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Ubiegła niedziela
w stolicy.

Warszawa, 28. 11.

Ubiegła niedziela w Warszawie była
bardzo ożywiona. O obradach Naczelnego
Komitetu Wykonawczego S. L . w miarę na
szych skromnych możliwości piszemy oso
bno.

Obradowały też ozonowe organizacje ro
botnicze tzw. ZPZZ . Po złożeniu wieńca ii

po Mszy św. w sali Resursy Obywatelskiej!
odbyła się akademia. Mistrzem ceremonii;
był niedoszły poseł, a nast. senator p. To-i

maszkiewicz, który przechwalał się, że O-j
zon liczy już w swych zawodówkach 200;

tys. członków, którzy ,,stanęli w szeregu"!
itd.

Na uroczystości byli również przedsta-;
wiciele rządu, a m inister poczt, p. Kaliński;
udekorował w imieniu Pana Prezydenta;
16 działaczy robotniczych OZN złotymi i

krzyżami zasługi.

Niedzielę wyzyskano bardzo pracowicie
dla akcji wyborczej do samorządu stolicy.
Stronnictwo Pracy urządziło kilka zebrań

w różnych punktach miasta. Wzmogła się
też agitacja ulctkowa i plakatowa. Dużą
agitację rozwinęli równocześnie socjaliści,
endecy i ozonowcy. Stronnictwo Narodowe

przede wszystkim atakuje socjalistów.
Łącznie z wyborami wzmogła się też agita
cja prżeciwżydowska. Zebrania wszędzie
miały charakter masowy.

Stronnictwo Narodowe dnia tego odby
ło 13 dużych zebrań, na których przema
wiali kierownicy stronnictwa, przybyli ze

wszystkich stron Polski.

Wywleczono również z niepamięci przy
wódcę ZZZ p. Moraczewskiego. Odbyła się
akademia uczczenia jego osoby w 20-letnią
rocznicę powstania rządu lubelskiego. W lo
kalach warszawskich panował większy
ruch, bowiem przybyli już do stolicy nowi

posłowie i senatorowie. Zbliżenie wzajem
ne, jak wiadomo, najłatwiej zawiązuje się
w lokalu przy kieliszku lub przy piwie. Do

pierwszego już nie daleko.

Sportowcy mieli sensację w warszaw
skim cyrku, gdzie odbył się mecz bokser
ski Warszawa — Monachium. Powodzenie

meczu ogromne, bilety wysprzedane. W o-

statnich godzinach płacono podwójne ceny
za wstęp, byle tylko się dostać na salę. Sto
lica prowadziła 8:2, a mecz zakończył się
remisem. Doskonała były walka Czort-

ka. Słabiej wypadła walka Sobkowiaka.

Małżeństwo z ubiegłego tygodnia rów
nież nie przyczyniło się do podniesienia je
go formy, a stało się wręcz przeciwnie. Był
to już ,,cień" dawnego bojowego Sobko
wiaka. Ożarek i Neuding skompromitowa
li się, Woźniakowski i Kolczyński sprawi
li zawód, porażka Doroby nastąpiła przez
nokaut.

Z wypadków zanotować należy tajemni
czy strzał, jaki padł dziś w nocy na Żoli
borzu. Nieznani sprawcy bardzo niebez
piecznie postrzelili przechodnia niej. Ku-

kosa. Obława policyjna przytrzymała kil
ku podejrzanych osobników.

Taka była ub. niedziela w Warszawie.

Rano było słonecznie, po południu ochło
dziło się i była gęsta mgła. Ruch na ulicach

dość ożywiony, (r)

Ojciec św. już pracuje.
Citta deł Vatticano, 28. 11. (PAT). Po

mimo zaleceń lekarzy, Ojciec święty
powrócił wczoraj z rana do normalnych
zajęć i udzielił 10 audiencyj.

Wśród olbrzymiej radości górali

jwoisteiHlslieoliiiniiii pnuamteenr
\ Zakopane, 28. 11. (PAT.) W dniu wczo-

jrajszym wojska polskie zajęły Jaworzynę
| z Podspadami na terenie Spiszą oraz wsie
! Sucha Góra i Głodówka na terenie Orawy,
I a wreszcie w obrębie Pienin miejscowość
jLenica. Jednocześnie w k ilk u punktach
Igranicznych nastąpiły znaczne wyrównania
;granicy, ustalone w toku rokowań komisji
i deiimitacyjnej polsko-czeskosłowackiej.
i W godzinach rannych na krańcach wsi
jJurgowa po stronie polskiej na odcinku Ja-
jworzyny zgromadziły się liczne tłumy mie-
; szkańców wsi okolicznych, jak z Jurgowa,
jBukowiny, Brzegów, Białki itd. które usta-

jwiwszy się po obu stronach drogi oczeki-
;wały ukazania się wojsk polskich. Wystą-
jpiła liczna banderia konna, orkiestra góral-
1ska oraz tłumy góralek i góralów w barw

nych strojach.
Pierwsze patrole zmotoryzowanych wojsk

polskich wśród gromkich okrzyków zebra
nych tłumów góralskich przy dźwiękach
skocznych marsz-ów, granych przez orkie
stry góralskie, przejechały w szyku bojo
wym przez granicę o godz. 9,45. Po p rz ej
ściu pierwszych oddziałów przekroczyły
granicę liczne zmotoryzowane oddziały a r
mii polskiej wśród serdecznych owacji ze
branych na granicy tłumów ludności i

gromkich okrzyków na ceść arm ii polskiej.
We wsi Podspady już po stronie czeskosło-
w a c k ie j ludność miejscowa w itała serdecz
nie oddziały polskie, obserwując ich znako
mitą postawę, uzbrojenie i ekwipunek.

Równocześnie następowało zajmowanie
miejscowości Suchej Góry i Głodówki na

Orawie. W przejęciu tych miejscowości,
zamieszkałych wyłącznie przez ludność pol
ską — wzięły udział tłumy mieszkańców
Chochołowa, W itowa i Kościelisk. Gdy tyl
ko pierwsze oddziały wojsk polskich prze
kroczyły granicę, górale samorzutnie obalili
słupy graniczne, dając wyraz głębokiej ra
dości z powodu powrotu do Macierzy, a

gdy oddziały polskie zajęły Suchą Górę i

Głodówkę z pobliskich wsi góralskich za
częły napływać tłumy ludności z orkiestra
mi, bratając się z rodakami do tej pory od
dzielonymi kordonem granicznym. Okrzy
kami i muzyką ludność manifestowała swą
radość. Na całym Podhalu dzień przejęcia
terenów na Spiszu i Orawie posiadał cha
rakter jświąteczny. Wszystkie domy ude
korowane zostały flagami narodowymi, a

na terenach zajmowanych pojawiły się w

miarę posuwania się naszych oddziałów
coraz liczniejsze flagi o barwach narodo
wych polskich. W wielu miejscowościach
natychmiast zaczęto usuwać i zdzierać na 
pisy czeskie.

(Tymczasem Czesi m ają odwagę głosić,
że ich zdradzieckie napady były ,,odruchem”
ludności, tej ludności, która z taką olbrzy
mią radością wita ła wyswobadzające ją z

niewoli polskie wojsko! — ss.)

Narady sztabów Anglii i Francji.
Londyn, 28. 11. (PAT). Niedzielna pra

sa londyńska donosi, że francusko-bry-
tyjskie narady sztabowe przewidziane
jako wynik rozmów, odbytych w Pary
żu między ministrami brytyjskimi i

francuskimi, rozpoczną się 4 grudnia
Tym razem reprezentanci brytyjskiego
sztabu generalnego oraz przedstawiciele
wojsk lądowych i lotniczych przybyć
mają celem przeprowadzenia narad z

kolegami francuskimi do Paryża.

Litwini protestują w wyborach
kłaipedzkich.

Kowno, 28. 11. (PAT). Kampania przed
wyborcza w kraju klajpedzkim rozwija
się w całej pełni. Przed kilku dniami

upłynął termin sprawdzania spisów wy
borów do sejmiku i składania umoty
wowanych protestów w sprawie nie-

wciągnięcia na listy lub skreśleń na li
stach dokonywanych. Protesty składali

wyłącznie Litwini. W samej Kłajpedzie
wpłynęło ponad 1.500 takich protestów.
W przeważnej części zostały one uwzglę
dnione. Dowodzi tego m. in. ogłoszenie
w dniu dzisiejszym dodatkowych list

wyborczych, obejmujących około 2.C90
Litwinów.

10 minut czasu i 50 koron
na wysiedlenie.

Budapeszt, 28. 11. (PAT). Jak donosi

węgierska agencja telegraficzna z Be-

rechowa, Czesi w dalszym ciągu tłu
mnie wysiedlają ludność węgierską i

karpatoruską z pogranicznych okolic
Rusi Podkarpackiej do Węgier. Czesi

w ciąga 10 minnt nakazują wysiedlo
nym opuszczenie mieszkań i nie pozwa-
lają prócz 50 koron niczego więcej za
bierać ze sobą. Majątki wysiedlonych
są konfiskowane na rzecz państwa.

Z wysiedlonymi Czesi obchodzą się
bezwzględnie, nie szczędząc starców i

dzieci. Są oni pędzeni pieszo przez żoł
nierzy czeskich do granicy. Czesi wszę
dzie aresztują zwolenników Fentika
i Brodija.

W rejonie Jaworzyny i re!onie Ciadcy

w utarczce z Czechami
zginął major i dwóch strzelców.

! Warszawa, 28. 11. (PAT) Zgodnie z

ibrzmieniem not, wymienionych dnia 25 bm.
;między rządami polskim a ezechosłowac-
ikim , wojska polskie objęły w dniu 27 bm.
| wszystkie pozostałe te ryto ria odstąpione
i Polsce na pograniczu polsko-słowackim.
|Rozgraniczenie ostateczne nowej granicy na

itych terytoriach winno byó zakończone do
j30 bm. włącznie.
; W trakcie obejmowania terenu Jawo-
jrzy ny wywiąz.ała się utarczka pomiędzy
i wojskiem polskim a oddziałami czeskosło-
iwackimi. Po zaprzestaniu ognia na pole-
;cenie rozjemcy czeskosłowackiego, wydane
;na żądanie dowództwa polskiego, już w

;czasie wycofywania się oddziałów czesko-
Isłowackich

padła samowolna seria strzałów ze

strony czeskosłowackiej, od których
zginął mjr. Rago i został ciężko ran
ny kpt. Oleksowicz z oddziałów pol
skich.

; Na polecenie rządu polskiego poseł R.

;P. w Pradze dokonał u rządu czeskosłowac-
i kiego niezwłocznej interwencji, żądając na 

tychmiastowego przeprowadzenia docho
dzenia i surowego ukarania winnych.

Rząd czeskosłowacki wyraził posłowi
polskiemu głębokie ubolewanie z powodu
incydentu, przy tym zakomunikował, iż
sztab generalny czeskosłowacki zarządził
niezwłocznie enrgiczne dochodzenia, p r z y 
wiązując wielką wagę do załatwienia spra
wy w sposób, odpowiadający jej wadze.

Warszawa, 28. 11. (PAT) W starciu, ja
kie miało miejsce w dniu 25 listopada w

rejonie Czadcy podczas zajmowania tere
nów przypadających Polsce, przez oddziały
wojskowe grupy operacyjnej gen. Bortnow-
skiego, poległo dwóch żołnierzy: starszy
strzelec Mlekodaj Stanisław i strzelec
Storch Ozjasz, obaj z nowosądeckiego p u ł
ku strzelców podhalańskich.

Uroczysty pogrzeb poległych żołnierzy
odbędzie się dziś o godz. 10 w Cieszynie.

Pomiędzy paru rannymi w czasie star
ca w dniu 25 listonada znajduje się jeden
oficer — kapitan Misiński ze sztaba gru-

py-

Terror strajkowy we Francji.

Daladier zdecydował się na stanowczą akcję przeciw terrorowi strajkowemu. Wojsko
usuwa barykady ze zbiorników benzyny, przy pomcy których strajkujący zamknęli

dostęp do fabryk.



Str 2. .,DZIENNTK BYDGOSKI", wtorek, dnia 29 listopada 1938 r. Nr 273.

Japończycy zwołują chińskie
zgromadzenie narodowe.

Londyn, 28. 11. (PAT). Reuter donosi
na podstawie wiadomości ze źródeł

chińskich, iż Japończycy zamierzaj?
zwołać do Nankinn chińskie zgroma
dzenie narodowe, które wyłoniłoby chiń
ski rząd centralny, Zwierzchność tego
rządu miałyby uznać rządy tymczasowe
w Pekinie, Nankinie, Kantonie i Han-
kou.

Katastrofa samolotowa.

Tokio, 28. 11. (PAT). Samolot japoń
skiej linii lot'niczej rozbił się w pobliżu
m. Aomori, Pasażerowie i załoga w

liczbie 5 ponieśli śmierć na miejscu.

Burza śnieżna szaleje nadal.
Nowy Jork, 28. 11. (PAT), Nad Stana

mi Zjednoczonymi nadal szaleje burza

śnieżna, która rozpoczęła się 24 listopa
da i pochłonęła dotychczas 92 ofiary
ludzkie.

HIGIENA SKÓRY GŁOWY. Kazia
część skóry ciała ludzkiego wymaga ścisłe
go przestrzegania czystości przy pomocy
odpowiedniego m ycia gorącą niem al wodą
i stosownym preparatem kosmetycznym.
Zimna woda nie rozpuszcza wydzielin skóry,
a m ydło toaletowe działa na częściach skó
ry o zwiększonej wydzielinie tłuszczu —

Szkodliwie. Przesąd jakoby skóra głowy
nie wymagała częstego mycia jest przyczyną
częstego dziś zjawiska przedwczesnego ły
sienia nawet u kobiet. Właśnie skóra gło
wy wymaga oczyszczania z nadmiernie wy
dzielającego się tłuszczu, co najm niej raz

na tydzień, przy pomocy gorącej niemal
wody i środka bez zawartości mydła. Wszel
kim wymogom higieny skóry giowy i wło
sów czynią zadość Shampoony Dra Lustra:
odrębnie przystosowane do ciemnych i ja
snych włosów, oraz rumiankowy do po
jaśniania blond włosów.

Litwini wyrzekają sie Wilna.
Kowno, 28. 11. Rząd rozwiązał stowa

rzyszenie ,,Wyzwolenia Wilna", jedno
cześnie czasopismo ,,Musu Vilnius" (Na
sze W ilno) przestało wychodzić,

Związek wyzwolenia Wilna, istniał
około 15 lat. Wiadomość o rozwiązaniu
tej organizacji wywołała, choć oczeki
wana, duże wrażenie w sferach poli
tycznych.

Obrady ludowców w Warszawie.
Warszawa, 28. 11. (Tel. wł.) . Ub . nie

dzieli przez cały dzień obradował w

Warszawie Naczelny Komitet Wyko
nawczy Stronnictwa Ludowego pod
przewodnictwem Macieja Rataja. Prze
bieg obrad był bardzo gorący. Szczegó
łów Czytelnikom naszym z wiadomych
względów podać nie możemy.

Postanowiono zwołać na dzień 18 gru
dnia Radę Naczelną stronnictwa, która

będzie obradować w Warszawie,
Zaznaczyć należy, że obrady ludow

ców, jak zresztą zawsze tak bywa, wy
wołały w kołach politycznych żywe za
interesowanie. (r)

Gen. Haller w Warszawie.

Warszawa, 28. 11. (Tel. wł.) . Przybył
tu gen. Haller i odbył szereg konferen*

cyj z naczelnymi władzami Stron. Pracy.

Z kraju kwitnącej wiśni.

Obrazek z jesiennych zbiorów w Japonii.

I pierwszego posiedzenia klubu parlamentarnego 0 . Z. N.
Warszawa, 28. U . (Kor. własna.) Powyżej!

200 oosłów i senatorów OZN przybyło ub.
soboty do gmachu sejmu, jak jeden mąż.
Miało się odbyć pierwsze posiedzenie Klubu
Parlamentarnego Ozonu. Przybyli również
ministrowie, nie przybył natomiast premier
gen. Skiadkowski, poseł z Kaliskiego. W y
czerpujący referat o sytuacji politycznej
wygłosił red. Miedziński, dając szerokie uj
ście swym monopartyjnym zakusom. Mów
ca dowodził bardzo uparcie, ze innej drogi
nie ma, że opozycja sama jest sobie winna,
gdy w wyborach udziału nie wzięła. Jeżeli
Ozon sterować będzie ku monopartii, to nie
z własnej: woli, ani nawet nie z przekona
nia- ale po prostu z .,musu".

W sprawie żydowskiej p. Miedziński za
jął stanowisko tzw, antyżydowskie, co spot
kało się Z ogólną aprobatą wszystkich obec
nych.

Przewodniczącym klubu parlamenta-rnego
OZN został gen. SkWarczyński, szef Obozu.
Należało mu się takie stanowisko, bow'iem
w miarę swoich sił i zdolności działał, pra
cował i rozprzestrzeniał Ozon dokoło siebie.

Zebranym przedstawiono jedną listę
całego składu zarządu klubu, która zo
stała przyjęta przez aklamację. Wiceprze
wodniczącymi klubu wybrano sen. Dąb
rowskiego i pos. Sowińskiego. W ten sam

sposób przyjęto regulamin klubu, postana
wiaj'ący całkowitą solidarność członków o-

zonowego klubu i to we wszystkich spra
wach. Na projekt ten zgodzono się.

Całe zebranie było zresztą zdyscypli
nowane. Afektom nałożono spontanicznie
i samorzutnie kaganiec. Nikt się też nie
wyrywał z własnym zdaniem łub kan
dydaturą zby-teczną, niepotrzebną i iry-tu
jącą.

Do faktomońtażu z powyższego posiedze
nia dołączyć należy wiadomość, iż na stano
wisko marszałka Senatu postanowiono wy

sunąć kandydaturę red. MiedziAsklego.
grubszych ryb sanacyjnych w-ielu już usu
nięto, ale Pan Bogusław pozostał i awansu

je. Bezwarunkowo. Doskonale. Także dobrze
zasłużył się on dla., zjednoczenia narodowe
go. I kto w senacie jest za OZN będzie mu
siał Mę wypowiedzieć za jego kandydaturą.
Przyznać trzeba, że kandydatura ta wywo
łała oddźwięk. Coś tam z tej racji szeptem
mówiono, ale co nie wiadomo.

Będziemy więc mieli temperam enckiego
marszałka senatu, który jeszcze nie tak da
wno groził opozycji uderzeniem po ciernie
niu.

OZN całkowicie ujmie w swoje ręce pre
zydium sejmu i senatu. Na marszałka sej
mu postanowiono wysunąć kandydaturę
prof. Makowskiego.

Płk Wenda ma zostać w'icemarszałkiem.
Należy on do ludzi mocnych w Ozonie. Na
każde zawołanie ma odpowiednią pozę, po
stawę, nastawienie oficjalne i wszystko. Do
dać trzeba, Ze p. Wencla jest szefem sztabu
w OZN.

Zebrani skromnie, zgodnie i swojsko za
chowali się wobec kandydatury byłego dzia
łacza endeckiego p. Stahla na wicemąrszał
ka sejlmu. Gdy odszedł od jednych, całą już
siłą podpierał, popierał i popychał Ozon.

O wicemarszałkach senatu nic jeszcze
nie wiemy.

Jak wiadomo pierwsze posiedze'nie sejmu
odbędzie się w poniedziałek O' godz. 10-ej ra
no, a o goaz. 5 -ej po południu — posiedzenie
senatu. Jak donosi prasa, grom adka fuiik-
cj!onana.riuszów policji dokonała już oglę
dzin gmachu sejmo'wego, związanych z za
gadnieniem bezpieczeństwa. Znaleziono

wszystko w porządku. Przy rozdawaniu kart
wstępu dla publiczności wprowadzono pewne
obostrzenia; każdy w-prowadzający odpo
wiadać będzie o-sobiście za osoby przez n ie 
go wprowadzone na galerię sejmową. (r)

Uczczenie pamięci odkrywców radu.
Paryż, (PAT) W sobotę w południe na

cmentarzu w/ miejscowości Sceaus pod Pa
ryżem, na grobie Piotra Curie i Marii

Curie-Skłodowskiej, odbyła się podniosła
uroczystość uczczenia pamięci odkrywców'
ra d u i złożenia wieńców przez uczestników
kongresu międzynarodowego dla w a lk i z

rakiem. P m liyli na cmentarz uczestnićy
kongresu w liczbie z górą 1S9 osób na czele
z senatorem Godartem, prezesem m iędzy n a 
rodowej unii do walki z rakiem, który pro
wadził pod ramię śiosirę Ma ri Curie-Skło
dowskiej, doktorową Dłuską.

Nad grobem oczekiwały przybyłych dele
gacje polskie ze sztandarami, a mianowicie:

delegacja studentów polskich w'e Francji i

delegacja Związku pracy obywatelskiej ko-
kobiet, której przew'odniczącą honorową była
Maria Curie-Śkłodowska. Na grobie mał
żonków Curie złożono trzy wieńce, jeden w

imieniu unii międzynarodowej do walki z

rakiem, drugi w imieniu ambasady polskiej
i trzeci w imieniu uniwewersytetu paryskie
go-

Nad grobem wygłoszono pięć przemó
wień, a mianowicie przez prezesa sen. Go-
darta, przez prof. Bettlera w imieniu fran
cuskiej akademii medycyny, który podkre
ś lił, że M aria Curie-Skłodowska była jedy
ną kobietą, przyjętą do tej akademii, w im .

uniwersytetu paryskiego przemówił dziekan
Maurin, wreszcie dyrektor instytutu rado
wego w Montreal w Kanadzie, który dłuż
sze przemów'ienie wygłosił w imieniu w-szy
stkich delegacyj zagranicznych.

Na przemówienie to odpowiedział b. rek
tor uniwersytetu warszawskiego prof. Pien-
skowski, składając hołd pamięci zmarłych
uczonych w imieniu ziemi rodzinnej Marii
Curie-Skiodowskiej.

Katastrofa samolotu niemieckiego
w ilfiriiccr.

Berlin, 28. 11. (PAT). W spraw'ie wczo
rajszej katastrofy niemieckiego samo
lotu w Bathurst (Afryka Zachodnia),
której ofiarą padło 11 zabitych i 4 cięż
ko rannych, z lotniczych sfer niemiec
kich donoszą, że 4-motorow'y samolot

.,Ju-90u przybył do Bathurst w sobotę w

południe, celem dokonania tam szeregu
lotów próbnych i pomiarowych dla zba
dania warunków klimatycznych w kra
jach tropikalnych. W czasie startu do

pierwszego z tych lotów' samolot, w krót

ce po oderwaniu się od żiemi, stracił

wysokość i zawadził lewym skrzydłem
o drzewo palmowe, skutkiem czego spadł
na ziemię i spłonął.

Wśród jedenastu zabitych znajdują
się dwaj znani lotnicy niemieccy Blan-

kenburg i Untncht. Pierwszy z nich ob
chodził niedawno jubileusz setnego
przelotu transoceanicznego, drugi zaś
należał do załogi samolotu ,,D -Anoi",
który w ubiegłym roku dokonał pierw
szego przelotu nad górami Pamiru.

3ak Włosi wywłaszczą żydów
z nieruchomości?

Rzym, 28. 11. (PAT). W związku z de
kretem rady ministrów z dnia 10 bm.,
przewidującym wywłaszczenie żydow
skiej własności ziemskiej i nierucho
mości miejskich, koła gospodarcze spo
dziewają się, że spraw'a wywłaszczenia
powierzona będzie instytutowi odbudo
wy przemysłowej (lri). Instytut ten do
kona oszacowania obiektów żydow
skich, po czym wypuści specjalne imien
ne papiery procentowe, którymi zapła
ceni zostaną dotychczasowi właściciele

żydzi.
Papiery te nie będą mogły być prze

noszone i sprzedawane ani w kraju, ani
też za granicą.

Stopa oprocentowania tych papierów
nie jest dotychczas znana. W związku
z bliskim wywłaszczeniem nieruchomo
ści żydowskich zabronione zostały przed
paru dniam i rejentalne transakcje kup
na i sprzedaży pomiędzy żydami a Wło
chami.

Według krążących pogłosek nierucho
mości żydow'skie w Rzymie i Mediolanie
oceniane są na 2,5 miliardów lirów.

(Rozwiązanie zastosowane przez W ło
chów jest o tyle skuteczne, że następnie
przy okazji np. wojny lub innych wy
padków będzie można te papiery unie
ważnić. W ten sposób Wywłaszczenie
obyło by się bez kosztów. — S.

Chamberlain i Hellfax opuścili Paryż.

Po ukończeniu rozmów politycznych pre
mier Chamberlain i min. Halifax opuścili
Paryż. Na zdjęciu scena pożegnania na

dworcu przez premiera Daladiera i brytyj
skiego ambasadora w Paryżu sir Eryka

Pliippsa.

Likwidacja żydowskiej
loży masońskiej.

Warszawa, 28. 11. (Tel. wł.) . W zw'iąz
ku z dekretem o rozwiązaniu zrzeszeń

w'olnomularskich, na polecenie kom i
sariatu rządu warszawskie organa poli
cyjne zabezpieczyły w dniu w'czoraj
szym majątek stowarzyszenia t zw.

humanitarnego - braterstwo ,,Bnei
Brith", które upraw'iało wolnomular
stwo. Gewalt wśród stowarzyszenia ży
dowskiego był ogromny.

Ma też być w'krótce ogłoszona całko
wita lista lóż masońskich w Polsce, któ
re muszą ulec likwidacji. M . in. ulegną
likwidacji: wielka ioża masońska, Po
wszechna Liga Masońska, Międzynaro
dowe zjednoczenie masońskie.

Prasa żydowska, która sobie kpiła je
szcze nie tak dawno z prób likwidacji
masonerii, dziś już nie puszcza się na

głupie kawały, (r)

Jubileusz Tow. Przyjaciół Nauk
I ,,Nowin Lekarskich'* w Poznaniu.

Poznań. (PAT.) W dniu Wczorajszym
zarząd wydziału lekarskiego poznańskiego
towarzystwa przyjaciół nauk i redakcja
,,Nowdn Lekarskich” obchodziły uroczy
stość 50*lecia ,,Nowin Lekarskich” , założo
nych w r. 1888. Obchód ton połączono z

obchodem 20 rocznicy historycznego posie
dzenia w'ydziału lekarskiego P. T. P. N . z li
stopada 1918 j*. W godzinach porannych od
prawione zostało przez ks. prał. Taczaka w

kościele św. Marcina nabożeństwo, w któ
rym wzięli udział b. rektor uniwersytetu
Stefana Batorego w W ilnie prof. dr Ale
ksander Januszkiewicz, prof. Modrakowski
z Warszawy, dalej świat lekarski m. Po
znania. Po nabożeństwie nastąpiło złożenie
wieńców na grobach b. redaktorów' naczel
nych ,,Now'in Lekarskich” śp. drów Św'ięcic
kiego, Zielewicza, Łazarew'icza, Karwow
skiego, Jurasza sen., Dziembow'skiego, Gant-

kowskiego, Chłapowskiego oraz pierwszego
prezesa wydziału lekarskiego dr. Teofila
Matackiogo. W godzinach popołudniowych
odbyło się w małej auli uniwersytetu po
znańskiego uroczyste posiedzenie naukowe,
podczas którego w'ygłoszono dwa referaty
naukowe. Wspólna kolacja w białej sali
Bazaru zakończyła uroczystości jubileuszo
we.

Bomba w teafrze.

Londyn, 28. 11. (PAT). Reuter donos?
z Bukaresztu, iż w m. Timisoai'a wy
buchła bomba podczas przedstawienia
w teatrze. Ofiarą wybuchu padło 8 za
bitych i 40 rannych.

W. cis w SBi.

Prof Makowski
marszałkiem Sejmu.
Warszawa, 28. U . godz. 11,30. W chw 'ili

oddawania dzisiejszego numeru do druku

otrzymujemy telefon z Warszawy, że na dzi
siejszym posiedzeniu sejmu marszałkiem

izby poselskiej został wybrany prof. Wa
cław Makowski. j

Obi-adom przewodniczył gen. Skw'ar-

czyński.
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A jednak to żydzi robią wszystko, aby
rozpalić do czerwoności antysemityzm i

sprowadzić na siebie prześladowanie!

Miody żydek Grunspan zamordował

dyplomatę niemieckiego i rozpętał hi
tlerowską burzę nad głowami żydostwa
w Niemczech. Zdawałoby się, że po tej
bolesnej nauce żydzi powinni stulić u-

szy po sobie, zaprzestać prowokacji i

szukać terenów emigracyjnych dla sie
bie. Talcby zrobił każdy naród, tylko nie

żydowski. Arogancja żydowska każe da
lej igrać z ogniem. Dowodem tego jest
list żyda amerykańskiego Maxa Rosen
berga, ogłoszony na łamach dwumilio
nowego dziennika amerykańskiego ,,New
York Daily News11, w którym znajduje
się taki niepoczytalny apel do opinii pu
blicznej Stanów Zjednoczonych:

,,Proponuję, aby zamiast wystą
pić zbrojnie jako naród przeciw Hitle
rowi, Gdringowi i ich towarzyszom —

wypuścić z więzienia 10 czy 12 zawo
dowych morderców i tym, w zamian
za sowitą odpłatę i zagwarantowanie
bezkarności polecić zgładzenie Hitle
ra, Góringa i Góbelsa'1.

Tylko żyd mógł wystąpić z tego ro
dzaju projektem. Tylko żydzi, którzy
panują wszechwładnie w prasie amery
kańskiej, mogli ogłosić taki szalony po
mysł, będący niczym innym, jak publicz
nym nawoływaniem do morderstwa!

Jakże się po takich wystąpieniach
dziwić tym, co nie wierzą, że czyn Griin-

spana był nie nieodpowiedzialnym odru
chem jednostki, ale akcją zorganizowanej
jaczejki żydowskiej! Jak nie wierzyć w to,
że żydzi sami ściągają na siebie wszy
stkie nieszczęścia!

Już to żydzi potrafią zrobić wszyst
ko, aby zlikwidować wszelkie zarodki

współczucia...
- ro)-

Hum or ipfslitąjcznij.

O ,,BEBEWUERZE".
— Dlaczego partia ,,Bebewuer" nie u-

trzymała się przy władzy?
— Nie mogła się utrzymać, bo miała zbyt

wielu ludzi do utrzymania.

O GRYNSZPANIE.
— Która trucizna jest najdroższa?
— Kwas pruski.
— Nie. Grynszpan.
— Dlaczego?
— Żydzi w Berlinie zapłacili za ,,gryn

szpan'1paryski miliard marek.

ZE STATYSTYKI.

Ludność Moskwy wynosi 2.150.000 osób.
— Czy z tymi, którzy siedzą w więzie

niach?
— Nie zawracaj głowy. Z nimi byłoby

akurat dwa razy tyle.

OJOJI
— Ile lat istnieje miasto Paryż?
— Najmniej! tysiąc pięćset.
— Ojioj taki stary, a taki głupi, że daje

się za nos wodzić komunistom.

WEDŁUG PRZYSŁOWIA ROSYJSKIEGO.

W senatory, każdy skory
Iść był, jaki-taki-siaki,

Ale zamiast w senatory,
Poszedł niejeden w duraki.

(,,Mucha").

0 DEKRECIE PRASOWYM.

Cośbym wam wyznał — ale to sekret!
że mi bardzo podoba się dekret!
Nie wiecie jaki? Ależ ten nowy,
ten nowiuteńki dekret prasowy!
Nareszcie teraz nastaną czasy,
kiedy rozkwitnie nam wolność prasy,
kiedy nie będzie zbytecznych batut,
lecz jednolity dla wszvstkich statut,
nie będzie żadnych skłóconych cenzur —

tylko na kłódkę zamknięty jęzór
niewyparzony, wstrętny, plotkarski,
kaczkowy jęzor nasz dziennikarski!
Dla dziennikarzy to era boska:
baczność! lub spocznij!—wyraźny rozkaz!
a komu nie w smak ta nauka,

, to do trzech razy dla niego sztuka —

gdy trzy przewiny w wykazie ma kto
no — to już nie jest żaden redaktor!

Wy, co piszecie satyry, fraszki
i co na łatwy idziecie paszkwil,
szermierze żartu, humoru pióra —

pod dekret dajcie cichutko nura

i tam śpiewajcie jak kołowrotek,
gdv już jesienna spadnie szaruga:

Wlazł kotek
na płotek
1mruga -

piękna to piosenka — nie długa...
(,,Wróble na dachu").

Łisś x F*urągża.

Jeszczejeden pakt
(Od własnego korespondenta Dziennika Bydgoskiego").

Paryż w listopadzie.
Wiadomość o wspólnej deklaracji fran-

cusko-niemieckiej nie była wcale oślepia
jącą błyskawicą. Pismo, uchodzące za pół-
oficjalny organ Ministerstwa Spraw Za
granicznych ,,Temps" - wspominało kil
kakrotnie o możliwości ,,oficjalnego po
twierdzenie naprawy stosunków między
Paryżem a Berlinem. Poza tym w kulua
rach parlamentarnych utrzymywały się
już od dłuższego czasu pogłoski o możliwo
ści przyjazdu min. Ribbentropa do Paryża.
Złączyły się one z ważnym wystąpien'iem
Niemiec, którego spodziewano się zresztą
już od dawna. Wiadomość o zapowiedzi
wspólnej deklaracji przyjęto więc nad Sek
waną spokojnie i sceptycznie.

Z dużymi bardzo zastrzeżeniami przyj
muje się praktyczną wartość nowego pak
tu. Ileż to papierów podpisano uroczyście
i ,,dobrowolnie" od czasów niesławnej pa
mięci Locarna! Z jaką pompą organizowa
no te wszystkie ceremoniały pokojowych
zapewnień, arbitrażu, potępiania wojny ja
ko ,,narzędzia załatwiania sporów między
narodowych". Złotym piórem kreślono w

sali zegarowej na Ouai d'Orsay Pakt Kel-
loga!

Nie uważano za stosowne uciekać się
do tych ,,niewątpliwych środków" w słu
sznej zresztą obawie narażenia się na śmie
szność. Ten fakt nie przeszkadza jednak
wcale w dalszym kolekcjonowaniu pięknie
wykaligrafowanych papierów. Tym bar
dziej, jeżeli nie przynoszą one żadnych
szczególnych rewelacyj.

Układ francusko niemiecki, według do
tychczas znanych szczegółów ogranicza się
do trzech zasadniczych oświadczeń:
1) Uznaje nienaruszalność granicy francu-
sko-niemieckiej, to jest stabilizację dotych
czasowego stanu rzeczy. 2) Przewiduje wza
jemną konsultację (badanie poglądów)
w razie zaistnienia nieporozumień między
obu państwami.

3) Nie przewiduje nowych żądań ani z

jednej ani z drugiej strony.

Ogromna większość prasy, odnosząc się
zresztą przychylnie do treści tej deklaracji,
stwierdza jednak, że nie zawiera ona nic
nowego. Nienaruszalność granicy francus-

ko-niemieckiej głosił kanclerz H itler od
czasu swego dojścia do władzy. W ostatnich
tygodniach przed Monachium powtarzał
to zapewnienie niemal w każdej ze swych
mów. Potwierdził to w formie jeszcze bar
dziej uroczystej w dniu 25 września w

Sportpalast jako też w Monachium.

Na temat drugiego punktu, to jest
,,w zajemnej konsultacji w razie zaistnie
nia nieporozumień" — zamieszcza słuszne
uwagi Henri de Kerillis. Mianowicie przy
pomina, że taki sam układ podparty
jeszcze klauzulą o arbitrażu, istniał między
Niemcami a Czechosłowacją. Uznał go za

,,święty i nienaruszalny" marszałek Goe-

ring w marcu 1938 roku. Jakie były losy
tego paktu we wrześniu, to jest pięć miesię
cy później — wiemy wszyscy aż nadto do
brze.

Rezygnacja z nowych żądań? Przypo
mina to do złudzenia układ niemiecko-
austriacki z dnia 11 lipca 1936 roku. Tak
samo podobne zwroty mieliśmy w dekla
racji podpisanej przez Hitlera i Chamber
laina'w Monachium. Kilka dni po tym na
stąpiła bardzo ostra, niemal obraźliwa mo
wa przeciwbrytyjska w Monachium.
,,L'Epoque" zwraca nawiasowo bardzo

słuszną uwagę: m inister Ribbentrop ko
mentując deklarację w wywiadzie z przed
stawicielem agencji Reutera natychmiast
podkreślił, że określenie to odnosi się do

granic europejskich Francji. Tak więc
kwestia kolonialna pozostawałaby jednak
otwarta.

Czy tylko zresztą kolonialna? Czy przy
padkowo ta cała historia z koloniami nie
stanowi zasłony dymnej do pokrycia in
nych, o wiele bliższych celów Niemiec?
Czy nie stara się jej wygrać jako pewnego
rodzaju atut zamienny?

Hozmou/g

W paryskim ministerstwie spraw zagranicznych rozpoczęły się już rozmowy polityczne
anglo-francuskie, w których biorą udział (od lewej): francuski minister spraw zagra
nicznych Bonnet, angielski minister spraw zagranicznych lord Halifax, francuski pre

m ier Daladier i angielski — Chamberlain. Co uradzą — zobaczymy!

SLisi x BćreaRioewam

Kraków pod znakiem połowicznej zgody.
Blok jedności narodowej bez endeków.

(Od własnego korespondenta ,,Dziennika Bydgoskiego".

Kraków, w listopadzie.
Sprawa wyborów samorządowych wy

warła w Krakowie wielkie zainteresowanie.
Na wzrost zainteresowania wpłynęło wiele
okoliczności, a więc zapowiedź o czystości
wyborów, nieporozumienia w łonie sana-

to rów , nadarzająca się sposobność ,,odży-
dzenia" zarządu miejskiego i t. d. T rzeba

przyznać, że zarządzenie wyborów do sa
morządu, przynajmniej na terenie Krako
wa, w niewielkiej odległości czasowej od
terminu wyborów sejmowo-senackich, było
pewnego rodzaju ,,benefisem" dla ugrupo
wań opozycyjnych, które nie biorąc udzia
łu w wyporach sejmowych więcej uwagi
poświęcić mogły przygotowaniom do wy
borów samorządowych i staranniej do nich

się przygotować.

Starania Stronnictwa Pracy.
I rzeczywiście te ugrupowania rozpo

częły pierwsze kroki. Przede wszystkim
mam na myśli niestrudzonego prezesa kra
kowskiego Stronnicwa Pracy mecenasa dr.
Kuśnierza, kóry trzeźwo oceniając sytuację
podjął pierwszy starania nad zmontowa
niem wielkiego bloku chrześcijańskiego
i narodowego, wyznaczając mu jako naczel
ne zadanie walkę z zalewem żydowskim.
Jak ciężka jest ta walka doskonale zdaje
sobie sprawę mec. dr Kuśnierz, który dźwi
gał na swych barkach jej trud w poprzed
niej Radzie m. Ten więc człowiek jest naj
bardziej powołany do zmontowania bloku
antyżydowskiego. Mecenas dr. K uś nierz
rozpoczął więc rozmowy z działaczami
Chrześcijańskich Związków Zawodowych,
Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Naro
dowego, oraz poważniejszymi działacza
mi Akcji Katolickiej, sam występując z ra
mienia Stronnictwa Pracy. Oceni! wartość
tej akcji Książę Metropolita Sapiecha i u-

życzył jej swego poparcia. Rozmowy nie

Nie wiadomo. Natomiast wiadomo co

Innego. H r. d'Ormesson, bardzo poważny
i umiarkowany publicysta, przestrzega
swoich rodaków, ażeby przypadkowo nie
zechcieli zasypiać na laurach, ukołysani
do snu m iłym dźwiękiem pokojowych słów.

WŚRÓD ŻARÓWEK

ra czołowym miejscu stoi,

Pięknym świat(em promienieje -

Nowoczesne wnętrze stroi.
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W marcu 1938 roku składano w Berlinie

uroczystą deklarację ,,poszanowania Bren-
neru" — Mussolini przyjął to z całą sym
patią, ale nie omieszkał zaznaczyć w mo
wie, wypowiedzianej na pamiętnej prze
łęczy, iż ,,granic nie gwarantuje się. Gra
nice się broni". I tak długo, dopóki Niemcy
będą kontynuowały swe zbrojenia — Fran
cja musi robić to samo.

Podobne zdania padają również na

skrajnej prawicy.
Z wyjątkiem ,,Matina" i dwóch lub

trzech mniejszych dzienników — zapowiedź
deklaracji niemiecko-francuskiej nie wy
wołała żadnych akcentów entuzjazmu.
Zasadą, którą w stosunku do Niemiec kie
ruje się społeczeństwo jest: ,,Timeo Germa-
nos et dona ferentes" (Obawiaj się Niem
ców nawet przynoszących dary). Chcą gwa
rantować nasze granice? Bardzo pięknie.
Ale przede wszystkim należy się posta
rać, aby ułatwić im to zadanie przez zwię
kszenie siły obrony narodowej i w ogóle
potęgi Francji.

Dr Tadeusz Kiełpiński.
ninniti
m

natrafiały na zbyt wielkie trudności z je
dnym wyjątkiem, którym — jak nietrudno
zgadnąć — było Stronnictwo Narodowe.
Ostatecznie doszło do utworzenia Polskiego
Bloku Katolickiego do którego przystąpili
członkowie Stronnictwa Pracy, Stronni
ctwa Ludowego, Chrześcijańskich Zwią
zków Zawodowych i Akcji Katolickiej.
Blok pomyślany został jako ugrupowanie
bezpartyjne, m ające za zadanie W'alkę o

polski chrześcijański i narodowy Kraków',
dlatego nie przystąpiło do niego oficjalnie
żadne ugrupowanie polityczne, znaleźli się
jednak w jego składzie członkow'ie w'y
mienionych w'yżej ugrupow'ań.

Rozdźwięki
w Stronnictwie Narodowym.

Utworzeniem Polskiego Bloku Katoli
ckiego został niemile zaskoczony krakowski
O. Z. N., który załatwiwszy w'ewnętrzne
nieporozumienia w krótkim czasie zorga
n iz o w a ł ,,konkurencyjny" Chrześcijańsko-
Narodowy Front Samorządowy. P olski
Blok Katolicki widząc, że rozmow'y ze

Stronnictwem Narodowym nie wróżą po
zytywnych rezultatów, chcąc o ile możno
ści jak najbardziej zapobiec rozbiciu gło
sów polskich i katolickich, co wyszłoby na

korzyść żydom i socjalistom, doprowadzi!
do porozumienia z blokiem O. Z. N., czego
wynikiem jest wystawienie we wszystkich
okręgach wielkiego Krakowa wspólnej listy
kandydatów Polskiego Bloku Katolickiego
i Chrześcijańsko-Narodowego F ro ntu Sa
morządowego. Dzięki temu porozumieniu
zapobiegnie się w 80-procentach rozbiciu
głosów polskich. Pozostałe 20-procant przy
padnie Stronnictwu Narodowemu, które n-

parło się i pójdzie do wyborów osobno.

Starzy krakowscy działacze narodowi,
z b. posłem Rymarem na czele, w ybitnym
znawcą spraw samorządowych, stanęli na

stanowisku, że Kraków uznać należy za

teren szczególnie zagrożony przez element
żydowski i do wyborów samorządowych
pójść wraz z innymi ugrupowaniami polski
mi, wystawić wspólną listę. Niestety prze
ważyły zdania młodych endeckich zapaleń
ców, którzy przegłosowali starych i do wy
borów postanowili iść osobno, rozbijając w

ten sposób jednolitość polskiego frontu
i ułatwiając sytuację socjalistom i żydom.
Na znak protestu przeciw wystawieniu o-

sobnej listy endeckiej b. poseł Rymar, nie
w yraził zgody na kandydowanie.

Ostatecznie po upłynięciu terminu prze
znaczonego na zgłaszanie list kandydatów
okazało się, że do wyborów staje wielka
lista polska porozumienia Polskiego Bloku

Katolickiego z Chrześcijańsko-Narodowym
Frontem Samorządowym, oraz listy Stron
nictwa Narodowego, socjalistów, zjedno
czona lista żydowska z wyjątkiem socjali
stycznego Bundu, który w okręgach żydow
skich idzie sam do wyborów, oraz w nie
których okręgach listy dzikie, które nie

odegrają żadnej roli. Polski Kraków idzie
więc do wyborów pod znakiem jedności
i zgody ale połowicznej... ak.
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Transporty z Polski przez Czecho-Słowa.

cję odbywają się normalnie. Przez stacjle
graniczne na Śląsku Zaolzańskim: Bogu-
rnin, Szumbark i Gnojnik odbywa się już
normalny ruch towarowy. Transporty z

Polski do miejscowości, położonych na tere
nie dawnej Austrii, Włoch i Jugosławii nie

natrafiają na najmniejsze trudności. Jedy
nie przewóz towarów do Węgier odbywa się
jeszcze drogą okrężną.

Osobom pelnokrwistym, otyłym, artrety-
kom i cierpiącym na hemoroidy sklan ka
naturalnej wody gorzkiej Franćiszka-Józeia
zażywana rano na czczo przynosi znaczną
ulgę. Zapytajcie waszego lekarza.

49 policjantów z m aturam i kandyduje na

oficerów. W warszawskiej szkole policyjnej
zakończono specjalny kurs dla kandydatów
na oficerów P. P . Kurs ten odbyło 49 poli
cjantów maturzystów, w stopniu starszych
posterunkowych.

Gajowy k ra d ł drzewo razem ze... złodzie
jami. Policja wileńska otrzymała wiado
mość, że mieszkańcy wsi Dmitrowszczyzna i

okolicznych, pow. dziśnieńskiego trzebią la
sy państwowe.

Zarządzona rewizja wykryła u wielu po
'dejrzanych łącznie 130 nieocechowanych
pni.

Skradzione drzewo znaleziono również i u

gajowego Guska, który, jak się okazało, był
ze złodziejami w zmowie.

Samobójstwo żydowskiego bankiera. B a n 
kier żydowski Tobiasz Bunimowicz w W il
nie, którego bank ostatnio uległ krachowi z

powodu odkrytej! afery dewizowej, popełnił
samobójstwo. Znaleziono go bez przytomno
ści nad rzeką i odstawiono do szpitala, gdzie
zm arł nie odzyskawszy przytomności. Zmar
ły bankier żydowski był honorowym kon
sulem czerwonej renubliki hiszpańskiej.

Okazy fauny z Madagaskaru. Do W a r
szawy powróciła ekspedycja Państwowego
Muzeum Zoologicznego,

"

którego zbiory w

roku ubiegłym ucierpiały wskutek pożaru.
Asystent Muzeum Bohdan Kreczmer wrócił
właśnie z Madagaskaru, skąd przywiózł po
nad 500 kg. eksponatów fauny tamtejszej!.

Herb wojew. poznańskiego. Poznański
Wydział Wojewódzki uchwalił przedstawić
Sejmikowi wojewódzkiemu projekt herbu
województwa pozn-ańskiego, w postaci hi
sterycznego herbu tego województwa, tjk
białego orła bez koro-ny na tarczy w polu
czerwonym z uwidocznionym na .p.ierisiącb
orła drugim BMHęjsąyiH herbeui, liówmi-eż
histo-rycznie uzasadnionym, województwa
kaliskiego, składającym się z 'głowy żubra
na tarczy herbowej! w ko-lorze i rysunku
czerwono-białej szachownicy.

Wymordowano całą rcdzinę. W miastecz
ku Starosiel-cach pod Białymstokieim . do
konano ohydnej zbrodni. Nieznani spraw
cy zam-ordowali rod-zi-nę przebywającego w

szpitalu w Białymstoku, właści-ciela restau
ra c ji Ant-oniego Pi-ekuitkowskiego, zabij(ając
jego żonę, Stefanię, 14 -letnią córkę Hali-nę,
matkę żo-ny H ilarię Kurzynę. D-ruga córka

Piekutkówskiego, 17 -letnia Irena, ciężko po
ranio-na, walczy ze śmiercią w sz-pitalu.

Skrócenie okresu wyborów
samorządowych.

nr:

Warszawa, 26. 11. (Tel. wł.) . W edług
przepisów ustawy samorządowej z 1933
roku kadencja rad gromadzkich, gmin
nych, miejskich i powiatowych trwa 5
lat. Pie-rwsze wybory po wydaniu tej u-

stawy odbywały się w różnych term i
nach. Przyczyną tego była zwłaszcza

kwestia reorganizacji gmin w woje
wództwach południowych i zachodnich.
W wyniku tego pierwsza kadencja rad

samorządowych wygasa częściowo w

1938 r., częściowo w latach 1939-1940.

Wybory samorządowe na różnych
stopniach samorządu odbywałyby się w

różnych częściach państwa przez okres

prawie dwóch lat.

Atmosfera pewnego podniecenia, jaka
towarzyszy zwykle akcji przedwybor
czej, stanowiłaby przez zbyt długi okres

przeszkodę w normalnej pracy samo
rządów.

Ażeby ternu zapobiec i przyśpieszyć
przeprowadzenie wyborów w celu zbliże

nia ich terminów, ukazał się w dniu 24

bm. dekret Prezydenta Rzeczypospolitej,
skracający kadencje rad gromadzkich,
gminnych w województwach południo
wych i zachodnich oraz tych j'ad miej
skich na obszarze całego państwa, któ
rych kadencja upływa między i marca

1939 r. a 1 stycznia 1941 r.

Wybory nowe do rad gromadzkich
m ają być zarządzone przed dniem 15 lu
tego 1939 r., a do rad miejskich przed
dniem 1 maja 1939 r.

W związku ze skróceniem kade'ncji
rad gromadzkich i gminnych skrócona

zostaje również kadencja rad powiato
wych.

Skrócenie kadencji rad gromadzkich,
gminnych i powiatowych nie dotyczy
tych powiatów, które przeszły z dniem
1 kwietnia 1938 r. z województw cen
tralnych do województw poznańskiego
i pomorskiego, gdyż na tych obszarach

kadencje rad samorządowych wygasają
wcześniej, (r)

Z życia Katolickiego Związku Mężów.
W Warszawie odbył się zorganizowa

ny przez K. Z . M . centralę ogólnokrajo
wą A. K . kurs społeczny dla działaczy
terenowych z całej Polski. Na kurs ten

przybyło 122 delegatów ze wszystkich
diecezyj.

Ze złożonego przez dyr. Związku inż.

S. Piechockiego sprawozdania wynika,
że Związek w Polsce skupia 21 Stowa
rzyszeń diecezjalnych, 2965 oddziałów

parafialnych i przeszło 140.000 członków.
Działalność Akcji Katolickiej Mężów w

Polsce rozwijała się w kierunku pogłę
biania życia religijnego i uświadomienia

katolickiego wśróęi członków Stowarzy

s-zeń, pracy kulturalno-oświatowej ora-z

pracy społecznej i apostolskiej. O żywej
działalności" tej organizacji świadczy
choćby liczba zebrań (21.549) posiedzeń
kierowników (17.079) oraz referatów i

pogadanek w Oddziałach (20.000), ku r
sów wszelkiego rodz-aju (553) itp.

Zjazd pow'ziął szereg uchwał m. in.
z okazji istnienia 5-Jecia Związku, zwo
łanie w roku 1939 do Warszawy Zlotu

Mężów Katolickich dla złożenia hołdu

Patronowi Odrodzonej Polski św. An
drzejowi Bobolj i dla zadokumentow-a
nia swych prze-konań katolickich i oby
w'atelskich. (KAP).

Epilog napadu na potowego pod Mogilnem.
Mogilno, (mk) Sąd o-kręg. w Gnieźnie na

sesji wyj-azdowej w M-ogilnie ro-zpatrywał
sprawę robotnika Grądzikbwskiego Cz-esła
wa z Lasków Małych, pow. Żnin, oskarżone
g-o o napa-d na polowego-leśnika p. Nowa
kowski-ego Fra nc . z m aj. Słab-oszewko, po-w.
Mogilno.

Nowakowski w czasie patrolowa-nia pól
maj. Stab-oszewko, natkną! się na ukrywają
cego się pasera Grądzik-owskiego-, któ-rego
chciał wylegitymować. Doszło pomiędzy

nimi do szamotania się, skutki-em cze-g-o
przypadkowo wypaliła broń, raniąc Grąd,zi-
kow s kie-go.

Oskarżony, pragnąc zemścić się na polo-
wym przybrał sob-i-e kompanów i napadł w

biały dzień na Nowakow-skiego i skradł mu

rew'olwer i portmonetkę z zawartością 40 zł

gotówki. Sąd skaz-ał Grądziikowskiego- na

10 mies. więzienia i utratę praw obywatel
skich z policzeniem aresztu śledczego.

— Czesko-niemiecka komunikacja lotni
cza. W Berlinie podpisany został między
rządami Rzeszy a Czechosłowacji dodatko
wy protokół w sprawie cywilnej komunika
cji lotniczej między obu krajami.

— 10.390 wypadków samochodowych we

Francji w ciągu kwartału. W ciągu ostat
niego kwartału zdarzyło się na terenie
Francji 10.390 wypadków samochodowych,
z czego 754 śmiertelne.

— Wzrost ludności w Japonii. Ludność
Japonii wzrosła w ciągu ub. r . o prawie
m ilion osób. Według ostatniego spisu liczy
Japonia 72.000.900 mieszkańców. Przyrost
w r. 1937 wyniósł 969.900 osób.

— Okręty sowieckie w pobliżu wód estoń
skich. W Zatoce Fińskiej w pobliżu estoń
skich wód terytorialnych naprzeciw mia
steczka Tojla kilka trawlerów sowieckiej
marynarki przeprowadza od kilku dni pra
ce nad wydobyciem jakiegoś zatopionego
okrętu, który wedle przypuszczeń prasy
estońskiej zatonął w czasie letnjch mane
wrów czerwonej floty bałtyckiej.

— W lokalach rozrywkowych Wiednia
nie wolno wywieszać portretów Hitlera .

We Wiedniu zakazano wystawiania wize
runków kanclerza Hitlera oraz godeł pań
stwowych w różnych lokalach tanecznych,
winiarniach i t. p. gdyż uwłacza to godności
narodowej.

— Lotnictwo udoskonala się. A ngielskie
towarzystwo lotnicze Imperial Airways za
mierza w ciągu nadchodzącej zimy zasto
sować dla wszystkich swych płatowców
nowy środek, zapobiegający w znacznej
mierze oblodzeniu skrzydeł. Środek ten,
zwany ,,kilfrost*1 jest obecnie poddawany
ostatnim próbom i wykazuje dość znaczną
skutecznośćć w ciągu przynajmniej 10 go
dzin lotu.

— Ulewne deszcze we Włoszech. W e
zbrany na skutek ulewnych deszczów po
tok Torre zniszczył przęsło mostu kolejo
wego w Udine, podczas przejścia pociągu
przez most Ofiarą katastrofy, według do
tychczasowych doniesień, padło 3 zabitych
i 11 rannych.

— Ładna ,,wolność". Magistrat Wiednia

objął we własny zarząd pośrednictwo mie
szkaniowe oraz wynajem mieszkań prywat
nych.

— W ciągu 50 minut z 'Londynu do Pa
ryża. Angielski wodnopłatowiec najnowsze
go typu Spitfire, zaopatrzony w motor 1050

CV, przeleciał przestrzeń Londyn - Paryż
w 50 minut z szybkością przeciętną 400 kim.
n a godzinę.

— Pirow przybędzie do Mussoliniego.
Mihistęr obrony narodowej Związku Połu
dniowo AfrykańskioK.o Pirow przybędzie w

niedzielę do Rzymu, gdzie prawdopodobnie
zostanie przyjęty przez Mussoliniego. ;

— Sztuczny rad. Znany uczony duński
prof. Nels Bohr, wyprodukował sztuczny
rad, a właściwie substancję radioaktywną,
która ma być stosowana w leczeniu raka i

innych chorób.
— Powstańcy arabscy wysadzili pociąg

w powietrze. W pobliżu Irbid powstańoy
arabscy wysadzili dynamitem most w chwi
li gdy znajdował się na nim pociąg towa
rowy, który spadł do wąwozu. Liczba ofiar

katastrofy nie jest dokładnie znana.

51)
Powieść współczesna.

(Ciąg dalszy)

Na rozległej równini'e widniało zale
dwie kilka pojedyńczych gospodarstw
chłopskich — więc de Katt spacerując
po ścieżce biegnącej równoległe do drogi
polnej, dostrzegł od razu van Kostena.

Pobyt we dworze trwał znacznie kró
cej, niż de Katt przypuszczał.

Doktor odszedł kilkadziesiąt kroków

od bramy wjazdowej, zatrzymał się i

popatrzał uważnie dokoła. Powtórzył
to parokrotnie — widocznie miał na
dzieję, że ujrzy gdzieś w pobliżu de

Katta.
Po bezowocnych próbach poszedł da

lej i de Katt za nim podążył, jednak na

wszelki wypadek trzymał się w znacznej
odległości.

Van Kosten nie udał się ku wiosce ry
backiej, rozrzuconej bezładnie po brze
gach małej płytkiej zatoki, lecz powę

drował na północny cypel wyspy w kie
runku miejscowości kąpielowej, która

się składała właściwie z kilku sklepów,
otwartych tylko w sezonie i obsługują
cych prawie wyłącznie miejscowych go
ści, z paru niewielkich pensjonatów
oraz hotelu, zbudow'anego na północ
nym piaszczystym wzgórzu. Stąd się
rozpościerał daleki widok na morze.

Osiedle Westerau wyglądało nieco po
nuro ale stylowo, przy tym harmonizo
wało doskonale z surowym otoczeniem,
natomiast na wkroś now'oczesne budyn
ki tak zwanego uzdrowiska odcinały się
zbyt ostro na tle nieco dzikiego kraj
obrazu wyspy; być może, zdobiły ją w

pogodny słoneczny dzień, ale teraz, gdy
było wietrzno, pochmurno i zimno, ro
biły wrażenie jaskrawych zabawek, za
pomnianych przez dzieci na plaży.

Gdyvan Kosten znikł w drzwiach wej
ściowych hotelu, deKatt po kilku minu

tach za nim podążył.
Szef recepcji przyjął go z wylewną u-

przejmością, z jaką spotyka się nieocze
kiwanego gościa w końcu sezonu i schy
lając się raz po raz w ukłonie, zapytał,
czym może służyć.

Po otrzymaniu odpowiedzi zaprow'a
dził osobiście de Katta na górę i poka
zał przytulny pokoik z oknem na mo
rze, oświadczając, że ze względu na nie
pewną pogodę, a w zw'iązku z tym
przedwczesne zakończenie sezonu kąpie
low'ego, zarząd hotelu znacznie obniżył
ceny.

De Katt skinął głową, zeszedł na dół
i wpisał się do księgi gości. Był przeko
nany, że wkrótce pewne osoby zaczną
się dowiadywać, gdzie on przebywa,
więc nie chciał im utrudniać zadania.

Przerzucił parę kart, sprawdził, kto tu

jeszcze mieszka i wj szedł, pozostawiając
dwadzieścia guldeiiów, jako zabezpie
czenie, ponieważ zjaw ił się bez żadnego
l^agażu.

Szef recepcji kłaniając się ciągle, za
pewniał, że to jest zupełnie zbyteczne —

wszak wyrobił sobie oko j wie doskona
le, z kim ma do czynienia — jednak z

wyraźnym zadowoleniem schował bank
not do kasy. Mówił przy tym, że sztorm

minie prędko i znów będzie pogoda, a

ta część jesieni jest właściwie najpięk
niejszą porą roku na wyspie.

— Dobrze — przerwał de Katt potok
słów. — Wierzę, że pan się nie pomyli
przepowiadając pogodę. Teraz zrobię
m ały spacer po wysepce.

Udał się przez wrzosowisko do Weste
rau. Zagroda Grootów leżała na skraju
osiedla nad samą zatoką.

Knelis, jego szwagier Visser i Piet

byli na pokładzie kutra ,,Staj'a Mary11;

żona Kneliśa, ciotka Tremtje wykopywa
ła resztę kartofli na pobliskim polu.

De Katt nie spotkał nikogo z domow
ników wkraczając od tyłu do kuchni.
Na żelaznym piecyku coś się gotowało
w dużym garnku. Podniósł pokrywę i

powąchał.
Stokfisz z kiszoną kapustą — stwier

dził z zadowoleniem. - Przednia potra
wa, zwłaszcza jeżeli się do niej doda od
powiedniej okrasy.

Poszedł następnie na górne piętro do

swojej izdebki, zdjął miejskie ubranie i
w ciągu kilku minut przeistoczył się w

tego Leskattera, który według słów Vis-
sera był kropla w kroplę podobny do

już nieżyjącego marynarza o tymże naz
wisku.

De Katt przyrządził fajkę i położył
się do łóżka, a właściwie do głębokiej
skrzyni, która się zamyka szerokimi

drzwiami i wygląda wówczas jak niska

jaskrawo pomalowana szafa. W osie
dlu Westerau mieszkańcy starych do
mów rybackich nie uznają otwartych
łóżek.

De Katt leżał, palił i rozmyślał. Gdy
wypalił fajkę do końca, wytrząsnął z

niej popiół, przewrócił się na bok i za
snął. Miał szczęśliwą naturę — m()gł
sypiać na zapas i na odrabianie zale
głości.

Było już zupełnie ciemno, gdy się zbu
dził, słysząc pod drzwiami ciężkie kro
ki. Rozpoznał Yissera, który wszedł do
izdebki w wysokich butach i w brezento
wym płaszczu. Okno w pokoiku było ot
warte — przeciąg szarpnął drzwiami i

zatrzasnął je z hukiem.

(Ciąg dalszy nastąpi)
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W pelplińskim ,,Pielgrzymie" ukazało
eię pismo staros'ty p. Korniaka, rozesłane
do osadników w powiecie kościerekim przed
wyborami do Sejmu. Komentarzy własnych
nie dajemy.

Treść pisma jest następująca: (podkre
ślenia p. starosty Korniaka)

,,Gdy Pan znalazł się w potrzebie po
klęsce gradobicia i suszy, to Państwo
Polskie przyszło Panu z pomocą udzie
lając pożyczki w zbożu czy gotówce, aby
Pan mógł się utrzymać na swoim gospo
darstwie z rodziną, czyli jednym sło
w e m : ,,Państwo Polskie spełniło swój
obowiązek wobec Pana, jako obywatela" .

Obecnie nadszedł moment, że ,,Pan,
jako obywatel musi spełnić swój obowią
zek wobec Państwa Polskiego".

Mianowicie Pan Prezydent Rzeczypo
spolitej dekretem z dnia 13 września
1938 r. (Dz. U. Nr 67, poz. 497) zarządził
wybory do Sejmu, wyznaczając glosowa
nie na niedzielę 6 listo-pada 1938; nowo-

wybrany Sejm będzie mi.al za główne za
danie uchwaleni'e nowej ordynacji wy
borczej! do Sejlmu i Senatu w duchu de
mokratycznym, aby w ten sposób ułat
wić zjednoczenie Narodu Polskiego i

wspólną pracę wszystkich warstw spo
łecznych dla dobra Odrodzonej Niepod
ległej Polski.

Jeżeli w tym nowym Sejmie nie bę
dzie odpowiednich przedstawicieli rol
nictwa, to któż będzie bronił interesów
rolniczych? Czy podatki mają uchwalać
inni, a rolnicy mają tylko płacić? Za
stanów się Pan nad tą sprawą!!

Gdy do tego dodamy wszystko to, co

się dziejle obecnie w Europie, to dla ka
żdego uczciwego Polaka rolnika staje się
jasnym , że rolnicy tu na Kaszubach mu
szą wziąć udział w głosowaniu wszyscy
bez wyjątku, jak jeden mąż!!

To leży w interesie Pa.na i Państwa
Polskiego!!!

Dlatego też wzywam Pana: ,,Dnia 6li
stopada 1938 r. musi Pan ze wszystkimi
domownikami — którzy mają prawo
głosu — wziąć udział w głosowaniu do
Sejmu, glosując według swojego sumie
nia!!!

Proszę nie zapomi(nać przy tym O' jled-1
nym: ,,Nie wiadomo bowiem, ozy w nie
dalekiej przyszłości nie znajdzie się Pan J
znowu w potrzebie i o ile nie spełni Pan j
obowiązku wobec Państwa, to nie może |
Pan liczyć na to, że Państwo spełni oko-1

wiązek wobec Pana!!!
Staropolskie P'rzysłowie m ówi: ,,Ja;k j

Kuba Bogu — tak Bóg Kubie!**
To wszystko proszę wytłumaczyć |

swoim sąsiadom!!
Starosta powiat. ( --) M. Korniak". I

Wągry w obliczu reform
w imię idei chrześcijańskich i narodowych.

Zwiedzamy miasto Gniew nad Wisłą.
Gniew. Jadąc ruchliwą szosą bydgoską

wypada nam przejeżdżać przez kilka miast
położonych nad Wisłą. Minąwszy Świecie
i 40 km clalej położone Nowe, oraz Piasecz
no, słynne ze swych odpustów ku czci Mat
ki Boskiej, dostajemy się do Gniewu, małe
go miasteczka, liczącego około 4.000 miesz
kańców, ale posiadającego za to sporo bu
dowli historycznych, świadczących o tym,
że życie gospodarcze Gniewu w poprzed
nich wiekach musiało być żywe. Kościół

parafialny, duży zamek, dom zbudowany
przez Sobieskiego, podcienia domów przy
rynku, mury miejskie — wszystko to przy
pomina nam dawne dzieje miasta, kiedy
to Gniew był jednym z najruchliwszych
portów handlowych nad Wisłą. Rozwój go
spodarczy Gniewu ucierpiał narówni ze

Świeciem i Nowem przez wybudowanie li
nii kolejowej bydgosko-tczewskiej z omi
nięciem wspomnianych miast, posiadają
cych dziś tylko lokalne kolejki dojazdowe.

Miasto Gniew ucierpiało srodze i w na
szych czasach, w ostatnich kilkunastu la
tach. Przez zniesienie powiatu gniewskie
go uległy likwidacji wszystkie urzędy po
wiatowe. Nie dość na tym: z browarów
gniewskich, cukrowni i bekoniami pozo
stały również tylko mury i wspomnienia.
Na dodatek zniesiono tutaj gimnazjum
państwowe. Ale chyba na tym koniec z

okrajaniem miasta. Mimo tych licznych
ciosów zabrały się władze miejskie do od
budowy życia gospodarczego. W opusto
szałym po starostwie powiatowym gmachu
umieszczono zakład wychowawczy, z beko
niam i miejskiej zrobiono betoniamię miej
ską, która produkuje rozmaite płyty, służą
ce do brukowania ulic i placów. Na miej
scu gimnazjum państwowego utworzono

gimnazjum miejskie, które się dobrze za
powiada.

Miasto nie ustaje w dalszych wysiłkach
i na pewno osiągnie nowe sukcesy. Wzo
rem dla innych miast może być rozwiąza
nie kwestii mieszkaniowej dla bezrobot
nych. W ciągu dwóch lat wybudowano na

parcelach Tow. Ogródków Działkowych i
Osiedli Podmiejskich szereg domków, które

przy 5-złotowej dzierżawie, staną się z cza,-
sem własnością robotnika. Buduje się dom-
ki murowane o jednolitym wyglądzie. W

tych dniach właśnie przy udziale wysokich
dostojników odbyło się poświęcenie tej no
wej dzielnicy miejskiej w Gniewie. I wła
śnie to uroczystości dały nam powód do na

pisania kilku zdań o życiu miasta, ślicznie
położonego na wysokich zboczach nad W i
słą, w lesistej i pagórkowatej okolicy, nad

ruchliwym traktem bydgosko-gdańskim.

B'udapeszt, 28. 11. (PAT). Decyzja re
genta Horthy*ego, utrzymująca rząd
Imredy'ego, po klęsce tego rządu w par
lamencie, ma b. doniosłe znaczenie z

uwagi na zmiany, jakie to pociągnie za

sobą w życiu wewnętrznym kraju. De
cyzja ta jest tym ważniejsza, jeżeli się
zważy, iż przed jej powzięciem regent
wysłuchał przedstawicieli wszystkich
ugrupowań politycznych. Jak wiadomo,
między rządem a partiami politycznymi
nie istnieją zasadnicze różnice, jeżeli
chodzi o treść programu rządowego, alei

o metody za pomocą których ma być
wprowadzony on w życie.

Metody te, jak to ostatnio oświadczył
premier Imredy, mają polegać na moż
liwie jak największym przyśpieszeniu

|realizacji najkonieczniejszych reform so
cjalnych. Wraz z pozostawieniem Imre-

dy*ego-na stanowisku szefa rządu, nale
ży oczekiwać w życiu gospodarczym
szybkiej realizacji jego zakreślonego na

wielką skalę programn gospodarczego,
w którego ramach mieści się m. in. re
forma rolna. W tej dziedzinie nie nale
ży się spodziewać posunięć radykal
nych, niemniej jednak energicznych, na
cechowanych wolą szybkiego i stopnio
wego wprowadzenia jej w życie. W po
lityce wewnętrznej zaznaczy się niewąt

pliwie jeszcze szybciej niż dotąd pod
kreślony kierunek chrześcijańsko-naro-
dowo-prawicowy.

Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną,
kierunek dotychczasowy zostanie bez
zmian utrzymany.

Horthy odrzucił dymisję
imredy'ego.

Budapeszt, 28. 11. (PAT). Urzędowo
komunikują: Regent Horthy przyjął
wczoraj o godz. 18 premiera Imredy i

Doboszyński skazany na trzy lata-
i 6 miesięcy więzienia.

Na wokandzie Sądu Apelacyjnego we

Lwowie znalazła się w sobotę sprawa
inż. Adama Doboszyńskiego.

W wyniku przewodu sądowego trybu
nał apelacyjny, zmieniając w myśl
wniosku prokuratora kwalifikację czy
nu oskarżonego, uznał inż. Doboszyń
skiego winnym dokonania zbrodni roz
boju zart250iskazałgonatrzy lata
i sześć misięcy więzienia.

— Nowy rocznik rezerwistów pod broń.
Rząd gen. Franco powołał pod broń rocz
nik, który odbywał czynną służbę wojsko
wą w r. 1927. Powołani rezerwiści mają
31 lat.

zakomunikował mu, że dymisji jego ga
binetu nie przyjmuje.

Kanya odpocznie,
Budapeszt, 28. 11. (PAT). W związku

z częściową rekonstrukcją gabinetu Im-

redy'ego, min. spraw zagr. Kanya uda

się na dłuższy urlop wypoczynkowy.

Umowa o nienapadaniu obowiązuje nadal do 31 grudnia 1945 r.

Warszawa, 28. U . (PAT) Szereg rozmów

odbytych ostatnio między komisarzem lu
dowym spraw zagranicznych ZSRR Litwi
nowem a ambasadorem Rzeczypospolitej
Polskiej w Moskwie Grzybowskim dopro
wadziło do wyjaśnienia, że:

1) Podstawą stosunków między Rzeczy
pospolitą Polską a Związkiem Socjalistycz"
nych Republik Rad i nadal pozostają w ca
łej swej rozciągłości wszystkie istniejące u-

mowy łącznie z paktem o nieagresji polsko'
sowieckiej z dnia 25 lipca 1932 r. i że pakt
ten, zawarty na 5 lata sprolongowany dnia
5 maja 1934 r. na termin dalszy do 31 grud
nia 1943 r., posiada dostatecznie szeroka
podstawę gwarantującą nienaruszalność
stosunków pokojowych między obu pań
stwami.

2) Oba rządy ustosunkowują się przy
c h y ln ie do zwiększenia wzajemnych obro
tów handlowych.

3) Oba rządy są zgodne co do koniecz
ności pozytywnego załatwienia szeregu
bieżących spraw wypływających z wza
jemnych stosunków umownych, a zwła
szcza spraw zaległych oraz 'likwidacji pow
stałych w ostatnich czasach incydentów
granicznych.

* * *

Polska Agencja Telgraficzna upoważ
niona jest do ogłoszenia następującego o-

ficjalnego komentarza do komunikatu w

sprawie stosunków polsko-sowieckich:
,,Rozmowy przeprowadzone ostatnio

przez ludowego komisarza spraw zagra
nicznych p. Litwinowa z ambasadorem
Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie p.
Grzybowskim i komunikat ogłoszony w

wyniku tych rozmów w prasie są wyrazem
trw alej i niezmiennej woli oba rządów re
gulowania swoich stosunków wzajemnych
na podstawie istniejących umów dwustron.
nych przez lojalne wykonywanie tych u-

mów. Ta obustronna tendencja zdaje się
stwarzać dostateczną gwarancję stabiliza
cji stosunków na pograniczu polsko sowiec
kim".

* *

(Komunikat powyższy ma swoją wy
mowę, jeśli chodzi o stosunki polsko-nie
mieckie. Dowodzi on

prowadzenia niezależnej polityki poi.
skiej, która nie pójdzie i pójść ni9
może na żadne wyprawy przeciwro-
syjskie pod dyktandem Berlina, tego
Berlina, który z takim uporem chce
stworzyć z Karpatorusi zalążek przy
szłej ,,We!ykiej Ukrainy", mającej
racię istnienia jako wasal Niemiec
i wróg Polski.

Polska daje dowód swej pokojowości
tym bardziej na miejscu, gdy Niemcy pod
pisują pakt z Francją, dający im dużo swo
body na Wschodzie. W takich warunkach
i Sowiety musiały pomyśleć o zabezpiecze
niu swej skóry. Stąd nowe potwierdzenie
paktu — s.)

Daladier walczy
ze strajkiem powszechnym

Paryż, 28. Ił . (PAT) We Francji odbyło
się wczoraj w wielu miejscowościach sze
reg wieców protestacyjnych przeciwko
dekretom. Wiece Zakończone zazwyczaj
pochodami ulicznymi, odbyły słę m. in. w

Lille, Tulonie, Strasburgu, Tuluzie, Dijon,
Denain, Nancy, Rouen, Cherbourgu, Gre
noble i Clermont-Ferrand.

Z Lille donoszą, że na 83 fabryki oku
powane w tym okręgu wczoraj wie
czorem 80 fabryk owakuowano. Wła
dze zaprzeczają, jakoby 7 tysięcy
robtników cudzoziemskich miano odebrać

karty pobytu z powodu działu w strajku.
Z Valenciennes donoszą, że tamtejszy

związek zawodowy górników zawezwał ko
lejarzy do podjęcia pracy, wyrażając im

jednocześnie podziękowanie za objawy so.

lidarności. Związek górników wyraża na
dzieję, że podjęcie pracy przez górników i

kolejarzy spowoduje złagodzenie represji
w stosunku do strajkujących.

Z kopalni węgla w Marles donoszą, iż o-

koło połowy górników nie stawiło się wczo
raj do pracy. Kopalnia wszakże nie zo
stała okupowana.

Pomimo pewnego odprężenia w sytu
acji, władze w ydały energiczne zarządze
nia, m ające na celu zapewnienie sprawne
go funkcjonowania poczty, telegrafów i te.
lefonów.

Liczni kupcy detaliczni w Paryżu i na

prowincji zawiadomili władze, że w środę,
pomimo zapowiedzianego strajku pow
szechnego otworzą sklepy.

Stowarzyszenie urzędników i pracowni
ków komunalnych Francji i Kolonii za
wezwało swych członków do powstrzy
mania się od ndziałn w strajku i do no r
malnej pracy w środę, dnia 30 bm.

(Odłączenie się funkcjonariusżów pań
stwowych od strajku powszechnego wyzna
czonego na środę jest rezultatem wielkiej
energii rządu Daladiera. Niemniej jednak
sytuacja premiera nie wygląda zadowala
jąco. Nacisk na niego zwiększa się spo
śród kół lewicowych i nawet własnego
stronnictwa radykalnego. Rezultaty więc
stoją pod znakiem zapytania — s.)

Antek Cholerna ^ powiada:

Będę uważa! już osobliwie, aby takiego
owakiego pana posła przydybać na dwor
cu, g'dy zjedzie na sesje sejmowom, aby
mu detalicznie i szczególnie wyłuszczyć
moje rozumienie na naszą dzisiejszą poli-
tylde. Nim a sie dziś czego cackać, tylko
brata latka każdego za łeb i kwita. Za de
kretami Sławojkowskimi niechaj głosują
z w ielkim podziękowaniem i uszanowa
niem. Porządek w Polsce musi być taki.

jak przez miedze jest. Na to nie ma już
żadnego gadania i cofać sie też nima czego

i przed kim. W yciągnięta była ręka do szt.a

my, a nie chcieli, to pies z nimi tańcował.
Jak raz i drugi uderzymy jeszcze po de
krecie, to wszystkie niezadowolnione przed
wiadzuchną kochaną plackiem padać będą,
a jakże. Bo niechby tylko spróbowali ina
czej! Narywać sie w takich okolicznościach
nikt nie będzie i nikt też nosa wsadzał nie

będzie do silniejszego rządu. Taki porzą
dek w Polsce musi być. Niechaj słuchają,
a to jest najważniejsze w całkim tym inte
resie.

Na pierwszy taki występek matadorów
z ulicy Wiejskiej też pójść musze. Zoba-
czemy, jak cienko one będą śpiwać. Choć
do Dudzinszezaka mam całkiem pewne za
ufanie, bo taki jest mocny w gadaniu i pól
gębkiem mówić nie umie, a zawsze dla
wszelakiej pewności o dwa tony wyżej.
Trzeba też mocno tern żydkom przygadać,
co to sie na fotelach rozsiadły, jako pol
skie suwereny sejmowe. Już dłużej w

bawełne tego wszystkiego obwijać nie mo
żna. Już taki jezdem zimny drań

antysemicki, że moje uszanowienie i
to na cały regulator. I powiadają,
że z tern Antkowi jest twarzowo. Żadnej
starozakonnej na swojem niewinnem ka
walerskim sumieniu nimam i beduinów
bronić nie potrzebuje.

Dla panów gazeciarzy zawsze mam swo
je poważanie i uszanowienie. Owszem za
sadniczo i szczegółowo teraz, gdy są tak

podekretowane na wszystkie boki i

kanty. Dotąd to tylko szofer, choć

pierwszorzędny mechanik był taka ofiara

posterunkowego' uboju: niechby tylko pa
łeczką kiwnął, stawać musiałeś z moto
rem i pokornie wysłuchać. Uderzył cie w

mandat, miałeś płacić i nic nie gadać. Ode
brał ci prawo jazdy, musiałeś mieć twa
rzowe spojrzenie i jeszcze czaplcie ściąg
nąć z głowy przed władzuehną i ani mru,
mru! Dziś jechać będziemy na jednym ga
zie: nas bijom po mandacie a dziennikarzy
owszem zasadniczo po dekrecie, bo jak już
wyżej wyszczególniłem, że porządek w

Polsce musi być i nimasz żadnego gada
nia.
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Norwegia w żałobie,
Królowa - iiteratka i sportsmenka.
Oslo w listopadzie.

Wiadomość o śmierci królowej Maud
była prawdziwą niespodzianką dla ludno
ści stolicy Norwegii, gdyż ostatnie biulety
ny o jej zdrowiu wskazywały na wyraźną
poprawą. Śmierć stała sią ppobierzem u-

czuć monarchicznych narodu norweskiego.
Nie należy zapomnieć, że Norwegia od

końca XIV w. (1397 r.) nie posiadała wła
snych królów, będąc złączona unią perso
nalną bądź z Danią, bądź ze Szwecją. Kró
lowie duńscy i szwedzcy byli rzadkimi
gośćmi w Norwegii i nie cieszyli się spe
cjalną popularnością.

Nic więc dziwnego, że prądy republikań
skie wśród społeczeństwa norweskiego,
które jest najbardziej demokratycznym w

całej Europie, były bardzo silne już w XIX

w., a w początkach obecnego stulecia pa
nowały niemal wszechwładnie w kołach
inteligencji norweskiej.

Zerwanie unii personalnej ze Szwecją w

1905 r. było właśnie dziełem tych. kół. Spra
wa wprowadzenia ustroju republikańskiego
wydawała się bardzo aktualna i tylko dzię
ki wytężonej i niezwykle zręcznej akcji tak
wytrawnego dyplomaty, jakim był król
angielski Edward VII, zawdzięczać należy
wybór jego zięcia, księcia Karola duńskie

go na króla Norwegii pod imieniem Haa-
kona V II (dn. 18 listopada 1905 r.)

Para monarsza miała więc bardzo wie
le przeszkód do zwalczenia, przede wszyst
kim musiała przełamać nieufność, która
dawała się wszędzie wyczuwać wobec kró
la pochodzącego z nielubianej dynastii duń
skiej i ożenionego z księżniczką angielską.
Pewną rolę odgrywała też niewątpliwie o-

bawa uzależnienia Norwegii od polityki
angielskiej.

Jeżeli obecnie po 33-ch latach — śmierć
pierwszej od przeszło 5 wieków królowej
niezależnej Norwegii wywołała tak po
wszechny smutek w społeczeństwie nor
weskim i jeżeli tron królewski jest, pomi
mo niejednokrotnego sprawowania rządów
przez socjal-demokratów, oparty na gra
nitowych podstawach, to w znacznej mie
rze jest to zasługą zmarłej królowej Maud,
która swym taktem i zaletami charakteru
umiała zjednać wszystkie warstwy swego
przybranego narodu.

Wychowana w tradycjach i przepychu
jednego z najświetniejszych dworów na

świecie księżniczka Maud potrafiła przy
stosować się do roli monarchini biednego
i niewielkiego kraju, w którym tradycje
arystokratyczne nie istnieją.

Królowa Maud zmarła w wieku lat 69
i do ostatniego niemal dnia swego życia
zachowała niezwykłą żywotność i młodzień
czość. Królowa uprawiała wszystkie pra
wie sporty, a w pierwszym rzędzie norwe
ski, narodowy sport narciarski. Potrafiła
ona jeszcze w rb. po całodziennej wycieczce
narciarskiej tańczyć do późnych godzin
nocnych. Poza tym była to kobieta o zain
teresowaniach literackich i świetna ling-
wistka. Królowa Maud poza językiem
angielskim, francuskim i niemieckim, wła
dała tak jak językiem rodowitym: duń
skim, norw'eskim, szwedzkim i rosyjskim.

Będąc utalentowaną pisarką (pozosta
wiła szereg now'el i większych prac literac
kich, wydanych pod pseudonimem), królo
wa Maud odgrywała, wybitną rolę w ży-
cią kulturalnym Norwegii.

Rów'nież jako propagatorka twórczości
i kultury norw'eskiej w Anglii, gdzie była
zawsze bardzo popularną, oddała ona nie
ocenione wprost usługi swemu krajowi.

Zgon jej stał się praw'dziwą żałobą na
rodową dla wszystkich Norwegów, którzy
potrafili ocenić zalety zmarłej monarchini,
nie szukającej rozgłosu i pracującej bez
wytchnienia do ostatnich chwil życia dla

przybranej ojczyzny.

Rola prasy
'

w życiu społecznym.
Prasa całego świata uległa w ostatnich

czasach wielkim przeobrażeniom, zarówno
pod względem technicznym, Jak i w prze
mianie swej wewnętrznej treści. Dzisiejsza
prasa posiada możność niesłychanie szyb
kiego, w najważniejszym stopniu aktualne
go, odzwierciedlania dynamiki życiu, współ
czesnego. Dziennik stał się najczulszym
sejsmografem, notującym i rejestrującym
całe bogactwo różnorodnych przejawów
życia.

Wśród codziennych nowin i 'wiadomości
najrozmaitszego typu, poczesne miejbce zaj-
mujlą informacje o charakterze gospodar
czym, oddziałujące silnie na czytelnika
Niepewność np. sytuacji walutowej, wyczy
tana ,,między wierszami'* wpływa na uciecz
kę od oszczędności, na wzmożon; konsum -

cję, na pokup nieruchomości. Ucieczka od
waluty wywołuje popyt na papiery, gwa
rantowane kursem złota. Każda nowina
gospodarcza wywołuje nastroje, znajdujące
poważny oddźwięk w życiu.

Świadomie a czasem bezwiednie, prasa
informacjami swymi przygotowuje rynek
do konsumcjli. Oddziaływuje na sposób
kształtowania się budżetów domowych, sa
morządowych, państwowych. Kształci kon
sumenta i podnosi Jego stopę życia.

Nie ulega dyskusji, że życie gospodarcze
dyskontuje niezmiernie często nastroje, wy
wołane słowem drukowanym. To, co daw
niej dokonywane być musiało żmudną pra
cą długotrwałego przygotowania rynku, dziś
dokonuje się prawie w jednej chwili. Czy
telnik prasy chłonie jej sugestię gospodar
czą, reagujle na nią szybko i żywo. Są wia
domości gospodarcze, które wywołują prze
wrót w pojęciach ogółu i stanowią zwrotny
punkt w pewnych gospodarczych nastawie
niach szerokich mas czytelników. Są to

dziedziny życia gospodarczego, których roz
wój i rozkwit byłby nie do pomyślenia bez
należytego przygotowania terenu 'przez
prasę.

Dzięki temu prasa odgrywa b. często rolę
czynnika, torującego drogę ku pomyślnym
warunkom pracy szeregu gałęzi produkcji
i handlu. Weźmy dla przykładu pod uwa
gę choćby zagadnienia radiofonii, motoryza
cji i turystyki. Drogę do masowej sprzeda
ży aparatów radiowych utorowała olbrzymia,
popularyzacyjna działalność prasy w dzie
dzinie radiofonii, kontynuowana zresztą w

dalszym ciągu. Następnie prasa stale oma
wia kwestię motoryzacji i w zakresie walki
0 stan dróg wykazała wielką energię. Pra
ga więc przygotowuje nastrój dla rynku sa
mochodowego, nastrój, który ułatwi zbyt sa
mochodów, z czego skorzystają dotyczące
przedsiębiorstwa. Także i propagandzk tu
rystycznej prasa poświęca cale szpalty
1 konsekwentnie poleca uzdrowiska kra
jowe.

Wszystkie te akcje publicystyczne i in
formacyjne podejmuje prasa samorzutnie
i bezinteresownie, stwarzając automatycznie
pomyślną koniunkturę dla mnóstwa przed
siębiorstw i instytucyj. Ale z kolei i te

przedsiębiorstwa powinny więcej niż dzisiaj
zrozumieć i rolę swojią i własny interes w

ścisłym współdziałaniu z prąsą w dziedzinie
ogłoszeniowej. Współpraca ta da możność

tym wydatniej i silniej zużytkować dla do
bra tych przedsiębiorstw pomyślne, wytwa
rzane przez prasę w odpowiednich dziedzi
nach nastroje. Dotychczas jednak stan ogło
szeń nie podąża w równym tempie za roz
wojowymi fluktuacjami rynku.

Olbrzymi wysiłek prasy dla przygotowa
nia wielu dziedzin rynk u gospodarczego,
wysiłek bezinteresowny a konsekwentny
i trw ały, mum wreszcie znaleźć zrozumienie
wśród czynników dyskontujących rezultaty
tego wysiłku, musi wprowadzić te czynniki
na drogę ostatecznego i należytego zrozu
mienia i stosowania reklamy prasowej

Ratowire gotowe do
obrony przeciwgazowej.

W ramach realiza
cji programu przy
gotowania społe
czeństwa do obro
ny przeciwgazo
wej biernej, odby
ły się w Katowi
cach próbne ataki
lotnicze wraz z na
lotam i gazowymi.
Na zdjęciu fra
gment z ćwiczeń
w ratownictwie za
gazowanych.

Kto zna dobrze Język angielski, ten jest
niejednokrotnie zdziwiony niedokładnością
tłumaczeń tekstów angielskich. Szczególnie
źle bywają tłumaczone dowcipy angielskie,
które bardzo często są albo całkowicie opu
szczane lub gruntownie zmienione. Napisy
polskie muszą być umieszczone na takiej
długości filmu, na jakiej trwa dany dialog
angielski tu jest główne źródło trudności
tłumacza, gdyż język polski jest prawie
dwukrotnie dłuższy od języka angielskie
go i to co aktor zdąży powiedzieć na fil
mie długości na przykład jednego metra,
to w polskim języku musiałoby zająć prze
strzeń co najmniej dwukrotnie większą. Na
przykład w filmie ,,Stenotypistka** wytwór-

Np. w film ie .,Drapieżne maleństwo'* po
licja aresztuje bohaterkę, Katarzynę Hep-
bum. Ta podaje telefon swojej ciotki, zna
nej osobistości, . dla identyfikacji. Godzi
na jest późna w nocy, ciotka na telefon po
licyjny odpowiada, że siostrzenica jej od
dawna jest w łóżku. Komendant posterun
ku wraca do aresztantki i stwierdza, że ona

nie ma ciotki. Następuje krótki dialog:
Dałam panu numer jej telefonu! Co po

wiedziała?*'
,,Że pani fest w domu — w łóżku".
,,To czemu tu siedzę?**
,,Bo pani nie ma ciotki!**
Dialog ten, który jest Jednym z najdow

cipniejszych w całym filmie, jeśli pominie-

d!a Dłci, w ieku
BRONCH1TU
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ni RKO komik letniskowy wita przybywa
jących na letnisko gości i mówi:

,,Thousands came every year for the
change an the rest The waiters get the

change and the camp gets the rest" . W do
słownym tłumaczeniu oznacza to, że tysią
ce przybywają co roku dla zmiany i odpo
czynku. Lecz słowo ,,change'* znaczy rów
nież reszta, wydawana przy jakiejkolwiek
zapłacie, a słowo ,,rest** znaczy reszta rze
czy, spraw itd. Druga część napisu zna-

cza po angielsku, że tą ,,change" (drobne)
otrzymują kelnerzy, a ,,rest" (resztę) zabie
ra właściciel letniska. Napis dowcipny,
dzięki podwójnemu znaczeniu slów ,,chan
ge" i ,,rest". Po polsku nie do przetłuma
czenia. Tłumacz zamiast powyższego u-

mieszcza napis:
,,Tysiące ludzi chce zmienić na dwa ty

godnie swój zawód, lecz spotyka ich tylko
— zawód". Jak widzimy, napis polski nie
ma nic wspólnego z tekstem angielskim.
Lecz ponieważ tlum statystów, otaczających
mówiącego aktora, śmieje się po jego dow
cipie i śmiech ten byłby dla widza polskie
go zupełnie niezrozumiały, napisu opuścić
tłumaczowi nie wolno. Musi zatem wykom
binować jakikolwiek inny dowcip i to tak
krótki, by zmieści! się na wyznaczonej dłu
gości film u.

m y dowcipy sytuacyjne, wzbudza przy nie
których widowniach huragany śmiechu. In
nym razem przechodzi zupełnie niezauwa
żony. Stwierdzić, z góry kiedy i jaki dow
cip podobać się będzie publiczności jest
rzeczą prawie niemożliwą. Oglądałem te
same filmy w Warszawie, Krakowie, Lwo
wie i Poznaniu. To co podoba się w W ar
szawie i w Krakowie, to często nie wzbudzi
nawet śmiechu w Poznaniu. To co rozba
wia widownię lwowską, nie rozgrzeje wido
wni warszawskiej. Wszystkich zadowolić
jest rzeczą niemożliwą.

Stosunkowo najłatwiej trafia do naj
szerszych warstw humor sytuacyjny, hu
mor Maksa Lindera z czasów filmów nie
mych i humor Joe Browna z filmu takie
go, jak np. Astrolog". Natomiast tak świet
ny film , jak ,,Kłopoty małej pani**, który
odznaczał się specyficznym rodzajem h u
moru, nie m iał w Polsce powodzenia.

Trudność tłumaczeń i trudność oddania
specyficznego humoru, zawartego w Języku
angielskim, tłumaczy doskonale, dlaczego
niektóre filmy, cieszące się niesłychanym
powodzeniem w Ameryce i w Angiii, u nas

przechodzą bez echa. Hzecz prosta, wszy
stko to odnosi się jndvnie do komedii fil
mowydi” .

Nr278,
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W Londynie demonstruję emeryci.

Na ulicach Londynu oryginalną demon
strację urządziło 30 staruszków-emerytów,
którzy zażądali podwyższenia ich pensji do

kwoty 1 funta (25 zł) tygodniowo.

Książęcy wojażer imperium
brytyjskiego.

Jak podaje jeden z tygodników londyń
skich, książę Windsoru, po pogodzeniu się
z domem królewskim, uda się w marcu 1939
roku do Londynu z wizytą do matki swej,
królowej wdowy. W końcu marca książę
w towarzystwie swej żony uda się z ofic
jalną wizytą do Turcji i Egiptu, skąd wy
ruszy w dalszą podróż do Afryki południo
wej.

W ten sposób książę Windsoru wraca do
swojej tradycyjnej ro li ,,dostojnego wojaże-
ra imperium brytyjskiego", którą z takim
skutkiem spełniał jako książę Walii.
Po 8 miesiącach ciężkiej pracy 200 liró w

oszczędności.
W tych dniach przybył do Włoch pierw

szy pociąg z włoskimi robotnikami rolny
mi w liczbie 30.000, którzy zatrudnieni byli
przez 8 miesięcy przy robotach rolnych w

Niemczech. Pierwszy transport składał się
z 800 robotników, którzy pracowali przy
osuszaniu bagien na Mazurac-h w Prusach
Wschodnich. Robotnicy skarżą się na zfe
odżywianie i niskie zarobki. Po 8 miesią
cach pracy najoszczędniejsi z robotników
zdołali z trudem uciułać sobie zaledwie
200 liró w . (40 zł).

Kącik IwmótyiUjCZittf,

ŚCISŁOŚĆ.
Sierż-ant: - A ty gdzie idziesz?
Żołnierz: — Przynieść wody, panie sier

żancie.
Sierżant: - W tych obszarpanych spod

niach?
Żołnierz: - Nie, panie sierżancie! w

wiaderku!

DOBRA PAMIĘĆ.
— Na coś sobie zrobił'węzełek na chustce

do nosa?
To żona mi go zrobiła, żebym nie zapom

niał wrzucić Jej listu do skrzynki poczto
wej.

— Wrzuciłeś?
— Nie, bo zapomniała mi go dać.

RZECZY NAJCENNIEJSZE W ŻYCIU.

Kompozytora Głucka pytano pewnego
razu co stawia najwyżej w życiu.

Po krótkim namyśle Gluck odpowiedział:
— Pieniądze, wino i sławę.
— Jak to? — snytal ktoś z oburzeniem —

pieniądze i wino stawiasz wyżej niż sławę?
— Prosta rzecz — odparł Gluck — za

pieniądze dostanę wina. Wino pobudza mój
talent, a talentem zdobywam sławę

PRAWDZIWY MIŁOŚNIK SZTUKI

na wystawie obrazów.
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— Przedstawicielstwo ,,Dziennika Bydgo
skiego” mieści się przy uL Królowe) Jadwi
gi 16, teL 637. Biuro czynne bez przerwy od
godz. 9— 18.

Biblioteka Tow. Czytelni Ludowych mie
szcząca s ę w Domu Katolickim przy ulicy
Plebanka. otwarta iest codziennie za wyjąt
kiem niedziel i świat od eodziny 17 do 19.

Biblioteka Kolejowego Przysp. Wo)sk. w

świetlicy ,,Ogniska" przy ul. Magazynowej
otwarta w poniedziałki, środy i piątki od

godz 17 dc 19.

Biblioteka miejska czynna Jest codzien
nieodgodz17do18wsobotyod17do19.

Nocny dyżur pełni apteko ,,Pod Złotym
Lwem”.

Karetka sanitarna, telefon 276 czynna
w dzień i w nocy.

REPERTUAR KIN:
As: ,,Sekretarka jej męża” .

Słońce: ,,Gehenna” .

Stylowy: ,,Człowiek, który żył dwa razy” .

Świt: ,,Nie znała miłości".

Przedstawicielstwo ,,Dziennika Bydgo
skiego” w Inowrocławiu znajdować się bę
dzie od dnia 1 grudnia b. r . przy nL Królo
wej Jadwigi 22:23 (naprzeciw magistratu).

— Karafka wódki za 35 zł? Do tut. ko
misariatu policji doniósł Hoffmann Stani
sław, zamieszkały przy ul. Marulewskiej 15,
o oszustwie na jego szkodę w jednej z re-

stauracyj przy ul. Toruńskiej, gdzie pobra
no od niego 35 zl za karafkę wódki.

— Kradzież. Ze strychu domu przy ul.
Solankowej 59 skradziono Pankowskiemu
Marianowi patefon i pierze, wartości 130 zł.

Orszynowiczowi Edmundowi, zam. w Sza-
dłowicach pow. Inowrocław,, skradziono ro
wer z podwórza przy ul. św. Ducha.

— Rekolekcje zamknięte dla panów.
Kat. Stow. Mężów w Poznaniu organizuje
rekolekcje zamknięte dla panów w Inowro
cławiu, od 1—5 grudnia br. w Uzdrowisku

Solankowym im. Marsz. Focha, przy Staw
ku 6. Koszty utrzymania wynoszą od oso

by 10 zł.

— Za złożenie fałszywych zeznań odpo
wiadał przed s. o. z Bydgoszczy na sesji

wyjazdowej w Inowrocławiu L. Zajączkowski.
Po przeprowadzeniu dowodów winy sąć
skazał Zajączkowskiego na 7 miesięcy wię-

JANIKOWO, (mk) Zatrudnionemu w cu
krowni robotnikowi Alwinowi z Józefowa

pod Mogilnem wpadł do jeziora przy łado
waniu buraków zegarek. Robotnik ten po
tyczce spuścił się na dno jeziora, głębokie
go na ca 10 m i szczęśliwie wydobył ze
garek.

MOGILNO, (mk) Kino Bałtyk: ,,Tajemni-
ca starego zamku” .

— W sali rady miejskiej odbyło się ze
branie miejscowego obywatelstwa celem
zorganizowania kursów dla przedpoboro
wych. Przy licznym udziale zaproszonych
zebranie zagaił burm. p . Kurzętkowski. U -

chwalono zorganizować przez miesiące zi
mowe uniwersytet ludowy dla młodzieży
pozaszkolnej oraz kursy dla 3 roczników
przedpoborowych. Wybrano specjalny ko
mitet, do którego weszli pp. burm. Kurzęt
kowski, mgr Binek, mgr Magiera, nacz. Woj.
Ciechowski, mec. Jerzykiewicz, mec. Solisie-
wicz, Kostecki Fr., k ier. szkół Grylewicz i

Zawacki i inni.

GEBICE. (mk) Pod przewodnictwem pre
zesa Jaczyńskiego z Bielic odbyło się zebra
nie Kółka Rolniczego. Omawiano sprawę
założenia spółdzielni zbytu żywca oraz spra
wę budowy mleczarni spółdzielczej.

KWIECISZEWO. (mk) Ks. prob. Kubiński

pobłogosławił związek małżeński pomiędzy
p. Kaczmarkiem z Procynia a p. Widomską
Elżbietą z Marcinkowa.

UJŚCIE, (bf) Z inicjatywy p. Dereziń-

skiego, nauczyciela, pszczelarze z Ujścia i

pobliskich wsi zorganizowali się w kole

pszczelarzy, którego zarząd tworzą Derezm-
ski, pręzes, Budzyński sekretarz, Zawadz
ki skarbnik.

GNIEZNO, (fb) Medalem niepodległości
odznaczeni” zostali: pp. Nikodem Koistrzew-
siki i Fr. Malicki, zaś brązowy krzyż zasługi
otrzymali pp.: W. Włoszyński, St. Falerow-
ski i Fr. Malicki, wszyscy z Gniezna.

- W tych dniach odbył się w Gnieźnie

zjazd o-piekunów Kół Młódź. PCK, pow.
gnieźnieńskiego i wrzesińskiego. Po wysłu
chaniu mszy św. w kościele św. Michała,
którą odprawi-ł ks. prob. Napierała, rozpo
częły się obrady w salł Domu Kupiectwa
Polskie-go, w których udział wzięło 40 dele
gatów. Obrad-om przewod-niczył insp. szkol
ny p. Halardziński. Referaty wygłosili p.
dyr. Dome-k z Poznania o założenacb id-e
ologicznych, p. Kosakowska z Poznania o

sprawności pracy administracyjnej! w ko
lach, p. Sie-mieńcowa. z Wrześni o realizacji
prac charytatywnych i p. Wesołowski z

Gniezna o pracach z dziedziny higieny. Nad

referatami wywiązała się obszerna dyeku-
sjla.

— Srebrne gody małżeńskie obchodził w

dniu 25 bm. p. Antoni Flisiak wraz z mał
żonką Józefą z Czerniaków, zam. przy ul.
Długiej 26. ,,Ad multos a-nnos".

CHODZIEŻ, (bf) Za awanturowanie się w

czasie zabawy kolejarzy zostali przez po
licję osadzeni w areszcie: Bączyk, Kowaliń-
ski oraz J. i F. Staniewscy.

— Między Chodzieżą a Budzyniem skra
dziono z przejeżdżającego autobusa walizkę
z zawartością. Z powodu ciemności, jakie
wówczas panowały, złodzieja nie spostrze
żono. Dochodzenia prowadzi posterunek
policji w Budzyniu.

(bf) W hotelu Centralnym
odbyło się zebranie przedstawicieli rzemio
sła i kupiectwa. Celem zebrania było u-

tworzenie Chrześcijańskiej Bezprocentowej
Kasy. Utworzona została rada nadzorcza w

składzie: Ostański, Kaminiarz, Kinal, Fa-

biańczyk, burm. Koppe, Pietraszak i Sła

wiński. Kasa dysponuje kapitałem w wy
sokości 35.000 zł., Z sumy tej będą mogli
korzystać kupcy i rzemieślnicy pow. cho-

dzieskiego.
— Koło Opieki Rodzicielskiej odbyło swe

walne zebranie. Nowy zarząd wybrano w

składzie: Piotrowiak, przewodniczący, Wi
śniewska wiceprzewodnicząca, W ojtasikowa
sekretarka, Korek skarbnik. Ponadto na

zebraniu nadano godność honorowej prze
wodniczącej p. dyr. Kaczmarkowej.

CHOJNICE. Targ wielki na konie odbę
dzie się w czwartek 1 grudnia w Chojni
cach.

— Na szosie Kościerzyna—Chojnice dnia
24 bm. w okolicy Chojnał koło Chojnic, zde
rzyła się furmanka J. Cieślika z ciężarów
ką tartaku parowego w Nakle. Ofiar w lu
dziach nie było, jedynie powózka została po
ważnie uszkodzona.

— 22 bm. znana na terenie Chojnic 9-let-

mydło niezbędne w domu

i podróży do twarzy i kąpieli

PIĘKNE)OPAKOWANIE)PODAR-UNKOWE)

— Za zasługi w służbie państwowej o-

trzymał p. Zygmunt Janczewski srebrny
krzyż zasługi.

Takie są interesy z żydami.
Henio'* poszkodował polskiego kupca.

Chojnice, (s). Prz-ed sądem okręgowym w

Chojnicach to-czyła się ro-zprawa kam a prze
ciwko Ch-ainowi Fry-dmanowi z Warszawy,
wojiażerowi konfekcyjnemu. Akit oskarże
nia zarzuca Frydmanowi, iż dal kupcowi
Czesławowi Blachowi z Czerska weksle wy
stawione na osoby również poch-odzenia ży
d-owskiego, które jednak ni-e wykupywały
weksli, tak, że Blach zo-stał poszkodowany
przez niego na łączną sumę 2280 zł. Fryd

man szumnymi nazwami wystawców my
dlił o-czy Blachowi, który dopiero po nie-
wczasie dowie-dział się, że są to drob-ni kup
cy blawatni, a nawet krawcy, z małych wo
jewództw Po-lski centralnej. Poza tym Fryd
man pod-awal swe imię mylnie jlako ,,He
nio” , co utrudniało również poszukiwania
oszusta. Rozprawę przerwano dla prze
słuchania kilku świadków-żydów, którzy
maj-a o -świe-tlić sprawę.

ŚWIECIE. (t) Strzelanie do rzu-tków i

biegnącego zajiąca po raz pierws-zy urządzo
ne w p-owiecie świe ckim przez o-ddiział po
wiatowy Po-lskiego Związku Łowieckiego w

Tleniu, wywołało żywe zaintere-s-owanie
wśród myśliwych. W st-rz-elaniu d-o- rzutek

zdobył pierwszą nagro-dę p. Tadeusz Bety-
na z Laskowic, następne ko-lejn-o- pp .: Ru-do-lf
Merker z Rulewa, Czapczyk z Grudz-ądza,
Mende z S-aewna, Gordon z Laskowic, Es-
de-n -Tampski z Łaszewa. W strze-l -aniu do
biegnącego zająca zdobył pal-mę pierwszeń
stwa p. Władysław Kentze-r z Bówi-enłcy,
następne miejsca zajęli pp.: Czapczyk z

Grudziądza, Gordon z Laskowic, Esden-
Tempski, G-o-rdon, Piątkowski z Nowego i
Claus z Dolska. Stroną techniczną zawo
dów z-ajął się p. nadleśniczy inż. Sierosław
ski z Osia; łuski z wystrzelonej amunicji
ofiarowano na FON.

PIENIĄŻKOWO. (t) Złote gody obchodzi
li małż-o'nk-owie Edmundostwo- Droszkow-

scy, zam. we W iośle pod Pieniążk-owem. W

intencji Jubilatów została odprawiona Msza
św. w miejscowym kościele parafialnym.
Jubilato m Szczęść B-oże!

(ał) Pod przewodnictwem p.CZERSK.

Kiedrowskiej w obecności ks. prob. Stawic
kiego o-dbyło się przy licznym udziale
czło-nków i członkiń, zebranie sprawo-zdaw
cze Stow. św. W inc. a Paulo z urządzonego
20 bm. bazaru. Ze sprawo-zdań wynikało,
te bazar cieszył się nadzwycza-jną frekwen
cją, czego dowodem jest czysty przychód,
który wyniósł 1.600 zł. Za tą sumę zostaną J
zakupione odpowied-nie towary dla
najbiedniejszych mieszkańców.

Wejherowie Józef Kujoth, urzędnik KKO m.

Gdyni, oskarżony o pomówienie p. Pr. Jest
to już czwarte z rzędu oskarżenie przeciw
ko Kujothowi. W pierwszych dwóch wy
padkach został on ukarany po jednym mie
siącu aresztu i grzywną. Trzeci i czwarty
raz przed sądem wolał cofnąć zarzuty
przeprosić.

— Skład komisji głównej wyborczej do

rady miejskiej ustalił magistrat m. Wejhe
rowa następująco: adw. Paszkowski, ku
piec J. Landowski, A . Stróżyński, zastępca
w-dyr. U. Sp. L . Szornak, kupiec W. Goe-
rendt, dyr U. Sp. H . Jeka.

WĄBRZEŹNO. Rino Słońce: ,,Rapsodia'
- W dniu 24 bm. odbyło się zebranie

Związku Podoficerów Rezerwy w Domu
Społecznym, przy czym omówone zostały
liczne sprawy nie tylko organizacyjne, lecz
i aktualne w związku z nadchodzącymi wy
borami. Sprawozdanie skadał prezes Rec.

— W nocy na 18 bm. dopuszczono się
kradzieży u p. Maksymiliana Szymczaka w

Wielkim Pułkowie drobiu itp., ponadto pod
palono stertę słomy dla zatarcia śladów

kradzieży.

BRODNICA, (jł) U zbiegu ulic Strzelec
kiej i Kościuszki wydarzył się wypadek
motocyklowy. Jadący motocyklem kupiec
zbożowy Wł. Reiss najechał na rowerzystę
Wł. Zabomego z Brodnicy, który odniósł

poważne okaleczenie.
- W sali domu katolickiego odbyło się

tu-t. I zebranie Kat. Stow. Robotników. Sekretarz
1okr. Biedowicz wygłosił dłuższy referat na

materii, nadmiernej otyłości, dolegliwości wątroby,
_______ stosuje się zioła D-ra Cz. Krassowskiego znak

ochronny towarowy KAMI Cl NA. Cena p ud e łk a ^ 2 .
- Do nabycia w aptekach i skład, aptecz.

PRZY ZŁEJ PRZEMIANIE

MARGONIN, (bf) Do mieszkania rolnika

Kaczorowskiego w Margoninie-wsi zakra
dli się nocą złodzieje, których łupem padła
garderoba męska itp. Straty ocenia się na

około 200 zł. Sprawców dotąd nie wyśle
dzono.

CHEŁMŻA, (w) Towarzystwo Właścicie
li Nierucho-m -ości, zarejestrowane w grudniu
1934 r., ro-zwija się nadzwyczaj'nie dobrze i

liczy obecnie 260 członków. Zarząd tego
żywotnego- towarzystwa tw-orzą: prezes
Brzuisakiewioz Leon, wiceprezes Kulpiński
Wincenty, sekretarz Szczepański Konrad,
zastępca Słupski Józef, skarbnik Heirzkę,
ławnicy: Cymhrowski, Mitygowski, Stani
szewski, Lewandowski, Thin, Klab-un, Ja
siński, Żuch-owiski, Rutkowski i Mączyriski
oraz członkowie komisji rewizyjnej: Lewan
dowski i Bejgie-r. D'l-a o -brony interesów
właścicieli nieruchomości prowadzi się przy
towarzystwie specjalne biuro, które prowa
dzi prezes Brzuszkiewiez (uL Szewska 15).
Biuro udzie-la p-orad, pro-wadzi swym człon
kom procesy i sprawy podatkowe.

W dniu 21 bm. zostil pobło
gosławiony w kościele parafialnym w Staro,
grodzie pow. Chełmno, związek małżeński
pomiędzy p. Józefem Feeserem, mistrzem
rzeźnickim z Chełmży a p. Moniką Perli-

lcówną z Waterowca. Szczęść Boże!

WEJHEROWO. W tych dniach stawał

po raz czwarty przed sądem grodzkim w

temat wychowania młodzieży. Omówiono
m. in. zagadnienia dot. rodziny robotniczej,
szczególnie dzieci w wieku szkolnym.

TUCHOLA, (fm) Tegoroczne święto m ło
dzieży tut. KSMM obchodziło uroczyście. O

godz. 9 prezes okr. Mechliński odebrał ra
port oddziałów parafii tucholskiej, po czym
o godz. 9,15 odbyło się w kościele parafial
nym uroczyste nabożeństwo, które odpra
wił ks. Nowak. Wszyscy druhowie przy
jęli najśw. Sakrament. Piękne kazanie
wygłosił asyst okr. ks. Rynkowski. Po na
bożeństwie prezes okr. odebrał defiladę od
działów. Wieczorem na sali Browaru od
dział Tuchola urządził piękną akademię.
Po deklamacji i odśpiewaniu pieśni prezes
okr. Mechliński wygłosił bardzo treściwy i
barwnie opracowany referat nt. ,,Budujmy
Polskę Chrystusową” Referenta obdarzono

hucznymi oklaskami. W drugiej części a-

kademii kółko sceniczne KSM pod kierow
nictwem członka patronatu A. Libery ode
grało z powodzeniem wesołą komedię ,,Kry
zys minął” . Publiczność dopisała,

— W sali szkoły powszechnej odbyło się
uroczyste otwarcie kursu dla przedpoboro
wych. Inauguracyjne przemówienie wy
głosił insp. Jagielski, następnie przema
wiali pp. mgr Żgorzelski i kpt Ziemba.
Kursy mieścić się będą w Tucholi, Biado-
wie, Kiełpinie, Małym Mędromierzu i W iel
kim Medromierzu.

nia Bronisława Świerk znowu dokonała,
kradzieży z mieszkania niej. Kamińskiej.
Możeby nareszcie odpowiednie czynniki za
jęły się żebraczką-złodziejką i osadziły ją
w odpowiednim zakładzie dla małoletnich.

Prz-ed sądem okręgowym to
czyła się rozpraw-a karna przeciwko Józefo
wi Trzcińskiemu, pom. wójta i Ossowkie-
mu, wójto-wi, obu z Karsina, pow. chojnic
kiego. A kt o-skarżenia zarzucał Trzcińskie
mu, iż w dniu 17 4. 1937 r. zw-o-lnił z are
sztu gminnego w Karsinie pewną osobę,
s(kracając jej ar-eszt o cale 2 dni. Po- skoń
czonym przewo-dzie, sąd skazał hum anitar
nego woźne-go na 6 mies. więzienia z zaw.

na 3 lata, a wójta Osso-wskiego uwolnił od

winy i kary.

TCZEW, (as) Kino Apollo: ,,Atak o świ
cie” .

— Znany i powszechnie ceniony w Tcze
wie właściciel drogerii ,,Gloria” przy ul.
Marsz. Piłsudskiego p. Br. Kalinowski ob
chodził w tych dniach jubileusz 25-lecia
pracy w zawodzie drogerzysty. , ,Szczęść
Boże” !

— Sąd grodzki za kradzież w Ośrodku

Sportów Wodnych w Tczewie zasądził do
zorcę tegoż ośrodka Ant. Małolepszego na

miesiąc bezwzgędnego aresztu oraz krew
nego jego Fr. Skotnickiego z Tczewa na 2

miesiące bezwzględnego aresztu.

Przedstawicielstwo ,,DziennIka Bydgo
skiego” mieści sio przy ul. Toruńskiej 22,
teł. 1294. Biuro czynne od godz. 8 - 18-ej.

TCL Biblioteka 1 Czytelnia (ul. Legio
nów 28) otwarta od godz. 11 -12 i 17—19

(w soboty tylk o do godz. 18).
Pogotowie pożarnicze tel. 11-11.

Nocny dyżur pełnią: apteka ,,Pod Koro
ną” , W ybickiego 39, tel. 1437 i apteka ,,Poa
Gwiazdą” , Chełmińska 26, tel. 1259.

REPERTUAR KIN:

Apollo: ,,Marco Polo”
Gryf: ,,Gehenna” , według H. Mniszek.
Orzeł: ,,Władczyni dżungli” .

— Osobiste. Znany i zasłużony działacz
niepodle-gł-ościowy, senio-r dzi-ennikarzy p.
redaktor Jan Rakowski, o-bchod-ził w ub.
czwartek 80-lecie swych urodzin. Z tejl oka
zji o-trzymał sędziwy sol-e-niz-ant mnóstwo
życzeń, do których przyłącza się również
redakcja ,,Dzie-nnika By-d-goskie-g-o".

— Dzień 29 listopada — ro czn icę ,,Czy
nu m ło'dych" — obch'odzić będą uroczyście
Szko-ły Po'dchorążych, jako- swoje święto
O'd'działowe. W przedd-zień uro-czystości, tj.
28 bm. o god-z. 18 w koszarach przy ulicy
Hallera i uł. Chełmińskiej odbędą się uro
czyste apele, w których wezmą udział p-ocz
ty chorą-gwiane i oddziały PW, szkół śred
nich, Związku Oficerów Rezerwy i Związku
Strzeleckiego. 29 bm. o godz. 10 w koście
le fam ym odprawione zostan(ie nabożeń
stwo, następnie od-będzie się przysięga i
ślubowanie oraz defila-da na Głównym Ryn
ku. O godz. 14 nastąpi zwiedzenie koszar
szkół po-dch-orążych przez najbtarsze klasy
szkół średnich, zaś o godz. 19 o-d'będzie się
,,W ieczór Podchorążego" w teatrze m iej
skim.

— Złodzieje w świetlicy KPW. W piątek
w nocy włamali się nieznani oso-bnicy do
świetlicy KPW, na tut. dw-orcu kolejowym
i skrad(li aparat radiowy, wartości 330 zł.
O krad-zieży zawiadomi-o -no- natychmiast
władze policyjne.

— Kto wybił szybę? Kupiec Jan Kaczyń
ski (ul. 3 Maja 14) p-oniósł dotkliwą stratę,
gdyż zło-śliwy jakiś oso-bnik wyb-ił m u szy
bę w oknie wystawowym. Prawdop-odob
nie sprąwca chciał skraść wyłożon-e w o-k
nie rzec-zy, lecz spłoszony, zbiegł. W w yni
ku dochodzeń areszto'wano- jedną oso-bę.

— Uczeń piekarski potrącony przez sa
mochód. U wylotu ul. Mickiewicza i Marsz.

Piłsudskiego doszło- w u-b. czwartek do wy
pa-dku, k tó ry na s-zczęście nie pocią-gnął po
waż-niejszych następstw. Samo-chód oso-bo
wy firm y ,,Unamel" z Uni-slawia, najechał
na ręczny wózek piekarski (wł. mistrz pie
karski Zajączkowski), prowadz-any przez
ucz-nia Maciejewskiego. Wózek został u-

szkodzcny, chł-op-ak wyszedł z wypadku
bez szwanku.
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Gdynia, dnia 28 listopada 1938 r.

Redakcja i administracja mieści się:
Skwer Kościuszki 24, (nad cukiernią Fang-
rata), tel. 14-60.

Dyżur uocny mają w bieżącym tygodniu
następujące apteki:

Apteka Centralna, Plac Kaszubski nr 10,
telefon 26-40.

Pod Gryfem, Starowiejska, tel. 51-29.

Świętojańska, vis a vis komisariatu.

Bałtycka, ul. Śląska 42.

Magistra Grodzkiego, M o rs k a 155.
Nadmorska w Orłowie.

- ~-(t*V- --

REPERTUAR KIN:

Bajka: ..Kięska Białego Kozby” — dalsze

dzieje bohaterów film u ,,W ładczyni dżungli"
Bodega: ,,Zaginione miasto” i ,,W ładca

prerii" .

Lido: ,,Meksykańskie Noce'* z Dorotą
Lamour.

Lily-Chylonia: .,Pani Walewska'.
Morkie Oko: W ielki polski film ,,Gehen

na".

Polonia: ,,Perły i Korony", bogaty nad
program.

Miraż-Orlowo: ,,Flip i Flap Jako jej o-

brońcy".
Zorza-Grabówek. .,B iały Tarzan” i repor

taż z Zaolzia.

— Gdynia - zwycięski konkurent tran
zytowy. W ,.L loyd Anvemuis” wychodzą
cym w Antwerpii pisze p. Thillo o artykule
ekonomisty włoskiego Giordano, zamieszczo
nym w ostatnim (IO) numerze pisma angiel
skiego instytutu bałtyckiego ,,Baltic and

Scanfinayian Countries” pt. ,,Problems of
Transit Trade in Europę” . Podkreśla J. van

Thilło specjalnie te wywody autora włoskie
go. które wykazują zrozumienie dla roli

Gdyni, jako niezbędnego punktu wypadowe
go na Bałtyk i zwycięskiego konkurenta w

walce o tranzyt europejski.
— Samochody-chlodnie Gdynia—W ars za

wa. F 'ilety rybne, produkowane z dorszów
w chłodni rybnej w Gdyni pakuje się do

pudełek tekturowych o wadze 1 kg lub 4

kg oraz wysyła się samochodami-chłodnia-

mi, specjalnie do tego celu zbudowanymi.
Temperatura w tych samochodach wynosi
do 18 st. C. Dotychczas posiadamy dwa ta
kie samochody. W Warszawie filety prze
chowuje się w chłodniach i z nich rozwozi

słę do poszczególnych punktów sprzedaży
detalicznej we wszystkich halach targowych
stolicy. Punkty te zaopatrzone są w lodów
ki elektryczne, bądź zwykłe lodownie.

— Bawełna jest jednym z najważniej
szych surowców importowanych przez port
gdyński. Do Gdyni przychodzi nie tylko
cala bawełna przeznaczona dla Polski, ale
też i dla krajów nadbałtyckich i naddunaj-
skieh. W roku 1937 sprowadzono przez
Gdynię 93013 ton bawełny, z tego 72.356 dla

Polski, pozostałą zaś część surowca dla

Czechosłowacji, Estonii, Łotwy, Finlandii,
Szwecji i Litwy. Specjalne magazyny w

wolnej strefie służą do składowania tego
surowca.

— Beczka ze śledziami spadlana nogę
robo-tnika Józefa Ku-lety, p-racującego przy
wyładunku statku rybackiego. Zaopatrzono
go i odwieziono do d-omu.

— O obronności państwa w programach
szkolnych wygłosił referat na zebra-niu Ko
ła Opieki Ro-dź. Szk-oły nr 1 inspektor szkol
ny p. Kopeć. Koło do-magało się budowy dru
gi-ej szkoły w śródmieściu. Bu-dżet koła wy
kazał 11 tysięcy po st-ronie docho-dów. a 7

tys. po stronie wydatków na dożywianie
dzieci i radiofonizację gmachu sz-kolnego-.

— 3000 beczek śledzi do Polski. Ekspo-rt
śled-zi solonych ze Szkocji w październiku
br. wyniósł o-koło 26.511 beczek, podczas gdy
w miesiącu poprze-dnim obejmo-wał o:* 77.909

beczek, a w październiku ubie-głego ro-ku —

15.113 beczek. Spo-śród krajów importują
cych, do Polski wysłano w tym miesiącu
3.011 beczek, 'do W. M . Gdańska 6.866 be
cze-k. d-o Łotwy 6.272 beczek, d-o Niemiec
5.130 boczek, do Estonii 3.920 beczek itd.

Pod krzyżem przydrożnym.
W Rumii odbędzie się w przyszłą niedzie

lę bardzo piękna u-roczystość. OO. Salezja-
nie, którzy posiadali tam mikroskopijną ka
pliczkę przydrożną, zbudowali bardzo skro
mną le-cz piękną kaplicę, której poświęcenie
właśnie nastąpi. Do tej pory kazania oby
w a ły się pod gołym niebem na rzęsitsym
nieraz deszczu, u stóp przydrożnego krzyża,
niemal tak jak w pierwszych wiekach. Tłu
my wiernycłi gromadziły się, je-dnak tak sa
mo licznie dziś, jak i przed 2000 lat.

Kurs rybaków żydowskich.
W Gdyni odbywa się obcnie przeszko

lenie morskie 21 młodych żydów, którzy
maję. zamiar wyjechać w przyszłości do

Palestyny. Jest to już drugi turnus.

Uczniowie poubierani w koszubskie ka-

puzy i wysokie powyżej kolan buty po
siadają nawet fajki, które dodaję im

charakterystycznego wyględu ludzi mo
rza. Kurs prowadzi znany rybak Koss.,
Uczniowie poubierani w kaszubskie ka
wy i często o zmierzchu można ich wi
dzieć wracających na ląd u stóp Ka
miennej Góry.

Gdynia,. 28. 11. (PAT). Na nowym te
renie stoczni warsztatów marynarki wo
jennej w Gdyni odbyło się wczoraj uro
czyste wodowanie doku pływającego o

nośności 5 tysięcy ton, zmontowanego
w stoczni marynarki wojeńnej. Na uro
czystość przybył admirał Świrski, kontr
admirał Unrug, przedstawiciele w'ładz

cywilnych, oficerowie marynarki wojen
nej, pracownicy warsztatów oraz licz
nie zaproszeni goście.

Szef kierownictwa marynarki wojen
nej przywitany został marszem gene
ralskim, po czym kierownik warsztatów

złożył mu raport. Admirał Świrski do
konał przeględu pracowników warszta-

Jów. Punktualnie o godz. 12 szef kie
rownictwa marynarki wojennej wydał
rozkaz do wodowania doku. Robotnicy
przecięli liny, olbrzymi dok spłynął ma
jestatycznie przy dźwiękach hymnu na
rodowego do basenu, a na maszt.główny

Pisaliśmy już w swoim czasie o pro
jekcie budowy lnksosowego hotelu w

Gdyni, który jest tu potrzebny dla ce
lów reprezentacyjno-turystycznych w

naszym młodym porcie. Lansowano

wtedy pogłoski, że hotel zbuduje Linia

Gdynia—Ameryka, przeciw czemu wy
stępow'aliśmy, jako odbiegającemu od
celów rozbudowy na morzu. Cieszymy
się, że projekt budowy hotelu podjęły

Toruń, 28. U . Przed toruńskim sądem
grodzkim toczyła się rozprawa przeciwko
22-letniej Teofili Boczek, zam. w Toruniu

przy ul. Grudziądzkiej 63, której akt oskar
żenia zarzucał oszustwo z chęci zysku.

Pomysłowa niewiasta żerując na naiw
ności swej koleżanki Marii Nowackiej z

Torunia, która chciała gwałtownie wyjść
za mąż, wmówiła w nią. iż niej. Zygmunt
Kolbarski z Torunia jest nią zainteresowa
ny i ,,bardzo poważnie mówi oewentualnym
ożenku". G dy wreszcie zainteresowana Na-
wacka zapragnęła go zobaczyć, wów'czas
Boszek ośw'iadcza, że jest chory 1 na razie

nie może wychodzić z domu. Nie prze
szkadzało to, że w dalszym ciągu wma
wiała w naiw'ną dziewczynę, że Kolbarski
stale myśii o niej i koniecznie chce się że
nić. To sugerowanie poślubieniem b.

przystojnego mężczyzny trwało pół roku.

doku podniesiona została w momencie
wodowania bandera.

Po akcie wodowania doku uczestnicy
uroczystości przeszli do olbrzymiej hali

kadłubowni, gdzie przemówił admirał

Św'irski, wyrażając podziękowanie tym
w'szystkim, którzy się przyczynili do

wybudowania doku. Szczególnie pra
cownikom stoczni, którzy zaofiarowali

bezinteresownie 309 tysięcy godzin pra
cy dla przyśpieszenia wykonania bu
dowy. Przemówienie swoje zakończył
admirał Świrski okrzykiem na cześć P.

Prezydenta Rzeczypospolitej i marszał
ka Śmigłego Rydza. Okrzyk ten zgro
madzeni w hali kadłubowej robotnicy
i goście z entuzjazmem kilkakrotnie po
w'tórzyli. Uroczystość wczorajsza wodo
wania największego doku w Gdyni od
była się przy pięknej słonecznej pogo
dzie. Na krótki okres przed spuszcze
niem doku na wodę wstrzymany został

w pobliżu ruch statków.

obecnie czynniki bardzo do tego pow'o
łane. a mianow'icie Stowarzyszenie Re
stauratorów, któremu z kół portowych
udzielone ma być poparcie. Hotel bę
dzie się mieścił przy ul. 10 Lutego na

miejscu obecnej ,,Europy", która ulegnie
stosownej rozbudowie. 6-piętrowy,
w'spaniały gmach kosztow'ać będzie
1.650.030 zł i już niebawem zacznie się
budować.

W tym czasie Boczek wyłudziła od Nowac
kie.) poduszkę, rę'cznik, zegarek damski
W'artości 36 zł, wazon do owoców i 60 zł

gotówki, dalej cukierki, w'ina i owoce na o-

gólną kwotę 100 zł. To wszystko miało być
doręczone ,,oblubieńcowi" , który leżał

chory i nie mógł ukochanej prosić o powy'ż
sze osobiście \

W czerwcu br przyjaciółki pokłóciły' się
i wówczas oszustwo matrymonialne wyszło
na jaw. Okazało się, że Kolbarski jest wy
tworem bujnej fantazji Boszkó.wny i trud
no pow'iedzieć czy taki wr ogóle na świecie

istnieje.
Historia ta, nieprawdopodobna Jecz

prawdziwa, miała swój epilog w sądzie
grodzkim. V.' wyniku przeprowadzonej
rozprawy Teofila Boszek skazana została
na pół roku więzienia bez zawieszenia.

Kronika

TORŁH%lSK/%
Toruń, dnia 28 listpoada 1938 r.

Nocny dyżur pełnią apteki:
Centralna — śródmieście
Św. Anny — Bydgoskie Przedmieście.

Pod Łabędziem - na Mokrem.
Nadwiślańska - Jakubskie Przedmieście

(C s --------

Pogotowie straży pożarnej tel. 12-44.

(O b --------

Pogotowie ratunkow e tel. 19-91.

Telefon nr 14-46 posiada przedstawiciel
stwo nDziennika Bydgoskiego" w Toruniu.

REPERTUAR KIN:

Aria: ,,Huragan” .

As: ,,Prygody Tomka Sawyera” .

Mars: ,,Perły i serce” .

Świt: Olimpiada (II część).

— Zakończenie kursu budowy anten w

Toruniu. Dnia 23 bm. odbyło się zakończe
nie kursu budow'y anten, który odbył się z

inicjatywy Społ. Komitetu Radiofonizacji
Kraju przy pomocy Izby Rzemieślniczo-

Przemysłowej i Rozgłośni Pomorskiej. Na

kurs uczęszczało 43 uczestników nie tylko z

Torunia, ale rów'nież z pobliskich miast. E -

gzamin z ukończenia kursu odbędzie się w

najbliższych dniach. Na zakończenie kursu

przybył dyrektor Izby Przemysłowo-Handlo
w'ej w Toruniu p. Frankowski. W krótkim

przemówieniu p. St. Zadrożny w zastęp
stwie dyrektora rozgłośni podziękował p.

dyr. Frankowskiemu za pomoc przy organi
zow'aniu kursu. Z kolei p. dyr. Frankowski

wyraził radość z tego rodzaju kursów, orga
nizow'anych przez Polskie Radio. Podkreślić

należy, że kursy budowy anten ostatnio zor
ganizow'ane zostały w Chojnicach, Gdyni i

Toruniu.

— Konferencja dyrektorów szkół handlo
wych. W Toruniu odbyła się konferencja
dyrektorów szkół handlowych Okręgu Szkol
nego Pomorskiego. W konferencji wzięli li
dzie! kurator O. S. p . dr Ryniewicz, naczel
nicy wydziałów i wizytatorzy, 15 dyrekto
rów szkół handlowych z całego Pomorza .o-

raz reprezentanci Izby Przem. - Handl. w

w Gdyni i Korporacji Kupców. Tematem

konferencji były zagadnienia wychowawcze
i dydaktyczne.

— Zarząd Okręgu PPW nr X ,,Polskie
Radio" komunikuje, iż termin zgłoszeń na

W'szystkie turnusy w Ośrodku Zimowym w

Krynicy został przedłużony do dnia '3-go
grudnia 1938 r.

— Dziś przedsiwienie opery Poławiacze
Pereł” o godz. 20. W Teatrze Ziemi Pomor
skiej wystąpią czołowi śpiewacy opery w'ar
szaw'skiej w pięknej operze Bizeta pt. ,,Po-
ławiace Pereł” Bilety sprzedaje drogeria
Foto-Szady, Rynek Starow'iejski 33.

— O mistrzostwo Pomorza w siatkówce.
W spotkaniu w siatkówce męskiei o mi
strzostwo Pomorza drużyna KS KPW Pomo
rzanin pokonała HKS w stosunku 2:1 (15:6,
15:17, 15:5).

— Zebranie wychowawców fizycznych.
W sali konferencyjnej Państw. Gimnazjum
im. Kopernika w Toruniu odbyło się w nie
dzielę walnę zebranie okręgu pomorskiego
Polskiego Związku Wychowawców fizycz
nych. Ńa, czele nowych władz związku, któ
re zostały wybrane, stanął ponownie prof.
Machinko z Torunia. Szczegóły z tego zja
zdu podamy w następnym numerze.

II koncert symfoniczny.
W niedzielę, dnia 4 grudnia br. o godz. 20

w sali koncertowej Konserwatorium Pont.

Tow'. Muz. (,,Dwór Artusa") odbędzie się
wykonaniu orkiestry symfonicznej Pom.
Tow. Muz. Przy pulpicie kapelmistrzowskim
znany publiczności toruńskiej mistrz batu-

drugi w tym sezonie koncert symfoniczny w

ty Lucjan Guttry, który dyrygowaniem sze
regu koncertów w ubiegłym sezonie dał wy
soki sprawdzian swych kawlifikaeyj kapel-
mistrzowskich i artystycznych. W wykona
niu orkiestry usłyszymy Schuberta symfo
nię B-dur i Beethovena uwerturę do op
,,Egmont". Solistą koncertu będzie artysta-
skrzypek Zdzisław Roesner, który wykona
koncert skrzypcowy c-mołl Mendelsohna.

Powyższy koncert dostarczy słuchaczom

niezwykłe podniosłych wrażeń.

Ważne dla właścicieli
gospodarstw ro'nych

Toruń, 28.U . Urząd Wojewódzki Pomor
ski podaje do wiadomości właścicieli gospo
darstw rolnych, obciążonych należnościami

rentowymi byłych pruskich władz i instytu-
cyj agrarno'finansowych, że tylko do dnia
31 grudnia 1938 r. przyjmować będzie poda
nia o przyznanie ulg na zodstawie art. 16

rozporządzenia Prezydenta R. P . z dnia 24.

10.1934r.(Dz.U.R.P.Nr94poz.842)iże
podania wniesione no tym term inie pozosta
ną bez rozpatrzenia.

Zwraca się uwagę na to. że o ulgi powyż
sze ubiegać się mogą jedynie ci wlaśeic tele
włości rentowych, którzy nabyli je do dnia
1 lipca 1932 r. i ich głównym zajęciem oraz

źródłem utrzymania jest rolnictwo.

Jera osesjiPioisliiw SeiiiteM m iii .

Plan zamierzeń na przyszłość w oświetleniu włodarza Ziem i Pomorskiej i dyskusja.
(Dokończenie)

Odnośnie drugiej sprawy, poruszonej
przez p. mec. Bolta, tj. nielegalnego przekra
czania granicy celem poszukiwania pracy
przez naszych robotników, p. wojewoda wy
powiedział zdanie, że ,,nie dobrze jest być
zawodowym optymistą, — ale stokroć gorzej
jest być zawodowym pesymistą" . Kwestia
rozładowania bezrobocia na Pomorzu stale

postępuje naprzód. D o w o d e m Czersk i Cheł
mża, dwa najpoważniejsze ośrodki bezrobo
cia, gdzie zostało ono rozładowane w taki

sposób, jak jeszcze dotąd nie było. Pomorze

pod względem bezrobocia stoi w Polsce na

drugim miejscu, co już samo za siebie mó
wi.

Sprawy gdyńskie i morskie odpowiednio
naświetlili pp. mec. Jankowski i dyr. Wa
chowiak. W Gdyni brak szkół powszech
nych i średnich. W 20-tym roku istnienia

niepodległego państwa polskiego zdołano

wybudować pierwszy gmach szkoły śred
niej. Mówca uważa, że w Gdyni powinna ko
niecznie powstać wyższa uczelnia (uniw er
sytet wzgl. politechnika). Potrzebny jest
również teatr. Życie kulturalne Gdyni —

Lekkomyślność dzieci może

spowodować katastrofę.
Odcinek drogowy PKP nr 3 w Toru

niu zgłosił na posterunku PP. w Rzęcz-
kowie, że od sierpnia br. do obecnego
czasu na linii kolejowej Toruń—Czarno
wo, pomiędzy miejscowościami Zła-

wieś—Pędzewo, zauważono kilkakrotnie
ułożone kamienie na szynach kolejo
wych oraz stwierdzono rozbicie kilku
izolatorów do przewodów telefonicz
nych.

W dochodzeniach ustalono, że czynu

tego dopuszczają się dzieci szkolne, za

mówił p. dyr. Wachowiak - skupiasięw...
kawiarni Albrechta na wieczorkach czwart
kowych. To jest miasto przeszło 120-tysięcz-
ne... W dalszym ciągu prosi p. wojewodę,
aby odpowiednie czynniki zainteresowały
się zabytkami w Żarnowcu (skarby kultury
zalane są wodą), Kartuzach i Żukowie.
Mówca prosi o zwrócenie uwagi na ruch
graniczny od strony Gdańska, przy czym po
krótce przedstawia życie na przygraniczu.

Przysyłanie na Pomorze elementu urzęd
niczego z Małopolski Wschodniej mówca
n a z y w a ,,fabrykacją nieszczęśliwych ludzi",
nłe umiejących znaleźć wspólnego języka z

miejscowym społeczeństwem.
Z kolei mówca zaatakował Izbę Rolniczą

stwierdzając, że ,,mamy prawo płacić skład
ki, ale istnienia jej nie odczuwamy". P . dyr.
Wachowiak wytknął również błędy urzędo
wi pośrednictwa pracy w Gdyni i wreszcie

b. silnie ,,przygadał" Izbie Skarbowej.
W dłuższej replice p. wojewoda odpowie

dział na wszystkie poruszone kwestie i pro
sił o rzeczach sprawdzonych komunikować
władzom przełożonym.

mieszkałe w miejscowościach położo
nych przy torze kolejowym. O powyż
szym powiadomione zostały władze są
dowe.

-------- ( O ) --------

— W 20-lecie istnienia marynarki wo
jennej. W związku z 20-leciem marynarki
wojennej i Ligi Morskiej i Kolonialnej od
był się w niedzielę w Toruniu pochód pro
pagandowy LMK z transparentami i orkie
strą przez ulice miasta. O godz. 16.30 w sa
li dyrekcji kolejowej odbyła się akademia
na której okolicznościowe przemówienie
wygłosił kierownik biura obwodu LMK p.
Kwieciński. Na dalszy nrógram akademii

złożyły się produkcje KPW i chóru oraz de
klamacje. Piękną akademię zakończyło
odśpiewanie ,,Roty".

Luksusowy hotel w Gdyni.

Nieprawdopodobna, lecz prawdziwa historia.
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KALENDARZYK

Dziś- Grzegorza III.
Jutro: Saturnina m.

Wschód słońca o godzinie 7,42.
Zachód słońca o godzinie 15,52.

Stan pogody.
Pogodnie w nocy przymrozki.

Na Mazowszu, Polesiu, w południowej
części Wileńszczyzny i miejscami w Mało-
polsce wschodniej były dzisiaj gęste mgły.
Na pozostałym obszarze była pogoda sło
neczna o zachmurzeniu niewielkim. Tempe
ratura o godz. 14 wynosiła od 0 do plus 2 st.
w dzielnicach, gdzie było m glisto, a od 4
do 9 st. gdzie było słonecznie. Wysoko w

górach notowano minus 1 st. Dziś rano w

Bydgoszczy mglisto i chłodno. Przewidywa
ny przebieg pogody: Rano m glisto, w ciągu
dnia dość pogodnie. Temperatura około 6
st., w nocy przymrozki. W iatry południowe,
na zachodzie umiarkowane, poza tym słabe.

ZM%,

Pokłosie niedzielne

Termometr wskazywał dzli rano

iiiliiIUl11!|!11III!niliIIlij'
u

DYŻURY NOCNE APTEK

od28.11, - i. 12. 1938 r.

1) Apteka pod Łabędziem, ul. Gdańska,
telefon 3204.

2) Apteka Staromiejska, ul. Długa, tele
fo n 3300.

3) Apteka przy Bielawach, ul. Gdańska,
telefon 1467.

Telefon Pogotowia Ratunkowego 28-15.

- MUZEUM MIEJSKIE przy ul. Farnej
otwarte codziennie od godz. 11—16, w nie
dziele i święta od god- 11 -14 .

Muzeum Miejskie — Bielawki, u l. Pie
rackiego 8, otwarte codziennie od godz. 11
do 14. Stała wystawa darów: obrazy Leona
Wyczółkowskiego i rzeźby Konstantego
Laszczki.

Biblioteka Nowości T. C. L. przy ulicy
Gdańskiej 30. I piętro, wypożycza książki
od godz. 11 -13,30 i od 16-19.

- (Cv-

Z TEATRU MIEJSKIEGO
im . K . H . Rostworowskiego

Dziś w poniedziałek dnia 28 bm. o godz.
20 przedstawienie operetki ,,RÓŻA STAM
BUŁU z pp. Gabrielli, Wańską, Dembowskim,
Domosławskim i Iwańskim na czele ze
społu.

W przygotowaniu wspaniała operetka w

6 obrazach ,,BŁĘKITNA MASKA” której
prapremiera odbędzie się na naszej scenie
w pierwszych dniach grudnia. Na zapro
szenie dyrekcji teatru we wtorek 29 bm.

gościć będziemy na jednym tylko wieczo
rze zespół opery warszawskiej, który przy
jeżdża z operą Bizeta ,,POŁAWIACZE PE
REŁ”. W rolach głównych znakomici śpie
wacy Maryla Karwowska (sopran liryczny),
Eugeniusz Mossakowski (baryton bohater
ski), Janusz Popławski (tenor liryczny). Chór

opery warszawskiej w ilości 20 osób, orkie
stra 35 osób. Dyryguje Jerzy Sillich. Bile
ty są do nabycia w kasie teatru. Zniżki i

passe-portout premierowe nieważne.

— Kurs księgowości przebitkowej. W L i
ceum Handlowym w Bydgoszczy, ul. Królo
wej! Jadwigi 25, w dniach 30 listopada, 1 i 2

grudnia 1938 odbędą się wykłady księgowo
ści przebitkowej z zajlęciami praktycznymi.
W kursie uczestniczyć mogą wszyscy, któ
rzy interesują się tą metodą księgowości.

(22323
— W załączonych do wczorajszego w y

dania ulotkach .Spółdzielni ,,Kredyt" pomi
nięto przez przeoczenie następujące firm y
będące róv,nież członkami odnośnej spół
dzielni:
1. F-ma H. Kaszubowski, jubilerstwo-złot-

nictwo, ul. Długa 22;
2. F-ma Ed. Czajkowski, jubilerstwo złot-

nictwo, ul. Długa 11. (22225

Juł następne! niedzieli.
Już w najbliższą niedzielę 4 grudnia

otwarta zostanie w sali Pod Lwem ,,Wysta
wa Prac Kobiecych, organizawana przez So-
kói Żeński w Bydgoszczy. Na wystawie m.

in . pokazy przyrządzania ryb i wiele in 
nych pokazów i pogadanek. Wystawa po
trwa do 11 grudna br. i otwarta będzie co
dziennie od godz. 9 -20

\ Ta ostatnia niedziela!...

j Zapomniane tango, w takt którego
Iprzed paroma laty ludzie się podobno
\strzelali, łkało po kątach. Harmonia za
'%ciągała rzewnie, saksofon kwiczał, bęben
Iraz po raz zrywał się do gwałtownego
\ataku.
\ Ta ostatnia niedziela!...

i Fałszował z zacięciem i przejęciem ja
%kiś miody człowiek, zalany trochę Izami,
lale przede wszystkim - innym płynem o

l wyższej stopie procentowej.
I Bliźni, również wytrąceni z równowa
%gi z w y k łąprzy sobotniej nocy porcją al
%koholu, obchodzili śpiewana z szacun
%kiem, nie tając swego współczucia. Ktoś,
%bardziej życzliwy od innych, zdobył się
%na gest braterski, podszedł do śpie-wają
%cego i zapytał:
I — Smutno panu?
I W odpowiedzi usłyszał jeszcze rzew
%niej wyciągnięte:
I Ta ostaaatnia nieeeedzielaa!..

i Słuchacze poszli po rozum do gowy:

! Ostatnia niedziela? Acha, "to pewnie
%dziennikarz, który czeka na dekret pra-

\sowy... Od razu też zaczęli tytułować de
%likwenta przez ,,panie redaktorze1', jako
%że w Bydgoszczy bardzo dużo bardzo

dziwnych ludzi usiłuje sobie przypisać %

ten tytuł. |
— Panie redaktorze, to pan podde-%

kret tak pije?
— Pod dekret, nie pod dekret— o-|

przytomniałwreszcie tangowy Kiepura.|
— Janiejestem redaktorem idekretmnie|
nietyczy.Smutno mi,boto ostatnia nie-1

dziełaprzed pierwszym i nie mam czym|
zapłacić rachunek...

Ten obrazek zżycia mówiprzekony-%
wująco,jak to wczoraj wszystkich smu-%

tnych jako też nietrzeźwych ludzi opinia%
społeczna brała zadziennikarzy,znajdu-f

jących się w przeddzień wejścia w życieg
dekretu. Niesłusznie,bodziennikarze— |
jeślisię w ogóle martwili— toraczejpo-1

kątnie... i
* * *

Towszystko nieprzeszkadzało,żenie-1

dzieła była piękna, słoneczna, słoto-je-%
sienna. Poza tym— pracowita. W Byd-1

goszczy obradował szereg zjazdów orga-1

nizacyjzawodowych,kolejowych, pocz-1

towych iinnych. Obradował owocnie i%

skutecznie. |
0tym,żeidziezimaaznią,.gwiazd-g

ka",przypomniałZwiązekPańBomuu-|
rządzeniem przyjemnej wystawy stołów|
wigilijnych. (hak)|

UROK ŚWIEŻEJ IZDROWEJ CERY
dają

PUDRY HIGIENICZNE
M.MALINOWSKIEGO

LAB. CHEM. FARM .

w 12 najmodniejszych odcieniach. W afSza w aj u|. Chmielna 4

Zwracać uwagą na firmę! (22329

IleBydgoszczzłożyło na bezrobotnych
Przed rozpoczęciem nowej akcji pomocy dla bezrobotnych.

(ak) Sala rady miejskiej zapełniła się w

ub. piątek wieczorem członkami miejskie
go komitetu obywatelskiego do walki z bez
robociem. Reprezentowane były wszystkie
sfery, m . in. przybyli ks. dziekan Stepczyń-
ski oraz p. starosta Suski Zebranie po
święcone było wysłuchaniu sprawozdań z

działalności komitetu za rok ubiegły, wybo
rowi nowych władz komitetu i uchwaleniu
norm świadczeń pieniężnych na następną
pomoc zimową. Przewodniczący komitetu

p. prezydent m. Barciszewski wyraził swe

całkowite zadowolenie z dotychczasowych
prac komitetu, gdyż - jak mówił wynik jak
na nasze warunki był szczęśliwy. W roku
sprawozdawczym bowiem zebrano znacznie

więcej aniżeli preliminowano, co świadczy
o wielkiej ofiarności społeczeństwa bydgo
skiego i wyrobieniu obywatelskim, za co

wszystkim złożył serdeczne podziękowanie.
Ze specjalnym uznaniem podkreślił ogrom
pracy członków komitetu wykonawczego, a

w szczególności niestrudzonego przewodni
czącego p. radcy Beyera i sekretarza p. na
czelnika Mańezaka.

Jak wynika ze sprawozdania z działalno
ści tego kom itetu zeszłoroczna 5-miesięczna
akcja dała w sumie imponującą sumę blisko
600 tysięcy złotych, z czego w gotówce ze
brano przeszło 273.000 zł, a ogólna wartość

przydzielonych produktów wynosiła 128.000
zł, zaś z wojewódzkiego komitetu otrzymano
około 140.000 zł. W ramach tych fundu
szów komitet wydał w roku sprawozdaw
czym na doraźne zatrudnienie około 360.000
zł, a na akcję pomocy dzieciom i młodzieży
około 70.000. Największe nasilenie bezrobot

nych zarejestrowanych było na początku
stycznia br., a mianowicie było 9.383 bezro
botnych,, a ilość 'bezrobotnych, zakwalifiko-'
wanycii do pomocy doraźnej była naj'więk
sza w marcu i wynosiła 5694. Przeciętna
wartość świadczeń komitetu na rzecz bezro
botnych (pomoc doraźna łącznie z zatrudnie
niem) wynosiła przeciętnie od 16—19 zł mie
sięcznie. Pomoc powyższa świadczona bez
robotnym przez komitet na terenie miasta
nie wyczerpuje tego, co społeczeństwo łącz
nie z władzami (lało w rzeczywstości dla

bezrobotnych. W szczególności podnieść
należy działalność charytatywną, organiza-
cyj miejscowych, jaką roztaczano nad dzieć
mi rodziców bezrobotnych w wieku szkol
nym i przedszkolnym. Pomoc ta wyrażała
się w kwocie 250.000 zł i w okresie 1937/38

dożywiano przeciętnie 4545 dzied.

Jak zaznaczył prezydent Barciszewski
obrót pieniężny w Bydgoszczy się wzmaga
i sila podatkowa tak samo wykazuje rozpęd
wzwyż. Dlatego stawki świadczeń pienięż
nych na tegoroczną pomoc zimową w pew
nych grupach są mniejsze niż w roku po
przednim.

' Stawki zamieścimy w jednym z

następnych numerów.
W dyskusji zabrał m. in. głos starosta

Suski, zwracając uwagę na nędzne warunki
mieszkaniowe, w jakich żvią bezrobotni i
konieczność zaooiekowania się dziećmi

bezrobotnych. Przed dokonaniem wyboru
nowych władz komitetu uczczono przez po
wstanie pamięć zmarłych członków śp. red.

Bigońskiego i dyr. Ciszewskiego. Skład te
gorocznego komitetu jest podobny do skła
du osób z roku ponrzedniego.

Loże masońskie w Bydgoszczy zlikwidowane.
Opieczętowanie żydowskiej loży przy ul. Libelta.

(ak) V.' z wiązku z wejściem w życie no
wego dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej
o zamknięciu lóż masońskich, policjla byd
goska dokonała ub. soboty wieczorem opie
czętowania ostatniej istniejącej jeszcze w

Bydgoszczy żydowskiej loży masońskiej!
,,Ołdfełilów" przy ul. Libelta 8. Znikła osta
tnia tabliczka ze splecionym masońskim

czarnym kołem, symbolizującym bratenstwo
międzynarodowe. Majątek tej loży, składa
jący się z domu, ogrodu i ruchomości, re
prezentujących wartość około 35.000 zł ule
gnie konfiskacie i przelany zostanie na róż
ne organizacje społeczne m iasta Bydgosz
czy, jak i na pomoc zimową. Równocześnie
z likwidacją spółki ,,Logenheim - Gesell-
schaft" zlikwidowano towarzystwo kultural-
no-rozrywkowe ,,Humanitas", które miało
siedzibę w wspomnianym domu, a do które
go przeważnie należeli żydzi. Każdy członek

tego osobliwego towarzystwa wpłacał udział
w wysokości 500 złotych.

Nie od '-zeczy będzie wspomnieć i o tym,
że przed kilku tygodniami rozwiązane zo

stała własną uchwałą członków loża imie
nia Emanuela Seheitzera, mieszcząca się
przy ul. Krasińskiego 13. Loża ta była raczej!
kowentyklem towarzyskim i nie posiadała
większego m ajątku. Lożę ostatecznie skre
ślono z rejestru w bydgoskim starostwie.
Przed dobrowolną likwidacją spalono w lo
ży w sposób uroczysty wszystkie akta, jak i

rejestry członków;

Jedną z największych lóż była w Bydgo
szczy loża Janusa naprzeciw Sądu Grodz
kiego. Braćmi tej loży, istniejącej już długie
lata przed wojną byli Niemcy, należący do
e lity umysłowej! Bydgoszczy, przeważnie le
karze i przemysłowcy. Po stopniowym wy-
jeżdzie Niemców z Bydgoszczy przed dwo
ma laty łoża Janusa, rozwiązała się, a gmach
wraz z ogrodem nabył pewien Polak' przy
były z Ameryki, który w podziemiach zało
żył fabrykę sody, a pozostałą część gmachu
w ynajął spółdzielni spożywców ,,Społem".
Tak obecnie po masonach w tym gmachu
nie pozostało żadnego śladu.

Torujmy zbyt
nowym towarom polskim.

Polska produkcja przemysłowa i rzemie
ślnicza coraz bardziej różniczkuje się. Z
roku na rok przybywają nam coraz to inne,
uprzednio w kraju niewyrabiane towary.
Wytworzenie nowego towaru bywa trudne,
ale nieraz trudniejsze bywa wprowadzenie
jego na rynek polski, tj dotarcie z nim do

najodleglejszych zakątków kraju. To też

często zdarza się, że interesanci nie wiedzą,
iż dany towar już wytwarza się w kraju,
wskutek czego sprowadza się go ciągle je
szcze z zagranicy,' zamiast kryć zapotrzebo
wanie u producenta krajowego.

Pragnąc temu stanowi rzeczy zaradzić, tj,
przyśpieszyć proces wprowadzania nowych
towarów krajowych na rynek polski. Targi
Poznańskie przedsięwzięły sobie organizowa
nie corocznych przeglądów najnowszej wy
twórczości polskiej. Pierwszy tego rodzaju
pokaz odbędzie się w ramach XIX Targów
Poznańskich, w czasie od 30 kwietnia do 7

maja 1939 r.

Wybuch zapalnika od granatu.
Wczorajszej niedzieli wydarzył się

nieszczęśliwy wypadek w domu przy
ul. Karpackiej 25. Zamieszkały tam

27-letni robotnik Paweł Barcz znalazł

dnia poprzedniego zapalnik ód granatu
i zabrał go do domu. W niedzielę o godz.
8 rano manipulując przy zapalniku ce
lem rozebrania, Barcz uderzył młotem

w zapalnik co spowodowało silny wy
buch. Skutkiem eksplozji robotnik stra
cił 3 palce lewej ręki i jeden palec pra
wej ręki, oraz doznał dotkliwych okale
czeń na twarzy. Zawezwaną karetką po
gotowia ratunkowego przewieziono nie
ostrożnego robotnika do Lecznicy Mięj-
skiej.

Połar w faziense.

W sobotę po. południu o 4 zaalarmo
wano straż pożarną do mieszkania prze
mysłowca Stanisława Wojnarowskiego
przy ul. Przesmyk 1. Wskutek nagrza
nia w piecu w łazience i z powodu tego,
że komin był źle uszczelniony, zapaliły
się sadze a następnie belki w mieszka
niu. Straż pożarna energicznie zabrała

się do pracy, celem zlokalizowania po
żaru. Po jednogodzinnej akcji ratunko
wej, straż powróciła do remizy. Szkody
materialne wyrządzone przez pożar są
dcść znaczne.

LOPP wzmacnia wysiłki.
Po rocznej pracy nad zbieraniem odpad

ków itp. ofiar na zakup samolotu ,,Byd
goszcz", LOPP zakupiła już pierwszy samo
lot szkolny RWD 8.

W nieustającej ofiarności na zakup sa
molotu ,,Bydgoszcz" wpływają coraz to no
we, coraz to poważniejsze dary. Oto ostat
nie: właśc. fabryki ,,Pasamon" p. Lewan
dowski wpłacił 200 zł, właśc. fabr. inż. St.
Ciszewski wpłacił 100 zł. Ofiarodawcom za
rząd Obwodu Miejskiego LOPP składa ser
deczne podziękowanie. Może na przyszły
rok kupimy drugi samolot. LOPP nauczyła
zbierać grosz leżący na ulicy, umiejętnie
wprząga do pracy coraz więcej sił społecz
nych, coraz większą masę obywateli.

— Miesięczne bilety tram wajowe i auto
busowe nabyć można w biurze Tramwajów
przy ul. Dra Em. Warmińskiego nr 8 (po
kój 1) w czasie od godz. 8 do 13-tej i od 13-ej
do 18-ej. W Bydgoskim Oddziale Polskiego
Biura Podróży ,,Orbis" przy ul. Dworcowej 2
w czasie od godz. 9—19-ej można otrzymać
tylko bilety na dwurazowy przejazd dzien
nie.

Polski konduktor.

Wielce Szanowny Panie Redaktorze!
Jako stały czytelnik ,,Dziennika Bydgo-

sikego" poczuwam się do obowiązku podać
do wiadomości Panu, Panie Redaktorze, z

prośbą o łaskawe zamieszczenie w Jego po
czytnym piśmie, następującego przeżycia:

Dnia 23 bm. w pociągu pośpiesznym nr

403 odchodzącym z Bydgoszczy o godz. 19,41
jechało do Sopot kilku pasażerów narodo
wości francuskiej.

Ludzie ci, nie znaj'ący języka polskiego,
stanęli bezradni wobec konieczności prze
niesienia się do wagonu specjalnego. Przy
szedł im z pomocą konduktor pociągu, któ
ry przez uprzejme objaśnienie ich w języku
francuskim a nawet pomoc udzieloną przy
przenoszeniu bagaży daleko w 'szedł poza
ramy obowiązującej, zdawkowej grzeczno
ści, czym pozyskał sobie z miejsca wdzięcz
ność Francuzów oraz sympatię wszystkich
współpasażerów.

Czyn polskiego konduktora godny jest
podkreślenia i naśladowania.

A. R. Nakło.
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s 5S1 3s*lllBolączki pracowników pocztowych
Zjazd delegatów Zw. Pracowników Pocztowych okręgu pomorskiego

Einlage -f 2.30, (2.18), Schievephorst 2.56, s

(2.54).
Temperatura wody -f 0.4,4. (Liczby w na
wiasach przedstawiają stan wody z dnia

poprzedniego).

BYDGOSKA GIEŁDA
ZBOZOWO -TOWAROWA

Notowano za 100 kg. z dnia 26. XI . 1938r.I

Zboża
Pszenica 18,25— 18.75. Żyto 13,75-14 ,00 , Jęczmień browa- :

rowy 18,25-16,75, jecz. 673-678 e/l 15.50 -16,75 Jęczmień -

644-650 g/ 15.00 -15.25 Owies 15.03 -15.20. :

Przetwory młynarskie.
Mąka pszenna wyciągowa 0 -350i, wł. w. 38 00 - 39,00, mąka :

Pszenna gat. 1 0—50% wł w- 35,00—36,00- mąka, iszenna E
ratunek I A 0 - 6 5 \ wł. worek 32,50-33,50; mąka pszenni -

gafunek 11 35 -50*/. wł. w 00.00 -OO.Ou mąka pszenna i

gatunek 11 35-65 % wł. w . 28,00-29,00: mąka oszenn :

gat II i0-'K)0/, wł. w. 00,00-00,00, mąka pszenna gat. E
II A 50—65% wł. w 00,00 -00.00. mąka pszenna gatunek :

II 60- 650/,, wł. w. 00,00 - 00.00. maka pszenna gat. III 65-70 Oi0:
wł. w. 00 .00 -00.00, mąka '.enna razowa 0 - 950/, wł. w |
26.00 -27,00, mąka pszenna śrutowa eksportowa C2.5% pop.):
00,00-00,00 Mąka żvtnia wyciągowa gat. 0 - 30*Vo wł. w .:

00,00—00,00, mąka żytnia gat. I 0 -50% wł. w . 24 ,50 -25.00,:
mąka żytnia gat IA 0-55

'

wł. w. 23,75 -24.25, mąk-:
żytnia gat. II 30-55

'"

wł. w. 00,00-00,00, mąka zytnia gat. \
TIA 50—55% wł. w. 00,00-00,00, maka żytn'a rpz^wp O 95ŁP*

"

19 75, mąka żytnia śrutowa eksport. C2.50I0 popiołu):
00,00 - 00,00, Mąka żytnia 70,)(f eksport (dia W. M. Gdańska :

22/5-23,25 Otręby pszenne miałkie stand. 10,00 -10.50,:
Otręby pszen. brednie 10,00-10,50; Otręby oszenne grubp :

10,50-11,00; Otręby żytnie z przemiału stand. 0 ,25-9 .75 :

Otręby lecz- 10.25-10,75: Kasza feczm. krai. wł. w. 25,25— \

26,25, kasza jęczmi'enna, pęczak wł. w. 25,25-26.25 kasza :

ęczmienna perłowa wł. w. 35,75-37.25. :

Strączkowe, oleiste, koniczyny, nasiona i in. !
Groch polny 00,00-00,00: Groch W iktoria 25,00 -29,0 :

Groch zielony (FoIeer) 22,00 -24,00. Wyka iara 18,00-19,00 .:

Peluszka 21.00 -22 .00: Łnbin iółty 11.00-12.1)0, Łubin niebie- i
ski 10.00 -11 .00,Seradela 23,00-2%00,Rzepak jary b. w. 00,00- |
00,00. Rzepak ozimy bez worka 41.00-42,00: rzepik ozim; i
bez worka 38.50 -39,50: Sierole lniane 48,00-50 ,00: Mak nie- !
bieski 66,00-68,00, Gorczyca 36,00-39,00, Koniczyna czerw. :

bez kan.o ezyst. 97” i0 009,00,-000,00 Koniczyna biała bez kan i
0 ezyst, 970lf 000,00—000,00: Koniczyna szwedzka 000,00 - i

000,00, Koniczyna żdita odtuszczona 00,00-00,00, Przeloi I
0\0 0 —000,00; Rajgras 00,00 -000 ,00: Tymotka czyszczona 1
00.00 -00 .00

Artykuły pastewne i inne.
Makuch 'niany 20,75-21,25; makuch rzepakowy 13,25-
14,00; makuch słonecznikowy 40z42% 00,00-00 ,00; śrut soja
23,25—23.50; ziemniaki pom. 0 ,00 -0 ,00; ziemniaki nadnoteckie
0X00-0 ,00; ziemniaki fabryczne kg. % 18,00-19,00; ziem
niaki jadalne 3,75-4,25; płatki ziemniaczane 00,00—00,00,
w ytłoki buraczane suszone 0,00-0 .00; słoma żytnia luzem
3.00 -3 ,50; słoma żytnia prasowana 4,50-4,00; siano nad
noteckie luzem 5,50 — 6,00; siano nadnoteckie pra
sowane 6.25-6 .75.

,,Chleb Szwedzki" Jest źródłem
zdrowia i siły.

To nie przesada, że ,,Chleb Szwedzki” po
siada bardzo wiele witamin, soli mineral
nych i substancji azotowych, a nie zawiera

kw'asów fermentacyjnych; jest więc odżyw
czy a lekko strawny. Konserwuje zęby, a

nie rozpycha żołądka. Zawsze świeży i

kruchy, wygodny w użyciu w domu i po
dróży, dla turystów i sportowców nieocenio
ny. Z masłem, miodem, marmoladą sma
kuje znakomicie. Przystępny w cenie -

do nabycia wszędzie. (19560

: (ak). Z licznych zjazdów jakie odbyły się
jostatnio w Bydgoszczy, jednym z najpoważ-
|niejszych był dwudniowy zjazd delegatów'
jkół miejscowych Związku Pracowników

ĘPoczt, Telegrafów i Telefonów okręgu po-

;morskiego w Bydgoszczy. W sobotę w godzi-
jnach porannych na intencję zjazdu odbyło
jsię nabożeństwo w kościele św. W incentego
ia Paulo na Bielawkach, a następnie rozpo-
jczęły się obrady w nowym, bardzo miłym
|lokalu zebrań i zjazdów w ,,Domu Rzemieśl-
iniczym" przy ul. Jagiellońskiej. Prezes o-

;kręgowy związku p. Kłoda przywitał przy-
;byłych gości a w szczególności pizedstawi-
i cielą Ministerstwa Poczt p. radcę Perzyńskie-
|do, reprezentantów Dyrekcji Poczt pp. na-

jczeinika Wojciechowskiego i kierow nika

;w ydziału osobowego Boryczkę, mgr. Toma-

iszewskiego i przedstawicieli zarządu glów-
!nego pp. prezesa Tykwińskiego i Gerkiego z

jWarszawy oraz bratnich organizacji jak
j prezesa Koseckiego, Bobińskiego i Nawrota,
iPo wzniesieniu okrzyków na cześć Najj.
jRzeczypospolitej! uchwalono jednomyślnie
iwysłać telegramy hołdownicze do Prezyden-
jta Rzeczypospolitej, Marszałka Polski, m ini

|stra poczt i Jego Em. ks. kardynała Hlonda.

|Przemówili następnie reprezentanci władz i

|bratnich organizacyj, po czym na marszał-

jka zjazdu wybrano p. Sarnowskiego z Toru-

|nia, na zastencę Bugaczewskiego z W łocław-

jka a na sekretarza p. Wojtynowskiego z

iBydgoszczy, zaś na ławników p. Wolaka z

|Bydgoszczy i Katankę z Inowrocławia. Po

iprzeczytaniu protokółu z ostatniego zjazdu
|i zatwierdzeniu programu zjazdu dokonano

wyboru komisyj. W skład komisji wybor
czej weszli: Krzyżyński — Bydgoszcz, Kło
sowski — Gdynia, Witkowski — Toruń,
Szczepański — Chełmża i Springer — Byd
goszcz. Do komisji wniosków: Towalski -

Grudziądz, M ilian — Bydgoszcz, Orłowski
— Tczew, Krajnik — Brodnica, Mróz —

Chojnice, a do komisji budżetowej: Burda
- Bydgoszcz, Malak — Gniew, Dmowski —

Starogard, Mańczak — Bydgoszcz i Ka
sprzak — Chełmno.

Obszerne sprawozdanie złożyli następnie
prezes zarządu okręgowego p. Kłoda i p. se
kretarz Ronowicz a po dłuższej dyskusji na

wniosek komisji rewizyjnej jednomyślnie u-

dzielono zarządowi absolutorium. Prezes za
rządu głównego p. Tykwiński zobrazował

całość prac zarządu głównego nad poprawą

bytu pracowników pocztowych. Ze względu
na ważne wydarzenia jak powrót Zaolzia do
Polski itp. nie poczyniono specjalnych po
sunięć w kierunku poprawy bytu. Starania

idą jednak w dalszym ciągu a w szczegól
ności w kierunku zniesienia podatku spe-
cjalnego, który jest wielką krzywdą, gdyż
obejmuje tylko pewne kategorie urzędni
ków. Co do awansów procentowo wyrażają
się one nie tak nadzwyczajnie jak przypusz
czano, a m ianowicie zaawansowało tylko
15%, zamiast przewidzianych 35%. Stara
niem związku zebrano na FON i budowę
szkół powszechnych sumę 6.000 złotych.

Pod koniec swego przemówienia p. Tyk
wiński uczcił zasługi długoletniego prezesa

zarządu okręgowego, naczelnika pierwszego
urzędu pocztowego p. Burdy, wręczając mu

jOchotnicy w służbie dla Państwa.
Zebranie Zw. b. Ochotników A rm ii P olskiej1914-21.

Ptemimf kitując.

I Tradycja żołnierza-ochotnika sięga naj-
Idawniejszych czasów. Polak zawsze z

iwłasnej ochoty, po dobrej woli, ani za żołd

|ani żadne zapłaty bronił swym ramieniem

\granic państwa, stanowił przedmurze
:chrześcijaństwa, brał udział w partyzantce
i63 r., szedł do arm ii powstańczych, słowem
izawsze stawał w potrzebie by Polsce było
|dobrze i stanowiła potęgę mocarstwową.

i Tradycja tradycją, a b. ochotnik armii

Ipolskiej ma prawo domagać się praw nie-
ipodległościowych. Dla wszczęcia tej akcji
izarząd Zw. b . ochotników armii polskiej
izwołał zebranie w sobotę, 26 bm. do świe-

itlicy IKR, gdzie z trudem tylko sala mo-

igła pomieścić tych wszystkich, którzy przy
byli.

i Zebranie zagaił prezes Związku insp.
|pracy p. Bojankowski, wyjaśniając cel

Izgromadzenia.

Referat poruszający historię ochotników

wojsk polskich, ich znaczenie i rolę w dzie'

jach naszei ojczyzny, w ygłosił p. kpt. Rul-
wieć.

Przemawia! także obecny na zebraniu

poseł Dudziński, który m. in. wspomniał
o przyszłym przeprowadzeniu w sejmie u-

stawy, uprawniającej b. ochotników do pra
cy, a tym samym do służby dla Państwa,
którego żołnierzami byli i będą.

Dla sformowania swych żądań, wicepre
zes Zw. p . inż. Tychoniewicz odczytał u-

chwałę z prośbą do posła Dudzińskiego o

zajęcie odpowiedniego stanowiska w sejmie
w obronie praw b. ochotników armii pol
skiej.

Prezes p. Bojankowski wyjaśnił sprawę
medalu niepodległości, do którego preten
duje 300 tys. b . ochotników, po czym krót
kim apelem do zgłaszania się w szeregi
zrzeszonych ochotników zamknął zebranie.

,,CYGANKA"

(kino ,,Marysieńka").
Życie obozu cygańskiego nie jest wcale

łatwe do przeniesienia na film , gdyż za du
żo w nim prawdziwej żywotnościi malow-
niczości. A jednak scenarzyści sięgają co

pewien czas do tej niewyczerpanej kopalni
tematów, by stworzyć nieszablonowy i bar
dziej indywidualny film . Twórcom ,,Cy
ganki" udało się wyjść zwycięsko z ognio
wej próby. Mała i groźna konkurentka

Sherley - Jane Withers jest w całym o-

brazie osobą najważniejszą, która doskona
łym typem młodej cyganeczki, potrafiła
wysunąć się na czoło całego zespołu. Boha
terką filmu jest młoda milionerka, która

straciwszy pamięć — zostaje w obozie cy
gańskim — i dzięki operacji — wraca z po
wrotem do zdrowia i domu. Pełno w tym
filmie komicznych momentów, tarapatów
cygańskiego życia, sentymentu, muzyki i

uczucia. Rochelle Hudson i Robert Wilcox

tworzą ładną parę zakochanych. W nad
programie śliczny i ciekawy dod'atek kul
turalny o Kanadzie.

ssjsoniinę
lOUmRLYSTW
Poniedziałek, dnia 28 listopada

godz. 20: Tow. śpiewu ,,Halka”. Lekcja śpie
wu w lokalu ćwiczeń Marsz. Focha 20.

godz. 17. Kat. Stow. Kobiet ,,Jutrzenka”. Ze
branie pań starszych . Zebranie kierow
nictwa o god. 18w salce parafialnej przy
kościele św. Trójcy.

* * *

B. K. S. ,,Polonia”. Roczne walne zebra
nie odbędzie się w sobotę 10 grudnia b. r .

w lokalu Resursy Kupieckiej przy ul. Ja
giellońskiej 13 o godz. 19,30.

ffgymagasoftwle
Okręgowy Wydział Sokolic. Jutro we

wtorek' posiedzenie OWS o godz. 7 w se
kretariacie. Przybycie prezesek i przewod
niczących oddziałów konieczne.

Gniazdo Żeńskie. Dziś w poniedziałek
ćwiczenia młodzieży od 5, ćwiczenia dru

żyny od 7 w Sokolni. Jutro we wtorek lek

cja robót ręcznych.

Wśorek, 29 MSsśopatSa.

6,30: Pieśń ,,Kiedy ranne wstają zorze” .

8,35: Gimnastyka. 6,50: Muzyka (płyty). 7,00:
Dziennik poranny. 7,15: Muzyka (płyty).
8,00: Audycja dla szkół: W rocznicę Powsta
nia Listopadowego. 11,00: Audycja dla szkól:

,,H istoria zegara” . pogadanka dla dzieci

starszych wygł. Wacław Frenkiel. 11,15:
Marsze i pieśni rycerstwa polskiego (płyty).
11,57: Sygnał czasu i hejnał z Krakowa.

12,03: Audycja południowa. 15,00: ,,Mam 13
lat” — powieść mówiona Janiny Morawskiej
dla młodzieży. 15,15: Skrzynka ogólna - dr
Marian Stępowski. 15,30: Muzyka obiadowa
w wyk. orkiestry rozgłośni katowickiej pod
dyr. Jarosława Leszczyńskiego. 16,00: Dzien
nik popołudniowy. 16,08: Wiadomości go
spodarcze. 16,20: Przegląd aktualności fi
nansowo-gospodarczych. 16,30: Z zapomnia
nych naszych pieśni (audycja w opracowa
niu dr. Włodzmierza Poźniaka (z Krakowa).
16,55: ,,Polska piękną była naówczas” —

szkic literacki Stan. Miłaszewskiego. 17,10:
Polskie utwory fortepianowe w wykonaniu
Edmunda Roeslera (ze studia w Bydgoszczy
przez Toruń). 17,30: ,,Z pieśnią po kraju” -

audycję prowadzi prof. Bronisław Rutkow
ski. 18,00 Audycja dla wsi: 1) Skrzynka rol
nicza . inż. Wacław Tarkowski, 2) ,,Jak pra
cują spółdzielnie zdrowia” — reportaż Ka
zimierza Wyszomirskiego. 18,30: Audycja
dla robotników. 19.00: Muzyka polska. W y
konawcy: Mała orkiestra P. R. pod dyr.
Zdzisława Górzyńskiego i Maria Dobrowol-

ska-Gruszczyńska. 20,35: Audycje inform a
cyjne. Dziennik wieczorny, wiadomości me
teorologiczne, wiadomości sportowe i nasz

program na jutro. 21,00: Koncert Polskiego
Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Trans
misja z konserwatorium muzycznego. 22,00:
,,Temperamenty” — powieść mówiona Anto
niego Cwojdzińskiego. 22,15: ,,Andrzeju, An
drzeju, wosk na wodę leją” — audycja mu
zyczna w oprać. Stanisława Roya (z Pozna
nia). 22,55: Przegląd prasy. 23,00: Ostatnie

wiadomości dziennika wieczornego i komu
nikat meteorologiczny. 23,05 Wiadomości z

Polski w języku niemieckim.

ROZGŁOŚNIA POMORSKA.
6,57: Pieśń ,,W itaj Gwiazdo Morza” . 10,60:

Skrzypce i fortepian (płyty). 10,55: Pro
gram na jutro. 11,15: Popularne utwory
symfoniczne (płyty). 13,50: Wiadomości z Po
morza. 15,15: Rozmowę z dziećmi przepro
wadzi Zofia Bogusławska. 18,00: Rozmowę z

rolnikami . przeprowadzi inż. Andrzej Mi-
ksiewicz. 18,10: Pogadanka społeczna. 18,15:
Skrzynka techniczna w opracowaniu Ka
rola Miłobędzkiego. 18,25: Wiadomości spor
towe z Pomorza. 22,55: Aktualności.

ROZGŁOŚNIA POZNAŃSKA.
8,10: Program na dzisiaj, 8,15: Nasz kon

cert poranny — płyty. 8,55: Pogawędka dla

kobiet. 11,15: Utwory Stanisława Moniuszki
w wyk. orkiestry symfonicznej i Barbary
Kostrzewskiej - sopran — płyty. 14,00: Prze
gląd giełdowy. 24,10: Menuety i scherza z

różnych symfonii — płyty. 14,55: Wiadomo
ści bieżące. 15,15: Rozm aitości. 18,00: ,,N aj
lepsze odmiany ziemiopłodów” — pogadan
ka rolnicza dr. Gabriela Karłowska. 18,10
Pieśni polskie w wyk. chóru mistrzów
rzeźnickich pod dyr. Janą Chmielewskiego.
18,25: Wiadomości sportowe lokalne. 22,55:
Rezerwa lokalna.

ZAGRANICA.
Bordeaux. 19,30: Muzyka lekka. Ham

burg. 19,00: Brazylijska muzyka ludowa
Berlin. 20,10: M elodie film o w e Mediolan
20,30: Muzyka rozrywkowa. Bruksela Ram.
21,00: ,,Faust” - opera. Gounoda. Luksem
burg 21,15: ,,Arlezjanka” - opera Bizeta.

Kopenhaga. 21,00: Koncert orkiestrowy. Tu
luza. 21,35: Koncert rozrywkowy. Sztokholm.
22,15: Koncert symfoniczny. Wiedeń. 22,35:
Muzyka iekka i taneczna. Florencja. 23,09:
Muzyka taneczna. Radio-Paris, 23,15: Muzy
ka kameralna. Hilversum II. 24,00 Muzyka
taneczna.

dyplom członka honorowego za jego w y b it
ną działalność związkową, oraz odznakę.
Naczelnik Burda w serdecznych słowach

podziękował. W dyskusji Jaka rozwinęła się
nad referatem delegaci poruszyli cały sze
reg boJączelc jakie dotykają pracowników
pocztowych. Największą z nich jest nieure
gulowana dotąd należycie sprawa pomocy
lekarskiej i dentystycznej. G ruźlica szerzy

się w niektórych ośrodkach wśród pracow
ników pocztowych w zastraszający sposób i
odsetek chorujących na tę straszną chorobę
dochodzi do 50%. Ogół chorujących nie ma

pieniędzy na wyjazd do miejsc kuracyj(
nych, celem spędzenia tam urlopów i pod
leczenia się, dlatego konieczne jest, ażeby
każdemu z członków jiak i rodzinom przy
dzielono wolny bilet na wyjazd. Co do a-

wansów uznano, że najlepszym rozwiąza
niem sprawy byłvby awanse automatyczne
i szczeblowania. Obradowano w pierwszym
dniu do późnych godzin wieczornych.

Drusi dzień obrad.
W niedzielę o godz. 10-tej wznowiono ob

rady. Przybył gorąco witany przez wszyst
k ic h prezes dyrekcji Poczt p. inż. Kozubek,
jak i inni przedstawiciele z p. naczelnikiem

Boryczką i Wojciechowskim na czele. Prze
wodniczący komisji wniosków przedstawił
po-ważną liczbę wniosków, z których uchwa
lono 77. W uchwalonych wnioskach zjazd
domaga się m. in. zniesienia podatku spe
cjalnego, przyznania dodatków kontrolnych,
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i

pracę w niedzielę i święta, przywrócenia
dodatku mieszkaniowego, zwrotu opłat
szkolnych, szerzenia opieki lekarskiej i znie
sienia ograniczeń w wyborze lekarza, zapi
sywania odpowiednich lekarstw, nnormowa.

nia urlopów według lat służby a nie według
grup. Dalej zwiększenia ilości etatów, przy
znania zniżek kolejowych na równi z woj(
skowymi, policją itp. i zmiany ustawy e-

merytałnej, by pracownicy pocztowi uzy
skali prawo do zaopatrzenia emerytalnego
już po 10-ciu latach pracy w wysokości 40%.

W wyniku tajnego głosowania wybrani
zostali większością głosów: prezes — Wa
lenty Kłoda — Bydgoszcz, pierwszy wicepre
zes Krzyżyński Roman — Bydgoszcz, drugi
wiceprezes Roman Sarnowski — Toruń,
trzeci wiceprezes Andrzej Pugaczewski -

Włocławek, sekretarz Czesław Ronowicz -

Bydgoszcz, zast. Leon Mantajl — Bydgoszcz,
skarbnik Jakób Grabowski — Bydgoszcz,
zast. Władysław Milian. Członkowie zarzą
du: Niemkiewicz — Gdynia, Stryszyk —

Bydgoszcz, Katanko — Inowrocław, Spin-
ger — Gdynia, Rebeł — Chojnice, Bernard
— Świecie, Dąbrowska — Bydgoszcz, Szcze
pański — Bydgoszcz i Kulpa Grudziądz, a

zast. Kistowski — Bydgoszcz, Springer -

Bydgoszcz, Tyczyński — Chełmno, Orłowski
— Tczew i Patok — Nakło. Dokomisjirewi
zyjnej weszli: Burda — przewodniczący,
Chabowski - Bydgoszcz, W itkowski — To
ruń, Wojtynowskj — Bydgoszcz, Towalski
— Grudziądz. Sąd koleżeński tworzą: Wo
lak, Mróz, Kłosowski, Koliński i Dmowski.

Po dokonaniu wyborów zarządu przema
wiali prezes koła I. K . R . Bobiński składa
jąc życzenia oraz naczelnik Boryczko, odpo
wiadając na wszystkie zarzuty i zapewnia
jąc, że dyrekcja postara się w miarę możli
wości uwzględnić życzenia, po czym prezes
Kłoda dziękując zwłaszcza przewodniczące
mu za sprężyste prowadzenie obrad, około

godz. 2 -giej zamknął zjazd.

Stronnictwo Precy
wobec wyborów samorządowych.

żjazd Rady Wojewódzkiej Wielkiego Porno-
r z a w Bydgoszczy.

Bydgoszcz. W niedzielę 27 bm. odbyło się
w Bydgoszczy posiedzenie rady wojewódzkiej
Stronnictwa Pracy. Obradom przewodni
czył prezes rady p. red. Jan Teska. Uczest
niczyli w obradach członkowie rady woj.,
zarządu wojewódzkiego z dyr. Antczakiem
na czele oraz wybitni działacze stronnictwa
z Bydgoszczy.

Reprezentowane były następujące środo
w iska : Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. Ino
w rocław , Chojnice, Starogard, Chełmno,
Wąbrzeźno, Kruszwica, Koronowo, Gniewko.
wo, Świecie, Senólno oraz liczne środowiska

'wiejskie. W obradach uczestniczyło ponad
75 osób Po zagajeniu obrad przez prezesa

p. red. Teskę, który w przemówieniu swym
podkreślił rolę i znaczenie tegorocznych
wyborów samorządowych, wygłosili refera
ty: dyr Antczak (sprawozdanie polityczno-
organizacyjne). radca Beyer (o wyborach
do rad'm iejskich na Pomorzu), red. Fclczak

(wybory do rad gromadzkich i gminnych) i

mec. Trzebiński (regulamin wyborczy do
i'ad miejskich).

Jak wynika z tematów powyższych refe
ratów przedmiotem obrad były niemal wy
łącznie sprawy związane z tegorocznymi
wyborami samorządowymi.
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Unieważnienie Jednef lis(y
wyborczej w Bydgoszczy.

Jak się dowiadujemy jedna lista wybór*
cza do rady miejskiej Zjednoczenia Pol
skich Związków Zawodowych zgłoszona
przez prof. Podgórskiego, która obsadziła

tylko jeden okręg została ze względów for
malnych unieważniona. Tak więc Byd
goszcz głosować będzie na siedem list wy
borczych.

— Na Caritas 2 zł złożył p. Stanisław

Kulczycki na wezwanie Kazimierza Kujaw
skiego i wzywa p. Jana Zwierzykowskiego,
Bydgoszcz, Plac Poznański 5 dla ,,Caritas .

— Odznaczenia. Srebrny krzyż zasługi
za zasługina polu pracy społecznej poraz
pierwszy otrzymali pp. Bronisław Lisowski
i Józef Nowakowski w Bydgoszczy.

W atmosferze powas! I zgody obradowały w Bydgoszczy

dwa zjazdy kolejowców Ziem Zachodnich
towali w r. 1920. Pojęcie zaeługi społecznej
winno ulec zmianie w kierunku dodatnim.
Wiąże się z tym kwestia niepodległościow
ców.

Po dyskusji jednogłośnie przyjęto rezolu
cję (której treść również zamieścimy w nr.

jutrzejszym ,,Dziennika Bydgoskie-go").'
Zjazd zakończył przewodniczący p. Fry-

der, po- czym zebrani odśpiewali hymn na
rodowy.

Omówieni-u ciężkiej sytuacji materialnej!,
w której znaleźli się kolejarze w konse-k
wencji we'ścia w życie ustawy upo-saże-nio-'
wej z lutego 1934 r. poświ-ęcone były dwa
zj-azdy, odbyte w dniach 26 i 27 bm. w sali
,,Pod Lwem" w Bydgoszczy. W zjazdach
w zięli udział delegaci ws-zystkich placówe-k
Związku U rzędniktw Ko-l -ejowych o-kręgów:
śląskiego, poznańskie-g -o i pomorskieg-o oraz

przedstawiciele władz central-nych z W ar
szawy.

Obrady, nacechowane powagą 1 wysokim
poziomem wykazały jednomyślną wolę ko
lejarzy ziem zach-o-dnich poprawy ich cięż
kiej sytuacji, którą zjazdy przedst-awiły w

uchwalo-nych przez siebi-e rezolucjach, wy
rażających po-na-dto ich słuszne żądania.

Pierw'szy zja-zd odbyła w ub. sobotę
służba biurowa

pracowników PKP i FPTK.

W obe-cności 80 delegatów placówek Z. U .

K. oraz p-rczcsa Zarządu Glówneg-o p. Hamu-
lińskiego i sekretarza gen-e-ral-nego p. Cie
szyńskiego obrady zjiazdowe zagaił p-re-zes-
Po-m. Zarządu Okr. p . Gaca powitaniem o-

beenych. Przy st-o-le p-rezydialnym zasiedli
poza wyżej wymienionymi wicepre-zes Zar-z.
Okr. p. Fr. Meller oraz sakr. okr. p. Fr. Fry-
deir.

Dłuższe przemówienie, obrazujące obecną
sytuację ni-edocenianej służby biuro-wej) wy
głosił s-okr. gen. p . Cieszyński. W dyskusji
nad tym przemówieniem udział wzięli pp.
prezes Zarz. Gł. p. Hamuliński, prezes okr.
p. Gaca o-raz pp. Karkut, Wybie-rzyński, So
bański, S-zczepański, Ś wiatowiak, Ci-chy,
Falkowski, Radtke i Wojital.

Sytuacja, jaką prze-dstawili mówcy, Jest
wśród służby biuro-wej tak ciężka, że ko
nieczność jejl po-prawy jest palą-ca. W ytwo
rzył się stan rozdziału między tym,
który decyduje, o pracy, a tym, który
ją wykonuje. O wyrabianiu poczucia o-dpo
wiedzialności w inteligentnym pracowni-ku
biurowym, a jego praca jest nie
dostatecznie wynagradzana i moralnie i
materialnie. Siedmio-godzinny dzień pra
cy istnieje na papierze, w praktyce co-dzi-en
nym zjawiskie-m Jest praca tzw. ,,nadg-odzi
no-wa". W konsekwencji tych nadgodzin u-

rzęd-nicy pracują nie 7, ale 10, a często i wię
cej godzin dziennie, nie otrzymując za to

żadnego wynagrodzenia.. Zasiłki jakie się
zdarzają, nie poprawiają potożeinia służby
biurowej, stwarzając parado-ksy takie, że
np. pracownik otrzymujący uposażenie 150
zt, w wypadku przyznania mu zasiłku w

kwocie 10 zł, dopłaca 2 zł, aby... ui-ścić po-da
tek specja-lny, który opłacić musi j-ak-o po
bierający ponad 150 zł. W konse-kwencji
tego stanu rzeczy otrzymuje 148 zł. A zasił
ku nie przyjąć nie wolno!

Rozpiętość płac, która d-o roku 1923 wyra
żała się stosunki-em 1:12, o-becnie wyraża się
stosunkiem 1:60(1).

Służba biurowa PKP i FPTK domaga się
zniesienia wszystkich d-o-datków, a przy
znania w zamian za to zasłużone-go wyna
grodze-nia we form ie ustalonego uposaże-nia
ijest znany w Bydgoszczy wypadek, że biu-
ralista mający na swym utrzymaniu rodzi
nę zło-żoną z 6 osób pobiera 125 zł).

Pracownicy biu-rowi, w przeciwieństwie
d-o pracowni-ków liniowych, nie otrzymują
ani mundurów, ani ekwiwalentu za nie.
Sprawą dużej wagi jest niezaliczanie do
wysługi e-merytalnej czasu spędzonego- na

służbie w arm ii zaborczej.
Se-kretarz gem p. Ci-eszyński wyj-aśnił, że

władze centralne Z. U . K . uzyskały audien
cję u p. premiera Składkowskiego oraz u p.
wieeprem. Kwiatkow-skiego, którym przed
st-awiły sytuację kolejarzy. Po wice-premie-r
zapewnił, że jakkolwiek o zupełnej refor
mie ustawy uposażeniowej nie może być
mowy, t-o jednak nastąpi tzw. ,,mała refor
ma".

Być mo-że, że poprawi ona nieco stan
m aterialny wyrobionych obywatelsko, cier
pliwych kolej-arzy.

Po dyskusji uchwalono rezolucję, której
treść ze względu na brak miejsca, podamy
w numerze jutrzejszym.

Zjazd zamknął prezes okręgu pomorskie
go p. Gaca.

m-enty, które dotyczą położenia m aterialne
go asystentów i starszych asystentów.

Omówiono
bud-że-t PKP na tle gospo-darki innych prze-d
siębiorstw, czerpiących swe zyski z PKP,
dzięki cze-mu wytworzyła się taka para
doksalna cytuacja, że mi-mo stałego wzrostu

przewozów li-niami PKP — do-ch-ody zmniej
szają się.

Asy'stenci i starsi asystenci w obecnej
chwili kończą swą karierę w grupie X. De
cyduje tu sprawa wykształcenia, a nie mo
ment ważności spełnianych o-bowiązków,
praktyki i inteli-gencji. Awansów w tej( chwi
li nie będ-zie, jednak nie jest wykluczone,
że przeprowadzi się jo w przyszłości. Wkrót
ce ukaże się nowa tabela stanowisk. Jak
ko-l-wie-k za tytuł chleba Się nie kupi, to jed
nak cechą dodatnią nowej tabeli będzie
zmniejszenie ilości stano-wisk o około 120, co

uporządkuje tę nieco chao-tyczną sprawę. W
ramach teji tabeli ustali się pozycję adi-unk
tów i ases-orów ora-z sprawę wykształcenia
średniego i niższego. Sz-koły zaborcze w in ny
być uznane, inaczej! niż to się dzieje obecnie.
Podczas woj-ny wielu p-oszlo- uczyć się na...

front, wi-elu zwichnęła wojna karie-rę, lecz
egzamin ze swej wartości i wyrobienia oby
watelskiego zdali oni Wtedy, gdy Polska wy
magała ich miecza, pracy i wysiłku. Ten
sam egzamin zresztą zdają oni już 20 lat w

Polsce Niepodległej. Asystent i st. asystent
jest jiednost.ką odpo-wiedzialną i staje na

wie-lu posterunkach. Zna najlepiej obowią
zujące przepisy. Wiedzą o tym władze. Na
leżałoby wprowadzić zwrot woisów szkol
nych, dodatki ekonomiczne (ro-dzinne), m un
dur lub ekwiwalent za niego, umożli-wić
przejście tej grupy pra-cowników do grupy
uposaż-eniowej IX. Do-chody kolei powinno
się podnieść przez u-re-gulo-wanie zróżniczko
w-anej ta ry fy przewo-zowej towarów i pasa
żerów. Sprawa awansów wygląda tak, że są
urzędnicy, którzy ostatni swój awans zano-

h U m M im ,

(sjędrnia mięśnie, zmiękcza naskórek,
odżywia tkanki. Po oczyszczeniu iw a-

rzy oirąbkami Abarid, ruchami ma
sażu rozcierać, wklepywać, ugniatać
krem Abarid, odżywczy i wygładzają
cy zmarszczki, poczym zapudrować,.

— Stow. Chrz. Nar. Naucz. Szkól Powsz.
kolo Bydgoszcz. Zebranie plenarne odbędzie
się w środę 30bm. o godz. 17,30 w auli gim
nazjum kupieckiego, ul. Jagiellońska. Po
rządek obrad: 1) zaga-jenie, 2) referat ,,Ustrój
samorządowy” kol. Beyer, 3) referat ,,Klasy
fikacja uczniów” , kol. Dachtera, 4) komuni
katy zarządu, 5) wolne głosy.

- Wtórnik listu przewozowego, le gity 
macja PKP oraz legitymacja Zw. Inw. Woj.
do odebrania w redakcji naszego pisma, ul.
Poznańska 12.

Pod znakiem tradycji
i piękna.

Ruchliwy i przedsiębiorczy oddział byd
goski Zw. Pań Domu przypomniał już o

zbliżających się świętach Bożego Narodzę
nia i o związanych z nimi tradycjach, a tak
że o obowiązkach świątecznych każdej pa
ni domu. We wczorajszą niedzielę w du
żych salach Domu Rzemieślniczego odbył
się interesujący konkurs zastaw wigilijnych,
który cieszył się dużym powodzeniem za
równo wśród uczestniczek jak przędę wszy
stkim wśród zwiedzających. Sporo osób ~

i to nie tylko pań domu — przewinęło się
przez sale Domu Rzemieślniczego, podzi
wiając nakrycia stołów, łączące w sobie

tradycję i praktyczność z dużymi warto
ściami estetycznymi.

Komisja konkursowa, której przewodni
czyła p. radczyni Teskowa, a w skład któ
rej wchodzili pp. kons. Górska, prof. Baro
nówna, m jr Południowski, red. Małycha i
red. Kuminek, rozpatrywała zgłoszone do
konkursu stoły z punktu widzenia trady
cji, celowości, estetyki oraz pracy i pomy
słowości.

Pierwszą nagrodę przyznano stołowi
,,harcerskiemu”, łączącemu w sobie harmo
nijnie piękno prymitywu ludowego z wy
mogami tradycji, a przygotowanemu przez
I I drużynę harc. żeńską przy gimnazjum
żeńskim im. Cnrie-Skłodowskiej. D rugą na 
grodę otrzymał elegancki stół ,,po w igilii” p.
moc. Micbnikowej i p. Cienialowej, 3) stół
,,prababci” p. Rutkowskiej,- 4) stół w igilij
ny p. dyr. Wolskiej, 5) stół Zwiąku Pań
Domu, 6) stół ,,dziecięcy” , przygotowany
przez absolwentki bydgoskiej Szkoły Zawo
dowej Żeńskiej pp. Górecką i Motasównę
7) stół ,,balcaliowy” p. Węgleńskiej.

Rozdanie nagród dokonała prezeska Zw.
Pań Domu p. Rutkowska. Programu po
żytecznej imprezy dopeł'niła m iła zabawa
i bridż.

Dziś i dni następne można będzie się przekonać, że

jest najbardziej czarującym film em sezonu -

najpiękniejszą polską kom edią! 22348

W obsadzie:

Grossówna, Andrzejewska, Żabczyński,
Znicz, Fertner, Orwid, Sielański, oraz

najpiękniejsze dziewczęta Warszawy.

Zdrowy śmiech! Cudowne melodie! Szczery humor!

Przetarg na roboty centralnego ogrzewania oraz

kanalizacyjno-wodociągowe. Dyre-kcja Okr. Kolei

Państwowych w Toruniu rozpisuj-e przetarg pu
bliczny na wykon-anie urząd-zenia ogrzewania paro
we-go niskoprężnego ora-z instalacji kanalizacyjino-
wodociągowej w do-mu admi-nistracyjnym dla Zaw.
Odci-nków Dro-gowych w Gdyni.

Formularze przeta-rgowe, tj. śl-e-py kosztorys, wa
runki składania ofert o-trzymać można za opłatą
4,00 zł, zaś przy przesłaniu pocztą 5,00 zł w Dyr.
Okr. Ko-lei Państw, w Toruniu, po-kój 449, gdzie
również można przejrzeć plany, warunki ogól-ne
wyko-nywani-a robót, wzór zawrzeć się mającej u-

m-owy i otrzymać bliższe informacje. W sprawie
obejrzenia miejteca ro-bót należy zgłaszać się do
Oddzi-ału Drogowego w Gdańsku.

Oferty sporządzone na o-ryginalnych z Dyrekcji
otrzymanych formularzach i zgodnie z warunkami
składania ofert, zaopatrzone napisem ,,Oferta do
przetargu na dzień 5 grudnia 1938 r. na wykonanie
centr. ogrzew. i urządz. wod. w budynku admini
stracyjnym dla D. Z. w Gdyni" winny być składane
do skrzynki oferto-wej w westybulu gmachu D. O.
K. P. lub przesłane pocztą do dnia 5 grudnia godz.
12-ej. Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 grudnia o go
dzinie 12,15 w sali konferencyjnej D. O. K. P,
w Toruniu. Do oferty mus-i być dołączony kwit
lub dowód na wpłacone do Kasy Dyrekcyjnej wa
dium w wysokości Z% oferowanej kwo-ty. Weksli
so-lo (bez żyra) nie przyjmuje się jako wadium.
Oferta'o -bowiązuje Firmę pod rygorem utraty wa
dium przez przeciąg 6 (sześciu) tygodni. Roboty
przewiduje się do wykonania w przeciągu dwu mie
sięcy od daty udzielenia zlecenia. Oferty nie u-

względnione po-zo-staną bez o-dpo-wiedzi, zaś w adia
zwróco-n% firmą. Dyrekcja zastrze-ga s-obie wyraź
nie zupełnie dowo-lny wybór oferenta be-z względu
na wysokość oferty, o-raz możność po-działu ro-bót
lub unieważnienia przetargu be-z podania po
wodów.

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
(—) inż. Krynicki,

22278) Naczelnik Służby Drogowej.

Dla naszych pociech
wózki lalkowe - rowerki trzyko

łowe - hula;nogi (2233/

dla Mamusi i Tatusia:
maszyny do szycia lab rowery

poleca po znan.. niskich cenach

wasielewski
Dworcowi 41, hnrt-detal lei. 1047

Specj. magazyn wózków dziecięcych - warszt. repar. Oena w tej rubryce 1 wiersz 50 gr.

1 pokojowei
kuch.rok zgóry.Flisacka 10W myśl par. 83 rozporządzenia Rady M inislrów z dnia

25. 6. 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnym Władz
Skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62 poz. 580) 2 Urząd
Skarbowy w Bydgoszczy, podaje do ogólnej wiadom o
ści, że dnia 29 listopada 1938 r. o godz. 9,30
w lokalu Więzowskiego Br., przy ul. Podgórnej 20,
celem uregu'owania zaległych należności podatkowych
odbędzie się sprzedaż z iicytacji n'żej wymienionych
przedmiotów: urządzenie składu, lodówkę, narzędzia
i maszyny rzeźnickie, wóz, koń, zegar i leżankę. (2236l

Naczelnik Urzędu (Mgr K. Różankowski)

Wczoraj w niedzielę, odbył się w tej sa
mej! sali zj-azd

asystentów I starszych asystentów'
PKP i FPTK Okręgu Pomorskiego z udzia
łem de-le-gatów o-kręgów śląskiego i poznań
skie-go o-raz wiceprezesa Zarządu Głównego
p. Gali i skarbnika gen. p . Pr-zymianowakie-
go.

Z'e-branie zjazd-owe zagaił prez. okr. p.
Gaca po-witaniem o-be-cnych, wśród których
byli również przedstawiciele Poznani-a i Ślą
ska, oraz liczni rep-rezentanci Gdyni.

Referat pt. ,,Świat pracowniczy w Pol
sce" wygłosił p. Go-la, a w żyweji dyskusji z

należytą powagą i zrozumienie-m tematu

wypowiedzieli się pp. sekr. Żresz. Zawia
dowców Stacji, prez. okr. Gaca, Janiszew
ski, Sobański, Światowiak, Gruba, Galeński,
Najdo-ws-ki, Helis i przewo-dniczący zjazdu
p. Tycner.

Temat re-feratu ściśle łączył się z zagad
nieni-ami omaw'anymp na s-obotnim zjeź-
dzie, a w szczególności obejmował to mo-

2 i1 pokojowe:
kuchnia. Śniadeckich 13/1,

2 pokoje
kuchnia, rok z góry. Wy
soka i5. 13279

1 pokojowe
kuchenką samotnym.Chor
wacka 6. 2 i362

S pokojowe
od 15. 12. lub 1. 1. 1939
do wynajęcia. Król. Ja-

dwigi 1-5 . 13281

pokój wyn jmę Br Pie-
raokiego 67 , ki. 13231

5 pokojowe
centralne ogrzewani*, dru
gie piętro. Aleje Mickie
wicza 4—4. 13235

Omtfiieszczeme. W myśl g 83 rozp. Rady'
Min. z dnia 25 V I 1932 r. o postępowaniu egzeku
cyjnym Władz Skarbowych (Dz. U. R. P. Nr 62,
doz. 5801 4 Urząd Skarbowy w Bydgoszczy podaje
do ogólnej wiadomości, że dnia HO XI. 1938 r. o

godz. .3,30 odbędzie się u p. Górskiej Apolonii Ja-
rużyn, sprzedaż z licyt cji następujących ruchomo
ści: warchlak wagi około 40 kg, cielak czarno-biały,
motor 8 konny .Bernold” , jałówka czarno-biała.

Bliższych inform acji udzieli 4 Urząd Skarbowy
w Bydgoszczy
22360) 4. Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.



R POLECENI, f l
Skład 22330

kolonialny bez konkuren
cji, w pełnym biegu, z po
wodu kupna własnego za

2500 sprzedam. Mazurkie
wicz, Huta p. Bydgoszcz.
~~~ Wózek 2-332
dla bliźniąt sprzedam.
Grunwaldzka 114, m . 2.

Sprzedam
narzędzia stolarskie. Sw.

Trójcy 22 -1.________ 22344

Dom
trzymorgowy ogród,7,000.
Szarek,Toruńska 13.(13270

Kolonialkę
bez konkurencji sprzedam
z powodu wyjazdu. Gdzie,
wskaże Dziennik. (22358

KHED1
Uczciwa

pokojówka. Gdańska 51,
księgarnia. 22334

Fryzjerki
na wyjazd mogą się zgło
sić. Gdańska 74—2. 03282

Fryzjerka
manikurzystkę zdolną siłę
poszukuje na dobrych wa
runkach Hoffmann, Gdań
ska 79. 13268

Posługaczka
potrzebna. Cieszkowskie-

g o 1 - 3 .
_____________

13280

Ekspedientki
wykwalifikowane potrze
bne zaraz. Hala Groszowa

Długa. (22347

Gotował (13285
wyuczy córki gospodar
skie znana Restauracja
Ziemiańska, Dworcowa 24

UczeA
stolarski potrzebny. Na-
kielska 15. 22346

Dzielny
cholewkarz natychmiast po
trzebny. Rakowicz, Skoki

p. Wągrowiec. (22343

Służąca
potrzebna, Karamucki, Weł
niany Rynek 3. 22338

Ucznia 03221
kto przyjmie elektromecha
nik 2 klasy gimnazjum. O -

ferty filia Dziennika ,J . R .”

Dzielnego 03263

młynarza z kaucją poszuku
je Młyn Parowy Sonnen-

berg. Nowa Wieś Wielka.

Fryzjer
potrzebny na stałe. Mag-
dzińskiego 14 22340

Księgowa -bilansistka
do samodzielnego prowa
dzenia ksiąg handlowych
zakładzie piekarsko - cu
kierniczym. Oferty odpi
sami świadectw, życiory
sem i ewentualnie refe
rencjami skierować: Pie
karnia -cukiernia, Stani
sław Gotowała, Gdynia,
Legionów 56. (22121

Służąca
z gotowaniem zaraz. Ja
sna 23, piekarnia. (22345

Fryzjerka 22353

potrzebna zaraz. Gdynia
Abrachama 23, Musielak.

KwMwfą
Młyn

wodny w okolicy Gru
dziądza i 40 mórg roli

wydzierżawię. Oferty pod
.40” Dziennik Bydgoski
Grudziądz. 22350

K
POKOJU

Pokój 22133

umeblowany z utrzyma
niem bez,od 1.12 .poszuku

ję. Oferty Dziennik Byd
goski pod .Śródmieście” .

IV POKOJE j l
^ WOLNS IM

Pokój 22328
do wynajęcia. Wesoła 9.

Pokój
umeblowany dla 1-2 pa
nów. Śniadeckich 4/3.13267

~~ Pokój
Pomorska 3-8 . (13278

Praktyczny

kurs księgowości
przebitkowej ,,D efinitiv '*

wLiceum Handlowym
ulica Królowej Jadwigi25
wdn.30listopada.112 gru
dnia 1938 od7do9wieczór.

Polska Organizacja J efioitiv '

Sp.zo.o. (223 2

Bydgoszcz, Śniadeckich II, m. 6
tel 30-04

Inteligent
znajdzie stałą, choć nie ła
twą pracę, przez odwiedza
nie b ur. Tylko zdecydowa
ni, chętni i wymowni ze
chcą się zgłosić pod -Pa

pier”. 22359

Służąca 13273

gotowaniem potrzebna,
Śniadeckich 10,księgarnia

K'~posadTVBPOSZUKUJĄ m

Rzetelny
i sumienny pracownik
ślusarski poszukuje po
sady. Paweł Musiałowiez,
Klamry, p.Chełmno. 13277

500
do 1000 dam za praeę biu
rową lub fizyczną. Oferty
filia Dzień. Bydg. pod
, Sumienny”, 13271

UczeA (22354
syn inteligentnej zamożnej
rodziny, szuka nauki przed
siębiorstwie zbożowym lub
blawatnika. Benedykt Jach

Swin'ary, poczta Kłecko.

n i^ n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiniiiiiiiim iiiiiiim iim uiiin uiim iiM M n

I Zawiadamiam niniejszym, że z dniem
I 1 grudnia br. otwieram przy

| ul. Ks.Adama Czartoryskiego nr 4 - 6 fj

Oprócz artykułów technicznych dla i

przemysłu i górnictwa prowadzić będę S

składnicę rur rowerowych Huty |
,,Pokóju w Katowicach.

5 Prosząc uprzejmie o łaskawe poparcie mojego nowego przed3ię- 5
s blorstwa. zaręczam że dołożę wszelkich starań.aby skorą i uczciwą 3
Ej usługą zadowolić pod każdym względem Szan. moich odbiorców 5

Z poważaniem

Leonard Meyer 1

22329

Telefon 16-16.
a 22329

1 Tele

mmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim m iim iiiiim m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim ii

Pokój (22349
bardzo jasny, słoneczny, ła-

zienba, utrzymanie pierw
szorzędne. Sw. Floriana 3/8.

Pokój
umeblowany. Cieszkowskie
go7-4 . 22336

Pokój 13225

utrzymaniem. Zduny 1—4

Pokój
wynajmę. Wiad. Dziennik

Bydgoski. (22356

Elegancki
niekrępujący. Gdańska
51-10. 13274

Próżny
pokójdo wynajęcia. Chro
brego 21-8 . (13275

Pokój
wynajmę. Mazowiecka 3,
m.6. 13272

Słoneczny
dwuosobowy pokój, utrzy
manie, dom kulturalny.
Gdańska 55-5 . U3269

SGEElS
1000 zł

kto ehce ulokować w ak
cjach po 8-10 o/,. Of. do
filii pod ,1000” . (13197

Unieważniam
skradzioną legitymację
kolejową Francusko-Pol
skiego Tow. Kolejowego
nr legitymacji 663/38 Ka
zimierz Mroczkowski,Byd
goszcz, Chrobrego 13.

13265

Chart
przybłąkał. Sienkiewicza
14-2 . 13283

Piece wszelkiego rodzaju
piece szamotowe - kuchenki
piecyki ,,Gnomu
rury, kolana, skrzynki do węgli itp.
najtaniej w firmie (20739

Neumann 8 Knifler Niedźwiedzia 1

....... , , .
- -

.. . . . . . ........................ ....................., ,, 'l 1 . ....... 'l
"

g-liu.' .'.H''l............... --- -H

Ceny ogłoszeń: 25 gr. za wiersz milimetrowy na stronie 7-łamowej szerokości 38 mm. Za reklamy na stronie przed ogłoszeniami 70gr., w tekście na drugiej i trzeciej stronie 1,20zł,
na dalszych stronach 1,00 zł. za m ilim . 1 łam., szer. 67 mm. Drobne ogłoszenia słowo tytułowe 25 gr., każde dalsze 15 gr.; dla poszukujących praey oraz na nekrologi 20% zniżki.

Większe ogłoszenia, zamieszczone wśród drobnych, 50% drożej jak w zwykłem dziale ogłoszeniowym. Przy powtórzeniu 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.
_________________________________________________

Kontoczekowe: P. K . O . 203713 Poznań.
_

Wydawca, nakładem i czcionkami: Drukarnia Bydgoska Sp.Ake. w Bydgoszczy. - Odpowiedzialność przyjmują: za politykę wewnętrzną i społeczną: Zygmunt Felczak; politykę
zagraniczną i gospodarczą: mgr Stanisław Strąbski; dział literacki i felieton: Henryk Kuminek; wiadomości z Wielkopolski i Pomorza i dział sportowy: Józef Kołodziejczyk; kromkę
lokalną: Aleksander Kiedrowski; dział i kobiecy i ,,Światek dziecięcy : Janina Hernetówna; rozmaitości, wiadomości z kraju i ze świata: Edmund Klessa. Ogłoszenia: Władysław
Żewicki. Zarządzający drukarnią: Ignacy Balwiński. Za wiadomości z Gdyni i wybrzeża odpowiedzialna: Zofia Żelska-Mrozowicka w Gdyni; za kronikę toruńską: Roman

Kobierski w Toruniu.

Str. 14. .DZIENNIK BYDGOSKI**, wtorek, d nia 29 listopada 1938 r.

przeżywszy la t 49.

W sobotę, dnia 26 listopada 1938 r. o godz. 20-tej zasnął w Bogu w Szpitalu Powiatowym w Kartuzach na skutek nieszczęśliwego
wypadku zaopatrzony Sakramentami św. mój najukochańszy nieodżałowany mąż, kochany syn, brat, szwagier i wujek ś. p.

Bronisław Drawski
Pogrzeb odbędzie się w środę, dnia 30 bm. o godz. 10-tej z domu żałoby Kościerzyna, Rynek 10, o czym donosi w ciężkim smutku

pogrążona .

Zoncairodzino.
Kościerzyna, Kartuzy, Zblewo, Nakło, Bydgoszcz.

Osobnych uwiadomień nie wysyła się. 22337

Nr 273.

Smaczne obiady
i **S gr poleca (18160

,,Bar*\ Śniadeckich 32
Kolejarzom

kredyt, płaszcze, ubrania,
obuwie, towary krótkie
Warszawska 1 13177

Deski
podłogowe, kantówki, sza

lówki, listwy, stolarkę, oraz

wszelkie mne drzewo igla
ste i liściaste poleca tanio.
Feliks Wojciechowski, han
del i obróbka drzewa, Po
morska 36. 22149

Repertnar kinMoiiitb:
APOLLO: Film polski

BBarbara Radziwiłłówna”

(nowa kopiai, premiera
i nadprogram.

BAŁTYK: .Wierna rzeka”

(film polski) i nadprogr.
KRISTAL: .Ostrożnie z

miłością” z Anny Ondrą,
i najnowszy Tygodnik

Pata.

LIDO: . N iezapomniana
melodia”, film polski i

nadprogram: Najnowszy
tygodnik aktualności
Pata.

K A P IT O L ui.Marcinkowskiego 4.
Dziś dwa polskie film y:
BKażdemu wolno ko
chać” i ,Za zasłoną” .

MARYSIEŃKA: ,Cygan-
ka” oraz nadprogram i

Tygodnik Pata.

Każda Pani
używa tylko latarkę kie
szonkową Picolio, Mikro,
Star, bo najtańsze, najwy
godniejsze. 22339

Rzanny
Flac Teatralny 2 narożnik

Prankego.

K sPRiip^rą
Restaurację 22352

pełen wyszynk, dobry
punkt, zaprowadzoną
sprzedam lub przyjmę
spólnika. Oferty Dzień.

Bydg. Gdynia, tel. ,27-90”

Gablotkę
niklowaną sprzedam, Tel.
2491. (13286

Skład
kolonialny sprzedam.Woj
ciechowska, Toruń,Mosto
wa 14. 2235 L

Pianino
krzyżowe, łliczny dźwięk
używane, tanio. Kraszew
skiego 10 (Okolej, (22068

Ogrodnictwo
6 mórg przy mieście, 70
drzewek owocowych, na
daje się dla handla
rza. emeryta. Mać
kowski, Koronowo, Przy
rzecze. 13264

Ładny
wózek dla lalek i lalka
na sprzedaż. Bielawki,
Kozietulskiego 2. (2233i

Skrzypce
stare, włoskie, tyrolskie.
Krasińskiego 4 — 4, od

3-ciej do 6-tej. 13276

W sobotę, dnia 26 listopada o godz. 23,00 zasnęła w Bogu, opatrzona
kilkakrotnie Sakramentami św. i namaszczana Olejami Św. po długich cier
pieniach, przeżywszy lat 53, nasza najukochańsza, najtroskliwsza i nigdy
niezapomniana mateczka, teściowa, babunia i siostra ś. p.

z Draheimów

Anna Dawczyńska
o czym donoszą w głębokim smutku pogrążeni

Soda krystaliczna 1 Kg , 0.15 gr
Szare mydło ł/* kg . , 0,55 gr
wszelkie artykuły gospodarskie

w Nowej Drogerii
GdaAska 61

r óg Cieszkowskiego (22325

Stary Rynek 21.

E9Ijtrró.I jTIł artretycine
Si(Łjl li fgPp reumatyczne

'w* podagryczne
najwięcej dokuczają na zmianę pogody, w czasie
zimna, sloty i niepogody. Nieznośnymi wtedy staja sle
bóle w stawach, kościach I mięśniach, powstają bole
sna obrzmienia, chodzenie, a nawet poruszanie się by
wa utrudnione. Cierpienia te powstają wskutek nagro
madzenia sic w ustroju kwasu moczowego I, jeżeli nie

bcdą racjonalnie zwalczane, bcda sic zwiększać, aż
wreszcie na stale przykują do tótka. W tych wypad
kach stosuje sle wewnętrzny lek ,,UREMOSAN'* GASEC-
KIEGO, który rozpuszczając kwas moczowy w orga
nizmie wywołuje obfite wydzielanie sic takowego wraz

z moczem I współdziała z ustrojem w walce jego
z artretyzmem, reumatyzmem, podagra, Ischiasem, ka
mica nerkowa oraz zta przemiana materii. Orygln.

21884 ..UREMOSAN" GASECKIEGO do nabycia w aptekach.

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK.

Córki, synowie, wnuczki, zięciowie,
siostry, bracia i rodzina

Eksportacja zwłok nastąpi z domu żałoby w Nakle, ul. Bolesława

Krzywoustego 7, do kościoła parafialnego we wtorek dnia 29 bm. o godzi
nie 15,30. Msza św. żałobna w środę, dnia 30 bm. o godz. 9 po czym pogrzeb.
Nakło, Inowrocław, Warszawa, Grudziądz, Rzeszów, Poznań, Gumnowice,
Paterek, Gdańsk, Sopoty, Berlin.

22363) Osobnych zawiadomień nie wysyła się.

r-r Widocznie napompowałem z a dużo

powietrza.

22365

TO ZNANA

i PRZYJĘTA
DOBRA KAWA

OD BEHRENDA


