tłum , Żeby się rozszedł?
- Tak.

Ad%%'. Landau: Pan mówił, że tego
dnia zarzyn%ano 59 socjalistów z G ru
dziądza, Świecia itd. Czy ten komuni
sta aresztowany, o którym też pan mó
w ił należał do PPS?

- Nie.
Obrona: Czy jakichś inpych . zajśó

krwawych w Toruniu i %%'Ogóle na Po
morzu nie było w tym czasie?

- Nie.

Uczni świadkowie
z Białowieży.

Policjant Kuczkowski z Białowieży
opo%%'iada o rozpędzonym pochodzie
PPS. Przemawiał tam poseł Dubois.

Nastrój był podniecony, okrzyków sobie
nie przypomina.

Obrona: I pan przyjecahł aż z Bia
łowieży, żeby nam o tem opowiedzieć!!!

Św. Piersoł, st. przód, z Białowieży
te-ż opowiada o owym rozpędzonym po
chodzie. Słyszał groźne okrzyki tłumu,
których dokładnie nie pam ięta i nic po
zatem nie w'ie. Obrońcy uśmiechają się,
gdy świadek wychodzi.

Ś%v. Stępień, piekarz z Białowieży - 1

zeznaje, iż z tłum u wołano: Precz z

rządem, z darm ozjadami! Więcej nic
nie pamięta.

Obrona: To pana aż z Białowieży
sprowadzono tu, aż z tak daleka? —

W,szysey śm ieją się.

Przyjechali aż z Tarnowa
inic nie aeescnnli.

Munk, komendant policji z Tarnowa
na w'iecach Ciołkosza j W itosa osobi
ście nie był, m iał tylko meld%inki, że

akcją Centrolewu stale się wzmaga i że

są dążenia do obalenia rz ądu. Ciołkogz
m iał mów'ić, że marszałka Piłsudskiego
trzeba ,,zrzucić z tronu",

Prze w1.: Czy nie było pow'iedziane z

jakiego tronu? (Obrońcy uśmieehają
się.)

-- Nie. Mówiono też - - powiada
Świadek - o przekroczeniach budżeto-

%%ych i że przez nowe wybory należy
dążyć do nowego rządu.

Z ław' oskarżonych pada okrzyk:
Dziękujem y panu.

Gdy świadek chce opo%%'indać o

trzech'prezydentach, do których Polska
nie m ialą szczęścia, przewodniczący
przeryw%'a mu, mówiąc: już to wiemy.
Na jednym z wieców - - powiada ś%%da-
dek — poseł Ciołkosz m iał mówić, iż ro
botnicy, którzy dźwigali karabiny, bę
dą um ieli raz jeszcze je podnieść. Jak
to nąłeży rozumieć, ś%%dadek nie %%de.
W itos — zdaniem ś%viadka. - mówił u-

miarkowaaie, chciał zmiany rządu, ale

drogą parlamentarną. Raz tylko po
%%iedzial: mamy w Polsce 250.000 urzęd
ników' j ani jeden z nich nie ma czy
stych rąk. Ci, którzy doszli do władzy,
dobroWpjnie nie zejdą, trzeba ich ze
pchnąć. Gdyby 15000 chłopów poszło
pod starost%%'o, toby starosta inaczej
gadał...

Obrona: Czy w domu robotniczym
PPS była re%vizja?

-- Rewizją była i znaleziono dwie
stare szable i jeden nabój rewolwerowy,

Obrona: Czy bezrobotni urządzili
kiedyś a%yąnturę?

— Tak. Poszli pod magistrat, ale
czy było to z namowy Ciołkosza, ś%%'ia-
dek nie %vię.

Osk. Ciołkosz: A jak minął dzień 14

wrześnią?
- Bardzo spokojnie.

Oko Franciszek, policjant, był na

wiecu W itosa. W itos — powiada św'ia
dek - m ó w ił podniesionym głosem... I
w tem miejseu świadek urywa i nie
wie co ma dalej mówić. I dopiero n a

pytanie odpowiada, iż W itos m iał mó
wić, że policja gnębi chłopa, zamiast zło*

dziei łapać, zaś starosta gnębi ustawę,
zamiast ją przestrzegać, rząd niema dla

'chłopów pieniędzy, a szabelkami po
brzękują pułkownicy. Więcej świadek
nie wie nic.

Wchodzi Józei Magiera, rolnik z Tar
nowa, Z miejsca przeprasza sąd. kła
niając się uniżenie, że nic nie wie, gdyż
na wieę Witosa nie mógł się dostać z

powodu natłok u i rozgniew'any poszedł
w pole. A więc nic nie słyszał, i za to

przeprasza sąd.
Wieczorem zjaw i! się u św'iadka po

licja n t, kazał coś podpisać, świadek,
podpisał, a gdy teraz kazali przyjechać,
to przyjechał. B ra t jego, Tadeusz Ma
giera, ogrodnik, był na wiecu, ale co

mówiona, to nie wie. I mało co zrozu
miał. Przeciwko rządowi i urzędnikom
Witos nic nie mówił, mówił o amery
kańskiej pożyczce. Mówiono też, że z

tych pieniędzy amerykańskich coś zgi
nęło, ale żeby Witos mówił, że ukra
dziono, tego świadek nie wie. Wieczo
rem przyszedł do niego policjant, opo
wiedział świadkowi, jak to bylo na wie- -

cu, świadek zaś przytakiwał policjan
tow i, bo tak było, kazał też podpisać
coś, świadek podpisał...

Obrona: A ile kosztuje bilet z Tam o
wa do Warszawy 3-ej klasy?

- 29 zł i 30 groszy w- jedną stronę.
- Bagatela! - zauważa jeden z 'o

brońców.

Świadek Chojado, rolnik z Tamowa,
dostał jakąś odezw'ę drukowaną, któ
rej wcale nie czytał (rezolucje krakow
skie — Redakcja). Gdy to policjant za*

UW'ażył, odebrał te odezwę od świadka
i jeszcze go zapisał.., W sądzie, w śledź%
iwie pokazywano świadkow i taką, ode(
zwę i zapytywano się — czy jest po
dobna do tam tej? Więcej świadek nic
nie wie.

Bilski, rolnik z pod Tarnowa, dostał
też taką odezw'ę. I zaczął ją czytać.
Chciał ją wreszcie podrzeć, ale policjant
mu zabronił. Więcej nie pamięta.

Wieczorek, rolnik, dostał jakiś papie
rek, którego nawet nie czytał.

Świadek Tohjąsiński, szewc z Tarno
w'a, uję wje w'ogóle z jakiego powodu
wezwano go na. świadka i de sprawy
nic nie w'nosi.

Rów'nież dalsi świadkow'ie p. Dynow-
ski, starosta powiatowy wo Lwowie,
który swego czasu napisał do sądu: pi
smo, prosząc o zaliczkę ną podróż do

Warszawy- do spraw'y nic nie wnosi.
M iał on obciążyć oskarżonego P utka z

ra c ji jego działalności w Wadowicach.
Jednak prokurator nic ze świadka nie
m ógł wydobyć.

Świadek Żdejski też nic do sprawy,
nią wnosi. . u, s.

ItK traktatów handlowych
Niemiec z Węgrami i z Rumunia.

(Telefonem od własnego korespondenta)

Berlin, 14- U - Zawarty między ^?6t
szą niemiecką, a Węgrami i Rupunją
traktat handlow'y wprowadzający cła

preferencyjne (cła pierwszeńst%ya) dla

pewnych określonych ilości zbóż nie

może wejść w życie, albo%%'iem i pań
stwa, które posiadały z Niemcami klau
zulę największego uprzyw-ilejowania za
protestowały przeciwko temu traktato
wi. Protesty wpłynęły ze strony Argen
tyny, Rosji Sowieckiej, Czechosłowacji
i Turcji,

Ponie%%aż wejście w życie traktatów
handlowych z Rumunją i Węgrami uza
leżnione były od zgody wszystkich za
interesowanych państw, pbeenie musi

nastąpić odroczenie uprzywilejowanego

traktowania zboża przywożonego z Ru-

munji i Wągier względnie wejścia w

życie całego traktatu musi ulec odro
czeniu, AR.

Śmierć wybitnego ludowca.
Warszawa, 14. 11. (Tel. w'!-.) Zmarł ś.

p. A nd rz ej Średnia%vski, jeden z założy
c ieli Stronnictwa Tudo%%'ęgo ,,Piast** i

czoto%%'y działacz tego ugrupo%yanią.
Był on posłem na sejm galicyjski qd r.

1907 a %v parlamencie polskim zasiadał
od r. 1919 do zeszłego roku, piastując
niandat najpierw posła ą ostatnio sena
tora. Klub l-udowy stracił jednego ze

swoich czołowyeh mężów.



Nr. 265. ,,D Z IE N N IK B YDGOSKI" niedziela, dnia 15 listopada 1931 r. Str. 3.

Obfita i czysta

piana ożywia

cerę

Pod znakiem Krzyża i wolności.
Młodzieży polskiej w dzień jej święta.

'Radosny dzień. Serce żywiej bije.
Myśl ucieka z zaduchu naszych cięż
kich, beznadziejnych dni w jasną przy
szłość. W czasy, gdy odpowiedzialność
za losy państwa i narodu weźmie na swe

barki to nowe pokolenie, nie zmęczone
wojną i jej następstwami, nie wspomi
nające pełniejszego korytka w niewoli,
tw arde i zdecydowane... świadom e swej
ideologji i płynących z niej obowiązków.

M iało pokolenie, dźwigające dziś te

ciężary czasów — i swoją szkołę, ciężką,
twardą szkołę niewoli. Lecz ma ją i mło
dzież dzisiejsza. I my dziś przeżywamy
czasy uciskn — tem boleśniejsze, że to
swoi swoich gnębią... Chcą ducha w o-

kowy zakuć, na łańcuchu zależności i o-

bawy o chleb... lub szans karjery do

swego obozu przyciągnąć. Niem a dnia,
któryby nowych, ciężkich trosk nie

przyniósł. ,,Kto nie jest z nami — jest
przeciw nam

"

powiedzieli ,,ludzie tego
czasu". I słyszy się rzeczy ciężkie jak
zmora senna. Tu gdzieś matka straci po
sadę posługaczki w gmachu oficjalnym,
jeśli syn nie wystąpi z niemiłego powia
towemu satrapie Stowarzyszenia Mło
dzieży Polskiej. Tam drukami grozi u-

trata druku Orędownika, jeśli będzie za
trudniać chociażby jednego zecera, nale
żącego do SMP. — Zewsząd słyszy się o

przymuszaniu nauczycieli do pracy w

znienawidzonym przez nich Strzelcu, do

którego z zapałem garną się tylko typy,
m ające powody specjalne do szukania

opieki władz. Tu znowu księdzu utru
dnia się trudną jego pracę na zagrożo
nym, pogranicznym terenie...

Kruszą się liczne charaktery pod tym
nieznośnym naciskiem, upadlają się du
sze. Gorzką ironją stają się słowa pie
śni: ,,Polak nie sługa".

Lecz nie łamie i nie kruszy się mło
dzież. Szeregi SMP. rosną w tem pie
szybkiem . Nie jest to przyrost sztuczny,
powodowany pogonią za korzyściami do-
raźnemi — SMP. rosną wbrew wyraź
nym szykanom. Rosną wbrew nacisko
w i, skupiając element najzdrowszy mo
ra lnie , najtęższy' m łodzież co to ,,nie
zna co to pany", lecz ,,wolnością żyje,
do wolności wzdycha".

Nie przeczy tej wolności opieka du
chowna patrona. Młodzież sama tej opie
k i pragnie i potrzebuje. Ale opieki tych,
do których się sama dobrowolnie garnie
z synowską ufnością. Tych, co jej służą

bezinteresow nie, łowiąc jej dusze jedy
nie dla Chrystusa, dla własnego ich zba
wienia — a nie dla politycznych zy
sków ani osobistej korzyści.

Nie wszyscy garną się do SMP. I u-

chowaj Boże, by cała młodzież do nich
należeć miała. Dopóki istnieje ułom na

natura ludzka, zawsze będą tacy, co

700 fał temu umarta śir. ŁlśOicta.

Do życia św. Elżbiety przywiązana jest śliczna legenda. Św. Elżbieta była żoną landgrafa
turyngskiego, wielkiego skąpca. Gdy na kraj przyszła klęska głodu, landgrafini każdy kawa
łek chleba wynosiła biednym, a to pomimo ostrego zakazu męża, który nawet zagroził jej
surową karą na wypadek, gdyby dalej marnowała w ten sposób dobytek, Mimoto św. Elżbieta

dalej wspomagała biednych. Gdy raz niosła znowu chleby w chuście, spotkał ją na kruż
ganku zamkowym landgraf i spytał, co niesie. Gdy przestraszona nie mogła zdobyć dę na

odpowiedź, landgraf roz-wiązał chustę, w której ujrzał -— róże. Stał się cud, znany w historji
chrześcijaństwa pod nazwą ,,cud róż". Św. Elżbieta umarła 19 listopada 1231. Ilustracja na
sza jest reprodukcją słynnego obrazu Juljusza Meresza, węgierskiego artysty-malarza.

chcą iść za głosem namiętności, co nie

chcą służyć Bogu i poddać się posłuszeń
stwu dla jego Kościoła. Gdyby nie było
zła — nie byłoby i dobra. Młodzież SMP.
to elita. To najlepsi. To ci, co chcą żyć
zgodnie z głosem sumienia, z wolą Bożą.
Oby ich było jaknajwięcej. Lecz nigdy
kosztem takim , by się poziom wyma
gań miał obniżyć, by przyjmowano w po
goni za liczbą i tych, co tylko pozornie
chcą Krzyżowi służyć...

Lecz to nie grozi. Kto szuka korzy
ści, idzie gdzieindziej. Jest na to Strze
lec. Może on i być pożyteczny z tego
punktu widzenia... jako magnes, co o-

piłki wyciąga.
Są i inn e magnesy oczyszczające.

SMP. wbrew wszelkim podejrzeniom nie

są organizacją polityczną. Nie uczą one

służyć jednemu stronnictwu — i wszel
kie próby wciągnięcia ich w tę służbę
— nawet z drugiej strony (endecji) skoń
czyły się zupełnem fiaskiem. Przed dwu
dziestym rokiem życia młody człowiek

nie powinien się wciągać do życia poli
tycznego. Nie dlatego, by udział w poli
tyce był rzeczą złą. Przeciwnie. Jest to

obowiązek dojrzałego obywatela. Lecz tę
dojrzałość trzeba sobie n ajpie rw zdobyć.
Właśnie w interesie przyszłej działal
ności politycznej leży, by za wcześnie nie

wciągać się w jej wir. SMP. zrozumiały
todobrze, i dają nie wychowanie partyj
ne, lecz obywatelskie i państwowe. Za
bezpieczają przed manowcami marksy-
zmu. Lecz oczywiście nie w tym sensie,
by państwo utożsamiać z jedną osobą.
SMP. m ają za swego patrona czystego
młodzieńca, świętego Stanisława Kostkę,
a nie Józefa. Patron m us i bowiem być
w niebie, a nie na ziemi i musi przede
wszystkiem być świętym...

Że tak właśnie myśli i czuje nasza

młodzież, a przynajmniej ta najlepsza jej
część, o tem świadczy najlepiej wspania-

(Ciąg dalszy).
V ten sposób posiadam absolutną pew-
iość, że mnie żadne licho nie skusi

yyjść z wagonu, — rozumował, znając
we roztargnienie. Kiedy zasunął fi-

ankę i kiedy zasnął, odwrócony twarzą
lo ściany, nie mógł sobie później przy
pomnieć; w każdym razie, zanim po-
iąg ruszył.

Spał, jak młody bóg i obudził się ra-

10, gdy konduktorzy wołali: — Awin-

on. —

— Szósta, - m ruknął, przeciągając
ię z rozkoszą na wąskiem łóżku. Dolne
óżko zaszeleściło jednocześnie, ktoś

iewnął serdecznie i zmiarkowawszy
nać, iż Rafał nie śpi, spytał go jaka
o stacja, a po chwili, czy ,,sąsiad z

pierwszego piętra
" nie posiada przypad

kowo pud ełka zapałek.
— Owszem, służę panu. — Nie pod-

losząc się, opuścił R afał rękę i spotkał
W'yciągniętą dłoń sąsiada z parteru. Z

ubością wdychał dym doskonałego ty-
oniu i przymówił się o papierosa,
napomniałem kupić, — tłum aczył się.

— Ależ z przyjemnością, - odparł
amten grzecznie; — proszę bardzo

vziąść całą garść, mam w walizce k ii-

ca pudełek.
Rafał nie dał się prosić, ich dłonie

mowu się spotkały w ciemnościach i
laikiem bezwiednie wymieniły przyjaz-
jy uścisk. Zaczęli rozmawiać. Sąsiad

znał R ivjerę doskonale i nie szczędził
Rafałowi życzliwych rad, uwag, wska
zówek, co w a rto zobaczyć, co banalne,
gdzie zdzierają skórę, a gdzie tanio, i
tak gawędzili aż do Marsylji. Tu Ra
fał spytał doświadczonego towarzysza
podróży, czy opłaci się wstać i patrzeć
przez okno na m ija ną okolicę.

— Stanowczo nie, — brzm iała odpo
wiedź, — popsuł by pan sobie tylko
pierwsze wrażenie. Dokąd pan jedzie?

— Właściwie do Cannes, ale pojadę
najpierw do Nicei, a potem wrócę.

— Ja także do Cannes... W ie pan co?
Zdrzemnijmy się jeszcze.

Po chwili już chrapał, a Rafał my
ślał o nim : —Etranżer; gdybym nawet
nie poznał po akcencie, to trudnoby nie
poznać po uprzejm ości, którą większość
tubylców nie grzeszy. Strasznie sym
patyczny facet; wartoby go sobie obej
rzeć, może się spotkam y w Cannes i za
bawimy razem; z takim to rozumiem!
— Jednak leżało m u się tak dobrze pod
kołdrę, że dopiero przed Saint-R aphael
zdecydował się odsłonić firankę i zer
knąć na dolne łóżko...

— Jezus! Marja! - wymamrotał.
Zakrył się kołdrą aż po brodę, lecz odra-
zu przyszło mu na myśl, że trzeba wy
m yślić pewniejszą zasłonę, bo nuż stra
sznemu sąsiadowi przyjdzie ochota w y
m ienić pożegnalny uścisk dłoni. Szybko
owinął twarz ręcznikiem, wyciągniętym
z walizki, policzek ozdobił uczciwą
porcją plastra angielskiego i przylepił
wąsik, który taką rolę odegraj w czte
rodniowym pożyciu z ,,Putyfarą". - No,
teraz zje djabła, n im pozna!

W Saint-Raphael konduktor wagonu
sypialnego przyszedł budzić pasażerów.

— Pan się nie ubiera? — spytał są
siad z parteru. - No, swoją drogą cza

su dosyć do Nicei... Och, zęby bolą? —

zauważył. — Z przeciągu, co?
— Fififistuła, — wydzwoniły zęby Ra

fała. Z trudem opanował drżenie dło
ni, którą tamta dłoń, wyciągnięta u-

przejmie, uścisnęła z wylaniem.
— Pan jest oczywiście cudzoziem

cem. Jaka narodowość, wolno spytać?
— Turek, — odparł bez wahania ma

ły detektyw.
— O, więc nie tylko w sleepingu byli

śmy sąsiadami; jestem Arabem !
Rafał zrobił w duchu uwagę, że...

chyba palestyńskim ! Jednocześnie pod
ciągnął kołdrę aż za brodę, bow iem od
powiedź ,,sąsiada z parteru" wyglądała
mu na jawnie kpiny. — Czyżby się do
m yślał ? A może łobus um ie po arab-
sku i zacznie źe mną parlować w jakim
zakazanym języku? — zaniepokoił się.

Nie doszło do tego, gdyż w drzwiach
ich przedziału zjawił się jakiś jego
mość, którem u towarzysz Rafała złożył
niski ukłon.

— Dojeżdżamy do Cannes, — rzekł

przybyły; — pospieszcie się, stary
czeka!

— W minucie będę gotowy. Bardzo
m i przykro, że zaspałem.

Rafał pokręcił głową. — Jakąż grubą
rybą musi być tamten — myślał, —

skoro ten ananas ma takiego pietrka
przed nim. — W milczeniu spoglądał
na przypadkowego sąsiada, z który m

tak m ilo gawędził przez dwie godziny
tej nocy, a który pare tygodni temu ko
pał go, obrzucał obelgami i wyrok
śmierci nań wydał. — Szatan wcielony,
nie sąsiad, — pomrukiwał pod kołdrą.

Pociąg zaczął zwalniać, dojeżdżali do
Cannes. Groźny sąsiad otworzył drzwi,
wystawił swoją walizkę na kurytarz i

uśmiechnął się przyjaźnie.
— Saalam aleikum — rz ek ł podno

sząc dłoń do czoła.

— Saalam, — odparł R afał poważnie,
a jednocześnie m yślał: — Albo uwie
rzył w moje haremowe pochodzenie, al
bo się ło tr naigryw a bezczelnie.

— Allah niechaj ci zdrowia użyczy,
panie, — dodał tam ten, czyniąc aluzję
do podwiązanej fizjognom ji małego
,,Turka", kiw nął głową na pożegnanie,
wyszedł zabierając z sobą resztę baga
żu, a drzwi przedziału zastrzasnął.

Wówczas Rafał usiadł gwałtownie na

łóżku, i w arknął z wściekłością:
— Allah niechaj cię coprędzej do k ry

m inału zaprowadzi, towarzyszu Laks-

berger!!!
Rozdział XVII.

Sygnał tonących statków.

W Nicei stwierdził Rafał z przykro
ścią, że ani Solarski, ani Wiera nie fi
gurowali w spisie przyjedznych. —

Możliwe, iż ci państwo już tutaj są, ale
niektóre hotele zwlekają z przysyłką
meldunków nowych gości; niech pan
znowu przyjdzie za kilka dni, — oświad
czył mu urzędnik w biurze meldunko
wym.

M im o nalegań sir Jamesa, Rafał nie

przyjął od niego ani funta, i posiadał
na wyjezdnem z Paryża tylko 50 fran
ków, pożyczone od przyjaciela Totka,
którego na drugi dzień już zastał w

konsulacie. Widząc, że ten szczupły
kapitalik wyczerpuje się w zatrważają-
cem tem pie, i nie chcąc wpaść w podo
bne tarapaty, jak w Paryżu, odjechał
popołudniu autobusem z Nicei do Can
nes, gdzie m iał zapewniony dach nad

głową, w ikt ,,opierunek" w w illi sir Ja
mesa, sympatycznego, choć trochę nar
wanego Anglika. P atrick przyjął nowe
go gościa swego chlebodawcy bez wszel
kiego entuzjazmu, lecz Rafał zdołał go
rozkrochm alić nader szybko.

(Ciąg dalszy nastąpi.)
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ty rozwój SMP. W ostatnim roku przy
było znowu 2000 młodzieży z pod zna
ku św. Stanisława, a 110 stowarzyszeń.
Jest ich obecnie w naszej archidiecezji
330 z 22000 członków. Stowarzyszenia te

w r. ubiegłym odbyły 3930 zebrań ple
narnych. Referatów wygłoszono 4380, a

coraz więcej w tem samodzielnych wy
stępów członków. Przybyło też dekla-

macyj, przedstawień i podobnych im 
prez. Ciężkie czasy nie złamały tej mło
dzieży, nie odebrały jej nawet humoru,

lecz zmusiły do większego wysiłku.
Krucho ze składkami — bo bezrobot-

nych przybywa. A nie chce się im pi
semka odmawiać, tej jedynej radości.

Więc urządza się przedstawienia, do
brze obmyślane — i są z tego pieniądze,
przy odpowiednim nakładzie energji.

I wychowanie fizyczne, jak i P. W .

ma coraz większe powodzenie Nasza
młodzież chce się sposobić do obrony oj
czyzny — ale chce to robić sama, bez na
kazu-. w organizacjach jej miłych.

I na froncie rolniczym depresja nie
odbiła się zmniejszeniem zapału w ró
żnych kukurydzanych i kurzych kon
kursach, lecz zupełnie przeciwnie.

Nie zginie taka młodzież - i nie za
ginie wiara św., ani nie upadnie Ojczy
zna, która się na niej oprze...

Szczęść Wam Boże, Młodzi — i niech
Wam Wasz święty Patron błogosławi...

Dr.A.N.

Z GDYNI iWYBRZEŻA.
Dla wygody wzrastającego zastępu

przyjaciół i czytelników ,,Dziennika

Bydgoskiego" w Gdyni i na wybrzeżu
otwieramy z dniem 15 listopada

Gddziaft w Gdyni
przy ulicy Świętojańskiej 1282.

Oddział, którego kierownictwo powie
rzyliśmy p. Mistatowi, emer. staroście,
członkowi Syndykatu Dziennikarzy Po
morskich, upoważniony jest do przyjmo
wania materjałów redakcyjnych (dys
krecja zapewniona), reklam , ogłoszeń i

prenumeraty. Sprzedaż ,,Dziennika Byd
goskiego" w kioskach i na dworcu od
bywać się będzie, jak dotychczas.

Redakcja i administracja
,,Dziennika Bydgoskiego".

, , Pułaski'* w drodze do Gdyni.
Gdynia. Statek ,,Pułaski" po drodze

do Gdyni zawinął 8 listopada do Hali-

faxu i zabrał stamtąd dalszych 80 pasa
żerów. Ogółem zatem na pokładzie znaj
duje się 311 pasażerów. M iędzy pasaże
ram i znajdują się gen. Orlicz-Dreszer,
W iktor Podoski — sekretarz ambasady,
Elwina Stalińska, prof. Nowakowski z

Poznania, ,,biskup" Kościoła Narodo
wego Hodur w towarzystwie Jana Sta-

pińskiego. Przybycie statku do Gdyni
przewidziane jest na 18 bm.

Kradzieże i pijaństwo
w Gdyni.

W miesiącu październiku na terenie
miasta Gdyni, Oksywia i Chylonji poli
cja państwowa wraz z posterunkami
zanotowała kradzieży drobnych 143,
kradzieży kieszonkowych 2, oszustw 11,
sprzeniewierzeń 8 i opilstwa 172. Ogó
łem przytrzymano w październiku 268

osób, w tem mężczyzn 234, kobiet 25 i
małoletnich 9. Między przytrzymanemi
mężczyznami znalazło się aż 141 pija
ków.

13tarocznica niepodległości.
Starsze pokolenie, które pod panowa

niem zaborców, zmuszone było uczestni
czyć — więcej z musu aniżeli poczucia lo
jalności, — w tak zw. ,,galówkach" czyli

świętach państwowych, najlepiej zrozu
mieć zdoła Bezduszność i sztywność takich

uroczystości urządzanych ,,po prikazu"
w sfl. ,,auf Befehl**.

Natomiast nasze święta i rocznice naro
dowe, organizowane bądź to tajnie, bądź
teź przy tolerancji zaborców, przez czyn

niki obywatelskie, promieniowały jakimś
dziwnym urokiem, porywającym nawet

tych, którzy chętniej byli tylko widzami

narodowych manifestacyj, aniżeli czynny
mi krzewicielami idei narądowęj.

Taki1charakter miały też nasze święta
narodowe i roctnice Wielkich chwil dziejo
wych w pierwszych latach po odzyskaniu
wolności. Brało w nich udział całe społe
czeństwo, bez różnicy przekonań politycz
nych lub różnic stanowych. W dnie takie

cały naród tworzył jedną rodzinę, cieszącą
się wspólną radością odczuwającą wspólną
troskę.

Niestety od kilku lat uroczystości te za
traciły tę cechę ogólno-narodowych, znik
nął w znacznej mierze charakter święta ro
dzinnego, a nabrały te oficjalnie usta.no-.

wionę święta, bardzo wiele podobieństwa
do dawnych t. zw . ,,galówek", gdzie do gło
su przychodzili i organizowali uroczystości
tylko czynniki rządowe, z wykluczeniem o-

gólno obywatelskiej współpracy.
Takie też wrażenie odniosło się z tego

rocznego obchodu 13-to łecia wskrzeszenia

Rzeczypospolitej Polskiej, urządzonego w

Gdyni.
W wigilję uroczystości capstrzyk w oj

skowy, pochód wojska lub organizacyj woj
skowych, przemówienie przedstawiciela
rządu i raut pod oficjalnym protektoratem.

Na drugi dzień znów nabożeństwo solen
ne odprawiane przez... kapelana wojsko,
wcgo, z kazaniem wypowiedzianym przez

tegoż kapelana pięknie i z wielką swadą
oratorską, lecz bez siły porywającej, a

potem znów pochód wojska, Policji, orga
nizacyj wojskowych i szkół, defilada przed
dygnitarzami, a na zakończenie ,,akade-
mja", tylko że ta ,,akademja*1 poziomem
swym więcej zbliżoną była do szkółki lu
dowej aniżeli do akademji, ł mogłaby pro
gramem swym i poziomem produkcyj za
dowolić może mieszkańców jakiej kresowej
mieściny, lecz dla stolicy polskiego handlu

morskiego, chluby przynieść nie mogła.
Jedynie interesującymi punktami tego

obchodu, były tylko wcale artystycznie wy-
konane produkcje muzyczne kapeli mary
narki wojennej pod batutą rutynowanego
i utalentowanego kapelmistrza p. Dulina.

,,Utrzymaćnaszalin|etransatlantycka".
Pod takim tytułem ukazał się w tych

duiachw,,I.K.C." Nr.309 - artykuł pod
pisany przez niejakiego B. J. Autor arty
kułu pod grubym powyższym tytułem do
daje podtytuł: ,,gdyż jest ważnym czynni-
kłe m gospodarczym 1 propagandowym".

Nieistotny ten dodatek w tytule jak nie
mniej liczne nieścisłości zawarte w samym

artykule, nasuwają ludziom znającym sto
sunki w Żegludze Transatlantyckiej Polski

pewne poważne wątpliwości co do słusz
ności twierdzeń, mających uzasadnić ko
nieczność utrzymania, czy też głównie sub
wencjonowania dalszego ,,Linji Gdynia-
Ameryka".

Nie przeczę konieczności utrzymania pol
skiej łinji transatlantyckiej, lecz nasam-

przód zaznaczam, że musi ona być istotnie

polską, aby móc stać się nietylko ważnym
ale poważnym czynnikiem propagandowym
i gospodarczym- Tak jednakże nie jest.
,,L inja Gdynia—Ameryka" dotąd niestety
nie jest wyłącznie polskiem przedsiębior
stwem, bo kapitał firmy składa się w 52%

tylko z udziału polskiego, a 48% udziału

duńskiego. Fakt ten byłby przy ocenie cha
rakteru narodowego firmy mniej ważny,
g d yb y wpływy administracyjne duńskiej
strony kapitału mimo mniejszości procen
towej nie przewyższały wyraźnie wpływów
polskich. Tak np. kapitał duński zastąpio
ny jest do dzisiejszego dnia w dyrekcji U-

n ji przez jednego dyrektora zarządzającego,
jednego i jedynego inspektora technicznego,
jednego głównego buchaltera, jednego szefa

administracji biurowej, jednego i jedynego
kierow nika działu pasażerskiego, jednego
kierownika działu zaopatrzenia statków, i

kilku sił podrzędnych w administracji na

lądzie. Na statkach zaś do tej chwili po
zost'ały w ręku duńskiego kapitału najgłów
niejsze stanowiska zarządców administra
cyjnych statku, intendentów, i nieomal

wszystkie stanowiska oficerów maszyno
wych nie wyłączając kierowników tego
działu.

Fakty to poważnie wchodzą w rachubę

przy ocenie ,,wartości materjalnej i użyt
kowej w chwili obecnej, oraz znaczenia mo
ralnego i politycznego danego przedsiębior
stwa", o którem mówi p. B . J. Jeżeli się
bowiem zważy, że polska strona kapitału
powinna mieć również choćby dla podtrzy
mania swego prestiżu na wyżej wspomnia
nych stanowiskach swoich zastępców, war
tość użytkowa linji ze wgzlędu na koniecz
ność wypłacenia podwójnych po-borów i to

najpoważniejszych, redukuje się do 50%

normalnego stanu, który, z powodu

zlej konjunktury i poważnej starości
statków

jest i tak niezbyt wysoki.
O wartości moralnej nieomal wcale mo

w y być nie może, gdyż każdy pasażer, a na
wet człowiek niewtajemniczony, wobec

przewagi duńskiego i innych obcych języ
ków w biurach zarządu na lądzie i na stat
kach zgóry się orjentuje w. tem, te siatki
te jeszcze niestety nie są polskie, a

tylko w interesie kapitała duńskiego
płyną pod polską flagą.

Dodajmy do tego, to każdy pracownik
przyjmowany na statek musi władać języ
kiem niemieckim, gdyż inspektor przyj
mujący załogę zupełnie nie zna języka pol
skiego, a obraz o fakfyćznem znaczeniu mo-

ralnem tej linji w oczach Polaków będzie
całkowity.

Co do wartości materjalnej samych stat
ków, a nic ,,linji'* nie zabieram głosu, gdyż
tutaj mówić mogą tylko specjaliści od bu
dowy okrętów.

Jeżeli pasażer polski pobłażliwie patrzy
na kwest,ję wygody i długości trw ania po-

jest trudny), to jednakże nigdy nie wyba
czy państwu tego, jeżeli pod skrzydłami
orła białego, na rzekomo polskim statku

utrzymywanym subwencjami rządu pol
skiego, u wszystkich tych, którzy mają mu

być opiekunami, usłyszy

zamiast polskiej mowy szwargotanle
w obcych nieznanych mu zupełnie

językach
(duń'ski, łotewski i niemiecki), wtedy to

statek nie staje się mu ,,dowodem żywot
ności naszego państwa", jak twierdzi ,,Ku
rierek'* krakowski, lecz odwrotnie,
dróży (uznając przysłowie: każdy początek

Skąd autor bierze twierdzenie, że ,,zain
teresowanie linją coraz bardziej wzrasta"

pozostaje tajemnicą. W ubiegłym roku bo
wiem jeszcze przez nieomal cały rok kurso
w ały wszystkie trzy statkii podczas gdy w

roku bieżącym

tylko dwa statki

przez zaledwie kilka miesięcy utrzymywa
ły ruch pasżerski, a od września już tylko
jeden statek i to ,,Puiaski" przewozi pasa
żerów, podczas gdy reszta leży bezczynnie

Próbng alarm
w gmachu P.K.O.

Warszawa. Zarząd gmachu P. K . O.

zarządził próbny alarm, chcąc z jednej
strony zbadać funkcjonowanie najnow
szych aparatów alarmowych, założo
nych świeżo w gmachu P. K . O., z dł'u
giej zaś strony zorjentować się, jakiego
czasu potrzebuje policja na przybycie
do gmachu P. K. O. w razie alarmu.

Próbny alarm wypadł znakomicie. A -

paraty funkcjonowały wzorowo, a poli
cja spisała się z godną podziwu spra
wnością, albowiem oddziały policji
śledczej i mundurowej przybyły na

miejsce w ciągu trzech do pięciu minut

po wszczęciu alarmu.

HflDZlKYCZIUWfl DKBZ1B
Tylko w grudniu!

PorlfeE skórzany*
jako premja gwiazdkowa.

Za as wietzek11li Za 25 wieczek!II

od pudełek tutek (Gilz)
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w porcie. Ceny przejazdu regulowane są

międzynarodowo na podstawie oceny jako
ści statku i czasu trwania podróży.

Faktem jest, że Polacy w Ameryce od
wiedzają statki linji Gdynia-Ameryka po
ich przebyciu do New Yorku, i że rozma
wiają z załogą, po polsku, lecz faktem rów
nież jest, że ze zdziwieniem od tej załogi
dowiadują się, iż

wszystkie lepsze stanowiska na statku

zajęte są przez obcokrajowców

pobierających podwójne i potrójne pobory,
podczas gdy polskie siły fachowe pozosta
ją bez pracy na bruku, a ci obcokrajowcy
również na statek sprowadzają ziomków

swoich, którym głośno przedstawiają ten

statek jako — swój.
Wielu jest takich Amerykanów, którzy

stale odwiedzają statki nasze w poszuki
waniu dobrej kropelki polskiej wódki...

Jeżeli w czasie zimowym i złej konjunk
tury linja ,,polska" wykazuje wzrost ruchu

pasażerskiego, to należy przypisać ten fakt

po pierwsze ogólnemu zubożeniu Połonji
amerykańskiej — ogromnemu bezrobociu

i stąd chęci powrotu do ,,starego kraju" o-

raz wzrostowi poczucia narodowego u na
szych rodaków za morzem.

Organizować należy ruch turystyczny.

Gdy się zważy, że posiadamy blisko 4

m iljony Polaków w Ameryce, to podniesie
nie ruchu turystycznego do jednej setnej
tej cyfry tylko, daje liczbę 40.000, która za
trudnić mogłaby zamiast trzech, dziesięć
statków o tej samej pojemności. Naszym
rodakom, przyzwyczajonym do znacznie

wyższego standartu życiowego trzeba jednak
dać lepsze statki, nowoczesne i szybko bie
żne, a nie stare graty. Musimy przekonać
tychże rodaków o tem, że linja ta jest isto
tnie polską.

Owszem, można i obecne statki zatrzy
mać jako nader skromny zaczątek pol
skiej floty pasażerskiej transoceanicznej,
aby się ich administracja, opłacała trze
ba właśnie dać rządowi czerwony ołówek

do ręki — do skreśleń. Któżby mógł podać
podobny przykład z całego świata, żeby dla

jednego kursującego statku, a dwóch leżą
cych bezczynnie w porcie, o średnich roz
miarach, przy najgorszej bodaj koniunktu
rze, utrzymywano

trzech dyrektorów
z ministerjainemi pensjami,

specjalnego inspektora (obcokrajowca z

podwójną pensją), kilku buchalterów,
dwóch superintendentów, i kilkanaście sił

biurowych w centrali, nie licząc oddziałów

w kraju i zagranicę.
Skasujmy ten olbrzymi aparat admini

stracyjny. Spolszczmy załogi statków nai

wszystkich (nie tylko najniższych) stano
wiskach, a wówczas, słowami pana B. J.

mówiąc, ,,posiadanie takiej linji mieć bę
dzie dla nas kolosalne znaczenie, i moralne

i materjalne i w końcu propagandowe” .

Na razie sprawa wygląda gorzej, aniże
li ja sam pragnąłbym to przedstawić. Kie
dy się bowiem zważy, że statki dzięki wpły
wom duńskim i łotewskim

dotąd w 80% prowiantują się
w Kopenhadze

zamiast w Gdyni, czyli że cały zarobek, a

nawet subwencje rządowe przechodzą do

rąk duńskich, zamiast pozostać w kraju,
sprawa wygląda na otwarty bojkot Polski

przez przedsiębiorstwo finansowane przez

rząd. Jest to rzecz tak niebywała, że Pola
kowi wstyd nawet o tem mówić...

Rząd nie powinien dać ani grosza dopó
ki obecne stosunki radykalnie się nie zmie
nia(. Każdy grosz wydany na utrzymanie
tej linji w tym stanie jest darowizną dla

Duńczyków, niczem nie zasłużoną i nie o-

Partą na koniecznej wzajemności. Skończ
my z napychaniem obcych kieszeni i trwo
nieniem mienia narodowego. Nauczmy na
przód szanować sami siebie, a wtedy i in
ni nauczą się szanować nas.

* Fachowiec.
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Dla reumatyków i cierpiących na bóle nerwowe.

Co zaleca przeszło 6000 lekarzy.
Reumatyzm, podagrę i podobne cierpienia w y
wołują jak wiadomo zaburzenia w przemianie
materji. Chory organizm wytwarza w zbyt wiel
kich ilościach kwas moczowy, krew zaś w nie
dostatecznym stopniu wydziela ten straszliwyjad.
Zastosow'anie środków uśmierzających przynosi
choremu coprawda chwilową ulgę, lecz nie

uwalnia go w zupełności od tych okropnych
cierpień. Radykalne uzdrowienie z reumatyzmu
i często powiązanych z nim bólów nerw'owych
nastąpić tylko wtedy może, gdy leczenie stawia

sobie za zadanie zupełne usunięcie, a conajmniej
zapobieganie nagromadzaniu się kwasu moczo
wego. Ten straszliwy jad bow'iem, sadowiąc się
w postaci ostrych jak igiełki, drobnych kryszta
łów w mięśniach, stawach i innych częściach
ciała wywołuje te dokuczliw'e i męczące bóle.
To zadanie w zupełności spełniają tabletki Togal,
które właśnie w zarodku zw'aiczaią te niedoma
gania. Lek ten w naturalny sposób usuwa pier
wiastki chorobotwórcze, Dlatego też naw'et w

chronicznych wypadkach, gdy inne środki za

wiodły, osiągnięto przy pomocy Togalu nad
spodziewanie pomyślne rezultaty. ^

, Z wielką
przyjemnością donoszę WP., iż po użyciu 5 opa
kowań Togalu wyleczyłam się zupełnie z upor
czywego reumatyzmu, prześladującego m ię od

paru lat", pisze nam pełna zapału p. Zofja Zwoliń
ska Lwów, Jabłonowskich 36. Na użycie Togalu
zdecydowałam siędopiero po wyczerpaniu wszyst
kich innych środków aptecznych. Dlatego też

czuję się w obowiązku przesłać WPanom niniejsze
podziękowanie i zaznaczam, że będę usilnie nie
oceniony preparat Togal polecać mym wszystkim
znajomym, jako jedyny środek na wyleczenie
reumatyzmu" . Lecz rów'nież przy podagrze, bólach

w'krzyżu, rwaniu w stawach,łamaniu w kościach,
bólach nerwowych i głowy, grypie, przeziębie
niach i pokrewnych cierpieniach działają tabletki

Togal szybko i pewnie. Nieszkodliwe dia serca,

żołądka i innych organów. Jeśli przeszło 6C00

lekarzy, a w' tej liczbie wielu słynnych profesorów
Togal ordynuje, to przecież każdy z pełnem zau
faniem zakupić go może. W e wszystkich aptekach.

Oironika niedzielna
w Sztórei autor potwierdza zdanie tkancferza

Cxenstiema,żedo sprawowania rządów nad

państwem wpstarczp bardzo maSo rozumu.

Bydgoszcz, 13 listopada.
W państwie Lwa

zrobiła się konjunktura zła —

ten fajtnął,
Ów plajtnął,
a niejeden sytuacją srogą
przerażony,
brał pod siebie ogon
i wyciągnął w inne strony.

Zrobił się taki krach,
że ją ł trzeszczeć państwowy gmach.

Lew w idząc degrengoladę,
kazał zwołać Wielką Radę,
otrąbić na pola i bory
by się zeszły m atadory.

Niebawem obsiedli stół

cielę, baran i wół,
zleciało się parę glap,
nadciągnął też kłapouchy,
przyszedł wielbłąd, wałach, cap
i inne bystroduchy.

Wszystko wylęgało z jam i z obór,
bo naw et nosorożec
by swej mądrości nie chować pod korzec

przydreptał na ten Sobór.

Panowie bydlęta! (zagaił Radę Lew)
sm utnym jest waszych rządów siew!
Poddani roz w ierają gębę,
że za wysokie są podatki,
i że komornik ostatnie manatki

puszcza biedakom na bęben.
Tak dalej niemoże być.
kierujcie inaczej państwową nawą,
naród chce żyć,
bo ma do tego prawo.
Już ani trawy niechcą żreć krowy
tak nęka je podatek odchodowy,
i pies ogonem kręci rzadko

by obrotowego nie płacić podatku!

Sprowadziliście na k ra j Panamę,
jak wasza podatkowość jest twarda
i nie na czasie,
dowodem tego, że zaległości same

wynoszą około m iljarda
którego już ściągnąć nieda się.

Tę klęskę na czyjże złożyć karb?
kto tu powinien być ukaran?
naturalnie ten, kto dzierży skarb,
a tym jest baran!

Tu zwrócił się Lew do barana:

Mój bracie, twa wina jest wykazana
i najlepszym byłby fin ał taki,
ażebyś poszedł w duraki.

Tyś to sprawił, barania głowo,
twym rozumem marnym,
więc jest rzeczą słuszną i zdrową,
abyś był kozłem ofiarnym .

Lecz Rada cała
só1idarnie zaprot estowała,
aby tak jure personato
miał być ktoś karan zato,
ponieważ m a słabe łebsko
i kom binuje kiepsko.

Co zepsuł jeden patałach,
to można przecie naprawić
i naród zbawić
(oświadczył wałach).

Powiada nato Lew:
Psiakrew

stawiajcie wnioski tedy
jak wybrnąć z tej biedy?

Pierw'szy w'ielbłąd z abrał głos:
Niem a co gadać, kolego,
w'leźliśmy w paskudny sos

i trzeba wyleść z niego.
Najgorsza rzecz to z tym m iljardem
a choć nie jestem komunardem ,

upraszam świetna ławę

by tak załatwiła tę sprawę:
skoro podatnicy są ho'łysze,
to im ten m iljard się odpisze,
a w jego miejsce na każdą głowę
nałoży się podatki nowe!

Rozległy się gromkie oklaski.
W tem (cap pow iada) dowód jest
nietylko naszej laski,
lecz i wspaniały gest.

O tak! nasz lud
będzie w tem w idział cud!

(potwierdził kłapouchy
i spuścił po sobie słuchy).

Jeżeli i ja mam coś orzec

(odzywa się nosorożec)
to czuję się z wami błogo,
bo cukier krzepi, ale kogo?
Więc zanim naród się wściecze
rozw iążm v tę konferencję...

((Nosorożec p ló tł od rzeczy,
bo cierpiał już na demencję).

Lecz niedźwiedź, dotychczas niemowa,
zameldował się teraz do słowa:

Gadacie j a k młode kiełbie ,

jakbyście m ieli margarynę we łbie.
Cóż bowiem będzie, gdy podatki nowe

płatnikom także wvrosną nad głowę?
gdy ich nie ściągnie żaden komornik
i znów się zrobi obornik!?

Co też ten bałw'an gada!
(zarychotała cała Rada)
gdy za nowe podatki nie wpłyną beińy,
to znów je odpiszemy,
i to będziemy pom alutku
powtarzali aż do skutku!

Spytacie, jaki tej bajki sens?

Och, jest go niem ały kęs:
do rządów nie trzebno głowy po Bis-

fmarku,
otw artej na wszystkie spusty,
wystarczy ,jeżeli na karku
masz bodaj głowę kapusty!

St.B.

lB**9 szew icM ie roftsrwiwrawści.

Próbowanie ^ n o t *
na ludziach.

Jak donosi ,,M orning Post11 w Rosji
Sowieckiej pracują bardzo intensyw nie
nad badaniem działania i skuteczności
środków chemicznych do przyszłej
walki.

Ażeby osiągnąć należyte rezultaty,

Sowiety wyznaczyły w okolicach Sara
towa nad Wołgą poligon o przestrzeni
20 m il kwadratowych.

Na poligonie tym czyni się próby z

bombami chemicznemi rzucanemi z sa
m olotów . Początkow'o do tych dośwuad-

czeń używano całych stad bydła (w krar

ju, w' którym masy głodują — przyp.
red.), które bezlitośnie w ten sposób n i
szczono.

Wedle w'iadomości otrzymanych z So
w'ietów' obecnie do prób tych używa
się ludzi. Służą do lego więźniow'ie po
lityczni, używani bądźto pojedynczo,
bądź też całemi grupami.

Co chw'ila w'ybuchające w różnych
stronach bunty chłopskie są również
tłum ione za pomocą chemicznych bomb

lotniczych.
W zw'iązku z te m i ,,doświadczeniami**

kurs u ją po Moskw'ie po'głoski pełne gro
zy i okropności. Jak podaje ,,Morning
Post" wyszło to.w 'szystko na jaw na

skutek samobójczej śm ierci dw'óch lo t
ników' sowieckich, którzy byli do ,,ćwi
czeń" tych wyznaczeni. Lotnicy ci ode
brali sobie życie, a uprzednio w listach
do różnrch osób podali przyczynę swe
go desperackiego kroku. W listach tych
były podane mrożące krew w żyłach
szczegółow'e oDisy tyc h wuwisekcyj.
Cóż na to w'szystko Liga praw człowie
ka, która podnosiła taki alarm na rze
kome udręki więźniów politycznych
fczytaj: bolszewików) w Polsce?

Jak widzimy z tej krótkiej notatki —

Sow'iety w gorączkow'em tem pie przy
gotowują się do wojny, mobilizując do

niej wszystkie nowoczesne środki, z któ
rych najgroźniejszymi dla cywilnej lu
dności będą lotnictw'o i walka chemicz
na. Stąd logiczny wniosek, że nic w

Polsce nie może wpływać na osłabienie

czujności społeczeństwa i jego ofia r
ności na cele obrony przeciw'lotniczej i

przeciw'gazow'ej.

Samolot z desek.
Karkołomna ,,zabawanmechanika sam schodowego.

Praga, w listopadzie,
(eb.) Właściciel warsztatu repera

cji samochodów w Tropawie Fran
ciszek Kratochw'il, zapalony zwolennik
lotów napowietrznych, zbudował sobie
samolot, o niezwykłej konstrukcji.
Szkielet samolotu zbity jest z zwyczaj
nych desek i listew, do których gwoź
dziami przybito płótno. Skrzydła przy
mocowano do korpusu klamrami żela-
znemi i gwoździami. Za podpory zuży
to młode sosny. Zamiast Un stalowych,
prowadzących do steru, zastosował
Kratochwil zwyczajne druty, które

w'ziął do ręki jak woźnica cugle. Śmi
gło wyciął własnoręcznie z dw'óch ka
w ałków twardego drzew'a. Kiedy apa
rat z początku nie m iał równowagi,
stworzył ją, przybijając do lżejszego
skrzydła deskę. Wierząc że ,,piątek —

dobry początek", wyleciał Kratochw'il
w piątek dnia 16ub. m. na tym kru
chym ,,sam olocie" do Oleśnicy i to
wśród warunków atmosferycznych,
przy których nawet samoloty wojskowe
nie startowały. Wylądowawszy stwier
dził Kr., że cały aparat jest w'ygięty i
ster tylny poprostu w isiał jakby na

włosku. Szaleńcowi nie pozostało nic

innego, jak tylko rozebrać samolot i

przewieźć go samochodem ciężarowym
do Tropawy. Kratochwil uzyskał swoim

aparatem, zaopatrzonym w m otor o sile
20 koni szybkość 120 kilometrów na go
dzinę i wysokość 900 metrów.

Przymus wychowania fizycznego
w Czechosłowacji.

Praga. Do parlamentu czechosłowac
kiego wniesiono projekt o przymusie
wychowania fizycznego, którem u podle
gać będą wszyscy, mężczyźni wr w ieku

odlat6do24ikobietywwiekuodlat
7do21.

Do prowadzenia wychowania fizycz
nego będą miały prawo szkoły wszelkie
go typu, instytucje wojskowe i społecz
ne, oraz z w iązki sportowe. Naczelna
kontrola spoczywać będzie w rękach
urzędu wychowaniu fizycznego przy
ministerstwie spraw wewnętrznych.
Zwolnieni od przymusu tego będą tyl
ko te osoby, które wykażą się odpo-
wiedniemi świadectwami lekarskiemi.
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Nauka - Literatura - Sztuka.
Sukces bydgoskiego artysty
Feliks Krassowski na międzynarodowej
wystawie teatralnej sztuki dekoracyjnej.

(hak) Ostatnio otw arta została w jed
nym z paryskich salonów sztuki międzyna
rodowa wystawa teatralnej sztuki dekora
c yjn ej, która zgromadziła projekty sceniczne

artystów-malarzy całego świata. Bogato re
prezentowaną była Polska, która w dzie
dzinie sztuki dekoracyjnej w teatrze ma

świetne tradycje i wyrobioną opinję. M in,
Prasa wspomina o ciekawych pracach, j a
kie przedstawił we Francji kierownik pla-
styczno-dekoracyjny Teatru Miejskiego w

Bydgoszczy artysta-malaiz p. Feliks Kras
sowski. P. Krassowski, autor ciekawej
książki, omawiającej zagadnienia plastycz
ne teatru p. t. ,,Scena narastająca" , był re
prezentowany przez swe projekty z czasów
działalności na scenie krakowskiej. Żało
wać należy, że nie danem mu było, wysłać
do Paryża dzieł, stworzonych w teatrze

bydgoskim, w który m niejednokrotnie z a 
chwycaj znawców oryginalneml i efektow
nemu pomysłami i rozwiązaniami przestrze
n i scen-icznej,

Biblja Gutenberga sprzedana
za milion złotych.

Londyn. Pew'ien londyński antykwa-
rju s z sprzedał dotychczas nieznanem u

nabywcy egzemplarz bihlji Gutenberga
za sumę przeszło miljona złotych. Był
to jeden z pierwszych wydrukowanych
egzemplarzy, które wykonane zostały
Xv rok u 1455 przez Jana Gutenberga w

Moguncji. Ogółem istnieje na świecie
41 egzemplarzy b ib lji Gutenberga.

Jak Chińczycy przerobili,,Carmen?
W Tient-sin wystawiono po raz pierw

(szy operę Bizeta ,,Carmen" w języku chiń-

Stulecie śmierci filozofa Hegla.

Jerzy Fryderyk Wilhelm Hegel jest naj
większym myślicielem X IX wieku i twórcą t.

EW. systemów filozofjL Jego system filozofji
państwowej wywarł ogromny wpływ na Marxa

jakoteż na rozwój polityki narodowej. Hegel
umarł 14 listopada 1831, mając 61 lat.

Trim a charitas ab ego!
'E iermzą jest miłość młasna.

Złociste gwiazdy, które są na niebie,
Rozdałbym ludziom z daleka i z bliska,
Ale pozwólcież mi dobrzy ludziska,
'Abym choć jedną zatrzymał dla siebie.
Niech od nieszczęścia losy was ustrzegą,
Metody życia bowiem są szkaradne,
Ale ja także niechaj w dół nie wpadnę —

Prim a charitas ab ego!

Czasem przyjaciel w knajpie m i przyrzeka
Ze nad mą trumną nie poskąpi mowy,
Że ma już do niej nawet szkic gotowy,
,W którym wychwala twórcę i człowieka...
Ja cię w grzeczności prześcignę kolego,
Takiej ofiary nie żądam od ciebie,
1 będę pierwszy na tw oim pogrzebie -

Prim a charitas ab ego!

(l'aką naturę już mam od powicia,
Gdzie tylko mogę, ludzi-om dobrze robię,
'Że czasem myślę troszeczkę o sobie,
To nie egoizm, tylko instykt życia.
Od ludzi tyle już doznałem złego,
Że wieczór, zanim do łóżka się kładę,
Powtarzam sobie tę mądrą zasadę:

Prima charitas ab ego!
Henryk Zbierzchowskt.

sklem . Dla uprzystępnienia treści oraz przy
stosowania jej do miejscowych stosunków,
zmieniono role w ten sposób, że Carm en

jest młodą praczką, Don Jose zaawansował
na handlarza starzyzny, a bohaterskiemu
torreadorowi kazano grać połykacza noży.

Chiny samowystarczalne
pod względem filmowym.

Bogaty kupiec chiński sir Robert Ho-

Tang zamierza stworzyć w ielki ośrodek

chińskiego przemysłu filmowego, podobny
do amerykańskiego centrum filmowego w

Hollywood. Panu Ho-Tang chodzi o to, by
zaopatrywać odtąd całe Chiny w wyłącznie
krajowe filmy.

Chiny posiadają — jak wiadomo — teatr

0 sławnej przeszłości. Typ aktora, który
tworzył się przez tyle stuleci w Chinach
1 dochował się dotąd we względnie pierwo
tnej czystości, nadaje się szczególni* dobrze

do sztuki film o wej. Rzecz prosta, nowa chiń
ska produkcja film owa nie ograniczy się
tylko do klasycznych dramatów teatru

chińskiego, lecz tworzyć będzie filmy ,

przedstawiające życie codzienne. Chiński
Hollywood mógłby w ten sposób stworzyć
niejedną rzecz, posiadającą wartość takie
i dla Europy.

Przyszły chiński film narodowy pragnie
przedewszystkiem wykorzenić zte i m y ln e

pojęcie o Chinach i Chińczykach, rozpow
szechniane przez film y amerykańskie. Ma
ło pochlebne typy chiński, jakiem i zarzu
cały świat film y amerykańskie, wywołały
zrozumiałe oburzenie u Chińczyków.

KTO LUBI CZEKOLADĘ
a boi się utyć niech jada tylko
idealnie przerobioną, smaczną,
zdrową gdyż nietłustą czekoladę

wytrawna dla znawców.

JtOIO deserowa.

JKOMICZiir popularna 85 gr. tabliczka 100grm.

Przedstawiciel na Poznańskie i Pomorze

Br.Źmidziński, Poznań, Piekary 5.
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Ten, kiery odszedł
Dr-Ot - poeta starej Warszawy I żołnierskiego munduru.

Czfowielc, Bilórn wsziystflco ofiarował Oiczngźraia.
(j.b.) A rtu r Oppman, poeta-żolnierz, pieśniarz
Warszawy, spoczął na sen wieczysty w7
kwaterze zasłużonych na cmentarzu po
w'ązkowskim. Odszedł jeszcze jeden z poe
tów naszych, którzy w grupie Młodej Pol
ski dobijali się sławy w ostatnich latach

ubiegłego stulecia.

A rtu r Oppman (ur. 1867) dziecięctwo spę
dził na Lesznie w Warszawie i tu chodził
do szkół. Wychowany w specyficznej at
mosferze, wśród ustawicznych wspomnień
historycznych, już jako młodzieniec

innemi oczyma patrzył na Stare Miasto

warszawskie,

na Krzywe Koło, Bugaj, na Rynek, Rybaki,
Wąski Dunaj. Wszystko to wydawało mu

się pełne czaru i sentymentu; każdy ka
mień, każdy zaułek pzyp-ominał daw'ne cza
sy, przeszłość bliższą i dalszą. Przeszłość
tę ukochał od lat najmłodszych miłością
wyłączną, w'żył się w nią tak, że nawet te
raźniejszość i przeszłość widział zawsze w

barwach dawnych tradycyj i wspomnień.
,,Ży! Or-Ot - pisze K. Czachowski —

pogonią za czasem straconym, ale nie dla
tego, aby gubić się w rozpamiętywaniach
i udrękach, naodwrót,,

z przeszłości wydobywał 0n jej
żywotność, wskrzeszał jej piękno,

wlewał w dus'ze ludzkie, gnębione jarz 
mem niewoli, h art i pocieszenie. Nie mo
gło się, oczywista, obyć bez tonów rzewnej
tęsknoty i łagodnej melancholji, musiały
one drgać na lu tni poety, którego pięknie
nazwano grajkiem zabłąkanym wśród
w'spółczesnego gwaru. Tęsknota i melan
cholia to wszakże nie rozstrajająca, lecz

jakby krzepiąca.
Krzepiącą stała się twórczość Or-Ota

dlatego, że treścią jej była przeszłość naro
dowa, ściślej biorąc,

przeszłość rodzinnego miasta poety.

Oryginalnością Or-Ota jest bowiem, że był
on poetą mieszczańskim, że w utworach

swych dał wyraz tym tradycjom, z jakich
sam wyrósł i temu otoczeniu, jakie m iał
zawsze przed wdasnemi oczami. Nauczył on

ludność stolicy kochać i oceniać piękno Sta
rego Miasta, jego dawne m ury i zaułki, je
go swoiste, dziś do zamierzchłej przeszłości
należące, a ujmująca serca i dusze miesz
czańskie, dusze tego pokroju, co szewc K i
liński. Mieszczańska poezja Or-Ot,a tchnie

wspomnieniami daw'nej sławy, butno-ścią
starych wiarusów napoleońskich, miłością
wolności i czci dla tych, co za tę wolność
krew przelewali.

Ze swrego okna staromiejskiego
patrzył Or.Ot na całą Polskę,

Or-Ot wstąpił w szranki poetyckie jako
22-letni młodzieniec, debiutując tomikiem

poezyj w roku 1889. Rozmiłowany w poe
tycznej przeszłości, w czarze lat, które już
nie powrócą, Or-Ot pojmował poezję jako
,,służbę narodową" i tym przekonaniom
pozostał wierny do ostatnich chwril swego

życia. Drogi mu był ów sentymentalizm
przeszłości, kiedy to ,,głupie serce o nie
szczęściu śniło" i drogiemi były ,,siwe w'ło
sy tych 'wszystkich, co już dawno w mogi
łach leżą".

Piękną duszę poety, cieszącego się coraz

większą sławą, charakteryzuje najlepiej
następujący fakt z czasów zaboru: Grono

osób urządziło bal na rzecz Kasy Literac
kiej. Między innemi atrakcjami ogłoszono
turniej poetycki na najpiękniejszy wiersz

o damie, którą poeta uzna królową balu.

Or-Ot napisał utwór o ,,Tej, której
ta niema

pośród nas na balu1* — i dostał oczywiście
pierw'szą nagrodę.

Nazajutrz policja rosyjska zaczęła go
śledzić i wolność poety była poważnie za
grożona.

Coraz częściej ukazują się w pismach
Or-Otowskie gawędy, więc o szewcu Onuf-

rze, o Konsyljarzu Barnabie Walentym, o

panu Burmistrzu na Roratach, o patry-
cjuszce, o Dzwonniku Kacprze Dlawidu-

dzie i t. d. Zkolei zaczął poeta pisać i ogła
szać wiersze napoleońskie, chwytające za

serce.

Od pierwszego zbioru ,,Poezyj” z r. 1889

poprzez ,,Na obcej ziemi", ,,Stare Miasto",
,,P ieśni", ,,Wiosenne kwiecie", ,,W ybór po
ezyj", ,,Kronikę mieszczańską" (1902) aż po

powojenne wydania ,,Pieśni o sławie", ,,Hy
mnu wolności" (1925) i ,,Mojej Warszawy"
doskonalił się artyzm poety, który duszą
całą i pracę swą — w'szystko ofiarował u-

miłowanemu miastu i droższej nad życie
Ojczyźnie.

Szkoła cygańska.
Założona w r . 1928 szkolą cygańska

Użhorodzie stanow i bezsprzecznie jed
ną z największych osobliwości Rusi

przykarpackiej. Jest to pierwsza tego
rodzaju próba wychowywania niespo
kojnego szczepu, który sprawia wiele
trosk i kłopotów państwom środkowej
Europy. Ponieważ cyganie są urodzo
nymi artystami, kładzie się w progra
mie nauczania w ielki nacisk na sztuki

piękne, a zwłaszcza na muzykę. Obok

bibljoteki i laboratorjum doświadczal
nego znajduje się tam również ,,pokój
skrzypiec" w którym każdy z 50 uczni
chowa swój instrum ent do oddzielnej
szafki.

Radość w ,, szarym domu” .

W ,,szarym domu" angielskim w

Maidstone panowała ostatnio niezwy
kła radość. Zarząd więzienia urządził
bowiem dla 300 aresztantów wystawę
aut. ,,Rewja" ta m iała na celu zazna
jomienie ze zdobyczami techniki tych
więźniów, którzy przebywają już w

Maidstone od 20 lat.

X dnia.

5dg dwócft pofsfticfk Skatów
Do liferofuig się prseniosło,

nie dońrse ftgloAg dla literatów
JFfatawsóie uprairiać rsemioslo?
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Kto chce, niech wierzy!

Rok 1932 - rokiem doniosłych wydarzeń i korzystnych przeobrażeń.
Co mówią polscy astrologowie o najbliższe! przyszłości?

Leży przed nami Polski Kalendarz 'A
strologiczny na rok 1932, opracowany
przez p. Franciszka Prengla z Bydgosz
czy, oparty na podstawach naukowych
astrologji. Książka ciekawa, jeśli zwa
żymy, ile pracy włożono w bezprodukty
wne próby wyjaśnienia losów, które nas

w najbliższym czasie czekają. Badanie

gwiazd, planet, ich związków i kombinat

cyj, służy autorom Kalendarza do w y
snucia horoskopów na ro k 1932.

Jak się spełniała
przepowiednie astrologiczne?

Żeby przekonać Czytelników do swo
jej pracy i potwierdzić wiarogodność
swych przepowiedni, poprzedza p. Pren-

gel horoskopy na rok 1932 omówieniem

wypadków roku bieżącego i ich stosun
ku do prognozy, postawionej w poprze
dnim kalendarza. P. Prengel przepowia
dał, że: ,,Liczyć się trzeba z niespokojną
sytuacją międzynarodową. Powiększy
się ogólny kryzys finansowy. Zbrodnie,
pow stania, zamachy wzrosną liczbowo.

Częste zaburzenia i zamieszki, a w k ra-

jach podlegających znakom krzyża pla
netarnego możliwość walk. Wzrost
śmiertelności w sferach rządowych.
Sam papież Pius X I podlega również u-

jemnym wpływom itd."

To wszystko sie podobno
spełniło.

Rok bieżący był obfity w wydarzenia.
Notowaliśmy przecież: przewrót w Hisz
panji, krach finansowy i rewolta mary
narki w Anglji, katastrofa okrętu St.
Philibert w Francji, zamieszki i krach

finansowy w Niemczech, potop w Chi-

nach, konflikt wojenny japońsko - chiń
ski, nieudały pucz Heimwehry w Au-
s trji.

W Polsce podniecenie, skandal brze
ski, nagła śmierć ś. p. m inistra Czerwiń
skiego, śmierć w katastrofie b. prezesa
rady ministrów Skrzyńskiego, morder
stwo Hołówki, ,,wojna teatralna". O
Papieża czytaliśmy, że wiosną przeży
wał najkrytyczniejsze od czasu swej ko
ronacji chwile. Pamiętamy Hiszpanję i

zatarg z faszyzmem.

jach romańskich. Prezydent Francji i

rząd francuski stoją kilkakrotnie pod
ujemnym wpływem.

W roku 1932Saturn poweźmie gwał
towną niechęć, zacznie zagrażać zdro
wiu, życia i pozycji Mussoliniego.
W'zrost tajnej agitacji przeciwko jego o-

sobie.

Komunizm we Włoszech

zyska na wpływach.
Również były cesarz niemiecki Wilhelm
i kilka innych znanych osobistości do
stają się w zakres złych wpływów Sa
turna. Papież Pius X I wzmoże swą dzia
łalność dla dobra Kościoła i odniesie
liczne głośne sukcesy, jednak ponowny
konflikt z faszyzmem jest bardzo praw
dopodobny. Prezydent Ameryki, Hoover,
podlega bardzo zmiennym wpływom.
Liczba jego przeciwników wzrośnie. Sy
tuacja finansowa Am eryki odczuje
wstrząsy, ą położenie wewnętrzne Sta
nów Zjednoczonych stoi pod znakiem
zmian i rozterek. W Hiszpanji prawdo
podobnie wybuchnie nowa rewolucja.

Pogoda naogół nie będzie dopisywać,
zima w niektórych strefach Europy, bę
dzie bardzo z im na (rewelacja!), a

katastrofy żywiołowe wystąpią na całej
kuli ziemskiej

w wielkiej liczbie. Trzęsieniem ziemi

silniej jest zagrożona Nowa Zelandja
(serdecznie współczujem y!).

Co przyniesie rok 1932?
W roku 1932 rozpocznie się okres do

niosłych wydarzeń i przeobrażeń, po
części o znaczeniu korzystnem . W ho
roskopie świata, obliczonym na obecne
stulecie, przypada kolejno na rok 1932
aż sześć dobrych konstelacyj planetar
nych, wieszczących światu lepsze wpły
w y. Szereg k ra jów poszczególnych nato
m iast pod wpływem innycłi konstelacyj
ujemnych ucierpi. Konstelacje ogólne
wskazują na

dalszą demokratyzację i socjalizację
świata (I)

Międzynarodowe stosunki handlowe u-

Iegną polepszeniu. Technika, żegluga i

kolej staną pod znakiem wielkiego roz
woju.

Niestety nie obędzie się w tym roku

bez wysoce krytycznych chwil i wstrzą
sających wydarzeń wszelkiego rodzajn.
Owe konstelacje, natury przeważnie u-

jemnej, przypadają na miesiące styczeń,
kwiecień, wrzesień i grudzień.

Rewolucyjny (?) Uran ogółem traci
na sile, jednakowoż Niemcy, Anglja,
część Ameryki, Japonja, Palestyna, a w

mniejszym stopniu Danja i Małopolska
leżą nadal w orbicie jego niezwykłych
wpływów.

Kraje te przechodziły i jeszcze
przechodzić beda wstrząsy.

Większe napięcia polityczne, niespo
'dzianki finansowo - gospodarcze, nagłe
doniosłe wypadki, zamieszki i przewro
ty wewnątrz, a konflikty zbrojne na ze
wnątrz, a wreszcie wielkie katastrofy
żywiołowe leżą nadal w obrębie możli
wości. Kilkakrotnie ulegają w ciągu ro
ku większym krytycznym wpływom
król angielski Jerzy 1 prezydent Rzeszy
Hindenburg.

Na Wielkopolską ujemnie wpływa Sa
tu rn , (nie wiemy, dlaczego się tak na

nas akurat uwziął?), co wskazuje na

ciężką sytuację wewnątrz k raju i liczne

katastrofy żywiołowe.

Mussolini zagrożony przez
Saturna!

Francja, Włochy, Czechy i Rumunja
korzystały politycznie i gospodarczo o-

raz skorzystają jeszcze przez pewien

okres roku 1932 ze znakomitej pozycji
Jowisza. Później ten dodatni wpływ o-

słabnie. Wiosną i jesienią możliwe nie
pokojące wydarzenia w Polsce, Wę
grzech, A u strji, Czechosłowacji i kra-

Dalsze aresztowania
podejrzanych o bandytyzm.

Ajaccio. W dalszym ciągu akcji prze
ciwko bandytyzmowi, aresztowano i
osadzono w więzieniu w Ajaccio 48-u

ludzi, (

Fart Prezydent Mościcki
okaże skłonność do uniezależnienia się.

Co na to marsz. Piłsudski?
Między wielu innemi artykułami i

przewidywaniami znajdujemy w ,,Ka-
landarzu" horpspokpy na rok 1932 dla

Prezydenta Mościckiego i marsz. Piłsud
skiego. Ponieważ są to bądź co bądź oso
by w sprawach polskich decydujące, po
dajemy kilka ciekawych szczegółów z

przepowiedni p. Prengla.

Jak wiadomo, dziw nym zbiegiem oko
liczności obaj urodzili się tego samego
miesiąca i roku, z różnicą jedynie czte
rech dni, a więc 1 wzgl. 5 grudnia 1867
roku Horoskopy ich urodzenia wykazu
ją pewne identyczne konstelacje i w cią
gu życia pewien pokrewny splot losów.

Konstelacje p. Prezydenta, zapowia
dają spełnienie się życzeń osobistych i
nadziei. T ryb życia obierze form y swo
bodniejsze.

Skłonność
do uniezależnienia sie (I)

Wzrost zamiłowania do życia towarzy
skiego. Rok bieżący będzie dla p . P re
zydenta bogaty w wydarzenia. Jow isz

zapowiada powodzenie i wywyższenie,
częste podróże, możliwy nawet wyjazd
zagranicę. Zyskanie na sympatji w oto
czeniu i u ludności. W razie rozpisania
plebiscytu lub zarządzenia głosowanie
w Sejmie nad wyborem nowego Prezy
denta Rzplitej, liczyć się trzeba z pono
wnym wyborem p. Mościckiego, chyba,
że nie zgodziłby się na postaw ienie

swojej kandydatury. Możliwe są ta
jemnicze wydarzenia i przeżycia.
Wnioskując z wpływy konstelacji Satur
na i Plutona na naród, stosunki zdro
wotne w arm ji, marynarce i wśród ludu

pracującego dadzą bardzo dużo do ży
czenia.

Nowe ustawy wzmocnią demo
kracje i dobrobyt, jeśli zechce

marszałek Piłsudski?
Konstelacje mai'sz. Piłsudskiego

wzbudzają większą aktywność i przy
czyniają się do ekspansji sił intelektu
alnych i wprowadzania ich. w czyn w co
dziennej działalności. Skłonność do po
dejm ow ania częstych podróży; oraz do,

rzeczowego działania w oparciu na zro
bionych w przeszłości doświadczeniach.

Większe zamiłowanie do pracy umysło
wej, spraw literackich i dziennikarstwa.
Kwadrat Neptuna powoduje

tajemnicze przeszkody w zamierzonych

poczynaniach w kierunku polepszenia

bytu urzędników.

Z członkami rządu i osobami z otocze
nia m ożliwe nieporozumienia, które je
dnak zostaną załagodzone. Starania w

kierunku uzdrowienia spraw gospodar
czych. Zawiodą ciężki przemysł i ro l
nictwo. P. marszałek może spowodować
nowe korzystne pociągnięcia rządowe,
zdążające do nchwalenia nowych nstaw

celem wzmocnienia w kraju demokracji
i dobrobytu (!). Rok 1932 będzie rokiem

dążeń do porozumienia. Polscy dyplo
m aci mogą przez niezręczne pociągnię
cia wywołać nieoczekiwane kom plika
cje. Ukryta działalność przeciw osobie

Matki!.. ^

Pamiętajcie, iż najlepszym i najskuteczniej
szym środkiem przeczyszczającym jest roślinny
lek Pnrgan BErbe”. Purgan BErbe” daje zupełną
gwarancję leku aktywnego, nie wywierającego
żadnych ubocznych działań. Jest przytem lekiem

łagodnym, co pozwala stosować go nawet u nie
mowląt. Użyty przy niedyspozycjach żołądko
wych, w ilości jednej pastylki, powoduje usta
nie nieprawidłowego rozkładu pokarmu w żo
łądku, a w ilości i pastylek powoduje łagodne
wypróżnienie kiszek nie wywołując uczucia

wzdęcia i bólów. Dr.L.K.

marszałka i rządowi możliwa jest w Pq-
znańskiem i Małopolsce (!).

Kto, chce. niech wierzy!
Podaliśmy tu szereg przepowiedni na

rok 1932, m niej lub więcej dla nas ła
skawych, bez zobowiązywania Czytelni
ków do wierzenia w nie i przywiązywa
n ia do n ich zasadniczego znaczenia. Czy
sami w astrologiczne horoskopy wierzy
my, nie zdradzimy się, bo nie chcemy
wpływać na niczyj stosunek do gwiazd,
planet i różnych niebieskich kombina-
cyj. Kto chce, niech wierzy! A kto do
żyje, zobaczy!

Sprytni żydzi, na gwiazdach się nie-

znający, m ówią z dużą dozą słuszności,
że następny rok musi być lepszy od o-

becnego, bo gorszy jnż być nie może. Ci,
zdaje się, mają rację. A więc w górę ser
ca! Będzie lepiej! (hak).

Proces Związku Polaków
na Łotwie.

Dynabnrg, 13. 11. (PAT). Na rozpra
wę przeciwko Związkowi Polaków na

wniosek prokuratora odbywała się przy
drzwiach zam kniętych, wezwano 34
świadków. Po przesłuchaniu wszystkich
świadków, po godzinnej mowie adwoka-
ta Szawłowskiego sąd zam knął przewód.
Po krótkiej naradzie sąd postanowił o-

głosić wyrok dnia 28 listopada.

Powieszony na kiełbasie
Berlin. Ofiarą niezwykłej przygody

padł pewien rabuś w Gelsenkirchen, w

okręgu Ruhry. W tych dniach właści
ciel sklepu a rtykułów spożywczych w

tem m iście spostrzegł, wszedłszy zrana

do swego sklepu, człowieka zwieszają
cego się z okna dachowego w tym skle
pie. Przywołana policja stwierdziła, że

człowiek ten zakradł się do sklepu, o-

tworzywszy okno dachowe, a uraczyw
szy się do syta znalezionemi sm akołyka
m i ukradł długi sznur kiełbasy i chciał

umknąć tą samą drogą, którą przyszedł,
okręciwszy sobie, widocznie dla tem ła
twiejszej ucieczki, kiełbasę dokoła szyi.
Musiał się jednak poślizgnąć i runął z

powrotem do sklepu, ale owinięta do.
koła szyi kiełbasa zaczepiła się o ramę
okienną i tak mocno ścisnęła szyję ra
busiow i, że go zadusiła.

Wiochy maja przeszło
41 miljonów mieszkańców.

Rzym . W dniu 30 września ludność
Włoch wynosiła 41 337675 osób przy gę
stości zaludnienia, wynoszącej 133,3 oso
by na km. kw.

Próżna mordęga

Z polskiego podatnika nikt nic już nie wykrącil
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powiedział poteł Bitner (Ch. D.) pod adresem sanacji
(Od naszego sprawo zdawcy parlamentarnego).

Warszawa, w listopadzie.
W sesji budżetowej Sejmu i Senatu

nastąpiła 30-dniowa przerwa, w czasie
które j referenci poszczególnych dzia
łów mają przygotować materjał dysku
syjny. To samo uczynią oczywiście ró
wnież posłowie opozycyjni, którzy w o-

bliczu obecnych stosunków parlam en
tarnych ograniczają się do roli kontro
lerów czynności rządowych.

Pierwszy akt debaty budżetowej już
się rozegrał, t. j . czołowi mówcy wszyst
kich prawie ugrupowań partyjnych wy
głosili przemówienia, w których wyło
żyli swoje zasadnicze stanowisko wobec

preliminarza oraz poczynań rządu
wogóle.

Z ramienia klubu Chrześcijańskiej
Demokracji przemawiał zamiast prezesa
Ponikowskiego, który przebył ostatnio

ciężką chorobę, poseł Wacław Bitner.

Mówca zaznaczył na wstępie, że przed
łożony Sejmowi preliminarz jest pierw
szym w niepodległej Polsce, który zapo
wiada deficyt budżetowy. Należy więc
uważnie zbadać przyczyny tego zjawi
ska i szukać dróg, prowadzących do
zm iany stosunków gospodarczych w

kraju.
Prelim inarz budżetowy jest pozatem

nierealny, gdyż nie wzięto zupełnie pod
uwagę dynamiki stosunków ekonomicz
nych. Mianowicie rząd przewiduje, że

wpływ z danin publicznych, t. j . podat
ków bezpośrednich, zm niejszy się tylko
o 30 m iljonów zł. Jeśli jednak zestawi
my wpływy za 2-gie półrocze 1930 r. i
1-sze półrocze bieżącego ro k u , to zoba
czymy, że ubytek w'pływów skarbowych
wyniósł w tym okresie ponad 220 miljo
nów, a zatem w stosunku rocznym uby
tek ten w'yrazi się sumą około 450 m iljo-
nów .

Jak bardzo słabe jest nasze życie go
spodarcze, dowodzi tego liczba bezrobot
nych, która zdaniem fachowców w m a r
cu 1932 r. dojdzie do pół miljona, dow'o
dzą tego coraz liczniejsze upadłości
firm , wzrost weksli protestowanych itd.

Muszą więc wybitnie zmniejszyć się
wpływy z podatków, a deficyt nasz bę
dzie niezawodnie wyższy i dosięgnie su
my około 300 miljonów złotych.

Żaden z m inistrów skarbu nie brał

dotąd pod uwagę faktu, że obciążenie na

ziemiach polskich przed wojną wynosi
ło 47 zł na głowę. Jeżeli tę liczbę po-
mnożemy przez 30 miljonów, otrzyma
my sumę 1.400.000000 zł. I to jest nor-

m aina zdolność płatnicza naszego pań
stw a. Jeżeli dalej weźmiemy pod uwa
gę zniszczenia wojenne, podatki komu
nalne i wzrost obciążeń socjalnych, je
śli pamiętać będziemy, że straciliśm y
ry nki wschodnie, musimy powiedzieć,
że sytuacja nasza jest gorsza, niż była
przed wojną. Przy największym więc
w ysiłk u społeczeństwa suma obciążeń
na rzecz państwa nłe może przekroczyć
2 miljardów zł, w przeciwnym razie

państwo żyje kosztem substancji gospo
darczej narodu. Skoro ogólne obciążenie
przerasta siły płatnicze ludności, u-

chwalanie nowych podatków jest bezce
lo w e . Podcina się zamożność społeczeń
stwa, a dokonane w lepszej koniunktu
rze inwestycje, jak luksusowe budynki
rządowe, dowodzą braku, przewidywa
nia i rozrzutności,

Od tych momentów gospodarczych
ważniejsze jeszcze są panujące u nas

stosunki moralne i prawne. Jeżeli się o-

ne nie zmienią, niemożliwa będzie po
prawa i normalizacja stosunków.

Pierwszą cnotą decydującą o pań
stwie jest zawsze sprawiedliwość. U nas

ci, którzy doszli do władzy przy pomo
cy krwawego zamachu, oskarżają dziś

fałszywie o knowania swoich przeciwni
ków politycznych, byłego prem jera rzą
du, przeciwko któremu w m aju wyto
czyli armaty.

Uchw alona codopiero now ela do u-

stawy o ochronie lokatorów odbiera
dach nad głow ą setkom i tysiącom oby
wateli. Tłumaczy się tę nowelę ciasno
tą biur, wtedy, kiedy B. G. K . nie wie,
co zrobić ma z całemi piętram i nowego
gmachu.

Zwalnia się w szkolnictwie siły fa
chowe i o najlepszych kwalifikacjach,
stosuje się represje w stosunku do
szkolnictwa prywatnego.

Zdeptano wolność przez wprowadze
nie kagańcowego regulam inu obrad sej
mowych, przez projekt ustawy o adwo
katurze, przez m ilitaryzację kolei, przez

konfiskaty i szykany prasowe.

Sanacyjny projekt Konstytucji wyod
rębnia Polskę w jakąś wyspę zacofania,

co stwierdzili zagraniczni uczeni, jak
Barthelemy.

Walką z wiatrakami jest walka sana
cji z ideą chrześcijańską, ideą narodową,
ideą socjalistyczną — rządy wasze pro
wadzą do upadku państwa!

Padły na komisji głosy, że w chwili,
kiedy okręt walczy z burzą, wszyscy po
w inni skupić się dokoła kapitana. Traf
niej ujął tę myśl Piotr Skarga, który po
wiedział, że wtedy, gdy okręt tonie, nie

czas myśleć o tobołkach i ratowaniu
swoich stanowisk. Tylko zjednoczone si
ły narodn uchronić nas mogą od kata

strofy!
Pod koniec swego przemówienia,

przyjętego z aplauzem przez k oła opozy
cyjne, zaznaczył poseł Bitner, że wobec

tego, iż budżet jest deficytowy i niereal
ny, a prawdziwa reforma budżetu mo
żliwa jest tylko przy zasadniczej zmia
nie stosunków w państwie, kłnb Chrze
ścijańskiej Demokracji głosować będzie
przeciwko budżetowi i nie weźmie u-

działu w częściowem przebudowywaniu
budżetu przez staw ianie poprawek, na
tomiast klub wyzyska dyskusję budże
tową dla wyświetlania sytuacji gospo
darczej kraju oraz dzisiejszego systemu
rządów. I. Wan.

Miesiąc propagandy Slaska.
tfieślk ^órniiióm.
Górnicy w dole kopią tam

Żelazną ręką swą
Podziemne zamki prą.
Podziemne zamki prą.

A skoro rudę znajdą gdzieś,
To nucą pieśń.
A skoro węgiel znajdą gdzieś,
To nucą pieśń.

Za miot! Za miot!

Szczęść Boże nam!

My wszyscy w dole kopiem tam
'

-

Szczęść Boże nam!

A która najpiękniejsza z chat?

Górnika chata ta...

Gdzie z żoną mieszka wraz.

Nie dał by jej za caly świat!

Więc tylko dziś górnikiem być...
Kopać i żyć.
Więc tylko dziś górnikiem być...
Kochać i żyć!

Za miot! Za młot!

Szczęść Boże nam!

My wszyscy w dole kopiem tam ~

Szczęść Boże nam!

W roku obecnym przypada 10-lecie wy
zwolenia Śląska i powrotu jego części do

Ojczyzny. Celem dania wyrazu pełnej jed
nolitości Śląska z całością państwa pol
skiego i jego narodu, celem pogłębienia
znajomości spraw śląskich oraz znaczenia

Śląska dla Polski, wreszcie dla przypom
nienia społeczeństwu potrzeb i niedoli lud
ności polskiej Śląska Opolskiego, narażo
nej na ucisk i brutalne próby germaniza
cji ze strony władz i organizacyj niemie
ckich, Związek Obrony Kresów Zachodnich

urządza tak zwany ,,Miesiąc propagandy
Śląska" .

Uroczystości z tego tytułu w Bydgoszczy
odbędą się w łączności z rocznicą powsta
nia listopadowego w dniu 29 bm.

Dzień ten zespoli w manifestacyjnym
pochodzie całe bydgoskie społeczeństwo,
wszystkie stany, naczelników wszystkich

urzędów, pracodawców i pracobiorców,
wielkich i małych, którzy swoim udziałem

zaświadczą, że Sprawa Śląska jest sprawą
całego narodu, że Śląsk jest odwiecznie pol
ską ziemią, do której my Polacy mamy pra

wo, że nie odstąpimy z niego ani piędzi zie
mi, a w razie gwałtu staniemy wszyscy w

obronie tej prastarej ziemicy piastowskiej.
Zapisujmy się wszyscy do Związku Obro.

n y Kresów Zachodnich!

Nawrócenie sie
jednego z przywódców socjalistycznych w Polsce.

(KAP) W niedzielę 8 bm. zmarł w

Krakowie w 59-tym roku życia ś. p. dr.

Zygmunt Marek, adwokat. Zm arły przez
długie lata był jednym z wybitnych

przywódców socjalizm u w Polsce, po
słował z tej partji do austrjackiej Rady
Państwa i na Sejm polski, którego przez
pewien czas był wice-marszałkiem.
Przed śmiercią pojednał sią z Bogiem,
przyjmując Sakramenta św. z rąk swo
jego proboszcza, prepozyta parafji św.
Anny i wobec świadków wyraził żal za

wszystko, czemby Panu Bogu, re ligji i
Kościołowi katolickiem u mógł uchybić.
Wobec nieustępliwości P. P. S., która
nie chciała odstąpić od udziału w po
grzebie z oznakami partyjnemi (czerwo-
nem i sztandarami), pogrzeb odbył się 10
bm. bez udziału kapłana.

Że zwrócenie się ku Bogu ś. p. dr.

Marka było szczerem, świadczy fakt, że

przed kilku miesiącami, silnie już pod
upadły na zdrowiu, dr. Marek odbył
pielgrzymki do Kalwarji Zebrzydow
skiej.

Nadmieniamy, że ojciec ś. p. dr. Mat'
ka, powstaniec z 18G3 r., zm arły przed
kilku laty, był gorliwym katolikiem.

do protestu przeciw Borahowi.
Na zebraniu miesięcznem Zjednocze

nia Kolejowców Polskich oddział
Gdańsk pracownicy kolejowi, oburzeni

niesłychanemi wystąpieniami amery
kańskiego senatora Boraha, który dał się
użyć jako narzędzie rewizjonistycznej
propagandy Niemiec, zdążającej do na
ruszenia granic Polski, ustalonych trak
tatem wersalskim , założyli przeciwko
tym niecnym zakusom jak najenergicz-
niejszy protest.

Stwierdzono przytem jak najkatego-

ryczniej, że niema jakiegoś tam ,,kory
tarza" tylko odwiecznie polska ziemia

pomorska, odkupiona k rw ią serdeczną
naszych ojców, braci i synów,

Senator Borah, który się przyznał do

nieznajomości geografji Europy, widocz
nie nie grzeszy także zbytnią znajomo
ścią historji. Inaczej już samo wspo
m nienie na przelaną krew przez Pola
ków za wolność narodu am erykańskie
go powstrzymałoby go od wystąpień
nieprzyjaznych.

Istniejetylkojedna przyprawaMAGGIego
ZNAMIONA: nazwa MAGGI - żółto-czerwone etykiety . typowykształt butelki
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Duch pokoju najlepszetn bezpieczeństwem narodów.

Z Kongresu Związku Pokoju Katolików Niemieckich w Berlinie.
Berlin, w listopadzie.

Kilkudniowe obrady ósmego Kon
gresu Związku Pokoju Katolików Nie
m ieckich ściągnęły do stolicy Niemiec
w ielką liczbę przedstawicieli państw
obcych. Potężny ten związek, mający na

celu organizację pokoju, tak zewnętrz-
no-politycznego, jak i wewnętrzno-poli
tycznego, wykorzystał okazję, ażeby na

tym kongresie rozniecić płomień praw
dziwej bratniej miłości między naroda
mi. W olbrzymim tym kongresie brało
udział kilkuset katolików. Również licz
ny był współudział przedstawicieli
związków katolickich P olski (reprezen
tował Polskę delegat. J. Em. ks. Kardy
nała Prymasa Hlonda ks. dr. Stan'isław
Bross, dyrektor instytutu naczelnego
Akcji Katolickiej), Francji, Belgji,
Szwajcarji, Czechosłowacji, Holandji,
A u s trji, Stenów Zjednoczonych i innych
państw.

.,0d powietrza, głodu* ognia
i wojny, zachowaj nas Panie".

błaga lud katolicki od setek lat. ,,Dona
nobis pacem!" (,,Daj nam pokój!11) mo
dli się kapłan stale, składając ofiarę
Mszy św. Wzmacniając niejako te bła
galne modlitwy, biskup berliński dr.

Kry stjan Schreiber zarządził odprawie
nie w swej diecezji raz w miesiącu spe
cjalnej Mszy św. na intencję pokoju, a

kongres rozpoczął się uroczystą Mszą
św . pontyfikalną, odprawioną w koście
le św. Rodziny przez samego biskupa
Berlina w asystencji kapelana Kolonji
francuskiej w Berlinie Dełorma.

*,Pokój Chrystusowy
w państwie ChrysfusowenT.
Powyższe hasło Ojca św. figurowało

w wielkich literach nad wejściem do

gm achu byłej Izby Panów, gdzie obra
dował kongres. Po przywitaniu licznie
przybyłych uczestników kongresu przez
przewodniczącego nastąpiły przemówie
nia powitalne delegatów i gości. M. in.
zabra! glos przedstawiciel Polski ks. dr.
Stanisław Bross, który podkreślił, że
nwszelkie szlachetne zamierzenia nie
mieckich katolików, zmierzające do te
go, ażeby prawdziwy, trw ały pokój pa
nował między narodami chrześcijań-
skiemi, zawsze mogą liczyć na sympatje
i poparcie ze strony Polaków-katolików.

Wszyscy Polacy - katolicy pragną żyć w

pokoju z wszystkiemi narodami i współ-
prącować nad utrwaleniem tego dzieła

pokoju". Wyw ody reprezentanta Pol
sk i spotkały się z szczególnem zaintere
sowaniem wszystkich uczestników kon
gresu i przedstawiciela polskiego gorą
co oklaskiwano.

Inauguracyjne dłuższe przemówienie
w ygłosił J. Eks. ks. biskup Schreiber,
który przedstawił zebranym stosunek
katolik a do zagadnienia

pokoju i wojny.

Przemówienie to transmitowane zostało

przez radjo i cały świat katolicki mógł
słuchać wywodów dostojnika Kościoła
ks. biskupa Schreibera, zwanego w Ber
linie ogólnie ,,biskupem pokoju".

Stwierdził on przedewszystkiem, że

my katolicy obok dochowania w iary na
szych ojców, przykazań Bożych i czci
dla zastępcy Chrystusa na ziemi tj. Oj
ca świętego, cenimy najwyżej miłość do

własnej ojczyzny.

Nie m oine potępiać
wszystkich wo je n ,

jest bowiem wojna, którą uznać należy
za słuszną i sprawiedliwą: w o jn a dla

koniecznej obrony państwa przed nie-

usprawiedliwionemi atakami wrogów
zewnętrznych, zagrażających egzysten
c ji i należytemu rozwojowi państwa.
Taka wojna jest moralnie dozwoloną a

nawet jest ona społeczno-moralnym o~

bowiązkiem. W powyższem ujęciu w oj
na konieczna nie przeczy ani Ewangelji
św., ani pojęciom pierwszego chrześci
jaństwa, ani Ojcom Kościoła.

Wojnie jednak towarzyszy tyle ma
terialnej i moralnej nędzy, że zawsze

uznać ją trzeba jako zło. Stądobowiąz
kiem jest wszystkich, którzy chcą słu
żyć prawdzie, sprawiedliwości i miłości
bliźniego, aby w miarę swych sił przy
czyniali się do zaprowadzenia pokoju
wśród ludów i aby współdziałali przy
usuw aniu przeszkód na drodze do tego
pokoju.

Na drodze do tego celu piętrzą się
nadzwyczajne przeszkody. Przykładem
tego — według słów ks. biskupa — są
pewne przepisy traktatu wersalskiego,
które nie doprowadziły do pokoju w

Europie (?t) Zbrojenia w tych rozmia
rach, jakie są prowadzone obecnie,
wprowadzają niepokój wśród ludów i

stale grożą pokojowi.
Dziś, wobec kryzysu w Europie i w

całym świecie, bardziej palącem jest za
gadnienie odnowienia i us talenia poko
ju w śród ludów, choćby naw et kosztem

pewnych ofia r i wyrzeczeń się, zwłasz
cza między Niemcami i Francją i, co z

naciskiem biskup Schreiber podkreślił,
między Niemcami a Polską.

Trzeba uznać praktycznie całkowite

równouprawnienie wszystkich ludów, a

więc i Niemiec. Trzeba doprowadzić do

jednoczesnego powszechnego rozbroje
n ia (l), trzeba z Ligi Narodów stworzyć
naprawdę m iarodajny organ bezpieczeń
stwa dla każdego państwa i organ po
koju wśród ludów. Największą jednak
gwarancją musi być duch pokoju, oży
wiający jednostki i narody. Wszelkie

jednak wysiłki ludzkie próżne będą bez

błogosławieństwa Bożego".

Powyższą mowę biskupa Schreibera,
jakkolwiek natchnioną czystym duchem

pokoju, ze stanowiska polskiego nie

m ożna przyjąć baz zastrzeżeń. Szczegól
nie stanowisko biskupa, że do utrwale
nia pokoju światowego konieczną jest
rewizja i zmiana postanowień traktatu

w'ersalskiego, opinja k atolicka w Polsce,
jak również we Francji i w innych pań
stwach, nie może podzielać. Przeciwnie
— naszem zdaniem — warunkiem istot
nym do utrzymania pokoju jest posza
nowanie traktatów, a już zupełnie mowy
być nie może o rewizji granic Polski.

Ustęp z przemówienia ks. biskupa,
dotyczący konieczności pokojowego
współżycia Polski i Niemiec w niczem
nie zagraża Polsee, gdyż ks. biskup nie

Strzelające zwierzęta.
Bardzo oryginalną odmianą zwierząt

morskich stanowią t. zw. róże morskie z ga
tunku Aktynji, na widok których laik nie
raz musi mieć poważne wątpliwości, czy
ina przed sobą roślinę czy przedstawiciela
świata zwierzęcego. Złudzenie powstaje
stąd, że żyjące na skalach, kamieniach itp-
zwierzęta podobne są w górnej śwej części
do kielicha kwiatu, zaopatrzonego w wie
niec wisiorków, który w razie niebezpie
czeństwa, zamyka się momentalnie, tak iż
widz istotnie odnosi wrażenie, że raz ma

przed sobą kw iat w pełnym rozkwicie, to
znów zupełnie zamknięty.

Zwierzę to składa się z mięsistego wor
ka, którego górny otwór jest równocześnie
i pyskiem i otworem odchodowym. Macki,
otaczające otwór, posiadają w wielkiej ilo
ści mikroskopijnie drobne kapsułki, które

przy dotknięciu wypuszczają maleńkie, o-

durzającym płynem napojone niteczki w

kształcie harpuny. Dotknięte temi strzała
m i zwierzęta jak np. małe rybki, zostają

odurzone i pozbawione możności ucieczki.
Wówczas chwytają zdobycz macki i wpro
wadzają ją do wnętrza zwierzęcia.

Niektóre odmiany tych ,,róż morskich"

są wielobarwne, co tem łatwiej wywołuje
złudzenie kwitnącego kwiatu.

Uczmy dzieci nasze cnoty oszczędności
i dajmy im możność oszczędzania.

Przeci walną rozprawa
na Wschodzie-

Czy przyjdzie do niej — to pytanie, które

zaprząta dziś umysły wszystkich polityków. A

jeżeli wybuchnie katastrofa, to ten jegomość,
którego portret zamieszczamy, odegra w niej
pierwszorzędną rolę. Bo to jest generał sowie
cki Blucher, naczelny wódz armji sybirskiej Ma

on być jakimś potomkiem ubocznej linji sławne
go niemieckiego Bliichera, znanego pod przy
domkiem ,,generał Vorwarts!'*.

sprecyzował w swem przemówieniu, o

jakie ofiary właściwie chodzi i kto ma

je ponieść.
a a

Pozatem na porządku dziennym 3-
dniow ych obrad kongresu umieszczone

zostały referaty: ,,Katolicyzm a m iłita-

ryzm ", ,,Współdziałanie kobiet przy
tworzeniu wspólnoty ludów i pokoju
w śród nich", ,,Rozbrojenie a bezpieczeń
stwo" oraz cały szereg innych cieka
wych referatów, które trudno omówić w

ramach niniejszego sprawozdania z

kongresu. (ak.)

Najmniejszemi miastami w Polsce -

Snaos'SiomlcB i S(graEiffsews.
Maiwiększa wieś: Strzemieszyce liczy 11 tys. mieszkańców.

NajmniejSzem miastem w Polsce są
Smcrgonie, gdyż ludność tego historyczne
go grodu wynosi zaledwie 100 osób. Na

drugiem miejscu od końca pod względem
małego zaludnienia znajduje się miasto
Rynarzewo w Poznańskiem. Liczy Ono już
około 600 mieszkańców.

Na tle tych miast, których ludność jest
niejednokrotnie mniejsza od liczby lokato
rów większej kamienicy w Warszawie, a

jednak rządzonych przez własnych burm i
strzów i magistraty, tem ciekawiej przed
stawiają się niektóre wsie. W wojew. kie-
leckiem wieś Strzemieszyce W ielkie Uczy

około 11 tysięcy mieszkańców. Mniejsza od

Strzemieszyc wieś Sułoszowa, położona
wzdłuż malowniczej doliny Prądnika, ina

wprawdzie tylko około 6 tysięcy ludności,
lecz zato rozciąga się na przestrzeni bli
sko 14 kilometrów.

Dane powyższe oparte są na wynikach
pierwszego spisu ludności w Polsce, który
— jak wiadomo — objął również i spis
miejscowości. Najbliższy spis powszechny
w grudniu r . b. okaże, czy te paradoksy
geograficzno-administracyjne w Polsce u*

trzym ują się nadał.

fFmm

aimmtssi:

Belweder, 13 listopada.
Szanowna Redakcjo!
Cały dzień schod.zi m i teraz na czytaniu

Dziadkowi sprawozdań z procesu brzeskie
go. Strasznie się tem interesuje. Natural
nie przekręcam sprawozdania w ten spo
sób, aby stary się cieszył i myślał, że ta

jedynastka przed trybunałem naprawdę na

szubienicę zasłużyła. Nabujałem go, że w

mieszkaniu Łiebermanna odkryto w ką-
pielce fabrykę gazów trujących (co pewnie
i tak musiało być), a w Wierzchosławicach
u Witosa stał cały park artyleryjski, przy-
czem podczas ćwiczeń za cel służył wyma
lowany na stodoło Belweder.

— Psienogi paskudne! - zaśmiał się
Dziadek — To już pewnie ten gliniany Bel

weder sto razy w gruzy musieli obrócić.
Powiedz, Jacku, nie miałem ja racji, onych
zbójów do Brześcia oddając?

- Miałeś rację, Dziadziu, i cała Europa
co do Brześcia stoi po Twojej stronie. Gdy
by Liga Narodów m iała jakie ordery do
rozdawania, to ten największy pewnie Ty
być dostał. Na razie kontentuj się, że pre
zydent Mościcki przyznał Ci już czwarty
raz Złoty Krzyż Zasługi. Musi on mieć do
brego boja przed Tobą. Ale i zagranicą jest
nie lepiej. Gdy z prezydentem Hooverem
konferowałem o pożyczce dla Polski, a

Hoover się trochę sztorcował, tedy powia
dam mu: widzę, że ja z panem prezyden
tem nie trafię do końca, więc zatelegrafuję
po pana Marszałka... Gdybyś Ty, Dziadziu,
by! widział, jak na to Hooyerowi serce do

portek wpadło. Zaraz na wszystko się zgo
dził i jeszcze z procentu spuścił.

— A z Hindenburgism o mnie rozma
wiałeś?

- Naturalnie, Dziadziu. M ówił on o To
bie jako o wielkim bojowniku i sławnym
statyście. Gdybym ja (powiada do mnie)
m iał głowę Waszego pana, tedy Niemcy
miałyby dziś inne oblicze. Hitler i cała opo
zycja siedzieliby w Szpandawie albo w Mo-
abicie, a jabym ta-kże m iał moją Sanację,
samych generałów w gabinecie, a oberszt
Bernatzky von Knochen byłby dziś u mnie

landgrafem brandenburskim.
— Tak powiedział?

— Jak Boga kocham, Dziadziu. Gdyby
to Hindenburg jeszcze wiedział, że nasz

Kostek Biernacki poszedł w poety! Dopiero
by Ci zazdrościł takiego wszechstronnego
człowieka, co to szablą i piórem porówno
pracować umie. Napisał on powieść ,,Dja-
beł Zwycięzcą". Mówią, że to na czyją
cześć, Dziadziu

— Przeczytajźe to i zreferuj mi.
— Rozkaz, Dziadziu! Dobry temat obrał

sobie Kostek, bo któż ma o djable pisać,
jak nie on? Pasują do siebie jak dwie kro
ple wody, i jeno żal, że Ty, jako wyższy
rangą, nie możesz być der dritte im Buride.
Trzeba to było zatytułować ,,Belzebub Zwy
cięzcą".

— A możeby tak Kostkowi jaką nagro
dę literacką przyznać?

— I ja już o tem myślałem, ino nie
w ie m , które miasto będzie chciało mieć ta
kiego laureata. Jak nie, to mu się dą na
grodę państwową albo stypendium na wy
jazd zagranicę. To ostatnie byłoby może
najlepsze, aby naród trochę ochłonął i przy
szedł do siebie.

— Nie mogę ja teraz żadnych urlopów
dawać, bo zbliżają się k'rytyczne czasy i

Właśnie t a k i Kostek może m i być potrzeb
ny. Ta gałgańska jedynastka na pewne do-
stanio się do paki, to niechże w Brześciu
znowu za swoje winy pokutują, bo już się
tam przyzwyczaili i nie będzie im tek nie
swojo jak w eywilnem więzieniu.
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POMORZA
Przestraszone konie

stroiowaftg dziewczynkę.
Poznań. Niezwykle tragiczny wypadek zda

rzył s-ię na podwórzu przy ul. Dąbrowskiego
nr. 83.

Na podwórzu tem zabawiały się strzelaniem

ze straszaków dzieci właściciela składu drze
wa p. Szymczaka. W pewnej chwili wystrzał
spłoszył pozostawione na podwórzu konie, któ
re poniosły i wpadły na 3-letnią córeczkę p.

Szymczaka — Urszulkę. Rozpaczliwy płacz

przerażonego dziecka zwrócił obecnym uwagę
na grozę sytuacji. Dziecko wydobyto w okrop
nym stanie. Jeden ze spłoszonych koni nadep
nął hiedne maleństwo, odcinając kopytem pra
wą nogę od kolana do kostki. Zmasakrowana

nóżka nieszczęśliwego maleństwa wisiała pra
wie tylko na 6-trępach mięśni.

Urszulkę przewieziono w stanie bardzo cięż
kim do szpitala Przemienienia Pańskiego.

Oszukali Bank Rolny
mai tnsl^cw Si.

3 la ia wi^zlciiilca seai foBsierstfwo.
Poznań, Na ławie oskarżonych sądu okrę

gowego w Poznaniu zasiedli Rozpłochowski
Marjan, Władysław Maciejewski, Edmund Pu-

zidki, Michał Promiński, Teodor Balbierz i Ste
fan Jezierski, oskarżeni o to, że podrobiwszy
listownik Zw. Gospodarczych Spółek Mleczar
skich, podjęli nieprawnie z Banku Rolnego

przeszło 20.000 zł, któremi się podzielili. Spra
wa ta wyszła na jaw i wszczęte natychmiast
dochodzenia stwierdziły, że oskarżeni ,,przy

wódce*' od dłuższego czasu om awiali szczegóły
tej sprawy, której właściwym inicjatorem był
Rozpłochowski i Maciejewski, znani zresztą
oszuści na gruncie poznańskim.

Prokurator dr. Kuczma domagał się suro
wej kary dla oskarżonych, których okazywana
skrucha jest tylko pozorną. Sąd skazał oskar
żonych Rozpłochowskiego i Maciejewskiego na

3 lata więzienia i natychmiastowe odprowadze
nie do więzienia, Puzickiego na 1 rok, Promiń-

skiegoti Balbierza na 2 lata, na zapłacenie
kosztów sądowych i utratę praw obywatelskich
przez lat 5. Sprawę osk. Wojciechowskiego
umorzono z powodu przedawnienia.

SZUBIN. Osobiste. Dnia 6 bm. obchodził

obywatel miasta Szubina p. Władysław Śwież-

czyński z małżonką swą Joanną z Czubrychów
srebrne gody małżeńskie. Na intencję jubilatów
odprawił ks. proboszcz Zieliński mszę św. w

kościele parafjalnym, Ogólnie szanowanym Ju
bilatom, którzy są abonentami ,,Dziennika" od

założenia, składamy życzenia wszelkiej pomy
ślności. ,,Ad multos annos!"

Ostrów .

Nowa apteka. Z dniem 16 bm. powiatowa
kasa chorych otwiera w własnym zarządzie no.

wą aptekę przy ul. Kościelnej. Będzie to nie
zawodnie dotkliwym ciosem dla trzech pry
watnych aptek, istniejących tutaj już od szere

gu lat.

Otwarcie 10-go sezonu teatralnego w Ostro
wie. W niedzielę, 8 bm. znane na gruncie o-

strowskim Koło Miłośników Sceny w Ostrowie

rozpoczęło swój 10-ty sezon teatralny, wysta
wiając z powodzeniem operetkę Offenbacha

,,Piękna Helena4'. Równocześnie uczczono 50-

letnią rocznicę śmierci niezrównanego kompo
zytora i twórcy operetki J. Offenbacha. Do

wystawienia tego arcydzieła operetkowego
przyczyniły się w niemałej mierze również or
kiestra symfoniczna 60 p. p . i chór Tow. Śpie
wackiego. Na ogólne życzenie publiczności K.

M. S. powtarza ,,Piękną Helenę" w najbliższą
n ied zielę.

Truciciel - oszustem.

Nowa sprawa osławionego dr. Gęsikowskiego.
Poznań. Nie przebrzmiały jeszcze echa gło

śnej afery kokainowej dr. Gęsikowskiego, któ
ry dzięki swym niecnym praktykom wrzucił w

otchłań dziesiątki nieszczęśliwych, gdy w są
dzie znalazły się akta prokuratury w sprawie
oszustwa na szkodę kasy chorych m. Poznania.

W sprawie kokainowej trybunał skazał dr.

Gęsikowskiego na 3 lata więzienia.
W czasie przeglądania ksiąg z receptam i

członków kasy chorych m. Poznania stwier
dzono, że szereg recept wystawiono na nazwi
ska członków kasy, których w czasie, w jakim
była datowana recepta, w Poznaniu już nie by
ło. To nasunęło podejrzenie, że ma się do czy
nienia z oszukańczą robotą. Dziwna rzecz, że

'wszystkie recepty, zakwestionowane przez ka
sę chorych, wystawiane były przez dr. Gęsi
kowskiego i pochodziły z apteki p. Pyszkow-
ekiego na Chwaliszewie. Wedle przypuszczeń
kasa chorych poniosła straty na kilkadziesiąt
tysięcy złotych.

Manipulacje oszukańcze dr. G . polegały na

tem, że na nazwiska chorych, którzy się u niego
leczyli, wystawiał recepty bez wiedzy pacjen
tów. Oczywiście pacjenci dr. G . recept powyż-

szych nigdy nie realizowali, natomiast czynił to

on sam, pozostając w spółce z aptekarzem p.
P. Nowa ta afera może nigdyby nie wyszła na

światło dzienne, gdyby nie pech, tak dziwnie

prześladujący zawsze ludzi, m ijających się z

kodeksem karnym. W czasie skrupulatnej kon
troli, przeprowadzonej przez kasę chorych, jak

już wspomniliśmy, stwierdzono, że niektóre o-

soby w czasie w jakim wystawiono recepty, nie

należały już do Kasy Chorych m. Poznania, gdyż
przeniosły się do innych miejscowości. Prze
ciwko dr. Gęsikowskietnu wygotowno nowy

akt oskarżenia, a wkrótce należy się spodzie
wać nowego przeciw niemu procesu.

llll.

Osobiste, W kościele parafjalnym w G o
rzycach pobłogosławiony został związek mał
żeński pomiędzy panną Wiktorją Bałówną
z Gorczyc a p. Tadeuszem Mrozem z Koście

rzyny. Młodej parze szczęść Boże.

,,Dzwon". Chór męski ,,Dzwon*' z Gniezna I

który wystąpił w Domu Polskim, pozostawił po

sobie miłe wspomnienie. Poszczególne pieśni
dobrze oddane, zyskiwały burzę oklasków,
a pod koniec nawet musiano bisować. Na za
kończenie odbyła się zabawa taneczna.

Wielka impreza na cele misyjne. W niedzie
lę obchodzi Stow. Młodzieży Męskiej swe do
roczne święto młodzieży, które połączone bę
dzie z przedstawieniem Stow. Dzieciątka Je
zus. Dzięki poświęceniu się nauczycielki p.

Siennickiej odegra dziatwa dwie sztuczki sce
niczne pt. ,,Dziewczęce dusze" i ,,Jest to cnota

nad cnotami trzymać język za zębami'*. Szan.

Obywatelstwo Jeżewa i okolicy niewątpliwie
tą imprezę należycie poprze, tembardziej, że

czysty zysk przeznacza się na cele misyjne.

Honehi.Wisła.
Wstrzym anie komunikacji autobusowej do

Grudziądza, Czynna przez dłuższy czas komu
nikacja autobusowa na linji Nowe— Komorsk—

Grudziądz została w ostatnich dniach przerwa
na z powodu zajęcia autobusu, którego właści
ciel znalazł się w ciężkiej sytuacji finansowej.
Komunikacja autobusowa Nowe — Grudziądz
miała ogromne znaczenie dla naszego miasta,
to też obecny jej brak stanowi bardzo poważ
ną lukę w komunikacji miasta, nie posiadające
go w dodatku wygodnej komunikacji kolejo
wej. Wobec tego należy się spodziewać rych
łego powstania nowego przedsiębiorstwa, które

wznowi ruch na zlikwidowanej linji.

K o n tro la ksiąg ewid, i dowodów tożsamości

koni W dniu 25 bm. od godz. 8 rano odbę
dzie się w lokalu p. Borkowskiego w Nówem

kontrola ksiąg ewidencyjnych i dowodów toż
samości koni z miejscowości: Nowe, Kończyce,
Mątawy, Morgi, N . Tryl, Osiny, Pastwiska,
Rychława, Tryl, Twarda Góra, Udzierz, Gaje-
wo, Zdrojewo, Mleliwo, Bzowo, Brówko, Flet-

nowo, Kruszę, Kurzejewo, M . Komorsk, Osiek,

Piaski, Płochocin, Warlubie, Komorsk, Wielki

Komorsk, Bąkowo, Płochocinek, Rulewo, Dra
gacz, M . Lubień, M . Zajączkowo, W . Lubień,
.W . Zajączkowo j Zajączkowo.

Śmiertelny upadek
z 15-meftrowego komina.
Szamotuły. W Otorowie (pow. szamotulski)

spadł z 15-metrowej wysokości podczas repa
racji komina gorzelni pewien monter firmy Jó
zef Heigelmann z Poznania. Nieszczęśliwego
przewieziono w groźnym stanie do szpitala
św. Józefa w Szamotułach, gdzie po pewnym
czasie wyzionął ducha.

Policja wdrożyła śledztwo celem ustalenia

powodów tragicznego wypadku.

Tragiczny strzał leśnika.
Śmierć przy zbieraniu drzewa.

Wronki. Do tutejszych lasów państwowych
wybrali się Edmund Hachuj, pomocnik kowal
ski oraz jego przyjaciel Buda w celu nazbiera
nia suchego drzewa.

Wymienieni spostrzegli pomocnika leśnego
Szymeska, na widok którego Hachuj począł u-

ciekać. Za uciekającym wystrzelił leśnik dwa

razy z dubeltówki. Drugi strzał był śmiertelny.
Hachuj runął na ziemię zalany krwią. Przywo
łany na miejsce wypadku lekarz dr. Kapliński
stwierdził już tylko śmierć.

Zwłoki tragicznie zmarłego przewieziono do

kostnicy miejskiej. Wypadek wywołał w mie
ście wielkie poruszenie. Policja prowadzi do
chodzenia.

Usiłowane samobójstwo hulaki.
Wronki. Targnął się na życie pomocnik

drogeryjny Górecki, który za pomocą stłuczo
nego kieliszka usiłował przeciąć sobie żyły u

rąk. Niedoszłego samobójcę zdołano wyrwać
z rąk śmierci. Powodem rozpaczliwego kroku

było hulaszcze życie.

E*anitlrodlz.
Miesięczne zebranie Kółka Rolniczego od

będzie się w niedzielę po sumie w Domu Kat.

Wqgffowiec.
Złote gody małżeńskie obchodzili państwo

Szarkowscy z Wągrowca. Na intencję jubila
tów odprawiona została w kościele farnym
msza św. Jubilatom życzymy doczekania się
godów djamentowych i skiadamy staropolskie
,,Szczęść Boże"!

Srebrne gody małżeńskie obchodził członek

zarządu Zjedn. Inwalidów Pracy w Wągrowcu
p. Jan Widziński z swą małżonką. Zacnym Ju
bilatom składamy serdeczne życzenia doczeka
nia złotych godów.

Akcję dożywiania biednych dzieci szkolnych
rozpoczął magistrat już z dniem 3 bm. Każde

dziecko otrzyma w szkole 2 bułki i garnuszek
mleka.

Miesięczne zebranie Tow. Pszczelarzy od
będzie się w niedzielę, 15 bm. o godz. 12,30 yj
lokalu p. Sulerzyckiego przy ul. Kolejowej.

Miesięczne zebranie kolejowców odbyło się
w lokalu p. Rossy. Na zebraniu uchwalono u-

rządzić przedstawienie amatorskie w sali N o
wej Strzelnicy, połączone z zabawą taneczną.

Utworzyło się kółko amatorskie, które ma za
miar odegrać dwie sztuki p. t. ,,Kościuszko w

Petersburgu" i ,,Chleb łudzi bodzie'*.

Poznań. Na posiedzeniu Rady Związku To

warzystw Kupieckich wybrano nowy zarząd
związku. Wybór nastąpił na podstawie nowych
statutów. Nie wchodzili jedynie do wyboru pp.

prezes Otmianowski i p, dyr. Maciejewski, któ

rych kadencja kończy się dopiero w roku przy
szłym.

Obecny zarząd składa się tedy z następują
cych osób: pp. Kazimierz Otmianowski - pre
zes, wiceprezesowie: Stefan Kałamajski, Sta
nisław Kowalski i Marcin Nowak, skarbnik

Mieczysław Malinowski, sekretarz W ładysław
Reichelt, zastępca sekretarza dyr. Stanisław

Maciejewski; dalsi członkowie zarządu: pp.
Wiktor Gładysz, kurator Władysław Ziętak,
Józef Pluciński, F . K . Cygański, Dezyderjusz
Szplitt - Ostrów, Franciszek Nowakowski -

Leszno, Zygmunt Magdałek - Gniezno, Brunon

Haławski - Wągrowiec.

W myśl nowego statutu zarząd na pierw-
szem zebraniu ma prawo kooptowania dalszych
5 członków, tak, że składać się może z 20

członków.

ŁABISZYN. Drogo zapłaciła za cygańskie
gusła. Dom p. Kaźmierczaka z Ojżanowskich
Nowin odwiedziła cyganka. Zauważywszy, że

gospodyni domu jest chora i leży w łóżku, za
częła jej wróżyć, a potem leczyć i to w ten

sposób, że chora oddała cygance posiadaną go
tówkę (ok. 400 zł), którą cyganka włożyła w

przez siebie urobione ciasto i to miała chora

przez 6 dni trzymać u siebie w łóżku i wyzdro
wieć. Gdy w trzecim dniu w przeczuciu czegoś
złego otworzono ciasto, ku wielkiemu zmart
wieniu wydobyto zamiast włożonych pienię
dzy kawał cegły i liście. Cyganka oczywiście
znikła.

MIEŚCISKO. Ślub. W kościele parafjalnym
w Mieścisku odbył się ślub panny Janiny W e
sołowskiej z p. Franciszkiem Hudańskim. M ło

dą parę pobłogosławił ks. prob. Roesler. No
wożeńcom ,,Szczęść Boże!'*

Pijak awanturował się na dworcu
fiw areszcie.

Ostrów. Do Ostrzeszowa przyjechał na targ
handlarz W alenty Kołodziej z Przygodzic, pow.

ostrowski. Załatwiwszy kilka korzystnych trans-

akcyj, wstąpił do pewnej restauracji, aby ,,coś
kolwiek*' przepłókać gardło. Powoli zbliżyła
się godzina odjazdu. Kołodziej udał się więc na

dworzec. Kupiwszy bilet, chciał wejść do wa

gonu. Obsługa kolejowa, widząc jego podejrza
ny stan, nie pozwoliła mu jednak wsiąść do po
ciągu. Pociąg tymczasem odszedł, a nasz bo
hater udał się do kasy biletowej i stanowczo

zażądał zwrotu pieniędzy, czemu sprzeciwił
się kasjer, który w końcu zamknął okienko.

Wobec tego Kołodziej przypuścił istny szturm

do okienka i tak długo dobijał się do niego,
dopóki nie przyszła policja, która p. K . zabrała

na posterunek i osadziła w areszcie.

Gdy już nareszcie zapanowała cisza i nasz

amator monopolówki rozlokował się na dobre

w przymusowem schronisku, rozległy się nagle
z aresztu przeraźliwe krzyki: ,,Bo mnie zabi
ją!" — ,,Ratujcie kto w Boga wierzy!'* i t. p.

Jak stwierdzono, p. K . sprzykrzyła się samo

tność i zamierzał tym sposobem wydostać się
na wolność.

Wszelkie zabiegi policji w kierunku uspoko
jenia aresztanta nic nie pomogły; okrzyki trwa
ły do późnej nocy i — jak to zwykle w takich

wypadkach bywa — zwabiły przed aresztem

tłumy ciekawych. Dopiero na drugi dzień po

całlkowitem wytrzeźwieniu wypuszczono K. na

wolność. Prawdopodobnie przygoda jego znaj
dzie swoje echo w sali sądowej. A wszystkie
mu winna — ta wódka, oj ta wódka!

Restaurator strzelił sobie w głowę.
Poznań. Popełnił samobójstwo właściciel

restauracji przy ulicy Chwaliszewo nr. 37

61-letni Leon Pohl, Korzystając z chwilowej
nieobecności domowników, udał się pod pozo
rem wyczyszczenia karabinu do jednego z bo
cznych pokoi, gdzie celnym strzałem w głowę
pozbawił się życia. Przywołany niezwłocznie

lekarz dyżurny pogotowia ratunkowego stwier
dził już tylko zgon desperata wskutek prze
strzelenia czaszki na wylot. Tragicznie zmarły
osierocił żonę i pięcioro dzieci. Przyczyn sa
mobójstwa należy szukać w rozstroju nerwo
wym.

T-r -O -'J-"
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Toruń
Nocny dyżur ma do dnia 20 b. m. apteka

.,Pod Lwem'*,, Rynek Nawomiejski.
Z TEATRU TORUŃSKIEGO.

Dnią 14 bm. o godz. 17 specjalne' przedsta
wienie dla dzieci po cenach najniższych. Ode
grana będzie znana baśń dramatyczna w 4 o-

brazach pióra Or-Ota p, t. ,,Jaś i Małgosia'*
z pp. Janiną Porębską i Kostrzyńskim w ro
lach tytułowych oraz z udziałem pp. Chanie-

ckiej, Hańczy i Jejdego.
Wieczorem świetna komedja ,,Michasia i jej

matka'*.

Dnia 15 bm. o godz. 16 nieodwołalnie poraź
ostatni ,,Urwis'*. 0 godz. 20 , Michasia i jej
matka'*.

Koncert proi. Lisickiego. Dnia 16. bm. od
będzie się w sali teatru miejskiego koncert

prof. Z, Lisickiego, wybitnego pianisty. Po
czątek o godz. 20-tej.

Stowarzyszenie Chrzęść, Nar. Nauczyciel
stwa Szkół Powszechnych zwołuje na dzień 14

bm. zebranie w sali ,,Dworu Artusa'*.

Pomorskie Towarzystwo walki z gruźlicą w

Toruniu zwołuje na dzień 29 bm. o godz. ll -tej
w auli urzędu wojewódzkiego walne zebranie.

Zawody piłki nożnej. Dnia 15 bm. odbędą
się na jtuejskiem boisku spcrtowera (Szosa
Chełmińska) zawody w piłkę nożną pomiędzy
drużynami K. S, ,,Tur'* *— ,,Gry(" junjorży i T,
K. S. I, nr ,,Gryf" I.

Zbiórką odzieży dla biednych dzieci. Kom i
tet Rodzicielski szkoły powszechnej nr. 1 w

Toruniu, mieszczącej się przy u!. Prostej, orzą-

dza zbiórkę odzieży zimowej dla biednych dzie
ci szkoły. Zbiórka ta trwać będzie do dnia 15

bm. Przypuszczać należy, jż ąkeja komitetu

dozna poparcia zę strony zaw'sze ofiarnego o-

bywatełstwa. Pozatem Komitet Rodzicielski

zawiadamia, że dnia 22 bm. o godz. 17 odbę
dzie się wieczorek muzyczny w auli szkoły
powszechnej, z którego dochód przeznaczony

jest na dożywianie biednych dzieci. Wstęp od

50grdo1zł.

Ś%viętq policji państwowej. Dnia 10-go bm.

z okazji święta policji państwowej odbyło się
o godz. 9 w kościele garnizonowym w Toru
niu nabożeństwo żałobne za duszę policjan
tów', poległych w służbie bezpieczeństwa pu
blicznego. Mszę św'. celebrował i kazanie w y
głosił ks, dziekan Sienkiew'icz. Udział w nabo
żeństwie wzięli przedstawiciele władz cywil
nych i W'ojskowych. W związku ze świętem po
licji komendant w'ojewódzki policji państwo
wej inspektor Olszański wydał rozkaz do pod
władnych, który został odczytany we wszy
stkich placówkach policyjnych województwu
pomorskiego.

iCyczci poległym boli aferom
63 id . sp. w Itónaaisalsra.

Toruń. Komitet obchodu 10-Iecia 63 p, p.,

który odbył się 1929 roku, chcąc uczcić pamięć
poległych bohaterów pułku, poddał myśl bude-

wy pomnika. Jakkolwiek nie posiadano jeszcze
żadnego szkicu pomnika ani placu pcd jego bu
dowę, przystąpiono do rzeczy j w programie
obchodu 10-Iecia pułku założono kamień wę
gielny pod budowę tej pam iątki

Po uroczystościach ówczesny kom itet ob
chodu święta pułkowego przekształcił się na

stępnie w komitet budowy pomnika, poległych
63p.p,

Komitet ten pod przewodnictwem p. radcy
Janowskiego, później p. inż. Kołka oraz sekre
tarza ks, dziekana Sienkiewicza nie szczędził
trudu j mozołu nad zrealizowaniem dzieła. Do
wodem tego jest stojący na Placu Pokoju To-

ruńskiego (przy bramie lubickiej) nowozbudo-

W'any w niespełna dwa lata pomnik, projektu
p. inż. Ulatowskiego, przedstawiaj'ący m onu
mentalną bryłę w kształcie stylizowanych sta
lagmitów, którego zdjęcie zamieszczamy. For
ma jego jest - jak widać - nowoczesna

i skromna. Na narożnikach cokołu znajdują się
4 znicze, wykonane z kamienia. Na froncie zaś

ołtarz, na którym leży %wykuty z metalu hełm,
maska gazową i granaty bojowe, Poniżej znaj
duje się napis; Bohaterom 63 p. p, W środku

pomnika umieszczony jest orzeł wielkości 3 m.,

zrywający się do lotu. Pozatem urna miedziana,
w'zorowana na urnach słowiańskich, w której
przechowana będzie ziemia z pobojowisk, na

których polegli w obronie kraju bohatero-wie

pułku. Na tablicy bronzowej wyryta będą na

zwiska poległych. Zaznaczyć należy, ł e urny
i tablica ta są jeszcze nie gotowe.

Wspaniały ten pomnik, będący ozdobą mia
sta, zrealizowany ze składek dobrowolnych o-

bywatclstw'a toruńskiego, dowodzi, że toruaiacy
pamiętają o tych, co złożyli życie w ofierze w

walce o wolność.

Odsłonięcie tego pomni'ka nastąpiło dnia

li-go bm.

Trusieisli io łn iiriy przed sądem.
Garnizon fonińsM otrzymywał mięso z charycli zwierząt

Toruń. Przed sa.dem apelacyjnym w Toru
niu przewinęła się głośna swego czasu afera

dostawy,mięsa, dla garnizonu toruńskiego.

Na ławię oskarżonych zasiedli Paweł K a
tarzyński, właściciel przedsiębiorstwa rzeźni-

ckiego w Toruniu i brat jego Juljan, również

rzeźnik,
Paweł Katarzyński, który był przez kilka

lat dostawcą mięsa dla wojska, dostarczył kil
kakrotnie mięso zepsute i w dodatku pocho
dzące ze zwierząt chorych, które skupywał po-

kryjomu bez kontroli weterynaryjnej. Po spo
życiu takiego mięsa w końcu maja 1929 r, za
chorowało około 300 żołnierzy z objawami za
trucia, Według .przeczenia biegłych zachodzi
ło zakażenie prątkami parotyfusu B.

W pierwszej instancji toczył się w tej spra
wie proęes przed sądem okręgowym w styczniu

ub, roku. Przesłuchano około 80 świadkó%w

i kilku biegłych. Proces zakończył się zasą
dzeniem Pawła Katarzyńskiego na rok więzie
nia, podczas gdy Juljan K. został zwolniony.
Od wyroku tego tak prokurator jak i oskarżo
ny K. wnieśli apelację.

Sąd apelacyjny po całodziennej rozprawie
oskarżonemu K. obniżył karę z 12 miesięcy na

7 miesięcy %więzienia i karę tę uznał za odsię-
dzoną przez areszt prewencyjny. Odnośnie do

Jułjana K, wyrok uwalniający I instancji zo
stał zatwierdzony.

W motywach wyroku sąd zaznaczył, że w i
na oskarżonego Pawła Katarzyńskiego została

całkowicie udo%wodniona, że dostarczał mięso
zepsute i pochodzące ze zwierząt chorych. Ja
ko okoliczności łagodzące sąd przyjął brak na

leżytej kontroli przy odbiorze mięsa ze strony
władz wojskowych.

GRUDZIĄDZ
Gaierja naszych karykatur-

Znana osobistość nietylko w mieście lecz

i w całym powiecie. Mimo, że przybył do nas

z innych stron nie stara się być ,tpopuląrnym" .

Każdemu mówi, co myśli, prawdy nie ukrywa,
swe zapatrywanie śmiało wypowiada. Nikomu

się nie narzuca, oto niezłomny, stały charakter.

Trudne sw'e obowiązki spełnia sumiennie. Rów
nie sprawiedliwy dla wszystkich, a do tego

prawy i zacny.

Nocny dyżur aptek, Do 21 bm. nocny dyżur
pełni apteka ,,Pod Łabędziem'* przy Głównym
Rynku.

Miesięczne zebranie Narodowej Organizacji
Kobiet odbędzie się w piątek, 20 bm. o godzi
nie 19,30 w lokalu N. O, K. przy ul. Mickiewi
cza 2 ze zwykłym porządkiem dziennym.

Z życia Tow. śpiewa ,,Moniuszko1*. W ,ho
telu Kellasa odbyło się plenarne zebranie Tow.

Śpiewu ,,Moniuszko". Zebranie zagaił prezes

p. Lewandowski, witając serdecznie licznie

przybyłą drużynę śpiewaczą oraz goścj. Zara
zem p, prezes podaje zebranym do wiadomo
ści, że zarząd postanow'ił odstąpić od dotych
czasowego zwyczaju prowadzenia zebrania

przez urozmaicenie zebrań w'ystępami człon
ków, Następnie urozmaicili zebranie występa

mi p. Wieczorkówna Ąnna, która z uczuciem

zadeklamowała wiersz pt. ,,Dlaczego'* j p. Mę-
drzycki, który odśpiewał piosenkę ,,Para gnia-
dych". Wielką wesołość 'wywołał ,,poemat*' p.

prezesa Lewandowskiego, który bardzo dowcip
nie opisał tegoroczne dożynki, urządzone przez

towarzystwo w Grudziądzu i Jeżewie. Wspom
nienia te nagrodziła zebrana brać śpiewacza
rzęsistemi oklaskami oraz odśpiewała szereg

pięknych pieśni z tychże dożynek.
Kino ,,GryP': Kochanka Jego Królewskiej

Mośei*'.

Kino ,rOj-zeI''j ,,W esoły pechowiec'* i ko
medja ,,Lord na poczekaniu'*.

Kino ,,Nowości'1: ,,Cyrk Royal",

Mlssiąc Śląska, W niedzielę, 15 bm, o go
dzinie 17 urządza Komitet Miesiąca Śląska a-

kademjs. Wszyscy Polacy, którzy chcą zapo
znać się ze sprawą Śiąską, wezmą masowy u-

dział w tej imprezie. Kierownictw'o sekcji or-

ganizaęyjno-zbiórkowej objął ną miasto Gru
dziądz p. dyr. Gorczyca, właśc, kina ,,Orzeł"
i ,,Gryp', na powiat ref. ośw, p. Gawlik.

W czasie całkowitej wyprzedaży
likwidacyjnej kupuje się

wszelka odzież
gotową Jak i na miarą

z dobryeh bielskich materjałów
po bardzo niskiej cenie

U 121121

la n a Paluszkiewicza
GRUDZIĄDZ, ulica Wybickiego 21.

Kradzieże. Bobkowski Bronisław, zam. przy

ul. Hallera 20, zgłosił kradzież gotówki w su
mie 83 złi Czajkowski Teofil, r.ąm, w Dolnej
Grupie, zgłosił kradzież roweru z niezamknię-
tej lampowai kolejowej wartości 8 zł; Żukowicz

Juljan, ząm. przy ul, Narutowicza 12, zgłosił
kradzież pierścionka złotego wartości 130 zł;

Łużyński Bernard, zam. przy ul. Lipowej 11,
zgłosił kradzież z w'łamaniem dn jogo restaura
cji, skąd skradziono; wódki, likiery, cygara, pa-

pierosy, czekolady, patefon i płyty do patefonu
ogólnej wartości 650 zł.

Dancing chóru męskiego ,,EcW , W nie
dzielę, 15 bm. o godz. 19 urządza znany, popu
larny chór męski ,,Echo1' w hotelu ,,Pod Zło

tym Lwem" swój doroczny dancing, połączony
z występami śpiewnemi, na który Szao. Oby -

wątelstwo m, Grudziądza jak najuprzejmiej za
prasza.

Siterasg(SBffsS.
Osobiste. Były sędzia tut, sądu grodzkiego

otworzył w Gdyni kancelarię adwokacką.
Wenta harcerska, urządzona w ub, niedzielę

w (.Sokolniczówce”, miała wielkie powodze
nie. Sala była przepełniona doborową publicz
nością.

Rozgoryczenie obywatelstwa. W skutek pod
wyższenia ceny za gaz (IO gr na kbm.) wielu

z obywatelstwa starogardzkiego zgiasza się
w-prost, aby odjęto im liczniki, gdyż nie chcą
płacić wygórowanych cen za światło gazowe.

Kolejarze starogardzcy protestują przeciwko
występom Boraha. Na ostatnjem swem posie
dzeniu członkowie K. P . W , uchwalili rezolu
cję przeciwko wystąpieniu sen. Boraha. Osta
tni ustęp rezolucji brzmi: ,,Pamiętamy o tem,
że nie jesteśmy dziedzicami całości dawnych
ziem naszych, lecz żyjemy nadzieją, że kiedyś
w przyszłości będzie święciła swoje zwycię
stwo bezwzględna sprawiedliwość1*,

Zbiorowy protest towarzystw starogardzkich
przeciw prowokacyjnemu wystąpieniu sen. Ba
rska. Na zebraniu delcgacyj wszystkich towa
rzystw starogardzkich, odbytem w starostwie

na zaproszenie Z, O. K . Z, uchwalono obszerną
rezolucję przeciwko wystąpieniu sen, P.praha.

Rezolucję tą, podpisaną przez delegacje 60 to
warzystw, wysłano ambasądoro%vi amerykań
skiemu w Warszawie.

Zlikwidowanie nazwy firmy Wfnkelhausen.

Firma Winkęlhausen zmieniła s%wą nazwę na

,)PcIski Przemysł Wódezany Sp. Akc. w W ar
sza%wie", Siedzibę spółki przeniesiono do sto
licy, Uchwalono również nowy statut.

No%wy płao targo%wy na drób. W najbliższym
cząsię ma się odby%wać targ na wszelki ?gri ro
dzaju drób oraz nabiał nie na rynku jak dotąd,
lecz na placu kolo białych kosnr przy ul, f'a-

dfrewskiego
Nowa strzelnica wojskowa została ot%warta

za Strzelnicą. Zbudowano ją tego roku %w

lęęję.

WUfSsiertfHwicłisaw

MnH nazBWE.żeMa flaraowania. m l; g sawrfailammm
za opłatą 50 gr. wzgl. I —2 zł. miesięcznie. Po 2 wzgl. 3 latach aparat gazowy przechodzi na własność konsumenta.

Bliższe warunki i wyjaśnienia

w jMra5mS*MfgraiacI*ż n iw n i1*1iejsM efwGiraślzicidzu
nlfcn f*IiBcB***sw3ejeeaaaa*. 8SB,a*a*5*w*a*831, (S37W

2.

Agentury ,Dziennika Bydgoskiego'*
w Ostrowie Wlkp. prowadzą pp.

i.W .Gubr
artykuły piśmienne I czasopisma

ul. Zeiuncafska 1.

1. LtWiElS-liff8WI
Skład tytoniu t art. piśmiennych

ui. Kolejowa 13.
Powyższe nasze agentur%' przyjm ują

abonament i ogłoszenia po cenach orygi
nalnych bez żadnych dopłat. Prenumerata

nDziennika Bydgoskiego* prsy edbio*
r*e a agentury wyrwał;

m iesięcznie 3,15 zł

kwartalnie 9.45 ,,

Cena pojedynczego egzemplarza 20 gr.

CtaoiKiice.
Z Kasy Chorych. Z dniem 1 listopada prze

jął p, dr, Belkowskj z Chojnic stanowisko na

czelnego lekarza w Kasie Chorych, opróżnione
przez dr, Sochanięwieza.

Koncert. W sali hotelu Ęngla odbył się
koncert urządzony prze? Ochotniczą Straż Po
żarną. Orkiestrą dyrygo%wał znakomity dyry
gent prof. Wagner.
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K i Corso
Dziś premiera 1

PoSowanie na ludzi
z Cario Aidinim (24173

i Radanika, królowa paszczy.

KRONIKA
Bydgoszcz, dnia 14 listopada 1931 roku.

KALENDARZYK.

Dziś: Józefata, Elżbiety, Serapjona.
Jutro; Gertrudy, Leopolda.
Wschód słońca: godz. 7,23.
Zachód słońca: godz. 16,5.

DYŻURY APTEK;

1) Apteka Pod Aniołem, ul. Gdańska 65.

2) Apteka Przy Placu Teatralnym, ulica

Marszałka Focha.

3) Apteka B. Tarasiewicza, Szwederowo,
ul. Orła 8.

Dyżnr lekarzy kolejowych w niedziele
1 święta:

Dr. Ginfyłlo, ul. Cieszkowskiego 6, telef.

16-99 .

MUZEUM MIEJSKIE przy Starym Ryn
ku, otwarte codziennie od 10 do 16, w nie
dziele i święta od 11 do 14.

Obecnie w Muzeum, prócz w'ystaw zwy
kłych, wystawa obrazów i rzeźb Krakow
skiego Towarzystwa Artystów Polskich

,,Sztuka'1.

Z TEATRU MIEJSKIEGO.

Dziś w sobotę premjera sztuki ,,DZIELNY
WOJAK SZWEJK'*.

W niedzielę o godz. 16 melodyjna operetka
Lehara ,,BIAŁY MAZUR*'.

Hrab'ina Marica w Teatrze Miejskim,

Na ukończeniu próby pod kierunkiem głó
wnego reżysera operetki Mieczysława Dow-

munta z rewelacyjnej operetki Emerycka Kal-

mana ,,HRABINA MARICA'*, W operetce tej
pierwszy raz wystąpią pozyskani dla Teatru

Miejskiego pp. Melanja Grabowska świetna

śpiewaczka i znany tenor Zygmunt Malinowski,

Tani poniedziałek,

W poniedziałek, 16. bm, po cenach od 30 gr

do 3 zł efektowna, pełna wstrząsających scen

sztuka Madis'a i Boucard'a ,,SZPIEGOSTWO
WIELKIEJ WOJNY".

Na marginesie.
W alka z klęską bezrobocia i stra-szliwą

nędzą, będącą jej następstwem, przybrała
zaraz z początku dość nieszczęśliwą formę.
Z jednej strony rząd przyznał, że skarb

państwa tym obciążeniom nie wydoła i od
wołał się do ofiarności publicznej. Urządza
się na ten cel zbiórki uliczne, organizuje
się bezpłatne kuchnie, oparte zn-owu prze
dewszystkiem o prywatną inicjatywę, i o

środki, zdobyte przez, dobroczynne zrze-sze
nia.

To jedna strona medalu.

A druga zawiera pociągnięcia, sprzeczne

z pierwszą. Kładzie na niej swój ciężki
stempel etatyzm, ,,normujący i centralizu

jący", a znany z tego, że jest kosztowny,
skomplikowany, niez-ręczny, a często i an

tyspołeczny.

Nie upieramy się, aby tę całą akcję zo
stawić czynnikom prywatnym. Nie wydo-
ła-iyby jej. Pozatem państwo przez swe or
gana musi zapewnić sobie naczelny kieru
nek i nadzór, musi przyjść z pomocą, z

impulsem, ale równocześnie musi prze

strzegać pewnego dystansu, pewnej linji
demarkacyjnej. Zbyt głębokie wkroczenia

w sferę działania społecznego osłabiają to

działanie i paraliżują.

Zdarzały się wypadki, złą przysługę od
dające sprawie. W pewnych ośrodkach

(przypominamy aferę fabryki Fiebrandta)
zebrane pieniądze chciano obrócić bezpo
średnio na pomoc dla najbliższych bezro

botnych, czemu się władze sprzeciwiły, żą
dając odprowadzenia tych pieniędzy do

centralnych biur, Zarządzenie takie ze sta
nowiska formalistycznego było słuszne. Aie

ich jedynym praktycznym skutkiem może

być to, że ci ofiarnicy więcej pieniędzy nie

dadzą. Przeoczono w tym wypadku prawo

psychologiczne, że ofiarność publiczna naj
chętniej i najwydatniej wspomaga cele bli
skie i znane, że człowiek chętniej wspomo
że ubogiego, którego nędzę widzi, aniżeli

takiego, o którego nędzy dowiaduje się z

pism lub z okólników rządowych.
A i to zważyć trzeba, że natężenie ofiar

ności wzmaga się w miarę, na im większą
nędzę człowiek patrzy. Są u nas na szczę
ście miejscowości, gdzie niema wcale bez
robocia, i tam trudno wykrzesać ofiarność

na rzeczy, których się nie widzi, które nie

rzucają się w ocz-y. A znów tam, gdzie nę

dza jest bardzo wielka i mogłaby pobudzić
ofiarność społeczeństwa do jak największe
go wysiłku, wysiłek ten sparaliżowany by
wa dyrektywą rządu: mnie oddajcie pienią
dze, a ja je sprawiedliwie rozdzielę.

Otóż ogół w .tę absolutną sprawiedliwość
nie wierzy. Warszawa i w tym wypadku
będzie faworyzowaną kosztem prowincji.
A prowincja ma już dość tego stołecznego

pasożytnictwa.

RAD LECZY
reumatyzm, ischias, migrenę, sklerozę, cier
pienia stawów, choroby zapalne i bóle po
operacyjne. Kurację radową w domu umo
żliwiają każdemu suche

OKŁADY RADOWE ,,RAD JUMCHEMA'*
z wieczną promieniotwórczością z St Joa-
chimsthal. Żądajcie bezpłatnych prospek
tów: nRADiUMCHEMA", Warszawa, Śniadec
kich 22, tel. 8 -83 -12, (20112

Zły stan ulic. brak oświetlenia i komunikacji na odległem przedmieściu
(n) W Miedzynie (dawn. Schleusendorf),

wcielonym do Wielkiej Bydgoszczy wr.

1920, zawiązało się - za przykładem Szwe

derowa, Rupienicy, Bielaw i Czyżkówka -

towarzystwo obywateli i- miłośników tegoż
przedmieścia. Na czele zarządu nowego po
żytecznego stowarzyszenia stanął p. Micha!

KarsJys, człowiek jeszcze młody, lecz pełen
najlepszych chęci — rzutki, energiczny.
Na odbytych dotychczas trzech zebraniach

zorganizowanych obywateli przedmieścia

Miedzyn poruszono szereg aktualnych za

gadnień i po nieskrępowanej wymianie
zdań jednomyślnie uchwalono wysłać pe
tycję do Magistratu i Rady Miejskiej tre
ści takiej m niejwięcej:

Dzieje się nam krzywda, ponieważ pła
cimy podatki, a wzamian za to nas się po
m ija i nie docenia

Dzieje się nam krzywda, ponieważ na

tak daleki odcinek, brak odpowiedniej ko.

munikacji, przez co też narażeni jesteśmy
na niepowetowane straty. Z tego też tytu
łu cierpią niemniej dzieci spieszące co
dziennie (śród deszczów, mrozów, czy też

upałów) do szkół położonych w śródmie

ściu, oraz rzesza pracujących w środowis
kach miasta. Słowem z braku komunikacji,
cierpią bezwzględnie wszyscy.

Niemniej z powodu braku światła, co

zwłaszcza w porze krótszych dni, j'est tem

więcej przykre.
Również z powodu lichego stanu ulic

i chodników.

Dlatego też, spowodowani koniecznością
wnoszą obywatele Miedzyna:
1) o przeprowadzenie linji tramwajowej co-

najmniej do szkoły,
2) o przeprowadzenie instalacji elektrycz

nej,
3) o powiększenie ilości lamp ulicznych na

ulicy Nakielskie-j aż do granicy gminy
Prądy,

4) o postawienie odpowiedniej ilości lamp
na ulicy Pijarów, ewentualnie włącznie
z ulicą Pagórek.

5) o urządzenie chodników prawej i lewej
strony ulicy Nakielskiej, względnie na

raz-ie wysypanie żwirem węglowym pra
wej strony do restauracji Fajtanowskie-
go, zaś lewej do szkoły conajmniej oraz

o wybrukowanie ulicy Pijarów.
Jeżeli nastąpi przedłużenie linji tram

wajowej, korzystać będą z niej okoliczni

mieszkańcy nie tylko Miedzynia, lecz Oso-

wej Góry, Prądów, Lisiegoogona. oraz Czyż
kówka.

Im rychlej Magistrat przystąpi do prac

wyżej wymienionych, tem rychlej podniesie

się ogólna wartość Miedzyna i zwiększy się
wartość zysków z tytułu podatków i innych
świadczeń dla Magistratu, bowiem Miedzyn
ma nie małe szanse do rozbudowania się.
Przemawia zatem piękne i romantyczne

położenie tejże okolicy.

Lombard w Bydgoszczy.
Jak się dowiadujemy, otwiera Komunal

na Kasa Oszczędności mia-sta Bydgoszczy
na ogólne życzenie z dniem 1 grudnia od
dział zastawniczy (lombard) w budynku
w którym mieściło się dotychczas Staro
stwo Grodzkie — na uilcy Grodzkiej. Po

życzek udzielać się będzie pod zastaw biżu-

terji i innych rzeczy w kwocie ograniczo
nej od 5 do 200 złotych.

Wezwanie do poszkodowanych.
Niejaki Marjan Onderka, zamieszkały w

Poznaniu przy ulicy Polnej 21, mieszka
nia 10, trudni się nielegalnie pośrednic
twem pracy, wzywając zainteresowanych
pocztówkami do swego mie-szkania, w celu

zawarcia umowy na objęcie stanowiska.

Poszkodowani w wymienionej sprawie, ze
chcą się zgłaszać w tutejszym wydziale

śledczym P. P . przy ul. Jagiellońskiej 5,

pokój 72.

— Zebranie Bezrobotnych Pracowników

Umysłowych odbędzie się w sobotę dnia 14

bm. o godz. 14, w sali p. Cimmera ,,Pod
Lwem" (przy ul. Marsz. Focha). Z powodu
bardzo ważnych i pilnych spraw, przybycie
wszystkich kolegów i koleżanek obowiąz
kowe. Wstęp li tylko za legitymacją, wy
stawioną przez sekretarjat przy ul. Bernar
dyńskiej (róg Jagiellońskiej).

— Kradzież roweru. Z podwórza domu przy

ulicy Poznańskiej 18, jakiś nieznany sprawca
skradł rower męski, wartości 60 zł, na szkodę
p. Pawła Sójki, tamże zamieszkałego.

Niemieccy kandydaci do nagrody Nobla.

Są to dwaj chemicy, prof. Bergins i prof. Bosch. Pierwszy wynalazł sposób wydo-

byawnia z węgla olei skalnych, co wprawdzie nie jest jeszcze stósowane na szeroką
skalę, ale będzie miało kiedyś dla przemysłu olbrzymie znaczenie. Drugi jest niedo

ścignionym fachowcem na polu syntetycznej fabrykacji farb. Jeżeli komisja funda

cji Nobla tym dwom nagrody przyzna, to na ogółem 27 nagród przyznanych na che-

mję Niemcy zdobyliby 14 nagród, a więc więcej niż połowę. Także piękny rekord

na polu naukowem!

Sokół jichcicKi ku czci bohaterów.
Zawody kościuszkowskie i obchód listopadowy w Sokole SI.

Staraniem Soko-ła II Jachcice przeży
wały w niedzielę 8 bm. podniosłą chwilę.
Po południu urządzono zawody kościusz
kowskie, a wieczorem odbyła się uroczysta

akademja ku uczczeniu Powstania Listo
padowego. Uroczystość, która zgromadziła
spory zastęp miejscowego obywatelstwa,
była poważną strawą duchową, jedną z

tych, które ,,Sokół" miejscowy w po-czuciu

swojej odpowiedzialności daje publiczno
ści. Bogaty, doborowy program i jego wy
konanie, wprowadziły publiczność w pełne

skupienie i rozmyślanie nad wielkiemi tra-

gedjami dziejowemi naszego narodu.

Występy dhów K. Cyganka i B. Wii-czyń-
skiego, z których pierwszy, z pełnem wy
czuciem wygłosił grozą przejmujący ustęp
z ,,Dziadów", drugi zaś z młodzieńczą wer

wą oddał ,,Redutę Ordona", — utrzymywały
poważmy nastrój na sali.

Wykład o Powstaniu Listopadowem wy
głosił referent oświatowy p. Marcinkowski.

Miejscowe Koło Śpiewu ,,Lutnia" pod ba

tutą p. nauczyciela Sempołowicza wyko
nało udatnie kilka pieśni. Deklamacje wy
głosili; dh. Muszyński - ,,Nasz Sztandar",

dhny Stefcia i Janina Krygiołkówny — ,,Ra
cławice" i ,,Chło-pskie serce" (Konopnickiej),
dhna Zubielewiczówna — ,,Sokolica" oraz

dhna Czesia Ibronówna ,,Za wolność" (W.

Marcinkowskiego). Pozatem żyw'y obraz

piramidy sokole i roz-danie nagród zawod
nikom uzupełniły program.

Śledząc bieg życia spełcznego na grun
cie tutejszym, ostatnią uroczystość można

uważać za wielki sukces.

Chleb od poniedziamu podroieje
Bezrobotni mom otrzfinac bochenek chleba o 10 groszy taniej.

Bydgoszcz, 14 listopada.

(n) Na zebraniu piekarzy bydgoskich, w

którem ucz-e -stniczyli niemal wszyscy wła
ściciele piekarń w liczbie 80 pod przewod
nictwem p. Burzyńskiego — starszego ce
chu mistrzów piekarskich, omawiano zgło
szony projekt Komitetu Obywatelskiego
nies'enia pomocy bezrobotnym, zm ierzają
cy do podwyżki 2 groszy na każdym bo
chenku chleba żytniego wagi VA kila.

Wobec podrożenia mąki dotychczasowa

kalkulacja cen pieczywa nie da się dłużej
podtrzymać. Fachowa kalkulacja najśwież
sza opiewa na 65 groszy, czyli 9 groszy dro
żej na bochenku chleba. Magistrat tutej
szy zgodziłby się, gdyby piekarze zamiast

65 groszy pobierali nawet 67 groszy. Dwa

grosze nadwyżki na każdym bochenku da

łyby miesięcz-nie około 10.000 złotych na

rzecz bezrobotnych, lecz pieniądze te ścią-
gmiętoby z najbiedniejs-zych, co chyba n ie

leży w intencji opiekunów bezrobotnych.

Propozycja magistratu, aby każdy piekarz
nabył w Komitecie niesienia pomocy bez

robotnym znaczki 2-groszowe do nalepiania
gumą roślinną na każdy wypieczony bo
chenek chleba, została jednomyślnie odrzu
cona, jak o niehigieniczna i niepraktyczna!

tPiekarze bydgoscy już i tak płacą 5. groszy

na każdym funcie drożdży na rzecz bezro

botnych. Wobec zmniejszonych zarobków

robotników i urzędników obarczanie tych,
którzy liczyć się dzisiaj muszą z każdym
groszem, byłoby istotnie niesprawiedliwem
i mijającem się z szlachetnym celem.

Tak czy owak od poniedziałku obowią
zywać będą w Bydgoszczy nowe ceny na

pieczywo, to jest 65 groszy za 3-funtowy
chleb żytni. Pragnąc jednak bezrobotnym
uprzystępnić,kupno chleba, właściciele pie
karń gotowi są każdemu bezrobotnemu,
który się wylegitymuje, sprzedawać co
dziennie po jednym bochenku chleba po ce.

nie zniżonej o 10 groszy, czyli za 55 groszy,

a więc bez żadnego zarobku.

Uwzględniając, że w Bydgoszczy około

5000 bezrobotnych żywicieli rodzin naby
wałoby chleb po cenie zniżonej, ofiara pie
karzy bydgoskich w cyfrach byłaby kolo
salna, bo wynosząca około 500 złotych
dzien n ie czyli 15.000 złotych miesięcznie,
co wyniesie znacznie więcej, niż Komitet z

2-groszowych nalepek się spodziewał.
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J1MJIM” poraź ostatni! Młodzież ,,SOKOŁA ŻEŃSKIEGO" wystawia w niedzielę, dnia 15 b. m .

o godzinie 3-ciej po południu w s a li ,,UŚMIECHU BYDGOSZCZY**
. ...... miii przy ul. Św. Trójcy poraź ostatni przepiękną.i cieszącą się ogromnem powodzeniem

Miejsca numerowane! L*|
* ll-l - - I

____

Bilety wstępu: dla dorosłych 1,00 zł i 0,50 zł, dla dzieci 0,50 zł i 0,30 zł. IjfllKP WPOIOM
Sprzedaż biletów przed czasem w filji ,,Dzień. Bydg." ul.Dworcowa 5. UUJll^ ilu lllllilllj yji

ŚwinioEBBlcsclzieiu
Rok rocznie w najbliższą niedzielę po

dniu św. Stanisława Kostki młodzież zor

ganizowana w Stowarzyszeniach Młodzieży
Polskiej obchodzi swe doroczne ,,święto" .

20.000 armja rekrutująca się z młodzieży
pozaszkolnej manifestuje w tym dniu wier
ność dla Polski i Kościoła katolickiego.

Odbywają się w tym dniu pochody, wie

czornice, akademje, wspólne przystępowa
nie do Stołu Pańskiego, dzięki czemu szer

szy ogół będzie m iał sposobność zapoznać
się z pracą S. M . P . ua polu wychowania
religijnego i oświaty obywatelskiej.

Młodzież ta chce zadokumentować wo
bec całego społeczeństwa, że św. Stanisław

Kostka jest i będzie zawsze jej duchowym
przewodnikiem, i że według jego wzoru

rzeźbić pragnie swoje serce.

Młode, gorące serca w tym dniu chcą

przypomnieć i pokazać szerszemu społe
czeństwu, że żyją, działają i rwą się do

czynu. Społeczeństwo ma się przekonać, że

młodzież nie marnotrawi swych sił, ale za

patrzona w swego przewodnika św. Stani
sława Kostkę, dąży zwalczając cierpliwie
jedną po drugiej przeszkodę — do przyspo
sobienia społeczeństwu jak najwięcej war
tości duchowych i kulturalnych. Lecz aby

sprostać swemu zadaniu i zamierzeniu, wy
m aga młodzież od starszego społeczeństwa
poparcia, pomocy materjalnej i moralnej.

Szczególnie w tym dniu ,,Święta Mło

dzieży" obowiązkiem naszym jest okazać

tej młodzieży zrozumienie i zainteresowa
nie.

Przykładem niech nam będzie sam Ar

cybiskup J. E . ks. Kardynał Hlond, który

powiedział te piękne słowa: ,,Jest moim ży
czeniem, aby dzień ten stał się jedno-cześnie
potężną manifestacją na rzecz S. M . P ." .

Ks. Kardynał daje młodzieży naszej godny
tytuł ,,Przedmą straż Akcji Katolickiej" bo

rozumie, że młodzież nasza to wielka broń

w rękach Kościoła, to potężna armja w

służbie Bożej.

Wszyscy czytelnicy, z pewnością znają
ruchliwą organizację katolickiej młodzieży
tak zw. Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej
w skrócie S. M . P. Nie ma prawie rodzi

ców, którzyby* nie chcieli, aby ich synowie
należeli do takiej organizacji, której celem

jest upodobnić swoich członków do tak

wielkiego wzoru, który pragnie wyrobić w

młodzieży wszystkie te piękne cechy jakie-
m i odznaczał się św. Stanisław Kostka.

A więc pobożność, wytrwałość, siłę woli,

poświęcenie i karność.

Z pewnością Stowarzyszenia Młodzieży
z takim programem pracy znajdą coraz

większe zrozumienie wśród społeczeństwa
katolickiego.

Porządek,,Święta Młodzieży"
w Bydgoszczy.

Święto Młodzieży urządza się w wszyst
kich parafjach w Bydgoszczy.

W kościele Farnym i w kościele Serca

Jezusa odbywają się w tym roku rekolek
cje, których plan ogłoszono już poprzed
nio.

Spowiedź młodzieży oraz czcicieli św.

Stanisława Kostki we wszystkich kościo
łach bydgoskich w sobotę rano oraz w so
botę po południu od godz. 17.

Niedziela 15 listopada:
1) Parafja Fama: Nabożeństwo i zakoń

czenie rekolekcyj połączone z generalną Ko-

munją św. młodzieży o godz. 8. Akademja
ku czci św. Stanisława Kostki z referatem

oraz przedstawieniem amatorskim w Domu

Katolickim przy Farze o godz. 16. Urządza
S.M .P. ,,Brzask".

2) Parafja św. Trójcy: Nabożeństwo po
łączone z generalną Komunją św. młodzie

ży o godz. 9. Akademja ku czci św. Stani
sława Kostki z przedstawieniem amator-

skiem p. tyt. ,,Serce kamienne" w Domu

Katolickim na Wilczaku o godz. 19. Urzą
dza S.M . P. ,,Gwiazda".

3) Parafja Serca Pana Jezusa: Nabożeń
stwo i zakończenie rekolekcyj, połączone z

generalną Komunją św. młodzieży o go-dz.
8-ej. Akademja ku czci św. Stanisława Kost
ki z przedstawieniem amatorskim o godz.
17-ej w Ognisku Kolejo-wem przy ul. Zygr
munta Augu-sta. Urzą-dza S. M . P . MNa-

przód",

4) Parafja M. B. Nieust, Pom. (Szwede
rowo): Nabożeństwo z generalną Komunją
św. młodzieży o godz. 7-ej rano. Akademja
ku czci św. Stanisława Kostki z referatem

p. prof. Mokrzyckiego i przedstawieniem
amatorskiem o godz. 1.8-ej w Domu Kato
lickim na Szwederowie. Urządza S. M . P.

,,Białe Orlęta".

5) Parafja św. Wincentego a Paulo (Bie
lawki): Nabożeństwo z generalną Komunją
ś,w. młodzieży o godz. 9 -ej. Akademja ku

czci św. Stanisława Kostki o godz. 17-ej na

salce ks. ks. Misjonarzy z udziałem chó-ru

Obstrukcja, złe funkcje trawienia, rozkład
i fermentacja w jelitach, nadkwaśność soku żo
łądkowego,nieczysta cer ana twarzy,piersiach i ple
cach, czyraki, katary błony śluzowej, ust, prze
mijają prędko przy użyciu naturalnej wody gorz
kiej ,,Franciszka-Józefa*1. Żądać w aptekach.

i orkiestry gimnazjum ks. ks. Misjonarzy,
Urządza S.M . P . ,,Wolność".

6) W Czyżkówku: Nabożeństwo z gene*
ralną Komunją św. młodzieży o godz. 8-ej.

Akademja ku czci św. Stanisława Kostki z

referatem prof. Białeckiego i przedstawię*
niem amatorskiem p. tyt. ,,Hermenegild"
o godz. 18-ej na sali p. Glapy. Urządza S,
M. P . ,,Orzeł".

Młodzieńcy katoliccy!
Uczcijcie godnie św. Stanisława Kostkę,

Patrona Waszego!

Przybądźcie wszyscy w sobotę do spo-i
wiedzi św., a w niedzielę na uroczyste na-i

bożeństwo i do Komunji św.!

Stawcie się jaknajliczniej na akademię
ku czci św. Stanisława Kostki.

Przyprowadźcie Waszych przyjaciół i k-o-i

lęgów na te uroczystości! Zachęćcie W a

szych rodziców i znajomych do gremialne
go udziału w uroczystem święcie młodzie

ży! Zapisujcie się do Stowarzyszenia Mło
dzie-ży Polskiej (S. M . P .)! Przypominajcie
wszystkim kwestę na cele S. M . P.!

Zwolnienia i ograniczenia pracy
robotników w BydgoszczyIobwodzie bydgoskim.

Do Urzędu Pośrednictwa Pracy zgłasza
ją się codziennie nowi bezrobotni, po-więk
szając liczbę biedaków, dla których pomoc

jest konieczną.

W ostatnich dniach znowu nastąpiły
zwolnienia i ograniczenia pracy robotni
ków, bądź to skutkiem braku pracy, bądź
z powodu ukończenia sezonu.

Garbarnia Ludwiga Buchholza w Byd
goszczy, z ogólnej liczby 183 robotników,
zwolniła 15, z powodu braku pracy. Jeżeli

jednak dla pozostałych nie ograniczono
czasu pracy, to czy zachodziła konieczna

potrzeba pozbawiania chleba tych kilku
nastu robotników, których z małym usz
czerbkiem 168 pozo-stałych, dałoby się mo
że zatrudnić?

Fabryka pieców i maszyn piekarskich

firmy W itte i Radziński w Bydgoszczy, dla

braku pracy zwolniła 10 robotników z ogó-l
nej liczby 29. Pozostałych 19 fabryka za
trudnia normalnie.

Fabryka ternionów i wyrobów drzew

nych Witolda Szebeko w Bydgos-z-czy, ogra-

niczyła czas pracy całej załogi-, w liczbie

15 rob-otników do 3 dni w tygodniu. Przy
czyną brak pracy.

Fabryka obuwia pod firmą ,,Standard"
w Bydgoszczy, z powodu braku zatrudnie
nia, ograniczyła czas pracy dla swych 98

robotników do 3 dni w tygodniu, po 8 go
dzin dziennie, n-ie zwalniając żadnego ro
botnika.

Tartak parowy po-d firmą ,,Lasgo" w

Fordonie, zwolnił pokaźną liczbę robotni
ków, bo aż 104 odrazu, z powodu ukończe
nia sezonu.

Nakielska fabryka maszyn w Nakle, Z

ogólnej liczby 37, zwolniła 5 robotników,,
dla pozostałych zaś 32 ograniczyła czas pra
cy do 6 godzin dziennie. Przyczyną brak

pracy.

Fabryka wapna i cementu w Pie-chcinie,
zwolniła za jednym zamachem aż 160 ro

botników, ograniczając czas pracy dla po
zo-stałych 168 do 6 godzin dziennie. Powo
dem tego masowego zwolnienia jest nieste

ty - brak pracy.

Cegielna Pawła Prie-bego w Chodzieży,
zwolniła z powodu ukończenia sezonu 13

robotników.

Fabryka maszyn Pawła Strunka w Cho

dzieży, z ogólnej liczby 16 robotników, zwoi*

niła 3 z powodu braku pracy.

Fabryka maszyn rolniczych Karola

Mielka w Chodzieży, również z powodu
braku zamówień zwolniła 6 robotnikó-w, po*
zostawiając w normalnem zatrudnieniu 15.

Wielkopolska fabryka farb w Wierzcho-

cinku, z ogólnej liczby 15 robotników, zwoi*

niła z powodu braku pracy 5, pozostałym
zaś 10 ograniczyła czas pracy do 5 dni w

tygo-dniu.

Zakłady wapienne w Wapiennie, z ogól*

nej liczby 380 robotników, wolały zwolnić

18 robotników, niż podzielić p-racę między
wszystkich jednakowo.

Uruchomiono. Zakłady Impregnacyjne w

Solcu Kujawskim zaangażowały 48 nowych
robotników, z powodu uruchomienia dru

giej zmiany. Zakłady zatrudniają obecnie

104 robotników, po 8 godzin dziennie.

Fabryka cukrów i czekolady firmy ,,Lu
kullus" w Bydgo-szczy, przyjęła 8 no-wych
robotników, tak, że obecnie pracuje w fa

bryce 204 robotników normalną ilość go*
dzin.

Ostatnia statystyka wykazuje zareje
strowanych w Bydgoszczy 4214 bezrobot

nych fizycznych i 849 umysłowych.

w

Echa morderstwa w Lipnicy pod Świekatowem.

1. Okno przez które oddali bandyci trzy strza ły do wnętrza domu zamordowanego ś. p . Win

centego Karwasza. 2. Pozostałe córki po ś. p . zamordowanym, które same będą musiały ra
dzić sobie w prowadzeniu 100-morg. gospodarstwa. Najstarsza trzyma w ręku pręt żelazny,
którym bronił sie przed napaścią ś. p . Karwasz. 3 . 100-morgowe gospodarstwo ś. p. W . Karwa

sza, X W tym domu popełniono morderstwo*

W dniu 11 listopada w rocznicę odzys
kania niepodległości, sala Ogniska K. P . W .

w Bydgoszczy zapełniła się po same brzegi

pracownikami kolejowymi, oraz ich ro-dzi
nami.

Słowo wstępne wygłosił inż. Stabrowski,

następnie Chór Kolejarzy ,,Hasło" pod ba

tutą prof. Jaworskiego odśpiewał trzy u-

twory, które dzięki wysokiemu poziom-owi
wykonania spotkały się z gorącem przyję
ciem.

W obszernym referacie prof. W ojtale-
wicz omówił zdobycze i czyny narodu pol
skiego we własnem państwie w przeciągu
lat trzynastu.

Piękny wiersz, wygłoszony przez dosko

nałą deklamatorkę p. Reginę Sułkowską
trafił do serc słuchaczy.

Podkreślić należy również bardzo udat-

ny występ dr. Silużyckiego, który przy a-

kompanjamencie p. Tobiaszó-wny odśpie
wał kilka pieśni.

Orkiestra K. P . W . pod batutą kapelmi
strza Szulca odegrała poemat symfoniczny

Kosseckiego ,,Cud nad Wisłą", za który na

ostatnim konkursie orkiestr kolejowych w

Toruniu otrzymała I nagrodę.
We wznio-słym nastroju opuścili słucha

czesalęOgniskaK.P.W.

Sałatka Jesienna mieszana
(na 6 osób).

Proporcje: Vi f. ziemniaków, % f. marchwi,
Vi f. ścieru, z4 f. buraków, lA f. kapusty po-

szatkowanej, A f. jabłek winnych, 1 ogórek
'kiszony.

Sos: 2 łyżki masła, 3 łyżki mąki, jedno żół
tko, sok z jednej cytryny.

Sposób przyrządzenia: Wszystkie jarzynki
oczyścić i odgotować, kapustę poszatkowaną
sparzyć, wymieszać z pokrajanemi w kostkę
ziemniakami i jabłkami, a resztę jarzynek po
krajanych w długie paseczki ułożyć ładnie na

salaterce i oblać sosem.

Sos: Mąkę z masłem zasmażyć i rozprowa
dzić rosołem z jarzynek, tak, aby sos był do
brze gęsty, zagotować, dodać utarte żółtko

i sok z cytryny, a dla podniesienia smaku kil
ka kropel przyprawy MAGGTego, (1074
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,,Sokół żeński**
Jutro, w niedzielę zbiórka młodzieży

(amatorek) o godz. 12,30 w ,,Uśmiechu Byd
goszczy'* .

Taniec drużyny I grupy o godz. li -tej
przed południem.

Druga grupa stawi Się punktualnie o

godz. 2-giej po poł.

śpiew w poniedziałek o godz. 8,30 w se-

kretarjacie.

,,Baba 3aga" poraź ostatni!
Wzruszający jest' przykład dzieci Żeń

skiego Tow. Gimft. ,,Sokół'*, które poraź
trzeci daje bajkę sceniczną p. t. ,,Baba Ja
ga". Przedstawienie to odbędzie się w nie-

-dzieię ,dnia:15 bm. o godz. S -ciej po połud
niu w sali ,,Uśmiechu Bydgoszczy**. Wstęp
dla dzieci 30 i 50 gr, dla dorosłych 50 gr

i 1 zł. Bilety są poprzednio do nabycia w

fiiji ,,Dziennika**, ul. DwOreowa 5; miejsca
numerowane.

.— Osobiste, Z dniem 13. bm. rozpoczął pre-

zes Dyrekcji iPoęzt i Telegrafów p. Władysław
Słojewski 6-cio tygodniowy urlop wypoczyn
kowy. Kierownictwo Dyrekcji objął naczelnik

wydziału III, p. inż, Jan Bedernik.

— Szkota im. Leszczyńskiego zaprasza ro
dziców i opiekunów na konferencję wywiado-w
czą która odbędzie się w niedzielę, 15. bm,
po sumie.

,,Uśmiech Bydgoszczy*' z powodu trudności

'technicznych wystawia zapowiedzianą ha dziś

(sobota) premjerę nowej rewji p, t. ,,U śmiech

krzepi'* (Gdy się kobieta zarumieni) na jur.ro,
t, zn. na niedzielę, przyezem będą dane dwa

przedstawienia o godz. 6,30 i O godz. 9, O go
dzinie 3 po poł. odbędzie się po raz trzeci

przedstawienie dla dzieci ^Baba Jaga'*, które

tak wielki sukces odniosło na poprzednich
przedstawieniach, przedstawienie to urządza
MSokół" żeński,

— Nowe ceny mięsa i wyrobów mięsnych.
Prezydent miasta Bydgoszczy zwraca uwagę na

rozporządzenie swoje z dnia 10, bm., które uka
że się w najbliższym ,,Orędowniku m. Byd
goszczy" i ustala nowe ceny za mięso i wyroby
mięsne.

Dyrekcja żeńskiego gimnazjum i szkoły przy
gotowawczej T. N . S. W , powiadamia rodziców',
że konferencja wywiadowcza o Wynikach spra
wowania się i postępów w nauce ucząezj się w

zakładzie młodzieży odbędzie się w środę, dnia

18 listopada O godzinie 12 w gmachu g'tnnazjum
przy ul. Kujawskiej 4.

— Odznaczenia za propagandę języka fran
cuskiego. W związku z uroczystościami Polskó-

Francuskiemi w Poznaniu, dowiadujemy się, że

odznaki ,,Palm Akademickich'* otrzymały z rąk
p, ambasadora Francji, za oWćcńą pracę przy

Francuskich Kursach Rządowych, p. Herdin

prof. gimn, Kopernika, oraz p. Loulse Cosńefroy
kierowniczka kursu literatury. Natomiast, dy
rektorka tychże kursów, radczyni Podoska,
otrzymała srebrny medał od T-wa Alliance

Franęaise w Paryżu, za pełną poświęcenia pra
cę jako kierowniczka Francuskich Kursów Rzą
dowych.

— Konferencja wywiadowcza dla wszystkich
klas żeńskiego katolickiego gimnazjum huma
nistycznego miasta Bydgoszczy Odbędzie się W

poniedziałek, dnia 16 listopada br, 6 godz. 15.

-- Państwowe gimnazjum klasyczne w Byd
goszczy. Dyrekcja gimnazjum zawiadamia, iż

konferencja wywiadowcza w sprawie postępów
w nauce i zachowania się uczniów odbędzie aię
we wtorek, dnia 17, bm. od godz. 15,30 do

godziny 17 w gmachu gimnazjum, plac Wolności

nr, 9.

Bydgoszcz zdała egzamin Kultury.
Tłumy publiczności na wysławię krakowskiej ,,Sztuki**

w Muzeum Miejskiem.
(hak) Podczas otwarcia ostatniej wy

stawy w Muzeum Miejskiem w rozmowie

z prezesem Tow. Artystów Polskich ,,Sztu
ka**, prof. Filipkiewiczem daliśmy wyraz

nadziei, że Bydgoszcz zrozumie, jaką wy
jątkową sposobność poznania skarbów pol
skiej Sztuki dala jej ofiarność krakowskich

malarzy.
Już dzisiaj możemy Stwierdzić, że ilie

omyliliśmy się i nie doznaliśmy zawodu

że strony kulturalnej części naszego społe
czeństwa. Jak się dowiadujemy z. zarządu
Muzeum Miejskiego, obecna wystawa, jak
na to zresztą bezwzględnie zasługuje, cie

szy się Powodzeniem wprost wyjątkowem.

Przez sale Muzeum przewijają się tłumy,
pełno podziwu dla zgromadzonych tam

dzieł wielkiej i prawdziwej sztuki.

Jesteśmy dumał, tB miasto nasze potrą-

fiło ocenić twory genjusza pierwszych zs

polskich artystów. Zdaliśmy chlubn e egza
m i n i możemy być pewni, te na przyszłość
nie będziemy pom ijani przez najlepsze pol
skie siły.

W przyszłym tygodniu umieścimy o ry
ginalne zdjęcia z wystawy, a tymczasem
mamy nadzieję, że z tymi, którzy jeszcze
do Muzeum nie trafili, spotkam y się na

wystawia w dniach najbliższych.

Omofl sale ofiara
własne!laieasirttóraaści,
Są ludzie, którzy sami Szukają guza i lek

ceważąc wszelką ostrożność, na oślep jak błę
dne owce wystawiają się na niebezpieczeń
stwo.

Wczoraj w godzinach przedpołudniowych ja-

kiś młokos, wypadłszy z bramy kina ,,Nowo
ści", przy ulicy Mostowej, chciał przebiec
przez jezdnię do tramwaju zdążającego z Sta
rego Rynku ku ulicy Gdańskiej. W momencie

jednak gdy przebiega! ulicę nadjechał tramwaj
od strony placu Teatralnego i nierozważny
młokos niechybnie byłby się dostał pod koła

tramwaju, gdyby motorowy nie spostrzegł gro
żącego niebezpieczeństwa. Zatrzymał on tak

gwałtownie wóz, te omal nie wyskoczył z szyn,

napędzając niemało stracha zdziwionym tym

wstrząsem pasażerom. I tylko dzięki temu

młokos nie uległ nieszczęśliwemu wypadkowi.
Sekunda jedna, a nastąpiłaby katastrofa, gdyż
tramwaj musnął już nawet lekko chłopca.

- Tylko jeszcze dziś i jhtro otwarta bę
dzie wystawa bałtów kaszubskich i innych
- na rzecz bezrobotnych w lokalu dawn.
Poznańskiego Banku Ziemian przy ulicy
Gdańskiej (obok kina ,.KristaL i. Specjal
nie chyba zachęcać nio potrzeba do obej
rzenia wszystkich śliczności na tej wy
stawie!

v-- Kolo Absolwentów Szkół Handlowych,
Zapisy na kurs ,,esperanto" przyjmuje się je
szcze w sekretariacie, przy ul. Sienkiewicza 39.

Konkurs szachowy rozpocznie się z dniem 15,

bm., zapisy przyjmuje kol. Pętlinowski. W nie

dzielę 15. bm. o godz. 16 odbędzie się w sekr.

pogadanka towarzyska poła.ćzona z herbatką
i koncertem.

- Nowa atrakcja muzyczna. Rozpoczynają
cy się tydzień przyniesie nam nową, nieco

dzienną atrakcję muzyczną, gdyż w dniu 17. bm,
we wtorek wystąpi z własnym recitalem jeden
z ńajzflakoteitsżyćh pianistów polskich, i cbopś-
nistów, Zygmunt Lisicki, Wyszukany program

obejmuje utwory: C. Francka, Prełude, Chorał

et Fugue, Schumanna, Fantazję op. 17 C-dur,
wielkie zainteresowanie wzbudzi napewmo w y
konanie po raz pierwszy w Bydgoszczy peł
nych nastrojowości, o nowoczesnej fakturze

Masęucs op. 34. znakomitego kompozytora K.,
Szymanowskiego, pozatem usłyszymy Chopina
Barcarollę Fis-dtlr. Polónaise fis-móll i in. oraz

Liszta, Mephisto-Valse. Sprzedaż biletów w

księgarni i składzie nut Jana Idzikowskiego,
Gdańska 23, Fortepian koncertowy Bliithńera.

z F-y B. Sommerfeida. (24232
- Wielką rafeawę taneczną z niespodzian

kami urządza w dniu14bm. 2 komp. c. k, m.

62 p. p. w sali Kolejowego Przysposobienia
Wojskowego, przy ul. Zygm, Augusta róg ul.

Warszawskiej. Początek o godz. 19. Czysty
zysk przeznacza się na cele kulturalno-oświa
towe.

- W niedzielę, 15, bm, wielka zabawa

taneczna z gościnnemi występami, ,,Kasyno”
Dolina nr. 3 przy placu Poznańskim. Początek
0 godzinie 7 Wieczorem. (24178

Lana Park przy ul. Grodzkiej zaprasza na

odbywające się rozrywki i zabawy dla dzieci

1młodzieży. Ceny dostępne od 10 gr do 20 gr.

Wejście na plac bezpłatny. Dla starszych
ostre strzelanie o cenne nagrody. Bliższe

szczegóły w ogłoszeniu.
- Dancing w kawiarni ,,SavOy'!. W so

botę 14 bm. o godz. B po południu urządza
Katolickie Kolo Pań dancing w kawiarni
,,Savoy". Dochód przeznacza się ńa gwiazd
kę dla kobiet ociemniałych. Członków oraz

sympatyków jaknajUprzejniiej zaprasza za
rząd.

- Halo, Halo! W niedzielę, dnia 15. bm,

odbędzie się w lokalu p. Magdziarza przy ulicy
Szczecińskiej róg Bocianowo strzelanie z wia
trówek urządzone przez Tow. Powstańców

i Wojaków ,,Macierz'*. Daje się każdemu moż
ność uzyskania, za 50 gr tiustej gęsi, zająca lub

t. p . Strzelanie odbędzie się tylko w niedzielę
od godz. 14 -23. (1Ó75

Zjctfnoczenie Pracowników Rzemieślniczych
Rzeczypospolitej Polskiej Oddziel w Bydgoszczy
rozpoczyna w bieżącym roku koncesjonowane
przez Ministerstwo W. R . i O. P. kursy rysun
kowe dla czeladzi rzemieślniczej. Zjednocze
nie Pracowników Rzemieślniczych, znając po
w'ażne braki w wykształceniu tut. rzemiosła,
zorganizowało kursy szczegółowe, angażując do

brych fachowców rzemieślniczych. Kierowni
ctwo i organizacja kursów spoczywa w rękach
doświadczonych fachowców co daje 'najlepszą
gwarancję, iż kursy te istotnie przyczynią śię
dó podniesienia rzemiosła polskiego, 6 które

to podniesienie Zjednoczenie zabiega już od

iat kilku.

Czeladnicy korzystajcie z okazji, kształcąc

się bowiem zawodowo, przyczynicie się do roz

woju rzemiosła polskiego.
Kursy o-dbędą się w następujących zawodach!

elektromonterskim, ślusarsko.-maszynowym, ko
walskim, kołodziejskim, malarskim, rzefnickim,
krawieckim, fryzjerskim, ciesielskim i murar
skim.

Początek kursów nastąpi w pierwszych
dniach grudnia br; zgłoszenia przyjmuje jak i in-

formacyj udziela sekretarjat Zjednoczenia Praco
wników Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Pol
skiej, Oddział w Bydgoszczy, ul. Promenada 5

m. 17.

Kursy odbywać się będą w godzinach wie
czornych od 20 do 22.

Zarząd;
(—) L. Kufel, prezes. (-j J. Michalski, sekr.

(Bm sim w d m yśli,

Życie człowieka jest niewolą wieczną,
Wolną jedynie jest dziedzina myśli,
Co biegną drogą górną i słoneczną.
Jaką im nasza tęsknota zakreśli.

Wiemy, że żadna się nie zawieruszy
W gąszczu występków', ani w zbrodni mrO-

(czach,
Bo są jak dzieci naszej własnej duszy,
Które pozndje się po czystych oczach.

Lecz czasom wkrada się w rodzinne koło

Myśl Cudza, hastard podrzucony mocą,

Które ma niskie i. zbrodniczo czoło

I zimne ręce, które wciąż się pocą.

W oczach mu palą się wszcteczne:chucie:

Chciwość, rozpusta, kiamstwó, fałsz i zdrada,
I w duszy naszej chce szerzyć zepsucie
I sercu dziwne rzeczy podpowiada.

A.gdy go wygna-sz i gdy już odleci,
To jeszcze długo twój spokój uśmierca,
I myśli twoje jak gromada dzieci

Tulą się z łękiem do twojego Serca.

H e n ryk Zbieuzchowskł.

S jii Siiii.
Towarzystwo hodowli kanarków ,,Cana

r'la" w Bydgoszczy urządza w dniach 6, 7

i 8 grudnia w sali Kasyna Cywilnego, ulica

Gdańska, swą, doroczną wystawę kanar

ków, połączoną z promjówaniem i nagro
dami w postaci Złotych i srebrnych medali,

Premjowanie odbędzie się 5 grudnia.
Sędzia Henryk Maciński z Poznania. Uro

czyste otwarcie wystawy nastąpi w nie
dzielę 6 grudnia o godz. 10 rano.

Zgłoszenia kolekcyj, i informacje należy
kierować pod adresem: J. Mukulski, Śnia
deckich 53,

—. Podziękowanie. Zarząd Tow. Powst.

1 Woj'aków Bielawy Skrzetuskó w Bydgoszczy
upoważnił i uprosił swego członka hćncroxvegb
panią br. Rzewuską do powiększenia księgo
zbioru bibijoteki Tow. Powst. i Wojaków otwar
tej W dńiti 11 paźdżierftłką bf. Prżez ten krótki

okres cżasu nadesłali książki do bibijoteki pp.:

prezydent dr. Śliwiński 8 książek, dyr. dr. Ka,

spęrowicz 27 książek, ekscelencja br. Rzewuski

4 książki, Jankowscy 20 książek, Marjanowie
Markiewiczow'ie 7 książek, majorową Łaganow-
ska 6 książek, b, ziemianin Albert Rauhudt

9 książek, od pp. Gertychów 17 książek, od

pp. Łubieńskich 4 książki, od p. dyr, Tollasowej
2 książki. Dotąd 104 książek, dalszą przesyłkę
książek obiecali na ręce p. lir. Rzewuskiej p.
Wł. Ostrowski i inni. Najserdeczniejsze po
dziękowanie składamy hojnym ofiarodawcom

i p, hr. Rzew'uskiej, która tak gorliwie stara się
o powiększenie naszego księgozbioru.

Zarazem pozwalamy sobie podziękować naj
uprzejmiej p. majorowi Łaganowskiemu za obie

caną przesyłkę drugiego stołu do gry w ping-
pong dla naszego K. S. Promień.

Zarząd Tow. Powst, i W cj. Bielawy Skrzetuskó:

Górnikiewicz, prezes. J, Wilda, sekretarz.

Pamin, komendant,
hr. Rzewuska, przewodnicząca K. S. ,,Promień",

Ujęto: 4 osoby za opilstwo, 4 za uprawia
nie tajnego nierządu i 1 poszukiwaną przez

zakład wychowawczy.

Kronika artystyczna.
Koncert chóru czeskiego OPUS'*.

(m) Z Berna Morawskiego przybyło o-

koło Czterdziestu śpiewaków z dyrygentem
prof, Śteinmanem, nietylko zaprodukować
sję przed publicznością naszą, ale zapo
znawszy nas ze swą sztuką wokalną, na
wiązać serdeczny stosunek z naszemi dru
żynami śpiewacżemi...i społeczeństw'em poł-
skiem.

Na wstępie, po odśpiewaniu hymftów
państwowych, polskiego 1 czeskiego (Gdzie
dom jest mój), przemówili pp. Kolaja i

przedstawiciel miasta. Berno Janik, podkre
ślając, że jako reprezentant społeczeństwa
czeskiego ch'ór Opus pragnie wyrazić pieś
nią uczucia przyjaźni i 1 sympatji, jakie do
nas żywi cały naród czeski.

Serdeczno słowa żacńyoh mówców zna
lazły żywy oddźwięk na Sali Teatru Miej
skiego.

Chór ,,Opus" przedstawił nam Się prze
dewszystkiem jako drużyna nadzwyczaj
karna, dyrygentowi swemu w zupełności
oddana. Dlatego łatwo można zrozumieć

nadzwyczajne w y niki pracy tego żespołti,
którego produkcjom przysłuchiwano się Z

zapartym oddechem.

Program obejmował 9 arcydzieł czeskiej
literatury w'okalnej oraz Wallek-WałeW-

skiego ,,Rozmyślanie" i Nowowiejskiego
,,Dó Ojczyzny". Ż czeskich kompozycyj
przejęły nielicznych słuchaczy do głębi du
szy Smetany apoteoza rolnika p. t. ,,R0łnic-
ka", Kriźkovsky*ego ,,Dar za Ińsku" (Dar
miłosny), Słavika ,,Dudacek" i poiężńy u-

twór Nov4ka ,,Dvanact bitych sokolu". Re
sztę utworów W'ykonano pod względem
dykcji, dynamiki i ekspresji również do
skonale. Jedynie Foerstera ,,Polni eeston"
nie udała, się w zupełności, prawdopodob
nie i powodu przemęczenia chóru.

Oba polskie utwory otoczono szczególną
pieczą. Wątpię, czy który z naszych chó
rów' na tak subtelne opracowanie Walew
skiego ,,Rozmyślania** mógł się zdobyć.

Solista p. Korecek (tenor) oraz drugi so
lista (baryton) wykazali wielką kulturę
głosów, brzmiących miękko i nader przy
jemnie;

P. prof. Steinmanowi należy, się naj
większe uznanie za tak udątne urobienie

głosów i uzależnienie całego zespołu od

s-wych artystycznych intenćyj. Jesteśmy
drużyną ,,Opus" zachwy'ceni! Niech Jej W

dalszej drodze towarzyszą hasze najser
deczniejsze uczucia braterskie!

N ie zwSekafmyS
bogate ciągnienia

Ostatnie chwile!
Już dnia 19 i 20 listopada r. b , rozpoczyna s!ę l*sse

24-ej Loterji Państwowej.

Główna wygrana 1.090 090 zł. Co drugi numer wygrać musi.
Losy w cenie 10 złotych za ćwiartkę poleca najszczęśliwsza kolektura

,,UŚMIECH E ftltfU11T
24167) Bydgoszcz, Pomorska 1. Teiefan 39.

Uw ag a* W ostatniej loterji 23-ej wielkie wygrane zł 200.000, 50 000. 20.000 15.000 i 10.000
oraz pfetnja klasy V-tejzł200.000padły w kolekturze ,,U 5MIECH FORTUN Y'*.
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N iio w a i brndnyih i i Federadi Pracy.
Rozgoryczenie pracownikówgłównych warsztatów kolejow. w Bydgoszczy.

(n) Przy udziale przeszło tysiąca kole
jarzy, należących do różnych ugrupowań,

odbyło się w piątek wiecz., z poręki Zjed
noczenia Kolejowców Polskich w Bydgosz
czy w sąli p. Małeckiego, publiczne zgro
madzenie, które zakończ-yło się burzliwie.

Przewodniczył prezes oddziału warszta
towców Z. K . P .- p . Burschel. Referentami

byli: p. Budniak — członek wydziału wy
konawczego ZKP w Warszawie i p. Przy
bylski — wiceprezes zarządu okręgowego
te-j samej organizacji zawodowej w okręgu
Dyrekcji Gdańskiej.

Oprócz zagadnień aktualnych, dotyczą
cych uposażeń, projektowan-e -j zmiany usta-

wy emerytalnej ł tzw. świętówek — przez

które zapobieżono masowym redukcjom, po
ruszono bolączki natury lokalnej a miano
wicie ostro napiętnowano metody Federacji
Pracy, najnowszego związku zawodowego
przeszczepionego na teren pomorski. W

bydgoskich warsztatach kolejowych, jak
wykazali referenci, zaistniały stosunki ho

rendalne. Ładzie nagabywani są przy pracy

przez naganiaczy, aby przystąpili do Fede
racji, bo jak nie, to zobaczą... co się z nimi

stanie. Słowem teror jednostek i niezmier
na udręka. Szpiclostwo święci orgje. Każ

dy, kto ma zmysł krytyczny, bywa krępo
wany. Gdyby to ludzie czyści i stałych

przekonań uprawiali werbunek dla Fede
racji, lecz okazuje się, że są to osobnicy
chwiejni jak chorągiewka — z nieciekawą
przeszłością. O Warkoczu np. mówiono na

zebraniu, że w Poznaniu kilka lat temu za

antypaństwową działalność wydalony zo
stał ze służby kolejowej. Tacy oto osobni

cy, jak Warkocz i Kwaśnik są w Bydgosz
czy filaram i Fe-deracji Pracy, cieszącej się
poparciem władz! Kiedy ,,Dziennik Bydgo
ski" ujawnił całą ohydę postępowania Fe

deracji w stosunku do zasłużonych działa-

czy-pa-trjotów, ogół kolejarzy słusznie obu
rzył się na paszkwilantów i denuncjantów.
Wrzenie w warsztatach bylo w piątek ubie

gły tak ogromne, że gdyby nie rozwaga

przywódców, niechybnie wybuchłby strajk
manifestacyjny. Zjednoczenie Kolejowców
Polskich poinformowało naczelnika odnoś

nego departamentu w Warszawie o groźnej
sytuacji w warsztatach bydgoskich, prosząc

0 położenie tamy szykanom i usunięcie agi
tatorów. Śledztwo w tej prawie już zarzą
dzono.

Zebrani w mocnych słowach wyrazili
pogardę wichrzycielom i jednomyślnie przez

podniesienie tysiąca rąk odgłosowali, że

piętnują brudne metody Federacji Pracy.
Przeciw rezolucji zamierzał przemawiać
jeden jedyny — Kwaśnik, znany łazik par
tyjny. Prezydjum udzieliło mu głosu, lecz

zebrani tak byli podnieceni, że tupiąc noga
m i i wołając na całe gardło ,,Precz z dra
niem!" nie pozwolili Kwaśnikowi dojść do
słowa. Widząc, że zanosi się na awanturę
1 że Kwaśnika zbyt krewcy przeciwnicy
mogliby poturbować, - przewodniczący ze
brania wezwał Kwaśnika do opuszczenia
lokalu, a gdy tenże opierał się, porządkowi

chwycili intruza za kołnierz i — przemocą
wyprowadzili.

Na tem zebranie . zakończono.

Rezolucję, którą podamy w dosłownem

brzmieniu w numerze poniedziałkowym,

podpisali prezesi wszystkich związków ko
lejarskich, nie wyłączając Kolejowego Przy
sposobienia Wojskowego.

Największy bandyta świata.

Jest nim monsieur czy też signore Spa
da, wódz wielkiej bandy rozbójniczej na

wyspie Korsyce, na którą to bandę rząd
francuski urządza teraz wielkie polowanie.
Ponieważ z wyspy nie łatwo uciec poza

światy, więc nie ulega wątpliwości, że ten

dżentelmen dostanie się w ręce sprawiedli
wości i skończy na gilotynie, a w najlep
szym razie na Gujanie. Jak to Widać z ry
ciny, ładny chłop z niego, ale cóż z tego,

skoro jest wielki galgan.

— Przy neuralgji, migrenie i bólach wszel
kiego rodzaju działają tabletki Togal szybko
i pewnie. Nawet w chronicznych wypadkach
osiągnięto przy pomocy Togalu niezwykle po
myślne rezultaty. Przeszło 6000 lekarzy wyra
ziło swe uznanie dla skuteczności działania

Togalu. Wypróbujcie więc sami, lecz żądajcie
zawsze tylko oryginalnych tabletek Togal, nie
ma bowiem nic lepszego! We wszystkich ap
tekach. Cena zł 2— . (1073

MILION
1.000 .0 00zł

największa wygrana

24. Polskiej Państwowej
Loterji klasowej.

Dalsze w iększe wygrane:
300.000 .

-

200.000 .
-

175.000 .
-

150.000 .
-

100.000 .
-

75.000 .-

50.000 .
-

30.000 .
-

25.000 .
-

20.000 .-

15.000 .-

10.000 .-it.d.

Ogólna suma wygranych wynosi
24.480.000 zl.
Co drugi los wygrywa!

Cenalosu: 1U -10zl, V2- 20zł. Vi -40zŁ

Ciągnienie 19 i 20 listopada.
Zamówienia 'listowne uskutecznia sie odwrotnie.

Kolektura Loterji Państwowej
M . REJEWSKA
Bydgoszcz, ul.Dworcowa nr. 39

Telefon 27. P .K . O . 207963. (22390

Włamaniaikradzieże
Jacyś nieznani amatorzy wędlin, w ła

m ali się w nocy do składu rzeźnickiego p.

Heleny Chudej, przy ulicy Poznańskiej 10,
i zaopatrzyli się na dłuższy czas W wędli
ny i mięsiwo, skradli bowiem różnych wy
robów mięsnych na sumę 280 zl.

W składzie fryzjerskim p. Jana Pruski,

przy Placu Poznańskim 2, dokonał pewien

znany osobnik kradzieży bielizny fryzj-er-'
skiej, na sumę 150 zł.

Do warsztatu mechanicznego pi Józefa

Stosika, przy ulicy Długiej 2, włamał się
jakiś nieznany złodziej i skradł różne czę
ści rowerowe, wartości 75 zł.

W nocy z wtorku na środę, nieznani

złodzieje włamali się zapomocą wydusze
nia, szyby w oknie, do mieszkania p. W il
helma Scherbarta, rolnika, zamieszkałego

przy ulicy Toruńskiej 113. Złodzieje prze
trząsnąwszy mieszkanie-, zabrali z nieza-

m kniętej sza-fy 4 prześcieradła, 10 powłok
na poduszki z białego płótna, 2 płaszcze

damskie czarne, używane, 4 obrusy białe,
4 małe obrusy haftowane, 2 suknie jed
wabne — jedna koloru czarnego, druga żół

tego, 4 marynarki męskie, 2 pary spodni
granatowych w paski, 1 kamizelkę grana
tową, i różną używaną bieliznę. Bielizna

znaczoną była literami M. O.

Wartość skradzionych rzeczy, dotych
czas nje stwierdzona,

— Znowu kradzież roweru. ,,Chłop swoje,
czart swoje" — mówi przysłowie. Prasa nawo
łuje do ostrożności, prze-d złodziejami rowero
wymi, a ludziska sami przez tą właśnie nie
ostrożność pcdają złodziejom rowery do łap.
P. Juljan Majewski, zamieszkały w Przyjezio-
rze, powiatu bydgoskiego, pozostawił swój ro
wer bez żadnego dozoru w podwórzu domu

przy ulicy Poznańskiej 1 i już go więcej nie zo
baczył. Jakiś złodziejaszek z podzię'kowaniem
przyjął przygotowany dla siebie łup. Rower

marki ,,Torne4o", miał nr. rejestracyjny 4480

Bydgoszcz powiat. Wartość 220 zł.

DO NABYCIA
W E WSZYSTKICH

APTEKACH
DKOGERJACH

ilecytyna uzupełniamm
SUBSTANCJE ZAWART E H i
W MÓZGU. NERWACH ||g g |g

I SERCU.
UT R Z Y MUJE. PRZETO DŁUGO
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— Osobiste. W dniu dzisiejszym, li

bm., o godz. 11 p'obłogosław ił proboszcz
wojsk. ks. ppłk. Wiszniewski w kościele

garnizonowym w Bydgoszczy związek
małżeński p. Heleny M a rji Sapkowskiej
z p. kpt. Otonem Adolfem Wojtowiczem.
M łodej parze ,,Szczęść Boże!".

— Zabawa pomocników gastronomicz
nych. Dziś w sobotę urządza Zw. Pom.

Gastronomicznych zabawę w Strzelnicy
przy Toruńskiej, przeznaczając czysty
zysk na rzecz swych bezrobotnych człon
ków. Pńczątek o godz. 20. Wstęp 1 zł.

— K. S. ,,Polonja", sekcja bokserska.

W poniedziałek 16 bm. o 19 odbędzie się
zebranie sekcji, a od wtork u począwszy
odbywać się będą w sali przy ul. Konar
skiego regularne treningi pod fachowem
kierownictwem trenera p. Kościelskie-

go. Sympatycy boksu mile widziani.

— Woźnica Ge-Te-We, Antoni Brzyk-
cy zgubił wczoraj na przestrzeni ul.

Podgórna do ul. Długiej cały swój za
robek tygodniowy w kwocie 36.— zł.

Uczciwy znalazca zechce zw'rócić pie
niądze poszkodow'anej rodzinie, ulic a

Orła 4.

~ Zabawa Kół Śpiewaczych, W sobotę
dnia 14 bm. urządzają Koła Śpiewacze zrze
szone w XXI okręgu wlkp. Związku Kół

Śpiew'aczych zabawę tow'arzyską w sali

,,Resursy Kupieckiej" przy ul. Jagielloń
skiej 13. Początek o godz. 20-ej, Wstęp tyl
ko zl 1,50. Uprasza się zatem Szan. Obywa
telstwo miasta o lask. poparcie, gdyż zysk
przeznacza się na bezrobotnych.

Przed kilku dniami ,,Dziennik Bydgoski" za
mieścił artykuł, pióra jednego z naszych kole
gów redakcyjnych, w którym to artykule autor

w sposób satyryczno-żartobliwy, rozprawił się
mężami, będącymi ,,na urlopie", tak zwanymi
,,słomiannymi wdowcami". Był to naturalnie

tylko żart. Jednak, że się tak niekiedy dzieje,
dowodzi tego awanturka, jaką się wydarzyła w

pewnem poważnem małżeństwie, zamieszkałem

w Bydgoszczy. Mianowicie, awanturka miała

przebieg następujący:
Małżonka znanego na tutejszym bruku oby

watela wyjechała na kilka dni. Po powrocie
nie zastała w domu męża, który w ,,bardzo

ważnych sprawach" musiał jechać do Warsza
wy, jak jej oświadczono.

Żonę zadziwiło, że jednocześnie i biuralistka

męża gdzieś się zapodziała. Na zapytania, od
powiedziano jej, że biuralistka zachorowała.

Tknięta niedobrem przeczuciem, udała się
do mieszkania biuralistki, celem sprawdzenia
jej choroby. Lecz matka wytrzeszczywszy

oczy na kobietę, która prawi o chorobie jej
córki, odpowiedziała zgorszona: ,,E, co to pani
gada o chorobie, ,,w bardzo ważnych sprawach"
musiała pojechać do Warszawy...' .

Interpelantka, jak była blada, tak odrazu

stała się czerwona. Wybiegła bez pożegna,
nia i jak wicher popędziła na pocztę. W ie
działa w którym hotelu mąż zazwyczaj staje,
gdy przybywa do Warszawy.

Telefon... proszę połączyć Warszawa hotel

ten i ten... Gotowe...

Czy jest tam pan X?... Odpowiedź: jest.
— Z kim jest?
Odpowiedź: z swoją żoną...
Rozmowa urwana... silne zawieszenie słu

chawki.. głośne zatrzaśnięcie drzwi kabiny tele-

fonicznej... i kobieta jak piorun wypada z pocz
ty na ulicę.

Skierowała się najpierw do składu wyrobów
gumowych, gdzie nabyła coś, w rodzaju pałki
gumowej, a następnie na dworzec.

Pociąg do Warszawy w'krótce odchodzi?.-

dobrze. Proszę o bilet.

Już jest w pociągu — jedzie...
Warszawa - wysiada. Biegnie do taksówki.

Hotel... jechać szybko...
Wpada po schodkach do hotelu.

Numer pana X?,..
Pierwsze piętro... dobrze...

Jest już w pokoju... Mąż stoi w pożarnie, ma

jąc jakąś bardzo baranią minę... Ale tam... tam...

ktoś się porusza...

Poznała ją... to ona...

Słychać świst pałki gumowej i krzyk ko

biety... Co to?... łomoty...
W hotelu ruch... Służba wpada do pokoju,

a wkrótce przybywa policja. Uspokoiło się.
Słychać tylko jęk kobiety i głos policjanta.

— Kto pani jest? Za co pani pobiła tę ko-

kobietę?
— Jestem żoną i wymierzyłam sprawiedli

wości kochance mego męża.
Spisano protokół. Jedną z kobiet powie

rzono opiece lekarskiej, druga odjechała z po
wrotem do Bydgoszczy, a biedny Abaswer, po
został sam w hotelu.

Ponieważ jednak wszystkie ,,ważne sprawy"
w Warszawie już załatwił, przeto nie miał tam

już nic do roboty, należało więc wracać rów
nież z powrotem do domu w Bydgoszczy.

Tutaj jednak spotkała biednego Ahaswera

przykra niespodzianka, żona bowiem, zam
knąwszy się, nie wpuściła go do mieszkania...

i znowu musiał iść spać do hotelu.

Małżeństwo narazie pozostaje ze sobą na

stopie wojennej. On osobno, ona osobno. Ona

mówi o rozwodzie, on słyszeć o tem nie chce.

Ale, że po wielkiej burzy, następuje zwykle
pogoda, przeto spodziewać się trzeba, że mał
żeństwo się pogodzi. Naturalnie, pan małżonek

się poprawi i żałując za grzechy, jeszcze w ię
cej będzie kochał swoją żoneczkę.

Nowy skandal nadworze rumuńskim

Właściwie nie jest to żadnym skanda
lem, żebratkróla Karola ożeniłsię potajem
nie z wybraną swego serca z niejaką panną

Zaną Łucją Dęletyj. Król Karol, który —

jak to pamiętne ~ postąpił najzupełniej
tak samo, był strasznie na swego brata o-

burzoDy i kazał akt ślubu z ksiąg kościel

nych wymazać. Biedny człowiek! Król Kaw

roi naturalnie, a nie jego brat.
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Wszelką korespondencję dotyczącą tego
działu, prosimy kierować do Redakcji ,dzien
nika Bydgoskiego** z dopiskiem na kopercie
*Szachy*'.

5. A. Ellerman

(Tijdschrift v. d. NederL Schaakbond 1931).

Cze.,e:Kf5Wg4,g8Sa5,g6p:c6,L3(7).
Białe: Ka4 Dhl We4, e8Gb2,g5Se5,

e6p:L2(9).

Białe zaczynają i matują w 2 posunięciach.
6.P.F,Blake

(D, nagroda w międzynarodowym konkursie

Britisch Chess Federation 1930-31).

Czarne:Ke4 D12GglSclp;b5,b7,c3,
f3,f4,L5(IO).

Białe: KL7 Da5 Wd6Gb3 Sg4 (5).
Białe zaczynają i matują w 3 posunięciach.

Rozwiązanie zadań z Nr. 2:

Dwuchodówki Mari'ego. 1. G g6 — 17!

Lekka i świeża konstrukcja zadania, opra
cowującego bardzo ciężki i trudny w przepro
wadzeniu temat dra Foscbini'ego.

Trzychodówki dr, Z. Macha, 1. Sab — b 4!

grozi2.Dd3+i 1...Kc52.SXd5.1...Ke4

2.Dg2-h 1... c6 2. Sc2X.

Ujemną cechą tej kompozycji, o tak pięk
nym posunięciu' wstępnem jest fakt, że figury
Czarne (D, W , G) grają na szachownicy tylko
role statystów.

Partja Nr. 3, Gra pionem damy.
Białe: Kashdan Czarne: Colle

grana w międzyn, turnieju w Veldes 13. 9. br.

1.d2-d4d7- d5.2.Sgl-f3
Sb 8 — c 6. Do tego sposobu gry, używanego
często przez szachistę rosyjskiego Czygaryna,
teorja ustosunkowuje się nieprzychylnie.

3. G c 1 — f 4. Posunięcie, zmieniające do

spokojnej, gry pozycyjnej. 3... G c 8 — g4.
4.e2—e3 e7- e6.5.h2- h3Gg4X
f3.6.DdlX13Gf8-d6.7.c2- c3

Dd8—f6.8.Sb1—d2Sg8- e7.

9.Gf1—b5 0-0-0.10.Gf4Xdó Df6X

f3.U.Sd2Xf3c7Xd6.12.0-0-0

a 7 — a 6, Zbyteczny ciąg. Czarne powinny
byłygraćb7— h6(abypowstrzymać 13. e3—

e4 d5Xe4 14. Sg5) a następnie K c8 —

b8iWd8—c8. 13.Gb5-d3 h7-h6.

14. e3— e4 Kc8— d7. Niecolepsze było
14... d — e15.GXe4d7—d5iKc8-b8.

15.Wh1—e1Wd8—c8. 16.Kcl-bl

b7-b5. 17.e4- e5Sc6- a5.Mimo

żepo17...dXe18SXe5ł SXe5

19. d X e. Białe stoją nieco lepiej, to jedna'k
należało dać temu ciągowi(17... d X e) pierw
szeństwo przed posunięciem zrobionem w partji.
18.e5Xd6Kd7~d6. 19.Sf3- e5

Wh8~f8.20.f2- 14 Wc8- c7.

21.We1- e3Se7- c8.22,Wd1- e1

Sc8—b6. 23.g2-g4 Sb6- a4.

24.g4- g5!
Kąshran. po mistrzowsku, wyzyskuje słabe

punkty pozycji przeciwn-'ka i niefortunne poło
żenie czarnego króla. Teraz już niema wyjścia
dla Czarnych ponieważ groźba g5 — g6 jest
druzgocąca.

24..Sa5- c4. 25.g5- g6Sc4Xe5.
26.Wc2Xe5 f7Xg6.Jeżeli26...We7
lub W e8 wygrywają Białe przez 27. 14 — f5.

27.We5Xe64- Kd6-d7. 28.We6X
a6Wc7-b-7.29.Wa6Xg6.Także
29.Gd3Xb5łWX6530.WXa4

Sj%ielny wojak tfzwejfc
fpczesnnie się dziś prasęa scenę ftydgosfen-

Wyrwicz w roli lekarza pułkowego d-ra Griinsteina.
,,Wojak Szwejk" Haszeka, napisany ja

ko powieść, a następnie przerobiony na sce

nę i przetransportowany na ekran, uzyskał
światową sławę. Jest to pyszna satyra na

wielką wojnę w ogólności, a w szczególno
ści na stosunki jakie panowały 'w armji
starej, zidjociałej, a nikczemnej przytem

Austrji. Autor rzecz bolesną i tragiczną
umiał Oprawić w ramy takiego humoru, że

widownia od początku do końca tarza się
ze śmiechu.

Ale wystawienie ,,Szwejka" na scenienie

jest rzeczą łatwą. Oprócz skomplikowanej

scenerji wymaga ta sztuka specjalnie na

stawionej gry artystów. Mianowicie trudną
do ujęcia jest postać samego bohatera

Szwejka. Załamał się w niej nawet taki Ja
racz. W Bydgoszczy gra go Dowmunt, ar

tysta bez wątpienia bardzo intuicyjny, ale

czy podoła on tej kreacji, która, właśnie

dlatego jest bardzo trudną, ponieważ po
winna być absolutnie i pod każdym wzglę
dem naturalną? Dzisiejszy wieczór to po
każe.

Na.jkapitalniejszą jednak choć epizo
dyczną tylko figurą w tej sztuce jest au-

strjacki ,,Regimentsarzt** dr. Grunstein. To

jest typ, jak drugiego nie znajdzie się chy
ba na scenie. Grał go niegdyś nieboszczyk ;

Kamiński i zrobił z tej roli małe arcydzie- j
ło. Drugim wykonawcą d-ra Griinsteina jest j
Wyrwicz. ,,Szwejk** przez kilka miesięcy \

nie schodził z repertuaru Teatru Polskiego
w Warszawie dzięki lł tylko Wyrwiczowi,
który do lez doprowadzał widownię, kłócąc
i porając się z żołnierzami, którzy symulu
jąc ciężką chorobę starali się wykręcić w

ten sposób od pójścia na front .

Do tej to roli dyrekcja bydgoskiego te
atru zaprosiła Wyrwicza na szereg gościn
nych występów. ,,Szwejk'* bez Wyrwicza
nie da się pomyśleć. On jest okrasą sztuki,
on jest - mówiąc stylem wschodnim ~~

wielkim rodzynkiem na tym dramatycz
nym placku.

Powyżej postać Wyrwicza w roli d-ra

Griinsteina. Jut ta figura sama mówi za

siebie. A dopiero słyszeć artystę, kaleczące
go polski język (Grunstein jest Niemcem)

w sposób tak dowcipny, że największy hi

pochondryk musi w'ykrzywić twarz do nie

pohamowanego śmiechu!

Gdy się Chińczyki biją i Japońce,
To wiemy, o co — jasna rzecz jak słońce;

Skąd wszakże u nas taki bój zawzięty

Między studonty.

Ani żydowie gojom — jak w Egipcie —

Nie sprzedawają pszenicy po szczypcie,
Ni żydowinom nie skąpią Polacy

Mąki do macy.

Kwestją żywotną: grosz, chleb, garnek zupy.

A te studenty wiodą spór o trupy;
O fiaki, gnaty, czerep nieboszczyka

Bójka wynika.

Nie mają racji tydy, że po śmierci

Nie chcą pozwolić krajać się na ćwierci

Widy bezbolesna trupia operacja —

Żali nie racja?

Nie mają racji także katoliki,
Że z tej przyczyny wielkie robią krzyki;
Czyżby się bali, że żyd zmarł przedwcześnie

I jeszcze wskrześnio?

Numerus cłausus — to już sprawa .inna;
0 to się młodzież upominać winna,
Ale nie krzykiem, ani zbrojnym tłumem,

Jeno rozumem.

Rozumem — znaczy — gorliwością, pracą.

Żeby poczuli, żeście nie ładaco;
1 nikt wam wtedy nie zaprzeczy racji

Rywalizacji.

lf śotiórody.
— Co pan redaktor czągle pisze o gospo

darczym kryzysu? Ja widzę u nas całkiem

normalnego biegu interesów. Jednemu po
wodzi sze kiepsko, a drugiemu bardzo do
brze. Raz ten jest pod wozu a tamten na

wozu, a potem przychodzi odwrotny sytu
acji. Życie powoli wszystkiego wyrównuje.
Czy nimam racji?

Według mnie my mamy tylko częścio
wego kryzysu. Kupcom powodzi sze kiep-

W X f4 31. W a7-f zapewniało Białym wy
graną.29...Kd7—c8.30.f4- f5b5-

b4? Przeoczenie, bo i tak przegranej pozycji.
31. Gd3 — a 6. Czarne się poddały.

Partja ta jest charakterystyczna* dła pro
stego i zdrowego, odrzucającego wszelkie po
w ikłania, stylu gry Ksshdsna.

sko, fabrykanty robią plajtę, urzędniki i

robotniki czerpią bide, we warsztaty ręko
dzielnicze słychać szmiertelnego spokoju,
ale idź pan zato do egzekucyjny urząd, ja
ki tam ruch, jak sze gotuje i kipi życie,
jak tam interesy idą! Patrz pan na ty ar

mji polskich komorników, jaki oni konten-

ty i jak oni sobie chwalą Rzeczypospolity.
Mówię panu redaktoru, że nie wszędzie jest

plajty i nie wszędzie czarny rozpaczy, jak
to pan bałamuci opinji publiczny.

Ja należe na razie do tych upośledzo
nych obiwatele. Mnie sze powodzi bardzo

kiepsko. Pan widzi przecie zupełnie puste
go interesu u mnie. Dlaczego? Pan sze pita

dlaczego? Mnie prześladuje urząd sanitar
ny od magistratu. Byly już dwie komisji,
to im sze mydło nie podobało, choć to jest
mydło moi domowy fabrykacji z różne od

padki kuchenne. Pędzel do namidla.nia też

skrytykowali, bo pech chciał, że ja nim to

go samego dnia malował waterklozetu i ja
nimiał jeszcze czasu goopłuknić. A na moi

serwety co oni szkalowali! Taki inspektor
od Sanacji miszlał, że moja żona bedzi co

miesząc serwety prała. Niechby prędzy
szlag trafił takiego interesu!

Cale moi szczęście, że ja mam teraz po
bocznego dochodu. Pan czytał inseratu, że

szpital poczebuje zdrowy osoby, coby oni

oddawali swoi krwi dla chorych. To ja sze

zaraz zameldował. Ja ofiarował codżeń

kwaterki z moi ki-wi. Naturalnie za dobrem

zapłatem. Prymarjusz w szpitalu powie
dział mi: dżękuje panu, panie Katzendreck,
ale pan musi czekać, aż na pański krwi

bedzi sze znaleść amator. Jakby pan redak
tor miał takiego pacjent, to pl'osze mi mu

zarekomendować.

Rozrywki umysłowe
,,Dziennika Bydgoskiego"

j w nowej szacie.
i Mając na względzie coraz większe zaintere

sowanie się Czytelników działem rozrywek
umysłowych, postanowiliśmy ten dział prry-

stroić w ponętniejszą postać. Dlatego z dzie
dziny szaradowo-zagadkowej będziemy zrywać
wszelkie kwiatki, aby urozmaicić ten dział nie

tylko literami, ale i ilustracjami, a zatem się
gniemy poza szaradami do: rebusów, krzyżó
wek, łamigłówek, arytmografów i t. d.

Opracowanie literackie powierzyliśmy na
szemu — znanemu z tego pola pracy — współ
pracownikowi p. Kr. Stasickiemu, a wykonanie
techniczne naszemu znakomitemu rysownikowi
i karykaturzyście,

i Rozwiązania zadań szaradowych uwzględnia
| redakcja do 10 dni od daty ukazania się sza-

| rad w ,,Dzienniku Bydgoskim*'.
Za trafne odpowiedzi otrzymają nam Czytel

nicy nagrody w formie pięknych i zajmujących
książek, które rozdzielamy w drodze losowa
nia.

1.

Krzyżówka.

f

Poziomo: 1) służy do przeprawy wodnej,
4) śmierć, 7) taniec, 8) chwast, 11) miara drogi,
12) fala potoku, 13) narodowość w Europie w

X. w , (wspak miasto w Małopolsce wschodniej),
14) rękodzielnik, 19) zasłona okien, 20)zdrobnia
łe imię żeńskie, 21) bibl. imię mężczyzny, 22)
ziemia.

Pionowo: 1) napój, 2) pisklę wielkiego pta
ka, 3) siła, 4) liczba, 5) zawiera pieniądze, 6)
szukaj w muzyce, 9) imię mężczyzny, 10) zna
wca piękna, 15) koniec modlitwy, 16) (wspak)
ziemia, 17) stworzenie sześcionożne 18 nr 21.

2.

Szarada,
Na samym mym początku
Zawsze Wszyscy Święci,
A schyłek poświęcony
Walecznych pamięci.-,
W środku - kiedy mnie czytasz,

Setkę masz bez troski,
, A trzy głoski ostatnie

Płyną przez kraj wioski;
Pierwsze dwie głoski pierwszą
Połową są drzewa;
Całość czas smętny, chłodny —

Wiatr przykry powiewa.

3.

W miejsce kropek wstawić odpowiednie sa
mogłoski i jedną ze spółgłosek, aby uzupełnić
podany trjolet:

N.. b.d... r..c., d.sk.n.1.,
C. c,ł.w ..k tw.r,.ć p .c.n.,;

Ch.ćb . j.j źd,..bk. br.k.w .ł.,
T. j.ż n., b.d ..d.sk.n.ł.

. w,wc..s n.w .t j.st .. m.b,
Gd. m.śł mkn., p.dbł.c.n,. 5

N.. bid... r..c.. d.sk.n.ł.,

C,c.ł.w..ktw.r..ć p.c.n..

.

*

,

Rozwiązanie z nr. 259 ,,Dziennika Bydgo
skiego1* jest następujące: 5) Pantofel, 6) Biskup,
7) Święta Barbara po wodzie, Boże Narodzenie

po lodzie.

Trafne rozwiązania nadesłali:

Miejscowe: St. Szmoń, J. Kulczycka, M . Kul
czycka, Z. Nowicka, J. Gutentarzanka, U . Szwe-

dzianika, S. Świnecka, T . Świnecki, N . Jani
szewski, M . Krzemkowska, M . Haman, B. Ko-

cerkówna, T . Nowicki.

Zamiejscowe: Z. Fischbach - Ostrów Pozn.,
Z. Grzesiak - Wieruszów, E. Tenske - Świecie,
J. Bellerman - Jeziorno, E. Wagner - Gdynia
L. Pozdrowiński - Grabowo, K , i F. Ziółkowscy
Nadleśnictwo Kaly, M , Gunter * Klonowo pow.
Tuchola.

Nagrody w drodze losowania otrzymali:
1. M. Giinter - Klonowo. 2. K, i F. Ziół-

kowscy - Nadleśnictwo Kały. 3) J. Guteata-

rzanka - Bydgoszcz,
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Wyznania Kanclerza Briinlnga
w Ploguncfi.

Jakimi drogami Niemcy chcą sie zwolnić od płacenia odszkodowań?

Berlin', 14. 11. Kanclerz Rzeszy nie
mieckiej dr. Briining w dniu wczoraj
szym bawił w Moguncji, gdzie na pu-
blicznem zgromadzeniu wyborców
stronnictwa centrum wygłosił interesu
jące ł znamienne przemówienie. O-

świadczył on, że Rzesza niemiecka stoi

przed decydnjącemi wypadkami. Wszy
stko to, co w rozwoju lat poprzednich
a przedewszystkiem ubiegłego ro k u zo
stało powiązane razem obecnie wymaga
rozwiązania w najbliższym terminie i
to w ciągu niewielu tygodni.

Zagadnienie reparacyj również doj
rzało do rzeczowego rozwiązania. Bar
dzo charakterystyczne były wynurzenia
kanclerza dotyczące dotychczasowej
niemieckiej polityki reparacyjnej. Bru-

ning oświadczył, iż polityka płacenia
reparacyj kredytami musiała w konsek
wencji doprowadzić do ogólnego poglą
du, że Niemcy nie są w stanie spłacić
odszkodowania inaczej jak przy pomo
cy nadwyżki wywozowej. Udało się
przeprowadzić dowód, że to są jedyne
dw ie dziedziny mogące być źródłem do
uiszczenia odszkodowań. Obecnie zbli
ża sie czas, gdzie polityka międzynaro
dowa musi być oparta na zaufaniu do

gospodarstwa narodowego, i finansów ,

jako też na zabezpieczeniu równości

prawa dla wszystkich narodów.

W końcu poruszył Briining skandale

gospodarcze wewnątrz Niemiec i w kon
klu z ji swego przemówienia dodał, że
niem a ogólnego środka zbawienia, któ-

ryby tak potężne przesilenie mógł usu
nąć. Ani wysokie cła nie mogą urato
wać rolnictwa, ani ustawiczne żądania
przemysłu zniżenia zarobków nie mo
gą przyczynić się do powiększenia jego
zdolności prpdnkcji i zbytu.

Mowa kanclerza B runiiiga zasługuje

na uwagę choćby z tego względu, iż
z ust tak miarodajnych padły słowa

podkreślające celowość polityki odszko
dowawczej jako też metody jej prowa
dzenia, mające na celu uwolnienia Nie
miec od więzów reparacyjnych trakta
tu wersalskiego. AR.

Kronika telegraficzna.
Tien-Tsin, 13. 11. (PAT.) Niema je

szcze oficjalnego potwierdzenia wiado
mości o wyjeździć byłego cesarza Chin,
jedna,kże koła m iarodajne przypuszcza
ją, że istotnie wyjechał 011 stąd w nie
znanym kierunku.

Wiedeń, 13. U . (PAT.) ,,Neue Freie
Presse" donosi z Londynu, że były ce
sarz chiński przybył do Dajrenn i znaj
duje się w drodze do M ukdenu, obsadzo
nego przez w ojska japońskie, gdzie czy
nione są przygotowania do proklamo
wania cesarstwa.

HfcGl9óIca.
W Recklinghausen dokonano bestial

skiego mordu na osobie wachmistrza

policji Bartkowiaka.
Dochodzenia policyjne ustaliły , że

mordu dokonał 21-letni syn Bartkowia
ka, który zastrzelił ojca z jego własne
go rewolwera. Stwierdzono dalej, że
morderca po pewnym czasie powrócił
na miejsce zbrodni i strzelił jeszcze
raz do leżącego na ziem i ojca.

Sprawca zbrodni zbiegł.

Nowa obniżka
pensji urzędniczych.

W pew'nych kołach stolicy obiegają
niesprawdzone pogłoski,' wedle który ch

jakoby z dnia 1 stycznia 1932 roku mia
ła nastąpić nowa. obniżka płac urzędni
czych w granicach od 8 do 10 proc. Na
r^zie ze sfer dobrze poinformowanych
potwierdzenia tych pogłosek brak.

Rokefeller złożył milion
dolarów na bezrobotnych

Na skutek odezwy prezydenta Stanów
Zjednoczonych Hopyera, wzywającej do

szerokiej akcji pomocy bezrobotnym,
znany miljarder amerykański Roke-

feller, pierwszy złożył miljon dolarów

na ten cel. Drugim był miljoner Har-
knes, dając 750 tysięcy dolarów. Za n i
m i pójdą i n n i . ..........................

Przykład wart naśladownictwa! Tyl
ko, że takich krezusów u'nas niema!

Zmniejszenie sie liczby
bezrobotnych w Anglji.

Londyn. Według ostatnich obliczeń
ilość bezrobotnych w y n os i 2.710.944 osób,
czyli o 15.148 mniej, niż w tygodniu u-

biegłym . Wobec tego ogólne zmniejsze
nie liczby bezrobotnych od dnia 28
września wynosi 113.828.

Komunistom nie wolno wybierać
prezydenta republiki.

San Jose (Costa Rica). Kongres przy
jął ustawę, zabraniającą kom unistom
brania udziału w wyborach prezydenta
re publiki w charakterze zorganizowane
go stronnictwa. Wybory mają sią odbyć
w lutym 1932 r. Wzmiankowana ustaw'a

wywołała gwałtowne protesty i manife
stacje ze strony komunistów.

Piła. Sądy powiatowe prowincji o-

głosiły w październiku 64 licytacje; ob
szar licytowanych objektów wynosi 7000
m orgów. W ciągu bieżącego rok u ilość

łicytacyj dotychczas zgłoszonych wyno
si 400. a obszar objektów 31000 morgów.
Świadczy to o złej sytuacji rolnictwa.

Podsekretarz Buiow pojechał do Paryża na dalsze rokowanie
(Telefonem od własnego korespondenta)

B e rlin , 14. 11. Niespodzianką dnia

wczorajszegobył nagły wyjazd do Pary
ża sekretarza stanu w urzędzie dla

spraw zagranicznych von Balowa. Wy
jazd ten upozorowany został koniecz
nością zastępowania Niemiec na obec
nej sesji Rady Ligi w Pary'żu, która

zajmie się konfliktem mandżurskim.

W rzeczywistości jednak von Bulów

pojechał do Paryża w następstwie roz
m ow y telefonicznej ambasadora nie
mieckiego w Paryżu von Hoescba z

kanclerzem Bruningiem . Hoesch uw ia
dom ił rząd Rzeszy, że prowadzone prze
zeń w sprawach reparacyjnych rokow a
nia utknęły na martwym punkcie. Wo
bec takiego stanu rzeczy kanclerz B rii-

ning postanowił Wydelegować natych
m iast podsekretarza stanu z nowerni

instrukcjami.
Skoro stało się jasnem, że kom isja

rzeczoznawców na podstawie planu
Younga będzie zajmować się zagadnie
niem odszkodowań tylko w ramach te
go planu, a nie o całości niemieckich
zdolności płatniczych, rząd Rzeszy na
gle stracił zainteresowanie dla tego ko-

m itetn. Instrukcja jaką otrzymał na

drogę von Bulów ujęta została m niej
więcej w tę formę, że rząd postawi wnio
sek o przewidzianym w planie Younga
kom itecie rzeczoznawców, k tóry badać

będzie wyłącznie chronioną część od
szkodowań i odnośną w tej mierze nie
m iecką zdolność świadczenia. Niemcy,
którzy również uczestniczyć będą we

wspomnianym komitecie zaproponują
dokonania przedłużenia moratorjum
Hcovera o jeden rok. Jednocześnie ko
m itet państw wierzycielskich w Bazylei
omawiać będzie sprawę kredytów han
dlowych i opracuje odpowiedni projekt.
Wszystkie uchwały tych dwóch komi-
syj przedłożone zostaną nowej konferen
cji reparacyjnej, która ma się nieba
wem zebrać.

Sprawa niechronionej części spłat
odszkodowawczych (w w aluc ie niem iec
kiej) zos'ała usunięta poza nawias, albo
wiem Niemcy przekonały się, iż Fra n 
cja w tym kierunku jest nieustępliwa i

I
z całym naciskiem domaga się w dal
szym ciągu utrzymania tej formy świad
czenia reparacyjnego. AR.

Z Prus Wschodnich.
(Wiadomości własne).

Chamstwo ukarane. Nietylko szkoły
polskie w Niemczech, ale i nauczyciele
tych szkół są narażeni ze strony nie
m ieckiej na zgry'źliw'e uw agi prasy nie
m ieckiej oraz na obelgi osobiste. Ażeby
uk rócić swowolę wrogów polskości,
nauczyciele polscy szkół polskich z Wo-
ry t i Gietrzw'ałdu (w pow. olsztyńskim)
stawili wniosek o ukaranie murarza

Prassa z Gietrzwałdu, który obsypywał
nauczycieli polskich stale obelżywemi
słowami. Przywarty na sądzie do mu-

ru, przyznał się oskarżony do winy i zo
stał skazany na miesiąc w ięzienia.

Niemieckie pisma nacjonalistyczne
om aw ia:~e przebieg procesu nie mogą
się powtrzymać od zgryźliwych uwag
pod adresem nauczycieli polskich. Bio
rąc zasądzonego w obronę, piszą, że w i
dok nauczycieli importow'anych z Pol
ski11 rozdrażnił zasądzonego.

*
.

*

,,Niebezpieczne napisy polskie. Haka-

tyści starają się usunąć wszelkie pa
m iątki polskie, świadczące o długowie-
kowej przynależności W arm ji do Pol
ski. W ostatnich dniach społeczeństw'o
po-lskie w Olsztynie zostało zaalarmo
wane wiadomością, że figura Chrystu
sa na targowisku i kapliczka przy szo
sie prow'adzącej do Olsztynka mają zo
stać usunięte ze względu na polskie na
pisy, które się na nich znajdują. Związ
ki polskie na W armji zwróciły się w tej
sprawie do kurji biskupiej w From
borku.

* *

Nowa kolej strategiczna na pograni
czu. Z Berlina donoszą, że po odbytej
w ministerstwie komunikacji konfe
rencji pobudow'ana być ma w przyspie
szonym tempie now'a linja kolejowa
Dąbrow'o—N ibork w Prusach Wscho
dnich( naprzeciw'ko Lubawy i Działdo
wa).

*
.

*

Bezrobotni tłuką Szyby. W Królewcu

wtargnęło kilk a osób do ogródka poło
żonego przed mieszkaniem prezydenta
miasta, skąd rzucali kamieniami do cy-
kien. Szyby wybito. Ludzie ci, w ołali:

,,Jesteśmy głodni, dajcie nam chleba".

Przywołana policja stw'ierdziła trz y na
zwiska.

Król Alfons skazany
na dożywotnie wiezienie lub skrócenie o głowę.

Republikanie hiszpańscy bawią sią w wydawanie zaocznych wyroków.
(Telefonem od własnego korespondenta)

B e r lin , 14. 11. Agencja Havasa dono
si z Madrytu, że b. król hiszpański Al
fons X III. postawiony został w stan

oskarżenia. Sprawozdanie izby zarzuca

m u przedewszystkiem złożenie fałszy
wej przysięgi przez poparcie i podżega
nie do zamacha staną Primo de Rivery,
w następstwie którego konstytucja Hi
szpanii została zmienioną. Ponieważ b.
król zaprzysiągł dawną konstytucję,
nadanie nowej w drodze nielegalnej za

pomocą zamacha staną jest uważane

jako złamanie przysięgi. Dalej komisja
domaga się konfiskaty całego majątku
Alfo n s a , znajdującego się na terenie

Hiszpanji.
Były król został istotnie wczoraj póź

ną nocą przez sąd nznany winnym o-

brązy majestatu suwerennego narodu i

bantu wojskowego. Wyrok, który za
padł, opiewa na złożenie go z wszystkich
godności, zaszczytów i tytułów oraz

pozbawienie wszystkich praw. Na wy
padek gdyby król hiszpański przekro-

czył granice Hiszpanji zostanie doży
wotnio wtrącony do więzienia. Gdyby
jego zjawienie zagrażało republice, m a

być natychmiast ścięty. Skoro tylko
zgromadzenie narodowe w y razi zgodę,
wyrok stanie się prawomocnym. AR.

Śledztwo w sprawie
seKty satanistów ukończone.

Przed półtora rokiem ogromną sen
sację w całej Polsce i zagranicą wywo
łało odkrycie sekty satanistów w W ar
szawie. Od tego czasu ze sprawą uc ich
ło. Jak się obecnie dowiadujem y, śledz
tw o w tej niesłychanie sensacyjnej spra
wie nie zostało jeszcze zakończone, a

akta śledcze nie są naw et jeszcze prze
kazane sędziemu śledczemu. M a to na
stąpić w dniach najbliższych.

Według ostatecznych wyników badań
władz śledczych ustalonem zostało
niezbicie, że dwóch z pośród podejrza
nych, w tym jeden b. pułkownik rosyj
ski — należą do sekty satanistów.

Obaj do tego zresztą się przyznali. Na
znak przynależności do sekty nosili sa
tanistyczny pierścionek z głową djabła
w pięciokątn ej gwieździe.

Natom iast co do Czesława Czyńskie-
go, podejrzanego o to, że stał na czele
tej organizacji - danych tych śledztwo
nie zdołało całkowicie stwierdzić. Cze
sław Czyńśki przyznał się tylko, że

jest oficjalnym delegatem sekty marty-
nistów na Polskę, które j centrala znaj-

duje się w Lyonie.
Obecnie Czesław Czyński interwenjo-

wał w ministerstwie spraw wewnętrz
nych, żądając zw'rotu zabranych u nie
go w czasie rewizji przedmiotów — ry
cin, ksiąg kabalistycznych itd. Czyński
złożył też w' ministerstwie spraw we
wnętrznych oświadczenie, że przestał
być ostatnio delegatem sekty m arty-
nistów', wobec odw ołania go z tego sta
nowiska przez obecną głowę sekty -

*

Brico.
Władze narażie odmówiły zwrotu tych

przedmiotów, które zostały dołączone
do ak tów śledztw'a. N ależy więc ocze
kiwać, że wkrótce sprawa organizacji
satanistów znajdzie się przed foru m , są-
dowem.

Stan wody w Wiśle w dniu 14 bm.:

Zawichost 2,44; Warszawa 1,91; Płock
1,05; Toruń 2,02; Fordon 2,08; Chełmno
1,96; Grudziądz,2,23; Korzeniewo 2,48;
Piekło 1,95; Tczew 2,00; Einłage 2,54;
Schievenhorst 2,64;
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Posiadacze pożyczek
z lat 1918/21 muszą się zapoznać z m em orjałem
Związku Obrony Wierzytelności pod tytułem :

*VV Sprawie dwóch miljardów*. Wyczerpujące
przedstawienie historji i stanu waloryza'cji
pożyczek. Wskazówki praktyczne.Treść ustaw.

Żądania wierzycieli. Cena 2,70 zł. Do nabycia
w księgarniach i w Związku, Poznań, Zie
lona 2. Główny skład Księgarnia Uniwer
sytecka Poznań, nl. Gwarna 19. (21272

— Stow. Pań Miłosierdzia z Bielawek

kwituje odbiór 10,— zł z kasy ,,Dziennika
Bydg." otrzymanych - złożonych przez p.

Niewczyka dla biednych parafji św. W in
centego a Paulo oraz dziękuje za ten datek

szan. ofiarodawcy.

— Uroczystą wieczornicę z okazji
,,Święta Młodzieży" urządza w niedzie
lę , 1 5 bm. w sali ,,Ogniska Kolejowego'1
S. M . P. ,,Naprzód". Program wieczor
nicy niezwykle urozmaicony.

— Podziękowanie. Tym wszystkim, którzy
się przyczynili do uświetnienia naszej akademji
urządzonej z okazji 45-letniego istnienia gnia
zda I. a w szczególności przedstawicielowi du
chowieństwa ks. prob. Skoniecznemu, przedsta
wicielowi Rady Miejskiej p. red, Fiedlerowi,
Tow. śpiewu ,,Moniuszko" z prezesem p. K a-

nieckim i p. dyr. Masłowskiemu na czele, pani
sędzinie Otowskiej i drh. dr.Sielużyckiemu za

piękny śpiew solowy oraz ich akompanjatorom,
wreszcie drh. Grajnertowi sen., drh. red. Soko
łowskiemu i p. J . C zubie za zasilenie naszego
funduszu budowy sokolni, składam y tą drogą
nasze serdeczne podziękowanie. Zarząd Tow,
Gim n. Sokół Bydgoszcz L

- Są pralnie i pralnie... Wiele już
razy skarżono się w redakcji, że w ta
kiej a takiej pralni zginęła oddana do

wyprania bielizna, że została
zamieniona na gorszą albo też — z n i
szczona różnemi chlorkami. Nieprzy
jemności i strat można uniknąć odda
jąc bieliznę do solidnej pralni warszaw
skiej ,,W alerja,ł przy Gdańskiej — obok
Elizium . Pralnia wspomniana, stale o-

głaszająca się na łam ach ,,Dziennika
Bydgoskiego" czyści także dywany, fi
ranki i garderobę, pierze higienicznie i
— przejmuje za wszystko gwarancję.
Telefon ,,W alerji" 2177.

— Czyj pies? U p. Kwiatkowskiego Stefa
na, zamieszkałego przy ulicy Fordońskiej 66,
z najduje się pies myśliwski, maści bronzowej,
z białemi, czarno kropkowanemi nogami, któ
rego przytrzym ał dnia 8. bm. Właściciel psa
może się zgłosić po odbiór swej własności.

Filja ,,Pracowników Drukarskich".

Ub. niedzieli odbyło się miesięczne ze
branie filji ,,Pracowników Drukarskich" w

lokalu p. Blocha naprzeciw sądu okręgo
wego.

Zebranie zagaił przy udziale kilkudzie
sięciu członków prezes p. Cieśniewski sło
w am i ,,Szczęść Boże".

Po przyjęciu porządku obrad i przeczy
taniu protokółu przez p. Mikołajczakównę,
wygłosił sekretarz okręgowy p. Nowakow
ski referat na temat spraw organizacyj
nych i zarobkowych.

W dysuksjł nad referatem przemawiali
koledzy Gawliński, Szulczewski, Obałek,
Smoliński f Budziak.

Mówcy ponownie wyrażali zado'wolenie

swoje w stosunku do swego pracodawcy,
który stosuje taryfę płac, obowiązującą w

zakładach miejskich, a więc najwyższą w

miejscu.
W sprawach organizacyjnych uzupełnio

no skład zarządu, który przedstawia się
następująco: Prezes p. Cieśniewski, zast. p.

Z życia Ch. Z. Z.
Obałek, sekretarz p. Mikołajczakówna, zast.

p. Gęsicka, skarbnik p. Szulczewski.
W skład komisji rewizyjnej wchodzą:

Gawliński, Arkuszewski i Łosińska. Nazwę
filji przekształcono na filję ,,Pracowników
Drukarskich" Ch. Z, Z., wyrażając życze
nie, by i pracownicy innych drukarń zro
zumieli obowiązek organizacyjny i wstę
powali w szeregi związków Ch. Z . Z., które

nie opierają pracy swej na demagogii i o-

bietnicach, ale na rzetelnej i skutecznej
pracy, wychowującej robotnika na światłe
go obywatela i występujące rzetelnie i tw ar
do w obronie jego interesów.

Wkońcu referent imieniem zarządu o-

kręgowego wezwał obecnych do współpracy
organizacyjnej, tycząc filji i jej zarządowi
jak najlepszego rozwoju.

Po omówieniu spraw lokalnych i wy

czerpaniu porządku obrad prezes P- Cieś

riiewski solwował zebranie słówa.mi

,,Szczęść Boże" . N,

— Pęknięcie dętki, przyczyną omdlenia. W

ubiegły czwartek, w godzinach przedpołudnio
wych, ulicą Gdańską przejeżdżało jakieś auto,
u którego nagle pękła dętka, dając odgłos gło
śnego strzału. Przechodząca akurat ulicą p.

Agata W ., zamieszkała przy ulicy Chodkiewi
cza, będąc widocznie osobą ne rwową , ta k się
tym hukiem przeraziła, że padła nieprzytomna
na chodnik . P rzechodnie, nie wiedząc, co było
istotną przyczyną nagłego zemdlenia p. W .,

wnieśli ją do pobliskiej apteki, gdzie odpowie-
dniem i środkami przyprowadzono ją do przy
tomności. Pani W . oświadczyła, iż huk ją tak

przestraszył, czyniąc na niej wrażenie, jakby
ktoś do niej strzelał.

— Zgubił 240 zł. P. Franciszek Lange, za
mieszkały przy ul. Bartosza Głowackiego 18,
jadąc dnia 11. bm. pomiędzy godziną 13 a 13,30
rowerem obok bocznicy toru kolejowego przy
rzeźni miejskie'j do domu, zgubił sakiewkę skó

rżaną z zawartością 240 zł gotówki. Pieniądze
były własnością firmy ,,Bacon'*.

— Czyja koszula i kalesony? W komisaria
cie I. P. P. przy ul. Jagiellońskiej 5, znajduje
się jedna koszula kolorowa i jedne kalesony
kolorowe, które to przedmioty skradł pewien
osobnik w dniu 7. bm ., z woza, stojącego w

ulicy Niedźwiedzia. Poszkodowany zechce się
zgłosić w wymienionym komisariacie, pokój 44

celem ro zpoznania i odebrania swej własności.

DZIAŁ SPORTOWY
K. S. Polonja — K, S. Astorfa.

Zawody finałowe o mistrzostwo miasta Byd
goszczy.

Pod koniec sezonu piłkarskiego zostanie ro 
zegrany w niedzielę dnia 15. bm, o godz, 14

na stadjonie miejskim najciekawszy mecz pił
karski obecnego sezonu. Nastąpi tu spotkanie
dwu technicznie dobrze wyszkolonych drużyn

i to: K . S. Polonji i Astorji, których wspólne
Zawody budziły zawsze u miłośników sportu
piłkarskiego zrozumiałe zainteresowanie. N ie
dzielne zawody mają oprócz tego jeszcze ten

urok, że obie drużyny ~ po dojściu do finału —

walczyć będą o zaszczytny tytuł mistrza mia
sta Bydgoszczy i o cenny puhar. Jest więc
zrozumiałem, że obie drużyny dołożą jak naj
więcej starań, by zwycięstwo wywalczyć każda

dla siebie.

Dlatego też niech podąży cały świat spor
towy Bydgoszczy w niedzielę na stadjon, aby
tam zobaczyć bardzo ciekawe i interesujące za
wody.

Sędziować będzie p, Dreczkowski.

K. S. ,,Amator" - sekcja piłki nożne).
Schadzka informacyjna odbędzie się w

piątek dnia 13 bm. o godz. 19-ej w lokalu

ćwiczeń. Z powodu zam knięcia sezonu pił
karskiego, jak i niedzielnych zawodów I ,

II. i III . druż. przybycie wszystkich graczy
konieczne.

Pozatem odbędzie się dalszy ciąg tu r
nieju w Ping-Pong o mistrzostwo Klubu.

HL S. ,,Amator- - K . S. ,,Brda".
W niedzielę 15 bm. rozegra drużyna

,,Amatora" na zamknięcie swego sezo
nu piłkarskiego zawody towarzyskie z

KS Brdą. na boisku im. Świtały przy ul.
ul. Nakielskiej. Począ-tek o godz. 14,30.
Przedmecz I I drużyn o godz. 13.

HUMOR BSATYRA
W URZĘDZIE SKARBOWYM.

— Ile macie dochodu?
— Do chodu mam dwie nogi 1 to dosyć

kiepskie- (,,Mucha")

Zasłużona odprawa.

Prezydent St. Zj. P . Ameryki Lincoln

(1860-1865) był nietylko pierwszorzędnym
mężem stanu, zresztą przez swoich współ
ziomków uwielbianym, ale i nielada dow
cipnisiem, który z humorem opowiadał o

różnych swoich przeżyciach i spotkaniach.
Razu pewnego — opowiadał — odwie

'dził m nie generał Mc. Clelian, którego po
litykę musiałem skrytykować. Oburzony
generał rzucił pytanie: MCzy m nie pan u-

waża za głupca?" - O bynajmniej — odpo
wiedział Lincoln - a po chwili dodał: ,,Zre
sztą może się mylę".

W restauracji.
Gość do gościa, wchodzącego do restau

racji:
— Musiałem się z panem tu jut raz

spotkać.
— ?

~- Mniejwięcej przed rokiem.
— Być może, ale nie poznaję pana.
— Ja pana też nie poznałem. Poznałem

natomiast mój parasol, który wtedy zagi-
nął.

Wsypał go.

Autor do redaktora:
- Wysłałem panu wczoraj kilka dowci

pów, czy je pan cztał?
- Owszem, przed kilku laty.

Nasze dzieat

Staś: — Mamuńciu, jak się nazywają te

gruszki?
Matka: — Klapsy.
Staś: — To niech ml mamusia daje tyl

ko takie klapsy, bo one są smaczniejsze i
n ie bolą.

* *

Trzyletni Toto je śniadanie. Nagle wy
bucha płaczem.

~ Co ci się stało synku? - pyta s nie
pokojem mamusia.

- Jakiś wstrętny ząb, - odpowiada ma
lec łkając, - nadepnął mi na języku

RÓŻNICA.

Dryblas: Zdaje mi się, że zaczyna
deszcz padać!

Mały: Tak? Nie czuję.
Dryblas; Bo do ciebie jeszcze nie do

tarł!-.

PROGRAM RADJOFONICZNY.
NIEDZIELA, 15 LISTOPADA.

WARSZAWA-RASZYN. 10,30: Nabożeństwo

z P iekar W ielkich. 12,15: Poranek symfo
niczny z Filhartnonji Warsz. 14,30— 15,00:
Słuchowisko rolnicze. 15,00— 15,55: M u zy
ka. 15,55 -16,20: Program dla dzieci star
szych, 16,20— 18,30: Transmisja z Katowic.

18,35:-19,00: Muzyka. 19,00 -19,25: Roz
maitości. 19,30: Transmisja z Teatru P ol
skiego w Katowicach p. t. *Wesele na Gór
nym Śląsku" .

PONIEDZIAŁEK, 16 LISTOPADA,
W ARSZAWA-RASZYN. 12,15-13,15: Muzyka

gramofonowa. 14,45— 15,05: Muzyka z płyt
gramofonowych. 1555— 15,45: Odczyt ze

Lwowa. 15,50— 16,20: Muzyka z płyt gramo
fonowych. 16,20— 16,40: Lekcja języka fran
cuskiego — k u r

* elem entarny. 16,40— 17,10:
Muzyka z płyt. 17,10— 17,35: ,,Upiory na

Zamku Warszawskim*'. 17,35— 18,50: M u 
zyka lekka, 19,15-^*19,25: Wiadomości bie
żące rolnicze. 19,30-19,45: Płyty gramofo
nowe. 20,00: Pogadanka z cyklu: ,,Wstępne
wiadomości o muzyce'*. 20,15: Opera ,,T ra 
s a ta

"

G. Verdiego z płyt gramofonowych.
22,20—22,35: Feljeton pt. ,,Teatr a kino w

Londynie" . 22,50—24,00: Muzyka lekka i ta
neczna,

Kalendarzyk zebrań Ch. Z. Z.
Zebranie filfi rzemieślników rolnych Ch. Z . Z ,

na powiat Żnin

odbędzie się w niedzielę, 15. bm. o godzinie 12

w południe w lokalu p. Rucióskiego, Na po
rządku obrad sprawy ważne.

Udział wszystkich członków konieczny.

Kalendarzyk zebrań Ch. D.
Kolo Chrzęść. Demokraci! w Koronowie.

Zebranie Kola odbędzie się w niedzielę
15 bm. o godz. 12-ej zaraz po nabożeństwie

w sali p. Frąckowskiego, na którem wy*

głosi referat o treści aktualnej prezes okr,
Ch. D. p. red. Formański. O liczny udział

prosi Zarząd.
Koło Ch. D. na Bielawach.

Zebranie miesięczne w sobotę dnia 14

bm. o godz. 19, zebranie zarządu godzinę

wcześniej w lokalu p. Mittelstaedta przy

ul. Senatorskiej. O gremjalne przybycie
członków prosi Zarząd.

Zebranie Chrześcijańskiej Demokracji
WILCZAK-OKOLĘ

odbędzie się w sobotą 14 bm. o godz. 19-ej
u p. Rutkowskiego, ul. Grunwaldzka.

Obecność wszystkich członków pożądam
na. Goście i sympatycy mile widziani.

Zarząd.
KOŁO SIERNIECZEK.

Zebranie Koła odbędzie się w sobotą, dn.

14 bm. o godz. 7 wieczorem w lokalu p.

Góreckiego, ul. Fordońska 103.

O liczny udział członków prosi
Zarząd.

Kolo Ch. D . Wilczak-Okoie

odbędzie swoje zebranie dzisiejszej soboty
o godz. 7-ej wieczorem w lokalu p. Rut

kowskiego. Referat wygłosi p. redaktor No.

wakowski. Liczny udział członków konie

czny. Zarząd.

Ceduła urzędowa giełdy pie
niężnej w Poznaniu.

POZNAŃ, dnia 13 listopada 1931 roku.

5% Pożyczka konwers. 41— % P .

8% oblig. miasta Poznania z 1929 r. 92% P
8Vo listy zastawne Zach. Pol. Tow. Kred.

Miejsk. w Poznaniu 89— % -j-
SPf0doi. listyPozn. Ziem. Kreoyt.76- % P-
4% listy zast konw. Pozn. Ziem. Kredyt.

29Va% P.

6% listy żytnie Pozn. Ziem. Kredytowego
15,01) P .

Bank Polski płacił w dnia 14 bm. za:

dolary amerykańskie 8,85— 8,86
funty szterlingów 33,43
franki szwajcarskie 173,66
franki fraucuskie 34,89
marki niemieckie 209,25
guldeny gdańskie 173,53
szylingi austrjackie —

liry włoskie 45,82
korony czeskie 26,24

Notowania Giełdy Zbożowej i To w ar *a|
w Poznaniu.

POZNAŃ, dnia 13. 11. 1931roku.

płacono za 100 kg. w zł.

Zyto . ..... ...... ...... ...... 24,75-25,00
P s z e n i c a ....................... 25,00 -25 ,50
Jęczmień przemiałowy ..... 22 ,25- 23,25
Jęczm ień b r o w a r o w y ................. 27,60— 28,50
Ow ies n o w y ..................................... 2 4 , 2 5 - 24,75
Mąka żytnia 65% wł. worki . . 36 ,50 - 37.50

Mąka pszenna 65% wł. worki . 37,50 - 39,50
O tręb y ż y tn ie ......................................1 7 ,2 5 - 18,00
Otręby pszenne.............................. 16,50 - 17,50
Otręby pszenne (grube) .... 17 ,50 - 18,50
Rzepak .......................................... 33,00- 34.00
G o r c z y c a .......................................... 3 9 , 0 0 - 43,00
Groch V i c t o r i a ............................. 24,00— 29,00
Groch F o lg e r a ............................. 2 7 ,0 0 - 29,00
Ziem niaki jadalne ..................... 3 ,8 0 - 4,00
Ziem niaki fabryczne ..... o,00— 0,20
Słom a l u ź n a ................................. 4,25 4,50
Słoma prasow ana......................... 5 ,5 0 - 6,00

Ogólne usposobienie spokojne.

Giełda warszawska
z dnia 13 listopada 1931.

Papiery Państwowe i obligacje
4-proc. poż. i n w e s t . ..................... 077,75 078,75
4-proc. inw. seryjne sztuki . . 000,00 0s3,50
4 ^ poz. p rem . d o i . ..................... 042,50 042,90
5-p roc . poż. k o n w ........................... 000,00 041,50

10-p roc . p o z . k o l . ......................... 000,00 102,00
7-proc. poż. stabil. ....... 058,75 060,75

Akcje w złotych
Bank Polski ............................. 000,00 -110,00
Bank Handlowy ....... 000,00-085,00
L 0?18* ............................................... 0 0 0,00-001,06
Haberbur ................................... 0 0 0,00-053,00
H a n d t k e .......................................... 0 0 0 ,0 0 -0 8 7 ,0 0

Tendencja utrzymana.

— Strzelanie z wiatrówek. Tow. Powstańców

i Wojaków ,,Macierz" urządza w niedzielę, 15.

bm. o godz. 14— 23 w lokalu p. Magdziarza przy

ul, Szczecińskiej róg Bocianowo, strzelanie z

wiatrówek o zwierzynę. Każdy może w dniu

tym wystrzelić sobie za 50 groszy gęś, zająca
lubt.p.
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f Tym oto spo
sobem Persil
cbroni bieliznę

Persil w czasie jednorazowego
krótkiego zagotowania w y
twarza miljony drobniuteńkicb

pęcherzyków. Przenikają one

tkaninę i usuwają wszelki brud.

Nadzwyczajna siła czyszczą
ca pęcherzyków Persilowych
czyni zbytecznym wszelki

wysiłek ręczny.

Z sali sqdowe|.
Za spędzenie płodu.

Przed wydziałem karnym tutejszego są
(du okręgowego odpowiadała 35-letnia Ka
zimiera Reimowska, akuszerka zamieszkała

w Bydgoszczy, oskarżona za spędzenie pło
du pewnej młodej dziewczynie za zapłatą
250 zł.

Sąd wymierzył jej za to karę półtora
roku więzienia.

Za krzywoprzysięstwo.
Przed wydziałem karnym tutejszego są

'du okręgowego, odpowiadał za krzywoprzy
sięstwo 52-letni Piotr Ejankowski, mistrz

piekarski, zamieszkały w Bydgoszczy.
Akt oskarżenia zarzucał obwinionemu,

'że w czerwcu roku ubiegłego, słuchany ja
ko świadek w procesie cywilnym Olszewski

contra Miękiewicz, toczącym się przed są
dem okręgowym w Bydgoszczy, fałszywie

stwierdził przysięgą, że będąc dłużnikiem

hipoteki w kwocie 4.000 zł, zwrócił się do

wierzyciela Kujawy, by tenże obniżył swo

ją wierzytelność. Kujawa — jak zeznawał

oskarżony — na to się zgodził i oświadczył,
że wierzytelność swą obniży do 2.000 zł,

jeżeli oskarżony zaraz mu wpłaci 2.000 zł.

Ponieważ całej sumy 2000 zł oskarżony nie

miał, przeto' dał mu 1.000 zł, a resztę spła
cał w ratach kwartalnych po 200 zł i pro
centa, tak, że ogółem spłacił 2.200 zł. Jak

się okazało, świadectwo tó było niepraw
dziwe, bo Kujawa na obniżkę wierzytelno
ści nie zgodził się, a osk. w płacił nie 2.200,
a 1.800 zł.

Sąd uznając winę oskarżonego za udo

wodnioną, skazał go na Półtora roku cięż
kiego więzienia, na pozbawienie praw oby
watelskich przez 5 lat i na trwałą niezdol
ność zeznawania w sądzie w charakterze

zaprzysiężonego świadka lub biegłego.

PROGRAM W KINACH.

CORSO. Dziś premjera arcysensacyjnego
filmu p. t. ,,PoIowanie na ludzi'* z Carlo Aldini,
oraz film z dżungli afrykańskich p. t. ,,Radani-
ka" — królowa puszczy.

KRISTAL dziś powtarza film dźwiękowy,
który w dziedzinine obrazów dydaktyczo-nau-
fcowych należy uznać za najwięcej udatny p. t.

,,Rango". Kto jest Rango? Młoda małpa oran-

gutang, która z matką swą urządza psoty w

domu łowcy, zamieszkującego i walczącego z

dzikiemi bestjami w dżungli Sumatry. Świetne

zdjęcia z życia małp i walki człowieka oraz ba
wołu z tygrysami są naturalne i emocjonujące.
Nadprogram bardzo bogaty.

MARYSIEŃKA. Dziś rozkoszny i artystycz
ny program. Zmysłowa Greta Garbo i jej
partnerzy Lewis Stone oraz Nils Asther ukażą
się w bajkowym dramacie namiętności ludzkich

p. t. ,,Dzika Orchidea". Rzecz dzieje się na

Jawie. Drugi obraz to sensacja cyrkowa p. t.

,,Dziecię cyrku*1. A więc znowu interesujący
podwójny program.

NOWOŚCI wyświetla z niesłabnącem powo
dzeniem wielki film dwiękowy p, t. ,,B!ęldtny
ekspres". Rewelacyjną stroną tego dramatu

jes't niezwykła wprost technika reżyserji. Akcja
cała rozgrywa się w pędzącym z zawrotną szyb
kością pociągu. Oryginalnością filmu jest rów
nież udział japońskich i chińskich aktorów.

,,Małżeństwo z rozsądku" znakomita komedja
w nadprogramie.

OKO. Dziś wchodzi na ekran niebywała
sensacja sezonu. Ujrzymy Gary Coopera w fil
mie pt. ,,Krwawy odwet" jak również gwiazdy
ekranu ameryk. Mary Brian, Richard Arlen.

Na scenie nowa piękna rewja wykonana przez

znakomitych artystów cyrkowych. Duet Trutti

Fenoni, znakomita włoska para baletowa, Trio

M illi — trzech djahłów na trapezach, Mis Mond
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— niebywała sensacja, tresura psów szpiców.
Pocz. codz. o godz, 6, ostatni seans o g. 9,15,
w niedzielę o godz. 3. Sala dobrze ogrzana. Do

godziny 6 kasa sprzedaje dla młodzieży i bez
robotnych bilety po 50 groszy.

WOJSKOWE wyświetla od 13 do 15 hm.

wielki dramat pt. ,,Z raju bolszewickiego*' ,,M i
łość na rozdrożu". Poza pięknemi epizodami
wojennemi zobaczą widzowie ładną akcję, wzię
tą wprost z życia niejednego Polaka . kresowca

z czasów wojny polsko-bolszewickiej. W roli

głównej Olga Czechowa, Harry Frank i inni,

— Wieczorek Pomarciński połączony z kon
certem i podawaniem wyrobów domowych
urządza dziś w sobotę restauracja ,,Pod Dzwo
nem" znana z swej wyśmienitej kuchni i do
skonale pięlęgnowanych napojów. Frącek z

pod Dzwona i jego żona mile wszystkich za
praszają.

— Stow . Pań Miłosierdzia z Bielawek skła
da serdeczne, stokrotne ,,Bóg zapłać'* wszyst
kim, którzy przyczynili się do powodzenia kon
certu, urządzonego dnia 8. bm. na dochód ubo
gich parafji św. Wincentego a Paulo. Przede

wszystkiem szan. koncertantom: p. major. Świę
cickiej, pp.: Łasowskiej i Gosławskiej, artystkom
Teatru Miejskiego, p. inż. Brablecowi i jego
akompanjamentorce p. Tobiaszównej, świetne
mu zespołowi chóru ,,Echa" za piękne produk
cje i szczodre naddatki muzyczno-wokalne, P.

dyr. Łabędzińskiemu za zezwolenie na użycie
auli gimn. Kopernika na koncert, szan. firmie

Sommerfeld za bezinteresowne pożyczenie kon
certowego Bliitrmera, szanownej prasie za bez

interesowną reklamę, artystce-malarce p. Gen-

til-Tippenhauer za 12 artystycznych winiet do

programów oraz obraz akwarelę ofiarowanych
do rozprzedaży i rozlosowania — a kochanej
młodzieży: miejskiego gimnazjum żeńskiego,
szkoły gospod. domowego, gimnazjum im. Ko
pernika oraz wychowankom Internatu Kresów.

za 'wykonanie 200 okładek do programów, Szan.

P. T . Publiczności zaś za łaskawe liczne przy
bycie, a tym którzy przybyć nie mogąc, wyku
pili bilety wstępu. Jeszcze raz wszystkim
dzięki.

- Rzeczy do rozpoznania. W W ydziale
Śledczym przy ul. Jagiellońskiej 5, pokój 73,

znajdują się następujące przedmioty do

rozpoznania, które najprawdopodobniej po
chodzą z kradzieży składowej: swetr dam
ski koloru żółto-granatowego w kratki,
swetr damski z kieszonkami koloru bran
żowego z siwem obszyciem, kalesony bron-

zowe cieple, koszule męskie płócienne w

paśeczki, koszula wierzchnia kolorowa ze

znakiem fabrycznym ,,Karzełek na koniu"

i literami Sz. P., koszula wierzchnia biała

ze znakiem fabrycznym Globus, z literami

P. F . B . P . Cranie Maison Neuvantes", ko

szula wierzchnia kolorowa w paski — znak

fabryczny D. T . H . na niebieskiem polu,
koszula wierzchnia kremowa z dwoma koł

nierzykami — znak fabryczny D. T..H . w

czerwonem polu, inlet na poduszkę czer
wony i 3 kołnierzyki męskie od wierzchnich

koszul rozmaitego koloru.

— Z Bielawek. Stosownie do uchwały Ko
ła Rodzicielskiego z dnia 10. bm., tudzież go
rącej prośby czcigodnego ks. prob. dr. Moski

oraz prezesa towarzystw bielawskich p. Graj-
nerta i radnego p. Nieruszewicza uprasza się
Szan. obywateli Bielawek, by składali łaska
wie jak najhojniejsze ofiary, na urządzenie gwia
zdki dzieciom należącym niemal wyłącznie do

rodzin bardzo ubogich, na ręce prezesa p. Nie
ruszewicza względnie na ręce sekretarza koła

p. Szwejkowskiego, ul. Kilińskiego 9. Zarząd
Koła Rodzicielskiego — Bielawki.

HcęcIBc modliwylwome)Pani.

Styl nowej mody — listopad i grudzień.
Najnowsza moda najwyraźniej wykazuje

swe dziwne oblicze przedewszystkiem w kape
luszach. Zdawałoby się, że dawne czasy zno
wu powróciły — piórka na kapeluszach wyra
źnie na to wskazują — a jednak zasadnicza ich

forma jest zgoła odmienna od tej, która za
istniała za czasów naszych prababek. Nie

wątpliwie dużo uroku posiadają dzisiejsze nowe

kreacje kapeluszy: twarzyczki dam plastycznie
wysuwają się naprzód.

Również suknie wieczorowe doznały znowu

przeobrażenia. Są one bardziej jeszcze kloszo
we z dłuższym nawet trenem niż ub. zimy,
bardziej kobiece. Bardzo modne są także do

wielkiej sukni wieczorowej długie, białe ręka

wiczki, sięgające aż poza łokieć.

Płaszcze zimowe znamionuje bogata obsada

futerek. Nietylko kołnierze, ale i rękawki oraz

dolną część płaszczy okrywają ją wielkie fu
terka. I tutaj dominuje linia smukła, przylega
jąca do korpusu, jedynie ęamiona i rewersy są

szeroko 'wykrojone. Bardzo modne są płaszcze
o kolorze ciemno-zielonym.

Z ruchu towarzystw.
Tow. Powstańców i 'Wojaków Szwederowo.

W niedzielę, 15. bm. o godz. 8 zbiórka przed
lokalem p. Kołodzieja, skąd nastąpi odmarsz do

kościoła na mszę św. za zmarłych członków.

Sokół V. Dalszy ciąg strzelania o mistrzo
stwo gniazda odbędzie się w niedzielę, dnia

15. bm. od godz. 12—14 w ogrodzie p. Małec
kiego przy 4 śluzie.

Towarzystwo Kupców Detałistów branży
spożywczej. Zamówienia na wspólny zakup cu
kru przyjmuje jeszcze Bank Ludowy do ponie
działku dnia 16. bm. godz. 1. Zarząd.
24152)

Tow. Kobiet pod nazwą Król.Jadwigi,FiljaI.
Zebranie w niedzielę o godz. 5 u p. Mellera na

placu Piastowskim.

Tow. Rzemieślników Polsko-Kat. Zebranie

w niedzielę, 15. bm. o godz. 16 w salce przy
kościele św. Trójcy.

Tow. Oświat, ,,Lech*'. Zebranie w ponie
działek, 16. bm. o godz. 20 w lokalu p. Mellera

przy pi. Piastowskim. Na porządku obrad m. in.

odczyt p. Klutha.

S, ML P . ,,Przedświt'* oddział starszy. Ze
branie plenarne w niedzielę o godz. 16. W szel
kie fotografje do odebrania.

Sokół IV, Bielawy wydział sokolic. Dnia

19. bm. o godz. 19 zebranie wydziału sokolic

w sali Rzeźni Miejskiej, na które wszystkich
członkiń i pań chcących wstąpić w szeregi so
kole się zaprasza.

S.M .P.f,Brzask". W niedzielę o godz. 7,45
rano zbiórka w Domu Katolickim.

Bydgoski Związek Właścicieli Nieruchomo
ści. Plenarne zebranie w sali ,,Pod Lwem"

17. bm. o godz. 19,30.

Zgromadzenie III. Zakonu. Zebranie dnia

19. bm. o godz. 17,30 w salce przy kościele św.

Trójcy. Referat naukowy ,,0 nowicjacie ter-

cjarskim" wygłosi br. sekretarz.

Baczność, elektro-monterzy. Zebranie nad
zwyczajne dnia 16. bm. o godz. 19,30 w lokalu

,,Starej Bydgoszczy" . Komplet pożądany.
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Dział społeczny.
Fundusz kulturalno-opiekuńczy dla robotników.

Wśród projektów ustaw, znajdujących
się na porządku obrad obecnej sesji sejmo
wej, zamieszczany jest projekt ustawy o

funduszu kulturalno-opiekuńczym dla ro
botników objętych rozporządzeniem Pana

Prezydenta Rzplitej z dnia 18. III . 28 r. o

umowie o pracę robotników, oraz na ko
rzyść ich rodzin. Fundusz ten będą two
rzyły wpływy z należności z kar pienięż
nych, nakładanych na robotników w myśl
rozp.P.Prez.z16.III .1928r.

Na czele tej instytucji będzie stał zarząd,
W' którego skład wchodzą: mianowany przez
Ministra Pracy i Opieki Społecznej prze
wodniczący i jego zastępca, jeden funkcjo-
narjusz wyznaczony przez Ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego i je
den przez Ministra Spraw Wojskowych o-

raz dwaj przedstawiciele robotników wy
branych przez przedstawicieli organizacyj
robotniczych w Zarządzie Głównym Fun
duszu Bezrobocia.

Zarząd Funduszu Kulturałno-Opiekuń-
czego ma prowadzić działalność kulturalno
oświatową i opiekuńczą, tworzyć i prowa
dzić fundusze tego rodzaju we własnym
zakresie działania oraz udzielać pożyczek
bezprocentowych krótkoterminowych lub

zapomóg robotniczym instytucjom kultu
ralno-oświatow'ym lub organizacjom opie
kuńczym.

Projekt wspomnianej ustawy nie doty
czy kar nakładanych na robotników zatrud
nionych w przedsiębiorstwach Polskich Ko
lei Państwowych. Z chwilą wejścia w ży
cie ustawy o funduszu kulturalno-opiekuń
czym dla robotników, straci moc obowiązu
jącą art. 23 i 44 rozporządzenia Prezydenta
Rzplitej z dn. 16. III . 1928 r.

Pierwszy z tych artykułów przewiduje,
iż wartości otrzymane przez robotnika przy

poprzedniej wypłacie o ile robotnik jeszcze
ją posiada lub jest z tytułu tej wypłaty
wzbogacony, przypadają na cele kultural
no-oświatow'e.

Ustawa powyższa będzie Prawdopodob
nie przyjęta przez nasze, ciała ustawodaw
cze i wprowadzi pożądane uregulowanie do

akcji oświatowej i opiekuńczej, prowadzo
nej za pieniądze robotników.

Zabezpieczenie chałupników
na wypadek bezrobocia.
Dyrekcja Funduszu Bezrobocia wyjaś

nia, że chałupnicy, jako nie znajdujący się
w stosunku najmu pracy ze swymi odbior
cami, a wykonywujący umowę dostaw'y, nie

są robotnikami w rozumieniu ustawy' z dn.

18. VII . 1924 r., wobec czego obowiązek za
bezpieczenia na wypadek bezrobocia do nich

się nie stosuje. Chałupnik zaś, zatrudniają
cy ponad 5 robotników, pobierających odeń

wynagrodzenie za swą pracę, winien być
uważany za przedsiębiorcę, obowiązanego
do zabezpieczenia na wypadek bezrobocia

zatrudnionych przezeń robotników na ogól
nych zasadach ustawy zabezpieczeniowej.

— Wieczornica z przedstawieniem amator-

skiem . Stow. Młodzieży Polskiej ,,Naprzód"
parafji N. Serca P. Jezusa urządza w niedzielę
15. bm, z okazji ,,Święta Młodzieży" w eali

Ogniska kolejowego uL Zygmunta Augusta uro
czystą wieczornicę z przedstawieniem amator
skiem. Odegraną zostanie sztuka w 5 aktach

pt. ,,Posądzony1' . Początek o godz. 18. M ło
dzież i starsze społeczeństwo najserdeczniej
zapraszamy.

- Znaleziono na ul. Długiej ozdobną
książkę do nabożeństwa, własność I. Swy-
narczuka. Właściciel zechce się zgłosić po

zgubę w redakcji.
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Co można zrobić z jabłek?
Lesumina - Galaretka - Potrawa duńska - Zupa.

Przyroda snać chciała powetować szko
dę, którą dwa lata temu wyrządziła zbyt
ostrym mrozem, zabójczym zwłaszcza dla

sadów; w tym roku obrodziły jabłka wspa
niale. Myśląca gospodyni potrafi wykorzy
stać takie bogactwa, zużywając właśnie to,
co w danej chwili sad i pola najobficiej ro
dzą.

Co więc można zrobić z jabłek?
Nasamprzód zdradzę przepis na znako

m itą leguminę.
6 jabłek kwaskowatych pieczemy w pie

cu na blasze. Upiekłszy, wyjmujemy z nich

wszystek miąż — zostawiając jedynie śro
dek i skórkę. Dodajemy cukru — na

szklankę jabłka - K szklanki cukru i sma
żymy razem. Następnie ubijamy pianę z 3

białek. Po ubiciu na sztywno dodajemy po
trochu ostudzonej marmolady z jabłek i u-

bijamy wciąż, aż się marmelada z pianą
połączy. Wkońcu układamy ją na półmi
sku, ubieramy ciasteczkami i — oczekując
pochwał wszystkich domowników - poda
jemy z dumą na deser. Zwłaszcza chorzy
będą nam wdzięczni za tę smaczną i orzeź
wiającą słodycz.

Czy w-szystkie znamy przepis na gala
retkę jabłeczną? Dla pewności powtórzę.

Bierzemy 4 funty (2 kg) jabłek, krajemy
— razem z łupinkami i pestkami — na dro
bne kawałeczki, zalewamy wodą. tak, żeby
się nią okryły i gotujemy aż do ugotowa
nia. Następnie wylewamy na sito; niech

odcieknie. Do soku dodajemy tyle cukru,
ile soku i gotujemy w garnku aluminjo-
wym (nie żelaznym!), zbierając wciąż szu
mowiny. Wreszcie przestaną tworzyć się
szumowiny i sok stanie się piękny, złoty.
Zlewamy go w szklanki i słoiki i owiązu

jemy papierem pergaminowym (po ostyg
nięciu). Będzie pyszna galaretka..

Gdy chcemy podać ją zimą na deser,
bierzemy 1 szklankę galaretki, 3 szklanki

wody i zagotowujemy. Następnie dodaje
my 4 listki żelatyny, rozpuszczonej w ciep
łej wodzie. Wymieszawszy, postawimy, aż

ostygnie. Można podać z sosem waniljo-
wym.

Znam jeszcze wiejską duńską potrawę
z jabłek. Potrzeba do tego 250 g tartego
chleba (razowego lub białego), 25 g masła,
75 g cukru, K kg jabłek, % szklanki śmie
tany.

'

Masło rozpuszczamy na patelni i wsy
pujemy chleb przetarty i zmieszany z cu
krem. Wszystko razem mieszamy na wol
nym ogniu. Osobno gotujemy gęsty kompot
z funta jabłek, 50 gr cukru i niewielkiej
ilości wody. Następnie kładziemy do formy
warstwami masę z masła, cukru i Chleba —

potem kompot, - potem znowu masę z

cbleba, masła i cukru, — znów jabłka, itd.

Gdy ostygnie, kładziemy na talerz i oble
wamy ubitą śmietanką.

Z żalem oglądamy nieraz jabłka nad-

psute — nie mamy odwagi podać je na stół,
gdyż brzydko wyglądają. Można je jednak
użyć na zupę. Trzeba obmyć, wykrajać nie
dobre części i wstawić całe, nieobierane

i niepokrajane do garnka i zalać wodą tak,
aby jabłka przykryła. Rozgotowane jabłka
przecieramy przez sito, dodając trochę skór
ki z cytryny dla smaku. Po przetarciu do
dajemy ciepłej, gotowanej wody i zapra
wiamy mąką, rozbitą w zimnej wodzie. Po
tem gotujemy, słodzimy i wkońcu dodaje
my li I. kwaśnej, ubitej śmietany. Umyśl

nie nie zagotowujemy tej śmietany razem

z zupą, żeby nie straciła witamin.

Naw'et łupinek z obranych jabłek nie

należy wyrzucać, ale trzeba złożyć je na

blachy i suszyć. Zimą będzie z nich zupa,

przyczem dodamy jeno trochę świeżych ja
błek.

W Danji gotują zupę Jabłeczną trochę
inaczej. Mianowicie: obierają jabłka, krają
na kawałki i gotują we wodzie. (2 1 wody
na 750 gr jabłek). Następnie przecierają
i wlewają do garnka. W szklance wody
rozpuszczają 50 g mąki kartoflanej i doda
ją po trochu do gotującej się zupy, miesza
jąc prędko. Słodzi się 160 g cukru.

M.N.

Zrzeszenie Rodaków z Warmii, Mazur
i Ziemi Malborskiej. Nadzwyczajne walne

zebranie oddziału bydgoskiego odbędzie się
w niedzielę 15 listopada, o godz. 3 po poł.
w Resursie Kupieckiej. W razie braku do
statecznej liczby członków', zebranie w dru
gim terminie o godz. 3,30 po poł. w tym
samym dniu i w tym samym lokalu.

-- Tow. Przyjaciół Francji w Bydgosz
czy było reprezentowana na wszystkich u-

roczystośeiach połączonych z przyjazdem
p. ambasadora Laroche'a do Poznania w dn.

6, 7 i 8 bm. Delegacja Tow'arzystwa brała

udział w uroczystej akademji z okazji 10-

lecia Tow. Polsko-B 'rancuskiego i kursów

rządowych francuskich w Poznaniu, na, od
słonięciu pomnika i poświęceniu grobów
11.33 żołnierzy francuskich zmarłych w nie
woli w 1870/71 r., na inauguracyjnem ze
braniu ,,Federacji Towarzystw polsko-fran
cuskich w Polsce", któremu przewodniczył
p. ambasador Laroche, oraz na wszystkich
solennych przyjęciach w Województwie,
Ratuszu, w Bazarze i w zamku w Komiku.

—- Zarząd kuchni dla niezamożnej tate.

ligencji (Cieszkow'skiego 9) komunikuje, że

w paździem. wydano 1662 obiadów, z tych
bezpłatnych 363. Kuchnia wydaje codzien
nie,smaczne i pożywne obiady w cenie 70 gr
w abonamencie 65 gr.

— Uj'ęto; 1 osobę za kradzież, 1 za paser
stwo, 1 za opilstwo i 1 do zbadania lekarskiego.

W środę, dn, 11 bm. o godz. 6 rano zabrał Bógdo gro-
I na swych aniołków, po krótkich cierpieniach, naszą naj-

droższą, nigdy niezapomnianą córeczkę i wnuczkę, ś. p.

K rysi; IrenRę Strzelecką |
i w wieku 5 miesięcy, o czem donoszą w ciężkim smutku

pogrążeni RodZlCe.

Pogrzeb odbędzie s!ę vr niedziele, dnia 15 bm. o godzi-
Inie 2 po poł. z domu żałoby, ul. Toruńska 122 na cmentarz I
: Małe Bartodzieje. (24118

wykonuje szybko i tanio

DRUKARNIA BYDGOSKA S. A .

Bydgoszcz, ul. Poznańska 12/14.

Waszych Szan. Czytelnikom
prosimy uprzejmie, przy zamówieniach i za

kupach jakoteż przy podawaniu ofert na

ogłoszenia podane w naszem piś'mie, powo
ływać? się z aw sze n a ,,Dzieniiik Bydgoski".

modefHa

trójlsa elclstri|CKiia

HORA'
WJL

ŁĄCZY W SOBIE OSTATNIE
UDOSKONALENIA

NAJDROŻSZYCH
ODBIORNIKÓW , . , . .

PO BARDZO aemonwuuą ^uiUzZe.radfoMinu

PRZYSTĘPNEJ CENIE ~

Przedstawiciel: A . MARCINIAK, Sp. z o. o.

Bydgoszcz, ul. Długa Nr. 6 . 3
23700

Galernik jak zawne, tesa jak l if t

Sofere,
oszczędne,

pacńnącc

ćhUfdlo'

*TRÓJKA_______
fiainnskjaklawue. teaajak niąfly
Ogłaszajcie w ,,Dzienniku Bydgoskim*

Napisowe słowo (tłusto) 25 groszy, każde dalsze
słowo 15 groszy, 5 cyfr ^ jedno słowo
i, w, z, a a każde stanowi jedno słowo.

Jedno ogłoszenie nie może przekraczać 50 słów. 'Drobne ogłoszenia
Większe ogłoszenia wśród drobnych 50 % drożej jak w zwykłym dziale ogłoszeń.

Dla poszukujących posady JO% zniżki.

Drobne ogłoszenia przyjmuje się do godziny 9.

E POLECENIA

W całej
Bydgoszczy i nawet w o-

koliśy mówią, że obuwie
U Sm Jarka najtaniej ku
pują. Smolarek, Wełniany
Rynek. 24252

Tylko
1,50 6fotografji legityma
cyjnych wykonuje .W iol”
Marsz. Focha 16 i Dwor
cowa 43. 13509

wnzszm Sprzedam
V2 domu t morgę ziemi.
\ossaka 46. (24247

Fortepian
sprzeda bardzo tanio. Bie
licka 8. 24174

Dom
4pokoj., 5 minut odtram
waju sprzedam. Adres
wskaże Dz. Bydg. (24231

Place
budowlane korzystnie

sprzedam. Ks. Skorupki
nr. 99. 24176

Eleganckie
urządzenie fryzjerskie sprze
dam korzystnie. Dworco
wa71,m.6.godz.2 -4po
południu. (2.4244

Wóz
na resorach na sprzedaż.
Szubińska 43. (24229

Okazyjna
sprzedaż urządzenia ka
wiarni w całości lub czę
ściowo. Zgłoszenia. Skład
Nasion, Dworcowa 8.(24256

Bufet
kredens lub kompl. jadal
nię tanio sprzeda. Stolar
nia, Pomorska 54. 113488

Kiosk

koncesją oddam. Marcin
kowskiego. (1347u

Nową
kuchnie sprzedam tanio.

Chołoniewskiego 20.(24194

ESZHD1
Posady

za pożyczki. Kiosk Mar
cinkowskiego. (13471

ZCEEDS
Resztdwki

poszukuje do300mórgładny
dwór ca. 15pokoi, park woda

Dokładny opis warunki. Aci-
miuistraCia Dzień. Bydg. pod
-R . 300 nióro1* 124251

^ l,DzisgŹAJY"j^

Skład

najruchłi wszem punkcie
wolny. Przyjmie towary ko
mis lub wydzierżawię. Te
lefon 728. (24172

jftMim,**.,yg
3 pokojowe

mieszkanie komfortowe w

nowo wybudowanym domu
i pokój bez umebi. z korzy
staniem kuchni. Bielawki,
Kozietulskiego 4. (24215

2 pokoje
kuchnią poszukuję płacę
50-60 zł miesięcznie.
Kolejarz, Kossaka 69. (24204

Mieszkanie (2417o
3—6 pokojowe, komforto
we wynajmę tanio, wy
pożyczającemu 10-20 000,
na hipotekę nowej kamie-
niey. Oferty Dz. .20.000” .

Sfc POKOJE ^

Ładny
pokój. Gdańska 62,1. (13491

Mieszkanie
2pokojowe od,dam. P iotr
kowska 10. (24228

2 pokoje (l3490
kuchnia gazowa, osobne
w'ejście. Gdańs':a 51 — U ,
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Dlaczego uskarżasz się stale na

roiagrei ibub
swoim znajomym uszy napeł
niając,tak, że ci każdy zdrogi
schodzi, jeżeli przeciw temu

nic nie uczynisz. Idź lepiej do

najbliższej apteki i kup nasz

miljonkrotnie skuteczny dale
ko znany (23191

CAPSINAP
a doznasz natychmiastowej ulgi!

Jedyni wytwórcy: Dr. GEIIRING I Ska, Bydgoszcz

nazwa prawnie
zastrzeżona

Chcesz otrzymać posadę? I
MUSISZ

UKOŃCZYĆ

KURSY
FACHOWE
KORESPONDENCYJNE
im . SEKUŁOWICZA
Warszawa, ulica Żurawia 42.
WYUCZAJĄLISTOWNIE : buchalterji,

Ijgp rachunkowości, korespondencji, steno-

grafji. handlu; prawa, kaligrafji, języków
22993 obcych, daktylografji, pisowni, gramatyki

polskiej, ekonomji.

ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW.

Jadalnie
Gabinety męskie
Sypialnie

Kuchnie nowoczesne

po znacznie zniżonych cenach

J.Schiilke
labrwMameSali

Bydgoszcz, ulica Marcinkowskiego 8 (l)
Także na spłaty

Specjalny interes

pasków brzusznych
pończoch gumowych

FR. WILKE, Gdańska 159 (22)
^Tet.73. (20947) Zał. 1836

Oii/IZYINASPSI2EPA2.

Sprzedam z wolnej ręki- willę z 7-mio, 4~ro i 3-pokojo-
wemi mieszkaniami w Sopotach Oberstądt (Wolne Miasto Gdańsk)
za guld. gd. 35 -38 .000 . w zależności ód wysokości wpłaty. Do
chód z czynszu guld. gd. 5800 .

- Mieszkania mo?ą być zwolnione
na 1 stycznia 1932 oraz garalie z 207033 masywneml ogrzewa-
nemi boksami, kuźnią, warsztatami reparacyjnemi, pomieszczeniem
na warsztaty stolarskie etc. i matem mieszkaniem, nie ońjętem prze
pisami urzędu mieszkaniowego. Wielkość posesji 2.000 m. kw. Po
łożenie w najlepszym punkcie Sopot Dochód z czjnszu guld. gd.
4.200. - do sprzedania za guld. gd. 35.000 - W llly Nickel, archi
tekt, Sopoty, Danzigerstrasse 92, telefon 51100. (23592

will wmiimffl 1
Wobec panującego w dzisiejszym czasie kryzysu gospodar

czego, każdy czytelnik może otrzymać zupełnie bezpłatnie
premię w postaci: kamgarnu na ubranie i kostjumy damskie,
bieliznę damską i pościelową, kołdry watowe, zegarki złote:
damskie i męskie, aparaly fotograficzne i inne wartościowe
rzeczy, jeżeli nadeśle prawidłowe rozwiązanie obok umieszczo
nego zadania.

Należy kropki zastąpić literami tak,
aby otrzymać pięć imion męskich. ~

Pierwsze lite ry tych imion wzdłuż utwo
rzą nazwę rzeki polskiej. — Niema
żadnego ryzyka. - Niepowodzenie
wykluczone. - Wraz z zadaniem w liście
podać dokładny adres, na co W.P . otrzy
ma szczegóły i niespodziankę. - Posia
damy dużo listów dziękczynnych. (StfTrt,

Dom Wysyłkowy Merkury, Łódź 10. SUrz. Poczt. 487

- 11-id
- 8-acr
- t-tan
Ł-s-rz
- ndrz- |

n rrn iif PolskieTowarzystwo W'ęgloweS.zo.o.

,,rLlui Bydgoszcz, ol. Gdańska 3 4 . 1 piętro. - Tel. 3ZI .

koncern sprzedaży na Wielkopolskę i Pomorze

węgla, koksu I brykietów
z Polskich Kopalń Skarbowych na Góiuym Śląsku.
Poleca dostawy wagonowe i detaliczne znanej
powszechnie pierwszorzędnej jakości węgla
opałowego i przemysłowego z kopalń ,,Kr6l'1
I Bietssowice, kowalskiego i gazowego z ko
palni Knurów oraz koksu z koksowni Knurów.
Dostarczamy węgiel, koks, brykiety i drzewo
z odwózką do piwnicy w każdej ilości ze składnicy
przy ulicy Racławickiej 14, telefon 378.

Ręczymy za dokładn .śó wagi. (76ó8

ficirsaże
ul.3Maja14a. - Tel. 1135. 21038

Pojsćyńae. miesięcznie od 20 zl począwszy.

Najwyższy czas
(24146

t zakupić losy I kl. 24 Lot. Państw.

Ciągnienie Już 19 I 20 listopada 1931 r.

Główna wygrana1000000złotych
Codrogi loswygrywa! V4- 10zł, Va- 20 *L 1l i ~ 40 zł.

Szczęśliwe losy do nabycia w kolekturze

StanifławJaros, Bydgoszcz
Gdańska 63, telefon 1795, P. K. O . 211.196.

;;8ga:;^ a !:Bga!;sBg;!8sa;;8sa;;gggiaa!;ssa;;Baa::Baa;;gg;!!gB!a

Korzystajcie z okazji1 Korzystajcie z okazji!

%O%taniejF
Z powodu likwidacji całego interesu

płaszcze damskie imęskie
ubrania męskie I Jupy

Kapelusze damskie
| oraz wszelkietowaryzmetra

| iSydćoszcz,ul.J)Iugaft?
| 22059) :f.SPowo%Ępńsika.

i

ii

;i oimZSSmna us a infisaiBO mDBttSsSmDBaE S3SS it%

^Vasna oSa^

Udzielamy bezprocentowych pożyczek
na budowę i na spłatę hipoteki!

Potrzebny własny kapitał 10- 15% od kwoty po
życzkowej, który oszczędzić można w małych

ratach miesięcznych, amortyzacja 6- 87o-

,,HACEGE" fe^-nfbH0; G dań sk . 8amap!atz21i.
infsrmacyi udziela: A . B J u h l e r , Bydgoszcz. Maisz. Focha 47.

Prospekty na życzenlet bazpłatnio. (2278.

m

Telefon 159 i 830 Telefon 150 i 830

Pierwszorzędny górnośląski

liii. HuIntnitif. Hel) ^

wagonowo Idetalicznie

SCHLAAK i DĄBROWSKI
Sp.ZO.p. (15915

BYDGOSZCZ, UL. BERNARDYŃSKA 4.

2MmmrnMm ccinfYf
PańtzGthy dziec. wełn. B.95

Pończochy damskie maco 1.50
Skarpeijrmoskie wsln. 1.50

Pończochy dsmsk. 1.95
Buciki dziec.(Kaieiiiaar)29j
Buciki dziec, wysokie 3.53
Paaiofie damskie tilc. 3.95
Katusze dziecięce 4.59
Rannew ielbłądzi wyłogi 5.95
Kalosze meskie 7.95

Śniegowca damskie 9.95
Buciki damsk. boksowe 10.90
Buciki meskie wysokie 14.90
Buciki damskie gemza 10.90

Majtki dziec. ciepłs 0.95
Rękawiczki wełniane 1.25

Majtki damskie ciepłe 1.5S
laczki dzieciece 2.50
Jaczki damskie 2.58

Kaiesony meskie ciepłe 2.95
Koszule meskie cieple 3.50
Skórki na koln'erze

Pulowery męskie
3.95
4.50

12.90
15.90Płaszcze dzieciece

Płaszcze damsk. z fotr. 28.90
Płaszcze B Georgette 58. -

Plaszcze M (Tweed) 58.-

3. WsssBanwci 3.

pszczelny iipcowy pod gwa
rancją czysty brutto w bla
szenkach 3 kg. zł 10,— 5 kg.
zł 14.50, 10 kg. zł 27.50, 20 kg.

_______

zł52.- 25kg. zł 57,- 50kg.
zł 110,— wysyłam za zaliczką wraz z opakowaniem i opła
tą pocztową.* I. Winofenr - Tarnopol (Małopolska!,
Tarnowskiego 14. . 424107

M lóń

Mleczarnia
i serownia zaraz na

sprzedaż. Dobre położe
nie na skrzyżowaniu szos

przy stacji kolejowej No
we masywne budynki.Zgł.
do Dz. Bydg. pod rMle
czarnia"- . (24097

Garaie do samochodów

osobowych i ciężarowych
Warsztaty
Stajnie dla koni
Piwnice - Biura
Ubikacje fabryczne
do wynajęcia. (32462

Wodfke, Gdańska 78.

Samochód
ciężarowy do przepro
wadzek wypożyczam każ
dego czasu. Zgłoszenia
tel. 15 i 16. (t8552

Eeratyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

meblowe, obrusy
i z metra

poleca
bardzo korzystnie

Waligórski
Bydgoszcz

ulica GdaAska 12

obok Hotelu pod Orient.

Kupuję bieżąco

półgęski i
i wątrobą gęsią.
Zgłoszenia z podaniem ce
ny do wytworni mięsa

Robert Kronke
Dansig-Langruhr

Mirchauerweg 32.

Polecamy
nasz bogato zaopatrzony skład we ws zelkie

towary żelazne, narzędzia
oraz

SPRZĘTY KUCHENNE
FA. JULJ. MUSOLFF

Tow. z ogr. poręką (2735
ul. Gdańska BYDGOSZCZ Tel. 26 11650.

1

9
I

I

I

8

ADywany
............

Firany
Chodniki-Obicia meblowe

Dywany ręczne ,żywieckie"
poleca

po cenach najniższyeh

,,Dekora"
Gdańska 10/165, 1. ptr.

(ebok kina Kristal)
17692 Telefon 226.^176

Do sadzenia
w jesieni:

Kilka tyslgcy drzew o-

wocowych: jabłonie,
grusze, wiśnie, cze
reśnie, śliwy, brzos
kwinie, morele.

Krzewy owocowe: a-

grest, porzeczki, ma
liny, jeżyna, wmoro-

- śle, orzechy włoskie
i laskowe. (22262

Rośliny (tnące: C le m a -

tis, Glycmie, Aristi-

lochie, samopnące i

dzikie wino.

Krzewy kwitnące i o-

zdobne, biiiny zimo-
trwaie, drzewa ale
jo w e i płaczące.

Około 15 000 rói plen
nych, krzaczastych i

pnących w najlep
szych odmianach,
pierwszorzędnej ja
kości i po wyjątko
wo niskich cenach

poleca

Jul. Ross
IZakład;?ogrodnicze

i szkółki drzew

jśw. Trójcy 15.18
Telefon 48.

Pianina
JfóaftttTOGSgO

sprzedaje z gwarancją na

dogodnych warunkach

Fabryka Fortepianów

W. Jahne
30343) Bydgoszcz
GdaAska 149, tel. 2225

Filje: Grudziądz
Toruńska 17-19.

POZNAŃ, Gwarna 10.

Cziiii Miesi

do wszystkich modeli
Oryginalne części zapaso-
sowe Chewrolet, Bulek i in 
nych wozów General Mo
tors kupuje się

tylko u mnie.
Części oryginalne są lep
sze i tańsze. Nowa, naj
szybsza dostawa części dla

wszystkich m arek świata,

UH-MlliU
Bydgoszcz 229*4

ulica Gdańska, telei. 1602.

m iesięczn ie

EKPRESS 20 zł.

KiomczjisUPomaS
Aleje Marcinkowskiego 5.

Agenci potrzebni.

gfadkie
w różnych kolorach

poleca
bardzo korzystnie

Waligórski
Bydgoszcz

uiica GdaAska 12

obok Hotelu pod Orłem

od 15 zł do wynajęcia.
J f o p u, Garażu, Śniadeckich 32-

24011

HEBLE
NAJKORZYSTNIEJ

Kupuje w

fr

ECHIM
BYDGO/ZCZ

UL.PODQORNA 5.
TEL. 695.

2311S

BezplalhieI
Czytelnikom Uziennika Bydgoskiego.

Napisz imię, rok;
miesi3c urodzenia,
utrzymasz okreś e-

n!e charakteru, zriol-
\ ności. przeznaczenia

v bezpłatnie, poznasz
Wr kim jesteś, kim być

pioiesz. (22994
Psycho - erafolog
Szyller - Szkodnik

Wnmawa, ulica Żurawia 47.
Na koszty pocztowe i kauGelaryj-
ne 1złoty (znaczki pocztowe)

załąązyĆ.

KASZEL męczy
Znaczną ulgą przywoe**,

oryginałn*

łASTBLLESY A LC A

W pprrKioty w apMsA
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Swetry
pullowery, jaczki, kami
zelki, bieliznę i t. p. wy
rabia Maszynowa praco
wnia swetrów, Bauer, Bo
cianowo 42. 24154

Szan. Publiczności
miasta i okolicy poleca się
Zakład Fotograficzny .Ja
nina'1, Bydgoszcz, Dworco
wa 10 (narożnik ul. Gdań
skiej. (1350l

Wykonujemy
wszelkie prace wchodzą
ce w zakres siodlarstwa
i tapicerstwa tanio i do
brze. B -cia Zamorowscy,
Karpacka 1. 24160

Zduńskie
prace wykonuje. Kujaw
ska 19, Rybicki. 24144

Kapelusze
damskieprzerabiam modnie
tanio, w nowych wielki w'y
bór. Marja Kruszyńska, Sw.

Trójcy 4. (242t9

Krawcowa
na elegancką garderobę
poleca się na majątki. W y
nagrodzenie skromne.
Wiśniewska, Chełmno, ul.

Poprzeczna 7.

Miód (24200
z gwarancją, prawdziwy
pszczelny, deserowo - ku
racyjny, 3kg.9.50 zł., 5 kg.
14 zł., 10 kg. 25 zł., wraz

z blaszanką i opłatą po
cztową w'ysyła za zal'iczką
ku zupełnemu zadowole
niu Prida Rosenbaum

Podwołoczyska 30. (Mpk).

R .P .ZMU.)J

Dom
W' Bydgoszczy z dużym
składem, 5 pokoi, 2 kuch
nie wolne, obszerne po
dwórze, zajazd, ogród, plac
budowlany okazyjnie
sprzedam, byle zaraz. Ce
na 16.000. Ułańska 26, go
spodarz. 24150*'

Kamienicę
piętrow'ą, zajazdem, ogro
dem, salką, stajniami, w'

której hotel, restauracja
wyszynkiem na sprzedaż
ew'tl. za wpłatą majątku
rolnego, w'iadomość L.

Malski, Wąbrzeźno. (24197

Majętność
Witosław ma na sprzedaż
większą ilość choinek

gw'iazdkowych. Zarząd
leśny. (24248

Dom

piętrowy masywny z skła
dem bardzo dobrze utrzy
many w śródmieściu w

Rogoźnie sprzedam zaraz.

Zgł. do Dz. Bydg. pod
, P iętrowy”. (24240

Skład (23982
towarów piśmiennych i

galanterji i 2 pokoje ku
chnia, nadający sie na każ
dą branżę sprzedam zaraz.

Fordońska 4, gospodarz.

Dom
bez lokatorów z ogrodem
sprzedam.Gołębia23.(24142

Dom
nowo wybudowany 3 piętr.
korzystnie na sprzedaż.
Gdzie? wskaże Dziennik
Bydgoski. (24221

Kamienic
wielki wybór. Nowakow
ski, Dworcowa 60. (13461

Na (242I3
sprzedaż kawiarnia i restau
racja z pełną koncesją w

centrum miasta Grudziądza
z gotówką od 10—15.000 zł.

Oferty do Dzień. Bydg. Gru
dziądz pod ,Kawiarnia".

Piekarnię
parową bardzo korzystnie
odstąpi Bogacki, Toruń, Wy
bickiego 45. (2421!

Skład (13422
galanterji artykułów piś
miennych, bardzo tanio

byle zaraz na sprzedaż
z towarem lub bez. Adres
w'skaże filja Dziennika.

Skład

kolonjalny z mieszkaniem
dobrze zaprowadzony
sprzedam zaraz korzyst
nie z powodu choroby.
Wiadomość Jagiellońska
nr, 50, mieszk. 4, (13428

Zadarmo I
5 lat dzierżaw'y temu. kto
obejmie dom z 2 składami
z pełnym towarem, 3 wy
staw'owe okna, ogród owo
cowy, razem za gotówkę
12.000 zł. Of. pod ,,Zft dar
mo” do Dz Bydg. (24196

Dom
na sprzedaż, 2 -piętrowy na
rożnikowy, skład rzeźnicki
i kolonialny, 30 lat własno
ścią. Adres w filji Dzien
nika. ( 13497

Dom
z ogrodem korzystnie
sprzedam. Solec Kujaw.,
Bydgoska 15. (24234

Gmachy
fabryczne, dwa z gruntem
podbudowl. dawniej odle
w'nia żelaza, przytem do-
mek mieszkalny, ogrodem,
niska wpłata,sprzedamiub
przyjmę wspólnika, ka
pitałem 20.000 ewtl.współ-
praeą, hipoteczne zabezp.,
do rentownego przedsię
biorstw'a handl. przemysł.
WiadomośćL. Malski,Wą
brzeźno. 24199

Jeziora

trzy odstąpię, pow'ód sta
rość, do objęcia, 4000 zł.
WiadomośćL. Malski Wą
brzeźno. 24198

Place (24222
budowlane korzystnie na

sprzedaż. Senatorska 63.

Tanio!
sprzedam skład kolonjal
ny z towarem, 3 pokojo-
wem mieszkaniem. Adres
Dzień. Bydgoski. (24189

Zakład

fryzjerski 5 obsług, z mie
szkaniem sprzedam. Byd
goszcz, Hetmańska 8.13426

Sypialkę
sprzedam za 280zł i kuch
nię za 80 zł, biurko 50 zł,
bufet i kredens tanio.
Można się przekonać ul.

Kujaw'ska 84. (24207

Gabinet (13492
męski oraz salon sprze
dam. Warszawska 23, m. 9.

Jadalkę
i sypialkę sprzedam. Plac
Piastowski 4, m. 6. (13423

Leżanki (24159
od 40 zł. stale na składzie.
B-cia Zamorowscy, Kar
packa 1, róg Kujawskiej.

Gramofon
45 zł sprzedam. Szczeciń
ska 6, m. 21. 24163

Patefon

głośny, nowoczesny, 23

płyty sprzedam. Kujaw
ska 52, m. 5. ( 13458

Sypialnię
dębową za 650 zł. sprze
da stolarnia, Jackowskie
go 14. 24165

Dla
piekarzy młynki do bułek
sitówka do mąki, wsuwa-

cze do bułek i chłeba, bla
chy do ciast, ruszta i tp.
sprzeda tanio P. Krause,
Gdańska 66, (131). (2425u

Piec (13433
żelazny duży tanio sprze
dam, ul. Marsz. Focha 7.

Łóżeczko

dziecięce, kompletną sy
pialnię oraz dużo innych
rzeczy tanio sprzedam.
Dworcowa 73, m. 8. (13489

Rowery (24169
maszyny do szycia wózki
dziecięce, lalkowe, rower
ki, drezynki, wszelkie

części sprzedaję półdar-
mo. Długa 5, . Rower” .

Samochód

mały 2 osobow'y w naj
lepszym stanie korzystnie
na sprzedaż. Oferty pod
. G . 1500” filja Dz. (13485

Rower
sprzedam. Pomorska 22,
podwórze. (13499

Konie (24225
na biegunach od 6 zł

sprzedaje Szubińska 11.

Mały
rasowy pinczer na s prze-
daż. Of. filjaJJziennika
,P ies\ 03436

Tenor
i skrzypki sprzedam. Bie
licka 38. 24188

2 bramy
kompletne do domów i
kilka drzwi do budynków
tanio sprzedam. Assmann,
Pomorska 32b, stary nu
mer. 24259

K kupna jj

bom
w centrum ze składami

kupię wpłata 65—75.000.

Oferty pod ,Centrum” do
Dzień. 24148

Jabłek 03464
i gruszek jesiennych i zi
mowych, kilka centnarów
kupi Śmigielski, Byd
goszcz, Jagiellońska 4.

Prasę 13414
do słomy mało używaną
kupię. Podać cenę. Szwe
da, Tczew, Skarszewska 7a

Kupię
śrutownik walcowy zpod-
kładnią, 12 ctr. na godzi
nę, (gruboziarnisty). Of. z

podaniem długości walcy,
szerokości. Paw'eł Busse,
Prądki p. Cielepow. Byd
goszcz. (24134

Kupię
750 mtr. szyn kolejki pol
nej. Oferty do Dz. Bydg.
podS.M.1908. (24155

Kupię (24180
mały domek 2 lub 3po
koje z kuchnią i ogród
za gotówkę. Oferty do
Dzień. Bydg. pod ,Mały” .

Aparaty
fotograficzne, kinowe pro
jekcyjne, film y chociaż

zepsbte kupuje. ,W iol”
Dworcowa 43. (13508

tCEEDE
Maturzysta

udziela lekcyj. Zgłoszenia
do filji Dzień. Bydg. pod
,Student”. (13457

Kto
udzieli lekcyj języka fran
cuskiego. Oferty do filji
Dzień. Bydg. pod ,Język
francuski” . (24201

Angielskiego
'

kto udzieli w godzinach
w'ieczornych kawalerowi.

Zgł. proszę pod ,English”
filja Dziennika. (13483

Rutynowana
nauczycielka muzyki War
szawskiego Konserwator
ium, udziela lekcji na

fortepjanie. Zgłaszać się
od godz. 3—4. Ul.Poznań
ska 29, m. 3. (23539

Do Zarzędu
poszukujemy panią lub pa
na z gwarancją gotów'kową
do 5.000 . Pensja, dobre od
szkodowanie, fachow'ość
niepotrzebna. Zglosz. pod
, S połeczna” filja Dzienni
ka. (13469

100 zł.

tygodniow'o mogą zarobić

panow'ie wymowni, ener
giczni, propagandą aktu
alnego, bezkonkurencyj
nego artykułu poważnej
firmy poznańskiej. Znajo
mość fachowa niekoniecz
na. Dla zdolnych stała

posada i stałe miesięczne
pobory zapewnione. Zgł.
z dokumentami przyjmu
je się w Bydgoszczy,
Dworcowa 80, part. lewo,
od 10-125 i 3-5 . (24224

Poszukuję
natychmiast dobrze zgra
ny duet. Kaw'iarnia Ignacy
Look, Czersk, Dworcowa
nr. 2, Pomorze. 24235

Panienka

sprytna, bezwzględnie su
mienna do sprzedaży w

lepszym kiosku potrze
bna. Kaucja wymagana.
Oferty z życiorysem do

filji pod ,Pensja—prowi
zja”. ( 13466

Pokojówki
uczciwej, spraw'nej dla

usług, władającejjęzykiem
polskim i niemieckim po
szukuje zaraz Restauracja
Gdańska 45. 13443

Uczennicę
fryzjerską poszukuje Gniat-

czyk, Gdańska 30. (13495

Służąca
do wszystkiego potrzebna.
Chwytowo 4, m . 10. (24203

Uczennicę (24215
na zawodową kucharkę
przyjmie ,Wielkopoianka”
Grudziądz.

Panienka
do dzieci potrzebna zaraz.

Sielanka 10, I p. 13477

Chłopak
do krów i doju potrzebny.
Zgłosz. u podwórzowego
Poznańska 1. (24)92

Ucznia
lub wolontarjusza, przy
wolnem utrzymaniu przyj
mie zaraz Fr. Płotka,
Fordon, skład kolonjalny

i żelaza. 24258

Lekcyj
fortepianu i skrzypiec
udziela tanio a sumien
nie dypl. organista. Po
morska 42, oficyna II ptr.
lewo. 03475

Fortepian
do ćwiczeń. Chrobrego 23
m. 7. (24254

IVJ
POSADY V H

y wSlhe AB

Potrzebny
zaraz lub od 1-go grudnia
uczeń lub wolontarjusz
do składu delikatesów,
syn uczciwych rodziców.

Proszę się zgłosić pod
, Uczeń 150” do Dziennika

Bydgoskiego. (24190

Wytwórnia
bielizny poszukuje przed
stawicieli i agentów dla

sprzedaży artykułów bie-
liźnianych. Oferty kiero
wać: Wytwórnia bielizny
Blumenfelda Łódź, Piotr
kowska 73. (24261

Poszukuję (24236
zaraz piernikarza, który
pracuje samodzielnie także
i w piekarstwie. A Szczy
gieł, Czersk Pomorze.

Ksaążkowy(a)
potrzebny na stałą posadę
od 1. stycznia do przed
siębiorstwa handlowego w

Bydgoszczy. Warunek: Ję
zyk polsko-niemiecki oraz

kaucja 5.000—10.000. złot.

Zgłoszenia z odpisami
św'iadectw i życiorysem
do Dz. Bydg. pod M.C .K .

24177

Posadę
otrzyma posiadający 1000
zł. Oferty filja Dz. Bydg.
pod ,Pewność 140” , (13481

K
POSADY^I
poszukują MiSą

Biurowa
z ukończoną Szkołą Han
dlową, biegła w prowa
dzeniu żurnalu amerykań
skiego i obeznana z wszel
ką księgowością, dosko
nała maszynistka, włada

jąca językiem polskim i

niemieckim, szuka posady
na skromnych warunkach.

Oferty pod. , B iurowa” do
Dziennika. 24153

Stolarz (24209
bezrobotny z swojemi na
rzędziami, przyjmuje tanio
meble i remonta, pierwszo
rzędne wykonanie. Zgłosz.
do filji Dz. pod ,,Stolarz'-.

R DZIERŻAWY ) J

Skład
przyległem nowoczesnem,
3 pokojow'em mieszka
niem, centrum handlu za
raz oddam. Of. ^Zaraz ta
nio” Dzień. Bydg. (24191

Ładny
duży sklep w najlepszem
położeniu większego po
wiatowego miasta Pomo
rza. Z powodu .braku

kapitału, chciałbym część
sklepu oddać, ażeby
zmniejszyć wydatki han
dlowe. Oferty do Dzień.
Bydg. Grudziądz pod
. Dobre położenie” . (24214

Garaże (24t6t
tanio do wynajęcia. Kar
packa 1, róg Kujaw'skiej.

Magazyn (24137
w centrum miasta, ob
szerne pomieszczenia, su
chy, winda elektr. do wy
dzierżawienia. Oferty do
Dz. Bydg, pod ,Magazyn”

Wydzierżawię
restaurację z składem ko-

lonjalnym i 28 mórg zie
mi I kl. z budynkami we

w'si kościelnej bez konku
rencji. Oferty do Dzień.

Bydg.pod,N.G.”. (24184

Skład

(sklep) obszerny z telefo
nem i przyległe ubikacje
łub bez, przy ul. Dworco
wej 84, nadający się na

hurtow'nię lub tp. od wła
ściciela zaraz do wynaję
cia. L . Słomiański, Dwor
cowa 17. 24230

Piekarnia
do wydzierżawienia. Na-
kielska 177. (24220

2 pokoje
kuchnia lepszy dom po
szukuje starsza pani.
Adres Stary Rynek 22,
Trzcińska. (24227

Poszukuję
mieszkania 5 -8 pokojo
wego na parterze lub lo
kalu handlowego z miesz
kaniem w dobrem poło
żeniu. Of. filja Dz. Bydg.
pod,5-8”. (13478

2-3

pokoje kuchnia z wygoda
m i p'oszukuję. Of. Dzień.
,H.K.” 24141

4-5 pokoi
poszukuję, czynsz półrocz
ny. Of. Dzień. Dworco
wa2,pod,Cz.4 - 5

”

.(24239

tŚ Trzypokoje
kuchnia małe wydzierża
wię. Filja , Śródmieście
900” . 13510

Komfortowe (24168
6 pokojowe mieszkanie
dla lekarza, adw'okata biu
ra wynajmę. Długa 5.

Mieszkanie (24158
pięciopokojowe z mebla
mi lub meble sprzedam.
Sypialnia, salon, mahoń,
jadalnia. Jasna 5, m . 9.

4 pokoje
frontowe, wszelkie wygo
dy, gruntownie odremon
towane, komfortow'y dom,
elegancka dzielnica, w y
dzierżawi bezpośrednio
gospodarz. Zgłosz. Dzień.
,1500” (23968

Mieszkanie

umeblowany pokój z ku
chnią oddam. Małachow
skiego 10 (Bielawki). (13502

Do

wynajęcia dwa pokoje na

biuro lub składnice przy
ul. Gdańskiej 26. Wiado
mość Ponczer, Długa 55,
te l. 2228. 24195

2 pokoje
kuchnia gazowa, łazienka
odda Gdańska 42, m iesz
kanie 8. 13507

Składy
mieszkania, wynajmę,
Długa 5, gospodarz. (2417ł

Dzierżawy
1.000 mórg, 600 mórg, 200

mórg. Nowakowski, Dwor
cowa 60. (l 3460

Plac
z szopami do handlu wę
glem do wydzierżawienia.
Zgł. do Dzień. Bydg. pod
,P lae*. (24140

Ubikacja (24136
do wydzierżawienia, na
daje się na w'arsztat lub
składnicę. Grunwaldzka 83

Gospodarstwa
dzierżawy poszukuję, po
danie warunków. Wosz-

czyk, Gdańska 158/3.(13511

CCPOKOJE )I
Poszukuję (l3429

ełeg. umeblowanego po
koju z utrzymaniem. Filja
Dz. Bydg. , Inżynier” .

Pokój
do wynajęcia. Pohl, Li
powa 4. (24226

Pokój
umeblowany z używaniem
kuchni 2 osobom wynaj
mę. Krakowska 5. 24181

Pokój
umebl. osobne wejście dla
małżeństwa. Kujawska 47,
gospodarz. 24182

Pokój
do wynajęcia. Św. Trójcy
nr. 18, ni.'3. 24187

Pokój (24186
umeblowany do wynaję
cia. Kwiatow'a nr. 9, m. 8.

Pokój
frontow'y , ładny bez po
ścieli. ' Niedźw'iedzia 4,
mieszk. 8. (24164

Pokój
umebl. dla lepszego pana.
Kordeckiego 16, I. (24246

Ciepłe
jasne pokoje bez pościeli.
Cieszkowskiego 8, parter
lew'o. (13450

Pokój
Jagiellońska 26. m . 8.(24151

Próżny
pokój. Zgł. skład, Garba

ry 29. (24135

Pokój (24139
Żółkiewskiego 9, m. 1.

Pokój
wynajmę, osobne wejście,
jezuicka 7, m. 4. (2ł2U6

Pokój
centralne ogrzewanie, dla 2

panów. Sw. Trójcy 35, mie
szkanie 15. 24208

Pokój
słoneczny. Nakielska 15,
III p. prawo. (24205

Pokój
umebl. osobne wejście, mo
że być małżeństwo. Król.
Jadwigi 3, m. 4. (24210

Skrom ny (24202
pokój dla małżeństwa łub

pana. Długosza 7, parter.

Pokój (l3498
niekrępująey, utrzymanie
lub bez. Pomorska 3, parter.

Pokój
niekrępujące wejście. Ul.
Gdańska 85, I pr. (13493

Urzędniczce
pokój umebl., używanie
kuchni, wygody. Marcin
kowskiego 9, m . 7. (13482

Pokoik
Kościuszki 21. (13500

Pokój
Grodzka 8, m . 13. (24162

Pokój
dla panów. Marcinkow
skiego3, m. 6. 24157

Pokój
Grunwaldzka 72, podwó
rze,m. 9. 24166

Pokój
umebłow. osobne wejście.
Mazowiecka 13, I p. 03497

Pokój (13484
umebl. osobie poważnej
odnajmę. Kołłątaja 3, m.4 .

Pokój
umebl. dla pana. Śnia
deckich 40, m . 6. 13479

Pokój (13480
Świętojańska 19, m . 3.

Pokój
osobne wejście małżeńst
wu. Hetmańska 26,gospo
darz. 13476

Pokój
umebl. dla 2 panów. Świę
tojańska 17, Bejger. (13504

Pokój
frontowy, osobne wejście,
telefon, łazienka ewentl.
utrzymaniem. Gdańska 91,
I prawo. 13505

Pokój
Śniadeckich 4, m . 6. (13473

Pokój (l3496
frontowy, światło elektry
czne. Mazowiecka 3, m . 6.

Próżny
pokójz osobnem wejściem
wynajmę. Pomorska 50,
miesz. 10. (24185

2 pokoje
umeblowane, frontowe, z

wygodami do wynajęcia.
Śniadeckich 61, m. 3. (13506

Małżeństwu

pokój umebl. z kuchenką
osobne w ejście . Jachcice.
Barska 15. (13494

Pokój ((24175
dla panienki. Chwytowo 2.

Pokoik

miły, osobne wejście u-

trzymanie. Jagiellońska23
Pierz chalska. 23238

Pokój
Chołoniewskiego 20. (24193

Pokój
umebl. Chrobrego 23, mie
szkanie 7. (24253

Pokój
niekrępująey. Król. Jad
wigi 13m. 4.

”

(13468

Komfortowy
pokój lub 2, łazienka wy
najmę. Cieszkowskiego 1,
mieszk. 5. 13512

Pokój
3Maja12,m.4. (13472

jfpcłyg^l
Pożyczki (24138

6r/., % w dolarach bez

wstępnych kosztów ban
kowych przeprowadza Ba-

derski, Wileńska 7, part.

Kto
pożyczy 100 zł. na 1 mie
siąc pani na posadzie?
Of. pod ,,K .100” filja.(13442

2-3000 zł

pożyczki za dobrą gwa
rancją i oprocent. poszu
kuję. Of. do filji Dz. Bydg.
pod ,Rapa” . (24179

5.000 z ł (24243
wypożyczę gospodarzowi
domu który mi da w pro
cencie 3 pokojowe miesz
kanie z kuchnią za odpo-
wiedniem zabezp. kapita
łu. Of.doDz.podL.5000.

EGEED9
Obiady

domowe. Toruń, Szeroka 37
m. 13, w podw. (24212

Samochodem
ciężarowym załatwiam

korzystnie wszelkie prze-
wózki. J . Nyka, Gdańska
nr. 95, tel. 2o83. . 13455

Bezpłatnie
udziela porady fachowej
koncesjonowany Zakład

Elektryczny. Instalacje e-

lektryczne tanio, dogodne
warunki.Jackowskiego 18,
telefon 1755. (24145

Poszukuję
czynnego udziałowcy z

gotówką 3000—5000 zł. Do
Dzień. Bydg. pod ,Rzą-
dowe dostawy” . (24183

Wspólnik
do mającego się otworzyć
biura pośrednictwa ma
jątków zgotówką potrzeb
ny. Filja Dz. ,300”. 03486

Zioła
lecznicze Magistra W ol
skiego zatwierdzone przez
Departament SłużbyZdro
wia — leczą cierpienia
i dolegliwości wszelkich,
chorób (8 rodzajów ziół).
Objaśniające broszurki

wysyłamy bezpłatnie Wy
twórnia Magister W olski,
Warszawa, Złota 14. (24216

Kawaler

samotny poszukuje panny
na żonę, pomocy w wła-

snem przedsiębiorstwie
handlowem, gotówki do

powiększenia tegoż. Ofer
ty filja ,5000” . 13467

Panienka
dw u dziestoletnia, inteligen
tna, sympatyczna, śliczna

poszukuje z braku znajo
mości pana bogatego, cel to 
warzyski. Oferty z fotogra
fją do Dzień. Bydg. Toruń

pod ,,Ślicznotka". (23875

Kawaler
niezależny, handlowiec,
lat 38,śred. wzrostu, blon
dyn, kat. posiadający dom
z restauracją w mieście,
koło Bydgoszczy, warto
ści 28.000 zł. szuka tą dro
gą panny lub wdówki z 1
dzieckiem i odpowiednią
gotówką. Panie którymby
zależało na sjijesznem za-

mążpójściu prosi się o po
danie bliższych szczegó
łów i dołączenie fotogra-
fji którą się zwraca. Rzecz
honorowa i dyskretna. Po
średnicy nie wykluczeni.
Zgł. filja Dz. Bydg. pod
,Tylkozaraz”. 03513
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HipoteKi
reg'uluje z dobrym skut
kiem w kraju i zagranicą

St. Banaszak,
obrońca prywatny Byd
goszcz, ul. Cieszkowskie
go 4. Telefon 1304. Długo
letnia praktyka. (2039"

Swetry
pullowery oraz bieliznę
trykotową poleca pracow
nia trykotów Bukowskiej,
Morauszki li. (2241l

Przy dogodnych warun
kach polecam: Kompl. po
koje męskie, kluby, ja
dalnie. sypialnie, kuchuio

jakoteż pojedyncze meble,
szafy, stoły, łóżka, krzesła,
kanapy, fotele, biurka, lu
stra i inne przedmioty.
Piechowiak, ul. Długa 8.

Tel. 1651'.

Materace (23|7I
pełnowyściełane w mod
nych deseniach oraz szpi-
rale silnej konstrukcji
poleca jedyny magazyn
specjalny, Dworcowa 46.

Radioamatorzy
baczność1 Ładowania i

naprawa akumulatorów,
wieczne anodtwci, (apa
raty anodowe) tanio tylko
w Zakładach elektrotech
nicznych, Śniadeckich 61,
te l. 1107. (2C460

Underwood (22667
maszyny i inne nowe i uży
wane. materjaly biurowe
I piśmienne, naprawy ma
szyn biurowych, papiery
techniczne poleca po niskich
cenach C. Nordmann, Byd
goszcz Gdańska 7, tel. 5-70.

Materace

sprężynowe wykonuje po
cenach fabrycznych Józef

Bobkiewicz, Bydgoszcz,
K'owalska 4- przy ntaeu

Jagiełły. 123744

Farbowanie włosów
nieszkodliwe najnowszeru
sposobami. Budziński
naprzeciw Klarysek. (24495

Futra

najsolidniej, najmodniej
oraz najtaniej wykonuje
chrześcijańskie, popularne
w Bydgoszczy kuśnierstwo.
Dworcowa 70. (1842l

Najstaranniej
najtaniej, czyszczenie, re
peracja, przeróbki garde
roby. ^Ekonomja” , D-ra
Emila Warmińskiego 10.

13438

Trumny
z przyborami wszelkiego
rodzaju od zł 40, deko
racje. kandelabry wy
pożyczam bezpłatnie. W .

Kosmowski, PlacPiastow
ski 9. ( 23728

Pfefege!
Darmo dostawia się na

miejsce własnym samo
chodem wszelkie komple
tne urządzenia mieszka
niowe: sypialnie, jadalnie,
gabinety, saloniki, kuch
nie oraz wszelkie meble

wyściełane, zakupione w

znanej solidnej firmie

Ignacy Grajnert, Byd
goszcz, Dworcowa 21.

Uwaga: Własne warszta
ty, w ielki wybór. Ceny
zniżone. Tel. 1921. (9574

Śniegowce
kalosze i rozmaite gumo
we artykuły przyjmuje do

reperacji Skład skór, Dłu
ga 15. (21064

Meble

kanapy używane najtaniej
kupicie Grunwaldzka 47,
Okolę. (24027

fisspodartiwo
położone w okolicy Ino
wrocławia z dobrą żytnią
ziemią 16 mórg, zabudo
wanie masywne, zaraz na

sprzedaż. Zgłosić Kujaw
ska 118, restauracja. (24126

Resztówkę
56 mórg hanio sprzedam.
Oferty Dz. Bydg. Toruń
,Dwór”. (24p98

Kamienice

położoną przy głównej n-

licy w Grudziądzu, z wol-
nem pięciopokoj. mieszka
niem sprzedam za zł. 93

tys. wpłata 40 tys. Of. Dz.

Bydg.Grudziądz, pod,Ka
mienica” . 23915

Dom
w Grudziądzu z ogrodem
dochód miesięczny 400zł,
cena 88.000 zł zamienię na

majątek ziemski lub 'od
dam za dzierżawę. Oferty
Dz Bydg. Grudziądz pod
,Dom\ 123772

Czteropiętrowy
komfortowy, centrum, do
chód 20 000, cena około
130 oOO i amortyzacyjna
pożyczka 64 000. Biiiro

Emeryt”, Marszałka Fo
cha 10. (24037

Dwupiętrowy
skład — mieszkanie wol
ne, dochód 6501, cena 54

tys., wpłata dowolna, wie
le innych korzystnie
sprzeda Biuro .Emeryt”
Marsz. Focha 10. (24127

Smutna historia słupa reklamowego
czyn: u rok ogłoszenia gazetowego.

5.

,,Trzech aż - jeden ,.Dziennik" czyta!

Czytelników ma do syta. --

Mnie to nikt nie obserwuje:
Psu na budę się stósujęl"

76 mórg
pszenno-buraczana, zabu
dowania masywne, oka
zyjnie poleca Ziemianin,
Dworcowa 60. (24112

Dem (24007
mieszkalny 16 mniejszemi
mieszkaniami, podwórze,
pół morgi roli w śródmie
ściu, 2 pokoje z kuchnią
zaraz do wynajęcia, tanio
na sprzedaż. Wodkowski,
Grudziądz, Zamkowa 7.

Parcela
na sprzedaż. Leśna 25,
Bielawki. (24G28

Sprzedam
skład komisowy z towa
rem, bezkonkurencyjny,
dobrze zaprowadzony iko
palnia złota). Now'akow
ski, Dworcowa 60. (24026

Fabryka
wyrobów cementow'ychno
w'bżytnie urządzona na
tychmiast na sprzedaż.
Zgł. pod ,Fabryka” d
,Par” Dw'orcowa 54.(23936

Dom
narożnik komfortowy, do
chód 11.500, cena 86.000,
w płata 5O.0t,O Z powodu
wyjazdu sprzedam. Ofer
ty Dz. B ydg. Grudziądz
pod ,,Czynszowy". (23773

Parcelacyjnych
dobrych, tanich osad wy
bór posiadam. Odpowiedź
znaczek. Pawelec, pleni
potent, Grudzia.dz, Gro-
blowa 11. (23776

Z powodu
choroby sprzedam tanio
zakład fotograficzny. Zgł.
w zakładzie Grudziądz,
Solna 2. (23771

Gdynia
Skład rzeźnicki (filja) w

dobrym punkcie oddam
za kaucją do dalszego pro
wadzenia na w'łasny ra
chunek albo sprzedam na

korzystnych warunkach.
Zgłoszenia: Gdynia. Biu
ro Ogłoszeń Wożniak dla
nr. b95” . (24094

Skład 03325
4 pokoje z kuchnią w ryn
ku Bydgoszczy i urządze
nie, nadaiąee się na ka
żdą branżę, na sprzedaż.
Wiadomość w Dz. Bydg.

Skład
rzeźnicki w Toruniu do

wynajęcia od 1 grudnia
br., przyczem kupno do
mu nie wykluczone. Adres
wskaże Dz. Bydg. (24I03

Fuzja 113439
16-tka belgijska bezkur-

kowa okazyjnie na sprze
daż. Świętojańska 12,skład

Platery
na 12 osób. Cieszkowskie
go 8, part. lewo. (13451

Bernardyna
okazyjnie sprzedam. Le
nartow'icza 13. (23377

Psa

szpica sprzedam. Genera
łaBema5,m.4. (134I8

Patentowanej
reklamy do okien wysta
wowych sprzedam licen
cję lub oddam przedsta
wicielstwo. Wojciechow
ski, Warszawa, Chłodna
nr. 19. (24U0

Sprzedam
3-Ietnią w'yklinę kępną
około 40 morg. Wojciech
Bieńkowski, Rafa powiat
Chełmno poczta Ostro-
meckó 123956

K
^ rm

KuplQ
dom ze składem rolą, mia
steczko lub wioska, poda
nie cetiy. Dułyk, Hetmań
ska 8, Bydgoszcz. (13427

Kuple
używany, modny, dobrze

utrzymany wózek dziecię
cy. "Of. z ceną pod ,Wó
zek” . (24117

Kupuje
różne używane meble, u-

brania, obuwie i maszyny
do szycia. Skład Dworco
wa 68. (24129

Kupie
okazyjnie elegancką lam
pę (żyrandol) do saloni
ku. Of. filja Dz. Bydg.
pod ,Okazyjnie” (13420

NAUKA

Udaieiam i2ii86

lekcyj gry na fortepianie
fprzygotowuję także do

konserwatorjum) i nie
mieckiego języka, również
do gimnazjum. Przycho
dzę także w dom. Lekcje
fortep. godz. 1,25, lekcje
niemieckie godz. 1,25.
Ogrodowa 1, I ptr. lewo"

Buehaiteryjne
Współczesne W ykłady

Palliera gw'arantująwielo-
dziedzinową samodziel
ność. Warszaw'a, Nowo
gródzka 48. Zamiejscowi
listow'nie. 27822

Angielski
3 godz. tygodniowo, 10 zł.

miesięcznie. Praktyczne
kursy handlow'e Chrobre
go 15. 24149

kmus
Z*rządca

kamienicy poszukiw'any,
nieżonaty z kaucją t tys.
dolarów. Of. Dz. Bydg.
Toruń, pod ,1879” . (24069

Ogrodnictwo
9 morgowe składające się
z drzew i krzewów owo
cowych, szparagami, rabar-
beru i truskawek natych
miast wydzierżawię. Do ob
jęcia potrzeba 5 tys. zł wtem
2 lała dzierżawy. Kazimierz
Błażejewski, Bydgoszcz -

Czyźkówko, Siedlecka 54
24064

Warsztat
rzeźnicki z obszerną wę
dzarnią i stajnią dla ko
ni zaraz do wynajęcia.
Zgłosz. W ł . Chojecki, ul.
Promenada 8. (13o96

Ogród
4 morgowy, miejski,
mieszkanie, przyna
leżności. wydzierżawię za
raz. Pluciński, Toruń.
Lubioka 18. (24099

S ł

Kattiy
zarobi
390 zł
mies.

pracując na maszynie
pończosznicze - tryko-
tarskiej EXPRES. Ry
zyko wykluczone, gdyż
w'yrobiony towar sku
pujemy za wysoką ce
nę i dostarczamy su
row'ca. Posiadanie na
szej maszyny w' dzisiej
szych ciężkich czasach

gwarantuje stałą pracę
i wysoki zarobek.
łHsfcezei jeszcze dziś do firm y

E. Mysz, Cieszyn, Celesiy 3.

Energiczni
wymow'ni przedstawiciele
poszukiw'ani dla rozpow
szechniania epokow'ej no
wości Każdy jest nabyw
cą. Egzystencja zapew'nio
na. ,,Iduna" Łódź O, Skyt-
ka 501. (23125

Skład
do wynajęcia, nadający

się na każdy interes przy
główmej ulicy. L , Czapiew
ski, Inowrocław, Dworco
w'a 4a. (24093

Dzierżawa
Piekarnia w pełnym bie
gu Z kompl. urządzeniem
składowem i piekarni,
mieszkanie 8 pokoje i

kuchnia, natychmiast
przedzierżaw'ię. Do obję
cia potrzeba 2.1)00 zł. Leon

Narzyński, Nowe, (Pom.)
ul. Sądow'a. (24133

Ubikacje
murowaną na składnicę,
warsztat oddam.PodBlan
kami 20. (13417

4 ubikacje
w oficynie przy ul. Gdań
skiej 1, nadające się na

biuro, składnice lub war
sztat, wydzierżawi zaraz

gospodarz. (13421

Szukam
skład próżny z mieszk.
Zgł. filja pod ,J . J *

(13453

Trio
do dancingu, wesołe z hu
morem, potrzebne od 1. 12.
Óf. Dz, Bydg., Grudziądz
pod ,Trio”. (24096

Inteligentna
panna do dzieci może się
zgłosić. Aleje Mickiew i
cza 3,III ptr. 13445

Dzlewcze
do dziecka może się zgło
sić o godz. 5 -tej. Babawieś
nr.5,m.7. 24156

Ucznia
syna uczciwych rodziców
zaraz lub od 1 12. br. po
szukuje Firma ,,Bałtyk”
skład żelaza. Gdynia, ul.
10 Lutego. 23995

(CDOSADVPOSZUKUJĄ

| R MiESZKfiHifl f H

st pokoje
kuchnia zaraz oddam.

Henryka Dietza 24, pię
tro. ( 13888

Eleganckie
7 pokojowe mieszkanie od
1. XIi łub późniejdo wy
najęcia. Meyer, 20 Stycz
nia 7. 13251

Mieszkanie
4—5 pokojow'e potrzebne.
Zgłosz. Skład Cukierków,
Gdańska 5. (134l2

Mieszkania
1—2 pokoi z kucbnią po
szukuje dla 2 osób. Płacę
rok zgór^ 360 zł. Of.pro
szę złożyć do Dz. Bydg.
pod .360”. (24032

Pokój
z kuchnią poszukuję,
czynsz za rok zgóry. Zgł.
do Dz. Bydg. pod .Bez
dzietne” . (24084

Kelnerów

kucharzy, bufetowych po
leca Biuro Pośrednictwa

Pracy, Plac Piastowski 2,
te ł. 11-63. (5358

Inteligentna
wdowa szuka posady jako
gospodyni u samotnej oso
by,

'

t T', Dworcowa 45
m. 10. ' 13280

Karmelkarz

dzielny ż gotówką poszu
kuje wspólnika celem o-

twarcia fabryczki, ewtl.

przyjmę posadę. Of. filji
Dzień, pod ,Wytwórnia”.

13424

Książkowy
korespondent z 2 - letnią
praktyk((, umiejący rów
nież pisać biegle na ma
szynach wszelkich syste
mów, oraz znający pracę
w biurach adwokackich,
biegły w spraw'ach sądo
wych poszukuje z dniem
1 grudnia podobnej posa
dy. Oferty pod .Sekre
tarz adwokacki” składać
do filji Dz. Bydg. (24000

omMUm

Waira*tatjr .

do wynajęcia. Dworco-1
wa20,m,3. (I34521

Zamienią
ładne 3 pokojowe miesz
kanie centrum na 4-5 po
kojowe Długa, Zbożowy
Rynek. .L .B ." filjaDzien
nika. 13434

r pokoi,ą
Dwóch

panów poszukują 2pokoje
od 1.XII . możliwie w o-

kolicy hotelu pod Orłem.

Oferty filja Dziennika
pod .1313” . 13435

Pokój
tanio. Dworcowa 31.(13405

3 duże

pokoje. Jagiellońska 12,
m. 6. (l3829

Dwułóżkowy
pokój z kuchnią. Kaszub
ska 15, skład. 13425

Pokój
umebl. z kuchnią. Śnia
deckich 55, m . 4. (18399

Pokój
z kuchnią, dwa łóżka. Go
łębia 52. (24125

Umeblowany
pokój z kuchenką, osobne
w'ejście, małżeństwu. Ko
nopna 17. (24120

Pokój
centrum. Petersona 12,
I ptr. U3415

Pokoje
elegancko umebl., łazien
ka, utrzymanie, bez. Gar-

bary 12, m. 3. (24o91

Pokój
Zduny 4a, m. S. (13459

Pokój
do wynajęcia. Wileńska 3,
m. 3. (13465

Pokój
Śniadeckich 39, mieszka
nie 7. 13463

Pokój
utrzymanie, łazienka. Sty
cznia 6, m. 2. (13462

Pokój
frontowy dobrze umebl.
osobnem wejściem. Dłu

ga 70, I ptr. (24131

Pokój
z utrzymaniem. Gdańska
nr. 62, III . 13448

Pokój
umeblowany z osobnem

wejściem do 'wynajęcia
Długa 64, m. 3. (24123

Pokój
osobne wejście. Sienkie
wicza 55, 2 m. 13446

Pokój
nmebl. wydzierżawię. Dłu
ga 16. (24I32

Ładny
pokój z balkonem korzy
stnie dla 2 -3 uczennic
lub uczniów ewtl. prywat
nych, pełne utrzymanie,
pianino, łazienka, telefon.
Adres wskaże filja Dzień.

Bydg. (134l9

Pokój
umeblowany dla 2 panów
lub bezdzietnego małżeń
stwa zaraz. Ks. Skorupki
nr. 17. 24147

Pokój
umebl. oddzielny wolny.
Sienkiewicza 12, gospo
darz. (I3431

Pożywno
obiady 80 gr. Dr. Emila
Warmińskiego 10. 03437

Samochody (24130
ciężarowe wynajmuję. No
wodworska 48, telef. 21-93.

Kapitaliści!
Gotówkę umieszcza pew
nie, korzystnie bez kosz
tów, Biuro .Emeryt” ul.
Marsz. Focha 10. (24128

Znakomite

porcje śniadaniowe, kieł
basa domowa, bigos m y
śliwski, guiarz, cynader-
ki po 70 gr. poleca Pro-
bns, Stary Rynek 5. (22303

Wspólnika (24105
względnie wspólniczki z

gotówką 1-2000 poszuku
ję celem fabrykacji bar
dzo pokunnego opatento
wanego wynalazku lub też

patent sprzedam. Zgłosz.
Dz. Bydg. pod ,Patent*.

Szoferem (23196
zostanie os ba, która u-

końćzy kursy samochodo
we Z. Kochańskiego w

Bydgoszczy, 3 Maja 14 a.

Zapisy każdego czasu. O -

nłata ratami. Egzaminy w

Bydgoszczy lub Toruniu.

Barany
do krycia kóz. Rycerska
13, Bydgoszcz. (13249

PieniędzyI
Pieniędzy! Słychać zewsząd
wołanie. Ale skąd je wziąć?
Odpowiedź na to znajdzie
każdy, kupując los Łóterji
Państwowej w kolekturze
Józef Stankiewicz, Ko
walewo (Pomorze). Konto
P.K.O.212011. (23842

Unieważniam

książkę wojskową Jan De
ja, Dąbrowczyn. (23958

Dbeige
rzuconą na panią Annę
Kubicką z żalem odwołu
ję i przepraszam. Z . Kar-
bowiak. (13416

Lepszy
pokój, osobne wejście do
wynajęcia. Pomorska 35,
I. prawo, 13456

Pokój
umebl. wynajmę. Ciesz
kowskiego 20, part. (13447

Pokój
Gimnazjalna 6, m. 3. (13440

Pokój
umeblowany ładny czysty.
Śniadeckich 46, m . 7.13444

Pokój
ładny niekrępujący. Świę
tojańska 22, m , 5. (13449

Pokój
umebl. w dobrym domu.
Ossolińskich 8, m , 7. (13454

|K POŹYCZIU jfll

10.060 (24l24
poszukuję na I hipotekę
na duży dom i oddam go
w administrację. Oferty
złożyć pod,,Hipoteka i0".

2-3 .000 zł

poszukuje pożyczki ka
waler, właściciel składu.
Pierwszeństwo mają pa
nie, którym zależy na celu

matrymonjalnym. Oferty
pod ,,Pewna gwarancja",
do Dziennika. (24i21

Kto

pożyczy naucz. 500 zł na

3 miesiące. Oferty pod
, Wdzięczność” do filji Dz.

Bydg.
'

(l3432

Pokój
Promenada 14, m .2 . (13430

norzystais.ei
Obiady smaczne na czy-
stem maśle bezkonkuren
cyjnie tanio poleca Pro-
bus, Stary Bynek 5. (22304

Cukiernicy!
Najtaniej reliefki.m ikołaj
ki, aniołki, gwiazdki, do
starcza Hurtownia Steig-
bugel, Kraków, Szewska 3

Żądajcie cennika. (19837

Palenie 03441

tytoniu odzwyczaja na

zawsze papieros Nargilo.
Do nabycia tylko w dro-

gerji Minerwa, Gdańska
nr. 17, róg Dworcowej.

Kawaler

jat 26 właściciel młyna
i tartaku poszukuje panny
w celu matrymonialnym.
Poważne oferty z fotografią
do Dzień. Bydg. pod , Pro
mień” . (239S8

Kawaler
lat 85 (kowal) ożeni się z

panną, wdówką bezdzie
tną lub rozwódką do lat
88. Of. do Dz. Bydg. To
ruń pod ,Szczęście” . (24l04

Kawaler
w średn. wieku, właśc.
rentownego składu oprócz
którego ma byt zabezpie
czony, bez nałogów po
szukuje starszą, miłą i

majętną panią celem
współżycia. Oferty pod
,,Szlachetny” do Dz. (24122

Który
z inteligentnych panów
na stałem stanowisku po
zna wykształconą blon
dynkę lat 25, miłą i go
spodarną z eleg., kompl.
wyprawą, cel matrymo)'
njalny. Oferty z futogn
proszę pod ,,727". (2t029

Kawaler
lat 33 polak - katolik p
siadający 209 morgo'
gospodarstwo na Pom
rzu (ziemia pszenno-b
raczanaj poszukuje pan;
z majątkiem 30-49.(00
gotówce. Oferty z fol

grafją proszę przesłs
Dzień. Bydg. Grudzią
pod ,,Przyszłość"* (237

Wdowa
bezdzietna, przystojna,
dobrze sytuowana, lat 49,
pragnie zapoznać pana,
kulturalnego, okazałego,
nasamodzielnem wyższem
stanowisku, lub emeryta
celem zamążpójścia. Po
w'ażne oferty do Dzień.

Bydg. Grudziądz p od
,,Cel" (23775

Przystojna
panna z4 lat, średnio wy-
kszt* ł.. posiaoająca zł 10

tys., pragnie tą drożą za
poznać w' celu matrymon
jalnym urzędnika. Pier
wszeństwo ma nauczyciel
z szkoły wiejskiej. Zgł.



Str. 24. DZIENNIK BYDGOSKI*', niedziela, dnia 15 listopada 1931 r.
Nr. 265.

Kawa Nachtigala w oryginalnem opakowaniu po 125 gramów zapieczętowana nnmerem gatunku.
kaw a iZAL. 1897 | Nachtigala kawa konsumowa Nr. 12 ^125gr. - zł 0.55

NACHTIGAL
GDAŃSK

Nachtigala kawa domowa Nr. 16 ^125gr. * zł 0.75
o czystym smaku

Nachtigala kawa nadzwyczajna Nr. 20 a 125 gr. - z ł 0.90
mocna i dobra

Nachtigala kawa nadzwyczajna Nr. 22 h 125 gr.
*

z ł 1.00

wydajna, aromatyczna

Nachtigala kawa nadzwyczajna Nr. 24 a 125 gr. - zł 1.10
nadzwyczaj dobra

Nachtigala kawa nadzwyczajna Nr. 28 h 125 gr. - zł 1.30
bardzo dobra i wydajna

Nachtigala kawy szlachetne, najlepsze gatunki
Nr. 32 Nr. 36 Nr. 40 Nr. 44

zł 1.45 zł 1.60 zł 1.80 zł 2.00 18765

Do nabycia w 1600 składach. Na zapytanie zostaną podane przez firmą Paul Nachtigal
Hurtowa palarnia kawy, Gdańsk, WallpBatz 15 b, najbliżej leżące miejsca sprzedaży.

INSTYTUT HIGJENYi PIĘKNOŚCI
M.Petrykowskiej

Bydgoszcz, ul. Gdańska 22 (dawniej 159)

23119) Zabiegi:
Specjalność usuwanie śladów starości.

Wszelkie masaże upiększające, odmładzające
i odtłuszczające. Usuwanie czerwoności,
wągrów, krost, znamion, piegów i t. p. i t. p.

Barwienie brw i, wąsów, włosów na kolory naturalne.

(Dla panów godziny zarezerwowane).

Przyjmuje Panie od 10 do 13-tej i 15 do 19-tej
Przyjm.Panówod 15-17 w sobotyiniedz.od 13-15

Osiedliłem sią w Bydgoszczy jako

lekarz praktyczny I akuszer
j przejąłem mieszkanie po ś. p.

23810) radcyzdrowia dr. Schendeil

Els*. E.Braraii
Gdańska (l49) 42. Telefon nr. 13S8.

Godziny przyjęć : 9—101/., przed poł. i 3Va—5 po poł.

Lecznica Dr Króla Bydnncz
Plac Wolności 11.— Tel. 1910

a) oddział chorób wewnętrznych i nerwowych
b) oddział chirnrgiczno-ginekołogiczny i położniczy.
Zakład Roentgena. — Diatermia. — Lampy kwarcowe

i Sollus. — Kąpiele lecznicze itd. (23751

Ogłoszenie sprzedały drewna.
Nadleśnictwo Państwowe Różanna pow. bydgo

ski sprzeda w poniedziałek, dnia 23 listopada
1.931 r. o godz. 10-tej przed poł. w Jokalu p. Nowa
ka w Koronowie, w drodze licytacji

drzewo użytkowe i opalowe
z wszystkich leśniciw.

24260) Nadleśniczy Państwowy.

Sprzedał w drodze ofertowe!.
W drodze ofertowej sprzedana zostanie najwię

cej dającemu:

nieruchomość pofoiona we Wrześni
przy uHcy Dworcowej,

składająca się z: domu mieszkalnego z ślnsarnią.
szopy do maszyn, warsztatu i chlewów

o obszarze 47 a 47 m2.

Zabudowanie, w którym mieści się obecnie bu
dowa aparatów mleczarskich nadaje się również na

inne warsztaty mechaniczne a w szczególności dla

kotlarzy wzgl. ślusarzy.
Sprzedaż nieruchomości nastąpić może również

z całkowitem urządzeniem warsztatowem.
Nieruchomość obejrzeć można przed złożeniem

oferty, każdego czasu, za poprzedniem porozumie
niem się z podpisanym Zarządcą, który poda bliższe
warunki sprzedaży i td.

Oferty piśmienne z podaniem ceny kupna, zło
żyć należy na ręce Zarządcy najpóźniej do 16 grudnia
1931 r. godz. 10-tej przed południem .

Zastrzega się wolny wybór oferenta. (24237
(-) Stanisław Banaszak

Zarządca masy upadłościowejfirmy K.Stier 1Ska
Budowa aparatów mleczarskich we Wrześni.

Gdańska 35 S h tC ffTel.2J2i22J2

(Fiewwszawżądna
18878) flkawa

smaczne eiasifea

Specjalny interes zamawiań.

Szkoła Zawodowa Żeńska, Bydgoszcz, ul. Gdańska 119

urządza

Półroczny Kurs Gospodarstwa Domowego
czyli kurs gotowania, pieczenia, szycia, kroju, prania, prasowania, robót ręcznych i t. d.
Warunki bardzo dogodne. Początek kursu dn. 15listop. br. Wpisy codz. od godz 11-1

w szkole. Uczennice są uprawn. do zniżek kolej., a córki urzędn. do zwrotu szkolnego.
23204) DYREKCJA.

A.Woyciechwska
ord. od 9-12 i od 4-7

parter 113087
Al. Mickiewicza 1 róg

Gdańskiej.

Pianina
wykonanie pier
wszorzędne, ceny
najniższe, w arun 
ki spłaty bardzo

dogodne. O. Majewski, fabr.
pianin, Bydgoszcz,Dworcowa7
tel. 1892 1 2060. (24086

SffT

Skóry
podeszwowe

wielkim w'yborze po
cząwszy od 6,00 zł za kg.
o ra z wszelkie inne skóry
i przybory szewskie po
cenach konkurencyjnych

poleca (135l)3

lawnyiiM I
handel skór

Bydgoszcz
ul. Warszawska 1

przy Placu Piastowskim.

Mimto

wędrowne, nowoczesny
aparat, aparat dźwiękowy
eleg. samochód, składana
kabina oraz wszelkie ak-

cesorja sprzedam z powo
du objęcia stałego kina za

4500 zł. Świetna egzysten
cja. Of. pod . Nowocze
sne” do filji Dz. B . (13474

PIANINAjakości
poleca

po cenach bardzo zniżonych

B.SOMMERPELD
FABRYKA PIANIN

G'sraroGGSszcz, u ł . (8w*ttH*s5C2:SH*:si jb
Filja: Grudziądz, ulica Groblowa 4.

Proszę zażądać prospekty! Proszę zażądać prospekty!
__________________

422339

NOWOŻEŃCY kupujcie po zniżonej cenie

sypialnie, jadalnie, gabinety
kuchnie i pojedyncze przedmioty

Andrzeja Nowaka
Uwaga na adres ; Wefn. Rynek11róg Podgórnej,tel.21-43

(21502

S r e vpoleca swój
smaczny cftlcfi (18877

3ra%tydziennieŚWlCŻCfaifłfzl.

Aula Gimn. im. M . Kopernika, PI. Kochanowskiego
Wtorek, dnia 17-go listopada br. o godz. 8 wieczorem

MoracesąT-seKCiTAtL
ZfGraONT IIS1CKI

(fortepian) ,—-

Sprzedaż biletów w Księgarni i Składzie Nut, Jan ldzikowskit
Gdańska 23 Fortepian koncert. Bltithnera z f-y B . Sommerfelda.

IIWAOA! Wstąpnaplacbezpłatny!UWAGAT

Przyjechał do Bydgoszczy JBBI1M flk B ilJSkHKHS
nakrótkiczasprzyul.GrodzkiejHuWlY/m a*-'

(jedna część z Wesołego Miasteczka z Wystawy Poznańskiej).

Atrakcje sensacyjne - Park różnych z abaw publicznych.
Różne niespodzianki dla dzieci i młodzieży! — Dotąd w Bydgoszczy
jeszcze nie widziano. Za mało pieniędzy dużo radościi wesołości*
24218) Ołaskawe przybycie prosi Dyrekcja Luna Parku.

%ufikiew nia ,,tf3atśyffik
Od 15 bm. (24257

KOIEHI flRITSiYKHY U l K1CMHM
J

VW niedzielę iświęta matinee

Przedzierżawienie szkoły peizem ciki
niałollriorrn rnH7nin rłln nnń 1 nnnńaf * fntrn . rłn

w Topólnie, pow. Świecie
wraz z 1.10 ha. ziemi, dnia 24 listopada 1931 r.

o godz. 2 po poł. w byłej szkole kat. Warunki dzier
żawy będą ogłoszone przed licytacją. Wadjum 50.— zł

24249) ( - ) Perlik, Przewód. R. Sz. M.

wszelkiego rodzaju dla pań i panów, lutra, ztoto,
srebro, brylanciki — okazyjnie po niskich cenach

stale na składzie. (24233

..S1AKAOMAZIA",ul.Gdańska34.

Natychmiast odstąpię

2 pokoje biurowe
i ubikacje boczne, osobne wejście, z urządzeniem
i telefonem, w śródmieściu 1ptr. Nadaje się specjalnie
dla adwokata lub na każde inne przedsiębiorstwo
Zgłoszenia ul. Hermana Frankego 5, m . 3. (24255

Stopień kulturalny narodu

jest Jego największą sitą.
lapisz sią na cstonka wspie
rającego Tow. kulturaSno-

oświatowego T. C. L.

Każdy
iwrasa uwagę
na ogłoszenie
W

u
Dzienniku

Bydgoskim
Nie potrzeba dodawać, że pismo
to czyta każdy ,,od deski do deski".

Setki zgłoszeńnajdrobniejszy "—

świadczą najwymowniej o p oczytn ości

Dziennika Bydgoskiego

Źadajcie tylko
ziół leczniczych

Zatw. przez Dep. Służby
Zdrowia

przeciw cierpieniom
wątroby,woreczkażół
ciowego, płuc, serca,
nerek, pęcherza, bó
lom artretycznym,
reumatycznym, is
chiasu, gardła, bez
senności nerwowej,
obstrukcji chronicz
nej, nadmiernej oty
łościit.p. (24217

8 rodzajów ziół.
Do nabycia we wszystkich

apłekacb i składach apte
cznych (drogerjach)

Wyłączna sprzedaż

T-wo Handl.,,perax"
Warecka 11, Warszawa.

Broszury wysyłamy bezpłat

(Mil(i Giia meblom
poleca (24223

,,Dei(oraw
Gdańska IG (165),I ptr.

tel. 236.
Szczególną uwagę zwraca

s-ę na specjalną szwalnię
stylowych i modnych firan.

Obicia meblowe
plusze, gobeliny, drele mate
racowe w najmodniejszych de
seniach w wielkim wyborze ku
puje się tylko w składzie specjal
nym: (26092

Eryk Dietrich
ul. Gdańska nr. 78/130.

Telefon 782.

Gospodarstwo
75 mórg pszenno-buraczanej zie
mi przy mieście, zabudawanie kla
sa, wodociąg, 3 konie, 8 bydła,
maszynerja kompletna, cena 35000

Swpłata podług ugody. Zgł. 024241
Kocłenlewski, Inowrocław

i"

Ceny ogłoszeń: 25 gi. za wiersz milimetrowy na stronie 7-łamowej szerokości 38 mm. Za reklamy na stronie przed ogłoszeniami 70 gr., w tekście na drugiej i trzeciej stronie 1,20 zł.
na dalszych stronach 1,00 zł. za milim . t łam., szer. 67 mm. Drobne ogłoszenia słowo tytułowe 25 gr., każde dalsze 15 gr.; dla poszukujących pracy oraz na nekrologi 20 % zniżki

Większe ogłoszenia, zamieszczone wśród drobnych 5 0 drożej jak w zwykłym dziale ogłoszeniowym. Przy powtórzen'u ogłoszeń o tym samym tekście udziela się rabatu.
Przy konkursach i dochodzeniach sądowych wszelkie rabaty upadają. - Ogłoszenia zagraniczne 25% dopłaty. - Ogłoszenia skomplikowane oraz z zastrzeżeniem miejsca o 20 %drożej.
Za terminowe umieszczenie i przepisane miejsce administracja nie odpowiada. - Miejsce płatności: Bydgoszcz. - Konta bankowe: Bank Związku Spółek Zarobkowych, Bank Ludowy.

Konto czekowe: P. K . O . 203713 Poznań.

Wydawca, nakładem i czcionkami: Drukarnia Bydgoska Sp. Akc. w Bydgoszczy. - Za redakcjg odpowiedzialny: Stanisław Nowakowski w Bydgoszczy


