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Otwarcie ncweao SejmuPolityczni cliarair wyUerów1
samorządowych.

Życie wewnętrzne Polski czeka w naj-1
bliższym czasie ważna przemiana w po-i
staci wyborów samorządowych.

Jak wynika z zapowiedzi rządowych |
oraz już wydanych zarządzeń, w okresie z

najbliższych kilkunastu miesięcy na tere-1

nie całej Polski odbędą się wybory samo-1

rządowe, które obejmą zarówno wieś jak|
i miasto. Będziemy mieli więc w tym o- |
kresie wybory: do rad miejskich, do radl

gromadzkich, gminnych i powiatowych, |
do zarządów miejskich i wydziałów po-1
wiatowych oraz do sejmików wojewódz-l
kich i wydziałów wojewódzkich.

W wyniku tych wyborów zostanie cał- \
kowicie odnowiony samorząd terytorial-|
ny w Polsce i to na wszystkich szczeblach |
od najniższego: rady gromadzkiej i m iej-|
skiej, do najwyższego — sejmiku w oje-i
wódzkiego - i wydziału wojewódzkiego. 1

Część tych wyborów już została rozpi-1
sana; zarządzono już wybory: a) w n a j-|
większych miastach Polski takich jak :|
Warszawa, Łódź, Poznań, Kraków, Gdy-|
nia, Bydgoszcz, Toruń, b) w niemal wszy-1
stkich miastach woj. poznańskiego i po-|
morskiego oraz c) na terenie województw: |
łódzkiego i wileńskiego (do rad gromadź- i

kich).
W niezadługim czasie ukażą się za -|

pewne dalsze zarządzenia władz, doty-1
czące pozostałych województw. |

Na tych terenach, gdzie wybory samo-|
rządowe zostały rozpisane, toczy się ju ż |
akcja wyborcza.

Na podstawie cbserwacyj odnośnie tej |
już toczącej się akcji wyborczej można |
sobie wyrobić ogólny pogląd, jaki cha-1
rakter będą miały zbliżające się wybory 1

samorządowe i w jakiej one odbywać się!
będą atmosferze.

Zajmiemy się dziś jednym rysem tych |
wyborów, mianowicie ich 'politycznym |
charakterem. Sprawiła to okoliczność, że |
do wyborów stanęły stronnictwa politycz-1
ne i one ujęły w swoje ręce kierownictwo |
tą akcją. Tak jest w Warszawie, Łodzi,|
Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, ta sama |
sytuacja w mniejszych miastach Poznań-1

skiego i Pomorza, podobnie będzie p rzy|
'wyborach gromadzkich.

Oczywiście będą od tej zasady w yjąt-f
ki; zachodzić one będą przede wszystkim |
w tych środowiskach, gdzie stronnictwa f

polityczne nie posiadają sprawnej i zdy-1
scyplinowanej organizacji, oraz tam, |
gdzie specjalne interesy (narodowe zwła- s

szcza) spowodują utw'orzenie jednej listy |
kompromisowej, bądź też złączenie kilku |
list w jedną. Taki wypadek zaszedł m. in. |
w Krakowie. J|

Z reguły jednak przy zbliżających się|
wyborach samorządowych będziemy sty-1
kall się z listami stronnictw politycznych. |

W niektórych kołach istnieje z tego s

powodu duże niezadowolenie. W kołach |
tych bowiem utrzymuje się pogląd, że|
stronnictw'a polityczne nie powinny się|
mieszać do akcji wyborczej w samorzą- s

dach, gdyż dobór kandydatów na radnych |
według przynależności partyjnej, a n ie|
fachowego przygotowania jest szkodliw'y |
dla spokojnej pracy w korporacjach miej-1
skich. i

Zarów no ze względów zasadniczych, |
jak i specjalnych zwolennicy i wyznawcy |
tego poglądu nie mają racji.

Zacznijmy od względów', które nazwa-s

łem specjalnymi. Obecnie obowią.zują-|
ca jeszcze ordynacja wyborcza do sej-|
mu powierza organom samorządu tery-|
tonalnego: radom miejskim i powiato-|
wym bardzo ważną, funkcję — wybiera-1

(Ciąg dalszy n a stronie 2). i

Orędzie P. Prezydenta Rzplitej mówi o ordynacji wyborczej do Sejmu.
(Od własnego sprawozdawcy parlamentarnego).

Warszawa, 29 11.

Od wczesnych rannych godzin w'ielki

ruch panował na zwykle cichej ulicy Wiej
skiej. Poniedziałek ub. był dniem sesji nad"

zwyczajnej nowego Sejmu. Władze bezpie
czeństwa wystąpiły z całym aparatem tak,
iż pierwotnie można było przypuszczać, że
w posiedzeniu tym zechcą Wziąć udział

czynniki decydujące, co zresztą wcale me

leżało w programie dnia.

Publiczności na galerii sejmow'ej zebrało

się wiele, obsadzona była również loża dy
plomatyczna i dziennikarska. W pierw'szym
rzędzie widzieliśmy posła amerykańskiego
wi'ąz ze swoim otoczeniem. Przybyli licz
nie wiceministrowie i wyżsi urzędnicy po
szczególnych ministerstw'.

Przed posiedzeniem raz jeszcze zebrał

się Ozon na krótkie obrady. Należało bo
wiem przypomnieć pn. posłom Ozonowym,
na kogo będzie się głosowało.

Dlatego rozwinięto dość duży aparat
propagandowy. Na sali sejmowej znalazły

się liczne jupitery, posiedzenie było filmo
wane. Czynne również było Polskie Ra
dio i wielu fotografów prasowych.

Przed otw'arciem - chwila oczekiwania.

Zupełnie też nieoczekiw'anie rozległy się o-

klaski. Zapalają się wielkie jupitery, za
lewając salę potokami światła. Jesteśmy
oszołomieni tym wszystkim. Posłow'ie pod
noszą się z miejsc i w dalszym ciągu biją
brawa. Bo oto wchodzi na salę gen.

Skwarczyński, wódz Ozonu i prezes klubu

parlamentarnego OZN. Pan generał za
siadł na miejscu, zajmowanym zwykle
przez pik. Sławka. Posłowie siadają, gasną
też jupitery.

I znow-u oczekiwanie. Wchodzą posło
wie i senatorowie i zasiadają na ławach

rządowych To rząd Wchodzącego na salę
premiera Składkowskiego posłowie witają
burzą oklasków, a gdy ten rozpoczyna czy
tanie orędzia Pana Prezydenta, posłowie
wstają i aż do końca słuchają wskazań

Głowy Państwa treści następującej:

Orędzie Prezydenta Pzplftei.
,,W iekopomne dzieło Józefa Piłsudskie

go — rozbudzenie w narodzie potężnej woli

czynnej walki o Polskę — daio jeszcze jed
no radosne zwycięstw'o .

Dziś oto zbierają się izby ustawodaw
cze w historycznym okresie odzyskania
przez Rzeczypospolitą ziem odwiecznie

polskich. (Huczne 'oklaski). Polacy tych
ziem swym gorącym i ofiarnym patrioty
zmem dali dowód niezmożonej sile ducha

polskiego i swej niezłomnej woli powrotu
do Macierzy (huczne oklaski).

W obliczu tego epokowego wydarzenia
pragnę podkreślić rzecz o szczególnie do
niosłym dla Państwa znaczeniu — iż po
stawa w'szystkich Polaków, skupionych w

godzinie rozstrzygających decyzyj wokół

Prezydenta i Naczelnego Wodza — dowio
dła raz jeszcze, że od zjednoczenia i zorga
nizowania woli Narodu Polskiego zależy
powaga, rozkwit i potęga Rzeczypospolitej.
(Huczne oklaski).

Wierzę, iż prawda ta, przenikająca dzi
siaj do świadomości szerokich mas naro
du, będzie naczelnym wskazaniem w pra
cach izb ustawodawczych, dających wyraz

nurtującym w' społeczeństwie prądom i

zasadniczym zainteresowaniom — ze spra
wą ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu

na czele.

Życzę panom, byście jak najlepiej wy

pełnili tę swoją zaszczytną służbę dla Rze
czypospolitej" .

Warszawa, dnia 28 listopada 1938 roku.

Prezydent Rzeczypospolitej
(—) Ignacy Mościcki.

Nowe twarze, nowi iudzie.
Rozglądamy się po sali sejmowej. Prze

ważnie nowe twarze. Wszyscy w czarnych
marynarkach, ą niektórzy nawet w żakie
tach. Ogromna liczba posłów nosi odzna
ki OŻN, inni są przy orderach. Najwięcej
zainteresowania budzi jednak gen. Żeli
gowski i ks. Lubelski. Pan generał siedzi

jak w poprzednim sejmie w pierwszym
rzędzie ław poselskich. Jest w szarym

garniturze samodziale i bez orderów.

Dalszy przebieg posiedzenia odbył się w

trybie ustalonym. Na przewodniczącego
pierwszego posiedzenia powołano nie star
szego wiekiem posła gen. Żeligowskiego, a

jego kontrkandydata z Wilna, gen. Skwar-

czyńskiego. Gdy wstał pan generał, znowu

odezwały się oklaski i znowu zapalono ju
pitery, nie wszyscy 'ednak posłowie wzięli
udziai w tej manifestacji.

Przewodniczący przystąpił do załatwie
nia spraw formalnych. Pan generał nie

ma tzw. radiofonicznego gipsu, mówi nie

Oiwarcie isb ustawodawczych.

Dnia 28 listopada, odbyły się pierwsze posiedzenia nowoobranego Sejmu i Senatu

Rzeczypospolitej, na których zostały ukonstytuowane prezydia obu Izb. Na zdjęciu
pan premier gen. Sławoj-Składkowski odczytuje na inauguracyjnym posiedzeniu

Sejmu orędzie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.

zrozumiale i mało jest słyszany. Powołał

on na wstępie dwóch sekretarzy, po czym

przystąpiono do ślubowania poselskiego,
które kolejno składali pp. posłowie.

Prot. Makowski - marszałkiem.

Po zakończeniu tego aktu, szef sztabu

OZN płk. Wenda zgłosił kandydaturę pos.

Makowskiego na marszałka sejmu. Ponie
waż nie byio drugiego kandydata, a gen.

Żeligowski uprosił swoich przyjaciół, aby
jego nie wysuwano, marszałkiem wybrano
prof. Makowskiego, co Izba przyjęła okla
skami. Wielkie też zadowolenie malowa
ło się na twarz'y nowej pani marszałkowej,
siedzącej w loży.

Tak samo, jak w poprzednich sejmach,
nowy marszałek zastrzegł sobie czas do

namysiu. Zarządzono godzinną przerwę,
w czasie której udał się on na Zamek kró
lewski. Po wznowieniu posiedzenia prze
wodnictwo obejmuje nowy marszałek, któ
ry wygłasza dłuższe przemówienie.

Stwierdził on przede wszystkim, że spot
kał się ze strony Pana Prezydenta z życzli
wą aprobatą i wybór na marszałka przyj
muje. Dalsza treść przemówienia marszał
ka sejlmu poświęcona była pewnego rodza
ju wykładowi ideologii Ozonu. Celem pań
stwa, mówił on, jest zespolenie obywateli
we współdziałaniu na rzecz dobra powsze
chnego. W imię tej zasady wzywano oby
wateli do udziału w wyborach. Obecnie s-ejlm
ma obowiązek zealiżować te prawdy. A więc
pod kątem tejl zasady sejm będzie rozważał

budżet, dyspo'nował dochodami państwa i

rozkładał ciężary na obywateli. Na drugim
miejscu stawia mówca prace ustawodaw
cze, w szczególności zaś ordynacjlę wybor
czą tak, ,,aby ułatwić zespoloną pracę naro
du". Pod tym też kątem układać się będzie
stosunek do. rządu.

Ciekawie brzmi zdanie marszałka sejmu,
że w drodze wspólnej pracy obecnego sej
mu ,,przywrócimy zachwianą powagę i zna
czenie sejimn". Przypuszczać należy, że pan
marszałek sejmu będzie dążył do tego, by
j!ak najprędzej!przeprowadzić ordynację wy
borczą i na podstawie wyborów powszech
nych przyczynić się do powołania nowego

sejmu.

Kandydatura p. Makowskiego' przeszła,
nie mając żadnej kontrkandydatury. Gen.

Żeligowski bowiem prosił, aby jego' kandy
datury nie stawiano. Natomiast przy wybo
rze wicemarszałków zaznaczyły się jluż roz
bieżności. Oprócz kandydatur, zgłoszonych
przez Ozon, zgłoszono również kandydatury
spoza Ozonu, a mianowicie kandydaturę
pos, ks. Lubelskie'go.

Były więc różne kandydatury. Próba ta

o tyle była ciekawa, że można było ocenić,
jakimi siłami dysponuje OZN. Okazało się,
że na ks. Lubelskiego głosowało 46 posłów.
Zaznaczyć przy tyi.. należy, że w tej liczbie

znajdują się również posłowie mniej lub

więcejl związani z OZN. Rzecz zrozumiała,
że na wicemarszałków wybrano kandydatu
ry, ustalone przez OZN, a mianowicie pp.:

Długosza, Jedynaka, Sarzyńskie-go, Wetidę

(Ciąg dalszy na stronie 2-giej)



Sfr 2. ,,D Z IE N N IK BYDGOSKI**, środa, dnia 30 listopada 1938 V.
Nr 27f

Polityczny charakter wyborów
samorządowych.

(Dokończenie)
nia delegatów do kolegiów wyborczych
które desygnują kandydatów na po
słów. Doświadczenie wykazało, że gru
py delegatów samorządu terytorialnego
w kolegiach wyborczych do sejmu maję
glos'rozstrzygający, gdyż są najliczniej
sze. Każde stronnictwo polityczne za
tem, chcąc mieć wpływ na wybory dc

parlamentu, musi dbać o to, aby posia
dało w przedstawicielstwach samorzą
du terytorialnego jak największą ilość
swoich przedstawicieli. Nie można bo
wiem wiecznie bojkotować wyborów sej
mowych.

Drugi wzgląd jest natury zasadni
czej. Działacze polityczni na kamieniu

się nie rodzą. Każde stronnictwo poli
tyczne musi ich sobie wychować. ,,Po
lityka jest sztuką, każda sztuka ma

swoją technikę,, a techniki tej można

się nauczyć przez doświadczenie" —

mówi Cambó — znany pisarz hiszpań
ski. Otóż najlepszą szkołą, w której
człowiek może się nauczyć sztuki rzą
dzenia i stać się politykiem jest udział
w instytucji samorządowej.

,,W samorządzie, mówi wspomniany
wyżej pisarz, prawie wszystkie zaga
dnienia rządzenia państwem występują
na małą skalę, z tą dodatnią stroną, że

akcja rządzącego człowieka znajduje się
w bezpośrednim zetknięciu z rzeczywi
stością, którymi ma kierować i tym
samym łatwiej mu jest ocenić wszelkie
skutki".

Zarządzając sprawami gminnymi,
które dotyczą bezpośrednio wszystkich
mieszkańców gminy, można nabrać

znajomości ludzi wraz z ich zaletami,
wadami i egoizmami; otóż najistotniej
szą zaletą męża stanu (polityka) jest
pełna znajomość ludzi".

Poza tym każde stronnictwo poli
tyczne, o ile jest i chce uchodzić za po
ważne, musi oprócz programu poli
tycznego i gospodarczego mieć również

program samorządowy. W jaki sposób
— zatem grupa polityczna ma realizo
wać swój program samorządowy, o ile

ma nie mieć swoich ludzi w tym samo
rządzie? Nie ma innego sposobu, jak
tylko ten, aby wprowadzić do komórek

tego samorządu swoich przedstawicieli.

Choćby nawet nie istniały powyżej
przytoczone powody to i tak udział

stronnictw politycznych w pracach sa
morządowych jest wskazany. Dlatego
przede wszystkim, że nie do pomyślenia
są większe ciała zbiorowe, gdzieby nie

występował podział na grupy według
wspólnych lub różnych interesów gospo
darczych, moralnych, kulturalnych itp.
Dolę takich naturalnych ośrodków kry-
stalizacyjnych spełniają partie poli
tyczne, tam zaś gdzie ich nie ma, w ybi
tniejsze jednostki. Lepiej więc, a w każ
dym razie korzystniej dla społeczeństwa
jest, jeśli ośrodkiem krystalizacyjnym
jest jakiś sztandar, choćby partyjny, niż

jednostka, która nie zawsze jest bezin
teresowna. Niżej podpisany woli już na

terenie samorządu walkę programów i

idei, reprezentowanych przez partie, niż

walkę klik i mafii, stworzonych pod ką
tem widzenia egoistycznych i ambitnych
wielkości lokalnych. Oczywiście prze
rosty są jak zawsze, tak i tu możliwe i

należy je tępić. Niemniej jednak sama

zasada, że do wyborów samorządowych
stają stronnictwa polityczne jest słuszną
i zdrową dla normalnego rozwoju spo
łeczeństwa.

Z. Felcgak.

Katastrofalna powódź
na wyspie Celebes.

Amsterdam, 29. 11. (PAT). Wyspa Ce
lebes nawiedzona została przez kata
strofę powodzi, w której utraciło życie
65 osób. Los dalszych 45 osób jest nie
znany. Wszystkie mosty na obszarze

dotkniętym powodzią są zerwane. W

miejscowości Halinda runęło pod napo-
rem wezbranych fal 136 domów, wśród
nicli budynek władz administracyjnych
i szkoła. Wyrządzone przez powódź
gzkody są olbrzymie.

Otwarcie nowego Sejmu
(Dokończenie)

i Mudryja, Sekretarzy wybrano według u-

stalonego porządku Ozonow-ego.
Próba sił ponowiła się przy wyborze ko

misji regulaminowej. Ja.k słychać regula
min ten ma być bardzo oetry, ma utrudniać

zgłaszanie wniosków po-selskich i interpe-
lacyji Podo-bno przewidywane jest, że wnio
sek poselski lub interpelację będzie mogła
złożyć grupa, licząca co najmniej 15 do 20

posłów, Czy to będzie o-stateczna granica,
po-wiedzi-eć trudno, bo' ju-ż p-rzy wyborze ko
misji re-gulaminowej ponownie zaznaczyła
się grupa posłów, która chciała przeprowa
dzić do komisji własnych kandydatów.
Zgłoszono ks. Lubelskiego oraz p. Dudzlń-

skiego. Zarządzono gł-oeowaJnie. Tym razem

liczba głos-ów, oddanych na ks. Lubelskie-go
wzrosła o trzy. Otrzymał on mian-owicie

głosów 19, kołejln-o za nim pos. Dudziński 37,
Oczywiście przeszli kandydaci Ozonowi

liczbą głosów o-d 176 do 194, z cze-go można

wni-oskować, że część ozonowaćw oddała

głosy na niektórych Ozonowców, a jedno
cze-śnie i na 'eh przeciwników.

Wybrano komisję, zło-żoną z 15 osób.

Posiedzenie k-o -mis/ wyznaczono na go

ćziny popołudni-owe. Następne p-osiedzenie
sejmu we wtorek z porządkiem dziennym:
uchwaleni-e regulaminu sejmowego, (r)

iOtwarcieSenatu.
| Upadek pułk. Prystora. - Miedziński marszałkiem Senatu

oumori cncinrln i nnć S7Pńipm flo TlifiST) lTlń\V

| Nowy marszałek Senatu, płk- Bogusław
| Miedziński,

| W senacie formalna strona posiedzenia
5była zupełnie ta sama, co w sejmie. Mniej
| było jedynie oklasków i mniej jupiterów.
| Na przewodniczącego powołano sen. Wolffa,
| byłego posła do parlamentu czeskiego,
| Po ślubowaniu senatorów przewodniczą-
5cy ogłasza, iż należy zgłaszać kandydatów.
| Sen. Fudakowskł, przedstawiciel sfer roi*

| niczych zgłasza kandydaturę b. marszałka

|senatu p. Aleksandra Prystora. Dalszy ciąg
| był już wielką niespodzianką. Po zgłoszę.
| niu powyższej kandydatury 'nastąpiła dłuż-

|sza przerwa. Nikt głosu nie zabiera, nikt

|się do tego nie kwapi. A wiadomo było
|wszem, że OZN wysuwa kandydaturę red.

| Miedzińskiego Bogusława. Przewodniczący
| czeka jeszcze cierpliwie, następnie po raz

1drugi przypomina, że należy zgłaszać kan-

| dydatów.
| Kto jeszcze? Oto dręczące pytanie, które

| jest na ustach wszystkich. W pewnej chwili

| siedzący obok sen. Dąbkowskiego, przywód-
| cy OZŃ gen. Galica dość energicznie trąca

swego sąsiada i cos szeptem ao niego mowi.

Robi się sytuacja osobliwa. Aż wreszcie

sen. Dąbkowski, ociągając się wstaje jednak
i zgłasza kandydaturę p. Miedzińskiego.
Przewodniczący zarządza glosowanie. Od

opanowania nerwowego przewodniczącego
Wolffa przeszliśmy do głosowania Gdyby
bowiem nie zgłoszono wczas innej kandy
datury, nie byłoby tego głosowania.

Przewodniczący zarządza następnie 15-

minutową przerwę po głosowaniu, W tym
czasie obaj kandydaci ze sobą rozmawiają.
Jeden i drugi mają przygotowane mowy o-

kolicznościowe, jeden i drugi spodziewa
się wyboru. Wszak przecież w grę wchodzi
wielki filar obozu pomajowego, jakim jest
pik Prystor- Kandydat OZN p. Bogusław
Miedziński otrzymuje 59 głosów, były mar
szałek Aleksander Prystor 24 głosy, jedena
ście kartek białych. Jak słychać wśród tych
U senatorów, którzy oddali białe kartki

przeważają senatorowie z nominacji. Po o-

głoszeniu wyniku wyborów nowoobrauy
marszałek Miedziński udał się na zamek.
Przy ogłaszaniu wyniku wyborów p. Pry-
stor już nie był obecny na sali.

Po godzinnej przerwie sen. Miedziński

ponownie otworzył posiedzenie, oświadcza
jąc, że wybór przyjmuje i podkreślił, że

przed przyjęciem wyboru chciał uzyskać
zgodę Pana Prezydenta, co uważa nie za akt

kurtuazji, ale za rzecz wypływającą z isto

ty konstytucji. Podniósł następnie sprawę

zjednoczenia oraz podniósł następnie myśl
przewodnią orędzia Pana Prezydenta o

zmianie ordynacji. Sądzimy przeto, że pra
ca nad ordynacją wyborczą odbywać się
będzie nie tylko według form. ale przede
wszystkim według ducha orędzia Pana Pre
zydenta.

Marszałek zakończył swe przemówienie
wyrażeniem hołdubojownikom Zaolzia i ar
mii. Przystąpiono do wyboru wicemarszał
ków. Wybrano trzech kandydatów z Ozonu:

sen. Dąbkowskiego, Pawelca i Stolarskie-go,
nast. wybrano sekretarzy. Nauczeni do
świadczeniem z p. Prystorem. nie zgłaszano
już innych kandydatur. I dlatego też nic

było dalszego głosowania, (r)

i Zmiana regulaminu sejmowego.
I Warszawa, 29. 11. (Teł. wł.) Dziś sejmo-
|wa komisja regulaminowa pod przewod-
lnictwem wicemarszałka Jedynaka rozpa-

|trzyła i przyjęła zmiany do obecnie obo-

5wiązującego regulaminu sejmowego. Naj-
|pięrw przyjęto ważną poprawkę dotyczącą
Iwyboru marszałka sejmu. - Poprawka
\ta wprowadza w artykuł 4 obecnego
I regulaminu usfęp drugi, z którego treści

fwynika, że poseł wybrany na marszałka

; sejmu ma się bezzwłocznie zgłosić do Pre

zydenta RP w celu uzyskania jego zgody.
I na przyjęcie wyboru, po cżym poseł wybra-
sny na marszałka składa sejmowi stosowne

I oświadczenie. Drugą istotną poprawką jest

poprawka do art. 33 obecnego regulamnu
dotyczącego składania wniosków projektów
ustaw i intei'peiacji przez posłów. Mocą
tej poprawki projekty ustaw wniosków po
selskich mogą być przyjęte do laski mar
szałkowskiej, o ile uzyskają pisemne po
parcie co najmniej 15 posłów, natomiast

interpelacje może poseł zgłaszać jak dotąd
indywidualnie. Poza tym wprowadzono pa
rę drobnych poprawek.

Zgłaszanie się nowych marszałków izb

ustawodawczych, aby uzyskać zgodę Prezy
denta RP na objęcie tak wysokiego stano
wiska było dotąd zwyczajem. Obecnie ma

się stać prawem, (r)

Francja w przeddzień strajku
powszechnego.

| Paryż, 29. 11. (PAT) Na 24 godziny przed
jterminem rozpoczęcia strajku powszech-
fnego stanowisko rządu i związków zawo-

śdowych usztywniło się tak, iż dojście do
i skutku Jakiegokolwiek kompromisu, który-
jby mógł strajk zażegnać, wydaje się już

| być wykluczone,
i Apel b. kombatantów, którzy w niedzie-
llę zaofiarowali się z pewnego rodzaju po-
\średnictwem, nie spotkał się z żadnym po-
|ważniejszym echem. Natomiast znaczna

5część prasy prawicowej i umiarkowanej
|podejmuje w ostrej formie tezę, której dał
|wyraz premier Daladier,

traktując strajk jako akcję przeciw
polityce zagranicznej Francji, kiero
waną zzewnątrz przez czynniki mię
dzynarodowe.

| Główne wysiłki rządu idą w dalszym
| eiągu w kie ru n k u uniemożliwienia straj-
| ku na kolejach, poczcie j innych instytu-
icjach publicznych. Jak dotychczas jednak
1związek zawodowy pracowników państwo-
jwych oraz związek zawodowy kolejarzy

stoją twardo na stanowisku strajku i w

deklaracjach odpierają zarówno apel jak
i groźby, czy to ze strony premiera Dala-
diera, czy ministra robót publicznych De
Monzie, nawołując swych członków do
wstrzymywania się od pracy zgodnie z wy
danymi instrukcjami.

Komitet wykonawczy generalnej konfe
deracji pracy na nadzwyczajnym zebraniu,
jakie miało miejsce w poniedziałek zde
cydował podtrzymać w całej rozciągłości
hasło strajku na 30 listopada.

t e n -------

12 grudnia Ciano przyjeżdża
do Warszawy.

Jak się dowiadujemy, zapowiadana
od dłuższego czasu wizyta min. Ciano

w Warszawie nastąp-i dnia 12 grudnia.

Min. Ciano przybywa do Warszawy
na 3 dni.

Ojciec św. wyzdrowiał.
Citta del Vaticano, 29. 11. (PAT). Pa

pież uczestniczył wczoraj w obrząd
kach religijnych w kaplicy watykań
skiej. Wygląd Ojca św. świadczy o je
go zupełnym powrocie do zdrowia.

Ribbentrop nie jedzie do Paryża.
Berlin, 29. 11. (PAT). Jak wiadomo,

wczoraj wieczorem udać się miał do

Paryża niemiecki minister spraw zagr.

Ribbentrop. Wizyta ta została wobec

wewnętrznego napięcia we Francji —

jak słychać na prośbę strpny niemiec
kiej — odroczona.

1 Koła polityczne nie udzielają żadnych
informacyj w tej sprawie. Również co

do ewentualnego nowego term inu po
dróży Ribbentropa do Paryża w Berii
r.ie zachowywane jest milczenie.

Król Karol powrócił'.
Bukareszt, 29. 11. (PAT). Król Karol

rumuński oraz Wielki Wojewoda Mi
chał powrócił wczoraj z podróży zagra
nicznej do Bukaresztu.

Chamberlain Jedzie do Rzymu
Londyn, 29. 11. (PAT). Wiadomość o

zamierzonej przez premiera Chamber
laina wizycie w Rzymie w styczniu zo
stała wczoraj potwierdzona w komuni
kacie Foreign Office.

Zamordowanie rektora uniwersytetu.
Bukareszt, 29. 11. (PAT). Rektor uni

wersytetu w Cluj prof. Stefanescu Goan-

ga został zamordowany. Napadli nań

na ulicy dwaj nieznani osobnicy, raniąc
go śmiertelnie strzałami rewolwerowy
mi. Policjant, który usiłował zatrzymać
zabójców, padł również zabity kulami

rewolwerowymi. Uciekających udało

się jednak w końcu schwytać.
Prof. Goanga na chwilę przed zgo

nem odzyskał przytomność i oświad
czył, iż wydaje mu się, że poznaje w na
pastnikach dwóch byłych studentów.

Motywy zbrodni są zupełnie nieznane.

,,lzwestia" o poprawie
stosunków z Polską,

Moskwa, 29. 11. (PAT). Nawiązując
do deklaracji polsko-sowieckiej, ,,Izwie-
stia" piszą m. in.: ,,Oba rządy zajęły
również pozytywne stanowisko w spra
wie rozszerzenia wzajemnych obrotów

handlowych. Nie ulega wątpliwości, że
w tej dziedzinie istnieją poważne per
spektywy i możliwości. Polsko-sowiec
kie stosunki handlowe winny się rozwi
jać w interesie obu stron".

Ryga, 29. 11. (PAT). Cała prasa za
mieszcza komunikat na temat rezulta
tów rozmów polsko-sowieckich, ocenia
jąc go pozytywnie,/ jako nowy i ważny
dowód stabilizacji stosunków sąsiedz
kich między obu państwami.

Wskaźnik cen hurtowych
w październiku.

Warszawa. (PAT). W skaźnik ogólny
cen hurtowych w październiku rb. wy
niósł (w 1928 r. — 100) 54,8 wobec 55.0

we wrześniu rb. i 58,4 w październiku
r. ub.

w, ..... '.'AfwnlMKt,.

Katastrofa samochodowa.
Warszawa, 29. U . (Teł. wł.) . Ub . nie

dzieli zdarzyła się w Warszawie kata
strofa samochodowa, która pociągnęła
za sobą ofiary w ludziach. Samochód

prywatny, kierowany przez niej. Roten-

grubera jadąc z wielką szybkością wje
chał na ul. Floriańskiej na wysepkę dla

przechodniów. Samochód został rozbity,
a ciężko ranne cztery osoby odwieziono
do szpitala. Szofera aresztowano, (r)

Jubileusz S0~!ecia ,,Czasu” .

Kraków. (PAT). W Krakowie odbył
się jubileusz 90-lecia istnienia orga
nu konserwatystów polskich krakow
skiego ,,Czasu*'. Na uroczystość przybyło
do Krakowa wielu przyjaciół politycz
nych tego pisma.

— Trzęsienie ziemi w Japonii. W p ó ł
nocnej, północnowschodniej i środkowej
Japonii odczuto trzecio w tym mie
siącu trzęsienie ziemi. Ludność wyle
gła na ulice. Trzęsienie ziemi nie pociągnę
ło za sobą ofiar ludzkich i nie spowodowa
ło większych strat materialnych.
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Dziś żarówka dla estety
Białe światło, piękna forma -

Oto główne jej zalety

Mniejszości narodowe me wszystkich
krajach domagają się równouprawnie
nia. Zasada słuszna. Nie dziwimy się
też ani nie mamy żalu, że równych praw
domagają się w Polsce mniejszości naro
dowe, mające naturalne prawo rozwoju
na ziemi, na której wyrosły. Nie odma
wiamy też żadnych praw mniejszości ru-

sińskiej, mimo, że ta wyzyskuje, pobłażli
wość i swobody dla przygotowywania ak
cji przeciwpolskiej.

Rusini, czy jak oni sami chcą się ko
niecznie nazywać — Ukraińcy w Mało-

polsce Wschodniej i na Wołyniu, cieszą
się z praw obywatelskich nieraz w więk
szym wymiarze niż niektórzy Polacy.
Mają liczną reprezentację parlamentar
ną, mają swobodę organizmvania się po
litycznego, społecznego, gospodarczego.
Mają własne szkoły i dostęp do urzędów.

Ale — daj kurze grzędę, to ona: jesz
cze wyżej siędę! Ukraińcy krzyczą ciągle,
ciągle domagają się coraz to nowych
praw. I tylko praw. O równych obo
wiązkach ani nie wspomną. Z całą bez
troską zapominają, że kto chce mieć

prawa, musi również wypełniać obowiąz
ki i ponosić ciężary.

Nie chcemy być gołosłowni. Ostatnio

opublikowano oficjaltie dane, charakte
ryzujące stosunek Ukraińców do elemen
tarnych obowiązków społecznych. Mia
nowicie, szczegółowe obliczenia z ubiegłe
go okresu pomocy bezrobotnym w okresie

zimy wykazywały, że udział Ukraińców
w świadczeniach na rzecz bezrobotnych
wyniósł 3 proc. (trzy procent) ogólnych
wpływów lokalnych, podczas, gdy bezro
botni Ukraińcy pochłonęli 29 proc. wy
datków ogólnych na bezrobotnych.W spo
łeczeństwie polskim wywołuje to ogrom
ne niezadowolenie. Sfery polskie doma
gają się wobec tego wyrównania skali
świadczeń w stosunku do poziomu o fia r
ności ludności ukraińskiej.

Tak wyglądają świadczenia Ukraiń
ców na rzecz pomocy zimowej, zupełnie
podobnie odnoszą się do tego ważnego
zagadnienia społecznego — żydzi, którzy
od przymusowych podatków potrafią się
wykręcić, a co dopiero mówić o skład
kach dobrowolnych!

Jakże się po tym dziwić, że społeczeń
stwo polskie domaga się dostosowania

praw mniejszości do wypełnianych przez
nie obowiązków!

łtiuBWBoraBtttauBnm*

ZBROJENIA.

Gdy się wielkie państwa zbroją.
Jakby jaki wyścig był,
Małe wciąż się niepokoją,
Też się zbrojąc... w m iarę sił...

Oto czytam, że Szwajcaria
Zwiększa swoje wojska już,
Chociaż jej nieliczna armia,
Cóż na przemoc znaczy, cóż?

Słyszę także, że w Albanii,
Choć nie wielka tam jej moc,

Wszyscy są jiuż dozbrajani
W wielkim tempie: dzień i noc.

Ach! Monaco nawet pono

Widząc smutny przykład Czech,
Też ma armię powiększoną
1 to o żołnierzy trzech.

(,,Kurier Warszawski").

GDY SKONFISKOWANO SŁOWAGKIEGO...

W jednym z pism skonfiskowano wiersz

Juliusza Słowackiego. Mówią, że wobec tego
Kleiner przygotowujle nowe wydanie dzieł

Słowackiego, które będzie nosiło napis:
,,Po konfiskacie - nakład drugi dzieł

Juliusza Słowackiego" .

— Wiesz, że skonfiskowali Słowackiego?
— Phi... nic dziwnego, to był przecież

też... emigrant.
0,Wróble na dachu").

Zapamiętajcie dzień 29 listopada...
iiiiiiiim niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiim niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiHiiiiiiim miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiłiiiiiiiiiimiiiiiim iM iiniiiiliiiiiiiiiiiiiiniiiimii

POWSTANIE LISTOPADOWE
ęjęjnfiegdocfeIet/legendzie.

Zapamiętajcie dzień 29 listopada!... — mówi Piotr Wysocki do podchorążych
w ,,Nocy Listopadowej" Wyspiańskiego.

Zapamiętajcie dzień 29 listopada!... — powtarza ten apel pokolenie pokole
niu, a pamięć owej nocy listopadowej, owego porywu ,,rozumnych szałem'1 pod
chorążych wyryła się w sercach i trwa wiecznie.

Spośród licznych, godnych zapamiętania rocznic dziejowych, rocznica Po
wstania Listopadowego należy do najżywiej zawsze wspominanych, najgoręcej
obchodzonych.

Dzisiaj — w niepodległej Polsce — listopadowa rocznica nabrała nowej żywej
treści, stała się bowiem świętem podchorążych — najpiękniejszym świętem mło
dzieży wojskowej. Wpatrzeni w przykład swych poprzedników z roku 1830, przy
gotowują się do ofiarnej służby Polsce, do bezinteresownego porywu. I dzień 29

listopada święcą zawsze serdecznym wspomnieniem i uroczystym obchodem.

Na szczęście czasy tragicznego męczeń
stwa i rozgrzebywania ran należą już do

przeszłości. Dziś już możemy sobie pozwo
lić — bez uszczerbku dla tradycji i bez uj
my dla ofiary przodków — na pogodniejsze
spojrzenie za siebie i na wybranie ze

wspomnień historycznych momentów

mniej obciążonych oficjalnym charakte
rem. Dlatego w rocznicę wybuchu Powsta
nia Listopadowego przypominamy — za

,,Kroniką Polski i Świata" — kilka chara
kterystycznych anegdot z lat 1830—1831.

Dyktator Chłopicki.
Pierwszy dyktator powstańczy, walecz

ny generał napoleoński Józef Chłopicki
wiele wykazał ducha przekory. Drażnił re
wolucję rosyjskimi orderami, a na nolu
bitwy pod Grochowem dowodzi! przybra
ny wpłaszcz i cylinder. Imponował swym

męskim typem, ową nawet przekorą, na

którą go było stać. Popularny był w woj
sku mazurek którego tekst dotrwał do na
szych czasów:

Nasz Chłopicki dzielny, mężny, śmiały,
Uciekał.. gdzie dziewczęta spały.
Huk armat, brzęk pałaszy,
Chłopickiego nie wystraszy.

Jest w tej swawolnej i nie pozbawionej
złośliwości, piosence, wiele miłości żołnier
skiej dla wodza.

Chłopicki na kilka dobrych lat przed
wybuchem powstania przeszedł na emery
turę. ,,W roku 1818 — opowiada Komorow
ski — był następujący wypadek: Na para
dzie na Saskim Placu ujrzał wielki ksią
żę kapitana K.. starego napoleończyka,
którego nie lubił, wiedząc, że ma miłość

żołnierzy. Kapitan K. był zawsze czerwo

ny, więc, naturalnie, musiał być pijany.
Przystąpił do niego.

— Ty pijany.
— Nie piłem dzisiaj — odpowie.
— Chuchnij na mnie.

Kapitan chuchnął.
— Pijany — i kazał, zacząwszy od Ku-

ruty, wszystkim wąchać jego oddech.

Wszyscy, żeby się nie sprzeciwić nieomyl
ności wielkiego księcia, utrzymywali, że

o p ięteg o , głos chrapliwy jak u ropuchy,
nos zadarty Jak u mopsa, na głowie sko
śno wsadzony kapelusz stosowany z ko
gutkiem, zawsze na front, aby nie zawa
dzał bystremu oku, które spod jego naje
żonych, białych brwi i rzęsów szukały pa
stwy ofiar, co by jego tygrysowemu usposo
bieniu przypadały. U żołnierza postrzegł
guzik krzywo przyszyty, żołnierza i oficera

jego wpakował do kozy; przechodzący nie

spostrzegł go, nie zdjął kapelusza, do ko
z y ; ujrzał podróżujących młodzieńców w

kapeluszach niezwykłej formy, dalejże sam

je obstrzygać, obrzynać nożyczkiem, scyzo
rykiem, gładko w zykzak; wpadło mu w o-

ko dziecko z długiemi włosami, rozkazuje
porwać je z rąk matki i ostrzyc mu bez

pardonu włoski, mimo, że dziecko przelęk
nione, dostaje konwulsji, tak chciał zgłod
niały wielkie książę Konstanty. A co było
więzionych, w więzieniu głodzonych, drę
czonych, w kajdany osadzonych!"

Taki np. Konstanty Malczewski, brat

Antoniego, autora ,,Marii", służąc w woj
sku , noszedł razu pewnego do teatru w u-
braniu cywilnym. W antrakcie^jeden z

oficerów gwardii rosyjskiej nastąpił mu na

J. I S. STEMPN1EWICZ O POZNAŃ

kapitan pił wódkę. Przyszła kolej na ge
nerała Chłopickiego.

— Powąchaj, generale.

Chłopicki powąchał i rzekł:
— Nie czuję wódki, może dlateęso, że ją

sam dziś piłem, bo to mój zwyczaj ranny.
Generała Chłopickiego i kapitana K. a -

resztowano. a po wysiedzeniu 24 godzin
na odwachu, obadwa podali się do dymisji
i zaraz ją otrzymali".

Głos ropuchy — nos mopsa.

O wielkim księciu Konstantym w ie le

pisano i każdy wie, co to był za typ. Ale

warto przypomnieć słowa Lelewela:

,,Wystawcie sobie człowieka dobrego
wzrostu, pieczystego, zawsze w mundurze

Wojsko polskie w Jaworzynce.

IV dniu 27-go listopada br. wojska polskie zajęły teren Jaw'orzyny z Podspadami w re
jonie Spiszą, Suchą Górę i Głodówkę na terenie Orawy oraz miejscow'ość Leśnicę w ob
rębie Pienin, obejmujląc w ten sposób we władanie Rzeczypospolitej! w'szystkie pozostałe
terytoria, odstąpione Polsce na pograniczu polsko-słowackim. Wojska polskie wkra

czają z miejscowości granicznej Jurgów do Podspadów na Spiszu.

Generał Bortnowski wśród akademików.
ftfoo ro e fs foorparctcji 99AąuilonieM**.

Warszawa (PAT). W ramach uroczy
stości związanych z 17-ą rocznicą kor
poracji ,,Aquilonia" odbył się w dniu
17 b. m . o godz. 21 w salonach Resursy
Kupieckiej wiejki komers zewnętrzny
z udziałem przedstawicieli zaprzyjaź
nionych korporacyj ,,Wisła" z Gdańska
i ,,Baltia" z Poznania oraz przedstawi
cieli wszystkich korporacyj warszaw

skich.

W komersie wziął też udział, zapro
szony celem zamanifestowania uczuć,
jakie żywi młode pokolenie dla armii,
dowódca grupy operacyjnej ,,Śląsk"
insp. arm ii gen. brygady Bortnowski,
oraz pik Strzelecki. Generał Bortnow
ski wygłosił na komersie dłuższe prze
mówienie.

nogę, a miast przeproszenia, coś nawet

przykrego powiedział. Porywczy Malczew
ski palnął Moskala w twarz. Opadli go in
ni oficerowie rosyjscy. Broniącego się pię
ściami, zaaresztowano, a sąd wojenny ska
zał go na śmierć. W . ks. Konstanty karę
zamienił na 20 lat twierdzy z 12-funtową
kulą u nogi. Siedział w Zamościu.

Na karę śmierci, również zamienioną na

20 lat twierdzy z kulą, skazany został pod
chorąży Grotkowski, krewny księżny Ło
wickiej. za to, iż oficera który go za pierś
chwycił, uderzył w twarz.

Córka pułku.
Słynni czwartacy byli ulubieńcami W ar

szawy, zanim stali się w bojach wojny pol
sko-rosyjskiej roku 1830 i 31 ulubieńcami

sławy.
Razu pewnego jeden ,,cwany" czwartak,

kręcąc się między furmankami w dniu jar-
marczym, zobaczył leżącą na wozie kobiał
kę. Sądząc, że znajdzie w niej z mendel

jaj lub z osełkę masła, ściągnął kobiałkę
pobiegł do koszar i skrył zdobycz pod ko
cem.

Po pewnym czasie dyżurny podoficer
posłyszał na sali kwilenie dziecka. Z d z i
wiony niezmiernie podszedł do pryczy,

skąd głos dochodził, a podniósłszy koc spo
strzegł ukrytą kobiałkę, w niej zaś dziec
ko.

W te n sposób pułk czwarty dostał swą
,,córkę regimentu".

Stoczek i Wola.

Do najbardziej legendarnych postaci
powstania, należą gen. Dwernicki i gen.
Sowiński.

Pierwszy wyruszył ze swoim korpusem
na Wołyń, by tamte dzielnice wezwać do

chwycenia za broń. Było to już przekro
czenie granicy Królestwa i wkroczenie do

ziem zabranych.
Dwernicki po drodze stoczył bitwę nie

daleko Stoczka. Niewielka to była bitwa,
ale o dużym znaczeniu moralnym. Można

ją porównać do Racławic w insurekcji
kościuszkowskiej. Odznaczyli się tam kra
kusi, lekka jazda, bardzo dla wojny z 1830
i 31 roku charakterystyczna.

Po bitwie pod Ostrołęką, Warszawa u-

rządziła wielki obiad dla wojska w Ogro
dzie Saskim. Była na nim i delegacja Kra
kusów. Gdy zagrano krakowiaka, jeden
z nich przystąpił do pewnej damy, nrosząc

ją o taniec. Gdy ta odmówiła, nie chcąc
tańczj'ć w ogrodzie, Krakus ,,...wskazując
na pierś swą: .,Jakto — rzecze — widrisz
pani na piersiach moich krzyż za walecz
ność i ja bym nie miał być godzien tańczyć
z panią krakowiaka?" Dama nie mogki od
mówić.

Opowiadano o tym szeroko w Warsza
wie, była to bowiem księżna Lubomirski'.

Tak, jak Stoczek otwierał wojnę, taX

obrona W oli przez beznogiego generała ją
zamykała.

Sowiński mianowany był generałem już
przez Rząd Narodowy. Z tego powodu na

pogrzebie pani Sowińskiej, pastor wezwał

zebranych do odmówienia modlitwy ,,za
pułkownikową Sowińską". Powstało zam ie
szanie. Tłum zmusił pastora do wezwania

zebranych o odmówienie modlitwy za ,,ge
nerałową Sowińską".

Było to w przeddzień wypadków, które;
zrodziły powstahie styczniowe.
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Świadectwo ogromu inwestycyj stole,
eenych. Tegoroczny sezon miejskich prac in
westycyjnych w Warszawie przedstawia się
rekordowo. Poza budową wielkiej arterii

komunikacyjnej Żoliborz — śródmieście,
przeprowadzono cały szereg innych inwe
stycji. O rozmiarach tegorocznych prac

świadczy najlepiej fakt, że np. dla przewie
zienia zużytych materiałów drogowych na
leżałoby zużyó 250 pociągów towarowych o

ilości 11.300 wagonów. Ta liczba pociągów
ustawionych jeden za drugim, zajęłaby tor

kolejowy na długości około 95 kim .

Pasażer ukradł dorożkę. Do dorożki Sta
nisława Noweckiego wsiadł pasażer, każąc
obwozić się po Warszawie. Po drodze pasa
żer zaprosił dorożkarza do baru. Gdy po ob
fitej libacji Noweckiego zmorzył sen, pasa
żer wsiadł na kozioł i odjechał. Po wytrzeź
wieniu dorożkarz zawiadomił o kradzieży
policję. Dorożkę odnaleziono, zaś sprawcę
osadzono w areszcie.

Na hańbie dziewcząt zarobili kilka luk.
susowych will. Policja warszawska areszto
wała i osadziła w więzieniu małżonków Ja
nusza i Apolonię Witebskich, właścicieli po
tajemnego domu schadzek, czerpiących zy
ski z nierządu. Witebscy zwabiali młode

dziewczęta, które potem groźbami, a nawet

biciem zmuszali do niecnego procederu. O

rentowności ,,przedsiębiorstwa" świadczy, że

Witebscy w krótkim czasie zdołali dorobić

się kilku luksusowych will.

Ruch budowlany. Łódź pośpiesznie w y
zyskuje kończący się sezon budowlany.
Wznoszone są fundamenty wielu poważnych
budowli. Wkrótce zarząd telefonów rozpocz
nie zakładać fundamenty pod własny
gmach. J

26 budynków gospodarskich w plomie-
mach. We wsi Grudki w pow. krasnystaw-

vvjrbucłlł Pożar- Ogień przeniósł 6ię
wkrótce na sąsiednie zagrody, przy czym

spłonęły 4 d-omy mieszkalne i 22 budynki
gospodarcze ze zbiorami i częściowe inwen
tarz żywy. W czasie akcji ratu-nko-wej zo
stał ciężko poparzony goopoda-rz Stanisław
Gra,bo-ś .

Lida europeizujesię.W Lidzie ma powstać
sieć kanalizacyjna i wodociągowa. W tym
celu przeprowadzone są obecnie wstępne
badania, polegające na wierceniu studzien

w kilku punktach miasta. Przystąpiono
również do budowy kosztem 600.000 z!

rzeźni. Budowę rzeźni lidzkiej finansuje
Fundusz Pracy.

Rozwój szpitalnictwa na Woiyniu. U je m 
ny stan szpitalnictwa na Wołyniu ulega o-

statnio polepszeniu. W z. r . został zbudo
wany i oddany do użytku szpital powiato
wy w Samach. W Łucku buduje się duży
szpital powiatowy na 162 łóżka na przed
mieściu Krasne. Również i w Równem po
wstaje szpital na 130 łóżek. Projektow'ana
jest budowa gmachu szpitalnego w Kosto-

polu.
Prawie 100 tys. złotych na FON. złożył

Białystok. Miejski komitet FON. zamówił

sprzęt wojenny, który zakupiony zostanie

za 95.612 zł, zebranych przez białostockie

organizacje, związki i stow'arzyszenia wb. r.

70 zgromadzeń jednego dnia.
Łódź przed wyborami.

Łódź (tel. wł.) W spisie zatwierdzo
nych list kandydatów do rady miej
skiej znajdujemy sto list z 1.235 kandy
datami. W niedzielę,27 bm. Stronnictwo

Narodowe, PPS. i chrześcijański komi
tet wyborczy, organizacje żydowskie,
Stronnictwo Pracy oraz niemiecki zwią
zek wyborczy odbyły ponad 70 zgroma
dzeń wyborczych.

Samo Stronnictwo Pracy w Łodzi

(zorganizowało
12 zgromadzeń. Na zgro

madzeniach tych przemawiali mec. Ka
czorowski z Warszawy, Kwasiborski i

red. Kwieciński. Z terenu Łodzi pre
zes Pałkowski, Mruk i inni.

W przyszłym tygodniu na zgromadze
nia do Łodzi w zastępstwie gen. Halle
ra przybędzie pułk. Modelski, miano
wany na ostatniej odprawie związko
wej generałem brygady, następnie Ka
rol Pop-iel i dr Tempka z Chorzowa.

Aby handel przeszedł w ręce polskie
należy odpowiednio wychować młodzież szkół handlowych

Stoimy wobec faktu — przechodzenia
handlu w polskie ręce. Wielki ten udział na
szego gospodarstwa narodowego potrzebuje
dzielnych pracowników — pionierów. My
ślą o tym organizacje handlowe i nasza

szkoła zawodowa, w której ręku pozostaje
wychowanie i wykształcenie kupca polskie
go. Z uznaniem należy podkreślić inicjaty
wę władz oświatowych okręgu pomorskiego,
które zwołały na dzień 25 listopada br. kon
ferencję do Torunia.

Wzięli w niej udział przedstawiciele Ku
ratorium Szkolnego w osobach pp.: kurato
ra Ryniewicza, naczelnicy wydziałów, wizy
tatorzy oraz dyrektorzy liceów, gimnazjów
han.dlowych i szkół przysposobienia kupie
ckiego oraz reprezentanci Izby Przemysłowo
Handlowej w Gdyni i korporacyjl kupie
ckich w liczbie 25 osób.

W programie było omówienie zagadnień
pedagogicznych i dydaktycznych w szkole.

niu młodzieży handlowej w oparciu o po-
trzeby c hw ili bieżącej i w obliczu ogólnego
kryzysu gospodarczego i moralnego. R e f e r o 
wali te sprawy pp.: wizytator Kozłowski,
dyr. inż. W asilewski z Bydgoszczy i dyr.
Lipczyński. Nad tymi zagadnieniami rozwi
nęła się ożywiona dyskusja, utrzymana na

wysokim poziomie i podkreślona troską o

przyszłość młodego pokolenia i rozwój! odra
dzającego się tak pomyślnie handlu polskie
go. Nie zapomniano i o praktycznej stronie.

Uczestnicy wzięli udział we wzorowych lek
cjach.

Ze względu na bogactwo tematu oraz ro
zmaite podejścia do niego, podczas niezwy
kle ciekawej dyskusji wyłoniono specjalną
komisję z 5 osób, która ma opracować wy
tyczne wychowania młodzieży handlowej.
Weszli do niej pp.: wizytator Ż. Kozłowski,
dyr. Lewandowska, dyr. Lipczyński z Toru
nia, dyr. W asilewski z Bydgoszczy i dyr. ks.
W. Kneblewski z Nieszawy.

Z Sokołowa Podlaskiego do Warszawy
jechał autobus. Gdy autobus m ijał jadącą
środkiem szosy rowerzystkę właścicielkę
sklepu wódczanego.w tej osadzie, straciła

ona ze strachu panowanie nad kierownicą
i wpadła na mijający ją autobus. Krasno-

dębska spadła z roweru doznając obrażeń

głowy.
Kierowca natychmiast zatrzymał auto

bus, a siedzący obok kierowcy policjant po
spieszył z pomocą Krasnodębskiej. Na szo
sie zebrał się tłum wieśniaków, którzy
obrzucili autobus kamieniami. Odłamki

rozbitych szyb pokaleczyły kilku pasaże
rów autobusu, m. in. policjanta. Po pozo

stawieniu rannej w szpitalu w Węgrowie
autobus wyruszył w powrotną drogę do

Warszawy. Komendant posterunku polecił
trzem policjantom jechać autobusem do

osady Liw.

W osadzie autobus musiał się zatrzymać,
przez całą bowiem szerokość szosy wzno
siła się barykada zkamieni i drzewa, a do
okoła niej zgromadził się tłum wieśniaków,
uzbrojonych w kłonice, pałki, kamienie itp.

Na widok wysiadających z autobusu

policjantów wieśniacy rozbiegli się. Po

usunięciu przeszkody autobus jut bez prze
szkody odjechał.

— Pierwsza aplibantka adwokacka w

Bułgarii. Najwyższa rada adwokacka u-

chwaliła postanowienie sofijskiej rady
adwokackiej przyjmującej po raz pierwszy
w poczet swych aplikantów kobietę.

— Wystawa aptekarska w Nowym Jorku.
Jedną z atrakcyj światowej wystawy w

Nowym Jorku będzie sala farmacji, w któ
rej pomieszczone będą trzy wystawy.
Pierwszy oddział zawierać będzie historię
apteki od czasów najdawniejszych do te
raźniejszej doby i zasługi lekarza, położo
ne na niwie zdrowia publicznego. W od
dziale drugim wystawiona zostanie pod
egidą przemysłu, apteka domowa, zawie
rająca środki lecznicze, stosowane w samo-

lecznictwie. Oddział trzeci będzie poświę
cony farmacji, jako zawodowi.

— Anglia zbroi się w Kanadzie. Rząd
kanadyjski otworzył w miejscowości Lind-

say w stanie Ontario nową fabrykę łusek

do naboi karabinowych. Fabryka wyrabiać
będzie łuski do naboi typu, którego używa
armia angielska. Fabryka zaczęła już pro
dukcję dla arm ii angielskiej.

— 17 żon Abdul Hamida na dnie morza.
Z dna morskiego pod Konstantynopolem
wydobyto 17 skórzanych worków, do któ
rych przywiązane były kamienie. W wor
kach znajdowały się szkielety kobiet z o-

kutymi rękami i nogami. Ostatni sułtan

Abdul Hamid, (Krwawy) w ten sposób po
zbawiał żyeia swe żony, które ściągnęły
na siebie gniew jego, przestały się po
dobać.

— Zgon wynalazcy znakomitego środka
leczniczego. W Tokio zmarł słynny japoń
ski profesor medycyny Sahachiro Hata.

Hata, jako współpraconik dr. Ehrlicha

przyczynił się do wynalezienia salwarsanu
w r. 1910.

— Przed dwoma mies. pilotowa! samolot
Chamberlaina, dziś już nie żyje. Z n a n y t

pilot angielski, który prowadził samolot

przy dwukrotnej podróży Chamberlaina do

Niemiec, zginął w katastrofie. Pilotowany
przez niego dwumotorowy samolot szkolny
typu ,,Lockhead" rozbił się w pobliżu Bri
stolu.

— Końska nauka. W stajniach wojsko
wych i policyjnych Kanady zainstalowano

aparaty radiowe, które kilka godzin dzien
nie nastawiają na najgłośniejsze tony. Ce
lem tego jest przyzwyczajenie koni do ha
łasu, do tłumu itp.

— Msgr. Godfrey delegatem apostolskim
w Londynie. Stolica Apostolska mianowa
ła msgr. Godfrey,a, rektora kolegium bry
tyjskiego w Rzymie delegatem apostolskim
na W. Brytanię z siedzibą w Londynie.

— Oryginalne małżeństwo i oryginalne
mieszkanie. 13-łetnia Francis Erb z Souder-
tow w Pensylwanii (U. S. A .), uciekła z do
mu swych rodziców i wyszła za mąż za 20

letniego chłopca z sąsiedniego miasteczka.

Państwo młodzi na skutek trudności finan
sowych zamieszkali w kurniku.

— Dwie wioski zniknęły z powierzchni.
Na wyspie Santa Lucia (wyspy Windward)
z powodu obsunięcia się terenu, na któ
rym znajdowały się dwie wioski, utraciło

życie 150 osób.

M.Mofmamn

Powieść współczesna.
?)

(Ciąg dalszy)

— Diabelna pogoda... — mruknął Vis-
ir szukają-c czegoś po kieszeniach. —

fallo, Leskatter! Gdzie jesteś?
— Tu, w łóżku. Poczekaj, zaraz ci

am zapałki.
Lekko i bezgłośnie wysunął się ze

krzyni, w której spał i zapalił kuchen-

ą lampkę wiszącą na ścianie. Tym
zasem Visser zamknął okienko i zasło-
ił wełnianą chustką. Potem udał się w

ąt izdebki, usiadł na koszykowym
rześle, wydobył z kieszeni bluzy nie
j'eską kopertę i rzucił ją na stół.

De Katt w tejże chwili po nią sięgnął,
tworzył i wyjął kartkę. Był to list od

łelly i Visser go odebrał, jak się umó-
'iono poprzednio, w portowej knajpie
Na cichym morzu".

List głosił:
wCosthoorn. Pożyczyłam samo

chód od Deetje. Jechałam za ,,nią"
krok w krok. Tu na ,,nią" czekali,
jak to ustaliłam. Przybyła sama, za
trzymała się w ,,Hotelu Pocztowym",
ja w ,,Nassau". Tu są tylko dwa
hotele.

Nie piszę dużo, bo zaraz poczta
odchodzi. Wysyłam ten list ekspre
sem pod wskazanym adresem. Gdzie

jesteś? Niepokoję się bardzo. Odpo
wiedz natychmiast pod ,,pani We-

ninga". Mam nadzieję, że nie weź
mie mitego za złeN".

Zadowolony, de Katt roześmiał się
cicho i rzucił kartkę staremu maryna
rzowi.

Visser przebiegł ją oczami, podrapał
się w głowę, o ile na to pozwalał kape
lusz brezentowy i mruknął z uznaniem:

-— Bezczelna dziewczyna, ale diabel
nie sprytna...

De Katt oparł się o stół. Skinął twier

dząco głową, lecz widać było, że prze
niósł się gdzieś daleko myślami. Po

dłuższym milczeniu powiedział:
— Potrzebuję kogoś, komu mogę zau

fać bez zastrzeżeń.
— A po co szukać? Przecież masz ją

- wskazał na list Nelly. Po chwili do
dał: — Coś mi się widzi, że teraz weź
miemy kurs na Costhoorn.

— Czy Murzyn już wyruszył?
— Nie. Piet słyszał od mechanika, że

czarny wynajął łódź na tydzień i za
płacił z góry. Nazywa się Elkmar. Jeśli

się nie mylę, Jozua Elkmar.
— Czy mechanik jest jeszcze przy

motorówce?
— Tak. Przynajmniej był wczoraj

wieczorem. Mówił Piętowi, że na dziś

po południu ma przygotować łódź do po
dróży. Podobno mechanik Ruydersa zo
staje na brzegu, więc Murzyn sam po-
jedzie .

— Jak się nazywa motorówka?
— ,,L ibelaH - wyszczerzył zęby stary

marynarz — odpowiednia nazwa dla

wspaniałej łodzi... Tfu, psiakrew! —

splunął pogardliwie. — Parszywe trza
skające pudło! O, takie małe paskudz
two! — rozłożył ramiona na pół metra.

— W takim razie możemy się tu spo
dziewać Murzyna już dzisiaj przed nocą
- wtrącił zamyślony de Katt.

— Prawdopodobnie, mój chłopcze, ty
rzadko się mylisz — potwierdził Visser.
- Na wszelki wypadek zakotwiczyli
śmy ,,Starą Mary" przed wejściem do
zatoki. Stamtąd lepiej widać. Potem

przewiozę was czółnem na pokład...
Myślę jednak, że przede wszystkim trze
ba zjeść kolację. Chodźmy!

Zgasili lampę i po ciemku zeszli na

dół po stromych schodkach.

A więc pani van Straaten przyjechała
samochodem do Costhoorn — rozważał
de Katt. — Doktor van Kosten siedzi tu

w hotelu uzdrowiskowym. Murzyn
wypłynął z Amsterdamu na ,,Libeli" i

lada chwila powinien tu być... a może

już jest. Ale gdzie się podział Akruba?
Został w Amsterdamie? Byłoby niesły
chanie ważną rzeczą wiedzieć, jak jest
naprawdę. Jakbym postąpił w takim

wypadku? Ja bym -

Postanowił w myśli, że to trzeba u-

stalić koniecznie i, oczywiście, zaraz po
kolacji.

Żona gospodarza, Treintje, nakryła
do stołu: po pierwsze, w kuchni byłoby
trochę za ciasno, po wtóre, zdawało się,
ciotka Grootowa rozumiała, że dziś nie

byle kogo gości.
Gdy de Katt, Maaten Vitsser i Groot

już usiedli, ciotka Treintje zapytała:'
— Knelis, a gdzież jest chłopak?
— Poszedł pod ,,Kotwicę" popiwo dla

Maatena — odpowiedział gospodarz.
— Nie gadaj głupstw — mruknął

Visser. — Nie dla mnie, a dla wszyst
kich...

W tym momencie zjawił się Piet. Po
stawił obok starego marynarza beczuł
kę z piwem i oświadczył:

— Spóźniłem się trochę, bośmy cho
dzili na wybrzeże. On już tam jest!

— Kto?
— No, ten czarny z motorówką! -

zawołał chłopak, podstawiając talerz.
— Widziałeś go? —zapytał cicho de

Katt.
— Tak — skinął głową Piet, zabiera

jąc się pośpiesznie do jedzenia. — Na

przystani dla swaanties.

(Ciąg dalszy nastąpi)
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Bank Gospodarstwa Krajowego w nastę
pujący sposób charakteryzuje sytuację gos-

podarczą Polski w październiku br.:

Z początkiem października nastąpiło na-

prężenie na rynku pieniężno-kredytowym w

Polsce, wywołane we wrześniu groźbą kon
fliktu zbrojnego w Europie. Silnv zwłaszcza

w ostatnich dniach września odpływ wkła
dów z instytucji finansowych ustał i część
'wycofanych poprzednio lokat zaczęła w paź
dzierniku Słnnninwn rrw.a* tnlt (In banków,
Jak i instytucji oszczędnościowych. W s k u 
tek tego ogólny stan wkładów wykazał w

październiku zwyżkę, głównie na rachun
kach czekowych i w grupie wkładów oszczę
dnościowych.

Część podjętych we w'rześniu kapitałów
weszła do obrotu gospodarczego w drodze

bezpośrednich lokat, przeznaczonych m in.

n a budownictwo i inne ;nwestycie oraz na

sfinansowanie zwiększonych sezonowo p o 
trzeb 'produkcji. Zw'olnione środki nie zasi
liły natomiast rynku lokacyiuego, o czym
świadczy słaby ruch na giełdach papierów
wartośc'owych.

W związku z okresem wzmożonej pro
dukcji sezonowej w niektórych przemysłach
o raz w ysokim poziomem inwestycji publicz
nych, jak również występuiaevm na jesieni
wzrostem budownictwa mieszkaniowego, za
potrzebowanie kredytów ze strony życia go
spodarczego wykazywało dość duże nasile
nie. Powoduje to, że stan kredytów banko
wych. rozszerzonych silnie we w'rześniu w'

okresie ostrego nanięcia na rynku pienięż
nym. doznał w październiku stosunkow'o

niewielk'ei redukcji. Wskutek tego ró'wnież

obieg pieniężny ntrzwmuie się na znacznie
wyższym poziomie, niż przed rokiem.

Do utrzymania stanu produkcji przemy-
słowei przyczyniło się w zakresie dóbr wy
twórczych wzmożone ostatnio budow'nictwo

mieszkaniowe, oraz intensywne inwestycje,
zw'łaszcza publiczne. Dzięki temu był nadal

dobrze zatrudniony przemysł metalowy i

maszynow'y. Wytwórczość hut żelaznych
nieco sie zmnieiszyla, gdyż stan zamów'ień

na rynek w'ewnętrzny wykazał sezonowe o-

słahienie. Eksport żelaza natomiast był zna
cznie większy.

Ponrawa W wywozie cynku przyczyniła
się do wzrostu wytwórczości tego metalu.

Wywóz drzewa został utrzymany; zbyt drze
wa w' kraju kształtował się nieco korzyst
niej.

W przemyśle mineralnym dobrą ko
niunkturę zbytu posiadały przede w'szyst
kim cementownie, a, poza tym zakłady wy
twarzające na potrzeby inwestycyjne. W

dziale produkcji dóbr konsumcyjnych zwła
szcza przemysł cukrowniczy zwiększył za
trudnienie. przystępując do tegorocznej
kampanii produkcyjnej, a poza tvm gorzel
nictw'o i zakłady nrzetw'orów ziemniacza
nych.

Wskaźniki cen hurtowych
w październiku.

Wskaźnik ogólny cen hurtowych w' paź
dzierniku br. wyniósł (w 1928 r. — 100) 54,8
wobec 55,0 we wrześniu br. i 58,4 w paź
dzierniku r. ub. Wykazał on tym samym

spadek w porów'naniu z wrześniem br. i z

zeszłorocznym.
Poniżej podajemy wskaźniki cen hurto

'wych grup specjalnych (1928 r. = 100 pierw
sza liczba w nawiasach oznacza wskaźnik

za wrzesień br., druga — za październik
r. ub.):

Żywność i używki 52,5 (53,1—57,0); naby
wane przez spożywców 58,4 (59,0—60,5);

Artykuły rolne krajowe 47,7 (48,3—52,8);
sprzedawane przez rolników 41,0 (41,1—48,3).

Artykuły przemysłowe 57,0 (56,8—59.8);
surowce 55,1 (54,6 -59,9); półfabrykaty 56,7
(56,5—58,7); wyroby gotowe 59,0 (59.0-~ 60.9);

Surowce i półfabrykaty przemysłowe 56,0
(55,7 -59,2); uzależnione od zagranicy 41,0
(39.7—46.5'' * skartelizowane 77,4 (77,4 -77,8);
pozostałe 51,7 (51,4— 55,3).

Materiały budowlane 54,8 (54,5--54,8).
Artykuły nabywane przez rolników 64,5

(64,6-66 ,0).'

St. SzuKalsKi, Bydgoszcz.
Notowania z ostatnich dni za 100 Itg.

Bydgoszcz, dnia 25 listopada 1938 r.

Koniczyna czerwona 105,00-110.00: Koniczyna szwedzka
001.00 -000,00: Koniczyna hiała 180,00-250,00: Koniczyna
żółta w tuskach 00,00-00,00: Koniczyna lólta odłuszczana
01.00 -00 .00

'

Prze'ol 001,00-000 .00: Raiuras angielski 95,00-
100.00 Tymotka 25,00-8 \00; Seradela 00,00-00,00: Wyka
letnia 18.00 - 2200; W'yczka zimowa 00,00 00,00: Peluszka
22.00 24,00; Gi och Wiktoria 25,00-29.00 Groch polny 23,00 -

25,00: Groch zielony 25,00 - 27.00; Rzepak zimowy 40,00 -

41,00; Rzenik etni 41.00 -45,00: Rzepik zimowv44.00 - 47.00;
Siemię lniane 48,00 - 50," 0: I.en 00,00-00,00: Mak niebieski
05.00 -68,00; Mak biały 90,00-105,00. Łubin iółty 10,50-
12,00; Łubin niebieski 0,00-10,00 , Gorczyca 34,00 -37,00!
Tatarka 19,00-22 00: Proso zwyczajne 19,00-22,00. Buraki
Pastewne Eckendorfy żóite prima hodowli 00,00 - 00,00
Kukurydza Bydgoska 00,00 - 00,00. Kukurydza Koński Ząb
00,00-00 ,00, Maiwa pastewna 000.00—000,00.

Przemysł włókienniczy, kończący pro
dukcję na sezon zimowy, utrzymał dośćwy
sokie uruchomienie fabryk. Sprzedaż wyro
bów miała przebieg pomyślny. Sezonowy
wzrost produkcji i zbytu wystąpił w prze
myśle skórzanym przy zwyżkujących ce
nach skór. Korzystnie przedstawiało się na
d a l zatrudnienie w przemyśle papierniczym

1chemicznym. Wzrost wydobycia węgla ka
miennego w październiku oparty był głów
nie o silniejszą zwyżkę eksportu na ry n ki

zagraniczne.
Również w dziedzinie produkcji rolniczej

osiągnięte zostały w październiku znacznie

lepsze wyniki eksportowe. Zwiększył się
zwłaszcza wywóz ziemiopłodów, a poza tym
również wartość wywozu artykułów hodo
w li zwierzęcej.

Zwyżka ta w połączeniu ze zwiększonym
jednocześnie wywozem węgla, koksu oraz

wyrobów hutniczych przyczyniła się do

zamknięcia bilansu handlowego za paź
d z i e r n i k nadwyżką wartości wywozu, do
chodzącą do 1 0 m iln. złotych.

Inwestycje przemysłowe w COP'ie.

Nowoczesnością konstrukcji, umożliwiającej dostęp pełni światła, oznacza nowowybudo-
wana główna hala fabryczna, długości ćwierć kilometra, fabryki opon i dętek ,,Stomila*'
w Dębicy na terenie CÓP'u. O tempie robót świadczy fakt, że w nieukończonej jeszcze
hali montuje się już maszyny, by w styczniu roku przyszłego rozpocząć produkcję.

Miejsce dla 8 tysięcy placówek handlowych
w C.O . MS'.

W rezultacie uprzemysłowienia C. O . P .

i wzrostu liczby ludności o lepszych zarob
kach, będzie musiał rozwijać się w obrębie
Centralnego Okręgu handel zarówno pod
względem ilościowym, jak i jakościowym.
Obecnie na 100 ludzi w Polsce przypada 6,1
proc. żyjących z handlu. W C. O. P. stosu
nek ten jest niżej średniego.

Zmiana struktury zawodowej na terenie

C. O. P . oznaczałaby w liczbach absolutnych
na terenie C. O. P . przyrost około 50 tysięcy
ludzi żyjących z handlu. Oczywiście począt
kowo będą rozrastały się placówki istnieją
ce. Ale nawet szacując pesymistycznie moż
na twierdzić, że w C. O. P. będzie miejsce
na 6 do 8 tysięcy nowych placówek handlo

wych na przestrzeni k ilk u najbliższych lat.
Znaczna większość tych placówek będą
przedsiębiorstwa handlu detalicznego.

Poza tym zarówno koła rządowe, jak i

gospodarcze liczą się ze wzrostem popytu
wiejskiego ze względu na poprawę sytuacji
materialnej wsi dokonywującą się dzięki
chłonności rynku w G. O. P . oraz ubocznym
zarobkom ludności miejskiej dzięki rozbu
dowie przemysłu i handlu. Czyli można

przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości
około 135 tysięcy lu dz i zostanie wciągnięte
w orbitę produkcji i handlu, co stanowić
może łącznie z rodzinami około pół miliona
ludzi.

Kredyt pod zastaw bydta.
Dla uchronienia rolników, opierających

swój byt w przeważnej mierze na hodowli

bydła, od strat, jakie ponieśliby, gdyby dla

uzyskania gotówki na zaspokojenie potrzeb
gospodarczych sprzedawali przedwcześnie
nieodpowiednio wyhodowane sztuki bydła,
Ministerstwo Rolnictwa i R. R . uruchomiło

specjalne kredyty pod rejestrowy zastaw

bydła przeznaczonego na opas oraz kredyty
zaliczkowe na bydło opasowe.

Kredyty rejestrowe (ponad 10 sztuk) i za
liczkowe (do iO sztuk włącznie), przy posia
daniu przynajmniej 3krów, udzielane będą
w formie analogicznej,jak kredyty rejestro
we i zaliczkowe na zboże. Kredyty te udzie
lane być mogą wyłącznie gospodarstwom
rolnym, znajdującym się w okręgach wol
nych od ograniczeń w obrocie inwentarzem,
spowodowanych chorobami (pryszczycą).
Pod zastaw mogą być oddawane sztuki zdro
we i nie niezbędne do bezpośredniego użyt
ku w gospodarstwie, tzn. te, które mogą być
przeznaczone na opas.

Termin nie może przekraczać 5do 6 mie
sięcy, przy spłacie jednorazowej, z tym, że

termin spłaty kredytu nie może wybiegać
poza 1 czerwca 1939 r.

Oprocentowanie płacone przez rolnika

wynosi:
przy kredycie zastawowym 4Wt% p. a.,

przy kredycie zaiiczkowym 4% p. a.

Wszelkie koszty, jak: weksle, szacunek

itp. ponosi rolnik.

Wysokość kredytu:

Kredyt zastawowy: 75% wartości zasta
wionej sztuki przy cenie zł 35, za 100 kg ży
wej wagi.

Kredyt zaliczkowy za sztukę:
na buhaje 140 zł, na krowy 110 zł, na

młodzież od l'/s do 2 lat 70 zł.

Podania okredyt należy kierować doOd
działów Państwowego Banku Rolnego lub

spółdzielni kredytowych.

- k:s-

Wykup świadectw

przemysłowych.
Na rok podatkowy 1938 wykupiono w o-

kresie od listopada r. ub. do września br. o-

gółem 774.517 świadectw przemysłowych, z

czego przypada 264.689 na przedsiębiorstwa
przemysłowe i 475.195 na przedsiębiorstwa
handlowe. W analogicznym okresie poprze
dnim wykupiono na rok podatkowy 1937 —

ogółem 737.609 świadectw przemysłowych, z

czego przypada 243.870 na świadectwa prze
mysłowe i 461.727 na przedsiębiorstwa han
dlowe.

Wzrost produkcji przemysłowej
w ciągu 10 miesięcy br.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu
Statystycznego, produkcja przemysłowa w

Polsce w ciągu pierwszych 10 miesięcy br.,
w porównaniu z analogicznym okresem r.

u b . wykazała w szeregu działów wzrost.
Podajemy poniżej przykładowo następu

jące dane liczbowe (w tys. ton — w nawia
sach dane za 10 miesięcy r. ub.): węgiel ka
mienny 31.270 (29.648), koks 1.917 (1.742), bry
kiety i77,9 (166,9), ropa naftowa 422,4 (416,5),
benzyna 84,4- (76,2), oleje smarowe 40,9 (39,1),
gazoiina 35,4 (33,1), sole potasowe 473,3
(410.0), sól warzona i kamienna 533,2 (498,4),
rudy żelazne 723,6 (634,7), rudy cynku i o-

łowiu surowe 417,4 (411,0), surówka 740,0
(583.0), wytwory walcowane 916,0 (875,0), ce
ment portlandzki 1.422,5 (1.097,3), barwniki

1,7 (l,5), przędziwo sztuczne (textra, lintex,
argona) 3,0 (O,9), kwas solny 13,1 (li,3).
przędza bawełniana cienko przędna 53,8
(51,1), przędza iutowa 11,9 (U,2), miazga
drzewna 64,9 (57,7), tektura 35,2 (33,1).

W okresie tym wyprodukowano poza

tym 469.743 tys. m
*

gazu ziemnego wobec

428.143 tys. m3 w analogicznym okresie roku

ubiegłego.

Warunki mieszkaniowe
robotników sowieckich.

Panujący w Rosji ustrój komunistyczny
często jest reklamowany, jako ustrój, w któ
rym pomyślnie rozwiązano zagadnienie do
starczenia dobrych mieszkań robotnikom.

Kryzys mieszkaniowy w SSSR ma rzekomo

nie istnieć wcale, a ilość i stan mieszkań

robotniczych ma przedstawiać się o wiele

lepiej, niż za czasów przedrewolucyj'nych.
Przyjrzyjmy się więc rzeczywistości.
Powierzchnia mieszkalna w Moskwie.

Prasa sowiecka daje nam pod tym wzglę
dem obfitv materiał informacyjny. W 1913r.

ludność Moskwy liczyła 1.500.000 mieszkań
ców, a powierzchnia mieszkalna obejmowa
ła wtedy w Moskwie 12.000.000 mtr. kw.,
czvli przypadało 8 mtr. kw. na osobę. W

1933 r. ludność Moskwy wzrosła do 3.500.000

mieszkańców, powierzchnia zaś mieszkalna

tylko bardzo lekko wzrosła, obejmując oko
ło 14.900.000 mtr. kwadratowych.

W ynika z tego, że mieszkaniec Moskwy
ma obecnie do swojei dyspozycji zaledwie
4,3 mtr. kw. powierzchni mieszkalne!, czyli
prawie dwa razy mniej niż przed komuni
styczną rewolucją.

Sekretarz generalny Trade-Unionów an
gielskich, W alter Citrine, oświetla te cyfry
w swojei książce ,,A la recherche de la vć-

ritć en Russie", wyd. 1937 r. str. 147, pisząc:
,,Mołotow, przew'odniczący Rady Komi

sarzy Ludowych S. S. S. R ., w przemówie
niu ,przvtoczonym na str. 64 książki ,,Zwią
zek Sowiecki w 1935r." twierdzi, że ludność

miejska wzrosła z 24,1 milionów na 41,7 mi
lionów w okresie od początku 1928 r. do

końca 1933 r. To przedstawia wzrost roczny
ludności przemysłowej o 2,9 miliona. We
dług danych Mołotowa, ludność miejska
wzrosła przynajmniej o 14,5 milionów w o-

kresie od 1933 r. do 1937 r. włącznie. Jest to

z pewnością minimalne obliczenie, jak tego
dowodzą inne publikacje sowieckie. Ale

przyjmijmy te cyfry. Wynika z nich, że je
śli cały przyrost budowli będzie miał miej
sce tylko w miastach, to na każdego obywa
tela przypadnie 4,5 mtr. kw. powierzchni
mieszkalnej, czyli około 8 stóp i 2 cali (2 ,5
mtr.)".

Widzimy więc zasadniczą zgodność dwóch

przytoczonych obliczeń. Trzeba przy tym
pamiętać, że według zdania ekspertów, mi
nimalna powierzchnia mieszkalna na 1 oso
bę winna wynosić od 9 do 10 mtr. kwadrato
wych.

Warunki mieszkaniowe. Co się tyczy wa
runków mieszkaniowych, to w większości
wypadków sa one rozpaczliwe. W prasie so
wieckiej roi sie od skarg i onisów żałosnego
stanu mieszkań w S.S.S.R.Podajemy tu

kilka wyjątków z pism, przy czym możnaby
przytoczyć tysiące tego rodzaju cytat:

,,W małej izbie (6,4 m na 5 m) mieszkają
robotnicy huty żelazńei Kuibyszewa. Jest
ich dwunastu w tej izbie. Siedmiu z nich

sypia na prymitywnych łóżkach, inni na po
dłodze. Podłoga jest mvta raz na tydzień.
Łóżek sięnie prześciela. Nie ma wody bie-

f Prcynosi si? te z daleka".
Kommima"Nr97zdnia27.V.

1936).
Sowiecka ,,Prawda" (4. IV . 37) w ten spo

sób opisu.ie warunki mieszkaniowe, panufa-
Cevv*h^ reŁ”Stankolir' znajdującej sie'w
pobliżu Moskwy:

,,W iększość z pomiędzy 3.000 robotników

mieszka w ,,prowizorycznych" drewnianych
narakach. zbudowan-cch w 1929 v. Baraki te

są na pół znniłe, dachy przeeiekafą. Sześć
rodzin robotniczych zaimuie iedeu nckóf,
powierzchni 18 mtr. kw. Mury i s~*Dy sa no.

Kryte warstwa br u d u . M"źczyżni i kobiety
w mieszkaniach kawalerskich żyłą w przy
musowym zbliżeniu, co prowokuje ciągle a-
w antury f skandale".

- f '1 0 50 *1 robotnfk sowiecki ,,cieszy
sie ^tak'imi warunkami mieszkaniowymi
Jakich żaden pracownik innego kraju w Eu
ropie nie zniósłby w żadnym razie.
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List z. Poznania.

Żydzi pchają się
do Poznania.

Walka z nielegalnym handlem żydowskim.

(Od własnego korespondenta ,,Dzień. Byd.")

Poznań, w listopadzie.
Kilkakrotnie zwracałem uwagę na nie

słychany wzrost żydostwa w Poznaniu.
Działalność ich wzrasta z dnia na dzień.

Dowiadujemy się co pewien czas o jakichś
nielegalnych warsztatach, czy nieoznaczo
nych sklepach. Władza przemysłowa na
kłada kary. Pod tym względem tydzień u-

biegły możnaby nazwać rekordowym; w

dwóch dniach 10 spraw przeciw żydow
skim knpcom i rzemieślnikom — to m ó w i

za siebie i świadczy o tym, że z zażydza-
niem miasta walczy się jak tylko można.

Trzebaby jeszcze z kolei zabrać się do tych
wszystkich m niej lub więcej legalnych po
średników, agentów i akwizytorów, od któ
rych niestety się roi. Z owocnej jak dotąd
działalności naszych władz wnioskować

trzeba, że wkrótce i te sprawy zostaną u-

porządkowane.
Ogólnie możnaby powiedzieć, że mimo

bliskiego już stosunkowo terminu wyborów
samorządowych, jakoś nie ma jeszcze wy-

CW^lBOLU GŁOWY

przyP R ZE ZIĘBIENIU.
GRYPIESKATARZE 6032

borczegonastroją, mimo, że mniej lub wię
cej udane wiece poszczególnych obozów już
się odbywają.

Z o k a z ji piętnastolecia istnienia ,,Łow
ca Wielkopolskiego" urządzono w Muzeum

Wielkopolskim wystawę dawnej polskiej
grafiki myśliwskiej. Jak wynika z licz
nych eksponatów — sztychów i drzewory
tów, myśliwstwo już od bardzo, bardzo

dawnych czasów znajdowało oddźwięk w

grafice. Spośród ciekawych eksponatów
wymienić należy Dudziołlego ilustracje do

myśliwskich scen ,,Pana Tadeusza*, dalej
Juliana Fałata (niedźwiedź w barłogu,
maj). Wspomnieć też trzeba o glinianej mi
sie z Biskupina, na której przedstawiono
scenę polowania na jelenie. Pochodzenie

tej misy określają prehistorycy na czasy od

700-400 lat przed narodzeniem Chrystusa.
Interesująca też i dająca zwiedząjącemu
pole do porównań jest gablotka z narzę
dziami i trofeami myśliwskimi pochodzą
cymi z czasów przedhistorycznych W iel
kopolski.

Cenny dar przekazał ostatnio rząd wło
ski Uniwersytetowi Poznańskimu, ofiaro
wując do użytku studentów romanistyki
,Enciclopedia Italiana" — najnowsze dzieło
z tego zakresu. Przy tej sposobności warto

w sp om nieć o bardzo ożywionej działalno
ści tow. polsko-włoskiego w Poznaniu,
licznych kursach językowych, podtrzymu
jących więzy kulturalne, jakie już od wie
ków łączą Polskę z Włochami.

Szereg firm poznańskich obesłano nie-

podpisanymi komunikatami zwiastującymi
wydanie ,,Ilustrowanego rocznika encyklo
pedycznych placówek gospodarczych" i

wzywającego firmy do podania adresów i

bliższych danych dotyczących ich działal
ności. Jak z komunikatów wynika,
wzmianki są bezpłatne, jednak obowią
z k i e m je s t nabycie egzemplarza dowodowe
go za 10 zł, przy czym kwotę tę należy
przesłać niezwłocznie. Bardzo charaktery
styczna jest wzmianka, że brak odpowie
dzi adresata uważany będzie za akcepta
cję wzmianki. W tej sprawie informowali
ś m y się w Izbie Przemysłowo-Handlowej
w Poznaniu, która wydala specjalny ko
m unikat potępiający tego rodzaju metody
zdobywania adresów, stwierdzając, że me
tody te są podejrzane. ,,Nikt nie ma obo
wiązku, czytamy we wzmiankowanym ko
munikacie, na takie pisma nieznanych firm

dawać odpowiedzi, a przede wszystkim
nikt nie może być z powodu nieudzielenia

tej odpowiedzi zmuszony do płacenia 10 zł

za niezlecone ogłoszenia". S ą dzimy, że czy
telnik w razie nagabywania go w podobny
sposób będzie już wiedział, jak się do tej
sprawv ustosunkować.

Posnaniensls.

W niedzielę po południu pobity został

na przedmieściu Gdańska w Orunii eks
pedient Poczty Polskiej p. Aleksander

Mienik. Idąc ulicą Horst Wessela spot-
kł on oddział umundurowanych człon
ków partii narodowo-socjalistyeznej ze

sztandarem na czele. Gdy p. Mielnik, u-

brany po cywilnemu, nie pozdrowił sztan
daru ze swastyką podniesieniem ręki,

wyskoczyło kilku maszerujących ze sze
regu i pobiło go dotkliwie. Napadnięty
udał się pod opiekę lekarza, który wy
stawił mu świadectwo. P . Mielnik rozpo
znał jednego z napastników, którego zna

z widzenia i skierował sprawę do poli
cji kryminalnej, która wszczęła dochodze
nie. Mamy nadzieję, że uda się policji
wyśledzić sprawców i pociągnąć ich do od
powiedzialności karnej.

Rada Naczelna Z. H. P.
obradowała w stolicy

Warszawa (PAT). Pod przew'odni
ctwem przewodniczącego związku har
cerstwa polskiego p. wojew. dr. Michała

Grażyńskiego odbył się w dniu wczoraj
szym w Warszawie zwyczajny zjazd na
czelnej rady harcerskiej.

W przemówieniu inauguracyjnym, p.
w'ojew. Grażyński podkreślił, że zjazd
obecny łączy się z momentem histo

rycznym, mianowicie z rocznicą połą
czenia w dniu 1 i 2 listopada r. 1918

poszczególnych organizacyj harcer
skich w jeden związek harcerstwa pol
skiego. Na owym pamiętnym zjeździe
odbytym w Lublinie została zwhłana

pierwsza naczelna rada harcerska. Od
roku 1918 losy harcerstwa łączą się jak
najściślej z losami narodu i państwa.

Amerykański Landru,
Ciałami pomordowanych kobiet karmił aligatory.

Ludność okoliczna San Antonio, Tcxas

(Stany Zjedno'czone Ameryki Północnej) i

władze tutejsze zostały wstrząśnięte wykry
ciem nowej ,,farmy mordów", gdzie potwór
w ludzkim ciele mordował swoje ofiary
i ciałami ich karmił hodowane przez siebie

aligatory.
Potworem tym był niejaki Joe Bal'i.

Nikt nie wie, jiaką jest liczba ofiar pomy
słowego mordercy, bo znaleziono szczątki
tylko jednej ofiary.Były to wszytkiekobie
ty — przeważnie kelnerki i tak zwane ,,ho-
eteees", kobiety do zabawiania gości w jego
domu zajezdnym, które znikały tajemniczo
przez ostatnie sześć lat.

Władze dokonały wykrycia gdy zbrodnie
te ujawnił pewien mężczyzna, który wystą
pił jako świadek przeciw Ballowi. Nazwi
sko jego trzymane jest w tajemnicy. Po
wiada on, że obawia się ,,przyjaciół Balia".

Zeznał, że w dniu 24 maja 1932 r., złożył wi
zytę Ballowi i udał się do tylnego wejścia
domu. Tam zaskoczył go niespodziewanie,
jak wlókł za sobą zwłoki zabitej kobiety ku

dołowi, gdzie Bali trzymał pięć aligatorów,
długich od czterech do ośmiu stóp.

Bali już przed tym zrobił na nim wraże
nie niebezpiecznego człowieka, gdy zagroził
zabiciem go, jego żony i dzieci, Jeżeli po
wie komukolwiek, co widział i jeżeli nie

wyniesie się natychmiast w inne strony.Ów
świadek wyniósł się natychmiast ze stanu

i trzymał język za zębami. Jednakże parę
dni temu doszła go wieść, że Joe Bali nie

żyje. Postanowił więc powrócić.
Nie ma obecnie sposobu stwierdzenia

prawdziwości jego historii ani też nie wia
domo, ile mogło paść ofiarą osób nowocze
snego Sinobrodego. Bali zazwyczaj chełpi!
się tym, że jedyną jego słabością są kobiety.
iMiał on trzy żony, z których jedna zaginęła,
a są liczne dowody, że miał afery z bardzo

wielu kob'etami. Cztery kobiety, które pra
cowały dla niego zaginęły w tajemniczych
okolicznościach.

Jest to dziwna sprawa. Sąsiedzi przypo

minają sobie teraz tajemnicze zniknięcia
drugiej żony. jego pracownic i coraz to no
wych ofiar miłosnych, które wreszcie spra
wiły, że władze zainteresowały się Joe

Ball'em.

Z początku Bali, należący do skanowanej
w okolicy rodziny, potrafił się wyłgać i wła
dze pozostawiły go w domu. Później jednak
wywiadowcy przypomnieli sobie, że są

pewne punkty, których Bali nie wyjaśnił
należycie. Powrócili więc do jlego domu.

Zastali już tylko trupa. Zbrodniarz zabił się
wystrzałem w serce. Badania więc zostały
wznowione. Clifford Wheeier, mężczyzna
do posług Balia, poddany badaniom, wy
znał, iż pomagał Ballowi pogrzebać część
zw'łok niejakiej Hazel Brown, kelnerki w

jego domu zajezdnym. Murzyn powiedział,
że był świadkiem zabicia Hazel przez Balia
i poćwiartowania jej ciała. Za jego wska
zówkami władze znalazły część porąbanych
zwłok kobiety.

Wheeier w dalszych zeznaniach przyznał
się, że dwa lata temu również pomagał Bal
lowi w pogrzebaniu części ciała porąbanej
Mumie May Gotthardt, Jednej z ofiar miło
stek Balia. Pogrzebania dokonano gdzieś
w okolicznych wydmach piaszczystych, lecz

murzyn nie mógł Już przypomnieć sobie do
kładnie miejsca.

Wśród pozostałości po samobójcy władze

znalazły wielką liczbę listów miłosnych od

kobiet, włącznie z listami jeg'o pomordowa
nych ofiar.

Włamanie do mleczami w Gębicach.
Gębice. (mk) W nocy na 25 bm. doko

nano śmiałego włamania do Mleczarni

Spółdzielczej w Marcinkowie przy Gębi-
cach. Złodzieje wtargnęli do magazynu
i maszynowni Spółdzielni, skąd skradli

60funtów masła oraz pasy od maszyn. Po
licja gębicka wszczęła energiczne docho
dzenia.

Pożar w. cegielni w Jędrzejewie.
Świecie, (t) W uh. czwartek powstał po

żar w cegielni p. Koimerana w Jędrzejlewie,
'miny Lniano. Pożar zniszczył dach na

irzestrzeni 230 metrów kwadratowych.
Powstałe szkody wynoszą ok. tysiąc zło-

ych,

W Fordonie nie będzie wyborów.
Wybory do Bady Miejskiej we Fordo-

lie już się odbyły. Wskutek zgłoszenia w

iażdym okręgu tylko 1 listy kompromiso-
vej pod nazwą ,,Lista Zjednoczonych Oby
wateli rń. Fordonu'* głosowanie w dniu
i grudnia się nie odbędzie, a radnymi zo
staną zgłoszeni na wspomnianych listach

tandydąci.

Zwłoki królowej Maud w Norwegii.

Zwłoki zmarłej w Anglii królowej norweskiej Maud przybyły do Oslo i zostały wysta
wione w kaplicy zamkowej w starej twierdzy Akashus.

Burza śnieżna w Estonii.
Tallin, 29. 11. (PAT). Nad Estonią

przeszła bardzo silna burza śnieżna,
która spowodowała poważne szkody,
niszcząc przewody telefoniczne, zrywa
jąc dachy domów oraz wyrządzając po
ważne szkody w lasach i osiedlach nad
morskich. Wzburzone fale zatopiły sze
reg łodzi rybackich.

Lot Berlin-Tokio.
Berlin, 29. 11. (PAT). Wczoraj o godz.

15,50 wystartował z lotniska Tempelhof
znany niemiecki samolot ,,Conder**, U'
dając się celem rewizytowania japoń
skich lotników do Tokio. Trasa do To
kio, wynosząca 13.650 km podzielona zo
stała na i odcinki: Berlin — Basra

Karachi — Hanoi — Tokio.

Szwajcarzy przeciw
komunizmowi.

Bazylea, 29. 11. (PAT). Podczas plebi
scytu w Kantonie bazylejskim uchwalo
no przeciwko głosom socjalistów i ko
m unistów zakaz należenia urzędników
państwowych i komunalnych do partii
komunistycznej oraz innych organizacji
zwalczających obecny ustrój Szwaj
carii.

Emigranci włoscy wracają.
Rzym, 29. 11. (PAT). W związku z o-

statnio podjętą akcją rządu włoskiego,
mającą na celu repatriację (powrót do

ojczyzny) emigrantów włoskich, 10 tys.
emigrantów włoskich osiadłych w Bra
zylii zgłosiło gotowość powrotu do

Włoch, lub kolonu włoskich.

Arabscy narodowcy nie chcą
pielgrzymować do Mekki.

Jerozolima, 29. 11. (PAT). Z Damasz
ku donoszą, iż młodzież syryjska pro
wadzi obecnie agitację przeciw piel
grzymowaniu do Mekki, nawołując do
składania sum pieniężnych, przeznaczo
nych na pielgrzymkę, na rzecz powsta
nia arabskiego w Palestynie. Zdaniem
kół arabskich ruch ten jest reakcją
młodzieży nacjonalistycznej na bierne

zachowanie się króla Ibn-Sauda wobec

wypadków w Palestynie oraz na brak
udziału przedstawicieli Saudi-Arabii w

konferencji panarabskiej w Kairze.

Straszny wypadek
przy pracy.

Tczew, 29. 11. (as) We wczorajszy ponie
działek w godzinach popołudniowych na

polu m ajątku ziemskiego w Małżewku
(pow. Tczew)) w czasie zwożenia buraków
uległ nieszczęśliwemu wypadkowi 17-letni
robotnik Jan Noga, zam. w Małżewie. Spadł
on pod koła powożonego przez siebie wozu

ciężarowego, tak nieszczęśliwie, że doznał
zgniecienia klatki piersiowej i połamania
kilku żeber.

Ciężko rannego robotnika przewieziono
w groźnym stanie do tut. szpitala św. W in
centego.

Polsko-japońska
wymiana kulturalna.

Warszawa, 29. 11. (PAT). Na uroczy
stym przedstawieniu w operze war
szawskiej w obecności przedstawicieli
rządu polskiego z p. min. Beckiem oraz

reprezentantów ciała dyplomatycznego
przy wypełnionej do ostatniego miejsca
widowni odbyła się premiera japońskiej
opery dziewczęcej ,,Takarazuka".

Bogaty program. Na zakończenie tan
cerki odśpiewały po polska bardzo sta
rannie wyuczoną ,,Pierwszą Brygadę",
co wywołało huragan braw 1 oklasków
na widowni.

Reprezentacyjne przedstawienia ,,0 -

pery dziewcząt" w Warszawie noszą
charakter wymiany artystycznej mię
dzy narodami.

Nieludzka matka.
Mogilno, (mk) W dniu 11 bm. poro

dziła w Strzelnie dziecko płci żeńskiej
niej. 24 -letnia Tomczak Helena, bez sta
łego miejsca zamieszkania. Młoda
matka pragnąc pozbyć się ciężaru utrzy
mania dziecka, zabiła je a następnie za
grzebała na polu maj. Strzelno Kla
sztorne. Czyn ten w ykryła policja, w

dniu 24 bm., wykopała z ziemi zwłoki

dziecka, a zwyrodniałą matkę areszto
wała. Zbrodnię tłumaczy nieludzka
matka swą niezdolnością do pracy.
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Przedstawicielstwo ,,Dziennika Bydgo
skiego" w Inowrocławiu znajdować się bę
dzie od dnia 1 grudnia b. r . przy uL Królo
wej Jadwigi 22:23 (naprzeciw magistratu).

Biblioteka Tow Czytelni Ludowych m i e 
szczącą s e w Domu Katolickim przy ulicy
Plebanka. otwarta iest codziennie za wyjąt
kiem niedziel i świat od codziny 17 do 19

Biblioteka Kolejowego Przysp. Wojsk, w

świetlicy ,,Ogniska” przy ul Magazynowej
otwarta w poniedziałki, środy i piątki od
godz 17 do 19.

Biblioteka miejska czynna jest codzien

nieodeodz17do18wsobotyod17do19
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".

Wesoła wiadomością podzielisz
sie z dzieckiem, Jeśli mu powiesz,

że do obiadu będzie leguminka

20082)

— Oddział Pom. Tow. Muzycznego z o s t a ł

zorganizowany z inicjatywy p. prof. Loji.
Towarzystwo ma zająć się szerzeniem kul
tury muzycznej na terenie naszego miasta.

W programie jest utworzenie sekcji mu
zycznej. Komitet organizacyjny stowarzy
szenia tworzą pp.: prof. Loja, red. Dolecki
i red. Gałkowski.

Tragedia
dw ojga młodych ludzi.

Inowrocław. Straszna tragedia, która

zakończyła się śmiercią młodej dziewczyny,
wydarzyła się w Szymborzu przy ul. Przy
byszewskiego. Do mieszkania rodziców
E. Knlbasówny przybył jej narzeczony 21

letni Franciszek Drabik. Kiedy młodzi na

chwilę zostali sami, w pokoju nagle roz
legły się strzały. Na odgłos strzałów zbiegli
się domownicy i jastali broczącą we krwi

Kulbasównę, która została trafiona kulą w

skroń i drugi raz w okolicę serca. Zabójca
mimo usiłowań zatrzymania go, zbiegł.
Ofiara zbrodni zmarła przed przybyciem
pogotowia ratunkowego. Istotne przyczyny
zbrodni nieznane. Straszny ten wypadek
wywołał tym większe wrażenie, że Fran
ciszek Drabik, który w Inowrocławiu nie
dawno ukończył naukę w handlu żelaza,
cieszył się jak najlepszą opiną.

KRUSZWICA. W ostatnich dniach Kru

szwicę nawiedziły liczni złodzieje. Zale
dwie skończyła się kampania w cukrowni,
rozpoczął się sezon kradzieży i włamań.

Pominąwszy kradzieże rowerów, które w

ostatnich latach przybrały charakter plagi,
zanotowano ostatnio poważniejsze wyczy
ny złodziejskie.

— W niedzielę 27 bm. w godzinach ran
nych zaalarmowano kruszwicką straż po
żarną do pożaru w Źemikach pod Kru
szwicą. gdzie na szkodę rolnika p. Stani
sława Dybały spaliła się stodoła ze zbożem.

Straty oblicza się na 6.000 zł.

MOGILNO (mk) W kościele poklasztor-

nym pobłogosławił ks. Obarski związek
małżeński pomiędzy p. Kasprzakiem Leo
nem a p. Zarzyńską Marią. Nowożeńcom

,,Szczęść Boże!”

— Złote gody małżeńskie obchodził p.
Wendlandt Józef wraz z swą małżonką He
leną zam. w Parlinle. W intencji sędziwych
jubilatów mszę św. odprawił ks. prob.
Kaczmarek.

Groźny pożar pod Mogilnem.
Mogilno (mk) W dniu 25. bm. o godz.

18-tej powstał pożar w pobliskim Mieleńku

u zagrodnika Michała Janusa. Pastwą pło
mieni padł dom mieszkalny. Straty wyno
szą 1.600 zł. Płomienie przerzuciły się na
stępnie na zabudowania rolnika Schónna

Wilhelma, sąsiada Janusa. Spłonęła stodo
ła, chlew i szopa, maszyny rolnicze, 1 Świ
nia 2 wozy żyta i 6wozów torfu. Straty o-

cenia pogorzelec na 6.000 zł, a ubezpieczo
ny był na 8.200 zł. Pożar u Janusa powstał
od zapalonych sadz w komirńe. Gdyby nie

energiczna akcja ratownicza mogileńskiej
straży pożarnej, pożar poczynił by zna
czniejsze straty.

GĘBICE (mk) Wypadek motocyklowy

wydarzył słę na ul. Strzelińskiej. Jadący w

kierunku rynku nieznany motocyklista
wpadł na przechodzącą ulicą 3-letnią có
reczkę robot. Lewandowskiego. Dziewczyn
ka odniosła kontuzje.

SIPIORY (c) Dnia 28. bm. z inicjatywy
p. wójta Franciszka Rakowskiego odbyło
się posiedzenie organizacyjne i konstytu
cyjne gminnej sekcji Pomocy Dzieciom i

Młodzieży na gminę zbiorową Sipiory.

ŁABISZYN (c) Jak się dowiadujemy, z

dniem 30 bm. opuszcza miasto nasze długo
letni burmistrz miasta p. kapitan Edmund

Hauptmann wobec wybrania go na stano
wisko burmistrza w Żninie, gdzie wprowa-
dzienie go w urząd nastąpi dnia 1. grudnia
br. Na nowym stanowisku ,,Szczęść Boże”.

— Rada Gromadzka w Dąbiu Nowym
pod Łabiszynem z inicjatywy radnych na

czele z sołtysem p. Kuśbą uchwaliła, budo
wę świetlicy gromadzkiej, gdyż brak jest
w gromadzie zupełnie lokalu na zebrania

i wszelkiego rodzaju imprezy.

SZUBIN (c) W tych dniach dokonano

śmiałej kradzieży w śródmieściu Szubina.

Mianowicie nieznani sprawcy zakradli się
do składu rowerów, własn. p. Nowaka, przy
ul. Kościuszki i skradli większą ilość róż
nych części rowerowych a zwłaszcza opon
i dętek, na ogólną kwotę ok. 600 zł.

— (c) Dnia 28. bm. w Zarządzie Miej
skim w Szubinie pod przewodnictwem p.
burmistrza Barczyńskiego odbyło się po
siedzenie Rady Miejskiej, która rozpatry
wała regulaminy targów tygodniowych i

dużych jarmarkzw oraz uchwaliła dodatki

komunalne do podatków.
— (c) Dnia 26.bm. pod przewodnictwem

prezesa pow. p . starosty mgr. Śmietanko
odbyło się posiedzenie prezydium Obwodu

Powiatowego LOPP. w Szubinie, na któ
rym ustalono preliminarz budżetowy na

1939 r. w wysokości 15.000 zł, co świadczy
o wysokim poziomie organizacyjnym LOPP

na terenie powiatu szubińskiego.

WYRZYSK. W nocy na 25. bm. wybuchł
w Tomaszewie (powiat wyrzyski) pożar
który strawił olbrzymią oborę, będącą wła
snością wspólną kilku osadników. Obora

spaliła się doszczętnie, po za tym pewna
ilośl koni, krów i owiec, których nie zdo
łano uratować. Straty są znaczne.

— W Wyrzysku na zebraniu informacyj
nym przed wyborem kandydatów na rad
nych miejskich, przy projekcie wystawie
nia kandydatury kobiety, zebrani mężczy
zn! oświadczyli, że dołożą wszelkich sta
rań, by żadna z kobiet nie weszła do rady
m iejskiej. Na poświadczenie powyższego
wszyscy mężczyźni powstali ze swych
miejsc, stojąc przez kilka chwil w milcze
niu. Kobiety wszystkim mężczyznom wy
powiedziały wojnę, organizują się i swoje
kandydatki starają się przeprowadzić
Obrazek jakby wyjęty z komedii Fredry.

WĄGROWIEC (a) Po raz drugi dojrza
ły właścicielowi p. Albrechtowi maliny,
obecnie w listopadzie.

— Ostatnio została najechana Julianna

Kapsówna, lat 22, z Wągrowca przez rowe
rzystkę Wiktorię Budalę, jadącą bez świa-

ła. Kapsówna odniosła lekkie obrażenia.

PAKOŚĆ (mk) Odbyło się zebranie Ko
mitetu do walki z bezrobociem. Przy licz
nym udziale zainteresowanych, przewodni
czył zebraniu burm. p . Lipczyński. Przed
miotem obrad była sprawa uzyskania źró
deł dochodu na pomoc bezrobotnym. Po
stanowiono opodatkować społeczeństwo w

czasie od 1. grudnia 1938 do 1. maja 1939.

ŻNIN. W magazynie worków w cukro
wni wybuchł pożar. Straty oblicza się na

blisko 3 tys. złotych. Powodem pożaru była
nieostrożność pracującego robotnika.

— Żona chałupnika p. Pawełczakowa
w Sarbinowie (pow. Żnin) za czynny udział
w pracy niepodległościowej odznaczona zo
stała medalem niepodległości.

— P. starosta powiatowy Ign. Wuyek w

Żninie za zasługi w służbie państwowej od
znaczony został złotym krzyżem zasługi po
raz drugi.

Wojna na weselu w Chłapowie.
Wejherowo (ap) W Chłapowie, powiecie

morskim, na skutek zbyt obfitego uracze
nia się alkoholem w czasie uczty w domu

weselnym powstała awantura, która prze
rodziła się w zaciętą bójkę. Mianowicie

niej. I . Żelewski usunął z domu weselnego
niej. Aug. Boldę, który po pewnej chwili

wrócił w towarzystwie swego kompana J

Zelkiego i wygrażał się Żelewskiemu, że

zrobi go ,,zimnym". Gdy wobec wzmaga
jącego się przed domem hałasu Żelewski

wyszedł z toporkiem w ręku, został pchnię
ty nożem w plecy przez A. Boldę. Żelewski
odwzajemniając się zadał cios Boldzie to
porkiem w głowę, przecinając mu czaszkę.
Z pomocą Boldzie przybiegł J. Zelda, który
Żelewskiego uderzył w głowę butelką od

piwa. Żelewski również 1 Zelkiego ,,ma
chnął” toporkiem w głowę. naruszając
czaszkę. Stan wszystkich uczestników woj
ny weselnej jest bardzo poważny.

FORDON W niedzielę 20 b. m. chór ko

ścielny p. n . Św. Cecylii urządził przedsta
wienie amatorskie pod tyt ,,Życiorys św.

Cecilii”, które wypadło bardzo dobrze.

Przedstawienie zaszczycił swoją obecnością
ks. infułat Szydzki, który w serdecznych
słowach przemówił do zebranych.

— W niedzielę 4. grudnia o godz. 10-tej
odbędzie się uroczysta introdukcja pro
boszczowska ks. infułata Szydzika. Miasto

przygotowuje się do godnego przyjęcia
JE. ks. biskupa dr. Okoniewskiego i p. Wo
jewody Pomorskiego min. Raczkiewieza,
którzy przyrzekli wziąć udział w uroczy
stości.

— Tow. Pań Miłosierdzia Św. Wincen
tego a Paulo urządza w święto Niep. Pocz.

N. M . P . dnia 8.grudnia w salach Strzelni
cy wielką wentę, z której dochód przezna
cza na gwiazdkę dla ubogich. Należy się
spodziewać, że społeczeństwo miasta For
donu i okolicy chętnie poprze tę użytecz
ną imprezę.

NAKŁO n. NOT. W niedzielę, 27. bm.

zma-rł nagle w kościele o godz. 10-tej dłu
goletni woźny Szkoły Powsz. nr . 3 śp. St.

Maciejewski. Przywołani lekarze pp. Dr.

Dr. Rzadkowski i Raczyński stwierdzili

zgon wskutek udaru serca.

- W niedzielę odbyło się w lokalu p.
Seydaka nadzw. walne zebranie cechu

szewsko-cholewkarskiego, które zagaił st

cehu p. Siuda A., sekretarzował p. Pawłow
ski. Zebranie zaszczycił swą obecnością
dyr. Izby Rzem. z Torunia p. mgr. Fran
kowski. Nowy zarząd wybrano jak następ.:
p. Siuda A. st. cehu, p. Gniatczyk zast,
p. Pawłowski sekr., p. Michalak zast., p.

Rozmysłowski skarbnik. Kom. rew. pp .

Przybylski i Graczyk.
— Walne zebranie Cechu Stolarskiego

odbyło się ub. niedzieli w lokalu p. Bła
żejewskiego. Dyr. Izby Rzem. mgr. Fran
kowski wręczył dyplom jub. p. Lehmanowi
E. z okazji 50 lecia mistrzostwa. Budżet u-

chwalono w doch. i rozcb- 390 zł. Do kom.

egz. w 'ybrano pp. Jurgańskiego przew.,

Rybarczyka L. zast, Brukwickiegi .T. i

Pezackiego ławnikami, Brzozowskiego i

Chełminiaka ławnikami czeL

MIEŚCISKO (a) Jan Lemański z Mieści
ska został aresztowany przez policję. Ukry
wał się on od kilku tygodni przed odsiedze
niem pół roku więzienia za dokonany roz
bój w okolicy Damasławka. Również został

aresztowany Jakób Łatyński, rzeżnik z Po
powa Kościelnego, podejrzany o kradzieże

świń w tut okolicy.
— Starosta Pow'. p . Zenkteler udekoro

wał Krzyżem Zasługi str. post Fertscha
z Mieściska i str. post Michalskiego z Da
masławka.

ŚWIECIE (t) Tow. Ogrodników Dział

kowych i Małych Osiedli Podmiejskich w

Świeciu odbyło w niedzielę 27 bm. dorocz
ne walne zebranie. Działkowcy rozpoczęli
swe obrady wysłuchaniem mszy św. jaką
w ich intencji celebrował w kościele po-

klasztornym ks. kapelan Michałowski. Po

nabożeństwie rozpoczęły się obrady w sali

p. Chełstowskiej. Sprawozdanie zarządu,
pp. prezesa Galanta, sekretarza Krzyża
nowskiego, skarbnika Stojałkowskiego, go
spodarza Murawskiego j Pietruszyńskiego
w imieniu komisji rewizyjnej — wykazało
dalszy rozwój Tow. liczącego obecnie już
175 członków'. Do nowego zarządu zostali

wybrani pp. Konstanty Galant prezes, L.

Krzyżanowski, Stojałkowski, Brun. Znanie
cki, Ignacy BiUcki, Fr. Ciemnicki, Maksym.
Kaczmarek, Bronisław Radtke i Franc. We
sołowski członkowie zarządu. Pietruszyń-
ski, Gaca i Klawiter komisja rewizyjna,
Nogalski i Miller zast

CHEŁMNO. (Im) Za zasługi położone na

polu pracy społecznej otrzymał starszy ce
chu kowalskiego p. Władysław Klein zUni-

sławia pow. chełmińskiego, krzyż zasługi.
— Kino ,,Apollo” wyświetla film polski

p. t. ,,Wrzos”.

— W niedzielę 27 bm- odbyło się w

Chełmnie w szkole nr 3 uroczyste zakoń
czenie 7-dniowego kursu O. P . L . G ., dla

nauczycielstwa z Chełmna i najbliższej o-

kolicy. Kursem kierow'ał p. instruktor ob
wodowy LOPP Przybylski. Po wręczeniu
przez p. starostę Gużewskjegn świadectw

absolwentom, tenże jak i insp. szkolny mgr

Wyrwiński wygłosili okolicznościowo prze
mówienia.

— W kościele parafialnym w Jeżewie
(pow. św'iecki) pobłogosławiony został zwią
zek małżeński pomiędzy urzędnikiem za
rządu miejskiego p. Franciszkiem Kasiorow-

skim z Chełmna a p. Kazimierą Buczkow
ską z Jeżewa. Młodej parze ,,Szczęść Boże!"

.NACOT
PASTYŁlil
Dra WANDERA

CHOJNICE, (s) W auli szkoły powszech
nej! w Cholnicach, 24 bm. odbyła eię uroczy
sta inauguracja kursów dla dziewcząt poza
s'zkolnych w obecności przedstawicieli
władz i społeczeństwa. Otwarcia kursu do
konał insp. szkolny p. Burzyński, wygła
szając okolicznościowe przemówienie, po

czym zabrał głos ks. dziekan Marchlewski,
przedstawiając w pięknych słowach stano
wisko kobiety w rodzinie. P . dowódca gar
nizonu w krótkich słowach przedstawił ko-

bietę-żołnierza. Pod koniec w serdecznych
słowach przemów'iła do dziewcząt inicja
torka kursu p. kier. Szabłowska.

— Ostatnio w Charzykowie k. Chojnic,
niezwykłemu wypadkowi utraty mowy i
słuchu uległ rybak, niej. Sandmesser, który
wybrał się na połów ryb. W pewnej chwili

Laudmeeser upadł na dno łodzi i gdy go

towarzysze odwieźli do domu, rodzina prze
konała się, że nieszczęśliwy stracił mowę
i słuch. Od wspomnianego wypadku u-

płynęło kilka już dni, lecz rybak nie od
zyskał jeszcze ani mo'wy ani słuchu, a z

otoczeniem porozumiewa się za pomocą pi
sania.

— Nauczyciel szkoły powszechnej w

Zielonej! Chocinie, w pow. chojnickim, p.
Jan Narloch, przy pomocy kowala p. Le
ona Różka, skonstruował turbinę wodną,
dzięki czemu na razie zelektryfikował mie
szkania właśc. p . Brewki, lecz dzielny pio
nier zamierza całą wieś oświetlić elektrycz
nością,

G'BHJM9ZBĄD2B:

Przedstawicielstwo ,,Dziennika Bydgo
skiego” mieści się przy ul. Toruńskie) 22,
tel. 1294. Biu ro czynne od godz. 8 - 18-ej.

TCL Biblioteka i Czytelnia (ul. Legio
nów 28) otwarta od godz. 11—12 i 17-19
(w soboty tylko do godz. 18).

Pogotowie pożarnicze tel. 11-11.

Nocny dyżur pełnią: apteka ,,Pod Koro
ną”, Wybickiego 39, tel. 1437 i apteka ,,Pod
Gwiazdą”, Chełmińska 26, tek 1259.

REPERTUAR KIN:

Apollo: ,,Marco Polo”

Gryf:,,Gehenna”, według H. Mniszek.

Orze!: ,,Władczyni dżungli".
— Koncert słynnej pianistki. Stara n iem

kola rodzicielskiego tutejszego państw, lice
um i gimnazjum żeńskiego im. Marii z Bil-

Iewiczów Piłsudskiej odbędzie się w sobo
tę 3.grudnia br. o godz. 20-tej w auli tegoż
zakładu koncert fortepianowy p. Gertrudy
Konatkowskiej z Poznania, znanej w Pol
sce i za granicą, także z częstych audycji
radiowych. Dzięki usilnym staraniom za
rządu wspomnianego koła rodzicielskiego
udało się uprosić p. Konatkowską do wy
stąpienia z koncertem w Grudziądzu. Na

program koncertu złożą się utwory Cho
pina, Paderewskiego i Liszta. Bliższe szcze
góły w afiszach. Czysty dochód z koncertu
przeznacza się na pomoc m aterialną dla
niezamożnych uczennic.

— Z życia Sokola. Pod przewodnictwem
prezesa p. Matuszewskiego odbyło się w ub.

piątek zebranie Sokoła II. Sprawozdanie
z ostatnio odbytego strzelania o nagrody
przedłożył p. mec. Sielski, a z uroczystej
akademii z okazji święta niepodległości
ptezes p. Matuszewski. Przedmiotem obrad

była również sprawa ćwiczeń gimnasty
cznych oraz prac technicznych i admini
stracyjnych gniazda w bieżącym sezonie.

— Posiedzenie rady miejskiej odbęd z ie

się w czwartek dnia 1. grudnia o godz. 20-ej
na które zaprasza się wszystkich członków

rady miejskiej. Porządek obrad wywieszo
ny jest na tablicy ogłoszeniowej w ratuszu.

Wstęp dla publiczności tylko za biletami.

— Nieszczęście nłe śpi. Zamieszkały przy
ul. 3Maja 35, 44 letni Paweł Cempel upadł
na ulicy Mickiewicza i złamał nogę. Pogo
towie przewiozło go do szpitala miejskiego.

— Kalendarzyk teatralny. Ś ro d a 7. 12.

godz. 20: ,,Róża Stambułu", melodyjna ope
retka Falla w wykonaniu artystów teatru

miejskiego z Bydgoszczy, z gościnnym wy
stępem primadonny operetki warszawskiej
Mary Gabrielli. Przedsprzedaż biletów w

składzie cygar p. Wawrzyniaka, Plac

23 Stycznia, tel. 19-76.
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Gdynia, dnia 29 listopada 1938 r.

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

Nocny dyżur pełnią apteki:

t'on iłryiem, Starowiejska, tel. 51-29.
Świętojańska, vis a vis komisariatu.
Bałtycka, ul. Śląska 42.

Magistra Grodzkiego, M orska 155.
Nadmorska w Orłowie, ul Orłowska.

REPERTUAR KIN:

Bajka: .,K lęska Białego Kozby” — dalsze

dzieje bohaterów film u ,,Władczyni dżungli"
Bodega: ,,Zaginione m iasto” i ,,W ładca

prerii” .

Lido: ,,Meksykańskie Noce” .

Lily-Chylonia: ,,Pani Walewska*.
Morskie Oko: ,,Gehenna'.
Miraż Orłowo: ,,Flip i Flap”
Polonia: ,,Perły i Korony",
Zorza-Grabówek. ,,B iały Tarzan” .

- ,,Eugeniusz" płynie na północ. Ostat
nio wyruszyła wyprawa rybaków polskich
na wody dalekiej północy. W związku z tym
trzeba przypomnieć, że przeciętne w yniki
połowów dziennych koło Islandii, Wyspy
Niedźwiedziej i na wybrzeżu norweskim
przewyższają 3 -6 -krotnie wyniki połowów
włókami na Morzu Północnym. Najwięcej
zdobyczy przywożą statki parowe z wypraw
pełnomorskich. Dają one 72% ogólnej sumy
połowów morskich. Dalej! idzie rybołówstwo
lugrami śledziowymi (iO%), rybołówstwo
nabrzeżne północno-m orskie (9%) i bałtyc
kie (8%). Parowce pełnomorskie łowią głów
nie ryby dla konsumcji masowej (wątłusz,
łosoś morski, karmazyn, wątłusz srebrzy
sty, śledź). Kutry pełnomorskie dostarczają
z morza Północnego i Kattegatu głównie
soli, wątłuszy, skarpi i homarów. Lugry śle
dziowe łowią śledzie, a statki nadbrzeżne na

morzu Północnym głównie kraby i śledzie

przybrzeżne, także gładzice i małże. Połowy
na wybrzeżach Bałtyku dostarczają węgo
rzy, fląder, śledzi, dorszy i szprotów.

- Eksporterzy, uwaga! Firm a francuska

importująca hurtownie wszelką dziczyznę
w stanie bitym, poszukuje kontaktu z eks
porterami polskimi. R/23991/31 'S. Firm a a-

genturowa w Kolumbii interesuje się obję
ciem przedstawicielstwa firm polskich z

działu budowlanego i metalowego. E/21006/93
H. Firma holenderska interesuje się impor
tem z Polski wszelkich artykułów do prze
m ysłu szewskiego. P/27109/4 T/M. Bliższe in
formacje w Państw. Instytucie Eksporto
wym Warszawa z powołaniem na zamiesz
czony numer.

- Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Gdy
ni urządza w grudniu szereg odczytów na

tematy aktualne. W piątek 2 grudnia o go
dzinie 19 odbędzie się zebranie dyskusyjne
pod hasłem obrony czystości i poprawności
języka polskiego, szczególnie w nazwach
firm . Zebranie poprzedzi odczyt mgra W ła.

dysława Biermańskiego pt, ,,0 nazwach

gdyńskich przedsiębiorstw handlowych i

przemysłowych" .

- Przeszło pół miliona dla bezrobo
tnych. Na zebraniu sekcji organizacyjnej
Komitetu Pomocy Zimowej omówiono pre
liminarz budżetowy, który po stronie do
chodów zamyka się sumą 431.850 zł. a po
stronie wydatków kwotą zł 661.098. W po
szczególnych działach wydatków prelimi
nowano: na pomoc bezrobotnym 524.988, na

zatrudnienie 41.317, subwencję dla Komite
tu Pomocy Dzieciom i Młodzieży 70.000 zł
i wydatki rzeczowe 19.000. Jeżeli chodzi o

stronę dochodu, to przewiduje się zebra
nie 357.000 zł w gotówce i 74.850 w natu-
raliach. Wedle przewidywań zbiórka przy
niesie w gotówce: 80.000 od świata pracy,
30.000 od właścicieli nieruchomości, 10.000
od wolnych zawodów, 170.000 od firm por
towych, 60.000 od przemysłu i handlu, 1.000
od bankowości, 5.000 ze zbiórek i imprez,
I.000 różne. Komitet wykonawczy ustalił

normy pomocy bezrobotnym, którzy podzie
leni będą na: samotnych, rodziny — małe,
średnie oraz duże i w zależności od tego
przyznawane będą racje pomocy.

- Mogło być gorzej! Powrót ,,Polonii"
z linii palestyńskiej i chwilowe jej unie
ruchomienie spędza sen z powiek niektó
rych pesymistów. Warto w związku z tym
przypomnieć, że ostatnio było na całym
świecie uwiązanych, czyli popularnie mó
w iąc ,,na sznurku** przeszło 2.600.000 ton.

Anglia miało z tego 24 procent.
- Awaria ss ,,Barbara". W niedzielę w

godzinach popołudniowych, na polski sta
tek rybacki ,,Barbara'* udający się na poło'
wy na morze Północne najechał statek nie
miecki ,,Homesand'\ zdążający do Gdań
ska. Zderzenie nastąpiło w odległości ok.
13 mil od latam i morskiej ,,Rozewie'*. Ss
,,Barbara" odniósł szereg uszkodzeń na le
wej burcie, jednakże o własnych siłach zdo
ła powrócić do portu w Gdyni.

- Wyjazd m. s. ,,Batory”. W poniedzia
łek wieczorem o godz. 20 wyszedł z Gdyni
do Nowego Jorku transatlantyk ,,Batory” ,

zabierając około 360 pasażerów oraz ładu
nek około 1500 ton drobnicy i pocztę. Pod
czas podróży m. s. ,,Batory” zawinie do

Kopenhagi, gdzie zabierze dalszych pasaże
rów i ładunek. Przybycie m. s. ,,Batory” do
Nowego Jorku przewidziane jest S grudnia
br., a jego powrót do Gdyni 22 grudnia br.

W 20-lecie historycznego rozkazu.
Gdynia. 28. 11 (PAT.) W związku z 20

rocznicą wydania przez marsz. Piłsudskiego
historycznego rozkazu, którym powołano
do życia marynarkę wojenną, odbyła się
na Oksywiu uroczystość odsłonięcia napisn
z tekstem historycznego rozkazu z dnia 28
listopada 1918 r.

Napis ufundowany przez Ligę Morską i

Kolonialną, umieszczony został na barbaka
nie przed wejściem do gmachu dowództwa
floty Akt odsłonięcia napisu, poprzedzony
nabożeństwem, m iał charakter uroczystości
wewnętrznej: Udział w niej wzięli: dowódcy
floty kontradmirał Unrug, obrony wy'brzeża
kmdr Frankowski, oficerowie dowództwa
floty, delegacje okrętów i jednostek dowódz

twa w składzie oficerów i pracowników cy
wilnych oraz przedstawiciele obwodu mor
skiego Ligi Morskiej i Kolonialnej.

W chwili odsłonięcia napisu orkiestra

marynarki wojennej odegrała hymn naro
dowy, a kompania honorowa marynarki wo
jennej sprezentowała broń.

Tekst historycznego rozkazu umieszczo
ny na barbakanie dowództwa floty brzmi:
,,Ż dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję
utworzyć m arynarkę polską”.

Podczas uroczystości na Oksywiu wygło
sił przemówienie okolicznościowe dowódca
floty kontradmirał Unrug, podkreślając zna
czenie tego historycznego rozkazu dla roz
woju marynarki polskiej.

Sprostowanie w spraw ie,,Dziejów piwnicy".
,,Do

Re.dakcjli , Dziennik Bydgoski'*
w Gdyni
Skwer Kościuszki

W związku z zamieszczonym w nr. 260 z

dnia 13. XI . 1938 r. art. pt. ,,Dzieje piwnicy",
proszę o zamieszczenie na podstawie 8 11 u-

stawy prasowej z dnia 7. V . 1874 poniższego
sprostowania i to w najbliższym numerze,
w tej sameji rubryce pisma i tymi ea.mymi
czcionkami.

,,N ieprawdą jest, że Teodor Hoga nie o-

trzymal odpowiedzi na wniesione podanie
do Komisariatu Rządu, a sprawę jiego zba
gatelizowano.

Prawdą natomiast Jest:
1. że Hoga rozpoczął dobudowę części do

mu bez zezwolenia władzy budowlanej,
wobec czego dnia 2. XI . 1937 r. roboty zo
stały wstrzymane, a dnia 9. XI . 1937 Ko
misariat Rządu wydał zarządzenie roz
biórki ponieważ, budowa została wyko
nana sprzecznie z zamierzeniami prawa
budowlanego;

2. że dnia 9. XI. 1937 Paulina Hoga wniosła
podanie o zezwolenie na wspomnianą
dobudowę, a dnia 1. XII . 1937 otrzymała
odpowiedź odmowną:

3. że od decyzji Komisariatu Rządu Hoga
wniosła w grudniu 1937 r. odwołanie do
Urzędu Wojewódzkiego, który zarządze
nie Komisariatu zatwierdził;

4. że 10. II . 1938 r. wniósł Teodor Hoga pi
smo do Komisariatu Rządu donosząc, iż

przejął d-obudow'- prowadzoną przez Pau-
linę Iloga na swoją własność oraz że do
budówka nie będzie przeznaczona na ce
le mieszkalne w związku z czym wnosi
o zezwolenie na dobudowę. Na podanie
to otrzymał Hoga dnia 1. III . 1938 r od
po'wiedź odmowną;

5. że Hoga 'wnosił jeszcze kilkakrotnie po
dania m. in. do Pana Ministra Spraw
Wewnętrznych, który zlecił tę sprawę do
załat'wienia Urzędowi Wojewódzkiemu, a

Urząd Wojlewód'zki odwołanie Hogi za
łatwił odmownie;

6. że dnia 10. V . 1938 Komisariat Rządu
przystąpił ostatecznie do rozbiórki oma
wianej dobudów'ki, ponieważ Hoga nie
przeprowadzi! rozbiórki we wiasnym za
kresie;

7. że na prośbę Hogi, iż piwnice rozbierze
sam, Komisariat Rządu przerwał rozbiór
kę, a ponieważ Hoga rozbiórki mimo te
go nie dokonał, Komisariat Rządu prze
prowadził resztę rozbiórki na jego koszt.

Nieprawdą jest, że obok gospodarstwa
Hogi pobudowali się ,,różni przybysze", a

Hodze odmówiono zezwolenia budowy.
Prawdą natomiast jest, że Hoga dostał

pozwolenie na budowę w 1930 r. i wybudo
wał dom niezgodnie z zatwierdzonym pla
nem, gdyż zamiast dómu parterowego z

poddaszem, wybudował normalne 2 kondy
gnacje. Mimo tego, Komisariat Rządu nie
w ydał zarządzenia usunięcia 2-giej kondyg
nacji. Innym obyw'atelom Komisariat Rzą
du udzielał zezwolenia tylko d,o 1936 r. i to
na parterowe baraki. Od tego czasu Komisa
riat Rządu nie udziela na pobliskim terenie
żadnych pozwoleń na budowę ze względu
na zmianę przeznaczenia tego terenu.

Nieprawdą jest, że Teodorowi Hodze cho
dzi o budowę piwnicy, natomiast prawdą
jest, że Iloga chciał dobudować piętrowy
budynek.

Komisarz Rządu
w z. inż. W i . Szaniaw-ski

Wicekomisarz Rządu.
------

— Wystawa wielorybnicza, która m iała

się odbyć w Hamburgu, została odłożona do
wiosny 1939 r. Wystawę tę organizuje urząd
w yżywienia Rzeszy. Należałoby pragnąć,
aby jak najwięcej udogodnień poczyniły
właściwe czynniki, by jak najliczniej można

byio zwiedzić tę ciekawą wystawę. Dla
nas zwłaszcza Polaków, którzy mamy wielu
wielorybników zatrudnionych, na obcych
statkach, a nie posiadamy ani jednego stat
ku wielorybniczego polskiego — zaintereso
wanie się tymi problemami i zwiedzenie ta
kiej wystawy byłoby nad wyraz pożądane.

— Żwiązek propagandy turystycnej w

Gdyni na walnym zebraniu odbytym pod
przewodnictw'em prezesa Rummla omawiał
szereg zagadnień turystycznych. O frek
wencji przyjezdnych św'iadczy m in., że że
gluga przybrzeżna przewiozła w ub. sezonie
237.544 pasażerów. Motorówki Wilkego. ,,na
zwiedzanie portu” przewiozły 72.000 osób.

Toruń, 29. 11. W dniu wczorajszym
w lokalu przy ul. Chełmińskiej odbyło
się nadzwyczajne walne zebranie Związ
ku Zawodowego Pracowników Banko
wych i Kas Oszczędności RP w Toruniu.

Zebranie zagaił wiceprezes p. Nowak.

Z kolei p. Sieradzki omówił sytuację
insty'tucji bankowych stwierdzając, że

sytuacja wyżej wymienionych instytu-
cyj znacznie się polepszyła.

Po dłuższej dyskusji, zebrani jedno
głośnie uchw'alili rezolucję, w której
domagają się wypłacenia im w okresie

świątecznym trzynastej pensji zaś po

zamknięciu bilansu czternastej.
Na powyższe zebranie, oprócz człon

ków związku z Torunia przybyli rów
nież przedstawiciele pracowników ban
kowych i komunalnych kas z poza te
renu Torunia.

Bydgoszcz przoduje w pracy PBK na Pomorzu.
Toruń. W ub. niedzielę w sali kasyna

garnizonowego odbyło się pod przewodnic
twem dyrektora Henryka Moesego walne

zgromadzenie okręgu pomorskiego Polskie
go Białego Krzyża. Po zagajeniu, życzenia
owocnych obrad złożyli w imieniu p. woje
wody pomorskiego p. naczelnik Grzanka,
a w imieniu dowódcy OK płk. Myszkowski.
Z kolei członkowie zarządu składali spra
wozdania z działalności PBK w ubiegłym
roku sprawozdawczym.

Sprawozdanie organizacyjne złożył p.
płk. Matzenauer, sprawozdanie dotyczące
świetlic i nauczania — p . dr Rakowski,
propagandy - p. dr. Szeliżyna. i sprawozda
nie kasowe p dyr. Sobolewski.

Ze sprawozdań tych wynika, że Polski
Biały Krzyż, mający za zadanie szerzenie
oświaty wśród żołnierzy, rozwija ożywio
ną działalność w tej dziedzinie, organizu
jąc szereg świetlic żołnierskich, przedsta
wienia dla żołnierzy, biblioteki itd. Frek
wencja w świetlicach była bardzo duża, co

świadczy o szerokim zrozumieniu idei P.
B.K.

Największą żywotność w pracy PBK na

Pomorzu wykazało koło w Bydgoszczy,
które liczy ponad 1500 członków. Koło byd

goskie utrzymuje 6 świetlic dla przedpobo
rowych, 21 świetlic i bibliotek dla żołnie
rzy, pomagało w urządzeniu różnych uro
czystości wojskowych, powitania wojsk itd.

Pod względem finansowym najlepiej
stoi koło toruńskie. Ma ono obecnie w ka
sie 4.000 z ł.

Nad sprawozdaniami rozwinęła się oży
wiona dyskusja. Na wniosek kom isji re
wizyjnej udzielono zarządowi absoluto
rium, po czym przystąpiono do wyborów
uzupełniających.

Preliminarz budżetowy na rok 1938-39
uchwalono w wysokości 4.699,84 zł po stro
nie dochodu i rozchodu.

Na zakończenie dokonano wyboru dele
gatów na ogólnopolskie walne zgromadze
nie PBK w Warszawie.

aaBaBHHBBniiim mammmmmmm

Toruń, dnia 29 listopada 1938 r.

Nocny dyżnr pełnią apteki:
Centralna — śródmieście
Św. Anny - Bydgoskie Przedmieście.
Pod Łabędziem - na Mokrem.
Nadwiślańska - Jakubskie Przedmieście

- (CS-

- (CB-
— P. woj. pom. weźmie udział w zbiórce

ulicznej na bezrobotnych. 28 bm. pan woje
woda pomorski Władysław Radkiewicz

przyjął p. Łącką i p. Raszeiową, które za
prosiły p. wojewodę na zbiórkę publiczną
dla bezrobotnych, jaka odbędzie się w nad
chodzącą niedzielę, dnia 4 grudnia br. w To
runiu.

Pogotowie straży pożarne) tel. 12-44.

(O ) -------

Pogotowie ratunkowe teL 19-91.
-------

Przedstawicielstwo ,,Dziennika Bydgo
skiego”, ul. Mostowa 17, tel. 1446.

REPERTUAR KIN:

Aria: ,,Huragan” .

As: ,,Prygody Tomka Sawyera” .

Mars: ,,Dla kobiety” .

Świt: ,,Olimpiada” obie części.

— Tramwaj rozbił samochód. Na u'l. Gru
dziądzkiej tramwaj nr 22, kierowany przez
motorniczego Karłowskiego najechał na s-a
mochód oeo-bow y n r rej. A 60-238, kie-rowany
przez Gliszczyńskiego, zam, przy ul. Bato
rego 5 w Toruniu. Winę w wyp-adku ponosi
motorni-czy tramwaju, który nie uważając
poza siebie, cofnął wóz na samochód, ocze
kujący na wolny pojazd. W tym miejscu
bowiem naprawiana jes-t uli-ca i samochód
nie mógł tramwaju wyminąć. Wypadku w

l-udzi-ach n a szczęści-e n ie było-.

W środę posiedzenie rady miejskiej.
W nadchodzącą środę, 30 bm. o godz. 18-tej
odbędzie się w ratuszu posiedzenie rady
miejskiej. Na porządku obrad m. in. uchwa
lenie dodatkowego budżetu miasta na rok
1938-39 oraz uchwalenie statutu o podatku
drogowym.

— Wypadek samochodowy. W ub. nie
dzielę o godz. 6 rano na ul. Kujawskiej przy
przystanku tramwajowym, Kazimierz Czer
wiński, zam. przy ul. Batorego 77, kierując
taksówką nr 25 zderzył się z taksówką nr 36,
kierowaną przez szofera Hermanowskiego,
zam. w Stawkach pod Toruniem przy ul.
Czerniewickiej 66. Wskutek zderzenia tak
sówka nr 25 uległa zupełnemu rozbiciu, a

siedząca w niej pasażerka p. Janina Riało-
brzeska z Nieszawki w pow. toruńskim do
znała lekkich obrażeń ciała i odstawiona
została do szpitala miejskiego na Mokrem,
skąd po nałożeniu opatrunku zwolniona zo
stała do domu. Przeprowadzane dochodze
nia policyjne niewątpliwie ustalą, kto pono
si winę w wypadku.

— Kradzież kur. Bernard Bartykowski,
zam. w Lubiczu, w pow. toruńskim, zgłosił
kradzież 16 kur i 6 kaczek, wartości 64 zł.

Dochodzenia w toku.

— Puszczał model latający i złam ał sobie

rękę. W ub. niedzielę ok. południa na placu
za dyrekcją kolejową ba^uł się 9-letni Ger
hard Minkolay, który puszczał model lata
jący. W pewnej chwili model ten zawisł mu

na jednym z drzew. Chłopiec chcąc go zdjąć
z drzewa wszedł na nie, opierając się na su
chej gałęzi. Gałąź ta jednak nie wytrzyma
ła ciężaru chłopca i złamała się, powodując
upadek Minkolaya, który doznał złamania

lewej ręki w przegubie. Chłopca odstawiono
do szpitala miejskiego na Mokrem.

— Kradli węgiel i drze-wo. Przed sądem
grodzkim w Toruniu odpowiadali Stanisław
Szlosek i Alfred Szlosek. A kt oskarżenia za,
rzucał oskarżonym, iż w grudniu 1937 r. i

styczniu br. dopuścili się kradzieży węgla i

szczap drzewa na szkodę gminy Lulkowo. W
w yniku przeprowadzonej rozprawy, sąd ska
zał Stanisława Szloska na 2 mies. aresztu a

Alfreda Szloska na 6 mies. więzienia.
— Dyplomy uznania za organizację zlotu

młodzieży. W ub. sobotę w sali posiedzeń,
rady miejskiej odbyła się uroczystość wrę
czenia 25 osobom dyplomów, nadanych
przez p. ministra WR i OP za organizację
,,Z lotu Młodzieży" szkół powszechnych, jaki
odbył się z okazji pobytu w Toruniu Marsz.

Śmigłego-Rydza. Wręczenia dyplomów do
konał p. prezydent miasta Raszeja. Przy tej
okazji w imieniu odznaczonych przemówił
p. m gr Graszewicz.

,,Dzień Podchorążego" w Toruniu.
W poniedziałek w'ieczorem w przed

dzień rocznicy powstania listopadowe
go obchodzonej jako ,,Dzień Podchorą
żego", oddziały szkoły podchorążych
artylerii wraz z hufcami S'zkół toruń
skich przeszły z orkiestrą ulicami mia
sta przed pomnik Marszałka Piłsud
skiego, gdzie odbyła się defilada. Na
stępnie odziały odmaszerowały na dzie
dziniec szkoły podchorążych, gdzie przy

rozpalonych ogniskach wygłosił przemó
wienie płk. Saw-

czyński, nawiązując do czynu zbrojnego
podchorążych z 1831 r., który był je
dnym z głównych ogniw w walkach o

niepodległość Polski. Piękną uroczy
stość podchorążych zakończono odegra
niem ,,Warszawianki'*.
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KRISTAL
Początek o 5, 7, 9-tej

Dziś w wtorek 29. XI- premiera
Najnowsza kom. śpiewno-muzyezna ret.

słyn. Roubena Maraouliana. Akcja filmu

rozgrywa się w przepiękn. miejsc, nad

Rio Grandę i pomimo zab. treści, cały
czas trzyma widza w niesłabnącym na
pięciu, wyw. zarazem bur. śmiechu p. t.

W rolach głównych: słynny
śpiewak, bożyszcze Ameryki

Nino MARTIN!
IdaŁupino
len*Carl- 049

Przygoda, Muzyka. Śpiew
Śmiech. Napięcie.

Nadprogram

HalnowsiyIpli. Pata

Mromifaa
Bydgoszcz, dnia 29 listopada 1938r.

KALENDARZYK

Dziś: Saturnina m.

Jutro: Andrzeja ap.
Wschód słońca o godzinie 7,44.
Zachód słońca o godzinie 15,51.

Stan pogody.
NIECO CIEPLEJ I DESZCZ.

Pogoda w Polsce kształtuje się obecnie w

masie powietrza po-Iamo-ko-ntynentalnego.
Do Francji! i Niemiec napłynęło już cieplejr
sze i wilgotne po-wietrze oceaniczne, które w

dniu dziś' jszym dotr.-.-e do zacho-dnich

dzielnic naszego kr ju. Przewidywany
przebieg pogo-dy: W dzielnicach zachodnich
chmurn-o i miejscami przelotny deszcz. Na

pozostałym obszarze kraju po chmurnym
i mglistym ranku dość pogodnie o zachmu
rzeniu stopniowo wzrastającym, po-cząwszy
od zachodu. Nieco ciep-lej.

źtA
H Stan

dzisiejszy
Stan

wczorajszy

Termometr wskazywał dziś r a a t

iTnTTiTrnni 11111111u1111111111111'rr
u

DYŻURY NOCNE APTEK

od28.U .
- i.12.1938r.

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.

--C O ) ---------

Telefon Pogotowia Ratunkowego 26*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.

c e s ---------

Z TEATRU MIEJSKIEGO
Im. K . H . Rostworowskiego

Dziś we wtorek 29-go o godz. 20-tej jeden
gościnny występ zespołu Opery Warszaw
skiej z operą Bizeta ,,POŁAWIACZE PE
REŁ" . W rolach głównych: Maryla Kar
wowska (sopran liryczny), Eugeniusz Mos
sakowski (baryton bohaterski), Janusz Po
pławski (tenor liryczny), oraz chór Opery
Warszawskiej i własna orkiestra w składzie

35 osób. Dyryguje Jerzy Sillich. Zniżki i

passe-partout premierowe nieważne.
W środę 30-go ,,KLUB KAWALERÓW"

Bałuckiego.
W końcowych próbach pod kierunkiem

reżyserskim Mariana Domosławskiego i z

gościnnym występem M ary Gabrielli, oraz

z udziałem Hanny Wańskiej, Dembowskie
go, Domosławskiego, Lochmana i Winczew-

skiego w rolach głównych, wielka operetka
,,B ŁĘKITNA MASKA" w 6-ciu obrazach

Freda Raymonda. Prapremiera w naszym
teatrze została wyznaczona na dzień 3 gru
dnia br.

_____ _________

Ciekawy odczyt
Adama Grzymaly-Siedleckiego.

Najbliższy wieczór literacki Rady Arty-
styczno-KuIturalnej, który odbędzie się -

jak zwykle - w piątek, 2 grudnia br. o

godz. 20, w auli Miejskiego Gimnazjum im.

Kopernika, w -melni odczyt znakomitego pi
sarza i jednego z najwybitniejszych znaw
ców zagadnień teatralnych Adama Grzyma-
ły-Siedleckiego na oryginalnie i głęboko u-

jęty tem at: ,,Co jest teatrem w teatrze?”.
Autor ,,Spadkobiercy", ,,Sublokatorki" i wie
lu innych populamvch sztuk dramatycznych
obmówi problem teatru zarówno od strony
autora i aktora jak od strony widza. Głębo
ka kultura i świetna forma literacka gwa
rantują, że wieczór piątkowy będzie praw
dziwym przeżyciem kulturalnym.

I-szy zjazd delegatów kół Zw. Kol. Pracowników Drogowych
Polsko-Francuskich Kolei w Bydgoszczy.

Doniosłe uchwały dotyczące utrwalenia bytu pracowników kolejowych.
(ak) Do Bydgoszczy zjechali się ubie

głej niedzieli na pierwszy okręgowy zjazd
delegatów kół Zwązku Kolejowych Pracow
ników Drogowych linii Herby Nowe Gdy
nia, zwołany przez zarząd główny Z. K . P .

D. w Warszawie. W tej potężnej organiza
cji zawodowej, liczącej we wszystkich dy
rekcjach kolejowych około 10.000 członków,
koła Z. K . P . D . Francusko-Polskiego To
warzystwa Kolejowego powstały dopiero
przed rokiem i rozwijają się bardzo pomy
ślnie. Na pierwszy zjazd okręgowy przy
było około 70 delegatów. Z doskonalą or
kiestrą kolejarzy Franc.-Pol. Tow. pod ba
tutą dzielnego dyregenta p. Kowalskiego

narodowy ł pierwszą brygadę. Na mar
szałka zjazdu powołano p. Skupińskiego z

Warszawy, a na sekretarzy pp. Pieńkow
skiego z Bydgoszczy i Borkowskiego z

Karsznicy. Przemówienia powitalne wygło
sili następnie inż. Suleczyński, kierownik

Kwieciński, prezes Skupin i Danisz. Jedno
myślnie uchwalono wysiać telegramy hoł
downicze do Prezydenta Rzeczypospolitej,
Marszalka Polski, ministra komunikacji i

dyrektora Francusko-Polskich kolei Gitler-

Gertlera. Na przewodniczącego komisji-
matki wybrano p. Bazarnika z Kościerzy
ny, a na przewodniczącego komisji wnio
skowej p. Nowackiego z Bydgoszczy. Po

Przy dnie, gośćcu,
rwie kuleszowej M INERDGENF.F .

Apteka Mazowiecka
Warszawa, Mazowiecka 10.

udano się w pochodzie ze sztandarami do

kościoła famego na nabożeństwo, podczas
którego okolicznościowe kazanie wygłosił
ks. kaniik Schulz, a piękne pienia wy
konał chór KPW Franc.-Pol. Tow. Kolejo
wego.

Obrady zagaił w sali restauracji ,,Pod
Lwem" prezes zarządu głównego p. Skupin
z Warszawy, witając w serdecznych sło
wach reprezentanta dyrekcji kolei, zast.

naczelnika służby drogowej, inż. Suleczyń-
skiego, kierownika działu ogólnego Kwie
cińskiego, prezesów okręgu warszawskiego
p. Sokołowskiego, okręgu toruńskiego p.
Danisza i prasę, po czym wniósł okrzyk na

cześć Najjaśniejszej Reczypospolitej, M ar
szałka Polski, ministra komunikacji i dyr.
Gitler-Gertlera. Orkiestra odegrała hymn

złożeniu sprawozdań przez członków tym
czasowego zarządu okręgowego, dłuższy
referat wygłosił generalny sekretarz zarzą
du głównego p. Skarwecki z Warszawy.

Mówca scharakteryzował wzmożoną
działalność związku w kierunku unormo
wania uprawnień pracowników drogowych
linii Herby Nowe — Gdynia. Były począt
kowo pewne obawy skrzywdzenia pracow
ników drogowych, iecz okazały się one nie
słuszne. Dyrekcja Francusko-Polskich Ko
lei bowiem życzliwie ustosunkowała się do

postulatów związku a ze szczególnym uzna
niem podhieść należy postępowanie p. dyr.
Gitler-Gertlera, który z pełnym zrozumie
niem i życzliwością odnosi się do pracowni
ków kolejowych. Dalsze postulaty, jak a-

wansowanie 1 etatyzowanie przedstawiono

oraz asystentów i starszych asystentów P. K. P. i F. P. T. K.
Zgodnie z naszą wczorajszą zapowiedzią

drukujemy poniżej rezolucje uchwalone na

zjeździe służby biurowej P. K . P ., odbytym
w dniu 26 bm., oraz na zjeździe asystentów
istarszychasystentówP.K.P.iF.P.T.K.
odbytym w dniu 27bm.w sali ,,PodLwem".

Rezolucja służby biurowej.
Obradulacy w dniu 26. XI. 1938 r. w Byd

goszczy Zjazd służby biurowej pracowni
ków P.K .P . zrzeszonych w związku urzędni
ków Kolejowych, w którym wzięli udział de
legaci ze wszystkich zakątków Pomorza o-

raz linii Herby Nowe—Gdynia po wysłucha
niu referatów fachowych wygłoszonych
przez swych przedstawicieli stwierdza, że

stopa życiowa pracowników państwowych a

w szczególności pracowników kolejtowych
służby biurowej uległa dalszej pauperyzacji
a to wskutek bezustannej wzrastającej dro
żyzny artykułów pierwszej potrzeby jak
również i artykułów przemysłowych. Wobec

tego
1. domagają się wydania nowych przepi

sów uposażeniowych przy uwzględnieniu
dodatku rodzinnego, dodatku za wysługę lat

(t. zw . szczeblowaniu) oraz złagodzenia wy
górowanego stosunku progresji między gru
pami niższymi, średnimi a wyższymi, wre
szcie przywrócenie onłat szkolnych dla dzie
ci, uczęszczających do średnich i wyższych
zakładów naukowych.

2. Przyznanie stałego dodatku służbowe
go wszystkim pracownikom biurowym, do

czasu wprowadzenia nowej ustawy uposa
żeniowej.

3. Zniesienie podatku specjalnego z na
tychmiastową ważnością wszystkim tym
pracownikom, których uposażenie nie prze
kracza 300,— zł miesięcznie.

4. Posunięcie do wyższych grup wszyst
kich tych pracowników kolejowych, którzy
od 1930 r. nie otrzymali żadnego awansu

mimo posiadanych warunków.

5. Przyznanie zasiłku na okres zimowy
dla pracowników obarczonych rodziną oraz

tym, u których no wprowadzeniu ustawy u-

posażeniowej z dnia 1. II . 1934 r. powiększył
się stan rodziny.

6. Przyznanie wszystkim pracownikom
biurowym ekwiwalentu wzamian za nieo
trzymanie umundurowania służbowego w

wartości 75% umundurowania służbowego I.

gatunku.
7. Zmiany charakteru służbowego ,,kon

trolerów marek" w warsztatach kol. w Byd
goszczy na ,,kontrolerów pracy" i ustalenie

współczynnika pracy z 0,6 na 1.

8. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
awansów i mianowań.

9. Przywrócenie wojskowej służby zabor-

czej do wysługi emerytalnej bez względu na

termin prekluzyjiny przejścia z wojskowej
służby zaborczej do służby administracyj
nejczyteżkolejowejnaP.K.P.

10. Zaliczenie do wysługi emerytalnej
wszystkich lat z okresu zaborczego opłaca
nych na rzecz obowiązującego ubezpiecze
nia.

11. Ustalenie pasów drożyźnianych i wy
płacenie odpowiednich dodatków.

W końcu Zjazd domaga się wszczęcia e-

nergicznej akcji rządu w kierunku obniże
nia cen artykułów pierwszej potrzeby oraz

wzywa Zarząd Główny do podjęcia starań u

czynników miarodajnych, by ulżyć doli pra
cowników kolej'owych zwłaszcza w średnich

i niższych grupach uposażenia.

Rezolucja asystentów i starszych asystentów

Obradujący w Bydgoszczy w sali ,,Pod
Lwem" w dniu 27. 11. 1938 r. zjazd asysten
tów i starszych asystentów Ziem Zachod
nich Z. U . K . po wśkechstronnym omówie
niu położenia asystentów i starszych asy
stentów stwierdza, że asystenci i starsi asy
stenci, jako czynnik podstawowy w kolej
nictwie a obarczony brzemieniem nadmier
nej odpowiedzialności tak moralnej jak i

materialnej uchwala następującą rezolucję:
1. Asystenci i starsi asystenci domagają

się przeszeregowania wszystkich asystentów
i starszych asystentów do grupy IX. zajmu
jących stanowisko tej grupy lub wyższej.

2. Asystenci i starsi asystenci domagają
się traktowania ich nie według cenzusu na
ukowego, lecz według rodzaju wykonywanej
czynności i nabytej przez szereg lat wiedzy
fachowej.

3. Asystenci i starsi asystenci domagają
się, aby ich na podstawie wszechstronnego
egzaminu, ujętego w szeregu przepisach,
który to egzamin jest sprawdzianem dosta
tecznym zasobu inteligencji i wiedzy facho
wej do stanowisk średnich i zwolnienia ich

od cenzusu naukowego, wymaganego od

średnich grup.
4. Domagają się natychmiastowego

wstrzymania podatku specjalnego w gru
pach niższych i średnich.

5. Domagają się wydania nowych prze
pisów uposażeniowych z uwzględnieniem
dodatku rodzinnego, dodatku za wysługę
lat (t. zw . szczeblowania) przy złagodzeniu
stosunku progresji między grupami niższy
mi a wyższymi.

6. Przyznanie asystentom i starszym asy

Ministerstwu Komunikacji, lecz nie za
łatwiono jeszcze tej sprawy, gdyż opraco
wuje się obecnie specjalne przepisy^ dla

pracowników Francusko-Polskich Kolei. Wi

najbliższym czasie należy się liczyć z za
łatwieniem tych spraw. Dalej mówca zwró
cił uwagę na konieczność przemianowania,
pracowników stałych na pracowników e-

tatowych i umożliwienia przejścia pracow
ników drogowych do innej służby, oraz

przyznania dodatku służbowego dla pomoc
niczych zawiadowców drogowych i przeja
zdowych na zasadach, jakie obowiązują na

PKP. Tak samo referent poruszył kwestię
dodatków nocnych, urlopu wypoczynkowe
go dla monterów sygnalizacyjnych ltp.
Pod koniec zaznaczył, że związek dołoży
wszelkich starań, ażeby postulaty były zre
alizowane, a szczególnie najważniejszy, ja
kim jest etatowanie i przemianowanie z

pracownika czasowego na stałego, a

który co najmniej pracuje trzy lata bez

przerwy.

Po krótkiej przerwie przeznaczonej na

obrady komisyj, wysłuchano sprawozdań
przewodniczących komisyj i uchwalono o-

koło 30 wniosków, zawierających różne po
stulaty. Dokonano następnie wyboru za
rządu.' Wybrano na prezesa p. Terpiłow-
skiego z Bydgoszczy, na wiceprezesa Kua-

nowskiego z Karsznicy, sekretarzem p.

Pieńkowskiego z Bydgoszczy, skarbnikiem

Kulaszewskiego z Bydgoszczy, a jako człon
ków zarządu Krajewskiego z Babiaka i

Frejna z Kacka Wielkiego. ^Do komisji re
wizyjnej weszli: Rorkowski — Karsznica,
Bazarnik — Kościerzyna i Kubiak z Wi
dawy. Po przemówieniach końcowych, już
około godz. 2 w najlepszej harmonii zam
knięto zjazd.

stentom zatrudnionym w służbie biurowej
ekwiwalentu wzamian za mundur I.gat.

7. Przywrócenia służby zaborczej do wy
sługi emerytalnej bez względu na termin

trwania przejścia z wojskowej służby za
borczej do służby administracyjnej lub P.

K.P.
8. Zaliczenie do wysługi, emerytalnej

wszystkich lat z okresu zaborczego opłaca
nych na rzecz obowiązującego ubezpiecze
nia.

9. Domagają się przyznania wyrównania
różnicy pomiędzy posiadaną grupą a zajmo
wanym stanowiskiem przewidzianym dla

wyższej grupy.
10. Domagają się przywrócenia II. klasy

szpitalnej i przejazdów koleją w II. klasie.

11. Asystenci i starsi asystenci F. P . T . K .

domagają się bezwzględnego traktowania

na równi z personelem P. K . P . z zachowa
niemnabytychprawnaP.K.P.

12. Domagają się reformy pomocy lekar
skiej.

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

Uruchomienie agencji p. - t .

Osiek Rypiński.
Z dniem 4 grudnia 1938 r. zostaje uru

chomiona agencja pocztowo-telekomunika-
c y jn a Osiek Rypiński, pow. rypiński.

Do obszaru pocztowego nowej agencji zo
staną przydzielone miejscowości: Baćka,
Bielawki, Bogaczewo, Bolesławice, Brzosto-

wiec, Chorab, Dębowo, Jeziorki, Kadlubowo,
Kamionka, Kiełpiny, Korczakownia, Kretki

Duże, Kretki Małe, Kujawa, Lamkowizna,
Łapinóż, Łapinóżek, Ławy, Łosia Góra, O-

bórki, Osieczek, Osiek, Osiek kol., Poręba,
Przerwa, Radziki Duże, Radziki Małe, Smol
niki, Telzowizna, Tomaszewo, Wólka Kret-

kowska, Wrzeszewo. Miejscowości te zosta
ną równocześnie wyłączone z o-bszaru po
cztowego urzędu poczt.-telekom. Rypin.

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

grudnia 1938 o-dbędą się wykłady księgo-wo
ści przebitkow-ej z zajęciami praktycznymi.
W kursie ucze-stniczyć mo-gą wszyscy, któ
rzy inte-resują się tą metodą księgow-ości.

(22323
— Kto pragnie słońca dla własnej duszy,

niech nam pomoże. Komitet Niesienia Po
mocy Ubogim parafiiśw. Wincentego aPaulo

urządzą w niedziele 4 grudnia br. o godz. 17

w sali Resursy Kupieckiej tradycyjny ob
chód św. Mikołaja. W osobnym kiosku na
bywać można artystyczne ozdoby choinkowe.

Koncert orkiestry salonowej, bufet i liczne

niespodzianki dla dorosłych i dzieci. Celem

tej imprezy jest zdobycie środków na obda
rowanie gwiazdką najbiedniejszych parafii
św. Wincentego a Paulo. Dlatego prosimy
gorąco wszystkich, którym dzieło miłosier
dzia przemawia do serca, aby przyczynili
się do tego przez najliczniejszy udział

i czynne poparcie. (21990
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Stanwody w Wiśle, z dnia28. xi. i938.r i

Kraków - 2.92, (2.81), Zawichost 4- 1.44, (l.34),'I
Warszawa 4- 0.97, (I.OO), Płock 4 - 0.71, (0.72i I
Toruń 4- 0.76, 40.84), Fordon 4- 0.77, (0,82). I
Chełmno 4- 0 70.40.75), Grudziądz 4- 0.91. 0.96;, \
Korzeniowo 4- 0.98, G.03). Montawa4- 0.00(0.00),i
Piekło - 0.18, 0 23), Tczew - 0.18, (0.22i, i

Einlage 4- 2 36 |2.30), Schievenhorst 4- 2 .60,:
42.54). r i

Temperatura wody 4- 0.3,9, (Liczby w na- i
wiasach przedstawiają stan wody z dnia:
poprzedniego). :

BYDGOSKA GIEŁDA
ZBOZOWO -TOWAROWA

Notowano za 100 kg. z dnia 26. XI . 1938r jj
Zboża i

Pszenica 18,25—18,75 Żyło 13,75-14,00, Jęczmień browa- -

Jc6,50-1^ iec*
'

873-678 e/l 15.75- 16,00 Jęczmień:
644-650 g/ 15,2d- 15,60 Owies 15,0)-15,20. ;

Przetwory młynarskie.
Mąka pszenna wyciągowa 0-35 "i, wł. w, 3800 -39,00, maka i
Pszenna gat. 10-50 ”;, wt w. 35,00-36,00. mąka, iszenn , ś
ga.unek i A 0-65wt, worek 32,50-33,50; mnka n!zanm :

ses/ł-jt;sw- z\a

TO00 no'm H? t P,szer)na śra,lo m eksportowa (2.5% DOp.) I
Ol0)lźa!m

*

vtni,a wyciągowa gat 0-307,, Wł w. :

00,00-00,00. mąka żytnia gat. I 0-50% wt w 24JO óenV:
mąka żytnia gat. XA 0-65 wł.w%8752425 ^ 5

H-SOt-Phi” ' ' ^ Ii. m,ałIfie słani. 10,00-10 Sn :

1050-, ,0o5 O,?chnJej v ? '

10'50: 0,reby Dsze""e ^beŚo'qu. Otrpby zyłnie t przemiału stand. 02i - 07- s

2ftSb? 'PC7' .,0 ^-ł0.75: Kasza ^czm. kra? wt. w 255o S
3,5 , kasza lecztnienna, pęczak wt. w. 25.25-26 25 kn :

Jęczmienna nerłowa wł. w. *6 0 0 -37/0 E

Strączkowe, oleiste, koniczyny, nasiona . In \
Grooh nolny 00,00- 00,00 Groch W ikm . -, esnn-eoóc '-

Groch zic'ony (Folger) 22,00-24,00. Wykc .,a iswfcinno 5
Pe'uszka 21,00-22 .00: Łohi,, żrttty 11 00-12 m / ,K'/' :

MOO , R0"
'

n -k0,S?radela 23.00 - 25,00,*Rzepak^ary w SilOT- '

00,00, Rzepak ozimy bez worka 4100-42 , :

bez worka 38,50-39 .50: Sieroie lniane 4R(łn so na??2"?!:
bieski 66,00—68,00, Gorczyca 36,00 -30 00 Rnnirycn ś
bez kan.o czyst. 970' 00000 00000 Knnt* koniczyna czerw, s

0 czyst flT% ÓOOOO^f^mT^* i 0niczyna b,ała bez E

00(^0, Koińćzyna żóita^'n^iiszczona^ W 00-00 o!)8 \
00,00—000,00: Rajgras 00 00-000 00* Tv*mrtfi Przelot;
00.00 -00 .00 ,u(j; Tymotka czyszczona :

Artykuły pastewne i inne. i
Makuch niany 20,75-21,25; makuchrzepakowy 1325 S
14,00, makuch słonecznikowy 40/420/00nn rmnn. a l ~ -

ąas? ssss i
niaki jadalne 375-4 9? '

.5 .7Si - - 18-00 - i9.00; ziem- s

Joteckie uzem 6 5S,Q ,a6norr OWana J-60~ / 0* ^'aao na” i
Otane J,?5 T i: , M siano nadnoieckie pra-|

BANK POLSKI PŁACIŁ W DNIU 29. U 38- ^

dolary amerykańskie zpóB
dolary kanadyjskie i'%iI

funty sztrelingów 2458 I
franki szwajcarskie 12016 :

franki francuskie 13'77 i
belgi belgijskie 1

liry włoskie 18'?0 i

floreny holenderskie 288i^a

korony czeskie 1040
'

marki niemieckie 89' |
guldeny gdańskie 99*75 jj

Klub zbieraczy znaczków
przy Rozgłośni Pomorskiej.
W związku z inicjatywą Polskiego Białe

go Krzyża zdobycia dochodów na oświatę
zołmerza z rozmaitych źródeł — w celach

propagandy Rozgłośnia Pomorska Polskiego
Radia — w najbliższych dniach zakłada
Klub zbieraczy znaczków pocztowych. Zna
czki te będą spieniężone, a dochód przezna
czony na wyżej wymieniony cel. Klub zbie
raczy znaczków objlmuje przede wszystkim
szkoły i społeczeństwo bydgoskie.

Warto zaznaczyć, że podobny klub istnie
je przy Rozgłośni Łódzkiej, gdzie dyrekto
rem był obecny dyr. Rozgłośni Pomorskiej
p. Pawłowicz.

- Młodzież a piękno morza. Staraniem
koła miejskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej,
na którego czele stoi p. rejent Janicki, odby
ła się w ubiegłą niedzielę w południe, w

auli Państw. Gimnazjum im. Śmigłego-Ry
dza interesuj'ąca impreza morska dla mło
dzieży szkolnej. Mianowicie p. Głowacki z

Gdyni wygłosił barwny odczyt pt. ,,Jachtem
po krajach bałtyckich", łączący wiadomo
ści o żeglarstwie z ciekawymi wiadomościa
mi krajoznawczymi. Miłym urozmaiceniem
odczytu były piosenki żeglarskie śpiewane
przez prelegenta przy akompaniamencie
harmonii.

- - n - v - 11(ar -
ma--. *.,m

Pięhny sulcces ,,D cbn

Porażka wiedeńskich hokeistów w Katowicach.

4*

Katowice. Rewanżowy mecz hokejowy,
rozegrany w poniedziałek wieczorem na

sztucznym torze w Katowicach pomiędzy
Dębem a Wiener Eislaufverein zakończył się
pięknym sukcesem drużyny polskiej w sto
sunku 2:0 (Q:0, 2:0, 0:0).

Sukces jest tym cenniejszy, gdy się zwa
ży, że Dąb wystąpił wyłącznie w swym klu
bowym składzie. Wiedeńczycy wystąpili w

składzie identycznym jak w niedzielę. Zwy
cięstwo Dębu było w zupełności zasłużone.

Mogło ono być cyfrowo nawet wyższe, gdy
by nie pechowa gra Ursonia, który nie wy
zyskał kilku dogodnych okazyj. W grze za-

;wodników Dębu, zwłaszcza n Burdy i Urso-

|nia, znać było poprawę poziomu gry i są-
idzić należy, że już w niedługim czasie dru-

Iżyna ta odzyska swą zeszłoroczną formę.
|Walczący w barwach Dębu Kanadyjczyk
INey tym razem spisał się bardzo dobrze, a

ijego wypady stale wprowadzały zamęt pod
ibramką wiedeńczyków. Dobrze spisał się
irównież Tarłowski w bramce, broniąc sze-

ireg niebezpiecznych strzałów. Drużyna wie-
ideńska, mimo porażki wypadła dobrze, gra

ła ambitnie, a nad Dębem miała przewagę,
jeśli chodzi o grę zespołową oraz taktykę.

Pierwsza tercja upłynęła pod znakiem
gry wy'równanej. Obie drużyny przeprowa
dzają szereg ataków, jednak obrony znajdu
ją się na wysokości zadania i nie dopusz
czają do utraty punktów.

Druga tercja należała do najpiękniej!-
szych. Obie drużyny walczyły z niesłychaną
ambicją, demonstrując wysoki poziom gry
W drużynie śląskiej dwukrotnie udaj'e się
uzyskać w tym okresie bramki i to przez
Neya, przy czym druga bramka była rów
nież zasiugą Burdy. Po utracie dwóch bra
mek wiedeńczycy przypuścili generalny a-

tak na bramkę Dębu. Obrona jednak i Tar
łowski w bramce wspomagani przez Kana
dyjczyka Neya. stanęli na wysokości zada
nia, likwidując wszelkie zakusy przeciwni
ka na bramkę drużyny śląskiej.

W trzeciej fazie gry tempo było nieco po
wolniejsze. Wiedeńczycy początkowo prze
ważali, ale pod koniec spotkania, inicjaty
wę przejął znowu Dąb. Mimo wysiłków obu
drużyn, w ynik meczu nie ulega już zmianie.

iZWYCIĘSTWO KRAKOWSKICH PŁYWA-
KÓW NA ŚLĄSKU.

; Katowice. W hali krytej Giszowca w Ni-
Ikiszowcu odbyły się zawody pływackie z u-

jdziałem zawodników Giszowca i Cracovii.
IWedłii" - nieobowiązującej punktacji zwycię-
jstwo odniosła Cracovia w stosunku 68:44.
IM. in. na 100 m dowolnym zwyciężył Jędry-
jsek 1:07.

; Na zakończenie odbył się mecz piłki wod-

jnej pomiędzy mistrzem Polski Giszowcem a

ICracovią finalistką tegorocznych gier o wej-
jście do Ligi. Zwycięstwo przypadło druźy-
Inie mistrzowskiej w stosunku 6:2 (0:2).

OSTATECZNE SKŁADY BOKSERÓW
PRZECIW SZWAJCARII I ESTONII,

i Poznań. W poniedziałek zarząd PZB u-

istalił ostateczne składy reprezentacyj pol-
|skich na spotkania ze Szwaj'carią i Estonią.
;Przeciwko Szwajcarii walczyć więc będą (od
|wagi muszej do ciężkiej): Rótholc, Sobko-
jwiak, Czortek, Woźniakiewicz, Kolczyński.
!Pisarski, Szymura i Piłat. Rezerwa: Len-
i dzin, Jano j. zyk, Skałecki, Kozłowski, Le-

jlewski, Szułczyński, Doroba i Białkowski.
; Przeciwko Estonii: Lendzin, Koziołek,
iCzortek, Kowalewski, Kolczyński, Pisarski,

Szymura, Piłat. Do rezerwy wyznaczeni zo
stali ci sami zawodnicy rezerwowi, co prze
ciwko Szwajcarii.
PARYSKI RACING-CLUB ZREMISOWAŁ

Z LONDYŃSKIM ARSENAŁEM.

Paryż. W międzynarodowym meczu pił
karskim londyński Arsenał uzyskał zale
dwie wynik remisowy 1:1 z paryskim Ra-
cing-Clubem.

POLACY W MIĘDZYNARODOWYM TUR
NIEJU BOKSERSKIM W BERLINIE.

W dniu 2 grudnia br. w Berlinie odbę
dzie się międzynarodowy turniej bokserski
amatorów, w którym obok przedstawicieli
Niemiec i Szwecji udział wezmą trzej bok
serzy polscy.

Bokserzy nasi mieć będą następujących
przeciwników: w wadze średniej — Szuł
czyński — Campe (Niemcy), w półciężkiej! —

Kłimecki — Hornemann (Niemcy), w cięż
kiej —-Piłat — Voosen (Niemcy).
REPREZENTACJA SZWAJCARII NA MECZ

BOKSERSKI Z POLSKĄ.
Zurich. Bokserska reprezentacja Szwaj

carii na mecz z Polską w Warszawie wystą
pi w nast. składzie: Wiget, Meyer, Zurfluh,
Grieb II, Jtini, Scliorer, Suter i Schlunegger.

Pcemimf. kinó(iic.
,,ZAPOMNIANA MELODIA"

(kino ,,Lido").
Niezwykle m iłą niespodzianką dla pu

bliczności bydgoskiej stał się polski film

muzyczny ,,Zapomniana melodia". Dlatego
miłą, że posiada wszystkie walory wesołej
komedii, pełnej nie tylko dowcipnych nie

porozumień, lecz beztroskiego humoru, krze-
szonego przez gromadkę młodych dziewcząt,
wychowujących się w instytucie dokształca

jącym, Dano rzeczy tej odpowiednią o-

prawę i choć plenerów jest niewiele, to jed
nak gromada kajaków na jeziorze, stanowi
uroczy obrazek. A przy tym rytmiczne pio
senki oraz świetna gra Grossówny, Andrze
jewskiej, Znicza jako profesora, Fertnera,
fabrykanta mydeł, Orwida — woźnego, Sie-
lańskiego — sekretarza i Żabczyńskiego —

wesołego młodzieńca, składa się na całość

udaną pod każdym względem, mogącą, że
tak powiem bez przesady, zabawić, zająć i

zachwycić. Do tej komedii zbyteczne są do
datki, choć jest jeszcze w programie ty
godnik Pata i groteska kolorowa.

— Pytasz sie, gdzie tkwi przyczyna trzasków, wydobywających się zgłośnika?
— Chętnie odpowiemy. W niezablo kowanych motorach bydgoskich tram wa

jów. Pewnie jednak za kilka lat zarząd miejski każe te motory zablokować. Czy
my jednak wtedy będziemy jeszcze radio abonentami?

SrotSa,30
PROGRAM OGÓLNOPOLSKI.

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

3,35: Gimnastyka. 6,50; Muzyka (płyty). 7,06:
Dziennik poranny. 7,15: Muzyka (płyty).
8,06: Audycja dla szkół. 11,00: Audycja dla
szkół: ,,Jak tatuś Gustlika pracuje w ko
palni węgla” — słuchowisko Wacława Śle-
dzińskiego dla dzieci młodszych (zKatowic).
11,25: Arie operetkowy w wyk. Ryszarda
Taubera (płyty). 11,57: Sygnał czasu i hej
nał z Krakowa. 12,03: Audycja południowa.
15,00: Nasz koncert. ,,Co śpiewają dzieciom
w Hiszpanii” — audycja w opr. F. Kowali
ka i Sz Pigwy (z Poznania). 15,30: Muzyka
obiadowa w wyk. orkiestry rozgłośni wileń
skiej pod dyr. W ł . Szczepańskiego. 16,00:
Dziennik popołudniowy. 16,05: Wiadomości
gospodarcze. 16,20: Dom i szkoła: ,,Z wy
dawnictw pedagogicznych” — gawęda dr.

Antoniego Karpowicza. 16,35: Muzyka ka
meralna (z Katowic). 17,00: Samosierra —

odczyt wygł. dr Wł. Dziewanowski. 17,15:
Folklor różnych krajów: Francja (płyty).
18,00: Audycja dla wsi. 18,30: ,,Nasz język” -

audycja w opr. prof. W . Doroszewskiego.
18,40: Dyskutujmy: ,,Plusy i minusy rekor
dów sportowych” — dyskusję zagają Ma
rian Krawczjk i Tad. Foryś. 19,00: Koncert

rozrywkowy ze Lwowa). 20,35: Audycja in
formacyjne: dziennik wieczorny, wiadomo
ści meteorologiczne, wiadomości sportowe,
nasz program na jutro. 21.00: Recital chopi
nowski w wyk. Zygmunta Dygata. 21,30:
,,L iteratura zwiastunką niepodległości” —

wieczór literacki w oprać. St. Adamczew
skiego. 22,00; Koncert wieczorny w wyk.
orkiestry P. R. pod dyr. G. Fitelberga i Col-
lette Frantz (skrzypce). 22,55: Przegląd pra
sy. 23,00: Ostatnie wiadomości dziennika

wieczornego, kom unikat meteorologiczny.
23,05: Wiadomości z Polski w języku angiel
skim.

MisśopatSa.
ROZGŁOŚNIA POMORSKA.

6,57: Pieśń ,,W itaj Gwiazdo Morza” . 10,00.
Koncert rozrywkowy (płyty). 10,55: Program
na jutro. 11,25: Soliści z orkiestrą (płyty).
13,00: Dla każdego coś ładnego (płyty). 13,50:
Wiadomości z Pomorza. 18,00: ,,Silosy” -

pogad. rolnicza - wygł. Eug. Horak. 18,10:
,,Na dole' — felieton dr. K . Mężyńskiego.
18,25: Wiadomości sportowe z Pomorza.

18,30: Mówmy poprawnie po polsku — w

oprać. Józefa Szyjkowskiego. 22,00: Byd
goszcz gra i śpiewa (ze studia w Bydgosz
czy). 1. Pieśni w wyk. chóru K. P . W . ,,Ha
sło” pod dyr. Wł. Wittstocka. 2. Lekka mu
zyka fortepianowa w wyk A. Dyląga. 23,05:
Zakończenie programu.

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

cert poranny (płyty). 8,55: Pogawędka dla
kobiet. 11,25: Drobne utwory skrzypcowe
i wiolonczelowe (płyty). 14,00: Przegląd gieł
dowy. 14,10: Strauss-Suppe (płyty). 14,55:
Wiadomości bieżące. 17,15: Z twórczości o-

perowej kompozytorów francuskich (płyty).
W przerwie o godz. 17,30 ,,Czwartek lite-
racko-artystyczny w Pałacu Działyńskich”
omówi Czesław Latawiec. 18,00: ,,Andrzej
ki” w oprać. Jerzego Putramenta (z Wilna).
18,30: ,,Jak mówimy” — w oprać. Alfonsa

Szyperskiego. 22,00: Wiadomości sportowe
lokalne. 22,05: Z najnowszych filmów —

płyty. W przerwie o godz. 22,26:: Wesołe
porachunki — tydzień w żarcie i piosence.
23,05: Zakończenie program u.

ZAGRANICA.
Deutschlandsender. 19,15: W esoła audycja

muzyczna. Sofia. 19,00: ,,Aida” , opera Ver-

diego. Kopenhaga. 20,00: Muzyka rozryw
kowa. Wiedeń. 20,40: Symfonia nr 2 Brahm
sa. Rzym. 21,09: ,,Tura,ndot” , opera Puccini
ego. Sztułpari. 21,00: Wieczór tańca. Kolo
nia 22,30: Muzyka lekka i taneczna. Hil-
versum I. 23,40: M uzyka salonowa. Londyn
Re4 24,00: Muzyka taneczna.

NAJLEPSI WŚRÓD NAJLEPSZYCH
SZACHISTÓW.

Amsterdam. W ielki turniej ośmiu najlep
szych szachistów świata zakończył się.

' W ostatecznym wyniku pierwszą i dru
gą nagrodę zdobyli Ex Aequo Keres (Esto
nia) i Fine (USA), osiągając po 8,5 pkt. z 14

partii. Obaj zwycięzcy są najmłodszymi u-

czestnikami turnieju. Trzecią nagrodę zdo
był Botwinnik (ZSRR), osiągajląc 7,5 pkt.

Dalsze miejsca zajęli: mistrz świata dr
Alechin (Francja) b. mistrz świata dr Euwe

(Holandia) i mistrz Stanów Zjednoczonych
— Rzeszewski — wszyscy po 7 punktów, b.
mistrz świata Capablanca (Kuba) — 6 pkt.
oraz Flohr (Czechosłowacja) — 4,5 pkt.

Jedynym graczem, który nie przegrał ża
dnej; partii jest Keres. W ygrał on 3 partie,
a 11 zakończył wynikiem nierozstrzygnię
tym .

CZEGH OTWIERA SKLEP SPORTOWY
W ZAKOPANEM.

Zakopane. Znani narciarze mistrz Polski
Bronisław Czech i Stefan Radkiewicz, obaj
wychowankowie PUWF, otwierają w Zako
panem przy ul. Kościuszki z dniem 1 gru
dnia sklep sportowy.

ZNÓW NOWY REKORD ŚWIATA HOLEN-
DERKI VAN PEGGELEN.

Antwerpia. W niedzielę na zawodach pły
wackich w Antwerpii słynna pływaczka ho
lenderska van Feggelen ustanowiła nowy
rekord świata na 100 m stylem grzbietowym
uzyskując wynik 1:12,9 min.

GWIAZDA - ASTORIA 5:4.

Ubiegłej niedzieli rozegrano na stadionie

miejskim im. Marsz. Piłsudskiego towarzy
skie zawody piłkarskie, pomiędzy I druż.
KS ZS Astoria — OPN Gwiazda zakończone
wynikiem 5:4 dla Gwiazdy. W przedmeczu
I druż. juniorów Astorii pokonała II druż.

juniorów Gwiazdy w stosunku 3:1.

Zguby do odebrania.
W Zarządzie Miejskim w Bydgoszczy —

Oddz. Porządku Publicznego złożono nastę
pujące znalezione przedmioty: guzik man
kietowy, worek z zawartością pierza, ka
wałków chodnika i części ubraniowych,
chorągiew, pieniądze, portm onetki z zawar
tością, rurę miedzianą ,klucze, okulary i rę
kawiczki męskie. Poza tym zgłoszono kilka

przybłąkanych psów i kanarka.
Prawo własności zgłosić należy w wy

mienionym urzędzie, ul. Grodzka nr 25, pok.
nr 18.

Sztuka przyrządzania ryb.
,,Jedz ryby — a będziesz zdrów jak ry

ba" — takie hasło propaguje się od dawna.

Wszyscy wiemy, że potrawy z ryb są zdro
we, lecz na ogół mało pań domu zna w pełni
sztukę ich przyrządzania. Równocześnie z

hasłem propagowania ryb winny iść poka
zy ich przyrządzania. Nic dziwnego też, że
w ielkie zainteresowanie budzą pokazy przy
rządzania ryb, które odbędą się trzykrotnie
w czasie trwania Wystawy Prac Kobiecych,
jaka odbędzie się w dniach od 4 do 11 gru
dnia br. w sali ,,Pod Lwem" . Organizatorem
wystawy jest Sokół Żeński z Bydgoszczy,
znany zaszczytnie jiako doskonały organiza
tor, to też niewątpliwie wystawa prac kobie
cych jak i pokazy przyrządzania ryb i inne

pokazy i pogadanki w ramach wystawy —

cieszyć się będą wielkim zaciekawieniem
wśród społeczeństwa bydgoskiego, — z w ła
szcza wśród pań.

'OU/MRMSnU
Związek Powstańców Wlkp. koło III. dy

wizji. W czwartek 1 grudnia br. o godz. 19,30
zebranie plenarne w Domu Rzemieślniczym
przy ul. Jagiellońskiej. Obecność wszystkich
członków konieczna, ważne sprawy i wyda
nie nowych legitymacji. Zarząd.
Tow. Sport. ,,G wiazda”. Od 1 grudnia co

poniedziałki i czwartki gimnastyka w sa
li obok lokalu klubowego od godz. 18,30
dla juniorów i od 19,30 dla starszych.
Zaleca się korzystanie z zaprawy zimo
wej szczególnie piłkarzom. W piątek 2

grudnia o godz. 20 zebranie plenarne.
Zw. Powst, Wlkp. koło III Dyw. Zebranie

plenarne w Resursie Kupieckiej. Obec
ność wszystkich konieczna. Wydanie no
wych legitymacji.

Tow. śpiewu ,,Chopin” Lekcje śpiewu w

środy i piątki o godz. 19,30 w lokalu
p. Kowalskiego, ul. Wrocławska 7.

K. S. EPW ,,Bydgoszcz” sekcja kolarska.
Walne roczne zebranie sekcji odbędzie
się 10 grudnia w ognisku KPW, ul. Zyg
munta Augusta o godz. 19. Ćwiczenia
gimnastyczne odbywają się w poniedział
ki i piątki od godz. 19—21 w hali gimn.
przy ul. Krasińskiego, róg Libelta

^jpeowilsobole

Gniazdo żeńskie. Dziś wtorek lekcja ro
bót ręcznych od godz. 7 w sekretariacie. Dziś
o godz. 7 zebranie grona w sekretariacie.

Okręgowy Wydział Sokolic. Posiedzenie
OWS dziś wtorek o godz. 7 w sekretariacie.
Ze względu na ważny porządek obrad, obec
ność przedstawicielek gniazd konieczna.

SOKÓŁ V wydział żeński. Dziś, dnia 29

bm. o godz. 19-tej ćwiczenia druhen w ,,Do
mu Sokoła" V.
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przegląda ogłoszenia
gwiazdkowe, które ukażą się
w najbliższym wydaniu n ie
dzielnym ,,Dziennika Byd
goskiego". W ogłoszeniaoh
tych znajdzie rady i wska
zówki jak i gdzie uskutecz
nić najkorzystniej zakupy
gwiazdkowe.

Gen. Haller do zjazdu Pomorskiej Rady
Wojewódzkiej Stronnictwa Pracy.
Prezes rady naczelnej Stronnictwa Pracy

gen. J. Haller nadesłał na ręce prezesa ra
dy woj. Str. Pr. red. Teski list treści nastę
pującej: (Sprawozdanie z odbytego posiedze
nia zamieściliśmy w dniu wczorajszym):

Zjazdowi Rady Wojewódzkiej Wielkiego
Pomorza przesyłam serdeczne życzenia
,,Szczęść Bożeł” w obradach i dalszej wy
trwałej, rozumnej pracy dla utrwalenia Pol.
ski w rządnej wolności na zasadach chrześci
jańskich, które dają możność wszechstron
nego rozwoju oraz zdobycia przodującego
rzeczywiście mocarstwowego stanowiska w

Europie.
Józef Haller,

prezes rady nacz. Str. Pracy.

Stronnictwo Pracy a wybory.
Koronowo.

Wybory do Rady Miejskiej w Koronowie
odbędą się już w dniu 4-ym grudnia br.
Miasto zostało podzielone na 4 okręgi wy
borcze. Każdy okręg wybiera 4 radnych.
Do wyborów stają: Zjednoczony Blok Go
spodarczy (Stron, Pracy, 7/AP, CH. ZZ i

sympatycy) Stronnictwo Narodowe oraz

Niemcy. Największe szanse posiada Zjed
noczony Blok Gospodarczy, na którego li
stach kandydują: dyr. Bajer, adwokat
Niemczyk, Bolesław Siuda, Kazimierz Męt-
kowski, Stanisław Nowaoki. Tomasz Rosz.
kowiak, Stanisław Domek, Władysław
Łangowski, Paweł Gabryś i inni.

Kandydaci tej listy cieszą się ogólnym
poważaniem i powszechnym szacunkiem
w mieście.

* * *

W niedzielę, dnia 27 hm. Komitet Wy
borczy tego Bloku zwołał zgromadzenie pu
bliczne do sali p. Nowaka- W szczelnie
wypełnionej sali zgromadziło się ponad
300 obecnych.

Obradom przewodniczył kol. Nowacki.
Referat o wyborach samorządowych wygło
sił red. Felczak z Bydgoszczy. W dyskusji
nad referatem zabierało głos kilku robotni
ków, którzy omawiali ciężką doię tamtej
szych bezrobotnych. Zgromadzenie odbyło
się harmonijnie i w nastroju pozytywnym
dla listy Zjedn. Bloku Gospodarczego.

Bydgoszcz przed wyborami
do Rady Miejskiej.

Im bliżej wyborów do Rady Miejskiej
tym większe zainteresowanie wśród społe
czeństwa.

Wyrazem tego zainteresowania są m. in.
liczne zebrania kół Stronnictwa Pracy w

Bydgoszczy, na których omawia się sprawy
wyborcze. W ostatnich dniach zebrania
takie odbyły się w kołach: Jachcice, Szwe
derowo, Czyżkówko i Wilczak-Okole. Na
zebraniu w Jachcicach przewodniczył kol.
Buchwald. Przemawiał red. Felczak i b.

radny Konarski. Na Szwederowie prze
wodniczył kol. Drążkowski, referował rów
nież kol. Felczak. W dyskusji zwrócono
uwagę na sposób agitacji, jaką prowadzi
część nauczycielstwa (ozonowcy) za po

średnictwem kół opieki rodzicielskich.
Zwórcono uwagę na to, że wyzyskiwanie
tych kół dla agitacji ozonowej odbywa się
ze szkodą szkoły i młodzieży. W kole
Czyżkówko przemawiał prezes powiatowy
Beyer, przewodniczył kol. Konarski.

Wilczak-Okole przed wyborami.

Zebranie plenarne Stronnictwa Pracy
koło Wilczak-Okole, poświęcone omówie
niu sprawy wyborów do Rady Miejskiej,
przy udziale około 150 członków oraz go
ści, odbyło się w ub. piątek, które pięknym
przemówieniem wstępnym zagaił prezes
kol. Małek. Następnie akceptowano listę
kandydatów Stronnictwa Pracy do Rady
Miejskiej oraz omawiano techniczne prze
prow'adzenie wyborów. Stronnictwo Pracy
wysunęło na kandydatów wypróbow'anych
ludzi. Dalsze przemów'ienia wygłosili pp,
radni: Roszak - ogólny zarys działalności

Rady Miejskiej, Górski — stan finansowo
gospodarczy miasta Bydgoszczy oraz Fau.
styniak — zadanie Rady Miejskiej w ży
ciu społecznym i administracyjnym. Prele
genci szeroko omawiali sprawy żywo ob
chodzące mieszkańców m iasta Bydgoszczy.
Poza tym zebrani usłyszeli cyfry, w ra
mach których obraca się budżet miasta i
niektóre pozycje z preliminarza budżeto
wego, który przewiduje dużo inwestycyj w

roku przyszłym. Osobno scharakteryzowano
listy kandydatów z innych ugrupowań.
Stw'ierdzono, że nie wystarczy namalować
na swym szyldzie firm y ,,św'iat pracy", ale
trzeba zżyć się z tym św'iatem pracy i
trzeba naprawdę być nim. Dużo słusznych

PUDBR

słów krytycznych dostało się też liście o-

zonowej - ,,sztabowej" i ,,nauczycielskiej".
Zapytywano się np. co i kogo bronić będzie
aż 14 nauczycieli :,ozonowych". W dysku
sji zabierali głos pp. radni Wencel i Ko
narski, prezes Małek, Kriesa, Strugała, Po
tocki, Now'ak, Zblewski, Ławicki i inni.

i Zebranie próbowali zakłócić nasłani bo-
I jówkarze z Stron. Narodow'ego. Otrzymali
Joni ciętą odprawę ze strony przewodni-
I czącego. W idząc energiczną postawę ze

branych bojów'karze uciekli. (W)

Budujmy Polskę Chrystusową!
Młodzież męska parafii Najśw. Serca Jezusa oddaje hołd św. Stanisławowi Kostce.

Z okazji święta młodzieży i patrona św'.
Stanisława Kostki, odbyły się w ub. niedzie
lę liczne uroczystości ku czci tego Świętego.
Do jednej z najpiękniejszych należała
akademia Kat. Stow. Młodzieży Męskiej
,,Naprzód", parafii Najśw. Serca Jezusa, od
byta w sali Ogniska Kolejowego. Sala za
pełniła się po brzegi. Nad pięknie przybra
ną sceną napis ,,Budujmy Polskę Chrystu
sową!" Na akademii obecny był ks. kan.
Stepczyński, ks. Badziński, prezesa Akc.
Kat. p . dyr. Goździowicz, inspektor szkol
ny, p. Wyrzywicz, wiceprezes okręgu
Kat. Tow'. Robotników p. Skibicki i inni.

Akademię zagaił prezes K. S. M . M . ,,Na-
przód" p- Drzewicki, witając obecnych i

wygłaszając słowo wstępne, po czym wystą
pił chór ,,Harmonia", który pod kierowni
ctwem dyr. Jaworskiego wykonał Psalm 77
Gomółki'i pieśń ,,Już się zmierzchtp" Zie
lińskiego. Po deklamacji p. Musiała okoli
cznościowy referat wygłosił kierownik stu
dia bydgoskiego p. Nuszkowski, były czło
nek K. S. M . M . ,,Naprzód". Prelegent w do
brze opracowanym wykładzie, określił syl
wetkę św. Stanisława Kostki, stw'ierdził
na przykładach, jakich obywateli wyc-ho
wuje K. S. M . M . i zaapelow'ał do młodzie
ży i rodziców, że obowiązkiem ich jest
dbać o to, by synowie należeli do tak po
żytecznej organizacji kościelnej, jaką jest
K. S. M . M . Referent w swoim wykładzie
uwzględnił wszyst-kie dziedziny naszego
życia, gdzie młodzież zajm uje W'zgl. będzie
m iała zająć stanowisko po swych przod
kach. Za tak treściwy referat dziękowano
prelegentowi szczerymi oklaskami-

Po referacie wygłoszona została dekla
macja chórowa p. t. ,,Hejnał" — ,,Budujmy
Polskę Chrystusową!". Uroczystym pun
ktem było powtórzenie przed sztandarem
ślubowania, jakie złożyła młodzież na zlo
cie K. S. M . M . w Częstochow'ie. Ślubowa
nie poprzedziło przemówienie ks. asyst. Ba-

dzińskiego. Następnie nastąpiło w'ręczenie
dyplomów członkom K. S. M . M . Dyplomy

i piękne książki, jako wzorowi członkowie

otrzymali pp: Tadeusz Mroczek i Marian
Lewandowski. Jako obowiązkowi członko
wie pp. Kobusiński, Franciszek Nowak, Leon
Jankow'ski, Karol Drzewicki, Zygmunt Śpie"
wakowski, Edw'ard Nawrocki. W dziedzinie
sportu I nagrodę za strzelanie otrzymał
Radkowski. II nagrodę Drzew'icki, prezes K.
S.M.M. Naprzód". Za bieg nagrody o-

trzymali Jankow'ski, Tykwiński, Śpiewa-
kowski i inni.

Na zakończenie w'ystąpił ponownie chór
,,Harmonia", który odśpiew'ał pieśni ,,Szu
m i Ba-łtyk" i ,,Myszka". Publiczność zmusiła
chór do naddątku. Na tym zakończono to

piękne i tradycyjne święto Młodzieży Mę
skiej pod hasłem ,,Budujmy Polskę Chry
stusow'ą!", ____ ____ _

Niezwykły zamach samobójczy.
W poniedziałek przed południem około

godz. 9,30 pewien mężczyzna w niezwykły
sposób targnął się na życie. Znalazłszy się
na balustradzie m-ostu kolejowego przy
Cłsa-rnej Drodze związał sobie nogi sznurem,
po- czym r-zucił się do Brdy. Przech-odnie nie
zdołali temu przeszkodzić. Zaalarmowano
w pobliżu znajdufącrch się berUnkarzy. któ
rzy natychmi-ast desperatowi po-śpieszy-li z

po-mocą. Prz-y p-omocy liny, którą uchwycił
tonący w ostatni-ej chwili, udało go się wy
dobyć z wody.

Następnie zaalarmo-waną karetką pogo
to w ia odwieziono niedoszłego- samo-b-ójcę do

szpitala miejskiego. Jak się okazało niedo
szłym samobójcą jlest 28-letni pomocnik sto
larki D. P., zam. przy ul. Chołoniewskiego.
Jakie p-rzyczyny skł-oniły młodego człowie
ka do rozpaczliwego kroku nie wiadomo.
Życiu jego nie zagraża nie-bezpie-czeństwo.

- Na Caritas, p. Leon Witkowski zło
żył 5 zł na łańcuszek ofiar B. O. ,,Caritas".

Pianowoić w tyciu technicznym,
gospodarczym i społecznym Polski!

Dziś, we wtorek o god:z. 20-teji inż. Z. Sła
wiński z Warszaw'y mówić będzie na temat
,,Idee przewodnie I-go Polskiego Kongresu
Techników". Odczyt o-dbędzie się w sali kon
ferencyjnej Dyrekcji Kolei Herby Nowe —

Gdynia, ul. Dworcow'a 63.
I Kongres Techników odbył się we Lwo

wi-e. W najbliższym czasie 3 -4 grudnia o-d
będzie się p-onow'ni-e w ce-lu dokładniej'szego
opracowania Ogólno Gospodarczego Planu
Polski. Poniew'aż żyjem y w czasach cha-rak
teryzujących się powszechną tęsk-notą do
planowania postępu ludzkości na wszytkich
to-rach, odczyt dzisi-ejszy -— nie w ątpimy
zgromadzi wszystkich, którzy się te-mi za
gadnieniami interesują, (s)

- Osobisto. W Politechnice gdańskiej w

wydziale budowy maszyn i elektrotechniki,
uzyskał dyplom inżyniera p. Ludwik Przy-
łuski z Gdyni, syn emerytow'anego inspek
tora szkolnego p. Mieczysława Przyłuskiego
z Bydgoszczy.

KOŁO BIELAWY.
Zebra-nie prze-dwyborcze odbędzie się w

niedzi-e-lę, 4 grudnia o g-odz. 16-tej w lo-kalu
Rzeźnia Miejska, przy ul. Jagiellońskiej. Re
feraty wygłoszą prezes zarządu powiatow'e
go p. radca Beyer i wiceprezes rady woje
wódzkiej! p. Góralewski. O licz-ny udział
członków i sympatyków prosi Zarząd.

Prosimy
ódttóuiić pmtumeeaią

na guidziw!

l(mm*1*VI
Odlewy artystyczne

wykonuje odlewnia meta
li, Bloch, Śniadeckich 30,
te, 3961. 22415

SPRZEDJttE

Sprzedam
oksazyjnie pianino krzyżo
we' i radio oraz inne rze-

c zj' z powodu wyjazdu.
Zbożowy Rynek 8. (22391

Wyjątkowo C22398
dobrze prosperujący sklep
kolionialno-delikatesowy z

restauracją, stałą konce
sją, lokal zebrań, powia
tom/e gimnazjum, n i s k

czjynsz, o b rót mies. 4.0001
oó stąpię zaraz. Bąkowskf
W'ągrowiec, Skocka 20.

Samochód
Che vrolet czwórka, oso-

bow y w dobrym stanie
sprz edam, W . Józefowicz,
Wyr zysk, Rynek 22. (2237b

Singera
do sizycia tanio. Długa 68,
m. Ha, podwórze 113313

Chewrolet
osob owy 4 cyl. limuzyna
używ 'any w dobrym stanie
zarej estrowany korzystnie
tan: i o sprzedam. Malak
Dobr cz p.Kotomierz. (13295

Plac
budowlany sprzedam przy
ul. Leszczyńskiego. Wiado
mość Kujawska 116, gospo
darz. 22407

Radio
korzystnie sprzedam, Sie
roca 24—8. 22410

Sypialka
szafy, kuchnie, łóżka tanio
sprzedaje. Stolarnia, Nakiel-
ska 15. 22406

Dom
ogrodem na sprzedaż, na
daje się dla emeryta. W ia
domość Dziennik. (22403

Wago
decymalną 500 i 750 kg
oraz szyld żelazny 4X1
mtr., korzystnie sprze
dam. Artyleryjska 13, od
10-14 . 113303

Rower
męski półbalon sprzedam.
Warsztat samochodowy.
Warmińskiego 17. U3312

Kolonlalke
1550 zł sprzedam, Pomor
ska 12-3 . 13288

Kolonlalka
dobrze zaprowadzona.
Wskaże Dziennik. 13308

Skład 22413

kolonialny dobre położę
nie, z powodu choroby
sprzedam tan'o . Wiado
mość Oichon, Podwale 3.

Skład papieru
w Poznaniu przy szko
łach, dobrze zaprowadzo
ny z powodu wyjazdu
sprzedam. Oferty do.Par”
Poznań pod ,58,407” .

22400

Pokój 122849
bardzo jasny, słoneczny, ła
zienka, utrzymanie pierw
szorzędne. Sw. F lo riana 3/8.

Pokój
umeblowany do wynaję
cia. Matejki 10-5 . (22372SredniaKl 22390

na sprzedaż Karpacka 20. Pokój 13297

umeblowany. Śląska 5 -7 .

tima)|
Pokój

słoneczny, ciepły. Sien
kiewicza 35-6 . 13302

Kamienicą
lub obiekt fabryczny ku
pię. Wpłacę 100 000, Ofer
ty filia Dziennika pod
, Przyjezdny” . (22406

Elegancki
utrzymaniem. Petersona
12-2 . 13292

Maty piec kąpielowy
dla łazienki na węgiel ku
pię. Bloch, Śniadeckich 30
tel. 3961. 22414

Umeblowany
łazienką. Jackowskiego 21
m. 5, 22389

Pokój
ładny utrzymaniem bez, tak
że przyjezdnym . Cieszków-
skiego 4 -3 . 113314

MFpÓKOJi

Pokoje 22379
umeblowane. Grodzka 8/13.

Pokój
Śniadeckich 40-6 . (13310

uiii u iiiiiiiiiiiiiii i iii niiii im imiii iiin
Jlaizyek Szatu CztjUUlh

prosimy uprzejmie przy zamówieniach oraz

(gSWg) zakupach jakoteż przy nadawaniu ofert na

V17 ogłoszenia podane w naszem piśmie, powo-
\*/ ływać się zawsze na ,,Dzienoib Bydgoski1!

111 mii iii ni i mmiii i mimnniii inn

Umeblowany
niekrępujący. Orla 12,
właściciel. (22417

ftiekrąpujący
samotnemu małżeństwu.
Poznańska 29—5. 22407

Pokój
umeblowany. Kordeckie
go 16-3 . 22411

Pokój
umeblowany. Cieszkow
skiego 12-4 . 13322

Z osobnym (13320
wejściem pokój umeblo
wany. Piotra Skargi 11/3.

Niekrąpujący
Pomorska 32-4 . 13311

Pokój (13316
Wały Jagiellońskie 15/2.

Umeblowany
osobne wejście. Jezuicka
10-3 . 22381

Goniec 03321

potrzebny gwarancją 100.
Sienkiewicza 28, biuro.

Wspólnika
poszukuje (22416

Fabryka wyrobów metalowych
Odlewnia M etali.

Oferty pod ,,A . J.1* do
Dziennika,

Cena w tej rubryce 1 wiersz 50 gr.

1 pokojowe:
kuchnia. Ujejskiego U.

112 pokojowe:
kuch. Sienkiewicza Ua/la

2 pokojowe:
kuchnią. Ks. Skorupki 23.

kuch. Ks. Skorupki 23.

3 pokojowe:
kuchnia. Konopna 15.

3,2 i 1 pokojowe:
kuchnia. Śniadeckich 13/1.

1, 2) 3, 4 pokojowe:
Śniadeckich 31/1.

4 pokojowe:
komfortowe. Chopina 11/3

3 pokojowe:
komfort. Jagiellońska 28.

kom fort. 20 Stycznia 22/7.

6 pokojowe:
komf. Chodkiewicza 22/1,

2 pokoje
nadające się na biura, za
kład przy Długiej do wy
najęcia. Zgłoszenia Po
znańska 26, skład. (22392

2 pokoje 03318
kuchnia, balkon, centr. o -

grzewanie od 1. X II . Ofer
ty pod ,25** do filii Dzień.

Wspólnika
uczciwego z kapitałem
2000 zł za wysokim opro
centowaniem poszukuje
zaraz przedsiębiorstwo
rzeźnlckie, roczny obrót
40tys. zł. Oferty do Dzień.
Bydgoskiego spiesznie
pod ,Wspólnik” , (22364

Grafolog
jasnowidz. Król, Jadwigi
13-6 . 122888

Poszu'-uje
wspólnika do fabryki cu
kierków do zł 10000. O -

ferty pod ^Wspólnika”
Dziennik Bydg. (22397

Chtromantka (13306
przepowiada zdumiewają
co, Warmińskiego 17-4 .

Pracownia czapek
W. Świtalska, Niedźwiedzia
7-4 . (13697
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Wszystkim, którzy okazali nam tak liczne

dowody szczerego współczucia i życzliwości
z powodu zgonu naszej najdroższej inigdy nie
zapomnianej matki, córki, siostry i narzeczonej

ś.pluctaSlrzelczgl(
składamy na tej drodze najserdeczniejsze

podiięhowanie.
223961 Ho^^Ina.

I ądajOS proszków tylko whigienicznych TOREBKACH. 20617

fSanfllow(ec buchalter organizator
i Mim i, poszukuje

przedstawicielstwa na Bydgoszcz i okolice, względnie powier
nictwa interesów. Zasłada i prowadzi księgowość
przemysłową, handlową i rolniczą załatwia sprawy po
datkowe i socjalne, oraz sporządza b'lanse. Posiada lokal
z urządzeniem biurowym w centrum miasta do dyspo
zycji zainteresowanych firm. Oferty: ,,Handlowiec
220,4244 Dziennik Bydgoski. 22046

JpOKRYOAMĘBUWę
l|ip ARTARTYKUŁY WYSCIEŁOWE

BYDGOSZCZ JEZUICKA 2.

CzylaIeie..DzlenniHBydgoshr

oddalone) nieraz wiele ki
lometrów od miasta, można

zapewnić sobie słały kontakt
ze światem, przy pomocy
bateryjnej superheterodyny

Dogodne łaty
Demonstracja w firmie Marian Pieclocki, Bydgoszcz, We'niany Rynek 10, teł 1495.

Zapraszam Szanowe Parne na (22395

Aezplolnn Ikisrm rohói
ręcznych włóczkowych

który rozpocznie się w czwartek,
dnia 1 grudnia rb. w moim lokalu

przy ul. Śniadeckich 2, pod kierowni
ctwem pierwszorzędnej instruktorki,

Jadwiga BuKowsKa, Pracowniatrykotarska.

Smaczne obiady
ń 'a s gr poleca (18160

,, Bar*\ Śniadeckich 32

Łóżka
żelazne tańsze, lepsze od

drewnianych, proszę się
przekonać SchmidtGrodz
ka 21. 18893

Praktyczny

kurs księgowości
przebitkowej ,,0if:niilvł*
wLiceum H ndiowym
ulica Królowej Jadwigi 25
w dn. 30 listopada 112 gru
dnia 1938 od 7 do9 wieczór.

Polska Organizacja Jeiioitif
op.zo.o (2-32

Bydgoszcz, SniadecUch 41, m. 6
tel 30-04

3. Musolff oT Pz

Bjdgoszcz. Gdańska?

z gwarancją najtaniej do
starcza 19446

A. Zieliński
Bydgoszcz

Śniadeckich 40.

llllllllllllllinilllltlllltllllllllllltlUlllflllllllllMIINIIIIMiii)

Pililiziii)
Ozdoby choinkowe

wszelkiego rodzaju

Miodownik' , keksy
Marcypany, czekolady
Praliny konfiturowe

Wyroby cukiernicze i cokry

Dwór Szwajcarski
Sp.zo.o.

Jackowskiego 26/30

Tel. 3254 (21543

Oddz. Fabr- Pierników, Keksów

Czekolady i Wyrobów Cukierń.

12 Filii 12

Rabatdlaodsprzedawców

Cenniki na życzenie.

i i Mil!

Napisowe słowo itłusto) 25 groszy, każde dalsze

słowo 15 groszy, 5 cyfr jedno słowo

i,w,z,a każde stanowi jedno słowo.

Jedno ogłoszenie nie może przekraczać 50 słów.
'Drobne og

Rw a

Fasonowanie
i czyszczenie kapeluszy
damskich i męskich, naj
nowsze fasony, Pom or.

ska 35. 17262

Heble
kupisz zawsze najtaniej

tylko u 12812

Bernarda Nowaka
Bydgoszcz, Długa 10.

Uwaga na imię Bernard*

Szpagaty
przędze konopne i jutowe,
wyroby powroźnicze, sita
dla celów rolniczych
i techn., ceny fabryczne.
Odsprzedawcom wysokie
rabaty St. Sperkowski
Nast.. Bydgoszcz, Poznań
ska 6, teł. i9-28. (203||3

Pończochy
skarpety, bielizna dam
ska, męska, swetry, gar
sonki poleca Antoni

Susala, Gdańska 2t)a,
narożnik Plac Wolno
ści 1. 21961

Przyjmuję
zamówienia na wesela

wszelkiego rodzaju, przy
jęcia, miejscu na wyjazd.
A, Ochimowski, Gdańska
nr 51. 12532

APOLLO: Film polski
, Barbara Radziwiłłówna"

(nowa kopiai, premiera
i nadprogram.

BAŁTYK:.Wiernarzeka*
ifilm polski; i nadprogr.

KRISTAL: ,D la Ciebie

Senorito”, premiera i

najnowszy Tygod. Pata.

LIDO: *Zapomniana
melodia*, film polski i

nadprogram: Najnowszy
tygodnik aktualności
Pata.

K A P I T O L nl.Marcinkowskiego 4.

Dziś dwa wielkie filmy:
, Przedziwne kłamstwo

Niny Petrowny” i Cy
tadela Warszawska" .

MARYSIEŃKA: ,Cygan
ka" oraz nadprogram i

Tygodnik Pata.

anodówki
sta le

baterie od 35 gr !a

świeże, dynamówki,
ki kieszonkowe, row ofiq
we, najtaniej. 22”

Rzanny
Plac Teatralny narożnik

Frankego

Uż(ywane
pianina i fortepiany bardzo

Korzystnie poleca B. Som-
m erfeld, Bydgoszcz, Śnia
deckich 2. ( 13537

Kolejarzom
kredyt, płaszcze, ubrania,
obuwie, towary krótkie

Warszawska 1 13177

K twMim )1
W ilie 17628

czynszową z komfortem,
nową sprzeda Wojcie
chowski budowniczy,Byd
goszcz, Pomorska 36.

Kamienice (22313
kuplę Bydgoszczy, wpłata
do 70 tys Zgłoszenia Dzień.

Bydg. pod ^Kamienicę*

Skład 21984

kolonialny zaraz sprzedam.
Bydgoszcz, Karpacka 21.

Oom 2238o
dochód 4020, cena 29000,
wpłata20000. Długa32-5 .

skład 13293

kolonialny dobrze zapro
wadzony na sprzedaż.
Wiadomość Dziennik.

Okazja. 13289

Sprzedam dom blisko
miasta w stanie rozbio
rowym, 3 morgiziemi i

masywną stodołę Wiado
mość Bydgoszcz-Prądy 1.

Restauracje (222o5
dobrze prosperującą, cen
trum Gdyni, z powodu
choroby, sprzedam, Oferty
Dziennik Bydgoski Gdy*
nia, , Korzystne kupno”.

Onia 22383
1.XII. br. o godz. 10-tej
sprzedam w Żołędowie 2

konie-kasztany, powózkę
(polowczyk żółty;, szory

wyjazdowe i robocze, wóz

roboczy, sieczkarkę, ma-

neż, wialnię, siano, bura
ki pastewne, słomę. Nitka.

Rzeżnictwo
z urządzeniem sprzedam.
Oferty pod ,D .” filia

Dziennika. 13298

Większe ogłoszenia wśród drobnych 50 % drożej jak w zwykłym dziale ogłoszeń
- bbb-a- 11w nr wtmsmmii.

Służąca

D a poazuku ących posady 20% zniżk

Drobne ogłoszenia przyjmuje się do godziny 9

Omyłki, które zasadniczo nie zmieniają treści ogłoszenia
n ie zobowiązują Administracji do bezpłatnego powtórzenia

ogłoszenia, ani do zwrotu oieniędzy

I
snrVa*aV ym

Czeladnik

szewski potrzebny. Świę
tojańska 19. (223a5

potrzebna, gotowanie.
Grodzka 6-4 . 22394

Sto.ar* (22393
potrzebny na syp'alki. A -

dres wskaże Dziennik.

służąca
od 1. 12. 38 potrzebna
Gdańska 146. 13301

Krawcowa

potrzebna. Pomorska 26,
m. 1. (l 3307

WBądą

nie

zawodzą

mmoażssmO flO Ś E N lA

Służąca 22412

dobrym gotowaniem za
raz. Sienkiewicza 31-2 .

Dzielny
cholewkarz natychmiast po
trzebny. Rakowicz, Skoki

p. Wągrowiec. (22343

Fryzjerkę (22402
poszukuję na stale. G dy *

n ia Świętojańska 126.

Dziewczę 13287

dochodzące do prac do
mowych potrzebne od 1.

12. Horecki, Jodłowa 4.

Fryzjerkę
manikurzystkę zdolną siłę
poszukuje na dobrych wa
runkach. Hoffmann, Gdań
ska 79. 13305

Przyjmą 22373

dziewczę 15-16 lat do
lekkich prac domowych.
Babia Wieś 4, Żelazna.

Młodszą
uczciwą, przychodnią,
przyjmie Ostrowska, Ma
zowiecka 26. 22405

Dziewczyna
uczciwa, czysta, z gotowa
niem od 1 grudnia br. mo
że się zgłos'ó. Wachowiak,
ul. Dworcowa 46. (13296

Inteligent
znajdzie stałą, choć nie ła
twą pracę, przez odwiedza
nie biur. Tylko zdecydowa
ni, chętni i wymowni ze
chcą się zgłosić pod .Pa

pier”. 22359

Zakład fryzjerski
Gdynia, Abrahama 39 po
szukuje zaraz fryzjerki
pierwszorzędnej siły, trwa
ła, wodna, żelazkowa, ma-

nikier. pensja według umo
wy ewtl. spółka. (22401

Poszukuje
nauczycielki historii, li
teratury polskiej i po
wszechnej. Oferty pod nr.

.1001” do Dziennika Byd
goskiego”. 22376

Panna
do obsługi gości. Pomor
ska 29. (13131

Potrzebny Ma ster

czekoladziarski do

samodzielnego prowa
dzenia działu czekolado
wego w poważnej chrześ
cijańskiej fabryce cukier
niczej. Reflektujemy tylko
na pełnowartościową siłę,
przy czym oprócz wiado
mości fachowych, teore
tycznych i praktycznych,
wymagana jest rzutkość
i zdolność kierowania per
sonele n, umiejętność kat- is

kulacji oraz dokładka zna
jomość rynku odnośnie

updobań i wy magań kli
enteli. Oferty z życiory
sem i odpisami świadectw
do Biura Ogłoszeń rPar”

Poznań, Al. Marcinkow
skiego 11, pod .Szeroka

inicjatywa” tylko od po
ważnych reflektantów.

22037

IjjfToTadyVR
Krawcowa

poleca się w dom do szy
cia bielizny, garderoby
damskiej i dziecięcej. Liko-

wska, Jachcice, ul. Ludwi-
kowo 4. 13299

Ekspedientka
poszukuje posady branży
piekarskiej tylko poza-

miejscowej. Oferty filia

Dzień, pod v26”. 13294

Przedstawicielstwo

przyjmie młody dobrze

zaprowadzony na Pomo
rzu. Bielizna — galante
ria. Oferty filia Dzienni
ka nZdolny”. 13300

Bufetowa

inteligentna poszukujepo
sady. Zgłoszenia agentura
Affelt, Starogard. (22399

Studentów
i absolwentów Uniwersyte
tu Poznańskiego jako wy
kwalifikowanych korepety
torów do wszystkich przed
miotów nauczanych w szko
le średniej poleca , Bratnia
Pomoc* Stowarzyszenie Stu
dentek i Studentów U.P. —

Poznań, Al. Marsz. Piłsud
skiego?— teł. 39 -46. (22386

Bufetowy
kelner, z długoletnią prak
tyką, z obsługą ewentu
alnie bufet, kaucją poszu
kuje posady. Zgł. Dzien
nik Bydgoski pod ,Kel
ner”. (22292

WIOŚLARZE W HOTELU.

-— Dlaczego ustawiliście łóżka w ten spo
sób?

— Musieliśmy je w ten sposób ustawić,
panie dyrektorze, bo to czwórka wioślarska

ze sternikiem.' Inaczej by nie zasnęli-

Ceny ogłoszeń: 25 gr. za wiersz milimetrowy na stronie 7-łamowej szerokości 38 mm. Za reklamy na stronie przed ogłoszeniami 70 gr., w tekście na drugief i trzeciej stronie 1,20 zł,
na dalszych stronach t,00 zł. za milim. 1 łam., szer. 67 mm. Drobne ogłoszenia słowo tytułowe 25 gr., każde dalsze 15 gr.; dla poszukujących pracy oraz na nekrologi 20 % zniżki.

Większe ogłoszenia, zamieszez. .ie 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 250Z0 dopłaty. - Ogłoszenia skomplikowane oraz z zastrzeżeniem miejsca o 20o/,, 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. Akc. 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; kron kę
lokalną: Aleksander Kiedrowski; dział kobiecy i ,,Światek dziecięcy: Janiną Heruetówna; rozmaitości, wiadomości z kraju i ze świata : Edmund Klessa; nrogramy i zagadnienia radiowe
i Daleki Wschód: Wincenty Sławiński. Ogłoszenia i reklamy: Władysław Zewicki. Zarządzający drukarnią: Ignacy Balwiński. Za wiadomości z Gdyni: Zofia Żelska-Mrozowicka

w Gdyni; za kronikę toruńską: Koman Kobierski w Toruniu.










